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  تمهيدال
  

  الزخمشري و كتابه املفصل 
  

   :ويتضمن

  
  .أ ـ ترمجة موجزة للزخمشري 

  
  ) .املفصل ( ابه ـ بكت ب ـ تعريف موجز
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  التمهيد

  الزخمشريأ ـ 

 عامل مشهور ، غين عن التعريف ، حتدث عنه كثري من أصحاب التراجم ، كما                )١(الزخمشري  

 ، لذا لن أطيل احلديث عـن        )٢( مبؤلف مستقل    ترجم له ناشرو كتبه ، وخصه بعض احملدثني       

  .هذا العلم البارز، وسأترجم له ترمجة موجزة 

  :امسه ونسبه 

  . جاراهللا الزخمشري اخلوارزمي )٣(هو أبوالقاسم حممود بن عمر بن أمحد 

 قريبة جداً من    » زخمشر   «هـ ، يف قرية تدعى      ٤٦٧ولد يف السابع والعشرين من رجب سنة        

 ومن هنا جـاءت     )٤(، حىت إا دخلت يف مجلة املدينة عندما كثرت العمارة ،            مدينة خوارزم   

 فلقب تلقب به ؛ ألنه جاور مبكة زمناً ، فصار           »جاراهللا  «نسبته الزخمشري واخلوارزمي ، أما      

 فلقب آخر لقبه الناس به بعـد أن قـصدوه           » وأما فخر خوارزم     «هذا اللقب علماً عليه ،      

  )٥(.لالنتفاع بعلمه 

  

  

                                                 
ـ ٣/٢٦٥، وإنباه الرواة      ١٣٥ـ١٩/١٢٦، ومعجم األدباء  ٤٧٨ـ٤٦٩أللباء ص انظر ترمجته يف نزهة ا     )١( ،  ووفيـات    ٢٧٢ـ

ـ ٢/٢٧٩، وبغية الوعـاة   ٤/١٨٣ات  ، وفوات الوفي  ١٥٦ـ٢٠/١٥١، و سري أعالم النبالء    ١٧٤ـ٥/١٦٨األعيان   ، ٢٨٠ـ

 .ألمحد حممد احلويف )) الزخمشري (( ، و ٧/١٧٨واألعالم 

 . احلويف ألمحد )) الزخمشري (( انظر  )٢(   

 )) .حممود بن عمربن حممد بن عمر  ((٥/١٧٣يف وفيات األعيان  )٣(   

  .٣/٢٦٥إنباه الرواة  )٤(   

  .٣/٢٦٧إنباه الرواة  )٥(
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  : نشأته وحياته 

 ودرس ا ، مث رحل إىل خبارى لطلب        ،) زخمشر  (  أبوالقاسم الزخمشري يف مسقط رأسه       نشأ

وكان الزخمشري يف مطلع شبابه يطمح للجاه والسلطان فرحل إىل خراسـان حيـث               العلم ، 

             خراسان  فغادر    ، لاتصل ببعض رجال الدولة السلجوقية ومدحهم ، إال أنه مل ينل شيئاً مما أم

 وظل الزخمشري   )١(إىل أصفهان ؛ حيث مدح السلطان السلجوقي حممد بن أيب الفتح ملكشاة             

  .  إال أنه مل يظفر مبا أراد  ،ميدح األمراء والوزراء آمالً أن ينال منصباً يليق بعلمه وأدبه

هـ مرض الزخمشري مرضاً شديداً ، وأخذ يستعرض حياته وما مر بـه مـن               ٥١٢ويف سنة   

 عتبة سلطان أو ميدحه      يطأَ أالّ،  ث فعاهد اهللا إن شفاه من مرضته هذه اليت مساها الناهكة            أحدا

أو يطمع يف منصب ، وأن يصرف مهه للتدريس والتأليف ، فلما شفي رحل إىل بغداد ، حيث                

 فارحتل إىل مكـة      ،  مث تاقت نفسه إىل جماورة بيت اهللا احلرام        )٢(.ناظر ا ، ومسع من علمائها       

حيث اتصل بأمريها أيب احلسن علَي بن محزة بن وهاس الشريف احلسين ، وكان ذا               ،  كرمة  امل

  )٣(.فضل غزير ؛ فعرف قدره ، وأكرم وفادته 

لكنه سرعان مااشتاق إىل ، مث اشتاق إىل وطنه فعاد إليه ، لبث الزخمشري يف جواره هذا عامني     

) الكـشاف   ( رة أخرى حيث ألف ا كتابه       مكة وعاوده احلنني إىل اجلوار ا ، فعاد إليها م         

  )٤(.بتشجيع من أمريها ابن وهاس 

                                                 
 ٤١ ـ ٣٨الزخمشري ص  )١(

  .٣/١٧املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء )٢(

  .١٤/٨٦معجم األدباء  )٣(

  .٤٥انظر الزخمشري ص  )٤(
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هـ ، ومنها إىل    ٥٣٣ فيعود إليه معرجاً على بغداد سنة         ،  مث يشتاق الزخمشري إىل وطنه ثانية     

هـ جبرجانية ، وهـي قـصبة       ٥٣٨حيث أقام ا إىل أن وافته املنية ليلة عرفة سنة           ، خوارزم  

  )١(.جيحون خوارزم على شاطئ ر 

  :مؤلفاته 

برع الزخمشري يف علوم عديدة ، تشهد له بذلك مصنفاته الكثرية واملتنوعة ، يف علوم الدين ،                 

 جاوزت مؤلفاته اخلمسني مؤلفاً ، عـد منـها          فقدواللغة ، والنحو ، والعروض ، واألدب ،         

 حديثي علـى     وسأقصر )٢(.» وغري ذلك كثري  « :ياقوت احلموي تسعة وأربعني مؤلفاً مث قال        

  . »املفصل يف صنعة اإلعراب « كتاب واحد من كتبه ، وهو 

  :كتاب املفصل ب ـ 

يف تراثنا النحوي كتب متيزت عن غريها من كتب هذا الفن ، فلقيت مـن عنايـة العلمـاء                   

 وإمـا  إلجيازها وتركيزهـا ،      وإماستيعاا ،   اا لشموهلا و  مل يلقه غريها ، إم     وطالب العلم ما  

 حلسن تنظيمه وترتيبه لألبواب واملسائل ،       وإماؤلفها السهل ، وعبارته الواضحة ،       ألسلوب م 

فأقبل العلماء عليها ، وعنوا ا عناية خاصة ، فكثرت الشروح واملختصرات اليت تدور حوهلا               

الذي عده   ،  من هذه الكتب كتاب املفصل للزخمشري       ، كما تدور الكواكب حول الشمس    ،  

من حيث مادته وتـصنيفه وطريقـة        ظم كتاب ظهر بعد كتاب سيبويه ،       أع )٣(بعض الباحثني 

   .النحوية  معاجلته للقضايا

                                                 
 .٤/١٢١وشذرات الذهب  ، ٢٨٠/ ٢عاة  ، وبغية الو١٧٤ـ ٥/١٧٣ ، ووفيات أألعيان ١٩/١٢٩ء م األدباانظرمعج )١(

 ، معجم املؤلفني    ٢٣٨ـ٥/٢١٦ ، تاريخ األدب العريب      ١١٩/ ٥وفيات األعيان   :   ، وانظر    ١٣٥ـ١٩/١٣٤معجم األدباء     )٢(

  .٦٣ ـ٥٨ ،  الزخمشري ص ١٨٧ـ١٨٦/ ١٢

  .٨٤تطور الدرس النحوي ص : يف كتابه هو الدكتور حسن عون   )٣(
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.. فلما كان الكتاب املوسوم باملفصل      « : عليه العلماء املتقدمون ؛ قال ابن يعيش        ىن  ـ أث كما

ـ                   ى جليالً قدره ، نااً ذكره ، قد مجعت أصولَ هذا العلم فصولُه ، وأوجز لفظه ، فتيسر عل

  )١(» ...الطالب حتصيله 

ولعل أهم مامييز كتاب املفصل إحاطته بكافة أبواب النحو ، وخلوه من احلشو واالستطراد ،               

وتركه اخلالفات إال ماندر ، وبعده عن التعليالت العقلية أو املنطقية ، كما متيز بطريقة ترتيبه                

ول يف األمساء ، والقسم الثاين      القسم األ : املبتكرة والواضحة ، حيث قسم كتابه أربعة أقسام         

يف األفعال ، والقسم الثالث يف احلروف ، والقسم الرابع يف املشترك من األمسـاء واألفعـال                 

  .واحلروف 

وقد أصبح كتاب املفصل يف القرنني السادس والسابع اهلجريني أهم الكتب اليت ألفت لتعلـيم               

هـ شرط  ٦٢٤حب دمشق املتوىف سنة     بن امللك العادل صا   النحو،حىت إن امللك املعظم عيسى      

  )٢(. لكل من حيفظ املفصل للزخمشري مائة دينار وخلعة

ل ، حيث قال أحدهمونقل صاحب كشف الظنون إعجاب بعض الدارسني بكتاب املفص :  

  إذا ما أردت النحو هاك حمـصال                عليـك مـن الكتـب احلـسان مفـصال                               

  : وقال آخر 

   يف احلسن غاية                  وألفاظه فيه كدر مفصـــِلمفصلُ جاِراِهللا

  )٣(ولوال التقى قلت املفصلُ معِجز                 كآٍي طواٍل من طواِل املفصِل

أما العلماء فاهتموا به اهتماما كبريا ، وأكبوا عليه درساً وشرحاً ، فكثرت حوله الـشروح ،                 

  )٤(. واملختصرات واحلواشي ، والتعليقات ، 

                                                 
  . ١/٣ شرح ابن يعيش  )١(
  .٣/١٠ تاريخ آداب اللغة العربية جلرجي زيدان  )٢(
  .٢/١٧٧٤ كشف الظنون  )٣(
 ، ومقدمة حتقيق التخمري للدكتور      ٢٢٧ـ٥/٢٢٥ ، وتاريخ األدب العريب لربوكلمان       ١٧٧٦ـ٢/١٧٧٤انظر كشف الظنون     )٤(

  .٥٩ـ٤٧مني عبدالرمحن العثي
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א كانيَلْمالزَّ :א
  

  :ويشتمل على المبحثين التاليين 
  

א   .عصر الزملكاني  :א
   :ويشمل 

  .  الحالة السياسيةأ ـ 
  
  .الحالة االجتماعية ب ـ

  
  . ج ـ الحالة العلمية والفكرية

  
א   .التعريف بالزملكاني  :א

  :ويشمل 
  .ـ اسمه ونسبه 

  .ـ والدته 
  .ـ نشأته وحياته 

   .هـ شيوخ
  .أوالده وأحفاده ـ 

  .ـ وفاته 
  .ـ مؤلفاته 
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  الزملكاينعصر: املبحث األول 

  

قبل أن نترجم للزملكاين حيسن بنا أن نذكر نبذة موجزة عن احلالة الـسياسية واالجتماعيـة                

 عادة من أمهيـة يف تكـوين        ا هلذه الظروف  َم، لِ ) موطن الزملكاين   (  والثقافية يف بالد الشام   

  . شخصية املرء ، ويف مسريته العلمية 

  :أ  ـ  احلالة  السياسية  

عاش الزملكاين يف عصرالدولة األيوبية اليت قامت على يد صالح الدين األيويب الـذي ألغـى                

 ، مث سعى إىل ضم بالد الشام بعد وفاة حاكمهـا            )١(هـ  ٥٦٧اخلالفة الفاطمية يف مصر سنة      

هـ ، وتقسيمها بني ورثته الذين دب بينهم اخلـالف ، فهـانوا             ٥٦٩ين زنكي سنة    نور الد 

وضعفوا أمام الصليبيني املتربصني بالعامل اإلسالمي ، مما قوى عزم صالح الدين على ضم بالد               

الشام ملواجهة خطر الصليبيني ، وكان له ما أراد بعد أن انتصر على الزنكيني ، واختذ لقـب                  

 مث تصدى للصليبيني الذين توالت محالم على بالد املـسلمني ،            )٢(،» ملك مصر والشام    «

هــ ،   ٥٨٣وأحلق م هزائم ساحقة يف معارك عديدة ، أبرزها معركة حطني الشهرية سنة              

  )٣(.اليت هزم فيها الصليبيني بفلسطني ، وكسر شوكتهم ، واستعاد بيت املقدس 

                                                 
  . ٩/١١١الكامل يف التاريخ  )١(
 . هـ ٥٨١ ، و٥٧٠ ، و٥٦٩ ، و٥٦٧ ، و٥٦٤الكامل يف التاريخ حوادث سنة   انظر)٢(
 .هـ ٥٨٣حوادث سنة :  ، والكامل ٢/٧٦انظر كتاب الروضتني أليب شامة  )٣(
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سم أبناؤه البالد ، ومل تلبث أن نشبت حرب         هـ اقت ٥٨٩وبعد وفاة صالح الدين األيويب سنة       

الوراثة بني أبناء البيت األيويب ، واستمر الصراع بينهم قرابة مثاين سنوات حىت انتهى بتوحيـد                

  .)٤(هـ٥٩٧الدولة األيوبية مرة أخرى على يد امللك العادل أخو صالح الدين سنة 

 واألشـرف ـ تـضامناً قويـاً ،     وبعد وفاة العادل أظهر أبناؤه الثالثة ـ الكامل واملعظـم  

واستطاعوا التغلب على احلملة الصليبية اخلامسة ، إال أن هذا التحالف مل يلبـث أن انفـرط                 

هـ ، ونشب بينهم الرتاع ، ومما زاد الرتاع خطـورة أن الفـريقني              ٦٢٠عقده يف اية سنة     

د امللـك الكامـل    استعانا بقوى خارجية ، حيث استنجد امللك املعظم باخلوارزمية ، واستنج          

باالمرباطور فردريك الثاين امرباطور الدولة الرومانية ، وكان من نتائج ذلك أن سلم السلطان              

هـ مقابل مساعدته له ضد أخيه يف       ٦٢٧الكامل بيت املقدس لالمرباطور فردريك الثاين سنة        

  )١(.الشام امللك املعظم  

بسبب الرتاع الذي اشتد بني الصاحل     هـ وقعت بالد الشام يف حالة من الفوضى         ٦٣٥ويف عام   

أيوب بن الكامل حاكم مصر و عمه الصاحل صاحب دمشق ، وزاد من تلك الفوضـى أـا                  

جاءت يف الوقت الذي تعرضت فيه بالد الشام لغزو مجوع من اخلوارزميـة مـن ناحيـة ،                  

وارزمية ضد   إال أن الصاحل أيوب حتالف مع اخل       )٢(ووصول محلة صليبية جديدة من ناحية ثانية،      

الصليبيني ، وسرعان ماحتول املوقف لصاحله يف الشام ، حيث استعاد بيـت املقـدس سـنة                 

هــ ، غـري أن      ٦٤٣هـ ، مث استوىل على دمشق مبساعدة اخلوارزمية أيـضا سـنة             ٦٤٢

اخلوارزمية استاءوا من الصاحل أيوب ؛ ألنه مل يملِّكهم بالد الشام ، وإمنا أقطعهم الـساحل ،                 

                                                 
  .٣٧٩ـ٢/٣٧٨مفرج الكروب البن واصل : انظر  )٤(
  .١٠١ـ٩٣صر األيوبيني واملماليك مصر والشام يف ع: انظر  )١(

هـ ، و النجوم الزاهرة ٦٣٦هـ ، و املختصر أليب الفداء حوادث سنة ٦٣٦ و ٦٣٥السلوك للمقريزي حوادث سنة : انظر  )٢(

٦/٣١٠.   
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ليه ، إال أنه متكن من هزميتهم والقضاء عليهم ؛ لتستعيد الدولة األيوبية وحدا سـنة                فثاروا ع 

  .هـ ٦٥٤

هـ تويف السلطان الصاحل ، فخلفه يف احلكم ابنه توران شاه الذي مل تطل مدة               ٦٤٧ويف سنة   

 هـ ، ومبقتله سقطت الدولة األيوبية ، وقامت دولة املماليـك يف           ٦٤٨حكمه ؛ إذ قتل سنة      

  ) ١(الشام مصر و

ويف هذا العصر الذي مل تتوقف فيه احلروب والرتاعات عاش الزملكاين حيث كانت وفاته سنة               

  .هـ ، أي بعد سقوط الدولة األيوبية بسنتني تقريباً ٦٥١

  : ب ـ احلياة االجتماعية 

ولدت الدولة األيوبية يف وقت كان الصليبيون بالشام أشد مايكونون قوة وعنفـاً ، وكـانوا                

دون البالد اإلسالمية ؛ لذلك مل تكن هناك فرصة أمام األيوبيني ليحيوا حياة  اجتماعيـة                يهد

مترفة ، إذ غلبت فكرة احلرب على السالطني ، وتغلبت عقيدة اجلهاد على أحاسيس النـاس                

ومشاعرهم ، مما مل يترك جماالً حلياة الترف ، وإذا توافر الوقت أحياناً فإن املال مل يتوافر عندئذ                  

؛ ألن حراسة القوافل وحتصني املدن والقالع وإعداد اجليوش وبنـاء الـسفن واألسـاطيل ،                

وصناعة العدد واآلالت احلربية ، كل ذلك كان كفيالً بأن يستنفد كل درهم يف خزانة بـين                 

   )٢(.أيوب 

كما أدى الصراع السياسي بني أبناء صالح الدين ـ بعد وفاته ـ إىل اضـطراب الـبالد ،     

لرخاء االجتماعي ، فحدثت ااعات وانتشرت األوبئة يف زمن العادل ، حيقق هـذا              وضياع ا 

وقع الغالء يف الدولة األيوبية وسلطنة العدل أيب بكر بـن           « : مارواه املقريزي عن تلك الفترة      

أيوب يف سنة ست وتسعني ومخسمائة ، وكان سببه توقف النيل عن الزيادة ، فتكاثر جمـيء                 

                                                 
  .١١٦ـ١١٢انظر مصر والشام ص   )1(

   .١٤٤السابق ص   )2(
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والنجوع ، ودخل فصل الربيع فهب هواء أعقبه وباء وفناء، وعِدم القوت ؛             الناس من القرى    

   )١(»...حىت أكل الناس صغار بين آدم من اجلوع 

توقف على قيمة الوقف املوقـوف علـى        وكان املستوى املعيشي ملدرسي املدارس وطالا ي      

تة فإن رجال العلم يف     املدرسة ، ومقدار مايغله قي ذلك الوقت ، وملا كانت هذه القيمة غريثاب            

بيد أن هذه الظروف مل تقتـل يف         )٢(.نوا على حال دائم من سعة العيش        ذلك العصر مل يكو   

العلماء روح البحث وحب العلم ، فأكملوا مسريم العلمية يف التأليف والتدريس ، تـشهد               

  .بذلك مؤلفام اليت وصلت إلينا 

  : ج ـ احلالة العلمية والفكرية 

 األيوبيني حببهم للعلم والعلماء ، فكان صالح الدين األيويب جيمع حوله رجال             اشتهر سالطني 

  )٣(.العلم ، وحيضر جمالسهم ؛ ليستمع إليهم ويشاركهم يف أحباثهم 

ورغم الفنت الداخلية واحلروب الصليبية اجته صالح الدين إىل العناية باحلركة الفكرية ، ونشر              

دارس يف مصر والشام ، وكذا سار سالطني األيـوبيني مـن       العلوم الدينية ، فأكثر من فتح امل      

حىت إن دمشق نفسها كان ا ما ينوف على مائة ومخسني مدرسة ، أسـسها والة                « بعده ،   

، وكان ينتقـى    )٤(»دمشق وأزواجهم وبنام وأخوام والقضاة واملوسرون والتجار وغريهم         

 والنحاة ، ودعمت هذه املـدارس باألوقـاف         للتدريس ا كبار العلماء من املقرئني واحملدثني      

الغنية اليت تضمن للمعلمني واملتعلمني فيها مستوى كرمياً من العيش ، جيعلهم ينـصرفون إىل               

  )٥(.طلب العلم بنفوس راضية مطمئنة 

                                                 
   .٢٨إغاثة األمة بكشف الغمة ص  )1(

   .٤٩ية يف عصر احلروب الصليبية ، ألمحد أمحد بدوي ص انظر احلياة العقل )2(
   .٤/٣٢٩طبقات الشافعية الكربى للسبكي  )3(

   .٦ـ٥للنعيمي ص » دور القرآن يف دمشق « مقدمة كتاب  )4(

   .١٢٥/ ٤املواعظ واالعتبار للمقريزي   )5(
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وكما شهد العصر األيويب اهتماماً بالعلوم الدينية شهد كذلك اهتماماً بعلوم العربية ؛ إذ الغىن               

لدينية عنها ، ومن أدلة هذا االهتمام أن امللك املعظم عيسى ابن امللك العادل صاحب               للعلوم ا 

   )١(.هـ شرط لكل من حيفظ املفصل للزخمشري مائة دينار وخلعة ٦٢٤دمشق املتوىف سنة 

ونتيجة هلذا االهتمام شهد العصر األيويب نشاطاً يف علوم اللغة ، وخباصة النحو ، وأصـبحت                

حلب مراكز لعلمائه ، وبرز فيه أعالم كبار منهم أبو اليمن الكندي ت سنة              دمشق والقاهرة و  

هـ ٦٤٣هـ ، وابن يعيش ت سنة       ٦٢٨هـ ، وابن معط حيىي بن عبد املعطي ت سنة           ٦١٣

  .هـ ٦٤٦هـ ، وابن احلاجب ت سنة ٦٤٣، والسخاوي ت سنة 

ء ، وألف عدداً من الكتب ويف هذه البيئة العلمية نشأ الزملكاين ، فتعلم وعلّم ، وتوىل القضا

 .يف النحو والبالغة

                                                 
   .٣/١٠تاريخ آداب اللغة ، جلرجي زيدان  )1(



  - ١٢ -

  اينكَلَمالزالتعريف ب: املبحث الثاين 

  

 )١(:  امسه ونسبه 

هو كمال الدين ، أبو املكارم ، عبدالواحد بن عبدالكرمي بن خلف بن نبهان بن سلطان                

 ، الشافعي املعروف بابن   )٢(بن أمحد بن خليل بن حسن بن سعيد األنصاري ، السماكي          ا

  ،)٣(خطيب َزملَكان ، وبابن الزملَكاين

نسبة « : فقال ابن كثري    ) السماكي  (  قرية بغوطة دمشق ، أما       )٤() َزملَكان  ( نسبة إىل   

  )٥(»واهللا أعلم . إىل أيب دجانة مساك بن خرشة 

الرفيـع والنفـيس ،     : يف كـالم العـرب    » السِري  «  ، و  )٦(»كان َسِرياً   « : قيل عنه   

  . وهذا يعين أنه من أسرة كرمية )٧( ، والسخي ذو املروءة ،والشريف

، وقد عـرف ـذا اللقـب     ) َزَملُكا  ( هـ خطيَب   ٦٣٣كان أبوه عبدالكرمي ت سنة      

 .   واشتهر به ، لذا عرف صاحبنا بابن خطيب َزَملُكا 

 

                                                 
 ،  ٣١٦/ ٨ ، وطبقات الشافعية للـسبكي       ٤/١٢٧ ، و مرآة اجلنان      ١٨٧على الروضتني ص    الذيل  : انظر ترمجته يف     )١(

/ ٢ ، وبغيـة الوعـاة       ٤٣٨ ، وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص       ٥/٣٨٣ ،و شذرات الذهب     ١٤٠/ ١٤والبداية والنهاية   

 ٦/٢٠٩فني  ، ومعجم املؤل٤/٣٢٥ ، واألعالم ٥/٢٢٦ ، وتاريخ األدب العريب ٥/٦٣٥ ، وهدية العارفني ١١٩
   .١٨٧ الذيل على الروضتني ص )٢(
  ٦٣٥/ ٥هدية العارفني  )٣(
إحدامها ببلخ ،  واألخرى بدمشق ، وأهل        : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الالم وآخره نون ، مها قريتان            ) : َزملَكان  (  )٤(

انظر معجم  . ه النون ، قرية بغوطة دمشق       بفتح أوله وثانيه وضم المه والقصر ، اليلحقون ب        ) َزَملُكا  : ( الشام يقولون   

  . ٣/١٥٠) زملكان ( البلدان 
   .٤/١٤٠ البداية والنهاية )٥(
   .٤/١٢٧ مرآة اجلنان )٦(
   .١٤/٣٧٨) سرا (  لسان العرب )٧(
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  : والدته 

عتبارات عديـدة أن    مل تذكر املصادر شيئاً عن تاريخ والدته ، إال أنه ميكننا بالنظر إىل ا             

حندد تاريخ والدته على وجه التقريب ، إذ من املعلوم أنه تتلمذ على ابن احلاجب املتوىف                

هـ ٦٣٣ و ٦١٧هـ ، الذي تذكر املصادر أنه أقام بدمشق مدرساً بني عامي            ٦٤٦سنة  

 ويظهر أن الزملكاين قد الزمه مدة ليست بالقصرية ؛ ملا جنده من أثر كـبري البـن                  )١(،  

قـال  « :  عنـه دائمـاً بقولـه        اجب يف شخصية الزملكاين ، وتوقريه له حيث يعرب        احل

 وهذا يعين أن الزملكاين كان عند جميء ابن احلاجب يف سن يـسمح لـه أن               )٢(»شيخي

يتتلمذ على شيخ كابن احلاجب أي أنه فيما بني اخلامسة عشرة والـثالثني ، ويبعـد أن            

هـ كان عمـره  ٦١٧ني قدم إىل دمشق سنة     يكون أكثر من ذلك ؛ ألن ابن احلاجب ح        

 سنة ، واملرء عادة اليقبل أن يتتلمذ على من هو يف مثل سنه أومقارب لـه يف                  ٤٧آنذك  

 سنة عند قـدوم ابـن       ٣٠مث إن الزملكاين لو كان عمره أكثر من         . العمر إال فيما ندر     

ـ    ٦١٣  ت سـنة      )٣(احلاجب لكان قد تتلمذ على أيب اليمن الكندي          رئ ،  هــ ، املق

النحوي ، األديب ، الدمشقي الدار والوفاة ، والذي قصده ابن يعيش ليأخذ منـه ثنـاء                 

 ولَوَجدنا ذكراً للكندي يف مؤلفات الزملكاين كما        )٤(مكتوباً يدل على براعته يف العربية ،      

يذكر شيخه ابن احلاجب ، وهذا يعين أن الزملكاين ـ عند وفاة الكندي ـ مل يبلغ سن   

 أنه مازال يف بداية مراحل التعليم ، أي مل يبلغ اخلامسة عشرة من العمـر ،                 الطلب ، أو  

وإذا صح أن عمر الزملكاين عند قدوم ابن احلاجب إىل دمشق بـني اخلامـسة عـشرة                 

  .هـ ٦٠٢ و٥٨٧والثالثني فإن والدته تكون بني عامي 

                                                 
  .٣/٢٤٨ ، ووفيات األعيان ١٨٢ ، ١٦٠انظر ذيل الروضتني  )١(
 . أ /١٧أ  ، /١٥، أ  /١٠ب  ، /٥أ  ، /٣: انظر مثالً اللوحات  )٢(
  .٦/٢١٦ ، و النجوم الزاهرة ١٣/٧١ ، والبداية والنهاية ٢/٣٣٩ انظر ترمجته يف وفيات األعيان )٣(
   .٧/٤٧ وفيات األعيان )٤(
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تـه عـام    وميكن أن نستأنس يف حتديد تاريخ والدته بفرض آخر يعتمد على تاريخ وفا            

هـ ، وعلى أن املعدل الطبيعي ألعمارهذه األمة بني الستني والسبعني ، وعلى هذا              ٦٥١

  .هـ ٥٩١ و٥٨١تكون والدته بني عامي 

 ٥٨٧وبالنظر إىل الفرضني السابقني معاً جندمها يتفقان على أن والدته كانت بني عامي              

 .هـ٥٩٠ إن والدته كانت يف حوايل عام: هـ ، وعليه ميكننا القول ٥٩١و

  

  :نشأته وحياته 

مل تذكر املصادر شيئاً عن نشأته أوتفاصيل حياته ، إال أا ذكرت أن والده كان خطيباً                

مشهوراً ، حيث عرف خبطيب زملكا ، مما يعين أنه كان على درجة من العلم ، فحرص                 

م على تـنشئة ابنه تنشئة علمية ؛ حىت برز يف عدة فنون ، وأصبح شيخ الشافعية بالـشا                

  .)١(وغريها ، وانتهت إليه رئاسة املذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة ، كما قال ابن كثري

، ودرس مدة ببعلبك، وأنه كان خيراً ، فاضالً ،          )٢(وتذكر املصادر أنه ويل قضاء صرخد       

ومن شعره  هذه األبيات اليت      .  )٣(ذكياً ، َسِرياً ، متميزاً يف علوم متعددة ، وله نظم رائق           

من : [ ، وهي يف مدح وزير الشام أيب احلسن علي األمني ، قال             )٤() التبيان  ( رها يف   ذك

  ] الكامل 

  هـِواله وَنـوِده وجبِب آمن             فِبَسي سفـــينةُقت غِرنْ فإرحَب

  والهج يف َتخىن عليه الدهر            أَ مدنٍفه إغــــاثةُ فريستدأَس

                                                 
   .١٤٠/ ١٤ البداية والنهاية )١(
انظر معجم . عة بلد مالصق لبالد حوران من أعمال دمشق ، وهي قلعة حصينة ، ووالية حسنة  واس) : َصرخد (  )٢(

  .٣/٤٠١) صرخد ( البلدان مادة 
  .٥/٣٨٣ ، وشذرات الذهب ١٨٨ـ١٨٧انظر الذيل على الروضتني ص  )٣(
   .١٨٦ـ ١٨٥ص   )٤(
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  هـزاِل ِنعى ليوِمد ين َمَحـاوي عند ِنزاهلم             ي على األبطــاللٌجَب

السه واملـراِتـظَ يف َنعدهــ من أفضاِله والفضلُ   سطواِت          يف  وت  

  هـالِلهم بِظائفون أمانــ             واخل غضنفر الوزيَرِناً أبا احلَسـعجب

  ـالهه خبصـِريه ولَغاِلــثَِم  ِب  رها           هَد ِل أن جتوَدارمـ املكأبِت

الصاحبالن دبوَم اجلواد ـ  ش له             نِبرف مِدَتحه وحهاِلَع ِفِنس   

وال وعنده              أنَّ اجل من اعطي اجلزيلَيهــ يف إقالِللُّـ القُزيلَلن  

  ـهـ جبالِلباهرذاك لفظي ـآثراً ومفـاخراً               فلفـاَق األناَم م

  ه عند سؤاِلاَمـه اإلنعـ ويرى ل            )٢( تفضالً من جمتٍد)١(        جيد احلياةَ

  هِبــه وبآِلــصح وِبٍدمحمِب    كاِلؤَك الـذي الغَيَره           فـاُهللا        

  :شيوخه 

إال شـيخه ابـن     مل تذكر املصادر شيئاً عن شيوخ الزملكاين ، ومل يذكر هو يف كتبـه               

 ، وقـد    )٤(»قال شيخي «:، الذي يعرب عنه عادة بقوله       ) هـ٦٤٦ـ٥٧٠ ()٣(احلاجب

قـال  «  : )٥(»الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن    « يصرح بامسه أحياناً كقوله يف كتابه       

 : )٦(»التبيان يف علم البيـان     « ، وكقوله يف    » شيخي مجال الدين أبوعمرو بن احلاجب       

، وكـان ابـن     » ة فاألجود فيه ماقاله شيخي أبو عمرو بن احلاجب        وأما حديث حذيف  «

هـ ، فأقام فيها مدرساً يف اجلـامع        ٦١٧احلاجب قد انتقل من القاهرة إىل دمشق سنة         

                                                 
  .) حبو ( انظر القاموس احمليط . ، و هو العطاء ) اِحلَباء ( طبوع ، و لعل الصواب كذا يف التبيان امل )1(

  .) جدو (  انظر القاموس احمليط .و هي الَعطية طالب اجلَدوى ، : اتدي   )2(

   .١/٥٠٨ ، وغاية النهاية ١٨٢ ، والذيل على الروضتني ص ٣/٢٤٨انظر ترمجته يف وفيات األعيان   )3(

  .أ /١٧أ ، /١٥أ  ،  /١٠ب ،  /٥أ ،  /٣: اللوحات : انظر املفضل على املفضل   )4(

  . ٧٢٠ص   )5(

   .١٣٦ص   )6(
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هـ، حيث رحل إىل الكرك ليدرس صاحبها امللك الناصر ، ومنها        ٦٣٣األموي حىت عام    

  .)١(هـ ٦٣٨عاد إىل القاهرة عام 

الزملكاين مقصد العلماء الذين توافدوا عليها ، وكـان لرعايـة           وكانت دمشق يف عصر     

والا من بين أيوب للعلماء ، وتشجيعهم لطلبة العلم أثر كبري يف تنشيط احلركة العلمية               

 ٥٩٧بعامة والنحوية خباصة ، فامللك املعظم عيسى بن العادل الذي حكم دمشق من عام               

 حيب األدب ويقدر النحو والنحاة ، قرأ كتاب         هـ كان أديباً حنوياً ،    ٦٢٤إىل وفاته عام    

 ، وقد جعل لكل     )٢(سيبويه على أيب اليمن الكندي ، وأملَّ بشرح كتاب سيبويه للسريايف            

للزخمشري ) املفصل  ( من حيفظ كتاب سيبويه جائزة كربى ، كما شرط لكل من حيفظ             

 يف الدراسـات    مائة دينار وخلعة ، ومن حسناته أيضاً أنه أنشأ مدرسـتني للتخـصص            

  .)٣(النحوية  ، واحدة بالقدس واألخرى بدمشق

ونتيجة هلذا االهتمام بالعلم والعلماء أصبحت دمشق مقصد العلماء ، حيث قدم إليهـا              

عدد من العلماء البارزين ، الذين استوطنوا دمشق ، وأسهموا إسهاماً كبرياً يف ازدهـار               

  : احلركة النحوية فيها ، منهم 

ـ ٦١٣ـ٥٢٠ ()٤(زيد بن احلسن بن زيد تاج الدين      :لكندي أبواليمن ا  ـ ، ولـد   )  هـ

ونشأ ببغداد ، وأخذ عن ابن الشجري النحو ، وعن أيب منصور اجلواليقي اللغة ، مث سافر            

إىل الشام ، وسكن دمشق ، واشتغل بالتدريس يف النحو واألدب واحلديث والقراءات ،              

                                                 
    .١/٥٠٨ ، وغاية النهاية ١٨٢ ، وذيل الروضتني ص ٣/٢٤٩ت األعيان انظر وفيا  )1(

   .٢٦٧ ، ٦/٢٢٧النجوم الزاهرة   )2(

   .٤٥املدرسة النحوية يف مصر والشام ص    )3(

 ٩٧ـ٣/٩٦ ، واألعالم ٦/٢١٦ ، والنجوم الزاهرة ١٣/٧١ ، والبداية والنهاية ٢/٣٩انظر ترمجته يف وفيات األعيان   )4(

.   
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، ومسع منه ، وانتزع منه ثناء مكتوباً        أخذ عنه السخاوي ، وقصده ابن يعيش يف دمشق          

  .يدل على براعته يف العربية

، ولد ونشأ باملغرب ، ودرس      ) هـ٦٢٨ـ٥٤٦ ()١(حيىي بن عبد املعطي     :  ابن معٍط    ـ

النحو على أيب موسى اجلزويل حىت نبغ فيه ، مث رحل إىل الشام ، وأقرأ النحو بدمـشق                  

يف االنتقال إىل القاهرة ، مث طلب منـه أن          مدة ، حىت زار امللك الكامل دمشق، ورغبه         

  .يتصدر جبامع عمرو بن العاص فقبل بعد أن قرر له على ذلك مرتباً

 )٢(أبو احلـسن علـي بـن حممـد بـن عبـد الـصمد                :  علم الدين السخاوي     ـ

، ولد بسخا من أعمال مصر ، وقرأ على الـشاطيب بالقـاهرة ، مث               ) هـ٦٤٣ـ٥٥٨(

 ابن موسك ، واستقر فيها بقية حياته ، والزم تاج الـدين             رحل إىل دمشق برفقة األمري    

الكندي فأخذ عنه النحو واللغة واألدب ، وعاود عليه قراءة القرآن بالروايات ، مث تصدر               

  .لإلقراء يف جامع دمشق فأقرأ الناس نيفاً وأربعني سنة ، وقصده الطلبة من اآلفاق 

ـ        :  أبوعمرو بن احلاجب     ـ  )٣(ي املـصري  ونس اإلسـناو  عثمان بن أيب بكـر بـن ي

بصعيد مصر ، مث انتقل إىل القـاهرة مـع          » إسنا  « ، ولد يف مدينة     ) هـ٦٤٦ـ٥٧٠(

وتلقى تعليمه ا ، مث انتقل إىل دمشق        ) موسك الصالحي (والده الذي كان حاجباً لألمري      

هـ ، حيث رحل إىل     ٦٣٣هـ ، فأقام ا مدرساً يف اجلامع األموي حىت عام           ٦١٧سنة  

  .هـ ٦٣٨ليدرس صاحبها امللك الناصر ، ومنها عاد إىل القاهرة عام الكرك 

واليبعد أن يكون الزملكاين قد أفاد من هؤالء العلماء مجيعاً ، أما تعبريه عن ابن احلاجب                

بقوله شيخي فلعل السبب يف ذلك أنه كان أكربهم أثراً يف تكوينه العلمي ، ويظهر أنـه                 

                                                 
    .٢/٣٤٤، وبغية الوعاة ٥/١٢٩ ، وشذرات الذهب ١٦٠انظر ترمجته يف الذيل على الروضتني ص   )1(

 ، ٢٢٣ـ٥/٢٢٢ ، وشذرات الذهب ٣٤١ـ٣٤٠/ ٣ ، ووفيات األعيان ٦٦ـ١٥/٦٤ انظر ترمجته يف معجم األدباء )2(

   .٣٣٣ـ٤/٣٣٢واألعالم 

   .١/٥٠٨ ، وغاية النهاية ١٨٢وضتني ص  ، الذيل على الر٣/٢٤٨انظر ترمجته يف وفيات األعيان )  3(
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 ، فابن احلاجب أقام مدرساً يف دمشق حوايل سبع عشرة           الزمه طويالً ، وأكثر األخذ عنه     

  . سنة ، فلعله الزمه طيلة هذه املدة 

  

  :أوالده وأحفاده 

 ذكرت كتب التراجم أن له ولداً يدعى أبا احلسن علي بن عبد الواحد ، إمام جليـل ،                  

   )١(.هـ ٦٩٠وافر احلرمة ، حسن الشكل ، درس باألمينية ، وتويف سنة 

 ٦٦٧ ()٢(ن له حفيداً هو حممد بن علي بن عبـد الواحـد الزملكـاين               كما ذكرت أ  

، ويعرف أيضاً بابن الزملكاين ، ولعل هذا هو السبب يف نسبة بعض كتب              ) هـ٧٢٧ـ

  .»الربهان الكاشف عن إعجار القرآن « جده إليه ، ومنها 

ة وبالظاهريـة ،     ، درس بالشامية الرباني    )٣(»اإلمام العالمة املناظر    « : قال عنه السبكي    

وصنف الرد على ابن تيمية يف مسأليت الطالق والزيارة ، وويل قضاء حلب ، وطلب إىل                

  .)٤(مصر ِليَولَّى قضاء دمشق فمات ببليس

  

   :وفاته 

تويف عبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكاين بدمشق ، يف سادس احملرم سنة إحدى ومخسني               

  .، رمحه اهللا )٥(وفية وستمائة من اهلجرة ، ودفن مبقابر الص

  :مؤلفاته 
                                                 

   .٥/٣٨٣شذرات الذهب )  1(

 ، و من ذيول ٥/٣٨٣ ، وشذرات الذهب ٤/٧٤ ، و الدررالكامنة ٥/٢٥١انظر ترمجته يف طبقات الشافعية للسبكي )  2(

   .٨٢العرب ص 

   .٩/١٩٠طبقات الشافعية )  3(

   .٨٢   ، ومن ذيول العرب ص١٩١ـ ٩/١٩٠طبقات الشافعية )  4(

   .١٨٧الذيل على الروضتني ص )  5(
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النحو ، والبالغة وإعجاز القرآن ، والتوحيد ،        : صنف  الزملكاين عدداً من املؤلفات  يف         

ومناقب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وسأذكر هذه املؤلفات مرتبة حسب حـروف              

  :اهلجاء وهي

هــ ،   ١٣٤٩، وقد طبع يف بغـداد سـنة         الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن      ـ  ١

  .أمحد مطلوب . خدجية احلديثي ، و د. بتحقيق د

 ، وهو مطبوع أيضاً يف بغداد سنة        التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن       ـ  ٢

  .خدجية احلديثي . أمحد مطلوب و د. هـ ، بتحقيق د١٣٨٣

   )١( .رسالة يف اخلصائص النبويةـ ٣

  )٢( .شرح التنبيهـ ٤

  )٣(. ، ونسبه الزركلي إىل حفيده أيضاًكر أشرف املناقبعجالة الراكب يف ذـ ٥

املُفِْضل على املفـضل يف     «  ، وهو اختصار لكتاب      غاية احملصل يف شرح املفصل    ـ  ٦

» املفـصل « للمؤلف أيضاً ، حيث صنف الزملكاين شرحني على كتاب          » دراية املفصل 

كما ذَكَر  » الغاية  « تصر منه وهو    والثاين خم » املُفِْضل«للزخمشري ، أحدمها مطول وهو      

، وقد حقق هذا املختصر يف ثالث رسائل علمية ، يف كلية اللغة العربيـة               )٤(يف مقدمته   

  .جبامعة أم القرى 

هــ ، بتحقيـق     ١٤١٠ ، وقد طبع يف القاهرة عام       ايد يف إعراب القرآن ايد     ـ٧

  .شعبان صالح / الدكتور 

                                                 
   .٤/٣٢٥انظر األعالم  )١(
  .٢٦١ و٧٤ص » الربهان «  أحال عليه الزملكاين يف كتابه   )٢(
 .٧/١٧٥ ، ٤/٣٢٥انظر األعالم  )٣(
   .أ /٢ انظر غاية احملصل لوحة )٤(
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  )١( .توحيداملنهج املفيد يف أحكام الـ ٨

 ، وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق اجلزء        )٢( املُفِْضل على املفضل يف دراية املفصل     ـ  ٩

  .الثاين منه 

   )٣(.اية التأميل يف كشف أسرار الترتيل ـ ١٠
  

  

                                                 
   .٦/٢٠٩ ، ومعجم املؤلفني ١/٦٣٥ ، وهدية العارفني ٢/١٨٨٣انظر  كشف الظنون   )1(

 ، ومعجم املؤلفني ٥/٢٢٦يب  ،  وتاريخ األدب العر١/٦٣٥وهدية العارفني   ،٢/١٧٧٦ انظر كشف الظنون )2(

٦/٢٠٩.  

، وانظر كشف ٣/٢٩٥ ، ونقل عنه أبو حيان يف البحر احمليط ٤٩ص » الربهان« أحال عليه الزملكاين يف كتابه )  3(

   .٦/٢٠٩جم املؤلفني  ، ومع١/٦٣٥ ، و هدية العارفني ٢/١٩٨٧الظنون 
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  الُمفـِْضل على المفضَّـل في دراية المفصَّل  :الثانيالفصل 

  

  :ويتضمن المباحث التالية 
  

  .وان الكتاب تحقيق عنأ ـ 
  
   . للزملكانيتوثيق نسبته ب ـ

  
  . ج ـ منهج المؤلف فيه

  
  .د ـ مصادره 

  
  .وبعض شروح المفصَّل األخرىالـُمْفِضل هـ ـ موازنة بين 
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  الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية المفصَّـل
  :  الكتاب اسمأ ـ حتقيق 

، كذا جاء يف صـفحة      » راية املفصـل املُفِْضل على املُفَضـل يف د    « اسم الكتاب هو    

العنوان مكتوباً خبط الكتاب نفسه ، ويكفي دليالً إلثبات صحة هذا العنـوان إشـارة               

، موضـحاً أن    » غاية احملصل يف شرح املفصل    « املؤلف إليه ذا االسم يف مقدمة كتابه        

املفـضل  « ترجم بـ   فإن كتايب امل  « : اختصار هلذا الشرح ؛ حيث قال       » الغايةَ«كتاَبه  

حبر متالطم األمواج ، مبا أودعته من النصوص واحلجاج         » على املفضل يف دراية املفصل      

الية ، وقد احتوى منه هذا      غلكنه يستدعي مهماً عالية فكراً ، إن وجدت على الندرة ف          .. 

الكتاب على املقاصد ، وتكفل بإطالق الفوائد ، وتقييد الشوارد ، اليغادر من املفـصل               

  )١(» .صغرية والكبرية إال أحصاها 

  :زاَد ، قال ذواإلصبع العدواين: أي » أَفَْضلَ عليه « اسم فاعل من » املُفِْضل«و

  )٢(الِه ابن َعمَك الأَفَْضلَْت يف َحَسٍب           َعني والأنَت َدياين فَتخزوين 

  )٣().َعلَى(يف البيت مبعىن ) َعن(الأَفضلَت علي ، و: أي 

إن كتابه هذا قد زاد يف قيمته العلمية على كتاب          : فالزملكاين ذا العنوان أراد أن يقول       

  .للسخاوي » املفضل يف شرح املفصل« 

أما عن سبب تفضيله لكتابه على كتاب السخاوي حتديداً ، دون غريه من شروح املفصل               

شرح شيخه ابن احلاجب    األخرى اليت كانت بني يديه ، كالتخمري، وشرح ابن يعيش ، و           

، فلعله كان يرى أن شرح السخاوي كان أفضلها حقيقة ، فإذا َوصَف كتابه بأنه أفضلُ                

وقد . مجيعاً  » املفصل«هو أفضل من شروح     : فكأمنا قال » املفضل يف شرح املفصل   «من  

                                                 
 .أ /٢غاية احملصل لوحة  )١(

  ) .فضل (  انظر اللسان )٢(

   .٤٠٤ انظر أدب الكاتب ص )٣(
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يكون الزملكاين اليرى استحقاق شرح السخاوي لصفة األفضلية اليت أطلقها مؤلفه عليه            

إال » املفضل يف شرح املفصل   «، وأنه بعد أن ألف كتابه هذا رأى أنه األوىل بأن يسمى             

أنه قد سبق إىل هذه التسمية ، فلم يكن أمامه ليعطي كتابه الوصف الالئق به إال أن خيلع                  

  . عن شرح السخاوي تلك األفضلية على شروح املفصل ، وذلك بتفضيل كتابه عليه 

  :للزملكاين ب ـ  توثيق نسبته 

املُفِْضل علـى املُفَـضل يف درايـة        « إن تضافر األدلة اليدع جماالً للشك يف أن كتاب          

  :هو أحد كتب عبد الواحد بن عبد الكرمي الزملكاين ؛ وأدلة ذلك مايلي » املفصل

ـ ماجاء على صفحة عنوان املخطوطة مكتوباً خبط الِكتاب نفِسه ، وهي نسخة كتبت         ١

  :  ، حيث كتب اآليت يف حياة املؤلف

اجلزء الثاين من كتاب املُفِْضل على املُفَضل يف دراية املفصل ، تأليف القاضي األجـل               « 

العامل العامل الكامل التقي الورع ، مجال اإلسالم ، قدوة احلكام ، مفيت الفرق ، كمـال     

  ».الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف األنصاري ، أدام اهللا أيامه 

» غاية احملصل يف شرح املفـصل     « ـ أن الزملكاين نفَسه قد أشار إليه يف مقدمة كتابه           ٢

ذلك عند   نصه يف    ، وقد أوردت  » املُفِْضل« لكتابه   هو اختصار » الغاية« مبيناً أن كتاب  

  .  عن عنوان الكتاب حديثي

ديثه عـن   عند ح»التبيان يف علم البيان «  ـ إحالة املؤلف يف كتابه هذا على كتابه  ٣

  )١( ))  »علم البيان« و قد أوضحت ذلك يف  (( :قطع الصفة حيث قال 

للمؤلف تظهـر أن  » غاية احملصل يف شرح املفصل «  ـ مقارنة هذا الشرح بكتاب  ٤

للزملكاين ، الذي ذكر    » املُفِْضل«الثاين اختصار لألول ؛ مما يعين أن هذا هو فعالً كتاب            

  .ختصار له هو ا» الغاية«املؤلف أن كتاب 

                                                 
 ١٣٢ص  )١(
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  :فيه ج ـ منهج املؤلف 

  :طريقته يف تناول نص املفصل: أوالً 

، مصنفه لألبواب والفصول و املسائلتناول الزملكاين نص املفصل وفق ترتيب        ـ

  : ))ادى  ن توابع امل  ((معلالً يف كثري من األحيان هلذا الترتيب ، وذلك حنو قوله يف فصل                

يت ختص باباً معيناً يف ذلك الباب ، وإن تناوهلا ترمجـة            جرت العادة أن يذكر األحكام ال     ((

باب آخر من جهة عمومه ؛ النفرادها بأحكام ال تكون إال يف ذلك البـاب اخلـاص ،                  

)) صفة املنادى يف باب النداء أوىل من باب الوصفركْفلذلك ِذ
)١(.   

يـر  تكر ((، من ذلك قوله يف فصل         يف ترتيب بعض الفصول     وقد ينتقد املصنفَ  

 هذا من باب املقيس ، ويدخله التحذير ،         ((:  ، قال    )) األسَد األسدَ  ((:  حنو   )) ر منه احملذَّ

ـ     )٢( ))  واألسدَ إياَك ((وليس حبسن ما صنع ، حيث فصله عن فصل            يف  َر، مع أنـه ذكَ

حذف ((الفصل السابق ما ليس من باب التحذير ، فكان الالئق أن يذكر هذا عقيب ذكر                

ما ذكر من األمثلة السابقة ، ولذلك تعني        يتضمن  تبع هذا الفصل بفصل      مث ي   ، )) األرنب

 ال إىل التحذير ، فإنه      )٣( )) املنصوب بالالزم إضماره   (( عائداً إىل    )) ومنه ((أن يكون قوله    

  )٤(. )) إغراء  ، بل ذلك)) ك واحلجشأَن ((: ال يتخيل حتذير يف قوهلم 

 كما فعل بعـض      ،  كامالً يف بداية كل فصل      والشارح ال يذكر نص املفصل     ـ

الشراح ، وإمنا يذكر مقطعاً من النص ويشرحه ، مث يذكر مقطعاً آخر وهكذا ، واملقطع                

 )) وقولـه  ((: الذي يذكره قد يكون مجلة واحدة ، أو عدة مجل ، ويسبقه عادة بقولـه                

رح ، وخباصة األمثلـة     أثناء الش يف  وأحياناً ال يفعل ، ورمبا مزج عبارات املفصل بكالمه          

                                                 
 أ /١١ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  1(

  .٨٠ ـ ٧٩انظر املفصل ص ) 2(

  .٦٧انظر املفصل ص ) 3(

 أ / ٥٣ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  4(
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النحوية اليت يف نص املفصل ، إال أنه ال يترك شيئاً من ا لنص دون شرح ، فهو يسري مع                    

  .النص كلمة كلمة ، ال يغفل منه شيئاً 

 وهو يبني معاين األلفاظ الواردة يف املنت ، اليت يرى أا حباجة إىل بيان مـن                 ـ

كما فعـل   ،   يذكره بعد املعىن اللغوي       فإنه  للفظ معىن اصطالحي   ، فإن كان   حيث اللغة 

  ، مأخوذ من النداء بكسر النون وضـمها )) املنادى ((:  حيث قال  )) املنادى ((عند ذكره   

 معهم يف النـادي ، وهـو         إذا جلستَ  )) ندوت القومَ  ((:  واو ؛ لقوهلم     )) النداء ((والم  

        لس الذي ينادي بعضهم بعضاً فيه ، ومصدره النيتعـرض حلـد املنـادى       دوة ، ومل  ا 

وهو املطلوب إقباله حبـرف نائـب        (( : يف حتديده بقوله     )١(إلشكاله ، وقد أجاد شيخي    

  .  )٢( )) لفظاً أو تقديراً )) أدعو (( مناب

يعرب  )٣( )) مةقَحم (( :وقوله   (( : ببيان املعىن االصطالحي للفظ كقوله       وقد يكتفي 

))اً يف اللفظ ، ومل ختل باملعىن عن كون الكلمة زائدة ، مث تؤثر تغيري به
)٤( .   

وأكثر ما يظهر اهتمام الزملكاين مبعاين األلفاظ يف الشواهد الشعرية ، فهو ال يكـاد               

  .يدع لفظاً من البيت إال وقد شرحه وبني معناه 

، من ذلك قولـه يف      اه حمتاجاً إىل ضبط من األلفاظ        ما ير   عبارةٍ طَب ضَ طُضِب يَ ـ

))و ..  هو خباء مضمومة معجمة من فوق ، وزايني معجمتني أيـضاً            (( : )) وذانزز بن لَ  خ

اخـتالط  :  بـالفتح    ))جـة    واللَّ ((: وقوله  .  )٥( )) معجمة  بفتح الالم ، وبذال    )) لوذان((

  .) ٦( )) األصوات يف احلرب ، وبالضم معظم املاء

                                                 
  .  ١/٢٤٩حلاجب ، وانظر قوله يف اإليضاح يف شرح املفصل يعين ابن ا)  1(
 .ب  / ٥ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  2(
ـ (( : يعين يف قول الزخمشري   ) 3(  املفصل   )) ..مبا فيه األلف والالم مقَحَمةٌ بيَنهما كلمةُ التنِبيهِ       : يوَصف بشيئني   ) أي(  ف

  .٦٧ص 
  أ  / ١٩السابق لوحة )  4(
 ب /١٩ لوحة السابق)  5(
 ب /٣٨السابق لوحة )  6(
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 النسخ،  فهو يذكر الفروق بني    من الواضح أن الشارح اطلع على نسخ املفصل          ـ

 : ـ عند قول الزخمـشري  بني أثر هذا االختالف يف املعىن أو عدمه ، من ذلك قوله  يو

 يقع يف بعض النسخ هكـذا ، ويف  : (( ـ  )١( )) املنادى يف غري حال اإلضافة وإذا كرر((

 ، وهذه عبارة سيبويه ، وال فرق بـني          )) وإذا كرر املنادى يف حال اإلضافة        ((: بعضها  

   .)٢( ))  املقصوديف العبارتني

ـ        ويزيد اهتمامه ذه الفروق إذا ك      ذكرها ، وإن   ان هلا أثر يف اختالف املعىن ، في

 من ذلك أنـه      ، ىن يترتب على ذلك من اختالف يف املع       كانت يف غاية الدقة ، ويبني ما      

أما أنا فأفعل كـذا     :  وذلك قولك    ((:  وهو   )) االختصاص   ((أورد نص املفصل يف باب      

اً   ((، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة ، فجعلوا           ، وحنن نفعل كذا أيها القوم      رجلُها ال أيأي (( 

عنوا بالرجل والقـوم والعـصابة إال       مع صفته دليالً على االختصاص والتوضيح ، ومل يَ        

أما أنا فأفعل   : ل   كأنه قي  )) لنا (( والضمري يف    )) حنن (( و   )) أنا ((وماكنوا عنه بـ    ،  هم  أنفَس

)) ..ذاك
 ،  )) وماكنوا عنه  ((: ويقع يف بعض النسخ عالمة فصل قبل قوله          ((: مث قال    ،   )٣(

و ) أنا(وما كنوا عنه بـ      ((و خرب ، املبتدأ      اعتقد استئناف مجلة من مبتدأ       لَ فصَ ن مَ وكأنَّ

  ، فوالعائد حمذو ،   )) أما أنا فأفعل كذا    :كأنه قيل   (( ، واخلرب    ))) لنا(والضمري يف   ) حنن(

 )) همأنفـسَ  ((والذي دعاهم إىل ذلك أن عطفه علـى         .  أما أنا : كأنه قيل فيه    : تقديره  

  )٤( ))...املعىن ؛ ألنه  وما صاروا إليه يفسد. يقتضي املغايرة 

  بغري واو ، وهو    ))راً  داً منحدِ  لقيته مصعِ  ((:  ويف بعض نسخ املفصل      ((: ومنه قوله   

    . )٥( )) عاً لقيته فارعاً مفِر((: ريه قول العرب الوجه ؛ لتكون احلال منهما ، ونظ

                                                 
  . ٧٢املفصل ص )  1(
 .أ / ٢٣ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  2(
  .٧٦ – ٧٥ملفصل ص ا)  3(
 .ب /٣٤ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  4(
 .ب /٨٤ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  5(
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 يكمل الشواهد الشعرية اليت أوردها املصنف ناقصة ، وقد يضيف إىل البيـت              ـ

 أو عدة أبيات من القصيدة اليت منها البيت املستشهد به ، مث يشرحها مبينـاً                 ، بيتاً آخر 

 رواية ، كما حيـاول      غري موضع الشاهد يف البيت ، ويذكر الروايات إن كان يف البيت          

  .)١(فإن نسب لغري قائل ذكرهم مجيعاً ، إن مل يكن املصنف قد نسبه،نسبة البيت إىل قائله

 يبني موضع الشاهد يف اآليات القرآنية اليت استشهد ا املصنف ، وإن كان يف               ـ

كتفـي   قراءة ذكرها ، ونسب كل قراءة إىل صاحبها ، وأحياناً ي    الشاهد غري  اآلية موضعِ 

  .)٢( )) وقرئ ((بقوله 

  :طريقته يف معاجلة املسائل النحوية : ثانياً 

معاجلة املسائل النحوية يف هـذا الـشرح يف          خلص منهج الزملكاين يف   ميكن أن أ  

  :النقاط التالية 

 مجيـع األحكـام      حرصه على استيعاب كل جوانب املسألة اليت يتعرض هلا ، وذكرِ           ـ

على الزخمشري يف ما أغفله من ذلك ، كما فعل عند حديثه عن             واالستدراك   املتعلقة ا ،  

 قبلَها ، وقد    اعلم أنّ هذه األلَف إذا حلقت قد يتغري بسببها ما          ((: ألف الندبة حيث قال     

وإعراض فَخِر خوارزَم عن بياِن حكِمها مع أنه متعرض للـدقائِق           تتغري هي يف نفسها ،      

د مـا  وِر، وها أََنـا أُ  توىل سيبويه ـ رمحه اهللا ـ بيانَ ذلك   وقد . النادرِة من العجاِب

احلرف الذي قبلَ األلِف ال خيلو إما أنْ يكونَ متحركـاً أو            :  حيضرين َنقْالً وتعليالً فأقولُ   

   .ةًةً أو ِبنائي، واملتحرك إما أنْ تكونَ حركته إعرابي ساكناً

  ةً قُلب  فإن كانت حركتها      ه إعرابيفتحةً إنْ مل تكُن عبَد املطَّلِ  وا (( :حنو،  ت و  )) بـاه 

    )٣( ألنهـا  ؛ )) وا أََبازيـَداه   (( : تنوين منه إن كان منوناً ، حنو      ، ويحذف ال   )) َعمَراهوا أَبا ((

                                                 
  .٥٤١-٥٣٩ ، ٤٤٦ ، ٣٦٧-٣٦٦ ، ٤٠ ص انظر مثال)  1(
   .٥٦٢ ، ٣٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٤٢ ، ٢٣٤ ، ٢٢٤ ، ٢٠٥ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ٩٤ ، ٩٣ ، ٧١ ص انظر مثال)  2(
 . ألف الندبة: أي) 3(
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 التنـويَن ِللََحـاِق     ا، ولذلك مل يحركـو     ، كما ال ينفصلُ التنوين     ال تنفصلُ عن االسم   

 ، فإن كان قد  أوجَبها النداُء  قُلبت  فتحةً  أيضاً  ،                 وإنْ كانت حركته بنائيةً    )١(.األلِف

، وإنْ مل يكن قد أوجَبها النداُء أتبعَتها حرفاً من جنِسها يف غري ياِء           )) وا َزيَداه  (( :     حنو

افظوا علـى احلركـة     ح، كأنهم    ، ومل تأِت باأللِف إال أنْ تكونَ احلركةُ فتحةً         النفِس

،  )) واَحذاِميه ((: فقالوا،   احلرِكة العارضِة     ، خبالفِ  روها لأللِف العارض   يغي الالزمِة ، ومل  

))   ِكوا غالمَ  ((،   )) وا أمَري املؤمنيناها أن      .   يف غُالِم املخاطََبةِ   )) يهساكناً فإم وإن كان اآلِخر

 (( يف َمن امسه      ، فقلتَ   مل تأت باأللف استغناًء باملدة     ةً ، فإن كان َمد    يكون َمدةً أو غَريها   

 (( )) وا َضـَرَباه   ((:  )) َضـَربوا  (( أو   )) َضـَرَبا  ((، ويف َمن امسه      )) اضِربيها  و (( : ))اضِريب

وهواَضَرب ((
)) كَُماهالَم واغُ ((:  )) غُالِمكُِما (( ويف    ، )) وا غالَمهوه  ((:  )) غُالِمِه ((، ويف   )٢(

)٣( 

ن  مث مضى يف تفصيل أحكام هذه األلف فبـي          )٤(. )) كُموه واغالمَ (( : )) غُالِمكُم((، ويف   

ن كان املندوب مـضافاً     ها إ  ، وحكمَ  ن كان احلرف الذي قبلها ساكناً غري مد       حكمها إ 

ان آخـر    ياء النفس إذا ك     إىل ياء النفس ، وحكمَ     إىل ياء النفس ، أو مضافاً إىل مضافٍ       

 املندوب ياء ساكنة ، مث حكم املقصور املندوب إذا أضفته إىل نفـسك ، مـع التمثيـل          

  .)٥( والتعليل لكل حكم

واستقصاء أقـوال     اهتمامه بذكر اخلالفات النحوية يف املسألة اليت يشرحها ،         ـ

  .حاً ، وأدلتهم النقلية والعقلية ، ومناقشة هذه اآلراء ، وترجيح ما يراه راج النحاة فيها

                                                 
يعين أن ألف الندبة إذا احلقت املنون اجتمع ساكنان ، فلم يتخلصوا من ذلك بتحريك التنوين ؛ لئال جتتمع يف آخـر                      ) 1(

  . ٢/١٤ابن يعيش ، وشرح ٢/٢٢٢انظر كتاب سيبويه . االسم زيادتان

  . ٢٢٧-٢/٢٢٦انظر كتاب سيبويه ) 2(

  . ١/٢٨٤انظر اإليضاح البن احلاجب ) 3(

 .أ ، ب /٣٠ملفِْضل على املفضل لوحة ا)  4(

 . أ  / ٢١أ ، ب ، و /٢٠وانظر أيضاً لوحة . أ ، ب /٣١لوحة )  5(
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 حيث بدأه الشارح باخلالف     )) املنادى ((ومن أمثلة ذلك ما يطالعنا يف صدر باب         

 ، فذكر أوالً رأي األكثرين ، وهو أنه منصوب بفعل مقـدر الزم               )١(ىيف ناصب املناد  

 : ومنهم من قـال    ((: مث قال   ،  اإلضمار لالستغناء عنه حبرف النداء النائب مناب الفعل         

 ، مث ذكر حجة هذا الفريق مفصلة ، وهـي           )) املنادى هي الناصبة     احلروف الداخلة على  

أا تشبه األفعال من أوجه ، معدداً تلك األوجه ، وشارحاً هلا ، مث ذكر رأيـاً ثالثـاً يف                    

 ا املنادى لفظاً                املسألة ح كي عن أيب علي ، وهو أن حروف النداء أمساء أفعال ، انتصب

)) هو فاسد لـوجهني    ((: ألخري بقول شيخه ابن احلاجب      لرأي ا ا هذا   دمث رَ . وحمالً  
)٢(

  ،

وذكر الوجهني مورداً إشكاالً على أحد الوجهني ، مث أجاب عنه مبا يزيل اإلشـكال ،                

وعاد ملناقشة الرأي السابق ، وهو رأي القائلني بأن حروف النداء هي الناصبة للمنادى ،               

لة ، سالكاً مسلك السرب والتقسيم حيث       وأخذ يقلب هذا الرأي على مجيع الوجوه احملتم       

 مث يـرد هـذا      )) ما وجه امتناع كوا حروفاً تنصب املنادى بنفسها       : فإن قلت    ((قال  

االحتمال بأن القواعد تأىب أن يتركب الكالم مع فقد املسند واملسند إليـه ، فلوكـان                

 به  دَراضاً على ما     اعتر مث يفترض . ذلك   احلرف مع املنادى كالماً من غري  تقدير الخنرم        

ـ  يا زيـد   ((: :  ال يكون مجلة مع ما بعده ؟ حنو قولك           َمِل: فإن قلَت    ((:قائالً    ،  )) لْ أقِب

  .وجييب عن هذا االعتراض بأنه فاسد من حيث اللفظ واملعىن موضحاً وجهي الفساد

                                                 
مناقشته ، و خالصة هذا اخلالف أن ناصب        و قد أطال الزملكاين يف عرض هذا اخلالف و        . أ  / ٥ –ب  / ٢لوحة  )  1(

 على املنـاَدى هـي      وذهب آخرون إىل أن احلروف الداخلة     ،  املنادى عند سيبويه و مجهور النحويني فعل مقدر         
على سبيل النيابة والعوض عن الفعل ، وهو رأي أيب علي           : فمنهم من قال     :القائلون ذا على رأيني      ، و  الناصبةُ

وذكر املـرادي   .  أفعال مبعىن أدعو     على أن حروف النداء أمساء      : يل  وق،  الشلوبني    و ن جين الفارسي ، و تبعه اب    
 ، واملقتضب   ٢/١٨٢ ،   ١/٢٩١  سيبويه كتابقل عن الكوفيني ، وانظر       أن هذا الرأي ن    ٣٥٥ص  يف اجلىن الداين    

إيضاح   ، و  ١١١ ـ ١٠٩ أليب علي    املسائل العسكرية     و  ، ٣٤٠ ،   ١/٣٣٣ ، واألصول البن السراج      ٤/٢٠٢
التبيني عـن    ، و  ٢٢٧وأسرار العربية لألنباري     ،     ٢/٢٧٧البن جين   اخلصائص  و    ، ٦٩ – ٦٠ أليب علي    الشعر

 . ٩٥٦لشلوبني لشرح املقدمة اجلزولية  ، و ٤٤٢مذاهب النحويني 
  .٢٥٠ – ١/٢٤٩اإليضاح يف شرح املفصل ) 2(
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 ال جيوز أن يكون حـرف النـداء         فلَم : فإن قلتَ  ((مث يورد احتماالً آخر بقوله      

عامالً ؟ ال ألنه اسم فعل ، وال ألنه مع ما بعده مجلة ، وال ألنه مستقل يف العمل ، بـل                      

لفعـل   عىن بذلك أنه ناب عن ا      إنْ (( هذا االحتمال بقوله     د وير  ، ))لكونه نائباً عن الفعل     

ا َمنيابة حصلت له النصب بنفسه كما حصلت السم الفاعل واسم الفعل فغري مستقيم ؛ لِ              

سب إليه العمل ملـصاحبته لـه        عىن بذلك أنه ال يظهر معه الفعل املقدر فن         وإنْ ..تقدم  

)) فهذا نزاع يف عبارة مع املوافقة يف املعىن، صحبة نسخت حكم األصل 
)١(   

 )) إن حروف النداء تنصب املنادى بنفـسها       ((: وبعد أن قرر فساد قول من قال        

 مـن   عترض به على كـل رد     ا ميكن أن ي   أخذ يف مناقشة أدلتهم والرد عليها ، مورداً م        

   . )٢(عن كل اعتراض مبا يبطله وجميباً، اعتراضات 

بعاً طريقة السؤال   جييب عنها مت   يكثر من إيراد اإلشكاالت واالعتراضات ، مث       ـ

: وذلك حنو قوله عند قول الزخمشري عن فعل النداء            ، ))قلت  ... فإن قلَت    ((واجلواب  

))  احلذف لكثرة االسـتعمال    :  فإن قلتَ  ((: ، قال   )٣( ))ة االستعمال   ذف لكثر ولكنه ح

مؤذن باالستعمال ، واالستعمال يأىب لزوم حذفه ؛ ألن العرب حينئٍذ تكون قد نطقـت               

ه لكثر يف   علُعمل فِ  من كثرة االستعمال أم علموا أن باب النداء لو است          املعِني: قلت  . به

، هـذا   ، مث استعمل     ف باحلذف من أول األمر    فّ فخ  ، قحق بتحمل املشا  تالكالم حىت يل  

))إن اللغات توقيفية فاألمر يف ذلك أظهر: إن العرب هي الواضعة ، وإن قلنا  :إن قلنا
)٤(.  

 ، مث يناقشها ويرد عليهـا ،        يكثر من إيراد االحتماالت أو االفتراضات العقلية       ـ

فإن   (( : ، قال  ))  عاصم  ابنةُ هند ((حنو   من أمثلة ذلك ما ذكره يف إسقاط التنوين ختفيفاً يف         

                                                 
 .ب /٣لوحة ) 1(

 أ  / ٥ –أ  / ٤لوحة ) 2(

  .٦٧فصل ص امل)  3(
 .ب /١٨أ ، و /١٥أ ، و /١٤ب ، و / ١٠ب ، وانظر لوحة /٥لوحة ) 4(



       قسم الدراسة                          - ٣١ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

 . ملاِنِع الصرِف ال للتخفيـفِ       ذهبَ  )) هند ابنةُ عاصٍم     ((: فلَعلَّ التنويَن يف قولك     : قلَت  

  عبِد اِهللا       ((: يقولون  : قال سيبويه   : قلت بنت صرَف    ،  هذه هند ذلك   . ))يف َمن دويؤي 

 قد حيذفون التنويَن ملالقـاة      م، وه )١( واملوصوف منصِرف    )) ابن   ((أنَّ التنويَن يذهب مع     

ا كاملثاِل املـذكوِر     االستعمالُ ، وامتزَج االمسان بالوصِف حىت صار       َرالساكنني ، فإذا كثُ   

))كان أحق أن حيذَف معهما 
)٢( .   

 ة اهتماماً كبرياً ، فهو يعلل لتنظيم الفصول واملسائل لدى املصنف ،            يهتم بالعلّ  ـ

 وتنوعها ، فضالً عن تعليله لألحكام النحوية اليت        وتعددها ، ،  يعلل أيضاً لترتيب األمثلة     و

ن تعليله لتنظيم الفصول واملسائل لـدى       حوناً بالعلل ، فمِ    جعل شرحه مش   يذكرها ، مما  

،  )٣( بفصل مستقل  )) ابنة (( و   )) ابن (( املنادى بـ    ه إلفراد الزخمشري وصفَ   املصنف تعليلُ 

يق هذا الفـصل ؟      سِ فلَم: فإن قلت    ((:  قال   )٤( )) توابع املنادى  ((داخل يف فصل    مع أنه   

 يف بعض   )) ابنة (( و   )) ابناً ((تغريت عما تقدم اورته      لبيان موصوفهما ، فإن حاله    : قلت  

)) الصور
)٥( .  

 أمثلة املصنف للمنادى الشبيه      عن ومن تعليله لترتيب األمثلة ما ذكره عند حديثه       

 ؛ ألنـه    )) ِمن ((ه بواسطة   لَل يف األول باملضاف إليه ما قب      ومثَّ ((: حيث قال   ،  ملضاف  با

ل ثانياً مبا عمل    أقعد شبهاً من األمثلة بعده ، أال ترى أن اإلضافة مقدرة حبرف اجلر ، ومثَّ              

                                                 
: هذا وحنِوه اللتقـاء الـساكنني        يف و ذهب بعضهم إىل أن التنوين إمنا سقط        . )) هذا زيد بن عمٍرو    ((: يعين يف حنو    ) 1(

هذه هند بنت عمرٍو ،     :  قد جاء عنهم     وهو قول فاسد ؛ ألنه     ((: ورده ابن يعيش بقوله     . سكونه وسكون الباء بعده     

شـرح   . )) ابن ((فيحذف التنوين ، وإن مل َيلْقَه ساكن بعده ، فعلم بذلك أن حذف التنوين إمنا كان لكثرة استعمال                   

 .  ٢/٦املفصل 

 .  ب /٣أ ، وانظر لوحة / ١٨لوحة ) 2(

  .٦٩انظر املفصل ص ) 3(
  .٦٨املفصل ص ) 4(
 .ب / ١٦لوحة ) 5(
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 رور ؛ إذ كل        لَما قبواحد منهما وصل الفعل إليه من جهة غـريه ،          ه نصباً ؛ ألنه أخو ا 

 ل ثالثاً مبا عمل فيه ما قبله رفعاً ؛ ألنه أبعد شبهاً مما تقدم ؛ إذ املرفوع منفرد حبكمه ،                   ومثَّ

حمل على عالمة الرفع يفولذلك مل ي ١( )) جمرور ال  واإلعراب منصوب(.   

ومن أمثلة تعليله لألحكام النحوية تلك التعليالت املتوالية اليت ذكرها يف حديثـه             

  بـأنَّ  )) يا زيـد   ((ل أوالً لعدم انتصاب املنادى لفظاً يف حنو          ، حيث علَّ   عن املنادى املبين  

يف ) ٢(شبهه باملضمر  : ما علة بنائه ؟ قلت     : فإن قلتَ  ((االسم فيها يكون مبنياً ، مث قال          

: ر بضمري اخلطاب ، فإن قلتَ     ذكَمضاف ، واألصل يف كل خماطب أن ي        كونه خماطباً غري  

بل يفارقه يف أن املـضمر ال يـضاف ، وأن           : قلت  . للمضاف مثله   فاملضاف واملشابه   

رك املضاف واملشبه باملضاف يف أنه       ، وتعريف املضاف باإلضافة ، ويشت      تعريفه باخلطاب 

واضح أا ال تقع موقـع      وأيضاً النكرة الشائعة ، ف     مفتقر إىل ما بعده ، خبالف املضمر ،       

ألن البناء فيه عارض ، إذ له أصل يف          : ؟ قلت فلم بين على حركة      :  فإن قلتَ  ..املضمر  

 فما يعرض فيه البنـاء       ، التمكن وإذا كان االسم الذي ال يفارقه البناء يبىن على احلركة          

ـ    قَألنه اسم فَ   : فلم كانت احلركة ضمة ؟ قلت      : فإن قلتَ . أجدر   د اإلعـراب فحك ر

 مـن   )) بعد (( و   )) قبلُ (( بـ   بأشرف احلركات ، أال تراهاحركة ا لفاعل ؟ أو ألنه شبيه          

 حيث كـان  ـفلم عدلوا عن لفظ املضمر   : فإن قلَت .. )٣(حيث إنه مفرد مثله معرفة

: ر املنفصل املنصوب ، بأن قالوا        عدلوا إىل املضمَ   ر ، وهالّ   إىل املظهَ  ـ ناديَكأُ: األصل  

 مع أن املنفـصل     )) ن األسد إياك م  (( و   ))  إياي والشر  ((:  كما عدلوا يف قوهلم      ))يا إياك ((

                                                 
 .أ   /١٩ب ، و/١٦أ ، و /٩أ ، وانظر لوحة /٧ –ب /٦ لوحة )1(

  .ملضارعته لألصوات ، وقيل  غري ذلك : وقيل . علة بنائه أنه أشبه كاف اخلطاب : وقيل )  2(

 ، واإلنـصاف    ٨٣انظر تفصيل  ذلك يف أمايل الزجـاجي ص          .       وذهب الكوفيون إىل أنه معرب مرفوع بغري تنوين         

 . ٣/٣٨ ، ومهع اهلوامع ٢/٨٧ ، وشرح اجلمل البن عصفور ٢٢٦ – ٢٢٤ العربية  ، وأسرار١/٣٢٣

  . ١/٣٢٦انظر اإلنصاف . ذكر األنباري سببني آخرين لبنائه على الضم )  3(
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 )) إيـاك  ((النداء خطاب ، و      كرهوا ذلك من حيث إن     : قلت. واملتصل من باب واحد     

)) على االسم تعريفان من جنس واحد خطاب ، فكرهوا اجلمع بينهما ، وال جيتمع
)١(.  

 ظـن  يهتم بذكر الفروق بني األمثلة اليت تبدو يف الصورة متشاة ، واليت قد ي              ـ

  :الفرق بني املنادى يف قول الشاعرما هو خمتلف ، من ذلك بيانه   احلكم فيها واحد يفأن

زوى هجِت للعني عربةًأداراً حب         ................  

  :واملنادى يف قول اآلخر 

بالعلياِءأال يا بيت    بيت     ................  

 لفظاً موصوف مبا بعده ،       ألنه اسم منكور    أن املنادى يف األول منصوب ؛      َرفذكَ

أداراً مستقرة حبزوى ، فضارع املضاف ، ويف البيت الثاين مبين على الضم ؛              : كأنه قال   

   .)٢(  غريكيل بالعلياء بيت :ألنه مل يصفه مبا بعده ، وكأنه قال 

 يا زيد  (( وبني   ))  وثالثني يا ثالثةً  ((: ما الفرق بني قولك      : فإن قلتَ  ((ومنه قوله   

هذان كل واحد منهما مفرد      : قلت.  فإن يف الصورتني معطوفاً ومعطوفاً عليه      )) وروعم

 ويـا    يا ثالثـةُ    (: وال تقول    )) ويا عمر   و يا زيد  ((: يتوهم على حياله ، ولذلك يصح       

    .)٣( )).. )ثالثون

 يهتم بذكر التوجيهات اإلعرابية املمكنة يف التراكيب احملتملة لذلك ، حنو مـا              ـ

  :ره يف قول الشاعر ذك

  ................... ال أبا لكم         عدي تيَميا تيَم

إحدامها أن تنصبه ، واألخرى أن تبنيه       : االسم األول لغتني     حيث ذكر أن لك يف    

  : فإن نصبته فيحتمل نصبه ثالثة أوجه  ((: على الضم ، مث قال 
                                                 

 . ب –أ  / ٨لوحة ) 1(

 .أ / ٦لوحة ) 2(

 .ب / ٧لوحة ) 3(
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وقد .. تغىن عنه بداللة الثاين     ر ، واس   مقد )) عدي ((أن يكون مضافاً إىل      :أحدها  

١(سب هذا إىل أيب العباس ن(.  

 )) عـدي  ((، واألول مضاف إىل      أن يكون الثاين توكيداً لالسم األول      :والثاين  

  .)٢(وهذا رأي سيبويه واخلليل املذكور ، فلذلك مل ينون ،

)) بعلبـك  ((واحداً مبثابة    ب االمسني وجعلهما امساً   أن يكون قد ركّ   : والثالث  
)٣( 

  .)٤( ))لثاين فتحة إعراب أوجبها النداء  األول فتحة بناء ، وفتحة ا)) تيم ((فعلى هذا فتحة 

والغوص على املعاين والتعمـق يف        العمق الواضح يف مناقشة القضايا واآلراء ،       ـ

وليس  ((: ، عند قول الزخمشري    ) املفعول معه ( إيرادها ، ومن أمثلة ذلك ما نراه يف باب          

قال الشارح  .  )٥( ))  ، فإذا جئت بالظاهر كان اجلر االختيار       ه محالً على املكين    جتر لك أن 

اعلَم أَنَّ هذا من النحاِة إيذانٌ بأَنَّ معىن املنصوِب على املفعوِل َمَعه كمعىن املعطوِف ،                ((: 

لذي ينبغي  ، واملعىن خمتلف ، وا    هذا هو املختار  : م أنْ يقالَ    وليس كذلك ، وكيَف يستقي    

إنْ قُِصَد معَنى املعيِة فالنصب ، وإنْ مل يقَْصد فاجلر أو الرفْع على  : أَنْ يعَملَ عليه أَنْ يقالَ      

، أو   اضِرب وزيـداً  : ، ولذلَك فَرَق الناس َبيَن النصِب والرفِع يف قوِلك           َحَسِب العاملِ 

، هذا أجود من هـذا      :  اإلعرابِني اتَجَه أنْ يقالَ      اضِرب أَنَت وزيد ، نعم لو اتَحَد معىن       

إنَّ الَبَدلَ أَجود ، وتَؤدي هذه املقالَةُ       :  ))ما جاَءين أََحد إال زيد وإال زيداً         ((كما تقولُ يف    

                ِل هذا االضطراِب قالَ َبعـضبه املعطوَف ، وَألج غاِيرإىل أَنْ يكونَ للمفعوِل معه معىن ي

؛ ولذلك ال جيوز إقامتهمـا مقـاَم         نياملفعولُ معه واملفعولُ له ليسا مبفعولَ     : )٦(خِريناملتأَ
                                                 

 . ٣/٥٢ و ٢/١٦٤وانظر الكامل . يه التايل  مع إجازته رأي سيبو٤/٢٢٧ذكَره أبو العباس املربد يف املقتضب ) 1(

 . ٢٠٦ – ٢/٢٠٥انظر الكتاب ) 2(

 . ٣/٥٨ ، واهلمع ٤/٢٦ ، والتصريح ٣/١٣٥انظر ارتشاف الضرب . نسب هذا الرأي إىل األعلم ) 3(
 .ب / ٢٣لوحة ) 4(

 .١٩٠املفصل ص ) 5(

 .٤٠٨ – ١/٤٠٧منهم اخلوارزمي يف التخمري )  6(
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َملَ عليه كالم   والذي ينبغي أَنْ يح    . مل يَسم فاعلُه ، بل مها كاحلاِل والتمييز        الفاعِل يف ما  

باً ملعىن النصِب ، وأنَّ      أَنَّ العطَف سائغٌ فيما إذا كان مقارِ        ، ع بَني املقالتنيِ  وَيجَم،   القوِم

مـا  : النصَب سائغٌ فيما إذا قارَب معىن العطِف ومل َيَتباَينا كُلَّ التبايِن كما تراه يف ِمثِْل                

 ال َمحالةَ ،    ، باجلر والنصِب ، فإنَّ املالبسةَ بالسِرقِة حاصلةٌ         والبر َيسِرقْه  نُ قَيٍس والبر  َشأْ

ما شأنُ قـيٍس والبـر ،       : نعم لو قلَت    .  مهِهللا وأَِخيه وأخاه َيشت   ما َشأْنُ عبِدا  : وكذلك  

 فإذا جررَت كُنَت منِكراً شأنَ قيٍس وشأنَ البر  هذا خيتلف بالنصِب واجلر ،    فاملعىن يف ِمثلِ  

 صنع يف صحبِة البر   ما تَ : ما أمرمها وما شأنهما ، وإذا نصبَت كانَ التقدير          : كأَنَك قلَت   

ِلَما عليه البر من احلاِل ، فال َجـَرَم          ، فأنَت تسألُ عن صنيعِه مصاِحباً للبر غَري مَتَعرضٍ        

كان النصب يف مثِل هذا هو االختياَر ، وكالم الشيِخ يؤِذنُ بأَنّ اجلر يف مثِل هذا املثـاِل                  

   .)١( )). واَألمر بعكِسهأجود من النصِب

  

  : إيراد آراء النحاة طريقته يف: ثالثاً 

  وكـوفيني ،    ، اهتم الزملكاين اهتماماً كبرياً يإيراد آراء النحاة من بـصريني          ـ

حجج قائليها وعللهم ، ومناقشتها قبل احلكـم         وبيان  وبسط القول فيها ،     ، ومتأخرين

فيصرح باسم  ،  وهو يف أحيان كثرية ينسب اآلراء إىل قائليها          عليها بالرد أواالستحسان ،   

  :، أو )٣( )) ومنهم مـن قـال     ((  :، وأحياناً ال يفعل ،  ويكتفي بقوله       )٢(حب الرأي   صا

 )) وقيل((
وقـال   (( أو    ، )٦( ))  وقال بعض املتأخرين   (( ، أو    )٥( )) وجوز بعضهم  ((، أو    )٤(

                                                 
 .أ ـ ب /٦١أ ـ ب ، و /٥٥ب ، وانظر لوحة /٧٧ب ـ  / ٧٦لوحة ) 1(

 .سيأيت ذكر العلماء الذين صرح بأمسائهم يف حديثنا عن مصادره ) 2(

 . أ /١٧ب ، و /٨ب ، و /٢انظر مثالً لوحة ) 3(

 . ب /٢١ب ، و /١٩أ ، و /١٨انظر مثالً لوحة ) 4(

 . أ /١٣٠ب ، و /١٢٥انظر مثالً لوحة ) 5(

 .ب /٧٦ ، و ب/٥٠انظر مثالً لوحة ) 6(
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دون إشارة إىل أنه لغريه ، فيبـدو وكأنـه           لرأي أحياناً ، وقد يورد ا   )١( )) بعض الشراح 

  . )٢(رأيه

  

  :د ـ مصادره 

 عند إيـراده     اليت اعتمد عليها ، ومل يكن يعىن       مل يصرح الزملكاين بأمساء املصادر    

آلراء العلماء بذكر املصادر اليت وردت فيها ، لذا مل تتجاوز الكتب اليت ذكرها يف هـذا                 

وتنوعها ، بل إنه قد      غزارة مادته العلمية  من  رغم  على ال  كتاباً   ١٤اجلزء من هذا الشرح     

؛ إذ كـان     )٣(أو حنو ذلـك    )) وقيل ((: ويكتفي بقوله     يصرح باسم صاحب الرأي ،     ال

 ضعفه ، بغض النظر     اهتمامه منصباً على الرأي نفسه ، وبيان صحته أو فساده ، وقوته أو            

 شرحه  ، ومع ذلك فقد صرح بأمساء عدد كبري من العلماء اللغوين والنحويني يف عن قائله 

 ٥مرات ، وأبا عمرو بن العـالء      ٥ مرة ، وعيسى بن عمر       ١٧، حيث ذكر يونساً     هذا  

  مـرة ،   ١٥٩ مرة ، واألخفش األكرب مرتني ، وسـيبويه          ٢٦بن أمحد   مرات ، واخلليل    

 مرات ، والفـراء     ٣وقطرباً   زيد مرتني ،    مرات ، واألصمعي مرتني ، وأبا      ٥والكسائي  

، وابـن     مرات ٤ي  رم واجل  مرة ، وأبا عبيدة مرتني ،      ٣٠واألخفش األوسط     ،  مرة ١١

ق الزيادي  اسح مرة ، وأبا إ    ١٢ واملازين   واحدة ،   مرات ، وابن السكيت مرة     ٣األعرايب  

                                                 
 .أ /٧٨ب ، و /٢انظر مثالً لوحة ) 1(

  ))فيه حاالً ، َبلْ ذلك حكايـةُ حـاٍل           ))وأَصك   ((ليست   ))قُمت وأَصك َوجَهه     ((وحنو    (( :قوله   من ذلك مثالً  ) 2(
ومـن  . لك   إال أنه مل يشر إىل ذ      ١٦٠– ١٥٩دالئل اإلعجاز ص    أ ، وهذا رأي عبدالقاهر اجلرجاين يف        /٩٩لوحة  

كما قال   ))أُناس   ((ال تعريَف      ))ناٍس   ((تعريَف     ))الناس   (( وجيوز أنْ يكونَ        (( :ذلك أنه نقل قول الزجاجي      

 :  

   .))ِ وناٍس من َسراِة َبين سلَيٍم                   وناٍس من َبين سعِد بِن َبكْر

 ٢٦ ص  للزجاجياشتقاق أمساء اهللا احلسىنأ ، و انظر /٢٢ لوحة. قول الزجاجي            ومل يشر أيضاً إىل أنه

 .انظر الصفحة السابقة ) 3(
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 مرة ، وثعلباً مرة     ٤٩، واملربد    وابن قتيبة مرة   ياشي مرتني ،  ر ، وال   واجلاحظ مرتني  ، مرة

  مـرة ، ١٢مرة ، والزجـاج   والطربي مرات ، ٣مرات ، وابن كيسان    ٥، وأبا عبيدة    

 مرة ، والزجـاجي مـرتني ، وابـن         د، وجماهداً مرة ، وابن والّ       مرات ٨وابن السراج   

  مرات ٦جين   وابن مرة ،  ٢٥ مرات ، وأبا علي الفارسي       ٨، والسريايف    درستويه مرتني 

نتمري  مرات ، واألعلم الـش     ٤اهر اجلرجاين   مرة ، وعبد الق    والربعي ، واجلوهري مرة  ،

 ، واجلزويل مـرة   ، ، والسهيلي مرة   أبا العالء املعري مرة   احلريري مرة ، و    و ،  مرة ١٧

مرة ، وصدر األفاضـل      ، وأبا البقاء العكربي    الدهان مرة  وابن ،ات  مر ٣وابن خروف   

  . مرة ٣٥وشيخه ابن احلاجب   مرات ،٧اخلوارزمي 

يصرح بأمسائهم ، منهم     ، إال أنه مل    وهناك علماء آخرون أفاد منهم الشارح كثرياً      

 من مـسائل هـذا   كثريشرحيهما للمفصل يف   وابن يعيش ، اللذان أفاد من      وي ، السخا

فمنهم من نقل عنه مباشرة أخذاً من       ،  بأمسائهم   صرح لعلماء الذين  ا أما أولئك  .الشرح  

  .كتبه ، ومنهم من نقل عنه بالواسطة 

وحتديد من أخذ من كتبهم مباشرة ومن أخذ عنهم بالواسطة أمـر ال ميكـن أن                

ه أحد ، إال أن باإلمكان أن أذكر قائمة بعدد من املصادر اليت أرجح أا كانت بني  جيزم ب 

 عند تصنيفه هلذا الشرح ؛ إما ألنه صرح بذلك ، وإما             ، أوحاضرة يف ذهنه    يدي الشارح 

  .لكثرة ما نقل منها ، وإما لتطابق املنقول مع املصدر األصل نصاً يف غري موضع 

  :وهذه الكتب هي 

  . هـ١٨٠ت . ويه كتاب سيب-

  .هـ ٢١٦ت .  نوادر أيب زيد -

  .هـ ٢٨٥ت . للمربد ،  الكامل -

   .هـ ٣٣٢ت ،   االنتصار لسيبويه على املربد ، البن َوالّد-
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  . أيضاً د الّالبن َو،  املقصور واملمدود -

  .هـ ٣٤٠ أمايل الزجاجي  ت -

  .للزجاجي أيضاً ،  اشتقاق أمساء اهللا احلسىن -

  .هـ ٣٨٥ت . البن السريايف ،  سيبويه  شرح أبيات-

  .هـ ٣٩٢ت . البن جين ،  اخلصائص -

  .هـ ٣٩٥البن فارس ت ،  امل -

  .هـ ٤٢٨ت . لألسود الغندجاين ،  فرحة األديب -

  . هـ٤٧٤ت . لعبد القاهر اجلرجاين ،  دالئل اإلعجاز -

  .هـ ٤٧٦ت . نتمري  النكت على كتاب سيبويه ، لألعلم الش-

  . لألعلم أيضاً  ،ل عني الذهب حتصي-

  .هـ ٥١٦ت .  مقامات احلريري -

  . هـ ٥٢١ت . البن السيد ،  احللل -

  .هـ ٥٣٨ت . للزخمشري ،  الكشاف -

  .  للزخمشري ،البالغةأساس  -

  .للزخمشري ،  حواشي املفصل -

  .هـ ٥٨١ت . للسهيلي ،  نتائج الفكر -

  .هـ ٦٠٩ت . البن خروف ،  شرح اجلمل -

  .هـ ٦١٧ت . لصدر األفاضل اخلوارزمي ، تخمري  ال-

-املفض هـ ٦٤٣ت .  للسخاوي  ،لل يف شرح املفص.  

  .هـ٦٤٣ت . البن يعيش ،  شرح املفصل -

  .هـ ٦٤٦ت . البن احلاجب ،  اإليضاح -
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وقد تنوعت طريقة الزملكاين يف النقل من هذه املصادر ، فهو ينقل أحياناً النص              

وإن كان النص طويالً ، وأحياناً ينقل املعىن ملخصاً ، وهو يف احلالتني              بألفاظه وعباراته ،  

  . نقله ، غري خمل مبضمون النص ومعناه  دقيق يف

  

   :موازنة بني الـمفِْضل و التخمِري و شرِح ابن يعيش و املفَضل د ـ 

د من املعروف أن الزملكاينَّ ليس أولَ شارح للمفصل ، و إمنا سبقه إىل ذلك عد              

من النحاة ، منهم أبو البقاء العكربي ، و صدر األفاضل اخلوارزمي ، و ابن يعـيش ، و                   

السخاوي ، و ابن احلاجب ، و قد أفاد الزملكاين من هذه الشروح  مجيعاً إال أنين سوف                  

: أقتصر يف املقارنة بني شرح الزملكاين و غريه من شروح املفصل على ثالثة منها ، وهي                 

، و شرح ابن يعيش ، و شـرح الـسخاوي           ) التخمري  (  املوسوم بـ    شرح اخلوارزمي 

، أما شرح العكربي فلم أقف منـه إال علـى           ) املفَضل يف شرح املفصل     ( املوسوم بـ   

جزأين ، التقابل موضوعاا ماتضمنه هذا اجلزء احملقق من موضوعات ، أما شرح ابـن               

 شرَحه هذا جلَّ ما فيه ، و سـتكون          احلاجب فهو شرح خمتصر ، و قد ضمن الزملكاينُ        

  :املقارنة يف اجلوانب اآلتية 

  املادة العلمية :أوالً 

ـ تتألف املادة األساسية هلذه الشروح األربعة من أبواب النحو العريب و أبـواب       

التصريف منسوقة على ترتيب الزخمشري ، إال أا ختتلف يف مقدار هـذه املـادة ، و يف             

نص الزخمشري فقط ، أو التوسـع و بـسط القـول يف املـسائل               التركيز على توضيح    

املشروحة ، و إيراد اخلالفات النحوية و مناقشتها ، و ختتلف أيضاً يف مقدار ما تـضمنته                 

  .لغوية و بالغية و أدبية : من مواد فرعية 



       قسم الدراسة                          - ٤٠ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

فاخلوارزمي يف التخمري يركز على شرح عبارة الزخمشري و مناقشة ما فيها مـن              

وية دون توسع ، أما ابن يعيش فإنه يتوسع نوعاً مـا يف ذكـر األقـوال و                  املسائل النح 

اخلالفات يف املسائل اليت يشرحها ، إال أنه اليفرط يف بسط هذه اخلالفات ، و اسـتيفاء                 

مجيع األقوال ، خبالف السخاوي و الزملكاين اللذين يهتمان باستيفاء مجيـع جوانـب              

ل إن الزملكاين يفرط يف إيـراد اإلشـكاالت و          املسألة ، و مادار حوهلا من خالف ، ب        

االعتراضات مث اإلجابة عنها ، و ذلك بطريقة السؤال و اجلواب ، و يتبع كل جـواب                 

باعتراض أو إشكال أو افتراض عقلي ، و هكذا يأخذ يف االستطراد الذي قد خيرجه عن                

حديثه عن اخلالف   املوضوع األصلي للمسألة ، مث يعود إىل ماكان فيه ، و من أمثلة ذلك               

، فيما مل يتجاوز ماذكره كـل       )١(يف ناصب املنادى حيث استغرق ذلك تسع صفحات         

 يف هذه املسألة صفحة و احدة أو أقل ،          )٤( و السخاوي  )٣( و ابن يعيش   )٢(من اخلوارزمي 

لذا فشرح الزملكاين أكثر الشروح األربعة مشوالً و استيعاباً للمسائل اخلالفية ، و أكثرها              

اماً بالعلة ، حيث حشد فيه مؤلفه ما يف تلك الشروح من آراء ، إضافة إىل ما استقاه         إهتم

  . من غريها من كتب النحو ، و ما أضافه هو من استنتاج أو تعليل أو ترجيح 

ـ و تشترك هذه الشروح األربعة يف مزج مؤلفيها بني النحو و علم املعاين ، إال                

 اجلانب ؛ إذ يعول كثرياً على املعىن يف ترجيح توجيـه            أن الزملكاين أكثرهم إهتماماً ذا    

، فهو حنوي و بالغي ، و لـه          ، أو بيان األسلوب األمثل للمعىن املراد         إعرايب على آخر  

  . غري كتاب يف علم البالغة 

                                                 
  .١٢ ـ ٤انظر ص ) 1(

  .١/٣٢٥انظر التخمري ) 2(

  .١/١٢٧انظر شرح ابن يعيش ) 3(

   .٤٣٨ ـ ١/٤٣٧انظر املفَضل ) 4(
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ـ أما من حيث املادة اللغوية و األدبية ،  فهي تزيد تبعاً لتوسع الشارح يف إيراد                 

قد أكثر من إيراد الشواهد الـشعرية ، و   حها ، و كان ابن يعيش    و شر  الشواهد الشعرية 

يف بعض املواضع عند شرحه لشواهد الزخمشري كان يذكر بيتاً أو أبياتاً قبل الـشاهد أو                

بعده من القصيدة اليت منها الشاهد ، إال أن السخاوي قد فاقه يف هذا اجلانـب ، و يف                   

رىب عليهما يف هذا اجلانب ، مفيداً من شرحيهما         اإلكثار من النظائر ، و جاء الزملكاين فأ       

، ومن شرحي شواهد كتاب سيبويه البن السريايف و األعلم الشنتمري ، و من شـرح                

اجلمل البن خروف ، و احللل البن السيد ، و كان ينقل يف شرح الشواهد مـن هـذه                   

ادة األدبيـة و    الكتب نقالً حرفياً يف أغلب املواضع ، مما جعل شرحه أكثرها احتفاء بامل            

  .اللغوية 

  املنهج : ثانياً 

ـ كان من منهج السخاوي يف شرحه للمفصل إيراد نص املفصل كامالً يف بداية              

كل فصل ، مث يأخذ يف شرح ذلك الفصل اليترك منه شيئاً ، و قد ج ابـن يعـيش يف                     

رد جزءاً منه   شرحه هذا النهج ، إال أنه اليورد النص كامالً يف بداية كل فصل ، و إمنا يو                

مث يشرحه ، مث يورد جزءاً آخراً ويشرحه اليترك من نص املفصل شئياً دون شرح ، و قد                  

ج اخلوارزمي ج ابن يعيش يف جتزئة كل فصل إىل أجزاء ، و يف إيراد نـص املفـصل                   

كامالً ، إال أنه مل يلتزم بشرح عبارات املفصل كلها ، و إمنا يقتصر يف شرحه على مـا                   

حاجة إىل تو ضيح ، لذا جنده أحياناً يورد نصاً طويالً وال يعلق عليه إال بكلمات                يراه يف   

  .)١(يسريه 

أما الزملكاين فإنه اليذكر نص املفصل كامالً يف بداية كل فصل ، أو جزءاً منه مث                

يتضمن نقطـة    يأخذ يف شرحه ، و إمنا  يبدأ يف الشرح مباشرة ، فيذكر مقطعاً يسرياً ،               

                                                 
  .٢٠٠ ، ٢/١٢٣انظر مثالً ) 1(
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 )) وقوله ((: مث يشرحه ، و هذا املقطع قديكون مجلةً أو أكثر ، ويسبقه عادة بقوله              معينة ، 

رمبا مزج عبارات املفصل بكالمه أثناء الشرح ، وخباصـة األمثلـة             وأحياناً ال يفعل ، و    

  . دون شرح رك شيئاً من املنتالنحوية اليت يف نص املفصل ، إال أنه ال يت

كاين باحلد و ناقشا احلـدود الـيت وضـعها          ـ اهتم كل من ابن يعيش و الزمل       

الزخمشري ، و وَضَع كلٌّ منهما حداً ِلَما مل حيده الزخمشري ، و كان الزملكاين أكثرمهـا             

اهتماماً ذا اجلانب متأثراً بشيخه ابن احلاجب الذي عرف عنه ولعه باحلـدود ، أمـا                

انا مييالن إىل االكتفاء بشرح     اخلوارزمي و السخاوي فلم يهتما كثرياً ذا اجلانب ، و ك          

  .املصطلح شرحاً لغوياً يف أغلب األحيان 

ـ متيز شرح اخلوارزمي و شرح السخاوي باهتمامهما بنـسبة النـصوص إىل             

أصحاا ، و إن كان السخاوي أكثَرهما اهتماماً ذا اجلانـب ، أمـا ابـن يعـيش و             

  . ا الزملكاين فلم يهتما يف الغالب بعزو النصوص إىل أصحا

و خالصة هذه املقارنة أن شرح الزملكاين ميتاز بالتوسع و تشقيق املـسائل ، و               

ميتاز شرح ابن يعيش جبودة التنظيم ، و وضوح األفكار ، و مجال األسلوب ، و ميتـاز                  

شرح السخاوي بعزو النصوص و األقوال إىل أصحاا ، أما شرح اخلـوارزمي فيمتـاز               

  .زخمشري و عدم التوسع بالتركيز على توضيح عبارة ال
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  .شخصية الزملكاين النحوية من خالل هذا الشرح : الفصل الثالث

  :ويتضمن املباحث التالية 

  .موقفه من أدلة الصناعة : املبحث األول 

  .مذهبه النحوي : املبحث الثاين 

  ) .البصرية و الكوفية ( موقفه من أعالم املدرستني : املبحث الثالث 

  .موقفه من الزخمشري : بع املبحث الرا

  .موقفه من شراح املفصل : املبحث اخلامس 

  .آراؤه و ترجيحاته : املبحث السادس 
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  املبحث األول

   موقفه من أدلة الصناعة

 ، وعند   )١(السماع واإلمجاع والقياس    : أدلة الصناعة النحوية عند ابن جين ثالثة        

 ل ممـا  وقد حتص  ((: ، قال السيوطي     )٢(النقل ، والقياس ، واستصحاب احلال     : األنباري  

   . )٣( ))السماع ، والقياس ، واإلمجاع ، واستصحاب احلال : ذكراه أربعة ، وهي 

واالرتفـاع   التعويل يف إثبات احلكم على احلجة والتعليل ،        ((وفائدة هذه األدلة    

ال يعـرف   عن حضيض التقليد إىل يفاع االطالع على الدليل ، فإن املخلد إىل التقليـد               

   .)٤( )) اخلطأ من الصواب ، وال ينفك يف أكثر األمر عن عوارض الشك واالرتياب

  فما موقف الزملكاين من هذه األدلة ؟

  السماع : أوالً 

السماع هو الكالم العريب الفصيح املسموع عن العرب الفصحاء ، املنقول النقل            

ديث الشريف ، مث ما أثر عـن        الصحيح ، وأعاله درجة القرآن الكرمي ، ويليه درجة احل         

   . )٥( الصحابة ، وما ورد عن العرب الفصحاء قبل فساد اللغة نثراً ونظماً

وهو أصل عظيم أقام عليه النحويون قواعدهم ، ودليل معترب من أدلتهم ، بل إنه               

البصرية والكوفية يف مقدار املادة املـسموعة       : سيد األدلة ، على اختالف بني املدرستني        

أمـا  ،   قواعـدهم    ون باملسموع وإن قل ، ويبنون عليـه       يعتد ا ، فالكوفيون يعتد    اليت  

البصريون فكانوا ال يعتدون بالقليل والنادر ، وال يبنون قواعدهم وأحكامهم النحوية إال             
                                                 

  .١٢٤االقتراح للسيوطي ص )  1(

  .٨١ألدلة ص ملع ا) 2(

  .١٢٤االقتراح ص ) 3(

   .٨٠ملع األدلة ص )  4(

 . ١٥٢ ، واالقتراح ص ٨١انظر ملع األدلة ص ) 5(
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على الكثري الشائع من كالم العرب ، وعليه يقيسون ، فإذا وجد من الشواهد ما خيالف                

زوا عن التأويل حكموا عليه بالشذوذ ، أو الضعف ، أو اخلطأ            أقيستهم تأولوه ، فإن عج    

  .، مما جرهم إىل رد بعض القراءات القرآنية الثابتة 

لبـصريني يف   والزملكاين يقف موقفاً معتدالً من ا لسماع ، فهو يأخذ مبـذهب ا            

خالف وع الذي تبىن عليه القواعد ، إال أنه خيالفهم يف نظرم ملا             مساشتراط الكثرة يف امل   

وخباصة إذا كان الشاهد     القاعدة ، فهو ال يتجاسر على ختطئة الشاهد املخالف للقاعدة ،          

قراءة قرآنية ثابتة ، فهو ال يقتصر يف نظرته إىل ما خرج عن القاعدة على حتكيم املقاييس                 

 إىل كونه آية قرآنية ، أوحديثاً     : النحوية ، وإمنا ينظر أيضاً إىل نوعية هذا املسموع ، أي            

يف شريفاً ، أو من كالم العرب شعراً أو نثراً ، وإىل صحة روايته ، وسيأيت بيـان ذلـك     

  . عن موقفه من مصادر السماع تفصيالً احلديث

وهو يهتم بالسماع اهتماماً كبرياً ويدعم القواعد النحوية اليت يقررها بالـشواهد            

  .م العرب شعراً ونثراً ، أو احلديث الشريف ، أو كال املتعددة سواء من القرآن الكرمي

ما يذهب إليه من أحكام ، يـصور         كثرياً يف  والشارح حيترم السماع ويعول عليه    

وأما يف النصب فكان ينبغـي أن        ((ذلك حرصه على االستقراء الذي يظهر يف حنو قوله          

إال على لغة هذيل ، وإن كان مل يـسمع            ؛ ألن األلف ال تدغم يف الياء       )) فاي ((: يقال  

مرفوعاً عنهم أيضاً ، بل املـسموع         افاً إىل ياء املتكلم ، ومل جيئ      ه مض نصب ))  وال  ))  ِفـي 

يعرب   لَما رأى ِشبَهه ال     )١(، وقد جوَزه الفارسي ، مث رجَع عنه       )) أطبقت فايَ  ((: يوجد  

  .)٢( )) أَِبي ، وأَِخي: ، حنو  باحلروف إذا أُضيَف إىل ياء املتكلم

                                                 
)1  (    حيث نقل عن أيب علي أنـه مل جيـز           ٢/٢٤٤ ، وانظر أمايل ابن الشجري       ٢/٩٢٠ل  ذكر ذلك السخاوي يف املفض 

  .  ))  فاَيكسرَت((

 .أ  / ١٧٧لوحة )  2(
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ليس يف لغتهم مـزج      ((:  ، وقوله     )١( ))كالمهم    يف ادة الباء كثري  وزي ((:  وقوله  

   .)٢( ))ثالثة أمساء وصريورا امساً واحداً 

مـنعهم   ((واجلرمي    والسماع عنده مقدم على القياس ، فهو يرد على الرياشي         

قـول  حيث قال يف    ؛   بالسماع    ، مستدالً  )) جميء املفعول له معرفة إحلاقاً باحلال والتمييز      

  :الشاعر 

    القبوِرواهلولَ من وِل

رمي ، حيث منعا أن يكون املفعول له معرفـة           وهذا شاهد على الرياشي واجل     ((

َحـذََر  ﴿:تكلفون يف اجلواب عن قوله تعـاىل        و لست أعلم ما ي     إحلاقاً باحلال والتمييز ،   

 َخـَرجتم  كُنـتم  ِإنْ ﴿ و،  )٤(  ﴾ناِسال َءِرئَـا أَمَوالَهم ِفقُونَين َوالَِّذيَن ، ﴿ )٣(﴾املَوِت

   .  )٦( )).)٥( ﴾رَضاِتي َمَءَوابِتَغا َسِبيِلي ِفي ِجَهادا

أما إذا كان املسموع املخالف للقاعدة قليالً فإنه يقف عنده ، وال يقيس عليه غريه 

  و ،))  عندك ظريَفال رجلَ (( يف حنو  ،، من ذلك ما قاله يف بناء الصفة مع املوصوف

 (ö≅è% ¨βÎ  ﴿: كما يف قوله تعاىل ،  الفاء يف خرب املبتدأ لكونه موصوفاً باملوصول دخوِليف 
|Nöθyϑø9$# “Ï%©!$# šχρ”Ïs? çµ÷ΖÏΒ …çµ¯ΡÎ*sù öΝà6‹É)≈n=ãΒ  ﴾)خارجة عن ، هذه لغة قليلة  ((:  قال ، )٧

   . )٨( ))مال ، بل يتبع فيها موارد االستع  فال يتصرف فيها ،وقليلة، القياس 

                                                 
 .ب /  ١٧١لوحة ) 1(

  .أ  / ١٣٥لوحة ) 2(

 .٢٤٣ ، ١٩: البقرة ) 3(

 .لنساء  من سورة ا٣٨من اآلية ) 4(

 .من سورة املمتحنة) ١(من اآلية ) 5(

 .ب  / ٨١لوحة )  6(

 . من سورة اجلمعة٨ من اآلية  )7(

 .أ  / ١٣٤لوحة ) 8(
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يلي عن موقفـه مـن مـصادر         ما   حتدث يف  السماع عامة ، وسأ    هذا موقفه من  

  :كل على حدة ، السماع 

  :القرآن الكرمي وقراءاته  -١

القرآن كالم اهللا املنـزل على نبيه الكرمي ، فليس فوقه كالم ، وهو عند النحويني               

يها يف تقرير قواعـدهم ،       حيتجون بآياته ، ويستندون إل     ا ، أوثق مصادر السماع وأعاله   

ليس بينهم خالف يف ذلك ، وكتبهم شاهدة على أم بنوا النحو على الكـالم العـريب                 

  .الفصيح ، ويف املقدمة من ذلك القرآن الكرمي 

وسلك سبيلهم يف االحتجاج بالقرآن الكرمي ،  وقد سار الزملكاين على منهجهم ،

إنه أكثر من االستشهاد باآليات القرآنية ودعم القواعد بشواهد من آياته الكرمية ، بل 

كثرة ظاهرة ، حيث يورد غري آية يف سياق واحد ، مثال ذلك استشهاده بثالث آيات 

 y7Ï9≡sŒ  χr'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ #ZÉitóãΒ﴿ :  قوله تعاىل  :، وهي )١( على أن الباء قد تكون للتعليل
ºπyϑ÷èÏoΡ $yγyϑyè÷Ρr& 4’n?tã BΘöθs% 4©®Lym (#ρçÉitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ ﴾ )َن فَِبظُلٍْم﴿ : وقوله تعاىل  ،)٢الَِّذيَن م  

 .šÏ9≡sŒ óΟßγ¯Ρr'Î/ MtΡ%x  ﴿: وقوله تعاىل ،  )٣(﴾ لَهم أُِحلَّت طَيَباٍت َعلَيِهم َحرمَنا َهادواْ
öΝÍκÏ?ù'¨? Οßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ ﴾ )عارف بأساليبه ، ، آن الكرمي ، فهو مستحضر آليات القر )٤

 النحوية بشواهد من الكتاب لذا جنده كثرياً ما يستدل على صحة األساليب واألحكام

  :  لقول الشاعر العزيز ، من ذلك ما ذكره يف سياق شرحه

  طيب نفسي بالفراق َتكومل َت    ............ 

                                                 
 .ب / ٩٩ب ، و  / ٩٦أ ـ ب ، وانظر لوحة  / ٧٩لوحة ) 1(

 . سورة األنفال من٥٣من اآلية ) 2(

 . من سورة النساء١٦٠من اآلية ) 3(

 . من سورة غافر٢٢من اآلية ) 4(
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كََّر وال ميتنـع أنْ يـذ     . .ومنهم من جعله ياًء      .. )) طيبَت ((: ى  وير ((:  )١( قال

: كما يف قوِله سـبحانه      ،   ، وإنْ كان املراد به النفَْس        )) َيطيب (( و   )) كان ((الضمري يف   

﴿βr& tΑθà)s? Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈tƒ  ﴾)ــال   )٢ ــم ق  n?t/ ô‰s% y7ø?u™!%ỳ ©ÉL≈tƒ#u™ |Mö/¤‹s3sù $pκÍ5’4 ﴿: ، ثُ
|N÷y9õ3tGó™$#uρ  ﴾)٣(  .  

ومعرفته بأساليبه ومقاصده أنه ال يقتصر ، يدل على شدة التصاقه بالقرآن ومما 

املتشاة تركيباً ، على االستشهاد به ، بل يستطرد إىل بيان الفروق بني األساليب القرآنية 

دينية واسعة ، ونظرة بالغية عميقة ، من  واملختلفة إعراباً ، مرتكزاً يف ذلك على ثقافة

 ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çµ≈oΨø)n=yz¯$﴿:ما بالُ النصِب ملتَزماً يف قوِله جلَّ ثناؤه :  قلَت فإنْ ((: ذلك قوله 

9‘y‰s)Î/﴾)٤(يف قوِله تعاىل والرفع  :﴿ ‘≅ä.uρ &™ó©x« çνθè=yèsù ’Îû Ìç/–“9$# ﴾ )٥(. َد يف اآليةقَص:  قلت 

َع ألوَهَم الوصَف ، ولو رِف  بيانَ االقتداِر على َخلِْق األشياِء وتقديِرهااألوىل

))َخلَقْناه((بـ
يقولون  ؛ فإم  فيه متعلَّق)٧(  اخلَرب حينئٍذ َيرِجع للقََدِرية)) ِبقَدٍر ((، وَجعلُ  )٦(

                                                 
 .أ /٩٥أ  و /٧٤أ ، /٦٦أ ، و /٥٩أ ، وانظر لوحة /١٠٧لوحة )  1(

 . سورة الزمر٥٦  من اآلية )2(

 .  سورة الزمر٥٩  من اآلية )3(

 من أهل السنة ـ  وقوم:  عطيةقال ابنـ   أبو السمالوقرأ. ))لّكُ((قرأ اجلمهور بنصب .  من سورة القمر٤٩اآلية ) 4(

، وانظـر    ١٠/٤٨البحر احملـيط    .  ، وقراءتنا بالنصب مع اجلماعة      هو الوجه يف العربية     :قال أبو الفتح  .  بالرفع

 .٥/٢٢١ الوجيز  ، واحملرر٢/٣٠احملتسب 

 . من سورة القمر٥٢اآلية ) 5(

)6 (    فإن التقدير على النصب  معىن ليس يف الرفع علىنا داللةً يعين أن يف النصب هاه ،  :دٍرناه بقَ خلقْ شيٍءلَّنا كُا خلقْإن  ،

 إذ جيـوز أن يكـون        ؛  ملا كان فيه هذا العمـوم      ))لّكُ(( يف املخلوقات أا كلها هللا ، ولو رفع          فهو يوجب العمومَ  

ـ  نعتاً ))خلقناه(( وإمنا ،   على خلق األشياء كلها      يكون فيه داللةٌ  ، وال     متعلق مبحذوف خرب   ))رَدقَِب((و  ،   ))شيء(( ل

 ، والبيان يف    ٥/٢٢١، واحملرر الوجيز     ٩١-٢/٩٠انظر أمايل ابن الشجري     . ه بقدر قَه منها خلَ  قَلَ ما خَ  يدل على أنَّ  

 .٤٣٦-٤٣٥، ونتائج الفكر  ٤٠٧-٢/٤٠٦ن غريب إعراب القرآ

 .٥/٢٢١ البن عطية احملرر الوجيز. ه خريها وشرهاه أفعالَ وحَد فاعلٌملرُء، وا َرَدال قَ:  هم الذين يقولون: ة يِرَدالقَ) 7(



       قسم الدراسة                          - ٤٩ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

 ؛ ألنَّ ِفعلَ ، وكُلُّ شيٍء مل َيخلُقْه فهو خبالِف ذلك كُلُّ ما َخلَقَه اهللا فهو بقََدٍر قدَره: 

  .، تعاىل عن قوِلهم غري خملوٍق عندهم ِهللالعبِد 

وأما اآليةُ الثانيةُ فالتِزَم فيها الرفع ؛ ألنَّ املعىن ليس على العموم يف كُلِّ ِفعٍل ، فلو                 

مل َيفَْعلُوا كُلَّ    ، فإنهم  ، وإنه غري مستقيمٍ    ِر وفََعلُوا كُلَّ شيٍء يف الزب     : نصبَت لَصاَر املعىن  

   .)٢( )). )١( إمنا فعلوا ما قُدَر هلم ِفعلُه من ذلك، َبلْ   هو يف الزبِرشيٍء

أما موقفه من القراءات القرآنية فهو موقف احترام وإجـالل ، إذ يقبـل مجيـع                

القراءات القرآنية الثابتة ، وال يرد  القراءة ملخالفتها املقاييس النحوية ما دامت صـحيحة               

 هلا وجهاً يف الصناعة النحوية حيملـها        الرواية ، وإن مل تكن متواترة ، وحياول أن يلتمس         

 وهو   ، وال يقاس عليه غريه   ،  عليه ، أو جيعلها من القليل الذي يقتصر فيه على ا ملسموع             

ر ذلك ما قاله عن قراءة ابـن        يصو،  وينكر على من يردها     ،  يدافع عن القراءات الثابتة     

،  )) الشركاء(( إىل   ))قَتل (( وإضافة   )) والِداأل ((بنصِب   )٣(﴾الَدهم شَركَاِئِهم لُ أَو قَت﴿  :عامر  

وال خيفى أن مثل هذا الفصل  ((: ملضاف واملضاف إليه بغري الظرف ، قال        ع الفصل بني ا   م

 فليقتصر به على مواضع السماع ، وإنكاره مع رواية العدل الثقة العارف مبا               ، قليل نادر 

ءات ليست كلها متواترة ، فأقل مراتبها أن        م أن القرا  تعاٍل يف الضاللة ، فإنه إن سلِّ      يروي  

                                                 
، قالـه ابـن     عليهم إىل يوم القيامة حمفوظٌبةُ املكذِّه األممتفعلَ:   أي﴾ ä.uρ &™ó©x« çνθè=yèsù ’Îû Ìç/–“9$#≅‘ ﴿ ((:  قال أبو حيان) 1(

، وانظـر جـامع      ١٠/٤٩  احمليط  البحر )) ةظَفَ دواوين احلَ  يف) يف الزبر (، ومعىن    عباس والضحاك وقتادة وابن يزيد    

   .٢٧/١١٢  للطربيالبيان

 .أ /٧١أ و / ٦٣ب ، وانظر لوحة /٥٧لوحة )  2(

 من سورة ١٣٧آية ﴾  ©šÏ9≡x‹Ÿ2uρ š⎥⎪̈y— 9ÏWx6Ï9 š∅ÏiΒ š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9$# Ÿ≅÷Fs% öΝÏδÏ‰≈s9÷ρr& öΝèδäτ!$Ÿ2tä ﴿: من قوله تعاىل ) 3(
 ، وهي قراة )) شركائهم ((  وجر)) أوالدهم ((  ونصِب)) لتقَ (( بضم الزاي ، ورفع )) َنيز ((قرأ ابن عامر . األنعام

 ٢/٩٨قرآن للنحاس ، وإعراب ال ٢٧٠انظر السبعة البن جماهد ص .   من حيث النقلة، ثابتصحيحة من حيث اللغة 
 ، وتفسري القرطيب ١٠٧، والتيسري للداين ص  ١/٤٥٣ ، والكشف ملكي ٢٧٣رعة ص ، وحجة القراءات البن أيب ز

 .٢/٢٦٣ ، والنشر ١٩٣ – ٣/١٨٦، والدر املصون  ٤/٢٢٩  احمليط، والبحر ٧/٦١
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تكون رواية العدول الثقات ، فكيف ترد مبجرد االستبعاد ؟ وكم من حرف وقع علـى                

   .)١( ))صر على موارده ي بالقبول وقُلقِّت خالف القياس ، و

  

  : احلديث واألثر– ٢

ة االستشهاد باحلديث الشريف يف املسائل النحوية قضية خالفيـة بـني النحـا            

: أحـدمها   : واحتج املانعون بأمرين    ،  املتأخرين ، فمنهم من مينع ذلك ، ومنهم من جييز           

ما روي من احلـديث ؛       أن الرواة جوزوا النقل باملعىن ، والثاين أنه وقع اللحن كثرياً يف           

، ء املانعني ابن الضائع وأبو حيان     ألن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب بالطبع ، ومن هؤال          

   . )٢(وطي والسي

ورد اوزون بأن تدوين احلديث وقع قبل فساد اللغة العربية ، حني كان كـالم               

٣( سوغ االحتجاج بهلني على تقدير تبديلهم َيأولئك املبد( .  

  . )٤( حاديث اليت اعتين بنقل ألفاظهاوتوسط آخرون فجوزوا االحتجاج باأل

 بشكل نظـري لـدى      وهذا اخلالف يف االحتجاج باحلديث الشريف مل يطرح       

على يد ابن الضائع الذي يعـد       ،  النحاة املتقدمني ، وإمنا ظهر يف القرن السابع اهلجري          

  . )٥( أول من أثار هذه القضية على حنو نظري

أما النحاة املتقدمون فلم ينقل عنهم املنع ، إال أم كـانوا قليلـي االحتجـاج                

اديث اليت استشهد ا يف كتابه سـبعة        باحلديث الشريف ، فسيبويه مثالً مل تتجاوز األح       

                                                 
 . أ  /١٦٩ –ب /١٨لوحة )  1(

 ١٦١ - ١٥٧انظر االقتراح )  2(

 .١/١٥انظر خزانة األدب )  3(

  .١/١٢انظر خزانة األدب ) 4(

  .١/٩السابق )  5(



       قسم الدراسة                          - ٥١ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

والفراء زعيم املدرسة الكوفية استشهد باحلديث الشريف يف ثالثة مواضـع           . )١(أحاديث

   . )٢(فقط

االحتجاج باحلديث حيث بلغت األحاديث اليت      من  ويعد ابن جين أول من أكثر       

   .)٣( حديثا٢٣ًاستشهد ا يف كتاب اخلصائص 

حيـث  ،  بع أصبح االستشهاد باحلديث ظاهرة بارزة       ويف القرنني السادس والسا   

باحلـديث ، وتـاله ابـن خـروف         من االستـشهاد    ) هـ٥٨١ت  (أكثر السهيلي   

مث جاء ابن مالك فأرىب على من سبقه يف االستشهاد باحلديث ، وتبعـه              ،  ) هـ٦٠١ت(

  .ابن هشام يف كتابه مغين اللبيب

  :ما يلي أما موقف الزملكاين من االستشهاد باحلديث فكان ك

ـ  حاديث ، بعضها نص على أـا  هد الزخمشري يف مفصله بعدد من األ استشأ 

من احلديث الشريف ، وبعضها أوردها على أا أقوال دون أن يعزوها ألحد ، وهي يف                

  .حقيقتها عبارات وردت يف احلديث الشريف

 يـق ،   شيئاً من نص املفصل دون تعل      ومنهج الزملكاين يف هذا الشرح أنه ال يترك       

، فإن كان القـول حـديثاً ، وصـرح           فوقف عند األقوال اليت استشهد ا الزخمشري      

وإن مل يـنص    .  )٤(الزخمشري بذلك ، اكتفى الزملكاين بشرحه ، وبيان الـشاهد فيـه           

   ن الزملكاين أن هذا القول قد جاء يف احلديث ، مـن ذلـك أن               الزخمشري على ذلك بي

: ويقول املـستفتح     ((: ية للجنس إذا كان مفرداً بقوله       الناف)  ال (ل السم   الزخمشري مثَّ 

ن الزملكاين أن املراد باملستفتح الذي افتتح الصالة ، ومل يتحدث           فبي.  )٥( )) وال إله غريك  

                                                 
  .٥/٢٩ فهارس كتاب سيبويه ، بتحقيق عبد السالم هارون انظر)  1(
  ٢٤١ص . انظر أبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغة )  2(
 . عبد الفتاح سليم / صنعه د. انظر الفهارس املفصلة خلصائص ابن جين )  3(
 أ  / ١٥٦ –أ  / ١٥٥انظر لوحة )  4(
 .١١١املفصل ص )  5(
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عن هذا املثال حنوياً لوضوحه ، وإمنا حتدث عنه بوصفه مجلة من حديث شريف ، فذكر                

إال أنه مل يثبت عنـد أهـل         ((:  ، وقال    أنه ورد يف حديث روته عائشة رضي اهللا عنها        

 أهو قبـل تكـبرية    ، ، مث استطرد لذكر اخلالف بني الفقهاء يف مكان هذا الدعاء         ))النقل

  . )١(اإلحرام أم بعدها

 ، وعزا بعضها إىل     - رضي اهللا عنهم     –كما استشهد الزخمشري بأقوال الصحابة      

وبـني الـسياق    ،  ها شرحه الزملكاين    قائليها ومل يعز بعضها اآلخر ، فما كان معزواً من         

الذي ورد فيه ، ومامل يعزه الزخمشري عزاه الشارح إىل قائله ، من ذلك أن الزخمـشري                 

: استشهد يف مبحث االستثناء حبديثني على إيقاع الفعل موقع االسم املـستثىن ، قـال                

َعَزمت عليـَك   ((: ث عمر   ويف حدي ،   ))  َجلَستم باإليواِء والنصِر إالّ   ((: وعن ابن عباس    ((

  .  )٢( )) لَما ضَربَت كاتَبَك َسوطاً

وأَما مقالةُ ابِن عباٍس فسَببها أَنه َدَخلَ جملساً عِقَد لوليمٍة فيها ((: قال الزملكاين 

ِر إالّ((: ، فقال  ، فقاموا األنصارصباإليواِء والن  متَجلَس ((
 t⎦⎪É‹©9$#uρ﴿: يعين قولَه سبحاَنه )٣(

(#ρuρ#u™ (#ÿρç|ÇtΡ¨ρ ﴾)خصائِصهم )٤ ه استعطَفَهم مبا َنَزلَ فيهم ِمنمث انتقل إىل احلديث )) كأن ، 

 َوَرَد عليه من أيب موسى األشعري ، وأَما حديثُ عَمَر فسَببه أنه قرأ كتاباً ((: الثاين فقال 

َعَزمت عليَك لَما ضَربَت  (( : موسى فكََتَب إىل أيب)) من أبو موسى األشعري ((: هفإذا في

   .)٥( ، مث ذكر روايتني أخريني يف هذا األثر)) كاتَبَك َسوطاً

                                                 
 .ب  / ١٢٩لوحة )  1(

  . ١٠٧املفصل ص )  2(

 ، وشرح   ٤٨٥ / ١ ، وانظر التخمري     ٣١٨ / ١أليب حيان التوحيدي     )) البصائر والذخائر  ((  ورد هذا األثر يف كتاب    )  3(
  . ٩٥ / ٢ابن يعيش 

 .  من سورة األنفال ٧٤من اآلية )  4(
 .أ  /١٧٥أ ، وانظر لوحة  /١٢٥لوحة )  5(
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 ذكر الزخمشري من أمثلة املنصوب بـالالزم        )) املنصوب على التحذير   ((ويف فصل   

كاين أن هذا   ن الزمل فبي.  )١( )) إياَي و أَنْ َيحِذَف أََحدكم اَألرَنبَ      ((: إضماره هذا القول    

باعدوين عن حذف األرنب ، وباعدوا حذفها عن حضريت          ((:ن التقدير فيه  قول عمر ، وأ   

))ومشاهديت ، واملعىن النهي عن حذف األرنب ال عن مشاهدة احلذف ال غري
)٢(.  

ـ   استشهاد الزملكاين نفسه بعدد من األحاديث واآلثار يف مـسائل النحـو   ب 

  :واللغة واملعىن 

 قمـت  ((: يء احلال مجلة فعلية ، ذهب إىل أن الواو يف حنـو             ففي مبحث جم   ـ

بدليل وقوع الفاء موقعها ، واستشهد على       ،   عاطفة ، وليست واو احلال       )) ه وجهَ وأصك

: ذلك حبديث عبد اهللا بن عتيك حني دخل على أيب رافع اليهـودي حـصنه ، قـال                   

أبا رافـٍع ،    : ي أيَن هو من البيت ، قلت        يف بيٍت مظِْلٍم ، ال أَدرِ      فانتهيت إليه فإذا هو   ((

فكما  ((: مث قال    . ))  َمن هذا ؟ فأَهَويت َنحَو الصوِت فأضِربه بالسيِف وأنا َدِهش         : فقال  

 ألن   ؛ )) وأصك (( مضارع حكي به احلال وليس ا ألجل الفاء ، فكذلك            )) فأضِربه ((أن  

   .ذا استشهاد يف مسألة حنوية وه.  )٣( )) املعىن فيهما واحد

 عن ابن   رويويف اللغة استشهد على أن حذف آخر االسم يسمى ترخيماً مبا             ـ

ما أَشَغلَ أهلَ الناِر     ((:  قالَ   )٤( ﴾ وَناَدوا ياَماِل    ﴿:  أنه ملا مسع قراءة ابن مسعود         ، عباس

)) عن الترخيِم
)٥( .  

                                                 
  . ٧٩املفصل س )  1(
 أ / ٤٨لوحة )  2(
 .ب / ٩٩لوحة )  3(
 علي بـن أيب  ))يا َماِل(( قرأ  .﴾ ﴿َوَناَدوا َيا َماِلك ِلَيقِْض َعلَيَنا َربَك قَالَ ِإنكُم ماِكثُونَ ، واآلية بتمامها ٧٧الزخرف ) 4(

 ، ٢/٢٥٧، واحملتسب ٤/١٢١إعراب القرآن للنحاس : انظر . طالب ، وابن مسعود ، وحيىي بن وثاب ، واألعمش    

 .٩/٣٨٩والبحر احمليط 

 .ب / ٣٧لوحة )  5(
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  : ويف معرض شرحه لبيت أيب ذؤيب اهلذيل  ـ

َنقُوا ِلَهواهوأَع َسبقوا َهَويم.......................               

كان رسولُ اِهللا صلى ((ومنه  ((: اإلسراع يف السري ، مث قال   : ذكر أن اإلعناق هو     

)) اهللا عليه وسلم يسري الَعَنقَ    
 أن هذه الكلمـة     ليبنيوهنا إمنا ذكر احلديث استئناساً ،        . )١(

  .قد وردت يف احلديث ذا املعىن 

أبـو   ((و  :  قـال    )) قَضيةٌ وال أبا َحَسٍن هلا     ((: ل  ثََمـويف حديثه عن معىن ال     ـ

 ، وكان فَيصالً يف األحكام ، قال عليـه   ـ   رضي اُهللا عنهـ كنايةٌ عن َعِلي   ))حسن 

  .وهذا استشهاد باملعىن . )٢( )) أقْضاكُم علي ((: السالم 

 الزملكاين ال يرفض االحتجاج باحلديث ، فقد تلقى احتجـاج           مما تقدم يظهر أن   

 الزخمشري باحلديث بالقبول ، مما يدل على قبوله ضمناً االحتجاج باحلديث يف املـسائل             

، كما تدل األحاديث اليت استشهد ا الزملكاين نفسه على أنه كان يأخذ مببدأ               النحوية

 أن عدد األحاديث اليت استشهد ا يف        االحتجاج باحلديث على حنو عملي تطبيقي ، إال       

اجلزء احملقق ال تدخله يف زمرة املكثرين من االستشهاد باحلـديث ؛ إذ مل تتجـاوز                هذا  

  .األحاديث اليت استشهد ا أصابع اليد الواحدة

  

  :  ـ الشعر ٣

يف ، للشعر الذي يصح االحتجاج بـه        وضع علماء العربية معايري زمانية ومكانية       

  :حو والصرف ، فجعلوا الشعراء من حيث الزمن يف طبقات أربع اللغة والن
                                                 

كيـف   : نا جالس وأسئل أسامةُ ((: ورد هذا يف حديث رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه قال         وقد   .ب  /١٧٤ لوحة   )1(

 )) صَن ةًَوج فَ َدَج فإذا وَ  َقَنكان يسري العَ  : ؟ قال    كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسري يف حجة الوداع حني دفع            

 .٤٧٣ – ٢/٤٧٢ ، وسنن أيب  داود ١/٩٣٦ )) باب اإلفاضة من عرفات ((كتاب احلج : وهو يف صحيح مسلم

 . ١٨٤ / ١ ، وكشف اخلفا ١٩ / ٩ ، وفتح الباري ٥٥ / ١احلديث يف سنن ابن ماجه  و. أ  / ١٣١ لوحة )2(
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ئ القيس  رماتوا قبل اإلسالم ، كام     اجلاهليون ، وهم الذين عاشوا و      الشعراء: األوىل  

  .واألعشى 

  .املخضرمون ، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم ، كلبيد وحسان : الثانية 

يون ، وهم الذين كانوا يف صـدر اإلسـالم          املتقدمون ، ويقال هلم اإلسالم    : الثالثة  

  .والعصر األموي كجرير والفرزدق 

 وأيب   وهم بعد  الطبقة الثالثـة ، كبـشار         املولدون ، ويقال هلم احملدثون ،     : الرابعة  

  .نواس

فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعاً ، وأما الثالثـة فالـصحيح صـحة             

فهي حمل خالف ، والصحيح أنه ال حيتج بكالمها ،          االستشهاد بكالمهما ، وأما الرابعة      

   . )١(يستشهد بكالم من يوثق به منهم ، واختاره الزخمشري: وقيل 

أما يف املعيار املكاين فقد قصروا االحتجاج على عدد من القبائل ، ورفضوا مـا               

 ، وعنـهم  ديقلت اللغة العربية ، وم اقت    والذين عنهم ن   ((  )٢( عداها ، جاء يف االقتراح    

أخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب ، هم قيس ، ومتيم ، وأسد ، فإن هـؤالء هـم                    

اب والتصريف   ، ويف اإلعر   ذ ومعظمه ، وعليهم اتكل يف الغريب      الذين عنهم أكثر ما أخ    

وبعض الطائيني ، ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم ،           ،   ، مث هذيل ، وبعض كنانة     

يؤخذ عن حضري قط ، وال عن سكان الرباري ممن كان يسكن أطراف             وباجلملة فإنه مل    

  .))اليت جتاور سائر األمم الذين حوهلم ، بالدهم 

                                                 
  .٦/ ١خزانة األدب ) 1(

  . ١٦٢ص )  2(
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دد بيتاً ، وهو ع    ) ٣٨٠(ة الواردة يف هذا اجلزء احملقق       وقد بلغت األبيات الشعري   

يقـة  شري يف املنت املشروح ، وقد حتدثنا عن طر        خمبيتاً هي شواهد الز   ) ٩٠(كبري ، منها    

  .الشارح يف التعامل معها عند حديثنا عن منهجه 

 ميكن تقسيمها على    بيتاً) ٢٩٠(أما األبيات اليت استشهد ا الزملكاين فقد بلغت         

  :النحو التايل

  .بيتاً ) ١٧١(أبيات استشهد ا على مسائل حنوية ، وعددها  -

 .أبيات) ٦(وعددها ، أبيات استشهد ا على مسائل لغوية  -

 .أبيات ) ٤(تشهد ا على مسائل صرفية ، وعددها أبيات اس -

 .أبيات ) ١٠( وعددها ، أبيات استشهد ا على املعاين -

أبيات أوردها استطراداً يف سياق الدراسة األدبيـة لـشواهد الزخمـشري ،              -

  . بيتاً) ٩٩(وعددها 

استقاها من كتب النحاة املتقدمني ، ومن أهـم الكتـب            وأغلب هذه الشواهد  

كتاب سيبويه ، وشروح شواهده ، كشرح ابن السريايف         :  اليت أكثر األخذ عنها      النحوية

، وشرح األعلم ، وكتاب اخلصائص البن حين ، وكتاب اجلمل للزجـاجي ، وشـرح                

للخـوارزمي ،   :  ، وشروح املفـصل      شواهده البن السيد ، وشرح اجلمل البن خروف       

  .، وابن احلاجب  وابن يعيش، لسخاوي وا

من شواهده النحوية مل أقف عليها يف كتب النحاة املتقدمني عليـه ،          وهناك عدد   

و اموعات الشعرية ، أو كتب املتأخرين عنـه ،           أجدها إال يف دوواين الشعراء ، أ       ومل

  : منها 

   :نيف العنربيريط بن أُ قُقولُ
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  )١(لُوثٍَة الناإذنْ لقاَم ِبَنصري َمعَشر خشن                  ِعنَد احلفيظِة إنْ ذو 

  .، وخزانة األدب )  خشن( أجده إال يف لسان العرب مل

  :د الزماين ن الِف قولُو 

   )٢(ِن ِدناهم كما َدانوا     َولَم َيبَق ِسَوى العدَوا    

  .أجده إال يف أمايل القايل ، ومحاسة أيب متام ، والتصريح ، وخزانة األدب مل 

  :ومنها قول مسكني الدرامي 

 هأَكَْسَبتضالِبي أَباً الَْوِرق                 َعى َألبدكَانَ وال ي ٣(ولَقَد(  

آليل ، واملقاصد النحويـة ، والتـصريح علـى          ل ، ومسط ا   هديوانمل أجده إال يف     

  .التوضيح

  :بن ضرار  مَزردومنها قول 

  )٤( يٍء منها قَِسي وزائفوَخمَس ِمفما َزودوين غَيَر َسحِق ِعماَمٍة           

  ) .مسق(لعرب  أجده إال يف ديوانه ، ولسان امل

  :فقد استشهد الشارح بشعر الطبقات الثالث ، ث طبقات الشعراء أما من حي

املهلهل ، وامرؤ القيس ، وحامت الطائي ، وأوس بن حجر ،            : فمن الطبقة األوىل    

  .يادي ، وعنترة ، وطرفة د اإل ، وذو اإلصبع العدواين ، وأبو دواوزهري

 ، وحسان بن ثابت ، وأبو طالـب         لبيد ، وأبو ذؤيب اهلذيل    : ومن الطبقة الثانية    

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  النيب عم ،   الِعجلـي واألغلَـب   ، والعباس بـن مـرداس ،   

  . واخلنساء

                                                 
  .١٩٦ص )  1(

 . ٢٣٧ص )  2(

  .٣٣٣ص )  3(

  . ٥١١ص )  4(
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 جرير ، والفرزدق ، وذو الرمة ، والعجاج ، وعبد اهللا بـن            : ومن الطبقة الثالثة    

األحوص ، ومسكني الدارمي ، وأبـو الـنجم           ، و  بن زيد  الكميت قيس الرقيات ، و   

  . عامر ، وكثري عزة ، ومجيل بثينةالعجلي ، وعمر بن جلأ ، وجمنون بين

، وإمنـا أورد بيـتني للمتـنيب         أما الطبقة الرابعة فلم يستشهد بشعرهم يف النحو       

  :أحدمها استشهد به على املعىن ، وهو قوله 

  )١(جدَت حىت ِكدَت َتبَخلُ حائالً                    ِللمنَتَهى ومن السروِر بكاُءَولَ
  :، وهو قوله  ملتنيباوالثاين أورده ليذكر أنه مما خطئ فيه 

  )٢(ثُم انثََنيِت وما َشفَيِت َنسيسا             يساـٰذي َبَرزِت لََنا فِهجِت َرِسَه

  . حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة حيث خطئ املتنيب يف

  : وهو قوله ، للتمثيل ال لالستشهاد ، كما أورد بيتاً أليب منصور الكاتب 

  )٣(أنْ يأِسروا الَعيوَق والدَبراِن   وكأَنهم يَبغونَ يف تلَك الذَُّرى               

  .ل العيوق  محالً على حم)) الدبران ((مثل به للحمل على احملل ، حيث جر 

إذا خالفت الكثري الـشائع     لقائل ،   لة ا وهو يرفض االحتجاج بالشواهد اهو     -

، من ذلك رده ما استشهد به الكوفيون على جواز اجلمـع            من كالم العرب    

  :، وهو قول الشاعر  بني حرف النداء وامليم املشددة مع لفظ اجلاللة

  ويل كُلَّماـوما عليِك أنْ تق

  لِْت يا اللَّهم َماَسبحِت أَو هلَّ

  ماـَنا مَسلَّـاُردد َعلَينا َشيَخ

                                                 
  .٥٦٩ص ) 1(

  .١١٧ص )  2(

  .١٦٥ص )  3(
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وأما ما استدلوا به من الشعر فال يعرف قائله ، مع أنه شـاذ يف              ((: قال الشارح     

   .)١( ))االستعمال

-            يف الرواية   َروهو يقبل الشاهد املتعدد الرواية وحيتج به ، معلالً لذلك بأن املغي 

  : اج ، وكالمه حجة ، من ذلك قول الشاعر عريب يف عصر االحتج

  والرحِل واألقتاِب واِحللِْس          يا صاِح يا ذا الضاِمر الَعنِس

 أن  )٣( وزعم الكوفيـون    ، )) ذا (( صفة لـ    )) الضامر (( بضم   )٢(حيث رواه سيبويه  

: اين معتذراً لسيبويه     مبعىن صاحب إليه ، قال الزملك      )) ذا (( بإضافة   )) الضامر ((الرواية جبر   

 عن إنشاد ر الشعر مرفوعاً ال من قائله ، وقد يغي   القدروميكن أن يكون سيبويه مسع هذا        ((

٤( ))ر العريب ال بقول الشاعر قائله ، فيقع االحتجاج بقول املغي(.   

  

  : أقوال العرب وأمثاهلم – ٤

، أقوال العرب وأمثاهلم    استشهد الزملكاين كما فعل سائر النحاة قبله بطائفة من          

  .مما رواه الرواة عنهم ، ودونوه يف بطون كتبهم ، أو مما احتج به من سبقه من النحاة 

ال واألقوال إما لالستشهاد ا على قضايا حنوية أو صرفية ، وإما            وكان إيراده هلذه األمث   

  .استطراداً لالستئناس ا 

  : صرفية ما يلي فمن أمثلة ما استشهد به على قضايا حنوية أو 

                                                 
 .أ  / ٣٤ –ب  / ٣٣لوحة )  1(

  .٢/١٩٠الكتاب )  2(
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: استشهد على حذف حرف اجلر مع بقاء عمله بقول رؤبة عندما قيل لـه                -

   . )١( )) خٍري عافاك اهللا ((: كيف أصحبت ؟ فقال 

 . )٢(صدتف النكرة إذا قُ على أن النداء يعر)) افَْتِد َمخنوق ((استشهد باملثل  -

- مرو اً مبا رواه أبو ع     حمتج )) حاشى ((ى مذهب املربد يف جواز النصب بـ        قو

)) حاَشى الشيطانَ وأََبا اَألصَبِغ ((: الشيباين من قول العرب 
)٣(.  

 على جميء احلال من الفاعـل       )) عاًلقيته فارعاً مفرِ   ((: استشهد بقول العرب     -

  . )٤(واملفعول دفعة واحدة على التفريق

أورده يف سـياق     )٥( )) ِعأَفَْسد من الضب   ((ومن األمثال اليت ذكرها استطراداً       -

 :شرحه لقول الشاعر 

  فإنَّ قوِمَي مل َتأكُلْهم الضبع              ا أنَت ذا َنفٍَر ةَ أمأبا خراَش

والشارح يقبل كل ما ثبتت روايته من أقوال العرب ، ويعترض على من يرد               ـ

كن محله عليه ، من ذلـك       ، أو يصفه بالشذوذ ، ما كان له وجه يف الصناعة مي            قوالً ثابتاً 

يء احلال مجلة امسية بغري واو      ،   شاذاً   ))كَلَّمته فُوه إىل ِفي     ((: أن الزخمشري جعل قوهلم     

مرين ،  ى جواز األ   نصوا عل  )٦(القضاء بالشذوذ تعاٍل ، فإن األئمة      و ((: ، قال الزملكاين    

)) وإن كانت احلال مع فقد الواو قليلة
)٧( .   
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نه يرده إن كان خمالفاً ملـا       يثبت عنده أنه من كالم العرب ، فإ       لذي مل   أما القول ا  

 فلعله ليس من كـالم      )) اخلشبةَ  و استوى املاءُ  ((وأما   ((: ، وذلك حنو قوله      عليه اجلمهور 

   . )١( ))العرب ، وإمنا هو من أمثلة من ال يشترط صحة العطف 

  القياس: ثانياً 

: عبارة عن تقدير الفرع حبكم األصل ، وقيـل          هو يف عرف العلماء      ((: القياس  

ة ، وإجـراء حكـم      هو محل فرع على أصله بعلّ     : ة ، وقيل    هو محل فرع على أصل بعلّ     

هو اعتبار الـشيء    : هو إحلاق الفرع باألصل جبامع ، وقيل        : األصل على الفرع ، وقيل      

 أصل ،   :ة أشياء    والبد لكل قياس من أربع     ، بالشيء جبامع ، وهذه احلدود كلها متقاربة      

)) مكْة ، وحوفرع ، وعلَّ
)٢(.  

قياس فرع علـى    : وينقسم القياس بالنظر إىل املقيس واملقيس عليه أربعة أقسام          

   . )٣(أصل ، وقياس أصل على فرع ، وقياس نظري على نظري ، وقياس ضد على ضد

ر أنواع  والزملكاين يهتم بالقياس ويعول عليه يف كثري من األحكام النحوية ، وأكث           

القياس استعماالً لديه هو قياس الفرع على األصل ، وقياس النظري على الـنظري ، فمـن                 

  :األول 

منعه تقدمي التمييز على عامله قياساً على أصله ؛ ألن التمييز إمـا أن يكـون                 -

الً عن فاعل أو عن مفعول ، فإن كان يف األصل فاعالً امتنع تقدميه قياساً               حمو

فاعل ال يتقدم على الفعل ، وإن كان يف األصل مفعوالً ،             فإن ال  صله ؛ على أ 
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فإن املفعول أصله أن يتأخر عن العامل ، فوجب أن يلزم فرعه ذلـك ؛ إذ ال                 

   . )١(يتصرف الفرع بتصرف أصله

 يف حمـل    )) الضاربك ((ومنه ما ذكره يف توجيه رأي الزخمشري أن الكاف يف            -

 يف موضع جر ؛ ألنه فرع على        )) الضاربك ((إن الضمري يف    : جر ، حيث قال     

 يف حمل جر ، فوجب القضاء على فرعه         )) ضاربك (( والضمري يف    )) ضاربك ((

  .)٢( تعملالّ، هذا مع أن األصل يف األمساء أمبا قضي على األصل 

  :ومن الثاين وهو قياس النظري على النظري 

قياسه اسم اإلشارة على املظهر يف جواز وصفه ، ووجه الشبه بينهما أن اسم               -

   .)٣(فأشبه بذلك املظهر، اإلشارة قد يكون حلاضر أو غائب 

 يف إضمار فاعليهـا     )) يكون ال   (( و   )) ليس (( و   )) خال (( و   )) عدا ((وقياسه   -

  ،  معهـا ضـمري    ال يظهر )  أستثين ( وهي مبعىن    ))إال (( فكما أن    ))إال ((على  

  .)٤(فكذلك هذه األفعال اليت استعملت مبعناها

ومع اعتماده على القياس كثرياً ؛ إال أنه يتحرى دائماً صحة القياس ، لذا جنـده                

يرد األحكام اليت بنيت على قياس فاسد ، من ذلك رده على الكوفيني إجازم دخـول                

 ،  )) احلسن الوجهِ  (( على    ، قياساً  )) ثواِبالثالثةُ األ  ((:  التعريف على املضاف يف حنو     ))أل((

 على املـضاف    )) أل ((حيث ذكر أن فائدة اإلضافة املعنوية التعريف مع املعرفة ، وإدخال            
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 غلط ؛ ألن    )) احلسن الوجهِ  ((وإحلاقه بـ    ((: إىل معرفة يلزم منه حتصيل احلاصل ، مث قال          

   .)١( )) لم يفض إىل ما ذكرناه من احملذور من باب اإلضافة اللفظية ، ف)) احلسن الوجِه ((

  

  :ــة لِّالِع

ومما يتصل بالقياس العلة ، فهي ركن من أركان القياس ، وقد نقل السيوطي عن                 

  : اجلليس أن اعتالالت النحويني صنفان الديَنوري أيب عبد اهللا احلسني بن موسى 

 وتكشف  ، لة تظهر حكمتهم  ، وتنساق إىل قانون لغتهم ، وع       علة تطرد يف كالم العرب    

، وأشـد    وهم لألوىل أكثر استعماالً   .  يف موضوعام عن صحة أغراضهم ومقاصدهم     

)) شرين نوعاً مدار املشهورة منها على أربعة وع     تداوالً ، وهي واسعة الشعب ، إال أن         
)٢(  

يف  )) التاج ابـن مكتـوم     ((د الدينوري هذه العلل إال أنه مل يشرحها ، وشرح ذلك            وعد

  .  )٣( كما نقل السيوطي))تذكرته((

والزملكاين شغوف بالعلة ، مولع ببيان السبب ، لذا فهو يعلل لكل حكم يذكره              

، كمـا    ومسائله ، ولترتيب أمثلته وتعـددها        )) لاملفص ((، حىت إنه يعلل لترتيب فصول       

مبتـدئاً   ، وسوف أعرض هنا أنواع العلل النحوية عنـده        )) منهجه (( يف   سبق أن ذكرت  

  .مث أتبعها بالعلل اخلارجة عنها ، بالعلل اليت ذكرها الدينوري 

  :وري وعلل ا الشارح ما يلي ليت ذكرها الدينفمن العلل ا

  : علة مساع -

استعمل الزملكاين هذه العلة يف غري موضع ، من ذلك أنه ذكر رأي سـيبويه يف                

 إال أنه على هذا القول مقلـوب        )) اله (( أصله   )) اهللا ((جواز أن يكون لفظ اجلاللة      
                                                 

 .ب  / ١٤٣لوحة )  1(

  .٢٤٨االقتراح ص )  2(

  .٢٤٩االقتراح ص )  3(
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ـ  [، وتركيب   ] ل و هـ    [ معلالً لذلك بفقد تركيب      ))وله(( يف كـالم   ] ل ي ه

  .)١( العرب

            عهـد أنْ  كما علل امتناع كون حروف النداء تنصب املنادى بنفسها ، بأنه مل ي 

   .)٢(ف ومفعوليتركب الكالم من حر

  : علة تشبيه -

د املعرفة بشبهه باملضمر يف كونه خماطبـاً غـري          وذلك كتعليله بناء املنادى املفر    

   . )٣(مضاف ، واألصل يف كل خماطب أن يذكر بضمري اخلطاب

  : علة استغناء -

 ،  )) عشاء (( ، و    )) مساء (( ، و    )) ضحوة (( و   )) رَحَس ((من ذلك تعليله عدم تصرف      

 عـن ذلـك باألمسـاء        ؛ الستغنائهم  )) عتمة (( ، و    )) بكَْرة (( ، و    )) ةذات مر  ((و  

   .)٤(املتصرفة املوافقة ملعاين هذه األمساء

  : علة فرق -

لتفريق بني حاله فعالً وحالـه       بقصد ا  ))  يلََع ((وذلك كتعليله قلب األلف ياًء يف       

  .  )٥(حرفاً

  : علة تعويض -

))إذْ (( بأنه عوض عن اجلملة املرادة بعد )) إٍذ ((وذلك كتعليله دخول التنوين يف 
)٦(  . 

  : علة محل على املعىن -
                                                 

 .أ / ٢٢لوحة )  1(

 . ب / ٣لوحة )  2(

 .أ  / ٨لوحة )  3(

 ب / ٦٨لوحة )  4(
 .أ / ١٧٥لوحة )  5(
 .أ / ١٧٣حة لو)  6(
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  : يف قول الشاعر ))  الَعنِس (( على )) الرحِل ((وذلك كتعليله عطف 

  الرحِل واألقتاِب واِحللِْس و          يا صاِح يا ذا الضاِمر الَعنِس

 ذا  يـا :  مؤذن بالتغري ، فكأنه قـال        )) الضامر (( على املعىن ، وذلك أن       لٌبأنه مح 

   . )١(الرحِل   والَعنِسلبايل  ، أو االرحِل و الَعنِس املتغري

  : علة مشاكلة أو تناسب -

 ، و   )) هاهللا لقيت  القوم حىت عبدَ   لقيت ((: ومن أمثلتها تعليله اختيار النصب يف حنو        

)) لقيت   ألنه أقوى بالعطف على اجلملة الفعلية طلبـاً          ؛ ))  به  عبداهللا وزيداً مررت 

  . )٢(بللتناس

  : علة حتفيف -

 )) هنو (( و   )) محو (( و   )) فو (( و   )) أبو (( و   )) أخو ((وذلك كتعليله حذف الالم من      

  . )٣( ، إذا قطعت عن اإلضافة ، بأنه حذف ألجل التخفيف

  :وىل اَأل علة -

 آَمنـواْ  فَِإنْ ﴿ :إن الباء زائدة يف قوله تعاىل : وذلك كتعليله لرأي من قال  -

بأن زيادة احلرف أوىل ،  )) لثِْم ((، وليس  )٤(﴾  اهَتَدواْ فَقَِد ِبِه آَمنتم َما ِبِمثِْل

   . )٥(من زيادة االسم

  : علة داللة احلال -

                                                 
 .ب / ١٩لوحة )  1(

 ب / ٥٧لوحة )  2(

 . أ/ ١٧٦لوحة )  3(

 . من سورة البقرة١٣٧من اآلية )   4(

 .ب / ١٧١لوحة ) 5(
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مل ((: يف قول أحدهم وقد قيل لـه        ،  من ذلك تعليله إضمار العامل يف املفعول به         

  )) بيانَالص ((لعامل يف    أضمر ا   ، بأنه  ))  بأيب بيانَالص ((:  ؟ فقال    )) كمفسدمت مكانَ أَ

)) لقرينة اللوم أو لداللة احلال
)١( .   

  : علة تضاد -

 بأن حـرف النـداء       ، وذلك كتعليله عدم اجلمع بني حرف النداء والم التعريف        

   . )٢(للخطاب ، والم التعريف للعهد ، فامتنع اجلمع بينهما للتناقض ال للتماثل

ذكرها اجلليس ما   ح ، وهي خارجة عن العلل اليت        علل ا الشار  ومن العلل اليت    

  :يلي 

  : علة كثرة االستعمال -

   . )٣(ري بكثرة االستعماليوذلك كتعليله احتمال النداء للتغ

  : علة مالئمة املعىن -

ل  يهتم باملعىن كثرياً ، ويعو     لل بروزاً يف هذا الشرح ، فالشارح      وهي من أكثر الع   

رايب ، أو بيان األسلوب األمثل للمعىن املراد ، ومـن           عليه يف اختيار التوجيه اإلع    

  :أمثلة ذلك 

- ـَتَعلَ   ﴿  : يف قوله تعاىل   )) شيباً ((ه على األخفش ما ذهب إليه من أن         ردَواش

ه الزملكاين بـأن    منصوب على املصدر املالقي يف املعىن ، رد         )٤(﴾الرأْس َشيبا 

ن نصبه على التمييز يفيد ملعان الشيب       هذا يضعف املعىن املفهوم من اآلية ، فإ       

 يه ، وأنه قد استغرقه وعـم       فيه ، وأخذه من نواح     يف الرأس ، وأنه قد شاع     

                                                 
 أ / ٢لوحة )  1(

 .أ  / ٩لوحة ) 2(

 .أ / ٢٤لوحة )  3(
 . من سورة مرمي ٤  من اآلية )4(
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                بـه ، وال     مجلته ، حىت مل يبق من السواد شيء ، أو مل يبق منه إال ما ال يعتد 

  .)١( ))..  ، أو شاب الرأس شيباً  الرأِساشتعل شيب: جتد هذا املعىن إذا قلت 

 أن  زيداً ضـربته ، مـع     : منه تعليله الستعماهلم أسلوب االشتغال يف حنو        و -

ا فيه من   َم يف املعىن لِ   دبأن األول أقعَ  ،   أكثر اختصاراً    )) ضربت زيداً  ((: قولك

   . )٢(إفادة معىن االختصاص

  اإلمجاع : ثالثاً 

 يته أال خيـالف   حج، ويشترط ابن جين لِ    ) ٣( إمجاع حناة البلدين البصرة والكوفة     به واملراد

   . )٤(املنقول عن العرب ، وال املقيس عليه

 ذا الدليل ، واحتج به يف كثري من املسائل النحوية ، من ذلك أنه ذكر                ملكاينوقد أخذ الز  

ألن إمجاع أهل    ((:  قال    ، )٥(مستدالً باإلمجاع  )) إالّ (( لَ مما قب  جأن املستثىن يف االستثناء املتصل خمرَ     

ممـا   ))إال (( َدبع ما   ة مقطوع به تفاصيل العربية ، وقد أمجعوا على أن االستثناء املتصل إخراج            العربي

٦( )) هالَقب( .    

جـاء   ((  : يف حنو  ))إالّ (( على اخلوارزمي خروجه عن اإلمجاع يف جعله         وهو ينعى 

 ،   منهم زيد  جاء القوم مستثىن  :  يف موضع نصب على احلال ، والتقدير         )) القوم إال زيداً  

                                                 
 .أ / ١٠٤لوحة )  1(

 . أ /٦٦ –ب /٦٥ب ، وانظر أيضاً لوحة  / ٥لوحة )  2(

  .٢٠٤االقتراح ص )  3(

  . ١/١٨٩اخلصائص )  4(

 ، و  ٤/٣٩٦، واملقتـضب     ٢/٣٣٠انظر كتاب سيبويه     . )) إالّ ((مما قبلَ     جيمع النحويون على أن االستثناء إخراج      )5(

اء يف   ، واالسـتغن   ٥٣٤ / ٢ ، وشرح الكافية ملصنفها      ١٢١ ص    البن جين  ، واللمع  ١/٢٨١البن السراج   األصول  

  .٢٢ – ٢١ص اإلستثناء للقرايف 

 .ب  / ١٠٨لوحة )  6(
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  ، وكفى به مذهباً ، كيف وأن ذلك ترك          اإلمجاعِ عاه خرق داوالذي   ((: قال الزملكاين   

   .)١( ))..ول إىل تأويالت ال يشهد هلا أصلللصناعة ، وعد

   استصحاب احلال: رابعاً 

و هو إبقاء حال اللفظ على مايستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصل               

ألدلة املعتربة ، كاستصحاب حال األصل يف األمساء ، وهو اإلعراب حـىت             ، و هو من ا    

   .)٢(يوجد دليل البناء

  :وقد استدل الزملكاين ذا الدليل يف عدد من املسائل النحوية ، منها مايلي 

إسكاا أو حتريكها بالفتح ،     :  و حنوه لغتني     ))  يا غالمي  ((ذكر أن يف الياء يف       -

 .)٣(سكان بأن األصل يف البناء السكون و استدل على لغة اإل

استدل على جواز إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله ، و عدم إعماله فيه نصباً               -

، بأن األصل يف األمساء أال تعمـل ، و أن            ))هذا ضارب زيٍد غداً       ((: يف حنو   

العمل فيها عارض لشبه الفعل ، فلُمح فيه هذا األصل فعدل به عن العمـل ،            

 )٤(  .))ضارب زيداً   ((: املعىن كما هو يف قولك و : قال 

 ظرف ، وأـا مل       ))جلست خلْفاً     ((:  يف قولك     )) َخلْفاً  ((استدل على أن     -

إا إذ ذاك حال،    : خترج باإلعراب عن الظرفية ، خالفاً للكوفيني الذين قالوا          

  )٥( .استدل بأن األصل أن يراد باللفظ ما وضع له 

  

                                                 
 . أ  / ١٣٠ –ب  /١٢٩ب ، وانظر أيضاً لوحة  / ١١٧لوحة )  1(

  . ٣٢٤ ، و االقتراح ص ٤٦انظر اإلغراب يف جدل اإلعراب ص )  2(

 .أ /٢٥لوحة )  3(

 .أ /١٤٣لوحة )  4(

 .أ /١٥٠لوحة )  5(
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  اين الثاملبحث 

  مذهبه النحوي 

 للزملكاين يظهر له بوضوح نزعة مؤلفه البـصرية  ، فهـو             )) املفِْضل   ((الناظر يف كتاب    

يعتمد أصول البصريني العامة ،  و يسري على ضوابطهم ، و يستعمل مـصطلحام ، و                 

يقدم مذهبهم سواء صرح بنسبته إليهم أم مل يصرح ، بل رمبا أدرج نفسه يف زمرم يف                 

 الكوفيني ، و ذلك يف مثل قوله راداً على الكوفيني إجازم ترخيم املضاف إليه من                مقابل

 ، و ذلـك     فَيتعين أنْ يكونَ ترخيمه ضرورةً    ، نقيم احلُجةَ عليهم    : قلت   ((: غري ضرورة   

 )) أن املضاف إليه غري منادى    
و هو يف عرضه للمسائل اخلالفية بني املذهبني إمـا أن           . )١(

 للبصريني ، وهذا هو الغالب ، و إما أن يذكر الرأيني دون أن يعلق على ذلك ، و                   ينتصر

كأن الرأيني قد استويا عنده يف وجاهتهما ، إال أنه مل يرجح رأي الكوفيني يف أي مـن                  

و من املسائل الـيت أيـد فيهـا رأي          . املسائل اخلالفية اليت ذكرها يف ثنايا هذا الشرح         

فاً رأي الكوفيني مايلى البصريني راداً أو مضع:  

  : عوض من حرف النداء أم ال ؟ ))اللهم  ((ـ امليم يف 

ذهب البصريون إىل أا عوض من حرف النداء ، و ذهب الكوفيـون إىل أـا                

اقِْصدنا ، فكثَُر به الكـالم      : يا أُهللا أُمَنا ِبَخيٍر ، أَي       : إن أصله   : ليست عوضاً ، و قالوا      

  . ةُ واملضَمر وخلطت الكلمتان فصارتا كلمةً واحدةًفحذفت اهلمز

 ))يا اُهللا أُمَنا خبريٍ   : أصلَه إنَّ   ((: وَيرد على قوهلم    : قال الزملكاين راداً على الكوفيني      

اللَّهم إنْ كانَ    ﴿ : ، ولََما ساغَ  )٢(؛ لئال يكونَ تكريراً    أنَّ هذا لو كان أصلَه لََما قيل معه       

                                                 
 .أ/٣٨لوحة  )1(

  . ؛ ألنه ال فائدة فيه لََما حسَن تكرير الثاين )) أُم ((ولو كان األولُ يراد به، ))   أُمَنا خبرياللهم  ((:وز أن يقاليعين أنه جي) 2(

  . ١٧-٢/١٦ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٤      انظر اإلنصاف 
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 َماِء      َهذَا هَن السَنا ِحَجاَرةً مَعلَي ِطرِعنِدَك فَأَم ِمن ١( ﴾َو الَْحق( ناٍف ملعَنى؛ ألنه م ))  يا اُهللا

  )٢(.وأما ما استدلُّوا به من الشعِر فال يعرف قائلُه، مع أنه شاذٌّ يف االستعماِل .)) أُمَنا ِبَخيٍر

  :ـ ناصب االسم املشغول عنه 

 منصوب بفعل   )) زيداً ضربته    (( إىل أن االسم املشغول عنه يف حنو         ذهب البصريون 

وهـو   ((: قال الزملكـاين  . مقدر ، و ذهب الكوفيون إىل أنه منصوب بالفعل املذكور           

  )٣(.)) مفعولني َرديٌء ، فإنَّ الفعلَ املذكوَر قد أَخذَ مفعولَه ، وليس مما يتعدى إىل

  :ـ إلقاء عالمة الندبة على الصفة 

ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن تلقى عالمة الندبة على الصفة ، حمتجني بقـول               

و رد  .   ، و ذهب البـصريون إىل أنـه الجيـوز             ))  وا جمجَمَتي الشاِميَتيَناه   ((: العريب  

 واحتجاج يونَس والكوفيني بقوِل العريب الذي ضـاَع         ((: الزملكاين قول الكوفيني بقوله     

 ضعيف ال يحتج به ؛ لبعِده عـن         ))  وا جمجَمَتي الشاِميَتيَناه   ((: ان من خَشٍب    منه قدح 

   )٤( .))القياس واستعماِل العرِب الفصحاِء 

  :ـ جتريد املضاف من التعريف يف اإلضافة املعنوية 

ذهب البصريون إىل أنه من شرط اإلضافة املعنوية جتريد املضاف من التعريف ، و              

الثالثـةُ  : لكوفيون إىل عدم إشتراط ذلك ، مستشهدين مبا ورد من ذلك حنـو              ذهب ا 

: و رد الزملكاين رأي الكوفيني بأنه رديء من وجهني          .  األثواِب ، و اخلمسةُ الدراهِم      

ه خـارج عـن     أَن: و الثاين   . خمالفة القياس ؛ ألنه مفٍض إىل حتصيل احلاصل         : أحدمها  

كاه اجلرمي عن أيب زيٍد أَنَّ قوماً من العـرِب يقولونـه غـري              ؛ ملا حَ  استعماِل الفصحاِء   

                                                 
 .  من سورة األنفال ٣٢من اآلية ) 1(

 .ب /٣٣ لوحة )2(

 .أ /٥٥لوحة  )3(

 أ/٢٩لوحة ) 4(
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ـ : قال الزملكاين   . فصحاِء  من  )) احلََسن الَوجِه    (( غَلَطٌ ؛ ألنَّ     )) احلََسن الَوجِه    ((وإحلاقُه ب

  )١(  .باِب اإلضافِة اللفظيِة ، فلم يفِْض إىل ما ذكرَناه من احملذور

هو االنتصار للبصريني على الكوفيني ، إال أن هـذا          هذا هو جه يف الغالب ، و        

اليعين أنه يرفض آراء الكوفيني مجلة ، إذ جنده أحياناً جييز رأي الكوفيني ، أو يذكره دون          

  :تعليق مما يعين قبوله به ، من ذلك 

 فخفِّـَف   )) يا ابَن أُمـا      (( فرعاً على    )) يا ابَن أُم     ((ـ إجازته أن تكون الفتحة يف       

  . )٢( ، وهو رأي الكوفيني كما ذَكرذِف األلِفحب

 ، وعن   )) أنطِلق   ((أَما أنَت منطِلقاً أَنطَِلق ، لرفعَت       : ولو قلَت    ((: ـ و منه قوله     

هي املكسورةُ غَري أَنَّ َمـن      : قالوا  . َجزمه باملفتوحِة كما يجَزم باملكسورِة       : )٣(الكوفيني

﴿ أمـا َشـاِكراً وأَمـا       : وعن جماهـد    .  َحذَْف شرِطها يف التغيريِ    فَتَح مهزَتها فلتَناِسبَ  

  :  وذكر قول الشاعر .)٥( )) بالفَتِح )٤(كَفُوراً﴾

رَتِحالً           فاُهللا َيكُْأل ما تأيت وما َتذَرا أنَت مَت وأَما أَقَمإم  

 البيِت َشرطٌ ، ومع ذلك قـد         اُألوىل يف  )) إما   ((وِمما يوضحه أيضاً أنَّ     : مث قال   

 جواباً هلما يف املعَنى ، وَتَنزلَ ذلـك         ))فاُهللا َيكُْأل    ((: َعطََف عليها املفتوحةَ ، وَجَعلَ قولَه       

إنْ أكرمَتين وأحسنَت إيلَّ شكرتَك ، إالَّ أَنَّ الشرطَ الثاين وِضَع َموِضـَعه             : َمنِزلَ قوِلَك   

  . )٦(حرف التعليِل 

                                                 
 .أ ـ ب /١٤٣لوحة ) 1(

   .٤/٦٦، والتصريح ٣/١٥٧، وشرح األمشوين ٣/١٣٧ انظر ارتشاف الضربو أ ،/٢٨ب ـ /٢٧ لوحة )2(

  . ٩٩ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٤٩٢ / ١ ، والتخمري ٣٠٨انظر املسائل املشكلة ص )  3(
 إىل أيب السمال ، وإليه وإىل أيب العجاج         ٦٥٤ / ٤من سورة اإلنسان ، ونسبت هذه القراءة يف الكشاف           ) ٣( اآلية  ) 4(

  . ٤٢٩/ ٥  ، وفتح القدير٣٥٩ / ١٠ر احمليط يف البح
  .ب /١٢٧ لوحة )5(

  .أ / ١٢٨ لوحة )6(
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  :سائل اليت ذكر فيها رأي الفريقني دون ترجيح أو تعليق مايلي ومن امل

   :)) الت ((ـ الوقف على تاء 

))وعند الكوفيني باهلاء و عند البصريني الوقف عليها بالتاء ، ((: قال الزملكاين 
)١(  .  

  .هل هو من قَبيِل اإلضافِة املفيدِة للتعريِف ، أو للتخفيِف ؟ )) أفعل ((ـ  إضافة 

مىت أُضيَف إىل معرفـٍة فهـو معرفـةٌ         : قال البصريون   : قلت   ((:  الزملكاين   قال

كان نكرةً ؛ ألنه َمنِوي فيه االنفصالُ ،         ))هو أفضلُ الناِس     ((: إذا قلت   :  وقيل   )٢(.مطلقاً

 )٤(، واختاَره اجلَزويلُّ     )٣(أفضلُ من الناِس ، وقد نِقلَ هذا عن أيب علي الفارسي          : والتقدير

 )) ، وأَما اإلضافةُ مبعىن الالِم فمعِرفةٌ اتفاقاً)٥(، ومنقولٌ عن الكوفيني
)٦(.   

  

                                                 
  .أ / ١٢٨ لوحة )1(

 ، واألصول البـن الـسراج       ٢٠٤ / ٢انظر كتاب سيبويه     . ))من((سواء أكانت اإلضافةُ مبعىن الالم أم مبعىن          : أي  ) 2(
  . ٨٧١ / ٢ ، واملفضل للسخاوي ٦ /٣ ، وشرح ابن يعيش ٢/٨

  . ٢٦٩ ،وهو مفهوم كالمه يف اإليضاح ص ٢/٨٧١ ، والسخاوي يف املفضل ٣/٦نقله ابن يعيش يف شرحه للمفصل ) 3(
  . ٨٤٤ / ٢انظر شرح املقدمة اجلزولية الكبري للشلوبني ) 4(
فهو نكرة ، حىت وإن كان املضاف إليه معرفة ، ومىت أضيف مبعىن الالم              ) ن  ِم( مذهب الكوفيني أنه مىت أضيف مبعىن       ) 5(

  . ٢/٨٧١ ، واملفضل للسخاوي ٣/٦ ، وشرح ابن يعيش ٢/٨انظر األصول البن السراج . فهو معرفة 
  .أ / ١٢٨ لوحة )6(
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  املبحث الثالث

  ) .البصرية و الكوفية ( موقفه من أعالم املدرستني 

   :مع البصريني : أوالً

  :أ ـ سيبويه 

 ،  معجب بسيبويه غاية اإلعجاب ، متمكن من كتابه ،  مستحـضر آلرائـه             الزملكاين  

يستشهد بأقواله ، و حيتج بآرائه ، و يدافع عنها ، و يعلل ألحكامه ، و يوضح مراده ، و                    

الغرابة يف ذلك ، فسيبويه إمام النحاة ، وكتابه قرآن النحو كما أطلق عليه ، و ميكن أن                  

  :نلخص موقف الزملكاين من سيبويه يف النقاط التالية 

نلحظ ذلك يف مثل رده على      :  و عباراته    ـ متكنه من كتاب سيبويه ، و فهمه لنصوصه        

،  أن سيبويه يجيز ترخيَم املؤنِث النكرةِ     املربد خطأه يف فهم مراد سيبويه  ، حيث حكى           

وقولُ سيبويه يف    ((: قال الزملكاين   .  )) شجرٍة (( و   )) َنخلٍة ((اليت هي غري مقصودةٍ، كـ      

، كان امساً    أو أكثَر من ذلك    هلاِء على ثالثِة أحرفٍ    أنَّ كُلَّ اسٍم كان مع ا      لَماع ((:  كتابه

اً   اً غاِلباً خاصماَ عامِته     أو اسيف كـالِم             لكُلِّ واحٍد من أُم فإنَّ َحذَْف اهلاِء منـه أَكثـر ،

))العرِب
)) ، مث قُِصَد بالنداِء فتعرف به  حممولٌ على ما كان َوضعه على الشيوِع)١(

)٢(.  

 ال َرجلَ   (( :النافية للجنس يف حنو     ) ال  ( جاج ذهب إىل أن اسم      و من ذلك أن الز    

، وَزَعَم أَنَّ ذلك رأي سيبويه أخذاً مـن         )٣( ، ومل يَنونْ ؛ ألنها ضعيفةٌ      معَرب )) يف الدار 

، فإنه    سيبويه يراد به ذلك     وليس كالم  ((: قال الزملكاين    . ))ه بغِري تنويٍن    صبنفَت ((: قوِله  

                                                 
  . ٢/٢٤١الكتاب ) 1(

 . أ /٤١لوحة ) 2(

على ما َحكَى أبو بكر (( :  ب رأي الزجاج هذا مسبوقاً بقوله     ١١٨لوحة  أورد السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه       )  3(

 .  ٢٥٥ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ٧٩٩ / ٢وانظر املفضل للسخاوي  . ))مربمان 



       قسم الدراسة                          - ٧٤ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

)) مخسةَ عَشرَ ((كـ)  ال (يه مع    وَتبنِ ه بغري تنوينٍ  َتنِصب: ال  ق
وإمنا هي عنده فتحةُ بناٍء     ،   )١(

  .)٢( )) مضارعةٌ حلركِة اإلعراِب

)) وَيقْبح كَذَا  ((: على أَنَّ سيبويه كثرياً ما يقولُ        ((: و من ذلك أيضاً قوله      
ومراده  

  . )٣(امتناعه

طئه أحياناً فيحمل كالم سيبويه ماالحيتمل ، من ذلـك أن           إال أن هذا الفهم قد خي     

: وكذلك ترخيم رجل يقـال لـه         ((: سيبويه قال يف ما حيذف منه حرفان يف الترخيم          

مسِلمون ، حبذف الواو والنون مجيعاً ، من قبل أن النون مل تلحق واواً وال ياًء قد كانت                  

رتلة شيء من نفس احلرف مث حلقتها       لزمت قبل ذلك ، ولو كانت قد لزمت حىت تكون مب          

))زائدة مل تكن حرف اإلعراب، و كذلك رجل امسه مسلمان ، حتذف األلف و النون              
)٤( .

وقد جعلَ سيبويه زياَدَتي التثنيِة واجلمِع الساِمل من فَصِل ما ِزيـدا َمعـاً              : قال الزملكاين   

نونَ مل َتلَْحق واواً وال ياًء قـد كانـت          من ِقَبِل أنَّ ال    ((:  كاأللِف والنون يف مروانَ قال    

من حيثُ كَأَنَّ األلَف يف التثنيِة والواَو يف        ،  قالَه سيبويه َنظَر     ويف ما ..  ))لَِزَمت قَبلَ ذَلك    

  .)٥( اجلمِع ينفصلُ كُلُّ واحدٍة منهما عن النوِن

  .كاين منه ال وجه هلذا االعتراض ؛ ألن كالم سيبويه ال حيتمل مافهمه الزملو 

ـ كثرة النقل عن سيبويه ، فهو كثرياً مايذكر نص املفصل مث يشرحه بنصوص متوالية 

، و باملعىن أحياناً ، و من نقله )٧( ،  و هو ينقل عنه بالنص غالباً )٦(من كتاب سيبويه 

                                                 
ملا بعدها، وترك   ) إنَّ  ( تعمل يف مابعدها فتنصبه بغري تنوين ، ونصبها ِلَما بعدها كنصب            ) ال  (  و   ((: نص سيبويه )  1(

 .  ٢٧٤ / ٢ الكتاب ))لتنوين ِلَما تعمل فيه الزم ؛ ألا جعلت وما عملت فيه مبرتلة اسم واحد حنو مخسةَ عشَر ا
 . ب /٨٨ب ، و /٣٠أ ، وانظر /١٢٩لوحة ) 2(
 .أ /٩٥لوحة )  3(
  . ٢/٢٥٩الكتاب )  4(
 أ /١٢٢وانظر  .أ /٤٥لوحة ) 5(
 . أ /٥٢ب ، /٥٠أ  ، /٤٦لوحة  انظر مثالً) 6(
  .١/٢٥٥وكتاب سيبويه . أ /٢لوحة  انظر مثالً) 7(
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كانٌ ذهبت الشاَم ، َشبهوه باملبَهِم ؛ ألنه م: وقد جاَء : قال سيبويه :  ((باملعىن قوله 

هه باملبهم ؛ إذ كان : وقال بعضهم  ((ونص سيبويه  )١( )) وَمذَْهبالشاَم ، يشب ذهبت

  .)٢( )) مكاناً يقع عليه املكان واملذهب

ـ االستشهاد بأقواله ، لتقرير القواعد اليت يذكرها ، واالحتجاج بآرائه لتأييـد             

 هند  ((: َعلَّ التنويَن يف قولك     فل:  فإن قلَت    ((: من ذلك قوله    :  مايذهب إليه من أحكام     

هـذه   ((: يقولون  : قال سيبويه   : قلت   . ملاِنِع الصرِف ال للتخفيفِ      ذهبَ  ))ابنةُ عاصٍم   

 ))يف َمن صرَف ، هند بنت عبِد اِهللا 
)٣(.  

:   قال   )) البدِل يا هذا ذا اجلُمِة ، على     : وتقولُ   (( و بعد أن ذكر قول الزخمشري       

)) نعم ، َنص عليه سيبويه: قلت  فهل جيوز أنْ يكونَ عطَف بياٍن ؟: فإن قلَت  ((
)٤(. 

ن َزَعَم أَمراً وَيقَـع     يذْكَر ِلمَ وهذا مثَلٌ    : )) هذا وال َزَعَماِتكَ   ((: م  قولُه قال يف    و

، كذا   از ِفعِله ا كان كاملَثَِل مل َيجز إبر      ، ولَم  ، فلَما وقَع ِخالف َزعِمه ِقيلَ له ذلك        ِخالفُه

)) قال سيبويه
)٥(.  

 ،  ِرقضي على املظهَ   مبا ال تَ   ِروليس ميتنع أن َتقِْضَي على املضمَ      ((: و من ذلك قوله     

 جمـرور   )) ن لـوالكُ  (( و   )) لـوالك    (( يف حنو    )) لوال (( الضمَري مع    إن: فقد قال سيبويه  

))، مع أَنَّ املظهَر َمَعها خبالِفه )٦(املوضِع
)٧(.  

                                                 
 .أ /٦٧لوحة ) 1(

  . ١/٣٥الكتاب ) 2(

 . ٢/٢٠٤أ ، و انظر الكتاب /١٨لوحة ) 3(

  .١٩٠- ٢/١٩٨أ ، و انظر كتاب سيبويه /٢١لوحة ) 4(

  . ١/٢٨٠ب ، و انظر كتاب سيبويه الكتاب /٥٠لوحة ) 5(

  .   ٣٧٣ / ٢ الكتاب )6(

 . أ /٤٦أ ، /٣٤أ  ، /٣٣أ ، / ١٦ب ، /١٠و انظر   .أ /٤٧لوحة ) 7(
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من ذلك أنه استشهد علـى      : ـ اإلفادة من مروياته عن العرب ، و من معرفته بلغام            

كـثري يف  هذا   أنَّ    مبا ذكره سيبويه عن بعض العرب من       ))ياهذا زيد    ((جواز الرفع يف حنو     

  .)١( كالم طيئ

  :و يف تعليقه على قول الشاعر 

  إنَّ ابَن جلْهَم أَمَسى َحيةَ الواِدي             أَوَدى ابن جلْهَم َعباد ِبِصرَمِته

 .   )٢( ، والرجلَ جلْهَمـةَ    مون املرأةَ جلْهمَ   يسَ العَرَبأورد ماذكره سيبويه من أن      

بقاِء خَم مع   ، وإن كان أباه فقد ر       فيه و رتب على هذا أنه إنْ كان املراد أُمه فال ترخيمَ          

  .)٣( داء كما يف النداِءجَهي الترخيِم يف غِري النَو

ـ تأييده لسيبويه على حنو يكاد يكون مطرداً ، و ترجيح أقواله يف الغالب علـى                

 )) خرياً   (( إعراب   يفو الكسائي والفراء    سيبويه  معارضيه ، من ذلك أنه ذكر اخلالف بني         

  .)٥( هلذا الترجيحمث رجح قول سيبويه ، معلالً )٤( ﴾θßγtFΡ$# #Zöyz ö Νà6©9#)  ﴿: قوله تعاىليف

 ،   ارورِ صاحبهاعلى    احلال    تقدميو عرض اخلالف بني سيبويه و ابن كيسان يف          

 :، و رجح الزملكاين رأي سـيبويه قـائالً          )٧( و أجازه ابن كيسان    )٦(حيث منعه سيبويه  

 َنبَوةً ِلِمثْـِل    ، فإنَك َتِجد يف النفْسِ     والذي َيظَْهر ِعنَد َمذَاِق االستعماِل مذَهب سيبويه      ((

 )) َمَررت قاِئمةً نٍد: قوِلَك 
)٨(.  

                                                 
 . ٢/١٩٢ب ، و انظر كتاب سيبويه /٢٠لوحة )  1(

  . ٢٧٢/ ٢الكتاب ) 2(

 . ب /٣٩لوحة )  3(

 .  من سورة النساء ١٧١من اآلية ) 4(

 . ب /٥١لوحة )  5(

  . ١١٨ ، واللمع ٢١٩ / ١اج ن السرواألصول الب،  ٣٠٢ ، ١٧١ / ٤املقتضب  انظر  ، و١٢٤ / ٢كتاب ال)  6(
  .١٣٨ – ١٣٧ / ١نقله عنه ابن برهان يف شرح اللمع )  7(
 . أ /٨٧ب ـ /٨٦لوحة )  8(
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 وأجاز املـازين و     ،مطلقاً   على عاِمله    التمييز سيبويه تقدَمي    منع التمييزو يف باب    

و قد عـرض الزملكـاين         ، نفساً طاَب زيد  : ، حنو    ملٍَةجل مميزاًإذا كان     تقدميه )١(املربد

   .)٢(رد على املازين و املربد مفنداً حججهمالرأيني و رجح رأي سيبويه ، و 

و الذي يظهر أن تأييده لسيبويه و ترجيحه آلرائه مل يكن بدافع التعصب لـه ، و                 

إمنا القتناعه بآرائه ، لذا جنده أحياناً خيتار قول غريه ، إذا رأى رجحانه على قول سيبويه                 

 هـذا  ((:   احلال املتقدم يف حنو ، إال أن ذلك نادر ، و منه أنه ذكر اخلالف يف العامل يف        

،  )٣( ِفعلٌ مقدر     )) بسراً   (( ، حيث ذهب سيبويه إىل أن العامل يف          ))بسراً أطيب منه رطباً     

ا َمِل) أَفَْعلُ(أو   إما اسم اإلشارِة ،    )) بسراً   ((العاملُ يف   : ، وقال   الفارسي   أبو علي    هوخالفَ

  ، و اختـار الزملكـاين         أقَوى من معىن الفعِل يف اسِم اإلشارةِ       ، فإنه  فيه من معىن الفعلِ   

  .)٤(القول الثاين من أقوال أيب علي 

ـ اعتراضه عليه يف بعض املواضع ، إال أن ذلك نادر ، و منه وصفه رأي سيبويه                 

. )٥( إىل أن ماًء الثاين صفة       )) الماَء ماًء بارداً     ((: بالضعف ، حيث ذهب سيبويه يف قوهلم        

 هذا مع أنه جامد ، ولو        ؟ ف الشيُء بَنفِْسه  وهو ضعيف ؛ إذ كيف يوصَ     : ال الزملكاين   ق

  .)٦(   صفَةً)) رأيت َرجالً َرجالً (( :كان هذا صفةً لكان حنو

  :اخلليل ب ـ 

الزملكاين بأقوال اخلليل يف عدد من املسائل ، من ذلك أنه استشهد بقولـه يف               استشهد  

  ، )٧(  املناَدى املضموِم غِري الـمبَهِم إذا أُفِْرَدتعلفظ أو احملل يف توابالجواز احلمل على 
                                                 

  .  ٣٧ – ٣٦ / ٣  املقتضب )1(
 . أ /١٠٧ب ـ /١٠٦لوحة )  2(
  . ٦٥٠ / ٢ ، والتصريح ٣٤٥ – ٣٤٤ / ٢وانظر شرح التسهيل البن مالك  . ٤٠٠ / ١الكتاب ) 3(

 .أ /١٤٧ب ، /١٣٣ب ، /٧٠ب ، /٦٠لوحة : و انظر أيضاً . ب /٩٠لوحة )  4(
  . ٢٨٩/ ٢الكتاب ) 5(
 .أ/١٣٠لوحة : و انظر أيضاً . أ /١٣٥لوحة )  6(
 .أ /٥١ب ، /٤٥لوحة : و انظر أيضاً  .ب /١٠لوحة )  7(
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، و  )١( كما نقل كثرياً من آرائه دون أن يعلق عليها مما يعين موافقته له يف تلـك اآلراء                  

اعترض على اخلليل يف بعض املواضع ، من ذلك اعتراضه عليه فيما ذهب إليـه مـن أن                  

 هو معارضة اإلضافة ملوجب البنـاء ،        )) ىَضإنّ أمَسَك قد مَ    ((ف يف   املانع من بناء املضا   

إال  ور زوالُه قبل اإلضافِة     احلق فيه أنَّ موِجَب البناِء مقد      ((: قال الزملكاين معترضاً عليه     

 ، ولـيس    ةً ؛ ألنه حينئٍذ معرفةٌ ، واملعرفةُ ال تضاف إال إضافةً لفظي           )٢(ملَاَ صحت اإلضافةُ  

كما ذكَر اعتراَض شيِخه ابِن احلاجِب على اخلليل حيث ذهب          . )٣( )) لى ما قاله اخلليلُ   ع

  :  يف قول الشاعر )) خلَّةً ((اخلليل إىل أن 

           ......................... ال َنَسَب اليوَم وال خلَّةً   

 ، وأيد الزملكاين    منصوب بفعل مضمر ، و وصَف ابن احلاجب رأَي اخلليل بأنه وهم منه            

   .)٤(شيَخه يف هذا االعتراض

  :ج ـ املربد 

يأيت املربد يف املرتبة الثانية بعد سيبويه من حيث تكرر امسه يف هذا الشرح ، فقد ذكـره                  

 موضعاً ، إال أن آراءه مل جتد من تأييد الزملكـاين            ٤٩الزملكاين يف هذا اجلزء احملقق يف       

صر الزملكاين لسيبويه يف مجيع املواضع اليت خالفه فيهـا       ماوجدته آراء سيبويه ، حيث انت     

املربد ، و قد مرت معنا أمثلة لذلك يف حديثنا عن موقفه من سيبويه ، ومن ذلك أيـضاً                   

  :ترجيحه رأي سيبويه على رأي املربد يف خالفهما يف توجيه النصب يف قول الشاعر 

  وأَني ِمَن اَألثَْريَن غَِري الزعاِنِف       َسَجنوين غَيَر أَني ابن غَاِلٍب  وما 

                                                 
 .أ /٩٣أ ، /٦٨ب ، /٢٩انظر لوحة ) 1(

 . ٣٢انظر أسرار العربية .  قد زال بسبب اإلضافة ))أل(( معىن ))أمِس((موِجب البناِء وهو تضمن ) 2(

 . أ /١٤لوحة ) 3(

 .أ ـ ب /٨و انظر . أ /١٣٠ب ـ /١٢٩لوحة ) 4(
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يف البيت منصوب على االستثناء املنقطـع ،        ) غري  ( حيث ذهب سيبويه إىل أن      

و ذهب املربد إىل أنه منصوب علـى        . )١( ، ولكني ابن غالبٍ    ما َسَجنوين : عنده  واملعىن  

وهـو   (( :قال الزملكاين   . )٢( َحَسداً يل  ما َسَجنوين ِلَغيِر َشَريف   : واملعىن ِعنَده   املفعول له ،    

: ، مل َيجز إذا أََردَت َمعَنـى         ما َضَربتَك غَيَر أَنَك َشَتمَتين    :  َألنَك لو قلَت      ؛ غري َصحيحٍ 

 ما َضَربتَك ِلَغيِر َشتِمَك إياي ، والصحيح ما       :  ما َضَربتَك إال َألنَك َشَتمَتِني َحتى َتقُولَ      

، وال َحطَّ    ؛ ألنه مل َيغض منه     ذََهَب إليه سيبويه ، ويجَعلُ َسجنه غَيَر َمعدوٍد ِعنَده َسجناً         

 ألنَّ من كان منتسباً إىل ِمثْلَ أَبيه غالٍب ، ومنَتمياً إىل ِمثِْل قَوِمه               ؛ من َشَرِفه وال أَذَلَّ ِعزه    

)) بٍس وِشدٍةاألشراِف ال يبايل ما َجَرى عليه من َح
)٣(.  

كما اعترض على املربد يف عدد من املواضع دون أن يكون سيبويه طرفاً فيها ، من                

ِفعلٌ َدلَّ  يف املستثىن    أنَّ العاملَ    فيما ذهبا إليه من    )٥(  والزجاج )٤(ذلك اعتراضه على املربد     

ويلزم أبا العبـاِس     ((: ملكاين   قال الز  ).٦( معىن أستثىن  ؛ ألا يف  )  إالّ  (أو،  )  إالّ (عليه  

 ))غَيَر(( ، وأن تكونَ     )) أستثين (( ، إلفادِتها معىن      مطْلَقاً ))إالّ ((الزجاَج وجوب النصِب َبعَد     و

، وإنْ  ))إال (( بال ناصٍب إنْ جِعـلَ الناصـب         )) جاَء القوم غَري زيدٍ    ((: منصوبةً يف قولك    

، وهو َعكْـس      غَيره  قد جاَء ، ومل َيِجئْ     )) زيد ((ِزَم أَنْ يكونَ    جِعلَ النصب بفعٍل مقدٍر لَ    

))املراِد
)٧( .  

                                                 
  . ٣٢٧ / ٢انظر الكتاب )  1(

  . ٦٣١ / ١  لألعلم ، والنكت١٦١ار ص انظر رأي املربد هذا يف االنتص)  2(
 .ب /١٤٧أ ، /٣٩أ ، /٢: و انظر أيضاً . أ /١١٤لوحة ) 3(

  . ١١٩ / ٢ ، والكامل ٣٩٠ / ٤ املقتضب )4(

  . ٧٢ / ٢ معاين القرآن )5(

 ، وشرح ابـن يعـيش       ٢٦١ / ١انظر اإلنصاف   .  من األنباري وابن يعيش والرضي        كلٌّ سب إليهما هذا الرأيَ    نَ )6(

  . ٢٢٦ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٧٦

 .ب /١٠٩ لوحة )7(
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مث .  ))  َمـا  (( كما َعِملَـت     )) ليس   ((عَملَ   )) إنْ   (( إعمالَ   )١(و ذكر إجازةَ املربدِ   

)) قد قالَ بذلَك املربد ، لكن ال عملَ عليه ((: اعترض عليه بقوله 
 )٢(.  

ملكاين قد اعترض على املربد أو رجح رأي غريه عليه يف عدد مـن              و إذا كان الز   

 ز النـصب   جيـو  املواضع ، فإنه قد قوى رأَيه يف غري موضع من ذلك أنه ذكر أن املربد              

ومما َيشَهد للمربد يف     (( : مث قال    )٣(.بناًء منه على أا إذا َنَصَبت تكونُ ِفعالً        )) حاَشى((بـ

  :ولُ النابغِة كَوِنها ِفعالً ق

هِبهشاِس يوال أُحاِشي ِمَن اَألقَْواِم من أََحِد        َوال أََرى فاِعالً يف الن  

ةَ فيه       وَحذْفِليي الِفعقَوا يِزه ِممقال تعـاىل    َعج ،:﴿ š∅ù=è% |·≈ym ¬! ﴾)ِصـلَ  ، وأُ )٤و

أنه يف البيِت ِفعلٌ    وال خالَف    .ِمثِْلهبواسطِة الالم إىل االسم ، وَحرف اجلر ال َيدخلُ على           

ـ  )) ِمَن األقواِم    ((و  ،  زائدةٌ مع املفعوِل     )) ِمن   ((مضارع ، و     ، وإنما   ))  أَُحاِشي (( متعلِّق ب

  فقد َرَوى أبو عمٍرو الـشيباينِّ       املربِد أَقَْوى ،   كان مذهب و ... اخلالف يف باِب االستثناءِ   

ِفضأَنَّ الَعَرَب َتخِصبا وَتن   َبِغ ((: ، وجاَءيطانَ وأََبا اَألصحاَشى الش ((
)٥(.  

و يف مواضع كثرية يذكر رأي املربد دون تعليق ، مما يعين قبوله لرأيـه و عـدم                  

  .)٦(اعتراضه عليه

  

  

                                                 
ه جييز نصب اخلرب على التشبيه      وغري (( :  سيبويه ال يرى فيها إال رفع اخلرب مث قال           نَّ أ ٣٦٢ / ٢ يف املقتضب    َركَذَ)  1(

 .   )) وهذا هو القول،  )) ما ((  ذلك يف لَِعكما فُ )) ليس (( بـ
 ب ، /٣٨: و انظر أيضاً . أ /١٣٩ لوحة )2(

 . ٢٧٨ / ١ ، واإلنصاف ١٦٩ ، واالنتصار ص ٣٩١ / ٤انظر املقتضب )  3(
 .  من سورة يوسف ٥١  من اآلية )4(

 .أ /١٦٦أ ، /١٣ب ـ /١٢: و انظر أيضاً  .أ /١١٦ب ـ/١١٥  لوحة)5(
 .أ /١٣٧أ ، /١٢٧أ ، /٨٩أ ، /٨٤أ ـ ب ، /٦٧ب ، /٥٦ب ، /٢٣ب ، /٢٢أ ، /٢٢ب ـ /٢١   انظر لوحة)6(
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   :مع الكوفيني : ثانياً

  :أ ـ الفراء 

ء هـو زعـيم     موقف الزملكاين من الفراء هو موقفه من مدرسة الكوفة ، فالفرا          

الكوفيني ، و الزملكاين كما ذكرت سابقاً بصري الرتعة ، فهو يأخذ مبذهب البصريني و               

يرد يف الغالب آراء الكوفيني ، لذا جنده يعترض على الفراء على حنو يكاد يكون مطرداً ،                 

الـالِم  فأُدغمِت النونُ يف    ) إنَّ ال  : ( )) إالّ (( أنَّ األصلَ يف     وذلك كإبطاله مذهَب الفراء   

ـ   َنَصبَت يف اإلجيابِ   ))ِإنَّ   ((ـِب، فَ  بعد التخفيفِ  قـال   )١(. رفعَت يف النفْـي    )) ال   ((، وب

املخفَّفَِة املذكورِة ال َتنِصب ،     ) إنْ(ويبِطلُ َمذَْهَب الفَراِء من جهِة اللَّفِظ أنَّ         (( :الزملكاين  

     لكانَ هلا خرب لو َنَصَبت إنَّ هلا صدَر الكالِم ، و        ،   ، وليس كذلك   ثُم كـذلك ،   ) ال(ثُم

  .)٢( )) فال َيجَتمعاِن

،  حاشى لزيـدٍ  :   ِفعلٌ ال فَاِعلَ له ، وأَنَّ أَصلَه          ))حاَشى   ((نَّ  إ: ورد قولَ الفراء    

لكثرِة االستعماِلفح له من فاعٍل (( :بقوله . )٣(ذفت الالم دإذ الفعلُ الب وهو ضعيف((
)٤(.   

ال أن موقفه هذا من آراء الفراء مل مينعه أن يستشهد يف بعض املواضع مبا حكاه                 إ

 ))َك وَحي فُالَنٍة شـاهدةٌ      أتيت ((: وقد حكى الفراء     ((: الفراء عن العرب ، من ذلك قوله        

  فالنٍة إذا كانت حيةً غـريَ عنومل أَمسع وَحي فالنٍة شاهد ؛ ألم إمنا قصدوا اخلَبَر      : قال  

،  ))َحـي    ((ا أُضيَف إليه    م يف املعىن اإلخباَر ع    أم يؤنثون اخلَرب إلرادم   : ، يعين   )٥( ميتٍة

))وليس مبمتنٍع ِكال الوجهني
)٦(.  

                                                 
 . ٢/٧٦ ، وشرح ابن يعيش ٢٦١ / ١  ، واإلنصاف٣٠١ – ٣٠٠ / ١  البن السراج انظر رأي الفراء يف األصول)1(
 .أ /١١٠ب ـ /١٠٩ لوحة )2(
  . ٢٤٤ / ١ ، وشرح الكافية للرضى ٨٥ / ٢ي الفراء يف شرح ابن يعيش أانظر ر)  3(
 .ب /١٤٤أ ، /٨٥ب ، /٥١: و انظر أيضاً . أ /١٦ لوحة )4(
)5(٨٨٢ / ٢ل للسخاوي  انظر حكاية الفراء يف املفض . 
 .أ /١٧٧اً و انظر أيض. ب /١٦٣ لوحة )6(
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  :ب ـ الكسائي 

مل يتجاوز عدد املواضع اليت ذكر فيها الكسائي مخسة مواضع ، اعترض عليـه يف               

،  اقْـِصدنا : ُهللا أُمَنا ِبَخيٍر ، أَي      يا ا  : هإنَّ أصلَ :  ))م   الله ((ثالثة منها ، حيث رد قولَه يف        

 )١( . فكثَُر به الكالم فحذفت اهلمزةُ واملضَمر وخلطت الكلمتان فصارتا كلمةً واحـدةً           

 #$θßγtFΡ#)  ﴿ :كما رجح قول سيبويه على قول الكسائي يف توجيه النصب يف قوله تعاىل              
#Zöyz ö Νà6©9﴾ )ه، حيث ذهب سيبويه إىل)٢على إضماِر الفعِل املتروِك إظهار منصوب  

قـال  .  يكُن َخيـراً لكـم       انَتهوا: املعىن  :  وقال الكسائي . و ائتوا خرياً    : و التقدير   ،  

  . )٣( )) وقولُ سيبويه أَظَْهر (( :الزملكاين 

)) إاله   (( هو أنَّ أصلَ   ، وه  )) اهللا   ((و يف املوضع الرابع ذكر رأيه يف لفظ اجلاللة          
)٤(  ، 

  .)٥(ومل يعلق على هذا الرأي 

على حذف   )٦(﴾يا اسجدوا    &Ÿωr ﴿:   أما يف املوضع اخلامس فاستشهد بقراءته       

  .)٧(  يا هؤالِء اسجدوا&Ÿωr :والتقديراملنادى ، 

                                                 
 . ب /٣٣ لوحة )1(

 .  من سورة النساء ١٧١من اآلية ) 2(

 .ب /١٤٣و انظر . ب /٥١ لوحة )3(

كتـاب  : انظـر   . والكسائي والفراء واألخفش وقُطرب ، وهو أحد وجهني أجازمها سيبويه           وهو أيضاً رأي يونس     ) 4(

 ومـا  ٢٣أمساء اهللا احلسىن للزجاجي ص و اشتقاق   ،٥/١٥٢، ومعاين القرآن للزجاج  ٣/٤٩٨ ـ  ٢/١٩٥سيبويه 

 .بعدها 

 . أ /٢١ لوحة )5(

 ωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï%©!$# ßlÌøƒä† u™ó=y‚ø9$# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ﴿:  من سورة النمل واآلية بتمامها ٢٥من اآلية ) 6(
tβθàøƒéB $tΒuρ tβθãΖÎ=÷èè? ﴾ الزهري والسلمي واحلسن ومحيد والكسائي بتخفيف الالم ، ، قرأ ابن عباس وأبوجعفر و

  . ٨/٢٢٩البحر احمليط . وباقي السبعة بتشديدها 

 . أ /٤٧ لوحة )7(
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  الرابعاملبحث 

  موقفه من الزخمشري

  

ظاهر هذا التقدير أنه اليعرب عنـه إال        الزملكاين جيل الزخمشري و يقدره ، و من م        

 ، و هو يدافع عنه و عن آرائه ضد معارضيه مـن شـراح               )٢( أو فخرخوارزم    )١(بالشيخ

املفصل ، حيث جنده يرد على صدر األفاضل اخلوارزمي يف اعتراضه على الزخمـشري يف               

 حيـث   ن ثَريـٍد ؟    م  وقَصَعةً  اِهللا ؟ وكَيَف أنتَ    ما أَنَت وعبدَ  : توجيه النصب يف قوِلهم     

  وعبَداِهللا ؟ وكيف تكـونُ     ما كُنَت أنتَ  : ذهب الزخمشري إىل أنه منصوب على تأويل        

 لكن ليس هذا على إضـمار       ((:  و اعترض عليه اخلوارزمي بقوله     .أنت وقصعةً من ثَريٍد     

كيف أنت ؟ وبني    : إذْ الفرَق بني أن يقال       تكون؟ ؛    كيف أنتَ : الفعل ، بل على توهِم      

 قال الزملكاين مدافعاً عن توجيـه       .)٣( ))كيف تكون ؟ وقولُ الشيِخ تدريس       :  يقال   أن

    : )) كيَف تكُـونُ ؟   : على تأويِل    ((: راح يف قول الشيخ     وقولُ بعِض الش   ((: الزخمشري  

)) ه ؛)) فيه تسامحِمن التسامح ، من تقديِر الفعِل إذْ على لغِة من نصَب الب ٤( )) د(.  

:   ما دافع عنه ضد ابن يعيش ، حيث اعترض ابن يعيش على قول الزخمـشري                ك

 و رد عليـه     )٥(. ))  َيتقارضاِن ما ِلكُـلِّ واحـٍد منـهما        )) غرياً   (( و   )) إالّ   ((واعلَم أَنَّ    ((

: خـوارزَم يف قوِلـه      َمن َخطَّـأَ فَخرَ   أَخطَأَ   و (( :الزملكاين مدافعاً عن الزخمشري بقوله      

 ، فإنَّ  جاَءين رجلٌ غَير زيدٍ   :  حيثُ َنقََضه بقوِلك     ـ )) َتقاَرَضاِن ما ِلكُلِّ واحٍد منهما    َي((

                                                 
  .ب /٨٥أ ، /٨٥أ ، /٨٣أ ، /٨٢ب ، /٨٠ب ، /٧٩أ ، /٧٨أ ، /٧٧ب ، /٧٣أ ، /٧٣  انظر مثالً لوحة )1(

 .أ /٤٨ب ، /٤٧ب ، /٤١أ ، /٤١أ ، /٣٦ب ، /٣٢أ ، /٣٠أ ، /٢٠أ ، /١٧أ ، /٧  انظر مثالً لوحة )2(

   . ١/٤١٤التخمري   )3(

 .أ /٧٨ لوحة )4(

 . ١٠٤املفصل ص )  5(



       قسم الدراسة                          - ٨٤ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

 َألنَّ غََرَضه أَنَّ كُـلَّ      ـ )١( فيه استثناًء    )) غري ((، وال جيوز أَنْ تكونَ        ال َتقَع هَنا   )) إالّ ((

      و ، ما مل َيمَنـع مـانع          اَألصلِ واحدٍة منهما تحَملُ على صاِحَبِتها فيما هو ثابت هلا يف         

  .)٢( )) استثناًء )) غري ((، فلذلك مل تكن فيه )) زيد ((ال َيصح أن يسَتثَْنى منه  ))  رجلٌ((

إال أن الزملكاين نفسه اعترض على الزخمشري يف عدد من املواضع ، من ذلـك               

مسية فالبد من اقتراا بـالواو ،       إن مجلة احلال إن كانت ا     : اعتراضه على قول الزخمشري     

))كلمته فوه إىل يف     ((: إال ما شذَّ من قوهلم      
 والقََضاُء بالـشذُوِذ    ((: قال الزملكاين    . )٣( 

))، وإن كاَنِت احلالُ مع فَقِْد الواِو قليلةٌ)٤( َنصوا على َجواِز األمَريِن َتَعاٍل ؛ فإنَّ اَألئمةَ
)٥(.  

ـ  )) ال   (( و )) ما   ((  باب و اعترض عليه أيضاً يف     قال  ، حيث    )) ليس   (( املشبهتني ب

ٰـ  ﴿  : ، وَيقْرأُون    وأما بنو متيٍم فريفعون ما بعدمها على االبتداء          ((: الزخمشري   ذَا َما َهـ

٦(﴾ َبَشر(       َدَرى كيَف هي يف ال َحِفـ إالَّ َمنصوقولُه   ((:  قال الزملكاين     .)٧( ))م  :))  َّإال 

 َمكْتوباً باألِلف َعَرَف أنه     )) َبَشراً ((إالَّ من رأَى    :  يعين   ))يَف هي يف املُصَحِف     َمن َدَرى ك  

منصوب فََيتِبع َخطَّ املصَحِف ؛ ِألنه سنةٌ ، وهذا مؤذنٌ أنَّ كُلَّ ِذي لَُغٍة َيقَْرأُ على لَُغِتـة ،               

  .)٨( صلَّى اُهللا عليه وَسلَّم وليس كذلَك ، بل َيتِبع ما هو املنقولُ عن رسوِل اِهللا

                                                 
  . ٩٠ / ٢انظر شرح ابن يعيش )  1(

 .أ /٨٣و انظر . أ /١٢٠ لوحة )2(

 .  ٩٨ املفصل ص )3(

 .  ٢٣٦ / ٣ضب  املقت ، و٣٩٢_١/٣٩١ كتاب سيبويه انظر )4(

 . أ /٩٨ لوحة  )5(

 .   من سورة يوسف ٣١اآلية رقم  من )6(

  . ١١٨املفصل ص  )7(

 . أ /٩٨ لوحة  )8(
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﴿فَأَسِر : كما اعترض عليه أيضاً يف ما قاله يف الكشاف عند تفسريه لقوله تعاىل              

الزخمـشري   حيث َنقَلَ  )١(﴾.. ِبأَهِلَك ِبِقطٍْع ِمَن اللَّيِل َوال َيلَْتِفت ِمنكُم أََحد إال امَرأََتَك           

)) تالف القراءتني على اختالِف الـروايتني      اخ ((: قولني يف اإلسراِء ا ، وقال     
قـال  .  )٢(

 إذْ َيلَْزم أَنْ تكونَ إحدى القراءتني       وهذا بعيد عن الصواِب ؛     ((: الزملكاين معترضاً عليه    

)) باطلةً مع ثبوِتها قَطْعاً
)٣(.  

                                                 
 .  من سورة هود٨١ية من اآل) 1(

 .  ٢/٤٠٠الكشاف )  2(

  . أ /١١٥لوحة ) 3(
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  اخلامساملبحث 

  شراح املفصلموقفه من 

  

  موقفه من صدر األفاضل اخلوارزمي : أوالً 

د الزملكاين كثرياً من شرح اخلوارزمي للمفصل املوسوم بالتخمري ، و نقل عنه             أفا

، أما يف ماعدا ذلـك      )١(كثرياً من النصوص ، إال أنه مل يصرح بامسه إال يف سبعة مواضع              

، أو   )٣( ))بعض املتأخرين    ((، أو   ) ٢( ))و قال بعض الشراح      ((: فإنه إما أن يعرب عنه بقوله       

  .)٦( ، و إما أن ينقل عنه دون إشارة إطالقاً )٥( ))و قيل  ((، أو  )٤( )) بعضهم ((

و هو يف املواضع اليت صرح فيها بامسه أو أشار إليه ، إما أن ينقل رأيه دون تعليق                  

 ، مما يعين موافقته له يف ذلك الرأي ، وهذا هو الغالب ،  و إما أن يعترض عليه ،                     )٧(عليه

  ، ))  القوم إال زيداً   جاء ((: حنو   توجيه النصب يف املستثىن يف       و من ذلك اعتراضه عليه يف     

، أال ترى أنك    احلال  يف حمل النصب على     ) إالّ( أَنَّ    والوجه فيه  (( :حيث قال اخلوارزمي    

) مستثىن   (، و   منهم زيد  ين القوم مستثىن   جاءَ :جاءين القوم إال زيداً ، فمعناه       : إذا قلت   

، وكَفَى بـه     والذي ادَعاه َخرق اإلجَماعِ    ((:  قال الزملكاين    .)٨( ))منصوب على احلال    

 فـإنَّ    تأويالت ال َيشَهد هلا أَصلٌ ؛      ، وعدولٌ إىل   َمذَْهباً ، كيف وأنَّ ذلك َترك للصَناَعةِ      

                                                 
  . أ /١٣٨أ ، /١٢١ب ، /١١٧ب ، /١١٢أ ، /١٠٥أ ، /٩٥ب ، /٦٧لوحة   انظر)1(

 . أ /٧٨ب ، /٢مثالً لوحة   انظر)2(

 . ب /٧٦ب ، /٥٠لوحة  مثالً  انظر)3(

  . ب /٧١ب ، /١٥لوحة  مثالً  انظر)4(

 . أ /٤٦أ ، /١٧لوحة  مثالً  انظر)5(

 . ب /١٢١ب ، /٧٩أ ، /١٧لوحة  مثالً  انظر)6(

 . ب ، /١١٢أ ، /١٠٥أ ، /٦٨ب ـ /٦٧لوحة  مثالً  انظر)7(

  . ١/٤٧٠التخمري )  8(
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ـ وي! واملعرفةُ كيف تنَصب على احلـاِل ؟        ! كَيَف َيِصح أَنْ َتقََع حاالً ؟       ) إالّ( ن أَنْ  مِك

: التقـدير   :  ، ويقالُ  طاَب زيد َبلَداً  :  يجَعلَ التمييز على هذا منصوباً على احلاِل يف حنوِ        

  .)١( ))إنها يف موضِع احلاِل:  )) ما خال ((  و )) ما عدا ((  مَميزاً َبلَده ، وإمنا غَره قولُهم يف

 نَّإ (( :لظرف ، حيث قال اخلوارزمي    كما اعترض عليه أيضاً يف منعه اإلضافة إىل ا        

وهذا ينفي اإلضافةَ إىل الظرف ؛ ألنه لو أُضيَف          )) من ((اإلضافة إما مبعىن الالم ، أو مبعىن        

فإذا أضيف إىل املفعول    .. وبينهما تضاد وتناٍف     )) يف ((إىل الظرف لكانت اإلضافةُ مبعىن      

 قـال   .)٢( ))مفعوالً به ، وخرج عن الظرفية       فيه أوتعدى الفعل إىل مضَمِره فقد متّ كونه         

،   فإنهما لو وِجدا لَفْظاً لََمَنعـا اإلضـافةَ        )) ِمن ((هو منقوض بتقديِر الالِم و      : الزملكاين  

، وَبَنوا على هذا أَنه لو        )) خاَتم ِفضةٍ  ((: ، و    )) غالم زيدٍ   ((:وتقديرمها ال َيمنعها يف حنوِ    

ـ  من جهِة أنَّ حـرَف اجلـر ال      ،   زالَ عن حكِْم الظرفية ، وصاَر متَسعاً فيه          ))يف ((لُِفظَ ب

،   اتـساعاً  ))يف ((َب بالظرِف عن أن يقدَر فيه معىن        يدخل على ِمثِْله ، فالبد من أَنْ يذهَ       

 . )٣( )) وحينئٍذ َيصح دخولُها لفظاً

  

  ابن يعيش موقفه من  : ثانياً

كثرياً من شرح ابن يعيش للمفصل ، و نقل كثرياً مـن آرائـه و               أفاد الزملكاين   

تعليالته ، إال أنه مل يصرح بامسه إطالقاً يف هذا الشرح ؛ فهو إما أن ينقـل عنـه دون                    

 ،  )٦( )) وقال بعـضهم     (( ، أو    )٥( )) وقيل   ((، و إما أن يعرب عنه بالبناء للمجهول         )٤(إشارة

                                                 
 . ب  /١١٧لوحة   انظر)1(

 . ٤٠٤ – ١/٤٠٣التخمري )  2(

 .أ/١٤٩أ ، /١٣٨أ ، /١٣٦أ  ، /٩٥أ ، /٧٨ب ، /٢ و انظر .ب /٧١لوحة ) 3(

 . ب  /١٦٤أ ، /٨٤ب ، /٢٥ب ، /٩لوحة   انظر مثالً)4(

 . أ  /١٢٥ب ، /١٠٥أ ، /٦٩ب ، /٥٠لوحة   انظر مثالً)5(

 . ب /٩١ انظر لوحة )6(



       قسم الدراسة                          - ٨٨ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

، و لعـل الـسبب يف عـدم         )١( )) وقولُ َمن قال     ((: و   ، حن  )) َمن   ((أو باالسم املوصول    

تصرحيه بامسه هو معاصرته له ، فالزملكاين ـ كما ذكرنا سابقاً ـ مل يصرح باسم أحد   

  .من العلماء املعاصرين له إال شيخه ابن احلاجب 

و هو يف أغلب املواضع اليت أورد فيها آراء ابن يعيش أوردها دون أن يعلق عليها،                

 موافقته له يف تلك اآلراء ، إال أنه اعترض عليه يف عدد من املواضع ، منها أن ابن                   مما يعين 

 صفةٌ ، و    )) الماَء ماًء بارداً     ((:  الثاين يف قوهلم     )) ماًء   ((إن  :  يف قوله    )٢(يعيش تبع سيبويه  

عترض عليه  و ا  . )٣( )) بباٍب ساٍج    (( ، و    )) مررت حبائٍط آجٍر     ((: شبَهه ابن يعيش بقوهلم     

ف الشيُء بَنفِْسه ،    وهو ضعيف ؛ إذ كيف يوصَ     .  فَِةعلى الص :  وقيل   (( :الزمكاين بقوله   

  صفَةً ، وَمـن      )) رأيت َرجالً َرجالً     (( :هذا مع أنه جامد ، ولو كان هذا صفةً لكان حنو          

ـ  َشبَهه  يفيد معىن يف املتبـوع علـى        إذ الثاين  ؛ طَِلَبَع فقد غَ  تَمن أَ   يف )) باٍب ساٍج    (( ِب

 وإن كان جامداً ، اجلملة
(( )٤(.  

 وضـع امل يف    صفةً إالّ  ))  إالّ ((تكونُ  جيوز أن    ال   ((:  اعترض عليه أيضاً يف قوله       و

 öθs9 ﴿:بقوله تعـاىل   منقوض   هو: قال الزملكاين   . )٥( )) الذي جيوز أن تكون فيه استثناًء       
tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$#    ﴾)ه ليس من شـروِط              )٦ٍل ضعيٍف أَنإال أَنْ َيذَْهَب إىل قَو ماللَّه ، 

  .)٧( هو يف ايٍة من الرَداَءِة و ، َبلْ جائز الدخوِل، ِصحِة االستثناِء كونه داخالً ظاهراً 

                                                 
 . أ /١٢٠ لوحة )1(
 .  ٢/٢٨٩ الكتاب)2(
 . ٢/١٠٩ شرح املفصل )3(
 . أ /١٣٥ لوحة )4(
  . ٩٠ / ٢ املفصل شرح )5(
أنه فاسد يف   : أحدمها  : وال جيوز النصب على االستثناء لوجهني        ((  : قال أبو البقاء     . من سورة األنبياء     ٢٢  من اآلية     )6(

هلة ، ويف ذلك     مع اآل  متنع لوجود اهللا تعاىل    واألرض ا   السماوات َداس ف إنَّ: فلو نصبت يف اآلية لكان املعىن       ... املعىن  
ستثن منه عند مجاعة مـن      هنا نكرة ؛ واجلمع إذا كان نكرة مل ي         )) آهلة ((  أن: والوجه الثاين   ... إثبات إله مع اهللا     

               .                                                        )) احملققني ؛ ألنه ال عموم له حبيث يدخل فيه املستثىن لوال االستثناء
  .أ /٨٨ب ، /٩١ و انظر أيضاً .أ /١٢٠ لوحة )7(
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  السخاوي موقفه من  :  ثالثاً

 يالَحـظُ أن    ))يف دراية املفصل     الـمفِْضل على املفَضل     (( عنوان هذا الشرح     من

 املفَضل يف شرح    ((مؤلِّفَه الزملكاين قد رَبطَ بينه و بني شرح السخاوي للمفصل املسمى            

، و فضل شرَحه على شرح السخاوي ، و العجيب أننا الجند بعد ذلك ذكـراً                ))املفصل  

 أفاد منه كثرياً ، و نقـل        للسخاوي و ال لكتابه داخل هذا الشرح ، مع أن الزملكاين قد           

منه كثرياً من آراء النحاة السابقني ، كما أفاد من معرفـة الـسخاوي بـالقراءات ، و                  

استشهاده ا ، إال أنه مل يصرح باسم السخاوي إطالقاً ، فهو ينقل منه دون إشـارة يف                  

 التعبري عن   الغالب إىل أنَّ ذلك النص للسخاوي ، أو أنه مما حكاه يف كتابه ، أما إذا أراد                

  )) وقال بعضهم  ((، أو   )) وقيل   ((رأي خاص للسخاوي فإنه يستعمل صيغة املبين للمجهول         

 ، و هذا دأبه مع معاصريه ، حيث مل يصرح باسـم أحـد مـن                 )) بعض الشراح    ((أو  

معاصريه سوى شيخه ابن احلاجب ، بل دأب كثري من العلماء ، فاملعاصرة ِحَجاب ، و                

صناعة الواحدة ، ألن التنافس بينهم مدعاة يف الغالب ألن يتحاشـى            خباصة بني أرباب ال   

  . كل منهم إبراز أعمال منافِسه 

و قد نقل الزملكاين يف هذا الشرح كثرياً من آراء السخاوي ومل يعلق عليها ، مما                

يعين موافقته له يف تلك اآلراء ، إال أنه اعترض عليه يف موضعني ، و كان اعتراضـه يف                   

و له ثالث شرائط     ((: نيفاً ، و ذلك عند قول الزخمشري يف باب املفعول ألجله            أحدمها ع 

 إنَّ مـن     ((: ه  قولُ (( : حيث علق السخاوي على ذلك بقوله        )١( )) ..أن يكون مصدراً    : 

)) صدٍر َيصلُح أَنْ يكونَ مفعوالً له      يوِهم أنَّ كُلَّ مَ    ))  أنْ َيكْونَ مصدراً   َشرِط املفعول له  
)٢( .

 َشـرِط   ن مِ  َيفَْهم ؛ فإنه إذا قُلْنا     وإنه ال يوِهم ذلك ِعنَد َمن     : و رد عليه الزملكاين بقوله      

                                                 
 . ٩٣املفصل ) 1(

)2 (٦٥٨-٢/٦٥٧ل للسخاوي املفض. 
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املَُميِز أنْ يكونَ نكرةً ال يفَْهم أنَّ كُلَّ نكرٍة َيصلُح أن يكون مميزاً ، َنَعم يفَْهـم أَنـه ال                    

    َدرتوَر الَعـورةِ       : لُ  ، وكما نقو   مفعولَ له إال وهو َمصِط املَُصلِّي أنْ يكونَ َمسَشر ِمن  ،

وال نقولُ يفَْهم من ذلك أنَّ كُلَّ مستوِر العورِة َتِصح صالته ، ثُم وإنْ سلَِّم فكيف َيبطُلُ                 

ـ    :  مع تقدميِه    )) ِجئت جلوساً  (( ، و    )) َخَرجت قعوداً  ((: كالمه بنحِو    صلَُح أَنه البد أَنْ َي

ِلَم ِجئَْت ؟ فهذه الشرائطُ فرع على صالحيِة التعليِل ِليفيَد          : إذا قيلَ    )١(ِلتعِليل ذلك الفعلِ  

فْسيِة ونَ من املصادِر الن   َحق املفعوِل له أنْ َيكُ     : ، َنَعم لو ِقيلَ    حتقُّق الشروِط َحذَْف الالمِ   

))  لَكان له َوجهـ َيذكره َشرطاً  مولو لَـ كاخلوِف واحلذِر والطَّلِب واجلُبِن 
)٢(.  

: أما املوضع اآلخر ففي باب احلال حيث اعترض السخاوي على قول  الزخمشري              

ضربت زيداً قائماً ، جتعلُها حاالً      : وذلك قولُك    وَمِجيئُها ِلَبياِن هيئَِة الفاعِل أو املفعولِ      ((

و رد   . )٤(نيإال أَنْ يكونَ الفاعلُ واملفعولُ قـائمَ      غري مستقيٍم   ، بأنه   )٣( ))من أيهما ِشئَت    

إنَّ قولَ الشيِخ    ((: وقولُ بعِض الشراِح     ((: الزملكاين على السخاوي اعتراضه هذا بقوله       

 )) نيغري مستقيٍم إال أَنْ يكونَ الفاعلُ واملفعولُ قـائمَ         )) َتجَعلُه حاالً من أَيِهما ِشئتَ     ((: 

، فإنَّ ذلك قد عِلَم أنه ال جيوز أَنْ تجَعلَ احلالُ ِلَمن مل َيتِصف ِبها ، وال                  نهغري مستقيٍم مِ  

، فأي حاجٍة إىل هذا الشرِط يف هذه         جاَء زيد راكباً ، إال إذا كان راكباً       : َيصح أَنْ يقالَ    

 للـذي   كونَ ال جيب أن ت    الَ احل  وإنما مراد الشيِخ أن يَعرَف أنَّ       ، املسألِة على اخلُصوصِ  

ا ، أم  ، وهذا متِجه فيما إذا عِرَف أَمرمها أو أَمر أحِدمها          خبالِف الصفِة على ما قدمته     َتلَته

 كانِت احلالُ من التاِء أَنْ تتقـدَم علـى          إنه َيتعين إذا   : إذا مل يعلَم ما مها عليه فقد ِقيلَ       

  . )٥( )) ت قائماً زيداًَضَرب:  املفعوِل حنَْو

                                                 
  .٩٣، املفصل ص  )) ة اإلقدام على الفعللَّول له هو ِعاملفع ((: يعين قوله )  1(

   .أ /٨١ب ـ /٨٠ لوحة )2(
   . ٩٥ املفصل ص )3(
)4  (٦٦٦ / ٢  يف شرح املفصللاملفض .  
   .أ  /٨٣ لوحة )5(
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  ابن احلاجب موقفه من  : رابعاً

الزملكاين معجب بشيخه ابن احلاجب غاية اإلعجاب ، معتز بتتلمذه على يديه ،             

ـ      ))شيخي   ((فهو ال يعرب عنه إال ب
، و مل يذكر أحداً غريه من شيوخه ، و هو معجب            )١( 

قد أجاَد شيخي    و: وله يف حد املنادى     بآرائه ، متابع له فيها ، بل ممتدح هلا أحيان حنو ق           

 .)٢( )) لفظاً أو تقديراً     ))أَدعو((هو املطلوب ِإقبالُه حبرٍف نائٍب مناَب          ((: يف حتديده بقَوِله    

و قد يرجح رأي شيخه على رأي سيبويه و اجلمهور كما فعل عند حديثه عن أحكـام                 

 )) ال أَبا لََك ((:  يف قوهلم )) أَبا ((النافيه للجنس ، حيث ذهب اجلمهور إىل أن        ) ال  ( اسم  

 فهو معرب ؛ ألنه مضاف ، و خالفهم ابن          ،)٣(مضاف ، و الالم مقحمة توكيداً لإلضافة        

ا َصح دخولُ   َم، ولو كان معرفةً لَ     لو كان مضافاً لكان معرفةً    : وقال  احلاجب يف ذلك ،     

 ال  ((وال خالَف أنَّ     ال أَب لك ،   :  )) لك ال أََبا    ((، وألنَّ معىن     عليه من غِري تكريرٍ   )  ال (

لك    ال أََبا  ((:  فوَجَب أن يكون  ،   نكرةٌ   ))  لك أب((         ، معنـوي نكرةً ؛ ألنَّ التنكَري أمر

)  ال (، وألنّ    وإذا اتفََق لفظان يف أمر معنوي وأحدمها نكرةٌ وَجَب أَنْ يكونَ اآلَخر ِمثْلَه            

؛   و ذهَب إىل أنـه شـبيه باملـضاف         . وَجَب الرفع والتكرير     َمَتى دخلت على َمعِرفَةٍ   

 مشتِركاِن يف أصِل    )) غالم لك  (( و )) كغالم ((: ك  ؛ ألنّ قولَ   ه له يف أصِل معناه    ملشاركِت

 ولـذلك   ، و َمَع فَقِْدها معرفة ،، وإنْ كانا خمتلفَِني يف كوِن االسِم مع الالم نكرةً         النسبِة

. )٤(، ال خصوصاً وال عموماً     ال يوافق معىن اإلضافِة      )) يف   ((ألن  ؛   ))  ال أََبا فيها   ((: مل يقَلْ   

، وليس ذلك َخبـرٍق      لََعلَّ ما قاله الشيخ أحَسن وأَقَْرب إىل القواعد         و ((: قال الزملكاين   

                                                 
 .أ /١٧أ  ، /١٥أ  ، /١٠ب  ، /٥أ  ، /٣: انظر مثالً اللوحات   )1(

 .  ب /٥لوحة ) 2(

 ، ٥٠٨ / ١ ، والـتخمري   ٣٨٩ / ١ ، واألصـول     ٣٧٦ – ٣٧٣ / ٤ ، واملقتضب    ٢٧٦ / ٢ /  سيبويه كتاب انظر   )3(

  . ١٠٩ ، ١٠٨ / ٢وشرح ابن يعيش 

   .٣٨٨ / ١اإليضاح البن احلاجب   )4(
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اِلف يف احلُكِْم َبـلْ يف      ، فإنه مل يخ    لإلمجاِع على تقديِر أنْ َيثْبَت أَنَّ ذلك مما أُجِمَع عليه         

  .)١( )) ِعلَِّته

و قد ضمَن الزملكاين شرَحه هذا جلَّ ما يف شرح شيِخه للمفصل ، مشرياً حيناً ،                

و دون إشارة أحياناً ، فهو كثرياً مايتبىن آراء شيخه و تعليالته و اعتراضاته على السابقني                

  . )٢(كأنه له ، فيذكرها دون إشارة إىل أنه ناقل هلا ، فتبدو و

 و مع أن الزملكاين معجب بشيخه و بآرائه إال أن ذلك مل مينعه من االعتـراض                

عليه يف بعض املواضع ، إال أنه يف اعتراضاته على شيخه متأدب معه ، فهو خيتار عبارات                 

مهذبة ، ليس فيها قدح يف شخصه ، ال كما فََعل مع السخاوي حيث وصفه بعدم الفهم                 

  )) ابنـة    ((و  أ )) ابن   ((بـاضه على شيخه يف رأيه يف حركة املوصوف         ، و من ذلك اعتر    

، حيث ذكر الزملكاين أنَّ هذه الفتحة فتحة إتبـاع ، مث             )) يا زيَد بَن عمروٍ    ((: يف حنو   

.   حركةُ إعراٍب على ما كـان      )) ابن ((إا حركةُ بناٍء ، وحركةَ      : وقال شيخي    ((: قال  

 ))مخسةَ عشرَ (( لتنـزِلِهما منـزلةَ    )٣(إن احلركتني حركتا بناٍء     : وحكى أنَّ منهم َمن قال      

 ؛ ألنه ملا كثَُر ذلك صـار        ا إعرابٍ َتكَإما حرَ : ومنهم من قال    : قال   .عند هذا القائل  

)) ويا زيَد عمٍر ((مبنـزلة 
  .)٥( )) دع ذلك بويف كُلِّ. )٤(

  

                                                 
   .أ ـ ب /١٣٣ لوحة  )1(

   .أ /١١٩أ ، /٩٢أ ـ ب ، /١٩١أ ، /٨٨أ ـ ب ، /٦٦ب ، /٣٤أ ، /٢٧ب ، /٥ انظر مثالً لوحة  )2(

  . ٢/٧٨٥قاله الشيخ عبد القاهر يف املقتصد ) 3(

 . ١/٢٦٨اإليضاح ) 4(

   .أ /١٦٣ب ، /١١٢ب ، ١٠٣ب ، /٢٧أ  ، و انظر /١٧ لوحة  )5(
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  املبحث السادس
   آراؤه و ترجيحاته

  :اليت انفرد ا  آراؤهأ ـ 

 بأنه مما انفرد به هذا النحوي أو ذاك مـن النحـاة              على رأٍي حنوي معينٍ    ماحلكْ

التدقيق ؛ و ذلك     ، مهما اجتهد الباحث يف التحري و         له غري دقيق يف جمم    ماملتأخرين حكْ 

ألن كثرياً من كتب النحو مل تصل إلينا ، و ما سوف أذكره هنا من آراء الذي يظهر يل                    

حبسب ما بني يدي من مراجع أا آراء انفرد ا الزملكاين ، إال أن هذا احلكم قد يتغري                  

  :إذا ظهر كتاب حنوي ألحد املتقدمني حيمل بني دفتيه أحد هذه اآلراء ، و من هذه اآلراء

   : ، قـال     )١(يف النفي ، و اجلمهور على العكس         )) ما   (( على   )) ليس   (( هَحملُـ  

 مـن   ))  لـيس  ((ِمن ثَم مِنَعت     صلَ أَنْ ال َتدلَّ األفعالُ على معاين احلروِف ، و          َألنَّ األَ  ((

  .)٢( ))التصرِف الذي هو أَصلُ األفعاِل 

 وكذلك كـاف    يف احلال ،   )) كأنَّ (( و ))لََعلَّ   ((و ))لَيَت   ((ـ اشتَراطُه يف إعمال     

َتقِْييـد التَمنـي    ِإنْ أُِريـَد     ف (( :  ، قال  ي والتشِبيهِ والترجعدم إرادِة َتقِْييِد التَمني     التشبيِه  

هذه احلروفِ          والترج بارِبيِه فال يكونُ العاِملُ يف احلاِل إال أَخشـه أنـك إذا       ي والت؛ َبَيان

فَأَنَت مـَتَمن   ،  اِل   العاملَ يف احل   )) لَيَت ((، وَجَعلَْت    لَيَتِني َصِحيحاً َراِجع إىل أَهِلي    : قُلَْت

، وإذا كُنَت َتجَعلُ     غَري مقَيٍد بالرجوِع  حباِل ِصحٍة وال سقْمٍ       ،  يف حاِل الصحِة الرجوَع     

)) ي حبالٍ          ))  َراِجعَمنٍد للتقَيحِة غَري موِع بالصجداً للرقَيَت مهذا البحثُ  و ،   هو العاَملَ كُن

هصحيح منقُوالً، مل أَِجدله بالت القواِعَد تشهد ٣( )) وِلكن( .  

                                                 
 ، و أسرار    ٤/١٨٨ ، و املقتضب     ١/٥٧انظر كتاب سيبويه    . يف النفي   ) ليس(حممولة على   ) ما(مذهب اجلمهور أن    ) 1(

  .٣٢٣ـ٣٢٢داين ، و اجلىن ال١٤٥العربية لألنباري 

  .٤٥٥املفِْضل ص ) 2(

  .٢٩١ـ٢٩٠املفِْضل ص ) 3(



       قسم الدراسة                          - ٩٤ - الُمْفِضل على الُمَفضَّـل في دراية الُمَفّصـل                 

  

، )١( جاوَز املذكور زيداً     )) جاء القوم عدا زيداً      ((: ـ ذهب إىل أنّ التقدير يف حنو        

   . )٣(، و عليه أكثر البصريني )٢(و تقدير سيبويه جاوَز بعضهم 

  È≅è% (#θãã÷Š$# ©!$# Íρr& (#θãã÷Š$# z⎯≈uΗ÷q§9$# ﴿:  من قوله تعاىل     )) أياً ((ـ ذهب إىل أن التنوين يف       
$wƒr& $¨Β (#θããô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡çtø:$# ﴾)ما ((و   هو تنوين التمكني ، ال تنوين العوض ،        ،   )٤ (( 

 :، وقال مت  هذين االمسني ذَكَر  أَي  : ، واملعىن    )) أي   ((ا يضاف إليه    م ع زائدةٌ ، وكاخلَلَفِ  

  ، )) سـاعةَ إذٍ   (( :املضاف إليه مجلةً حِذفَت حنـو     ما كان    يفإمنا يكونُ    نويَن العوض إن ت 

ف يف هـذا    كيف والتنوين هنا يف معرٍب ، وتنوين الِعَوِض ال يكونُ يف املعَربات واملخالِ            

  . )٥(ذاِهلٌ

 بـل   فيه ،  ه من النحاة يوافق   مل أجد أحداً  يبدو وجيهاً إال أنين     الزملكاين   و رأي   

 بدل من اإلضافة ، وبه قال كثري مـن معـريب            )) اًأي (( وين يف على أن التن   )٦(د  نص املرب 

   .)٧(القرآن

   :يف قول الشاعر  )) موِحشاً ((ـ ذهب إىل أن  

            ...................       طَلَلُ موِحشاًِلَميةَ 

                                                 
  .٣٦٢املفِْضل ص ) 1(

  .٣٤٨ / ٢الكتاب ) 2(

قال  . ٢٨٦ / ٣ واهلمع    ، ٣٦٤ / ١ ، وإيضاح ابن احلاجب      ٧٧ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤٢٦ / ٤املقتضب  انظر  ) 3(

 . ٢٣١ / ٢ شرح اللمحـة البدريـة       . ))ميع إال واحداً     على اجل   وفيه بعد ؛ إلطالقهم حينئذ البعضَ      ((: ابن هشام   

  .٥٨٩ ، ٥٨٤ / ٢وانظر التصريح 

 .    من سورة اإلسراء ١١٠من اآلية )  4(

  .٤٩١املفِْضل ص ) 5(

  . ٣٠٣ / ٢املقتضب )  6(

/ ٤لدر املصون    ، وا  ١٢٧ / ٧احمليط   ، والبحر    ٣٠٨ / ٣ ، والفريد يف إعراب القرآن ايد        ٦٧٣ / ٢انظر الكشاف   ) 7(

  .   ٢٠٠ / ٥ ، وتفسري أيب السعود ٤٢٨
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؛ ألنه يف   عِل  ، بل من جهِة أنه يف معىن الفا       )١( ال ِمن جهِة كَوِنه مبتدأً     )) طَلٍَل ((حالُ من   

 إذْ مل يلَْحظْ فيه      ؛ وليس هذا رجوعاً إىل مذهِب األخفشِ     : قال  ،   معىن اَسَتقَر ِلَعزةَ طَلَلٌ   

، وذلك ثابت له على      من ِجهة كوِن احلاِل له إال كونه منسوباً إليه االستقرار على اجلُملَةِ           

،  ، وال يوِجب له ذلك أنْ يكونَ فاعالً يف الـصناعِة النحويـةِ   دأً وفاعالًتقديِر كوِنه مبت 

احلاِل له كونه   ، يلَْحظُ فيه من ِجهِة َجعِل       )) هذا زيد جالساً   ((:  يف قولَك    )) زيد ((كما أنَّ   

ـ                مشاراً إليه ،   ِة  ومل يوِجب له ذلك أن يكونَ مفعوالً يف الصنعِة ، وإنْ كانَ من هذه اجله

  . )٢(، فََتثَبت ِلئال َتِزلَّ قََدم َبعَد ثُبوِتها مفعوالً يف املعىن

 هذه آراؤه اليت مل أجدها لغريه من النحاة ، و هي قليلة بالنظر إىل حجم اجلـزء                 

احملقق ، إال أنّ قلتها أمر طبعي ، فقد جاء الزملكاين بعد أن أرسيت دعائم النحو العريب                 

أشبعت مسائله درساً و حتليالً ، فلم يبق للمتأخرين إال عرض هـذا             أصوالً و فروعاً ، و      

اإلرث الضخم ، و املوازنة بني اآلراء ، و ترجيح األقوى منها ، و الزملكاين حني يعرض                 

آراء املتقدمني مل يكن يكتفي بعرضها فحسب ، و إمنا كان يعرض لآلراء الـيت ينقلـها                 

أو الرفض ، و يوازن بـني اآلراء ، مث يـرجح            بالنقد ، و يعقب عليها إما باالستحسان        

مايراه أقرب إىل الصواب ، و قد ذكرت مناذج من تعقباته للنحاة السابقني يف حديثي عن                

  .موقفه من بعض النحاة املتقدمني ، و سوف أعرض هنا لطائفة من ترجيحاته 

 :ترجيحاته ب ـ 

شرطية ، حيث اختلف    ال) إذا  ( بعدم وجوب الفعل بعد     : ـ رجح الرأي القائل     

  :يف قول ذي الرمة 

                                                 
ـ وهو احلق ؛ إذ ال مانعـ ها   يف احلال ويف صاحِب العامِل اختالَفَزو ومن َج((: قال الرضي )  1(  ـ َمِل((  كونََز جو ةَي(( 

 ، وانظر املغـىن ص      ٢٠٤ / ١ شرح الكافية     .)) ذا حال ، مع ارتفاعه باالبتداء        )) ٍللَ طَ (( عامالً يف احلال ، وكونُ    

٨٦٥.  

  .٣٢٠املفِْضل ص ) 2(
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  ر َبيَن ِوصلَيِك َجِازفقاَم بفَأٍس          إذا ابَن أَِبي موَسى ِبالالً َبلَغِتِه         

 لِ      ) إذا (((:  قال األعلممبنياً على الِفع ا يكونَ فيها االسمةًّ يف بيِت ذي      مموخاص ،

 َر البيـَت يف بـاب      َجوَز أَنْ يكونَ سيبويه ذَكَ      ثُم )١( ))  الشرطِ ، ِلَما فيها ِمن معىن     الرمِة

))يكونُ فيه االسم مبنياً على الفعِل قُدَم أو أُخَر وما يكونُ فيه الفعلُ مبنياً على االسمِ        ما((
)٢( 

إما أَنْ   و. من مسائِل البابِ  ) إذا(االسِم بإضماِر فعٍل يف غري       َنصِبِليرَي َضرباً من متثيِل     

 ألنهـا غـري     وإنْ كان فيها معىن الشرِط ؛     ) إذا(يكونَ مذهبه جواَز الرفِع والَنصِب بعَد       

، ويكونُ ِذكْر الفعِل يف جملِة االبتداِء         فيها على الفعِل َحَسن     االسمِ  ، و أنَّ تقدميَ    عاملٍة

  .)٣( )) ذهبني صحيحوِكال امل (( :  قال األعلم ،  عن ذكر الفعلكافياً مغِنياً

؛ ألنه لو وجَب ِذكْـر الفعـِل         هذا املذهب الثاين هو الظاِهر     ((: قال الزملكاين   

، ولَما مل     الشرطيةِ )) إنْ ((، كما وجَب بعَد       الشرطيِة لوجَب النصب بعَدها    ))إذا((عقيَب  

  .)٤( ))  َيِجب َدلَّ على أنَّ الفعلَ ليس بالزٍم أنْ يذْكَر بعَدها

  : يف قول الشاعر  )) خارجاً ((ـ  رجح رأي سيبويه أنَّ 

  وال َخاِرجاً ِمن ِفي زور كَالِم            سِلماًلْفٍَة ال أَشِتم الدهَر معلى َح

  ال على احلال، والتقدير    على املصَدرِ منصوب ، :       زور عاهدت ريب ال خيرج من ِفي

ويَؤيده أنَّ َعطَْف    ((: ، و علل هذا الترجيح بقوله       )٥(مر، خالفاً لعيسى بن ع    كالٍم خروجاً 

، واملعطوف على اجلَواِب    ))َحلْفٍة((جواب   )) ال أَشتم ((، و   )) ال أَشِتم  ((:على قوِله  )) خارجاً ((

))نابهمَجَواب ، فالالئق أَنْ يكونَ َمصدراً ِلَيدلَّ على الِفعلَ احملذوِف الذي ناَب 
)٦( .  

                                                 
 .١٠٣التحصيل  )1(
 .١/٨٠الكتاب ) 2(
 .١٠٣التحصيل ) 3(
  .١٩٦ـ١٩٥املفِْضل ص ) 4(
  . ١٧٧ / ١ ، والكامل ٣١٣ / ٤ ، ٢٧٠ – ٢٦٩ / ٣ ، واملقتضب ٣٤٦ / ١انظر كتاب سيبويه )  5(
  .٢٩٦ـ٢٩٥املفِْضل ص ) 6(
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 ، و هو أنّ الفتحـةَ يف        )٢( و مجهوِر احملققني من البصريني       )١(ـ رجح رأي املربد     

 و  )٤(، خالفـاً للكـوفيني    )٣( حركةُ بنـاٍء     ))ال رجلَ يف الدار      ((: املفرد حنو   ) ال  ( اسم  

  .   الذين ذهبوا إىل أا حركة إعراب)٦( و السريايف)٥(الزجاج

 و ارور مقاَم الفاعِل أوىل من إقامة املصدر         ـ رجح الرأي القائل بأن إقامةَ اجلار      

))زيد ذُِهَب به     ((: املقدر ، يف حنو     
، و هو مذهب اجلمهور ، و ذهب ابن درستويه إىل           )٧(

  .)٨(لعاملقاَم هو ضمري املصدِر املفهوِم من الِفأن 

فـاً  ، خال )١٠( شبيه باملـضاف     ))ال أَبا لََك     (( أنَّ   )٩(جح رأي ابن احلاجب    ـ ر 

، الذين ذهبوا إىل أنه مضاف ، و الـالم مقحمـة ، توكيـداً               )١١(لسيبويه و اجلمهور    

  .لإلضافة

يـا   ((: جح تعليل املازين لعدم حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة ، يف حنو       رـ  

))هذا  
، واسم اإلشارِة ال يكـونُ إشـارةً إىل           اسم إشارةٍ  )) هذا ((إنَّ  : ، و هو قوله     )١٢(

                                                 
 .  ٣٥٧ / ٤املربد يف املقتضب هو ظاهر كالم )  1(

 ، وشرح ابن يعيش     ٣٦٦ / ١ ، واإلنصاف    ٥٢٨ / ٢ ، وأمايل ابن الشجري      ٣٧٩ / ١انظر األصول البن السراج     )  2(

١/١٠٦ . 

  .٢١٣املفِْضل ص ) 3(

  . ١٠٦ / ١ ، وشرح ابن يعيش ٣٦٦ / ١ ) ٥٣م (  ، واإلنصاف ٥٢٨ / ٢انظر أمايل ابن الشجري )  4(

على ما َحكَى أبو بكـر      (( :  ب رأي الزجاج هذا مسبوقاً بقوله        ١١٨د السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه لوحة        أور)  5(

 .  ٢٥٥ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ٧٩٩ / ٢وانظر املفضل للسخاوي  . ))مربمان 

 .  ب ١١٨شرح كتاب سيبويه لوحة )  6(

  .٤٢٠ـ٤١٩املفِْضل ص ) 7(

 .٢/٣١٠ ، والتصريح ٢/١٣٨ ، وأوضح املسالك ١/١٩٢الضرب ارتشاف  انظر )8(

  .٣٨٨/ ١اإليضاح   )9(

  .٤٣٤املفِْضل ص ) 10(

 ، وشرح   ٥٠٨ / ١ ، والتخمري    ٣٨٩ / ١ ، واألصول    ٣٧٦ – ٣٧٣ / ٤ ، واملقتضب    ٢٧٦ / ٢/  انظر الكتاب    )11(

  . ١٠٩ ، ١٠٨ / ٢ابن يعيش 

  .١١٦املفِْضل ص ) 12(
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، فلما نودَي سِلَب اإلشـارةَ       ، بلْ ال يكونُ املخاطَب مَشاراًً إليه حالةَ ِخطاِبه         املخاطَِب

ز حـذف حـرِف     ، فلذلك مل َيج    ، وعوَض حرَف الَنداِء عن اإلشارةِ      وجِعلَ للِخطَابِ 

َمـه  ، للزِ  )) هـذا  ((:  ، فلو ِقيـلَ   )) يا أيهذا  ((:  أصلَه  و اجلمهور على أنّ    .)١(النداِء عنه 

  .)٢(غيرات َجمةٌ َت

 كـونُ   متِنَع إذ جيوز أنْ يَ    ؛ أحسن   و قولُ املازين  : قال الزملكاين مرجحاً و معلِّالً      

يا زيـد    ((:  ، كما تقولُ  )) يا هذا أَقِْبلْ   ((:  ، بل األصلُ  )) يا أَيهذا الرجلَ   ((:  األصِل فيه 

)) أقِبلْ
)٣(.  

  

  

  

                                                 
  . ٢/١٦، وشرح املفصل البن يعيش ١/٢٧٦هان انظر شرح اللمع البن بر) 1(

  . ١/٢٧٦، وشرح اللمع البن برهان ٢٥٩-٤/٢٥٨انظر املقتضب ) 2(

 .١١٦املفِْضل ص ) 3(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ∗ ]لمفعول به ل الناصبشواهد على إضمار [: فصل 

ـ : وهذه حجج  سِمعت من العرب ؛ يقولون         : قال سيبويه     (( اللَّهعاً   مـبض 

))وِذئباً
)١(.     

هذه حجج  ((: معىن قول سيبويه     : قلت  
أدلَّةٌ وشواهد على جواِز إضماِر     :  يعين   ))

((:  قال  .  الناصِب
اللَّهم ضـبعاً وذئبـاً ، إذا       : ِمن ذلك قولُ العرِب يف مثٍَل من أمثاِلها          

    عنونَ قالوا       . )٢(  ٍمكان يدعو بذلك على غنهم ما يفيهـا ضـبعاً      : وإذا سألت اللهم امجع

عملَ يف  وإمنا سهل تفسريه ِعندهم ألنَّ املضمر قد اسـت        . وكُلُّهم يفسر ما ينوي     ،  وذئباً  

  . وِمن ثَم جعلَه سيبويه حجةً على ما قدموا)٣( ))هذا املوضِع عندهم بإظهاٍر 

مسعت أَنَّ هذا دعاٌء هلا ال عليها ؛ ألنَّ الذئب والضبع إذا اجتمعا              (( : ) ٤(قال أبو العباس    

  الغنم فِْلت٥( ))تقاتال فَت( .   

                                                 
   ا موضوع الفصل زيادة يتضح  ∗

ومسع أبو  . اللَّهم اجعلْ فيها ضبعاً وذئباً      : ما يعنون ؟ قالوا     : وإذا قيل هلم     ((:  ومتام نصه    ٦٦املفصل ص   )  1(
. لُِم الصبيانَ :   أي    )) الصبيانَ بأيب  ((:  ؟ فقال    )) ِلم أفسدمت مكانكم   ((: اخلطاب بعض العرب وقيل له    

  .))أعرف به ِوجاذاً :  أي )) بلى وجاذاً ((: ؟ فقال))مبكان كذا وجذٌ أما  ((: وقيل لبعضهم
من : [ ذهب ابن بري إىل أن هذا دعاء هلا ال عليها ؛ الشتغال أحدمها باآلخر فتسلم الغنم ؛ خبالف قول الشاعر                     )   2(

  ] البسيط 
  يا رب سلِّطْ عليها الذئب والضبعا                           تفرقت غنمي يوماً ، فقلت هلا              

 إشعار بذلك ؛ ألن من طلب الـسالمةَ         ))سلِّطْ عليها   ((: ألا أغضبته وأحرجته بتفرقها وأتعبته فدعا عليها ، ويف قوله           
  ) . ضبع (٨/٢١٨انظر اللسان . لشيء ال يدعو عليه بالتسليط 

 ملقصود ، أهو دعاء هلا أو عليها ؛ ألن ظاهر العبارة يصلح لالحتمالنيالقرينة والسياق مها اللذان يوضحان املعىن ا: قلت . 
  . ١/٢٥٥الكتاب )  3(
 – ١٠٥انظر يف ترمجته أخبار النحويني البصريني للسريايف        . هـ٢٨٥هو حممد بن يزيد الثمايل املربد ، املتوىف سنة          ) 4(

 .    ٢٩٣ – ٢٧٩ ، ونزهة األلباء ص ١٠٦
 .  ١/٣٣٦أ ؛ والنكت لألعلم الشنتمري /٦٨يف لكتاب سيبويه لوحة انظر شرح السريا)  5(
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 أَكْالً وعيثاً ، كما فَسر سيبويه ، أال ترى أن السالمةَ            والظاِهر أَما يتعاونان عليها   

  ! .قد تكونُ مع فَقِْد الضبِع والذئِب ، فما وجه التخصيص ؟ 

((: قال سيبويه   
ـ  – يعين  األخفش شيخ سيبويه       – )١(حدثَنا أبو اخلطاب       ٢(هأن( 

 بأيب ؛ كَأنه حـِذر  بيانَالص: كم  ؟ فقال  ِلم أَفْسدتم مكان: سمع بعض العرِب وِقيلَ له      

   . )٣( ))لُِم الصبيانَ: أَنْ يالم فقال 

بيانَ ،                 : قلتالـص لـومإىل دفِعه بإرشاِد الالئم إىل أَنْ ي ا خاف من اللَّوِم بادرلَم

       ٤(] العاملَ يف [تنبيهاً على اختصاِصهم بإفساِده ، فأضمر(  ))
 اللـوم ، أو      لقرينة ))الصبيان 

   .)٥(لداللة احلال

أما مبكان كذا وكذا :  وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له        ((: قال سيبويه   

 ف بهعِرأَ/   أ٢: / بلى ، ِوجاذاً ؛ أي  :  ـ وهو موضع يمِسك املاء ـ فقال  )٦ (وجذٌ ؟

))وجاذاً 
)٧(.   

  ؛ ّألنَّ قولَه     : قلت نصب :))   ا مبكاِن كَذَا وذٌ ؟   أَم؟ فقال       ))جِرفعا تيف معىن أَم  :

وه . بلى ، أعِرفـَِرد   . وهو باجليم والذَّال املعجمِة. وكانوا يسألون عن ذلك ِلي

                                                 
هــ ، أحـد     ١٧٧هو األخفش األكرب أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد ايد موىل قيس بن ثعلبة املتوىف سـنة                  )  1(

  .٢/٧٤الوعاة   ، وبغية ٢/١٥٧إنباه الرواة : انظر يف ترمجته . األخافشة الثالثة املشهورين كان إماماً يف العربية 

هـ ، واألصغر علي بن سليمان      ٢١٥صاحبنا هذا ، واألوسط سعيد بن مسعدة ت         : واألخافشة الثالثة املشهورون هم     

  . هـ٣١٥ت 

  ) .بأنه ( يف األصل  )2(

  .  ٢٥٥/ ١الكتاب )3(

 .  تتمة يستقيم ا املعىن )  4(

زيداً ، وقد تكون    : من أضرب ؟ فتقول     :  إذا قال شخص     القرينة الدالة على تعيني احملذوف قد تكون لفظية ؛كما        )  5(

شرح الرضي علـى الكافيـة      . زيداً  : حالية كما إذا رأيت شخصاً يف يده خشبة قاصداً لضرب شخٍص فتقول             

  . ٢/١٨٩ ، والفوائد الضيائية ١/١٢٥ ، وانظر شرح ابن يعيش ١/١٢٩

 ).  وجذ(انظر الصحاح . ملاء، واجلمع ِوجاذٌ النقْرةُ يف اجلبل جيتمع فيها ا))الوجذُ(()6(

  .   ٢٥٦ – ١/٢٥٥الكتاب )  7(
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  .إنه يكُون يف اجلَبل:  )١(وقيل

 ))ِإنَّ به ِوِجاذاً ليطابق السؤال اجلواب     :  تقديره عندي    (( : )٢( وقال بعض الشراِح    

وقد راعى األولَ فوقع يف املمتنِع ؛ ألنه ال يـصح           .  منهما مجلةً امسيةً     يف كوِن كل واحدٍ   

  . مضمرةً)) إنَّ ((عملُ 

  

                                                 
  ) .وجذ  ( ٢/٢٠١: الصحاح  )1(

. ))بلى إن ا وجاذاً ؛ ليطابق السؤال اجلواب       : والوجه عندي أن يقال     :  وعبارته   ١/٣٢٣هو اخلوارزمي يف التخمري      )2(
  . لى اخلوارزمي ورأي الزملكاين هو الصواب للسبب الذي اعترض به ع
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  )١( املنصوب بالالزم إضماره 

    :]الـمنادى[

          

اعلم أَنَّ األكثرين على أَنَّ املنادى منصوب بفعٍل مقدٍر الزِم اإلضماِر؛ لالستغناِء عنـه               

  .)٢(داِء النائِب مناب الفعِل  حبرِف الن

  )٣(.احلروف الداخلةُ على املنادى هي الناصبةُ : ومنهم من قال 

  :ه أا تشبه األفعالَ من أوجٍهحجت: ها حروف عاملةٌ ؟ قلتما حجةُ القائِل بأَنّ: قُلتفإن 

  . )٤(وأُنادي أَنَّ معانيها كمعاين األفعاِل ؛ ألا مبنـزلِة أَدعو : األول 

أا أُجريت مجرى األفعاِل يف أَنْ تعدت بنفِسها تارةً وحبرِف اجلر أُخرى            : الثاين  

جئت ((  و    ))جئت زيداً (( لذلك جمرى    )٥( ، فَجرت    ))  يا َأليب بكرٍ  (( و   ))يا أبا بكرٍ  ((، حنو   

   .)٦(  ))مسيته به(( و ))مسيته زيداً(( و ))إليه
                                                 

يا أريد أو أعين   : ، فكأنك قلت))يا عبد اهللا(( : منه املنادى ؛ ألنك إذا قلت    ((:  ومتام نصه    ٦٧املفصل ص   ) ١( 
   .)) عبد اهللا

 ، واألصول البـن     ٤/٢٠٢ ، واملقتضب    ٢/١٨٢ ،   ١/٢٩١انظر الكتاب   . هذا مذهب سيبويه ومجهور النحويني       )٢(
  . ٤٤٢ ، والتبيني عن مذاهب النحويني  ٢٢٧ ، وأسرار العربية لألنباري ٣٤٠ ، ١/٣٣٣السراج 

  :القائلون ذا على رأيني ) ٣(
  ،   ١١١ – ١٠٩على سبيل النيابة والعوض عن الفعل ، وهو رأي أيب علي يف املسائل العسكرية               :  فمنهم من قال        

 ٩٥٦ ، والشلوبني يف شرح املقدمة اجلزولية ٢/٢٧٧ ، وبه قال ابن جين يف اخلصائص ٦٩ – ٦٠وإيضاح الشعر  
، واجلامي يف الفوائـد     ١/١٣١ ، والرضي يف شرح الكافية       ١/١٢٧ونسبه كل من ابن يعيش يف شرح املفصل         . 

انظـر املتقـضب    .  إىل املربد ،  والصحيح أن املربد يذهب مذهب سيبويه واجلمهور يف هـذا              ٢/١٩٢الضيائية  
٤/٢٠٢ .    

قل عن  أن هذا الرأي ن٣٥٥وذكر املرادي يف اجلىن الداين    .  أفعال مبعىن أدعو     لى أن حروف النداء أمساء      ع: يل  وق       
  .٢٥٢ – ١/٢٤٩يضاح ابن احلاجب الكوفيني ، وانظر إ

  .١/٢٧١ ، وابن برهان يف شرح اللمع ٢/٢٧٧قاله ابن جين يف اخلصائص ) ٤(

  ) .فجري (  يف األصل )٥(

 ، واملسائل ٨٠ – ٧٩انظر إيضاح الشعر ص . معىن الفعل ) يا(بو علي الفارسي مستدالً على تضمن      هذا مما ذكره أ   ) ٦(

 .١١١العسكرية 
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سـألت  : )١(قال أبو علـي   يٍض ، لت مظهرةً ومضمرةً من غري تعو     أا عم : الثالث

ار ؛ َألا   الغرض باحلروِف االختص  : ِلم لَم تحذَف ؟ فقال      :  يوماً عن احلروف      )٢(بكٍرأبا

 ختتصر املختـصر     ، فلو ذهبت  ))أُشبه((والكاِف عن   ))أَلِْصق((كالباِء عن   نابت عن األفعال ،   

  .)٣(ألجحفت به

 ِفعـٍل   أَنَّ كُـلَّ  : اقتضاِء الفعل ؛ بيانه     أَنَّ اقتضاَء هذه احلروِف أَشد من       : الرابع  

واصلٌ بنفِسه أو حبرِف اجلر فإمنا هو عبارةٌ عن فعٍل واصٍل إىل املفعوِل وهو غـري ذلـك                  

واصلِة ال)٤( هذه احلروف غري األثرِة      ))ضربت((فـ  /  ب   ٢ /))ضربت زيداً ((احلرِف ، كـ    

 هذه احلروف عبارةٌ عن القتـِل الواصـِل         ))قتلت(( فـ   )) بكراً قتلت((: إىل زيٍد، وكذلك    

:  يف النداء ؛ ألنَّ ِفعلَك يف النداِء ِإنما هو نفس قولك             ))يا  ((منك إىل بكٍر ، وليس كذلك       

 ))يا((فجرت  )٥( ))أدعو((: لك   وبني قو  ))يا((  هذه اليت تلِْفظُ ا ، وال فرق بني قولك            ))يا((

                                                 
نزهة األلباء  : انظر يف ترمجته    . هـ  ٣٧٧هو أبو علي الفارسي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي املتوىف سنة               )١(

 . . ٢/٢٧٣ ، وإنباه الرواة ٣١٥

انظر ترمجته .  هـ ٣١٦بن السراج حممد بن السري بن سهل بن السراج النحوي البغدادي املتوىف سنة             هو أبو بكر     )٢(

  .٤/١٤٥ ، وإنباه الرواة ٨٠يف أخبار النحويني البصريني ص 

 ، ومفهومه أن حروف النداء ليست حروفاً جمردة ، وإمنا متضمنة معىن الفعل ؛ وإال ملَـاَ                  ٢/٢٧٣  انظر اخلصائص     )٣(

حذفها صح  .. 

أَثَـر  : الضرب الواقع على جسد زيد ، جاء يف اللسان :  أي ))اُألثْرة(( وال معىن له ، ولعله أراد        ))االثره((يف األصل    )٤(

 ) .أثر (١/٦.  االسم ))اُألثْرةُ((و .. ضربته : السيِف 

يا فالنُ ،   : من قبل أن قولك     .  النصب   حق كل منادى  ((:  قال   ١/٣٣٣من القائلني ذا ابن السراج يف األصول          )٥(

 هو العمل بعينه ، وأنه فارق سائر الكالم ؛ ألن الكالم لفـظ      ))يا((: أنادي فالناً ؛ ألن قولك      : ينوب عن قولك    

 حيث يقـول معلّـالً      ٢٧٧-٢/٢٧٦ ، وابن جين يف اخلصائص       ..))يغين عن العمل ، وهذا العمل فيه هو اللفظ          

، وحاهلـا يف    ) زيد(نفسها هي العامل الواقع على      ) يا(وذلك أن   ((: الصريح وهي حرف    يف االسم   ) يا(إعمال  

 و  ))ضـربت ((يف كون كل واحد منهما هو العامل يف املفعول ، وليس كـذلك              ) أنادي(و  ) أدعو(ذلك حال   

ـّر           :  وحنوه ؛ وذلك أن قولك       ))قتلت(( :  بقولـك    ضربت زيداً ، وقتلت عمراً ، الفعلُ الواصل إليهمـا املعبـ

 . إخل...  إمنا ثَم أحداثٌ هذه احلروف داللة عليها ))ضرب((عنه ، ليس هو نفس ) ضربت(
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ى على وجـٍه    ها تولَّت بنفسها نصب مناد     يف أَن  ))أنادي(( و ))أدعو((نفسها يف العمِل جمرى     

  .  هي فيه أَقْعد من الفعِل الذي نابت عنه 

ا  احلروِف ؛ لينبهوا على قُوِة شبِههِ      مع اجتناِبهم إمالةَ  )٢( أُِميلت   )١( أَنها  : اخلامس  

     بلى((باألفعاِل ، كما أُِميلت((            ة استقالهلا يف اجلواِب بنفسها ، وحكـى قطـربِلقو )٣(  

 باإلمالِة ، وهـو  يف        فيها  أيضاً ِلقيامها يف اجلواِب بنفسها ، فقرر ذلك املعنى         ))ال((إمالة  

  . أَسهلُ لكثرِة حروِفها ،  فأَشبهت بذلك األمساَء ))بلى((

الِفعلَ لو أُظهر لصار  النداُء كالماً محتِمالً للتصديِق والتكذيِب ، أَنَّ : السادس 

  .)٥( يقدر ؛ ألنَّ املقدر كاحملقَّق  &ωr  ، فوجب )٤(وإنه إنشاٌء 

ـ         : )٦(وحكي عن أيب علي      لَِة ِزـأنَّ حروف النـداء أمساُء أفعاٍل ، وفيها ضمري مبن

))هص((ا املناد ى لفظاً وحمالً  انتصب.  

  : هو فاسد لوجهني : )٧(قال شيخي 

                                                 
 ) .أن(يف األصل  )١(

  .١١١واملسائل العسكرية ،  ٨٠ ذكره أبوعلي الفارسي يف إيضاح الشعر ص  )٢(

 .٢٤٣ – ١/٢٤٢رمجته بغية الوعاة انظر يف ت.هـ ٢٠٦هو حممد بن املستنري بن أمحد املعروف بقطرب ،تويف سنة  )٣(

  .١/٢٧١ ، وانظر شرح اللمع البن برهان ١١٠قاله أبو علي يف املسائل العسكرية ص  )٤(

  . ١/٢٨٨انظر اخلصائص  )٥(

 وإمنـا   ،ليس حبرف)) يا(( أن أبا علي يذهب يف بعض كالمه إىل أن ١/١٢٧  على املفصلذكر ابن يعيش يف شرحه  )٦(

 .لفعل هو اسم من أمساء ا

 يف غري موضع ، وأا عملت يف املنادى على سـبيل            ))يا((ومل أجد هذا الرأي أليب علي ، بل وجدته ينص على حرفية             

ومما يبني لك ترك هذا اإلظهـار ،        (( : ١١١النيابة والعوض عن الفعل ، من ذلك قوله يف املسائل العسكرية ص             

:  ، وتارة بغري حرف ، فوصله باحلرف كقولك يف االستغاثة            ومعاقبة هذا احلرف للفعل أنا جنده يصل تارة حبرف        

 ) . ١( حاشية ٢٤٤ ، واإليضاح العضدي ص ٦٩ – ٦٠ وانظر إيضاح الشعر ))..يا لَلمسلمني

انظر . هـ  ٦٤٦يعين ابن احلاجب عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس مجال الدين أبو عمرو الكردي املتوىف سنة                    )٧(

  . ١/٣١٤وفيات األعيان  و ،١٨٢ى الروضتني ص يف ترمجته الذيل عل
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 ، وإنه غري مستقيم     ))رويد زيداً ((أنه البد السِم الِفعِل من ضمري ، مثله يف          : األولُ  

؛ ألنَّ الضمري ال جيوز أنْ يكونَ لغائٍب ؛ إذْ مل يتقدم ِذكْر يعود عليـه ، وال جيـوز أن                     

. ب ليس مأموراً بالدعاِء ، بلْ باإلقباِل        عنى ليس عليه ، فإنَّ املخاطَ     ٍب ؛ إذ امل   يكونَ ملخاطَ 

    .)١(م  ال يستتر فيها ضمري املتكلِّوال جيوز أنْ يكونَ ملتكلٍِّم ؛ َألن أمساَء األفعاِل

 يرد على هذا : فإن قلت))  أف((
  . )٢(أتوجع : فإنها مبعىن   

ج : قلتله أن ييبها مبعىن  بأن : ِنيتولذلك ب ، عتتوج .  

أنَّ من جملِة حروِف النداِء اهلمزةَ ، وهي على حرٍف واحٍد وال            : الثاين           

يف أمساِء األفعاِل ، وإذا بطَلَ يف اهلمزة بطَلَ يف الباقي لعـدم القائـِل               /  أ   ٣/نظري لذلك   

   .)٣(ا بطَلَ يف بعِضها بطَلَ يف مجيعها بالفَصِل ، وألنَّ مجيعها مبعىن واحٍد ، فإذ

 ى بنفِسها ؟: فإن قلتاملناد نِصبامتناِع كوِنها حروفاً ت هما وج  

قلت :     ى أنْ يتركَّبتأْب ِد إليه ، فلـو           َألنَّ القواعدِد أو املسنمع فقْد املسن الكالم 

 ، وقد قدمته يف أول الكتاِب ،        كان احلرف مع املنادى كالماً من غري تقديٍر النخرم ذلك         

  .كيف وأنا ال نعهد كالماً مركَّباً من حرٍف ومفعوٍل

 ه ؟ حنو قولك : فإنْ قلتال يكونُ مجلةً مع ما بعد أقِْب((:  ِلم لْيا زيد((.   

 ى : قلتمن حيثُ اللفظُ واملعن دفْسي :  

 كانَ مع ما بعده كالماً واحداً لكانَ نصبه         فألنَّ املنادى مفعولٌ ، فلو    : أما اللفظُ   

 ، وليس شيٌء منها مبوجـوٍد ، وألنَّ         )٤(بعامٍل له اقتضاٌء ، وِجهات االقتضاِء  حمصورةٌ         

                                                 
  .  ٢٥٠ – ١/٢٤٩اإليضاح يف شرح املفصل )  1(

، ٣٨-٣/٣٧انظـر اخلـصائص     .  وفيهما لغات    )) أوه   (( أما ما تفيد التوجع فهي       ))أتضجر  ((املعروف أا مبعىن    )  2(

 . ٤/٣٨وشرح املفصل البن يعيش 

 . ١/٢٥٠اإليضاح يف شرح املفصل ) 3(

  .  ١/٢٥ ، وشرح الرضي ١/٢٤٢هي الفاعلية واملفعولية واإلضافة ، انظر شرح كافية ابن احلاجب ملصنفها )  4(
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       على اجلملِة الن قْففقُوا على أنَّ الوها ع     احملقِِّقني اتولوال انقطاع ، دائية جائزا بعِدها ملـا    م

  . كان كذلك 

 قصده معرفةَ حـضوِر املنـادى أو        يكونُفألنَّ املنادي قد    :  املعنى   وأما من حيثُ  

  . مع أَنه ال يريد خماطبته بشيٍء ، ولو كان مجلةً مع ما بعده ملا جاز ذلك  ،غَيبِته

   فإنْ قلت :  ال جيوز ـلٍ           فَِلمِفع ه اسمدِاء عامالً ؟ ال ألنالن وال    أَنْ يكونَ حرف ، 

  . يف العمل ، بلْ لكوِنه نائباً عن الفْعِل لٌّ، وال ألنه مستِقٌ ما بعده مجلةَألنه مع 

  بنفـِسه كمـا               : قلت بصله الن لتصعن الفعِل نيابةً ح ه نابى بذلك أنِإنْ عن

    السم الفاعِل واسِم الِفع لتصم     حا تقدمستقيٍم ؛ ِلم انُ هذا القوِل إال       ِل فغريوليس ِوز ،

وسـيأيت  .  املفعولَ معه منصوب بالواِو      املةٌ يف املستثنى ، وإنّ     ع ))إال((إنَّ  : ولَ من يقول  قَ

   . )١(بطْالنه

إليه العملُ ِملصاحبِته   /  ب ٣/ بذلك أنه ال يظْهر معه الِفعلُ املقدر فَنِسب          وإنْ عنى 

ع املوافقِة يف املعنـى وِوزانُ هـذا        له صحبةً نسخت حكم األصِل فهذا ِنزاع يف عبارٍة م         

 يف احلقيقِة ، ولكن لَما مل يظهر ذلـك          رالعاملُ يف البدِل الفعلُ املقد    :  من يقول    )٢(ِوزانُ

  . )٣(الفعلُ البتّةَ أُِضيف العملُ إىل العامِل يف املبدِل منه 

   أِدلَّ     : فإنْ قلت ِمن ما تقدعم ى      ِة القائ فما اجلواباملنـاد نصبت ها حروفلني بأَن

  بنفِسها؟

                                                 
 .  و ما بعدها ٢٥٢انظر ص ) 1(

 .  بواوين ) ووزان(يف األصل ) 2(

د إىل أن العامل    أكثر النحاة على أن العامل يف البدل مقدر ، وهو بلفظ األول ، وذهب بعض النحويني ومنهم املرب                 )  3(

  .وهو ظاهر قول سيبويه . فيه هو العامل يف املبدل منه وليس على نية تكرار العامل

 ، واالرتشاف أليب حيـان      ٣/٣٣٠ ، وشرح التسهيل البن مالك       ٤/٣٩٩ ، واملقتضب    ٣٩٨ ،   ١/١٥٠انظر الكتاب   

٢/٦١٩  .  
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  أن يقالَ    : قلت ١( )) إنَّ معانيها كمعـاين األفعـال      ((:  ه  لُقو: ميكن(    ال خيـتص 

 بـاحلروِف   ِجيَءإنما  : حبروِف النداِء بل يجِري يف سائِر احلروِف أيضاً ، قال ابن ِجني             

        من    نائبةً عن اجلملِة وِعوضاً منها ، فحروف العطِف ِعوض))ِطفاالستفهاِم   ))أع وحروف 

 عوض عـن     وحروف االستثناء  ))أنفى(( وحروف النفْي عوض من      ))أستفهم((عوض من   

 ))قِصأُلْ((  وحروف اجلر نائبةٌ عن األفعاِل اليت هي يف معانيها ، فالباُء عوض عن             ))أستثين((

   .)٢( الباِب وكذلك بقيةُ))أُشبه((والكاف عوض عن 

 فلو : فإنْ قلتعن األفعال لصح احلاِل عنها تعلُّنابت ا ، وانتصاب الظرِف ق.  

  ي إليه من انتقاِض األغراِض          : قال أبو علي    : قلتا كان يؤدفيها ذلك ِلم ِفضر

 )٣(االختصار من   املرادِة ا ، وذلك أنَّ هذه احلروف إنما عوضت من تلك اجلُمِل ِلضربٍ            

 عـن   )٧ (]هـلْ [العطِْف ، ونابت     )٦ (]يف [))أَعِطف(( عن   )٥ (]الواو[ونابت   : )٤(قالوا. 

))ِفي(( نابت عن    ))ما(( و   ))أستفهمعن العامِل إليهـا          ))أَن ِملُها بعدما اقتصرتعت فلو ذهبت 

راجعته يف حاِل إيثـاِر     لعدت إىل ما منه هربت، وليس من احلكمِة االنصراف عن أمٍر وم           

و استكراٍه يتحدد ، ومل تبن هذه اللغةُ على نقْض          نه إال عن ضرورٍة تقع ، أ      االنصراِف ع 

 )٨(األغراِض ، وحتمل املشاق ، بل وِضعت على موجِب املقـاييِس ، وفـسيِح املَهـلِ               

           واعي ما ييف بعِض األحوال أو بعِض الد ه ، ومل     والتنفيِس ، وإنْ عرضذْرع ِرفتحمل ع

    درلْ أصالً يعجأن تقولَ         / أ٤/ي ه ، فلذلك مل جيزاجلمعـةِ     ((: إليه غري أخاك يوم ما زيد(( 

                                                 
  )  .   ٤(  حاشية ٤راجع ص )  1(

  . ٢٧٤ – ٢/٢٧٣اخلصائص )  2(
  . ٧٦: إيضاح الشعر ص )  3(
  .  ٢٧٤ – ٢/٢٧٣من القائلني ذا ابن جين يف اخلصائص )  4(
 . تتمة مفادة من اخلصائص )  5(
 .   تتمة مفادة من اخلصائص ) 6(
 .  تتمة مفادة من اخلصائص ) 7(
 ) .  مهل (انظر القاموس احمليط . السكينة والرفق : املهل ) ٨(
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 من النفي ،  أي أنفيه يوم اجلمعة ، وال           ))ما(( ظَرفاً ِلما دلَّ عليه      ))يوم اجلمعةِ ((وأنت جتعلُ   

 و((: جيوزوعمر زيد اجلمعِة أخوك يوم(( ِريديف يوم اجلمعِة :  وأنت ت أَعِطف .  

 أجازوا عملَ : فإنْ قلت من البسيط: [ حنو قوِله  يف احلال))كأنَّ(( و ))ليت((فَِلم[  

 )١(سفُّود شرٍب نسوه عند مفْتـأدِ          كأنه خارجاً من جنِب صفِحته 

:  جالساً ، أي زيد كعمٍرو: هم ذلك قولُف نائب عن اجلملِة ، وك    وكلُّ واحٍد منهما حر   

  يشِبهه جالساً ؟ 

  ا  : قلتأم))ِمال  يف احلاِل والظـرِف           ))كأنَّ((  و    ))ليتِه الفعِل عبفلتوغُِّلهما يف ش 

   .))كأنَّ زيداً يوم احلرِب األسد(( و ))ليت زيداً يوم اجلمعِة غُالمك((: أيضاً يف قولك 

 إفما : فإنْ قلت ه ؟)٢( يغاِلهماوجهبيف الش  .  

فإنَّ    واحٍد منهما على وزِن الفعِل ؛      ألنَّ كلَّ  : قلت ))توإنْ كانت   - ))أنَّ(( و   ))لَي 

 عال املتعدية ، ويغيران   وهلما اقتضاٌء للجزأين كاألف   )٣( ))شد(( على وزِن الفعِل     - ))كأنَّ((يف  

  .شبيِه والتمني   معىن اجلملِة من اخلِرب إىل الت)٤(

   لك ذلك يف      : فإنْ قلت مليت(( و   ))كأنَّ((إنْ ت((      لك يف كاف التشبيه فلن يتم  )٥( 

ا أَنقصمع أ ا عملترتبةً منهما فإ .  

 هلا : قلت غا فيها ذلك )٦(عرضوأمران س :  

                                                 
 ، وخزانـة األدب     ٦/٢٤٣ ، واألشباه والنظائر     ٢/٢٧٥ ، واخلصائص    ١٩ الذبياين يف ديوانه ص        البيت للنابغة    ) ١(

١٨٧ ،٣/١٨٥ . 

 )) .افعاهلما((يف األصل  ) ٢(

 )) .  وشد (( يف األصل  ) ٣(

 .مطموسة يف األصل ) ٤(

 .مطموسة يف األصل ) ٥(

 .وهو سهو )) هلما ((يف األصل ) ٦(
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  .  كما سيأيت يف قسم احلرِف )١(أَنها تكونُ امساً: أحدمها 

 أنَّ الفعلَ الذي يتعلَّق الكاف به ال يظهر معها كما يظهر مع حروِف اجلر               :الثاين  

   تيف احلال والظرِف حنـو                )٢(، فباين به ، فعملت اجلر ، وقاربِت االسم بذلك حروف  

   .))حممد كبكٍْر يوم اجلمعة(( و ))زيد كهنٍد جاِلساً ((

 فإنْ قلت : ضحتإن ات ِض[هذه التقديراتيففال تت احلروِف اليت مل متتزج)٣(] ح   

.      )٤( امتزاج اجلر ، حنو الم التعريِف ، وواِو اجلمِع ، وألِف الندبِة ، ويف التثنيـِة واجلمـع            

  ./ب٤/ 

  عن     : قلت التعريِف نائب حرف))فأُعر((       عن الذي يقابلُه نائب والتنوين )) فخ

مكَّنوت((  الن عن  وأِلف بِة نابتد))عى وأتفجآس(( عن التثنيِة نابت وأِلف )) ـيأُثَن((  وأِلـف 

   . ))أُحقِّر(( وياُء التصغِري نائب عن ))أَجمع(( وواوه نابت عن ))الدراهم((اجلمِع يف حنو 

يف: فإنْ قلت جهتة ما هذا ال يضيى على وجِه الِعوئٍذيو((كالتنويِن يف . أتم((.   

  عن    : قلت هو ناِئب))ضوعت((     يف كما ناب ))(( عن قوِلك    ))رجٍلمكََّّنوإذا بانَ   ))ت 

  . أنَّ سائر احلروِف كذلك فال وجه لعمِل حروِف النداِء هذا العملَ اخلاص دونَ غريها 

، يف أنه عدي     ))وزنته ، وزنت له   ((: إنَّ حرف النداء أُجري مجرى      : وأما قولُهم   

 ، فال يوجب أَنْ يكونَ حرف النداِء عامالً ، بـل ألنّ             )٥(ِبنفِسه تارةً وحبرف اجلر أخرى    

                                                 
األول تتعني فيه احلرفية ، والثاين تتعني فيه االمسية ، والثالـث            : كاف التشبيه ثالثة أحوال     ذكر بعض النحاة أن ل    )   1(

 ٢٣٣ ، واملغين البن هشام      ٨٦ – ٧٩انظر تفصيل ذلك يف اجلىن الداين للمرادي ص         . جتوز فيه احلرفية واالمسية     

– ٢٤٠  .  

  . ))فبانت((يف األصل )  2(

 .  وهو غري مستقيم )) احلروف إن اتضحت ففي((: يف األصل )  3(

 .  واأللف يف التثنية واجلمع : أي ) 4(

 ) . ٦( حاشية ٤راجع ص )  5(
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 حبذفِ الفعلَ ي فضع             ه ، فساغ دخولُ الواسطِة ، وإذا ساغ دخولُ الالم فيما إذا تقـد١(م( 

 فهو مع حـذِف العامـِل       )٢( ﴾عبرونَ ِإن كُنتم ِللرؤيا ت    ﴿: املعمولُ العاِملَ كقوله تعاىل     

  . أسوغُ 

 فممنوع ، وكيف يعمـلُ احلـرف        ))إنها عملت مظهرةً ومضمرةً   ((: وأما قولُهم   

   . )٣(بلْ هذا دليلٌ على أنها غري عاملٍة! مضمراً من غِري عوٍض ؟

   .)٤(وأما اجلواب عن الرابِع فقد تقدم 

 ، وإال جيـب     ))بلَـى ((ها عن األفعاِل كـ      فَِلنيابتِ )٥( ))ِميلتنها أُ إ((: وأما قولُهم      

بلَـى  :  فقلت    ))أليس ضربت زيداً ؟   ((: بذلك أنْ تكونَ عاملةً ، أال ترى أنه لو قال لك            

  . بلَى ِوجاذاً ، لكانَ العاملُ مقدراً : زيداً، كما قال 

 فغـري   )٦(  ))ار حمتمالً للتصديِق والتكـذيبِ    نَّ الفعلَ لو ظهر لص     إ ((: وأما قَولُهم   

د به   فإنه خرب قُصِ   ))أنِت طالق ((:  ؛ ألنه مراد به اإلنشاُء أيضاً ، فهو مبنـزلِة قوِلك            مسلٍَّم

  .  )٧(ِبعت واشتريت : اإلنشاُء ، وكذا قولُك 

                                                 
  . ))تقدمه ((يف األصل  )  1(

  .  ٤٣يوسف )  2(

ويدلُّك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمِل يف االسم دونه     (( : ٧٨ – ٧٧يقول السهيلي يف نتائج الفكر      )  3(

ولو كان حـرف النـداء   ...  ]سورة يوسف) ٢٩([﴾  هذَا  يوسف أَعِرض عن     و﴿     ))صاحب زيٍد أقبلْ  ((: حنو  

  . ))عامالً لَما جاز حذفُه وبقاُء العمل

  . ٧انظر ص ) 4(

 ) .٢(  حاشية ٦انظر ص ) 5(

 ) . ٤( حاشية ٦انظر ص ) 6(

عوضاً ) يا( من أن الفعل لو كان مقدراً أو كان          –هنا إلزاماً   وما أورد ها  (( : ١/١٣٢يقول الرضي يف شرح الكافية      ) 7(

دعوت :  غري الزم ؛ ألن الفعل مقصود به اإلنشاء  ، فاألوىل أن يقدر بلفظ املاضي ، أي              –منه لكان مجلة خربية     

  .  ١٨٨ وانظر مغين اللبيب ص ))أو ناديت ؛ ألن األغلب يف األفعال اإلنشائية جميئها بلفظ املاضي 
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 وضـمها ، والم  املنادى مأخوذٌ من النداء ، بكـسِر النـون        : إذا ثبت ذلك قُلنا     

يف النادي ، وهو الس     / أ٥/ معهم    إذا جلست  )) القوم ندوت((:  لقوِلهم    واو ؛  ))النداِء((

   .)٢( ، ومصدره الندوةُ )١(] فيه[الذي يناِدي بعضهم بعضاً 

 تعرلِ ومل ي ضى إلشكالِ  حاملناد ٣(هد(         شيخي يف حتديده بقَوِله وقد أجاد ،  :))  هـو

  ِإقبالُه حبرٍف نائٍب مناب ٤( )) لفظاً أو تقديراً ))أَدعو((املطلوب(.   

  . إقبالُه ، على ما يأيت يف موضعه يخِرج املندوب ، فإنه ال يطْلَب))فاملطلوب إقبالُه((            

لوب إقبالُـه    فإنه مط  ))أُناديك(( و   ))أَدعوك((:  يخرج حنو قِولك     ))حبرٍف((: وقولُه  

  .لكن ال حبرٍف 

  .ليِصلْ عِلي : خرج حنو قولك ي ))أَدعو(( نائب مناب((: وقولُه 

  .  تفصيلٌ حلاِل احلرِف ))لفظاً أو تقديراً((: وقولُه 

 أنَّ باب النداِء مما يـستعملُ        يعين   )٥( ))ولكنه حذف ِلكثرِة االستعماِل     ((: وقولُه  

  .ف على ما عرف يف مواِضع  إذا كانَ مما يكثُر استعمالُه يخفََّكثرياً ، والشيُء

   فإنْ قلت :         ى لُـزوملكثرِة االستعماِل مؤِذنٌ باالستعمال، واالستعمالُ يأب احلذف

  . ؛ ألنَّ العرب حينئٍذ تكونُ قد نطقت به  حذِفه

                                                 
 . تتمة يستقيم ا الكالم )   1(

حضرت النِدي ،   : ندوت القوم أَندوهم إذا مجعتهم يف النادي ، وندوت أي           (( : ١٥/٣١٧) ندي(جاء يف اللسان    )  2(

 .  واالسم الندوة 

ار املعىن ورد عليه قـول      وذلك ألنه إن حده باعتب    (( : ١/٢٤٩أوضح ابن احلاجب وجه إشكاله بقوله يف اإليضاح         )  3(

خماطبيت معك ، وأنت املراد ذا اخلطاب ، وما أشبهه ، وإن حده باعتبار اللفظ ورد عليـه املنـدوب ،       : القائل  

  . ))أفعل كذا أيها الرجل ، وحنن نفعل كذا أيها القوم : واملخصوص يف قولك 

  .  ١/٢٤٩اإليضاح يف شرح املفصل )   4(

   . )) بدالً منه )يا(وصار ((: ام نصه ومت . ٦٧املفصل ص ) 5(
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  ِلموا أنَّ با       : قلتهم عمن كثرِة االستعماِل أن املعِني      لُه لكثُرعملُ ِفعداِء لو استالن ب

 املشاق فخفِّف باحلذِف من أوِل األمِر ، ثُم استعملَ ، هذا            يف الكالِم حىت يلتحق بتحملِ    

  .   )١(ر فاألمر يف ذلك أظه توقيفيةٌإنَّ اللغاِت: إنَّ العرب هي الواضعةُ ، وإنْ قلنا : إنْ قُلْنا 

  إشارةٌ إىل بياِن حكـم       )٢( )) ينتصب لفظاً أو حمال    وال خيلو ِمن أنْ   ((:  : وقولُه  

  . املنادى يف اإلعراِب والِبناِء بعد بياِنه يف نفِسه 

خلَّـف  تأُريد أو أعين ، وقـد ي      : واملنادى كلُّه منصوب ؛ ألنه مفعولٌ ، بتقديِر         

 لفظاً يف مواضع النصب.  

مني فقالَ  أخذَ يف بياِن الِقس ثُم :  

  ] من الطويِل: [ قال )٣( ))عبداهللا((تصابه لفظاً إذا كان مضافاً كـ نفا ((

   )٤( ِبأَحسِن من صلَّى وأَقْبِحِهم بعال     أَال يا ِعباد اِهللا قَلْيب متيمٌ 

روى اجلاحظُ أنَّ رجالً مجيالً خطب امرأةً وخطبها معه رجلٌ دميم مِليٌء            / ب٥/

   . )٥(اِلِه ، فقال اآلخر هذا البيتِلم  ليُءمـزوجها الفت

))ماملتي(( احلُب هالذي استعبد .  

  .  يعين به املرأةَ ))بأَحسن((: وقولُه 

  . متييز ))بعالً(( و ،) من(لضمري ارور فيه إىل  يعود ا))وأَقْبِحهم((: وقولُه 

                                                 
  . ١/٢٥٢انظر اإليضاح يف شرح املفصل ) 1(

  . ٦٧املفصل ص )  2(

  . ٦٧املفصل ص )  3(

 وليس يف ديوان ))حياة احليوان(( ، وقد نسبه حمقق احليوان إىل األخطل نقالً عن ٣/٥٢٥البيت بال نسبة يف احليوان     )  4(

   ، ومهع اهلوامع      ٢٢٠ ، وشرح قطر الندى ص       ١٩٣ ، واحللل البن السيد      ٢/١٠٣األخطل ، وهو يف الكامل      

٢/٧٠ .  

 .   حيث جاء املنادى منصوباً ؛ ألنه مضاف ))أال يا عباد اِهللا ((والشاهد فيه 

  . ٣/٥٢٤احليوان )  5(
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إنـه  :  من أعلَى واحدةً، وقـد قيـلَ         )١( بالفاِء املنقوطِة    ))الِفع((وِمنهم من يرويه    

حيفص٢(ت(.    

. )٣( ﴾ردِهن  حق بِ  وبعولَتهن أَ  ﴿ :الزوج ؛ قال سبحانه وتعاىل      :  هاهنا   ))البعلُ((و  

ـ          : عاً له كقولك    أو مضارِ ((: وقوله   ا مـضروباً  يا خيراً ِمن زيِد ، ويا ضارباً زيداً ، وي

  )٤( ))غالمه ، ويا حسناً وجه األِخ ، ويا ثالثةً وثالثني 

 املشاِبه للمضاِف من جهِة أنه من كلمتني ارتباطاً حىت صـار            ))املضارع((ِبـيعين  

 وكذا  ))خري((  من تتمةِ  ))ن زيدٍ ِم(( ، كاملضاِف مع املضاِف إليه ، فـ          األولِ الثاين من تتمةِ  

مـن   : [)٥(ة   قال ذو الرم   ، ))يا مضروباً غالمه  (( يف   ))غالمه(( و   ))ياضارباً زيداً (( يف   ))زيد((

  ] الطويل

  )٦(قْرق يترفماُء اهلَوى يرفَض أو             أَداراً  ِبحزوى ِهجِت للعِني عبرةً

                                                 
  .  ))املنقولة((: يف األصل )  1(

 وهو غلط وتصحيف ، وإن كان له معىن حسن ؛ ألن ما بعد              ))الِفع((ووقع يف كثري من النسخ      ((: قال ابن السيد    )  2(

  : هذا البيت يبطله ، وهو قوله 

  . يِدب على أحشائها كُلَّ ليلٍة             دبيب القرنىب يقْرو نقاً سهال 

  . ١٩٣ احللل ص ))فالبيت الثاين يدل على أنه ميدح امرأة ويهجو زوجها  

والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن أَن يكْتمن ما خلَق اللّه ِفي أَرحاِمِهن                ﴿ : من قوله تعاىل    )  3(

 من سـورة  ٢٢٨آية   [﴾ .. ِإصالَحاِإن كُن يؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادواْ       

 ] البقرة

  . ٦٧املفصل ص ) 4(

قطعة من احلبل اخلَِلق ، شاعر إسالمي ،        : هو غيالن بن عقبة بن مسعود بن حارثة ، وذو الرمة لقب له ، والرمة                )  5(

-١/١٠٦دب   ، وخزانـة األ    ٥٢٤ ، والشعر والشعراء     ٥٦٥ – ٢/٥٤٩انظر يف ترمجته طبقات فحول الشعراء       

١١٠  .  

 ، والنكت لألعلـم     ١/٤١٠ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٢/١٩٩ ، والكتاب    ٤٥٦البيت يف ديوانه ص     )  6(

  .  ٢/١٩٠ ، وخزانة األدب ١/٥٥٠
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  داراً((فنصب(( لفظاً       ؛ منكور ه اسمألن )ه قـال        التصاله مب   ؛ )١ه ، كأنأداراً : ا بعد

    .)٣(  ، فضارع املضاف )٢(مستقرةً ِبحزوى

  . وصف أنه نظر إىل داٍر بعينها عرف فيها من يِحب فهاج شوقُه وحزنه

   . )٤( موضع بعيِنه ))حزوى((و 

  . أراد به الدمع ؛ ألنه يبعثُه ))ماُء اهلَوى((و 

                                                 
ه،  ؛ ألنه منادى منكور يف اللفظ ، التصاله بارور بعده ووقوعه موقع صفت      )دار(الشاهد فيه نصب     ((: قال األعلم   ) 1(

  ))أداراً مستقرة حبزوى ، فجرى لفظه على التنكري وإن كان مقصوداً بالنداء ومعرفة يف التحـصيل                 : فكأنه قال   

 . ٣١١حتصيل عني الذهب ص 

إذا وصفت النكرة فمذهب البصريني أنه جيب نصبها قصدت واحداً بعينه أو ال ،              (( : ٣/١٢٠يف ارتشاف الضرب    ) 2(

النصب فيها ، ومذهب الفراء التفصيل بني أن يكون فيه ضمري غيبـة فيجـب               ومذهب الكسائي جواز الرفع و    

 ونقل ابـن    ))يا رجل ضربت زيداً     ((: يا رجالً ضرب زيداً ، أو ضمري خطاب فيجب الرفع حنو            ((: النصب حنو   

 فـإذا   )) كرميـاً  يا رجالً ((: النكرة املقصودة املوصوفة املناداة تؤثر العرب نصبها حنو         ((: مالك عن الفراء أنه قال      

 . ٣/٣٩٣شرح التسهيل  . ))أفردوا رفعوا أكثر ما ينصبون 

ذهب الرضي إىل أن املنادى املفرد النكرة إذا وصف جبملة أو ظرف فهو من الشبيه باملضاف ، وحكمه النـصب                    )  3(

وز جعله مفـرداً     شبيهاً باملضاف ، ألنه جي     – عنده   –معرفة جعلته أو نكرة ، أما إن وصف باملفرد فليس املتبوع            

 ، شرح   ))يا رجالً ظريفاً    ((: وال جيوز مع قصد التعريف      :  ، قال      ))يا رجل الظريف    ((: معرفة مستقالً ، فتقول     

. وما أنكره الرضي قد أجازه الفراء والكسائي وجعاله من الشبيه باملضاف كما نقل عنـهما                 . ١/١٣٥الكافية  

ووجهه أنه حيتمل أن يكون نقل إىل النداء        ((: ال الشيخ خالد األزهري     ق. وتبعهما ابن مالك وعدد من املتأخرين       

موصوفاً ، فبقي على ما كان عليه حني صارت الصفة له كاملعمول للعامل ، وكاملعطوف يف التسمية ، وتعريف                   

ح التـصري  . ))القصد ال يقدح يف هذا ، فإنه إمنا ورد على الصفة وموصوفها معاً ، ال على املوصـوف وحـده     

 ، واهلمـع    ١/٢٥٨ ، واإليضاح البـن احلاجـب        ٣٩٣ – ٣/٣٩٢وانظر شرح التسهيل البن مالك       . ٤/٢٤

  . ٣/١٣٨، وحاشية الصبان ٣/٣٩

: ، وقال اجلوهري    ٥/١٧٦) حزى(ذيب اللغة    . ))جبل من جبال الدهناء مررت به       : حزوى  ((: قال األزهري   )  4(

) . حـزا ( الصحاح   ))وهي رملة هلا مجهور عظيم تعلو تلك اجلماهري         اسم عجمة من عجم الدهناء ،       : حزوى  ((

  .  ٢/٢٥٥ ، ومعجم البلدان ٢/٤٤٣وانظر معجم ما استعجم 
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 علـي    لتفرِقهم عن زيِد بنِ    )١( ب متفرقاً ، ومنه سميت الراِفضةُ      يتصب ))يرفَض((و

  .  جوالنه يف العني ))ترقرقُه((و  .رضي اُهللا عنهما 

  ] من الوافر : [)٢(و بن ِقعاٍسوهذا خبالِف قَِول عمِر

 تيبالعلياِء ب تيما أَ   أال يا ب ِلكأَه بال حولَوتي٣(ت(  

   . )٤(فْه مبا بعده بناه على الضم ؛ ألنه مل يِص

غَيرك ، ولكين أؤثرك عليـه      /  أ ٦/يل بالعلياِء بيت    :  أي   ))بالعلْياِء بيت ((: وقولُه  

 حملبيت يف أهِلك.  

  ] من الوافر : [)٦( ما أنشده بعضهم لألحوص)٥(ومن الضرب األول

  )٧(الم علَيِك ورمحةُ اِهللا الس  رٍق ذاِت ِعأال يا نخلَةً من

                                                 
فرقة من الشيعة ، مسيت بذلك ألم لَما سألوا زيد بن علي بن احلسني عن رأيه يف أيب بكـر وعمـر                      : الرافضة  )    1(

 . ٣/١٣٦ضحى اإلسالم  .  ، فرفضه قوم منهم ، فسموا رافضة أحسن القولَ فيهما ، وترحم عليهما

 ، ويف حتصيل عني الذهب ص       ))قعاش(( : ١/٤٣٥ ، ويف شرح أبيات سيبويه البن السريايف         ))قعناس((: يف األصل   )  2(

ق البـن   انظر االشتقا .  ككتاب ؛ لكثرة املصادر اليت تنص على ذلك          ))ِقعاس(( ، والراجح أنه     ))قنعاس(( : ٣١٣

  . ٣/٥٥، وخزانة األدب ) قعس( ، ولسان العرب وتاج العروس ٢٣٦ ، واملؤتلف واملختلف ص ٤١٣دريد ص 

 ، وحتصيل عني    ١/٥٥٢ ، والنكت لألعلم     ١/٤٣٥ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢٠١البيت يف كتاب سيبويه     )  3(

  . ٣/٥٢  ، واخلزانة ٣١٣الذهب ص 

بالعلياء يل بيت ، وإمنا تركتـه       :  وصفاً ، ولكنه قال      ))بالعلياء((فإنه مل جيعل    (( : ٢/٢٠٢ب  قال سيبويه يف الكتا   )  4(

 .  الثاين ))بيت(( متعلق مبحذوف خرب لـ ))بالعلياء(( ؛ يعين أن ))لك

 . الشبيه باملضاف : أي )  5(

 ، ٢/٦٥٥ فحـول الـشعراء    انظر طبقـات  . هـ  ١٠٥هو عبد اهللا بن حممد بن عاصم ، شاعر أموي تويف سنة             )  6(

 . ٥١٨والشعر والشعراء ص 

وهو يف جمالس ثعلب     . ))هذا البيت ال أعلم ملن هو ، ونسبه قوم لألحوص           (( : ١٨٩قال ابن السيد يف احللل ص       )  7(

 ،  ٢/١٩٢ ،   ١/٣٩٩ ، واخلزانـة     ٢/٣٨٦ ، واخلصائص    ٢/٢٦٦ ،   ١/٣٢٦ ، وأصول ابن السراج      ٢٣٩ص  

 ؛ ألا نكرة موصوفة فضارعت املضاف ، فهي من باب املنـاى الـشبيه               ))خنلة(( والشاهد فيه نصب  . ٣/١٣١

 . باملضاف 
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نـزِل أحباِبه، وأراد   سلَّم عليها ؛ ألنها يف م     )١(ن يحبه ، و    عم ))خلِةالن((وكَىن بِـ   

  .خنلةً بعيِنها 

 وتمنع )٣( ، فلذلك تصرف امساً ملذكر)٢(  استفتاح ، وهي غري مركَّبٍة)) &Ÿωr ((و 

  . كانت علَماً ملؤنٍث الصرف إذا

ف على الضمِري يف    بلْ عطَ ((: وقدم املعطوف على املعطوِف عليه ، وقال ابن جين          

 )٤( )) مبتدأٌ ، فهـو يف نيـِة التقـدم         ))السالم(( ؛ ألنَّ    ))السالم((اجلار واروِر العائِد على     

  ] من الوافر: [شٍر ااشعي  ِب بن)٧(داش  البعيثَ ِخ)٦( قولُ جريٍر يهجو به )٥(وِمثلُه

  )٨(ماً ال أَبالَك واغِْتراباأَلُؤ  أَعبداً حلَّ يف شعبى غريباً 

                                                 
  . ))أو((:يف األصل  )  1(

هل هي مركبة أو بسيطة ؟ فقيل :  االستفتاحية ))&Ÿωr((واختلف يف (( : ٣٨٢ – ٣٨١قال املرادي يف اجلىن الداين )  2(

وإليه ذهب ابن مالك . هي بسيطة : وقيل . وإليه ذهب الزخمشري . ية  الناف))ال((مركبة من مهزة االستفهام و : 

 ))ليت(( و ))رب(( و ))إنَّ((ورد الشيخ أبو حيان دعوى التركيب بأن األصلَ عدمه ، وبأا قد وقعت قبل . 

 .  ٣٧٠ – ٤/٣٦٩ و مهع اهلوامع ٩٦وانظر املغين  . ))والنداء، وال يصلح النفي قبل شيء من ذلك 

  . ))امسا الدكر ((يف األصل  )  3(

  . ٢/٣٨٦اخلصائص )  4(

  : مثل قول ذي الرمة السابق وهو : أي )  5(

 ...............               ................................             أدراً حبزوى 

خالد بـن يزيـد     : س بن يزيد الكندي، وقيل      العبا: البعيث، وقيل   :اختلف يف املقصود باهلجاء يف هذا البيت فقيل       ) 6(

 .  ١٨٩–١٨٦/،وخزانة األدب ٣/٤٩،واملقاصد النحوية ١/٢٠١الكندي،انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف 

 ، وهو شاعر مشهور دخل بني جرير وغسان         ٢/٥٣٣ ، وما أثبته من طبقات فحول الشعراء         ))خراش  ((يف األصل   )  7(

 فنشب اهلجاء بينه وبني جرير ، مث استغاث البعيث بالفرزدق ، فنشب اهلجاء بني جرير   السليطي ، وأعان غسان ،    

  . ٢٧٩ ، ٢/١٨٨ ، واخلزانة ٣٨٨- ١/٣٨٦انظر طبقات الفحول .  والفرذدق وسقط البعيث 

 ؛ حيث استشهد به سيبويه على انتصاب املصدر النائب عن           ١/٣٣٩ ، والكتاب    ٦٥٠البيت يف ديوان جرير ص      )  8(

 ، ومعجـم البلـدان      ٨٦١،  ٧٩٩ ، ومعجم ما استعجم      ١/٢٠١فعله ، ويف شرح أبيات سيبويه البن السريايف         

   . ٢/١٨٣، واخلزانة ) شعىب(

 .   ألنه نكرة وصفت باجلملة بعدها فضارع بذلك املضاف ))عبداً((       والشاهد فيه نصب 
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 ثَ((لُقِّبِعيالب((ببيٍت قالَه  )١(  .  

  :وقبلَه 

  )٢(على الِكندي تلتهب الِتهابا               ستطْلُع من ذُرى شعبى قَواٍف 

   .)٣( بلَد من بالِد فَزارة ))شعبى((و ،   نزلَ))حلَّ((

  . البِعيثَ ، يوبخه على ما يستعملُه من اللُّؤِم يف حاِل اغتراِبه يعين بالعبِد

  .  منصوب ؛ ألنه طالَ لوصِفه باجلملِة بعده))عبداً((و 

:  حاالً ، وتقديره     ))اًعبد((، وجيوز أنْ يكونَ     ) حلَّ( حالٌ من الضمِري يف      ))غَريباً((و  

   . )٤(وتكون اهلمزةُ للتوبيخ ، وكالمها قولُ سيبويه! أَتفْخر عبداً ؟

  . لإلنكاِر )٥(واهلمزةُ الثانيةُ 

   . )٦( )) اغِْترابا((  منصوب على املصدِر ، وكذا ))لُؤماً((و 

   .))ال(( نصب بـ ))ال أبالَك((و

                                                 
  :وهو قوله )  1(

                 أُِمرت ِحبايل كُلَّ ِمرِتها شزراتبعثَ ِمني ما تبعثَّ بعدما   

، ٢/٥٣٣انظر طبقات الفحول    .  يذكُر أنه قال الشعر بعد أن كبر وأسن واشتد رأيه وعزمه ، وكان هذا أولَّ شعٍر قاله                  

  . ٢/٤٤٢واملزهر للسيوطي 

  . ٢/١٨٧ واخلزانة  ،١/٢٠١ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف ٦٥٠ديوان جرير )  2(

 : ٧٩٩ويف معجم ما اسـتعجم        . ))واٍد أو موضع  :  شعبى   (( ١/٢٠١قال ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه        )  3(

 ))شـعبى (( : ١/٥٠٣) شعب: ( ، ويف اللسان     ))شعىب  : شعبى جبيالت متشعبة ، ولذلك قيل       : قال يعقوب   ((

 . ٢/١٨٦ ، واخلزانة ٣/٣٤٦لبلدان وانظر معجم ا . ))موضع يف جبل طيء 

  . ٣٣٩ / ١الكتاب )  4(

  . )) ألؤماً ((يريد اهلمزة يف )  5(

أَتلْؤم لُؤماً وأَتغتِرب اغتراباً  ، وحذَف الفعلني يف هذا الباب ؛ ألم جعلوه بدالً من اللفـظ             :يقول  ((: قال سيبويه   )  6(

  . ١/٣٣٩تاب  الك))بالفعل ، وهو كثري يف كالم العرب 
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)) ِمن ((إليه ما قبلَه بواسطة     ومثَّلَ يف األوِل باملضاِف     
؛ ألنه أقعد شـبهاً مـن        )١(

رةٌ حبرِف اجلرى أنَّ اإلضافةَ مقدره ، أال ت٢(األمثلِة بعد(.   

     ثَّلَ ثانياً مبا عملَ ما قبروِر ، إذْ كلُّ واحـٍد منـهما            )٣(لَه نصباً   ومه أخو ا؛ ألن 

  .وصلَ الفعلُ إليه من جهِة غريه 

 ؛ ألنه أبعد شبهاً مما تقـدم ؛ إذ          )٤(ه رفعاً   ما قبلَ /  ب   ٦/  ثالثاً مبا عملَ فيه      ومثَّلَ

لْ على عالمة الرفِع يف اإلعـراب منـصوب وال          مِه، ولذلك مل يحم   املرفوع منفرد حبكْ  

٥(جمرور(.   

 يف الثـاين     يعملْ ألنَّ األولَ مل   ؛    )) ه األخِ يا حسناً وج   ((: ومثَّل راِبعاً بقوله    

 على التـشبيه     منصوب    ))  وجه األخ   ((  أال ترى أنَّ    ،    بل فرعياً  ،  عمالً أصلياً     

                                                 
 ، جعل الزخمشري ما اجنَر حبرف جٍر ظاهٍر شبيهاً باملضاف إليه ، وهو عند سيبويه                ))يا خرياً ِمن زيدٍ   ((: وهو قوله   )  1(

بـشيٍء لـيس باسـم وال    :  واعلم أن املضاف إليه ينجر بثالثة أشياء (( ١/٤١٩قال يف الكتاب  . مضاف إليه  

مررت بعبـد   : فأما الذي ليس باسم وال ظرف ، فقولك         .  ال يكون ظرفاً     ظرف، وبشيٍء يكون ظرفاً ، وباسم     

   .٢/٥٨٨ ، وشرح الكافية ملصنفها ٤/١٣٦انظر املقتضب . وتبعه املربد وابن احلاجب  .  ))...اهللا 

ف إليه  لكنه خالف ما هو املشهور اآلن من اصطالح القوم ، فإنه إذا أطلق لفظ املضا              ((: وقال الرضي تعليقاً على ذلك      

: يف  ) زيـداً (أريد ما اجنر بإضافة اسم إليه حبذف التنوين من األول لإلضافة ، وأما من حيث اللغة فال شك أن                    

  .  ١/٢٧٢شرح الكافية  . ))مررت بزيد ، مضاف إليه إذْ أضيف إليه املرور بواسطة حرف اجلر 

 ،  ))خاتم ِفضةٍ ((:   كما يف     )) ِمن   ((مالٌ لزيٍد ، ومبعىن     :  أي   ))مالُ زيدٍ ((: تقدر اإلضافة احملضة مبعىن الالم كما يف        ) 2(

 انظـر    ].سورة سبأ ) ٣٣ ([﴾   بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر      ﴿:  كما يف قوله تعاىل      ))يف((خامتٌ من ِفضٍة ، ومبعىن      : أي  

 .  ٣/٢٢١ ، وشرح التسهيل البن مالك ١١٩ ، واملفصل ص ٢/٥األصول البن السراج 

  . )) يا ضارباً زيداً ((: وهو قوله )  3(

  . )) يا مضروباً غالمه ((: وهو قوله )  4(

أن عالمة الرفع األصلية وهي الضمة خمتصة به ، وال تأيت عالمةً لغري الرفع خبالف عالميت النصب واجلر ومها                   : أي  )  5(

مررت بأمحد ، وقـد تـأيت    : منوع من الصرف حنو     الفتحة والكسرة ؛ إذ قد تأيت الفتحة عالمةً للجر كما يف امل           

  . كافأت الطالباِت اتهداِت : الكسرةُ عالمةً للنصب كما يف مجع املؤنث السامل حنو 

  . ٤/١١٥       انظر أمايل ابن احلاجب 
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 يـا مـضروباً   (( :  ، ومل ينب مناب أصٍل يف باب اإلعراب ، وهذا خبالف              )١(باملفعوِل  

   . )٤(علٌ  فا)٣( وعند فَخِر خوارزم . )٢(، فإنه ناب عن الفاعل على رأٍْي))غالمه

 لْ وهو أضعف املراتب ؛ ألنَّ األولَ من االمسني مل يعم )٥(باملعطوِف: ومثَّل خاِمساً   

مل يعملْ لفظاً     ، خبالِف األمثلِة السابقة ؛ فإنَّ املنادى فيها إنْ         يف الثاين ، ال لفظاً وال حمالً      

ثلةَ مع احتاِدها يف القصد ، اللَّهـم إال أنْ          ر األم  ، وإياك أنْ تتوهم أنه يكْثِ      فقد عملَ حمالً  

ر األمثلةَ عند من نظـر يف كتابـه    يكونَ الباب مساعياً غير مضبوٍط ِبضابٍط ، فحينئٍذ يكثِ        

  . معظَِمه 

   قوِلك     : فإنْ قلت بني يا ثالثةً وثالثني  ((ما الفرق((   وبني ))  ووعمر ؟ فإنَّ يف    ))يا زيد 

  . ومعطوفاً عليه الصورتني معطوفاً

  قلت :    هذان كُلُّ واحٍد منهما مفرعلى حياله     د متوهي   ،   ولذلك يصح :))  يا زيد

 رِ    ))يا ثالثةُ ويا ثالثون   ((:  وال تقول     ، ))وويا عمرأن جتعلَ كلَّ    ؛ ألنك مل ت واحٍد منهما   د 

يا ضارباً  ((ا النصب كما لزم     مه فلزِ ))ثالثةَ عشر ((:  ، فصار مبنـزلِة قوِلك      )٦(على ِحياله   

                                                 
. تعريف املميـز    هذا عند البصريني ، أما عند الكوفيني فمنصوب على التمييز كما كان يف النكرة ، ألم جيوزون                  ) 1(

  .  ٢/٢٠٥ ، والفوائد الضيائية ٢/٢١٠انظر شرح الكافية للرضي 

 . هذا هو املشهور ؛ ألن اسم املفعول يعمل عملَ الفعل املبين للمجهول )  2(

 . ٢/٢٧٩ ، وبغية الوعاة ٣/٢٦٧انظر إنباه الرواة .  لقب آخر للزخمشري))فخر خوارزم(()  3(

   .٢٨٤انظر املفصل ص ) 4(

فإن مسيت ما وجعلتـهما     ((:  ، وقد أوضح ابن يعيش وجه املضارعة فيه بقوله           )) يا ثالثةً وثالثني   ((: وهو قوله   )  5(

علماً نصبتهما ، كما لو مسيت بزيد وعمرو ؛ ألنك جعلتهما بإزاء حقيقة واحدة ، فكان الثاين من متـام األول                     

 ))يا خرياً من زيـد    : األول عامل يف الثاين ، فانتصب كما ينتصب         وتابعاً له يف إعرابه بإشراك الواو ، فصار كأن          

  . ١/١٢٨شرح املفصل 

 إىل أن وجه املضارعة فيه كونه مفرداً من حيث املعىن مركباً من حيـث اللفـظ                 ١/٣٢٧وذهب اخلوارزمي يف التخمري     

 . الظاهر

 .. ١/١٢٢ للرضى  ، وشرح الكافية١/١٢٨ ، وشرح ابن يعيش ٢٢٥ – ٤/٢٢٤انظر املقتضب )  6(
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 فـ  ))ثالثةً وثالثيناه  وا((:  ولذلك حلقت اآلِخر منهما أِلف الندبِة فقيلَ          حني طالَ ،   ))زيداً

))يا ثالثةُ والثالثون  (( :د قوماً عددهم هذا العدد قال     ، ولو أرا   اسم رجٍل    ))ثالثةً وثالثني ((
)١( 

  .  به صار شيئاً واحداً كزيٍد ميتر ، أما إذا س واحٍد منهما شيٌء آخألنَّ كلَّ

  ] : من الطويل  [:أو نكرةً كقوله ((: وقَولُه 

نلِّغفَب تضرا عفيا راكباً إم((
  / أ٧ /)٣(نداماي ِمن نجرانَ أَنْ ال تالِقيا           )٢(

ته تيم الالِت ، سر ؛ أَ الكُالِب ، وكان أُِسر يوم)٤(البيت لعبِد يغوثَ بِن احلارث

، تلَه  ، فعرض عليهم ِفداًء ألف ناقٍة ، فأبوا إال قَ)٥(طلبونه بدِم رجٍل منهم وكانوا ي

يلوم وه لينوح على نفِسه ولُّهم ، وسأهلَم أن يخ أنْ يهجووكانوا قد شدوا لسانه خمافةَ

  .فخلَّوا عنه ، فقال هذه القصيدةَ يهجوهم  &ωr  أصحابه ، وعِهد إليهم 

 وهو خالف   –إنه ال خيتص براكِب البعري      : وقد قيل   ،   فاعٍل   اسم : ))الراِكب((و  

 مجٍع ال مجع ، لتصغريه       اسم ))ركْب((و   . )٦( وإنما يكونُ كذلك عند القرائن     –املشهور  

                                                 
يا ثالثةُ وثالثون ، وإنْ شـئت  : فإن ناديت مجاعة هذه عدم قلت       (( : ١/١٢٨قال ابن يعيش يف شرحه للمفصل     )  1(

    واحلارثُ واحلارثَ ، فالرفع عطـف علـى اللفـظ            : يا ثالثةُ وثالثني ، كما تقول       : نصبت الثاين فقلت يا زيد

 .  ))متغايران والنصب عطف على احملل ، ألما امسان 

  . ٦٧املفصل ص )  2(

 ،  ٤/٢٠٤ ، واملقتـضب     ٢/٢٠٠ ، والكتاب    ٣١٥ ، وشرحها البن األنباري ص       ١٥٦البيت يف املفضليات ص     )  3(

  . ١/١٢٨وشرح ابن يعيش 

وهو عبد يغوث بن احلارث بن وقاص احلارثي القحطاين ، شـاعر            .  ولعله سهو    ))بن عبد احلارث    ((: يف األصل   )  4(

هلي ، فارس سيد لقومه بين احلارث بن كعب ، وكان قائدهم يف يوم الكُالب الثاين إىل بين متيم ، ويف ذلـك       جا

 . ٢٠٣ – ٢/٢٠٢ ، واخلزانة ١٦/٢٥٤ ، واألغاين ١٥٥انظر املفضليات . اليوم أُِسر فقتل 

  . ٢/١٩٥ ، ١/٤١٢انظر اخلزانة . هو النعمان بن جساس ) 5(

قال .. مر بنا راكب إذا كان على بعري خاصةً         : تقول: قال ابن السكيِت وغريه      : ١/٤٢٩) كبر(جاء يف اللسان    ) 6(

هذا :إمنا يريد إذا مل تِضفْه ، فإنْ أضفته جاز أن يكون للبعري واحلمار والفرس والبغل وحنو ذلك؛ فتقول                 : ابن بري   

 . ركب وركْبان : تصباإلبل ملتضفه ،كقولك فإن أتيت جبمٍع خي. راكب مجٍل ، وراكب فرٍس ، وراكب محاٍر 
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:  )٢( ﴾والركْب أَسفَلَ ِمنكُم    ﴿  : ىل  قال املفسرون يف قوله تعا     ، وقد    )١( ))ركَيب((على  

  هم كانوا أصحاب٣(يٍل خ إن(  وي ، ان  جمكْبعلى ر البحرِ .  ع كَّـاب ، وال      وراكبه رمجع 

  .ركْب  : يقَاُل فيهم 

   .))إما(( ، وهو يف موضِع جزم بـ )٤( تعرضت ))عرضت((ومعىن 

نون يف موضِع جزٍم باجلواِب ، والوقـف علـى النـون             أمر مؤكَّد بال   ))غنبلِّ((و  

  . )٥(باألِلف
                                                 

 حيث ورد السماع بـذلك يف قـول         ))ركيب(( اسم مجع ال مجع لتصغريه على        ))ركْباً((أكثر أهل اللغة على أن      )  1(

  : أحيحة بن اجلالح 

  أَخشى ركَيباً ورجيالً عادياً      بنيـته ِمن عصبٍة ِمن ماِليا       

  :ر وقول اآلخ

  إىل أهِل ناٍر ِمن أُناٍس بأسودا    وأين ركَيب واضعون رحالَهم    

ولو كان مجعاً لرد إىل الواحد وصغر عليه ، مث تلحقه الواو والنون إن كان مذكراً ، واأللف والتاء إذا كان مؤنثاً ؛ فيقال                        

  . رويكبون و رويكبات : 

أما قول أيب   ((: قال ابن يعيش     . ))رويكبون((:  وتصغريه على مذهبه     ))كبرا((وذهب أبو احلسن األخفش إىل أنه مجع        

   . ٥/٧٧شرح املفصل  . )) فهو شيء يقوله على مقتضى قياس مذهبه واملسموع غريه ))رويكبون((: احلسن

 ،  ٢/٢٢٤ ، والفريـد للمنتجـب       ٢/٦٢٥، والتبيان للعكـربي     ) ركب( ، والصحاح    ١/٣٨٨وانظر البيان لألنباري    

  . ١/٤٢٩اللسان و

 .  من سورة األنفال ٤٢من اآلية )  2(

احملرر الوجيز   . ))بإمجاع املفسرين ِعير أيب سفيان ، وال يقال ركْب إال ِلركَّاِب اإلبل             : والركْب  ((: قال ابن عطية    )  3(

  . أصحاب اإلبل يف السفر دون الدواب : الركْب ) : ركب(ويف الصحاح  . ٢/٥٣٢

  :وأرى أن الركْب قد يكون للخيل واإلبل ، قال السليك بن السلكة ، وكان فرسه قد عِطب أو عِقر :  ابن منظور وقال

  إذا ما الركْب يف نهٍب أغاروا    وما يدريك ما فقري إليه 

  . ١/٤٢٩) ركب ( اللسان  

 ))عرضـت ((: وقيـل    . ))كة واملدينة وما حوهلا   إذا أتى العروض وهي م    : عرض الرجلُ   (() : عرض(يف الصحاح   )  4(

 تروظَه تضرع٢/١٩٨وخزانة األدب ) عرض(انظر القاموس احمليط . مبعىن ت . 

انظـر سـر    . يعين أن نون التوكيد اخلفيفة إذا انفتح ما قبلها ووقفت عليها تبدهلا ألفاً ، وذلك لشبهها بـالتنوين                   ) 5(

 . ٣/٢٢٦شرح األمشوين  ، و٢/٦٧٨الصناعة البن جىن 
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الـصاحب علـى   :  مجع ندمان ، وهو الصاِحب على اخلمِر ، وقيلَ           )) ندامى ((و  

    خمفَّفةٌ من الثَّقيلة ،    ))أنْ((و   . )) غنبلِّ (( مفعول   )) ندامى ((والندمي كالندمان ، و     . اإلطالق  

ال تالقي لنا   :  حمذوف تقديره    ))ال(( ، واأللف للقافية ، وخرب       ))ال(( مفتوح مع    )) القيات ((و  

ـ      )) أنْ ((و) . أنْ(  اجلملةُ خرب لـ      )١ (]و[،   ، وأراد  )) بلِّغن (( وما عملت فيه مفعولٌ ثاٍن ل

 ، وكان   )) نداماي ((احلاِل  ِمن     يف موضِع    )) ِمن نجرانَ  ((و   .ِمن أهِل جنرانَ ، وهي بلْدةٌ     

   . )٢(أهلُ جنرانَ نصارى

 بصن راكٍب ((وشاِهده ((لَم ه نكرةً لَا جع .  

 ِبفاملش: فإنْ قلتِعلَ مع ق للمضاِفهنكرةً ؟ فهال ج النكرِة سِم أليس .  

 بعيِنههو على لفِظ: قلت ه مقصود٣( النكرِة ، ويف املعىن معرفةٌ ؛ ألن( .  

   فإنْ قلت :      فرص ب٧/يا ضاربةً   ((:  يف قولك    ))ضاِربةً((فلو كان معرفةً المتنع /

))زيداً
يا امرأةً ضاربةً زيـداً ،      :  صفةً ملوصوٍف حمذوٍف تقديره      ))ضاربةً(( وأنت جتعلُ    )٤(

  . ليصح إعمالُ اسِم الفاِعِل 

  ةِ   : قلتلميالع تعريف منعن    إمنا ي ه صفةً للنكرِة فال        ، وهذا تعريفا كونداٍء ، وأم

يـا ذاهبـاً     ((:   ، ولذلك تنصب احلالُ عنه يف حنو          )٥( حينئٍذ معرفةٌ  )) امرأةٌ ((نِسلِّم ، بل    

                                                 
 . تتمة يستقيم ا الكالم )  1(

)2 ( ِري٥٧٤ – ٥٧٣انظر الروض املعطار للحمي . 

يا خرياً من زيـد     ((وذلك قولك   ((: ذكر ابن السراج أن الشبيه باملضاف قد يكون معرفة ، وقد يكون نكرة قال               )  3(

مجيع هذا منـصوب ،     .  وما أشبهه    ))يا قائماً يف الدار   (( و   ))يا عشرون رجالً  (( ، و    ))يا ضارباً رجالً  (( ، و    ))أقبل

األصول يف النحـو     . ))إذا أقبلت على واحد فخاطبته وقدرت التعريف ، وإن أردت التنكري فهو أيضاً منصوب             

  . ١/١٣٥ ، وشرح الكافية للرضي ٢٤٩ – ٢٤٨ ، وانظر اإليضاح أليب علي الفارسي ص ١/٣٤٤

 . انظر التعليق السابق . ن يكون معرفة وأن يكون نكرة املنادى هنا حيتمل أ) 4(

 هو معرفة بدليل نعته مبعرفة ، وال يقال موصوفه املقدر نكرة ؛ ألنـه        ))يا طالعاً جبالً  (( : ٣/١٤٠يف حاشية الصبان    ) 5(

  . ))تنوسي بإقامته مقامه ، ولذلك كان املنادى دون املوصوف املقدر ، قاله الشنواين 
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يا لطيفـاً  : ـ وأنت تريد اهللا  ـ ، ولذلك تقولُ  )١( ))يا واقفاً متحيراً(( ، أو ))الًمستعِج

  .بالعباِد ، ويا مسيعاً للدعاِء 

يا زيـد ، أو يـا       :  كقولك   ، إذا كان مفرداً معرفةً     محالًوانتصابه   ((: ه  وقولُ

ها الرجلُغالم٢( )) ، ويا أي( .  

  .إنما امتنع انتصاب هذه األمثلِة لفظاً ؛ ألنَّ االسم فيها يكونُ مبنياً 

 ةُ بنائه ؟ما علَّ: فإنْ قلت  

  ر : قلته باملضمهمضاٍف ، واألصلُ يف كلِّ      باً يف كوِنه خماطَ   )٣(شب خماطٍَب أنْ    غري 

  .يذْكَر بضمِري اخلطاب 

 للمضاِف مثلُه: فإنْ قلت واملشاِبه فاملضاف.  

  ٤(بل يفارقُه : قلت(             وأنَّ تعريفَه باخلطاِب ، وتعريـف ، ضافال ي يف أنّ املضمر 

 أنه مفتِقر إىل مـا بعـده   )٥(] يف[ويشترك املضاف واملشبه باملضاف   . املضاِف باإلضافة   

ر  . ِرخبالف املضماملضم موقع ها ال تقعأن ٦(وأيضاً النكرةُ الشائعة ، فواضح(.   

                                                 
كما ))واقف(( و   )) ذاهب   (( حاالن من الضمري املستتر يف اسم الفاعل         ))متحرياً(( و   )) مستعجالً ((إن  : أن يقال ميكن  ) 1(

ـ ))يرجى لكُلِّ عظيٍم  ياعظيماً((: ـ من قوله صلى اهللا عليه وسلم )) يرجى لكل عظيم((قيل يف مجلة إا حـال  : 

 . ٢٦–٤/٢٥وانظر التصريح.هذين املثالني على ما ذهب إليهوعليه فال دليل يف .من الضمري املستتر يف الوصف

انظـر  .  معرفة ؛ ألنه تعرف بالقصد واإلقبال    ))يا غالم (( ، وقد عد املنادى النكرة املقصودة يف حنو          ٦٨املفصل ص   ) 2(

 . ٤/١٧ ، وأوضح املسالك ٣/٣٩٢شرح التسهيل البن مالك 

  .ملضارعته لألصوات ، وقيل  غري ذلك : وقيل . اب علة بنائه أنه أشبه كاف اخلط: وقيل )  3(

 ، واإلنـصاف    ٨٣انظر تفصيل  ذلك يف أمـايل الزجـاجي ص           . وذهب الكوفيون إىل أنه معرب مرفوع بغري تنوين         

 . ٣/٣٨ ، ومهع اهلوامع ٢/٨٧ ، وشرح اجلمل البن عصفور ٢٢٦ – ٢٢٤ ، وأسرار العربية ١/٣٢٣

 . يه باملضاف املضمريفارق املضاف والشب: أي )  4(

 .تتمة يستقيم ا الكالم )  5(

انظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور      . ألا قد نقص شبهها  باملضمر من جهة أا نكرة واملضمر إمنا هو معرفة               )  6(

٢/٨٧ .  
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  ، قالَ ابـن     مراجعةُ ذلك يف ضرورِة الشعرِ     ه موضع املضمرِ  ومما يدلُّ على وقوعِ   

  ] من الرجز : [)١(دارةَ 

  ٍع يا أَنتاـيا مـر يا ابن واق

  )٢(نت الذي طلَّقت عام جعتاأَ

  :ويروى 

رجايا أَبتٍر يا أَنجأَب ٣( بن(  

 يا هذا أنت  :  ، والتقدير     حمذوف  ليس مبنادى ، بل املنادى     ))أنت((إنَّ  : وقد قيل   

أو املخاطب أو املراد ٤(املعين( .   

 ِن: فإنْ قلتب على حركة ِفلم ؟)٥(ي   

                                                 
 وامسها سـيقاء ،     :لقب أمه   : هو سامل بن مسافع بن عقبة بن يربوع الغطفاين ، ودارة لقب جده يربوع ، وقيل                 )  1(

   . ١٤٥ – ٢/١٤٤ ، واخلزانة ١٦٦انظر معجم الشعراء . شاعر خمضرم ، كان رجالً هجاء وبسببه قتل 

        والبيتان من أرجوزة له يهجو ا مرة بن واقع الفزاري ، وكان قد طلق امرأته يف سنة جدب ، فلما أحيـا أراد                       

 . ١/١٥١ ، والدرر اللوامع ١٤٦-٢/١٤١ ، واخلزانة ١/٣٦٧ انظر شرح احلماسة للتربيزي. مراجعتها فأبت 

 ، وقد   ١/١٣٠ ، وابن يعيش     ١/٢٥٣ ، وابن احلاجب يف شرح املفصل        ١/٣٢٥هذه رواية األنباري يف اإلنصاف      )  2(

  . ٢/١٤٠صوا البغدادي يف اخلزانة 

   . ٤٤١ ، والعكربي يف التبيني ١/٣٥٩هذه رواية ابن جين يف سر الصناعة ) 3(

   :٢/٣٠١     ورواه ابن الشجري يف أماليه 

  يا أقرع بن حابٍس يا أنتا

   .٥٠٦،  وأبو حيان يف تذكرة النحاة ص ١/١٧٦ ، واملقرب ٢/٨٧   وكذا ابن عصفور يف شرح اجلمل 

  . ))وهو وهم((:  بقوله ٢/١٤٠ إىل األحوص ورد عليه البغدادي يف اخلزانة ٤/٢٣٢   ونسبه العيين يف املقاصد النحوية    

  . ٢١٦وانظر ملحقات ديوان األحوص 

  . ١٢ – ٤/١١ ، والتصريح ١/٢٥٣انظر اإليضاح البن احلاجب )  4(

وهو الضمة يف املفرد ، واجلمع املكسر ، ومجع املؤنث السامل ، واأللف             : يبىن العلم املفرد على ما يرفع به ، لفظاً          )  5(

  . ٣/٣٨اهلمع .يف املقصور واملنقوص وما كان مبنياً قبل النداء : امل، أو تقديراًيف املثىن ، والواو يف مجع املذكر الس
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  الـذي ال                ألنَّ  : قلت إذْ له أصلٌ يف التمكُّن ، وإذا كان االسم ، البناَء فيه عارض

   .)٢( أجدر )١(يفارقُه البناُء يبنى على احلركِة فما يعِرض فيه البناُء 

  فلم كانت احلركةُ ضمةً ؟:  قلت / أ٨ /فإنْ

  ك بأشرِف احل   : قلترفح اإلعراب فقد ه اسم؟ ا حركةَ الفاعِلركاِت ، أال تراهألن

وقد أشار اخلليلُ    . )٤( ِمن حيثُ إنه مفرد مثلُه معرفةٌ        )٣() بعد(و  ) قَبلُ(أو ألنه شبيه بـ     

هـو  ((كما نـصبوا    ،نصبوا املضاف والنكرةَ املمطولةَ حني طال الكالم        : إىل هذا فقال    

لَك(( و   ))قَب كدعهو ب(( ،       كما رفعوا ورفعوا املفرد ))ُل(( و   ))قَبدعب(( ،      ، هما واحـدوِضعوم 

   .)٥( ))بعد(( و ))قَبلُ((وتركوا التنوين يف املفرِد كما تركوه يف 

     ٦(وهذا من اخلليل تقريب(         رى أن العلّةَ يف بناءأال ت ، ))ُل(( و   ))قبدعب((  نا مه تـضم

 فإنه مل يكن مضافاً قـطُّ ، وال         )) زيد يا((: معىن اإلضافِة، واملعنى على اإلضافِة ، خبالف        

:  حيثُ كانَ األصـلُ  ـفِلم عدلُوا عن لفِظ املضمِر  : فإنْ قلت . )٧(املعنى على اإلضافِة 

  اديكِر املنفصِل املنصوِب ، بأنْ قالوا ـأُنلُوا إىل املضمدِر ، وهال عاك((:  إىل املظهيا إي(( 

                                                 
   .)) لبنا((يف األصل )  1(

أما حتريكه فألن له أصالً يف التمكن فوجب أن مييز عما بين وال أصل له يف التمكن فبين علـى                    ((: قال ابن يعيش    )  2(

وانظـر   . ١/١٣٠ شرح املفـصل     ))ريمها مما مل يكن له سابقة إعراب      وغ) كَم(و  ) من(حركة متييزاً له عن مثل      

 . ١٣٤ – ٢/١٣٣اإليضاح البن احلاجب 

  . ١/٣٢٦انظر اإلنصاف . ذكر األنباري سببني آخرين لبنائه على الضم )  3(

 تعربـان مـضافتني   ))عدب(( و  ))قبل((املنادى إذا أضيف أو نكِّر أعرب ، وإذا أُفرد بين ، كما أن              ((: قال ابن يعيش    ) 4(

. )) على الضم كذلك املنادى املفرد يبىن على الضم))بعد(( و ))قبل((ومنكورتني ، وتبنيان يف غري ذلك ، فكما بين        

  . ١/١٣٠شرح املفصل 

  .  ٤/٢٠٦وانظر املقتضب  . ١٩٩ ، ٢/١٨٣الكتاب )  5(

  . ١/٢٥٦اإليضاح . أورد ابن احلاجب رأي اخلليل هذا ووصفه بالضعف )  6(

 وأن األلف املزيدة يف آخره مبنـزلة املضاف إليه ، فلما           ))يا زيداه ((: ذهب الفراء إىل أن األصل يف النداء أن يقال          )  7(

  . ٣٢٤ – ١/٣٢٣انظر اإلنصاف  . ))يعد(( و ))قبل((حذفوها بنوه على الضم كما إذا حذف املضاف إليه من 
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 مع أنَّ املنفصلَ واملتصلَ مـن       ))إياك من األسدِ  ((  و    ))إياي والشر ((: كما عدلوا يف قوهلم     

  .باٍب واحٍد   

  و          : قلت ، كَرهوا ذلك من حيثُ إنَّ النداَء خطاب))فكرهـوا    ))إياك ، خطاب  

  . اجلمع بينهما ، وال جيتمع على االسِم تعريفان من جنٍس واحٍد

 ال: فإنْ قلت وا االسمفقد ناد علَم.  

  عنه بقويل     : قلت ٍس واِحدٍ   ((: خرج اجلوابِريفان من ِجنعقال      ))ت نومنهم م ،  :

   .)١(إنه ينكَّر مث ينادى

ومِته ، قال        نبقى على علميه إىل كون      :  قال يفْضي تنكريفرزدق((لئال ي((   حـني 

ن مشار ه ليس كذلك        ودياِهللا        ، وإىل الت   )٢(كاً يف امسه ، وإن اسـم شريِك فيما إذا نودي

 تعريف اإلضـافِة وتعريـِف       وقد مجعوا يف املضاف بني       .)٣(تعاىل فإنه ال مشاركَةَ فيه    

  .النداِء

   حرِف            : فإنْ قلت بني جمعفُها بالالم ، وال يعربالنداِء النكرةَ كما ت فعرك تفإن

 اجلمع بني تعريفني ، فينبغي أنْ يقدر تـنكري          لئال يفضي إىل  / ب٨/النداِء والِم التعريِف    

   .)٤(العلِم مث ينادى ، وقد قال هذا يف حواشي املفصل
                                                 

 ٢٤٥القول إىل املربد ، وبه قال الفارسـي يف اإليـضاح العـضدي ص     هذا ١/١٢٩نسب ابن يعيش يف شرحه     )  1(

 .. ١٦٦-٢/١٦٥وانظر التصريح . ووافقهما ابن يعيش  . ٢حاشية

. ٣/٣٩٢شرح التسهيل   .  ، وتبعه ابن مالك يف استدامة تعريف العلمية          ١/٣٣٠هو قول ابن السراج يف األصول       )  2(

 الزم ؛ ألنه ليس ممتنعاً أن يسمي الرجل ابنه أو عبده الساعةَ فرزدقـاً               وما أورده أبو بكر فغري    ((: وقال ابن يعيش    

  .   ١/١٢٩شرح املفصل  . ))فتحصل الشركة بالقوة واالستعداد 

على أنه لـو علـم اجتمـاع    ((: ذكر ابن مالك أنه ال يلزم من دخول النداء على معرفة اجتماع تعريفني ، وقال               )  3(

 لآلخر ، ومسوقاً لزيادة الوضوح ، كما تساق الصفة لذلك ، ويكون ذلك نظـري                تعريفني جلعل أحدمها مؤكداً   

   .  ١/١٤٢وانظر شرح الكافية للرضي  . ٣/٣٩٢ شرح التسهيل ))علَّامة ودواري: اجتماع دليلي املبالغة يف 

ل طلب اإلصغاء إللقاء    ليس املقصود من النداء التعريف ب     (( : ٢/١٦٥وقال الشيخ يس العلمي يف حاشيته على التصريح         

  .  ))الكالم إليه ، فال حاجة إىل تنكري املنادى 

 . ب ٩٧حواشي املفصل للزخمشري لوحة )  4(
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  التعريِف اإلضايفَّ مـع قيـاِم              : قلت لْعليس ذلك مبستطاٍع يف املضاِف ؛ ألنَّ خ

     فما عرٍر ، وإنمتصو مقص      اإلضافِة غري ها صارتودةً ، ولذلك كان     النداُء النكرةَ ؛ ألن

   .  )١( افتِد خمنوق: معرفةً مع فقِد حرِف النداِء إذا قُصدت حنو 

 فمعلَّلٌ بأنَّ حرف النداِء     )٢(وأما كونهم مل جيمعوا بني حرِف النداِء والِم التعريفِ        

    هالتعريِف للع هما للتناقض    ِدللِخطاِب ، والمبين اجلمع همـا  )٣( ال للتماثُِل  فامتنعأو ألن ، 

اتفقا يف أنَّ كلَّ واحٍد منهما حرف يفيد التعريف بشرِطه  ، ولذلَك مل يِفد حرف النداِء                 

 اإلشارِة  التعريف مع النكرِة الشائعِة ، والذي يقطع الشغب يف هذا املقاِم أنهم نادوا أمساءَ             

تنكري ه ال ميكنشرطاً مع أن ى ها ، ولو كان التنكرينادأنْ ت ملا صح .  

 عـرف ألنه ي  ؛    ))يا غالم ((ألنه معرفةٌ قبلَ النداِء ، وثنى بـ         ؛   ))يا زيد ((ومثَّلَ بـ   

  ]من السريع [ :)٤(ماح بالنداِء ، قال الطِِّر

  )٥(قْوت بعد أَصراِمها        عاماً وما يعِنيك ِمن عاِمها يا دار أَ

 يف موضِع الوصـِف ، وإنمـا        ))أَقْوت((ب إال أنه مل جيعلْ      اهر أنْ ينصِ  وكان الظ 

أقْوت هذه الدار بعد أصراِمها،  أي       : ها ويخربه عنها ، فقال      ، مث أخذَ يخاِطب غري    ناداها

إقوائها وجعلَ مدةَ   .  ، واحدها ِصرم   )٦(اجلماعات   : ))اَألصرام((أقفرت بعد أهِلها ، و      : 
                                                 

قاله شخص وقع يف الليل على      ((: قال الرضي   . مثل يضرب يف احلث على ختليص الرجل نفسه من األذى والشدة            )  1(

: الليل طويل وأنت مقمر ، أي       : ِد خمنوق ، فقال له سليك       افت: سليك بن سلكة وهو نائم مستلٍق فخنقه ، وقال          

أضرطاً وأنت األعلى : أنت آِمن  ِمن أن اغتالك ففيم استعجالك يف األسر ؟ مث ضغطه سليك فضرط فقال سليك      

  . ١/٢٦٥ ، واملستقصى ٢/٧٨ وانظر أمثال امليداين ١/١٦٠ شرح الكافية ))، فذهبت كلها أمثاالً 

  . ٧٥ألة خالفية وسيأيت احلديث عنها ص هذه مس)  2(

  . ٢/٩شرح ابن يعيش )  3(

 . ١/٣١،واألغاين ٥٨٥انظر يف ترمجته الشعر والشعراء . الطِِّرماح بن حكيم الطائي ، شاعر وخطيب من اخلوارج )  4(

   . ١/٥٥١علم  ، والنكت لأل١/٣٩٧ ، وشرح أبياته البن السريايف ٢/٢٠١ والكتاب ٤٣٩البيت يف ديوانه )  5(

 .  على الضم ؛ ألنه نكرة مقصودة مل توصف مبا بعدها ))دار((     والشاهد فيه بناء 

مجع ِصرم  : واألصرام  (( : ١/٣٩٧ ، وقال ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه          ١/٥٥١كذا قال األعلم يف النكت      )  6(

 مرا خلت .. بيوت جمتمعة يف مكان واحد : ، والصمنهم عاماً واحداً يريد أ(( .  
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 ه ، للتشاغُِل ـا ، واالهتمـامِ       نِكراً على نفسِ   م ))وما يعِنيك ِمن عاِمها   ((: عاماً ، مث قال     

  ] من الكامل: [ إذْ ال يجدي عليه ذلك شيئاً ، ومثلُه قولُ اَألحوِص ها يف عاِمها ؛بتغيِر

  )٢(  الريح بعدك مورا )١(وسفَت عليها     لَى تحِسريا      ـيا دار حسرها الِب

 ))سـفَت ((ومعـىن    . الِقدم   ))الِبلَى((و  ها ، وأَخفى آثارها ،       غير ))هاحسر((معىن  

 رتأ ٩. / طَي  /  

  .ما تطَير الريح من التراِب   : ))الـمور((و  

  ] من البسيط : [)٣(وقال أَعشى ميمون 

يرةُ لَمره قالتا ا جئتهلُ              زائريا رج لي منكيوو لَيكلي عي٤(و(  

  : ، وقبلَه )٦( الشيباينبن مسِهٍر يزيد )٥(ب ا قاله يف قصيدٍة يعاِت
                                                 

 .   وصوابه من مراجع ختريج الشاهد ))عليه((: يف األصل )  1(

 ، ونِسب للحارث بن خالد املخزومي       ١/٥٥١ ، والنكت لألعلم     ٢/٢٠١ ، والكتاب    ١٣٠البيت له يف ديوانه ص      ) 2(

   . ١/٤٣٣ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف ١٧/١١يف األغاين 

الشاهد فيه أنه نادى داراً بعينها ، فصارت معرفة ، وبناها على الضم ملا قـصدها ، وليـست                   ((: لسريايف       قال ابن ا  

 ))حـسرها ((فأراد سـيبويه أن     . والفعل ال ينعت به إال النكرة        . ))حسرها البلى ((: بنكرة ، مث أتى بعدها بقوله       

 . ليس بنعت للدار إمنا استأنف خرباً 

بن قيس بن جندل ، ويكىن أبا بصري ، من فحول شعراء اجلاهلية ، أدرك اإلسـالم يف آخـر                    األعشى هو ميمون    )  3(

 – ١/١٧٥ ، وخزانـة األدب      ١٢٥ – ٩/١٠٤ ، األغـاين       ١/٢٥٧انظر  ترمجته يف الشعر والشعراء       . عمره

١٧٨ . 

 وخزانـة األدب    ،) ويل(، واللسان   ١/١٢٩ ، وشرح ابن يعيش      ٢/٢١٣ ، واحملتسب    ١٠٧البيت يف ديوانه ص     )  4(

١١/٣٥٢ ، ٨/٣٩٤ .   

 .   لَما أراد رجالً بعينه بناه على الضم ))يا رجلُ((      والشاهد فيه 

 ) . به(يف األصل )  5(

روي عن أيب عبيدة أن رجالً من بين كهف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، يقال له ضبيع قتـل                         )  6(

      ام ، وكان ضمالعقل ، فنهاهم يزيد بن مسهر ، وهو من بين ثعلبة أن يقتلوا ضبيعاً به،                 رجالً من بين ه ضعيف بيع

فقال األعشى قصيدة حيذره فيها عاقبة ذلك ، ومنـها األبيـات            . اقتلوا به سيداً من بين سعد بن مالك         : وقال  

  .  ٨/٣٩٧انظر خزانة األدب . املذكورة 
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  )١(نوِن ودهر مفِْسد خِبلُمـ ريب ال      به    رأَأَنْ رأت رجـالً أَعشى أَض

ه بأبياٍت وبعد:  

خاطٍَح صا    كنهوِهنماً ليوِعلُ       رةً يه الونى قَرها وأَوهِضري ٢(فلَم(  

 ،  )٣( تصغري بعد أنْ سمي به ، أو قبلَ ذلك ، واملكبر إما ِهر أو ِهرة                 ))هريرة(( و  

 أو أنـه     ،  خـربه  ))علَيك((و  .  ، وهو مبتدأٌ     )٤( فَضيحةٌ   ))ويلي  ((و   .  حالٌ     ))زائرها((و  

مصدالً عليك ((:  )٦( ، وقد روي     )٥(ريعلـى       ، )) وويالً منك     و بصاجلملتني ن وموضع 

  .   من أجله )٨(خافت عليه القتلَ ، وعلى نفسها أنْ تفتضح . )٧(املصدِر بالقوِل

 أال تراه تلزمه الـصفةُ      ألنه ليس بقَِعيٍد يف اإلفراِد ،     ؛   ))يا أَيها الرجلُ  ((مث ثَلَّثَ بـ    

  .خبالف املثالني السابقني 

 ه ؟: فإنْ قلتيف ارتباطه مبا بعد املضاف ه يشبه؛ ألن ِصبفهال ن  

  قلت :              ألنه معرفةٌ لفظاً خبالف املمطول ، فإنه ال يكون معرفةً ، فلذلك أُِجـري

  .  املفردِةلنداء حكم املعرفِة وأُجري على املعرفة قبلَ ا ،  الشائعِةعليه حكم النكرِة

  :أو داخلةً عليه الم االستغاثِة ، أو التعجِب كقوله ((: وقوله 

  ....................... ويالَرياِح                 يا لَعطَّاِفنا

   )٩(.)) ويا لَلْماِء ، ويا لَلدواهي 

                                                 
 . ٢/٧٢٧ ، واإلنصاف٢/٦٩ ، وشرح أبياته البن السريايف ٥٥٠ ، ٣/١٥٤ ، والكتاب ١٠٥البيت يف ديوانه ص )  1(
 ،  ٥٠١ ، وشرح شذور الـذهب ص        ٣/٢١٨ ، وأوضح املسالك     ٩/١٤٩ ، واألغاين    ١١١البيت يف ديوانه ص     )  2(

  .  ٢/٣٤١وشرح األمشوين 
 ) . هرر( انظر القاموس احمليط )  3(
  .  ))الفضيحة والبلية : والويلة . حلول الشر : الويل (() : ويل (١١/٧٣٧جاء يف اللسان )  4(
 . ٢/٦٩٩انظر شرح اجلمل البن خروف )  5(
  . ١٩٤انظر هذه الرواية يف احللل البن السيد ص ) 6(
 . ٢/٦٩٩شرح اجلمل  . ))ونصبهما بإضمار فعل ال يظهر ، واجلملتان يف مصدر القول((: كما قال ابن خروف )  7(
 ) . ضحيفت(يف األصل )  8(
  . ٦٨: املفصل )  9(
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أكيِد طلَِب اإلقباِل على الطالـب      نَ بت أما الم االستغاثِة فداخلةٌ على املنادى لتؤذِ      

  ألنَّ ما دخلت عليه شبيه باملضمر ، فشبهت بالالم الداخلِة عليـه يف               )١(حتذلك ، وفُتِ  

  ]  من اخلفيف  : [)٢(لَك مالٌ ، قال: الفتح حنو 

  لْعلَى واملساعي          يالَقَومي من للندى والسماِح يا لَقَومي من ِل

فَّـاح يا لَعى النِج الفَترطَّاِفنا ويالَِريــــاِح           وأَيب احلَش  

  . مكسورٍة ، وبعدها ياٌء مثناةٌ ِمن حتِتها اٍء مهملٍةر ِب))ِرياح((/ ب٩/

ا مل يظهـر معهـا      ملَ لَ عفانظره كيف فتح الم االستغاثِة ؛ ِملا ذَكَرناه ، وألنَّ الفِ          

لفعلُ عما جيب له يف األصِل املرفوِض ، والم االستغاثة هي الم املـدعو              غُيرت كما غير ا   

  . املدعو ِمن أجِله   ال الم)٣(به

ِل: ى رجاالً من قومه فقال ثَر ا بعدهم لْمل يبق يقوم  نواملساعي م لىع.  

،  ملـشهور الكَـرمِ    وهـو ا   ))الفَىت الوضاح ((ويروى  .   الكثري العطاءِ  ))النفّاح((و  

 حضأي : والو ، اضيِل هو يف الشهرِة كاألغَ: البمن اخلي ر.  

  ] من املديد : [)٤( ربيعةَ التغليب ومن أبياِت الكتاِب  لـمهلِهِل بِن

                                                 
وحق هذه الالم أن تكون مكسورة ؛ ألـا الم اإلضـافة ، والم              (( : ١/١٣٠قال ابن يعيش يف شرحه للمفصل       )  1(

أحدمها املستغاث  : املال لزيد ، غري أنه وقعت هذه الالم ملعنيني          : اإلضافة تكون مكسورة مع الظاهر حنو قولك        

ه ، فلم يكن بد من التفرقة بينهما ففتحت الم املستغاث به ، وتركت الم املستغاث               به ، واآلخر املستغاث من أجل     

  . ))من أجله مكسورة حباهلا للفرق

 ، وحتـصيل عـني      ٢/٢٥٧ ، واملقتـضب     ٢١٧ – ٢/٢١٦البيتان مل ينسبا إىل قائل معني ، ومها يف الكتـاب            )  2(

   .٢/٤٦٢ ، وشرح األمشوين ١/١٣١ ، وشرح ابن يعيش ٣٢٠الذهب

 .       والشاهد فيهما إدخال الم االستغاثة مفتوحة على املستغاث به ، للفرق بينها وبني الم املستغاث من أجله 

 . املستغاث به ، وقد يسمى املستغاث : أي )  3(

أرقَّه ، وهـو    :  ، ومسي مهلِْهالً ؛ ألنه هلهلَ الشعر ، أي           ))امرؤ القيس ((امسه  : هو عدي بن ربيعة التغليب ، وقيل        )  4(

 ، والـشعر  ١/٣٩طبقـات الفحـول   : انظر . أخو كليب الذي هاجت مبقتله حرب البسوس بني بكر وتغلب      

  .  ٢٤٨ ، ومعجم الشعراء ٤/١٣٩ ، واألغاين ١/٢٠٣والشعراء 
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  )١(لِفرار يا لَبكٍْر أَين أَين ا    يا لَبكٍْر أَنِشروا ِلي كُليباً    

 كُليٍب وإحيائه ، وهذا ِمنه استطالةٌ       رٍٍ أدعوكُم مطاِلباً لكم بإنشارِ    يا لَبكْ : واملعىن  

  .ووعيد ، وكانوا  قد قتلوا أخاه 

ى ؛ ألنـه ال     ليس ذلك منـاد    : )٢(وأما إذا دخلت الم التعجِب فقد قال شيخي         

  .يندرج يف حده ، إذ املنادى ما يكونُ مطلوباً إقبالُه 

: وقالوا  ((: هو كاملطلوِب إقبالُه ، يدلُّ على ذلك قولُ سيبويه          : ولَ  قائٍل أنْ يق  وِل

 لَ ! ويا لَلْماِء   ! جِبيا لَلْع ،ه يقولُ            مباً ، أو رأَوا ماًء كثرياً ، كأنجتعالَ يا ماُء ،    : ا رأَوا ع

   بجانك      ، أو تعالَ يا عه من إبماِنك )٣( فإنقوهلُم   ومثلُ ذلك .  وز  : أي   ! واهي  يا لَلد ، :

 غريها  ))يا((وال جيوز مكانَ    : قال   . ))  )٤() نإباِنكُ(ر لَكُن ؛ ألنه من      تعالَين فإنه ال يستنكَ   

من حروف النداء ؛ ألنهم أرادوا أن مييزوا هذا ِمن ذلك الباِب الذي ليس فيـه معـىن                  

  ]  لطويلمن ا[:)٦(وأَنشد يف الباب .)٥(استغاثٍة وال تعجٍب 

   كمِمن ثُنرلَى يا لَبلَي طَّابلَيِك املَقَاِنِب    لَخضى من سلُّ وأَم٧(أَد(   

                                                 
عني  ، وحتصيل    ١/٥٦٠ ، والنكت لألعلم     ١/٣٩٥ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢١٥البيت يف كتاب سيبويه     )  1(

   .١/٣٠٠ ، واخلزانة ٣١٨الذهب 

. للفرق بينها وبني الم املستغاث مـن أجلـه          ) بكر(       والشاهد فيه إدخال الم االستغاثة مفتوحة على املستغاث به          

واملستغاث به هنا هو يف احلقيقة مستغاث من أجله ، ألنه مل يستغث م ليغيثوه ، إمنا استغاث م هلم كُّماً م                      

 . ء عليهم وأنه قد قَِدر عليهم ليأخذ بثأره واستعال

   . ١/٢٥٢هو ابن احلاجب ، وانظر قوله هذا يف اإليضاح يف شرح املفصل )  2(

   . )) أيانك((يف األصل )  3(

  .٢١٨-٢/٢١٧ وما أثبته من كتاب سيبويه ))إبانك(( يف األصل )4(

  . ٢/٢١٨الكتاب )  5(

 . يف باب النداء : أي )  6(

 إىل قُران األسدي ، وكـذا يف اللـسان          ٢٠٤ إىل فرار األسدي ، ويف معجم الشعراء         ٢/٢١٧نسب يف الكتاب    )  7(

 ،  ٦١ ، ولقيس بن امللوح يف ديوانه ص         ))لَزوار ليلى (( وروايته   ٢/١٧، وشرح أبيات سيبويه     )سلك (١٠/٤٤٣

 ) . برثن (١٣/٥٠واللسان 
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 متعجباً منهم ال مستغيثاً م ، وكانوا قد داخلوا          ))برثٍُن((فأدخلَ الم االستغاثِة على     

يف االهتداء  / أ  ١٠/ امرأته وأفسدوها عليه ، فقال هلم هذا متعجباً من ِفعِلهم ، وجعلَهم             

  . يف الفَلَوات )٢( السلَكِة  عليه أهدى من السلَيِك بِن)١(إىل إفساِدها والتلطُّف يف تغيريها

   .)٣(مجاعات اخليل ، واِحدها ِمقْنب :  )) املَقَاِنب ((و 

 ؟: فإنْ قلت الالم مباذا تتعلَّق  

 ر :  قلتبالفعِل املضم.  

يا ((:  حنو قولك    ، )٤( الالم بدلٌ من الزيادِة اليت يف آِخِر االسمِ        وهذه: قال اخلليلُ   

  إذا استغثت أو تعجبت ، وصار كلُّ واحـٍد منـهما يعاِقـب               )) يا بكْراه (( و   ))!عجباه  

يف ، وكما عاقبت األِلف     ))اجلَحاِجيِح((بةً ياَء    معاقِ ))اجلَحاِجحِة((صاحبه ، كما كانت هاُء      

)) يمين (( الياَء يف ))مياٍن((
)٥( .   

   )٦( ))زيداه  وا: أو مندوباً كقوِلك ((: وقوله 

 املندوب مدعو ((: ى ، وهذا قولُ سيبويه ، فإنه قال         ه إشارةٌ إىل أنَّ املندوب مناد     في

لَحـاِق  مبين على الفتح ِلأِسه ؛ ألنه لَ املندوب ِقسماً بر وإنما جعِ )٧( )) ولكنه متفجع عليه  

  .  ، واأللف ال يكونُ قبلَها إال فتحةٌ)٨(األلِف آِخره
                                                 

  . )) تغريها((يف األصل  )  1(

السلَيك بن السلَكَة شاعر صعلوك من عدائي العرب وفتاكهم ، ضرب به املثل يف السرعة ، فقيـل أعـدى مـن                      )  2(

  .  ٢٠٢ ، واملؤتلف واملختلف ٢٠/٣٧٥ ، واألغاين ٣٧٢الشعر والشعراء  : انظر يف ترمجته . السليك 

الـذئاب  : املقانـب  :  اخليل ، ويف القاموس احمليط      ما بني الثالثني إىل األربعني من     : اِملقْنب  ) : قنب(يف الصحاح   )  3(

 . الضارية 

  . ))بدل من الزيادة اليت تكون يف آخر االسم إذا أضفت(( : ٢/٢١٨يف كتاب سيبويه )  4(

 . السابق والصفحة نفسها )  5(

  . ٦٨املفصل ص )  6(

  . ٢/٢٢٠الكتاب )  7(

 .  توحي بأا خطأ  وعليها إشارة من الناسخ))آلخره((يف األصل )  8(
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الِم االستغاثِة املُستغاثَ  : فإن قلت الزمةٌ للمندوِب لزوم ؟أهذه األلف   

قلت :      لحسيبويه أنْ ال ت زى احملقَّقِ    قد جوكما يف املناد وقد مثَّل سـيبويه      )١(ق ، 

يداه((: بقولك   األلِف   لُحوقواز((          ِإىل نفسك مع حذِف الياء وإن أضفت وهذا مطَِّرد ، )٢( 

 األلف فُتح كما يفتح مضموماً ، ومن أَحلق         تقَِح ألنَّ الدالَ مكسور مع الياِء ، فإذا أُلْ        ؛

هـا  كَكَّن اليـاَء ومـن حر      على لغة من س    ))زيداه وا((:  قال )٤(﴾ييا ِعبادِ ﴿)٣(الياَء وقرأَ 

 بالضم إذا مل تِضف ، وإنْ أضـفت مـع           ))زيد وا((: ق األلف قلت    وإن مل تلْحِ  . بالفتح

       الدالَ ، وإنْ مل ت حذِف الياِء كسرت    زيِدي وا((: حذف الياَء قلت(( .    قال اخلليلُ ويوِنس

 : يبراإلحلاِق ع روغَي ٥(اإلحلاق( .   

 ذكُ: فإنْ قلتمل ت فِلم ر يف املنصوب حمالً ؟))غالِمي(( و ))هؤالِء((حنو   

 ثْ بسبِب النداِء : قلتحدها مل تألنَّ حركت.  

   اً حنو قوِل األحوِص بِن عبـِد              : فإنْ قلتباً أو مبنييكونُ معر ِفعور نَ املفردوإذا ن

  ]  من الوافر/  [ ب ١٠: / اهللا 

طَـساِهللا يا م عليها   الم ر              يا م طَوليس عليكالمالس ٦(ر(  
                                                 

  . ٢/٢٢٠الكتاب )  1(
وازيداه ، إذا مل تِضف إىل نفسك ، وإن أضفت إىل نفسك ، فهـو               : فأما ما تلحقه األلف فقولك      ((: قال سيبويه   )  2(

  . ٢/٢٢٠ الكتاب ))سواء
  . )) وقَراء((يف األصل )  3(
:  قال ابن خالويه     .﴾يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا   ﴿) : ٥٦( آية   وردت يف عدة آيات منها قوله تعاىل يف سورة العنكبوت         )  4(

يـا ِعبـاِدي الَّـِذين    ﴿ ] ٥٣آية [ وكذلك يف الزمر . بفتح الياء قرأ عاصم ونافع وابن كثري وابن عامر هاهنا  ((
 إعراب القراءات الـسبع   .))بإسكان الياء يف السورتني ) يا عبادي : (﴾ قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي      أَسرفُوا  

 ، واملبسوط يف القراءات العـشر       ٥٠٢ ، والسبعة البن جماهد ص       ٣٠٣ – ٢/٣٠٢وانظر   . ١٩٠ – ٢/١٨٩
  . ٢/٣٦٤ والنشر ٣٢٤ص

   . ٢/٢٢١الكتاب )  5(
 ، واألغـاين    ١/٣٤٤ ، واألصـول     ٤/٢١٤ ، واملقتـضب     ٢/٢٠٢ ، والكتـاب     ١٨٩البيت له يف ديوانه ص      )  6(

والشاهد فيـه تنـوين     . ١/٥٥٢ ، والنكت لألعلم     ٣٤ ،   ٢/١٨أبيات سيبويه البن السريايف     ، وشرح   ١٥/٢٣٤
 بالنـصب   ))مطراً(( ٢/٥٤٢ و   ١/٩٢ورواه ثعلب يف جمالسه     .  األول للضرورة مع بقاء ضمه على البناء         ))مطر((

  .  ١/٣١١اف مع التنوين ، إما على الترنم ، أو ِبرده إىل أصله ، وكذلك األنباري يف اإلنص
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 اً على الضم ، وال: قلتِقيت الضمةُ كانَ مبنيهذا القائِلإذا ب يكونُ مرفوعاً عند  ،

      ى املفريف املناد الضم ه ملَّا اطردنَ ضرورةً           ِدلكنوا ناملعرفِة كان كالرفِع يف غِري النداِء ، فلم 

نُ املرفوع الذي ال ينصِرف ، فال يغيره التنوين عن رفِعه ، وهذا             نويتِرك على لفِظه كما     

 ملـضارعِته   )١( ومن تابعه يختارون نصبه مع التنـوينِ       وأبو عمٍرو .  رأي اخلليِل وأصحاِبه  

ب ن يعاقِ النكرةَ بالتنويِن ، فإنه زيادةٌ متعلِّقةٌ باملنادى فأَشبه به املضاف ، هذا مع أنَّ التنوي              

  ، والرفع أقيس وأدلُّ      )٢(اإلضافةَ فيجرونه على أصِله ، وِكال املذهبني مسموع من العربِ         

  .على إرادِة املعين

ب ا وال يفِصح،     زوجِته ويشب   أُخت )٣(شاعر إسالمي ، كان يهوى    : اَألحوص  

 ه األمرفغلب ، البيِت  )٤(فتزوجها مطر وبعد ،  :  

  ذُنوبهم ولو صلَّوا وصاموا       ِكحيها   نِلم ه ـٰفال غَفَر اإللَ
أَحلَّ شيٍء كُنفإنْ ي كاحفإنَّ ِنك            النح طَرها مـاحامر  

  )٥(وإال عض مفِْرقَك احلُسام            فطلِّقْها فلَست لَها بكُفٍء        
قد فصلَ يف البيِت بني املبتدِأ وخِربِه باملنادى ، وذلك جـائز ،             يتوعد زوجها ، و   

  ] من اخلفيف : [)٦(ومثلُه
  )٧(تك اَألواقيياً لقد وقَِد          يا عضربت صدرها إيلَّ وقالت  

                                                 
 ،  ١/٩٢ ، وجمـالس ثعلـب       ٢١٤ – ٤/٢١٣ ، واملقتـضب     ٢٠٣ – ٢/٢٠٢انظر الرأيني يف كتاب سيبويه      )  1(

  . ٢٥٧ – ١/٢٥٦ ، واإليضاح البن احلاجب ٨٤ – ٨٣ ، وأمايل الزجاجي ١/٣٤٤، واألصول ٢/٥٤٢
 ، جيعلـه إذا نـون وطـال         )) يا رجالً  (( : يشبهه بقوله    )) يا مطراً    (( : وكان عيسى بن عمر يقول       ((قال سيبويه   )  2(

 .  ٢/٢٠٣الكتاب  . ))كالنكرة ، ومل نسمع عربياً يقوله ، وله وجه من القياس إذا نون وطال كالنكرة
 .  ١٧ وهو سهو ، وقد تقدمت ترمجة األحوص ص ))يهودي ((يف األصل )  3(
 . ٢/١٥٢ ، واخلزانة ٨٠انظر القصة يف أمايل الزجاجي ص )  4(
  . ١٥٢ – ٢/١٥٠ ، واحلزانة ٨٢ – ٨١األبيات يف أمايل الزجاجي )  5(
 . مثل بيت األحوص السابق : أي )  6(
 ، وأمايل ابـن الـشجري       ٢٣٣ ، واملسائل العسكرية     ٤/٢١٤البيت للمهلهل عدي بن ربيعة التغليب يف املقتضب         )  7(

   . ٣/١٣٠٤الشافية البن مالك  ، وشرح الكافية ٢/٨٤ ، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢/١٨٨
 نداُء مفرٍد علٍم حلقَه التنوين ضرورةً فنِصب على أصل النداء يف مذهب أيب عمرو بن ا لعـالء                   ))يا ِعدياً ((      والشاهد  

   . ٢/١٦٥ومن تبعه ، وجيوز رفعه على مذهب اخلليل وسيبويه ، وقد روي بالرفع يف اخلزانة 
  .))األواقي(( حتدث عنه الشارح وهو        ويف البيت شاهد آخر
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وكان .  قالَهعِدي ، ولُقِّب مهلِْهالً ببيٍت      :  ، وامسه امرؤ القيِس ، وقيلَ        )١( البيت ملُهلِْهلٍ 

  .   ِلما لَقيت من احلروب ةً من نجايت ؛بضربت صدرها متعج: قد أُسر مراٍت ، يقولُ 

 فقُلبت الواو مهـزةً  ))وواِقي((ره ، واألصلُ    ض ؛ وهو ما يقيه ِمما  ي       يٍة مجع واقِ  ))اَألواقي((و  

  جواب   )٣ ()القَوِل  (قادير من القَتِل ، وما بعد       نجتك امل :  ، واملعنى    )٢(الجتماِع الواوين   

  /  أ ١١  : / )٤(ىويرو.  معمولُ القوِل قَسٍم حمذوٍف ، واجلملةُ

....... ...........   أَ        وقالترالِفراِق القَيِس  يا ام حانَ وقت   

  .وال شاهد فيه حينئٍذ 

رةَ وقال كُثيزمن البسيط: [ ع [  

  فحي ويحك من حياك يا جملُ           ِر وانصرفت جحيتك عزةُ بعد اهلَ

  )٥(لُيت يا رج              مكانَ يا جمالً حيليت التحيةَ كانت يل فأشكُرها

ه ونصبه   حيثُ نون  أجرى فيه النكرةَ اليت تعرفت بالنداء مجرى ما كان معرفةً قبلَ النداِء ،            

    .)٦(وجيوز رفعه

                                                 
  . ٣٣تقدمت ترمجته ص )  1(

 . ١٠/١٠ ، وشرح ابن يعيش ٢٣٣انظر املسائل العسكرية ص  . ))مع تصدرمها((: كان عليه أن يقول )  2(

  . ٢/٧٠٩غري واضحة يف األصل ؛ إذ ذهبت معظم حروفها ، وما أثبته من شرح اجلمل البن خروف )  3(

  . ٤/٢١١واملقاصد النحوية  . ١١١ه الرواية يف مسط الآليل انظر هذ)  4(

) اجلمـل (كان الوجه رفـع     )يامجالً:(وقوله  ((:  وفيه   ١٩٤ ، واحللل    ١٦٤ ، واجلمل    ١/١٥٩البيتان له يف ديوانه     )  5(

لكنه اضطر فنونـه ،  باإلقبال عليه ، و) الرجل(وترك التنويِن وِبناَءه على الضم ؛ إلقباهلا عليه بالنداء ، كما ارتفع        

 بالرفع وتنوينـه للـضرورة ،       ))يا مجلٌ حييت  ((: وقد روي   . ورده إىل أصله ، وهذا اختيار أيب عمرو بن العالء           

  .  ))وتركُه على رفعه اختيار اخلليل وسيبويه ، رمحهما اهللا تعاىل 

، والنصب يف النكرة املعينة ؛ ألن شبهها باملـضمر           بقاَء الضم يف العلَِم      ٣/٣٩٦اختار ابن مالك يف شرح التسهيل       )  6(

وعندي عكْسه ، وهو اختيار النصب يف العلَِم ؛ لعدم اإللباس فيه ،             (( : ٣/٤٢وقال السيوطي يف اهلمع     . أضعف  

   . ))..والضم يف النكرة املعينة ، لئال يلتبس بالنكرة غري املقصودة 
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حيـت   ف )١(] تـه يلَِق[راً ، فلما تفرق الناس من مىن         كُثَـي مروي أنَّ عزة حلفت ال تكلِّ     

حه اجلملَ ومل ته . يوقال بعد:  

  )٢(ج والعملُِعنِدي وال مسك اإلدال          ٍة ت ذَا ِمقَلْلو كُنت حييتها ما ِز

حيتك ((: ف هذا قولُه     ، ويضعِ  )٣(وروي أن كُثيراً سلَّم عليها فردت السالم على اجلَمل          

    .))فَحي ويحك من حياك يا جملُ(( ))عزةُ

 ،ِضـد الوصـلِ   : جر  واهلَ ،   السالم: والتحيةُ   .))فَأَشكُرها(( مكَانَ   )٤( ))فأَقْبلَها((ويروى  

  كحيِر ،     : ووعلى املصد بصلَها((و  نالفـاِء يف جـواب           ))أَقْب ه بعدبأَنْ ؛ ألن منصوب 

مي ، التمكَانَ((ون(( خرب ))َكان((.  

  .حييت يا جملُ :  يا رجلُ ، بدلَ قَوِلها حييت:  لَيتها قالَت يل :واملعىن 

  

       

                                                 
  . ٤/٢١٥ادة من املقاصد النحوية تتمة يستقيم ا الكالم ،  مف)  1(

) ومـق (احملبة ، انظر اللسان      : ))اِملقَة(( ، و    ١٩٥ ، واحللل    ١/٥١١والشعر والشعراء    . ١/١٥٩البيت يف ديوانه    )  2(

١٠/٣٨٥  .  

  . ١/٥١١انظر الشعر والشعراء )  3(

  .  ١٩٦انظر احللل البن السيد ص )  4(
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  ]توابع املنادى[: فصل  

هِم إذا أُفْـِردت حِملَـت علـى لفِظـه          ع املنادى املضموِم غِري الـمب    وتواِب((  

وملِّهح((
)١(    

        باباً معي اليت ختص اَألحكام ذْكُرالعادةُ أن ي ا ترمجـةُ   ناً يف ذلك الباِب ، وإنْ تناوهل      جرت

اِب اخلاص ، فلذلك     إال يف ذلك الب    ها بأحكاٍم ال تكونُ   وِمه النفرِدا باٍب آخر من جهِة عم    

  . باب الوصِف )٢( املنادى يف باب النداِء أوىل ِمن ِذكْر ِصفِة

  ينصب ليس إال ؛ ألنَّ لفْظَـه         )٣( خرج عنه املنصوب ، فإنه       ))املضموم((: فقولُه  

منصوب.  

 واسِم اإلشارِة ، فإنَّ هلما حكمـاً خيـص          ))أي(( احتراز من    ))غِري املبهم ((: وقولُه  

  .صفتهما على ما نذكره

 من كوِنها مفردةً أا غـري         تقييد للتوابِع ، واملعني     /أ١١ /))إذا أُفِْردت   ((  :وقولُه

  .مضافٍة؛ فإنها إذا كانت مضافةً كانت منصوبةً

حلكم الذي ختتص به ، أما احلملُ        إشارةٌ إىل ا   ))لِّهحه وم حِملت على لفظِ  ((: وقولُه  

وصفةُ املفعوِل نصب ، أال تـرى        .على احمللِّ فهو القياس ؛ ألنَّ املنادى مفعولٌ يف املعنى           

 وال  ))الظُّرفـاء ((رأيت هؤالِء الظُّرفاَء ، كيف جيب نصب        :  يف قوِلك    ))هؤالء((إىل صفِة   

يا زيد  : قلت أرأيت قولَهم     ((: رمحهما اُهللا ، فقال     وقَد سأل سيبويه اخلليلَ      .جيوز جره   

   .  ؟)الطَّويلَ(الطويلَ ؟ عالم نصبوا 

  .وإن شئت كان نصباً على أَعِني : نِصب ألنه صفةٌ ملنصوٍب ، وقالَ : قال 
                                                 

يا زيد الطويلُ والطويلَ ، ويا متيم أمجعون وأمجعني ، ويا غـالم          : كقولك  (( : ، ومتام نصه     ٦٨املفصل ص   )  1(

 . ))﴿والطريَ﴾ رفعاً ونصباً : ِبشر وِبشراً ، ويا عمرو واحلارثُ واحلارثَ ، وقرئ 

 ..  وهو غري مستقيم ، وقد اجتهدت يف إقامته على الوجه الذي تراه ))أوال يف ((: يف األصل )  2(

  . ))فإا((:  األصل يف)  3(
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  شي: فقلت ؟ على أي الرفع الطويلُ : ٍء هو إذا قال أَرأيت ؟يا زيد.   

  . ملرفوٍع هو صفةٌ:قال  

   ال يكـونَ               : فقلت يف موضِع نصٍب ؟ فِلـم أنَّ هذا املرفوع قد زعمت ألست

  .لِقيته أمِس األحدثَ ؟  :كقوِله 

ٍد يف النداِء مرفوع أبداً ، وليس كلُّ اسـٍم يف           هو من ِقبِل أنَّ كلَّ اسٍم مفر      : قال   

 يف كلِّ مفرٍد يف النـداِء صـار عنـدهم        يكونُ جمروراً ، فلما اطَّرد الرفع      ))أمِس((موضِع  

   .)١( ))مبنـزلِة ما يرتفع باالبتداِء أو بالفعل ، فجعلوا وصفَه إذا كانَ مفرداً مبنـزلتِه 

  ] من الوافر: [قال جرير 

  )٢(بأجود منك يا عمر اجلوادا              ب بن مامةَ وابن سعدى عفَما كَ

  . احمللِّ فنصب اجلواد على

  :مدح به عمر بن عبِد العزيِز رضي اُهللا عنه ، وقبلَه 

  وتفْـِرج عنهم الكُرب الشدادا    يعود الفَضلُ منك على قُريٍش   

  ويعِيي الناس وحشك أنْ يصادا    وقـد أَمنت وحشهم برفـٍق   

دعـو اَهللا جمتِهـداً ِليرضى  وت           ِعذْوتيف ر ـِتكـراياداملَع ٣(ك(  

 ، وكان من أجوِد العرِب ، وهو الذي جاد بنفـِسه            )٥(  هو اإليادي  )٤(] بعوكَ[

لَّ ماؤمها   املربد أنه سافَر هو ورفيق له من النِمر بِن قاسٍط ، فقَ            )٦(كى  ح/  أ ١٢/ . كرماً  

                                                 
  . ٢/١٨٣الكتاب  )  1(

 ،  ١/٢٩٨ ، والكامل    ٤/٢٠٨ ، واملقتضب    ١٣٤البيت من قصيدة ميدح ا عمر بن العزيز ، وهو يف ديوانه ص              )  2(

 . ٤/٤٤٢ ، وخزانة األدب ١/١٧٦واهلمع 

  . ١/٥٧ ، وشرح أبيات املغين للسيوطي ١/٢٩٨ ، والكامل ١٣٤األبيات يف ديوانه ص )  3(

 . تتمة يتضح ا املراد)  4(

  .  ٤٠٠-٣٩٩/ ٩ ، وخزانة األدب ٢٩٨ ـ ١/٢٩٧انظر الكامل للمربد . هو كعب بن مامة بن عمرو اإليادي )  5(

  . ١/٢٩٧ واحلكاية يف الكامل ))حكى(( وكُِتب أعالها ))ذكر((يف األصل )  6(
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 مث يـصب    – ِبفتح امليم    –املَقْلَةُ  : ر يقالُ له     املاِء حج  ح يف أنْ يطر : نا ، والتصافُن    وتصافَ

        ه ؛  لئال يرغمعليه من املاِء ما يتغاب  نوا ، فجع  رشي مريلَ النه بصيبأَخذَ [ ، فإذا     ن  كعب 

 أعالم  ت له   حتى جِهد كعب ، ورِفع      )٢ (]رهفيؤِث[اسِق رفيقَك   :   قال النمري     )١(] نصيبه

 ويف ذلك يقولُ     ، شاًود به ، فمات عطَ    رِرد كعب ، إنك وراد ، وال و       : املاِء ، وقيلَ له     

أبو داومن البسيط : [)٣(ٍد اإليادي [  

   لَ لَهِقي ثُم بفَى على املاِء كَعا            أَودرفما و ادرك وِإن بكَع ٤(ِرد(  

 )٦(أنه: جواِد ، حكى املربد      أَوس بن حارثةَ ، وكان من األ       هو : )٥( وابن سعدى   

أأنت أفـضلُ أم    :  فدعا أَوساً ، وقال له        ،  بِن هندٍ  )٧(ووفَد هو وحامتٌ الطائي على عمرِ     

 مث .داٍة واحـدةٍ بها يف غَهيت لَومي ولُحِدن ، لو ملَكَين حامتٌ وولَ    أبيت اللَّع : حامتٌ ؟ فقال    

د حأٍَس ، ولَ  ت بأو ن ، إمنا ذُِكر   أبيت اللَّع : أنت أفضلُ أم أوس ؟ فقال       : دعا حامتاً فقال    

   .)٨(ِده أفضلُ ِمني ولَ

   فإن قلت :   نتصبأمجعون ((هل ي ((    يف قولك  :))     أمجعني على إضـماِر    ))يا متيم 

   .)٩( ))يلَ ؟يا زيد الطَِّو((: ، كما قاله اخلليلُ يف أَعين 

                                                 
 .   وما أثبته من الكامل ))شرب كعب((يف األصل )  1(

 . تتمة مفادة من الكامل)  2(

كانت العرب ال   ((: حنظلة بن الشرقي ، شاعر جاهلي قدمي ، قال عنه األصمعي            : امسه جارية بن احلجاج ، وقيل       )  3(
 ،  ١/١٦٢ ، والـشعر والـشعراء       ١٩٠ ،   ١٨٥انظر األصمعيات ص     . ))تروي أشعاره ؛ ألن ألفاظه غري جندية      

  . ٣٨١ – ١٦/٣٧٣واألغاين 
 . ٩/٤٠٠ ، وخزانة األدب ١/٩٤ ، ومجهرة األمثال ١/٢٩٧لبيت يف الكامل ا)  4(
 ، واخلزانة   ٢٣٩ومجهرة األنساب    . ١/٢٩٨انظر الكامل   . هو أوس بن حارثة بن ألم الطائي ، كان سيداً مقَدماً            )  5(

٤/٤٤٢ . 
 . يعين أوس بن حارثة)  6(
خمي من ملوك احلرية يف اجلاهلية ، عرف بنسبته إىل أمه هند متييزاً لـه                وهو عمرو بن املنذر الل     ))عمر((يف األصل   )  7(

 .  ٤٥١ ، ٢/٤٢٥ ، وخزانة ١٣٨الشعر والشعراء ص : انظر يف ترمجته  . ))ابن مامة((من أخيه عمرو األصغر 
  . ١/٢٩٨الكامل )  8(
   . ٢/١٨٤الكتاب )  9(
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  العاملُ          : قلت هباشرأنْ ي رتصوال ي ه تابع١(ال ؛ ألن(   اوأم ،))   ًراوِبش رِبش يا غالم(( 

راً((ى أنَّ   لَفعِبش((     بياٍن ، ال ب عطف البياِن ليس منسوباً إليِه ، بـل            د لٌ ، وذلك ألنَّ عطف

  .يؤتى به للبياِن كالصفِة ، فأُجري مجراها

 فعطف نسٍق ، وشرطُ هذا أنْ يكونَ فيـه الـالم ،             )٢( ))احلارثُ واحلارثَ ((وأما  

ق بالوصِف يف كوِنه ليس يف حكم تكريِر        لتِح له ، لي   ن مباشرةُ حرِف النداءِ   حبيثُ ال يمكِ  

  .العامل ، فلذلك جاز فيه الوجهان 

وقـرأَ  .  ، يعين بالرفع     )) د والنضر زييا   ((: أكثر ما رأيناهم يقولون     : قال اخلليلُ   

٣(األعرج(:  ﴿والطَّري ﴾ )٤(  ﴿روالطَّي ﴾.   

: كأنه قال / ب١٢/ هو القياس ، : قال اخلليلُ    ، )) واحلارثُ يا عمرو ((: ويقولون  

   . )٥(وهذا رأي سيبويه.  ))يا حارثُ((

: فيقـولُ   ؛  ملربد يفصلُ   وأبو العباس ا   . )٦(و ويونس خيتاران النصب   وأبو عمرٍ 

 ملختار ما قاله أبـو عمـٍرو      إنْ كانت الالم مل تِفد تعريفاً بل جاءت للَمِح الصفِة فا          
                                                 

أمجعـني ، وال    : أمجعون ، وإن شئت قلت      : خليار ، إن شئت قلت      وأما يا متيم أمجعون ، فأنت فيه با       : قال اخلليل   ) 1(

 . ٢/١٨٤الكتاب . أعين أمجعني :  من ِقبِل أنه محالٌ أن تقول ))أعين((ينتصب على 

  . ))يا عمرو واحلارثُ واحلارثَ((: يف قوله )  2(

، ٢/١٨٧انظر الكتاب   . عرج قراءة النصب    مل يذكر سيبويه عن األعرج إال قراءة الرفع ، وذكر ابن خالويه عن األ             )  3(

  . ١/٦٢وإعراب القراءات السبع البن خالويه 

هو عبد الرٰمحن بن هرمز األعرج أبو داود املدينّ ، تابعي جليل ، أخذ القراءة عرضاً عـن أيب هريـرة            :        واألعرج  

  .١/٣٨١اية النهاية غ: انظر . هـ ١١٩هـ ، وقيل ١١٧ تويف سنة – رضي اهللا عنهما –وابن عباس 

والرفع قـراءة أيب عمـرو ،       ] . من سورة سبأ    ) ١٠(اآلية  [ ﴾ ،   ير   يا ِجبالُ أَوِبي معه والطَّ     ﴿: من قوله تعاىل    )  4(

والسلمي ، وابن هرمز ، وأيب حيىي ، وأيب نوفل ، ويعقوب ، وابن أيب عبلة ، ومجاعة من أهل املدينة ، وعاصـم                        

 ، وتفـسري القـرطيب      ٨/٥٢٥ ، والبحـر احملـيط       ٣/٢٨١انظر الكشاف   .  اجلمهور بالنصب    يف رواية ، وقرأ   

  .  ٣٥٨ ، واإلحتاف ص ٢/٣٤٩ ، والنشر ١٤/١٧١

 . ٢/١٨٧الكتاب )  5(

وأما أبو عمرو ، وعيسى بـن عمـر ،          ... أما اخلليل وسيبويه واملازين فيختارون الرفع       (( : ٤/٢١٢يف املقتضب   )  6(

مر اجلرمي فيختارون النصب ويونس ، وأبو ع(( . 
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ها كالعدم ، وهذ            ؛ )١(ويونستعريفاً فوجود ِفدألن الم التعريِف إنْ مل ت      ا خبالِف ما لَـو

   . )٢( تقدير مباشرِة حرِف النداِءعدبن تقديرها معدومةً في إذ ال ميِكأفادت تعريفاً ؛

   مباشرةُ حرِف النداِء هلا ؛     هي وِإنْ كانت زائدةً ال ميكِ     : فإنْ قلت ن     إذ ال يصح  :

 ويا العباس ، نيا احلَس.  

  تعريفاً أسهلُ من تقديِرها فيما إذا              : قلت ِفدها معدومةً فيما إذا مل تأنَّ تقِدير رغَي

  ] من الوافر: [هم قال بعض . أفادته

  )٣(د جاوزتما خمر الطَِّريِققَفَ                أَال يا زيد والضحاك ِسيرا 

  حاك((فرفعما((ومعىن   . محالً على اللَّفظِ   ))الضجاوزت(( ْلَّفما خو   .ت))راخلَم((   رتما س 

عكما نِرعا فقد جاوزتما ما يم    سأَ:، واملعىن   من الشجر ، مأخوذٌ من التخمِري ؛ ألنه يغطِّي          

  .)٥( األمِر املتقدم)٤( ملكاِن ))فقد جاوزتما((: والفاُء يف قوله . من اإلسراِع

   فإن قلت :   ضمةُ بناٍء ال إعراٍب ،     ))احلارث(( و   ))الطويل((إنَّ الضمةَ يف    : هال قلت  

  رفع ؟وكيف تكونُ ضمةَ إعراٍب وال عاملَ مثَّ يعملُ ال

                                                 
 ؛ ألن أبا عمرو ويونس خيتاران النصب، والالم اليت ال تفيد تعريفاً يتـرجح               ))اخلليل وسيبويه ((الصواب أن يقول      )  1(

  ، وهذا يسهلُ تقدير    ))ألن الم التعريف إن مل تفد تعريفاً فوجودها كالعدم        ((: معها الرفع ؛ ِلما علَّلَ به من قوله         

 . ٤/٥٢ ، والتصريح ١/١٣٦ ، وشرح الرضى للكافية ٢/٣وانظر شرح ابن يعيش . تكرار العامل 

 منسوباً إىل املربد ، وكذلك الرضي يف شرحه للكافية          ٢/٣للمفصل  هذا التفصيل ذكره أيضاً ابن يعيش يف شرحه         )  2(

والنصب (( : ٤/٢١٣ يف املقتضب    ، ومل أجده للمربد ، وإمنا قال      ٤/٣٦، وابن هشام يف أوضح املسالك       ١/١٣٦

 . ٥٣-٤/٥٢عبد الفتاح حبريي : وانظر التصريح بتحقيق الدكتور  . ))عندي حسن على قراءة الناس

 ، وشـرح    ٢/٧٠٢ ، وشرح اجلمل البن خروف       ١٩٦ ، واحللل    ١٧٣البيت جمهول القائل ، وهو يف  اللمع ص          )  3(

 . )) أال يا قيس(( وفيه ١/١٢٩ابن يعيش 

 . )) املكان (( يف األصل ) 4(

:  ملكان األمر املتقدم وفيه معىن       ))فقد جاوزمتا ((: ودخلت الفاء يف قوله     ((: ٢/٧٠٣يف شرح اجلمل البن خروف      )  5(

  . ))إن أسرعتما واجتهدمتا يف السعي أمكنكما ؛ ألن املانع قد زال



                     قسم التحقيق   - ٤٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  قلت :     بالنداِء بالعامِل وش حرف هبملا شه       هوا توابعاملبين معه باملعموِل املرفوِع أجر 

يا ((:  ، وتنـزلَ قولُك     )١(إجراَء توابع املعرِب فانسحب حكم حرِف النداِء على القَبيلني        

 ب ؛ ألنه مل يقُم ا موجِ      لصفِةناَء ا  ومل يقتِض بِ   ))جاءين زيد العاقلُ  (( منـزلةَ   ))زيد العاقلُ 

 ال تكونُ صفته مبنيـةً ، وإنْ        ))هؤالِء((ب ، أال ترى أنَّ      بين ال يوجِ  مالبناِء ، وكونه صفةً لِ    

  .ب البناِء فما يعِرض ملوصوِفه البناُء أَوىل كان موصوفُها ال يفارقُه موِج

   ه      الصفِة مدلولُ امل  /  أ   ١٣/ فمدلولُ  : فإن قلتفتاِبع املوصوف ينوصوِف ، فإذا ب

 قأَح.  

  قُلْت : من اشتماِل           ن البناُء إال لِ   كُمل ي لزمعلٍَّة يشتملُ عليها اللفظُ ال املدلولُ ، وال ي

 ))جاءين هذا الظريـف   ((: املوصوِف على علٍَّة اشتمالُ الصفِة عليها ، أال ترى أنك تقول            

 وإنْ كان ))الظَّريف((فتعرب  صفةً ملبين.  

   وا الصفةَ مع موصوِفها يف قولـك         : فإن قلتنيف      ((: فقد ب ال رجـلَ ضـارب

))الداِر
  ن صفةُ املنادى كذلك ؟ كُم مل ت، فِل)٢(

  م يف باب    : قلتباً ، حىت لو     ملَ ينفوا رجالً كيف كان ، بل رجالً ضارِ         ))ال((كأ

ه إذا ذُِكر املنـادى      وهذا خبالِف النداِء ، فإن      رجلٌ غري ضارٍب مل يكن كَِذباً ،       كان فيها 

 فقد أُِتي  ذلك للتوضيِح عند الـسامِع ، ولـو                مبا ي فةُ بعددلُّ عليه خبصوِصه ، فتأيت الص

 إذ يلزم ِمن نفـي الـذاِت   مث وصفته لفسد املعىن وتناقض ؛    أردت نفي رجٍل كيف كان      

                                                 
 ، فهما مقابالن للمعمول املرفوع وتاِبِعـه يف         ))يا زيد الطويلُ  ((: على املقاِبلَني ، ومها املنادى وتاِبعه يف حنو         : أي  )  1(

 حيث شبه حرف النداِء بالعامل ، فانسحب هذا التشبيه على ما بعد حرِف النـداِء ،                 ))جاءين زيد العاقلُ  ((: حنو

 . فشبه املنادى املبين باملعمول املرفوع ، وأُجري تابعه مجرى توابِع املعرِب

أحدها البناء على الفتح ، والثاين النصب محالً علـى اللفـظ ،             :  جيوز يف الصفة يف هذا املثال وحنوه ثالثة أوجه           ) 2(

مـن هـذا    ٩٣٩ –٩٣٨انظـرص   . مع امسها ، فموضعها رفع على االبتداء         ))ال((والثالث الرفع محالً على حمل      

 . الشرح
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ى فَم إمنا ن  لصفِة بعد ذلك مفيد أن املتكلِّ     ر ا كِْصها ، فذِ  املشتركَِة نفي مجيِع أنواِعها وأشخا    

  . نوعاً منها

 فإنْ قلت :بقول ت ه منقوضما ذكرتوةَ بِن احلُبرممن الطويل  : [)١(ي [  

  )٢(راين أزورها ب ليلى أنْ تمعذِّ             لعلَّك يا تيساً نزا يف مِريرٍة

نبه مل يان.  فإنلَتمن الطويل : [)٣(وكذلك قول الص [  

 ِمثْلَه اليوم أيا شاِعراً ال شاعر              عواضٍب تيف كُلَي ولكن رير٤(ج(  

  اِعراً((فنصبناِد واحداً مطلَ            ))شذه الصفِة ومل ي ًناِد إال موصوفاه مل يقاً ، مث    مع أن

  .وصفَه

  قلت :  األو ا البيتللبناء ،           أم باملضاف ، ففات لذلك املوِجب ى فيه شبيهلُ فاملناد

ِجب لبنائه وال جزُء املوِجِب      ليس املو  ))ال((واملبين بـ   .  قدمت أنَّ املبين شرطُه اإلفراد       إذْ

                                                 
انظر الـشعر والـشعراء     . ملشهورين ، وصاحب ليلى األخيلية      هو توبة بن احلمير اخلفاحي ، أحد عشاق العرب ا         )  1(

    . ١١/٢٠٤ ، واألغاين ٤٤٥

، والنكت  ٢/١٦ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢٠٠ ، وكتاب سيبويه       ٣٧البيت لتوبة بن احلمري يف ديوانه ص        ) 2(

   .٤/٢٠٣ ، وبال نسبة يف املقتضب ٣١١ ، وحتصيل عني الذهب ١/٥٥٠لألعلم 

 ؛ ألنه منادى منكور يف اللفظ لوصفه بالفعل ، وال توصف به إال النكرة ، فجرى لفظه على                   ))تيس((هد فيه نصب    والشا

 : ))املريرة((حركَته عند السفَاد ، و       : ))نزو التيس ((الوثب ، و     : ))النزو((التنكري، وإن كان مقصوداً بالنداء ، و        

 ) . مرر(و ) نزو: (انظر اللسان . احلبل الشديد الفتل 

امسه قُثَم بن خبية ، من بين عبد القيس ، شاعر مشهور ، حكم بني جرير والفرزدق، فحكم جلرير بالـشاعرية يف                      )  3(

  :هذا البيت ، وحكم للفرزدق ورهطه باد والشرف يف بيت قبله ، وهو قوله 

   حتظى دارم واألقارعأال إمنا حتظى كليب بِشعِرها                            وباد

 ، واملؤتلـف    ٢/١٤٢ ، وأمايل القايل     ٥٠٠ ، والشعر والشعراء ص      ٤٠٤ – ١/٤٠٣      انظر طبقات فحول الشعراء     

 . ٢٢٩ ، ومعجم الشعراء ١٤٥واملختلف 

، ١/٤٥٩، وشرح أبيات سيبويه     ٣/١٥٨، والكامل   ١/٤٠٤ ،، وطبقات الفحول     ٢/٢٣٧البيت يف كتاب سيبويه     ) 4(

 . ١/٥٧٢ت لألعلم والنك
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افِة  ؛ ملعارضِة اإلض   ))ال(( ومل ينب املضاف يف باب       )١( ))ِمن((كَونه مفرداً ، بل تضمنه معىن       

: إلعراب كما قالوا    لتشد من عضد املقتِضي      )٣( ، فإا نجدةٌ     )٢(البناء  /  ب ١٣/ملوِجِب  

   .))إنَّ أَمسك قد مضى((

 منه يف : فإنْ قلت تدك((: فهال شمخسةَ عشر((.   

  املقتِضي للبناء يف    : قلت)) للبنـاء يف           ))مخسةَ عشر أقوى ، من جهِة أن املوِجـب 

 اسـِم   ب لبناءِ تركيب النسبِة ، واملوجِ   :  ، أعين    )٤( حاصلٌ قبلَ التركيِب     ))ةَ عشر مخس((

 احلمـلُ علـى   )٥( فأَشبه املقتضي لإلعراب ، ولذلك ساغَ        التركيبِ  إمنا حصلَ عند   ))ال((

  . )٦( بالنصِب))لَك عندي اخلمسةَ عشر اجلياد((:  فإنه ال جيوز ))سةَ عشرمخ((اللفظ حبالف 

 فإنْ قلت :))قد م كإنّ أمساآلنَ ))ىض عليك وارد .  

  قلت :     البناِء مقد فيه أنَّ موِجب ل  احلقزوالُه قب ت         راإلضـافِة  وإال ملَـاَ صـح 

 ، وليس على ما قاله      ةً ؛ ألنه حينئٍذ معرفةٌ ، واملعرفةُ ال تضاف إال إضافةً لفظي           )٧(اإلضافةُ

                                                 
. هل ِمن رجٍل يف الدار ؟     :  ال من رجل يف الدار ؛ ألنه جواب قائٍل قال            ))ال رجلَ يف الدار   ((: إذ التقدير يف قولك     )  1(

 . ٢٤٦انظر أسرار العربية لألنباري 

دي إىل أن جتعل ثالث     لكان يؤ ) ال(ألن املضاف واملضاف إليه مبنـزلة شيء واحد ، فلو بنيا مع            ((: قال األنباري   )  2(

 ) .٢٥٢-٢٥١أسرار العربية .  ))كلمات مبنـزلة واحدة ، وهذا ال نظري له يف كالمهم 

  . ))نجدة((: يف األصل )  3(

فلما حـِذف حـرف     ) مخسةٌ وعشر ( هو تضمنها معىن احلرف ، إذ األصل فيها          ))مخسةَ عشر ((املوِجب للبناء يف    ) 4(

  . ٢١٩انظر أسرار العربية ص . ا معناهالعطِف بنيا لتضمنهم

  . ))شاع((يف األصل )  5(

 .  على البناء))مخسةَ عشر((ال جيوز احلمل على اللفظ ، أي لفظ : أي ) 6(

:  يقول األنباري    ))أل(( قد زال بسبب اإلضافة ، ويف تضمنها معىن          ))أل(( معىن   ))أمِس((موِجب البناِء وهو تضمن     ) 7(

األمس ، فلما تضمنت معـىن      ) أمس( فإمنا بنيت ألا تضمنت معىن الِم التعريِف ، ألن األصل يف             )أمِس(وأما  ((

 . ٣٢ أسرار العربية ))الالم ، تضمنت معىن احلرف ، فوجب أن تبىن 
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 ،  لَه شاهداً إلعراِب املنادى املضافِ    ضِة اإلضافِة ملقتضى البناِء ، وجع      من معار  )١( اخلليلُ

 ))ال((ِعه ، ال ملعارضِة ماِنِعه ؛ وألنَّ اسـم           مقتضيه وانتفاِء مانِ   )٢(بل إعرابها كان لوجوِد     

نمعىن حرٍف عامٍل خبالفِ    تضم  )) مخسةَ عشر((   ،    ْالعامِل إن نمل[وتضم [)بـه     )٣ قْـوي 

املقتضي لإلعراِب فال ينبغي أن يفَه ِعض.  

   فإن قلت :   لَ  لو كانت الصفةُ ت اإلعراب دعضعضه يف   دت))  يـا  (( و   ))ال رجلَ ظريف

   .))زيد الطويلُ

  ى   : قلتنب نم))  ال رجلَ ظريف((       ه قـصمها بـالنفي    الصفةَ مع املوصوِف ؛ فألند

 املنـادى ،     آكد من احتياجِ   ةٌ ، فكان احتياجها إىل الصفةِ      ؛ ألنَّ املنفي نكر    دفعةً واحدةً 

ِر كْد املوصوف أوالً قبلَ ذِ     فإنه قص  )) يا زيد الطويلُ     (( فلذلك مِزجا، وقُِصدا بالنفْي ، وأما     

  ،  فضعف ارتباطُها بـه     ، ع فضلةً بعد تماِم املوصوِف يف ذاته       ، فالصفةُ حينئٍذ ترجِ    الصفِة

خبالف ما إذا وجدت املوصوف مرتبطاً بالصفِة مـن         ،  فاحنطَّ معها عن تشبيهِه باملضاف      

  :أوِل أمِره فإنه يكونُ منصوباً تشبيهاً باملضاف حنو 

  )٤(.............               .............................  أداراً حبزوى 

                                                 
 ))ا أخانا ي(( و   ))يا عبد اهللاِ  ((وزعم اخلليلُ رمحه اهللا أم نصبوا املضاف حنو         (( : ١٨٣ – ٢/١٨٢يف كتاب سيبويه    ) 1(

وقـال   .. ))هو بعـدك  (( و   ))هو قبلَك (( حني طال الكالم ، كما نصبوا        ))يا رجالً صاحلاً  ((: والنكرةَ حني قالوا    

   .))إنَّ أَمسك قد مضى : كأم لَما أضافوا ردوه إىل األصل، كقولك : اخلليلُ رمحه اهللا 

املفرد املضاف يف ذلك ، وغلب على املضاف مذهب التمكُِّن ،كما رأينـا             فباين  ((:       وعلَق السريايف على هذا بقوله    

شرح كتاب   . ))ذهب أمِس ، وذهب أمسنا وأمسكم     : بعض املبيناِت يبىن إذا أُفرد ويعرب إذا أضيف ، كقولك           

 ب ١٠٩سيبويه لوحة

 . ))املوجود((يف األصل ) 2(

 . تتمة يستقيم ا املعىن ) 3(

  :  بتمامه البيت)  4(

أو يترقرق أداراً حبزوى هجِت للعني عربةً                   فماء اهلوى يرفض  

 . ١٥     وقد تقدم ص 
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ٍل عب بإضماِر فِ  ص ن ))شاعراً((أنَّ  /  أ   ١٤/ ِل  وأما البيت الثاين فرأي سيبويه واخللي     

 يا قوم   )١(] أو[يا هؤالء   : على معىن االختصاص والتعجِب ، واملنادى حمذوف ، واملعنى          

ى ؛ ألنه إنمـا      وإنما امتنع أنْ يكونَ مناد     )٦(. حسبكم به شاعراً     )٢ (]أو[عليكُم شاعراً   

 على الضم على ما جيري عليـه        )٣(ير ، فكان ينبغي أنْ يبنيه     ه ، وهو جر   قصد شاعراً بعينِ  

  .املخصوص بالنداِء

وقد جـوز أن    . ير  هذا املتعجب منه جر   :  خرب مبتدأ تقديره     )٤( ))جرير((: وقولُه  

ى أُجري مجرى لفِظ املنكوِر وإنْ كانَ معروفاً خمصوصاً ِلوصِفه باجلملِة الـيت   يكونَ مناد 

٥(هبعد(.   

يقولُ هذا تفضيالً جلريٍر على الفرزدق يف الشعر ، وكان بني جريـٍر والفـرزدِق               

  .)) يف كليٍب تواضعولكن((:  الفرزدق يف الفخر والشرِف ، ولذلك قال مفاخرةٌ ، وفضلَ

  . رهطُ جريٍر من بين متيٍم ))كُلَيب((و 

ِعـه زيارتهـا ،   نم ِل زوِج ليلى األخيليِةفيذكر فيه توعد   : )٦(وأما معىن بيِت توبةَ     

فجعلَه كالتيس النازي يف حه ِلب.  

   .)٧( احلبلُ احملكَم الفَتِل ، وهي أيضاً طاقةٌ من طاقاِت احلبِل :))ِريرةُالـم((و 

                                                 
 .   ، فشرح البيت منقول منه٣٢٦ وما أثبته من حتصيل عني الذهب ص ))و((يف األصل )  1(

 . كساِبِقه ) 2(

 .٢/٢٣٧الكتاب ) ٦(

 . ))ينبه((يف األصل ) 3(

  :  وهو ٤٦ يف بيت الصلَتان السابق ص  يعين)  4(

يف كُليٍب تواضع ولكن مثلَه                   جرير اليوم أيا شاعراً  الشاعر 

 . ٤٦٠ - ١/٤٥٩انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف ) 5(

  :وهو قوله )  6(
   تراين أزورهالعلك يا تيساً نزا يف مريرة                       معذِّب ليلى أنْ

   .  ٤٥   وقد تقدم ص 
 . ٣١٢ - ٣١١شرح البيت منقول نصاً من التحصيل لألعلم ص ) 7(
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ـ  من املعطوفاِت فإنَّ حكَمهـا ح      ))زيد وعمرو ((: إال البدلَ وحنو     (( :وقولُه م كْ

)) يِنهاملنادى بع 
ت دوتوابع املنادى املضموِم غـِري املبـهِم إذا أُفـرِ         ((: استثناٌء من قوِله     )١(

تكريِر العامِل ، أو هـو   ِمكْه يف ح  قاً فإن  واستثىن البدلَ مطلَ   )٢( ))لت على لفِظه وحملِّه     حِم

املقصود     لُ منه توطئةٌ له ومتهيدعن املقصو   . ، واملبد نـزعأن ي ـه  )٣(ِدوكيف يليقأحكام  

     كْساها من هذا الباِب ويا ما ليس مبقصود    اليت تكس ٤(ى(؛  ! ؟   داً  فإنْ كان املبدلُ مفر)٥( 

 )٦( وإنْ كانَ مـضافاً      .تقديِر دخوِل حرِف النداِء عليه      وجب بناؤه على الضم ؛ ألنه يف        

  .ا ذكرناهموجب نصبه ِل

 يعين عطف النسِق    ))، من املعطوفات     ) وعمرو/  ب ١٤/ زيد   : (وحنو   ((: وقولُه  

لَ عليه حرف النداِء مباشـرةً ليفـارق        خح أنْ يد  ِصأنْ يكونَ املعطوف ِمما ي    : وضابطُه  

   .)٧(بذلك املعطوف الذي تقدم ذكره

    ٨(وإنْ كان احملكي(     ًى جوازامن املناد )٩(    جرىأجراه م  :))  والعباس ١٠( ))يا زيد( 

    . )١١(ح الفرقض اتوإن

                                                 
 . ٦٨املفصل ص ) 1(
    . ٣٩تقدم ص )  2(
 . وهو املبدل ) 3(
 . وهو املبدل منه)  4(
 . يا رجلُ زيد: حنو )  5(
 . يا رجلُ غالم زيٍد: حنو ) 6(
   . ))أل((وهو املعرف بـ ) 7(
 .  يف من سمي بذلك))الرجل قائم(( و ))املنطلف زيد((: حنو )  8(
 . مما يصح نداؤه : أي ) 9(
ومل أجد أحداً من النحاة     . يا زيد والرجلُ قائم     : جيوز فيه الرفع والنصب ، ومها مقدران يف احملِْكي  ، حنو             : أي  ) 10(

نه معطوفاً على املنادى ، وإمنا تكلموا عنه إذا كان هو نفسه منادى              حالَ كو  ))أل((يتكلم عن احملكي املبدوء بـ      
 ؛ ألنـك    ))يا الرجل منطلق  ((:  جاز أن تناديه فتقول      ))الرجل منطلق ((ولو مسيته   ((: فأجازوا نداءه ، قال سيبويه      

 &ωr ذلكومقتضى   . ٤٢-٤/٤١ ، وانظر التصريح     ٣/٣٣٣الكتاب   . ))مسيته بشيئني كل واحٍد منهما اسم تام        
 . يكونَ فيه إال وجه واحد ، وهو الرفع ؛ ألنه يصح أن يباشره حرف النداء ، فحكمه حكم املنادى بعينه 

 وحنوه ، إذ ال يباشره حرف       ))احلارث(( يصح أن يباشره حرف النداء خبالف        ))أل((الفرق أن احملكي املبدوء بـ      ) 11(
 .  ٤١-٤/٣٩انظر التصريح . النداء 
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   يف قولك     : فإنْ قلت واحلارثُ  ((: فهال وجب احلملُ على اللفـِظ كمـا       ))يا زيد 

 حيثُ  ))رب شاٍة وسخلِتها بدرهمٍ   (( و   ))كلُّ شاٍة وسخلَِتها بدرهمٍ   ((وجب اجلر يف قوهلم     

   .)١( للمعطوف ))كُلّ(( و ))رب((ال ميكن مباشرةُ 

  عليه   ألنَّ املع : قلت لَِتها((طوفخس((    حوال م ، ببـه لفْ      معر ظَـه ،   لَّ له خياِلف

   .))ال((ب جره، خبالف املنادى واملنفي بـ فكيف نظرت إليه وجدت ما يوِج

ا ، وهذا مثالُ البدِل ، وبه مثَّـلَ أبـو   مه بضم )٢(  ))يا زيد زيد  : تقول  ((: وقولُه  

وىل أن يكون املثالُ بنحو     هذا من باب التأكيد اللفظي واألَ     : وكان شيخي يقول    . )٣(علي

 :)) ِب ((و ،  )) يا رجلُ زيد يا غالمش((أو ،  )) ر  ميا زيد٤( )) سعود(.   

   على قوله     : فإن قلت مـن   ))زيـد وعمـرو   ((إال البدلَ ، وحنـو      ((: فهذا وارد 

  .ي املفرد والتأكيد اللفظ : ه أن يقولَ يعوز إذْ))املعطوفات

  قلت :   ذِ إمنا استثىن مما تقد كْم    ه ، وهو مل يقَردم       التأكيِد اللفظي ، بل التأكيد ِذكْر 

      اللفظي لم أنَّ التأكيدوقد ع ، املعنوي املؤكَِّد ؛   كْ ح ه حكمـ  ألنه إعـادةُ اللَّ    م ِل وِظ األَ فْ

  .بعيِنه

، )٥(و أيب عمرٍ  ا ، وهو قولُ    بالضم فيه  ))يا زيد زيد الظريف   ((: وقد حكى سيبويه    

 يونس أنَّ رؤبةَ كان يقولُ    وزعم  : ))   زيداً الظريف وأنـشد   )٦( بنصب الثـاين     ))يا زيد ،

  ] من الرجز: [سيبويه لرؤبة 

                                                 
  .))كُلّ(( ال تدخل على املعرفة ، وكذلك ))رب(( معرف باإلضافة إىل الضمري ، و ))سخلتها((عطوف ألن امل)  1(

 . ٦٨املفصل ص )  2(

 . ٢٤٧اإليضاح العضدي ) 3(

 . ١/٢٦٥انظر اإليضاح البن احلاجب . على تقدير أن يكونا امسني له )  4(

 . ٢/١٨٥الكتاب )  5(

 . ة نفسهااملصدر السابق والصفح)  6(
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  رنَ سطْراطاٍر سِطسإني وأَ

  )١(لقائلٌ يا نصر نصراً نصرا 

ِل ؛ ألنه مفرد عِطـف علـى األول         ولِّ األَ  حم  الثاينَ على  ))نصراً(( لَفحم/  أ ١٥/

   بياٍن فجرى م فيه سيبوي          عطف وِلفهجرى النعِت املفرِد يف جواز الرفع والنصب، وقد خ ،

 ِعلَ نوجصهنـا     )٢(انصرين نصراً   : ه على املصدِر ، واملعىن      ب رـصر للتوكيد ، والنوكر ، 

  .مبعىن املعونة

بـه ،    الثاين حاجِ  ))نصراً  (( و   )٣( اٍري س لُ هو نصر بن    األو ))نصر((: وقال أبو عبيدةَ    

   .)٤(عليك نصراً : فأغراه به ، أي 

نصراً((: وي وقد ر ٥( محالً على اللفظ ))نصر(.   

، بناًء علـى قـوِل       )٦( عطف بياٍن     على أن يكونَ   ))يا زيد زيداً  ((: وجوز سيبويه   

وال مانع أن يكونَ املثالُ الواحد حمـتِمالً         . )٧(  خوازم ي مقالةَ فخرِ  رؤبةَ ، وهذا مما يقو    

                                                 
، وشـرح   ١/٥٣٩، والنكت لألعلم    ١/٣٤٠، واخلصائص   ٢/١٨٥، والكتاب   ١٧٤الرجز لرؤبة يف ملحق ديوانه      )  1(

 . ٢/٢١٩، وخزانة األدب ٢/٣ابن يعيش 

 . ٤/٢١٠انظر املقتضب . هذا رأي األصمعي )  2(

 .  وهو تصحيف))بشار((يف األصل ) 3(

أما اسم حاجبه فريى صاحب القاموس      . ن والياً لألمويني على خراسان      ونصر بن سيار كا   . ٤/٢١١انظر املقتضب   ) 4(

وانظر اخلزانة  ) نصر(القاموس  .  بالضاد املعجمة ، وغلَّطَ سيبويه واجلوهري يف روايته بالصاد املهملة            ))نضر((أنه  

٢/٢١٩ ، ١/٣٢٥. 

جعلهما تبيينـاً،   . يا نصر نصر نصراً     : وينشد  ((يعين نصراً األول فهو يف حال الرفع حممول على اللفظ ، قال املربد              ) 5(

يا نصر نصر نصراً ، جيعل الثاين بدالً من         : ومنهم من ينِشد    .. فأجرى أحدمها على اللفظ ، واآلخر على املوضع         

 . ٤/٢١٠ املقتضب ))يا نصر نصرا: األول ، وينصب الثاين على التبيني ، فكأنه قال 

 . ٢/١٨٦تاب الك) 6(

إنـه   : ))يا زيد زيداً  (( واعترض عليه بأن هذا توكيد لفظي ، وقول سيبويه يف            ))يا زيد زيد  ((يعين متثيله للبدل بـ     ) 7(

 .  بدل))يا زيد زيد(( الثاين يف ))زيداً((عطف بيان ، يقوي ما ذهب إليه الزخمشري من أن 
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كما جيتمع يف بعِض الصوِر احتمـالُ البـدِل          . )٢( ، والتأكيِد    )١(للعطِف عطِف البيان    

     إمنا قَ  ((  :)٣(هم  وعطِف البياِن ، وقد قال بعض رأيت زيـداً   ((:  يف قولك    ))زيد((وا على   ض

 بالبدِل ؛ ألنه إنشاٌء ، فإنَّ اخلرب        ))يا زيد زيد  (( ألنه خرب ، وقضوا عليه يف        )٤(د بالتأكي ))زيداً

   زـ           جيري فيه التساهلُ والتجو ه ،   ، فكان الثاين توكيداً ، وأما املنادى فالغرض متعلق بعيِن

 ها هنـا     إذ الغرض   واِحٍد منهما مقصوداً بعينه ؛     فال جيري فيه جماز، فتعين أن يكونَ كلُّ       

 ، وللمناقشة فيـه      قريب  وهذا تعليلٌ  )) نفِسه   للمنادى ، واإلنسانُ ال يتساهلُ يف مصلحةِ      

   .جمالٌ

يـا متـيم    ((: باً بالرفع والنصب حنو     لو كان توكيداً لكان معر    : وميكن أن يقالَ    

ري مقـصوٍد    ؛ ألن الثاين لبيان األول كالصفِة ، والمتنع بناؤه ؛ ألنه غ            ))أمجعون وأمجعني 

  .مبباشرة حرِف النداِء

  . من باب عطِف النسق  )٥( ))ويا زيد وعمر((: وقولُه 

 ؛ ألنه يف نيِة دخـوِل        فيه اإلعراب  جوزال ي :  يعين   )٦( ))ري ال غَ  بالضمِّ((: وقولُه  

   . )٧( ))يا: يف قولك /  ب١٥/قد اشتركا يف النداء ((: حرِف النداِء عليه ، قال سيبويه 

 إشارةٌ إىل أنَّ ذلك     )٨( ))يا زيد أو عمرو ، ويا زيد ال عمرو        : وكذلك  ((: وقوله  

  .ىنليس من خصائِص العطِف بالواو ؛ ألنَّ هذه احلروف كلَّها تفيد العطف ، وينتظم املع

                                                 
 .  وهو سهو))للعطف وعطف البيان((يف األصل ) 1(

  . ))يا زيد أبا عبد اهللا((: وذلك حنو ) 2(

 . ١/٣٣٣هو اخلوارزمي يف التخمري ) 3(

  . ))تأكيد((يف األصل ) 4(

  . ٦٨املفصل ص )  5(

  .٦٨املفصل ص )  6(

  . ٢/١٨٦الكتاب ) 7(

 . ٦٨املفصل ص ) 8(
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:  قال سيبويه    )١( )) ِةيا زيد ذا الـجم   : صب كقولك   وإذا أُضيفت فالن   ((:وقولُه

 مباشرته   حرف النداِء لو قُدر    ته ما قدمته ؛ من أنَّ      وِعلَّ )٢( ))س بني أحٍد فيه اختالف      لي((

  .له لكان نصباً 

وهذا مثالٌ للصفة ، وكثرياً مـا تنـوب         .  صاحب اجلمةِ :  ))ِةذا الـجم ((ومعىن  

  .الصفةُ عن املوصوِف

  ] من الطويل [:وقوِله ((

قاَء إنْأزيدرا وثائراً  أخ فقَ           كنتاِصِم دفَخ قاُء حنأَح تضر٣( )) ع(   

ـ طْقد أمكنك أن ت:  طالب الدِم ، يقول   ))الثائر((، و    حي من قيس  :  ))ورقاُء(( ب لُ

ده نـصب   وشـاهِ . ب  واِن ، وهي اجلَ    مجع ِحنوٍ   :))اَألحناُء((ك فاطلب إن شئت ، و       بثأِر

  . البدلاألِخ على

  . للتأكيد  مثالٌ)٤( ))يا خالد نفْسه((: قوله و

فِهم أنه جيوز أن يكونَ الضمري املـضاف         م )٥( )) كُلَّكم أو كُلَّهم     يا متيم : قوله  و

 على الغيبِة   ))كلّهم(( ضمري حضوٍر نظراً إىل معىن الباب، فإنه باب خطاٍب ، و             ))كُلٌّ((إليه  

   .)٦(نادى ، فلذلك جاَء الوجهان نظراً إىل لفظ امل
                                                 

  . ٦٨املفصل ص )  1(

 . ٢/١٨٨الكتاب ) 2(

 ، وحتصيل عني الذهب ص      ١/٥٣٩، والنكت لألعلم    ٢/١٨٣يف كتاب سيبويه    والبيت بال نسبة     . ٦٨املفصل ص   ) 3(

 )  . حنا (١٤/٢٠٤ ، واللسان ٢/٤ ، وشرح ابن يعيش ٣٠٧

 . ٦٩املفصل ص ) 4(

 .   ٦٩املفصل ص ) 5(

  بلفظ اخلطاب ؛ ألن املنادى خماطب ، وجاز        ))كُلّكم((: وجاز أن تقول    (( : ٢/٤قال ابن يعيش يف شرحه للمفصل       ) 6(

 بلفظ الغيبة ؛ ألن املنادى وإن كان خماطَباً إال أن لفظ االسم الظاهر موضوع للغيبة، أال تراك                  ))كلهم((: أن تقول 

   .))فعلت ، وإن كنت ختاطب زيداً املذكور : زيد فَعلَ ، وال تقول : تقول 

  .٤٠٤ – ٣/٤٠٣ ، و شرح التسهيل البن مالك ١/٢٦٦      وانظر اإليضاح البن احلاجب 
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  ]من الرجز [  : )١(وقد قالوا 

ا الذي طَأنتتعج عام ٢(لَّقت(  

الذي فَوأنت ٣( كذا لَع(َلكن اِخلط ، ابأحس  ن)معىن النداِء )٤ ؛ ليطابق .  

 ))أنتم كُلُّكم بينهم درهـم    (( و   ))أنتم كُلُّكم بينكم درهم   ((: ومما جاز فيه الوجهان     

وكثرياً )٥( ))هم(( أتى بـ    ))لّكُ(( ، ومن راعى لفظَ      طاِب أتى بكاف اخلِ   ))أنتم((فمن راعى   

هم مراعاةُ اللفِظ تارةً ، واملعىن أخرى  يف كالِميقع.  

 لـيس مـع     ))الذي((ي ؛ ألنَّ     بقَوِ )٦( )) كذا  الذي فعلت  أنت((وليس مراعاةُ اخلطاِب يف     

))كُلَّكم ((  الواحِد خبالِف )٧( كاحلرِف ))أنت يا متيم((عنه صار كاملستِق ا انقطعلِّ فلم)٨(.  

 فإن قلت :ِعلَ من تتمفإذا جقْوأ١٦/ى فيه مراعاةُ ِته ينبغي أن ت  /ىاملعن  .  

                                                 
: هذا القولُ استطراد تِبع فيه شيخه ابن احلاجِب حيثُ يقول بعد أن تناولَ مراعاةَ اللفظ واملعىن يف تأكيد املنـادى                     ) 1(

أنت الذي فعلْت كذا ، وأنت الذي       : وهو أصلٌ مطِّرد يف كل مكاٍن له جهتان من حيث املعىن واللفظ كقولك              ((

  . ٢٦٧ – ١/٢٦٦ اإليضاح ))فَعلََ كذا 

واستشهد به هنا على جواز مراعاة املعىن ، حيـث أتـى بـضمري املخاطـب يف     . ٢٦تقدم ختريج هذا البيت ص     ) 2(

))(( و ))طلَّقتتعمراعاةً ملعىن اخلطاب))ج  . 

أنت الذي  : حنو  وجيوز احلضور أو الغيبة يف ضمري املخبِر به أو املخرب مبوصوِفه عن حاضٍر مقدٍم ،                : قال ابن مالك    ) 3(

فَعلَ ، وأنت فالنٌ الذي فَعلَ ، وأنت رجلٌ فَعلَ ، فاملخبر عنه يف األمثلِة الثالثِة حاِضر مقدم ، وقد جيَء ِبمضمِر                      

 ، يف   فَعلْت: فكنت تقول   . خِربه غائباً معتبراً به حالُ اخلِرب، ولو جيء به حاضراً معتبراً به حالُ املخبِر عنه جاز                 

 .  بتصرف٢١٠ – ١/٢٠٩التسهيل وشرحه . األمثلة الثالثة ؛ ألن املخبر عنه واملخبر به شيٌء واحد يف املعىن 

 .  يف تأكيِد املنادى ، وليس يف ما مثَّلَ به ، كما سيبينه الحقاً : أي ) 4(

 ) . خ (١٢٧انظر شرح اإليضاح أليب البقاء العكربى ص ) 5(

  . ))كذى((ل يف األص) 6(

  . ))كاجلر((يف األصل ) 7(

 . ١/٢٦٧انظر اإليضاح البن احلاجب ) 8(
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  ا أن يكونَ    :  قلتلُه كاجلزء إمع؛ إذ ال           ج ما فيه ممتنعبالبدل أو الصفة ، وكاله 

  . ، وسيأيت يف بابه)١(ملضمِر املخاطِب بدلَ كلٍّ ، وال يوصف أيضاً يبدلُ من ا

  . املضاف)٣( مثالٌ للبدِل )٢( ))وشر صاحب عمٍريا ِب((: قولُه و

 أن يكونَ وصفاً ؟: فإنْ قلت فهل جيوز  

  حـىت               ال ينبغي   : قلت ذكَر معه موصوفُه ، فهو صفة يف أَصِله غلَبـت؛ ألنه ال ي

  .ةَ اجلوامِد يف كوا ال جتري وصفاً عوملت معامل

 أَدلُّ  ))أبا عبِد اهللاِ  (( ، فإنَّ    )٥( مثالٌ لعطِف البياِن     )٤( ))ويا غالم أبا عبِد اهللاِ    ((: وقولُه  

 مل يكن معرفةً إال بالنـداِء ، ومل         )٦(ى  لوِله ، أال ترى كيف مثَّل مبناد       على مد  ))غالٍم((من  

  .إنَّ الكنيةَ بدلٌ :  يقال يمثِّل بعلٍَم وكُنيٍة ؛ لئال

  .  ، واهللا أعلم )٨( مثال للعطف باحلرف )٧( )) ويا زيد وعبد اهللا ((: وقولُه 

  

                                                 
 . ٤/٢٨١انظر املقتضب ) 1(
 . ٦٩املفصل ص ) 2(
 ،  ١/٣٣٥انظر التخمري   . وذكر ابن يعيش أنه صاحل للبدلية وعطف البيان         . وذهب اخلوارزمي إىل أنه عطف بيان       ) 3(

 . ٢/٤وشرح ابن يعيش 
  . ٦٩املفصل ص ) 4(
 .  بدالً أو عطف بيان ))أبا عبد اهللا(( أن يكون ٢/٤أجاز ابن يعيش يف شرحه ) 5(
 .  دون باء ))منادى((يف األصل ) 6(
 . ٦٩املفصل ص ) 7(
عطف النسق ، وهو بالنصب ال غري ، ألنَّ املعطوف شريك املعطوف عليه ، فكما أن األول إذا كان مـضافاً    : أي  ) 8(

 . ٢/٤انظر شرح ابن يعيش .  فكذلك الثاين ألنه شريكه يف العامل مل يكن إال منصوباً
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  ])) ابنة (( و )) ابن ((الوصف بـ[: فصل 

   )١( )) كالوصِف بغريمها إذا مل يقعا بني علَمني)) ابنة (( و )) ابن ((والوصف بِـ((

، والتولُِّد ، ولكوِنهما     ا فيه من اإلشعاِر مبعىن البنوةِ     م صفةٌ؛ لِ  ))ابنةً((  و ))ابناً((ال إشكالَ أنَّ    

  .مضافني جيب النصب فيهما

 هذا الفصلُ ؟: فإنْ قلت قِسي فِلم  

  قلت :     ع لبياِن موصوِفهما ، فإنَّ حالَه تغي رتم اورِته  ؛  م  ا تقد))ًابنةً(( و   ))ابنا(( 

ملنادى بعـد   ني ؛ فإنه حينئٍذ يفتح االسم ا      ملَوهو فيما إذا كانا بني ع     يف بعِض الصور ،     

   ه كثرةُ االستعمالِ    )٢( أنْ كان حقُّه الضموِسر ،   استعمالُه      ، وقد قد أنَّ اللفظَ يكثُر مت

نفك وقد ي ،  ابنةً   )٣( معناه ، والخفاَء أنَّ اإلنسانَ ال خيلو عن كوِنه ابناً أو             لكثرِة وقوعِ 

    ذلك ، ال     عن كوِنه أخاً وأباً وعم ِساً وخاالً وغرييمـا   ))ابـن ((ا وقد انضم إىل لفظِة      م 

     ع إليه مع أنَّ املتقدم والثاين   لَأُضيفت يف جنـِسها كـثريةُ        /  ب ١٦/م واألعالم ، علم

مضافاً إىل  ))ابٍن((هذا مع أنَّ جميَء .  االستعماِل ؛ ولذلك اختصت بالترخيم على ما يأيت

ـ     . علٍَم أكثر ِمن جميِئه مضافاً إىل غِري علٍم          وا املنـادى   فلما اعتورته هذه األمور خفَّفُ

                                                 
 و  )) ٍمابـنِ  (( الثاين كمـا فعلـوا يف         حركةَ ِل األو  حركةُ تعِبتفإن وقعا أُ   ((:  ومتام نصه    ٦٩املفصل ص   )  1(

 . ))ٍئامِر((
 زيداً و ابناً مبنـزلة اسم واحـد ،         يا زيد بن عمرٍو ، فجعلت     : وذلك قولك   (( : ٤/٢٣١قال املربد يف املقتضب     )  2(

يا زيـد   : وإمنا جيوز أن تقول     . يا زيد بن عمٍرو على النعت ، والبدل         : وأضفته إىل ما بعده ، واألجود أن تقول         
ابن عمٍرو ، إذا ذكَرت امسه الغالب ، وأضفته إىل اسم أبيه ، أو كنيِته ؛ ألنه ال ينفك من ذلك ، فهو مبنــزلة                         

   .))ه الذي هو لهامس
 ، ومعـاين القـرآن      ١/٣٤٥ ، واألصول البن السراج      ٢/٨٦ ، والكامل    ٢٠٥ – ٢/٢٠٤        وانظركتاب سيبويه   

 ١/٢٦٧ ، واإليضاح البن احلاجـب  ٢/٥ ، وشرح ابن يعيش ٢٥٠ ، واإليضاح العضدي ص ٢/٢٢٠للزجاج  
  .   ٣٦ ، ٣١ – ٤/٢٦ ، والتصريح ١/١٤١ ، وشرح الرضي ٢٦٩ –

  . )) ابناً وابنة ((: يف األصل ) 3(
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 ه فتحةً إتباعاً حلركِة     فجعلوا ضمـ    ))ابٍن((ت كيـف  . )١(ي يف كالِمهـم    فإنّ اإلتباع مرِع

  .واحلركةُ فتحةٌ

 التقاِء الـساكنني ؛     اٍء كحركةِ نال بِ  و والذي يظهر أنَّ هذه احلركةَ ليست حركةَ إعرابٍ       
 إنَّ الكسر   مىن على الكسِر ، ثُ    ي على الفعل أنه ال يب      ، ولذلك قُضِ   )٢(ألا عارضةٌ مثلُها    

التقاِء الساكننيي دخلُه عند.  

                                                 
خـراب  (( و ))ساغب الغب((: إتباع الكلمِة كلمةً على وزا ورويها إشباعاً وتأكيداً حنو : اإلتباع نوعان أحدمها   ) 1(

  : إتباع احلركِة حركةً من جنسها ، وهو نوعان :  والثاين ))يباب

 مع أنه صفة ملرفـوع    ))ضب(( إتباعاً حلركِة    ))ٍخرب(( جبر   ))خرٍبهذا جحر ضب    ((:  إتباع الثاين األولَ حنو      – ١

  : ، ومثله قول الشاعر ))جحر((وهو 

وِز الناِب ليس لكم ِبِسيمةَ بطِن واٍد                           هفإياكم وحي  

   .))واد(( أو ))بطن((ورين ومها  املنصوبة ، وجر اورته ألحد ار))حيةَ(( نعت لِـ))ِهموز((      فإن 

  .  إتباعاً حلركة ما قبلَها))هم((ِبِهم ، وبداِرِهم ، بكسر اهلاء من :       ومنه قوهلم 

هذا امرؤ، وابنم ، وأخوك ، ورأيـت        :  ، فتقول    ))أخوك(( ، و  ))ابنم(( و   ))امرؤ((:  إتباع األوِل الثاينَ ، ومنه       – ٢

انظر الكتـاب  . ، وأخاك ، ومررت بامِرئ ، وابِنٍم وأِخيك ، فتتِبع حركةَ ما قبلَ اآلخِر اآلخر امرأًً ، وابنماً 

 ، واخلـصائص    ٤٥٨ ، والصاحيب البن فـارس ص        ٤/٢٣١ ، واملقتضب    ٢٠٤ – ٢٠٣/ ٢ ،   ١/٤٣٦

،  ٤/٢٧، والتـصريح    ١/٣١٨ ، وشرح الكافية للرضى      ٣٧٢ ، وفقه اللغة للثعاليب ص       ٢٢١ – ٣/٢٢٠

 . ٩٥ – ٨٦وخزانة األدب 

: كَونُ هذه احلركِة ليست حركةَ إعراٍب وال بناٍء  وإمنا هي حركةُ إتباٍع هو مفهوم كالِم سيبويه حيـث يقـول                      ) 2(
 مبنـزلة  ))زيد((: وإمنا محلهم على هذا أم انزلوا الرفعةَ اليت يف قولك           .. يا زيد بن عمرٍو     : ومثل ذلك قولك    ((

الكتاب .))ابن(( واجلرةَ مبنـزلِة الكسرِة يف الراء ، والنصبةَ كفتحِة الراء ، وجعلوه تابعاً ِلـ               ))امرئ(( الرفعة يف راء  
٢/٢٠٤ .   

 مع الـصفة    ))زيد((جيوز أن يكونَ    : هذا زيد بن عبِد اهللا ، حيتمل ضربني من التقدير           : قولك  : وقال أبو علي الفارسي     
اسم واحد ، وحرف اإلعراب من هذا االسم هو النون دون الدال ، وإمنا الـدال           مبنـزلة   ))بن عبد اهللا  ((اليت هي   

يا زيد بن عبد اهللا ، فهو الـذي جعـل           : ومن قال   .. كامِرٍئ وحنوه    )) ابن ((تحرك حبسب حركة اإلعراب من    
   . ٢٥٠ العضدي ص  وانظر اإليضاح١/٣٤٦ التعليقة على كتاب سيبويه )) امساً واحداً يف اخلرب))زيد(( مع ))ابن((

 إذ احلاجز بينهما ساكن ، فهو غري حصني ، وعليـه            ))ابن((وفتحه إما على اإلتباع لفتحة      (( : ٢٧-٤/٢٦ويف التصريح   
اقتصر يف التسهيل ، أو على تركيب الصفة مع املوصوف، وجعلهما شيئاً واحداً كخمسةَ عشر ، وعليه اقتـصر                   

 ؛ ألن ابن الشخص     ))سعيد(( إىل   ))زيد(( وإضافة   ))االبن((،وإما على إقحام    الفخر الرازي تبعاً للشيخ عبد القاهر       
 فتحة  ))زيد((فعلى الوجه األول فتحة     . جيوز إضافته إليه ، ألنه يالبسه ، حكاه يف البسيط مع الوجهني السابقني              

ول فتحة إعـراب ، وعلـى    على األ  ))ابن   ((وفتحة  .إتباع ، وعلى الثاين فتحةُ بناٍء ، وعلى الثالث فتحة إعراب            
 . ٧٨٦ – ٢/٧٨٥ ، واملقتصد  ٣/٣٩١وانظر شرح التسهيل البن مالك  .))الثاين بناء ، وعلى الثالث غريمها 
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. )١( حركةُ إعراٍب على ما كـان      ))ابن((إا حركةُ بناٍء ، وحركةَ      : وقال شيخي   

     ن٢(إن احلركتني حركتا بناٍء     : قال  وحكى أنَّ منهم م(    َِلِهما منـزلةلتنـز )) مخسةَ عشر(( 

 ؛ ألنه ملا كثُر ذلك صـار        ا إعرابٍ تكَإما حر : ومنهم من قال    : قال   .عند هذا القائل  

   .دع ذلك ب  ويف كُلِّ)٣())ويا زيد عمٍر((مبنـزلة 

   خوارزم لَ مث إنَّ فخر األ     م ا أَنْ رأى أن إتباعِل الثاينَ كاملناِفر    و–    تتبع فإنَّ األواخر 

فإنَّ النونَ يف   ، ))ؤ امر (( و   )) م ابن ((:   ذكر أنَّ األوائلَ قد تتبع األواخر يف قوهلم          –األوائلَ  

 تتبع حركتها حركـةَ اهلمـزِة ،        ))ٍئ   امرِ ((والراُء يف   .   تتبع حركتها حركةَ امليم       ))ابنم((

   .)٤( ))ٍئ  مررت بابِنٍم وامِر(( و ))اً وامرأً  مرأيت ابن(( و ))ا ابنم وامرو    هذ((: تقول 

فِل : فإن قلتخ مذا اإلتباع ؟ص وا هذين االمسني  

  يقع على آخـرِ         ألنَّ امليم زِ  : قلت على اسٍم معرٍب كان اإلعراب ـا    يدته ، فلم

  زيدت     إذْ كانت طر امليم النوِن ليؤِذنَ حبـاِل النـوِن ،          )٥( فاًعليه أُعربت وبقي إعراب ،

مل ي امليِم فيه عارض أن وجود مفَهبه ولي عتد.  

إلعراب على الراء ؛    بسقوط اهلمزة، فيقع ا    )٦( )) مر   (( فقد يقالُ فيه     )) ؤ امر ((وأما  

   .)) ابنم ((م يف  اهلمزةَ على ما تقدفلذلك تِبعت

                                                 
 . ١/٣٩٩ ، وقد سبقه إىل هذا ابن السريايف يف شرحه ألبيات كتاب سيبويه ١/٢٦٨اإليضاح البن احلاجب ) 1(

 . ٤/٢٦انظر التصريح .  وتبعه الفخر الرازي ٢/٧٨٥قاله الشيخ عبد القاهر يف املقتصد ) 2(

 . ١/٢٦٨اإليضاح ) 3(

 ،  ٢٠٤ – ٢/٢٠٣انظـر الكتـاب     . أولُ من ذكر ذلك سيبويه ، وتبعه املربد وأبو علي الفارسي والزخمـشري              )  4(

 . ٦٩ واملفصل ١/٣٤٦ ، والتعليقة على كتاب سيبويه ٤/٢٣١واملقتضب 

 . ١/٣٣٦انظر التخمري ) 5(

 فالمه أيضاً حرف    )امرؤ(فأما  ((:  حيث يقول    ١/٥٨ وما أثبته من تعليقه أيب علي على الكتاب          ))مرء(( األصل   يف)  6(

وانظـر إيـضاح     .))مر((تقول يف ختفيفه    )) مرٌء((إعالٍل ، وقد حيذف مع ذلك إذا خفِّفَت وأُسِكن ما قبلها فقيل             

 . ١٦١الشعر له ص 
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 ،  )٢(ألنه تابع للثاين يف وجوِده      /  أ   ١٧/ إن املنادى إمنا تبع ما بعده        : )١(وقد قيل 

اجلَوالن ، والغلَيـان ، جعلـوا     :  ، ليطابق اللفظُ املعنى ، كما قالوا         ةٌلَ يف لفِظه تبِعي   فجِع

    ى دونَ حركِة         اللفظَ على حركٍة واضطراٍب كمحبركِة املناد وا التغيرياه ، وخصبنا((سم(( 

  ] من الرجز: [وهو من بين احلرماز ز ج  ، قال الرا)٣(ألنَّ تغيري حركِة البناِء أسهلُ

املنذِر بِن اجلاروديا حكم ٤( بن(  

؛ ألنه اسم مفرد نعت مبضاٍف فقياسـه أنْ يكـونَ            )٥( أقيس   ))حكَم  ((والرفع يف   

  . مل جيعله امساً واحداً )) بن عبِد اهللا زيد يا ((: ومن قال  .)) ذا اجلمِة يا زيد ((مبنـزلة 

                                                 
هذه املسألة من أعجب املسائل ، وذلك أن الصفة أبداً تتبع           ((:  ونصه   ٣٣٦ – ١/٣٣٥لتخمري  قاله اخلوارزمي يف ا   ) 1(

من حيث املعىن تبع    ... املوصوف يف إعرابه ، وهاهنا يتبع املوصوف الصفة ، إمنا كان ذلك كذلك ، ألن األول                 
             ه عن شخص معيٍن ، فيتبع اللَّفظُ اللَّفظَ تطبيقـاً ِللَّفْـِظ         للثاين ، إذا الثاين مشتِملٌ على وجود األول ، وهو تولُّد

  . ))وهذا كما حركوا فَعالن يف املصادر داللةً على أن معناه التحريك .. باملعىن 
 .  إال باحلذف)) تابع للثاين(( وهو غري مستقيم مع قوله ))يف وجوده ملا بعده((: يف األصل ) 2(
ريد بناء األول مع الثاين كان األوىل أن يبىن على إحدى احلـركتني ، وال يـؤتى                 إذا أ ((: قال الشيخ عبد ا لقاهر      ) 3(

 حركة بناء ، واحلركة اليت      ))زيد(( يف حال اإلعراب والضمة يف       ))ابن((بأجنبية فأوىل هاتني الفتحة ، ألا حركة        
وأيضاً ..  عمٍرو بفتحها معاً     يا زيد بن  : تكون هلا يف حال اإلعراب أوىل بأن تكون متبوعة من حركة البناء فقيل              

يا زيد بن عمٍرو ، من جنس ما يستحقه يف األصل ، ألن أصله النـصب ،   :  يف قولك    ))زيد((فإن الفتحة يف دال     
وال فصل بني النصب والفتح يف اللفظ ، وإمنا خيتلفان يف املعىن ، وهو أن الفتح حلركة ا لبناء والنصب لإلعراب ،                      

ضاِف حظٌّ يف الضم البتةَ بوجه ؛ ألن املضاف ال يكون إال منصوباً ، وإذا كان األمر علـى                    امل ))ابن((وليس لـ   
 يف املوضـع أوىل مـن       ))زيد(( يف حال اإلعراب وحركة      ))ابن((هذا كان أن تبنيهما على الفتحة اليت هي حركة          

 .  ٧٨٦ – ٢/٧٨٥ املقتصد )) ..البناء على الضمة 
 وهو عبد اهللا بن األعـور ،        –لرجل من بين احلرماز ، وهو للكذاب احلرمازي          : ٢/٢٠٣البيت يف كتاب سيبويه     ) 4(

 ، وذكـر  ١/٣٩٩ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٢/٦٨٩ من أبيات يف الشعر والشعراء       –والكذاب لقبه   
ملقاصـد   ، وا  ١/٣٩٩وهو للكذاب أو رؤبه  يف جمـاز القـرآن           .  أنه مما نسب إليه      ١٧٢يف ملحق ديوان رؤبه     

   . ٤/٢٨ ، و التصريح ١٢/٢٣) سردق( واللسان ٤/٢١٠النحوية 
 .  ألن النعت واملنعوت كاسم ضم إىل اسم مع كثرة االستعمال))ابن(( على الفتح إتباعاً حلركة ))حكَم((والشاهد فيه بناُء 

ِن الضم إذا وقفـت علـى        إىل تعي  ٨٧ – ٢/٨٦ ، وذهب يف الكامل      ٢٣٢ـ٤/٢٣١هذا رأي املربد يف املقتضب      ) 5(
وقـال   . ))يا زيد ذا اجلمة   : ألنه مفرد نعت مبضاف فصار كقولك       ((: االسم االول وجعلت الثاين نعتاً له ، قال         

  .٣/٥٣ ، واهلمع ٢/٢٨انظر التصريح . إن الفتح أكثر يف لغة العرب : ابن كيسان 
يدل على حتتم الفتح يف املنادى إذا وقـع         ]  الزخمشري :أي  [وظاهر كالِمه   (( : ١/٢٦٩وقال ابن احلاجب يف اإليضاح      

بعده بني علمني ، وعليه بعض النحويني ، والصواب أنه ليس مبحتم فيكون ترك ِذكره إما ألن هـذا هـو                     ) ابن(
  . ))األفصح ، وإما ألن ذلك كاملعلوم
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 ظاِهره وجوب اإلتباِع وما حكـاه       )) أُتبعت حركةُ األوِل حركةَ الثاين       ((: وقولُه  

 ى الوجوب١(سيبويه يأب(الكثري الفصيح فلَعلَّه اختار ،  .  

  ب أحد عبِد القيِس بنِ         ينمدح ِمن ، ديباملنذِر بِن اجلارود الع       ، ِمـيعأقصى بن د 

هلشاِم بـِن عبـِد      )٣(هو أحد والِة البصرِة     :  هذا   ))  حكَم ((و    .)٢(وهم حي من ربيعةَ     

  : وبعده . امللك

ممدود ِد عليكا اِدقرس  

 ي جموس    ه أغَار؛ ألن ه اجلاروده بالسيِل الذي         دبأموالَهم ، فش على قوٍم فاكتسح 

ما م جيرد٤( بهر( .  

 اجمن الرجز: [وقال العج: [  

م بن يا عمرظَرتنٍر ال مم٥(ع(  

دبن عبد اهللا بن معمر القرشي ، وكان سي ها يعين عمرأهِل البصرِة ووالي .  

  :  ويروى .وتسرِحيه  حيثُّه على إعطائه  ،ال انتظار يل:  أي )) ال منتظَر((: وقولُه 

م بن يا عمرمعرضى م٦(ٍر فَت(  

فِهم أما إذا    مثالٌ ي  )٧( )) ويا هند ابنةَ عمِّنا      ،يا زيد ابن أِخينا   :  تقولُ   ((: وقولُه  

   . )٨( ليس بعلم)) عمنا (( و )) أخينا ((مل يكونا بني علَمني فال إتباع ؛ ألن 

                                                 
 . ٢٠٤ - ٢/٢٠٣الكتاب ) 1(
 .٢٩٥انظر مجهرة أنساب العرب ) 2(
 . ٣٣٩رف البن قتيبة انظر املعا) 3(
 . ٣١٥انظر حتصيل عني الذهب ص ) 4(
 ، وبال نسبة يف النكت      ١/٤٠٠ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢٠٤ ، وكتاب سيبويه     ١/٧١البيت له يف ديوانه     ) 5(

  . ١/٥٥٣لألعلم 
 . ١/٥٥٣ذكر هذه الرواية األعلم يف النكت ) 6(
 . ٦٩املفصل ص ) 7(
 ، وشرح ابـن     ٢/٧٨٧ ، واملقتصد    ٢٥٠ ، واإليضاح العضدي ص      ٤/٢٣١ ، واملقتضب    ٢/٢٠٥انظر الكتاب   ) 8(

  . ١/٢٦٨ ، وإيضاح ابن احلاجب ٢/٤يعيش 
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 مثالٌ لوقوِعهمـا بـني      )١( ))  ويا هند ابنةَ عاصمٍ    يا زيد بن عمٍرو    ((/  ب ١٧: /قوله  و

لَعثُ.ني م مبيانَ ح درجِمهما يف غري النداء فقالكْ إنه است:  

نةُ عمِّنا ،  بن أخينا ، وهند اب    اهذا زيد   : وا  فُص أيضاً إذا و    وقالوا يف غِري النِّداءِ    ((

  .عده اخلرب  مبتدأ ، وما ب)) هذا ((فـ   . )٢( )) ، وهند ابنةُ عاصٍم وهذا زيد بن عمٍرو

 بني علمني ، ويف املثالني اآلخرين       )) ابنةٌ   (( و )) ابن   ((فاملثاالن األوالن مل يقع فيهما      

كاً بني النداِء   شترماً م كْ ح ركُذْ، ومل ي   )٤(التنوين من الثاين     )٣(طَ  وقعا بني علمني ، فأُسقِ    

ض أنهم أحلقوا املوصـوف يف غـري         والغر  ، )) أيضاً   ((: وغِريه، مع أنه أوهم ذلك بقوله       

وقد صرح  . النداِء تغيرياً بأنْ أسقطوا تنوينه كما أحلقوه تغيرياً يف النداِء بأن أتبعوا حركته            

    )٥( ))  ال غريفوا فالتنوينِص مل ي فإنْ((: بذلك يف قوله 

 أسقطوا التنوين ؟ : فإن قلت فِلم  

 م ((: قال سيبويه : قلتجعلوه مبنـزلة اسم واحٍد لَ أليف كالِمهم م ا كثُر((
)٦(.  

   يف قولك     : فإن قلت لَّ التنوينابنةُ عاصٍم     ((: فلع هند ((  ملاِنِع الـصرِف ال       ذهب 

  .للتخفيِف

                                                 
 .  ولعله سهو من الناسخ))ابنة عاصم وعمنا((:  ، ويف األصل ٦٩املفصل ص ) 1(

 .  ))وكذلك النصب واجلر((: ومتام نصه  . ٦٩املفصل ص ) 2(

  . ))ط وإسقا((يف األصل ) 3(

 متصٍل مضاٍف إىل علم ، حنو       ))ابٍن((من النوع الثاين من األمثلة ، وهو ما كان املنعوت فيه علماً موصوفاً بـ               : أي  ) 4(

  . هذا زيد بن عمرٍو ، وهذه هند ابنةُ عاصٍم : 

ملفصل البن يعيش    ، وشرح ا   ٢/٧٨٧ ، واملقتصد    ١/٣٤٦ ، والتعليقة عليه أليب علي       ٢/٢٠٤       انظر كتاب سيبويه    

 ، واهلمـع    ٤/٢٩ ، والتـصريح     ٣/٣٩٤ ، وشرح التسهيل البن مالك       ١/٢٦٨ ، وإيضاح ابن ا حلاجب       ٢/٦

٣/٥٥ . 

 . ٦٩املفصل ص ) 5(

 . ٢/٢٠٤الكتاب ) 6(



                     قسم التحقيق   - ٦٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  عبِد اِهللا      ((:  )١(يقولون  : قال سيبويه   : قلت بنت هذه هند  ،     صـرف نيف م(( . 

     ذلك أنَّ التنوين دمع   ويؤي ابن   ((يذهب ((    منصِرف واملوصوف )٢(  وه ، قد حيـذفون    م 

 ا االستعمالُ ، وامتزج االمسان بالوصِف حـىت صـار         رالتنوين ملالقاة الساكنني ، فإذا كثُ     

  .  )٣(كاملثاِل املذكوِر كانَ أحق أن حيذف معهما 

ـ  يف ضرورِة ا   )٤(] التنوين[وزوا يف الوصِف     وقد ج  ((: وقولُه    )٥( هلشعر كقوِل

  ]  من الرجز:[

  )٦( )) جاريةٌ من قَيٍس ابِن ثَعلَبه

  كأا ِحليةُ سيٍف مذهبه

 ِويور:  

  ٍة مقَعبه ذات سرباُء                             قَ

                                                 
 . ٢/٢٠٤ وما أثبته من الكتاب ))يقول((يف األصل ) 1(

 . هذا زيد بن عمٍرو: يعين يف حنو ) 2(

: وقد ذهب بعضهم إىل أن التنوين إمنا سقط اللتقاء الـساكنني            ((:  وحنِوه   ))هذا زيد بن عمروٍ   (( قال ابن يعيش يف   )  3(

هذه هند بنت عمرٍو ، فيحذف التنوين ، وإن : وهو قول فاسد ؛ ألنه قد جاء عنهم   . سكونه وسكون الباء بعده     

 .  ٢/٦شرح املفصل  . )) ))ابن((ة استعمال مل يلْقَه ساكن بعده ، فعلم بذلك أن حذف التنوين إمنا كان لكثر

 . ٦٩تتمة من املفصل ص ) 4(

  :هو األغلب الِعجلي يف أرجوزة يهجو ا امرأة امسها كلبة ، كان بينهما مهاجاة ، ومن أبيات األرجوزة ) 5(

  قبـاُء ذات سـرٍة مقَعبة    جاريــةٌ من قيٍس ابِن ثعلبة  

  كأا ِحلْيةُ سيـٍف مذْهبة    حلجبة  ممكورةُ األعلى رداح ا

 ، والـتخمري    ٢٠٨ – ٢/٢٠٧شرح أبيات سيبويه البن الـسريايف       : انظر  .       وبعدها أبيات تضمنت هجاًء فاحشاً      

   .٢/٢٣٧ ، وخزانة األدب ١/٣٣٧

يه البن الـسريايف     ، وشرح أبيات سيبو    ٢/٣١٥ واملقتضب   ٣/٥٠٦       والبيت األول من شواهد سيبويه يف الكتاب        

 مع أنه موصوف بــ      ))قيس(( ، والشاهد فيه تنوين      ٢/٩٥٨ ، والنكت لألعلم     ٢/٤٩١ ، واخلصائص    ٢/٢٠٧

 .  وذلك للضرورة الشعرية))ابن((

 . ٦٩املفصل ص ) 6(
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  . )١(ِب الِعجليالبيت لألغلَ

، نَّ السرةَ غارت ، فَعال ما حولَها      أ:  أي   ))ة   مقَعب (( .ضامرةُ البطِن   :  أي   )) قَباُء     ((

  . لربيِقها وحسِنها يِة سيٍف مذْهبٍةِبِحلْ )٢(ا هوشبه .فصارت كالقَعِب

   .))ٍس ي قَ((فأَلْحق التنوين ِلـ 

وهـو  من الشذوذ ،    /  أ ١٨/ ده إخراجه   ، وقَص )٣( بدلٌ )) ابن ثَعلَبة    ((إنَّ  : وقيلَ  

ابناً((؛ ألنَّ  بعيد(( عليه الوصف الغالب )(و .)٤) قيس بن ثعلبة ((كِْر بن وائٍلمن ب يح )٥( .  

  ] :من الوافر: [وأَنشد سيبويه 

 متمعز كُمتوأُخ كُمتابن ِر                   ِهيسِن جفٍَل ابوِن نةَ بلَب٦(ِلثَع(  

  .  ضرورةً ))نوفالً((فنون 

  .)٧(ن م حي  من الي))بة بن نوفَل  ثَعلَ((و 

هي وأنتم من حي واحٍد ، فهـي ابنـةٌ          :  أِي   ))كم    كم وأخت  هي ابنت  ((: وقوله  

  .، وأخت لبعٍض كملبعِض
                                                 

ند سنة  هو األغلب بن عمرو بن عبيدة الِعجلي ، راجز خمضرم ، شارك يف الفتوح اإلسالمية ، وقتل يف معركة او                   ) 1(

 . ٢/٢٣٩ ، وخزانة األدب ٢/٦١٣انظر الشعر والشعراء . هـ ٢١

: قـال ابـن الـسريايف       ) . ٥( يف البيت السابق ، انظر الصفحة السابقة تعليق رقم             ))احلَجبة((اهلاء هنا تعود إىل     ) 2(

 شرح أبيات ))بريقها وحسنها  يف  ))كأا حلية سيف  ((أراد أن عجيزا ثقيلة ضخمة ،       . رأس الوِرِك   : واحلَجبة  ((

  . ٢/٢٠٨سيبويه 

 .  أن يكون بدالً ، أو وصفاً أُخِرج على أصِله٢/٤٩١ ، وأجاز يف اخلصائص ٢/٥٣١قاله ابن جين يف سر الصناعة ) 3(

 بدل ، وقصده أن خيرجه عن الشذوذ وهـو          ))ابن ثعلبة ((وزعم قوم أن    (( : ١/٢٦٩قال ابن احلاجب يف اإليضاح      ) 4(

 ؛ ألن املعىن على الوصف كغريه ، وأيضاً فإنْ خرج عن الشذوذ باعتبار التنوين مل خيرج باعتبار اسـتعمال                    بعيد

  . ))  بدالً ))ابن((

  . ٣١٤انظر مجهرة أنساب العرب ص ) 5(

لثعلبة بن  ((: روايته   ، و  ٢/١٩٧البيت للفاِرعة بنت معاويةَ بِن قُشٍري القُشيِرية يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف              ) 6(

 . ٥١٦ ، وحتصيل عني الذهب ص ٢/٩٥٨ ، والنكت لألعلم ٣/٥٠٥ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه ))منقذ

 . ٤١٥ - ٤١٤انظر مجهرة أنساب العرب ص ) 7(
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   ]املنادى املبهم [: فصل 
  . )١( ))أي ، واسم اإلشارِة :  واملنادى املبهم شيئان ((

))أي(( ويف ، مفرد اسم ))وجهان  )٢( ))ا  ه :  
  .)٣(نْ تضاف  أَ)) أي ((أنه عوض من املضاِف إليه ؛ ألنَّ حق : أحدمها 

، )٤(نَ أنَّ الرجلَ هو املقصود بالنداء ؛ إذ وضعها للتنبيـه            ؤِذأنها دخلت ِلت  : الثَّاين  
 ما اختاروا        وقد بالنداِء ، وإن عنه حرف دا   ((عأي ((  ه اسمعلى كلِّ شيٍء،        ألن يقع ، ممبه 

والالم الً إىل نداء ما فيه األلفصوت .  
جـاءين  :  ، ويصح وصفُه ، فيقالُ       )٥( يف اإلامِ  )) أيا   ((وأما اسم اإلشارِة فيساوي     

  .وصلَ إىل نداِء ما فيه األلف والالم أيضاً ، فلذلك أُيت به ليت)٦(هذا الرجلُ

                                                 
 . ٧٠املفصل ص ) 1(
  . ))هاأي((: من قولنا ) ها(، وهو خطأ من الناسخ ؛ ألن املقصود احلديث عن )) وفيها((يف األصل ) 2(
 . ٢/٧قاله ابن يعيش يف شرح املفصل )  3(
 ) . ٨( حاشية ٢٤٧قاله أبو علي يف اإليضاح العضدي ص ) 4(
يا أيها الرجل ،    :  إاماً من أمساء اإلشارة ، أال ترى أا ال تثنى وال تجمع ، فتقول                وهي أشد ((:  ))أي((عن  قال ابن يعيش    )  5(

 . ٢/٧ شرح املفصل ))ها الرجال  ، ولذلك لزمها النعتويا أيها الرجالن ، ويا أي
ـ     )  6(  وصف السم اإلشارة يف النداء وغِريه ، ألنه اسم دال على معىن يف تلك الذات املبهمة                 ))أل((أكثر النحاة على أن املعرف ب

  . ما دلَّ على معىن يف متبوِعه : ما مثِّل به ، وهذا حد النعِت أي  ، وهو الرجولة يف
، ) أي(واعلم أن األمساء املبهمة اليت توصف باألمساء اليت فيها األلف والالم تنزلُ ِبمنــزلِة               (( ٢/١٨٩       ويف كتاب سيبويه    

يا هذا الرجل ، ويا هذان الرجالن ، صـار          : هذا وهؤالء وأولئك وما أشبهها ، وتوصف باألمساء ، وذلك قولك            : وهي  
   .))ة اسم واحد املبهم وما بعده مبنـزل

جـاءين  :  فالرجل يف غري هذا املوضع ال يذكر إال على معهود ، حنو قولك      ، جاءين هذا الرجلُ  : تقول   (( :٤/٢١٦ويف املقتضب   
    جاءين هذا الرجل ، مل يكن علـى معهـود          : فإن قلت   . ه ، والذي كان بيين وبينك فيه ذكر         الرجل ، فمعناه الذي عرفت

 ، وشرح عيون سيبويه أليب نـصر القيـسي ص           ٣٣٥ – ١/٣٣٤وانظر التعليقة أليب علي      . )) الذي ترى : ولكن معناه   
والتـصريح  . ٦٥٨-٢/٦٥٧ ،   ٨-٢/٧ ، وشرح ابـن يعـيش        ٢٧١-١/٢٧٠ ، وإيضاح ابن احلاجب      ١٦٠ – ١٥٨
٤٩-٤/٤٨.   

 يف بعض أقواهلما منعـوا  -ن هشام  وابن مالك واب–ما نقل عنهم   يف–ومنع الكوفيون والزجاج وابن جين وابن السيد والسهيلي     
 نعتاً السم اإلشارة ؛ ألنه غري مشتق وال مؤول مبشتق ، وذهبوا             – ))الرجل(( حنو   ))أل((أن يكون اجلامد احملض املعرف بـ       

ى التوكيد وعطف   وأما تسمية سيبويه له نعتاً فتسامح كما مس       ((: ونقل ابن هشام عن ا لسهيلي قوله        . إىل أنه عطف بيان     
 ، وشرح الكافية الشافية لـه       ٤٠٠ ،   ٣٢١ – ٣/٣٢٠ ، وانظر شرح التسهيل البن مالك        ٧٤٢ املغين ص    ))لبيان صفة   ا
  .٥/١٧٧ واهلمع ٣/١٣١٨

 ، ١/١٤٣شرح الكافية .  ))واجلواب أن االشتقاق ليس بشرط يف الوصف((: ورد الرضي على من منع ذلك لعدم االشتقاق بقوله     
  . ١/٣٠٣وانظر 
وال (() : باب النعـت     (٢/٦٢٦ احلاجب حيث يقول يف شرح الكافية         إىل عدم اشتراط االشتقاق يف الوصف ابن       وسبق الرضي 

 كـثري مـن النحـويني أن        م توه  املشتق عض و  يف هذا املقصودِ   ا كان األكثر  مفرق بني أن يكون مشتقاً أو غريه ، ولكن لَ         
  .   ))ق االشتقاق شرط ، حىت تأولوا غري املشتق باملشت
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   فإن قلت :اسم              اسـم وِدين ى ، فلمنادال ي ِر ، واملضمرباملضم اإلشارِة له شبه 

  اإلشارِة؟ 

 ى قابالً للوصِف ليتمكنوا من إيضاحه: قلتهم قصدوا أنْ يكونَ املنادألن.  

 اإلشارِة ؟ : فإن قلت اسم ِصفو فِلم  

  قلت :        ه أنِف ، وِسرصبباِب ا لو نُ حلاضٍر أو غائـٍب ،      ه قد يكو  هذا حبثٌ يليق

به بذلك املظهر ، فال جرم وِصف ، وصغر ، ونودي ، وجرى وصـفاً ، وخـالف                  فأش

  .املضمراِت يف ذلك كُلِّه

ـ ((: وقولُه    بينهما كلمةُ  مبا فيه األلف والالم مقحمةً : يوصف بشيئني    )) أي   (( ف

))التنِبيِه
م هو املقصود ، فأِجري صفةً يف اللفِظ ، وإنْ كان هو  ألنَّ ما فيه األلف والال     ؛ )١(

إىل وصِف  /  ب   ١٨/  فإنه وضع للتوصِل     ))الذي(( ونظريه يف التوصلِ  .  املعنى املقصود يف 

صح أن  ٍل ي ع وما يصاغ للتفضيِل من فِ     ،)٢( اليت مبعىن صاحب   )) ذو   ((مِل ، و    املعارِف باجلُ 

  .صح أن يبىن منهللتوصِل إىل تفضيِل ما ال ي )٣( ))لُ  أَفْع((يبىن منه  

 تغيرياً يف اللفِظ ، ومل       يعبر به عن كوِن الكلمة زائدةً ، مث تؤثِّر         )) مقحمة   ((: وقولُه  

  .)٤(نته ض ملاذا أُقحمت ، وقد بيتعر ، ومل ي باملعىنلَّتِخ

 ِصفَةً لـ    )) هذا   ((إمنا جرى      )٥( ))أيهذا  يا  :  وباسِم اإلشارِة كقولك     ((: وقولُه  

))   أي ((   مبه ألنه اسم     معىن ِمثْلُه ، يفيد صفةً كما جيري ما       ،   يف متبوِعه    م فساغَ أن جيري

 والالم صفةً على ما فيه األلف والالم فيه األلف.  

                                                 
  . ٧٠املفصل ص ) 1(

انظـر شـرح    .  إىل الوصف بأمساء األجناس ؛ ألا ال يصح أن تتبع بالوضع إال املبهم               ))ذي((يعين أنه يتوصل بـ     ) 2(

 . ٣٠٣ – ١/٣٠٢الرضى للكافية 

 . هو أشد انتقاماً ، وأكثر أبناًء :  عندما نقول ))أكثر(( و ))أشد((حنو  ) 3(

  . ))أا دخلت لتؤذن أن الرجل هو املقصود بالنداء ، إذ وضعها للتنبيه ((: يعين قوله ) 4(

 . ٧٠املفصل ص ) 5(
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 ، كالرجـِل    ِس اخلـاص  عليه وصفاًً مبا يدلُّ على اجلن      )١(واإلام حقيقةً ما دلَّ     

دالن على جنٍس معيٍن خبالِف األبيِض واألسـوِد ،         والعاِلِم والفقيِه ؛ ألنَّ العاِلم  والفقيه ي       

   .)٢(وإن جاء فقليل

))ممن الطويل [:ة  قال ذو الر  [  

 هفْسن دجالو هذا الباِخعيِه املَِلشيٍء               أال أيدي نه عتحقَاِد ن ر((
)٣(  

 ))الوجد(( صفةً السِم اإلشارِة ، و       )) الباِخع   ((  و    )) أي   (( صفةً لـ    )) هذا   ((فجعلَ  

فة    يمة أيـضاً       .  )٥( ، ونصباً على املفعول ِمن أجِله      )٤(روى رفعاً بالصوحنو قوِل ذي الر :

  ]من الطويل[

  )٦(ي عاِهد مل يعهد بك احلَكأنك           أال أيهذا املنـِزلُ الدارس الذي

  تعا   ((نهذا   (( بِـ   )) أي (( اِم        املبهِم ؛ ألنه مثلُه يف اإل)(  و )٧)    ُــِزلصـفةٌ   )) املن  

  . ألنه مفرد مثلُه ))هذا((ِلـ

                                                 
  . )) ما دال ((يف األصل ) 1(

األمساُء اليت فيها األلف والالم ، وجيوز أن تنعته بالصفات اليت فيها األلف والـالم        ] املبهم: أي  [ونعته  ((: قال املربد   ) 2(

 . ))مررت ذا الطويِل ، إذا أشرت إليه ، فعِلم مـا تعـين بالطويـل                : مقام املوصوِف فتقول    إذا أقمت الصفة    

  . ٤/٢١٦املقتضب 

 ،  ٢/٧ ، وشـرح ابـن يعـيش         ٤/٢٥٩ ، واملقتضب    ١٠٣٧ ، والبيت لذي الرمة يف ديوانه ص         ٧٠املفصل ص   ) 3(

 . صرفَته : القاتل واملهلك ، ونحته : اِخع والب . ٢/١٦٨ ، وأمايل ابن احلاجب ١/٢٧٣واإليضاح البن احلاجب 

 . ))الباخع ((، وهو ) الصفة املشتقة(على أنه فاعل السم الفاعل : يعين ) 4(

انظر أمايل ابن   . الذي بخع هو نفسه من أجل الوجد        :  ضمري ، يرجع إىل املوصول ، والتقدير         ))الباخع((فيكون يف   ) 5(

 . ٢/١٦٨احلاجب 

 ، وحتصيل   ١/٤٠٩ ، وشرح أبيات سيبويه      ٤/٢٥٩ ، واملقتضب    ٢/١٩٣ ، والكتاب    ١٠٨٨ يف ديوانه ص     البيت) 6(

 . ٣١٠عني الذهب ص 

 . ٢/١٩٣انظر كتاب سيبويه ) 7(
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لَ وجع.  م فيه أحد ، وال عِهد به      قُكأنَّ املنـزلَ لدروِسه وتغيِر آثاِره مل ي      : يقولُ  

  . خطاٍب نظراً إىل معنى النداِء كما تقدم ضمري)) الذي ((لعائد على  ا

 ؛ ألنَّ الغرض    )١( )) واسم اإلشارِة ال يوصف إال مبا فيه األلف والالم           ((: وقولُه  

  )٢(. من وصِفه بيانُ اجلنِس ، واأللف والالم تالئم ذلك

 ليفِهمك أنه ال فرق بني      )٣( )) الرجالُ    يا هذا الرجلُ ، ويا هؤالءِ      ((: ومثَّل بقوله   

ـ                 ِع فمـع املثناِل على اجلممع الد ِد ، وإذا جازى أمساِء اإلشارِة الدالِة على الوحدة والتعد

  / . أ ١٩/ أجوز ألنه أقرب إىل املفرِد 

  ، وزايني معجمـتني     من فوق  مٍة  هو خباٍء مضمومٍة معج     )٤( )) وِلخزز ((:  وقوله

    .)٥( منصرفاً كحطٍَم ونغٍر)) خزز (( ، فيكون  ذَكَر األرانِب: واخلُزز . أيضاً

  ]من الكامل[.جمٍة ، وهو غري منصرٍف ع بفتح الالم ، وبذاٍل م))وذَان  لَ((و  

)) يا ذا الضِّاِمر العنِس  يا صاِح((
 )٦(            ......................    

                                                 
  . ٧٠املفصل ص ) 1(

وإمنا كان كذلك ؛ ألن وصف اسم اإلشارة أصله أن يكون بأمساء األجناس ؛ ألنـه مبـهم                  ((: قال ابن احلاجب    ) 2(

وإذا ثبت وصفُه بأمساء األجناس وهو معرفـة وجـب      ... ت فكان وصفه مبا يدل على ذاتيته أوالً هو الوجه           الذا

 . ١/٢٧١ اإليضاح ))تعريفها باأللف والالم 

 . ٧٠املفصل ص ) 3(

 بن لَوذان   خزز: هو   )) ززخ((و.  )) :ان   لَوذ  بنِ وأنشد سيبويه ِلخززِ  ((  : ٧٠عبارة الزخمشري يف املفصل ص      ) 4(

 . ١/٣٣٠ ، واخلزانة ١٠/١٩٠انظر األغاين . إنه قَبلَ امرئ القيس : السدوسي ، شاعر جاهلي يقال 

 . ١/٣٤٢التخمري . ألن العلم املنقول يف هذا الباب منصرف ) 5(

  : ،  ومتام البيت ٧٠املفصل ص ) 6(

                           ....................حِل واألقتاِب واِحللِْس والر.  

 ، وخلالد بـن     ٢٣٣ ،   ٢/٢٣٠ ، واخلزانة    ٣/٨١ ، وأمايل ابن الشجري      ٢/١٩٠وهو خلزز بن لوذان يف كتاب سيبويه        

 ،  ١/٣٣٩ ، واألصـول     ٢٧٥ ، وجمالس ثعلب     ٤/٢٢٣ ، وبال نسبة يف املقتضب       ١٦/١٤١املهاجر يف األغاين    

 .٢/٨ ، وشرح ابن يعيش ٣/٣٠٢واخلصائص 
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 صفةً السم اإلشارِة ، فلذلك رفِع وإنْ كان مضافاً إىل            ))اِمِر   الض ((رفع  : وشاهده  

    . )١(م صفِة اإلشارِة يف النداِء الرفع ألنَّ حكْ: ري حمضٍة ، وقيلَ  ؛ ألنَّ اإلضافةَ غ))العنسِِ((

فشبهت الناقةُ ا    الشديدةُ ، وأَصلُ العنِس صخرةٌ يف املاء ،           الناقةُ  :)) العنس   ((و  

 )) الـضامر    ((  أن      )٢(ه بالرفِع ، وزعم الكوفيون    خوِلف سيبويه يف إنشاد   ِلصالبتها ، وقد    

 بدالً منـه ،     )) العنِس   (( ، وجعِل      )٣(] إليه [)) صاِحٍب   ((  الذي مبعىن  ))ذا   ((جمرور بإضافِة   

   :م البيِت وهوده متايا صاحب العنِس الضامِر ، يؤي: والتقدير 

  )٤(والرحِل واَألقْتاِب واِحللِْس       ........................  

 )) الرحِل   ((صاحب هذه األشياِء ، ولو كان على ما قاله سيبويه مل يعطَف               : أي  

يستوي فيـه الـذكر     : والضامر  . الضاِمر الرحِل   : باخلفِض مع ما بعده ؛ ألنه ال يقال         

  .نثى واُأل

                                                 
ب رفع وصف اسم اإلشارة ، إذا قُدر اسم اإلشارِة وصلةً لندائه إال عند املازين فإنه أجاز نصبها ، وإمنا لزم فيـه                       جي) 1(

وإن قَدرت الوقف على اسم اإلشارة ، ومل جتعله وصلة ،           . الرفع ألنه املقصود بالنداء ، واملنادى املفرد ال ينصب          

 ،  ٤/٢١٧ واملقتـضب    ١٩٢ – ٢/١٨٩انظر كتاب سيبويه      . ه ورفعها وكان مستغنياً بإفراده جاز نصب صفتِ     

  . ٣/٤٩ ، واهلمع ٤/٤٨ ، والتصريح ٣/١٣٢٠وشرح الكافية البن مالك 

 ، وشرح ابـن     ١/٣٤٢ ، والتخمري    ٣٠٨ ، وحتصيل عني الذهب      ٣/٣٠٢ ، واخلصائص    ٢٧٥انظر جمالس ثعلب    ) 2(

 . ٢/٢٣١ ، واخلزانة ٢/٨يعيش 

 . يم ا الكالم تتمة يستق)  3(

انظر كتـاب    . ))الرحِل واألقتادِ (( و   ))ذي األقتاد (( و   ))الرحِل ذي األقتابِ  (( و   ))والرحِل ذي األنساعِ  ((: ويروى  ) 4(

 ، وحتصيل عـني الـذهب       ٣/٣٠٢، واخلصائص   ١٦/١٤١ ، واألغاين    ٢٧٥ ، وجمالس ثعلب     ٢/١٩٠سيبويه  

  .٣/٨١، وأمايل ابن الشجري ٣٠٨

ل         والركٍَب للبعري : حرللرحيل من وعاٍء للمتاع وم دعرحل(املصباح املنري . كل شيٍء  ي . (  

  ) .قتب(الصحاح . مجع قَتٍب ، وهو رحلٌ صغري على قَدِر السناِم :         واألقتاب 

 ) .  سحل(املصباح املنري . كساٌء يجعلُ على ظهر البعري حتت رحِله :         واِحللْس 
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ؤِذنٌ بالتغيِر ، فكأنـه     ر لسيبويه بأنه حملٌ على املعنى ، وذلك أنَّ الضامر م          واعتِذ

من جمزوء  : [ِل كما قال    حالبايل العنِس والر  :  ، أو    )١(ِس والرحِل   نيا ذا املتغير الع   : قال  

  ] الكامل

  )٢(حا فاً ورميمتقَلِّداً س    يا لَيت زوجِك يف الوغَى 

فأدخلَ الرمح يف التقِْليِد ، وهو يريد االعتقالَ ؛ ألنَّ  بني التقلُِّد واالعتقاِل قَـدراً                

  .غَدا حاِمالً سيفاً ورحماً : مشتركاً ، وهو احلّملُ فكأنه قال 

، وقد   )٣(ه  سيبويه مسع هذا القدر مرفوعاً ال ِمن قائلِ       /  ب ١٩/ وميكن أن يكونَ    

  . بقوِل الشاعر )٤(] ال[يِر العريب  قائله فيقع االحتجاج بقوِل املغيغير الشعر عن إنشاد

  ] من الكامل. [ هو بفتح العِني املهملِة )٥( )) عبيد ((و  

  )٦(  )) صاحِب األحالِم حجٍر تمنِّي           يِخه خوِّفُنا مبقْتِل ش يا ذا امل((

                                                 
 .  أ ١١٠صاحب هذا االعتذار هو السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه لوحة ) 1(

 ، واملقتـضب    ٤٧٣ ،   ١/١٢١ ، وبال نسبة يف معاين القرآن للفراء         ١/١٩٦البيت لعبداهللا بن الزبعرى يف الكامل       ) 2(

  .٢/٦١٢ ، واإلنصاف ٢/٤٣١ ، واخلصائص ١٩٥ ، واإليضاح العضدي ص ٢/٥١

  . ))لقيت زوجِك ((  و ))رأيت زوجِك قد غدا(( و ))يا ليت زوجِك قد غَدا(( و ))يا ليت بعلَِك يف الوغى(( :    ويروى

  : ، وذُِكر يف االعتذار لسيبويه وجهان آخران ١/٢٧١هذا اعتذار ابن احلاجب يف اإليضاح ) 3(

 يدل على أنـه صـاحب       ))يا ذا  الضامر   ((: ن قوله    معطوف على ما دل عليه ما تقدم ، أل         ))الرحل((أن  :      أحدمها  

 ٣٨٤ – ٣٨٣قاله أبو علي يف إيضاح الشعر       . على ما دلَّ عليه هذا الكالم من الصاحب          ))الرحل((ضامٍر فحِملَ   

  . ٣/٣٠٣، وتبعه ابن جين يف اخلصائص 

 ))يا صاحب الرحـلِ   ((: احب ، فكأنه قال      أَضمر الص  ))يا صاحِ ((: حكي عن بعض النحويني أنه لَما قال        :      الثاين  

والقولُ األولُ أبين ؛ أال ترى أن كونه صاحباً للمنادى ال يدلُّ على أنه صاحب رحٍل كما يـدلُّ                   : قال أبو علي    

 . ٣٨٤إيضاح الشعر ص  . )) على أن له عنساً ))يا ذا الضامر العنِس((: قولُه 

  .تتمة يستقيم ا الكالم) 4(

  . )) األبرِص  بِنبيِدعوِل(( : ٧١نص املفصل ص ) 5(

 ، وشرح أبياتـه البـن       ٢/١٩١ ، وكتاب سيبويه     ١٣٠والبيت لعبيد بن األبرص يف ديوانه ص         . ٧١املفصل ص   ) 6(

 . ٢/٢١٢ ، وإيضاح ابن احلاجب ٣/٨١ ، وأمايل ابن الشجري ٣٠٩ ، وحتصيل عني الذهب ١/٤٤٦السريايف 
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 نعتاً له ؛ ألنه يف املعىن مفرد مثلُه ، وإنْ كـان يف              )) ذا   (( على     )) املخوفُنا   (( محلَ  

يقول ذلك   . )) يا ضامر العنِس     ((: اللفِظ موصوالً مبفعوِله ، والكالم فيه كالكالِم يف قوله          

  ] من الرجز: [ضاً عليه يف قوله المرئ القيِس معتِر

             واِهللا ال يذهب شيخي باِطال

  )١(حتى أُِبير ماِلكاً وكاِهـالً  

هم باإلهالِك ، فجعـلَ      ، وكانوا قد قتلوا أباه ، فتوعد       )٢(ٍد  سومها حيان من بين أَ    

  .عبيد وعيده كاذباً ، وما تمنى فيهم غري واقٍع ، كأضغاِث األحالِم 

 واسِم اإلشارِة يف اإلعـراِب ،       )) أي   ((   حلاِل ِصفةِ   إنَّ فَخر خوارزم مل يتعرض     مثُ

 وهـو   بهِم ،  إشارةٌ إىل حكِم امل    )٣( )) وتوابع املنادى املضموِم غِري املبهِم       ((: وليس يف قوله  

 عطف بيـاٍن ال     ))الرجلَ  ((إنَّ    :  ، حىت قال بعض العلماِء       )٤( ع اضطرب فيه األئمةُ   موِض

  . صفةٌ

                                                 
 مـن   ))أُبري(( ، و    ٢/٢١٣،  ١/٣٣٣ ، وخزانة األدب     ٩/٨٧ ، واألغاين    ١٣٤ئ القيس يف ديوانه ص      الرجز المر ) 1(

 ) . بور(انظر اللسان .  وهو اهلالك ))البوار((

 . ١٩٠انظر مجهرة أنساب العرب ص ) 2(

  . ٣٩تقدم ص ) 3(

، أو اسم إشارٍة ، وهذا      ))  أل((أو موصولٌ ذو     ، ))أل((يف النداء جييء بعدها اسم جنٍس بـ        )) أي((مجهور النحاة على أن     ) 4(
 وصف وال يكون هذا التابع إال مرفوعاً خالفاً للمازين ، إذ جييز فيه الرفع والنصب . عطف بيان: وقيل . التابع.  

هـذا الرجـلُ، إذ     يا أي هو    : ، والتقدير   )) أي((منادى ليس مبوصوف وما بعده استئناف لبيان        )) أي((وذهب الكوفيون إىل أن     
)) أي: ((وقال ابن كيـسان      .))ها((اكتفاًء بـ   )) ذا((يا أيهذا الرجلُ ، وحِذف      )) يا أيها الرجلُ  : ((األصل عندهم يف    

ـ   : تبيني السم اإلشارة ، فإذا قالوا       )) الرجل((تبيني له ، و     )) هذا((منادى ، و     ) هذا(عنده يراد ا    )) ها((يا أيها الرجلُ ف
  .واحد ) هذا(و ) ها(ألن معىن )) ذا((نعت هلا كما هو نعت لـ)) الرجل((التنبيه منها و ) ها(ا حذفوها اكتفوا بـ ، فإذ

أن يعطف عليها عطف بيان وعطف نسق ، وتوكيد ،          ) أي(والذي تقتضيه القواعد وإطالق النحاة أنه جيوز يف         : ((قال أبو حيان    
فال يكتفى به فيوصف إذ ذاك باسم اجلنس وباملوصـول          ) أي( استعماليه جمرى    واسم اإلشارة جيري يف أحد    .ويبدل منها     

) أل(فيجب رفع نعتها ، وإمنا يكون مكتفى ا إذا نعتت بــ           )) أل((ذلك خمصوص ا إذا نعتت بـ       : ، وقيل   ) أل(ذي  
طـف البيـان فـالرفع      أو ع ((يا هذان زيد وعمرو ، ويا هؤالء زيد وبكر وخالد ، إن أردت البدل بنيـت                 : تقول  ... 

 ،  ٢١٧ – ٤/٢١٦ ، واملقتـضب     ١٩٠ – ٢/١٨٨وانظر كتاب سـيبويه      . ١٢٩ – ٣/١٢٧ االرتشاف    .))والنصب
 ، وشرح الكافيـة البـن       ١/٢٧٠ ، وإيضاح ابن احلاجب      ١/٣٣٧ ، وأصول ابن السراج      ٩٩ – ١/٩٨ومعاين الزجاج   

  . ١٥٤ – ١٥٣النحوي  ، وابن كيسان ٣/٤٩ ، واهلمع ٤/٤٨ ، والتصريح ٣/١٣٢٠مالك 
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   .)١( ))صلةٌ ) أي( ما بعد ((: وقال األخفش 

    .)٢( )) يا خرياً من زيد ((:  جب النصب كما يف و لَلو كان صلةً: قال الزجاج 

       والنصب املازينُّ يف الصفِة الرفع ٣(وأجاز(       ِم ، وقُِرئقياساً على االسم غري املبه ،)٤(  

﴿  قُلْ ي  ه٥(﴾ينِراِفا الكَ ا أَي(   ،وِمن  قهم من فر   بني ))   ها الرجلُ    ياهذا الرجلُ يا   (( و ))أي((  

 يا  ((:  فيقالُ   )) ذا   ((جهني نظراً إىل أنه جيوز االقتصار على         الو )) يا هذا الرجلُ     ((فأجاز يف   

 واجلمهور على وجوِب الرفْـِع يف       )٦( )) يا أيها افعلْ كذا      ((: وال يقالُ   ،   ))هذا افعلْ كذا  

فاِت فَخصوه باحلركة    بالنداِء ، وليس فضلةً كسائِر الص       املقصود تني تنبيهاً على أنه   الصور

اليت لو باشره حرف النداِء مل يكن حمركاً بغِريها ، وألنَّ صفةَ املبهِم معه كالشيِء الواحِد                

 مررت ذا يف الداِر     (( وامتنع      ، )) مررت بزيٍد يف الداِر الكرميِ     ((: ولذلك ساغَ   /  أ ٢٠/ 

   .)) أعين (( ، فإن جاز نصب الصفِة فعلى إضماِر )) الكرِمي

                                                 
يا من هو :  هي املوصولة ، حذف صدر صلتها وهو العائد ، واملعىن ))يا أيها الرجلُ(( يف  ))أي((مذهب األخفش أن    ) 1(

 . ١٠٩ ، ومغين اللبيب ص ٣/١٢٩ ، وارتشاف الضرب ١/٩٩انظر معاين القرآن للزجاج . الرجل 

ـ   ﴿: مذهب اجلمهور ، قال يف قوله تعاىل         مل أقف على هذا الرأي للزجاج ، وهو يذهب        ) 2( ها أَيواْ     يـدباع ـاسا الن

كُمب٢١البقرة آية [﴾  ر: [ ))   أي(اسم مبهم مبين على الضم ؛ ألنه منادى مفرد ، والنـاس صـفة لــ                 :  أي (

  . ١/٩٨معاين القرآن . ))الزمة

 . ١/٩٨انظر معاين القرآن للزجاج ) 3(

 . قراءة مل أقف على هذه ال) 4(

  . )) الكافرون (( من سورة ١آية رقم ) 5(

 فأجاز يف   ))يا هذا   ((:  ؛ جلواز    ))يا هذا الرجل  (( و   ))يا أيها الرجل  ((وتوهم بعضهم الفرق بني     ((: قال ابن احلاجب    ) 6(

ى اإلتبـاع   فمستقيم ، وإن أراد جوازه عل     ) أعين: ( الوجهني ،، فإن أراد جواز النصب بتقدير         )) يا هذا الرجل   ((

فليس بشيٍء ، وإمنا وجب الرفع ؛ ألم ملا رأوه هو املنادى يف املعىن وما قبله وصلةٌ لـذكره جعلـوا حركتـه                       

اإلعرابية حبركته اليت كانت تكون له لو كان مباشراً بالنداء تنبيهاً على أنه هو املنادى يف املعىن ، وعلى ذلـك ال                      

 . ١/٢٧٠ اإليضاح )) لظهور الفرق بينهما مبا ذكرناه ))يا زيد الطويل((يستقيم قياسه على 
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 كْ   ومل يللتأكيد ، وح ضتعر ه حالوصِف كقولك    كْم أمجعـون   يا هـؤالءِ ((: م (( 

  . )١(نص عليه سيبويه 

  ] من الرجز: [ قال )٣( حكم صفِة املنادى )٢(مها وأما صفةُ الصفِة فحكْ

نها اجلاهلُ ذو التي يا أَيز          

  )٤(ال توِعدني حيةً بالنكِْز         

    ي    ((فرفعذا التنـز ((         َّ؛ ألن ه مضافمع أن ))   َه    ليس مبناد  )) اجلاهلى فيجري نعت

    .)٥(على املوضِع ، ولو نصبته على البدِل من املنادى أو على إضمار النداِء جلاز

))ـزنهنا ِخفَّةُ))ي  والت ثْبلُه الوِل ، وأَصاجله .  

 )) زيداً   ((يعين فيما إذا جعلت        )٦( ))يا هذا زيد وزيداً     :  وتقولُ يف غِري الصفِة      ((

 ، وقـولَ مـن قـالَ        )٧(عطف بياٍن ، فتجريه على ما تقدم ، وهذا يرشح قولَ املاِزين             

         مع ع البياِن كالوصِف ، والفرق اإلشارِة إذا كان قد       ِمموبالتفصيِل ؛ ألن عطف ه أنَّ اسم
                                                 

بدالً أو عطفاً على االسم إذا أردت أن تؤكِّد         ] ما بعد اسم اإلشارة   [إمنا يكون   (( : ٢/١٩٠قال سيبويه يف الكتاب     ) 1(

  . ))يا هؤالء أمجعون : ، كقولك 

  . ))فحكمه((يف األصل ) 2(

 ، وأصول ابن    ٤/٢١٩ ، واملقتضب    ١٩٣ – ٢/١٩٢انظر كتاب سيبويه    . املال  يا أيها الرجلُ ذو     : أي الرفع حنو  ) 3(

 . ١/٣٤٤ والتبصرة ١/٣٣٧السراج 

 ،  ٢/١٩٢ ، واألول منهما يف كتاب سيبويه        ٣/٤٥ ، وبال نسبة يف أمايل ابن الشجري         ٦٣الرجز لرؤبة يف ديوانه     ) 4(

 ، والنكـت لألعلـم   ٣٠٩ عني الذهب  ، وحتصيل١/٣٤٤، والتبصرة ١/٣٣٧ ، واألصول ٤/٢١٨واملقتضب  

١/٥٤٤.  

  كْزكْزاً ، إذا لسعته بأنفها ومل تنهشه :         والنةُ ناحلي هتنكز(انظر لسان العرب . من نكَز. ( 

   . ٣١٠هذا قول األعلم يف حتصيل عني الذهب ) 5(

 . وجعلَه على استئناِف نداٍء))رتيذا الت(( البيت السابق بالنصب ٣/٤٥     وروى ابن الشجري يف أماليه 

 . ٧١: املفصل ) 6(

  . ١/٩٨انظر معاين القرآن للزجاج . يعين قول املازين جبواز الرفع والنصب يف وصِف املبهِم )7(
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 ))رجلُيا  (( منـزلةَ ))يا هذا الرجلُ  (( :سٍم آخر تنـزال يف حنو قولك     أُِتي به توصالً إىل نداِء ا     

وأما إذا كانَ االسم الواقع بعد اسِم اإلشارِة ميكن ِنداؤه، فإذا أتيت باسم اإلشارِة فأنت               

 الثاين  ت عند فراِغه ، فال جرم كان االسم        تسكُ قاصِد إىل أنْ  مقتِصر يف البياِن عليه ، كال     

 كاملقصود إليه بقَصٍد مستأنٍف لإليضاح والبياِن ، فجرى لذلك جمـرى صـفِة             بعد ذلك 

 والنصب ِر فجاء الرفعاملظه.  

)) كثري يف كالم طيئ      )) يا هذَا زيد     (( وزعم يل بعض العرِب أنَّ       ((: قال سيبويه   
)١( 

   .)) زيد((رفع  : يعين 

أنـه ال فـرق يف      :  يعين   )٢( )) ، وزيداً وعمراً        يا هذان زيد وعمرو    ((: قولُه  و

   . )٣(عطِف البياِن بني أنْ يكون يف األمساِء املفردِة أو املثناة 

   .))يا زيد الطويل :  جيري ذلك جمرى ((: قال سيبويه 

   فإن قلت :  أنَّ أراك متاإلشارِة أُِتي   قد اسم           الً إىل نداِء ما فيـه األلـفبه توص 

  .والالم ، وأَراه ها هنا قد جاء غري متوصٍل به

  ما  : قلتلُ به يف موضِع تعذُّرِ    /  ب ٢٠/ إنتوصا إذا مل       )٤( يرِة املقصوِد ، أممباش 

فِْسه          كُياإلشارِة مقصوداً يف ن صار اسم تعذُّر ثَم ـى         نه كَثُـر حتكسائِر األمساِء ، أو أن

 جمرداً عن وصِف املعارِف باجلُمـِل  )) الذي   ((لُ    كما يستعم ،  لَ جمرداً عن التوصل     استعِم

   . )) جاءين الذي يف الداِر((: حنو 

                                                 
 . ٢/١٩٢الكتاب )  1(

 . ٧١املفصل ص ) 2(

 . ))واملثناة((يف األصل ) 3(

  . ))بعد((يف األصل ) 4(
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 يعين أنَّ ذلك ال جيوز أن      )١( ))يا هذا ذا اجلُمِة ، على البدِل        :  وتقولُ   ((: وقولُه  

       وصاإلشارِة ال ي و            يكونَ وصفاً ، ألنَّ اسم ، والـالم إال مبا فيه األلف ذا اجلمـة   ((ف (( 

   .)٢(مضاف فال يصلح أنْ يكونَ صفةً له ، فكان بدالً 

 بياٍن ؟: فإن قلت فهل جيوز أنْ يكونَ عطف  

  عليه سيبويه      : قلت صه رأى البدلَ    ، وإمنا أمهلَه   )٣(نعم ، ن؛     َألن ـودألنَّ   فيه أج 

 ، وال كذلك البدلُ ،      )٤(عطف البياِن حقُّه أن يكون الثاين أشهر من األوِل وأقوى داللةً              

  . وغري خاٍف أن اسم اإلشارِة أقوى داللةً من املضاِف ، فكانَ القضاُء عليه بالبدلية أوىل

  

                                                 
 . ٧١املفصل ص ) 1(

ال توصف بـه    ) ذا اجلمة (يا هذا ذا اجلمة ؛ ألن       : وإمنا قلت   (( ١٩٠- ٢/١٩٨ذا معىن قول سيبويه يف الكتاب       ه) 2(
فاألمساء املبهمة توصف باأللف والالم     .األمساء املبهمة ، إمنا يكون بدالً أو عطفاً على ا السم إذا أردت أن تؤكِّد                

  .  ))ليس إال 
 . انظر التعليق السابق) 3(

 ، وهو خمالف ملـذهب سـيبويه ،     ٢/٩٢٧ رأي الزخمشري يف ما نِقل عنه ، وعبد القاهر اجلرجاين يف املقتصد              هذا) 4(

فال ميتنـع أن    ((:  إىل أن هذا االعتقاد غري صحيح ، وقال          ٣٢١ – ٣/٣٢٠وذهب ابن مالك يف شرح التسهيل       

   .))يكون متبوع عطِف البياِن أخص منه

 . ٥٤٢ - ٣/٥٤١ ، والتصريح ١١٩٤ – ٣/١١٩٣بن مالك        وانظر شرح الكافية ال
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  ])) أَلْ ((نداء املعرف بـ [: فصل 

، وإنه  ِد والعهد بني اثنني يف ثالثٍ       ؛ ألنها للعه    )١( ))ا فيه األلف والالمُ        وال ينادى م   ((

غريداِء إذْ ال عٍر يف النتصوم ه هودعوال م د .  

 مع )) النجم ((وحده ؛ ألما ال يفارقانه ، كما ال يفارقان        ))اهللا (( إال     ((: وقولُه  

    .)٢( )) مزِةأنهما خلَف عن اهل

ـ ا قالَه ، وذلك أن الم التعريِف لَ        القاعدِة اسم اِهللا سبحانه ؛ ِلم      )٣(استثنى من    ا م

ـَّزلت منـزلةَ اجليِم من جعفٍر ، وكأـا مل           ي  ِللثُّر  )٤( )) النجِم   ((مت لزومها يف      لِز ا ، تن

       على هذه الِعلَِّة لو للتعريِف ولو اقتصر قبتانُ رربوالد جمعليه الن ٥(د(ِعوالص  ق)فقال)٦ ،  :

  . يف األصل))ه ـٰ مع أما خلَف عن مهزِة ِإلَ((

                                                 
 مسألة خالفية ، فمذهب البصريني أن حرف النداء ال يباِشر يف الـسعة ذا               ))أل((ونداء احمللَّى بـ    . ٧١املفصل ص ) 1(

  .ك مطلقاً ومذهب الكوفيني جواز ذل.. األلِف والالم غري املُصدِر ما جملةً مسمى ا أو اسم جنٍس مشبٍه به 

 ، وأسـرار    ١/٣٣٥ ، وانظر الرأيني يف اإلنصاف       ٤/٢٣٩ ، واملقتضب    ٢/١٩٥انظر رأي البصريني يف كتاب سيبويه       

 ،  ١/٣٤٠ ، والتخمري    ٩-٢/٨ ، وشرح ابن يعيش      ٤٤٤ ، والتبيني عن مذاهب النحويني  ص         ٢٣٠العربية ص   

 . ٤٥ – ٤/٣٩تصريح  ، وال٣/١٤٥ ، وشرح األمشوين ٣/٣٩٨وشرح التسهيل البن مالك 

ـٰه مع أما خلَف عن مهزة (( ٧١: عبارة الزخمشري يف املفصل ) 2(   . ))إل

 .  وفوقها إشارة من الناسخ توحي بأا خطأ))عن((يف األصل ) 3(

زجـاجي  اشتقاق أمساء اهللا احلـسىن لل     : انظر  . فصار هلا علماً    . الكوكب ، وقد خص به الثُّريا     ) النجم(أصل معىن   ) 4(

 ) . جنم( ، واللسان ٣١ص

التابع والتويبع ، وهو من منازل القمر ، سمي دبراناً ألنه يدبر الثريا             : جنم بني الثُّريا واجلوزاء ، ويقال له        : الدبرانُ  ) 5(

 ). دبر (٤/٢٧١لسان العرب . ، أي يتبعها 

ويلد بن نفَيل بن عمرو بن كالب ، وهـو أحـد            يف األصل كلُّ من أصيب بالصاعقة ، مث غلب على خ          : الصِعق  ) 6(

سمي بذلك ألن بين متيم ضربوه على رأسه ، فكـان إذا  : فرسان العرب سمي بذلك ألنه أصابته صاعقة ، وقيل         

 ) . صعق( ، ولسان العرب ٣٩انظر املفصل . مسع الصوت الشديد صِعق وذهب عقله 
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 وقُطرب والفراُء واألخفش حبيٍب والكسائي بن لُه: قال يونسإاله (( أص ((
)١(.   

 ، مث حِذفَت    اإلاله:  عليه األلف والالم للتعريف ، فِقيل        دخلت : )٢(قال سيبويه   

              المان ، فأُدغمـت ُألوىل يف  ااهلمزةُ األصليةُ ختفيفاً ، لكثرِته يف االستعماِل ، فاجتمعت

ـ  : الثانيِة فقيلَ    معبـود  : مبعىن مفعوٍل ، كأنه مألوه ، أي       /  أ ٢١/  ِفعالٌ   ))هـٰ إل ((اهللا ، ف

وهـةُ ،   اُأللُ: عبد ، ومصدر أَلَهت     الت: والتألُّه  . مستِحق للعبادة ، يعبده اخللق ويألَهونه       

  ((:  يف احلذِف قولُهم     ))ه واهللا   ـٰ إل (( )٣(ونظري أُناس اسذِ    ))  والنوأصلُه اُألناس ، فح  فت

  .)٤(اهلمزةُ، فقيلَ الناس

 قد يفارقُه األلف والالم ، ويكونُ نكرةً ، واسـم           )) الناس (( إال أَنَّ    ((: قال سيبويه   

 والدبرانُ ذه املنـزلِة ؛      وليس النجم  ((: قالَ   . )٥( )) تبارك وتعاىل ال يكونُ فيه ذلك        اِهللا

 وهي يف اسـم اهللا تعـاىل        )) الصِعِق   ((ألنَّ هذه األشياَء األلف والالم فيها مبنـزلتهما يف         

 بدالً من   ))ةحاِجح اجلَ ((ره مبنـزلِة شيٍء غِري منفِصٍل يف الكلمة، كما كانت اهلاُء يف              كِْذ

  .)٦( ))الياء ، وكذلك األلف يف مياٍن

                                                 
 ، ومفـردات    ٥/١٥٢ وما بعدها ، ومعاين القـرآن للزجـاج          ٢٣جاجي ص   اشتقاق أمساء اهللا احلسىن للز    : انظر  ) 1(

 ، وشرح   ١/٣٢ ، والبيان يف إعراب القرآن       ٢/١٩٦ ، وأمايل ابن الشجري      ١/١٥ ، والكشاف    ٢١الراغب ص   

 ١/٢٣ ، والدر املـصون      ٢٨ – ١/٢٧ ، والبحر احمليط     ٧٣ – ١/٧٢ ، وتفسري القرطيب     ٢/٩ ،   ١/٣ابن يعيش   

– ٢٩ . 

 إاله ، فلما أُدِخلَ فيه األلف والالم حذفوا األلف          – واهللا أعلم    –وكأن االسم   ((  : ٢/١٩٥سيبويه يف الكتاب    نص  ) 2(

وصارت األلف والالم خلفاً منها ، فهذا أيضاً مما يقويه أن يكون مبنـزلة ما هو من نفِس احلرف ، ومثلُ ذلـك                      

 . ))لناسا:  ، فإذا أدخلت األلف والالم قلت ))أناس((

  . ))ونظريه((يف األصل ) 3(

 ومـا   ٢٣ إىل هنا منقولٌ بتصرف من اشتقاق أمساء اهللا احلسىن للزجاجي ص             ))قال يونس بن حبيب     ((: من قوله   ) 4(

 . بعدها

  . ٢/١٩٦الكتاب ) 5(

 . السابق والصفحة نفسها ، بتصرف يسري )  6(
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 مبنـزلِتهما يف اسِم اهللا تعاىل ، من حيثُ إما ال           ))الذي((وليست األلف والالم يف     

ف منه شيٌء فيكونُ األلف والالم عوضاً منـه ،           مل يحذَ  )) الذي (( ؛ ألنَّ    ))الذي((يفارقان  

والثّوب  رأيت الرجلَ الذي يف الدار ،     :  واقع على كُلِّ  منعوٍت تقول       نعت ))الذي((وألنَّ    

الذي فصلته ، واملالَ الذي قبضته ، واحلائطَ الذي بنيته ، فلذلك ساغَ نـداُء اسـِم اِهللا                  

  . )١(تعاىل

  ] من الوافر: [ يف قوله )) يا اليت ((وشذَّ  

   )٢(وأنِت بِخيلَةٌ بالودِّ عنِّي     ي   يت تيمِت قَلِْب يا الَِّمن أَجِلِك

 والذي خ  ي ، أي          :  منه أنه يف تقدير      )٣(فَّفلِْت كَذَا وخبيلةٌ عنيا حبيبيت اليت فَع: 

بِعدلَ ، قال تعاىل      ةٌمصفِْسهِ    فَ ﴿:  الون نلُ عخبا يم٤(  ﴾ ِإن(  بِعدأي ي    عن ن ـ  اخلري  . ِسهفْ

)) علـى    (( مبعىن   )) عن   ((:   املتعدي ، وقيل     )٥( )) عن   ((ع و   ن م )) بِخلَ     ((فـ    
قـال  .)٦(

 .لُزوِم األلِف والالِم ، وال جيوز ذلك يف الكالم        ِل:  يعين   )٧( )) )هللايا أ (ـشبهه بِ  ((: سيبويه  

                                                 
ىل هنا منقول بتصرف من اشتقاق أمساء اهللا احلسىن للزجـاجي ص             إ ))الذي((وليست األلف والالم يف     ((: من قوله   ) 1(

٢٥ . 
   :وقال  ((:  ، ونصه ٧١املفصل ص ) 2(

  وأنت خبيلة بالوصل عين    من أجلك يا اليت تيمت قليب   
     شبهوهو شاذٌّ ))هللايا ا(( ِبـه ((.   

 ، ٣١٠ ، وحتـصيل عـني الـذهب    ٤/٢٤١تضب  ، واملق٢/١٩٧     والبيت جمهول القائل ، وهو يف كتاب سيبويه   
 ، واهلمـع    ٢/٢٧٥ ، وإيضاح ابن احلاجـب       ٢/٨ ، وشرح ابن يعيش      ٧١ ، واملفصل ص     ١/٣٢٨واإلنصاف  

   . ))من أجلك(( مكان ))فديتك(( و ))بالود(( مكان ))بالوصل(( ، ويروى ٢/٢٩٣ ، واخلزانة ١/١٧٤
يـا اهللا ،    :  تشبيهاً بقوهلم    ))يا اليت   ((:  على األلف والالم يف قوله       الشاهد فيه دخول حرف النداء    ((:       قال األعلم   

  . ))للزوم األلف والالم هلا ضرورة ، وال جيوز ذلك يف الكالم 
  . )) خفض ((يف األصل ) 3(
 .  من سورة حممد٣٨من اآلية )  4(
 . ))بِخلَ عن ((: يعين )  5(
 . ٣١٠قاله األعلم يف حتصيل عني الذهب )  6(
 . ٢/١٩٧الكتاب ) 7(
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وقد قـال أبـو     . اهللا عبد:  أي   )) تيم اهللا    (( ذلَّلِْت واستعبدِت ، ومنه        )) تيمِت   ((ومعىن    

 لُ ملخالَفَ: العباِس املربدقْبإنه غلَطٌ من قائله، وال ي١(ِته اجلماعةَ والقياس( .  

  ] من الرجز: [وقولُه 

ـَّرا ا الغالماِن اللَّفي              / ب ٢١/ذان فَ

  )٢( ِسبانا شراإياكُما أَنْ تكْ

  من األو أقبح     وزنُ    )) فيا غُالمانِ  ((: لو قال   : يقولُ   )٣(ِل ، وكان املربد السـتقام 
      : ، أنشد أبـو عثمـان املـازين          )٤(اُألناس  :  فإنه قد يقالُ فيه      )) الناس   ((وأما     .البيِت

  ] من جمزوء الكامل[
ايا يعلى اُألناس اآلمنينا      عْـطَِّلإنَّ املَن ٥(ـن(  

  :  كما قال )٦( )) أُناس (( ال تعريف  ))  ناٍس(( تعريف  )) الناس ((وجيوز أنْ يكونَ  

                                                 
كـان  ((:  أ وفيه    ١١١ ، وشرح كتاب سيبويه للسريايف لوحة        ٢٥انظر رأي املربد يف اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص          ) 1(

   .)) ويطعن على البيت ، وسيبويه غري متهٍم يف مارواه ))يا اليت(( أبو العباس ال جييز 

 . طْ قائل هذا البيت وإمنا جعله ضرورة       ولكن املربد يف املقتضب مل يغلِّ

 ، وأسرار العربية    ١/٣٣٦ ، واإلنصاف    ١/٣٧٣ ، واألصول    ٤/٢٤٣البيتان ال يعرف قائلهما ، ومها يف املقتضب         ) 2(

 ،  ))أن تكْـسبانا  (( مكـان    ))أن تعقبانا (( ، ويروى    ٢/٢٩٤ ، واخلزانة    ٢/٩ ، وشرح املفصل البن يعيش       ٢٣٠

 . ))تكِْسباين((ويروى 
ِلتمكُِّن .  إىل أنه ال ضرورة يف هذا البيت ، وأنّ إنشاده على هذا الوجه غري جائز                 ٤/٢٤٣ذهب املربد يف املقتضب     ) 3(

وقد استدل الكوفيون ذا البيت والذي قبله على جواز نداء ما فيـه             . فيا غالمان اللذان فرا     : قائله من أن يقول     
فيـا أيهـا    : نصاف بأنه من حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه والتقـدير            ورد عليهم األنباري يف اإل     ))أل((

 . الغالمان
:  ألنه قد يقـال      ))الناس(( مبنـزلتهما يف    ))اهللا((وليست األلف والالم يف     (( : ٢٦يف اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص       ) 4(

  . )) على األصل ))األناس ((
 ، وشرح املفصل    ٣/١٥١ ، وبال نسبة يف اخلصائص       ٢٨٨ ،   ٢٨٢ ،   ٢/٢٨٠البيت لذي جدن اِحلمريي يف اخلزانة       ) 5(

 واهلمزة ))أل((والشاهد فيه اجتماع  . ٢٠٠، واجلىن الداين ص ١/١٤٥ ، وشرح الكافية للرضي  ٢/٩البن يعيش   
 . ))أَلْ(( ، وهذا ال يكون إال يف ضرورة الشعر ، والقياس أن حتذف اهلمزة ويعوض عنها ))األناس(( يف

 وقـال يف    ))أناس(( ليست ِعوضاً من مهزة      ))الناس(( يف   ))أل(( إىل أن    ١١٨ذهب أبو علي الفارسي يف اإلغفال ص        ) 6(
:  ومـن يقـول      ))األنـاس ((:  يقول   ))أناس((: وقد جاء يف كالمهم ناس وأناس فمن يقول          : ))نفض اهلاذور ((
    .٢٨٢ – ٢/٢٨٠انظر خزانة األدب  . ))الناس((:  يقول ))ناس((
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  ] من الوافر [     

  )١(ِرين سعِد بِن بكْ من بوناٍس                  ٍم ي من سراِة بين سلَوناٍس

ٰـ ((  وحكي عن اخلليل بن أمحد أنَّ أصلَ        ،   من الولَِه والتحننِ   )٢( )) ِواله   (( )) ٍه إل

ِإعاٌء ، ويف ِوشـاٍح     :  كما قيل يف ِوعاٍء      )) ِإاله ((: النكساِرها فقيل   مث أُبدلت الواو مهزةً     

 على ما تقـدم ،      )) اهللا   ((: إشاح ، مث أُدخلت عليه األلف والالم ، وحذفت اهلمزةُ فقيل            

       لَهمن العباِد إليه عز وجـل ، كمـا كـان يف             فكان املعىن على هذا القول أن يكونَ الو 

  .يضاً مألوهاًاملذهِب األول أ

 كبـاٍب ،    )) فَعـٍل    (( على وزِن      )٣( ))  اله ((وجائز أن يكونَ أصلُه     : قال سيبويه   

  وتركيبِ )٤(]هـ.و.ل[قِْد تركيِب     لفَ  )) وِله   ((، إال أنه على هذا القوِل مقلوب من           وداٍر

                                                 
 . ٢/٢٨٢ ، وخزانة األدب ٢٦ ، واشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص ٥٧البيت بالنسبة يف جمالس العلماء للزجاجي ص ) 1(
 ، وأمـايل ابـن      ١/٦٧، ومشكل إعراب القـرآن      ) وله( ، ومقاييس اللغة     ٢٦انظر اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص       ) 2(

 . ١٩٨ - ٢/١٩٧الشجري 
 وذلك أنه أراد حرف اجلر ، وإياه نوى         ))اِهللا ألفعلن  ((:ومن العرب من يقول     (( : ٣/٤٩٨نص سيبويه يف الكتاب     ) 3(

الِه أبوك ، حذفوا الم اإلضافة والالم األخرى ؛ ليخففـوا احلـرف علـى               : كما حذفوا الالمني من قوهلم      ... 
اكنةً ، إذ صارت مكان العني ،       فقلب العني ، وجعلَ الالم س     . لَهي أبوك   : قال بعضهم   .  اللسان، وذلك ينوون    

 مفتوحاً ، وإمنا فعلوا ذلك بـه        ))أين((كما كانت العني ساكنة ، وتركوا آخر االسم مفتوحاً ، كما تركوا آخر              
  .))حيث غيروه لكثرته يف كالمهم 

حكاه سيبويه عن اخلليل ، ورد       على أنه مما     ٥/١٥٢ نقَلَه الزجاج يف معاين القرآن       ))إاله(( أو   ))اله (( أصلُه ))ِاهللا((وكونُ  
 بأن هذا الذي حكاه عن سيبويه سهو ؛ ألن سيبويه مل يحِك عن اخلليل أن                ١١١٤عليه الفارسي يف اإلغفال ص      

ورد ابن خالويه على أيب علي بأنه قد صح القوالن عـن             . ))اله(( وال حكى القولَ اآلخر أنه       ))إاله (( أصلُه ))اَهللا((
ال ينكر أن تكون هذه احلكايةُ قد ثبتت عند أيب إسحق الزجاج برواية له عن سيبويه من غـري جهـة                   و. سيبويه  
   . ١٠/٣٥٧مث رد أبو علي على ابِن خالويه رداً مطوالً حكاه البغدادي يف اخلزانة . كتابه 

هل قال سيبويه   : عركة هي    إىل أنَّ نقطة اخلالف يف هذه امل       ١٥ – ١٤وذهب  الشيخ عضيمة يف فهارس كتاب سيبويه         
باالشتقاقني أو ال ؟ وأنَّ الرجوع إىل كتاب سيبويه حيسم اخلالف ؛ ألنه ذَكَر االشتقاقني يف موضعني متباعـدين                   

  .من كتابه ، وهو األمر الذي أدى إىل هذا اخلالف
وعلى هذا فالرجوع إىل كتاب     هل حكى سيبويه االشتقاقني عن ا خلليل أو ال ؟           : والذي يظهر يل أن نقطة اخلالف هي        

سيبويه ال حيسم اخلالف ألنه مل حيِك فيه ذلك عن اخلليل ، والحتمال أن تكون هذه احلكاية قد ثبتـت عنـد                      
  .الزجاج برواية له عن سيبويه من غري جهة كتابه كما قال ابن خالويه 

  . ٢٦٧ـ٢/٢٦٦ ، واخلزانة ٢/١٩٧       وانظر أمايل ابن الشجري 
 . ))هـ.و (( صل يف األ) 4(
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، )١(ِد محيمها   ت املرأةُ إذا ذهب عقلُها لفَقْ     هِلو: يف الكالم ، وهو من قوهلم       ) هـ.ي.ل(

        ع نفوِسهم به تعاىل وذهاب من العباد تعلُّق لَهوعظيِم قدرتهِ  ظِر إىل خملوقاِتهِ  قوِلهم بالن فالو  

  ] من البسيط : [)٢(اإلصبِع العدواين ] ذو[، ثُم دخلت عليه األلف والالم للتعريف ، قال 

  )٣(عني وال أَنت دياين فَتخزوين         الِه ابن عمك ال أَفْضلَت يف حسٍب 

  .ِهللا ابن عمك :  وتقهرين ، يريد )٤(]  وسينتس   : [)) تخزوين ((

: هذا حمذوف من اَألوِل ، واختلفوا يف الالم احملذوفة، فقيـل            : قال املخاِلفون له    

 أَوىل   اجلر  حرفِ على أنَّ احملافظةَ على بقاءِ     ، بناًء    )٦( الم اجلر :  ، وقيل    )٥(الالم األصليةُ   

                                                 
  . ١٣/٥٦١) وله(، ولسان العرب ) وله ( انظر الصحاح ) 1(
حرثان بن حمرث ،    : شاعر معمر من شعراء اجلاهلية ، حكيم شجاع ، اختلف يف امسه فقيل              : ذو اإلصبع العدواين    )  2(

ثان بن حارثة ، وحرثان بـن       وحرثان بن عمرو ، وحرثان بن احلارث ، وحرثان بن السموأل بن حمرث ، وحر              

كانت له  :  ألن حيةً شت إصبع رجله فقطعها ، وقيل          ))ذي اإلصبع ((حويرث ، وكنيته أبو عدوان ، لُقِّب بـ         

، ١/٢٨٩ ، ومسط الآليل ١٠٤ـ٣/٨٦ ، واألغاين ٧١٣ ـ  ٧١٢انظر يف ترمجته الشعر والشعراء . إصبع زائدةٌ 

 . ٢٨٧ – ٥/٢٨٤واخلزانة 

 ، وأمـايل ابـن      ١/٢٨٩ ،  ومسط الـآليل       ٥٠ ، وإيضاح الشعر     ٣/١٠٨ ، واألغاين    ٨٩ له يف ديوانه ص      البيت) 3(

 ، وهو بال    ١٧٧ ،   ٧/١٧٣ ، واخلزانة    ٤/٥٦ ، والتصريح    ٣/٢٨٦ ، والعيين    ١٩٦ ، واملغين    ٢/٦١١الشجري  

   .١/٣٩٤ ، واإلنصاف ٢/١٩٥ ، وأمايل ابن الشجري ٨/٥٣نسبة يف  شرح ابن يعيش 

 .  أراد هللا فحذف الم اجلر والم التعريف ))اله((:     والشاهد فيه قوله     

 ، ))ساسه وقَهـره  :  خزاه يخزوه خزواً (() : خزا(جاء يف الصحاح .  والصواب ما أثبت  )) تسوءين   ((يف األصل   )  4(

 . وال أنت مالك أمري فتسوسين : أي : مث أورد البيت وقال 

الـالم  : أي  [وكان املربد يرى أنه حذف الالمني       (( : ٤٤٢ الرأي إىل املربد قال ابن السيد يف االقتضاب          نسب هذا ) 5(

وانظـر   . ))من اهللا ، وأبقى الم اجلر وفتحها ، وحجته أن حرف اجلر ال جيوز أن حيذف                 ] األصلية والم التعريف  

 . ١٧٥ – ٧/١٧٤ ، واخلزانة ٩/١٠٥شرح ابن يعيش 

، والـصاحيب  ٥٦ ، وإيضاح الـشعر  أليب علـي   ٣/٤٩٨انظر كتاب سيبويه  . أي سيبويه ومجهور النحاة   هذا ر ) 6(

 ، وأمـايل ابـن الـشجري        ٤٤٢ ، واالقتضاب    ١/٢٩٠ ، ومسط الآليل     ١/٦٧، ومشكل إعراب القرآن     ٣٨٣

ـ   ٣/٥٧ ، والتـصريح     ١٩٦ ، واملغـين     ٨/٥٤ ، وشرح ابن يعيش      ١/٣٩٤ ، واإلنصاف    ٢/١٩٥ ة  ، واخلزان

٧/١٧٣  . 
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مل أَك  : فقالوا  .   ؟ وقد ورد لكلِّ واحٍد من املأخذين شاهد        األصِل/ أ٢٢/ أو على احلرفِ  

كيف أصـبحت ؟    : وقال رؤبةُ حني قيل له      .  أُباِل   مل أَكُن ، ومل   : أُبلْ ، يريدون    ، ومل   

بكم درهٍم اشتريت ثوبك ؟ فاضـمروا        : يد خبٍري ، وقالوا     ، ير  )١(خٍري عافاك اهللا    : فقال  

))  ِمن(( ،        رِف الشيُء وكثُر استعمالُهوإذا ع )ما أُضِمر      )٢بملـذهبني  وكال ا .  يف موضٍع فر

  . ، والم اجلر مكسورةٌ )٤( ، وإنْ ترجح القولُ الثاين بكوِن الالِم الثانيِة مفتوحةً )٣(لٌ محمت

 اسم موضـوع هكـذا ،       )) اهللا   ((: يذهب فيه إىل أنّ قولَنا      : ولٌ رابع   وللمازينّ ق 

والدليل على ذلك أني أرى   :  ، قال    )) الٍه   (( وال     )) الٍه وِ (( وال     ))  إالهٍ ((وليس أصلُه من      

ٰـ (( فضلَ مزيٍة على       )) اهللا   ((: لقويل   :  وأني أعِقلُ بـه مـاال أعِقـلُ بقـويل             ، ))ه   إل

  .)٥())هـٰإل((

  )١(ياشي  سألين الر :  قال   )٦(حدثين املربد عن أيب عثمانَ      : ق الزجاج   سٰحقال أبو إ  

فت اهلمزةُ وأُدغمـت     فحذِ )) اإلاله   (( )) اهللا   ((: ما أنكرت أن يكونَ أصلُ قوِلنا       : فقال  

   مث أُدغم ؟ ))ناس  اُأل(( أنْ يكون ختفيف  ))الناس ((الالم اُألوىل يف الثانية كما أجزت يف 

                                                 
 ، وشرح اجلمـل البـن       ١/١٤٩ ، وسر صناعة اإلعراب      ٣/١٥٠ ،   ١/٢٨٥ ، واخلصائص    ٢/٩٢انظر الكامل   )  1(

 . ٤٨٣ ، ١/٢٢٤عصفور 

 . ))استعماهلم((يف األصل ) 2(

ي إىل هنا منقول بتصرف من اشتقاق أمساء اهللا احلسىن للزجاج         )) ) ناس(تعريف  ) الناس(وجيوز أن يكون    ((من قوله   ) 3(

 . ٢٨- ٢٦ص

 . الالم اليت هي من أصل االسم: أي ) 4(

 إال اهللا   هـٰإل ، ومعىن ال     ١/١٩٦ ، والفريد للمنتجب     ٢٩ – ٢٨انظر رأي املازين يف اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص          ) 5(

  . ١٢٤للزركشي 

  .٢٣ – ١/٢٢انظر بدائع الفوائد .       وتِبع املازينَّ يف هذا الرأي الزجاج والسهيلي وشيخه أبو بكر بن العريب 

 ،  ٢/١١٣شذرات الـذهب    : انظر يف ترمجته    . هـ  ٢٤٩هو أبو عثمان املازين بكر بن حممد بن بقية املتوىف سنة            ) 6(

 . ١/٢٨١وإنباه الرواة 
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 وكذلك كُلُّ شيٍء    )) اُألناس (( على معىن      ))الناس  ((من ِقبِل أنّ      : فقلت له   : قال  

              من اهلمز فهو على معناه خمفَّفاً ، وأنت إذا قلت فِّف٢( ))ه  ـٰ اإلل ((خ(     لَم اَهللا عزعفلم ت 

ـٰ(( يف معنى  وجلَّ ـٰ((اً من   خمفَّف)) اهللا (( فلو كان  ))ٍهإل   .  لبقي على معناه ))ه  إل

لكثرِة هذا االسم ودوِره كثُرت لغاته ، فمن العرب          : )٣(وقالَ مجاعةٌ من العلماء     

 واْهللا ؛ : ، ومنهم من يقول     )٥(  الِه ال أفعلُ    :، ومنهم من يقول   )٤(  أفعلُ واِهللا ال : من يقول 

  .واِه ال أفعلُ ذاك : ل بإسكاِن اهلاء وترِك تفخيم الالم ، ومنهم من يقو

     تجي ه ،           عليه )٦( رأْومن فخامة هذا االسِم لَمالباِرئ سـبحان به غري ِمي؛ بأَنْ س

:  ومل يقُلْ هلـم      )٧( ﴾وسى م هـٰلَِإهكُم و ـٰهذَا إلَ ﴿: ه ، فقال الساِمري     ـٰوسمي باإلل 

قَـالُوا ياموسـى    ﴿و  / ب  ٢٢/   )٨( ﴾ر أَم هو  ِلهتنا خي  ٰ قَالُوا َءأَ  و ﴿هذا اُهللا ، وكذلك     

وقـال  .  )١٠(﴾هه هواه   ـٰأَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَ   ﴿،   )٩(﴾هاً كَما لَهم َءاِلهةٌ     ـٰلَا إِ ن لَّ اجعل

م سيت ومل    ، )١٢(﴾ٍه غَيِري ـٰن ِإلَ ما عِلمت لَكُم م   ﴿ ، )١١(﴾أَنا ربكُم اَألعلَى    ﴿فرعونُ    

                                                                                                                                           
، تـويف سـنة     هو العباس بن الفرج بن علي ، أبو الفضل الرياشي ، قرأ على املازين النحو ، وقرأ عليه املازين اللغة                     ) 1(

 . ٣٧٣ – ٢/٣٦٧ ، وإنباه الرواة ٤٦ – ١٢/٤٤معجم األدباء : انظر يف ترمجته . هـ ٢٥٧
 ، فالنص بتمامه منقول منه ، مث إن املقـصود           ٢٩ وما أثبته من اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص          ))إاله((: يف األصل     )  2(

 .  يف املعىن))اإلاله(( ولفظ ))اهللا((املقارنة بني لفظ 

 .  وما بعدها٢٩انظر اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص ) 3(

 . ٢٩ وصوابه منن اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص )) ال فعل ((يف األصل ) 4(

 . املرجع السابق ) 5(

  . )) مل جيتر ((يف األصل ) 6(

 .  من سورة طه٨٨من اآلية ) 7(

 .  من سورة الزخرف ٥٨من اآلية ) 8(

 .  ا ألعراف  من سورة١٣٨من اآلية ) 9(

 .  من سورة اجلاثية٢٣من اآلية ) 10(

 .  من سورة النازعات٢٤من اآلية )  11(

 .  من سورة القصص ٣٨من اآلية ) 12(
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ئُ بأنه ال يستحق إالهيةً     ى ينبِ  على أنَّ فيه معن    لُواً كبرياً ، وهذا يدلُّ     ع باسِم اِهللا ، تعاىل اهللاُ    

  .غري مسماه

    .)٢(أي مسمى  : )١(﴾ اًهلْ تعلَم لَه سِمي﴿وقد قال الفراُء يف قوله سبحانه  

 )٤( ومل تظهر الالم األوىل    )) اهللا   ((خم اللَّفْظُ به فقيل     إنما فُ  : )٣(وقال بعض العلماِء    

:  إذا وِقف عليه وِقف باهلاِء ، فقيـلَ          )٧(] ألنه[؛   )٦( والعزى )٥(ليفْرق بينه وبني الالِت     

            ا تاُء التأنيِث ، ولذلك كُِتباهللا   ((الاله ، باهلاء قياساً ؛ أل ((      الالِم  حبذِف األلِف اليت بعد

   .)٨(الثانية ، ليفْرق أيضاً يف اخلطِّ بينهما 

   باهللا تعاىل  فالرٰمح: فإن قلت قد قيلَ بأنه خاص فيه الزمةٌ ؛ ألنه  ،ن والالم واأللف 

رِة ، أو إذا نودي حـذفت        وباسِم اإلشا  ))أي((فهل يتوصلُ إليه بِـ   ،  من الصفات الغالبة    

  ؟ المه

  قلت :   اآلخرة       ((: فيقال  ،  الِمه  جيب حذف مِحينيا ورالد منحوكـذا يف    )) يا ر

ـ     سائر األمساِء احلُسىن ؛     أو باسِم اإلشارِة ُألطِْلق عليه اللفـظُ        ))أي(( ألنه لو توصلَ إليه ب

  . الرحيم ن ، وال يا هذايا أيها الرٰمح:  ، وإنه غري سائٍغ ، فال يقالُ )٩(املبهم من غري إذٍْن 

  .وخيص اسم اإلشارِة أنَّ ذات اِهللا ال ميكن اإلشارةُ إليها 
                                                 

 .  من سورة مرمي٦٥من اآلية ) 1(
 . مل أقف على هذا الرأي للفراء ) 2(
 . ٣١انظر اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص ) 3(
  . ))االول((يف األصل ) 4(
 . ٤/٤١٢انظر الكشاف . كانت وثناً لثقيف بالطائف وقيل غري ذلك : ت الال) 5(
 وثنـاً   ))العـزى (( ولعلها إمنا ذكرت هنا لبيان املراد بالالت ، وكانت           ))العزى((ال التباس بني لفظ اجلالله وكلمة       ) 6(

انظـر الكـشاف    . يد فقطعها   لغطفان ، وهي سمرة ، بعثَ إليها رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الول               
٤/٤١٢ . 

 .  وهو غري مستقيم))ثُم((يف األصل ) 7(
 . ١/٦٣انظر احملرر الوجيز ) 8(
ـٰهيا  : يا اله ، أو     : ولو قيل   ((: قاله ابن احلاجب وزاد     ) 9( . )) ، لغريوا االسم وَألزالوا ما قُِصد به مـن التعظـيم             إل

 . ٢٧٤ - ١/٢٧٤اإليضاح 



                     قسم التحقيق   - ٨٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 فه: فإن قلت التعريِف كما أُسقطت الم ١(] ن ِم[ال أُسِقطت( ))ِن ٰمح الر((.   

أن يقالَ            : قلت ها اختصاصاً ، فكُِرهى وأظهرناألمساِء احلُس ه أشهريا   ((: ألن اله (( 

وهو سنةٌ مطِْبق   ،  ِعراً بالتعظيم ؛ إذْ يذهب التفخيم       يِل ما كان مش   ِز من التغيِري املُ   )٢(حذَراً  

 ٣(عليها العرب( .          لكوِنها خ يف اسِم اهللا ألزم والالم فاً على ما تقـدم ،      لَهذا مع أنَّ األلف

   . )٤( ِبقَطِْع اهلمزِة ))ُهللا يا أَ((ولذلك جاز  

  

          

                                                 
 .  ا الكالمتتمة يستقيم) 1(

 . ))حذار((يف األصل ) 2(

 . ١/١٦ ، والكشاف ٣١انظر اشتقاق أمساء اهللا احلسىن ص ) 3(

 . ١/٣ ، وشرح ابن يعيش ٢/١٩٦انظر أمايل ابن الشجري ) 4(
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  ]تكرار املنادى[: فصل 

 يقع يف بعِض النسِخ هكـذا ، ويف          .)) وإذا كُرر املنادى يف غِري حاِل اإلضافة         ((

 ، وال فَرق    )٢( وهذه ِعبارةُ سيبويه     .)١( ))وإذا كُرِّر املنادى يف حاِل اإلضافة       (( :بعضها  

  أنَّ ))يف غري حـال اإلضـافة        ((  :ي من قوِله  بني الِعبارتني يف املقصوِد ، إذ املعنِ      /  أ   ٢٣/

    ذْكَرقبلَ أنْ ي ه وقعإليه ، واملعنِ    تكرار مِ  املضاف يقبـلَ        تكرارِ ن ه حالَ اإلضافِة أنه أُعيد

  . ِذكِْر املضاِف إليه مع ِإرادِة إضافِة اَألول 

  :  ففيه وجهان ((: وقولُه 

  ] لبسيط من ا: [أنْ ينتصب االمسان معاً كقوِل جريٍر : أحدمها 

 ا لَكُمال أَب ِديع ميت مي٣( ))يا ت(       ...............      ....  

  :ال خالف أنَّ االسم الثاينَ منصوب ، وإنما الكالم يف االسِم األوِل ، وفيه لغتان 

  .أنْ تنصبه   : )٤(إحداهما

  .أنْ تبنيه على الضم : واألخرى 

    . )٥(تملُ نصبه ثالثةَ أوجٍهفإنْ نصبته فيح

                                                 
   . ٧٢ املطبوع ص )) املفصل ((هذا ما يف ) 1(

 . ٢/٢٠٥الكتاب ) 2(

   :ده  بعض ولوقوِل (( :ومتام نصه  . ٧٢املفصل ص ) 3(

يازيدزيد الي عالذُّالِتم ِلب  

  .))    والثاين أن يضم اَألولُ 
 . ))احديهما ((يف األصل ) 4(

  :ذُكر فيه وجهان آخران ) 5(

قـال  .  إىل الفراء    ٤/٢٦أن يكون األول والثاين مضافني للمذكور ، نسبه ابن هشام يف أوضح املسالك              :      أحدمها  

  . ))وهو ضعيف ِلما فيه من توارد عاملني على معمول واحد (( : ٤/٣٥ح األزهري يف التصري

 يازيد بن ((:  الثاين نعتاً لألول ، مثل قولك )) زيد عمٍرو (( ،  فيكون )) يازيد زيد عمٍرو    ((أن جتعل أصله    :      والثاين  

. ب١١١قاله السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه لوحة         .  ، مث تتِبع حركةَ األوِل املبين حركةَ الثاين املعربِ         )) عمٍرو

     .))وهذا وجه قوي  (( : ١/٥٥٥قال األعلم يف النكت 
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مضافاً إىل    أن يكونَ : ها  أحد ))يدع((   غِنيٍر ، واستقدعنـه بداللـة الثـاين ،         م 

  ] من املنسرح: [  وكقوله ))ثٌ وربع درهٍم لْ له عندي ثُ((: كقولك 

 .....................          هبوج ياعِذر نيِدب١(ِة اَألس(  

   .)٢(ب هذا إىل أيب العباس وقد نِس

 )) عـِدي  ((ولُ مـضاف إىل  ين توكيداً لالسم األوِل ، واألأن يكون الثا : والثاين  

   . )٤( ، فلذلك مل ينونْ ، وهذا رأي سيبويه واخلليل )٣(املذكور 

ـ  ((أن يكونَ قد ركَّب االمسني وجعلَهما امساً واحداً مبثابة          : والثالث   بعلب ٥( ))ك( 

  .  اَألوِل فتحةُ بناٍء ، وفتحةُ الثاين فتحةُ إعراٍب ، أَوجبها النداُء )) تيم((فعلى هذا فتحةُ 

 ِل  : فإنْ قلتفعلى الوجِه األو))ت ي؟)) م الثاين مباذا انتصب   
 لُ مب: قلتإذا كان األو من حيثُ انتصب ِم على ما انتصباً على الضسأذكرهني.  

 املضاِف واملضاِف إليه: فإنْ قلت على الثاين الفصلُ بني يلزم .  
  امساً              : قلت ه أضافكأن ِل الحتاِدمها يف الداللِة فصاراألو ن؛ ألنَّ الثاين عي ال يلزم

  .واحداً 
  ] من البسيط : [لبيِت ومتام ا

  )٦(ر نكُم يف سوأٍة عم يلِْقيال               ......................... 

                                                 
   :صدر البيِت ) 1(

  ......................  يا من رأَى عارضاً أُسر به                     

 .٣/٢١ ، وشرح ابن يعيش ٢/٤٠٧ ، واخلصائص ٤/٢٢٩ ، واملقتضب ١/١٨٠      وهو للفرزدق يف كتاب سيبويه 

 . ٣/٥٢ و ٢/١٦٤وانظر الكامل .  مع إجازته رأي سيبويه التايل ٤/٢٢٧ذكره أبو العباس املربد يف املقتضب ) 2(

 . أن يكون الثاين مقحماً بني املضاف واملضاف إليه: أي ) 3(

 . ٢٠٦ – ٢/٢٠٥انظر الكتاب ) 4(

 . ٣/٥٨ ، واهلمع ٤/٢٦ ، والتصريح ٣/١٣٥انظر ارتشاف الضرب . علم نسب هذا الرأي إىل األ) 5(

 ، وشرح   ٣/٥٢ ، والكامل    ٤/٢٢٩ ، واملقتضب    ٢/٢٠٥ ،   ١/٥٣ ، وكتاب سيبويه     ٢١٢البيت جلرير يف ديوانه     ) 6(

 ،  ٢٠٨ ، واحللل    ١/٥٥٥ ، والنكت    ٨٣ ، وحتصيل عني الذهب      ١/٣٤٥ ، واخلصائص    ١/٢٢٣أبيات سيبويه   

 . ١/٢٧٨ ، وإيضاح ابن احلاجب ٢/١٠ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٦والتخمري 
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تيم بن  / ب٢٣/ يخاِطب بذلك     .)١( بالفاء ، وهو تصحيف      ))كُم يلِْفين ((ويروى  

     وه ، عبِد مناِة بِن أُدم  طُ عهر مبنِ ر  أ لَج التيمي  (و    .)٢(  اخلارجي)   ِديهـو    : هذا )) ع 

 مـن قـريٍش ،      ))تيِم مرةَ ((ـ ِلئال يلتبس ب   ؛ )٣(  إليه )) يماًت (( ، فأضاف     مناةَ عِدي بن عبدِ  

))تيِم ضبةَ((، و ))تيِم شيبانَ ((، و )٤(  بِن ثعلبةَ))تيِم قيِس(( منهم أيضاً ، و))تيِم غالٍب((و
 )٥( .  

 ِوال تمالئوا علي فأُقارضـكم بـاهلَج      :  أي   )) وأٍةكم يف س  نيِقلْ ال ي  ((: ه  ومعىن قولِ 

ري يف سوأٍَة وشفتقعوا ِمن .   

لَةُ القبيحةُ   : وأةُ  والسالكم    ((ومعىن  .  الفعالغلظةُ يف اخلطاِب ، وأصـلُه أنْ        )) ال أب 

نساملخاطَ ي ماً له واحتقاراً        بتإىل غِري أٍب ش ِعلَ يف كلِّ        )٦(بى جيف االستعماِل حت وكثُر 

  .خطاٍب يغلَظُ فيه على املخاطَِب
                                                 

انظـر اخلزانـة    . من رواه بالفاء فقد صحف وحرف       : إنه من تصحيف الرواة ، وقال ابن سيده         : قال العسكري   ) 1(

  . ))ال يوِقعنكم((:  ، ويف ديوان جرير ٢/٢٩٨

:  مع جرير مهاجاةٌ ذَكَر جرير سببها حينما سأله احلجاج فقـال             عمر بن لَجٍأ شاعر من تيم بن عبد مناة كانت له          ) 2(

، ٢/٦٨٠ ، والشعر والشعراء     ٤٣٥ – ١/٤٢٣انظر طبقات الفحول    . حسدين فعاب علي بيتاً كنت قُلته فحرفه        

 . ٣٠٢ - ٢/٢٩٩واخلزانة 

 . ))عدي ((إىل أخيه : أي ) 3(

 . لتعليق التايل وانظر ا.  وهو حتريف)) من ثعلب((يف األصل ) 4(

  .بطن من طاخبة من العدنانية ، وهم بنو تيم بن عبد مناة بن أد بن طاخبة : ـ تيم بن عبد مناة ) 5(

بطن من قريش ، وهم بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر ، وهو                       :      ـ تيم مرة    

  .قريش 

بطن من قريش أيضاً من العدنانية ، وهو بنو متيم بن غالب بن فهم بن مالك                  : بنو األدرم :      ـ تيم غالب ، ويقال      

  .ابن النظر 

بطن من بكر بن وائل من العدنانية ، وهم بنو تيم بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن                      :      ـ تيم قيس    

  .بكر بن وائل 

  .و تيم بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بطن من بكر بن وائل أيضاً ، وهم بن:      ـ تيم شيبان 

 . ١٧٩ – ١٧٨ ، واية األرب ١٢/٧٥) تيم(انظر اللسان . بطن من ضبة من القحطانية :      ـ تيم ضبة 

 .  ، فالزملكاين ينقل منه كثرياً ، وبالنص غالبا٨٤ً ، وما أثبته من حتصيل عني الذهب ص )) واحتقا((يف األصل ) 6(
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     باهلجو أخذوا ع هم جريردا توعفلموه ، وأَ   موشد رـوه فيـه        توا به إىل جريـٍر وحكَّم ،

  . فأضرب عن هجوهم

  ] من الرجز: [وأما قولُ بعِض ولِد جريٍر 

                     ديِل يا زالِت الذُّبمعالي ديه   )١( زمامفَت   

                       فانِزِلطاوت لَ الليلُ عليك  

يـا زيـد   :  تقديره   (( : )٢(  وقد قال األعلم   الم فيه كالكالِم يف بيت جرير ،      والك

معالي        ماختصاراً وقُد الضمري ِذفها ، فحديزيد ((الِت ز  ((  معفاتصلَ بالي   الت ، فوجـب

ي على نصِبه ، وجاز هذا ؛ ألن         األولُ مضافاً إليها ، فبق     ))  زيد ((له النصب ، وقد كان      

  .  )) كثري االستعماِل فاحتملَ التغيري النداَء

 لطـوِل   )٣(الضامرة  :  )) الذُّبل   ((و   . اإلبلُ القويةُ على العمِل       :)) اليعمالت   ((و  

 اِئها ، ه حبد ه عليها ، ومعرفتِ    إليها حلُسِن قيامِ   ))زيداً((السفَِر ، مجع ذابٍل كَركٍَّع ، وأضاف        

 أرقم بن ٤(وهو زيد(.   

انِزلْ عن راحلِتك ، واحد اإلبلَ ، فقد أخرت النـزولَ          :   أي    )) فانزِل   ((وقولُه    

  .إليها حتى ذهب معظم اللَّيِل 

                                                 
  إىل بعض ولد جرير ، وتبعه الزخمشري ، كما تبعه ابن السريايف يف شرح أبيـات                  ٢/٢٠٦ الكتاب   نسبه سيبويه يف  ) 1(

ويروى لعبـد اهللا بـن       (( : ٥٥٦ ، وقال يف النكت ص       ٣١٦ ، واألعلم يف حتصيل عني الذهب        ٢/٣٥الكتاب  

 ،  ٩٩ بن رواحه ص      ، وهو يف ديوان عبد اهللا      ٢/٣٠٣وهو الصواب كما أوضح البغدادي يف اخلزانة         . ))رواحه

  .١/٢٧٩ ، وإيضاح ابن احلاجب ٤/٢٣٠وبال نسبة يف املقتضب 

 .          خياطب زيد بن أرقم ، وكانا قد خرجا غازيني يف غزوة مؤتة 

 ..يا زيد اليعمالِت زيـدها      : الثاين بني األول وما أُضيف إليه ، والتقدير         ) زيد(الشاهد فيه إقحام    ((: نص األعلم   ) 2(

 . ٣١٦  حتصيل عني الذهب ))اخل

 .  ، فشرح البيت منقول منه٣١٦ وما أثبته من حتصيل عني الذهب ص ))الضامة((: يف األصل ) 3(

 . ٢/٣٠٥انظر ترمجته يف خزانة األدب . أنصاري خزرجي من بين احلارث بن اخلزرج : زيد بن أرقم ) 4(
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ـ  الوجه الثاين أنْ تبِنـي األولَ     :  يعِني    . )) والثاين أَنْ يضم األولُ    ((: وقولُه   ى  عل

ى مفرد بين باسٍم مضاٍف ، ولذلك لو          ؛ ألنه مناد    )١(وهذا أقيس وأكثر  /  أ   ٢٤ / الضِم

       تنوين يف اخلَِرب مل حتِذف (( : األوِل ، حنو     )) تيٍم   ((كنت         ـِديع تـيم إال يف   )) هذا تـيم 

       ِملَ قولُ النابغِة الذّبياينِّ يضرورة ، وقد حو بن احلارِث     مدحراألعرِج بِن احلـارِث     عم

  ] من الطويل : [ح األولَ  ، على لغِة من فت)٢(األكِرب 

  )٣( الكَواِكِب ولَيٍل أُقَاِسيِه بِطيِء      ي ِلهم يا أُميمةَ ناِصٍب  ِكِليِن

  والقيا ))أميمةَ((ففتح        حذف رما قدم ، وإنبناؤه على الض اهلـاِء للتـرخيِم ، مث       س 

 ، وصـارت     الثاينَ ، مث حركَها مبثِْل حركِة املـيمِ        )) تيماً   ((مها ساكنةً ، كما أقحم      أقح

  .الكلمةُ بفتِح التاِء أخف من األصِل 

مل تحذف التاُء ، وإنما غُيرت حركتها ختفيفاً للكلمِة حـني           : وقالَ ابن خروٍف    

 ، لكـن    )٤(، ومل حيذفوا شيئاً ، ثُـم ردوه         كانت أثقلَ من املذكَّر يف ما كثُر استعمالُه         

كتر٥(ح( دعلُ وما بيكونُ ملا قَب لَها إتباعاً ، فإنَّ اإلتباعحبركِة ما قب  )٦(.   

:  وكان القياس أن يقولَ      )) أَنصب   (( وِفعلُه   )) اهلَم   ((  )٧( من نعِت    )) الناِصب   ((و  

  .ي نصٍب ومل يجِر على املفعوِل منِصب ، فجاَء على معنى ِذ
                                                 

فإن مل ترد   (( : ٣/٥٢وقال املربد يف الكامل     .  ٣١٦ شرح أبياته     ، واألعلم يف   ٢/٢٠٨هذا رأي سيبويه يف الكتاب      ) 1(
يا زيـد   ((:  كما تقول    ))يا تيم تيم عدي     (( و   )) يا زيد زيد  اليعمالت     ((التوكيد والتكرير مل يجز إال رفع األول        

 . إىل أن الضم أجود٤/٢٢٩وذهب يف املقتضب  . )) على النعت ))أخا عمرو
 . ٢/٣٢٢ه يف اخلزانة انظر خرب) 2(
 ،  ١٧٢ ، واجلمل    ١/٣٨٢ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢٧٧ ،   ٢/٢٠٧ ، وكتاب سيبويه     ٤٠البيت يف ديوانه ص   ) 3(

 ،  ٢/١٢ ، وشرح ابـن يعـيش        ٢/٣٠٦ ، وأمايل ابن الشجري      ٢٤١ ، واحللل    ٢/٧٦٣وشرحه البن خروف    
 . ٢/٣٢١ ، وخلزانة ٣/٩١ ، واهلمع ١٠٧

  . )) رددوا لكن ((يف األصل ) 4(
 . ))حركه((يف األصل ) 5(
 . ٢/٧٦٧شرح اجلمل ) 6(
فهو ينقل منـه كـثرياً يف شـرح          . ٣١٧وهو تصحيف ، وما أثبته من حتصيل عني الذهب           . ))تعب((يف األصل   ) 7(

 . الشواهد
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: تركتك وإيـاه ، أي  :  أي )) وكَلْتك إىل كَذَا (( اتركيين ، وهو من      :)) ِكِليين   ((ومعنى  

   . تزيديين باللَّوِم والعذِْلاتركيين وما أنا فيه من اهلَم ومقاساِة طوِل اللّيِل بالسهِر ، وال

 فجعلَ الصفةَ باملفرِد بعد      ، )) بطيِء الكواِكِب    ((ليِل ، وكذا      صفةُ ال   )) أُقاِسيه ((و  

ـ  .)١( ﴾وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك ﴿ الصفِة باجلملة ، ونظريه قولُه تعاىل        ـطَْء  وجعلَ ب

  . دليالً على طُوِل اللَّيِل ، كأنها ال تغرب فينقضي الليلُالكواكِب

 ابغةُ الذّبي٢(اين  والن( :    َمعاوية بن وقيل   [ ، امسه زياد :زياد [ )٣( و بـنِ   عمـرِ  بن 

 ألنه مل    بابنتني ، ولُقِّب النابغةَ       ، وأبو عقرب ، كُني      ، جاهلي ، وكُنيته أبو أُمامةَ      معاويةَ

/  ب   ٢٤/  لُقِّـب     :يقُلْ شعراً حتى صار رجالً ، فنبغَ عليهم بالشعِر ، فلُقِّب به ، وقيلَ             

  ] من الوافر: [ِببيٍت قالَه وهو 

  )٤(فقد نبغت لَنا ِمنهم شؤونُ                وحلَّت يف بين القَيِن بِن جسٍر 

  : )٦ ( انتصب الثاين من أربعةَ أوجٍه )٥( لضمفإذا بِني األولُ على ا

  .البدل ، وعطف البيان ، ومنادى ، وبإضمار ِفعٍل 

                                                 
  . ١٥٥ ، ٩٢األنعام ) 1(

 . ١٣٨ - ٢/١٣٥، واخلزانة ١/١٥٧انظر يف ترمجته الشعر والشعراء ) 2(

 .  ، فقد نقل الزملكاين هذه الترمجة منه٢/٧٦٤تتمة من شرح اجلمل البن خروف ) 3(

  : وقبلَه . ٢/٧٦٤ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢٤٢ ، وهو يف احللل ٢١٨البيت من قصيدة طويلة يف ديوانه )  4(

  رهـنينأَت بسعاد عنك نوى شطُونُ                      فباتت والفـؤاد ا

   .)) يازيد زيد عمٍرو ((: يعين يف حنو )  5(

النعت ، والتأكيد ، ذكر األولَ املربد وتبعه السريايف ، والثاينَ ابن مالك ورده أبو حيان                : ذُكر فيه وجهان آخران       )6(

  . بأنه ال جيوز الختالف وجهي التعريف

 ، وارتـشاف    ٣/١٣٢١ ، وشرح الكافيـة الـشافية        ٣/٤٠٥ك   ، وشرح التسهيل البن مال     ٣/٥٢      انظر الكامل   

 .٣/٥٨ ، واهلمع ٤/٣٤ ، والتصريح ٣/١٣٥الضرب  
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  ]م  املتكلِّياءنداء املضاف إىل [ : فصل 

   .)١( ))يا غُالِمي  : يف املُضاِف إىل ياِء املتكَلِِّم وقالوا ((

، كمـا ال     إليـه    يفف ما أُضِ  هو األصلُ ؛ ألن املنادى مضاف فحقُّه أَنْ ال يحذَ         

 نظَراً إىل أنَّ يـاَء      )٢(ةُ  وحنِوه ، وإنما ساغت اللُّغةُ الثاني      ))  عبد القيسِ  ((يحذف الثاين من    

 قبلَها كسرةٌ أشبهت ا ياَء القاضي والداعي ، وها هنا احلذْف أجـود ؛ ألنَّ                )٣(النفِْس  

ـ             . )٤(النداَء باب تغيريٍ   ا ال يثبـت    وقد أشار سيبويه إىل أنَّ الياَء ال تثبت مع النداِء ، كم

وحذفُها ال يِخلُّ  ،   ، مع أنها ال تستِقلُّ بنفِسها        )٥(نوين   كالت  إذ اإلضافَةُ  التنوين يف املفرد ؛   

  .باملعنى ، والكسرةُ قَبلَها تدلُّ عليها

: )٦(تبه أن يكونَ من لغِته فتح الياِء ، إذْ فيها لغتان           فيش )) يا غالما    ((: وأما من قال    

   را حرفٌ معتلُّ مضمها طَلَباً للخفَِّة ؛ ألإسكانكةٌ من جنسِها ، فأشبهتوقبلَها حر الواو 

  .وألنَّ األصلَ يف البناِء السكون،  )) ضربوا ((يف 

                                                 
        و  ،) يـا غُـالمِ   ( ،   )يا غُالِمـي  (: لوا يف املضاف إىل ياء املتكلم        وقا ((:  ، ونصه بتمامه     ٧٣املفصل ص   )  1(

   . )))  يا غُالما(

حذف الياء واالكتفاء بالكسرة ، ثبوت الياء ساكنةً ، أو مفتوحةً ،            : ه ست لغاٍت هي      وحنوِ ))يا غالمي ((     وذُكر يف   

وهذه اللغةُ  .قلب الكسرِة فتحة والياِء ألفاً ، حذف األلِف واالكتفاُء بالفتحة ، بناُء الكلمِة على الضم بعد احلذف                  

  . املقايل أو املقامي حيدد املعىن املقصود ويزيل اللبس األخريةُ ملِبسةٌ بنداء املفرد النكرة املقصودة ، إال أن السياق

 ،  ٢/٧٢٣، وشرح اجلمل البن خـروف       ٢٤٧ – ٤/٢٤٥ ، واملقتضب    ٢١٠ – ٢/٢٠٩        انظر كتاب سيبويه    

 ، وارتـشاف    ٣٨ – ٤/٣٧ ، وأوضح املسالك     ٢/٩٩ ، وشرح اجلمل البن عصفور       ٢/١١وشرح ابن يعيش    

 . ٥٧ – ٤/٥٦ ، والتصريح ٢/٥٣٨الضرب 

 . يعين لغةَ حذِْف الياء) 2(

 . غري واضحة يف األصل ؛ ألا غري معجمة) 3(

 . يف األصل من غري نقط)  4(

 . ٢/٢٠٩الكتاب )  5(

 ) . ١(انظر التعليق رقم . يعين يف الياء يف حال عدم حذفها أو قلبها) 6(
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   .)) غُالِمك ((: ه الكاف يف  الفتح ؛ ألا اسم يشِب)١(واللغةُ الثانية 

 فإنْ قلت :ومل جيئْ يف الواِو يف ِلم ، ؟ )) ضربوا (( جاء يف الياِء ِخالف  

 أثقلُ من الياِء فلذلك استثقل عليها احلركةألنَّ: قلت الواو  .  

 فقد قالوا : فإن قلت :))أنْ ي وبالفتح  ،)) دع كُوا الواوفحر .  

  حركةُ اإلعراِب عارضةٌ ، على أنَّ األفعالَ أثقلُ عليهم من األمساِء ، فِلذلك             : قلت

قلب الكسرةَ اليت قبلَ اليـاِء      / أ  ٢٥/ ه    صلَ ا أجدر ، ثُم إن     كان ختفيفُها وختفيف ما ات    

               حيف الر أِلفاً كما انقلبت لَها ، فانقلبتكة مفتوحاً ما قبى فتحةً أيضاً ، فصارت ياًء متحر

ِل طَلَبه زيادةَ مد الصوِت ، فإنَّ رفع الصوِت مع األلِف      ودعاه إىل هذا التعم    . )٢(والطَّوى  

 مع أنَّ كي قلب الياِء ألفاً يف لغِة طيئعلى أنه قد ح .  املكسوِر ما قَبلَها     أمكن منه مع الياءِ   

  ] :من الوافر: [ قال  ،ما قَبلَها كان مكسوراً

  )٣(........................               فما الدنيا ِبباقَاٍة علَينا 

))  باداة(( : )) البادية (( ويف ))ة ا جار(( : )) جاِرية ((ٍة ، وقالوا يف ييِريد ِبباق
)٤(.  

  ] من الكامل: [ قَلِْب الياِء ألفاً يف النداء قولُ الشاعر نوِم

هرصثُها كالقَطِْر أَبِدياِعي ِسِن         وحردج تعابتت نايب  

   )٥(ا بباه يا رويقُـولُ يا ر             فَتراه يبِسطُ راحتيِه لـه  

                                                 
 . يف حركة ياء املتكلم يف النداء: أي ) 1(
: حتركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، وِمثْلُها الطَّوى ألا من             ) رحي(ة عن ياء ؛ إذ أصلها       ألف الرحى منقلب  ) 2(

 ) . طوى (١٥/٢١، و ) رحا ( ١٤/٣١٢انظر اللسان .  إذا جاع  ))طَِوي يطْوى((
  :روايته  ، و١/٧٥ هذا الشطر دون نسبة ، ومتامه يف اإلنصاف ٢/١١أورد ابن يعيش يف شرحه ) 3(

 ينيا بباقاٍة ِلحنيا بباقِ      فما الدعلى الد يوال ح.  
  ))أراد بباقية ؛ فأبدل من الكسرة فتحة ، فانقلبت الياء ألفاً ، وهي لغة طيئ ((:       قال األنباري  

  . ٢/١١ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٩انظر التخمري )  4(
  : وروايتهما ١/٨٤ ، وأمايل القايل ٢١٩،  ١/٢٩البيتان بال نسبة يف اخلصائص ) 5(

  راعي سنني تتابعت جدبا    وحديثُهـا كالغيث يسمعه 
  ويقول مـن فرح هيا ربا    فأصاخ يرجو أن يكون حياً 

 .١٥/٣٧٦) هيا( ، والثاين يف اللسان ١/٢٧٥      واألول منهما يف مسط الآليل 
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  :وقولُه    . الياءِ  حمذوف  )١( ))  ﴾يا ِعباِد فَاتقُون     ﴿ : ويف التنـزيل    ((: وقَولُه  

))ا﴿  : وقُِرئيا ِعب ٢( )) ﴾ ِدي( أكثر إشارةٌ إىل أَنَّ احلذف  .  

  إنَّ إثبات الياءِِ فيما زعم يـونس       ((: قال سيبويه بعد حكايِته حذف الياِء يف اآلية         

  وقال الراجز ، وهو      ، )٣( ﴾قُوناِدي فات بيا عِ ﴿:  يقول   يف املضاف لغةٌ ، كان أبو عمٍرو      

 ِشيعبِد األعلَى القُر اِهللا بن من الرجز : [)٤(عبد[   

  ِهي وحدكاـٰوكُنت إذْ كُنت إلَ

  )٥( ))كا  ـِهي قَبلَـٰمل يك شيٌء يا إلَ

: لوزنُ ، ولكنه روي بإثبات الياء ، وتقدير البيِت          ولو حذف الياَء يف البيت لقام ا      

    .)٦(هي إذْ كنت وحدك ، مل يك شيٌء قبلَك ـٰوكنت يا إل

: ِبضم املنـادى ، و      ،   )) يا رب اغِفر ِلي      ((: وقد حكى سيبويه عن بعِض العرِب       

عِلم أنه مضاف   / ب٢٥ / غِري املتكلِّمِ   مل يضف إىل   )٨(] إذا[ ؛ ألنه    )٧( ))يا قوم ال تفعلوا     ((

                                                 
 .  من سورة الزمر١٦اآلية )  1(

 . ٤٢٨ ، ٢/٢٤١، وإحتاف فضالء البشر ٢/٣٦٤انظر النشر يف ا لقراءات العشر .  قراءة رويس هذه) 2(

﴿يا ِعباِدي فاتقُون﴾ ومل يثِْبت أبو عمٍرو هاهنا        : وذكر سيبويه أن أبا عمرٍو قرأ       (( : ١/٥٥٨قال األعلم يف النكت     ) 3(

وما قاله األعلـم     . )) يا ِعباِدي ال خوف علَيكُم اليوم﴾        ﴿:يف قوله تعاىل    ] ٦٨[الياَء إمنا أثبتها يف الزخرف آية       

  . ٢/٢٦٣ ، والكشف ٥٨٨انظر السبعة البن جماهد ص . صحيح 

 ، وبـال نـسبة يف       ١/٥٥٧ ،  والنكت لألعلم      ٣١٧ ، وحتصيل عني الذهب      ٣٦البيتان له يف شرح أبيات سيبويه       ) 4(

  . ٣/١١٢ ، وأوضح املسالك ٢/١١ ، وشرح ابن يعيش ٢/٥٤١ ، وسر صناعة اإلعراب ٤/٢٤٧املقتضب 

 . ٢١٠ - ٢/٢٠٩كتاب سيبويه ) 5(

 . ٣١٧انظر حتصيل عني الذهب ) 6(

  . ٢/٢٠٩كتاب سيبويه ) 7(

  . ٢/١١تتمة من شرح ابن يعيش ) 8(
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واملعنى على اإلضـافِة ، وقـرأَ أبـو         ،  رت  ما عِرفَت إضافته وكثُ    إىل املتكلِّم ، وهذا يف    

   .)٢( ﴾ب احكُم باحلَق  قُلْ ر﴿  )١(جعفر

   ى       أِعلَّ: فإنْ قلته منادم كونعـن اإلضـا       ،  ةُ ِبناِئه على الض ه قُِطـعفِة أو كون

   ؟))غَيرال(( و))عدب(( و))بلُقَ((ـك

  لْ لِ : قلتما يكونُ يف          كَبى ، ألنَّ البناَء للقطِْع عن اإلضافِة إنوِنه مناد   ما هو الزم 

 فقـد يـستعمالن معـرفني بـالالِم     )) م قَو(( و   ))  رب (( وأما   لإلضافِة لفظاً أو تقديراً ،    

  .ونكرتني

 فقد:  فإنْ قلتني لُ (( كَّر(( و )) قبدبع  (( .   

 ذل: قلتات ك فيه قليلٌ على ما يأيت يف املبِني .  

قلب ين أن الياَء ت    كان يف غُنيٍة إذ قد ب      )٣( ))نِّي  يا ربا جتاوز ع   :  ويقالُ   ((: وقولُه  

درج إىل الكالِم على إحلاِقِه اهلاَء ، توإنما أعاده لي،   )) يا غالما    ((: قدمه من قوِله     ما أِلفاً يف 

 ألنهـا    ؛  وإنما أُحلقت اهلاُء لبياِن األلفِ     )٤( ))يا رباه ، ويا غُالماه    : ويف الوقِف   ((: فقال  

   .)٥( ))ماه اه ، ويا أُيا أَب:  وعلى هذا النحِو جيوز ((: قال سيبويه . خفيفةٌ 

                                                 
ه ، وروى عن نافع     هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين ، أحد القراء العشرة ، تابعي ، عرض علي ابن عباس وغري                 ) 1(

 . ٢/٣٨٢انظر غاية النهاية . هـ وقيل غري ذلك ١٣٠، تويف سنة 

 ، وأعين ـذه     ٣٠٤ – ٣٠٣وانظر هذه القراءة يف املبسوط يف القراءات العشر ص          .  من سورة األنبياء     ١١٢آية  )  2(

انظر  . ﴾قُلْ رب احكُم﴾ و ﴿لَ رب احكُمقَاَ﴿:  بالضم ، ويف اآلية قراءات أُخر منها     ))رب(( باألمر   ))قُلْ((القراءة  

 . ٧/٧٧٤ ، والبحر احمليط ٢/٣٢٥ ، والنشر ٤٣٢ – ٤٣١السبعة البن جماهد 

 . ٧٣املفصل ص )  3(

 . ٧٣املفصل ص )  4(

  . ٢/٢١٠الكتاب )  5(
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 يعين أنهـا    )١( )) أُمِت ، تاُء تأنيٍث عوِّضت عن الياِء         يا أَبِت ، ويا   :  والتاُء يف    ((

  ،   )٢(ب هاًء يف الوقف   ليست هاَء السكِْت ، يدلُّ على ذلك أنها تثبت يف الوصل ، وتقلَ            

، وأما دليلُ كوِنها عوضت عن الياِء اليت         ))خالَة(( و ))عمة((وهذا حالُ هاِء التأنيِث كما يف       

 ، وإنمـا    )٤( من اجلَمِع بني الِعوِض واملُعـوِض        )٣(ا ال يجمع بينهما حذراً      مفألللنفس  

     هذه التاُء االسم لحق٥(ت(   شتراملذكَّرِ   الذي ليس م كاً بني ِث   واملؤن)على     )٦ فإنْ دخلت ، 

، مع أن   )٨(لتأنيث   وإنْ دخلت على مؤنٍث فلتأكيِد معىن ا       )٧(مذكٍّر كاألِب فلمعىن املبالغةِ   

  .)٩( ))يا أُمِة((االسم ثالثي كما يف 

                                                 
   . ))بدلوا هاًء يف الوقف راهم يأال ت(( :ومتام نصه  . ٧٣املفصل  ص) 1(

انظر كتاب سيبويه   . تاَء تأنيث عوضت عن الياء هو مذهب البصريني          ))يا أُمتِ (( و   )) يا أبِت    (( : وكونُ التاِء يف         

 . ٢/٣٤٢ ، وأمايل ابن الشجري ١/٥٥٨ ، والنكت لألعلم ١/٣٤١ ، واألصول ٤/٢٦٣ ، واملقتضب ٢/٢١١

 ، ومعـاين  ٢/٢١١انظر كتاب سـيبويه  . ء مذهب الكوفيني    الوقف عليها باهلاء مذهب البصريني ، والوقف باليا       )  2(

، وأمايل ابن   ٢/٤٢٥ ، والكشاف    ١/٣٤٠ ، واألصول    ٤/٢٦٣  وفيه تفصيل ، واملقتضب       ٢/٣٢القرآن للفراء   

  .٢/١٠٣ ، وشرح اجلمل البن عصفور ٢/٣٤٣الشجري 

تبها معلَّقةٌ ، ومن وقَف بالتاِء كتبـها        والوقف على التاء باهلاء ، وكَ     (( : ٢/٧٤١     وقال ابن خروف يف شرح اجلمل       

 . ))ممدودة 

) حـذر (انظر تاج العروس    . واِحلذَار ال يكون إال بني اثنني كما هو مقتضى باب املفاعلة             . ))حذاراً  ((يف األصل   )  3(

٦/٢٥٩ . 

  .٢/١٠٣ ، وشرح اجلمل البن عصفور ١/٢٨١ ، وإيضاح ابن احلاجب ١/٣٤٩انظر التخمري )  4(

  . ))لالسم((يف األصل ) 5(

) يا عمي (و  ) يا خايل   (  ، فلو قلت يف      ))عم(( و   )) خاٍل   (( :يعين أا ال تدخل يف ما كان له مؤنث من لفظه حنو             )  6(

  .مل جيز ))يا عمِت(( ، و)) يا خالِت(( :

 . ١٢ – ٢/١١ ، وشرح ابن يعيش ١/٥٥٨ انظر النكت لألعلم 

 . ٢/١٢يش انظر شرح ابن يع)  7(

لفظةُ اُألم ، كـأم     ] تعويض التاء عن الياء   : أي  [األصل يف هذا التعويض     (( : ١/٣٥٠قال اخلوارزمي يف التخمري     ) 8(

أظهروا التاء املقدرة فيها ملعىن التفخيم ، وهذا ألن كل مؤنث ال تظهر فيه التاء فهو يف تقدير التـاء ، مث رأوا أن                        

جيمعوا يف آخر االسم بني زيادتني ، كلٌّ منهما كلمة ، مث زادوا يف األب أيضاً هـذه                  يكتفوا ا عن الياء حىت ال       

  . ))التاء للمعنيني روماً للمطابقة بني االمسني ، وِلما يستحقه الوالدان من التفخيم 

  . ١٢ - ٢/١١ وهو حتريف ، وانظر شرح ابن يعيش ))ناقة((يف األصل ) 9(
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قد يكـون   : قال   .  ؟ رِلم دخلت اهلاُء يف األب وهو مذكَّ      : وسألَ سيبويه اخلليلَ    

 باملذكّ       / أ  ٢٦ / الشيُء املذكَّر ث ، ويكونُ الشيُء املؤنثُ يوصفباملؤن فوصِر ، وقـد    ي

  . يفَعة)١(] غالم[هذا رجلٌ ربعةٌ و : فِمن ثَم قال . املذكّر  املؤنثُ له االسم يكونُ الشيُء

  قلت :  ٍب أَ ((قياس ((   ثُه   أنْ يكونَ مؤن)) َأ كما أنَّ مؤنثَ والٍد والدةٌ ، وعلى         )) ةًب ، 

   .)) أُم ((:  بقوهلم )) أبة ((  :وإمنا استغنوا عن قوِلهم للمؤنِث،  )) أبوان ((هذا جاء تثنيتهم 

ـ ر ، بالكسِر فأصلُه عنده يا أبيت ؛  فحذف الياَء وح           )٢(يا أبِت   : ومن قال    ت كَ

  عنه      جاِناهلاُء حبركٍة ت الذي هي عوض احلرف هذه اهلاِء عن الياِء لـيس  )٣(س وتعويض ، 

  .  )٤(اه ، ويا أُماه بيا أَ: قاً بل يف باِب النداء ، حىت إم ال يكادون يقولون مطلَ

  )٥(اختص النداُء بذلك لكثرِته يف كالِمهم كما اختص النداُء بيا أيها          : قال سيبويه   

 وأكدوا التنبيه ا فمن ثَم مل جيز أْن يسكتوا           ، )) يا   (( فيه مبنـزلة    )) ها   ((الرجلُ ، جعلوا    

  .يعين الوصف. )٦( ولزمه التفسري )) أي ((على 

فُه ِعضوي . )٧(ةٌ  ر عن الياء ، بل الياُء بعدها مقد       إا عوض : والكوفيون ال يقولون    

إذْ تاُء التأنيِث ال تنقلب هاًء وهي متوسطةٌ ، ويزيده ضعفاً أم ال جيمعون              ؛  انقالبها هاًء   
                                                 

 . ناشئ حديث : ))يفَعة((ال بالطويل وال بالقصري ، و  : ))ربعة(( ، و ٢/٢١٢تتمة من كتاب سيبويه )  1(

انظر شـرح اجلمـل     .  تسع لغات ، وذكر ابن هشام عشر لغات          )) يا أُمت  (( و   ))يا أَبت   ((ذكر ابن خروف يف     )  2(

 . ٤/٣٨ ، وأوضح املسالك ٢/٧٤٠

:  هي الكسرة اليت كانت قبل الياء يف قولـك           ))يا أبتِ ((رة يف    إىل أن الكس   ٢/٤٢٥ذهب الزخمشري يف الكشاف     ) 3(

 .  قد زحلقت إىل التاء القتضاء تاء التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحاً ))يا أَِبي((

 .  ٢/٢١١انظر كتاب سيبويه ) 4(

  . )) بيايها ((يف األصل )  5(

 . ٢١٢ – ٢/٢١١كتاب سيبويه ) 6(

انظر  . ))يا أبيت (( للتأنيث ، وياء اإلضافة مقدرة بعدها ، كأنه قال           ))يا أبتِ (( أن التاء يف     يعين أن مذهب الكوفيني   )  7(

 . ١/٢٨١اإليضاح يف شرح املفصل 
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 و  )) األب   (( وحنوه ، وال جيِري ذلك يف غـري          )) ضاربة   ((  ، ففارقت بذلك تاَء       )١(بينهما

 حبكٍْم ال   ِر بعض الصو  )٢(ما كثرا يف النداء كثرةً ليس لغِريمها ، وقد يلِزمون            ؛ أل  ))األم((

٣(ِريهايكونُ ِلغ(.    

 هذه التاَء يف الوصِل ؟ : فإنْ قلت فتح نم فما وجه  

  أبدلَ ياَء النفِس ألفاً         : قلت نا  ((:  ، فقال    )٤(لعلَّه على لغِة متا  ((  و ))يا أبتيا أُم (( 

 ، أو أنه رخم فحذف الياء ، مث أَحلقَها سـاكنةً     )٦( عليها   )٥(فحذفَها وأبقى الفتحةَ منبهةً     

، )) يا طلحةَ أقِبـلْ      ((:كما قالوا   ،بعد أنْ رخم ، مث حركَها باحلركِة اليت تجانس ما قبلَها            

، لوها مبنـزلِة هاِء طلحةَ  كذا جع، ))تفعلي  يا أم ال((:وقد حكى يونس عن بعِض العربِ     

 حبركِة الياِء على لغِة مـن        التاءَ  ، وجيوز أنْ يكونَ حرك     )) )٧( يا طَلْح أِقبلْ   ((: حيثُ قالوا   

فت٨(هاح(. 

قال: فإن قلت نم :))ايا أَبت(( ِض، فقد مجِض واملعوبني الِعو ع)٩( .  

                                                 
  . ١/٢٨١هذا التضعيف ملذهب الكوفيني مأخوذ من اإليضاح البن احلاجب ) 1(

 . ))يلزموا((يف األصل )  2(

 . ٢/٢١٣يه وانظر كتاب سيبو . ))لغريه((يف األصل ) 3(

 ، وشرح ابن    ١/٣٤٩ ، والتخمري    ١/٧٥انظر اإلنصاف   . هي لغة طيئ ، حيث يبدلون الياء الواقعة بعد كسرة ألفاً            ) 4(

  . ٢/٩٩ ، وشرح اجلمل البن عصفور ٢/١١يعيش 

 . غري واضحة يف األصل )  5(

 . ٢/١٢، وشرح ابن يعيش ١/٣٥٣رة ، والتبص٣/٩٠القرآن للزجاج  ، ومعاين١/٢٤١انظر معاين القرآن لألخفش ) 6(

 . ٢/١٢ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٥٠ ، والتخمري ٢/١٠٣انظر كتاب سيبويه )  7(

 . يا غالمي :  يعين  لغة من قال) 8(

   .)) وسبيل ذلك الشعر ((: قال ابن هشام . ذهب ابن جين وتبعه ابن هشام إىل أن هذا مجع بني الِعوض واملعوض) 9(

ووافقه ابن مالك يف أا ليست بدالً من الياء ،          . روف إىل أن هذه األلف زائدة ، وليست بدالً من الياء              وذهب ابن خ  

  .إال أنه ذهب إىل أا هي األلف اليت يوصل ا آِخر املنادى إذا كان بعيداً ، أو مستغاثاً به، أو مندوباً

، ٣/١٣٢٧ ، وشرح الكافية الشافية ملـصنفها        ٢/٧٤٠، وشرح اجلمل البن خروف      ٢٣٨-٢/٢٣٧احملتسب  :     انظر

 .٤/٦٢ والتصريح ٣٩-٤/٣٨وأوضح املسالك 
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 عن الياء ؛ ليس كذلك : قلت ال عن األلِفإذ التاُء عوض.  

فإن قلت  :املبد مقام بدلٌ عن الياِء ، والبدلُ يقوم ١(ِل منهفاأللف(  .  

  الشيئني كراهةُ اجلمـع    : قلت  من كراهِة اجلمع بني ال من كُلِّ وجٍه ، إذ ال يلزم

             هاهلمزتني مستكر بني ٢(بني أحِدمها وبدِل اآلخِر ، أال ترى أنَّ اجلمع(     بـني  واجلمـع ،    

 سـواٌء   ﴿:ى ليس مبستكرٍه حنو قوله تعـاىل       الذي هو بدلٌ عن األخر     واأللِف)٣(إحدامها  

ِهملَيع ﴾مهتذَره كثريةٌ   ،  )٤ ( آنما جاء يف اهلمزتني ونظائِرمها؛     : ولقائٍل أن يقولَ  . ونظائرإن

  . لتاِء مع الياءألنَّ إحدى اهلمزتني ليست ِعوضاً عن اُألخرى، وال عن بدِلها خبالِف ا

 يعين أم   )٥( ))يا ابن أُمِّي، ويا ابن عمِّي، ويا ابن أُمِّ، ويا ابن عمِّ           : وقالوا((: وقولُه

سوغوا إبقاَء الياِء وحذفَها مع بقاِء الكسرِة دليالً عليها، وكذلك سوغُوا حذف الياء مع              

                                                 
يا أبيت، ويا أُميت، وإن كانت األلف       : يا أَبتا ويا أُمتا، ومل جيز     : إمنا جاز : قيل(( : ٢/٣٤٢قال ابن الشجري يف أماليه      ) 1(

يح اإلضافة ؛ لتغري لفظ الياء ، ولشبه األِلِف بـألف           مبدلة من الياء ؛ ألن إبدال األلف من الياء خيرجهما من صر           

 . ٢/٤٢٥وانظر الكشاف . ))يا أبتا ويا أُمتا:  جاز))وا أُمتاه(( و )) وا أبتاه(( :الندبة، فكما جاز

، و إعـراب    ١٥٩-١/١٥٨، واملقتضب   ١/١٨٢، ومعاين القرآن لألخفش     ٥٤٩-٣/٥٤٨كتاب سيبويه   : انظر  )   2(

، والتبيـان   ١/٥١ والبيان لألنبـاري     ١/٥٦، والكشاف   ١/٨١، وسر صناعة اإلعراب     ١/١٨٥القرآن للنحاس   

 . ١/٢٢للعكربي 

  . ))احدمها((: يف األصل) 3(

انظر غيث  . وقلب اهلمزِة الثانيِة ألفاً روي عن نافع ، و أنكر هذه القراءةَ الزخمشري            . من سورة البقرة  ) ٦(من اآلية   ) 4(

وقرأ أبو عمرو واألعمش ونافع وابن كـثري         .  ٥٧-١/٥٦، والكشاف   ١٢٨ء البشر   ، وإحتاف فضال  ٢٦النفع  

وقرأ بتحقيق اهلمزتني محـزة     . وهشام ورويس بتخفيف اهلمزة الثانية جبعلها بني بني، وهو اختيار اخلليل وسيبويه           

، وإعـراب   ٧٨-١/٧٧معاين القـرآن للزجـاج      : انظر. وفيهما أوجه أُخر  . وعاصم والكسائي وابن أيب اسحق    

 ، والتذكرة يف القراءات البـن غلبـون         ١/٥٩، وإعراب القراءات السبع البن خالويه       ١٨٥-١/١٨٤النحاس  

 . ١/١٢٩، وتفسري القرطيب ١/١٥٢

  : ويا ابن أُم، ويا ابن عم، وقال أبو النجم((: ، ومتام نصه٧٣املفصل ) 5(

  .              أَلَم يكُن يبيض لو مل يصلَِع يا ابنةَ عما ال تلُوِمي واهجعي        

  .))            جعلوا االمسني كاسم واحد
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  الياِء ألفاً     غُفتِح امليِم، وسو ـه مل    ،))غُالِمي((وغوا ذلك كلَّه يف  كما س  )١(وا قلبأن غـري 

، وإنْ كان غـريه قـد       )٢(، بعد حذِف الياِء     ))يا غُالِمي ((يحِك فتح املضاِف إىل الياِء يف       

 ضعيف، وإنمـا    )٤(، وكأنَّ هذا على لغِة من يقلب الياَء ألفاً، وفرع الضعيِف            )٣(حكَاه  

 يف بنائه على ))مخسةَ عشر((جري مجرى   ألنه مركَّب ، فأُ    )٥( ))يا ابن أُمي  ((حسن ذلك يف    

، وهذا التصرف يف بـاِب       ، وهذا خبالف املنادى املضاِف ؛ إذْ ال تركيب فيه          )٦(الفتِح  

 التغيري ِحلـق    )٧(] أَنَّ[ ؛ نظراً إىل     ))يا ابن عم  (( و   ))يا ابن أُم  ((:  أقيس منه يف بابِ    ))غالِمي((

  إليه       آِخر ما أُضيف آِخر نا حلقى ، وهاهى/  أ٢٧/ املنادعـن تنـاوِل        املناد وهو بعيد ،

  مل ي مريف كلِّ مضطَِّرالنداِء له ، فال ج إىل ياء النفِس ، د اٍف إىل ما أضيف   صبـل اخـت

ال   و ))يا ابـن أَيب   ((ال    و ))أَخي((  :ئْ يف حنو  ِج ومل ي   ، )) يا ابن عم   (( و   )) يا ابن أُم   ((بلفِظ  

 ،  )٨( )) يا ابن غُالمـي    (( وال  )) يا ابن صديقي   ((ال و ))يا ابن صاحيب  ((ال    و  ))يا ابن خايل  ((

فهذا وجه الفرِق بني األمثلـِة      . وحنِو ذلك ، وكأنهم حذفوا الياَء لكثرِة هذا يف كالمهم         

  .))عمييا ابن (( و ))يا ابن أُمي((:  السابقِة وقوِلهم
                                                 

وكسر امليِم والفتح لغتان فصيحتان ، قرئ ما يف السبعة، ورمبا تثبت الياء             ((: ٣/١٣٧قال أبو حيان يف االرتشاف      ) 1(

 . ))ما، ومها لغتان قليلتانابن أُ: يا ابن أُمي ، أو قلبت ألفاً فقيل: فقيل

 . ))يا غالم((يعين ) 2(

، ٤/٣٧، وأوضح املـسالك     ٢/١٠٠انظر شرح اجلمل البن عصفور      . حكي ذلك عن األخفش واملازين والفارسي     ) 3(

 . ٤/٥٧ ، والتصريح ٢/٥٣٨واالرتشاف 

 .  ))الضعف  ((: يف األصل ) 4(

 . ))يا ابن أم((يعين فتح املضاِف ) 5(

وذهـب  . ، وهو أحد وجهني أجازمهـا املـازين       ٤/٢٥١، واملربد يف املقتضب     ٢/٢١٤هذا رأي سيبويه يف كتابة      ) 6(

. ١٤٤ ق   ٢شرح السريايف لكتاب سـيبويه جــ        ). ابن(هو إتباع لنون    ) عم(و  ) أُم(السريايف إىل أن الفتح يف      

 وشرح اجلمـل البـن خـروف         ، ٢/٢٩٦، وأمايل ابن الشجري     ١/٣٥١، والتبصرة   ١/٣٤١وانظر األصول   

 .٤/٦٥، والتصريح ١٣٧- ٣/١٣٦، واالرتشاف ٤/٤٠، وأوضح املسالك ٢/١٣، وشرح ابن يعيش ٢/٧٢٧

 . . تتمة يستقيم ا الكالم) 7(

 .  ولعله سهو.)) غالمي غالميا ابن((يف األصل ) 8(
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فِّف حبـذِف    فخ )) يا ابن أُما   (( فرعاً على    )) يا ابن أُم   ((وجيوز أن تكونَ الفتحةُ يف      

  . )١(األلِف

وأنكر شيخي أنْ تكونَ الفتحةُ فتحةَ بناٍء ألجِل التركيِب ؛ إذ مثْلُ هذا التركيِب              

 : )٣(معـىن قولـه   : إلضافِة، وقال ، مع أن املعىن على ا     )٢(إنما يوجب بناَء األَّوِل ال الثاين       

 يف أنهم عاملُوه معاملةَ االسِم املفرِد املضاِف إىل ياء النفِس           ))جعلوا االمسني كاسٍم واحدٍ   ((

ويلزمه ما يلزم اجلماعةَ يف أنَّ الثاين . )٤(يف التخفيِف، وعلَّلَ الفتح بأنه زاد االسم استثقاالً       

إذ ؛  مِكنهم أن يعلِّلوا بناَء الثاين ِبتضمِنه معىن الِم اإلضـافِة           اعةَ ي بين بال ِعلٍَّة، مع أنَّ اجلم     

 صباحاً ملساٍء ، وعلى هذا فتحـةُ اَألوِل   ))صباح مساءَ ((، كما أنَّ أصلَ      ميا ابناً ألُ  :  أصلُه

 بينـوا   ؛ ألم  ولعلهم خصوا لفظَ األم بالكثرةِ    . ))جاء صباح مساءَ  ((: فتحةُ ِبناٍء كفتحةِ  

، إذ احلَِميـةُ يف       والشفقةَ عند ذكِره   )٥ (]يبعثُ اُأللفةَ [؛ إذ دعاه مبا      ِبباستعطاف املخاطَ 

يا ابن  ((ِر هذا التخفيف يف حنو      ، فلذلك مل يج    جانِب اإلناِث أشد منها يف جانب الذكورِ      

: ، وكذلك قوهلُم  /ب٢٧/ِبه، وقضاِء ِإر   لَ ذلك ذريعةً إىل املسارعة إىل إجابته       ، فجع  ))أيب

                                                 
، وشـرح األمشـوين   ٣/١٣٧لـضرب انظر ارتشاف ا. ذُكر هذا الوجه عن الكسائي والفراء وأيب عبيدة واألخفش ) 1(

 ، وأمايل ابـن     ١/٣٥١انظر التبصرة   . ، وأجازه الصيمري وابن الشجري وابن يعيش      ٤/٦٦، والتصريح   ٣/١٥٧

 . ٢/١٣، وشرح ابن يعيش ٢/٢٩٥الشجري 

 وكان الفتح هاهنا فصيحاً ـ وإنْ مل جيئ يف       (( : ٢/٤٣٤ ، إال أنه قال يف شرح الكافية         ٢٨٣ – ١/٢٨٢اإليضاح  ) 2(

وإما ألنه يف صـورة املركـب       . ـ إما ألنه أطول لفظاً من ذلك فناسب من التخفيف أكثر منه             ) غالمي(باب  

  . ))فجعلت حركته حركةَ املركبات 

 . وقد تقدم نصه قريباً .٧٤ والقائل هو الزخمشري يف املفصل ص ))قوهلم((يف األصل ) 3(

لَما أضافومها إىل   ) عم(املضاف إىل   ) ابن(، و ) أم(املضاف إىل   ) ابن(علوا  يعين أم ج   ((:  ، ونصه  ١/٢٨٢اإليضاح  ) 4(

 يـا ابـن     (( :ياء املتكلم كاسٍم واحٍد أُضيف إىل ياء املتكلم ، حيث عاملُوها بالتخفيف معاملتها لَما كثُر قوهلم               

، )) يا ابـن عـم     (( :، وجاز الفتح يف    ))مي، ِلقلَِّته  غالم أُ  ((، ويا )) يا غالم عمي   ((، خبالف ))يا ابن عمي  ((، و ))أُمي

 . . ))) يا غالِم( لزيادة استثقاله ، فبوِلغ يف ختفيفه بأكثر من ختفيف ))يا ابن أم((و

 . غري واضحة يف األصل) 5(
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عـي أصـٍل    ررتا فَ م فإما ثَ  )١(] يه أَبِ ظِرين[ ملا فيه من الشعور بالتولُِّد عن        ))يا ابن عمي  ((

، ففيه رمز  إىل اجلزئيِة واملساواِة اليت من شأِنها االنبعاثُ على املناصرِة ، مـع أنَّ                  واحٍد

 ال خيلو أحد عن أن يكونَ له ابن عم وإنْ تباعد ، ومن ثَم                إذ  ؛ بنوةَ العمومِة أكثر انتشاراً   

  ]من اخلفيف: [، قال أبو زبيٍد الطائي  وحنِوه))يا ابن أَيب((كثُر استعماهلُا يف كالمهم دونَ 

أُم فِْسي ويا ابنن ققَيييا شٍر شهِني ِلدتلَّيخ ت٢(ِديِد                أَن(  

  .لياَء على القياسفأثبت ا

إنه مات على ذلـك،     : ، قيلَ  ، وكان نصرانياً  )٣(حرملَةُ بن املنذِر    : اسم أيب زبيدٍ  

 ِريراً     )٤( مات مسِلماً :  وقال الطَّبِشب وكان مع ذلك مجـيالً      ، وكان طولُه ثالثةَ عشر ، .

  .لِّـه يف قلِبـه  حِف منفِسه، ولُطْ ، لداللِة قُربه من      تصغري شقيقٍ : ))شقَيق((و.   أخاه يرثي

  .، وكنت يل عوناً تركتين لدهٍر شديٍد أكابده بعدك: يقول

وقال مِردي كَعٍر )٥( بجامرئ القيِس بِن ح من اخلفيف: [ عم [  

دإذْ ت كِهدتي ولو شأُم جـاِب  يا ابنم غري ـو متَِيماً وأنتع  

                                                 
 . غري واضحة يف األصل) 1(

، ١/٥٥٩، والنكـت    ٣١٧عني الذهب    ، وحتصيل    ٢/٢١٣ ، وكتاب سيبويه     ٤٨البيت أليب زبيد يف ديوانه ص       ) 2(

، وبال نـسبة يف املقتـضب       ٢/٢٩٤ ، وأمايل ابن الشجري      ٢/٧٢٨ ، وشرح اجلمل البن خروف       ٢١٥واحللل  

   . ٤/٦٧ ، والتصريح ٢/١٢ ، وشرح ابن يعيش ٢/٣٧٩، ومعاين القرآن للزجاج ٤/٢٥٠

  :فيها، وهيوالبيت يف الديوان برواية ال شاهد  . ))أنت خلَّفتين((      ويروى 

ـْـ  ــالج خلَّيتين لدهٍر شـديِد    يا ابن حسناَء ِشق نفْسي ياجلَ

، ومعجم األدبـاء    ١١/٢٣، واألغاين   ١/٣٠١ ، والشعر والشعراء     ٢/٥٩٣انظر يف ترمجته طبقات فحول الشعراء       ) 3(

 . ٤/١٩٢ ، واخلزانة ٣/١١٦٧

 . ٣/٦٠تاريخ الطربي ) 4(

 والصواب ما أثبت ، وهو معدي كرب بن احلارث بن عمرو بن حجر آكـل          ))عدي كرب عمرو بن م  ((يف األصل   ) 5(

والبيتان من قصيدة   . ٢١٧، واحللل   ٣٧٠، واحملرب   ١١/٦٦انظر يف ترمجته األغاين     . املرار الِكندي، ويلقَّب بغلْفاء   

 . يرثى ا أخاه شرحبيل بن احلارث وكان قُِتل يوم الكُالِب األول
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جت ــاماحلُس ركْتلَتاهكُالِب  ري ِظم مـواِء األعداِء يِدم ١(ِمن(  

ـ    لو شهدتك : ، يقول  فأثبت الياءَ  م ال يجيبونـك لنـصرتك ،        تدعو متيماً، وه

لو(( وجواب(( ))لتركت((.  

ـ  ))إذْ(( يف موضع احلال ، و     ))وأنت غري جمابِ  ((: قوله ، وعطَف   ))شهدتك(( متعلقة ب

  .على كالٍم مضمٍر يف نفسه ))ولو شهدتك((:  قولَه

  )٢ (.وبعض النحويني جيعلُ الواو يف مثِل هذا زائدةً

  ]من الرجز: [)٣(وأما قولُ أيب النجم

  /أ٢٨ /)٤(يا ابنةَ عما ال تلُوِمي واهجعي

  كراهةَ اجتماِع  الياِء مع الكسرِة يف       ))يا غُالما ((: بها يف   فإنه قلب الياَء أِلفاً كما قلَ     

  . استعمالُهرما كثُ

  : البيت أليب النجم الِعجلي ، وقبلَه

 أَ [قَدصبحعي] تداِر تاِخلي أُم  

  )٥(ِع ـه مل أَصنـاً علَي كُلُّـذَنب

                                                 
، ومعاين  ٤/٢٥٠، واألولُ بالنسبة يف املقتضب      ٢/٧٢٩، وشرح اجلمل البن خروف      ١١/٦٢ن له يف األغاين     البيتا) 1(

 . ١١/٣٤، واخلزانة ٢٤٤، وشرح اجلمل البن هشام ٢/٢٩٤، وأمايل ابن الشجري ٣١١القرآن لألخفش 

  . ٢/٧٢٩انظر شرح اجلمل البن خروف ) 2(

كر بن وائل ، أحد رجاز اإلسالم املتقدمني، ويف الطبقة األوىل منهم ، تويف              هو الفضل بن قُدامة من بين عجل من ب        ) 3(

 . ٧٨-٩/٧٣، واألغاين ٢/٦٠٧، والشعر والشعراء ١٥٠-٤٩طبقات الفحول : انظر يف ترمجته .هـ ١٣٠سنة 

البـن   ، وشرح أبيات سـيبويه       ١٩، ونوادر أيب زيد     ٢/٢١٤، وكتاب سيبويه    ١٣٤البيت أليب النجم يف ديوانه      ) 4(

، وأمايل ابـن الـشجري      ٢١٤، واحللل   ٣١٨، وحتصيل عني الذهب     ١/٥٥٩، والنكت لألعلم    ٣٧٩السريايف  

، واحملتسب  ١/٣٤٢، واألصول البن السراج     ٤/٢٥٢، واملقتضب   ٢/٢١٤، وبال نسبة يف كتاب سيبويه       ٢/٢٩٥

  . ١٣ ، ٢/١٢، وشرح ابن يعيش ١/٢٩٢ ، واخلصائص ٢/٢٣٨

 ،  ٣١٨ ، وحتصيل عـني الـذهب        ٣/٦١،  ١/٢٩٢ ، واخلصائص    ١/٨٥، وكتاب سيبويه    ١٣٤البيتان يف ديوانه    ) 5(

 ، ٢/٣٠ ، وشرح ابن يعـيش  ٢/٧٢٥ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢/٧٢،  ١٣٩ ،   ١/٩وأمايل ابن الشجري    

  .))ذَنباً علي(( مكان ))علي ذَنباً((: ويروى  . ١/١٠٣ ، واخلزانة ٦/٩٠
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  وبعده

  )١(أَلَم يكُن يبيض لَو لَم يصلَِع 

، فإنه كـان     لومي علي صلَع رأسي   ال ت : يقولُ المرأِته أُم اخلياِر ، وهي ابنةُ عمه         

  .النوم يف الليِل خاصةً: واهلُجوع  .لَع ، والصلَع خري من البياِضص يميبيض لو لَ

 ِل : فإن قلتاألو ( من )٢(هل فتح)أُم أو بناٌء ؟))ابن إعراب   

ا فتحةُ بناٍء ، وظاه       )٣(حيتملُ األمرين   :  قلتكالِمهم أ ا     وظاهركالِم شيخي أ ر

     ماي فتحةُ إعراٍب ، وقد قدمتِشر٤(  إىل املأخذين  د(.     َزعم الكوفيون أنّ أصل وقد))أُم ابن(( 

   .واهللا أعلم.   )٥(  باأللِف))يا ابن أُما((بالفتح 

  

   

                                                 
 . ١/٣٦٤ ، واخلزانة ٢/٧٢٥ وشرح اجلمل البن خروف  ،١٣٤البيت يف ديوانه ) 1(

  . ))ابن((يعين النون من ) 2(

  . ٢/١٣انظر شرح ابن يعيش ) 3(

  ١٠٠-٩٨انظر ص ) 4(

  )   .١( تعليق رقم ١٠٠انظر ص  )٥(
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  ]الندبة[: فصل

)) )وا( أو )يا(والبد لك يف املندوِب من أنْ تلِحق قبلَه ((
) ١( .  

حثَثْته، فكأنَّ النادب حيثُّه حزنه على الندبة، أو حيثُّ         :  أي ))ندبتة((فُعلَةٌ من   : الندبةُ  

 ،  وه مـدع   فألن ))يا(( ؛ أما دخولُ     ))وا(( و   ))يا((وحروفُه   .السامع على احلزِن على املندوب    

  . املستغاثَ به ، واملتعجب منه))يا((، كما لزم   فلبياِن ما هو عليه من الندبة))وا((وأما 

))وازيد: وازيداه ، و: وأنت يف إحلاِق األلِف يف آخِره خمير ، تقول((: وقوله 
)٢( .  

األلِف فلزيادة مد ا إحلاقِمأم٣( الصوِت والترن(ولبياِن تفِخيِم النادِب املندوب ،.  

)) ، دونَ الدرجِ   وقِف خاصةً واهلاَُء الالحقةُ بعد األلِف لل    ((:  وقولُه
ألا هاُء   )٤( 

  .)٥(السكِْت

إذا مل يأِت باهلاِء فهلْ يأيت باأللِف ؟ :  فإن قلت  

اإلتيانُ باأللِف حينئذٍ    :  قيلَ:  قلت بِـ/  ب٢٨ / ، ومتثيلُه  ال جيوز)) و  )) وازيداه 

))وازيد((        عند سقوِط اهلاِء موِهم فأسقطَ األلف )٧(لُوهوعلَّ. )٦(      ظَنلئال ي ذفتبأن قالوا ح 

                                                 
   .٧٤املفصل  )1(

   .٧٤املفصل  )2(

 . ٢/١٣شرح ابن يعيش ، و١/٣٥٢، والتخمري ٢/٢٢٠وانظر كتاب سيبويه . غري واضحة يف األصل) 3(

  . ٧٤املفصل ) 4(

  . ))السلت((يف األصل ) 5(

 ، واستـشهد    )) وازيدا   (( :وذكر ابن مالك أن ذلك جائز حنو        . موِهم عدم جواِز اإلتياِن باأللف دون اهلاء        : أي  ) 6(

  :بقول الشاعر

    وقمت فيـه بأمـر اهللا يا عمـرا              حملت أمـراً عظيمـاً فاصطربت له                   

، واهلمـع   ٢٤٤، وشرح قطـر النـدى       ٣/٤١٦، وشرح التسهيل البن مالك      ١/١٥٨    وانظر شرح الكافية للرضى     

٣/٧٠. 

 . غري واضحة يف األصل) 7(
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إذ تسقطُ اهلاُء   ؛  ، وهذا مؤِذنٌ أن ال تلحق ألف الندبِة يف الدرِج            أنها بدلٌ من ياِء املتكلَّمِ    

  )١(.فيه

)) ق ذلك املضاف إليه   حويلْ ((:وقولُه
،  إىل ألِف الندبِة وهاِئه     فيه إشارةٌ  ))ذلك(( .)٢ (

وإنْ مل يكُن املنـدوب     ،   ))وا أمري املؤمنيناه   ((: ا املضاف إليه حيث قيل    وإنما صح حلوقُهم  

  .ت دونهمن حيث إنه ال يسوغُ أن يسكَ،   ألنه من متاِم االسِم ؛يف احلقيقة

ويلحقهـا  ، وا زيد الظَّريفاه  : فال يقال ،  ق الصفةَ عند اخلليل   وال يلح  ((: وقولُه

عند يونس ((
)٣(.  

 ا مذهبأم  فضعيف ٤( يونس( ،    ال موإن تنـز والصفةُ واملوصوفاملضاِف مع   زلةَن 

وأنهما امتازا بإعراٍب واحـٍد     ،  املضاف إليه من حيث إنه ال يصح الفصل بينهما بأجنيب         

واملضاف إليـه   ، إال أنَّ الصفةَ فضلةٌ أُيت ا للتوضيح      ، ِلتسلُِّط العامِل عليهما دفعةً واحدةً    

ه دخولُها   جواِز دخوِلها على املضاِف إلي     )٥ (]من[فال يلزم   ، حالٌّ حملَّ التنوين  ، كِرالزم الذِّ 

اتصاالًعلى الصفِة ؛ ألنه أشد .  

 ألنَّ   ؛ ))وا زيد أنت الفارس البطَاله    (( جلاز   ))وا زيد الظريفاه  ((لو جاز   :  قال اخلليل 

  )٦ (.هذا غري منادى كما أنَّ ذلك غري نداٍء

                                                 
انظر . اهلاءوقد أثبت املربد األلف يف درج الكالم دون ، مل أجد أحداً من النحاة ـ يف ما اطلعت عليه ـ مينع ذلك  ) 1(

ونص ابن يعيش على سقوط اهلاء يف الوصل وبقاِء األلف؛          ، ٢/٢٢٢وهو مفهوم كالم سيبويه   ، ٤/٢٦٩املقتضب

وانظـر األصـول    ، ١٤ـ  ٢/١٣شرح املفصل  . ))وا زيدا وعمراه  ((: ألن خفاءها قد زال مبا اتصل ا ، فتقول        

   . ٢٤٤وشرح قطر الندى ، ٣/٤١٦وشرح التسهيل البن مالك، ١/٣٥٥

  . ))أمري املؤمنيناه ا و: فيقال (( :ومتام نصه.٧٤املفصل ص)  2(

  . ٢٢٦ـ ٢/٢٢٥وانظر مذهيب اخلليل ويونس يف كتاب سيبويه . ٧٤املفصل ص ) 3(

  . ))وزعم اخلليل رمحه اهللا أن هذا خطأ(( : ٢/٢٢٦قال سيبويه يف كتابه ) 4(

 . تتمة يستقيم ا الكالم ) 5(

  . ٢/٢٢٥ سيبويه انظركتاب) 6(



                     قسم التحقيق   - ١٠٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

الندبةِ     ومم ه بياناً أنّ ألفدخولُها على املضاِف البتةَ        ا يزيد وإمنا تكونُ يف   ،  ال يصح

. واملوصوف يقع ألف الندبِة عليـه     ، كما  تكونُ يف آخر االسِم املفرِد        ،آخِر املضاِف إليه  

فهامل      وي حلاِقها آِخر من هذا جواز مراثين((ني كرجٍل مسمى بـ     كَّب تقـول   فإنك )) عشر  :

)) ينِرِقنس ((ألنه اسم مبنـزلة    ؛   ))اثنا عشراه ا  و((
 بقوِل  )٢(واحتجاج يونس والكوفيني  . )١( 

 )٤ (]الـشاِميتيناه [)٣(وا جمجمتـي  ((: قدحان من خشٍب    / أ٢٩/العريب الذي ضاع منه   

   )٥ (. لبعِده عن القياس واستعماِل العرِب الفصحاِءضعيف ال يحتج به ؛

 يف : فإن قلت األلف ه باملضاف ؟ ))اثنا عشر((فكيف ثبتتوهو من قبيل املشب   

  الكوفيني    : قلت مبنــزلِة           )٦(ذلك مذهب مركب إليه، ال بل هو اسم وال نظر ،

))كلَبعب((.  

 ٧(ةُفعالم: فإن قلت(املبين )٨( فكيف جتعلُها الضم )ألفاً ؟ )٩   

  ما ذ : قلتا ما أُعرب باحلروف فمبنـاه علـى            لك يف إنباحلركات، أم ما أُعرب

  .))يا زيدون(( و))يازيدان((احلرف الذي يرفع به حنو 
                                                 

) قـسر (انظر الـصحاح    . ، وِقنسِرين ِوقنسرين ِوقنسرون وِقنسرون بلدة بالشام      ٢/٢٢٦هذا رأي سيبويه يف كتابه      ) 1(

 . ١١٨-٥/١١٧) قنسر(واللسان 

وانظر رأي يونس والكوفيني وخالفهم مع البـصرين يف هـذه املـسألة يف اإلنـصاف                 . ))الكوفيون((يف األصل   ) 2(

 .٢٤٥-٢٤٤ وأسرار العربية ٣٦٥-١/٣٦٤

  . ))واخحميت((: يف األصل) 3(

انظر شرح   . ))وا رجالً مسجاه  ((: ، وهي موضع الشاهد، وحكى الكوفيون       ٢/٢٢٦تتمة مفادة من كتاب سيبويه      ) 4(

  . ١/١٥٩الرضى للكافية 

 فيحتمل أن يكون إحلاق عالمة الندبـة        ))ناهوامججميت الشاميتي ((: وأما ما روي عن بعض من قوله        ((: قال األنباري ) 5(

 . ١/٣٦٥اإلنصاف . ))من قياس يونس، وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي ال يعبأ به، وال يقاس عليه

 . ١/٢٨٥انظر اإليضاح البن احلاجب . وا اثنا عشراه:  شبيهاً باملضاف ، حيث يقولون فيه ))اثنا عشر((وهو جعلُ ) 6(

 . األصل غري واضحة يف ) 7(

 . ))املثىن((: يف األصل) 8(

  . ))جتعله((: يف األصل) 9(
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 سرون ((: فإن قلتِقن ((يكونُ بالواو أو بالياء ؟   إذا نودي ،)١(   

ف  وينبغي أن يكونَ اخلـال     )٣(وعند الكوفيني بالياِء    . )٢(بالواِو عند سيبويه    : قلت

         ه يف النوِن ، ويف لغة هذا ينبغـي أن يكـونَ            يف املختار ال يف اجلواز،  فإنَّ منهم من يربع

  .))اجلمع((مضموماً ، وسيأيت بيانه يف باب 

 إذا  ))مـسلمون (( فإن بناَءه عنده على الواِو، كما يف         )٤(وأما من يعربه باحلروِف     

  .هنودي، هذا هو املتِج

  )٥(. ))رجاله وا: دب إال االسم املعروف، فال يقالُوال ين((: وقولُه

 ))ذَاهـٰوا ه((: ألنك أمت، أال ترى أنك لو قلت : قال اخلليلُ ـ رمحه اهللا ـ   

ـ ، وأن ت   ع بأعرِف األمساءِ   ألنك إذا ندبت فإنما  ينبغي لك أن تتفج         كان قبيحاً ؛   خ ص

 يف عظيٍم ، وأصابك جـسيم مـن         ر أنك وقعت  نت تخبِ ؛ ألنك إذا ندبت فأ     موال تبهِ 

  )٦(.األمِر

ب إال  دبةُ من صفات ضعفاِء القلوِب والنسواِن؛ فلذلك مل يند        الن:  وقد قال النحاة  

  )٧(. ه ره عذراً يف ندِبمعروف ، ليكونَ ذكْ

                                                 
  . ))بالواو وبالياء((: يف األصل ) 1(

 . ٢/٢٢٦الكتاب ) 2(

  . ١/٢٨٥انظر اإليضاح البن احلاجب ) 3(

 . ٦٢٥-٢/٦٢٤انظر وجه كُلٍّ من هذين اإلعرابني يف سر صناعة اإلعراب ) 4(

انظر اإلنـصاف   .  البصريني ، أما الكوفيون فيجيزون ندبة النكرة واألمساء املوصولة         وهذا مذهب  . ٧٤املفصل ص   ) 5(

  . ٣٦٤-١/٣٦٢يف مسائل اخلالف 

  . ٢/٢٢٧انظر كتاب سيبويه ) 6(

 ، وشرح املفصل البـن      ٢/٧٨٢، وشرح اجلمل البن خروف      ١٨١، واللمع   ١/٣٥٨انظر األصول البن السراج     ) 7(

 . ١٤– ٢/١٣يعيش 
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ه، ولو قُلـت هـذا      وا من يف الدارا   :  يف القبح قولُك     ))وا رجاله ((: )١(ومما يناِجي 

عذَرنيه أمره، فلذلك ال تععلى ما ال ي تتف(  بأن )٢(لقُلْتجِهمبو ت ٣ () ع(.    

ـ زمر بئر ز  فَوا من ح  :  ومل يستقبح  ((: وقولُه  مـه مبنــزلة     ؛ اهألن   :  واعبـد

))اهباملطَِّل
   ./ب٢٩/)٤(

 عنه   عبر )٦(ه عبد املطَّلِب، فلم يكُن يف أنه         قد اشتهر أن   )٥(رها     الذي حفَ  يعين أنَّ 

 باالسم املبه    ، ِم حمذور          ر فأتاه آٍت فأملَه على حفِرها أنه كان يف اِحلجه حبفـر   والذي محر

فقال  زمزم ، :ـ : فقال   . ؟ مازمزم نقي   ِزال تسوت ،ذَموال ت و   ف ،األعظم ٧(هي  احلجيج( 

،  فغدا عبد املطّلِب ومعه احلارثُ ولـده      .  عصِم، عند الغراِب األَ    دِممن بِني الفَرِث وال   

 ، فحفر فيه فلما بدا      )٨( ونائلةَ    فوجد الغراب ينقُر بني إسافٍ     ، وليس له يومئٍذ ابن غريه    

 ٩(له الطَِّوي( ركب )١٠(.  

وال يِقلُّ  :  أي   ))موال تذَ ((: قولُه  و . ال تنزح لكثرِة مائها   :   أي ))ال تنِزف ((:  قولُه

بيـاض يف   :  ))عصمةُ الغرابِ  ((و .)١١(ِذمام:   قليلةُ املاِء، واجلمع   )) ركيةٌ ذَمةٌ  ((ماؤها ومنه   

                                                 
  . ))يقارب(( األصل ولعله أراد كذا يف ) 1(

  . ))ال يعذر((يف األصل ) 2(

 . يف األصل من غري نقط ) 3(

  . ٧٤املفصل ص ) 4(

 . حفره : يف األصل) 5(

 . غري واضحة يف األصل ) 6(

  . ))هو((: يف األصل) 7(

. ، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة       إساف ونائلةُ صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لُحي على الصفا واملروة             ) 8(

  . ٩/٦) أسف(اللسان 

)9 ( الصحاح . البئر املطوية : الطَِّوي)طوى . ( 

 . ٢٤٥ ـ ٢/٢٤٤والبداية والنهاية  . ١٥٢-١/١٥٠انظر السرية النبوية البن هشام ص ) 10(

 .١/٢٦١، والروض األنف ) ذمم(انظر الصحاح ) 11(
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 والدِم أا كانـت     )٢(ومعىن كوِنه من بِني الفَرِث       . أَعصم:  ، وِمنه قيل للوعلِ   )١(ساقَيه  

  . إساٍف ونائلةَ، وكانوا يذحبونَ هلما عندمهاةً بنيمتوسطَ

             أنّ هذه األلف اعلم بسببها ما      )٣(ثُم قد يتغري هـي يف        إذا حلقت قبلَها، وقد تتغري 

وإعراض فَخِر خوارزم عن بياِن حكِمها مع أنه متعرض للدقائِق النـادرِة مـن              نفسها ،   

د ما حيضرين نقْالً وِر، وها أَنا أُ)٤(ـ رمحه اهللا ـ بيانَ ذلك  وقد توىل سيبويه   . العجاِب

احلرف الذي قبلَ األلِف ال خيلو إما أنْ يكـونَ متحركـاً أو سـاكناً،               :  وتعليالً فأقولُ 

ه إعرابيإما أنْ تكونَ حركت كواملتحر٥ (.ةًةً أو ِبنائي(  

  فتحةً إ    فإن كانت حركت ةً قُلبتها حنو   ه إعرابياملطَّلِ  وا((:نْ مل تكُن عبد وا (( و   ))بـاه

 ال تنفصلُ   )٦( ألنها ؛ ))وا أَبازيداه (( : تنوين منه إن كان منوناً ، حنو      ، ويحذف ال  ))عمراهأبا

وإنْ  )٧ (. التنوين ِللَحاِق األلـفِ    اعن االسم، كما ال ينفصلُ التنوين، ولذلك مل يحركو        

 ))وا زيداه (( قد أوجبها النداُء قُلبت فتحةً أيضاً، حنو      / أ٣٠/ ، فإن كان   نائيةًكانت حركته ب  

، ومل تـأِت     ، وإنْ مل يكن قد أوجبها النداُء أتبعتها حرفاً من جنِسها يف غري ياِء النفسِ              

روهـا  ي يغ حافظوا على احلركة الالزمِة، ومل    ، كأنهم    باأللِف إال أنْ تكونَ احلركةُ فتحةً     

))واحذاِميه((: لأللِف العارض، خبالِف  احلرِكة العارضِة فقالوا      
)٨(   ،))   املؤمنينـاه وا أمري((  ،

                                                 
الذي يف جناحه ريشة بيضاء ؛ ألن جناح        : الغراب اَألعصم   ) : عصم(، ويف الصحاح    ١/٢٦٠انظر الروض األنف    )  1(

 . الطائر مبرتلة اليد له 

 . ٤/٤٩٨مقاييس اللغة . ما يف الكَِرش : الفَرث)  2(

 . . يعين ألف الندبة) 3(

  . ٢٢٧-٢/٢٢٠انظر كتاب سيبويه ) 4(

  . ))بيانية((: يف األصل ) 5(

 . دبةألف الن: أي) 6(

يعين أن ألف الندبة إذا احلقت املنون اجتمع ساكنان، فلم يتخلصوا من ذلك بتحريك التنوين؛ لئال جتتمع يف آخـر                    ) 7(

  . ٢/١٤، وشرح ابن يعيش ٢/٢٢٢انظر كتاب سيبويه . االسم زيادتان

 . ١/٢٨٣وما أثبته من إيضاح ابن احلاجب . غري واضحة يف األصل) 8(
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)) ِكوا غالمةِ   ))يهها         .   يف غُالِم املخاطَبةً أو غريدا أن يكون مساكناً فإم وإن كان اآلِخر  ، 

  دمل تأت باأللف استغناًء باملدة     ةًفإن كان م   ه      ، فقلتامس نِريب(( يف مِربيهإا  و((: ))اضض((  ،

))واضـربوه (( ))وا ضـرباه  ((: ))ضربوا(( أو   ))ضربا((ويف من امسه    
وا ((:  ))غُالِمـهِ ((، ويف   )١(

وههواغُ((:  ))غُالِمكُِما(( ويف    ، ))غالماهكُمالم((
.  ))كُموهواغالم((:  )٣( ))غُالِمكُم(( ، ويف    )٢(

، ويدلُّك على     الواو أيضاً  ق فلذلك تلح  ))غُالمكُمو(( بإسكاِن امليِم فأصلُه     ))غُالمكُم((وأما  

  م حنو         أنَّ الواو فيما إذا لقيها الساكن امليم كارِ    ((رادةٌ ضمالذي يف الد كُمغالم رأيت((  ،

))يوِممذُ ال ((:   حيثُ قلت  ))مذْ((كما ضمت الذالُ يف     
)٤(   ،   ما قلتوإن :)) وا ظَهوههإذا  ))ر 

     إىل مذكٍَّر لئال ي الظَّهر أضفت   باملؤنث إذا قلت لتبس :))اههر((، و  ))واظَه وهمهر؛  ))وا ظَه 

     االثنِني واجلمِع إذا قلت بني قلتفر :))اهمهرواظَه((
 يف  ))واغالِمكيـه ((:  ، وإنما قـالوا    )٥(

ويف كالم سيبويه إشارةٌ إىل أنَّ الالحـق         . يف املذكَِّر؛ للفرِق أيضاً    ))واغالمكَاه((نث، و املؤ

حذف اللتقاِء الساكنِني   وأن األلف األصليةَ ت   ، لِْبب يف صورِة القَ   ِلوأنه املنقَ ،  ألف  الندبةِ  

 إنْ كانت  ،ويوا((:  ى بألِف الندبِة يف حنوِ    ؤت اهثَنأنْ يقالَ  ، )٦(  ))م هـو   : وميكن املوجود

 األصلي بألِف الندبِة استغناًء عنه     ، احلرف يف      . )٧(ومل يؤت اخلـالف ناِظروهذا البحثُ ي

                                                 
  . ٢٢٧-٢/٢٢٦ انظر كتاب سيبويه) 1(

  . ١/٢٨٤انظر اإليضاح البن احلاجب ) 2(

  . ))غالمكموه((: يف األصل) 3(

  . ١/٢٨٤انظر اإليضاح البن احلاجب ) 4(

، ٢/١٤، وشرح ابن يعـيش  ٣٦٥-١/٣٦٣، والتعليقة أليب علي ٤/٢٧٤، واملقتضب ٢/٢٢٤انظر كتاب سيبويه   ) 5(

  . ١/٢٨٤واإليضاح البن احلاجب 

وحتِذف األولَ ؛ ألنه ال ينجزم حرفـان ، ومل خيـافوا            ، وا مثَناه   :  فإن مل تِضف إىل نفسك قلت        (( :يه  قال سيبو ) 6(

 .٣٦٥ – ١/٣٦٣والتعليقة أليب على ، ١/٣٥٧وانظر األصول البن السراج . ٢/٢٢٤الكتاب.  ))التباساً

 وهذا خلْف ؛ ألن حـرف املعنـى         ((: ال   مث ق  ٢/١٣٢حكاه ابن عصفور يف شرح اجلمل     ، هذا مذهب الكوفيني    ) 7(

وقد سبقه إىل رد هذا الوجه ابن برهان يف شرح           . ))ينبغي أن يثبت وحيذف غريه كما فعلنا ذلك بسائر احلروف         

  .١/٢٩٥اللمع 
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  الضمِة يف قوِلك  :)) صنيا م((
أِهـي الـضمةُ    ، )٢( بالضمِ ))يا حار ((:  على لغِة من يقولُ    )١(

   جتلَبةٍ األصليةُ أم أُيت بضمعليها يف      ،  / ب٣٠/ ِء للندا )٣(ٍة م املوقوف وكذلك أيضاً األلف

 )٥( أِهي األلف األصليةُ أم املبدلَةُ من تنويٍن ، ورأْيه           )٤ (]حالَ النصبِ  [))رحى(( و   ))عصا((

  .ذفت من التنونِني ، واأللف األصليةُ ح)٦(]مبدلَةٌ[أا يف النصِب 

 . أنْ تتِبع اهلاَء يـاءً    :  )٨(إحداهما  : )٧(] لُغتان[ويف الضمِري يف حنِو مررت بظهِرِه       

فعلَـى   . ))هو قَبـلُ  ِربظَه(( أو   )) مررت ِبظَهِرِهي قَبلُ   ((أن تتِبعها واواً ؛ فتقولَ      :  والثانيةُ

  .)٩( ))واظَهرهوه((:  ، وعلى الثانيِة ))وا ظَهرِهيه((: اُألولَى تقولُ

قُهـا  ، وكانت ثابتةً ، فإنـك تلحِ       ِس إذا كانَ املنادى مضافاً إليها     أما ياُء النف      

    على لغِة من ي ها  األِلف(:   فتقولُ )١٠(سكن)اهِدييسـاكنني ،          إذْ  ؛ ))واز بـني جمـعال ي 
                                                 

فإن كان آخر     ((: ١٧٨وقال ابن جين يف اللمع ص       . ٢/٢٥٩وما أثبته من كتاب سيبويه       . ))يا منصو ((: يف األصل ) 1(

االسم أصالً ، إال أن قبله حرف مد زائداً ، حذفتهما مجيعاً ؛ ألما أشبها الزائدين اللذين ِزيدا معاً فحذفا معـاً،                     

فتحـذف  . . . يا منص   ) : منصور(تقول يف ترخيم    . وذلك إذا كان يبقى بعد حذفهما ثالثةُ أحرٍف فصاعداً          

  . ))الطَّرف وماقبلَه ِلما ذكرت لك

 . لغة من ال ينتظر ، وسيأيت بيان ذلك يف فصل الترخيم هي ) 2(

 . ومل يتأَت يل وجه يف هذا اللفظ  . ))حملية((يف األصل ) 3(

 . غري واضحة يف األصل ) 4(

 ، أما سيبويه فاختلف النقل عنه حيث نسب إليه الرأي املذكور ،             ٤٤٧لعله يعين الزخمشري ، ورأيه يف املفصل ص         ) 5(

وهو مـذهب أيب  .  أكثر النحاة ، ونسب إليه أيضاً أن األلف املوجودة هي األلف املنقلبة أي األصلية    وهو مذهب 

والسبب يف اختالف النقل عن سيبويه أنه تكلم عن ذلك يف موضعني من كتابـه ،          .  عمرو والكسائي والكوفيني  

-٤/٢٢٥يقة عليه أليب علـي         ، والتعل  ٤/١٨٧،  ٣/٣٠٩انظر كتاب سيبويه    . ويف كالمه جمال الختالف الفهم    

  . ٢٣٧-٥/٢٣٦ ، والتصريح ١/٣٩٣، واالرتشاف ٤/١٩٨٣ ، وشرح الكافية الشافية ملصنفها ٢٢٦

 . . مطموسة يف األصل) 6(

 . مطموسة يف األصل مل يتضح منها إال النون ) 7(

  . ))إحديهما((يف األصل ) 8(

  . ٢/٢٢٤انظر كتاب سيبويه ) 9(

   . ))وا زيدي  (( :يسكن الياء يف النداء فيقوليعىن على لغة من ) 10(
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ر١(كْها بالفتِح ألجِل األلِف     وح( .      ُاخلليل زوعلى فتِح الياِء يف الوصِل جو : ))  هوا غُالِمي (( 

  ]من الكامل: [د اِهللا بن قيِس الرقيات ي قال عب ،)٢(كما يف غِري النداِء

ِكتى بـَلْم   )٣( رِزيِتيه وا: يهم دهمـاُء معِولَةً               وتقُولُ س

 )٤( قومـاً    يرثي . أدخلَ هاَء السكِْت على املندوِب لبياِن احلركِة كما يف الوقفِ         

أَعولَ إذَا بكَى، واالسم    :  الباكيةُ ، يقال  :  واملُعِولَةُ )٥ (. باملدينة يوم احلَرةِ   ن قُريشٍ قُِتلوا م 

  .  على احلاِل املؤكِّدِة))معِولةً((ونصب . العِويلُ

 )٦( فاليـاُء ثابتـةٌ      ))وا انقطاع ظَهِري  ((:فإنْ لَحقت الياُء املضاف إليه املنادى حنو      

وال تحذف الياُء   . )٩( ]اهلاُء[ وكذلك   ، )٨(وأنت يف إحلاِق األلِف باخليارِ    ،   سبق    )٧(كما

                                                 
وتحركُها بالفتح ألجل األلف ؛ إذ ال جيمع بني ، وا زيِدياه : فتقول: وكان األوىل أن يقول ، يف الكالم تقدمي وتأخري   ) 1(

:  تقـول  ثانيهمـا أن  ، وهو أحد وجهني أجازمها املربد      ، ٢/٢٢١وما ذكَره هو رأي سيبويه يف كتابه      . ساكنني  

وأوضـح  ، ١٨٢واللمـع  ، ٣٥٦ــ   ١/٣٥٥وانظر األصول البـن الـسراج       ، ٤/٢٧٠املقتضب. واغالماه  

 . ٩١ـ٤/٨٩والتصريح، ٤/٥٤املسالك

: من ِقبل أنه قد جيـوز أن أقـول        ، وا غالميه :  وزعم اخلليل أنه جيوز يف الندبة        (( :قال سيبويه . ٢٢١/ ٢الكتاب  ) 2(

 . ))ما أبينها يف غري النداءواغالمي ، فأُبين الياَء ك

 ١/٥٦٤والنكت لألعلم  ،١/٤٤٩وشرح أبياته البن السريايف     ، ٢/٢٢١وكتاب سيبويه ، ٩٩البيت له يف ديوانه ص      ) 3(

وبالنسبة يف املقتـضب     ، ٤/٨٢ ، والتصريح    ٣/٤١٤وشرح التسهيل البن مالك   ، ٣٢٢، وحتصيل عني الذهب   

  .٣/١٤٣ ، واالرتشاف ٤/٢٧٢

 ..  وتقول ليلى .. وتقول سلمى .. تبكيهم الدمهاء .. تبكيهم أمساء : بيت روايات         ويف ال

  . ٧/٢٨٥انظر اخلزانة. منهم ابنة أسامة) 4(

والكامـل يف   ، ٧/٥انظر تاريخ الطـربي     . هـ٦٣من أيام يزيد بن معاوية على أهل املدينة يف سنة            )) يوم احلرة    (() 5(

  . ٤٠٩اإلسالم وأيام العرب يف  ، ٣/٣١٠التاريخ 

 . يف األصل من غري نقط) 6(

راجـع  . وإمنا أشار إىل ثبوا متحركةً وإحلاقها ألف الندبـِة          ، ومل يذْكُر يف ما سبق علةَ ثباا         ، )) ملا ((يف األصل   ) 7(

  . الصفحة السابقة 

 . ٢/٢٢٢ الكتاب))منادىألنه غري ،  وإمنا لزمته الياء((٠:    وقد ذكر سيبويه العلة يف ثبوا هنا بقوله

   . ٢/٢٢٢انظر كتاب سيبويه ) 8(

 . تتمة الزمة مفادة من كالمه الالحق ) 9(
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ؤِذنَ ِبها إذْ ذاك ؛ ألنَّ الياَء ال يدخلُها          ألنه ال م   ؛ أيضاً إذا وافَقَتها الياُء الساكنةُ يف النداءِ      

ذا ندبت فلك اخليـار     فإ،  الكسر بل يلِحقون ياَء اإلضافِة ويفتحونها لئال جيتمع ساكنانِ        

ـ (( يف تثنيـة     ))وا غالميـاه  ((وذلك حنو   ،  أيضاً يف إحلاِق األلِف به كما تقدم       نيغُالم((  ،

))قاِضياهوا((و
/ أ٣١/أُجري اإلدغام فيهـا يف    ،  ))وا قاِضي (( و ))وا غالمي (( و ))قاِضي(( يف   )١(

  .النداء كما أُجري يف اخلرب

يـاُء  كما ثبتت   ثبت  ، بل ت   د ألفَه إىل أصلَها   رفته إىل نفسك ال ت    واملقصور إذا أَض  

وإنْ مل   .))وامثَنـاي (( ))وامثَناياه((: ، فتقولُ  ، وأنت يف إحلاِق اهلاِء باخلياِر أيضاً       ))القاضي((

رفان ساكنان،   ؛ ألنه ال جيتمع ح     )٢(، وتحذف األلف  ))وا مثَناه ((:  فْه إىل نفسك قلت   تِض

  )٣ (.، كما ال التباس يف حذِف ألٍف مع الِم التعريِف وال التباس يف حذفها

  

          

                                                 
  . ٢/٢٢٣وما أثبته من كتاب سيبويه، )) واقضياه((: يف األصل) 1(

 . األلف األوىل:  أي))وحتذف األول(( : ٢/٢٢٤يف سيبويه ) 2(

  . ١/٣٦٢لتعليقة أليب علي انظر ا . ))ِ  مثَنى القوم((: وذلك حنو ) 3(
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  ] النداءف حرِفذْح[: فصل 

)) ]أَي[وجيوز حذف حرِف النِّداء عما ال يوصف به  ((
)١(.   

لعـوِض  وال يحسن حذف ا    القياس إثبات حرِف النداِء ؛ ألنه ِعوض عن الفعل،         

عالِم، مث أُحلق بِه    واملعوِض كما ال حيسن اجلمع بينهما، واألصلُ أن يكونَ احلذف مع األَ           

؛ ألنه أَشبه     وإنما ساغَ حذفُه   )٢(. ))هذا(( و لِـ    )) أي   ((من األمساء ما ال يكونُ صفةً لِـ      

ةً وحذِفـه    بالفعل يف ذكِره مـر     العواملَ األصليةَ من حيثُ إنه أثَّر يف املعموِل لفظاً فشبه         

  . أُخرى

يا يوسـف؛ ألنَّ  :  وتقديره)٣( ﴾ذَا ـٰيوسف أَعِرض عن ه﴿: مث مثَّلَ بقوِله تعاىل 

))ي  فوس((      به فوصأن ي فال يصح أَِرنِ ﴿: وبقوِله تعاىل   ،  علَم بر  كإلَي ظُري أَن﴾)وهو  )٤ ،

))ِصفَةُ أي(( ، ِلما قدمته يف فصل   ))ي   أ ((غري صاٍحل َألنْ يوصف به      
نـاع  امت(( ويف فصِل )٥(

))م نداِء ما فيه األِلف والال
)٦(.  

)) أيها الرجلُ ، وأيتها املرأةُ    : وتقولُ ((: وقولُه  
حبذف حرِف النـداِء    :  يعين   .)٧(

  . حرِف النداِء عنهما جيوز حذف ، فاندرجت يف ال يوصف ا) أياً(؛ ألنَّ  )أي(عن 

                                                 
ـٰذَا ﴿:  قال اهللا تعاىل ((: ومتام نصه  . ٧٤تتمة من املفصل ص ) 1( ه نع ِرضأَع فسوبِّ ﴿  : وقـال ﴾ير 

كإلَي ظُرأَِرِني أَن﴾ . ((  

 معنوية، ومن ، والذي العلم واملضاف إضافةً) أي(األمساء اليت ال يوصف ا      (( : ١/٣٥٤قال اخلوارزمي يف التخمري     ) 2(

 . ١٦-٢/١٥وانظر شرح ابن يعيش  . ))اسم اجلنِس واسم اإلشارة) أي(يوصف به 

 .  من سورة يوسف ٢٩آية ) 3(

 .  من سورة األعراف ١٤٣آية ) 4(

  . ٦٧-٦٦انظر ص ) 5(

 .  ومابعدها ٧٥انظر ص ) 6(

  . ٧٤املفصل ص ) 7(
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))من ال يزالُ محِسناً أَحِسن إيلّ       :و ((: وقولُه  
))أي(( ال توصف به     )١(

 ِلما تقدم،   )٢(

قليلٌ؛ ألنها اسم موصولٌ، واملوصولُ ضعيف، فال يليـق         ) من(إنّ احلذف مع    : وقد قيل 

 رِ  )٣ (. حباله احلذفوال ي   لحعليه ما ي من احلذف  د ه فضلةٌ      قومـا  / ب٣١/ يف العائِد، فإن

   .، خبالف حرِف النداِء حتتاج إليه الصلةُ من الرابِط مؤِذنٌ به

إنه من األعالِم الغالبِة    :  وهلذا قالوا  ف مع اسِم اِهللا  ؛ ألنه معرف بالالِم ،         ومل يحذَ 

: ، ولو قيلَ  )٥( للثُّريا ))النجِم((ظري  ، فهو ن  )٤(ِم   ِلالّ ))أي((فكان حقُّه أن يتوصلَ إىل ندائه بِـ      

ها النأيمل ي ، كُجمِع على أن تك باملمتِننِة العامفيه للعهدي لَبِةونَ الالمِة ال للغ.  

  )٦(.))) هذَا(وال ) رجلُ: (، فال يقالُ ) أي( به ا يوصفوال يحذَف عم((: وقولُه 

؛ أَال ترى أنَّ أصلَ النكـرِة        ا فيه من اجلمِع بني حذوفٍ     مِل؛  رجلُ: أما أنه ال يقالُ   

أو ) أي(يتوصلَ إليه بـِـ     ، وحق ما فيه الالم أن        د به معهود أن يشار إليه بالالمِ      إذا قُصِ 
                                                 

  . ٧٤املفصل ص ) 1(

ـ         : ولكنك تقول إنْ شئت      ((: قال سيبويه   ) 2(  . )) )أي(من ال يزال حمِسناً افعل كذا وكذا ؛ ألنه اليكون وصـفاً ِلـ

 . ١/٢٧٦، وشرح اللمع البن برهان ٤/٢٥٨وانظر املقتضب . ٢/٢٣٠الكتاب 

لبعيد، واسم املندوب ،واملستغاث، واملنادى ا: ذكر ابن هشام أنه جيوز حذف حرف النداء إال يف مثاِن مسائلَ ، هي            ) 3(

اجلنس غري املعني، واملضمر، واسم اهللا تعاىل إذا مل يعوض يف آخره امليم املشددة، واسم اإلشارة، واسم اجلـنس                   

، واملقتـضب   ٢٣١-٢/٢٣٠وانظر كتاب سيبويه    . ١٤-٤/١٠أوضح املسالك   . ِلمعيٍن ، خالفاً للكوفيني فيهما    

، وشرح املفـصل    ٢٧٥-١/٢٧٤ح اللمع البن برهان     ، وشر ١/٣٥٧، والتبصرة   ١٧١، واللمع   ٢٦١-٤/٢٥٨

، ٨٩-٢/٨٨، وشرح اجلمـل البـن عـصفور    ٢٩١-١/٢٨٧، وإيضاح ابن احلاجب     ١٧-٢/١٥البن يعيش   

 . ١٥-٤/١٠، والتصريح ١٦٠-١/١٥٩، وشرح الكافية للرضي ٣٨٧-٣/٣٨٦وشرح التسهيل البن مالك 

 ، وانظـر    ٨٤راجع ص   .  ، ُألطِْلق عليه اللفظُ املبهم من غري إذن        يا أيها اهللا  : إال أم مل يفعلوا ذلك ؛ ألنه لو قيل        ) 4(

 . ١/٢٧٤اإليضاح البن احلاجب 

 ) . ٣( تعليق رقم ٧٦تقدم بيانه ص ) 5(

  : ، و ))أَطِْرق كَرا(( ، و )) وافتِد خمنوق (( أَصِبح لَيلُ: وقد شذَّ قولُهم(( :ومتام نصه  . ٧٤املفصل ص ) 6(

                         . . . . . . . . . . . . . .ذيريستنكري عال ت يجاِر

واملندوِب املستغاِثِن     وال ع  ((.  
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نـت   ك ))رجلُ((: أَهذا الرجلُ، فلو قلت   :  ، أو  ها الرجلُ يا أي :  ، فاألصلُ    باسم اإلشارةِ 

  .)١(، ولأللِف والالِم) هذَا(أو لِـ ) أَيها(اِذفاً حلرِف النداِء، ولِـح

النداِء كاخللَِف  لَ حرف   ، مث جعِ   األصلُ التعريف بالالمِ  : وأحسن من هذا أن يقالَ    

  .ى معرفاً بغِري معرٍف ؛ لئال يبقوا جتريده عنهما مجيعاًعنه، فكَِره

ـ      : وأما اسم اإلشارِة فقالوا    يا :  ، فكأنَّ أصلَه   )) أي (( ألنه يصلح أنْ يكونَ صفةً ل

 يف  )٤(ولقد أجـاد املـازينُّ    . )٣(غيرات جمةٌ   ، للِزمه ت   ))هذا((:   الرجلُ ، فلو ِقيلَ    )٢(أيهذا

، بلْ ال يكونُ     ، واسم اإلشارِة ال يكونُ إشارةً إىل املخاطَبِ         اسم إشارةٍ  ))هذا((إنَّ  : قوِله

، فلما نودي سِلب اإلشارةَ وجِعلَ للِخطَاِب، وعوض         ملخاطَب مشاراًً إليه حالةَ ِخطاِبه    ا

وهذا أحسن من   . )٥(ز حذف حرِف النداِء عنه    ، فلذلك مل يج    حرف النداِء عن اإلشارةِ   

يا هذا أَقِْبلْ،   :  بل األصلُ ،   يا أَيهذا الرجلَ  :   كونُ األصِل فيه   متِنع إذ جيوز أنْ ي     ؛ األَّوِل

  .يا زيد أقِبلْ: كما تقولُ

جيوز حذف حرِف النداِء عن اسـِم اإلشـارِة كـاألعالِم،           : وقد قال الكوفيون    

ٰـ : والتقدير )٦(﴾ أَنفُسكُم   ؤآلِء تقْتلُونَ ـٰ ثُم أَنتم ه   ﴿ : واستدلُّوا بقوله تعاىل   ، )٧(ؤالِءيا ه

                                                 
، ١/٢٨٧، وإيضاح ابـن احلاجـب       ٢/١٥، وشرح ابن يعيش     ٣٥٨-١/٣٥٧، والتبصرة   ٤/٢٥٨انظر املقتضب   ) 1(

  . ٤٥٥-٢/٤٥٤وشرح الكافية له 

  . ))يا يهذا((يف األصل ) 2(

  . ١/٢٧٦، وشرح اللمع البن برهان ٢٥٩-٤/٢٥٨انظر املقتضب ) 3(

  . ))املنازي((: يف األصل) 4(

  . ٢/١٦، وشرح املفصل البن يعيش ١/٢٧٦انظر شرح اللمع البن برهان ) 5(

 .  من سورة البقرة ٨٥من اآلية ) 6(

 ))أعـين  (( منصوباً بإضمار  ))هؤالء((يكون  وال حجة يف اآلية الحتمال أن       ((: حكاه ابن يعيش عن الكوفيني مث قال        ) 7(

 ، وانظر شـرح الكافيـة       ٢/١٦شرح املفصل    . )).  اخلرب   ))تقتلون(( مبتدأ، و  ))أنتم((مبعىن االختصاص، ويكون    

  :  وقد وافق ابن مالك الكوفيني ، إذ يقول يف ألفيته  .١/١٦٠للرضي 

  من يمنعه فانصر عاِذلَهوذاك يف اسِم اجلنِس واملشاِر له                قَلَّ و

 .٣٨٧-٣/٣٨٦، وشرح التسهيل ١٢٩٢-٣/١٢٩١، وانظر شرح الكافية الشافية ٢/٢٥٦    األلفية بشرح ابن عقيل 
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: وقـال آخـرون   )١ (.أَعِنـي : أنه مفعولٌ بتقديِر/ أ ٣٢/لبصِريني على  وقد محلَه بعض ا   

))تقْتلُونَ((، وِصلَته ))الذين(( اسم موصولٌ يف معىن ))هؤالء((
)٢(.  

، يعين أنكـم    )٣(دون  ثُم أنتم بعد ذلك هؤالء املشاه     : املعنى((: وقال يف الكشاف  

    يناملُِقر أولئك آخرون غري تنـزيالً  ، قوم رِ    لتِر الصفِة منـزلةَ تغييالذاِت كما تقـول    غ  :

))رجعت بغِري الوجِه الذي خرجت به
)٤( فجعلَه خرب ))((، وجعلَ ))أنتمقْتبياناً لذلك))ونلُت.  

  ]من الكامل: [وقد خطِّئَ املتنيب يف قوله

ِسهِت را فِهجِت لَنزر٥ (. . . . . . . . . . . . . . . .             سايـٰذي ب(  

))ـٰذيه((: قال أبو العالِء املَعري     
، وليس مبنادى ،    ))ِبِرزِت((إشارةٌ إىل مصدِر     )٦(

  )٧( .هذه البرزةَ برزِت لنا : واملعىن

 خوارزمقولَه يف ((:قال فخر بسقولَ هاٍذ))ذيـٰه((أَح ((
 )٨( .  

                                                 
على أن   وقد نص النحويون      ((:وحكاه أبو حيان عن ابن كيسان ، مث قال          . ١/١٤٣قاله النحاس يف إعراب القرآن      ) 1(

 . ٢٨٥-١/٢٨٤وانظر الدر املصون. ١/٤٦٧البحر احمليط .)).. وال بأمساء اإلشارةالتخصيص ال يكون بالنكرات،
وهذا ال جيوز على مذهب البصريني ،        ((:، وذكره أبو حيان مث قال       ١/١٦٧قاله الزجاج يف إعراب القرآن ومعانيه       ) 2(

  . ١/٤٦٨ البحر احمليط ))وأجاز ذلك الكوفيون 
 . أثبته من الكشاف وما  . ))املساعدون((يف األصل ) 3(
مث أنتم  ((:  والظاهر أن املشار إليه بقوله     ((: ونقل أبو حيان قول الزخمشري وقال كاملعترض عليه       . ١/١٦١الكشاف  ) 4(

 هم املخاطبون أوالً ، فليسوا قوماً آخرين ، أال ترى أن هذا التقدير الذي قدره الزخمشري من تنــزيل                    ))هؤالء
   ِر الصفِة مرتلةَ تغيها أنتم أوالء ، بل املخاطب هو املشار        : ها أنا ذا قائماً ، وال يف        : ِر الذات ال يتأتى يف حنو       تغي
   . ٤٦٧-١/٤٦٦البحر احمليط . ))إليه من غري تغير

ومل يتضح يل صحة اإليراد عليه، وما أبعده        ((:        ونقل السمني احلليب قول الزخمشري واعتراض أيب حيان عليه مث قال          
 .٢٨٤-١/٢٨٣ الدر املصون ))عنه

  :متامة ) 5(
  ثُم انثَنيِت وما شفَيِت نسيسا......................                        

 ، وبال نسبة    ٨٤١، واملغين   ٢/٨٩، وشرح اجلمل البن عصفور      ٢/١٦، وشرح ابن يعيش     ١/٣٨٢       وهو يف ديوانه    
ابتـداُء احلُـب ، و       : ))  الرِسـيس  ((و . ))انثنيِت(( مكان   ))انصرفِت(( ، وفيه    ١/١٧٧يف املقرب البن عصفور     

))ِسيسوِح  : ))النةُ الرِقيب . 
ـٰذي((والصواب  . ))هذه((يف األصل )  6(  . كما جاءت يف البيت ))ه
  .١/٢٠٩انظر شرح ديوان أيب الطيب املتنيب أليب العالء املعري ، املعروف مبعجز أمحد ) 7(
 .أ ٩٩وما أثبته من حواشي املفصل للزخمشري لوحة  . ))هاذي((يف األصل ) 8(
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يقالُ عند استطالِة اللَّيِل، وهـو       .)١( )) أَصِبح لَيلُ : موقد شذَّ قولُه  ((: وقولُه      

ةَ وقٍت يأيت فيه حبـرِف النـداِء،        عفَرِط طلَِبه إصباحه مل ير س     شاذٌ ، والذي شذَّ منه أنه لِ      

  )٢( . وسيأيت))األسد األسد ((:  هذا ما نقولُه يف قوِلهموِوزانُ

، فجعلَـت    غضاًامرأةٌ طَرقَها امرؤ القيِس وكانَ مب     قالَه   )٣(إنَّ أولَ من    : وقد قيل 

ـ         .ال:   فيقولُ .أصبحت يا فَتى  :  تقولُ ِط ر فرجعت إىل خطاِب اللَيِل كأنها تستعطفُه لفَ

  .تضجِرها

))افْتِد مخنوق ((: وقولُهم
 مثَلٌ للحثِّ على ختليِص النفِس من الشدائِد ، فكأنـه           )٤(

لٌ ملن يتكلَّم وحبضرِته من هو أَوىل منـه          مثَ )٥( ))أَطِْرق كَرا ((: وقولُهم   .فسكافِْد ن : قال

إنه خياف من النعام فلذلك أُمر باإلطراق وخفِض        :  ، يقالُ   ترخيم كَروان  ))كَرا((و. بذلك

  ]من الرجز: [  قال ،األعناِق

                          كَر ا أَطِْرقكَر اأَطِْرق  

  / ب٣٢ /)٦( إنَّ النعام يف القُرى

 ، فإنَّ أَكرم    )٨(ح  اِرنقَك امل  ع )٧(ض  اخِف: إنَّ الكَروانَ طويلُ العنِق ، فقال       : وِقيل  

منك وأطولَ عنقاً قد ِصيد وهو النعام ، فعلى هذا يكونُ مثالً مضروباً ملن يتكبـر وقـد                  

  .تواضع من هو أشرف منه

                                                 
، ١/٥٥٩، وجممـع األمثـال      ١/١٩٢، ومجهرة األمثال    ١٢٣ورد هذا املثل يف أمثال العرب للمفصل الضيب ص          ) 1(

 .١/٢٠٠واملستقصى 
  .يعين يف باب التحذير  )2(
  .))ما(( يف األصل )3(
  .  ٢٩ثل ص تقدم احلديث عن هذا امل) 4(
 .  ١/٢٢ ، واملستقصى ١/٥٩٧ ، وجممع األمثال ١/١٩٤ ، ومجهرة األمثال ٧٥٧ورد هذا املثل يف مجهرة اللغة ص ) 5(
، واإليضاح ٢/٧١٥، وشرح اجلمل البن خروف  ٨٠٠،  ٧٥٧، ومجهرة اللغة ص     ٢/٨٢الرجز بال نسبة يف الكامل      ) 6(

  . ٢/٣٧٤، وخزانة األدب ) كرا (١٥/٢٢٠، ) طرق (١٠/٢١٩، ولسان العرب ١/٢٨٩البن احلاجب 
 .  هنا ))ان(( وال وجه لـ))ان اخفض((: يف األصل) 7(
 ) . مرح ( املختال ، انظر القاموس احمليط : غري واضحة يف األصل ، و املاِرح أي ) 8(
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  ]ن الرجزم: [قال

  ِري بكَىـلُّ بكْـي كُـا رآنإذَ

  )١(أَطْرق يف البيِت كِإطْراِق الكَرى

ضره يوعن اجلوهري أنللمعج من الوافر[:  بنفِسه كما يف قوله)٢(ِبب[  

  )٣(. . . . . .. . . . . .     فغض الطَّرف إنك من نميٍر 

  ]من الرجز: [ وقال العجاج

سال ت ذيريجاريكِري عنت  

   وإشفَاقي على بِعرييسيري

  ِري ما لَيس باملَحذُوِروحذَ

  )٤(وريقُ يف ش احلديِثرِةثْوكَ

، أو    إليه بـالنظَر متعجبـةً     حت، فألَ   لبعِريه )٥(مرت به جاريةٌ وهو يصِلح ِحلْساً       

:  قيـل     :))سيِري((و. ولُها املرُء ليعذَر    احلالةُ اليت حيا  :  ))ِذيرالع((و . ، فقال ذلك   مستهزئةً

                                                 
  . ٢/٣٧٦، وخزانة األدب ١/٣٥٦، والتخمري ١/٢٢٢البيتان يف املستقصي ) 1(

 ). . طرق( وما أثبته من الصحاح ))املتعجب ((: يف األصل ) 2(

  :متامه ) 3(

  فال كَعباً بلَغت وال ِكالبا........................                              

 ١٤٢/ ٣، ولسان العـرب     ٩/١٢٨، وشرح ابن يعيش     ١٠٩٦، ومجهرة اللغة ص     ٨٢١     وهو جلرير يف ديوانه ص      

  . ٥٤٢/ ٩، ٧٤ ، ١/٧٢، وخزانة األدب ) حدد(

 ، واألول   ٢٦٠/ ٤، واملقتضب   ٢/٢٣١، وقد ورد األول منها يف كتاب سيبويه         ١/٣٣٢الرجز للعجاج يف ديوانه     ) 4(

، والـتخمري   ) شـقر (، واألول والثاين والرابع يف الـصحاح        ١/٢٨٩والثاين والثالث يف اإليضاح البن احلاجب       

  .))سريى(( مكان ))سعيي(( ، ويروى ٣٥٦ -١/٣٥٥

وهو اسم منكور قبل النداء ، ال يتعرف        ) جاري: ( الشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة من قوله        ((:        قال األعلم 

  .٣٢٣ حتصيل عني الذهب ))إال حبرف النداء ، وإمنا يطرد احلذف يف املعارف 

  . ٣٩٣/ ١ شرح أبيات سيبويه البن السريايف. كساء يطْرح على ظهر البعري: اِحللْس ) 5(
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وجيـوز أن يكـونَ     . ))تـستنِكِري (( مفعولَ   ))عذيري((لَ  ِعنْ ج ؛ إ )١( ))عِذيري((بدلٌ من   

وجيوز على   . خرباً عنه  ))سيري(( حمذوف، فيكون    ))تستنكري(( مبتدأ، ومفعولُ    ))عذيري((

:  خرب مبتدٍأ حمذوٍف تقديره    ))سيري(( أن يكونَ    ))كريتستن(( مفعولُ   ))عذيري((إنَّ  :  قولنا

 ِفعلَ أمٍر ؛ كأنه قـال       ))سيِري((وجعلَ األعلم    .)٣( اُألمور ))الشقُور((و .)٢(عذْري سيِري   

  )٤(. شفاقي على بعرييري، وإ، وال تستنكري عذي اذهيب واتركيين:  للجاريِة

  .)٥(ِحلِْسِه، فأنكرت عليهِلز يف عملِه إنه كان يرج: وقيل 

))وليس هذا بكثٍري وال قوي((: قال سيبويه بعد ذكِره هذه األمثلةَ
)٦(  

  .)٧(ثُرت استعماالً ، فجاز فيها ما جاز يف الشعرهذه أمثالٌ كَ: وقال املازينُّ

  .  علَم فال شذوذَ فيه حينئٍذ))جارية((/ أ ٣٣/ إنَّ : وقد قيل 

  )٨(. ))فاً عنه لوقوِع امليِم خلَ))اللَّهم((م حذفُه يف ِزوقد الت((: وقولُه

ةُ هائه ضمةُ بناء، وال يجمع بني هـذه املـيِم           ، وضم  أنَّ اسم اِهللا منادى   :  يعين  

؛ فامليم يف هذا االسـِم حرفـان أولُهمـا           ؛ ألنَّ الِعوض واملعوض عنه ال جيتمعان       ))يا((و

،  ))يا((؛ ليكونَ نظرياً لِـ    ، واآلخر متحرك   أحدمها ساكن :  رفنيساكن، وكأم زادوا ح   

                                                 
وقـال اخلـوارزمي يف      . ))سريي(( مكان   ))سعيي((:  ، وروايته    ١/٣٩٣قاله ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه        ) 1(

 .))عذيري(( بدل اشتمال من الضمري يف ))سريي((: ١/٣٥٧التخمري 

  . ١/٢٨٩هذه األوجه اإلعرابية ذكرها ابن احلاجب يف اإليضاح ) 2(

أخربته :  ؛ أي  ))أفضيت إليه بشقوري  (( : هي األمور ، ومنه املثل       )) الشقُور ((: ١/٣٥٧التخمري  قال اخلوارزمي يف    ) 3(

 . ١/٢٧٣واملستقصي ). شقر(وانظر الصحاح  . ))بأموري

  . ٣٢٣حتصيل عني الذهب ) 4(

  . ٣٢٣انظر حتصيل عني الذهب ص ) 5(

  . ٢/٢٣١الكتاب ) 6(

  . ٥٦٩/ ١، والنكت لألعلم ١٥٢ – ١٥١البن والّد ، واالنتصار ٢٦١/ ٤انظر املقتضب ) 7(

  . ٧٥املفصل ) 8(
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 ،  ))اللَّهم العزيـز  ((: ، فال يقال  )٢(فَه سيبويه   وال يجوز وص   )١(. فإنها من حرفني كذلك   

   مستِدالً بقوله تعاىل   )٣(وخالفَه املربد  :﴿  مِض        قُِل اللَّهاِت واَألرـٰو مالـس ٤( ﴾ فَـاِطر( 

وحاٍء ثاٍنمسيبويه على تقديِر ِند ٥(.لَه(  

، فكثُـر بـه      اقِْصدنا: ُهللا أُمنا ِبخيٍر ، أَي      يا ا :  أصلُه:  وقال الكسائي وأصحابه  

  .الكالم فحذفت اهلمزةُ واملضمر وخلطت الكلمتان فصارتا كلمةً واحدةً

  ]من الرجز: [وا ، وأنشد)٦(وأجازوا إدخالَ حرِف النداء عليه 

  ويل كُلَّماـوما عليِك أنْ تق

  سبحِت أَو هلَّلِْت يا اللَّهم ما

خينا شلَيع ددلَّـاُرسا م٧(ما ـن(  

  . اخلرب))علَيِك(( مبتدأٌ، و ))ما((و

                                                 
 ،  وأمايل ابـن الـشجري        ٣٥٦، والتبصرة   ٤/٢٣٩، واملقتضب   ٢/١٩٦هذا رأي البصريني انظر كتاب سيبويه       ) 1(

، وشرح اجلمـل البـن خـروف        ٢٣٥-٢٣٢، وأسرار العربية    ٣٤٧ـ  ١/٣٤١ ، واإلنصاف    ٣٤١-٢/٣٤٠

 ، واإليـضاح البـن      ٢/١٦ ، وشرح ابن يعيش      ٤٥٢-٤٤٩ عن مذاهب النحويني        ، والتبيني  ٧٤٠-٢/٧٣٨

 . ٢٩١-١/٢٨٩احلاجب 

 وإذا أحلقت امليم مل تِصف االسم ، من قبِل أنه صار مع امليم عندهم مبرتلة صوٍت،                  (( :٢/١٩٦قال سيبويه يف كتابه     ) 2(

  . ))يا هناه: كقولك 

يا : فكأنك قلت ) يا(وال أراه كما قال ؛ ألا إذا كانت بدالً من           . وصفُه]يعين سيبويه  [وال جيوز عنده  ((: قال املربد ) 3(

  . ٤/٢٣٩ املقتضب )) اهللا، مث تصفه ، كما تصفه يف هذا املوضع

 .  من سورة الزمر ٤٦من اآلية ) 4(

  . ٢/١٩٦الكتاب   ) 5(

 ، والتبيني عـن مـذاهب       ٣٤٧-١/٣٤١ واإلنصاف  ، ٢٠٣/ ١انظر معاين القرآن للفراء     . هذا مذهب الكوفيني    ) 6(

 .٤٥٢_٤٤٩النحويني  

، ١/٣٤٢، واإلنصاف   ٢٢٢ ، واحللل    ١٦٤، واجلمل   ١/٢٠٣األبيات جمهولة القائل ، وهي يف معاين القرآن للفراء          ) 7(

   . ٧٣٩/ ٢، وشرح اجلمل البن خروف ٢٣٣وأسرار العربية 

 . وامليم املشددة))يا((ث مجع بني  حي))يا اللهم ((:        والشاهد فيه قوله
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ةٌ   نكرةٌ موصوفةٌ ، وهي موصولَ      ))كُلَّما(( يف   ))ما((أمرها بالدعاء يف هذه األوقاِت، و     

  )١(.  منصوب على احلاِل من الشيِخ))امسلَّم((و .يف اخلطِّ

  ونظري))م(( يف التخفيف على رأِي الكوفيني       ))اللَّههلَه     ))لُم؛ فإنَّ أص  :    ـما الْمه ،

  .ختفيفاً وأَدغموا )٢(فحذفت اهلمزةُ

  )٣ (.ويلٌ ُألمه: هويلُمه، وأصلُ: وقالُوا

 أنَّ هذا لو كان أصلَه لَما قيـل         )) ٍ ُهللا أُمنا خبري   ا يا : إنَّ أصلَه  ((: لى قوهلم   ويرد ع 

نِدك فَـأَمِطر   حق ِمن عِ  اللَّهم إنْ كانَ هذَا هو الْ     ﴿: ، ولَما ساغَ  )٤(معه؛ لئال يكونَ تكريراً   

ةً مارا ِحجنلَيعمالس ٥( ﴾اِء ن(ناٍف ؛ ألنه مى  ملعن))ٍريا ِبخن٦(.))يا اُهللا أُم(  

  .فال يعرف قائلُه، مع أنه شاذٌّ يف االستعماِل/ ب٣٣/وأما ما استدلُّوا به من الشعِر 

  

              

                                                 
  . ٧٤٠-٢/٧٣٩انظر شرح اجلمل البن خروف ) 1(

فحـذفت األلـف اللتقـاء      ) املم(والالم من   ) ها(األلف من   : فاجتمع ساكنان   ) ها املم (أصلها  ((: قال األنباري   ) 2(

 اإلنـصاف   )) فصار هلُم    الساكنني ، ونقلت ضمة امليم األوىل إىل الالم ، وأدغمت إحدى امليمني يف األخرى ،              

  . ٢/١٦ ، وانظر شرح ابن يعيش ٣٤٥-١/٣٤٤

  . ٢/١٦، وشرح ابن يعيش ٢/١٨٠، وأمايل ابن الشجري ٤٥-٤٤انظر املسائل احللبيات ص ) 3(

  . لثاين؛ ألنه ال فائدة فيه لَما حسن تكرير ا))أُم (( ، ولو كان األولُ يراد به ))اللهم أُمنا خبري((: يعين أنه جيوز أن يقال) 4(

  . ١٧-٢/١٦ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٤      انظر اإلنصاف 

 .  من سورة األنفال ٣٢من اآلية ) 5(

  . ١٧/ ٢، وشرح ابن يعيش ٣٤٤/ ١انظر اإلنصاف ) 6(
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  ]االختصاص[ فصل

)) قصال النداُءويف كالِمهم ما هو على طريقِة النِّداِء وي به االختصاص د ((
)١(.  

   الص بعض عاً   يِغقد تستعارفمن ذلك استعمالُ صـيغِة اخلَـِرب         مكانَ بعٍض توس ،

تزرعونَ سـبع   ﴿:  وقال تعاىل)٢( ﴾قَات يتربصن لَّوالْمطَ ﴿: مكانَ األمِر كقوله تعاىل

أَحـِسن  :  حنو )٤(واَألمِر موضع التعجِب  .﴾بِلِه فَذَروه يف سن ﴿ بدليل )٣(﴾ِسِنين دأَباً 

غيـر  عنه إىل معىن االختصاِص ، مل يت       أصلُه نداٌء نقلَ      ، )) ها الرجلُ أَي ((: ومن ذلك  !.ٍدبزي

ن املنقولُ عما كان عليه يف اإلعراِب والبناِء كما مل يتغير املنقولُ إىل باِب التسويِة عما كا               

أزيد عندك  :  ، كما تقول   فعلْي مل   لَ أم عوما أَدري أَفَ  :  كعليه يف االستفهاِم ، وذلك قولُ     

 قـد   )٥(ألنَّ ِعلْمـك    :  قال سـيبويه  . مت؟ إذا استفه   ؟ وزيد أفضلُ أم خالد    أم عمرو   

 فهذا نظري الذي جـرى علـى   )٦( .ِل وكما استوى عليك األمران يف اَأل،استوى فيهما   

، ونحن نفْعلُ كذا أَيها القوم       جلُأما أنا فأفعلُ كذا أَيها الر     :  وذلك قولُك  .حرف النداءِ 

   .صابةُ ر لنا أيتها الِع، واللَّهم اغِف

                                                 
، أَيها القوم فْعلُ كذا   أما أنا فأفعلُ كذا أَيها الرجلُ، ونحن ن       : وذلك قولُك    ((: ومتام نصه    .٧٥املفصل ص   ) 1(

 مع صفِته دليالً على االختصاِص والتوضيِح، ومل يعنـوا          ))اًأي ((فجعلُوا .واللَّهم اغفر لنا أيتها العصابةُ      

ـ         أما : ، كأنه قيل   ) لَنا(والضمري يف   ) حنن(و  ) أنا(بالرجِل والقوِم والعصابِة إال أنفُسهم وما كَنوا عنه ب

فأفعلُ كذا متخصِّصاً بذلك من بني الرجال ، وحنن نفعل متخصِِّصني من بني األقوام ، واغفر لنـا                  أنا  

  .))خمصوِصني من بني العصائب

 .  من سورة البقرة ٢٢٨من اآلية ) 2(

دتم فَذَروه ِفي سنبِلِه ِإالَّ قَالَ تزرعونَ سبع ِسِنني دأَبا فَما حص ﴿ : من سورة يوسف ، واآلية بتمامها ٤٧من اآلية ) 3(

   . ﴾  قَِليالً مما تأْكُلُونَ

  . ١/٢٩١وانظر اإليضاح البن احلاجب .  وهو حتريف)) النصب ((يف األصل ) 4(

 .  ، وما أثبته من كتاب سيبويه)) علمتك((يف األصل ) 5(

  . ٣/١٧١كتاب سيبويه ) 6(
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 مع صفِته دليالً على االختصاِص والتوضـيِح، ومل يعنـوا           ))اًأي((علُوا  فج ((:  وقولُه

 ولكنـه   ))أنا((: اختص حني قال   ((:  قال سيبويه   . ))بالرجِل والقوِم والعصابِة إال أنفُسهم      

كذا كان اَألمر يـا     :  ِبلٌ عليك بوجِهه مستِمع منِصت إليك     أكَّد كما تقولُ للذي هو مقْ     

أنه ال جيوز :   يعين)٢(. ))به غريك؛ ألنك لست تن    ))يا(( هنا    وال تدِخلُ  )١(] توكيداً[،   فالنُ

، كـأم كَرهـوا أن        تنبيهاً ال اختصاصاً   يكونُ/  أ   ٣٤/ ما   دخولُ حرِف النداِء إال يف    

مبتدأٌ :   هنا ))أَيها الرجلُ ((وقولُ أيب سعيٍد السريايفِّ يف      .  ِةي صورةَ النداِء بالكُلِّ   )٣(يمحضوه  

املراد أَيهـا   :  ، أو خرب واملبتدأُ حمذوف تقديره      أيها الرجلُ املراد  :  واخلرب حمذوف تقديره  

٤( .جلُ الر(ماجِةالس عليِه آثار نيب  .)٥(  

 وكأنَّ من فـصلَ     ))وما كََنوا عنه  ((:  ويقع يف بعِض النسِخ عالمةُ فَصٍل قبلَ قوِله       

ـ   ((؛ املبتدأُ    اعتقد استئناف مجلٍة من مبتدأ وخربٍ      والضمِري يف  ) حنن(و) اأن( وماكَنوا عنه ب

كأنه قيل   : تقديره  ، والعائد حمذوف ،   ))أما أنا فأفعلُ كَذَا     :  كأنه قيل (( واخلرب  ، ))) لَنا(

ومـا  .  يقتضي املغـايرةَ   ))أنفسهم((والذي دعاهم إىل ذلك أنَّ عطْفَه على        . أما أنا :  فيه

 ،))وا عنـه  وماكَن(( تفسرياً لقوله    ))كأنه قيلَ ((:  ؛ ألنه يجعلُ قولُه    صاروا إليه يفِسد املعىن   

،  ، وأيهـا القـوم     أيها الرجلُ :  ، وإنما هو تفسري لقوِلهم     وليس هذا تفسرياً له باتفاقٍ    

على أنه جيـوز  ، لَ العطف من باب التغايِر اللَّفظي ، وإذا وضح املعنى جِع وأيتها العصابةُ 

  )٦(. وهو ماكَنوا عنه :  خرب مبتدأ حمذوٍف تقديره))واوماكَن(( : أن يكونَ قولُه
                                                 

 . تتمة من كتاب سيبويه ) 1(

  . ٢/٢٣٢كتاب ال) 2(

  . ))ميحضوا((يف األصل ) 3(

  . ٢/١٧أ ، ووافقه يف هذا ابن يعيش يف شرحه ١١٤شرح السريايف لكتاب سيبويه لوحة ) 4(

   . ))وليس بشيء((:  بعد أن نقل رأي السريايف السابق١/٢٩٣قال ابن احلاجب يف اإليضاح ) 5(

انظـر  . هنا مبنيان على الضم يف موضع نصب بفعل االختصاص حمذوفاً            ))أيتها(( و   ))أيها((      ومذهب اجلمهور أن    

 .٢٩/ ٣، واهلمع ٤/١٢٤، والتصريح ٣/١٦٦االرتشاف 
  . ١/٢٩٣انظر شرح ابن احلاجب ) 6(
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 . مفسران صيغةَ النـداِء يف موضـع احلـالِ         ))خمصوِصني(( و ))متخصصاً((:  وقولُه

  .)١(مةُ  املراد ا اُأل :))الِعصابةُ((و

 إنما  )٢(  ))إنا معشر العرِب نفعلُ كذا    : ما جيري هذا اجملرى قولُهم      وِم (( :وقولُه  

:  ، بل يكونُ مفعوالً بفعٍل مقدٍر، قال سـيبويه          أن يكونَ نداءً   تعيٍن؛ ألنه ليس مب    فصلَه

؛  كما مل يكن ذلـك يف النـداءِ       ،  لُ  ر وال يستعم  ، ولكنه ِفعلٌ ال يظه     أعين: كأنه قال   

 ))معـشر العـربِ   ((: دوا بقـوِلهم  ِصيقْ/  ب ٣٤/ املخاطَِب أنهم مل    ألنهم اكتفَوا بِعلْم    

 لَهاستئنافمع ما قب ٣(. كالٍم، بل هو منتِظم(   

ةَ ِبنـا علـى      ، وإنا معشر الصعاليِك ال قُـو        فُالٍن كرماءُ  وحنن آلَ  ((: وقولُهم

معـشر  ((: إنا معشر العرِب، ويف قوهلم    :   الكالم فيه على ما سبق يف قوِلهم       )٤( ))املروءِة

ال قُـوةَ    ((: وقولُه  .  باب االختصاِص كتعظيِمه   تنبيه على أنَّ تصغري األمِر يف        ))الصعاليِك

   .على الكَرم:  أي )) ِةءبنا على املرو

  ] من البسيط: [)٥(قَرييه لعمِرو بِن األهتِم اِملنوأنشد سيبو

ِني ِمنا بٍب إنسو حذَو ِن              قٍَر قَومراةُ با سنٍد وناِديهاِفيع٦(ي س(  

                                                 
 ) . عصب (٦٠٥/ ١لسان العرب . مجاعةٌ مابني العشرِة إىل األربعني: العصبةُ والِعصابةُ ) 1(

  . ٧٦املفصل ص ) 2(

أعين ، ولكنه ِفعلٌ ال يظهر وال يستعمل كما مل يكن ذلك يف النـداء؛               : كأنه قال ((: ٢/٢٣٣ نص سيبويه يف كتابه      )3(

 . ))ألم اكتفوا بعلم املخاطَِب أم ال يريدون أن حيملوا الكالم على أوِله، ولكن ما بعده حممولٌ على أوِله

  . ٧٦املفصل ص ) 4(

انظر الشعر والـشعراء    . ي املنقري، أحد السادات الشعراء اخلطباء يف اجلاهلية و اإلسالم         هو عمرو بن سنان التميم    ) 5(

  . ٥/٧٨، واألعالم ٢٤٠ص

، وحتصيل عني   ١/٥٧١، والنكت لألعلم    ٢/٣٠، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف       ٢/٢٣٣البيت له يف الكتاب     ) 6(

  . ١/١٧١، واهلمع ٨/٣٠٦ألدب ، وبال نسبة يف خزانة ا٢/١٨، وشرح ابن يعيش ٣٢٤الذهب 
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:  واملعىن  ، ))إنّ(( خرب   ))قوم((و . الفَخرِ )١(] و[ على االختصاِص    )) ِمنقَرٍ بين((فنصب  

 .  من بين سعِد بِن زيِد بِن مناِة بِن متيمٍ         حي : )) بنو ِمنقَرٍ  ((و . ، وأُريدهم  أعين بِني ِمنقَرٍ  

، ولذلك جِمـع     ، وليس جبمعٍ   ٍع، وهو اسم جم    دهم سِري ، واحِ  السادةُ:  ))اةُالسر((و  

، واشتقاقُه من نداِء بعِض القوِم بعـضاً         اِلس : ))ي والنِدي ِدالنا((و )٢(. سروات:  فقيل

. )٣(ع القوِم وخوضهم يف الرأِي والتدبِري وإصالِح أمِر العـشريِة           فينا جمتم : ، أي  باحلديِث

  ]اربمن املتق: [وحنوه قولُ الفرزدِق 

  )٥( ِمنا أبو معبِد                  زرارةُ)٤(ي داِرٍم            أَلَم تر أنا بِن

  بفنص))اِرمٍ ِنبي د ((   ِرو   . على االختصاِص والفَخ))ُةاررين عبـِد اِهللا  :  هذا   ))زمن ب

  )٦(. تهي كُن))أبو معبٍد((، و  بِن داِرٍم

ـ  قْرحنن العرب أَ  : ، فقالوا لالِم هاهنا   وغوا دخولَ ا  أم س إال  ((: وقولُه اِس ى الن

))للضيِف
 يعين أنه ال جيوز أن يكونَ يف املنادى الالم على ما تقدم بيانه خبالِف بـاِب                 )٧(

 ، وإمنا جاز دخولُ الالِم ؛     ٍل مضمرٍ ع ، ويتعين أن يكونَ يف هذا النصب بفِ        ))االختصاِص((

                                                 
  . ))يف((يف األصل ) 1(

 ) . سرا(انظر الصحاح ) 2(

 . . ٣٢٤انظر حتصيل عني الذهب ) 3(

 .  وما أثبته من إعرابه للشاهد ، ومن الكتب اليت ورد فيها الشاهد ))معبد((يف األصل ) 4(

  . ١/٥٧١، والنكت لألعلم ٣٢٤، وحتصيل عني الذهب ٢/٢٣٤، والكتاب ١/١٧٣البيت يف ديوانه ) 5(

 . ٢٣٢، ومجهرة أنساب العرب ٢٣٥انظر االشتقاق البن دريد . هو زرارةُ بن عدِس بِن زيِد بِن عبِد اهللا بِن دارٍم ) 6(

احلمـد  : ومنه قوهلم  . سبحانك اَهللا العظيم    : ِبك اَهللا نرجو الفضلَ ، و       : و ((: ومتام نصه . ٧٦املفصل ص   ) 7(

 ،  ﴾حمالَـةَ احلَطَـِب     ﴿أتاين زيد الفاسق اخلبيثَ ، وقُِرئ       : امللْك ِهللا أهلَ امللِك ، و     : حلميد ، و  ِهللا ا 

  :ومررت به املسكني والبائس ، وقد جاء نكرةً يف قول اهلذيل 

                         ويأوي إىل نسوة عطٍَّل              وشعثاً مراضيع مثْلَ السعايل

     على املدح والشتم والترحموهذا الذي يقال فيه نصب  (( .  
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، ولذلك انتـصب وإن    به االختصاص ال النداُءد، وقُِص ألنه قد احنرف االسم عن النداءِ   

  . املضمرهألنه مل يشِب/ أ ٣٥/  ؛ كان مفرداً معِرفةً

؛ ألن األمسـاَء إمنـا       أنا غُالماً أفعلُ  : فعلُ، وال إين هذا أَ  : وال تقول   : قال سيبويه 

، فإذا أَمت فقد جئت مبا هو أشكَلُ من املضمر،          اً للمضمرِ  هاهنا توكيداً وتوضيح   رتذْكَ

 )١(. ، ولكن موضع بياٍن وليس هذا موضع النكرِة واملبهِم

 ، بل   ))االختصاِص(( ليس مما يختص به باب       ))  نرجو الفضلَ  ِبك اهللاَ : و ((: وقولُه  

  . يكونُ مبنياً على الضمذلك جائز يف النداء على ما تقدم غري أنه يف النداِء

 ، وإمنـا    ))االختصاِص((يعين من باب    ،   )) احلمد ِهللا احلَِميد  : ومنه قولُهم  ((: وقولُه

لَه عن قوله  فص :)) العرب ألنه يف هذا املثاِل جاٍر صفةً ملا قبلَه        ))حنن        أن جيـري فـيمكن ،

 ؛ الحتمالـه غـري جهـِة         فكان أنزلَ درجـةً    ))حنن العرب ((تابعاً يف اإلعراب خبالف     

  .االختصاِص

أَهلَ ((: لكن ميكن دخولُ النداِء على قوله       ،   )) واملُلْك ِهللا أَهلَ املُلْكِ    ((: وكذا قولُه 

، بـل    د النـداءَ  ؛ ألنه ال يقصِ     وإنْ كان غري مستقيٍم تقديره يف هذا املثاِل وحنِوه         ))املُلِْك

اخلبيثَ    ((: قولُه  وِمثلُه يف كوِنه صفةً     .  االختصاص بزيٍد الفاسق ٢( ))ومررت( هذا   وفار ق

 علـى أنـه ال فـرق يف قـصِد           )٣( به يف كوِنه صفةَ ذَم ، فن      ))احلمد ِهللا احلميد  ((:  لقوله

  .االختصاِص بني املدِح والذِّم

   رفع ى االختصاِص كما يف قولك        )٤( ))املسكِني((وجيوززولُ معنه، لكن يوخفض  :

  .أَعوذُ باِهللا من الشيطاِن الرجيِم

                                                 
  . ٢/٢٣٦الكتاب ) 1(

 .  وقد تقدم))أتاين زيد الفاسق اخلبيثَ((: مثال الزخمشري ) 2(

  . ))نبه((يف األصل ) 3(

  . ))مررت بزيد املسكني والبائس((: يعين يف قوله) 4(
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 ، والنـصب علـى أَنْ   ﴾مرأتها﴿ الرفع على أنه خرب)١( ﴾حمالَةَ احلَطَِب  ﴿ويف

وأَغنى الفصلُ عن التأكيِد، أو على أنه         .)٢ (﴾ سيصلَى   ﴿  معطوفاً على     ﴾امرأَته﴿تجعلَ

وعلى هذين الوجهني يكـونُ نـصب       . )٣(﴾ٍد   يف ِجيِدها حبلٌ ِمن مس     ﴿، وخربه  مبتدأٌ

  )٤(.  على الذَِّم))حمالَةَ((

وتطرحه يف طريـق    / ب٣٥/لُهإنها كانت حتمِ  :  قيل : )٥( وجهاِن   ))احلَطَِب((ويف  

  . الرطِْب إذا وشىطَِبجاء فالنٌ باحلَ:  ؛ يقال إا كانت تنم:  وقيل.  املسلمني

 ونصب))الَةَح٦(. اءةُ عاصٍم قر))م(  

 فيه تنبيه على أنه ال فرق بني أن تكونَ          )) والبائس   )٧(مررت به املسكني     ((:  وقولُه

، أو مـاال يـصلح أن يكـون          ))زيٍد((:  الصفةُ تابعةً ملا يصلُح أن يكونَ موصوفاً ، حنو        

  .دِلوهذا جيوز فيه اجلر على الب،  ))ِبِه((: موصوفاً حنو الضمِري يف 

  ] من املتقارب: [ عائٍذ اهلُذَيلّ)٨(] أيب[وأما قولُ الشاعر ـ وهو أُميةُ بن 

                                                 
 . ﴾ وامرأَته حمالَةَ احلَطَِب ﴿: تمامها من سورة املسد، واآلية ب٤من اآلية ) 1(

  . ﴾ ٍبه لَاتاراً ذَى نلَصي س ﴿ :  واآلية بتمامها.  من سورة املسد٣من اآلية ) 2(

 يكـون الرفـع يف      ))محالة((يعين أنه يف حال نصب      . ))سيصلى(( معطوفاً على    ))امرأته((والنصب على أن جتعل     ((: وقوله

 .سيصلى هو وامرأته ناراً: ، أي))سيصلى((لى فاعل  عطفاً ع))امرأته((

 . من سورة املسد ) ٥(اآلية ) 3(

 ، والبحـر احملـيط      ٢/١٣٠٨ ، والتبيان    ٤/٨١٠ ، والكشاف    ٢/٥٤٢انظر إعراب القراءات السبع البن خالويه       ) 4(

١٠/٥٦٧ . 

  . ٥٦٨-١٠/٥٦٧ ، والبحر احمليط ٤/٨١٠ ، والكشاف ١٥/٣٣٩انظر تفسري الطربي ) 5(

قرأ بالنصب أيضا عيسى بن عمر ، وابن أيب إسحاق ، وابن حميصن ، واحلسن ، وزيد بـن علـي ، واألعـرج ،                            ) 6(

  .وقرأ بالرفع محزة ، والكسائي، وأبو عمرو، وابن عامر، وابن كثري، ونافع، وغريهم. وأبو حيوة ، وابن أيب عبلة 

 .١٠/٥٦٧، والبحر احمليط ١٥/٣٣٩، وتفسري الطربي ٢/٤٠٤، والنشر ٤٧٧، واملبسوط ص ٢/٣٩٠   انظر الكشف 

 .  وهو حتريف ))املسلمني((: يف األصل) 7(

، واألغاين  ٦٦٧انظر الشعر والشعراء    . وأميةُ أحد شعراء الدولة األموية      . تصويب مفاد من مراجع ختريج الشاهد       ) 8(

  . ٤٣٦-٢/٤٣٥، واخلزانة ٢٣/١٦٣
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  )١(وشعثاً مراِضيع ِمثْلَ السعايل                ويأِْوي إلَى ِنسوٍة عطٍَّل 

ثاً((لَ فيه   فحمعطٍَّل(( على   ))شما صفتاِن ثابتتان معـاً       بالواوِ ))ع؛ أل   ِطفـتفع ، 

، ولو عِطفت بالفـاء مل        االجتماع )٤( معناها   )٣(؛ ألنَّ     على اُألخرى بالواو   )٢(إحداهما

ز٥(. ؛ ألنَّ الفاَء للتفرقة جي( 

 ثاً((:  وقال قومعش((     ِّعلى حمل طْفع ))نسوٍة((      االختـصاص ؛  ، وأفاد هذا العطف

، وهـذا معـىن      ين ليس من جنِس األولِ    ألنَّ اإلعراض عن إعراِب املتبوِع موِهم أنَّ الثا       

  )٦ (.االختصاِص

، وحق املعطـوِف      ؛  ألنَّ الثاين ليس بصفةٍ      )٧(مررت بزيٍد وعمراً    : وال يِرد حنو    

  . أن يكونَ صفةً فيها مبالغةٌ دونَ املوصوِف

 يروأخص بالذِّكر شعثاً مراضيع ؛ ألنَّ هذا التقد       :  وال ينتصب على تقدير   :  قالوا

أنَّ الش أوي إليِهال يفيدي عثَ املراضيع ٨(ن(.   

                                                 
 ، وشرح أبياته    ٢/٦٦ ،   ١/٣٩٩ ، وكتاب سيبويه     ٢/٥٠٧ اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني       البيت ألمية بن أيب عائذ    ) 1(

 ، وأليب   ٢/٤٢٩، وخزانة األدب    ٣/٤٩٥، والتصريح   ٢٦٣،  ٢٣٤، وحتصيل عني الذهب     ١/٢٢٥البن السريايف   

، ٣/٣١٦للفراء  ، وبال نسبة يف معاين القرآن       ٢/١٨ ، وللهذيل يف شرح ابن يعيش        ٤/٦٣أمية يف املقاصد النحوية     

 ، وشرح الكافية للرضـي      ٣/٣١٨، وشرح التسهيل البن مالك      ١/٢٢٥، واملقرب   ٢/٦٧وأمايل ابن احلاجب    

  . ٣/٣١٧، وأوضح املسالك ١/٣١٦

  . )) احديهما ((يف األصل) 2(

 . )) وألن ((يف األصل) 3(

 . ))معنامها ((يف األصل )  4(

 ، وهو مأخوذ نصاً عن األعلم ، قاله يف حتصيل عني الذهب             ))شعثاً((ة بنصب   هذا التوجيه اإلعرايب ال يناسب الرواي     ) 5(

  . ))شعٍث(( مبيناً الشاهد يف البيت جبر ٢٣٤ص 

  . ١/٣٦١قاله اخلوارزمي يف التخمري ) 6(

 . . ١/٣٦١وما أثبته من التخمري  . ))عمرو((يف األصل ) 7(

كأنـه  ((:  ورأي سيبويه أنه منصوب بفعل مضمر ، وحكى عن اخلليل قولَه              ،   ١/٣٦١قاله اخلوارزمي يف التخمري     ) 8(

، ٢/٦٦الكتـاب  . ))وأذكرهن شعثاً ، إال أن هذا فعلٌ ال يستعمل إظهاره ، وإن شئت جررت على الصفة      : قال  

  . ٣/٤٩٦ التصريح ))أخص شعثاً وحنوه : وهو منصوب بفعل حمذوف تقديره  ((: وقال األزهري
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 هاهنـا   روال جيوز أن تذكُر إال امساً معروفاً ؛ ألنَّ األمساَء إمنا تذْكَ           :  قال سيبويه 

بياٍن توكيداً وتوضيحاً كما كانت الن ١(دبةُ موضع(.  

    خوارزم رعطِ : وقال فَخعلى   مل ي طٍَّل((فع((  ضـرب  :  لَ النسوةَ ضربني  ، وجع

فلمـا رأى هـذا     .   حاالً منه وهو الشعثُ واإلرضاع     وضرب أسوأ .   بالعطَلِ موصوف

رِب ه عـن الـض  يفِصح عن اختصاِصه ومتيـزِ  / أ٣٦/الضرب أبأس وأسوأَ حاالً أراد أن       

رثى له     األوأنْ ي ه مستِحقعليه   ِل، وأن مترحله ِفعالً    ، وي وهو   ، فأَضمر ))أَعين((أو   ))أُريد(( ،

، ، وجيوز أن يكـونَ مجـع مرِضـٍع            مجع ِمرضاعٍ   :))املراضيع((و   .ونصبه على الترحمِ  

  )٣(.  كسرةُ الضاِد فنشأِت الياُء)٢(عتفأُشِب

، مث يأوي    يعزب عن نسائه يف طلِب الوحشِ     : ، فيقولُ  يصف صائداً يسعى لعياِله   

ـ  ال حلْي لَ)٥( الالئي  ))العطَّلُ((ال شيَء هلن و      )٤(اجاٍتإليهن حمت  ه ثُ ((و . )٦(نعالـش((  :

، وهي اليت ال تسرح      مجع شعثاءَ :  شعثٌ:  وقيل )٧(،   ، وسوِء احلالِ   املتغيرات من اهلُزالِ  

                                                 
، وقد تقدم قريباً استشهاده بكالم سيبويه هذا على أن االسم املنصوب على االختصاص ال جيـوز                 ٢/٢٣٦الكتاب  ) 1(

 ))شعثاً((وال فائدة من إعادته هنا إال إنْ أراد به تأييد رأي اخلوارزمي السابق ، وهو منعه كون                  . أن يكون مبهماً  

: فال حجةَ فيه ؛ ألن سيبويه إمنا مينع استعمالَ االسم املبهم حنو           ومع هذا   . أخص  : منصوباً بفعل حمذوف تقديره     

  .  لغرض االختصاص ، ال االسم النكرة ، وعليه مجهور النحاة ))هذا((

، وشرح الكافيـة للرضـي      ٣/٣١٨، وشرح التسهيل البن مالك      ٧٦، واملفصل ص    ٢/٦٦         انظر كتاب سيبويه    

 .٣/٤٩٥، والتصريح  ٣/٣١٧، وأوضح املسالك ١/٣١٦

  . ))فأثبت((: يف األصل) 2(

 .  أ ٢٠ – ب ١٩حواشي املفصل لوحة ) 3(

  . ٢٣٤ وما أثبته من حتصيل عني الذهب ))حمتاجاً((يف األصل ) 4(

  . ))اليت((يف األصل ) 5(

  . ٤٥٣/ ١١) عطل(انظر اللسان ) 6(

  . ٢٣٤انظر حتصيل عني الذهب ) 7(
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، وإمنـا    هن لشعِثهن وتغيـرِ    )٢( وشبههن بالسعايل  )١(، وال تغسلُه     ، وال تدِهنه   رأسها

  :وقبلَ البيِت .، وِحرصه عليه ي حاجته إىل الصيِدوصف هذين الصنفِني ذا ليِر

  )٣(فَأَوردها مرصداً حاِفظاً           ِبِه ابن الدجى الِطياً كالطِّحاِل  

 ))الـدجى ((و   )٤(. مري املنصوب فيه لَها   ، والض   لعيِر الوحشِ  ))فأَوردها((املرفوع يف   

عين أنه يلتصق بـاألرِض ؛       ي ))حاِلالِطياً كالطِّ ((: وقولُه   .مجع دجيٍة ، وهي بيت الصائدِ     

 ، ويلْـصق    جى الظُّلْمةَ ؛ ألنه يكْمن للوحِش باللِّيـلِ        ، أو أنه أراد بالد     راه الوحش يلئال  

ِبباألرِض كما يلصالطِّحالُ باجلَن ق.  

كقوِل هنِد بنِت هفَّانَ بِن     ،  وقد جرى القطع واالستئناف يف الصفاِت أيضاً             

 )٧(] ابنهـا [، و    )٦(و بِن مرثٍَد     زوجها ِبشر بن عمرِ     ، ترثي  )٥(، أُخِت طرفةَ ُألمهِ    مالٍك

ِبش ة بنلْقَمِبي: ٍر وأخويه عحران وشسمن الكامل [:ل ح[  

  ين هم            سم العداِة وآفَةُ اجلُزِرِذال يبعدنْ قَوِمي الَّ

  )٨(ٍك            والطَّيبونَ معاِقد اُألزِر  معترلِّني ِبكُـالناِزلـ    
                                                 

  . ٢٢٦/ ١ شرح أبيات سيبويه قاله ابن السريايف يف) 1(

  . ٣٣٦/ ١١) سعل(انظر اللسان . هي األنثى من الِغيالن: مجع ِسعالة ، وهي الغول أو أَخبثُها ، وقيل: السَعايل ) 2(

 . ٢/٤٣٢،واخلزانة ١/٣٦٢، والتخمري ١/٢٢٥،وشرح أبيات سيبويه البن السريايف٢/١٨٤البيت يف ديوان اهلذليني ) 3(

  . ١/٢٢٦وشرح مفردات البيت مأخوذ عن ابن السريايف يف شرحه ألبيات سيبويه .  يعود إىل اُألتِن:أي ) 4(

ـ    : وقيل  ) 5( انظر شرح اجلمل البـن خـروف       .ولد األرنب : يف اللغة    ))اِخلرِنق((و    ، ))اِخلرِنق((هي عمته ، وتلقب ب

  . ٥/٥٥،و اخلزانة ) خرنق( ، ولسان العرب ١/٣١٥

 مالك بن ضبيعة ، وكان بشر بن عمرو أغار على بين عامر بن صعصعة فمأل يديه مث عاد ، فمر ببين أسـد                        من بين ) 6(

انظر شرح أبيات   . وهم نزول يف موضع يقال له قُالب ، فو ثبوا عليه فقتلوه وثالثةً من ولده ، ومجاعةً من قومه                  

  . ٢/٧٨٠ ، ومسط الآليل ٢/٢٨سيبويه البن السريايف 

  . ١/٣١٥ تتمة من شرح اجلمل البن خروف )7(

، وشرح أبياته البـن الـسريايف       ٦٤ ،   ٥٨-٢/٥٧ ،   ١/٢٠٢ ، وكتاب سيبويه     ٤٣البيتان للِخرِنق يف ديواا ص    ) 8(

، واإلنـصاف   ٢/١٠٢، وأمايل ابن الشجري     ٢٦٠ ،   ١٦٧ ، وحتصيل عني الذهب      ٢/١٩٨، واحملتسب   ٢/٢٧

 ، واهلمع   ٣/٤٩١ ، والتصريح    ١/٣١٦ ، وشرح الكافية للرضي      ١/٣١٤ ، وشرح اجلمل البن خروف       ٢/٤٦٨

  . ٥/٤١ ، واخلزانة ٥/١٨٣
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    مم بالسهته؛ لكوِنه قاتالً   شب            والـضم يف البيـتني الفـتح وقـلَّ  ، وجيـوز

هاكساةُ((و. /ب٣٦/)١(ردالع((     ودعاٍد ، وهو الع عمو . ج))رورٍ  )٢( ))اجلُززج مجع  .لَهم جع

وعنـى   .)٣(ُألزِر كـاحلُجزِة للـسراويلِ     ل ))املَعِقد((و . آفَتها لذِحبهم هلا؛ ألجِل األضيافِ    

  .نزاِل نزاِل: لسيوِف يدعون حينئٍذ نزولَهم عن اخليِل إىل املضاربِة با))النازِلني((بِـ

ويروى بنصِب   .  هم الذين   : أي   النصب ، والرفع على القطعِ     ))الذين((وجيوز يف   

  .)٧( ونِصبهما)٦( وبرفِعهما )٥( وبعكِسه )٤( ))الطيِبني(( وبرفِع ))النازلني((

فإن قلت :بعض الصفاِت دونَ بعٍض؟مل ع طف  

ذل: قلت ياِن((ك يف قد أوضحت٨(. ))ِعلِْم الب(  

 ينـصرف   )٩( ))نصب على املدِح والشتِم والترحمِ    :  وهذا الذي يقالُ فيه   ((: وقولُه

 ميكن دخـولُ    )١١( واملعرِب الذي      )١٠(املبين على صورِته يف النداء      :  إىل األقساِم الثالثةِ  
                                                 

 . فشرح البيتني منقول منه . ١/٣١٥انظر شرح اجلمل البن خروف  . ))ّسم((يعين السني من ) 1(
ـ     : اجلُزر  ) 2(   وشرح اجلمـل البـن       ،) جزر(انظر الصحاح    .  ))رسل(( و   ))رسل((بضم الزاي ، وسكِّنت ختفيفاً ك

  . ١/٣١٥خروف
 ) . حجز(انظر الصحاح ) 3(
  . ٦٤، ٢٨-٢/٥٧انظر كتاب سيبويه ) 4(
  . ٢/٦٥انظر الكتاب . ذكرها سيبويه عن يونس ) 5(
  . ٢/٦٥الكتاب . ذكرها سيبويه عن العرب) 6(
ـ   ))الرفع فيهما ((و   . ١/٣١٦ذكرها ابن خروف يف شرح اجلمل       ) 7(  ، أو على القطع بإضمار      ))وميق(( على اإلتباع ل

رفـع  ((و. أمدح أو أذكر    :  على القطع بإضمار فعل تقديره       ))النصب فيهما ((و   . ))هم((مبتدأ حمذوف تقديره    
 على  ))نصب الثاين ورفع األول   ((و  .  على اإلتباع ، أو القطع يف األول ، والقطع يف الثاين             ))األول ونصب الثاين  

 .٣/٤٩٣ ، والتصريح ٣/٣١٦ ، وأوضح املسالك ٢/٦٥ سيبويه انظر كتاب. القطع فيهما 
وقد تكون بعض الصفات مقاربة ملعىن صـفة أخـرى    ((: ، وفيه ١٣١ ص   )) التبيان يف علم البيان      ((يشري إىل كتابه    )8(

ـ  . ))قبلها فال يعطف لذلك وجتيء األخرى معطوفة ملغايرا ملا قبلها معىن ، وإن كان ليس بينهما مضادة                 ر وذكَ
 ألن املراد العفاف ،     ))الطيبون(( ، وعطفت    ))سم العداة (( ألنه يف معىن     ))النازلني((فإا مل تعطف    ((: البيتني مث قال    

 ألن املراد به الكرم ،      ))وآفة اجلزر ((والعفاف يغاير الشجاعة معىن ولفظاً ، فلذلك تعني العطف كما تعني يف قوله              
  . ))وذلك يغاير وصف الشجاعة

 . ١٢٧تقدم ص ) 9(
 . . أنا أفعل كذا أيها الرجلُ:  حنو ))أيتها(( و ))أيها((وهو ) 10(
  . ))والذي ((: يف األصل ) 11(
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؛   دخوِل حرِف النـداِء عليـه      )٢(دير  ، واملعرب الذي ال ميكن تق     )١(حرِف النداِء عليه      

  . ألجِل أنَّ فيه الم التعريِف

 إىل الثالثِة أنَّ ما قُِصد به االختصاص إنْ كان صفةَ كماٍل كان             )٣(ووجه انقساِمه   

ر فيه معـىن    ، فإنْ مل يظه    ، أو صفةَ توجٍع كان ترحماً      مدحاً ، أو ِصفةَ نقٍْص كان شتماً      

؛ ألنه املعىن األعم ، فيصار إليـه عنـد فَقْـِد             ه نصب على إضماِر أَعين    إن:  خاص قيل 

  .اخلصوِص

  

              

                                                 
 . . احلمد هللا أهلَ احلمد: وهو املضاف حنو ) 1(

 . . حنن العرب نكرم الضيف:  حنو ))أل((وهو احمللى بـ) 2(

  . ))وهذا الذي يقال فيه نصب على املدح والشتم والترحم((: شري  يعود إىل قول الزخم))انقسامه((الضمري يف ) 3(
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  ] الترخيم[ : فصل

)) ١( )) ومن خصائِص النداِء الترخيم(.  

  ]من الطويل: [، قال ذو الرمة)٢(وِت وانقطاعه ِلين الص:  يف اللغة

  )٣(رخيم احلَواِشي ال هراٌء وال نزر             ومنِطقثْلُ احلَِريِر لَها بشر ِم

؛ ألنك تحذف من آِخـِر االسـِم فيـنقُص            الترخيم يف النداءِ   وهلذا املعىن سمي  

 ضعفوي نَ األوائلِ   . الصوتوباَألواِخِر د التغيريِ   / أ  ٣٧/ واختص ها مواضع؛ وألنَّ   ؛ ألن

، وقد روي عن ابِن عباٍس أنه ملا سـِمع           دلَّ على احملذوِف من غِري عكْسٍ       إذا بقي  األولَ

))!ما أَشغلَ أهلَ الناِر عن الترخيِم        ((:  قالَ   )٤(  ﴾ ونادوا ياماِل    ﴿قراءةَ ابِن مسعوٍد    
)٥(. 

، وإنمـا    املرخِموإنما كان من خصائِص النداِء ؛ ألنَّ اإلقبالَ واخلطاب يوضح املقصود ب           

ـ                  ِه قبـلَ   ِصري إليه يف النداِء ليؤِذنَ أنَّ املناِدي قد وقَع يف أمٍر ُ ِمهم ، يخاف فوات مطلوِب

  .هذا مع أنه باب تغيٍر وحذٍف، طَلَب اإلقباِل خبالِف غِري النداِءإذ النداُءفراِغ االسِم ،

 فإنه جيوز يف الشعِر مـا       )٦( ))رخم يف غِري النِّداءِ    إذا اضطُر الشاعر ف    إالّ((:  وقولُه

  ]من الطويل: [ النهشِلي)٧( األسوِد بِن يعفُر  جيوز يف الكالِم ، فمن ذلك قولُال

  على الناِس مهما شاَء بالناِس يفْعِل             ذا الدهِر ِمن متعلَِّل ـٰهأَال هلْ ِل
                                                 

  . ٧٦املفصل ص ) 1(
  . ٢٣٥/ ١٢يف الصحاح ، وأساس البالغة ، واللسان ) رخم(انظر مادة ) 2(
 ، وشرح   ٣٣٣ ، وشرح شواهد اإليضاح      ٢٩/ ١ ، واخلصائص    ١١٠٦ ، ومجهرة اللغة     ٥٧٧البيت يف ديوانه ص     ) 3(

 ) . هرأ (١٨١/ ١، ولسان العرب ١٩/ ٢ ، ١٦/ ١ابن يعيش 
 علي بن أيب ))يا ماِل(( قرأ  .﴾ ﴿ونادوا يا ماِلك ِليقِْض علَينا ربك قَالَ ِإنكُم ماِكثُونَ ، واآلية بتمامها ٧٧الزخرف ) 4(

، واحملتـسب   ٤/١٢١إعراب القـرآن للنحـاس      : انظر  . طالب ، وابن مسعود ، وحيىي بن وثاب ، واألعمش           
 .٩/٣٨٩ ، والبحر احمليط ٢/٢٥٧

  . ١/٢٩٥، وإيضاح ابن احلاجب ٤/٢٥٧انظر الكشاف ) 5(
  . ٧٦املفصل ص ) 6(
 ، وهو األسود بن يعفُر بن عبد األسود ، جاهلي من بين شل بن دارم ، يكىن أبـا اجلـراح                      ))يعفور((يف األصل   ) 7(

، ومسط الآليل ١٤٧طبقات الفحول : انظر . ة اخلامسة من فحول اجلاهليني وكان أعمى ، عده اجلمحي يف الطبق 
  . ٤٠٦-١/٤٠٥ ، واخلزانة ١/١١٤
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ـَتوهذا ِر    سي هدِعِدائي ِعنهـلُ               ريسِلي ظَِل بنح اِل بنفِْسي أَم١(ين ن(  

، فلذلك جره باإلضافِة،     ، وأَجراه بعد الترخيِم مجرى اسٍم مل يرخم        فرخم حنظلةَ 

ـ  ))على الناسِ ((و .وإنما رخمه ضرورةً   ،  ))متعلَِّل((هور كسر الِم    واملش ،   ))متعلَِّل(( متعلِّق ب

   . جاز أن يكونَ حاالً ومتييزاً))ِمن((ولو مل يِزد فيه 

:  ، أي  على أن يكونَ مصدراً))متعلَِّل((وفتح الِم  . وهذا استفهام فيه معىن التهويلِ    

ـ  ))عنـده ((و . مبتدأٌ وخرب  ))وهذا ِردائي ((  .ماشأنُ هذا الدهِر يتعلَّلُ     .الٌ مـن اخلـربِ     ح

   .))يسلُبِني(( مفعولٌ ثاٍن لـ))نفِْسي((و .))كَي((:  يف تقديِر))سلُبينِلي((و

))ابن(( إتباعاً لنوِن    ))أَماِل((وقد أُِجيز فتح الِم       .   حرف نداءٍ  ))أَماِل((واهلمزةُ يف   
)٢( .

  .)٣(ال جيوز يف الترخيِم لِقلَِّته إنَّ هذا  : وقيلَ

صفي     يذهب هجِة اإلنساِن وشبابِه     أنَّ الدهرِله ذلـك     /  ب ٣٧/ ببتعلَّلُ يف ِفعوي

 بالرداِء عـن     ، فكَنى  شبايب:   أي ))وهذا ردائي عنده  ((:  ، مث قال   تعلُّلَ املتجني على غِريه   

مث .  ، وغَلَبه عليه   ، وجعلَ ماذهب من شباِبه حقّاً غَصبه إياه        ؛ ألنه أمجلُ اللِّباسِ    الشباِب

، وهو من بِني نهشلَ بِن داِرِم        ؛ ألنه منهم   نادى مالك بن حنظلةَ مستغيثاً م مستنِصراً      

 .بِن مالِك بن حنظلةَ

  ]من الرجز: [ ةَقولُ رؤبونظريه 

ا تِزإممح أُم ين اليومير  

  )٤(قاربت بين عنقي وجمِزي 
                                                 

 ، وشرح أبياته البـن الـسريايف        ٢/٢٤٦، وكتاب سيبويه    ١٥٩ ، ونوادر أيب زيد ص       ٥٦البيتان له يف ديوانه ص      ) 1(

 . ٢/٩٣٥لآليل، ومسط ا١/٥٧٨ ، والنكت لألعلم ٣٣١ ، وحتصيل عني الذهب ١/٣٩٤

 . وفيه خفة ظاهرة بسبب الفتح. ))أمالَ بن((ويف هذه احلالة ستقول ) 2(

  . ٧٧٩-٢/٧٧٨قاله ابن خروف يف شرح اجلمل ) 3(

وحتـصيل عـني     ، ١/٣٩١وشرح أبياته البن السريايف    ، ٢/٢٤٧وكتاب سيبويه    ، ٦٤الرجز لرؤبة يف ديوانه ص    ) 4(

 .٢٤٠وأسرار العربية  ، ١/٣٤٩بة يف اإلنصافوبال نس ، ١/٥٧٨والنكت  ، ٣٣١الذهب
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من غِري ضرورٍة فهذا :  فإنْ قلت ١(عند الكوفيني جائز(.  

قلت   :ةَ عليهم  ناحلُج ه ضرورةً    ،  قيمن أنْ يكونَ ترخيمتعي؛ في     وذلك أنَّ املضاف 

  . يه غري منادى فال وجه لترخيِمه إل

فإنْ قلت  :لحقَه الترخيمدبِة جاز أنْ يالن ألف قلْحأن ي كما جاز .  

خِ :  قلت ليلِ احلذفالد إليه ِإال يف    فال،  الف صاري     داءُ ما أَثَّرفيه الن    ا ألفوأم ،

، واشتِرطَ يف الترخيِم     ؛ ولذلك حلقت آِخر الصلِة خبالِف الترخيمِ       الندبة فزيادةٌ غري مخلَّةٍ   

  . ، وذلك دليلٌ على افتراِقهما شرائطُ ال تشترطُ يف الندبِة

 هرِكب ففاً        وصعِزه ضمِقه وجنع نبي به قد قاروأن ،    زواجلَم قنضـربان  : ، والع

  ]من الطويل: [ ونظريه قولُ زهٍري.  ، واجلَمز أشدمها، وهو كالوثِْب  من السِري

  )٢(ر أَواِصرنا والرحم بالغيِب تذْكَ          وارخذُوا حظَّكُم يا آلَ ِعكِْرم واذكُ

 معكرمةَ((فرخ((ٍلجر على القَِبيلِة  وتركَه على لفِظه وإنْ كانَ اسم ه يقعفإن ،)٣(.  

  )٤(.ن خصفَةَ بِن قَيِس بِن عيالنَ بِن مضٍروهو ِعكِْرمةُ ب

  . عطَفَته:  ، أي ي رِحمأصرته علَ:  يقال ،  العواِطف واألرحام :))اَألواِصر((و

                                                 
: وذلك حنو قولـك     ، ويوقعون الترخيم يف آخر االسم املضاف إليه        ، ذهب الكوفيون إىل أن ترخيم املضاف جائز        ) 1(

 ، ومنع ذلك البصريون ، حمتجني بأنـه مل        ) يا آل مالكٍ  ( يف   ))يا آلَ مالِ  ((: ، و   ) يا آلَ عامرٍ  (  يف    ))يا آلَ عامِ  ((

  .يستوف شروط الترخيم ، وأجابوا عما جاء من ذلك يف الشعر بأنه خمصوص بالضرورة

، ٢٤٠/ ٢ وما بعدها ، وانظر كتاب سـيبويه         ٣٤٧/ ١) ٤٨(       وعقد صاحب اإلنصاف مسألة هلذا اخلالف رقم        

 ،  ٢/٣٠١  ، وأمايل ابن الشجري    ١/٣٨٢، والتعليقة له    ٢٥٢، وإيضاح الفارسي    ٣٨٢/ ١وأصول ابن السراج    

 .٢٩٨/ ١ ، وإيضاح ابن احلاجب ٢/٢٠ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٦٦ ، والتخمري ٢٣٨وأسرار العربية 

، وحتصيل عـني الـذهب      ١/٣٩٣، وشرح أبياته البن السريايف      ٢/٢٧١، وكتاب سيبويه    ٢١٤البيت له يف ديوانه     ) 2(

  .٢٣٩ ، وأسرار العربية ١/٣٤٧ ، واإلنصاف ١/١٩١ ، وأمايل ابن الشجري ١/٥٩٣ ، والنكت لألعلم ٣٤١

 .  يف الشطر الثاين ))تذْكَر(( ، وهو حتريف بدليل ))اذكروا(( مكان ))انظروا((       ويف األصل 

يا آلَ ِعكْرِم ، باجلر ، ولكنه جعلَ ِعكِْرم قبيلةَ ، فلم يصِرف الجتماع             : وكان حقُّه أن يقول      ((: قال ابن الشجري    ) 3(

  . ١/١٩٤ األمايل ))ثالتعريف والتأني

  . ٢٦٠انظر مجهرة أنساب العرب ) 4(
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 أنه من مزينةَ بِن أُد بِن طاِبخةَ بِن النـاِس   رِحم اليت ادعاها بينه وبني آِل عكرمةَ      وال

/  أ ٣٨ / )١(.املعجمِة من حتتها بنقْطتني ـ ابِن مضر ابن إلياس بالياِء :  ، وقيل بالنوِن ـ

  .زموا على غزِو قوِمه، وكانوا قد ع خذُوا حظَّكم من مودتِنا ومساملِتنا:  واملعىن

  ] من الرجز: [وقولُ أيب النجم بِن قدامةَ ميدح هشام بن عبِد امللك

  )٢(يف لَجٍة أَمِسك فُالناً عن فُِل  

  :من قَصيٍد أَولُه

  )٣(احلمد ِهللا الوهوِب املُجِزِل 

  :وفيها

  )٤(يأْيت هلا ِمن أَيمٍن وأَشمِل  

  :وفيها

ِمن ت ِل أَقَبِريٍض ِمن عع ت٥(ح( 

  )٦(. ِم معظَم املاِء، وبالض اختالطُ األصواِت يف احلرِب:  بالفتِح ))اللَّجةُ((و

                                                 
  . ٣٧٥، ٢٩٣ ، واية األرب ٢٠١ ، ومجهرة أنساب العرب ١٨٢انظر االشتقاق البن دريد ) 1(

 ،  ٣٣٢ ، وحتصيل عني الـذهب ص        ٣٧٨/ ١ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢٤٨/ ٢البيت له يف كتاب سيبويه      ) 2(

 .  يف غري النداء ضرورة ))فالن(( مكانَ ))فُِل((استعمال : شاهد فيه وال. ٣٨٩/ ٢واخلزانة 

 ، أورده شاهداً على أن حذف الياء املتصلة حبرف الرِوي جائز علـى ضـعفه                ٤/٢١٤البيت له يف كتاب سيبويه      ) 3(

  . ١٧٣صيل ص وانظر التح.  وحنوه ))ازِل((: تشبيهاً هلا يف احلذف بياء الوصل الزائدة للترمن يف قوله 

 ))ِمـن (( عن الظرفية لـدخول      ))أَشمِل(( و   ))ٍأَيمن(( أورده شاهداً على خروج      ١/٢٢١البيت له يف كتاب سيبويه      ) 4(

  . ١٧٣وانظر التحصيل ص . عليهما 

 ونوى   على الضم لَما قطعها عن اإلضافة لفظاً       ))حتت((أورده شاهداً على بناء     . ٣/٢٩٠البيت له يف كتاب سيبويه      ) 5(

 ؛ ألا معرفة قطعـت عـن اإلضـافة    ))عِلي(( ينبغي أن تكتب هنا بالياء ))عِل((وذهب ابن جين إىل أن  . معناها

، ٢٠٥، واملغـين ص     ٣٦٤-٢/٣٦٣انظر اخلصائص   .  املتقدمة ، وبناؤها على الضم املقدر يف الياء        ))حتت((كـ

 .  ٢/٣٩٦واخلزانة 

 ) . جلج(انظر القاموس احمليط ) 6(
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 ،)١(، وقال األعلم ِخالف ذلك     احجز بينهم :   أي )) أَمِسك فُالناً عن فُلِ    ((: وقولُه

وحذْف األلِف والنوِن   به عن العلَِم ،      الذي يكَنى    ا هذ )) فُالنٌ ((و. وقد قدمته يف األعالِم     

  )٢(.ضرورة

  ]من الوافر: [  بِن أَحمر )٣( وأنشد سيبويه لعمِرو

  )٤(وعمار وآِونةً أُثَاال      نا وطَلْق أبوحنٍش يؤرقُ

ورأي  .  على لفِظه وإنْ كانَ مرفوعاً يف املعىن        ، وتركَه   يف غِري النداءِ   ))ثَالةَأُ((فرخم  

واملربد ال يجوزه إال على لغِة مـن         .  اجلائزين يف النداءِ   )٥(سيبويه إجراؤه على الوجهِني     

 منـصوب   ))أُثَاال((:  ، ويزعم أن قولَه   )٦(، متصرفاً بوجوِه اإلعراِب      جيعلُه امساً على ِحياِله   

  قُنا((ِر املنصوِب يف قوِله     حممولٌ على املضمؤرثى قوماً        واملع.  ))ير أَمحر يف هذا أنَّ ابن روف

  .، فهو ِمن مجلِة من أَرقَه حزناً عليه فيهم أُثالَةُ
                                                 

  . ٣٣٢حتصيل عني الذهب  . ))خذْ هذا بدم هذا ، وأسر هذا ذا: أي ((: قال األعلم ) 1(

أحدمها أن يكون أراد عن فُالٍن فحذف النون للترخيم يف غـري            : ويف وضِعه له هذا املوضع تقديران       ((: قال األعلم   ) 2(

حتـصيل عـني    . ))ضرورة) يا فُلُ : (ن قوهلم   النداء ، مث حذف األلف لزيادا ، واآلخر أن يكون نقَله حمذوفاً م            

  . ١/٥٧٩ ، والنكت ١/٣٥٠ ، واألصول ٤/٢٣٨ ، وانظر املقتضب ٣٣٢الذهب 

 ولعله سهو ، وهو عمرو بن أمحر بن العمرد الباهلي ، كان من شعراء اجلاهليـة املعـدودين ،                    ))خلف((يف األصل   ) 3(

 ، معجم الشعراء    ٣٥٦الشعر والشعراء   : كثرياً ، انظر يف ترمجته      أدرك اإلسالم فأسلم ، وقال يف اإلسالم شعراء         

  . ٢٥٧/ ٦ ، واخلزانة ٢٠٧/ ١، وأمايل ابن الشجري ٢٤

، وكتاب  ١٢٩البيت من قصيدة يذكر فيها مجاعة من قومه ، ويصف عظيم ما يالقيه لفراقهم ، وهو يف ديوانه ص                    ) 4(

، ٤١٠/ ١ ، وشرح أبيات سـيبويه البـن الـسريايف          ٩٨، وما حيتمل الشعر من الضرورة ص        ٢٧٠/ ٢سيبويه  

، ٢/٣٢٠،  ٢٠٧،  ١٩٤،  ١٩٢/ ١ ، وأمايل ابن الـشجري       ٣٣٩ ، وحتصيل عني الذهب      ٣٧٨/ ٢واخلصائص  

  . ٣٥٤/ ١واإلنصاف 

 .٢٧٢-٢٦٩، ٢٤٧-١/٢٤٥انظر الكتاب .  لغة من ينتظر ، ولغة من ال ينتظر : يعين على اللغتني ) 5(

)6 (   الشواهد الواردة يف ذلك على ما يسوغ                   يعين أنه ال ي جعلى لغة من ينوى احملذوف ، وخير يف غري النداء الترخيم جيز

، ولعله ذكـر  ٢٥٢-٤/٢٥١ومل أجد هذا الرأي صرحياً يف كتبه ، وإمنا هناك إشارة إليه يف املقتضب . يف مذهبه   

ما حيتمل الـشعر مـن الـضرورة        : انظر  . لنحاة  ذلك يف أحد كتبه اليت مل تصل إلينا ، وقد نقله عنه عدد من ا              

، وأمـايل   ١/١٤١ ، والنكت    ٣٤٠ ، وحتصيل عني الذهب      ١٣/ ٢، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف       ٩٩ص

  . ٢/٧٧٣ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢/٣١٧، ١٩٦ـ ١/١٩٣ابن الشجري 
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    رآخ ١(وفيه تقدير( خربه عن     ي ج)٢(          نتـصبِد  وهـو أنْ يمذهِب سيبويه واملرب 

، فكأنه   ه إذا أرقَه فقد ذَكَره    ؛ ألن  ))يؤرقُنا(( بإضماِر فعٍل دلَّ عليه       وهو غري مرخمٍ   ))أُثَالٌ((

  . ذكُر أُثَاالً فيؤرقُينوآونةً أَ:  قال

  .، ونصبه على الظرِف )٣( مجع أَواٍن ))آِونةً((و

  ]من الوافر/ [ب٣٨: /وأنشد جلريٍر

  ضحت ِمنك شاِسعةً أُماما         وأَال أضحت  ِحبالُكُم  ِرماما    أَ

  )٤(ساِقلَ مؤجدات        وكُلُّ عرندٍس ينِفي اللُّغامـا  الع    يشق ا

  خمة((فرامأُم((   ِكَها مفتوحةً    يف غِري النداءوهي فاِعلَةُ     ، وتر ،))تحوكـان    ))أض ،

  :)٥(، ويزعم أنَّ الرواية  املربد يرد هذا

                  . . . . . . . . . . . ام وِدِك يا أُمهكَع دهاما ع  

  .وأنَّ عمارةَ بن عقيِل بِن ِبالِل بِن جريٍر أنشده هكذا

 وال شاهد )٦( ـ قد وقَف باهلاِء مث أَبدلَ منها ألفاً   وجيوز أنْ يكونَ ـ على رأيٍ 

  .فيه على هذا

                                                 
  . ١٠٠-٩٩ما حيتمل الشعر من الضرورة ص : هذا تقدير أيب سعيد السريايف يف ) 1(

 .  ، فالتعليق على البيت منقول عنه نصاً ٣٤٠وصوابه من حتصيل عني الذهب  . ))على((يف األصل ) 2(

 ) . أون(انظر الصحاح . زماٍن وأَزِمنة : مثل ) 3(

 ، واألول   ٣٤٠وحتصيل عني الذهب    . ٢/٢٧٠ ، ومها أيضاً يف كتاب سيبويه        ١/٢٢١البيتان من قصيدة يف ديوانه      ) 4(

 ، واإلنصاف   ٣١٧/ ٢،  ١٩٣،  ١٩٢/ ١ ، وأمايل ابن الشجري      ٩٦حده يف ما حيتمل الشعر من الضرورة ص         و

  . ٧٧٤/ ٢ ، وشرح مجل الزجاجي البن خروف ٢٤٠ ، وأسرار العربية ٣٥٣/ ١

 شـرح   ، وابنه يف  ٩٩هذه رواية الديوان ، وذكرها عن املربد كل من السريايف يف ما حيتمل الشعر من الضرورة ص                  ) 5(

 ، وابن الـشجري يف أماليـه        ٣٤١ ، وحتصيل عني الذهب      ٥٩٢/ ١، واألعلم يف النكت     ٢/١٣أبيات سيبويه   

  . ٧٧٣/ ٢ ، وابن خروف يف شرح اجلمل ٣١٧/ ٢، ١/١٩٣

  . ٢/٧٧٤انظر شرح اجلمل البن خروف ) 6(
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  ِر        ويف روايِة املربدِد يف الصه؛ لذكِر الع نسزِ   مث ثَ [ِد حجى به يف الع١(] ن(   وهو نوع 

  )٢(﴾  ومن يكُِن الشيطَانُ لَه قَِريناً فَساَء قَِريناً ﴿، ونظريه  من البديِع

  )٣ (.، واالستداللُ وقَع بإحدامها وايتنيوايته ثبوت الر.  وسيبويه غري متهٍم

، )٤( الِعظام الباليـةُ      :، والرمةُ أيضاً   البايل هنا ، وهي احلَبلُ     مٍةمجع رِ :  ))الرمام((و

ِل بصأنَّ حبالَ الو يريده وبنهما، وهييللِفراِق احلادِث بين أُمامةَ قد انقطعت نه)٥(يحمبوبت.  

 .البعيدةُ:  ))الشاِسعةُ((و .  خطاب لنفِْسه ببعِد حمبوبِه عنه     ))وأضحت ِمنك ((:  وقولُه

، يريد سيرها يف     ، ومها تلَمع السراِب واضطرابه     ، وعسقُولٍ  مجع عسقَلَةٍ :  ))ساِقلُالع((و

 . ِويـةُ الناقَـةُ القَ  :  ))املُؤجدةُ((و.الفَلَواِت راجعةً إىل محضِرها بعد انقضاِء زمِن االنتجاعِ       

  .ما يطْرحه من الزبِد لنشاِطه : ))اللُّغام((و .  اجلملُ الشديد :))العرندس((و

 ِميميناَء التبح من البسيط: [)٦(وقالَ ابن[  

  )٧( أَو أَمتِدحه فإنَّ الناس قَد عِلموا         إنَّ ابن حارثَ إنْ أَشتق لرؤيتِه 

  مخةَحارث((فر(( سيبويه يف بقـاءِ        كَه على لفِظه   وتر مذهب دوهذا يؤي ، ـي   وجه

، فإذا رخم وأُعـِرب مل        هذا اسم رجلٍ   ))حاِرثَةُ((، و  الترخيِم يف غِري النداء كما يف النداءِ      

                                                 
  . ٢/٧٧٥تتمة من شرح اجلمل البن خروف ) 1(

 .  من سورة النساء ٣٨آية ) 2(

  . ٢/٧٧٣ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢/١٤انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف ) 3(

  . ١٢/٢٥٢يف الصحاح واللسان ) رمم(انظر مادة ) 4(

  . ))وهو((يف األصل ) 5(

ب بن إن حبناء لقب أبيه ، شاعر أموي ، اختص باملهل: هو املغرية بن ربيعة بن أسيد التميمي ، و حبناء أُمه ، وقيل       ) 6(

، ٨١/ ١٣ ، و األغاين     ٢٢٠االشتقاق  : انظر  . أيب صفره ، واستنفد شعره يف مدحيه ووصف حروبه مع األزارقة            

  . ٢٧٣، ومعجم الشعراء ١٤٨واملؤتلف واملختلف 

 ، والنكـت    ٣٤٢ ، وحتصيل عني الـذهب       ٤٣٥ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢٧١البيت يف كتاب سيبويه     ) 7(

  . ٢٤١ ، وأسرار العربية ٣٥٤/ ١ ، واإلنصاف ٣٢٠/ ٢، ١٩١/ ١ وأمايل ابن الشجري  ،١/٥٩٣لألعلم 
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، وهو حارثَةُ بـن      مؤنٍث/ أ  ٣٩/ ؛ ألنه ليس بقَبيلٍة وال اسم        يكُن له مانع من الصرفِ    

  .ةَبدٍر الغداينّ ، سيد غُدانةَ بِن يربوِع بِن حنظل

فُرعا قولُ األسوِد بِن يمن البسيط: [وأم[  

  )١(إنَّ ابن جلْهم أَمسى حيةَ الواِدي               أَودى ابن جلْهم عباد ِبِصرمِته

وعلى . )٣( )) جلْهمةَ )٢(، والرجلَ    مون املرأةَ جلْهم  العرب يس ((:  فقد قال سيبويه  

  .م على ما تقدمخ، وإن كان أباه فقد ر  فيهه فال ترخيماملراد أُمهذا إنْ كان 

 ))أودى ا ((ومعنى   .  الِقطعةُ من اإلبِل ما بين الثالثني إىل األربعني       :  ))الصرمةُ((و

  .ذهب ا

قَى من احلَيـِة    يحمي ناحيته، ويتقَّى منه كما يت     :  أي   ))أَمسى حيةَ الوادي  ((: وقولُه

  .املطمئن من األرِض:  ))الوادي((و . احلاميِة لواِديها املانعِة منه

،  ، وهو شـاعر جـاهلي      الفتح)٥(، واألكثر هو      جيوز ضم الياِء ِمنه    )٤( ))عفُري((و

  . وليس مبكِْثٍر

 األعالم أشهر    ألنَّ ))ًأنْ يكونَ االسم علما   :  )٦(إحداها  :  وله شرائطُ  ((:  وقولُه

. ، ولكثرة استعماهلا كانت أَوىل بـالتخفيفِ       ، فما بقي منها يدلُّ على ما حِذف        األمساِء

                                                 
 ، وبـال    ٥٩٣/ ١ ، والنكت    ٣٤٢ ، وحتصيل عني الذهب      ٢٧٢/ ٢ ، وكتاب سيبويه     ٣٣البيت له يف ديوانه ص      ) 1(

  . ٣٤٥، ٢/٣٢٩ ، وخزانة األدب ٢٩٧/ ١ ، وشرح ابن احلاجب ٣٥٢/ ١نسبة يف اإلنصاف 

  . ))واملرأة والرجل((األصل يف ) 2(

  . ٢٧٢/ ٢الكتاب ) 3(

  . ١٣٤تقدمت ترمجته ص ) 4(

  . ))وهو((يف األصل ) 5(

  . ٧٧ وما أثبته من املفصل ص ))احدها((يف األصل ) 6(
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، فـإِن    ، وِعلَّته أنه ال يرخم إال ما قد عـرف          وِمن ثَم كَِره ابن السراِج وصف املرخمِ      

  )١(.  أَوىلاحتاج إىل الوصِف فَرقاً فَرد احملذوِف

 ألنَّ العلَم املركَّب من مـضاٍف       ؛)٢( ))أن يكونَ غري مضافٍ   : والثانيةُ  ((:  وقولُه

        وسطَه الترخيم لُ منهما وقعاألو مخضاٍف إليه إنْ روم   لَ؛ ألنَّ الع جمموع ا   ماالمسني، وأم 

لو رخم  :   وليس ِلقائٍل أن يقولَ    ،)٣(وقد قدمت خالف الكوفيني فيه      .   منادى ري فغ الثاين

سَأللْب ؛املضاف  قُضنا ن٤( َألن(ا فيه تاُء التأنيِث عليه ِبم)٥( .  

  )٦(.رِةشرطَ الشه:  فإنْ قال

/ ب٣٩/ومن يجوز تـرخيم   ،  طُ مع تاِء التأنيثِ   رفإنَّ العلَِميةَ ال تش   ،  باطلٌ:  قُلنا

  .ى شرطُه العلَِميةُ فكان أَولَ: املضاِف إليه يقولُ

)) يكونَ مندوباً وال مستغاثاً &ωr  :والثالثةُ ((:  وقولُه
 ألنه ال يِليق حباِلهما  ؛)٧(

وِت،  احلذفالص دفيهما زيادةٌ ِلم زاده يى أنرأال تادضي رخيمذلك ، والت .  

احلـذِف  ى بعد   ليبقَ؛   )٨( )) ٍفته على ثالثِة أَحر   أنْ تزيد ِعد  :  والرابعةُ ((: وقولُه  

   ربِةعلى صورِة الكلماِت املع   ععلى ثالثِة أحرٍف، خصوصاً        ، وال م إال وهو موضوع بر

  .على لغِة من يجعلُ املرخم امسا مستِقالً

                                                 
  . ١/١٥١وشرح الكافية للرضى . ١/٣٦٦انظر التخمري ) 1(

  . ٧٧املفصل ص ) 2(

 . ١٣٦-١٣٥انظر ص ) 3(

 . يف األصل غري واضحة ) 4(

وسيأيت . يعين أن احتمال وقوع اللبس ال مينع ترخيم املضاف ، كما مل مينع احتمال اللبس ترخيم ما فيه تاء التأنيث              ) 5(

 . . تفصيل ذلك قريباً

 إخل: . .قُلْنا . جيوز ترخيم املضاف بشرط الشهرة ؛ لئال يقع اللبس : فإن قيل : يعين ) 6(

  . ٧٧املفصل ص ) 7(

  . ٧٧فصل ص امل) 8(
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لى الثالثـِة   رط الزيادةُ ع  إنْ كان االسم حمرك الوسِط مل تشت      : )١(وقال الكوفيون   

،   من الـصرفِ   ))سقَر(( ـزل منـزلةَ احلرِف بدليِل منعِ    ؛ ألنَّ احلركةَ تن    عمر وزفَر : حنو

  .)٤( ))حبلَى(( وإثباِتها يف )٣( ياُء النسبِة )٢(قَته  إذا لَِح))جمزى((وامتناِع إثباِت األلِف يف 

 مدخولٌ مـن    ))سقَر((، والقياس على باِب      مواجلواب أنَّ السماع غري مساِعٍد هل     

، رت يف حذِف حرٍف زائٍد على الكلمِة وهـو التنـوين           اعتبِ ))سقَر((جهِة أنَّ احلركةَ يف     

، وأما يف الترخيِم فاعتبارها يف حذِف حرٍف هو           أيضاً مع قياِم ما يخلُفُها     واحلركِة الزائدةِ 

  .بين األمرينرق واضح ، وفَ جزٌء من الكلمِة

 كْسِ       : فإنْ قلتعلى الع ِطي أنْ يكونَ احلكمعي قوإنْ كان      هذا الفر نوينفإنَّ الت ،

؛ وِلهـذا إذا دار   عارضاً زائداً إال أنه كلمةٌ ملعىن ، خبالِف احلرِف احملذوِف يف التـرخيمِ            

، دِليلُه باب    ىن الثاين أَولَ   له كا  ه معىن وحذِْف حرٍف ال معىن     األمر بين حذِف حرٍف ل    

  .، ومل يحذف التنوين ؛ ملالقاِة الساكنني  فإنه حِذف من آِخِره حرف أَصلي))قاٍض((

من وجوٍه:  قلت اجلواب :  

، خبالِف احلرِف األخِري مـن       يحذفان وقْفاً / أ٤٠/أنَّ التنوين واحلركةَ    :  أحدها

  .أن احملافظةَ على بقاِء األخِري أَوىل على )٥(] هذا[، دلَّ  الكلمِة

                                                 
، ٢٣٨-٢٣٦، وأسرار العربية    ٣٦٠ـ  ١/٣٥٦انظر اخلالف بني البصريني والكوفيني يف هذه املسألة  يف اإلنصاف            ) 1(

، وأمايل ابـن الـشجري      ١/٣٦٦، والتبصرة   ١٧٨، واللمع   ١/٣٦٥، واألصول   ٢/٢٥٤وانظر كتاب سيبويه    

 .  ١/٢٩٨، وإيضاح ابن احلاجب ٢/٢٠، وشرح ابن يعيش ٣٠٥-٢/٣٠٤

 . . ))إذ احلقيقة((يف األصل ) 2(

وأما جمزى فال يكون جمزِوي ، ولكن جمِزي ؛ ألا ثقلت وجاوزت زنةَ ملهى فصارت مبرتلـة                 ((: قال سيبويه ) 3(

  . ٣٥٤/ ٢الكتاب  . ))حبارى ِلتتابع احلركات

انظـر كتـاب سـيبويه      . حبلَِوي: وز إثبات األلف فتقول   حبِلي ، وجي  :  أن تقول    ))حبلَى((األرجح يف النسب إىل     ) 4(

  . ٥/١٩٢، والتصريح ٤/٣٣٢، وأوضح املسالك ٣٥٣-٣/٣٥٢

 . . تتمة يقتضيها السياق) 5(
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؛ خبـالِف    )١( مستثقَلٌ ، فكان احلذف لالستثقاِل       ))قاٍض((أنَّ األخري من    : الثاين  

  .ف، أال تراه أنه ليس بالزٍم أنْ يحذَ آخِر املرخِم

بلَ كةُ اليت قَ  ، وأما احلر    تدلُّ على احملذوفِ   ))قاٍض((أنّ احلركةَ اليت قبلَ ياِء      :  الثالثُ

 فليست بدالٍَّة على خصوص احملذوِف ؛ ألنَّ احملذوف لـيس حبـرٍف             احملذوِف يف املرخمِ  

واحلركةُ ليست حبركٍة معينٍة ال جيوز احلذف       .  معيٍن ال يدخلُ احلذف على غَيِره يف النداءِ       

، وأمـا    ))قاٍض(( خبالِف باب    ، مع غِريها ، فكان احلذف فيه مفِْضياً إىل احتماِل اإللباسِ         

  ى((بابزمج((        ِفاحلر احلركةُ فيه اعتبار ِبرتما اعتفإن )اِقه      ؛  الزائدِ )٢ثقُلَ بلَح ألنَّ االسم 

 ِثقَِلها فيه لَحظُ    )٣(، فال يلزم من لَحِظ       عالمةُ التأنيِث اليت ال تكونُ إال زائدةً على الثالثةِ        

  .يِثقَِلها يف الثُّالث

وا :  فإن قلتمخةَ((فقد رزائٍد على الثَّالثِة)٤( ))ثُب ه غريمع أن .  

ه:  قلت٣( . سيأيت جواب(  

، فإنَّ العلَميةَ والزِّيادةَ فيـه علـى         إال ما كان يف آِخره تاُء التأنيثِ       ((:  وقولُه

))الثَّالثِة ِغري مشروطتني  
؛ أما لفظاً فألنها زيـادةٌ،        ومعىن  ألنَّ االسم ثقُلَ بالتاِء لفظاً     ؛ )٦(

  .م فتح ما قبلَها، ولِثقَِلها التِز وأما معىن فألنها تفيد تأنيثَ ما تدخلُ عليه

ذه :  فإن قلت أنيِثالت املثابِة)٧(ألف .  

                                                 
  . ))لالشتغال((يف األصل ) 1(

  . ))اعتباراً للحرف((يف األصل ) 2(

  . ))احلظ((يف األصل ) 3(

 ) . ثبا(احمليط انظر القاموس . اجلماعة: الثُّبة ) 4(

  .١٤٧ ص انظر) ٣(

ياشـا  ((و )) اقبلي بياثُ(( و )) ال تستنكري  يا جاري ((  و ))ذلَايا ع ((: يقولون   ((: ، ومتام نصه    ٧٧املفصل ص   ) 6(

ارينج (( .  

  . ))هلذه((يف األصل ) 7(
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قلت : ا لَمإال ألتتنـز زِء االسِم ا لزمت١( منـزلةَ ج( .  

 ني    فالثّاين:  فإنْ قلت٢( من املركَّب(  ِلَ آِخِره      قد فُتما قب ح)لَ تاِء    كما فُتِ ،   )٣ما قب ح

، فهال كان     العلَميِة يف منِع الصرفِ    )٤(] عدِم اشتراطِ [جرى التاِء يف    ، وأُجري م   التأنيِث

  .)٥(يف الترخيِم كذلك 

قلت  :     زائداً يف املسم معىن ِفدى مل مل ي دوثِ   يكنلَ حاءِ   قبه خبالِف الت     ـرجفلم ي ،

؛ ألنَّ حذف احلرِف األصـلي       ليس خمالً باالسمِ  / ب٤٠/، على أنَّ حذف التاِء       مجراها

  .)٦(وِدها ومع حذِفها ثابت مع وج

   فِْضي إىل إلباسٍ      : فإنْ قلتِلتاِء التأنيِث قد ي صفةً حنو      احلذف ؛ بأنْ يكونَ االسم :

  .، واملراد املؤنثُ ت منه يفهم املذكَّرف، فإذا حِذ ضاربٍة

فيه ذلـك         :  قلت زهم قد جومـن إطـالِق         )٧(وإنْ كان بعض وهـو ظـاِهر ،

 االسم بعد احلذِف على ما      ه فهو سائغٌ على لُغِة من يبقي      ، وإنْ مل يكُن عنا     خواِرزمفَخر

 فقـد منعـه     )٨(وأما على اللغة اُألخرى     . ، وإذاً ال إلباس حينئذٍ     كان عليه قبلَ احلذفِ   

   . اكتفاًء باملواجهِة واخلطاِب بياناً)١٠( وقد جوزه بعضهم)٩(سيبويه خوف اللَّبِس 

                                                 
الدار : عرفات، وتقدر يف حنو :  ، فإا حتذف يف مجع السالمة حنو  يعين أن ألف التأنيِث الزمةٌ لالسم ؛ ألا من بنيته ، خبالف تاء التأنيث             ) 1(

  . ١/١٥٠انظر شرح الكافية للرضي . والشمس
 . بعلبك : يعين املركَّب تركيباً مزجياً حنو ) 2(
  . ٢/٣٠٥انظر أمايل ابن الشجري . يعين الصدر) 3(
 )) . الكشتراط((يف األصل ) 4(
 . ركب ، وأنَّ العلمية شرطٌ لذلك انظر ص  سيأيت بيان ترخيم امل) 5(
ثُبة وشاة بعد الترخيم على حرفني ؛ ألن بقاءه كذلك ليس ألجل الترخيم بل مع التاء أيضاً كان                  : وإمنا مل يبالَ ببقاء حنو      (( قال الرضي   ) 6(

  .١/١٥٠شرح الكافية )) . ناقصاً عن ثالثة 
-٢/٣١٤، وابن الشجري يف أماليه      ١/٢٨٨وابن برهان يف شرح اللمع      . ٢٥١،  ٢/٢٤١الكتاب  . أجاز ذلك سيبويه على لغة من ينتظر      ) 7(

٣١٥ .  
 . يعين على لغة من ال ينتظر ) 8(
واعلم أنه ال جيوز أن حتذف اهلاء ، وجتعل البقية مبرتلة اسم ليست فيه اهلاء إذا مل يكن امساً خاصاً غالباً، من قبل أـم لـو                ((قال سيبويه   ) 9(

وإمنا جاز يف الغالب ألنك ال تذكر مؤنثاً وال         . يا خبيثُ أقبلي  : وذلك أنه ال جيوز أن تقول للمرأة        . وا ذلك التبس املؤنث باملذكر      فعل
  . ٢/٢٥١الكتاب )) . تؤنث مذكراً 

  . ٤/٢٤٣املقتضب )). يا خنلةُ((تريد )) يا نخلُ ما أحسنِك((أجاز املربد ) 10(
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، اليت هي غري مقصودةٍ،      وحكَى أبو العباِس أن سيبويه يجيز ترخيم املؤنِث النكرةِ        

بويه ِبأنه إذا كان نِكرةً شائعةً كـان منـصوباً          ثُم رد على سي   ،   ))شجرٍة(( و   ))نخلٍة((كـ  

وهذا قـولُ   :  ، مث قال   ، كما ال يلحق مع اإلضافةِ      ق مع التنوينِ  ، والترخيم ال يلح    منوناً

  . )٣(وقد أنكر احلُذّاق كَونَ ذلك مذْهباً لسيبويه  .)٢(ه غري وال يجوز)١(املاِزينَّ 

أو   أنَّ كُلَّ اسٍم كان مع اهلاِء على ثالثِة أحـرفٍ          لَماع ((:  وقولُ سيبويه يف كتابه   

، فـإنَّ     لكُلِّ واحٍد من أُمِته    )٥(] عاماً[ أو اسماَ    )٤(اً غاِلباً ، كان امساً خاص    أكثر من ذلك  

))حذْف اهلاِء منه أَكثر يف كالِم العربِ      
، مث    حممولٌ على ما كان وضعه على الـشيوعِ        )٦(

ف بهقُِصد٧(مث قال  .  بالنداِء فتعر( :)) حذْف جوزكرِة حنو ))يا((وقد يمن الرجز:[ مع الن[  

                                                 
  . ))املنازي((يف األصل ) 1(

، وشرح عيون كتاب سيبويه أليب نصر اريطي        ١/٣٨٤، والتعليقة أليب علي     ١٥٢-١٥١انظر االنتصار البن والّد     ) 2(

  . ١/٥٦٩، والنكت لألعلم ١٦٩

، ١٦٩، وأبو نصر يف شرح عيون كتـاب سـيبويه           ١٥٢-١٥١ممن أنكر ذلك على املربد ابن والّد يف االنتصار          ) 3(

 أنه أجاز ترخيمه نكـرة      ))االسم العام ((: توهم حممد بن يزيد لقوله      ((: قال أبو نصر  . ١/٥٦٩واألعلم يف النكت    

فأنكر ذلك عليه ، وذلك غلط ، وإمنا أراد سيبويه ـ رمحه اهللا ـ أن هذا االسم الذي هو نكرة يف غري النداء قد   

  . ))به املعرفة منه يف الشعر ، وأنْ ترخمه إذا نويت ))يا((جيوز يف النداء حذف 

  . ))أو غالباً((يف األصل ) 4(

 ) . هارون. (٢/٢٤١تتمة من كتاب سيبويه ) 5(

  . ٢/٢٤١الكتاب ) 6(

ياسلَم :  فأما ماكان امساً غالباً فنحو قولك    ((: فيه نظر ؛ ألن تتمةَ النص املتقدِم هي قول سيبويه            . ))مث قال ((: قوله  ) 7(

  : العام فنحو قول العجاج وأما االسم. أقِبلْ 

  جاري ال تستنكري عذيرى

أما قول  . وهو يتحدث فيه عن ترخيم ما آخره تاء التأنيث          . ٢/٢٤١الكتاب   . ))       إذا أردت يا سلَمةُ ، ويا جاريةُ        

 يتحدث فيه عن حذف حرف النداء       ٢٣١-٢/٢٣٠سيبويه الذي أورده فهو من موضٍع آخر متقدٍم من الكتاب           

ولعل الزملكاين أورد النصني مجيعا للربط بني كالم سيبويه يف املوضعني إال أن الناسخ أسقط أحـد                 . ع النكرة   م

 . النصني سهواً ، وأحلَّ اآلخر حمله ، لوجود البيت يف النصني 
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  )١( ))جاِري ال تستنِكِري عِذيِري

  . نكرةٌ بعد النداِء))جاِرية((؛ ال أَنَّ  ومراده ما كان نكرةً قبلَ نداِئه

، إذْ لو كـان      ا كُلِّه خطَأً فاحشاً   أخطأَ سيبويه يف هذ    ((/  أ ٤١: /وقولُ أيب العباس  

  . فَرطٌ يف التحامِل)٢( )) ، ومل يجز ترخيمها  نكرةً لزمها النصب والتنوين))جاِرية((

 )٣( ))نيةَ والزيادةَ على الثالثِة غري مشروطَت      فإنَّ العلَِمي  ((:  خوارزموليس قولُ فَخرِ  

، نعم ال تشرطُ العلَِميةُ وال يلزم مـن عـدِم            لنكرِة حالةَ تنكِريها  مبؤِذٍن أنه جيوز ترخيم ا    

  .اشتراِط العلَِميِة عدم اشتراِط التعريِف

  . اعةُاجلم:  ))الثُّبةُ((و

  .ويا جاريةُ،ةُ يا عاِذلَواملراد.  ))جاِري ال تستنكري عِذيري((، و ))ياعاِذلَ((:  وقالوا

ضرورةٌ:  فإنْ قلت لّ الترخيمفلَع .  

زوا    :  قلتاقِْبلي  ((فما بالُهم جو ين  (( و )) ياثُبجا ارهم )) ياشةُ و يا    :   ومراديا ثُب

  .؟شاةُ

  )٤(. ، وخوِلف سيبويه يف جعِله ِقياساً يف غِري األعالِم إنّ ذلك شاذٌ:  وقَد قيلَ

                                                 
  . ٢٣١-٢/٢٣٠الكتاب ) 1(

  . ١٥١انظر االنتصار البن والّد ص ) 2(

 . ١٤٤تقدم ص ) 3(

 أن مافيه تاء التأنيث ال يشترط يف ترخيمه إذا نودي علَِميةٌ ، وال زيادةٌ على الثالثة ، بل يرخم وإن                     مذهب سيبويه ) 4(

، والتعليقـة أليب علـي      ١/٣٦١انظر األصول   . وعليه مجهور النحويني    . ٢/٢٤١الكتاب  . كان ثنائيا غري علم     

، ٣١٥-٢/٣١٤أمايل ابـن الـشجري       ،  و   ١/٢٨٨ ، وشرح اللمع البن برهان       ١/٣٦٨ ، والتبصرة    ١/٣٨٤

   . ١/١٥٠ ، وشرح الكافية للرضى ٢/٢٠وشرح ابن يعيش 

، والتصريح  ١٥٣/ ٣انظر ارتشاف الضرب    .       ونسب إىل املربد أنه مينع ترخيم النكرة املقصودة وإن كان فيها التاء           

م النكـرة بـدون تـاء لكثـرة          ما يفيد أن املربد جيوز ترخي      ٤/٢٤٣ويف املقتضب   . ٧٩/ ٣ ، واهلمع    ٩٩/ ٤

 .االستعمال، وبالتاء مطلقاً
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))ارجِني((و
 هلـا عـن الـسرِح        ، وهو زجـر    زةُ وصلٍ ، ومهْزته مهْ   جبيٍم ونونٍ  )١(

 بكسِر ))يا حاِر((:  جاَء على لغِة من قال ))ياشا((و  . أِقيمي يف البيتِ  :  ، ومفاده  واالنبعاثُ

؛ لئال   وقياس من جيعلُ املرخم امساً مستقالً فيبنيه على الضِم أنْ يرد الالم احملذوف            .  الراِء

))يا شـاه  ((: فيقولُ.  ، الثاين منهما حرف مد ، وال نظري له         رفنييبقى االسم على ح   
)٢( 

  .اه شوهةُ ؛ إذ تصغريه شويهةٌ ، ومجعه ِشي : ؛ ألنَّ األصلَ باهلاِء

 أما شذوذُ   )٣(. ))يا صاِح ، وأَطِْرق كَرا ، فمن الشواذِ       :  وأما قولُهم    ((:  وقولُه  

، وإنْ كان معرفةً بالنداِء، والذي حسن منه  ِحٍب ـ فألنه غري علَمٍ  صا ـ ترخيم ))صاِح((

مل (( و   ))مل يك ((  و    )٥( ))دِرال أَ (( فجرى مجرى    )٤(أنه كثُر استعمالُه يف ِشعِرهم وكالِمهم       

))واٍنركَ(( فألنه ترخيم    ))كَرا((وأما   .)٦( ))أُبلْ
)٧(   ،      فجنٍس تعر بالنداِء على أنَّ   وهو اسم

الكَروانُ، :  الكَرا ((: )٩( ))املقصور واملمدود ((ٍد النحوي قال يف كتابه       ابن والّ  )٨(أبا العباسِ 

كتي  باأللِفمقصور قولَ الفرزدق ))ب ب٤١] / من الطويل: [، وأنشد/  

                                                 
 . مقيمة يف البيوت : وشاةٌ راِجن . اآلِلف من الطري وغريه مثل الداجن : الراِجن : ١٣/١٧٦) رجن(يف اللسان ) 1(

  . ٢/٣٠٦انظر أمايل ابن الشجري ) 2(

  . ٧٧املفصل ص ) 3(

ليس من األمساء اسم نكرة ليس يف آخره هاء حتذف منه شيء إذا مل يكن               و(( : ١/٣٦٥قال ابن السراج يف األصول      ) 4(

. ))يا صاحب ، وذلك لكثرة استعماهلم هذا احلـرف        : يا صاِح أقِبلْ ، وهم يريدون       : امساً غالباً إال أم قد قالوا       

  . ٢/٣١٥، وأمايل ابن الشجري ١/٥٨٣، والنكت ١/٢٨٨، وشرح اللمع البن برهان ٤/٢٤٣وانظر املقتضب 

  . ))مل أدر((: يف األصل) 5(

 ،  ١/٢٥انظر كتاب سـيبويه     . يعين أن احلذف يف هذه األمثلة طلباً للخفة لكثرة االستعمال ، وليس حذفاً قياسياً               ) 6(

 . ١/٢٨٧، وشرح اللمع البن برهان ١٧٠-٣/١٦٧ ، واملقتضب ٢/١٩٦

 ، وشرح اجلمل البن خروف      ١٧٩النحاة ، انظر اللمع     ، وتبعه عدد من     ٤/٢٦١،  ١٨٨/ ١قاله املربد يف املقتضب     ) 7(

  . ٢٨٩/ ١ ، وإيضاح ابن احلاجب ٧٥٠/ ٢

هو أمحد بن حممد بن الوليد النحوي التميمي املصري ، واشتهر بابن والّد نسبةً إىل جده الوليد الذي كان يعـرف                     ) 8(

، ٤/٢٠١انظر معجم األدباء    . هـ  ٣٣٢تويف سنة    ، أخذ ابن والٍّد النحو عن أيب اسحق الزجاج ، و           ))والّد((بـ  

 .١/٣٨٦، وبغية الوعاة ١/٩٩وإنباه الرواة 

  . ٩٢ص ) 9(



                     قسم التحقيق   - ١٤٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  )١(كَرا من أُحاِربه وأَطْرق ِإطْراق ال. . . . . . . . . . . . . . .  .             

 ،)٣( وهذا يدلُّ على أنه اسم مقصور وليس ِبمرخم           ، )٢( ))من أُحاذره ((: ويروى  

  ]من الرجز: [وأنشد أيضاً قولَ اآلخِر

  )٤(أَطِْرق كَرا أَطِْرق كَرا 

                              عىـإن النيف القُر ام  

  .كاِب الشذوِذ يف ترخيِمهوهذا أَجود من ارت

)) والترخيم حذْف يف آِخِر االسِم على سبيِل االعتباِط ((: وقولُه
)٥(.  

عبطَ : ، يقالُ  يعين أنه حذف ال ِلعلٍَّة مطَِّردٍة، وإنما ذلك يف باِب النداِء للتخفيفِ           

  ]من املنسرح: [)٦( ، قال أُميةُ إذا نحره من غِري ِعلٍَّة:  البعري واعتبطَه

طَةً يبع تمي لَم نماً    مره تمواملر كَأْس ٧(ُء ذاِئقُها               املوت(  

                                                 
)1 (واملمدود وصدر البيت٩٢ ص املقصور ، :  

  ............................. .أحني التقَى ناباي وابيض ِمسحلي             

، واخلزانـة   ١٥/٢٢٠) كرا(، ولسان العرب    ) عجزه (١/٣٥٦التخمري  ، و ١/٢٢٢، واملستقصى   ٤٧وهو يف ديوانه ص     

٢/٣٧٦. 

  :يرد هذه الرواية أن البيت من قصيدة بائية مطلعها ) 2(

  .                   ستعلم يا عمرو بن عفْرا من الذي               يالم إذا ما األمر غبت عواقُبه 

  .٤٧-٤٦       انظرديوان الفرزدق ص 

، واللسان  ١/١٥١انظر شرح الكافية للرضي     .  ذكر الكرواِن ال أنه مرخم منه مجاعةٌ         ))الكَرا((وافق ابن والٍّد يف أن      ) 3(

  . ٢/٣٧٥، وخزانة األدب ) كرا(، والقاموس احمليط ٢٢١-١٥/٢٢٠) كرا(

  . ١١٨، وسبق ختريج الرجز ص ٩٢املقصور واملمدود البن والّد ص ) 4(

  . ٧٧املفصل ص ) 5(

الشعر والـشعراء   : انظر يف ترمجته    . هو أُميةُ بن أيب الصلِْت الثقفي ، شاعر خمضرم وابن شاعر ، من أهل الطائف                ) 6(

  . ١/١٢٩ ، واإلصابة ١٧/٣٠٣ ، واألغاين ٤٦٦

 ، ولسان   ٤٧٠اح ص ، وشرح شواهد اإليض   ٣٥٧ ، ومجهرة اللغة ص      ٤٢البيت ألمية بن أيب الصلت يف ديوانه ص         ) 7(

  . ٣/٦٧، وبال نسبة يف املنصف١٢٣ ، ولعمران بن حطان يف ديوانه ص ٣/٤٧، وخزانة األدب ) عبط(العرب 
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  .  مات بعلَِّة اهلَرِماًمت شابمن مل ي:  يعين

 غةٌ : فإنْ قلتللتخفيِف ِعلَّةٌ مسو احلذف.  

 رخيِم: قلتبباِب الت ليس هلا خصوص .  

))ا أنْ يكونَ احملذوف كالثابِت يف التقديِر وهو الكثري إممثُ:  وقولُه
)١(.  

  : إذا حتقَّق شرائطُ احلذِْف فحذفت فالباقي بعد احملذوِف فيه لغتان:  يعين 

يـشِعر   لِ  ؛ )٢( على ما كان عليه قبلَ احلذفِ      أنْ يبقى بعد احلذفِ   : الكُثْرى منهما   

  . احلذف فيه عارض، فإنَّ  باحملذوِف

ـُب سياً منِسياً، لَ احملذوف ن  أنْ يجع :  واللُّغةُ الثانيةُ  سِم الذي   اال قَى معاملةَ ويعاملَ امل

))دٍم(( و))يٍد((كما صِنع يف ،مل يحذَف منه شيٌء
  .املقاييسفحينئٍذ يجِري عليه ما توجبه  )٣(

ـ  ))حـاِرثٍ ((:  يعين يف  )٤( )) ِ حاريا  :  فيقالُ على األول   ((: وقولُه  ى الـراءُ   فتبقَ

  . مكسورةً كما قبلَ النداِء

                                                 
  . )) األمساِء به سائرلُعام مبا تعاملُ، في  برأسه ما بقي كأنه اسمجعلَأو ي((: ومتام نصه. ٧٧املفصل ص ) 1(

ـ        : أحدمها  : ويتعني هذا الوجه يف موضعني      ) 2( ،  ))ضخمة(( و   ))عمرة((ما فيه تاء التأنيث إذا خيف التباسه باملذكر ك

   . ٢/٢٥١إن اللبس ال يعترب يف األعالم بل يف الصفات ، وهو ما يدل عليه كالم سيبويه يف الكتاب : وقيل 

 بكسر الالم ، فإنه لو قُدر تاماً لـزم          ))يِلسانطَ((ما يلزم بتقدير متامه األداُء إىل عدم النظري ، كما لو رخم             :       والثاين

ونِقل هذا املنع عن األخفش ووافقه ابن مالك ، أما          . وجود فَيِعل بكسر العني يف الصحيح العني ، وهو بناء مهمل          

 إمنـا   على رأي اجلمهور فيجوز ترخيمه على التمام إذ ال يعتربون ما يؤول إليه االسم بعد الترخيم ؛ ألن األوزان                  

، وشرح اللمع البـن     ١/٣٦٧ ، والتبصرة    ١/٣٥٩انظر األصول   . يعترب فيها األصل ال ماصارت إليه بعد احلذف       

، وشرح الكافية للرضي    ٣٠١-١/٣٠٠، وإيضاح ابن احلاجب     ٥٧٩-١/٥٧٧، والنكت لألعلم    ١/٢٨٨برهان  

 .٤٢٦-٣/٤٢٥، وشرح التسهيل البن مالك ٣/٥٩ واالرتشاف ١٥٣-١/١٥٢

انظـر شـرح    .  يدي و دمو ، حِذف آخر االسم ختفيفاً وصار ما قبل احملذوف حرف إعراب              ))دٍم(( و   ))يٍد((أصل  ) 3(

  . ٢/٤٤٥ ، وشرح الكافية البن احلاجب ٢/٢٢، وشرح ابن يعيش ٢/٧٥٠اجلمل البن خروف 

:  ، وعلى الثاين   ))ونَنب((ى بـ   ملسم يف ا  ))ونب يا(( و   ))موثَ ويا(( و   ))قرِه يا(( و   ((: ومتام نصه . ٧٧املفصل ص   ) 4(

  . ))ينب يا(( ، ))مييا ثَ(( و ))يا هرق(( و ))حار يا((
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)) ويا ِهرقْلُ   )١( بسكون القاِف    ))قلُه ِهرومِ       إذ أصِلٍك من ملوِك الرم وهو   ، اسم ،

  .أولُ من ضرب الدنانري اِهلرقِْليةَ

  .مضموماً ما قبلها، فتبقَى الواو ثابتةً   يف ثَمود))وياثَمو((

به ليفْهم أنه ال فَرق بين الواِو الزائـدِة         / أ٤٢/ ، وإمنا مثَّلَ     ))يا ثَمو (( مثْلُ   ))ويا بنو ((

 اليت ليست كَـذلك ،      ))ثَمود((واِو   و،   ))بنونَ((كواِو  ،على الكلمِة والدالِة على اجلمعيِة      

ليعِلمك أنَّ الترخيم يف ِمثِْل ذلك ال جيوز إال بشرِط          ؛   )))بنونَ(يف املسمى بِـ  ((: وإنما قال 

  .العلَِميِة

: ، كما تقولُ    بضم الراءِ  ))يا حار ((:  وهي اللغةُ الثانيةُ تقولُ    ))وعلى الثاين ((:  وقولُه  

)) يا غالم(( )٢(    هكذا ِضعو ه اسمو .، وكأن :)) قيا ِهر((  ِالقاف كما تقـولُ     بضم ، :))  يـا

رملَها            بقَلِْب الواِو ياءً   ))ويا ثَمي ((:و .))عقب آِخره واو بمعر ليس يف كالِمهم اسم ه؛ ألن

 على  ))دلٍْو((، جمع    ))أَدٍل((، ونظريه     حكْم نظِريه يف التصريفِ    )٣(، فوجب أنْ يلْقَى      ضمةٌ

، فقَلَبوا الـضمةَ كـسرةً،       رفضوه لعدِم النظِري والثِّقَلِ   ، ولكنهم    ))أَدلُو((، وأصلُه    ))أفْعٍل((

ـ ))ٍلأَد((، فصار اللفظُ به      فانقلبت الواو ياءً   وكـذلك القـولُ يف     ،   ))قاٍض(( و   ))غاٍز(( ك

؛ ألفاً ، فقلَبت الواو     ))كَرواٍن(( يف   ))كَرا((: ، ولذلك قلت   ِ  فالبد من الرِد إىل النظائر     ))بنونَ((
                                                 

: ِهرقْل وِسبطْر حبذف حرفني ، فتقول       : خالف الفراُء يف االسم الذي قبل آخره ساكن ، وذهب إىل أن ترخيم حنو               ) 1(

))   (( ، و  ))يا ِهرياِسب((    األدواِت ، يعين احلروف ، حنو   وإمنا كان كذلك  :  ، قال بهلئال يش  :)) عملْ((  و))نأج(( ،

   . ))من (( ، ))كم((: واألمساَء غري املتمكنة حنو 

وهو قولٌ واٍه ؛ ألنا اتفقنا على أن املرخم الذي قبـل آخـره              ((:        قال ابن يعيش بعد أن حكى رأي الفراء السابق          

ي عليه من ضم وفتح وكسر ، وإمنا فعلنا ذلك ألنا قدرنا ثبوت احملذوف وكمال               متحرك تبقى حركته على ما ه     

االسم،  فصارت هذه احلركات كأا حشو ، وضمة البناء الذي حيدثها النداء مقدرة علـى حـرف اإلعـراب     

 .٢١/ ٢ شرح املفصل    )). .احملذوف ، وما قبل احملذوف فليس حرف إعراب فلذلك بقي على حاله من احلركة               

 .٣/١٥٨، واالرتشاف ١/١٥٣وانظر شرح الكافية للرضى 

  . ))يا سالم((يف األصل ) 2(

  . ))يبقى((يف األصل ) 3(
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،   أَقِبـلْ  ))ياقَطَـا ((: قلت )١( ))قَطوانَ((، وكذلك إذا رخمت      لتحرِكها وانفتاِح ما قبلَها   

  .))عصا((قلَبتها كما قلَبتها يف 

، فَعلَى اللُّغِة اُألوىل تحـذف اهلـاَء         )٣( ))قَمحدوةٌ((، و   )٢( ))عرقُوةٌ(( ونظري ثَمود 

  . ، ويا قَمحِدي يا عرِقي: لثانية تقولالغير، وعلى ا

   مت٤( ))طُفَاوةَ((ولو رخ(      ِعلى اللُّغِة الثانية ٍل لقْلتجر ياطُفَاُء  :   اسم)؛   أَقِبـلْ  )٥

، ولكن تبـدلُ اهلمـزةُ       ألنَّ الواو والياَء إذا كانت قبلَها ألف زائدةٌ مل يلْبثَا على حاِلهما           

  . كان قبلَ احلذِف)٦(، كما  ياطَفاو أَقِْبلْ:  لُّغِة اُألوىل تقولُوعلى ال. مكانهما

  ]من الرجز: [ ترخيٍم قولُ العجاِجما جاَء فيه ترخيم بعدوِم

  لَقَد رأى الراؤون غَير البطَِّل

  )٧(ابن اَألفضِل  أنك يامعاِو يا

، فكأنَّ االسم   )٨(] للترخيم[رد حذفُها   ووجهه مع فتِحه يف الضرورِة أنَّ اهلاَء قد اطَّ        

  .؛ ألنه قدرها آِخر االسِم ال هاَء فيه فحذف الياَء

                                                 
  . ١٥/١٩٠) قطا. ())الذي يقارب املشي من كُلِّ شيء: القَطَوانُ والقَطَوطَى  ((: يف اللسان) 1(

 ). . عرق(اح انظر الصح. اخلشبة املعروضة على الدلْو: العرقُوة ) 2(

  . ٣/٣٦٨) قمحد(اللسان . ما أشرف على القَفَا من عظْم الرأس: القَمحدوة ) 3(

  . ))دارةُ الشمِس : الطُّفَاوةُ بالضم (() : طفا(يف الصحاح ) 4(

  . ))ياطفا((يف األصل ) 5(

  . ))وكما((يف األصل ) 6(

 ، وحتصيل عني    ١/٤٥٧ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢/٢٥٠ ، وكتاب سيبويه     ١/٢٥١الرجز للعجاج يف ديوانه     ) 7(

 ، واهلمع   ٣/٣١٦ ، وبال نسبة يف اخلصائص       ٢/٣٧٨ ، وخزانة األدب     ١/٥٨٠ ، والنكت لألعلم     ٣٣٢الذهب  

  :وروايته يف الديوان . ٣/٨٦

  أنك يايزيد يا ابن األفحِل

الشعر للعجاج ميدح يزيد بن معاوية ووقع        ((: ة سيبويه    تعليقاً على رواي   ٣٣٣       قال األعلم يف حتصيل عني الذهب       

 .))يف الكتاب هكذا غلطاً

 .  ، فالتعليق على الشاهد منقول عنه ٣٣٣تتمة من حتصيل عني الذهب ) 8(
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 فإنْ قُلت  : اَألفضلِ ((:  قوِله/ ب٤٢/الياُء يف   :  هال قُلت معاويـةَ (( ياُء   ))يابن((  ،

األفضِل:  والتقدير بن عاِويد، فَ يا مها ياُء النأَن تمهوما هي ياُء  اِءتعاِويةَ((، وإنم((.  

ِم:  قلتهم لوصِف املرخكراهت مت١(. قد قد(  

بياناً: فإنْ قلت الً أوداجعلْه ب.  

قلت:ى واحدفاً،املعنه نداًء مستأنرتوإنْ قدِل وإقبالٌ عليه؛  فكذلكثٌّ لألوح هألن.  

؛   قياساً على نظِريه يف الـصفةِ      ))بطٍَّل((لَ على   ، ومجع الباطِ   مدح يزيد بن معاويةَ   

لقد  : ، والتقدير )٢(؛ ألنه يف موضِع وصِف املصدِر        ))غَيراً((ونصب  . ألنه ِمن بطَلَ يبطُلُ   

  .باِطالًرأَوا رأياً حقاًّ ال

   متةَ((ولو رخويح(( لَقُلت   :)) وي(( و )٣( ))يا حويلُّغتني على ال  ))ياح     الواو رومل تتغي ،

  .))غَزٍو((ألنها كواِو 

ـ        :  )٤(قال سيبويه     و  ))حـارثٍ ((وليس احلذف ِلشيٍء من هذه األمساِء أَلْزم ِمنه ِل

  ]من الكامل: [ ربيعةَ)٥(] بن[قال مهلِْهلُ  . ا كثرياً ؛ الستعماهل))عامٍر(( و ))ماِلٍك((

  )٦( إنا ذَوو السوراِت واَألحالِم           اِخنا يا حاِر ال تجهلْ على أشي

  .كٍْر بعد مقتِل ابِنه بجيِر بِن احلارِث القائِم حبرِب ب)٧(لحارِث بِن عباٍد يقولُ هذا ل
                                                 

  . ١٤٢انظر ص ) 1(

  . ٣٣٣وانظر حتصيل عني الذهب . ))على املصدر((يف األصل ) 2(

  . ٢٥١/ ٢وانظر كتاب سيبويه . لهوال وجه  . ))يا حيوا((: يف األصل) 3(

  . ٢/٢٥١الكتاب ) 4(

  . ٢/٢٥١تصويب من كتاب سيبويه ) 5(

 ، والنكـت    ٣٣٣ ، وحتصيل عني الذهب      ١٥٦ ، واألصمعيات    ٢/٢٥١البيت ملهلهل بن ربيعة يف كتاب سيبويه        ) 6(

بويه البن الـسريايف     ، وله أو لشرحبيل بن مالك يف شرح أبيات سي          ٢/٢٢ ، وشرح ابن يعيش      ١/٥٨١لألعلم  

 . لكثرة استعماله))حارث((والشاهد فيه ترخيم  .  ٢/٣٥

هو أبو منذر احلارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري ، سيد جاهلي حكيم وشاعر ، وأحد الفرسان املعدودين يف                     ) 7(

  . ٢/١٥٦ ، واألعالم ٤٧٣-١/٤٦٩ ، واخلزانة ٧٩معجم الشعراء : انظر . ربيعة
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فينا أَنفَةٌ وِحـدةٌ وإن  :  ، وهي اِحلدةُ عند الغضِب أي مجع سورةٍ :  ))السوارات((و

  .كُنا حلماَء

  ]من البسيط[:وقال الشاعر ـ وهو النابغةُ ـ 

  )٢( أَمثَالَها عاِم )١(] تقُولوا لَنا[وال            م صاِلحونا جميعاً إنْ بدا لَكُف

  .))عاِمراً((فرخم 

يقولُ هذا ِلبين عاِمِر بِن صعصعة، وكانوا قَد عرضوا على النابغِة وقوِمه مقاطعةَ بين       

. رضى بدالً م  ، فإنا ال ن    نا و إياهم إنْ شئتم    صاِلحو: حمالفَتهم دونهم، فقال هلم   أسٍد، و 

  ]من الطويل: [وقال امرؤ القيس

  )٣(طريف بن ماٍل ليلةَ اجلوِع واخلَصر       ناِره      لَِنعم الفَتى تعشو إىل ضوِء

  . )٥(ذف منه شيٌء  مل يحلََه مبنـزلة اسٍم وجع)٤(فرخمه ضرورةً 

  .الظَّالم:  ))الِعشاُء(( و  ،تسري يف الظالِم:  ))تعشو((و.  مدح رجالً من طَيئ

  /أ٠/٤٣ِشدةُ البرِد : ))راخلَص((و

  ]الوافرمن :[عامٍر)٦(]جمنوِن بين[ثرياً،من ذلك قولُ  هذه األمساِء ك    وقد جاَء ترخيم غِري

                                                 
  . ))وال تقوا أمثالنا((صل يف األ) 1(

، ١/٥٨١ ، والنكـت لألعلـم       ٣٣٤ ، وحتصيل عني الذهب      ٢/٢٥٢ ، وكتاب سيبويه     ٨٢البيت يف ديوانه ص     ) 2(

 . ٢/١٣٣واخلزانة 

، وحتصيل عني الـذهب     ١/٣٨٧، وشرح أبياته البن السريايف      ٢/٢٥٤، وكتاب سيبويه    ١٤٢البيت يف ديوانه ص     ) 3(

   .٤٢٠، وتذكرة النحاة ٣٣٧

 .))وعلى هذه الرواية ال شاهد فيه. طريف بن ماٍء : ويروى ((: قال ابن السريايف

 . ألنه رمخه يف غري النداء ) 4(

فلذلك جره باإلضافة ، وهذا حكْم  مارخم يف غري النداء ضرورةً عند أكثر النحويني ، ومذهب سيبويه إجـراؤه                    ) 5(

  . ٣٣٧صيل عني الذهب ص  ، وحت٢/٢٥٤انظر الكتاب  . على الوجهني 

. هو قيس بن امللَوح العامري ، صاحب ليلى ، والعاشق املـشهور           : وانون  .  وهو حتريف    ))عنترة بن ((يف األصل   ) 6(

  . ٢/٥ ، واألغاين ٥٦٣انظر الشعر والشعراء 
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  )١( خيرِت ِفينا             ِبنفسي فانظُِري أَين اِخليار       أَال يا لَيلَ إنْ

  . كما تحذف تاُء التأنيِث))ليلى(( ففحذَف أَِل

 ))بنفسي((:  وقولُه. إنْ خيرت ِفي وِفي غَِريي للنكاِح فاختاريين ففي اخليار        :  يقولُ

  . ِكأَفدي : أي

  ]الطويلمن : [)٢( وقال أَوس بن حجٍر 

كَّرنتم دعا بِت ِمن٣(........................             ِرفٍَة لَِمي  ع(  

  .س لَِمي:يريد 

  .)٤( ))داً أو مركَّباًوال يخلُوا املرخم من أنْ يكونَ مفر((: وقولُه

ِن احملذوِف  شرع يف ذكِر بيا   ،  ومن ذكِْره حكْمه    ،  ا فَرغَ من شرائِط الترخيِم      م لَ

 ،  ، فإما يترتباِن علـى احلـذفِ       ، وكان األحسن أَنْ يؤخر الكالم على اللغتني        دِرهوقَ

  .فينبغي أن يقَدم بيانه على حال املستبقَى بعد احلذِف 

  . ويعين باملفرِد هاهنا ما ليس من كلمتني

                                                 
 ، والنكت لألعلم    ٣٣٥ ، وحتصيل عني الذهب      ٢/١٥ ، واألغاين    ٢/٣٥٣البيت نون بين عامر يف كتاب سيبويه        ) 1(

 . ٢/١٥، وللبختري اجلَعدي يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف ١/٥٨٢

 ، واخلزانـة    ١١/٧٠ ، واألغاين    ٩٧انظر يف ترمجته طبقات الفحول      . أوس بن حجٍر التميمي شاعر جاهلي فحل        ) 2(

٣٨٠-٤/٣٧٩ .  

  :متامة ) 3(

                     وبعد التصايب والشباِب املكرِم...........................             

 ، والنكـت لألعلـم      ١/٣٩٠ ، وشرح أبياته البن الـسريايف        ٢/٢٥٤، وكتاب سيبويه    ١١٧     وهو يف ديوانه ص     

 . ٣٣٥ ، وحتصيل عني الذهب ١/٥٨٢

 منه حرف واحد ،     حذفأن ي   :أحدمها: فإن كان مفرداً فهو على وجهني       ((: ومتام نصه   . ٧٧املفصل ص   ) 4(

 إما زيادتان يف حكـم زيـادة         :، ومها على نوعني    أن حيذف منه حرفان   :  ، والثاين   لك كما ذكرت 

ـ   وإما حرف   ، ))طائفي(( و ))عثمان(( و   ))مروان(( و ))أمساء(( عجازأيف   ، كاللتني  واحدة صحيح وم ةٌد 

  . ))مسكني(( و ))ارعم(( و ))منصور(( :حنو  ، وذلك يف هلَبقَ
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  : فهو على وجهني ((  : قالَفإنْ كان مفرداً 

 ))مالـكٍ (( و ))حارٍث((،كما سبق بيانه يف      ))أنْ يحذَف منه حرف واحد    :  أحدمها

 اللذين يأيت ذكرمها،    )١(، اكتفاًء بضبِط قَِسيميِه       هذا الِقسم بضابطٍ   ، ومل يضِبطْ   وحنِومها

 ما هو منقسم أقساماً إىل بياِن ما ضـابطُه أَحـضر           وكذا دأَب املصنفني أن يتعرضوا يف     

  .، مث ينبهون على أنَّ ما عدا ذلك فهو القسم اآلخر وأسهلُ

الوجه الثاين أن ال يكتفَى حبـذِف  :   يعين))والثاين أن يحذَف منه حرفانِ  ((:  وقولُه

  :، على قسمني  يعين احلرفني)) مها على نوعنيو ((،  حرٍف واحٍد بل حبرفني

أنْ يكونـا يف    :   يعـين  )) حكِْم ِزيادٍة واحدةٍ   أنْ يكونا زيادتني يف   ((أحد القسمني   

  .ىل من اآلخِر ، وليس أحد احلرفني فيها بأَوالكلمِة غِري منفَك عنها أحدمها دونَ صاحِبه

 الً    : فإنْ قلتقالَ أَو وهو على  ((:  ويف الثاين .  ))وهو على وجهني  ((  :/ب٤٣/ ِلم

  .))نوعني

ا كان حقيقةُ    :  قلتِم الثاين مشتركةً يف حذِف حرفني معاً      لَمالِقس    ـهِمن لكن ، 

   مل     ، ومنه ما ليس احلرفاِن فيه كذلك        واحدٍ مايكون احلرفان فيه ِلمعىن وكأنَّ االختالف ،

، فكانا كالنوعني الداخلني حتـت       يِة احملذوفِ يقَع بني الِقسمني إال بعد االشتراِك يف كَمِ       

 فإنَّ ما حذف منه حرف مل يشاِرك ما حذف منـه             ،  القسِم األولِ  ، وهذا خبالفِ   جنٍس

  .))الوجهني(( وعبر بـ))النوعني((، فال جرم مل يعبر عنهما بِـ حرفاِن يف كَميِة احملذوِف

؛ ألنَّ   ))) طـائفي (و  ) عثمـانَ (و  ) مروانَ(و  ) أَمساَء(كاللتني يف أَعجاز    ((: وقولُه

 آخرمها ألف ونونٌ زائدان    ))عثمانُ((  و    ))مروانُ(( وبعده مهزةٌ للتأنيِث و       آِخره أِلف  ))أمساَء((

؛   بوصفٍ ))عثمانُ((، وقُِضي عليهما بذلك وإنْ ملَ يكُن         ؛ إلفادِة املبالغِة يف الصفاتِ     معاً
                                                 

ومها علـى   ((:  الِقسمني املتفرعني من قَِسيِمه الذي يحذف منه حرفان ، وقد ضبطهما بقوله            ))قَِسيميه((:يعين بقوله   ) 1(

. ))طـائفي (( و ))عثمان(( و ))مروان(( و ))أمساء((إما زيادتان يف حكم زيادة واحدة ، كاللتني يف أعجاز    : نوعني  

 . انظر التعليق السابق . ))مسكني(( و ))عمار(( و ))منصور((: ه ، وذلك يف حنووإما حرف صحيح ومدة قبل
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؛  النوِن )١(] لَألِلِف و   [ى مبثالني   ، ولَعلَّه إنما أَت    َألنَّ الغالب من حاِل األلِف والنوِن ذلك      

  . ففي آِخِره ياءان ِلمعنى النسبِة))طائفي((وأما  .الختالِف حاِل مامها فيه

 أمساُء(فـ: فإنْ قلت ( اله أَفْعنزو   مجع ))ٍماس((   ،    ُثي به املؤنمس)ه يف   )٢ذَكَر فِلم ، 

  .، ومانع صرِفه التأنيثُ والعلَِميةُ ))عماٍر((؟ بل هو كـ آِخره زيادتاِنما 

ى          : قلتمن حيثُ املعن من حيثُ اللَّفِْظ ، بعيد ظاهر بذْهقـال     هذا م ولذلك ،

  ، ، انقلبت واوه مهزةً على غِري قياسٍ       من الوسامةِ .  )٣()فَعالَء( وزنه   ))أمساَء((إنَّ  :  سيبويه

، ورجـح    ؛ إذ اجلمع نادر أَعالماً للمؤنثِ       وهذا أَقْرب  حد ، و:   وأَصلُه ))أَحٍد((كما يف   

سيبويه مراعاةَ هذا األصِل وإنْ أَفْضى إىل قَلِْب الواِو على غريِ قيـاٍس لكثـرِة التـسميِة                 

  )٤(. بالصفاِت وِقلَِّتها يف اجلموِع

  ]من الكامل: [ قال الفرزدق

وسبحيت مِطيإنَّ م ورأَِس             ةٌياميها مل يباَء ورو اِحلبجر٥( ت(  

 )٧( من ِزيـاٍد     )٦(كان الفرزدق قد قصد املدينةَ مستِجرياً ِبسعيِد بِن العاِص          / أ٤٤/

  ]من الوافر: [، فقال  عنده)٨(فامتدح سعيداً ومروانُ 

                                                 
 . تتمة يستقيم ا الكالم ) 1(

  . ٣٣٨قاله األعلم يف التحصيل ص ) 2(

  . ٢/٢٥٨الكتاب ) 3(

  . ١/٣٠٢انظر اإليضاح البن احلاجب ) 4(

، ١٧٧ ، واللمـع     ١/٤٢٢ته البـن الـسريايف       ، وشرح أبيا   ٢/٢٥٧ ، وكتاب سيبويه     ١/٣٨٤البيت يف ديوانه    ) 5(

  . ٢/٢٢، وشرح ابن يعيش ٢/٣١٣،   وأمايل ابن الشجري ٣٣٦ ، وحتصيل عني الذهب ١/٣٦٩والتبصرة 

هو سعيد بن العاص بن أمية ، صحايب ، واله عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ على الكوفة ، وواله معاوية على املدينة ،   ) 6(

  . ٣/١٠٧ترمجته اإلصابة انظر يف . هـ ٥٩تويف سنة 

   . ٦/٣٥٦انظر يف ترمجته وفيات األعيان . هـ ٥٣هو زياد بن أبيه ، واله معاويةُ على العراق ، تويف سنة ) 7(

انظر يف ترمجته   . هـ  ٦٥هو مروان بن احلكم ، خليفة أموي ، وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم املروانية تويف سنة                 ) 8(

  . ٦/٢٥٧اإلصابة 
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  االاَألمر باملكْرِوه ع إذَا ما                  ترى الغر اجلَحاِجح ِمن قُريٍش

ـَّهم يرونَ ِبِه اِهلالال             نَ إىل سـعيٍد     ِقيامـاً ينظُـرو   )١( كأن

، فلمـا    ، فغِضب مـروانُ    ال واِهللا ِقياماً  :  ، فقال   يا غالم  ))قُعوداً((:  فقال مروان 

      ه الفرزدقإىل مروانَ باملدينِة قصد راألم مروانُ له كتاباً إىل عاِمله     ، فكت  صار ِريـه    بغي ،

:  على ذلك ، فكَتـب للفـرزدِق   ، فلما انصرف نِدم مروانُ أنْ يعاِقب الفرزدق إذا أتاه    

  ]الكاملمن [

  إنْ كُنت تاِرك ما أمرتك فَاجِلِس              قُلْ ِللفَرزدِق والسـفَاهةُ كاسِمها

ـِت املواعم                إنـها مرهوبـةٌودِع املِدينـةَ يـَة أو ِلب   )٢(قِْدِسد ِلمكَّ

فقال الفرزدق :  

  .البيت  ........ يامرو إنَّ مطييت 

لَ:  وقال األعلمكاً مستنِجزاً مرحعليه اجلائزةُ قال هذا م طَأَت٣(ا أَب(.  

،   العطَاءُ  :))اِحلباُء((و. )٤(اليت يمتد سيرها  :   وقيل ،  اليت يمتطى ظهرها    :))املَِطيةُ((و

هفْسن لَ الناقةَ راجيةً للِحباِء وهو يريدب((و .وجعالر((  :املالك ديهنا الس .  

))مروانُ إنَّ مِطييت((: ويروى  
)٥(.فيه إذْ ذاك وال شاهد  .  

دمن البسيط: [ وقال لَِبي[  

  )٦( إنَّ احلَواِدثَ ملِْقي ومنتظَر          ِمن حدٍث سم صبراً على ما كَانَ   يا أَ

                                                 
  . ٦/٣٤٧ ، واخلزانة ٢/٧٥٩ ، وشرح اجلمل البن خروف ٧١-٢/٧٠لبيتان يف ديوانه ا) 1(
  . ٦/٣٤٨ ، واخلزانة ٢/٧٦٠ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢٤١البيتان يف احللل ) 2(
  . ٣٣٦التحصيل ) 3(
 ) . مطا(انظر الصحاح ) 4(
  . ٢/٧٦١ ، وشرح اجلمل البن خروف ١/٣٨٤انظر هذه الرواية يف ديوانه ) 5(
يب زبيد الطـائي  وأل،٥٨٥،والنكت لألعلم ٣٦٩، والتبصرة ٢/٢٥٨تاب سيبويه  ، وك٣٦٤البيت للبيد يف ملحق ديوانه ص     ) 6(

 . ٢/٧٥٨، وشرح اجلمل البن خروف ٢٣٦ ، واحللل ١/٣٧٥يف ، وشرح أبيات سيبويه البن السريا١٥١يف ملحق ديوانه 
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  اً((ذَكَّرلِْقيظَراً(( و   ))متنم((     عن ومها خرب ))احلوادِث((   ه أراد؛ ألن   :   لِْقيها حاِدثٌ مِمن

قد وقَع دعب قَعمل ي نتظَروحاِدثٌ م ،.  

    ه وقد قال ابنرـا           )١(:  خروٍف وغَي رثيٍة يمن ِقطْع ٍد الطائييبأليب ز إنَّ البيت 

، ويعزي أُمه أمساَء ، وكـان يف          بِن اخلطَّاِب رضي اُهللا عنه      بن عبِد اِهللا بِن عمر     عبيد اهللاِ 

  . جيِش معاويةَ فقُِتلَ يف ِصفِّني

  .على املصدِر/ ب٤٤/ منصوب ))صبراً((و

  . مايقَع على اإلنساِن من النوائِب :))احلَواِدثُ((و

وقد جعلَ سيبويه زيادتي التثنيِة واجلمِع الساِمل من فَصِل ما ِزيدا معـاً كـاأللِف               

 وال ياًء قد كانت لَِزمت قَبلَ       )٢(من ِقبِل أنَّ النونَ مل تلْحق واواً        ((:  والنون يف مروانَ قال   

 ِسوى  ))بنونَ(( من حيثُ إنه ال يحذف من        ))بنونَ(( و   ))مسِلمونَ(( فرق بين     مث .)٣( ))ذَلك  

  .)٤( إذْ لو حذفت الواو والنونُ مل يبق بعد احلذِْف ثالثةُ أحرٍف  ؛النوِن

لُ من حيثُ كَأَنَّ األلف يف التثنيِة والواو يف اجلمِع ينفص         ،  قالَه سيبويه نظَر     ويف ما 

  )٥(. كُلُّ واحدٍة منهما عن النوِن

، وأَِلف التثنيـِة وواو       وحنِوه ِزيدا معاً ِملعنى واحدٍ     ))طائفي((ومن قالَ بأنَّ زيادتي     

    غايرى يِله   ما أُيت  )٦(اجلمِع ملعنوِن َألجبالن          ثنيِة، والواواللِة على التللد أُِحلقَت فإنَّ األلف ،

، علـى   )٧(، والنونُ ِعوض عن احلركِة والتنويِن اللذين كانا يف املفرد            لى اجلمعِ للداللة ع 

                                                 
 . انظر التعليق السابق ) 1(

  . ))واو((يف األصل ) 2(

  . ٢/٢٥٩انظر الكتاب . أي أن الزيادتني زيدتا معاً) 3(

 . . السابق والصفحة نفسها) 4(

 . ال وجه هلذا االعتراض ؛ ألن كالم سيبويه ال حيتمل مافهمه الزملكاين منه ) 5(

  . ))تغابر((يف األصل ) 6(

 .١/٢٨٩قاله ابن برهان يف شرح اللمع ) 7(
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؛ إذ كيف احتَدا يف القَصِد مع القَطِْع بافتراقهمـا، وإنْ            رأي سيبويه ال يصح ِعنده أيضاً     

الزيادتان يف حكْم    ما فيه    ، فإنَّ من جملَةِ   )١(كُنت أَرى هذا التعليلَ غري مستقيٍم من أَصِله         

، فإنَّ  ، كحمراَء وليستا مبعىن واحٍد )٢(الزيادِة الواحدِة ما يف آِخِره ألف التأنيِث املمدودةُ        

، فالوجه ماقدمته يف تفسِري     )٣( ، واأللف قبلَها مجتلَبةٌ للمد     اهلمزةَ مبدلَةٌ عن ألِف التأنيثِ    

   )٤(. يادِة الواحدِةالزيادتِني اللتِني يف حكْم الز

 يريد باملَدِة الواو والياَء اللتِني قَبلَهمـا        )) وإما حرف صحيح ومدةٌ قَبلَه     ((:  وقولُه

، والبد من هذه الضِميمِة وإال ورد        ، واألِلف كذلك   حركةٌ من ِجنِسهما، ومها زائدتان    

؛ / أ ٤٥/  ، وترخيمه حبذِف الداِل ال غَير     ))منقَاد(( و   ))ارمخت((، و   اسم رجلٍ  ))معتاد((عليه  

     ِليمنقِلبةٌ عن حرٍف أص ه     ألنَّ األِلفنز٥(؛ إذْ و(  :  َلعافْت)وأصلُه )٦   :وتعمد     ـادمن ع ، 

  فاأللف ، ودعالكلمةِ  ي احلرفانِ     عني ِذفها الزيـادتني     ، وإمنا حبهما أشاللـتني يف    ؛ ألن 

، والثاين طَرف    ، وألنَّ اُألوىل زيادةٌ كأُولَى ثَمةَ      حكِْم الزيادِة الواحدِة من حيثُ التالزمِ     

، فإنها أحق باحلذِْف     ، وألنه ال يحسن حذْف الطَّرِف مع إبقاِء الزيادِة قَبلَه          كالثانيِة ثَمةَ 

  .فتعين حذفُهما مجيعاً،  ألنها وسطٌ  ؛ دونه وال وجه حلذِف الزيادِة ،لثقَِلها

                                                 
 . كون الزيادتان مبعىن واحد أي أنه ال يشترط أن ت) 1(

  . ))املمدود((يف األصل ) 2(

 جمتلبتان معـاً يف     ))صحراء(( ، وذهب ابن احلاجب إىل أن األلفني يف          ١/٢٨٩هذا رأي ابن برهان يف شرح اللمع        ) 3(

  . ٢/٤٤٠شرح الكافية . أصلهما ملعىن واحد وهو التأنيث

نفك عنها أحدمها دون صاحبه ، وليس أحد احلرفني فيهـا بـأوىل مـن               أن يكونا يف الكلمة غري م      ((: يعين قولَه   ) 4(

  ١٥٦ص . ))اآلخر

  . ))اعتاد((يعين وزن ِفعِله ، وهو ) 5(

  . ))افعل((يف األصل ) 6(
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، ويا ِسيب،    يا بخت  :حنو مسِني ِبكَماِله وإنْ كان مركَّباً حِذف آِخر اال      ((: وقولُه

ألنه زيادةٌ لَِحقت اآلِخـر،     ؛   )٢( وإمنا حِذف اآلِخر بكماِله      )١( )) ، ويا خمسةَ   ويا عمرو 

 أُغَير  أال ترى إذا حقَّرته لَم    : ليلُ، قال اخل    وفُِتح له ما قَبلَه كتاِء التأنيثِ      ، وليس من اَألول  

 الذي يلي اهلاَء يف التحقري عن حاِله اليت كان عليها قبلَ             ، كما مل أُغير    احلرف الذي يليه  

  االسم حقَّرٍة((، وذلك قولُك يف      أنْ يرمت(( : مرةٌتي    وكـذلك    اِء واحـدةٌ  ، فحالُ الـر ،

:  واحد أيضاً، فيقالُ   وحكْمها يف النسبِ  : قلت. )٣(موت   حضير ))حضرموت((التحقري يف   

 ، ليعكما يقالُ ب :كِّيمع املض        م على هذا املضاف ِردوال ي ،  ه ال     اِف إليه ألنمنا أنا قد قد

مخرعلى    )٤(ي ز الترخيمجومل ي ،      حده، بل على ما اتِد إعرابمثلُه      املتعد لفظي كْمه ح؛ ألن .

 قبلَ أنْ   ))ةَسخم((؛ ألنها تلك اهلاُء اليت كانت يف          هاًء يف الوقفِ   ))مسةَخ((وتقلَب التاُء يف    

))مسِلمتين(( وكذلك لو مسيت رجالً ))عشر((تضم إليها 
  .يا مسِلمه: ِف قلت يف الوق)٥(

                                                 
ـ  واملسم ))سيبويه(( و   ))عمرويه(( و   ))خبت نصر ((يف   ((:  ومتام نصه  ٧٧املفصل ص   ) 1( . ))مخـسة عـشر   ((ى ب

يم العلم املركب تركيب مزج ، فاجلمهور على جوازه مطلقاً ، ومنع أكثر الكوفيني ترخيم مـا                 واختِلف يف ترخ  

 إن كان مركباً تركيب املزج ((: وقال أبوحيان .  ، ومنع الفراء ترخيم املركب من العدد إذا مسي به           ))ويه((آخره  

 عن العرب أا مل ترمخه البتـة ، وإمنـا           فاملنقول. . معد يكرب فالذي يقتضيه القياس أنه ال جيوز ترخيمه          : حنو  

 ، واألصـول  البـن الـسراج         ٢/٢٦٩وانظر كتاب سيبويه    . ٣/١٥٤االرتشاف   . ))رمخه النحويون بالقياس    

، ٢/٧٧١ ، وشرح اجلمل البن خـروف        ٢/٣٠٥ ، وأمايل ابن الشجري      ١/٣٧٢ ، والتبصرة    ٣٦٣-٢/٣٦٢

  . ٣/٨٢ ، واهلمع ٤/١٠٩ح  ، والتصري٢/٢٣ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٧٠والتخمري 

هذا رأي البصريني ، ومنعه ابن كيسان ؛ ألنه يلتبس باملفردات ، وذهب إىل أنه حيذف منه حـرف أو حرفـان،                      ) 2(

  .وأجيب بأن اللبس يزول باالنتظار.  ياحضرم يف حضرموت ، ويا بعلب يف بعلبك : فيقال

. يا سيبوا : ف منه إال اهلاء خاصة مث تقلب الياء ألفاً ، فيقال يف سيبويه            إىل أنه ال حيذ   ) ويه(     وذهب الفراء يف ما آخره      

 .  ، واملراجع املذكورة يف اهلامش السابق٨٣-٣/٨٢ ، واهلمع ٣/١٥٥انظر االرتشاف 

  . ٢/٢٦٧الكتاب ) 3(

  . ١٤٢، ١٣٦-١٣٥انظر ص ) 4(

والنص مجيعه منقول بتصرف من كتاب      . ))سلَمتني(( ٢/١٧ويف التعليقة أليب على      . ))مسِلِمني((يف كتاب سيبويه    ) 5(

 .  ٢٦٩-٢/٢٦٨سيبويه 
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   على حذِف       : فإنْ قلت صفما بالُ سيبويه ن)) رشلَهـا يف        )) عمع األلِف الـيت قَب  

)) رشاثْنا ع((  ٍلجذف اهلاَء من        امساً ِلرحومل ي ،))َ(( مع   ))مخسةرشمـع أنَّ   / ب٤٥ / )١( ))ع

  ؟ كُلَّ واحدٍة من اهلاِء واأللِف زائدةٌ على الكلمة

٢( قلت( :   هتبش)) رشع (( ِب وِن  ن)) سِلمنيونَ مع اليـاِء الـيت         )) ملِْقي النت وأنت 

ةٌ على م مفتوحةٌ أو مضمو)٣(، ثُم النونُ  مع األلِف اليت قبلَها )) عشر ((قبلَها، وكذلك تلِْقي    

  .اللُّغتني

  . لصاِد وفَتِحه بتشديِد ا))نصر((و. )٤( بضم التاِء ))بخت((و

 ِلتعرف أنَّ الترخيم اليدخلُ املركَّب إال إذا        )) واملُسمى خبمسةَ عشر   ((:  وإمنا قال 

  . ، خبالِف ما فيه تاُء التأنيِث  كان علَماً

))، فال يرخم   ، وبرق نحره   تأبطَ شراً :  وأما حنو  ((:  وقولُه
 إمنّا  َألنَّ الترخيم ؛   )٥(

  .)٦(يدخلُ ما غيره النداُء

                                                 
 .٢٦٩-٢/٢٦٨الكتاب ) 1(

  . ٢/٢٦٩هو قول سيبويه يف الكتاب ) 2(

  . ))اثن((يعين نون ) 3(

  . ))الياء((يف األصل ) 4(

لَه عن سيبويه ، فقـال يف       وهو مذهب مجهور النحاة ، وذهب ابن مالك إىل جواز ترخيمه ، ونقَ            . ٧٧املفصل ص   ) 5(

وأكثر النحوين مينعون ترخيمه ، ألن سيبويه منع ترخيمه يف باب الترخيم ، ونص يف               (( : ٣/٤٢٢شرح التسهيل   

  . ))ورتب على ترخيمه النسب إليه. يا تأبطُ :  ))تأبط شراً((باب النسب على أن من العرب من يرمخه ، فيقول يف 

وإذا كان للمجتهد يف مسألة واحدة نصان متعارضان         ((: زهري على كالم ابن مالك بقوله             وعلق الشيخ خالد األ   

يف بابني ، فالعمل على املذكور يف بابه ، ألنه بصدد حتقيقه وإيضاحه ، خبالف ما يذكر يف غري بابه ، فإنه مل يعِنت                        

.  ))  رجع عن أحدمها ، ومل يكن هنالك تـاريخ         به كاعتنائه باَألول ؛ لكونه ذُكر استطراداً ، هذا إذا مل يثبت أنه            

، ٢/٢٣ ، وشـرح ابـن يعـيش         ١/٣٧٠، والتخمري   ٣/٣٧٧،  ٢/٢٦٩، وانظر كتاب سيبويه     ٤/٩٧التصريح  

 . ٣/٨٣، واهلمع ٣/١٣٥٢ ، وشرح الكافية الشافية ملصنفها ١/٣٠٣وإيضاح ابن احلاجب 

  . ٢/٢٣وانظر شرح بن يعيش . ٢/٦٩هذا قول سيبويه يف الكتاب ) 6(
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:           )١(لو رخمت هذا لرخمـت رجـالً يـسمى ِبقَـوِل عنتـرةَ               ((:  قال سيبويه 

  ]من الكامل[

  )٢(...............      )) يادار عبلَةَ باِجلواِء تكَلَّمي

  .  اسم موضٍع))اِجلواُء((

ُء الثاين من    :  قلتاستثقاالً من املضاِف إليه     اجلُز ِة      اجلملِة أكثرتمه ليس من ت؛ ألن

، وإذا مل يرخم املضاف إليه فأَحرى أن ال يرخم            بل حممولٌ على األوِل بعد كَماِله      األوِل

ـ      وكان من حقِّه أن يذْكُر ذلك عند      . )٣(الثاين من اجلملةِ   ر  ِذكِْر شرائِط الترخيِم كما ذَكَ

 املضاف.  

                                                 
  . ٢/٢٦٩وصوابه من كتاب سيبويه  . ))قول((يف األصل ) 1(

  :متامه ) 2(

  .وِعِمي صباحاً دار عبلةَ واسلَِمي ...........................                        

، ١/٤٣٠، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف       ٩/٢١٢، واألغاين   ٢/٢٦٩، وكتاب سيبويه    ١٨٧    وهو يف ديوانه ص     

 .٦/١٦٩ ، ١/٦٠واخلزانة 

 وحنو ذلك فال يرخم ؛ ألن       ))ذَرى حباًّ (( و   ))برق حنره (( و   ))تأبط شراً ((فأما  (( : ٢/٥٤٩قال السخاوي يف املفضل     ) 3(

  . ))هذه مجل قد عِملَ بعضها يف بعض ، وهي تحكى على ما هي عليه ، والترخيم يبطل احلكاية
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  ]حذف املنادى[: فصل

  .)١( )) يا بؤس ِلزيٍد:  وقد يحذَف املنادى فيقالُ (( 

ـ  ِوي ناداه قَ ؛ ألنه لَما      يف املعىن  )٢( عوالً ، وإنْ كان مف     مؤِذناً بِقلَِّة ذلك   ))قَد((أتى ب

،  حذَف إذا اشتهر شـأنه    ، وإنما ي   ، وتلك حالٌ ال يحسن معها احلذف       تعلُّق قَصِده به  

إنَّ احلـذف   : وإذا كانوا ال يرخمون إال ما اشتهر أَمره فاحلذف أحق بذلك ، حتى ِقيلَ               

، وكأنـه رِفـض فيـه        لَ للتنبيِه ارد  ، ويجع  اجتاهه أن ينسِلخ حرف النداِء عن النداء      

د٣(القَص(. 

 فإن قلت  : ال قُلْتفه  :)) سؤناد )) بأ٤٦: /ى ، كما هو يف قوِل النابغِة الذبياين        م /

  ]من البسيط[

ب ِنقالَتعامٍر خالُوا ب وٍد ينِل أَس سؤاراً َألقواِم                 يابرِل ضه٤(لْج(  

  .  ، وأَقْحم الالم توكيداً لإلضافة ى مضاف مناد)٥(فنصبه َألنه 

نُ   إ:  قُلتونما ين))سيف الضرورةِ   ))بؤ مضراه يف قـوِل           ويجِري مه لو أُجعلى أن ،

، وساغَ االبتداُء بـه وإنْ       ))ِلزيٍد(( على االبتداِء وخربه     ))بؤس(( لكن رفْع    )٦(النابغِة لَنصبه   
                                                 

  :، ومن أبيات الكتاب  لزيد بؤسيا قوم:  مبعىن ((: ومتام نصه. ٧٧املفصل ص ) 1(

 .  ))  من جاِر على مسعانَاحلونَ             والصمِهلِّ كُقواِم واَأل اِهللاةُنع                   يالَ

  . ))مقدراً((: كذا يف األصل ، ولعل الصواب ) 2(

  . ١/٣٧١انظر التخمري ) 3(

، وسر صناعة   ١٥٢/ ١ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٢٧٨ ،   ٢٠٧/ ٢كتاب سيبويه     ، و  ٨٢البيت يف ديوانه ص     ) 4(

 ، واإلنـصاف    ٣٣٢/ ٢ ، وأمايل ابن الشجري      ٢٤٣ ، واحللل    ٣٤٤ ، وحتصيل عني الذهب      ٣٣٢/ ١اإلعراب  

  . ٣/٤٠ ، واهلمع ٥/١٠٤ ، ٣/٦٨ ، وشرح ابن يعيش ٣٣٠/ ١

  . ))ال((يف األصل ) 5(

 ،  ١/٥٩٨، والنكـت لألعلـم      ٢/٢٧٨انظر كتاب سيبويه    .  منادى مضاف ، والالم مقمحة للتوكيد        ألنه حينئذ ) 6(

. )) لو لَم يكن حمذوفاً لوجب نصبه ألنه حينئذ مشِبه للمضاف من أجل طوله             ))يابؤس لزيد ((: وقال ابن احلاجب    

  . ٢/١٥٠األمايل 
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  كأنه نبه مخاطَباً على      )) لَك يا ويح (( و   ))يا ويلٌ لَك  ((:  )١(وحِكي.  كان نكرةً ألنه دعاءٌ   

  .دعاِئه

، والـدخوِل يف     يريد ما كان ِمن عزِم بين عامٍر على قوِمه يف مقاطَعِة بين أسـدٍ             

  .، فجهلَهم يف ذلك ِحلِْفهم

  . تاِركُوا وقاِطعوا))خالُوا((ومعنى 

 بصاراً((ونرِل))ضعلى احلاِل من اجله .  

  .ا أبأَس اجلَهلَ على صاِحِبه وأَضره لهم:  واملعىن

  ]من البسيط: [ وما أنشده سيبويه من قوِل الشاعِر

 ةُ اِهللا واألقواِم كُلِِّهمنجاِر             يا لَع انَ ِمنعمونَ على ساِلح٢(والص(  

  .حمذوف فيه املنادى أيضاً لداللِة حرِف النداِء عليه

، ولو أَوقَـع      باالبتداءِ ))اللَّعنة((؛ وِلذلك رفَع      لَعنةُ اِهللا على سمعانَ    يا قوم : واملعىن

؛ ألنـه     فَحمالً على محلِّ اسِم اِهللا تعـاىل       ))الصاحلونَ((ومن رفَع   .  النداَء عليها لَنصبها  

اللَّعنِة   يكُونَ معطوفاً على   ، وقد جيوز أنْ    أَعجبين ضرب زيٍد وأخوك   :  فاعلٌ، كما تقولُ  

وِمما حِملَ فيه على املَحلِّ     .  ويكُونُ مما حِذف فيه املضاف وأُعِرب املضاف إليه بإعراِبه        

  ]من الكامل : [)٣(قولُ أيب منصوٍر الكاتِب 

 )٤(اِن أنْ يأِسروا العيوق والدبر  وكأَنهم يبغونَ يف تلك الذُّرى         

                                                 
:  ، وفيـه   ١/٣٧١ ، والـتخمري     ٢/٢٤ر شرح ابن يعيش      ، وانظ  ٢/٢١٩الكتاب  . حكاه سيبويه عن أيب عمرو      ) 1(

 .  وهو حتريف ))ياويلٌ لك(( بدالً من ))تأويل ذلك((

، والتحـصيل   ١/٣٦٠، والتبـصرة    ٢/٣٧، وشرح أبياته البن السريايف      ٢/٢١٩البيت بال نسب يف كتاب سيبويه       ) 2(

  . ٢/١٤٩يل ابن احلاجب ، وأما٤٠، ٢/٢٤، وشرح ابن يعيش ١/١١٨، واإلنصاف ١/٥٦٣، والنكت ٣٢١

انظـر يف   . هـ  ٤٦٥هو علي بن احلسني بن علي بن الفضل الكاتب ، شاعر عباسي جميد من الكتاب ، تويف سنة                   ) 3(

  . ٥/٨١ ، واألعالم ١/٣٥٩وفيات األعيان : ترمجته 

  . ))الذُّرى(( مكان ))الربا((وفيه  . ١/٣٧٢البيت له يف التخمري ) 4(
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  فَضران((فخبالد(( )١(     ِّلحالً على ممح ))وِقيها  ))أنْ((؛ ألنَّ   )٢( ))العـدِل بعمع الِفع 

/ ب٤٦/ ولـيس .  مباشرةَ العيوقِ :   وكأنه قال  ))العيوِق((يف تقديِر املصدِر املضاِف إىل      

  .ىن بمثَ))الدبرانُ((

  .أو على إضماِر املضاِف،  ))اَألقواِم (( بالياِء فعطْف على ))نيوالصاِحل((:  ومن قالَ

إنَّ :  )٤( ، وقـد ِقيـلَ     ، والفتح أشهر    رِوي بكسِر السني وفَتِحها    )٣( ))معانُسِ((و

  .)٥(، وعليه السمعاِنيونَ  الروايةَ بالكَسِر

  )٦(. ِن عبِد العزيِز رِحمه اُهللافيه قرب عمر ب:   قيلَ))معانَديرسَِ((و

  .على ِجيرِته:  حالٌ أو متييز ، أَي )) جاِرنِم((و

 :، والتقدير هي قراءةُ الكسائي. )))٧(﴾يا اسجدوا  &Ÿωr ﴿:  ويف التنزيِل ((:  وقولُه

Ÿωr&وادجيا هؤالِء اس   ٨(، وكذلك( على تِقف ))يا((ِدئتبمث ت   :))وااسدمهزِة ))ج مبض 

                                                 
 ) . دبر (٤/٢٧١ جنم بني الثريا واجلوزاء سمي بذلك ألنه يدبر الثريا ، أي يتبعها اللسان :الدبرانُ ) 1(

)2 (  وقيي بذلك ألنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا                 : العماللسان . كوكب أمحر مضيء حبيال الثريا يف ناحية الشمال س

 ) . عوق (١٠/٢٨٠

 هذا  ))مسعان((و  . يقال بكسر السني وفتحها ، وهو دير بنواحي دمشق          :  مسعانَ   دير (( : ٢/٥١٧يف معجم البلدان    ) 3(

وانظر الروض املعطار   .  ))إنه مشعون الصفا ، واهللا أعلم       : الذي ينسب الدير إليه أحد أكابر النصارى ، ويقولون          

   . ٢٥١ص 

  . ١/٣٧٣قاله اخلوارزمي يف التخمري ) 4(

  . ٧/١٣٨انظر األنساب للسمعاين .  بفتح السني بطن من متيم ))السمعانيني((وهم غري ) 5(

 .  ٢٥١ ، والروض املعطار ٢/٥١٧انظر معجم البلدان ) 6(

 ωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï%©!$# ßlÌøƒä† u™ó=y‚ø9$# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ﴿:  من سورة النمل واآلية بتمامها ٢٥من اآلية ) 7(

ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ tβθàøƒéB $tΒuρ tβθãΖÎ=÷èè? ﴾  قرأ ابن عباس وأبوجعفر والزهري والسلمي واحلسن ومحيد والكسائي ،

  . ٨/٢٢٩البحر احمليط . بتخفيف الالم ، وباقي السبعة بتشديدها 

     على  وقففإذا خفَّ ((:  ٣/٣٥١قال الزخمشري يف الكشاف .  يعين على هذه القراءة ، وهي قراءة التخفيف) 8(

 مث ابتدأ ﴾يا  &Ÿωr ﴿ على ف  وإن شاء وقَ﴾وا دج يا اسŸωr& ﴿مث ابتدأ ] ٢٤: النمل  [﴾ون دته ال يمهفَ ﴿

﴿اسجوا د﴾وإذا شد دإال على  مل يقف ﴿الع ِشر٢٦النمل  [﴾يم ِظ الع.[  
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وعلى ، )١(﴾ ãΝèδ â™!$yγx¡9$# (Iωr& öΝßγ¯ΡÎ ﴿ى هذا هي لالستفتاِح ِمثْلَها يف  عل))&Ÿωr((و، الوصِل

:  ، والتقدير  النافيِة))ال((، و   الناصبِة الفعلَ)٢( ))أَنْ(( مركَّبةً ِمن )) &ωr ((قراءِة الباِقني تكونُ 

  . يسجدوا&ωr   )٣(، فَهم ال يهتدونَ إىل عاقبِة  سبيِلفَصدهم عن ال

                                                 
 .  من سورة البقرة ١٣من اآلية ) 1(

  . ))أنّ((يف األصل ) 2(

 .  األصل غري واضحة يف) 3(
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  ]املنصوب على التحذير[: فصل        

  )١(.)) إياك واَألسد:  وِمن املنصوِب بالالزِم إضماره قولُك يف التحذيِر ((       

ذِّر يرى مشارفةَ وقوِع إنما حِذف الفعلُ يف هذا الباِب أَعِني باب التحذيِر؛ ألنَّ احمل  

، ثُـم إذا     ما يحـذَّر   حذَّره ِمنه حتى لو اشتغلَ بذكِر الِفعِل املضمِر لَوقَع يف          ما ذَِّر يف احمل

:  وهذا اإلضمار على ضـربني    .  اَألسد اَألسد :  تناهى اخلوف من احملذَِّر منه كَرره حنو      

ومساعي قياسي.  

، أو جمروراً حبرِف     ماكان احملذَّر بعده احملذَّر منه مذكور معطوفاً بالواوِ       :  اسيفالقي

أَصـلُه   ((:  ، قال شـيخي    ، وعن اَألسدِ   ، وإياك من األسدِ    إياك واَألسد :  اجلر كقولك 

]كحهما يف            )٢(] نبين عمجيٍء واحٍد مل يأنَّ الضمريين إذا كانا ِلش االتصاِل إال يف    ، غري 

:  ، فـصار   ، فوجب لذلك أن يؤتى بالنفِْس بدالً عـن املنـصوبِ           باِب أفعاِل القُلوبِ  

]ح٣(]ن(   كفْسفْسِ   / أ٤٧/ نإلبداِل الضمِري بـالن الفعلَ زالَ املوِجب ذَفا حه لَمإن ثُم ،  ،

، فوجب   الً ِلعدِم ما يتِصلُ به    نُ ضمرياً متصِ  ، غَير أنه ال يكو     فعاد إىل أَصِله من اإلضمارِ    

، ثُم املذكور بعد هذا الضمِري إنْ كان حبرِف اجلر فظـاِهر أنْ يتعلَّـق                أنْ يكُونَ منفِصالً  

، على مـاذكَره مـن     ، وإنْ كان بالواِو فهو معطوف على املنصوِب قبلَه         بالفعِل املضمرِ 

وهـذا ضـبطٌ    . )٤(، واألسد أنْ يهِلكَك       نفْسك أن تتعرض األسد    ِقات: ، وهو    التقديِر

نسح.  

                                                 
 .  )) ككَِله ي أنْ، واألسد  لألسدضتعر ت أنْك نفسِقات: أي  ((: ومتام نصه . ٧٩املفصل ص ) 1(

 .  وال معىن له )) تخلَّ (( جعلَها احملقِّق ١/٣٠٥ويف إيضاح ابن احلاجب . بياض يف األصل) 2(

 .  فالنص له ١/٣٠٥أثبته هو تقدير ابن احلاجب يف اإليضاح  ، وهذا تقدير الزخمشري ، وما ))اتق  ((: يف األصل) 3(

 ))إيـاك ((وإن كان بالواو فهو معطوف على        ((:  ، أما ابن احلاجب فقال       ٧٩هذا تقدير الزخمشري يف املفصل ص       ) 4(

 إال  فالزملكاين نقل كالم شيخه ابن احلاجب بتصرف      . ١/٣٠٥ اإليضاح   ))نح نفسك ونح األسد     : كأنك قلت   

 . أنه أدخلَ فيه تقدير الزخمشري ، والتقديران خمتلفان 
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: )٢(؛ ألنَّ سـيبويه قـال         إنما فَصلَه  )١(. )) رأسك واحلاِئطَ :  ونحوه ((:  وقولُه

 مفعولٌ  ))ئطُاحلا((، و   مفعولٌ به  ))الرأس((، و  دع رأسك مع احلاِئطِ   : ، أو    خلِّ:  تقديره((

  .وهذا صحيح إذا مل يِرد حتذيره.  ))، فانتصبا مجيعاً  معه

اتـِق  :  ، ويكُونُ تقديره   وأما إذا أُِريد التحذير من احلائِط اندرج يف الِقسِم األولِ         

ـ ه ع دٍد الجرم فَصلَ  ، فَلَما كانَ على تر    )٣(، وقد أشار سيبويه إىل هذا        رأسك واحلائطَ  ا م

متقد.  

)) ماِز رأْسك والسيف   ((: أما قولُهم   و
 ؛ ألنه   ))ماِزن((يِر أيضاً رخم     فعلى التحذ  )٤(

 ِمـن   )٥( ))كَرام((، بل    ، وليس املقُولُ له ذلك امسه ماِزنٌ       ى حِذف عنه حرف النداءِ    مناد

، وعلى هذا   )٦(وقد يسري اسم اآلباِء إىل اَألبناِء       ،   بِني مازِن بِن العنِرب بِن عمِرو بِن متيم       

  ]من الطويل: [ يحملُ قولُه

  )٧(....................          عِشيةَ فر احلاِرِثيونَ بعدما   

                                                 
  . ٧٩املفصل ص ) 1(
خلِّ أو دع رأسـه واحلـائطَ ،        : رأسه واحلائطَ ، كأنه قال      :  ومن ذلك    ((: ونصه فيه   ) هارون (١/٢٧٤الكتاب  ) 2(

  . ))فالرأس مفعول ، واحلائط مفعول معه ، فانتصبا مجعاً
: رأسك واحلائطَ ، وهو حيذِّره ، كأنه قـال          : ماِز رأسك والسيف ، كما تقول       : ومن ذلك قوهلم     (( :يعين بقوله   ) 3(

 . ١/٢٧٥  الكتاب ))اتِق رأسك واحلائطَ 
 ، وجممـع األمثـال      ٣٤٦ ، والنكـت     ٣/٢١٥ ، واملقتضب    ١/٢٧٥والقولُ يف كتاب سيبويه     . ٧٩املفصل ص   ) 4(

  . ٢/٢٦رح ابن يعيش  ، وش١/٣٧٦ ، والتخمري ٢/٢٧٩
امسه  : ١/٣٤٦ويف النكت    . ١/٣٠٧ ، وإيضاح ابن احلاجب      ٢/٢٦ ، وشرح ابن يعيش      ١/٣٧٦كذا يف التخمري    ) 5(

 . .  هو امسه))ماِزناً((ويف جممع األمثال أن . ))ِخدام((
ازن ، وقد تفعل العـرب      إما أن يكون مساه مبازن إذ كان من م        ((:  قال   ١/٣٤٦ذكر هذا الوجه األعلم يف النكت       ) 6(

   . ١/٣٧٧وتبعه اخلوارزمي يف التخمري  . ))هذا يف بعض املواضع 
  :متامه ) 7(

                      .........................ربوه يف ملتقى القوِم هبحى نقَض  
   . ٢/٢٠٤،  ١/٢١٤ ، واملقرب البن عصفور ٣٧٦/ ١ ، والتخمري ٦٤٧/ ٢وهو لذي الرمة يف ديوانه 
 فليسوا املقصودين بالفرار كلهم ، و إمنا املقصود به هوبر ، و لكنه ملا كان منهم                 ))احلارثيون((: والشاهد فيه هنا هو قوله    

 .سرى االسم إليهم 
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  .وهذا أجود من احلذِف مع اإللباِس على ما تراه يف اروراِت

  خوارزم ري  :  وقال فَخلٌ ماِزنجِذ،   هو رعنه الياُء ختفيفـاً    فح يعـين يـاَء      ف ،

   سِب، فصارماِزناً((الن((        هنون ِذفَتترخيماً ثانياً فح مخر ثُم )علـى أَنْ      )١ ملَهموالذي ح ،

، )٢(؛ َألنَّ الِقصةَ اليت ِقيلَ فيها ذلك معروفةٌ        ))مازنٌ((ليس املقولُ له هذا القولُ امسه       :  قالوا

  وهي أنَّ كَر      ِرييراً القُشيجب رـلَ        /ب٤٧/اماً املازينَّ أَسقْتِلي الريبـوعي ـبنفجاَء قَع ،

  .يفماِز رأْسك والس: ، فقام املازينُّ فحالَ دونه ، فقال قَعنب القُشيِري أَِسري كَراٍم املازينِّ

  )٣( )) ياي و أَنْ يحِذف أَحدكم اَألرنبإ (( و )) إياي والشر ((:  ويقالُ ((:  وقوله

وُألباِعـدنَّ  :   يعين أنّ املراد)٤( ))إياي َألتِقين والشر:  كأنه قالَ((:  قال فيه سيبويه 

 قديرهت (( :؛ إذْ قال  ، وُألباِعدنَّ الشر عني ، وتقدير فَخِر خوارزم ِبخالِفه       نفِْسي عن الشرِ  

لَه آِمـراً   ، بلْ جع   ه بذلك  ومل يجعلْه آِمراً نفْس    ،)٥( )) ، ونح الشر عني    الشر نحين عن : 

  .، وِكالهما مستقيم معنى للمخاطَِب

 رموقولُ ع  :))     كم اَألرنبأحد حِذفوأَنْ ي ايه )٦( )) إيباعدوين عـن   :   تقدير

، واملعىن النهي عـن حـذِْف        دوا حذْفَها عن حضريت ومشاهديت    ، وباعِ  حذِْف األرنبِ 
                                                 

أ ، واألعلـم يف     ٧٠ب ، وقد ذكر هذا الوجه السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه لوحـة              ٢٠حواشي املفصل لوحة    ) 1(

 .  ٣٤٦/ ١النكت 

، وشـرح ابـن     ١/٣٥ ، والتخمري    ١/٣٤٦أ ، والنكت لألعلم     ٧٠القصة يف شرح السريايف لكتاب سيبويه لوحة        ) 2(

  . ١/٣٠٧ ، وإيضاح ابن احلاجب ٢/٢٦يعيش 

حِّين عـن مـشاهدة حـذف       حِّين عن الشر ، ونحِّ الشر عين ، ون        ن: أي    ((:ومتام نصه   . ٧٩املفصل ص   ) 3(

  .  ))  عن حضريت ومشاهديت ، واملعىن النهي عن حذف األرنبهاحذفَ األرنب ، ونحِّ

  . ١/٢٧٤الكتاب ) 4(

 ) . ٣(انظر تعليق رقم ) 5(

وهـو يف كتـاب      . ))ِلتذَك لكم األسلُ والرماح والسهام ، وإياي وأنْ يحِذف أحدكم األرنب             ((: األثر بتمامه   ) 6(
 . ٤/٧٧، وأوضح املسالك ١/١٨١، وشرح الرضي للكافية ١/٣٠٧ ، وإيضاح ابن احلاجب١/٢٧٤سيبويه 
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      رمشاهدِة احلذِْف ال غَي نا          األرنِب ال عـصبالع ذفون األرنـبحوا يهم كانوذلك أن ،

 تطْلَب املباعدةُ عـن     ، وجعلَه من األموِر اليت     ، فَنهاهم عمر عن ذلك     فتموت فال تِحلُّ  

  .ال تحذفوا األرنب: ، وهذا أَبلَغُ من قوِله  ، فَضالً عن الوقوِع فيها هامشاهدِت

 فإنْ قلت  :     دلَ هذه األمثلةَ اليت بعفَص واحلاِئطَ  (( ِلم كأْسـةٌ    ـ   )) رنها متعيمع أن

  ؟ ، وأَدرجها يف ِقسِم ما هو متردد للتحذيِر ـ عن الِقسِم األوِل

ها مشتِركَةٌ مع قوِلهم   أل:  قُلْتواحلاِئطَ  ((:  ن كأْسر ((   ،  ٌةاِيزموم)لِ )١ به   م ردا ص

وليس حبيواٍن ، فلذلك     ، ، يف أنَّ مجيعها احملذَّر منه جماد       إياك واَألسد :  الباب  من قوِلهم   

  . يكُونَ احملذَّر منه حيواناً أو جماداًنظَمها يف ِسلٍْك واحٍد ، ِلينبه على أنه ال فَرق بين أنْ

 من احملذَِّر منه      :  فإنْ قُلْت الواو ذَفحز أنْ توجأي       حرِف اجلر ذْفح كما جيوز ،

 )٣(إياي  :  ، كما يقالُ  )٢(إياك اَألسد   : فيقالُ  / أ٤٨/،    مع الفعلِ  ))أنْ((إذا كان احملذَّر منه     

  ؟ رنبأنْ حيذف أحدكم اَأل

٥( ))أَنْ((، ألنَّ    لَ املوصـوِل بـِصلَِته     أنَّ طُـو   ؛ ألنَّ ِعلَّةَ اجلواِز يف     )٤( ال:  قلت( 

  .  وحنِوه))اَألِسِد((، فساغَ حذْف اجلار ختفيفاً خبالِف  املصدريةَ موصولةٌ

يف قوِله:  فإنْ قُلْت ِذفمن الطويل: [ فقد ح[  

ـ        إيإي اِملـاك ه           اكاَء فإنر  اِلبِر جاٌء وللشعِر د٦(إىل الش(  
                                                 

 . غري واضحة يف األصل ) 1(
  . ))إياك واألسد((: يف األصل) 2(
  . ))إياك((يف األصل ) 3(
ال جيوز ذلك؛ ألن الفعـل      : إياك األسد، قيل  : هل جيوز حذف الواو من األسد، فتقول      : فإن قيل ((: قال ابن يعيش  ) 4(

إياك واألسد، وإيـاك مـن      : تعدى إىل مفعولني، فلم يكن بد من حرف العطف، أو حرف اجلر حنو              املقدر ال ي  
فهال جاز حذف حرف اجلـر      : فإن قيل . األسد ، فتكون عديته إىل األول بنفسه، مث عديته إىل الثاين حبرف اجلر            

  . ٢/٢٥ شرح املفصل ))بمن العر] إال بسماع[ليس ذلك بالسهل وال يقدم عليه : إياك األسد ، قيل : فقلت 
 .  مشددة ))أنّ((يف األصل ) 5(
 ، وليزيد بن عمرو يف محاسـة        ٣/٦٣ ، واخلزانة    ٣١٠البيت للفضل بن عبد الرمحن القرشي يف معجم الشعراء ص           ) 6(

 ، والتحصيل   ٣/١٠٢ ، واخلصائص    ٣/٢١٣ ، واملقتضب    ١/٢٧٩ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه        ٢٥٣البحتري  
   . ٢/٣٥ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٨ لألعلم  ، والنكت١٨٩

 .ويستشهد به النحاة أيضاً يف باب التوكيد. مع إسقاط حرف العطف ضرورة))إياك(( بعد ))املراء((  والشاهد فيه نصب 
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رورةِ  :  قُلت١(، على أنَّ سيبويه      ذلك من الض(   ِصبني ))اَءٍل غِري الفعـِل     ))اِملرِبِفع 

 املـراَء أو    اتِق : ، أي  اِملراَء:  ، ثُم قالَ   إياك إياك :  ، وكأنه قالَ   ))إياك((الذي ينِصب به    

املخالَفةُ يف الكالِم واملُالجةُ فيه ، كيف وأنه مل يتعين أنْ يكُـونَ             :  واِملراُء.   املراءَ تجنب

، وساغَ فيـه     ، بل جيوز أنْ يكونَ احملذوف حرف اجلر         واو العطْفِ  ))اِملراء((احملذوف من   

ـ  ؛ ألنه مصدر مق    ))أنْ((ذلك وإنْ مل يكن مع        والِفعِل ، فأُجِري مجرى أصِله ؛       ))أنْ((در ب

  .)٢(ألنه مبعناه

   ساغَ ؟ أي   : فإنْ قُلْت نَ حرِف العطـفِ      :  فِلمود حرِف اجلر مـع أنَّ     حذْف ،

 ٣(] العطِف[حرف( كاجلار )روِر)٤لٌ  من ام؟  ، وله ع  

من وجهني:  قلت :  

،  لةَ الفعـِل يف العمـلِ     ِزنتنزِله م ؛ لِ   بأنه أَقْوى من العطفِ    ؤِذنُه ي أنَّ عملَ : األولُ

عملُ ير)٥(لُ والِفعراً ومضمظْهبإرادِته اً م يشهد شاِهد هفإنَّ أَثَر ، .  

، والعـاطف ال     ، ولذلك ال يفْصلُ بينهما     أنَّ اجلار ميتزج باِرورِ   :  الوجه الثاين 

راً        ((: ك يسوغُ الفصلُ حنو      ؛ ولذل  ميتزجمِة عراِر ويف احلُجزيداً يف الد ـا   )) ضربتفلم 

  .، فساغَ احلذف امتزج زاد املوصولُ به طُوالً

                                                 
  . ١/٢٧٩الكتاب ) 1(

ـ          (( :  ١٩٠قال يف التحصيل ص   . هذا الرأي لألعلم    ) 2( ر تـشبيهاً   وجيوز أن يكون مفعوالً له فحذف منه حرف اجل

إياك أَِعظُ ألن تفعل ومن أجل أن تفعل ، فكأنـه           : إياك أنْ تفعلَ كذا ، تريد       : وما عملت فيه إذا قلت      ) أنْ(بـ

  . ))إياك أعظُ أن تماِري ، ثُم وضع املراَء موِضعه: قال 

 .  وهو سهو ))اجلر((يف األصل ) 3(

  . ))كاجلر((يف األصل ) 4(

  . ))لعملا((يف األصل ) 5(
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 فإن قُلت  :    ليقال ي ـلَ           باَألواِخرِ )١(] إال[احلذفنـا ابتـداًء قَبهاه وقد وقَع ،

  / ب٤٨ / !؟ ر، وكيف يسِبق السيلُ املط املوصوِل

ةِ        :  قلتاضلَ املخقَب رمشفقد ي لُ املطريِبِق السسيف       )٢( وإنْ مل ي ـِنعكمـا ص ، :

إمنا ساغَ ذلـك    : بلَ املؤنِث ، على أنا نقولُ       قامت هند ، حيثُ أُثْبتت عالمةُ التأنيِث ق       

، على ما قدمته عند     )٣(لُه أنْ يِصلَ بنفِسه     لُ حبرِف اجلر أَص   صو؛ ألنَّ الفعلَ الذي ي     هاهنا

  وِه إعراِب االسمِ   ((ِذكْرجذُ مساعاً وتقليداً      )٤( )) وؤخزيادةٌ ي هم اجلارفِذكْر ،    ما انضفلَم ،

  .ولُ ما دخلَ عليه اجلار رجع اجلار إىل أَصِلِه يف الترِكإىل ذلك طُ

 دةَ  ))أنَّ((و  أ ))أنْ((ذا كان املوصولُ    إمنا ذلك إ  :  فإنْ قلتولـيس     املفتوحةَ املشد ،

  )٥(. ذلك مع سائِر املوصوالِت

أَِصيلٍ        : قلت ذلك أنَّ دخولَ احلرِف على احلرِف غري ما يسوغُ ذلك إذا      ِسروإن ،

ِسخقِْله عن باِبه إىل باِب األمساِء،  الثاين)٦(نوا ا، بنهفألزمالِئمماي واِتيه يف حلذفالقياِس وي.  

                                                 
 . . تتمة يقتضيها السياق) 1(

)2 ( ضشاةً وركباناً: اخلَوفيه م الناس ةٌ، وهي ما جازاضخم يف املاء ، واملوِضع يلسان العرب . املش)٧/١٤٧) خوض . 

 ، قـال    )) ألرنبإياي وأن يحذف أحدكم ا     ((:  يف حنو    ))أُحذِّر((: لعله يعين بواسطة العطف ، إذ ال يصلح تقدير          ) 3(

إياي مـن الـشر ،      : فليس خياطب نفسه وال يأمرها وإمنا خياطب رجالً ، يقول            (( : ))إياي والشر    ((األعلم يف   

  نِصبـ ))إياي((في  ويوِقع الفعلَ املقدر عليه فيعطفه على       ))الشر(( وما أشبهه ، ويحِذف حرف اجلر من         ))باِعد(( ب

  . ١/٣٤٥النكت . ))إياي وأن حيذف أحدكم األرنب : اَألوِل ، ومثله 

  ، ومكانه من هذا الشرح اجلزء األول ، وهو مفقود ، فلعلـه أراد اإلحالـة                  ))املفصل   ((هذا عنوان ألحد أبواب     ) 4(

  . ٤٧وانظر املفصل ص . عليه

غريمها فال ينقاس ، بل يقتصر فيـه  ، أما مع ) أنْ(و ) أنَّ(يكاد النحاة جيمعون على أن حرف اجلر ينقاس حذفه مع     ) 5(

، ٦٨١ ، واملغين    ٢/١٤٨ ، وشرح التسهيل البن مالك       ١/٣٠٧انظر شرح اجلمل البن عصفور      . على السماع   

  . ٢/٤٢٠ ، وشرح ابن عقيل ٣/٥٢واالرتشاف 

  . ))رسح((يف األصل ) 6(
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 إنما فَصلَ هذا َألنَّ املنصوب الثـاين فيـه          .)١( ))َّ  شأْنك واحلج : وِمنه   ((:  وقولُه

  .ظاِهر أنه مفعولٌ معه

لَِته :  فإنْ قلتمواللَّيلَ(( )٢(من ج لَك٣( ))أَه(.  

ه فهو يف         :  قلتعه مفعولٌ معلى أن ه وإنْ مل يكُنانتصاب  ى ظرفواملفعـولُ     املعن ،

ـ     عليك :  كأَنه قالَ ((:  قال سيبويه .  ، ففيهما مؤاخاةٌ    الظَّرفيةَ ))مع((معه يف املعىن مقَدر ب

  احلَج عم كأْنأْنُ(( فعلى هذا    ،)٤( )) شالش((         احلـج ماتبه هو مقد نا املأموره )وهـي   )٥ ،

؛ ألنَّ   ، وإنما أَمره بأسباِب احلج واِجلد فيها       ِرد أنْ يأمره بشيئنيِ   ، ومل ي   السعي يف أسباِبه  

.  ما نِسب إىل األوِل يف الرأِْي الـراِجحِ  أَنْ يكُونَ منسوباً إليه ِمثْلُ     املفعولَ معه ليس بالزمٍ   

  .، وليس ِببعيٍد  لَألمِر به، فيكونُ هذا اللفظُ مِفيداً  مفعوالً به))احلَج((وقد جوز أن يكونَ 

 قدره مبا قالَه  هذا املثالُ أيضاً .)) دعه مع نفِْسه: ، أَي   ونفْسهامرأً ((:  وقولُه 

 ))مع(( كما صارت يف معنى ))مع(( فصارت الواو يف معنى (( : )٦(  ثُم قالَ،/أ٤٩/سيبويه 

، فهو  وإنْ شئت مل يكُن فيه ذلك املعنى (( :  ثُم قالَ )) . ماصنعت وأَخاك: يف قوِلهم 

ديج ِبيره قالَ عه ، : ، كأننفس عأً ودرِع اميف معىن د دتهذا ما أر نقُضفليس ي ))عم(( 

)) .من احلَديِث
)٧(  

                                                 
،  هه مع نفسِ  دع:  أي،   ))ه ونفس امرأً((: و   عليك شأنك مع احلجِّ ،    : أي   ((: ومتام نصه    .٧٩املفصل ص   ) 1(

 .)) ههم قبل الليلرباِد: ، أي  ))  والليلَكأهلَ ((: و 

   .انظر التعليق السابق ) 2(

، ١/٤٤٣ ، واملستقصى    ١/٤٢ ، وجممع األمثال     ١/١٩٦هذا القول من أمثال العرب ، وقد ورد يف مجهرة األمثال            ) 3(

  . ٨/٤٣١واخلزانة 

  . ٢/٢٦شرح املفصل . دع شأنك واحلج :  ، وقدره ابن يعيش ١/٢٧٤الكتاب ) 4(

  . ١/٣٧٧قاله اخلوارزمي يف التخمري ) 5(

  . ٢٧٥-١/١٧٤الكتاب . يعين سيبويه ) 6(

  . ١/٢٧٥الكتاب ) 7(
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لَى : قُلتثاًّ   فعِل يكونُ حِض ، كما تقولُ       األوِر التعرجومـا      : على ه ـككْترت

اترِك  : ، كقوِلك  مراً بالكَف عما يتناولُ باليِد واللِّساِن مثَالً      يكونُ أَ :  وعلى الثاين  .تزاولُ

تبوِغي هاملُغتابتيمتوش اِتمةَ منه ه ، والشبه مبجانبِة املغتاِب وجمانبِة مساِعه الِغيما تأمروإن ،.  

:  ، أي )١(كذا قالَه سيبويه    ،   )) باِدرهم قَبلَ اللَّيلِ  :  ، أي  لَك واللَّيلَ أَه: و ((: هوقول

 على أنْ يكونَ معطوفـاً      )) اللَّيِل ((وانتصاب   . باِدر أهلَك فإنهم على فَواٍت بقُدوِم اللَّيلِ      

تهم مبجيِئه ، وجيوز    باِدِر اللَّيلَ أن يفَو   :  ، واملعىن  ، فيكونُ من عطِف املفرداتِ     على اَألهلِ 

  أَنْ يكونَ التقدير : ِبِق اللَّيلَ   باِدرواس لَكفيكونُ من عطِف اجلُمـلِ       أَه ،     ضتعـرومل ي ،

، )٢(، بل فَسر املعىن دونَ إيضاِح ما عليه اللَّفْظُ من التقديِر             سيبويه إىل تصحيح اإلعرابِ   

بادرت زيـداً   :   كقولك )٤( يتعدى إىل مفعولني     )) ادرب ((: )٣(غَير أنه يف حاشيِة املفصِل      

:  ، أي  ، والغايـةُ مبـادرةٌ     مسابق:  ، أي   مبادر ))زيد((ـ، ف  سابقْته إليها :  ، أي  لغايةَا

  .مسابق إليها

،   أَهِلـك  سـاِبق إىل  :  ، كأنه قـال    )) الغايِة (( يف املسألِة يف حكِْم      )) اَألهلُ ((فـ

،  اجعلْ أهلَك مسبوقاً إليهم   :  ، كأنه قال   ساِبِق اللَّيلَ :   أي )) زيٍد (( يف حكِْم    )) اللَّيلُ((و

  .، فإذا فَعلَ ذلك فقد بادرهم قَبلَ اللَّيِل واجعلْ اللَّيلَ مسبوقاً

                                                 
  . ١/٢٧٥الكتاب ) 1(

أهلَـك  ((: أال ترى أن معـىن قـوهلم         وليس ميتنع أن يكون تفسري املعىن خمالفاً لتفسري اإلعراب ،         ((: قال ابن جين    ) 2(

وسيبويه كثريا مـا    . . .  إحلق أهلَك وسابِق الليلَ     :  إلْحق بأهلك قبلَ الليِل ، وإمنا تقديره يف اإلعراب           ))والليلَ

ال يمثِّلُ يف كتابه على املعىن ، فيخيل من ال خربة له أنه قد جاء بتقدير اإلعراب ، فيحمله يف اإلعراب عليه وهو                       

  . ١٣٢-١/١٣١املنصف . )) يدري ، فيكون خمطئاً وعنده أنه مصيب

 . ب ١٠٠حاشية املفصل للزخمشري لوحة ) 3(

  . ٤/٤٨، واللسان ١/٣٤٦انظر النكت لألعلم ) 4(
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 إنمـا   )١( )) عاِذرك/ ب٤٩/أَحِضر عذْرك أو    :  ، أَي  عِذيرك: وِمنه   ((:  وقولُه

،  ، يقالُ ملن أَتى جبنايـةٍ     )٢(، وبه فَسر سيبويه      ، أو مصدر مبعىن العذْرِ     ؛ ألنه صفةٌ   فَصلَه

ك:  والتقديرذْرع وهاِته أَحِضر ، .  

 كَِره.  ، وعاِلٍم وعليمٍ   وشهيٍد هو مبعىن فاِعٍل كشاِهٍد      :)٣( ةَضلُ بن سلَم  وقال املفَ 

،  ما كـان صـوتاً كالـصهيلِ        مصدراً إال يف    مل يِجئْ  ))فَِعيالً((؛ ألنَّ    أن يكُونَ مصدراً  

، وقـد    أَحِضر عاِذرك :  ، فكأنه قال    هذا عن سيبويه   )٤(، وقد حكي     والنهيِق، والصريرِ 

، إذا   )٥(لقلب وِجيبـاً    وجب ا :  ، قالوا   يف غري باِب األصواتِ    ))فَِعيٍل((جاَء املصدر على    

بطَراض    أْيوكان هذا ر ،    وارزمِرخلَه يف معىن اسِم الفاعلِ     ؛   )٦( فَخعو   إذْ جقال عمر ،  

  ] من الوافر: [)٧( معدي كَِرب بنا

  )٨(ِلك ِمن مراِد ي          عِذيرك ِمن خلي    أُِريد ِحباَءه ويريد قَتِل

قَ:  التقدير كذْرع بذْراً  : ، واملعىن    ره عذُرين ِمنسـيبويه       اع ما اختارأَنْ  )٩(، وإن 

، وال يطَِّرد    ؛ ألنه اسمه   يكُونَ مصدراً ؛ ألنَّ املصدر مطَِّرد وضعه موِضع الِفعِل بدالً منه          

                                                 
  . ٧٩املفصل ص ) 1(
  . ١/١٣٠ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٢٧ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٧وانظر النكت . ٢٤٦-١/٢٤٥الكتاب ) 2(
هو املفضل بن سلمة بن عاصم ، أبو طالب ، كان إماماً يف النحو واللغة ، كويف املذهب ، أخذ عن أبيه وعن ابـن   ) 3(

، ١٩/١٦٣انظر معجم األدبـاء     . هـ٢٩١تويف سنة   . األعرايب ، وثعلب ، وابن السكيت ، له مؤلفات كثرية           
 .١/٣٠٧ب وانظر رأيه يف اإليضاح البن احلاج . ٢٩٧-٢/٢٩٦وبغية الوعاة 

  . ٢/٢٧انظر شرح ابن يعيش ) 4(
  . ٢/٢٧، وشرح ابن يعيش )وجب(وانظر الصحاح . غري واضحة يف األصل ) 5(
 . يعين الزخمشري ) 6(
 ، وارتد مع أهل اليمن ، مث انتقل إىل العراق وعاد            صلى اهللا عليه وسلم   شاعر فارس خمضرم ، أسلم يف حياة الرسول         ) 7(

انظر . مات يف عهد عثمان ، وقيل قتل أثناء افتتاح اوند           . لقادسية وغريها ، وحسن بالؤه      إىل اإلسالم وشهد ا   
 . . ١٥ ، ومعجم الشعراء ٢٣٤، واملؤتلف واملختلف ١٥/٢٠٨األغاين 

، ٣٤٦/ ١ ، والنكـت  ١/٣٠٠ ، وشرح أبياته البن السريايف ١/٢٧٦ ، وكتاب سيبويه   ١٠٧البيت يف ديوانه ص     ) 8(
  . ١/١٦٩ ، واهلمع ٢/٢٦ ، وبال نسبة يف شرح ابن يعيش ١/٣٧٩والتخمري 

  . ١٨٧، وانظر حتصيل عني الذهب ٢٤٦-١/٢٤٥الكتاب ) 9(
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 )٢(، وكانـا    ن صِديق عمـٍرو   ، وكا )١(يقولُ هذا ِلقَيٍس املُراِدي     .  ذلك يف اسِم الفاعلِ   

  .  هذا البيت ، فقالَ عمروسمِة الغنائِم مشاجرةٌ، فوقَع بينهما بسبِب ِق يغنمان

،  ، فمن يعذُرين ِمنـه      مويت )٣(ريد ِحباَءه ونفْعه مع إرادِته قَتِلي وتمنيِه        أُ:  يقولُ

  .، ومراده التبِكيت يف احلقيقِة إنك غري معذوٍر يف ذلك:  واملعىن

  . العِطيةُ :))اِحلباُء((و

  .)) أُريد حياته (( )٤( ويروى

سموا بـذلك   :  ، وقيلَ  ، وهو مراد بن مالِك بِن زيدٍ      )٥(قبيلةٌ يف اليمِن    :  ))مراد((و

  .ِلتمرِدهم

  . )) وال أَتوهم زعماِتك:  ي، أ)٦(هذا وال زعماِتك : وِمنه  ((:  وقولُه

نه يفارق ما تقدم    ؛ وأل / أ٥/ ؛ ألنه ِبمنِزلَِة املَثَِل يف كَالِمهم لكثرِته       إنما فَصلَ هذا  

، وال أَتوهم    قهذا احلَ :  ِل يف أنَّ االسم األولَ جيوز أنْ يكُونَ رفْعاً على تقديرِ          من الـمثُ 

، فلَما وقع ِخالف زعِمه ِقيلَ       ن زعم أَمراً ويقَع ِخالفُه     يذْكَر ِلم  )٧( مثَلٌ   ، وهذا  ماتزعمه

                                                 
، ومعجم ١٥/١٦٣انظر األغاين . هو قيس بن هبرية بن عبد يغوث املرادي ، وهو ابن أخت عمرو بن معدي كرب     ) 1(

  . ١٩٨الشعراء 

 . . ))وكأنا((يف األصل ) 2(

 . ضحة يف األصل غري وا) 3(

  . ١/٣٧٩ ، و التخمري ١٨٧حتصيل عني الذهب ص انظر هذه الرواية يف) 4(

 ألنه أول من    ))مراداً(( وإمنا مسي    ))يحابر(( امسه   ))مراد((و. هم بنو مراِد بِن مالِك بِن أُدِد بِن زيِد بِن كهالنَ بِن سبأ              ) 5(

  . ٣٧٣، واية األرب ٤٠٦ ومجهرة أنساب العرب ،٣٩٨انظر االشتقاق البن دريد . مترد باليمن

 من طبعات املفصل املوجودة بني يدي،       ))وال أتوهم زعماِتك  : أي  ((: وقد أُسِقطَ قول الزخمشري     . ٧٩املفصل ص   ) 6(

 على  ٢/٢٦ ، وشرح ابن يعيش      ١/٣٧٩وهو مثبت يف شرح املفصل للخوارزمي       . واملذكورة يف فهرس املراجع     

 .م الزخمشريأنه من كال
تردد الشارح يف هذا القول ؛ فمرةً جيعله مثَالً ومرة جيعله كاملثل ، وقد ذكره سيبويه على أنه مما كثر يف كالمهـم                       ) 7(

  . ١/٢٨٠الكتاب . حىت صار مبرتلة املثل 
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ادرةٌ ِف مب ويف احلذْ . )١(، كذا قال سيبويه      ا كان كاملَثَِل مل يجز إبراز ِفعِله       ، ولَم  له ذلك 

:  كأنـه قـال   ،ٍب  موضِع نص كُونَ اسم اإلشارِة يف     ، ويجوز أنْ ي    إىل مخالفِة املخاطَبِ  

، ويحتملُ أنْ يقالَ ِلمن أَمر أَنْ يـسلَك          أعتِقد هذا أو أَزعم هذا وأَترك زعماِتك الباِطلَةَ       

هذا :  ، فقال له املأمور    ، ثُم خاب سعيه    سبيلُه يف الرفْعِة وطَلَِب املكاِسِب فلَم يمتثَلْ قولُه       

ن وعده بأشياَء    ، وجيوز أَنْ يقالَ ِلم     أَرضى هذا وال أَتوهم زعماِتك    : ، أي    كوال زعماتِ 

، وال أَتوهم    أَلْزم هذا الذي أَنا عليِه من الِقلَّةِ      :   له هذا ، أي    )٢(، فقالَ املخاطَب     فلَم يفِ 

كات((و. مواعيدمعٍة:  ))الزمعز عمج.  

   )٣(. )) أَعِطِني:  ، أي اًِكلَيِهما وتمر : هموقولُ ((:  وقولُه

؛ ِلما   لَ وتِرك ِذكْر الفعلِ    قد كَثُر يف كالِمهم واستعمِ     )٤(فهذا مثَلٌ   ((:  قال سيبويه 

  .)٥( ))ً أَعِطين ِكلَيِهما وِزدين تمرا:  ، كأنه قال كان قَبلَ ذلك من الكَالِم

، ويوضحه أنَّ بعضهم مر     أُعِطيك وأُطِْعمك :  الصواب: )٦(خرين   وقال بعض املتأَ  

   ديرانَ اجلَعمِرو بِن حمفقال      ِبع صوقُر دبه زدصاً   :  ، وكان عنداً أو قُربِطين زفقال   أَع ،

   .يك ِكلَيهما وأَِزيدك تمراًأُعط: ، أي ِكلَيِهما وتمراً:  عمرو

،  أصلُه أَنَّ إنساناً خير بين شيئِني فطَلَبهما مجيعاً وزيادةَ تمـٍر عليهمـا            : )٧(وِقيلَ  

كأنه ،  ِكالهما وتمراً   : وِمن العرِب من يقولُ    ((:  قال سيبويه .   وهذا يليق بتفسِري سيبويه   

                                                 
  . ١/٢٨٠الكتاب ) 1(

 . يعين املوعود ) 2(

  . ٧٩املفصل ص ) 3(

 ،  ٣٧٠ ، واملستقـصى     ٢/١٥١ ، وجممع األمثـال      ٢/١٤٧، ومجهرة األمثال    ١٤٩ورد هذا املثل يف الفاخر ص       ) 4(

  . ١١٠وفصل املقال 

  . ٢٨١-١/٢٨٠الكتاب ) 5(

 . ١/٣٨٠هو اخلوارزمي يف التخمري  ) 6(
  . ٢/٢٧انظر شرح ابن يعيش ) 7(
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 )) ، وِزدين تمراً   كالمها يل ثابتانِ  :  قال
)١(

، علـى    لك ثابتاِن وأَِزيدك متـراً    أو كالمها    . 

  /.ب٥٠/اختالِف الرأْيِني

ائِْت كُلَّ شْيٍء وال ترتِكب شـتيمةَ       :  ، أَي  وكُلَّ شيٍء وال شتيمةَ حر    ((: وقولُه

رح((
)٢( .  

   ِفعكُلّ((وقد ر((  ِلٌ  :   على تقديروكُلُّ شيٍء حمتم     مأو أَم ،)٣( أَي ، : مأَمه )وال  )٤ ،

 رشتيمةَ ح .  بصون)) رشتيمةَ ح((  ٍر؛ ألنَّ قولَه    بفعٍل مضم  :)) ٍكلَّ شيء ((   هـيالن فِْهمي   ،

رِة إىل طاعِة املخاطَـِب يف      ، وحسن اإلضمار ِلما فيه من املباد       والنصب أكثر يف املثالنيِ   

  .ما فيه من املبادرِة إىل نهِي املخاطَِب ؛ ِل)) كُلَّ شيٍء((ويف ،  )) كليهما ومتراً((

ما فَصلَه ألنه مل يعطَف فيه الثاين        إن )٥( ))انتِه أَمراً قاِصداً  :  وِمنه قولُهم  ((:  وقولُه

، وليس هذا مما جيب فيه إضمار الِفعِل، فقد قالَ سيبويه            حبرٍف كما تقدم من األمثلِة فيه     

إنه منصوب على إضماِر الفعِل املتروِك :  )٦( ﴾θßγtFΡ$# #Zöyz ö Νà6©9#)  ﴿:  يف قوله تعاىل

 فأنت تريد أنْ تخِرجه من أمٍر وتدِخلَـه يف          )) انتِه ((:  ألنك حني قُلْت   ((:  ، قال  إظهاره

  رقال اخلليلُ . آخ  : قُلت كلْ يف  :  كأنخِه وادتان      تبفنص ، لك ـك قـد     ما هو خريه ألن

، وحـذَفُوا    ب على أَمٍر آخر ، فلذلك انتص      أنك تحِملُه ،  انتِه  :  عرفْت أنك إذا قُلْت له    

أَمـٍر حـني    نه حممولٌ على     أَ لِْم املخاطَبِ ِع، ولِ   إياه يف الكالمِ   )٧(الفعلَ لكثرِة استعماِلهم    

                                                 
   .١/٢٨١ الكتاب )1(

 . ٧٩املفصل ص )  2(
  . ١/٢٨١هذا تقدير سيبويه يف الكتاب ) 3(
 ) . أمم (١٢/٢٣ )).أَممته وأَممته وتأَممته وتيممته مبعىن واحد ، أي توخيته وقَصدته  ((: جاء يف اللسان )4(
قال اهللا .  عنه  خيالف املنهيٍر على أم أنه حممولٌمِل ع)) انتِه((:  ألنه ملا قال ((: ومتام نصه . ٧٩املفصل ص ) 5(

   )) . ﴾θßγtFΡ$# #Zöyz ö Νà6©9#) ﴿: تعاىل 

 .  من سورة النساء ١٧١من اآلية ) 6(

 .  وصوابه من كتاب سيبويه ))استعماله((يف األصل ) 7(
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ونظري ذلـك مـن     . ما هو خري   ، وادخلْ يف    خرياً ائِْت:  انتِه فصار بدالً من قوِله    : قال

، إال أَنَّ هـذا      انتِه وائِْت أَمراً قاِصـداً    :  ، فإمنا قُلْت   انتِه يافالنُ أَمراً قاِصداً   : الكالم قولُه 

 لك ١(جيوز(   ِالفعل ما     فيه إظهاروإن ،)٢(          ه قَدلَ به ؛ ألناألو ثِّلَ لكذا ُألم لك تذكَر   كَثُر 

 .)٣( )) ما رأيت كاليوِم رجـالً    :  يف كالِمهم حتى صار مبنـزلِة املَثَِل فحِذف كحذِْفهم       

 #$θßγtFΡ#) ﴿ وبـني    )) انتِه أَمراً قاِصداً   ((فصلَ بين   / أ٥١/ وكيف  :  فانظُر إىل قول سيبويه   
#Zöyz ö Νà6©9﴾ماراإلض زوجو .  

ِج : فإنْ قُلْتال نرنَ اآلخوِدِهما ديف أح اإلضمار قاً يوِجبهما فَربين د.  

  ِس بل من باِب املسموِع            : قلتأنَّ ذلك ليس من باِب املِقي مروقـد قـال    . الج

 يكُـن   )٤(] انتهوا: املعىن  :  وقال الكسائي . انتهاًء خيراً لَكُم    [انتهوا  : املعنى   ((:  الفراُء

  .انتِه أَمراً قاِصداً:  لكم ، وقولُ سيبويه أَظْهر؛ ِلما حكاه من جواِز اإلظهاِر يف قولكخيراً

 قَد قالَ فيهما    )٥( ))حسبك خيراً لَك ، ووراَءك أَوسع لَك      : قُولُون  وي((:  وقولُه

باعتباِر -)٧( التقديرθßγtFΡ$# #Zöyz ö Νà6©9 ﴾#) ﴿ : عنه يف قوِله سبحانه)٦(سيبويه ما حكَيناه 

وائِت مكَانـاً   : تأَخر وراَءك تأِت مكاناً أوسع لك ، أو         : تنح وراَءك ، أو      : -اَألصِل  

لك عسأَو.  

                                                 
 . .  ، وهو سهو))ذلك((يف األصل ) 1(

  .  ، مل أتبني معناها ، ولعلها سهو ؛ لعدم وجودها يف نص سيبويه))ذكرت(( و ))إمنا((يف األصل زيدت كلمةٌ بني ) 2(

  . ٢٨٤-١/٢٨٣الكتاب ) 3(

انظـر  . تتمة من اإليضاح لشيخه ابن احلاجب ، فقد نقل الزملكاين الرأيني منه ، وسبب هذا السقط انتقال النظـر             ) 4(

  . ٢٨-٢/٢٧، وشرح ابن يعيش ٣٠٩-١/٣٠٨اإليضاح 

  . ٧٩املفصل ص ) 5(

  . ))ما حكاه((يف األصل ) 6(

ـ    ))حسبك خرياً لك    (( :مل يذْكر التقدير يف قوله      ) 7(  اكفف عن هذا األمر واقطع وائِت خـرياً         (( وقدره ابن يعيش ب

  . ٢/٢٨ شرح املفصل ))لك
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كَِلمةٌ :  ، فقال  السالم عليكُم :   الشاِعر أَتى احلُطيئةَ فقالَ    )١(روي أنَّ ابن احلَمامِة     

أَنا ابـن   :  وراَءك أَوسع لَك ، فقالَ    :  فقالَ   )٢(؟   أَأَِلج:  ، فقالَ  ، وليس هلا جواب    الُتقَ

  .كُن من أي طَيِر اِهللا ِشئْت: ، فقال  احلَمامِة الشاعر

  )٣(. ))  زيداًتذْكُر زيداً ، أو ذاكراً: وِمنه من أنت زيداً ؟ ، أَي  ((:  وقولُه

،  ؟ ولكنه كَثُـر يف كالِمهـم       من أَنت تذكر زيداً   :  إنه على قوِله  :  يونسقالَ  

، فالبد من أنْ     ، وال مبِنياً على مبتدأ     واستغِنى عن إظهاِره بأنه قد عِلم أَنَّ زيداً ليس خرباً         

مـن أَنـت    (( ، وال يكونُ  ))أَنت(( وال   ))من(( على   ))زيداً((، ومل يحملَ     يكونَ على الفعلِ  

  )٤(.فَمن أنت ذاكراً زيداً ؟ : أنا زيد قال: ، كأنه ملا قالَ   إال جواباً)) زيداً

؟ زيدمن أنت كَالمك    : ، كأنه قال     ، وذلك قليلٌ   وبعضهم يرفع  ((:  وقال سيبويه 

 خرباً ملصدٍر ليس به، ولكنه جيـوز        وإنما قَلَّ ؛ ألنَّ ِإعمالَهم الفعلَ أحسن من أنْ يكونَ         

،  وصار كاملَثَِل اجلاري ، حىت إنهم لَيسألون الرجلَ عن غَِريه         / ب  ٥١/ على سعِة الكالِم    

: أنا زيـد ، أي      :  من أنت زيداً ؟ كأنه يكَلِّم الذي قال       :  فيقولُ القائلُ منهم للمسؤول   

من أنت زيداً ؟ كما يقولُ الرجـلُ        : ، فِقيلَ له     أنا زيد :  أنت عندي مبنـزلِة الذي قال    

 .)٦( ))أنت عندي مبنـزلِة اليت يقَالُ هلـا هـذا        :  أي   )٥( ))أِطري فإنِك ناِعلَةٌ  ((: للرجِل  

:  ، أي  أَِظري بالظـاء  :  ، ويروى  ، فإنَّ ِلِرجليِك نعالً     طُرر اجلبالِ  )٧( الْزمي:  وأَِطري

                                                 
 . ٤٦٠-٤٥٩انظر معجم الشعراء للمرزباين ص . واحلمامة اسم أُمه. هو هوذَةُ بن احلارِث بِن عجرةَ ، من بين سليم) 1(

  . ١/٣٠٩ وصوابه من إيضاح ابن احلاجب )) اال احل ((يف األصل ) 2(

  . ٧٩املفصل ص ) 3(

  . ١/٢٩٢انظر كتاب سيبويه ) 4(

  . ١٦٩، وفصل املقال ص ١/٢٢١، واملستقصى ١/٥٠، ومجهرة األمثال ١١٥ورد هذا املثل يف كتاب األمثال ص ) 5(

  . ١/٢٩٢الكتاب ) 6(

  . ))الرى((يف األصل ) 7(



                     قسم التحقيق   - ١٨٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

ذْكر رجالً عظيماً نـاٍت، وِلمـن   ر ملن ي، وهذا يذْكَ  )٢( ، وهي احلُزون  )١(َألِظرةَ  ِارعي ا 

شظيٍميه بعنفْس هب.  

، وأصلُه أنَّ رجـالً غـري        ذْكر اسم ذلك الرجلِ   ، وأنْ ت   ولك أنْ تغير اسم زيدٍ    

راً بالفضِل والسخاِء يـسمى     ، وكان آخر منهم مشهو     معروٍف بفضٍل كان يسمى زيداً    

،   حالٌ ، وناِصبه الِفعلُ املضمر     ))ذاِكراً((و.)٣(، فأُنِكر على اجلاهِل هذا االسم        زيداً أيضاً 

  . إىل اإلنكاِرةًوحسن إضمار عامِله مبادر! من كنتَ ذاكراً زيداً ؟ : كأنه قال

رحباً ال ضيِّقاً ، وأَتيت      )٤( لَِقيت  : ، أي     وسهالً ، وأَهالً  وِمنه مرحباً  ((:  وقولُه

  .)٥( ))أَهالً ال أَجاِنب ، ووِطئْت سهالً من البالِد ال حزناً 

مرحبـاً  :   رجالً قاِصداً إىل مكاٍن أو طاِلباً أمراً فقُلْت         وإنما رأيت  ((: قال سيبويه   

أَصبت ، فحذفوا الِفعلَ ِلكَثْرِة استعماِلهم إياه ، وكأنه صـار           وأَهالً ، أي أَدركْت ذلك و     

وكـان   )٦( ))احذر(( بدالً من    ))احلَذَر((، كما كان     أَِهلْت: رحبت ِبالدك ، و     : بدالً من   

  .)٧( )) إنها منصوبةٌ على املصدِر لَكان صواباً:  لو ِقيلَ ((:  شيخي يقولُ

)) وِمنهم من يرفع فيجعلُ ما يضِمر هو ما أَظْهر         ((:  قال سيبويه 
 يعـين علـى     )٨(

  ]من الطويل/ [أ٥٢: /وأنشد .  ؛ ألنَّ املبتدأَ هو اخلرب يف املعىن هذا أَهلٌ ومرحب: تقديِر

                                                 
 . ٤/٥١٧. نعت املكان احلَزِن ، واجلمع أَِظرة : الظَِّرير ) : ررظ(جاء يف لسان العرب ) 1(

 ) . حزن(القاموس احمليط . مجع حزٍن ، وهو ما غلُظَ من األرض : احلُزون ) 2(

  . ١/٣٥٥ذكره األعلم يف النكت ) 3(

  . ٧٩ص  . ))أصبت((يف املطبوع ) 4(

  . ٨٠-٧٩املفصل ص ) 5(

  . ١/٢٩٥الكتاب ) 6(

  . ١/٣١٠اإليضاح البن احلاجب ) 7(

  . ١/٢٩٥الكتاب ) 8(
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قالَ إذا ِجئْت اباً لَهووا:  ب حبرباً          أَال محرِضيِق دمم غري ١(يك(  

ِهم ؛ ملا عـرف مـن       تاد األضياف ، فيالقيهم مستبِشراً بِ     إنّ بوابه قد اع   : قول  ي

يق ، فال يضِ   ِعندك الرحب والسعةُ  :  أي   ))أال مرحب ((:  ، ثُم قالَ   ِحرِص صاحِبه عليهم  

  ]من الطويل[)٢(: وقالَ طُفَيلٌ الغنوي .  من نزلَهواديك ِب

   لُهِة قَوِقيبونُ النميِل مهِم وبالسلتِس املعروِف       ِلم  : حبرلٌ وم٣(أَه(  

  باً ((فرفَعحرالً ومعلى إضماِر املبتدأِ   ))أَه   والتقدير ، :  بحرلٌ ومأو يكُونُ    هذا أَه ، 

،  ، وهو موِضـع بعينـهِ      رثَى رجالً دِفن بالسهلِ   . لَك أهلٌ ومرحب    : مبتدأً على معىن    

  .وأَصلُه ما اخنفض من األرِض

  .)) وبالسهِب ميمونُ النقيبة ((:  ، ويروى  الطَّبيعةُ :))النِقيبةُ((و

                                                 
، ١/٢٠٢، وشرح أبياته البـن الـسريايف        ١/٢٩٦، وكتاب سيبويه    ١٤١البيت أليب األسود الدؤيل يف ديوانه ص        ) 1(

 ))إذا ما رآين مقبالً قال مرحبا     ((: ويروى . ٣/٢١٩، وبال نسبة يف املقتضب      ١٩٨والتحصيل  . ١/٢٥٩والنكت  

وهو من أبيات يذكر فيها أبا ماعز، وكان عامالً لعبيد اهللا بـن             .  بالرفع والنصب يف املوضعني    ))مرحب((ويروى  

زياد على جند نيسابور، وكان صديقاً أليب األسود فخرج إليه أبو األسود يف حاجة فلما رآه رحب به وأكرمـه                    

  . وألطفه وأحسن جائزته

 ))ًأال مرحبـا  ((ومن روى   ..))مرحب(( مبتدأ، وخربه    ))واديك   ((. ))مرحب(( الشاهد فيه رفع   ((:       قال ابن السريايف  

 أن يكـون    ))مرحبـا ((وجيوز على نصب و     .  خربه ))غري مضيق (( مبتدأ، و    ))واديك((نصبه بإضمار فعل، وجعل     

 .))مرحب(( وجتعله نعتاً لـ))غري مضيق((، وتنصب))مرحب(( فاعال لـ))واديك((

بن كعب من بين غين بن قيس عيالن ، شاعر جاهلي، من أوصف العرب للخيل، وكان يسمى                 هو طُفَيل بن عوف     ) 2(

  . ٣/٦٤٣، وخزانة األدب ١٧٣الشعر والشعراء : انظر. طفيل اخليل لكثرة وصفه إياها، واحملبر حلسن وصفه هلا

، وشرح  ١٩٨، والتحصيل   ١/٢٤٧، وشرح أبياته البن السريايف      ١/٢٩٦، وكتاب سيبويه    ٣٨البيت يف ديوانه ص     ) 3(

:  وفيهـا مجيعـا   ١/٣٥٨، والنكـت    ٣/٣٧، واملنـصف    ٣/٢١٩، وبال نسبة يف املقتـضب       ٢/٢٩ابن يعيش   

بفتح أوله وسكون ثانية وآخره بـاء       : السهب  (( : ٣/٢٨٨ويف معجم البلدان    . ))وبالسهل(( مكان   ))وبالسهب((

 .  وذكر البيت ))ضياعة تبيض ا النعام الفالة الواسعة ، وسبخة بني احلمتني، وامل: موحدة 
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فإنك تأيت أَهالً لك باللَّيِل     :  ، أي   والنهارِ )١(وإنْ تأِْتِني فأَهلَ اللَّيلِ    ((:  وقولُهم

))والنهاِر
  .؛ ألنَّ الرجلَ يكِْرمه أهلُه لَيالً ونهاراً  اإلكرام)٣( هذا  ومعىن)٢(

واعلَم أنَّ الفعلَ املضمر يف هذا الباِب إنما أُضِمر ألنه طالَ الكـالم بـالعطِف،               

فِظ ، ومبا جرى من الذِّكِْر، وصار املفعولُ األولُ بدالً من اللَّ           واستغناًء مبا ترونَ من احلالِ    

، وليس هذا مـن      ، فأُلِزم احلذف   ، أو ألنه جرى مجرى املَثَِل يف كَثْرِة استعماِله         بالفعِل

   .)٤( ))شأْنك واحلَج((:  ِير إىل قوِلهِقيس خال ما قَدمته من التحذباِب املَ

  ]ر منهتكرير احملذَّ[: فصل     

، إذا حـذَّروه     يي الـصبِ  دار اِجلدار والصبِ  ، واجلِ  اَألسد اَألسد :  ويقُولونَ ((

داِعياملت واِجلدار ،ديبِّ اَألسطَاَء الص٥(  ))، وإي(  

، وليس حبسٍن ما صنع حيثُ فَصلَه عـن          خلُه التحذير  ، ويد  هذا من باِب املقيس   

، فكـانَ    سابِق ما ليس من باِب التحذيرِ      مع أنه ذكَر يف الفَصِل ال      ))إياك واَألسد ((فَصِل  

الفَصلَ ِبفَصٍل /   ب ٥٢/ ع هذا ، ثُم يتِب الالئق أَنْ يذْكُر هذا عقيب ِذكِْر حذِْف األرنبِ     

 عائـداً إىل    ))وِمنـه ((: يتضمن ما ذَكَر من األمثلِة السابقِة ؛ وِلذلك تعين أنْ يكُونَ قولُه             

 شـأنك   (( : ، فإنه ال يتخيلُ حتذير يف قـوِلهم         بالالزِم إضماره ال إىل التحذيرِ     املنصوِب

بلْ ذلك ِإغراٌء )) واحلج ، .  

                                                 
 كما أثبت الزملكاين ، وكذا      ١/٢٩٥ ، ويف كتاب سيبويه      ))فأهل الليل وأهل النهار    (( ٨٠يف املفصل املطبوع ص     ) 1(

  . ١/٣٨٢يف التخمري 

  :قال أوس ))مل أَر(( بإضمار ))كاليوم رجالً (( :ومنه قوهلم  ((:  ومتام نصه ٨٠املفصل ص ) 2(

   )) حىت إذا الكَالب قال هلا             كاليوِم مطلوبا وال طَلَبا                     

 .   مكررة ))هذا هذا((. يف األصل) 3(

  .١٧٣انظر ص ) 4(

  .٨٠املفصل ص ) 5(
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ولَعمِري إنَّ سيبويه ساق هذه األقسام غري مفَصلٍة وال مبوبٍة بتراِجم يتمـايز ـا              

، ولكن سيبويه مل يسلُك هذا املَسلَك        ه يف التفصيلِ  ، على ما أَشرت إلي     بعضها من بعضٍ  

، ومن   ، وإنْ وقَع اختالطٌ يف األبوابِ      من التنميِق بلْ كان قَصده إظْهار األحكاِم وبيانها       

  .راجع ِكتابه عرف حقيقةَ هذا القوِل

 )١(، كأنه حذَّره    حتذير ))اَألسد  اَألسد  :  قولُهم ((:  رجعنا إىل شرِح كالِمه فنقولُ    

دحذيِر          اَألسمشروطاً بأنْ يكونَ يف الت كرير٢(، وليس الت(   بل لو قُلْت ، :))  احلذر احلذر (( 

  . يف لُزوِم اإلضماِر))اَألسد اَألسد((:  كان ِمثْلَ قوِلهم ))النجاَء النجاَء((و 

،  وعليـك النجـاءَ    )٣(،   الْزِم احلَـذَر  :  ا على وإنما انتصب هذ   ((:  قال سيبويه 

 احلَذَِر صار مبنـزلِة لَفْـِظ      لَفْظُ:   يعين )٤( ))) افْعلْ(ولكنهم حذفُوا ؛ ألنه صار مبنـزلِة       

 ِفعل :  يعين )٥( ))محالٌ  ) افْعلْ(على  ) عليك(و  ) الْزم(ودخولُ   ((:  ، مث قال   اَألمِر باحلذر 

  . لى ِفعِل اَألمِراَألمِر ع

  .  سقُوطاًاملتهاِلك :  أي)) واِجلدار املتداِعي ((:  وقولُه

))خلِّـه   :  ، أي  ، والطَّريق الطَّريق   الْزمه: ، أي    وِمنه أخاك أخاك   ((: وقولُه
)٦( 

 بـاِب    ليس مـن   )٧(، فإنَّ ذلك      عائد إىل املنصوِب بالالزم إضماره     ))وِمنه((الضمري يف   

                                                 
  .  ))حذر((يف األصل ) 1(

 . و كذلك يف اإلغراء  أيضاً كما مثَّليعين أن التكرير ليس مشروطاً يف التحذير فقط للزوم اإلضمار ، بل ه) 2(

 .وليس على التحذير ، كما قد يتوهم.  يعين على اإلغراء ) 3(

 . ٢٧٧-١/٢٧٦الكتاب ) 4(

 .١/٢٧٧السابق )  5(

 . ٨٠املفصل ص ) 6(

 .))فإنَّ هذا:  ، وكان اَألوىل أن يقول )) الطريق الطريق (( ، و ))أخاك أخاك ((يعين )  7(
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،  كان من باِب اإلغراِء بـه     ،  الْزمه  :   أي )) الطَّريق الطَّريق  ((:  التحذيِر ، ولو أراد بقوله    

   )١(. ولَما مل يكُن من ألفاِظ التحذيِر فصلَه عنها، الْزم الطريق :  مبعىن

 ِعلَّةُ ذلِك أنه    )٢( )) لْزمه، وإذا أُفِْرد مل ي      لَِزم إضمار عامِله   وهذا إذا ثُنِّي   ((:  وقولُه

،  بالتثنيِة الكـالم  / أ٥٣/، وطالَ    إذا ثُني صارِت الكلمةُ األوىل سادةً مسد الِفعِل املقدرِ        

  ]من البسيط: [، قال الشاعر ، فالجرم مل جيب احلذف حينئٍذ خبالِف حالِة اإلفراِد

ارين املَنبي نِلم قلِّ الطَِّريطَ بِهخثُ اضيةَ حزرِبب زرواب          ر رالقَد ٣(ك( 

  .ر لَجاز ، ولو أضم ؛ ألنه مل يثَنه)) الطَّريِق ((فأَظهر الِفعلَ قبلَ 

  مذا ع خاِطبي     مييٍأ التلَج بن يقولُ     )٤(ر ، ِديِم عيت عـن طريـِق     :  ، ِمن حنت

 ِل والشرِ الفَضه             رِف والفَخلَمه وعارنين مبه ويرمعي نمنك به ، وم قلِّه ملن هو أحوخ ،  ،

  . إحدى جداِته فعيره ا :))برزةُ((و  .وابرز إىل حيثُ اضطَرك القَدر من اللُّؤِم والضعِة

  .الً يف طريٍق حبيث يطَؤه حيوانٌ يقالُ إذا كان مثَ)) وإيطاَء الصيب ((:  وقولُه

                                                 
ـ   لو  )  1(  الستقام هذا التعليل ، وخباصة أن املثال اآلخر الذي قرنه به إغراٌء حتماً ،               ))الزم الطريق ((أن الزخمشري قدره ب

 .))خلِّه(( ، إال أن الزخمشري قدره بـ))أخاك أخاك((وهو 

  . ٨٠املفصل ص ) 2(

، ١٨٠، والتحصيل ١/٢٦٧بن السريايف  ، وشرح أبياته ال١/٢٥٤ ، وكتاب سيبويه     ١/٢١١البيت جلرير يف ديوانه     ) 3(

  .٢/٣٠ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٤٦وبال نسبة يف النكت لألعلم 

  .٨٧ ، وقد تقدمت ترمجته ص ))التميمي((يف األصل )  4(
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  ]املنصوب على االشتغال[: فصل

  )١( )) وِمن املنصوِب بالالزِم إضماره ما أُضِمر عاِملُه على شريطِة التفسِري (( 

قاِعدةُ هذا الباِب ـ وهو املسمى بباِب اشتغاِل الفعِل عن املفعوِل بضمِريه ـ أنْ   

لٌ أو اسم يف معنى الفعِل متسلِّطاً على ضـمِريه أو علـى املالِبـِس               ر اسم وبعده ِفع   كَيذْ

  .لضمِريه لو سلِّطَ على ذلك االسِم لَنصبه

  .يكُونَ تفسرياً للِفعِلأما أنه يشترطُ ِذكْر الفعِل بعده أو مايف معناه فِل

نه لو مل يتسلَّطْ على ضمٍري      ؛ فأل  ضمِريه ل وأَما اشتراطُ اشتغاِله بضمِريه أو املُالبسِ     

  .ما أو مالِبِسه لَكَانَ النصب بالفعِل املذكوِر متعيناً

جِم:  فإنْ قُلتمن الرجز: [ قال أبو الن[  

  قَد أَصبحت أُم اِخلياِر تدعي

باً كُـعليذَن نأَص لَم ٢(ِع ـلُّه(  

  ]من املتقارب [:وقال امرؤ القيِس،  ))كُلُّه((برفْع 

كبتفاً على الرحز لْتِني فأَقْب   رأَج وثوب سيتن ٣(      فثَوب(  

  ]من الوافر: [ وقال آخر/ ب٥٣/

نثَالثٌ كُلُّه      ودعى اُهللا رابعةً تزداً         فأَخمع لْت٤( قَت(  

                                                 
ه ، إال أنك ال      ضربت  زيداً ضربت : ه ، كأنك قلت    ضربت زيداً:  يف قولك    ((:  ، ومتام نصه     ٨١املفصل ص   )  1(

تِربقال ذو الرمة.  عنه بتفسريهتغناًءه اسز:  
الًاليب موسى ِب أَ              إذا ابنلَ به            فقام بفأٍسِتغِو بني جاِزليِكص ر (( 

 . مع حذف الضمري من الفعل))كله((، والشاهد فيه رفع ١٠٢تقدم خترجيهما ص )  2(
، ١/٢١٩، والنكت لألعلم    ١/١٦٨أبياته البن السريايف    ، وشرح   ١/٨٦، وكتاب سيبويه    ١٥٩البيت يف ديوانه ص     ) 3(

: ورواية سـيبويه  . ٢/١٢٤وبال نسبة يف احملتسب     . ٣٧٤ ،   ١/٣٧٣، وخزانة األدب    ١٠٥وحتصيل عني الذهب    
))لبست ((رفع : والشاهد فيه . ))فثوبعلى االبتداء مع حذف الضمري من الفعل))ثوب  . 

، ١/٢٢١لألعلم  ، والنكت٢/٤٦٣، ومعاين القرآن لألخفش ١/٨٦كتاب سيبويه البيت ال يعرف قائله ، وهو يف       )  4(
 .٢/٧٢، وأمايل ابن الشجري ١٠٥والتحصيل 
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))، وشهر مرعى   ، وشهر ترى   ىشهر ثَر ((:  وعن بعِض العربِ   . ))كُلُّهن((برفِع  
)١( 

  .))شهٍر((برفِع 

يف الكالمِ   :  قال سيبويه :  قُلت هو ضعيف      براَألع األكثر ه٢(، والوج( بصالن   ،

 ما شبوه بقوِلهم وإنذْكر     : هفالنٌ ،حيثُ مل ي ٣(]هو يف [ا اهلاَء و  والذي رأيت(    ؛  هذا أحسن

 الوصِف أَمثَلُ منه يف اخلبِر      )٤(وحذْف اهلاِء يف    .  ام االسِم ، فكَِرهوا طُولَه     مت ))رأيت((ألنَّ  

ا  وهو مع ذلك ضعيفه أقوى ِمميكُونُ خرباً)٥(، ولكن .  

  ]من الوافر: [وقد جاء يف الشعِر قولُ جريٍر

  )٦(مبسـتباِح وما شيٌء حميت           أَبحت ِحمى ِتهامة بعد نجٍد 

  ]من الوافر: [وقال

  )٧(وطُولُ العهِد أَم مالٌ أصابوا            وما أَدِرى أَغَيرهـم تناٍء

                                                 
شهر تتندى فيه األرض مـن املطـر        : شهر ثَرى ، أي     : معىن هذا   ((: قال األعلم . ١/٨٦ذكره سيبويه يف كتابه     )  1(

 . ))ترى فيه النبات ، وشهر مرعى ، أي يرعى فيـه املـال            : ، أي   هو الندى ، وشهر ترى      : وتتثرى ، والثَّرى    

 .١/٣٧٠وانظر جممع األمثال . ١/٢٢٠النكت 

 ))األعرف(() : هارون (١/٨٦يف كتاب سيبويه )  2(

 .تتمة من كتاب سيبويه)  3(

 .))فا((يف األصل )  4(

يف : حذف اهلاء يكون يف ثالثـة مواضـع          ((: قال السريايف   . ١/٨٧ وصوابه من كتاب سيبويه      ))فيما((يف األصل   ) 5(

وحـذفُها يف   . الصلة ، والصفة ، واخلرب ، فحذفُها يف الصلة حسن ، وليس بدون إثباا ، وقد ورد ما القرآن                    

 ١١٦-٣/١١٥ شرح كتاب سـيبويه      ))وحذفُها يف اخلرب قبيح     . الصفة دونََ حذفها يف الصلة ، وإثباا أحسن         

 ). عةاألجزاء املطبو(

 ، وبالنسبة   ١٠٧ ، وحتصيل عني الذهب      ١/٢٢١، والنكت لألعلم    ١/٨٧، وكتابه سيبويه    ١/٨٩البيت يف ديوانه    )  6(

  .١/٤٠٢يف سر صناعة اإلعراب 

استشهد به جلواز حذف اهلاء من الفعل إذا كان يف موضع النعت ؛ ألنه مع املنعوت كالـصلة مـع                    :       قال األعلم   

 .١٠٧ التحصيل )) الصلة حسن باِلغٌ فضارعها النعت فحسن احلذف فيه املوصول ، واحلذف يف

، وأمايل  ١٠٧، والتحصيل   ١/٣٣٧ ، وشرح أبياته البن السريايف       ١/٨٨البيت للحارث بن كلدة يف كتاب سيبويه        )  7(

 .    ٢/٧١ابن الشجري 
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، وإنما مل ينِصبوا بالفعـِل       ، ألنه وصف   ، وإنْ تِركَِت اهلاءُ    وال سبيلَ إىل النصبِ   

، كما أنَّ الصلَةَ كذلك ، ومتام الـشيِء ال           بيانٌ؛ ألنَّ الصفةَ متام االسِم و      الذي هو ِصفَةٌ  

 لُحص١(ي(لَ يفمعأنْ ي  مما ته م)٢( .  

  ِت     ((:  وقد قالَ األعلَمييف ب فع٣(الر(   جم أَقْوأيب الن    ى منه يف قوِلك : تبرض زيد ، 

ملُها على الفعلِ     ))كُالًّ((؛ ألنَّ    وأَلْزمح نسحـأْتِ     ال يلَها أنْ تتاِبعـةً لالسـِم   ؛ ألنَّ أص ي

إنَّ القوم كُلُّهم   :  ، أو مبتدأَةً بعد كالٍم كقوِلك      همضربت القوم كُلَّ   : ةً ، كقولك  دمؤكِّ

ذاهب  . كُلَّ القومِ  :  فإنْ قُلْت ضربت     تحِل قَبها على الِفعتين؛ خلُروِجهـا عـن      ، وب

 ـ وإنْ كانَ قَد  )) كُلُّه مل أَصنِع((:  ان اَألمر كذلك  فينبغي أنْ يكُونَ قولُه، فإنْ ك اَألصِل

رفْع  ال، وتكُونُ الضرورةُ فيه حذْف اهلاِء  بالنصِب))كُلَّه((: حذَف اهلاَء ـ أَقْوى من قوِله  

 : )٦( ))ثوب لَِبست ((:   يف قوله  )٥(وقال  / أ٥٤/. )٤( ))جري مجراه ي(( ، وكذلك ما     ))كُلُّ((

طَرقـت  :  ، يقـولُ  )٨(، وثوب جمرور     ثوب منِسي :  )٧(فثَوباي: إنه على الصفِة تقديره     

 أمِشي رويداً ِلئال يحـس     : ، أي  ، فجعلت أَزحف إليها    حمبوبيت على خوٍف من الرقباءِ    
                                                 

 .))وال يصلح((يف األصل  )  1(

  .٨٨-١/٨٦الكتاب )  2(

  : له يعين قو)  3(

  قد أصبحت أم اخلياِر تدعي

  علي ذنباً كُـلُّه مل أصنـِع

 .وقد تقدم قريباً 

  .١٠٤التحصيل ص )  4(

 . والقائل هو األعلم أيضاً))فقال((يف األصل )  5(

 . كما تقدم قريباً))نسيت((هذه رواية سيبويه ، ورواية األعلم والزملكاين )  6(

 .١٠٥به من التحصيل ص  وصوا))فثوبان((يف األصل )  7(

وجيوز عندي أن يكون    .  هذا كالذي قبله عند سيبويه يف ابتداء االسم مع حذف الضمري يف اخلرب             ((: نص األعلم   )  8(

))(( و   ))نسيتعملَ فيه ؛ ألن النعت ال يعمل يف املنعوت ، فيكون التقـدير                   ))أجرمن نعت الثوبني ، فيمتنع أن ي  :

  .١٠٥التحصيل ص . ))ثوب جمرور فثوباي ثوب منِسي و
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، ومل يـِرد ثـوبني       ، وجررت اآلخـر    يحد ثَوب ي، فذُِهلْت بتلك احلاِل حتى نسيت أَ      ِب

  .  ، وإنما أراد اِجلنس مقَسماً على حالَِني خاصني

) كُلُّه ملَ أصنِع    (ه مبنـزِلِة   إن) رىشهر ثَ (  ((:وقال السهيلي اإلمام احملقِّق يف قوِلهم       

 ) ٢(هذا ِنكرةٌ   !  فيا بعد ما بينهما      ((  : ))خبر  ) [شهٍر ( يف أنَّ ما بعد    )١() زيد ضربت (و  

وحسن حذْف الضمِري   . [، والصفَةُ ال تعملُ يف املوصوفِ       ِصفَةٌ هلا ال خبر    )٣( ]وما بعدها 

ِم يعضده يف احلُـسِن ازدواج الكـال      )٤(] ، و    ألنَّ احلذف يف الصفِة أحسن منه يف اخلَبرِ       

ـ  وطَلَب السجعِ  السنةُ شهر ((:  ، كأَنه قَاَلَ  يف هذه الكلماِت مبين على ما قبلَه    ))شهر((، ف

   : وكذلك قولُهم. ))من السنِة((:   أو)) ، وشهر ترى ثَرى

...                         .......................رأَج بوثَو تِسين ٩( .))ثوب(  

وأم طُ فيه  ا أنشتر٥( ه ي(         لِّطَ عليـهالعامـل [ أن يكونَ حبيث لو س [)ه ؛    )٦بـصلَن 

خه يف         فِليقبلَ حرٍف ال يعملُ ما بعد ما يقع جما قبلَه  ر         معه النـصب ه ال جيوز٧(، فإن( ،

ـ     )٨( ))من((، و    ، واالستفهامِ  كحروف الشرطِ   يف  ))مـا ((و  ،   الِتو وما كان من املوص

                                                 
 .))ضربته((يف األصل )  1(

  . )) شهر ثَرى  ((يف) شهراً ( يعين ) 2(

 . ٤٣٧تتمة من نتائج الفكر ص ) 3(

  . ))والضمري حمذوف واحدة((: ، ومكانها يف األصل ٤٣٧تتمة من نتائج الفكر ص ) 4(

 .٤٣٧نتائج الفكر ص  )٩(

 . شتغال يف املنصوب على اال:  أي) 5(

 . تتمة يقتضيها السياق ) 6(

)7 (   وانظـر اإليـضاح البـن    ١٠٦ _ ١٠٤/ ٣االرتشاف .  ال جيوز فيها النصب صورةً  عشرةَ ذكر أبو حيان سبع ، 

 ، وشرح ١٤٠ ـ  ١٣٧/ ٢ ، وشرح التسهيل ملصنفه ٣٨٣/ ١ ، وشرح اجلمل البن عصفور ١/٧٥٩احلاجب 

  . ١٦٥ _ ١٦٤/ ١الرضي للكافية 

، وإن أراد    مـا قبلـها    ، ألنه إن أراد الشرطية أو االستفهامية فهي داخلة يف          ، وال وجه له    )) من ((ا يف األصل  كذ) 8(

  . ١٠٥/ ٣انظر االرتشاف .  لقيتهمزيد كَ:  اخلربية حنو) كَم(، ولعله أراد  ما بعدها املوصولة فهي داخلة يف
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 )٢( ))لَـن ((، خبالِف )١( ، ألا ِفعلٌ زيداً لست أَضِربه:   حنو )) لَيس (( النفي، وهذا خبالفِ  

  )٣(.  ضعيف))ال((، والنصب مع  زيداً لَن أضِربه: حنو 

نبين على جواِز تقدِمي معموِله عليه   وأملَه يما قب فعل فنصب اسم ر٤(ا إذا كان املفس( 

  . جبواِزه فبعيد جداً)٦ ( ثَشب، وإنْ ت)٥(وقياس من منع ذلك منع النصِب يف هذا الباِب

فعلى االبتداءِ     :  قلت ذلك االسم تفَعيكونُ الفعل فيها        ومهما ر إال يف مواضع ،

يـاً يف   راه محكِ ، علـى ماسـت     ، فيقدرونَ له ِفعالً رافعاً    )٧(واجب الذِّكِْر وراجح الذِّكِْر     

))إذا((
 ))إنْ(( و   )٨(

، وأما إذا نـصبت فعلـى تقـديِر فعـٍل عنـد              الشرطيِة/ ب٥٤ / )٩(

  .)١٠(احملقِّقني
                                                 

  . ٤١٠/ ١، وشرح اجلمل البن خروف ٢٣٢/ ١لألعلم  ، والنكت ١٠٢/ ١انظر كتاب سيبويه ) 1(

  . ٦٣٥ _ ٦٣٤/ ٢ ، والبسيط ١٣٥/ ١ب سيبويه انظر كتا.  ألا ليست من احلروف اليت هلا الصدارة) 2(
 بـالالم   فيها النصب إذا كان الفعل مقروناًأن من املواضع اليت يترجح: ١٦٥/ ٢ذكر ابن هشام يف أوضح املسالك    ) 3(

 ألنه    ؛  ه اهللا ب ال يعذِّ  زيداً: ومنه   ((:  مث قال    )) هنِه ال ت  خالداً ((  : و )) ه بكر بيضِر لِ عمراً ((:  حنو   الطلبيتني) ال(أو  
ما قبلـها   ا يف، بأنه ال يعمل ما بعدمه الطلبيتني) ال( يف الالم و  التصريِح واستشكله صاحب.)) نفي مبعىن الطلب 

 )) ال ((، وأجروا النهي بـِـ     جرى األمر بغريها  بأم أجروا األمر بالالم م     عصفور    ابن  عن مث أجاب نقالً  .  قياساً
   . ٢/٣٦٣التصريح . جمرى النفي ا

  ا مه لِ بِرضت ، أو ال   هتضرب لِ زيداً:  يف االشتغال يف حنو      وال إشكالَ ((: ٧٦ /٢وقال الصبان يف حاشيته على األمشوين              
    ال نَّب أ يف الروادين عن شرح املقر يعمل مابعدمها يف   ))ال(( و    األمرِ م    وال يلزم من عدم    ،  ر العامل   ما قبلهما فيفس

   لَ(( و   ))مل((، كما مل يلزم ذلك يف حنو         هما مما يلزم الصدر   تقدمي الفعل عليهما كونفما يفيده كالم   ،   ))لن(( و   ))ام
التصريح وميد  تبعه كالبعض ممن خيالف ذلك غري سدن . .((. 

 . . ٢/١٧٢ وأوضح املسالك ٢١٥، ٣/١٠٤انظر االرتشاف . أجاز ذلك الكسائي) 4(
 . ٢/٣٨٥، والتصريح ٢/١٢٧انظر أوضح املسالك ) 5(
 . غري معجمه يف األصل ماعدا الباء ) 6(
)7 (يبن      ابن احلاجب   نظر إيضاح ا . ، وهل املتقدم مما خيتص بالفعل أم باالسم           أم ال   شيءٌ ى هذا على ما إذا تقدم االسم 

  . ٣٩١-٢/٣٩٠، والتصريح  ٣٧١-١/٣٦٢، وشرح اجلمل البن عصفور  ١/٣١٥
  .  نشقاقسورة اال) ١ (﴾ انشقَّتِإذَا السماُء ﴿: حنو قوله تعاىل) 8(
  .سورة التوبة) ٦(﴾ استجارك وِإنْ أَحد من الْمشِرِكني﴿  :حنو قوله تعاىل) 9(
، ٢٦٦، والتبني   ٨٣-١/٨٢، واإلنصاف   ٢/٧٦ ، واملقتضب    ١/٨١انظر كتاب سيبويه    . لنحاةهذا رأي مجهور ا   ) 10(

  . ٥/١٥٨، واهلمع ١/١٦٣، وشرح الكافية للرضي ١/٨٧، واملقرب ٢/٣٠وشرح ابن يعيش 
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وهو رديٌء ، فإنَّ الفعلَ املـذكور قـد         . ب بالفعِل املذكورِ  ينص:  ومنهم من قال  

  )١(.كوفيني ، وهذا رأي ال ، وليس مما يتعدى إىل مفعولني أَخذَ مفعولَه

 لَى هذا :  فإنْ قلتأَ  )٢ (فع ِمن ذَ          يلُ مع أنَّ الفعلَ قد أخاألو االسم ٍة ينتصبِجه 

  ؟ مفعولَه

ه    :  قالوا:  قلتبالفعِل املذكوِر بعد ا الذي تسلَّطَ عليه الفعـلُ        إنه ينتصبوأم ،

ه على البدِل منهاملذكور٣( فانتصاب(.  

 فقد يكُ :  فإنْ قلت       ى إال حبرِف اجلرجمروراً،    ونُ الفعلُ مما ال يتعد فيكونُ الضمري ،

  .، وليس هذا حالُ البدِل مع املُبدِل منه واالسم الذي يعود عليه منصوباً

قلت  :ؤخسبِة إىل األَ    يى بنفِْسه     ذُ الفعلُ بالنِل يف معىن ما يتعد٤(، و(  رقدكما ي )٥( 

، )٧(، فإنَّ العاملَ يف احلاِل هو العامـلُ يف صـاحِبها            )٦ (اجلر مع احلالِ  اً عن حرِف    جمرد

، فالبد من تضمِنه بالنسبِة إىل احلاِل معىن ما يتعدى           ويستحيلُ أنْ يعملَ حرف اجلر نصباً     

ـ        ، كذلك حالُ املنصوِب األوِل يف هذا البابِ        بنفسه ذهبني ، ثُم إنَّ الفعلَ املفسر على امل

                                                 
  . ٢/٣٠، وشرح ابن يعيش ٢٦٦  عن مذاهب النحويني ، والتبيني٨٣-١/٨٢انظر اإلنصاف ) 1(

 . يني أي الكوفرعلى : أي ) 2(

ـ      ِقون. ٢٦٧ عن مذاهب النحويني       ني، والتبي  ١/٨٢انظر اإلنصاف   ) 3( ،   يف املـضمرِ   لَل عن الكسائي أن الفعل عِم

ـ   املـذكور   إىل الفراء أن الفعلَ    بِسون. ء ال تلغى بعد اتصاهلا بالعوامل       ورد بأن األمسا  .  والضمري ملْغى   يف  لَ عِم

، ٢/٤٠٥انظر شرح ابـن عقيـل       . ِرهظه يف ضمِري اسٍم وم     واحد  عاملٌ عملُأنه ال ي  ورد ب . الضمري واالسم معاً    

 . ٥/١٥٨، واهلمع ٢/٣٥٢والتصريح 

  . ٢/٣١ابن يعيش شرح انظر .   زيداًزتج ، أو  زيداًلقيت:  ))  به مررتزيداً ((:  أي يكون التقدير يف حنو) 4(

 .  ولعله سهو  .))تقدم((: يف األصل) 5(

  . ١/٢٠٧ شرح الكافية ))  هنداًأذهبت راكبةً:  ، فكأنك قلت ذهبت راكبةً نٍد:   إذا قلت((:  قال الرضي) 6(

 انظر شـرح     . مالك والرضي  ، وأجازه ابن   ه اجلمهور ع؟ فمن   يف صاحبها   العاملِ هل يعمل يف احلال غري    :  اختلف) 7(

  . ٤/٣٦، واهلمع ١/٢٠٤ة للرضي ، وشرح الكافي٣٥٥ ـ ٢/٣٥٤التسهيل البن مالك 
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، وإنْ طابقَه   )١(قاً للفعِل املضمِر لفظاً ومعىن تعين أَنْ يكونَ املقدر من جنِسه            إنْ كان مطابِ  

 تقدير معناه   )٣(، وإنْ مل يمِكن     )٢( معىن ال لفظاً قُدر معناه اخلاص به بفعٍل يتعدى بنفِسه         

 )٥(زيداً ((:  ،  وذلك قولُك   )٤( به يف املعىن املالئمِ   قاِراخلاص ِلكَوِن املعنى ينبو عنه قُدر ما ي       

)) ضربت زيداً ضربته  :  كأَنك قلت ((:   قال سيبويه   ، )) ضربته
)٦(      ك لو أظهـرتيعين أن 

، إال أَنك ال تبِرزه استغناًء       الفعلَ املضمر ومجعت بينه وبني املُفَسِر لصار اللفظُ به كذلك         

  .باملذكوِر مع إفادِته املعىن املطلوِب

 م إىل هذا الطُّوِل: فإنْ قلت ةُ حاجٍة؟  أَي  

يف املعىن من قوِلك       :  قلت دهو أَقْع :تبرأ٥٥/ ض /  ِل من إفادِة     زيداً ؛ ِلما يف األو

ِط الفعـِل   ، مع زيادِة تأكيٍد بتـسلُّ      معىن االختصاِص على ما قدمته يف شرِح أوِل اخلطبةِ        

  ]من الطويل[:، قالَ ذو الرمِة، أو على املُالِبِس ِلضمِريه املذكوِر على ضمِري االسِم األوِل

  إذا ابن أَِبي موسى ِبالالً بلَغِتِه 

 )٨ (ر بين ِوصلَيِك جِاز)٧ (فقام بفَأٍس

                                                 
 . ضربت زيداً ضربته: تقدر فعال من جنس املذكور فيكون التقدير. زيداً حضر بته: يعين يف حنو) 1(

 . جاورت زيداً مررت به: يكون التقدير. زيداً مررت به: يعين يف حنو ) 2(

 . ))يكن((يف األصل ) 3(

 ٨٣-١/٨١نظر يف هذا كله كتاب سيبويه     ا.  أخاه  زيداً ضربت  أهنت: )) ه أخا زيداً ضربت  ((فيكون التقدير يف حنو     ) 4(

 . ٥٨٤، واملغين  ٢/٣١، وشرح ابن يعيش  ١/٤٠٤، وشرح اجلمل البن خروف 

  . ))زيد((: يف األصل) 5(

  . ١/٨١الكتاب ) 6(

 . بإسقاط السني سهواً))بفا((يف األصل ) 7(

، والنكـت   ١/٢٣٦، وشرح أبياته البـن الـسريايف    ١/٨٢ب سيبويه وكتا. ٤٢البيت لذي الرمة يف ديوانه ص    ) 8(

، وبال نـسبة يف      ٢/٣١، وشرح ابن يعيش      ١/٣٨٣، والتخمري    ١٠٣  عني الذهب  حتصيل، و ١/٢١٧لألعلم  

  .٣/٣٢، واخلزانة  ١/٤٠٨، وشرح اجلمل البن خروف ١/٤٩، وأمايل ابن الشجري  ٢/٧٧املقتضب 

 . برفعهما ، وروي أيضاً))بالل((ب  ونص))ابن((وي برفع ر و     
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  : وقبلَه

  يلُ واستوت      أقولُ هلا إذْ  شمر اللَّ  

   عليها احلراِئر تدتواش دا الِبي١ (   ِبه(  

))باللٌ((
) ٢(   ةَ قاضي البصرة     هذا هو ابندرو     أيب ب ،)) ه، واسـم أيب   ))أبو موسىدج 

ردةَب عامر   قيٍس األشعري       ، واسم اهللا بن لُ((و  .   أيب موسى عبدواِح:  بالكسِر   ))الِوص د

إذا :  ؛ إذْ ال تقولُ     دعاٌء عليها ال جواب الشرطِ     ))فقام بفأسٍ ((:  والفاُء يف قوله  . األوصاِل

  فجئت إىل أنْ             :  يقولُ.  جاَء زيد عنك ؛ إذْ ال أحتاج أيب موسى استغنيت ابن إذا بلغت

ـ    إنَّ ذلك إىل اهلجاِء أقرب    :  ، وقد قيل   خاطَب بذلك الناقةَ  . أرحلَ إىل غِريه   ن ، ألنَّ ِم

،   الشعِر ومقاصـده   يف معانِ ِر، وهذا قولُ من ال يع     )٣ (ته أن يحِسن إليها   حقِّه إذا وصلَ  

  ]من الوافر[ : وِوزانُ هذا البيت قولُ الشماِخ

         إذا بلَّغِتين وحملِْت رحلي         عرابةَ فاشرقي بدِم الوتِني

  )٤ ( تلقَّاهـا عرابةُ باليمِني       إذا ما رايةٌ رِفعت ِلمجـٍد       

 عن ذبِحها بشرِقها    )٦ (، مع دعائه على الناقِة، وكَنى     )٥ (فهذا أوضح يف مدِح عرابة    

واجلمع ، سقي الكَِبدي تني ، وهو ِعرقِم الوة:  بدِتنأَو.  

                                                 
 .٣/٣٥ ، واخلزانة ١/٣٨٤، والتخمري  ٢١٨/  ومسط الآليل ،١٠٤١البيت يف ديوانه ص ) 1(

ـ ١٠٩اه خالد القسري سنة ، ولَّ ، قاضي البصرة وأمريها  أيب بردةَ عامِر بِن أيب موسى األشعري       بن هو باللُ ) 2( ،  هـ

 فلم يحىت قدِ  قاضياً لْز انظر  هـ١٢٦وحبسه حىت مات يف سجنه سنة ، هـ فعزله ١٢٠سف بن عمر سنة  يوم ،

  .٣/٣٥، واخلزانة  ٣/١٠وفيات األعيان 

  .٢/٣١، وشرح ابن يعيش  ١/٣٨٤، والتخمري  ١/٢١٨يل آل، ومسط ال١٠٤  عني الذهبحتصيلانظر ) 3(

 ، والـتخمري    ١/٢١٩مسـط الـآليل     ، و  ٣٣٦،  ٣٢٣، ومها يف ديوانه      البيتان من قصيدة ميدح ا عرابة بن أوس       ) 4(

١/٣٨٥. 

 .٢/٤٧٣انظر ترمجته يف اإلصابة . واد  جي، صحاِب هو عرابةُ بن أوس من بين مالك بن األوس) 5(

 . بألف قائمة ))كنا((يف األصل ) 6(
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  .و اِملفْصل ه : بالكسر))الِوصلُ((و  . الرياح احلارة:   أي))احلَرائر((:  وقولُه

           فاِعله مسا مل يِلم يف البيت بإضماِر فعٍل مبين رى الرفعي دإذا :  ، كأنه قـال    واملرب

/ ب٥٥/وقد استشهد سيبويه ذا     . )١ ( فيها معىن الشرطِ   ))إذا((؛ ألنَّ    بِلغَ ابن أيب موسى   

ـ      الفعِل قُدم أو أُخر وما يكـونُ        ما يكونُ فيه االسم مبنياً على      (( البيِت يف باٍب ترجمه ب

))فيه الفعلُ مبنياً على االسِم      
اً على الفعِل قُدم أو     ما يكون فيه االسم مبني     (( ويعين بـ    )٢ (

  رأُخ((   زيداً ، و   :  قولَك تبرض      هأو ضربت ويعين ببناِء الفعِل      ،  زيداً ضربت ، ذلك وحنو

  على االسِم قولَك  :  هزيدنِ ))زيٍد((، برفِع    ضربتمن بناِء الفعِل على االسِم أنَّ الفعلَ         واملع ي

  .زيد منطلق:  يف موضِع اخلِرب املوجوِد يف قوِلك

ـ         ((:  قال سيبويه  ثُ كـان معمـالً يف      وإمنا حسن أن يبنى الفعلُ على االسِم حي

 ، وشغلْته به ولوال ذلك مل يحسن      املضمِر
:  مثَّ إنَّ سيبويه قال عقيب بيِت ذي الرمةِ         .)٣( ))

))   صبالن) كَِثري ٤ ()عريب(  أجود والرفع  
(( )٥ (.   بيهنِريداً بذلك التكِْم هذا الباِب،     معلى ح 

  .؛ إذْ ال إشكالَ يف أنَّ النصب يف بيِت ذي الرمِة أجود اِء املعارضاِتمع انتف

 لِ      ) إذا (((:  قال األعلممبنياً على الِفع ا يكونَ فيها االسمةًّ يف بيِت ذي      مموخاص ،

)) ، ِلما فيها ِمن معىن الشرطِ      الرمِة
) ٦( أَنْ يكونَ سيبويه ذَكَ      ثُم زوج   ر)يف هذا الباِب   ) إذا

                                                 
 سيبويه يف إجازتـه      خيطِّئُ فهو.  )) ولو رفَع هذا رافع على غري الفعل لكان خطأ         ((:  ، وقال  ٧٨-٢/٧٦املقتضب  ) 1(

  .فيه الرفع باالبتداء

        ابن ورد لَ  ((: ، ومما قال      على املربد منتصراً لسيبويه    ٍدالّ وفهذا الذي تأوه قبيح ؛ ألنه أضمر ما يرفع ره مبـا   وفـس

يمثلُ نصب رضمر ليكونَ، وإمنا يظهما ي رراً ِل ما ظَهمفس ٦٨-٦٥االنتصار. )) قول مجيعهم، وهذا  ضمرا أُم. 

 .١/٨٠الكتاب ) 2(

 .السابق والصفحة نفسها ) 3(

 )هارون(.وما أثبته من كتاب سيبويه . ))جيري كثرياً((يف األصل ) 4(

 .١/٨٢الكتاب ) 5(

 .١٠٣التحصيل  )6(
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  ريباً من متثيِل    ِليرِب[ضصا . سائِل البابِ من م ) إذا( االسِم بإضماِر فعٍل يف غري       )١ (]نوإم

        صِب بعدالرفِع والن ه جوازرِط ؛     ) إذا(أَنْ يكونَ مذهبوإنْ كان فيها معىن الش    ها غـريألن 

، ويكونُ ِذكْر الفعِل يف جملِة االبتـداِء          فيها على الفعِل حسن     االسمِ  ، وأنَّ تقدمي   عاملٍة

  .)٢ ( صحيح، وِكال املذهبني  عن ذكر الفعلكافياً مغِنياً

قلت  :    الثاين هو الظاِهر هذا املذهب           الفعـِل عقيـب ِذكْر إذا((؛ ألنه لو وجب(( 

، ولَما مل يِجب دلَّ على        الشرطيةِ ))إنْ((، كما وجب بعد      الشرطيِة لوجب النصب بعدها   

  .أنَّ الفعلَ ليس بالزٍم أنْ يذْكر بعدها

ها ح:  فإن قُلْتبعد بإضماِر فعٍل رافٍعالرفع قَعيثُ و.  

 انَكَكذلك لَلو كان : قلت دعب إنْ(( الرفع((رطيقدير الشِة جائزاً على هذا الت.  

   غْ ذلك يف      : فإنْ قلتسباِب      ))إنْ((إمنا مل ي ها أُمرِط ، وعاِملَةٌ ،    /  أ   ٥٦/  ؛ ألنالش

  . ذلك على االبتداء ، ال على إضماِر الفعِل)٣( ]كان[فقَبح أنْ يقع الرفع بعدها، إنْ 

  ها يف      : قلتبعد الرفع المتنع ِلذلك بعـدها         لو امتنع رما إذا كان الفعلُ املـضم

  ] من البسيط: [يقتضي مرفوعاً حنو 

   )٤(ٍة الناثَو لُوإنْ ذُ....   ....................    

                                                 
 .١٠٣تتمة من حتصيل عني الذهب ) 1(

 .١٠٣التحصيل ) 2(

 .تتمة يقتضيها السياق) 3(

  :ن بيت ، وهو بتمامه جزء م) 4(

  ِعند احلفيظِة إنْ ذو لُوثٍَة النالقام ِبنصري معشر خشن                  إذنْ 

  . ه الذين خذلوه ويقصد بذي اللوثة قوم الضعف ،: ة ثَ ، واللُّو النَ ذو لُوثٍة النَإنْ: أي 

 .٧/٤٤١، واخلزانة ) خشن (١٣/١٤٠ أُنيف العنربي يف لسان العرب  بِنوهو لقُريِط
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 وهمالتحضيضِ   ، كيف   أنه ارتفع على االبتداء    لئال ي بعـدها     وأنَّ حروف واجب 

،  فقد بطَلَ هـذا التعليـلُ     .  ذكر الفعِل ، وال عمل هلا ، ومع ذلك ال جيوز الرفع بعدها            

  ]من الطويل: [)) ابِن أَعثَم الكُويفَّ)١ (]فُتوح((ويف [

إذا ما الثُّر        هايا يف السماِء كأن  

  )٢ (ه فتبددا من ِعقِْد           جمانٌ وهى

، وحِكـي عـن      ، على أنَّ أبا العباِس قد أجازه       فرفَع بعدها االسم على االبتداءِ    

     الرفِع بعد فاعلُه         ))إذا((املاِزينِّ جواز مسمفعولَ مامل ي على أن يكونَ االسم ،  وطر ،ذلك  د 

 .)٣ ( على بعٍدذلك مساغاً وإنْ كانل، وأنَّ يف حروِف اجلزاِء والتحضيض 

))  مررت به  )٤ (ومنه زيداً  ((:  وقوله
، وإمنا فَصلَه لينبه على       يعين من هذا البابِ    )٥ (

، ألنَّ    حبرِف اجلر يف جواِز النصبِ     )٦ ( بنفسه أو    أنه ال فرق بني أَنْ يكونَ املفسر متعدياً       

شرةً لَما اقتضاه إال نصباً ، لكِن النصب هاهنا أَبعـد           ارور لو قُدر تسلُّطُ الِفعِل عليه مبا      

 خرج عـن الفعـِل ،       ألنَّ املضمر  ((:  قال سيبويه . زيداً ضربته   :  من النصِب يف قولك   

))، ومل يوصل الفعلُ إليه يف اللَّفِظ وأُضيف إليه بالباِء
) ٧(.  

                                                 
هو أمحد بن أعـثم الكـويف ،        :  ، وابن أعثم   ١/٣٩٥وهو حتريف وصوابه من التخمري      ،   ))قال نوح ((يف األصل   ) 1(

، واألعـالم    ١/٢٠٢انظر معجم األدباء    .  ، وله كتاب آخر أشبه بالذيل عليه       مؤرخ، من مؤلفاته كتاب الفتوح    

١/٩٦.  

من ((ويروى  . ١/٣٩٥، وبال نسبة يف التخمري       ١١/٥٠، وخزانة األدب     ٣١ية يف ديوانه ص     البيت ليزيد بن الطثر   ) 2(

 .))من عقده(( مكان ))سلكه

)3 (٦٨د ص الّانظر االنتصار البن و.  

 .))زيد((يف األصل ) 4(

 على جعلت ((، بإضمار   ضربت غالمه، وبشراً  أخاه لقيت وعمراً ((: ، ومتام نـصه      ٨٢-٨١املفصل ص   ) 5(

 .))أهنت(( ، و ))البست(( ، و ))طريقي

 .))و((: يف األصل) 6(

 .١/٨٣الكتاب ) 7(
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يف   :  قلت أخاه   ((والنصب عمراً لقيت ((  من ه يف    أبعد))    ِبـه ؛ ألنَّ   )) زيداً مررت 

الِفعلَ وإنْ تسلَّطَ على الضمِري بواسطِة حرِف اجلر فقد تسلّطَ على ما وافـق ِلمـدلُول                

)) لَِقيت ((، وأما    )) لَِقيت (( يف املعىن بواسطِة     ))زيٍد((
  مـدلولَ   على ما يوافق   طْ فلم يتسلَّ  )١ (

      رته  عمرٍو يف املعىن بلْ على ما يالِبسلُ أقوى ِبطُ به ويفكان األو ، . ـصبيف / ب٥٦/والن

أخاه   ((:  قوِلك راً لقيتمع ((    أقوى منه يف قوِلك   :))   هغُالم ؛ ألنَّ ارتباطَ   )) ِبشراً ضربت 

ها هذا الترتيببرت منه بالغالِم ولذلك دعمرٍو باألِخ أش.  

)) ِريقيجعلْت على طَ  : بإضماِر   ((: وقولُه  
، )٣ (مـررت ِبـه   :  يعين يف قوِلك   )٢ (

قـال  . )٥ (ضربت غالمه :   يف قولك  ))أَهنت((، و   )٤ (لقيت أَخاه :   يف قوِلك  ))تسالب((و

))ألنه إذا وقَع على شيٍء من سببه فكأنه قد وقَع به          ((:  سيبويه
والدليلُ علـى    ((:   قال )٦(  

، ويقـولُ   ، وأكرمته بإكراِمك أخـاه   أخاهنت زيداً بإهانِتك أَه:  ذلك أنَّ الرجلَ يقولُ   

)) ، وإنما يريد ملكاِن زيٍد أعطيت إمنا أعطيت زيداً:  الرجلُ
  ]من الطويل: [  قال)٧ (

      وأَعلَم ِعلْماً ليس بالظن أَنه

 )٨ (                إذا ذَلَّ مولَى املَرِء فَهو ذَِليلُ

  
                                                 

 . يف املخطوطة بياء وتاء مهملتني من النقط غري معجمتني))لقيت(( ، و ))  أخاهعمراً لقيت ((يعين يف ) 1(

ـ ره غري  ، وقد  ١/٨٣هذا تقدير سيبويه يف الكتاب      ) 2( ، ١/٣٣٥انظر التبـصرة    . )) زيداً   لقيت((أو   )) زيداً تزج((ه ب

 .٢/٣١، وشرح ابن يعيش  ١/٤٠٤وشرح اجلمل البن خروف 

 .)) بهزيداً مررت((يعين يف ) 3(

 .)) أخاهزيداً لقيت((يعين يف ) 4(

 .))ه غالم زيداً ضربت((يعين يف ) 5(

 .١/٨٣الكتاب ) 6(

 .السابق والصفحة نفسها) 7(

، ولكعب بن سـعد الغنـوي يف    )ربحظ (١/٣٢٣، ولسان العرب    ٧/١٧٧عني  ، وال  ٨١يوانه  البيت لطرفة يف د   ) 8(

 .٢/٧٠، ومقاييس اللغة  ٣/١٩، وبال نسبة يف املخصص  )حصي (١٤/١٨٣لسان العرب 
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)) ُ ، والرفْع أَجـود    النصب عريب كثري  :  قالَ سيبويه  ((: قولُهو
) ١(    ـصبألنَّ الن 

 ، وإذا   ؛ وألنك إذا رفعت كان الكالم مجلةً واحـدةً         ، والرفع ال يفتقر    مفتِقر إىل إضمارٍ  

  ، اًضـربت زيـد   :  ، واألصلُ  ، فكان الرفع أقرب إىل أصِل الكالمِ       نصبت كان مجلتني  

  .، وضربت غالم بشٍر ولقيت أخا عمرٍو

 املعىن يف النصِب أقوى ِمنه يف الرفِع ،     :  فإنْ قلت ه ، كـان  : فإذا قلتزيداً ضربت

  .، فكأنه نِسب إليه الفعلُ مرتني ضربت زيداً ضربته: )٢(تقديره

ةٌ:  قلتناعةُ لفظيالص وإنْ كان املعىن على ماذكرت ،.  

ه من األمثلـِة،    قَال يعود إىل ما سب    :  حكايةُ فَخِر خوارزم قولَ سيبويه    :  لتفإن ق 

     :فإنَّ ِمن جملَِتها

  )٣ (.......                   .......................إذا ابن أيب موسى

  فيه أجود صبه    والندوع ه    ، وال يستقيمـ         إىل ما بعد ه ؛ ألنَّ ذلك إما خمتـار في

  . أو واجب)٤ (النصب أو مساٍو

من قوِله        :قلت إىل ما سبق فسريِ      ((:   هو عائدعلى شريطِة الت عاِمله ِمرما أُض ((
) ٥( 

ـ   :  ، أو نقول   كما قدمناه من تفسِري كالِم سيبويه      ))مررت به )٦ (زيداً((عائد إىل متثيِله ب
) ٧( 

))والرفع يف هذا أجود وأحسن((: هذه األمثلِةفإنَّ سيبويه قال عقيبما بعده،/ أ٥٧/مع
)٨(.  

                                                 
  .١/٨١وانظر كتاب سيبويه . ٨٢املفصل ص ) 1(

 .))تقدير((: يف األصل) 2(

 .)) أيب موسىإذا ابن(( ذي الرمة  بيت ذكر أنْه سيبويه بعدقالَ ))جود، والرفع أ فالنصب عريب((:  قول سيبويه) 3(

 .))مسار((يف األصل ) 4(

 .١٨٦تقدم ص ) 5(

 .))بزيٍد((يف األصل ) 6(

 .١٩٦تقدم ص ) 7(

  .١/٨٤الكتاب ) 8(
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ه:  فإنْ قلتماً يف قوِله جلَّ ثناؤلتزصِب مما بالُ الن: ﴿$¯ΡÎ) ¨≅ä. >™ó©x« çµ≈oΨø)n=yz 

9‘y‰s)Î/﴾)١(يف قوِله تعاىل والرفع  :﴿ ‘≅ä.uρ &™ó©x« çνθè=yèsù ’Îû Ìç/–“9$# ﴾) ٢(. 

قلت  :يف اآلية    قص لِْق األشياِء وتقديِرها  األوىلدبيانَ االقتداِر على خ   ِفـعولو ر ،

ـ   ))خلَقْناه((ألوهم الوصف ب
؛   فيه متعلَّق  )٤ ( اخلرب حينئٍذ يرِجع للقَدِرية    ))ِبقَدٍر((، وجعلُ   )٣ (

ه فهو خبـالِف    ، وكُلُّ شيٍء مل يخلُقْ     كُلُّ ما خلَقَه اهللا فهو بقَدٍر قدره      :  يقولون   )٥(فإم

  .، تعاىل عن قوِلهم  خملوٍق عندهم ِهللا)٦(]غري[؛ ألنَّ ِفعلَ العبِد  ذلك

وأما اآليةُ الثانيةُ فالتِزم فيها الرفع ؛ ألنَّ املعىن ليس على العموم يف كُلِّ ِفعٍل ، فلو                 

 مل يفْعلُـوا    )٧ (، فإنهم  قيٍم، وإنه غري مست    ِر وفَعلُوا كُلَّ شيٍء يف الزب     : نصبت لَصار املعىن  

  . )٨ (، بلْ إمنا فعلوا ما قُدر هلم ِفعلُه من ذلك  هو يف الزبِركُلَّ شيٍء

                                                 
 من أهل السنة ـ  قومو:  عطيةقال ابنـ  وقرأ أبو السمال. ))لّكُ((قرأ اجلمهور بنصب .  من سورة القمر٤٩اآلية ) 1(

، وانظـر    ١٠/٤٨البحر احملـيط    .  ، وقراءتنا بالنصب مع اجلماعة      هو الوجه يف العربية     :قال أبو الفتح  .  بالرفع

 .٥/٢٢١ الوجيز  ، واحملرر٢/٣٠احملتسب 

 . من سورة القمر٥٢اآلية ) 2(

)3 (    ير على النصب، فإن التقد  على معىن ليس يف الرفع   نا داللةً يعين أن يف النصب هاه  :نـاه   خلقْ شـيءٍ لَّنا كُا خلقْإن

 إذ جيـوز أن      ؛  ملا كان فيه هذا العموم     ))لّكُ(( يف املخلوقات أا كلها هللا ، ولو رفع          ، فهو يوجب العموم    دٍربقَ

ـ  نعتاً ))خلقناه((يكون   ء  على خلـق األشـيا     ، وال يكون فيه داللةٌ      متعلق مبحذوف خرب   ))ردقَِب((و  ،   ))شيء(( ل

، واحملـرر الـوجيز      ٩١-٢/٩٠انظر أمايل ابن الـشجري      . ه بقدر قَه منها خلَ  قَلَ ما خ  وإمنا يدل على أنَّ   ،  كلها  

 .٤٣٦-٤٣٥، ونتائج الفكر  ٤٠٧-٢/٤٠٦ن  ، والبيان يف غريب إعراب القرآ٥/٢٢١

 .٥/٢٢١ احملرر الوجيز. ا وشرهاه خريهه أفعالَ وحد فاعلٌ، واملرُء ردال قَ:  هم الذين يقولون: ة يِردالقَ) 4(

  .))فإنه((: يف األصل ) 5(

 .الكالم منقول عنهف،  ٤٣٦تتمة من نتائج الفكر ) 6(

  .))فإنه((يف األصل ) 7(

اله ابـن  ، ق  عليهم إىل يوم القيامة حمفوظٌبةُ املكذِّه األممتفعلَ:   أي﴾ ä.uρ &™ó©x« çνθè=yèsù ’Îû Ìç/–“9$#≅‘ ﴿ ((:  قال أبو حيان) 8(

، وانظر جـامع     ١٠/٤٩  احمليط  البحر )) ةظَفَيف دواوين احلَ  ) يف الزبر (، ومعىن    عباس والضحاك وقتادة وابن يزيد    

 .  من هذا الشرح ٢١٧ وانظر ص  .٢/٣٧٤، والتصريح  ٢٧/١١٢البيان 
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)) ثُم إنك ترى النصب خمتاراً والزماً      ((: وقولُه
ك تراه خمتـاراً    ثُم إن : ىن  مبع ،   )١ (

  . ما قدمته يف معىن كالم سيبويهنصِب واملرجحِة كما اتصف بالقرائِن املوِجبِة لل والزماً يف

   فإن قلت :             خمتاراً وال الزماً وذلك يف اجلملِة اليت هـي ذات قد اليكونُ النصب

   . )٢(وجهِني

  ه ه    : قلتكالم ه أطْلَقه أنتغاي  قي نا ثُمبذك اه هِرد       اجلملِة اليت هـي ذات كْمه ح

ن عاِطفاً على   كُما مل ي   ثُم إنك ترى النصب خمتاراً والزماً يف      :  ابتداًء   وجهني ، فكأنه قال   

 :فاملختار يف موضـعني      ((: مجلٍة ذاِت وجهني ، ثُم أَخذَ يف تفسِري املختاِر والالزِم فقالَ            

 اِهللا  لقيت القوم حتى عبـد    : ٍة كقولك   أَنْ تعطَف هذه اجلملةُ على مجلٍة فعلي      :  أحدمها

))لقيته ، ولقيت عبد اِهللا وزيداً مررت به       
  وإمنا كان النصب يف مثِل هذا خمتاراً على          )٣ (

                   عـيرـه مـِب ، وأناسنه أقوى بالعطِف على اجلملِة الفعليـِة طَلَبـاً للتفع ؛ ألنيف الر

ف االسِم على الفعـِل     ن عطْ كما هو مرِعي يف املفرداِت ، فكما مل يحس        / ب٥٧/اجلمِل

فِلذلك ال يحسن عطـف     ،   ))زيد يقوم وقاعد  ((، و    )) مررت برجٍل يقوم وقاعدٍ    (( : حنو

  .اجلملِة االمسيِة على الفعليِة

 الفعلُ على االسِم يف قوِله تعاىل ﴿: فإنْ قلت ِطففقد ع  نقِْبضيافَّاٍت و٤(﴾ ص( 

  )٥(﴾  YγŠÅ_uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ z⎯ÏΒuρ t⎦⎫Î/§s)ßϑø9$# ∩⊆∈∪ ãΝÏk=x6ãƒuρ }¨$¨Ψ9$#$ ﴿: وحنو قوله تعاىل

                                                 
 .٨٢املفصل ص ) 1(

زيد قام ، فهي امسية الـصدر بـالنظر إىل          :  حنو   اجلملة ذات الوجهني هي اجلملة املكونة من مبتدأ خربه مجلة فعلية          ) 2(

 .وسيأيت احلديث عنها. مبتدئها ، فعلية العجز بالنظر إىل خربها 

 ِفي رحمِتِه والظَّاِلِمني أَعد لَهم عذَابا       يدِخلُ من يشاءُ  ﴿  : ويف التنـزيل    ((: ومتام نصه    . ٨٢املفصل ص     )3(

سـورة  ) ٣٠([ ﴾فَِريقًا هدى وفَِريقًا حق علَيِهم الـضالَلَةُ        ﴿  : وِمثْلُه   ، ]نسانسورة اإل ) ٣١([  ﴾ أَِليما

 .)) ]األعراف

 . من سورة امللك١٩من اآلية ) 4(

 . من سورة آل عمران٤٦ و ٤٥ من اآليتني) 5(
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فينبغي أنْ جيوز عطف االسِم على الفعِل ؛ ألنَّ كُلَّ واحٍد من املعطوِف واملعطوِف عليه 

  .يصح وقوعه موقع اآلخِر

  عليه يف معىن الفعلِ     : قلت املعطوف االسم   محمبنـزلِة    ؛ حيثُ ت فصار لَ الضمري

 الِفعِل مع الفعِل ، هذا مع أنَّ املضارع قوي الشبِه باسِم الفاعِل على ما عِرف يف موِضِعه                

، ولوال تحملُ الضمِري لَما ساغَ ، أَال ترى أنه ال جيوز عطف الفعِل علـى املـصدِر إال                   

  ] :من الوافر: [ كقوِله ))أنْ((بإضماِر 

  )١(.......................  عباَءٍة وتقَر عيين            بسلَلُ

، وإنْ كـان     وال يلْزم من عطِف الفعِل على االسِم عطف االسِم علـى الفعـلِ            

حمالً على األوِل ، والفَرق أنك إذا عطفت الفعلَ على االسم            الزجاج قد أجازه يف املعاين    

،  رددت الفرع إىل األصِل ، وحملُه على ما هو أصلٌ يف نفِسه خبالِف العكسِ             املُشتق منه   

.   إىل غري ذلـك  )٣( العكس، ومل يسغ)٢(وِلهذا ساغَ محلُ ما ال ينصرف على االنصرافِ      

إذا عِطف الفعلُ على االسِم فقد اعتمد  االسم على ما قبلَـه ، وإذا               : ويِمكن أنْ يقالَ    

                                                 
  : متامه ) 1(

   من لُبِس الشفُوِف         أَحب إيلَّ...........................                 

 ، وشرح شواهد اإليـضاح      ١/٣٢٦ ، واحملتسب    ١/٢٧٣بية يف سر صناعة اإلعراب          وهو مليسون بنت بحدل الكل    

 ، واإليـضاح    ٢/٢٧ ، واملقتـضب     ٣/٤٥ ، وبال نسبة يف كتاب سـيبويه         ٥٠٤ ،   ٨/٥٠٣ ، واخلزانة    ٢٥٠

   .٧/٢٥ ابن يعيش، وشرح ٣١٢العضدي 

  .))سب اللُّ(( علىطفعي ِل))أنْ(( بإضمار ))رقَت(( نصب والشاهد فيه      

راء ؛  كأا لغة الشع  : ا األخفش ، وقال     أي صرف ما ال ينصرف يف الضرورة ، وذُِكر أنّ ذلك مطَّرد يف لغة حكاه              ) 2(

 ،  ١٣٧ – ٤/١٣٦انظر أوضـح املـسالك      . ألم اضطروا إليه يف الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك يف الكالم            

 .٤/٢٧٦والتصريح 

ـ خفش وأبو علي الفارسـي ، وأَ      رورة ، وقد أجازه الكوفيون ، واأل      أي منع املنصرف من الصرف ض     ) 3( باه  سـائر  

  .٤/٢٧٧، والتصريح ٤/١٣٧انظر أوضح املسالك . البصريني



                     قسم التحقيق   - ٢٠٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 بالفعِل فصح عطف الِفعِل عليـه ،        )١(د اسم الفاعِل عِملَ عملَ ِفعِله ، فقَِوي شبهه          اعتم

    فقلت ولو عكست :    برجٍل يقوم فُفْ: ، أو    قاعٍد)٢(] و[مررتصي   حوقاِبضاٍت قَـب ؛  ن

فعِل ليِصح عطْفُه ، ولو علِّلَ      شبهه بال /  أ   ٥٨/ ألنَّ ما بعد الواِو مل يثْبت له اعتماد يقَوي          

اعتماده بالعطِف لكان دوراً ، فإنَّ جواز العطِف فرع على االعتماِد ، فافهم ذلك فإنـه                

  .من الغرابِة مبنـزٍل

   فإنْ قلت : ِة مبنـزلِة اسـتقباِح          هل االستقباحيف عطِف اجلملِة االمسيِة على الفعلي 

  عطِف االسِم على الفعِل ؟

 فإنَّ العطف يقتضي االشتراك يف العامِل واجلملةُ ال يتـسلَّطُ عليهـا              ؛ ال:  تقل

لُ مبنيةٌ ال موِضـع هلـا مـن         اجلم:  ، ولذلك قالوا     ، وإمنا يتسلَّطُ على املفرداتِ     العاملُ

           حقْبتسمل ي لَّ املفرِد ، ولذلكحِحلَّ مِهللا    ((: وقالوا  ،  اإلعراِب إال أنْ ت العاملني  احلمد بر

   )٤(. ))وهو عريب((: قال سيبويه   .)٣( )) ، وصلَّى اُهللا على حممٍد وآِله أمجعني

   .)٥( ﴾ الْعالَِمني رب ِللِّه والْحمد ظَلَمواْ الَِّذين الْقَوِم داِبر فَقُِطع﴿: ويف عكِْسه 

   فإنْ قلت :  صبفإذا كان الن    خمتاراً فما بالُ الر  ه        فِْع منـاً يف قوِلـه سـبحانيعت :

   .)٦( ﴾  أَنفُسهم أَهمتهم قَد وطَآِئفَةٌ منكُم  طَآِئفَةً يغشى﴿
                                                 

 .))شبهته((يف األصل ) 1(

 .تتمة يستقيم ا املثال) 2(

 ألنـه إمنـا أراد      طوفة على مجلة فعليـة ؛     ية ، وكان األوىل أن يمثِّلَ جبملة امسية مع         فعلية على امس   هنا عطفت مجلةٌ  ) 3(

    االستشهاد على أنه ال يقب             ح عطف اجلملة االمسية على الفعلية ، وإن كان هذا أيضاً مما ال يقَّـه أن      قبح إال أنَّ ح

يؤخه وجيعلَرالذي يليهه املثالَ مكان . 

 فَيحملُ علـى مثـل   وقد يبتدأُ ((: يد ما ذكرناه ؛ ألنه إمنا عىن عطف االمسية على الفعلية ، قال           قول سيبويه هذا يؤ   ) 4(

   ه ، كأنك قلـت         : وذلك قولك   . ه منصوب ، وهو عريب جيد       لَماحيملُ عليه وليس قبكلَّمت لقيت زيداً وعمرو :

  .١/٩٠ الكتاب ))لقيت زيداً وعمرو أفضلُ منه

 . سورة األنعام  من٤٥اآلية ) 5(

 . من سورة آل عمران١٥٤آية ) 6(
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  ِل ، قال سيبويه             : قلتمعطوفةً على األو اجلملةُ الثانيةُ يف موِضِع احلاِل وليست :

 )٢( كيف نصب الربيع بن ضبٍع الفَزاِري         ، أال ترى   )١(إمنا هي واو االبتداِء ال واو العطِف        

  ] :من املنسرح: [يف قوِله 

  ِري إنْ نفَراـك رأْس البعـأَمِل             أَصبحت ال أَحِملُ السالح وال 

  )٣(وحِدي وأَخشى الرياح واملطَرا               والذِّئْب أخشاه إنْ مررت ِبه

أصبحت ال أَحِملُ السالح ، وأَخشى الذِّئْب أخشاه ، فحذف الفعـلَ            : تقدير  وال

  .الناصب للذئِب ِلداللِة الفعِل الثاين عليه

  بِبيش ذَهاب ذْكُره ال       )٤(ِتِه  يِته ، وأَنبٍ     وانتهاَء قُوـرالِح ِلحلَ السمح طيقوال   ي ، 

    البعِري إنْ ن رأْس ِلكمي               طيـقه ال يفِْسه ، وأَنخافَه على ن ٍء ، وإذا خال والذِّئبمن شي فَر

  .برد الريِح ووقْع املطَِر ِلهرِمه

  .عاٍم /  ب ٥٨/ إنه نيف على مائيت : أحد املعمرين ، ويقال :  هذا )) الربيع ((و 

  : ويروى 

  )٥( أَمِلك رأْس البعِري أَنْ يِقرا    وال       .......................    

ال أِملك تسكينه وتوقريه عند النفاِر، ونسب الوقار إىل الرأِْس ؛           : ، أَي    من الوقَارِ 

 على   يف موضِع نصبٍ    ))يقَرا(( مع    ))أنْ((ألنه املوضع الذي يملَك ِمنه ويحاولُ تسكينه ، و        

                                                 
 .١/٩٠الكتاب ) 1(

 ،  ٣٧ ، واحللـل     ٦املعمـرون ص    : انظر يف ترمجته    . ، وهو من املعمرين    مشاعر جاهلي أدرك اإلسالم ومل يسلِ     ) 2(

 .٧/٣٨٣واخلزانة 

 عـني   حتـصيل   ، و  ١/٢٢٣علم  لأل ، والنكت    ٢/١٨٠مايل القايل    ، وأ  ٩٠ – ١/٨٩البيتان له يف كتاب سيبويه      ) 3(

 .١/٤١١ ، وشرح اجلمل البن خروف ٣٧ ، واحللل ١٠٧ الذهب

 . ، فشرح البيتني منقول عنه١٠٦ وما أثبته من التحصيل ))سنه((يف األصل ) 4(

، وانظر شرح اجلمل البن     ١٠٦ وما أثبته من حتصيل عني الذهب ص          ، ))والأملك(( مكان   ))وال أَحِملُ ((يف األصل   ) 5(

 .١/٤١٢وف خر



                     قسم التحقيق   - ٢٠٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

ـ ))رأِْس البعريِ ((شتماٍل من   أنه بدلُ ا   : ويف التنــزيل   ((.  على هـذا مـصدريةٌ        ))أَنْ(( ف

  وهذا مـن بـابِ  )١( )) ﴾أَِليما عذَابا لَهم أَعد والظَّاِلِمني رحمِتِه ِفي يشاُء من يدِخلُ﴿

ألنَّ اإلعداد يشِعر بوجوِد    ب الظاملني ؛    ويعذِّ :  يف املعىن من قوِلك     ، وهو أَبلغُ   )٢(الكنايِة  

 علَيِهم حق وفَِريقًا هدى فَِريقًا ﴿ :ه سبحانه قولُ ِه له ، وكذلكما يقع به التعذيب ويئِت

 من اإلشعار بـالثبوت     )) قح ((ا يف   مِل؛   فريقاً   لَّضوأَ:  من حنو    غُل  فإنه أب   )٣( ﴾   الضالَلَةُ

 ، ةٌ بالرفع على أنه مرفوع باالبتداء ولكنها شـاذّ )٤(﴾  ونماِلوالظَّ ﴿  رئواللزوم ، وقُ

 ))فريقـاً (( وِنكَ فيه ِل النصب أنه جيبمهوتلئال ي ؛ ﴾ هدى فَِريقًا ﴿ه لُثْوِم ((: وإمنا قال 

  . به بتدأَ أن يصلح ال ينكرةً

  فما املُصحح لالبتداِء به ؟ : فإن قلت 

  قلت :قدفإ م ه يف معىن    رن :        عليهم الض قى ، وفريقاً منهم حداللةُ ،  فريقاً ِمنهم ه

 YŠ%tæuρ (#yŠθßϑrOuρ |=≈ptõ¾r&uρ Äb¨§9$# $OΡρãè%uρ t⎦÷⎫t/ šÏ9≡sŒ #ZÏVx. ∩⊂∇∪ yξà2uρ# ﴿: ونظريه قولُه تعاىل    
$uΖö/uŸÑ ã&s! Ÿ≅≈sWøΒF{$# ﴾) ٥( .  

 ذهب التفاضـلُ   ، لقيت أباه ، وعمراً مررت به      )٦( زيد:  فأما إذا قلت     ((: وقولُه  

)) ؛ ألنَّ اجلملةَ األوىل ذات وجهني  ونصِبهبين رفِع عمٍرو
)٧( .  

                                                 
 . من سورة اإلنسان٣١آية ) 1(
:   من جنس امللفوظ بـه حنـو       رةً إذا مل يكن املضم    هبولقد يزيده اإلضمار أُ    ((:  ٢٤١قال الشارح يف الربهان ص      ) 2(

﴿الظَّاِلِمنيو دأَع ما لَهذَابا عاخلوانَ أُكلَ ((  و ،  ﴾ أَِليمالشاهد املقدر فيلحق  إذ املذكور يف حكم ))  عليه اللحم
كل عليـه    أحد اخلوانَ فإنه قد أُ     سموال ي .  ألنه أعد هلم عذاباً أليماً       ))ويعذب الظاملني ((: بباب الكناية والتقدير    

  .)) اللحم
 . من سورة األعراف٣٠ية من اآل) 3(
 ، والبحر احمليط ٤/٦٦٣، والكشاف  ٢/٣٤٤انظر احملتسب   . ، وأبان بن عثمان وابن أيب عبلة         هي قراءة ابن الزبري   ) 4(

١٠/٣٧٠. 
 .لفرقان من سورة ا٣٩ ، ٣٨من اآليتني ) 5(
 .٢/٣٢ ، وشرح ابن يعيش ١/٩١وكذا يف املفصل املطبوع ، وصوابه من كتاب سيبويه ،  ))زيداً((: يف األصل ) 6(
 .٨٢املفصل ص ) 7(
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  سيبويه    : قلت ني    ((:  ، ومعىن قوِله     )١(هذا رأيهجو أنَّ :  أي   )) ألنَّ اجلملةَ ذات

وهـو  ـ  ، وإنْ نظرت إىل عجِزهـا   إنْ نظرت إىل صدِرها فهي مجلةٌ امسيةٌ: هلا جهتني 

ـ ً الذي وقع خربا  إىل اجلملـِة الكُبـرى   إنْ نظـرت :  فهي مجلةٌ فعليةٌ ، وقد يقولون  

تفَعى الشتماِلها على اجلملِة             رربالكُب يتموس ، تبصغرى نإىل اجلملِة الص ولو نظرت ،

  .الصغرى الواقعِة خرباً 

   ينب: فإنْ قلت     ـصِب       /  أ ٥٩/ غي أن يكُون الرفعصِب فإنَّ قرينةَ النخمتاراً على الن

  .تعاِرضها قرينةُ الرفِع فيتساقطاِن ثُم يرجع إىل األصِل وهو اختيار الرفِع

  إىل           : قلت ه أقـربمن جهِة أنَّ قرينت النصب حمن هذا الوجِه فقد ترج حإنْ ترج

  .قرِب أقرب، ومراعاةُ األ) ٢(الثاين

زيـد  : والدليلُ على أنَّ النصب والرفع جائز كالمها أنك تقـول             ((:قال سيبويه 

 وإنْ زعمت أنك لقيت أبا عمٍرو     .  ، إنْ أردت أنك لقيت عمراً واألب       لقيت أباه وعمراً  

 لْقَه٣(ومل ت( تو  :  ، ومثلُ ذلك    رفَعه وعمرلقيت وإن شئت قلت      زيد ،  :ه وعمراً ،    زيدلقيت 

إنْ حملْته  ،   مررت به    زيد ضربين وعمرو  :  وتقول   يقَوي أنك باخليار يف الوجهني ،     فهذا  

: ه على املنصوِب قلت   وإنْ حملْت ،  فهو مرفوع ؛ ألنه مبتدأ ، والِفعلُ مبين عليه        ) زيد(على  

    .)٤( ))مبرتلِة اهلاِء يف ضربته ؛ ألنَّ هذا اإلضمار  زيد ضربين وعمراً مررت به

                                                 
 .١/٩١الكتاب ) 1(

 ،   النـصبِ   رجحانِ  إىل اجلملة املعطوفة ، ألا تليها مباشرة ، وهذا وجه          يعين أن اجلملة الصغرى الفعلية هي أقرب      ) 2(

  .١/٣١٤انظر اإليضاح البن احلاجب . فاستوى األمران لذلك 

 .لْق عمراً ومل ت: أي ) 3(

  .١/٩٢الكتاب ) 4(
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هذا ضارب عبد اهللا وزيد   ((: واالسم العاملُ خرب للمبتدِأ مبنـزلِة الفعِل حنو قوِلك         

 فهو يجِري مجرى    ))ضارب(( ، بإضافة    )١( )) هذا ضارب زيٍد غداً وعمراً       ((، و    ))يمر به   

أزيداً أنت ضاربه ؛ ألنَّ معناه منوناً       : ك ملا قُلْت    الفعِل يف جواِز الوجهني ، ولوال أنه كذل       

م وغريكاملتعد ي حبرِف اجلرٍن سواٌء ، كما كان املتعدوي بنفِسهن.  

   فإنْ قلت :     مجلةً امسي طَفْتفقد ع تفَعإذا ر   ةً على مجلٍة امسي     تكن ٍة ، وإذا نصبت

        ، على اخلِرب يوجِ   عاطفاً على اجلملِة اليت هي خرب أنْ يكونَ الثاين خرباً كمـا     والعطف ب

ما يِجب لـه     أنَّ العطف على الصلَِة ِصلةٌ ، وحق املعطوِف أن يساوي املعطوف عليه يف            

تخلو اجلملةُ املعطوفةُ على الصلَِة مـن عائـٍد إىل   /  ب٥٩/ وميتنع ، وِمن ثَم مل يجز أَنْ     

  .  اجلملةُ املعطوفةُ على اجلملِة الواقعِة صفةً ، إىل نظائر كثريٍة ، وكذلك املوصوِل

  فيه احملقِّقُونَ ،    )٢(هذا إشكالٌ    :قلت إىل التزام هذه ا        حار قوم لقاعدِة حىت ذهب 

 العائد رفقد  يف قوِلهم     كما قُد منوانٌ بدرِهم ، وحنِوه    : ر نمالس.   والتقدير :زيد   لقيـت 

إذْ جيـوز أن يكـونَ       ا ال قرينةَ تشهد ِلخصوِصه ؛     مراً مررت به ِعنده ، وهذا ِمم      أباه وع 

 : )٣(بل قالَ ،   ليس واقعاً عند زيٍد ، ومل يتجاسر بعضهم على هذا التقديِر             مروره بعمٍرو 

                                                 
 ، وأجاز   ٍل أو فع  نٍٍ منو ر وصفٍ  على املعىن بإضما    يف هذا املثال جيوز فيه اجلر عطفاً على اللفظ ، والنصب           ))عمراً(()  1(

  .))  على ا للفظ اجلروالوجه ((: قال ابن هشام . البصريني نصبه بالعطف على احملل  الكوفيون وطائفة من

 ، وأوضـح املـسالك      ١٠٣٣ – ٢/١٠٣٢ ، والبـسيط     ١٨٤، واإليضاح العضدي    ١/٦٩انظر كتاب سيبويه         

 .٣/٢٨٧، والتصريح ٣/٢٣١

  ؛  على مجلة هي يف حمل رفع خرب ، فيلزم أن تشتمل على عائـد              حالة النصب تكون اجلملة الفعلية معطوفةً     يعين يف   ) 2(

 ، وشـرح    ٢/٣٣وانظر شرح ابن يعـيش      .  صارت خرباً أيضاً ، ووجه اإلشكال أا مل تشتمل على عائد             ألا

 .٢/٤٧٠املقدمة الكافية البن احلاجب 

ـ    هذه املسألةِ  وكأن سيبويه إمنا أراد جواز     ((: وقال األعلم    . ٢/٣٣للمفصل  قاله ابن يعيش يف شرحه      ) 3(  يف  لَ إذا جِع

  زيد( يعود إىل    اجلملة الثانية ضمري( واشت أَ  بأنْ لَغ  رانا جواز ر الثانيةِ  اجلملةِ د    ةً إىل املبتدأ مر   ومل   ةً وإىل املفعول مر ، 

١/٢٢٥ النكت ))  بتصحيح لفظ املسألةشتغلْي. . 
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ملسألةَ وخمالفِتـه    ، وهذا يؤِذنُ ِبمنِعه ا     )٢( لَصحت املسألة     ))عنده(( )١(لو ِزدت يف املسألة     

  .سيبويه 

  ِفـراراً مـن هـذا        )٣(ونِقلَ عن أيب علي الفارسي اختيار الرفَِّع يف هذه املسألِة           

ٍذ مما أُوِرد ، اللَّهم     ، وإنه غري منقِ    ا ذكرناه من االعتراِض السابق    م، أو اختياراً لِ    اإلشكاِل

  .إال أنْ مينع جواز النصِب

 على  )٥(سحق الزياِدي    وأبو إ  وقد طَعن أبو احلسِن األخفش    :  )٤( قال أبو العباس  

 إال  )) وعمـرٍ  (( وال يكـونُ يف      )) زيد ضربته وعمراً كَلَّمته    ((ال جيوز   :  هذه املسألِة وقاال  

 ، قال   )٦(  ألنها يف موضِع خِرب املبتدأِ     اِب ؛  مجلةٌ هلا موضِع من اإلعر     ))ضربته((الرفْع ؛ ألنَّ    

  . )٧(والقياس الذي ال جيوز غريه ما قااله : أبو العباِس 

 )٨(، فلذلك مل يحـتج يف      وقالَ بعضهم جيوز مع الوساطِة ما ال جيوز مع املباشرةِ         

  ، وإنْ مل   )) كُلُّ شاٍة وسخِلتها بـدرهمٍ    ((: ، أال ترى إىل جواِز       اجلملِة املعطوفِة إىل عائدٍ   

  زجلَِتها ، و     كُ: يخواحلارثُ   ((لُّ س يا زيد ((   ، و    زجإن مل ي :))   ُإىل غـِري    ))  يا احلـارث 

 ))  قَعدزيد قام وعمرو ((:  يسغْ    ولذلك مل  ،إنْ كان جواز ذلك خالف القياسِ      ، و  )٩(ذلك

زيـد   ((: سيبويه جبـواِز    /  أ   ٦٠/  عطفاً على اخلِرب ، واستشهاد       ))عمراً((على أنْ جتعلَ    
                                                 

 .  ، وهذا من مظاهر النسخ ، من باب تسهيل اهلمزة وحذفها))املسلة((يف األصل ) 1(

  .))املسلة((يف األصل )  2(

   .٢/٦٥٠ ، والبسيط ١/٤٠٩انظر شرح اجلمل البن خروف ) 3(

  . يعين املربد )4( 

ـ ٢٤٩تويف سنة    هو إبراهيم بن سفيان الزيادي ، حنوي أخذ عن األصمعي وغريه ، وأخذ عنه املربد              ) 5( انظـر   . هـ

 .١/١٦٦ ، وإنباه الرواة ٢٠٥ ، ونزهة األلباء ٨٨ترمجته يف أخبار النحويني البصريني 

 .٢٢٥ – ١/٢٢٤  لألعلم ، والنكت ٦٠البن والّد انظر االنتصار ) 6(

 .٦٠انظر االنتصار ) 7(

 ).إىل(يف األصل ) 8(

 .١/١٧٦ذكره أيضاً الرضي يف شرحه على الكافية ) 9(
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لُّ حملَّ اهلاِء  أقرب ؛      اِء يف اخلِرب ، مع أنه ال يح        على ا هل   ))عمرو(( ، بعطِف    )) ضربته وعمراً 

وإنْ ورد الفرق بني املسألتِني ِمن حيثُ إنَّ اجلملةَ املعطوفةَ تستِقلُّ بنفِسها ، فليس فيها ما                

لَةً خبالِف املفرِد ، فإنَّ إفراده يؤِذنُ       فةً وخرباً وصِ  يؤِذنُ بارتباٍط ، ولذلك وجب العائد ص      

 يف حملِّ خـِرب املبتـدِأ       إذا نصبت فليسِت اجلملةُ   : وميكن أنْ يقالَ    . بأنه من جملِة الكالمِ   

ها مل تدخلْ   إىل عائدٍ  ِلتفتقرمع أن اللفظي فيها العطف وِعيبل مجلةٌ مستِقلَّةٌ بفائدِتها ، ر ، 

         كماً على املبتدِأ ، وكم من مسألٍة يكِة      يف كوِنها حدونَ املشار اللّفظي راعى فيها االعتبار

يف احلُكِْم الذي يوِجبه القياس كما تقدم ، ومراعاةُ العطِف عليها مل يقع من ِجهِة كـوِن                 

            ةً ، كما ييف جانِب اللفِْظ إعطاُء     اجلملِة خرباً للمبتدِأ ، بل من ِجهِة كوِنها مجلةً فعلي حلْم

النافيـِة  ) ال(ِجِب يف بـايب النـداِء و       ، مع افتراِقهما يف املو     الصفِة حكْم املوصوِف لفظاً   

  . يف مفاوضاِته)١(للجنِس، وهذا أَعرب وأَقْرب إىل كالِم سيبويه ، وإليه ميلُ شيخي 

:  ، كقوِلـك   الكالم إىل االبتـداءِ    فإِن اعترض بعد الواِو ما يصِرف      ((:  وقولُه

 ،   وإذا عبد اِهللا يـضِربه عمـرو        فقد مررت به ، ولقيت زيداً      لقيت زيداً وأما عمرو   

))  احلالُ األوىل جذَعةً)٢(عادِت 
 )٣(.  

)) اِء :   من اإلبِل)) اجلَذَعومن الش ، سمسنةٌ : الذي أتى عليه خ ما لَه.  

  ذه العبارِة فقال    وقد سبقَه عبد ـةً      ((:  القاهِرذَعةُ األوىل جهبِت الـشعاد  ((
) ٤(  

     القاهِر أبونصٍر املعتيبعبد ـذَعاً        ((:   يف قوله  )٥(وسبقج اخلـالف وعن قليٍل يعـود (( . 

                                                 
 .يعين ابن احلاجب) 1(

  .))إىل(( وهي يف املفصل ويف شروحه األخرى اليت بني يدي دون ))عادت إىل((يف األصل ) 2(

ـ  ]سورة فصلت ) ١٧( [﴾وأَما ثَمود فَهديناهم    ﴿  : ويف التنـزيل    ((: ومتام نصه    ، ٨٢املفصل ص   ) 3(  رئوقُ

بالنبص ((.  

 .٣٠٧دالئل اإلعجاز ص ) 4(

 . ومل أقف له على ترمجة))العتيب(( ١/٣٨٨، ويف التخمري  كذا يف األصل) 5(
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كانت ، ومعىن ذلك أنَّ احلالَ السابقةَ تعود فَِتيةً إىل ما   واجلاحظُ تقدم على مجيِعهم بذلك    

:  وعنـى باحلالـِة األوىل قولَـه      /  ب ٦٠/عليه من الرونِق والوضوِح يف احلجِة واملتانِة        

))  كثري عريب صبالن   أجود فع١( )) ، والر( ِذكِْره هذين املثـالني      ، قال سيبويه عقيب )٢( : 

 يقْطَع ما   )إذا(و) أما(ن  زيداً رأيته ، وزيداً مررت به ؛ أل       : فالرفع إال يف قوِل من قالَ       ((

  الكالم  ،إىل االبتداِء          وه رفاِن الكالمصهما ليسا    )٣(. ))ما من حروِف االبتداِء ، وييعين أن 

: ، ولذلك قُِرىَء     لَهما يف احلُكْمِ   يف كوِنهما يشِركاِن ما بعدمها مع ما قَب        ))ثُم((كالفاِء و   

﴿ نيدفَه ودا ثَمأَموم٤(﴾  اه(بصلَه نوقَب )٥(.  

 ؟: فإنْ قُلْت ه إذا نصبتفما تقدير  

  ه  : قُلْتبـه          : تقدير نا عمراً فاملرورتسالبفاهلدايةُ ، وأما م نا مثودلَتعاما م٦(وأم(  ، 

    على أَنَّ التقدير به ، بناًء على األ: واألكثر زيداً مررت تزيٍء جمن ش كُنصـِل  مهما ي

وإذا : لمفاجأِة   اليت ل  ))إذا(( وسنذكره يف قسِم احلروف ، وأما التقدير مع          ))أَما((املقرِر يف   

  . عبد اِهللا الضرب ، وأما الرفع فواضح معاملَةُ عمٍرو

    . )٧( ))ي أَنْ يقَع موِقعاً هو بالفعِل أَولَىوالثاِن ((: وقولُه 
                                                 

 .١٩٨تقدم ص  ) 1(

 .))ه عمروب اهللا يضِرلقيت زيداً وإذا عبد(( و )) بهو فقد مررتا عمرلقيت زيداً ، وأم((: يعين ) 2(

 .١/٩٥الكتاب ) 3(

 وثاب واألعمش وبكـر     ، وقرأ ابن   ن هي قراءة اجلمهور    والقراءة بالرفع دون تنوي     ،  من سورة فصلت   ١٧من اآلية   ) 4(

انظر البحـر احملـيط     .  منصوبة ةً منون ))مثوداً((ع والتنوين ، وقرأ احلسن وابن أيب اسحق واألعمش          بن حبيب بالرف  

٢٩٧ - ٩/٢٩٦. 

     . سورة فصلت) ١٦(﴾  ..نا علَيِهم ِرحيا صرصرافَأَرسلْـ ﴿   عاٍد بعد ذكره قومـ: وهو قوله تعاىل ) 5(

 .١/٣٨٨هذا تقدير اخلوارزمي يف التخمري ) 6(

 )) أعبد اهللا ضـربته ؟     ((: وذلك أَنْ يقَع بعد حرِف االستفهاِم ، كقولك          ((: ه   نص  ، ومتام  ٨٢املفصل ص   ) 7(

 أزيداً أنـت حمبـوس     ((و   ))آخلوانَ أُِكلَ عليه اللحم ؟       (( و )) آلسوطَ ضِرب به عمرو ؟     (( :ومثْلُه  

  .)) أزيداً سمِّيت به ؟ (( و )) أزيداً أنت مكابر عليه ؟ ((و  ))؟عليه
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 الثاين الذي    يعين املوضع   صبفيه الن ختارحرِف االستفهاِم كقولك      ي عدب قَعإنْ و  :

د علـى    وإنما كانَ النصب فيه مختاراً ؛ ألنَّ االستفهام إمنـا يـرِ            )) أَعبد اِهللا ضربته؟   ((

 ال  إىل املخاطَِب ،خوِةفاستفهامك إمنا هو عن ِنسبِة األُ ؟  أزيد أخوك   : ، فإذا قُلْت    النسِب

ـ    ، والفعلُ هو املوضوع     زيدٍ  ، وال عن ذاتِ    ِخعن ذاِت األ   إلفادة الن    أنْ سبة ، فالوجـه  

يهو املخ      )١(ه عليه    بدخولِ  الفعلُ ختص بصفلذلك كان الن ،     االستفهام متار فيما إذا تقد ،

  ه    عبأ ((: كقوِلكتبراِهللا ض وِمثْلُه   ((:  وإمنا قال    ))؟د :و؟    آلس به زيد ِربلفعلَ  ألنَّ ا  ))طَ ض

   دطَ ((الذي بعولِّطٌ على ضمِريه بواسطِة الباءِ     )) آلسستاملضمرِ    م وتقدير ،  :   أَحـد سأَالب

 ))آِخلوانَ أُِكلَ عليه اللَّحـم ؟      ((: ، وِمثْلُه    أَأَخذَ أَحد السوطَ ضِرب به زيد     : السوطَ ، أو    

/  أ ٦١/ م قد حصلَ تعلَّق     بِه لينبه على أنه ليس بشرٍط أَنْ يكُونَ املنصوب املتقد         وإمنا مثَّلَ   

     ِم فقال       الفعِل به بانتقاٍل وحتريٍك ، ثُمهفِْع الوبالغَ يف ر       ِطه أيضاً اإلمـساسروليس من ش

 ))زيداً أنت حمبـوس عليـه ؟      أ((: كقوِلك  . )٢(اِحلسي ، بل يكفي مجرد التعليِق املعنوي      

والتقدير  :              ،واالنتظـار قُّـبرنـا التمن احلبِس هاه عليه ؟ واملراد ِبستزيداً ح تِقبرأَت

، مث ترقَّى إىل التنبيِه على أنَّ املفسر ليس          ويحتملُ أَنْ يراد احلبس الذي هو مبعىن السجنِ       

 ))أزيداً أنت مكَابر عليه ؟     ((: راً تأثرياً ِحسياً بدليِل النصِب يف حنوِ      من شرِطه أَنْ يكُونَ مؤثِّ    

عـِة  ، ويحتملُ أن يعنى به الغلَبةُ الناِشئةُ عـن املدافَ          )٣(فإنَّ ذلك مبعىن الغلِْب يف اِحلجاج     

                                                 
 على الفعل، وهو باب االستفهام ، وذلك        يِن ب ه منصوب لَ وليس قب   فيه النصب  ختارهذا باب ما ي    ((: قال سيبويه   )  1(

 للفعل ، إال أم توسعوا فيها نيتوحروف االستفهام كذلك ب .. أن من احلروف حروفاً ال يذكر بعدها إال الفعل    

  االسـمِ   فتقدمي ا األلف وأم .. بم االسم نص  فإن اضطر شاعر فقد   ... فابتدأوا بعدها األمساء ، واألصل غري ذلك        

 ئ جا  الفعلِ لَفيها قبز  ا حرف االستفهام الذي ال يزول إىل         ) هالَّ( ذلك يف     كما جازغريه ، وليس لالستفهام    ؛ أل

 . )) ألن الفعل أوىل إذا اجتمع هـو واالسـم          ؛ ألنك تضمر الفعل فيها ؛      وخيتار فيها النصب  .. يف األصل غريه    

 .٧٥ – ٢/٧٤ ، وانظر املقتضب ١٠٠ – ١/٩٨الكتاب 

 .)) عليهأزيداً أنت حمبوس((مل يقل الزخمشري هذا ، وإمنا هو معىن متثيله بـ )2(

  .١/٣٩٠التخمري  . ))مغلوب عليه : أزيداً أنت مكابر عليه ؟ أي  ((: رزمي قال اخلوا) 3(
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كفي أَنْ يكونَ له تـأثري  ، مث ارتقَى إىل أنَّ تأثري املفسِر يف اخلارِج ليس بشرٍط ، بل ي       ِحساً

أَأَحببت هذا االسم مسيـت بـه ؟        :  كأنه قال    ))أزيداً مسيت به ؟      ((: معقولٌ حنو قوِلك    

أَِكرهت هذا االسم على حسِب     : أَذَكَرت هذا االسم ، أو      : ويحتملُ أَنْ يكونَ تقديره     

 الَّ   ما يمن القَرائِن الد ِر ،     ظهرر  ِة على املضمأَنْ ي ـ وجيوز  مدلُولَه ولِكـن فيـه      ))زيٍد((يد ب

يت أَأَحببت زيداً أمس: ديره مجاز ، فإنَّ اإلنسانَ ال يسمى باملدلوِل لكن باِمسه ، فيكونُ تق     

  .؟ باسِمه

ألنَّ أزيداً ضربت عمراً وأَخاه ؟ وأزيداً ضربت رجالً يِحبه ؟           : وِمنه   ((: وقولُه  

   .)١( )) اآلِخر ملْتِبس باألوِل بالعطِْف أو الصِّفَِة

ـ  والصفةَ يف املسألِة الثانيِة فقد تسلَّطَ        املعطوف يف املسألِة األوىلَ ،     ))اآلِخِر((يعين ِب

: هأو الصفِة ، فالضمري يف قولِ      العطِْف   )٢(الفعلُ على متعلَِّق ضمِري زيٍد ، وإنْ كان بواِسطَةِ        

))اهوأَخ((    على عاِئد ))زيٍد((      اهلاُء يف قوِلِه وكذلك  :))هحبي((       املرفوع رِميِل  الضعجإن مل ي 

 وسـكَن    زيد قَعد عمرو   (( :ملبتدِأ أَنْ تقولَ    داً عليه ، وإذا ساغَ يف باِب ا        عائِ ))يِحب((يف  

يف اجلملِة الثانيِة ِلمكَاِن العطِْف فهو      /  ب   ٦١ /، لالستغناِء بضمٍري واحٍد      ))خالد يف داِره    

ملٍة ، وإذا جـاز ذلـك يف        املعطوف الذي معه الضمري ليس جب     ، إِذ    يف هذا املثاِل أسوغُ   

العطِْف فهو يف الصفِة أَجوز ؛ ألنَّ الصفةَ أشد ارتباطاً باملوصوِف من املعطوِف باملعطوِف              

 ِليؤِذنَ بزيادِة بعِده عـن اَألمِثلَـِة الـسابقِة يف           )) ومنه ((: ذا ِبقوِله   عليه ، وإنما فَصلَ ه    

  . اُألوىل ، والصفِة يف الثانيِة)٣ (]يف[االرتباِط بسبِب املعطوِف 

                                                 
 .٨٢املفصل ص )  1(

  .))بواسطته((يف األصل )2(

 .تتمة يقتضيها السياق) 3(
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))أَزيد ذُِهب به ؟ ، فليس إال الرفع         : فِإنْ قُلْت    ((: وقولُه  
)١(      ه ال جيـوزيعين أن 

سِر أَنه لو سلِّط على هذا      ، كما تقدم أنَّ شرطَ املُفَ      له   الضابِط املسوغِ فيه النصب النتفاِء    

 يف موضـِع    ))به((االسِم لنصبه ، وهاهنا لو تسلَّطَ عليه لرفعه ، فإنَّ اجلار وارور يف قوِله               

رالفاعِل فلو قُد مقام ه قائمفٍْع على أن٢(ر( ياً إىلدعتم ))ه يف هذا املثاِل))زيٍدفَعركان ي .  

   فإنْ قُلْت :  قامال ي الفاعِل ليكُو    ِلم قامم ريف موضـِع        نَ املصد ـروروا اجلـار 

 فإنه إذا وِجد اجلار وارور مع املصدِر كانا سواًء يف جواِز إقامِة أيهما ِشـئْت                ،النصِب

  مقام الفاعِل ؟

رورِ         هذا  :  قُلتوا إقامةُ اجلار إال أنَّ الراِجح هجوإنْ كان له و     غري ؛ ألنَّ املصدر

  .)٣(ملفوٍظ به

 لُّ عليه: فإنْ قُلْتدفالفعلُ ي.  

  قلت :               ِك بـنيِس املُشترمنه ، وإمنا يدلُّ على اِجلن الفعلُ ال يدلُّ على نوٍع خاص

 بين اَألنواِع مل يجز على ما يأيت يف ِقسِم الِفعِل ، وإنْ             اَألنواِع ، فإنْ نويت إقامةَ املشتركِ     

  .نويت إقامةَ نوٍع خاص كُنت مقَدراً ما مل يكُن يف اللَّفِْظ ما يشِعر به

 طْلَقاً : فإنْ قلتإقامةَ املصدِر م فهذا مينع.  

  من إقامِته     : قلت ِح إقا    ،  هو ماِنعالٌّ على قُبيف      ،  مِته  أو د ناً مـا كـان يتعـيوأي

  .االختياِر إقامةُ املذكوِر، فلذلك قُِطع به

 فإنْ قلت :المِفع ؟)٤(عتري   
                                                 

  .٨٢املفصل )  1(
)2(ر يعين املفس. 
يِه إىل أن    درسـتو  ور أنه ارور ، وذهب ابن      فمذهب اجلمه   ، )) بزيد ذُِهب((:  يف حنو     الفاعلِ امقَ م اِمقَاختلف يف املُ  ) 3(

املقام  ِهذُ:  من الفعل يف حنو       املفهومِ  املصدرِ  هو ضمريِهذُ:  ، التقدير     بزيدٍ بالذَّ:  هو ، أي     ب  وت ، ابـ ه ه يف  بع
وتلميذُهذا السهيلي نديه أبو علي الر.  

 .٢/٣١٠ ، والتصريح ٢/١٣٨ ، وأوضح املسالك ١/١٩٢الضرب ارتشاف        انظر 
   .))علم((يف األصل )  4(
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  أنْ يكونَ على االبتـداِء ؛              : قلت افِع على املختاِر ، وجيوزعلى إضماِر الفعِل الر

أَأُذِْهب زيد ذُِهب بـه ؟ ؛       : عِل  املبتدأَ يقع بعد مهزِة االستفهاِم ، وتقدير الف       /  أ ٦٢/َألنَّ  

  . يتعدى تارةً حبرِف اجلر وتارةً باهلمزِة واملعىن واحد))ذَهب((ألنَّ 

 إذا عبد اِهللا تلقاه فأَكِْرمـه ،      : كقولك   ))حيثُ(( و ))إذا(( وأَنْ يقَع بعد   ((: وقولُه  

))وحيثُ زيداً تِجده فأَكِْرمه
) ١(.    

)) وأَنْ يقَع بعد حرِف االسـتفهامِ      ((:  معطوف على قوله     )) وأَنْ يقَع  ((: وقولُه  
) ٢( 

  :وقد قدمت يف أَوِل الباِب عند قوِله 

  )٣(.................   إذا ابن أيب موسى بالالً بلَغِته       

    دعلَ بلَ ))إذا  ((أَنَّ الِفعيف هذا         أَو صبفـِع ،      ى ، فلذلك كان النلَى من الراملثاِل أَو

ـ      فالنصب أيضاً أولَ   ))حيثُ((وأما إذا وقَع بعد       ولكـن  ))إذا((ى ألنها تستعملُ للشرِط كـ

صبِجِب النالشرطَ ليس بالزٍم هلا فلذلك مل ي.  

))ما زيداً ضربته  : وبعد حرِف النفِي كقوِلك      ((: وقولُه
فـي   الن  حرف  ألنَّ ؛ )٤ (

مقتضاه أَنْ يللحدوِث نفي ِضعلذلك،  ما و ٥(والفعلُ هو املوضوع(.  

  ] من الوافر [: جريٍر وأما قولُ

  )٦(وال جداً إذا ازدحم اجلُدود               فال حسباً فَخرت به ِلتيٍم 

                                                 
 . ٨٢املفصل ص )  1(

  .٢١٠انظر ص ) 2(

)3  (لَيِك جاِز    ............... :   ه متامفقام بفأٍس بني ِوصر  

   .١٩٢ ، ١٨٦وقد تقدم ص       

 . ٨٢املفصل ص )  4(

  .٢/٣٦ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٩٢انظر التخمري . ى ولَ هنا هو املختار ؛ ألن املوقع بالفعل أ النصبيعين أنَّ) 5(

 ،  ٢/٥ وشرح أبياته البن الـسريايف        ، ١/١٤٦ ، وكتاب سيبويه     ٣٣٢يوانه   ، والبيت جلرير يف د     ٨٢املفصل ص   ) 6(

  .٣/٢٥ ، وخزانة األدب ٢/٣٦ ، ١/١٠٩ ، وشرح ابن يعيش ١٢٧ ، وحتصيل عني الذهب ١/١٦٩والنكت 
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فالشاهد  ب((  فيه نصبسوالتقدير  ، ))ح ، :    باً فَخسح تبـه ، أو      فال ذَكَر تر :

  . ))حسب(( بـ يتعلَّق)) ِلتيٍم ((و  .فال ِنلْت حسباً فخرت به

، مل تكْسب حسباً تفْخر به    :  وهو من تيِم عدي ، فيقول      بن لَجٍأ ،  )١( رم ع بخياِط

 قـدمي   لـيس لـك   :  ، أَي    وال لَك جد شريف تعولُ عليه عند ازدحام الناِس للمفاخرةِ         

  .)٢(ر بهحديثٌ يفتخوال

ذريالع من الطويل : [)٣(ومثْلُه ما أنشده سيبويه هلُدبةَ بن خشرم [  

        الِلِهـفال ذا جِلج هنالٍل ِهب  

  )٤(وال ذا ضياٍع هن يتركْن للفَقِْر      

  بصالٍل((فنٍاع(( و ))ذا جيفي ))ذا ضحرِف الن عدب .  

لِْق فيقول      وها للخموماملنايا وع فاجلليلَ هيبةً لِ    : ص كْنرتال يج    الِله ، وال الضائع

  .)٥(الفقري  إشفاقاً ِلفَقِْره

))  يقَع يف اَألمِر والنهي    وأنْ ((: وقوله  
 / ب   ٦٢/ يختار النـصب إذا     : يعين   )٦ (

ه يكونُ اخلرب ، وفيه      لكانَ على االبتداِء وما بعد     عت ألنك لو رف   كان املفسر أمراً أو ياً ؛     

زيـد  : ، حىت إنهم أولُوا قولَ القائـِل         دق والكذب  حق اخلِرب أن يحتِملَ الص     قُبح ؛ إذْ  

                                                 

    .٨٧ ب ، وقد ترمجت له ص ٥٣ أ ، و ٢٤: كما ورد يف اللوحتني  )) عمر ((والصواب ،  ))عمرو  (( األصل يف )1(

 .نهفشرح البيت منقول م. ١٢٨ – ١٢٧انظر حتصيل عني الذهب ص ) 2(

)3  (دشاعر فصيح من بادية احلجاز ، وكان راوية احلطي           ه مرش٢١/٢٥٤انظـر يف ترمجتـه األغـاين        . ة  ئبة بن خ  ، 

 .٩/٣٣٤زانة واخل

لألعلـم   ، والنكـت     ١/١٩٢لسريايف   ، وشرح أبياته البن ا     ١/١٤٥بويه   ، وكتاب سي   ٩٧البيت له يف ديوانه ص      ) 4(

 .٢/٣٧ ، وبال نسبة يف شرح ابن يعيش ٩/٣٣٧ ، واخلزانة ١٢٦  عني الذهبحتصيل ، و١/١٦٩

 .١٢٧انظر التحصيل ) 5(

 زيداً اضِربه ، وخالداً اضِرب أباه ، وِبشراً ال تـشِتم أخـاه ،               كقولك (( : ه   نص  ، ومتام  ٨٣املفصل ص   ) 6(
 .))ِليضِربه عمرو ، وِبشراً ِليقتلْ أباه عمرو وزيداً
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: ، بأنْ يقـالَ    ، ويمِكن أنْ يعترض عليه     اضِربه ، على تأويِل  مقُولٌ لَك فيه هذا القولُ         

،  ن شأِنه أن يحتِملَ التصديق والتكذيب اخلرب الذي هو أَحد أقساِم الكالمِ           اخلرب الذي م  

         الذي يكونُ م ا اخلربهي ، أمماً لألمِر والنقَِسي الواقعسن       ـره ِطداً إىل املبتدِأ فليس مـن ش

  .حتملُ التصديق والتكذيب، فإنه ال ي  لَما صح اإلخبار باملفرِد، وإالّذلك

خرب املبتدِأ وإنْ مل حيتِملْ بالنظِر إليه يف نفِسه لكنه حمتِملٌ بـالنظِر إىل              : إنْ قلت   ف

  .كوِنه منسوباً إىل املبتدِأ ، ومن ثَم سمي خرباً لوقوِعه يف مجلٍة من شأِنها أنْ تكونَ خربيةً

  ـ           : قلت زأين ،  احملكوم له باشتراِط احتماِل الصدِق والكَذِب هـو جممـوع اجل

            قُلْت ه ، فِلمدحله بكوِنه خرباً للمبتدِأ اجلزُء الثاين و من شـرِطه أَنْ      : واحملكوم إنَّ ذلك

  والتكذيب ِملَ التصديقتحِملَ ذلك اجلملةُ             يتحأنه ليس كذلك ، وإال لزم أنْ ت وظاهر ،

         جرأو ت نماستفهاٍم أو ت ١( االمسيةُ اليت دخلَ عليها حرف(         اإلخبـار ه ال يـصحأو أَن ، 

  .باملفرِد عن املبتدِأ

 صِب حينئٍذ ؟: فإنْ قلتاختياِر الن هجفما و  

  قلت :   والن ه أنَّ األمرجهـه            وضغَر الً ؛ ألنَّ اآلِمـرأو ذْكَرفحقُّه أن ي طَلَب هي

 )٢( ﴾ ‘ù&tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u ﴿:  قوِله تعـاىل     امتثالُ املأموِر ، وتجنب املنهي ، ولذلك قُدم يف        
   .)٣(﴾  ÉΟó¡Î0 «!$# $yγ11øgxΧ على متعلَّقة ، وقُدم املتعلَّق يف قوِله سبحانه ﴿

 عن املنصوِب ؟: فإنْ قلت رأُخ فِلم مفإذا كان من حقِِّه أنْ يتقد  

  قلت :     سبِة كما تقدتأكيِد الن ه قصدضرتاعه   )٤(زيداً  (( يف   متبرفوفَّى بكُـلِّ    )) ض 

صبه من ا لغرضيِن بأَنْ قدم املتعلَّق منصوباً فأَفهم تقِدميه قصد التأكِد ، ون            /  أ ٦٣/ واحٍد  

                   صبالن مل يكن فَى أَنّ للطَّلَِب شأناً ليس للخِرب ، ومن ثَمخوال ي ، رأنَّ من شأِنه أن يتأخ
                                                 

  .))متين أو ترجي((يف األصل ) 1(
 .  من سورة العلق١من اآلية ) 2(
 . من سورة هود٤١من اآلية ) 3(
 . بال تنوين فتح))زيد((يف األصل ) 4(
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 ما  ، ومما يحقِّق لك ما ذكرته كَونه قسم        ، على ما تقدم    )) زيداً ضربته  (( يف قوِلك    خمتاراً

وضبطَ القسم الثاين مبا يكونُ االسم فيه واقعاً موقعاً هـو   ،  يختار فيه النصب إىل قسمني      

لَ ذلك وقوع االسِم قب   ِره ، وجعلَ من مجلِة      ئد حرِف االستفهاِم ونظا   ى كما بع  بالفعِل أَولَ 

ِل اَألمِر والنهِي أنْ يتقدم ، وحق االسِم الذي         عمل يكن حق فِ    والنهييِة ، فلو     يِةاجلملِة اَألمرِ 

 لينبـه   )١(ومثَّلَ باملثال الثاين  .  طُه القسم الثاين لألمِر والنهي    تقدم أنْ يتأخر ملا شِملَ ضابِ     

ِس لـضمِريه   رق يف كَوِن الفعِل يف األمِر متناِوالً لضمِري االسِم األوِل وللمالبِ          على أنه ال ف   

الفعِل الذي فاعلُه مضم نيوال برظهوالفعِل الذي فاِعلُه م ر.  

   اين﴾    : فإنْ قُلتةُ والزاِني٢(قولُه تعاىل ﴿الز(َه أبعد مر)ِجئ)٣فيـه   ، ومع ذلك مل ي 

   .)٤(لك ﴿الساِرق والساِرقَةُ﴾ النصب ، وكذ

  ه     : قلتلَى عليكم الزانيةُ   ما   يف:  هو مجلتان عند سيبويه ، وتقديرت٥( والـزاين  ي( ،

 للناصب ؛ ألنه مجلةٌ     )٦( وليس هو مفسراً    ))فاجِلدوا(( هم بقولِ كْ، مث فَسر احلُ    همامكْح: أي

  .كِْرمه زيد مضروب فأَ: مستقلِّةٌ ، ونظريه 

   د(الفاُء يف    : )٧(وقال املرب)ِلفاجلُ يف خـِرب           ))وادخـدداخلةٌ يف خِرب املبتدِأ كما ت 
  .هاما قبلَ اِء يف الشرِط ال يعملُ يف ، وما بعد الف)٨(املوصوِل

                                                 
 ) .  ١( هامش .انظر الصفحة السابقة ) 1(
 .. من سورة النور٢من اآلية ) 2(
   . ﴾ِحٍد منهما ِمئَةَ جلْدٍة فَاجِلدوا كُلَّ وا﴿  :هو قوله تعاىل) 3(
 جزاء ِبما كَسبا نكَاالً من      والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ أَيِديهما   ﴿  : واآلية بتمامها   ئدة ،    من سورة املا   ٣٨من اآلية   )  4(

ِكيمح ِزيزع اللّهاللِّه و﴾ .  
يف الفـرائض الزانيـةُ   :  قـال  ﴾ةٌ أَنزلْناها وفَرضناها  سور﴿:  ثناؤه   ا قال جلَّ  ملَ ((:  اآلية   رقال سيبويه بعد أن ذكَ    ) 5(

 . ١/١٤٣ الكتاب ))ى فيهما الرفع  أن مضد فجاء بالفعل بع ،))وافاجِلد((:  مث قال  ،والزاِني
  . ))مفسر((يف األصل ) 6(
 أي اليت   ))الزانية((:  لقوله    ؛ ألن معناه اجلزاء ؛      الوجه والرفع ((:  اآليتني   ر أن ذكَ  د بع ٢/٢٧٧قال املربد يف الكامل     ) 7(

الذي يأتيين فله درهـم ، فـدخلت   :  جاز م ومن ثَ ، فهذا جمازاة ،نا للزدلْ واجلَِقر للسزين ، فإمنا وجب القطع  ت
الفاء ؛ ألنه استحقباإلتيان الدرهم ..((..  

 يف خربمهـا    ، والفاء تدخل  ) الذي(و  ) اليت( مبعىن   ))الزانية والزاين (( لكون األلف والالم يف      ءإمنا دخلت الفا  : يعين  ) 8(
 ،  ٣/٢٠٣ ، والكـشاف     ١/٥٠٨ل إعراب القـرآن     انظر مشك . الفاء زائدة   : وقيل  . لتضمنهما معىن الشرط    

 .٣/٥٨٦  للمنتجب ، والفريد٢/١٩١لألنباري والبيان 
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   فاِء اجلَزاِء يف       : فإنْ قلت عملُ ما بعد ى اجلملـةِ       إمنا امتنعرجما قبلَها إجراًء هلا م 

  .الشرطيِة 

  قلت :     شبيهاً بالش قبهذا مل ي ِصبِةلو نبيبِط ِلفَواِت معىن الس؛ ألنَّ معىن السببيِة ر 

نت  عنه باجلملة اليت تـضم     )٣( خمرباً   )٢() ويف مجلة (مبتدأً   )١ (]املتقَدم[إمنا حيصلُ إذا كان     

، ج عن البـاب     خِر وفساد املعىن م   ، عن ذلك     خرج ٍر مقد  وإذا نصبت هذا بفعلٍ    الفاء ، 

 فإنه لو نِصب لَـصار      )٤(﴿ وكُلُّ شيٍء فَعلُوه يف الزبِر﴾       : تعاىل  /  ب ٦٣/ كما يف قوله    

  .)٥(فَعلُوا كُلَّ شيٍء يف الزبِر، واملراد أنَّ أَفْعالَهم يف الزبِر: تقديره 

))تلْه ، وأما خالداً فال تشِتم أَباهأما زيداً فاقْ:)٦(وِمنه ((:  وقولُه
) ٧(.  

ـ         ع خمتاراً ، وإنْ كان  اليت يكونُ معها الرف  ))أما((إمنا فَصلَ هذا ِلينبه على أَنه ال أَثَر ل

     ها معطوفاً على مجلٍة فعليما بعد    م٨(ٍة على ما تقـد(          دـوـا ثَميف قوِلـه تعـاىل ﴿ وأم 

نيدم﴾فَه٩(اه(       ِلبغفكأَنَّ قرينةَ األمِر والنهِي ت))اى قرائِن الرفِع ؛       ))أمألنَّ  اليت هي من أقو 

                                                 
ـ ج أ ، وهو غري مستقيم ؛ إذ ال يكون منصوباً حني ي            ٣٦وكذا يف غاية احملصل لوحة      ،   ))املنصوب((يف األصل   ) 1( لُع 

 . مبتدأً

 .))ويف مجلة مستقلة(( ولعله أراد ))أو يف حكمه(( أ ٣٦ ويف غاية احملصل لوحة . )) أو يف مجلة ((يف األصل ) 2(

)3 (  راً باجلملة اليت ت   لعله أراد مفسنت الفاءَ ضم     على رأي سيبويه ، ويؤي د  ه املتقـدم عنـد شـرحه رأي         قولُ  هذا الفهم

ـ تما ي   يف  :ألنه مجلتان عند سيبويه ، وتقديره      ((:  أ   ٣٦ه يف غاية احملصل لوحة      سيبويه، وقولُ  ى علـيكم ، أي     لَ

كْحم   هما ، مث فسفاقطعوا   ﴿: ه بقوله   ر ﴾ وحق  ٍة مستقلّ  يف مجلةٍ   أن يكونَ  ِر املفس   ه     ِر عن مجلة املفسونظـري ،  :

  .))زيد مظلوم فانصره 

 .. من سورة القمر٥٢اآلية ) 4(

 . من هذا الشرح١٩٩ ص انظر) 5(

  .))هلُثْوِم((يف املفصل  )6(

 . ٨٣صل ص املف)  7(

 .٢٠٨انظر ص ) 8(

 .٢٠٩انظر ختريج القراءتني ص.هي قراءة اجلمهور،وقُرئ بالنصب ))مثود (( والقراءةُ برفع .١٧ :  فصلت)9(
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 )) ضـِربه ازيداً   (( :ايةَ أَمِرها أنْ تصِرف الكالم إىل االبتداِء ، وأنت لو ابتدأت بقوِلك             

  . ))أما(( ، فكذلك مع )١(كان املختار النصب على ما قَدمته

ـ  ((: لُه  وقو نعاُء ِبمِزوالد  ِر والنهيلَِة اَألم ((
 ألنه طَلَب وإنْ مل يـأِت علـى         ؛)٢(

،  )) اللَّهم زيداً فاغِْفر له ذَنبـه      ((: ِة الطَّلِب قولُك    ، فمثالُ الدعاِء على ِصيغ     صيغِة الطَّلبِ 

   . )) اُهللا عليه العيشزيداً أمر  ((: وِمثَالُه على غِري صيغِة الطَّلَِب قولُك 

  ] من الطويل [:قال أبو األسود  ((

اِن كانا آخرأَِميماياين ِكالهلْ             فكُالنِّي مبا فَعاُهللا ع اهز٣( )) ج(  

  .عا هلما ِبحسِن اجلزاِء، وأَحسنا إليه فد اهيريٍش آخ قُ)٤ (]أُمراِء[وصف رجلَِني من 

)) وأَما زيداً فجدعاً له ، وأَما عمراً فسقْياً له         ((: م يف قوِله    والكال
كالكالِم يف   )٥ (

)) أما زيداً فاضِربه   ((: قوِله  
) ٦(             ه ال فرقيف ذلك املثاِل ، وهو أن عليه بفائدٍة ليست ويزيد 

   .عٍل أو صيغِة املصدِر القائِم مقامهبني كوِن الطَّلِب بصيغِة ِف

 فإنْ قلت :يف قوِلك كيف تقدير ه ؟ : هِربا زيداً فاضأم  

                                                 
 .٢١٥انظر ص ) 1(

 . )) زيداً أمر اُهللا عليه العيش (( و ، ))اللهم زيداً فاغفر له ذَنبه((: تقول : ومتام نصه  . ٨٣املفصل ص ) 2(

 عـني   حتـصيل  ، و  ١/١٤٢ ، وكتاب سـيبويه      ١٠٠ص   ، والبيت أليب األسود الدؤيل يف ديوانه         ٨٣املفصل ص   ) 3(

بال نسبة يف شـرح  ، و ٢/٣٨ ، وشرح ابن يعيش  ١/٣٩٤ ، والتخمري    ١/٢٦٨  لألعلم  ، والنكت  ١٢٦ الذهب

 .١/١٩٦لسريايف أبيات سيبويه البن ا

 علـى    منهما البـصرةَ   لٌّاللذان ويل كُ  ،  امر   ع ان مها ابن عباس وابن    يِنع ، واألمريان امل   ١٢٦  ص تتمة من التحصيل  ) 4(

ه  قولُ البيِتلَالتوايل ، وقب:  

  لْض وما فَ من عيشي ذكرتروما مذكرت ابن عباٍس بباِب ابِن عامٍر                    

 ..١/١٩٦انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف        

 .٨٣املفصل ص  )5(

  .))زيداً فاقتلهأما ((: ه هناك عبارتتقدم يف الصفحة السابقة ،و) 6(
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  قلت :  تقديره :          رقدعاِء يِبه ، ويف الدربض رنا زيداً فاَألملَتا معامنا  : وأَما معاملتأَم

  ./  أ٦٤/  له بكذا أو عليه بكذا ، على حسب ما تقتضيه احلالُ زيداً فالدعاُء

ـ    : ال الِفعلُ كقولـك      بعد حرٍف ال يليه إ     )١(والالِزم ((: ه  وقولُ ه إنْ زيـداً تر

لَى لِ      ؛ )٢())هتضِربرِط بالفعِل أَوالش ألنَّ حرف ـٍر          مٍر علـى أَموِل أَمصا فيه من توقيِف ح

    لُ سبجوِد الثاين     على وجٍه يكونُ األوأْنُ[وذلك  ،  باً يف واِل ؛ ألَ   )٣ (]شها املوضوعةُ   اَألفْعن

 أم باِب كَالِم اازاِة ، فإنْ مل يكن الفعلُ ملفوظاً به بعدها             ))ِإنْ((للداللِة على احلدوِث، و     

فهو مضم ، ه الظاهررفَسي رلَبقالَ الشاعروت بن ِمرمن الكامل : [)٤( وهو الن: [  

   )٦(وإذا هلَكْت فِعند ذَِلك فاجزِعي        )٥(ال تجزِعي إنْ منِفساً أَهلَكْته

ال ختايف بسبِب إتاليف املالَ ، ولكن إنْ هلَكْت فخايف ،           :   فيقولُ    )٧(خياِطب امرأته 

  . يصف نفسه بالكَرِم

 مع  َألنها للتحضيض)٨( ))) إنْ(ولَوما ولَوال مبنـزلِة  &ωr  ووهالَّ (( :وقولُه 

بيِخ مع املاضي ، واحلثُّ والتوبيخ إنما يكونُ داخالً على ما وِضع للداللِة املضارِع ، وللتو

   .)٩( )) ألنهن يطْلُبن الفعلَ وال تبتدأُ بعدها األمساُء ((على احلدوِث ، فلذلك قال 

                                                 
 .))أن تقع اجلملة(( : ٧٣بعدها يف املفصل ص  )1(

 .٨٤ – ٨٣املفصل ص ) 2(

 .بياض يف األصل) 3(

)4 (   الـشعر  : ته  انظر يف ترمج  . لي ، شاعر خمضرم ، من األجواد املذكورين ، والفرسان املعدودين            كْالنمر بن تولب الع

 .٣٢٢ – ١/٣٢١ ، واخلزانة ١٠٥والشعراء ص 

 .٨٤املفصل ص ) 5(

 ،  ١/٢٣٢شرح أبياتـه البـن الـسريايف         ، و  ١/١٣٤ ، وكتاب سيبويه     ٧٢البيت للنمر بن تولب يف ديوانه ص        ) 6(

        .٢/٧٦ ، وبال نسبة يف املقتضب ٢/٣٨ ، وشرح ابن يعيش ١/٣٩٦ ، والتخمري ١٢٤  عني الذهبحتصيلو

 . ))امرأة((يف األصل )  7(

  ..٨٤املفصل ص ) 8(

 .٨٤املفصل ص ) 9(
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   و  : فإنْ قلت نحس حرِف التحضيض    ِلم دعاالسِم ب ِط    قوعرمل )١ (]و[،   والـش  

   دعب نسحسوف(و  ) قد(ي (  ،      ِعليه سيبويه يف حنو صعلى ما ن:  ))  ِربزيداً أَض فوس((  ، 

   ؟)٢( إال يف ضرورِة شعٍر )) لَم زيداً أَضِربه ((وكذا يف ،  )) قد زيداً لقيت ((أو 

  و   : قلتجأن ال ي القياس         والتـأخري وإمنا ساغَ مع حرِف التحضيض التقدمي ، ؛ ز  

   .)٣( َألنَّ فيها معىن األمِر فجاز فيها ما جيوز يف ذلكـ: قال سيبويهـ 

 :ر يتضمن معىن الشرط يف حنـو      ، مع أنَّ األم   )٥(أم باِب الشرطِ   )٤(فإا) إنْ(وأما  

، علُ الواقع بعدها فعلَ األمـِر        الفِ هفأشب،  ه  م جواب  ، ولذلك جزِ   ))ببه يتأد اضِر((: قولك  

  / ب٦٤. / سوف ، وقَد ، ولَم :  وهذا ال يوجد يف

                                                 
 .تتمة يقتضيها السياق) 1(

ـ ه ،   ر بعدها إال الفعل ، وال يكون الذي يليها غري         ذكَوذلك أن من احلروف حروفاً ال ي       ((: قال سيبويه    )2( راً أو  مظه

راً  مضم .ولَ قد ، وسوف    :  إال مظهراً    ا ال يليه الفعلُ   فمم ،ا ، وحنوهن ، فإن اضطر شاعر فقدم االسم ، وقـد            م

  الفعلَ رضِم ألنه ي  ه ؛ بِرضمل زيداً أَ  :  اإلعراب إال النصب ، وذلك حنو         من سببه مل يكن حد     ءأوقع الفعل على شي   

  .١/٩٨ الكتاب  .)) السماإذا كان ليس مما يليه 

  فهـالَّ   بعده األمساءُ  أَديبتراً ، وال يستقيم أن      ماً ومؤخ راً ، مقد  راً ومظه مضم  فيه الفعلُ  ا ما جيوز  وأم ((: قال سيبويه    )3(

 أالّ: ولو قلـت    .  ، جاز     زيداً قتلت   ، وأالّ   ، ولوال زيداً ضربت     زيداً ضربت  هالَّ:  ، لو قلت     ولوال ولوما وأالّ  

 واألمر ، فجاز فيه     از ذلك ألن فيه معىن التحضيض     منا ج وإ. ه جاز   ر زيداً على إضمار الفعل وال تذكُ      زيداً وهالَّ 

 . ١/٩٨ الكتاب ))ما جيوز يف ذلك

 . ، وهو حتريف ))فاراها((يف األصل  )4(

ألا أم اجلزاء ، وال تزول عنه ، فصار ذلك فيها كما صار يف              ؛  ) إنْ(وإمنا أجازوا تقدمي االسم يف       ((: قال سيبويه    )5(

  ١/١٣٤الكتاب .  ))ألف االستفهام 
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  ]حذف املفعول به [: فصل 

 ظهـارِ ه يف إ  ل ب  املفعو )٢( من تفاصيل    غَ فر  لَما  )١( )) وحذف املفعوِل به كثري      ((

 ألنـه   ؛هم  ِم يف كال  ه كثري وأن،  ه  ِفذْ ح  جوازِ  يف بيانِ  عزماً شر ه جائزاً وال  ه وإضمارِ ِلعِف

 ةُقليه ع؛ ألنه يتوقَّف عليه  رى ذكْ ولَوإن كان األَ    )٣( هكُر ت فساغَ،  ه   دون الم الك مِت ي لةٌفض

 مزلْ أَ  كان الفاعلُ   وإنْ  ،  ذلك الفعلِ  ةُ على الفاعل عقلي   ف يتوقّ ،كما به   ق الذي تعلَّ  الفعِل

  . من املفعول ِلع الِفِقلَطْمِل

ـ   فحذَ ي ا أنْ مهأحد: وعني   ن وهو يف ذلك على    (( :ه  قولُو لفظاً وي معـىن   راد 

 على متقَدٍم ، ولو مل يقَـدر الختـلَّ          أنْ يكونَ عائداً   ِمس هذا القِ  طُضاِب )٤(. )) راًوتقدي

ويراد  ((: ع مفعوالً يف مجلٍة هي صلةٌ أو خرب أو حالٌ ، وإمنا قال               وذلك بأنْ يقَ   االرتباطُ ؛ 

  . وذلك آكد إلرادته ، واللفظي املعنوي عليه االرتباطُفتوقّ ليفهم أنه ي ؛)) معىن وتقديراً

والثاين أنْ يجعلَ بعد احلذِف نسياً منِسياً ، كأنَّ ِفعلَـه مـن ِجـنِس                ((: وقوله  

 وفائدةُ ذلك   ،)٥( ))ِل للمفعوِل به    عاألفعاِل غِري املتعدِّيِة كما ينسى الفاعلُ ِعند ِبناِء الفِ        

                                                 
  .٨٥ املفصل ص )1(

  .))تفاضل  (( يف األصل )2(

    . ٢/٣٩شرح املفصل .  )) فيكون سقوطه لضرٍب من التخفيف وهو يف حكم املنطوق به((:  قال ابن يعيش )3(

  .٨٥ املفصل )4(

ـ فمن اَألوِل قولُه تعاىل ﴿  ((: ومتام نصه . ٨٥املفصل ص  ) 5( ي نِلم قطُ الرِّزسبي اللّه  قَـِدرياء و٢٦([ ﴾ش (

 د ألنه الب   ؛ ]سورة هود ) ٤٣([ ﴾الَ عاِصم الْيوم ِمن أَمِر اللِّه ِإالَّ من رِحم           ه تعاىل ﴿  وقولُ ]الرعد سورة

    هلذا املوصول من أن يِجرلُثْه مِ ِتلَ إليه من صِ   ع  ما ت طَانُ   ﴿: ى يف قوله تعاىل     ريالش طُهبختالَِّذي ي   ِمـن 

:   ]سورة يـــس  ) ٣٥([ ﴾وما عِملَته أَيِديِهم     ﴿: ه تعاىل   رئ قولُ ، وقُ ]سورة البقرة ) ٢٧٥([ ﴾الْمسِّ  

)) وم لَِما عفالنٌ (( :هم   ومن الثاين قولُ   . )) ت ي  عطي ويمنع لُِص وي طَقْ ويومنه قولُ ،   )) ع وجـل    ه عز  :

  :ة  ذي الرم وقولُ]سورة األحقاف) ١٥([ ﴾وأَصِلح ِلي ِفي ذُرِّيِتي﴿

  .)) ليصاقيبها نر يف عحرج ييِفإىل الضوإنْ تعتِذر بالْمحِل عن ذي ضروِعها                
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عموم تعلُِّقه ، فإنه لو علِّق بنوٍع فات غريه من املتعلَّقاِت ، وإذا تِرك ذلك املتعلَّق استوت                 

  .أقدام املتعلَّقاِت يف صالحيِة تعلُِّقها به ، فال يقَدر له مفعولٌ هلذا الغرِض

ملن :  والتقدير )١(﴾  ª!$# äÝÝ¡ö6tƒ s−ø—Îh9$# ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ â‘Ï‰ø)tƒuρ ﴿: فمن األوِل قولُه تعاىل 

  . ، وسيأيت يف بابه )٢(ه ؛ ألنه البد من ضمٍري يعود من ِصلَِة املوصوِل عليهيشاؤ

 إالّ:   أي )٣ (﴾ ‘§Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθu‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÏm ﴿:  وكذلك قولُه تعاىل 

 من أن ألنه البد هلذا املوصوِل ((: لك بضرِب املثاِل فقالَ ثُم إنه أوضح ذ. من رِحمه

يإليه من صلِتِجر أ٦٥/لُ ما ترى يف قوله ه مثْع /﴿ ”Ï%©!$# çµäÜ¬6y‚tFtƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb 

§yϑø9$#﴾ )اآلي )٤ ونَ من امللالذين يأكُ: ِةوتقديرقومبا ال يم إال كما يقوم ون الر الذي س

 ، وتلك بوِرهم يوم القيامِة كاملصروِعنيصروع من جنوِنه ، واملعىن أنهم يقُومون من قامل

هم حىت رباه اُهللا يف ِبطوِنكلوا الربا فأَ؛ ألنهم أَ يماهم يعرفونَ ا عند أهِل املوقِفِس

 . استواٍء ، كخبِط العشواِءب على غِريالضر: ، واخلَبطُ  صرعه: طُ الشيطاِن وتخب.أَثقلَهم

   .)٥(اجلُنون : س وامل

ا الكالم على ما يتعلَّوأمبقوله تعاىلق :﴿Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθu‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ωÎ) ⎯tΒ 
zΟÏm§‘﴾)فيأيت يف باب االستثناء)٦  .   

                                                 
 . من سورة الرعد٢٦من اآلية ) 1(

 .٣/١٥١ ، وشرح ابن يعيش ١٧٩انظر املفصل ص )  2(

 . من سورة هود ٤٣من اآلية ) 3(

 . من سورة البقرة ٢٧٥  من اآلية )4(

 ..٧٠٤-٢/٧٠٣ ، والبحر احمليط ٣/١٠١انظر يف تفسري اآلية جامع البيان ) 5(

 .  من سورة هود٤٣من اآلية ) 6(
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، )٣(يب بكرٍ روايِة أَ  عاصم يف    )٢( فقد قرأَه    )١(وأما قوله تعاىل ﴿وما عِملَته أَيِديِهم﴾       

  . ، والذي حسن احلذف طولُ املوصوِل بالصلَِة)٥( الصلة )٤ (]ِمن[ومحزةُ حبذِف العائِد 

، ، وهذا أبلغُ يف االمتنانرج اآليةُ عن االستشهاِدخفت )٦(نافيةً) ما(وجيوز أَنْ تكونَ 

  .)٧(﴾ Λä⎢÷ƒu™tsùr& $¨Β šχθèOãøtrB ∩∉⊂∪ óΟçFΡr&u™ ÿ…çµtΡθããu‘÷“s? ÷Πr& ß⎯øtwΥ tβθããÍ‘≡¨“9$# ﴿: ويؤيده قولُه تعاىل 

ألنَّ هـذا   ؛   )) فالنٌ يعِطي ويمنع ، ويِصلُ ويقْطَع     : وِمن الثّاين قولُهم     ((: وقولُه  

 الفعِل أعم ، فَيحذَف مفعولُه ِليكُونَ تعلُّق  ،  ِلتمكُِّنه   )٨(اناً  يب عرِض املدحِ ر يف م  لكالم يذْكَ ا

  ، ويِصلُ األرحام ،  ويمنع اجلُهالَ   ،  فالنٌ يعِطي العلماَء    : أال ترى أنَّ ذلك أبلغُ من قوِلك        

 فيكونُ ذلك ِعلَّـةً      ،  ؛ فإنَّ سلْطَةَ املمدوِح قد تكونُ على نوٍع دونَ نوعٍ          )٩(ويقْطَع اآلثام 

فْت املتعلَّق مل يرجح بعض األنواِع على بعٍض        لتخصيِص بعِض األنواِع بالذِّكِْر ، فإذا حذَ      

  )١٠(﴾ي يف ذُرييت  ﴿ وأَصِلح لِ  :ه تعاىل ، وإنما فَصلَ قولَ    فتبقَى صالحيةُ التعلُِّق ثابتةً جلميعها    

وأَصِلح يل ذُرييت ، ولكن     :  إذْ تقديره     ؛ ح به ه هو املفعولُ يف املعىن لو صر      ألنَّ ارور في  

                                                 
 . من سورة يس٣٥من اآلية ) 1(

  . ))قراءه((يف األصل ) 2(

  .١/٣٢٥ النهاية غاية. هـ ١٩٣ عاصم ، تويف سنة بة بن عياش بن سامل الكويف ، راويهو شع) 3(

  .))و((يف األصل ) 4(

 واختلفوا يف إثبات اهلاء وإسقاطها من قوله تعاىل ﴿وما عِملَته أَيِديِهم ﴾ فقرأ ابن               (( ٥٤٠يف السبعة البن جماهد ص      ) 5(

ومحـزةُ  كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ﴿ وما عِملَته ﴾ وقرأ عاصم يف رواية أيب بكـر ،             

  .))والكسائي ﴿ وما عِملَت أَيِديِهم ﴾ بغري هاٍء 

 ..١٥/١٩ ، والقرطيب يف تفسريه ٤/١٥ه الزخمشري يف الكشاف رذكَ) 6(

  . من سورة الواقعة٦٤ ، ٦٣اآليتان ) 7(

   . ))وبياناً (( يف األصل )8(

  .))باماال((يف األصل )  9(

 .حقاف من سورة األ١٥من اآلية )  10(
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         داً عن نوٍع خاصرجاإلصالِح م إيقاع دا قَصه يف      /  ب ٦٥/ لَمإجيـاد دونَ غِريه طَلَب

ونظـريه  . يةَ مفعوالً رحملٍّ خمصوٍص ، وهو الذُّريةُ ، وهذا أَقْعد يف املعىن من أَنْ جيعلَ الذُّ             

  ] من الطويل: [قولُ ذي الرمة 

        ِذي ضروِعها حِل ِمنر بالـموإنْ تعتِذ

   )١(ها نصِلي  الضيِف يجرح يف عراِقيِبإىل                                

ـ وعىن : داه لقـال    ها ، ولو ع   راقيِبيجعلُ اجلَرح يف ع   :  أي    ،  السيف ))النصل(( ب

 لالسـتعانِة   ))محِلـبال((للناقِة ، والباُء يف      ))تعتِذر((يجرح عراِقيبها نصِلي ، والضمري يف       

ـ  .ال للظَّرفيِة   ،  على العذِْر     ،  ي بطوِنها  ذِ نِم:  ، كما يقالُ     نب اللَّ ))ِذي ضروِعها ((وعنى ب

ـ         به الولَد ، فلم    ويعنى الفعلَ  كما تعدي    ))يف((ا قَصد إىل اجلَرِح مجرداً عن التعلُِّق عداه ب

الالزمحبرِف اجلَر .  

ليس حذف املفعوِل مبنحِصٍر يف هذين النوعني ، بلْ قَد يتـرك            : وِلقائٍل أَنْ يقُولَ    

 جيـوز   ))باب أَعطَيـت  ((مع إرادِة مفعوٍل خاص ، وقد نص النحويون على أَنَّ مفعويل            

  .ينسمني املذكورن الِقو ع ، مع أنه خيل)٢(االقتصار فيه على أَحِدمها

فحيوا من :  واملعىن ،)٣ sŒÎ)uρ Λä⎢ŠÍh‹ãm 7πŠ̈ÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z⎯|¡ômr'Î/ !$pκ÷]ÏΒ ﴾)#﴿: وقالَ تعاىل 

 اكُموكذلك قولُه تعاىل ﴿. حي $yϑ¯ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθsƒä†  çνu™!$uŠÏ9÷ρr& ﴾)فَكُم :  أي )٤وخي

اَءهِليأَو.  

                                                 
 ، وخزانـة األدب     ٢/٣٩، وشرح ابـن يعـيش       ) عذر( ، وأساس البالغة     ١٥٦البيت لذي الرمة يف ديوانه ص       )  1(

  .١/١٣١، وبال نسبة يف أمايل ابن احلاجب ٢/١٢٨

      مفعول والشاهد فيه حذف )) ؛  )) جرحيألن الغرضبوقوع الفعل من الفاعل ال غري اإلخبار . 

 .٧/٨٢ ، وشرح ابن يعيش ٣/١٧٤ ، والتخمري ٣٣٥ – ٣٣٤انظر املفصل ص )  2(

 .من سورة النساء ] ٨٦[من اآلية )  3(

 . من سورة آل عمران] ١٧٥[من اآلية ) 4(
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  املفعول فيه

ه ِلما يف اسِمه مـن الداللـِة         أَعرض عن حد   )٢( .))الزماِن واملكاِن    )١( هو ظَرفَا  ((

   .)٣(هو الذي فُِعلَ فيه الِفعلُ احلقيقي: املفعولُ فيه : عليه، فكأنه قالَ 

 اسـماً وظَرفـاً ،       وِكالهما ينقَِسم إىل مبهٍم ومؤقٍَّت ، ومـستعملٍ        ((: وقولُه  

     رفاً ال غَيٍل ظَرمعتسوم((
 هذا التقِْسيم فيه تداخلٌ ، فإنَّ املـستعملَ امسـاً وظرفـاً             )٤(. 

واملستعملَ ظرفاً ال غري ال خيرج عن كوِنه مبهماً ومؤقَّتاً ؛ فإنَّ الظَّرف إما أَنْ يدلَّ علـى                  

لى محدوٍد فهو املُؤقَّت ، وإال فهو املبهم ، وقد قَـدمت مـا              حمدوٍد ، أَو ال ، فإنْ دلَّ ع       

 وينقِسم إىل مفـرٍد ومركَّـٍب، ومنقـوٍل         ((: يرشد إىل اجلواِب عنه ِعند قوله يف العلَِم         

  . )٥( ))ومرتجٍل 

   هإن إىل        /  أ   ٦٦/ ثُم ٍم ومؤقٍَّت ، والذي ينقسمفِني إىل مبهالظَّر مذلك إمنا هو    قَس 

  . على ما سيتضح)٦(ظرف الزماِن ، وأما ظرف املكاِن فال يقع إال مبهماً

   ى إليه الفعلُ بواسطِة         : فإنْ قلتتعدعلى ما ي طِلقلَّه ييف((لَع((      لفظاً أنـه ظـرف 

  يف الدارِ  ((: كقولك الظَّ        ))زيد روِر اسموا على اجلار طِلقيف     وكثرياً ما ي مِف كما تقدر

  .)٧( وخِرب املبتدِأ))إنَّ((خِرب 

                                                 
 . وما أثبته من املفصل ))ظرف((يف األصل ) 1(

 .٨٧املفصل ص ) 2(

 .١/٣١٦هذا قول ابن احلاجب يف اإليضاح ) 3(

  .٨٧املفصل ص )  4(

 وما أشار إليه الزملكاين من إرشاٍد مكانه اجلزُء اَألولُ من هذا الشرح وهو مفقود ، ونورد هنـا                  ، ٣٤املفصل ص   )  5(

 وينقـسم إىل مفـرٍد    ((:  وقولـه  (() :  أ ٤( فهو اختصار هلذا الكتاب قال يف لوحـة          ))غاية احملصل   ((ماقاله يف   

راد ، وهذه القـسمة متداخلـة ؛ ألن املنقـول            هذا التقسيم باعتباٍر غري اعتبار األف      ))ومركَّب، ومنقول ومرجتل  

 .))..واملرجتل ال خيرج عن املفرد واملركب ، وإمنا ذلك تقسيمان أدرجهما للعلم حباهلما 

 . .١/٣١٦انظر اإليضاح . هو يف هذا االعتراض تابع لشيخه ابن احلاجب) 6(

 .٥٧ ، ٥٦ ، ٥٣انظر املفصل ص )  7(



                     قسم التحقيق   - ٢٢٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  وباً على الظَّـرِف ال مـايكونُ            : قلتنا من الظَّرِف ما يكونُ منصهاه ١(الغرض(  

محالًّ للفعِل يف املعىن ؛ إِذ الكالم يف املنصوباِت من حيثُ هي منصوبةٌ كمـا تقـدم يف                  

      بأَنَّ حنو رِب     ((: نظائِره ، فقُِضيواعاً من الضٍب    (( و   ))أَنرما ضربِ   (( و   )) أيكُلَّ الـض (( 

مصاِدر.  

قد جاء ظرف املكاِن املختص منصوباً على الظرفيِة ، وِإنْ كانَ           : وميكن أنْ يقالَ    

  .قليالً ، ويكِْفي يف ِصحِة التقسيِم ، حصولُ ما يصدق عليه األقسام ، وسيأيت

اليـوِم  : اِحليِن والوقِْت واِجلهاِت السِّتِّ ، واملُؤقَّت حنو      :  فاملبهم حنو    ((: وقولُه  

))واللَّيلِة والسوِق والداِر    
، )٣( واختلفت ِعبارات النحاِة يف ضبِط املُـبهِم واملُؤقَّـتِ         )٢(

 ثابت له من جهِة نفِسه ،       وكالمه مؤِذنٌ أَنَّ املبهم ماليس مبحصوٍر بقدٍر معيٍن ، وال امسه          

واملؤقَّت خبالِفه ، واألجود ما أشار إليه مجاعةٌ من احملقِِّقني ؛ وهو أَنَّ ما كان جواباً مـن                  

ـ  ـ      ) مىت(األزمنِة ل فهو معدود ، وما سوامها فهـو       ) كم(فهو خمتص ، وما كان جواباً ل

م٤(املبه(      ِلَنيمِني األوعن الِقس روقد عب ، )٥(            ، باملؤقَِّت ؛ ألنَّ معـىن املؤقَّـِت احملـدود 

ما كان امسـه باإلضـافِة إىل    : فاملبهم  . )٦(وكذلك ظرف املكاِن ينقسم إىل هذه األقسام      

. يـٍد   ِميـٍل وبرِ   : ماحد ِبقَدٍر معلوٍم من املـسافِة حنـو       : واملعدود. خلْفَك  : غِريه حنو   

  ه من جه    : واملختصارِ  ما كان امسيف عبـارِة           )٧(ِة نفِسه كالد وهـذا هـو املؤقَّـت ، 

                                                 
  . .))ال يكون((يف األصل ) 1(

 .٨٧ املفصل ص )2(

 .١/٣١٧انظر اإليضاح البن احلاجب ) 3(

 .١٨٧ – ١/١٨٦ ، وشرح الكافية للرضي ١/٣٢٧انظر هذا التقسيم يف شرح اجلمل البن عصفور ) 4(

 .يعين املختص واملعدود) 5(

 .١/٣٢٧وانظر شرح اجلمل البن عصفور . مبهم وخمتص ومعدود : يعين ) 6(

اإليـضاح   . ))الدار هلا امسها من جهة ما دخل يف مسماها من البناء والسقف وغـريه                ألن   ((: قال ابن احلاجب    ) 7(

١/٣١٧. 



                     قسم التحقيق   - ٢٢٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

ِرخوارزمه ليس من جهـِة               . فَخيف ِسلِْك املبهِم ؛ فإنَّ امس ِرجه مند؛ ألنذْكُر املعدودومل ي

، بل ثبت له بسبِب التقديِر ، بيانُ ذلك أنَّ السوق واملَسِجد واحلَمـام              / ب٦٦/ نفِسه  

مكانـك  :   املخصوصِة ، فكانت من قبيِل املختص ، وأَما حنو            )١( )اِتهاأمساؤها باعتبار (

 وِميالً فإمنا أمساؤها باعتباراٍت خارجٍة عن مـسماها ، أال تـرى أنَّ              )٢(وخلْفَك وفَرسخاً 

 يكُن  فـإنْ      من الكَوِن ، والكَونُ عبارةٌ عن احلصوِل يف اخلبِر بعد أنْ مل            )) مفْعل   ((مكاناً  

ذلك كـان                  )٣(أُطِلق تِنه قاِبالً له ، وإذا ثَبِة كَولَى ِجهلْ فيه كونٌ فَععلى موضٍع مل حيص 

 مشترطاً فيه حصولُ الكوِن فيه ، أو قابليته للكوِن فيه ، وأياً ما كان يلْـزم     )٤(اسم املكانِ 

        هو خارج ظَِر إىل معىنه له بالناه ، وكذلك      أن يكونَ امسمسعن م ))  لْفَكخ((    ه اسـمفإن 

ملكاٍن ملحوظٌ فيه حصولُ شيٍء تجاهه ، وكذلك الفرسخ وامليلُ عبارةٌ عن مكاٍن باعتباِر              

تقديٍر ، والتقدير خارج عن حقيقِة املكاِن ، وهذا مطَِّرد ال غبار عليه يوضح ما ذكره من                 

  .ضابِطالتمثيِل ارِد عن ال

   ى إىل املكـاِن إال أن               : فإنْ قلتِط بيانُ أنَّ الفعلَ ال يتعـدبذا الض النحاِة مراد

  . دخلْت الدار: يكونَ مبهماً ، وليس كذلك ، فإنَّ الدار تنتصب على الظرفيِة يف قوِلك 

  على الظرفيِة ؛          : قلت ما كان حمدوداً من املكاِن أالّ ينتصب ه مل يـدلَّ     قياسألن 

 ، وـذا خـرج      )٥(عليه الفعلُ ؛ إذ داللةُ الفعِل على املكاِن داللةُ التزاٍم ، ال داللةُ وضعٍ             

                                                 
 ..))أمساؤهم باعتبارام((يف األصل ) 1(

ثالثـةُ  : والفرسخ  . ١/٣١٧اإليضاح  . )) والفرسخ امسه باعتباِر قياٍس غِري داخٍل يف مسماه          ((: قال ابن احلاجب    )  2(

 ) .فرسخ(القاموس احمليط . ف ذراٍع ، أو عشرةُ آالٍف أمياٍل ، أو اثنا عشر أل

 .))مكان((لفظ : أي ) 3(

  .))له((هنا يف األصل كلمة ) 4(

 ألن داللة الفعل على املكان ليست لفظية ، وإمنا هي التزام ضرورة ؛ ألن احلدث ال يكـون إال                    ((: قال ابن يعيش    ) 5(

 ).األجزاء املطبوعة (٢/٢٣٨ ، وشرحه للسريايف ١/٤٥يبويه وانظر كتاب س . ٢/٤٣شرح املفصل . ))يف مكان 
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 الزمـاِن   )١(اليوِم واللَّيلِة ؛ ألنَّ الفعلَ يدلُّ على      : اجلواب عن تعديِه إىل الزماِن احملدوِد حنو        

لزماِن املخصوِص بنفِسه، وال يدلُّ علـى املكـاِن         املخصوِص بوضِعه فيتعدى إىل ظرِف ا     

  .)٢(بوضعه ، بل بااللتزاِم 

. )٣(ذهبت الشام ، شبهوه باملبهِم ؛ ألنه مكانٌ ومذْهب        : وقد جاَء   : قال سيبويه   

))ذهبت الشام ، دخلت البيت      :  وِمثْلُ   ((: قال  
أبو وفرقَه  . )٥(ونصبهما على الظَّرفيةِ  . )٤( 

 ))البيـت   /  أ ٦٧/ دخلت   (( منصوب على الظرفية ، وأَما       )) ذهبت الشام    ((: العباِس وقال 

 ، وجعلَه مما يتعدى تارةً بنفِسه وتارةً حبرِف اجلـر           )٦(فَعلَى أنه مفعولٌ به ، وليس بظرفٍ      

  له ، قال اهللا تعاىل       : حنو تحصه ، ونتحصا  : ن لُنخدلَت ﴿    ﴾ اماحلَر ِجد٧(ملس(    فهو حنو  

ِإنَّ سيبويه مل يِرد أنْ جيعلَ البيت ظرفاً كمـا يف            : )١( ، وِقيلَ  )٨(أَصلَحت الدار وبنيتها  : 
                                                 

 . وال يستقيم املعىن على ذلك ))أن((هنا يف األصل زيدت كلمة ) 1(

 ، والبـسيط البـن أيب الربيـع         ٤/٢٣٦ ، وانظر املقتـضب      ٢/٤٣ املفصل   شرحهذا ملخص قول ابن يعيش يف       ) 2(

١/٤٩٢. 

ذهبت الشام ، يشبهه باملبهم ؛ إذ كان مكاناً يقع عليه املكـان             :  بعضهم    وقال (( : ١/٣٥نص سيبويه يف الكتاب     ) 3(

 .)) دليل على الشام ، وفيه دليل على املذهب واملكان ))ذهب((واملذهب ، وهذا شاذٌّ ؛ ألنه ليس يف 

 .١/٣٥الكتاب )  4(

 )  .األجزاء املطبوعة (٢٩٣ – ٢/٢٩١انظر شرح كتاب سيبويه للسريايف )  5(

  :كر يف التفريق بينهما وجهان ذُ) 6(

 اسم لكل ما كـان  )) البيت ((أن الشام اسم ملوضع بعينه ، ال يقع على ماكان مثله من البلدان واملدن ، و :     أحدمها  

 مبنياً فكان البيت أعم.  

 و  ))جئتك((: قول   ، كما ت   ))دخلت فيه (( و   ))دخلته((:  فعل يتعدى حبرف وغري حرف تقول        ))دخلت((أنّ  :      الثاين  

 . ١٦٩ – ١/١٦٨والنكت ). األجزاء املطبوعة (٢/٢٩٤انظر شرح السريايف لكتاب سيبويه  . ))جئت إليك((

 .من سورة الفتح ] ٢٧[من اآلية ) 7(

ـ   ) 8(  ))مـسائل الغلـط   ((  ولعله ذكر هذا التفريق يف        ٣٣٩ – ٤/٣٣٧ يف املقتضب    ))ذهبت الشام ((مل يتعرض املربد ل

 ٤٨ – ٤٦ ص   ))االنتصار(( فيه سيبويه ، يدلُّ على ذلك رد ابن والٍّد عليه ف هذه ا ملسألة يف كتابه                  الذي تعقب 

وقد نـسب هـذا   .  كما ذكر حمقِّقُه ، ومل يبق سوى رد ابِن والٍّد عليه          ))االنتصار((إال أن كالم املربد سقط من       

  .٥٤٩ ، واملسائل املشكلة ٢/٢٩٤لسريايف انظر شرح كتاب سيبويه ل.  اجلرمي التفريق إىل أيب عمر
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)) الشام ذهبت((         ًماهعنهما و هما يف حذِف حرِف اجلرى بينوبل س )ذلك أنَّ     )٢ حضيو ، 

  مصدر))لْتخد(( وخالد     كْثُرما يلُ ، وهو إن)ـ   )٣  ؛ وألنَّ   ))جلَـس (( و   ))قَعد(( يف الالِزِم ك

 ذهبت  (( و   )) دخلت يف الداِر     ((:  ، وقَد يقولون     ))يف((ولَجت فيه إالّ أم حذَفُوا      : نظريه  

  .)٤(  واالتفاق على أَنَّ احلذف مسموع غري قياٍس))إىل الشاِم 

تعملُ اسماً وظرفاً ما جاز أن تعتِقب عليه العواملُ ، واملستعملُ            واملُس ((: وقولُه  

 صبالن ما لَِزم ٥( ))ظرفاً ال غري(.   

 و  )) اليـوم    ((: مل يمثِّلْ ِلما جاز أنْ تعتِقب عليه العواملُ ؛ لوضوِحه ، ومثالُـه              

لَيبعـثَن علَـيِهم ِإلَـى يـوِم        ﴿: قال اهللا تعاىل     )) اِلميلُ   (( و   )) الفَرسخ   (( و   ))الساعةُ  ((

هذَا يـومكُم الَّـِذي     ﴿:  ، وقال    )٧( ﴾ِإنَّ يوم الْفَصِل كَانَ ِميقَاتا    ﴿: ، وقال   )٦(﴾الِْقيامِة

ـ   )٩(﴾    #$!$¤ö≅yδ 4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ Ì÷δ ﴿:  ، وقـال     )٨(﴾كُنتم توعدونَ  : ال    وق

                                                                                                                                           
  .٤٨ -٤٦انظر االنتصار ص .  والصواب ما أثبت ؛ ألن القائل هو ابن والد ))وقال((يف األصل ) 1(

 فيتـوهم بـذلك     ))ذهبت(( و   ))دخلت((غري واضحة يف األصل ، ومراده أنّ العرب حذفت حرف اجلر كثرياً مع              ) 2(

 .٤٧انظر االنتصار ص . استعملَ فيه احلذف كثرياً أصلُه التعري ، وليس ألمر كذلك املتوهم أنّ ما 

 .))فُعول((يعين صيغة ) 3(

. أي أنّ الفعلَ ال يتعدى إىل ظرف املكان إال أن يكون مبهماً ، فإن كان خمتصاً فحقُّه أال يتعدى إليه إال حبرف اجلر                      ) 4(

وهـذا قـول    . فقد حذف حرف اجلر منهما شذوذاً،وال يقاس عليه        )) الدار    دخلت (( و   ))ذهبت الشام   ((وأما  

 ، واملسائل   ١/٦١، والتعليقة عليه    ٢٩٣ – ٢/٢٩١، وشرحه للسريايف    ١/٣٥انظر كتاب سيبويه    .مجهور النحاة 

 ، وإيضاح ابن احلاجـب      ٤٤ – ٢/٤٣ ، وشرح ابن يعيش      ١/١٦٨ ،  والنكت لألعلم      ٥٥١ – ٥٤٩املشكلة  

١/٣١٧  . 

 ِسرنا ذات مرٍة وبكْرةً وسحراً وسحرياً وضحى وِعشاًء وعشيةً          ((:  حنو قولك    ((:  ، ومتام نصه     ٨٧املفصل ص   ) 5(

 .)) إذا أردت سحراً بعينه، وضحى يوِمك ، وعشيته ، وِعشاَءه ، وعتمةَ ليلِتك، ومساَءها))وعتمةً ومساًء 

 . ورة األعراف  من س١٦٧من اآلية ) 6(

 . من سورة النبأ١٧من اآلية ) 7(

 . ن سورة ا ألنبياء١٠٣من اآلية ) 8(

 . من سورة اإلنسان ] ١[من اآلية ) 9(
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      ﴾اسالن لَه عومجم موي من ذلك الفرسـِخ ، و         : وتقولُ   . )١(﴿ذَِلك رعأَو خسهذا الفَر

  .هذا اِمليلُ أشق من غريه

مث مثَّـلَ   . على الظرفيِة ؛ َألنَّ الكـالم فيـه         :  يعين   )) ما لَِزم النصب     ((: وقولُه  

  )٢(]مـرةً [ِسرنا مسمى   : افِة املسمى إىل اِمسه ، واملعىن        وهو من باِب إض    ))ذَات مرٍة   ((بـ

  .صاحبةُ ماٍل:  أي )) امرأةٌ ذات ماٍل ((: وأصلُه من قوِلهم 

 حاجٍة إىل هذا التطويِل ؟ وهالّ قالوا : فإن قلت ةً : فأيرنا مِسر.  

  األفاضِل    : قلت قالَ صدر :   إذا قلت :))   رم نا ذاتأنْ يكـونَ      ))ٍة   ِسر أْترفقد ب 

مرةً ، فإنه جيوز أَنْ     / ب٦٧/ ِسرنا  : لك ِعلْم زائد على الساِمع بتلك املرِة خبالِف قوِلك          

          على املخاطَِب ، كقوِلك زائد ا ِعلْم طعامـاً   ((: يكونَ لك أكَلْت ((
 ))ذَات(( وأنـثَ    )٣(

ذهبت بعض أصاِبعه ،    : نثَ الفعلُ للمضاِف إليه يف قوِلهم       إلضافِتها إىل املؤنِث ، كما أُ     

واِحـدةُ  : مدةَ مرٍة ، والـمرةُ ـ يف األصِل ـ   : ودمت سور املدينِة ، أو على إرادِة 

  .املروِر

   ى بـ      : فِإنْ قلتنعةٍ  ((من اجلائِز أن يرم ال      )) ذَات ِل ال ِمنمن الِفع رومـاِن ،    املرز

ِسرنا سيرةً وسيرتِني ، وضربنا     :  ظرفاً بل مصدراً كقوِلك      )) ذَات مرٍة    ((وحينئٍذ ال يكونُ    

  . ضربةً وضربتيِن

لَ         :قالوا: قلتحمأنْ ي بجا ذا صباٍح، فونٍة،وِسررم نا ذاتةٍ ((ِسررم عليه،   ))ذات  

النصب ما لَِزموإنفتصرليس بظرٍف يف األصِل ، فلذلك مل ي ه٤( ؛ ألن(.  
                                                 

 .من سورة هود ] ١٠٣[من اآلية ) 1(
 .مطموسة يف األصل) 2(
  .)) معلوٍم للمخاطَب فإنه حيتمل أن يكون ذلك الطعام معلوماً للمتكلِّم غري((:  ، ومتام نصه ١/٤٠٠التخمري ) 3(
 وإمنا امتنع من التصرف ؛ ألا قد استعملت يف ظروف الزمان وليست من أمساء الدهر وال من                  ((: قال ابن يعيش    ) 4(

: ضربت مرةً ومرتني ، واملـراد بـذلك         : أمساء ساعاته ، وإمنا الـمرة يف األصل مصدر ، أال ترى أنك تقول              
    أمسائه حنو                ضربة وضربتني ، فلما است ومل يتمكّن يف الزمان متكُّن فاليوم ،  : عمل يف الدهر ما ليس من أمسائه ضع

 . ١/٤٨١ ، وانظر البسيط ٢/٤٢شرح املفصل . ))والليلة 



                     قسم التحقيق   - ٢٣٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

، وقـد   )٢( غري منونٍ  )) سحر ((  هو منونٌ حمرك الوسِط ، و         )١( )) وبكَراً   ((: وقولُه  

  .))باب ماال ينصرف((تقدم يف 

  . ، فمصغر منصِرف )) سحري ((وأما 

 فيه: فإن قلت رِف قائمالص مع التصغِري ؟هل مانع   

  قلت :              نانُ املعيبه الزم ٍر من األسحاِر ، وإنْ أُريدحس ه تصغري٣( ]كما[ال ؛ ألن( 

   .)٤( )) مساًء (( و )) صباحاً ((يف 

 إذا أردت سحراً بعيِنه ، وضحى يوِمك ، وعشيته وِعشاَءه ، وعتمـةَ              ((: وقولُه  

  .دت هذه األوقات املعينة يعين إذا أر))ليلِتك ومساَءها 

   فإن قلت :   انصرف وةً ((فِلمحةً (( و   )) ضِشيةً (( و   )) عمتمـع إرادِة الوقـِت      )) ع 

  ؟املعيِن

  ها وتقولُ           : قلتننون ، فلذلك تعيا إىل م ه نكرةٌ قُِصدةً    : ألنوـحـك ضأتيت

عاماً أولَ ، فيعلَم    : يد ضحوةَ يوِمك وعِشيته ، كما تقولُ        وعِشيةً وعتمةً ، فيعلَم أَنك تر     

كالذي يليه عام العام تريد ك٥(أن(.  

                                                 
 .))سحراً: ِسير على فرسك بكْرةً ، وبكَراً ، كما تقول (() : بكر( ويف الصحاح ))بكْرةً((يف املفصل ) 1(

وذهب ابـن   .  إذا أريد به سحر يوٍم معين فهو ممنوع من الصرف للعدل والتعريف              ))سحر((اجلمهور أنّ   مذهب  )  2(

 ،  ٤/٣٥٦واملقتـضب    .٢٨٤ – ٣/٢٨٣انظر كتاب سيبويه    . الطراوة وصدر األفاضل اخلوارزمي إىل أنه مبين        

 ،  ١/٤٠٠ ، والـتخمري     ١/٣٧٣ ، وشرح اجلمل البن خروف       ٢٨٨، وابن الطراوة النحوي     ١/٣١٤والتبصرة  

 .١/٤٨٥ ، والبسيط ٢/٤٢وشرح ابن يعيش 

 .تتمة يستقيم ا الكالم )  3(

 فإن صغرته وأنت تريد سحر يوم بعينه انصرف ودخله التنوين ومل يتصرف فال يدخلـه الرفـع                  ((: قال ابن يعيش    ) 4(

دل ، وذلك أم مل يضعوا املصغر مكان مـا فيـه            واجلر ، وال يكون إال منصوباً ، أما التنوين فلتنكُِّره بزوال الع           

ـ           إال أنه فُهم    ))عشاًء(( و   ))عتمةً(( و   ))غدوةً(( و   ))ضحوةً((األلف والالم فيكون معرفة معدوالً ، وإمنا هو نكرة ك

 .٣/١٤٠ ، وانظر اهلمع ٢/٤٢ شرح املفصل ))منه ما يفهم من املعارف فلم يتمكّن 

  .٣/٢٩٤انظر كتاب سيبويه ) 5(
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، جتعلُهمـا   آتيك اليوم غُدوةً وبكْـرةً : وزعم اخلليلُ رمحه اُهللا أنه جيوز أَنْ تقولَ   

  .)١(﴾ ِفيها بكْرةً وعِشياولَهم ِرزقُهم﴿: قال سبحانه . )) ضحوٍة ((مبنـزلِة 

التنـوين ، كمـا تركَـه يف    /  أ ٦٨/  فإنَّ بعض العرِب يدع فيه    )) عشية   ((وأما  

)) غُدوةَ((
 )٢(.  

)) أُسامةَ ((فاحلاصلُ أنه إذا مِنع الصرف جِعلَ علَماً من باِب          
 ، وإذا صِرف جِعلَ     )٣( 

    به املعي كما أَنَّ     نكرةً وإنْ أُريد ، ٤( نكرةٌ مع إرادةِ   )) غداً ((ن(    ُِن ، وإفـادةاملعي )مِن   )٥الـز 

  .املعيِن ال جتعلُها علَماً ِلما قدمت يف بابه

 ه : فإنْ قلتفيها غري زجومل ي ، صبهذه األمساُء الن تلَِزم ِلم.  

  ا  : قلتأم)) رحإذا      )) س صبالن داً عن الِم التعريـِف ، فـإذا          فإمنا يلزمكان جمر

٦(دخلت(    عليه قالوا  : رحلَى  هذا السوبأَع ،)ِل         )٧لك مـن أَو خري رحِر، وإنَّ السحالس 

  .سري عليه سحر من األسحاِر: الليِل، وكذلك إذا نكِّر ، فتقولُ 

                                                 
وحكاه األخفش األكرب عن    .  معرفة   ))بكرة((واستشهد ا اخلليل على جواز صرف       .  من سورة مرمي     ٦٢من اآلية   ) 1(

انظـر  .  إذا أريد ما املعرفـة مل ينونـا        ))بكرة(( و   ))غدوة((وذهب يونس وأبو عمرو وسيبويه إىل أن        . العرب  

  .٢٩٤ – ٣/٢٩٣الكتاب 

 على الوقت علمني ؛ ألما جعال امسني        ))بكرة(( و   ))غدوة(( وإمنا علقوا    (( : ١/٢٢٢ وقال ابن الشجري يف أماليه          

أما يف اآلية فـذكر أنـه     . )) ؛ ألما لوقتني متسعني    ))عشية(( و   )) ضحوة ((لوقت منحصر ، ومل يفعلوا ذلك يف        

  .٣/١٣٩ اهلمع ))عشياً((إمنا نونت ملناسبة : وقيل . ٢/٥٧٩األمايل . أريد ا بكرة من البكرات 

، والبـسيط   ٢/٢٠٢ ، وشرح التسهيل البن مالك       ١/٣٧٣ ، وشرح اجلمل البن خروف       ١/٣١٤وانظر التبصرة        

 .٢٢٨-٢/٢٢٧ ، واالرتشاف ١/٤٨٥

 .٣/٢٩٤هذا قول سيبويه يف الكتاب ) 2(

 . ٢/٢٢٧ ، واإلرتشاف ٣/٢٩٣انظر كتاب سيبويه . العلَميةَ اِجلنسية : يعين ) 3(

 .مطموسة يف األصل) 4(

 .))ولواده ((يف األصل ) 5(

 .))دخال((يف األصل ) 6(

 .١/٢٢٥ وصوابه من كتاب سيبويه ))با غال((يف األصل ) 7(
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)) سحر ((ال يدخلُ على  : وقال السريايف   
 )١(سوى  ما جير )) ِمن ((

وقد جـاء   . )٢( 

))    رحه  بسلقيت((
 غـري   )٥(﴿ إالّ آلَ لُوٍط نجيناهم ِبسحر﴾      : )٤( ، وقرأ عيسى بن عمر     )٣(

  .منصرٍف

: عنـد ضـحوٍة ، وال     : ، وال   )٦(موعدك سحري ، بالتصغِري والرفـعِ     : وال تقولُ   

إمنـا  : إنَّ ذات مرٍة كان موعدكم ، وال        :   أتانا عند ِعشاءٍٍ ، وال    : موعدك مساٌء ، وال     

مـذْ بكَـر ،     : إمنا لك يوم ، وال موعدك بكَر ، وال          : ذات مرٍة موعدكم ، كما يقالُ       

  فِة املوافقِة ملعاين هـذه             : وكذلكمةُ ليِلتك ، استغناًء باألمساِء املتصرتةُ يوِمك ، وعوحض

  . )٧(األمساء

 وعتمةَ  )٨( ]وعشيته ، وِعشاَءه  [ردت سحراً بعينه ، وضحى يوِمك ،       إذا أ  ((: وقال  

 ؛ ِليحترز به عما إذا مل تِرد وقتاً معيناً ، فإنه يدخلُ عليها العوامـلُ ،      ))ليلِتك ، ومساَءها    

اليـوِم   ضحى   )٩( )أَنْ يِريد (ِسير عليه ضحوةٌ من الضحواِت ، وليس ِمن شرِطه          : فتقولُ  

 أَنْ يِريد ذلك    )١٠() الشرطُ(الذي هو فيه ، وال عتمةَ الليلِة اليت هو فيها وال مساَءها ، بل               

           ٍة ، حىت لو قلتنٍن ، وليلٍة معيوةً ، وليلةَ         : من يوٍم معيحكَراً أو ضاجلمعِة ب عليه يوم ِسري

يها إال النصب خلروِجهن عن باِبهن ، ووضِعهن        اخلميِس عِشياً وِعشاًء وعتمةً ، مل يكُن ف       
                                                 

 .إذا أردت سحر يوٍم معيٍن )  1(

 ) .األجزاء املطبوعة  ( ٤/٢٠٣شرح كتاب سيبويه ) 2(

 .))حر يوِمكإذا أردت س((:  وقال ٢/٦٠١ذكره السخاوي يف املفضل ) 3(

 .  أا قراءة زهري الفُرقَيب١/٢٤٥ ، ويف إعراب القراءات السبع البن خالويه ٢/٦٠١انظر املفضل للسخاوي ) 4(

 . من سورة القمر٥٤من اآلية ) 5(

 .١/٦٣٦املقتصد . ألنه ال يستعمل إال ظرفاً ، والتصغري أوجب الصرف والتنوين ال العدولَ به عن ج الظرفية ) 6(

 . ٢٢٦ – ١/٢٢٥انظر يف هذا كله كتاب سيبويه ) 7(

  .٨٧تتمة من املفصل ص ) 8(

 .مطموسة يف األصل) 9(

 .مطموسة يف األصل )  10(
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  ب ٦٨/ موضع  /   نكرات نوةٌ من     ((: قال سيبويه يف قوِلك     . املعرفِة مع أحعليه ض ِسري

ِسير عليه عتمةٌ مـن الليـِل ؛        : إنه مبرتلِة ساعٍة من الساعاِت ، وكذلك         : )) الضحواِت

وقد . )١(قد مِضي لذلك ضحوةٌ   : ما ذهبت عتمةٌ من الليِل وتقولُ       أتانا بعد : ألنك تقولُ   

  .)٢(إنه لَما أُريد ا املعين من الزمِن فُِهم منها ما يفْهم من املعارِف فلم تتصرف: قيلَ 

 بالنصِب  ِسير عليه غُدوةَ وغدوةُ   :  تقولُ   )٣(وأما غُدوةُ وبكْرةُ املعرفتاِن فمتصرفتانِ    

 )) سحر ((َألنَّ تعريفَه بالعلمية ال بآلٍة ، فأشبه زيداً وعمراً ، وهذا خبالِف             : والرفِع ، قالوا    

  .)٤(فإنَّ تعريفَه يف األصِل باَألِلِف والالِم

وِمثْلُ الِقسِم الذي ال    :  يعين   )٥( ))) سواَء(و  ) ِسوى(، و   ) ِعند( وِمثْلُه   ((: وقولُه  

 ، وال يدخلُ عليها العواملُ ، غـري أنَّ          )٦()سواَء(، و ) ِسوى(، و ) ِعند( إالّ ظرفاً    يستعملُ

)د(يدخلُ عليها   ) ِعنِمن (   ُقاله       : ، فيِده ، وال يدخلُ عليها غريِعن ِمن تجرخ)وقولُ   )٧ ، 

. )١٠(رحت إليه :  ِبقَوِلهم   )٩( ، كأنهم اجترأُوا   )٨(رحت إىل عنِده ، خطأٌ يف اللغةِ      : العامِة  

                                                 
 .))قد مِضي لذلك ضحوةٌ وضحوةً ، والنصب فيه وجهه:  وتقول (( ، وفيه ١/٢٢١الكتاب  )  1(

 .٢/٤٢قاله ابن يعيش يف شرح املفصل ) 2(

متصرف منـصِرف وهـو أكثرهـا ،        ] ظروف الزمان : أي  [ منها   (( : ١/٣٧٤بن خروف يف شرح اجلمل      قال ا ) 3(

    ف ال منصِرفةُ((ومتصروةُ(( و   ))غُدكْرب((       ٍفمنصِرٍف وال متصر وغري ، ))رحس((       غـري ليوٍم بعينه ، ومنصِرف 

  . )) إذا أردا من يوم بعينه ))عِشيٍة(( ، و ))ضحوٍة(( و ))مساٍء(( ، و ))صباٍح(( ، و ))ضحى((متصرٍف حنو 

 .٢/٤١انظر شرح ابن يعيش ) 4(

 .٨٧املفصل ص ) 5(

ما حيتمـل  . ))معنامها واحد ، فإذا فتحت السني مددت ، وإذا كسرا قصرت      ) ِسوى(و  ) سواء (((: قال السريايف   ) 6(

انظـر  . ، أما إذا كانا امسني فهما مبعىن مـستوٍ        ) غري(ظرفان مبعىن   ومها  . ٢٧٧ – ٢٧٦الشعر من الضرورة ص     

  .١/٤٢٤النكت لألعلم 

 .  )) عليه غريها((يف األصل ) 7(

  .))خرجت إىل عنده ، خطأ : وقول العامة :  قال اإلمام عبد القاهر اجلرجاين (( : ١/٤٠٠يف التخمري ) 8(

  .))اجتروا((يف األصل ) 9(

 .))رحت القوم وإليهم وعندهم ، روحاً ورواحاً ذهبت إليهم رواحاً(() : روح(حمليط يف القاموس ا) 10(
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هو مبرتلِة   : )) هذا رجلٌ سواَءك     ((: ِسوى وسواَء فظَرفاِن ، قال سيبويه يف قوِلك         : وأما  

  .بدلَك ، وال يكونُ امساً إال يف الشعر: مكانك ، إذا جعلْته يف معىن 

  ] من الطويل : [ يف قوله)) غري (( مبنـزلة )١(وقد جعلَه رجلٌ من األنصار

  وال ينِطق الفَحشاَء من كان ِمنهم           إذا جلَسوا ِمنا وال ِمن سواِئنا

  ). غَيٍر (فأَجراه مجرى 

  ] من الطويل: [وقال األعشى 

   )٢(ِمن أَهِلها ِلسواِئكا] قَصدت[تجانف عن جلِّ اليمامِة ناقَِتي          وما 

: ظرف وقوعه ِصـلَةً ، فتقـولُ      ) ِسوى(و) سواَء(ويدلُّ على أن    . )٣(عِدلُت: أي

، وإنما فَصلَه عن الِقـسِم      )٤( مل تقَع ِصلَةً   )) غَيٍر   ((مررت ِبمن ِسواك ، ولو كانت مبرتلِة        

) ِسوى( ، وأَنَّ الظرفيةَ يف      اَألوِل ِلينبه على أنه منحطٌّ عن الدرجِة اُألولَى يف لُزوِم النصبِ          

املعنويةُ جتري مجرى   /  أ ٦٩/ بظرفيٍة حمقَّقٍة ، بل مقدرةٌ ، والظروف        ) ٥ (ليست) سواٍء(و

                                                 
 إىل املراِر بن سالمةَ الِعجلي      ١/٣١ ، ونسبه سيبويه يف      ١/٤٠٧ وصوابه من كتاب سيبويه      ))االختصار((يف األصل   ) 1(

 ١/٣٦٩وشرح أبيات سيبويه البن السريايف         ،   ٢٧٥، وإليه نسب يف ما حيتمل الشعر من الضرورة للسريايف ص            

 ، واإلنـصاف    ٤/٣٥٠، وبال نـسبة يف املقتـضب        ٦٨، وحتصيل عني الذهب ص      ١/١٥٩، والنكت لألعلم    

١/٢٩٤. 

 ، وما حيتمل الشعر مـن الـضرورة ص          ١٣٩ ، والبيت لألعشى ميمون يف ديوانه ص         ٤٠٨ – ١/٤٠٧الكتاب  ) 2(

 ، ٢/٣٦٦ ، وأمايل ابن الشجري ٦٨ ، وحتصيل عني الذهب      ١/٢٢٠يف  ، وشرح أبيات سيبويه البن السريا     ٢٧٦

  .٢/٨٤ ، وشرح ابن يعيش ١/٢٩٥ ، واإلنصاف ٤/٣٤٩ ، وبال نسبة يف املقتضب ٣٧٢

 ))جـو ((ويـروى   .  وهو الصواب  ))وما قصدت (( ويف مجيع مراجع البيت اليت ذكرتها        ))وما عدلَت ((       ويف األصل   

 .))جلّ((مكان 

  . أن ناقته تعِدلُ عن معظِم أهل اليمامة ؛ ألنه ال يقْصد سوى املمدوح : واملعىن .   غري واضحة يف األصل )3(

  . ١/٢٢٠        انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف 

  .٢/٤٤ ، وشرح ابن يعيش ٤٠١ – ١/٤٠٠ ، والتخمري ١/٢٩٦  ، واإلنصاف ١/٣٥٩انظر أمايل ابن الشجري  )4(

  .)) ليس ((يف األصل  )5(
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 ، ومـرادهم    )١(أنت ِمنـي مكـانَ أَيب       : حصلَ فالنٌ مكانَ فالٍن، و    : احلقيقيِة ، فيقالُ    

  .ِريها ، فأُجِري مجرى الظرِف احلقيقي يف النصِبحصولُه يف ماكان فيه من احلُرمِة ، وغ

 ه وقوِله : فإن قلتمن جمزوء الوافر: [فدخولُ العوامِل عليها يف ما أَنشدت [  

    )٢(ِن ِدناهم كما دانوا    ولَم يبق ِسوى العدوا    

مـررت برجـٍل    : ِلك  مؤِذنٌ بأا ال تلزم النصب ، وألنه يف املعىن ال فرق بني قو            

ِركورجٍل غَي ، اكِسو.  

  لَ به     : قد ِقيلَ   : قلتقد ِقي فإنَّ دخولَ العوامِل       )٣(إن هذا مذهب ، وهو ضعيف ،

عليها إما شاذٌّ ، أو ألنه صفةٌ ملوصوٍف حمذوٍف ، ذلك احملذوف هو الذي دخلت عليـه                 

و: العواملُ ، والتقديرشيٌء مكانَ الِعد قباِنومل ي .  

 ـ وهو للمراِر بِن سالمةَ الِعجلـي ـ نـاِدي قوِمـه ،      )٤(وصف بالبيِت األوِل

ما ينطق الفحشاَء من كان يف نادينا من قوِمنـا أو         : ومتحدثَهم بالتوقِري والتعظيِم ، فيقولُ    

  .)٥(ِمن غريِنا إذا جلسوا للحديِث إجالالً لنا وتعظيماً 

                                                 
 ..٢/٣١٦ ، وشرح التسهيل البن مالك ٤٢٠ – ٤١٩انظر التبيني للعكربي ص ) 1(

 ، ١/٣٦٠ ، وشرح محاسة أيب متام لألعلم ٢/٢٩٥البيت للِفند الزماينّ ـ وامسه شهلُ بن شيبان ـ يف أمايل القايل   ) 2(

 . ٣/٤٣١ ، واخلزانة ٢/٥٨٢ ، والتصريح ٢/٩٤٠ومسط الآليل 

أما البصريون فذهبوا إىل أـا ال تكـون إال          .  تكون امساً وتكون ظرفاً    ))ِسوى((قاله الكوفيون حيث ذهبوا إىل أن       ) 3(

، وشرح الكافية للرضي    ١/٣١٩ ، وإيضاح ابن احلاجب      ٤٢٣ ، والتبيني  لألعلم      ١/٢٩٤انظر اإلنصاف   . ظرفاً

١/٢٤٨ . 

  :البيت هو ) 4(

 .من كان منهم                            إذا جلسوا ِمنا وال ِمن سواِئنا وال ينطق الفَحشاَء 

 .٦٨شرح البيت منقول نصاً من التحصيل لألعلم ص ) 5(
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 أنه معولٌ يف قصِده على املمدوح دونَ أهِله ، وجعـلَ            )١(يتِهووصف األعشى يف ب   

 : )) جـلُّ الـشيِء      ((و  . )٢(الـميلُ واالحنـراف   : )) التجانف   ((و  . الِفعلَ للناقِة جمازاً    

  : وقَبلَه . ))اليمامِة(( عائد إىل ))أَهِلها((معظَمه، ومراده معظم أَهِلها ، والضمري يف 

  إىل هوذَةَ الوهاِب أَهديت مدحِتي

   )٣( أُرجى نواالً فاِضالً ِمن عطاِئكا                             

  .هو ابن علي احلنفي  : )٤( )) هوذَةُ ((

)) إىل ((مبعىن  :  زائدةٌ ، وقيلَ     )) ِلسواِئكا ((والالم يف   
، وجمـع بـني الغيبـِة       )٥( 

  .طاِب ، وهو املسمى بااللتفاِتواِخل

  .و دخولُ اجلار عليها أسهلُ من وقوِعها مرفوعةً ، فإنَّ ارور أخو الظَّرِف

 ِري على الظُّلِْم            )٦(احلماسِة   وأما بيتى السهم ِسوبيننا وبين ا مل يبقه لَمفيه أن فيِصف

 مل يكن جزاًء فإمنا أَطلق عليه اسم اجلزاِء         واألولُ وإنْ .  كما جازونا    )٧(الصريِح جازيناهم 

  .للمطابقِة ، وِليعلَم أنَّ جزاَءه على حده وقَدِره/ ب٦٩/ 

                                                 
  :البيت هو ) 1(

  تجانف عن جلِّ اليمامِة ناقيت                             وما قصدت من أَهِلها ِلسواِئكا

  .٢٣٦    وقد تقدم ص 

  .٦٨انظر حتصيل عني الذهب ص ) 2(

 . ١/٢٢٠ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف ٦٦البيت يف ديوانه ص )  3(

هو هوذَة بن علي بن مثامة احلنفي ، ويلقَّب بذي التاج ؛ ألن كسرى أعطاه قَلَنسوةً فيها جوهر فكـان يلبـسها ،                    ) 4(

 .٣/٤٣٩زانة  ، واخل٣٤٨انظر االشتقاق . فلُقِّب ذا التاج 

  .١/٢٢٠انظر شرح أبيات سيبويه البن السرايف ) 5(

  :البيت هو ) 6(

  ِن ِدناهم كما دانوا                              ومل يبق سوى العدوا      

 .        وقد تقدم يف الصفحة السابقة 

 . غري واضحة يف األصل )  7(
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كمـا تـِدين   ((: ويقالُ . اجلَزاُء والطَّاعةُ والعادةُ واِحلساب:  يف اللُّغِة    )) الدين   ((و  

))تدانُ 
   .كما تصنع يصنع ِبك:  أي )١(

   .  )٢( )) وِمما يختار فيه أَنْ يلْزم الظَّرفيةَ ِصفَةُ اَألحياِن ((: وقولُه 

وذلك أنَّ ِصفَةَ اِحلِني ال شعور يف لفِظه بالظرفيِة ؛ ألنه ليس موضوعاً للزماِن ، فلو                

ه مقـام   أُقيم مقام الفاعِل لَخرج عن القياِس ، من جهِة حذِف موصوِفه ، ومن جهِة قيامِ              

  .ِسير عليه طويلٌ ، وقليلٌ ، وقدمي ، وحديثٌ: الفاعِل يف قوِلك 

 يف كالِمهم على ما يأيت يف باِبه : فإنْ قلت املوصوِف كثري ذْفح.  

  حذفُه، قال             : قلت حاألمِر قَب واضح ِر املوصوِف ، فإنْ مل يكنمشروطٌ بظهوِر أَم

: ِبِدرهم جيٍد ، فإنْ قلـت       : ِبجيٍد ، كان قبيحاً حتى تقولَ       أَتيتك  : لو قلت   : سيبويه  

املوصوف ناً ، ِلذكِْركسطويلٌ، كان ح عليه دهر ر٣(ِسي(.  

 فإنه ليس بقبيح وإن كـان       )) ِسري عليه قريب     ((: وفَرق سيبويه بين هذا وقوِلك      

ِسري عليه : لقيته مذْ قريب، وكذلك : ذلك تقولُ ِصفةً ، ِمن حيثُ إنه يشِعر بالزماِن ، ول    

  .)٤(  والنصب فيهما سائغٌ)) طويٍل ((ملي ؛ ألنه ال يكاد يستعملُ إال يف الزماِن ، خبالِف 

 بصفَِة احلِني ، أو جيري ، يف صفِة املصدِر ؟: فإن قلت الرفِع خمصوص حهل قُب  

 لْ حالُهما واحدةٌ : قلت٥(ب(.  

                                                 
 ،  ١٣/١٦٩) دين: (لسان العرب   . االسم  : املصدر ، والدين    : جزيته ، والدين      :  أي   )) ِدنته بِفعِله ديناً     ((: ِمن  ) 1(

 . ٢/٢٣١ ، واملستقصى ٢/١٦٨وانظر املثل يف مجهرة األمثال 

 .))ِسير عليه طويالً وكثرياً وقليالً وقدمياً وحديثاً :  تقول ((:  ، ومتام نصه ٨٧املفصل ص ) 2(

 .٢٢٨ – ١/٢٢٧الكتاب  )  3(

لقيته مـذْ قريـب ،      : ِسري عليه قريب ؛ ألنك تقول       :  وقد حيسن أن تقول      (( : ١/٢٢٨نص سيبويه يف الكتاب     ) 4(

: ورمبا جرت الصفةُ يف كالمهم جمرى االسم ، فإذا كان كذلك حسن ، فمن ذلك                . والنصب عريب جيد كثري     

      هما ، ومن ذلك موأشباه واألبطح من النهار والليل ، تقول     األبرق والنصب فيه كالنـصب  : ِلي ، ِليسري عليه م

 . ))يف قريب 

  .))ِسري عليه حسن أو شديد((: يعين أنه يقبح الرفع أيضاً يف حنو ) 5(
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ِسري عليه سري حسن ، وسري شديد ، حسن الرفع ، وليس بـالزٍم أنْ               : نْ قلت   فإ

           ى لو قلتلَها ، حتهِر ،          ((: يكونَ صفةً جاريةً على ما قبعليه طويـلٌ مـن الـد سري 

فَِة مع املوصوِف         )) من السِري    )١(وشديدنخِرطاً يف سلِك الصوال : قال سـيبويه    .  كان م

 ؛ ألنه ضارع األمساَء ؛      )٣( ]وأَطَلْت[ وصفْت   )٢(غُ يف احلسِن األمساَء ، وإنما جاز ِحين       يبل

  .)٤( ))ألنَّ املوصوفةَ يف األصل هي األمساُء 

شديداً وحسناً ، على أَنه حالٌ من املصدِر ،         /  أ ٧٠/ِسير عليه   :  حنو   )٥(وقد حملَ 

  والتقدير :  يعليه الس رلَ ِصفةً       ِسيعجة أنْ يناً ، كَراهسديداً وحش دِر[ر٦ (]للمص(  فَـعروي 

  .ِمن غِري ِذكِْر املوصوِف

  ]استعمال املصدر ظرفاً[فصل 

 ))ِة الكالِم ، فيعناً ِلسِحي رلُ املصدعجاحلاجِّ: قالُ  وقد ي مقْدكان ذلك م  ((
)٧(    

كان ذلـك زمـن      : ، واألصلُ أن يقالَ    ضاِفالتوسع يف هذا من جهِة حذِف امل      

ِممقد ه          احلاجبِغيِم ، وهو مجفُوِق النخ قال شيخي    . ، ووقت  :)) مقْدأن     )) م ال يليـق 

 بفتح العِني يكونُ    )) يفْعلُ (( ِمن   ))مفْعالً((ميثَّلَ به هاهنا ؛ ألنه يحتملُ أن يكونَ زماناً، ألن           

 ويكونُ للمصدِر ، فجعلُه مصدراً باألصالِة معدوالً به عنه إىل الظَّرِف خروج بـه               للزماِن

                                                 
 .غري واضحة يف األصل) 1(

 .١/٢٢٨ ، وما أثبته من كتاب سيبويه ))حيث((يف األصل ) 2(

 .تتمة من الكتاب) 3(

 .١/٢٢٨لكتاب ا) 4(

 .يعين سيبويه)  5(

فالنصب يف   : )) عليه حسناً  ريِس(( و   )) عليه شديداً  ريِس((قال سيبويه يف    .  ، والصواب ما أثبت      ))للحني((يف األصل   ) 6(

 . ١/٢٢٨الكتاب . هذا على أنه حالٌ ، وهو وجه الكالِم ، ألنه وصف السيِر 

ِسير عليه تروحيتني ،    :  وخفُوق النجِم ، وِخالفةَ فالٍن ، وصالةَ العصِر ، وِمنه            ((: ومتام نصه    . ٨٧املفصل ص   )  7(

   .))]٤٩الطور [﴿ وإدبار النجوم ﴾ : وانتِظر به نحر جزورين ، وقوله تعاىل 
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 ، إذْ   )٣(، وال يليق أن يكونَ هاهنا اسم زمـانٍ        )٢(هذا متثيلُ سيبويه  : قلت   .)١(عن القياسِ 

، فالبد مـن    زمن قُدوِمهم   : كان ذلك زمن احلاج ، إال على تقديِر         : يحسن أن يقالَ    ال

 )) زمن قُدوِم احلـاج    (( ؛ ألنك إذا قدرته بـ       )٤(املصِري إىل احلذِف ، وهذا احلذف أَولَى      

كان القُدوم مضافاً إىل احلاج ومضافاً إليه الزمن ، فكأَنه جاِمع ِلحذِْف مضاٍف ومضاٍف              

  .إليه ، واَألولَى حذْف مضاٍف ، فكانَ أولَى

، ففيه معين الزمـاِن واملـصدِر ،          اسم لزمِن القُدومِ   )) مقْدم ((: ن أنْ يقالَ    وميك 

  .وليس على حذِف مضاٍف وحينئٍذ يعود إشكالُ شيخي كما كان

ِصيد عليه يومـاِن ،     : و ليس هذا يف سعِة الكالِم بأَبعد من قوِلهم          : قال سيبويه   

صيد عليه الصيد يومني ، ووِلد له األوالد يف سـتني           : دير  ، والتق )٥(تونَ عاماً   ووِلد له سِ  

،  إنه ليس بأبعد ، وجيوز رفع ذلك أَجمـع        : عاماً ، فاحلذف من هذا أكثر فلذلك قال         

  .)٦(وهو عريب كثري/  ب٧٠/، قال سيبويه  ِسري عليه مقْدم احلاج وِخالفةُ فالٍن: فيقالُ 

وقْـت  :  أي   )) صالةَ العصرِ  ((زمانَ ِخالفتِه ، و     :  أي   )) ِخالفةَ فالنٍ  ((:  وقولُهم

هِر رمـضانَ قَـدر أربـِع        يف ش  )) التروحيةُ (( ،   )) ِسري عليه تروحيتني   (( :وقولُهم   .صالِتها

مقدار : أي   )) انتِظر ِبِه نحر جزورين    ((و  .  ، سميت تروحيةً الستراحتهم بعدها    ركعاٍت

  .ذلك من الزمن 

                                                 
 .١/٤٠٢ التخمري  ، وقد سبق ابن احلاجب إىل هذا االعتراض اخلوارزمي يف١/٣٢١اإليضاح يف شرح املفصل )  1(

 . ١/٢٣٠الكتاب ) 2(

 . ذا على اعتراض شيخه ابن احلاجبوهو يرد .  تقدير حمذوٍف دونَ زماٍن ال يليق أن يكون هنا اسم:أي ) 3(

 . احلاج قدوِمزمن:  على تقدير ))  احلاجمقدم ((أي أن احلذف يف ) 4(

 .١/٢٢٣الكتاب )  5(

 .١/٢٢٣الكتاب ) 6(
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  ) . أَدبر (من قَرأَها بالكسِر ، مصدر    يف)١ ( ﴾وإدبار النجوِم﴿: وقولُه تعاىل 

 غُروبها ، وهو وقت انفجاِر الصبِح ، ومن فتح فعلى أنه مجـع          )) ِإدبار النجومِ  ((و  

ـ )) دبٍر(( ،  يف مابعد الصالةِ  :  بالفتح   )٢ ( ﴾ وأَدبار السجودِ ﴿  ما  وأَ. )) ركٍْن وأَركانٍ  (( ك

وقُرآنَ الفَجـِر إنَّ    ﴿  وعبر عن الصالِة بالسجوِد كما عبر عنها بالقرآن يف قوِله سبحانه            

 ألا   فهذه املصادر أُقيمت مقام الزماِن على وجِه ااِز ؛         )٣(﴾  قُرآنَ الفَجِر كَانَ مشهوداً   

  دونَ   )٤(تشِبهه يف التقَضي، وِمن ثَم صح أنْ تقع أمساُء الزمـاِن أخبـاراً عـن املعـاين                

  .)٥(اجلُثَِث

  ]خروج الظرف عن الظرفية[: فصل 

 لـذلك    اتساعاً فيجـرى   )) يف ((وقد يذْهب بالظَّرِف عن أَنْ يقدر فيه معىن          ((

   .)٦( )) الذي ِسرته يوم اجلمعِة: قالُ ، في مجرى املفعوِل به

                                                 
 السميقَعوقرأ سامل بن أيب اجلعيد ، وحممد بن         .  من سورة الطور ، والقراءة بالكسر هي قراءة اجلمهور         ٤٩ من اآلية ) 1(

وأَ(( واملنهال بن عمرو ، ويعقوبد٩/٥٧٧ ، والبحر احمليط ١٧/٥٤انظر تفسري القرطيب .  بفتح اهلمزة ))بار. 

 ) .ق( من سورة ٤٠من اآلية ) 2(

 .رة اإلسراء من سو٧٨من اآلية ) 3(

 .تالُ يوم اجلمعِة ، ومقدم احلاجالِق: حنو ) 4(

 من اجلمعة ، وتأولوا ما ورد  يومزيد: ، فال يصح أن تقول   مذهب اجلمهور أنه ال يقع ظرف الزماِن خرباً عن اجلثّة         ) 5(

 قوم بشرط أن يكون فيـه معـىن   وأجاز ذلك  .  اهلاللِ  رؤيةُ الليلةُ:  ، أي     مضافٍ  بتقديرِ  اهلاللُ الليلةَ: ذلك حنو   

  إذا أفاد ، ووافقـه ابـن       ِة بظرف الزمان عن اجلثّ     اإلخبار  الطراوةِ  ، وأجاز ابن    إذا جاء احلر   بطَالر: الشرط حنو   

 ، وابـن الطـراوة      ٥٤٠ – ١/٥٣٩ ، والتصريح    ٢/٥٥ ، واالرتشاف    ١٢٣-٤/١٢٢انظر املقتضب   . مالك  

 ].رسالة ماجستري جبامعة أم القرى[ وما بعدها ١٧٠أليب البقاء العكربي ص  حيان  ، وتعقبات أيب٢٣٧النحوي 

  : وقال ((:  ، ومتام نصه ٨٧املفصل ص )  6(

  قليٍل ِسوى الطَّعِن النِّهاِل نواِفلُهوٍم شِهدناه سلَيماً وعامراً                    وي

 ﴾ بـلْ مكْـر اللَّيـِل والنهـاِر          ﴿: وقوِله تعاىل    ،   ))  الدار يلِة أهلَ يا سارق اللَّ   ((: ويضاف إليه ، كقولك     

 . )) شِهدنا فيه (( ، و ))  فيهرتِس ((  :، ولوال االتساع لقلت]٣٣سبأ[
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 ويِصري تعدي الفعِل إليه     )١( ]يف[نصب الظَّرِف على السعِة معناه أن تسقَطَ إرادةُ         

 يف تعديه إىل املفعوِل به وإنْ كـان املعـىن علـى             )) ضربت   ((: ال بواسِطتها ، بلْ مبثابِة      

  .)٣(ه  وغري)٢(الظرفيِة، قاله أبو علي

    يب لك الفرق حوضومما ي       معىن الظرفيِة يف الظرِف أَظهرت إذا أَردت كاألمريِن أن ن

اليـوم  : ملفعوِل به قلـت   ، وإذا جعلته كا     فيه )٤(اليوم ِسرت :  مع ضمِريه فقلت     )) يف ((

ىل أصوِلها إذْ  ال داللةَ للـضمِري         ِلما عرفْته ِمن دأِْب الضمائِر يف ردها األشياَء إ         ؛)٥(ِسرته

  .، فافتقر إىل ما ينبه على إرادِة الظرفيِة به على خصوِص الظَّرِف

  ] من الطويل: [وقال رجلٌ من بين عامٍر 

اِفلُهوهاِل نى الطَّعِن النماً وعاِمراً           قليالً ِسولَيس ناهِهدماً شوأ٧١/  )٦( وي  /  

 على أنه مفعولٌ به على السعِة ، أال تراه عدى الفعلَ إىل ضـمِريه               ))وماً  ي((فنصب  

  : ويروى.  فجعلَ اليوم كأنه املشهود ال املشهود فيه،  ))يف((من غِري واسطِة 

  .......................    ) ٧(ويوٍم شِهدناه سلَيماً وعامراً 
                                                 

 ..تتمة يقتضيها السياق ) 1(
 .١/٣٨احلجة للقراء السبعة ) 2(
  من حيثُ   فيه فرق  ٍعس مت ه غري عاً فيه وبين  ستف م هل بني الظر   : فإن سألت  (( : ١/٤٠٤قال اخلوارزمي يف التخمري     ) 3(

  املعىن ؟ أجبت  :  ال فرق     فيه بني احلالني ، نص   حجـة القـراءة   (( أبو علي يف كتابه املوسوم بـ         عليه الشيخ((  .
 .٤٦-٢/٤٥وانظر شرح ابن يعيش 

 .غري واضحة يف األصل)  4(
   .)) ه ضربتزيد: ه ، كما تقول تر ِساليوم: جعلَه امساً على االتساع قال ومن  (( ٣/١٩٥قال املربد يف املقتضب ) 5(

 ،  ١/٨٣ ، والكامـل     ٣/١٠٥ ،  وبال نـسبة يف املقتـضب          ١/١٧٨ يف كتاب سيبويه     ين عامرٍ  من ب  البيت لرجلٍ  )6(

مايل ابـن   أ ، و  ١٤٧  عني الذهب  حتصيل ، و  ١/٣٠٨ ، والتبصرة    ٥٥ح الشعر    ، وإيضا  ٣٩٧واملسائل املشكلة   

  .٢/٤٦ ، وشرح ابن يعيش ١٤٠٤ والتخمري  ،١/٧،٢٨٧الشجري 

وكـذا يف اللـسان      . ))ويوماً(( : ٣/٢٢٦ الشجري يف أماليه      ، ورواه ابن   )) قليٍل (( و   )) ٍ ويوم ((: وفيها مجيعاً          

  .٦٥٤ومغين اللبيب ، ) جزي (١٤/١٤٤

 .راجع اهلامش السابق) 7(
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   ريوماً ((ومن ج ((   جر )) ًقِليال ((.    نا:  واملعىنِهدو   .  فيـه  ش))    ـاِمروع مـلَيس (( 

مل نغنم فيه إال النفـوس      : يقول   . الغنائم:  هنا   )) النواِفلُ ((و   . من  قيِس عيالن    )١(قبيلتاِن

ِل أولُ الـشرِب ،    املرتويةُ بالدِم ، وأصلُ النه    :  )) النهالُ ((و   .مبا أَولَيناهم من كَثْرِة الطَّعنِ    

  . طَعنةٌ)٢(ده  واِح)) الطَّعن ((و  . الشرب الثاين: والعلَلُ 

  ] من الزاجر: [وأَما قولُه 

   .)٣(يا ساِرق اللَّيلِة أهلَ الداِر 

،  ، إذ اسم الفاعِل إنما يضاف إىل املفعـوِل بـه            مسروقةً )٤(] اللَّيلِة[فَعلَى جعِل   

بلْ مكْركُم اللَّيلَ والنهـار ،      :  والتقدير   )٥(﴾بلْ مكْر اللَّيِل والنهارِ   ﴿: وله تعاىل   وكذا ق 

، وجِعلَ املفعولُ فيه مكانه ؛ إذ املصدر كما يضاف إىل الفاعِل يـضاف               فحِذف الفاعلُ 

ِتـك إىل   لَمك ِبسؤاِل نعج   قَالَ لَقَد ظَ    ﴿ :إىل املفعوِل به ، فهو على ِوزاِن قوِله سبحانه          

  .بسؤاِله:  أي )٦(﴾ِنعاِجه

ـ    (( : )٧(وقولُ بعِضهم    مل تجِز  ) يف( فإذا جعلت فيه معىن   ) يف(إنَّ الظرف مقدر ب

 هـو منقـوض     )) ، كما لو كانت يف اللَّفِظ ، إذ املقدر كاحملقَِّق ممنوع  ثَم             اإلضافةُ إليه 

                                                 
 .٣٠٠ ، ٢٧١واية األرب ،  ٢٦١ ، ومجهرة أنساب العرب ٣٠٧ن دريد البا نظر االشتقاق )  1(
 .  فشرح البيت منقول منه١٤٧  لألعلموانظر التحصيل،  ))واحد((يف األصل )  2(
  ، ١/١٩٥ ، واألصول البـن الـسراج        ٢/٨٠ القرآن للفراء     ، ومعاين  ١/١٧٥البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه       ) 3(

 ، وشرح شواهد اإليضاح     ٢/٥٧٧ وأمايل ابن الشجري      ، ٢/٩٥ ،   ١/١٨٣تسب   ، واحمل  ٢٠٥وإيضاح  الشعر    
 .١/٤٠٤ ، والتخمري ١٦٨البن بري 

، وشرح شواهد اإليضاح البن بري        أ ٣٨، وصوابه من غاية احملصل لوحة         وهو خالف املراد   )) الدار ((يف األصل   ) 4(
 .١٦٨ص

 . من سورة سبأ٣٣من اآلية ) 5(
 . سورة ص  من٢٤من اآلية ) 6(
 ألن اإلضافة إما مبعىن الـالم ، أو         .. ال يضاف إليه     رفوالظَّ ((:  قال   ٤٠٤ – ١/٤٠٣هو اخلوارزمي يف التخمري     ) 7(

 وبينـهما   ))يف(( مبعـىن     إىل الظرف لكانت اإلضافةُ    ضيف إىل الظرف ؛ ألنه لو أُ       وهذا ينفي اإلضافةَ   ))من((مبعىن  
فإذا أضيف إىل امل    ..  وتنافٍ تضاد  فعول فيه أوتعد   ه فقد متّ  ِرى الفعل إىل مضم ه مفعوالً به ، وخـرج عـن         كون

  .))الظرفية 
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وتقـديرمها ال يمنعهـا يف      ،    فإنهما لو وِجدا لَفْظاً لَمنعا اإلضافةَ      )) ِمن ((بتقديِر الالِم و    

ـ         )) خاتم ِفضةٍ  ((: ، و    )) غالم زيدٍ   ((:حنِو  زالَ عـن    ))يف((، وبنوا على هذا أَنه لو لُِفظَ ب

ل على ِمثِْله ، فالبد من      حكِْم الظرفية ، وصار متسعاً فيه من جهِة أنَّ حرف اجلر ال يدخ            

 ذهفيه معىن        أَنْ ي ربالظرِف عن أن يقد دخولُها لفظـاً       اتساعاً ))يف((ب صحوحينئٍذ ي ،  .

فيكـونُ  .  ار صائم ، وليلٌ قائم    :  على حد قَوِلهم     ﴾مكْر اللَّيِل والنهارِ   ﴿ وجيوز جعلُ   

فـاعالً   )٢(إذا عرفت أنهم يتجوزونَ يف جعِل الظرفِ       ، و  )١(من إضافِة املصدِر إىل الفاعلِ    

،  يف كوِنهـا فـضلةً    / ب٧١/ مستويةُ األقـداِم     )٣( إِذ املفاعيلُ  فجعلُه مفعوالً به أقرب ؛    

ضِرب يوم   ((:  فقيلَ   )) مل يسم فاعلُه  )٤(باب ما    ((ولذلك أُقيم الظرف مقام املفعوِل به يف        

 على وقوِع الضرِب فيه ، وهذا التوسع شائع ، إال إذا عرض للفعـِل               :، واملعىن   )) اجلمعِة

، إِذ الِفعلُ ال يكـونُ لـه         ، فإنه حينئٍذ يتعين نصبه على الظرفيةِ       استيفاُء مفعوالِته الثالثةِ  

))  اهللاِ يوم اجلمعِة شهدته عبد    ((، و ))يوم اجلمعِة شهدته     ((:  ، فتقولُ    )٥(أربعةُ مفعولني 
)٦ ( ،

، وقد منع   )٧( )) ته زيداً عمراً جالساً    اليوم أَعلَم  ((: ، وال يقالُ     )) بهذا يوم قرأته الكتا    ((و

 أفعاِل   قليلٌ حمصور يف   ني بأَنَّ املتعدى إىل ثالثةٍ    ، حمتج ))اليوم أعطيته زيداً ثوباً      ((قوم أيضاً   

                                                 
 يف الظـرف    عِسكم يف الليل والنهار ، فات     ركْم :  والنهارِ يِل اللَّ ركْومعىن م  (( : ٣/٥٦٧قال الزخمشري يف الكشاف     ) 1(

وانظـر  .  )) على اإلسناد اـازي    ِنيريلهم وارهم ماكِ   املفعول به وإضافة املكر إليه ، أو جعل ل         بإجرائه مجرى 

 .٨/٥٥٢ ، والبحر احمليط ٢/٤٦شرح ابن يعيش 

 .غري واضحة يف األصل ) 2(

 .غري واضحة يف األصل) 3(

 ..))من((يف األصل ) 4(

 .١/٣٢٣وإيضاح ابن احلاجب ،  ٢/٤٦ ، وشرح ابن يعيش ١٩٦  ،١/١٨٨ البن السراج انظر األصول) 5(

 .ةًحصح كتابتها م أعاد))وهذا((هنا يف األصل كلمة مطموسة ، ولعلها كلمة ) 6(

 .١/١٩٦ األصول ))وقد أجازه بعض الناس((: قال ابن السراج ) 7(
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  ١(فال،  ٍد وإىل اثنِني    ي إىل واح  خمصوصٍة خبالِف املتعد(        ـساِعهم يف مـاكَثُرمـن ات يلزم

   .)٢(قَلَّاتساعهم يف ما 

كُنت تظِهـر   :  أي   )) ِسرت فيه ، وشِهدنا فيه    : ولوال االتساع لقلت     ((: وقوله  

  .هذا يوم قرأت فيه الكتاب: نت تقولُ  املفيدةَ للظرفيِة ، وكُ))يف((

  ] من الرجز: [ومنه قول الشاعر 

تكَّر٣ (قد ب( اهباكَر ]المالس [)٤(  

ـامـا الطَّعهبح٥ (يف ساعــٍة ي(  

  ] من الرجز: [وأنشد سيبويه للشماخ . يحب فيها: واملعىن 

مابِن ع بلَرـ ِلسمشى ممـِعلْي  

  )٦(طَباِخ ساعاِت الكَرى زاد الكَِسلْ     

اِد علـى التعـِدي ،      ، ونصِب الـز     إضافِة الطَّباِخ إىل الساعاتِ    داً على مستشِه

ى ، على تشبيِه الساعاِت باملفعوِل به ال على الظَّرفِ           : والتقديراِخ ساعاِت الكَرقال   طب ،
                                                 

  .))فالم((يف األصل ) 1(

 .١/٣٢٢انظر إيضاح ابن احلاجب ) 2(

 .))باكرت((يف األصل ) 3(

 .بياض يف األصل) 4(

  : ، ورواية األول فيه ١/٣٢يف معاين القرآن للفراء البيتان بال نسبة ) 5(

قد صبحتصب حها السالم  

ج ، وتا ) حبب (١/٢٨٩ ، واللسان    ٢/٥٧٧ ،   ١/٧ ، والثاين وحده يف أمايل ابن الشجري         ١/٨٤وكذا يف الكامل        

 ).حبب (٢/٢١٣العروس 

 عـني   حتـصيل   ، و  ٢٦٤ – ١/٢٦٣والكامـل    ،   ١/١٧٧ ، وكتاب سيبويه     ٣٨٩الرجز للشماخ يف ديوانه ص      ) 6(

 البن   يف شرح أبيات سيبويه    اِخ أخي الشم  بِنا  ضرارٍ ء بنِ ز ج  بنِ انَيح ، ولِ  ٢٨٨  لألعلم  ، والنكت  ١٤٥ الذهب

بن اار  بجوِل ،   ١٦٨ – ١٦٧ جزء بن ضرار بن الشماخ يف شرح شواهد اإليضاح            بنِ اِربج ، ولِ  ١/١٥٤ السريايف

 ، وشـرح ابـن يعـيش        ١/١٥٢ ، وبال نسبة يف جمالس ثعلب        ٢٣٩ ،   ٤/٢٣٣زانة األدب   أخي الشماخ يف خ   

٢/٤٦. 
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  اإلضاف   ((: األعلم وال جتوز      ةٌ على أصرها من الظرفِ  ِلةُ إليها ، وهي مقد     ؛ ألنَّ الظـرف

رالوعاِء ، وهو       يقد يف (( فيه حرف ((           ـضافما يجائزٍة ، وإن واإلضافةُ إىل احلرِف غري ، 

داه إىل الزاِد ؛    اِت على هذا التأويِل اتساعاً ع      أضاف الطَّباخ إىل الساع    )١(السِم ، ولَما  إىل ا 

  .ِره ، املُشمر  اجلاد يف أم :)) شمِعلُّ الـم((و  .ألنه املفعولُ به يف احلقيقِة

 الكَرى  )٢(الزاِد ِعند تعريِسهم وغَلَبةِ   /  أ   ٧٢/ إذا كَِسلَ أصحابه عن طَبِخ      : يقولُ  

  . يف خدمِتهم ، والعرب تفخر مبثِْل هذا ، وشمر كَفَاهم ذلك

)) جودوجيوز إضافةُ الطَّباِخ إىل الزاِد والفَصلُ بالظَّرِف ضرورةً ، واَألولُ أ
)٣(  .  

   ]حذف عامله[: فصل 

 ))صنوي          يقولُ لك نيف جواِب م ٍر كقوِلكبعامٍل مضم ؟    : ب تى ِسرمت :يوم 

)) اجلمعِة
)٤(.   

، وذلك   غَرضه أَنْ يعرفَك جواز إضماِر الناصِب للظَّرف كما تقدم يف املفعوِل به           

: ، جواباً ملن قالَ لـك        يوم اجلمعةِ :  مر ، كقوِلك  إذا قامت قرينةٌ تدلُّ على إرادِة املض      

     ى سافرتت؟ أو م تى ِسرتم       ذلك ؟ أو حنو متزيداً ، يف جواِب    : كما تقولُ    ،   ؟ أو ص

  .من ضربت ؟ : من قالَ لك 

  .)٦(لإلنكاِرواهلمزةُ فيه ) ٥(.)) أسائر اليوِم وقَد زالَ الظُّهر؟ ((:   ويف املثَِل السائِر((

                                                 
 .١٤٥ عني الذهب حتصيل  ، وما أثبته من ))وإمنا((يف األصل )  1(

 . وما أثبته من التحصيل))وغلبهم((يف األصل )  2(

، ٥٧٧ – ٢/٥٧٦ابن الـشجري     ، وأمايل    ٨١ – ٢/٨٠ وانظر معاين القرآن للفراء       .١٤٦حتصيل عني الذهب    ) 3(

  .١٦٩ـ١٦٨وشرح شواهد اإليضاح 

  .٨٨املفصل ص )  4(

  )  .سري (٤/٣٩١ ، ولسان العرب ١/٩٦ ، ومجهرة األمثال ٢٤٥ ، واملثل يف كتاب األمثال ص ٨٨املفصل ص ) 5(

 ..ويضرب لطالب أمر قد تبني اليأس منه 

 .٢/٤٧شرح املفصل  . )) باقي اليوم:  أي  ، اليوِمرئ ساسريك تإن : ملراداو ((: قال ابن يعيش )  6(
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 من السؤِر ، وهو البقيةُ ، يضرب ذلك مثَالً للرجِل الذي يرجو جناح              )) ساِئر ((و  

  .ِطلْبِته ، والناس على إياٍس ِمنها له

  .والتقدير على حسِب ما حيصلُ بالقرائِن من سٍري أو نوٍم أو صوٍم ، أو حنِو ذلك

))    ذكَر نه قولُهم ِلمه      وِمنزمان راً قد تقادمحينئٍذ اآلنَ ؟ أي     :  أَم :   كانَ ذلـك

)) حينئٍذ ، وامسِع اآلنَ   
: اً يف املاضي ، فقال له الساِمع        ئ وأَصلُه أنَّ رجالً أخذَ يذْكُر شي      )١(

ع عن ذلك   هابِة فارجِ  إذْ حصلَ ما كنت عليه من املَ       كان ذلك حني  : حينئٍذ اآلنَ؟ واملعىن    

، )) حينئٍذ (( تامةٌ مبعىن وقَع وحصلَ ، وهي العاملةُ يف          )) كان((فـ. ِع اآلنَ ما هو أنفع      وامس

  .كان ذلك يف ما مضى فدع ِذكْره اآلنَ: واملعىن .  العاملُ فيه امسع )) اآلنَ ((و 

 :لُ  ويضمر عاملُه على شريطِة التفسري كما صِنع يف املفعوِل به تقـو            ((: وقولُه  

أِسرت ا ليوم ، وأَينطَِلق     : آليوم ِسرت فيه ؟ وأيوم اجلمعِة ينطلق فيه عبد اهللا ؟ مقدِّراً             

ى املفعوِل به        )٢( )) اجلمعِة يومرججري مي أَنَّ الظرف فَكا عريف انتـصاِبه بعامـٍل        لَم ،

/  ب ٧٢/ تصب بعامٍل جيب إضماره ، نبهك على أنه ين مظهٍر ومضمٍر على وجِه اجلوازِ    

، وما تقدم من التفاصـيِل جـاٍر         كما تقدم يف باب اشتغاِل الفعِل عن املفعول بضمريه        

فكلُّ صورٍة قُلنا     ناهاه ، :           يف باب اشتغال الفعِل عن املفعوِل بضمِريه فيها الرفـع املختار

يختار فيها ثَم النصب فهو   : لُّ صورٍة قُلْنا    وك.  )) اليوم ِسرت فيه   (( : ، حنو فهاهنا كذلك   

ـ    )) آليوم سرت فيه ؟    ((: هاهنا خمتار أيضاً ، وذلك كما إذا تقدم استفهام حنو            ان  أو ك

 وما وجـب    ))يوم اجلمعِة ِسرت ويوم السبِت أقمت فيه         ((: العطف على مجلٍة فعليٍة حنو      

 هـالّ  ((و  ،   )) إنْ يوم اجلمعِة ِسرت فيه ِسرت فيه       ((: هنا كقوِلك   النصب فيه ثَم ِجيب ها    

 ، وإذا رفعت الظّرف خرج عن الظرفيِة ، وكذلك إذا عـديت             )) يوم اجلمعِة سرت فيه   

                                                 
  .٨٨املفصل ص ) 1(

  .٨٨املفصل ص ) 2(



                     قسم التحقيق   - ٢٤٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

فإنه يكونُ قد أُجِري حينئٍذ جمرى      ،   على ما تقدم     )) يف ((الفعلَ إىل ضمِريه من غري واسطِة       

  ]من املتقارب[: النِمِر بن تولٍَب وِل به ، وقولُاملفع

  )١(ويوم نساُء ويوم نسر    فيوم علينا ويوم لَنا 

:  مقدٍر على حد قوِله      داً به على أنَّ الفعلَ مشتِغلٌ بضمريٍ      مستشِه) ٢(أنشده سيبويه 

  ] جرمن الر[

  )٣(كُلُّه لَم أَصنِع.......

  :  على ما تقدم ِمن قوله)٤(ِم على جعٍل الفعِل نعتاً لالسِموهو عند األعل

  )٥(........             ..............فأَقبلت زحفاً على الركْبتني 

  .يف باب اشتغال الفعل باملضمر 

                                                 
  ، والنكـت ١٠٥  عـني الـذهب  حتصيل  ، و١/٨٦ ، وكتاب سيبويه ٣٤٧البيت للنمر بن تولب يف ديوانه ص  ) 1(

 .٢/٢٨واهلمع  ، ٤/٥٩ نسبة يف أمايل ابن احلاجب  ، وبال٢٢٠ لألعلم

  .١/٨٦الكتاب .  ))  فيهرس فيه ونساُءن: مسعناه من العرب ينشدونه ، يريدون  ((: ويه مث قال أنشده سيب) 2(

  .١٨٧ ،١٠٢مقطع من بيت أليب النجم العجلي ، وقد تقدم ص ) 3(

)4 (   أجاز األعلم هذا الوجه      كما أجاز فيه وجهاً آخر ،   وهو ج االسم    خرباً عن   الفعلِ لُع .  ـ   عند  وهو الوجه . يبويه   س

 .١٠٥  عني الذهبحتصيل ، و١/٨٦انظر الكتاب 

  :هو  والشاهد يف الشطر الثاين ،) 5(

  رج أَ وثوبتيِس نوب                           فثَ..........................

  .١٨٩ ، ١٨٦وقد تقدم ص 
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  املفعول معه

  )١(. )) ) مع (وهو املنصوب بعد الواِو الكائنِة مبعىن  ((

وهـو   ((: ، وقولُ الـشيِخ      مفعوالً معه ؛ َألنَّ الفعلَ يفْعلُ يف صحبِته       سمي هذا   

ضربت زيداً وعمراً ؛ فإنه     :  فيه احتراز من حنِو      )))  مع (املنصوب بعد الواِو الكائنِة مبعىن      

 ِبنحـِو   )٢( نِقـض  وقد . مل يظَهر يف اللَّفِظ ، وال يف املعىن ما يؤِذنُ بأَنَّ عمراً مفعولٌ معه             

  لَ   ما زِ  ((: قوِلكوزيداً حىت فَع فيه مبعىن الباءِ     )) لت فإنَّ الواو     بزيٍد    : ، والتقدير ما زلت. 

  . املِعيةُ للقُرِب من  اإللصاِقثَم )٤ (] إنه ال ميتنع  : [)٣(ولقائٍل

املصاحبِة ليس  /  أ   ٧٣ /  معىن إرادةِ   واضح يف  )) يلَما زلت أسري والن    ((: وقولُهم  

 ؛ إذْ  ومل يشترطْ أَنْ يكونَ قبلَهـا ِفعـلٌ      ))  عبعد الواِو الكائنِة مبعىن م     ((: غري ، وإمنا قال     

نعم ،   )) باِب املبتدأ  (( إال إذا كان قبلَها ِفعلٌ على ما قدمته يف           )) عم ((ينتصب ما بعد واِو     ال

                                                 
 ، و ))ما صنعت وأبـاك (( :عالً ، كقولك    وإمنا ينصب إذا تضمن الكالم فِ      ((:  ، ومتام نصه     ٨٩املفصل ص   ) 1(

  :  ، ومن أبيات الكتاب ))مازلت أسري والنيلَ((

  حاِلني من الطِّتيلْ الكُكانَم         مين أبيكُ وبونوا أنتمفكُ

 و )) وزيـداً  كمالَ ((: ، حنو قولك  أو ما هو مبعناه﴾ ، فأَجِمعوا أَمركُم وشركاَءكُم   ﴿: ومنه قوله عز وجل     

 و )) حسبك وزيـداً درهـم     (( : ؟ وكذلك    البس ؟ وما ت   عنصما ت :  ألن املعىن    ؛ ))ما شأنك وعمراً  ((

))(( ، و ))قَطْكككَفْي(( ا مبعىنمثلُه ؛أل  ))قال  ))كَفاك ،:   

  جاِل بالرِّوقد غَصت امةُ    ك والتلدد حولَ نجٍد فمالَ

  :وقال 

 ))فَحسبك والضحاك سيف مهند انت اهلَيجاُء وانشقَِّت العصا                     إذا ك

)2 (املفعول معه يعين قولَه يف حد  :))مع( الكائنة مبعىن  بعد الواِو( ((. 

ألة ، ألن البـاء     املـس  صلح يف هذه  أيضاً ي ) مع(ومعىن  ((:  ، حيث قال     ١/٢١٠القائل هو ابن السراج يف األصول       ) 3(

  . ))املصاحبة ) مع( ومعىن  ، معناها املالصقة للشيءء؛ إذ كانت البا) مع(يقرب معناها من معىن 

وابه أن اإللصاق يقرب وج((:  قال بعد أن ذكر هذا اإلشكال ] أ ٣٨[ ويف غاية احملصل ورقة      ))أن مينع ((: يف األصل   ) 4(

  .)) تفسريه به فلذلك صحمن املعية ،
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 معه مبا ال يتوقَّف معرفته على معرفة املفعوِل معه ، وها هنا             كان ينبغي أن يعرف املفعولَ    

  .)١(قد عرفَه بالنصِب ، ونصبه فرع على كوِنه مفعوالً معه 

   على ما يـأيت           : فإن قلت وحينئـٍذ   )٢(لعلَّ من رأِي الشيِخ أن املفعولَ معه مساع 

ِة ليـستفيد   ني حبقيقِة املفعوِل معه الذِّه    يفِْضي إىل الدوِر ، وإنما يفضي إذا كان التعريف        ال

الس نباحلَدلُّطَ على أنْ يسالت ِصاِمعاحملدود ب.  

  احلَ: قلت    موقد تقد ، ِرفال يكونُ لألموِر الوجوديِة اخلارجيِة على ما ع د  نظـري 

  . عرِبهذا البحِث عند حد امل

 ، من خواص املفعوِل معه    ِق املفعوِل ال   خواص مطلَ  النصب من :  ويمِكن أن يقالَ  

 ومعرفةُ املفعوِل معه مع اجلهـِل       فيمِكن تعقُّلُ املستِحق للنصب مع اجلهِل باملفعول معه ،        

  .حبقيقِة النصِب

       ه ليس من شِذنُ بأَنؤويف كالِمه ما يلٍ      رملصاحبِة فاعِل ِفع وإن   ِطه أن تكونَ الواو ،

ـ  وكان شيخي ينِكر هذا وينقُ     ،)٣( قد قاله اجلماعة   كان  )) حسبك وزيداً ِدرهـم    ((ضه ِب

وزيداً درهم ٤(واملعىن كفاك(.  

                                                 
)1(قَ سبه شيخ١/٣٢٣يضاح اجب إىل هذا االعتراض ، انظر اإل احله ابن. 

 .انظر آخر هذا الباب) 2(

:  قال    ، ١/٣٢٤ احلاجب يف اإليضاح      ، وابن  ] أ ٧٣[ي يف شرح اللمع ورقة      الوا ذا الشرط أبو البقاء العكرب     ممن ق ) 3(

 أنكـر   ٢/٤٩٧ إال أنه يف شرح الكافية       .)) ا معىن  وإم ا لفظاً م قبله ، إ   ه أن يكون مشتركاً بينه وبني فاعلٍ      شرطُ ((

 .هذا الشرطَ

  املفعولِ  اختصاص م، فإنه توه   ))مشارك لفاعلٍ ((:  قال   نوم (( : ٢/٤٩٧ احلاجب يف شرح الكافية      ه ابن  شيخ قال) 4(

ـ :  معه ، واملعـىن  لٌ، مفعو)) ك وزيداً درهم حسب (( : يف   ً(زيدا(هم على أن    ه إطباقُ فُِعضوي.. معه بذلك     اككفَ

وزيداً درهم ((.  
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ضـربت زيـداً وعمـراً ،       :   مفعوالً معه يف حنوِ    )) عمراً ((وأَلْزمته أن يِجيز كَونَ     

 )) عمـراً  ((نَّ زيد قائم وعمـرو ، إ  :  قوِلكوليس ما قالَه بأبعد ِمما قالوه يف     . )١(فجوزه

 ؤكَّدأن يكونَ معطوفاً على الضمِري املستتِر يف اسِم الفاعِل وإنْ مل ي جيوز.  

ـ ما ذُِكر بعد الواِو ملصاحبِة معموِل فِ      : فإذاً احلَد املستقيم أَنْ يقالَ       ٍل لفظـاً أو    ع

  .بِة فاعِل ِفعٍل ملصاح: بِة الفاعِل قال ال ملصاحومن يقولُ بأنه ال يكونُ إ. )٢(معىن

 ناصبه على رأي سيبويه الِفعـلُ       املفعوِل معه فاعلم أَنَّ   /  ب ٧٣ / إذا تحقَّق معىن  

 أن يكونَ بعض املفعوالِت يتعدى إليه الفعلُ        ) ٤(، وال يبعد  )٣(الذي قَبلَ الواِو بواسطِة الواوِ    

 أنَّ الفعلَ الذي ال يتعدى يتعـدى بواسـطِة          )٥(يف اروِر ، وكما   ، كما تقدم     بواسطٍة

  .اهلمزِة

 ٦(وقال األخفش( :   ِه على الظرفمبعىن      انتصاب ؛ َألنَّ الواو)) مع (( ،     ـِذفتا حفلم  

   .)٧( انتقلَ النصب إىل ما بعدها)) مع ((

 قلت :عرذلك ما ي ونظري٨(ب( دعب )) )ωÎ) (يف قوله تعاىل )) فِةالص  :﴿ öθs9 tβ%x. 
!$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9 ﴾ )٩( اِهللا :  مبعىن رغَي)١٠( .  

                                                 
 .٢/٤٩٧انظر شرح الكافية  ) 1(

  .١٠٢هذا تعريف ابن احلاجب يف الكافية ص ) 2(

 ..١/٢٩٧الكتاب ) 3(

 .مطموسة يف األصل) 4(

 .مطموسة يف األصل) 5(

 ،  ٢/٣٦إنباه الـرواة    انظر  . ـ  ه٢٢١: هـ ، وقيل    ٢١٠هو األخفش األوسط سعيد بن مسعدة ، املتوىف سنة          )  6(

  .١/٥٩٠  الوعاةبغيةو

 ب ، وشرح    ٧٣ ورقة   له أيضاً  ، وشرح اللمع     ٣٧٩  للعكربي  ، والتبيني  ١/٢٤٨انظر رأي األخفش يف اإلنصاف      ) 7(

 . من الكوفيني ومجاعٍة األخفِش وفيه أن هذا رأي٢/٥٢٨ ، والتصريح ٢/٤٩بن يعيش املفصل ال

 .))عرفَا يم(( :٣/٢٣٩ يف اهلمع توضيحه) 8(

 . من سورة األنبياء ٢٢اآلية من ) 9(

 .٤/٤٠٨ واملقتضب  ،٣٣٢ – ٢/٣٣١انظر كتاب سيبويه ) 10(
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:  ، فالتقدير  ما صنعت وزيداً  : ، فإذا قلت     ِل مقدرٍ عوكانَ الزجاج يرى النصب بفِ    

 قَبلَ الواِو ال تتوقَّف عقِْليته على مفعوٍل        ما صنعت وصاحبت زيداً ، وِعلَّته أنَّ الفعلَ الذي        

  .)١(، وال هو موضوع لذلك معه

أنـه  : ، ومعىن اخلالِف    )٢( أَنَّ املفعولَ معه ينتصب على اِخلالفِ      ومذهب الكوفيني 

 غي أَنْ ينسب إىل ما بعد الواِو ما هو منسوب إىل ما قَبلَها ، فلَما قُِصد بالثـاين                 كان ينب 

ملُ على النصِب هو    معىن املصاحبِة ال غَير وخالَف ما قَبلَه معىن خالفَه إعراباً ، وكانَ احلَ            

  . َألنه أَوسع باباًالوجه ؛

  كما خالف الثاين اَألولَ فقد     اَألولُ ؛ َألنه  كان ينبِغي أَنْ ينصب     :  البصريون   قال

  .خالف اَألولُ الثاين

، وقَبلَ ِذكِْرها قـد      بعد الواوِ   حتقَّق يف ما   )٣(كُوِفي أَنْ يِجيب بأنَّ اخلالف إمنا     وِللْ

، خبالِف ما بعد الواِو ِلخروِج       ه النسبةُ من اإلعرابِ    ما تستحقُّ  )٤( على نسقِ  جرى اَألولُ 

  .الواِو عن معىن العطِف إىل معىن املعيِة

أَجاب نأخطأَ  عن م)٥(وم نا ، فقَدى هلا هاهةَ ال معنذهِب األخفِش بأن الظَّرفي

،  )) سرت وزيداً ((:يف قوِلك  يِرليس ظَرفاً للس) زيداً (  أنَّ ، إذْ ال يشك يف سنن الطريق

 محلَّها لو كانت موجودةً لكانت نصباً على الظرِف فإذا حلَّ)  مع () ٦(أنّ: بلْ معناه 

   اليت مبعىن )) إالّ ((ال يمِكن إعرابه انتقلَ إعرابها إىل ما بعدها كما ذكرناه يف ما / أ٧٤/

                                                 
 . ٢/٢٤٣ ، وأوضح املسالك ٢/٤٩ ، وشرح ابن يعيش ٣٧٩ ، والتبيني ١/٢٤٨انظر رأي الزجاج يف اإلنصاف ) 1(

 .٢/٤٩ ، وشرح ابن يعيش ٣٨١ ، ٣٧٩  للعكربي ، والتبيني١/٢٤٨انظر مذهب الكوفيني يف اإلنصاف ) 2(

 .غري واضحة يف األصل) 3(

 .غري واضحة يف األصل)  4(

تنتـصب علـى    ) مع(إن   ((: واجلواب عن قول األخفش     ((:  قال   ٣٨٢ – ٣٨١هو أبو البقاء العكربي يف التبيني       ) 5(

  .))..ا فيمتنع ه وال معىن للظرفية يف الواو ، وال يف مابعد)) ، ومعىن الظرفية فيها موجود الظرف

 . غري واضحة يف األصل) 6(
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 öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù ﴿:  ليس بصفٍة يف قوِله سبحانه )) اهللا (( مع أنا ال نشك يف أَنَّ )١( )) غَير ((
îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9 ﴾ )٢(.   

تناُء به يف متهيد قاعدِة الباب بأَنَّ ما بعد الواِو هل يشترطُ أَنْ يكونَ              ومما يِجب االع  

:  بنحو )٤( أىب التمسك  )٣(فَمِن اشترطَ ذلك  .  مما يصح أْن ينسب إليه ما قبلَها أوال يشترطُ        

لواو أصلُها العطْـف     ا )٥(طار الطائر والسماَء ، ووقَع الطائر واألرض ، وحجةُ هؤالِء أنَّ          

وال علـى  [ على الفعِل ، )٦( ِبوجٍه ، وِمن ثَم مل يسغْ تقدميه   البد من لَمِح معناها األصلي    ف

  .) ٨( ))ةَ البردسياِلجاَء والطَّ(( ، وقد أَبعد ابن ِجني حيثُ أجاز )٧ (]مصاِحِبه

  ] من الطويل : [وأما قولُ الشاعِر 

مالًجخوب تةً    عمِميةً ونبها ِب    ِغينع تِوي ثَالثَ ِخالٍل لَسعر٩(م (  

   .)١٠(فَشاذٌّ 

                                                 
 .  ٢٥٢انظر ص )  1(
 . من سورة األنبياء٢٢من اآلية ) 2(
)3 (   وابـن يعـيش يف       ١/٦٦١ ، وعبد القاهر اجلرجاين يف املقتصد        ٢/٣٨٣ جين يف اخلصائص     ممن اشترط ذلك ابن ، 

  .٢/٤٨شرح املفصل 
 . ب٣٨ ، انظر غاية احملصل ورقة  والسماَءرئ الطاطار :  حنوعنم: يعين ) 4(
 . مكررة ))نان ا((يف األصل ) 5(
 .يعين املفعول معه ) 6(
 .هصاحِبه على م جين إمنا أجاز تقدمي ابنلسياق ؛ ألنَّتتمة يقتضيها ا) 7(
 .٢/٣٨٣اخلصائص ) 8(
)9 ( والدرر   ١٣٤ ،   ٣/١٣٠انة  خلز ، وا  ٣/٨٦ ، واملقاصد النحوية     ١/٣٢٦ احلكم الثقفي يف األصول       بنِ البيت ليزيد ، 

نـسبة يف اخلـصائص    ، وبال ١/٢٧١ربه يف أمايل ابـن الـشجري         بن عبد   وليزيد بن احلكم أو زيدِ      ، ١/٤٨٢
  .٢/٥٣٠ ، والتصريح ١/١٩٥ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٢٥٣، وشرح التسهيل البن مالك ٢/٣٨٣

   . )) خصاٍلثالثَ((: ي رو   و))خصاالً ثالثاً(( ))عت وفُحشاًمج((: وي ر و     
     ه محالً على جواز ذلك يف العطفِب جين على جواز تقدمي املفعول معه على مصاِحاستشهد به ابن.  

      ورد مالك هذا االستشهاد من عدة أ       ابن   وقُ ))غيبةً(( معطوف على    ))وخبالً(( ج البيت على أنّ   وجه ، وخر دعليـه   م 
  .٢/٥٣١نظر التصريح  ، وا٢٥٣-٢/٢٥٢شرح التسهيل . ضرورة

)10 (    قال الرضي بعد أن ذكر ابنِ  رأي ه بالبيت  جين واستشهاد :)) واَألوىل املنألصل الواو ، والشعر ضرورة رعايةًع ((. 
 .١/١٩٥شرح الكافية 
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وِمما يؤيد معىن العطِف أَنهم مل يعِملوا الواو خبالِف واِو القَسم ؛ ِلـزوال معـىن                

      شترِة ، وكذلك ال يشي   متو )١(طُ أَنْ تكُونَ  العطِف منها بالكُلِّي نيطَةً بني خبـالِف واِو    ئس

  . املعيِة

ِسـر   ((: إنك إذا قلت    : طِف  واِو الع  وقد فرع النحاةُ على الفرِق بين واِو املعيِة و        

ـ  لو مل يِسر مل ي     )) زيداً (( مل تكُن آِمراً ِلزيٍد بالسِري حىت إنَّ         )) عمرو وزيداً يا ه   توجحنـو ه

وال ن عمٍروتوبيخ وِطه) ٢( النتفاِءحرش تفَعآِمراً زيداً لَر ولو كنت ، .  

، بناًء على ما قدمت مـن       ))  والنيلَ )٤(يرواِس (( : )٣(ويقَع النـزاع يف ِصحِة ِمثْلِ    

السيِر  إذْ ال يستقيم أَمر النيِل ب      رأَى اشتراطَه مل يسوغْ ذلك ؛     ، فَمن    اشتراِط معىن العطفِ  

        داِز على حا ٍه ِمنجِب ((إال على ولُ أَصلَي ح  (( )٥(   ِوهحا    ونوأَم ،))   َةباستوى املاُء واخلَش (( 

  ؛ إذْ معـىن      العطفِ ، وإمنا هو من أمثلة من ال يشتِرطُ صحةَ         فلعلَّه ليس من كالِم العربِ    

ـ  ((، و  رأس اخلشبةِ /  ب ٧٤/ه إىل أَنْ وارى      ارتفع بعد نقصانِ   )) استوى املاءُ  (( : )) ةُبشاخلَ

مقياسلَ يف ِمثِْل النمعارتفاِع املاِء ي ربه قَد فرعيِل لي .  

ضرب من   : )) اِلسةُالطَّي ((و   . فمستقيم فيه العطف   )) سةَياِلالطَّ جاَء الربد و   ((: وأما  

  .ياِلسةُ املعروفةُ الطَّ)٦( وهي  ،ربِدالثِّياِب يلْبس زمن ال

  ] :من الوافر: [وأما بيت الكتاِب 

  )٧(كانَ الكُلْيتِني ِمن الطِّحاِل م                 وا أنتم وبين أَبيكُم فكُون
                                                 

)1 (القسميعين واو . 

 .غري واضحة يف األصل )  2(

 ..غري واضحة يف األصل) 3(

 .وهو غري مستقيم ؛ ألنه يريد األمر كما يتضح من حديثه عن املثال ))سريه((يف األصل ) 4(

 . ١١٨ ص تقدم ختريج هذا املثل يف باب النداء) 5(

 .))ألا((يف األصل ) 6(

بيات سيبويه   ، وشرح أ   ١/٢١٠ واألصول    ، ١٢٥ ، وجمالس ثعلب     ١/٢٩٨سيبويه  ال يعرف قائله وهو يف كتاب       ) 7(

 .٢/٤٨،وشرح ابن يعيش١٩٨، والتحصيل ١/٢٥٨، والتبصرة١٢٦،٦٤٠لصناعة ، وسر ا١/٣٧٢البن السريايف 
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، كونوا أنتم مع بين أبيكم    : قدير   على أنه مفعولٌ معه ، والت      )) بين ((ده نصب   فشاِه

 ولو رفَعته   )) مع (( تعدى الفعلُ فنصب ، وجِعلَِت الواو معِربةً عن معىن           )) مع ((ف  فلما حذَ 

يكُن إخوتكم مع   ِلكونوا أنتم و  : جلاز أَنْ يكُونَ املراد اتصالَ املذكورين بأُناٍس أُخر ، أي           

،  ِبِف والتعـاوِن يف املـذه     لى االئتال حضهم ع .  بين فالٍن مكانَ الكُلْيتِني من الطِّحالِ     

 برتوضِب الكُلْيببعٍض)١(ها، واتصاِل بعِض ني من الطِّحاِلهلم املَثَلَ ِبقُر .  

، ولكـن قـال      ال أَعِرف هذا البيت على هذا اإلنشادِ       : )٢(وقد قال ابن األعرايب   

ةُ بنبعٍري املازينش(:  وقيل ـ  )٣( قُم) ريمقُ(( مكانَ )) ح ٍرمفرامن الو : [ ـ)) ي [  

  وما يغِني الرسولُ إليك ماِل                    كاً عين رسوالًـ ماِلغْـِلبفأَ

فْعـفال تلْدج اكلْ فإنَّ أَخ                 تياِلـعلى العاِء فيها ذُو احز  

  انَ الكُلْيتِني من  الطِّحاِل                     مكَوإنا سـوف نجعلُ مولَيينا

  ) ٤(مني عن الشماِلي اليكما تغِن                  ونغِني يف احلَواِدِث عن أَِخينا

  .) ٥(َلَعلَّ هذا ذاك فُغير: ثُم قالَ 

  .)٦(وعلى ِمثِْل هذا اإلنشاِد مشى أبو زيٍد يف نوادِره

  ] من الطويل: [يت يف الباب وِمما أنشده سيبويه بعد هذا الب
                                                 

 .  ))بعضهم((يف األصل ) 1(

 هــ ،  ٢٣١ تويف سنة  ،كان حنوياً عاملاً باللغة والشعر    ،  هو حممد بن زياد ، أبو عبد اهللا ، املعروف بابن األعرايب             ) 2(

جاين ، كان   دن باألسود الغ  ابة املعروف  األعرايب اللغوي النس    أليب حممد  )ة األديب حرفُ(ه يف   صنوقوله هذا موجود بِ   

 . البن األعرايب هذا القولَزع، إال أنه مل ي ٤٢٨موجوداً سنة 

نوادر أيب زيـد ص   انظر يف ترمجته    . ه  ر يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل ي         أسلم،  شعبة بن قمري شاعر خمضرم      ) 3(

 .٥٦٦ – ٧/٥٦٥ ، واخلزانة ١٤٢ املؤتلف واملختلف ص  و ،١٤٣  ،١٤١ ، ١١٩، ١١٨

 منسوبة لشعبة بن قمري املازين ، ونسبها أبو علي القايل يف أماليـه              ١٤١هذه األبيات وردت يف نوادر أيب زيد ص         )  4(

 .٢/٩١٤ لألقرع القشريي ، وكذا يف مسط الآليل ٢/٢٧٤

 .٩٤ – ٩٣فرحة األديب ص ) 5(

 .١٤١نوادر أيب زيد ص )  6(
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 ِفقانَ مل يرا كَحاهِن                 فكانَ وِإي١(ع(داقَدى تتح املاِء إذْ القاه )٢(  

  .فكان معها : والتقدير 

فكان كاحلراِن  /  أ ٧٥/ كان مشتاقاً ، فلَما وصلَ قتلَه احلُب سروراً ا ،           : يقولُ  

  الع ديدقٍ    طَِش ، أَ  وهو الشمه املاُء وهو بآِخِر ركَنعنه   م ِفقه   )٣( فلم يطْنب قَدأي     حىت ان ، :

قشيقالُ ان ،  :، ماَألِدي تدقَد هقَقْتإذا ش .  

مع شـركاِئكم ،    :  يف تقديرِ  )٤( ﴾  فَأَجِمعوا أَمركُم وشركاَءكُم    ﴿ : وقولُه تعاىل   

:  أَنّ العطْف ال يسوغُ فيه ، فإنه ال يقـالُ             هذا رأَى  )٥(]على[حملَه  من  : قال أبو علي    

تعـين أنْ يجعـلَ     جمعت شركائي ، فلَما مل يجِز العطف        :  ، ولكن  أَجمعت شركائي 

ا قَبلَه  ، وليس باملمتنع أنْ ينصب على أنه مفعولُ ِفعٍل دلَّ عليه م           ) مع  ( مابعد الواِو مبعىن    

  : واجمعوا شركاَءكُم ، على حد : ، وتقديره 

  )٦(متقَلِّداً سيفاً ورمحاً ..............               

وهذا مما يدلُّ على ما قال شيخي من أن املفعولَ معه قد يكون مذكوراً ملصاحبِة               

يكونَ صاحلاً َألنْ ينـسب إليـه       ، ويدلُّ أيضاً على أنه ليس من شرِطه أن          )٧(مفعوِل ِفعلٍ 

  .أَجمعت شركائي : ماقبلَه ، فإنه ال يقالُ 
                                                 

 .١/٢٩٨ وما أثبته من كتاب سيبويه ))منه((يف األصل ) 1(

 ،  ١/١٩٨ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه        ١٩٩  عني الذهب  حتصيل، و  ١/٢١١ يف األصول    ٍليع ج  بنِ ِبعالبيت لكَ ) 2(

 .١/٣٥٩لألعلم  ، والنكت ١/٣٧٢وشرح أبياته البن السريايف 

 . ، فشرح البيت منقول منه١٩٩صيل  وما أثبته من التح))منه((يف األصل )  3(

 . من سورة يونس٧١من اآلية ) 4(

 .ه على املفعول معهلَم حنم: تتمة يستقيم ا الكالم ، أي )  5(

  :والشطر األول من البيت  . ٢١٧ اإليضاح العضدي )6(

              ...........................يا ليت زوجِك قد غَدا 

  .٦٩ه ص       وتقدم خترجي

   . ٢٥٢ ، وانظر ص ٢/٤٩٧ شرح الكافية )7(
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.  ، وعلى هذا يكونُ الشركاُء مفعـوالً بـه           )١(وقد روي وصلُ اهلمزِة وفَتح امليمِ     

 وهو راجع إىل ما سـبق مـن         ،)٢(هاِفشجيوز أَنْ يكونَ مفعوالً معه ، جوزه يف كَ        : وقيلَ  

  .الِف يف اشتراط أَنْ يكونَ ما بعد الواِو مذكوراً ملصاحبِة فاعِل ِفعٍلاخل

وإمنا ينتصب إذا تضمن الكالم      ((:  معطوف على قوله     ))  مبعناه  ما هو  أو ((: وقوله  

ك لَما:  قوِلك   ع الِفعِل أو ما يف معناه حنو      ، واملفعولُ ال يكونُ إال م      ألنه مفعولٌ ؛   )) ِفعالً

    أْنوعمراً ؟ ألنَّ املعىن      وزيداً ؟ ، وما ش ؟ وحظُّ اإلعـراِب أنْ      : ك الِبس؟ وما ت عنصما ت

مـا تعـاين    :  يف تقـديِر     )) ؟ما شأْنك  ((و  ،ما حصلَ لَك ؟     :  يف تقديِر    )) مالَك ((يكونَ  

  .يف صحبِته:  أي  ،؟وعمراً

يكِْفيك وزيداً ، وإنما فَـصلَه      :  ِبمعنى   ))  رهموكذلك حسبك وزيداً د    ((: وقولُه  

/  ب ٧٥/ فِإنَّ اجلار وارور كالفعـِل      ،  ما قَبلَه يف شبِه الِفعِل      ؛ ألنه أَنزلُ مِ    عن ما قبلَه  

  .على ما سبق يف خِرب املبتدِأ

وباإلضافِة أُخرى ، وهو أقرب     ف ينكَّر ، ويعرف بالالم تارةً       اسم متصر  : والشأنُ

   .)) حسبك ((يف الداللِة على املالبساِت من 

 يف  )) حسبك (( ؛ َألنهما أَنزلُ من      )) حسبك (( عن   )) كَفْيك (( و   )) قَطْك ((وفَصلَ  

  .الداللِة على الِكفَايِة

؛ ))كَفْيك((و  ))كطْقَ(( و ))حسبك((ده إىل  ال يستقيم عو   )) َألا مبعىن كَفَاك   ((: وقولُه

بِنيا ، واَألجـود أن     ِل املاضي لَ  ع معرباِن ، ولو كانا مبعىن الفِ      )) كَفْيك(( و   )) حسبك (( إذْ

يـك ،   يكِْف: ِإنهما مبعـىن    :  بسكوِن الفاِء وضم الياِء      )) كَفْيك(( و   )) حسبك ((يقالَ يف   

                                                 
 رواها األصمعي عن نافع ، وا قرأ الزهري ، واألعمش ، واجلحدري ، وأبو رجاء ، واألعرج ، ويعقوب خبالف                     )1(

 ، والبحـر    ٢/٥٠ ، وشرح ابن يعيش      ١/٣١٤انظر احملتسب   . وقراءة اجلمهور بقطع اهلمزة وكسر امليم       . عنه  

  .٦/٨٨احمليط 

 .٢/٣٤٦الكشاف ) 2(
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ِب ، ويف      ففياِن بالفعِل املعررس)) ه مبعىن   :  )) قَطْكب   : إن رفَسفي ، ـه    كَفَاكألن الفعِل املبين

ينبه بيانُ أَنَّ هذه الكلماِت يف معىنمضه أَنَّ غَرتِذرعانُ إعراِبها وِبناِئها  لفعِل ا، وميال ب ،.  

  ] من الوافـر : [وقولُه 

  )١(وقَد غَصت ِتهامةُ بالرجاِل                 دد حولَ نجٍدفمالَك والتلَ

  اِرِميالد نكي٢(قائلُه ِمس(     ه نصبوشاِهد ، )) دلَدالت ((       ه ، وصارعه مفعولٌ معلى أن 

 روِر من غِري إعادِة حرِف اجلرهنا الزماً المتناِع العطِف على الضمِري ا النصب.  

مالَك تِقيم بنجٍد وتتردد فيها مع جدِبها ، وتترك ِتهامة مع لَحاِق الناِس ا : يقولُ  

  .ِلِخصِبها

  .ديِن ومها صفْحتا العنِقالذَّهاب والعود حيرةً ، وأَصلُه من اللَِّدي:  )) التلَدد ((و 

  .به مثَالً ، وأَصلُ الغصِص االخِتناق بالطعاِم ، فضرتتمأل:  ))التلَدد((ومعىن 

  ] من الطويل: [وقولُ اآلخِر 

................ .............  يس حاكوالض كبسفَح   دنهم ف  

  :أولُه 

  )٣(..................... .....اهلَيجاُء وانشقَِّت العصا          إذا كانِت 

ى ويوطَا ((: رالغ فوانكَش (( .  
                                                 

)1(اِر البيت ملسكني الدوايةُ وِرـ ٦٦ يف ديوانه ص ميالص فيه ِرد :  

  ......................       ٍقر ِع بذاِتي وأنتندوِعتأَ

، والتخمري ٣٧١، واحللل ٢٠٥  عني الذهبحتصيل ، و١/٣٠٨ سيبويه وكتاِب      وعلى هذه الرواية ال شاهد فيه ـ  

 .٢/٥٠ ، وشرح ابن يعيش ٤١١ – ١/٤١٠

)2  (  واخلزانة ٤/٢٠٤انظر معجم األدباء .  عامِر بِن أُنيٍف ، وهو شاعر إسالمي شجاع من أهل العراق     امسه ربيعةُ بن ، 

٣/٦٩. 

آليل ل ، ومسط ا   ١/٤١٧لفراء   القرآن ل   ، وليس يف ديوانه ، وبال نسبة يف معاين         ١٤٠ األمايل ص     اليبت جلرير يف ذيل    )3(

 .٢/٥١ ، وشرح ابن يعيش ١/٤١١ ، والتخمري ٣٧٤ضاح ص  ، وشرح شواهد اإلي٢/٨٩٩
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:  طائفٍة يف ِشق ، والتقدير       به عن املباينِة وصيرورِة كُلِّ     يكىن   )) انِشقَاق العصا  ((و  

 دنهم حاِك سيفِة الضبحيف ص كْفيكي .  

  /  أ ٧٦ / ]هرِّح ججرت[:فصل 

 ، فإذا جئت بالظاهر كـان اجلَـر         كِْنيِّك أَنْ جتره حمالً على الـم     وليس ل  (( 

االختيار ((
)١( .  

العطْف على املضمِر اروِر ال جيوز إال       : شرع يف بياِن جواِز غِري النصِب ، فقالَ         

     بإعادِة اخلافِض من حيث إنَّ املضم  ِصلَ كجاملت ر        ال ي اجلر لَ به ، وحرفصزٍء مما اتلُ فص

ـ    بينه و  ف علـى  بني اجلار ، فإذا اتصال امتزجا وصارا كالكلمِة الواحدِة ، فلم يجِز العط

  نِله مزنروِر ِلتا               ـرورفيما إذا كانَ ا دوجناه ال يزلةَ جزٍء من الكلمِة ، وهذا الذي ذَكَر

يتِصلُ به ، فلذلك كان العطف       بنفِسه ، ال يفْتِقر إىل ما        اً ، فإنَّ الظاهر مستِقلٌّ    امساً ظاهر 

الكالم علـى تقـديِر الفعـِل ،        أَوجه إلمكاِنه وكَثْرِته ، كيف وأَنك مع النصِب حتملُ          

يفتِقر إىل ِمثِْل ذلك مع اجلر ، واعلَم أَنَّ هذا من النحاِة إيذانٌ بأَنَّ معىن املنصوِب على                 وال

، هذا هو املختار  : م أنْ يقالَ   ، وليس كذلك ، وكيف يستقي      املفعوِل معه كمعىن املعطوفِ   

إنْ قُِصد معنى املعيِة فالنـصب ،       : واملعىن خمتلف ، والذي ينبغي أَنْ يعملَ عليه أَنْ يقالَ           

رفِع ، ولذلك فَرق الناس بين النصِب وال       وإنْ مل يقْصد فاجلر أو الرفْع على حسِب العاملِ        

، أو اضِرب أَنت وزيد ، نعم لو اتحد معىن اإلعرابِني اتجه أنْ              اضِرب وزيداً : يف قوِلك   

إنَّ :  ))ما جاَءين أَحد إال زيـد وإال زيـداً           ((، كما تقولُ يف     هذا أجود من هذا     : يقالَ  

عوِل معه معىن يغاِير به املعطـوف ،        البدلَ أَجود ، وتؤدي هذه املقالَةُ إىل أَنْ يكونَ للمف         

                                                 
 والبـرِّ    قـيسٍ  ما شـأنُ  (( و ،   ))هتمشاِهللا وأخيه ي  ما شأنُ عبدِ  (( : كقولك((:  ، ومتام نصه     ٩٠املفصل ص   ) 1(

 .)) زئ جاوالنصب ))هيسرقُ
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؛ )٢(نياملفعولُ معه واملفعولُ له ليسا مبفعولَ     : )١(وَألجِل هذا االضطراِب قالَ بعض املتأَخِرين     

  .مل يسم فاعلُه ، بل مها كاحلاِل والتمييز ولذلك ال جيوز إقامتهما مقام الفاعِل يف ما

ع بـني املقـالتِني أَنَّ      ويجم/  ب   ٧٦/ كالم القوِم   والذي ينبغي أَنْ يحملَ عليه      

باً ملعىن النصِب ، وأنَّ النصب سائغٌ فيما إذا قارب معىن           العطف سائغٌ فيما إذا كان مقارِ     

، باجلر    والبر يسِرقْه  نُ قَيٍس والبر  ما شأْ : العطِف ومل يتباينا كُلَّ التبايِن كما تراه يف ِمثِْل          

ما شأْنُ عبـِداِهللا وأَِخيـه      :  ال محالةَ ، وكذلك      النصِب ، فإنَّ املالبسةَ بالسِرقِة حاصلةٌ     و

 هذا خيتلف بالنـصِب     ما شأنُ قيٍس والبر ، فاملعىن يف ِمثلِ       : نعم لو قلت    .  مهوأخاه يشت 

 ، واجلر           ككأَن رِكراً شأنَ قيٍس وشأنَ البنم كُنت فإذا جررت   مهـا ومـا     : قلتما أمر

       كانَ التقدير هما ، وإذا نصبتشأن : تسألُ عن صـنيعِه          ما ت فأنت ، ريف صحبِة الب صنع

 ِلما عليه البر من احلاِل ، فال جرم كان النصب يف مثِل هـذا   )٣(مصاِحباً للبر غري متعرضٍ   

جلر يف مثِل هذا املثاِل أجود من النصِب واَألمـر          هو االختيار ، وكالم الشيِخ يؤِذنُ بأَنّ ا       

  .بعكِسه

  ، ومـررت بزيـدٍ     جاَء زيد وعمرو  : لعطف يف مثِل     ا )٤(وقد أَوجب عبد القاهر   

  .  تنصبه على أنه مفعولٌ معهليس لك أن: وعمٍرو، وقال 

معه تعين النصب ، وهـذا ال       ِل ، فإنه إنْ قَصد معىن املفعوِل        وِز األَ وهذا من الطِّرا  

             هجلُه على أقوى الوجهني أَومتِملُ الوجهني ، فَححي كالم إال فيما إذا ورد ِجهتكما   ي ،

إنَّ اجلار وارور يف موضِع خفـٍض علـى           : )) مررت برجٍل من الكرامِ    ((تقولُ يف حنِو    

احلاِل ، إِذ النكرات إىل الوصِف أحوج ، مع أَنـك           الصفِة ، ال أَنه يف موِضِع نصٍب على         

                                                 
 .٤٠٨ – ١/٤٠٧منهم اخلوارزمي يف التخمري )  1(

 .))ليس مبفعول((يف األصل ) 2(

  . أ٣٩ وما أثبته من غاية احملصل لوحة ))معترض((يف األصل ) 3(

  . مل أقف على هذا الرأي لعبد القاهر )4(
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إنَّ :  )) ِهللا دره فَاِرسـاً    (( )١(]يف[، وكذلك قولُك     تعلم أنَّ معىن الصفِة مغاِير ملعىن احلالِ      

               ممن فروسيِته مطلقاً أَت بجعمن انتصاِبه على احلاِل ؛ َألنَّ الت ه على التمييِز أحسنانتصاب

  . ، مع أنَّ معىن التمييز مغاير ملعىن احلاِل ن التعجِب منه يف حاِل فروسيِتهم

  ]هح رفِعترج[: فصل 

 ))     ا يف قوِلكاِهللا ؟    : وأَم وعبد أ ٧٧ / ما أَنت /  أنت فةٌ من ثَريٍد      وكَيع؟  وقَص

فعفالر ((
)٢(.   

ما قَبلَ الواِو مل يتضمن ِفعـالً يعمـلُ يف          إمنا كان الرفع يف ِمثِْل هذا الوجه ؛ َألنَّ          

ح جانب الرفِع ، قال املخبلُ الـسعدي        ، وما قَبلَه يصح العطف عليه ، فترج        مابعد الواوِ 

  ] من الكامل : [ يهجو الزبِرقانَ

   والفَخرما أَنت ويب أَِبيك                بين خلٍَف قانُ أَخايا ِزبِر

  :وبعده 

  )٣(ِني عالهما البظْركاإلسكَت                هلْ أَنت إال يف بين خلٍَف

 فَعفر)) ر(( عطفاً على )) الفَخ ( مع ما فيه من معىن )) أنت ع٤()  م(ناها ذَكَرِلم )٥(.  

                                                 
 .تتمة يقتضيها السياق) 1(

  : قال  ((: ومتام نصه  . ٩١املفصل ص )  2(

  ِبيك والفَخرما أَنت ويب أَ    ...................... 

   ...........           ...........  اروالفَخ كدعب فما القَيسي((.  

 ،  ٦/٩١ ، واخلزانـة     ٢/٥١ ، وشرح ابن يعيش      ١/٤١٣ ، والتخمري    ٢٩٣البيتان للمخبل السعدي يف ديوانه ص       ) 3(

 ،  ١/٢٩٩سـيبويه    نسبة يف كتـاب       ، وبال  ١/٢٦٠ل وحده يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف         و ، واألَ  ٩٣

 وانتصابه على املصدر ، ومعىن      ))ويل(( مبعىن   ))ويب(( ، و    ١/٣٦١  لألعلم  ، والنكت  ١٩٩  عني الذهب  حتصيلو

))ويأَب بيك((اُهللا ألزمك أَ هالك قَفَ:  ، أي بيكدهت. 

 .١٩٩انظر التحصيل ص ) . مع(يف الواو من معىن مع ما: يعىن ) 4(

 . الواو مل يتضمن فعالً يعمل يف مابعد الواو وهو أن ما قبل) 5(
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  . التحقري)) ويب أبيك والفَخر ((ومعىن 

من ساد ِمثْلَ   : يقول  .  رهطُ الزبرقاِن بِن بدٍر اَألدىن إليه من متيمٍ        )) بنو خلَفٍ  ((و  

، وكان  قوِمك فال فَخر له ِبسيادِتهم وشبهه إذا اجتمعوا حولَه بالبظِْر الذي بين اإلسكَتنيِ           

، ولكـن قـدم      كتنيس خلٍَف إال كَبظٍْر فَوق اإل     هل أنت يف بين   :  وجه الكالِم أن يقولَ   

  . وأَخر اعتماداً على املعىن

  .جاِنبا الفَرِج :   بفتِح اهلمزِة وكَسِرها)١( مفردها إسكَةٌ)) انتكَاإلس ((و 

  ] من الكامل: [وقولُه 

 ...................               اروالفخ كدعب ِسيفما القَي  

  :أَولُه 

تأَن ناكه تٍس    وكُنقَي م٢( .......................          كَِري(  

 فْعه راِر ((وشاِهد(( عطفاً على )) الفَخ القيسي (( .  

كنت كَرميهـا   : داِت قيٍس ، فيقولُ     والكالم فيه كالذي قَبلَه ، يرثي رجالً من سا        

دمتعومرفَخ كدعب قبِرها ، فلم يفَخ .  

  ] من الطويل: [ قولُ مجيٍل وحنوه

  ني وأَحذَريونَ الكاِشحعليك ع                أتِقيـ أَهِلي ِفداؤك ـولكنِني 

  )٣(تهاٍم فما النجِدي واملتغور                  وأنت امرؤ من أَهِل جنٍد وأَهلُنا

                                                 
 ).أسك( وما أثبته من تاج العروس ))اسكته((يف األصل )  1(

 ،  ٢٠٠ ، والتحـصيل     ١/٣٧٣ ، وشرح أبيات سيبويه البن الـسريايف         ١/٣٠٠البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه       )  2(

 .٢/٥٢ ، وشرح ابن يعيش ١/٤١٤ ، والتخمري ٣٦٢والنكت لألعلم 

)3 (   البيتان جلميل بن مع١/٢٩٩ ، والثاين وحده يف كتاب سيبويه        ٣٠/١٤٤ ، واخلزانة    ٨٩ر العذري يف ديوانه ص      م  ، 

 ،  ١/٣٥٦ ، وشرح أبيات سيبويه البن الـسريايف         ١/٣٩٠، وبال نسبة يف الكامل      ) غور (٥/٣٤ولسان العرب   

 .١/٣٦١ ، والنكت لألعلم ٢٠٠والتحصيل ص 
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))  جديفما الن ((    و ، مبتدأٌ وخرب )) املتغور ((    على عطف )) (( و   )) النجدي  هـاِميالت (( 

اخنَفَض  ما )) ِتهامةُ (( و   )) الغور ((و   .  منسوب إىل نجدٍ   )) النجدي ((، و    منسوب إىل ِتهامةَ  

  . ما ارتفع منها)) جند ((و . من بالِد العرِب

 )١( ]أنـت [ما كُنت   : يِل  بونه على تأو  إال ِعند ناٍس من العرِب ينصِ      ((: وقولُه  

 ألنَّ (( :قـال سـيبويه     . أنت وقصعةً من ثَريـٍد      /  ب ٧٧ / وعبداِهللا ؟ وكيف تكونُ   

)تنا كثرياً     )تكُون( و )كُنهتقعاِن ه ((
 )) كيف(( و   )) ما (( تقع بعد    )) كان((يعين أَنَّ     .)٢(

  . كثرياً

  .صب يف هذا قليلٌالن:  يعين )٣( ))  وهو قَليلٌ ((: وقولُه 

))  وِمنه((: وقولُه 
  ] من املتقارب: [ أي مما جاء منصوباً قولُه )٤(

  .......................     )٥(وما أنا والسير يف متلٍَف

  :وهو ُألسامةَ بن حبيٍب اهلذيلّ ، ومتامه 

  )٦(يبرح بالذَّكَِر الضاِبِط     ........................

فنصب )) ريه سيبويه       :  على معىن    )) السروقد ، ريوالس ما أصنع :  يوالس ما كنت ،ر

    ريه بذكِر الفعِل ؛ لِ     ، لِ )٧(وكيف أكونُ والسلَ نصبهسياليت مبعـىن        م من أَنَّ الواو ما تقد     

                                                 
 .تتمة من املفصل) 1(

 .١/٣٠٣ ، ونص سيبويه يف الكتاب ٩٢املفصل ص ) 2(

 . ٢/٥١ ، وشرح ابن يعيش ١/٤١٤مري وهو يف التخ. ليس يف املفصل املطبوع ) 3(

 . كساِبِقه )4(

 .٩٢املفصل ص ) 5(

 ، وشرح   ١/٢١٦ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٢/١٩٥البيت ألسامة بن حبيب اهلذيل يف ديوان اهلذليني         ) 6(

 ، وبال نسبة يف كتاب      ١/٣٦٣  لألعلم  ، ولبعض اهلذليني يف النكت     ٣/٩٣ ، واملقاصد النحوية     ٢/٥٢ يعيش   ابن

 .١/٣٠٣سيبويه 

 ..٣٠٤ – ١/٣٠٣الكتاب ) 7(
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)) عم ((          مها ِفعلٌ أو معناه ، ولوتقدإال أَنْ ي ِصبنال ت  عطف)) ريلَكَـانَ  )) أنا (( على )) الس 

وده على معىن       .أَجبصن األعلم ره قالَ          : وقدثُ به ، فكأَنبشوأَت ريالس وما : ما يل أُالِبس

  ) ١(أنا ومالبسِتي السير ؟ 

  ِفِتـوهذا كال : قلتلْته مفعولٌ به ، وليس به ، يقولُ            ممايل: ، على أَن  مشجات 

ـ . مبرحِة املُتِلفَِة   ـلواِت الشاقِة ال  السري يف الفَ    اجلَملَ ؛ َألنه أَقْوى من      )) الذَّكَِر ((وأراد ب

  .املشقَّةُ :  )) التبِريح ((و ، القَوي :  )) الضاِبطُ ((و ، الناقِة 

   ـ     : فإنْ قلت  ))الـسير    (( كمـا أن     )) كان((هل يكونُ الضمري املرفوع مرفوعاً ب

  منصوب ا ؟

  الواِو ، كمـا يف حنـِو                : قلت ما بعد نصب نِة مكذا ينبغي على لُغ :   إنْ أَنـت

  :  على االبتداِء ، وإنْ كانَ األجود يف ))إنْ((أَكْرمتين أَكْرمتك ، وال جيوز أَنْ يرتِفع مع 

فما أَن ريا والس ........             ..........................   

               إىل تقديِر الفعِل لوال نـصب ِوجحعلى االبتداِء ؛ إذ ال م ِفعترري  ((أَنْ يالـس ((  ،

  تكُونُ ؟  : على تأويِل    ((: راح يف قول الشيخ     وقولُ بعِض الش كيف(( : ))  فيه تسامح ((
)٢( ،

 )) أَنت ((د من تقديِر الفعِل ، ويحتملُ أَنْ يكونَ         صب الب التسامح ِمنه ، إذْ على لغِة من ن       

        ه اسما على أَنكان((مرتِفعاً بالفعِل ، إم (( كما سيأيت يف حنِو     ،  رةً   مضم :))     ـتـا أَنأم

 طَِلقاً انطَلَقْتنم ((   ،    ها على أنالسِم   /  أ   ٧٨/ وإم تأكيد))وعلى كال التقـديرين     )) كان 

ما أَنت وعبد    ((: كونُ رفعه بالفعِل املقدِر ، والفرق بين النصِب والرفِع أَنك إذا نصبت             ي

ما أنت وما عبداهللا ؟     : كيف تكون أنت معه ، وإذا رفعت كان التقدير        : فالتقدير   ))اِهللا؟  

  ] من الوافر: [وقد أَظْهره زياد األعجم فكرر حيثُ قالَ 
                                                 

 .٢٠٢التحصيل ) 1(

 كيف أنت :  ِملكن ليس هذا على إضمار الفعل ، بل على توه          ((:  قال   ١/٤١٤القائل هو اخلوارزمي يف التخمري      )  2(

 .))  تدريس الشيِخكيف تكون ؟ وقولُ: كيف أنت ؟ وبني أن يقال :  بني أن يقال فرق التكون ؟ إذْ
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ت مرِم جالكَر ِويقكَلِّفُين س             ويقالس وما ذاك مر١(وما ج(  

وأَراد بسِويِق الكَرِم اخلَمر ، وكان قد قال له قوم من جرٍم أَنْ يشتري خمراً ، وأن                 

 احتقاراً ما جرم وما اخلمر: ، وحملَهم على سؤاِله ذلك احتقارهم له ، فقال       يحِملَها هلم 

  :هلم ، وبخلَهم أَنْ يبِذلُوا فيها ثَمناً ، ولذلك قالَ بعده 

  )٢(وال غَالَوا بِه يف يوِم سوِق              فما شِربوه وهو لَهم حاللٌ 

يف أَنهم مل يشربوها حالـةَ إباحِتهـا        : وذَكَّر الضمري ؛ َألنه عائد إىل السويِق أي         

  .  اجلاهليِة ، وال غالَوا يف ثَمِنها يف يوِم سوِقها اليت تباع فيها

  ]من الوافر: [وأَنشد سيبويه مستشهداً على النصِب بقوِل الشاعِر

  أُشـاباٍت يخـالُونَ الِعبـادا               أَتوِعدين ِبقَوِمك يا ابن حجٍل

  )٣(  واِجليادامٍرو               وما حضن وعمروا جمعت ِمن حضٍن وعِبم

 من اجلياِد    وعمرو ليست حضن : ، واملعىن    ياد حمالً على معنى الفعلِ    فنصب اجلِ 

  .يف شيٍء

                                                 
 ،  ١/٣٠٧ ، وشرح أبياتـه البـن الـسريايف          ١/٣٠١ ، وكتاب سيبويه     ٨٦البيت لزياد األعجم يف ديوانه ص       )  1(

 ،  ٣٦٣ ، والنكت لألعلم     ١/٣٩٠، وبال نسبة يف الكامل      ) سوق (١٠/١٧٠  ، ولسان العرب      ٢٠٠والتحصيل  

 .٣/١٤١ ، واخلزانة ٣٦٩واحللل 

   : ٢٠١ ، ورواية األعلم يف التحصيل ١/٣٠٧البيت ذه الرواية يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف ) 2(

فَتروما عه جوهو ِحلُّ  ر م                  وقا إذْ قام س وما غالَى   

   :٣٧٠لل      ورواية ابن السيد يف احل

وما شربتوال غالَ           لٌّ وهو ِحه جرمتذْ به مكان س وق  

    :)سوق  (١٠/١٧٠     ورواية اللسان 

وما عرفتسويق ِم الكرلَغْوال أَ          جرمتذْ به مقام س وق. 

)3 (   البيتان لشقيق بن ج١/٢٥٣ويه البـن الـسريايف       ، وشرح أبيات سـيب     ١/١٠٣ الباهلي يف احلماسة البصرية      ٍءز  ، 

 ،  ١/٣٦٤ لألعلـم     ، والنكـت   ٢٦٠ ، والتبصرة ص     ٢/١٤ ، واحملتسب    ١/٣٠٤نسبة يف كتاب سيبويه     وبال

 .١/١٠٠ ، وأمايل الشجري ٢٠٢  عني الذهبحتصيلو



                     قسم التحقيق   - ٢٦٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

. العبيد:  هنا   )) بادالِع ((و   . يظَنونَ:  )) يخالُون ((و  . اَألخالطُ  :  )) اتاُألشاب ((و  

شاباتاُأل (( ونصب ((         أَنْ يكونَ بدالً من القوم و   .  على الذَِّم ، وجيوز))  رموع نضو ح (( 

  . ) ١(قَِبيلَتان

  وهذا الباب قياس ِعند بعِضهم ، وِعنـد آخـرين مقـصور علـى                ((: وقولُه  

)) السماِع
؟ ع أو يقْتصر على ما سِمع     سممل ي   يعين أَنَّ باب املفعوِل معه هل يطَِّرد يف ما         )٢(

، وهـذا    فِمن راءٍٍ يرى أنه كَثُر يف كالِمهم كثرةً أَلْحقَته برفع الفاعِل ونصِب املفعوِل به             

وقد حِكي عـن األخفـِش وأيب علـي         / ب٧٨ /)٤( وأَكْثَِر البصريني  )٣(قولُ أيب عثمانَ  

 يف الكَثْرِة مبلَغاً يفِْضي به إىل االطِّراِد مع أَنَّ الواو قـد             ، ورأي هؤالِء أَنه مل يبلُغْ     )٥(منعه

  . أُخِرجت عن باِبها إىل غريِه

 فإن قلت :إذا قَص لْه قياساً كيف يصنععجمل ي نمعىن املفعوِل معه يف كالِمهفم ؟د  

  . فتفيده املطلوب)) مع ((يأيت بـ: قلت 

                                                 
 .٢٠٢شرح البيتني منقول من التحصيل ص ) 1(

 . ٩٢املفصل ص ) 2(

  .٢/٦٥٣ انظر رأيه يف املفضل للسخاوي )3(

 .٢/٢٩٢انظر االرتشاف  )4(

 ،٢/٦٩٩الكافية الشافية البـن مالـك        ، وشرح    ١/١٩٨ ، وشرح الكافية للرضي      ٢١٧انظر اإليضاح العضدي    ) 5(

 .٢/١٤١وشرح األمشوين 
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  املفعول له

أَنَّ املفعولَ له ما يكونُ باِعثـاً علـى         :  يعين   )١( ))  اإلقْداِم على الِفعلِ   هو ِعلَّةُ  (( 

 )٢(، ومل يحده   ، وهو إنما يتكلَّم يف املنصوبِ       بارورِ وما ذكره من احلَد ينتِقض    . ِلعالِف

 هو املنصوب لِعلَّـةِ    : مل يقُلْ ، و  كما صنع يف املفعوِل معه    ،  ِبحد يتعرض فيه إىل النصِب      

   .)٣(ا يخِرج ارورم، وكان ينبغي أن يتعرض يف حده ِل اإلقداِم على الفعِل

 ِبه : فإنْ قلتصفلَعلَّه اكتفَى مبا سيجيُء من الشروِط يف ن.  

 احلَ: قلته إىل مكاٍن آخرضعب كرته ، ويضعب ذْكَرال ي د.  

   )٥(. مذكور جمرداً عن حرِف التعليِل)٤(ما فُِعلَ َألجِله ِفعلٌ:  حده وقد ِقيلَ يف

والفعلُ يف االقتضاِء له أشد من اقتضاِئه املفعولَ معه ، إذْ ال يخلُو ِفعلُ العقالِء عن                

ِل باعٍث ، وقد خيلو عن صاحٍب ، وهو الكثري ، ومن ثَم كان ينبغي أن يقَدم باب املفعو                 

  .له على باِب املفعوِل معه

وأَصلُه أن يكونَ بالالِم ؛ ألنها املوضوعةُ إلفادِة التعليِل وِعند حِذفها يِصلُ الفعـلُ             

  .بنفِسه إىل الِعلَِّة فينِصبها

 لَّلُ به فـ: فإن قلتعقد ي كما أَنَّ الالم))أيضاً قد تكونُ للتعليل قال تعاىل))ِمن :  
﴿لُونَيعج أَصمهآذَاِنِهم ِفي اِبع ناِعِق مومن واللَّ:  كما تقولُ )٦( ﴾الصللس كِن ، ِجئْتب

                                                 
 ،   فالنٍ  ، وادخار  ِر الش  كذا خمافةَ  فعلت: ذلك قولك   و،   ))ِلمه(( وهو جواب  ((: ومتام نصه    . ٩٣املفصل  ) 1(

ـ     جلَ ذلك أ  اً ، وفعلت   عن احلرب جبن   تأديباً له ، وقعدت   وضربته   ﴿ حـذَر   :  زيل  ـ كذا ، ويف التن

 .)) ﴾ وِتمـال

  . ))حيد((: يف األصل ) 2(

  .١/٣٢٥انظر اإليضاح .  احلاجب ه ابن يف هذا االعتراض شيختبع الزملكاينُّ) 3(

 . ))فلعل((يف األصل ) 4(

  .))داً عن حرف التعليلجمر((:  عليه يد ، ِز١٠١كافية ص هذا تعريف ابن احلاجب يف ال )5(

 . من سورة البقرة١٩من اآلية ) 6(
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 y7Ï9≡sŒ  χr'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ﴿ : للتعليل ، قال عز ِمن قائٍل  قد تكونُ ـ أيضاً ـوالباُء 
#ZÉitóãΒ ºπyϑ÷èÏoΡ $yγyϑyè÷Ρr& 4’n?tã BΘöθs% 4©®Lym (#ρçÉitóãƒ $tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ ﴾ )فَِبظُلٍْم﴿ :، وقال تعاىل )١ نم 

واْ/  أ ٧٩/ الَِّذينادا هنمرح ِهملَياٍت عبطَي أُِحلَّت مو ﴿) ٢(﴾ لَه ، šÏ9≡sŒ óΟßγ¯Ρr'Î/ MtΡ%x. 
öΝÍκÏ?ù'¨? Οßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ ﴾) الالِم ِللِْعلَِّة ؟ )٣ حرف نيعت فِلم .  

 فإنما شاركَت الالم ِلقُرِب معنى      )) نِم (( إفادِة التعليِل ، وأما      هي اَألصلُ يف  : لت  ق

قـلُ ِذهنـك إىل حتـصيِل       ولُ ما يتعقَّلُ ، ثُم ينت     االبتداِء من معىن الِعلَِّة ، فإنَّ الِعلَّةَ هي أَ        

، وتجد الِبنـاَء     برد ثُم ينتقلُ ذهنك إىل ما يدفعهما      أال تراك أَوالً تتصور احلَر وال     . املعلوِل

        تنفيه ، فإذا قَر عرشالً لذلك فتصحم)) التعليلُ مبجموِع         )) ِمن لَّلَ به فُِهمعأَنْ ي لُحصمبا ي 

  .املعلوِل ؛ ألا لالبتداِء ، والِعلَّةُ مبدأُ )٤(ةٌم مالَء))ِمن  ((ويف . اَألمريِن 

لى الفعل ،   ، ثُم االستعانةُ بالشيِء حاِملٌ على اإلقداِم ع        وأما الباُء فتكونُ لالستعانةِ   

  لُحصت قالُ       فإنَّ األسبابا ، في َلَّلعأَكَلَ فُالنٌ    ((:  أَنْ ي  ه جاع(( و   ))  َألن سافَر   دجه وألن 

والبـاُء   . )) سافَر َألجِل الكَسبِ   (( و   )) بقِاء مهجِته  إل  أكَلَ ((: كما يقُالُ   ،   )) لُهما يحمِ 

  . اليت هي سبب يف حصوِل الفعِل فصح أَنْ يعلَّلَ اتفيد االستعانةَ

علَم أنَّ النحويني البصريني قد يسمونه الغـرض ، وِعلَّـةَ الِفعـِل ، وعـذْر                ثُم ا 

قَعد عن احلرِب   :  تسميته الِعلَّة ، وكان ذلك أَعم ؛ إذْ يقالُ           )٦(خ، واختار الشي  )٥(الفاعِل

  .) ٧(ِلغرِض اجلُبِن: ، وال يقالُ  لِعلَِّة اجلُبِن

                                                 
 . من سورة األنفال٥٣من اآلية ) 1(
 . من سورة النساء١٦٠من اآلية ) 2(
 . من سورة غافر٢٢من اآلية ) 3(
 .  بكسر اهلمزة فاعٍل مؤنٍثال اسم ))َالءم(( مصدر ))ةممالَء(( وهو حتريف ، والصواب ))مالئمة((يف األصل ) 4(
 ، والتبـصرة    ١١٤ ، واللمـع ص      ٢١٨ ، واإليضاح العضدي     ١/٢٠٦ ، واألصول    ١/٣٦٧انظر كتاب سيبويه    ) 5(

 .١/١٢٦ ، وشرح اللمع البن برهان ١/٢٥٥
 . يعين الزخمشري) 6(
 .١/٤١٨هذا قول اخلوارزمي يف التخمري ) 7(
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؛ وإال لَوجب ِإدخـالُ الٍم       ِبضم الباِء من غِري تنوينٍ    ) ِلمه(وهو جواب    ((: وقولُه  

   بدأت ذا اللَّفِْظ الذي هـو      : ، أي    بدأت ِبسِم اهللاِ   : كما تقُولُ ،   )) ِلمه ((أُخرى على   

ما احلاملُ لَـك علـى      : أي  ِلم فَعلْت ؟    : أنه جواب من يقولُ لَك      :  يعين   )) ِبسِم اهللاِ  ((

  .ِلكَذَا: ؟ فتقولُ يف جواِبه الفعِل

جـوِد ، ومعنـى     هِن ، ومعلولةً يف الو    مث ِلتعلَم أَنَّ كُلَّ ِعلٍَّة غائيٍة تكونُ ِعلَّةً يف الذِّ         

ِمثَالُه أَنَّ طَلَب االكتنـاِن     /  ب   ٧٩/ ِة ما تكونُ ايةَ املطلوِب ِمن ذلك الِفعِل         الِعلَِّة الغائي 

 ، فإذا صار الِبنـاُء رجـع ِعلَّـةً حلـصوِل            )١(من البرِد واحلَر ِعلَّةٌ يف الذِّهِن لِبناِء البيتِ       

فَعلْت ذلك خمافةَ الشر ، فإنَّ خوف الشر ِعلَّةٌ لإلقداِم على           :  ، خبالِف قوِلك     )٢(ناِناالكِْت

بقَـاُء   (( فإنه يكـونُ     )) ادخار فُالنٍ  (( ، خبالِف    )٣(الفعِل وليس معلوالً للفعِل يف الوجودِ     

  ] من الطويل: [ لطائي معلُوالً يف الوجوِد ِلِفعِله ، قالَ حامتٌ ا)) صحبِته

 هارخراَء الكَِرِمي ادوع رتِم اللَّ             وأَستش نع ِرضائوأَعمكَر٤(يِم ت(  

مين تاحتملت جهلَه إبقاًء عليه وادخاراً له ، وإن ش        ) ٥(إذا جِهلَ علي الكرمي   : يقول  

  . نهاللئيم أَعرضت عن شتِمه إكراماً لنفسي ع

                                                 
  .  ))البيت البيت((يف األصل ) 1(

 الفعـل   ه على وجودِ  م وجود  تقد فاملفعول له هو احلامل على الفعل سواءٌ      (( : ١/١٩٢قال الرضي يف شرح الكافية      ) 2(

ه  وجـود   املتـأخر   ؛ وذلك ألن الغرض    ))جئتك إصالحاً حلالك  ((أو تأخر عنه كما يف      ،   ))قعدت جبناً ((كما يف   

 من  مةٌكما هو مذكور يف مظانه فهي متقد      ،   العلل األربع     على الفعل ، وهي إحدى      حاملةً ةًيئغاعلَّةً  يكون على   

  .)) وإن كانت متأخرة من حيث الوجود  ،ِرصوحيث الت

 .فاً يف وجوده على الفعل ؛ ألنه متقدم عليه يف الوجود الشر ليس متوقِّ خوفإنَّ: أي ) 3(

 ، واللمـع    ١/١٧٢بن السريايف    أبياته ال  ، وشرح ١/٣٦٨ ، وكتاب سيبويه     ٢٢٤البيت حلامت الطائي يف ديوانه ص       ) 4(

 ، وبال نـسبة يف      ٢/٥٤ ، وشرح ابن يعيش      ١/٣٩٦لألعلم   ، والنكت    ٢٢٧  عني الذهب  حتصيل  ، و  ١١٤ص

   .١٨٧ ، وأسرار العربية ٢/٣٤٨املقتضب 

  . ))أصفح((و:  ويروى أيضاً ))ستروأ(( مكان ))وأغفر((: ويروى        

 . مل أتبني معناهاةٌدئزاكلمةٌ هنا يف األصل ) 5(
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، أو   ، وأَصـلُها مـن العـورِ       الكلمةُ القبيحةُ أو الفَعلَةُ القبيحةُ    :  )) العوراُء ((و  

  .)١(العورِة

  .ضربته تأديباً ، فإنَّ التأديب يكونُ معلولَ الضرِب يف الوجوِد: وكذلك 

نسانَ ال يقْـِدم علـى       َألنَّ اإل  بناً ، فليس ِعلَّةً غاِئيةً ؛     قعدت عن احلرِب ج   : وأما  

  .اخلوف: واجلُبن  . )٢(نب يف الوجوِدالقُعوِد عن احلرِب ليحصلَ له اجلُ

)) أَجلَ ((وأما  
لُه أَجالً  آجلَه يأْجِ : ، ويقالُ   )٤( فمصدر أَجلْته آجُِلُه أَجالً إذا جنيته      )٣(

   .)٥(، بفتِح اهلمزِة وكَسِرها إذَا كَسبه

 لَ اخلِري ، فمعناه        : فإذا قلتأَج ذلك ا      : فعلتِب اخلِري ، وأَمه ِلكَسفعلت ﴿   ذَرح 

 أُلُوف وهم ِدياِرِهم ِمن خرجواْ الَِّذين ِإلَى تر أَلَم ﴿:  ﴾ يف قوِله جلَّ ِمن قائٍل موِتـال

ذَرِت حوه )٦(﴾ الْملُونَ﴿ :  فَِعلَّةٌ للخروِج ، ويف قوِله سبحانعجي أَصمهآذَاِنِهـم  ِفي اِبع 

ناِعِق موالص ذَرِت حوِل األصابِع يف اآلذاِن)٧( ﴾الْمِعلَّةٌ جلَع .  

  ] من الطويل: [وأنشد سيبويه للنابغِة الذبياينّ 
                                                 

 .٢٢٧ص لألعلم شرح البيت منقول نصاً  من التحصيل ) 1(

)2 (  ف الرضي املفعول له بقوله      هلذا املعىن عر :))   ُفاملفعول له هو العلـة   ((: وقال  ،   )) ه عاملِ ل ألجله مضمونُ  ِعهو ما ف

ضربته تأديباً ، وأن الضرب علة      : وهلم  نظراً إىل ظاهر حنو ق    ؛   له كما ضن بعضهم      احلاملة لعامله ، وليس مبعلولٍ    

 رد ؛ ألن   ملضمون عامله يطّ   ةً املفعول له علّ   قعدت جنباً ، وجعلُ   : رد يف حنو    وإمنا قلنا ذلك ؛ ألنه ال يطّ      ،  التأديب  

 للتعليل ، وهـي     ))له(( الالم يف قوله     التأديب علة حاملة على الضرب ، ولفظ املفعول له يؤذن بكونه علة ؛ ألن             

  .١٩٢ـ١/١٩١شرح الكافية . ))فعلت هذا هلذه العلة: لى العلة ال املعلل حنو تدخل ع

  .)) كذا لَج ذلك أَفعلت: و  ((: يعين يف قوله ) 3(

 هـو   ))  كذا من أجل ذلك فعلت    ((: وقوهلم  .. جناه  : اً ، أي    عليهم شر أَجلَ   مصدر   ))لُجاَأل((: قال ابن فارس    ) 4(

معجم مقاييس  . ي  ِن ج من أنْ :  ؛ أي     فعلت  كذا لَِج أُ نْمن أَ :  فمعناه    أي جنيته ،   ))لشيَء ا تلْجأَ((حممول على   

 .١/٦٤) أجل(اللغة 

 . لسان العرب ، والقاموس احمليط :يف ) أجل( وانظر مادة  .))كسبت((يف األصل ) 5(

 . من سورة البقرة٢٤٣من اآلية ) 6(

 .  من سورة البقرة١٩من اآلية ) 7(
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مفَاٍع ميويت يف يب ْلَـتٍع ـوحولَِة طاِئ            ناِعي احلَما ر ُـالخاير  

  )١(تن حراِئراـوال ِنسوِتي حتى يم             ِحذَاراً على أَنْ ال تصاب مقَاديت

  . على املفعوِل له)) ِحذَاراً ((فَنصب /  أ ٨٠/

ال أُوِذيك جٍو والذَم ،     : ، وكان واِجداً عليه ، أي        يقولُ هذا للنعماِن بِن املنذرِ    

 .ين من مراعاِة أَمِرك   ا يلْزم مفاًء ِبحق ِنعمِتك ، وقضاًء لِ      ، و  )٢( ال أخافُك  وإنْ كنت حبيثُ  

وجعلَ راعي احلَمولِة فيه كالطائِر الشراِفه وبعِده يف         .ما ارتفع من األرضِ   :  )) اليفاع ((و  

نَّ واتسع ظهر فيه الـصغري      ، وما اطمأ   ، وكُلُّ ما أَشرف فالكبري يبدو فيه صغرياً        السماِء

          .  يف اهلـواءِ   يريد أنـه كالطـائِر املُحلِّـقِ       ويحتملُ أنه     ، ، فلذلك جعلَه كالطاِئر    كبرياً

  .)٣(مجع حرٍة ، وهو غريب:  )) احلرائر ((و  . الطَّاعةُ واالنِقياد:  )) املَقَادةُ ((و 

  ]شروط نصبه [:فصل 

أنْ يكونَ مصدراً  وِفعالً لفاعِل الِفعِل املعلَِّل ، ومقاِرناً          : ثُ شرائطَ   وفيه ثَال  (( 

)) يف الوجودِ  له
)٤(. هي الدالّ        أم ةُ على احلـوادثِ   ا اشتراطُ كوِنه مصدراً ، فألنَّ املصادر .

، وقَلَّما    على الفعلِ  وأما اشتراطُ كوِنه ِفعالً لفاعِل الِفعِل املعلَِّل ؛ فَألنَّ الباعثَ هو احلاملُ           

  .يحِملُ اإلنسانَ على الفعِل شيٌء مل يقَم ِبه

                                                 
 ، وشرح أبيـات     ١/٢٠٧ ، واألصول    ١/٣٦٨ ، وكتاب سيبويه     ٧٠ ـ ٦٩تان للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       البي) 1(

 ، وشرح ابن يعـيش      ٢٢٨ عني الذهب    حتصيل ، و  ٢٥٦ – ١/٢٥٥ ، والتبصرة    ١/١٦٤سيبويه البن السريايف    

 .))صابأن الت(( مكان ))نالتأن ال((ويروى . ٢/٥٤

 .اً فشرح البيت منقول منه نص٢٢٨ثبته من التحصيل  ص  وما أ))أخاف((يف األصل )  2(

وجيمـع  ) فُعلَة( ثُالثي على وزن     ))ةحر((ة ، و     مد ه ثالثُ  مؤنثٍ  رباعي  كلِّ ِعيطَِّرد يف مج  ) ل  ئاعفَ ( ؛ ألن بناءَ   بل شاذٌّ ) 3(

   .))حجج(( و ))حجة((  : حنو))فُعل((قياساً على 

 .١٢٦ – ١٢٥، ٩١ – ٥/٩٠، والتصريح ) حرر ( ٤/١٨١انظر اللسان       

جئتك للسمِن واللَّـبِن وإلكراِمـك      : فإن فُِقد شيٌء منها فالالم ، كقولك         ((:  ، ومتام نصه     ٩٣املفصل  ) 4(

، ملخاصمِتك زيداً أمس  الزائر اليوم وخرجت((.  
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    نتِه يف الوجودا اشتراطُ مقارلوِل أ     وأماملع قالّ ، فَألنَّ ح      ـنميكونَ حاِصالً إال ز 

طُ ئ هذه الشرا  ؛ إذْ مقارنةُ الِعلَِّة للمعلوِل أقْوى مراتِب الِعلَِّة ، فإذا اجتمعت           حصوِل الِعلَّةِ 

، وإن فُِقد شيٌء من ذلـك        ساغَ حذْف الالِم الذي هو اَألصلُ اعتماداً على فَهِم التعليلِ         

فالالم .  

،  كان يكِْفيه ِذكْر الشرطني اآلخريِن ويسِقطُ كَونه مصدراً       :  وكانَ شيخي يقولُ  

  .)١( مصدراً فإنه مىت كان ِفعالً لفاعِل الِفعِل املعلَِّل كانَ

 يوِهم أنَّ كُـلَّ     )) إنَّ من شرِطه أنْ يكْونَ مصدراً      ((: قولُ الشيخ    ((: وقالَ بعضهم   

أَنْ يكونَ مفعوالً له     م لُحصصدٍر ي ((
)٢(      نم دذلك ِعن وِهمه ال يه إذا قُلْنـا        وإن؛ فإن مفْهي 

ةً ال يفْهم أنَّ كُلَّ نكرٍة يصلُح أن يكون مميـزاً ،             شرِط املُميِز أنْ يكونَ نكر     نِم/  ب ٨٠/

        ردصه ال مفعولَ له إال وهو مأَن مفْهي معلِّي أنْ يكـونَ      : ، وكما نقولُ     نِط املُصرش ِمن

وإنْ ، وال نقولُ يفْهم من ذلك أنَّ كُلَّ مستوِر العورِة تِصح صالته ، ثُـم                 مستور العورةِ 

:  مع تقدميـِه     )) ِجئت جلوساً  (( ، و    )) خرجت قعوداً  ((: سلِّم فكيف يبطُلُ كالمه بنحِو      

ِلم ِجئْت ؟ فهذه الشرائطُ فرع علـى        : إذا قيلَ    )٣(أَنه البد أَنْ يصلُح ِلتعِليل ذلك الفعلِ      

ونَ حق املفعوِل له أنْ يكُ     : ، نعم لو ِقيلَ    ِمصالحيِة التعليِل ِليفيد حتقُّق الشروِط حذْف الال      

ِن  من املصادِر النِة كاخلوِف واحلذِر والطَّلِب واجلُبـ فْسيطاً   ولو لَمره شذكرلَكان ـ ي 

هجله و.  

 فإن قلت :ِقضنته تأديباً ((:  بقوِلهم فيماً)) ضربتكَرت وأَعرضت ،.  

                                                 
زملكاين مسعه من شـيخه     اليه على املفصل ، ولعل ال     مل أجد هذا القول يف شرح ابن احلاجب للمفصل ، وال يف أم            )  1(

سب إليه الزملكاين ، حيث مل يشترط        يوافق ما ن   ٤٩٦-١/٤٩٥كالم ابن احلاجب يف شرح الكافية       مشافهة ، و  

 . لنصب املفعول له سوى الشرطني اآلخرين

)2 (٦٥٨-٢/٦٥٧ل للسخاوي املفض. 

 .٢٦٨ وقد تقدم ص ))  على الفعلاملفعول له هو علة اإلقدام ((: يعين قوله )  3(
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 طَلَباً للتأديِب: لى تقديِر ذلك حممولٌ ع: قلتكَرغْبةً يف التِم  ، ور .  

  .تِجب الالم:  يعين )) فإِن اختلَّ شيٌء من ذلك فالالم ((: وقولُه 

ِجئْتك ِللـسمِن    ((: مث أخذَ يذكُر اختاللَ الشرائِط الثَّالِث يف أمثلٍة ثالثٍة ، فنحو          

اً ، وإنْ لَِزم من اختالِل املصدريِة اختاللُ كَوِنـه ِفعـالً            ، اختلَّ فيه كونه مصدر    )) واللَّبِن

ـ       ِلفاِعِل الِفعِل املعلَّلِ   ، أو   ه ِفعـالً لفاعـِل الِفعـلِ    ؛ َألنَّ كونه مصدراً إما أَعم ِمن كوِن

م كان  ، وال جر   اً ما كان يلزم من اختالِله اختاللُ كوِنه ِفعالً لفاعِل الفعلِ          ، وأي )١(مساٍو

  . االقتصار على الشرطِني اآلخريِن كافياً

  . فاختلَّ فيه كَونه ِفعالً لفاعِل الِفعِل املعلَِّل)) إلكراِمك الزاِئر ((: وأما 

،   فاختلَّ فيه املقارنةُ يف الوجـودِ      )) خرجت اليوم ملخاصمِتك زيداً أَمسِ    ((: وأَما  

ثِّلَ مبا يكونُ ِفعالً لفاِعِل الِفعِل املعلَِّل الذي حصلَ منـه اخـتاللُ             وكان األحسن أَنْ يم   

:  ؛ إذْ جيوز أَنْ يقالَ     )) خرجت اليوم ملخاصميت زيداً أمس     ((/ :  أ   ٨١/ املقارنِة كقولك   

 ، ال النتفـاِء     إمنا وجبِت الالم يف ما ذَكَره من املثاِل ؛ َألنه ليس ِفعالً لفاِعِل الِفعِل املعلَّلِ              

  .املقارنِة

باً له:  فإن قلته تأدضربت صحفهل ي  ه تأديباً له ؟: ، كما صحضربت  

  أَنْ يأيتَ  : قلت هج٢( بالالم الو(   بأَد؛ ألن الت )اربِ    )٣ِل الضبل مـن      ليس من ِفع ،

  .صفاِت املضروِب

  ]تعريفه وتنكريه[: فصل 

  : ةً ، وقد جمعهما العجاج يف قوِله ويكُونُ معرفةً ونكر (( 

  يركَب كُلَّ عاقٍر جمهوِر
                                                 

 .))أنّ(( وهو خرباً لـ))أعم((؛ ألنه معطوف على   وما أثبته هو الصواب))مساوياً((يف األصل ) 1(

 .ِبدأَضربته للت: يعين أن تقول )  2(

 . وهو غري مستقيم))التأديب((يف األصل ) 3(
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  لَ احملبوِرـةً وزعـخمافَ

  )١( ))والْهولَ ِمن تهوِل اهلُبوِر

 بصلَ احملبوِر (( و )) خمافةً ((فنععلى املفعوِل له)) ز .  

 من الرمِل ؛ وهو الـذي       )) كُلَّ عاِقرٍ ((ه  يركَب ِلنشاطِ : وصف ثَوراً وحِشياً فقالَ     

 و ـٍ ، أو ِلسروِره  ه من الصاِئِد ، أو ِمن سبعاملتراِكب ؛ ِلخوِف : )) اجلُمهور ((، و ينِبتال

ـ :  ))حبور  الـم((النشاطُ ، و : )) الزعلُ (( ٍل يهولُـه كهـوِل    ِلهو)٢(]  أو  [املسرور 

من للصائِد   ؛ ألا مكْ   )٤(واحدها هبر  : )) اهلُبور ((، و     من األرض املُطمئناتِ   )٣(ِتالغيابا

  .فهو يخافُها لذلك 

   :)٥(ويروى 

  .هولَ ِمن تهوِل القُبوِر ـوال

    ِميواجلَر ياِشيعلى الر ِرفَةً إحل        وهذا شاهدععا أَنْ يكونَ املفعولُ له منثُ مياقـاً   ح

   )٧(﴾حذَر املَوتِ ﴿:ونَ يف اجلواِب عن قوِله تعاىل     ولست أَعلم ما يتكلَّفُ   ،  )٦(باحلاِل والتمييزِ 

                                                 
 وشرح أبيات سـيبويه      ، ١/٣٦٩ وكتاب سيبويه     ، ٣٥٥ – ١/٣٥٤ ، والرجز للعجاج يف ديوانه       ٩٣املفصل ص   ) 1(

 لألعلـم    ، والنكـت   ٢٢٩  عني الذهب  حتصيل ، و  ١/١٢٨شرح اللمع البن برهان      ، و  ١/١٧٤البن السريايف   

 .١٨٩ـ١٨٧، وأسرار العربية ٢١٨وبال نسبة يف اإليضاح العضدي ، ١٨٤ ، وشرح شواهد اإليضاح ١/٣٩٦

  .))ٍلوهِلو(( ٢٢٩تتمة يقتضيها السياق ، ويف التحصيل ) 2(

ابـة مـن األرض     يابـة ، والغ   يمجـع غَ  : ابات  ي ، والغ   ٢٢٩  ص غري واضحة يف األصل ، وما أثبته من التحصيل        ) 3(

 . ١/٦٥٥) غيب(اللسان . ه رع قَ شيٍءابة كلِّيط منها ، وغَِبهنمـال

 .يف لسان العرب ، والقاموس احمليط) هرب(ة  ، وانظر ماد٢٢٩ وما أثبته من التحصيل ص  .))هربه((يف األصل ) 4(

 .٢٢٩ ، والتحصيل ١/٣٦٩انظر هذه الرواية يف كتاب سيبويه ) 5(

 ،  ٢/٢٢٤ ، واالرتـشاف     ١/١٩٤ وشرح الكافية للرضـي       ،   ٢/٥٤ ، وشرح ابن يعيش      ١/٢٠٩صول  انظر األ ) 6(

 .٣/١٣٣واهلمع 

 .٢٤٣ ، ١٩: البقرة ) 7(
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﴿الَِّذينو نِفقُونَي مالَهواِس َءِرئَـا أَمِإنْ ﴿  و)١( ﴾الن مكُنت متجرا خادـِبيِلي  ِفي ِجهس 

  .)٢(﴾رضاِتي مَءوابِتغا

 ، كأنه قـال      أَنشده من قوِل العجاج فيمكن تخرجه إما على أَنه مصدر          وأَما ما 

 )) لَّ عاقٍركُ((: نَ مفعوالً  به معطوفاً على قوله   ، أو أَنْ يكُو    زعلُ زعلَ احملبورِ  وي/ :  ب ٨١/

 أَنْ  )) هلَـولِ ا ((، وكذا جيـوز يف       اتخذَه طريقاً : رِكب فالنٌ النشاطَ ، أي      : كما تقول   

، وجعلوا نصبه على     يني قد خالَفُوا يف الباِب كُلِّه     على أن الكوفِ   . يكونَ مفعوالً به أيضاً   

:  ضربته فأدبته تأديباً ، و    : التقدير  : ، فيقولون    املصدِر، ويقدرون أَفعاالً تواِفقُها يف املعىن     

    تدناً عن احلرِب فقَعبج تنبِذر  جهم يف آذاِنهـم   ، وحلُوا أَصاِبععاملوِت فَج ذَر٣(وا ح( ، 

  . للكالِم عن ظاهِره من التعليِلجوما ذَكَروه مخِر

  

                                                 
 .اء  من سورة ا لنس٣٨من اآلية ) 1(

 .من سورة املمتحنة) ١(من اآلية ) 2(

 ، والفوائـد الـضيائية      ٢/٢٢٢ ، واالرتـشاف     ١/١٩٢ ، وشرح الكافية للرضي      ١٨٩انظر أسرار العربية ص     )  3(

 .٢/٥٠٠، والتصريح ٢/٢٥١
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  احلال

إنـه  :  ، وقد قيـلَ    ، ولذلك سموا املضاِرع ِفعلَ احلالِ      ما أَنت عليه  احلالُ اسم لِ  

 الـواو ،  )٢(، وأصـلُها    قُدوِم فالٍنجاَء فالنٌ حالَ:  ؛ ولذلك يقَالُ )١(ظَرف يف األصلِ  

معاملةَ املؤنِث أكْثَـر     )) حاٍل ((عاملَةُ   وم  ، حالَةَ:  ، وجيوز أن يقالَ    أحوالٌ:  ولذلك قالوا 

.  حويلَـةٌ : ، ولذلك قالوا يف مصغِرها       ، فيقالُ حالٌ حسنةٌ   )٣(من معاملِتها معاملةَ املذكَّرِ   

، وأخذَ يتكلَّم على جهِة      ا الشيخ ِبحد اكتفاًء مبا شرح من حاِلها على ما ستراه          ومل يعرفْه 

، جاَءت بعد مِضيِّ     شبهها باملفعوِل من حيثُ إنها فَضلَةٌ ِمثْلُه       ((: إحلاِقها باملفعوِل فقالَ  

ِضي الفعِل والفاعِل ِلتندِرج بعد م:  كما أنَّ املفعولَ كذلك ، ومل يقُلْ     :   يعين )٤( )) اجلملِة

  .  على ما يأيت)٥(احلالُ املؤكِّدةُ 

   فالظَّر ِبهشها تأن نيفيها الفعلُ كالظَّرِف الذي هو           )٦(وب قَعئَةٌ ييها هحيثُ إن ِمن 

  . )) يف ((، ولذلك قُدرت بـ ِوعاٌء ِلوقوِع الفعل فيه

، وهي إىل ظرِف الزماِن أقرب منها إىل ظرِف          م واملتعدي ويعملُ فيها الِفعلُ الالزِ   

، ومن وجٍه آخر وهـو       متعقَّلٌ خبالِف ظرِف املكانِ   /  أ   ٨٢ /  ألنَّ الزمانَ معىن    ؛ املكاِن

  . أنها من قبيِل ما يلحقُه التغيري واالنِتقَالُ كالزماِن

      ضفَِة من حيثُ إنَّ وبالص هبلَها شها ملعىن يف املتبوعِ   وع         أَنْ يقـع فكُلُّ ما صـح ،

  .  ما بتقديٍرصفَةً صح أَنْ يقع حاالً

                                                 
   . ١٨٢ ، واملسائل احللبية ٣٠٠ – ٢٩٩ / ٤انظر املقتضب )  1(

 . ها  ألِفأصلُ: بعين )  2(

 . ٥٩٧ / ٢تصريح مبضمون التوضيح انظر ال)  3(

 .)) إخل ... شبه احلاِل باملفعول ((:  ، وعبارته ٩٥املفصل ص )  4(

 .  أبوك عطوفاًزيد: حنو )  5(

 . ٩٥املفصل ص . )) وهلا بالظرف شبه خاص ، من حيث إنها مفعول فيها ((: بقوله ) 6(
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 املمي ِبهشوت     ياِن الـهها ِلبمن حيثُ إن زلبياِن الذَّاتِ    ئَِةي زيوتكـونُ   ، كما أَنَّ املم ،

  .نكرةً كما يكونُ املميز نِكرةً

 ال  :  فإنْ قلت مقد الً    ِلمِهِها باملفعوِل أَوبعلى ش ومل يفعلْ ذلك يف غِري هذا        كالم ،

  الباِب؟ 

  قال شيخي : قلت  :   ألنَّ احلال أقوى ش   ولذلك    باملفعول هاِتبهاً من باقي املشب ،

  . )١(وقدم الكالم على وجِه شبِهِها باملفعوِل ِليعرف أنه قد شرع يف باب املشبهاِت، قدمها

   الّ: فإنْ قلتهِ           هديف ح ه بالفاعِل قبلَ أَنْ يشرعهبيف باِب املبتدِأ ش هجكمـا     و ،

  . صنع هنا

  بالفاعلِ    : قلت ِبسه خبـالِف            َألنَّ املبتدأَ ال يلتـدٍه مـا يف حجِبو ندِرجوال ي ،

  .الفاعِل، وهي فَضلَةٌ يف الكالِم كما يف املفعوِلاملشبهاِت باملفعوِل فإنها قد يعلَّق ا ِفعلُ 

))ومِجيئُها ِلبياِن هيئَِة الفاعِل أو املفعولِ      ((:  وقولُه
،  ا اجتِلبت ألجِلـهِ   م بيانٌ لِ  )٢(

ئَـةَ  احلالُ ماتبين هي  :  ، وهو أَنْ يقَالَ    ولو ذَكَر حداً ملَا اشتملَ على أكثر ِمن هذا املعنى         

   )٣(.الفاعِل أو املفعوِل

 فإنْ قلت : فقد يكونُ حاالً من خِرب املبتدِأ حنو  ﴿ #x‹≈yδuρ ’Í?÷èt/ $‚̧ø‹x© ﴾  .)٤(   

  قلت :              وحفَةُ نعليه الص ِردجـاَءين  : هو يف تقديِر املفعوِل على ما يأيت ، وقد أُو

،   الصفةَ تبين الذات فقـط ِبوضـِعها        وأُِجيب بأَنَّ  )٥(م ، ورأيت رجالً عاملاً،    رجلٌ عالِ 

                                                 
  . ٣٢٦ / ١اإليضاح يف شرح املفصل )  1(
 . ٩٥املفصل ص )  2(
)3   ( ذا عرف ومن قَ    يف اإليضاح   احلاجب احلالَ   ابن ،ِلب ه إال    ،   ٢١٣ / ١ السراج يف األصول     ه ابنذكر قيداً  إن  آخر  

 يف حد ه ليخرج يف وقت ذلك الفعل املخـرب بـه      احلال إمنا هي هيئة الفاعل أو املفعول أو صفته        ((:  قال    ،  النعت 
 ، وإيـضاح ابـن      ١٣٢ / ١ ، وشرح اللمع البن برهان       ١١٦انظر اللمع   . ه أقوال أخر     حد  يف كروذُ.  ))عنه

   .٢٩٤ – ٢٩٣ / ٢ ، وأوضح املسالك ١٩٨ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ٣٢٨ – ٣٢٧ / ١احلاجب 
 .  هود ة من سور٧٢من اآلية )  4(
 . ٣٢٧ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  5(
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: ، ومن ثَم ال تجِد يف قولك         واحلالُ تبين اهليئةَ من جهِة كوِن صاِحِبها فاعالً أو مفعوالً         

 ، وتِجـد    جاَءين رجلٌ عاملٌ  :   ماتتميز به الصفةُ عما تقدم يف قوِلك          ))م   زيد رجلٌ عالِ   ((

، فقُـِضى ِبـِصحِة      زيد قائماً أخوك  : ق واِضحاً بني الصفَِة وبني قوِلك       الفَر/  ب ٨٢/

   )٣(.اِء الفاعِل واملفعوِل ؛ النتف)٢( وفساِد الثاين)١(اَألوِل

، وقد يتفق لتلك الذَّاِت الفاعليةُ  ويعلَم بذلك أَنَّ الصفَةَ وضعها لبياِن الذاِت مطْلَقاً    

ها لبياِن هيئِة جهِة الفاعِل واملفعوِل ليس إالّ          ةواملفعوليعضمن هـذا      ، واحلالُ و بقْروي ،

  . ةَ وقوِع الفعِل ، ولكن األولَ أوضح يِفيما يِبين كَ: احلد قولُهم 

)) احلالُ كُلُّ نكرٍة جاءت بعد معرفٍة قد تم الكـالم دونهـا            ((: وقولُ بعِضهم   
)٤( 

، ثُم هـو     ، وإنما هو أَمر عارض هلا       إذْ ال تعرض فيه لبياِن ما وِضعت له احلالُ          ؛ اِسدف

 )٥(جـاء    ((:  حنـو    ِر املنكّ ، وباملستثنى املنصوبِ   ، وبالتمييزِ  منقوض باملفعوِل به النِكرةِ   

   . )) إخوتك إال واحداً منهم

 )٦( ))داً قائماً ، جتعلُها حاالً من أيِّهما ِشـئت  ضربت زي :  وذلك قولُك    ((وقولُه  

، وإن شئت أن تجعلَه حاالً من        حاالً من الفاعل جاز    )) قائماً ((إنْ ِشئت أَنْ جتعلَ     :  يعين

؛ فإنه ال يفْصلُ      تأخريه عن الفاعِل أن يكونَ حاالً منه خبالِف الصفةِ         منع، ومل ي   املفعوِل

  . ملوصوِفبينها وبني ا

غـري   )) تجعلُه حاالً من أَيِهما ِشئت     ((: إنَّ قولَ الشيِخ     ((: وقولُ بعِض الشراِح    

      ه   )٧( )) نيمستقيٍم إال أَنْ يكونَ الفاعلُ واملفعولُ قائممستقيٍم ِمن غري        ِلـمفإنَّ ذلك قد ع ،
                                                 

 . شترط يف املوصوف الفاعلية أو املفعولية  ال ينه ؛ إلم عاِل رجلٌزيد: يعين )  1(
 .  أخوك  قائماًزيد: يعين )  2(
  . ٣٢٧ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  3(
 . اًملكاين ملخصه مبا ذكر الز ، ورد٣٢٨ / ١ذكره ابن احلاجب يف اإليضاح )  4(
  . )) جاءو ((يف األصل )  5(
  . ٩٥املفصل ص )  6(
)7  (٦٦٦ / ٢ل قاله السخاوي يف املفض .  
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جاَء زيد راكبـاً ،     : ها ، وال يصح أَنْ يقالَ       أنه ال جيوز أَنْ تجعلَ احلالُ ِلمن مل يتِصف بِ         

 وإنمـا    ، ، فأي حاجٍة إىل هذا الشرِط يف هذه املسألِة على اخلُصوصِ           إال إذا كان راكباً   

 خبالِف الصفِة علـى مـا       )١( للذي تلَته  كونَ ال جيب أن ت     احلالَ مراد الشيِخ أن يعرف أنَّ    

ا إذا مل يعلَم ما مها عليه فقد        ، أم   فيما إذا عِرف أَمرمها أو أَمر أحِدمها       ، وهذا متِجه   قدمته

ضـربت  :  كانِت احلالُ من التاِء أَنْ تتقدم على املفعوِل حنْو        /  أ ٨٣/ إنه يتعين إذا    :  ِقيلَ

  . قائماً زيداً

إذا كانَ ا:  فإن قلت احلاِل على صاحِبها جائز لعاملُ لفظاًفتقدمي .  

  قلت :              ِن ، وقلـتيما قـاِئمتا إذا كُنِس ، أَمفِْض إىل ما ذكرناه من اللَّبي ما لَم :

ضربت يقوم زيداً ،    : ، كقوِلك    ، فالبد من ِعلِْم السامع ِبمن لَه احلالُ        ضربت زيداً قائماً  

لةَ ، وكذا لو أَلَم ِبك سؤالُ شخٍص عـن حـاِل            ال محا  )) زيٍد (( حالٌ من    )) يقُوم ((فإنَّ  

، وأمـا    ضربته قائماً :  هلْ ضربته وهو قائم أَو وهو مطروح ؟ فقلت        : املفعوِل بأَنْ قالَ    

  ] من السريع : [بيت احلماسِة 

اِلياً ـواِهللا لو ال قَيخ ها                تالغ عا مفَانيس ٢(لب آلب(  

 ضرورةَ أنك إذا خلَوت     ـملِْقيحاالً من الالِقي وال    )) خالياً ((فإنه جيوز أَنْ يكونَ     

بشخٍص فقد خال ِبك ، وإنْ كانَ اَألحسن أَنْ يكونَ حاالً من املفعوِل ال ِمـن الفاعـِل                  

  . لوقوِع الفصِل بينهما

                                                 
وهذا فيه تسامح وذلك أنـك إذا        : )) من أيهما شئت      جتعله حاالً  ((:  على قول الزخمشري      يعيش تعليقاً  ابن قال)  1(

 ، فإذا أزلت احلال عن صاحبها فلم تالصقه  زيداًضربت قائماً: جعلت احلال من التاء وجب أن تالصقه ، فتقول    

 وكان إطالقه  ،ه كما تعلمه ، فإن كان غري معلوم مل جيزلمع يك ملا فيه من اللبس ، إال أن يكون السامع         مل جيز ذل  

  . ٥٦ / ٢ شرح املفصل .)) فاسداً

  . ))هالقيتلو ((  مكانَ)) القيتين لو((  : ، وفيه١٣٧ / ١البيت البن زيابة التيمي يف شرح محاسة أيب متام لألعلم )  2(

ة وسـيف  اصر يل لغلب أحدنا صاحبه فآب بـسيف  ال نلو القيتين عند إغارتك على إبلي خالياً : أي  :  األعلم         قال

 .  من جرأته وقوته مِلالغالب ملا عأنه  على ثقته بمسقْوأَ.. صاحبه 
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))لى اجلَمِع   وقد تكونُ منهما ضربةً ع     ((:وقولُه
وقَد تكونُ احلالُ مـن     :  يعين   )١(

الفاعِل و املفعوِل حاصلةً منهما دفْعةً واِحدةً ، فيتِصفَاِن ا يف الزمِن الواحـِد ، ومهـا                 

  ] من الوافر: [ ، قال عنترة ))  لقيته راِكبيِن((: مشتِركاِن يف هيئٍَة واِحدةً ، كقولك 

  )٢(اِنف أَلْيتيك وتستطَارا رو                فَرديِن ترجفمىت ما تلْقَِني 

 يِة ِممـا يلـي األرض ِعنـد        لْطرف األَ :  ، والراِنفَةُ     جمع راِنفَةٍ  : )) اِنفالرو ((و  

  . ارؤوسه:  اآلكَاِم فورواِن ، )٣(ناحيةُ اَأللْيِة: مجمِل ـقياِمك ، ويف ال

:    يحتملُ أَنْ تكُونَ اَألِلف فيه ضـمري املثنـى ، واَألصـلُ             )) تستطَارا ((  :وقولُه

  . ، فحِذفَِت النونُ للجزِم  تستطاران

 ؟: فإنْ قلت رِميهذا الض ودعي ب ٨٣/ .عالم /  

 واِنِف: قلت٤(على الر( .  

فإنْ قلت  :والراِنفللتثنية ؟  مجع إليها ضمري عودي ففكَي ،  

  اِنفٍَة ، وليس لإلنساِن               : قلتٍة سوى ره ليس ِلكُلِّ أَلْيبه التثنيةَ ، فإن أُِريد عمهو ج

 أَو أَنَّ الـضمري عائـد إىل        )٥(  ﴾  فَقَد صغت قُلُوبكُما    ﴿ ِسوى أَلْيتني ، وهذا من باب       

  . سِتطَارةُ عبارةٌ عن االضِطراِب واال)٦(.اَأللْيِتِني

                                                 
    :ني ، قال عنترةه راكبلقيت:  ، كقولك والتفريِق ((: ومتام نصه  . ٩٥املفصل ص )  1(

  طارايك وتسترجف                     رواِنف أَلْيتديِن تتلْقَين فَرمىت ما 

   ولقيته مداًِعصوم نراًِدح (( .  

  ، ٤٢٤ / ١ ، والـتخمري     ٢٦ / ١ ، وأمايل ابن الـشجري       ٢٣٤ ص   ديوانهوالبيت لعنترة يف    . ٩٥املفصل ص   )  2(

  . ٥٥ / ٢وشرح ابن يعيش 

  . ٤٢٥ / ٢) رنف ( بن فارس جممل اللغة ال)  3(

)4  (ذكر هذا الوجه٥٦ / ٢ ، وابن يعيش يف شرح املفصل ٢٩ / ١ الشجري يف أمالية  ابن .  

 .  من سورة التحرمي ٤من اآلية )  5(

)6  (ذكر٥٦ / ٢ يعيش يف شرح املفصل ه ابن .  
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  : يِصف نفْسه بالشجاعِة ، ويخاِطب بذلك املدِعي أنه ِقرنُ ِنزاِله ، وقَبلَه 

  )١(أَشاِجع ما ترى فيها انِتشارا                  ورمِحي ماِزنٌ قَبضت عِليِه

))   اِجعأُصولُ األصابِع ، ا    )) اَألش         عجها أَشاِحدو ، ِب ظَاِهِر الكَفصِصلُ ِبعتليت ت

 أَنْ تكونَ األلف ا ، وجيوزناه٣(.ةً عن نوِن التوكيِد اخلفيفِة مبدلَ)٢(ه(   

 الَي الفاعِل واملفعولِ      :  فإن قلتح نيب عاجلم جيوز ما      كيفهنيب اجلمع زجومل ي ،

  جاء زيد ورأَيت عمراً العاِقلَيِن ؟  : ، ومل يسغْ يف الصفَِة

 تالِف إعراِبهما: قلتالخ .  

 طُلُ ب: فإنْ قلتبفي و: قوِلكعمر دوقَع العاقالنجاَء زيد  وزجه ال يفإن ، .  

  ه :  قلتزوجوعلى قياِس    )٤(سيبويه ي ،   و       : هذا جيوزوقعـد عمـر جـاَء زيـد 

: لْحـق   ، وقَد أَ    حيثُ منع يف الصفَِة أَنْ يمنع يف احلالِ        )٥( أيب العباسِ  ، وقياس  ضاِحكَيِن

   وكأنَّ العاملَ ِعنـده يف      )٦(، ، يف االمتناِع باملسأَلِة السابقةِ      العاِقالنِ هذا زيد وذَاك عمرو   

                                                 
   . ٥١٤ / ٧ ، واخلزانة ٤٢٦ / ١ ، والتخمري ٢٣٤البيت يف ديوان عنترة ص )  1(

وي        رىو ))ورحمي مازنٌ(( مكان ))  وسيفي صارم  (( .  
  . ))ستطارات(( يف لفيعين األ)  2(
 ،  ٥٦ / ٢ل  قاله ابن يعيش يف شرح املفـص      . ب   إىل املخاطَ   عائداً  مفرداً )) تستطارا   ((وعلى هذا يكون الضمري يف      ) 3(

   . ١٥٣ / ٢ وابن احلاجب يف أماليه
، واأللف على هذا إلطالق     ستطارا   ت وأنْ:  على اجلواب بالواو بتقدير      جاز ابن الشجري أن يكون الفعل منصوباً            وأ

  . ٢٩ / ١أمايل ابن الشجري . ة القافي
ما ارتفعـا مـن   هذا رجل وامرأته منطلقان ، وهذا عبد اهللا وذاك أخوك الصاحلان ؛ أل:  وتقول   ((: قال سيبويه   )  4(

  . ))ما ارتفعا بفعلني نيا على مبتدأين ، وانطلق عبد اهللا ومضى أخوك الصاحلان ؛ أل ومها امسان بوجه واحد ،
 . يعين املربد )  5(
وليس القول عندي كما قال ؛ ألن النعت إمنا يرتفع مبا يرتفع به املنعـوت ،                : قال املربد بعد أن ذكر رأي سيبويه        )  6(

ـ      مل جيز أ   العاقالن ،  و وذهب عمر  جاء زيد : فإذا قلت     وحـدها فهـو   )) جاء   ((ن يرتفع بفعلني ، فإن رفعتهما ب
  .  مل يكن لزيد فيها نصيب )) ذهب (( ، وكذلك لو رفعتهما بـ)) ذهب ((حمال ؛ ألن عبد اهللا إمنا يرتفع بـ 

ـ ع بملا) ذاك (  ، فإمنا يرتفع ومعناه اإلشارة إىل ما قرب منك ، و هذا زيد:  وإذا قلت          ))ىن د ، فقد اختلفا يف املع
  . ٣١٥ / ٤املقتضب 
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) ذاك  (  قَـرب ، و      ارةٌ إىل مـا   ، اَألولُ إش  )  ذاك   ()) وعمٍر ((، ويف   )  هذا   ()) زيٍد ((

  .  خمتلف)١(] معىن كُلٍّ منهما [ بعد فكان إشارةٌ إىل ما

 )٣(، وإنْ جاَء رفع فبإضمارِ    )  أَعين ( فعلَى إضماِر    )٢(فإن وقَع نصب يف ِمثِْل هذا       

  . املبتدِأ

: ولو قُلْت    : قالَ] و. [خلليِلعِن ا  )) جاَء غالم زيٍد العاِقلينِ    (( امتناع   )٤(وقَد نقَلَ   

،  تشِرك يف احلُكِْم كـالواوِ    )  مع (اِهللا قاِئمِني ، على احلاِل جاز ؛ ألنَّ         هذا رجلٌ مع عبدِ   

  . بإعراِب املوصوِف خبالِف احلاِل ؛ ألنَّ الصفةَ تعرب ومل يجز مثلُ ذلك يف الوصِف

لَِقيته مصِعداً  : ، فنحو   )٦( التفِْريقِ )٥()  على/  أ ٨٤ /دفْعةً ( اليت تكون    وأما احلالُ 

ومنحِدراً ، فالذي يظْهر أَنك إذا عطَفْت كما يف املثاِل املذكوِر كانِت احلاالِن من الفاعِل               

 ، وَألنَّ أَحـد     يدِرج الثـاين يف حكْـِم األولِ        ؛ ألنَّ العطف   )٧( أو من املفعوِل ليس إالّ    

املعموالِت ال يعطَف على اآلخِر مع اختالِف جهِة املعلَِّق كما يف املفعوِل فيه ، واملفعوِل               

 ِصفَاِت هذه األشياِء ، وإنْ مل يعطَف فالظَّاِهر أَنَّ اُألولَى من            يفله مع املفعوِل به ، وكما       

                                                 
   . ))  معلىن مها فعلى ((يف األصل )  1(

  . ٣١٥ / ٤ ، واملقتضب ٥٨ / ٢ انظر كتاب سيبويه  . أو حاالًه نعتاً جعلُفيما ال يصح: أي )  2(

  . )) إضمار ((يف األصل )  3(

  زيدٍ  بغالمِ  مررت ((ه  ع من  وإمنا نقلَ   ،  هذا عن اخلليل    مل ينقلْ  وإن كان املربد  . ه  دعه وما ب  لَبيعين املربد ، بدليل ما قَ     )  4(

  ال جييز الوصف يف    أنه على ما نقله سيبويه عنه من         إىل اخلليل صحيح    إال أن ما ذكره الزملكاين منسوباً      ))العاقلني  

 . ما اختلف إعرابه 

  . )) رفعته عن ((يف األصل )   5(

 حال من الفاعل واملفعول     )راكبني(ـني ، ف   راكب لقيت زيداً :  إذا قلت    (( : ٤٢٤ / ١قال اخلوارزمي يف التخمري      ) 6(

 . )) منهما على التفريق  حالٌراً ومنحِدداً ، فمصِعراً ومنحِدداًلقيته مصِع: على اجلمع ، وإذا قلت 

، وأجاز اخلوارزمي والرضي أن تكون إحدامها من الفاعـل           احلالني كليهما إما من الفاعل أو من املفعول          إنّ:  أي   ) 7(

 . ٢٠٠ / ١ للرضي  ، وشرح الكافية ١/٤٢٤انظر التخمري . واألخرى من املفعول مع وجود العطف
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 )٢( وألنه لو قُِضي   ،)١(اعِل على ما تقدم     وِنها للف املفعوِل ؛ ألنها تلَيه ، إال أَنْ يظهر أَمر كَ         

بأَنَّ األوىل للفاعِل والثاِنيِة للمفعوِل أفْضى إىل الفَصِل بني احلالني وصـاِحِبيِهما خبـالِف              

،  اإللْبـاِس    )٥(] خوف[ مراعاتها   )٤( واألصلُ أَنْ ال يفْصلَ ، واملراِتب جيب         )٣(العكِْس،

  .  أمرمها يف الفاعليِة)٦(رذَيِن مل يظهاللَّ. ذا اجتمع الفاعلُ واملفعولُكما تقدم فيما إ

 هلـا مجـرى     )٩( إجراًء   )٨( تكرير احلاِل لواحدٍ   )٧(البصريني  من  وقد منع مجاعةٌ    

ِع أَنْ   ، وقياسهم على امتنا    )١٠(] اخلَبِر  [ وإنْ كانوا قَد وافَقُوا على جواِز تعدِد        ،  الظَّرِف  

 الستحالِة حصوِل الفعِل الواحِد يف زمانيِن       )١١( فاسد   ِفعلُ ظَرفَي زماٍن أو مكانٍ    ينِصب ال 

  .  احلاِل ؛ فإنه جيوز وقوع الفعِل يف هيئَتني فأَكْثَر)١٢(] خبالِف[أو مكانني 

                                                 
 ،  ٣٣٨ / ٢ ، وأوضـح املـسالك       ٢٠٠ / ١انظر شرح الرضي للكافية      . رةً منحدِ داًِعصلقيتها م : يعين يف حنو    )  1(

  . ٣٥٩ / ٢واالرتشاف 

 . غري واضحة يف األصل )  2(
  حاال من زيد ؛    ))  مصعداً (( ، فتجعل    راًنحِد م داًصِع م  زيداً قيتل:  وتقول   ((: ١٨ / ١ل ابن الشجري يف أمالية      قا)  3(

 من ضمريك ليكون يف الكالم فصل واحد ، وهو فصلك بزيد وحاله بـني                حاالً ))  منحدراً (( مالصق له ، و      نهإل
 .))من زيد كان يف الكالم فـصالن          حاالً ))  منحدراً ((و   من التاء ،      حاالً ))  مصعداً ((هلا ، ولو جعلت     التاء وحا 

 . ١/٢٠٠وانظر شرح الكافية للرضي 
  . )) وجيب ((يف األصل )  4(
 . بياض يف األصل)  5(
 . يف األصل مل يظهر منها سوى الراء )  6(
  ابـن  ذلك أيـضاً عن من م ومِ .٣٥٨ / ٢ ، واالرتشاف    ٣٤٠ / ١املسالك  منهم أبو علي الفارسي كما يف أوضح        ) 7(

  به الزملكاين علـى     مبثل ما رد   ٣٤٩ / ٢ عليه ابن مالك يف شرح التسهيل         ، ورد  ١٥٥ / ١عصفور يف املقرب    
 . مجاعة البصريني  

 . يف األصل مل يظهر منها سوى الدال)  8(
 . ))  اجراً((يف األصل )  9(
 . ياض يف األصل ب)  10(
  . )) ضعيف (( أ ٤٠ويف غاية احملصل ق . مل يظهر منها سوى الدال )  11(
 .بياض يف األصل)  12(
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 جيعلُونهـا   )٢(: فكيف يصنع هؤالِء فيما إذا تعددت احلالُ ؟ قلت         : )١(فإنْ قلت 

  . حاالً من الضمِري املستتِر يف احلاِل اليت قبلَها

 )٤(] الوجه[لقيته مصِعداً منحِدراً ، بغِري واٍو وهو        :  بعِض نسِخ املفصِل     )٣(]ويف  [

ـ  فْ م )٦(عاً   فارِ )٥(ه  لقيت: ، ونظريه قولُ بعِض العرِب       ِلتكونَ احلالُ منهما    فارع  ((ِرعاً ، ف

أَفْرعت يف اجلبِل ،     : )٧( من قوهلم    )) مفِْرع ((، و    فَرعت اجلبلَ ، إذا صِعدته    :  من قوهلم    ))

تردح٨(إذا ان( .   

  ]عامل احلال[:فصل 

))  فيها إما ِفعلٌ وِشبهه من الصِّفاِت ، أو معنى ِفعٍل والعاملُ ((
)٩(.   

ألفعال ، والصفات املأَخوذَةُ من ا     ِل على ما عِرف   يف العمل لَألفْعا  / ب٨٤/األصلُ  

، وأَخِذ لَفِْظها ِمنها ؛ فلذلك جاز أنْ تتقَـدم            األفعاِل لتضمِنها ِلمعناها   )١٠(منزلَةٌ  منِزلَةَ    

                                                 
 . مل يظهر منها سوى التاء)  1(

 . كسابقتها)  2(

 .  أ ٤٠صل ق  غاية احملبياض يف األصل وما أثبته من)  3(

 . كسابقتها)  4(

 . )) لقيت ((يف األصل )  5(

 .  أ ٤٠اضحة يف األصل وما أثبته من غاية احملصل ق غري و)  6(

 . غري واضحة يف األصل )  7(

: قال رجل من العـرب       . احندرت:  يف اجلبل    عترفْه ، وأَ  دتِعص :  اجلبلَ تعر وفَ (() : فرع  ( جاء يف الصحاح    )  8(

 . )) ر منحِد واآلخردنا مصِعأحد:  ، يقول عاًِرفْ معاًلقيت فالناً فاِر

ـ    كو منطلقًا ، وما شأن     مقيماً ، وهذا عمر    فيها زيد : كقولك  ((: ، ومتام نصه     ٩٦املفصل  )  9(  ك قائماً ؟ ومالَ

ــاً  yϑsù öΝçλm; Ç⎯tã ÍοtÏ.õ‹−G9$#$ ﴿و ]٧٢:هــود [ ﴾ ©x‹≈yδuρ  ’Í?÷èt/ $¸‚ø‹x# ﴿:زيل ؟ ، ويف التنـــ واقف
t⎦⎫ÅÊÌ÷èãΒ ﴾ ((.  

  . ))زلة ـمنبفزلة ـ من((يف األصل )  10(
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،  ألنه واِضح ِت؛  ، وال ملُشِبِهه من الصفا    ومل يمثِِّل الشيخ للِفعلَ     . )١(على مثِل هذا العامِل     

  . راكباً جاَء زيد ، وزيد ضاحكاً راِكب: ومثالُه 

راكباً ِجئْت ، ومنعه مع املُظْهِر ، كأنه رأَى أَنَّ الضمري ال يجـوز              : وسوغَ الفَراُء   

ر فَِلِشدِة اتصاِله   ضمأَنْ يتقَدم على من يعود عليه ، على ما قدمته يف خِرب املبتدِأ ، وأَما امل               

: ويبِطلُـه قولُـه تعـاىل     . )٢(، وكأَنَّ احلالَ مل تتقدم على صاِحِبها         بالفعل اغتِفر تقَدمه  

  .  فإنَّ الضمري عائد على مظْهٍر متأَخٍر )٣(﴾موسى ِخيفَةً نفِْسِه ِفي أَوجسفَ﴿

:  كقولك((:  ، فقالَ  ، وقَدم األقْوى فاَألقْوى    فعٍلثُم مثَّلَ مبا إذا كان العاملُ معنى        

، وصاحب احلاِل     فالناصب للحاِل ما يف الظَّرِف من معىن االستقرارِ        ،   )) فيها زيد مِقيماً  

)) زيد (( .   

 فاحلالُ ال تكونُ من املبتدِأ: فإنْ قلت .  

  . يأيت جوابه: قلت 

   لْ    : فإنْ قلتمعي لَم فِلم    إال متقد ماً      يها العاملُ املعنويِملَ يف الظَّرِف متقـدماً وع

ـ     : ومتأَخراً ؟ حىت قالوا      مـن  ) لَك( الناصب له ما يف      )) كُلّ يومٍ ((كُلَّ يوٍم لَك ثَوب ، ف

  . مل يجززيد قائماً يف الدار ، : لْت معىن احلُصوِل ، ولو قُ

                                                 
تقدمي احلال على عاملها إذا كان العامل فعالً متصرفاً أو صفة تشبه الفعل املتصرف أجازه البصريون إال اجلرمـي ،       )  1(

  راكباً زيـد   ((:حنو منع تقدميها على الفعل يف       إنه ال جييز تقدمي احلال على عاملها املتصرف ، وإال األخفش ف           إنهف

، ١٧٠ – ١٦٩ / ٤ واملقتضب   ،  ١٢٤ / ٢وانظر الكتاب    . ٣٤٩ / ٢االرتشاف  . عامل   لبعدها عن ال   ))جاء  

 ، وأسرار العربيـة     ٢٥٢ – ٢٥٠ / ١ ، واإلنصاف    ٢٩٧ / ١ ، والتبصرة    ١١٧، واللمع   ٢١٧ / ١واألصول  

، ٣٢٧-٢/٣٢٦ املسالك    ، وأوضح  ٢٠٦ / ١ ، وشرح الكافية للرضي      ٣٨٥ – ٣٨٣  للعكربي  والتبيني ،١٩١

 . ٢٧ / ٤ ، واهلمع ٦٤٣ / ٢يح والتصر

 ،  ٣٨٥ – ٣٨٣ ، والتبيني    ٢٥٢ – ٢٥٠ / ١ الكوفيني كما يف اإلنصاف       ، وهو رأي   ١٩١ر أسرار العربية    انظ)  2(

  . ٢٨ / ٤ ، واهلمع ٣٦٤ / ٢ ، والتصريح ٣٤٩ / ٢ ، واالرتشاف ٢٠٦ / ١وشرح الكافية للرضي 

 .  من سورة طه ٦٧من اآلية )  3(
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 باٍه: قلتأَش املفعولَ بهاحلالُ ذات ِبهشها تأَن تمقَد وهذاِن  ، وقَد ،والتمييز 

يتقَّدماِن على العامِل املعنوي ، فكذلك احلالُ ، كيف والظروف أَوسع جوالناً يف ال

بعد  ، وقَد أَ)١(، وإنَّ التأَخر لَيقْعد بالعامِل عن العمِل خصوصاً إذا كان معنوياً الكالِم

 حيثُ سوغَ تقَّدمها على العامِل املعنوي ِإجراًء هلا مجرى الظَّرِف ، كما )٢(احلَسِن أبو

مقَدت عنم نم دعأَبلَّ األخف ها على العامِل اللَّفظيِز ، ولَعيِهها باملمبِلش ،خشمن  ي ص

يف الدار  ((:   ِعنده مبنزلِة الفعِل حتى رفَع رجالً يف قوِلكالعامِل املعنوي الظَّرف ؛ ألنه

 تقدمي قَضوا على أَنَّ أمساَء األفعاِل يجوز ، ولذلك )٣(ِة ، على الفاِعلي)) رجلٌ/  أ ٨٥/

 زيداً سقْياً: ، وجعلَ احملقِّقُونَ الناِصب للمفعوِل يف قولك )٤(صه و مه : احلال عليها حنو 

 املذكور ٥(املصدر( ه ، وقالواعم ذْكَريف :  ؛ ألنَّ الفعلَ ال ي الناِصب)) ًباً زيدارض ((  

رمع  الفعلُ املقد رظهه يه )٧(. املصدر)٦(، إلنيف قوِله سبحان نيعتوال ي  :﴿(#θä9$s%uρ $tΒ †Îû 

ÈβθäÜç/ ÍνÉ‹≈yδ ÉΟ≈yè÷ΡF{$# ×π|ÁÏ9%s{ $tΡÍ‘θà2ä%Îk! ﴾)٨( َكُونأَنْ ت ))ًخاِلصة((صِب  يفأَها بالنقَر نم)٩( 

                                                 
 ،  ١٧٠ / ٤ ، واملقتـضب     ١٢٤ / ٢ ، وانظر كتاب سـيبويه       ٢٢٠ص كالم أيب علي يف اإليضاح ص        هذا ملخ )  1(

  . ٢١٩ – ٢١٨ / ١وأصول ابن السراج 

 ٧٧شرح اللمع أليب البقاء لوحـة        ، و  ٢٣٣ / ١يعين األخفش األوسط سعيد بن سعدة ، انظر رأيه يف احملتسب            )  2(

صاحب التصريح أن الفراء سبق األخفش إىل إجازة تقـدمي           ، وذكر    ٣٣٥ / ١، وشرح اجلمل البن عصفور      ب

/ ٢انظر شرح التسهيل ملـصنفه      . ضعف  جازه ابن مالك على     وقد أ . ها الظرف واجلار وارور     احلال على عامل  

   . ٦٥٥ / ٢ ، والتصريح ٣٤٦

  . ٢٠٤ / ١ ، وشرح الرضي للكافية ١٠٩ – ١٠٨انظر رأي األخفش يف املسائل العسكرية )  3(

ا ، وهذا ال يصح إال على رأي الكسائي حيث أجاز تقدمي            كر معه ذْ ال ي  إنهزلة الفعل ، من حيث      ـا مبن نهأل: يعين  )  4(

انظر االرتشاف  .  ومذهب اجلمهور املنع      ، إن ذلك مذهب الكوفيني إال الفراء     : معمول اسم الفعل عليه ، وقيل       

  . ٦٤٧ / ٥التصريح  و ،٣٢٨ ، ١٧٢ / ٢ ، وأوضح املسالك ٢١٥ ، ١٠٤ / ٣

 . يف األصل املذكوران )  5(

  . )) معه ((يف األصل )  6(

  . ٣٣٠ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  7(

 .  من سورة األنعام ١٣٩من اآلية )  8(

 ٢٣٢ / ١انظر احملتسب   . قرأها بالنصب قتادة ، وابن عباس خبالف ، واألعرج ، وسفيان بن حسني ، وابن جيري                 )  9(

  . ٦٦٠ / ٤ ، والبحر احمليط ٩٦ / ٧ ، وتفسري القرطيب ٢٧٣ / ١، ومشكل إعراب القرآن 
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 )) بطُوِنيف  ((عاِملُها اجلار وارور بعدها ؛ ِلجواِز أَنْ تكونَ حاالً من الضمِري املستِقر يف 

   .)١( ِلذكُوِرنا يف بطُوِن هذه األنعاِم خالصةًوقَالُوا ما حصلَ : وتقديره 

ي كما فإنْ كانِت احلالُ يف نفِْسها جاراً وجمروراً جاز أَنْ تتقدم على العامِل املعنو

،  )٢(﴾ #$:y7Ï9$uΖèδ èπu‹≈s9uθø9$# ¬! Èd,ptø ه عز ِمن قائٍل ﴿ وعليه حِملَ قولُجيوز تقَدم الظَّرِف ،

 والتقدير :ِقرتسةُ ِهللا احلماليالو ناِلكاً ه٣(. ق(   
، والعاملُ ما فيها من معنى      ) زيد(فحالٌ من     )) منطلقاً )٤(وهذا زيد    ((: وأَما قولُه   

   )٧(. ، والثاين اختيار أيب علي)٦(من معنى اإلشارِة )  ذا ( ، أَو ما يف )٥(التنِبيِه 

 عن ناصِب احلـاِل يف      سِئلْت ِبمكَّةَ حرسها اهللاُ    : )٨(وقَد قالَ الشيخ يف حواِشيه      

من ) ذا(ما يف حرِف التنِبيِه ، أو ما يف :  فقلت )٩(﴾   ©x‹≈yδuρ  ’Í?÷èt/ $‚̧ø‹x#﴿: قوِله تعاىل 

  . معنى الفعِل
 يِجب أَنْ يكـونَ     )١٠(أَما استقَر من أُصوِلهم أَنَّ العاملَ يف احلاِل وِذيها          : فِقيلَ يل   

ته ، ويف ِذيها معنى     ته يف احلاِل املعنى الذي ذكَر     ، حيثُ جعلْ   لعاملُ؟ وقد اختلف ا    واِحداً

  .  االبتداِء
                                                 

 . ٢/٦٩كشافال . د مؤكِّ مصدر))  خالصةً((ها الزخمشري على أن ج ، وخر٢٣٣ / ١ذكره ابن جين يف احملتسب )  1(
 .  من سورة الكهف ٤٤من اآلية )  2(
 ، وشرح الكافيـة للرضـي   ١٦٨ / ١ ، وانظر أمايل ابن الشجري ١٣٤ / ١ع برهان يف شرح اللمابن هذا رأي   )  3(

  . ٣٣ – ٣٢ / ٤ ، واهلمع ١٨٢ / ٢ ، وشرح األمشوين ٣٥٥ / ٢ ، واالرتشاف ١/٢٠٥
  . )) عمرو (( ويف املفصل )) زيداً ((يف األصل )  4(
 ، ومنـع    ٢١٨ / ١ وتبعه ابن السراج يف األصول        ، ٣٠٧ / ٤ ، قاله املربد يف املقتضب       انتبه له منطلقاً  : والتقدير  )  5(

  . ٣٥١ / ٢ ، واالرتشاف ٢٢٩الفكر نتائج انظر .  معىن التنبيه ابن أيب العافية والسهيلي إعمالَ
 ، وابن برهان يف شرح اللمـع        ١١٧وممن أجازوا هذين الوجهني ابن جين يف اللمع         . أشري إليه منطلقاً    : والتقدير  )  6(

وعنـد   . ٣٠ / ٤ ، واهلمع    ٣٣ / ١ ، وشرح اجلمل البن عصفور       ٥٨ / ٢شرح ابن يعيش     ، وانظر    ١/١٣٤
  . ٢٣٠نتائج الفكر  . ))ظر ن ا(( مضمر تقديره لٌعالسهيلي العامل فيها ِف

 . مل أقف عليه )  7(
  . ] أ١٠٣[ حواشي املفصل للزخمشري لوحة)  8(
 .  من سورة هود ٧٢من اآلية )  9(
انظر شرح ابن عقيل .  أن تضاف إىل أمساء األجناس ، وشذ إضافتها إىل املضمر        )) ذو   ((ا ، وحق    صاحبهم: أي  )  10(

  . ٦٣ / ١ وحاشية الشيخ يس على التصريح ٦٣ / ١ ، والتصريح ٧٣ / ١ ، وشرح األمشوين ٤٨ / ١
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،  ، أَو أُِشير إليه شيخاً     وهذا بعِلي أُنبه عليه شيخاً    : حتقيق الكالِم التقِدير    : لت  فق

  .  فالضمري هو ذو احلاِل ، والعاملُ فيه ويف احلاِل واحد كما ترى

 ، وقـد    )١( أَنَّ هذا البحثَ جرى له مع ابِن الدهاِن املوِصلي           د طَرق أُذين قدمياً   وق

رأَيته ِصفْراً من   : ا رجع إىل املوِصِل سِئلَ عن فَخِر خواِرزم كيف رأَيته فقالَ            مإنه لَ : ِقيلَ  

  /  ب٨٥/ن ، ذا ِمنه تعصب بي، وه النحِو حشواً من االعتزاِل

  )٢(فطيب تراِب القَبِر دلَّ على القَبِر                أَرادوا ِليخفُوا قَبره عن صِديِقِه

ـ  ،  )٤( ثانٍ  على أنه خرب   )٣(﴾شيخ﴿:  مسعوٍد قرأَ    إنَّ ابن : وِقيلَ   ،  ))بعِلي((أو خرب ل

هو شيخ ، أَو أَنَّ     : أو أنه خرب مبتدٍأ حمذوٍف تقديره        ،   )) هذا ((بدالً من    )) بعِلي ((ويكُونُ  

  )٥(. جلٌ شيخر:  ؛ ألنه يف تقديِر )) بعِلي ((بدلٌ من  ))شيخاً((

أَي شـيٍء  : ،  فالتقدير )٦( ﴾ فَما لَهم عِن التذِْكرِة معِرِضني﴿  : وأما قولُه تعالَى    

عم ملَ لَهصراِضهم عن التذكرِةحعون يف حاِل إعنصِة أو ما يذِْكرعن الت ن٧(.ِرِضي(   

                                                 
انظر .  هـ   ٥٨٢سنة  تويف  فقه   بالنحو واألدب وال   و عبد اهللا بن أسعد بن علي ، أبو الفرج املوصلي ، كان عاملاً             ه)  1(

  . ١٠٤ – ١٠٣ / ٢ ، وإنباه الرواة ٦١ – ٥٧ / ٣وفيات األعيان : يف ترمجته 
  . )) عن صديقه (( مكان )) عن عدوه (( ، والرواية فيه ١٧٩ / ١٤البيت من الطويل ، وهو بال نسبه يف األغاين )  2(

 معاين القـرآن للفـراء   يفكما هود ، والرفع قراءة ابن مسعود  ] ٧٢[  ﴾ ©x‹≈yδuρ  ’Í?÷èt/ $¸‚ø‹x#﴿: من قوله تعاىل )  3(

 ١٨٤ / ٦ البحـر احملـيط    ، وزاد يفاًيب أُ ٩/٧٠ ، وزاد يف تفسري القرطيب       ٥٨٠ / ٢ ، ومعاين األخفش     ٢/٢٣
على األعمش ٣٢٤ / ١ ، وقصرها يف احملتسب األعمش  . 

  . )) ثاين ((يف األصل )  4(
 ، ومشكل إعراب القرآن     ٣٢٥ – ٣٢٤ / ١ ، واحملتسب    ٥٨٠ / ٢ألخفش   القرآن ل   األوجه معاين  انظر يف هذه  )  5(

  . ١٨٤ / ٦  احمليط ، والبحر٧٠٧ / ٢  للعكربي ، والتبيان٢٣ / ٢  لألنباري ، والبيان٣٧١ / ١
 .  من سورة املدثر ٤٩اآلية )  6(
ما :  يف معىن    نه شأنك ؛ إل   )) قائماً   ((ئماً حال ، والناصب لـ      قا : )) ما شأنك قائماً     ((: قال ابن يعيش يف قوهلم      )  7(

 فسأله  )) شأنك   (( شئ عرفه املتكلم من املسؤول الذي هو الكاف يف           أنهتصنع أو ما تالبس يف هذه احلال ، وك        
 .؟مل قمت : ل   قا أنهى إليه فك  وقد يكون فيه إنكار لقيامه ، ويسأله عن السبب الذي أد          ،   يف هذه احلال     أِنهعن ش 

 أنكر إعراضهم فـوخبهم     أنهك  ﴾ فَما لَهم عِن التذِْكرِة معِرِضني    ﴿  : وعلى هذا املعىن جيوز أن يكون قوله تعاىل         
 وانظـر    ، ٥٨ / ٢شرح املفصل    . ))على السبب الذي أداهم إىل اإلعراض فأخرجه خمرج االستفهام يف اللفظ            

   . ٢٠١ / ١ الكافية للرضي  ، وشرح٢٣ / ٣أمايل ابن الشجري 
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:     يف تقـدير    )١(﴾مالَك الَ تأْمنا علَى يوسف وِإنا لَه لَناِصـحونَ        ﴿  : وقولُه تعاىل   

  . ما تصنع غَير مؤتِمٍن لَنا

 ؛  )٣( )) أيضاً ملا ِفيِهن من معنى الِفعـِل         )٢(بنهاولَيت ولَعلَّ وكأنَّ ينصِ    ((: وقولُه  

اً راجع لَيتِني صِحيح: عالَ ، تقولُ    ، فأَشبهِت األف   ألنها تغير معنى اجلملِة االمسيِة بدخوِلها     

: ن أبياِت الكتاِب     ومِ )٤( ،   ...ماً  ، ولَعلَّ عمراً راِكباً راِجع ، وكَأَنَّ زيداً متعم         إىل أَهِلي 

  ] من الرجز [ 

  )٥(يا لَيت أَيام الصبا رواِجعا 

، وقَد تقَدم ما يف هذا البيـِت يف          يا لَيت أَيام الصبا لَنا يف هذه احلَالِ       : كَأَنه قالَ   

  ). إنَّ(باب خِرب 

 رمن البسيط : [ وقالَ اآلخ [  

ِب صنه خارِجاً من جِتهكأنأَِد               فْحفْتم دِعن وهسٍب نرش فُّود٦(س(  

 لَما نقَ   يف  التشبيهِ )٧( وكذلك كاف جين يف حنو   ه ابن   :اِلساً ، أي كعمٍرو زيدج  : 

 ،)٨( ِإذْ يكونُ اسـماً      سماِء من باِقي حروِف اجلر ؛     اً ؛ ألنه أَوغَلُ يف شبِه األَ      يشِبهه جاِلس 

،  اليت للتقِْليـلِ  ) رب( فيه احِتراز عن     )٩(، واَألولُ    وال يظهر معها الِفعلُ الذي يتعلَّق به      
                                                 

 .  من سورة يوسف١١من اآلية )  1(

  . والضمري عائد إىل احلال  .))امينصبه((يف األصل )  2(

 . ٩٦املفصل ص )  3(

 . هكذا يف األصل دون خرب)  4(

 ،  ١٠٤ / ١ة يف شرح ابن يعيش       ، ولرؤب  ٧٨ / ١ ، وطبقات الفحول     ٣٠٦ / ٢ ديوانهالرجز للعجاج يف ملحق     )  5(

 ، وشرح اجلمـل البـن عـصفور    ٢٨٩ ، والتحصيل ١٤٢ / ٢ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه  ديوانهوليس يف   

  .  ٢٣٥ ، ٢٣٤ / ١٠ ، وخزانة األدب ٤٩٢ الداين  ، واجلىن١/٤٢٥

 . لا من معىن الفع يف احلال ِلما فيه))كأنّ(( ، والشاهد فيه إعمال ١٠ ه صالبيت للنابغة ، وقد تقدم خترجي)  6(

  . ))كان((يف األصل )  7(

  . ٢٣ / ٣انظر أمايل ابن الشجري )  8(

 . يعين إيغاهلا يف شبه األمساء )  9(
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، فلـذلك    اِء، فَقَِوي شبهها باَألسم   ونحِوِهما  )  علَى (و  )  عن ( احِتراز عن    )١(والثاين  

  . ، وحممد كَبكٍْر يوم اجلمعِة اًجاِلسزيد كهنٍد  : ، فقيلَ عِملَت يف احلاِل والظَّرِف

 فإن قلت  :    ال جيوز مِري يف اخلِرب        /  أ   ٨٦/ ِلمكُونَ احلالُ من الضويكـونَ   أَنْ ت ،

  .؟  ِذِه احلروِفـٰ يف احلاِل ال هلَاخلرب هو العام

  قلت :   دِإنْ أُِري  ي والترجنمالت دقِْييِبيِه فال يك   تشونُ العاِمـلُ يف احلـاِل إال       ي والت

، وجعلْـت    لَيتِني صِحيحاً راِجع إىل أَهِلـي     :  ؛ بيانه أنك إذا قُلْت     أَخبار هذه احلروفِ  

))تلَي((     العاملَ يف احلاِل   ،   نمتم تفَأَن)٢(      جوعِة الرحجوِع    ،   يف حاِل الصٍد بالرقَيم غري

هو العاَملَ كُنت مقَيداً للرجوِع بالصحِة       ))راِجع((، وإذا كُنت تجعلُ       سقْمٍ حباِل ِصحٍة وال  

  . وِلكن القواِعد تشهد له بالتصحيحهذا البحثُ مل أَِجده منقُوالً، و، غري مقَيٍد للتمني حباٍل

لُ ، وال يعم   العاِملَ اللَّفِْظي  يعين   )٣( )) أَخِّراًفاَألولُ يعملُ فيها متقَدِّماً ومت     ((: وقولُه

  .  املعنوي إال متقَدماً على ما شرحتهفيها العاِملُ

اً بزيٍد ، أَنْ يجعلَ الراِكب حـاالً مـن          مررت راكب :  وقَد منعوا يف     ((: وقوله

)) اجملروِر
، بلْ إىل سيبويه      عاِئداً إىل النحويني أَجمع    )) منعوا ((:  ليس الضمري يف قوِله   . )٤(

 ، ومأْخذُ اِخلالِف أَنه مع عمِل الباِء هـلْ          )٦( ، وخالَفَه أبو احلَسن ابن كَيسانَ      )٥(وأَتباِعه

                                                 
 . يعين عدم ظهور الفعل معها )  1(
  .)) متمين ((يف األصل )  2(
  .  )) وال يعمل فيها الثاين إال متقدِّماً ((:  ، ومتام نصه ٩٦املفصل ص )  3(
  . ٩٦املفصل ص )  4(
 ، ١١٨ ، واللمع ٢١٩ / ١ واألصول البن السراج   ٣٠٢ ،   ١٧١ / ٤ ، واملقتضب    ١٢٤ / ٢انظر كتاب سيبويه    )  5(

  . ٢٠٧ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ١٥ / ٣وأمايل ابن الشجري 
  أيضاً عن ابنِ   لَِقون ، كما نقله عن أيب على الفارسي ، وإليه ذهب ،             ١٣٨ – ١٣٧ / ١نقله عنه ابن برهان يف شرح اللمع        )  6(

    : مالك حيث قالوإليه ذهب ابن.  الكوفيني  ملكون وبعِضجين وابِن
وسبما حبرٍف حاٍلق ج قَر أَ            د  بوا وال أمنعه فقد ورد  

رور بـاحلرف إن كـان   افأجازوا تقدمي احلال على صاحبها :  الكوفيون لَ وفص.٥٠٧/ ٢ابن مالك بشرح ابن عقيل      ألفية  
ـ   أو كان احلال     ، ))ومررت مسِرعيِن بزيٍد وعمرٍ   ((: ، أو امسني أحدمها جمرور حبرف حنو       ))ِك بِ  ضاحكةً مررت((مضمراً ك
 . ٦٣٨ -٢/٦٣٦، والتصريح ٣٤٨/ ٢انظر االرتشاف. إن مل يكن كذلك ومنعوه ،  )) مررت تضحك نٍد((: فعالً حنو
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  لُ الِفعمظُ علْحِة املعىن     يروِر من ِجهِل يف ا        ازظَه أَجلَح نظُ ؟ فَملْحال ي أَو ، ١( التقدمي( 

، ومن لَم يلْحظْه منع تقِدمي احلاِل على         على ذي احلاِل اروِر كما تِجيزه على املنصوبِ       

صاِحبها عليه اجلار قِدميت عنمكما ي ، .  

 طُلُ باحلاِل من الفاعِل      : فإن قلتبله       يالفاعِل على ِفع تقدمي ه ال جيوزفإن ،   وجيوز ،

  . مي احلاِل عليهتقد

  قلت :     فيه ِخالف فلذلك          )٢(قد ذُِكر ،فرصللعامِل يف الفاعِل الت ضره عمث إن ، 

   )٣(. تقدمي الفاعِل ِلما ذَكَرته يف باِب الفاعِل، وإمنا مل يجز معموِله/  ب٨٦/تصرف يف 

، فإنك تِجد يف النفِْس نبـوةً        بويهوالذي يظْهر ِعند مذَاِق االستعماِل مذهب سي      

 نٍد: ِلِمثِْل قوِلك ًقاِئمة تررواِزه معلى ج صن كيسانَ قَد وِإنْ كان ابن ،.  

 سيبويه مبثَِل قوِله تعاىل فما يص: فإنْ قلت عن :﴿ !$tΒuρ y7≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 
Ä¨$¨Ψ=Ïj9﴾)لطويل من ا: [ ، وقول الشاعر )٤ [  

  مقِْسِمين رِقيبـيِميناً وفَوق ال               مشعريِن وزمزم ـحلَفْت هلا بال

  )٥(يب ـيباً إنها لَحبـي حِبـإل               ِئن كَانَ برد املاِء حرانَ صاِدياًلَ

  قلت :أم      جاجقالَ الز ((حالٌ من الكاِف يف      )) كافَّةً((: ا اآليةُ فقَد    اكسـلْنأَر((  ، 

وما أَرسلْناك إال جاِمعاً للناِس     : ، واملعنى    رجلٌ راِويةٌ : وعلى هذا اهلاُء للمبالَغِة كقوِلهم      

   )٦(. يف اإلبالِغ واإلنذار
                                                 

 . ))عديالت((يف األصل )  1(
   .٢٨٦ ، وانظر هذا اخلالف ص )) خالفاً ((يف األصل ) 2(
كـر   إذا ذُ  نه إىل الفاعل عقالً ، وأل     ر إذ كل فعل مفتقِ     ؛  كاجلزء من الفعل   نهأل (( : ]ب١٣ق[قال يف غاية احملصل     ) 3(

الفعل كان الفاعل جيف ذلك الكالم ، وال يتم دونهأًز  (( . 
 . ة سبأ من سور٢٨من اآلية ) 4(
، ٦٢٧بن حزام يف الشعر والشعراء ص        ، ولعروة    ٤٠٠/ ١آليل  ، ومسط ال   ٤٩ ص   انهالبيتان نون بين عامر يف ديو     ) 5(

 ، ولقيس بن    ١٥٦ / ٣ ، واملقاصد النحوية     ٥٢٢ ص   انه ، ولكثري عزة يف ديو     ٢١٨ ،   ٢١٢ / ٣وخزانة األدب   
    .٢٥٥ / ٢ ، والكامل ٦٢انه ص ذريح يف ديو

  . ٥٦٥ / ٣ ، وانظر الكشاف ٢٥٤ / ٤عاين القرآن م)  6(
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ةً عامةً حميطـةً    وما أَرسلْناك إال إرسال   : ، والتقدير     مصدر )) كَافَّةً((: ويف الكَشافِ 

   )١(.؛ ألنها إذا شِملَتهم فقد كَفَّتهم أَنْ يخرج منها أَحد منهم ِبهم

   لُه حاالً من    : فإنْ قلتعجي نقالُ )) الناِس ((مه يبالالِم فإن عنصي فلَه إىل :  كَيسأَر

   . ؟)٣(﴾ حا ِإلَى قَوِمِه ولَقَد أَرسلْنا نو﴿:  ، قال سبحانه )٢(كَذَا

 ى إىل: قلتيف معن لُ الالمجيع .  

وأما البيت  . )) اخلَطَأُ اَألولُ إال باخلَطَِأ الثاين     )٥(لَم يستِو لَه     (( : )٤(وقال يف كشافه  

 كـان أَنْ    لئن:  ؛ ألنه مصدر ، والتقدير       )) برد ((مفعولُ   )) حرانَ صاِدياً  ((، أو أَنَّ    فشاذٌّ  

  . )٦( متعدياً )) برد ((يبرد املاُء حرانَ صاِدياً حِبيباً إيلَّ ، وهذا إمنا يتِجه إذا كان ِفعلُ 

  .  موِضع التبِريِد فَِفيِه ما فيهعرد الشيُء يف نفِْسه وِضهو مصدر ب: وإنْ ِقيلَ 

   لَ   أَ: كان ينبغي أَنْ يقولَ     : فإنْ قلتعجاِكباً ((نْ يا ((  ال    )) راِكبفإنَّ احلـالَ    )) لر 

  . اليكونُ معرفةً كما سيأيت

  قلت :  يف  /  أ   ٨٧/ الالم)) اِخلـةٌ يف         إىل املتقدم    إشارةٌ  )) اكبالرهـا دال أن ،

  َألوهم أنـه     )) راكباً ((أَنْ يجعلَ   :  ، فلو قالَ     )٧(، كَيف وأَنَّ النكرةَ تفِْهم التعدد      اعوِل

                                                 
، وذهـب إىل أن   ٢/٣٣٧ ، وقد رد ابن مالك رأي الزجاج والزخمشري يف شرح التـسهيل     ٥٦٥ / ٣الكشاف  )  1(

وانظر شرح اللمع البن . ل ابن برهان ن العرب مل تستعملها إال حاالً كما قا حال من ارور بالالم ، وأ  )) كافةً((

 .  ١/١٣٨برهان 

  . )) كذي ((يف األصل )  2(

 .  من سورة املؤمنون ٢٣من اآلية )  3(

  . ٥٦٦ / ٣الكشاف )  4(

 . يعين الزجاج )5(

  . ))ه بارداً لَعه جدر وبداًره بدرب يهدر وقد ب(() : برد  ( ٨٢ / ٣جاء يف اللسان )  6(

)7  (موم يعين الع . 
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، فأَراد أَنْ ينبهك على أَنَّ هذا اللَّفْظَ على هيئِة التقَدِم            الجيوز أَنْ يكونَ حاالً منها متأَخراً     

  . على اروِر ال جيوز أَنْ يكونَ حاالً منه

  ] وقوع املصدر حاالً  [:فصل 

   )١(.))ا تقَع الصِّفَةُ مصدراً صدر حاالً كَموقَد يقَع امل  ((

      املصدِر وما أُِخذَ ِمنه نياِبطَةُ االشتقَاقِ  )٢(بر     حاغَ أَنْ ياحٍد منـهما   لَّ كلُّ    ، فسو

كانَ املشتق ِمنه أقْعد من      املُشتق م  )٣(، وإنْ كانَ إقامةُ       صاِحِبه فيما هو لَه يف اَألصلِ      حملَّ

 ،  ه املالزمةُ طُر ش ازجمـ ، وال   عكسٍ  من غريِ   األعم ستلزم ي  األخص  أنَّ ةَ؛ ضرور  العكس

ياماً ، ومن وقـوع      قِ مقُ: م قائماً ، والتقدير     قُ: هم   قولُ  األعم  موقع خص األ  وقوعِ نفِم

األعمموقع راكضاً: أي ، أتانا ركضاً : هم  قولُ األخص .  

   فإنْ قلت :   قُوعى ورن   فاِت أَكثَرالص اِدِر موِقعكِْس    املصِه   ،   من العِإلَي ترا أَشوم

أكثَر ِن األعمبه ع زوجِضي أَنْ يكونَ التقْتي ِلَألعم الزمِة اَألخصِة مِشد ِمن .  

  له ما  : قلت ضرفِة ِمن املب    عالص قَامِر مدِة املصك يف ، ولـيس كـذل   الَغِة يف إقام

،  ، كيف وأَنَّ اإلرادةَ باَألعم اَألخص يف تقديِر الِبناءِ         ، وأَخذَ ذلك ِبضبِعِه مترقِّياً     عكِْسه

وقَد قالَ عيسى بن عمر يف نحـِو قـوِل          .  هم بالِبناِء أَعنى   وعكِْسه يف تقديِر اهلَدِم ، و     

  :  مرقِّصِة البِنها ِعند ترِقيِصهـال

                                                 
   :ه م قائماً ، وقوِلقُ: يف قوهلم  ((:  نصه  ، ومتام٩٦املفصل ص )  1(

  ))الِم وال خارجاً من ِفي زور كَ..............                       .......

ـ   ه مشافهةً ، وأتيت   مت، وكلَّ  فاحاً وكِ ياناً ولقيته فُجاءةً وعِ   راً ، ه صب تلْتقَ: وذلك      ه ركضاً وعـ  د واً ومياًش  ،

وأخذت  عنه س وليس عند سيبويه بقيـاٍس ،       ، وكذلك البواقي    ناً ومفاجئاً ومعايِ  مصبوراً: ، أي   عاً  م ،

  . )) عليه الفعلُ  ما دلَّ يف كلِّرعةً ، وأجازه املربدوسأتانا رجلَةً  : نكروأَ

  . )) منها ((: يف األصل )  2(

 . )) إقامة إقامة ((يف األصل )  3(
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  قُم قَاِئما قُم قَاِئما

  لَِقيت عبداً ناِئما

  )١( وعشراَء راِئـما

ـ )٢( رِئمِت الناقَةُ ولَدها ِرئْماناً:  من قوِلهم )) الراِئم (( و ـ تبـ  ، إذا أَح إنَّ  : ه 

  ابِتصقوِله تعاىل      )٣(احلاِل/ ب٨٧/ على   )) قائماً ((ان دعلى ح ، :﴿ أَرـاِس     وِللن اكـلْنس

  نصباً علـى     )) رسوالً ((، وجيوز أَنْ يكونَ      متعلِّقاً باحلالِ  )) للناس (( ، وكَونُ )٤(﴾  رسوالً

  . إرساالً: ، أي  املصدِر

    بصن قِْبحتارباً :   يف    )) ضارٍب ((وقد اسه ضتبراِت الفائدةِ ، على احلاِل لِ    ضفَو  ،

 ولو قُلْت  :ضارباً اض لُه حاالً على تقديِر        ِربعج ازِدمياً : ، جتسم ِرباض    داً : ، أَيِريم

  . اسِتدامةَ الضرِب 

كِْثروا الفَساد وال ت:  فاملراد)Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ﴾)٥ ﴿: وأَما قولُه تعاىل

  . ، كما أَنَّ أَصلَ الفساِد كذلك ساِد مطْلُوب العدِم؛ َألنَّ إكثار الفَ يف حالَِة اإلفْساِد

   بصن ِسبقاِئماً  ((ون قُم ((     ِر إىل أَيب العباسعلى املصد )سـيبويه     )٦ بوهو مذه ،

، )١( عيسى بـِن عمـر        وأَما نصبه على احلاِل فرأْي     . )٨(ما نقَلَه اَألعلَم عنه       يف )٧(أَيضاً  

                                                 
  يدعو البنه يف    ، ولرجلٍ  ١٨٤ / ٣ ، واملقاصد النحوية     ١٠٥ / ٢رب يف أمايل ابن الشجري      الرجز المرأة من الع   )  1(

  . ٣٩٣ / ٢ ، والدرر ٢٠٨ / ٥ ، وبال نسبة يف اهلمع ١٠٣ / ٣صائص اخل
 ) . مأر( ، وما أثبته من الصحاح )) رمياً ((يف األصل )  2(
، ١٧٧ / ١ ، والكامل    ٣١٣ / ٤ ،   ٢٦٩ / ٣ملقتضب   ، وا  ٣٤٦ / ١ ى بن عمر يف كتاب سيبويه     انظر رأي عيس  )  3(

  . ٣٨٤ / ١  لألعلم والنكت٢١٩  عني الذهبحتصيل ، و٢٣٩ / ١بويه البن السريايف وشرح أبيات سي
 .  من سورة النساء٧٩من اآلية )  4(
 .  من سورة العنكبوت ٣٦من اآلية )  5(
 ٣٨٤ / ١ ، والنكت لألعلم     ١٧٧ / ١ ، والكامل    ٣١٣ / ٤ ،   ٢٦٩ / ٣ انظر املقتضب     .هذه النسبة صحيحة  )  6(

 . 
  . ٣٤٦ / ١الكتاب )  7(
  . ٣٨٤ / ١النكت )  8(
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:      على هذا التقـديِر يف قـول الفـرزدق          وال شاهد   قد ذَكَره سيبويه عنه ،      و : )٢(قال

  ] من الطويل[

ي وِإنبر تداهِني عرت ِنيـأَلَم            ِرتاٍج قائـلَب نقَـياِمـماً وم  

على حم رهالد ِتمِلماًلْفٍَة ال أَشس            ِفي اِرجاً ِمنكَالِم وال خ ور٣(ز(  

، ويؤيـده أنَّ    )٤(ج ِمن ِفي زور كَالٍم خروجاً     ال يخر : والتقدير على رأَي سيبويه     

  طْف((: على قوِله  ))خارجاً((ع ِتم(( ، و    )) ال أَش تمال أَش ((   جواب))لْفٍةعلى    ))ح واملعطوف ، 

  . اً ِليدلَّ على الِفعلَ احملذوِف الذي ناب منابهاجلَواِب جواب ، فالالئق أَنْ يكونَ مصدر

 ؛ ألنـه    )٦( ، فبِعيـد  )٥( عاهدته غَير شاِتمٍ  : ، أي    حالٌ )) ال أَشتم  ((:  ومن قال 

ه ، ولَِكن  ، وجيوز على هذا أَنْ يكونَ حلَف وهو غَير شاِتمٍ          يكونُ قَد ذَكَر احمللوف عليه    ال

 نمال ي     ،دعيف ما ب ِتمشأَنْ ي لُ   ععا جوأم)) ِتمصاِدقاً((يف موضِع    ))ال أش((
 فأَبعد؛ إذْ ال يدلُّ     )٧(

  .أَ ذلك من مذهِب عيسى بِن عمر، وإنما نش على أنه عاهده يف حاِل ِصدِقه )) غري شاٍمت((

                                                                                                                                           
  . ١٧٧ / ١ ، والكامل ٣١٣ / ٤ ، ٢٧٠ – ٢٦٩ / ٣ ، واملقتضب ٣٤٦ / ١انظر كتاب سيبويه )  1(
  . ٢١٩يعين األعلم يف التحصيل ص )  2(
 ،  ١٧٦ / ١ ، والكامل    ٣١٣ / ٤ ، واملقتضب    ٣٤٦ / ١وكتاب سيبويه    ،   ٢١٢ / ٢انه  البيتان للفرزدق يف ديو   )  3(

 ،  ٢١٨ ص    عني الذهب  حتصيل ، و  ٣٨٤ / ١ لألعلم    ، والنكت  ٢٣٩ / ١وشرح أبيات سيبويه البن السريايف      
 املـصدر   ه لوقوعه موقـع    ونصب ))وال خارجاً ((:  الشاهد فيه قوله     ((: قال األعلم    . ٥٩ / ٢وشرح ابن يعيش    

  . )) خروجاً  كالٍم زوريعاهدت ريب ال خيرج من ِف:  على مذهب سيبويه ، والتقدير  الفعِل موضعِعاملوضو
  . ٣٤٦ / ١الكتاب )  4(
 ،  ٣١٣ / ٤ ،   ٢٦٩ / ٣ ، واملقتـضب     ٣٤٦ / ١انظر كتاب سيبويه    . هذا رأي عيسى بن عمر وأجازه سيبويه        )  5(

  . ٣٨٤ / ١ ، والنكت ٢١٩ ، والتحصيل ٢٣٩ / ١ السريايف  ، وشرح أبيات سيبويه البن١٧٧ / ١والكامل 
 ))االً كان احمللوف عليه غري مذكور ، وهو قول سيبويه ؛ ألن الثاين إذا جعلته حر واألول أظه((: قال ابن احلاجب )  6(

  . ٣٣٣ / ١اإليضاح 
  . ٥٩ / ٢هذا تقدير ابن يعيش يف شرح املفصل )  7(
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       صعن اِهلجاِء وقَذِْف املُح ابت نناِتيقولُ هذا ِحي        نـياَهللا على ذلك ب دوعاه ،

  . باِب الكعبِة ومقَاِم إبراهيم عليه السالم/  أ٨٨ /)١(ِرتاِج

،  حمبوساً: أي   )) قَتلْته صبراً : وذلك   ((:  أَخذَ يف تمثْيِل وقُوِع املصدِر حاالً فقالَ       مث

مل يتوسـطْ   :  أي   )) وِعياناً وِكفَاحاً  ((،    معرفةُ ذلك  مل تتقدم  ، بغتةً:  أي   )) ولَِقيته فُجاَءةً  ((

   ، رتسما ما يهةً  ((  و بينافَهشه متواً    (( ، و  )) كَلَّمدياً وعشكْضاً ومه رتي((، و  )) أَت   ـذْتأَخ

: ، فقال    ه، مث قدره مبا يقع حاالً بنفس       ، وال بواسطة مناولة    ال إجازةً : أي   )) عنه سماعاً 

يـنِني   مب )٢(واَألحسن أَنْ يكونَ اِملثَاالِن اَألِخيـرانِ     ،   )) مصبوراً ومفاِجئاً ومعاِيناً   ((: أي  

 قَدمته ِمن أَنَّ حالَ الفاعِل ينبغي أَنْ تِليه إال أَنْ يعلَم أَمر             للمفعوِل ِمثْلَ اِملثَاِل اَألوِل ؛ ِلما     

ذلك .  

)) إنَّ املصدر هنا يف موِضِع فاعٍل إذا كانَ حاالً         (( : سيبويه   وقولُ
، محمولٌ على   )٣ (

،  ال علَى أنه إذا كانَ موِضع فاعٍل يكونُ حاالً من             تأويِل املصدِر باسِم الفاعِل واملفعولِ    

  . املفعوِل أَو أنه حالٌ ِمما ظَهر فيه اَألمر أنه له

 مصدٍر يوضع   )٤(ولَيس كُلُّ    ((:  ؛ ألنه قال     )) ياٍسولَيس ِعند سيبويه ِبقِ    (( :وقولُه  

أَتانا سرعةً وال أَتانـا     : أال ترى أنه ال يحسن أَنْ تقُولَ         ((:  ثُم قالَ    )٦( ))  املوِضع )٥(هذا  

)) سقْياً وحمداً  : ، كما أنه ليس كُلُّ مصدٍر يستعملُ يف بابِ         رجلَةً
ـ  ((، و   )٧(  يف  )) ةًرجلَ

 . عِجالً:   يف معىن)) سرعةً ((، و  ؛ ألنَّ اإلتيانَ يكون مشياً وركوباً راجالً: معىن 

                                                 
الباب املغلق ، وعليـه     : تاج  الر: تاج الكعبة ، ويقال      العظيم ، ومنه رِ    الباب: اج  تالر) : تج  ر( جاء يف الصحاح    )  1(

 . باب صغري 
  . ))ناً عاي م(( و ))أً فاج م((:  فيكونان ))ناً عاِي م(( و ))فاجئاً  م((يعين )  2(
  . ٣٧٠ / ١الكتاب )  3(
  . )) موضع ((هنا يف األصل زيدت كلمة )  4(
  . )) هذا هذا ((يف األصل )  5(
  . ٣٧٠ / ١الكتاب )  6(
  . ٣٧١ / ١السابق )  7(
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ِفعِل  يعين أنه مهما كان لل     ))  العباِس يف كُلِّ ما دلَّ عليه الِفعلُ       )١(] أبو[ وأَجازه   ((

ومأْخذُ اِخلالِف أَنَّ وقُوع    .   له مبا ورد عنهم    سام إليه صح نصبه إحلاقاً    الذي اقترنَ به انقِ   

ضِحك :  أِبي العباِس جيوز    فَعلَى رأْيِ  .املصدِر حاالً هلْ كَثُر كَثْرةً تسوغُ القياس أَو ال ؟         

ك ، وأَكَلَ مشياً ؛ َألنَّ الضحِ      اًأَتى ضحِك  ، ومل يجز     ، وأتى عدواً   ، ومشى هرولَةً   تبسماً

إنَّ مذْهب أيب العباِس    : السرياِفي قالَ   /  ب ٨٨/واملشي ليس من اِإلتياِن واَألكِْل على أَنَّ        

، وأَركُض   أَتيته أَمِشي مشياً  : والتقدير  ،  انِتصاب هذه املصاِدِر على إضماِر ِفعٍل يواِفقُها        

واً   كْضاًردو عدٍب على احلالِ        ، وأَعصِضِع نوالُ يف ماَألفَع ٢(، وِتلْك(   ِبضـ ويف املقُت)٣( 

ايف أنه لو انتصب على      السري )٥(ـ ورده  )٤(، وقد قالَ الزجاج ِبهذَا       أَنَّ نصبها على احلالِ   

  :  ، كما جاَء ٍع ماصدِر لَجاز وقُوعه معِرفَةً يف موِضامل

  )٦(........................ ...........           ..راك أَرسلَها الِع..

                                                 
  . ٣١٢ / ٤ ، ٢٦٩ – ٢٦٨ ، ٢٣٤ / ٣ ، وانظر رأيه يف املقتضب )) املربد (( : ٩٧يف املفصل ص )  1(
 .  ب ٧٨شرح كتاب سيبويه لوحة )  2(

 قـد  نه ؛ أل ، فيكون حاالً  هدس م دسادر ما يقع يف موضع احلال في       ومن املص  (( : ٢٣٤ / ٣قال املربد يف املقتضب     )  3(

جئته :  ، وكذلك     أو مصرباً  صابراً:  ، إمنا تأويله     قتلته صرباً : ناب عن اسم الفاعل ، وأغىن غناءه ، وذلك قوهلم           

مفالتقدير  . جئته ما شياً : ن املعىن    ؛ أل  ياًش :أمشي ميَءياًشعلى ِف ، واملصدر قد دلَّالٍت على حا ؛ ألن ا ـ ع ه ِل

 ، فهذا جيـد ؛   ، ولكن جئته سعياً جيز ؛ ألن اإلعطاء ليس من ايءِ   مل ه إعطاءً جئت: ولو قلت   . من تلك احلال    

 قال اهللا عز وجل       يكون سعياً  يَءألن ا ، :﴿  عاد ا   ثُميعس كأِْتيني نوانظـر  .  ))] سورة البقـرة  ) ٢٦٠([  ﴾ ه

  . ٣١٢ / ٤ ، و ٢٦٩ – ٣/٢٦٨

  حمـذوفٍ   لفعلٍ  مطلقاً  املصدر مفعوالً  ب يعرِ أنه وقد جاء يف كالمه عبارتان قد يفهم منهما          ((:      قال الشيخ عضيمة    

: ٤/٣١٢ وقال يف    ))أمشي مشياً :  ، فالتقدير  جئته ماشياً :   ؛ ألن املعىن   ياًش وكذلك جئته م   (( : ٢٣٤ / ٣قال يف   

))  ـه  فالعبارتان صدرمها يفيد    )) جاء زيد ميشي مشياً   :  ألن تقديره     ؛ شياً ، إمنا معناه ما    شياً م  جاء زيدأنعـرب   ي

 . ٤/٢٣٥هامش املقتضب . ))، وعجزمها يفيد أن املصدر مفعول مطلق لفعل حمذوف ٍف بتأويله بوصاملصدر حاالً

  . ٧٠ / ١معاين القرآن )  4(

 .  إضمار أفعال  انتصاب هذه املصادر على :أي)  5(

 . سيأيت بتمامه ص )  6(
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 نص ها على املصدِر بالفعِل املذكورِ    واختار؛ لِ  بحو       موِع نا فيها من بياِن الن :جر ع

، وهو  )١(، فلم يتصرف فيها    لقياِسفَةٌ ل اِم التنكِري فيها بأنها خمالِ    ِتزالقَهقَرى ، وأَجاب عن ال    

عيفوِع ليس، فإنَّ  ضللن ناملبي ماِعاملصدراِلفاً للقياِس  موقوفاً على السخوال م ،  .  

  :  فحاِصلُ اِخلالِف ثالثَةُ أَقْواٍل

  . ها على احلالأَنَّ نصب:  أَحدمها

  . ِسهاعلى املصدِر ِلِفعٍل مقدٍر من ِجن: والثاين 

إنَّ نصبها على   : ، وِقيلَ  ؛ ألنه بيانٌ ِلنوِعه    على املصدِر بالفعِل املذكورِ   : والثالث  

، ال أنه وِضع املصدر موِقع      )٢(أَتيته ذا مشي  : احلاِل على تقدير حذِف مضاٍف كَأنه قالَ        

   .)٣(، وفيه ركَاكَة   الشيخ ، كما هو رأْياسِم الفاعِل

  ] من الرجز: [وأَنشد سيبويه للعماينِّ الراِجِز

 ـكاً وفَرضالَت سمـإذا أَكْ

  )٤( هبت طُوالً وذَهبت عرضاذَ

  بصضاً   ((  و    ))ًًًًًًًًطُوالً ((فَنرع((      سيبويه  دعلى احلاِل ِعن  )ِريضاً : ، أي   )٥الً وعطَِوي  ،

   املرب دييِز ِعنم٦(ِد  وعلى الت( َوِقيل ،  :     سيبويه قالَه األعلم دعلى التمييِز ِعن)والتقـدير . )٧ :

                                                 
  . ٦٠ / ٢ب ، وانظر شرح ابن يعيش ٧٨شرح كتاب سيبويه لوحة )  1(

  . ٣٣٤ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  2(

  . ))ركه ((يف األصل )  3(

)4  (   ٢٨٢ / ١  لألعلم  ، والنكت  ١٣٤  عني الذهب  حتصيل ، و  ١٦٣ / ١يف كتاب سيبويه    مان  الرجز لرجل من ع  ، 

نوع  :  ))الفَرض((و) .فرض   ( ٢٠٦ / ٧ ، واللسان    ٣٥٧ / ١وبال نسبة يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف         

  ).فرض(القاموس احمليط . من التمر 

  .٣٥٨ ، ٢٦٥ / ١ ، وانظر شرح أبياته البن السريايف ١٦٣ / ١الكتاب )  5(

  . ٢٨٢ ، ٢٨١ / ١  لألعلمانظر النكت)  6(

  . ٢٨٣ – ٢٨١ / ١سابق ال)  7(
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، والطُّولُ والعرض هنا ِكنايةٌ عن       آل ِشبعاً م، وت )١(] اتسعا: أي[،   ذَهب طُوِلي وعرِضي  

رهوِقيِق جحِده فهما يف التسةً عن  مجيِع جارا يف اللَّفِْظ ِعبِل، وإنْ كانالِفع .  

من الكامل: [ه قولُ جريٍر ونظري [  

  )٢(دورا الً وص ذَهبن كَالِكحتىمشق اهلَواِجر لَحمهن مع السرى         

عبر سيبويه عن نصِب     ((:  قال األعلم    . ))صدوراً((  و    ))ِكالًكَال((فَنصب  /  أ ٨٩/

 ِلما بني التمييِز واحلاِل من املناسـبِة بوقُوِعهمـا           ؛ اِلهذا ونحِوه على التمييز ِبِذكِْر احل     

: ، وتبييِنهما للشيِء املقصوِد من النوِع أو النصبِة كما فَعـلَ يف              نِكرتني بعد تماِم الكالمِ   

 والنصِب  ؛ ألنه جرى يف التمييزِ     ، وإنما هو متييز     حاالً  )اخلَز( ، فسمى    هذه جبتك خزاً  

جاِريتك :  ، كما تقولُ   جبتك خز :  ، وذلك أَنك تقولُ   هذه جاِريتك منطَِلقةً     : مجرى

هذه جاريتك ، ثُم تميز ِجـنس اجلُبـِة         : كما تقول   ،  هذه جبتك   :  ، ثُم تقولُ   منطلقةٌ

،  هذه جاريتك منطلقـةً   :  فتقولُ،  ز ِنصبةَ اجلاريِة    هذه جبتك خزاً ، كما تمي     :  فتقولُ

، تِريد ذَهب ظَهـره     )٣(، وتغير وجهاً وحسناً    ذَهب زيد ظَهراً وصدراً   :  وكذلك تقولُ 

 ، فتنِصب هذه اَألعـضاَء علـى        مث تشغلُ الِفعلَ باِمسهِ    )٤(، وتغير وجهه وحسنه    وصدره

، فتنِصب هذه الصفاِت الشِتغاِل  ، وانطَلَق راكباً ذَهب زيد مسِرعاً: ، كما تقُولُ التمييِز 

، فلما كـانَ التمييـز       ، ولو أُخِلص هلا الِفعلُ الرتفَعت به       الِفعِل باالسِم املذكوِر قَبلَها   

  .ن التمييِز باحلاِلواحلالُ مبرتلٍة واحدٍة يف هذه اَألشياِء عبر سيبويه ع

                                                 
  . ١٣٤تتمة من التحصيل )  1(

 عني  ، وحتصيل ٢٦٥ / ١، وشرح أبياته البن السريايف      ١٦٢ / ١، وكتاب سيبويه    ٢٢٧ ص   ديوانهالبيت جلرير يف    ) 2(

 .  ١/٢٨١  لألعلم، والنكت١٣٢ صالذهب

  .)) سماً ِج((  عني الذهبحتصيليف )  3(

  . )) جسمه ((يف التحصيل )  4(
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              لُحـوم ـى ذَهبـتِر يف اهلَواِجِر والليِل حتيالس وبؤاها دضواِحلَ أَنر فصو

 ، واِحـدها كَلْكَـلٌ      )٣(دور الص :)٢( )) الكَالِكلُ ((و  .  ونحلَت )١(كالِكِلها وصدورها   

، أَو أنه على     ، فلذلك ذَكَره مع الصدرِ     ، وكأنه أراد هنا بالكَلْكَِل أَعلَى الصدرِ       وكَلْكَالٌ

   .)٤( )) اخلفيف اِجلسِم:  ، واملمشوق   أَذْهب لَحمهن)) مشق ((، ومعىن  التوكيِد

  ]احلال امساً غَير ِصفٍَة وال مصدٍر[: فصل 

   )٦(.ذا الباب يف ه)٥(واالسم غَير الصِّفَِة واملَصدِر مبنزلَِتهما /  ب٨٩/

ـ       النحاِة أَنَّ احلالَ شرطُها أَنْ تك       لَما التزم جماعةُ   ق شتونَ مشتقَّةً أَو يف حكِم امل

، وحـق    ، واجلواِمد على اُألموِر الثاِبتةِ     نظراً إىل أَنَّ املشتق هو الدالُّ على املعاين املنتقلةِ        

 أَولُـوا  ـ مل يجز   ، ، أو قصرياً جاءين زيد طويالً:  قلت ةً حتى لواحلاِل أَنْ تكونَ منتِقلَ

 )٧(هـذا بـسراً      ((: ، فقَالُوا يف نحِو      ، وإنْ أَفْضى إىل ضرٍب من التكَلُّفِ       غري املُشتق ِبهِ  

 رطَباً ، ويف هذا مـن       هذا منتِقالً بسراً أَطْيب منه منتِقالً     : إنَّ التقدير    : )) أَطْيب من رطَباً  

كُلُّ ما دلَّ على هيئٍة لوقُوِع الفعـِل        :  ، والوجه أَنْ يقالَ    التكَلُِّف ما ال يخفَى على الناقدِ     

  . ، وهيئَةُ البسِر تِصح للتقييِد وكذلك هيئَةُ الرطَِب صح أنْ يقَع حاالً

                                                 
  .)) الصدر ((يف األصل )  1(

  .)) الكلكل ((: يف األصل )  2(

  . )) الصدر ((: يف األصل )  3(

  . ١٣٣ – ١٣٢التحصيل ص )  4(

 . واملراد مبرتلة الصفة واملصدر)) مبرتلتها ((يف األصل )  5(

بر قفيزين وصاعني ، وكلمته     جاء ال وهذا بسراً أطيب منه رطَباً،      : تقول   ((: ه  ومتام نص  . ٩٧املفصل ص   ) 6(

 .)) ه باباً باباً ودرمهاً ، وبينت له حساب، وبعت الشاء شاةً فاه إىل ِفي ، وبايعته يداً بيد

 . ولعله سهو من الناسخ ).طيبا(هنا يف األصل زيدت كلمة ) 7(
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 واملعنى يف هـذه      ،  أو بستاناً  )١(] حديقةً[ا  هذه األرض داراً أحسن منه    :  وتقولُ

 )٢( ]معنـى [اِمد قد يِجـئُ يف      ر أنَّ اجل  ِك ، على أنا ال نن     اهلَيئَِة أَحسن ِمنها يف هذه اهلَيئَةِ     

قته يف إفادِته املعىن القَاِئِم بالذَّاتِ          املُشرأَم روذلك إذا ظَه ،      ى كأَنَّ الذَّاتتيف  ، ح وقعت

 ، ومررت    ، يف معنى جِريءٍ    مررت برجٍل أَسدٍ  :  داللِة اللَّفِْظ على وجِه التبِع حنو قوِلك      

بـاب   ((، وسيمر ِبك نظري هذا البحـِث يف         )٣(، أو خِشنٍ   ، يف معىن حزنٍ    بقاٍع عرفَجٍ 

  .  إنْ قَدر اهللا سبحانه)) الصفَِة

م به يف هذا الفَصِل بيانُ العامِل يف هذه احلاِل أَهو اسم اإلشارِة             وما يجب االهتما  

  أَم غَيره؟ 

هذا إذا كانَ أو إذا     : ، والتقدير  التامةُ مقَدرةً ) كانَ(العاملُ فيه   : قالَ قوم   : فنقول  

   )٤(. وِجد بسراً أَطْيب منه إذا وِجد رطَباً

 فإنْ قُلْت : ِةِلماِقصوا عن تقديِر النعنت؟ ام.   

/  أ ٩٠ /، ولو كانَ خرباً للناِقصِة جلاَء معِرفةً       ألنها ال يلْزم معها تِنكير اخلَبرِ     : قلت  

  . يف موِضٍع ما

   راً   : فإنْ قُلْتمِنه تإليه حالةَ كَو ارشطَـبِ ، فقد يالر يقَلَ عن حالَتوحينئٍذ قد انت 

  والبسِر؟ 

 بـ : قلت رإذْ(هو حينئٍذ مقد .(  

                                                 
 .مطموسة يف األصل)  1(

 .تتمه يقتضيها السياق)  2(

وانظـر   . )) ٍن وخشِ جاٍف:  ، أي    هلُّ كُ  عرفجٍ  مررت بقاعٍ  (( : ٢٧٢ / ٣ اخلصائص    ويف )) حسن   ((يف األصل   )  3(

 ) .عرفج ( اللسان 

املقتـضب  انظر  . هذا مذهب املربد وابن السراج والزجاج و السريايف والفارسي يف حلبياته ، وبه قال ابن يعيش                 )  4(

-١٧٦ ، واملسائل احللبية     ٣٧ ق ٢يبويه ج  ،وشرح السريايف لكتاب س    ٢٢٠ / ١ ، وأصول ابن السراج      ٣/٢٥١

  .٦٥١ / ٢، والتصريح  ٣٥ – ٣٥٣ / ٢ ، واالرتشاف ٦١ -٦٠ / ٢ ،  وشرح ابن يعيش ١٨٠
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 ؟: فإنْ قُلْت ِصبكمعناه إذا ن ِفعى فيما إذَا رِل املعنه.   

  ؛ ال: قلت   ملْزإلي      إذْ ي احلاالنِ      حينئٍذ أنْ يكونَ املشار له تاِنك تتلْ هو    ه مما ثَبب ،

   ِبمثَابِة قوِلك :   هِمن ريلٌ خجأَةٌ هذا ررام       سه ِدبِمن بلٌ أَطْيسيف      ، وهذا ع تبـصولو ن ،

 لْتِف)١(هذا َألحصعلى الو فْعاجلملِة الثانيِة ر وموِضع ، .  

 احلاِل ؟ : فإنْ قلت فما صاحب  

 إىل املشاِر إليه: قلت ِر، وهو عائدمع الفعِل العامِل املقد مريالض .  

  .)٣(هذا مذْهب سيبويه : )٢(قال السريايف

    أبو علي الفارسيوخالف    رٍ  ((العاملُ يف   : ، وقال     يف اختياِره هذا املذهبـسب (( 

، وحملَ كـالم      من التقدير  )٤(، فكان أَولَى   اسم اإلشارِة ؛ ألنه مذْكُور صاِلح أَنْ يعملَ       

  . )٥( يريد تعريف العامِل ما هو، ال أنه سيبويه على إرادِته بيانَ معنى الكالِم

   فإنْ قُلْت :   بصني طَباً ((فَِبمِبه     )) رصاإلشارِة صاِلحاً ِلن ؟ إذْ تستحيلُ    وليس اسم

  . اإلشارةُ إليه دفْعةً واحدةً يف هاتني احلالني

 قلت : هدالعاملُ فيه ِعن)) ب٦( )) أطي( .  

                                                 
 ، وشـرح    ٢٢ / ٣ ابن الشجري     ، وأمايل  ٢٢٢ ، واإليضاح العضدي     ٢٢٠ / ١ األصول    انظر  .لُ ال يتحو  نهأل)  1(

  .٦١ / ٢ابن يعيش 

  .٣١ ق ٢شرح كتاب سيبويه ج )  2(

هـذا  : ا أحوال تقع فيها األمور ، وذلك قولك         نه هذا باب ما ينتصب من األمساء والصفات ؛ أل         ((:  سيبويه   قال)  3(

 ، وإمنا قال الناس هـذا       الً مستقب  ، فإن شئت جعلته حيناً قد مضى ، وإن شئت جعلته حيناً            باً منه رطَ  طيبأبسراً  

ا كان ذا معنـاه أشـبه       مفيما مضى ؛ ألن هذا لَ     ) إذ كان   ( ستقبل ، و    فيما ي ) إذا كان   ( منصوب على إضمار    

 ،  ٣٤٥ – ٣٤٤ / ٢وانظر شرح التسهيل البن مالك       . ٤٠٠ / ١ الكتاب   ))عندهم أن ينتصب على إذا كان       

  . ٦٥٠ / ٢والتصريح 

 .))أول((يف األصل )  4(

:  ، والتقـدير     ر مضم لٌع العامل يف احلال فِ     إىل أنّ  ٢١٤ / ١ ، وذهب يف التعليقة      ١٧٨ – ١٧٦املسائل احللبيات   )  5(

 .هذا إذا وقع أو إذا يقع

 .١٧٨املسائل احللبيات ص )  6(
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 جعلْهفِل: فإنْ قلتي لَم راً (( عاِمالً يف مس؟ )) ب .  

عليه معمولُه       :  قلت ممِل إذا تقدالع ِعيفلَ ضوا       َألنَّ أَفْعـزِجي١(، ولذلك مل ي(:     

  . )٢(]عليه [عولُ يف شذوٍذ ال ي، إالّ)) أَنت ِمني أَفْضلُ ((

 ِر ق:  فإنْ قُلْتإىل عامٍل يف الظَّرِف املقد حمتاج تبل فأن)) بأَطْي (( .  

 العاملُ فيه : قالوا : قلت)) بأَطْي ((
)٣( .  

 ِف واحلاِل: فإنْ قلتلْ يف الظَّرمعفَلْي .  

  جماالً من احلاِل         : قلت عسأَو أَنَّ الظرف مقد قالَ    )٤(]أبا علي [على أَنَّ   ،  قد تقد  :

، فإنه أقوى من     ا فيه من معىن الفعلِ    مِل) أَفْعلُ ( أَنْ يكونَ العاملُ يف احلاِل املتقدمِ      )٥(جيوز

 ، ويشِبه  ؛ ألنَّ لفظَه مأخوذٌ من لَفِْظ الفعلِ       ، واجلار وارورِ   معىن الفعِل يف اسِم اإلشارةِ    

،   ، وهذا القولُ هو املختـار      )٧(]احلَدِث[ على   )٦(] يف الداللَةِ  [أمساَء الفَاِعلني واملفعوِلني  

الصوِر ما إذا مل يكن يف الكالِم       /  ب ٩٠/ِإذْ من جملَِة     ؛    العملَ السِم اإلشارِة باِطلٌ      فإنَّ

)) شاًِبرشتزيد متعمماً أَحسن منه م     ((:حنو،  اسم إشارٍة   
    فَِقيهـاً أَفْـضلُ منـه        عمرو ((و)٨(

، )) ثَمرةُ نخلَيت بسراً أَطْيب ِمنها رطَباً      (( : وتقولُ حالةَ كَوِن نخلَِتك غَير مطِْلعةٍ     . )) طبيباً

                                                 
  .))يف((هنا يف األصل زيدت كلمة )  1(
 .بياض يف األصل)  2(
  .١٨٠ – ١٧٩قاله أبو علي يف املسائل احللبية ص )  3(

 ذهب املـازين    ((:  ، وقال أبو حيان      ١٨٢ – ١٨٠ملسائل احللبية ص     يف ا  مضمون هذا القولِ  وبياض يف األصل ،     )  4(

 التفضيل هو العامـل يف احلـالني ،   روف إىل أن أفعلَ، وابن كيسان ، وابن جين ، وابن خوالفارسي يف تذكرته   

سب هذا   ، ون  )) منه   (( حال من الضمري يف      ))  رطباً (( ، و    )) أطيب   (( حال من الضمري املستكن يف       ))  بسراً ((فـ

  .٦٥٠ / ٢نظر التصريح  ، وا٣٥٤ – ٣٥٣ / ٢ االرتشاف ))إىل سيبويه ، وهو الذي خنتاره 

  .)) حنوا ((يف األصل )  5(

 .تتمة يقتضيها السياق )  6(

 .بياض يف األصل )  7(

  .)) دلَّو، م ِبو الثَّبده: شبر الش(() : شربش ( يف القاموس احمليط )  8(
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لصورِة بطَـلَ يف    ، وإذا بطَلَ عملُ اسِم اإلشارِة يف هذه ا         إشارةَ ثَم ؛ إذ ال مشار إليه      وال

  . ؛ َألنَّ املعنى واحدمجيِع الباِب

 ال يكونُ العاملُ : فإنْ قلت امل)١(فِلم ؟ يف احلاِل الظَّرف رقد.    

 له من عامٍل فما ذلك العاملُ ؟ : قلت دالب فألنَّ ذلك الظَّر.  

   يقولُ    : فإنْ قلت نم داإلشارِة يقولُ       : ِعن ه العامـلُ يف    : العاملُ يف احلاِل اسمإن

  . الظَّرِف أيضاً

 ه: قلتادفَس تنيأَنْ يكونَ العاملُ  قد ب نلَ (، وتعيفِْضيِل)  أَفْعالت .  

 لوجب أَنْ يكونَ اإلخبار عن الذَّاِت مطْلَقاً      )  هذا (لو كانَ العاملُ     ((:قال شيخي   

هذا قائماً   (( :ِجب تقييد اخلرب بدليِل قوِلهم       َألنَّ تقييد املشاِر إليه باعتباِر اإلشارِة ال يو        ؛

 ذلك وجـب أَنْ     )٢(ِت املشاِر إليها ، وإذا ثَبت        باُألبوِة وقع مطلَقاً عن الذا     ، فاخلرب ))  أَيب

إذْ ؛  هذا أَطْيب منه رطَبـاً      : ، فكأَنك قلت     يكونَ اخلرب ِبأَفْعلَ وقع عن املشاِر إليه مطْلقاً       

                ـتاإلشارِة باعتباِر اخلِرب على سواٍء ، وإذا ثَب ها إذا كان العاملُ اسممداحلاِل وع جودو

 ى ذلك فَساملعن شيئاً على نفِسه من غِري تقييٍد لـه مبـا حتـصلُ بـه                  د لْتفَض ك؛ ألن

))األفضليةُ
  .  ال يكونُ فَاِضالً على نفِسه إال بالنظِر إىل أحواٍل تعِرض له، والشيُء)٣(

] لَ( إنَّ   : )٤(] فإنْ قلتال        )  أَفْع به اجلار تعلَّقه ال يوا على أنصن لَه حنو    قَدذي قب :

   )٥(.زيد منك أَفْضلُ

                                                 
  .))العامل((ألصل يف ا)  1(

 .٣٣٧ / ١ ، وما أثبته من اإليضاح البن احلاجب ))ثبتا((يف األصل )  2(

  .٣٣٧ – ٣٣٦ / ١اإليضاح )  3(

  .)) قوهلم ((يف األصل )  4(

  ،  منك أحـسن   زيد: بدليل امتناع   ،  عليه   ) لَأفع (  معمولُ مال يتقد :  أخرى قالوا    هةٌب وش ((: قال ابن احلاجب    )  5(

 .)) ..إذ العلمل سواه وهذا عندنا غري مستقيم        ) هذا(مل يتقدم احلال ، وإذا مل يتقدم فالعامل         وإذا مل يتقدم منك     

  .١/٣٣٨اإليضاح 
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  ه يف موضعِ      : قلته أنوابليم جسإليه  املضافِ على تقديِر الت    إليـه   ، واملـضاف 

، هو معارض ِبنصهم على أنه يعملُ يف الظَّرِف الذي قبلَه           )١(املضاِف/  أ ٩١/يتقدم على   ال

زيد قائماً كعمـٍرو     ((، كيف وأنه إذا جاز      ))  غداً ٍرو زيد اليوم أَحسن من عم      (( :يف حنِو   

  .   كان أَولَى)) أفْعلَ ((نْ جيوز ذلك يف فَأل، ، والعاِملُ يف احلاِل كاف التشبيِه ))قاعداً 

   به ال يعملُ يف ظرفني        : فإنْ قُلْت قلْحأنْ يعملَ      فالفعلُ الذي هذا م حفكيف ص ،

   .ني ؟ يف ظرفَ)) أَفْعلُ ((

  قلت :   نمضا ت٢(ِلم(   ي األتمن ِجه     ِدهِفيِة الــموِلية واملفْـضِليامفض))  ُـلأَفْع (( 

     يف قوِلك قفَرفيه ما ت عمتلُ على عم   :  فاجفْضي يدٍروز وو      يلُ عليه عمرفْضاجلمعِة ، وي م 

، وهذا معنى قـوِل      وم اجلمعِة أَحسن منه يوم السبتِ     زيد ي : ، فِمن ثَم جاز      يوم السبتِ 

 أيب علي :ه مبننإنلَي٣(ِزلِة ِفع( .  

 يف احلاِل اُألولَـى بالنـسبِة إىل     )٤(ومما يِجب التنبيه عليه أَنّ ذا احلاِل زائد الفَضِليةِ        

  . احلالِة الثانية من غِري عكٍس

   فإذا قُلْت : ه زائداً على             هذا ببِة ِطيِريسه يف حاِل البطَباًً ، فمعناه أنمنه ر براً أَطْيس

طَِبيمن هذا التركيِب ِةحاِل الر ظهرهذا الذي ي ، .  

:  ، وقـالَ بعـضهم        يف موِضِع باِلغاً ذلك    )) وجاَء البر قفيزين وصاعنيِ    ((: وقولُه  

 )١(؛ ألنـه معـروف     ، وحِذف الثَّمن   ، وصاعِني بدرهمٍ    ِبِدرهم جاَء البر قَِفيزينِ  : أَصلُه  

                                                 
بعد تسليمه إمنا كان ألنه يف معىن       ) منك(ألن امتناع تقدمي     ((:  هذا جواب ابِن احلاجب ، وهو لديه أوضح ، قال            )1(

 يف قيام أحـدمها مقـام       ))  زيد أحسن الناس    (( : كقوهلم   )) زيد أحسن منك   ((:  قوهلم   املضاف إليه ، بدليل أنّ    

واليلزم من امتناع تقدمي معموٍل هو كاملضاف إليه امتناع املعمول الذي هو احلال ، مع كون العامل من                  .. اآلخر  

   .١/٣٣٨اإليضاح يف شرح املفصل  . ))املشبهات بالفعل

  .))  تقدم((يف األصل )  2(

  .١٨٠ – ١٧٩املسائل احللبيات )  3(

  .))ة  الفضيل((يف األصل )  4(
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 )٢(جاَءت ِغـرارةُ    : ؛ وِلهذا يقالُ   ، ال بيانُ السعرِ    ، فإنَّ الغرض بيانُ املقدارِ     وهذا غَلَطٌ 

  سنيمِح مائةً وخالقَم   نيأي    ، ومائةً وست ، :       نال الـثَّم ها ذلكنزلَغَ وكيـف وأنَّ    ب ،

! ، وصاعاِن بدرهٍم؟   ، فإنه متى سِمع أنْ يكونَ القَمح قَِفيزاِن ِبِدرهمٍ         التمِثيلَ فاِحش ِجداً  

       عرفمن ال ي هذا كالم ما  ثُمزالقَفَي    وهو مثانيةُ م ، وامل ، كَاِكيك ٣(ثالثُ/ ب٩١:/كُّوك( ،

اثنتـا  : ، والرطْـلُ   رطْـالنِ : مناـوسبعةُ أثْماِن مناً، وال    اًمن: )٤(، والكَيلَجة  كَيلَجاٍت

،  أربعـةُ مثَاِقيـلَ وِنـصف     :  ، واإلستار  إستار وثُلْثَا إستارٍ  :  واُألوِقيةُ،   أُوقيةً   )٥(عشرةَ

،  ِقرياطـانِ  : )٦(، والداِنق  ِستةُ دواِنيق : ، والدرهم    ِدرهم وثَالثَةُ أسباع ِدرهمٍ   : واِملثْقَالُ  

، وهو جزٌء    ِدرهٍم)٨(]ثُمِن[سدس  :  ، واحلَبةُ  حبتاِن: )٧(، والطَّسوج  طَسوجاِن: والِقيراطُ

  . )٩(ِمن مثانيٍة وأَربعني جزءاً من ِدرهم 

، واجلملةُ الثانيةُ    راد مبلَغه ، وامل  ، وصاعانِ  جاَء البر قَِفيزانِ  :  وقد يرفَعونَ فيقولونَ  

  .  ، وفيه ضعف ِلخلُوها عن الواِو يف موضِع احلال) ١٠(امسيةٌ 

يف موِضـِع    )) مشافَهةً (( ، و    )) مشافَهةً (( يف موضعِ  )) كَلَّمته فَاه إىل ِفي   ((:  وقولُهم

  . اسِم الفاعِل كما تقَدم يف املصاِدِر الواقعِة حاالً

 لـ: فإنْ قلت اِصب؟ )) فاه ((ما الن.   
                                                                                                                                           

  .٦١ / ٢قاله ابن يعيش يف شرح املفصل )  1(

 ) .غرر (  الصحاح .)) باً ، وأظنه معرِنب اليت للت الغرائِرواحدةُ : ةُارر الِغ((: قال اجلوهري )  2(

  .)) ثلث ((يف األصل )  3(

  .)) الكيلة (( يف األصل)  4(

  .)) اثنا عشر ((يف األصل )  5(

  .))وانق د ال((يف األصل )  6(

  . ))ب  ، معر دانٍقعبالناحية ، ور: وج س الطَّ(() : طسج ( يف القاموس احمليط )  7(

 ) .مكك ( تتمة من الصحاح )  8(

  . يف الصحاح))  مكك(( و )) قفز ((ه ماديت لِّانظر يف هذا كُ)  9(

  .))  ، أو صاعاِن قفيزاِنهغلَب م((يعين مجلة )  10(
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)) كَلَّمته((: قلت 
)١( .  

 فإنْ قلت :بصني المِر فَعدلَى احلال ؟ أم على املَص؟ ، أَع.   

]  ه معرفةٌ    الواقِع موقِع احلالِ   )٢(]ملصدِر النائِب عن اسِم الفاعِل      على ا : قلت؛ ألن 

  . ، واملعرفةُ ال تقع حاالً

   فإنْ قلت :)) ٣( فَاه(   إىل ِفي((     فْع بعِضهم لهمجلةٌ بدليِل ر )٤(      واجلملـةُ إذا أُِحلَّـت ،

دبه ذلك املفر برعها مبا كانَ يأَيزج دأَح برعلَّ املفرِد ال يحم .  

  ِله يف تقديرِ     : قلتعم إىل جهوجةً ((: الذي أَحافَهشه  )) مبصهم نوالقضاُء    اعتقاد ،

ولـو  ،  فَاه وفَـاي    : ، والذي حملَهم على هذا أنه يف معىن          ِبنصِبه يوِقع يف هذا احملذُورِ    

، وحينئـٍذ يتـِضح معنـى        ِبعت الشاَء شاةً وِدرمهاً   : كما يف   ،  عِطف لَكَانا منصوبِني    

ِد حتى كأنها   ت وقُِصد ِبها معنى املفر    هذه جملةٌ ذُِكر  :  ويِمكن أَنْ يقالَ  .  املصدرية فيه 

تِلب٥ (س (  ِةبساللةَ على النا          الدونلَةَ املفرداِت ، وإذا كانوا بعامم وِملَتفع ،)٦ () نيف )  اب

 مـع   )) اأَفْعلُه باِدي بـد    ((: يف قوِلهم   ) باِدي(و   )) يا ابن عم   (( و )) يا ابن أُم   ((: قوِلهم  

  . )٧(ما حنن ِبصدِده  ، فال بعد يف ، وتنزِلِه منِزلَةَ الكَِلمِة الواحدِة اإلضافِة ِلكَثْرِته يف الكالِم

                                                 
، ١/٣٠٠ ، والتبصرة    ٢٣٦ / ٣قتضب   ، وامل  ٣٩١ / ١انظر كتاب سيبويه    . هذا مذهب سيبويه وأكثر البصريني      )  1(

 ، واالرتـشاف    ٣٢٤ / ٢ ملـصنفه     ، وشرح التسهيل   ٦١ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤١٤ / ١  لألعلم والنكت

  . ٦٠٦ / ٢ريح  ، والتص٢/٣٣٥

  . ٦١ / ٢ ، وانظر شرح ابن يعيش ] أ٤١[تتمة مفادة من غاية احملصل له ق )  2(

  . )) بفوه ((يف األصل )  3(

  . ٣٩١ / ١انظر كتاب سيبويه )  4(

  .)) سلب أنه ك((: يف األصل ) 5(

 . ١٠٤ – ١٠١ ، وانظر ص ))بني  يا((يف األصل )  6(

  .٣٤٠ – ٣٣٩ / ١يف اإليضاح هذا رأي ابن احلاجب )  7(
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من جيعلُ األمسـاَء الـستةَ      /  أ ٩٢/مرفوع جاَء على لُغِة      )١(إنه : ن أَنْ يقالَ  ويمِك

، وإن    االسـتعماِل فواِضـح    )٢(يشاِركْهم أحد يف هذا   ، فإنْ مل     باألِلِف على كلِّ حالٍ   

 فِلم كَهمفعِ    شارمن استثقاِل الر ضرا ع      ِة الفاِء قبموِم ضـ    بالواِو مع لُز عهالَها واهلاِء بد  ،

  تترك يف بعـضِ    ، وكَم ِمن لُغةٍ    ومقارنِة واِو احلاِل ، واستثقاِل اهلاِء اليت هي حرف حلْقٍ         

 ينقُلُ حركَةَ اإلعراِب يف الوقِْف إىل       )٣(، أَال ترى أَنَّ من       الصوِر ِلما يعِرض فيها من الثِّقَلِ     

  ،  وإىل عكْـِسهِ   إىل اخلروج ِمن كَسٍر إىل ضم ،      الساِكِن قبلَها ال ينقُلُ إذا أَفْضى ِبه النقْلُ         

  .  ، إىل غِري ذلك)٤(  ، ومن البطِْءهذا الردُء:  حنو

، )٥ (وقَدروه جباِعالً فَاه إىل ِفي  ، والكوفيون هربوا إىل نصِبه على املفعوِل إلشكَاِله    

جواز كَلَّمته وجهه إىل     )٧(]بإلزاِمهم[ ورد بعض أصحاِبه عليهم      ،)٦(واَألولُ رأْي سيبويه    

) الِعـراكِ ( ال يلْزم عليه ِصحةُ الِقياِس على ما جييُء يف          الشاذُّ :  ولَهم أن يقُولُوا   ،)٨(وجهي

  .  ونحِوه

                                                 
  .)) يه فاه إىل ِفمت كلّ(( :يف قوهلم ) فاه(يعين )  1(

  .))هذه((يف األصل )  2(

  .))ممن((يف األصل )  3(

ـ  مهمـوز ؛ إل     غـريِ  ل باسمٍ وىل أن ميثِّ   ، وكان األَ   ئِْط ، ومن الب   ْءدهذا الر :  أن تقول فيهما     يصحأنه ال   يعين  )  4( م  نه

 ، واالرتشاف   ١٩٩٣ / ٤ ، وشرح الكافية الشافية      ١٧٧ / ٤انظر كتاب سيبويه    .  يف املهموز    جازوا هذا النقلَ  أ

  .٢٥٤ – ٢٥٣ / ٥ ، والتصريح ٤٠١ / ١

 ،  ٣٣٥ / ٢ ، واالرتـشاف     ٦١ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤١٤ / ١  لألعلم  ، والنكت  ٣٠٠ / ١انظر التبصرة   )  5(

  .١٩ / ٣ ، ٢٣٦ / ١ابن الشجري يف أماليه  ، وبه قال ٦٠٧ / ٢والتصريح 

  .٣١٩ / ١انظر الكتاب )  6(

  .] أ٤١[تتمة من غاية احملصل ق )  7(

 ،  ٢/٣٣٥ ، واالرتـشاف     ٦١ / ٢ ، وشرح ابن يعـيش       ٤١٤ / ١  لألعلم  ، والنكت  ٣٠٠ / ١انظر التبصرة   )  8(

  .٣/١٩ ، ١/٢٣٦ ، وبه قال ابن الشجري يف أماليه ٢/٦٠٧والتصريح 



                     قسم التحقيق   - ٣١٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  عليهم  : قلت درا ي١ (وِمم(    هم ال يقْ  أيضاً أنونَ تزلون    ِجيه على العامِل، فال يقوِدمي :

  .  وهو مما يسوغُ تقدميه هاهنا،)٢(جاِعالً : ، وإنْ كانَ العاملُ يف تقديِر فَاه إىل ِفي كَلَّمته

، كمـا    لكوِنه كَالماً موضوعاً يف غِري موِضِعه     ؛  وقد عِزي منعه أيضاً إىل سيبويه       

 عنةً: معرانا سياً : ، قياساً على  أَتشا مانقْلٌ ِلمقُوِله)٣(أَتوِله ال نباطٌ من أُصوهذا اسِتن ، .  

: ناقدين الِعوض أي    : ، ففي تقِْديرِ   نقْداً ونقْداً :  أي   )) ته يداً ِبيدٍ  بايع ((: وأما قولُهم   

يـده   ((: ، إذْ يِصري قولُك       ِلتغيِر املعنى   ؛ ، والتعِريف يف املنصوِب هنا غير سائغٍ       يهمعجلَ

واملعنى علـى   ،   وضِع اليِد يف البيعةِ   ، كما يف     ، أو متوثِّقَنيِ   يف موضع متقَاِربينِ   )) ِبيِدي

، بـالرفِْع   )٥(يد بيدٍ  : ، وكذلك لو قالَ    اً عن اآلخرِ  ، وإنْ كان أحدمها نائب    )٤(تنجيِز النقْدِ 

  .  ، وحِذف للعلِم به يد ِمنه ِبيٍد ِمني: يف تقديِر / ب٩٢/ ؛ ألنه مع التنكِري

، وقـد    ِبعت الشاَء شاةً بدرهمٍ   : ، أصلُه    اَء شاةً ودرمهاً   الش )٦(] ِبعت: [وقولُهم  

تم٧(قَد(  اوى اإللصاِق أَنَّ الومن معن ةَ فتقربِعياجلَم ا أ  تفيدطَـلَ    ، ولَماِو ببـالو ـتيت

احلاِل امل  . )٨(اخلَفْض وصاحب  ائعال الب عِبي  الً ه   :  ، والتقديرفَصاَء مالش تفِْصيلَ ِبعذا الت  ،

  . )٩(مسعراً : و السيراِفي يقولُ 

                                                 
 .على الكوفيني : أي )  1(

  .٢٨٦-٢٨٥انظر رأي الكوفيني يف تقدمي احلال على العامل ص )  2(

  .٣٧١ – ٣٧٠ / ١ويه انظر كتاب سيب)  3(

  .)) النقدر ((يف األصل )  4(
 أن  دِر ، ومل ي    بيدٍ ه ويد بايعت:  ال حيسن أن تقول      نه ، فليس فيه إال النصب ؛ إل        بيدٍ  وأما بايعته يداً   ((: قال سيبويه   )  5(

 الكتـاب   ))  كان أم بعيـداً    بايعته بالتعجيل ، وال يبايل أقريباً     : ه يف يده ، ولكنه أراد أن يقول          بايعه ويد  أنهخيرب  
  .١٩ / ٣ ، وأمايل ابن الشجري ٢٣٦ / ٣وانظر املقتضب ،  ١/٣٩١

  .٩٧تتمة من املفصل ص )  6(
  .١٥١انظر ص )  7(
 ،  والـشاةُ  فاقترن الدرهم معطوفاً على شاةٍ لَِع وج  الدرهمِ  يف معىن الباء فبطل خفض      الواو علت ج ((: قال األعلم   )  8(

  .٤١٥ / ١ النكت . ))طف أحدمها على اآلخر ما عاه ، والقترمن ثَهمر والدن مثمألن الشاةَ
 . أ ٨١شرح كتاب سيبويه لوحة )  9(
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)) الدرهِم ((و   )) الشاِة ((رفْع  :  وعن اخلليلِ 
،  ، واخلرب حمـذوف    ، على االبتداءِ  )١(

والتقدير :    ده  ((: مقروناِن على حتعيٍل وضجكُلُّ ر ((   رياِفيه السركذا قَد  )٢(    هوغـري )٣( ،

  . ، وليس معه ما يصلُح أنْ يكونَ مصححاً ، وهو تنكري املبتدِأ ه ِإشكالٌوفي

 ، ثُم تمام بياِنـه      شتِريوِدرهم من امل  شاةٌ منه   :  ويمِكن أَنْ يجاب بأنه يف تقديرِ     

   . )) كُلُّ رجٍل وضيعته((:  ى يف مسألَِةفَمستو

مفَصالً على الِبنـاِء للمفعـوِل أو       : ، يف معىن     ِحسابه باباً باباً  بينت له   : وقولُهم  

  ))باباً بابـاً  ((و   ))شاةً وِدرمهاً ((، وليس    ، ولَما كانت هذه األمساُء مِفيدةً للتفِْصيلِ       للفاِعِل

،   التفِْصيلَ )٤ ( ِلتِفيد  ؛ مكَرريِن ما   رِد وجب أَنْ يأْيتَ   ، ووقَعا موِقع املف   ِمما ينعِقد كالماً    

 بصالن بجو؛ و    اِنعزل    إذْ ال منال مزنوت ،       ِر يف قوِلكِد اخلَبدعهذا: ةَ ت     ، ـاِمضح لْوح 

 فَعتوكما ار )) اِمضح لْورِ   ))حيف باِب اخلَب       ا يف باِب احلاِل إذا قُلْتبصتان  : اَء الرـانُ  جم

  . حلواً حاِمضاًَ

  ] تنكري احلال وتعريفها [: فصل 

                                                 
 ، وجيعل    بدرهمٍ  ، إمنا يريد شاةٌ     ودرهم  شاةٌ  الشاءَ بعت:  جيوز   أنه وزعم اخلليل    (( : ٣٩٣ / ١يف كتاب سيبويه    )  1(

اِةبدرهم خرباً للش ((.  
 . أ ٨١شرح كتاب سيبويه لوحة )  2(
:  بدرهم ، ابتداء وخرب ، واجلملة يف موضع احلال ، فأما إذا قـال                 بدرهم ، فشاةٌ   شاةٌ:  املراد   ((: قال ابن يعيش    )  3(

وانظر النكت لألعلم    . ٦٢ / ٢ شرح املفصل    .)) مقرونان ، فاخلرب حمذوف       ودرهم شاةٌ : ه ، فتقدير   ودرهم اةٌش
٤١٦ – ٤١٥ / ١.  

 .))لتقييد((يف األصل )  4(
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)) ، وذو احلاِل معِرفَةً    وحقُّها أَنْ تكُونَ نكرةً     ((
. تدِأ واخلِربكما تقدم يف باِب املب   )١(

  ييزِ  :  وعن أيب عليمِهها بالتبِلش تكِّرَألجلِ       )٢(ن قُّه التعريفاحلاِل فليس ح ا صاحبوأم ، 

واحلاجـةُ  . )٣(، بل ِلما قَدمت من أَنَّ اإلخباِر عن اهوِل ال يحصلُ كَِبير فائـدٍة               احلاِل

 ، والعـرب تـدِرج      إىل تبيِني الذَّواِت أَشد منها إىل بياِن اهلَيئاِت اليت تقَيد الِفعلَ          /  أ ٩٣/

: إذا ِقيـلَ لَـك      ) ٤(ِجد دغْدغَةً نفْساِنيةً متطَلِّعةً     ، وإنك لَت   هذا سِبيلُه يف باِب الوصفِ    ما

، أَال تـرى     ، والصفَات تعين الذَّات    ، ال إىل هيئَِة مجيِئه     ، إىل تعِيِني ذاِته    )) جاَءين رجلٌ ((

     ك إذا ِقيلَ لَكى مبكا       : أنأَت فِفيع حلٌ فَِصيجِسلَ من العرِب رِعثَ من    رِم اَألخالقِ أُرب ،

،  ، قَطَعت بأنَّ املراد حممد صلَّى اُهللا عليه وسـلَّم           يف ِحجِر أيب طالبٍ    )٥(، ورِبي    قريٍش

وِمما ينبغي أَنْ يرعى بعِني الِعنايِة أَنْ تعِرف أَنَّ الـصفَةَ           .  وإنْ مل يذْكَر اسمه املوضوع له     

، وليس كذلك فيما إذا كانت ِصفَةً         البد أنْ يكونَ الساِمع عاِرفاً ا له       إنْ كانت ِلمعِرفَةٍ  

، وأَنَّ  ، ملاذا وِضعت ؟ وكذلك يف باِب احلـالِ  فإنه يكِْفي مجرد معِرفَِة وضعها    ،  ِلنكرٍة  

: ، فال يصح      هلا ذلك   جيب  ، وأَنَّ احلالَ   الصفةَ قد ال تكونُ ثابتةً للموصوِف حالةَ النسبةِ       

ـ     ، ويصح يف الصفةِ    قاتلَ زيد نائماً قتاالً شديداً فَلَّلَ اَألبطالَ       طَ اجلرِمـي   ، ومن ثَم غُلِّ

                                                 
ـ    (( و ،   )) همررت به وحد   ((و   )) راكأَرسلَها العِ  (( وأما ((:  ، ومتام نصه     ٩٧املفصل ص   )  1(  همضجـاؤوا قَ

 تعريفا على نية وضعها يف موضع ماال        ملَِّك قد ت  فمصادر )) ك وطاقت كدهه ج فعلت (( و )) ضيضهمبق

   فيه ، كما وضع )) إىل فِ   فاه ي (( موضع )) فاهاًِش ((   ،ِنوعوجاهداً     ، ومنفرداً ، وقاطبةً    كةًمعتِر : ي ،  .

  .))  الغفري م اجلماَءمررت (( همقولُ  هذه املصادِروذْ ا حومن األمساء احملذوِّ

  .٢٢١اإليضاح العضدي ص )  2(

  .)) واإلخبار عن النكرات قليل الفائدة ((:  أ ١٦قال يف غاية احملصل لوحة )  3(

  .)) عندما ((هنا يف األصل زيدت كلمة )  4(

 .)) يهم فنشأت:  ، أي يتِب يف بين فالن وروتبر(() : ربا(يف الصحاح )  5(
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، مع االتفاِق على جواِز ذلـك إذا          كالوصفِ )١(واملاِزني قبلَه يف جواِز احلاِل من النكرِة        

 النقـوض    أخذَ يخـرج   )٢(ا مهد هذه القاعدةَ   ممث إنَّ الشيخ لَ   .  كانت النكرةُ موصوفةً  

فمصاِدر  ((إىل آِخِرها    )) ، ومررت به وحده    أَرسلَها العراك : وأَما   ((: الواردةَ عليها فقالَ    

 أنَّ  )٤(فَرأْي سـيبويه    .  ))  يف موضع ما ال تعريف فيه      )٣(] على نية وضِعها  [قد تِكلِّم ا    

، واحلالُ ما جِعلَت هذه املعارف خلَفاً عنه ، إجـراًء            ب هذه املعارِف على املصدرِ    انتصا

  .  على ما ذَكَرنا ِمن أَنَّ حق احلاِل أنْ تكونَ نكرةً

 ها ؟ : فإنْ قلتِرجيخت كيف  

  أما  : قلت)) اكالِعر ((   اكالِعر ِركتعت ردصفم     عاِركأو ت ،  ، فإنَّ م  ردص)  ُفَاِعـلت  (

ـ  يِجيُء على مفاعلٍَة وِفعالٍ     تعتِرك   ، وهذا املصدر إما موِضع     معانقَةً وِعناقاً  )) عانق ((، ك

  ] من الوافر: [، قال لبيد  أو معتِركةً

  ـداِل رفَعن سـراِدقاً يف يــوِم ِريــٍح              يصفِّـق بين ميٍل واعِت

  ) ٥(              ولَم يشِفق على نغِص الدخاِلفأَرسلَها الِعراك ومل يذُدها/  ب٩٣/

                                                 
)1 (مايل ابن  ، وأ  ٦٥٤ / ٢ ، ومشكل إعراب القرآن      ١٢٦ / ٤ن للنحاس   ا الرأي عن اجلرمي يف إعراب القرآ       هذ لَِقن

 انظـر   . مسوغ ، وحكاه عن اخلليل ويونس        وقد أجاز سيبويه جمئ احلال من النكرة بال        . ٦٠٥ / ٢الشجري  
  .٣٩٧ ، ٢٨٦ / ٣ضب  ، وأجازه أيضاً املربد يف املقت١٢٢ ، ١١٢ / ٢الكتاب 

)2  (أن تكون نكرةً احلاِلوهي أن حق ها معرفة  وصاحب. 
  .٩٧تتمة من املفصل ص )  3(
  .٣٧٣ – ٣٧٢ / ١الكتاب )  4(
 ،  ١٩٢ / ٣ ، واخلزانـة     ١٥٨ / ١ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٨٦ ص   ديوانهالبيتان للبيد بن ربيعة يف      )  5(

 حتصيل ، و  ٣٩٩ / ١ لألعلم    ، والنكت  ٦٧٨ / ١ ، واملقتصد    ٣٧٢ / ١كتاب سيبويه    ، والثاين فقط يف      ١٩٤
 ، وبـال نـسبة يف املقتـضب         ٦٢ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٢١ / ٣ ، وأمايل ابن الشجري      ٢٣٠ عني الذهب 

  . )) فأوردها العراك (( : وروي . ٨٢٢ / ٢، واإلنصاف  ٣/٢٣٧
حيث جاءت احلال معرفة ، وحقها أن تكون نكرة ، وقد خرج النحـاة هـذا                ،   )) العراك   (( :والشاهد فيه قوله          

:  قـال    أنه ، ك  عىن النكرة ، وإن كان اللفظ معرفة       مصدر يف م   ))العراك   ((أن   : ، أحدها الشاهد عدة خترجيات    
ـ   ، وهو  ها معتركةً أرسلَ:  مؤول باسم الفاعل ، والتقدير       نه ، وهو يف موضع احلال ؛ إل       اعتراكاً ذهب سـيبويه    م
رح أبيات سـيبويه البـن الـسريايف         ، وش  ٢٣٧ / ٣ ، واملقتضب    ٣٧٣ – ١٣٧٢ / ١انظر الكتاب   . واملربد  

 مصدر  )) العراك   ((أن  : الثاين  و . ٢٠١/ ١ ، وشرح الكافية للرضي      ٣٤١ / ١اجب   ، وإيضاح ابن احل    ١/٣٩٩
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؛ إذْ ال جيوز ذلك يف باِب اسِم الفاعِل الذي هو            فنصبه على املصدِر ال علَى احلالِ     

   . )١(، فما بالُك ِبفَرِعه  أصلٌ يف باِب احلاِل

  الً أَوإب فصةً  ودِحمزها املاَء مدو    ر ،)) اكالِعر (( : امعلـى       االزِدح ِفقشي ولَم ، 

، فيتنغص    أنْ يدخلَ القَِوي بني ضِعيفَِني أو عكْسه       : )) الدخالُ ((تنغص شربه منها ، و      ما

  .)٢(عليه شربه 

، وِجئْـت    ، وبالرجاِل وحـدهم    ِن وحدمها ، وبالرجلَي  مررت به وحده  : وأَما  

، ومعناه اإلفـراد ،     )٣(اداً   ، وأَصلُه إيح   ، فمصدر حمذوف الزواِئدِ    وحدك ، وأَنا وحِدي   

   قلت كه باملرورِ : كأنتد٤ (أَفْر(      معه فيه ِركومل أُش )٥( هكونَ    .  غريلُ أنْ يمتحوي)) هدحو (( 

  ِفراٍد ((موِضعانِفراد ((و  ،   )) ان ٌ (( موضع )) فَِردن(( و   ، )) ي فَِردني ((   موضع)) ًفَِردانلَى  . )) مفع

أنْ يكونَ للمار لُحصِل يكونَ للممرور األوأنْ ي ني٧(به)٦(، وعلى الثاين يتع( .  

                                                                                                                                           
رسلَها تعترك الِعراك ، وهـو مـذهب ابـن          أ: هو احلال ، والتقدير     دال على احلال ، والفعل الناصب للمصدر        

 ، وأمـايل ابـن      ٢٢١ ، واإليضاح العـضدي      ١٦٤ / ١، والفارسي ، وابن الشجري ، انظر األصول         السراج
: ه   ، ونـص   ٦٣ – ٦٢ / ٢قاله ابن يعيش يف شـرح املفـصل         : الثالث  و .  ٢٠  / ٣ ،   ٢٣٥ / ١الشجري  

أرسلَها معتركةً ، مث جعل الفعل موضع اسم الفاعل         : ، وإمنا التقدير     والتحقيق أن هذا نائب عن احلال وليس ا       ((
   .))ملشاته له ، فصار تعترك ، مث جعل املصدر موضع الفعل لداللته عليه

 ال جيوز تعريف احلال ، وإن كان اسم فاعل ، وإذا مل جيز ذلك يف اسم الفاعل الذي هو أصـل يف بـاب           أنهيعين  )  1(
 . السابق التعليقوانظر . ازه مع املصدر من باب أوىل احلال ، فعدم جو

  .٢٣٠انظر التحصيل ص )  2(
: على حذف الزوائد ، كأنك قلـت   جاء اٍدأنه يف معىن إحيه مصدر يف موضع احلال ، ك   دح فو ((: قال ابن يعيش    )  3(

وانظر كتاب سـيبويه     . ٦٣ / ٢ملفصل   شرح ا  .))منفرد  :  ، أي    ٍدوِح يف معىن م   اده مبروري إحياداً ، وإحي    حدتأو
 ) .وحد (  ، والصحاح ١٦٥ / ١  البن السراج ، واألصول٢٣٩ / ٣ ، واملقتضب ٣٧٣/ ١

  .)) الرؤية ((يف األصل )  4(

  .)) فيها ((يف األصل )  5(

  .)) للمرور ((يف األصل )  6(

 مل يكن معه غـريه ،       انهمنفرداً يف مك  : ه ، أي    حدمررت به و  : ه للمفعول فهو أن تقول       أما كون  ((: قال األعلم   )  7(

واآلخرأن جتعل قص ك إليه دون غريه فتقول د :ه ، أي مررت به وحد :مل أعتمد٤٠٣ / ١ النكت .))ه  غري.  
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ـ    يِحد ِوحدةً  وحد: إنه يقالُ   : وقد قيلَ    وِحد : ورِوي أيضاً   ). ِرئَة( ، وِحدةً ك

  .)١(يوحد وحادة 

   يونس وأجاز :)) ه عمردحـِة     ، بناًء على أ   ، مبعىن على ِحياِله     )) و ومبثاب فه ظَـرن

: ويؤِنس مبذْهِب يوِنس ما حِكي عن أيب العبـاِس          . )٢(، ال يف املعنى      يف الظرفيةِ ) ِعنده(

، فـإنَّ الوصـف     )٣(، ورأَيت رجالً وحده      ه ، وجاَءين رجلٌ وحد    مررت ِبرجٍل وحده  

  . بالظرِف أكْثَر من الوصِف باملصاِدِر

هـذا لَجـاز    ، ولو جاز     ، وال يصلُح ِصفَةً للنكرةِ     معِرفَةٌ) وحده(أَنَّ   : )٤(الثاين  

  .  على الوصِف،مررت برجٍل الصوِم 

،  أنه على تقديِر املصدريِة يكونُ قَد خوِلف فيه القياس حبذِف الزواِئـدِ           : الثالث  

  . وعلى تقديِر الظَّرفيِة ال يكونُ من قَِبيِل ما حِذف ِمنه

   .)٥ (ويمِكن تخريج هذا كُلِّه على رأِْي سيبويه

ظْههومما ياخلالِف أن فيه أثر ريكونُ العاملُ فيه  على رأِي يونس )قَرراً)٦()استقَدم  .  

  :  يف صوٍر ثالٍث إالّ)٧( منصوباً إالّ) هدحو (ومل يِجئْ

يف ) ١()  أنه مل يخلَـق ِمثْلُـه      (، معناه    )) فالنٌ نسيج وحِده   ((: قولُهم  : اُألوىل  

الذي ال ينـسج  /  أ٩٤/، شبه بالثوِب الرفيِع  ك، وحنِو ذل ، أو رأٍْي شجاعٍة ، أو سخاءٍ 

  . على منواِله غريه

                                                 
 ) .وحد (  ، ولسان العرب ٨٠٧ / ٢روف انظر شرح اجلمل البن خ)  1(

   .١٦٦ / ١  البن السراجواألصول،  ٤٠٣ / ١ لألعلم  ، والنكت٣٧٨ ، ٣٧٧ / ١انظر كتاب سيبويه )  2(

)3  (٦٩٨ / ٢ل للسخاوي انظر املفض.  

 .مما يؤيد مذهب يونس : أي )  4(

  .٣١٢ ص ، وانظر ٣٧٣ – ٣٧٢ / ١انظر كتاب سيبويه .  مصدر يف موضع احلال أنهعلى : أي )  5(

  .)) استقرا ((: يف األصل )  6(

 .صل غري واضحة يف األ)  7(
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:  والعيـر    ، )) عيٍر ((  تصغري )) ٌ عيير ((فـ.  )) فالنٌ عيير وحِده   (( :قَولُهم  : الثاين  

  .)٢(ِحمار الوحِش

 وهـو ولَـد     ، )) ٍشحج ((، تصغري    )) فالنٌ جحيش وحِده   ((: قولُهم  : الثالثُ  

 ال يخـاِلطُ النـاس مبعونـٍة        ، يقالُ ذلك للمعجِب برأِْيه الذي       ، واَألخرياِن للذَّم   احلماِر

، وكأنَّ التوحد قد استوىل عليه        انفراِده هو ِحمار : فَِرد كأنه ِقيلَ    ، واملراد أنه من    رأٍْيوال

  . محاِرهاستيالَء راِكِب احلماِر على 

  )) رجٍل ((   تصغري  )) رجيلٌ ((و  . ) ٤(، وقَِريع وحِده  ) ٣(هو رجيلُ وحِده    : وقد نِقلَ   

وأمـا  . قَرم: ، كما يقالُ      الفَحلُ من اِإلبِل يشبه به الرجلُ      : )) القَِريع ((و  .  على التعظيمِ 

ـ ، )) مررت بالقوِم ثَالثَتهم   ((: وحن :  على املصدِر علـى تقـديرِ     ) ٥( نِصب   )) ثَالثَتهم (( ف

ـ    : وأَما قولُهم   . )٦(أَفْردتهم يف مروِري   ،  الكَسر : )) القَض ((جاءوا قَضهم ِبقَِضيِضِهم ، ف

و انقَض احلـائطُ إذا سـقَطَ سـِريعاً ،          : ويستعملُ يف موضِع السقُّوِط بسرعٍة ، يقَالُ        

                                                                                                                                           
 . ب ٤١غري واضحة يف األصل ، وما أثبته من غاية احملصل ق )  1(

 . أيضاً احلمار الوحشي واألهلي : ريالع) : عري ( جاء يف الصحاح )  2(

 ) .وحد ( انظر الصحاح )  3(

 . ٨٠٧ / ٢روف انظر شرح اجلمل البن خ)  4(

  .)) فنصب ((: يف األصل )  5(

ـ وقال ابن    . )) ين هذا العدد  ِدومعد:  أي   ((:  ب   ٤١ ق   قال يف غاية احملصل   )  6( ـ خ((وأمـا    ((: روف  خ مسهمت(( 

ها وهي من الثالثة إىل العشرة ؛ فلها حكمان وأخوات :  

 ،   أفردم يف مروري إفراداً    ))هم   بالقوم ثالثت   مررت ((؛ فمعىن    ))هدحو(( النصب على املصدر يف موضع احلال كـ             

  .  بغري الثالثة  أمرمل: أي 

هـا كـإعراب    فإعراب،   ))هم   مررت بالقوم كلِّ   ((:  يقول   أنه ، ك   به التأكيد  راد على البدل الذي ي    اإلتباع:      والثاين  

 ، وانظر كتـاب     ٨٠٨ / ٢ شرح اجلمل    .)) م وبغريهم    هم يف مرورك ، وأن متر     دِرفْجتري عليه ، وجيوز أن ت     ما

  .٣٧٥ – ٣٧٣ / ١سيبويه 
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))يضالقَض ((:   يف موِضع االنقضاضِ         املقضوض ِملَ القَضعتسـيبويه   . ، وقد اس وأنشد

  ] من الطويل: [أخيه ) ١( ِلمزرٍد روى، وي للشماخ

  )٢( تمسح حوِلي بالبقيِع ِسبالَها                   أَتتين متيم قَضها بقَِضيِضها

   ماعةً من تج فصم أَت وه     ِميٍن لَِزميعليه يف د دهشه ِلته  تازلُوا   ) ٣( ، فععقضاؤه ، فج

  . يمسحونَ ِلحاهم تأَهباً للكالِم

 موضـع   ))  البِقيع ((و،   آِخرهم على أَوِلهم     )٤(  منقَضاً    )) قَضها بقَِضيِضها  ((ومعىن  

   : روىوي.  باملدينة

 ملَيين ست٥(أَت (                 ......................................  

 نضِ  :  يقولُ   ومنهم مهم بقَِضيباً بـإعراِب مـا قبلـه        ، جيعلُ  همجاءوا قَضه معر

))كُلِّهم((حسِب العامل ، على حد      ) ٦(]على[
،  وقَع بعضهم علـى بعـضٍ     : ، ومعناه   ) ٧(

  . ض على اَألوِل، فاآلخر منقَ ِيهم وسوِقهممش) ٨(] من سرعِة[واختلَطُوا 

، بالفتِح ، أو     تجتِهد جهدك : فَعلْته جهدك وطَاقَتك ، ففي موِضِع       : وأَما قَولُهم   

هو يف طَوِقي ،    :  مبعىن الطَّوِق ، يقال      ))طاقَتك  ((، و   ) ١(على ما تقدم    /  ب ٩٤/مجتِهداً  

  . إذا قَِدر عليه، سِعي يف و: أي 
                                                 

)1  (مزد  ر :  ٤٨٣ ، ومعجـم الـشعراء       ٣١ انظر يف ترمجته الشعر والـشعراء        .رمض ضرار ، شاعر خم    امسه يزيد بن  ، 

 .٤/١٠٢واخلزانة 

 ، وشـرح ابـن      ٤٣٣ / ١ ، والتخمري    ٣٧٤ / ١ ، وكتاب سيبويه     ٢٩٠ ص   ديوانهالبيت للشماخ بن ضرار يف      )  2(

 .١/٤٠٠ لألعلم  ، والنكت٢٣٠ أخيه يف التحصيل ٍدزرمِلوللشماخ أو ،  ١٩٥ / ٣ ، واخلزانة ٦٣ / ٢يعيش 

 .ي ِنعاز : لْ شيئاً قُدِج ، وإذا مل تدوجمل ي :  الشيُءزِوع) : عوز ( يف القاموس احمليط )  3(

  .٢٣١ وما أثبته من التحصيل ص )) منقض ((يف األصل )  4(

 .ك يف مجيع املراجع اليت ذكرا يف ختريج الشاهد عدا النكت والتحصيل  ، وكذل٢٩٠هذه رواية الديوان ص )  5(

 .مطموسة يف األصل )  6(

)7  (يعين أن تعر٣٧٥ / ١ توكيداً ، وانظر كتاب سيبويه ب.  

 .مطموسة يف األصل )  8(
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 أنـه منـصوب انتـصاب       فرأْي سيبويه فيه   )) مررت م اجلماَء الغفري    ((:وأَما  

:  ، كأنـه قـالَ       األلف والالم يف هذه الكلمِة يف ِنيِة الطَّرحِ       : وقالَ اخلليلُ   . )٢(املصاِدِر

د تِكلِّم ا يف موِضِع مـا       ق) ٤(فمصادر ((: ، وهذا معىن قوِل الشيِخ      )٣(اً  مررت م جميع  

،  فهي نكرات يف املعنـى    ،   وكأنَّ مذْهبه أن تعريفَها يف حكِْم الساِقِط         ، )) تعِريف فيه ال

 ، ويحتملُ   )) مشافَهة (( يف موضِع    )) فَاه إىل ِفي   ((، كما وِضع     وإنْ كُن معارف يف اللَّفْظِ    

 اده أَرعن األفعاِل اليت ال تكونُ قَطُّ إال نكرةً          أن تها ناباألفعاِل اليت         أن ى بتلكنه عإن ثُم ،

  . حلَِّت املصاِدر حملَّها ما يعِني باسِم الفاعل

) ٥( ))اجلُمـةُ ((ماٌء جم إذا كان مجتِمعاً ، ومنـه         :  مأخوذٌ من قوِلهم     : ))اجلَم  ((و  

  .  ي على الرأِسللشعِر الذ

، ومل يؤنـثْ ؛      غَطَّاه: بعضاً ، أي    ) ٦(ر كأنَّ بعضه قد غَفَر      السات:  ))الغفري   ((و  

، ) ٧(طَـرف كَِحيـلٌ     : على حد   )  مفعوٍل (مبعىن  :  ، قال صدر األفاضِل      )) فَِعيلٌ ((إلنه  

وجعلْنا  ﴿   ،) ٨(﴾ا ِهي ِمن  الظَّاِلِمني ِببِعيدٍ      وم ﴿: ، قال سبحانه  ) ٍل  فاِع (واحلق أنه مبعىن    

  .)٩( ﴾جهنم ِللْكَاِفِرين حِصريا

  .  ليسا مبصدرين )) اجلَماَء الغفري ((: فإن قلت 

                                                                                                                                           
 .٣١٢-٣١١انظر ص )  1(

  .٣٧٥ / ١الكتاب )  2(

  .٣٧٦ – ٣٧٥ / ١السابق )  3(

  .)) مبصادر (( يف األصل)  4(

  .)) غفر ((هنا يف األصل زيدت كلمة )  5(

 .غري واضحة يف األصل )  6(

  .٤٣٤ / ١التخمري )  7(

 . من سورة هود ٨٣من اآلية )  8(

 . من سورة اإلسراء ٨من اآلية )  9(
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 ِر: قلتباملصد ادرما ما ي ده قيلَ  أُِريغافِر: ، كأن نيجام ١(ين (ضاَألر .  

)٢( وتنكري ذي احلاِل قبيح إال إذا قُدِّمت عليه        ((: وقولُه  
قد قَدمت أن النكرةَ    . ))

    حٍ           ) ٣(إىل الوصِف أحوجه قد جاءت احلالُ من النكرِة لكن على قُبِذنٌ بأنؤه موكالم ،  ،

)) ويقْبح كَذَا ((: على أَنَّ سيبويه كثرياً ما يقولُ 
  . ومراده امتناعه) ٤(

  ] من الوافر: [قولُ كُثَيِر عزةَ وأَما 

  )٦( أَسحم مستديم                 عفَاه كُلُّطَلَلٌ قَِدمي) ٥(ِلعزةَ موِحشاً 

يِصف الديار وانِدراسـها ، وتعِفيـةَ   . )) طَلَل ((فمنصوب على احلاِل من /  أ   ٩٥/

  . السحِب إياها

  ] من جمزوء الوافر: [وأنشد سيبويه له أيضاً 

  )٧(          يلُوح كأَنه ِخلَلُِلميةَ موِحشاً طَلَلُ       

،  ، وهي أَغْـِشيةُ اَألغمـادِ      أي تلُوح آثاره وتتبين تبين الوشي يف ِخلَل السيوفِ        

  . )٨(وواِحدتها ِخلَّةٌ 

                                                 
 ،  ٦٣ / ٢ر شرح ابن يعيش     انظ. ريد ما املصدر ، وأريد باملصدر اسم الفاعل ، فساغ أن يقعا حاالً              ما أُ أنهفك)  1(

 . ، ٣٤١ / ١وإيضاح ابن احلاجب 

  :كقوله  ((:  ومتام نصه (( : ٩٧املفصل ص )  2(

ةَ موِحشاً طَلَلٌ قدميزِلع ...................................                            (( . 

 .٢٦١انظر ص )  3(

 .١٢٢ / ٢انظر كتاب سيبويه )  4(

  . ))  موحش((  صليف األ)  5(

 ، والتـصريح    ٦٤ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٥٣٦ ص   ديوانهوالبيت لكثري عزة يف ملحق      .  )) يستدمي   ((يف األصل   )  6(

  .٢١١ ، ٢٠٩ / ٣ ، وله أو لذي الرمة يف خزانة األدب ٢/٦٢٥

 ،  ٢٨٤  الـذهب   عـني  حتصيل، و ) صدره   ( ١٢٣ / ٢اب سيبويه    ، وكت  ٥٠٦ ص   ديوانهالبيت لكثري عزة يف     )  7(
 القـرآن    ، وبال نسبة يف معاين     ٢١١ / ٣ ، وخزانة األدب     ٦٢٤ / ٢والتصريح  ،  ) وحش   ( ٦/٣٦٨واللسان  

 .١٤٧ ، وأسرار العربية ٢/٤٩٢ ، واخلصائص ١/١٦٧لفراء ل
 .٢٨٤انظر التحصيل )  8(
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)) عِر وأَقَلُّ ما يكونُ يف الكالِمأَكْثَر ما يكونُ هذا يف الش ((: قال سيبويه 
)١ ( .  

   إنَّ احلالَ ال يكونُ من املبتدِأ ؛ ألنَّ العاملَ يف احلاِل هـو العامـلُ يف                : فإنْ قلت

  . ، واالبتداُء ال يصلُح أنْ يعملَ يف احلاِل)٢(صاحِبها

  قلت :        رخم أقاويلُ كثٍري منهم ، فَِمن تبٍج ذلك علـى أنَّ     ِلهذا اإلشكاِل اضطَر

) ٤(وهو غلطٌ ، فإنَّ مذهب سـيبويه        ) ٣(طَلَالً مرفوع باجلار واروِر على رأِْي األخفش        

  . كيف يخرج على قواعِد األخفش

 القـائِم   )) ِلعزةَ (( حالٌ من الضمِري الذي حيمله       )) موحشاً (( إنّ: ومنهم من يقول    

   قَراست قَام٥(م( النكرِة نكرةً         ، وقُِضي ه حالٌ من النكرِة ؛ ألنَّ ضمريبأن      ـشوهذا أَفْح ،

، بِل   ، وسيبويه براٌء من هذا التخريجِ       رأي الكوفيني  فإنَّ جعلَ ضمِري النكرِة نكرةً    ،   قُبحاً

ـ       ال ِمن جهِة كَوِنه مبتدأً     )) طَلٍَل ((احلالُ من   :  الوجه فيه أَنْ يقالَ    ه يف  ، بل من جهـِة أن

  ؛ ، وليس هذا رجوعاً إىل مذهِب األخفشِ       ؛ ألنه يف معىن استقَر ِلعزةَ طَلَلٌ      عِل  معىن الفا 

،  إذْ مل يلْحظْ فيه من ِجهة كوِن احلاِل له إال كونه منسوباً إليه االستقرار علـى اجلُملَـةِ                 

 له ذلك أنْ يكونَ فـاعالً يف        ، وال يوِجب   وذلك ثابت له على تقديِر كوِنه مبتدأً وفاعالً       

                                                 
  .١٢٤ / ٢الكتاب )  1(
)2  (  مل يف صاحبها ، وذهب ابن مالـك والرضـي إىل عـدم              يف احلال هو العا     العاملِ  كونِ مذهب اجلمهور وجوب

منـها  : ر  عند سيبويه ، ويشهد لذلك أمواًليس بالزم أن يكون عاملهما واحد  : وجوب ذلك ، وقال ابن هشام       
  :أن صاحب احلال يف 

  .................ملية موحشاً طللُ               
تداء ، وليس فاعالً كما يقول األخفش والكوفيون ، والناصب للحال    عند سيبويه النكرة ، وهو عنده مرفوع باالب              

 ،  ٣٥٥ – ٣٥٤ / ٢ ، وانظر شرح التسهيل البـن مالـك          ٨٦٥املغىن ص   . االستقرار الذي تعلق به الظرف      
  .١٧٩/ ٢ وحاشية الصبان ٣٦ / ٤ ، واهلمع ٢٠٤ / ١وشرح الكافية للرضي 

سم املرفوع بعد الظرف واجلار وارور فاعل باالستقرار الذي تعلـق  أن االفش يف أحد قوليه والكوفيني رأي األخ )  3(
  .٢٣٥ ، ونتائج الفكر ٥١/ ١ ، واإلنصاف ١٥٩ / ١انظر معاين القرآن للزجاج . به الظرف أو اجلار وارور 

 . انظر التعليق ماقبل السابق.مذهب سيبويه أن طلالً مرفوع باالبتداء ، الباجلار وارور)4(
 لَِق معرفة ، ون   أنه على    ، بل نص    نكرةً  مل جيعل الضمري   أنه ، إال    ٤٩٢ / ٢ذكر ابن جين هذا الوجه يف اخلصائص        )  5(

  .٢٠٩ / ٣انظر خزانة األدب . حنوه عن ابن احلاجب 
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، يلْحظُ فيه من ِجهـِة      ))هذا زيد جالساً   ((:  يف قولك    )) زيد ((، كما أنَّ     الصناعِة النحويةِ 

 ومل يوِجب له ذلك أن يكـونَ مفعـوالً يف            ، /ب٩٥/احلاِل له كونه مشاراً إليه      جعِل  

  . ) ١(، فَتثَبت ِلئال تِزلَّ قَدم بعد ثُبوِتها الصنعِة ، وإنْ كانَ من هذه اجلهِة مفعوالً يف املعىن

  ] من الطويل: [ومن مِجيِء احلاِل عن النكرِة قولُ ذي الرمة 

 ها العيونُ اجلآِذرتِظلَّةً            ِظباٌء أَعارتسا موايل يف القَنالع تح٢(وت(   

 ه)) مستِظلَّةً ((فنصبا صفةٌ للظِّ على احلاِل ؛ ألنمةٌ عليهاباِء مقد .  

،   صـدورها  : )) عواِليهـا  ((، و  وصف نساًء سِبني فِصرنَ حتت عوايل الرمـاح       

،  ، وانطواِء الكُشوِح ، وشبه عيون بعيوِن اجلـآذر         وشبههن  بالظباِء يف طُوِل األعناقِ     

  . ر، واِحدها جؤذَ وهي أوالد البقِر الوحشية

توكيد وحشو ؛ ألنَّ العوايلَ قد عِلم أا         )) انيف القَ  ((: ه   الرماح ، وقولُ   : )) القَنا ((و  

  ) . ٣(نا وِمنها يف القَ

  ] من الطويل: [ومثله 

  )٤(شحوب وإنْ تستشهِدي العين تشهِد                وباِجلسِم ِمنى بيناً لو عِلمِته

 ماً ((فقدنيوٍب (( الذي هو صفةٌ لـ )) بحه على احلاِل)) شعليه ، فنصب  .  

                                                 
 ))ةَيمِل((  كونَز جوـ وهو احلق ؛ إذ ال مانعـ ها   يف احلال ويف صاحِب العامِل اختالفزو ومن ج((: قال الرضي )  1(

 ، وانظر املغىن ص     ٢٠٤ / ١ شرح الكافية     .)) ذا حال ، مع ارتفاعه باالبتداء        )) ٍللَ طَ (( عامالً يف احلال ، وكونُ    

٨٦٥.  

 ، ٤٢١ / ١ ، وشرح أبياته البـن الـسريايف       ١٢٣ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ١٠٢٤ ص   ديوانهالبيت لذي الرمة يف     )  2(

  .٦٤ / ٢وبال نسبة يف شرح ابن يعيش  . ٢٨٣  عني الذهبحتصيل ، و٥٠٤ / ١ لألعلم والنكت

  . ٢٨٣انظر حتصيل عني الذهب ص )  3(

 ، وشرح ابن عقيل     ٢٨٣ والتحصيل ص    ٥٠٥ / ١  لألعلم  ، والنكت  ١٢٣ / ٢البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه       )  4(

  . ١٤٧ / ٣ ، واملقاصد النحوية ٥٠١ / ١
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، فإنْ نظَرِت    ا أُقاِسيه من الوجِد بِك بين ظاِهر      شحوِبي وتغير ِجسِمي ِلم   : يقولُ  

نيبِت ذلك تنيبِك تعيه عندِك على ما أَدنيِت عدهشبالشاِهد إيلَّ واست ١( احلق( .  

  ]ةداحلال املؤكِّ[: فصل 

) ٢( على إثِْر جملٍَة عقْدها من امسني ال عمـلَ            هي اليت جتيءُ   ةُ واحلالُ املؤكِّد   ((

   )٥(.))  الشِك عنهونفِْي )٤(وتقريِر مؤداه  )٣(هلما لتوكيِد خِربها 

، وقد جتيُء احلالُ ِلتقِْريِر      فيدةً معناها  تكونَ اجلملةُ املصحوبةُ ا م     الّقياس احلاِل أ  

ةُ مما  ، وليس بالبعيِد أن تكونَ اجلملةُ الفعلي       النسبِة املستفادِة من اجلملِة لضرٍب من التأكيدِ      

قالـه   ) ٦(  ﴾  ولَّيـتم مـدِبِرين    ﴿: دةُ ، وقد قيل به يف قوله تعاىل          املؤكِّ يقَع بعدها احلالُ  

٧(أبوعلي(هم    ؛من قوِله /  أ٩٦/ ألن إدبار ِلمقد ع)) متلَّيه  : ) ٨(وِقيلَ  . )) وتقـدير :  ثُـم

   تاِبِعنيم متلَّيِلية ) ٩(وووكذلك قوله تعاىل    . يف الت:﴿     مويو ِلدو موِه يلَيع المسو   ـوتمي 

  يثُ حعبي مويثُ (( فإنّ) ١٠( ﴾   اًوعباً    قد    )) ييه حنكَو نما كان العامـلُ يف      . تضلكن لَم

                                                 
  .٢٨٤ – ٢٨٣ ص انظر التحصيل)  1(

  .)) ال على ((يف األصل )  2(

  .)) خربمها ((يف األصل )  3(

  .)) مواده ((يف األصل )  4(

 ، أال   ناً بي  ، وهو احلق    معروفاً  ، وهو زيد    أبوك عطوفاً  زيد: وذلك قولك    ((: ومتام نصه    . ٩٨املفصل ص   )  5(

 ، ويف    حـق   ، وأن األمـر     زيـد  ن أن الرجلَ  يبة ، وباملعروف وال   كيف حققت بالعطوف األبو    تراك

 فيـه    ،  العبيـد   اهللا آكالً كما يأكلُ    أنا عبد : ، وكذلك   ﴾ uθèδuρ ‘,ysø9$# $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝßγyètΒ ﴿ زيلـالتن

  .))تقرير للعبوديه وحتقيق هلا 

  . من سورة التوبة٢٥من اآلية ) 6(

  .١/٤٣٦انظر رأيه يف التخمري ) 7(

  .٤٣٦ / ١قائل هو اخلوارزمي يف التخمري ال)  8(

 . وما أثبته من التخمري )) متتابعني ((يف األصل )  9(

 . من سورة مرمي ١٥اآلية )  10(
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  لَ يف اجلملِة االمسيةِ           احلاِل الفعلَ املذكورصفيها من التوكيِد ما ح كُنمل ي ،     أال تـراك ،

، فاحلالُ مع اجلملِة االمسيِة يف       حمتاجاً إىل جملٍَة أُخرى ليكونَ يف الكالِم ما يعملُ يف احلالِ          

  . ، يقْصد بالثانيِة تقرير األوىل) ١(ني تقدير مجلت

 %y‰Îγx© ª!$# …çµ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s  ﴿: وأما قوله سبحانه 
ÅÝó¡É)ø9$$Î/  ﴾)لَى : فقد ِقيلَ ) ٢حرِف االستثناِء فع إنه حالٌ من الضمِري املرفوِع الواقِع بعد

 قد جاَءت بعد اجلملِة االمسيِة ، والعاملُ فيها ما يف اجلملِة من ةُذا تكونُ احلالُ املؤكده

  . تفَرد قائماً: معىن التربئِة كأنه قال 

، )٣(شِهد اُهللا ِلنفِْسه بالوحداِنيِة يف حاِل عدِله        : إنه حالٌ من اسِم اهللا ، أي        : وقيل  

، ويفاِرق الوجه األولَ بكوِنها واقعةً بعـد اجلملـِة            الوجِه أيضاً  وهي مؤكِّدةٌ على هذا   

الِفعليِة ، وليس إلخصاِص معىن التأكيِد باجلملِة االمسيِة معىن إال أَنْ يعين به ما قدمته كَونَ                

  . الكالِم يف تقديِر اجلملتني

،  سبِة اليت حصلَت من اخلَبِرر النر؛ ألنها تفيد تقَ )) ِلتوِكيِد خِربها ((: وقولُه 

زيد أبوك  ((: ومثَّلَ بقوِلك  . ما يخاِلف ظَاِهره) ٤(] يراد به [وتنفي عنه احتمالَ أَنْ 

هو  ((:وأما قولُك. ، فِذكرها مشِعر بالعطِْف فقِةةَ مِظنةُ العطِف والشو ؛ ألنَّ اُألب)) عطُوفاً

زيد(( ،ه  فدعقُّه الشهرةُ باخلِرب ظاِهراً ، فقولُك با حعم إخبار :)) ًِل)) معروفا تأكيد ا م

                                                 
ه ، أو حنوه ، أمـا عنـد الزجـاج    قُّحأَ: هذا على رأي سيبويه واجلمهور ؛ إذا العامل عندهم فعل مضمر تقديره   )  1(

) . انتبـه   ( لتضمنه معىن   لعامل هو املبتدأ    روف ا ، وعند ابن خ   )   مدعو( أو  ) ى  مسم( فالعامل اخلرب لنيابته عن     

 ابن احلاجب    ، وإيضاح  ٦٥ / ٢، وشرح ابن يعيش     ١/٤٨٢ ، والنكت عليه     ٧٩ – ٧٨ / ٢انظر كتاب سيبويه    

 .٦٦٨-٢/٦٦٧، والتصريح  ٣٦٣ / ٢ ، واالرتشاف ٣٥٨ / ٢ ، وشرح التسهيل البن مالك ٣٤٣ / ١

 . من سورة آل عمران ١٨من اآلية )  2(

 .                                                                                ٢٤٧ / ١ ، والتبيان ٣٣٩ – ٣٣٨ / ١انظر الكشاف )  3(

 .يف األصل آثار كلمة مطموسة   )4(
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  )) هو احلق ((:، وكذلك إذا قلت  ال شك يف ذلك: كأنك قلت ، ) ١(] اجلملة[تضمنته 

، والشيُء  الم الذي تقَدمه مل تكُن مِفيداً به ما مل يِفده الك)) ناًبي ((: فإذا قلت /  ب٩٦/

 ِزلَةَ قوِلكنلَ مزناَء فيه: إذا كان حقّاً فحالُه حالُ الواضِح ، فتالذي ال ِمر هو احلق  .

 من الضمِري املستتِر يف حالٌ: قيلَ ) ٢(﴾  uθèδuρ ‘,ysø9$# $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝßγyètΒ ﴿:وقوله سبحانه 

 على ما قالَ ِةدوعلى هذا ال يندرج يف قسِم احلاِل املؤكِّ ، ابِت؛ ألنه يف معىن الثاخلِرب

واملصدر ال يتحملُ الضمري خبالِف اسِم ، )٣(إنه حالٌ مؤكِّدةٌ:  ، وقيل الشيخ يف حدها

  . الفاعِل

   فيداً معناها         : فإنْ قلتلَها مما تكونُ احلالُ مؤكِّدةً إذا كان ما قَباليت  ، واجلملةُ  إن 

  .  قد يكونُ مكَذِّباً لشيٍء آخرطابقَته هلا ؛ ألن القولَ احلقال تتعين م )) مصدقاً ((قبلَ 

  قلت :     مؤكِّدةً ؛ ألنَّ القولَ احلق تيمنا هو القر سلكلِّ  ها ه قآنُ ، والقرآنُ مصد

  هِ       حقيدي نيومن مجلِة ذلك التوراةُ اليت ب ،      أَنَّ التوراةَ حق تأنَّ القرآنَ      ، وقد ثَب لَمعفي ، 

، وإنْ مل     يكونُ توكيداً ِلما أفاده الـدليلُ      )) احلق ((  بعد    )) مصدٍق ((فِذكْر  .  مصدق هلا 

ــا يف ﴿ ــظُ كم ــده اللَّفْ  %y‰Îγx© ª!$# …çµ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s يِف
Ýó¡É)ø9$$Î/﴾)٥( فإنَّ إفادةَ الدليِل باجلُملِة )٤( .  

ه  فيه هضم ِلنفِْسك واستصغار أفاد     )) أنا عبد اِهللا آِكالً كما يأْكُلُ العبيد      : وتقولُ   ((

  اهللا  ((: قولُك ى اإلضاف        ؛ )) عبدنعِظ ملَِم املضاِف من لَحا يف العِة فيه  ِلم      ـِصحمـا يوإن ،

                                                 
 .يف األصل آثار كلمة مطموسة )  1(

 . من سورة البقرة ٩١من اآلية )  2(

  .٦٨٢ / ١قاله اجلرجاين يف املقتصد )  3(

 . من سورة آل عمران ١٨من اآلية)  4(
 .غري واضحة يف األصل )  5(
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))   أْكُلُ العبيدمنه أَكْلُ العبيدِ      ) ١(إذا   )) آِكالً كما ي ِرفوعن عبِد اهللا بِن    .  كان ذلك قد ع

لو أَكَلْت يا نيب اهللا وأنـت       : أتى النيب صلَّى اهللا عليه وسلم فقالت عائشةُ          ((: عمر قالَ   

بل آكُـلُ   : ، فأَصغى جببهِته حتى كاد يمس اَألرض ثُم قالَ           لكانَ أَهونَ عليك  ) ٢(متِكئٌ  

  كما يأكُلُ العبيد     العبيد ِلسجكما ي ِلسوأَج ،     ا عبـدما أَن٣( )) ، فإن( .   رأ ٩٧/وفُـس  /

  . االتكَاُء بالتربِع

))  أَنا فالنٌ بطَالً شجاعاً وكَِرمياً جواداً     : وتقولُ    ((
ر بأنك ؛ ألنك مل تِرد أَنْ تخبِ  )٤(

، والكَـرِم    ، وأنك املشهور بالـشجاعةِ     ، بل قَصدك تفخيم نفِْسك     مى بفالنٍ ـمسال

  ] من البسيط: [بن دارةَ  ، قالَ ساملُ واجلوِد

  )٥(لناِس ِمن عاِروهلْ ِبدارةَ يا لَ                  أنا ابن دارةَ معروفاً ا نسِبي

  بصمعروفاً ((فن ((   ه إذا قال      ِةعلى احلاِل املؤكِّد؛ ألن :))  َةارد ذا    )) ابن ِرففقد ع

  .  توكيداً)) معروفاً ا نسيب ((: ثُم قالَ ، النسِب 

) ٧( غَطَفَانَ من  ن بين عبد اهللا بنِ    ، واسم أَبيه مساِفع ، وهو م      )٦(ه اسم أُم  ))دارةُ   ((و  

  . قيس

                                                 
 إن قصد العلمية مل يستقم أن تكـون حـاالً           (( : ٣٤٤ / ١وقال ابن احلاجب يف اإليضاح      .  ))  إذْ ((يف األصل   )  1(

 أنـه  عبد اهللا إال أن يكون قد اشتهر به غري امس عبد اهللا ، وال يف أنَّأنه تقرير يف  ليس فيه ))  آكالً ((دة ؛ ألن    مؤكِّ
 عبد اهللا ، وهو مل يرد هذا املعىن وإمنا أراد معىن العبودية مـن حيـث                 نهيأكل كما يأكل العبد فيكون تقريراً أل      

   .)) أنا عبد اهللا آكالً:  قال أنهاإلضافة ، فك
  .)) متك ((يف األصل )  2(
  .  .٧٣ – ٧٢ / ٢ ، والسلسلة الصحيحة لأللباين ١٤٣ / ٧احلديث يف إحتاف السادة املتقني )  3(
زيد أبوك  :ما هو ثابت لك يف نفسك، ولو قلت       حقِّق ما أنت متِسم به ، و      فت ((:  ومتام نصه  ٩٨املفصل ص   )  4(

 .))ضمراًق أو أُثِْبت موالعامل فيها أَح والصداقة ، يمنطلقاً أو أخوك ، أَحلْت ، إال إذا أردت التبنِّ
 ، واخلـصائص    ٤٤٧ / ١ ، وشرح أبيات سيبويه البن الـسريايف         ٧٩ / ٢البيت لسامل بن دارة يف كتاب سيبويه        )  5(

 ،  ٦٤ / ٢ ، وشرح املفصل     ٢٧١  عني الذهب  حتصيل ، و  ٤٨٢ / ١ لألعلم   ، والنكت  ٣٤٠ ،   ٣١٧ ،   ٢/٢٦٨
 .٢٦٥ / ٣ ، ١٤٥ / ٢ ، ٤٦٨/  ١واخلزانة 

 .١٥٠ –٢/١٤٤ ، وخزانة األدب ١٦٦جم الشعراء ماله ، انظر معجِل؛ ه لقب: ه أو جدته ، وقيل د جاسم: وقيل ) 6(

 .٢٧١  عني الذهبحتصيل ، و٢٦٩ ، وصوابه من االشتقاق )) ابن ((يف األصل  ) 7(



                     قسم التحقيق   - ٣٢٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

من الكامل: [ سيبويه أيضاً وأنشد [  

  )١(فاخلَير فيكم ثاِبتاً مبذُوال                وفَرعهاإنَّ لَكُم أَصلَ الِبالِد

  بصثاِبتاً ((فن ((  ِعلى احلال    وخرب ،)) ِراخلَي ((
 ، والرفـع فيـه      )) فيكم ((: ه  قولُ) ٢(

نسح ادى با، وأَروكَن ، نا املعروفباألصِل والفرِع عن مجيِع البالِدخلِري ها ه  .  

فبينـت     : لعالمةُ ، يعـين     ، وهو ا    من الوسمِ  )) فتحقِّق ما أَنت متِسم به     ((: وقولُه  

  .  مشهور بهأنتما 

وإنْ مل يكُن ثابتاً يف     .  يف اعتقاِدك : يعين   )) وما هو ثاِبت لك يف نفِسك      ((: وقولُه  

  . ؛ ألنَّ اإلنسانَ قد يتشيع ما ال يمِلك نفِس األمِر

،  حاٍلأَتيت مب : أي .))  أَحلْت   ، ، أو أخوك   قزيد أبوك منطلِ  : ولو قُلْت    ((: وقولُه  

يصلُح وما ثَبت على كُلِّ حاٍل ال ، اُألخوةَ ثابتةٌ بدوِن االنطالِق) ٣(؛ ألنَّ  مل يثْبت يف اللُّغةِ 

، أو البنوةَ    ، فإنْ أَردت اُألخوةَ مبعىن الصداقةِ      ، هذا إذا أَردت أُخوةَ النسبِ      تقييده حبالٍ 

  حي صنبمبعىن الت      دقَيأَنْ ت ها حينئٍذ تصلُحانفكاكُهـا خبـالفِ        ؛ ألن داقةَ جيوز؛ ألنَّ الص 

، كأَنـك    ، ويكونُ العاملُ فيها على هذا ما يف اُألبوِة واُألخوِة من معىن الفعـلِ              النسِب

  قُلْت :   اكنبتيف حاِل انطالِقه    /   ب   ٩٧/ هو ي اِدقُكصمن       أو ي املسألةُ إذْ ذاك وخترج ،

) ٤(ويفِْسده معناه ، فكُلُّ ما صح فيه        إنما يصِلحه    ((: قال أبو العباس    . باِب احلاِل املؤكِّدةِ  

ديفيه  املعىن فهو ج د٥(، وكُلُّ ما فَس (املعىن فهو مردود (( .   

                                                 
  .٢٧٥ ، والتحصيل ٤٨٨ / ١كت عليه  ، والن٩٢ / ٢البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه )  1(

  .)) للخرب ((يف األصل )  2(

  .)) وألن ((يف األصل )  3(

  . )) به ح ما صلَ(( : ٣١١ / ٤يف املقتضب )  4(

  .)) به ((  يف املقتضب )5(
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ر مـن   أنك تضمِ : يعين   . ))مضمراً   )) أُثِْبت (( أو   ))أَحق   ((والعاملُ فيها    ((: وقولُه  

، وهذا اإلضمار الزم ال جيوز إظهار        لتحقُِّقجنِس ما دلَّ عليه معىن اجلملِة من اإلثباِت وا        

العامِل يف ذلك فْهى، لنيابِة اخلِرب عنه ، وِليه من حيثُ املعنادتإر واهللا أعلم م ، .  

  ]جميء احلال مجلة[: فصل 

)) واجلُملةُ تقَع حاالً    ((
، واجلمـلُ    إذْ أصلُ احلاِل التنكري كما هو أصلُ اخلربِ       ؛   )١(

تلَّ النكرِة غريحلُّ مناه يف باِب املبتدِأ أحإىل رابٍط كما ذَكَر ِقرفْتها تن.  

)) ةً أو فعليةً  وال تخلُو من أَنْ تكونَ امسي      ((: وقولُه  
)٢( .   ِر تقـدبيانُ احلَصِل  ميف أَو 

  .الكتاِب

، سواًء كان مع االمسيـِة       واِجبةٌ: يعين  )  ٣(.))  فإنْ كانت امسيةً فالواو    ((: وقولُه  

       ما اختبور ، كُنرابطٌ أو مل ي تضمريري            ـتِة ، فكانمعىن املعي ِفيدها تنا ؛ ألنهاه الواو 

  . ، ومانعةً للوصِف على تقدير أن يكونَ يف اجلملِة ضمري ناِقلَةً للجملِة عن االستقالِل

)) لَّمته فُوه إىل ِفي   كَ:  ما شذَّ من قوِلهم       إالّ ((: وقولُه  
ألنَّ الضمري يحـصلُ    ؛  ) ٤(

  .به الربطُ كما حيصلُ بالواِو

   وا            : فإنْ قلتلَِة ، واختـارفَِة والصفَوا بالضمِري رابطاً يف باِب اخلِرب والصاكت فِلم

  .الواو يف باِب احلاِل ؟ 

  ِطي معىن  : قلتعاحلالُ ت    ِة للفعِل ، وألجناملقار         تا ، وما ذَكَـر ِل املقارنِة أُِتي

 والقَضاُء بالشذُوِذ تعاٍل ؛ فإنَّ اَألئمةَ     . خوِل الواِو فيها معىن     ن ِلد ، فلم يكُ   ليست كذلك 

  .مع فَقِْد الواِو قليلةٌ/  أ ٩٨/ ، وإن كانِت احلالُ ) ١(نصوا على جواِز األمريِن 

                                                 
   . ٩٨املفصل ص ) 1(

   . ٩٨املفصل ص ) 2(

   . ٩٨املفصل ص ) 3(

  .  ٩٨ املفصل ص  )4(
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الغالب ان تِجيَء مع الواِو ، فإنْ كانَ املبتدأُ من          : رجاينّ  قالَ الشيخ عبد القاهِر اجل    

             ةَ ، وذلك قولُكبغِري واٍو البت لُحصذي احلاِل مل ي اجلملِة ضمري :    ،وهو راكب جاَءين زيد

               ى لو قلتِلي احلديثَ ، حتمعليه وهو ي ودخلت ، زيداً وهو جالس ورأيت :  دخلـت

  . ) ٢(احلديثَ ، مل يكُن كالماً عليه هو يِملي 

: فكقوِلـه سـبحانه       ))يعثَر عليه يف الندرِة      )٣( ] أَنْ   [وما عسى    ((: وأما قولُه   

 والذي قَـوى جعـلَ      )٤( ﴾ ويوم الِْقيامِة ترى الَِّذين كَذَبواْ علَى اللَِّه وجوههم مسودةٌ        ﴿

باِر بأنهـا مـسودةٌ       قد دخلَت يف الرؤيِة فلم يبق لإلخ        ))الوجوه((ا أن   اجلملِة حاالً هاهن  

 بأنَّ هذه اجلملـةَ قـد       ))  كَلَّمته فُوه إىل ِفي    ((وامتاز   .، إال أنَّ السواد مقاِرنٌ للرؤيةِ     فائدةٌ

  .) ٦(م  ، وكان ذلك املصدر يف موضِع احلاِل على ما تقد)٥(]  نابت عن املصدر[

))  عليه جبةُ وشٍيةُ وشٍي ، فمعناه مستِقرةًلَِقيته عليه جب:  وأما قولُهم ((
)٧(.  

ج منه للجملِة عن أَنْ تكونَ امسيةً إىل صريورِة اجلار واروِر يف موضـِع              اهذا إخر 

، وإمنا اختار    د اعتمد على ذي احلالِ    ؛ ألنه ق  )٨(مرفوعاً به    ))جبةُ وشٍي    ((، ويكونُ    احلاِل

  .ِريةً عن واِو احلاِلونَ اجلملةُ االمسيةُ احلاليةُ عذلك ِلئال تك

                                                                                                                                           
كلمتـه وهـذه    : ، أي  ي ، كأنه يقول كلمته وفوه إىل فِ       يه فوه إىل فِ   متكلّ:  وبعض العرب يقول     (( :قال سيبويه    )1(

كلمته يف هذه احلال ، فانتصب ألنه حال وقع     : ه وهذه حاله ، والنصب على قوله        كلمت: حاله، فالرفع على قوله     

الكتـاب  .))ئـه   ده علـى ب    عـود  رجع فـالنٌ  : وله أجاز الرفع يف ق    ))  فوه إىل ِفي   ((ومن رفع   ... فيه الفعل   

  . ٦٩ ، ٦٨ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٤٣٩ ، ٤٣٨ / ١ ، والتخمري ٢٣٦ / ٣وانظر املقتضب . ٣٩٢_١/٣٩١

  . ١٥٧دالئل اإلعجاز ص  )2(

  . ٩٨تتمة من املفصل ص  )3(

 . من سورة الزمر ٦٠  من اآلية  )4(

  .))ر  رأيت مناب على املصد((  يف األصل  )5(

  . ٣١٧  انظر ص  )6(

  . ٩٨املفصل ص  )7(

  . ٣١٩انظر ص .  مذهب األخفش والكوفيني هذا التخريج على )8(
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   ال  : فإنْ قلت رباجلملِة يف باِب املبتدِأ واخلربِ     فقد قَد نا باسِم الفاعلِ   )١(ظرفوها ه. 

  الظَّرِف با        : قلت ه تقديرمع حجترنا ما يها ه ضرِعـلَ مجلـةً         ملفرِدعه لو جوذلك ألن ،

  فتكونُ اجلملةُ االمسيةُ خاليةً عن الواِو ،         ))  جبِة وشيٍ  ((لكان جملةً فعليةً واقعةً خرباً عن       

وال يكون حينئٍذ مجلةً ؛ ألنَّ      / ب٩٨/وليس مبختاٍر ، فتعين أن جتعلَ ما بعده مرفوعاً به           

، وكُلُّ ما اشـتِرطَ يف عمِلـه         ، وكذلك الظرف   نُ مجلةً اسم الفاعِل مع الفاعِل ال يكو     

اةُ ((و  .االعتمادةُ املوشفَةُ)) اجلُبرخاملز  .  

 قد تقدم علـى     اً، واخلرب ظرف   إذا كانِت اجلملةُ امسيةً   : ) ٢(قال الشيخ عبد القاهِر     

   طٌ ، فقد          : املبتدِأ كقوِلكوِده  سويف ي ، فيليه سع        دـشِجيَء بغِري واٍو ، وأنأَنْ ت كَثُر

  ] من الطويل : [ قولَ بشاٍر 

  )٤(خرجت مع الباِزي علَي سواد                 نِكرتها) ٣(إذا أَنكَرتين بلْدةٌ أو 

  .علي بِقيةٌ من اللَّيِل: يعين 

  ] من البسيط : [ وقولَ أُميةَ 

ِنياشه بِفعاً     رترم اجالت ٥(   ........................         ئاً عليك(  

  ] من الطويل : [ وقولَ اآلخر 
                                                 

  . ٥٤ – ٥٣املفصل ص  )1(

 . ١٥٧دالئل اإلعجاز ص  )2(

  . ١٥٧ وصوابه من دالئل اإلعجاز ص )) و ((  يف األصل )3(

)4( البيت لب٢٢٨ / ٣ ، واخلزانة ١٥٧دالئل اإلعجاز ص  ، و٤٩ / ٣ار بن برد يف األغاين ش .   

 .  حيث جاءت اجلملة االمسية حاالً من غري واو ))  سواد علي((:       والشاهد فيه قوله 

  : عجزه  )5(

.............................          غُِسأْ            يف ر مانَدِم داراً منك الالح  

 ، ومعجم البلدان    ٥٢ة ص    ، وأليب الصلت يف ديوان ابنه أمي       ١٥٧ت يف دالئل اإلعجاز ص      لْص    وهو ألمية بن أيب ال    

  ) . غمد  ( ٣٢٧ / ٣ ، ولسان العرب ٣٤٠، وبال نسبة يف مجهرة اللغة ص ) غمدان  (  ٢١٠ / ٤

 .  من غري واو ))  عليك التاج((:     والشاهد فيه قوله 
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  )١( يديك قَِضيب                   تقُوم عليها يفلَقَد صبرت ِللذُِّل أَعواد ِمنبٍر

  مضارعاً أو ماضياً ،    )٢()أَنْ يكُونَ   خلُ ِفعلُها من    مل ي  (وإنْ كانت فعليةً     ((: قولُه  

 ، وقد جاَء يف     ت بغِري واوٍ  ، واملثب  فإنْ كان مضارعاً مل يخلُ من أنْ يكونَ مثْبتاً أو منِفياً          

)) مراناملنفيِّ األ
)٣( .  

، واجلملةُ اإلنشائيةُ ال تصلح أن تنـوب         ؛ ألنه إنشاءٌ    فعلُ األمِر حاالً   إمنا مل يجئْ  

 فتعين أَنْ يكونَ فعلُها إما ماضياً       ، ))اخلرب   املبتدأ و  ((ب املفرداِت على ما تقدم يف باب        منا

  .أو مضارعاً

إنه لَيقَـع   حىت  ،  فَِة  ملضارع فيه قُوةُ شبٍه بالص     ألنَّ ا  ؛) ٤(فاملضارع املثبت بغِري واوٍ   

ماِشياً ، وأتـى    :  كما تقولُ    ،  جاَء زيد يمِشي   :قولُ   ، فت   واحٍد منهما موِقع اآلخرِ    كُلُّ

من  يف) ٥(﴾  ر﴿ وال تمنن تستكْثِ   : بحانه  ضاحكاً ، قال س   : ، كما تقولُ      يضحك عمرو

فَعاَء﴿: وقال .  راٍء فَجيِتحلَى اسِشي عما تماهدِإح ه٦(﴾ ت(.  

  وحون :))  كوأَص تقُم   ههج((ست   لي )) و كلْ ذلك حكايـةُ        ))  وأَصفيه حاالً ، ب

جتيُء الفاُء مكَانَ الواِو كما جاَء يف حديث عبـِد اِهللا بـِن             /  أ   ٩٩/  قَد    ، ومن ثَم   حاٍل

يف بيٍت  ) ٧( فانتهيت إليه فإذا هو    ((: ، قال    عتيٍك حني دخلَ على أيب رافٍع اليهودي ِحصنه       

    ِري أينظِْلٍم ، ال أَدم       أبا رافٍع ، فقال     :  هو من البيت ، قلت :      ـوحن تيوهذا ؟ فأَه نم

                                                 
 .  من غري واو)) يف يديك قضيب ((:  ، والشاهد فيه قوله ١٥٧جاز ص البيت بال نسبة يف دالئل اإلع )1(

  .))كونَ فعلُها من أن ي مل ختلُ (( ٩٨يف املفصل ص  )2(

   .)) ظاهرة أو مقدرة ))قد(( وكذلك يف املاضي، والبد معه من ((:  ، ومتام نصه ٩٨املفصل ص  )3(

 . ))وا((: يف األصل  )4(

 .راً مستكِث: أي . ة املدثر  من سور٦ية اآل )5(

 .  من سورة القصص ٢٥من اآلية  )6(

   .)) هوا ((يف األصل  )7(
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    ِهشيِف وأنا ده بالسِربوِت فأضه   (( فكما أنَّ ) ١(.)) الصِرببه حالٌ ،       )) فأَض ِكيح مضارع  

  ) ٢(.  ؛ ألن املعىن فيهما واحد)) وأصك((، فكذلك  وليس ا ألجِل الفاِء

؛ ألنَّ لَفْظَه  ، فمن ناِظٍر ينظُر إىل لَفِْظه فال يأيت بالواِو راِن املنفي األموقد جاَء يف

فَةَ لَفْظاً م من حِذفها مع ما أَشبه الصر معناه ، فال يلْز ، وإنْ كانَ قد تغيلَفْظُ املضارِع

يعبدونِني   ﴿:ل تعاىل م ، قاجاَء زيد ال يتكَلَّ:  كقوِلك ومعىن حذفُها مع غِريه ،

 tƒ ßyρ”9$# èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ $y|¹ ( ω šχθßϑ=̄s3tGtƒ(tΠöθtƒ ãΠθà ﴿: وقال تعاىل) ٣(﴾يشِركُونَ ِبي شيئًاال
ωÎ) ô⎯tΒ tβÏŒr& ã&s! ß⎯≈oΗ÷q§9$#   ﴾)الَ ﴿ :  ، وقال سبحانه )٤ا وِقيمتا فَاسكُمتوعت دأُِجيب قَالَ قَد

ونَتلَمعالَ ي ِبيلَ الَِّذينآنِّ سِبع٥( ﴾ ت (ها  ، يفرونَ وكَسالن فَّفمن خ)؛ ألن الفعل معها ) ٦

) ٨(] يف[، إذ ال تثْبت نونُ التوكيِد   ؛ ألنها نونُ الرفِع ال التوكيِد)٧(] جمزوماً[ ال يكون 

: وقد جاَء يف قوِله تعاىل. غَير متِبِعين:  وتقديره ،)٩(ِفعِل اآليتِني عند البصريني مخفَّفَةً 

                                                 
  . ١٦٠ورد هذا األثر يف دالئل اإلعجاز ص  )1(

  وليست واوأمثاله عاطفةً فهو جيعل الواو يف هذا و١٦٠ – ١٥٩هذا رأي الشيخ عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز ص       )2(

  فيكون  ،  ل املضارع باملاضي    ل الفع احلال ، ويؤو)) ـ  (( هنا يف معىن     ))  أصك كْكَ صوالتقـدير    )) ت  : قمـت 

وصككت ،  هـي واو احلـال ،      : وقيل  .  حلكاية احلال املاضية     اً لفظ املاضي إىل لفظ املضارع قصد       عن لَِد فع

إن ذلـك   : وقيل  . هي احلال    اخلرب   و ، واجلملة من املبتدأ      )) وأنا أصك    ((: واملضارع خرب ملبتدأ حمذوف ، أي       

 ،  ٨١٥ / ٢ ، والبسيط    ٣٦٧ / ٢ ، وشرح التسهيل البن مالك       ٢١٢ / ١انظر شرح الكافية للرضي     . ضرورة  

 حيان أليب البقـاء العكـربي        ، وتعقبات أيب   ٤٦ / ٣ ، واهلمع    ٦٨٠ / ٢ ، والتصريح    ٣٦٧ / ٢واالرتشاف  

  . ٩٥ – ٩١ص] رسالة ماجستري[

 . سورة النور  من٥٥ من اآلية  )3(

  . من سورة النبأ ٣٨ من اآلية  )4(

 . من سورة يونس ٨٩اآلية  ) 5(

  . ١١١ / ٤ ، وأوضح املسالك ١٠١ / ٦هي قراءة ابن ذكوان كما يف البحر احمليط  )6(
 .  مطموسة يف األصل  )7(

 . بياض يف األصل  )8(

  . قل عن يونس والكوفيني إجازته االثنني ، ونقع بعد ألف ريني أن نون التوكيد اخلفيفة ال تمذهب البص ) 9(
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﴿ó>ÎôÑ$$sù öΝçλm; $Z)ƒÌsÛ ’Îû Ìóst7ø9$# $T¡t6tƒ ω ß#≈sƒrB %Z.u‘yŠ Ÿωuρ 4©ýøƒrB  ﴾)اِن ؛ ألنَّ ) ١راَألم

  )) خاف ال ت((حالٌ من الضمِري يف  )) ال تخشى (( و ، )) اضِرب (( حالٌ من )) تخافال((

: وإن كان نقصاً ـ ومنه  )٢( عزالفَزع ، والفَ: ؛ ألنَّ اخلوف  واخلَشيةُ أخص من اخلوِف

 ، إذا شجرةٌ خِشي:  النفْس ومنه الفَزع يستويل على:  للجِربة ـ فاخلشيةُ) ٣( ناقةٌ خوفاُء

: من ثَم فَرق بينهما يف قوله تعاىل ، و بالكُلِّيِة) ٥(، وكأنه موت )٤( كانت ياِبسةً

﴿ مهبنَ روشخيب٩٩/و /وافُونَ سخياِبوغي أنْ ؛ )٦( ﴾ َء اِحلسبناهللا ي فوألنَّ خ

 يف البحِر يـبساً غري خائٍفم طَريقاً هاضِرب لَ:  )٧(والتقدير . يكونَ على أعلَى املَراتِب

، ويف ذلك إثبات ألصِل اخلَوِف الذي جِبلَت عليه النفوس ، ويضعف أنْ  يف حاِل اخلشيِة

  )) وال تخشى (( إذْ تِصري الواو يف ؛ )) ال تخاف(( معطوفاً على )) وال تخشى ((يكونَ 

 قد أفاد )) ف ال تخا((إذْ ؛ ب رونق تجدِد الفائدِة بتجديِد اَألخباِر  وذلك يذِْه ،عاِطفةً

 على )) ال تخاف ((ضعف حملُ ألخص النتفاِء اَألعم ، ويعدم اخلشيِة من جهِة انتفاِء ا

فَهلْ أخاف دركاً ؟ : كأنه قالَ ، على تقديِر سؤاٍل ، اً ا  مستأنفةً مخبرجعِله جملةً

                                                                                                                                           
 ، وشـرح    ٦٨٥ / ٢  للعكـربي   ، والتبيان  ٢٤ – ٢٣ / ٣ ، واملقتضب    ٥٢٧ – ٥٢٥ / ٣ انظر كتاب سيبويه         

 ،  ١١١–١/١١٠ ، وأوضح املسالك     ٣٠٨ / ١ ، واالرتشاف    ١٤١٨ – ١٤١٧ / ٣الكافية الشافية البن مالك     

  . ١٩٨ – ١٩٥ / ٤والتصريح 

 . من سورة طه ٧٧من اآلية  )1(

  .)) واخلوف ((لعل الصواب هنا  )2(

 ))ناقـة خوقـاء   (( للواسعة جلد الضرع ، و     ))ناقة خيفاء   ((، وإمنا وجدت     )) خوفاء   ((مل أجد يف أوصاف اإلبل       )3(

ـ       ) خوق  ( و  ) خيف  ( انظر ماديت   . جرباء  : ، أي   بالقاف ة ، ولـسان    يف ذيب اللغة ، ومعجم مقاييس اللغ

 .العرب

 ) .خشي ( انظر الصحاح  )4(

 . غري واضحة يف األصل  )5(

 .  من سورة الرعد ٢١من اآلية  )6(

  . )) أو أقدر ((يف األصل  )7(
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ووجه ،  )) وال تخشى ((ىل ما سبق من ذَهاِب فائدِة ال ختاف دركاً ؛ ألنه مفٍْض إ: فَِقيلَ 

،  ، وهو أنَّ حرف النفي مع املنفي يتنزالِن منِزلةَ كَِلمٍة واحدٍة آخر يف جواِز األمرين

الزيادةَ مل ومن نظَر إىل أنَّ  .، فالْتحق باجلملِة االمسيِة بلْ ِبنيةٌ أُخرى، فكأنه ليس مبضارٍع 

هذا كُلُّه مع االتفاِق على لُزوِم الضمِري كما يلْزم يف .  تغير صورةَ الِفعِل مل يأِْت بالواِو

  .الصفَِة

ـ            ـ  ) ١( )) لَـن  ((وقد أطْلَق النفْي وهو على تفصيٍل ، فإنه إنْ كان املنفي ب د مل يكَ

     ُء حاالً بغِري واٍو ؛ لتِجييدِته االستقبالَ   صِره غاِلباً وإفاد        ، كَّـداملؤ ِة إعطائه النفيوقُو ،

  ) .٣(إىل إلغاِء اعتباِره )  ٢(وإسقاطُ الواِو منظوراً فيه . وعمِله

 فتكثُر الواو معها ؛ ألنها تتصدر على جملَِة جملَِتها لُزوماً، وال تمتِزج             )) ما (( وأما

  .، فلذلك كثُرت مصاحبةُ الواِو هلا ٍهبالفعِل بوج

ر  يف مصاحبِة الواِو منها ؛ ألنَّ النفي عارض هلا ، وقد ال تتصد              فأقَلُّ )) ليس ((وأما  

ها الواومصاحبت تقولُ  على مجلِة مجلِتها ، مع أنَّ األكثَر ، :دوليس معه أح جاَء زيد.  

) ٤(نها ِجتيُء زائدةً ، وغَير عاِملٍَة ، وتوجد ِملجرد ِ         ؛ أل )  ال (وكُثَر طَرح الواِو مع     

 ،  ، فيمِكن أَنْ ينوى ا الطَّـرح          للفعل إىل االستقبالِ   ختليٍص/  أ   ١٠٠/النفْي من غَيِر    

  ]من الرمل: [ الداِرِمي وِمنه قولُ ِمسِكني

 هتبأَكْس) ضالِبي ِرق٥()  الْو (َباًأ                 ى َألبعدكَانَ وال ي ولَقَد)١(  

                                                 
لتنـاقض احلـال    ... ه من حرف االستقبال كالسني ولـن        لو ويشترط يف املضارع الواقع حاالً خ      ((: رضي  لقال ا  )1(

ـ     ((:  وقال أيضاً    .))واالستقبال يف الظاهر      شـرح الكافيـة     ))ملا ذكرنـاه    ) لن  (  وال ينتفي املضارع حاالً ب

   . ١٩٠ – ١٨٩ / ٢ ، وانظر شرح األمشوين ٢١٣، ١/٢١٢

   .))إسقاط(( والضمري عائد على  ،)) فيها ((يف األصل  )2(

  .يعين حرف النفي )3(

   . ))مبجرد ((يف األصل  )4(

   .))يض  الزرق والب((يف األصل  )5(
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  .وما أَدِري أَين أَضع ِرجلي) ٢(ِجئْت أَمِشي : وتقول 

، )) ظاهرةً) دقَ(والبد معه من     ((لفظاً ومعىن   :  يعين )) وكذلك يف املاضي   ((: وقولُه  

  ِلككقَو :   اَألمري دقَع وقَد لْتزو    ن ،:    اَألم ِليو وقَد كتيأَتاملَِلكِ  ر ِت      عبدما كَثُـروإن ،

أَو جـآؤوكُم حـِصرت      ﴿: ، وقَد حِملَ قولُـه تعـاىل         الواو ِلبعِد املاضي عن الصفَةِ    

مهورد(على أنَّ   ) ٣(﴾  ص) تِصرح ((   ِيف موضِع احلال   والتقدير ، :   تِصرح وقَد)و[.)٤ [

  .، وال حيتاج يف هذا إىل التقدير)٥(نه دعاٌء عليهم ملربِد أعن ا

ِضيق صدورهم عـن  إنَّ هذا التقدير يِخلُّ باملعىن ، فإنَّ الدعاَء عليهم بأن ت    : وِقيلَ  

  .)٧(قوِمهم ال يِصح ) ٦(قتاِل

  . قوماً حِصرت صدورهم: إنه ِصفةٌ ملوصوٍف حمذوٍف ، تقديره : وقيلَ

   .)١(  املذكوِر قَبلَه )) قَوٍم ((موِضعه خفْض ِصفَةً لـ : وقيل 

                                                                                                                                           
 ، والتـصريح    ١٩٣ / ٣ ، واملقاصد النحوية     ٣٥٢ / ١آليل  ل ، ومسط  ا    ٢٢البيت ملسكني الدارمي يف ديوانه ص        )1(

  .١٨٩ / ٢ ، وبال نسبة يف شرح األمشوين ٢/٦٧٨

  . ١٦١وصوابه من دالئل اإلعجاز ص .  )) أمس ((: يف األصل  )2(

ِإالَّ الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَوٍم بينكُم وبينهم ميثَـاق أَو جـآؤوكُم         ﴿ : ها  واآلية بتمام .  من سورة النساء     ٩٠من اآلية    )3(

                  فَلَـم لُـوكُمزتفَِإِن اع لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهمقَاِتلُواْ قَوي أَو قَاِتلُوكُمأَن ي مهوردص تِصرح

   .لّه لَكُم علَيِهم سِبيالً﴾يقَاِتلُوكُم وأَلْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ ال

لون الشواهد اليت جاء     ويتأو  ،   )) قد   ((على رأي البصريني ، فإنهم يشترطون يء املاضي حاالً أن تكون معه             هذا   )4(

حمذوف ، أو حيملونه    نه صفة ملوصوف    رة ، أو على أ     مقد )) د قَ ((  ؛ إما على أنّ    )) قد   ((فيها املاضي حاالً دون     

 ، وأمايل ابن الـشجري      ٢١٦ / ١ل   ، واألصو  ١٢٥ – ١٢٤ / ٤انظر املقتضب   . ، ال على احلال     على الدعاء   

 ، وشـرح   ٣٩٠ – ٣٨٦ص  للعكربي   ، والتبيني    ٢٥٨ – ٢٥٢ / ١ ، واإلنصاف    ١٣ – ١٢ / ٣ ،   ١٤٦/ ٢

   . ٤٩ / ٤ ، واهلمع ٦٧ / ٢ابن يعيش 

   . ١٢٤ / ٤املقتضب  )5(

   . )) قال ((يف األصل  )6(
: ها ـ قالوا  يف اآلية نفِس﴾ ـ   أو يقَاِتلُوا قَومهم ﴿:ع ذلك أبو علي وغريه بقوله تعاىل  ودف((: قال ابن الشجري  )7(

األمايل  . ))هم بينهم    بأس ِقلْ أَ مالله: قول   صدورهم عن قتاهلم لقومهم ، بل ن       رصح ت  عليهم بأنْ  وجيوز أن ندع  ال
  . ١٣ / ٣ ، وانظر أيضاً ١٤٧ – ٢/١٤٦
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 وحِكي ذلك أيضاً عن      ،   )) قد ((وقد أجاز الكوفيون وقوع املاضي حاالً من غِري         

  ] من الطويل: [، ومنه ) ٢(األخفش 

  ) ٣(قَطْر ض العصفور بلَّلَه الكما انتفَ..........             .................

 )٥(من احلاِل فَتشِربه  )٤( تقَربه   )) قَد ((والذي حسن منه أنَّ املاضي شبيه باملضارع ، و        

  . الشيِء يناِسبه ويتعدى إليه رواِئحه)٨( ومجاِور )٧(ِع اِرجاوِره املض م) ٦(] معىن[

مبعىن أَنَّ ِقيامها من     . )) امت الصالةُ قد ق  ((: وكذلك حسن إثباتها يف قوِل املقيِم       

  بمن احلاِل أَنَّ     الوقِت احلاضِر قَِري قِْريِبها الفعلَ املاضيت لَّ ِسرولَع ،)) قٍُّع)) قَدوت حرف   ،

  ذْ    ومعىن كوِنها حرفِلت تِضعها وقٍُّع أنوت       قَّعوتي نيف جواِب م ها  /  ب ١٠٠/كَردعما ب

وي      ه ، فكأنه قيلَ لَكقَّبرت :    الةُ ؟ فقلتِت الصلْ قَامأَنْ        :  ه قَّـعوتما ي قوح ، تقَام قَد

، فِمن   قوِعهئال يفُوت املقصود ِببعِد و    ، ولِ  ِلتعلُِّق غَرِض الساِئِل به   ؛  يخبر به بعيد وقُوِعه     

                                                                                                                                           
   . ١٤ / ٤ ، والبحر احمليط ٣٧٩ / ١  للعكربي ، والتبيان٢٥٤ / ١انظر يف هذا الوجه والذي قبله اإلنصاف  )1(
 ،  ٣٨٦ ص    للعكـربي  والتبيني ،   ٢٥٢ / ١ ، واإلنصاف    ١٢٣ / ٤انظر مذهب الكوفيني واألخفش يف املقتضب        )2(

   . ٥٠ / ٤ ، واهلمع ٣٧٠ / ٢ ، واالرتشاف ٦٧ / ٢وشرح ابن يعيش 
  : صدره  )3(

ي لَوإنتعِهراِككِْذوين ِلر ةٌز            .............................            
،  ١/٢٥٣ ، واإلنصاف    ١٧٠ ،   ١٦٩/  ٥غاين   ، واأل  ٩٥٧ / ٢ وهو أليب صخر اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني               

   . ٢٥٧ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ / ٣ ، وخزانة األدب ٣٣ / ٣ ، ٤٩٦ / ٢ ، والتصريح ٦٧ / ٣واملقاصد النحوية 
   . ٦٦ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ١٢ / ٣وانظر أمايل ابن الشجري  . )) يقرب ((يف األصل  )4(
  .غري واضحة يف األصل ، وحروفها بال إعجام أيضاً  )5(
  . تتمة يقتضيها السياق  )6(
ـ      :  ، أي    ب قد ركِ  رأيت زيداً :  تقول   ((: قال ابن السراج     )7(  يف هذا املوضع إذا     ))د   ق ((راكباً ، إال أنك إمنا تأيت ب

 ـ   ه متوقَّ كان ركوب  معلـوم منـها أنهـا        ، واحلال  ٌءز منه ج  روم،  ه قد ابتدأ بالفعل     علم أن ي لِ )) قد   ((عاً ، فتأيت ب
   . ٢١٦ / ١ األصول .))، فإمنا صلح املاضي هنا التصاله باحلاضر فأغىن عنه ، ولو ال ذلك مل جيز تتطاول

   . ))  جماوره((يف األصل  )8(



                     قسم التحقيق   - ٣٣٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

ـ     ثَم كان يف تقديِر قُرِب وقُوعِ       حـرف يـشبه املاضـي       ))  قَد ((ه من زمن اإلخباِر ، ف

  .  املاضي بالصفَِة)١( كتشبيِه حروِف الزوائِد األربِعباملضاِرِع

  ]اجلملة احلالية والعائد[: فصل 

إجراًء هلـا مجـرى     ،   وجيوز إخالُء هذه اجلملِة عن الراجِع إىل ذي احلاِل            ((

 واجلـيش    ، ولقيته   وزيد قائم  أَتيتك: ِه بني احلاِل وبينه ، تقولُ       النعقاِد الشب ؛  الظَّرِف  

٢( )) قاِدم (.  

 ،  ق، وهذا مطلَ   يريد أنه جيوز إخالُء اجلملِة الواقعِة حاالً عن الراجِع إىل ذي احلال           

الً ع، وإنْ كانت فِ    وذلك أنَّ اجلملةَ إنْ كانت امسيةً جاز كما مثَّلَ به         ،  يلٌ  واألمر فيه تفص  

 ، وإنْ كان مضارعاً مل يجـز        جئتك وقد قَعد عمرو   : ، كقوِلك   ماضياً ، فكذلك أيضاً     

  . ب األمريخرج حممد يركَ: ، وال جاء زيد يقْعد عمرو : ال يقالُ ف، إخالُءه عن عائٍد 

 يف هذه األشياِء ؟: فإن قلت رفما الس.   

  أَ: قلت   ه الضمريفلَِزم ا املضاِرعـه           ممـا ، وألنهِبه بينِة الشفَةَ ِلقُوالص ملْزكما ي 

     ا اجلملةُ االمسيةُ فلُِبعالضمِري ، وأَم اِبطَ بينهما ِسوىفاِت  الرى أنَّ  ، ِدها عن الـصـرأال ت

 يف حروِفه األصوِل ، وأما املاضي       لَفْظَ اجلملِة االمسيِة ال يِجب أنْ يكونَ مشاِركاً ، للصفَةِ         

فدائر بني القبيلني ؛ ألنه ِفعلٌ ، كما أنَّ املضاِرع ِفعلٌ ، وليس علـى عـدِد حـروِف                   

  . فلذلك ساغ معه األمران،)٣(] كما أنَّ اجلملةَ االمسيةَ كذلك[وسكَناِتها /  أ١٠١/الصفِة

   ] من الطويل : [ امرؤ القيس قال 

                                                 
 ، مبرتلة   مهفْأنا أَ : تدخل على املاضي فتجعله مضارعاً شبيهاً بالصفة حنو         ،   يف أول املضارع     ))أنيت((وهي حروف    )1(

  . أنا فاهم: 

  . ٩٨ملفصل ص ا )2(

  .  أ٤٣وانظر غاية احملصل ق   . ))  يف اجلملة االمسية ((يف األصل )  3(
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 منجِرٍد قَيِد اَألواِبِد هيكَِل والطَّير يف وكُناِتها          ِبد أَغْتِديوقَ         
)١(   

 ولـيس فيهـا     ، ))  أَغْتِدى (( حالٌ من الضمِري يف      )) والطَّري يف وكُنِاا   ((: ) ٢(قولُه  

  .ضمري عائد إىل صاحِب احلاِل

ـ   : واُألكْنةُ  ) ٣(] الوكْنةُ[، و  ضِم جمع وكْنٍة ، بال    : ))  الوكُنات ((و    ِريمواِقـع الطَّ

.  تمكَّـن  أي:  ، وتـوكَّن   حضنه:  أيووكَن بيضه   . ) ٤( حيثُ وقَعت ، قاله أبو عمٍرو     

  .، واهللا أعلم مبتِكراً: كأنه قال 

  ] حذف عامل احلال [: فصل 

))      حِ ٍر  ومن انتصابِِ احلاِل بعامٍل مضمترلُهم للمِلقَو :  ِديهباً  راِشداً ماحصاً وم

)) معاناً
)٥(.  

،  فاحلـالُ كـذلك   ،  ٍر   ينتِصب بعامٍل مـضم    )٦(] به قد  [قَد قَدمت أَنَّ املفعولَ   

  .  جاٍر هاهناموالتفصيلُ الساِبق يف أنه البد من قرينٍة حاليٍة أو مقاليٍة ثَ

  .ذا ِرفْقٍَة:   من الصحبِة أي ))احباً مص ((و 

)) مأجوراً مبروراً : وللقاِدِم   ((: وقولُه  
 ،  ، أو تشييِع جنازٍة       إذا قَِدم من زيارةٍ    )١(

   جِة        أو حنِو ذلك  ،  أو حبِد القُرلُ على قَصفْعةُ       ) ٢(، مما يبلَّ عليها أُهةٌ دحالي وهذه قرائن ،

ولهاملدع .  

                                                 
 ٣٧٢/ ٣ ، ولسان العرب     ٦٦ / ٢ابن يعيش    ، وشرح    ١٩ والبيت المرئ القيس يف ديوانه ص         ، ٩٨املفصل ص   )  1(

ـ   ٢٢٠/  ٢ ، وبال نسبة يف اخلـصائص        ٢٤٣ ،   ١٥٦ / ٣، وخزانة األدب    ) قيد  (   ،  ١٦٨ / ١سب   ، واحملت

  . ٣٩٢ ، ورصف املباين ص ٢/٢٤٣

   .))  وقوله ((يف األصل )  2(

 ) .وكن ( تتمة من الصحاح )  3(

 . انظر املصدر السابق )  4(

  .  )) اذْهب (( بإضماِر  ((:  ، ومتام نصه ٩٩املفصل ص )  5(

  . ٢وانظر ص .   والصواب ما أثبت ))  معه ((يف األصل )  6(
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 )) قَالَ: )٣( تضِمر   . صاِدقاً   : وإنْ أُنِشدت ِشعراً أَو حدِّثْت حديثاً قُلْت         ((: وقولُه

  .ِلداللَِة القَِرينة املقاليِة عليه

)) متعرِّضاً ِلعنٍن مل يعِنه: وإذا رأَيت متعرِّضاً َألمٍر قُلْت  ((: وقولُه 
)٤(.  

، وهذا   مل يِهمه : أي   )) مل يعِنه ((  ، ومعىن   إذا اعترض  )) عن (( مصدر   : ))العنن   ((و  

  . ِلمن تصدى ألمٍر ال حاجةَ به إليه: يقالُ 

فذَهب الثَّمن : ، أي  أَخذْته ِبِدرهٍم فصاِعداً أو ِبِدرهٍم فزائداً:  وِمنه ((: وقولُه 

))صاِعداً وزائداً 
 وال جيوز أَنْ )) ذَهب (( حالٌ من الضمِري يف )) فصاعداً ((/ ب١٠١. /)٥(

حلِّلَّتحيف م خبالِف قوِله تعاىل  الفاِء الواو ، :﴿  àMç6/Ψs? Ç⎯÷δ‘$!$$Î/ 8ö6Ï¹uρ t⎦⎫Î=Å2EζÏj9  ﴾)٦( 

، ويف مسألَِة  اشتريت الفَرس ِبسرِجه وِلجاِمه: ، وكذلك  فإنَّ الدهن مع الصبِغ حالٌ

 ِلما فيها من اإلشعاِر ؛ )) ثُم ((، ويِقلُّ يف ِمثِْل هذا اإلتيانُ بـ)٧(الكتاِب ليس كذلك 

ِة ، وليس ا فيها من اإلشعاِر باجلمعيم؛ ِل ، ولكنها جتوز ، وتنحطُّ عنها الواو بالتراخي

   )٨(. ، أشار إليه سيبويه صعود الثَّمِن عقَبه املعىن عليه ، بل على أنَّ الشراَء ِبدرهٍم
                                                                                                                                           

  .  )) رجعت: أي   ((:  ، ومتام نصه ٩٩فصل ص امل)  1(

    . ))القرينة((يف األصل )  2(

  .)) بإضمار (( : ٩٩يف املفصل ص )  3(

 .   )) ضاًه متعرِّنا ِمند: أي  ((:  ، ومتام نصه ٩٩املفصل ص )  4(

 ، ومنه قولـه     لُأتتحو : رى ؟ كأنك قلت   اً أخ يِسي وقَ ةًر م اًيأمتيِم: ومنه   ((:  ، ومتام نصه     ٩٩املفصل ص   )  5(

 .   )) ينِرها قاِدعمجن:  أي  بلَى قَاِدِرين ﴾ ﴿:تعاىل 

 .  من سورة املؤمنون ٢٠من اآلية )  6(

           تريـد أن جتعـل       فلست ((: بقوله   )) فصاعداً   ه بدرهمٍ  اشتريت (( يف    الفاءِ  مكانَ  الواوِ  جوازِ مد اخلوارزمي ع  لَعلَّ)  7(

   لـبعضِ  ه كـان مثنـاً     وحد  مع الزيادة ، وإمنا الدرهم     ه الدرهم  مثن ع وقَ مع الدرهم مثناً لشيء واحدٍ     ))صاعداً   ((

  . ٤٤٥ / ١ التخمري . )) هذا املعىن لُِطب، مث زاد السعر ، وإذا كان كذلك صار إدخال الواو ياجلملة
:  ، لـو قلـت       م وثُ  من حروف العطف إال الفاءُ     وال يقع هذا املوضع    ((: وقال ابن يعيش     . ٢٩٠ / ١الكتاب  )  8(

 تدالن على ذلك ؛ إلفادما الترتيب ،        مصاعداً مل جيز ؛ ألن األمثان يتلو بعضها بعضاً ، والفاء وثُ           أخذته بدرهم و  

  . ٦٩ / ٢ شرح املفصل . ))والواو ال تدل على ترتيب الفعل 
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أتتحولُ يف حاِل كَوِنك متخلِّقـاً      :  ياً مرةً وقَيسياً أُخرى ؟ تقديره     أَتِميِم: وقولُهم  

، والذي اختاره غـريه مـن    ، واهلمزةُ للتوبيخِ   ، وبأخالِق قيٍس أُخرى    بأخالِق متيٍم مرةً  

: ، فكأنـه قـال       ؛ ألنه أنكر عليه كثرةَ تنقُِّله     ) ١( انتصاب ذلك على املصدر    ني أنَّ احملقِق

إنك تتحولُ يف حاِل كَوِنـك متيميـاً        : ، ومل يِرد     أَتتحولُ حتوالً متعدداً على هذا الوجهِ     

  .اًييِسقَ

  ]. من الطويل: [وأنشد سيبويه 

  )٢(ويف احلَرِب أَشباه النساِء العواِرِك               وِغلْظَةًأَِفي السلِْم أَعياراً جفَاًء

،  ِضعت موِضعه بدالً من اللَّفِْظ به      بإضماِر ِفعٍل و   )) أعياراً ((مستشِهداً على نصِب    

عناً وضبضاً جيفاًء ، ويف احلرِب ِنساًء حلِْم أعياراً جلُونَ يف السفاًواملعىن أتتحو .  

، وهـو    جمع عيرٍ  : )) اَألعيار ((و  .  الصلْح:  ِبفتِح السِني وكَسِرها     ))السلْم   ((و  

الِغلْظَةُ ((و. اِحلمار (( : ُةوو . القَس)) واِركالع (( : ضاحلُيها عاِركتواحد ، .)٣(   

  ] من البسيط: [وأنشد أيضاً 

  )٤(ِت  ويف العيادِة أَوالداً ِلعالّ             واِحدٍة أَِفي الوالِئِم أوالداً ِل

،  داً على نصِب األوالِد بإضماِر ِفعٍل وِضعت موِضعه بدالً من اللَّفِْظ بـه            مستشِه

    ، و   يـادةِ يف العِ / أ  ١٠٢/ٍتعـالّ ، وأَوالداً لِ   ِصريونَ أَوالداً لواِحدٍة يف الوالئمِ    أَت : واملعىن
                                                 

انظـر  . نه منصوب على احلـال      مجهور النحاة أ   ، ورأي سيبويه و    ٣٤٧ / ١يف إيضاحه   هذا اختيار ابن احلاجب     )  1(

 ، وشرح ابـن     ٣٤٦ / ١ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٢٦٤ / ٣ ، واملقتضب    ٣٤٣ / ١كتاب سيبويه   

  . ٢٥٨ / ١  البن عصفور ، واملقرب٦٩ / ٢يعيش 

 كتـاب سـيبويه      ، وبال نسبة يف    ٢٦٣ / ٣ وخزانة األدب     ، ١٤٢ / ٣تبة يف املقاصد النحوية     البيت هلند بنت ع   )  2(

 ،  ٢١٨عني الذهب   حتصيل   ، و  ٣٤٦ / ١بويه البن السريايف     ، وشرح أبيات سي    ٢٦٥ / ٣ ، واملقتضب    ١/٣٤٤

  .  ٣٨٣ / ١ لألعلم والنكت

  . ٢١٨انظر التحصيل ص )  3(

 ، وشرح أبيـات سـيبويه البـن الـسريايف           ٢٦٥ / ٣ ، واملقتضب    ٣٤٤ / ١البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه       )  4(
 . ٢٥٨/ ١البن عصفور  ، واملقرب ٣٨٣ / ١  لألعلم ، والنكت٢١٨  عني الذهبحتصيل ، و١/٣٤٦
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)) الئمالو ((  : ةمِليو عمو   .ج)) ّالالع ى اُأل:  )) تتالش هاتلَّةٌ   مع نهتواِحد ،    ِبِهن واملراد ،

اِئررِفقُونَ    : يقولُ  . الضتهوِد الطَّعاِم وتونَ على شنعاوتى     أَتضِعيادِة املَر دخاذَلُونَ ِعنتوت ،      ، 

قاطَعت١(.ونَوت (  

لَ اخلَاص ،   ؛ ألنه ينِكر عليهم التحو    ) ٢(فالظاِهر يف هذا وِمثِْله انتصابه على املصدِر        

، والعاملُ يف املنصوِب مضمر ال جيوز إظهاره ، ومل ينبه الشيخ             ال التحولَ يف هذه احلالِ    

أَأَنت : يِسي أُخرى على أنه خرب مبتدٍأ ، والتقدير         أَتِميِمي مرةً وقَ  :  ، وجيوز أنْ تقولَ    عليه

 ِسيوقَي ِميِميت.  

بلَى نجمع العظام قـاِدِرين علـى       : تقديره  )  ٣(﴾   بلَى قَاِدِرين  ﴿:  وقولُه تعاىل 

  . ، وهي عظام اَألصابِع)٤(على تركيِب السالِمياِت وتأِْليِفها :  قالَ ابن قتيبةَ .تسِويِة البناِن

سميت بناناً ؛ ألنَّ ِبها صالح األحواِل اليت يـستِقر          :  اَألصاِبع ، ِقيلَ     : ))البنانُ((و  

 أيب  جـلُ باملكـاِن إذا أَقَـام بـه ، وقـرأ ابـن             أَبـن الر  : سانُ من قَـوِلهم     ا اإلن 

  . رونَحنن قاِد: أي ) ٦(﴾ونَراِدقَ﴿)٥(عبلَةَ

                                                 
  .٢١٨انظر التحصيل ص )  1(
  . يف الصفحة السابقة) ٢(انظر هامش )  2(
 .  من سورة القيامة ٤من اآلية )  3(
   .٣٤٦تأويل مشكل القرآن ص )  4(
 . ١/١٩غاية النهاية. الث ومخسني ومئةث: سنة اثنتني وقيل:سنة إحدى وقيلتويف راهيم بن أيب عبلة،ثقة تابعي، هو إب)5(
  . ٣٤٥ / ١٠ ، والبحر احمليط ٩٤ / ١٩انظر تفسري القرطيب . ع قَيم الس أيب عبلة وابِنهي قراءة ابِن)  6(
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  التمييز

فَـصلَ  : ، أي    لِْك غِريه ميز ِملْكَه عن مِ   :  ، يقالُ    عبارةٌ عن الفَصلِ  : هو يف اللُّغِة    

))التبيِين : ويقالُ له  (( .بينهما
  .ألنه مبين ما كانَ مبهماً، ولذلك سمي تفسرياً أيضاً؛ ) ١(

)) الِتـه  جملٍة أو مفْرٍد بالنِص على أَحِد محتم       وهو رفْع اِإلاِم يف    ((: وقولُه  
)٢ (. 

ِنيعةِ          الـمبسأَ من النشن اماِم عن اجلملِة أنْ يكونَ اإلي        برفِع اإلدفْـرم دال أنَّ أح ،

مهبِعه مضعن املفرِد خبالِفه اجلملِة ِبو ِن ، والرفعيموسيأيت مثالُ الِقس ،.  

زيد طَيـب   :  خرج عن الِقسميِن ما يرفَع اإلام عن ِنسبِة ال يف جملٍة ِمثْلَ              وقد

، ومن مث حده شـيخي مبـا        )٤(أباً  / ب١٠٢/ه  بيويعجبين طِ ) ٣(، وحسن أباً     نفْساً وبلَداً 

  . ) ٥(يرفَع اإلام املستِقر عن ذاٍت مذكورٍة أو مقدرٍة 

  ليخِرج   )) راملستِق ((: وقال  . يشتملُ على التمييِز وغريه    ))  ما يرفَع اإلام   (( : فقولُه

  حون :                ِقرمست فيه غري امعن ذاٍت وليس بتمييٍز ؛ ألنَّ اإل اماإل فَعه رةٌ ؛ ألنِصربم نيع

 وِضـع داالً    ))  عين ((مبهمٍة ، و     إذْ عشرون يف أصِل وضِعه لذاٍت        ؛ ))  ِعشرون ((خبالِف  

، فإنْ وقَع ِإام عما هو مراد فِمن ِجهِة خفَاِء القَراِئِن علـى     على كُلِّ واحٍد ِمن مدلُوالِته    

العيِن ، ولذلك يِصح إطالق لَفْظَِة العيِن قاِصداً ا إىل الداللَِة على             الساِمع يف مراِد املتكلِّمِ   

، وأَراد به الداللَةَ على دراِهـم  ) عشرين(، ولو أَطْلَق مطْلَق  املُبِصرِة وغَِريها من مدلُوالِته   

، مستِقر ) ٦(ما يميز  ، فتبين أنَّ اإلام يف   أو دنانري كان مستعِمالً للَّفِْظ يف غِري ما وِضع له         

ِك غريرويف املشتِقرتسم  .  
                                                 

  .  )) فسريوالت (( ، ومتام عبارته ١٠٠املفصل ص )  1(

   .١٠٠املفصل ص ) 2(

   .)) أنا ((يف األصل )  3(

  . ٥٢٣ / ٢ وما أثبته من شرح الكافية ملصنفها . )) لينا ((: يف األصل )  4(

  . ٣٤٨ / ١اإليضاح البن احلاجب )  5(

  . )) مير((يف األصل )  6(
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   ذاتٍ  ((: فقولُه  : فإنْ قُلْت نعنه    )) ع جرخطَلَباً  :  ي الِعلْم نسـلُ     حاجلَه حوقَب ،

  .، فإنَّ ذلك رفْع لإلاِم عن معىن ال عن ذاٍت ِشيمةً

قلت :ه ماً، ليس املرادا بالذَّاِت ما يكونُ ِجسبه ما يكونُ حقيقن لْ املرادٍءبيةً ِلش.  

 لُ االشتماِل حنو     :  فإنْ قلتدِن بيعلى احلد رده  : يلَدب زيد لُهم   طابقِّقُه قَوحوي ،  :

كُلُّ ما يكونُ مميزاً عن جملٍة يمِكن أَنْ يجعلَ بدلَ اشتماٍل ، وهذا يؤِذنك بأنَّ املعنـى                 

إ فيهما واحد منسوب زِل؛ وألنَّ املميدى كالبيف املعن ليه احلكم.  

  ا النسبةُ املعنويةُ ففي التمييِز إىل : قلتفيها افتراقُها ، وأَم سبةُ اللَّفظيةُ فواِضحا النأم

، ومن ثَم أَفَاد عمـوم تعلُّـِق         احملكوِم عليه لفظاً بواسطِة املميِز ، وإنْ كانت نسبةً جمازيةً         

، وهلـذا   ) ١(اضطَرم البيـت نـاراً      : إليه لفظاً يف حنِو     /  أ ١٠٣/يف املنسوِب   معنى املميِز   

اضـطرم  :  الغرِض أُخِرج املميز عن أَصِله ، وليس املعنى على ذلك إذا جِعلَ بدالً فِقيلَ             

  . البيت ناره ؛ ألنَّ البدلَ هو املنسوب إليه املعىن دونَ املُبدِل منه

  )) جملَـٍة أو مفْـردٍ    )٢(عن   ((: ويخص حد فَخِر خواِرزم أنه قالَ فيه        : لْت  فإنْ قُ 

  .ه مجلةًلَ منه ليس مع عاِمِل، فإنَّ املبد ويف صورِة البدِل ليس البدلُ رافعاً لإلاِم عن مجلٍة

لُ ليس  والبد) ٣( )) عن ذاٍت مذكورٍة أو مقدرةٍ     ((: ويخص حد شيخي أنه قالَ فيه       

           ونَ املبدإليه املعىن د ه املنسوبٍة ؛ ألنراِم عن ذاٍت مقدـه   رافعاً لإلجاِمعِل منه، ولذلك ي

زساً وفصاحةً ، ولـيس              :  ، فيقالُ  املميره دِعلْم زيد نسه هواًء وماًء ، وحلَدب زيد طاب

، فمثالُه عن    تقسيم للمميزِ  )) رٍة مذكورٍة أو مقد   ((:  )٤(وقولُه   .كذلك يف صورِة التمييزِ   
                                                 

، ألنه يف    هنه البد من ذكرِ   رجه خمرج الفضالت ، إال أ     اعله وخت  فتنقل الفعل عن ف    عِستالعرب ت  ((: قال ابن برهان    )  1(

ـ  زيـد :  ل ، وذلك قوهلم   قْ مع الن  م عنه ، لزِ   نقلْه ومل ي  ذكراملعىن فاعل ، والفائدة معقودة به ، فكما لزم           ح سن 

الوأال ترى أن احلَ ِهج ،سنالو جهلْقَ ، وقد نتِة ذلك عنه إىل عام١٣٩ / ١مع ل  شرح ال.))  زيٍدِةثَّ ج .  

  .وقد تقدم نصه يف الصفحة السابقة  .  )) يف مجلة أومفرد ((يف املفصل املطبوع) 2(

  . ٣٤٨ / ١اإليضاح )  3(

  .يعين شيخه ابن احلاجب ، انظر املرجع السابق والصفحة نفسها ) 4(
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طاب زيد بلَداً وأباً ؛ َألنَّ      : ، ومثالُه عن املقدرِة      عشرونَ درمهاً : الذاِت املذكورِة قولُك    

ـ          ، وذلك الشيُء مبـهم ؛       )) زيد ((الِفعلَ يف احلقيقِة منسوب إىل شيٍء مقدٍر له ارتباطٌ ب

  . ِملُ أموراً كثريةًألنه حيت

، وهي االحتماالت اليت جـاَء املميـز          بفتح امليِم الثانيةِ   )) همحتمالِت ((: )١(وقوله  

وإمنا يكونُ الرفع عن الذاِت املذكورِة إذا كان التمييز واِقعاً عن مفرٍد            .  يعرف املراد منها  

  .)) ثالثة (( و )) عشرة ((كـ

)) شحماً ، وتفَقَّأَ  طاب زيد نفْساً ، وتصبب عرقاً     : يف اجلملِة   ثالُه   فمِ ((: وقوله  
)٢( 

 أَعجبت  )) أَبرحت جاراً  ((ومعىن  .  تفَقَّأَِت السحابةُ عن املاءِ   : التشقُّق ، ومنه    :  )) التفَقُّؤ ((

تمن املتقارب: [، قال األعشى  وبالَغ [  

دج نالرحيلُ  تقولُ ابنيت ِحي               ر تحرا أَبارج تحراً وأَب٣(ب(  

برحت مـن رب    أَ: ، واملعىن    على التمييزِ  ))جاراً   (( و )) باًر ((فنصب  /  ب ١٠٣/

 ، ، وأَبرح جارك   أَبرح ربك : ، واملعىن    بلَغت غايةَ الفَضِل يف هذا النوعِ     : ومن جاٍر ، أي   

:  ، وأَبرحت جاراً ، كما تقولُ       رباً )٤(أَبرحت  : ، فقال    ثُم جعلَ الفعلَ ِلغيِر الرب واجلارِ     

ما أَبرح هـذا    : طابت نفْسك وقَرت عينك ، وقالوا       : ، أي    ِطبت نفْساً ، وقَررت عيناً    

ره:  أي  !اَألمبجبا !ما أَع ادال وأَر بلرِلكاملمدوـم  هحبئاً فهو ريش لَكم نوكُلُّ م ،.  

                                                 
   .٣٤٠يعين الزخمشري ، انظر ص ) 1(

واشتعلَ الرأْس   ﴿ :وأَبرحت جاراً ، وامتَأل اإلناُء ماًء ، ويف التنـزيل           (( : ، ومتام نصه     ١٠٠املفصل ص   )  2(

    )).شيباً﴾ ، ﴿ وفَجرنا اَألرض عيوناً﴾  ، ﴿ ومن أَحسن قَوالً﴾ ، ﴿ ومن أَصدق ِمن اِهللا حِديثاً﴾

 ، ومسـط    ٣٠٥ ، وحتصيل عني الذهب ص       ١٧٥ / ٢ سيبويه    ، وكتاب  ٩٩البيت ألعشى ميمون يف ديوانه ص       )  3(

  . ٤٧٧ / ١ ، والتخمري ٣٨٨ / ١يل آلال

 فـشرح البيـت     ٣٠٥وانظر التحصيل ص    .  وهو تكرار سببه انتقال النظر       ، ))ك  ت عين ر  وقَ  ((هنا يف األصل    )  4(

 . منقول منه 
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 مَأل املاُء اإلناَء ؛ ألنه ال يحصلُ االمتالُء إالّ:  أَصلُه ))  اإلناُء ماًء)١(وامتَأل ((: وقولُه 

 )٣(﴾ tΡö¤fsùuρ uÚö‘F{$# $ZΡθã‹ãã$ ﴿، ) ٢(﴾واشتعلَ الرأْس شيبا ﴿: زيِل ـويف التن . بعد ملٍْء
 منصوب على املصدِر املالِقي يف املعنى ؛ ألنَّ اشتعلَ الرأس يف )) شيباً (( أنَّ وعن األخفش

)) شاب ((معىن 
ه على التمييِز يِفيد  ، فإنَّ نصب، وهذا يضِعف املعىن املفهوم من اآليِة)٤(

ِب يف الرأِس ، وأنيانَ الشعفيهلَم ذَه من نواصيه ه قد شاعوأخ ،  مه قد استغرقَه وعوأن ،

، وال تِجد هذا  ، حىت مل يبق من السواِد شيٌء ، أو مل يبق منه إال ما ال يعتد به جملَته

 ى إذا قلتاملعن : شيباًاشتعلَ الرأس الرأس أو شاب ،  اشتعلَ الب: ، وِوزانُ هذا قولُك يت

، وال يكونُ املعنى  ، فيكونُ املعنى على أنَّ النار وقَعت فيه وقوع الشموِل واإلحاطِة ناراً

 من وقوِعها فيه: على هذا إذا قلت ِضي أَكَثْرقْته ال ييف البيِت ، فإن اشتعلَ النار  ،

  ))عيوٍن ((، فإنَّ نصب   الثانيِة، وعلى هذا املنواِل جيري الكالم يف اآلية وإصابِتها جاِنباً منه

،  ، وأنَّ املاَء قد فار من كُلِّ مكاٍن على التمييِز يفيد أنَّ األرض قد صارت عيوناً كُلُّها

وعلى هذا الكالِم . كأو العيونَ يف األرِض مل يِفد ذل) ٥(وفجرنا عيونَ األرِض: ولو قيلَ 

 جرخالً ﴿: ه سبحانه قولُ/ أ ١٠٤/يقَو نسأَح نماللِّه   ، ﴿)٦(﴾  و ِمن قدأَص نمو

   .)٧ ( ﴾حِديثًا

                                                 
  . ١٠٠ وصوابه من املفصل ص . ))  امتالء((يف األصل )  1(

 . من سورة مرمي ٤من اآلية )  2(

 .  من سورة القمر ١٢من اآلية )  3(

  . ٦٢٤ / ٢معاين القرآن )  4(

  .))األرض األرض((: يف األصل )  5(

 . من سورة فصلت٣٣من اآلية ) 6(

 .  من سورة النساء٨٧من اآلية ) 7(
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))   ومثالُه يف املفرِد ِعندي راقُود خال      ((وقولُه  
 : غالب هذا يختص باَألعداِد حنو     )١(

نٌّ طويـلٌ   د: راقُـود   ، وال  راقوٍد: ، وقد يجيُء يف غِري ذلك من املقدراِت نحو           عشرين

رقَي٢(م(الباطِن         اِقيدوه رعمه وجرفيه اخلَلُّ وغَي عوضي ،)٣(  ،      معروف ا كان له مقدارولَم 

،  رطْلٌ زيتـاً ، ومنـواِن سـمناً       : ، ومن هذا     اطِّراده عليه تنزلَ منِزلَةَ احملدوِد من العددِ      

وممهفرا ((ا  دنا ((  مثلُ )) مصمالٍ    ،   )) عِن أَحزاٌء على ونه أَمعموج      قالُ يف املفـرِد ، وقد ي

))ممثل)) ن  : دص .  

  .جمع على أَقِْفزٍة وِقفْزاٍنيلٌ يكَ:  )) القفيز ((و 

ِء ِملُْء اإلنا  ((، وأنَّ اإلام يف       وِضعا مبهمنيِ  )) ثالثني ((و   )) عشرين ((وال خيفى أَنَّ    

ـ    )) اِلملَء   ((بل ألنَّ    ،    مل ينشأْ عن اإلضافِة      )) عسالً  يف  )) عـشرين  ((متردد بني أشياَء ك

)) ِملُْء ((، وكذلك    العدِد
)٤ (      اِم وإنْ كان ال يستعمعلى اإل لُ إال مضافاً  موضوع  ا ، وأم

مقـدار  : د ا املقدار كأنه قيل      حيثُ أُري ؛   )) فكَ(( فاإلام يف    )) موضع كَف سحاباً   ((

كف .  

ضـرب  : وشبه املميِز باملفعوِل أَنَّ موِقعه يف هذه األمثلِة كموقِعه يف            ((: وقولُه  

،   إشارةٌ إىل ما قَدمه من االنتصاِب عن جملةٍ        )) يف هذه األمثلةِ   ((: قوله  ،  )٥( )) زيد عمراً 

                                                 
الً ، وقفيزان بـراً ، وعـشرون درمهـاً ،           ورطْلٌ زيتاً ، ومنواِن عس      ((:  ، ومتام نصه     ١٠٠املفصل ص   )  1(

 .   )) وثالثون ثوباً، وِملُْء اإلناِء عسالً ، وعلىالتمرِة مثْلُها زبداً ، وما يف السماء موِضع كف سحاباً

، قَيـر    فْـت ز ، أو مها ال     يطْلى به السفن واإلبل    شيء أسود : الِقير ، بالكسر ، والقَار      (() : قري(يف القاموس مادة    )  2(

  . ))المها بهب والزق طَـجال

، كهيئِة   دنٌّ طويلُ األسفلِ  :  الراقود (() : رقد  (  ، والصواب ما أثبت ، جاء يف الصحاح مادة            ))راقيد((يف األصل   ) 3(

 . )) ، وهو معرب ، واجلمع الرواِقيد اإلردبِة ، يسيع داِخلُه بالقار

  .)) مثل ((ألصل يف ا)  4(

 ضـرب :  زيداً ، و ضاربونَ:  زيداً ، و    ضارباِن:  زيداً ، و     ضارب: ويف   ((:  ، ومتام نصه     ١٠٠املفصل  )  5(

 .   )) عمراً زيٍد
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ـ  وعن مفردٍ   ؛ ألنه جاَء بعد متـاِم       )) ضرب زيد عمراً    ((:  مبنزلِة   ))  نفْساً طاب زيد  ((، ف

  . اجلملِة كاملفعوِل

  هبراقُ ((وشود الًّ خ ((   بقوِلك :))  ًزيدا بالتنويِن        )) ضارب مفيهما قد ت ؛ ألنَّ املفرد

، كمـا أنَّ     منويِن بـالنونِ  ـ ال ضارباِن زيداً ؛ ألنَّ متام    :  بقوله   )) منواِن سمناً  ((، وشبه   

  .  بالنون))ضارباِن((

وشبماً (( ههونونٌ ))ضاربونَ زيداً ((: بقوِلك )) عشرونَ ِدر ه واوآِخر عمه ج؛ ألن .  

ـ / ب١٠٤ /)) ِملَُء اإلناء  ((وشبه   )١( ؛ ألنَّ  ))  عمراً ضرب زيدٍ ((عسالً ب
 )) ِمـلْءَ  ((

  .  انتصابهملميز موِقع املفعوِل انتصب، فلَما وقَع ا ِة كما أنَّ املصدر كَملَ اكَملَ باإلضاف

؛   يف غايِة البعدِ   )) ضارب زيداً  (( مبرتلِة   )) راقود خالًّ  ((جعلُ  :  وقال صدر األفاضلِ  

  سبالن قِته فَ         فإنَّ حورالشيُء الشيَء إال يف ص فاِرقأَنْ يكـونَ       ِة أنْ ال ي ـهجِل الوقَطْ ، ب 

  . ِمن: ، يعين بتقديِر ) ٢(النصب هنا بنزِع اخلافِض

  ] شرط نصب التمييز[: فصل 

))  عن مفر املميِّز ِصبتناٍموال يمٍد إال عن ت ((
)٣(.   

ـ          ؛ ألنَّ اٍمإنما خص املفرد ذا احلكِم مع أنَّ املميز عن مجلٍة ال يكونُ إال عـن مت

  مضافاً إليه ، وهو الغرض     ، وجعلُ املميزِ   يِتم به املفرد من التنويِن والنوِن جيوز إسقاطُه       ما

  .من هذا الفَصِل

                                                 
   .))  وألن ((: يف األصل )  1(

  . ٤٤٩ / ١التخمري )  2(

التنوين ، ونونُ التثنيِة ، ونـونُ اجلمـِع ،          : اَء  والذي يِتم به أربعةُ أشي     ((: ، ومتام نصه    ١٠٠املفصل ص   )  3(

: التمام بالتنويِن ونوِن التثنيِة ؛ ألنك تقول        : زائلٌ والزم ؛ فالزائلُ     : واإلضافةُ ، وذلك على ضربني      

 . )) عندي رطلُ زيٍت ومنوا سمٍن
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 صحةُ أَشياَء      ومما يعبأَر لُ به التمام :  نوينونُ التثنيةِ ،  التونُ اجلمعِ   ونهما   ؛ ، ونألن 

  . أما اإلضافةُ فألنَّ املضاف إليه من متاِم املضاِف، و ف عن التنويِنخلَ

 التنوين،  مامأَنْ يزولَ عنه ما حصلَ به الت      ما جيوز   :   أي    )) فالزائلُ التمام  ((: وقولُه  

  .ا مسٍنرطلُ زيٍت ، ومنو:  التثنيِة ؛ ألنه جيوز أنْ تقولَ ونونُ

   فإنْ قلت :  ى التمل فمايل أَر مٍ م:  جيئْ يف قوِلهم     مامهوم  ئةُ ِدر ،     ئتا درهٍم ، وألف

   .، وأَلْفَا ثَوٍب ؟ ثوٍب

  ] من الوافر : [ قد جاَء قَِليالً كقوِله : قلت 

  )١(                   .......................... إذا عاش الفَتى مئتِني عاماً

 ما هو اَألخف ، وألنَّ اإلضـافةَ هـي          ، فاختري  ولَعلَّ ِسر حذِْفه كثرةُ االستعمالِ    

، وإمنا عِدلَ عن ذلك يف       ، يدلُّ على ذلك ما تِجده يف مرتبِة اآلحادِ         األصلُ يف باِب العددِ   

 تِجنهفيه اإلضافةُ أو است تذَّرعِل، موضٍع تكِْم اَألصما سواه على ح ِقيفب .  

   نونُ التثنيِة     : فإنْ قلت صخ وال   ِلمونونُ اجلمِع يف حنـِو      ،  /  أ ١٠٥/جبواِز الز :

  . ِمثْلُها)) حسنونَ وجوهاً((

  يف التمييِز عن املفردِ    : قلت ونَ ((، و    الكالمنساجلُ    )) ح لَكسبه م لُوكس؛  مـلِ  م 

  .ِلكَوِن اإلاِم نشأَ فيه عن نسبٍة؛ ها ألنه يضاهي

ِمـلُْء  : ألنك ال تقـولُ      ، واإلضافِة ؛   تمام ِبنوِن اجلمعِ  ال: والالِزم   ((: وقولُه  

)) عسٍل
 وذلك لفساِد املعىن ، إِذ الغرض بيانُ مقداِر ما ِعندك من العسِل مبا يكـونُ                ،)٢(

                                                 
)1  (ه متام :.....................املَس باُء               فقد ذَهةُ والفَتر  

   وشرح   ١٦٨  عني الذهب  حتصيل  ، و  ١٦٢ / ٢ ،   ٢٠٨ / ١ع الفزاري يف كتاب سيبويه      والبيت للربيع بن ضب ، 
 ، وبـال نـسبة يف املقتـضب         ٣٨٠ ،   ٣٧٩ / ٧ ، واخلزانة    ٤٧٦ / ٤ ، والتصريح    ٣٩٤ / ٢التسهيل ملصنفه   

   . ٢١  /٦ ، وشرح ابن يعيش ٣١٢ / ١  البن السراج ، واألصول٢/١٦٩
      ضرورةً))مئتني  (( يف  النوِنوالشاهد فيه إثبات  ونصب ، حذفَ ما بعدها ، وكان الوجه فْها وخضها  ما بعد . 

 . )) ِعشرو درهٍم: ِمثْلُ زبٍد ، وال : وال  ((:  ، ومتام نصه ١٠٠املفصل ص )  2(
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 ، بلْ هـو    فإنَّ العسلَ ليس مبعياٍر لغيِره     املعيار سقطَ ما به البيانُ ،        ، فإذا أسقطْت   معياراً

مثلُ زبٍد ، فَسد ؛     : على التمرِة ِمثْلُها زبداً ، فإذا قُلت        : ، وكذلك إذا قلت      املُعير بغِريه 

وللتمرِة مقدار معروف يتنـزلُ     .  ألنَّ غَرضك بيانُ مقداِر ما صار فوق التمرِة من الزبدِ         

  . ليس كذلك؛ ألنه  غيِره خبالِف الزبِدمنِزلَةَ املعياِر ِل

 فألنها ليست خلَفاً عن تنـويِن املفـرِد         ))  عشرين ((وأما أنه ال جيوز إسقاطُ نوِن       

   .  وحنِوه)) ِغسلَني ((، فتعين أنْ تثْبت نونه ثبوت نوِن  ال مفرد هلذا االسِم من لَفِْظه )١(]إذْ[

   ِهِها بنوِن     فهالّ: فإن قلتبِلش ِذفَت٢(] كما [)) ربونَضا (( ح(
انتـصب بعـدها     

  . االسم لذلك

  من اإلثباِت يف حتصيِل املقصودِ      : قلت قأش ُء األمسـاِء       ، احلذفِجيولذلك قَلَّ م 

 )) عشرين ((إمنا مل تحذَف نونُ     : ) ٣(وقد قيلَ   . رِت األمساُء املزيد فيها   وكثُ،  احملذوِف منها   

 ))  عـشرون  ((و  ،  ى حقيقةً   منواِن سمناً ، فإنه مثَن    : الِف   خب )) ضاربون (( عن   الحنطاِطها

  . ليس جبمٍع حقيقةً

   درمهاً   ((: فإنْ قلت رشع دأَح (( عن مفرٍد        وباب زفيه املمي بشيٍء    ه انتصب ِتمومل ي ،

  . مما ذَكَره

  وعشرةٌ   ؛  تقديِر التنويِن   يف  هو  : قلت دلُه أَحالذي     ، وقد  إذْ أَص أنَّ التنوين تمقَد 

   .الثُّبوِت ) ٥ (]رمقد[ اإلضافِة )٤(أو كان حذفُه عارضاً لأللِف والالِم 

                                                 
 . تتمة يقتضيها السياق )  1(

  وال جيوز حذف النون منه وإضافته إىل املميز ؛ ألن نصبه ما بعـده                ((:  قال ابن يعيش     .  تتمة يقتضيها السياق       )2(

ـ : به باسم الفاعل والصفة املشبهة باسم الفاعل حنو قولك       ل والش مباحلَ ضاربون وحسن قُون ، ومل يقـو وهمـا  ت

ه أُِهِبفيتصرف تصرفهما ، وإمنا لضعف شوالبيان  يف التفسري  واحدةً طريقةًلزم((.   

  . ٧٢ / ٢  القائل هو ابن يعيش يف شرح املفصل  )3(

   . ))  و ((  يف األصل  )4(

  . ٤٥٠ / ١وانظر التخمري .   تتمة يستقيم ا الكالم  )5(



                     قسم التحقيق   - ٣٤٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ]ز املفرديمتي[: فصل 

))   املفر ه يف  ومتييزـ  راً  اما كان ِمقْد   ِد أكْثَر /  ب ١٠٥/) ١( )))  فيزانقَ (، كَيالً ك

 بل وضعها إلفادِة املعياِر احتاجـت إىل         ، ِق الذواتِ ال تدلُّ على حقائ    ما كانت املقادير  لَ

ـ  ي، ثُم املعيار إما أنَ يكونَ كَ       التمييِز باعتباِر الداللِة على أجناِسها      أو  )) قفيـزان  ((الً كـ

ـ  ، وأَصـلُ   )) موضع كف  ((: حنو،  ، أو ما هو ملْحق بذلك كاملساحِة        )) منواِن ((ميزاناً ك

 ،  )) ِمثْلُها (( و   )) ِملْؤه ((:  أو مقياساً حنو     ،  )) عشرون ((، وكالعدِد حنو      الذَّرعِ املساحِة من 

  . اِملقْدار: املقياس ] و[

ـ اها ما ليس إي وقَد يقَع يف ((: وقَولُه  :  كقوِلهم ـ يعين ليس واحدا مما ذكرناه 

حيه فارساً     ورالً ، وِهللا ده رج ((
)٢(

جا يف سلِك ما نشأَ     يٍم من جهِة جعلِه مندرِ    غري مستق   

 إذْ ،)٣(، مع أنه إنما نشأَ له اإلام من جهِة اإلضـافة             داللِته اإلفراديةِ ِ  اإلام فيه من جهة   

 روسيِتههللا در فُ  : تقديره  
)٤(

     أضفت ثُم)) رالد ((      إىل الضمِري ، ونصبت ))   افارس ((  القائم 

)٥(زانه ِوزانُ   ، فوِ  م الفروسيِة على التمييزِ   مقا
    مـاً ، واملعـىن       : قوِلكه فَهنسِني حبجأَع

 ،))يحه و ((: وكذلك  ،  ، فاملميز رافع لإلاِم الناشِئ بسبِب اإلضافِة         أعجبين حسن فَهِمه  

  وهي كلمةُ رةٌ    حِليِزلُ به بنه  (( و    .مٍة ملن ترلُه: ) ٦( أي   )) هللا دمه يأيت       عاً ؛ ألنرِعلَ دوج ،

إنمـا  : ، كأنه ِقيلَ     ، وإنما جِعلَ ِهللا سبحانه الستعظاِمه      ، وهو اللَّبن   شيئاً فشيئاً كالدرِ  

                                                 
ـ   ((: ومتام نصه    . ١٠٠  املفصل ص      )1( ـ    )) منواِن ((أو وزناً ك ، أو عدداً    )) موضع كف  ((، أو مساحةً ك

  . )) مثلُها (( و )) ملؤه ((، أو مقياساً كـ )) عشرون((كـ

  .)) وحسبك به ناصراً ((: ومتام نصه . ١٠٠  املفصل ص  )2(

  . ٣٥٥ / ١ وانظر إيضاح ابن احلاجب . ))  يف حكم ((  هنا يف األصل زيدت عبارة  )3(

   . )) سيتهفر ((  يف األصل  )4(

    .)) ووزان ((يف األصل  )5(

   . ))  وأي ((يف األصل )  6(
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:  مبعىن اكتِف به ناصراً يف معىن        ))حسبك   ((: ، وكذلك    ، وال يليق بغِريه    يصدر ِمنه هللاِ  

خامتٌ حديـداً ، وثـوب      : حِو، وكانَ الالئق أن يمثِّلَ بدلَ هذه األمثلِة بن         نصرِتهاكتِف ب 

؛ ألـا تـشبه      وانتصابها على التمييزِ   .، وباب ساجاً، وإنْ كانت اإلضافةُ فيه أكثَر       خزاً

 )) ناصراً (( و )) فارساً ((إنَّ انتصاب   :   وقد قيلَ   .، وليس مبقدار   املقادير فهي متييز عن مفردٍ    

) ١(] من[ألنه يفِضي إىل أنْ يكونَ املتكلِّم بذلك مل يتعجب          ؛   وهو ضعيف     .على احلالِ 

،  ، واملعىن أنه متعجب من فروسيِته مطلقـاً        إال يف حاِل كوِنه فارسا    /  أ ١٠٦/املذكوِر  

؛ ال أنـه يـأْمره باالكتفـاِء         ثُبوِتها االكتفاُء به مطلقاً حلصوِل نصرِته و      يحصلُ) ٢(وأنه  

  .  باملذكوِر يف حاِل فروسيِته دون غِريها

  ] تقدمي التمييز على عامله [:فصل 

 ، وفَرق أبو العباِس بـين النـوعني         ولقد أىب سيبويه تقدمي املميِِّز على عاِمله        ((

((
:  قوِلـك    ، حنو لعامِل إذا كانَ مميزاً ملفرٍد      ال إشكالَ أنه ال جيوز تقدمي املميِز على ا          .)٣(

 ،، ومحلُّ اخلالِف إذا كان املميز عن جملَةٍ        ، وسمناً منوانِ    راقود  ، وخالًّ  درمهاً عشرون 

  وحن :             ده أبو العباِس املربوجهاً ، فأجاز زيد نسفْساً ، وحن زيد وحكاه عن   ) ٤(طاب ،

،  ، وهو تلميذُ األخفِش سعيِد بـِن مـسعدةَ تلميـِذ سـيبويه             ثمانَ شيِخه املازينِّ أيب ع  

 . األخفش الكبري ، يرِوي عنه سيبويه وذكَره يف كتاِبـه          أبو اخلطابِ : واألخافش ثالثةٌ   

علي بـن سـليمانَ ،      : والثالثُ   .سعيد بن مسعدةَ ، يروي عن سيبويه كتابه         : والثاين  

يٍد املربِد أيب العباِسصاحبلَِب  حممِد بِن يزبن حيىي امللقَِّب بثَع وأيب العباِس أمحد ، .  

                                                 
 . تتمة يقتضيها السياق ) 1(

   . ))  وأن ((يف األصل ) 2(

  رأي  أنـه  يل مسناً منواِن ، وزعـم     : ، ومل يِجز      زيد نفساً طاب : فأجاز   ((:  ، ومتام نصه     ١٠١املفصل ص ) 3(

  . ٢٠٥ / ١ وانظر رأي سيبويه يف الكتاب .)) املازين

  .  ٣٧ – ٣٦ / ٣املقتضب )  4(
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         ففِْسه متصرةُ أيب العباِس أنَّ العاملَ يف نجيف معموِلـه خبـالِف       وح فرـصفت

، ولذلك تقَدمِت احلالُ على العامـِل اللفظـي          ، فإنَّ عاملَه ضعيف    انتصب عن املفردِ  ما

  ) ٢(.قوِل املازين مجاعة من الكوفينيوقد قال ب. )١(ٍة من سيبويه مبوافق

)) شدمن الطويل [ :  وأَن[   

)) راِق تِطيبوما كان نفْساً بالِف           أَتهجر لَيلَى بالِفراِق حِبيبها
)٣(  

، ) ٥(مدانَ  ، أعشى ه  ) ٤(، ويقالُ لألعشى   فالبيت للمخبِل أيب يزيد ربيِع بِن ربيعةَ      

  . القصيِدة/  ب١٠٦/، وهو أَولُ  ِضد الوصِل : )) اهلَجر ((و . من شعراِء الدولِة اُألمويِة

  : إنَّ الواقع يف ديوانه : ) ٦(وقد ِقيلَ 

  ولَم تك نفِْسي بالِفراِق تطيب             أَتؤِذنُ سلْمى للِفراِق حبيبها

  .، وليس ِبحسٍن قولُه اهِدفيخرج على الش

)) معاملاِزينِّ   )٧(وز أْيه رأن  ((    السراجِ      فإنَّ هذه املقالةَ مش ا حكاها عنه ابن هور)٨( ،

   )١١ (.، وآخرون)١٠(، وأبو علي )٩(ماين روال

                                                 
 . ١٢٤ / ٢ ، وانظر رأي سيبويه يف جواز تقدمي احلال على العامل اللفظي يف الكتاب ٣٦ / ٣املقتضب )  1(
 .٧١ / ٤ ، واهلمع ٣٨٩ / ٢  ملصنفهوشرح التسهيل . ٣٩٤ ص  للعكربي ، والتبيني٨٢٨ / ٢انظر اإلنصاف )  2(
 ، وله أو ألعشى مهدان      ٣٨٤ / ٢ واخلصائص    ، ٢٩٠وانه ص    للمخبل السعدي يف دي     ، والبيت  ١٠١املفصل ص   )  3(

 ، وللمخبـل    ٢٣٥ / ٣، وهلما أو لقيس بن امللوح يف املقاصد النحوية          ١٠٠٢ / ٢يف شرح اجلمل البن خروف      
 ، ٢٢٤ / ١ ، واألصول ٣٧ / ٣ ، وبال نسبه يف املقتضب ١٨٨أو لقيس بن معاذ يف شرح شواهد اإليضاح ص     

  . ٧٤ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٢٨٨ / ٢ ، واإلنصاف ٢٢٤واإليضاح العضدى 
 .))  األعشى ((: يف األصل )  4(
  . ١٣٨ / ٥انظر األغاين . أبا املصبح : كىن  وي  امسه عبد الرمحن بن عبد اهللا ،)5(
  . ١٠٠٣ / ٢القائل هو ابن خروف يف شرح اجلمل )  6(
  . سابقةيعين املربد ، والنص للزخمشري انظر الصفحة ال)  7(
  . ٢٢٣ / ١األصول )  8(
 .بتحقيق هارون  . ١/٢١١انظر هامش الكتاب . شرح الرماين على كتاب سيبويه )  9(
  .١٧٤اإليضاح العضدي ص )  10(
   .))  يف احرين ((: يف األصل ) 11(
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 ؛ فهو إنْ كان فاعالً يف اَألصـِل مل         أنَّ التمييز خمرج عن أَصِله    ) ١(وحجةُ سيبويه   

، وإنْ كان مفعوالً يف أَصـِله        يجز تقدميه ؛ ألنَّ الفاعلَ ال يقَدم على الِفعِل فَفَرعه أَولَى          

ف ال يتـصر   إذْ   وجب أنْ يلْزم فَرعه ذلك ؛     ، ف  فألنَّ املفعولَ أصلُه أنْ يتأَخر عن العاملِ      

وعلـى تقـديِر التـسليِم      ،   )٢( ا ِخالفاً ينا فيه وأَما احلالُ فقد حكَ   . ِف أَصِله تصرالفرع بِ 

ـ ، ف  فالفارق أنَّ احلالَ لَيست مبخرجٍة عن أصِلها ، وهلا شبه بالظَّرِف فقوي أمرها             ذلك ل

على العامِل اللفظي مقَدتساغَ أَنْ ت.  

فقد قال أبو إسحاق ا البيتوأَم جاجإنَّ الروايةَ :  الز :  

     )٣ (......... وما كانَ نفِْسي ...........................               .....

 على أنه خرب ))نفْساً ((، ونصب   ضمرياً)) كان((ومن سلَّم ِصحةَ الروايِة جعلَ يف 

ى عليه ، على أنه شاذٌ فال تبن وما كان حبيبها إنساناً يطيب بالفراِق:  والتقدير ))كان((

ى  .القواعدوروي :)) ِطتيب ((
 ، جبعِل حرِف املضارعِة تاًء معجمةً من فوق ، فيكونُ )٤(

فيكونُ فيه ضمري عائد على احلبيِب ) ٥(ومنهم من جعله ياًء  .فيه ضمري عائد إىل النفِس

 ، وإنْ كان )) يطيب ((و  ))كان((كَّر الضمري يف ميتنع أنْ يذ وال ،  ))كان((املدلوِل عليه بـ 

: ، ثُم قال ) ٦(﴾  βr& tΑθà)s? Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈tƒ ﴿: كما يف قوِله سبحانه ،  املراد به النفْس

﴿4’n?t/ ô‰s% y7ø?u™!%ỳ ©ÉL≈tƒ#u™ |Mö/¤‹s3sù $pκÍ5 |N÷y9õ3tGó™$#uρ  ﴾)ه . ) ٧وما كان : أو يكونُ تقدير

                                                 
   .٣٨٤ / ٢ ، واخلصائص ٣٦ / ٣ ، و املقتضب ١/٢٠٥انظر الكتاب )  1(
   .٢٨٧انظر ص  )2(
 ، وشرح اجلمـل البـن خـروف         ٣٨٤ / ٢ ، واخلصائص    ٢٢٤ / ١ر رواية الزجاج يف اإليضاح العضدي       انظ )3(

.  ))  وهكذا رأيته خبط أيب سعيد السكري يف ديوانه           (( : ١٤٢ / ١ ، وقال ابن برهان يف شرح اللمع         ٢/١٠٠٣
  . ٢٩٣ – ٢٩١ / ١انظر إنباه الرواة .  هـ ٢٧٥والسكري تويف سنة 

 ،  ٢٢٤واإليـضاح العـضدي ص      ،   ٢٢٤/ ١  ، واألصول البن السراج    ٣٧ / ٣ية يف املقتضب    الرواانظر هذه   )  4(
 .١٠٠٢ / ٢ ، وشرح اجلمل البن خروف ٢٨٨ / ٢ ، واإلنصاف ٢/٣٨٤واخلصائص 

  . ١٠٠٣ / ٢وشرح اجلمل البن خروف . ١٨٨انظر هذه الرواية يف شرح شواهد اإليضاح ص )  5(
 .مر سورة الز٥٦من اآلية )  6(
 .  سورة الزمر٥٩من اآلية )  7(
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 ))كان((أيب العباس يكونُ يف /  أ١٠٧/وعلى رأي . )١(ِقاحلبيب ذا نفٍس تطيب بالفرا

 عدِة وما بالِقص يف موضِع اخلَِرب))كان((ضمري  .  

ضعف التصرِف يف املميِز أنه مل يفْصلْ بينه وبني مميِزه إال يف ضرورٍة ) ٢(ق ومما يحقِّ
  ] من املتقارب: [كقوِله 

  )٣( حوالً كَِميال ثَالثُونَ ِللْهجِر            قَد مضىعلى أَنني بعد ما
 ه جوازكالم مفْساً  ((وقد أَفْهن طاب٤( ؛ ألنَّ )) زيد (مل يتقد زعلى العامِلاملمي م .  

   ] أصل التمييز[: فصل 
ال تراهـا إذا    ، أَ  واعلم أنَّ هذه املميِّزاِت عن آخِرها أشياُء مزالَةٌ عن أصِلها           ((

      ِصفةً مبا هي منتصبتإىل املعىن م تعجةٌ عنه ر ((
يعين أنها يف األصـل صـفات ِلمـا         . )٥(

  . انتصبت عنه
: معطوف على قوِله    )  ٦( )) عندي زيت رطلٌ  : ةً على أَنَّ األصلَ     ومناِدي ((:وقولُه  

: اَألصـلُ فينـا     :  ، يعين أنها تصوت      )) راهات ((لـ  ) ٧( الذي هو مفعولٌ ثاٍن      ))متِصفَةً   ((
  . ، إىل آخِر ما ذَكَره من متييِز املفرداِت ، وسمن منواِن عندي زيت رطْلٌ

                                                 
  على   ))كان   ((  خرب  النفْس  والصواب أن تكون     (( : ١٠٠٣ / ٢ خروف يف شرح اجلمل       ابنِ هذا اختصار لقولِ  )  1(

 ™n?t/ ô‰s% y7ø?u™!%ỳ ©ÉL≈tƒ#u’4 ﴿:زوج واإلنسان ،كما قـال تعـاىل   على معىن ال  فس الن ركِّذَ أن ي  :أحدمها  : أحد وجهني   
|Mö/¤‹s3sù $pκÍ5 | N÷y9õ3tGó™$#uρ ﴾ ومل يتقدم إال)) فْالنس ((ف ا عن اإلنسان كن فيكون خربى ،))يطيب ((و  ))كان  ((  

وما كان احلبيب    ((:  ، أي     إليه مقامه   املضافِ  ، وإقامةِ   مضافٍ  أن يكون على حذفِ    :والثاين  .يف موضع الصفة    
طٍَسفْذا ن بالفراق  باًي(( .   

 .  أ ٤٤نظر غاية احملصل ق   وا))  ذلك ((هنا يف األصل زيدت كلمة )  2(
 ،  ١٩٨، وشرح شواهد اإليـضاح ص       ) كمل  (  ، وأساس البالغة     ١٣٦البيت للعباس بن مرادس يف ديوانه ص        )  3(

 ٢٤٦ / ١ ، واألصول    ٤٩٢ / ٢ ، وجمالس ثعلب     ٥٥ / ٣ ، واملقتضب    ١٥٨ / ٢وبال نسبة يف كتاب سيبويه      
  . ١٣٠ / ٤ ، وشرح ابن يعيش ٣٠٨ / ١ ، واإلنصاف ٢٩٧، وحتصيل عني الذهب 

   . ))  ال ((: يف األصل )  4(
  . ١٠١املفصل ص )  5(
 ومسن منواِن ، ودراهم عشرون ، وعسلٌ ملُء اإلناِء ، وزبد مثلُ التمـرِة،               ((:  ، ومتام نصه     ١٠١املفصل ص   )  6(

  كَف موضع حابالنفِس بالطيب      ، وك  وس بِ ،  ذلك اَألصلُ وصفصبِق بالتريِب باالشـتعال    ، والعوالش   ،
 . )) ، واشتعلَ شيب رأسي طابت نفسه ، وتصبب عرقُه: وأنْ يقالَ 

   . )) ثاين ((: يف األصل )  7(
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، طاب زيد نفْساً  : ، فإذا قلت  مثَّ قَدر متييز اجلُمِل بكوِنه يف املعىن منسوباً إليه الفعلُ           

  .حسن زيد غالماً:  يف احلقيقِة ، كما لو قُلْت ))  النفِْس((وب إىل  منس)) الطِّيب ((ـف

)) ألنَّ الفعلَ يف احلقيقِة وصف يف الفاعل       ((: وقولُه  
أال تراها إذا    ((: لَما قالَ   )  ١(

 املفـردات   ، وهو ما ذَكَرته يف      قدر دخالً  )) رجعت إىل املعنى متِصفَةً مبا هي منتصبةٌ عنه       

؛ ألنَّ اجلملةَ ال يمِكـن أنْ        ال يتِجه يف اجلُملِ   )  ٢(] املميِز صفةً ملا انتصب عنه    [من إجراَء   

 ، ومعىن يقـوم     ، وأجاب عنه بأنَّ الفعلَ يف احلقيقِة صفةٌ للفاعلِ         تجعلَ صفةً لذلك املميزِ   

  ) ٣(.به

م خـات :  حنـو  ،لُ يف امللحِق باملفرداِت التامةِ   تعرض ِلما هو األص    هالّ: فإن قلت   

  . وار ذَهباً، وِس حديداً

  لَه أنْ    / ب١٠٧: /قلتأنَّ أَص ِلمقالَ   قد عهـو        :  ي ـبوذَه ، مهو خات حديد

  .اقودر  خلٌّ يف )) راقود خالًّ ((ِسوار، كما أنَّ اَألصلَ يف 

) ٤(.)) زالِة قَصدهم إىل ضرٍب من املبالغِة والتوكيدِ      والسبب يف هذه اإل    ((: وقولُه  

،  عدلُوا ِلضرٍب من املبالغِة والتأكيدِ    : ، قالَ    فِلم غَيروا وعدلُوا عن األصلِ    : كأنه قيلَ له    

صوِر الباِب  واملُطَِّرد يف مجيع     .) ٥(﴾  واشتعلَ الرأْس شيبا   ﴿: قَدمت وجه املبالغِة يف     وقد  

    الشيُء مبه ه إذا ذُِكرِمه     أنواعي على طَلَِب فَهِت الدفَّرووكان يف ذلـك مبالغـةٌ        ماً ت ،

نيِ            وتعظيمتكْـِم املـذكوِر مـره يكونُ يف حالتأكيِد أن هجوو ،      كتقـدمي فْهـموي ،

طاب زيد بلَداً،   :  ، وكذلك إذا قلت    نِس أنَّ األهم عندك بيانُ الكَميِة ال اجلِ       ))عشرون((لـ

  . ِبَألهم عندك اإلخبار بالطِّي اأنَّ

                                                 
  . ١٠١ ، وصوابه من املفصل ص )) الفاعلى ((: يف األصل )  1(
  . ))ما انتصب عنه املميز  ((: يف األصل )  2(
  . ٧٥ / ٢انظر شرح ابن يعيش ) 3(
  . ١٠١املفصل ص )  4(
  . ٣٤٣ من سورة مرمي ، وانظر ٤من اآلية )  5(
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  االستثناء

، وكأنَّ املُخـِرج ِلـبعِض       إذا عطَفْت    )) ثَنيت عليه  ((:  من   استفعالٌ: االستثناُء  

  ) ١(.تقدم عن احلُكِْم عاطف على ما قَدمه باإلخراجما

لُ ما تقدم ، والـذي       ؛ ألنه يفَص   بغي أن تكونَ الترمجةُ باملستثنى    ين: قال شيخي   

  ) ٣(.والِت على املفعوِلم، يعىن عند ِذكِْره احمل) ٢(تقدم إمنا هو املستثنى

يكونُ ذَ يف تفصيِل ما   ، بل أَخ   ولَما كان املستثنى مشِكالً تحِديده وعقِْليته مل يحده       

،  ، واملتِصلُ مخـرج    ِصلَ واملُنفَِصلَ  املت  يجمع ه، وبيانُ إشكاِل حده أن     عراِبعليه من اإل  

) ٤(ن اآلخِر يستحيلُ أن يجتِمعا    ، وكُلُّ أَمرين فَصلُ أحِدمها مفقود م       واملُنفَِصلُ غَير مخرجٍ  

 دفْ      واحدٍ يف حلَ كُلُّ واحٍد منهما   ، بل طريقُه أن يه صدهـذا يف          ِبح نظـري موقد تقد ،

التحديِد أنْ يحد كُلُّ واحٍد منهما ِبحد ؛ فيقالُ يف حد           /  أ ١٠٨/وطريق  . ))باب املبتدأ ((

ـ  : املتِصِل   قام القوم ال زيد ،     : خرج على هذا     .أخواِتها  )٥(أو إحدى ) إالّ(هو املُخرج ب

) ٧(] أو [))إالّ (( بعـد  مل يِجـئْ  ) ٦( يكونَ من مجلِة القوِم ؛ ألنـه         الّ، أ  جيوز ))زيداً   ((  فإنَّ

  .املذكور بعد هذه األدواِت غري مخرٍج: واملنفِصلُ  .أخواِتها) ٨(إحدى

                                                 
، فاالستثناء صرف اللفـظ عـن        ذهب ابن يعيش إىل أن االستثناء استفعال من ثناه عن األمر يثنيه إذا صرفه عنه              )  1(

 .  ٧٦ – ٧٥ / ٢شرح املفصل . يتناوله األول عمومه بإخراج املستثىن من أن 

 . ١/٣٥٩اإليضاح )  2(

   . )) املستثىن املنصوب ((  وذكر منها )) ٍب أضر واملفعول مخسةُ((: ، حيث قال ٤٧املفصل ص )  3(

   . ))  جيتمعان ((: يف األصل )  4(

  . ٣٦١ – ٣٦٠ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  5(

  . ))نه وأل((يف األصل )  6(

 .تتمة يقتضيها السياق)  7(

  .)) أحد ((يف األصل )  8(
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فقوله تعاىل:  فإنْ قلت :﴿ (#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#  ﴾)ه ) ١عدب درلَ : إذا ولُوا أَهقْتال ت

) ٣( وال إحدىبعد إالّ)٢(  ، وليس مذكوراً، فإنه إخراج مما تقدم واستثناٌء لذِّمِةا

  ) ٤(.أخواِتها

؛ ألن تبـويبهم ِلمـا       باالستثناِء املذكوِر يف صناعِة النحوِ    )٥ (]ليس[ذلك  : قلت  

   )٦(.يكونُ عليه اللَّفْظُ من اإلعراِب

 باالستثناِء املنقطِع الذي يكون قد تراخى بينه وبني          يعنونَ )٧(واعلم أنَّ األصوِليني    

، وقد جوزه ابن عباٍس وخالَفَه اجلمهور ، وليس هذا موضـع              منه زمانٌ طويلٌ   ستثىنامل

  .بياِنه

، مل يخلُ     زيداً جاَء القوم إالّ  :   ألنك إذا قلت   اإلخراج غري متصوٍر ؛   : ت  فإن قل 

 يف القوم   )١٠( داخلٍ )٩ (] غري[ كان   نْ، فإ  ال   أو  )٨(  داخالً يف القوم   )) زيد ((إما أنْ يكونَ    

 ِقمتسبه يف تفاصيِل العربيةِ          مل ي ِل العربيِة مقطوعأَه وا     ، ألنَّ إمجاععمعلى أَنَّ  ، وقد أَج

د نِسب إليـه اـيُء      وإنْ كانَ داِخالً فق    ،  إخراج ما بعد إال مما قَبلَها      االستثناَء املتِصلَ 

 ، فإذا أُخِرج فقد نفَى عنه ما أَثْبت له فيصري مثْبتاً            )١١(ضرورةَ ِنسبتِه إىل جمموٍع هو ِمنهم       

                                                 
 . من سورة التوبة٥من اآلية )  1(

  .)) مذكور ((يف األصل )  2(

  . )) أحد((يف األصل )  3(

 . ٣٦١ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب )  4(

 .تتمة يقتضيها السياق)  5(

 . ))وأخواا((هنا يف األصل زيدت عبارة )  6(

  . )) األصولني((: يف األصل )  7(

 .)) غري داخل((: هنا يف األصل زيدت عبارة  )8(

  .١/٣٥٩تتمة من إيضاح ابن احلاجب  )9(

  . ))داخالً((: يف األصل  )10(

  .  ))فهم((: يف األصل ) 11(
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          ِن وهو فاِسديِد احلُكْمأَح كَِذب ملْزاً عنه ، ويِفينيُء مِملٌ عليه ،       له اتشفإنَّ القرآنَ م ،

وِمن أجِل هذا اإلشكاِل    . ) ١(اماً﴾   خمِسين ع   أَلْف سنٍة إالّ   ميِهِبثَ فِ فَلَ ﴿: قال سبحانه   

،  ، موضوعةٌ بإزاِء سبعةٍ    عشرةٌ إال ثالثةً  : ، وقَولُ القائِل    )٣(ال إخراج   :  )٢(قال القاضي   

  )٤(.واحٍد/  ب١٠٨/اِن عن معيٍن حىت كأنها عبارت

  شيخي   : قلت ِة    بأنَّ: أَجاببسبالن ٥( احلُكْم(    كماِل املفـرداِت     ال يكونُ إال بعد

، وفُِهـم    ، فُِهم القيام أَوالً مبفرِده      زيداً الّقام القوم إ  : فإذا قالَ املتكلِّم     . يف كَالِم املُتكَلَّمِ  

، مث  إال زيـداً  :  ه، وفُِهم إخراج زيٍد منهم بقولِ      ، وفُِهم أنَّ فيهم زيداً     القوم على حياِلهم  

، فحصلَ اجلمع بين املسالِك      خرج منه زيد  الذي أُ ) ٦ (]إىل هذا املفرد  [حِكم ِبِنسبِة القياِم    

، وفيـه    ، وهو أَنّ اإلخراج حاصلٌ بالنسبِة إىل املفرداتِ        املقطوِع ا على وجٍه مستقيمٍ    

فال يؤدي   ))زيداً ((ا نسبت إال بعد أنْ أَخرجت       ، وتوفيةٌ بأنك م   ) ٧(توفيةٌ بإمجاِع النحويني  

  .)٨(إىل املناقضِة املذكورِة فاستقام اَألمر يف الوجهني مجيعاً 

وما ذَكَره شيخي حسن ، غري أنه يِرد عليه أنه إذا مرِت املفردات غري منـسوٍب                

  ٩(إليها مل تستحق( ًم     ؛  إعرابا و[،   ع انتفاِء النسبة   إذْ ال إعراب[) متاِم املفـرداِت     )١٠ بعد 

                                                 
 . من سورة العنكبوت ١٤من اآلية ) 1(

)2 (    هو حممد بن إبراهيم العامي ، املعروف بالقاضي     و. ـ ٣٥٠توىف بعد سنة     .  فاضالً  ، أديباً   لغوياً اًكان حنوي لـه  .   ه

 .١/١٧ ، وبغية الوعاة ١١٩ / ١٧انظر معجم األدباء .  يف النحو )) اإلصالح واإليضاح((كتاب 

  .)) خراج ((: يف األصل ) 3(

  .٣٥٩ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب ) 4(

  .٣٦٠ / ١يضاح ابن احلاجب وما أثبته من إ.  )) بالنسب((: يف األصل ) 5(

  .٣٦٠ / ١تتمة من اإليضاح ) 6(

، ١/٢٨١، واألصول    ٤/٣٩٦، واملقتضب    ٢/٣٣٠انظر كتاب سيبويه    . جيمع النحويون على أن االستثناء إخراج     ) 7(

  .٢٢ – ٢١ص اإلستثناء  ، واالستغناء يف ٥٣٤ / ٢ ، وشرح الكافية ملصنفها ١٢١واللمع ص 

  . ٣٦٠ / ١اإليضاح )  8(

 .)) استحق ((: يف األصل ) 9(

  .تتمة يقتضيها السياق ) 10(
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ويجاب عنه بأنَّ   .  ، فيلزم انتفاُء اإلعراِب من الكالم      والفراِغ منها أَجمع يستحيلُ إعرابها    

كِْر ، أال ترى أنك تعِرف املبتدأَ قبلَ ذِ        القَصد إىل النسبِة يسوغُ اإلعراب قَبلَ تحقُِّق النسبةِ       

        تِجـدها قد وبِة ال ألنسإىل الن ِدكـ  . اخلِرب ِلقَص رض فخرخـوارزم إىل جـواِز      ومل يتع

،  فإنه ختـصيص  ) ٢( ، وهو مذهب األكثرِ    األكثِر وكأنَّ إطالقَه يقتضي جوازه    ) ١(استثناِء

  . وجيوز ختصيص العام إىل أَقَلِّ ما يصدق عليه

 عـشرةٌ  ((: ، وليس يف قوِلك      ه ليغِني عن تعدِد املنسوِب إليه     االستثناُء أُيت ب  : وقيلَ

  . اختصار)) إال تسعةً

، وهـذا يف    ) ٣( )) ئةٌ إال عشرةً  م (( و   )) عشرةٌ إال درمهاً   ((منع  : وعن بعِض النحاة    

  ) ٤(.اً﴾  عام خمِسنيِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإالّفَلَ ﴿: غايِة البعِد مع تصريِح 

) ٥( ﴾    ωÎ) Ç⎯tΒ y7yèt7¨?$# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$tóø9$#  ﴿:  األكثِر يحتج بقوِله تعاىل    ومن يسوغُ استثناءَ  

  .، والبد أن يكونَ أَحدهم أَكْثَر)٦(﴾  ωÎ) š‚yŠ$t6Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# ﴿: مع قوله 

                                                 
  .)) االستثناء ((: يف األصل ) 1(

انظـر شـرح   . هو مذهب أكثر الكوفيني ، وأيب عبيدة ، والسريايف واختاره ابن خروف ، والشلوبني وابن مالك  )  2(

ـ    ٢٥٠ – ٢٤٩ / ٢ ، والبن عصفور     ٩٥٧ / ٢اجلمل البن خروف     ـ   ، وشرح الت  ،  ٢٩٣ / ٢صنفه  سهيل مل

 .٢٦٩ – ٢٦٨ / ٣ ، واهلمع ٢٩٦ – ٢٩٥ / ٢ ، واالرتشاف ٤٤٢واالستغناء يف االستثناء ص 

  :اختلف النحويون يف االستثناء من العدد على مذاهب )   3(

  . اجلواز مطلقاً ، واختاره ابن الصائغ :أحدها       

   . ، واختاره ابن عصفور املنع مطلقاً:الثاين        

 إن كان   ئة ، واجلواز  ة مع امل  ِرش كالع  مع العشرةِ   ، والواحد   إال عشرةً  ئةٌعندي م :  حنو   داًقْ إن كان ع    املنع  :الثالث

واالسـتغناء يف االسـتثناء ص        ٢٥١ / ٢ انظر شرح اجلمل البن عصفور       .اثنتني   إال   له عشرةٌ :  حنو    عقدٍ غري ، 

  .٢٦٩ / ٣مع  ، واهل٢٩٥ / ٢ ، واالرتشاف ٤٤٣ – ٤٤٢

 . من سورة العنكبوت١٤من اآلية )  4(

   . ﴾ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7s9 öΝÍκön=tã í⎯≈sÜù=ß™ ωÎ) Ç⎯tΒ y7yèt7?̈$# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$tóø9$#“ (βÎ¨ ﴿:  واآلية بتمامها  . من سورة احلجر٤٢من اآلية ) 5(

 tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒuθøîr& £⎯uΖÎiƒy—_{ öΝßγs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝåκ]̈tƒÈθøî_{uρ ﴿:وهي مع اآلية اليت قبلها  . من سورة احلجر٤٠من اآلية ) 6(

t⎦⎫ÏèuΗødr& ∩⊂®∪ ωÎ) š‚yŠ$t6Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# ﴾. 
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عشرةٌ  ((فإنَّ ، بسائِر صوِر االستثناِء التعليلُ باالختصاِر فمنقوض /  أ١٠٩/وأَما 

 ™tΑ#u (HωÎ ﴿:  أَخصر ِمنه سبعةٌ ، وقد ورد االستثناُء من االستثناِء يف قوِله تعاىل)) إال ثالثةً
>Þθä9 $¯ΡÎ) öΝèδθ’foΨßϑs9 š⎥⎫Ïèyϑô_r& ∩∈®∪ ωÎ) …çµs?r&tøΒ$#  ﴾)١ (.  

))منصوب أَبداً:  أَحدها: ِة أَضرٍب املستثنى يف إعراِبه على مخس ((: وقولُه 
)٢(.  

: تِضح نصب ما نِصب منـه ، فيقـولَ          دم الكالم على العامِل حىت ي     ينبغي أن يقَ  

أستثىن : ، والتقدير )  إالّ (إىل أنَّ العاملَ ِفعلٌ دلَّ عليه       ) ٤( والزجاج   )٣(ذَهب أبو العباِس    

   )٥(.؛ ألا يف معىن أستثىن)  إالّ ( على رأيهما العاملُ: وقيلَ . زيداً

فأُدغمِت النونُ يف الالِم بعـد      ) إنَّ ال  : ( )) إالّ ((وذهب الفراُء إىل أنَّ األصلَ يف       

   )٦(. رفعت يف النفْي)) ال ((، وبـ  نصبت يف اإلجياِب))ِإنَّ  ((ـِب، فَ التخفيِف

كمـا تقـدم يف     ،  )  إالّ (علُ املذكور بواسطِة    واجلمهور على أنَّ العاملَ هو الف     

   )٧(.املفعوِل معه

                                                 
 .  من سورة احلجر٦٠ ،٥٩اآليتان ) 1(

ـ  : وهو على ثالثة أوجٍه      ((:  ، ومتام نصه     ١٠٢املفصل ص   ) 2(  ،   موجـبٍ  مـن كـالم    )) إالّ ((ما استثىن ب

ـ       )) خال (( و )) عدا ((وبـ )) جاءين القوم إال زيداً   : وذلك  )) خال ((بعد كُلِّ كالٍم ، وبعضهم جير ب

   .)) ما ، ومل يورد هذا القولَ سيبويه وال املربد :، وقيل 

  . ١١٩ / ٢ ، والكامل ٣٩٠ / ٤املقتضب ) 3(

  . ٧٢ / ٢معاين القرآن ) 4(

)5 (سب إليهم ن  وشرح ابـن يعـيش       ٢٦١ / ١انظر اإلنصاف   .  من األنباري وابن يعيش والرضي        كلٌّ ا هذا الرأي ، 

  . ٢٢٦ / ١ ، وشرح الكافية للرضي ٢/٧٦

 . ٢/٧٦ ، وشرح ابن يعيش ٢٦١ / ١  ، واإلنصاف٣٠١ – ٣٠٠ / ١  البن السراجانظر رأي الفراء يف األصول) 6(

 ، وإيـضاح ابـن احلاجـب                  ٧٦ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٢٠١العربية ص    ، وأسرار    ٢٦١ / ١انظر اإلنصاف   )  7(

٣٦٢ / ١ .  
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 ، إلفادِتهـا معـىن             مطْلَقاً ))إالّ ((الزجاج وجوب النصِب بعد     وويلزم أبا العباِس    

 بال ناصٍب إنْ    )) جاَء القوم غري زيدٍ    ((:  منصوبةً يف قولك     )) غَير (( ، وأن تكونَ     )) أستثين ((

ج   إال ((ِعلَ الناصب((          َأَنْ يكون ٍر لَِزمبفعٍل مقد بصِعلَ النوإنْ ج ،)) قد جاَء ، ومل     )) زيد 

  ) ١(. ، وهو عكْس املراِد  غَيرهيِجئْ

ما العاملُ يف املستثنى ؟ ـ ومها  :  لهوقد أَورد عضد الدولِة على أيب علي حني قال

 )٢(] وهـالّ : فقال عضد الدولـِة  [ وأجابه برأي أيب العباس هذا ، ـيسمراِن يف امليداِن  

هذا جواب ميداينٌّ ، فإذا رجعت ذكرت لَك        : ، فقالَ أبو علي      امتنع زيد :  ارتفع بتقدير 

   )٤(. أنَّ العاملَ الفعلُ املذكور، فَرجع عن هذا إىل)٣(اجلواب على الصحِة 

، أال تـرى     اب بأنَّ التعليلَ لألمِر الواقع راجح على ما ليس بواقع         ويمِكن أن يج  

  ] من اخلفيف: [أنك تقول يف مثل 

  )٦(الرأِْس ِطيبا ) ٥(وهلا يف مفاِرِق        /ب١٠٩ /لن تراها وإنْ تأَملت إالّ

     لكان له وجه فَعيف قوله      ، وكذ  أنه لو ر فَعلك لو ر :))  لَى ِوجيف جواِب     )) اذاًب   :

  .   ال يحصى)٧(وهلا ِبر :  أي  .أَما مبكاِن كذا وجذٌ ؟ لكَانَ فَِصيحاً

                                                 
  . ٢٦٣ / ١انظر اإلنصاف ) 1(

  . ٢٦٣ / ١تتمة من اإلنصاف )  2(

  .٤٥٧ / ١ ، والتخمري ٢٠٤ – ٣٠٢ ، وأسرار العربية ص ٢٦٤ – ٢٦٣ / ١انظر هذه الرواية يف اإلنصاف )  3(

  .  ٥٩٣ ، ٤٩٤ – ٤٩٣ص املسائل املشكلة )  4(

 . ))  مقارن ((: يف األصل )  5(

 ، ١٩٣  عني الذهب حتصيل ، و٢٨٥ / ١ ، والكتاب ١٧٦نه ص البيت لعبيد اهللا بن قيس الرقيات يف ملحق ديوا       )  6(

   .١٢٥ / ١ ، وشرح ابن يعيش ٤٢٩ / ٢ ، واخلصائص ٢٨٤ / ٣وبال نسبة يف املقتضب 

 .  عليه ما قبله ، ولو رفعه على االبتداء جاز ه بفعل دلَّبحيث نص ))ِطيباً  ((:      والشاهد فيه قوله 

  . )) وطائر((: يف األصل ) 7(
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املخفَّفَِة املذكورِة ال تنِصب ، ثُم لو       ) إنْ(ويبِطلُ مذْهب الفَراِء من جهِة اللَّفِظ أنَّ        

   لكانَ هلا خرب تبصوليس كذلك   ن ،       إنَّ هلا صدر كـذلك ، فـال     ) ال(الكالِم ، و    ، ثُم

  . يجتمعاِن

))إالّ (( بعد    املفتوحةُ املُثَقَّلَةُ مضمرةً   )) أَنَّ ((: وقيلَ  
وهذا أَضعف من األول ؛ إذْ      . )١(

  . ةً ر مضم))أَنَّ(( ال يعهد عملُ

         ى الفعلُ املذكورأنَّ العاملَ يف املستثن ٢(فإذن الصحيح(  لَ املستثنكما يف    ، ى منه  قَب 

،  باب املفعوِل معه ، وقد أَورد شيخي عليه أَنَّ العاملَ البد أنْ يكونَ له اقتضاٌء للمعمولِ               

اقتضاؤه له كَونه مخرجـاً ممـا       : ، وال يقالُ      وحنِوه اقتضاٌء للمستثنى   )) جاَء ((وليس يف   

 إمنا حِكم ا بعد اإلخراِج ، وإال أَفْـضى إىل           قد تقدم أن النسبةَ   :  نِسب إليه ؛ ألنا نقولُ    

) ٣(. اقتضاًء للمخرِج باالعتباِر الذي ذُِكـر      )) جاَء ((إنَّ يف   : ، فال ينبغي أنْ يقالَ       التناقِض

، فلـو كـان      )) القوم إال زيداً إخوتك    ((: أَنَّ ثَم مسائلَ ليس فيها ِفعلٌ ِمثْلَ         : )٤(الثاين  

  .و العاملَ بِقيت هذه املسائلُ بال عامٍلالفعلُ ه

     ختارِل هذين اإلشكالني يى بواسـطِة   )٥(وألجمنه املـستثن جأنَّ العاملَ هو املخر    

، أَما يف االنفصاِل فالعاملُ      ، هذا يف االستثناِء املتِصلِ     وهذا يشملُ املواضع كُلَّها   ،   ))إالّ ((

 فْسإالّ ((فيه ن((  لَ ؛مها تعملُ عألن)) لِكن ((ِب املعىنسعلى ح رمقد ربوهلا خ ، )٦( .  

                                                 
)1 (ن  ٢/٧٧ ، وشرح ابن يعيش      ٢٦١ / ١انظر اإلنصاف   .  إىل الكسائي    سب هذا الرأي  أخر   سبت إليه آراءٌ  ، كما ن  .

 . ٢٥٣ / ٣ ، واهلمع ٥١٧ الداين ص  ، واجلىن٤٠٠ للعكربي ص انظر التبيني

 . وهو مذهب اجلمهور كما تقدم . ))   إالّ((الفعل املذكور بواسطة : يعين ) 2(

  . ٣٦٢ / ١اإليضاح ) 3(

 . مما أورده ابن احلاجب : أي ) 4(

 .غري واضحة يف األصل ) 5(

  . ٣٦٣ – ٣٦٢ / ١اإليضاح ) 6(
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 وهو مذْهب جرى على      ))إالّ ((، أعين ما بعد     )١(نهم من يجعلُه كالماً مستأنفاً    وم

  . نسِق التحقيِق

، وإال   ملـستثىن تعـين   إنْ تضمن الكالم عامالً لَفِْظياً يصلُح أَنْ يعملَ يف ا         : وقيلَ  

  . منه هو العامل/  أ١١٠/فاملستثىن 

  .ىإىل الكالِم يف إعراِب املستثن) ٢(وإذا تمهدت هذه القواعد رجعنا 

  : ) ٣(أَحدها منصوب أَبداً وهو على ثالثِة أَضرٍب:  على مخسِة أَضرٍب ((:فقولُه 

 وإمنـا    .)) جاَء القوم إال زيداً    ((: موجٍب ، مثالُه     من كالٍم     ))إال ((ما استثِْنى بـ    

  . نِصب ؛ ألنه أَشبه املفعولَ يف جميئه فضلةً بعد متاِم اجلملِة

 فإنْ قلت : عن الواقع بعد ِرزتحإالّ ((كان ينبغي أنْ ي(( حنو  فِةالص ، :﴿ öθs9 tβ%x. 
!$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$#  ﴾)٤ ( .  

:  ، وذلك ليس باستثناٍء ؛ ألنه مبرتِلـة          )) ما استثْىن  ((: قد احترز عنه بقوله     : لت  ق

  . لو كانَ فيهما آهلةٌ غري اِهللا

 الّ: فإنْ قُلْتالبدلُ يف الواجِبفه جاز  .  

 قلت] :ال تقولُ )٥ (]ال جيوز ك؛ ِلفَساِد املعىن ؛ فإن  :جاَء إال زيد  .  

  .  ؛ ألنه مفعولٌ به))  بعد كُلِّ كَالٍم )خال(  و  )عدا( وِبـ (( :وقولُه 

  . سواًء كان إجياباً أو مل يكُن:  يعين )) بعد كُلِّ كالٍم ((: وقولُه 

  . ، فيكُونُ ِعنده حرف جر )) )خال(وبعضهم يجر بـ ((: وقولُه 

                                                 
  . ٣٦٣ / ١ إيضاح ابن احلاجبانظر ) 1(

  .)) رجعا ((: يف األصل ) 2(

  . )) أوجه (( ١٠٢يف املفصل ص ) 3(

 .  من سورة األنبياء٢٢من اآلية ) 4(

 .  تتمة يقتضيها السياق) 5(
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    املنصوب ر١(وقد قُد (  بِـ :هم جضعب زاو)٢(   رقَدأن ي نسواألح ، :  ،املذكور زاوج

نائبةٌ مناب احلَرِف فلـم     )  عدا (ألنَّ  : ، وقيلَ   ) ٣(جمعاً  )  عدا (ولذلك أُفِْرد الضمري يف     

، وقد حكَـى     ، وهو مبعىن جاوز      من خال يخلُو    ))  خال ((و  )٤( .يظهر فيها صورةُ ضمريٍ   

) خـال (، جبعِل    أَتاين القوم خال عبِد اهللاِ    : وبعض العرِب يقولُ     ((:  به فقال  يبويه اجلر س

))) احاش(مبنِزلَِة  
 ومل يوِرد هذا القولَ سيبويه وال       ((:  فعلى هذا وجب أَنْ يحملَ قولُه        )٥ (

درما مجيعاً     ))املب على اجلر      ـ    ، فإنَّ سيبويه واملرب   ، بـلْ نقَـلَ     )) عدا   ((د مل يوِردا اجلر ب

 )١( ، وأبو علي الفارسي      )٨( وأبو بكٍر بن السراجِ    )٧( والربعي   )٦(احلسن األخفش   ذلك أبو 

  .من أصحابه

                                                 
 . يف حالة النصب ما :أي ) 1(

 ، وشرح ابـن     ٤٢٦ / ٤ واملقتضب    ، ٣٤٨ / ٢انظر كتاب سيبويه    . يني  هذا تقدير سيبويه ، وعليه أكثر البصر      ) 2(

 وفيـه بعـد ؛   ((: قال ابـن هـشام    . ٢٨٦ / ٣ واهلمع   ، ٣٦٤ / ١ضاح ابن احلاجب     ، وإي  ٧٧ / ٢يعيش  

  ٥٨٤ / ٢وانظر التصريح    . ٢٣١ / ٢ شرح اللمحة البدرية     .)) على اجلميع إال واحداً      إلطالقهم حينئذ البعض ، 

٥٨٩. .   

هم عدا قيـام  : من الفعل ، أي      عائد على املصدر املفهوم      ))خال   (( و   )) عدا   ((إن الضمري يف    : وقال الكوفيون     

، عدا هو : قاموا عدا زيداً ، فالتقدير      : بق ، فإذا قلت     عائد على اسم الفاعل املفهوم من الفعل السا       : وقيل  . زيداً  

  . ما مل يتقدمه فعل أو حنوه  ين يفدِرنهما غري مطَّ هذان القوالن بأدور . القائم زيداً: أي 

  . ٢٨٦ ، واهلمع ٥٨٩ / ٢ ، والتصريح ٣١٩ / ٢ ، واالرتشاف ٣١١ / ٢انظر شرح التسهيل ملصنفه   

منه مثىن أو جمموعاً ؛ ألن البعض        أبداً ، وإن كان املستثىن       در بالبعض موح  والفاعل املضمر املقد   ((: قال ابن يعيش    ) 3(

   . ٧٧ / ٢ شرح املفصل .))يقع على االثنني واجلمع على حسب املستثىن منه 

 ومل جيمع ومل يؤنث ؛ إلنه عائد علـى           ولكون الضمري عائداً على البعض أو املصدر مل يثن         ((: السيوطي  وقال    

  . ٢٨٦ / ٣هلمع ا . ))مذكر 

  . ٢١٣ انظر أسرار العربية ص ) 4(
   .   ٤/٤٢٦انظر املقتضب . وإليه ذهب املربد  . ٣٥٠ – ٣٤٩ / ٢الكتاب )  5(
  .٢٣٠-١/٢٢٩،وشرح الكافية للرضي٧٨/ ٢البن يعيش   املفصل، وشرح٢/٩٥٩فانظر شرح اجلمل البن خرو) 6(
)7  (      هو أبو احلسن علي بن عيسى الرهــ ، مـن مـصنفاته    ٤٢٠عي ، من تالميذ أيب على الفارسي ، تويف سنة     ب : 

–٢/١٨١  ، والبغية  ٨٥ – ٧٨/ ١٤غة ، انظر معجم األدباء      شرح البال وشرح إيضاح الفارسي ،     و،   )) البديع((
  .٢٨٧ / ٣ ، واهلمع ٥٩٢ / ٢ ، والتصريح ٣١٨ / ٢وانظر رأيه يف االرتشاف  . ١٨٢

 . املطبوع ليس يف األصول )  8(
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))   فالنصب ليس إالّ    )) ما خال    ((  و    )) ما عدا  (( وأما   ((: وقولُه  
)٢(     يعين أنه جيـب 

  ب ١١٠/النصب  /ا مصدريةٌ   )) ما   ((كاِن  ِلملُ إال بالفعلِ        فإوصوإذا   ، واملصدرية ال ت ،

. بعدها ِفعلَِني وجب النصب ما على املفعوليِة على ما تقـدم           ))خال   ((و   )) عدا   ((كان  

 وقام القوم عـد   :  وتقديره   )٣( )) أَفْعلُ ما فَعلْت  : اليت يف قوِلك    ) ما( هي   ((: قال سيبويه   

  .، وتقديره جمانِبني زيداً ، وموضعه نصب على احلاِل زيٍد وخلُوه

  ]من الطويل: [قال لبيد 

  )٤(وكُلُّ نِعيٍم ال محالَةَ زاِئلُ                  باِطلُ  شيٍء ما خال اَهللاأال كُلُّ

 أنْ تكونَ : فإنْ قلت ال جيوز موصولةً ؟)) ما((ِلم    

لو كان:قلتحأنْ ي لَّ حملَّها ت موصولةً لصح))نال زيداً: يف حنو))مما خ جاَء القوم.  

  ؛ ألن ما بعدمها منصوب على أنه         ))) ال يكون  (و  )  ليس ( وكذلك   ((: وقولُه  

   . )) ما عدا ((  و )) ما خال ((  ضمري كما تقدم يف )) يكون ((  و ))ليس ((، ويف  خربمها

                                                                                                                                           
  . ٢٨٧ / ٣ ، واهلمع ٥٩٢ / ٢ ، والتصريح ٣١٨ / ٢انظر االرتشاف )  1(
القوم ، أو ما جاؤوين     جاءين  : وذلك  ) ون  كُال ي ( و  ) ليس   ( وكذلك((   : ، ومتام نصه     ١٠٢ املفصل ص    )2(

  : عدا زيداً ، وخال زيداً ، وما عدا زيداً ، وما خال زيداً ، قال لبيد 

   نعيٍم ال محالةَ زائلُ وكُلُّ                 شيٍء ما خال اَهللا باطلُأال كُلُّ

ما جاءين  : ى ، كقولك    ملستثن من ا  مدِّوها ، وما قُ   لُ فاعِ روهذه أفعالٌ مضم  .         وليس زيداً ، وال يكون زيداً     

ميت قال الكُ . إال أخاك أحد :  

   احلقِّ مذهببَهذْ م إالّيوماِل                     أمحد شيعةٌ آلَ إالّيوماِل

 ومنه قوله عز. وهي اللغة احلجازية  إال محاراً ، ما جاءين أحد:          وما كان استثناؤه منقطعاً ، كقولك 

  .)) ر ما ض إالّعفَ ، وما نصقَ ما ن إالّما زاد: وقوهلم ﴾ ‘§Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθu‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÏm ﴿:  وجلَّ

  .  ٣٥٠ / ٢الكتاب )  3(

 .  ، وخزانة األدب٧٨ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٢٥٣ ، ومسط الآليل ص ١٥٦البيت للبيد يف ديوانه ص )  4(
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 يف النفي ومثاٍل يف اإلجياِب ليعرف أنه ال فرق بينـهما يف وجـوِب               ومثَّلَ مبثالٍ 

  .النصب

  )) لـيس    ((  و )) خال   ((و )) عدا   ((:  يعين   .)) وهذه أفعالٌ مضمر فاعلُوها    ((: وقولُه  

ـ بِهشِل )) يكون   ((و   ، ولذلك مل يظهر فيها       لكي تصري على صوِر احلروفِ     ؛ ))  إالّ ((ها ب

ضمري ا من غِري حرِف عطفٍ             مطاِبق املنصوب دأنْ يتعد زجمل ي ثَم قـالُ ، وِمنفال ي ،: 

  .  ال يقع بعدها امساِن من غِري عاطٍف)) إالّ(( ؛ ِإذْ )١(جاَء القوم ليس زيداً عمراً 

  و   ))  لـيس  ((ي الضمري الذي يف      أنَّ من العرِب من يثَن     )٢(وقد حكى ابن خروٍف     

  تامةٌ يف    )) يكُون   (( جائز على أنَّ     )) يكون   ((، وأنَّ الرفع بعد      وجيمعه ويؤنثُه  ))ال يكون   ((

  . مصدريةٌ )٣(] أنْ[ و ، ))إال أَنْ يكُونَ زيد  ((: حنو 

ـ    جاءين  ((: حنو  ،   بل مها ختصيص منفصلٌ      )) ال يكون    ((  و    )) ليس   ((وال موضع ل

 وجيوز أن يكونَ موضعهما نصباً على احلاِل على ما تقدم           ، ))ءين معهم زيد    القوم وما جا  

   .)) خال((يف 

/ أ١١١/فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه         ﴿: ونظري الوجِه األوِل قولُه تعاىل       

      سدِه السةٌ فَُألموِإخ زلةَ    )٤( ﴾   الثُّلُثُ فَِإن كَانَ لَهلُ منزنوكذا    أنْ يكونَ له إخوةٌ    إالّ:  فت ،

وِمن اَألعراِب من يـؤِمن     ﴿  :  مع قوله    )٥( ﴾   اَألعراب أَشد كُفْرا وِنفَاقًا    ﴿: قوله تعاىل   

  . يؤمن باِهللا إال من:  كأنه قيل)٦( ﴾ ِباللِّه

   .))ا جاءين إال أخاك أَحد م:  وما قُدم من املستثىن كقوِلك ((: وقولُه 
                                                 

 .  ب ٤٤وصوابه من غاية احملصل ق .  )) وال عمراً((  :يف األصل ) 1(

  . ٩٦٠ / ٢وانظر ما حكاه يف شرح اجلمل .  )) روفال خ (( :يف األصل )  2(

 .  )) وهي (( :يف األصل )  3(

 .   من سورة النساء ١١من اآلية )  4(

 .  من سورة التوبة ٩٧من اآلية )  5(

 .  من سورة التوبة ٩٩من اآلية )  6(
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، وذلك أنه ال خيلو إما أنْ يكونَ يف نفٍي           هذا هو القسم الثاين من أقساِم املنصوبِ      

 جهِة أنَّ املستثنى يف     )١(، من    أو إثباٍت ، فإن كان يف إثباٍت فذلك واجب أنْ ينصب فيه           

 البدلُ فيه جائزاً من جهـِة أن         كان )٣( فإنما    نفيٍ )٢( وإن كان يف   . اإلثباِت جيب نصبه  

ـ        املستثنى تابع ملتبوٍع يصح أن جيري عليه حكمه        امتنع ، واملتبوع ال يتقدم على التابِع ف

  . على أصِل االستثناءالبدلُ وتعين أنْ يحملَ

   فهالّ: فإنْ قلت            كان يف قولك بصأنَّ الن وِهمه يعن اإلجياِب فإن جـاءَ :  احترز 

  . تقدمه على املستثنى منه)٤(إال زيداً القوم ، ِعلَّته 

  إىل نفِي هذا الوهِم         : قلت ما يرشد رحيث قال   ،  قد م :))     ثِنيها مـا اسـتأحد  

   .)٥(  )) من كالٍم موجٍب ))إال((بـ

   ى على ال          : فإنْ قلتاملستثن تقدمي ه جيوزأن من حيثُ اإلطالق ه موِهمعامـِل  كالم

  .إال زيداً جاَء القوم:  أيضاً ، وأنه يقالُ

  علـى               : قلت ما جيوزإن أنَّ التقدمي لمه ، وعلُ باملثاِل الذي ذكرقد زالَ هذا التخي

 ؛ ألنَّ   )٦(املستثنى منه خاصةً ، ومن النحويني من جيعلُ هذا من باِب أحسن القبـيحِني               

 ، على أنـه قـد روى       ئزاً ، فلما قُدم املستثنى تعين النصب      النصب كان مع التأخِر جا    

بالرفِع: يونس ، أحد وكذلك  مايل إال زيد ، : ٧(مايل إال أبوك أحد(.   

                                                 
 .  وهو غري مستقيم  )) ال من (( :يف األصل ) 1(

 . ، مث شطب عليها خبط مائل )) نصب ((  هنا يف األصل زيدت كلمة)  2(

 .  ))فاميا (( :يف األصل )  3(

 .  )) عليه ((  :يف األصل ) 4(

  . ٣٦٣تقدم ص )  5(

  . ٧٩ / ٢انظر شرح ابن يعيش )  6(

 ،  مـايل إال أبـوك أحـد      :  بعض العرب املوثوق م يقولون        أنّ نا يونس ثَوحد ((   :٣٢٧ / ٢يف كتاب سيبويه    )  7(

 .  )) ..فيجعلون أحداً بدالً 
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  ]من الطويل : [ وأما قولُه 

  )١(وماِلي إال مشعب احلَق مشعب                 يعةٌـأَحمد ِشآلَ  وماِلي إالّ

ميـت  ، وهو شاعر إسالمي ، وهو األخري ، واألوسطُ الكُ          فهو للكُميِت بن زيدٍ   

،  هم ِشـعراً  والكميت بن زيٍد أكثر   . بن معروٍف ، واألكرب الكميت بن ثعلبةَ      / ب١١١/

 ، فلمـا   ا قال قصائده اهلامشيةَ قصد البصرةَ يريد الفـرزدق        ياً يف التشيِع ، ولَم    وكان مغالِ 

  .؟ قد صدقت ما حاجتك: اجتمع معه انتسب إليه فقالَ له 

ب أنْ أَعرض عليـك     ِح، وأنت شيخ مضر وشاعرها ، وأُ       إني قلت ِشعراً  : قال  

ـ ِر، وإن كان غري ذلك تأمرين بـست   قلت ، فإنْ كان حسناً تأمرين بإذاعِته      ما هه ، وتستر 

علي.  

،   فهاِت راشداً ما قلت     ، كِلقْك على قَدِر ع   ب شعر سحي ألَ خي إن ن أَ يا اب  : فقالَ

  ] من الطويل: [فأنشد

 بِض أَطْرقاً إىل الِبيوا شوم ت٢(.....................             طَِرب(  

  :حىت انتهى إىل قوله 

  اخلَير يطْلَبوخيِر بين حواَء و             ولَِكن إىل أَهِل الفضائِل والنهى

                                                 
، ١٠٢ / ٢ات سيبويه البن السريايف      ، وشرح أبي   ١٢٠ / ٢ ، والكامل    ٣٩امشيات ص   البيت للكميت يف شرح اهل    )  1(

 ،  ٩٦٧ / ٢اجلمـل البـن خـروف       رح   ، وش  ٢٧٥ / ١ ، واإلنصاف    ٣١٢ ، واحللل ص     ١٢٤واللمع ص   

. )) مـشعب  ((مكـان )) مـذهب  ((ل املفص وروايةُ . ٤٩ / ١ ، وجمالس ثعلب     ٣٩٨ / ٤نسبة يف املقتضب    وبال

 . )) احلقمشعب (( وكذلك .  فيه النصبنا تقدم على املستثىن منه تعيملَ))  أمحدآلَ ((أن املستثىن: والشاهد فيه 

  : متامه )  2(

   ؟بعلْ ييِبو الشي وذُن ِمباًِع وال لَ            ...........         ...........

  والبيت وما ب    عوشرح اجلمـل البـن       ٣١٤ ،   ٣١٣ ص    ، واحللل  ١٢٠ – ١١٩ / ١٥ من األبيات يف األغاين      هد ، 

   . ٣١٤ – ٣١٣ / ٤ ، وخزانة األدب ٩٦٩ – ٩٦٨ / ٢روف خ
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ِهمبِبح فَِر الِبيِض الَِّذينِن إىل اِهللا يف              إىل النابما نقَري أَتب  

  ومن هم ؟: فقالَ 

  : فقالَ

  ِبِهم ولَهم أَرضى ِمراراً وأَغْضب                ي هاشٍم رهِط النِبي فإنِنيبِن

  :قوله  انتهى إىل إىل أنْ

  ......................            آلَ أَحمد ِشيعةٌ      وماِلي إالّ

ـ  ؛  هللا درك يابني ، لقد أصبت وأحـسنت         : فقال   لْإذ عد   عـن الز عـانيِف  ت

  )١(.، إذاً ال يطيش سهمك ، وال يكذب قولُكواألوباِش

 )) ـ ال ((و  .  عواناَأل : )) يعة الششمب٢( )) ع( : بواملَذْه الطريق    مـايل  : ، يريد

احلق إال طريق مذهب .  

  ]من الطويل: [ونظري هذا يف التقدمي قولُه 

  .)٣(وماِلي إال اَهللا غَريك ناِصر      ال رب غَيره وماِلي إال اَهللا

  . بن زيٍد )٥(إنه ليس يف ديواِن الكميِت  : )٤(وقد قيلَ 

، وهـي    ما جاَءين أحد إال محاراً    : عاً كقوِلك    وما كانَ استثناؤه منقطِ    ((: وقولُه  

اليكُون / أ١١٢/أنه عبارةٌ عن أَنْ     فهم معىن االنقطاِع    م من ال ي    قد يوهِ  ))اللُّغةُ احلجازيةُ   

تك إال  جاَءين إخو  (( :قته حقيقته ، حتى جعلَ قولَك     وال حقي ،  )٦(]منه[من جنِس املستثنى  

                                                 
  . ٩٦٩ – ٩٦٧ / ٢روف ن شرح اجلمل البن خإىل هنا منقول م )) تفهو للكمي ((  :من قوله )  1(
 .  )) الشعب ((  :يف األصل )  2(
 حتصيل ، و  ٦٤١ / ١ لألعلم    ، والنكت  ٣٣٩ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ٢٣٠ / ١البيت للكميت بن زيد يف ديوانه       )  3(

  . ٤٢٤ / ٤يف املقتضب  ، وبال نسبة ٩٣ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣١٦ ، واحللل ص ٣٧٠ ص عني الذهب
 وتعليـق حمققـه   ٢/٩٧٠انظر شرح اجلمل البـن خـروف        . روف متابعاً البن هشام اللخمي    و ابن خ  القائل ه )  4(

 ). ١(هامش
 .  )) للكميت ((  :يف األصل )  5(
 .تتمة يستقيم ا الكالم  )6(   
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 باملنقِطع أنه   املعِني،وليس بصحيٍح،بل   امسه زيد ِصِل مع أنه ليس يف اإلخوِة من        من املت ))زيداً

مل يكُن مندِرجاً حتت اللفِظ املستثنى منه ، وإمنا سمي منقِطعاً ؛ ألنه انقطع عن الدخوِل                

 شهد، وقد است   تباطٌ على اجلملِة وداللةٌ عليه    ، نعم البد أنْ يكونَ لألوِل به ار        ما قَبلَه  يف

 ؛)٢(﴾‘§tΒ zΟÏm⎯ (Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθu‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ωÎ ﴿:الستثناِء املنقطِع بقوِله تعاىل   على ا )١(سيبويه  
  ، ؛ ألنَّ البدلَ غري مستقيم       معصوم ال عاِصم ، وإمنا تعين النصب فيه         ))ِحم   من ر  ((ألنَّ  

إمـا   ،    البدلُ البد أنْ يكونَ بينه وبني املبدِل منه رابطـةٌ          )٣(ما قَبلَه نفي ، إذ      : قيلَ  وإنْ  

، وأما بدلُ الغلِط فبمعـِزٍل مـن          أو ألنه بعضه أو مشتِملٌ عليه       ، مبطابقِته له يف الداللةِ   

  .القرآِن ، والكالِم الفصيِح

 ارتباِط : فإنْ قلت ما وجه))((  و ))  عاِصم ِحمر ن؟)) م .  

  .سيأيت وجهه: قلت 

ـ ٍم مبعىن معصو  ))عاِصم   (( إنَّ: وقيلَ   ، وعلـى     مبعىن مدفوقٍ  )٤(﴾   داِفقٍ اٍءم﴿ ك

      االتصالُ ، والتقدير ِجهتهذا ي :     ومإال املرح فيكونُ،  ال معصوم ))    ِحمر نيف موضِع    )) م  

  .)٥(رفٍع على البدِل

، م ، وهو املشهور   اِح الر )٦(]إالّ[ال معصوم   :ويجوز أنْ يكونَ التقدير     : يقال شيخ 

   ِر خوارزمفَخ ه مراد٧(وأن( .    هاِفه      وكيف يكونُ مرادخبالِفـه يف كَـش ح؟وقد صر!)وأنَّ )٨

                                                 
  . ٣٢٥ / ٢الكتاب )  1(

 .  من سورة هود ٤٣من اآلية )  2(

 .  )) إذا ((  ألصليف ا)  3(

 .  من سورة الطارق ٦من اآلية )  4(

 ، وإعـراب القـرآن للنحـاس        ٥٧٨ – ٥٧٧ / ٢ألخفش   القرآن ل   ، ومعاين  ١٥ / ٢انظر معاين القرآن للفراء     )  5(

  . ٧٠٠ / ٢  للعكربي ، والتبيان٣٨٢ / ٢والكشاف  . ٢/٢٨٥

 . تتمة من إيضاح ابن احلاجب )  6(

  . ٣٦٥ / ١اإليضاح )  7(

 .  عدة أوجه ليس هذا منها ٣٨٢ – ٣٨٠ / ٢ الكشافذكر يف )  8(
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  ه      :التقديرِحمر نلكن م اليوم ال عاِصم     سِ       )١( فهو املعصومليس مـن ِجـن واملعصوم ،  

، فالرمحةُ   تقديره إال رمحةَ من رِحمه اهللاُ     : وجعلَه صدر األفاضِل متصالً ، وقال       .  العاصم

 مضاف إىل املفعولِ    مصدر إليـه            ، مضاف وخلفَـه املـضاف املضاف ِذف٢(، مث ح( .

 علـى   )٤( ا علـى االتـصاِل واثنـانِ      اثناِن منه : تماالت أَربعةٌ    يف اآليِة اح   )٣(فيحتملُ  

إال / ب١١٢/ ، وال معـصوم  )٥(ال عاِصم إال الراحم     : فاالتصالُ على تقدير     .االنفصاِل

٧(] واالنفصالُ على [ .)٦(املرحوم(    ٍِل مبعىن فاعلِل اَألوعمبعـىن مفعـوٍل       والثاين  ،  ج)٨( ،

   .)٩(وعكِْسه 

ـ ))ما نفَع إال ما ضر      ، و   ما زاد إال ما نقَص     ((وأما قولُ بعِض العرِب      بعد ) ما( ف

  مبعىن لكن ،     ))  إالّ ((، و    إال النقصانَ ثَبت  :  ، والتقدير  ، واُألوىل نافيةٌ   مصدريةٌ) إال  ( 

ضمري يعود على متقدِم الـذِّكِْر ،       )) نقَص   (( و   )) زاد   ((، ويف    ما نفَع لكن الضر ثابت    : و

 قُلْت ككأن :ه متحقِّقنقصان املالُ لكن ما زاد.  

  ]من البسيط: [ومن املنقطِع قولُ النابغِة الذِّبياينِّ 

فيها أُص قَفْتالناً أُساِئلُوهاي                    ِدـأَعِع من أَحبواباً وما بالرج تي  

  )١٠(ظْلُومِة اجلَلَِد كاحلَوِض بامللنؤيوا                    ينهاـ اَألواِري ْألياً ما أُبإالّ
                                                 

  . ٣٨٢ / ٢انظر الكشاف .  )) وقيل ((  :حكى الزخمشري هذا الوجه بقوله )  1(
  . ٤٦٣ / ١التخمري )  2(
 .  )) فتحل ((  :يف األصل )  3(
 .  )) فاثنان ((  :يف األصل )  4(
ـ  )  5(  هذا الوجـه     ، ومل يذكر الشارح    ١٠٢ / ٤انظر الدر املصون    . هو الباري تعاىل     )) مِح ر نم ((  فيكون املراد ب

 . ضمن األوجه السابقة اليت ذكرها 
 . وهو الوجه الثاين من األوجه السابقة )  6(
 . تتمة يقتضيها السياق )  7(
 . وهو الوجه األول من األوجه السابقة)  8(
 .  والثاين مبعىن فاعل ، وهو الوجه الثالث من األوجه السابقةجعل األول مبعىن مفعول: أي )  9(
 ، وشرح أبيـات     ٤١٤ / ٤ ، واملقتضب    ٣٢١ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ١٥البيتان للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       )  10(

، واإلنـصاف    ٣١٨، واحللل    ٣٥٨  عني الذهب  حتصيل ، و  ٦٢٤/ ١، والنكت    ٥٤/ ٢سيبويه البن السريايف    
١/٢٦٩. روى  وي:  )) عيواباًت ج ((  . 
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) فُعـالنٍ ( على   )١(] فإما أَنْ يكُونَ ِبناًء بِني    [ .))  أُصالنِ (( تصغري   : ))  أُصيالن ((و  

ـ )٢( ورِوي بالالِم أيضاً ـ، على إبداِل الالِم نوناً   من اَألِصيِل  رغص كُونَ .   ثُما أَنْ يوإم

ِغريصالٍن (( تأُص ((   ِعمج )) على لَفِْظه           )) أَِصيٍل رغصالكثرِة ال ي عمعلى الشذوِذ ؛ ألنَّ ج    ،

)) أَِصيالً كَي أُسائلَها     (( : ويروى   .وهو منصوب على الظرفِ   
 )) طـويالً  ((: ، ويروى   )٣(

  .  متييز)) جواباً ((و . )٤(

   فَعومن ر))   ارياألو (( دلَ على املوضِع من قوِله       أَب :)) ٍعلى    ، )) من أحد بصوالن 

ـ        على رفْـِع    )) النؤي   (( ورفْع   . ))  أَحدٍ ((االستثناِء املُنقَِطِع ، وجيوز اخلَفْض على الصفَِة ل

)) اِرياَألو((ِبهصه على نبصه  ، ونفْضو .، وكذا خ )) اِرياَألو ((الد اِبسحم ابو.  

زائـدةٌ ،   ) مـا (، و     البطُْء ، ونصبه على املَصدِر يف موِضِع احلالِ        : )) الألي   ((و  

  والتقدير :     ها ْألياً ، أَينيبطْءٍ : أَتب دعب    ِويهـا    )٦(] أَنْ  [ )٥( ْألياً   ((: ، ورنيأي    )) أُب ،  :

  .أَتبينهاال

 :))املَظْلُومةُ ((و   .، يمنع من املَطَرِ     يحفَر حولَ اِخلباِء واخلَيمةِ     حاِجز : )) النؤي (( و  

باحلوِض اليابِس يف هـذه      ))ي   النؤ ((شبه   .الشديدةُ:  ))  اجلَلَد ((و   .تمطَرمل  األرض اليت   

األرِض اليت مل تر طَم.  

  بصون))   رِايمجلةٌ يف موضِع احلاِل     )) أُساِئلُها ((و  .  نقطع  على االستثناِء امل    ))اَألو

  .، أَو من ضمِري الداِر )) وقَفْت ((من 

                                                 
 .  منقول منه ، إذ التعليق على البيتني٢/٩٧٧روف تتمة من شرح اجلمل البن خ) 1(

 . ٣١٨ ، واحللل ٥٤ / ٢ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف ٤/٤١٤انظر هذه الرواية يف املقتضب )  2(

 .  ٢/٩٧٧روف  هذه الرواية يف شرح اجلمل البن خانظر)  3(

 . انظر املصدر السابق)  4(

 .  )) الما ((  :يف األصل )  5(

  . ٩٧٨ / ٢روف تتمة من شرح اجلمل البن خ)  6(
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 ، وجيـوز أَنْ تكـونَ       ))  أُِسـاِئلُها  ((من الضمِري يف    /   أ ١١٣/حالٌ   )) أَعيت   ((و  

  .معترضةً ال موِضع هلا

أَو  )) أُسـاِئلُها  ((أو من فاعِل  ))وقَفْت  (( يف موضِع احلاِل من فاعِل    ))ما بالربِع   و  ((

  .ِر، فأَوقَع الظاِهر موقع املضم وما ا من أَحٍد:  وأَراد )) أَعيت ((من فاعِل 

  ؤي   (( يف موضِع احلاِل من      )) كاحلوِض   ((وكافأن يكونَ خرباً عن     ،   )) الن وجيوز

  .))  النؤي ((

  .)١(العاملُ الكاف حالٌ على هذا ، و))باملظلومِة ((و 

 وهـي اللغـةُ     ((: وإمنـا قـال     .  ))ير   غَ (( و ))  إالّ ((وال يستعملُ يف املنقطع إال      

))جازيةُاحل
   .)٣(ما جاَءين أحد إال محار :  ؛ ألنَّ بين متيٍم يرفَعونَ ، فيقولونَ )٢(

ال محـار ،    ما جـاَءين إ    : أن يكونَ تقديره  : أحدمها   : )٤(ولسيبويه فيه تأويالنِ  

  . زائداً للتأكيِد)) أحد (( ويكونَ

 ؟: فإنْ قلت كَّدؤما ي كيف يكونُ تأكيداً ، وليس ثَم  

 )) أَحـٍد    ((في يعم اآلدمي وغريه لو اقتصرت دونَ لفـِظ          الن: قلت  
)٥(   كفـِذكْر

  .)٦( بتأِْكيِده  ليس ا آدمي ، وهذا هو املعِني  يحقِّق أَنه))أَحٍد((لـ

 ِدين: واآلخرمن اَألح لَ احلمارعه جأنْ يكونَ على االستعارِة ، وكأن.  

                                                 
 .  )) الكاف الكاف ((  :يف األصل )  1(

 .  من هذا املكتوب٧٧٦تقدم ص )  2(

، ١/٢٩١ ، واألصول  ٤١٤ – ٤١٣ / ٤ ، واملقتضب    ٣١٩ / ٢انظر لغة أهل احلجاز وبين متيم يف كتاب سيبويه          )  3(

  . ٨٠ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣٧٩ / ١ ، والتبصرة ١٢٣واللمع ص 

  . ٣٢٠ – ٣١٩ / ٢انظر الكتاب )  4(

 .  )) واحد ((  :يف األصل )  5(

 ، ودخل يف النفي من يعقل ومن         قد نفيت به الناس وغريهم يف املعىن      ،   ما فيها إال محار   : وقولك   ((  :قال األعلم   )  6(

  . ٦٢٣ / ١النكت .  ))  يعقل ، مث ذكرت أحداً توكيداً ؛ ألنه يعلم أنه ليس ا آدميال
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 دشمن الرجز [)١(: وأن[  

  دٍة ليس ا أَِنيسـوبلْ

 وإال الِعيس اِفريع٢(إال الي(  

  فْعافري ((فرعس ((و   ))  الي(( و. ))اَألنيِس   ((  على البدِل من      ))  الِعي   عاِفريالي (( :  أوالد 

  .، واِحدها يعفُور الظِّباِء

،  البياض ، وأَصلُه يف اإلبـلِ     :  ، والعيس   هنا بقَر الوحِش لبياِضها    : ))  الِعيس ((و  

  ]من الوافر: [ على جواز مثل هذا االتساِع بقوله )٤(ثُم استشهد . )٣(واستعاره للبقَِر

د ٍل قَديخٍلويهلا ِبخ لَفْت                   وِجيع برض ِنِهميةُ بِحي٥(ت(  

  .، حتى إنه أَخبر به عنها فجعلَ الضرب الوجيع تِحيةً على االتساِع

   .)٦(  زحفْت )) دلَفْت ((ومعىن 

                                                 
  . ٣٢٢ / ٢يعين سيبويه يف الكتاب )  1(

  :  ، ورواية الديوان ٩٧ النمريي يف ديوانه ص ِدو العراِنِجالرجز ِل)  2(

قد ندزل يا لَـ املنعميست          عتسفيه الس باجلَع روس  

أوذو لُالذئب ٍدبه موسليس به اجلَساًساِب          ب روس  

  وسنـ كُعـملَ مرقَ           وب وإال العيس اليعافريإالّ

 ،  ١٧ ،   ١٥ / ١٠ ، وخزانـة األدب      ٥٦٠ / ٢ ، والتصريح    ١٠٧ / ٣ ونسب جلران أيضاً يف املقاصد النحوية             

 ، وبال نـسبة يف كتـاب سـيبويه          ١٠٤ / ٢يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف       وجلران أو نزال بن عالب      

 ، ومعـاين    ٤٥٢ ،   ٣١٦ ، وجمالس ثعلـب      ٤١٤ / ٤ ،   ٣٤٧ ،   ٣١٩ / ٢ ، واملقتضب    ٣٢٢ / ٢،  ١/٢٦٣

  . ٨٠ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٥٧٣ / ٣ ، ١٥ / ٢ ، ٤٧٩ ، ٢٨٨ / ١القرآن للفراء 

  . ٣٥٩انظر التحصيل ص )  3(

  . ٣٢٣ / ٢ يعين سيبويه يف الكتاب ) 4(

، ٢/١٤٢ البن السرييف     ، وشرح أبياته   ٥٠ / ٣كتاب سيبويه    ، و  ١٤٩البيت لعمرو بن معد يكرب يف ديوانه ص         )  5(

 ، وشرح ابن يعيش ٣٦٨ / ١ ، واخلصائص ٤١٣ / ٤ ، ٢٠ / ٢ ، وبال نسبة يف املقتضب    ٣٦٠والتحصيل ص   

٨٠ / ٢ .  

 . ٣٦٠وصوابه من التحصيل ص  .  ))ترجع ((:يف األصل )  6(
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  .مشِي ـ مقاربةُ اخلَطِْو يف ال: )) الدِليف ((و 

  ]من الطويل : [   يف املنقطع فقول النابغة الذبياين )) غري (( جميُء وأما

  )١(ِبِهن فُلُولٌ من ِقراِع الكَتاِئِب           وال عيب فيِهم غَير أَنَّ سيوفَهم /  ب١١٣/

  بصراً ((فَنسِ   ] ما [  على االستثناِء املنقطِع ؛ َألنَّ      ))  غَيها ليس من ِجندعلَها،  ما بقَب

، وتفَلُّلُ سيوِفهم ليس بعيٍب ؛ َألنه دالٌ على          ولكن سيوفَهم ِبِهن فُلولٌ   : وهو على معىن    

  .اإلقداِم ، ومقارعِة اَألقْراِن

، وأَوجب هلم     عنهم كُلَّ عيبٍ    الشاِم من غَسانَ ، فَنفَى      جفْنةَ ملوك  )٢( مدح آلَ 

، وهو ضـرب مـن    ، واستثنى ذلك من مجلِة العيوِب مبالغةً يف املدِح حلرِباإلقدام يف ا 

   .البديِع يعرف باالستثناِء

  ]من الطويل: [وِمنه قولُ الفرزدِق 

  )٤(     وأَني ِمن اَألثْرين غَِري الزعاِنِف   سجنوين غَير أَني ابن غَاِلٍب )٣(] وما[

  بصواملعىن           ))  غرياً ((فن ، روين   : على االستثناِء املنقطِع ، على ما منـجمـا س  ،

ب أَنه مل يسجن ، قـالَ        ، فهذا التقدير يوجِ    )٥(، هذا مذهب سيبويه      ولكني ابن غالبٍ  

  عبِد اِهللا       : األعلم بن أَنَّ خالد ِدي عليه      )٦(واملعروفعتسي رعه فقالَ هذا الشنجس   هشام 

  : بن عبِد امللِك ، وقَبلَه 

                                                 
 ،  ٥٢ / ٢ ، وشرح أبياته البـن الـسريايف         ٣٢٦ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ٤٤البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       )  1(

  . ٣٣٤ ، ٣٣١ ، ٣٢٧ / ٣ ، وخزانة األدب ٣٦٢ ، والتحصيل ص ٦٢٩ / ١والنكت عليه 

  . ٣٦٢ وصوابه من التحصيل ص )) إىل (( :يف األصل )  2(

 . تصويب من مراجع ختريج الشاهد )  3(

  ، والنكـت ٨٦ / ٢ ، وشرح أبياته البن السريايف   ٣٢٧ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ١٠ / ٢ق يف ديوانه    البيت للفرزد )  4(

  . ١٨١ ، واألزهية ص ٣٦٣ ، والتحصيل ص ٦٣٠ / ١ لألعلم

  . ٣٢٧ / ٢انظر الكتاب )  5(

 ، ووفيات األعيـان     ٥٣ / ١٩انظر األغاين   .  ، أمري العراقيني هلشام بن عبد امللك         ريهو خالد بن عبد اهللا القس     )  6(

٢/٢٢٦ . 
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  )١(فَقَد أَخذُوين آِمناً غَير خاِئِف               فإنْ كُنت مسجوناً ِبغيِر جِريرٍة

ما سجنوين ِلغيـِر    : ، واملعىن ِعنده     على املفعوِل له   )) غرياً   ((وزعم املربد أَنَّ نصبه     

،   غَير أَنك شتمتين)٣(ما ضربتك   :  َألنك لو قلت      ؛  وهو غري صحيحٍ   ،)٢(شريف حسداً يل  

 ِلغيِر  )٤(ما ضربتك   :  ما ضربتك إال َألنك شتمتِني حتى تقُولَ      : مل يجز إذا أَردت معنى      

         جإليه سيبويه ، وي بما ذَه والصحيح ، إياي ِمكتناً     شجه سددوٍد ِعنعم رغَي هنجلُ س؛  ع

 ألنَّ من كان منتسباً إىل ِمثْـلَ         ؛  ِعزه )٥(، وال حطَّ من شرِفه وال أَذَلَّ         ألنه مل يغض منه   

  .أَبيه غالٍب ، ومنتمياً إىل ِمثِْل قَوِمه األشراِف ال يبايل ما جرى عليه من حبٍس وِشدٍة

: )) الزعاِنف ((و  . وهو الكثري العددِ  /  أ ١١٤/ هو جمع اَألثْرى     )) اَألثْرين   ((  :وقولُه

، واِحـدها ِزعِنفَـةٌ    ، وأَصلُ الزعاِنِف أَجِنحةُ السمكِ  ملْصقُونَ بالصِميم ـ ال )٦(اَألدِعياء

 دِر وحكى املرب٧(بالكَس( روالكَس ، حفيها الفَت ]أَعفر [)٨(.  

 )٩(] تـام  [، وهو املستثىن من كالمٍ      والثاين جائز فيه النصب والبدلُ     ((: وقولُه  

 ٍب ، كقوِلكغِري موج : إال زيداً وإال زيد ما جاَءين أحد((
)١٠(  

                                                 
 ،  ٦٣١ / ١ ، والنكـت     ٨٦ / ٢ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ٥٣٥البيت للفرزدق يف شرح ديوانه ص       )  1(

  . ٣٦٣والتحصيل ص 

  . ٦٣١ / ١  لألعلمت ، والنك١٦١ار ص انظر رأي املربد هذا يف االنتص)  2(

 . وليست يف التحصيل ، وأظنها زيادة من الناسخ  )) إال ((  هنا يف األصل زيدت كلمة)  3(

 . وليست يف التحصيل)) إال (( هنا يف األصل زيدت كلمة)  4(

 . ، وصوابه من التحصيل )) اذا ((  يف األصل)  5(

 . وصوابه من التحصيل )) االعيا ((  :يف األصل )  6(

 .  ، بتحقيق زكي مبارك وأمحد شاكر٩٥٩ / ٣الكامل )  7(

 . ٣٦٤تتمة من حتصيل عني الذهب ص )  8(

  . ١٠٣تتمة من املفصل ص )  9(

ى منه منصوباً أو جمروراً ، واالختيار البدل ، وكذلك إذا كان املستثن((  : ، ومتام نصه ١٠٣املفصل ص )  10(

  فيمن قرأ بالنصب ،﴾ #$∆ωÎ) y7s?r&zö ﴿ :  وجلَّه عزا قولُ، وأمçνθè=yèsù ωÎ) ×≅ŠÎ=s% öΝåκ÷]ÏiΒ ﴾ اΒ﴿:  اهللا تعاىل قال

 .   ))﴾  /Îó r'sù šÏ=÷δr'Î  ﴿: فمستثىن من قوله تعاىل 



                     قسم التحقيق   - ٣٧٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  على املثالِ   : قلت أَنْ يقولَ    قد اعتمد ى منه     ((:  ، واألجوداملستثن ١(] فيـه [ ذُِكر( 

  جرخليالقسم بِ          )٢( اخلامسعلى ما يأيت ، وإمنا جاَء البدلُ يف غِري املوج       وهـو النفـي ،

 يهوالن واالستفهام     ؛ ألنَّ التقدير :   إال زيداً     ما جاَءين إال زيد وما رأيت ،    وما مررت ،

هذا مع أنـه    ،   إال بزيٍد ، وإذا كان منسوباً إليه يف املعىن كانت معاملته كمعاملِة ما قَبلَه             

  ٣(يتالَءم(       ى منه فيماى واملستثناملستثن إعراب )؛ حيتمـلُ     إذا كان املستثىن منه منصوباً     )٤

ـ لوالنصب على االسـتثناء يف عق     [ ،   البدلَ والنصب على أصِل البابِ     ِة العامـل فيـه     ي

  ))عمرٍو ؟    مالزيٍد و  (( كان   موِمن ثَ : ، قال شيخي     ؛ فلذلك كان البدلُ أجود    )٥(]إشكال

 (( ما لـيس بأَحـسن يف        )٧(، ويتعين   )٦(باخلَفِْض أَحسن من النصِب على أنه مفعولٌ معه       

))  مالَك وزيداً ؟  
ا فَعلُوه  م ﴿: وقد جاَء الوجهاِن يف قوِله تعاىل      .)٩(  ِعند تعذُِّر اَألحسن    )٨(

  أصوب تأَولَ النصب يف قوِله تعاىل      )١٢( أن البدلَ    )١١( أىما ر ولَ . )١٠(﴾    منهم الًِإالَّ قَِلي 

                                                 
 . تتمة يقتضيها السياق )  1(
 اعتمدا على نسخة من      ، والظاهر أما   ٣٦٦ / ١تبع الزملكاين يف هذا االعتراض شيخه ابن احلاجب يف اإليضاح           )  2(

 .  )) تام ((  املفصل سقطت منها كلمة
 . )) يتالئم ((  يف األصل)  3(
 . )) وفيما (( يف األصل)  4(
 . ٣٦٦ / ١تتمة من إيضاح ابن احلاجب )  5(
 . امل فيه ، خبالف املفعول معهعيعين أن اجلر أحسن لعدم اإلشكال يف عقلية ال)  6(
  .غري واضحة يف األصل)  7(
، والنصب هو مقتضى السياق ،       )) مالك وعمراً  ((  ٣٦٦ / ١، ويف اإليضاح البن احلاجب       )) وزيد ((  يف األصل )  8(

ه الكوفيـون ، ورجـح ابـن مالـك       والعطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار منعه البصريون ، وأجاز           
–٣/٣٧٥، وشرح التسهيل البن مالـك      ٤٧٤ –٢/٤٦٣انظر اإلنصاف   . حيان األندلسي مذهب الكوفيني   وأبو
 . ٣٨٧ – ٣٨٥ / ٢ ، والبحر احمليط ٣٧٨

 . ١/٣٦٦اإليضاح )  9(
سحاق ، وابن عامر ، وعيسى بن        أيب إ  ن ، واب  يب من سورة النساء ، وقراءة اجلمهور بالرفع ، وقرأ أُ          ٦٦من اآلية   )  10(

  . ٦٩٦ / ٣البحر احمليط . عمر بالنصب 
وابن كثري :(( ، فمكان هذه الكلمة عند قولهلنظر ولعله سهو من الناسخ سببه انتقال ا   ،   )) أبو عمرو  ((هنا يف األصل  )11(

 . )) كثري يقرآن بالرفعو وابنوأبو عمٍر (( :أ ٤٥،إال أنه مل يثِْبتها يف موضعها، ويف غاية احملصل لوحة ))يقرأ بالرفع
 .  )) وأن البدل وأن البدل ((  يف األصل)  12(
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:  ﴾كأَتربٍ           )١( ﴿إال امِلِك﴾ فيكونُ استثناًء من موجِر بأَهمن قوِله ﴿فَأَس ستثىنه معلى أَن  

 جـلِّ لُ   قو )٤(، وهو )٣(، وابن كثٍري يقْرأُ بالرفْعِ    )٢(، وذلك ألنَّ األكثر على قراءِة النصبِ      

  .)٨( هذه القراءةَ )٧( أبو عبيٍد)٦(، وأَنكر   قَبلَه)٥(النحاِة 

/ ب١١٤/ ، وهذا التأويلُ يوِجب      ، والقراءتاِن ثابتتانِ   الِقصةُ واحدةٌ : قال شيخي   

 تعين أَنْ   )٩(ال ، فإنْ كانَ      ، فإنه إما أن يكون سرى ا، أَو          جعلَ إحدى القراءتني باطلةً   

﴾ وإنْ مل يكُن قد سرى ـا فهـو           وال يلْتِفت ِمنكُم أَحد    ﴿: يكونَ مستثىن من قوِله     

 فتعين هلذا احملذُوِر أنْ يكونَ الرفْع والنصب على          ، ﴾ فَأَسِر ِبأَهِلك  ﴿: مستثنى من قوله    

 القُـراِء علـى الوجـِه       ، وليس فيه إال أَنَّ أَقَـلَّ      )١٠(حد ﴿ إال قليالً﴾  و ﴿ إال قليلٌ﴾          

  .)١١(اَألقْوى

                                                 
 .  من سورة هود٨١ آية ﴾ .. كتأَر إال امدح أَمنكُ ِمتِفتلْال ي وِلي اللَّن ِمٍعطِْق ِبكِلهأَ ِبِرسأَفَ﴿:   من قوله تعاىل )1(

 ، واحملـرر    ٢٩٢ / ١ ، وإعراب القراءات السبع البن خالويه        ٨٩ / ١٢انظر تفسري الطربي    . هي قراءة عامة القراء   ) 2(

  . ١٨٩ / ٦، والبحر احمليط ١٩٦ / ٣الوجيز 

 ، وإعراب القراءات السبع البن خالويـه        ٢٩٧ / ٢نظر معاين القرآن للنحاس     ا. كثري ، وأيب عمرو     هي قراءة ابن    )  3(

 . ٦/١٨٩ ، والبحر احمليط ١/٢٩٢

 .  )) ك بأهِلِرسفأَ ((  على قراءة النصب مستثىن من )) ك امرأتإالَّ ((  جعل: أي )  4(

 ، ٧٠ – ٦٩ / ٣لزجـاح  القـرآن ل  ، ومعـاين  ٣٩٦ / ٤ ، واملقتضب ٥٨١ / ٢ظر معاين القرآن لألخفش      ان)  5(

  . ٣٧٢ / ١ ، ومشكل إعراب القرآن ٢٩٢ / ١وإعراب القراءات السبع البن خالويه 

  . )) وأنكرو((   يف األصل )6(

انظر طبقات  .  هـ   ٢٢٤تويف سنة   ،  غة والنحو واألدب     ، كان إماماً يف الل     ويرم ، أبو عبيد اهلَ    هو القاسم بن سالّ   )  7(

 ،  ٢٩٧ / ٢وانظر رأيه يف إعراب القـرآن للنحـاس          . ٢٥٣ / ٢ ، والبغية    ١٤١ – ١٣٨النحويني واللغويني   

  . ٣/١٩٦ ، واحملرر الوجيز ٣٧٢-١/٣٧١ إعراب القرآن ومشكل

 . يعين قراءة الرفع)  8(

 .  ااإلسراُء: أي )  9(

 .وانظر الصفحة السابقة .  من سورة النساء ٦٦ آية ﴾منهم قَِليلٌ ِإالَّ فَعلُوه ام﴿: ه تعاىل من قول)  10(

 .  الرفع على البدل ويعين بالوجه األقوى . ٣٦٧ – ٣٦٦ / ١اإليضاح )  11(
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يلزم أن يكونَ ما سـرى  : ، وقالَ   اإلشكالَ على وجٍه آخر)١(وقد أَورد بعضهم  

  .، وأَنه سرى ا على الرفع ا على النصِب

؛ )٢(ب  ، وال تعـين النـص      ؛ َألنه أُِمر بأال يسِري ا      أنه مل يسِر بامرأِته   :  وجوابه

﴿وال يلْتِفت ِمنكُم أَحد﴾ فأُخِرجـت مـن        : جلواِز أَنْ تكونَ املرأةُ تِبعتهم فتناولَها قولُه        

 ، واليلْزم   املَنِهي ، وبين باالستثناِء أَنها مل ترد بالنهِي أَو أَنها أُخِرجت من وجوِب اإلسراءِ             

ِء أَنْ يحرم استصحابها معهم ، فاتضح أنَّ اللفـظَ األولَ            وجوِب اإلسرا  من خروِجها عن  

، وإخراجها منه مل يمنع دخولَها يف جملَـِة املـأمورين بتـرِك              ، فأُخِرجت منه   تناولَها

د مـن    لَم يك ب   )٣(ِإذْ  ؛  ، وبين أنها مل تكَلَّف بترِك االلتفاِت         ، فأُخِرجت منهم   االلتفاِت

  .إهالِكها

 اختالف القـراءتني علـى      ((: وقد نقَلَ يف الكشاِف قولني يف اإلسراِء ا ، وقال         

)) اختالِف الروايتني 
 يلْزم أَنْ تكونَ إحدى القـراءتني       )٥( وهذا بعيد عن الصواِب ، إذْ        )٤(

  .باطلةً مع ثبوِتها قَطْعاً

ـ  والثالثُ((: وقوله    ))غَيٍر((رور أبداً وهو ما استثِْنى بـجم ـ يعين من اخلمسِة   

)) سواٍء   ((و   ))ى   ِسو (( و ))حاشا((و  
، وأَما  )٧(  فألنها مضافةٌ إىل ما بعدها      )) غَير (( أَما   .)٦(

)(و  ) ىِسوها        /  أ ١١٥/،   ا اإلضافةَ مفِللُزوِمه) واٌءسترأو كَـس نيالـس تمـموإذا ض

                                                 
 . ٤٦٤ / ١هو اخلوارزمي يف التخمري )  1(

)2  (يعين على القول بأنه مل يا ، وكان األوىلِرس  أن يقول :  )) وال تعينإسرائها على النصب ، جلواز أن  عدم .. ((  . 

 . )) إذا (( :يف األصل )  3(

 . ٢/٤٠٠الكشاف )  4(

 .  )) إذ مل (( :يف األصل )  5(

 .  )) حاشى  ((واملربد جييز النصب بـ ((:  ، ومتام نصه ١٠٤املفصل ص )  6(

قطع عنها لفظاً إن فهم املعىن وتقـدمت عليهـا           لإلضافة يف املعىن وجيوز أن ي       مالزم ماس: ر  يغَ((  :قال ابن هشام    )  7(

 . ٢/٨٣، وانظر شرح ابن يعيش  ٢٠٩ املغىن .))  )ليس(كلمة 
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، وقد   مكَانك: ، وهي مبعىن    )١(، وقد رِوي املد مع الكَسِر         فَتحت مددت  قَصرت ، وإنْ  

)) غَيٍر (( ا خرجت عن الظرفيِة إىل معىن إنه إذا استثِْني : قال الكوفيون
)٢(.  

، وحِملَ عليه )٣( مبعناها))  إال(( فقد جاءت )) إالّ ((إا كما جاءت مبعىن : وقد قيل

   .)٥(﴾ ‘tΒ u™!$x© y7•/u$ (ωÎ ﴿ و)٤(﴾ #$}Ÿω šχθè%ρä‹tƒ $yγŠÏù šVöθyϑø9$# ωÎ) sπs?öθyϑø9$# 4’n<ρW﴿: ولُه تعاىل ق

، فعلى هذا    ، البدلَ  ما جاَءين أحد ِسوى زيدٍ    :  ومن النحويني من أجاز يف قولك     

ـ     ، ))  أحدٍ ((، رفَعته على البدِل من       ، باملد  سواُء زيدٍ :  لو قلت  ،  ))  غري (( كما لو أَتيت ب

وقـال   .  فَألنها حرف جر    )) حاشى ((وأما    .)) غري   ((  يقْرب من     )) ِسوى ((وال خفَاَء أَنَّ    

 بـ: املربد النصب ى  ((جيوزحاش(( ًالتكونُ ِفع تبصا إذا نبناًء منه على أ.)٦(  

  ]من البسيط: [ قولُ النابغِة ومما يشهد للمربد يف كَوِنها ِفعالً

هِبهشاِس يى فاِعالً يف النال أَرِد         واِم من أَحاَألقْو ٧(وال أُحاِشي ِمن(  

                                                 
ـ  لغات  أربع ) سوى( ويف ((  :قال الرضي )  1( ها مع القصر ،  السني مع املد ، وكسرفتح : ـ كما يف حجة القراءة 

وانظر ما حيتمل الشعر     . ٢٤٤ / ١شرح الكافية    . ))ه مع القصر  تان ، وكسر األول مع املد ، وضم       ومها املشهور 
 ) . سوا (  ، واللسان ٢٧٧ – ٢٧٦من الضرورة ص 

ـ      ((  :قال ابن هشام    )  2( ـ  : يف املعىن والتصرف ، فتقول       )) غري((  وهي عند الزجاجي وابن مالك ك واك ،  جاءين ِس
واك ، بالنصب والرفع ، وهو  ِسواك ، بالنصب على املفعولية ، وما جاءين أحد    رأيت سِ : ية ، و    بالرفع على الفاعل  

      ا ظرفمكانٍ األرجح ، وعند سيبويه واجلمهور أ  ال خيرج عن ذلك إال يف الضرورة ، وعنـد           للنصب ،     مالزم
 ،  ٤٠٧ ،   ٣٢ ،   ٣١ / ١ويه   وانظـر كتـاب سـيب       ، ١٨٨املغىن ص    .  )) بالوجهني دالكوفيني ومجاعة أا ترِ   

 ، وشـرح    ٢٩٨ – ٢٩٤ / ١ ، واإلنـصاف     ٢٧٦ ، وما حيتمل الشعر من الضرورة ص         ٣٤٩ / ٤واملقتضب  
  . ٣١٦ – ٣١٤ / ٢التسهيل البن مالك 

 . ٧٩ / ٣انظر معاين القرآن للزجاج )  3(
 .  سورة الدخان٥٦من اآلية )  4(
 .  سورة هود من١٠٨ ، ١٠٧ورد هذا املقطع يف اآليتني )  5(
 . ٢٧٨ / ١ ، واإلنصاف ١٦٩ ، واالنتصار ص ٣٩١ / ٤انظر املقتضب )  6(
،  ٢٠ ، وأسرار العربيـة      ٢٧٨ / ١نصاف   ، واإل  ١٦٩ ، واالنتصار ص     ٢٠البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       )  7(

   ٥٦٣ . ، ٥٩ الداين ص  ، واجلىن٤٨ / ٨ ، ٨٥ / ٢بن يعيش  ، وشرح ا١/٤٦٦والتخمري 
      والشاهد فيه تصرعلى فعليتها ، وسيأيت جواب مجهور البصريني عن هذا مما يدلُّ )) حاشا ((ف  . 
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ذْفةَ فيه وحِليي الِفعقَوا يِزه ِممجقال تعاىل ع ،:﴿ š∅ù=è% |·≈ym ¬! ﴾)١( ،

أنه يف وال خالف  . ال يدخلُ على ِمثِْلهوِصلَ بواسطِة الالم إىل االسم ، وحرف اجلروأُ

 ))  أُحاِشي(( متعلِّق بـ)) ِمن األقواِم ((زائدةٌ مع املفعوِل و  )) ِمن ((البيِت ِفعلٌ مضارع ، و 

وهو  ، ))  احلَشا((من )  فَاعلَ (ووزنها عند املربد  . ، وإنما اخلالف يف باِب االستثناِء

اجلاِنب ا زيٍد:  قالُ، يشيف ح كنت.  

    كما أَنَّ  ، ))  حاشى(( من قوِلك )) أحاِشي (( بأن )٢( وأَجاب أصحاب سيبويه

)) فوس ((من قوِلك   : فوو ، س)) هأَي (( من قوِلك  :))هاأَي  ((
وأَما احلَذْف فقد جاَء . )٣(

وأما دخولُ احلرِف على ِمثِْله  . ))رب  (( و )) منذُ ((  و)) أَنَّ (( و))سوف  ((يف احلروِف يف 

 هفِمن)) طٍْف،  مع الواِو )) لَِكنهما حرفا عا يف قوله تعاىل  فإنِمعوقد ج ، :﴿ $tΒuρ txŸ2 
ß⎯≈yϑø‹n=ß™ £⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρãxx.  ﴾ ) ِو)٥( ] و [،  )٤حن   :ا زيدو وجاَءين إما عمرإم ، 

   ]من الوافر: [   فزائدة كما يف قوله )) ِهللا((وأما الالم يف   .حرف /ب١١٥/))  اإم ((و 

  )٦( ِبِهم أبداً دواُءامِل ِل وال   ....................        
                                                 

 .  من سورة يوسف ٥١من اآلية )  1(

 . ٤٦٦-١/٤٦٥، والتخمري ٢١٠ – ٢٠٩، وأسرار العربية ص ٢٨٧–١/٢٨٢انظر جواب البصريني يف اإلنصاف)  2(

وانظـر  . )أيها(مأخوذمن  ) أيه(كما أنّ   صرفاً منه   وليس مت  )) حاشى ((  مأخوذ من لفظ    ))أحاشي ((  يعين أن قوله  )  3(

 . ٢٨٢ /  ١اإلنصاف 

 .  من سورة البقرة١٠٢من اآلية )   4(

 . تتمة يقتضيها السياق)  5(

  : صدره )  6(

               ........................ا يب مى ِلفَلْ ال يفال واِهللا

 ، وبال نـسبة يف معـاين   ٦٢ ، ٣٦ / ٢ ، والدرر ٣١٢ ، ٣٠٨ / ٢ملسلم بن معبد الواليب يف خزانة األدب              وهو

 ، واملقرب البن    ٥٧١ / ٢ ، واإلنصاف    ٢٥٦ / ٢ ، واحملتسب    ٢٨٢ / ٢ ، واخلصائص    ٦٨ / ١القرآن للفراء   

   . ٤٣ / ٨ ، ١٧ / ٧ ، وشرح ابن يعيش ١/٢٣٨عصفور
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جـاَء القـوم    : ، ومعىن    براَءةَ اهللاِ :  يف معىن    )) حاشى ِهللا    ((: )١(سحق  وقال أبو إ  

  . )٢(صار زيد يف جانٍب عنهم: ، أي  ى زيٍدحاش

 أَنَّ العرب تخِفض ـا       فقد روى أبو عمٍرو الشيباينِّ     وكان مذهب املربِد أَقْوى ،    

ِصبنِغ ((: ، وجاَء  وتبا اَألصيطانَ وأَبى الشحاش ((
)٣(.  

ذفت ، فح  حاشى لزيدٍ :  أَصلَه     ِفعلٌ ال فَاِعلَ له ، وأَنَّ       ))حاشى   ((وزعم الفراُء أنَّ    

، ويدلُّ على حرفَيِتها     وهو ضعيف إذ الفعلُ البد له من فاعلٍ       . )٤(الالم لكثرِة االستعمالِ  

 ]من الكامل: [قولُه 

  )٥(ملْحاِة والشتِم ـضناً عِن ال           حاشى أَيب ثَوبانَ إنَّ ِبِه 

  ]من الكامل : [ وقال اآلخر 

 مهإاله ِليبلُوا الصعٍة جييف ِفت               ذُورعم ِلمسإينِّ م اياش٦(ح(  

  .مختونٌ: أي 

  )٧( .))) ال ِسيِّما(  والراِبع جائز فيه اجلر والرفع ، وهو ما استثِْنى بـ ((: وقوله 

                                                 
  . ٤١٣ – ٤١١ / ١ هـ ، انظر بغية الوعاة ٣١١ي ، ت سنة ِرج ، إبراهيم بن السسحق الزجاإ هو أبو ) 1(
  . ٨٥ / ٢بن يعيش ال  املفصل ، وشرح٦٥٠ / ١ ، وانظر النكت لألعلم ١٠٧ / ١معاين القرآن وإعرابه )  2(
 ١/٢٨٨ البن السراج األصول مروياً عن أيب عمرو الشيباين ، ويف ٩٦ / ٢روف  هذا القول يف شرح اجلمل البن خ)3(

وانظر شرح ابـن     . )) وأبا األصبع  اللهم اغفر يل وملن مسع حاشى الشيطانَ        ((:ه  يب زيد ، ونص   حكاه املازين عن أ   
 . ٥٥٥–٥٤٤/ ٢ ، وشرح الكافية ملصنفها ٤٨ / ٨يعيش 

  . ٢٤٤ / ١ ، وشرح الكافية للرضى ٨٥ / ٢ي الفراء يف شرح ابن يعيش أانظر ر)  4(
 ،  ٥٦٢الـداين ص     ، واجلـىن     ٤٧ / ٨ ، وشرح ابن يعـيش       ٢١٨ للجميح األسدي يف األصمعيات ص        البيت )5(

، وبـال نـسبة يف   )حشا ( ١٤/١٨٢بن عمرو األسدي يف لسان العرب، وله أو لسربة    ٣/١٢٩واملقاصد النحوية 
  . حرف جر)) حاشى  ((حيث جاءت))حاشى أيب ثوبان((:والشاهد فيه قوله. ١/٢٨٠،واإلنصاف١/٣٤١احملتسب 

، ) حـشا    ( ١٨٢ / ١٤ ، ولـسان العـرب       ٤٦٧ / ١ ، والتخمري    ٤١شر األسدي يف ديوانه ص      يالبيت لألق )  6(
 ) . عذر  ( ٥٥١ / ٤ ، ولسان العرب ٥٦٦ ، وبال نسبة يف اجلىن الداين ص ٢٦٠ / ١والتصريح 

  . املتكلم ، وهذا دليل على حرفيتها بياء صاله حيث مل تتصل به نون الوقاية عند ات )) حاشاي ((         والشاهد فيه قوله
 :  امرئ القيس  وقولُ((:  ، ومتام نصه ١٠٤املفصل ص )  7(

   .ِلجلْ جِةدار ِبما يومي  وال ِس      .......................    
  . )) يروى جمروراً ومرفوعاً ، وقد روي فيه النصب
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  إىل ما بعـد     )) سي   (( ، فَمن جر أَضاف      ))ما   ((و   )) ِسي   ((مركَّبةٌ من    )) ِسيما (( 

:  واملعـىن    )١( ﴾   فَِبما نقِْضِهم ميثَاقَهم   ﴿: ، كما يف قوِله تعاىل       زائدةٌ )) ما   ((  ، و  )) ما ((

موصولةٌ على هـذا ، والتقـدير ،        ) ما(، ومن رفَع فعلَى أَنه خرب مبتدٍأ ، و           ِمثْلَ زيدٍ ال

مشددةٌ ، وِمنهم    ))ِسي   ((والياُء يف   .   الذي هو زيد ، فحذف صدر اجلملِة للطُّولِ        ِمثْلَوال

مثَّ ،   ِلتطَرِفهـا    )٢(، أو الثانيـةُ      من يخفِّفُها حبذِْف إحداهما ، وهلْ هي اُألوىل لسكوِنها        

: لنافيةُ للِجنِس يف نحـِو        هي ا   ))   ال ((و   .يت حركَتها على اليت قَبلَها ؟ فيه احتماالنِ       أُلِْق

  .رجلَ يف الداِرال

   فـ: فإن قُلْت))   ِسي ((    إىل مضاف))   ِو    ))زيٍدحما زيـدٍ  ال:  يف نِسي    ـففكَي ،

  .النافيةُ للجنس ؟عليه تدخلُ 

 ،/  أ ١١٦/عرف باإلضـافِة إىل املعـارف        فال يت  )) ِمثْل (( مبعىن   )) ِسي   ((: قلت  

 لو رفعت زيداً( وكذلك(  ِلععلى ج ) موصولةً)  ما.  

  .فَهلْ مع اإلضافِة يكونُ املنفي معرباً أو مبِنياً ؟: فإن قلت 

معرب ؛ ألنه مضاف ، وإنْ كنت قد رأيت لبعِضهم أنه مـبين ، ولـيس                : قلت  

  .ذلك بسديٍد

) زيداً(، مع أنَّ     َء القوم ال سيما زيد    جا: ما معنى االستثناِء يف قوِلك      : فإن قلت   

   .منسوب إليه ايُء ؟

، ومن   أفاد أَنَّ له من املِزيِة والفَضِل يف ذلك احلُكِْم ما مل يكُن ِلغيرهِ            : قالوا  : قلت  

  .أَجِل هذه املخالفِة صارت لالستثناِء

                                                 
 .  من سورة النساء١٥٥من اآلية )  1(

 . )) الثالثة ((:يف األصل)  2(
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إنـه   : )) ِسيما زيـٍد      أَحِسن إىل القوِم ال    ((:  وكان شيخي يقول يف مثل قولك     

من أدواِت االستثناِء ؛ ألنَّ االستثناَء إخراج ، ويف هـذا            ))  ال ِسيما  ((ينبغي أن تكونَ    ال

، ولَعلَّهم هلذا القَدِر من املخالفِة جعلُـوا ذلـك           جيب أَنْ يكونَ احلُكْم أَولَى به ِمما قَبلَه       

، وإذا رفعت   )٢(، وما بعدها بدلٌ منها إذا جررت       نكرةً) ما(وجوز أَنْ تكونَ    . )١(استثناًء  

ـ    فعلَى خِرب املبتدأِ   جاَء القوم ال ِمثْـلَ     : ، ويكونُ ذلك على حد       )ما( ، واجلملةُ صفةٌ ل

رجٍل هو زيد.  

  ]من الطويل: [وأَما بيت امرِئ القيس 

  )٣( وال ِسيما يوم بدارِة جلْجِل                 أَال رب يوٍم لك ِمنهن صاٍحل

، وأما النصب    ، وقد قدمت توجيه اجلر والرفعِ      فَينشد على اجلر والرفِع والنصبِ    

، وِقيـلَ علـى        فنصب  )) إال (( مبرتلِة   ))  ال سيما  (( جعلَ: وِقيلَ   ). أعين (فعلَى إضماِر   

   روِري يوماً     وال: الظَّرِف، والتقديرما سما(أو على أَنَّ    ،   ِسي(        ، الحـا الـص مـراد 

.  ، والضمري الواقع يف الصلِة ضمري الـصالحِ        وال ِسي الصالح الذي هو يوماً     : وتقديره

  . النصب بعدها قليلٌ:  وعلى اجلملِة

: قولك ك )) ال   (( جمردةً عن    )) ما ِسي (( وقد تِجيءُ  : وقد يقَع يف بعِض نسِخ املفصلِ     

 ما الكبريِسي كين ِإخوتم٤(أَكْر(.  

                                                 
 . ٣٦٨ / ١اإليضاح ) 1(

 ،  زائدة ، واالسم جمرور باإلضـافة      )) ما ((  ن تكون أ: أحدمها  : فأما اجلر فله وجهان      ((  :١/٣٦٨يف اإليضاح   )  2(

 بـدالً   ، فيكون زيـد   نكرة مبعىن شيء    )) ما ((ن تكون أ: والوجه الثاين    .  زيدٍ جاء القوم ال مثلَ   : فيكون التقدير   

  . ))منها

  . ٢/٨٦بن يعيش ال  املفصل ، وشرح١٠البيت المرئ القيس يف ديوانه ص)  3(

، ٢/٨٦انظر شرح ابن يعيش . دين ه أبو حيان من كالم املولَّوعد، هذا التركيب أجازه الرضي ، ومنعه ابن يعيش     )  4(

  . ٢٩٤ / ٣ ، واهلمع ٣٣٠ – ٣٢٩ / ٢ ، واالرتشاف ٢٤٩ / ١وشرح الكافية للرضي 



                     قسم التحقيق   - ٣٨٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 وقوِع اجلملِة بعدها يف حنو      :  فإنْ قلت هجه      : ما وإنعام ركَرت ما وقَديداً ِسيز أكِْرم

؟.عليك  

  ا   ((: قلتها الفِ       كافَّةٌ عن اإلضافةِ  /  ب ١١٦  /)) مـدعب ـلُ ، ولذلك وقَـعع  ،

  .ال ِسيما واحلالُ هذه: ، والتقدير  واجلملةُ يف موضِع احلاِل

جاٍر على إعراِبه قَبلَ دخوِل كلمِة االسـتثناِء ، وذلـك           : واخلامس   ((: وقولُه  

  قولك :   إال بزيٍد            ما جاَءين إال زيد إال زيداً ، وما مررت هذا هـو    )١( .))، وما رأيت 

، وسمي مفرغاً ألنه فُرغَ العاملُ الذي قَبلَ كلمِة           ، بفتِح الراِء وتشديِدها    االستثناُء املُفَرغُ 

ومل يذْكُر ما يضِبطُ به هذا الِقسم ، وهو ما يكُونُ املـستثنى             .  بعدها   )٢(] امِل[االستثناِء  

،  ، واملفعـولِ   ، ويِجيُء يف الفاعلِ    ه، مل يذْكَِر املُستثنى ِمنه في      ِمنه يف كالٍم غَيِر موجبٍ    

، وفائدته يف املعنى كفائدِته ِفيما إذا ذُكر املستثنى          ، والظَّرفِ  ، واحلالِ  ، والصفَةِ  واروِر

، أال تراك لـو      ، وهو أَبلَغُ ِمما إذا ذُِكر املستثنى ِمنه        يف أَنَّ الغرض حصر املستثنى    ،  ِمنه  

  قلت:           ى نِسو ِفده مل يأَن ، ِء ع   ما جاَءين رجلٌ إال زيديفْي اجالِ    ما زيداً من الردا ع  ،

،  ما جاَءين إال زيد   : ، خبالِف قوِلك    غَيره من غَيِر الرجالِ    )٣(مع جتويِز أَنْ يكونَ قَد جاَء       

قلت كما جاَءين شيٌء من األشياِء ِسوى زيٍد:  كأَن.  

 قرأت إالّ :   يِجيُء هذا االستثناُء املفرغُ يف اإلثباِت إذا كان املستثنى ظرفاً حنو           وقد

؛ ألنه جيوز أَنْ تقْرأ األسبوع والـشهر إال يـوم             زيد جاَء إالّ :  ، وال تقولُ   يوم اجلمعةِ 

  .، وال جيوز أَنْ جييئك كُلُّ شيٍء إال زيداً اجلمعِة

                                                 
  . ١٠٤املفصل ص )  1(

 . تتمة يقتضيها السياق )  2(

 . )) جال ((يف األصل)  3(
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 . ؛ ِلما ذَكَرناه من مِجيِئه فَضلَةً      )١( ))شبه باملفعوِل ِمنها هو األولُ        واملُ  ((: وقولُه  

ما جاز فيه نصب على أصِل البـاِب وغـريه علـى            : يعين   ))  والثاين يف أَحِد وجهيه    ((

  .)٢(البدِل

  )) وسـِط حـرفٍ  ؛ ألنَّ العاملَ فيهمـا ِبت    وله شبه خاص باملفعوِل معه     ((: وقولُه  

         لُ املذكورى الِفعما فيه من اخلالِف        ، / أ ١١٧/إشارةٌ إىل أَنَّ العاملَ يف املستثن تموقد قد 

، )٣(ِإنه شِبيه باملفعوِل من اإلقناِعيـات       : قولُهم  :  وقال صدر األفاضلِ   .يف صدِر الباب  

دشمن الطويل: [وأن[  

قفَو كَالٍم طَن باِمِعي ورسم              ِح اهلَجِري ذُبابيف لَو ٤(كما طَن(  

جـاَء  :  التقدير   )٥(] احلال و [يف موضِع نصٍب على     ) إالّ(النصب على أَنَّ    : وقالَ  

   ى منهم زيدمستثن املفعوِل معه     القوم ه واوـفِ        ، ونظريصلَـى الوفع بصنوإنْ مل ي ،  ،

،  ، ولو كان على البدِل لَوقَع البدلُ واملبدلُ منه يف كالٍم واحدٍ            آخياِنواحلالُ والصفةُ مت  

  .)٦(إنْ موجباً وإنْ غَيره 

                                                 
، وله شبه خاص باملفعول      جهيه ، وشبهه به جمليئه فضلةً     والثاين يف أحد و   ((  : ، ومتام نصه     ١٠٤املفصل ص   )  1(

  . ))   حرٍف ألن العامل فيه بتوسِطمعه ؛

  ،  بالفاعل  الكالم متيداً ، ألن االستثناء جاء بعد ما      قام القوم إال ز   : ل املستثىن من املوجب حنو قولك       و        ويعين باأل 

 . ٢/٨٧انظر شرح ابن يعيش . كما يأيت املفعول 

)2  (وهو املستثىن من كالم تامكقولك ،  ٍب غري موج :٣٧٥-٣٧٤انظر ص  . ما جاءين أحد إال زيداً وإال زيد    . 

، جاء يف    ِهب ومبالغة يف طلب الش    لٌمحيعين أنه ت  .  )) وهذا من إقناعيات النحويني    ((  : ، ونصه    ٤٦٩ / ١التخمري  )  3(

 . ))مها أو غِري أو لٍنبه من ماٍءشربه الستيفاء ما يعرفَ:  هه وفم حلقَقنعأَ ((  :٨/٢٩٩) قنع (اللسان 

 عنـد زوال     النهارِ نصف: ري  ِجواء بني السماء واألرض ، واهلَ     اهل : وح ، واللَّ  ١/٤٧٠البيت بال نسبة يف التخمري      )  4(

 . يف لسان العرب) هجر (و ) لوح (انظر ماديت . الشمس مع الظهر

 . ١/٤٧٠ة من التخمري متت)  5(

  . ١/٤٧٠التخمري )  6(
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،  ، وكَفَى به مذْهباً ، كيف وأنَّ ذلك ترك للصناعةِ          والذي ادعاه خرق اإلجماعِ   

! كَيف يِصح أَنْ تقَـع حـاالً ؟         )  الّإ ( فإنَّ    تأويالت ال يشهد هلا أَصلٌ ؛      وعدولٌ إىل 

ن أَنْ يجعلَ التمييز على هذا منصوباً علـى         ويمِك! واملعرفةُ كيف تنصب على احلاِل ؟       

 ما  ((  مميزاً بلَده ، وإمنا غَره قولُهم يف      : التقدير  :  ، ويقالُ  طاب زيد بلَداً  :  احلاِل يف حنوِ  

  .إنها يف موضِع احلاِل:  ))ما خال  ((  و ))عدا 

  ])) غري ((حكم [فصل 

 َألنها تِفيـد    ؛)١( )) )ِإالّ( يف اإلعراِب حكْم االسِم الواقِع بعد        )) غري   ((م   وحكْ  ((

 على أَنه   )٣(وخِفض  ،  ، فَجِعلَ إعراب املستثنى فيه      )٢(وهي اسم ميكن إعرابه     ،  ) إال(معىن  

، وِعند التقدِمي    ربت بإعراِب املستثنى نِصبت يف املوجِب ، واملنقِطعِ        ، ولَما أُع   يهمضاف إل 

   يف قوِلك :    دأَح أبيك رِب فقالوا           ما جاَءين غَيلُ يف غِري املوجدوالب بصفيه الن وجاز ، :

  .ما جاَءين أَحد غريُ زيٍد

إنما عِملَ فيه غـري املتعـدِّي   / :  ب١١٧/نحاةَ ـ  ـ يعِني ال وقالُوا ((: وقولُه 

))ِلشبِهه بالظَّرِف إلاِمه    
،  مبهم ، ولذلك ال يتعـرف باإلضـافِة   )) غَيراً ((أَنَّ :  يعين  )٤(

     وحن مهاملُب فالظَّر هبفأَش :  كاموأَم ، لْفَكاناً    خمناً وزِحي تيشـ   ، وم ذا جـواب   ، وه

، ولَعمِري   َألنه شِبيه بالظَّرفِ  : كَيف نصبه الفعلُ الالزم قالَ      : دخٍل مقدٍر ، كأنه قيلَ له       

ـ       ما وصـلَ    )) إالّ (( غَير أَنه يجاب عنه بأَنَّ ما بعد         ، ))  إالّ ((أَنَّ هذا وارد على املستثنى ب

                                                 
 يف   والنصب قدمي ، وجتيز فيه البدلَ    تنصبه يف املوجب واملنقطع وعند الت     ((  : ، ومتام نصه     ١٠٤املفصل ص   ) 1(

بغري املوج((   . 

 .  )) اعرافه ((  يف األصل)  2(

 . ى املستثن: أي )  3(

  . ١٠٤املفصل ص )  4(
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فإنَّ الفعلَ عِملَ فيها مـن غـِري         )) غَيٍر   ((طِة حرٍف ، خبالِف     إليه الفعلُ الالِزم إال بواس    

  .واسطٍة ، فلذلك تعرض لكوِنه شبيهاً بالظَّرِف

، ويجتِزئ عنه يف بعِضها بالفَـصِل        ثُم اعلَم أَنَّ هذا الفصلَ يقَع يف بعِض النسخِ        

يف  )) سواًء   (( و ))وى  ِس ((، وإنما ذَكَر      الثاين الذي بعده ، وهو يف املعنى مقارب للفصلِ       

وإنْ قارباها )٢(]يف اإلعراِب[ )) غَيٍر   (( يجِرياِن مجرى    )١(]ال[الفَصِل الثاين ِلينبه على أنهما      

معىنبصا الزماِن النملْ هعلى الظرفيِة ، ب .  

ال يكوناِن إال نصباً على الظـرِف ،        :  يعين   )٤( )) عاِملٌ   )٣( ال يطْلُبهما    ((: وقولُه  

  . به ، وال مضافاً إليهما كما قدمتهوال يكوناِن فاِعالً ، وال مفعوالً

  ] ))إالّ ((ـِب )) غري (( هبش[: فصل 

  )٥(. ))تقارضاِن ما ِلكُلِّ واحٍد منهما  ي)) غرياً (( و ))  إالّ(( واعلَم أَنَّ  ((

،   تدخلُ كُلُّ واحدٍة منهما على موضِع اُألخـرى           )) غرياً   (( و   )) إالّ ((إنَّ  : يقولُ  

ـ  ((: ثُم بين اَألصلَ فيهما فقالَ    . فيما هو هلا يف أَصِل وضِعها      )) غٍري   ((فالذي ل
  يف أَصِله  )٦(

 اليت هي   ))  املغايرة ومعناه (( ؛ ألنه اسم معرب ،       )) أَنْ يكونَ وصفاً يمسه إعراب ما قَبلَه      

  .ِخالف املماثَلَِة  

 ؛ ألنَّ )) وِخـالَف املماثَلَـةِ     ((: ال يكِْفي عن قوِلـه       )) ومعناه املغايرةُُ  ((: وقولُه  

  .، فلذلك احترز عنهما املغايرةَ تعم املماثلةَ ؛ إذ املثاالِن متغاِيراِن
                                                 

 .  ب ٤٥تتمة من غاية احملصل ق )  1(

 .  ب ٤٥تتمة من غاية احملصل ق )  2(

 .  )) ال يلهما ((  :يف األصل )  3(

 . طبوع ليست يف املفصل امل)  4(

ـ  (( :ومتام نصه    ١٠٤املفصل ص   )  5(   ، يف أَصِله أَنْ يكونَ وصفاً يمسه إعراب مـا قَبلَـه           )) غٍري   ((فالذي ل

 . )) وِخالَف املماثَلَِة ومعناه املغايرةُ

 .  )) لغريه ((  يف األصل)  6(
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 ِمن   :)٢(  ِمن وجهينِ  (( يعين على املغايرِة     )١( )) عليها/  أ ١١٨ /وداللته ((: وقوله  

)) ِجهِة الذَّاتِ 
، ومثالُه   هو أبوك : ، وهو ِضد قوِلك      جاَءين رجلٌ غَير أَِبيك   :  يف ِمثِْل    )٣(

، وإنْ كان التغاير يف الذَّاِت قد        جاَءين رجلٌ صبور على النواِئِب غَير جازعٍ      :  يف الصفَةِ 

،  دخلت علي بوجٍه غِري وجِهـك      : )٤(، تقولُ    يوافقُه التغاير يف الوصِف وقد ال يواِفقُه      

، بلْ مقصودك  أَنه بلَغَ من خمالفِة الوصِف مـا تنـاهى إىل               تريد تغير ذَاِته   )٥(]ال[وأنت  

 )٦(﴾ω “ÈθtGó¡o„ tβρß‰Ïè≈s)ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çöxî ’Í<'ρé& Í‘uœØ9$#﴿:ويف قوِله عز وجلَّ      . خمالفِة الذَّاتِ 
)) غري ((برفع  

ـ    )٧(  ال يـستوي القاعـدون      :كأنه ِقيـلَ     ،   ))  القَاِعدين (( على أَنه صفةٌ ل

  .وااهدوناَألِصحاُء 

 فإن قُلت :)) رغَي ((تإليه  ال ي ضافمبا ي فعر.  
                                                 

  . ١٠٥املفصل ص )  1(

 .  )) من جهتني ((  :يف املفصل )  2(

مررت برجٍل غِري زيٍد ، قاصداً إىل أن : ومن جهة الصِّفة ، تقول ((  :ه  نص ، ومتام١٠٥املفصل ص )  3(

 ω “ÈθtGó¡o„ tβρß‰Ïè≈s)ø9$#﴿  :ويف قوله عز وجل . مرورك كان بإنسان آخر ، أو مبن ليست ِصفَته صفته 
z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çöxî ’Í<'ρé& Í‘uœØ9$# tβρß‰Îγ≈yfçRùQ$#uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ﴾ صفة لـ واجلر صفة  ))القاعدون(( الرفع ، 

)) إالّ(( يف االستثناء ، وقد دخل عليه  )) إالّ ((  ، والنصب على االستثناء ، مث دخل على )) املؤمنني((لـ

   : أي غري اهللا ، ومنه قوله ، ﴾ öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9 ﴿: الوصفية ، ويف التنـزيل  يف

   اِندقَر الفَ إالّيكِب أَرمع لَ  وه            خه أَقُفاِر مٍخ أَلُّ        وكُ

   وال جيوز إجراؤه م        لو كان  ((  :كما تقول    )) ا إال اهللا  لو كان فيهم   ((  : تابعاً ، لو قلت    إالّ )) غري  ((ىجر 

  ))  . )أمجعون(بويه بـ وشبهه سي، مل جيز  )) فيهما غري اهللا

 . ))وتقول (( :يف األصل )  4(

 . تتمة يقتضيها السياق)  5(

 .  من سورة النساء٩٥من اآلية )  6(

، ٤٨٣/ ١ ، ومعاين القرآن للنحاس      ٢٣٧البن جماهد انظر السبعة   . هي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم ومحزة         )  7(

  . ٣٥ / ٤احمليط لبحر  ، وا٩٧ / ٢واحملرر الوجيز 
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 ِبه: قلت فصالو اصح ِريفعبالالم كَال ت ساِجلن ؛؛ ألنَّ تعريف  وقَفي إذْ لَم 

دبـ منه على ح دقْصه مل يخمصوصون )) القاعدين ((، أو أَن ِكرِة ناسفكان كالن ، . 

 . باإلضافِة )) غَير ((فتعرفَّت   الضررايرةُ بين القاِعدين وأُويلعِلمِت املغ: وجيوز أَنْ يقالَ 

نِكرةً محقَّقَةً  )) غرياً (( و قةًمعرفةً حمقَّ )) القاعدين ((ومن جرى على ظاهِر اَألمِر يف جعِل 

 Îöxî ﴿: ، ونِظري هذا البحِث قَد ِقيلَ يف قوِله تعاىل  فالوجه أَنْ يجعلَ الرفْع على البدل

ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ  ﴾)١(، توأفَاد )) رفَِة)) غَياملغايرةَ يف الص   .  

   رِبج ر   ((وقُِرئـ    )٢( ))غَي  ، تروى هذه القراءةُ عـن       )) املؤمنني   (( على أَنه صفةٌ ل

ه عليها أبو     بِن اخلطاب رضي اهللا عنه     عمرعةَ   ، وتابوي٣(ح(    ثَميخ وابن ،)ِري فيها   )٤جوي ،

 ناه يف ق  ما قدِب     مفع من قُرـ     )) املؤمنني   ((راءِة الر )) غـري    ((من النكرِة ِليِصح وصفُه ب
)٥(. 

)) غـري    ((، ومن قَرأَ ِبنصِب       معرفةً ومن رفَعه على البدلِ     )) غري   ((ومن جعلَ   
 فَعلَـى   )٦(

،   هو على هذه القراءةِِ    ، إمنا   يف االستثناءِ  ))إالّ ((على  /  ب ١١٨ /)٧(، ودخولُها    االستثناِء

                                                 
 .  من سورة الفاحتة ٧من اآلية )  1(

 .  من سورة النساء ٩٥يعين يف اآلية )  2(

:  ةويوأبو ح  . ٩٧ / ٢ ، واحملرر الوجيز     ٤٨٣  /١وصوابه من إعراب القرآن للنحاس       )) ابن حيوة  (( :يف األصل   )  3(

انظـر  . هـ  ٢٠٣اذة ، ومقرئ الشام ، تويف سنة        ، صاحب القراءة الش    هو شريح بن يزيد احلضرمي احلمصي     

  . ٣٢٥ / ١طبقات القراء 

   . ٤/٣٥ ، والبحر احمليط ٢/٩٧ ، واحملرر الوجيز ١/٤٨٣هي أيضاً قراءة األعمش كما يف إعراب القرآن للنحاس )  4(

أبو زرعة ، تـويف     عليه   وعرض   يثم الكويف التابعي ، أخذ القراءة عن ابن مسعود ،         خهو الربيع بن    : م  ثَيخ        وابن  

  . ٢٨٣ / ١انظر طبقات القراء .  هـ ٩٠سنة 

 .  )) بغريه ((  :يف األصل )  5(

 ، وإعراب القرآن للنحـاس      ٢٣٧ البن جماهد    انظر السبعة . هي قراءة نافع والكسائي وابن عامر وزيد بن ثابت          )  6(

   .٣٥ / ٤احمليط  ، والبحر ٩٧ /٢، واحملرر الوجيز  ١/٤٨٣

 .  )) غري (( :أي )  7(
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 أُويل الضرِر   ال يستوي القاعدونَ من املؤمنني وااهدونَ إالّ      :  تقديره   (( : )١(قالَ بعضهم 

، )٢( وهو بعيد إن أُريد املساواةُ يف مقداِر الثوابِ        .))من القاعدين فإنهم يساوونَ ااهدين      

ال مـساواةَ بـين     : واملعىن  ،  احلاِل من القاعدين    مع أَنه يحتملُ أن يكونَ منصوباً على        

   القاعدين يف حاِل مغايلُ يف           رـداهدين يف الثواِب ، كيف والبِر وارِتهم ألصحاِب الض

  .)٣(النفي أَقْوى من النصِب على أصِل الباِب 

 عليها يف االستثناِء    )) غري   (( عليها يف الوصِف فأَقَلُّ من دخوِل        ))إال   ((وأَما دخولُ   

على ما ذُِكر.  

 كُلُّ واحدٍة منهما على صاحِبتها: فإنْ قلت لتخد ؟ فِلم. 

 قلت :ةٌفِهألنَّ كُلَّ واحدٍة منهما مرايغلَها ، واملخالَفَةُ ما قَبها ِلمدعمةٌ خمالفةَ ما ب.  

  .؟ أَكْثَر ِمن عكِْسه )) ِإال ((على  )) غَيٍر((فِلم كان احلملُ يف : فإن قلت 

  ِف             )) غرياً   ((ألنَّ  : قلترـصمـن ت األمساِء أَكْثَـر فرصمن قَبيِل األمساِء ، وت

 كقوِلـه   )٤( مشروطاً بأَنْ تكونَ تاِبعةً       إالّ )) غري   ((احلروِف، وِمن ثَم مل يِجئْ احلملُ على        

 إذْ   ؛  فَرفْع اسِم اِهللا ال يكونُ على البدلِ       ،)٥(﴾ öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9﴿  : تعاىل  

        داملُب كرتأَنْ ت ِصحلُ يدفيه الب ال تقولُ       كُلُّ ما جاز تِقالًّ ، وأَنتسم لَهعجه وتلَ ِمن :كَانَ لَو

                                                 
  . ٩٣ – ٩٢ / ٢ يف معاين القرآن جهو الزجا)  1(

ال يساوون ااهـدين ،      )) أويل الضرر  ((  وهذا مردود ؛ ألن    ((  :قال ابن عطية تعليقاً على قول الزجاج السابق         )  2(

  . ٩٧ / ٢رر الوجيز احمل .  ))وغايتهم أن خرجوا من التوبيخ واملذمة اليت لزمت القاعدين من غري عذر

وحيتمل نصبه على احلال من القاعدين ، ويؤيده أن النصب على االستثناء أقـل               ((  : أ   ٤٦قال يف غاية احملصل ق      )  3(

 .  )) من البدل

 إذا  عليها يف الصفة   ) إالّ ( لتِمكما ح ،  يف االستثناء    ) إالّ(  على   تلَِمح،   صفةٌ) غري(و   ((  :قال ابن احلاجب    )  4(

١١٢الكافية ص  .  )) االستثناِءِر لتعذُّ حمصوٍر غِري منكوٍرٍعكانت تابعة جلم .  

 .  من سورة األنبياء ٢٢من اآلية )  5(
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،   النصب على أَصِل الباب    )١(] حوال يص [ ،   ما فيهما إال اهللاُ   : فيهما إال اُهللا ، كما تقولُ       

   ِصحلُ [وال يد٢(]  الب(لَه       ؛لْه ما قَبناوتإذْ مل ي )تناوالً ظاهراً  )٣      فْين ه ليس ثَموال   ، وألن ،

البدلُ استفهام ِصحِلي ، يه٤(، وال ن(.  

 معىن ﴿: فإنْ قلت öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$#    ﴾)ما فيهما آهلةٌ إال اُهللا)٥ .  

امتنع القـوم   :  ، ولذلك ال يجوز     ال يجِري مجرى اللفظي    النفْي املعنوي :  قلت

   كَذا إال زيد وإنْ كان يف معىن       ِمن ، :     كذا إال زيد لَ القوملَ   ما فَعأ ١١٩/ى  ، فهذا أَو  /

                                                 
نه ال يصح االستثناء يف اآلية ، وقد أجازه  مع رأيه الذي سيذكره الحقاً من أ، وهو ال يتفق    )) ولصح ((  يف األصل )  1(

، ٤٧٣/ ١، واخلوارزمي يف التخمري      ٩١٥ / ٢ ، ومنعه أبو البقاء يف التبيان        ٨٩ / ٢ابن يعيش يف شرح املفصل      

أنـه  : أحـدمها   : وال جيوز النصب على االستثناء لوجهني        ((  : ، قال أبو البقاء      ٤٨٢ / ٣واملنتجب يف الفريد    

متنع لوجود اهللا تعـاىل مـع       ا واألرض    السماوات داس ف إنَّ: فلو نصبت يف اآلية لكان املعىن       ... فاسد يف املعىن    

ستثن هنا نكرة ؛ واجلمع إذا كان نكرة مل ي         )) آهلة ((  أن: والوجه الثاين   ... هلة ، ويف ذلك إثبات إله مع اهللا         اآل

  .  )) منه عند مجاعة من احملققني ؛ ألنه ال عموم له حبيث يدخل فيه املستثىن لوال االستثناء

، وهـو    )) غري ((  يف اآلية صفة يف معىن     )) إالّ ((  عريب القرآن يذهبون إىل أن    مم من    من وقفت على كالمه    لُّ       وكُ

 وأن الوصف مبجمـوع ، هل هي باقية على حرفيتها      : علت صفةً أن النحاة اختلفوا فيها إذا ج      قول سيبويه ، إال   

ما بعدها لكوا على صورة احلـرف ،          امساً ؛ لكن ال يظهر إعراا إال يف        ئٍذنوما بعدها ، أم أا تصري حي      )) إالّ((

تغال احملل حبركة   شويكون الوصف ا وحدها ، وما بعدها مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها ا               

 ،  ٣٨٨ / ٣لزجـاج   القـرآن ل   ، ومعاين    ٣٣٢ – ٣٣١ /٢انظر كتاب سيبويه    .  فيه   ِةالظاهر )) إالّ ((  إعراب

 ، والبحـر    ١٥٩ / ٢ ، والبيان لألنباري     ٤٧٨ / ٢ ومشكل إعراب القرآن      ، ٦٧ / ٣لنحاس   القرآن ل  وإعراب

 ، وحاشـية الـصبان      ١/٣٦٠الشيخ يس على التصريح      ، وحاشية    ٧٧ / ٥، والدر املصون    ٤١٨ / ٧احمليط  

١٥٦-٢/١٥٥ .   

  .  .١/٣٧٠ ، وإيضاح ابن احلاجب ٣/١٠٧تتمة مفادة من الكشاف للزخمشري ) 2(

  . ٣٧٠ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب .  )) لو ((  قدر يفيعين النفي امل)  3(

 ))  لـو  ((  ألن:  من الرفع على البدل ؟ قلـت         كعما من : فإن قلت    ((   :١٠٧ / ٣قال الزخمشري يف الكشاف     )  4(

 يـان وانظـر التب    .  ))يف أن الكالم معه موجب ، والبدل ال يسوغ إال يف الكالم غري املوجـب                ،    ))إنْ ((مبرتلة

  . ٣٧٠ / ١ ، وإيضاح ابن احلاجب ٩١٥ – ٩١٤ / ٢ للعكربي

                                                                                                        . من سورة األنبياء  ٢٢من اآلية )  5(
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يةَ النفْي فيها ما نشأَ إال من تقـديِر الثُّبـوِت املـستفاِد             أَنْ يرفَع ِفيِه من اآليِة ؛ َألنَّ اآل       

))لَو((بـ
  .الفُه، ومل يقَدر ِخ ويف املثال املذكوِر النفي ثابت يف نفِْس اَألمِر، )١(

  ]من الوافر: [ما أنشده سيبويه  وأَما قولُ عمِرو بِن معدي كرب يف

       وهفاِرقُه أَخاِن وكُلُّ أٍخ يقَدإال الفَر أَِبيك رم٢(    لَع( 

ـ  )) إالّ ((فجعلَ   كُلُّ أٍَخ غَري الفرقـديِن     : ، والتقدير    فرفَع ما بعدها   ))كُلّ  (( ِصفةً ل

، أو بعـده     ، وكأنه قالَ هذا قبلَ اإلسـالمِ       وهذا على مذهِب اجلاهليةِ   ،  مفارقُه أَخوه   

  ))كُلّ  ((، وفيه شذوذٌ من حيثُ إنَّ وصف ما يضاف إليه            اِء الدنيا ويكونُ مراده يف مدِة بقَ    

، فإنها الزمةٌ خبـالِف      ، وإنما حملَه على ذلك ضرورةُ الردِف باَأللَفِ        أَولَى من وصِفها  

  : ، وقَبلَ البيِت الواِو مع الياِء

  راينه فال أَراه وال يِغنا          نى قَطَعت قَِرينِتي عنه فأَغْ

  )٣(وِإنْ ضنت ا متفَرقَاِن           وكُلُّ قريٍنة قُِرنت بأُخرى

    فصرِ     ))كُلّ  ((ومع ارتكاِبه وفَِة واملوصوِف باخلَبالص نيلَ بوقد   ، وهو قليلٌ   فَص ،

  ]من الطويل: [ وهو  ،))كُلّ ((جاَء بيت الشماِخ على وصِف 

  )٤(ِلوصِل خليٍل صاِرم أَو معاِرز               نفِْسه غَير هاِضِموكُلُّ خِليٍل

                                                 
يـضاح  اإل .  ))ا كان اإلثبات تقـديراً م لَ فيه النفيرد ، وإمنا قُها اإلثباتدمقدر ما بع )) لو ((  :قال ابن احلاجب   )  1(

٣٧١ – ١/٣٧٠ .  

 ، وشـرح    ٣٨٣ / ١ ، والتبصرة    ٣٣٤ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ١٧٨البيت لعمرو بن معدي كرب يف ديوانه ص         )  2(

 ،  ٦٣٧ / ١  لألعلـم   ، والنكـت   ٣٦٨ يف التحصيل ص     ِبر املض  بنِ اِروس ، ولعمرو أو لِ    ٨٩ / ٢ابن يعيش   

  . ٩٠ ، وتذكرة النحاة ص ٤٨ / ٢وحلضرمي بن عامر يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف 

 . وهي األشهر )) يفارقه((مكان   )) هقُمفاِر((       ويروى 

 . ٢/٤٨، والثاين يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف ٣/٤٢١، واألول منهما يف اخلزانة١٧٨ن يف ديوانه صالبيتا)  3(

، ٣٧٦ / ١بياته البن السريايف     ، وشرح أ   ٣٣٥ ،   ١١٠ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ١٧٣البيت للشماخ يف ديوانه ص      )  4(

 . ٤٧٣ ، ومسط الآليل ص ٢٨١والتحصيل ص 
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  فَعـ    )) غرياً   ((فر .  لكانَ أَحسن  )) خليٍل (( على    ، ولو أُجِري   )) كُلّ(( على أَنه نعت ل

  فْعكُلّ  ((ور(( ِها    ،  باالبتداءربوخ ))   صاِرم (( ، ه       وكُلُّ خ  :  والتقديرفْـسن ـِضمهليٍل ال ي

  .قاِطع ومنقَِبض عنه:  صارم ِلوصِله ، أي خلليِله

اسـتعرز،  :  )) تقَبِض اللَّحِم على اجلمرِ    (( املُنقَِبض ، ويقالُ يف      : ))معاِرز  ـ ال ((و  

زرعو  . وت)) ماهلَض (( :الظُّلْم  .)١(  

ه قولُ ابِن أَحونظري رمن الكامل : [)٢(م[  

  )٣(ا زبر  ليس ِللُبه              هوجاُءوِلهت عليِه كُلُّ معِصفٍَة 

  فَعفر)واَءهـ ) ج ت عليـه الريـاح فعفَّـت        تـردد  وصف مرتالً   .)) كُلّ ((نعتاً ل

، جعلَ هبوبهـا عليـه       نتح )) ولَِهت   ((ومعىن   . آثَاره ، وطَمست رسومه   / ب١١٩/

:  ، يقـالُ   الـشديدةُ اهلُبـوبِ   :  ))معِصفةُ  ـ ال ((و .كحنِني الناقِة على ولَِدها إذا فَقَدته     

  فَتصوأَع يحفِت الرصاُء   ((و  .  عقاءُ  :)) اهلَوجبوِبها       احلَمفَها بذلك الضِطراِبها وهصو ،

، وأَصلُ الزبِر إحكام      إحكامه وقُوته  : )) زبره   ((و   .  العقْلُ : ))  اللُّب ((و   . من كُلِّ ِجهةٍ  

 ، فضِربت مـثَالً ِلمـن       وإذا مل تطْو البئر اارت     ، ةُمطِْويـالِبئر ال : ، والزِبري     الِبئرِ يطَ

  )٤(. وال رأْي يرِجع إليه، عقْلَ له ال

ـ وشبهه س  ((: وقولُه     )) إال   ((أَنه ال جيـوز أنْ جيـيَء        :  يعين   .)) )أمجعون(يبويه ب

،   يف الوصـِفيةِ ))  إالّ((ِصفَةً إال واملوصوف مذكور ال حمذوف ، وهذا من آثاِر ضـعِف       

                                                 
 . ٢٨٢ – ٢٨١ن التحصيل ص شرح البيت منقول م)  1(

،  تويف على عهد عثمان بن عفان     ،   أدرك اجلاهلية واإلسالم فأسلم       ،    الباهلي ، شاعر خمضرم    هو عمرو بن أمحر   )  2(

 . ٢٥٨ – ٢٥٧ / ٦ ، واخلزانة ٤٤ ، واملؤتلف واملختلف ص ٥٨٠ / ٢انظر طبقات الفحول . وقيل غري ذلك 

 ، والنكت  ٣٢ / ٢، وشرح أبياته البن السريايف      ١١١ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ٨٧ يف ديوانه ص     البيت البن أمحر  )  3(

 ). هوج (٣٩٤ / ٢ ، ولسان العرب ٢٨٢ ص  عني الذهبحتصيل ، و١/٤٩٩لألعلم 

  . ٢٨٣ – ٢٨٢  عني الذهبحتصيل التعليق على الشاهد منقول نصاً من)  4(
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ويراعى مع ذلك تنكري ما بعدها وتنكري ما قَبلَها أو قُربهما من ذلـك ، بـأَنْ يكـونَ                   

  .الِم على ما تقدمالتعريف بال

 )٣(] فيـه  [ يِصح  يف موضعٍ   صفةً إالّ  ))  إالّ (( ال تكونُ    (( : )٢( من قالَ    )١(]وقولُ[

 ، منقوض باآليِة ، اللَّهم إال أَنْ يذْهب إىل قَوٍل ضعيٍف أَنه ليس من شـروِط                 )) االستثناُء

.   هو يف ايٍة من الرداَءةِ     )٤(]و[،   ز الدخولِ بلْ جائ ،  ِصحِة االستثناِء كونه داخالً ظاهراً      

)) يتقارضاِن ما ِلكُلِّ واحٍد منـهما      ((: خوارزم يف قوِله     من خطَّأَ فَخر   )٥(وأَخطَأَ  
ـ  )٦(  ـ

، وال جيـوز أَنْ       ال تقَع هنـا    )) إالّ (( ، فإنَّ  جاَءين رجلٌ غَير زيدٍ   : حيثُ نقَضه بقوِلك    

 منهما تحملُ على صاِحبِتها     )٨( َألنَّ غَرضه أَنَّ كُلَّ واحدٍة       ـ )٧( فيه استثناًء    ))غري((تكونَ  

ال يصح أن يستثْنى منه      ))  رجلٌ (( )٩( ]و[، ما مل يمنع مانع       فيما هو ثابت هلا يف اَألصلِ     

))زيد((     فلذلك مل تكن ،)( فيه   )١٠)   استثناًء )) غري  . تاحلمـلُ علـى االسـتثناِء       وقد ي ِفق

، وما رأيت    ما مررت بأحٍد غِري زيدٍ    : ، و    ما جاَءين أَحد غري زيدٍ    : والوصِف يف نحِو    

  .  غري زيٍد)١١(أحداً 

  

                                                 
 .  ))  يفوفعلُ ((  :يف األصل )  1(

 . ٢/٩٠ يعيش يف شرح املفصل القائل هو ابن)  2(

  . ٩٠ / ٢تتمة من شرح ابن يعيش )  3(

 . تتمة يقتضيها السياق )  4(

 .  )) واخطاه ((  :يف األصل )  5(

  . ٣٨٦تقدم ص )  6(

  . ٩٠ / ٢انظر شرح ابن يعيش )  7(

 .  )) واحد ((  :يف األصل )  8(

 . تتمة يقتضيها السياق)  9(

 .  )) يلز (( :يف األصل )  10(

 .  )) أحد ((  :يف األصل )  11(
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  ]من البسيط/ [ أ١٢٠: /  قولُ لبيٍد ))غري((  مبعىن )) إال ((ومما جاءت فيه 

غَي ى اليومملَيِري سكَانَ غَي لَوهاحلَواِدِث إالّ         ر قْعو الذَّكَر اِرم١( الص(  

ـ  ))  إالّ ((فأَجرى   غـري الـصاِرم     )٢(] رييغَ[لو كان   : ، والتقدير    )) غري   (( نعتاً ل

 . مأَنَّ وقْع احلواِدِث ال يغيره كما ال يغير الـصارِ         :  واملعنى.  الذّكَِر لَغيره وقْع احلواِدثِ   

 احلديد الذي   : )) الذَّكَر   ((و   . ، وهو املاِضي من السيوفِ     جعلَ نفْسه يف الثَّباِت كالصاِرمِ    

  )) غَيـره    ((و   . ِنداٌء ))  سلَيمى ((و    .)) كان((يف البيِت اسم     ))غَيري   ((و   . ليس بأِنيثٍ 

 ربكان((خ ((.   

 ِملَت٣(وقد ح( َقراءةُ من قرأ  :﴿ (#θç/Î|³sù çµ÷ΨÏΒ ωÎ) ŠÎ=s%ٌل öΝßγ÷ΨÏiΒ  ﴾)على )٥( بالرفع )٤ 

 تكونُ نعتاً للمعرفِة والنكرِة ))  إالّ(( :)٦(، قالَ أبو احلسن )) غري ((  فيه مبعىن ))  إالّ((أَنَّ 

  .  ومراده بالنعِت البدلُ))ِ واملظْهِر واملُضمر

،  ئـةٌ  ، لَِزمـه م     درمهاِن بالرفْعِ  ئةٌ إالّ له عندي م  : لَ  لو قا : السراِج   )٧(وقال ابن   

  .)٨( نصب لَِزمه مثانيةٌ وتسعونَولو

                                                 
  العرب لسان ، و  ٤٧ / ٢بياته البن السريايف     ، وشرح أ   ٣٣٣ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ٦٢نه ص   البيت للبيد يف ديوا   )  1(

 . ٢٩٦، وتذكرة النحاة ص ٦٣٦ / ١لألعلم ، والنكت ٣٦٨، وبال نسبة يف التحصيل ص  ) إالّ ( ٤٣٢ / ١٥

 .  ، فالتعليق على البيت منقول منه ٣٦٨ تتمة من التحصيل ص)  2(

 .  )) محل ((  يف األصل)  3(

 .  من سورة البقرة ٢٤٩من اآلية )  4(

، ١/٢٩١ ، والكشاف    ٦٢٦ / ٢ لألخفش   انظر معاين القرآن  .  اهللا بن مسعود      ، واألعمش ، وعبدِ    يبهي قراءة أُ  )  5(

  . ٥٨٩ / ٢احمليط والبحر 

 إىل وجه الصواب فيه ، وقد وجدت أبا احلسن ابن عـصفور        ، ومل أهتدِ   )) بو العباس أ ((   أ ٤٦يف غاية احملصل ق     )  6(

    ذا الرأي إال أن لفظه صريح يقولبأن م رادحيث يقول ،  ه الوصف:  )) وخيالفوما بعدها  )) إالّ (( بـ الوصف

الوصف           ا الظاهر واملض  بغري ذلك من الصفات يف أنه جيوز أن يوصف مشـرح اجلمـل   .  )) ُ والنكرة  واملعرفةُ ر

  . ٢٧٢ / ٣وانظر اهلمع .  ٢/٢٥٤

 .  )) أبو (( :يف األصل )  7(

  . ١/٣٠٤األصول )  8(
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  ]حملُ البدِل على احملَلِّ [: فصل

 ،  ما جاءين من أحٍد إال عبد اهللا ، وما رأيت من أحـٍد إال زيـداً               :  وتقولُ  ((

  )١( .)) لِّ اجلارِّ واجملرور ال على اللَّفظلُ البدلَ على حم ، فتحِموالأحد فيها إال عمرو

، وبيانُ تعذُِّره لفظاً أنَّ ما بعد        لَما تعذَّر احلملُ على اللفظ وجب احلَملُ على احملَلِّ        

 )٢(] علـى [ فتحِملُ البدلَ    ((: ولو قال    .  ال تزاد يف اإلثبات    )) ِمن   ((موجب ، و     ))  إالّ ((

))  وال أحد فيها إال عمرو     ((: ج حتته قولُه    حملِّ املنفي ال ندر   
، وقد اختِلف يف ِعلَّة منِعه،      )٣(

وهـو منقـوض     .)٤( على املعرفة    )) ال   ((لو حِملَ على اللفِظ َألفضى إىل دخول        : فقيل  

  لَ ـٰال إل : بقولك هإل ا إالّ نـٰه  علَّلَ بأنَّ ذلك مفـٍض إىل تقـدير  )٥( واحدفاألجود أن ي ، 

 إىل فَـساد    )٦(ضرورةَ أنَّ البدلَ يف تقدير تكرير العامل ، وذلك مفٍض            ))  إالّ (( بعد   ))ال((

، وال تعمـلُ    )٨(مضمرة )) ال   ((؛ أَما فساد اللفِظ فألنه يؤدي إىل أنْ تعمل          )٧(اللَّفظ واملعىن 

                                                 
  :قال طَرفَةُ بن العبد  ليس زيد بشيٍء إال شيئاً ال يعبأُ به: وتقول : ومتام نصه  ١٠٦املفصل ص )  1(

ِبي متى لَسنيِني لُبأَبـدضداً ليست هلا عٍد             إال ي  

 .. )) وما زيد بشيٍء إال شيٍء ال يعبأُ به ، بالرفع ال غري

 .  أ  ٤٦ق : تتمة من غاية احملصل )  2(

)3  (يف هذا املثال محالً على حمل اسم        البدلِ رفع   )) مع امسها علـى     )) ال ((  على حمل : قبل دخوهلا عليه ، وقيل       )) ال

 ،  ٢٨٥ / ٢ ، وشرح التسهيل البن مالك       ٩١ / ٢انظر شرح ابن يعيش     . أما يف حمل مبتدأ ، وقيل غري ذلك         

  . ٥٥٥ – ٥٥٤ / ٢والتصريح 

 . ١/٣٧٢ انظر اإليضاح البن احلاجب . أن البدل على نية تكرار العامل باعتبار)  4(

على )) ال (( إن احلمل على اللفظ يفضي إىل دخول      : حىت يقال    ليس معرفةً  )) ّإال ((  وجه االستدالل هنا أن ما بعد     )  5(

 . ، ومع ذلك مل يصح احلمل على اللفظاملعرفة 

 . )) مفضى ((يف األصل)  6(

  . ٣٧٢ / ١ لكالم ابن احلاجب يف اإليضاح إىل هنا هو تلخيص )) لَِملو ح: فقيل  (( :قوله  من)  7(

 .  )) مضمر ((  يف األصل)  8(
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ـ  ))  إالّ (( املعىن فألنه يؤدي إىل أن يكون ما بعد          ، وأَما فساد     مضمرةً  ))ال((   ))  إالّ (( مثْبتاً ب

  . وهو تناقض  ظاهر، ))ال((منفياً بـ

   ِدلَ بعد    /  ب ١٢٠/:فإنْ قلتشيئاً إال شيئاً     :  يف قولك    )) ليس   ((فقد أُب ليس زيد

     بعـد   )) لـيس    (( إذْ لو قدرت     ))إالّ ((، وما لَِزم ما ذكرته من تقدير النايف بعد           ال يعبأُ ِبه  

  .   فسد املعىن))  إال((

  ه قريباً  : قلتسيأيت جواب   علَّـلَ         ما ذكرناه  ةُ، فالعلَّةُ العامأن ي ِكنمويف املعرفة ي ،

  ))ه إال اهللاُ  ـٰال إل ((، خبالف     بالنصبِ ))ال أحد فيها إال عمراً       ((وقد أجازوا   .  ِبكلتا العلتني 

ـ هـٰ ال إل:يف جوازه على تقدير)١( خالفاً للزجاجـ  الظرف الواقع  ؛ ألنَّ للخلِق إال اَهللا 

ِبِخالِف الثاينخرباً فيه ضمري .  

تبِدلُ من محـلِّ    : يعين   .)) ليس زيد بشيٍء إال شيئاً ال يعبأُ به       : وتقول   ((: وقولُه  

يف [ اخلـرب    ، ولو محلْته على اللفِظ لَِزم زيـادةُ البـاِء يف           اجلار وارور الذي هو اخلرب    

  . يعبأُ بهليس زيد بشيٍء إال بشيٍء ال: ر ، وأَنْ يكُونَ التقدي)٢(]اإلثبات

  ]من الكامل[ :  قال طَرفَةُ بن العبد

ـدضداً ليست هلا عٍد             إال يِبي متى لَسنيِني لُبأَب   

  )٣(ـٰه ِبكُم كما أَِجد أَبِني لُبينى ال أُِحبكُم            وجد اإللَ

))  مخبولَةَ العضِد((: وتروى 
)٤(.  

                                                 
 .  أقف على هذا الرأي يف ما بني يدي من كتب الزجاج مل)  1(

 .  ب٤٦تتمة من غاية احملصل ق )  2(

 ، وشـرح    ٢١ ، واألوس بن حجر يف ديوانـه ص          ٩٠ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤٥البيتان لطرفة يف ديوانه ص      )  3(

 . ٢/٦٤أبيات سيبويه البن السريايف 

 . ٣٥٧انظر هذه الرواية يف التحصيل ص )  4(
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، وأنَّ اَهللا يِحـبهم      ٍد ال عضد هلا   اد ، يريد أنهم يف نفعهم كي      س الفَ : ))  اخلَبلُ ((و  

رادِه هلم ، ومبكحضهم اُهللا كِبغِغضب١(هِته أَنْ ي(كُّمهوهذا ت ،.  

  .)٣(، وغريه )٢(، قالَه صدر األفاضِل هذا الشعر ألوِس بِن حجٍرإنَّ : وقد قيل 

 هم من بين متيم من بين واِلبةَ بن احلارثِ         ، وأُم   قوم من بين أَسدٍ    : )) بنو لُبينى    ((و  

  .)٤(بن ثعلبةا

   غ  : فإنْ قلتسنا فِمثْلُه مع         إنْ مل يلُ على اللَّفظ ها هل  )) ما   (( احلَم ،    ـِصحكن ي

   .)) ما (( دونَ )) ليس ((احلملُ على احمللِّ مع 

، وهذا املعـىن     يف النفي  )) ليس   (( حمالً على    مل يكُن إالّ   )) ما   ((ألنَّ عملَ   : قلت  

، وذلـك ال يفـوت       فإنها عملت لكوِنها فعالً    )) ليس   ((يفوت حبرف االستثناِء خبالف     

 وأنـت ،   ))  ما كان  ((: يف قوِلك   /  أ ١٢١/ ما تفَرق    عتم ج ))ليس   (( وكأن   ، ))إالّ((بـ

تعمـلُ يف    )) كان((؛ ألن    ، لكان مستقيماً   أُ به ما كان زيد شيئاً إال شيئاً ال يعب       : قُلت  لو

 مل تعملْ َألجِل النفِي صح تقديرها عاملة بعـد          )) ليس   ((، وإذا اتضح أن      اإلثباِت والنفي 

   .))  ما((، فتعين أنْ يرِجع الكالم إىل االبتداِء واخلِرب مع   كغريها من األفعال))الّإ ((

 على لغـِة  ))ي ِن ب(( يف حملِّ  النصب )) ما   (( بعد عمِل     إالّ ))  إالّ ((مل تِجئْ    :فإنْ قُلت 

  . أهل احلجاِز

  قلت :      قوطَه، وحى سولَ منه ندا أَبلولَلكن لَم   ِزلـةَ     املبدِل حملَّه مثبنل مـزتاً فيتن 

  ]من الكامل: [ فقال)٥( به ، وقد أَلْغز هذه املسألةَ بعضهمما زيد إال شيٌء ال يعبأُ: قوِلك

                                                 
 ). بغض(القاموس احمليط . ة البغض دِش: بالكسر  )) ةضغالِب ((  ) 1(

 . ٤٧٨ / ١التخمري )  2(

 . ٦٤ / ٢منهم ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه )  3(

 . ٣٩٤ب ص وانظر اية األر. البن السريايف وصوابه من شرح أبيات سيبويه  )) ابن علبة ((  يف األصل)  4(

 .  ٤٧٩ ،١/٤٥٩، كما يف التخمري  يِدن يعقوب بن شريين اجلَضاِة القهو أفضلُ) 5(
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  بوعه         يف لَفِْظِه ومحلِّه يا ذا الثَّبتتع مل يتِبع مما تـاِب

    بالغت يف إتقاِنِه حتى ثَبت        نافٍع علٍمِري غَلٍمِعما ذا ِب

 ثُـم إنـه     )) ِعلٍْم نافٍع     ماذا ِبِعلٍم غريِ   ((: ، وهو قولُه     وقد تضمن هذا اللُّغز املسألةَ    

  .)١(  شيئاً إداًلقد جئت: عرضه على جار اهللا فقال له 

  ]على صفة املستثىن منه تقدمي املستثىن[:فصل 

أحـدمها وهـو    :  يه طريقان ى على صفِة املستثنى منه فف     ن وإنْ قدمت املستث   ((

أن تنزِّلَ تقدميه   : ، والثاين    ه على البدل  ، وتحِملُ   تكترثَ للصِّفة  الّأ: )٢(اختيار سيبويه 

))على الصِّفِة منِزلةَ تقدِميه على املوصوف 
)٣(.  

، أولـيس    على املوصـوفِ مأْخذُ اخلالِف أَنَّ التقدم على الصفِة هل هو كالتقدمِ       

 )٤(]ال[ض بأنَّ التأخر عـن املوصـوف      ، فإنَّ ذلك معار    كذلك؟ واَألقيس أنه ليس ِمثْلَه    

ويعتِضد  . ، وإنْ كانت الصفةُ قد تنوب مناب املوصوِف وتغين غناه          كالتأخر عن الصفة  

: فإذا قلـت    / ب١٢١/ةصفمذهب سيبويه بأنَّ االستثناَء إنما هو من املوصوف دونَ ال         

   خٍري من زيٍد ، مل يكُـن         عمٍرو ، وما مررت بأحٍد إالّ     أتاين أحد إال أبوك خري من زيدٍ      ما

ـ ، وإنما أُِتي   )) أَحٍد   (( بل من    ، ))خٍري من زيٍد     (( مخرجاً من    )) أبوك ((   ِليدلَّ   )) خري   (( ب

  .ِمه وال ِلتأخِره فيما حنن بصدِده ، فال أَثَر ِلتقَد على بيان املوصوف

                                                 
 . ١/٤٨٠انظر التخمري )  1(

 . ٢/٣٣٦الكتاب ) 2(

 مـن زيـٍد ،       أبـوك خـري     إالّ ما أتاين أحد  : فتنصبه ، وذلك قولك     ((  :ومتام نصه    . ١٠٦املفصل ص   )  3(

 . )) أباك ، وإال عمراًإالّ:  من زيد ، أو تقول و خٍري عمٍر إالّ بأحٍدمررتوما

األقيس أن التقدمي على الصفة ليس كالتقدمي علـى          ((  : ب   ٤٦تتمة يقتضيها السياق ؛ قال يف غاية احملصل لوحة          ) 4(

اها ، وإمنا أيتاملوصوف ؛ فإنه املستثىن منه دون ا لبيان املوصوف ، وال تعلق لالستثناء ((  . 
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   لَِة مع املوصول       : فإنْ قلتفةُ مع املوصوِف كالصفةُ مـن بيانـه       ؛  الصإذ الـص

            بعد تمماً له على ما مل يفِة كنت مقده على الصتملة، فإذا قَدكم     ،   كالصيف ح تموما مل ي

، فيكونُ املستثىن كاملذكور قَبلَ وجـود        العدِم له يف حكم     ما ال معىن له ، وما ال معىن       

  . جيعلَه خمتاراً، وهذا الدليل وإن مل يوِجب النصب فأقلُّ أحواِله أنْ املستثىن منه

علـى  [، أال تـرى إىل جـواز االقتـصار         ال نسلِّم أنَّ الصلةَ كالـصفةِ     : قلت  

 على الصفة بإعراٍب يخصها كمـا       ، وأنه يقْضى    دونَ الصفِة خبالِف الصلة    )١(]املوصوف

لكن التقـدمي    : )٣(] قُلنا[سلَّمناه  )٢(] وإن. [ وال كذلك الصلة    ، يقضى على املوصوفِ  

  .، فال يتجاوز به حملَّه خالف اَألصِل

 من املوصوف    : فإن قلت وإذا    كان يف حكم الساقط لفظاً ال معـىن        إذا أَبدلت ، 

ـ          سقطَ قَبلَ ِذكْر الصفِة      وصكيف ي مل تكن الصفةُ صفةً له ؛ إذ املعدومأن     ف نفتعـي ، 

، واملـستثىن     من الِصفة  ، وكأنك مل تستثِن إالّ     تكونَ املعاملةُ ِلما عليه اللفظُ من الصورةِ      

  .إذا قُدم على املستثىن منه وجب نصبه

هةُ املازينّ     : قلتب٤(هذه ش(   صبه، وسيبوي   يف اختياره الن)٥(    لُ مينع أن يكون املبد 

 أبـا   ((، على جعـل      ه أبا احلجاج  يوسف رأيت : ، ولذلك لو قلت      منه يف حكم الساقط   

،  ِل منـه سـبيالً     مل تِجد إىل إسقاط املبد     )) رأيته   ((بدالً من ضمري املفعول يف       ))احلجاج  

  قْربدبة للصفة       وهذا البحثُ يمن إحلاق عالمة الن     يف باب النـداء    ، وفيه خالف متقد .

  / أ١٢٢/
                                                 

 . تتمة يستقيم ا الكالم )  1(

 . تتمة يستقيم ا املعىن )  2(

 . تتمة يستقيم ا املعىن )  3(

 .  ٢/٦٣٨، والنكت لألعلم ٢/٦٦  ، والتعليقة أليب علي٤/٣٩٩انظر رأي املازين يف املقتضب ) 4(

ذكر قبله  كأنه مل ي أبداً إمنا جييُءلُفاملبد (( :حيث يقول ،  هذا  منه عكسمفه ي٣٣١ / ٢كالم سيبويه يف الكتاب     ) 5(

 . ))  له الفعل وجتعله مكان األولشيء ؛ ألنك تخلي
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  ] تثنية املستثىن [: فصل 

 ،   عمـرو   زيداً إالّ   زيد إال عمراً ، وإالّ      إالّ ما أتاِني  : وتقول يف تثنية املستثىن    ((

ترفعو إليه  الذي أسندتتنصب١( .))  اآلخر(  

  يف قوله         من  املراد مه ، كما تقدـ  : تثنية املستثىن تكرير ، ورفْـع   )٢(داألسد األس

 يف الكالم من فاعل       )٣(أحدمها واجب دِب اآلخِر فألنَّ الفعل         ؛ إذْ البصن وأما وجوب ،

  .، ولو أتوا حبرف العطف رفعوا  ال يكون له فاعالن من غَيِر أداة التشريك

 لِّوهو أن جتعلَه بدالً من حم     ،   رفعت الثاين من حيث رفعت األولَ        هالّ: فإن قلت 

  .)٤(و عمر إالّ زيد إالّما أتاين أحد:   إذ تقديره ،ِراملقد )) أحد((

، واملذكور قد رجع    )٦( الفعلُ فاِعلَه مل تبق املعاملةُ إال للمذكور       )٥(إذا أَخذَ   : قلت  

وقد أجاب فخر خوارزم    .  ، من غري أداة التشريك ؟      )٧(يف كالٍم مثبٍت ، فكيف يبدلُ منه      

  . )) تركوِني إالّ عمرو: ألنك ال تقول (( : [ عن ذلك بقوله

  ))  عمـراً  ((؛ ألن     املعاملةُ للمذكور مل يجز االسـتثناءُ      )٨(] لو كانت : فإن قلت 

  .))  زيد((يستثىن من ال

                                                 
 . ))  تركوِني إالّ عمرو:  ألنك ال تقول ؛ وليس لك أن ترفعه((  : ، ومتام نصه ١٠٦املفصل ص )  1(

 . ر هناك عن التكرير بالتثنية حيث عب )) املنصوب على التحذير (( انظر)  2(

 . ه ، وحنِو عمراً إالّيد زما أتاين إالّ: أي يف )  3(

 .  )) إال عمروا (( :يف األصل )  4(

 . غري واضحة يف األصل)  5(

 . )) زيد ((ما صار فاعالً وهو: أي )  6(

 عليه ، مع أنه ليس املـراد أن          له وال مشتمالً    وال بعضاً  لَ ؛ ألن الثاين ليس األو     وال يكون بدالً   (( :قال ابن يعيش    )  7(

ثِبيما مل يدخال يف نفي اإلثبات وإ ما نفى من األول فيبدل منه، للثاينت٢/٩٢شرح املفصل  .))منا املعىن على أ . 

 . تتمة يستقيم ا الكالم )  8(
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  االستثناء ليس من املذكور   : قلت    ثِنيأنه لَ      ، بل مما است لُ غريمنه اَألو م   ا دخلـت

تركين :  ، فكأنه قال   تاً، واالستثناُء من اإلثبات ال يكون إال نصباً       ردته مثب يف الكالم   ) إالّ(

، بـل يرتفـع أحـدمها        ، فقد وضح أما ال يرتفعان وال ينتصبان         إال عمراً  )١(غري زيدٍ 

  ] من البسيط: [ذق زوينتصب اآلخر ، وأما قول الفر

  )٢( دار مروانا  إالّر اخلالفَِةدا                ما باملدينة دار غري واحدٍة

باملدينة ما: ك رفَع ما بعدها، واملعىن       ، فلذل  )٣( صفةً للدار  )) غري   ((جعل  :  فقد قال سيبويه  

بـدلٌ   )) إالّ ((، وما بعد    / ب١٢٢/ دار مروانَ    ، وهي دار اخلالفِة إالّ     دار هي غري واحدةٍ   

  جلاز نصبها    )) إال واحدةً    ((  استثناًء مبرتلة     ))واحدٍة   غري   ((ولو جعلَ    .وىل األُ )) دار   ((من  

؛ ألنـه    )) إال ((، وإذا رفعت على البدِل نصبت ما بعد          على االستثناء ورفعها على البدل    

  إذا   )) غري واحـدةٍ   ((ومعىن   .استثناٌء بعد استثناٍء ، فالبد من رفِْع أحِدمها ونصِب اآلخر         

ني للـدار   ي تب ))  دار اخلالفة  ((، و     على دورٍ  )٤(ةٌ  لَهي مشتمِ : ، أي     نعتاً )) غري   ((كانت  

  .)٥(األوىل وتكرير ، ومروانُ املذكور هو مروانُ بن احلَكَم

   أالّ  : فإنْ قلت كان جيب   املتأخ رفع ه ال جييُء إالّ      جيوزا أنانتقاِل الكالِم    ِر ِلم دعب 

  . لُ مرفوعاً على أنه فاعلٌكونَ األو، وأن ي إىل اإلثبات

  ِد الكالم إثباتاً إذا مت      : قلتوى ِبعقْضإمنا ي        ِتمِذ الفعِل فاِعلَه مل يلَ أَخزآه ، وقَبج   ،

ا أتاين أحد إال زيـداً      م:  ومن ثَم جاز أن تقولَ    .  فال جرم جاز رفْع الثاين ونصب األولِ      

   .))  أَحد إال زيداً ((  بدال من )) عمرو ((، ويكون إال عمرو 
                                                 

 .  )) وزيد ((  يف األصل)  1(

 ، ولـيس يف     ٦٤١ / ١  لألعلـم   ، والنكت  ٣٧٠ ، والتحصيل ص     ٣٤٠ / ٢دق يف كتاب سيبويه     البيت للفرز )  2(

   . ٣٠٣ / ١ البن السراج صول ، واأل٤٢٥ / ٤ ، وبال نسبة يف املقتضب ديوانه

 . ٣٤١ / ٢الكتاب )  3(

 .  )) ةلَضفَم ((  ٣٧١يف التحصيل ص )  4(

  . ٣٧١التعليق على البيت منقول من التحصيل ص )  5(
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   فإن قلت :  زجو      : فليإالّ عمر إالّ زيد ِل     ما أتاين أحدعبدالً   )) عمرو   (( ، على ج  

   .))أحد إال زيد  ((من 

  لَه : قلتدذَ بالتفريغِ    أَخ من جهٍة واحدةٍ         ، وهو فرع فال يكونُ له تفريغٌ آخر ،  ،

  .  فيه منصوب)) زيداً (( مل يأخذْ ما فُرغَ له ؛ ألن )١(والذي قَبلَه 

 هذه املسألةُ   )٢( )) ني منصوب  ، ما أتاين إال عمراً إال ِبشراً أحد      :  وتقولُ   ((: وقوله  

والثـاين  . م على املستثىن منه جيب نصبه على مـا مـر          ، فإنَّ املتقد   متفرعةٌ على ما سبق   

     هما مجيعاً         راًمنصوب على ما لو كان متأخأنه ال جيوز رفع نيض      ؛ إذْ قد به تعـرمث إن ،

:  ألن التقدير  ((:  له النصب يف هذه املسألِة فقال      ؛ ألنه الذي   لبياِن ما نِصب ألجل التقدمي    

 فلمـا قدمتـه     ))أحـد (( مـن    ))  بشر ((ما أتاين إال عمراً أحد إال بشر ، على إبدال           

  )٣(.))نصبته

 ، مل   ما أتاين إال زيداً أحد إال بـشر        : إذا قلت : فرع شيخي على هذا فقال      وقد  

  )) زيـداً    ((أو  ،   اسـتثناًء    ))زيداً   (( و    ، هو البدلَ  )) بشراً   ((/  أ ١٢٣/ من أنْ تجعلَ     يخلُ

  قد بدالً ثُمى منه     مته على املستثن  ،      لَ كان رفعاألو رتبـشر (فإنْ قد (   هـو املختـار  ، 

 وجيوز النصب أيضاً    ، )) بشر    أحد إالّ  ((:  من قولك     استثناءً )) إال زيداً    ((: ك  ويكون قولُ 

 ألنّ الذي كانَ يكونُ بدالً قد        ؛ )) بشرٍ ((، وإنْ قدرت الثاين وجب نصب        على االستثناء 

       ، وأمـا نـصب   ))زيـد  ((  خمرجاً منه )) أحد إال بشراً    ((، ويكونُ   )) زيد   ((، وهو    قدمته

  .)٤(  فواضح )) زيد ((

  
                                                 

 . و  إال عمر زيداً إالّما أتاين أحد: ين يع)  1(

 . ١٠٦املفصل ص )  2(

 . ١٠٦ملفصل ص ا)  3(

  . ٣٧٦ / ١اإليضاح يف شرح املفصل )  4(
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  ]حكم اجلملة االستثنائية[:فصل 

))    بأحٍد إالّ   : وإذا قلت ما مررت         دعمنه ، كان ما ب خري ـ    ))  إالّ (( زيد ةً  مجلـةً ابتدائي

ـ   علـةٌ  ، جا   لَغو يف اللفظ ، معطيةٌ يف املعىن فائدتها        ))  إالّ (( ، و    )) أحٍد   ((واقعةً صفة ل

  )٢(.)) مررت م )١( ] مجيع من[زيداً خرياً من 

مت أنـه يجـري يف الـصفاِت         ، وقد قد   هذا الفصلُ راجع إىل االستثناِء املفرغِ     

، والصفةُ قد تكون باملفرِد      هنا باعتباِر الصفةِ  ها، وهو   )٣(واألحواِل والظروِف وغِري ذلك     

،  ، وما رأيت أحداً منهم إال أبوه قائم اءين أحد إال قائمما ج : ، فعلى هذا جيوز      واجلملة

 ؛ إذ   ، مل يجـز     وقد قعد أبوه   ، أو ما جاَء زيد إالّ     )٤(ما زيد إال قام    : لو قلت : وقد قيل   

،   االسـم  ، وخبالف املضارِع ، فإنه يشِبه      يقع املاضي يف املفرِغ خبالِف اجلملِة االمسيةِ      ال

  . فإنَّ املفرغَ يعِطي معىن البدليِة، ))إال  (( يف حكِْم البدِل من املقدِر قَبلَ نَفجاز أن يكو

 ال      : فإنْ قلتفٍْض إىل املُحجميُء التفريِغ يف الصفات م      إذا قلت كما جاءين  : ؛ ألن

: أَنك إذا قلت   ، كما    أحد إال راكب ، فمعناه أنه انتفت عنه كُلُّ صفٍة إال صفةُ الركوبِ            

، وحنن نعلم قطعاً     راً أنه مل يصدر منك ضرب تعلَّق بغريه       ، كنت خمبِ    زيداً ما ضربت إالّ  

، من التنفُِّس واحلياِة والقُدرِة،بصفاٍت غِري الركوِب/ ب١٢٣/أن الذي جاءك كان متِصفاً  

  . راكباًما جاء زيد إالّ:  حنو  األحواِل يف االستثناِء املفرِغوكذلك اإلشكالُ يف جميِء

 ، أو لعلَّ ذلك يِرد جواباً ملن ينِفي         )) إالّ ((الغرض نفْي ما ضاد املذكور بعد       : قلت  

، وأنَّ غير املذكوِر مفقود أو كـاملفقوِد         صفةً خمصوصةً فيجاب بذلك على قَصِد املبالغةِ      

  .لى غِريهابالنسبة إىل ظُهوِر املثبتة وإيضاِحها ع

                                                 
  . ١٠٧تتمة من املفصل ص )  1(

  . ١٠٧املفصل ص )  2(

  . ١٥٨انظر ص )  3(

  . ٩٣ / ٢وصوابه من شرح ابن يعيش   ، ))قائم ((  يف األصل)  4(
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 يعين أا غري عاملٍة شيئاً ، وهذا ال خيص هذه           ))  لغو يف اللفظِ    )إالّ(  و   ((: وقولُه  

 على  ِمفإنّ العملَ فيه للعامِل املتقد    ،  ِغ   االستثناِء املفر  ، بل ذلك جاٍر يف مجيع صورِ       املسألةَ

  .حسِبه

فيه تـساهلٌ ، أال     : )١(قيل )) ت م  جاعلةٌ زيداً خرياً من مجيع من مرر       ((: وقولُه  

     ه ثابتةً مـع انتفـاِء               : ترى أنك لو قلتتبه ، كانت أفضلي من مجيع من مررت خري زيد

  .، أو أنها األظهر من صفاِته   تفيد شهرةَ أفضليِته))  إالّ(( ، نعم ))إالّ((

ما مررت بأحٍد   :  بأنّ أصلَه    ضتِروأُِجيب بعد ترِك املناقشِة يف املثال الذي أبداه املع        

ـ  زيد خري منه   ،  عكست ذلك  ))  إالّ ((، فإذا دخلت      يف هذه الصورة مفضولٌ    ))زيد   ((، ف

ما رأيت أحداً    : أحداً يسرك ، فإذا قلت        ما رأيت  : وكذلك لو قلت  .  وصيرته أفضلَهم 

 يف هـذا    ))  إالّ (( محـلَّ    )) غري   ((لَّ  ِصح أنْ يح  عنى ، ولذلك مل ي    نعكس امل  يسرك ، ا   إالّ

وما بعـده    )) غري   ((، على جعِل      زيد خري منه   ما مررت بأحٍد غريِ   : ، فال تقولُ     املوضِع

ـ  ت أنك مل تمـر بأَحـٍد       رخب، وإمنا أَ   الً زيداً  تكون مفض  )٢( َألنك لن   ؛ )) أحد ((صفةً ل

  .ح إضافتها إىل اجلملة ال يِص)) غري ((، هذا مع أن  ِري زيٍديفْضلُه إنسانٌ غ

  ] وقوع الفعل موقع املستثىن [: فصل         

: ى  ، واملعن   فَعلت نشدتك باِهللا إالّ  :  وقد أُوِقع الفعلُ موقع االسم املستثىن يف قولك        ((

، وفيه  االستعطاف/  أ١٢٤/لى سبيل ِلِف ع جاهداً يف احلَ  )٣(.))ما أَطلب ِمنك إال فَعلَك      

  :تغيري من وجهني 

  .، واملعنى على النفي أنه إثبات يف الصورة: أحدمها 

                                                 
 .  )) غري مستقيم ((  :بل قال  )) اهلفيه تس ((  : ، إال أنه مل يقل ٣٧٨ / ١ابن احلاجب يف اإليضاح هو القائل )  1(

 .  )) لو ((  يف األصل)  2(

  . ١٠٧املفصل ص )  3(
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أنه أتى بصورِة الفِ   :  واآلخر  ه املصدررادِل ومفي لِ      علَ عن النده    ، وإمنا عا أفـادم

،  ؛ ألنه صـورةُ قَـسمٍ      ِرد املص ، وإمنا عدلَ عن صورة     لَِبالكالم من االستعطاِف والطَّ   

، ومل يدِخلْ عليه الم القَسِم لئال يبعده عن املصدِر املـراِد             فحق جواِبه أن يكون باألفعال    

، هذا وإنَّ باب القَسِم باب كثري يف الكالم حىت ِلحقَه ضروب من              فوفّى بكُلٍّ من األشباه   

  .التغيريات

  ))نشدت الضالّة((، و   إىل مفعولني ، ويتعدى سألتك باهللا  )) نشدتك باهللا    (( ومعنى  

، وكأنـه قـدر جـواب        إىل واحـدٍ  )٢(د  ، متع  عرفْتها : )١(]طَلَبتها ، وأَنشدتها  [مبعىن  

: ، ومراده     فعلت إالّ: ما تريد مني ؟ فقال      :   له حني أَقسم عليه    )٣(]قال[ وأنه   ،املسؤوِل

    ذَفوح ،لَكإال ِفع))     كِمن مـن       )) إالّ (( و  لداللِة السؤال  ))ما أُريد عـدوليس هذا بأَب ،

  .ر أَقْعده عن اخلروجمأَ:  قوِلهم

   املاضي يف موضع املستقبل        : فإن قلت ى ذلك    فعلى هذا يكون قد أوقَع؛ ألنَّ معن :

  . عليك لَتفعلنمِسقْأُ

  ى با  : قلتغَ            ملاضي لِ إمنا أَتقِّه أن يكونَ قد فَركان من ح رمنه أَم طْلَبؤِذنَ أنه يي

طلَـب ، إمـا      )) جِلـسون  أَال ت  ((: إن قولَك   : ، ولذلك قيلَ      حقيقته )٤(وكَملَت،  منه  

  . طلب إلمتامه)) أال جلَستم ((للجلوس أو إلمتامه، و 

 ِم جواباً: فإن قلتال أَرى للقَس .  

ـ ده، وإذا     وحلَّ حملَّه، وأفاد مقصو     ))  إال فعلت     ((جوابه قد دلَّ عليه     : ت  قل ن اك

زيد قائم واِهللا، فال بعد أَنْ يحذَف جوابه حللوِل مـا           : القَسم يلْغي وسطاً وآخراً يف حنو       

  ]من البسيط: [يحصلُ فائدته محلَّه قال 
                                                 

 ) . نشد ( تتمة مفادة من الصحاح )  1(
 .  )) متعدي ((  يف األصل)  2(
 . تتمة يقتضيها السياق )  3(
 .  )) كلمت ((  يف األصل)  4(
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  )١(هلْ كنِت جارتنا أيام ذي سلَِم             رِت لَنا ما ذَكَعمرتِك اَهللا إالّ

، قـال   ))  إالّ (( مبعـىن    )) لَمـا    ((  و )٢( )) أقسمت علَيك لَما فَعلت   : وكذلك    ((

،  ولَما فعلت [،   فعلتأقسمت عليك إالّ: اخلليلَ عن قوهلم    /  ب ١٢٤/سألت  : سيبويه

وجـه  : فقـال   .  هنا مبرتلة واِهللا ؟    )) أقسمت   ((إمنا   )٣(] ِع ، و  وِضاملهذا  ِلم جاز هذا يف     

  فعلت ؛  نشدتك اَهللا إالّ  : ، ولكنهم أجازوا هذا ؛ ألنهم شبهوه بقوِلهم         )) نلَلَتفْع ((الكالِم  

  .)٤(إذْ كان املعنى فيهما معىن الطلب

،  ، فقاموا دخلَ جملساً عِقد لوليمٍة فيها األنصاروأَما مقالةُ ابِن عباٍس فسببها أَنه 

)) جلَستم  باإليواِء والنصِر إالّ((: فقال 
 )t⎦⎪É‹©9$#uρ (#ρuρ#u™ (#ÿρç|ÇtΡ¨ρ ﴾)٦﴿: يعين قولَه سبحانه )٥(

  . كأنه استعطَفَهم مبا نزلَ فيهم ِمن خصائِصهم

: ه ورد عليه من أيب موسى األشعري ، فإذا في  اباًوأَما حديثُ عمر فسببه أنه قرأ كت      

عزمت عليك لَما ضربت كاتبـك      (( : فكَتب إىل أيب موسى    )) من أبو موسى األشعري      ((

إنَّ عمر كَتب له إذا أتاك كتايب هذا فاضرب كاتبك سوطاً واعزلْه عن              ((:  وقيلَ .))سوطاً

))عمِلك
)) إال ضربت كاتبك سوطاًاَهللا: كتب(( :وقيل)٧(

  .)٩(روى ذلك حيىي بن أيب كثري)٨(

                                                 
 ، وبال نـسبة يف كتـاب        ٢٩١ / ١سيبويه البن السريايف     ، وشرح أبيات     ١٩٩البيت لألحوص يف ديوانه ص      )  1(

 . ٢١٢ ، والتحصيل ص ٣٢٩ / ٢ ، واملقتضب ٣٢٣ / ١سيبويه 
ـ   بـاإليواءِ  ((: عن ابن عباس  و((  :  ومتام نصه   . ))املَ ((  مكان )) إالّ ((   ، وفيه  ١٠٧املفصل ص   )  2( والن إالّ ِرص  

لَجم ست ((ويف حديث عمر ، : )) عزمتلَ عليك ما ضربتكاتب كوطاً س ((  . 
   .  تتمة من كتاب سيبويه)3(
  . ١٠٦ – ١٠٥ / ٣الكتاب )  4(
 ،  ٤٨٥ / ١ ، وانظر الـتخمري      ٣١٨ / ١أليب حيان التوحيدي     )) البصائر والذخائر  ((  ورد هذا األثر يف كتاب    )  5(

  . ٩٥ / ٢وشرح ابن يعيش 
 . نفال  من سورة األ٧٤من اآلية )  6(
  . ٩٥ / ٢ كثري ، وكذا يف شرح ابن يعيش  عن حيي بن أيب٤٨٥ / ١هذه الرواية يف التخمري )  7(
 . مل أقف على هذه الرواية عند غريه )  8(
)9  (السابق  ماقبل كما أشرنا يف التعليق السابقةُسب إىل حيي بن أيب كثري الروايةُن  . 
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  . ، وكانوا يعظِّمون عزائم اُألمراِء    من قَسِم امللوك)) عزمت((: )١(وقيل

  ] حذف املستثىن [: فصل         

  .)٢( )) ليس غري (( و ))  ليس إالّ((:  واملستثنى يحذف ختفيفاً وذلك قولُهم ((

جاَء القوم  : ، خبالِف   ضربت إخوتك ليس إالّ   : ه قرينةٌ تدلُّ عليه حنو قولَك       وشرطُ

  )) لـيس غـري   ((: ، وكذلك قولُه  ، فإنه ال جيوز ؛ إذْ ليس معه ما يدلُّ على احملذوفِ       إالَّ

 ليـست    )) غَير   ((، والضمةُ يف     ليس غريه ، وهذا الفصلُ من االستثناِء املفرغ       : واملعنى  

 على ما يأيت يف الغايات من الظروف        )٣(، وإنما هي ضمةُ بناٍء ِلقَطِْعها عن اإلضافة        إعراباً

    .)) ليس ((، وموضعها نصب على اخلرب لـ املبنيِة

بةٌ غري   أنها معر  )٧( واجلَرِمي   )٦( والزجاِج   )٥(وابِن كيسانَ   )٤(وحِكي عن األخفشِ  

 ، فبقيـت علـى      ليس غري ذلك عندي صحيحاً    : ، والتقدير     إليه مراد  ، واملضاف  مبنيٍة

  .)٨(، كذا قالَه الزجاج كانت عليه من الرفِْعما

                                                 
  . ٩٥ / ٢صل القائل هو ابن يعيش يف شرح املف)  1(

  . ١٠٧املفصل ص )  2(

  . ٤٢٩ / ٤هذا رأي املربد يف املقتضب )  3(

  . ٩٦ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٦٤٦ / ١انظر رأي األخفش يف النكت لألعلم )  4(

 . مل أقف عليه )  5(

  . ٧٥ / ٢انظر رأي الزجاج يف التعليقة أليب علي )  6(

 ، وكـذا يف     ٣٢٧ / ٢االرتـشاف   .  بناء   ضمةُ) غري  (  إىل أن الضمة يف      نسب أبو حيان إىل اجلرمي أنه يذهب      )  7(

  . ١٨٨ / ٣التصريح 

 املضاف إليه إمنا هو الظرف خاصة ، ولو تعديت ذه           ِفحذْاملبين على الضم لِ    ((  :ه  نقل أبو علي عن الزجاج قولَ     )  8(

:   حلذف املضاف إليه منه يف قوهلم        اً مبني أيضاً ) لّكُ( العلة الظروف إىل األمساء غري الظروف لوجب أن يكون          

إن جـاء   ) غري  ( فالضم على الغاية مقصور على الظروف دون غريها من األمساء ، لكن              )  قائماً لٍّمررت بكُ ( 

  . ٧٥ / ٢التعليقة .  ))  فلإلمشاممضموماً



                     قسم التحقيق   - ٤٠٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

،  الرفع على ما تقـدم    : النصب والرفع   )  غري (جيوز يف   /  أ ١٢٥/وقال األخفش   

 لـيس   )) اءين زيد ليس غري    ج ((، والتقدير يف       فيها  )) ليس   ((والنصب على إضماِر اسِم     

هاجلائيحذِف املضاف إليه )١( غري ه إبقاُء النصِب بعديف[ ، ونظري: [  

يا تيمتيم ِد عي...................               ...............   

   .)٢(وقد تقدم

توه وكُلٌّ أَ  تنوينه على وجهي الرفِع والنصِب على حد ﴿)٣(وجوز بعضهم 

وِإن من أَهِل الِْكتاِب ِإالَّ  ﴿: ، وليس احلذف هنا بأَبعد ِمما يف قوله تعاىل )٤(داِخِرين﴾

 نِمنؤ٥(لَي(ِتِهولَ مِبِه قَب ﴾)٦( وقوله ، :﴿  $tΒuρ !$Ζ̈ÏΒ ωÎ) …çµs9 ÓΘ$s)tΒ ×Πθè=÷è¨Β   ﴾)٧( وال جيوز ، 

   .)٨(لسريايف قاله ا ))  ليس((احلذف إال مع 

 ال يكون إالّ((: فلو قلت جاَء القوم  ((زجمل ي )٩(.  

                                                 
 . ٦٤٦ / ١انظر النكت لألعلم )  1(

 . ٨٦ ،٨٥ ص  تقدم)  2(

 . ١٩١ / ٣ ، والتصريح ٩٦ / ٢يعيش انظر شرح ابن )  3(

 .  من سورة النمل٨٧من اآلية )  4(

 .  ))ليؤمن ((  يف األصل)  5(

  . ٢/١٢٩معاين القرآن ))  بهوما منهم من أحد إال ليؤمنن: املعىن  (( :من سورة النساء، قال الزجاج١٩٥من اآلية )  6(

  . ١٢٩ / ٢معاين القرآن  )) املعىن ما منكم أحد إال واردها   ((: من سورة الصافات ، قال الزجاج ١٦٤اآلية )  7(

 ) . هارون ( بتحقيق  ) ٢(  ، هامش ٣٤٦ / ٢انظر كتاب سيبويه )  8(

 )) ليس ((  إمنا يستعمل إذا كانت إال وغري بعد       )) غري ((  و )) إالّ ((  احلذف الذي استعملوه بعد    ((  :قال السريايف   )  9(

 ،  مل يكـن إالّ   :  )) ّ ليس إال   ((د مل جيز احلذف ، ال تقول بدل       غريها من ألفاظ اجلح    )) ليس  (( ولو كان مكان  

  .  والصفحة نفسهااملصدر السابق .  ))مل يكن غري: وال
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  ))  إنَّ((و  )) كان((االسم يف بايب  اخلرب و

     أنَّ اسم متالفاعل    ((يف ظاهِر كالِمه يف      ))كان  ((قد قد ـه فاعـلٌ ،      )١( )) حدأن 

))ما عِملَ فيه  ((:ومراده بقوِله 
ونصباً أو رفعاً يف باب     ،  ))كان(( يف باب     نصباً ]رفعاً أو [يعين)٢(

،وقد نظراً إىل أما خرب ومبتدأٌ يف املعنى      ))كان((وال خلَبِر   ))إنَّ((ومل يتعرض حلد اسِم     ،))إنَّ   ((

  .))إنَّ(( و ))كان((إذْ مل نِرد هنا إال دخولَ ؛ نى تعريف املبتدأ واخلِرب عن تعريِفهماأغْ

 فإنْ قلت :ي ؟)٣( شبِههما ما وجهبالفعل ملتعد .  

  ا يف   : قلتكان   ((أَم (( ير الفاعِل على ِصفٍَة     ها لتقر  فألن  ،     ـدعتلك الصفةُ ب لَتزفن

  فقـد    )) إنَّ   ((وأما وجه الـشبِه يف       .)٤(أَخِذ الفعِل فاعلَه مِرتلةَ املفعوِل الواقِع بعد الفاعلِ       

  .)٥(تقدم يف املرفوعات

  ] )) كان(( رب إضمار العامل يف خ[: فصل 

إنْ ؛  الناس مجزيِّون بأعماِلهم    :  يف مثِل قوِلهم     ))كان  ((ويضمر العاملُ يف خرب      ((

خرياً فخري  اً فشر٦(. ))، وإن شر(  

                                                 
    )1  (الفاعل  قال يف حد: )) أو شبِه إليه من فعٍلالفاعل هو ما كان املسند ٤٧املفصل ص  . ))ً عليه أبداماًه مقد . 
  .)) ما عمل فيه بالفاعل واملفعولهي ، شب العامل يف البابني بالفعل املتعدِّهبا شملَ((   :١٠٨نص املفصل ص )  2(
 .  )) شبهها ((  يف األصل)  3(
 عالمـات األفعـال ، وتتـصرف         ألنه تدخلها  خواا من أفعال العبارة واللفظ ؛     وأ )) كان (( ذكر ابن يعيش أنَّ   )  4(

ها  من جهة اللفظ كـان مرفوعهـا كالفاعـل ومنـصوب            ، وإذا كانت أفعاالً    ، فأشبههت األفعال لفظاً   اتصرفه
  . ٩٦ / ٢شرح املفصل . كاملفعول

 عملها بعمل الفعل    هب املتعدية يف اقتضائها امسني ش     ا أشبهت األفعالَ  ملَ )) إنَّ ((  أن:  أ   ٢٠ذكر يف غاية احملصل ق      )  5(
  ْلزمـت وهو عكـسه ، وأُ    : وهو أن يتقدم مرفوعه على منصوبه ، وفرعي          : أصلي:  عمالن   املتعدي ، وللفعل  

   . على أا غري أصلية يف العمل الفعل الفرعي تنبيهاًعملَ)) َّإن((
  . ١٠٢ / ١انظر شرح املفصل . وأخواا أشبهت األفعال من أربعة أوجه  )) إنَّ ((          وذكر ابن يعيش أن

:  ، أي  ر ، وإنْ سيفاً فسيف    جنراً فخ جنواملرُء مقتولٌ ِبما قَتلَ به ، إنْ خ       ((  :ومتام نصه   . ١٠٨ل ص   املفص)  6(
كان عملُه خرياً فجزاؤه خري ، وإن كان شراً فجزاؤه شر ، والرفع أحسن يف اآلِخِر ، ومنهم من                    إنْ

  :قال النعمان بن املنذر .  يقتلُ به خنجرإن كان معه خنجر فالذي: ويضمر الرافع ، أي  يرفعهما
               .............................)) قَد ِقيلَ ذلك إنْ حقّاً وإنْ كَِذباً 
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:  وأنـشد فيهـا      )٢( املقامةَ النحويةَ    )١( هذه املسألةُ قد عقَد هلا صاحب املقاماتِ      

  ]من الوافر/ [ ب١٢٥/

  ين ِلي ِمما أُالِقيـوال ترِث                   إالم سعاد ال تِصِلين حبِلي

صالً أَلَذُّ به فوصكالطَّالِق                   لٌـفإنْ و مرماً فصر٣(وإنْ ص( 

 ويضمر العاملُ يف    (( : ، فقال  ةً عقَد هلا فصالً    تعملُ مضمر  )) كان   ((ولَما رأَى أَنَّ    

   .)) كان(( خِرب

 قال فهالّ: فإنْ قلت  :)) رمضغين عن هذا التطويِل))كان (( وته يفإن .  

  قلت : ه قدبذكِْره      ألن العامِل يف البابني فطابق ِذكْر ـه لـو قـال          مكيف وأن ، :

، بل جيوز أَنْ يكونَ باعتبـاِر        اِر اخلبرِ  مل يكُن فيه شعور بأَنَّ ذلك باعتب       )) وتضمر كان ((

  ))  عاملةً يف خِربها   )كان  ( وتضمر   ((: ، وحينئٍذ يحتاج إذا صرح باملراد أَنْ يقولَ          االسِم

  .أَحسن للمطابقِة املذكورة ))  كانويضمر العاملُ يف خرب ((: فكان قولُه 

  ، ، ورفعهما، ونصب األوِل ورفع الثـاين       اهمبنص:  وجيوز يف املسألِة أربعةُ أوجهٍ    

، ولذلك   ، وعكْسه أَردأُها   ونصب اَألوِل ورفع الثاين وهو الذي بدأَ به أَجودها        . وعكْسه

، فإنه من مقتضى جـواِز       مل يحِكه أو لَعلَّه استغنى عن ِذكِْره حبكايتِه نصبهما ورفْعهما         

، والوجهان الباقيان متوسـطان بـين        از رفِْع األوِل ونصِب الثاين    رفِْعهما ونصِبهما جو  

  .اَألجوِد واَألردأ

    ِل ورفْعاَألو ما كان نصبها    وإنودـه       ؛   الثاين أَجِليِط البد أَنْ يرالش فرألنَّ ح

  ))كـان ((، و    ِئم الكالم يف املعنى   إما لَفْظاً وإما تقديراً ، فإذا قدرنا فلْنقُدر ما يال         ،  الفعلُ  

فتكونُ أَكْثَر تصرفاً،   ،، وإنما قُدرت الناقصةُ ألنها أكثر دوراناً يف الكالمِ         تالئم املنطوق به  
                                                 

 . يعين احلريري)  1(

 . هي املقامة الرابعة والعشرون)  2(

  . ٢٤٤ – ٢٤٣ / ٢البيتان بال نسبة يف شرح مقامات احلريري أليب القاسم الشريشي )  3(
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وال يليق أنْ تدخلَ الفاُء     ،  )١(ألنه واقع بعد فاِء الشرطِ    ؛  وإمنا كان الرفع أحسن يف اآلِخِر       

 ،  )) قَد   ((إنْ جاَء زيد فضربته ، إال علي إرادِة         / : أ١٢٦/ضي وال يحسن    على الفعِل املا  

  . وليس املعنى عليه

 فإنْ قلت :فعلٌ مضارع رمضفلْي .  

 عن الفاِء: قلت دهو أبع.  

 يف قوِله تعاىل : فإنْ قلت عنصفما ن :﴿هِمن اللّه ِقمنتفَي ادع نم؟)٢(﴾و .  

، وسيأيت بيانُ     اُهللا منتِقم منه   ، أَو فالعائد   فاُهللا منتِقم ِمنه  : هو على تأويِل    : لت  ق

 مـن  )٣(رِبطُ اجلملتنيت )) إنْ ((، وألنَّ  هذا يف الكالم على مواضِع الفاِء يف جواب الشرط        

، ومتى كـان      امسيةً فتعين أن يكونَ ما بعد الفاِء مجلةً      ،  غِري حاجٍة إىل ما يتوسطُ بينهما       

  .كذلك تعين رفْع ما بعد الفاِء على أنه خرب مبتدٍأ حمذوٍف

   فإنْ قلت :        ِصبتنمن تقديِر الناقصِة أنْ ي خرياً   ((ال يلزم ((
)٤(      على اخلرب ، بلْ جيوز 

  . خري)٥(زاؤهإنْ كان يف عمِله خري فج: أنْ يكونَ امسها، واخلرب حمذوف، ويكونُ تقديره 

  مع إضماِر          : قلت روروا اجلار ذلك من جهِة تقديِرك فعضوعلـى    )) كان((ي ، 

، وامسها كجزٍء منها خبـالِف اخلـِرب فإنـه      التقدير األوِل إنما يحتاج إىل إضماِر االسمِ      

ـ     كالفَضالِت املعنى على تعميِم العمِل    ، وألنَّ    خبالِف االسمِ  ))كان((، ولذلك ال يتِصلُ ب

إنْ كان يف عمِله خري أَوهـم أنـه         : ، وإذا قلت     إنْ عِملَ خرياً جوِزي عليه    : كأنه قيل   

، وقد ظَهر ـذا      ، وليس املعنى على ذلك      بأنْ يشتِملَ العملُ على فَعلٍَة من اخلري       ىيكْتفَ

                                                 
 .  )) فاء اجلزاء ((  :، وكان األوىل أن يقول  تسامح يف العبارة )) فاء الشرط (( :يف قوله )  1(

 .  من سورة املائدة ٩٥من اآلية )  2(

 . يعين اجلملتني الفعليتني )  3(

 . ٤٠٩ صتقدم يف نص املفصل، وقد  ))  فشراً ، وإن شر فخريالناس جمزيون بأعماهلم إن خرياً ((:يعين يف قوهلم )  4(

 .  )) جزاه ((يف األصل)  5(
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، فـإنَّ نـصب      ما قد جمع وجهي القُوِة والضعفِ      نصبه ، وأنَّ  ضعف عكِْس ما ذكرته   

،  ، فإنا قد بينا أنَّ رفْع الثاين قوي        ، وكذلك رفْعهما   ، ونصب الثاين ضعيف     قَِوي األوِل

ِل ضعيفاألو فْعه فاِعلٌ على تقديِر ورعلى أن ما يرتفعوإن ، :ِله خريمإنْ كان يف ع.  

  . كبريةٌ ِسكِّني: )) اخلَنجر ((و 

ا، إنْ كان ذلك حقًّ   : والتقدير  ،  وقولُ النعماِن بِن املنذِر شاهد على نصِب اَألوِل         

؛ ألنَّ املعنـى   إنْ كان فيه حق:  ، ويبعد أَنْ يرفَع على تقدير كَِذباً/  ب١٢٦/وإنْ كان  

وسبب مقالِة النعماِن هذا أَنَّ     .   إنْ كان يف ذلك القوِل حق      ا، ال إنْ كان ذلك القول حقًّ    

، فَرآهم ذات ليلٍة يف غَم ، فسأَلَهم عـن شـأِنهم             لَبيد بن ربيعةَ العامري كان له قرابةٌ      

 )٢( فهنـاك  )١(إنَّ لنا بباِب النعماِن بِن املنذِر منِهماً        :  فألَح عليهم فقالوا      ، فأعرضوا عنه 

   زياٍد العبسي بن بيععمانِ     الرٍب واختصاٍص بالنقُر داوةٌ ، وله مزيده عنيا وبننفقالَ، وبي ،  :

   كُمِهمنى أُكِْفئَ موين حتوا بلبيدٍ    استصِحبهتا انعمان اسـتأذَنَ بـأنَّ        )٣(، فلَمإىل باب الن 

بيع يأكلُ معـه ،  فقـالَ        ، والر  قَرابته على النعمانِ  بالباِب صِبياً شاعراً ، فأُدِخلَ ومعه       

من الرجز [)٤(:لبيد[  

 نحن بنــو أُم البنني األربعةْ

  حنن خري عـاِمِر بِن صعصعةْو

 مــونَ اجلَفْنةَ املُدعدعةْاملطِع

  إليك جــاوزنا ِبالداً مسبعةْ

خراًنيبعـن هذا خ ِبرهعمفاس   

                                                 
 ). م ( احمليطانظر القاموس. زجرها بصوت : ، أي  ه إبلَمه ، من نزاجراً:  أي ماًِهن، وم )) مهما (( يف األصل) 1(

 . ))وهناك ((يف األصل)  2(

 . ١/٤٩٠وما أثبته من التخمري  )) لبيد ((يف األصل)  3(

  . ٩/٥٤٨، واخلزانة ١/٤٩٠ ، والتخمري ٣٨٢ – ٢/٣٨١، وجمالس ثعلب ٣٤٣ – ٣٤٠ات يف ديوانه صاألبي)  4(
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هعأكُلْ مال ت ناللَّع تيالً أَبهم  

  : فقالَ لبيد .وِلم ذلك ؟: فقالَ النعمانُ 

  سته ِمـن بـرٍص ملَمعهاإنَّ 

  : فقالَ لبيد .وما علَينا من ذلك ؟: فقالَ النعمانُ 

  ج فيها ِإصبعهوِلوإنه يـــ

  ي أَشجعهيوِلجهـا حتى يواِر

ـهعييئـاً ضش طْلُـبه يكأن  

  . أَبيت اللَّعن كَذَب الغالم: ما تقَولُ يا ربيع ، فقالَ : فرفَع النعمانُ يده وقالَ 

 )١(فَشاهدوه وما ِبه من بـرٍص ، وأخـربوا          ،  إنه تجرد لقوٍم أَحضرهم     : مث قيلَ   

  ]من البسيط : [بذلك النعمان ، فقال

  وٍل إذا ِقيالـن قَـ           فمـا اعِتـذارك ِمقّاً وإنْ كَِذباًـقد ِقيلَ ذلك إنْ ح

 )٢(وانشر ِبها الطَّرف ِإنْ عرضاً وإنْ طُوال             فالْحق ِبحيثُ رأَيت اَألرض واِسعةً

  .)٣(، فلذلك فَتح العني اخلفيفِةعلى إرادة النوِن  )) فاسمعه ((: فقوله 

  . اململُوَءةُ: )) املُدعدعةُ ((و 

 )٥( )) سماعه/  أ١٢٧ /)٤( حسبك ِمن شر  ((: ، ويف املثل     والعرب تتطير باَألبرصِ  

  .كَفَاك: أي 

                                                 
 .  )) باخربوا ((  يف األصل)  1(

 ، وشرح أبياته البن     ٢٦٠ / ١ ، واألول منهما يف كتاب سيبويه        ١٨٧ / ١٧البيتان للنعمان بن املنذر يف األغاين       )  2(

ليس للنعمان  :  ، وقيل    ٤١٩ / ١ ، والتخمري    ١٣٠ / ٣ ،   ٩٦ / ٢لشجري   ، وأمايل ابن ا    ٣٢٩ / ١السريايف  

وإمنا ت١٨٢ به ، انظر التحصيل ص لَثَّم .  

 .  )) لعني ((  يف األصل)  3(

 .  )) شى ((  يف األصل)  4(

 . ١/٣٤٤ ، ومجهرة األمثال ٢٦٥ ، والفاخر ص ٩٠أمثال العرب ص )  5(
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  ]من الكامل: [وِمثْلُه قولُ ليلى اَألخيِليِة 

  )١(إنْ ظاِلماً يوماً وإنْ مظْلُوما                مطَرٍفال تقْربن الدهر آلَ

  .، وإنْ كنت مظلوماً إنْ كنت ظاملاً فيهم: أي 

  )٢( .))أال طَعام ولو تمراً ، وائتين ِبدابٍة ولو ِحماراً :  وِمنه ((: وقولُه 

 كان النصب فيه أجود من      ، وإنْ  إنما فَصلَه ألنه ليس على صورِة الشرِط واجلزاءِ       

. ، والدفْع إصـبعاً    ولو كان الطعام متراً ، واملأِتي به ِحماراً       : ، والتقدير    الرفِع كما تقدم  

در  ، ولو حصلَ الدفع قَ     ولو حصلَ متر كَفَى   : ، واملعىن     التامةِ ))كان((والرفع على إضمار    

  .هإصبٍع كان أَسهلَ من مباشرِت

   )) كُنت منطِلقاً ْن}L : أما أنت منطِلقاً انطلقت ، واملعنى : ِومنه  ((: وقوله 

، وهو أَنْ يـأيتَ علـى        ر من اإلضمارِ   ِلينبه على أنه نوع آخ     )) وِمنه   ((: إنما قال   

، فحـِذف     كُنت ْن}L: ، وأصلُ الكالِم      هنا واجباً  )٣( وإنْ كان إضمارها     )) أَما   ((صورِة  

وبِقي فاعلُها ، فلَِبس     لالختصاِر   )) كانَ(( وحذِفت   ،)٤( )) أنْ   ((حرف اجلر على قياِسه مع      

                                                 
 ، ولليلى أو حلميد بن      ١٨٢ ، والتحصيل ص     ١/٢٦١ ، وكتاب سيبويه     ١٠٩واا ص   يلية يف دي  البيت لليلى األخ  )  1(

 . ١٣٠ ، وحلميد بن ثوريف ديوانه ص ٢٣١ / ١ثوريف الدرر 

 الـشر ولـو     ادفِع: ولو يكون متر ومحار ، و     : وإنْ شئت رفَعت مبعىن     ((   : نصه   ومتام. ١٠٨املفصل ص   )  2(

ة مـن   ض معو مزيدةٌ   ))ام (( و،   كُنت منطِلقاً  ْن}L: نت منطِلقاً انطلقت ، واملعنى    أما أ : ِومنه  . إصبعاً  

من البسيط[، ومنه قول اهلذيل  ِرالفعل املضم:[  

                 ................... ذا نفٍر ا أنت  أمأبا خراشةَ

  :     وروي قوله 

         فاُهللا يكُْأل ما تأيت وما تذَرإما أَقمت وأَما أنت مرتِحالً    

الثاين وفتِحِلبكسر األو   ((.  

 .  )) كان ((  :أي )  3(

  قـام   وأنْ  ذاهب كعجبت أن : حنو   )) أنْ ((  و )) أنَّ ((  ه مع فُذْ ح نقاس ي  اجلر  حرف يكاد النحاة جيمعون على أنَّ    )  4(

٤٢٠ / ٢ ، وشرح ابن عقيل ٦٨١ ص املغين ، و١٢٦ / ٣ظر كتاب سيبويه  ان .زيد .  
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  )) ما   (( ))كان  ((، ثُم عوض عن      أَنْ أنت منطِلقاً انطلقت   : ، فصار    صورةَ الضمِري املنفصلِ  

 )١(وقد أجاز أبـو العبـاِس املـربد         .))ا   أم ((فْظُ  وأُدِغمت النونُ فيها فصار اللَّ    ،  زائدةٌ  

ِط )) كانَ((إظهاررمع املكسورِة اليت للش نا كما جيوزه.  

 ولو قلت  :  م ا أنتأَم     لرفعت ، طَِلقأ ((نطِلقاً أَن ه :  )٢( ، وعن الكوفيني   )) نطِلقمزج

  جزباملكسورةِ باملفتوحِة كما ي ه: قالوا   . م  ي املكسورةُ غري     نها فلتمهزت حفت نأَنَّ م  اِسب

وحنوه يف  .   بالفَتحِ )٣(وراً﴾فُراً وأَما كَ  اِكأما ش  ﴿: وعن جماهد    .حذْف شرِطها يف التغيريِ   

: تقديره/  ب ١٢٧: / قال السريايف  )) إنك ما وخيراً     ((عن احملذوف    ))ما(( وتعويِض   احلذِف

  .)٤( وهي الزمةٌ ِعوضاً من اخلِرب احملذوِف)) ما ((، على زيادة  اً مقرونانإنك ما وخري

  ]من البسيط: [وأما 

راشأبا خفٍَر ةَ أمذا ن ا أنت               عبالض مأكُلْهمل ت ٥(فإنَّ قوِمي(  

  .سادرفللعباس بِن ِم

ِث الضبِع  ِمن عب  : )٧(ألصفهاين   محزة ا   قال )٦( )) أَفْسد من الضبِع     ((: ويف أمثاِلهم   

ِة الوإفساِدها استنها للسماس ِدبِةـعريج٨(. م(  
                                                 

 ، وقد رد عليه صاحب االنتصار ، وأبو علي الفارسـي يف  ٩٨ص  )) االنتصار لسيبويه على املربد    ((  انظر رأيه يف  )  1(
 .  وما بعدها ٣٠٨املسائل املشكلة ص 

  . ٩٩ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٤٩٢ / ١ ، والتخمري ٣٠٨انظر املسائل املشكلة ص )  2(
مال ، وإليـه وإىل أيب       إىل أيب الـس    ٦٥٤ / ٤ءة يف الكشاف    نسبت هذه القرا  ، و من سورة اإلنسان     ) ٣( اآلية   )3(

 .  ٤٢٩ / ٥ ، وفتح القدير ٣٥٩ / ١٠العجاج يف البحر احمليط 
 ) . هارون ( بتحقيق  ) ٢(  هامش ٢٠٧ / ٢انظر كتاب سيبويه )  4(
، ١٩عني الذهب ص حتصيل  ، و٢٩٣/ ١ ، وكتاب سيبويه ١٢٨لمي يف ديوانه ص لسالبيت للعباس بن ِمرداس ا )  5(

انظـر    . ))نفـرٍ   ذا ا كنـت  أم ((  :روى  وي . ٩٩ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤٧٩ص  وشرح شواهد اإليضاح    
 للعبـاس بـن     وهذا البيت من أبياتٍ    ((  : قال البغداي    ) .خرش   ( ٢٩٤ / ٦ ، واللسان    ٣١٣ق ص   االشتقا
   . ١٨ / ٤اخلزانة   .  ))س السلمي ، ال للهذيل كما زعم بعض شراح أبيات املفصلادمر

  . ٨٤ / ٢ ، وجممع األمثال ١٠٤ / ٢مجهرة األمثال )  6(
 ويف، وصنف يف كل ذلك ت      ، كان عاملا يف اللغة والنحو واألدب والفقه واحلديث         هو محزة بن احلسن األصفهاين    )  7(

 . ١٩٩ ص البن الندمي   ، والفهرست٣٧١ – ٣٧٠ / ١باه الرواة إن: انظر .  هـ٣٦٠سنة 
 . ٣٢٨ / ١الدرة الفاخرة )  8(
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    ١(وعن ابِن األعرايب( :  أن الس      عبم الضهقطوا فأَكَلتفُوا وسعض ال   نةَ إذا أَجدبت ، 

  .)٢(أنَّ الضبع عبارةٌ عن السنِة

ليٍل فإنَّ قَومي كثري ، إذْ مل يِصبهم ما أصاب قومـك             كنت ذا عدٍد ق    ْن}L: يقول  

،  هذه )) ما   ((ـ بِ ))  ذا نفرٍ  ((  وانتصب )) أنت   ((ارتفع  : )٣(قال أبو علي   . من إهالِك السنني  

    والـالم يف   :  قـال    ))  ألنها نابت عن ِفعٍل لو ظهر لرفع ونصب        فعملت الرفع والنصب ؛   

)) L{ك ْن   نت((       لَّ عليه قولُهمتعلقةٌ مبا د  :))    أي   )) فإنَّ قوِمي  :L{ْن     كذلك عـززت كنت 

  .وامتنعت ، وغَرضه أَنْ يعظُم يف صدِر املخاطَِب مبا أُوِتي من القُوِة

  ]من البسيط : [)٤(وقولُ العباِس بِن مرداس 

  )٥( يكُْأل ما تأيت وما تذَر مت وأَما أنت مرتِحالً           فاُهللاإما أَقَ

، ا فتح الثانيِة فعلى ما تقدم      اُألوىل لوقوِع الفعِل بعدها، وأم     )) ا إم ((ي بكسِر   قد روِ 

ـ : ، وأجاز   )٧(، وخالَفَه املربد    )٦(وسيبويه ال يرى حذْف الِفعِل مع املكسورِة         إم   ا أنـت

،   إذْ كُلُّ واحدٍة منها تفيـد الـسببيةَ         ؛  يف معىن املفتوحةِ   ؛ ألنها  منطِلقاً انطلقت معك  

  ]من البسيط: [ولذلك دخلت الفاُء يف 
                                                 

معجم األدباء  : انظر يف ترمجته    .  هـ   ٢٣١ سنة   ويفهو حممد بن زياد ، أبو عبد اهللا ، املعروف بابن األعرايب ، ت             )  1(

   . ١٩٥قات النحويني واللغويني ص  ، وطب١٨٩/ ١٨

  . ٤٩٣ / ١مري انظر التخ)  2(

  . ٣٠٥ – ٣٠٤البغداديات ص )  3(

)4  (   هذه النسبة لعلها سهمنه ، سببه أن الزخمشري قال بعد أن ذكَ         و ر السابق قال   مرداسٍ  ابنِ  بيت :  ))هوي قولُور((  ، 

 أظفر بقائله   وهذا البيت مع استفاضته يف كتب النحو مل        ((  :والراجح أن هذا البيت جمهول القائل ، قال البغداي          

 . )) وال بتتمته

 ،  ٣٨٣ / ١ ، وإيضاح ابن احلاجـب       ٩٩ ،   ٩٨ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٤٩٤ / ١البيت بال نسبة يف التخمري      ) 5(

  . ١٩ / ٤ ، واخلزانة ٥٤ ص ، واملغين ) ماأ ( ٤٧ / ١٤ولسان العرب 

  . ٢٩٤ / ١الكتاب )  6(

  . مل أقف على هذه املخالفة)  7(
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  )١(كُلْهم الضبع ومي مل تأ         فإنَّ قَ.......................    

ـ       )) أَنَّ   ((ِلما يف    : )٢(ولذلك قال الكوفيون     جازاِة كان الواملفتوحةَ من معىن ا  ه

 ))  إمـا  (( حه أيضاً أنَّ  وِمما يوض  .)٤() إنْ( بكَسِر   )٣(﴾   تِضلَّ إْحداهما   ِإنْ قراءةَ محزةَ ﴿  

: ، وجعلَ قولَـه      ، ومع ذلك قد عطَف عليها املفتوحةَ       اُألوىل يف البيِت شرطٌ   /  أ ١٢٨/

إنْ أكرمتين وأحسنت إيلَّ    : منِزلَ قوِلك   ، وتنزلَ ذلك     جواباً هلما يف املعنى    ))  يكْألُ فاُهللا((

  .  أَنَّ الشرطَ الثاين وِضع موِضعه حرف التعليِلشكرتك ، إالَّ

  

  

                                                 
 .  ٤١٥ص  يباًتقدم قر)  1(

  . ٩٩ / ٢ح ابن يعيش ر ، وش٣٥٧ – ٣٥٦ / ١ ، والنكت لألعلم ١٨٤ / ١  القرآن للفراءانظر معاين)  2(

 .  من سورة البقرة ٢٨٢من اآلية )  3(

 ، وإعراب القـرآن للنحـاس       ١٩٤البن جماهد ص    انظر السبعة   . لب  اءة محزة ، واألعمش ، وأبان بن تغ       هي قر )  4(

  . ٧٣٢ / ٢ر احمليط  ، والبح١/٣٤٥
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   اليت لنفي اجلنس))ال(( بـب املنصو

ا حممولةٌ على     تقدأ يف العمل    )) إنَّ   ((م    رِهها إىل هذا الباب      ، وأنه إمنا أَخبش ِذكْر  

 ألن أثَر  ظْها مل يهها    ،   يف االسم     إالّ رشبه يف )١(فلذلك ذكر    ها فيه ، واستغىن    ما ظهر أثر

))  مضافاً أو مضارعاً له    وذلك إذا كان املنفي    ((: ، فقولُه    عن حتديد منصوا  
 ِر إىل آخِ  )٢(

 )٣(ليهـا ا نكرةٌ ت  املسند إليه بعد دخوِله   :  إذْ لوحده لقال فيه     .ِبهص ن من شرائطِ ،   رما ذكَ 

هبشا قاله.  ةً باملضافمضافةً أو موذلك معلوم مم .  

 فِل: فإن قلتبي لَم بهم هواملشب املضاف ؟ ن.  

 ين منها: قلتأَلُ عن بناء ما بسالبناِء يف األمساء ، وإمنا ي دماألصلُ ع.  

     هِ  املضافِ وقد تقدم يف باب النداء حدكُـونَ      . )٤( به  واملشبطُ املـضاِف أن يروش

 فهـو  (( مفتوحاً )) مفرداً ((املنفي  )) فإذا كان ((،  ؛ ألا لنفي اجلنس    مايضاُف إليه نكرةً  

 وإمنا  )٥( )) ال رجلَ أفضلُ ِمنك ، وال أحد خري منك        : مفتوح ، وخربه مرفوع كقولك      

                                                 
   .)) فلذلك نِصب ا االسم ورِفع اخلرب )) إنَّ (( هي كما ذكرت حممولةٌ على((  : ١١١نص املفصل ص )  1(

] ال: أي  [ ألما اجتمعتا يف التأكيـد ؛ هـذه          ((: بقوله  ) إنَّ  ( و  ) ال  (       وقد بين ابن خروف وجه املشاة بني        
النصب ألـا   ) ال  ( إمنا عملت   : وقيل   . ٩٨١ / ٢شرح اجلمل    . ))لتأكيد اإلجياب   ) إنَّ  ( و  لتأكيد النفي ،    

. لإلثبات ، وهم حيملون الشيء على ضده كما حيملونه على نظريه          ) إنَّ  ( للنفي ، و    ) ال  ( ؛ ألن   ) إنَّ  ( نقيضةُ  
 .  ١٠٦ – ١٠٥ / ١ ، وشرح ابن يعيش ٥٣ – ٥٢ / ١انظر اإلنصاف . وقيل غري ذلك 

 صاحب منه ، وال    أفضلُ  رجلٍ ال غالم :  كقولك   وذلك إذا كان املنفي مضافاً     (( : ١١١نص املفصل ص    )  2(
 للقـرآن عنـدك ،       هنا ، وال حافظـاً      منه قائم  وال خرياً :  له كقولك     ، أو مضارعاً    موجود صدٍق

  . ))والضارباً زيداً يف الدار ، وال عشرين درمهاً لك
 . ٣٨٣/ ١وانظر إيضاح ابن احلاجب  . )) ال ((نكرةٌ ، تلي )) ال (( و املسند إليه بعد دخوِل ه: أي )  3(
  . ١٥انظر ص )  4(

  ]من السريع [  :وأما قولُه  ، ه غَيركـٰوال إل: ويقولُ املستفِتح  (( :ومتام نصه  ١١١املفصل ص )  5(

   .....................                  ال نسب اليوم وال خلَّةً
  ]من الوافر[: يف قوله وال أرى خلَّةً ، كما قال اخلليل : فعلى إضمار فعل ، كأنه قال        

  ........................ه اُهللا خرياً               از جالًج رأالَ
   .  ))أال تروين رجالً ، وزعم يونس أنه نونَ مضطراً:      كأنه قال   
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هلْ ِمن رجٍل يف    : ، وكأنه جواب من قال       يِةاالستغراق)  ِمن (بين هذا ألنه تضمن معىن      

 ، وِمما تحقَّق بـه      ، ولكنه ضمنها االسم فبنى     ال ِمن رجٍل يف الدار     : )١( فِقيلَ   .الدار؟

نمضت       لَ يف الداِر ، بالفَ     :  االسِم معىن احلرِف أَنَّ قولَكجفِْي مِ    ال رلَغُ يف النِح أَبـ ت ا ا ِإذ م

  .فوجب تقديرها ، )  ِمن (، وإمنا يفيد ذلك االستغراق  رِفع

 الّ/  ب١٢٨: /فإن قلتمع املضاففه ترقُد .  

  ذلك فيها كراهةُ امتزاِج ثالثِة أشياءَ      : قلت ـلَّ      )٢(عارضحإليه حالٌّ م واملضاف ،

  .اً عن التنوينيكون جمرد ) ال (ي مع ، واملبِن التنوين

  ؟، على ما يأيتال رجلَ ظريف: فةَ مع املوصوف يف قولك بنوا الصمفِل:  قلت فإنْ

  املـضاِف إليـه مـع       )٣(] خبالف[،   ألنَّ مدلولَ الصفِة مدلولُ املوصوفِ    : قلت 

، على أنَّ من النحـويني مـن         ب به األولُ   بغِري ما أُعرِ   )٤(، ولذلك أُعرب الثاين    املضاِف

  ، ولذلك مل تعمـلْ )٥( ، ومل ينونْ ؛ ألنها ضعيفةٌ معرب ))  ال رجلَ يف الدار((إنَّ : يقول  

 ،  )٨( والزجـاج    )٧(، وتابعهم أبو سعيد السريايف      )٦(، وهذا رأي الكوفيني    إال يف النكرة  

))ه بغِري تنويٍن    صبنفت ((: وزعم أَنَّ ذلك رأي سيبويه أخذاً من قوِله         
)٩(  وإمنا م    التنـوين ِنع

                                                 
 . )) فقال (( يف األصل)  1(

  مبرتلِة كلماٍت ثالثَلكان يؤدي إىل أن جتعلَ) ال ( ا مع ِني ب أن املضاف واملضاف إليه مبرتلة شيء واحد ، فلو        يعين  )  2(

 . ٢٥٢ – ٢٥١أسرار العربية ص .  )) وهذا ال نظري له يف كالمهم ((  : قال األنباري . واحدٍة

 .  تتمة يستقيم ا املعىن)  3(

 . يعين املضاف إليه )  4(

)) ال ((تنصب مع التنوين نصبت    )) إنَّ (( يف العمل ، و    )) إنَّ  (( على ا كانت فرعاً  مها أا لَ   ضعفِ هج، وو )) ال ((يعين)  5(

  . ٣٦٧ / ١اإلنصاف . ط الفرع عن درجة األصل من غري تنوين ، لينح

  . ١٠٦ / ١ ، وشرح ابن يعيش ٣٦٦ / ١ ) ٥٣م ( نصاف  ، واإل٥٢٨ / ٢انظر أمايل ابن الشجري )  6(

 .  ب ١١٨شرح كتاب سيبويه لوحة )  7(

على ما حكَى أبو بكر (( :  ب رأي الزجاج هذا مسبوقاً بقوله     ١١٨أورد السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه لوحة        )  8(

 .  ٢٥٥/  ١ ، وشرح الكافية للرضي ٧٩٩ / ٢وانظر املفضل للسخاوي  . ))مربمان 

 .  ٢٧٤ / ٢الكتاب )  9(



                     قسم التحقيق   - ٤٢١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

، ويعملُ أحدمها يف اآلخر كما يف املضاف مع املضاف            على أما كشٍئ واحدٍ    )١(للتنبيه  

ما يشد من قائـِل     ، ومِ  ، وخفيفةً عاملةً يف الفعل     املفتوحة مشددةً ) أنَّ(، وكما يف     إليه

 علُهم حركته حالةَ حذِف التنوينِ    ، وج )) بناً ال أَب وا   ((:  نصبهم املعطوف يف حنو      )٢(ذلك  

والصحيح أـا   .  كحالِة ثبوِته ، واملعرب إذا بين كانت حركةُ بنائه ختالف حركةَ إعراِبه           

، وليس  )٤( ، ومجهوِر احملققني من أصحاب سيبويه        )٣(، وهو رأي أيب العباس       اٍءن بِ حركةُ

راد به ذلك    كالمفإنه قال      سيبويه ي ، :ِصبننِ غري تنوينٍ ه ب تبمخـسةَ  ((كـ)  ال (يه مع    وت

رعش ((
، ويقْرب مـن هـذا        اإلعرابِ )٦(وإمنا هي عنده فتحةُ بناٍء مضارعةٌ حلركِة        ،   )٥(

 ، وأما نصب املعطوِف فحمالً علـى        )٧(يا بن أُم    : يف قوِلهم   )  ابن (الكالم على فتحِة    

  . اللفظ كما تحملُ الصفةُ

  .  جاز يف املعطوف ، فهالّ فقد جاز يف الصفة الِبناُء:قلت فإن 

                                                 
 .   ))للتثنية(( يف األصل )  1(

 وقال الزجاج ـ كما قال أبو سعيد  ((:  ، ففيه ٢/٧٩٩انظر املفضل للسخاوي . ومما يحتج به قائلُ ذلك : أي )  2(

 معـرب باتفـاق ،      وأيضاً فإنَّ اخلرب  :  قال   )) ال أب وابناً     ((هي حركة إعراب ؛ واحتج بالعطف يف حنو         : ـ  

 ))  ال ((على حركة ختالف حركةَ اإلعـراب ؛ ألن         ] لَبِني  [ والعمل يف االمسني واحد ، وأيضاً فإنه لو كان مبنياً           

 . )) تنصب ، فِحني نِصب بعدها دلَّ على أن ذلك النصب ا 

 .  ٣٥٧ / ٤هو ظاهر كالم املربد يف املقتضب )  3(

 ، وشرح ابـن     ٣٦٦ / ١ ، واإلنصاف    ٥٢٨ / ٢ ، وأمايل ابن الشجري      ٣٧٩ / ١بن السراج   انظر األصول ال  )  4(

 . ١/١٠٦يعيش 

ملا بعدها، وترك   ) إنَّ  ( تعمل يف مابعدها فتنصبه بغري تنوين ، ونصبها ِلما بعدها كنصب            ) ال  (  و   ((: نص سيبويه )  5(

 .  ٢٧٤ / ٢ الكتاب ))فيه مبرتلة اسم واحد حنو مخسةَ عشر التنوين ِلما تعمل فيه الزم ؛ ألا جعلت وما عملت 

 .  )) كحركة ((: يف األصل )  6(

: وما بعدها كخمسة عشر يف اللفظ ، وهي عاملة يف مابعدها ، كما قالوا               ] ال  : أي  [  فجعلت    ((:قال سيبويه   )  7(

 اآلِخِر ، وخولف خبمسة عشر ؛ ألا إمنا هي مخـسةٌ            يا ابن أُم ، فهي مثلُها يف اللفظ ، ويف أنَّ األولَ عاملٌ يف             

 .  ٢٣ / ٢وانظر التعليقة أليب علي  . ٢٧٥ / ٢ الكتاب ))وعشرةٌ 
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 ه /  أ١٢٩: /قلتجواب ١(.سأَذكر(   

 منقـوض   )٢( )) فإنَّ املعرب إذا بين خالفت حركةُ بنائه حركةَ إعراِبـه            ((: قوله  

   . ))ساعةَ ِإٍذ (( و ))يومِئٍذ((بـ

   بىن   املبتدأ واخلرب ، ف    كُلُّ عامٍل دخلَ على   : فإن قلته ال يأنْ       إن معـه ، فوجـب 

  .كذلك ) ال(تكون 

  عِف ، فإنَّ      : قلتالض روضع قال (الفَر  (  عفر) ّعلى الفعل،       )إن اليت هي فرع 

بها معرأنَّ خرب وقد تقدم ما العاملُ فيه يف بابه  وال ِخالف ، .  

الذي افتتح الصالةَ   :)) املستفتح   (( .)) ه غَيرك ـٰوال إل : ويقولُ املستفِتح    ((: وقولُه  

وتعاىل جدك ، وجلَّ    ،   سبحانك اللَّهم وحبمدك ، وتبارك امسك        ((: ، فإنه يدعو ويقول     

ثناؤك      كوال إله غري ،((
 )٤( ))وجهت وجِهـي     ((:  وهذا الذي ذكره حسن بعد قوله        )٣(

، ولكنه مل يثْبـت       صلى اهللا عليه وسلم    وقد روي يف حديث روته عائشةُ عن رسوِل اهللا        

 يكَبر وبعد التكـبِري      قَبلَ أَنْ  )) وجهت وجهي  ((: وعند أيب حنيفة يقول     . عند أهل النقل  

  .يقولُ إال ما روته عائشةال

  ]من السريع [  : وأما قولُه 

  )٥( .......................          ال نسب اليوم وال خلَّةً   

                                                 
 .  ))) ال (  حكم املعطوف على اسم  ((انظر فصل)  1(
 .  ٧٩٩ / ٢هذا قول الزجاج كما يف املفضل للسخاوي )  2(
عليـه وسـلم إذا   كان رسول اهللا صلى اهللا  ((   :ترضي اهللا عنها ـ قال  ورد هذا الدعاء يف حديث روته عائشة ـ   )3(

أخرجه أبو داود يف سـننه      .  )) سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك         : استفتح الصالة قال  
  . ٤٩١ / ١ )) من رأى االستفتاح بسبحانك اللهم وحبمدك ((  يف كتاب الصالة باب

  وسلمكان رسول اهللا صلى اهللا عليه ((  :ديث شريف رواه على ابن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ قال    مجلة من ح )4(
...  حنيفاً مسلماً وما أنا من املشركني         واألرض  وجهي للذي فطر السماواتِ    هتجو: ذا قام إىل الصالة كرب مث قال        إ

 ، والترمذي حـديث رقـم   ٤٨١ / ١به الصالة من الدعاء ستفتح باب ما ي ((  أخرجه أبو داود يف سننه    .  )) احلديث
  . ٧٢٩ ، وأمحد برقم ٢٦٦

  ع  على الراق اخلرقعستإ                ......................:  متام البيت  )5(
  لَوهو ألنس بن العباس الس٣٤٦،والتحصيل ٢/٩ ، وشرح أبياته البن السريايف٣٠٩ ، ٢/٢٨٥ يف كتاب سيبويه مي .  
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 ر ِفعلٍ  بأنه على إضما   )١( ، وأجاب  ومل يبِنه  )) ال ((فوجه إيراِده أنه نصبه مع وجوِد       

  ]من الوافر: [كما قال اخلليلُ وقد سألَه سيبويه عن قول الشاعر 

  )٢(يدلُّ على محصلٍَة تبيت              أَال رجالً جزاه اُهللا خرياً

  )٣(. أَال تروين رجالً :ى هو عل: فقال 

، ال حولَ وال قُـوةً      :   من باِب     )) وال خلَّةً    ((هذا ِمنه وهم ؛ فإنَّ      : قال شيخي   

  :، وإذا كان ِمثْلَه فال وجه للتكلُّف ، وليس ِمثْلَ   ونصِبها)) وٍةقُ (( بتنويِن

  .......................    أَال رجالً جزاه اُهللا خرياً       

  / ب١٢٩/) ٤(، وقد أورد اجلماعةُ  ، وليس مبعطوٍف فتعين تأويلُهَألنه ابتداُء كالٍم

     ...................وال خلَّةً         ................. 

نعم قـد   .  والقولُ ما قالت حذامِ   . ) ٥( ))ال حولَ وال قُوةً      ((ين به على    مستشهِد

زهم أن تكون     جولَّةٌ (( بعض٦(  يف كَالٍم     )) خ  (      ِجـه إشـكالُهاتٍف ، وحينئٍذ يمستأن)٧( ،

ِكيا منصوبةٌ بتقدير )٨(وحلَّةً ، ويكونُ من باِب :  عن سيبويه واخلليل أى خوال أَر:  
                                                 

    .٤١٠ يعين الزخمشري ، وقد تقدم نصه ص )1(

 ، والتحصيل ص    ٣٠٨ / ٢ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه        ٥٢ – ٥١ / ٣عاس املرادي يف اخلزانة      بن قِ  و البيت لعمر   )2(

  . ١٠١ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣٥٥

 . ٣٠٨ / ٢كتاب سيبويه انظر ) 3(

 . ))  كره الناسذفقد  ((   :٣٨٥ / ١ يف إيضاح ابن احلاجب  )4(

 ، وابن برهـان يف  ٩٨ – ٩٧ جين يف اللمع ص ابن ))  ةًو وال قُلَوال ح ((  وممن استشهدوا به على.  املصدر السابق    )5(

  . ٢٠ / ٢ ، وابن هشام يف أوضح املسالك ٩٦ – ٩٤ / ١شرح اللمع 

  )) الكالم ((  يف األصل يف )6(

  : ها حيتمل أمرين  وتنويِنِةلَّ نصب اخلُالكالم يف ((  : قال ابن يعيش  )7(

 ِله بالعطف علـى األو    تن الثاين ونو  ها كخروجها ، فنصبت    لتأكيد النفي ، ، دخولُ     مزيدةً )) ال ((  أن تكون : أحدمها    

  ... بالواو وحدها 

ـ تنوين اخلُ يف نه استأنف ا النفي ، فيكون حينئٍذ كاألوىل ، كأ عاملةًأن تكون نافيةً : الثاين     شـرح   )) .  إشـكال ِةلَّ

  . ١٠١ / ٢املفصل 
  . ٢٨٥ / ٢ ، وانظر رأي سيبويه يف كتابه ١٠١ / ٢ احلاكي هو ابن يعيش يف شرحه  )8(
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اُهللا خرياً أال ر اهزالً جج   .......................       

   كَي ، الكالمِ   وهذا تكلُّف وأَنَّ ظاهر داقِة      فالص نفي ه أرادبِ )١( أنسه     والنال أَن ،

  .ولو رفَعت اجلزاَء على املوِضِع جلاز.  لَم ير خلَّةً

 ال ((فقد جاء املفرد مع : فإن قلت ((من الكامل: [ناً حنو   منو[  

  )٢(ان تفْريق اَألِحبِة يف غَِدإنْ ك            ال مرحباً ِبغٍد وال أَهالً به

  قلت :  ه بفعٍل مضمبصالً    ((ٍر كما يف    نجاملصاِدِر((نه قد تقدم يف    هذا مع أ   ))أَال ر (( 

 بصأهالً (( و )) مرحباً ((أَنَّ ن(( هٍل واجٍب إضماربإضمار ِفع)٣(.    

ةٌ تربه أصابته ِشدأن فصوأَ فيها منه القَرابةُ والصالبيت.  ديق ومتام :  

  تسع اخلرق على الراقِعإ...................            ..

، وحسن منه كَونُ     ضرورةً )) اتسع   ((، وقَطَع مهزةَ      اَألمرِ وضرب ذلك مثَالً لتفاقُمِ   

  .  ادِأما قبلَه يوقَف عليه ، مثَّ يستأْنف ما بعده ، فتكونُ يف حكِْم املبت

العباِسوهذا البيت دلَمي ، جداس ألنس بن العباس السا .   بِن ِمروأم:  

جاه اُهللا خريأال رزاً                الً ج.......................  

للتمنـي  )  أال (، ولو جعلت    )٤(فيه حرف حتضيضٍ   ) الَأَ (، و   فعلَى إضماِر ِفعٍل    

 تبصيضاًأ) ٥(لَن.  

ـ  فـاَألولُ .  ، نظراً إىل أصِل االسم     أنه نونَ ضرورةً    )٦( ورأي يونس   ؛ إذْ   ى أَولَ

  . حرف يحسن بعده إضمار الِفعِل)  أال (، و  ضرورةَ فيهال

                                                 
 .  )) الصداق ((  : يف األصل  )1(
 ) . غدا  ( ١١٧ / ١٥ ، ولسان العرب ٩٠ البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص  )2(
  . ٣٨٠ / ٤ ، واملقتضب ٣٠١ / ٢ وانظر كتاب سيبويه  ،١٨١ انظر ص   )3(
  .٣٠٨ / ٢انظر الكتاب .  هذا رأي اخلليل وسيبويه  )4(
، التحصيل   ))  ما بعدها بغري تنوين    بصنللتمين لَ ) أال   ( ولو جعلَ  ((  :علم  كما قال األ   ))  بغري تنوينٍ  صبالن ((   أراد  )5(

  . ١٠٢/ ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣٨٢ / ٤ ، واملقتضب ٣٠٧ / ٢انظر الكتاب .  الفتح  على البناُءواملراد . ٣٥٥ص 
  . ٣٩٨ / ١ ، واألصول ٣٠٨ / ٢ انظر كتاب سيبويه  )6(
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 ،   تحصلُ الذَّهب من تـراِب املَعـِدنِ        بكسر الصاِد يعين ا امرأةً     )) املُحصلَةُ   ((و  

خوته منه،لِّص ها للمِصيلبيِت وطَلَبحا للفاحشة/  أ١٣٠ /)١( إما للتوإم.  

أال خرياً من زيٍد،    : من باب   ) ٣ (فنصبه،   ال حتتاج إىل خرب      )٢(وعلى رأي سيبويه    

  و

  )٤(لوال الكَِمي املقنعا ..........               .......................

  ]من البسيط: [ باملتمنية ، ِلقوِلها وقد سميت املرأةُ

  )٥(أال سِبيلَ إىل نصِر بِن حجاِج              أال سِبيلَ إىل خمٍر فأَشربها 

  )٦(. أال ماَء أَشربه: ومن مث جزموا يف 

  : جيوز يف ) ٧(وعن ابن السراج 

  ........................ ..............             أَال رجالً

  .أن يكون استفهاماً ومتنياً
                                                 

  . ٣٥٦ غري واضحة يف األصل ، وما أثبته من حتصيل عني الذهب ص  )1(

: حرف حتضيض ، والتقـدير   )) أال ((   وأنمنصوب على إضمار فعل ، )) رجالً ((   رأي سيبويه ـ كما تقدم ـ أنّ   )2(

٣٠٨ – ٣٠٧ / ٢انظر الكتاب . روين رجالً ، ولو كانت للتمين لنصب ما بعدها بغري تنوين أال ت .  

 .  غري واضحة يف األصل  )3(

  :  البيت من الطويل وهو بتمامه  )4(

تعونَدقْ عرفضلَ أَيِب النجِد موين كم                  بِمال الكَرى لوطَضـ اليقَمعان  

بن يعيش املفصل ال ، وشرح ٧٢ ، وشرح شواهد اإليضاح ص ٤٥ / ٢ ، واخلصائص ٩٠٧وهو جلرير يف ديوانه ص     

   .١٤٥ / ٨ ، وله أو لألشهب بن رميلة يف شرح ابن يعيش ٣٨ / ٢

ى االسم ، وحروف التحضيض خمتصة باألفعال       التحضيضية عل  )) لوال ((  حيث دخلت  )) ميلوال الكَ  ((  والشاهد فيه   

  . ون الكميعدلوال ت: فجعل االسم منصوباً بفعل حمذوف ، والتقدير 

 ، وبال نسبة يف إيضاح الشعر       ٨١ – ٨٠ / ٤، واخلزانة    ٥٢٧البيت لفريعة بنت مهام يف شرح شواهد اإليضاح ص            )5(

   . ٢٧ / ٧ ، وشرح ابن يعيش ٢٧١ / ١ ، وسر الصناعة ٥٧٤ص 

  .  )) أم هل سبيل ((  ، والثاين )) هل من سبيل ((  :وقد روي الشطر األول   

  . ٨١ – ٨٠ / ٤ونصر بن حجاج فىت من بين سليم كان أحسن أهل زمانه صورة ، انظر خربه مع املتمنية يف اخلزانة   

)6( جزم على أنه جواب الت٤٩٩ / ١خمري  ، والت٢٩٧ / ٢الشجري ابن انظر أمايل . ي من .  

  . ٣٩٦ / ١ األصول  )7(
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  ] تنكري امسها [:فصل           

؛ ألا املوضوعةُ إلفادة     ه النكرة إنما كان من حقِّ   . )١( ))وحقُّه أنْ يكونَ نكرةً      (( 

ـ         تنقُ)  ال (إنَّ  : ، وقيل    األجناس ه للحقيقـة   لُ النكرةَ من كونه لواحٍد ال ِبعيِنه إىل جعِل

  .ةالكُلِّي

 موع يف       الّفكان ينبغي أ   : فإن قلتلَ على املثىن وادخلَ :  تجني يف الـدار   ال ر  ،

  .وال ِرجالَ فيها

  على      : قلت ٍد فقد دخلتعلى متعد جنٍس بالنسبة إىل تفصيله علـى       إذا دخلت 

ـ          )) رجلني ((  ، فِنسبةُ  فُصل عليه ما ِد إىل   إىل تفصيل الرجال اثنني اثـنني كِنـسبِة الواح

  .تفصيلهم فرداً فرداً

  لك أن تعِملَ   حسن ))  رب (( فيه    كُلُّ شيٍء حسن لك أن تعِملَ      ((: وقول سيبويه   

)  ال (حتتص بالنكرة ؛ جلـواز أن تكـون         )  ال ( ليس فيه دليل على أنَّ       )٢( )))  ال (فيه  

، كمـا أنـا      عليه)  رب (  مبا ال جيوز دخولُ    ومتتاز)  رب (تدخل على ما تدخل عليه      

النداِء ،  )  يا ( عليه    حسن أن تدخلَ    التعريفِ  عليه الم  حسن أن تدخلَ  ) ٣(كُلُّ ما   : نقول  

وال تعملُ إال يف     ((:  من قوله     به سيبويه قبل هذه املقالةِ     ح ما صر  ، ولو أورد   وال ينعكس 

 ال تعمـلُ إال يف      )) كَـم ((كرة ، وكمـا أن       يف ن   ال تعملُ إالّ   )) رب (( ، كما أنّ   نكرة

))نكرة
  . لكان أجود)٤(

                                                 
حسن ))  رب (( وأعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه        : قال سيبويه   ((  : ، ومتام نصه     ١١٢ املفصل ص     )1(

 .  )) )ال (عمل فيهأن لك 

  . ٢٨٦ / ٢الكتاب )  2(

 .  )) كلما ((  :  يف األصل  )3(

  . ٢٧٤ / ٢  الكتاب  )4(
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  ]من الرجز/ [ ب١٣٠ : /)١( نقضاً فقال وردمث أَ

 طياللَّيلةَ للم ثَمي٢(ال ه(  

، وأجاب عنه بأنه علـى         وهو معرفة   )) هيثم   ((  قد دخلت فيه على       ))  ال ((فإنَّ  

   :)٣(، ومتام البيت  تقدير التنكري

  )٤(ىت إال ابن خيبِري ال فَو

، ودخـل هيـثم يف       مِطيـال ِمثْلَ هيثٍم ِممن يقوم مقامه يف حداِء ال        : والتقدير  

   .)) للمِطي ((:  منصوب بقوله ))يلةَ  اللَّ((و  . ، وكان سائقاً جلْداً)٥(النفي

        بِري فبفتِح الزاِء وكسِر الباِء ال غريالز ا ابنوأم    بريالبئر : ، والز طَي  الـزاءِ  ، وضم  

  ).٦(خطأ

  أُفاِرق بطن مكةَ يف سواِد             ايبـ ِلِغلْميت شدوا ِركقـولُأَ

  إىل ابِن الكاِهِليِة من معاِد            فما يل حني أَقْطَع ذات ِعرٍق

  الـمزاِدوتعليق اَألداوى و    د بيننا نص املطايـا ـسيبِع

                                                 
   :  الشاعِروأما قولُ((    :١١٢ل ص   نص املفص )1(

ال هثَيلْ ِليلةَ اللَّميِطم  

   :سدي اَألبِري الز ابِنوقولُ

   يف البالِدةَيم وال أُنَدِك     ن       يٍبب عند أيب خرى احلاجاِتأَ

 . ))  التنكريى تقديِرلَ، فع  هلا وال أبا حسٍن، وقضيةٌ   لكمرةَصال ب  : هموقولُ  

،   ٤/٣٦٢ واملقتضب   ، ٢٩٦ / ٢ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه        ٣١٣ – ٣١٢ / ١ الرجز لبعض بين دبري يف الدرر         )2(

  . ٣٦٥ / ١ ، وأمايل ابن الشجري ٥٩ / ١اإلعراب صناعة وسر 

 .   هو يف احلقيقة بيت تام ؛ ألنه رجز  )3(

 . ١/٣١٢ ، والدرر ١/٥٠٤  البيت يف التخمري  )4(

داء املطي ، فصار هذا شائعاً وأدخل هيـثم يف           هيثم ممن يقوم مقامه يف ح      أراد ال أمثالَ    (( :٣٥٠ التحصيل ص      يف   )5(

 . )) مجلة املنفيني

  . ٣٥١  انظر التحصيل ص  )6(
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يٍبأرى احلاجبأيب خ دنَاِت ِعنِكدةَ يف البالِد                ني١( وال أُم(  

ـ ز[ عبد اهللا بن     )٢(]  الزبريِ عبد اِهللا بن  [وسبب مقالته هذه أنه أتى        بـِن   )٣(]  ِريِب

،   وتِعبـت نـاقيت    نِفدت نفَقَيت :  ، فقال  فَضالةَ بن شريِك الوايل من بين أسِد بن خزميةَ        

، ) ٤(ارقَعهـا ِبـِسبتٍ   : ، فقال    ، ففَعلَ    أدِبر ا :  ، مث قال   ، فأحضرها  أحِضرها: فقال

إين جئتك مستمِنحاً ال مستوِصفاً ،      : ، فقال    ، وأِجند ا ، تبرد خفُّها     )٥(واخِصفْها ِبهلْبٍ 

   . وراكبها ، وانصرف عنه قائالً هذه األبيـاِت          إنّ: ، فقال    فلَعن اُهللا دابةً حملَتين إليك    

، وخبيب أكرب ولَِده،     بضم اخلاِء والتصغري   ))أبو خبيٍب    ((و   . رد  توصف بالب   )) نجد   ((و  

ـ     :))ابِن الكاِهِلية   ((: يف قوله   ) ٦(وقال   .ومل يكَنه إال ذَماً جعلَه كاللَّقَِب له       ها شأن ِلمع  ر

  . رين ا، وهي خير عماِتهيعأُمهايت ف

 ه نصبةَ ((وشاهديةَ:  على تقدير )) أُميثَالَ أُموال أَم.  

، وأراد   ومدح بين  أمية    . ِضيق العيشِ : ، والنكَد     ِضقْن وتعذَّرنَ  : )) نِكدنَ ((و  

  .بِن الزبري زمن خالفِته ما كان يف طاعة ا)) البالد ((بـ/  أ١٣١/

، وأنَّ هذا الـشاعر      هذه املقالة كانت لعبِد اِهللا بِن الزبِري رحِمه اهللا        : وقال األعلم   

  )٧(. من بين أَسِد بن خزيمةَ

  .، وجعلَها نكرة مراده ال مقام لكم:  ، قيل ))  ال بصرةَ لَكُم((: وقولُهم 

                                                 
)1(        ٦٥-٤/٦١، واخلزانة    ١٠٤ -٢/١٠٣، وشرح ابن يعيش     ١/٥٠٤بري يف التخمري   األبيات من الوافر ، وهي البن الز ،

 . ٣١٢ / ١لدرر وا

 .  )) توصف بالربد ((  :إىل قوله  )) أتى ((   قولهه من ، فالكالم منقول عن٥٠٥ – ٥٠٤ / ١  تتمة من التخمري  )2(

  . ٣٥١ص عني الذهب حتصيل   ، وانظر ١٠٣ / ٢شرح ابن يعيش   تصويب من  )3(

)4( تبالس   : جلود البقر تدغُببالقرظ ، ت وانظر اللسان ١٠٣ / ٢شرح ابن يعيش . ال عحذى منه الن ،  ) سبت . ( 

 ) . هلب (  ، وانظر القاموس احمليط ١٠٣ / ٢شرح ابن يعيش .  به زخرزير الذي يـشعر اخلن : بلْ  اهلُ )5(

 . ه الشعرغلَا بمبري لَعبد اهللا بن الز:   أي  )6(

 . ٣٥١  التحصيل ص  )7(
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  )١(. حد الِعراقنيالبصرةُ هنا أَ: وقيل 

ال قبيلـةَ   :  يف تقدير    )) إنْ تِهلك قريش فال قريش بعد اليوم         ((: وقول أيب سفيان    

  .وال عشريةَ بعد اليوم

لكلِّ فرعوٍن  :،ولذلك قالوا  مرتلةَ النكراتِ   عام تنزلَ   إنَّ العلم إذا اشتهر مبعىن     :وقيل  

  .يف خشونة العيش)) معد((ـ تمعددوا إذا تشبهوا ب:، وكذلك اشتق منه يف قوِلهم  موسى

)) قَضيةٌ وال أبا حسٍن هلا       ((: وأما قولُهم   
إذ نـزلَ حكْـم مـشِكلٌ،       : فيقالُ ) ٢(

 يف  )) حـسنٍ  ال أبا    ((، و    هذه قَضيةٌ :  رِفع على أنه خرب مبتدٍأ حمذوٍف تقديره         ))قَضيةٌ((و

 ،  ـ   رضـي اُهللا عنـه  ـ كنايةٌ عن عِلي   ))أبو حسن  ((و  .  احلالموضع نصٍب على

  )٣( .)) أقْضاكُم علي ((: وكان فَيصالً يف األحكام ، قال عليه السالم 

  .فاصلَ هلا ِمثْلُ عِلي الوال قاضي أو و: واملراد 

  أنْ يكـونَ     )) حـسِن     ال أبا  (( ،   ))  ال بصرةَ  (( ، و    ))  ال أميةَ بالبالد   ((: وجيوز يف   

  .ال أَرى: منصوباً بإضماِر 

 ،  ))   ِمثْل  ((  مبعىن    ))اً   ِسي ((  فقد قدمت يف باب االستثناء أَنَّ         ))ال سيما زيد     ((وأما  

  .ال تتعرف باإلضافة إىل املعِرفَِة على ما عِرف ))  ِمثْل((و 

   ]النافية للجنس ))ال (( أحكام اسم [         فصل 

))  لكوال غُالمِني لك ، وال ناصِرين، )٤(ال أَب لك:  وتقولُ ((
)٥(  

                                                 
 . ١٠٤ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٥٠٥/ ١  انظر التخمري  )1(

ـ    ه )2( ـ ذا القول من كالم عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه   رضي اهللا عنه ـ ، مث صار   قاله يف علي بن أيب طالب 

  . ١٦٦ / ٢ ، وشرح الكافية للرضي ٥٠٥ / ١ ، والتخمري ٣٦٣ / ٤ ، واملقتضب ٢٩٧ / ١ انظر الكتاب .مثالً 

 . ١٨٤ / ١ ، وكشف اخلفا ١٩ / ٩ ، وفتح الباري ٥٥ / ١ احلديث يف سنن ابن ماجه )3(

   :قال نهار بن توسعة اليشكري  (( :  بعده هنا  )4(

 ))أيب اإلسالم ال أب يل ِسواه                  إذا افتخروا بقيٍس أو متيِم 

  . ١١٣  املفصل ص  )5(
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، أو على    على الفتح )  ال (قد علمت هذه األحكام مما سبق ، وهو بناُء املفرِد مع            

إن املـثىن  :  يف قوِلـه  )١(، وهو الياء ، وإن خالف املربد سيبويه واخلليـل    ما يقوم مقامه  

/ ب ١٣١/، حمتجاً بأنَّ النونَ خلَف      ) ٢(  معرب    ))ال ضاربِين يف الدار      ((: واموع حنو   

 يف  )٤(باب النـداء مـا يقِْنـع        يف  وقد قدمت   . )٣(عن التنوين وأنَّ املثىن ال يكون منوناً      

، وكذلك ال يثبـت مـع       )٦(، والذي يريده هنا أن التنوين ال يثبت يف الوصف         )٥(جوابه

 األخـرى  ، وإنما ذكر هذه املسائلَ ِليتوصلَ إىل ذكر اللغةِ    )٨(لنون فيهما ، خبالف ا  )٧(الالم

اليت يها بعد ذلكورد.  

،  ، وشاهد هلـا     بِن توِسعةَ اليشكُري فجاٍر على اللغِة الفصيحةِ       )٩(وأما قولُ ارِ  

  ]من الوافر: [)١٠(، وقبلَ هذا البيت وهو الغرض من إيراده

القوِم ِعد ِعيهيدم رصنميِم                يِب الصسلِْحقُه بذي النفي  

                                                 
  . ٢٨٣ – ٢٨١ / ٢   الكتاب  )1(

  . ٣٦٦ / ٤  املقتضب  )2(

ألنَّ األمسـاَء املثنـاة     ((  : بقولـه   ) ال( يف باب     السامل  املذكرِ  املثىن ومجع   إعراب  املربد لَ علَّ ٣٦٦ / ٤  يف املقتضب      )3(

مـع   مل يوجد ذلك ، كما مل يوجد املضاف وال املوصـول             واموعة بالواو والنون التكون مع ماقبلها امساً واحداً ،        

 . )) ده مبرتلة اسم واحلَبقَما

 .  ))ما يقع ((:  يف األصل  )4(

     .١٦٠ ـ ١٥٩ انظر ص )5(

    .  يف الدار ظريفال رجلَ: وذلك حنو  ،  ))يف حال الوصف ((  ، واملراد )) الوقف ((:يف األصل ) 6(

 .  لكال أب:   يف حنو  )7(

   . خملصني انيال ناصِح : لك ، و ِنيال غالم:   حنو  )8(

ـ       ا من بين بكر بن وائل ، شاعر بكر يف خر          أيب عتبان ،  ار بن توسعة بن       هو     )9( اًءسان يف العصر األموي ، كان هج  ، 

  . ٨١٧ / ٢آلىل ل ، ومسط ا٤٤٨ / ١انظر الشعر والشعراء 

،  ٢/٢٨٢، وهو لنهار بـن توسـعة يف كتـاب سـيبويه              ٤٢٨ص    قد أثبتنا البيت يف موضعه من نص املفصل            )10(

 . ٥٠٦ / ١ ، والتخمري ٣٤٥صوالتحصيل 
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إن الدِعي إىل قَوٍم ينصر من يدعيه ، وينوه بِذكِره حتى إنه لَيلْحق ـم ،                : يقولُ  

  .ويدِخلوه معهم يف نسِبهم اخلاص

، والـضمري املـستتر يف       ضـافة  جمع مصحح حذفت النونُ لإل     : ))  مدعيه ((و  

ـ         ))يلِْحقُه(( ، ويجوز أن يكـون     )) ينصر ((يجوز أن يكون عائداً إىل النصِر املدلوِل عليه ب

  .عائداً إىل املنصوِر أي يلِْحقُه املنصور بأقاربِه يف احملاماِة والشفَقِة

،  حاصالِن لك :  ذوف تقديره  اجلار فيه وارور متعلِّق مبح     ))ِني لك    ال غالم  ((و  

   .)) ناصِرين (( بـ)١(وال يتعلَّق الظرف ، )) ين لكال ناِصِر ((: وكذلك 

 بإثبـاِت   )٢( ))ال أبا لك ، وال غالمي لك ، وال ناصِري لـك             :  وأما قولُهم    ((

وذ باملالِمح  ، ولذلك شبهها يف الشذ      ، وحذِف النون من املثىن فلعلَّه شاذٌ       )) أبا ((األلف يف   

)) لَمٍح ((يف جمِع   
  ))  ذُكـور  (( و   ))  لُمـوح  ((قياس   ، وال  )) كٍَر ذَ ((، واملذَاكري يف جمِع     )٣(

   عمة ((وكأنه جحلْمم  ((   ٍ مبعىن لَمح)قَل     )٤ما مل يقولـوا   : وقيلَ   .  وِمذْكار ، وإنْ مل يإن  :

                                                 
انظر شرح ابن يعيش    .  حمذوفاً   هقُ  ألنه إما أن يكون خرباً ، أو صفة واخلرب حمذوف ، ويف احلالتني جيب أن يكون متعلَّ                   )1(

  . ٥٨١ ، واملغين ص ١٠٥ – ١٠٤ / ٢

 ، وقَـصدهم    )) دوةً غُ نْد لَ  ((  باملالمح واملذاكري ، و     يف الشذوذِ  هبشفم((   : ، ومتام نصه     ١١٤  املفصل ص      )2(

، لإلضـافة   وإثبات األلِف وحذف النوِن لذلك ، وإمنا أُقحمت الالم املضيفةُ توكيـداً             ،  فيه إىل اإلضافة    

التـنكري    يف ، وقضاًء من حقِّ املنفي     وال رقيبي عليها ، وال مجِريي منها          ، ا فيها بال أَ : أالتراهم اليقولون   

رظْها من صورِة مبا ي  ا مزيلةٌ ومؤكِّدةٌ بـ. االنفصاليف أ تبِّهالثاين يف  )) تيم(( وقد ش:  

 ِديع تيم مييا ت.............................                  ...........  

 ويف تلك مبين ، ه يف األوىل أنه يف هذه معربنيبني املنفيِّ يف هذه اللغِة وب والفرق (( .  

 ، والصحاح   ٢٩ / ٢  أليب علي  انظر التعليقة . اح  مأو لِ  )) اتحملَ ((   على عجم ت نْ، والقياس أ    ))ةحملَ ((    الصواب   )3(

  . ٣٨٧ / ١، وإيضاح ابن احلاجب ) ملح ( 

  . ١٢٠ / ٦هلمع  ، وا٥٨٤ / ٢) ملح (  ، واللسان ١٠٦ / ٢انظر شرح ابن يعيش .  )) ةحملَ ((    الصواب )4(
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وعن األخفش أنه من اجلمـع الـذي        ،  )٢(لفَحِلا:  الذَّكَِر   )١(ذُكور ؛ لئال يلتِبس جبمع      

  )٣(. واحد له كاألبابيلال

ـ   )٤( والقياس أنْ يخفَض مـا بعـدها         )) غُدوٍة   (( بنصب   ))لَدنْ غُدوةً    ((ومشبه ب

وذه ألنه أَثبت األِلـف يف       ، وإمنا قُِضي بشذ    )٥(﴾ ِمن لَّدنْ حِكيٍم عِليمٍ    ﴿: كقوله تعاىل   

منصوباً ؛ ألنَّ   /  أ ١٣٢/، وال جيوز أنْ يكون        النصب  ، وذلك ال يثبت إال يف حالَةِ       ))أَبا((

، وقـد    نصبه باألِلِف ال يكونُ إال حالَةَ اإلضافِة ، واإلضافةُ ال تستقيم مع وجوِد الِمها             

  ]من البسيط: [ يف حنو قوِله )٦(أُقحمت 

            .....................اراً ألقواِم) ٧(] للجهل [يا بؤسرض  

، وإن كان يف باب النداء ال يجوز ذلك إال يف ضـرورِة              وقد تقدم يف باب النداء    

  ]من الوافر: [، قال   أيضاً يف الضرورِةنا ال يكون إالّ ه الالِم إسقاطَ، كما أنَّ ِشعٍر

  )٨(ِفيين  أَباِك ـ تخو             مالٍق ـ الأَ ِباملوِت الذي ال بد أَني

  :وقال 
                                                 

 .  )) اجلمع ((    يف األصل )1(

 الذي هو الفحل    ِركَقوا بني الذَّ   على غري قياس ، كأم فر       ، واجلمع مذاكري   فو الع ركَالذَّ ((  ) :ذكر  (   يف الصحاح      )2(

 . ))   الذي هو العضوِركَوبني الذَّ

 ) . ملح (   انظر الصحاح  )3(

 . )) نْدلَ ((    يقصد ما بعد )4(

 .  من سورة النمل ٦  من اآلية  )5(

 .اإلضافة الم :  أي  )6(

  :  وهو سهو ، وصدر البيت  )) للحرب ((  يف األصل) 7(

قالت بخالُو عامٍرن سٍدي أَِنوا ب          ............................    

توكيـداً   )) هـل جلْ لِ يا بؤس  ((  :ف إليه يف قوله      ، والشاهد فيه إقحام الالم بني املضاف واملضا        ١٦٤وقد تقدم ص      

  . ٣٤٤انظر التحصيل ص . لإلضافة 

 ،  ١٠٠ / ٤ واخلزانـة     ، ١٢ / ١٤) أيب  (  ، واللسان    ٢١١ريي يف شرح شواهد اإليضاح ص       البيت أليب حية النم    )8(

  . ٣٤٥ / ١ ، واخلصائص ٣٧٥ / ٤ ، وبال نسبة يف املقتضب ١٠٧ ، ١٠٥
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  )١(أباك ـ مخلَّد ال   وأَي كَرٍمي ـ    .....................         

 ،  ))أبـا (( يدلُّ على ذلك إثباتهم األلف يف        )) وقَصدهم فيه إىل اإلضافة    ((: وقولُه  

وجـود  : در اعتراضاً كأنه قيل      ثُم قَ  . )٢( ))ين   ناصرِ (( و   )) نيغالم ((وحذف النوِن من    

،    لكـان الغـالم نكـرةً       )) غالم لزيٍد    ((: ، ولذلك لو قلت      الِم اإلضافِة يمنع ِصحتها   

، ولذلك كانت مضيفةً ما قبلَها ملا       )٣(وأجاب عنه بأنَّ الم اإلضافِة تواِفق اإلضافةَ يف املعىن        

  )٦ (. مفيد هلا من وجٍه دونَ وجٍه)٥(ضافِة ، فكأنه  لتوكيِد اإل)٤(، وِجيَء ا  بعدها

مث استشهد على ِصـحِة     ،  مقْحم كأنه غري موجوٍد     ـواإلقحام أنْ تجعلَ ذلك ال    

؛ ألنه ال يوافق معىن اإلضافِة ليكونَ إقحامه         ذلك بأنهم ال يقِحمون غريها يف هذا الباب       

)) ، وال جمِريي منها    ي عليها ال أبا فيها ، وال رقيب      ((: ، فال يقولون     توكيداً
  )) يف ((ألنَّ  ؛   

  . معىن الالِم املوافقة لإلضافة يف املعىن)٧(ال تِفيد ))  ِمن((و  ))  على((و 

                                                 
  : صدره  )1(

مشَّوقد مات اخومات م زرد..............................                 

 ، وشـرح    ٣٧٥ / ٤ ، وبال نسبة يف املقتضب       ٢٧٩ / ٢ ، وكتاب سيبويه     ٣١وهو ملسكني الدارمي يف ديوانه ص         

 . ١٠٥ / ٢ابن يعيش 

  حمذوف  لكان األب   مضافةً نكُ ت مولو لَ  ، )) ي لك ال ناصرِ  ((  و ))  ي لك المال غُ  ((  و )) ا لك بال أَ  (( :  يريد يف حنو       )2(

انظر شرح ابن يعـيش     .  إذ ال تسقط منه إال يف حال اإلضافة           يف املثىن ؛    النونُ تتبثَ ، ولَ  هذا أب : كما تقول   ،   الالِم

٢/١٠٦ . 

 إىل املذكور بعـد الـالم وإن        ِةبو ، وهو نسبة األُ     لك ، فقد اشتركا يف هذا املعىن       أب:  )) أبوك ((  : ألن معىن قولك      )3(

شرح الكافيـة   .  الالم ال يصري معه كذلك        ، وإثبات   معه معرفةً   اخلصوصية حىت يصري   ةَ قو  يفيد  احلذف اختلفا يف أنَّ  

  . ٥٧٩ / ٢ملصنفها 

 . وحنوه  )) ال أبا لك ((  :يف  )4(

 . وجود الم اإلضافة : أي  )5(

 . جهة املعىن ال من حهة اللفظمن : أي  )6(

 .  )) ال يفيدان ((  : يف األصل  )7(
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،  فينبغي إذا كان دخولُ الالِم وخروجها سـواءً       :  مث قدر دخالً آخر كأَنه قيلَ له      

   ها تؤكِّدلَ    ،  معىن اإلضافِة   وأَنخدفإنه   على االسِم املضاِف هذه اإلضافة    )  ال (أَنْ ال ت ،

.  علـى مـا تقـدم     / ب  ١٣٢/ال تدخلُ على املعارِف     )  ال (، و    يكون معرفةً حينئذ  

وأجاب عنه بأَنَّ هلا فائدةً أُخرى ، وهو أَنْ يأيتَ املضاف يف صورِة التنكِري فيوفِّر على كُلِّ                 

، والالم   ، فإنَّ إثبات األلِف وحذف النوِن يقتضي اإلضافةَ        حٍد من املقتِضيِني ما يقتِضيه    وا

، والالم يخلَـع املـضاف مـن         شرطُها أنْ تدخلَ على النكرةِ     )) ال (( ، و  ال تنايف ذلك  

 مبا يظْهر ا مـن       يف التنكري  وقضاًء من حق املنفي    (( :، وهذا معىن قوله      التعريِف صورةً 

  .)) صورِة االنفصال

ـ    : فهل هلا نظري فقال   : مثَّ إنه استشعر سؤاالً كأنه قيل له           ))تـيٍم    ((هي مشبهةٌ ب

  ]من البسيط: [الثاين يف زيادِتها وتوكيدها يف 

ا لَكُمال أب ديع ميت مي١(         .......................   يا ت(  

، والثـاين زائـد    املذكوِر )) عِدي (( األوِل مضاف إىل  ))  تيم ((: لى قولنا   وهذا ع 

نفي يف هذه اللغة وبينه      مث أخذ يفرق بين امل     .  ، وقد قدمت ما فيه يف باب النداءِ        للتوكيد

ويف تلك  ،  ؛ ألنه مضاف    يف هذه اللغة معرب      يبأن املنف ) ٢(يف اللغة اليت صدر ا الفَصلَ       

مضافٍ    مبين يف    ؛ ألنه غري تأٍب((؛ ألنه لو كان مضافاً لثَب  (( مـن    األلف ـِذفولَح ،

، هـذا شـرح      ، ولَما مل يكُن كذلك تعين القضاُء بأنه مبين على ما تقدم            املثنى النونُ 

، خال أَنَّ    ما أَعِرف  ، وهلُم جرا يف   )٣( سيبويه  النحاِة من لَدنْ   ، وعلى ما قال جري    كالِمه
                                                 

)1( عج ه ز:  

.......................ِقلْ             ال ييكُنميف س أٍةوع مر  

   .٤٠٨ ، ٨٦ ، ٨٥ وقد تقدم ص  

 . ))  ين لكال ناصِر ((  و ))  لكِنيال غالم ((  و ))  لكال أب (( :وهي قولك  )2(

 ، ٣٧٦ – ٣٧٣ / ٤ ، واملقتـضب  ٢٧٦ / ٢/ انظـر الكتـاب   . بل من لدن اخلليل وتبعه سيبويه ومجهور النحاة          )3(

  . ١٠٩ ، ١٠٨ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٥٠٨ / ١ ، والتخمري ٣٨٩ / ١واألصول 
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ا صـح  م، ولو كان معرفةً لَ لو كان مضافاً لكان معرفةً: ، وقال  شيخي خالف يف ذلك  

وال خالف   ال أَب لك ،   :  ))  ال أَبا لك   ((، وألنَّ معىن     عليه من غِري تكريرٍ   )  ال (دخولُ  

نكرةً ؛ ألنَّ التـنكري أمـر        )) ال أَبالك    ((:  وجب أن يكون  ف،   نكرةٌ   ))  لك  ال أب  ((أنَّ  

،  معنوي ، وإذا اتفَق لفظان يف أمر معنوي وأحدمها نكرةٌ وجب أَنْ يكونَ اآلخر ِمثْلَـه               

، وإذا مل  متى دخلت على معِرفٍَة وجب الرفع والتكرير على مـا سـنذكره         )  ال (وألنّ  

واختار أَنْ يعلَّلَ بأنه علـى هـذه         . فرعه على ذلك  /  أ ١٣٣/ بطَلَ كُلُّ ما     يكن مضافاً 

  ))غالم لك (( و )) كغالم ((: ك  ؛ ألنّ قولَ   ه له يف أصِل معناه     ملشاركتِ  املضاف أشبه) ١(اللغِة

 مـع   )٢(]و[، وإنْ كانا خمتلفَِني يف كوِن االسِم مع الالم نكرةً            مشتِركاِن يف أصِل النسبةِ   

ما ذكرناه أُعِطي من أحكاِمه ما تقـدم ِذكْـره ،            ، فلَما أشبه املضاف يف     فَقِْدها معرفةً 

ال خـصوصاً وال    ،   ال يوافق معىن اإلضـافِة       )) يف   (( ألن   ))  ال أَبا فيها   ((: ولذلك مل يقَلْ    

  )٣(.عموماً

، وليس ذلك خبرٍق لإلمجاِع على       قواعدولَعلَّ ما قاله الشيخ أحسن وأَقْرب إىل ال       

  .، فإنه مل يخاِلف يف احلُكِْم بلْ يف ِعلَِّته تقديِر أنْ يثْبت أَنَّ ذلك مما أُجِمع عليه

  .)٥(خرب ال دعاٌء ) ٤(دعاٌء ، وأن املِبين  ))ال أَبا لك  ((معىن : وقد ِقيلَ 

 كلمةٌ تستعملُ ِعند احلثِّ على أخـِذ        )) أَبا لك     ال (( : )٦(وما نِقلَ عن خطِّ الشيخِ    

، فيقـولُ    ، وربما استعملَها اجلُفاةُ من األعراِب ِعند املسأَلِة والطَّلَـبِ          احلق ، واإلغراءِ  

: كقوله   )) ال أَبا لك     ((: با لك ، فقولُه     انظُر يف أَمِر الرعيِة ال أَ     : العاملُ لَألمري أو اخلَليفِة     

    .)) ليس لك أَب ((مبرتلِة  ))ال أَب لك  ((  و))  فَقَدت أباك((
                                                 

 .  )) ال غالمني لك ((  ، و )) ال أبا لك ((  : وهي قولك  )1(
  . ٣٨٨ / ١ شرح املفصل  اإليضاح يفتتمة من  )2(
  .٣٨٨ / ١اإليضاح البن احلاجب   )3(
 . )) لكال أب (( : أي  )4(
 . ٥٠٨ / ١ قاله اخلوارزمي يف التخمري  )5(
 . بني يدي من كتب ابن احلاجب ما مل أقف عليه يف )6(
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    ،  ال طاقةَ لـك ـا     : أَي   )) ال يديِن ِبها لَك      ((: وإذا فَصلت فقُلْت     ((: وقولُه  
ـ  (( ،   ))  يدين (( يعين حذف النوِن من      ))  امتنع احلذْف  ))  وال أب فيها لك    ((  )) ات واإلثب

)) ِعند سيبويه  ((  ، ))  أَبا ((يعين إثبات األلِف يف     
)١(         نـيـه وبنيلُ بفْصال ي ؛ ألنَّ املضاف

 به اإلضافة ، فال يلزم من جواِز الفـصِل          )٣( وترتبط )٢(املضاِف إليه إال مبا يوافقُه يف معناه      
)) يوِنس)٤(وأجازمها((.باملوافِق جوازه بغِريه

  .كثري التوسع فيهىل أَنَّ اجلار مع اروراً إنظر)٥(

ـ        ، فإذا فُِصلَ بينها وبـين اـروِر         )) كَم   ((وِمما حيقِّق مذهب سيبويه أم يخِفضون ب
/  ب ١٣٣/ كَم ا    ((: ، ومن قال     كَم ا رجالً مصاباً   : ، فيقولون  باجلار واروِر نصبوا  

  )٦( .))   ال أَبا يوم اجلمعِة لك(( ، و ))يدي ا لك ال  ((: فض قال باخل ))رجٍل مصاٍب 
: يف حنـو    ) ٨( كما   )٧(واحتج يوِنس بأَنَّ الكالم ال يستغين عن هذا اجلار وارور           

   .)) كَم ا رجٍل((

                                                 
  . ٢٧٩ / ٢ ، وانظر رأي سيبويه يف الكتاب ١١٤ املفصل ص  )1(
 .  يعين الالم  )2(
 .  )) ويرتبط ((  : يف األصل  )3(
 . يف حال الفصل باجلار وارور  )) أبا ((  وإثبات األلف يف  ، ))يدين ((   يعين حذف النون من )4(
  يف  النـونِ   من إثباتِ  د ب ، مل يكن  )) ال غالمني ظريفني لك     ((   :  وإذا قلت  ((  :ومتام نصه    .١١٤ املفصل ص     )5(

رأي يونس ـ كما ذكر سيبويه وأوضحه السريايف ـ جواز الفصل بني املضاف واملضاف   و. )) الصفة واملوصوف

؛  )) ي ا لك  ال يد  ((  :إليه بالظرف أو ما جرى جمراه من جار وجمرور ، إذا كان الظرف ناقصاً ال يتم به الكالم حنو                    

 وشرح  ،) هارون(  ٢٨١ – ٢٨٠كتاب سيبويه   انظر  . يف هذا املكان ال يتم به الكالم ؛ ألنه ليس خرباً             )) ا ((  ألن

  . ١٠٨ / ٢ابن يعيش 
  . ٢٨٠ / ٢ انظر كتاب سيبويه  )6(
 .  )) ي ا لكال يد ((  يف )) ا ((   أي )7(
واحتج يونس بأن الكالم ال يستغين عن هـذا          ((  : الشارح    وقولُ . )) كم ا رجلٍ   ((  :كما ال يستغين يف حنو      :  أي    )8(

بأن الكالم اليستغين ـذا اجلـار واـرور ،          ((  اليطابق ماحكى سيبويه عن يونس من أنه حيتج         ،   )) واروراجلار  

 بـه   الكالمتم يالّ به أ الفصلُ يف اجلار وارور الذي يصح   يونس شترطُ بني القولني أنه على ما حكى سيبويه ي        والفرق

مل يتم الكالم ، فالنظر هنا إىل عدم متام  ))  مصاٍبكما ا رجٍل ((  يف   ))اكم  ((  :عند الوقوف عليه ، كما لو قلت 

دونـه ؛  جلار وارور أن ال يتم الكالم بالكالم عند االقتصار على اجلار وارور ، وعلى ما ذكر الشارح يشترط يف ا           

ر واـرور ،    ام املعىن يف حال حذف اجلا     مل يتم الكالم ، والنظر هنا إىل عدم مت         ))  مصابٍ كم رجلٍ  ((  :أي لو قلت    

 . خرفهو احتجاج من وجه آ
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 إذا فـصلت    يف القبح واحد  ) ١(ما يستغين عنه الكالم وما ال يستغين        :  قال سيبويه 

  ))  كَم ا رجـٍل مـصابٍ      (( )٣(واحٍد منهما بين اجلار وارور ، أَال ترى أنه قَبح         ) ٢(بكُلِّ

 عنه الكالم حلسن يف الـذي       ، ولو حسن يف الذي ال يستغين       ))  رب فيها رجلٍ   ((كقُبِح  

ن العامِل واملعمـول مبـا    لَ فيه بي  ِص كُلَّ مكاٍن حسن لك أنْ تف      ، كما أَنَّ  )٤(يستغين عنه ال

                عليـه الـسكوت حقـبفِصلَ فيه بينهما مبا يلك أن ت نحس ، عليه السكوت نحسي  ،

))  إنَّ فيها زيداً قائماً    (( و   ، ))  إنَّ ا زيداً مصاب    ((: كقولك  
كان ـا زيـد      ((و  ،   )٥( 

 بين الذي يحسن عليـه الـسكوت    وإنما يفْرق، ))  كان فيها زيد مصاباً  (( و   ، )) مصاباً

وإثبـات النـوِن يف     : )٧(قال )٦( .وبين الذي ال يحسن عليه السكوت يف موضٍع غِري ذا         

  .الفَصِل قولُ اخلليل

    ٨(مث إنه ذَكر(       لسيبويه فيها يونس مسألةً وافق )املـضاِف ،       )٩ نيوهو إذا فُِصلَ ب    

  فيِجب إثبات النوِن يف الصفِة       )) ال غالمني ظريفني لك      ((: لظَّرِف حنو    بغيِر ا  ))  لََك  ((و  

  .واملوصوِف مجيعاً

                                                 
 .  )) الذي يستغين به الكالم وما ال يستغين به ((  ) :هارون  ( ٢٨٠ / ٢ يف كتاب سيبويه  )1(

 . ، وصوابه من كتاب سيبويه )) يف كل ((   يف األصل )2(

 . ))  أقبح ((  يف األصل )3(

 . ))  ي ال يستغين به الكالم حلسن بالذي يستغين بهذفلو حسن بال (( ) :هارون  ( ٢٨١ / ٢يف كتاب سيبويه  )4(

   وكالمها جائز ، النصب على احلال ، والرفع على اخلـرب             . )) فيها زيداً قائم   إنَّ ((  )هارون   ( ٢٨١ / ٢ يف الكتاب     )5(

 . ٢/١٣٢انظر الكتاب . ))قائم ((متعلق بـ )) فيها ((و

  . ٢٨١ / ٢ب  الكتا )6(

 . ٢/٢٨١يعين سيبويه يف الكتاب  )7(

   . الصفحة السابقة ه يف نص يعين الزخمشري ، راجع  )8(

 ، وألن يونس متقدم على سيبويه ،         بنفسه متعٍد )) وافق ((  ؛ ألن  ))  سيبويه وافق فيها يونس   ((  : كان األوىل أن يقول       )9(

   .٢٩١- ٢/٢٩٠الكتاب وانظر رأي سيبويه يف . بل هو شيخه 
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   املضاِف إليه بالصفةِ          : فإنْ قلت نيه وبنيِل فللفصِل بثبوِتها يف اَألو هجا وأَم   فِلم ، 

  .؟ ذْفُها من الصفَِةلَم يجز ح

  لْ   : قلتدخوِفها     )) ال   (( عليها   ألنَّ الصفةَ مل توصلْ على مب   ،   حذَفونُ إمنا توالن

   .)) ال((من املنِفي بـ 

 فِةفهالّ: فإنْ قلتخوِلها على الصِرتلَةَ دخولُها على املوصوِف ملَ دزفإنَّ   ن ،

رجلَ  ال ((: ، وِمن ثَم بِني الصفةُ مع املوصوِف يف  الصفةَ واملوصوف كشيٍء واحٍد

 ، كما ، وساغَ دخولُ الفاِء يف خبِر املبتدأ لكونه موصوفاً باملوصول )) ظريف عندك

 ?ö≅è% ¨βÎ) |Nöθyϑø9$# “Ï%©!$# šχρ”Ïs  ﴿ : تعاىل/  أ١٣٤/ِله  هو عني املوصوِل يف قَولوكان املبتدأُ
çµ÷ΖÏΒ …çµ¯ΡÎ*sù öΝà6‹É)≈n=ãΒ  ﴾)١ (.  

 قلت :وقليلةٌ قياِسةٌ خارجةٌ عن الهذه لُغ ،تفيها ، فال ي فرفيها  ص عبتلْ يب ،

  . موارد االستعمال

 أنه يلزم من نفِْي املوصوِف نفـي       ) ٣( اُألوىل   واملسألِة) ٢(  هذه املسألةِ   بني قرمث الفَ 

افِة املوصوِف إىل  ، وال يلزم من جواِز إض      زال مرتلةَ شيٍء واحٍد وبِنيا    ـ، فال جرم تن    ِصفَِته

، على أَنَّ الِبناَء إمنا سرى على الـصفِة بواسـطِة التبعيـِة              شيٍء جواز إضافِة الصفة إليه    

. ، واحلذف مل يثبت يف املوصوِف ها هنا ، فكيف تتبعه الـصفةُ يف ذلـك؟                للموصوف

ر املوصوف  فتارةً يذْكَ ،   إال ِصفةً    ))  الذي ((أَنه ال يقع     )٤(والفرق بينها وبني املسألِة الثانيِة      

، فلـو    ةً إىل وصِف املعارِف باجلُملِ    لَوِضع صِ : ) ٥( ؛ ولذلك يقال   ، وتارةً يحذف   معه

                                                 
 . من سورة اجلمعة٨ من اآلية  )1(

 .  )) ال غالمني ظريفني لك (( : يعين  )2(

  .  ))  عندك ظريفال رجلَ (( : يعين  )3(

  . يعين مسألة دخول الفاء يف خرب املبتدأ لكونه موصوفاً باملوصول )4(

 .  )) يقول ((  : يف األصل  )5(
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، واملـراد    امتنع دخولُ الفاِء مع وجوِد املوصوِف المتنع مع فَقِْده ؛ ألنه يف تقديِر اإلرادة             

،  ه فِلقُوِة اقتضائه املوصوف   تي، وإنْ سلِّم ِسرا   كمها إىل املوصوف    ، فلم يسِر ح    كالثابِت

ملوصـولُ  وا، ، فإذا ذُكر معه كان يف حكـِم املـستغنى عنـه            أو لكثرِة استقالِله دونه   

  . هنكاملستِقلِّ دو

  ]  املفرد))ال (( صفة اسم [ :فصل 

ال رجلَ  :  معه على الفتح كقولك      نىأن تب : أحدمها  : ويف ِصفَِة املفرِد وجهان      ((

))ظريف فيها 
  . قد تقدم تعليلُه.)١(

ال رجـلَ   : كقولك  ،  أن تعرب حممولةً على لَفِْظه أو محلِّه        :  والثاين   ((: وقولُه  

ظريفاً فيها ، أو ظريف ((
)٢(  فاإلعراب)٣ (هو األكثر.  

) ال(، مث تدخلُ عليهما      تركَّب مع املوصوف  إنَّ الصفةَ أَوالً    : ) ٤(وقد قال النحاةُ    

ج وإنما صاروا إىل ذلك لئال تمز     .  ي فتعملُ يف محلِّه ال لفِظه     فتكونُ قد دخلت على مبنِ    

إنَّ الفتحةَ يف الصفِة إعراب كَراهةَ أن تمزج ثالثـةُ          : قيل  /  ب ١٣٤/وقد  .  ثالثةُ أشياءَ 

  . املوصوف مبين ال معربوهذا تفريع على أَنَّ. أشياَء

، وقـد تقـدم نظـريه يف         وجيوز احلملُ على اللَّفِظ لكوِن حركِة البناِء عارضةً       

 والرفع هنا   )٦(، فإنَّ النصب هنا كالرفِع ثَم        ، وإنْ وقَع التعاكس يف احمللِّ واللَّفظِ      )٥(النداِء

                                                 
 . ١١٤ املفصل ص  )1(

 .١١٤  املفصل ص  )2(

 .)) واإلعراب  ((:وىل أن يقول اَأل )3(

  .  ١٠٨ / ٢، وشرح ابن يعيش  ٦٠١ / ١ انظر النكت لألعالم  )4(

  . ٤٠انظر ص   . )) الظريفيا زيد ((  : وهو قولك  )5(

 محالً ))  الطويلُ يا زيد  ((  ة يف  رفع الصف  محالً على اللفظ ، كما أنَّ      ))  ظريفاً فيها  ال رجلَ  ((   يعين أن نصب الصفة يف      )6(

 . على اللفظ 
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   ١(كالنصِب ثَم (    لُ على احملاحلَم ثُم ،  لِّ هو القياس)ما ساغَ احلملُ على اللَّفِظ نظـراً       )٢وإن،

  .إىل أنَّ احلركةَ عارضةٌ عروض حركة اإلعراِب

)) فإنْ فَصلْت بينهما أَعربت ((:وقوله
)٣(.  

 نيفِة واملوصوفِ  يعين بلِ    ألنَّ بناَء    ؛  الصزنهما مرتلـةَ   الصفِة مع املوصوف كان ِلت

ه علـى   وأَطلق اإلعراب ليعرف أَن   . عين اإلعراب   فَصلُ ينايف ذلك ، فت     وال ، شيٍء واحدٍ 

  .مِل على اللَّفِظ واحمللِّ الوجهني السابقني من احل

))وليس يف الصِّفِة الزائدِة عليها إال اإلعراب       ((: وقولُه  
هم ؛ ألنه ليس يف لُغـتِ     )٤(

  .حداً امساً وامزج ثالثِة أمساٍء وصريورتها 

 : كقولـك ،  يف اإلعراِب والبناِء    ،  وىل فعلَى ما تقدم من التفصيِل       وأما الصفةُ األُ  

  .)٥(رجلَ ظريف طويلٌال

: راب والبناُء ، وذلك قولُـك       وإنْ كررت املنفي جاز يف الثاين اإلع       (( : وقولُه

نه إعادةُ اللَّفِظ ، فهو من قَبيِل التأكيِد اللَّفظي ،           أما البناُء فأل   )٦( .))ه  برشماَء ماًء بارداً أَ   ال

  .أو ألنه مِزج مع اَألوِل كما متُزج الصفةُ مع املوصوِف ، أو أنه بدلٌ 

ف الشيُء بنفِْسه ، هذا مـع       وهو ضعيف ؛ إذ كيف يوص     . )٧(فَِةعلى الص : وقيل  

    صفَةً ، ومـن شـبهه  )) رأيت رجالً رجالً (( :حنوأنه جامد ، ولو كان هذا صفةً لكان        

                                                 
ضعهما رفع على االبتـداء ، كمـا أن   مع امسها ، فمو) ال  (   محالً على حملِّ   ))  ظريف ال رجلَ  ((  : يعين أن الرفع يف       )1(

يفالنصب   )) محالً على حملِّ ))  الطويلَيا زيدى  املناد . 

)2( اسم الصفة محالً على حمل يعين نصب)) ال(( . 

 . ١١٤ص  املفصل )3(

 . ١١٤ املفصل ص )4(

: ولك يف الثاين وجهان     .  أو اإلعراب بالنصب أو الرفع       ، البناء على الفتح   :  أوجهٍ  ثالثةُ ِل يف الوصف األو   كلَ : أي) 5(

١٠٩ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣٦٧ / ٤ ، واملقتضب ٢٨٩ / ٢انظر كتاب سيبويه .  بالنصب أو الرفع اإلعراب .  

  . ١١٤ املفصل ص  )6(

 . ٢/١٠٩ للمفصل وتبعه ابن يعيش يف شرحه ، ٢/٢٨٩قاله سيبويه يف كتابه )7(
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 ، إذ الثاين يفيد معىن يف املتبوع على اجلملة        ؛ طَِلبع فقد غَ  تمن أَ  يف)١( )) باٍب ساٍج    ((ِبـ

  .)٢(وإن كان جامداً

عـه  فلذلك جـاز رف    ، فجاز فيه ما جاز فيها    ،  وأَما اإلعراب فألنه تابع كالصفِة      

  .على اللَّفِظ ، ونصبه محالً على احمللِّ/أ١٣٥/محالً

 الثـاين  ))  ماء((وجب إعراب الصفِة ، و  ))ال ماَء ماًء بارداً  (( :  قلت تفْص و فإنْ

 .على ما كان عليه من البناء واإلعراب 

  . الثاين  ))ماًء  ((يعين ) ٣( ))وإنْ شئت مل تنوِّنْ  ((: قولُه و

  ] على امسها املعطوِفمكْح[: فصل 

)) وحكْم املعطوِف حكْم الصِّفِة إالّ ِيف البناِء ((
)٤(  

ـ               : يعين   عجا أنْ يه إمالبناُء ؛ ألن ما امتنعِملَ على اللَّفِظ واحمللِّ ، وإنحأن ت لَ لَك

 ، وقد قدمت أنها ال تعمـلُ          مضمرةً  )) ال ((، أو تاِبعاً ؛ وعلى اَألوِل يلزم عملُ         مستِقالًّ  

                                                 
فأنت يف االسم    ))  بارداً  ماءَ ال ماءَ  ((  : االسم املنفي حنو قولك      رتفإن كر  ((   :١٠٩ / ٢ قال ابن يعيش يف شرحه        )1(

  ، وببـابٍ   ٍر آج مررت حبائطٍ  : لوا كما قا  ، ألنك جعلته وصفاً   ؛ ت مل تنونه  وإن شئ  ، إن شئت نونته   ، الثاين باخليار 

  . ))  ساٍج

  اجوالس :سوج(اللسان .  أخضر هو طيلسانٌ: الطيلسان الضخم الغليظ ، وقيل : اج خشب جيلب من اهلند ، والس .( 

تقول اً ، والك خز حديداً ، وهذا سرجكمذا خاته :  أن تقولَديج: كان سيبويه يقول  ((   :٢٧٢ / ٣ يف املقتضب    )2(

 ويف اللـسان  ، ١/٣٩٦وانظر كتاب سـيبويه      .))  البدلَ  تريد إال أنْ  ، هاًكر إال مست  ،  حديد هذا خامتٌ  : على النعت 

  :  الشاعر  وقولُ(( : )سوج(

  ها وعور العيوِن صحيحاته            سواٌءلماِت يف ظُ الناس تقولُوليٍل

  ـأنَّ لنا منه بيوتاً حصينةً            مسوحاً أعاليها وساجاً كُسورهاك

  إمنا نعتباالمسني ألنه ص يمها يف معىن الصفة ، كأنه قال ر :مسوةًدكُةً أعاليها خمضر ها سور . 

  . ١١٤املفصل ص )  3(

   . ١١٤املفصل ص  )4(
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يلزم البناُء مع الفصل حبرِف العطِف املؤِذِن باملُغايرِة ، فَلَم          )١(حينئٍذ  وأَما تابعاً ف   . مضمرةً

    إالَّ اإلعراب قبا على اللفظ أو احملل ؛ ألنه        ،  يفِة الثانية يف قولك    إمكالص ال رجلَ   ((: تابع 

   .صب يف املعطوِف أجود من الرفِعإنَّ الن: وقد قيل   ،))ظريف كرمي يف الدار 

  ]من الطويل:[بِن ِكنانةَ)٢( رجلٌ ِمن بين عبِد مناةقال

  إذا هو باِْد ارتدى وتأزرا                   )٣(ال أَب وابناً ِمثْلُ مروانَ وابِنِه 

      طْفاً على اللَّفظ ؛ ألنَّ املعطوفع بطِْف ثالثـةُ       فنصالع فرعليه وح واملعطوف 

  .أشياَء ؛ فال تجعلُ امساً واحداً 

له ) ٤(وجعلَهما ِلِشدِة مجِدمها كالالَِّبسينِ   ،   ِلِكن احلكَِم وابنه عبد امل    مدح مروانَ ب  

  .ِلِعلِْم الساِمع اختصاراً ،  وهو عنهما  على أَحِدمهاييِن به ؛ وجعلَ اخلربـمرتِدال

  ]من الكامل:[ رواه سيبويه ما  يف)٥( رجلٌ من مذِْحٍج وقال

كُمرمهذا لَعغِب الص ارعِه              ِنييل إنْ كان ذاك ال أُم٦( وال أَب(  

  )٧(. بِن ضمرةَةَإنه لضمر: وقيل 

                                                 
  .)) وحينئذ((   يف األصل )1(

 ختلـيص  :  هـذه النـسبةَ    راجع اليت ذكرت  مـ ومن ال   .٣١٢وصوابه من اية األرب ص       ، )) مناف ((  صليف األ  )2(

   . ١٣٣ / ٢ ، والتصريح ١٤٣ البن هشام ص الشواهِد

 .  ، نقالً عن شرح شواهد الكشاف ، وليس يف ديوان الفرزدق٤٧٦ / ٢ذكره الشنقيطي يف الدرر . للفرزدق:وقيل  

 ،  ١٢٠ / ١ للفـراء     القـرآن   ، ومعـاين   ٢/٢٨٥وقد ورد البيت بال نسبة يف كتـاب سـيبويه            ،١١٤ص املفصل )3(

 . ٤/٣٧٢واملقتضب

 .  )) كالالبني ((  :يف األصل  )4(

  . ١١٠ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٣٤٧ ، والتحصيل ص ٢٩٢ / ٢وردت هذه النسبة يف كتاب سيبويه  )5(

سبته على األوجه اليت ذكرها الشارح ، وقد ورد بال نـسبة يف معـاين               وهذا البيت اختلف يف ن     . ١١٥املفصل ص    )6(

  . ٨٠٤ / ٢ ، واملقتصد يف شرح اإليضاح ٩٩ ، واللمع ص ٣٧١ / ٤ ، واملقتضب ١٢١ / ١القرآن للفراء 

 . ٢/٣٨واخلزانة . ٤٠٥واهد البن هشام ص      ، وختليص الش   ٩٨٦ / ٢انظر يف هذه النسبة شرح اجلمل البن خروف          )7(

  . ٣٨ / ٢ ، واخلزانة ٥٨٣ / ٢طبقات الفحول يف انظر ترمجته .  شاعر جاهلي من بين متيم ةَرم ض بنةُرمضو
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  )١(.ِم خبمسمئة عاٍم  قَبلَ اإلسالهذا البيت مقولٌ: وقال ابن األعرايب 

 ، وهو أَولُ من قال    )٣(ِثالغو/ب١٣٥/لعمِرو بنِ  : ،وقيلَ)٢(لزرافةَ الباهلي   : وقيل  

  )  ٤(.همام بِن أِيب جساٍسِل: وقيل  .يئ الشعر من بين ط

  :وهو من قطعٍة منها 

  ـــبنفأنا البعيد اَألجم ت   وأَِمن إذا استغنيتم            هلْ يف القَضيِة أَنْ

       وإذا يحاس احلَيس يدعى جندبريهةٌ أُدعى هلـا          وإذا تكونُ كَ

   على تلك القَضيِة أَعجـب     فيكُمتلك قَضيةً وإقامــيت          عجباً ل

  كُمرمِنـه        هذا لَعيِبع غـاريل  الص ال أُم       ٥(إنْ كـان ذاك وال أَب(  

وكانت تؤِثر عليـه أخـاه      ،  إنَّ قائلَ ذلك كان يِحب أُمه ويخدمها         : وقد قيل 

  : )٧(ىووير. )٦(جندباً

 غاركُم الصهذا جلَد.....................                  ......  

 نا أبو اَألِب ، واجلَدوهو ه :ةُ ، واجلَدظَماحلَظُّ  : الع.  
                                                 

  . ٣٢٧انظر احللل البن السيد ص  )1(

ومل خيلق   ((  :قال الغندجاين معلقاً على هذه النسبة        . ٢٧١ / ١انظر هذه النسبة يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف           )2(

 .  ٥٥ األديب ص فرحة. ))زرافة زرافة ، بلى يف بين أسٍد شاعر يقال له  يف باهلة من امسه اهللا

 قال الشعر من قبيلة طيئ بعد       نطون طيئ ، وهو أول م      أبو ب  ِثوو بن الغ   ، وعمر  ٣٨ / ٢انظر هذه النسبة يف اخلزانة       )3(

ج٥٧ – ٥٥ ، وفرحة األديب ٤٠١ – ٤٠٠ب ص انظر يف ترمجته مجهرة أنساب العر. على طيئ ه األد .  

  . ٤٠٥ ، وختليص الشواهد ص ٢٠٩ ، وشرح شواهد اإليضاح ص ٣٢٧ل ص انظر هذه النسبة يف احلل )4(

  . ١٦٨ ، ٣٨ / ٢انظر اخلزانة . يب لَ كُ مرة قاتِل بِناِسسو جخ ، أةَر مام هو ابنومهَّ  

 ، وشرح شـواهد اإليـضاح       ٣٢٧ ، واحللل ص     ٢٧٢ – ٢٧١ / ٢السريايف  األبيات يف شرح أبيات سيبويه البن        )5(

 . ٣٨ / ٢واخلزانة  ، ٢١٠– ٢٠٩ص

  . ٢١١انظر التحصيل ص  )6(

 ،  ٩٨٦ / ٢ ، وشرح اجلمل البن خروف       ٢١٠ ، وشرح شواهد اإليضاح ص       ٣٢٧انظر هذه الرواية يف احللل ص        )7(

  :وقد وردت الرواية فيها هكذا 

هذا وجكُدام لصغبعينه              ار ............................. 
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كأنـه  ،  وجواب الشرِط حمذوف     ، تامةٌ )) كان((و ، نْ رِضيت ال أُم يل إ   : مث قال   

  .فإنْ رضيت بذاك انتفيت من آبائي  : قال

:  مقام السني ، ونظـريه     ))  إذا ((وقامت   ، مخفَّفَةٌ مفتوحةٌ )٢(هنا ))  أَنْ ((: )١(وقيل  

﴿    كُملَيلَ عزن قَداتِِ     وآي متِمعاِب أَنْ ِإذَا س٣(.﴾   اللَّهِ ِفي الِْكت(     ظَـرإذْ  ؛  وفيه ن)) ْيف  )) أَن 

  .حالٌ )٤( ))قَِضيةً ((و . اآليِة مفَسرةٌ ال مخفَّفَةٌ

 ِن ورفعاالب فْعر ِويٍل  ِمثْ((وقد ر((
   : يف قوله )٥(

  )٦(.........................      فال أَب وابناً مثلُ مروانَ وابِنِه        

ال غـالم لـك      :  ال غري ، كقولـك     نْ تعرف فاحلملُ على احمللِّ    وإ (( :وقولُه  

  والالعباس((
 ال زيد يف الداِر     (( :كما جيب يف نحوِ   ،   وجب رفْعه     ألنه ِإنْ جِعلَ مستِقالًّ    )٧(

   وال عمرو(( ،     ًعابِعلَ تفإنْ ج         يف قوِلك بصذلك ؛ ألنَّ الن بجو: ))]  َـلجوال  )٨ (]ال ر 

، فجِعلَ املعطوف كأَنَّ حرف النفْي        إلجراِء حركِة البناِء مجرى حركِة اإلعرابِ      )) امرأةً

في  الن  ، واملعرفةُ لو باشرها حرف     ، وحرك مبا يحرك به لو باشره حرف النفْيِ         قد باشره 

  .؟ مرفوعةً فكيف إذا جرت تابعةً/  أ١٣٦/ لَما كانت إال 

                                                 
  . ٥١٤ / ١القائل هو اخلوارزمي يف التخمري  )1(
  : يف قوله  )2(

 ............................ إذا استغنيتم                هل يف القضية أنْ
 .  من سورة النساء ١٤٠من اآلية  )3(
  : يف قوله  )4(

  .......                    ............................ضيةًعجباً لتلك ق
 )) مثل((  وقد روي رفع االبن هاهنا بالعطف على املوضع ، ورفع            ((   :١١٠ / ٢للمفصل  قال ابن يعيش يف شرحه       )5(

 .  )) على النعت أو اخلرب
 .  ٤٤١تقدم ص  )6(
  . ١١٦ املفصل ص )7(
الثانية وإلغاؤها ؛ فإن     )) ال ((  ويف هذا املثال جيوز إعمال    .  فالتعليل منقول عنه   ٣٩١ / ١جب  تتمة من إيضاح ابن احلا     )8(

 وال  ال رجلَ :  اللفظ بالتنوين فتقول     احلمل على بعدها   ما أعملتها بنيت ما بعدها على الفتح ، وإن ألغيتها كان لك يف           
 . ٩٨٥ / ٢ البن خروف لح اجلمانظر شر.   وال امرأةٌال رجلَ:  ، وعلى املوضع فتقول امرأةً
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     نيه وبنيب ا الفرقواحلارثُ واحلارثَ    ((وأَم يا زيد  ((       داِءيف باِب الن مفقد تقد )١(. 

  .  زائدةٌ لتأكيِد النفِْي ال مستقلَّةٌ ، وإال لوجب التكرير)) وال العباس ((:  يف )) ال ((و 

  ] ررِّإذا كُ ))ال (( دعحكم ما ب[ : فصل 

))      ه إذا كُرِّرفْعر فَ  ﴿: قال تعاىل   ،   وجيوزثٌفَالَ ر  وقالَ فُسوقـال    )٢(  ﴾    و  :

نفـي مـن     إذا كُرر النفْي وامل    )٤(مراده أَنه جيوز رفْع املنفي      . )٣(﴾ خلَّةٌ ال  بيع ِفيِه و   ال﴿

  ه محيثُ إنِفيالً         نأو االسِم املنفي تكرير ه أرادأَن مهوتمـن         ، فال ي الرفـع وإمنا جـاز ،

 وليس يف هذا حـرف      )) أَرجلٌ يف الداِر أَم امرأةٌ ؟        ((: لكوِنه يف تقدير جواِب     ؛  التكريِر  

    اإلعراب نيعفت ، ه اجلوابنمضتى   ينب نوم ،    ه يف جرقالَ     قَد نـٍل أَم     ((: واِب مرج أَِمن 

   .)) امرأٍة يف الدار؟

   فقولُه  : فإنْ قلت :))      ره إذا كُررفع بدوِن التكريـرِ       ))وجيوز وزجه ال يمؤِذنٌ أن  ،

  )) أرجلٌ يف الـدار؟      ((: جواباً ملن قال     )) ال رجلَ يف الداِر      ((:  قُدر   وهالّ.  الرفع: أعين  

  . ع ليطابق اجلواب السؤالَفيرف

ذلك    : قلت م   ((جوابععلى أَنَّ يف هـذه     ،   فال حاجةَ إىل هذا      ، )) ال   (( أو   )) ن

  .)  ٥(املسألِة كالماً سيأيت 

                                                 
  . ٤٢انظر ص  )1(

. مر ، ورويت عن عاصم يف بعض الطرق       قرأ بالرفع أبو جعفر ، وابن كثري ، وأبو ع         .  من سورة البقرة     ١٩٧من اآلية    )2(

  . ٢/٢٨١البحر احمليط   ، و٢٤١ / ١الكشاف انظر 

 .  من سورة البقرة٢٥٤من اآلية  )3(

 . ٣٩٢ / ١انظر إيضاح ابن احلاجب . يف األول والثاين )  )ال ((  ما بعد: أي  )4(

  . يف الدار ؟أرجلٌ:  حنو ٍر عن غري مكرجيب اشترط التكرير مع جواز أن تمِل :فإن قلت ((  : أ ٤٩يف غاية احملصل ق  )5(

  قلت : ال ((  أو )) نعم ((   ذلك جواب ((  .    ولقائل أن يقول : اجلواب متنع كونُ ال ي ))   تكـونَ  أنْ )) ال ((  أو )) نعم  

ـ هةُ للجنس ، ال املشب    النافيةُ))  ال(( َّ   أن نةٌ معي  فيه قرينةٌ  التكرار: فالوجه أن يقال  .  للجنس النافيةَ تقرر وقد  ،   )) ليس (( ب

ـ ، وأن املشب  أن النافية للجنس لالستغراق    )) ال ((التكرير يدل على أن   يعين أن   .  )) قفالتكرير فارِ ،   ةٌلَحمتِم )) ليس(( هة ب

 .، وليس األمر كذلك مع عدم التكرير  مابعدها للداللة على ذلك ، ولذا جاز الرفع  بناُءملز، لذا ال ي للجنس النافيةُ
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 أو معرفةً وجب الرفع والتكريـر ،  ))ال (( فإنْ جاَء مفصوالً بينه وبين  ((: وقولُه  

 لٌ وال: كقوِلكامرأةٌال فيها رج   فيها وال عمرو ١(.))، وال زيد(  

، وألنَّ البناَء إنما كان فيما إذا وقَعـت النكـرةُ يف             أما مع الفصِل فِلتعذُِّر البناءِ    

، ومع الفاصـِل يـضعف       مزجـ، فيقْوى ال   مرتبِتها من التقدِمي ليباشرها حرف النفيِ     

وأَما إذا كـان    .   فألنه جواب ملكررٍ    ، وأَما وجوب التكريرِ    اامتزاجها بكُلِّ واحٍد منهم   

 م    /  ب ١٣٦/معرفةً فوجوب٢(رفِعه قد تقد(       ًتكريِره فكذلك أيضا ا وجوبوأم ،)أو   )٣ ، 

 النكرةُ اليت تشِعر بالتعـدِد ،       )٤(، وإذا تعذَّرت      أَنْ تدخلَ على النكراتِ    ))ال ((ألنَّ أصلَ   

،  ي مبا فيه تكرير ـ وإنْ فات تنكريه ـ ليكونَ كالقاضي من حقِّها يف أَصِل وضـِعها   أُِت

  .فإنَّ يف التعداِد شعوراً بتنكٍري

))ال نولُك أَنْ تفْعلَ كَذَا       ((: وقولُه  
إنه جيب مع املعرفـِة      : أورده نقْضاً لقوِله  )  ٥(

الته كال    كراربأَن ى    ، وأجاباملعن ملحوظٌ فيه جانب نبغي لـك   : ، ومعناه    مال ((و. ال ي ((  

       هلا التكرير على الفعِل ال جيب خلتلَ كذا   : ، وقد قالوا     إذا دفْعأَنْ ت ولُكمبعـىن     ن ، :

:     بل فاِعلُ فعٍل مـضمٍر تقـديره         ، إنه ليس من هذا الباب     : )٦( وقيل   . ينبغي لك ذلك  

  وِحلُّ نلَ كذا   ال يفْعأَنْ ت يف األصِل لِـ      لُك ردصوهو م ،))    إذا أعطاه ، وهـو    )) نالَه ينولُه 

  .اً للمفعوِلمبِني، ال أُعطيت أَنْ تفْعلَ كذا :  ، واملعىن )٧(من إضافِة املصدِر إىل املفعوِل 

                                                 
    .  ١١٦املفصل ص  )1(

 .  ٤٤٣ ، ٤٢٥ انظر ص ال تعمل يف معرفة )) ال (( وهو أن )2(

 . رركَم ِلألنه جواب: أي  )3(

  . ٣٩٣ /١، وصوابه من إيضاح ابن احلاجب  )) تعددت (( يف األصل )4(

 فعـلَ ال ينبغي لك أن ت     :  موضع  موضوع كالم ))  كذا لَعفْ ت نْ أَ كلُوال ن  (( :هم  وقولُ((   :ه  ص، ون ١١٦املفصل ص  )5(

 .  )) كذا

 . ٥١٧ – ٥١٦ / ١القائل هو اخلوارزمي يف التخمري  )6(

ـ          أعطاك: أي   ))  كذا  اهللاُ كنالَ ((  من )) كلُون  (( يعين أن  )7( يف )) إعطـاؤك (( ، فهو من إضافة املصدر إىل مفعوله ، كـ

 ). نول(وانظر اللسان .  ثوباً  فالنٌ أعطاكين أنْسر: ، واألصل  )) ك ثوباًين إعطاؤرس (( :قولك 
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  )) ال سالم عليك     ((: ا  ؛ ولذلك قالو   واَألولُ أوجه ؛ ألنَّ املصدر يِحلُّ محلَّ الِفعلِ       

  .ال أُسلِّم عليك: من غِري تكريٍر ؛ ألنه يف موضِع 

للضحاِك : ، وقيلَ )١(ما أَورده سيبويه  ؛ يف وهو رجلٌ من بين سلُوٍل ـ  وأَما قولُه

  ]من الطويل : [ـ )٣(ني بن املنذِر ، واملقولُ فيه الشعر احلُض الرقاشي)٢(بِن هناٍم 

  )٤(حياتك ال نفْع وموتك فاِجع               وأنت امرؤ ِمنا خِلقْت ِلغيِرنا

على ما كان ِموأنت نكابن ح ٍةر           ماِنع مى به اخلَصضرا يِلم ٥(أَِبي(  

ضرَر ، ولكـن اكتفـى      ال نفْع وال    :  غري تكريٍر ضرورةً ، ومراده       فإنما رفَع من  

املعىن أنه إذا كان فاجعاً كان ضرراً ، وإذاكان ضرراً كان حياته نفعاً ،      : وقيل  . بأحدمها  

  . )) حياتك ال ترجى ((: )٦( ويروى/ أ ١٣٧. /حياتك ال نفْع و ال غري نفٍع : قال ] كأنه[

  وإ       : يريد ، ِبك نتِفعشريتِنا وال نمن ع كإن        فـاِجع كتونا ، ومغَري ِبك نتِفعما ين

  . ِلشفَقَِة القَرابِة ، وِلما يف حياِتك لَنا من الشرف 

 مبعىن أَنك كرمي ، يعين أنك على ما ِقيلَ من ترك معاملَِتـك لنـا                )) ابن حرٍة    ((و  

، باجلميِل كرمي ، ميى الذُّلَّ والضنا تأب٧ (لَ وأَنْ ي( كِمن  .  

                                                 
  . ٣٠٥ / ٢الكتاب   )1(
 ، وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريـف         ٣٥٠ – ٣٤٩ص  البن دريد   من االشتقاق   وصوابه   )) مهام( يف األصل     )2(

نـة   ، واخلزا  ٥١٨ / ١ والـتخمري     ، ٤٣٢ / ٢ت سيبويه البن السريايف      ، وانظر يف هذه النسبة شرح أبيا       ٤٠٥ص  
انظـر  . إسالمي  ام شاعر   ن ه  بن اكحوالض. ١١٦د الطائي يف محاسة البحتري ص       ونسب إىل أيب زبي    . ٣٧ –٤/٣٦

  . ٣٤٩االشتقاق ص 
)3(   هو حضين بن   قاشي ، من سادات ربيعة ، وكان صاحب راية أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه يوم صفني                   املنذر الر .

  . ٣٨ / ٤اخلزانة 
  . ١٤٨/  ١ ، ومهع اهلوامع ٣٦٠ / ٤ ، وقد تقدمت نسبة البيت ، وهو بال نسبة يف املقتضب ١١٦املفصل ص   )4(
  . ٣٧ / ٤ ، واخلزانة ٥١٨ / ١ ، والتخمري ٣٥٠البيت يف االشتقاق ص  )5(

  .  ٤٣٢ / ٠١انظر شرح أبيات سيبويه البن السريايف )  6(
  ٤٣٢ / ١وصوابه من شرح أبيات سيبويه البن السريايف    ، ))نال (( يف األصل )  7(
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  ] من الطويل  [ :وأما قولُ اآلخِر 

    )١( بكت جزعاً واسترجعت ثُم آذَنت        ركاِئبها أَنْ الَ إلينا رجوعها

 ومل يكـرر ،     )) رجوعها   ((فالضرورةُ فيه أنه فَصلَ ومل يكرر ، وأَتى باملَعِرفِة وهو           

 فاعـلٌ ،    )) رجوعهـا    ((:  وقيل   )٢( )) ضعيف ال يأيت إال يف الشعر        (( إنه: فِلذلك قال   

  . أَنْ ال يقَع : تقديره 

   . )٣( ))... قَضت وطَراً واسترجعت ((: صدر البيِت : وقيلَ 

 الظُّلـم مـؤِذنٌ     )٤(: ....  يدل على أنَّ الرجوع مل يقع كقولـك          )) اإليذانُ   ((و  

ـ ))ال((معِلم ِبه ، واألجود أَنْ يكونَ شبه        : باخلراب ، أي     : ه قال  ضرورةً ، وكأن   ))ليس(( ب

  . ليس إلينا رجوعها 

  إنا هللا وإنا إليه      ((: وصف أَّا فارقته فبكت واسترجعت ِلفراِقه ، وهو أا قالت           

  .  تركَبمجع ركُوبٍة ، وهي الراحلةُ : )) الركائب ((و  . ))راجعون 

: فقيـل لـه     . ؟ أزيد يف الدار  :   على أنه جواب من قالَ     )٥( أبو العباس املربد   ه وقد أجاز 

  . ال إلينا رجوعها : هل إلينا رجوعها ، فقال : ، كأنه قيل  فيها ، كذلك هاهنا زيدال

)) ال رجلٌ يف الدار   :  املربد   )٦( وقد أجاز  ((: وقولُ الشيِخ   
 من  )) رجل   (( برفع   )٧(

 من غَيِر تكريٍر ، ومها مسألتان ، ويـوِهم          )) ال زيد عندي     ((: غِري أنْ يكرر ، و أَنْ يقالَ        

                                                 
 ، واملقتـضب    ٢/٢٩٨بة يف الكتاب    والبيت بال نس  .  )) رجعت واست قضت وطراً  (( :وروايته   . ١١٧املفصل ص   )  1(

 . ٣٤ / ٤ ، واخلزانة ١١٢ / ٢ يعيش  ، وشرح ابن٣٦١/ ٤

  .   ١١٧املفصل ص )  2(

  . ١١٧كذا يف املفصل ص )  3(

 . هنا يف األصل كلمة مل أتبني معناها )  4(

  .   ٣٦٠ / ٤املقتضب )  5(

 .  )) أجازه (( : يف األصل )  6(

  . )) ال رجلٌ يف الدار ، وال زيد عندي: وقد أجاز املربد يف السعة أن يقالَ ((  : ه ونص . ١١٧املفصل )  7(
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كالمه أّما مسألةٌ واحدةٌ ، لكن محلَه على ذلك فَهم املراِد من سياِق كَالِمه ، ولو كان                 

  . ةٌ للضرورة كالماً واحداً لصح ِلوجوِد التكريِر ، والسعةُ مقاِبل

  ] إذا كُرِّرت ))ال (( أحكام ما بعد [: فصل 

))أن تفْتحهما : ستةُ أوجٍه   )  إال باهللا    ال حولَ وال قوةَ   (  ويف   (( 
على أن تكونَ    )١(

    .واحدٍة يف تقديِر االستقالِل ، وعِطفت إحدى اجلملتني على األخـرى            / ب١٣٧/كُلُّ

 ، فصار   )٣(على ما تقدم يف املعطوِف على املنِفي        )٢( ))، وأَنْ ترفعه     وأَنْ تنِصب الثاينَ     ((

)) وأًنْ ترفعهمـا     (( .يف الثاين ثالثةُ أوجٍه مع كوِن األوِل مبنياً على الفـتح            
علـى   )٤ (

))وأَنْ ترفع األَّولَ    ((.)٥(تقدمما
ـ  ،  يعين مع بناِء الثاين على الفتح     )٦( جو ثُمـ  ه فْعه مـن   ر 

جهنيو :  

  .  وقد تقدم يف بابه )) ليس (( مبعىن )) ال ((أحدمها أَنْ تكونَ 

  .  يف جتويِز الرفع من غري تكرير )٧(أن تكون على رأي أيب العباس : والثاين 

 هذا هو الوجه الثالثُ من هذه الوجـوِه ؛ِ ألنَّ           )٨( )) وأَنْ تعكس هذا     ((: وقوله  

))  وقَع ذلك وهما ِمنـه     ((:  ، قال شيخي     َألولَ وترفع الثاينَ  عكس اخلاِمس أنْ تفتح ا    
)٩( 

                                                 
  . ١١٧ املفصل ص ) 1(

  .١١٧املفصل ص )  2   (

)3  (عطفاًالنصب على احملل  على اللفظ والرفع  .  

 . ١١٧املفصل ص )  4(

ترفع االسم وتنصب اخلرب ، وجيوز أن تكون نافية وما بعدها            )) ليس (( وجه مبعىن   يف هذا ال   )) ال (( جيوز أن تكون    )  5(

  . ١١٣ / ٢شرح ابن يعيش انظر . ون الظرف يف موضع اخلرب مبتدأ ويك

، أو على مذهب أيب العبـاس ، وتفـتح           )) ليس((  مبعىن)) ال ((  على أنَّ (( :  ومتام نصه    ١١٧املفصل ص   )  6(

 .)) الثاين

  . ٣٦٠ / ٤ املقتضب ) 7(

  .  ١٧٧ا ملفصل ص )  8(

  .  ٣٩٦ / ١اإليضاح )  9(
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وقد جِعلَ وجهاًً سادساً من ِجهِة توجيِه رفِْعه ، فإنه رِفع يف الثالِث حمالً على احملـلِّ ،                  

 ذَهب  ، أو على مذْهِب أيب العباس ، وإىل هذا)) ليس   ((مبعىن  )  ال (ويف السادس على أنَّ     

، وهذا فاسد ؛ فإنه مل يقِْصد عدد ما يتوجه به اإلعراب ، بلْ بيانَ عدِد                )١(صدر األفاضلِ 

اإلعراب مع اختالفها واتفاِقها يف املعطوِف واملعطوِف عليه لفظاً ، وعلى هـذه املقالـِة               

          فْعأَنْ يكونَ ر على ستٍة ؛ إذْ جيوز الوجوه ديئِة تزيدمبعـىن   )) ال   ((هما مجيعاً علـى أنَّ      الر 

 يف كَوِنـه ال يوجـب       )) ليس   (( ، أو على مذْهِب أيب العباِس ، فإنه يلحقها بـ            ))ليس  ((

  .  والثانية على مذهب أيب العباِس )) ليس ((التكرير ، وعلى أَنَّ اُألوىل مبعىن 

   ِل الكالم يف تقـديِر      ـ )) إال باِهللا    ((: االستثناُء يف قوِله    : فِإنْ قلتععلى تقديِر ج 

   . هلْ يرجع إليهما أو يخص األخريةَ ؟ـاجلملتني 

 قلت : وِده إليهما فواِضحا ِبععلى ِخالٍف فيه ؛ فإنْ قُلن .  

 هنا عائداً إليهما ؛ َألنَّ احلولَ والقُوةَ هاوِإنْ قُلْنا ِبعوِده إىل األخريِة فينبغي أن يكونَ       

رجوع االستثناِء إليهما ِلتنزِلهما    / أ١٣٨/ا كانا مبعىن واحٍد كان يف تقديِر التكراِر فَصح        ملَ

مرتلةَ شٍئ واحٍد ، فِإنَّ احلولَ عبارةٌ عن القُوِة ، وأَصلُه من اِحليلِة ؛ ِألنَّ صاِحبها يقْـوى                  

 . ِبها على مراِده 

  ]))ال (( حذف اسم[: فصل 

)) يف قوِلهم       وقَد املنفْي ِذفأي   :  ح ، ليكال ع :      عليـك أْسِة   )٢( ))ال بِلكَثْـر 

فلما كَثُر استعمالُه صار معلومـاً      ،   )) عليك   ال شيءَ  (( و   )) ال بأس عليك     ((استعماِلهم  

  . للساِمِع فساغَ حذْفُه 

  

                                                 
 .   ١/٥١٩التخمري )  1(

  .  ١١٧املفصل )  2(
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   .)١( )) ليس ((بـ املشبهتني )) ال (( و )) ما (( خرب

: النحويون يزعمون أَنَّ لُغةَ بين متيم يف ذلك هي القياس ، ويقولون             : شيخي  قال  

إنَّ احلرف إذا مل يكُن له اختصاص باالسِم أو بالفعِل مل يكُن له عمـلٌ يف أحـِدمها ، و                    

 ذلك   ثُم أَورد على   )٢( )) تعملَ يف أحِدمها      تدخلُ على القسمني ، فالقياس أَالّ      ))ال(( و   ))ما((

 ))ال(( و   ))مـا ((وقد قَدمت جوابه يف اسـم        ،  النافيِة للجنس  )) ال   ((أَنَّ االتفاق يف إعماِل     

  :ويقْرأُون (( ذكرناه ،    رب ؛ ملا   ما بعدمها على االبتداِء واخل     )٣(] يرفعون[ متيم وبنو ((. هاتني

ٰـ ﴿ ا هم رش٤(﴾  ذَا ب(   فِْعبر )) ٍرشب (( ،     ِقلَ ذلكعن ابن مسعوِد    وقد ن)٦( وعكرمـةَ    )٥(  ، 

، وغريهم ، فال يكونُ من قَرأَ من بين متيٍم مخاِلفاً للقرآِن            )٨(وأيب املتوكِِّل    ، )٧(وأيب يكٍ 

  . َألجِل لُغِته

 ))بـشراً ((إالَّ مـن رأَى     :  يعين   )) إالَّ من درى كيف هي يف املُصحِف         ((: وقولُه  

  وباً باألِلف عكْتةٌ ، وهذا مؤذنٌ أنَّ كُلَّ              منس هِف ؛ ِألنطَّ املصحخ ِبعتفَي منصوب هأن فر

ِذي لُغٍة يقْرأُ على لُغِتة ، وليس كذلك ، بل يتِبع ما هو املنقولُ عن رسوِل اِهللا صـلَّى اُهللا                 

                                                 
هذا التشبيه لغةُ أهِل احلجاِز ، وأما بنو متيٍم فريفعون مـا بعـدمها علـى                ((  : ومتام نصه    ١١٨املفصل ص   ) 1(

ـٰ ﴿: ويقْرأُون االبتداء ا همرشِف ﴾ ذَا بحهي يف املُص ى كيفرد نإالَّ م ((  . 

   واإلنـصاف ،   ومـا بعـدها      ١/٥٧ وانظر يف هذه املسألة كتاب سـيبويه       ، ١/٣٩٧اإليضاح يف شرح املفصل     ) 2(

١٧٢-١/١٦٥  . 

  .  ١١٧تتمة من املفصل ص )  3(

 .   من سورة يوسف ٣١ واآلية رقم ١١٨املفصل ص )  4(

  .  ٢٧٠ / ٦ ، والبحر احمليط ٤٤٨ / ٢انظر الكشاف )  5(

)6  (         ويت عنه احلروف ، وروى عن مواله وأيب هريرة وابن عمر ، تويف             عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد اهللا املفسر ، ر

  .  ٥١٥ / ١انظر طبقات القراء .  هـ ١٠٧سنة 

  .  ٥١٥ / ١القراء طبقات . هو علياء بن أمحد املشكري ، له اختيار شاذ ، ومل تذكر سنة وفاته )  7(

  .  ٢٢٥ / ٧طبقات ابن سعد . ومل تذكر سنة وفاته . هو على بن داود روى عن ثلة من الصحابة والتابعني )  8(
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 )٢( ﴾ما هن أُمهـاِتهم      ﴿ )١(وقد قرأَ مجاعةٌ منهم أبو يك ، وأبو عمران          . عليه وسلَّم   

/ ب١٣٨ /)) أُمهـاتهم    (( ولو كانت متيم تقْرأُ ِبلُغِتها لَقَرأَ كُلُّهم         )٣( )) أُمهاِتهم   ((بنصِب  

  بالرفْع فِإنَّ املصحف ال ِإعراب فيه ، فال تحصلُ املخالفةُ ِلخطِّ املصحِف 

 فِإنْ قُلت : ِملتالَّ عإنْ ((فَه ((
   . )) ما (( كما عِملَت )) ليس (( تشبيهاً هلَاَ بـ)٤(

 قلت : داملرب ِم احلروِف )٥(قد قالَ بذلكيف ِقس يذكرال عملَ عليه ، وس لكن ،  .  

   . )٦( )) أو تقدم اخلرب بطَلَ العملُ )) إالَّ (( وإذا انتقض النفي بـ((وقولُه 

  قلت :    ا إذا انتقضـ أَم  بطَلَ العملُ ؛ َألنه زالَ املعىن الذي عِملت         )) إالَّ   ((النفي ِب

وأَما إذا تقدم اخلرب فألنَّ العاملَ ضعيف ، فلَم يقْو قُوةَ اَألصِل فلم يعملْ مع                . َألجِله ))ما((

  ] من الوافر  : [ )٧(  مسيٍك كما قال فَروةُ بن))إنْ(( ، وكَذَا إذا وِليها  اخلِربتقَدِم

نم          لَِكنو نبا جنا افما إنْ ِطبِرينلَةُ آخودا وان٨(ي(   
                                                 

 . ٣٩٠ – ١/٣٨٩ معرفة القراء الكبار. هـ ٤٣٠ سنةموسى بن عيسى الفاسي ، شيخ القريوان ، تويف  هو )1(
، وقـرأ  هي قراءة اجلمهور على لغة أهـل احلجـاز    )) أمهام (( ءة بنصب    من سورة اادلة ؛ والقرا     ٢من اآلية   )  2(

 ، وتفسري القرطيب    ٦٢٨انظر السبعة البن جماهد ص      . معمر والسلمي واملفضل عن عاصم بالرفع على لغة متيم          أبو
  .   ١٢١ / ١٠ ، والبحر احمليط ١٨١ / ١٧

أما و(( : حيث قال  ٨٢٤ / ٢نقول بتصرف من املفضل للسخاوي      ؛ فهذا الكالم م    ) أمهام ( برفع   :لعل الصواب   )  3(
فال يكـون  ،  وأبو يك وأبو املتوكل وغريهم ﴿ ما هذا بشراً ﴾ فقد قرأ بالرفع ابن مسعود وعكرمة          :قوله تعاىل   

﴿مـا هـن    مجاعة منهم أبو يك وأبو عمران من قرأ من بين متيم كذلك قد خالف القرآن للغته ، وكذلك قرأ             
بـالرفع ؛ إذ لـيس يف ذا   ﴿ما هن أُمهاتهم﴾ : هم وينبغي على كون بين متيم تقرأ بلغتها أن يقرأ كلُّ      . أُمهاتهم﴾  

  .   ))فقد قرأ بالرفع ابن مسعود اخل  ((:يعود إىل قوله )) وكذلك قرأ مجاعة (( : فالضمري يف قوله  . )) املصحفخمالفةُ
 .   )) أن (( يف األصل )  4(
ه جييز نصب اخلرب على التشبيه      وغري (( :  سيبويه ال يرى فيها إال رفع اخلرب مث قال            أنَّ ٣٦٢ / ٢ يف املقتضب    ركَذَ)  5(

 .   )) وهذا هو القول،  )) ما ((  ذلك يف لَِعكما فُ )) ليس (( بـ
 ،   زيد  منك ، وال منطلق    فضلُ إال أ   ، وال رجلٌ    منطلق  إالّ ما زيد : فقيلَ  ((  :  ومتام نصه    ١١٨املفصل ص   )  6(

 .   ))  رجلٌ منكأفضلُ وال
  .  ١٢٣ / ٢اخلزانة .  هـ ٣٠ صحايب أسلم عام الفتح ، تويف حنو يٍكس م بنوةُرفَ)  7(
. ١٢٩ / ٨وللكميت يف شرح ابن يعيش       ،   ٨٩ / ٢البيت لفروة بن مسيك يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف           )  8(

  .  ٣٦٤ / ٢ ، ٥١ / ١ ، واملقتضب ٢٢١ / ٤ ، و ١٥٣ / ٣لكتاب وبال نسبة يف ا
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ـ  )) إنْ   ((فـ   .  عن العمـل     )) إنَّ   (( )) ما   (( عن العمل ، كما كَفَّت       )) ما   (( كافَّةٌ ِل

 ، وإنما كان ما جرى به القدر         اجلُبن كُن سبب قَتِلنا  مل ي : ، أي     هنا السبب  )) الطِّب   ((و  

  . من حضوِر املنيِة وانتقاِل احلاِل عنا والدولَِة 

   طلُ العملُ ، وكذلك يف باب             : فإنْ قلتبه فيتقدمي يف هذا الباِب جيوز رأرى اخلب

 ال جيـوز تقدميـه      )) إنَّ   ((ال فيها رجلٌ وال امرأةٌ ، ويف باب         :  النافيِة للجنِس ، حنو      ))ال((

   . )١(ِبوجٍه إال أَنْ يكونَ ظَرفاً 

إنَّ ((: قلت ((لُ كما يف حروِف اجلرمها العهاً واختصاصاً باَألمساِء، فَلَِزمبش دأَقْع  .  

 ، وأَما قَولُ )٢( ﴾ tΒuρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ß™”9$#$﴿ :قال تعاىل 

  ]من الطويل  : [ لشاِعِرا

  )٣(وما صاِحب احلاجاِت إال معذَّبا            وما الدهر ِإالَّ منجنوناً بأَهِله 

 إالَّ يعذِّب    و ،ِإالَّ يدور دوراناً    :  ، والتقدير    )٤(إنَّ نصبهما على املصدر     : فَقَد ِقيلَ   

بـه  /  أ   ١٣٩/ نصبهما على املفعوِل    : الدوالب ، وقيلَ    :  )) نونجنمـ ال ((و  . تعِذيباً  
  .  يشِبه منجوناً ، ويشِبه معذَّباً إالّ: ، وتقديره )٥(

  ] من البسيط : [ وأَما قولُ الفرزدِق 

  )٦(ر ِمثْلَهم بشماإذْ هم قُريش وِإذْ                فأَصبحوا قَد أَعاد اُهللا ِنعمتهم 

                                                 
)1  (ه  قولُلُيشم )) ًظرفا (( الظرفاحلقيقي والظرف ازيرور ،   ا٢٨٤ / ١انظر التخمري . وهو اجلار وا  .  

 .   من سورة آل عمران ١٤٤من اآلية )  2(

 ،  ١/١٦٧ ، وشرح الكافية للرضي    ٣٧٤ / ١لك  التسهيل البن ما   ، وشرح    ١٠٣ / ١البيت بال نسبة يف املقرب      )  3(

  .  ٢٥٠ ، ٢٤٩ / ٩ ، ١٣٠ / ٤ ، واخلزانة ٣٢٥ الداين واجلىن

  .  ٥٨٩ / ٢روف انظر شرح اجلمل البن خ)  4(

)5  (٨٢٦ / ٢ل للسخاوي انظر املفض  .  

 ١ ، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف        ١٩١ / ٤ ، واملقتضب    ٦٠ / ١ ، والكتاب    ١٨٥ / ١البيت له يف ديوانه     )  6(

  .  ١٣٣ / ٤ ، واخلزانة ١٤٦ ، وأسرار العربية ص ٨٥ ، والتحصيل ص ٢٣٤/ 
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   اهور فَقَد  ِب  قومصِمثْلهم   ((بن ((          والتميمـي ، فِإنَّ الفرزدق متيمي ، وهو غريب 

 راخلب ِصبم       الَينمع املتقد ِر فكيفِب أَنْ يكونَ حاالً       .  مع املتأخصعلى ِروايِة الن هجفالو

 وليس مبمتنٍع   )١(ا رأي أيب العباسِ   يف الوجوِد ، وهذ   :  واخلرب حمذوف تقديره     )) بشر   ((من  

   لَ العاملُ املعنِويمعأَنْ يراً حنو  يف احلاِل مضم :   فاِرسـاً ، والتقـدير األسد مثـلُ  : زيد

 قلت كيف هذه احلاِل : األسِد، كَأَن اَألسد ِبهشي .  

 بـشر ، علـى أَنَّ   وإذْ ما مكانهم:  ، وتقديره    )٢(إنه نِصب على الظَّرِف     : وقيلَ  

ـ      ))ما(( :  ، فقيـلَ     )٣( فتعملُ مع انتقـاِض النفْـِي        )) ليس   (( ال يبعد أَنْ تِجيَء مشبهةً ب

 لـيس   ((:  يف قـوهلم     )) ما   (( تشِبيهاً بـ    )) ليس   (( كما أُلغيت    )٤( ))مِسيئاً من أَعتب    ما((

كإال املس الطيب ((
  . )) اِملسِك (( و ))ِب  الطِّي((برفِع  )٥(

 ]))ما ((  دخول الباء يف خرب[:فصل 

 على لُغِة أَهـِل     ما زيد مبنطلٍق ، إنما يِصح     :  ودخولُ الباِء يف اخلِرب حنو قوِلك        ((

   )٦( ))احلجاِز 

                                                 
  .  ١٩١ / ٤املقتضب )  1(

 ، واخلزانـة    ٥٩٣ / ١البن عصفور    ، وشرح مجل الزجاجي      ١٩٦ / ١ألعلم  النكت ل انظر  . هذا رأي الكوفيني    )  2(

١٣٣/ ٤  .  

. هي لغة   : راء ، قال اجلرمي     مع تقدم اخلرب أجازه الف    ) ما  ( ل  بدليل املثال ، وإعما    )) مع تقدم اخلرب   ((  :الصواب  )  3(

، ))  إال قائماً  ما زيد  ((:مع انتقاض النفي فنحو    )) ما (( ا مثال إعمال    ، أم  )) بتع أَ ن م ما مسيئاً (( :  باملثل   مستدالًّ

 بالوصـف   هاً ، وبقية الكوفيني بشرط كون اخلرب مشب        بشرط كون اخلرب وصفاً     ، والفراء  جازه يونس مطلقاً  وقد أ 

  .  ٦٥١ – ٦٤٩ / ١ ، والتصريح ١٠٣ / ٢انظر االرتشاف  . ))ما زيد إال أسدٍا(( : حنو 

ـ  مسيٌءما   (( :  برواية   ١٩٠ / ٤ ، ويف املقتضب     ١٠٣ / ٢املثل ذه الرواية يف االرتشاف      )  4( م أَ ن ـ ع ويف ،   )) بت

ـ      عتذرضرب ملن ي  ، وي  )) ساء من أعتب  ما أ  (( : برواية   ٢٨٨ / ٢جممع األمثال    إىل صاحبه وخيربه أنه س يِتعب  ، 

 .  اب يأيت مبا يزيل العت: أي

  .  ٢١٠ ، واملسائل احللبيات ص ٤ – ١ ، وجمالس العلماء ص ١٤٧ / ١انظر كتاب سيبويه )  5(

  .  ١١٨املفصل ص )  6(
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 tΒuρ ª!$# @≅Ï≈tóÎ/ $£ϑtã$﴿:زيلـالباُء تدخلُ على اللُّغتني ، ويف التن: لقائٍل أَنْ يقولَ 
tβθè=yϑ÷ès? ﴾ )١( ﴿ $tΒuρ y7•/u‘ 5Ο≈¯=sàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9 ﴾ )٢( لَتخما دهم بأَنَّ الباَء إنعضه بروقد قَد ،

)) ليس (( ، فدخلَت يف خِرب ما أَشبه )) ليس ((لتأكيِد النفِي يف خبِر 
.  لتأكيِد النفي )٣(

 يف النفِي ، )) ليس ((ال كَونها تشِبه ،  الدخوِل هو النفي وهذا ال يكاد يتقَرر ، فِإنَّ ِعلَّةَ

 tΒ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ$ ﴿ما جاءين من أَحٍد ، و :  ، حنو أ يف الفاعِل واملبتد)) ِمن ((كما يف دخوِل 
>µ≈s9Î)  çνçöxî ﴾ )٤( .   

 نفسِه  ليلٌ ال يتقرر يف    فد )٥( ))زيد مبنطلٍق   :  َألنك ال تقولُ     ((/ ب١٣٩:/وأَما قولُه 

قرأَنْ ي نالً عفَض يف قوِلك مدلولُه ؛ إذ ال نفْي ِص: رِلي ، منطلق زيدزيادةُ الباِء ح  .  

  . )) زيد بقائٍم((:  جلاز يف لغتهم )) ما زيد بقائٍم ((لو جاز على لغِة بين متيٍم : قوهلُم 

  ه ، وقد قي     : قلتما ذكرت قعلى لغِة بين متيم زيادةُ الباِء علـى          : لَ  الفَر صحه يِإن

 اسـتدالالً   )) زيد بقـائٍم     ((:  ، إذْ جوز زيادا يف اِإلثباِت ، وأَنْ يقالَ           )٦(رأِي األخفِش   

لذين وجزاُء ا :  يلُه ِعند املخاِلِف على تقديرِ    ووتأ . )٧( ﴾ثِْلهامِِ سيئٍَة بِِ  جزاُء﴿: بقوله تعاىل   

   . )٨(جزاؤهم أنْ تقابلَ سيئَةٌ ِبمثِْلها :  جزاُء سيئٍَة ِبمثِْلها ، أي كَسبوا السيئاِت

                                                 
ناه ورد يف عدة آيات منها اآلية       توهو سهو ، واملقطع الذي أثب      ))  يعمل الظاملون  وما اهللا بغافل عما    (( : ألصل  يف ا )  1(

 .   من سورة البقرة ٧٤رقم 

 .   من سورة فصلت ٤٦من اآلية )  2(

 .   )) ما أشبهها بليس (( : يف األصل )  3(

 .   من سورة األعراف ٥٩ورد هذا املقطع يف عدة آيات منها اآلية رقم )  4(

  .  ١١٨املفصل ص )  5(

  .  ٥٦٨ – ٥٦٧ / ٢معاين القرآن )  6(

 .   من سورة يونس ٢٧من اآلية )  7(

 .   )) مبها (( : يف األصل )  8(
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  من مبتكراِته ، بـل       )) ِإنَّ ذلك ال يصح إال على لُغِة أَهِل احلجاِز           ((: وليس قولُه   

 من رفَع اخلرب مل     ((: غداديات ، وقال     به أبو علي يف الب     وصرح،  نقَلَه عن أَئمِة هذا الشأِن      

ومن تصفَّح ِشعر بين متيٍم وجده على ِخالِف ذلك ، بلْ لو             . )١( ))يجوز زيادةَ الباِء فيه     

ـ  )) ليس   ((إنما دخلت الباُء يف خِرب      : ِقيلَ   ما زيد  ((:  ، وذلك أَنَّ األصلَ    )) ما   (( ِلشبِهِها ب

؛  إنَّ زيداً لقائم  : ما زيد بقائٍم ، جواباً ملن قالَ        : زيد قائم ، مث     : جواباً ملن قال    ،   ))قائماً  

 يف  )) ما   (( ألا تشِبه    )) ليس   ((ليكونَ احلرفان يف مقابلِة احلرفني ، مثَّ دخلت الباُء يف خِبِر            

؛ َألنَّ اَألصـلَ أَنْ ال      )٢( العكِْس    يف النفِْي أوىل من    )) ما   (( على   )) ليس   ((النفِْي ، وحملُ    

          تِنعم ثَم لَّ األفعالُ على معاين احلروِف ، وِمندلُ      ))  ليس ((تِف الذي هو أَصمن التصر 

الباء دخلت ِلتفْرق بين املذهبني يف الرفـِع والنـصِب ،           : وقد قال الكوفيون    . األفعاِل  

  . ِرب ، وهذا من الطِّراِز اَألوِل فتكونُ الباُء مؤذنةً ِبنصِب اخل

  ] الت [: فصل 

   )٣( ))ِنها  ِبعي)) ليس ((شبهةُ ِبـ امل اليت يكْسعونها بالتاِء ، هي)) ال ((و / أ ١٤٠/

وردت : فوا بالتاِء ، وِمنه     اده اليت يردِ   ، إذا ضربه ِمن وراِئه ، ومر       كَسعه: يقالُ  

وإنمـا   . )) لـيس    ((ها بعضاً ، ولَعلَّهم أَردفوها بالتاِء ِلتصري على ِزنَِة           يكْسع بعض  اخليولُ

ـ   ((: قال ، )٤( ))ِإنَّ ((هي املُشبهةُ ِبـ    : ؛ ألنَّ األخفش قال    ))هاِبعيِن) لَيس  (  هي املشبهةُ ِب

                                                 
  .  ٢٨٤البغداديات ص )  1(
 ، و   ٤/١٨٨ب   ، و املقتـض    ١/٥٧انظر كتاب سـيبويه     . يف النفي   ) ليس(حممولة على   ) ما(مذهب اجلمهور أن    ) 2(

  .٣٢٣ـ٣٢٢، و اجلىن الداين ١٤٥أسرار العربية لألنباري 
  .  ١١٨املفصل ص )  3(
ة هالنافية للجنس زيدت عليها التـاء ، فهـي املـشب          ) ال  ( أا  : أحدمها  : رأيان   ) الت( نسب إىل األخفش يف     )  4(

 فمفعول لفعل حمذوف ، وإن وليهـا  ها منصوبيِلإن و ، فأا ال تعمل شيئاً: والثاين . وتعمل عملها ،   )) َّإن((بـ
ـ     ٦٧٠ / ٢إال أنه يف معاين القرآن      . مرفوع فمبتدأ حذف خربه      ل عملها  فتعم )) ليس((  ذهب إىل أا املشبهة ب

والفريد للمنتجـب    ،   ٦٨ / ٤ ، والكشاف    ١٩٥ – ١٩٤ / ١ علموانظر النكت لأل  . وحيذف امسها أو خربها     
  .  ٦٦٠ / ١ ، والتصريح ١١١ / ٢، واالرتشاف  ٨٢٨ / ٢ل للسخاوي ض ، واملف١٥١َ/ ٤



                     قسم التحقيق   - ٤٥٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

والتاُء تاُء تأنيٍث ِزيـدت     . عكِْس   ذلك على ال   )٢( ، وحكَى األصفهاينُّ     )١(خالَف سيبويه   

 ، وعند البصريني الوقف عليها بالتـاِء ، وعنـد           )٣( )) ثُمت   (( و   )) ربت   ((هنا ، كما يف     

 ، كمـا يف     )٥( تاءً  أُبِدلت الياُء أِلفاً ، والسني     )) لَِيس   ((أصلها  :  ، وقيل    )٤(الكوفيني باهلاء   

  ] من الرجز  : [ )) شرار الناس ((قوهلم يف 

  )٦(ِشرار الناِت .................. 

  . وهو بعيد 

 البصري عمر الِت ((وقرأَ عيسى بن (( اِءِر التِبكَس )٧( .   

                                                 
  .  ٥٧ / ١ الكتاب انظر رأي سيبويه يف) 1(

وهو على بن احلسني الضرير النحوي      .  )) وحكى األصفهاين شارح اللمع    (( :  ب   ٤٩قال يف غاية احملصل لوحة      )  2(

 ،  ٢٤٩ – ٢٤٧ / ٢انظر يف ترمجته إنباه الـرواة       .  هـ   ٥٣٥األصفهاين املعروف جبامع العلوم ، تويف بعد سنة         

  .  ١٦١ – ١٦٠ /٢وبغية الوعاة 

 ، والفريـد    ١٠٩٧ / ٢ ، والتبيان أليب البقاء العكربي       ٣٢٠ / ٤هذا رأي اجلمهور ، انظر معاين القرآن للزجاج         )  3(

  .  ٦٦٠ / ١ ، والتصريح ٣٣٥ ، واملغىن ص ١١١ / ٢ ، واالرتشاف ١٥٢ / ٤للمنتجب 

ن كيسان بالتاء ، وعليه     سحاق واب  عليها عند سيبويه والفراء وأيب إ      والوقف ((  ٦٢٣ / ٢ يف مشكل إعراب القرآن   )  4(

وانظر معاين  .  ))  )هبر( والوقف عليها عند املربد والكسائي باهلاء مبرتلة        . راء ، وبه أتى خط املصحف       مجاعة الق 

 ، والفريـد    ٤٥١ / ٣ ، وإعراب القرآن للنحـاس       ٣٢٠ / ٤القرآن للزجاج    ، ومعاين    ٣٨٩ / ٢القرآن للفراء   

  .  ١٥٢ / ٤للمنتجب 

مث أبدلوا من    )) الس ((  ، فصار    انقلبت ألفاً فتحركت الياء وقبلها فتحة ف     )) سِيلَ (( األصل   (( : قال ابن أيب الربيع     )  5(

  .  ٣٩٩ / ١ ، وإيضاح ابن احلاجب ١٥٢ / ٤جب  ، وانظر الفريد للمنت٧٥٣ / ٢البسيط   . ))السني التاء

  : من قول الشاعر )  6(

           الِةـعي السِن ب اُهللالَاتـيا قَ

عمر و بني رِشوٍعب راراِت الن  

ن ، وبال نسبة يف احليـوا     ) نوت   ( ١٠١ / ٢ ، ولسان العرب     ١٠٤ يف نوادر أيب زيد ص       رقم أَ  بنِ باِءلْ      والرجز لعِ 

  .  ٥٣ / ٢واخلصائص ،  ١٦١ / ٦ ، ١٨٧ / ١للجاحظ 

لقراءة يف إعراب القرآن للنحـاس       انظر هذه ا   ، و ) ص( من سورة    ٣﴿والت حني مناص﴾ اآلية     : من قوله تعاىل    ) 7(

  .  ١٣٧ / ٩ ، والبحر احمليط ٣/٤٥٣
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 أَنَّ املنصوب يظْهر بعدها ،      )٢(جةُ األخفِش   ، وح )١(واَألولُ رأي اخلليِل وسيبويه     

 ، فوجب أَنْ تكـونَ هـي        السم ، والنافيةُ للجنس أكثر    وحذف اخلِرب أكْثَر من حذِف ا     

ـ )٣(الواردةَ يف القرآن ، خبالف املُشبهِة         يف  ابها الشعر ، وقَلَّما تِجـيءُ      فإنَّ ب  )) لَيس   (( ِب

  . الكالِم 

فلو كانت هي اليت لَِحقَها التـاُء       ،  تلك قويةُ التصرِف    : ويمِكن سيبويه أَنْ يقولَ     

ـ     )٤(ماَ التِزم فيها أَنْ يكونَ منصوبها ِحيناً        لَ ؛ ِلضعِفها ))ليس  ((، وإنما يليق ذلك باملُشبهِة ِب

       خإذْ د بجها األفعالُ ، فوبالفعِل        وألنَّ التاَء باب هعلى حرٍف أنْ يكونَ املشب وعلى  .لت 

وأَبعد من جعلَ . ، على ماسأَ ذْكر يف اآليِة       املذهبني يتفرع القضاِء حبذِف اِمسها أو خِربها        

   اَء ِمنن   ((الت((:  ، وقالَ    )) ِحي   نِحيت ((    ةٌ يفلُغ )) نِحي (( ِسبن ِس ، وقدِلتكونَ النافيةَ للِجن 

ـ ،   )) ال   (( ، فإنَّ ذلك لو كان لُغةً جلَاَء مع فَقْـِد            )٥(هذا الرأي إىل أَيب عبيد       لْزمه أنْ  وي

  . الت أَوانَ :  إذا قالوا )) أَوانَ (( لُغةً يف ))تأَوانَ ((تكونَ 

                                                 
  .  ٦٨ / ٤ف  ، والكشا٥٧ / ١انظر كتاب سيبويه .  )) ليس((  بـ ةًهكوا مشب: أي )  1(

 .   )) إنَّ(( يف كوا املشبهة بـ )  2(

 .   )) املشبة (( يف األصل )  3(

 .   )) حيا (( يف األصل )  4(

 ١٦٨-١٦٧ كتابه ابن الطراوة النحوي ص       وقد حقق هذه النسبة الدكتور عياد الثبييت يف        ))  عبيدة يبأ(( يف األصل   )  5(

إال أن البغدادي يف اخلزانة     . يب عبيدة حتريف ، والصحيح أنه مذهب أيب عبيد          وانتهى إىل أن نسبة هذا الرأي إىل أ       

منا هو قول لألموي نقله عنه يف كتابه يف اللغـة  إن أبا عبيد مل يذهب إىل هذا ، وإ     (( :  يقول   ١٧٧ – ١٧٦ / ٤

ـ ا  أنه ناقل هلذا الرأي عـن       الذي يتضح منه   )) الغريب ((  أيب عبيد يف   ورد نص ، وأ  )) الغريب املصنف  (( ملشهور ب

  . األموي 

ن العاص،  ، أما األموي فهو أبو حممد عبداهللا بن سعيد بن أبان بن سعيد ب٣٧٦         وقد تقدمت ترمجة أيب عبيد ص       

 ة من اللغويني الكوفيني ، وقال       بيدي يف الطبقة الثاني   ذكره الز:))      من مـصنفاته     ))  هروى عنه أبو عبيد وغري ، : 

، ٢/١٢٠ ، وإنباه الرواة     ١٩٣بيدي ص   طبقات النحويني للز  : انظر ترمجته يف    .  )) رحل البيت  (( ، و    )) وادرالن((

  .  ٤٣ / ٢ الوعاة وبغية
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 ألـا   )١( ))يكونَ املنصوب ِبها ِحيناً     /  ب ١٤٠/ ولكنهم أَبوا إالّ أَنْ      ((: وقولُه  

] و[ ظَرف ،  اِحلين ؛ ألنه     ا تناهت يف الضعِف أَلْزموها نوعاً من املعموالت ، وألزموها         ملَ

: )٣( والتقدير ِعند سيبويه     )٢(  ﴾ ت ِحني مناصٍ  الَو﴿: الظروف يتساهلُ فيها ، قال تعاىل       

  . واحملذوف االسم ، ليس الوقت وقْت فَواٍت : ليس احلني حني مناٍص ، واملعىن 

لرفِع  بـا  ))  ِحـين قُعـودٍ    والت ((: معها واخلرب حمذوف حنـو       االسم   وقد جييءُ 

 )٤(وقد قَرأَ الضحاك وأبو املتوكِّل واجلَحدري     . ثابتاً أَو واِقعاًً    : ه  رواحملذوف اخلرب ، وتقدي   

على ما ذكرناه ، والنصب أَكْثَر ، على أَنه         )٥( بالرفِع   ﴾ والت ِحين مناٍص     ﴿: وغريهم  

  . ثابت أو حاصلٌ لكم  :  واخلرب حمذوف تقديره)٦(االسم عند األخفِش 

 و  )) لـيس    (( يف أنه ال يكونُ إال مضمراً فيهـا          )) الت   (( ونظري   ((: قال سيبويه   

)) أَتوين ال يكونُ زيداً      ((:  يف االستثناء حنو     ))يكون  ال((
وعنى باإلضماِر احلـذف إذ     . )٧(

 ملُ الضمريتحال ت احلروف .  

جرى الفعل   سائغٌ جلَرِيه م   وأَنَّ اإلضمار يف احلروفِ   ه ،   إنَّ ذلك على ظاهرِ   : وقيل  

 فعِل اإلضمار يف ما ملَْ يقْـو ،       ما قَِوي شبهه بال     وال يلزم من اإلضماِر يف     .يف إحلاِق التاِء    

   ٨(وهو ضعيف(           فِْي اخلِرب لكثرِته يف الكالم ؛ وألنوها بنصوإمنا خ ،))  تنفي احلالَ   ))ليس 
                                                 

   .))  مناٍص حنيس احلنيلي: ﴾ ، أي  اٍصن مني ِحالتو﴿:قال اهللا تعاىل ((  :  ومتام نصه ١١٨املفصل ص )  1(

 ) .  ص ( ن سورة  م٣من االية رقم )  2(

  .  ٥٧ / ١الكتاب )  3(

معرفـة القـراء    : انظر  .  هـ   ١٢٨ر البصري ، تويف سنة      شجمـهو عاصم بن العجاج اجلحدري ، ويكىن أبا ال        )  4(

  .   ٢٣٥ / ٧ ، والطبقات الكربى ٢١١ – ٢١٠ / ١الكبار 

 ، ٢/١٠٩٦، والتبيان أليب البقاء  ٦٧٠ / ٢خفش معاين القرآن لأل و ،٥٨ / ١انظر هذه القراءة يف كتاب سيبويه  )  5(

١٣٧ / ٩ ، والبحر احمليط ٨٢٨ / ٢ل للسخاوي واملفض  . 

  .  )٣( تعليق رقم ٤٥٥ص انظر )  6(

  .  ٥٧ / ١الكتاب )  7(

 .  على ظاهره )) الت (( اإلضمار يف أن القول بيعين )  8(
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ـ    ى زماٍن ال يكونُ للحاِل ؛ ِلئالَّ      هوا أَنْ تدخلَ عل   صرحياً فكرِ   ألنها  ))ال (( يتنافرا ، فأَتوا ِب

  . لَيست صِرحيةً يف نفْي احلاِل 

 فِإنْ قلت :رمن اخلفيف : [ ِبها أبو زبيٍد الطائي يف قوِله  فقد ج [  

  )١( لَيس ِحين بقَاِء فأَجبنا أَنْ  طَلَبوا صلْحنا والت أَواٍن          

  لُه  : قلتلٍْح     ((: أَصانَ صأَو عن املـضاِف         )) والت ضوه عن اإلضافِة عا قَطَعفَلَم 

  للزمـاِن مثْـلُ    )) أوانـاً    (( ِألنَّ    ؛ )) يومئٍذ   (( و   )) ساعةَ إٍذ    ((إليه التنوين إجراًء له مجرى      

))إذْ((
  /أ١٤١/ .)٢(

  

  

                                                 
نة  ، وخزا  ١٠٩ ، واإلنصاف ص     ٤٥٢ / ٣إعراب القرآن للنحاس     ، و  ٣٠البيت أليب زبيد الطائي يف ديوانه ص        )  1(

    . ١٩٠ ، ١٨٥ ، ١٨٣ / ٤األدب 

-٣/٤٥٣انظر إعراب القـرآن للنحـاس      . خر  ويف البيت خترجيات أ    . ٦٩ / ٤هذا قول الزخمشري يف الكشاف      )  2(

 ، ٣٣٧ – ٣٣٦ ، واملغـىن ص    ٦٢٤ / ٢ ، ومشكل إعراب القـرآن       ٥٠٩ / ٢ ، وسر صناعة األعراب      ٤٥٤

  .  ١٨٩ – ١٨٣ / ٤وخزانة األدب 
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  ر اجملروراتذك

ها ،                إنمقام الكسرةُ ، أو ما يقوم عليه ، واجلر جمروراً لدخوِل اجلر االسم يمما س

ها يف الفَم ،    ِل، أو لتسِفي  وسميت جراً إما ألنها تجر معاين األفعاِل إىل األمساِء عند السامِع            

ه الكوفيون خفـضاً ، ألن اخلَفْـض        لٌ ، ويسمي   ألنه مستفِ  اً جر وقد يسمون سفْح اجلبلِ   

  . اهلبوطُ ، واهلبوطُ يستِفلُ 

    .)١( )) باإلضافة  ال يكون االسم جمروراً إالّ((: وقوله 

  . أضفت هذا إىل هذا ، أي أَملته إليه : اإلمالةُ ، يقالُ : اإلضافةُ يف اللُُّغِة 

اجلر لفظاً أو تقديراً مراداً ،      فهو نسبةُ معىن إىل اسم بواسطِة       : وأما يف االصطالح    

 )) مراداً ((: غالٍم لبكٍر ، وإنما قلنا      :  ؛ ألنَّ التقدير     )) بزيٍد وغالِم بكٍْر      مررت ((: كقولك  

لنخِرج الظَّرف ، فإنه نسب إليه الفعلُ بواسطِة حرف اجلر ، ولكن ملَاَّ مل يكُـن مـراداً                  

العامل يف املضاف إليـه     : على أنَّ ِمنهم من قال      . عولُ له   انتصب الظرف ، وكذلك املف    

   ٢(هو املضاف(     فـإنَّ             احلرف   ، فإنَّ إضمار ، التـنكري لَـِزم ِمره لو أُضوألن ، ضعيف)) 

  .  نكرةٌ )) غالم لزيٍد ((:  يف قولك ))غُالماً

  .  يعين اإلضافةَ )٣( )) وهي املقتضيةُ للجرِّ ((: وقولُه 

   )٤( ))ياِن للرفِع والنصِب  كما أَنَّ الفاعليةَ واملفعولية مها املقتِض((: لُه وقو

                                                 
  .  ١١٩املفصل ص )  1(

 ، ٥٤ / ١ ، واألصول البن الـسراج      ٤٢٠ – ٤١٩ / ١انظر الكتاب   . هذا مذهب سيبويه ، وعليه أكثر النحاه        )  2(

 ،  ٥٠١ / ٢ ، وارتـشاف الـضرب       ٧٥ / ٢ ، وشرح اجلمل البن عـصفور        ٨٣٣ / ٢واملفضل للسخاوي   

  .  ٩٩  /٣والتصريح 

  .  ١١٩املفصل ص )  3(

  .  ١١٩املفصل ص )  4(
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   متمعىن املفعوليِة عند قوِله          : قد قد غايرت ه ليس اإلضافةُ معىنأن :))    لَـمع واجلر 

 اروِر هـو    يعين أَنَّ العاملَ يف   )٢( )) والعاملُ هنا غري املقتِضي      ((: وقوله   . )١( ))اإلضافِة

واإلضافةُ هي املقتضيةُ للجر كما أَنَّ الفاعليةَ واملفعوليةَ مها املقتـضيان           . احلرف أو معناه    

وقد قدمت ما فيه ، فـأغنى عـن        . للرفِع والنصِب ، والعاملُ يف الفاعِل واملفعوِل الِفعلُ         

  . اإلعادِة 

 ،  )٣(املضاف  / ب   ١٤١/  وهو   أو معىن حرِف اجلر   :  يعين   )) أو معناه    ((: وقولُه  

                 اسم يممبعىن احلرِف ، كما س ى املضافِسمما تفيده الالم ، وليس ببعيٍد أَنْ ي َّه يفيدفإن

  .  ذلك ا التنبيِه مبعىن الفعِل إلفادِتهم))ها((اإلشارِة و 

ه أنَّ  ضـح إنه على تقديِر احلرِف كما تقدم من املذهب األوِل ، وممـا يو            : وقيل  

لَ فيما  معراً ، ومضمراً وإن كان قليالً ، وليس ببعيٍد أن ي           قد ثَبت عملُه مظه    رحرف اجل 

 وه    إذا عمناب ينوب عنه اسم عنـه             . ض ضوِم إذا عقد يبقى يف باِب القَس وإذا كان اجلر

هنا أَولَى ؛ ألنه  ، فها  )) ها اِهللا    ((و  ،   ))  آِهللا ؟  ((:  التنبيه يف    )) ها   (( )٤( االستفهام ، أو     مهزةُ

تفهاِم ، وحنـِو    والشرِط ، واالس  ،  يسري من املضاِف إليه أحكام إىل املضاِف كالتعريف         

   . )) رب ((، وكذلك واو ذلك 

                                                 
  .  ٤٧املفصل ص )  1(

مـررت   ((  :يف حنو قولك    ،  وهو حرف اجلر أو معناه      ،   مكما كان ثَ  ((  : ومتام نصه    . ١١٩املفصل ص   )  2(

 .  ))   فضٍةمخات((  و،   )) زيٍدغالم((  و،   )) يف الدارزيد(( و ،  )) بزيد

. ر  ، فذهب ابن يعيش إىل أن مراده حرف اجلـر املقـد            )) أو معناه  (( : اختلف شراح املفصل يف قول الزخمشري       )  3(

 : وقال ابن احلاجـب      . ١١٧ / ٢شرح املفصل   . وحرف اجلر املقدر هو العامل يف املضاف إليه عند ابن يعيش            

 املعىن لينبه    أن العامل احلرف املقدر ، وذكر      مل أن يريد  وحيت..  نفس املعىن    حيتمل أن يريد   )) أو معناه  (( : وقوله  ((

   ٤٠١  / ١اإليضاح  )) صواباليعين معىن احلرف ، وهو أقرب إىل )) أو معناه ((: عليه ، فلذلك قال 

  .  ٨٣٤ / ٢ل املفض.  عن احلرف  نيابةً إليه املضاف يف املضاِف العاملَ       وذهب السخاوي إىل أن مراده أنَّ

 .   )) و (( : يف األصل )  4(
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  . ))ِفضٍة خامتُ((بـ))نِم(( واليت مبعىن، )) غالم زيٍد((ثُم مثَّلَ اِإلضافةَ اليت مبعىن الالِم بـ

 ِني : فِإنْ قلتناً ملعىن احلرِف لبلو كان متضم .  

 طُلُ بالظَّرف واملفعوِل له : قلتبي .  

 راً : فإنْ قلتلْ مقدٍن ، بمضليس ذلك ِبت .  

نا كذلك  : قلته .  

ـ  وحاصلُ اخلالِف راجع إىل أنَّ اجلر باحلرِف املقدِر   عـن  ِه ، أو باملـضاِف لنيابت

  . احلرِف ؟ وهو الذي يظهر من كالِم فخرخوارزم 

  ] أنواع اإلضافة[: فصل 

معنويةٌ ولفظيةٌ ، واملعنويةُ مـا أفـاد        :  وإضافةُ االسِم إىل االسِم على ضربني        ((

 تعريفاً كقولك : زيٍد ، أو ختصيصاً كقوِلك رجٍل : دار ١( ))غالم(   

: ، وال يِرد عليـه       ، وختصيصاً مع النكرةِ    ع املعرفةِ اإلضافةُ املعنويةُ تفيد تعريفاً م    

: ، وكـذلك     ، فإا أفادت ختصيصاً ، وليس بإضافٍة معنويةٍ        مررت برجٍل قاتِل عبٍد غداً    

  .  غداً)٢(ضارب عمرٍو

  ختصيصاً باإلضافِة     : قلت ِفدمـع فـواِت          ،  مل ي ه ضارباً عمراً مفهـومفإنَّ كَون

  .وكذلك مع النكرِة ، ضافِة بالنصِباإل

مـالُ  : كقولِك  ،  و يف اَألمِر العامِّ من أَنْ تكونَ مبعىن الالم          لُخوال ت  ((: وقولُه  

))  ، وسيِّده ، وعبدهوأَبوه ، وابنه/  أ١٤٢/ ،زيٍد، وأرضه 
)٣( .   

 أو املصدر   إنما قالَ يف اَألمِر العام احترازاً من جميِء الظرِف مضافاً إليه اسم الفاعلِ            

  ]من الرجز [  :يف قوِله 
                                                 

  .  ١١٩املفصل ص )  1(

 . بال واو )) عمر (( يف األصل )  2(

  . ))  ساٍج ، وباب ذهٍب فضٍة ، وسوارمخات: كقولك  )) ِمن (( أو مبعىن ((:  ومتام نصه ١١٩املفصل ص )  3(
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  )١(اِر يلِة أَهلَ الديا سارق اللَّ

وهـو أَلَـد   ﴿ :اىل إنَّ اإلضافةَ يف قوِله تع: ، وقيل )٢(  ﴾والنهاِر اللَّيِل مكْر﴿ و 

)) يف   (( مبعىن   )٣( ﴾ الِْخصاِم
 املضافِة إىل معموِلها   مبا يكُونُ من الصفِة       يمثَّلَ الَّوالوجه أَ . )٤(

هو احتراز من    : )٥(، فمن ثَم قيلَ      ، فإنَّ ضبطَ اإلضافِة بذلك إمنا هو يف اإلضافِة املعنويةِ         

ـ  ال تِجد فيه لالَّ    )٦(ِمما  ،   وحنوِهما   ))كلتا(( و ))الِك((: حنو    مساغاً ، ثُم الذي     )) ِمن   ((ِم ول

 املضاف إليه إنْ مل يكُن ِجنساً للمضاِف وال ظرفاً له ، فهي مبعـىن               يفَرق بين النوعني أَنَّ   

   . )) ِمن ((الالِم ، وإنْ كان جنساً فبمعىن 

   فإنْ قلت :  ٍل   ((فنحوجمجي (( و ))كُلُّ ره   (( و )) القوِم   عد٧(]  هـل   [))ِعن(   ميكـن 

  . تقدير واحٍد من احلروِف الثالثِة فيها 

  ـه ؛  هو من اإل: قلتعها مظهور ِم ، وإمنا امتنعضافِة مبعىن الالم على الرأِي املتقد

،  ، وظهور الالِم يأىب ذلك ؛ ألنه يخِرج املضاف عن كوِنه مـضافاً             ألا الزمةٌ لإلضافةِ  

      األلفاِظ يكونُ أظهر أنَّ بعض خفىمن باٍب واحدٍ       وال ي نهلَ    ، وإن كان مجيعمح نوم ،

كان هذا من قَِبيِله ، ومل يحـتج إىل  )) لتاِك(( و )) الِك((:  على حنِو    ))  يف األمِر العام   ((: ه  قولَ

  .  أيضاً)) يف (( مبعىن )) ما رأيت كَرجِل اليوِم ((: وحنو . االعتذاِر

،  ضـارب زيـدٍ   :  واللَّفظيةُ أنْ تضاف الصِّفَةُ إىل مفعوِلها كقوِلك         ((: وقولُه  

هي اليت ال تفيد تعريفاً مع املعرفِة لكـان         : لو قالَ   : قال شيخي     )٨(. ))كب فَرٍس   ورا

                                                 
  . ٢٤٤تقدم ختريج هذا البيت ص )  1(
 .   من سورة سبأ ٣٣من اآلية )  2(
 .   من سورة البقرة ٢٠٤من اآلية )  3(
  .  ٢٤٨ / ١قاله الزخمشري يف الكشاف )  4(
)5  (٢/٨٣٦ل ص قاله السخاوي يف املفض   . 
 .   )) ما (( يف األصل )  6(
 .  ))  بكره  ((مكاا يف األصل )  7(
زيد : ساً ، أو إىل فاعِلها ، كقولك ضارب زيداً ، وراكب فر   : مبعىن  ((  : ومتام نـصه     . ١١٩املفصل ص   )  8(

نسه ، وجائـلٌ                   حـه معمـورةٌ داروجه جائلةُ الوشاِح ، مبعىن حسن الداِر ، وهند الوجِه ومعمور
هاوشاح .إال ختفيفاً يف اللفِظ واملعىن ، كما هو قبل اإلضافة وال تفيد ((  . 
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، وال يكونُ ذلك إال يف اسِم الفاعل املـضاِف إىل            جيداً مطاِبقاً لتفسِري املعنويِة يف عكِْسه     

   . )٢( والصفَِة املضافِة إىل فاعِلها )١(مفعوِله 

 عليه حينئٍذ : قلت ِرد(( و))ِمثْلُ  ((يرمها،))  غَيإليه وحنو ضافمبا ت فعرتها ال تفإن .  

ـ     ، وهو من قَبيِل إضافِة اسِم املفعـوِل إىل          )) معمور الدارِ  ((ومثَّلَ للِقسِم الثاين ب

يسم مقام الفاعِل لفظاً ، وكأنه بناه على ما قدمته ِمن أَنَّ مفعولَ ما مل               /   ب ١٤٢/ماقام  

كما يوصف به حالَـةَ     ،  ، مث إنه استدلَّ على كوِنه نكرةً بوصِف النكرِة به           )٣(فاعلُه فاعلٌ 

 ))ٍن وجهه سح((: كما قيل  ،  ، وضارِب أَخيه     مررت برجٍل حسِن الوجهِ   : العمِل ، فقيلَ    

 إذا كانت الصفةُ مراداً ـا       وال خفاَء أَنها إمنا تكونُ لفظيةً      . )) ضارٍب أخاه  ((بالرفع ، و    

  . يف باِب اسم الفاعِلهذا ، وسيأيت متام  معنى احلاِل أو االستقباِل

 أضافُ: فإنْ قلت لُ ؟ وهفِلمملُه العوأص ،.   

  ِه الفعلِ    : قلتبِلش ِل،          العملُ لألمساِء عارضمِدلَ به عن العفيه األصلُ ، فع فلُِمح ،

،  ضارب زيداً: وراكب فرٍس غداً ، واملعىن كما هو يف قولك ، يٍد هذا ضارب ز  :  وقيل

ـذه الـصِّفَِة          ((:  فرساً ، وهذا معىن قوله       وراكب ُالنكرة ِصفوالستواِء احلالني ، و 

  . )٤( ))مضافةً ، كما وِصف ا مفصولةً 

  .  حركَته واضطرابه)) جوالنه ((اإلزار ، و :  )) الِوشاح ((و 

 ؤِذنُ بأنَّ إضافةَ : فإن قلته يل ((كالممن باِب اإلضافِة املعنويِة)) أَفْع  .  

                                                 
 .   ))  زيٍدضارب  ((:حنو )  1(

 .   ))  الوجِهنس حزيد (( : حنو )  2(

  .  ٣٣٣ ، ٤٧انظر املفصل ص .  عند الزخمشري يعين)  3(

   . ))  أخيه ضارِب ، وبرجٍل الوجِهِن حس برجٍلمررت  :يف قولك ((  :ومتام نصه  . ١١٩املفصل ص )  4(
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  قلت :       من احملققني كأيب علي اجلمهور ها من اإلضافِة الـيت        وغريِ )١(ذهبه إىل أَن

أفـضلُ  زيـد   :  حنو   )) ِمن   ((ال تفيد تعريفاً ِلكَوِنها إضافةً لفظيةً ، وهذا إذا كانت مبعىن            

 ليس بعامٍل   ))  أَفْعلَ (( ؛ َألنَّ    )٣(إا تفيد التعريف    : وقالت طائفةٌ   . )٢(ِمنهم: أي  ،   القوِم

 .  

  ]حكم اإلضافة املعنوية[: فصل 

)) من التعريف           وقضي هلا املضاف درجةُ اإلضافِة املعنويِة أَنْ ي((
ا تقـدم أنَّ    مِل )٤(

جمرداً عن التعريِف   /  أ   ١٤٣/  التعريف مع املعِرفَِة وجب أَنْ يكون        فائدةَ اإلضافِة املعنويةِ  

   . يلزم ِمنه حتصيلُ احلاصِللئالّ

)) وما تقبلَه الكوفيون     ((:  وقولُه  
، وذلك أنه ورد عـن       االلتزام:  )) التقَبلُ   ((. )٥(

، فجعلَه الكوفيـون     خلمسةُ الدراهمِ ، وا  الثالثةُ األثوابِ : قوٍم من العرِب ليسوا بفُصحاَء      

  : هلم شاهداً ، وهو رديٌء من وجهني 

                                                 
  .  ٢٦٩اإليضاح العضدي ص )  1(

: أن تريـد  : أحدمها : حيتمل وجهني  ))  القوِم أفضلُزيد( (:  قولك   أنَّ  ٨٨٥ – ٨٨٤ذكر اجلرجاين يف املقتصد     )  2(

  أفضلُ زيد (( :لثاين أن يكون التقدير يف قولك       وا. إليه) أفضل( وتضيف )) نِم(( ، مث حتذف      القوم  من زيد أفضلُ 

  .   القوِم فاضلُ زيد:مبرتلة قولك  )) أفضل القوم(( : أنه الذي عرف بالفضل ، فقولكمبعىنزيد األفضلُ ، : )) القوِم

مىت أضيف إىل معرفة فهو معرفة باإلضافة على كل حال ، ومىت أضيف إىل نكـرة                 )) لعفْأَ (( مذهب البصريني أن    )  3(

 ،  ٦ / ٣ ، وشـرح ابـن يعـيش         ٨ / ٢  البن السراج   ، واألصول  ٢٠٤ / ١انظر كتاب سيبويه    . فهو نكرة   

٨٧١ / ٢ل للسخاوي واملفض  .  

 .  ١١٩فصل ص امل)  4(

 فبمعزل عند ،   ))  الدراهمِ اخلمسةُ((  و،   )) ِ األثواب الثالثةُ (( :من قوهلم   ((  : ومتام نصه   . ١١٩املفصل ص   )  5(

  : دق ، قال الفرزأصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء 

........................          فس     ا وأَمدراَأل مخسةَك باِرش  

  : ة  وقال ذو الرم        

  .عالِق البيار والدِّ األثايف  ثالثُ .........................          
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  . من أنه مفٍْض إىل حتصيل احلاصِل، خمالفةُ القياِس الذي قدمناه : أحدمها 

، ووجهه مع شذوذِه أنه ِلذاٍت واحدٍة        أَنه خارج عن استعماِل الفصحاءِ    : والثاين  

، فلما فَِهموا احتاد الذاِت عرفوا األولَ ؛ ألنـه            ِجيَء به لغرِض العددِ    ، واألولُ  يف املعىن 

، وإىل   ، ومل يخلُوا الثاينَ من التعريِف ؛ ألنه املقصود بالذاِت على احلقيقة            محلُّ التعريفِ 

لعرِب  منهم ، وقد حكى اجلرمي عن أيب زيٍد أَنَّ قوماً من ا            )١(هذا الرأي ذهب الكسائي     

ـ  )٣( غري فصحاءِ  )٢(يقولونه    )) احلَسن الوجـِه     (( غَلَطٌ ؛ ألنَّ     ))  احلَسن الوجهِ  ((، وإحلاقُه ب

، وقد خرج على هـذا       فلم يفِْض إىل ما ذكرناه من احملذور      ،  من باِب اإلضافِة اللفظيِة     

   هم ((التعليِل امتناعرالد صفي (( و))  النالد عبٍن واحدٍة،  )) ناِرالريفإنه ليس االمسان فيه ِلع  .

  ] من الكامل: [مث إنه استشهد بقوِل الفرزدِق ميدح يزيد بن املهلِِّب

ي تقَدذْ عما زالَ مده اهباِر                ِإزارمخسةَ اَألش كرما فأَد٤(فَس(  

  )٥(ِللطَّعِن يوم تخاذٍُل وغَواِر                يدين كتائب من كتائب تلْتِقي

  ] من الطويل: [وقال ذو الرمة 

  )٦(هِل األزمن الالئي مضين رواِجع             الم علَيكُماـمى سـأمنِزلَتي سلْ   

  )١( البالِقع ثَالثُ األثَاِفي والديار          وهلْ يرِجع التسِليم أَو يكِْشف العمى
                                                 

  .  ١٢٢ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ١٤ / ٢  البن السراجانظر األصول)  1(

 .   )) تقوله  ((: يف األصل )  2(

  .  ٨٤١ / ٢ ، وشرح السخاوي ١٢٢ / ٢انظر شرح ابن يعيش )  3(

 ، ٣١٠إليضاح ص  ، وشرح شواهد ا    ١٧٥ ، واحللل    ١٧٦ / ٢ ، واملقتضب    ٣٠٥ / ١دق يف ديوانه    زبيت للفر ال)  4(

  .  ٦٤٠ / ٢روف وشرح اجلمل البن خ

   : ٣٠٥ / ١رواية البيت يف الديوان )  5(

  يف كل معتبط الغبار مثار                  دين خوافق من خوافق تلتقيي

  .  ٨٤١ / ٢لسخاوي املفضل ل ، و١٧٦لل ص     وهو ذه الرواية يف احل

، ١٧٣ ، واحللل ص     ٢٤٠ / ٢ ، وشرح أبياته البن السريايف       ٥٧٠ / ٣ ، وكتاب سيبويه     ٣٣٢البيت له يف ديوانه     )  6(

 .  ٣٠٨وشرح شواهد اإليضاح ص 
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/  ب ١٤٣/ املمدوح أمرياً منذُ استقلَّ ِبعقْـِد        الفرزدِق فمعناه أَنه مل يزل    أَما قولُ   

 أمـرياً   لْزمل ي : ، يعين     القرب  األشبارِ ، وعىن خبمسةِ   ، وصار مترعرعاً   ه على وسِطه  إزاِر

    باخلمسةِ     )٢(روه  حىت مات ، كذا فس رادلُ أنْ يمتحأو طولُ قامِته      ، وي ، السيف   وخرب ، 

   . مل يزلْ منذ كان صغرياً قائداً للجيوِش مجهزاً هلـا         : ، أي    ))  يدين كتائب  (( )) مازال ((

  . املغاورة:  ))وار  الغ((و 

أو  (( :، وهذا معىن قوِله      وأَما قولُ ذي الرمِة فمعناه أَنَّ رسوم الداِر ال ترد جواباً          

، واحدتها   جارةٌ ثالثةٌ توضع  ِلتنصب عليها القدور      ح:  )) اَألثايف   ((و  ،   )) يكِْشف العمى 

.    صلُها األرض اليت ال شيَء فيهـا      ، وهي اخلراب ، وأ     مجع بلْقَعٍ :  )) البالِقع   (( و.  أُثِْفية

ه استفهم نفْسه بعـد     وكأن،  من آثاِر الدياِر    وهي ما بِقي    .  جمع رسمٍ :  ))  الرسوم ((و  

 يارِته الدخماطَب       جيبها ال تِكراً ِلكوِنه سأَلَها مع أَننـه         مٍف ذكرتكَش ما مزيد ويتعلّق ،

  . يف باب الفاعِل

))ونٍد اجلائلِة الوشاِح ، مررت بزيٍد احلَسِن الوجِه :  وتقولُ يف اللفظيِة (( 
)٣(   

 ؛ ألنها ال تفيـد تعريفـاً ،         يعين أنه ليس من شرِطها جتريد املضاِف من التعريفِ        

، فال جـرم     ، وهو اجتماع تعريفني على شيٍء واحدٍ       يفِْضي إىل ما ذكرته من احملذورِ     فال

يِمـي  والْمِق ﴿: زيل  ـ، ويف التن   كما أضافوا ما جترد عنها    ،  أضافوا ما فيه الم التعريِف      

  . )٤(  ﴾ِةالصال

  ] من الوافر: [وقال الفرزدق 

                                                                                                                                           
 .  ٣٠٨ضاح ص، وشرح شواهد اإلي١٧٠حللل صوا،١٤٤ / ٤ ، ١٧٦ / ٢، واملقتضب ٣٣٢البيت له ديوانه ص )  1(

  .  ٩ – ٨ / ٢ التخمري انظر) 2(

ـ ِقموالْ ﴿:قال اهللا تعـاىل     . ومها الضاربا زيٍد ، وهم الضاربو زيٍد         ((:  ومتام نصه  ١٢٠املفصل ص   )  3( ي يِم

الِةالص ﴾  ((.   

     . من سورة احلج ٣٥من اآلية )  4(
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  ويدِخلُ رأْسه تحت الِقراِم               سيبِلغهن وحي القَوِل عنِي 

  )١(ي قَرِد القُماِم ِمن املُتلَقِِّط                   أُسيد ذو خريطٍَة نهاراً 

  .   وأضافَه)) نيِطاملتلقِّ ((فحذَف نونَ 

  :متلقِّطاً للقَـردِ  ،   له   ال يؤبه ،  يِصف أَنه يدس إىل من يِحب غالماً أسود حقرياً          

، و   اِملكْنـسةُ : ، واِملقَمـةُ     ، واحدتها قُمامة   وهو ما كُِنس  : وهو ما تراكب من القُمام      

  . الستر :  )) الِقرام ((و . أَسود/ أ١٤٤/تصغري :  ))أُسيد((

كمـا  ،  الضارب زيٍد ؛ ألنك ال تفيد فيه ِخفَّةً باإلضافِة          :  وال تقولُ    ((: وقولُه  

)) أَفَدتها يف املثنى واجملموعِ   
) ٢(    يعين أنَّ يف املثن         موِع أفـادت اإلضـافةُ حـذفى وا

 وهـو   )٤(، ، وأجازه الفـراءُ   فيه وال نون    بالالِم فال تنوين    وأما املفرد املعرف    . )٣(النوِن

،  ا كان فيه ختفيف ، فإنَّ املعرفةَ فـرع النكـرةِ          مأنه فرع لِ  : أحدهما  : معتِضد بأصلَني   

  :أنَّ: األصـلُ الثـاين     . فكأنَّ الم التعريِف إمنا دخلت بعد سقوِط التنوين باإلضـافةِ         

: ، فلْيجز هذا ، وكذلك        يتصور مع املضمِر تنوين    مع أنه ال  ،   جائز باتفاٍق    ))بكالضار((

   . )) الضارب الرجِل ((

، فكـان القـضاُء      وجواب األوِل أَنَّ دخولَ الِم التعريِف سابق على اإلضـافةِ         

    رلَ املضاِف إليه أجدحبصوِلها قَب             ثُـم ني ، كما لو لَِمسناطُ بأسبِق املوجبي فإنَّ احلكم ،

  . ومل يؤثَّر الثاين شيئاً،  باللَّمِس )٥(، فإنَّ انتقاض الوضوِء  بالَ

                                                 
  .  ٢٢٢ / ٩ ، واخلزانة ٤٤٥ / ١روف مل البن خ ، وشرح اجل١٤٥والتحصيل  ، ٢٩٠ / ٢البيتان يف ديوانه )  1(

ـ ))   الرجلِ الضارب  ((اوقد أجازه الفراء ، وأم    ((  :  ، ومتام نصه     ١٢١ – ١٢٠املفصل  )  2(  احلسن ((فمشبه ب

  .  ))  الوجِه

  .أفادت اإلضافةُ خفةً حبذِف النوِن :  يعين )3(

    .٢/٨٤٣ل للسخاوي  واملفض .١٢ / ٢انظر األصول البن السراج )  4(

 .   )) الوضوا (( يف األصل )  5(
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اإلضافةُ ال تخِرج االسم عن التنكِري فكانت مواِفقَـةَ األصـِل           : ولقائٍل أَنْ يقولَ    

اِر األصـوِل مهمـا أَمكَـن ،         باسـتمر   ؛ ألنَّ األصلَ أنْ يقضى     فوجب القضاُء بسبِقها  

 أنْ تتأخر عن اإلضافِة ؛ ليكونَ ذلك أقـلَّ          ، فوجب   إال بالالمِ  )١(كريق زوالُ التن  واليتحقَّ

 ففيه كالم نذكره يف الفصل الذي يلي هذا البحثَ، ))بك   الضار ((، وأما    يف خمالفِة األصلِ  

ـ   ))  الضارب الرجلِ  ((وأما    بالنـصِب محـالً علـى       ))  احلَسن الوجه  (( باخلفض فمشبه ب

  يف اإلضـافِة علـى     )) الضارب الرجـلِ   ((فكذلك حملُوا   ،   يف نصِبه    ))ب الرجلَ   الضار((

   . ))  الصفةُ املُشبهةُ((وحاً يف باب ، وسيزداد هذا وض ))احلَسن الوجِه ((

  ] من الطويل/ [ ب١٤٤: /قال الفرزدق 

  )٢(ن الشافيات احلوائِم ه ووفاٌءا               أَبأْنا ِبها قَتلى وما يف ِدماِئه

  فأضاف))   النا   : يقول  ،   )) احلوائِم   ((ىل   إ )) الشافياتنا ِبقَتثَأَر  ،    ـنا ِدماَء ملْنعفج

. غيِرنا ووفاًء ِبدِمه  ، وإنْ كانت ِشفاًء لِ    )٣(فاٌء لدمائنا ، وليس فيها مع ذلك وِ      قَتلْنا ِبِهم قَوداً  

  . وم حولَ املاِء عطَشاً ، ضربه مثَالً ِلطَلَِب الدِماليت حت:  )) احلوائم ((و 

   سيبويه على جواِز      : فإنْ قلت الرجِل وزيـدٍ    ((فقد استشهد بقـوِل   )) الضارب 

  ] من الكامل: [األعشى 

  .)٤(عوذاً تزجي بينها أَطْفالَها              اِن وعبِدهاجالواهب املائِة اِهل

  ِدها   ((فعطفباملائِة   (( على   )) ع ((   ،        والـالم إىل غِري ما فيه األلف وهو مضاف  ،

   . )) الضارب الرجِل وزيٍد ((:  فهو ِعنده ِمثْلُ
                                                 

 .  ولعله سهو من الناسخ  )) التعريف (( يف األصل )  1(

   و  . ٣٧٣ / ٧ ، واخلزانـة     ١١٨ / ٣ ، والتصريح    ١٥٣ ص    عني الذهب  حتصيل ، و  ٣١٠ / ٢البيت يف ديوانه    )  2(

  ) .  بوأ( الصحاح  انظر  .نا ثأراًلْتقَ:  )) ناأْبَأ(( 

 .   فشرح البيت منقول منه نصا١٥٣ًثبته من التحصيل ص وما أ )) كدمائنا (( يف األصل )  3(

، ٢٥٦ / ٤ ، واخلزانة    ١٥٢ ، والتحصيل    ١٦٣ / ٤ ، واملقتضب    ١٨٣ / ١ ، والكتاب    ٧٩البيت يف ديوانه ص     )  4(

٤٩٨ / ٦ ، ١٣١ / ٥ ، ٢٦٠  .  
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 ألنَّ العبد مضاف إىل     لِّطَ سيبويه يف استشهاِده ذا ؛     قد غُ  ((: قال األعلم   : قلت  

، وهذا جائز    الواهب املائِة وعبِد املائةِ   : ، فكأنه قال      ، وضمريها مبرتلِتها   )) املائِة ((ضمِري  

 اسم مفرد مل يضف إىل      )) زيداً (( ؛ ألن )) الضارب الرجِل وزيدٍ   ((: ، وليس ِمثْلَ     بإمجاٍع

)) ضمِري اَألوِل فيكونَ مبرتلِته   
)١(           ربتعال ي املضمر عن ذلك بأنَّ االسم يف فيـه    وقد أُِجيب

، وال يصح صفةُ املضمِر الذي يعود      ، ولذلك يصح صفةُ املظهرِ      موضٍع حكْم مظهِره   كُلِّ

))أي((، ال يكون استفهاماً مبرتلِة  هم ضربتهأي:  يف قَوِلك ))أيهم ((وكذلك ضمري ، عليه
)٢( .  

   فإنْ قلت :  املضم قَعفقد و  املظه موقع ِر يف قوِلهم  ر :)) روسخلِتها بدرهمٍ شاٍة    ب(( 

 ِدها (( كان وسخلِة شاٍة ، فهالّ: والتقديربعبِد املائِة:  مبرتلِة )) ع .  

  أنه كذلك  : قلت بهمـع             و مع الوسائط ما الجيوز ه جيوزأن متولكن قد قد ،

  .، فال يلزم من جواِز ذلك يف العطِف جوازه يف املعطوف عليه املباشرِة

؛ ألنها أكرمها،   )٣(اِهلجانَ/  أ ١٤٥/، وخص     املائةَ ِمن اإلبِل وراعيها    يهب: يقولُ  

 ،  ، وهـو مجـع غريـب       ، واحدها عائذٌ   احلديثات النتاج  : )) ذُالعو ((، و    لبيضوهي ا 

ِعـٍل ؛   ، وبِني على فا     ألنَّ ولَدها يعوذُ ا ِلصغِره      ، وسميت عائذاً   لٌحائلٌ وحو : ونظريه

         التصريف وِجبِب ، ال على ما يسِة النه على ِنيةٌ ، واملعىن    : ، كما قالوا     ألنةٌ راِضيِعيش

، واألطفالُ تقَع على كُلِّ صـغٍري مـن           سوقاً رفيقاً  )٤( تسوق ))  تزجي ((ومعىن  . مرِضيةٌ  

  . أوالِد احليواِن

  

                                                 
  .  ١٥٢التحصيل ص )  1(

)2  (٨٤٤ / ٢لسخاوي ل لاملفض  .  

 . اً  فشرح البيت منقول منه نص١٥٢وما أثبته من التحصيل ص . ))  اهلجران  ((يف األصل )  3(

 إمنا هي   ، والصواب ما أثبت ، بالبناء للمعلوم ؛ ألن حركة روي القصيدة            )) ساقت )تزجى   ( ومعىن   (( يف األصل   )  4(

  .  ٢٥٧ / ٤ب وانظر خزانة األد. الفتح 
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  ] اإلضافة إىل الضمري[:  فصل

   )١( ))الً جاء ما فيه تنوين أو نونٌ ِصإذا كان املضاف إليه ضمرياً مت و((

،  وما عِدم التنوين أو النـونَ     :  ظاهره أنه يريد     )) وما عِدم واحداً منهما      ((: قولُه  

،  فِة، والكالم اآلنَ فيه قَبلَ اإلضـا       ، فإنَّ النونَ ال تعدم إال ِألجِل اإلضافةِ        وليس كذلك 

ي حكم ما بعد اإلضافِة عليه ِبِخالِف التنويِن ، فإنه يفْقَد تارةً لأللِف والالِّم ، وتارةً                ِلينبِن

  . لإلضافة

 الروايةُ بفَتِح الراِء ،     )) شرعاً يف ِصحِة اإلضافِة      )٢(ام وما عِدم واحداً  منه     ((: وقولُه  

ـ  : وقيلَ   . )٣(سواٌء  : وجيوز تسكينها ومعناه      خـاِدٍم   (( مجـع    )) خدٍم   ((جمع شاِرٍع ك

((
ثُم أخذَ يعلِّلُ   . ويستعملُ يف الواحِد واملثىن واموِع واملذكَّر واملؤنِث بلَفٍْظ واحٍد          . )٤(

م  وما عِد(( : وهو املراد من قوِله     ، وما فُِقد فيه التنوين ؟      ِلم استوى ما فيه تنوين أو نونٌ      : 

 مع أن اَألولَ أفادت اإلضافةُ فيه ختفيفاً خبـالف          ))واحداً منهما شرعاً يف ِصحِة اإلضافة       

 وبـني   )٥(ألم لَما رفضوا يف ما يوجد فيه التنوين أو النونُ أنْ جيمعوا بينه            : الثاين فقال   

)) الضمِري املتصِل جعلوا ما اليوجد فيه له تبعاً       
م لَما التزموا إسـقاطَ  أ/ ب١٤٥/ يعين )٦(

 لئالّ يبقى الكاف منفصالً،وال عهد باسٍم على حرٍف واحٍد يكونُ           ))ضاربك  (( التنويِن يف   

تنوين  ال   وا ما ِ ملَا ذكَرناه ، جعل     ))ضاربونك   ((و ))ضاربانك(( منفصالً ، وإسقاطُ النوِن يف    

                                                 
 .  ))   اإلضافِةِةح يف ِصعاًر منهما ش واحداًمِدوما ع (( :ومتام نصه ، ١٢١املفصل ص)  1(

  .  )) منها  واحد (( يف األصل )  2(

 ) .  شرع ( انظر الصحاح )  3(

 ،  نكَّس وي ك ، حير  سواٌء:  ، أي    عرالناس يف هذا األمر ش    : يقال   ((  : ١٢ – ١١ / ٢قال اخلوارزمي يف التخمري     )  4(

والسماعه الذين يشرعون يف ِش ، وأصلُ هاهنا التحريكرٍةعٍع شاِر ، وهي مجع كخ،ٍم مجع خاِدٍمد  ((.  

     والش رةُع  :مشاملاِءعةُر وهي م ، ِروالشاربِةد اليت ي شرعشرع ( انظر اللسان . ون  فيشربون منها ويستقها الناس  . (  

   . ))منه ((  األصل  يف)5(

   .١٢١ املفصل ص )6(
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صلُ أنْ يكونَ االسم منوناً ، فما ليس فيه تنـوين            األ ا فيه ذلك ؛ َألنه فَرعه إذ      فيه تبعاً مل  

))الضاربك  :  فقالوا   ((: سبوق مبا هو فيه ، مث بين التاِبع أوالً بقوِله           م
 ال ختفيف    فهذا )١(

جِل اإلضافِة ، وال تنوين فيـه       ؛ لتكونَ نونه قد حِذفت أل      وال جمموٍع    فيه ، إذْ ليس مبثنى    

 و  . مؤنٍث ساملٌ عرف بالالِّم       ؛ ألنه جمع   )) الضارباتك   ((ِم ، وكذلك    ألجِل األلِف والال  

مل يفترقا إال يف     ،   )) الضارباتك   (( ِمثْلُ   )) الضاربايت   (( و    ، ))  الضاربك (( مثْلُ   )) ي الضاِربِ ((

 ٢( لَأَنَّ األو(      إىل كاِف املخاطَِب ، والثاين مضاف)إىل ياِء املتكلِّ    )٣ مضاف      ذكـر ِم ، ثُم

                 ِزمالتنويِن فيه أو النوِن ، ولكن الت وجود كنعليه هذه األمثلةُ ، وكان مما مي ِملَتالذي ح

 مفـرد يمكـن تنوينـه ،        )) ضارب ((و  ،   )) ضاِربك   ((:  كما قالوا  (( : تركُهما فقال 

  يمكن مٍر سالِ  جمع مذكَّ  ))لضاربوك   ا ((و  مثىن يمكن ظهور النوِن معه ،        ))الضارباك  ((و

 احدمها مثىن منصوب ، واآلخر جمع       )٤( )) الضاِرِبي   (( و   ))ي  الضاِرب((و ، أنْ تظْهر نونه  

مذكٍر ساملٌ منصوب أُضيف إىل ياِء املتكلِِّم ، فحذفت نونه لِإلضافِة ، فالتقت الياُء الـيت                

وهي ساكنةٌ مع الياِء اليت للمتكلَّم ، فأدغمت األوىل يف الثانية على ما             هي عالمةٌ للنصِب    

  . هو قياس اإلدغاِم يف ِمثِْله 

                                                 
    . )) الضاربايت(( ، و  )) يِبالضاِر ((  ، و )) الضارباتك (( و : ومتام نصه  . ١٢١املفصل ص )  1(

    .)) الضارباتك(( و))  الضاربك(( يعين )2(

    . )) الضاربايت((  ، و))  الضاِرِبي((   يعين)3(

املـثىن  : فهي حتتمـل الـوجهني   ، فيه غري مكررة ، إال أا دون ضبط    )) الضاريب(  ( ، وكلمة    ١٢١املفصل ص   )  4(

  . و مجع املذكر السامل املنصوب ، املنصوب 

   :كما قال عبد الرمحن بن حسان ((  :  ومتام نصه       

ها الشامتي ِلأييحسيم   ي      ِلثْ ِمب إمنا أنت يف الضالل        

  :        وقوله 

وهم اآلمرون اخلري  الفاعلونه........................                 

مما ال ي       عليهلُعم  ((   . 
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  . وأَيهما جمع ؟ أَي املثالني مثنى:  قلت فإن

 فيفْتح ما قَبلَ ياِء اِإلعراِب فيه ، والثاين          للمثنى )١(اَألولَى أنْ يكونَ اَألولُ     : قلت  

/ أ١٤٦/ من التمثيِل يف تقِْدمةِ    لجمِع فيكْسر ما قَبلَ ياِء إعرابه ، ليكونَ مطابقاً ِلما تقدم          ل

 يف ذلك قريب رموع ، واَألمعلى ا املثىن .  

   داً عن الالَِّم ِسوى املثـالِ             : فإنْ قلترجلْ يف املقيِس عليه من األمثلِة معجمل ي فِلم 

    .، وجعلَ مجيع أمثلِة املقيِس معرفَةً بالالَِّم ؟ اَألوِل

  أمثلِة املقيِس مِ    : قلت أَنَّ تن         ألنَّ مجيع ِرفع ثُم ا ال يكونُ فيها إال التنوينهـا  موين

فإنه ينبغي أن يكونَ فيها ما يمِكن       ،  خبالِف أمثلِة املقيِس عليِه     ،  جِل األلِف والالِم    زالَ ألَ 

ضادان التنوين ،    فيه النونُ ، واأللف والالم ي      ونَ فيه تنوين قَبلَ اإلضافِة ، وما يكونُ       أَنْ يك 

جـرم أبقامهـا يف بـاقي        النونَ ، فال     فال جرم أَسقَطَهما من املثاِل األوِل ، وال يضادانِ        

 بكالم كان )٢( البغدادي ، هذا شرح ألفاِظه ، وقد تكلَّم على هذا الفصِل أبو البقاءِ         األمثلِة

ـ   ؛ ألنه أَشبه الشيءَ    )٤( وخلَطَه وخطاً    )٣( خبطَه   إنَّ هذا التمثيلَ  : به أوىل فقال     ِسه ،   بنف

: رجعنا إىل قاعدِة هذا الفصِل فـأقولُ        .  زلَّ أو هوى استزلَّ      ومل يكن ذلك إال عن فَهمٍ     

    أن يكونَ املضم قد أجازمِة ، واملنقولُ عـن سـيبويه           مضافاً إليه يف   رمجيِع األمثلِة املتقد 
                                                 

 .   )) األوىل (( يف األصل )  1(

 هـ ،   ٦١٦ سنة   الدين البغدادي النحوي ، املتوىف     حمب    عبد اهللا ، أبو البقاء العكربي ،       هو عبداهللا بن احلسني بن    )  2(

قف إال على   ، إال أنين مل أ     )) لل يف شرح املفص   احملص (( لذي أورده الزملكاين هنا أظنه من كتابه املسمى         وكالمه ا 

،  )١١٣( اجلزء الثاين ورقمه يف املركز      :  مها   ز البحث العلمي جبامعة أم القرى ،      جزأين من هذا الشرح يف مرك     

ويبدأ حبروف العطف ، فلعل ما نقل هنا عن          ) ١٠٠( رقمه  ، واجلزء الرابع و   يبدأ مبا يوصف به املعرف بالالم       و

 .  أيب البقاء موجود يف اجلزء األول ، إال أنين مل أقف على هذا اجلزء 

)3  ( )) خ(( من   )) هطَب أي   ))  بالعصا  الشجرةَ طَخب :شد  ها مث ضرها بالعصا ، ونفَ   بها منـها لِ    ورقَ ضيهـا اإلبـلَ   فَِلع 

 ) .  خبط ( سان الل . والدواب

)4  (الوـ كما يف اللسان      طُخ )  وخط (البياضِ استواُء : ـ  فلَ . واِد والسلَّع بقوله   ه أراد  : )) طَلَخ ه وطاًخ ((  :ه طَلَخ

 .  ه ه وفاسدصحيحمستوياً 
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 فما كان   ،)٣(  حكم املظهر  )٢(]مهحكْ[ أن يجعلَ    )١(واجلاري على قياس مذهِبه يف غريِه       

املظه    فيه منصوباً ، فاملضم فيـه جمـروراً ،               ر ريف ذلك ِمثلُه يف التقدير ، وما كان املظه ر

 ضاربو  ((:  ، كما تقولُ      يف موضع جر   )) ضاربوك   ((ا الكاف يف    فاملضمر ِمثلُه ، فعلى هذ    

 يف موضع جر على املختار ، وجيوز أَنْ يكونَ          ))الضاربوك   (( و   ))ك  ا الضارب (( ويف   ))زيٍد  

 واموِع جيوز أن ينـِصب      فيه الالم من اسِم الفاعِل املثنى      ، ألنَّ ما     )٤(يف موضِع نصٍب    

من املنسرح : [ وِن حنو مع حذف الن [  

  )٥(.....................            ...احلافظو عورةَ العشريِة 

  . ه يف بابه بيان/  ب ١٤٦/ وسيأيت 

 ؛ ألنـه    )٦(  الكاف يف موضِع نصٍب ال غَير       فينبغي أن يكونَ   )) الضاربك   ((وأَما  

 أنَّ املضمر املتِصلَ ِباسِم     )٧(ألخفِش   عن أيب احلَسِن ا    يواحملِك،   ))الضارب زيداً    ((ِزلَِة  ـمبن

                                                 
 .   ب ٥٠انظر غاية احملصل لوحة . غري املضمر وهو املظهر : يعين )  1(

)2  ( ا الكالم تتمة يستقيم  . 

  .  ٢٩٤ / ١علم  ، وانظر النكت لأل١٨٧ / ١هذا مفهوم كالم سيبويه يف الكتاب )  3(

  .  ١٨٧ / ١هذا مذهب سيبويه يف الكتاب )  4(

  : البيت بتمامه )  5(

  فطَائنا نر من ومأتيِه       ي     ال     العشريِة عورةَاحلافظو

ـ       ١٥٥لتحصيل ص    ، وا  ١١٥انه ص         وهو لقيس بن اخلطيم يف ديو       ،  ٥٤٤ / ١روف   ، وشرح اجلمل البـن خ

 ، ٢٧٤ ، ٢٧٢ / ٤ ، واخلزانـة    ١٢٧ ، ولعمرو بن امرئ القيس يف شرح شواهد اإليـضاح            ١٢٢واحللل ص   

 ، ولرجل مـن     ٢٥٨ / ١ ، ولشريح بن عمران أو ملالك بن العجالن يف شرح أبيات سيبويه البن السريايف                ٢٧٦

  .  ١٨٦ / ١اب سيبويه نصار يف كتاأل

 )) الضاربك ((  أن الضمري يف ـيف أحد قوليه  ـ هذا ما عليه أكثر النحاة ، ونسب إىل املازين ، والرماين ، واملربد  )  6(

لـك كمـا ذكـر ابـن الـسراج يف           وحنوه يف موضع جر ، وتبعهم الزخمشري ، إال أن املربد رجـع عـن ذ               

 ،  ١٢٤ / ٢ ، وشرح ابن يعيش      ٢٤٨ / ١ ، واملقتضب    ١٨٧/  ١وانظر كتاب سيبويه     . ١٥ـ٢/١٤األصول

 ،  ١٨٦ / ٣تـشاف   ر ، واال  ٢٨٤ – ٢٨٣ / ١ ، وشرح الكافية للرضي      ٨٦ / ٣وشرح التسهيل البن مالك     

  .  ١٢٥ – ١٢٤ / ٣والتصريح 

  .  ٢٩٤ / ١علم  ، والنكت لأل٨٥البن والد ص  )) االنتصار (( انظر رأي األخفش يف )  7(
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إنَّ اتصالَ الِكنايِة قد عاقَب التنوين والنونَ ، فلما امتنع          : الفاعِل منصوب مطلقاً ، ويقولُ      

ما  مبرتلِة ما ال ينصِرف ، وهو يعملُ من غِري تنويٍن ، واجلامع بينه             )٢( صار )١(اجتماعهما  

، ال لإلضافةِ )٣( حِذف للِعلَّتينِ  )) هؤالء ضوارب زيداً     ((: يف حنو  ))  ضوارب ((أنَّ التنوين من    

  . فهذاِن مذهباِن

أما ما قالَه فَخر خوارزم فخارج عن الرأيني ، وهو أَنه مضاف على اإلطـالِق ،                

      دجوا أَنْ يإم أنَّ هذا الباب ههجوو  فيه التخفيف  نت اإل       أوعيت ِجدا   ال ، فإنْ وضافةُ ، وأَم

إنْ  بالالِم مع حذِْف النوِن فقليلٌ ، فلذلك مل يعولْ عليه ، و             واموِع املعرفِ  إعمالُ املثىن 

 وجب أنْ يقضى عليه بأَنـه يف موِضـع جـر            )) الضاربك   (( : مل يوجد فيه ختفيف حنو    

 جمرور ، فوجب القضاُء على فَرِعه مبا        )) ضاربك   (( و ))ضاربك((ه فرع على    ألن؛  نصٍب  ال

 تعملَ ، وأما القياس على املظهِر       الّ مع أنَّ األصلَ يف األمساِء أ       ، هذا  )٤(قُِضي على اَألصِل    

 ٥(فيمكن( به الفراُء يف عنه مبثِْل ما أجاب ابأن جي )) فة ـ أنَّ    ـ باإلضا )) الضارب زيٍد

   )٦(. اإلضافةَ سابقةٌ على الِم التعريِف 

  .ذلك مذهب ال نقولُ به : فإن قلت 

                                                 
  .    بالنون))ضاربانك  مها((: بالتنوين ، وال  )) كنبضاِر (( : اتصال الضمري والتنوين أو النون ، فال تقول : أي )  1(

 .   )) أل (( اسم الفاعل املعرف بـ: أي )  2(

 .  بل لعلة واحدة تقوم مقام علتني وهي صيغة منتهى اجلموع )  3(

ه ووجه (( : حيث قال   ]  أ   ٥١ [ لوحة )) غاية احملصل  (( ضح يف كتابه    ود املؤلف صياغة هذا الكالم بشكل أ      أعا)  4(

ما ال ميكن فيه ذلك ، فإن  أو يف، حلاق التنوين له لوال الضمري  ميكن تنوينه أو ما أن هذه اإلضافة إما أن تكون يف   

 مل عليه ، وإن كان  فقد حصل التخفيف فوجبت اإلضافة ، وأما حذف النون مع اإلعمال فقليل ال حي         لَكان األو

 .   ))  به فكان ملحقاً التخفيفلَِبا قَم ِل فهو فرعالثاينَ

 .    )) فيكن (( : يف األصل )  5(

يف  ، وانظر تعليلـه هـذا        ٢٢٦ – ٢٢٥ / ٢باجلر يف معاين القرآن      )) الضارب زيدٍ  (( انظر رأي الفراء يف جواز      )  6(

وزعم  (( :  عن الفراء تعليالً آخر قال       ١٤ / ٢ن السراج يف األصول      وذكر اب   ، ٥٩٨ / ٢شرح الكافية ملصنفها    

 .    ))  زيٍدالذي هو ضارب (( : الفراء أنه جائز يف القياس على أن يكون بتأويل 
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  ال نقولُ به يف   : قلت            ملزِله ، أما ما كانت اإلضافةُ تما ليست اإلضافةُ الزمةً َألص

    قلت لَه فَِلمه ال نقولُ به ؟ و       : أَصالضاربك   ((إن ((    على فرع ))   ب له   الذي جي  )) ضاربك

 ، فقد قال    ِرقضي على املظه   مبا ال ت   ِروليس ميتنع أن تقِْضي على املضم     ،  أن يكونَ مضافاً    

 جمـرور   )) ن لـوالكُ  (( و   )) لـوالك    (( يف حنـو     )) لوال ((الضمري مع   / أ١٤٧/إن: سيبويه

  .، مع أَنَّ املظهر معها خبالِفه )١(املوضِع

  ] من اخلفيف:[بِن حسان الرمحن ثُم أورد قولَ عبِد  

  )٤( تهيم )٣( يف الضالِل ثِْلي           ِإنما أنت ِم ِلتحسب)٢(أَيها الشامتي      

، يف موضِع خفٍض ، وفيه ما قدمنا       )) الشامتي ((مستشهداً على أنَّ ضمري النفِْس يف       

  : وبعده 

ِنال تنبي فلَسي      سِبِسب جاِل       إنَّ ِستي من الرب ٥( الكرمي(  

  ] من الطويل: [وأما قولُه . ظريي نِب:  أي ))بي  ِبِس((: قولُه 

     اآلِمر مونَ اخلَهيوالفاِعلون ـر      ه   شظَ  إذا ما خعِر مِث اَألمدحم ٦(ماوا ِمن(  

     الضمِري والن نيب عمه جه أَنكْـمِ     )) والفاعلونه   ((: وِن يف قوِله    فشاِهدومـن ح ،  

  .  والنونَ ؛ ألنه بمِنزلَتهما يف الضعِف واالتصاِل نالضمري أَنْ يعاِقب التنوي

                                                 
  .   ٣٧٣ / ٢الكتاب )  1(

  .   ١٢١وما أثبته من املفصل ص  )) الشامت (( يف األصل )  2(

  .   )) الظالل (( يف األصل )  3(

ل  ، واملفـض   ١٢٣ / ٢ ، وشرح ابن يعـيش       ١١ / ٢ ، والتخمري    ٥١عبد الرمحن بن حسان يف ديوانه ص        لالبيت  ) 4(

  .   ١٥٨ / ١١ ، واخلزانة ٨٤٦ / ٢للسخاوي 

  .   ٨٤٦ / ٢ل للسخاوي  واملفض ،١٥ / ٢ ، والتخمري ٥١ديوانه ص البيت يف )  5(

، ٢٩٤ / ١ ، والنكت لألعلم ١٥٠ / ١ ، وجمالس ثعلب ١٨٨ / ١ب سيبويه البيت ال يعرف قائله ، وهو يف كتا      )  6(

  .   ٢٦٩ ، ٢٦٦ / ٤ ، واخلزانة ١٥٢ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ١٥٧ص عني الذهب حتصيل و
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 ، وجِعلَت اهلاُء بياناً حلركِة النوِن       )١(وقد رد على سيبويه حملُه على هذا التقدير         

    قِْف ، وإثباتاِء الضمريِ على نيِة الو ِل ضرورةً ، وتشبيهاً هلا يف احلركِةصوإىل .)٢( ها يف الو

     املربد ب٣(هذا املذهِب ذَه(   يف كال الوجهني      ، وهو ب عيد)٤( ُللَى    واألوأَو )؛ إذْ ليس    )٥ 

   .)٦(إنّ البيت مصنوع : فيه سوى ضرورٍة واحدٍة ، وقد قيل 

  ] إضافة األمساء املبهمة[:فصل 

 ))وكُلُّ اسٍم معرفٍة يتعرف به ما أُضيف إليه إضافةً معنويةً  ((
)٧(  

قد قدمت يف أوِل الكتاِب أنَّ املضاف إليه يعين املضاف كما يف اَألِلِف والـالِم ،                

  .فلذلك تعرف املضاف باملضاِف إليه 

  . احتراز من اإلضافة اللفظية )) معنوية ((: وقولُه 

 إال أمساًء توغَّلت يف إاِمها فهي نكرات وإن أُضيفت إىل املعـارف             ((: لُه  وقو

((
)٨(         فرعبةً خاصةً ، فلذلك مل تفيها ِنس فيدألن اإلضافةَ ال ت  ) ره ( و ) ِمثْل ( و ) غَيِشب

 يغاِير غَيره بوجٍه     تميز ِبه ، فإنَّ كُلَّ شيءٍ      فيها ختصيصاً / ب١٤٧/ اِإلضافةُ   ؛ إذْ مل تِفد   ) 

 استشهد على أَنها ال تتعرف وإنْ أُِضـيفت إىل           ، ومياِثلُه من وجٍه ، ثُم      ، ويشاِبهه بوجهٍ  
                                                 

 ملـربد  عليه ا  در و. مع بينه وبني النون ضرورة      ضمري ، وقد ج    )) الفاعلونه ((  اهلاء يف     سيبويه ذهب إىل أنَّ    يعين أنَّ )  1(

إىل أن اهلاء هنا هاُء ذاهباًهذا التقدير ١/٤٢٨، والكامل١/١٨٨انظر كتاب سيبويه . وليست ضمرياً،  ِتكْ الس   . 

  .   ٢٩٥ / ١انظر النكت لألعلم .  ))  هلا اء الضمريوحتريكها تشبيهاً (( : كان األوىل أن يقول )  2(

  .   ٤٢٨ / ١الكامل )  3(

 .    اء الضمري  تشبيهاًإثبات هاء السكت يف الوصل ، وحتريكها: ني يعين بالوجه)  4(

 .   يعين باألول مذهب سيبويه املتقدم )  5(

   .   ١٨٨ / ١قاله سيبويه يف الكتاب )  6(

   .١٢٢ املفصل ص )7(

ولذلك وِصـفت ـا   ،  )) ِشبه((  و))  ِمثْل((  و ))  غَير ((  :وهي حنو  (( :  ، ومتام نـصه      ١٢٢ املفصل ص    )8(

و دخل عليها : ، فقيل  النكرات ، وشبِهك ومثِلك مررت برجٍل غِريك ))بقال  ))  ر:  

   . ))  ريرٍةساِء غَيارب مثِْلِك يف النِّ            
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وِشـبِهك ،   ،  ك  وغَيِر،  مررت برجٍل ِمثِْلك    : املعارِف أَنها وِصف ِبها النكرات ، فقيل        

 إذْ   أَشد ؛  )) غري   ((ها أَنْ تدخلَ على النكراِت ، واِإلام يف          اليت شأْن  )) رب   ((ودخلَ عليها   

رٍد غَيكُلُّ أَح وليس كُلُّ أحٍد ِمثْلَك ، ى (( و .كغري (( مبرتلِة )) ِسو (( .   

ِة ، وهو معدولٌ عن     ا ِفيه من املبالغ   ِلمإنه يتعرف باِإلضافِة     : ))شبيه   (( يف   )١(وقالوا  

:  يقولـون    )٣( ، وِمن ثَم ال يكادون       )٢( فكأَنه استوعب مجيع وجوِه املشابهِة       )) مشِبٍه   ((

 )٤(] وجـوِه   [ زيد شبيه بعمرٍو ؛ إلشعارِه باستغراِق مجيـِع         : زيد شبيه باَألسِد ، بل      

  . املشابهِة 

)) شبيهك (( الذي تبين يل أَنها بمِنزلَِة )) نِظريك ((و 
  . )٦( ألنَّ تبِيينه كتبييِنه)٥(

 tΒ Νà6s9$﴿ )٨( ﴾#$!» çöxî (Πr& öΝçλm; îµ≈s9Î÷ ﴿ )٧(﴾ öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $·Βöθs% öΝä.uöxî ﴿ :ويف التنـزيل 
ô⎯ÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çνçöxî ﴾ )و ﴿)٩  (#θè?ù'u‹ù=sù ;]ƒÏ‰pt¿2   Ï&Î#÷WÏiΒ﴾)١٠(.ٍن الثَّقَفيجمن الكامل:[وقالَ أبو ِمح  [  

  )١١(يا رب ِمثِْلِك يف النساِء غَِريرٍة             بيضاَء قَد متعتها ِبطَالِق 

                                                 
)1  (٨٥٠ – ٨٤٩ / ٢ل القائل هو السخاوي يف املفض   .  

     .ملفضل للسخاوي و صوابه من ا.  )) املشابه (( يف األصل )  2(

 .    )) ال يكاد (( يف األصل )  3(

 .   تتمة يقتضيها السياق )  4(

 .    )) شبيهك(( يعين أنه يتعرف باإلضافة كـ)  5(

 .   يعين أنه يستغرق مجيع وجوه املشاة )  6(

 .    من سورة حممد ٣٨من اآلية )  7(

 .    من سورة الطور ٤٣من اآلية )  8(

:  ، ويف سورة هود يف اآليات رقـم          ٨٥ ،   ٧٣ ،   ٦٥ ،   ٥٩: رد هذا املقطع يف سورة األعراف يف اآليات رقم          و)  9(

  .   ٣٢ ، ٢٣:  يف اآليتني رقم )املؤمنون(  ، ويف سورة ٨٤ ، ٦١ ، ٥٠

 .    من سورة الطور ٣٤من اآلية )  10(

 ، وشـرح أبياتـه البـن        ٢٨٦ / ٢ ،   ٤٢٧ / ١ البيت مل يرد يف ديوان أيب حمجن ، وهو له يف كتاب سيبويه            )  11(

  .   ١٢٦ / ٢ ، وشرح ابن يعيش ٢٤٢  عني الذهبحتصيل ، و٤٣٤ / ١علم  ، والنكت لأل٤٤٢ /١السريايف 
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فِة ، قـال    ِر ؛ ألنه نكرةٌ وإن كان على صورة املع        )) ِمثْل   (( على   )) رب   ((فأدخلَ  

  األعلم :    كبرجٍل ِشِبه (، يف معىن    )١(مررت)   كِبهشي (( زفَن  نـِل ، والفعـلُ      لَ مِزلةَ الِفع

مـررت  : مررت برجٍل ليس بك ، وحنوه       : مررت برجٍل غِريك ، مبثابِة      : ، ونحو   نكرةٌ

 )٢(]برجٍل[مررت  :  رجٍل ، وكذلك     كفاك من : برجٍل حسِبك ِمن رجٍل ؛ ألنه يف معىن         

         رمن رجٍل ، وقد ص كمٍل ، وهجمن ر ور        كَفِْيكِر يف بعِض الـصذا املقد حت العرب

 مـن   كتفَ، وهمك من رجٍل ، وبامرأٍة كَ        رجلٍ )٣(] ِمن [مررت برجٍل كَفَاك    : فقالوا  

  .  ، وهمتك من امرأٍة امرأٍة

 الغافلةُ/  أ ١٤٨/،   ، وهي املغترةُ ِبِليِن العيش     برائني وغري معجمةٍ  :  )) الغريرةُ   ((و  

   )٤(.أعطيتها شيئاً تستمِتع به:  أي ))متعتها ِبطالِق  ((ومعىن . عن نوِب الدهِر

 فتعرا ال يإىل املعروِمم بيِد((ـ فِة ـ وإنْ أُضيفالع إحدى اجلواري (( و))أحد((
)٥( 

نةً طالقاً مبهماً،  معي فيما إذا مل يقِْصد به واحدةً)) إحداكُما طاِلق ((: ولذلك جِعلَ قولُه 

 &=Ïtä†r& óΟà2ß‰tnr ﴿:لى التنكري يحملُ قوله تعاىلوع.)٦(له أن يعين بعد ذلك من شاَء ِمنهما
βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠÅzr& $\GøŠtΒ ﴾)٧(وكذلك:﴿çµø?u™!$mgm $yϑßγ1y‰÷nÎ) ©Å´ôϑs? ’n?tã &™!$uŠósÏFó™$#﴾)ه  ؛)٨ألن 

  .  فجاَءته واحدةٌ منهما:مبنزِلة 

                                                 
)1  (األعلِمنص   ))  تقول :ِل مثْ برجٍلمررتكفت ، نوبم ناب  :برجٍلمررت ي ِبشه٢٤٢التحصيل ص .  )) ك   .  

  .   ٢٤٢من التحصيل ص تتمة )  2(

  .   ٢٤٢تتمة من التحصيل ص )  3(

 .   السابق والصفحة نفسها )  4(

 .    )) إحدى اجلوار (( يف األصل )  5(

 ،  يطلقن مجيعـاً  : يقرع بينهن ، فتخرج بالقرعة املطلقة منهن ، وقيل          : قيل  : للفقهاء يف هذه املسألة عدة أقوال       )  6(

ن شاء فيوقع عليها الطالق ؛ ألنه ميلك إيقاعه ابتداء وتعيينه ، فإذا أوقعه ومل يعينه ملـك                  له أن خيتار أيته   : وقيل  

  .   ٥١٩ / ١٠انظر املغىن البن قدامة . تعيينه ؛ ألنه استيفاء ملكه 

 .    من سورة احلجرات ١٢من اآلية )  7(

 .    من سورة القصص  ٢٥من اآلية )  8(
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    : هم إال إذا اشتهر املضاف بمغايرِة املضاِف إليه كقولـه تعـاىل              اللَّ ((: وقوله  

 ﴿أَنمعلَيع تغَي ِر الِْهممغلَيوِب عض١( ﴾ ِهم(.   

 املـضاِف   مغايرِة بِ ))ل  ثْ مِ ((  و )) ريغَ ((، وهو    إال إذا اشتهر مدلولُ املضافِ    : يعين  

 يقع بعد كالٍم كان من شأِنه أن يكـونَ مقيـداً فـأُطِلق ،               )) اللّهم   ((و  . إليه أو مماثلَِته  

ا مم يطْلُب من اِهللا العفْو واملغفرةَ لِ       ، وكأنَّ املتكلِّ   وفائدتها تأكيد ما وقَع بعدها من التقييدِ      

 قال ابـن   ﴾ِهمضوِب علَيغمِر الْغَي ﴿و.  مقيداً  فَرطَ ِمنه ، حيث أَطْلَق ما حقُّه أن يكونَ        

  . )٢(قد عِلم أَنَّ املُنعم عليهم ِضد املغضوِب عليهم: السراج 

لَما لَم يقْصد به أناس معينون حمصورون         ﴾ ِهمت علَي عمأَنالَِّذين  ﴿إنَّ   : )٣(وقيل  

     و حكِْم النكرة فصـ كان يف ح أعجبـتين   ((: وكـذا   .  النافيِة على التنكري   )) غري   ((صفُة ب

 مشتهِرةٌ ، وإمنـا     )٤( فإنَّ املضادةَ بين احلركِة و السكوِن واِضحةٌ         )) احلركةُ غري السكونِ  

 ليندرج ما وقَعت فيـه      ))  اشتهر املوصوف  ((:  ومل يقل    )) إال إذا اشتهر املضاف      ((: قال  

 )) احلركةُ غري السكونِ   ((:  ، كقولك   صفةً وما مل يقَعا فيه صفةً بل خرباً        )) مثل   ((  و )) غري((

                                                 
 .  من سورة الفاحتة ٧ رقم ، واآلية  ))هِتلَاثَمم ِبأو((   :  ، ومتام نصه١٢٢املفصل ص )  1(

، والزملكاين يف هذه    البن السراج   ي يف األصول    أهنا ، ومل أجد هذا الر      ها معرفةٌ ))  عليهم  املغضوبِ غِري (( نَّأيعين  )  2(

    ملوضع معرفة   يف هذا ا  ) غرياً  (فإن   (( :  ، حيث قال     ٨٥١ / ٢ل  النسبة تابع للسخاوي يف املفض..   وإىل ذا ذهب 

إىل أن هذا القول    ) املفضل  ( ، وذهب حمقِّق     ))﴾   عليهم  املغضوبِ غِري﴿   :أبوبكر بن السري يف قوله عز وجل        

 ، إال أنَّ مـا      ١/٥٣عن هذه اآلية يف معاين القرآن        ما قاله الزجاج     داًوِرق إبراهيم بن السري م    اسحللزجاج أبو إ  

 :، قـال    هنا يف حكم النكرة      ))  عليهم  املغضوبِ غِري((   هلذا الرأي ، فهو يرى أنّ       متاماً خمالفأورده عن الزجاج    

 يف الكـالم    ه أن يكونَ  أصلُ )) غري (( وإن كان  )) الذين((  من صفةِ  ))  عليهم  املغضوبِ غِري (( ويستقيم أن يكون  ((

 إين: ، فهو مبرتلة قولك     هنا ليس مبقصود قصدهم     ها  ))الذين ((  للذين ألن  هنا صفةً وإمنا وقع ها  ...  للنكرة   صفةً

 .   ))  ك فأكرمه مثِل بالرجِلرمَأل

 .   هذا رأي الزجاج انظر التعليق السابق )  3(

 .   )) هوالصح ((: يف األصل )  4(
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و   ))  غري زيٍد األعمى   )١( زيد البصري    ((و  ،   )) ِمثْلُ أيب حنيفةَ  /  ب ١٤٨/ أبو يوسف    ((و  

 . فهو املخطئُ  يف ذلك )٢( ومن خطَّأَه ،   ))  العاملُ غري اجلاهلِ   (( و    ، )) الصادق غري الكاذبِ   ((

   من قوِله    : فإنْ قلت وإنْ مل    فيه    أفادا معىن  )) غرياً   ((  و ))  ِمثْالً ((  أنَّ )) املوصوف ((: املراد ،

  . ا عليه يف اإلعراِب على الشرائِط املذكورِة يف باِب الصفَِةييجِر

 رِج: قلتحاِصلُي ع هجلتخطئته ذلك إىل ما قُلناه يف تفسِري كَالِمه فال و .  

  ]الزمة ، وغري الزمة:  اإلضافة املعنوية [فصل 

)) الزمٍة هلا لإلضافِة وغريالزمة: ضافةُ إضافةً معنويةً على ضربنيواألمساُء امل((
)٣(.  

، ثُم   من األمساِء ما ال يفهم معناه إال بعد فَهِم معىن غِريه لكونه من املعاين اإلضافية              

     ضافاً  من هذا القبيِل ما ال يفامل          ستعملُ إال م ، ملزفيه اإلضافةُ ومل ت ومنه ما كَثُرت ، ملتز

           فإنه قـد يكـون      )) فوق ((: فِمن الظروِف حنو    ،   ظروٍف   ظروف وغري : على ضربني   

 ))لْقَاَءِت ((، و     خلْفاً خلالٍد ووراًء له    ))  قدامه (( و   )) أمام بكرٍ  ((، و    حتتاً لعمٍرو    )) فوق زيدٍ  ((

  ِمن)) لَقَّاهت  ((      لَه ، وإذا استقْب ))    زيٍد جاهت ((  هوتاُء     مبعىن قُبالَت ،))   مكسورةٌ ، وتاُء    )) ِتلقاء  

، و    بضِم الواِو وكَسِرها   )٤(اه  ةٌ مبدلةٌ من واٍو ، وأًصلُها وِج       مضمومةٌ ومكسور  ))تجاه   ((

 سيأيت الكـالم    )) لَدنْ (( و   )) ِعند (( ، و    ))  ِحذَةَ ((لك  ، وكذ   ممدود من احملُاذاة   ))اء  ِحذَ ((

                                                 
 .   ))  الصرب  ((: يف األصل )  1(

 .   ١٨ – ١٧ / ٢انظر التخمري )  2(

 فوق ، و  : ظروف وغري ظروٍف ، فالظروف حنو       :  على ضربني    فالالزمة (( : نصه    ومتام ١٢٣املفصل ص   )  3(

 نْدلَ عند ، و    ، و  ذةِح حذاء ، و   جتاه ، و   تلقاء ، و   وراء ، و   خلف ، و   ام ، و  دقُ مام ، و  و أ  ،   حتت

              و لدى ، و بني ، و وسط ، و سوى ، و م ،و  ع ،  غري  شبه ، و مثل ، و: غري الظروف حنو    ون ، و  د

ه ، و مثَناه ،  ثُمؤن، و   ذو   ال ، و  ِك  ، و  كلّ بعض ، و   ، و  : أي  ، و  يٍسِق ا ، و  دِق د ، و  يقَ د ، و  يب ، و 

 فرس ، و   ثوب ، و  : غري الالزمة حنو      و .ب  سح قط ، و    ، و  دقَ أوالت ، و   أولو ، و    ، و  و جمموعه 

 .    )) وغريها مما يضاف يف حال دون حال، دار 

 .    )) وجهاه ((  يف األصل ) 4(
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 و  )) بـين  (( و   )) لَـدنْ    (( لغةٌ يف    ))  لَدى (( ، و    )) املبنيات (( بني معنامها يف     )١(على الفرِق   

 ، وإن فتحت الـسني      جلست بينهم ووسطَهم  :  مبعىن ، وِسينها ساكنةٌ ، يقالُ        )) وسط((

وسطُ : ، وإن فتحت قلت       مبعىن استقَر فيه   ))  وسطَ رأِسك دهن   ((: ، تقول   اً  كانت امس 

 حملوق طَ الداِر ِبئراً      (( : )٢(] قلت[، وإذا    ، برفِع الطاءِ   رأِسكسو كان مفعوالً،   )) حفرت 

 الـذي   )) سِط الو ((، وكان الِبئر يف موضٍع من        ظَرفاً/  أ ١٤٩/وإنْ سكَّنت السني كان     

  . )٣( يف املفعول فيه )) ِسوى ((، وقد تقدم الكالم على  بالفتِح

حكامهـا يف   ،  سكونُ العِني وفَتحها    :  ، وفيه لُغتان  )٤( معناه املصاحبة    )) مع   ((و  

ِتِه  وإن مل يكن حاضراً ، ويدلُّ على اِمسي        )) معي مالٌ  ((:  ، والفتح أكثر ، تقول    )٥(الصحاح

يف مكانه  : ، معناه    جئت مع بكرٍ  :  ، فإذا قلت   جاُءوا معاً :  لُحوق التنويِن له يف قولك    

  . الذِي جاَء فيه

: نو ، يقالُ    ٍن مع إفادِته معىن الد     ، فيكونُ ظرف مكا    )) حتت (( يف معىن    )) دون ((و  

 من هـذا    )) لدوِن فهو املَغبونُ  اب من رضي    ((: ، وقولُهم    قريب منه : هذا دونَ ذاك ، أي      

  .  احلقِري)٧(، وتوسع فيه حىت أُطِلق بإزاِء   تحت اجلَيِد يف النفاسِة الرديُء)٦(، فإنه القَبيِل

                                                 
 :، و     عنـك   أو غـاب   كر حض كِكلْا كان يف م   مِل))  عندي كذا   ((:أنك تقول ))  لدن  ((و))  عند  ((الفرق بني   )  1(

 .   ٢٠٩املفصل ص .  كتر حضتجاوزا ال يِلم))   كذاديل((

 . تتمة يستقيم ا الكالم)  2(

   .٢٣٨-٢٣٥انظر ص )  3(

 . ))  واملصاحبة  ((: يف األصل )  4(

 )) إا حينئذ حرف باإلمجاع    (( : ، وذهب سيبويه إىل أن تسكني عينه ضرورة ، وقال النحاس            ) ع  مع( الصحاح  )  5(

  .   ٤٣٩ ص ، واملغين٢٨٧ / ٣ظر كتاب سيبويه ان. ورده ابن هشام 

طلق ع فيه حىت أُ   سووت (( : بدليل قوله    )) الرديء (( ، ال عن     )) دون (( منا يتحدث عن    ؛ وهو إ  ))  فإن  ((يف األصل   )  6(

 .    )) الرديء (( ال على  )) ونالد (( ، فهذا يصدق على  )) بإزاء احلقري

 .    )) بار (( يف األصل )  7(
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 بفتح )) بيِد (( ، و  يف معىن ِمثْل)) ِشبه (( ، و ))  ِمثْل((وأَما غري الظروِف فنحو 

 و )) ِقيِد ((، و  فالنٌ عاِلم بيد أَنه ال ينتفع به: يقال ،  )) غَير ((ين مبعىن األوِل وسكوِن الثا

   ، و  بينهما ِقيد رمٍح وقاد رمٍح:  يقال ))  قَدر((، ومها مبعىن   مكسور القاِف)) ِقدى ((

قَاب قَوسيِن أَو  ﴿: اِف وِمنه  ِبكَسِر الق)) ِقيب ((: ، ويقالُ فيه  قَدر:  مبعىن )) قاِب ((

 إلفادِة ))  بعض((و .  عليها يف الفصِل الذي يلي هذا سيأيت الكالم)) أَي ((و ، )١(﴾ أَدنى

 ))ذو ((و . ٍب سيأيت بيانها عن قُر))ِكال((و .  إلفادِة اإلحاِطة)) كُلٌّ((و .  من جملٍَة)) ِمنهم ((

وتودونَ أَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة  ﴿: ويف الترتيل  . )) ذات ماٍل ((: نثُه ، ومؤ مبعىن صاحٍب

كُونُ لَكُم٢( ﴾ ت(وم ، اهقوِله تعاىل : ثَن وحن : ﴿نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحي﴾  )٣(،       

آتى الْمالَ علَى حبِه ذَِوي و ﴿: حنو قوِله تعاىل : وجمموعه ، )٤(  ﴾ذَواتا أَفْناٍن﴿ و 

: ، كما يف قولك  ، ِبكَسِر التاِء رأيت ذواِت أَسِورٍة: ويف املؤنِث ،  )٥(﴾ الْقُربى

: وقال /  ب ١٤٩ / )٦( ﴾ ِلي الضرِر أُوغَير ﴿:  قال تعاىل )) أُولُو ((و .  مسوراٍت

﴿Îöxî ’Í<'ρé& Ïπt/ö‘M}$# ﴾)٧( وقال  :﴿ Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ ﴾)(و  .)٨)أُوالت  (( 

    )) قَط (( و )) قَد ((و  .)٩( ﴾  àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Ηxq ﴿ : كقوله تعاىل 

  .  مبعىن يكِْفيك))حسب  ((و 

                                                 
 .    من سورة النجم ٩من اآلية رقم )  1(

 .    من سورة األنفال ٧من اآلية )  2(

 .    من سورة املائدة ٩٥من اآلية )  3(

 .    من سورة الرمحن ٤٨من اآلية )  4(

 .    من سورة البقرة ١٧٧من اآلية )  5(

 .    من سورة النساء ٩٥من اآلية )  6(

 .    من سورة النور ٣١من اآلية )  7(

 .    من سورة النور ٢٢من اآلية )  8(

 .    من سورة الطالق ٤من اآلية )  9(
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 هو )١(وقد جاء منها ما ، إلضافِة ُء الزمةً ل كيف تكونُ هذه األمسا:فإنْ قلت 

 عنها حنو اً (( و ))  أسفل(( و )) دون (( و )) حتت (( و )) فوق (( و )) وراء ((: مقطوعأَي 

ِربأَض ِربضت ((
 و ،  )٤( ﴾ ä.uρ çνöθs?r& t⎦⎪ÌÅz≡yŠ≅> ﴿  و )٣( ﴾ #$:yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4©o_ó¡çtø  ﴿و ، )٢(

)) ضعٍض بعنُ من بوأَه رالش ((
   . )) أخذت الدرهم حسب ((و ،  )٥(

  قلت :  إليه مراد لُّ عليه          املضافدقرينةٌ ت ذْفُه إال إذا قامتح ولذلك   ، وال جيوز ،

  .  ِلتضمِنها معىن املضاِف إليه)٦(بِني اخلمسةُ اُألولَى 

   ةً  : فِإنْ قلتدرجِجيُء مفقد ت     اِء كقوِلكلْفاً  ((:  عن الِبنخ تلْسئَـٍذ    )) جنوِحي ، 

  .  ؛ ولذلك أُعِربت ، بل نِكرةٌ يكونُ ملوِضٍع ِبعيِنهال

  قلت :   نـاه        قال الكوفيون  إنعأحوالٌ ، وم راً : ها إذْ ذاكـأَختم     جـرخومل ي ،

  . لُ أَنْ يراد باللَّفِظ ما وِضع له، إذ األص)٧( باإلعراِب عن الظرفيِة عند البصريني

                                                 
 .   )) مما  ((ل يف األص)  1(
 .    )) أصرف (( يف األصل )  2(
 .    من سورة النساء ٩٥من اآلية )  3(
 .   ل  من سورة النم٨٧من اآلية )  4(
  : هذا املثل من قول طرفة بن العبد )  5(

  ِضع من ب أهونُِر الش بعضكينانح                انضع بِقبت فاس أفنيتأبا منذٍر
  .   ٥٣٨ى ص  ، واملستقص٥١٨، وجممع األمثال ص  ٦٦   انظر ديوان طرفة ص    
 و  )) قبل(( ها سائر أمساء اجلهات و ومثلُ ، )) سفلأ (( و  )) دون (( و  )) حتت (( و  )) فوق (( و  )) وراء (( : يعين )  6(

 %ãøΒF{$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s !¬ ﴿: عناه دون لفظه ،كقوله تعاىل موي إذا حذف املضاف إليه ون، وإمنا تبىن )) لوأَ (( و  )) بعد(( 
.⎯ÏΒuρ ß‰÷èt/﴾ْوأما إن ، ِذ حفاملضاف إليه ون اب لكن دون تنوين ، حنو قول الشاعره فيبقى اإلعر لفِظوي ثبوت :  

     ...........................             ى قرابٍةلَو ملُّى كُ نادِلب قَنوِم
  : شيٌء فيبقى اإلعراب مع التنوين ، كقول الشاعر ون إليه ومل يذف املضاف حنْذا إ       وك

  .............................فساغَ ِلي الشراب وكنت ِقبالً             
  .١٦٢-٣/١٥٤       انظر أوضح املسالك 

 ، وشـرح ابـن      ٢/٦٢٤املفَضل للـسخاوي     ، و  ٢٠–٢/١٩انظر رأي كل من الكوفيني والبصريني يف التخمري         ) 7(
  .   ٢/١٢٧يعيش
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، وجِعلَـت    ، وِلِقلَِّة ذلك مل يحتِرز عنه     )١(] رفِْعه[وفائدةُ اخلالِف تظْهر يف جواِز      

  . متأَخر:  ؛ ألنه يف معىن )٢( والكوفيون يرفَعونه))  زيد خلْفاً((ِمما يلْزم اإلضافةَ 

 ولـيس   )) رِديء (( يف معـىن     )٤( فاسـم    )٣(ي ليس مبـضاٍف      الذ )) دونٌ   ((وأَما  

  . )٥(بظرٍف

،   الذي ليس بالزٍم لإلضافِة فهو الذي مبعىن القريـِب إىل األرضِ           ))  أَسفَلُ ((وأما  

 زيد  ((: ، ويف الظرف نقول       فنخرب عنه  )) ظُ من أعالها  أَسفَلُ اخلشبِة أغلَ   ((: ولذلك نقول   

   . ))  تحته(( مبعىن )) وأَسفَلَ من عمٍر

  . )) كُلٌّ((، وكذلك   فالبد من إرادِة املضاِف إليه)) أي ((وأما 

 قالُ / أ١٥٠: /فإن قلتالب((فقد ي  ضبالالِم)) الكُلُّ (( و ))ع فرعفي  .  

  ةِ    : )٦(قال أئمةُ اللُّغِة    : قلتمن العام نذلك لَح       ـنيف شعِر م وال يقَع ،   حـتجي 

  ِمن أَنْ يحاطَ بالكُلِّ    )٧(الِعلْم أكثر    ((: ما نقله األصمعي     ويف آداِب ابن املقفَِّع يف    . بقولِه

                                                 
  مبرتلـة زيـدٍ     ظروفٍ  غري واعلم أن هذه األشياء كلها قد تكون أمساءً        (( : تتمة يستقيم ا الكالم ، قال سيبويه        )  1(

ـ وأ (( :  ، وقال أيضا     ٤٠٧ / ١الكتاب   ))  اليمنيِ دارك ذات : و ، مسعنا من العرب من يقول        وعمٍر ـ خلَا ا م ف لْ

  واألمام والتحت فهاستعماالً لَّ أقَ ن     يف الكالم أن ت وقد جاءت على ذلك يف الكـالم واألشـعار        .  أمساءً لَجع(( . 

  .   ٤١١ / ١الكتاب 

  .   ٦٢٤ / ٢ل للسخاوي  ، واملفض٢٠ / ٢ انظر التخمري  . وليست ظروفاً، ألا عندهم مىت أفردت فهي أمساء ) 2(

 .   ))  مضاف  (( يف األصل)  3(

انظـر كتـاب    . من معىن اجلزاء    )) أما  ((فاء ، وهي الزمة يف مثل هذا املوضع ؛ ملا يف            دون  ))  اسم  ((يف األصل   )  4(

 .   ٤/٢٣٥سيبويه 

  ، إذا كان    دونٌ  من القوم ، وهذا ثوب     ونٌهو د :  ، يف غري اإلضافة ، أي        ونٌهو د : وقد يقولون    (( : قال سيبويه   )  5(

  .   ٤١٠ / ١الكتاب .  )) رديئاً

 ، وتاج   ٨٥٥ / ٢للسخاوي  ل   ، واملفض  ١٩٧ – ١٩٦انظر عبث الوليد    . منهم األصمعي وأبو حامت السجستاين      )  6(

 ) .    كلل(العروس 

 .    )) أكثر مما من (( يف األصل )  7(
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   ضعِذ البه ، فَخ١( )) ِمن(   ُال  ، وجرت هذه املسألةم مبدينة الس)فأجازها ابـن درسـتويه   )٢ ،

  . فِعيب بذلك

 ،  مـررت ـم كُـالًّ     : م يقولون   كى أ  ح )٤( أن أبا احلسِن     )٣(وعن أيب علي    

 وإذا نصبوا على احلال فال ريـب يف         )) مجيعاً   ((فينصبونه على احلال ، ويجرونه مجرى       

  . دخول اَأللِف والالِم

،  إنْ قُدر إضافتهما مل يصح دخولُ الالِم عليها إلرادتك املـضاف إليـه            : وقيل

   الالم ما قاله أبو احلسن       ، وإنْ    واإلضافةُ ال جتامع ا النكرةُ اليت ليست مبضافٍة جاز أُريد  ،

  .)٧(﴾كُلُّ نفٍْس و﴿ )٦(﴾وكُلَّ ِإنساٍن﴿: حنو)٥( يضاف إىل النكرِة  قدإذْ

                                                 
 فيها قرأت آداب ابن املقفع فلم أر    :  معناه   اًروى عن األصمعي أنه قال كالم     وي ((  : ١٩٧ – ١٩٦يف عبث الوليد    )  1(

 .    )) ه فخذوا البعضلِّكُالعلم أكثر من أن حياط ِب:  إال يف موضع واحد وهو قوله حلناً

)2  (٨٥٥ / ٢ل للسخاوي هي بغداد ، وانظر املفض   .  

  .   ٨٥٦ – ٨٥٥ / ٢ل  ، واملفض٢٣٤ – ٢٣٣ / ١انظر أمايل ابن الشجري )  3(

 .   يعين األخفش األوسط )  4(

  : إال أنه خلط بينهما  )) بعض (( و )) كلّ (( على )) أل (( ذكر الزملكاين هنا رأيني يف دخول)  5(

سواء قدرت إضافتهما إىل معرفـة أو إىل نكـرة ؛ ألن             )) أل (( إنْ قُدرت فيهما اإلضافة مل جيز دخول      :        أحدمها  

ائتين بالكل الذي عنـدك      : وذلك حنو    ، )) أل ((  ، وإن مل تقدر فيهما اإلضافة جاز دخول        اإلضافة ال جتامع الالم   

   . ٢/٨٥٥ذكره السخاوي يف املفضل . أو بالبعض ، وأنت تريد معهوداً ؛ ألنه غري مضاف وال مقدر فيه اإلضافة

قدرت إضافتهما إىل النكرة كانا نكرتني ، وإذا كانا         إنْ قُدرت إضافتهما إىل املعرفة كانا معرفتني ، وإن          :         والثاين  

نصف ديناٍر ، ونصف الديناِر ، وكلُّ       : تقول   )) نصف (( عليهما ، فهما يف هذا مبرتلة      )) أل (( نكرتني جاز دخول  

يف قولـه    )) نـصف  (( على )) أل (( رجٍل ، وكلُّ الرجاِل ، وبعض رغيٍف ، وبعض الرغيِف ، وكما جاز دخول             

 .   ٢٣٤/ ١وهو قول ابن الشجري يف أماليه .  )) بعض (( و )) كل (( ﴿فَلَها النصف﴾ فإنه جيوز دخوهلا على:اىل تع

 .    من سورة اإلسراء ١٣من اآلية )  6(

 .    من سورة آل عمران ١٨٥ورد هذا املقطع يف آيات كثرية منهما آية )  7(
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يكْفيـك  : ، أي    حسبك أَو حسِبي  :  ففي تقدير  ))  أَخذت الدرهم حسب   ((وأَما   

  . )٢()غَير (  كما يقطع )١( عن اإلضافِة ، ولكن قُِطع هذا أو يكْفيين

  . أٍَب وأٍَخ وحٍم و ابٍن وأُم: وأَما ما كثُرت فيه اإلضافةُ ومل تلْزم فنحو 

   من هذه األمساِء اإلضافةَ ِبالِبناِء           هالّ: فإنْ قلت الفتقاِره إىل ما   ؛   قُضي على ما لَِزم

  . يفَسر معناه كاحلَرِف

 االسمق: قلت دعلى هذا عند ح الكالم م٣(د تقد( .  

 نَ بعِضها : فإنْ قلتواألمساِء املفيدِة للمعاين اإلضافيِة اإلضافةُ د بعض لَِزم ِلم .  

  يف       )٤(ذلك من حتكُّماِت اللُّغِة يف بعِض األمساِء        : قلت بـصكما يف التزاِمها الن ،

  .  تقدم بعِض األمساِء على الظرفيِة على ما

  

  

                                                 
)1 ()) بسامل تتعرف )) كاف (( أن تكون مبعىن : أحدمها  : هلا استعماالن   )) حفتستعمل مضافةً ، فتكون نعتاً لنكرة ؛ أل

هذا عبد اهللا حسبك    : مررت برجٍل حسِبك من رجٍل ، وحاالً ملعرفة حنو          : باإلضافة محالً على ما هي مبعناه حنو        

يف املعىن   )) ال غري  (( أن تكون مبرتلة  : الثاين  و. ﴿ حسبهم جهنم ﴾     : من رجٍل ، وترفع على االبتداء أو اخلرب حنو          

انظـر التـصريح    . فتقطع عن اإلضافة لفظاً وينوى معناها وتبىن على الضم يف حمل رفـع أو نـصب أو جـر                    

 .    ٢٠٣ـ٣/٢٠١

بغـري   )) غـري  (( فتضم )) قبضت عشرةً ليس غري    (( :عن اإلضافة لفظاً إذا علم املضاف إليه حنو          )) غري (( قد تقطع )  2(

إعراب ، وهي على األول اسم أو خرب ، وعلى الثاين اسـم             : بناٌء ، وقيل    : تنوين ، واختلف يف هذا الضم فقيل        

انظر كتـاب   . النافية   )) ال (( وأجاز آخرون القطع بعد   ،   )) ليس (( الخرب ، وقيد بعضهم جواز قطِعها بكوا بعد       

 ١٠٣ –٢/١٠٢ ، وشرح الرضي للكافية ٨٥ / ٤ ، وشرح ابن يعيش      ٤٢٩ / ٤ ، واملقتضب    ٣٤٤ / ٢سيبويه  

 .   ١٩٢-٣/١٨٨ ، والتصريح ١٥٨ – ١٥٧ ، واملغىن ٢٤٦ / ٣، وشرح التسهيل ملصنفه 

ر فـس  إىل مـا ي مساِء أن افتقار هذا األـ وهو اختصار هلذا الشرح  ـ )) غاية احملصل (( ذكر الزملكاين يف كتابه )  3(

معناها عارض ، كْشترط يف داللته على معناه ِذوليس كافتقار احلرف الذي يأ٣[ لوحة. ه ِق متعلَّر [   . 

 . وال معىن له )) من حتكمات يف بعض األمساء اللغة (( : يف األصل )  4(
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  ]املضافة )) أي (( [: فصل 

ني فـصاعداً ، إذا أُِضـيف إىل املعرفـِة           إضافته إىل اثن   ))  أي ((و  /  ب ١٥٠/

   )١( ))وأَيهم ؟ ؟ ، ، وأي الرِّجاِل عندك ؟ وأَيهما ؟ أي الرجلني : كقولك

ـ ؛ ألا سؤالٌ)٢( معنى ما يضاف إليه التعدد إمنا اشترط يف   م ممـا   عن تعيِني ما أُبِه

  . أُضيف إليه ، والواحد املعين ال إام فيه ، وال يضاف إليه

 أُِضيفت إليه مفرد من لفظـِه       )٣(مث نبه بالتمثيل على أنه ال يشترطُ أن يكُونَ ِلما           

ـ وأي؟  وأي الرجاِل عندك ؟ وأيهما      ؟  أي الرجلني   :  كقولك   ((: فقال   م ؟ وأي مـن     ه

ـ  ـ )) من (( ألن رأيت أَفضلُ ؟   أورد علـى  مثُ.  ))م ؟  وأي الذين لقيت أُكِر للعموم 

 )٤(ي وأَيك   أَي ((: فقد جاَء مضافاً إىل املفرِد املعرفِة يف قوهلم         : نفِْسه اعتراضاً ، كأنه قيلَ      

أَينـا  : ٍد ؛ ألنَّ املعىن     ىن مل تضف إال إىل متعد      املع  وأجاب بأَنها يف   )) كان شراً فأخزاه اهللاُ   

، وهم ال يعطفـون       إلضافتها إىل املضمرِ   ))أَي   ((، وإمنا كُررت     كان ذا شر فأخزاه اهللاُ    

ـ  ((: على املضمر إال بإعادِة اخلافِض ، فِوزانُ ذلك يف إعادِة اخلاِفِض ِوزانُ قوِلهم               ى  أَخز

، وهو   زى اُهللا الكاذب ِمنا   أَخ:  واملعىن   ))ك   هو بيين وبين   ((و  ،   )) ني وِمنك اُهللا الكاذب مِ  

     بحصنا ، ولذلك يالعطِف ؛      هذا ال  )٥(بين طَ من الكالِم واومة اليت     نا معىن اجلمعيإلفاد 

                                                 
أَيِّـي   ((  :هم  ا قولُ ، وأم  وأي من رأيت أفضلُ ، وأَي الذين لقيت أُكِْرم        ((  : ه  ص ن  ومتام ١٢٣املفصل ص   )  1(

كاً فأخزاه اهللا      وأَيركان ش ((  فكَقَوِلك: )) أَخز    كِمنِّي وِمن ك  ((  ، و ))  ى اُهللا الكاذبنيين وبيب وه  (( ،

  : قال العباس بن مرادس . نا نيوِمنا وب أينا: واملعىن 

 .))  مقَامِة ال يراهاـإىل الفِقيد                      ي ما وأيك كان شراًفأَيِّ

 . ))  مبعىن  ((يف األصل )  2(

 .    )) ما (( يف األصل )  3(

  .   ١٢٣ل ص وما أثبته من املفص )) أي (( يف األصل )  4(

 .    )) يصحبه (( يف األصل )  5(
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 إال ِلِصناعٍة لَفِْظيـٍة ال      اكَرر مل ي  ))بين   (( و   )) ِمن   ((، وقد علمت أنَّ      التثنيةُ واجلمع معناها  

  .  َألمٍر توقَّف عليه ِصحةُ املعىن

    . بالتمثيل؟)) بين (( و )) ِمن ((فِلم خصصت : فإن قلت 

 قلت :)) ِمن (( يف الكَِذِب ، و ضعبال ي للتبعيِض ، والواحد )) نيط)) بوسللت   ،

)١( فساوتهما وذلك ال يتحقّق يف الواحِد
)) ى )) أيٍد معنِة إضافتها إىل متعدقُِّف صحويف ت 

وأَما . بيننا:  أي  /أ١٥١ /)È≅è% ª!$# ( 7‰‹Íκy− ©Í_øŠt/ öΝä3oΨ÷t/uρ ﴾ )٢ ﴿: ، قال سبحانه  فمثّلْت ما

افتح بين الفريقني :  فعلى تقدير)٣(﴾ /uΖ−/u‘ ôxtFøù$# $uΖoΨ÷t/ t⎦÷⎫t/uρ $uΖÏΒöθs% Èd,ysø9$$Î$ ﴿: قولُه تعاىل 

وأَما قولُ العباِس بِن . )٤(﴾ ø−ãøù$$sù $sΨoΨ÷t/ š⎥÷⎫t/uρ ÏΘöθs)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈xø9$#  ﴿: ، ونظريه  والطائفتني

  ]من الوافر: [ِمرداس 

  راهامقَامِة ال يـفَِقيـد إىل ال      ان شراً           ـفَأَيي ما وأَيك ك

  )٥(الف ما يِريد إذا ابتغاها ـوخ        وال ولَدت لَهم أَبداً حصانٌ           

   داً      ((فعلى حركان ش كي وأَيـسبِة         ، وفائدةُ  )) أَييف حتقيـِق الن تكريِرها التأكيد 

،  مقَامِة وهي جماعةُ النـاسِ    ـأَينا كان شراً ِمن صاحِبه فَِسيق إىل ال       : ، يقولُ    املذكورِة

   :  زائدةٌ للتوكيد ، ويروى)) ما ((فأَعماه اُهللا ، و : واملعىن 

  )٦(مِنيِة ال يراها ـ      فَِسيق إىل ال      .......................  

                                                 
 .    )) فساوم (( يف األصل )  1(

 .    من سورة األنعام ١٩من اآلية )  2(

 .    من سورة األعراف ٨٩من اآلية )  3(

 .    من سورة املائدة ٢٥من اآلية )  4(

 ،  ٨٥٩ / ٢ل   ، واملفـض   ١٣٣ – ١٣٢ / ٢ ، وشرح ابن يعـيش       ١٤٨البيتان للعباس بن مرداس يف ديوانه ص        )  5(

  .   ٣٦٧ / ٤واخلزانة 

  .   ٣٨٤ص عني الذهب حتصيل انظر هذه الرواية يف )  6(
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 مراده  خالف:  أي   )) خالَف ما يريد إذا ابتغاها       ((ومعىن  . ففاجأته املنيةُ   : واملعىن  

  . ، وهو دعاٌء بانقطاع النسِل مل يرزق ذلك: ، أي  ِمن طَلَِب الولَِد إذا جامع احلَصانَ

)) وإذا أُضيف إىل النكرِة أُضيف إىل الواحِد واالثنني واجلماعِة ((: وقولُه 
)١(   

ِد فيه إـام ،     لتعد ا )٢(لقَبيلَ   ، والفرق أنّ النكرةَ      فِزيد جواز اإلضافِة إىل الواحدِ    

 املُـشخص ،    ِبخالِف الواحِد املعرفةِ  ،   تضاف إليه    )٣(فيصلُح َألنْ   ،   )) أي   ((ويعم بعموِم   

 تعيني  )٤( وال تعدد ، والفرق بين اإلضافتني معىن أَنّ املطلوب يف اَألوِل             فإنه ال عموم فيه   

 ق ما أضيفت إليه مفرداً ومثنى      تعيني ما يطابِ   )٥( الثاين    ، ويف  )) أي   ((بعِض ما أضيف إليه     

 )٦(، ويف التثنيـة      ؟    رجالٍ  رجلني ؟ وأي   أي رجٍل ِعندك ؟ وأي    : كقولك  ،  وجمموعاً  

 مقس كقيلَ لك            كأن نعنهم على التفصيل ِحي إىل اثنني اثنني ، وسألت اجلنس جاءين :  ت

جماعٍة وسألت عنهم تفصيالً    / ب١٥١ /ك قَسمته إىل جماعةٍ   ويف اجلمع كأن  ،  رجالن  

أَرجلٌ يف  :  يف طلِب تعيني ما أُبِهم قولُك        )) أي   ((ِوزانُ   جاءين رجالٌ ، و   : ِحني ِقيلَ لك    

هلُ لكن تج ،  ِمك بأَنَّ فيها أحد املذكورين      لْ بعد عِ  الدار أَم امرأةٌ ؟ فإنك ال تسألُ ا إالّ        

وعلى الثاين  ،  ؟   ج خر أي الرجلني قام ؟ وأي الرجالِ     :  األوِل تقولُ    )٨( ، فعلى    )٧(عينه  

  . أي رجاٍل جاءوا: أَي رجلني قاما ، و : 

                                                 
    . ))  ؟ رجاٍلأي:  رجلني ؟ و أي:  رجٍل ؟ و أي: كقولك (( :  ومتام نصه ١٢٤املفصل ص )  1(

  .   لكوا قابلة للتعدد فيها إام: أي )  2(

 .    )) ال (( يف األصل )  3(

 .   إذا أضيف إىل املعرفة : أي )  4(

 .   إذا أضيف إىل النكرة : أي )  5(

 .   )  )املبنية (( يف األصل )  6(

 .    )) عنه (( يف األصل )  7(

 .    )) فعل (( يف األصل )  8(
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هو  إذا جرى ذكر ما ؟ إالّبأي مررت: أَياً ضربت ؟ وال :  وال تقولُ ((: وقولُه 

  . )wƒr& $¨Β (#θããô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡çtø:$#  ﴾)١$  ﴿: بعض منه كقوِله عز وعال 

 ا هو الزمإليه ِمم املضاف حذفه ال يلَ هذا أنقد تقدم يف الفصل الذي قب

لإلضافة، إال إذا تقدبه وتدلُّ عليهم شِعركما تقدم يف اآلية)٢( قرينةٌ ت ، : ﴿ È≅è% (#θãã÷Š$# ©!$# 
Íρr& (#θãã÷Š$# z⎯≈uΗ÷q§9$# ﴾)مث قال )٣ : ﴿ $wƒr& $¨Β (#θããô‰s?﴾ ،   واملعىن : أَيمت هذين االمسني ذَكَر

أمسائه احلُس ى فقد ذكرمت ما هو ِمننى ، واحلُسِنلَالفاِض: نثَّهم على  ةُ احلُسح هوكأَن ،

  ؛ عليه املوصوف من العظَمِةِة مبارِعاملش، تسميِة اِهللا باألمساِء الدالِة على صفاِته اجلليلِة 

ع له الرقاب  فحقيق أنْ تخضوالسامِع على أنَّ من هذه صفاتهليكونَ ذلك منبهةً للذّاكِر 

روتتحيماِله األلبابما ((و .  يف ج ((ع زائدةٌ ، وكاخلَلَِف إليه م ا يضاف)) أي (( .   

 لَفهالّ: فإنْ قلتخ اً  كان التنوين .  

 ،))ساعةَ إٍذ    ((: ما كان املضاف إليه مجلةً حِذفَت حنو         إمنا يكونُ كذلك يف   : قلت  

ف يف هـذا    كيف والتنوين هنا يف معرٍب ، وتنوين الِعوِض ال يكونُ يف املعربات واملخالِ            

   . )٤(ذاِهلٌ 

                                                 
 . ١٢٤املفصل ص )  1(

ضافة إل ما ال جيوز قطعه عن ا      : مخسة ، وهي ضربان      )) أي (( قسام  أ ((  :٣/١٧٥، ويف التصريح     ٤٨٤انظر ص   )  2(

املوصولة ، واالستفهامية ، والشرطية ،      : الثة  وما جيوز وهو ث   . املنعوت ا ، والواقعة حاالً    : يف اللفظ وهو اثنان     

    . ﴾ ?wƒr& $Β̈ (#θããô‰s$ ﴿ : حنو: والثالثة  ))  ؟ أيمثُ:  قلت (( حنو : والثانية  )) ُ أفضلاً أيباضِر(( : حنو : وىل فاأل

 .    من سورة اإلسراء ١١٠من اآلية )  3(

ـ    ٣٠٣ / ٢د يف املقتضب     املرب ليه بل نص   ماذهب إ  مل أجد أحدا من النحاة يوافق الزملكاين يف       )  4(  وين يف   على أن التن

))والفريد يف إعراب القرآن     ٦٧٣ / ٢انظر الكشاف   . ضافة ، وبه قال كثري من معريب القرآن         بدل من اإل   )) أي ، 

  .   ٢٠٠ / ٥ ، وتفسري أيب السعود ٤٢٨ / ٤ ، والدر املصون ١٢٧ / ٧ ، والبحر احمليط ٣٠٨ / ٣ايد 
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القتضائه وجوبها   : اإلضافةَ ، أي  وِلطَلِبه  :  يعين   )) والستيجاِبه اإلضافةَ    ((: وقولُه  

 ))ها ((، وهو  يعين الزائد)) توسيطَ املقحِم (( يعين عن اإلضافة    )) عوضوا عنها    ((عند فواا   

يا أيها الرجلُ ، وقد تقـدم  : مثالُه  ،)١( )) يف النداء / أ١٥٢/ بينه وبين صفِته (( التنبيِه

ه يف باب النداءشرح .  

  ] ))الِك((ما يضاف إليه [:فصل 

ومثنى أو ما هـو يف معـىن        ،   أَنْ يكونَ معرفةً     )) ِكال (( وحق ما يضاف إليه      ((

))املثىن
، والتوكيد ال يليـق    للتوكيد))ِكال ((إمنا كان ِمن شأِنه أَنْ يكونَ معرفةً ؛ ألنَّ          .)٢(

  . ير هذايأيت يف بابه تقر، وس بالنكرات

 يقعان مبتدأً مـا     )) كلّ(( و   ))ِكال  ((، و    كونَ تابعاً املؤكِّد حقُّه أن ي   : فإن قلت   

   .فأين التأكيد؟

  فيهما بكثرة التـصرِف فجـاز             : قلت عوسولكنه ت ، من وضِعهما التوكيد املراد

  . تقدمهما

  .  قد جاءت إضافته إىل النكرة))كلٌّ ((فـ : فإن قلت 

 به مواقع التعريِف يف املعـىن ،         فيها عموم ومشولٌ للجنس أصاب     ))كلٌّ  ((: قلت  

 )٣(مررت   ((: واغتِفر ما عليه صورةُ اللفِظ ، ويدلُّك على أنه معرفةٌ نصب احلاِل عنه يف               

                                                 
  .   ١٢٤املفصل ص )  1(

   :كقوله   ((:  ومتام نصه ١٢٤املفصل ص )  2(

  الناقاه ِكلْي سنْ أَملَعي   و         باًهوين وملَع ي اَهللافإنَّ   

  : ه       وقوِل

  لْب وقَهج وال ذلكى           وِكد مِر وللشِري للخإنَّ

  .   )) ﴾ 8β#uθtã š⎥÷⎫t/ y7Ï9≡sŒ ﴿ :       ونظريه 

 .    )) روقم (( يف األصل )  3(
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 إذ   ؛ )) جاءين رجالن    (( مل تِفد ما أفاده      ))ال رجلني    جاءين كِ  ((: ولو قلت    . )) ِبكُلٍّ قائماً 

 إلفادِة حتقيِق أحـِد  ))ال ِك((عند السامِع بوجٍه ، ووضع الثاين إلفادة نسبٍة مل تكن معلومةً  

محٍني عند السامع      معأهو هذا الرجـلُ           ، لي النسبِة إىل منسوٍب م نيف أَنَّ املعي دلكنه يترد 

ـ ،  ؟ أم هو مع هذا الرجِل اآلخِر         وحده  الثـاين ،    )١( لتحقيق االحتمال    ))كال  ((فتأيت ب

، فإذا جئـت بـه       فتعين تعريفُه بالالم  ،  ؛ ألنه إشارةٌ إىل معهوٍد       أُضيفت إليه وتعرف ما   

 وتناقض أمرمها ؛ إذ املنكَّر يعطي أنَّ النسبةَ غري معلومـٍة            ))ال  ِك((منكَّراً أخللت مبقصوِد    

  .  يعطي أنَّ النسبةَ معلومةٌ بوجٍه))ال ِك((بوجٍه ، و 

 ،   من التثنيـة   )) الِك (( ليطابق ما يفيده     ))أو ما هو يف معىن املثىن        ومثنى   ((: وقولُه  

تولبقال . فيحصل التأكيد بن ِمرمن الوافر/ [ ب ١٥٢: /  الن [  

   )٢( ويعلَم أَنْ سنلْقاه ِكالنا   فإنَّ اَهللا يعلَمين ووهباً       

  ستعملُ يف اجلمـِع       ، وهذا ال    إىل ضمري االثنني   ))ال  ِك((فأضافوإن كان ي ضمري

 وإن كنت مع واحٍد ؛      )٣( ))النا  ِك((: تقولُ  ،  والواحِد املعظِِّم نفْسه    ،  يطلَق بِإزاِء االثنني    

))قاه  لْنس (( : ويروى.  مع غِريه  ألنَّ ضمري  التثنيِة واجلمِع واحد إذا كان ملتكلِّمٍ        
 بالنون  )٤(

  .  فاعالً)) الناِك(( فيكون )٥(يروى بالياء توكيداً و)  الِك (فتكون 

  ] من الرمل : [)٨( يف يوم أُحٍد )٧(  الزبعرىابن:  ، وقيل )٦(وقال لبيد 
                                                 

 .    )) االمحال (( يف األصل )  1(
 ،  ٢٤ / ٢ ، وبال نـسبة يف الـتخمري         ٣ ،   ٢ / ٣ ، وشرح ابن يعيش      ٣٩٥البيت للنمر بن تولب يف ديوانه ص        )  2(

٢/٨٦٠  للسخاوي لواملفض   .  
 .  ))عالمنا((يف األصل )  3(
 . ٣ / ٣انظر هذه الرواية يف شرح ابن يعيش )  4(
 . ١٢٤ل ص  واملفص ،٣٩٥هذه رواية الديوان ص )  5(
)6  (٨٦١ / ٢  للسخاوي لانظر هذه النسبة يف املفض   .  
: ى هـو    رعب ، وابن الز   ٣ / ٣ ، وشرح ابن يعيش      ٢٤ / ٢ ، والتخمري    ١٣٦ / ١٥انظر هذه النسبة يف األغاين      )  7(

انظر يف ترمجتـه  .  السهمي القرشي ، كان يهجو املسلمني وحيرض عليهم مث أسلم يوم الفتح  هللا بن الزبعرى  عبد ا 
  . ٣٨٨ – ٣٨٧ / ١ ، ومسط الآليل ١٩٤املؤتلف واملختلف ص 

 . ، وصوابه من مراجع ختريج األبيات  )) واحد (( يف األصل )  8(
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يالب فُِعلِْن أيا غُراب ئاً قَدشي ِطقنما تفِقلْ         إن تنعم  

           وِكال ذلك وجه وقَبلْإنَّ للخيِر وللشــِر مدى

ِطفالعياتب ـاسِخس هنِقم    يثٍْر ومم رلْ     وسـواٌء قَب  

  )١( لْكُ ِبنبعلْ يهِر الدوبنات         ونعيٍم زائــلٌ  عيٍش  كُلَُّ

 كما يشار به إىل الواحد يشار )) ذَلك ((أورده شاهداً ملا هو يف معىن املثىن ؛ ألن 

ال وِك:   ومراده يف البيت)٢( ﴾ 8β#uθtã š⎥÷⎫t/ y7Ï9≡sŒ ﴿:  قوله تعاىل ، كما يف به إىل االثنني

، وإذا جاز   والِبكِْر)٣(عوانٌ بين الفاِرِض: اخلِري والشِر ، كما أنه يف اآلية يف تقدير 

 #$:uρ ‘≅à2 y7Ï9≡sŒ $£ϑs9 ßì≈tFtΒ Íο4θuŠptø(βÎ ﴿: اليت إلفادة الكثرة يف قوله تعاىل ))كُلٍّ ((إضافةُ 
$u‹÷Ρ‘‰9$# ﴾ )٥( فهذه أوىل )٤( .   

:  يعـين    )٦( ))ال زيٍد وعمـرٍو     ِك:  كقولك    ويجوز التفريق يف الشِّعرِ    ((: وقوله  

، معطوفـاً     واِرداً على صورِة اإلفـرادِ     ))ال  ِك((وجيوز أَنْ يكونَ املثنى الذي يضاف إليه        

يٍد فعمٍرو ،   كال ز : حىت لو قلت    ،  واواً  رطُ العاطِف أن يكونَ     ، وش  أحدهما على اآلخرِ  

وال يجوز أحد يف شعٍر وال يف كالٍم أَنْ يضاف إىل مفرٍد فقطْ             . )٧( ، مل يجز     أو ثُم عمٍرو  

                                                 
)1  (  ىاألبيات البن الزرع٣٢٨ – ٣٢٧ / ٣ ، والروض األنف     ١٧٨ – ١٧٧ / ١٥غاين   ، واأل  ٤١ يف ديوانه ص     ب  ، 

  . ٣/٣ ، وشرح ابن يعيش ٢٥ – ٢٤ / ٢والتخمري 

 .  من سورة البقرة ٦٨من اآلية )  2(

 ).  فرض (الصحاح . ن الطاعنة يف الس: ض من البقر الفاِر)  3(

 .  من سورة الزخرف ٣٥من اآلية )  4(

 . إليه أوىل  )) الِك ((  إىل املفرد فإضافة ))  كلّ ((  يعين إذا جاز إضافة)  5(

  . ١٢٥املفصل ص )  6(

 .    )) مل جيوز (( يف األصل )  7(
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جاءين ِكال  : جاءين ِكال زيٍد ، وكان األصلُ       :  له بتعدٍد حنو     )١(إشعاٍر  /  أ ١٥٣/ِمن غري   

  :    اختِصر كما يفالرجلني زيٍد وعمرٍو ، ولكنه

 ِطياللَّيلَةَ ِللْم ثَمي٢(ال ه(   

  . ال حادي ِمثْلَه اللَّيلةَ : واملراد 

 ))  رحـى  (( و   )) عصا((ه إذا أضيف إىل الظاهِر أَنْ جيري جمرى         م وحكْ ((: وقوله  

إذا ال الـرجلني ، و    ال الرجلني ، ومررت بكِ    ال الرجلني ، ورأيت كِ    جاءين كِ : تقولُ  

  إىل املضم ى على ما ذُِكر       أضيفجمرى املثن ـ ال ه يعين عند ِذكْرِ   )٣(. )) ِر أَنْ جيريم برع

  . )٤(، وقد تقدم تعليلُه وأقسامه

يف :  أي   )٥( )) لـِف يف الـوجهني     وِمن العرِب من يِقر آخره على األ       ((: وقولُه  

:  ، وقد قيل     )) حى ر (( و   ))  عصا (( إجراًء له جمرى     إىل املظهِر واملضمرِ  : وجهي اإلضافِة   

 على  )) إىل   (( و   )) على (( ؛ َألنَّ من لغِتهم أَنْ يبقُوا أِلف         )٦(إا لغةُ بين احلارِث بِن كعٍب       

  ] من الرجز: [كقوِله ، ِر ها إذا دخلَتا على املضمصورِت

                                                 
 .    )) أشار (( يف األصل )  1(

  .   ٤٢٦ ص انظر)  2(

  .   ١٢٥املفصل ص )  3(

  إىل لفـظٍ    لفـظٍ  ملا فيه من ضـم    ؛   باملثىن   وعلة اختالفه باحلرف ألنه شبيه     ((  ] : ٩[ قال يف غاية احملصل لوحة      )  4(

          باإلضافة كما يف املثىن ، ويوافق املثىن معىن ، وخصوا املضمر    وقيل   ..  ألن املزج معه أشد : إمنا تغير لِ  األلف شه ِهب

 .    )) على ((  و )) إىل ((  هِةه عن مشاب حملِِّنوب ِل الرفِع حالَقلب، ولذلك مل ت )) إىل(( و  )) على(( بـ

  .   ١٢٥املفصل ص )  5(

 ، ١٣٨ / ٣، وشرح ابن يعـيش  ) عال (  ، والصحاح    ١٨٤ – ١٨٣ / ٢انظر هذه اللغة يف معاين القرآن للفراء        )  6(

مسعت من العرب   : يم ومراد وعذرة ، قال أبو زيد        جهـ العنرب وبنو ال    وزبيد وبنو  ني يف ذلك خثعم   يووافق احلارث 

  ، ٦٣ – ٦٢ / ١ ، وشرح التسهيل ملصنفة ٣٥٠ / ٧انظر البحر احمليط  .  ينفتح ما قبلها ألفاً ياٍءمن يقلب كلَّ

       اية  . ديارهم بنواحي جنران من اليمن      حج من القحطانية ، وكانت      ذْ        وبنو احلارث بن كعب هم بطن من م انظر

     .٥٨األرب ص 
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  أي قَلُوٍص راكٍب تراها

  )١(ر عالها طاروا عالهن فَِط

  ] من الطويل: [ قولُ بعِضهم )٢(ومن األوِل يف إقراِر األلِف 

  )٣(وحي دليالً بالفَالِة هدامها         أَيا رب حي الزائريِن ِكالمها        

  ]  إضافة أفعل التفضيل[: فصل 

   )٤( )))  أي( ضيِل يضاف إىل ما يضاف إليه  وأَفْعلُ التف((

، وإنْ   إذا أُضيف إىل معِرفٍَة فشرطُه الزيـادةُ علـى الواحـدِ          )) أي   ((قد تقدم أنَّ    

 فأكْثَر ، وال فرق بني أن يكونَ ما أضيف إليه           )٥(أضيف إىل النكرِة جاز أن يكونَ واحداً        

،  نيهو أفـضلُ الـرجل    : مظهراً أو مضمراً حصلَ زيادةً على الواحِد ، تقولُ يف املعرفِة            

، ومها أفضلُ    هو أفضلُ رجلٍ  : ، وتقولُ يف النكرة      وأفضلُ القوِم ، وأفضلُكما وأفضلُكم    

فإذا أُضيف إىل معرفٍة    ،   )) أي   ((هنا كما تقدم يف      ، واملعىن ها   ، وهم أفضلُ رجالٍ    رجلني

ن أُضيف إىل النكـرِة كـان   ، وإ  كان املفضلُ بعضاً من املذكور على سائره      /  ب ١٥٣/

 ،  ))  أي ((كما يف   ،    مجاعةً وإنْ،  وإن اثنني   ،  إنْ واحداً   ،  لُ مطاِبقاً ِلما أُضيف إليه      فضامل

                                                 
، ١/١٣٣أهل اليمن يف املقاصد النحوية      و لبعض    ، وله أو أليب النجم أ      ١٦٨ة بن العجاج يف ديوانه ص       الرجز لرؤب )  1(

وشـرح ابـن يعـيش    ) عال (  ، وبال نسبة يف الصحاح       ١١٥ ،   ١١٣ / ٧ولبعض أهل اليمن يف خزانة األدب       

٣/٣٤،١٢٩   . 

 .    يف كل وجه األلف )) الِك (( ومما جاء يف إلزام : يعين )  2(

  .   ٢٧ / ٢لتخمري البيت بال نسبة يف ا)  3(

 ، ومها    رجلٍ هو أفضلُ :  ، وتقول     القومِ  الرجلني ، وأفضلُ   هو أفضلُ  : تقولُ (( : ومتام نصه    . ١٢٥املفصل ص   ) 4(

 ، واثنني    رجالً الًجوا ر لُصِّ على الرجال إذا فُ     الفضلِ ، واملعىن يف هذا إثبات      رجالٍ  رجلني ، وهم أفضلُ    أفضلُ

 . ))  مجاعةًاثنني ، ومجاعةً

 . ))  واحد  ((يف األصل )  5(



                     قسم التحقيق   - ٤٩٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

           هم ملا احتاجوا إىل تفضيِل شيٍء أضافوا إىل ما يطاِبقهّذلك تفـضيلَ      وِعلَّةُ ذلك أن فيدِلي ،

  . النقسامماً هذا ا إذا كان منقِس ،املفضِل على أقساِم اجلنِس الذي أضافَه إليه

 على  إثبات الفَضلِ  ((فيما إذا أُضيف إىل نكرة      :  يعين   )) واملعنى يف هذا     ((: وقوله  

 فيما  ))اثنني اثنني    ((فيما إذا أُضيف إىل واحٍد ، و        :  يعين   ))  رجالً الرجال إذا فُصلُوا رجالً   

  . ف إىل مجاعٍة فيما إذا أُضي)) مجاعةً جماعة ((، و  إذا أضيف إىل اثنني

  . مٍة، وقد يصحفُه بعضهم فيقرأُه بضاٍد معج  هو بصاٍد مهملٍَة))  فُصلُوا((: وقولَه 

أَنْ يراد أنه زائد علـى املـضاِف إلـيهم يف           : أحدمها  :  وله معنيان    ((: وقولُه  

 ((إنَّ قولَه    : )٢( قيل وقد. هذا هو الشائع الكثري    )١( .))اخلَصلَِة اليت هو وهم فيها شركاٌء       

:  إذا كان مضافاً إىل معرفٍة ال إىل األقرِب إليه من قولـه              )) أَفْعلَ   (( عائد إىل    ))وله معنيان   

 فإنه ينـصرف إىل     )) وهو الوجه املختار     (( : )٣( على حد قوِله    ، وهذا  ))هو أفضلُ رجٍل    ((

 بعد  ))  وهو قليل  ((:)٤(وكذا قولُه  . )) ضربت وضربوين قومك     ((مذهِب البصريني ، ال إىل      

أما  . )٥( )) اَألعالم   ((شرحته يف    على ما  )) وهذا الزيد أشرف من ذاك الزيِد        (( :تقدم قوله   

                                                 
للتفضيل  يضاف ال  م ، ثُ   فيها إطالقاً   له الزيادةُ   مطلقاً  يؤخذَ  أنْ :والثاين  ((  :  ، ومتام نصه     ١٢٥املفصل ص   )  1(

  :وذلك حنـو قولـك      ،  املضاف إليهم ، لكن جملرد التخصيص ، كما يضاف ما ال تفضيل فيه               على

))الناقصجأَ  واألشعدال بين مروانعاِد:  ، كأنك قلت ي مروانَِنال ب (( .    

  .   ٢٨ / ٢قاله اخلوارزمي يف التخمري )  2(

 : ك ، قال سـيبويه      ي قوم ِن وضرب ضربت:  ، فتقول     أبداً قرب األ لُِمعت (( :  )) التنازع (( يعين قول الزخمشري يف     )  3(

))ولو مل تلِْمحِر على اآلِخ الكالملقلت  : ضربتوضربوين قوم ٤٨املفصل ص  )) ، وهو الوجه املختار )) ك   . 

اة به ، فلذلك من التأول      ة املسم  بواحد من األم    العلم ولُأَّتوقد ي  (( :  )) العلم (( يعين قول الزخمشري أيضا يف باب       )  4(

ـ إذا ذَ (( : وعن أيب العبـاس     .. ليه  الالم ع رأ على إضافته وإدخال     تفيج ))  فرس ((و   )) رجل (( جيري جمرى     ركَ

  أشرف  اآلخر ، وهذا الزيد     والزيدِ  األولِ فما بني الزيدِ  : ، قيل له     )) زيد((  منهم    واحدٍ  كلِّ  ، اسم   مجاعةً الرجلُ

 . ٤٢املفصل ص  )) وهو قليل )) من ذاك الزيِد

إىل  )) وهـو قليـل    (( : ن ينصرف الضمري يف قوله      إىل أي : فإن سألت    ((  : ١٩٥ / ١قال اخلوارزمي يف التخمري     )  5(

 . ))  ف بالالم بالالم ؟ أم إىل كليهما ، أم إىل قول أيب العباس ؟ أجبت إىل املعرِفم إىل املعراملضاف العلم ؟ أ
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إذا أُضيف إىل النكرة ، فال جييُء إال ِلقصِد زيادِة األوِل على املضاِف إليـه يف اخلَـصلِة                  

  . ادةُ حينئٍذ له مطلقةً عِري عن الفائدِة الزيتذَ، إذْ لو أُِخ املشتركِة

واملعىن الثاين أن يقصد إىل بياِن حصوِل ذلك املعنى للمذكوِر مع قَطِْع النظِر عـن               

ر يف كونه ال يشعِ   ،   )) فاِعٍل   ((، وينزلُ بذلك مرتلةَ      مشاركِة ما أُضيف إليه يف ذلك املعىن      

عـن  /  أ   ١٥٤/ ويف عبارة فخر خوارزم     . ضالً عن زيادِته  ، ف   ما أُضيف إليه   )١(مبشاركَِة

ـ فْ أَ (( فيه ضـمري عائـد إىل        )) يؤخذُ   ((: فقولُه  : هذا املعىن خفاٌء يظهر بإعرابه       و  ))ل  ع 

ِل  ونصبه على احلا   )) الزيادةُ   ((:  مبين ِلما مل يسم فاعلُه ، والقائم مقام فاعِله قولُه            ))مطْلَقاً((

 نصب على   ))إطالقاً   ((، و     الضمري عائد إىل اخلَصلةِ    ))فيها ((:  ، وقولُه    ))  أفعل ((من ضمِري   

 إيهام باملشاركَِة ، فاألوضـح مـا        )) الزيادة ((:  ، ويف قوله     )) مطْلَقاً ((: املصدِر من قوِله    

 ثُـم   ((: على الذَّاِت ، وقولُـه      ألنه زائد   ؛  ، وميكن أنْ يريد بالزيادِة أصلَ املعنى         قدمناه

الناقص  ((:  يرفع هذا اإلام ، مث مثَّلَ ذلك بقوِله          ))يضاف ال للتفضيل على املضاِف إليهم       

، يعين  )٣( عادلٌ غريمها   مروانَ )٢(]  يِنب [ يعين أنه مل يكن يف       )) واألشج أَعدال بين مروان   

، ونقَص   نقَصه: يقالُ  . )٦( الوجِه اَألولِ  )٥(] من[مشاركةٌ كان    أَحد ، ولو قُدر فيه       )٤(ال  

،  هو يزيد بن الوليِد بِن عبِد امللكِ       : )) الناِقص   ((، و    الشيُء يف نفِْسه ، فهو ناِقص فيهما      

 : ))اَألشـج ((و  . نقَص عطايا اجلُنِد وردهم إىل املُستحق هلم ، ملَك خمسةَ أَشهٍر وأياماً           

               لَـكه حباِفرها، مٍة ضربتهِته من داببٍة كانت جبجِلش جعمر بن عبد العزيز، ولقب باَألش

حىت قام بعده يزيد بن     ،  ، فأمات كُلَّ ِبدعٍة ، وأَحيا كُلَّ سنٍة          بعد سليمانَ بِن عبِد امللكِ    
                                                 

 .   غري واضحة يف األصل )  1(

 .   تتمة يستقيم ا الكالم )  2(

 .    )) غريها (( يف األصل )  3(

 .    )) ان (( يف األصل )  4(

  .   ٤١٢ / ٢تتمة من إيضاح ابن احلاجب )  5(

 .   ريد به التفضيل ال جمرد التخصيص  فيه مشاركة كان مما أُترديعين أنه إذا قُ)  6(
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    عنما ص عنعبِد امللك فص .   لٌ   ((: بِن اخلطاِب   وعن عمرجلدي رو ِمن      نِهه شـيج١(ِبو( 

  .  وهو أَشج بين مروان))يمُأل األرض عدالً 

،  تؤنِّثَهالّحيده يف التثنيِة واجلمِع ، وأ جيوز لك تو)٢( فأَنت على اَألوِل ((: وقولُه 

ولو طابق األولَ )) .)٣(﴾ öΝåκ¨Ξy‰ÉftGs9uρ š⇑tômr& Ä¨$¨Ψ9$# 4’n?tã ;ο4θuŠym ﴿: قال سبحانه 

  ] من البسيط: [وبيت جريٍر  . )٤( )) أَحرِصي الناِس ((: لَقالَ 

  )٥(وهن أَضعف خلِق اِهللا أَركانا               يصرعن ذا اللُّب حتى ال حراك به

  ] من الوافر : [ وقال ذو الرمة 

  )٦(وساِلفَةً وأَحسنهم قَذاال                 ِجيداًِنيلَقَوميةُ أَحسن الثَّ

  . فأَفْرد يف اَألوِل مع أَنه جلميِع النساِء ، وذكَّر يف الثاين مع أنه ملؤنٍث/  ب١٥٤/

، وقد قال أئمـةُ       إشعار بأنه أجود اللغتني    ه ليس في  )) جيوز لك توحيده     ((: وقولُه  

، )٨(، وجتوز املطابقةُ تذكرياً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيـةً ومجعـاً         )٧(فصح  إنه األ : هذا الشأن   

  .  قريب آخِر ِقسِم االسم)) أفعل التفضيل (( يف )٩(وستأيت ِعلَّةُ ذلك 

                                                 
  : ٦ / ٣ ، وشرح ابن يعـيش       ٨٦٤ / ٢ل للسخاوي    ، ويف املفض   ١٣٤ / ٣كذا يف األصل ، ووفيات األعيان       )  1(

 .   )شني ( احمليط انظر القاموس . حرف من حروف اهلجاء  )) نيالش((  ، و بيالع:  )) نيالش(( و .  )) ثرهه أبوج((
 .   لغرض التفضيل  )) فعلأ (( عندما يضاف: يعين )  2(
 .    من سورة البقرة٩٦واآلية رقم  . ١٢٥املفصل ص )  3(
 .    )) الباس (( يف األصل )  4(
  .   ٨٦٥ / ٢ل  ، واملفض٤٣٦البيت جلرير يف ديوانه ص )  5(
 .   ٦/٩٦ ، وشرح ابن يعيش ٨٦٥ / ٢ل  ، واملفض٤١٩ / ٢ ، واخلصائص ١٥٢١البيت لذي الرمة يف ديوانه ص )  6(
 .   ٢/٨٦٦ ، واملفضل للسخاوي ٧ – ٦ / ٢انظر األصول . وأوجبه ابن السراج) 7(
.  وعدمها مشروط بكونه مضافاً إىل معرفة ، أما إن أضيف إىل نكرة فيلزمه اإلفراد والتذكري                 جواز األمرين املطابقة  )  8(

 .    ٢٢٤ – ٢٢٢ / ٣ ، وارتشاف الضرب ٢٩٧ – ٢٩٦ / ٣انظر أوضح املسالك 
ه وتثنيـه   أن جتريه جمرى ما فيه األلف والالم فتؤنث       : مضافاً جاز فيه األمران     ) أفعل  ( إذا كان    (( :قال السخاوي   )  9(

وجتمعه ، وإمنا جعل املضاف مبرتلة ما فيه األلف والالم ؛ ألن األلف والالم واإلضافة يتعاقبان ، وجيوز فيه أيضا أن  
من متامه ، فيجري يف مجيع األحوال على         )) ِمن (( ، ألن املضاف إليه من متامه كما أن        )) ِمن (( جتريه جمرى ما معه   

 ، وشـرح    ٧ – ٦ / ٢انظر األصول البن السراج     .  ، وهناك تعليالت أخر      ٨٦٧ / ٢ املفضل .  ))لفظ الواحد 
 .    ٥٩ – ٥٨ / ٣التسهيل ملصنفه 
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)) ليس لك إال أنَّ تثنِّيه وتجمعه وتؤنِّثَه     )١( وعلى الثاين    ((: وقوله  
 ألنه مبرتلـِة  ؛)٢(

  .  ر إىل بياِن علِّته، واملعدولُ عنها هو املفتِق ، واألصلُ املطابقةُ اسِم الفاعل يف معناه

وجها املطابقِة وترِكها ، فأفرد يف قوِلـه        :  يعين   )) وقد اجتمع الوجهان   ((: وقوله  

و  )) أَحـسِنكم  (( ، وجمع يف     )) أَبعِدكم (( و   )) أَبغِضكم ((  و    )) أَقْرِبكم (( و   ))بأَحبكم  ((

 املعـىن   ))  وقَد اجتمع الوجهان   ((:  الظاهر أنه أراد بقوله      ((: قال شيخي    . )) أَساِوئكم((

 باعتبار  )) الوجهان ((، وليس مبستقيٍم من جهة املعىن ، وإنْ حِملَ          )٤( واملعىن الثاين  )٣(األول

ضاً ، فإنه غري مقـصوٍد      يٍم أي  فإنَّ اجلواز يشِعر بوجٍه آخر ، فليس مبستق        )) جيوز ((: قوله  

 ، والظاهر أَنه مل يقصد إالَّ      هنا ألنه سيأيت يف بابه ، وألنه أَخره بعد أنْ ذكر املعىن الثاين            ها

املعننيي                  نايف الوجـهال ي عمستقيٍم ؛ فإنَّ اجلم للوجِه الثاين ، وهو غري أنَّ اجلمع موتوه ،

: ؛ وبيانُ أنه ال ميتنع أن يكونَ من الوجه األول أنَّ قولَه              ملطابقةُ، ألنه جيوز فيه ا    )٥(األولَ

، وعلـى    وقد اشتركوا يف حسِن اخلُلُـقِ     ،  ، وهم املقصودون     ني للمخاطَبِ )) أحاسنكم ((

، ولكن من غريهم ،       للمخاطَبني )) األحاِسن ((تقدير أنْ يكونَ من الوجِه الثاين ال يكونُ         

  ِن الزماً   وال يكون االشتراكيف احلُس    وهو غري ،     ٍد ، فثبتأ١٥٥/ جي / ملَـه علـى    أنَّ ح

  .)٦( ))املعىن الثاين غري مستقيٍم 

  

                                                 
 .   ال لغرض التفضيل ، بل رد التخصيص  )) أفعل (( إذا أضيف: يعين )  1(

 كُم إيلَّ كم بـأحبِّ  رأخِبأال   (( :وقد اجتمع الوجهان يف قوله عليه السالم        ((  :، ومتام نصه    ١٢٥املفصل ص )  2(

فـون ، أال    فون ويؤلَ الذين يألَ ،   طؤون أكنافاً وامل،   كم أخالقاً  القيامة أحاسن   يوم ي جمالس نِِّم كموأقرِب

 .   )) الثرثارون املتفيهقون ،  القيامة أساوئكم أخالقاً  يومي جمالسنِّكم ِموأبعِد كم إيلَّكم بأبغِضرأخِب

 .   يل إرادة التفض: أي )  3(

 .   عدم إرادة التفضيل : أي )  4(

   .))ال ينايف أن يكونَ يف الوجه األول (( : ١/٤١٢يف إيضاح ابن احلاجب )  5(

 .  السابق بتصرف يسري) 6(
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 ، فإنـه     يف مجيع صوره يف احلديث على التفضيل ال يتجه         )) أفعل ((حملُ  : قلت  

ألخـالق بغـضه هلـم      ، وللسيئني ا    حبه هلم ، وقُربهم منه     )١(ني األخالق   ثبت للحسنِ أ

  ، ، ومحبِته هلم وبغِضه    ، فاشتراك جمموِع املخاطَبني يف حسِن اخلُلُِق وسوئه        وبعدهم منه 

 فتعين محلُ بعِضها على ما يقتضي التفـضيلُ ،          ، مجع بني متنافياتٍ   وقُرِبهم منه وبعِدهم    

 مل  ))أَحاسـنكم   ((إنَّ  : ع ، وهلذا قال بعضهم      وبعِضها على ما ال تفضيلَ فيه ِليمِكن اجلم       

ويحقِّقُـه قولُـه يف      . )٢( وذا صرح يف حواشيه    ، )) أساوئكم   ((يرد به التفضيل، وكذا     

))ِل ال جيوز       (( : )٣( ))ل  املفَصِته  :  على الوجه األووإخ أحسن وعلـى الوجـِه    ..  يوسف

 متنعالثاين ال ي(( . وهو مجع))أ  أَسئ:  مبعىن ))وياإلشكالُ الس ومع ذلك ال خيرج ، .  

، وتكون الشِركةُ     للتفضيِل يف مجيِع موارِده يف احلديثِ      )) أَفْعلُ   ((: وميكن أنْ يقالَ    

 أَرفَقُكـم   أَحبكُم ِإلَي : لُ ألوالِده   والتقديِر كما يقولُ الرج   ،  حاصلةٌ على سبيِل التوهِم     

 ،، ومراده حثُّهم على الرفِْق ا ، وزجـرهم عـن عقوِقهـا             ، وأبغضكم إيلَّ عاقُّها    بأُمِه

، مخافةَ   ها كُلُّ واحٍد من مقارفِة عقوقِ     )٤(، وِليتربأَ    ليتنافسوا يف زيادِة محبِة الوالِد ِبِبرها     

، وعلى هـذا يتعـين أن       بغضا  ن أن يكونَ أزيد األوالِد      ، فَضالً ع   أن يمسه بغض والِده   

، وجيب احلملُ على     يكونَ احلديثُ حمموالً على وجهي املعىن اَألوِل من اإلفراِد واملطابقةِ         

  . ذلك عند داللِة الدليِل على تعيِنه

                                                 
إلبدال من ضمري مستتر يف الصفة ، واجلر باإلضافة ، والنصب           االرفع على الفاعلية أو على      ))  األخالق  ((جيوز يف   )  1(

 .   ٣/٢٤٩انظر أوضح املسالك . لتشبيه باملفعول به على ا

مل أقف على هذا الرأي يف النسخة اليت وقفت عليها من حواشي املفصل للزخمشري ، وهي النـسخة ذات الـرقم                     ) 2(

 . ٣٥٣، مصورة عن مكتبة ليدن برقم جبامعة أم القرى  يف مركز البحث العلمي ٦٦٣

 . ١٢٦ص )  3(

 .    )) تربولي  ((يف األصل )  4(



                     قسم التحقيق   - ٥٠٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ِفراش: ، يقال    اجلانب: ، والكَنف    لَين اجلوانبِ  : )) األكناِف   )١( موطَّأُ   ((ومعىن  

 . )) اَألحسِن   ((مجع  :  )) اَألحاِسن   ((و  . جناحاه:  )) كَنفَا الطائِر    ((و  . لَين: أي   ،   وِطيٌء

يصحبون :   أي )) فونالذين يألَ  ((و  /  ب ١٥٥. /)٢( )) اَألسوِأ   ((مجع    :  )) اَألساِوئ   ((و  

، وهو اِملكْثار يف     رثاٍرمجع ثَ :  )) الثرثارون   ((و  . ويصحبون ِلِليِنهم وانقياِدهم إىل املعروف    

 مـن   ))  املتفَيِهق ((و  . كثريةُ املاِء ، وكُررت الثاُء للمبالغة      : ))عني ثَرةٌ    ((، وِمنه    احلديِث

، شبه   ، ويتكلَّف فيه الفصاحةَ     يف كالمه  )٣(توسع  ، فاملتفيهق الذي ي    فَِهق اإلناُء إذا امتألَ   

 )) املتفيهقـون    (( زاد امتالؤه حىت انصب ماؤه ، وقد سئلَ عليه السالم عن             باإلناِء الذي 

  . ، وكأنَّ املتكبر خارج عن احلد منصب عن ايِة كماِله ومقداِره املتكبرون: فقال 

  .  واملقصود به احلثُّ على مكارِم األخالِق)٤(وهذا احلديثُ رواه أبو هريرة

؛ َألنك   يوسف أحسن إخوِته  : الوجِه األوِل ال جيوز أن تقولَ        وعلى   ((: وقوله  

))لَما أَضفْت اإلخوةَ إىل ضمِريه فقد أخرجته من جملَِتهم          
)٥(     قلت فكأنك ،  : يوسف

 إذْ ِجيب أن يكونَ املفضلُ بعض مـن       ؛   )٦(، وهذا ال يصح على األوِل        أحسن من إخوِته  

                                                 
 .    )) موطآء (( : يف األصل )  1(

 . ))  االسوي (( يف األصل )  2(

 ) .   فهق (وصوابه من الصحاح ))   يتوقع  ((: يف األصل )  3(

 ، ومـسند    ٣٧٠ / ٤ )) باب ما جاء يف معايل األخالق      (( ورد هذا احلديث يف سنن الترمذي كتاب الرب والصلة          )  4(

  .   ٣٦٩ ، ١٩٣ / ٢اإلمام أمحد 

 إليه ، أال ترى أنك إذا        املضافِ  غري ه أن يكونَ   حقُّ  املضاف  أنَّ ِلب قِ نِم (( :  ، ومتام نصه     ١٢٦املفصل ص   )  5(

ني إليه ، وإذا خرج من مجلتهم مل جيـز          يف عداد املضافِ   )) زيد (( ، مل يكن  ))   زيدٍ هؤالء إخوةُ    ((: قلت

وعلى الوجه الثـاين     . ن شرِطه إضافته إىل مجلة هو بعضها       مِ  ألنَّ يهم ؛  هو إل  الذي هو )) أفعل  (( إضافة  

 . ))هم أنت شاعر: كأنه قال  )) كدِتلْ ِجِل أهر أشعأنت ((   :ٍبيصنقال ِل ميتنع ، ومنه قول منال 

 . على إرادة أنه زائد على املضاف إليهم يف اخلصلة اليت هو وهم فيها شركاء: أي ) 6(
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احلجارةِ  : ، ولذلك مل يصح       إليه حينئذٍ  أُضيف أحسن وال أقوى الصخور ؛ ألنـه        زيد ،

  . )١(ليس من مجلتها

يف قولك :  يعين ))  من ِقبل أَنَّ املضاف حقُّه أنْ يكونَ غري املضاِف إليه((: وقوله 

 ه ليس يف جملٍة، ولذلك يقطَع بأن ))  يوسف(( غري )) إخوةَ يوسف ((فإنَّ ؛  )) إخوته ((: 

 u™!$y_uρ äοuθ÷zÎ) y#ß™θãƒ (#θè=yzy‰sù Ïµø‹n=tã ﴿: من أوالِد يعقوب يف قوله تعاىلالداخلني
óΟßγsùtyèsù﴾)إضافةُ ((، )٢ زجملِتهم مل تمن ج جالذي هو هو إليهم ))  أفعل(( وإذا خر (( 

 )٣(ألن ِمن شرِطه  ((: ه ، وقد شرح ذلك بقوِل الذي هو يوسف يف املعنى إىل إخوته: أي

   . )) إضافته إىل جملٍة هو بعضها

 ال للتفـضيِل    )) أَفْعلُ (( وهو أن يضاف     ))الثاين  /  أ ١٥٦/ وعلى الوجِه    ((: وقوله  

  صحإخوِته   ((: ي أحسن يوسف (( .    قلت كهم: كأنِليحم  .      ـنومن النوع الثاين قولُ م

 بضم النـون    )) نصيب   ((و   . شاعرهم:  أي   )) أَنت أشعر أهِل ِجلْدِتك      ((: قالَ ِلنصيٍب   

 لعبِد العزيِز بِن مروانَ وكان لبعِض العرب من ، كان موىل وفَتِح الصاِد مصغراً اسم شاعٍر      

: باً فقال مل سميت نصي  : وعن أيب بكر بن زيد أنه سأَلَه      . ، وكان أبواه نوِبيني   )٤(بين كنانة   

     عند أهِل بيٍت من و لدتانَودي     )٥(ديإليه    :  ، فقال س نظُرـا    ائتوين مبولوِدنا هذا ِلنفلم ، 

   )٦(. فسميت النصيب،  منصب اخلَلِْقلَإنَّ هذا : رآين قال 

                                                 
 . ، مهملة حروفها بال إعجام))  محلها  ((:   يف األصل )1(

 .    من سورة يوسف ٥٨من اآلية )  2(

 . ١٢٦وصوابه من املفصل ص ، ))  شرط  ((:يف األصل )  3(

، مث اشتراه عبد العزيز بن مروان واعتقه ، وامسه نصيب بن رباح أبو حمجن ، شاعر                   لرجل من كنانة   أي كان عبداً  )  4(

 .   ٢٦٢ / ١ ، والنجوم الزاهرة ٦٧٥ / ٢انظر طبقات الفحول .  هـ ١٠٨م تويف سنة فحل مقد

)5  (ووبلدة مستورة علـى     فة، وهي يف املنتصف بني ثنية هرشى      اسم موضع بني مكة واملدينة ، قريب من اجلح        : ان  د 

  .   ٩/١٣٢عجم معامل احلجاز  ، وم٤٢٠ / ٥انظر معجم البلدان .  منهما ، وقد اندثرت لٍّ من كُكيالً) ١٢(بعد 

  . ٢/٣١ ، والتخمري ٣١٩ / ١انظر هذا اخلرب يف األغاين )  6(
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 أنـت : )١( فقال ،وقال نصيب لعبِد الرمحِن بِن أزهر أَنشدت الوليد بن عبِد امللِك            

  أهِل ِجلْدِتك ٢(ويف ِروايةٍ . أَشعر(          ديٍمي اَألسزخ بن أنَّ القائلَ له ذلك أمين )أنَّ  وذلك   ،  )٣

فرأيـت رجـالً    : ، قال    بِن مروانَ فلم يِصلْ إليه    نصيباً قِدم مصر فَأتى باب عبِد العزيز        

: أَلَك حاجةٌ ؟ قلـت      : إىل مرتِله فقال    حسن الوجِه قد خرج من داِر عبِد العزيز فاتبعته          

امتدحت األمري رجاَء معروِفه ، فأتيت الباب فازدريـت         ،  رجلٌ شاعر من أهِل احلجاِز      

تبنجفيه     : ، قالَ    وت ين ما قلته،  فأَنِشدفأنشدت   ه الشعرأهذا  : ، فقال    ، فأَعجب كحيو

 ، فإياك أنْ   ، وعنده رواةٌ وشعراءُ    يةٌ عاملٌ بالشعر   األمري راو   ، فإنَّ  شعرك ؟ إياك أنْ تنتحلَ    

حفْضت كفْسِشعري ، فقال     واِهللا ما هو إالّ    : )٤(، فقلت  ين ون  :     رفيها ِمص قُلْ أبياتاً واذكر

فأنشدته : هاِت ما قلت    : ، فغدوت عليه فقال      ، والقَِني غداً بالباب    وفَضلْها على غريها  

 فـصعد    ، فدخلت فسلَّمت على عبِد العزيز    ،  أنت واِهللا شاعر ، مث دخلَ ودعاين        : فقال  

نعم أيها األمري ، وأَنشدته فأَعجبـه       : قلت  !  أشاعر ويلَك ؟      :فقال،  ِفي بصره وصوبه    

،  نَ له  خزٍمي األسدي بالباب فأذِ    )٥( أمين بن /  ب ١٥٦: /، مث جاَء احلاجب فقال       ِشعري

   فقال عبد العزيز بعدواطمأنَ    م هذا العبدِ      : ا جلس نى ثَمرت كَم إيلَّ وقال     يا أمين ؟ فنظر :

فإنَّ لـه شـعراً     : ، قال    ، أرى ثَمنه مئةَ دينارٍ    )٦(مخاِضـواِهللا إنه لَِنعم الغاِدي يف إثِْر ال      

،  قيمته إذاً ثالثون ديناراً   : نعم ، فقال    : أتقولُ الشعر ؟ فقلت     : ، فقال يل أمين      وفصاحةً

 ذكرت أنه أمحق أيها األمري ،     : ، قال    وحيك أنا أَرفعه ، وأنت ختِفضه     :  فقال عبد العزيز  

                                                 
  . هذا هو الفرزدقه لَ أن القائل٦٧٥َ / ٢ ، ويف طبقات الفحول ٣١ / ٢ التخمري كذا يف)1(

)2  (٨٧١ – ٨٦٩ / ٢ل للسخاوي انظر هذه الرواية يف املفض .  

انظـر  .  هــ  ٨٠ر كان من ذوي املكانة عند عبد العزيز بن مروان مبصر تويف حنو سنة         أمين بن خزمي األسدي شاع    )  3(

 . ٣٣١ - ٣٢٨  ،١/٣٠ ، واألغاين ٢١٤الشعر والشعراء ص

  .   ٢/٨٦٩ للسخاوي ل، وصوابه من املفض )) فقال (( :يف األصل )  4(

 .بألف وصل  )) ابن (( يف األصل ) 5(

 ) . ضخم(القاموس احمليط .  فيها الفحل حىت تنقطع عن الضرابلرس، أو اإلبل حني ي نوقاحلوامل من ال: اضخمـال) 6(
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: أَنِشده يا نصيب ، قالَ      :  فقال عبد العزيِز     !؟ أَو ِمثْلُ هذا يقولُ الشعر    ! ما ِلهذا وللشعِر    

هو أشعر أهـِل    : كيف تسمع يا أمين شعر األسوِد ؟ فقال         : عبد العزيز   فأنشدته ، فقال    

  .  هو واِهللا أشعر ِمنك: ، فقال عبد العزيِز  أَهِل لَوِنه: ، أي  جلدِته

 لَ ((إضافةُ : فإن قلت(، أو مبعىن   مبعىن الالم)) أَفْع ؟ )  ِمن .  

  إنْ كان للتفضيِل فهي مبعىن      : قلت) ١()  ِمن (        ـنوإن كانت اإلضـافةُ إىل م ،     

  .)٢( ال يشاِرك يف الوصِف كانت مبعىن الالِم

 خفيِف، هل هو من قَبيِل اإلضافِة املفيدِة للتعريِف : فإن قلت؟أو للت  .  

  إىل معرفٍة فهو معرفةٌ مطلقاً      : قال البصريون   : قلت إذا : وقيـل    )٣(.مىت أُضيف

أفضلُ من  : ، والتقدير   كان نكرةً ؛ ألنه منِوي فيه االنفصالُ       ))  الناسِ  هو أفضلُ  ((: قلت  

، ومنقـولٌ عـن     ) ٥(، واختاره اجلَزويلُّ    ) ٤(، وقد نِقلَ هذا عن أيب علي الفارسي        الناِس

 . فةٌ اتفاقاًِر، وأَما اإلضافةُ مبعىن الالِم فمع)٦(الكوفيني

                                                 
 . أفضل منهم: ه عليهم ، أي إذا أردت تفضيلَ ))  القوِم أفضلُزيد  ((: حنو ) 1(

 . هم ، ومل يشاركه أحد منهم يف الكتابةإذا أردت أنه كاتب ))  القوِمب أكتزيد  ((: حنو ) 2(

 ٢/٨ البن السراج  ، واألصول٢٠٤ / ٢ انظر كتاب سيبويه .)) من (( مبعىن  مبعىن الالم أم   كانت اإلضافةُ أسواء  :  أي   )3(

  . ٨٧١ / ٢ل للسخاوي  ، واملفض٦ /٣، وشرح ابن يعيش 

  يـضاح  يف اإل  فهوم كالم أيب علي   وهو م ، ٢/٨٧١ ، والسخاوي يف املفضل      ٣/٦ للمفصل   نقله ابن يعيش يف شرحه    ) 4(

  . ٢٦٩ص 

  . ٨٤٤ / ٢انظر شرح املقدمة اجلزولية الكبري للشلوبني ) 5(

حىت وإن كان املضاف إليه معرفة ، ومىت أضيف مبعىن الالم           ،  فهو نكرة    ) نِم( مذهب الكوفيني أنه مىت أضيف مبعىن       ) 6(

  . ٢/٨٧١لسخاوي لل  ، واملفض٣/٦ ، وشرح ابن يعيش ٢/٨ البن السراج انظر األصول. فهو معرفة 
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  ] سٍةأدنى مالببضافة  اإل[:فصل 

 ))  الش ضافوي   ُء إىل غِريه بأديٍة بينهما  نسالبى م   بِة  ِد حاملَ ، كقول أحي اخلَش

   )١(. )) خذْ طَرفَك:  ِلصاحِبه

     شتره ال يأن نيبه أن يضلٍْك أو استحقاٍق       طُ يف غَركما يقوله  ،   اإلضافِة حصولُ م

 ذلك قولُ   مثالُ.  ، ليحصلَ ا تقييد مل يكُن      البسٍة، بل تصح اإلضافةُ بأَدنى م      كثريون

خـِذ  :  واملعـىن    )) خذْ طَرفَك  ((: عند إرادِة رفِْعها مثَالً     /  أ ١٥٧/أَحِد حاملَي اخلشبِة    

ليكالذي ي من الطويل: [، قالَ  الطَّرف [  

  )٢(يلٌ أذاعت غَزلَها يف القَرائِب سه        إذا كَوكَب اخلَرقاِء الح بسحرٍة           

 ، أيقنت بـالبرِد     ، فَلَما طَلَع ورأته يف وقِْت الفجرِ        يطْلُع وقت البردِ   )) سهيلٌ ((و  

واهتم  ق،  )٣(تلَها يف القرائِب ليعاونو    ففرغَز عـن         ها فيه ت قد ضاق ها ترى الوقت؛ ألن

املـرأةُ  :  )) اخلَرقـاُء    ((و  . ، ومساه غَزالً ِلمآِله إليه     نما يفرق القُطْن  ، وإ  أن تستِبد بغزِلهِ  

)) اخلُرق ((و . اهلَوجاُء ، اليت ال حزم عندها 
  .  ِضد الرفِْق)٤(

                                                 
  : وقال  ((: ه  نص ، ومتام١٢٦املفصل ص ) 1(

حبس قاِء الحاخلَر كَبإذا كَوٍةر          ..........................        

  إليها ِجلدِّها يف عملها إذا طَلَع الكوكب وقال  . أضاف :  

  ي عنِّي ذا إناِئك أَجمعاِنغ      ِلت باِهللا حلْفةً       : قَدين قالَ : إذا قال

  . )) ه ، وهو لساقي اللَّنبِبره له يف شِتسالبمِل      

 ل ، واملفض  ٨ / ٣ ، وشرح ابن يعيش      ٣٣ – ٣٢ / ٢ ، والتخمري    ٢٢٨ / ٢، وهو يف احملتسب      البيت ال يعرف قائله   ) 2(

على أن الـشيء قـد       ))  اخلرقاءِ كوكب ((: لهوالشاهد فيه قو  . ٩/١٢٨ ،   ٣/١١٢ ، واخلزانة    ٢/٨٧٢للسخاوي  

 . يضاف إىل الشيء ألدىن مالبسة

 . )) ومهت  ((: يف األصل) 3(

اخلرق ، بالضم ، وبالتحريك ضد الرفق ، وأن ال حيـسن الرجـل العمـل                 (( ) : خرق  ( يف القاموس احمليط مادة     ) 4(

 .  )) والتصرف يف األمور ، واحلمق
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  ] من الرجز: [ونظريه يف املعنى 

ِجي وتسنلَيِك أَنْ تأَِبيـعد  

  كُلَّ كَو هيلٌ فاق١(كَِب إذا س(  

  ] من الطويل : [)٢( بِن نبهانَ الطائي حريِثهو ِل: وقال ابن عناٍب الكاليب ، وقيل 

  )٣(ِلتغِني عني ذا إناِئك أَجمعا            باِهللا حلْفَةً : قَدين قال : إذا قالَ      

، ولذلك فـتح   ِن التوكيِدوإرادِة نو بفتِح الالِم للقَسِم ،     )٤(وقد أنشده أبو احلَسِن     

  : )٥(، ويروى  والكَسر فيها أعرف، ر الفعِل آِخ

   .........................           باِهللا حلْفَةً:قَطْين قلت: إذا قالَ

   : )٦(ويروى 

           .........................قال آليت حلْفَةً ........ ....

:  مبعىن )) ذا إنائك    ((و. ب على املصدرِ   نصِ ))حلْفةً  ((و   .حسِبي  :    مبعىن )) قَدين   ((و  

: إذا قال الضيف    : واملعنى على الرواية اُألولَى      )٧(.نائك ، وصاحب إنائه اللَّبن    صاحب إ 

 آليت باهللا حلفةً ، أو حلفت باهللاِ      : حسيب ، كفاين ما شربت من اللَّبِن ، قال رب البيِت            

                                                 
  . ٨٧٢ / ٢املفضل الرجز بال نسبة يف ) 1(

، قـال األصـفهاين يف األغـاين        يف نسبه لعله حتريف      )) الكاليب ((  ركْبهان الطائي ، وذِ    ن يث بن ر هو ح  ابن عنابٍ ) 2(

ني بن نائل بن أسـودان ، وهـو   ن بن مطر بن سلسلة بن كعب بن عوف بن ع        هو حريث بن عناب    ((  : ١٤/٣٧٦

وليس مبذكور يف الشعراء ؛ ألنه كان       .  طيئ ، شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية          نبهان بن عمرو بن الغوث بن     

بدوياً غري متص٤٤٩ / ١١وانظر اخلزانة .  ))  بالشعر للناس يف مدح وال هجاءد .  

 ،  ٨٧٣ / ٢للسخاوي  ل   ، واملفض  ٨ / ٣ ، وشرح ابن يعيش      ٩٨ / ١٣ ، واألغاين    ٥٣٨ / ٢البيت يف جمالس ثعلب     ) 3(

  . ٥٢٠ / ١وشرح مجل الزجاجي البن عصفور 

  . ٣٣٤ص لألخفش معاين القرآن ) 4(

)5 (٢/٨٧٣ل انظر هذه الرواية يف املفض . 

 . السابق والصفحة نفسها) 6(

 . ٣/٩ املفصل شرح.  ))  أو مأكول ما فيه من لٍنب ، وذو اإلناِء ذا اإلناِءنبع وتلتأكلن: املعىن    ((: قال ابن يعيش ) 7(
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 اغِْن عـين  : ، ألجِل أن تغِنين عني اللَّبن لشرِبك له عن عوِدِه إيلَّ ، والعرب تقول                حلفةً

  .  عني ال حيتاج إيلَّ اجعلْه غَنيا: وجهك ، أي 

وشاهده إضافةُ اإلناِء إىل الضيف ، وهو لرب املرتِل ، وإمنـا سـاغِت اإلضـافةُ                

من حيثُ إنَّ مجيع    ،  إنه جعلَه له ملْكاً     : وقيل  . ، أو بالتقدمي   اصلِة بالشربِ للمالبسِة احل 

  .، يصف ذا رجالً ِمضيافاً تحت تصرِفه لَألضياِف/  ب١٥٧/ما 

 الضمري املـضاف إليـه      ))ِلساقي اللَِّنب   ) ١(] وهو[ه  ه له يف شربِ   البسِتم لِ ((: وقوله  

))س(( للضيف ، والضمري يف      ))ة  املالب   لَه ((           تـصح رد؛ ألن املـص لإلناء ، وجيوز العكس 

  .)٢(إضافته إىل الفاعِل واملفعول

  . والظاهر أنه للشاِرِب،  جيوز أن يكونَ لإلناِء واللَّبِن )) يف شرِبه ((: وقوله 

،  للمالبسة، وإنما اللَّبن لساِقيه   ويف البيِت شاهد آخر ، وهو إضافةُ اللَِّنب إىل اإلناِء           

  .  عائد إىل اإلناِء)) وهو ((: وقوله  .ال لإلناِء وال للضيف

  ]موانع اإلضافة [:فصل 

ما كانت اإلضافةُ املعنويةُ تفيد      لَ )٣(.)) والذي أَبوه من إضافِة الشيِء إىل نفِْسه         ((

 يتصور إضافةُ الشيِء إىل نفِسه ، إذ الشيُء ال          ، مل  تعريفاً مع املعرفِة وختصيصاً مع النكرةِ     

 صفِْسه وال يتخصبن فا)٤(يتعر .  

                                                 
 . اإلناء  )) هو((  ، واملراد بـ١٢٦مة من املفصل ص تت) 1(

 .  )) املعول (( : يف األصل ) 2(

ـ       أن تأخذ االمسني امل    (( : ومتام نصه    ١٢٧املفصل ص   ) 3(  )األسد ( و )الليث(علقني على عني أو معىن واحد ، ك

، ونظائرهن ، فتضيف أحدمها إىل اآلخر ، فذلك         )  عاملن( و  )  ِساحلب( ، و   )  أيب عبد اهللا  ( و  )  زيد ( و  

)  هنفِس( ، و   )   الشيءِ عني( و  )   الدراهمِ كلُّ( ، و   )   القومِ مجيع: ( اإلحالة ، فأما حنو قولك       مبكان من 

 .  )) ذلك فليس من

 .  )) وال ختصيص (( : يف األصل ) 4(
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املوضوعان لـشيٍء واحـٍد ،      : يعين   . )) معىن   )١( املعلَّقان على عٍني أو      ((: وقوله  

  .)٢(م  وقد تقد))، وعلى كُلِّ ما أَشبهه  ق على شيٍء ما علِّ((: ونظري عبارِته هنا قولُه 

ألنَّ األولَ مراد به    ؛   فصحت إضافته    )) مجيع القوِم وكلُّ الدراهِم      ((: وأما قولُهم   

، وكـذا    ، وغِري ذلك   ، وللدراهم ، وللثياب     مطلَقَةٌ هي أعم من كوِنها للقوم      )٣(مجعيةٌ  

 ، فإذا أُضـيفت إىل    مطلَقَةٌ، وكذلك العني والنفْس املراد ا ذات      إلحاطٍة مطلَقَةٍ  ))كُلٌّ  ((

 )) ليس من ذلك ((:  حصلَ باإلضافِة ختصيص مل يكن ، فال جرم قال           ))عمرو (( أو   )) زيٍد ((

  .)) خاتم فضٍة((، و )) ثوب حريٍر ((:  إذ ترتَّلَ مرتلةَ  ؛ليس مما تقدم أنه ممتِنع إضافته: يعين 

   باإلضـافِة مـع أنَّ      )) امرأةُ هنـٍد     ((و  ،   ))ٍد  رجلُ زي  ((:  ساغَ   فهالّ: فإن قلت        

  . ))  أعم من هنٍد)) املرأةَ ((و /  أ١٥٨ /))  زيٍد(( أعم من )) الرجلَ ((

  و   )) مجيع ((، و    شرطُ هذه اإلضافِة أن تحصلَ معنى مل يكُن عند فواِتها         : قلت  

 أفاد رفـع جمـاٍز      )) ذاته   (( و   )) عينه   (( و   )) الشيِء    نفْس ((، و     أفادا معىن اإلحاطةِ   )) كل((

 ، وعينـه ،      زيـدٍ   رأيـت ذات   ((:  وأكد ثبوت النسبِة يف قولك       ،)٤(كان جائز اإلرادةِ  

ه بيـانَ اِجلـنس ، وهـذا         يف إفادتِ  ))خاتم فضٍة   (( وترتَّلَ ذلك مرتلةَ     )) وحقيقته ، ونفسه  

 فإنه ال يحصلُ توكيداً ، وال بيانَ نوٍع فلم يصح ، إذْ مل تِزد على                )) رجلُ زيدِ  ((: خبالِف

   )٦(.، وال يلزم من خمالِفة الدليِل ملعنى خمالفته مطلَقاً)٥(جاءين زيد : قولك 

                                                 
 .  )) لو (( : يف األصل ) 1(

  . ثه عن اسم اجلنس  يف حدي٣٤املفصل ص ) 2(

 .  )) مجيعيه (( : يف األصل ) 3(

ه أو رسوله ، فإذا أكدت بالنفس أو بالعني أو ما ارتفع ذلـك              رحيتمل أن اجلائي خب    )) جاء اخلليفة  (( : وذلك حنو   ) 4(

  . ٣٢٨ / ٣انظر أوضح املسالك . االحتمال 

 .  ))  زيٍدجاءين رجلُ (( : يعين إذا قلت ) 5(

 ذلـك   جـواز  ))  الدراهمِ كلُّ (( و   ))  القومِ مجيع (( كما يف   ،  يلزم من جواز إضافة الشيء إىل نفسه ملعىن         ال  : أي  ) 6(

  . ٢/٨٧٤للسخاوي ل انظر املفض. مطلقاً 
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  ] حكْم إضافِة املوصوِف إىل صفتِه والعكِْس[: فصل 

  )١( ))فِة إىل موصوفها  وال جيوز إضافةُ املوصوِف إىل صفتِه ، وال الصِّ((

 ، )) رجلُ زيـٍد  ((:  املوصوِف إىل صفتِه ِفلما قدمته يف قولك   )٢(أما امتناع إضافِة    

ـ )) رجٍل   ((ومغايرةُ    من حيثُ الوضع مبثابِة تغايِر املوصوِف والـصفِة ، أَمـا            )) زيٍد   (( ل

 الـصفَِة   ع إذ وض  رجها عن وضِعها ؛    إضافتها تخ  امتناع إضافِة الصفِة إىل موصوفها ِفَألنَّ     

  . أَنْ تكونَ متأخرةً عن املوصوف 

 إضافةَ املوصوِف إىل صفِته ، نظراً إىل تغايرمها معـىن ، وإىل             )٣(وأجاز الكوفيون   

 )٤( وتابعهم    ، )) مررت برجٍل عاٍمل أَبوه      ((جواِز حصوِل معناها لغِري املوصوِف ا يف حنو         

 و  )) األوىل    صالةُ (( ، و    ))  اآلخرةِ  دار ((:  من البصريني ، واحتجوا جبواز       يف ذلك مجاعةٌ  

)) (( و   ))  اجلامعِ  مسجد جانب  واألصل    ))  احلمقاءِ  بقلةُ (( و   ))  الغريب ،  :اآلخـرةُ  الدار   ، 

   .  احلمقاُء ، والبقلةُ الغريب ، واجلانب اجلامع األوىل ، واملسجدوالصالةُ

                                                 
، ))  ِ مسجد اجلامع  ((  ، و )) صالة األوىل    (( ، و  )) دار اآلخرةِ  (( :وقالوا  (( :  ، ومتام نصه     ١٢٧املفصل ص   ) 1(

دار احلياِة اآلخرِة ، وصـالةُ الـساعِة        : ، على تأويل     )) بقلةُ احلمقاءِ  (( ، و  )) جانب الغريبِّ (( و                

  املكاِن الغريبِّ ، وبقلةُ احلبِة احلمقاِء ، وقالوا          األوىل ، ومسجد ِعمامٍة ((  :الوقِت اجلامِع ، وجانب قحس (( 

، على الذَّهاِب    )) هل عندك جائبةُ خٍرب ومغرِّبةُ خربٍ     ((   ، و   ))أخالق ثيابٍ ((   ، و        ))جرد قطيفةٍ (( ، و   

  ذه األوصاِف مذهب )) ٍما حمتملـةً ِمثْلَهـا ،        )) مئٍة (( ، و  )) باٍب(( ، و    )) سواٍر ((  ، و  )) خات؛ لكو

 بياناً وتلخيصاً ، ال تقدمياً       ))العائذات((  على )) الطري ((  ليلَخص أمرها باإلضافة ،كِفعِل النابغِة يف إجراء      

  : للصفة على املوصوف ، حيث قال 

 . )) يمسحها           ركبانُ مكةَ بني الِغيِل والسنِدؤِمن العائذاِت الطِريوامل

  .)) أضاف (( يف األصل) 2(

  . ٤٣٦ / ٢ ، واإلنصاف ٥ / ٢انظر معاين القرآن للفراء ) 3(

 . ومل أقف على أي منهم .  )) وذهب أيضاً إىل قوهلم بعض البصريني(( :   ٨٧٥ / ٢للسخاوي ل  املفضيف) 4(
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 على حـذِْف    ٍلون يتأولون ذلك لئال يفْضي إىل مخالفة القياِس بأمٍر حمتم         واحملقق

 الـساعِة األوىل ،      احلياِة اآلخرِة ، وصـالةُ     دار:  ، والتقدير    )١(موصوٍف للمضاِف إليه    

ب   ١٥٨/  اجلامِع    الوقتِ ومسجد  /    املكاِن الغريب ، وبقلـةُ     أو املكاِن اجلامِع ، وجانب  

ِسيل املياِه ، فتحملُها ، فوِصـفت       حلبة احلمقاِء ألا تنبت يف م      وسميت با  احلبِة احلمقاِء ،  

  . باحلماقة ، حيثُ تعرضت ألمٍر ال تقِدر على القياِم به 

: رده اعتراضاً على قوله      أو ))عليه سحق ِعمامٍة ، وجرد قطيفٍة       :  وقالوا   ((: وقوله  

يف األصـِل حـِذف      وأجاب عنه بأن هذه صـفات        ))وِفها   ال تضاف الصفةُ إىل موص     ((

 و  )) ِسـواٍر    (( و   )) خاتم   ((ةً كإام   ت مراداً ا الذات ، مث رأَوها مبهم       موصوفها ، فصار  

ت يف الصورة كأا صفات أُضيفت إىل       أضوفوها إىل ما بينها ، فصار      ف )) مئة   (( و   ))باٍب  ((

  ] من الطويل : [ َألمِر على خالِف ذلك ، قال موصوفاا ، ويف نفْس ا

  )٢(..................... فما زودوين غَير سحِق ِعمامٍة           

و  . )٣(سحق من عمامٍة ، وجرد من قطيفة ، وأخالق مـن ثيـاٍب              : والتقدير  

))قحالس  ((  :        باالستعماِل ، و قحسالبايل ، كأنه ان)) َاجل   دالبايل كأنـه اجنـردت     :  ))ر

  . مصدران ، وِصف ما مبالغةً ))اجلرد  ((و ))  السحق((أجزاؤه ، و 

 أَجوبها وأَِجيبهـا ،     جبت الِبالد : ِر ، وهو من     من خب :  تقديره   )) جائبةُ خبٍر    ((و  

اُء فيها للمبالغـة كمـا يف       هل عندك ِقصةٌ جتوب البالد ، والت      : وكأنه قال   ،  طَعتها  إذا ق 

   . )) النطيحة (( و )) الذَّبيحة ((أوِ لتحقيِق االمسية كما يف ،  ))ية راو((

                                                 
  . ٨٩٥ – ٨٩٤ / ٢ ، واملقتصد ٢٨٣ – ٢٨٢ ، واإليضاح العضدى ص ٨ / ٢  البن السراجانظر األصول) 1(

  : متامه ) 2(

                ...............................وخمِمس ِس منها قٍَءييوزائف    

 . ٧٨ / ٢٠) قسو (  ، وتاج العروس ١٥٣ / ١٠) سحق (  ، ولسان العرب ٥٣ بن ضرار يف ديوانه ص ٍدرزموهو ِل  

 .  ))  ثياٍبأخالق (( : يف قولك ) 3(
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اليت أَتت من بلٍَد بعيٍد ،      :  ))مغربة  ـ ال ((و  ،  من خبٍر   :  تقديره   )) مغربةُ خبٍر    ((و  

 ال ِمـن   ))  الغرابِة(( من )) مغربة (( ، فَـالغريباد به اخلَبر الطارئ ، واملر وهو بكَسِر الراءِ  

 التاِء  وشددت الراُء للمبالغة يف البعِد ، والتاُء نظريةُ       ،   )) الشرق   (( الذي هو ضد     ))الغرِب  ((

ضـيفت   وباِبه من جهِة كوِنها حمتملةً ِلما أُ)) خاتٍم ((ووجه تشبيِه ذلك بـ .)) جائبة   ((يف  

 )) اجلَائبةُ((و ،   )) قَميٍص   (( ومن   )) ِعمامٍة   (( من   )) السحق   ((إليه و ِلغيره ، إذْ جيوز أن يكونَ         

   .)) حرير (( ومن )) خبٍر ((من /  أ ١٥٩/ 

  . باإلضافة )) إنسانُ صاٍحل ((: فليجز : فإن قلت 

  لُ املضاِف إليه صف       : قلتِل جعيف األو ةً ملوصوٍف حمـذوٍف ، وال يف       مل يتحقَّق

 على خالِف القياِس لضرٍب من التأويِل ال يلْحـق          الثاين اجلمود ، كيف واألشياُء الواردةُ     

  .ا غريها 

  .لكون هذه األمساء :  أي )) لكوا ((: وقوله 

))حمتِملَةً ِمثْلَها ((:وقوله
، )) خامت(( : لفت إليه وحمتملةً غريه، مث    حمتملةً ِلما أُضي  :  أي )١(

  . ى املصدر عل))ِمثْلَها((، وحمتملةً غريه ، وانتصاب يف كوا حمتملةً ما تضاف إليه ))سوار((و

 ،  ِليميز بذكِْر ما يضاف إليه بعد ِإاِمها      :  أي   )) ِليلَخص أَمرها باإلضافة     ((: وقوله  

 علـى   )٢( )) الطـري    ((  اإلضافِة ، بل من ِجهِة إجراءِ      ِة ، ال من ِجه     النابغةِ ثُم شبهها بفعلِ  

  ] من البسيط : [  عطْف بياٍن حيث قال )) العائذاِت((

            وما هِريق على اَألنصاِب من جسِد )٣(فَالَ لَعمر الَِّذي قَد زرته ِحججاًً 

 )) داجلَس (( ما الدنه .  

   )٤(يِل والسنِد  يمسحها           ركْبانُ مكَّةَ بين الغِالطَّيرِواملُؤِمِن العائذاِت 

                                                 
 .   ))مئة (( ، و  )) باب (( و  )) سوار (( ، و  )) خامت (( يعود إىل  )) مثلها (( الضمري يف ) 1(

 .  )) الطر (( : يف األصل ) 2(

 .  )) احججا (( : يف األصل ) 3(

 املعلقات العشر للتربيزي    ، وشرحِ  )) ِدنوالس((  مكانَ )) ِدعوالس (( : ، وفيه    ٢٥البيتان للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       ) 4(

  . ٧٣ ، ٧١ / ٨ ، وخزانة األدب ٣٢٩ص 



                     قسم التحقيق   - ٥١٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 نفْـس الـذَّاِت ،   )) العائذات (( بعد أنْ أراد     )) العائذات   (( على   )) الطري   ((فأجرى  

  حبذِف موصوفها ، فلما صارت مبهمةً جاز بيانها مبوصوفها ، فهذا قد حصل فيه بيـانُ                

  .)١( وقع فيه بيانُ اَألوِل باإلضافِة))جرد قطيفٍة  (( ، كما أنَّ ))الطري  (( بـ)) عائذاتال ((

 املؤمنني مـن    يؤِمن ِعباده : ىل ، مشتق من اَألمان ، أي        هو اُهللا تعا  :  )) املُؤِمن   ((و  

 )٢(أعطـاه أَمانـاً     : اً ، أي     آمن فالنٌ فالن   ((: كما تقولُ   ،  ه ، فَيأْمنون ذلك     بأِْسه وعذابِ 

 )) ِناملـؤمِ  ((ِليسكُن إليه ، وال يأْمن من ِعباِد اِهللا إال من قد آمنه ، والواو الداخلةُ علـى                  

يف خطِّ من يوثَق    /  أ   ١٥٩/ ل مرفوعاً ، وهو لَحن ، وهو        ، وقد وقع يف املفص    )٣(سم  للقَ

؛ ألنه مقسم به خمفوضه روايةُ  به ، ويوضأيب عبيدةَ ، وسنذكرها )٤(ح .  

 كانتا مناقع ما بني مكةَ وِمنـى ، وقـال           )٥(أَجمتان : )) السنِد   (( و   )) الِغيل   ((و  

 الِغيلُ  ((: يقالُ : األصمعي(( :  ُةضيالغ)(، و )٦) ُليـ بالفتحـ  )) الغ املاُء اجلـاري ،   :  

على : ، قال الزجاجي )٧( قُبيس يغِسلُ عليه القَّصارون     كان ماًء جيري يف أصل أيب     : وقال  

  .رواية الكسِر يكون اسم مكاٍن 

                                                 
ه مراداً ا الـذات ،      قام م  الصفةِ  وإقامةُ  املوصوفِ هو حذف  ))  الطري  العائذاتِ  (( و )) ٍة قطيف جرد(( وجه الشبه بني    ) 1(

ـ  ((  إذ األصل يف ضافة ، ويف الثاين بعطف البيان ؛ينت يف األول باإل    حمتاجة إىل تبيني ، إال أا ب       مةًت مبه فصار جرد 

 ، وإيضاح ابن    ١١ / ٣انظر شرح ابن يعيش     . الطري العائذات   : ))  العائذات الطري  (( يف ، و     جرد قطيفةٌ:  )) قطيفٍة

  . ٤١٦ / ١احلاجب 

 .  )) أمان (( : يف األصل ) 2(

وزعم من مل يطلع علـى       ) املؤمن ( وكذا  ،  ) الذي   ( معطوف على   ) ما(و   ((  : ٧٣ / ٥قال البغدادي يف اخلزانة     ) 3(

 . الرأي خيالف رأي الشارح  وهذا . )) البيت األول أن الواو واو القسم

 .  )) راوية (( : يف األصل ) 4(

 ) . أجم  (  احمليطالقاموس. الشجر الكثري امللتف :  )) ةمجاَأل (( ) 5(

)6 ( )) الغيةض ((  :اَألجاحمليطالقاموس . ة م )  غيض . ( 

 اليت هي القطعة مـن اخلـشب         ، ةرصها بالقَ قُّدب ؛ ألنه ي    للثيا راحملو: ر  صقَمـر وال اصالق (( ) : قصر  ( يف اللسان   ) 7(

 . )) ارةصوحرفته الِق
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  )١(: سند اجلَبِل ، ويروى :  ))  السند ((و 

  بني الغيِل والسعِد ..........................           ............ 

لُ أن يكونَ كسرةُ آخرِه      حيتم )) العائذات   ((الالَّئذات به ، و     :  أي   )) العائذات   ((و  

ـ    ،   إليه   )) املؤمن   ((عالمةً للجر بإضافة       على حـد   )) املؤمن   ((وحيتملُ أن يكونَ منصوباً ب

))الرجلَِ الضارب  ((   ى: الوجهني ، وعلى الوجهني   يفنابت رج )) ه ؛ ألنـه   )) الطِريونـصب 

  هـو الوجـه علـى جعـلِ        )) الطري   ((نصب  : جي  عطف بياٍن ، أو بدلٌ ، قال الزجا       

   . )) هذا الضارب الرجلَ أخاك ((:  يف موضع نصٍب كما تقول ))العائذات((

 منها )) الطري ((وأبدلَ ،  خمفوضاً ))العائذاِت(( فقد جعلَ )) الطري ((ومن روى خبفِض 

 الرجِل  ((: على حد ِه (( : باخلفض ، مثِْل ))هذا الضاربالوج نورواه أبوعبيدة)) احلَس  :  

  ال والذي آمن الِغزالنَ يمسحها          ركْبانُ مكةَ بين الغيِل والسعِد 

    . ؟ مفرد)) الطَّير (( صفةً للطري ، و )) العائذات ((كيف صح أن يكون : فإن قلت 

 يالِينها  )) يمسحها   (( ومعىن   ،)٢(﴾ اِبيلَطَيرا أَب  ﴿: هو على حد قوله تعاىل      : قلت  

  . ويالطفُها احلاج وغَيرهم مالينةَ من يمسح على رأِس اليتيِم حتنناً 

  ]مسمى إىل اسِمهـإضافة ال [: فصل 

 قد أَفْهم ذه الِعبارِة أنَّ املـسمى غـري          )٣(. )) وقد أُضيف املسمى إىل اسِمه       (( 

يتعرف الـشيُء   /  أ   ١٦٠/ وإمنا صحت اإلضافةُ ؛ ألنه كما       ،  سِم ِلِصحِة إضافِته إليه     اال

                                                 
  . ٢٥هذه رواية الديوان ص ) 1(
 ) .  طري ( انظر الصحاح . يقع على املفرد وعلى اجلمع  )) ريالطَّ((  و . من سورة الفيل ٣من اآلية ) 2(
 مرت بـه ذات    (( ، و  ))  ليلةٍ  ، وذات  ٍةر م لقيته ذات  ((  :يف حنو قوهلم     (( :  ، ومتام نصه     ١٢٨املفصل ص   ) 3(

ـ قال أَ .  )) صباٍح نا ذات رِس((  ، و   ))ماِل الشِّ  وذات  اليمنيِ ه ذات دار(( و   ، )) يوٍم نس  بـن  م كـةَ ِرد 
   :اخلثغمي 

عزمذي صباٍح على إقامِةت ٍر                   ألمم ا يسودم ني سود  
  : وقال الكميت   

ي آِلوذَ إليكمتطلَّيِِّب الن عتلْ وأَماٌء من قليب ِظ              نوازعبب (( . 



                     قسم التحقيق   - ٥١٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

مراداً به الذات ، واملـضاف      )١(ذلك باسِمه ، فيكون املضاف    ويتخصص بغِري اِمسه ، فك    

 ، وقد تقـدم      مرةً ىمسم: ، أي    )) لقيته ذات مرٍة     ((: كقولك  ) ٣( مراداً به اللَّفظُ     )٢(إليه

  . صاحبةَ هذا االسِم:  أي))  يوٍم ، ومررت به ذات ليلٍة ذات(( و )٥( .)) املفعول فيه (()٤(يف

  . أنه عينه)٦(غري املسمى ، ورأي األشعريفهذا يوجب أن يكونَ االسم : فإن قلت

يف ذلك ، والبحثُ     والنحاةُ وكثري من الفُقهاِء خيالفون األشعري        )٧(املعتزلة  : قلت  

 والـراِء   واَألِلـفِ ) ٨(فيه آيلٌ إىل اللَّفِظ ، إذ ال خيتلف العقالُء أنَّ اللَّفْظَ املركَّب من النونِ             

  . ه ق لسانَ قائِلحرِرق ، ولو كان نفْس الناِر َأليحال

و أنَّ التسميةَ بقي أنَّ هذا اللَّفظَ هو التسميةُ ، ويكونُ االسم هو املفهوم منها ، أ

 ،)٩(وعلى الثاين غريهى األوِل االسم هو املسمى،لَ، فعسم الدالُ على ذاِت املسمىاالهي 

                                                 
 .  )) ىاملسم(( وهو هنا ) 1(

 .  )) االسم (( وهو هنا ) 2(

  . ٤١٦ / ١وصوابه من إيضاح ابن احلاجب  )) للفظ(( : يف األصل ) 3(

 .  )) يف يف (( : يف األصل ) 4(

   .٢٣١ انظر ص )5(

 وإليـه   ، من نسل الصحايب أيب موسى األشعري رضي اهللا عنـه  ،األشعري هو أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري       ) 6(

     االً معتزل تنسب الطائفة األشعرية ، وكان أومث تاب من القول بالعدل وخلق القرآن ، وقام بنصرة مـذهب أهـل                ي ، 

. ة واخلوارج وسائر أصناف املبتدعة    د على املالحدة وغريهم من املعتزلة والرافضة واجلهمي       السنة ، وله عدة كتب يف الر      

 ،  ١٨٧ / ١١لبدايـة والنهايـة      ، وا  ٢٨٥ – ٢٨٤ / ٣انظر وفيات األعيان    .  هـ وقيل غري ذلك      ٣٢٤تويف سنة   

  . ٩٤ل والنحل للشهرستاين ص واملل

 بذلك أن واصل بن عطاء مؤسس هذه الطائفة اختلف مع أستاذه احلسن             املعتزلة نسبة إىل االعتزال ، وسبب تسميتهم      ) 7(

 املرتلتني ،    صاحب الكبرية مؤمن أو كافر ، وأجاب عنها واصل بأنه يف مرتلة بني             البصري حول مسألة فقهية ، هي أنَّ      

: ، فقال احلسناعة من أصحاب احلسن سطوانات املسجد ، يقرر ما أجاب به على مج       مث قام واعتزل إىل أسطوانة من أ      

 خشية الوقوع يف    ا واصل ، فسمي هو وأتباعه املعتزلة ، وهم يسلبون من اهللا الصفات ويثبتون له أمساء جمردة                اعتزل عن 

  .٢٧٨ـ٣٧٧ ، ومعجم ألفاظ العقيدة ص ١/١٣٠القاموس اإلسالمي  انظر. التجسيم 

 .  )) والنون (( : يف األصل ) 8(

، وهـو   االسم هو التـسمية     : منهم من يقول    ((  : ٤١٧ – ٤١٦ / ١حلاجب يف إيضاحه    التسمية ، قال ابن ا    : أي  ) 9(

 .  )) ى وهو مذهب األشعرياالسم هو املسم:  والنحويني وكثري من الفقهاء ، ومنهم من يقول مذهب املعتزلة
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 أُخرى ، نعم هل هو يف د به املسمى تارةً ، والتسميةوال يخفَى أنه يطلَق االسم ويرا

 ى ، التسميِة جمازوالثاين  حقيقةٌ ؟ أو بالعكس ؟)١(ويف املسم ، األشعري لُ رأيواألو 

  و)٢(﴾  ™tΒ tβρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ HωÎ) [™!$yϑó™r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy$﴿ : ه تعاىل وقولُ. مذهب املعتِزلِة 

﴿ ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF{$# ﴾ )٣(﴿  zΝ=̄tæuρ tΠyŠ#u™ u™!$oÿôœF{$# $yγ=̄ä. §ΝèO öΝåκyÎztä ﴾ )واهلاُء )٤ 

 /ÎΤθä↔Î6/Ρr& Ï™!$yϑó™r'Î’﴿ : تعاىل  وقوله .ال اَألسماِء حجةُ األشاعرِة للمسمياِت ) ٥(يم وامل

Ï™Iωàσ¯≈yδ﴾)٦(، و ﴿ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9$#  ﴾)عن نفِْس اللَّفِْظ ) ٧ صلُ، ، وهذا إخبارأن وهذا ي ح

حتبه املعتزلةُ ي ج.  

 ؟ ما حقيقةُ التسميِة : فإن قلتنظَليرأو غري ه ؟ هل هي االسم.   

ةُ   (( : قلتِميسالت (( ُلِفع  )٨(/ ي/ ب١٦٠مو املُس ، )) االسم (( ُفَِعلنالـم )عـن  ) ٩

 هـو اللَّفـظُ   )) الكَالم ((و،  فإنه ِفعلٌ خمصوص من أفعاِل املتكلِّم )١١(، كالتكَلُِّم  ) ١٠(عِلهِف

  .  مغاِير لآلخِر )١٢(فاَء أَنَّ أحدمها املنفعلُ عن التكلُِّم ، وال خ

                                                 
  . ٤١٧ / ١ ، وصوابه من إيضاح ابن احلاجب )) التسمية (( : يف األصل ) 1(

 .  من سورة يوسف ٤٠من اآلية ) 2(

 . على  من سورة األ١اآلية ) 3(

 .  من سورة البقرة ٣١من اآلية ) 4(

 .  )) مهضرع (( يف يعين ) 5(

 . من سورة البقرة ٣١من اآلية ) 6(

 .  من سورة آل عمران ٤٥من اآلية ) 7(

 . )) فعلى (( : يف األصل ) 8(

ـ ا ي ميقال لِ  : لُِعفَنمـال (( ) : فعل  ( ، ويف تاج العروس      )) لَعفَ ((  مطاوع  ))لَعفَان (( من   )) لِعفَنمـال (( ) 9(  دِصقْ

  . ٣٥٢وانظر أدب الكاتب ص .  إىل إجياده الفاعلُ

 . ي مسمـيعين أن االسم هو الناتج عن فعل ال) 10(

 .  )) كاملتكلم (( يف األصل ) 11(

 . التكلم والكالم : أي ) 12(
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)) عين الشيِء ونفْـسه      (( من باب    )) ذات يوٍم    ((جيوز أنْ يكونَ    : وقال شيخي   
)١( 

    م٢(على ما تقد(     ِلوعلى اَألو ، )٣(     َثيكونُ قد أَن ))    يوٍم ةَ يوٍم ،   :  على إرادِة    )) ذاتدم

  .مدةً امسها يوم : أي 

  .  مثلُه )) ذات الشمال (( لفِظ اليمِني ، و صاحبةُ:  أي )) داره ذات اليمني ((و 

  ] من الوافر : [ )٤(عمي كةَ اخلَثْ بِن مدِروقولُ أَنِس

   )٥(ٍر ما يسود من يسود مإقَامِة ِذي صباٍح           َألعزمت على 

 فيه اتساع    ، زجووت  )هجأن           )٦() أنْ   والو لَ ظرفاً لقلَِّة متكُِّنه ، فـإذا جـازمستعي 

         رفععنه في رخبأنْ ي جاز رجإليه في ضافةٍ       ((: ، فتقول يمر اٍح ، وذاتعليه ذو صب ِسري  (( 

سمإالوهذا قليلٌ مل ي ٧(، يف هذه اللُّغة ع( قال ذلك األعلم )٨(.   

 العـدو إىل أَنْ     )٩(وتأخِري الغارِة علـى     ،  يف الصباِح   عزمت على اإلقامِة    : يقول  

   النهار رتِفعي  ،                ودـسأَنْ ي أنه اسـتحق نه بيإن م ، ثُم يت عليهم ، وظَفَريي بقوِثقَةً ِمن 

                                                 
  . ٤١٨ / ١ يف شرح املفصل يضاحاإل) 1(

  .  ٥٠٩انظر ص ) 2(

 . ه ى إىل اِمسعلى جعله من باب إضافة املسم: أي ) 3(

 ٣/٩١ ، وخزانة األدب     ١٦ / ٩ ،   ١٦١ / ٧، وهو شاعر جاهلي ، انظر يف ترمجته األغاين           )) ٍكِرد م ابن (( :وقيل  ) 4(

 . 

 ، ولرجل من خثعم يف كتـاب        ٨٩ ،   ٨٧ / ٣ ، وخزانة األدب     ٨١/  ٣البيت ألنس بن مدركة اخلثمعي يف احليوان        ) 5(

ذي  ((  ، واستشهد به سيبويه على خـروج         ١٧٥ – ١٧٤ ص    عني الذهب  حتصيل ، و  ٢٢٧ – ٢٢٦ / ١سيبويه  

 ه مـن  لُوجع ))  صباح  (( إىل )) ذي(( هنا إضافة   فيه  والشاهد  . ه باإلضافة    فجر عمثْخ لِ عن الظرفية يف لغةٍ    )) صباح

ى إىل االسم إضافة املسم . 

  . ١٧٥ عني الذهب وصوابه من حتصيل )) والوجهان (( : يف األصل ) 6(

 هذا إال يف لغة لقوم من خثعم ، أو يضطر إليه            وال جيوز مثلُ   ((  : ٣٥١ / ١قال ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه        ) 7(

 .  )) شاعر

  . ١٧٥حتصيل عني الذهب ص ) 8(

 ) . غور ( انظر القاموس احمليط . جاءهم لينصروه  )) أغار إىل القوم( وصوابه من التحصيل ، ألن  )) إىل (( ل يف األص) 9(
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ن يـسود ، و      م )١(] ود  ألمٍر ما يس  : العزِم فقال   قَومه مبا عنده من ِصحِة الرأِي وِشدِة        [

 فيـه الـسؤدد      )٢(ٍر  معزمت على هذا ألَ   :  أي   )) يسود   ((ويروى  .  زائدة للتوكيد    ))ما((

  فرفُه    ،  والششره ويصاِحب دوسقـولُهم          ((: )٣(قيلَ  .يع رةً من الناس فلَهعش ساد نم ((. 

جعِل املسمى صاحب   ِب،   إىل هذا للتفخيم     )) ةً وصباحاً  ِسرنا مر  ((: وإمنا عدلُوا عن قوهلم     

  . له ااسٍم ومستِحقًّ

  ] من الطويل : [  الكُميِت وأما قولُ

 بقليب ِظماٌء وأَلْب ِمن نوازع           تطَلَّعت ِبيذَِوي آِل الن كُم٤(ِإلَي(  

ِلجعِلهم /  أ   ١٦١/ ظيم ِلشأِنهم   إليكم يا أصحاب هذا االسِم ، ويف ذلك تع        : أي  

. ِعطَاش  :  ، أي    ظاِمئة : )) ِظماٌء   ((و  .اَألشواق   : )) النواِزع   ((مستحقٍّني هذا االسم ، و      

، )٦( ، وِقياسه اإلدغام   وأَنعم   )٥( ، و نعٍم      وأَبؤسٍ بؤٍس:  ِمثْلُ   )) لُب   (( جمع:  )) أَلْبب   (( و

 تأبى  ((:  عليه ؟ فقالت     نيمالَِك ال تدع  : ه للضرورة ، قيلَ َألعرابيٍة تعاِتب ولَدها        وإمنا فكَّ 

 ،  )٨(عروق يف القلب يكونُ منها الرقَّةُ        : )) بنات أَلْبٍب    ((:  وقيلَ   )٧(.))ذلك بنات أَلْبِبي    

  .والظاهر أَنها مراد الكُميِت يف البيِت 

   .)) نواِزع (( معطوف على )) أَلْبب ((: ولَه والظاهر أنَّ ق

                                                 
 ، فشرح البيت منقول منـه       ١٧٥ما بني املعقوفتني ساقط من األصل بسبب انتقال النظر ، وما أثبته من التحصيل ص                ) 1(

 . نصاً 
 .لتحصيل وصوابه من ا )) األمر(( : يف األصل ) 2(
 . ))  اخل ...رةًش ع سادنم ((  :ع أمسوكنت ((  : ٣٩ / ٢قال اخلوارزمي يف التخمري ) 3(
 ، واخلزانة   ١١٦ / ١) ظمأ  (  ، ولسان العرب     ٣٤٧ / ١ ، واحملتسب    ٢٧ / ٣البيت للكميت بن زيد يف اخلصائص       ) 4(

 .  ، وليس يف ديوانه ٣٠٧ / ٤
)5 ( )) النعم ((  :انظر الصحاح .  البؤس ضد ) نعم. ( 
 ، واملمتع   ٩٩ – ٩٨ / ٢انظر املقتضب   .  )) ألب (( : ألنه اسم زائد على ثالثة أحرف ، وقد جاء على األصل فقيل             ) 6(

  . ٦٤٧ / ٢البن عصفور 
  . ١٨ / ٢ ، واملستقصى ١٣٣ / ١ ، وجممع األمثال ٢٧٨ / ١انظر هذا املثل يف مجهرة األمثال ) 7(
 ) . لبب( انظر الصحاح ) 8(
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  ] من الرجز : [ ه وقولُ

ع ِبهقَدأَلْب اتنب ذَاك ت١(ِلم(  

  . هذا احلَي )٢( بناِتأَعقُلُ: يعين 

فـوق كُـلِّ    :  أي   )٣( ﴾ ٍم عِليم عاِلوفَوق كُلِّ ِذي     ﴿: ويف حرِف ابِن مسعوٍد     

   صاحِب هذا االسِم ع  اِلم   ((وجيوز أن يكون     .)٤(ليمع ((
: وجاء   .)٦( مصدراً كالباِطِل    )٥(

)) هذا ذو زيٍد ((
)٧(.  

  ] إقحام املضاف[:فصل 
  ] من الطويل  : [  وقالوا يف قوِل لَبيٍد((

           ............................ )٨(إىل احلَوِل ثُم اسم السالِم ِعليكما 
                                                 

 ٢٠٠ / ١ ، واملنصف    ٢/٩٩،  ١/١٧١ ، واملقتضب    ٤/٤٣٠ ،   ٣٢٠ ،   ١٩٥ / ٣بويه  الرجز بال نسبة يف كتاب سي     ) 1(
  . ٣٤٦ ، ٣٤٥ / ٧ ، واخلزانة ١٣٤ / ٣، 

 .فيهما ) لبب ( انظر مادة  )) ي هذا احلَِلقَع أَاِتن بيريد(( : يف الصحاح واللسان ) 2(
  ٦/٣٠٧،والبحر احمليط٢/٧٤٠التبيان للعكربيو،١/٣٤٦،وانظر يف هذه القراءة احملتسب من سورة يوسف٧٦آلية من ا) 3(
  . ٣٤٧ / ١انظر احملتسب . ى إىل امسه من إضافة املسم: أي ) 4(
 .  )) عاملاً (( يف األصل ) 5(
  . ٣٤٧ / ١ذكره ابن جين يف احملتسب ) 6(
 ،  هذا زيـد  :  ، ومعناه    هذا ذو زيدٍ  :  أمحد بن إبراهيم أستاذ ثعلب روى عنهم         بو علي أنَّ  حدثنا أ  (( :قال ابن جين    ) 7(

  . ٢٧ / ٣اخلصائص  .  ))هذا صاحب هذا االسم الذي هو زيد: أي
  : ويف قول ذي الرمة ((  :  ، ومتام نصه ١٢٩املفصل ص ) 8(

  ومغب م املاِءِماس ِبيهناِد ي    داٍع........             .....................
  :ه وقوِل  

تداعيِبن الشِِّماس يفِبي م ِملَّثَت           ...........................      
ـ  (( ، و ))  زيـدٍ يهذا ح(( : وا كَ ، وحه سواٌءه ودخولُ خروج ـ يعنون االسم ـ مقْحم ،   املضافنَّإ:    أتيتك 

وحفالٍني قائم  ، وحوأنشدوا  )) ٌ شاهد فالنٍةي ، :  
  ماِق على اإلحه خائفَ كنتد  قَ                خويلٍدي حاكب أَ إنَّرقُ يا

 ،  هذا زيـد  : واملعىن  ،   )) يح(( بإقحام   .  ))اٍحب ر يح((  نهقالَ: وعن األخفش أنه مسع أعرابياً يقول يف أبيات           
   :  الشماِخ ، ومنه قولُاحب رنه، وقالَ أباك خويلداً وإنَّ

 ...............فَونيتع نه             قَ       مئِب الذِّام................   
 .  )) الذئب: أي   
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  : متامه 

  .             .......................... ذَرالً كَاِمالً فَقَِد اعتوِك حبي ن١(وم(  

  ] من البسيط : [  ذي الرمة وقول

  اِء مبغومـاِديه باسِم املـ  داٍع ين    ............................         

  : وأَولُه 

  )٢ (  ............................      نه        تخو ينعش الطَّرف ِإالَّ ماال

  : بلَه وق

  )٣( م الرأِس خرطوظاِمةٌ يف ِع     دباب  عيد به       ي الصكأنه بالضحى يرم

ـ ويِتصت لِ )٤(أنه باِغم   :  يعين   ))داٍع   ((: قوله    وأَما أَنه مبغوم فألنَّ      .))  ماءِ  ماءِ ((ه ب

سـأل  :  قال )) احلصائل  (( صحاب   )٦( األزهر وعن أيب .  يجيب مبثل ذلك     )٥(شف  خِالـ

  :  يف قول ذي الرمة )) مبغوم ((ما معنى : سائلٌ من بالِعراِق وخراسانَ من األدباِء 

الطَّر شعنال يإالَّ ما ت نهفخو........................               

   هجقالَ    وكانَ وداٍع باغٍم ؟  : الكالم أنْ ي.    ِجدعِرفُه ، قالَ    من   فلم يي :  ِللْتفـد

  انَ ، يقال هلـا          على امرأٍة تماللُّغاِت واملعاينَ بأرِض ع احلـسِني    : عرف ب   ١٦١/ أُم / 
                                                 

  . ٢٩ / ٣ ، واخلصائص ١٣٥ / ٣ ، واملنصف ٤٠ / ١٣ ، واألغاين  ٢١٤البيت للبيد يف ديوانه ص ) 1(

 . ٤/٣٤٤ ، وخزانة األدب ٣/١٤ ، وشرح ابن يعيش ٢٩ / ٣خلصائص  ، وا٣٩٠رمة يف ديوانه ص البيت لذي ال) 2(

  . ٣٤٥ / ٤ ، وخزانة األدب ٤٤ / ٢ ، والتخمري ٣٩٠البيت يف ديوانه ص ) 3(

 تمغب((من   )) غومبم (( و )) مباِغ (( به الظبية تدعو ولدها ، و        املقصود )) داٍع (( ه أن راد ، وم  اًكأن يف الكالم سقط   ) 4(

الرلَج (( اإذِصفْ مل تحانظر الصحاح . ه به ثُ له عن معىن ما حتد ) بغم . ( 

، وخزانة األدب   ) خشف  ( القاموس احمليط   انظر  . ه  ِيشولد أو أول م    ما ي  لَولد الظيب أو  : ، مثلثة اخلاء     )) اخلشف (( ) 5(

٣٤٦ / ٤ .  

، قال   )) احلصائل (( وله كتاب يف اللغة مساه      .  اللغوي ، كان معاصراً أليب منصور األزهري         هو أبو األزهر البخاري   ) 6(

ه له ومشاركته يف    وقد وقع األزهري يف هذا الرجل ويف تصنيفه بغري حجة ، وإمنا محله على ذلك معاصرت                (( :طي  فالق

  . ٩٩ / ٤إنباه الرواة  ، و٤٠ ، ٣٢انظر مقدمة ذيب اللغة ص .  )) القصد إىل مثل ما صنفه
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:  فقـال     احلُـسِني ؟   )١(أين تحلُّ أُم    : فقَصدتها ، فلَما قَربت منها استقبلين غالم فقلت         

 ))حلْفَزيـز   ((العجوز املسنةُ املتِسخةُ ، وكنت مل أمسع        :  )) احلَلْفَزيز   ((و،  يز  هاتيك حلْفَزِ 

 فلما وافيتها وجدتها حبيثُ وِصفت يل من        )٢(،ِسوى أَني كُنت وجدتها يف كتاب العني        

داٍع : واملعىن ،  )) داٍع (( ليس من صفة  ))غوماً  ب م ((إنَّ  : لِْم ، فسألْتها عن البيت فقالت       الِع

.  داٍع من الداللِة عليه      ((يناديه باسم املاء مبغوم دعاؤه ، تعين أنه مل يذكر الدعاَء ِلما يف              

، وهـي   التعهد ، يريد أنَّ الغزالَ ناِعس ال يرفَع طَرفَه إال ِإجابـةُ أُمـه                : )) التخونُ   ((و  

: واملعنى  . وعنى بالدبابِة اخلَمر    . غِلب عليه النعاس لرطوبِة ِمزاِجه      املتعهدةُ ، فإنَّ الصغري ي    

كأن هذا الولَد من شدِة النعاِس يف اهلاجرِة سكرانُ يقِذف به اخلَمر الصعيد ، وهو مـا                 

  .  أو بيانٌ)) دبابة (( بدلٌ ِمن )٣( ))خرطُوم ((و . تصاعد على وجِه األرِض 

  ] من الطويل: [ ذا الرمة  يعين )) وقال ((: وقوله 

  ......................تداعين باسِم الشيِب يف متثَلَِّم             

  : ومتامه 

  )٤(جواِنبه ِمن بصرٍة وِسالِم ...........................            

 خروجـه   ((زائـد   :  أي   ))  مقْحم (() اسم  (  نفس    )) إنَّ املضاف يعنون اسم      (( 

)) اسم السالم    ((: )٥(حة املعنى ، قال أبو عبيدة        يعين يف صِ   )) ودخولُه سواءٌ 
)٦(  المهو الس  

  :  قوله وقيل يف . اسم الشيِء هو الشيُء: ، وقال  الم عليكماثُم الس: ، فتأويلُه عنده 

                                                 
 .  )) مث (( :يف األصل ) 1(
 . مل أجدها يف كتاب العني املطبوع ) 2(
 ) . خرطم(انظر القاموس احمليط .  السريعة اإلسكارراخلم:  )) ومطُراخلُ (() 3(
يضاح البـن    ، وشرح شواهد اإل    ٤٤ ص    ، وشرح األبيات املشكلة أليب علي      ١٠٧٠البيت لذي الرمة يف ديوانه ص       ) 4(

  . ٣٤٣ / ٤ ، ١٠٤ / ١ ، واخلزانة ٣٠٧بري ص 
  . ١٦ / ١جماز القرآن ) 5(
  : يعين يف قول لبيد ) 6(

  ............................. عليكما           السالِم اسم ثُمِلوإىل احلَ
  . ٥١٩وقد تقدم ص   



                     قسم التحقيق   - ٥٢٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

            ....................... اسم السالِم عليكما مثُ........

 :ِل ، أي     : ، وكأنه قال      منه هلما بذكر اهللا عز وجلَّ      ه إغراءٌ إنابكياين : إىل احلَو

 فإنَّ  )١(ودعا البكاَء علي    ،  الْزما اسم اهللا وِذكْره     :  عليكما ، أي      السالمِ ، مث اسم   حوالً

  : يف قوِله )) السالِماسم((، فقد بلَغَ النهايةَ يف ذلك ، ورِفع  من بكَى ميتاً حوالً/  أ ١٦٢/

....... اسم عليكما    ] السالِم[ثُم  ........................     

به بِفعـٍل    جيوز نـص   )٢(] و[عملْ ،   فضعف فَلَم ي  ؛  لَما قُدم على حرِف اإلغراِء      

  .  هو اُهللا تعاىل)) السالم ((، و  ا اسم السالِممزالْ: مضمٍر، وتقديره 

  : وقال آخرون يف قوله 

  .........................   ....        مث اسم السالِم.......... 

، على  يصيبكما بعديثُم تسِمييت اَهللا عز وجلَّ عليكما ِمن سوٍء : إنه يف تأويل : 

 ، فوضع االسم مكانَ التسميِة ، ولذلك ذهب بعض الناِس إىل أنّ قوهلم )٣(ِجهِة االستعاذِة

 ،  موضع التسميِةمع االسِضأَبدأُ بتسميِة اِهللا ، فو:  يف االفتتاح إنما معناه ))بسِم اِهللا  ((: 

، وقد جرت عادةُ العرِب أن السالم آِخر  الً مث حسبكمابكياين حومعناه ا: وقال آخرون 

كذا وكذا :  قُلْ لفالٍن ((: لُ يف قَطِْع اَألشياِء واملتاركَِة كقوهلم ، ويستعم كُلِّ شيٍء

 الموالس((  ، عليه شيئاً: أي ِزده قولُه تعاىل  ال تظريون ، : ﴿ #sŒÎ)uρ ãΝßγt6sÛ%s{ šχθè=Îγ≈yfø9$# 
(#θä9$s% $Vϑ≈n=y™ ﴾)يف باب املبتدأ)٤ موقد تقد  .  

                                                 
  . ٣٣٩ / ٤انظر خزانة األدب ) 1(

   .تتمة يقتضيها السياق ) 2(

 . ٣٣٩ / ٤انظر خزانة األدب ) 3(

 .  من سورة الفرقان ٦٣من اآلية ) 4(
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ثُم اسم معنى   :  مراداً به اللَّفظُ كأنه      )) اسم   ((فقد ظهر أنه جيوز أن يكونَ       : قلت  

وجيوز أن  . ، ويكونُ قد أضاف االسم إىل املسمى عكْس الفَصِل السابقِ         )١(السالِم عليكما 

 ، فيكونُ علـى حـد       )٢( به املسمى ، واملضاف إليه مراداً به اللَّفظُ         مراداً ))  اسم ((يكونَ  

، وقد قيل بكُلٍّ من الوجوه      )٥( زائداً   )) اسم   ((، وجيوز أنْ يكون     )٤( قبلَه )٣(] الذي[الفَصِل  

إىل العلماِء قَبلَه  زائداً ، أَسنده )) اسم ((خوارزم لَما لَم يقْو عنده كونُ     فخر ، وكأنَّ  الثَّالثِة

 الّ خير منه ؛ ألنَّ اَألصلَ أ       من األقوالِ  )٦( وغَير ما حكَاه      ، )) وقالوا يف قول لبيٍد      ((: فقال  

  / .  ب ١٦٢/  يكونَ زائداً ِلما بينا الّلَّفظُ زائداً ، وقد أَمكَن أيكونَ ال

  : وقولُه 

  )٧(..  .باسِم املاِء..... .....................          .........

  : مثل 

          ..........................اسم السالِم .......... 

 فيه زائداً ؛ ألنَّ النداَء      )) اسم   (( ويكونُ   )٨(] كَغاِق[ ِحكايةُ بغاِم الظَّبِية     )) ماِء   ((و  

؛ ألن األصـوات    ئـدةً    ال بامسها ، وعلى هذا تكون الالم فيـه زا          )) ماِء   ((إمنا هو بلفظ    

)) قَب (( و ))  غاِق((كما يف ، تعرف بالِم التعريِف ال
)٩( .ه وحنو)من الرجز : [)١٠ [  

                                                 
ه ابن  ع جين وتبِ   أبو علي ، وإليه ذهب ابن       هذا الوجه  رذكَ .  املضافِ  حذفِ  هناك حمذوفاً ، فهو على حد      على أنَّ : أي  ) 1(

  . ١٥ / ٣، وشرح ابن يعيش  ٣١ – ٢٩ / ٣ ، واخلصائص ٤٠ انظر شرح األبيات املشكلة أليب علي ص .يعيش 
 له  تأليٍف وسي يف   يلْطَقاله ابن السيد الب   . ى سالماً عليكما     املسم  الشيءُ مثُ:  عليكما ، أي     الِمى الس مث مسم : والتقدير  ) 2(

  . ٣٣٧ / ٤انظر خزانة األدب .  يف االسم
 . تتمة يقتضيها السياق ) 3(
 .  )) ٍة مرذات(( ه كـ اِمسى إىلمن باب إضافة املسم: أي ) 4(
  . ١٦ / ١انظر جماز القرآن . وهو رأي أيب عبيدة ) 5(
 . ه سى ، أو عكْه من إضافة االسم إىل املسملُعهنا ، ومها ج )) اسم (( غري القول بزيادة: أي ) 6(
 .  من هذا املكتوب١١٣٢تقدم بتمامه ص ) 7(
 .  معىن له ، وال )) ملمال  ((: هنا يف األصل ) 8(
 . ٤٢ – ٣٩ذكره أبو علي يف شرح األبيات املشكلة ص ) 9(
 . الزائدة على األصوات )) أل (( ه يف دخوللُومثْ: أي ) 10(
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  )١(اِء ماًء أَسودا يدعونني بامل

 )) مـاًء أسـود    ((و   . )) مـاِء    ((يصف غَنماً أَنهن يصوتن له ذا الصوِت ، وهو          

  بفعل مقد ٍر تقديره   منصوب :  اًء أسودم من قال   . أَصبت يف تأويل    )٣(إنه: )٢(وقد تكلَّف  :

، ولكن يعضده إدخالُ الم التعريِف عليـه          هذا اللَّفِظ الداِل على حكاية البغامِ      )٤(مسمى

  .  هذا ارىه امساً لذلك مل يجِرال تقدير ، ولووخفْضه

))الشيب  ((وأما  
 )٦(إلبـِل عنـد الـشرِب ، وجعلَهـا    يةُ صوِت مشافِر ا فحكا)٥(

 مـن مـشافِرها ،      ))ِشيب ِشيب   ((ربت تسمع    نظراً إىل أَنها إذا ش     ،)٨( ِبِشيِب   )٧(متداعيةً

؛ ألنـه إذا سـمع مـن          إىل الـشربِ   )) الشيب   ((فكأن كُلَّ واحٍد يدعو صاحبه بلفِظ       

 ))اسم((إنه لو حِذف    : )١٠(، وقد قيل   ه ازداد يف الشرِب رغبةً     اآلخِر صوت شربِ   )٩(الصوت

                                                 
 ،  ٣/١٣٥ ،   ١/١٢٦ ، واملنصف    ٣٠ / ٣ ، واخلصائص    ٣٩الرجز بال نسبة يف شرح األبيات املشكلة أليب علي ص           ) 1(

فيه  )) أل (( حكاية لصوت الشاء ، و     )) ماء (( على أن    ))  باملاء  (( :وله  والشاهد فيه ق   . ١٤ / ٣وشرح ابن يعيش    

 . زائدة 

 . ٤١٩ / ١القائل هو ابن احلاجب يف اإليضاح ) 2(

  : يف قول الشاعر  )) باسم املاء (( يعىن ) 3(

  مبغومناديه باسم املاِء ي داٍع                ........................

 . ابن احلاجب إيضاح وصوابه من ،  )) تسمى  (( يف األصل) 4(

)5 (مة يف قول ذي الر :  

تداعني باسم الشيب يف مٍملِّثَت             جاِنوه ِمبنب صالِم وِسٍةر  

 . ٣٤٣ / ٤ ،   ١٠٤ / ١ ، وخزانة األدب     ٣٠٧، وشرح شواهد اإليضاح ص      ١٠٧٠وهو يف ديوان ذي الرمة ص         

 .  ٥١٩نص املفصل ص وقد تقدم صدره يف 

 .  )) وجعلهما (( يف األصل ) 6(

 . ))  يهمبداع (( يف األصل ) 7(

 . ))  لشيب ((يف األصل ) 8(

 . )) ألنه إذا مسع اآلخر صوت شربه (( : هنا كأا مقحمة ؛ إذ حق الكالم )) من الصوت ((عبارة ) 9(

  . ٢/٤١القائل هو اخلوارزمي يف التخمري ) 10(
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      عمأنه أراِد ج موها لَتنه))   بي((و  ،   )) أَش   بياَألش ((
، وال يكون هـذا       يراد به البعري   )١(

)) باسِم املاِء    (( لو حِذف يف     )٣(، وكذا   )٢(املعىن مصوباً   
  ، ))ماء((ـ لتِوهم أنه يستعِطف ب    )٤(

احلوض : ))متثَلِّم ـ ال((و  .  ، أو أقسمت عليه    هتاستعطفْ: دعوته بالقرابة أي    : كما تقولُ   

  مةُ   ((و  . املتهدرصالب ((  :  ها ِجصِحجارت و    أرض ،))   ُةِصرالب(( :     ٌةـوِحجارةٌ ِرخ.)و  )٥ 

)) المِر ))الساِحلجارةُ:  بالكَس.  

 من النحويني من يرى زيادةَ املضاِف يف الفصل السابِق أيـضاً ،             نَّإ : )٦(وقد قيل   

  . وفخرخوارزم فَرق ، فصار مذهباً ثالثاً

   :  مبا حكَاه من قـوهلم       ))  أنَّ املضاف زائد هاهنا    ((/  أ ١٦٣/مث إنه أخذَ يف تقويِة      

))        فالٍن قائم يوح زيٍد ، وأتيتك يهذا ح  وح ،    فالنٍة شاهد ه من       ))يِملَ على أنوقد ح ، 

هـو مـن     هنا القبيلةَ ، وإمنا      )) احلَي   ((كما تقدم ،  وليس      )  ٧(إضافِة املسمى إىل اسِمه     

   )٨(.محقْكي عن أيب عبيدة أنه مإذا كان فيه حياةٌ ، وقد ح،  )) رجل حي ((: قوهلم

                                                 
 . وصوابه من التخمري  )) الشيب (( :ل يف األص) 1(

 .  )) مصموماً (( يف األصل ) 2(

 .  )) ولد (( يف األصل ) 3(

  : يف قول الشاعر ) 4(

   يناديه باسم املاء مبغوم              داٍع...........................

  . ٥٢٠وقد تقدم ص   

 ) . بصر(انظر لسان العرب ) 5(

وأبو عبيدة حيمل املضاف يف ذلك كله على الزيادة يف هذا           (( :  ، قال    ١٥ / ٣ش يف شرح املفصل     القائل هو ابن يعي   )  6(

 قد اعتقد    الكتابِ  ، وصاحب   مضافٍ  ، وحنن نعتقد حذف     مضافٍ فهو يعتقد يف اللفظ زيادةَ    ... الفصل والذي قبله    

 .  )) فكأنه مذهب ثالث ، واحلق ما ذكرناه، ه لَومل يعتقده يف الذي قب، هنا  )) اسم (( زيادة املضاف الذي هو 

  . ١٥ / ٣ ، وشرح ابن يعيش ٢٨ / ٣انظر اخلصائص ) 7(

  . ١٥ / ٣انظر شرح ابن يعيش ) 8(
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جاءين الشخص  : ، وتلخيصه   )٢(يد حتقري املسمى   اإلضافةَ تف  إنَّ هذه  : )١(وقد قيل   

 ،  الذي ال يتعرف ، وال يتخصص بوصٍف ِسوى أنه له حياةٌ          : احلَي الذي امسه زيد ، أي       

  .  نه حساس متحركوأَنه شبح ليس فيه إال أ

  ] من الوافر : [)) )٣( أساس البالغة ((ويف 

 اإلله حاِحلماِرأَال قَب حقَب أبيِهم ين زياٍد             وحيب  

،  كان ذلك وحي فـالٍن حاضـر      : ، وذُِكر بعد ذلك أَمر قيل        وإذا مات الرجلُ  

: ، وقد حكى الفراء      زيد يف حاِل حياِته   : ، أي    ويريدون شخصه احلَي ، وأتانا حي زيدٍ      

)) ٍة شاهدةٌ     أتيتفُالن يوح ال   ق ))ك :          رم إمنا قصدوا اخلب؛ أل فالنٍة شاهد يوح ومل أَمسع

 يف املعىن اإلخبار    أم يؤنثون اخلرب إلرادم   : ، يعين   )٤(  فالنٍة إذا كانت حيةً غري ميتةٍ      عن

  ] من الطويل: [وليس مبمتنٍع ِكال الوجهني ، وأَنشدوا ،  ))حي  ((ا أُضيف إليه مع

   )٥( على اإلحماِق ويلٍد           قد كنت خائفَه خ أَباك حينَّيا قُر إ

 قد كنت : خائفاً عليه ، يعين     :  يف تقدير    ))  خائفَه ((و    .))  قُرة ((ترخيم  :  ))قُر((و  

  عليه اِإلمحاق يقال        :  )) اإلمحاق   ((و   .أخاف ، قمأَح لَدللرجل و ولَدقَِت امل : أن يمرأةُ أَح

  .  أمحق)) قُرةَ (( ، وهذا ِكنايةٌ عن أنَّ )٦(] أمحق [إذا أتت بولٍد 

                                                 
 . ٤١ / ٢القائل هو اخلوارزمي يف التخمري ) 1(

 . فإن هذه اإلضافة تفيد حينئذ حتقري املسمى  )) يح (( على القول بزيادة : أي ) 2(

ـ زيد بن م  ي، وهو ل  ) حقق  ( ، والبيت بال نسبة يف أساس البالغة مادة          )) اللغة   ((: صل  يف األ ) 3( غ يف ديوانـه ص     رفَ

 . ٣٢٠،٣٢٣ / ٤، وخزانة األدب ١٤٣

)4 (٨٨٢ / ٢ل للسخاوي انظر حكاية الفراء يف املفض . 

 ، وبال نسبة يف شرح األبيات املـشكلة    ٣٣٤/  ٤ ، وخزانة األدب     ١٦١مى يف نوادر أيب زيد ص     لْار بن س  بجالبيت لِ ) 5(

 . ٢٨/ ٣ ، واخلصائص ٤٠أليب علي ص 

 ) . محق ( تتمة من الصحاح ) 6(
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يف إنشاِد أبياٍت ،    :  أي   )) وعن األخفش أنه مسع أعرابياً يقول يف أبياٍت          ((: وقوله  

  . او إثْر أبياٍت ، أو حنو ذلك 

  ] من الوافر/ : [ ب١٦٣/وقولُ الشماِخ 

       عليه الطَّري كالورِق اللَِّجِني        روىوماٍء قد وردت لوصِل أَ

    عنـه تفَينبه القَطَا و ترِل اللَّعِني         ذَعجالذئِب كالر ١(   مقام(  

. )٣(، وهو ما سقَطَ من الورِق عند اخلَـبطِ        )٢(اخلَبط ، قاله ابن السكيتِ    : اللَّجني  

    عنه الطيور بعد إقامِتها عليه        يعين أنه نفَّر الوحش دهـا        )٤( ، وشردوطر ، ِردهن يلِقلَِّة م ، 

        ِعيدوهو الب ، الرجلُ اللَّعني دطر٥(كما ي( .  هوِذكر) ِالذئب وِمنـه       )مقام ، التعظيم يفيد  :

﴿نِلمو افخ قَامِه مباِن رتنى ، و)٦(﴾جمل حيصل هذا املعن ِذفولو ح ،   ـضِعفهذا ي

   .)٧( يف معنى إقامِته )) مقام الذئب ((كونه زائداً ، وجيوز أن يكونَ 

  ] إضافة أمساء الزمان[:فصل 

))  أمساُء الز ضاف٨(.))  إىل الفعلماِنوت(  

                                                 
 .٤/٣٤٨ ، وخزانة األدب ٤٦ – ٢/٤٥ ، والتخمري ٣٢١البيتان للشماخ يف ديوانه ص ) 1(

 ) .جلن(انظر قول ابن السكيت هذا يف الصحاح ) 2(

)3 (الشجرِةوهو شد مث ضر انظر اللسان .  ورقُهاها بالعصا ليسقطَب)خبط. ( 

  . ))عليها((يف األصل ) 4(

ـ   الزرعِ  يف وسطِ  بنص ي شيٌء:  ، وقيل    صيقْمـ ال فينمـال:  يف البيت ؛ فقيل      ))ني  ِعاللَّ((اختلف يف معىن    ) 5( ي ستطرد 

 . ٣٥٢ – ٤/٣٥١ واخلزانة يف الصحاح واللسان ،) لعن(انظر مادة .  به الوحوش ، وقيل غري ذلك

 . من سورة الرمحن٤٦اآلية ) 6(

)7 (٢/٨٨٣ل قاله السخاوي يف املفض. 

ـٰذَا يوم ينفَع الـصاِدِقني ِصـدقُهم     ﴿: قال اهللا تعاىل     ((:  ، ومتام نصه     ١٣٢املفصل ص   )  8( وتقـول  ه ، ﴾:  

))كجئت   (( ، و  )) إذا جاء زيد    الب رإذا امح آتيكر(( ، و    )) س        األمري ذْ قَِدممنذُ دخلَ الشِّتاُء وم كما رأيت (( ،

  :وقال 

             ...........................  )) حنت نوار والت هنا حنِت
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، واإلضافةُ يف املعنى إىل مـصدِره ،        ) ١(اتِسع يف ظرِف الزماِن فأضافوه إىل الفعل        

 املصدر لِ  ل فاستعارماِن ارتباطٌ     فظَ الِفعلَ والزالِفع نمدلوِلـه ،         ، وبي فإنَّ الزمانَ بعض ،

 إخوتـك   أتاك ((: ، وِمما يحقِّق ذلك وصفُهم الزمانَ باملعرفِة يف قولك           والفعلُ عاملٌ فيه  

   بالطَّي الناس أتاك يوم ((   ،       با فا تعرإىل املصدِر لَم إلضـافة   ولوال أنه مضاف)؛ ألن   )٢

  .الفعلَ نكرة

   ـ        : فإن قلت أو ،   املـصدرية    )) أَنْ ((فالفعلُ إمنا يكون يف تأويل االسم إذا كان ب

  .بإحدى أخواا

 اٌء ﴿ :قد تقدم يف : قلتوس ِهملَيع مهتأَأَنذَر أَم لَم مهنِذر٣(  ﴾ت( هذا جواب)٤(.  

                                                 
إمنا أضيف  : يل  ر ، وق  اإلضافة إمنا وقعت إىل الفعل نفسه ترتيالً له مرتلة املصد         : فقيل  : إلضافة   ا اختلف النحاة يف هذه   ) 1(

افة إليه كإضافة   فساغت اإلض ،   فالزمان أحد مدلويل الفعل      ن الفعل يدل على احلدث والزمان ،       أل الزمان إىل الفعل ؛   

ه ، وتكون اإلضافة يف اللفـظ إىل        إن اإلضافة إمنا هي إىل اجلملة نفسها ال إىل الفعل وحد          :  وقيل   البعض إىل الكل ،   

  . بني هذه األقوال كما يظهر من عباراته يف هذا الفصل دوالشارح مترد. اجلملة واملراد املصدر

، وشرح ابـن     ٢/١١  البن السراج   ، واألصول  ٤/٣٤٧ ، واملقتضب    ٣/١١٧وانظر يف هذه املسألة كتاب سيبويه             

  .٢/٨٨٤ ، واملفضل للسخاوي ٣/١٦يعيش 

ا م ، ولو كان مضافاً إىل الفعل لَ       )) الطيب ((بدليل وصفه باملعرفة    ،  در   هنا تعرف بإضافته إىل املص     )) يوم ((يريد أن   ) 2(

 . ألن الفعل نكرة وصف باملعرفة ؛

 . من سورة البقرة ٦من اآلية ) 3(

سواٌء عليهم اإلنذار   :  والتقدير   اآلية مؤول باملصدر من غري سابك ،      ذهب عدد من معريب القرآن إىل أن الفعل يف هذه           ) 4(

  وتركه ، ون    يف قوله تعاىل      من غري سابكٍ    باملصدرِ  الفعلِ قل عن اخلليل وسيبويه تقدير  :     ﴾لَكُـم نـيباُهللا ِلي ِريـدي ﴿ 

  :  الشاعر وقوِل،] ٧١األنعام [﴿ وأُِمرنا ِلنسِلم ِلرب العالَِمني﴾ : ه تعاىل وقوِل، ] ٢٦النساء [

  بيِل سلِّ يل ليلى بكُلُثَّمت             ها فكأمنا ركْى ِذسن َألريدأُ

إرادةُ اِهللا :      فالفعل يف هذا كلِّه ـ عند اخلليل وسيبويه ـ مقدر مبصدٍر مرفوٍع باالبتداء ، والالم وما بعدها خرب ؛ أي   

: رق خوفاً وطَمعـاً﴾ أي      ﴿وِمن آياِتِه يِريكُم الْب   : للتبيني ، وأَمرنا لإلسالم ، كما أجاز ذلك أبو حيان يف قوله تعاىل              

      ه إياكم الربقوإعراب القرآن للنحاس     ١/٧٧وانظر معاين القرآن للزجاج      . ٨/٣٨٣البحر احمليط   . ومن آياته إراءت ، 

  .٢٨٥ ، واملغين ص ١٢١ ، واجلىن الداين ص ١/٤٩ ، والبيان لألنباري ١/١٨٤
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من جميئِه ، ومما حيقِّق أنَّ اإلضافةَ إىل املصدر وقوع           ز )) جئتك إذْ جاَء زيد      ((ومعىن  

 )١(﴾فَعين يوم﴿:ومن قرأَ  . )) يعجبين يوم أَنك حمِسن      ((: املصدرية هاهنا يف قولك     ))  أنَّ   ((

، جيوز أن تكونَ الفتحةُ فتحةَ بناٍء إلضافته إىل اجلملة ، وأكثر البصريني علـى               )٢(بالفتح

فعلى أنه   )٤( ﴾ يوم، ومن قَرأَ برفع ﴿     )٣( أنه منصوب ؛ ألنه مضاف إىل معرٍب         /  أ ١٦٤/

اإلضافة إىل اجلملة بكماهلا ، ومن ثَم قَضى عليهـا          : وقال ابن درستويه      .)) هذا   ((خرب  

  .وهذا خالف ظاهِر كالم فخِرخوارزم. )٥(بأا يف موضع خفض

، وإذا كانت امساً كانت      )٧(مع الزمن احلاضر  )٦( حرفاً    وتكون ))مذْ   (( و   )) ذُمن ((و

وما بعدها اخلرب ، فال تكـون مـضافةً ،          ،  على ما يأيت    ) ٨( مبعىن اَألمِد ، وتكون مبتدأً    

 ، وسيبويه يف كتابه     )١٠(ها زمان زمانَ مقدر بعدها إذا مل يلِ     أنَّ ال ) ٩(ومعِذرةُ فخر خوارزم    

)) منذُ كان كذا: ومما أُضيف إىل الفعِل قولُهم  ((: قد سبقه إىل ذلك ، فقال 
) ١١( .   

                                                 
ـٰذَا يوم ينفَع ا ﴿: من قوله تعاىل )  1( مهقُهِصد اِدِقنيمن سورة املائدة ١١٩ آية ﴾ لص . 

 ،  ٢٤٣ات البـن أيب زرعـة ص        ءلقرا ، وحجة ا   ٢٥٠ صالبن ااهد   انظر السبعة   . ة نافع وابن حميصن     ءهي قرا )  2(

  .  ١٠١ ص  للداينسريي ، والت١/٤٢٣والكشف ملكي 

 ،   زيـد   يقوم هذا يوم : سم عندي هو احلسن ، تقول       فإذا أضفت إىل فعل معرب فإعراب اال       ((: قال ابن السراج    )   3(

٢/١١األصول  . )) وإذا أضفته إىل فعل مبين جاز إعرابه وبناؤه على الفتح،  )) اليوم (( يفتحون وقوم. 

 .٤/٤٢١ ، والبحر احمليط ٦/١١٩  القرطيب ، وتفسري٢٥٠هي قراة اجلمهور ، انظر السبعة البن جماهد ص )   4(

 .  ٣/١٦رأي ابن درستويه يف شرح ابن يعيش انظر )   5(

ما رأيته مذْ يومني ، وإن وليهما اسم مرفوع أو مجلـة            :  إذا وليهما اسم جمرور فهما حرفا جر حنو          ))منذُ (( و ))مذْ(()  6(

  . ٤٤٢ – ٤٤١ ، واملغين ٣/١٧انظر شرح ابن يعيش .ما لقيته مذْ يومان ومذْ دخلَ الشتاء: فهما امسان حنو 

 . يف الليلة:  ، أي ما رأيته منذ الليلِة: حنو )  7(
  ٤٤٢ – ٤٤١انظر املغين ص . ظرفان : وقيل )  8(

 .يف جعلهما مضافني : أي )   9(

)10 (       هذا رأي ابن يعيش ، حيث من أن يكون    ع ))فـإذا    فهي ال تكون مضافة البتة     ((:  قال    مضافني ،  ))مذ(( و   ))منذ ،

 قام زيد ، فالزمن      قام زيد ، أو وقت      زمنِ ما رأيتك منذُ  :  ، فالتقدير    خل الشتاء ، ومنذ قام زيد     ما رأيتك مذ د   : قلت

  .٣/١٧شرح املفصل .  )) مث حذف املضاف للعلم مبكانه، والوقت مضاف إىل الفعل 

  . ٣/١١٧الكتاب )  11(
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  ]  من الكامل : [وقول الشاعر 

نِت          حنا حنه والت ارون ت  ........................  

  :  متامه 

  )١(وبدا الذي كانت نوار أَجنِت ........................                

ا ((ه إضافةُ   وشاِهدنوليس هذا  : ، والتقدير     اليت مبعىن احلني إىل اجلملة الفعلية      )) ه

  .احلني ِحني حنني 

 ا ((: فإن قلتنِض)) هلإلشارِة إىل املكان مما و ع.  

  ا ((ليس  : قلتنإال علـى  )) الت (( ؛ إذ ال يصح دخول       )٢( للمكان بل للزمان   )) ه 

ضٍراألحيان ، وألن غَرِكب دعب وارحنِني ن ه إنكار.  

  ]  من الطويل: [غةُ الذبياين باوقال الن

  )٣(أَلَما أَصح والشيب واِزع: قلت و      مِشيب على الصباـعلى حني عاتبت ال

  إىل الفعل و   )) حني ((فأضاف      باٍق على أصالته يف     بناه على الفتح إلضافته إىل مبِني 

  .  ، وال جيوز إعرابهالبناء 

      ِشييف حني م لَى الديارأنه ب فاه   وصبِته لنفِسه على ِصبِبه ومعات. الناهي: ع اِزوالو ،

  .  نفسي على الصبا ملكان شيبيتعاتبت: ، واملعىن  وأوقع الفعلَ على املشيِب اتساعاً

أتيتك : كقولك ، اً أيض  / ب١٦٤/ وتضاف إىل اجلملِة االبتدائية  ((: وقوله 

 به علـى أنَّ اإلضـافةَ إىل       بني اجلملتني ِلين   لَإمنا فص : قلت    )٤(.))اج أمري   جزمن احلَ 

                                                 
)1  ( بيب بن   البيت لشجولِ  ١/١٣٥ ، والدرر    ٨٤يل يف املؤتلف واملختلف ص      ع ،حل بن نضلة يف الشعر والشعراء ص       ج

 . ٢/٧٥٦ ، واملسائل البصرية ١٠٢
 .  ٢/٢٧١شرح الكافية .  ))  يف األصل للمكان استعري للزمان)) انه (( فـ)) ان هالت ((وأما  ((: قال الرضي ) 2(
 ، وأمـايل ابـن      ٢/٥٠٦ة اإلعراب   ، وسر صناع   ٢/٣٣٠ ، وكتاب سيبويه     ٣٢البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ص       ) 3(

 .   ٢/٦٠١الشجري 
  .)) وإذا اخلليفةُ عبد امللك ((: ومتام نصه  . ١٣٣املفصل ص )  4(
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    دِل؛  اجلملة الفعليِة أقعه        ممتالفعِل والزماِن من املالئمة على ما قد نيخبالف اجلملةِ   ا ب ، 

ـ       لُم، واجلُ  ، فإن اإلضافة يف املعىن إىل املصدر      االمسيِة   صادر ،   االمسيةُ ال تدلُّ على ا مل

إنَّ ظرف الزمـان إذا     :  وقد قيل .  وخالفِة عبِد امللك  ،   حلجاِجزمن إمرِة ا  : والتقدير  

، )٢( إليهما ))إذ ((، كما تصح إضافة     )١(ه إىل كلتا اجلملتني     ضي صح إضافت  معناه امل كان  

   إضا   وإن كان معناه مستقب زجالً مل تو   )) إذا (( ألنه حينئـٍذ مبرتلـة        ؛ ه إىل االمسية  فت ،     

) ٤( )) سيكون هذا يوم زيد أمري     ((: ، فال جيوز    ) ٣( ال تدخل على اجلمل االمسية       )) إذا  ((

 قفرإذا ((بأنَّ )  ٥(، وميكن أن ي (( اِءفيها معىن اجلَز )من الطويل: [بيد وقال ل. ) ٦ [  

ت نعلى ِحِني م هوبثْْ عليه ذَنلْب             ردابإذْ يف املقَاِم ت هبِرثْْ ِشر٧(ي(  

، وصف مقاماً فاخر فيه ، وكثُرت   الشرطية)) من (( إىل ))ِحني ((فأضاف 

 بةُ فيه ، وضراملخاصمةُ واحملاج)) وبالذَّن (( مملوءةً ماًء لْومثالً[ وهي الد  [)٨( ا يدلَى ِلم

                                                 
 .  ٢/٨٨٥انظر املفضل للسخاوي . )) جئتك يوم قام زيد ((و ،  )) جئتك يوم زيد أمري ((حنو  )   1(

  .ةاالمسية والفعلي: ىل اجلملتني إ: أي )   2(

ا تضمنته من معىن اجلزاء مل يقع بعدها إال         موِل : )) إذا (( متحدثاً عن    ٩٧ – ٣/٩٦قال ابن يعيش يف شرح املفصل       )   3(
ا تضمنته من الشرط    م؛ لِ  الفعل ، فإذا وقع االسم بعدها مرفوعاً فعلى تقدير فعل قبله ، ألنه ال يقع بعدها املبتدأ واخلرب                 

  : خمتصان باألفعال وذلك حنو قوله واجلزاء ، والشرط واجلزاء
جالُإذا الرِت التفَّجاِل بالر    ....................... ......  

. ملبتدأ واخلرب بعدها ؛ ألا ليست شرطاً يف احلقيقة          ا ت ، وأجاز الكوفيون وقوع     بالرجال التفَّ  ت الرجالُ إذا التفَّ : كأنه قال   
 .٥١١ – ٢/٥١٠ ، وإيضاح ابن احلاجب ٦٢٠ – ٢/٦١٥  ، واإلنصاف٣/١١٩وانظر كتاب سيبويه 

الكتـاب   .  أمري يكون هذا إذا زيد   :  ، كان خطأً ؛ ألنك ال تقول          أمري  زيد يكون هذا يوم  : فإن قلت   : قال سيبويه   ) 4(
٣/١١٩ .  

 .يف األصل دون إعجام )   5(
 إضافتها إىل   )) إذا ((ف الزمان ، فيمنع يف      وني غريها من ظر    وب )) إذا ((يريد التفريق فيما كان معناه مستقبالً ، بني         )   6(

 .مسية ؛ ألن فيها معىن اجلزاء ، وجييز يف غريها من الظروف خللوها من معىن اجلزاء لة االاجلم
 ، و حتصيل عني الـذهب  ٢/٥٠٧ ، وسر صناعة اإلعراب ٣/٧٥ه  ، وكتاب سيبوي   ٢١٧البيت للبيد يف ديوانه ص      )   7(

  .٦٣ ، ٩/٦١زانة األدب ، وخ ٤١٥ص 
واستشهد به الشارح   .  إىل مجلة الشرط ضرورة      )) حني(( الشرطية مع إضافة     )) من ((استشهد به سيبويه على إعمال           

 . به االستقبال ، وذلك شاذ كما سيذكُر هنا على إضافة الزمان إىل اجلملة االمسية ، وإن كان مراداً
 .  فشرح البيت منقول منه نصاً  ،٤١٥تتمة من التحصيل ص )  8(
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 )) التدابر ((اإلبطاُء ، و :  )) ثالري ((النصيب من املاء ، و :  )) الشرب ((به من احلُجِة ، و 

 :َوِليلُه أن يالتقاطع ، وأَص هربه دى .  كُلُّ واحٍد من املتقاطعني صاحبوروي)) اثُرد١( )) ت( 

جلس  الـم)) املَقَام ((، وأراد ِبـ  وهو املالُ الكثري)) الدثِْر((وهو التزاحم ، وأصله من 

 .الذي جمعهم للِخصاِم

وإن كان مراداً   ،  نُ بِصحِة إضافِة الزمان إىل اجلملة االمسية        اً يؤذِ فهذا وإن كان شاذّ   

  .به االستقبال

   لِة ، وقال يف           : فإن قلتا أنَّ اإلضافة إىل اجلُمنى هاهقَض ِل الفصل   ِلماإلضافةُ : أَو

   )٢(.إىل الفعل؟

  لُ          /  أ ١٦٥/نظراً إىل   : قلتحصه يدلُّ على املصدر ، واالمسية ال يحدأنَّ الفعلَ و

  .املعنى الذي يضاف إليه إال بكاملها

 حيثُ جلس زيـد ،      اجلس: املكانُ إليهما يف قوهلم     ) ٣(وقد أُضيف    ((: وقوله  

جالس ٤( )) وحيث زيد (.  

 أنَّ ظرف الزماِن تعلُّق الفعِل به أمتُّ من تعلُّـِق ظـرف             )) املفعول فيه  ((قد تقدم يف    

اجلس حيثُ جلس زيد،     ((: كقوهلم  ،   ، ومل يضف منه إال ظرف ليس مبتمكن          )٥(املكان
                                                 

    .٢١٧ ص كذا يف ديوانه) 1(

وتـضاف إىل اجلملـة   ((: ه هنا  وقوِل))  وتضاف أمساء الزمان إىل الفعل((: يشري إىل قول الزخمشري يف أول الفصل  )  2(

ذكر الفاعل للعلـم    الفاعل ، ومل ي   إىل اجلملة من الفعل و    : ه   مراد  بأنّ لَه األو  يعيش قولَ   ابن لَوعلَّ . )) االبتدائية أيضاً 

جيوز أن يكون أراد يف املوضعني اجلملة بتأويل مضموا ، وجيوز أن : وقال ابن احلاجب . بأن الفعل البد له من فاعل    

 ، وإيـضاح    ٣/١٧انظر شرح ابن يعيش     . ، وبالثاين تعني اجلملة      يكون أراد باألول اإلضافة إىل الفعل بتأويل املصدر       

 .١/٤١٩ب ابن احلاج

  .)) إىل ((هنا يف األصل زيدت كلمة )   3(
  .١٣٣املفصل ص )    4(
، عين أن داللة الفعل على الزمان داللة لفظية ، فهو يدل على الزمان بوضعه ، أما داللته على املكان فليست لفظيـة                       ي)5(

 الشرح ، وشـرح ابـن يعـيش          من هذا  ٢٢٨انظر ص   . دث ال يكون إال يف مكان       وإمنا هي داللة التزام ؛ ألن احل      
٢/٤٣  . 
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  جالس وحيث زيد ((   ،       جييُء ذلك يف غري وال يكاد)) امها تشبه      )) حيثا إلأمساَء  ؛ فإ

ـ  ـ  )) إذا (( و )) إذْ ((الزمان ك  مبهمة يف املستقبل ،     )) إذا ((، و    مبهمة يف املاضي     )) إذْ (( ، ف

  ] من املديد : [)١() العروض ( يف مجيِع األمكنِة ، وقد جتيُء للزمان حنو بيت )) حيث ((و 

  )٢( هدي ساقَه قَدمه               حيثُ تِللْفَتى عقْلٌ يعيش ِبِه

أَينما : تقديره  : إا للمكان قال    : ما عاش ، ومن قال      : معناه  : ) ٣(قال األخفش   
  .كان من األماكن

))  لقرب معناها من معىن الوقت)) آية ((ومما يضاف إىل الفعل  ((: وقوله 
)٤ (.  

، ومن  ه عالمةً    مبعىن العالمة ، فأشبهت الوقت يف جعلِ       )) راية (( على وزن    )) آية ((
  ]  من الوافر: [أبيات الكتاب 

  )٥(كأنَّ على سناِبِكها مداما               بآيِة يقِْدمونَ اخليلَ شعثاً 
: ، فإنـه أراد     )٦( إىل املصدر  ف إالّ مل يضِ : بآيِة إقداِمكم اخليلَ ، وقيل      : والتقدير  

        حذَف ا اضطُرقِْدمون ، فلمما ((بآية ما ي ((
 لَقَـد  ﴿:قولُه تعـاىل    )٨(د حِملَ عليه    ، وق )٧(

                                                 
،  يعين أنه من األمثلة املشهورة يف علم العروض ، ويمثَّل به لبحر املديد إذا دخله احلذف و اخلبن يف عروضه و ضرِبه                     ) 1(

  .٣٤ انظر الكايف يف العروض و القوايف للخطيب التربيزي ص .) فَِعلُن ( إىل ) فاعالتن ( فتتحول من 
 ، وبال نـسبة يف جمـالس ثعلـب          ٧/١٩، واخلزانة   )  هدى ( ، والصحاح    ٨٦رفة بن العبد يف ديوانه ص        البيت لط  )2(

  .٢٠٩ ، وشرح األبيات املشكلة أليب علي ص ١/٢٣٨
  .٢/٨٨٨ل للسخاوي  ، واملفض٢٠٩ انظر رأي األخفش يف شرح األبيات املشكلة أليب علي ص )3(
  :ل قا ((: ومتام نصه  . ١٣٣ املفصل ص )4(

   كأنَّ على سناِبِكها مداما    بآيِة يقِْدمونَ اخليلَ شعثاً   
  :وقال آخر      

  اماـبآيِة ما يِحبون الطَّع    نِّي تميماً   غٌُ عأال من مبِل
 )) لَمون بذي تس  اذهبوا ((، و    )) مانلَساذهبا بذي ت   (( ، و  )) ملَساذهب بذي ت   ((:  يف قوهلم    )) ذُو (( و     

  .)) مكلِّباألمر الذي يس: ك، واملعىن ِتالمبذي س: أي 
     ، وليس يف ديـوان      ٦/٥١٢ ، واخلزانة    ١٢/٢٩٢)  سلم( ، ولسان العرب     ٣/١١٨ البيت لألعشى يف كتاب سيبويه       )5(

 .  بآية إقدامكم اخليل : على تأويل املصدر ؛ أي )) تقدمون (( إىل )) آية ((إضافة : والشاهد فيه  .األعشى 
 .املصدرية احملذوفة والفعل ) ما( يعين املصدر املؤول من )6(
  .٢/٨٨٨ل خاوي يف املفضذكر هذا الوجه الس)  7(
 ) .ما(على حذف :  أي )8(
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قَطَّعت كُمني(بنصب ) ١( ﴾ ب) نيلَقَد ﴿، ويدل عليه قراءةُ ابن مسعوٍد ) ٢( على الظرف)) ب 

قَطَّعت كُمما بن٣(  ﴾ي( / ما ساغَ هذا يف /  ب ١٦٥وإن)) ـ ؛  )) آية ا ال تكاد تستعمل أل

دفرأبِل: ، يقول   )٤(ةًمي كَذَا    غفَِر     ،  بعالمة إقداِمهم اخليلَ ِللِّقاء     ،  هم عنةً مـن الـستغريم

واجلَه    بما يتصب هبِد ، وش  من ع ِم على سنابكها باملُدام ، وهي اخلمر ، و           ِقرها ممتزجاً بالد

)) نابكالس ((  : معج)) سناحلاِفِر)) ٍكب موهو مقد  .  

  ] من الوافر: [) ٥( الصِعق  بِن عمِروِنوأما قولُ يزيد ب

  )٦(بآيِة ما يِحبونَ الطَّعاما                  أَال من مبِلغٌ عني متيماً 

. ) ٧( إىل الفعـل   )) آية ((، وأضاف     زائدة فيه للتوكيد   )) ما ((إنَّ  : فقد قال سيبويه    

، علـى   ) ٩( فيه على هذا     ، وال شاهد  ) ٨( مع الفعِل بتأويل املصدر    )) ما ((وجيوز أن تكونَ    

  .حد ما قدمناه
                                                 

ن كـثري ،   بفتح النون ، وقرأ بضم النون اب)) مكُنيب (( من سورة األنعام ، قرأ نافع والكسائي وحفص        ٩٤من اآلية   )   1(

، ومعاين القـرآن للفـراء        ٢٦٣انظر السبعة البن جماهد ص      . وأبو عمر ، وابن عامر ، ومحزة ، وعاصم ، وجماهد            

 .٤/٥٨٩ ، والبحر احمليط ٣٠-٧/٢٩ ، وتفسري القرطيب ١/٣٤٥

)2  (وجِك ذُ سبعٍةوهذا أحد أوجٍه. لقد تقطع ما بينكم    :  ملوصول حمذوف ، والتقدير      ه صلةً ِلعريف توجيه النـصب يف  ت 

)) بي١٢٨ – ٣/١٢٦ ، والدر املصون ٥٨٩ – ٤/٥٨٨انظر البحر احمليط  . )) ن .  

 ،  ٣٠ – ٧/٢٩ وتفسري القرطيب     ،   ١/٣٤٥انظر معاين القرآن للفراء     . هي قراءة ابن مسعود ، وجماهد ، واألعمش         )  3(

 .  ٤/٥٨٩والبحر احمليط 

)4  ( ٢/٨٨٩ل للسخاوي   يف املفض  :))     إىل الفعل بعيد ، وجاز علـى بعـده للـزوم        )) آية ((إضافة  : وقال أبو العباس 

  .)) د إذا أردت ا العالمةفر ال تكاد ت)) آية (( ، ألن )) آيةً ((اإلضافة 

  .١/٤٣٠ واخلزانة  ،٦١٨الشعر والشعراء ص :  ترمجته انظر يف.  شاعر جاهلي من الفرسان )5(

 ، واخلزانة   ٦٣٦ ، والشعر والشعراء     ١/٢٣٥ ، والكامل    ٣/١١٨ن عمرو بن الصعق يف كتاب سيبويه        البيت ليزيد ب  )   6(

٥٢٦ ، ٦/٥١٢.  

 .٣/١١٨الكتاب )   7(

)8 (٢/٢٢٩انظر التعليقة أليب علي . سب هذا الرأي إىل املربد  ن٢/٨٨٩ل للسخاوي  ، واملفض.  

 . ٢/٢٢٩انظر التعليقة أليب علي . األمساء ضافتها إىل املصدر كإضافتها إىل سائر ألن إ)  9(
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؛ ِلما كـان ِمـن       ذكر حب متيٍم للطَّعاِم ، وجعلَ ذلك آيةً يعرفونَ ا         ) ١(وإنما  

،  حةَ احملروقني منهئو بِن هنٍد هلم ، ووفوِد البرجِمي عليه ِحين شم را     أَمِرهم يف حتريِق عمرِ   

  .) ٢(حي من متيم : والبراِجم .  هلم ، فقُِذف يف الناِر ، وخربهم مشهورعصنيفظنه طعاماً 

 بِن  ةٌ يف البيت قولُ يزيد بِن عمِرو       مصدِري )) ما ((إنَّ  : ومما يحقِّق قولَ أِبي العباِس      

  ] : من الوافر: [الصِعق أيضاً

  )٣(بآيِة ِذكِْرِهم حب الطَّعاِم          أَال أَبِلغْ لَديك بين تميٍم   

  . إىل صريِح املصدر)) آية ((فأضاف 

ـ    ((  ، و  ))  اذهب بذي تسلَم   ((:  يف قوهلم    )) ذو ((وأما   اذهبا بذي تو  )) لمانس ،    

))   اذهبوا بذي تى        )) لمونسى به للمسافر ، واملعنعدعاٌء يلِّ :  فدسك ، وال شـيَء     اُهللا يم

ضافاليت مبعىن   )) ذو ((و  ،   )) آية ((، وليس باسم زمان أو مكان إال          إىل اجلملِة الفعليةِ   ي 

: بصاِحِب سالمِتك ، فكأنـه قـال        : اذهب بذي سالمتك ، أي      : صاحب ، واملعىن    

وقيل . ) ٤(هو األمر الذي يسلِّمك :  سالمِتك اَألمِر صاحِب سالمِتك ، وصاحباذهب ب

)) الذي (( مبعىن   )) ذي ((  إنَّ: 
 )) ذو ((و. )٦(وقد مجع فخرفخوارزم بني القولني    /  أ ١٦٦ /)٥(

                                                 
 .  ، فشرح البيت منقول منه نصاً ٤٣٠ وما أثبته من التحصيل ص )) فإن ((: يف األصل )  1(

  .٥٢٧ – ٦/٥٢١ ، واخلزانة ٢٣٦ – ٢/٢٣٣ للرباجم يف الكامل  هنٍدو بِن عمِرحتريِققصة انظر )   2(

وليس فيه علـى    ((:  مث قال    ٢/١٣٤رها ابن السريايف يف شرح شواهد سيبويه        ذكََ،  هذه رواية أخرى للبيت السابق      )  3(

  .  ))  إىل االسم)) آية ((هذه الرواية شاهد ؛ إلضافة 
 .٢/٧٦٣ ، وانظر النكت لألعلم ٣/١١٨كتاب هذا تقدير سيبويه يف ال)   4(
 . ٢/٧٦٣ذكره األعلم يف النكت )   5(

 ، وهو مأخوذ مـن      ٥٣٣ وقد تقدم ص     )) كملِّسباألمر الذي ي  :  سالمتك ، واملعىن     بذي: أي   ((: يشري إىل قوله    )    6(

ـ    : ومما يضاف إىل الفعل أيضاً قوله        ((: ٣/١١٨ سيبويه يف الكتاب     قول ال أفعل بذي تلَسـ  : املعـىن    ... م لُال أفع 

ك مسلِّ هاهنا األمر الذي ي    )) ذو ((فـ بذي سالمتك ،     ال أفعلُ : كأنه قال   ،   مضافة إىل الفعل     )) ذو ((بسالمتك ، و    

سالمتكوصاحب  ((.  
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 واحـدٍة منـهما     صاحب ؛ ألن كُلَّ    اليت مبعىن    )) ذو (( مقارب معىن    )) الذي ((اليت مبعىن   

  .وصلةٌ إىل الوصف

 لكان بالواو وإن اختلفت العوامل)) الذي ((لو كان مبعىن : فإن قلت .  

  قلت :  ي نم مهِمن واتفقوا على تأنيثـه ،     .  اليت مبعىن صاحب   )) ذو ((جرى  جريه م

، ولَما جرى هـذا     ) ١( قالت كذا    مررت بذاتِ : ومنهم من يثنيه وجيمعه ، وكلُّهم يقولُ        

:  مضاٍف ، والتقدير   إنه على حذفِ  :  ، وقيل  يف كالمهم كاملثل احتملوا إضافته إىل الفعل      

: التقدير  :  ، وقيل     إىل الفعلِ   الزمانِ  أمساءِ  غري ، كَراهةَ أن يضاف   )٢(ك سالمتِ وقِتبذي  

، حىت ال يكون املضاف إىل الفعل غري دالٍّ         )٤(ك سالمتِ الذي هو صاحب   )٣ (]الوقت[يف  

  . على الزمان

  تـسلَمان ، وال بـذي      ، وال بـذي    مال بذي تسلَ   ((: وقد يقولون إذا أقسموا     

بـاِهللا ذي الـسالمِة ، أي    : واملعىن  ،   ))  ني ، وال بذي تسلَمن    ، وال بذي تسلَمِ   تسلَمون  

سلِّم٥(كالذي ي(.  

                                                 
  .٢/٤٨هذا قول اخلوارزمي يف التخمري )  1(

 .١/٤٢١ ، وابن احلاجب يف اإليضاح ٧٦٤ – ٢/٧٦٣ذكره األعلم يف النكت )   2(

 . أ ٥٤وصوابه من غاية احملصل لوحة ،  ))النصف ((:  يف األصل ) 3(

  .٢/٨٩٠ل فضذكره السخاوي يف امل)   4(

 .انظر املرجع السابق ، والصفحة نفسها)   5(
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  ]الفصل بني املضاف واملضاف إليه [: فصل 

قد تقـدم أَنَّ  ) ١(.)) وجيوز الفصلُ بني املضاِف واملضاِف إليه بالظرف يف الشعر     ((

، وإن اتفَق جمـيُء       بني أجزاِء الكلمة بشيءٍ     من املضاف ، وال يفصلُ     يه كجزءٍ املضاف إل 

  ] :من السريع: [) ٣(ميئة  قَو بِن عمِر، كقوِل)٢(ِمثِل ذلك فبابه الضرورة 

ساتيد أتا رلَم رتالي              ما استعب رها ـِهللا دالم نم ٤(وم(  

                                                 
  :ميئة و بن قَ عمِرمن ذلك قولُ ((: ومتام نصه  . ١٣٤ املفصل ص) 1(

  اه المن م اليومر دِهللا          . ......................
  :وقول درنا      

 ا يف احلرِب من ال أَخا لَهوا أخمه           ....................  
  :وأما قولُ الفرزدِق      

  بني ِذراعي وجبهِة اَألسِد             .............. ........
  : األعشى وقولُ     

   .............هةَ ساِبٍح   اللةَ أو بدا     عإالّ
     املضاِفى حذِفلَفع يف بعض نسخ الكتاب من قوله  استغناًء عنه بالثاين ، وما يقعِل إليه من األو :  

هادزأيب م القَلُوص جٍة              زجها ِمبزتجفزج  

 . )) فسيبويه بريٌء من عهدِته      

عقد األنباري يف اإلنصاف مسألة هلذا اخلالف بني البـصريني          قد  الفصل بني املضاف واملضاف إليه مسألة خالفية ، و        )  2(

أنه ال جيوز عند البصريني الفصل بينهما يف الكالم بظرف وال غريه ، وأجازوا يف الشعر الفـصل                  والكوفيني ، فذكر    

. بينهما بالظرف واجلار وارور ، أما الكوفيون فإم جيوزون الفصل بغري الظرف واجلار وارور لضرورة الـشعر                  

 األنباري بأن نسبة جواز الفصل      لى كالم  ع ٤٢١ – ٤/٤٢٠ البغدادي يف اخلزانة     ق ، وعلَّ  ٤٣٦ – ٢/٤٢٧اإلنصاف  

 أقواله يف معاين القرآن     ، وأورد  نحو املفعول إىل الكوفيني مل يعترف به الفراء ، وهو من أجل أئمة الكوفيني             يف الشعر ب  

 . ٢/٨١ ، ١/٣٥٧وانظر معاين القرآن للفراء . اليت تؤيد ذلك 

)3 (     انظـر الـشعر    . القيس يف توجهه إىل قيصر فمات يف الطريق         خرج مع امرئ    . م  عمرو بن قميئة شاعر جاهلي مقد

 .  ١٤٩-١٨/١٤٣ين  ، واألغا٣٧٨ – ٣٧٦ ءوالشعرا

،  ٤/٤٠٦، واخلزانـة     ٢/٤٣٢، واإلنصاف     ١/٨٧٨ ، وكتاب سيبويه     ١٨٢ة يف ديوانه ص     ئ بن قمي  والبيت لعمر ) 4(

٤٠٧   . 
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  فأضاف)) ر(( إىل   )) الد من ((       امرأةً ن فصِله بالظرِف ، وظَ مع فَصب ١٦٦ /رت  /

)) ساتيدما ((إىل  
، فاسـتعربت    ، وهو جبلٌ ِبعيِنه بعيد من ديارها ، فتذكَّرت به بالدها          ) ١(

،  ها وشوقِِها إنكاراً على الئمها    ِهللا در من المها اليوم على استعبارِ      : شوقاً إليها ، مث قال      

 هذا اجلبلَ مل يمـر      إنَّ: ويقال  .   ألا استعربت حبق فال ينبغي أن تالم        ؛ ى بعظيمٍ كأنه أت 

ي ساتيدماعليه يوممفلذلك س ، سفَك فيه دممن الدهر مل ي .  

  ، و  ) ٣(بنت سـيار  : قيس بن ثعلبة وقيل     ) ٢(]  عبعبة من بين  [وأما قولُ درنا بنت     

  ]  من الطويل: [ٍة مضمومٍة وراٍء ساكنٍة ونون  بداٍل مهمل)) درنا ((

  ه      فتمام  له مها أخوا يف احلرِب من ال أخا            

        إذا خاف يوماً نماب٤(وةً فدعاه(   

 ،   أخويهـا  ترثَ.  مع ا لفصل باجلار وارور     )) من (( األخوين إىل    ه إضافةُ دوشاِه

يه العدو فخاف أن     يف احلَرِب وال ناصر أخوين ينصرانه إذا غَشِِ         ال أخ له   نمكانا لِ : فتقول

  .)٥(بو عن الضِريبة وال يمِضي فيهاِة أنْ يضرب بالسيِف فين، وأصلُ النبو ينبوا عن مقاومِتِه

                                                 
 يف االستعمال يف كالم العـرب ،        أصله مهمل  (( : )) ماساتيد (( قال ياقوت عن     ١٦٩ – ٣/١٦٨م البلدان   يف معج ) 1(

وقـال  . )) هو جبل باهلند ال يعـدم ثلجـه       :  وقال العمراين    أن يكون أعجمياً ،    وإما   فإما أن يكون مرجتالً عربياً ،     

 ((ي  مهو جبل متصل من حبر الروم إىل حبر اهلند ، وليس يأيت يوم من الدهر إال سـفك عليـه دم فـس                       ((: البكري

 .٣/٧١١ معجم ما استعجم .)) ساتيدما

 عـني   حتصيل  و  ١/٢٦٤شرح أبياته البن السريايف      ، و  ١/١٨٠ وصوابه من كتاب سيبويه      )) عبعب بن  ((يف األصل   )  2(

 . ١٤٩ ص الذهب

 )) ن عمرو بن ربيعـة    ار ب يان بن س  طَّ بن حِ  ةَرب ص  بنِ اِر سي نا بنت ر وقالت د  :ه  والذي وجدت  ((: قال ابن السريايف    )   3(

 .٥٠ انظر فرحة االديب  ص  . الغندجاين هذه النسبةَ األسودب ، وصو١/٢٦٤شرح أبيات سيبويه 

 ، وحتصيل   ٥٠ وفرحة ا ألديب ص       ، ١/٢٦٤شرح أبياته البن السريايف      ، و  ١/١٨٠البيت لدرنا يف كتاب سيبويه      )   4(

 ١٤/١٠ ، ولسان العـرب      ١٠٨٣ن احلماسة للمرزوقي ص      ، ولعمرة اخلثعمية يف شرح ديوا      ١٤٩عني الذهب ص    

 .٢/٤٣٤ة يف اإلنصاف يِمشة اجلُرم، ولدرنا أولِع) أيب(

  .١٥٠ شرح البيت منقول نصاً من التحصيل ص ) 5(
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  ] من املنسرح: [وأما قولُ الفرزدِق 

    ..................      يِد   بني ِذراعبهِة اَألسج١(و(  

  :فأوله 

   .....................    ) ٢(يا من رأَى عاِرضاً أَِرقْْت له

وصف    بني سحاٍب اعترض ِء الذِّر   عاِرضوهةِ ِع ونوءِ ا نومها من أَنـواِء     )٣(  اجلَب ،

منـهما  ) ٥(راِع املقبوضة   للذِّ) ٤(، والنوُء    ، وذَكَر الذِّراعني   ، وأَنواؤه أمحد اَألنواءِ    اَألسِد

 ِمنهمـا  يخرج﴿:، ونظريه قولُه تعاىل      والتسميِة/  أ ١٦٧/ اَألسِد   الشتراكهما يف أَعضاءِ  

لُؤانُ اللُّؤجرالْممن البحرين ) ٦(﴾ و ريداللؤلؤ:  ي واملرجانُ من امللِح والعذِب ، وإمنا خيرج 

  ]  زوء الكامل من جم:  [ قولُ األعشى وأما .أحدمها

   ارةْي باِحلجاِم وال نر   وال نقاِتلُ بالِعِصيـ           ـِي

  ) ٧( عــاللَةَ أو بدا          هةَ سابـٍح نهِد اجلُزارة    إالّ

                                                 
  .٨٦تقدم خترجيه ص )   1(

 كمـا يف    ))  لـه  تقِْرأَ (( نَ مكا ))  به رسأُ (( ، ويروى    ١/٢٩٠علم   ، والنكت لأل   ٢/٤٠٧هذه الرواية يف اخلصائص     ) 2(

 .٤/٢٢٩ كما يف املقتضب )) هفُِكفْكَأُ (( ، ويروى ١٥٠ ، والتحصيل ص ١/١٩٠كتاب سيبويه 

 كـل   لعشرين ، فالذراعان أربعة كواكـب ،       من منازل القمر الثمانية وا     بهةُ واجلَ  الذِّراعان  ((  :٢/٣١٩يف اخلزانة   )   3(

بينهما ،   ومها كوكبان نريان      املقبوضةُ  األسدِ ذراع: الزجاج يف كتاب األنواء     قال أبو إسحاق    . كوكبني منها ذراع    

وإمنا قيل هلا الذراع    . كأا يف  مواضع خمالب األسد ، فلذلك قيل هلا األظفار            ، )) األظافر ((كواكب صغار يقال هلا     

  .))  الذراع األخرى ، وهي مقبوضة عنهاِتماملقبوضة ألا ليست على ِس

)4( النُءو : النجيف املغرب مع الفجر وطلوعِ      النجمِ أو سقوطُ  ،    للغروبِ  مالَ م  آخ املشرق ، أ    يقابله من ساعته يف    ر  و اسم 

  .٢/٣٢٠واخلزانة) نوأ( انظر القاموس احمليط . األخري هو املناسب للسياقلذي يكون مع سقوط النجم ، واملعىناملطر ا

 مـا قبـل     لتعليقوانظر ا .  فشرح البيت منقول منه نصاً        ، ١٥٠ص   وصوابه من التحصيل     )) املعترضة ((يف األصل   )  5(

 .السابق

 . من سورة الرمحن ٢٢ من اآلية )6(

 ، والتحـصيل    ٢/٢٠٧لسريايف  ، وشرح أبياته البن ا    ١/١٧٩ ، وكتاب سيبويه     ٢٠٩البيتان لألعشى يف ديوانه ص      )   7(

 .١/١٧٣ واخلزانة  ،١٤٨ص 
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 على إضـافة    ِل سيبويه مستشهداً باألو   )٢( ، فقد أوردمها  ) ١( )) قارح ((: ويروى  

ـ   )) داألس (( إىل   ))راعنيالذِّ((  إىل  )) العاللـة  (( ، وبالثاين على إضافة      )) اجلبهة (( مع الفصل ب

ـ   )) القارح((  ضرورةً ، وسوغَ ذلك أما يقتضيان اإلضـافةَ إىل          )) البداهة (( مع الفصل ب

:  كما قـالوا     )) القارح (( اقتضاًء واحداً ، فأُنزلتا مرتلةَ اسٍم واحٍد مضاٍف إىل           ))القارح((

  ]من البسيط[

 يدع يمت يم٣( ..................    ....         يا ت(  

ـ ، أو بداهتةُ ، فلَ     إال عاللةَ قارحٍ  : وقد تقدم تفسريه ، وتقدير هذا قبلَ الفصِل          ا م

     الضمري إىل االختصار والتقدمي حذف اضطُر    مداهة ((، وقدالب ((    ها إىلوضم)) اللةالع (( ، 

 قبلَ تقدِمي   )) القارح (( مضافةً إىل    )) العاللةُ (( واتصلت به ، وقد كانت       )) القارح (( فلقيت

، فقال أبو    ، وقد خولف يف ذلك    )٤( هذا تقدير سيبويه    .هاِت على إضاف  فبقيت،   ))البداهة((

)) وجبهته ((: لو كان كما ظَن لقال      : العباس حممد بن يزيد     
نه مـن    ؛ أل  )) بداهته ((و  ) ٥(

إال  :، وكذا التقـدير      )٦(  حمذوف )) الذراعان   ((بل املضاف إليه    : ، وقال    باب التنازع 

  :  ، وقد تقدم مثلُه يف مستقيم / ب١٦٧/وكال األمرين . ) ١(عاللةَ سابٍح أو بداهةَ سابٍح 

                                                 
  . ١/١٩ وهي رواية سيبويه يف الكتاب )) سابح (( مكان )1(
  . ني املتقدم وقول األعشىقول الفرزدق: أي )  2(
  : البيت بتمامه ) 3(

ييا ت الَكُمال أَب ِديع ميت م    رمأٍَة عويف س كُمنلِْقيال ي       
 . ٤٣٣ ، ٤٠٨ ، ٨٧ ،٨٥وقد تقدم  ص      

 .١/١٧٩الكتاب )   4(
  : الفرزدق عين يف قولي) 5(

 .....................    بنيذراع األسِد وجبهِةي   
مث أعيد بلفظ الضمري ، فلو كان كما        ،  ومراده أن االسم إذا احتيج إىل تكرير ِذكِْره ذُِكر بلفظ الظاهر يف أول الكالم                    

 .بني ذراعي األسد وجبهته:   لقالنظَ
  . بني ذراعي األسد وجبهة األسد : ، وكان التقدير   من االسم األول)) داألس ((يريد أنه حذف )   6(

         للوجه حىت خيرج من القبح إىل احلسن ، فإذا كان التأويل خيرجه             لُتأوإمنا ي  ((:  رأيه هذا         قال ابن والٍّد راداً على املربد     
           أن تأيت مبضافٍ   جلاز   إىل األقبح سقط ومل يكن له وجه ، ولو جاز ما قلت عجبت من  : ليه فتقول    املضاف إ  طَسِق وت
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  ....................           .........تيم تيم عدي يا 

 فإنه لَم ِذفا ح      ِليلُ وإليه األو الف  )٢( املضاف ِل     املعطوفاصلَ بني املـضاف األو

    : ورِوي قَبلَه .  إليه الثاين من حيث الصورة واملضاِف

  ال زيارةْ   أن ال اجتماع وهناك يكِذب ظَنكم          و    

  )٣( رةْ     ِء وال عطَاَء وال خفَاإذ ال بـراءةَ للبِري           

، وعِلمتم أنه ال اجتماع لكم بعـد          كَِذب ظَنكم  )٤() بانَ(م  اكُنوزإذا غَ : يقول  

     زاور٥(تلك الغزوِة وال ت (   فَارةً          كُ؛ إذْ ال نقبلُ منكم عطاًء وال خعن ا لربيء ، وال ن ف  ،

 : )) الـساِبح  ((اِنه ، والذي وصلَ أَقْصى أسن : )) القارح ((و  . فينالُ مجاعتكم ما تكرهون   

الذي يدحو بيديه يف األرض وقت عدِوه ، ووصف يف بييت االستـشهاد أنـه وقومـه                 

أصحاب حروٍب ، يقاتلون على اخليِل ال أصحاب إبٍل يرعوا ، فيقاتلُ بعضهم بعـضاً               

        أولُـه ، و     : )) هـة البدا ((آِخر جري الفـرِس ، و        : )) العاللة ((و  . بالِعصى واحلجارةِ 

ظُها عظْماً مـع ِقلَّـِة      ، ويستحب ِغلَ   القوائم والرأس :  )) اجلُزارة ((و . ليظُالغ: )) النهد ((

                                                                                                                                           
ي؛ )) زيٍد ((ي ، تريد    د  بضرٍب من االستدالل على زيد ،     لم ذلك   إذا ع...    وهذا ال يكاد ي االنتصار لـسيبويه   . ))فعر

  .٨٥ – ٨٤على املربد ص 
 .٨٥ – ٨٢ ، وانظر االنتصار البن والد ص ٢٢٩ – ٤/٢٢٧املقتضب )   1(
 وقد أخذ هذا من ابن      .))  إليه الثاين   واملضافِ ِل األو  املضافِ  بني  الفاصلَ  املعطوف لُ األو  املضاف وِلي ((: عله يريد   ل)   2(

 وإن كان املضاف إليه مقـدراً ؛    أبو العباس وال خيرج عن اللفصل ،       وجيوز أن يكون كما ذكره     ((: يعيش حيث قال    

 إليه ، وهذه صورة الفصل بني املضاف واملضاف          املضافِ راً غي ئ شي  ويل املضاف  ا حذف من اللفظ   مألن املضاف إليه لَ   

 .٣/٢١ شرح املفصل .)) إليه

 ، واخلزانـة  ٢/٥٤ ، والـتخمري  ١/٢٠٧ ، وشرح أبيات سيبويه البن الـسريايف       ٢٠٩البيتان يف ديوان األعشى ص      ) 3(

١/١٧٣. 

 .))باننا((يف األصل )   4(

 ، وأننا ال جنتمـع      بنا ال نغزوكم كذِ   كم بأن  ظن إذا غزوناكم علمتم أنَّ   : يقول   ((:  شارحاً البيتني    قال ابن السريايف  )   5(

 .١/٢٠٨ شرح أبيات سيبويه .)) وال نزوركم باخليل والسالح غازين لكم



                     قسم التحقيق   - ٥٤٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

، فبقي عليهـا االسـم        اجلازرِ ألا كانت من اجلَزوِر أُجرةَ     حلِمها، وإمنا سميت جزارةً   

ِس ، واالستثناُء منقطعللفَر.  

من قول الشاعر    (( يعين كتاب سيبويه     )) وما يقع يف بعِض نسِخ الكتابِ      ((: له  وقو

  ] من جمزوء الكامل: [

))زج القَلوص أَيب مزادةْ    فَزججتها ِمبزجٍة    
)١(  

ِروايِة مثِل  /  أ ١٦٨/ يعين أنَّ سيبويه يربأُ من       )) فسيبويه بريٌء من عهدِته    ((: وقولُه  

منا يقع يف كتاب سـيبويه مـن طريـق       ن الشذوِذ وخمالفِة الفصحاِء ، وإ     ِلما فيه م  ،  هذا  

 ))ة  أيب مـزاد   (( و   )) الـزجِ  ((، وشـاهده الفـصلُ بـني        ) ٢(األخفِش سعيِد بن مسعدةَ     

 ، ورأيه أنَّ مثـلَ هـذا        زج أيب مزادةَ القَلُوص   :  وهي مفعولةٌ ، والتقدير      ))القَلُوص((بـ

  . بالظرف خاصة ) ٣(] الفصل [ ، وإمنا جيوز يف الشعر ز يف شعٍر وال غِريهجيوال

فسيبويه قد سوغَ الفصلَ بني املضاِف واملضاِف إليه بغِري الظرِف على           : فإن قلت   

م٤(ما تقد(.   

  غُه سيبويه الشتراِك ا      : قلتلَه يف    ِمثلُ هذا الفصِل يسوالنسبة إىل  ) ٥(لفاصِل مع ما قب

 املذكوِر آِخراً ، وحـذَف      )) سابح (( مضافةٌ إىل    )) عاللة ((، ورأي سيبويه أن      ضاِف إليه امل

داهة (( إليه   املضافب (( الدالِّ على احلذفِ     مر اعياً تقدمي)على      . )٦ الدليِل أن يتقدم قفإنَّ ح

                                                 
 ، ١٢٥ لـب ص  ، وجمـالس ثع ٢/٨١ ، ١/٣٥٨لفراء القرآن ل ، ومعاين ١/١٧٦ البيت بال نسبة يف كتاب سيبويه      ) 1(

 .٢/٤٢٧نصاف  ، واإل٢/٤٠٦واخلصائص 

ما ابن السريايف فلم     ، أ  ١٤٥حتصيل عني الذهب ص     . البيت مث أورد    )) ومما أنشده األخفش يف الباب     ((:  قال األعلم    ) 2(

 .يذكر البيت يف شرحه ألبيات سيبويه 

 .تتمة يستقيم ا الكالم )   3(

  .))  األسِدِة وجبهيبني ذراع ((: يعين يف حنو )   4(

 .))من((: يف األصل )   5(

 .١/٤٢١اإليضاح  . ))  على احلذف مقدماً يف املعىنفكأنه أراد أن جيعل الدالَّ ((حلاجب  اهذا معىن قول ابن)   6(
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افاً ليس بعده ما يـضاف       ألنه لو وقع موضعه جلاء الثاين مض       ؛)١( ، وإمنا أُخر عنه    املدلوِل

يف ) ٢(ورأيه  ،   )) بداهة ((، فأُخر ليكون كالِعوِض من املضاِف إليه         إليه وال ما يقوم مقامه    

ين مذكور، وهـذا    ِل هو احملذوف ، وخرب الثا     ر األو  أنّ خب  )) زيد وعمرو قائم   ((: قولك  

 عليـه   ، وإن مل يكن الدالُ    تدأ جيوز حذفُه    ، ولعل الفرق أن خرب املب      هناعكس مقالِته ها  

مذكوراً بعده ، فكيف إذا كان ، وأما هذه املسألةُ فلو حذف املضاف إليه من األول مل                 

أصالً ذي أضيف إليه األولُ مل يجز من غري ذكِر ال  ) ٣(، ولو حذف من الثاين     يبق ما يخلفُه  

 وغرض فخرخـوارزم     ، )) وجبهِة األسدِ  (( لى إرادةِ  ع )) بني ِذراعي األسد وجبهةِ    ((: حنو  

    رعلى ابِن    من هذا اإلنكاِر أن ي ـ ﴿  :عـامٍر حيـثُ قـرأَ       / ب١٦٨/د قَت لُ أَو  ـمهالد

كَاِئِهمرل (( وإضافة   )) األوالِد ((بنصِب  ) ٤(﴾شالشركاء (( إىل   )) قَت ((   ،      ـزجفإنـه إذا مل ي

 ألنه ارتكب   )) زج القلوص  ((إمنا رد   : وقيل  . لقرآن أوىل فا،  الفصلُ بغري الظرف ضرورة     

 فيـضيف    )) زج القلوِص أبو مزاده    ((: شذوذاً من غري ضرورة ، إذ كان ميكنه أن يقولَ           

ا الفصِل قليلٌ نـادر،     وال خيفى أن ِمثلَ هذ     . )٥(املصدر إىل املفعول ، ويرفع بعده الفاعلَ      

، وإنكاره مع ِروايِة العدِل الثّقة العارِف مبا يروي تعاٍل           اضِع السماعِ  به على مو   رفَلْيقتص

 مراِتِبها  )٩( فأَقَلُّ   ،)٨(رةً متواتِ )٧ (]كُلُّها[ سلِّم أن القرءاِت ليست      )٦ (]إنْ[، فإنه    يف الضاللةِ 

                                                 
 . ١/٤٢١  وصوابه من إيضاح ابن احلاجب)) عنده ((: يف األصل )  1(
  .٧٦ – ١/٧٥انظر الكتاب . يعين سيبويه )   2(
  .)) الثاين الثاين ((:    يف األصل )3(
 من سورة ١٣٧آية ﴾  ©šÏ9≡x‹Ÿ2uρ š⎥⎪̈y— 9ÏWx6Ï9 š∅ÏiΒ š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9$# Ÿ≅÷Fs% öΝÏδÏ‰≈s9÷ρr& öΝèδäτ!$Ÿ2tä ﴿: من قوله تعاىل ) 4(

 ، وهي قراة )) شركائهم ((  وجر)) أوالدهم ((  ونصِب)) لتقَ (( بضم الزاي ، ورفع )) نيز ((قرأ ابن عامر . األنعام
 ٢/٩٨قرآن للنحاس ، وإعراب ال ٢٧٠انظر السبعة البن جماهد ص .   من حيث النقلة، ثابتصحيحة من حيث اللغة 

 ، وتفسري القرطيب ١٠٧، والتيسري للداين ص  ١/٤٥٣ ، والكشف ملكي ٢٧٣رعة ص ، وحجة القراءات البن أيب ز
 .٢/٢٦٣ ، والنشر ١٩٣ – ٣/١٨٦صون ، والدر امل ٤/٢٢٩  احمليط، والبحر ٧/٦١

 .  ٤٢٣ – ١/٤٢٢ ، وإيضاح ابن احلاجب ٨٢ – ٢/٨١انظر معاين القرآن للفراء ) 5(
 .تتمة يقتضيها السياق ) 6(
 .تتمة يستقيم ا الكالم ) 7(
 انظر  .غالب يف القراءات   ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل منتهاه ، وهذا هو ال             عمه ج لَهو ما نقَ  : ر  املتواِت) 8(

  .١٧٠مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان ص 
  .  )) فامل ((يف األصل ) 9(
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 من حرٍف وقـع     وكم!  ، فكيف ترد مبجرِد االستبعاِد ؟        قاِتأن تكونَ روايةَ العدوِل الثِّ    

  .  ، وتلُقِّي بالقبوِل وقُِصر على مورِده على خالِف القياِس

  أَيب  (( ، و    )) اِملزجـة  ((رمح قصري كـاِملزراق ، وكـذا        :  بكسر امليم    ))  اِملزج ((و

  .كُنيةُ رجٍل:  )) مزادة

  ]حذف املضاف[: فصل  

))      حذفوا املضاف وا اإللباسه ، وأعربـوه        ، وإذا أَِمنقامإليه م وأقاموا املضاف 

 تطلَق على   )) القرية ((:  ، وقال   من أنكر ااز يف القرآن تكلّف يف هذه اآليةِ         ) ١(.)) بإعرابه

 ، فإنـه    عيـد ، وهذا ب   ذْف على هذا  االشتراِك ، فال ح   ) ٢(] وجِه[ على   األهِل واجلدرانِ 

 فإنه يتبادر إىل فهِمـه إرادةُ اجلـدراِن         )) القرية ((ا مسع لفظَ    خيفى أن املتكلِّم بالعربية إذ    ال

  على األهل إال عند قياِم قرينٍة دالٍّة علـى         )) القرية ((والعمراِن دونَ األهِل ، وأنه ال حيمل        

  .األهل البنيان جمازاً يف )٣(ذلك ، وليس هذا إالّ على أن تكونَ حقيقةً يف

املشهور يف متثيله   : يعين   )٤( ﴾ È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$#﴿  : ه تعاىل   والعلَم فيه قولُ   ((: وقولُه  

يف  ﴾ È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$#﴿  : ما نظـري قولـه تعـاىل        : وقيل لطفيلي   /  أ   ١٦٩. /هذه اآليةُ   

  .طعامها: ، أي  أكلت السفرةَ:  قال .احلذِف ؟

ها ، كما يقـال علـى       ِلم ال جيوز أن يكونَ املراد سؤالَ القريِة نفسِ        : فإن قلت   

عاِظاالت :                 كها ؟ فإن مل جتبأشجارها ، وجىن مثار ها ، وغرسارأ شق نم ِل  األرضس

    .)٦(أجابتك اعتباراً) ٥(ِحواراً 

                                                 

﴾ ؛ ألنه ال يلِْبس أنَّ املسؤولَ  È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$#﴿ : والعلَم فيه قولُه تعاىل  ((:  ، ومتام نصه ١٣املفصل )   1(

 .)) هلُها ال هيأ
  .١/٤٢٤اجب  تتمة من إيضاح ابن احل)2(
  .   )) و ((: يف األصل )  3(
 . من سورة يوسف ٨٢من اآلية )  4(
 .٢/٥٥ وصوابه من التخمري )) حوار((يف األصل )   5(
 . وصوابه من التخمري)) اعتبار ((: يف األصل )   6(
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 ها يأىب ذلك ؛ ألن: قلتلَ اآليِة وما بعداملعىن )١(ما قب  :أنَّ اب ِجدلْْ فتسن ك

ته البنيانُنه جيوز أعلى أ. سرقحىت عِلم وظهر اتضح أنَّ األمر ن يكون املراد  فلم يبق ،

زاعوقد جاء قولُه تعاىل . ذلك مما يقبلُ الن: ﴿ Ÿωöθn=sù ôMtΡ%x. îπtƒös% ôMuΖtΒ#u™ !$yγyèxuΖsù !$pκß]≈yϑƒÎ) ωÎ) 

tΠöθs% }§çΡθãƒ ﴾ )٢(، وقولُه تعاىل :﴿ çµ≈oΨø‹¯gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒös)ø9$# ©ÉL©9$# MtΡ%x. ã≅yϑ÷è¨? y]Í×¯≈t6y‚ø9$# 3 óΟßγ¯ΡÎ) 

(#θçΡ%x. uΘöθs% &™öθy™ t⎦⎫É)Å¡≈sù  ﴾)٣ (، إىل القريِة نفِسها لكوِنها تِسبهل ن نعم هذه االحكام)٤( 

 احلكم القريِة على األهِل ، ثُم اسم ه أُطِْْلقيف احلقيقِة ، أو أن مالبسةً ملا هو احلكم

حذف إليمنسوبهم على ما كان لو مل يوقد جاءت معاملةُ  ، هذا حملُّ نظٍر  املضاف ،

  .األمريِن يف كالمهم ، وسيذكر

)) غالم هندٍ :  يعنون   )) رأيت هنداً  ((:  وال يقالُ    ((: وقوله  
ألنه ليس ثَم قرينةٌ    ؛  ) ٥(

  . تشعر باحملذوف

  ] من الطويل [:مة وقد جاء امللِبس يف الشعِر قال ذو الر ((: وقوله 

     عونَ باحلاِرثي ةَ فَرِشياعمد       ربوقَى القوِم هلْتيف م هبحى نقَض ((
)٦(  

، فإذا مات فقـد قـضى        النذْر ، كأنَّ كلَّ إنساٍن نذَر املوت         )) النحب ((وأصلُ  

  .التزمما

                                                 
  . )) ال ((: يف األصل )   1(

 . من سورة يونس ٩٨من اآلية )   2(

 . ة االنبياء  من سور٧٤من اآلية ) 3(

  .)) لكونه ((: يف األصل ) 4(

  . ١٣٧ املفصل ص)  5(

 ، واخلزانـة    ٣/٢٣ ، وشرح ابن يعـيش     ٢/٥٥ ، والتخمري    ٢/٦٤٧ والبيت لذي الرمة يف ديوانه       ١٣٧املفصل ص   )  6(

 فهو من   حذف املضاف دون دليل على إرادته ،       ف )) ابن هوبر  (( وهو يريد    )) هوبر ((: والشاهد فيه قوله    . ٤/٣٧١

 .س ِبلْمـال
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ٍة على السامع ِلعلمه بأن امليت ابن       لِبسإنه إمنا حذف ؛ ألن احلال غري م       : وقد قيل   

 ، يزيد ربو، واسم ابِن ه   )٢(اآلباِء على األبناِء    / ب١٦٩/ ، أو أنه على إطالِق اسِم       )١(هوبر

ي ه قُِتلَ يف املعركة ، واملخاطَبمن الطويل: [ أوس وقال. شهد [  

  )٣(يما لنطَاسي ِحذْ مبا أَعيا ا           طبيبم فيها إيلَّ فإنين كُفَهلْ لَ

  :وقبله 

  )٤(اكُم به ِمني مجيلُ بن أَرقَما حب          فإنْْ يأِتكُم مني هجاٌء فإنما        

)٥(]  هو [الطبيب ، و     : )) النطاسي ((و  
 ،   طبيب مشهور يف العرب    )) ابن ِحذْمي  ((

   : ، ويف أمثـاهلم      حتِتها) ٦(]  من [اٍة   مثن  ، وياٍء مفتوحةٍ    معجمة ٍة ، وذالٍ  وهو حباٍء مهملَ  

  ] :من الطويل: [ على حد قوهلم ) ٨(وهذا . ) ٧( ))  ميذْأطب من ابِن ِح ((

     ...................  ردى والعاجي الناملذلَِّق كَر د٩(ِف ِعن(   

   .)١١( )) ملذلَِّقأفلس من ابِن ا ((: ، ويف أمثاهلم ) ١٠(وإمنا هو ابن املذلَّق 
                                                 

  .٣/٢٤قاله ابن يعيش يف شرح املفصل .  لذلك يف احلربدشاِهم بألن املخاطَ)  1(
 . ٢/٥٦قاله اخلوارزمي يف التخمري )   2(
 ،  ١١١ر يف ديوانه ص     ج ، والبيت ألوس بن ح     )) ر وابن حذمي  بوابن ه : أي   ((:  ، ومتام نصه     ١٣٧املفصل ص   )   3(

: ، والشاهد فيه قوله      ٤/٣٧٠، واخلزانة    ٢/٨٩٨ل للسخاوي   ض ، واملف  ٢/٢٥ ، وشرح ابن يعيش      ٢/٥٥والتخمري  
فيه من اإللباس ، لثقة الشاعر بعلـم        ف وأقيم املضاف إليه مقامه مع ما      ذف املضا  فح )) ابن حذمي  (( واملراد   ))حذميا((

 .ِباملخاطَ
 .٤/٣٧٣ ، واخلزانة ٢/٨٩٧ل للسخاوي  ، واملفض١٣٧البيت يف ديوانه ص ) 4(
 .تتمة يستقيم ا الكالم )  5(
 . ب ٥٤من غاية احملصل لوحة تتمة )   6(
  . ١/٢٢٠ واملستقصى  ،١/٤٤١ ، وجممع األمثال ٢/١٤ثال  املثل يف مجهرة األم) 7(
  .)) ابن (( أي حذف املضاف وهو ) 8(
  : صدره )  9(

  ...........................       ها  عفْو متيماً ونجرتفإنك إذْ 
 ) .  ذلق ( ، وتاج العروس ١/٢٧٥ ، واملستقصى ٢/٨٣ ، وجممع األمثال ٢/١٠٧وهو بال نسبة يف مجهرة األمثال      

ب من اآلباء إىل األبناء ، وهو رأي اخلوارزمي يف          قَوإمنا هو من باب تعدي اللَّ     ،  يريد أن هذا ليس من باب احلذف        )  10(
 . ٢/٥٦التخمري 

 . ١/٢٧٥ واملستقصى  ،٢/٨٣ ، وجممع األمثال ٢/١٠٧ثال املثل يف مجهرة األم)  11(
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 احملذوِف يف اإلعراِب فقد أعطوه حقَّـه   وكما أعطوا هذا الثابت حق((: وقوله  

 : راد واجلمع ، قال حسانُ بـن ثابـت          ، واإلف  يعين من التذكري والتأنيث    )١( .)) يف غريه 

  ] من الكامل[

       ا لب درو نقُون مسِريعليهم يص          صى يدرِل بلسحيِق السبالر ٢(فَّق(  

؛ ليعـود   وجعلَه بالياِء املعجمة باثنتني من حتتـها        ،   )) فَّقيص ((فذكَّر الضمري يف    

ى (( إىل ماِء    الضمريدرى  ((ولو جعلهما من فوقها كان الضمري عائداً إىل         ،   )) بدـرو   )) ب ، 

: )) صفيقالت (( مبين للمفعول ، و      )) يصفَّق ((و  . ملؤنث ِبنيةٌ ال تكونُ األلف فيها إال        ))بردى((

، و  ) ٣( ] إىل ناحية  [لَ من ناحية    وحقيقته أن يح  :  إناٍء ، وقيل     نقْلُ الشراِب من ِإناٍء إىل    

 غريب قَلعِتها ، كذا      ِر دمشق  )) بردى ((بقرب  ) ٤(اسم موضٍع   :  بصاد مهملة    ))ص  البري ((

ه منقوالً       طنوقيل  .  مسعي من بعض األفاضل ، ووجدت : دإنه جى ((: من   )٥( لٌودرب ((  ،

  .الطَّيب : )) السلْسل ((و .  ِراخلم) ٦(صفوةُ  : )) الرحيق ((و 

 ÏiΒ >πtƒös% $yγ≈uΖõ3n=÷δr& $yδu™!$y∨sù⎯ /  أ١٧٠/ Νx.uρ ﴿: ومثَّلَ لإلفراِد واجلمع بقوله تعاىل 
$uΖß™ù't/ $¹G≈u‹t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$s%   ﴾)؛ على ما للثّابـِت واحملـذوِف مجيعـاً ، فقولـه              ) ٧  :

                                                 
  :قال حسان  ((:  ، ومتام نصه ١٣٨املفصل )  1(

  يسقُونَ من ورد البِريص عليهم               بردى يصفَّق بالرحيِق السلْسِل

 &Νx.uρ ⎯ÏiΒ >πtƒös% $yγ≈uΖõ3n=÷δr ﴿:وقد جاء قولُه عز وجـلَّ       . حيث أراد ماَء بردى      )) يصفَّق   ((      فذكَّر الضمري يف    
$yδu™!$y∨sù $uΖß™ù't/ $¹G≈u‹t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$s% ﴾ ]على ما للثابت واحملذوف مجيعاً]٤:األعراف ((   . 

ـ      ٢/٥٧   والتخمري  ، ١/٢٤٦ ، ومعجم ما استعجم      ١٢٢البيت حلسان يف ديوانه ص      ) 2(  ،  ٣/٢٥يش   ، وشرح ابـن يع
  .١١/١٨٨ ، ٣٨٤ ، ٤/٣٨١واخلزانة 

ه لَ حتو أنْ : راِب الش  وتصفيق الناحية ،  : قفْ والص قفْالص) : صفق(ويف الصحاح   .  ب   ٥٤تتمة من غاية احملصل لوحة      ) 3(
 .   من إناء إىل إناء

 .١/٢٤٦انظر معجم ما استعجم )  4(
  .٢/٨٩٨ل املفضالسخاوي يف قاله ) 5(
 ) .رحق( وصوابه من الصحاح )) صفو ((: يف األصل ) 6(
 . من سورة األعراف ٤اآلية )  7(
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، ) ١( على معاملة احملذوف     )) ونائلُ قَ هم أَو ((: ه   على معاملة املذكور ، وقولُ     ))اهانكْلَهأَ((

 نظراً إىل املعـىن ،      )) م ه أو ((: ، فقال     على أهلها  )) القرية ((  اسم ق أطلَ ن يكونَ وجيوز أ 

، ويكـون     القرية  ، أو أنه نسب احلُكْم إىل      )) القرية (( نظراً إىل لفظ     )) فجاءها ((: وقال  

نا جاءها بأس : كأنه قيل   ،   )) جاء (( يف موضع احلال من معمول       )) هم قائلون  أو ((: قوله  

  . لونئها قاوأهلُ

  ]ه على إعرابه إلي املضاِف وترك املضاِفحذف[: فصل 

ما كُلُّ سوداَء  ((:ملضاف إليه على إعرابه يف قوهلم وقد حذف املضاف وتِرك ا  ((

التزم حذف املضاِف من ) ٣( من مل يجوز العطف على عاملني)٢(.)) مترةً وال بيضاَء شحمةً

 )) القرية ((ز إبقاُء هم على أنه ال جيوِتقَمع موافَ،  إليه على إعرابه  املضاِفمع بقاِء، ذلك 

، وشرطوا يف بقاِء  على ما كان عليه من اخلفض) ٤( ﴾ È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$#﴿ : يف قوله تعاىل 

إىل شيٍء ، مث ي قبلَه مضاف مقد تقد ذْاملضاِف إليه على إعرابه أن يكون احملذوف كر

                                                 
  : يف قولـه   ثُن ، فأُ   وعاد الضمري على األمرين     املضاف فِذمث ح ،    قريةٍ ِلوكم من أه  : فاملراد   ((: قال ابن يعيش    )   1(

ـ أو ((:  يف قولـه  ركِّ ، وذُ)) القرية ((لفظ وهو  نظراً إىل التأنيث يف ال     ))فجاءها بأسنا (( ه مالحظـةً ))  قـائلون م  

 .٣/٢٦شرح املفصل .  ))للمحذوف

قـال   ))  بيـضاءَ  لُّوال كُ  (( :فقلت   )) كُلّ(( كأنك أظهرت (( :قال سيبويه    ((:  ومتام نصه    ١٣٩املفصل ص   )  2(

  :د اودأبو

  ))  نارا بالليِلدقَّو توناٍر            أكُلَّ امرٍئ تحسِبني أَمرأً   

،  ))  يقـوالن ذاك   بيك وال أَ   أخيك ما مثلُ (( :ه  ومثلُ ))  ذلك وال أخيه    اهللا يقولُ   عبدِ لُما مثْ  ((: ويقولون       

  .))  إضمار اجلارِّيف الشذوذ نظري وهو

والعامل فيهـا   ،   )) سوداء (( جمرور عطفاً على     )) بيضاَء (( ني ، وذلك أنّ   ني خمتلفَ  عاملَ يالعطف على معمولَ  : يعين  )  3(

ه على حـذف    لَموسيبويه ال جييز ذلك فلذلك ح      . )) ما (( منصوب عطفاً على خرب      )) شحمةً ((:  وقوله   )) لّكُ((

 .١/٦٦انظر الكتاب .  ه عمِل وبقاِءاملضاِف

 . من سورة يوسف ٨٢من اآلية )   4(
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 ) ٣( ، وذهب أبو احلسن سيبويه) ٢ (]رأي[املعىن ، وهذا ) ١(بعدمها ما هو مضاف إليه يف

ه مجاعةٌ من البصريني عني ، وتاب على عاملَ بناًء على جواز العطِفإىل جواز هذه املسألِة

 املعطوف ارور أن يكونَ) ٦(زون  اوطَ، وشر)٥( ، وإليه ذهب الكوفيون)٤(احملققني 

 ماً يلي العاطفمتقد ،مث يالثاين ، حنو ت لوه املعطوف :)) واحلجرِة عمرو يف الدار زيد (( ، 

رِق أن حرف اجلِر ضعيف  مل يجز ، ووجه الف)) زيد يف الداِر وعمرو احلجرِة ((: ولو قلت 

ه  وعلى هذا حملَ هؤالِء قولَلعاطِف الذي هو خلَف عن اجلار ، ارور مباشراً بافليجعل

/  ب١٧٠/ نصباً ورفعاً ، وكذلك ) ٧( ﴾™É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ø‹©9$# Í‘$pκ¨]9$#uρ  ... M≈tƒ#u﴿:  تعاىل

﴿t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$#  ﴾)مث قال ،  ) ٨:﴿  z⎯ƒÏ%©!$#uρ (#θç7|¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# â™!#t“y_ ¥πt⁄ÍhŠy™ ..﴾)٩( ،

 من أجاز العطف  عندهم ، ومن النحويني يف موضع خفٍض)) اِتئَيوا السبس كَينِذفالَّ ((

ما كُلُّ  ((:  محالً له على ما ثَبت ، والوجه التفصيلُ ، ومن حملَ )١٠(ني مطلقاً على عاملَ

                                                 
 .  ب ٥٤وصوابه من غاية احملصل لوحة  ، )) فيه ((يف األصل )   1(

 . ب ٥٤تتمة من غابة احملصل لوحة )   2(

 .٢/٧٣ ، واألصول ٤/١٩٥انظر رأي أيب احلسن األخفش يف املقتضب ) 3(

 .٣/٢٧ ، وشرح ابن يعيش ١/٢٠١ انظر النكت لألعلم )4(

 .٢/٦٤٢ وشرح الكافية ملصنفها  ،٣/٢٧انظر شرح ابن يعيش ) 5(

 وشرح الكافيـة ملـصنفها       ، ٩١ – ٨٩انظر حتصيل عني الذهب ص      . صيل ذكره بعض املتأخرين كاألعلم      هذا التف ) 6(

٢/٦٤٣. 

 Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ;M≈tƒUψ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σçΗø>Ïj9 ∩⊂∪ ’Îûuρ ö/ä3É)ù=yz $tΒuρ ‘]ç6tƒ ⎯ÏΒ >π−/!#yŠ’ (βÎ¨ ﴿: قال تعاىل  من سورة اجلاثية ،٥من اآلية ) 7(
×M≈tƒ#u™ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅ø‹©9$# Í‘$pκ¨]9$#uρ !$tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø—Íh‘ $uŠômr'sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ É#ƒÎóÇn@uρ 
Ëx≈tƒÌh9$# ×M≈tƒ#u™ 5Θöθs)Ïj9 tβθè=É)÷ètƒ  ﴾ ي ئعمش واجلحدري ومحزة والكسا يف املوضعني ، وقرأ األ)) آيات ((قرأ اجلمهور برفع

  ،٢/٢٦٧ ، والكشف ملكي٦٥٨ ، وحجة القراءات من ٥٩٤د ص لسبعة البن جماه اانظر. ويعقوب بالنصب فيهما 
 .٩/٤١٣والبحر احمليط 

 .  من سورة يونس ٢٦من اآلية )  8(
 .  من سورة يونس ٢٧من اآلية )  9(
)10 ( ن   وشرح الكافيـة   ٢/٧٣ واألصول    ، ٤/١٩٥انظر املقتضب   . فيني   الكو  للفراء واألخفش وبعض   سب هذا الرأي ، 

 .٢/٦٤٢ملصنفها 
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)) سوداَء مترةً
، وكما  على حذف املضاف ، فألنه قد يعملُ اجلار حمذوفاً كما يف القَسِم  

لَ أن كلَّ واحٍد من القائلني ، وال إشكا)٢(  على رأي) ١( ﴾رحاِمواَأل﴿:يف قراءِة محزة 

: ولسيبويه أن يقول . هما أقلَّ حمذوراًٍة ، لكن يتصدى النظر إىل أَيمعتِرف بارتكاب خمالفَ

٣ احلرف(قوةَ األصِل ، فإذا مل ي على معموِلعمل العاملُ ليس بقوي ِطفه عملني،  الذي ع

  .) ٤(عنه ئب  ذلك مع النا يكونَالّفأحرى أ

وةُ  احلَظْ )٥( يذْكر مثالً ِلمن يحظَى يف أمٍر مث ختطئه        )) ما كُلُّ سوداَء مترةً    ((: هم  وقولُ

)) أبو دواٍد ((و.  بعد ذلك
  ] من املتقارب. [بدالني مهملتني ، األوىل منهما مضمومة ) ٦ (

  )٧(وناٍر توقَّد باللَّيِل نارا                أَكُلَّ امرٍئ حتسبني أمرأً

، فحذَف   )) وكُلَّ نارٍ  (( وخبفِضه ، والنصب على أن األصل        )) نار ((يروى بنصب   

املضاف وأقام املضاف إليه مقامه ، ومن خفض فعلى أنه حذَف املضاف وأبقى املضاف              

 :الف ، وقد استدلَّ سيبويه بقوهلم     إليه على إعرابه قبلَ احلذف، وهو على ما تقدم من اخل          

                                                 
 وقراءة محزة جبر  من سورة النساء ،١﴾ من اآلية  uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθä9u™!$|¡s? ⎯ÏµÎ/ tΠ%tnö‘F{$#uρ#$̈?(θà#) ﴿ : من قوله تعاىل)  1(

 ، ١/١٢٧إعراب القراءات السبع البن خالويه انظر . ي أيضاً قراءة النخعي وقتادة واألعمش  وه))األرحام((

 .  ٣/٤٩٧ ، والبحر احمليط ٥/٢ ، وتفسري القرطيب ١/٣٧٥  ملكيلكشفاو

)2  (   يعين على رأي مأي   إنه على تقدير تكرير اجلار ،     : ال   ق ن  :  وباألرحام ، وخرها بعضهم على أنه جمرور عطفاً على       ج

ـ   واو )) رحام واأل ((دة اجلار ، وذهبت طائفة إىل أن الواو يف           من غري إعا   )) به ((املضمر ارور يف      ال واو ،   ِمس القَ

 .٤٩٩ – ٢/٤٩٨ والبحر احمليط  ،١/٤٥٢انظر الكشاف  . العطِف

 .٢/٦٤٤  ملصنفهاانظر شرح الكافية.  يعين حرف العطف ، فهو نائب عن العامل األصلي)   3(

 . ١/٤٢٧هذا قول ابن احلاجب يف اإليضاح )   4(

  .)) ختطيه ((: يف األصل )   5(

 . ٤١تقدمت ترمجته ص )   6(

 وشرح شواهد اإليـضاح   ،١٩١ ، واألصمعيات ص  ١/٦٦يه   ، وكتاب سيبو   ٣٥٣البيت أليب دواد يف ديوانه ص       )   7(

 .١٩٩ إىل عدي بن زيد ، وهو يف ملحق ديوانه ص ٢/٣٤٨ ، ونسب يف الكامل ٢٩٩ص 
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 )) ِمثْْلُ ((وهو  ،   )) أخيه ((فحذف املضاف إىل    ) ١(، ))  ذاك وال أَخيه   اِهللا يقولُ عبِدما ِمثْْلُ    ((

ريف  )) ِمثْْل ((أن  : أنه شاذٌّ ، فال يقاس عليه ، والثاين         : أحدمها  : ) ٢(وأجيب جبوابني   . املقد 

 ،  )٣( أخـوه  ما عبد اِهللا يقـول ذاك وال      / :  أ ١٧١/احلقيقة زائد ، وذلك أم إمنا يعنون        

اِهللا من مياِثلُ عبد  :  ، وكأنه قال      للمبالغة يف نفي ذلك عن عبد اهللا       )) ِمثْالً ((ولكن يذكُرون   

 ، ال لَـه      لـه ثابتـةٌ    ، فما شأنك بعبد اهللا الذي هذه الصفات         ذلك يف صفاته ال يقولُ   

 عن عبـِد اهللا مل يكـن        نفي ذلك غِريه فيها ، ولو مل تكن املبالغةُ مقصودةً يف          ه لِ ِتهشابمِل

بوجه     عبد الواقع ، أال ترى أنه ال يسوغُ            اهللا منسوباً إليه ذلك احلكم أن ) ٤(، وإنه خالف

يقولُ غالم زيٍد ال  : قولُه ، كما تقول   ، ويكونُ عبد اِهللا ي     يكونَ ِمثْلُ عبِد اِهللا ال يقولُ ذلك      

 يقولُه  كذا ولكن يف النسبِة حقيقةً ، وإذا ثبت أنَّ        ، وما ذاك إال لكوِن الغالِم امل        زيد قصود

،  ما عبد اِهللا يقـول ذاك وال أخـوه        :  يف احلقيقة فكأنك قلت      )) عبد اهللا  ((العطف على   

: وإمنا املراد ) ٦(﴾  اهتدواْ فَقَِد ِبِه آمنتم ما ِبِمثِْل آمنواْ فَِإنْ ﴿: قولُه تعاىل) ٥(ونظري ذلك 

إن البـاَء   :  ، وقد قيل      عائد إىل اهللا تعاىل    )) به ((م به ، والضمري يف      فإنْ آمنوا بالذي آمنت   

 مع الفعل بتأويل املـصدر ،       )) ما ((كم باهللا ، و     فإن آمنوا ِمثلَ إميانِ   : ، والتقدير   )٧(زائدةٌ

 ئَاِتالسي كَسبواْ والَِّذين ﴿ :وحنو ،  )) حبسِبك زيد ((:  الباِء كثري يف كالمهم حنو وزيادةُ

وكـأن  ،  )١٠ (ا﴾مثْلُه سيئَةٌ سيئٍَة وجزاُء﴿:  )٩(ِمثْلُها بِدليل:  أي)٨ (﴾ِبِمثِْلها سيئٍَة جزاُء

                                                 
  .١/٦٦يف الكتاب )  1(
  .١/٣٢٧ا ابن احلاجب يف اإليضاح مقاهل)   2(
  .)) اخره ((: يف األصل )   3(
  .)) ثسع ((: يف األصل )   4(
  .)) مثل ((أي يف زيادة )   5(
 . من سورة البقرة١٣٧من اآلية )   6(
 .١/١٢١ ، وهو قول أيب البقاء يف التبيان )) مبثل ((يعين الباء يف )   7(
 .ورة يونس من س٢٧من اآلية )  8(
  .)) بديل ((: يف األصل )  9(
 .    من سورة الشورى ٤٠من اآلية )   10(
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  )٣(  ، فإذَن املراد االسم املضاف     )٢(أوىل من زيادة االسم   ) ١(هذا القائلَ رأى زيادةَ احلرفِ    

كما روعيـت   ،   املذكوِر يف اللفِظ     )) مثل ((  يف املعنى ، ولكن روعي صورةُ      )) مثل  ((إليه  

  . من قرأَ باخلفض  يف)٤ ( ﴾كُموأَرجِل ِبرؤوِسكُم وامسحواْ﴿ : الباُء يف قوله تعاىل 

ـ   من مجلة صورِ   )٥(  كانت هذه الصورةُ   هالّ: فإن قلت    ٦( ـزاِع الن(    نوال يتعـي

  .حمذوفاً كما تقدم/  ب١٧١/ املضافِِ  )٧(كونُ

 )) عبـد اهللا   (( معطوفاً على    )) وال أخيه  ((ال يستقيم أن يكونَ     : قال شيخي   : قلت  

أن ارور املعطوف ال يفصلُ بينه وبني ما عطف عليه باألجنيب ،            : أحدمها  : من وجهني   

 ))عبد اهللا (( معطوفاً على   )) وال أخيه  ((ولو كان   ،   )) وغالم زيٍد ضارب وعمرٍ    ((: فال تقول   

: قلـت  .   يف الدار زيد واحلجرِة عمرو دِجو: باطلٌ جبواز   :  فإن قلت    ـ .لكان كذلك 

 وعي٨(ر (ُوعمٍرو: ملِة خبالف فيه صورةُ اجل برعطف املفرداتمن  ؛ ألنه بزيٍد ج)ـ )٩   

)١٠(أَنَّ املعطوف الداخلَ عليه   : الثاين  
  إمنا يكون معطوفاً على ما دخل عليه حـرف         )) ال ((

 لكان  ))عبد اهللا  ((فلو كان معطوفاً على     ،   )) أخيه (( على   ))ال (( ، وهاهنا قد دخل      )١١(النفي

 ، أال ترى     النفيِ  ، وليس معطوفاً على ما دخل عليه حرف         النفيِ  حرف )١٢(قد دخل عليه  

                                                 
 .  من آية البقرة  املتقدمة)) مبثل ((أي الباء يف )  1(

  .))  لثِْم((هو و )   2(

 .  )) املراد ((يف األصل )   3(

 . من سورة املائدة٦من اآلية )   4(

  .))ول ذاك وال أخيه اهللا يق عبِدما مثلُ((: يعين )   5(

  .)) الزارع ((يف األصل )   6(

 .)) لكون ((:  يف األصل ) 7(

 .)) الروعى ((:  يف األصل ) 8(

 .)) املعودات ((:  يف األصل ) 9(

 . أ ٥٥وصوابه من غاية احملصل لوحة ،  )) معه ((يف األصل )   10(
  أ٥٥ لوحة  وصوابه من غاية احملصل)) احلكم املنفي ((يف األصل )   11(

 .))عبد اهللا ((على : أي)   12(
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 ،  )) عمراً (( ألن   ما جاءين غالم زيٍد وال عمٍرو ؛       : ))غالم لزيٍد وعمٍرو     ((تقول يف   الأنك  

ما كُلُّ واحٍد منـهما     : وأيضاً فإنَّ املراد    ،  ليس معطوفاً على ما دخل عليه حرف النفي         

يعـاً  ما ِمثلُهما مج  :  لكان املعىن    )) أبيك (( معطوفاً على    )) أخيك ((، فلو جعلنا     يقول ذاك 

  .) ١(يقول ذاك ، فيفسد املعنى

 إمنا فَصلَه ألنه يف هـذه       ))  يقوالن ذلك  ما ِمثلُ أخيك وال أبيك    : وِمثْْلُه   ((: وقوله  

الصورِة قد ثَنى اخلرب ، وإن كان من باب املسألِة املذكورِة آنفاً ؛ إذْ ال يستقيم أن يكون                  

 ، لدخول النفي عليه ، وقد تقدم بيانه ، ولو كان            )) أخيك (( معطوفاً على    )) أبيك ((قولُه  

 )) ِمثْْـل  (( ، ولو كان عن )) ِمثْل (( إال عن    اإلخبار مل يكن    )) أخيك (( عطفاً على    ))أبيك((

كمـا  ،   ))  أخيك وال أبيك يقول ذاك     ما مثلُ  ((: ، وكان يقول     لوجب اإلفراد يف اخلرب   

 ألنه لو كـان      ، مل يجز ؛    )) قائمان ((: ولو قلت   ،   )) ما غالم زيٍد وعمرٍو قائم     ((: تقول  

ما مثْلُ هـذين    : يكون  /  ب   ١٧٢/ املعىن ؛ ألن املعنى      لفسد   )) أخيك ((معطوفاً على   

الشخصني مجيعاً يقوالن ذاك ، وليس الغرض نفي القوِل عن املماثِل للشخصني مجيعـاً ،               

بل املراد نفي القوِل عن مثِْل كُلِّ واحٍد منهما ، وهذا ال يستقيم إال أن يكون معطوفـاً                  

)) لثِْم ((على 
  .وهذا قد تقدم،  )) ثْلِم ((إال بتقدير ) ٢(

 يعين حذف املضاِف مـع بقـاِء        )) وهو يف الشذوِذ نظري إضماِر اجلار      ((: وقولُه  

         يف أول  معلـى مـا تقـد     ،   ألنه خلَف عن حرف اجلر        ؛ املضاف إليه على إعرابه شاذٌّ    

)) ارورات ((
، وقد تقدم أنـه كمـا       الِعوِض واملعوِض   ، فحذفُه يفْضي إىل اإلخالِل ب     )٣(

مـن  : [، ومما جاء على احلذف قـول الفـرزدق           يليق زيادةُ احلروِف ال يليق حذفُها     ال

  ]الطويل
                                                 

 ٤٢٩ – ١/٤٨اإليضاح )   1(

 ١/٤٢٩هذا نص ابن احلاجب يف اإليضاح )   2(

 .  ٤٦٠انظر ص ) 3(
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  )١(بهـا طاِلـإيلَّ وال ديٍن ِبها أَن              وما زرت سلْمى أن تكونَ حبيبةً

  .وال ِلديٍن أنا طالبه: تقديره 

  ] من اخلفيف: [وقال آخر 

  )٢( ت أَقْضي احلَياةَ من جلَِلهِكد                     داٍر وقَفْت يف طَلَِلهرسِم 

  . رب رسٍم: أراد 

  ]حذف املضاف إليه[: فصل 

مـررت   (( ، و    )) وحينئٍذ،  كان ذلك إٍذ    ((: وقد حذف املضاف إليه يف قولك         ((

)) بكُلٍّ قائماً 
  أنَّ منـها مـا حـِذف       ))  الالزمة لإلضافة  األمساء (( قد تقدم يف فصل       .)٣(

               ِنيإليه للِعلِْم به ، مث هي بعد احلذف إن كان املضاف ظرفاً ب يف    ) ٤(املضاف وإال أُعـرب

)) ليس غري  (( و   )) ال غري  ((، فإنه قد جاء      األغلِب
 والفرق أن البناَء إىل الظروِف أقوى ؛        )٥( 

تقدير احلرف ، ومنها ما التِزم يف إعرابه النصب ، حىت صـار              ألا منصوبةٌ ب   )٦(السر أنه 

  .لذلك شبيهاً باملبين الذي ال جييء إال على صورٍة واحدٍة

                                                 
 ، وحتـصيل عـني   ٨٧//٢ ، وشرح أبياته البن السريايف   ٣/٢٩ ، و كتاب سيبويه      ١/٨٤البيت للفرزدق يف ديوانه     )   1(

 .٥٧٢ ، ومسط الآليل ص ٣٩١الذهب 

 وبـال     ، ١٠/٢٠ ، وخزانة األدب     ١/٣٤٦ايل   ، وأمايل الق   ٨/٩٤ ، واألغاين    ١٨٩يوانه ص   البيت جلميل بثينة يف د    ) 2(

 .   ٤٥٤ ، واجلىن الداين ص ١/٣٧٨ ، واإلنصاف ٣/١٥٠ ، ١/٢٨٥نسبة يف اخلصائص 

 uΖ÷èsùu‘uρ$ ﴿:، وقال تعاىل﴾  ξ̂à2uρ $oΨ÷s?#u™ $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ ﴿: وقال اهللا تعاىل  ((: ومتام نصه  . ١٤٠املفصل ص )  3(
öΝåκ|Õ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈y_u‘yŠ  ، ﴾ وقال :﴿ ¬! ãøΒF{$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% .⎯ÏΒuρ ß‰÷èt/ فعلته أَ (( ﴾ ، وإذْ: ، يريدون  )) لُو 

  .))  شيٍءل كلِّه ، وأودع ، وب شيٍء كلِّلَبهم ، وبعضهم ، وقَكذا ، وكلّ كان

  .)) فا (( يف األصل زيدت قبلها )  4(

 تعليـق      ٤٨٧انظـر ص       . إعراب:  ، وقيل    بناٌء:  ، فقيل    )) ليس غري  (( و   )) غريال ((اختلف النحاة يف الضم يف      )   5(

 . ) ٤ (رقم

 . البناء إىل الظروف أقوى  يف أنَّرالس: أي )   6(
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 يف  )) كلَّهـم (( و   )) حينئٍذ (( و   )) إٍذ ((:  يف قوهلم    )) يريدون إذْ كان كذا    ((: وقولُه  

 /uΖ÷èsùu‘uρ öΝåκ|Õ÷èt$﴿:  يف ))  بعِضهم ((و ،  )١ (﴾ ξà2uρ $oΨ÷s?#u™ $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρˆ ﴿ :قوله تعاىل
s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈y_u‘yŠ ﴾ )(و  ،  )٢) قَب    دعلَ كُلِّ شيٍء ، وبيف قوله تعـاىل      )) ه :﴿¬! ãøΒF{$# ⎯ÏΒ 
ã≅ö6s% .⎯ÏΒuρ ß‰÷èt/ ﴾) ٣(  ،  ه  تقد: وقيلمن     : ير قَعوسِ  من قبل وقوع ما وِة اغَلَب      الروم )٤ ( ،

 و  )) وفَعلْْتـه أولُ   ((:  تفسري لقولـه     )) شيٍء) ٥(] كُلِّ  [وأولُ ((: بعد ذلك ، وقوله     ومن  
  أن ي فـإن            األجود ، فيه من جنس ما دلَّ عليه الكالم ر٧( دلَّ دليـلٌ علـى أنَّ      )٦(ضم(  

: يف املعىن قلـت      وإن كان مفعوالً     )٨( ))  فاعلٍ أَولُ ((: لٌ يف املعىن قُلْت     املضاف إليه فاعِ  
ولَما كان هذا أبعد عن القياس من حذِْف املضاِف ذكَر فَـصلَه بعـد                .))  مفعولٍ أولُ((

  . )) حذف املضاف ((فصل 
  .األواخر أَوىل بالتغيري من األوائل فكان حذف املضاِف أبعد: فإن قلت 

 املـضاف إليـه     ، فإن   هذا أنه نقض للغرِض الذي جيء به ألجله        يعاِرض: قلت  

ِخلُّ بذلكِلاجتذْفُه يلتعريف املضاِف أو ختصيِصه ، وح ب.  

   .)) حينئٍذ (( و )) إٍذ (( أَين دخلَ التنوين يف فِمن: فإن قلت 

من اجلملِة املرادِة بعد  : قلت ضأنه ِعو ممن الوافر: [ قال الشاعر )) إذْ ((قد تقد [  

أُم عن ِطالِبك كتيهنمٍرو  ع              بعاقبٍة وأَنريصإٍذ ح ٩( ت(  

                                                 
 . من سورة األنبياء ٧٩من اآلية )   1(
 . من سورة الزخرف ٣٢اآلية من )   2(
 . من سورة الروم٤من اآلية )    3(
)4   (٨/٣٧٣، والبحر احمليط  ٢/٩٠٥ل للسخاوي انظر املفض. 
 .١٤٠تتمة من املفصل ص )   5(
 .ولعله سهو من الناسخ ،  )) قلت ((هنا يف األصل زيدت كلمة )   6(
 . ))  أنه((هنا يف األصل )  7(
 .))  فاعٍللُأو:  أي )) لُوأنا أ ((:  فتقول )) أنا فاعلٌ كذا ((: كما إذا قيل لك ((:  أ ٥٥ل لوحة يف غاية احملص)   8(
  ، ٦/٥٣٩وخزانة األدب   ) أذذ (٣/٤٧٦ ، ولسان العرب     ١/١٧١البيت أليب ذؤيب اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني         )   9(

ويـروى  . ٩/٣١ / ٣/٢٩ ، وشرح ابن يعيش      ١/٧٤، واملقتصد   ٢/٣٧٦ ، وبال نسبة يف اخلصائص       ٥٤٤ ،   ٥٤٣
مر ، وزجـره مـن قبـل    مبا كان من وعظه له يف ابتداء األه ب قلْريذكِّ: ومعىن البيت . ))حريص((كان  م ))صحيح((

 .استحكام احلب
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  .إذْ نهيتك : تقديره 

  . كان تنوين التمكُِّن هالّ: فإن  قلت 

   . مبين)) إذْ ((: قلت 

، كأنه   كَسرته إعراب على إرادِة حذف مضاف     : )١(فقد قال األخفش  : فإن قلت   

  :وأنت حينئٍذ حريص ، على حد : قال 

  ) ٢( نارا  بالليِلد      وناٍر توقَّ     ......................

باً وهـو   ، وكيف يكون معر    قد قدمت أنَّ األخفش صاحب أقواٍل مشنعة      : قلت  

  !من األمساء املوضوعة على حرفني ، ومستلِزم لإلضافة إىل اجلمل ؟

  .فلم حرك بالكسر ؟: فإن قلت 

  . ساكنةًملالقاته للذَّاِل : قلت 

  .فلم خصوا التنوين بالعوضية ؟: فإن قلت 

  .حدمها كاخللف عن اآلخراملضاف إليه ، وأ/  أ١٧٣/ اِقب ألنه يع: قلت 

  . تنوين عوٍض أيضاً )) بعض (( و )) كُلّ(( كان تنوين فهالّ: فإن قلت 

 مساء املعربـة ،    من األ  )) بعضاً (( و   ))  كُالًّ((، لكن يضعفه أن     ) ٣(قد قيل به  : قلت  

  . )٤(وتنوين الِعوض خيص املبنياِت 

يدخله تنوين التمكِن ، فكـذلك       واملضاف ال    مها يف تقدير اإلضافة ،    : قلت  فإن  

  .كان يف تقديرهاما
                                                 

 .  ٣/٢٩  ابن يعيشانظر رأيه هذا يف شرح)   1(
 . ٥٥٠تقدم بتمامه ص )   2(
ض ا قطع عن اإلضافة لداللة كالم قبله عليه عـو         االسم أن يضاف إىل ما بعده فلم      ن حق هذا     أل قيل تنوين عوض ؛   )  3(

نه فلما قطع عن اإلضافة إليه دخله التنوين ، أل        ،   ألن اإلضافة كانت مانعة من التنوين        تنوين متكني ؛  : التنوين ، وقيل    
 ،  ٩/٣١ ،   ٣/٣٠ ابن يعيش     ، وشرح  ٢/٦٠انظر التخمري   . اسم معرب حقه أن تدخله حركات اإلعراب والتنوين         

 .١٤٧-١/١٤٦والتصريح 
 .٩/٣٢انظر شرح ابن يعيش )   4(
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  .؛ ألن االعتبار باللفظ تقدير اإلضافة ال مينع دخول ا لتنوين: قلت 

ـ ها يف  كملفوظِ  اإلضافةِ  كان تقدير  مِل: فإن قلت    الم التعريـف ،   دخـولِ ِع من 

الـضارب   ((: مع أن اإلضافةَ قد تجامعها الالم يف حنـو          ،  يكون كذلك مع التنوين     وال

  . خبالف التنوين ، فإنه ال جيامع اإلضافةَ يف صورٍة)) الرجِل

  .  شعثَ هذه املسألِة يف الغاياِت أو يف أقساِم التنويِن إن وفق اهللاملُسن: قلت 

  ]ف املضاف واملضاف إليهحذ[: فصل 

   ) ٢(.))  حمذوفَني معاً حنو قوِل أيب دواٍد) ١(وقد جاءا   ((

  ]  من الطويل: [، األوىل مضمومةٌ )٣(هو بدالني

  )٤(تحى للعقيِق         أسالَ الِبحار فانأَال من رأَى يل رأْي برٍق شِريٍق          

 )) شرقْت الشاةَ  ((فَِعيِل مبعىن مفعول من     : )) شِريق (( . سالَ املاُء وأسالَه غريه   : يقال

       إذا غَـص كمـريٍض مـن       ) ٦( )) شِرق ِبِريِقه  ((، أو مبعىن فاعل من      ) ٥(إذا شقَقْْت أُذْْنها    

)) ِرضالبحار ((و  . )) م ((   قيل  :  بنجدٍ بفتح الباء موضع )وهذا البيت مـن الطويـل        )٧ ، 
                                                 

  .))جاء((يف األصل )   1(

   : الربقفِصي ((:  ، ومتام نصه ١٤٠املفصل ص )  2(

       ................  ى للعفانتح يِقِق أسالَ البحار  

   : األسودوقوِل      

...............     لَتعقد جاين من حعزميةَ إصب  

     قال الفس أَ: أي: وي قْسالَ سإصبٍعحابٍة ، وذا مسافِةيا س  ((.  

  .٤١تقدمت ترمجة أيب دواد ص )   3(

 ، وشرح ابن يعـيش      ٢/٦٢ ، والتخمري    ٤٩٤ ، وإيضاح الشعر أليب علي ص        ٣٢٧ يف ديوانه ص     البيت أليب دوادٍ  )  4(

٢/٢٨،٣١٢/٩٠٨ ل للسخاوي ، واملفض . 

 . ٢/٦٤والتخمري ) شرق(انظر الصحاح )  5(

  .)) جعلَ الربق لكثرة ماِئِه شِرقاً به (( : ٢/٦٤يف التخمري )  6(

  . ١/٣٤٠ن انظر معجم البلدا)  7(
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  قاً يريد       حمذوفرب رِب ، يصفوِض والضرأَنَّ         : الع ِلـمقيا سحاب الربِق ؛ ألنه قد عس

، )) سقَاه اُهللا (( االسم من )) سقْيا ((الربق مل يِسل البحار ، وإمنا أسالَها غيثُ السحاِب ، و     

 يف املعىن ، فإن     )) الربق (( ال   )) أسالَ ((أيضاً ، وهو فاعل     /  ب   ١٧٣/،  ) ١(أَسقَاه  : ويقال  

سيل  الربقال ي  .            وهو ضمري ، رورا الضمري إليه معاً أقام واملضاف املضاف ا حذففلم

)٢ (]الربِق [ أسالَ سقيا سحابِ   ((: الربِق يف قولك    
 مقام املضاِف ، وصـار مرفوعـاً ،         ))

 للمكـان   )) حبـرة  (( هنا مجع    ))  الِبحار ((إن  : ، وقيل    فاستكن يف الفعل حىت أُسند إليه     

أرضـهم ،   : ، أي    هذه بحرتهم : ، ويقال   ) ٤(، ومنه سمي البحر حبراً التساِعه     )٣(املتِسع

  . وِشفَاررٍةفِبحار على هذا كشفْ

  ]من الطويل: [قال األسود بن يعفر 

  اِزميةَ إصبعين ِمن حتلَعد جـوقَ        فأَدرك إبقاَء العرادِة ظَلْعها 

جنمسلَّماً يا منها     فإنْ ت ِزميِم       ح ركتفقد تلِْفنظَهِر خ لْقَعب ٥(اك(  

)) العـرادةُ  (( ولَعلَّّه منقول عن اجلَرادة األنثى ، و     اسم فرِسه ،   : )) ادةُالعر ((  و  
)٦ (

 حبـاٍء   )) ميـة ِزح (( ، و  شة طيبةُ الريِح أيضاً    حشي )) العرادة ((صغريةٌ ، و    ) ٧(ِشبه املنجنيقِ 

                                                 
 .) سقي(انظرالصحاح )   1(

 .  تتمة يستقيم ا الكالم)   2(

 .   أ ٥٥ لوحة  وصوابه من غاية احملصل)) املنيع ((يف األصل )   3(

 .) حبر ( أ ، وانظر الصحاح ٥٥ ، وصوابه من غاية احملصل لوحة )) متناعهال((يف األصل )   4(

 ،  ٤/٤٠١ ، وخزانـة األدب      ١٥٣ ، ونـوادر أيب زيـد ص         ٣٢ – ٣١البيتان للكَلْحبة العِريين يف املفضليات ص     )  5(

 ٢/٩٠٨، واملفضل للسخاوي    ) األول منهما  (٣/٣١  ، وشرح ابن يعيش    ٦٨ولألسود ابن يعفر يف ملحق ديوانه ص        

 يف  زميـةَ  ح تبعت: يقول  .هو العرج اليسري    : ما تبقيه الفرس من العدِو لوقِت احلاجِة ، والظَّلَع          :  ، واإلبقاء    ٩٠٩ –

هه  ِبر  ،فلم ا قربت    منه أصاب فرسي عر جعلتين من  :  يريد   )) بعامن حزمية إص   ((:  والشاهد فيه قوله     . فتخلفت عنه    ج

  .إصبع ، أي ذا مسافة إصبع ، فحذف املضاف واملضاف إليه ، وأقام املضاف إليه الثاين مقامهماحزمية ذا 

 ) .  عرد (انظر الصحاح . بتشديد الراء )  6(

شب ،   جداً من اخل    مرتفعةٌ اٍرو س دشرمى ا احلجارة ، وذلك بأن ت      لة ت  وأصلها فارسي ، وهي آ     بةٌمعر : قيِنجنمـال)  7(

يوضع عليها ما يراد رميه ، مث يضرجنق(انظر تاج العروس .  بسارية توصله ملكان بعيد جداً ب  . ( 
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ته حبزميـةَ   قَحلْإا أَ :  ، يقول     ثعلبةَ و بنِ  عمرِ  بنِ من باهلةَ ) ١(بطن: مهملٍة مفتوحٍة وزاٍي    

 إىل  ، منـسوب   هو أبو علي الفارسـي    : والفَسِوي  .  حىت صار يليها قدر مسافِة إصبعٍ     

))فَسا((
  ]:من الرجز[ ، قال )) يشكَِو ((، على وزن )٢(

را ودأَهِل فَس ِد ِمن٣(اِجبر(  

  ينني          مبدلةٌ عن ألٍف ، ه    ) ٤(والواوإحدى الس التأنيِث إن كان قد حذف ي إما ألف

ني  لَ عنهاوما أَبدلٍة عن ياٍء مبدلٍة من السلةٌ من ألٍف مبداليت هـي ، وإما مبد ،  ـ الم 

)) أملَيت ((كما يف 
  .بعد أن حذف ألف التأنيِثـ  )٥(

 ، وقـال ابـن   والعرب تقدر بالباع والذِّراع والشرب واإلصبع و القوس والـرمح     

من أثِر حاِفِر :  إنَّ تقديره ) ٧(  ﴾الرسوِل أَثَِر من قَبضةً فَقَبضت﴿ :يف قوله تعاىل ) ٦(جين

  /  أ١٧٤. / دابِة الرسوِل

                                                 
 هنا اسم رجل هو حزمية      )) زميةح((لبغدادي هذا القول ، وذهب إىل أن         ، وخطأ ا   ٣/٣١ يف شرح ابن يعيش      كذا أيضاً ) 1(

  : هكذا ٣١ البيت الثاين يف املفضليات ص ويؤيد ما قاله البغدادي روايةُ. هم س ، وكان رئيابن طارق من بين تغلب

              ..............................فإن تنج منها يا حزمي بن طارق 

  .٤٠٣ – ٤/٤٠٢  ،١/٣٨٨       وانظر اخلزانة 

    .٤/٢٦١انظر معجم البلدان لياقوت احلموي . بلد بفارس ) 2(

)3   (    و   . ٢/٩٠٧خاوي  ل للس البيت بال نسبة يف املفض)) دانظر معجـم مـا اسـتعجم       . ارس  من بالد ف   : )) رداِجبر

٢/٥٤٨. 

  .))وي سفَ ((يعين الواو يف )   4(

  .  ٢/٩٠٧اوي ل للسخانظر املفض.  من اإلمالء )) أماله ((:  ألفاً فتقول لبقْ قد ت)) يتلَمأَ ((يريد أن الياء يف )  5(
   ٢/٢٩٦احملتسب )  6(

 . من سورة طه ٩٦من اآلية )   7(
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  ] إىل ياء املتكلمما أضيف [: فصل 

))        ه الكسريف الـصحيح        وما أضيف إىل ياء املتكلِّم فحكم حنو قوِلـك ،

)) يدلِو (( و )) يغالِم ((: واجلاري جمراه 
)١(.  

ِم املتكلِّ ِء إىل يا  املضاف على الصحيح   معر ٢( ب(  ما فيه ، والذي     ، وقد قدمت 

 ، فلو أعرب ما قبلَها قلبت واواً يف         نزيده هنا أن الياَء تكون ساكنةً ومتحركةً بالفتح       

 باب النداِء ؛ ألنه     ، وال يرد   الرفع عند من يسكِّنها ، وألفاً يف النصب عند من فَتحها          

زِ    تغيريٍ بابوحذٍف ، والت قَ م لَب     ؛ ألن الكسرةَ ر سيلةُ الياِء ، ولذلك تكـون     ها الكسر 

                                                 
ا األلف فال يتغري إال     ها أو واواً ، أم    كاً ما قبلَ   متحرِّ و ياءً ه ألفاً أ   إذا كان آخر   إالّ ((:  ومتام نصه    ١٤١املفصل  )  1(

  :يف لغة هذيل يف حنو قوله 

قُوا هبِوسوأَي عوا ِلقُنهواهم    ........................                  

 جيعلوا إذا مل يكـن للتثنيـة يـاءً    )) يفَ على قَجفوضعوا اللُّ (( ـرضي اهللا عنه  ـ ويف حديث طلحة        

  .)) عليـك  ((و   )) عليـه  (( و )) يلَع ((: كما قالوا    )) يهدلَ ((  و )) يدلَ (( :ويدغموا ، وقالوا مجيعاً     

 فال ختلـو    وهو غريب ، وأما الياءُ     )) ممايتْ (( و،   )) حمياي ((: إال ما جاء عن نافع       وياء اإلضافة مفتوحة ،   

  األشقَ (( ِها كياء التثنية وياء    ما قبلَ  من أن ينفتحياملصطفَ ((و   )) ني((و   )) ن املراماملعلَّ (( و )) نييأو أن   )) ن

كياء اجلمع    ينكسر  .والواو     ـ   ال ختلو من أن ينفتح ،  ن ينـضم  ه ، أو أ    وأخواتِ )) ونَاألشقَ (( ما قبلها ك

 سـاكنة بـني     م ياءٌ انفتح ما قبله من ذلك فدغم يف ياء املتكلِّ         فما  ، )) ونَاملصطفُ ((  و )) ونَاملسلم((كـ

 . ))ٍح  ساكنةٌ بني مكسوٍر ومفتوياء مفتوحتني وما انكسر ما قبله من ذلك أو انضم فمدغم فيها

ال جتوزه  وهذا االسم عند احملققني معرب ؛ ألن اإلضافة إىل املبين ال توجب بناًء و              ((: قال ابن احلاجب يف اإليضاح      )  2(

فذهب قوم إىل   : أما الكسرة اليت قبل ياء املتكلم فاختلف فيها          . )) ل وغري ثْجري جمراها كمِ  إال يف الظروف ، وفيما أ     

لذا فالكلمـة   ،  اباً ؛ ألا مل حتدث بعامل وإمنا حدوثها عن علة ، إال أن هذا البناء عارض                 أا حركة بناء وليست إعر    

نظر شـرح  ا. ، وليست إعراباً وال بناء مني كْ ح بنيكم هلا حباقية على إعراا ،  وذهب آخرون إىل أن هذه احلركةَ   

  .٢/٩١١ل للسخاوي واملفض،  ٣/٣٢ابن يعيش 
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يـأيت  ) ٢( ما سكَن ما قَبلَ آخِره مجرى الصحيِح          ، ووجه إجراءِ   )١(هاإعراباً يف موضعِ  

  .يف املشترك

   .)) فحكمه الكسر ((:  مستثىن من قوله )) ه ألفاًرإال إذا كان آِخ  ((: وقوله 

،   يعين فإم يقلبوـا يـاءً      )) أما األلف فال تتغري إال يف لغة هذيل        ((: وقوله  

لغِة الفصيحِة فألنَّ األلف ال ميكن حتريكُها ، قـال          أما وجه ال  . )٣(ويدغموا يف الياء  

 ووجه لغِة هذيل أنـه      ،) ٥(﴾فَمِن اتبع هداي  ﴿ :، وقال    )٤( ﴾ ِهي عصاي ﴿  :تعاىل  

: ذؤيب اهلذيل   ]  أبو [ قال    ، ا تعذّر كسر األلِف قُِلب ياًء لتحصلَ املناسبةُ بالقلب        ملَ

  ] :من الكامل[

            سواهقُوا ِلهنوأَع يوبقوا هٍبموا وِلكُلِّ جنمِخرفَت             عرص٦( م(  

سبقوا مويت ومل يبقَـوا     : ، يقول    يرثى أوالده ، وكان له عشرةُ أوالٍد فماتوا       

          وت ، ون الذَّهابوهلَهم يعواهم ، فجوا  ِلهضواي ، ومِلهشدوا للذهاب ، ولكـلِّ     د

كان رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه       ((: ومنه  ،   يف السري    اإلسراع: حي موت ، واإلعناق     

قنالع وسلم يسري ((
  / : ب١٧٤/، وبعده ) ٧(

عب رتبٍش ناصٍب فَغيِبع مهد               عبتتسم ي الِحقالُ أَن٨(وإخ(  

                                                 
 . لكسرة ء قد تكون عالمة إعراب نيابة عن االيالعله يريد أن )  1(
ا جرى هذا جمرى الصحيح بـسكون       وإمن ((:  قال السخاوي    )) ولْد (( و   )) يبظَ ((: ما أجري جمرى الصحيح حنو      )  2(

  .٢/٩١٠ل  املفض.))  مل يستثقل عليه اإلعراب وكان يف اخلفة كالصحيحه ، إذْلَقبما
  .١/٦٧ ، واحملتسب ٣/٤٩٨ مجهرة اللغة غة هذيل هذه يفانظر ل)  3(
 .   من سورة طه١٨من اآلية )   4(
 .   من سورة طه ١٢٣من اآلية )  5(
 ، وشرح ابن يعـيش      ٢/٦٦ ، والتخمري    ١/٧٦ ، واحملتسب      ١/٧البيت أليب ذؤيب اهلذيل يف شرح أشعار اهلذليني         )   6(

٣/٣٣٢/٩١٢خاوي ل للس ، واملفض.  
كيف كان رسول اهللا صلى      : نا جالس  وأ سئل أسامةُ  ((:  حديث رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه قال           ورد هذا يف  )   7(

 وهـو يف صـحيح      )) ص ن ةًوج فَ دج فإذا و  قنكان يسري الع  : ؟ قال    اهللا عليه وسلم يسري يف حجة الوداع حني دفع        
 .٤٧٣ – ٢/٤٧٢ أيب  داود  ، وسنن١/٩٣٦ )) باب اإلفاضة من عرفات ((كتاب احلج : مسلم

 . ٢/٩١٢ل للسخاوي  ، واملفض١/٧البيت يف شرح أشعار اهلذليني )  8(
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 ولغـةُ    .، وأظن أني الحق تابع هلم      ٍببقيت بعد موِتهم يف عيش متعِ     : أي  

، وال  ) ٢(﴾شري﴿يا ب : ،  و    )١(﴾دي﴿ فَمن تِبع ه   : ، وقُرئ    هذيٍل يف مجيع املقصور   

وكانـت  . ِل الساكِن قَبلَها    ، ألج  إشكالَ أنَّ الياَء مع املقصوِر مفتوحةٌ على اللغتني       

وأما حديثُ طلحةَ فإنَّ علياً كرم اُهللا وجهه قال       ألا قد أُِلفت فيها ،       ها فتحةً ؛  تحرك

!  مـا بـدا ؟       ا يف دفما ع ،  نكرتين بالعراق   عرفْتين باحلجاز وأ  : ) ٣ (] اجلمل[له يوم   

سـمي بـذلك   ، السيف : مكرهاً ، واللُّج : ، أي ) ٤(بايعت واللُّج على قَفَي   : فقال

  .اِئِه حتى كأنه جلةُ ماٍءلشدِة بريِقه وبصيصه وم

ما بالُ : فإن قلتا ؟قْهم مل ياليت للتثنية ياًء ويدغمو لبوا األلف.  

الةُ على الفاعلية : قلتعالمةُ اإلعراِب الد لئال تذهب.  

  ، )) لَديِه ((و  ،   )) لَدي (( يعين هذيالً مع باقي العرب       )) وقالوا مجيعاً  ((: وقوله  

،  )) كلتا(( و   )) ِكال(( يف الكالم على     )٥( ياًء ، وقد ذكرت ما فيه      )) ىدلَ ((ف  فأبدلوا أل 

  . للتفريق بين حاِلِه فعالً وحاِله حرفاً)) علَي ((وإمنا قلبوا يف 

   .))  عالين(( ألنه يف الفعل يقال  ال تلتبس بالفعل ؛)) علَى (( : قلتفإن 

قلت :  ملِم املتكلِّضمري ح٦(مري غِريه يف ذلك بضق(.   
                                                 

انظـر  .  عاصم اجلحدري وعبد اهللا بن أيب إسحاق وعيسى بن عمر          )) يده ((قرأ  .  من سورة البقرة     ٣٨من اآلية   )  1(

 . ١/٢٧٣ ، والبحر احمليط ١/٢٢٤تفسري القرطيب 

ها يف ياء اإلضافة أبو الطفيل واحلـسن         وإدغامِ  ياءً  بقلب األلفِ  )) يرشيا ب  (( من سورة يوسف ، قرأ       ١٩من اآلية   )   2(

  ، والبحـر احملـيط     ٩/١٠١ ، وتفسري القـرطيب      ٣٤٧انظر السبعة البن جماهد ص      . وابن أيب إسحاق واجلحدري     

٦/٢٧٣ . 

 .  ب ٥٥تتمة من غاية احملصل لوحة ) 3(

 .٢/٩١٢وي خال للس ، واملفض٣/٣٣ ، وشرح ابن يعيش ٢/٦٦ التخمري انظر األثر يف) 4(

 لـو    الفعل واحلـرف ؛ إذْ      أن يفرقوا بني   عليك وعليه إرادةَ  : وإمنا قالوا    ((  : ١/٤٣٢قال ابن احلاجب يف اإليضاح      )  5(

 رى لشبهِ   ، مث  أجروا ما كان آخره ألفاً من احلروف واألمساء املبنية املضافة هذا              أبقوه اللتبسوانظـر ص   . ))  به ِه ا

 . الشرح  من هذا ٤ هامش ٤٩٥

  . )) غري ((يف األصل )  6(
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ى (( : فإن قلتحبالٍة تكونُ للفعِل)) لَد ال تلتبس .  

،  ما بعـدمها   الشتراكهما يف عمل اجلر يف    ؛   )) علَى ((أُجريت مجرى   : قلت  

  .)) إىل ((وكذا الكالم يف 

ه على ضـعِف     إنه نب  مثُ،  د األلِف    يعين بع  )) وياُء اإلضافِة مفتوحةٌ   ((: وقولُه  

. يف الوصل ) ١( ﴾محياي﴿وذلك ألنه أسكن ياءَ   ،   )) وهو غريب  ((:  قراءِة نافع بقوله  

 )٣(هو شاذٌ يف القياس واالستعماِل ، أَما ِمن جهِة القيـاِس فألنـه             : )٢(قال أبو علي    

تِجده نك ال فأل/أ١٧٥/جهة االستعمال ، وأما من     جمع بين ساكنني على غِري حدِهما     

ـ     ((:  قوهلم   خرج على ما جاء من    ، وإمنا ي   يف نثٍر والنظمٍ    ،  )) اِنالتقت حلْْقَتـا الِبطَ

   .)٤(ه عليه سيبويه ، وأنكر)) بنانْْ زيداًِراض ((: وحكى يونس 

    عبد ربفتح الياِء ، وقال     ) ٥(الرمحِن   عبدِ الصمِد بنِ وعن ورٍش أنه أَم :  هو أَقْْيس

 عن نافٍع ، وعذْره أن األلف فيها        )٦ (]ورش[لنحو ، واإلسكانُ أيضاً مروي عن       يف ا 

علـى إجـراِء الوصـِل جمـرى       ، ولعلَّه    ، وأجاز ذلك يونس      مد يقوم مقام احلركةِ   

 ، ومهـا سـاكنان ، وقـرأ محـزةُ           ﴾صاليت ونسِكي ﴿، وقيل ِلمجاورِة    )٧(الوقِف
                                                 

قرأ نافع .   من سورة األنعام١٦٢ية ﴾ اآل ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#’ (ö≅è% ¨βÎ ﴿: من قوله تعاىل )  1(

ن للنحاس ، وإعراب القرآ٢٧٤ انظر السبعة البن جماهد ص .  ن الياء يف الوصل بإسكا)) اييحم ((وأهل املدينة 
 . ١/٤٥٩الكشف ملكي   ، و٢٧٩، وحجة القراءات أليب زرعة ص  ١/٥٩٦

 . ٢٣٠ – ٢/٢٢٩احلجة للقراء السبعة )  2(
 .)) وألنه ((يف األصل )   3(
 يا نـسوة ،     نانِّبِراض: لثقيلة يف فعل مجيع النساء قلت       ت النون ا  إذا أدخل  : ٥٢٧ – ٣/٥٢٦قال سيبويه يف الكتاب     )  4(

 فإمنا أحلقت  كراهيةَ  هذه األلف           ـ :  يف الوقف والوصل      النونات ، وإن أردت اخلفيفة يف فعل مجيع النساء قلت ِراضبن 

           من النحويني فيقولون     زيداً ، يكون مبرتلته إذا مل ترد اخلفيفة ، وأما يونس وناس  :ِراضلعرب زيداً ، فهذا مل تقله ا      نانْب 

 .انتهى ملخصاً . ،  وليس له نظري يف كالمها 

 مشهور بالقراءة ، أخذ القراءة عرضـاً        بو األزهر العتقي املصري ، راوٍ     لصمد بن عبد الرمحن بن القاسم ، أ       اهو عبد )   5(
 .١/٣١٥انظر طبقات القراء . هـ ٢٣١عن ورش وأيب دحية ، تويف سنة 

 .٢/٩١٤وي ن املفضل للسخاتتمة م)   6(
 .٢/٩١٤ل للسخاوي  إىل هنا منقول نصاً من املفض)) وعن ورش ((من قوله ) 7(
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 بكسر الياء وقـال القاسـم بـن       ) ٣( ﴾ِبمصِرِخي﴿)٢(ت ، وحيىي بن ثاب    )١(واألعمش

، وتوجيهها أم زادوا    )٦(هي لغةٌ ِلبين يربوع    : )٥( ، وقال قطرب   هو صواب : )٤(معٍن

           : ) ٨(اهلـاِء والكـاِف ، وقـد حكـى سـيبويه     ألا أخت  ) ٧(على ياء اإلضافِة ياًء     

)) كاهتِكيه (( يف املذكِّر و     )) أعطيو (( يف املؤنث ، و      )) أعطيتوهبرِهـي  (( ، و   )) ضِفي ((  ،

ـ   ، مث حذفت الياُء الزائدة    وا الياَء ياًء أُخرى     قُفكذلك أحلَ  يف أُ   كما ح ختيهـا   ذفت ،

  . كسرِتهاى الياُء علوبقيت

 على مكلَّ قد ت.)) لَها كياء التثنية  فال ختلو من أن ينفتح ما قب       وأما الياءُ  ((: وقوله  

فإن كان قبلَها ياٌء فال ختلو إما أن يكونَ قبلَها فتحةٌ           ،  إذا وقع قبلَ ياِء النفس ألف       ما  

 ،  وال يكون     أو أنه يكون قبلَها كسرةٌ    ،   )) األشقَين (( و   )) ضاربيِن ((مثْلَ الياِء اليت يف     

                                                 
هو سليمان بن مهران األعمش ، قرأ القرآن على حيىي بن وثاب ، وعرض القرآن على أيب العالية ، وجماهد ، وعاصم                      ) 1(

 .٢/٣٤٢ ، وطبقات ابن سعد ٩٦ – ١/٩٤ لقراء الكبارانظر معرفة ا.هـ ١٤٨بن دلة ، تويف سنة 

انظـر  . هـ  ٤٦٠، نقيب األشراف الطالبيني بالبصرة ، تويف سنة          هو حيىي بن ثابت بن حازم الرفاعي احلسيين املكي        ) 2(

 .٨/١٤٠األعالم 

 زرعة ص    ، وحجة القراءات أليب    ٣٦٢ من سورة إبراهيم ، وانظر هذه القراءة يف السبعة البن جماهد ص              ٢٢ من اآلية    )3(

 .وقرأ الباقون بفتح الياء . ٢/٢٦  ملكي ، والكشف٣٧٧

)4 (  القاسم بن ماملاً بالعربية واألخبار واألنـساب     عن بن عبد الرمحن اهلذيل ، قاضي الكوفة ، من حفاظ احلديث ، كان               ع

 .٣٨١ ص  الوعاةبغية ،  و٨/٣٣٨ انظر ذيب التهذيب .هـ١٧٥واألدب تويف سنة 

 .٢/٩١٤ل  للسخاوي  ،  واملفض٢/٢٦رب يف الكشف ملكي  انظر قول قط)5(

 ص   البن دريد   ، واالشتقاق  ٢٢٤انظر مجهرة أنساب العرب ص      . هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم          ) 6(

٢٢١. 

 ُء ، ويا   اجلمعِ ياُء :  ياءاتٍ  ثالثُ )) يِخِرصم (( فاألصل عنده يف      الياءَ ر كس نوم : ١/٤٠٣يف مشكل إعراب القرآن     ) 7(

وبقيت الياء املشددة مكـسورة ،      ،    ، مث حذفت الياء اليت للمد      )) يِهِب (( يف   يدت كما زِ   زيدت للمد   ، وياءٌ  اإلضافِة

كما توتبقى اهلاء مكسورة )) يِهِب (( من  الياُءحذف  . 

     .٢٠٠ ، ٤/١٨٩ الكتاب )8(
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ـ إذ قبلَها ضمةٌ؛  ـ الواِو ياًء  ) ١( )قَلْبوِلي   (كان ذلك يوجب قلب الضمِة كسرةً 

)) أَدٍل ((كما يف   
 ))املصطفَونَ((، وإن كان قبلَها واو فإما أن ينفتح ما قبلَها كما يف             )٢(

ـ   ) ٣ (]ذلك[فما انفتح ما قبلَه من       ((،   )) الضاربونَ ((أو ينضم ك
 يعين مـن الـواو      ))

 ياًء  ٌء ساكنةٌ القى   فواضح ؛ ألنه يا    ما إذا كان ياءً   اء كان مدغماً يف ياء املتكلم ، أ       والي

  اإلدغام امعتها للياء   /  ب ١٧٥/، وإن كان واواً فبقلِبها إىل       )٤( متحركةً فوجب الياِء

 مـصدري   )) لَيـاً  (( و   )) شياً ((، كما يف    )٥(فأوجب ذلك قلْبها ياًء وإدغامها    ،  ساكنةً  

   .)) لَوى (( و )) شوى((

ر ما قبلَه   ِس، أما املنكَ  )) كسر ما قبلَه أو انضم فمدغَم فيها ياءٌ       وما ان  ((: وقوله  

؛ إذ تقلب     ما قبلَه فالواو   )٧(ا ما انضم  ، وأم  ه إدغامِ  وجوبِ ةُ، وقد تقدم علَّ   ) ٦(فالياُء  

ضمتها كسرةً فتنقلب الواو فيه إىل الياء ، فتصري تلك الواو ياًء ساكنةً بني مكـسوٍر                

 ، واملكسور احلرف الـذي      )) ضارٍب (( مجع   )) يجاءين ضاربِ  ((: ، كقولك    توٍحومف

  . ، واملفتوح احلرف املدغَم فيه ، وهو ياء املتكلِّمقبلَ املدغَِم

                                                 
  .  )) وليتقلبت ((يف األصل )  1(

ـ دأَ (( تفادياً لعدم النظري ، فصار        قلبت الواو ياءً   )) ولُدأَ ((ل ، واألصل    عفْ على أَ  )) ٍولْد (( عم ج )) ٍلدأَ (( )2( مث ،   )) يلُ

 ، ومنجـد    ٢/٧٤٢انظر املمتع البن عصفور      .  قاضٍ  إعاللَ علَّ، مث أُ   )) يِلدأَ (( للتناسب فصار    قلبت الضمة كسرةً  

 .١٦٠الطالبني ص

  .١٤٢تتمة من املفصل ص )  3(

 . حذفت النون لإلضافة ، وأدغمت الياء يف الياء)) يغالم ((: حنو )   4(

  ياًء حذفت النون لإلضافة ، وقلبت الواو  )) ضاربوين ((واألصل  ،   ))  يِب ضارِ هؤالِء (( : )) ضاربون ((حنو قولك يف    )  5(

 .  ملناسبة الياء كسرةًيف ياء اإلضافة ، مث قلبت الضمةُ وأدغمت  ،الجتماعها مع ياء النفس ساكنةً

 حذفت النون لإلضافة ، وأدغمت ياء اجلمع        )) يينمسلِم ((: واألصل  ،   ))  يِمِلسم (( : )) نيسلِمم ((حنو قولك يف    )   6(

 . يف ياء اإلضافة

 . )) من ضم ((يف األصل )  7(
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   فإن قلت :ِلم             يف ياء النفس ، وكُِره الدالةُ على الرفع ياًء وأُدغمت قُلبت الواو 

  .للرفع ؟) ١(ا عالمةٌ ذلك يف ألف التثنية ، وكالمه

، وتنفرد األلف   ) ٢( ألما يتفقان ِردفاً     لياء من األلف ؛   الواو أقرب إىل ا   : قلت  

  .)٣(بالتأسيس

  ]إضافة األمساء الستة [: فصل 

ة مىت أضيفت إىل ظاهر أو مضمٍر ماخال اليـاَء فحكمهـا            واألمساء الست   ((

وأما إذا أضيفت إىل     ((اا باحلروف ،    يعين ما تقدم يف أول الكتاب من إعر       . )) ذُكرما

 مضافةٍ   كْالياء فح ها غريها حكمم (( ،  مث فس ذلك بقوله  ر  :))   حبذِْف اآلِخر : أي ((
)٤ ( 

بل طلباً  ،   الماتها على غري قياس       إذا قُِطعت عن اإلضافة حذفت     يعين أن هذه األمساءَ   

فإنه ال جيوز قطعـه     ،   )) ذو (( مث استثىن    أخ ، أب ، فم ، حم ، هن ،         : للخفِّة فتقول   

،  منصرف باسم معر /  أ   ١٧٦/  عن اإلضافة لنونَ ؛ ألنه       عن اإلضافة ؛ ألنه لو قطع     

ه بالتنوينولو نواو ونَّ الحنذفت.  

يف  : فإن قلت نعكما ص عن واِوه ميماً إذا أفرد ضوعفٍم ((فلي ((.  

                                                 
  .  )) عامة ((يف األصل ) 1(

)2  (الردف :  هو حرف م د أو لني ي ِبسقدونَِو الر حاجٍزي هما ، حنو الياء يف كلمة  بين)) يف كلمـة  والـواوِ ،  )) طويل 

 . )) رسول((

أللـف يف كلمـة     ى الدخيل ، حنـو ا     يسم،   عنه حبرف واحد متحرك      ي مفصولةً ِوهو ألف تقع قبل الر    :  التأسيس)  3(

 .))نائل((

 ضاف إال إىل أمساء االجناس الظاهرة ، ويف شعر كعبٍ         فإنه ال ي   )) ذو (( إال ((:  ومتام نصه    ١٤٢املفصل ص   )  4(

:  

صبحا اخلَنزِجرةَيم فاٍترهوي أَ ذَ            أباررها ذَِتوموهاو  

  . )) وهو شاذٌّ      
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 ، وإذا مل يكن قياساً فال يلزم ذلك ،          )) فم ((ماً إال يف     مي مل تبدلْ الواو  : قلت  

  وصلةً      إال إىل أمساء األجناس الظاهرة ؛      هوال جتوز إضافت ِضعإىل الوصف بأمساء    ألنه و

  األجناس ، ولَم  ا كان املضمه إليـه ، ويف    ال يؤِذنُ خبصوص اجلنسِ رإضـافت مل تصح 

  ] من الوافر: [)٢(للكميت :  وقيل ، ـ)١(شعر كعب

  أبار ذَِوي أرومِتها ذَووها                صبحنا اخلزرجيةَ مرهفاٍت            

 ،  )) املرهفـات  (( إىل ضـمري     )) ذو ((، وعذره أنه أضاف      فأضافَه إىل املضمر  

 فهي هنا مراد ا السيوف ، والسيوف جـنس ،           وهي وإن كانت يف األصل صفاتٍ     

 : )) اَألرومـة  ((أَبـادهم ، و      : )) أَبـارهم  ((، و     إذا غاداه باخليل   )) صبحه ((: يقال  

لُ،  وفاعِ  لُاَألص )) لكنه   )) ذَِوي أرومِتها  ((: ومفعولُها قولُه   ،   )) ذَووها (( قولُه   )) أبار ، 

قدعلى الفاعل  املفعولَم .  

)) هأخواِتأحدمها جمرى   : فَِم مجريان   ولل ((:  وقوله  
وهو أن يبىن   : يعين  . )٣(

 على  )) فَوه ((فَِمي ، وأصلُه    : مع ياء النفس على الكسر بعد قلب واوه ميماً ، فيقال            

 ،  )) فُويـه  ((: ويف تـصغريه     )) أَفْـواه  (( لقوهلم يف مجعه      ، والمه هاٌء ؛    )) قَوس ((وزن  

، فامليم مبدلَةٌ عن واٍو هو        يم ليست أصالً   مؤِذنٌ أنّ امل   ))  ببنِت شفَةٍ   ما فاه  ((: وقولُهم  

                                                 
 .  ١٩ك ، والبيت يف ديوانه أيضاً ص ل كعب بن مال ، وقي٢١٢هري ، والبيت يف ديوانه ص كعب بن ز: قيل )  1(

 .٣٨ ، ٣/٣٦ انظر هذه النسبة يف شرح ابن يعيش ) 2(

 ، وقـد     الثالثِ يف األحوالِ  )) ِفي ((  ، والفصيح  )) فَِمي (( :وهو أن يقال     ((:  ، ومتام نصه     ١٤٣املفصل ص   )  3(

  :وأنشد .  )) أَِخي (( و )) أَِبي (( أجاز املربد

  وأَِبي مالَك ذو اجملَاز بداِر             ........ ............

      ةُوصحم حه على اجلَِلميف قوله ِعم :  

                         ..............                  ...... ....وفَدا باَألينِبنيان  

      تفَدذلك ع (( . 
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احلركات الثالث يف الفـاء ،      :  جاز فيه أربع لغات      )) فم ((: عني الكلمة ، وإذا قيل      

  .مع الفتح /  ب ١٧٦/ وتشديد امليم 

 بقلب واِوه ياًء وإدغاِمها يف      ))  يف األحوال الثالث   )) ِفي ((والفصيح   ((: وقوله  

: ، وأما يف النصب فكان ينبغـي أن يقـال            ا يف الرفع واجلر فواضح    ، أم  ياء النفْس 

  إال على لغة هذيل ، وإن كـان مل يـسمع             )١( ؛ ألن األلف ال تدغم يف الياء       ))فاي((

 وال  ))  ِفي (( مرفوعاً عنهم أيضاً ، بل املسموع        افاً إىل ياء املتكلم ، ومل جيئ      نصبه مض 

  لَمـا رأى ِشـبهه       )٢(زه الفارسي ، مث رجع عنه     ، وقد جو  )) أطبقت فاي  ((: يوجد  

: أَِبي ، وأَِخي ، وميكن أن يقال        : ، حنو    يعرب باحلروف إذا أُضيف إىل ياء املتكلم      ال

، فاقتضاُء الياِء لِقلِْب الواِو ياًء ملالقاِتها هلا ساكنةً          اإلضافةُ سابقةٌ على اقتضاء العامل    

؛ ألنه تركيب إفرادي ، ومع دخول العامل        )٣(ضاف إىل الياء  ِل على امل  قبلَ دخوِل العام  

تركيب جملي ، والتركيب اإلفرادي سابق ، وإذا وجب قلب الواِو ياًء ملالقاِتها للياء              

 يكونَ يف النصب باأللف ، وقد أجـاز         الّ مؤثراً تأثرياً لفظياً فوجب أ     مل يأِت العاملُ  

، ووجهه اجتماع اليائِني والكسرِة،      )٤( على قلب الواِو ياًء      )) أَِخي (( ، و  )) أَِبي ((املربد  

  .وهذا خبالِف ما إذا أضيف إىل غري ياِء النفس
                                                 

إن يف ألف التثنية وجد سـبب واحـد          ((:  وعدم قلبها يف التثنية      ))فاي((ف ياء يف    قال ابن يعيش تعليالً لقلب األل     )  1(

 ، وهو وقوعها موقع مكسور وانكسار       وعارضه اإلخالل باإلعراب ، وههنا وجد سببان لقلبها ياءً        ،   يقتضي قلبها ياءً  

 يكون تابعاً   )) مررت بفيك  (( و   )) رأيت فاك  (( و   )) هذا فوك  ((: ما قبلها يف التقدير من حيث إن الفاء يف قولك           

 . ٣/٣٨ شرح املفصل .)) ض باملعاِرعتده ، ومل ي قلِبا بعده فقوي سببمِل

 حيث نقل عن أيب علي أنـه مل جيـز           ٢/٢٤٤ ، وانظر أمايل ابن الشجري       ٢/٩٢٠ذكر ذلك السخاوي يف املفضل      )  2(

))كسرتفاي  ((  .  

 اهلاء ختفيفاً ،  حذِف ، بعد)) يوفَ ((: لتركيب فصار  مث أضيف إىل ياء املتكلم قبل ا    )) هوفَ ((  )) فم (( يريد أن أصل     )3(

انظـر سـر    . ))َّ ِفي (( ، مث أدغمت الياء يف الياء فصار فاجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياءً  

 .١٧٠ل العسكرية ص ئ ، واملسا٤١٤ – ١/٤١٣صناعة اإلعراب 

 . على إعادة الالم احملذوفة ، مث قلبت الواو ياء وأدغمت يف الياء )) أَخوي (( و )) أَبوي (( أي أن األصل ) 4(
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  ] من الكامل: [وقوله 

               لَّكأَح رقَدَاِز وقَدى ذا ااِز ِبداِروأَ                أَرذُو ا مالَك ١(ِبي(  

ذو ((، كان به سوق يف اجلاهلية، ويـروى بـدل           )٢(وضع مبىن  م )) ذو ااز  ((

)) ذو النجيل  (( ))ااز
يف املوضعني مجيعاً ،  وحكى الفراء أنّ ِمن العرب من يقـول             ) ٣(

  .املرتلَ ، وإال فلست من أهِله/ أ١٧٧/ قَدر اِهللا أَنزلَك هذا : يقول . )٤(ذلك

 جمموعاً مجـع    ))آباء(( يعين أنه أضاف     )) جلمِعةُ حمِمله على ا   وِصح ((: وقوله    

، وحيقق ذلـك أـم       ، ال أَنه مفرد ، قُِلب المه وأُدغم يف ياء الضمري          )٥(مذكٍر ساملاً 

  ] من املتقارب: [، ويدل على ذلك قوله  كانوا حيلفون بآبائهم حىت نهى الشرع عنه

  )٦(كين وفَديننا باَألِبينا ب                فلَما تبين أصواتنا 

)) نبيهو بتشديد النون ، يقول       )) ت  :ا عرفْ فلم  ا أُبأنن نا     نأصـوات ا بـسماِعِهنن

  ] من الكامل: [كما قال املتنيب ، بكين سروراً 

  )٧(ومن السروِر بكاُء ....     ...........  .......           

                                                 
 وبال نـسبة يف جمـالس        ، ٤٧٢ ،   ٤/٤٦٧ ، وخزانة األدب     ٦٣٥ج السلمي يف معجم ما استعجم ص        ورمالبيت لِ )  1(

، ٣/٣٦ ، وشرح ابن يعـيش       ٢/٢٣٦ابن الشجري    ، وأمايل    ١٣٣ ، وإيضاح الشعر أليب علي ص        ٤٧٦ثعلب ص   
ت يف اإلضافة إىل غريمهـا ،       ده يف اإلضافة إىل الياء كما ر       الم د فهو عند املربد مفرد ر     ))  يِبوأَ ((: والشاهد فيه قوله    

 .  يف البيت مجع أٍب )) يِبأَ (( إنَّ: ومنع أبو علي من هذا ، وقال 
 . ٥/٥٥انظر معجم البلدان )  2(
  .٤/٤٧٠انظر اخلزانة .  ، وهو موضع من أعراض املدينة وينبع ٤٧٦انظر هذه الرواية يف جمالس ثعلب ص )   3(
ـ هـذا أَ  : لى نفسه قال    هذا أبوك فأضاف ع   :  فقال    األب متَّمن أ : الفراء يقول    (( : ٤٧٦يف جمالس ثعلب ص     )  4(  يِب

  . )) ثقيل ، وهو االختيار ـ فاعلم ـ يِبوهذا أَهذا أبوك  :  العرِب قولُالقياس و: قال .  خفيف
 .  والصواب ما أثبتناه)) سامل ((يف األصل )  5(
 ، وخزانـة    ٢١٢، وفرحة األديب ص     ٢/١٩٢ايف  ريالبيت لزياد بن واصل السلمي يف شرح أبيات سيبويه البن الس          )  6(

 ، وحتصيل عني    ١/٣٤٦ ، واخلصائص    ٢/١٧٤ ، واملقتضب    ٣/٤٠٦ ، وبال نسبة يف كتاب سيبويه        ٤/٤٧٤األدب  
 وهو غريب ؛ ألن حق التسليم       )) نيِبأَ (( على    سالمةٍ  مجع )) أٍب ((الشاهد فيه مجع    :  ، قال األعلم     ٥٠٣الذهب ص   

أن يكون يف األمساء األعالم والصفات اجلارية على الفعل كمنيِمِلس  . 
  :البيت بتمامه )   7(

خبت تحىت ِكد تدلَجِللُ حائالً                    ولمنتهى ومن السبكاُءوِرر   
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  بآبائنا ، أي: وقُلْن :  نفديكُم ِبِهم.  

  ] من الرجز: [وأنشد ابن جين 

  )١(وهي تفَدي باَألِبين واخلَالْ 

وإذا وضح أنه جيوز أن يكون جمعاً مل يبق فيه شاهد مبجرد االحتمـال ، ويف     

  ]  من الطويل: [شعر أيب طالب 

  )٢(فُرقِة حر ِمن أَِبين كراِم ِل             أمل تر أَني بعد هم هممته              

 بسكون امليم وآِخره مهموز ، وسكوِنها       )) حمٌء ((:  مخس لغات    )) حٍم ((ويف  

))  حم (( ، و    )) عصا (( مثل   )) حما ((وآخره واو ، و     
 بالواو  )) محوك ((و  ،   )) يٍد ((مثل   )٣(

 ، والثانية   )) يٍد ((إحدامها مثل   :  لغتان   )) هٍن (( ويف. رفعاً ، واأللف نصباً ، والياء جراً        

 فوزنـه   )) فـوك  (( ، إال    )) مدر (( مثل   )) فَعلٌ ((، ووزنُ هذه االمساِء كلِّها       باحلروف

 جييء غالباً يف  )) أفعال ((و  ،   )) أفعال (( ، وِعلَّةُ األوِل جمعه على       )) ثَوب (( مثل   ))فَعل((

،  )٤( بـه أَوىل  /   ب  ١٧٧ / ِح املـصح  إن كان معتلَّها فليس باب    ، و  الصحيح العني 

، والماتها كُلُّهـا      أنه ساكن العِني ، واألصلُ عدم احلركةِ       ))فَوه ((ولذلك قضي على    

 الواِو فيها ؛ ألن بـاب        المه ياء ؛ لتوسطِ    )) ذُو (( فالمه هاء ، و      )) فوك ((واوات إال   

                                                                                                                                           
ـ ت:  ، أي    ولُح ت دت فكِ دِجه فلم ت   وراءَ  شيئاً آخر   يف اجلود أقصى غايته ، وطلبت      نك قد بلغت  إ:       يريد    عـن   عرِج
 .  بكاءً لَالسرور إذا جتاوز غايته حتو     يف الكرم على غاية ، كما أن          فيه ، إذ ليس من شأنك أن تقف        ا انتهيت مه لِ آخِر

 .١/٢٩انظر شرح ديوان املتنيب أليب البقاء العكربي 
 ، واخلزانـة    ١٤/٧)  أىب ( ، واللـسان     ٢/٧٢ ، والتخمري    ١/١١٢ ، وصوابه من احملتسب      )) بالبنني ((يف األصل   )  1(

  . )) يوهي تفد (( مكان ))ى دفَفهو ي ((:  ، ويروى ٤/٤٧٥

 . ٤/٤٧٥ ، واخلزانة ١/١١٢ البيت أليب طالب يف احملتسب ) 2(

 . أ٥٦ وصوابه من غاية احملصل لوحة )) محو (( يف األصل ) 3(

 فإنـه  )) فـوك  ((  بفتح الفاء والعني إال    )) لعفَ ((ن هذه ا ألمساء كلها      اوز و ((:  أ   ٥٦قال يف غاية احملصل لوحة      )   4(

ه ؛ ألن ذلك إمنا يدل يف صحيح         مفردِ  ال يدل على فتح عنيِ     ))أفعال   ((عه على    إذ هو األصل ، ومج     بسكون العني ؛  

 .))  بسكون العني وفتحها)) لعل وفَعفَ ((ما معتلها فيستوي فيه العني ، وأ
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))تيوطَ (( و   )) ش(( و   )) ويت ثَويت ((     من باب أكثر )) ةعنـد     وحنِوه ) ١( )) قُو والعلم ،

  /. أ١٧٨/اهللا تعاىل 

  

ل ،  ل يف درايـة املفـص     ضفَل على املُ   الـمفْضِ (( من كتاب     الثاين )٢(ُءمت اجلز 

ه يف احلادي والعشرين من      من نسخِ  غَِرويتلوه يف أول اجلزء الثالث ذكر التوابع ، وفُ        

  . وأربعني وستمئة ل سنة سبٍعشوا

  .على سيدنا حممد وآله وسالمه) ٣( وصالته احلمد هللا وحده ،

                                                 
)1  (         وسر   ٩ص  احللبيات  املسائل  انظر  .   مما جاءت فيه الواو عيناً والماً      أي أن ما جاءت فيه الواو عيناً والياء الماً أكثر ، 

 . ٢٤٧ ، ٢/٢٤٦ ، وأمايل ابن الشجري ٢/٥٧٨صناعة اإلعراب 

  . )) اجلزؤ ((يف األصل )  2(

 .)) ته وصلو((يف األصل )  3(
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    الفهارس الفنية
   

  . ـ فهرس اآليات القرآنية ١

  . ـ فهرس األحاديث واآلثار ٢

  . ـ فهرس األمثال و األقوال ٣

  . ـ فهرس األساليب والنماذج النحوية واللغوية ٤

  . ـ فهرس اللغة ٥

  .هرس القوايف  ـ ف٦

  . ـ فهرس األعالم ٧

  . ـ فهرس القبائل والفرق والطوائف ٨

  . ـ فهرس البلدان واملواضع و حنوها ٩

  . ـ فهرس الكتب الواردة يف النص ١٠

  . ـ فهرس املصادر و املراجع ١١

  . ـ فهرس املوضوعات ١٢

  .  ـ الفهرس اإلمجايل ١٣
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   :فهرس اآليات القرآنيةـ  ١

                                                 
 
  .بقلب اهلمزة الثانية ألفاً ) آنذرم ( االستشهاد بقراءة  )1(

 .      ياء املتكلم ياء ، وإدغامها يف) هداي (بقلب األلف يف ) هدي( االستشهاد بقراءة )2(

  الصفحة رقمها  اآلية

 ]سورة الفاحتة[

﴿ Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ ﴾...............               ..........................................

  ]سورة البقرة[

﴿ِهملَياٌء عوس مهتذَر١(  آن( ﴾     ....................................................           

   ..............................               ﴾تنِذرهم لَم أَم أَأَنذَرتهم علَيِهم سواٌء﴿ 

﴿ Iωr& öΝßγΡ̄Î) ãΝèδ â™!$yγx¡9$# ﴾              ........................................................    

﴿ zΝ¯=tæuρ tΠyŠ#u™ u™!$oÿôœF{$# $yγ¯=ä. §ΝèO öΝåκyÎztä ﴾  ....................................      

﴿’ÎΤθä↔Î6/Ρr& Ï™!$yϑó™r'Î/ Ï™Iωàσ¯≈yδ ﴾  ...........................................................      

لُونَ﴿يعج أَصمهآذَاِنِهم ِفي اِبع ناِعِق موالص الْم ذَرِت ﴾حو       

﴾يده ِبعن ت٢(﴿ فَم(  .....................................................................  

﴿ 8β#uθtã š⎥÷⎫t/ y7Ï9≡sŒ ﴾     ...............................................................            

﴿$tΒuρ ª!$# @≅Ï≈tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ès? ﴾  .................................................  

﴿ uθèδuρ ‘,ysø9$# $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 öΝßγyètΒ  ﴾               ............................................

﴿ öΝåκ¨Ξy‰ÉftGs9uρ š⇑tômr& Ä¨$Ψ̈9$# 4’n?tã ;ο4θuŠym ﴾  ............................      

﴿ $tΒuρ txŸ2 ß⎯≈yϑø‹n=ß™ £⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# (#ρãxx.  ﴾              .................

  ................... . ........﴾ اهتدواْ فَقَِد ِبِه آمنتم ما ِبِمثِْل آمنواْ فَِإنْ ﴿

..................................                ﴾ وآتى الْمالَ علَى حبِه ذَِوي الْقُربى ﴿

  

  

٧  

  

٦  

٦  

١٣  
٣١  
٣١  
١٩  
٣٨  

٦٨  
٧٤  

٩١  
٩٦  
١٠٢  
١٣٧  

١٧٧  

  

٤٨٠ ،٣٨٨،  

  

٩٨  
٥٢٨  
١٦  
٥١٦  
٥١٦  

٢٦٨،٢٧١،٢٧٥   

٥٦٢  

 ٤٩٤ ، ٤٩٤  

٤٥٤  

٣٢٣ ، ٣٢٣  

٤٩٩  

٣٧٩  

٥٥١  

٤٨٣ ، ٤٨٣  
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  الصفحة رقمها  اآلية

ــثٌ﴿  ــالَ رفَــــ ــسوقفَــــ   والَ فُــــ

﴾)١(................................................................  

ــصامِ ﴿  ــد الِْخــــ ــو أَلَــــ    ﴾وهــــ

.........................................................................  

﴿  نــص ــات يتربـــــ  ﴾والْمطَلَّقَـــــ
                                         ...................................................................  

﴾ ِهندِبر قأَح نهولَتعوب ﴿  
................................................................  

 ﴿أَلَم رِإلَى ت واْ الَِّذينجرِمن خ اِرِهمِدي مهو  أُلُـوف   ـذَرح

ِت﴾الْمو   ................................................................................................   

﴿ (#θç/Î|³sù çµ÷ΨÏΒ ωÎ) ŠÎ=s%٢( ٌل( öΝßγ÷ΨÏiΒ ﴾  
                                   ....................................................   

﴿ــِه و ــع ِفيــــ ــةٌ ال بيــــ   ﴾ال خلَّــــ
.......................................................................  

﴿ ”Ï%©!$# çµäÜ¬6y‚tFtƒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# z⎯ÏΒ Äb§yϑø9$# ﴾ 
...                          ......................................  

ــداهما )٣( ِإنْ﴿ ــِضلَّ إْحــــــ ﴾  تــــــ
.....................................................................  

  ]آل عمران سورة  [

﴿y‰Îγx© ª!$# …çµΡ̄r& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×¯≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s% 
ÅÝó¡É)ø9$$Î/﴾ ..............................................................................................  

﴿ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9$# ﴾ 
...............................................................................  

﴿ $YγŠ_uρ ’û $u‹÷Ρ‘‰9$#οtzFψ$#uρz⎯Βuρt⎦⎫/§s)ßϑø9$#∩⊆∈∪ãΝk=x6ãƒuρ}¨$Ψ̈9$# 

١٩٧ 

٢٠٤  

٢٢٨  

٢٢٨  

  

٢٤٣  
٢٤٩  

٢٥٤  

٢٧٥  

 ٢٨٢  

  

  

١٨  

٤٥   

٤٥/٤٦ 

١٤٤  

١٥٤  

١٧٥  

١٨٥  

٤٤٤  

٤٦٣  

١٢٣  

١٥  

  

٢٧٥،  ٢٧١  

٣٩٤  

٤٤٤  

٢٢٣  

٤١٧  

  

  

٣٢٤ ، ٣٢٢  

٥١٦  

٢٠١  

٤٥٢  

٢٠٣  

٢٢٥  

٤٨٦  

                                                 
 . االستشهاد بقراءة الرفع  )1(

 .بالرفع ) إال قليلٌ ( االستشهاد بقراءة  )2(

  ). إنْ ( االستشهاد بقراءة محزة بكسر ) 3(
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  الصفحة رقمها  اآلية 

 ]سورة النساء[

 ﴿(#θà)?̈$#uρ ©!$# “Ï%©!$# tβθä9u™!$|¡s? ⎯ÏµÎ/ tΠ%tnö‘F{$#uρ﴾)١( ............................  

﴿ي ِه فَِإن لَّمفَُألم اهوأَب ِرثَهوو لَدو الثُّلُثُ فَِإن / أ١١١/كُن لَّه

سدِه السةٌ فَُألموِإخ كَانَ لَه﴾ 
.......................................................................   
   ........................ .....﴾  ومن يكُِن الشيطَانُ لَه قَِريناً فَساَء قَِريناً ﴿

﴿ ِإالَّ قَِليم لُوهالًا فَعمهن٢( ﴾  م( .................................................  

  ...........................................................  ﴾ وأَرسلْناك ِللناِس رسوالً﴿
﴿#sŒÎ)uρ Λä⎢ŠÍh‹ãm 7π¨ŠÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z⎯|¡ômr'Î/ !$pκ÷]ÏΒ ﴾......................................   

   .................................................  ﴾ومن أَصدق ِمن اللِّه حِديثًا﴿ 

﴿ مهوردص تِصرح وكُمآؤج أَو﴾ ...................................   

﴿ω “ÈθtGó¡o„ tβρß‰Ïè≈s)ø9$# z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# çöxî ’Í<'ρé& Í‘uœØ9$# ﴾ .............   

﴿  yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4©o_ó¡çtø:$# ﴾ ...............................................................  

  ..........  ﴾ اللَِّهوقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياتِِ﴿

﴿ ميثَاقَهقِْضِهم ما نفَِبم﴾   ..........................................................  

..... ﴾ لَهم أُِحلَّت طَيباٍت علَيِهم حرمنا هادواْ الَِّذين من فَِبظُلٍْم﴿

﴿ (#θßγtFΡ$# #Zöyz ö Νà6©9﴾.......................  .............................................  

  ....................   ﴾وِإن من أَهِل الِْكتاِب ِإالَّ لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه﴿ 

   ]سورة املائدة[

  ....................................... . ﴾كُموأَرجِل ِبرؤوِسكُم وامسحواْ﴿ 

﴿  ø−ãøù$$sù $sΨoΨ÷t/š⎥÷⎫t/uρÏΘöθs)ø9$#t⎦⎫)Å¡≈xø9$#﴾.............................   

  

١  

  

١١  

٣٨  

٦٦  

٧٩  

٨٦  

٨٧  

٩٠  

٩٥  

٩٥  

١٤٠  

١٥٥  

١٦٠  

١٧١  

١٩٥  

  

٦  

٢٥  

  

٥٥١  

  

٣٦٤  

١٤٠  

١٧٦ ، ٣٧٥  

٢٩٥  

٢٢٥  

٣٤٣  

٣٣٣  

٤٨٣،)٣(٣٨٧،٣٨٨  

٤٨٤  

٤٤٣  

٣٨١  

٢٦٩  

١٧٩  

٤٠٨  

  

٥٥٣  

٤٨٩  

                                                 
   ) .األرحام (  االستشهاد بقراءة محزة جبر )1(

  . ، وقراءة اجلمهور بالرفع ) إال قليالً (االستشهاد بقراءة النصب )  2(

  ) .غري ( ستشهاد بقراءة اجلر يف  اال)3(



                     قسم التحقيق   - ٥٧٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة رقمها  اآلية

 ﴿اومهِديواْ أَياِرقَةُ فَاقْطَعالسو اِرقالس﴾ ........................................ 

 ﴿نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحي ﴾ .......................................................  

﴿هِمن اللّه ِقمنتفَي ادع نمو﴾.....................  ..................................  

﴿ موـٰذَا ي م)١(هقُهِصد اِدِقنيالص فَعني  ﴾  ..................................  

  ]سورة األنعام [ 

﴿ È≅è% ª!$# ( 7‰‹Íκy− ©Í_øŠt/ öΝä3oΨ÷t/uρ ﴾  ....................................................  

﴿ا فَقُِطعدِم ِبرالْقَو واْ الَِّذينظَلَم دمالْحِللِّه و بر الَِمنيالْع﴾  ......

 ﴿ كاربم اهلْنأَنز ابذَا ِكتهو﴾ ......................................................... 

)٢( ﴾ بينكُم تقَطَّع لَقَد ﴿
.................................... ..............................  

﴿ šÏ9≡x‹Ÿ2uρ š⎥¨⎪y— 9ÏWx6Ï9 š∅ÏiΒ š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9$# Ÿ≅÷Fs% 
öΝÏδÏ‰≈s9÷ρr& öΝèδäτ!$Ÿ2tä© 
﴾)٣( .................................................................................  

﴿(#θä9$s%uρ $tΒ †Îû ÈβθäÜç/ ÍνÉ‹≈yδ ÉΟ≈yè÷ΡF{$# ×π|ÁÏ9%s{ $tΡÍ‘θà2ä%Îk! ﴾ ............  

 ﴿ كاربم اهلْنأَنز ابذَا ِكتهو﴾........................................................   

﴿ ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ﴾ ...... 

.  
  ]سورة األعراف[

﴿ Νx.uρ  ⎯ÏiΒ >πtƒös% $yγ≈uΖõ3n=÷δr& $yδu™!$y∨sù $uΖß™ù't/ $¹G≈u‹t/ ÷ρr& öΝèδ šχθè=Í←!$s% ﴾  

  ﴾الضالَلَةُ علَيِهم حق وفَِريقًا هدى فَِريقًا ﴿
..................................   

﴿$tä3s9ôis9)ççxî﴾

٣٨  

٩٥  

٩٥  

١١٩  

  

١٩  

٤٥  

٩٢  

٩٤  

  

١٣٧  

١٣٩  

١٥٥  

١٦٢  

  

٤  

٣٠  

٥٩  

٨٩  

٢١٧  

٤٨٣  

٤١١  

٥٢٩  

  

٤٨٩  

٢٠٣  

٩٠  

٥٣٤  

  

٥٤٤  

٢٨٧  

٩٠  

٥٦٤  

  

٥٤٧  

٢٠٥  

٤٧٨ ، ٤٥٤  

٤٨٩  

  
                                                 

   . )يوم ( االستشهاد بقراءة النصب يف )  1(

   .بفتح النون  )) بينكُم ((  االستشهاد بقراءة ) 2(

  .  )) شركائهم (( وجر ))أوالدهم  (( ونصِب ))قَتل  (( بضم الزاي ، ورفع ))زين  ((االستشهاد بقراءة ابن عامر ) 3(



                     قسم التحقيق   - ٥٧٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة رقمها  اآلية

﴿كإلَي ظُرأَِرِني أَن بر﴾..............................................................  

  ................................................ ﴾لَيبعثَن علَيِهم ِإلَى يوِم الِْقيامِة﴿

  ]سورة األنفال [ 

   ........................... ﴾نَ أَنَّ غَير ذَاِت الشوكَِة تكُونُ لَكُموتودو﴿

اللَّهم إنْ كانَ هذَا هو الْحق ِمن ِعنِدك فَأَمِطر علَينا ِحجارةً ﴿

  ........... .........................................................................﴾من السماِء 

 ﴿ فَلَ ِمنكُمأَس كْبالرو﴾................................................   
﴿ y7Ï9≡sŒ  χr'Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ #ZÉitóãΒ ºπyϑ÷èÏoΡ $yγyϑyè÷Ρr& 4’n?tã BΘöθs% 4©®Lym (#ρçÉitóãƒ 
$tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/﴾...........................................  ...............................  

﴿t⎦⎪É‹©9$#uρ (#ρuρ#u™ (#ÿρç|ÇtΡ¨ρ ﴾ ...........................................................  

  ]لتوبة سورة ا[ 

﴿ (#θè=çGø%$$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# ﴾ ......................................................  

  .................................................................... ين ﴾﴿ ولَّيتم مدِبِر

   .............................................  ﴾اَألعراب أَشد كُفْرا وِنفَاقًا  ﴿

  ...........................................  ﴾وِمن اَألعراِب من يؤِمن ِباللِّه﴿ 

  ] سورة يونس [

﴿t⎦⎪Ï%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4©o_ó¡çtø:$# ﴾ .........................................................  

 ﴿ z⎯ƒÏ%©!$#uρ (#θç7|¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# â™!#t“y_ ¥πt⁄ÍhŠy™ ..﴾ ..................................  

﴾ كاَءكُمرشكُم وروا أَمِمعفَأَج ﴿ ..................................................  

قَالَ قَد أُِجيبت دعوتكُما فَاستِقيما والَ تتِبعآنِّ سِبيلَ الَِّذين الَ ﴿ 
  ..........................................................................  ﴾يعلَمونَ

﴿ Ÿωöθn=sù ôMtΡ%x. îπtƒös% ôMuΖtΒ#u™ !$yγyèxuΖsù !$pκß]≈yϑƒÎ) ωÎ) tΠöθs% }§çΡθãƒ ﴾ ..........  

١٤٣  

١٦٧  

  

٧  

  

٣٢  

٤٢  

  

٥٣  

٧٤  

  

٥  
٢٥  

٩٧  

٩٩  

  

٢٦  

٢٧  

٧١  

  
٨٩  
٩٨  

١١٤  

٢٣٠  

  

٤٨٣  

  

١٢٢  

٢٣  

  

٣٦٩  

٤٠٦  

  

٣٥٥  

٣٢٢  

٣٦٤  

٣٦٤  

  

٥٥٠  

٥٥٢ ، ٥٥٠ ، ٤٥٤ 

٢٥٧  

  
٣٣٠  
٥٤٦  

  



                     قسم التحقيق   - ٥٧٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

 ]سورة هود[
 ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# $yγ11øgxΧ ﴾ 

..................................................................  
﴿ Ÿω tΛÄŒ$tã tΠöθu‹ø9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& «!$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÏm§‘ ﴾ 

........................  

 ﴿ #x‹≈yδuρ ’Í?÷èt/ $‚̧ø‹x© ﴾ 
...........................................................  

سِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل وال يلْتِفت ِمنكُم أَحد ﴿فَأَ

﴾كأَترإال ام 

...................................................................................  
 ﴾ وما ِهي ِمن  الظَّاِلِمني ِببِعيٍد﴿

..........................................  

﴾اسالن لَه عومجم موي ذَِلك﴿ 
............................................  

﴿Ÿω šχθè%ρä‹tƒ $yγŠÏù šVöθyϑø9$# ωÎ) sπs?öθyϑø9$# 4’n<ρW{$# 
﴾..............  

  ]سورة يوسف [ 

 ﴾يرش١(﴿يا ب(
    

.......................................................................  

ـٰذَا ﴿ ه نع ِرضأَع فسوي﴾ 
...............................................  

ـٰ﴿ ا همرش٢(﴾ذَا ب(..............................................................  

 ﴿$tΒ tβρß‰ç7÷ès? ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ HωÎ) [™!$yϑó™r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ 
﴾.................. 

   

٤١  

٤٣  

٧٢  

  

٨١  

٨٣  

١٠٣  

١٠٧/١٠٨ 

  

١٩  

٢٩  
٣١  
٤٠  

٤٣  

٤٧  

٥١  

٥٨  

٧٦  

    

٢١٦  

٣٦٨،  ٢٢٣  

٤(٢٨٧،٢٨٨،٢٨٨(  

  

٣٧٦  

٣١٨  

٢٣١  

٣٧٨  

  

٥٦٢  

١١٤  
٤٥٠  
٥١٦  
١٢  

١٢٣  

٣٧٩  

٥٠٣  

٥١٩  

  
                                                 

 .     ياء ، وإدغامها يف ياء املتكلم ) هداي (بقلب األلف يف ) هدي(هاد بقراءة  االستش)1(
 .   بالرفع)) بشر((االستشهاد بقراءة )  2(
    .  بالرفع وهي قراءة ابن مسعود))شيخ ((االستشهاد بقراءة ) 3(
    .)) ذي عاِلٍم ((  ابن مسعود االستشهاد بقراءة)4(



                     قسم التحقيق   - ٥٨٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة رقمها  اآلية

﴿ È≅t↔ó™uρ sπtƒös)ø9$# ﴾......................................................................   

  ]الرعدسورة [

﴿ ª!$# äÝÝ¡ö6tƒ s−ø—Îh9$# ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ â‘Ï‰ø)tƒuρ ﴾........................................  

﴿ u™!$y_uρ äοuθ÷zÎ) y#ß™θãƒ (#θè=yzy‰sù Ïµø‹n=tã óΟßγsùtyèsù ﴾............................  

  ]إبراهيم سورة  [

﴿ !$tΒuρ ΟçFΡr&  †ÅÎóÇßϑÎ/ ﴾)١(..........................................................  

  ]احلجر ة سور [        

 

﴿ ωÎ) š‚yŠ$t6Ïã ãΝåκ÷]ÏΒ š⎥⎫ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# ﴾ ...........................................  

 ﴿ ωÎ) Ç⎯tΒ y7yèt7?̈$# z⎯ÏΒ t⎦⎪Íρ$tóø9$#﴾  ...................................................   

﴿ HωÎ) tΑ#u™ >Þθä9 $Ρ̄Î) öΝèδθ’foΨßϑs9 š⎥⎫Ïèyϑô_r& ∩∈®∪ ωÎ) …çµs?r&tøΒ$# ﴾.....  

  ]اإلسراء سورة  [

  ............................................  ﴾وجعلْنا جهنم ِللْكَاِفِرين حِصريا﴿ 

﴿¨≅ä.uρ ?⎯≈|¡ΣÎ) çµ≈oΨøΒt“ø9r& …çνuÈ∝¯≈sÛ ’Îû ⎯ÏµÉ)ãΖãã ﴾......................................   

   ....................... قُرآنَ الفَجِر كَانَ مشهوداً﴾﴿ وقُرآنَ الفَجِر إنَّ

   ﴿È≅è% (#θãã÷Š$# ©!$# Íρr& (#θãã÷Š$# z⎯≈uΗ÷q§9$# $wƒr& $¨Β (#θããô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™F{$# 
4©o_ó¡çtø:$# ﴾....................................................................................   

  ]الكهفرة سو [

﴿ y7Ï9$uΖèδ èπu‹≈s9uθø9$# ¬! Èd,ptø:$# ﴾.............................................................   

  ]مرمي سورة  [

   .....................................................................﴾ واشتعلَ الرأْس شيبا﴿

٨٢ 

  

٢٦  

٥٨  

  

٢٢  

  

٤٠  

٤٢  

٥٩/٦٠ 

  

٨  

١٣  

٧٨  

  

١١٠  

  

٤٤  

  

٤  

  ٥٤٨ ، ٥٤٤  

  

٢٢٣  

٥٠٣  

  

٥٦٤  

  

٣٥٧  

٣٥٧  

٣٥٨  

  

٣١٨  

٤٨٦  

٢٤٢  

  

٤٩١  

  

٢٨٨  

  

٣٥٣ ، ٣٤٣  

  

                                                 
 .   بكسر الياء )) ِبمصِرِخي ((بقراءة االستشهاد )  1(



                     قسم التحقيق   - ٥٨١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة رقمها  اآلية

   ﴾ وسالم علَيِه يوم وِلد ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً﴿

  ...............................................﴾ولَهم ِرزقُهم ِفيها بكْرةً وعِشيا﴿

   .................................................................. ﴿هلْ تعلَم لَه سِمياً ﴾

  ]طه سورة  [ 

﴾ ايصع ِهي ﴿..............................................................................   

   ..............................................﴾موسى ِخيفَةً نفِْسِه يِف أَوجس﴿فَ

﴿ó>ÎôÑ$$sù öΝçλm; $Z)ƒÌsÛ ’Îû Ìóst7ø9$# $T¡t6tƒ ω ß#≈sƒrB %Z.u‘yŠ Ÿωuρ 4©ýøƒrB ﴾  

ـٰه موسى﴾ ـٰهكُم وِإلَ   .................................................... ﴿هذَا إلَ

  ............................................. ﴾الرسوِل أَثَِر من قَبضةً قَبضتفَ﴿ 

﴾ايده عبِن اتفَم﴿ ........................................................................  

  ]األنبياء سورة  [

﴿ öθs9 tβ%x. !$yϑÍκÏù îπoλÎ;#u™ ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xs9 ﴾.........................................   

  

﴿ çµ≈oΨø‹¯gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒös)ø9$# ©ÉL©9$# MtΡ%x. ã≅yϑ÷è¨? y]Í×¯≈t6y‚ø9$# 3 óΟßγΡ̄Î) (#θçΡ%x. 
uΘöθs% &™öθy™ t⎦⎫É)Å¡≈sù﴾ ..............................................................................  

﴿ ˆξà2uρ $oΨ÷s?#u™ $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïãuρ ﴾......................................................   

﴾ باحلَق كُماح بقُلْ ر ﴿ ..............................................................  

  ]احلج سورة   [

  ...................................................................﴾  والْمِقيِمي الصالِة ﴿

  ]املؤمنون سورة  [

﴿  àMç6/Ψs? Ç⎯÷δ‘$!$$Î/ 8ö6Ï¹uρ t⎦⎫Î=Å2EζÏj9 ﴾............................................  

   ..................................................﴾ ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه﴿

١٥ 

٦٢  

 ٦٥  

   

١٨  

٦٧  

٧٧  

٨٨  

٩٦  

١٢٣  

  

٢٢  

  

  

٧٤  

٧٩  

١١٢  

  

٣٥  

  

٢٠  

٢٣  

٣٢٢  

٢٣٣  

  ٨٣  

  

٥٦٢  

٢٨٦  

٣٣١  

٨٢  

٥٦٠  

٥٦٢  

  

٣٦١ ،٢٥٤ ، ٢٥٢  

٣٩٠ ، ٣٨٩  

  

٥٤٦  

٥٥٦  

٩٤  

  

٤٦٧  

  

٣٣٧  

٢٩٣  



                     قسم التحقيق   - ٥٨٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ]النورسورة[

﴿ èπu‹ÏΡ#¨“9$# ’ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρà$Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ sπs($ÏΒ ;οt$ù#y_ ﴾  
﴿ Ÿωuρ È≅s?ù'tƒ (#θä9'ρé& È≅ôÒxø9$# óΟä3ΖÏΒ Ïπyè¡¡9$#uρ ﴾....................   

﴿Îöxî ’Í<'ρé& Ïπt/ö‘M}$# ﴾.....................................................................   

  .......... ............................﴾ يعبدونِني اليشِركُونَ ِبي شيئًا﴿

  ]الفرقانسورة  [

﴿ #YŠ%tæuρ (#yŠθßϑrOuρ |=≈ptõ¾r&uρ Äb¨§9$# $OΡρãè%uρ t⎦÷⎫t/ šÏ9≡sŒ #ZÏVx. ∩⊂∇∪ 
yξà2uρ $uΖö/uŸÑ ã&s! Ÿ≅≈sWøΒF{$#﴾.........................................................  

 ﴿ #sŒÎ)uρ ãΝßγt6sÛ%s{ šχθè=Îγ≈yfø9$# (#θä9$s% $Vϑ≈n=y™ ﴾......................   

  ]النملسورة  [

  ......................................................  ﴾ِمن لَّدنْ حِكيٍم عِليٍم ﴿

﴿ ωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! ﴾)١( .............................................................  

  .................................................. ..........﴿ وكُلٌّ أَتوه داِخِرين﴾

  ]القصص سورة  [

   .........................﴾ فَجاَءته ِإحداهما تمِشي علَى اسِتحياٍء﴿

ـٍٰه غَيِري﴾    .........................................﴿ما عِلمت لَكُم من ِإلَ

  ] العنكبوتسورة [

   .........................ِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة إالّ خمِسين عاماً﴾﴿ فَلَ

﴿ Ÿωuρ (#öθsW÷ès? ’Îû ÇÚö‘F{$# t⎦⎪Ï‰Å¡øãΒ ﴾........................................   

  ..........................................................﴾يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا﴿

   

٢  

٢٢  

٣١  

٥٥  

  

  

٣٨/٣٩  

٦٣  

  

٦  

٢٥  

٨٧  

  

٢٥  

٣٨  

  

١٤  

٣٦  

٥٦  

   

٢١٧  

٤٨٣  

٤٨٣  

٣٣٠  

  

  

٢٠٥  

٥٢٢  

  

٤٣١  

١٦٦  

٤٨٤ ، ٤٠٨  

  

٤٧٩ ، ٣٢٩  

٨٣  

  

٣٥٧ ، ٣٥٦  

٢٩٥  

٣٥  

  

                                                 
 ) .يا ( بتخفيف الالم والوقف على  ﴾ يا اسجدوا &Ÿωr ﴿االستشهاد بقراءة )  1(



                     قسم التحقيق   - ٥٨٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ] الرومسورة[

﴿ ¬! ãøΒF{$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% .⎯ÏΒuρ ß‰÷èt/ ﴾.............................................. .  

  ] سبأ سورة [

﴿ رالطَّيو هعِبي مالُ أَوا ِجبي ﴾ ..............................................  

   ..........................................................﴿بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر﴾

 ﴿!$tΒuρ y7≈oΨù=y™ö‘r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä ¨$Ψ̈=Ïj9﴾..... ...............................  

  ] يس سورة [

   .................................................................﴿وما عِملَته أَيِديِهم﴾

  ] الصافات سورة [

﴿  $tΒuρ !$¨ΖÏΒ ωÎ) …çµs9 ÓΘ$s)tΒ ×Πθè=÷è¨Β  ﴾.........................................   

  ]  ص سورة [

الَ﴿وِحت ينم اٍصن﴾.............................................................     

   ..................﴿ قَالَ لَقَد ظَلَمك ِبسؤاِل نعجِتك إىل ِنعاِجه﴾

  ]  الزمر سورة  [

  .................................................................﴿ يا ِعباِد فَاتقُون ﴾  

ـٰواِت واَألرِض ﴿ مالس فَاِطر مقُِل اللَّه ﴾............................   

﴿ βr& tΑθà)s? Ó§øtΡ 4’tAuô£ys≈tƒ ﴾................................................   

﴿ 4’n?t/ ô‰s% y7ø?u™!%y` ©ÉL≈tƒ#u™ |Mö/¤‹s3sù $pκÍ5 |N÷y9õ3tGó™$#uρ ﴾................   

ويوم الِْقيامِة ترى الَِّذين كَذَبواْ علَى اللَِّه وجوههم ﴿

  ........................................................................................ ﴾مسودةٌ

   

٤  

  

١٠  

٣٣  

٢٨  

  

٣٥  

  

١٦٤  

  

٣  

٢٤  

  

١٦  

٤٦  

٥٦  

٥٩  

  

٦٠  

    

٥٥٦  

  

٤٢  

٤٦٣ ، ٢٤٤  

٢٩٢  

  

٢٢٤  

  

٤٠٨  

  

٤٥٨ ، )١(٤٥٦  

٢٤٤  

  

٩٣  

١٢١  

٣٥١  

٣٥١  

  

٣٢٧  

  

                                                 
 . بكسر التاء ﴾ِت Ÿω ﴿االستشهاد بقراءة )  1(



                     قسم التحقيق   - ٥٨٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ]  غافر سورة [

﴿ šÏ9≡sŒ óΟßγΡ̄r'Î/ MtΡ%x. öΝÍκÏ?ù'¨? Οßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ ﴾.................  

  ]  فصلت سورة [

  

﴿ ماهنيدفَه ودا ثَمأَمو ﴾ ........................................................  

﴿ ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ômr& Zωöθs% ⎯£ϑÏiΒ !%tæyŠ ’n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈|¹ ..﴾......   

﴿ $tΒuρ y7•/u‘ 5Ο≈¯=sàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9 ﴾...................................................   

  ]  الشورى سورة [

   .......................................................ا﴾مثْلُه ئَةٌسي سيئٍَة وجزاُء﴿

  ]  الزخرف سورة [

﴿$uΖ÷èsùu‘uρ öΝåκ|Õ÷èt/ s−öθsù <Ù÷èt/ ;M≈y_u‘yŠ ﴾..................................    

﴿ βÎ)uρ ‘≅à2 y7Ï9≡sŒ $£ϑs9 ßì≈tFtΒ Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ﴾.................. .....  

﴾وه أَم ريا خنتقَالُوا َءأَٰ ِلهو ﴿.................................................   

كبا رنلَيقِْض عِلي اِلكا ما يوادن١(﴾﴿و( ..............................  

  ] الدخان سورة [

﴿Ÿω šχθè%ρä‹tƒ $yγŠÏù šVöθyϑø9$# ωÎ) sπs?öθyϑø9$# 4’n<ρW{$# ﴾..............  

  ] اجلاثية سورة [

﴿É#≈n=ÏG÷z$#uρ  È≅ø‹©9$# Í‘$pκ¨]9$#uρ !$tΒuρ tΑt“Ρr& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø—Íh‘ 
$uŠômr'sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ $pκÌEöθtΒ É#ƒÎóÇn@uρ Ëx≈tƒÌh9$# ×M≈tƒ#u™  ..﴾........   

 هـٰه    ..........................................هواه ﴾﴿أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَ

  ] األحقاف سورة [

  ﴿ وأَصِلح ِلي يف ذُرييت﴾

   

٢٢  

  

١٧  

٣٣  

٤٦  

  

٤٠  

  

٣٢  

٣٥  

٥٨  

١٧٧  

  

٥٦  

  

  

٥  

٢٣  

  
١٥  

   

٢٦٩  

  

٢١٨ ، ٢١٠  

٣٤٣  

٤٥٤  

  

٥٥٢  

  

٥٥٥  

٤٩٤  

٨٣  

١٣٤  

  

٣٧٨  

  

  

٥٤٩  

٨٣  

  
٢٢٤  

  
                                                 

  .﴾ ونادوا ياماِل ﴿ابن مسعود االستشهاد بقراءة )  1(



                     قسم التحقيق   - ٥٨٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ] حممد سورة [ 

   .................................................... ﴾نما يبخلُ عن نفِْسِه فَِإ﴿

﴿ öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $·Βöθs% öΝä.uöxî ﴾ ........................................................  

  ] الفتح سورة [

﴾ اماحلَر ِجداملس لُنخدلَت ﴿........................ ............................  

  ] احلجرات سورة [

﴿ =Ïtä†r& óΟà2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠÅzr& $\GøŠtΒ ﴾...............     

  ] ق سورة  [

   .............................................................. ﴿ وأَدبار السجوِد ﴾

  ] الطورسورة [

الن اربوِم ﴾﴿وإدج...................................................................   

﴿ ÷Πr& öΝçλm; îµ≈s9Î) çöxî «!$# ﴾............................................................   

﴿ (#θè?ù'u‹ù=sù ;]ƒÏ‰pt¿2   Ï&Î#÷WÏiΒ﴾ ........................................................  

  ] النجم سورة [

    ......................................................﴾ قَاب قَوسيِن أَو أَدنى﴿ 

  ] القمر سورة [

﴿ $tΡö¤fsùuρ uÚö‘F{$# $ZΡθã‹ãã ﴾...................................................   

﴿$Ρ̄Î) ¨≅ä. >™ó©x« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ﴾ ................................................  

﴿ ‘≅ä.uρ &™ó©x« çνθè=yèsù ’Îû Ìç/–“9$# ﴾..................................................   

﴾رحِبس ماهنيجإالّ آلَ لُوٍط ن ﴿ ...........................................  

  ] الرمحن سورة [

﴿رخيا جمهِمن لُؤانُ اللُّؤجرالْمو﴾........................................   

   

٣٨  

٣٨  

  

٢٧  

  
١٢  

  
٤٠  

  
٤٩  

٤٣  

٣٤  

  

٩  

  

١٢  

٤٩  

٥٢  

٥٤  

  

٢٢  

   

٧٧  

٤٧٨  

  

٢٢٩  

  
٤٧٩  

  
٢٤٢  

  
٢٤٢  

٤٨٧  

٤٨٧  

  

٤٨٣  

  

٣٤٣  

٢٠٠  

٢١٨ ، ٢٠٠  

٢٣٤  

  

٥٣٩  



                     قسم التحقيق   - ٥٨٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

   

  الصفحة  رقمها  اآلية

﴿نِلمو افخ قَامِه مباِن رتنج﴾ ...........................................  

    ................................................................... ﴾ذَواتا أَفْناٍن﴿ 

  ] الواقعة سورة [

﴿ Λä⎢÷ƒu™tsùr& $¨Β šχθèOãøtrB ∩∉⊂∪ óΟçFΡr&u™ ÿ…çµtΡθããu‘÷“s? ÷Πr& ß⎯øtwΥ 
tβθããÍ‘≡¨“9$# ﴾.................................................................................    

  ] اجملادلة سورة [

  ................................................................ ﴿ ما هن أُمهاِتهم ﴾

  ] املمتحنة سورة [

  ﴾رضاِتي مَءوابِتغا يسِبيِل ِفي ِجهادا خرجتم كُنتم ِإنْ﴿ 

  ] اجلمعة سورة [

﴿ ö≅è% ¨βÎ) |Nöθyϑø9$# “Ï%©!$# šχρ”Ïs? çµ÷ΖÏΒ …çµΡ̄Î*sù öΝà6‹É)≈n=ãΒ ﴾  

  ] الطالق سورة [

﴿ àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £⎯ßγè=y_r& βr& z⎯÷èŸÒtƒ £⎯ßγn=÷Ηxq  ﴾.............   

  ] التحرمي سورة [

   .......................................................﴾فَقَد صغت قُلُوبكُما  ﴿

  ] امللك سورة [

﴿ óΟs9uρr& (#÷ρttƒ ’n<Î) Îö©Ü9$# ôΜßγs%öθsù ;M≈¤¯≈|¹ z⎯ôÒÎ7ø)tƒuρ ﴾ ...............  

  ] املدثر سورة [

﴾كِْثرتسن تنموال ت ﴿ ..............................................................  

 ﴿ِرِضنيعِة مذِْكرِن التع ما لَهفَم﴾  .....................................  

  ] القيامة سورة [

 ﴿ 4’n?t/ t⎦⎪Í‘Ï‰≈s% #’n?tã βr& y“Èhθ|¡Σ …çµtΡ$uΖt/ ﴾ ................................. 

٤٦  

 ٤٨  

  

  

٦٣/٦٤  

  

٢  

  

١  

  

٨  

  

٤  

  

٤  

  

١٩  

  

٦  
٤٩  

  

٤  

٥٢٧  

٤٨٣  

  

  

٢٢٤  

  

٤٥١  

  

٢٧٦  

  

٤٣٧  

  

٤٨٣  

  

٢٨١  

  

٢٠١  

  

٣٢٩  
٢٨٩  

  

٣٣٩  



                     قسم التحقيق   - ٥٨٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  
                                                 

  .﴾ رين يا أيها الكاف﴿االستشهاد بقراءة )  1(

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ] اإلنسان سورة [ 

﴿ ö≅yδ 4’tAr& ’n?tã Ç⎯≈|¡ΣM}$# ×⎦⎫Ïm z⎯ÏiΒ Ì÷δ¤$!$#  ﴾ ..........................  

  ..................................................... ﴿ أما شاِكراً وأَما كَفُوراً﴾

 عذَابا لَهم أَعد والظَّاِلِمني رحمِتِه ِفي يشاُء من يدِخلُ ﴿

  .........................................................................................  ﴾أَِليما

  ] النبأ سورة [

  ................................................. ﴾ِإنَّ يوم الْفَصِل كَانَ ِميقَاتا﴿

  ......................................... ﴾ يعبدونِني اليشِركُونَ ِبي شيئًا﴿

  ] النازعاتسورة [

  ............................................................... أَنا ربكُم اَألعلَى ﴾ ﴿

  ]  الطارق سورة [

﴿ t,Î=äz ⎯ÏΒ &™!$¨Β 9,Ïù#yŠ ﴾.............................................................   

  ] األعلى سورة [

﴿ ËxÎm7y™ zΟó™$# y7În/u‘ ’n?ôãF{$# ﴾ ....................................................  

  ] العلق سورة [

﴿ ù&tø%$# ÉΟó™$$Î/ y7În/u‘ ﴾ .................................................................  

  ] الفيل سورة [

﴿ Ÿ≅y™ö‘r&uρ öΝÍκön=tã #·ösÛ Ÿ≅‹Î/$t/r& ﴾ ...............................................  

  ] الكافرون سورة [

﴿ ö≅è% $pκš‰r'¯≈tƒ šχρãÏ≈x6ø9$# ﴾)١( .............................................  

    

١  

٣  

  

٣١  

  

١٧  

٣٨  

  

٢٤  

  

٦  

  

١  

  

١  

  

٣  

  

١  

   

٢٣٠  

٤١٥  

  

٢٠٥  

  

٢٣٠  

٣٣٠  

  

٨٣  

  

٣٦٨  

  

٥١٦  

  

٢١٦  

  

٥١٤  

  

٧١  



                     قسم التحقيق   - ٥٨٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  

  الصفحة  رقمها  اآلية

  ] املسد سورة [

  ................................................ ﴾ سيصلَى ناراً ذَات لَهٍب  ﴿

  .............................................. ........﴾وامرأَته حمالَةَ احلَطَِب  ﴿

  ............................................... ﴾ يف ِجيِدها حبلٌ ِمن مسٍد ﴿

  

٣  

٤  

٥  

  

١٢٨  

١٢٨  

١٢٨  



                     قسم التحقيق   - ٥٨٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  :ـ فهرس األحاديث واآلثار ٢

  ٥٠٢ ، ٥٠٠......................   ............... أحاسنكم أخالقاً ، املوطؤون أكنافاً ، الذين يألَفون ويؤلَفون

 ٤٢٨......................................................................................................................................   أقْضاكُم علي  

كم اَألرنبأحد حِذفوأَنْ ي اي١٧٠.......................................................................    ..........................  إي  

متلَسِر إالّ جص٤٠٦..............................................................................................................      باإليواِء والن  

  ٥٦٣.....................................................................................................................      قَفَيبايعت واللُّج على 

٣٢٤...................... .............................................................................................. بل آكُلُ كما يأكُلُ العبيد  

  ٤٠٦.......................................................................................     عزمت عليك لَما ضربت كاتبك سوطاً

ِهشيِف وأنا ده بالسِربوِت فأضالص وحن تيو٣٣٠.........................................   .............................. فأَه  

  ١٣٤.......................................................................................................    ما أَشغلَ أهلَ الناِر عن الترخيِم

  ٤٩٩.......................................................................   ..  ِبوجِهه شين يمُأل األرض عدالً ِمن ولدي رجلٌ

ـٰه غَيرك   ٤٢١...................................................................................................................................     وال إل

  ٤٢١...................................................................................................................................   .  وجهت وجِهي

قنالع ٥٦٢......................................   ......................................................................................................  يسري  
  



                     قسم التحقيق   - ٥٩٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  :واألقوال  ـ فهرس األمثال ٣

  ٤٢٣..............................................................................................................      اتسع اخلرق على الراقِع

رالَ الظُّهز اليوِم وقَد ٢٤٧  ..................................................................................................... ؟ أسائر  

  ٢٥٥ ، ١١٨ ..... ................................................................................................................................  أَصِبح لَيلُ

  ٥٤٦   .................................................................................................................    أطب من ابِن ِحذْيم

  ١١٨ .......................................................   ..............................................................................  أَطِْرق كَرا

  ١٨١.........................................................................................................................     أِطري فإنِك ناِعلَةٌ

وق١١٨ ، ٢٩ ..............................................................................................................    ........................  افتِد خمن  

  ٥٤٦   .......  ...........................................................................................................  أفلس من ابِن املذلَِّق

  ٥٦٣  ....................................................................................................................   التقت حلْْقَتا الِبطَاِن  

  ١     .............................................................. ...........................................................  اللَّهم ضبعاً وذئباً

  أهِل ِجلْدِتك أشعر ت٥٠٤ ، ٥٠٣.......................................................................................................   أَن  

  ١٧٩............................................................................................................     ................  انتِه أَمراً قاِصداً

  ٤٢٨  ..........................................................................................إنْ تِهلك قريش فال قريش بعد اليوم 

  ١٧٥ ، ١٧٤  ......................................................................................................................     ك واللَّيلَ أَهلَ

  ٤٨٤    ........................  .......................................................................  بعض الشر أَهونُ من بعٍض

  ٢  ......................................................................................................................................     بلى وجاذاً

  ٥١٨  .....................................................................  ..........................................  تأبى ذلك بنات أَلْبِبي

  ٣٨٠   ....................................................................................................  حاشى الشيطانَ وأَبا اَألصبِغ

 راً لَكيخ كبس١٨٠............................................................................................................     ..............ح    

  ٤١٣...     ...........................................................................................................  حسبك ِمن شر سماعه

  ٨١  .............................................................................................................................      خٍري عافاك اهللا

  ١٨٨  ....................................................................................  شهر ثَرى ، وشهر ترى ، وشهر مرعى

  ٢...................................................................................................................................         الصبيانَ بأيب



                     قسم التحقيق   - ٥٩١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

ه ، فَخحاطَ بالكُلِّ ِمنأَنْ ي ِمن أكثر الِعلْم ضع٤٨٥   ............................................................... ِذ الب  

  ٣١٥................................................................................................................          فالنٌ جحيش وحِده 

  ٣١٥...................................................................................................................              فالنٌ عيير وحِده 

  ٣١٥................       ..................................................................................................... فالنٌ نسيج وحِده 

  ٤٢٨  ...............................................................................................................   قَضيةٌ وال أبا حسٍن هلا

 رةَ حميتيٍء وال ش١٧٨    ........................................................     ..............................................كُلَّ ش  

  ١٧٨..............................................................................................................................       ِكلَيِهما وتمراً

  ٢٣٩ ................................................................................................................  ............  كما تِدين تدانُ

  ٤٢٨.      .......................................................................................................................لكلِّ فرعوٍن موسى 

  ٤٥٣    .............................................................................................................    يب إال املسكليس الطِّ

  رإال ما ض فَعوما ن ، قَصإال ما ن ٣٦٩ .........................      ...................................................ما زاد  

 يفوالس كأْس١٦٩   .....................................................................................................................  ماِز ر  

   ٥٥٠    ،٥٤٨ ............................................   ..............................ما كُلُّ سوداَء مترةً وال بيضاَء شحمةً

بتأَع نِسيئاً م٤٥٣    ......................................................................................................................    مام  

  ٤٨٢   ........................................................................................ .........من رضي بالدوِن فهو املَغبونُ  

اهنيتالشاِمي يتمجم١٠٦     .......................................................................................................    وا ج  

اَءكرولَك عس١٨٠........................................................................................................................         أَو  
  



                     قسم التحقيق   - ٥٩٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  : ـ فهرس األساليب والنماذج النحوية واللغوية ٤

  ) أ (

         ٤١٤                            ائتين ِبدابٍة ولو ِحماراً                            

  ٢٣٣آتيك اليوم غُدوةً وبكْرةً                                                     

 ٢١١آِخلوانَ أُِكلَ عليه اللَّحم ؟                                                   

 ٢١١                                       آلسوطَ ضِرب به زيد ؟              

 ٢٤٨آليوم ِسرت فيه ؟                                                            

 ٥١٣آمن فالنٌ فالناً                                                               

 ٢٩٨                                 أتى عدواً                                   

 ٣٣٣أَتيتك وقَد وِلي اَألمر عبد املَِلِك                                            

                               جالس وحيث زيد ، زيد حيثُ جلس ٥٣٢اجلس 

 ٥٣٥                         اذهبا بذي تسلَمان                                 

                                                            لَمسبذي ت ٥٣٥اذهب  

 ٥٣٥اذهبوا بذي تسلَمون                                                       

 ٢٥٥                استوى املاُء واخلَشبةَ                                         

 ٣٣٧اشتريت الفَرس ِبسرِجه وِلجاِمه                                             

 ٣٤٣اشتعلَ البيت ناراً                                                            

                                             وزيد تأَن ِرب٢٦٠             اض 

 ٢٩٥اضِرب ضارباً                                                                

 ٢٦٠اضِرب وزيداً                                                                

 ٥٦٣      اضِربنانْْ زيداً                                                          

 ٣٤١اضطَرم البيت ناراً                                                           

                                                             كهج٥٠٨اغِْن عين و 

                                      األسد ٤٠٠ ، ١٨٤ ، ١٦٨ ، ١١٨األسد 



                     قسم التحقيق   - ٥٩٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٤٦٥ةُ األثواِب                                                              الثالث

                                                                اِجلدار ١٨٤اِجلدار 

 ٤٨٠احلركةُ غري السكوِن                                                         

 ١٢٧حلَِميد                                                             احلمد ِهللا ا

 ٢٠٣احلمد ِهللا رب العاملني ، وصلَّى اُهللا على حممٍد وآِله أمجعني                  

 ٤٦٥اخلمسةُ الدراهِم                                                             

 ٢٤٢م اجلمعِة                                                       الذي ِسرته يو

 ٢٠٧السمن منوانٌ بدرِهم                                                         

 ٤٨١الصادق غري الكاذِب                                                        

   ِبيالص ِبي١٨٤                                                             الص 

                                                               الطَّريق ١٨٥الطَّريق 

 ٤٨١العاملُ غري اجلاهِل                                                             

 ٣٦٠تك                                                       القوم إال زيداً إخو

                                                                م١٢٢ ، ١٢٠اللَّه 

 ١٢٣اللَّهم اغِفر لنا أيتها الِعصابةُ                                                  

 ٢١٩ فاغِْفر له ذَنبه                                                     اللَّهم زيداً

 ١٢٧املُلْك ِهللا أَهلَ املُلِْك                                                          

 ٤٩٨الناقص واألشج أَعدال بين مروان                                            

 ٢٤٨ ، ٢٤٣                           يوم ِسرت فيه                           ال

 ٢٤٣اليوم ِسرته                                                                   

 ١٧٤امرأً ونفْسه                                                                   

تورين                                                       انزج رحِبِه ن ٢٤١ِظر  

 ١٧٩انتِه أَمراً قاِصداً                                                               

 ٣٠٠انطَلَق راكباً                                                                  



                     قسم التحقيق   - ٥٩٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٤٢أَبرحت جاراً                                                                

 ٤٨١أبو يوسف ِمثْلُ أيب حنيفةَ                                                   

                                         بالطَّي الناس أتاك ك يومإخوت ٥٢٨أتاك 

 ٢٣٥أتانا بعدما ذهبت عتمةٌ من الليِل                                            

 ٥٢٦أتانا حي زيٍد                                                                

 ٢٩٤أتانا ركضاً                                                                   

انياً                                                                   أَتش٣٠٩ا م 

 ٣٦٢أَتاين القوم خال عبِد اِهللا                                                      

 ٣٣٩  أَتِميِمي مرةً وقَيِسي أُخرى                                                

 ٣٣٨أَتِميِمياً مرةً وقَيسياً أُخرى ؟                                                

 ٤٥٨أَتوين ال يكونُ زيداً                                                          

                                                    كحضو ي٣٢٩       أتى عمر 

                                                     أمري اجاحلَج نمك ز٥٣٠أتيت 

 ٥٢٥أتيتك وحي فالٍن قائم وحي فالنٍة شاهد                                    

 ٥٢٦        أتيتك وحي فُالنٍة شاهدةٌ                                            

                                                             قائم وزيد ك٣٣٥أَتيت 

 ٢٩٧أَتيته ركْضاً ومشياً وعدواً                                                   

 ٣٨١              أَحِسن إىل القوِم ال ِسيما زيٍد                                  

 ١٢٣!                                                                 أَحِسن بزيٍد

                                                                  أخاك ١٨٥أخاك 

                                              بسح رهمالد ٤٨٧ ، ٤٨٤أخذت 

 ٢٩٧أَخذْت عنه سماعاً                                                           

 ٣٣٧أَخذْته ِبِدرهٍم فصاِعداً                                                       

                                            كي وِمنِمن ى اُهللا الكاذبز٤٨٨   أَخ 



                     قسم التحقيق   - ٥٩٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٢١١أزيد أخوك ؟                                                                

 ٢١٣أَزيد ذُِهب به ؟                                                              

 ١٢٣أزيد عندك أم عمرو ؟                                                       

 ٢٠٧داً أنت ضاربه                                                            أزي

 ٢١١أزيداً أنت حمبوس عليه ؟                                                    

  ٢١١أزيداً أنت مكَابر عليه ؟                                                     

يت٢١٢ به ؟                                                             أزيداً مس 

  ٢١٢أزيداً ضربت رجالً يِحبه ؟                                                  

 ٢١٢أزيداً ضربت عمراً وأَخاه ؟                                                 

 ٤٨٥خلشبِة أغلَظُ من أعالها                                              أَسفَلُ ا

 ٢٢٩أَصلَحت الدار وبنيتها                                                       

 ٢١١أَعبد اِهللا ضربته؟                                                             

 ٤٨٠ركةُ غري السكوِن                                                أعجبتين احل

 ٣٤٨أَعجبِني حسنه فَهماً                                                         

                                                                  كاهت٥٦٤أعطي 

 ٥٦٤                                                             أعطيتِكيه     

 ١٢٧أَعوذُ باِهللا من الشيطاِن الرجيِم                                               

 ٢٨٥أَفْرعت يف اجلبِل                                                             

دب اِديلُه ب٣٠٨ا                                                             أَفْع 

                                                    لتا فَعلَم كلَيع ٤٠٦أقسمت 

                                    ه عليكإنعام ركَرت ما وقَديداً ِسيز ٣٨٣أكِْرم 

 ٢٦٩نٌ َألنه جاع                                                         أَكَلَ فُال

 ٢٦٩أكَلَ إلبقِاء مهجِته                                                           

 ٢٣١أكَلْت طعاماً                                                                 



                     قسم التحقيق   - ٥٩٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

امراً                                                            أال طَعم٤١٤ ولو ت 

 ٤٢٤أال ماَء أَشربه                                                                

 ١٢أليس ضربت زيداً                                                             

 ١٢٣فعلُ كذا أَيها الرجلُ                                                أما أنا فأ

                                                      طَِلقنطِلقاً أَنم ا أنت٤١٥أَم 

                                            طَِلقاً انطَلَقْتنم تا أَن٤١٤ ، ٢٦٥أم 

 ٤١٦إما أنت منطِلقاً انطلقت معك                                              

 ٢١٨أما خالداً فال تشِتم أَباه                                                      

 ٢١٩أما زيداً فاضِربه                                                              

 ٢١٨أما زيداً فاقْتلْه                                                                

 ٢١٩أَما زيداً فجدعاً له                                                           

 ٢١٩         أَما عمراً فسقْياً له                                                   

                                          أْكُلُ العبيداِهللا آِكالً كما ي بدا ع٣٢٤أن 

 ٣٢٤أَنا فالنٌ بطَالً شجاعاً وكَِرمياً جواداً                                         

                              كإيلَّ شكرت ين وأحسنت٤١٧           إنْ أكرمت 

 ٥٤أنت الذي فعلت كذا                                                         

                                                                     ١٢أنِت طالق 

                                                       كم درهم٥٤أنتم كُلُّكم بين 

                                                        هم درهم٥٤أنتم كُلُّكم بين 

 ٢٣٧أنت ِمني مكانَ أَيب                                                         

 ١٩٨أَهنت زيداً بإهانِتك أخاه ، وأكرمته بإكراِمك أخاه                        

هم ؟                 أيهما ؟ ، وأَيك ؟ وأَيجاِل عندالر لني ؟ ، وأيج٤٨٨ الر 

  ٤٩٠أي الرجلني قام ؟ وأي الرجاِل خرج ؟                                     

 ٤٩٠أَي رجلني قاما ؟ و  أي رجاٍل جاءوا ؟                                    



                     قسم التحقيق   - ٥٩٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

نم أَفضلُ ؟                                                       أي ٤٨٨ رأيت 

                                                                   اً ضربت٤٩١أَي 

 ١١٤أيتها املرأةُ                                                                    

 ١٢٣ ، ١١٤لُ                                                          أيها الرج

                                                                   جمها الن١١٥أي 

                                                                  ههم ضربت٤٧٠أي 

 ٢٤٨طلق فيه عبد اهللا ؟                                             أيوم اجلمعِة ين

 ٤٨٩ ، ٤٨٨أَيي وأَيك كان شراً فأخزاه اُهللا                                     

 ٢١٤إذا عبد اِهللا تلقاه فأَكِْرمه                                                     

رحِل الليِل                                           إنَّ السلك من أَو ٢٣٣ خري 

                                                       كُلُّهم ذاهب ١٨٩إنَّ القوم 

 ٤٦إنَّ أَمسك قد مضى                                                            

أَكْر ك                                                    إنْ أَنتمتين أَكْرت٢٦٥م 

                                                           ا زيداً مصاب َّ٤٣٦إن 

 ١٨٣إنْ تأِْتِني فأَهلَ اللَّيِل والنهاِر                                                  

 ٢٢٠يداً تره تضِربه                                                           إنْ ز

   ٤٣٦إنَّ فيها زيداً قائماً                                                           

 ٢٤٨إنْ يوم اجلمعِة ِسرت فيه ِسرت فيه                                          

 ١٢٥معشر الصعاليِك ال قُوةَ ِبنا على املروءِة                                  إنا 

 ١٢٥إنا معشر العرِب نفعلُ كذا                                                  

 ١٩٨إمنا أعطيت زيداً                                                             

 اك٢٨من األسِد                                                               إي 

                                                                 دواَألس اك١٦٨إي 

                                                           روالش اي١٧٠ ، ٢٨إي  



                     قسم التحقيق   - ٥٩٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ) ب (

عٍد                                                               بايداً ِبيه ي٣١٠ت 

 ٢٣٣بأَعلَى السحِر                                                                

 ٤٩١بأي مررت ؟                                                               

 ِم اِهللا                                                               بدأت٢٧٠ِبس 

 ١٩٨ِبشراً ضربت غُالمه                                                          

 ٣١٠ ، ٣٠٨                         ِبعت الشاَء شاةً وِدرمهاً                    

 ١٢٧ نرجو الفضلَ                                                        ِبك اَهللا

 ٨١بكم درهٍم اشتريت ثوبك                                                   

 ٤٦٧نٍد اجلائلِة الوشاِح                                                          

 ٣١١باباً باباً                                                     بينت له ِحسابه 

  ) ت (

 ١٧٤تركْتك وما تزاولُ                                                           

  ٣٤٢تصبب عرقاً                                                                 

و ريغناً                                                           تسهاً وح٣٠٠ج 

 ٣٤٢تفَقَّأَ شحماً                                                                  

  ) ث (

 ٣٠٤       ثَمرةُ نخلَيت بسراً أَطْيب ِمنها رطَباً                                    

  ) ج (

 ٣٣٣ِجئْت أَمِشي وما أَدِري أَين أَضع ِرجلي                                     

 ٢٧٣ِجئت جلوساً                                                                

                                                   إذْ جاَء زيد ٥٢٩        جئتك 

 ٢٧٤ ، ٢٦٨                              ِجئْتك للسمن واللَّبِن                  



                     قسم التحقيق   - ٥٩٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٣٥جئتك وقد قَعد عمرو                                                       

 ٣٠٧         جاَء البر قَِفيزاِن ، وصاعاِن                                         

 ٣٠٦جاَء البر قَِفيزيِن ِبِدرهم                                                      

 ٣٠٦جاَء البر قفيزين وصاعِني                                                    

 ٢٥٥              جاَء الربد و الطَّياِلسةَ                                          

 ٣٦١ ، ٣٥٥                                جاَء القوم إالّ زيداً                  

 ٣٨٠جاَء القوم حاشى زيٍد                                                       

 ٣٥٩    جاَء القوم غري زيٍد                                                       

                                                      ما زيدال سي ٣٨١جاَء القوم 

 ٢٧٩جاء إخوتك إال واحداً منهم                                                

                                                           ٣٦٥جاَء إال زيداً القوم 

 ٢٨٠َء زيد راكباً                                                               جا

                                                           كَلَّمتال ي ٣٣٠جاَء زيد 

 ٢٨٢جاء زيد ورأَيت عمراً العاِقلَيِن                                               

 ٢٦١جاَء زيد وعمرو                                                             

 ٢٨٢جاَء زيد وقَعد عمرو العاقالن                                               

   ٢٨٢جاَء زيد وقعد عمرو ضاِحكَيِن                                              

 ٣٣٢يد وليس معه أحد                                                    جاَء ز

 ٣٢٩جاَء زيد يمِشي                                                              

 ١٠٠جاء صباح مساَء                                                             

٢٧٧وِم فالٍن                                                   جاَء فالنٌ حالَ قُد 

                                                         درةَ الب٢٥٤جاَء والطَّياِلس 

                                          سنيمِح مائةً وخةُ القَمارِغر ٣٠٦جاَءت 

 ٧٣لداِر                                                          جاءين الذي يف ا



                     قسم التحقيق   - ٦٠٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٦٧جاَءين إخوتك إال زيداً                                                      

 ٣٧٩جاَءين إما زيد وإما عمرو                                                   

 ٣٨٧لى النواِئِب غَير جازٍع                                 جاَءين رجلٌ صبور ع

                                                   لٌ عاِلمج٢٧٩ ، ٢٨٧جاَءين ر 

                                                       أَِبيك رلٌ غَيج٣٨٧جاَءين ر 

  ٣١٤                                                        جاَءين رجلٌ وحده  

 ٤٤جاءين زيد العاقلُ                                                              

                                                         ليس غري ٤٠٨جاءين زيد 

            وهو راكب ٣٢٧                                          جاَءين زيد 

                                                             ٥٦٥جاءين ضارِبي 

 ٤٩٥جاءين ِكال الرجلني                                                        

 ٦٤                         جاءين هذا الرجلُ                                     

                                                            ٤٤جاءين هذا الظريف  

                                                     ِضِهمِبقَِضي مه٣١٦جاءوا قَض 

 ٣١٧                  جاءوا قَضهم بقَِضيِضهم                                   

 ٤٨٤جلْست خلْفاً                                                                

  ) ح (

                                                            راً لَكيخ كبس١٨٠ح 

                                    هموزيداً ِدر كبس٢٥١                     ح 

 ٣٤١حسن زيد ِعلْمه درساً وفصاحةً                                             

 ٢٣٧حصلَ فالنٌ مكانَ فالٍن                                                     

 ٢١٤                حيثُ زيداً تِجده فأَكِْرمه                                    

 ٢٤٨حينئٍذ اآلنَ                                                                   

  



                     قسم التحقيق   - ٦٠١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ) خ (

                                                                   فَكذْ طَر٥٠٦خ 

 ٢٧٤                   خرجت اليوم ملخاصمِتك زيداً أَمِس                     

 ٢٧٤خرجت اليوم ملخاصميت زيداً أمس                                         

 ٢٧٣خرجت قعوداً                                                               

 ٢٣٥      خرجت ِمن ِعنِده                                                      

  ) د (

 ٥١٧داره ذات اليمني                                                             

                                                                البيت ٢٢٩دخلت 

 ٣٢٧دخلت عليه وهو يمِلي احلديثَ                                            

 ٢٣٠دخلت يف الدار                                                              

  ) ذ (

 ٣٠٠ذَهب زيد ظَهراً وصدراً                                                     

 ٣٠٠ذَهب زيد مسِرعاً                                                            

 ٢٣٠بت إىل الشاِم                                                            ذه

                                                                 الشام ٢٢٩ذهبت 

  ) ر (

 ٣٣٦راِشداً مهِدياً ومصاحباً معاناً                                                 

                                                                  ٢٨٦راكباً ِجئْت 

                                                               ٢٨٦راكباً جاَء زيد 

 ١٧١ ، ١٦٩رأسك واحلاِئطَ                                                     

ابنم أً                                                              رأيت٥٨اً وامر 

  ٥٠٩رأيت ذات زيٍد ، وعينه ، وحقيقته ، ونفسه                                



                     قسم التحقيق   - ٦٠٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٤٨٣رأيت ذواِت أَسِورٍة                                                          

جالً رجر ٤٣٩الً                                                           رأيت 

 ٢٧٨رأيت رجالً عاملاً                                                             

 ٣١٤رأَيت رجالً وحده                                                           

 ٥٢                                                             رأيت زيداً زيداً   

                                                      زيداً وهو جالس ٣٢٧رأيت 

 ١١٠رأيت غالمكُم الذي يف الداِر                                                

                  ٤٩٥                                             رأيت ِكال الرجلني           

 ٤٧٠ ، ٥٠                                       رب شاٍة وسخلِتها بدرهٍم     

 ٢٣٥رحت إليه                                                                   

 ٧                                                       رويد زيداً                

  ) ز (

 ٢١٥زيد اضِربه                                                                   

 ٤٥٣زيد األسد فاِرساً                                                            

 ٤٨١عمى                                                زيد البصري غري زيٍد األ

 ٣٠٦زيد اليوم أَحسن من عمٍرو غداً                                             

 ٣٢٣زيد أبوك عطُوفاً                                                             

 ٤٨٥                                             زيد أَسفَلَ من عمٍرو            

 ٤٦٥زيد أفضلُ القوِم                                                             

 ١٢٣زيد أفضلُ أم خالد ؟                                                        

                           رجلٌ عاِلم ٢٧٩                                   زيد 

 ٤٧٨زيد شبيه بعمرٍو                                                             

                                                          ضاحكاً راِكب ٢٨٦زيد 

                                          تبرض ١٩٠ ، ١٨٩               زيد 
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 ٢٠٨زيد ضربته وعمراً                                                            

 ٢٠٦زيد ضربين وعمرو مررت به                                                

 ٣٤٠                    زيد طَيب نفْساً وبلَداً وحسن أباً                       

 ٢٢٦زيد يف الداِر                                                                 

 ٢٥٢زيد قائم وعمرو                                                             

 ٢٧٩         زيد قائماً أخوك                                                    

 ٣٠٦زيد قائماً كعمٍرو قاعداً                                                     

 ٢١٢زيد قَعد عمرو وسكَن خالد يف داِره                                        

  ٢٩٠ زيد كعمٍرو جاِلساً                                                         

 ٢٩١ ، ١١                                   زيد كهنٍد جاِلساً                  

 ٢٠٥زيد لقيت أباه ، وعمراً مررت به                                           

 ٢٠٦زيد لقيت أباه و عمراً                                                       

 ٢٠٦ته وعمرو                                                            زيد لقي

 ٣٠٤زيد متعمماً أَحسن منه متشرِبشاً                                            

                                                                   منطلق ١٩٥زيد 

  ١٠رو أخوك يوم اجلمعِة                                                 زيد وعم

                                                             قائم وعمرو ٥٤٣زيد 

 ٣٠٦زيد يوم اجلمعِة أَحسن منه يوم السبِت                                      

 ٢١٩ر اُهللا عليه العيش                                                     زيداً أم

                                                       هأو ضربت ١٩٥زيداً ضربت 

 ٢١٦ ، ١٩٩ ، ١٩٧ ، ١٩٣زيداً ضربته                                        

ِربأَض ١٩١ه                                                            زيداً لست 

 ١٩١زيداً لَن أضِربه                                                               

  ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧مررت به                                               زيداً
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  ) س (

َألجِل الكَس افَر٢٦٩ِب                                                        س 

 ٢٦٩سافَر ألنه وجد ما يحِملُه                                                    

 ٥١١سحق ِعمامٍة ، وجرد قطيفٍة                                                 

 ٢٥٥                                                          ِسر ياعمرو وزيداً 

 ٢٥٣سرت وزيداً                                                                 

  ٢٣١ِسرنا ذات مرٍة                                                               

 ٢٨٧                                                      سقْياً زيداً              

 ٢٤١ِسري عليه تروحيتني                                                           

 ٢٣٩ِسير عليه دهر طويلٌ                                                         

 ٢٣٣                                             سري عليه سحر من األسحاِر   

                                                         نسح ريعليه س ٢٤٠ِسري 

 ٢٤٠ِسير عليه شديداً وحسناً                                                     

 ٢٣٥ ، ٢٣٤                           ِسير عليه ضحوةٌ من الضحواِت         

 ٢٤٠سري عليه طويلٌ من الدهِر                                                   

 ٢٣٥ِسير عليه غُدوةَ وغدوةُ                                                      

                                     عليه قريب ٢٣٩                         ِسري 

 ٢٤١ِسري عليه مقْدم احلاج وِخالفةُ فالٍن                                          

 ٢٣٤ِسري عليه يوم اجلمعِة بكَراً أو ضحوةً                                        

 ٢٥٥                             ِسيروا والنيلَ                                    

                                                    أمري زيد ٥٣١سيكون هذا يوم 

  ) ش (

                                                        واحلج كأْن١٨٤ ، ١٧٣ش 
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  ) ص (

  ٢٤١                                ِصيد عليه يوماِن                             

  ) ض (

 ٢٩٧ضِحك تبسماً                                                                

 ٢٤٥ضِرب يوم اجلمعِة                                                           

 ٢٨٧                                 ضرباً زيداً                                  

 ١٨٩ضربت القوم كُلَّهم                                                          

 ٤٠٧ضربت إخوتك ليس إالّ                                                     

 ١٩٥ ، ٥                ضربت زيداً                                            

 ١٧٢ضربت زيداً يف الداِر ويف احلُجرِة عمراً                                     

  ٢٨٠ ، ٢٧٩ضربت زيداً قائماً                                                   

 ٢٥٢           ضربت زيداً وعمراً                                               

 ٢٨٠ضربت قائماً زيداً                                                           

                                                     كوضربوين قوم ٤٩٧ضربت 

 ٢٨٠ ضربت يقوم زيداً                                                           

 ٢٧٣ضربته تأديباً                                                                 

 ٢٩٥ضربته ضارباً                                                                 

 ٥٦٤ضربوهو                                                                    

  )ط(

 ٣٨٥ ، ٣٤٢طاب زيد بلَداً وأباً                                                  

 ٣٤١طاب زيد بلَده                                                              

 ٣٤١طاب زيد بلَده هواًء وماًء                                                   

 ٣٤٥ ، ٣٤٢ب زيد نفْساً                                                     طا

                                                              فْساً زيدن ٣٥٢طاب 
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 ٢٥٤طار الطائر والسماَء                                                          

 ٣٤٢ساً                                                                   ِطبت نفْ

  ) ع (

                                                                       ك١٧٥عِذير 

 ٣٠٤عمرو فَِقيهاً أَفْضلُ منه طبيباً                                                

 ١٩٨لقيت أخاه                                                             عمراً 

 ٣٤٤ِعندي راقُود خالًّ                                                           

  ) ف (

 ٢٨٥فَرعت اجلبلَ                                                                 

 لَ اخلِري                                                       فعلتأَج ٢٧١ذلك 

                                                       رخمافةَ الش ذلك لْت٢٧٠فَع 

                                                        كوطَاقَت كدهه جلْت٣١٧فَع 

 ٤٨٣نٌ عاِلم بيد أَنه ال ينتفع به                                                فال

                                          قْطَعِصلُ ويوي ، عنمِطي ويع٢٢٤فالنٌ ي 

 ٥٠٢       فَِهق اإلناُء                                                             

 ٢٨٧يف الدار رجلٌ                                                                

                                                 واحلجرِة عمرو ٥٤٩يف الدار زيد 

 ٢٨٦فيها زيد مِقيماً                                                               

  ) ق (

                                                                   هند ت١٧٣قام 

  ٥قتلت بكراً                                                                     

 ٢٩٧   قَتلْته صبراً                                                                 

 ٢٣٥قد مِضي لذلك ضحوةٌ                                                      

                                                                ماَألِدي تد٢٥٧قَد 
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 ٣٨٣قرأت إالّ يوم اجلمعِة                                                         

 ٣٤٢قَررت عيناً                                                                   

 ٢٦٩قَعد عن احلرِب لِعلَِّة اجلُبِن                                                   

 ٢٧١  قعدت عن احلرِب جبناً                                                    

 ٥٢٢كذا وكذا والسالم                                              : قُلْ لفالٍن 

 ٢٩٥ ، ٢٩٤قُم قائماً                                                             

                                                         ههجو كوأَص ت٣٣٠قُم 

  ) ك (

 ٤٣٦كان ا زيد مصاباً                                                          

 ٥٥٣كان ذلك إٍذ ، وحينئٍذ                                                      

                                                       احلاج مقْد٢٤٠كان ذلك م 

 ٥٢٦وحي فالٍن حاضر                                                كان ذلك 

 ٤٣٦كان فيها زيد مصاباً                                                        

 ٢٩٠كَأَنَّ زيداً متعمماً                                                            

 ١٠رِب األسد                                                   كأنَّ زيداً يوم احل

 ٣١١ ، ٣١٠كُلُّ رجٍل وضيعته                                                  

  ٢٠٨ ، ٥٠كلُّ شاٍة وسخلَِتها بدرهٍم                                            

   بثَو ٍم لَكو٢٨٦                                                        كُلَّ ي 

                                                            إىل ِفي ه فَاهت٣٠٧كَلَّم 

            إىل ِفي ه فُوهت٣٢٧ ، ٣٢٦                                        كَلَّم 

 ٢٩٧هة                                                               كَلَّمته مشافَ

 ٤٣٦ ، ٤٣٥                            كَم ا رجٍل مصاٍب                     

 ٤٣٥كَم ا رجالً مصاباً                                                          

 ٢٦٢ن ثَريٍد؟                                                كَيف أنت وقَصعةٌ م
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  )ل ( 

 ٤٣٤ ، ٤٣٠ال أبا لك                                                           

  ٤٣٥ ال أَبا يوم اجلمعِة لك                                                       

 ٤٣٤ ، ٤٢٨                                          ال أَب لك                

 ٤١٨ال أحد خري منك                                                            

 ٣٩٦ال أحد فيها إال عمراً                                                        

 ٣٩٥                                    ال أحد فيها إال عمرو                   

 ١٤٨ال أَدِر                                                                        

                                                  واحد ـٰه ـٰه لَنا إالّ إل  ٣٩٥ال إل

 ٤٤٩                                ال بأس عليك                                

                                                                لَمس٥٣٦ال بذي ت 

    ٥٣٦ال بذي تسلَمان                                                              

                                    نلَمس٥٣٦                          ال بذي ت 

 ٥٣٦ال بذي تسلَمون                                                             

 ٥٣٦ال بذي تسلَِمني                                                              

 ٤٢٥                   ال بصرةَ لَكُم                                             

  ٤٢٢ال حولَ وال قُوةً                                                             

 ٤٤٨ال حولَ وال قوةَ إال باهللا                                                     

  ٤٢٥                  ال ِرجالَ فيها                                              

 ٤١٨ال رجلَ أفضلُ ِمنك                                                         

 ٤٤ال رجلَ ضارب يف الداِر                                                      

                        ٤١٩،  ٤٧                               ال رجلَ ظريف 

 ٤٣٧ال رجلَ ظريف عندك                                                       

 ٤٣٨ال رجلَ ظريف فيها                                                         
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 ٤٤٠ال رجلَ ظريف كرمي يف الدار                                               

 ٤٣٨ فيها ، أو ظريف                                             ال رجلَ ظريفاً

 ٤٤٧ ، ٤١٩                                  ال رجلَ يف الداِر                  

 ٤٢٥ال رجلَني يف الدار                                                           

 ٤٤٣و                                                   ال زيد يف الداِر وال عمر

 ٤٤٥ال زيد فيها وال عمرو                                                       

                                                               عليك الم٤٤٦ال س 

                       ٤٤٩                                        ال شيَء عليك 

 ٤٢٩ال ضاربِين يف الدار                                                          

                                                                     ليك٤٤٩ال ع 

                         لك والالعباس ٤٤٣                              ال غالم 

 ٤٣٠ال غالمي لك                                                                

 ٤٣٦ال غالمني ظريفني لك                                                       

 ٤٣٠ ، ٤٢٨                     ال غُالمِني لك                                   

 ٤٤٥ال فيها رجلٌ وال امرأةٌ                                                       

 ٤٤٠ال ماَء ماًء بارداً                                                              

   ٤٣٠      ال ناصِري لك                                                         

 ٤٢٩  ، ٤٢٨ال ناصِرين لك                                                     

 ٤٤٥ال نولُك أَنْ تفْعلَ كَذَا                                                       

 ٤٣٥  ال يدي ا لك                                                            

                                                              ِن ِبها لَكيد٤٣٥ال ي 

 ٣٩٥الأحد فيها إال عمرو                                                        

 ٤٣٩الرجلَ ظريف طويلٌ                                                        

لَ يف الداِر                                                              الر٣٨١ج  
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 ٤٣٩الماَء ماًء بارداً أَشربه                                                        

                                                       اِكباً راِجعراً رملَّ ع٢٩٠لَع 

 ٢٠١لقيت القوم حتى عبد اِهللا لقيته                                              

 ٢٠٩لقيت زيداً وأما عمرو فقد مررت به                                        

 ٢٠٩لقيت زيداً وإذا عبد اِهللا يضِربه عمرو                                       

 ٢٠١يت عبد اِهللا وزيداً مررت به                                               لق

 ٥١٥لقيته ذات مرٍة                                                               

 ٢٨١لقيته راِكبيِن                                                                 

 ٣٢٨يته عليه جبةُ وشٍي                                                         لَِق

 ٢٨٥لقيته فاِرعاً مفِْرعاً                                                            

 ٢٩٧   لَِقيته فُجاَءةً                                                               

                                                               ذْ قريبه م٢٣٩لقيت 

 ٢٨٥لقيته مصِعداً منحِدراً                                                        

 ٢٨٣         لَِقيته مصِعداً ومنحِدراً                                              

                                                           قاِدم ه واجليش٣٣٥لقيت 

  ٣٤٨ ، ٢٦٢ِهللا دره فَاِرساً                                                       

 ١٤٨         مل أُبلْ                                                               

                                                                        ك١٤٨مل ي 

 ٨٦له عندي ثُلْثٌ وربع درهٍم                                                    

 ٣٩٤له عندي مئةٌ إالّ درمهاِن                                                     

 ١٠ليت زيداً يوم اجلمعِة غُالمك                                                  

 ٢٩١ ، ٢٩٠لَيتِني صِحيحاً راجع إىل أَهِلي                                      

 ٣٩٦ليس زيد بشيٍء إال شيئاً ال يعبأُ به                                           

 ٣٩٦ليس زيد شيئاً إال شيئاً ال يعبأُ ِبه                                            
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  )م ( 

 ٤٠٢ما أتاين أحد إالّ زيد إالّ عمرو                                              

 ٤٠١ما أتاين أحد إال زيداً إال عمرو                                              

 ٤٠٠ما أتاِني إالّ زيد إال عمراً ، وإالّ زيداً إالّ عمرو                             

                                               إال بشر ٤٠٢ما أتاين إال عمراً أحد 

                                              ٤٠٢ما أتاين إال عمراً إال ِبشراً أحد 

 ١٢٣ما أَدري أَفَعلَ أم مل يفعلْ                                                    

 ٢٦٢ما أَنت وعبد اِهللا ؟                                                          

 ٢٦٥ما أَنت وعبد اِهللا؟                                                           

 ٢٦٥ما أنت وما عبداهللا ؟                                                        

 ٤٠٣ما جاء زيد إالّ راكباً                                                        

 ٣٦٧ما جاَءين أحد إال محاراً                                                      

 ٤٠٣ءين أحد إال راكب                                                    ما جا

 ٢٦٠ما جاَءين أَحد إال زيد وإال زيداً                                             

                                             إال زيداً وإال زيد ٣٧٤ما جاَءين أحد  

 ما جاءين أحد                                                       ٤٠٣إال قائم 

 ٣٩٣ ، ٣٨٥                             ما جاَءين أَحد غريُ زيٍد                

                                                     دأَح ٣٦٤ما جاءين إال أخاك 

      ٣٨٣                                                      ما جاَءين إال زيد 

                                                     دأَح أبيك ر٣٨٥ما جاَءين غَي 

 ٤٥٤ما جاءين من أَحٍد                                                           

 ٣٩٥                                              ما جاءين من أحٍد إال عبد اهللا 

 ٣٩٣ما رأيت أحداً غري زيٍد                                                      

 ٤٠٣ما رأيت أحداً منهم إال أبوه قائم                                            
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                     كرسأحداً ي ٤٠٤                                   ما رأيت 

 ٣٨٣ما رأيت إال زيداً                                                            

 ٣٩٥ما رأيت من أحٍد إال زيداً                                                   

 ٢٥٠                          ما زلت أسري والنيلَ                               

 ٢٥٠ما ِزلت وزيداً حىت فَعلَ                                                     

 ٩ما زيد أخاك يوم اجلمعِة                                                        

 ٣٩٧                    ما زيد إال شيٌء ال يعبأُ به                               

 ٤٥٣ما زيد مبنطلٍق                                                                

 ٢١٤ما زيداً ضربته                                                               

                      تمهشأْنُ عبِداِهللا وأَِخيه وأخاه ي٢٦١                   ما ش 

                                                           ر٢٦١ما شأنُ قيٍس والب 

 ٢٦١ما شأْنُ قَيٍس والبر والبر يسِرقْه                                              

 ٢٥٨                       ما شأْنك وعمراً ؟                                    

 ٢٥٣ما صنعت وزيداً                                                             

 ٢٥٣ما صنعت وصاحبت زيداً                                                   

 ٣٧٤                 ما ضربتك إال َألنك شتمتِني                               

                                                إياي ِمكتِر شيِلغ كتبر٣٧٤ما ض 

                                                   زيٍد وعمرٍو قائم ٥٥٣ما غالم 

                                   كذا إال زيد لَ القوم٣٩٠                 ما فَع 

 ٣٤٤ما يف السماء موِضع كف سحاباً                                           

 ٣٩٧ما كان زيد شيئاً إال شيئاً ال يعبأُ به                                         

 ٥٥٣ما ِمثلُ أخيك وال أبيك يقوالن ذلك                                      

 ٥٥١ما ِمثْْلُ عبِداِهللا يقولُ ذاك وال أَخيه                                          

 ٣٨٣ما مررت إال بزيٍد                                                           



                     قسم التحقيق   - ٦١٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٤٠٣ما مررت بأحٍد إالّ زيد خري منه                                             

 ٣٩٨مررت بأحٍد إالّ عمٍرو خٍري من زيٍد                                      ما 

 ٣٩٣ما مررت بأحٍد غِري زيٍد                                                     

  ٣٩٨ماأتاين أحد إال أبوك خري من زيٍد                                           

 ٣٧٥                                                             مالزيٍد وعمرٍو ؟

 ٣٧٥ ، ٢٥٨                                  مالَك وزيداً ؟                    

                                                           ٣٦٥مايل إال أبوك أحد 

             أحد ٣٦٥                                               مايل إال زيد 

 ٣٣٧مأجوراً مبروراً                                                               

 ٣٣٧متعرضاً ِلعنٍن مل يعِنه                                                         

 ٢٩١ ، ١١                                             حممد كبكٍْر يوم اجلمعة  

 ١١٠مذُ اليوِم                                                                      

 ١٨٢مرحباً وأَهالً وسهالً                                                         

 ٥٨                                                  مررت بابِنٍم وامِرٍئ          

 ٣١٥مررت بالقوِم ثَالثَتهم                                                        

 ٤٧٩مررت بامرأٍة كَفَتك من امرأٍة  و همتك من امرأٍة                          

 ٥٣٦                                       مررت بذاِت قالت كذا              

 ٣٠١مررت برجٍل أَسٍد                                                           

 ٤٧٩مررت برجٍل حسِبك ِمن رجٍل                                             

 ٤٦٤                           مررت برجٍل حسِن الوجِه                        

                                                         اكبرجٍل ِسو ٢٣٧مررت 

 ٤١٠مررت برجٍل عاٍمل أَبوه                                                      

                                            ِركبرجٍل غَي ٢٣٧              مررت 

 ٤٦٢مررت برجٍل قاتِل عبٍد غداً                                                  



                     قسم التحقيق   - ٦١٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ٤٧٩مررت برجٍل كَفَاك ِمن رجٍل ، وهمك من رجٍل                           

 ٤٧٩مررت برجٍل كَفِْيك من رجٍل ، وهمك من رجٍل                          

                           ِهكوِشب ، ِركوغَي ، برجٍل ِمثِْلك ٤٧٩ ، ٤٧٨مررت 

 ٢٦١مررت برجٍل من الكراِم                                                     

 ٣١٤مررت ِبرجٍل وحده                                                         

 ٤٦٧يٍد احلَسِن الوجِه                                                   مررت بز

 ١٢٧مررت بزيٍد الفاسق اخلبيثَ                                                  

 ٧١مررت بزيٍد يف الداِر الكرِمي                                                   

 ١٢٩اً                                                           مررت بزيٍد وعمر

 ٢٦١مررت بزيٍد وعمٍرو                                                          

 ٤٦٠مررت بزيٍد وغالِم بكٍْر                                                      

 ١١١ بظَهِرهو قَبلُ                                       مررت ِبظَهِرِهي قَبلُ  أو

 ٣٠١مررت بقاٍع عرفٍَج                                                           

  ٥٥٣ ، ٤٩٢مررت ِبكُلٍّ قائماً                                                   

 ٤٩٥                                           مررت بِكال الرجلني            

                                                  والبائس به املسكني ١٢٨مررت 

 ٥١٥مررت به ذات يوٍم                                                          

 ٣١٣ ، ٣١٢                  مررت به وحده                                  

                                                     اَء الغفريم اجلم ترر٣١٧م 

 ٤٨٦مررت م كُالًّ                                                              

 ٢٩٢                       مررت قاِئمةً نٍد                                     

 ٢٩٨مشى هرولَةً                                                                  

 ٣٨٥مشيت ِحيناً وزماناً                                                          

 ١٨١                        من أنت زيداً                                        



                     قسم التحقيق   - ٦١٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ١١٥من ال يزالُ محِسناً أَحِسن إيلّ                                               

  )ن ( 

 ١٢٦حنن العرب أَقْرى الناِس للضيِف                                             

 ١٢٥                              حنن آلَ فُالٍن كرماُء                           

                                                   ها القوملُ كذا أَيفْعن نح١٢٣ن 

                                                                   وت القومد١٣ن 

                    اَألمري دقَع وقَد لْتز٣٣٣                                    ن 

 ٤٠٥نشدت الضالّة  وأَنشدتها                                                    

                                                       اَهللا إالّ فعلت كتدش٤٠٦ن 

              باِهللا إالّ فَعلت كتدش٤٠٤                                         ن 

 ٢٢٩نصحته و نصحت له                                                        

 ٤٤٥نولُك أَنْ تفْعلَ كذا                                                          

  )هـ ( 

 ٤٧٥                                         هؤالء ضوارب زيداً                

                                                                ووامر م٥٨هذا ابن 

 ٤٩٧هذا الزيد أشرف من ذاك الزيِد                                              

                            رح٢٣٣                                      هذا الس 

 ٥١٤هذا الضارب الرجِل                                                         

 ٣٠٦ ، ٣٠٠هذا بسراً أَطْيب من رطَباً                                           

                               ِديع تيم ٨٩                              هذا تيم 

                                                            اِمضح لْو٣١١هذا ح 

 ٥٢٥هذا حي زيٍد                                                                 

 ٣٠٢                             هذا رجلٌ خير ِمنه امرأَةٌ                        

 ٢٣٦هذا رجلٌ سواَءك                                                            



                     قسم التحقيق   - ٦١٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٢٨٣                      هذا رجلٌ مع عبِداِهللا قاِئمِني                            

 ٢٨٢                             هذا زيد وذَاك عمرو العاِقالِن                   

                                       ه الكتابقرأت ٢٤٥                 هذا يوم 

  ٦١هذا زيد ابن أخينا و هند ابنةُ عمنا                                            

 ٦١                         هذا زيد بن عمٍرو  و هند ابنةُ عاصٍم                

 ٣٢٠هذا زيد جالساً                                                              

 ٢٠٧هذا ضارب زيٍد غداً وعمراً                                                 

 ٢٠٧            هذا ضارب عبد اهللا وزيد يمر به                                

                                                   سه ِدبِمن بلٌ أَطْيس٣٠٢هذا ع 

 ٣٠٥هذا قائماً أَيب                                                                

                                                   اِتكمع١٧٧         هذا وال ز 

 ٣٠١هذه األرض داراً أحسن منها حديقةً                                        

 ٣٠٠هذه جاِريتك منطَِلقةً                                                        

 ٣٠٠   هذه جبتك خزاً                                                          

 ٦٢هذه هند بنت عبِد اِهللا                                                        

 ٢٤٨هالّ يوم اجلمعِة سرت فيه                                                   

                                                                          لُم١٢٢ه 

 ٤٩٦مها أفضلُ رجلني                                                            

 ٤٩٦هم أفضلُ رجاٍل                                                             

 ٣٢٣هو احلق بيناً                                                                 

 ٤٩٥جلني ، وأفضلُ القوِم ، وأفضلُكما ، وأفضلُكم               هو أفضلُ الر

 ٥٠٥هو أفضلُ الناِس                                                              

 ٤٩٦هو أفضلُ رجٍل                                                              

  ٤٨٨                                          هو بيين وبينك                    



                     قسم التحقيق   - ٦١٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٢٣هو زيد معروفاً                                                              

                                                         كدعو هو ب لَك٢٧هو قَب 

  )و ( 

                        ١٠٦                                        وا اثنا عشراه 

 ١١٠وا اضِربيه                                                                    

 ١١٢وا انقطاع ظَهِري                                                            

 ١٠٩                                  وا أَبا زيداه                                

                                                                 اهرما ع١٠٩وا أب 

 ١٠٩ ، ١٠٥وا أمري املؤمنيناه                                                     

 ٢٢                                وا ثالثةً وثالثيناه                               

                                                                    ذاِميه١٠٩وا ح 

                                                                    جاله١٠٨وا ر  

                                                ١٠٤ ، ٣٥                وا زيد 

 ١٠٩ ، ١٠٤ ، ٣٥ ، ٣٤وا زيداه                                               

 ٣٥وا زيِدي                                                                       

                                                           اهِديي١١١          وا ز 

                                                                     اهبر١١٠وا ض           

                                                                    وهبر١١٠وا ض 

                                               اهمهر١١٠                   وا ظَه 

                                                                 وهمهر١١٠وا ظَه 

                                                          وههر١١١ ، ١١٠وا ظَه 

                                                     رِهيه١١١              وا ظَه 

 ١٠٩ ، ١٠٨وا عبد املطَِّلباه                                                      

                                                                وهكُم١١٠واغالم 



                     قسم التحقيق   - ٦١٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

                                                           ِكيه١١٠       وا غالم     

                                                                  وهه١١٠وا غالم 

                                                                    ي١١٣وا غالم 

                                                             اهي١١٣      وا غالم 

 ١١٢وا غُالِميه                                                                    

                                                                     ١١٣وا قاِضي 

                                                                  اه١١٣  وا قاِضي 

                                                              اهثَن١١٣ ، ١١٠وا م 

                                                       اهمزمز بئر فَرح ن١٠٨وا م 

 ١٠٨    وا من يف الداراه                                                         

                                                                    اههر١١٠واظَه 

                                                                  اهكُم١١٠واغُالم 

 ٣٤٣     اإلناُء ماًء                                                          وامتَأل

                                                                      ايثَن١١٣وام 

                                                                      اهايثَن١١٣وام 

                                                    نهد طَ رأِسكس٤٨٢       و 

                                                         حملوق طُ رأِسكس٤٨٢و 

 ٣٤٤وعلىالتمرِة مثْلُها زبداً                                                      

                                                         واألرض الطائر قَع٢٥٤و 

                                               وزيداً درهم كبس٢٥٨وكذلك ح 

 ٩٠وكَلْتك إىل كَذَا                                                               

 ٤٣٥وال أب فيها لك                                                             

 ٨٠رأةُ                                                                 وِلهت امل

 ٢٨٨وهذا زيد منطلقاً                                                            



                     قسم التحقيق   - ٦١٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٢٤١ووِلد له ِستونَ عاماً                                                          

  ٣٤٨                                                               ويحه رجالً  

  )ي ( 

                                                       أُم ١٠٠ ، ٩٩ ، ٩٨يا ابن 

 ١٠٠يا ابن أُما                                                                    

 ٩٩ ، ٩٨                                                             يا ابن أُمي 

                                                               عم ٩٩ ، ٩٨يا ابن 

 ١٠١ ، ٩٨يا ابن عمي                                                           

 ٨٤ ، ٧٧                                                     يا اهللا              

 ٩٤يا أَباه                                                                          

 ٩٥يا أَبِت                                                                         

 ٩٧                                                            يا أَبتا              

 ٩٧يا أم التفعلي                                                               

 ٩٤يا أُماه                                                                          

 ٩٥                                                           يا أُمِة               

 ٩٥يا أُمِت                                                                         

 ٤٩٢ ، ٧١ ، ٣١ ، ٢٥                               يا أيها الرجلُ              

 ٦٥                                                      يا أيهذا                  

 ١٦٤يا بؤس ِلزيٍد                                                                 

                                                                      تخ١٦١يا ب 

 ٥٥                                             يا ِبشر صاحب عمٍرو            

 ٣٤يا بكْراه                                                                        

  ١٥١يا بنو                                                                        

 ٥٢                                          يا متيم أمجعون وأمجعني              



                     قسم التحقيق   - ٦٢٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٤١يا متيم أمجعني                                                                  

 ٥٣يا متيم كُلَّكم أو كُلَّهم                                                         

 ٢٢                                         يا ثالثةُ والثالثون                     

 ٢١يا ثالثةً وثالثني                                                                

 ١٥١يا ثَمي                                                                       

                                       ١٥١ ، ١٥٠ ، ١١١               يا حار 

         ٢٠يا حسناً وجه األِخ                                                           

 ٥٣يا خالد نفْسه                                                                  

 ١٦١                               يا خمسةَ                                      

  ٧١يا خرياً من زيد                                                                

 ٢٤يا ذاهباً مستعِجالً                                                              

 ٩٣                            يا رب اغِفر ِلي                                    

 ٩٤يا ربا جتاوز عني                                                               

 ٩٤يا رباه                                                                         

                                       ٥٠                            يا رجلُ زيد 

 ٨٣يا رحمن الدنيا ورِحيم اآلخرة                                                

                                                                   ٢٩ ، ٢٥يا زيد 

 ٦٠                          يا زيد ابن أِخينا                                     

 ٤١ ، ٣٩يا زيد الطَِّويلَ                                                           

 ٧٣ ، ٤٧يا زيد الطويلُ                                                           

 ٤٤                       يا زيد العاقلُ                                            

 ٧يا زيد أقِْبلْ                                                                      

 ٥٢يا زيد أو عمرو                                                                

 ٥٨                      يا زيد بن عبِد اهللا                                       



                     قسم التحقيق   - ٦٢١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٦١يا زيد بن عمٍرو                                                               

 ٥٨ ، ٥٣يا زيد ذا الـجمِة                                                      

                                                     زيد ٥٢ ، ٥٠         يا زيد 

                                                            الظريف زيد ٥٠يا زيد 

 ٥١يا زيد زيداً                                                                    

                                                   زيداً الظريف ٥٠        يا زيد 

 ٥٨يا زيد عمٍرو                                                                   

 ٥٢يا زيد ال عمرو                                                                

                                                                 مسعود ٥٠يا زيد 

 ٢٠٨ ، ٥٠يا زيد و احلارثُ                                                      

 ٤٩يا زيد و العباس                                                               

 ٥٥يا زيد وعبد اهللا                                                                

و                                                          يا زيد٥٢ ، ٢١ وعمر 

 ١٠٦يا زيدون                                                                     

 ٢٥يا مسيعاً للدعاِء                                                                 

       ب١٦١                                                               يا ِسي  

 ١٤٨      يا صاِح                                                                

 ٢١ ،١٥يا ضارباً زيداً                                                           

 ٩٧                                                        يا طَلْح أِقبلْ           

 ٩٧يا طلحةَ أقِبلْ                                                                  

 ٣٤!                                                                    يا عجباه 

 ١٦١                                                   يا عمرو                   

 ٤٢يا عمرو و احلارثُ                                                            

                                                                  ٢٩ ، ٢٥يا غالم 



                     قسم التحقيق   - ٦٢٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٥٥                                              يا غالم أبا عبِد اِهللا               

                                                                   رِبش ٥٠يا غالم 

 ٤٢يا غالم ِبشر و ِبشراً                                                           

 ١٠٢ ، ٩٤ ، ٩١                              يا غالما                          

 ٩٤يا غُالماه                                                                       

                                                                ٩٩ ، ٩١يا غُالِمي 

 ٩٣                                     يا قوم ال تفعلوا                           

 ٢٥يا لطيفاً بالعباِد                                                                 

 ٣٣ ، ٣١!                                                            يا لَلدواهي 

 ٣٣                                  !                                 يا لَلْعجِب 

 ٣٣ ، ٣١!                                                               يا لَلْماِء 

                                                                     هِلمس١٦١يا م 

 ٢١ ، ١٥                       يا مضروباً غالمه                                

                                                                      صن١١١يا م 

           ٦٧يا هؤالِء الرجالُ                                                               

 ٧٢                             يا هؤالِء أمجعون                                 

 ٧١يا هذا افعلْ كذا                                                               

  ٧٣ ، ٧١ ، ٦٧يا هذا الرجلُ                                                    

 ٧٤                   يا هذا ذا اجلُمِة                                             

                                                                     ٧٣يا هذَا زيد 

 ٧٢يا هذا زيد و زيداً                                                             

 ٧٣           يا هذان زيد وعمرو ، وزيداً وعمراً                                

                                                                      ق١٥١يا ِهر 

                                                                      ق١٥١يا ِهر 



                     قسم التحقيق   - ٦٢٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٦١    يا هند ابنةَ عاصٍم                                                         

 ٦٠يا هند ابنةَ عمنا                                                               

 ٢٥يا واقفاً متحيراً                                                                

                                                                 لَك ١٦٥  يا ويح 

                                                                   ١٦٥يا ويلٌ لَك 

 ١٤٧ياثُب اقِْبلي                                                                   

 ١٥١ياثَمو                                                                         

 ١٠٦يازيدان                                                                      

 ١٤٧ياشا ارجين                                                                  

 ١٤٧ياعاِذلَ                                                                       

 ٣٤٠ ِطيبه أباً                                                              يعجبين

                                                      حمِسن كأَن مو٥٢٩يعجبين ي 

 ٥٠٣ ، ٥٠٢يوسف أحسن إخوِته                                               

 ٢٤٨رت ويوم السبِت أقمت فيه                                   يوم اجلمعِة ِس

 ٢٤٥يوم اجلمعِة شهدته                                                           

  ٢٤٥يوم اجلمعِة شهدته عبد اِهللا                                                  

  
  

  

  

  

  

  

  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  :غة  ـ فهرس الل٥

 ٢٧١أَجلَ :  أجل  

 ٤٤٧اإليذانُ  :  أذن  

 ٥٦٧اَألرومة  :  أرم  

 ٢٦٤اإلسكَتان :  أسك  

 ٢٦٧اُألشابات :  أشب  

 ٤٤٦الِوشاح  :  أشح  

 ٣٧٠أُصيالن : أصل  

 ٧أف   :  أفف  

 ٥٠٢يألَفون  :  ألف  

 ٥١٣املُؤِمن  :  أمن  

 ٥٣٣آية  :  أيي  

 ٥٥٨حبرة  :  حبر  

 ٧٧بِخلَ  :  خبل  

 ١٧٥بادر  :  بدر  

 ٥٤١البداهة  :  بده  

 ٣٤٢ أَبرح ، ٢٦٥التبِريح  :  برح  

  ٥٢٥ ، البِصرةُ ٥٢٥البصرةُ  :  بصر  

 ١٥البعلُ  :  بعل  

  ٥٢١ ، ٥٢٠ ، مبغوم ٥٢٠باِغم  :  بغم  

 ٤٦٧البالِقع  :  بلقع  

 ٣٠الِبلَى :  بلي  

 ٣٣٩البنانُ  :  بنن 

 ٥٦٧أَبارهم  :  بور  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٤٨٣بيد  :  بيد  

 ٥٦٩تبين  :  بني  

 ٧٨ ، تيم اهللا ٧٨ تيمِت ،  ١٤املتيم    : تيم  

 ٥٣الثائر :  ثأر  

 ١٤٧الثُّبةُ :  ثيب  

 ٣٧٤اَألثْرين :  ثري  

 ٥٠٢الثرثارون  :  ثرثر  

 ٤٦٧اَألثايف  :  ثفي  

 ٣٠٧ اِملثْقَالُ : ثقل  

 ٥٢٥الـمتثَلِّم  :  ثلم  

 ٣٥٤االستثناُء :  ثين  

 ٢٧١اجلُبن :  جنب  

 ٤٤٢اجلَد  :  جدد  

 ٣٢٠اجلآذر :  جذر  

 ٢٠٩اجلَذَع  :  جذع  

 ٥١١اجلَرد  :  جرد  

 ٤٦٠اجلر  :  جرر  

  ٥٤١ ، اجلُزارة ١٣٢اجلُزر :  جزر  

 ٥١٢اجلَسد  :  جسد  

 ٣٧٠اجلَلَد  :  جلد 

 ٢٣٨جلُّ  :  جلل  

 ١٣٦اجلَمز :  مجز  

 ٣١٧ ، اجلُمةُ ٣١٧اجلَم :  مجم  

 ٢٧٥اجلُمهور :  مجهر  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ٢٣٨ ، التجانف ٢٣٦تجانف  :  جنف  

 ٥١١جائبةُ خبٍر  :  جوب  

 ٤٣جاوزتما :  جوز  

  ١٦٣اِجلواُء :  جوي  

 ٢٧٥الـمحبور :  حرب  

 ١٧٧  ،١٥٨  اِحلباُء :حبو  

 ١حجج  :  حجج  

 ١٥٩احلَواِدثُ :  حدث  

 ٢٧٢ ، ١٩٥احلَرائر  :  حرر  

 ٢٥٨حسبك :  حسب  

 ٣٠حسرها :  حسر  

 ٤٢٤املُحصلَةُ  :  حصل  

 ٥٢١احلَلْفَزيز  :  حلفزيز  

 ١٩حلَّ  :  حلل  

 ٥٢٦اإلمحاق  :  محق  

 ٥٣اَألحناُء :  حنو  

 ٢٧٧احلالُ  :  حول 

 ٤٦٩احلوائم :  حوم  

 ٣٨التحيةُ :  حيي  

 ٢٢٣اخلَبطُ  :  خبط  

 ٣٩٧اخلَبلُ  :  خبل  

 ٥٠٦اخلَرقاُء و اخلُرق :  خرق  

 ٦٧اخلُزز :  خزز  

 ٣٣١ ، خِشي ٣٣١اخلَشيةُ :  خشي  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ١٥٤اخلَصر :  خصر  

 ٣٦٢خال :  خلو  

 ١٦٥خالُوا :  خلي  

 ٤٣  اخلَمر :مخر  

 ٤١٢اخلَنجر  :  خنجر  

 ٣٣١اخلوف :  خوف  

 ٥٢١التخونُ  :  خون  

 ٢٦٧يخالُون :  خيل  

  ٥٢١الدبابِة  :  دبب  

 ٥٣٢ التدابر  ، ٢٤٢ ، أَدبار  ٢٤٢ِإدبار :  دبر  

 ٥٣٢ ، الدثْر ٥٣٢تداثُر  :  دثر  

 ١٣١الدجى :  دجي  

 ٣١٣الدخالُ :  دخل  

 ٣٤٨هللا دره :  درر  

 ٣٠٧الدرهم :  درهم  

 ٤١٣املُدعدعةُ  :  دعدع  

 ١٨٥املتداِعي :  دعو  

 ٣٧٣ ، ٣٧٢دلَفْت :  دلف  

 ٣٠٧الداِنق :  دنق  

 ٤٨٥ ، ٤٨٢دون :  دون  

 ٢٣٩الدين :  دين  

 ٨٨الذُّبل :  ذبل  

 ٤٣١،  ٣٩٤ ، ٢٦٥الذَّكَر :  ذكر  

 ١٠٨ال تذَم :  ذمم  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٥٣١الذَّنوب  :  ذنب  

 ٢٩٥الراِئم :  رأم  

  ١٥٨الرب :  ربب  

 ٢٩٧رجلَةً :  رجل  

 ١٤٨ارجِني :  رجن  

 ٥٤٧الرحيق  :  رحق  

 ١٣٤الترخيم :  رخم  

 ٤٦٧الرسوم  :  رسم  

 ١٣٠املراضيع :  رضع  

 ٣٠٧الرطْلُ :  رطل  

 ١٧رفَض  ي:  رفض  

 ٣٤٤الراقُود :  رقد  

 ١٧ترقْرقُه  :  رقق  

 ٤٤٧الركائب   ،  ٢٢ ، ركْب ٢٢الراِكب :  ركب  

 ١٤٠الرمام :  رمم  

 ٢٨١الرواِنف :  رنف  

 ٢٤١التروحيةُ :  روح  

 ٥٣٢الريث  :  ريث  

  ٤٢٦ ،  ٣٩٢ ، والزِبري ٣٩٢الزبِر  :  زبر  

 ٥٤٤اِملزج    :  جج  ز

 ٤٧٠تزجي  :  زجو  

 ٢٧٥الزعلُ :  زعل  

 ١٧٨الزعمات :  زعم  

 ٣٧٤الزعاِنف :  زعنف  



                     قسم التحقيق   - ٦٢٩ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٢٤٨ساِئر :  سأر  

 ٤٧٦ِبسبي  :  سبب  

 ٥٤١الساِبح  :  سبح  

 ٣٠٧اإلستار :  ستر  

 ٥١١السحق    :  سحق  

 ٢٩٧سرعةً :  سرع  

 ٣٠سفَت :  سفي  

 ٥٥٨سقْيا  :  سقي  

 ٥٤٧السلْسل  :  سلسل  

 ٥٢٥ السالم ٥٢٢ ، السالم ٣٣٨السلْم :  سلم  

 ٥١٦ ، االسم ٥١٦التسِميةُ  :  مسو  

 ٥٣٤السنابك  :  سنبك  

 ٥١٣السند  :  سند  

 ١٨٣السهِل :  سهل  

 ٥١٨ يسود  ، ٤٦٨أُسيد :  سود  

 ١٥٤السوارات   :  سور

 ٤٨٣ِشبه :  شبه  

 ٢٨٢اَألشاِجع :  شجع  

 ٥٣٢الشرب  :  شرب  

 ٤٧١شرعاً  :  شرع  

 ٥٥٧شِريق  :  شرق  

 ١٤٠الشاِسعةُ :  شسع  

 ٣٦٧الـمشعب :  شعب  

 ١٣٠الشعثُ :  شعث  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ١٢٠الشقُور :  شقر  

 ٢٦٠انِشقَاق العصا :  شقق  

 ٢٤٧الـمشمِعلُّ  :  مشعل 

 ٥٢٥ ، ٥٢٤الشيب  :  شيب  

 ٣٦٧الشيعة :  شيع  

 ٥٦٧صبحه  :  صبح  

 ٢٩٧صبراً :  صرب  

  ٣٣٧مصاحباً :  صحب  

 ٣٩٤ الصاِرم  ،١٤١الصرمةُ ،  ٢٩اَألصرام :  صرم  

 ٥٤٧التصفيق  :  صفق  

 ٤١التصافُن :  صفن  

 ٢٦٥  الضاِبطُ:  ضبط  

 ٤٦٠اإلضافةُ  :  ضيف  

 ٤٥٢الطِّب  :  طبب  

 ١٨١أَِطري :  طرر  

 ٣٠٧الطَّسوج :  طسج  

 ٢٤٤الطَّعن  :  طعن  

 ٤٧٠األطفالُ  :  طفل  

  ٢٥٥الطَّياِلسةُ :  طلس  

 ٣١٧طاقَتك :  طوق  

 ٢٨١االسِتطَارةُ :  طري  

 ٢٧٠املَظْلُومةُ :  ظلم  

 ٥١٨  ِظماٌء:  ظمأ  

 ١٣٢العداةُ :  عدو  



                     قسم التحقيق   - ٦٣١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٨٠ معذُور ، ١٧٥ عِذيرك   ،١١٩العِذير :  عذر  

 ٥٥٨ ، العرادةُ ٥٥٨العرادةُ  :  عرد  

 ١٤٠العرندس :  عردس  

 ٢٣عرضت :  عرض  

 ٣٠٢عرفَج :  عرفج  

 ٣٣٨العواِرك ،  ٣١٣الِعراك :  عرك  

 ٣٩٢الـمعاِرز :  عزر  

 ١٤٠العساِقلُ :  قل  عس

  ١٥٤ ، الِعشاُء ١٥٤تعشو :  عشو  

 ٣٩٢الـمعِصفةُ  :  عصف  

 ١٣٠العطَّلُ :  عطل  

 ٣٧٢اليعافري :  عفر  

 ١٣٢املَعِقد :  عقد  

 ٢٧٥عاِقر :  عقر  

 ٥٤١العاللة  ،  ٣٣٩ العالّت  ،٢٤٤العلَلُ  :  علل  

 ٣٢٠عوايل الرماح :  علو  

 ٨٨اليعمالت :  عمل  

 ٦٨العنس :  عنس  

 ٥٦١اإلعناق  ،  ١٣٦العنق :  عنق  

 ٣٣٧العنن :  عنن  

 ٥١٤العائذات  ،  ٤٧٠العوذُ  :  عوذ  

 ٢٧١العوراُء :  عور  

 ١٠٨املُعِولَةُ :  عول  

 ٣٣٨ ، اَألعيار ٣١٥ ، العير ٣١٥عيير :  عري  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٧٢الِعيس :  عيس  

 ٢٩٧ِعياناً :    عني

 ٥١٢الـمغربة  :  غرب  

 ٤٧٩الغريرةُ  :  غرر  

 ٣١٨الغفري :  غفر  

 ٣٣٨الِغلْظَةُ :  غلظ  

 ٤٦٧الغوار  :  غور  

 ٥١٣الِغيل  :  غيل  

 ٢٩٧فُجاَءةً :  فجأ  

   ٢٨٥ مفِْرع  ،٢٨٥فارع : فرع  

 ٣٤٢التفَقُّؤ :  فقأ  

 ٥٠٢املتفَيِهق  :  فهق  

 ٦٣قَباُء  :  قبب  

 ٤٦٥التقَبلُ  :  قبل  

  ٥٢١ ، ٤٩٢املقحِم  :  قحم  

 ٢٥٧تقَددا :  قدد  

 ٥٤١القارح  :  قرح  

 ٤٦٨القَرِد  :  قرد  

 ٣٠٧الِقيراطُ :  قرط  

 ٣١٥القَِريع :  قرع  

 ٤٦٨الِقرام   :  قرم  

 ٥٤٤القرية  :  قري  

  ٣١٦قَضيض  ، ال٣١٦القَض :  قضض  

 ٦٣مقَعبة  :  قعب  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٣٤٤ القفيز ، ٣٠٧القَفَيز :  قفز  

 ٤٦٨ ، اِملقَمةُ ٤٦٨القُمام :  قمم  

 ٣٤املَقَاِنب :  قنب  

 ١٠٧ ، ١٠٦ ، ِقنسرون ١٠٦ِقنسِرين :  قنسر  

 ٣٢١القَنا :  قنو  

 ٤٣٨قاِب  :  قوب  

 ٢٧٢املَقَادةُ :  قود  

 ٥٣٢قَام  املَ:  قوم  

 ٢٩أقْوت :  قوو  

 ٤٨٣ِقيد و ِقدى :  قيد  

 ٤٥٥كَسعه  :  كسع  

 ٢٩٧ِكفَاحاً :  كفح  

 ٢٩٣ ، ٢٩٢كافَّةً :  كفف  

 ٢٥٨كَفْيك :  كفو  

 ٣٠٧الكَيلَجة :  كلج  

 ٣٠١ ، الكَلْكَل ٣٠٠الكَالِكلُ :  كلكل  

 ٥١٦الكَالم  :  كلم  

 ٥٠٢الكَنف  :  كنف  

 ٣٧٠الألي  :  ألي 

  ٥١٨أَلْبب  ،  ٣٩٢اللُّب  :  لبب  

 ٥٦٢اللُّج  ،  ١٣٧اللَّجةُ :  جلج  

 ٥٢٧اللَّجني  :  جلن  

 ٢٥٩التلَدد ،  ٢٥٨التلَدد :  لدد  

 ٥٢٧اللَّعني  :  لعن  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ١٤٠اللُّغام :  لغم  

 ٤٨١ِتلْقَاَء  :  لقي  

 ٤٣٠املالِمح  :  ملح  

 ٢٢٣املس  :  ملس  

 ٤٥٢الـمنجنون  :  جمن  

 ٤٨الـمِريرةُ :  مرر  

 ١٧٢اِملراُء :  مري  

 ٥١٤يمسحها  :  مسح  

 ٣٠١ ، واملمشوق ٣٠١مشق :  مشق  

  ١٥٨املَِطيةُ :  مطو  

 ٤٢٨تمعددوا :  معد  

 ٤٨٢مع :  معع  

 ٣٠٧املكُّوك :  مكك  

 ٣٠٧الـمنا :  منو  

 ٣٠الـمور   :  مور

 ٣٤٠التمييز :  ميز  

 ٣٧٠النؤي :  نأي  

 ١١٥ ، ٧٦النجِم :  جنم  

 ٥٤٥النحب  :  حنب  

 ١٠٤الندبةُ :  ندب  

 ٢٤ندامى :  ندم  

 ١٢٦الناِدي والنِدي :  ندو  

 ٥١٨النواِزع  :  نزع  

  ١٠٨ال تنِزف :  نزف  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٧٢التنـزي :  نزو  

 ٣١٥نسيج وحِده :  نسج  

 ٤٠٥نشد و أَنشد  :  نشد  

 ٢٢٥النصل  :  نصل  

 ٥٤٦النطاسي  :  نطس  

 ٣٢النفّاح :  نفح  

 ٢٤٤النواِفلُ  :  نفل  

 ١٨٣النِقيبةُ  :  نقب  

 ٤٩٨نقَصه ونقَصه :  نقص  

 ٤٢٤ ، النكَد ٤٢٤نِكدنَ :  نكد  

 ٥٤١هد  الن  :د  

 ٢٤٤النهالُ  :  ل  

 ٤٤٥نولُك  :  نول  

 ٢٧٥اهلُبور :  هرب  

 ٣٥٠ اهلَجر ، ٣٨اهلَجر :  هجر  

 ١٠٣اهلُجوع :  هجع  

 ٤٧٠اِهلجان  :  هجن  

 ٣١هريرة :  هرر  

 ٣٩٢اهلَضم  :  هضم  

 ٣٩٢اهلَوجاُء  :  هوج  

 ١٩٤الوتني  :  وتن  

 ١٤٠جدةُ املُؤ:  وجد  

 ٢وجذٌ  :  وجذ  

 ٣١٣وحده :  وحد  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٦ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٥٣٠الواِزع  :  وزع  

 ٤٨٢وسط و وسط :  وسط  

 ٣٢٥ متِسم ، ١٥٧أَمساُء :  وسم  

 ٣٢٨املوشاةُ :  وشي  

 ١٩٥الِوصلُ  :  وصل  

 ٣٢الوضح :  وضح  

 ٥٠٢موطَّأُ  :  وطأ  

 ٢٠٤يِقر :  وقر  

 ٣٠٧اُألوِقيةُ ،  ٣٧ اَألواقي:  وقي  

 ٣٢٤االتكَاُء :  وكأ  

 ٩٠ِكِليين :  وكل  

 ٣٣٦ ، توكَّن ٣٣٦الوكْنةُ و اُألكْنةُ :  وكن  

ـٰه : وله    ٣٩٢ولَِهت  ،  ٨٠ ، الولَه ٧٦ ، أَلَهت ٧٦ ، التألُّه ٧٩ ، ٧٦إل

 ٣٤٨ويحه :  ويح  

 ٣١ويلي :  ويل  

  ٢٧٢اليفاع :  يفع  

  

  

  

  

  

  

  
  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٧ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  : فهرس القوايف  ـ ٦

       الصفحة             القافية           البحر           القائل         املطلع 

   ) اهلمزة(

  )أُ ( 

  ٣٤٦        الوافر          الربيع بن ضبع الفزاري       والفتاُء             إذا عاش    

  ٣٧٩       مسلم بن معبد              وافر         ال        دواُء          فال واهللا     

  ٥٦٩               املتنيب                  الكامل                   بكاُء     وجلدت    

  ٤٥٩       اخلفيف             أبو ذؤيب اهلذيل           بقاُء           طلبوا          

  )الباء ( 

 ) ب(  

   ٣٣٣     مسكني الدارمي                الرمل           ألب             أكسبته       

 ) ب( 

  ١١٩             جرير                   الوافر                       كالبا          فغض

  ٣٥٩        عبداهللا بن قيس الرقيات     طيبا          اخلفيف            لن تراها       

 ١٨         البعيث بن بشر ااشعي        الوافر          واغترابا             بداً     أع

  ١٩//                                              //        التهابا               ستطلع  

 ٩٢                 جمهول              با         الكامل              جدوحديثها       

  ٩٢                   جمهول                       //     ا          رب    فتراه           

  ٤٥٢          جمهول                      با         الطويل      وما الدهر        إال معذَّ

             ٦٢       ب العجلي        األغل           الرجز                  ثعلبه        جارية   

 ٦٢          //             //                                 مقعبه             قباء     

  ٦٢        //                                    //                       مذهبهكأا     

  



                     قسم التحقيق   - ٦٣٨ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ) ب(  

  ٣٥١ ، ٣٥٠          املخبل السعدي             الطويل                 تطيب  أجر       

        ٥١٨                   الطويل              الكميت األسدي    إليكم        وألبب  

     إياك        ١٧١        الطويل      الفضل بن عبدالرمحن أو يزيد بن عمرو     جالب 

  ٣٢٩              جمهول                             الطويل                   قضيب    لقد

  ٢٩٢                  جمنون بين عامر                 الطويل             رقيب  حلفت     

  ٢٩٢                //                             //                   حلبيب       لئن     

   ٣٦٧ ، ٣٦٦       الكميت بن زيد                  الطويل             مشعب        ومايل

 ٣٦٦      //                              //                      أتقرب    إىل النفر  

  ٣٦٦                         //              //                  وأغضب   بين       

  ٣٦٦                   //                 //                     يلعب       ت   طرب

  ٣٦٦                        //              //                 يطلب        ولكن    

  ٤٤٢           //                          //                  أعجب      عجباً     

  ٤٤٢ ، ٤٤١      رجل من مذحج               الكامل         والأب              هذا 

      ٤٤٢        //                          //                  هل يف     األجنب  

  ٤٤٢            //                        //                    جندب           وإذا

 ١٨٣      الطفيل الغنوي                ومرحب          الطويل          وبالسهل 

        ٣٨٤          جمهول                        الطويل        ورب        ذباب  

  ١٤٩               الفرزدق                     الطويل      ه       أحاربأحني       

  ٥٥٤                 //                              //            طالبه   وما زرت  

  )ِب ( 

  ٥٠٦        جمهول                            القرائِب          الطويل      إذا        

  ٨٩               النابغة الذبياين          الطويل                الكواكِب  كليين    

  ٣٣       فرار أو قران األسدي          الطويل              املقانِب     خلطاب    
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  ١٠١           معدي كرب                    اخلفيف        جماِب     ياابن        

  ١٠٢           معدي كرب                  اخلفيف       كالِب      لتركت      

  ٥٠٧      جمهول                              الرجز       عليك          وتدأيب     

 ٥٠٧      جمهول                           الرجز               كوكِب            إذا

  ٢٨٠                   ابن زيابة               السريع          مع الغالِب      واهللا       

  ٣٦٩              النابغة الذبياين              الطويل             الكتائِب   والعيب     

  ٥١٩                   جمهول                   الرجز              ألبِبه      قد علمت   

  )التاء ( 

 ) ت(  

  ٣٩٧                   أفضل القضاة          الكامل          ياذا الثبت     ماتابع       

  ٣٩٧                     //                        //                 حىت ثبت    ماذا    

 ) ت(  

       ر٢٦                سامل بن دارة           الرجز               يا أنتا         يا م  

  ٥٤ ، ٢٦        //                   //                         جعتا            أنت       

 ) ت(  

  ٤٢٤ ، ٤٢٣ ، ٤٤٢      عمرو بن قعاس         الوافر                  تبيت     أال رجال      

     ١٧                 عمرو بن قعاس         الوافر              أال يابيت       أتيت  

  )ِت ( 

  ٣٣٩              جمهول                     البسيط                   لعالِت          أيف

  ٥٣٠               شبيب بن جعيل        الكامل               أجنِت        حنت      

  ٤٥٦              علباء بن أرقم                الرجز             الناِت         عمرو     

  )اجليم ( 

  )ِج ( 

  ٤٢٤                مهام    ت فريعة بن       البسيط               ل     ابن حجاِجأال سبي



                     قسم التحقيق   - ٦٤٠ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  )احلاء ( 

 ) ح(  

  ٢٥٧ ، ٦٩           عبداهللا بن الزبعرى    الكامل            ورحما             ياليت      

   )ِح( 

  ١٨٨                رير         ج          الوافر            أحبت         مبستباِح       

  ٣٢            جمهول                 اخلفيف                    يا لقومي    والسماِح  

  ٣٢ ، ٣١          //                       //                  النفاِح          يا لعطافنا  

  )الدال ( 

 ) د(  

   ياحكم            ٥٩        للكذاب احلرمازي أو رؤبة     الرجز             اجلارود   

  ٦٠       //     //   //             //           //       ممدود                سرادق   

 )د(   

  ٤١             أبو دواد اإليادي            البسيط               وردا          أوىف      

  ١٩٧                 يزيد بن الطثرية       الطويل             فتبددا           إذاما       

  ٢٥٧                كعب بن جعيل         الطويل             تقددا         فكان       

  ٢٦٦          شقيق بن جزء                الوافر                 العبادا       أتوعدين    

 ٢٦٦          شقيق بن جزء               الوافر                  ا مجعت     واجليادا   مب

  ٤٠            جرير                         الوافر             اجلوادا         فما كعب   

 ٤٠              //                            //                املعادا        وتدعو       

 ٤٠                  //                         //              يصادا           وقد أمنت 

 ٤٠              //                           //               الشدادا        يعود         

  ٥٢٤               هول      جم          الرجز                  أسودا      يدعونين       

  ٥٤٢                  جمهول               الكامل          ةْ           مزاد فزججتها     

  



                     قسم التحقيق   - ٦٤١ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 )د(   

  ٦٦                ذو الرمة                الطويل              عاهد       أال أيهذا        

      ٣٢٨               بشار بن برد         لطويل      ا     إذا أنكرتين        سواد  

  ٢٥٩             جرير                  الطويل             مهند           إذا كانت   

  ١٨٧              جمهول                  تعود            الوافر              ثالث     

  ٥١٧           أنس بن مدركة           الوافر           يسود           عزمت       

  ٢١٤              جرير                 الوافر               اجلدود       فالحسبا     

  ٣٩٦              طرفة بن العبد          الكامل            عضد         أبين لبيىن    

  ٣٩٦               //                       //              أجد          أبين لبيىن     

  ٤٣٢          مسكني الدارمي            خملد            الطويل        وقد مات     

   )ِد( 

  ١٧٦ عمرو بن معدي كرب            الوافر             أريد            من مراِد     

  ١٢٦              الفرزدق                  املتقارب              معبِد       أمل تر     

  ١٤١            األسود بن يعفر          البسيط              الوادي      أودى       

  ٢٩٠ ، ١٠           النابغة الذبياين        البسيط          كأنه              مفتأِد       

  ٤٢٣           النابغة الذبياين              الكامل          يف غِد        المرحباً      

      ٣٦٩             النابغة الذبياين          البسيط              من أحِد     وقفت  

 ٣٦٩             النابغة الذبياين        البسيط             اجللِد          إال األواري  

  ٤٢٦                ابن الزبري             الوافر            يف سواِد             أقول  

  ٤٢٧                ابن الزبري              الوافر           يف البالِد       أرى        

  ٤٢٦                ابن الزبري               الوافر              واملزاِد          سيبعد      

 ٤٢٦                ابن الزبري             الوافر                من معاِد       فمايل       

 ٥١٢             النابغة الذبياين           البسيط              فال لعمر      من جسِد    

 ٥١٤ ، ٥١٢           //                     //                    والسنِد         واملؤمن    



                     قسم التحقيق   - ٦٤٢ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ٥٥٩             جمهول                     الرجز           من أهل       ودراجبرِد       

  ٣٢١             جمهول                 الطويل                تشهِد            وباجلسم  

  ٣٧٨              النابغة الذبياين          ط      البسي        والأرى        من أحِد     

  ١٠١         أبو زبيد الطائي           اخلفيف                 شديِد      ياابن أمي      

 ٥٣٩  ،٨٦           الفرزدق                املنسرح                  األسِد           يامن    

  )الراء ( 

 )ر(   

  ٦٠      العجاج                        الرجز                ال منتظَر            ياعمر  

  ٥٢٣ ، ٥٢٢ ، ٥١٩  لبيد                     الطويل              اعتذر        إىل احلول      

  ٢٤٩ ، ١٩٠،  ١٨٧  امرؤ القيس               املتقارب             أجر            فأقبلت      

  ٢٤٩          النمر بن تولب                 املتقارب          نسر           فيوم      

  ١٥٤           امرؤ القيس           الطويل                    واخلصر      لنعم       

 )ر(   

  ٥٥٦ ، ٥٥٠    بن أيب دواد       ا    املتقارب              أكلَّ امرئ        نارا        

  ٣٤٢       األعشى                  املتقارب                جارا          تقول        

       ٤٤٣ ، ٤٤١     رجل من بين عبد مناة      الطويل                وتأزرا      ال أب  

  ٧٨                  جمهول             الرجز             فرا             فيا الغالمان    

  ٧٨                   //               //                     شرا            إياكما      

  ٢٨١          عنترة بن شداد          الوافر                     وتستطارا       مىت      

   ٢٨٢//                                        //                انتشارا           ورحمي   

  ٢٠٤                   الربيع بن ضبع        املنسرح                  نفرا         أصبحت    

  ٢٠٤                    //                //                         واملطرا          والذئب   

  ٢٧٢               النابغة الذبياين           الطويل         ائرا          ط   وحلت    

  ٢٧٢              //                     //                  حرائرا         حذراً       



                     قسم التحقيق   - ٦٤٣ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

  ٥١              رؤبة                          الرجز      إين              سطرا         

 ٥١                //                         //                      نصرا           لقائل

  ٣٠٠                  جرير               الكامل            مشق          وصدورا      

  ٣٠            األحوص                      الكامل             مورا          يادار      

  ٥٣٩                  األعشى                  الكامل       والنقاتل       باحلجارةْ      

  ٥٤١                     //                  //             إذ البراءة      والخفارةْ       

  ٥٣٩                         //               //             اجلزارةْ           إال عاللة     

  ٥٤١                      //                  //              والزيارةْ          وهناك      

 )ر(   

  ٦٦              ذو الرمة                     الطويل            املقادر      أال أيهذا       

  ١٥٥             جمنون بين عامر            الوافر                   اخليار      أال ياليلَ     

  ٤١٦              العباس بن مرداس       البسيط              تذر           إما أقمت     

  ١٣٦           زهري بن أيب سلمى           الطويل            تذكر          خذوا        

  ٥٤٥ ، ١٦٩            ذو الرمة            الطويل               هوبر             عشية       

  ٥٣١                    لبيد                 الطويل              تدابر        على حني     

  ٤٥٢                   الفرزدق                البسيط            بشر        فأصبحوا       

  ٣٨٠              األقيشر األسدي         الكامل                معذور         يف فتية     

  ١٣٤                  ذو الرمة             الطويل                 وال نزر     هلا بشر       

  ٣٩٤           بيعة        لبيد بن ر        البسيط                 الذكر       لو كان     

  ٢١٤ ، ١٩٩ ، ١٩٣       ذو الرمة            الطويل                   جازر        إذا ابن      

  ١٩٤                   //              //                         احلرائر       أقول        

      ٢٦٢             املخلل السعدي          مل      الكا     يازبرقان         والفخر  

  ٢٦٢                 //                    //                   البظر         هل أنت     

  ٢٦٣                الطويل           مجيل بن معمر           وأحذر            ولكنين  



                     قسم التحقيق   - ٦٤٤ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 ٢٦٣                 الطويل           مجيل بن معمر                 واملتغور       وأنت 

  ٣٣٤          أبو صخر اهلذيل          الطويل              القطر               وإين     

  ٢٦٣                 جمهول                 الكامل          والفخار         نت      وك

  ٣٩٢           ابن أمحر الباهلي         الكامل                       زبر     وهلت       

  ٣٦٧                الكميت            الطويل                   ناصر           ومايل    

       ميا أَس      ١٥٨           لبيد بن ربيعة                  البسيط            ومنتظر  

 ، ٤٠٨ ، ٨٦ ، ٨٥              جرير              البسيط                عمر              م   ياتي

٥٤١ ، ٥٤٠ ، ٤٣٣  

  ٣٣         املهلهل بن ربيعة            املديد                الفرار          يالبكر    

  ٤٥        ة بن احلمري         توب    الطويل            ها          أزور   لعلك     

   )ِر( 

  ٢٨٩              جمهول             الطويل                 القِرب            أرادوا     

  ٥٢٦              جمهول             الوافر                احلماِر          أال قبح      

  ٣٢٤            سامل بن دارة       يط         البس             من عاِر         أنا ابن

  ١٨٦        جرير                      البسيط            القدِر             خلِّ        

  ٢١٥           خشرم العذري         الطويل                      للفقِر         فال ذا

  ٥٦٩          مؤرج السدوسي   الكامل                   بداِر           قدر         

 ١١٩              العجاج               الرجز             عذيري          جاري     

 ١١٩                 //               //                   بعريي          سريي      

  ١١٩                   //                 //               باحملذوِر        وحذري    

   ١١٩                  //              //                    يف شقوِر      وكثرة      

  ١٣١           هند بنت هفان      الكامل             اجلزِر             اليبعدن     

  ١٣١                           //            //        األزِر               النازلني     

  ٢٧٤           العجاج             الرجز               مجهوِر             يركب     
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 ٢٧٤           العجاج              الرجز             احملبوِر                خمافة       

  ٢٧٤                 //               //                 اهلبوِر              واهلول     

  ٤٦٦             الفرزدق           الكامل                  األشباِر         مازال     

  ٤٦٦               //             //                    وغواِر                  يدين    

  ٦٣     الوافر      الفارعة بنت معاوية القشريية           جسِر        هي ابنتكم       

  ٣٢٠        ذو الرمة                 الطويل               اجلآذِر            وحتت      

  ٧٩              جمهول                  الوافر              بن بكِر           وناس      

  ٤٦٣ ، ٢٤٤           جمهول                الرجز               ِر        الدا     ياسارق    

  ١٦٥             جمهول                   البسيط                   من جاِر      يالعنة      

  )الزاي ( 

 ) ز(  

  ٣٩١                الشماخ            الطويل                      معارز             وكل

   )ِز( 

  ٧٢                     رؤبة              الرجز            ي      زـ التن      يا أيها     

 ٧٢                     //                //              التوعدين          بالنكِز          

  ١٣٥                   رؤبة               الرجز                 محزي          إما تريين    

  ١٣٥                  //                //                     ومجزي         قاربت       

  )السني ( 

 ) س(  

  ١١٧                 املتنيب                  الكامل             نسيسا      هذي            

 )س(   

 ٣٧٢                جران العود          الرجز               أنيس                 وبلدة    

  ٣٧٢                   //                //                      العيس         إال اليعافري   
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   )ِس( 

  ١٥٨                 مروان بن احلكم   الكامل                  فاجلِس            مقلْ     

  ١٥٨                     //                //                   املقدِس               ودِع   

  ١٥٨ ، ١٥٧          الكامل          الفرزدق                  يا مرو           مل ييأِس     

  ٦٨ ، ٦٧          خزز بن لوذان               الكامل   واحللِس           ياصاِح        

  )الصاد ( 

 ) ص(  

  ٥٥٥           أبو ذؤيب اهلذيل          الوافر              حريص          يتك       

  )اد الض( 

 )ض(   

  ٢٩٩                         العماين الراجز              الرجز        وفرضا     إذا أكلت     

  ٢٩٩                               //             //            عرضا             هبت        ذ

  )الطاء ( 

  )ِط ( 

  ٢٦٤                          أسامة بن حبيب     وما أنا         الضابِط         املتقارب     

  )العني ( 

 ) ع(  

  ٥٠٧                             ابن عناب     طويل          ال      أمجعا        إذا قال      

  ٤٢٤                         جرير                     الطويل         املقنعا       تعدون       

  ٥٥٨                       األسود بن يعفر          إصبعا          الطويل        فأدرك       

  ٥٥٨                               //              //                   بلقعا            فإن تنج

  ٢٩٠                          العجاج                    الرجز         رواجعا      ياليت      

  ٤١٢                        لبيد                      األربعةْ         الرجز        حنن          

  ٤١٢                       //                          //       املطعمون     املدعدعةْ         
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 ٤١٢                      لبيد                         الرجز              مسبعةْ     إليك       

  ٤١٣                         //                    /            /   ملمعةْ         إن استه      

  ٤١٣                          //                        //       نه             ضيعه         كأ

 ٤١٣                       //                           //              معه        مهالً         

  ٤١٢                        //                      //              فامسعه             خنرب      

  ٤١٣                         //                      //               إصبعةْ                 وإنه

  ٤١٢                       //                       //              صعصعةْ         وحنن      

  ٤١٣                          //                    //          أشجعه            يوجلها       

 )ع(   

  ٤١٧ ، ٤١٥                العباس بن مرداس             البسيط       الضبع       أبا خراشة    

  ٤٥                  الصلتان                            الطويل      واضع    أيا شاعراً      ت

      ٥٣٠                      النابغة الذبياين              الطويل       على حني      وازع  

  ٤٤٦       أبو زبيد الطائي أو الضحاك بن هنام      الطويل           فاجع          وأنت  

   ٤٤٦          //                   //                 //                 مانع         وأنت   

     ٤٦٦                        ذو الرمة                  الطويل       أمرتليت        رواجع  

        ٤٦٦                                //              //           وهل          البالقع  

  ٥٦١               أبو ذؤيب اهلذيل                الكامل          مصرع       سبقوا     

  ٥٦١                    //                      //                   مستتبع       فغربت    

  ٣٧٢               عمرو بن معدي كرب            الوافر         وجيع        وخيل     

  ٤٤٧                    جمهول                    البسيط            رجوعها      بكت    

   )ِع( 

  ٢٢٠                    النمر بن تولب            الكامل         فاجزعي     الجتزعي    

  ٤٢٣ ، ٤٢٢ ، ٤٢١      أنس بن عباس           السريع             النسب       الراقِع    

  ١٠٢                أبو النجم العجلي                الرجز          واهجعي      يا ابنة   
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 ١٠٣                أبو النجم العجلي                الرجز        أمل يكن       يصلِع      

     ٢٤٩، ١٨٧ ، ١٠٢          //                       //                        أصنِعذنباً         

  ١٨٧ ، ١٠٢              //                        //            قد أصبحت    تدعي      

  )الفاء ( 

 ) ف(  

  ٤٧٤                قيس بن اخلطيم           املنسرح           نطف        احلافظو      

  ٥١١                 مزرد بن ضرار            الطويل              وزائف    فما زودوين 

   )ِف( 

  ٢٠٢                 ميسون بن حبدل          الوافر           للبس         الشفوِف      

  ٣٧٣                دق         الفرز             الطويل             الزعانِفوماسجنوين   

  ٣٧٤                 //                         //             فإن كنت       خائِف       

  )القاف ( 

 ) ق(  

  ٤٧ ، ١٥                   ذو الرمة              الطويل          يترقرق           أداراً       

  ١٤٩                 أمية بن أيب الصلت        املنسرح                ها   ذائقُمن مل ميت   

  ٢٦٦            زياد األعجم                   الوافر               السويق           تكلفين 

   )ِق( 

  ٢٦٦          زياد األعجم                الوافر                     سوِق         فماشربوه 

  ٥٥٧               أبو دواد اإليادي          الطويل         أال من          للعقيِق         

  ٤٣                  جمهول                  الوافر                 الطريِق      أال يازيد     

   ١٨٣              الدؤيل     أبو األسود      الطويل              مضيِق           إذا جئت 

  ٣٦              املهلهل بن ربيعة               اخلفيف          األواقي         ضربت    

  ٥٤٦                  جمهول                     الطويل           املذلِق           فإنك     

  ٩٢                جمهول                           الوافر      بباِق         فما الدنيا       
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       ٤١٠               جمهول                        أالقي             الوافر          إالم 

  ٤١٠                    //                     //             فإن وصالً      كالطالِق      

  ٤٧٨             أبو حمجن الثقفي             الكامل       ِق              بطاليارب       

      ٥٢٦                جبار بن سلمى           الطويل             اإلمحاِق          ياقر  

  )الكاف ( 

 ) ك(  

  ٢٣٨                األعشى                  الطويل          إىل هوذة        عطائكا       

  ٢٣٦               األعشى                        الطويل       لسوائكا          جتانف     

  ٩٣               عبداهللا بن عبد األعلى            الرجز       وحدكا           وكنت    

  ٩٣                   /          /                //            قبلكا              مل يك     

   )ِك( 

  ٣٣٨                  هند بنت عتبة            الطويل           العوارِك      أيف السلم    

  )الالم ( 

  )لْ ( 

  ٢١٩           أبو األسود الدؤيل             الطويل          مبا فعلْ           أمريان       

  ٢٤٦                      الشماخ                  الرجز       علْ         مشم    رب     

  ٢٤٦                       //                  //                 الكسلْ           طباخ     

  ٤٩٤               لبيد أو ابن الزبعرى          الرمل           ياغراب         قد فُعلْ     

  ٤٩٤                  //           //          //               وقبلْ           إن للخري     

  ٤٩٤                 //           //          //                ومقلْ         فالعطيات      

  ٤٩٤             //         //                    //              بكلْ         كل عيش     

   ٥٧٠             جمهول                       الرجز               واخلالْ         وهي       

   )لَ( 

  ٣٢٩               أمية بن أيب الصلت          البسيط          حمالال            اشرب     
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  ١٣٨         عمرو بن أمحر الباهلي                الوافر       أثاال            أبو حنش     

   ١٤                      جمهول                الطويل          بعال              ياعباد       

  ٣٢٥                 جمهول                الكامل              إن لكم         مبذوال       

  ٣٥٢             العباس بن مرداس        املتقارب                   على أنين        كميال 

           ٧٠               امرؤ القيس               باطال               الرجز           و اهللا      

  ٧٠                //                    //                 وكاهال             حىت        

  ١٥٨                  الفرزدق             الوافر                  عاال             ترى      

  ١٥٨               //                     //                         اهلالال          قياماً     

  ٤١٣               ان بن املنذر    النعم        البسيط            قيال           قد قيل      

  ٤١٣               //                     //                      طوال          فاحلق        

  ٣١٦               الشماخ               الطويل                 سبالَها           أتتين       

  ٤٩٩                ذو الرمة                  الوافر               قذاال             ومية     

   )لُ( 

  ٣٦٣               لبيد                        الطويل              زائلُ          أال كل     

  ٣١٩                   كثري عزة               الوافر            خللُ           ملية           

  ٣٠                 األعشى                   البسيط             رجلُ         لو قالت    

  ٣١                       //                       //          أن رأت         خبلُ         

  ٣١                      //                       //          الوعلُ           كناطح       

  ٣٧          كثري عزة                       البسيط               يامجلُ          حيتك    

  ٣٧               //                        //                  والعملُ          لو كنت   

  ٣٧                 //                          //                   يارجلُ          ليت   

  ١٩٨             طرفة بن العبد            الطويل                  ذليلُ         وأعلم      

  ٢٤٣         رجل من بين عامر           الطويل            نوافلُه           ويوماً         
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   )ِل( 

  ٣٨٢             امرؤ القيس             الطويل               أال رب        جلجِل       

  ٢٢٥       ذو الرمة                          الطويل           إن تعتذر       نصلي        

  ٣١٣               لبيد                      الوافر                واعتداِل      رفعن        

   ٣١٣ ، ٢٩٨             لبيد                  الوافر               الدخاِل        فأرسلها      

  ٢٥٥                    جمهول                  الوافر            الطحاِل         فكونوا     

  ٢٥٩                 مسكني الدارمي         الوافر                 بالرجاِل      فمالك     

  ٨٨  الرجز      بعض ولد جرير أو عبداهللا بن رواحة                الذبِل            يازيد  

  ٨٨            //        //         //                    //          فأنزِل          تطاول  

  ١٣٤                ن يعفر      األسود ب      الطويل            يفعِل         أال هل       

  ١٣٥                  //                  //                      حنظِل        وهذا         

  ١٣٧                       أبو النجم              الرجز             عن فِل      يف جلة      

  ١٣٧                       //                 //                   ازِل        احلمد هللا     

  ١٣٧                         //                //                   من عِل       أقب        

  ١٣٧                          //                 //                    وأمشِل       يأيت       

  ١٥٢                         العجاج             الرجز              البطِل        لقد رأى   

  ١٥٢                     //                  //                      األفضِل         أنك     

 ٢٥٦                     شعبة بن قمري          الوافر            ماِل              فأبلغ      

 ٢٥٦                     //                  //                     احتياِل        فال تفعل   

  ٢٥٦                         //               //                     الطحاِل             وإنا 

  ٢٥٦                       //                 //                   عن الشماِل     ونغىن     

  ٣٣٦                  امرؤ القيس            الطويل               هيكِل      وقد أغتدي   

  ١٢٨            أمية بن أيب عائذ اهلذيل     املتقارب             السعايل         ويأوي     

  ٥٤٧                حسان بن ثابت       الكامل                   السلسِل       يسقون   
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  ٥٥٤               مجيل بثينة                اخلفيف                جلِله          رسم      

  )امليم ( 

 ) م(  

     ٥٣٥ ، ٥٣٤      يزيد بن عمرو بن الصعق     الوافر                  الطعاما       أالمن     

  ٤٩٦          أبو النجم العجلي             الطويل                  هدامها      يارب    أ

   ٥٣٣              األعشى                   الوافر                  مداما         بآية       

  ٤١٤             ليلى األخيلية                الكامل              مظلوما     التقربن      

       ١٢١                      جمهول              الرجز           وماعليك       كلما         

 ١٢١                        //                //                     يااللهم ما      سبحت 

  ١٢١                      //                //                    مسلما         اردد       

  ١٣٩                     جرير                الوافر               أماما       أال أضحت   

  ١٣٩                         //            //                  اللغاما          يشق         

  ٢٩٥               امرأة من العرب          الرجز              قائما            قم        

  ٢٩٥                 //                    //                      نائما             لقيت  

 ٢٩٥                         //              //                  رائما            وعشراء  

  ٥٤٦                أوس بن حجر        الطويل                    حذميا   فهل لكم    

  ٥٤٦                //                 //                   أرقما            فإن يأتكم    

  ٤٧٦               جمهول                  الطويل                    معظما            هم

   ٥٣٨         درنا بنت عبعبة               الطويل                  دعامها         ف  مها 

  ٢٧٠             حامت الطائي               الطويل            تكرما          وأستر      

  ٥٣٧         عمرو بن قميئة                السريع               المها         ملاّ رأت   

 )م(   

  ١٤٠           ابن حبناء                   البسيط                 علموا         إن ابن 

  ٣١٨              كثري عزة                  الوافر              مستدمي       لعزة        
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  ٢٤٦                جمهول                   الرجز                 السالم     قد بكرت 

  ٢٤٦                //                     //                    الطعام        يف ساعة   

  ٣٥            األحوص                الوافر                     السالم      سالم       

 ٣٦          //                            //                  حرام          فإن يكن    

  ٣٧                //                   //                      احلسام         فطلقها    

 ٣٦              //                     //                      وصاموا      فال غفر     

  ٤٧٦         عبدالرمحن بن حسان         اخلفيف               يم        أيها الشامت   

  ٤٧٦             //                     //                       الكرمي        التسبين     

   ٥٢٣ ، ٥٢٠           ذو الرمة                البسيط              مبغوم            الينعش   

 ٥٢٠                  //                //                     خرطوم           كأنه      

  ٥٣٣         لبيد                          املديد              قدمه             للفىت        

  ٣٥ ، ١٧         األحوص                  الوافر                    السالم        أال يا خنلة  

   )ِم( 

  ٤٦٩         الفرزدق                   الطويل                 احلوائِم           أبأنا      

  ٥٣               جمهول                الطويل                     فخاصِم     أزيد       

      ٥٧٠                  أبوطالب             الطويل              كراِم            أمل تر  

  ٥٢١               ذو الرمة                الطويل             وسالِم         تداعني        

  ١٥٥          أوس بن حجر               الطويل             تنكرت            املكرِم     

  ٣٨٠         اجلميح األسدي               الكامل               والشتِم         حاشى     

       ار بن توسعة              الوافر                  الصميِم        دعي           ٤٢٩  

  ٤٠٦        األحوص                        البسيط             ذي سلِم       عمرتك      

  ١٥٤          النابغة الذبياين               بسيط      ال      عاِم                فصاحلونا    

  ٤٣١ ، ١٦٤ النابغة الذبياين                     البسيط          ألقواِم              قالت       

  ٢٩٦                الفرزدق            الطويل              ومقاِم                أمل ترين   
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 ٢٩٦               الفرزدق           الطويل                 كالِم             على حلفة   

  ٤٦٧                الفرزدق             الوافر               القراِم              سيبلغهن    

  ٤٦٧                 //               //                     القماِم              أسيد        

  ١٥٣         املهلهل بن ربيعة           الكامل                  و األحالِم       يا حاِر     

  ٦٩         عبيد بن األبرص           الكامل                    األحالِم     يا ذا املخوفنا  

  ١٦٣                  عنترة           الكامل              يادار               واسلمي        

  ٢٩               الطرماح              السريع                   عاِمها              يا دار   

  )النون ( 

  )نَ ( 

  ١٩٦              قريط بن أبيف        البسيط                   ا    الن      إذن           

  ٧٨             ذو جدن احلمريي      الكامل               اآلمنينا            إن املنايا      

   ٤٩٣             النمر بن تولب      الوافر                  كالنا               فإن اهللا      

  ٥٦٩          زياد بن واصل        املتقارب                     ا باألبين      فلما تبني      

  ٤٥١        فروة بن مسيك             الوافر                   آخرينا           فما إنْ     

  ٤٠١          الفرزدق                 البسيط                   مروانا         ما باملدينة    

  ٢٣٦   جمهول                          الطويل                 سوائنا            والينطق    

  ٥٢٤       جرير                     البسيط                   أركانا          يصرعن      

   )نُ( 

  ٩٠        النابغة الذبياين               الوافر                       شؤونُ      وحلت     

٢٣٧             الفند الزماين            الوافر               دانوا                    ومل يبق  

   )ِن( 

  ٤٣١                أبو حية النمريي        الوافر             ختوفيين         أباملوت       

  ٨٠            ذو اإلصبع العدواين        البسيط           فتخزوين         اله ابن       

  ١٩٤                 الشماخ            الوافر                   الوتِني          تين    إذا بلغ
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 ١٩٤                 الشماخ           الوافر                    باليمِني         إذا ماراية    

 ٣٩١          عمرو بن معدي كرب       الوافر               الفرقداِن         وكل أخ   

  ٣٩١         //                           //                     واليراين        قطعت      

  ٣٩١              //                      //                   متفرقاِن          وكل قرينة  

  ٥٢٧            الشماخ                   الوافر                  اللجِني           وماء      

  ٥٢٧              //                      //                  اللعِني                 ذعرت   

  ٧٧             جمهول                     الوافر             عين               من أجلك   

  )اهلاء ( 

  )هَـ ( 

  ١٢٥        عمرو بن األهتم               البسيط              وناديها          إنا بين      

  ٥٦٧  الوافر         الكميت أو كعب بن زهري                 ذووها          صبحنا      

  ٤٨٩                الوافر         العباس بن مرداس              اليراها        فأيي         

  ٤٨٩                    //                    //              ابتغاها           ولدت     وال

  ٤٥٩             الرجز         رؤبة بن العجاج               تراها           أي قلوص    

  ٤٥٩               //                  //                    عالها             طاروا        

  )األلف ( 

   ١١٩                  جمهول                 الرجز        بكى               إذا رآين       

  ١١٩               //                 //                     الكرى              أطرق      

  ١٤٩ ، ١١٨          جمهول                      الرجز            كرا              أطرق      

 ١٤٩ ، ١١٨           //                   //                     يف القرى        إن النعام     

  )الياء  ( 

 ) ي(  

  ٢٢             الطويل        عبد يغوث بن احلارث          تالقيا           فيا راكباً     

   ١١٢          ابن قيس الرقيات            الكامل                 وارزيتيه         تبكيهم   
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   )ِي( 

  ٤٩٥ ، ٤٢٦         بعض بين دبري            الرجز                      للمطي       الهيثم    

  ٤٢٦                       //            //                        ابن خيربي     والفىت      
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  . ـ فهرس األعالم ٧

الم٢٩٦  إبراهيم ـ عليه الس  

 ، ٣٥١ ، ٢٩٨ ، ٢٩٢ ، ٢٥٣ ، ٢٠٢ ، ٨١ ، ٧١) أبو إسحاق الزجاج ( إبراهيم بن السِري 

٤١٩ ، ٤٠٧ ، ٣٨٠ ، ٣٥٩ ، ٣٥٨   

 ٢٠٨)  أبو إسحاق الزيادي ( إبراهيم بن سفيان 

   ٣٣٩ بن أيب عبلة     إبراهيم

  ١١٧) أبو العالء املعري ( أمحد بن أيب بدر بن عمرو 

 ١٤٨)  ابن والّد ( أمحد بن حممد بن الوليد النحوي ، أبو العباس 

 ٣٤٩)   أبو العباس ثعلب ( أمحد بن حيىي 

 عبداهللا بن حممد بن عاصم = األحوص 

 علي بن سليمان= األخفش األصغر 

 )أبو اخلطاب (  عبد احلميد بن عبد ايد =األخفش األكرب  

 سعيد بن مسعدة= األخفش األوسط 

 ٥٢٠أبو األزهر صاحب احلصائل 

  ٢٦٤ أُسامة بن حبيٍب اهلذيلّ 

 إبراهيم بن سفيان= أبو إسحاق الزيادي 

  ٣٨٠) أبو عمرو الشيباين ( إسحاق بن مرار 

  ١٥٩   ) بِن اخلطَّاِب أم عبيِد اِهللا بِن عبِد اِهللا بِن عمر( أمساء 

 ١١٩) اجلوهري ( إمساعيل بن محاد 

 ظامل بن عمرو  = أبو األسود الدؤيل 

  ٥٥٨ ، ١٤١ ، ١٣٤األسود بن يعفر  

     علي بن إمساعيل األشعري ، أبو احلسن= األشعري 

  علي بن احلسني الضرير=  األصفهاينُّ

 عبد امللك بن قريب = األصمعي 
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 بن زياد حممد = ابن األعرايب 

  عبد الرٰمحن بن هرمز ، أبو داود املدينّ  = األعرج 

 ميمون بن قيس = األعشى 

 عبد الرمحن بن عبد اهللا ، أبو املصبح = أعشى مهدان 

 يوسف بن سليمان= األعلم الشنتمري 

 سليمان بن مهران = األعمش 

 ٦٣األغلب العجلي  

 معاوية بن وزياد بن عمر= النابغة الذبياين  ، أمامةأبو 

  ٣٨٢ ، ٣٣٦ ، ١٨٧ ، ١٥٤ ، ١١٨ ، ١٠١ ، ٧٠امرؤ القيس بن حجر الكندي  

  ٣٢٨ ، ١٤٩  أمية بن أيب الصلت

  ١٢٨أُميةُ بن أيب عائٍذ اهلُذَيلّ  

    ٤٢٣  أنس بن العباس السلَمي

 ٥١٧أنس بن مدركة 

  ٤١ ، ٤٠) ابن سعدى ( أَوس بن حارثة الطائي 

  ٥٤٦ ، ٣٩٧ ، ١٥٥أوس بن حجر  

   ديٍمي اَألسز٥٠٥ ، ٥٠٤أمين بن خ  

  ١٥٣  ادب بن عبجير بن احلارث

ريير القُشيج١٧٠  ب  

  عامر بن أيب موسى األشعري =  بردة أبو

 ١٣١ِبشر بن عمرو بن مرثَد  

 ِخداش بن ِبشٍر ااشعي = البعيث 

 عبداهللا بن احلسني = أبو البقاء العكربي 

  شعبة بن عياش الكويف  ) =  عاصم ياو ر(أبو بكر

 ٤١٠) احلريري ( أبو بكر بن عبداهللا 
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 ، ١٩٧ ، ١٤٦ ، ١٢٠ ، ١١٦ ، ٨١ ، ٧٨ ، ٧٢ ، ٧١) أبو عثمان املازين ( بكر بن حممد 

٣٩٩ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩ ، ٣١٢  

  ٤١٥ )ابن جماهد ( أبو بكر بن جماهد 

 ١٩٤ ، ١٩٣عامر بن أيب موسى األشعري بالل بن أيب بردة 

   ثابت بن جابر= تأبطَ شراً 

    ١٦٢  )تأبطَ شراً( ثابت بن جابر 

 أمحد بن حيىي ، أبو العباس= ثعلب 

  ٤٨ ، ٤٥  توبة بن احلمري

 عمرو بن حبر= اجلاحظ 

  ٥٥٧ ، ٥٥٠ ، ٤١ )أبو دواد اإليادي = ( جارية بن احلجاج 

 عاصم بن العجاج ، أبو اشر البصري= اجلحدري 

 صاحل بن إسحاق ، أبو عمر= مي اجلر

 ، ٢٩٩ ، ٢١٤ ، ١٨٨ ، ١٣٩ ، ٨٨ ، ٨٥ ، ٤٨ ، ٤٥ ، ٤٠ ، ١٨جرير بن عطية اخلطفي 

٤٩٩  

 عيسى بن عبد العزيز = اجلزويل 

   يزيد بن القعقاع املخزومي املدين  =أبو جعفر

    ٢٦٣   مجيل بن معمر العذري

 عثمان بن جين= ابن جين 

  محادإمساعيل بن= اجلوهري 

  ٢٧٠ ، ٤١ حامت الطائي

 عثمان بن عمر= ابن احلاجب 

 ١٤١حارثة بن بدر الغداين  

 ١٥٣احلارث بن عباد 

   ١٠٨ احلارث بن عبداملطلب
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 املغرية بن ربيعة التميمي = ابن حبناء التميمي 

   ٥٣١ ، ٥٣٠ بن يوسف الثقفي احلجاج

  ٦٩ )والد امرئ القيس (  حجر

  ٨٠ )إلصبع العدواين  ذو ا( حرثان بن احلارث 

  ٤٥٩ ، ١٥٩ ، ١٠١ )أبو زبيد الطائي ( حرملَةُ بن املنذِر 

 أبو بكر بن عبداهللا= احلريري 

  ٥٠٧ الطائي حريث بن نبهان

  ٥٤٧   حسان بن ثابت

 ١٣١ حسان بن ِبشر بن عمرو 

 ، ٢٨٨ ، ٢٦٧ ، ٢٥٧ ، ٢٤٣ ، ٢٠٨ ، ٥٠ ، ٩ ، ٦ ، ٥ )أبو علي الفارسي ( احلسن بن أمحد 

٣٦٢ ، ٣٥٩ ، ٣٥٠ ، ٣٢٢ ، ٣١١ ، ٣٠٦ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، 

٥٦٨ ، ٥٦٣ ، ٥٥٩ ، ٥٠٥ ، ٤٨٦ ، ٤٦٥ ، ٤٥٥ ، ٤١٦   

 ، ٣١٠ ، ٣٠٣ ، ٢٩٨ ، ٢٣٤ ، ١٢٤ )أبوسعيد السريايف ( احلسن بن عبداهللا بن املرزبان ، 

٤١٩ ، ٤١٥ ، ٤٠٨  

  جرول بن أوس = احلطيئة 

  ٦٠،  ٥٩حكم بن املنذر بن اجلارود 

  ٥٦٣ ، ٥٥٠ ، ٤١٧ ، ٢٢٤  محزة بن حبيب الزيات

   ٤١٥ ألصفهاينمحزة بن احلسن ا

 النعمان بن ثابت= أبوحنيفة 

٣٧٣  خالد بن عبد اهللا القسري   

  ١٨)  البعيث ( ِخداش بن ِبشٍر ااشعي 

   هند بنت هفَّان= اخلرنق 

 علي بن حممد= ابن خروف 

دوسيذان السلَو ز بنز٦٧  خ  
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 ، ٨٦ ، ٧٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٩ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٢٧ اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

٣١٠ ، ٢٨٣ ، ٢٣٣ ، ١٧٩ ، ١٦١ ، ١١٢ ، ١٠٧ ، ١٠٥ ، ٩٦ 

 ،٤٥٧ ، ٤٣٦ ، ٤٢٩ ، ٤٢٢ ، ٤٠٦ ، ٣١٧  

  ٥٦١ )  أبو ذؤيب اهلذيل(  خويلد بن خالد

 الربيع بن خيثم الكويف = ابن خيثم 

 عبداهللا بن جعفر= يه ابن درستو

 ٥٣٨  درنا بنت عبعبة

 عبد اهللا بن أسعد بن علي = ابن الدهان 

 جارية بن احلجاج= أبو دواد اإليادي 

  خويلد بن خالد = أبو ذؤيب اهلذيل

 حرثان بن احلارث = ذو اإلصبع العدواين  

 غيالن بن عقبة= ذو الرمة 

  ١٣٥ ، ٨١ ، ٥١ ، ٥٠  رؤبة بن العجاج

 علي بن عيسى الربعي = الربعي

  ٣٥٠) املخبل  ( ربيع بن ربيعة ، أبو يزيد

  ٤١٣ ، ٤١٢الربيع بن زياد العبسي 

  ٢٠٤ الربيع بن ضبٍع الفَزاِري 

 علي بن عيسى بن علي= الرماين 

 العباس بن الفرج بن علي= الرياشي 

  ٣٣٦ ، ٩٣ ، ٥٠ ، ٤٢ ، ٣٦) أبو عمرو بن العالء ( زبان بن عمرو 

   ٢٦٣ ، ٢٦٢  الزبرقاِن بِن بدر

 عبد اهللا بن الزبعرى السهمي = ابن الزبعرى 

 حرملَةُ بن املنذِر= أبو زبيد الطائي 

  عبد اهللا بن الزبري= بن الزبري ا
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 إبراهيم بن السِري ، أبو إسحاق= الزجاج 

 عبد الرمحن بن إسحاق ، أبو القاسم= الزجاجي 

  ١٢٦   ، أبو معبد بِن زيِد بِن عبِد اهللا بِن دارٍم زرارةُ بن عدِس

  ٤٤٢زرافة الباهلي 

  )فخر خوارزم (حممود بن عمر = الزخمشري 

  ١٣٦ زهري بن أيب سلمى 

  ١٥٧ زياد ابن أبيه

 ٢٦٥  زياد األعجم

 ، ٣٦٩ ، ٢٧١ ، ١٦٤ ، ١٥٤،  ٩٠ ،٨٩) النابغة الذبياين ( زياد بن عمر بن معاوية ، أبو أمامة 

٥٣٠ ، ٥١٢ ، ٣٧٨ ، ٣٧٣  

  ٨٨  زيد بن أرقم األنصاري

 سعيد بن أوس = زيد األنصاري  أبو

  ١٧  زيد بن علي بن احلسني

  ٣٢٥ ، ٣٢٤ ، ٢٦ سامل بن دارة 

 حممد بن السري ، أبو بكر  = ابن السراج 

 أَوس بن حارثة الطائي= ابن سعدى 

  ٤٦٦ ، ٢٥٦  )زيد األنصاري  أبو( سعيد بن أوس 

  ١٥٨ ، ١٥٧  بن العاصسعيد

 ، ٢٦٧ ، ٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٠٨ ، ٧٦ ، ٧١ )األخفش األوسط ( سعيد بن مسعدة ، أبو احلسن 

٣٦٢ ،  ٣٤٩ ، ٣٤٣ ، ٣٣٤ ، ٣٢٠ ، ٣١٩ ، ٢٩١ ، ٢٨٧ ، 

٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ٤٣١ ، ٤٠٨ ، ٤٠٧ ، ٣٩٤ ، 

٥٥٦ ، ٥٤٩ ، ٥٤٢ ، ٥٣٣ ، ٥٢٧ ، ٥٠٧ ، ٤٨٦ ، ٤٧٤ 

  غرية بن احلارث بن عبداملطلبامل = أبو سفيان

 يعقوب بن إسحاق= ابن السكيت 
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 القاسم بن سالّم ، أبو عبيد اهلَروي= ابن سالّم 

  ٣٤ ، ٣٣ السليك بن السلكة 

   ٤٩٨ سليمان بن عبد امللك

 عبدالرمحن بن عبداهللا السهيلي = السهيلي 

 عمرو بن عثمان بن قنرب= سيبويه 

  بن املرزبان ، أبوسعيداحلسن بن عبداهللا= السريايف 

   ١٣١شرحبيل بن ِبشر بن عمرو 

  ٢٢٤ )  عاصماوي ر( أبو بكر شعبة بن عياش الكويف ،

  ٢٥٦شعبة بن قمري املازين 

  ٥٢٧ ، ٣٩١ ، ٣١٦ ، ٢٤٦ ، ١٩٤الشماخ بن ضرار الغطفاين 

  ٤٦٦ ، ٤٠٧ ، ٣١٣ ، ٢٧٥) أبو عمر اجلرمي ( صاحل بن إسحاق ، 

 خلوارزمي  م بن احلسني االقاس= صدر األفاضل 

 قُثَم بن خبية = الصلتان 

 ٤٨٥ الضحاك بن مزاحم

  ٤٤٦  هناٍم الرقاشي لضحاك بنا

   ٤٤١ ضمرةُ بن ضمرةَ 

  بن عبداملطلب  عبد مناف = أبو طالب

 حممد بن جرير الطربي ، أبو جعفر= الطربي 

  ٣٩٦ طَرفَةُ بن العبد

  ٢٩ الطرماح بن حكيم 

   ١٥٤  طريف بن مالك

  ١٨٣طفيل بن عوف الغنوي 

  ٢١٩) أبو األسود الدؤيل ( ظامل بن عمرو 

    ٤٢١ ، ٣٢٤   عائشة ـ رضي اهللا عنها
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  ٢٢٤ ، ١٢٨عاصم ابن أيب النجود 

 عبداهللا بن عامر ، أبو عمر  = ابن عامر 

  ١٩٤)   بردة أبو( عامر بن أيب موسى األشعري  

  ٢٧٥ ، ٨١)  الرياشي ( علي العباس بن الفرج بن 

  ٤٨٩ ، ٤٢٣ ، ٤١٦ ، ٤١٥العباس بن مرداس 

 ٣٤٩ ، ٢) األخفش األكرب ( عبد احلميد بن عبد ايد ، أبو اخلطاب  

 ٥٠٤عبد الرمحن بن أزهر  

  ٥١٤ ، ٥١٣)    أبو القاسم الزجاجي ( عبد الرمحن بن إسحاق ، 

  ٤٧٦  عبد الرمحن بن حسان 

  ١٩٠ )السهيلي ( اهللا عبدالرمحن بن عبد

  ٣٥٠ )أعشى مهدان ( عبد الرمحن بن عبد اهللا ، أبو املصبح 

   ٤٢ عبد الرٰمحن بن هرمز األعرج ، أبو داود املدينّ 

   ٥٦٣عبدالصمد بن عبدالرمحن   

   ٥٣١ ، ٥٠٥ ، ٥٠٤ ، ٤٩٨عبد العزيز بن مروان  

  ٣٢٨ ، ٣٢٧ ، ٢٦١ ، ٢٠٩عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين  

 ٢٨٩  )ابن الدهان ( عبد اهللا بن أسعد بن علي 

  ٤٧٣ )أبو البقاء العكربي ( عبداهللا بن احلسني 

 ٥٢٩ ، ٤٨٦ )ابن درستويه ( عبداهللا بن جعفر 

  ٢٧٦ ، ٢٧٤ ، ١٥٢ ، ١١٩ ، ٦٠  )العجاج ( عبداهللا بن رؤبة 

 ٤٩٣ )ابن الزبعرى ( عبد اهللا بن الزبعرى السهمي 

  ٤٢٧   الزبريعبد اهللا بن 

  ٤٢٧   عبد اهللا بن زِبِري بِن فَضالةَ

  ٤٠٦ ، ٣٥٥عبداهللا بن عباس  

 ٩٣عبداهللا بن عبد األعلى القرشي 
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  ٣٣٠عتيك  عبداهللا بن 

  ٣٢٤ عبد اهللا بن عمر 

  ٤٠٦،  ١٩٤   )األشعريأبو موسى ( عبد اهللا بن قيس األشعري 

  ٣٥،  ٣٠ ، ١٧ )األحوص ( عبداهللا بن حممد بن عاصم 

  ٥٣٤ ، ٥١٩ عبد اهللا بن مسعود 

  ٣٩٣  )ابن قتيبة ( عبداهللا بن مسلم 

  ١٠٨ بن هاشم عبد املطَّلِب

   ٥١٣ ، ٤٨٥  )األصمعي ( عبد امللك بن قريب 

   ٥٣١ ، ٤٤١ ، ٣٣٣مروان بن احلكم  عبد امللك بن 

   ٥٧٠ ، ٣١٢   )أبو طالب( بن عبداملطلب  عبد مناف

 ٢٢ث عبد يغوث بن عبد احلار

  ١٦٣  عبلَة

   ٧٠ ، ٦٩عبيد بِن األبرِص 

   ١٥٩عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطَّاب 

    ١٩٤ ، ١١٢عبيد اهللا بن قيس الرقيات   

 القاسم بن سالّم ، أبو عبيد اهلَروي= أبو عبيد 

 معمر بن املثىن = أبو عبيدة 

  ٥٧٠ ، ٥٥٩ ، ٢٩٠ ، ٢٥٤ ، ١٨ ، ٩    )ابن جين ( عثمان بن جين 

 ، ١٨٢ ، ١٦٨ ، ١٠٣ ، ١٠٠ ، ٥٨ ، ٥٠ ، ٣٣ ، ١٣ ، ٦ )ابن احلاجب ( عثمان بن عمر 

٣٤٠ ، ٣٠٥ ، ٢٧٨ ، ٢٧٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥١ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ، ٢٠٩ 

 ،٣٨٢ ، ٣٧٦ ، ٣٧٥ ، ٣٦٨ ، ٣٦٠ ، ٣٥٦ ، ٣٥٤ ، ٣٤١ ، 

٥٥٢ ، ٥١٧ ، ٥٠٠ ، ٤٦٣ ، ٤٥٠ ، ٤٤٨ ، ٤٣٤ ، ٤٢٢ ، ٤٠٢  

 داهللا بن رؤبةعب= العجاج 

 ١٥٣،  ٣٧  ،٣٢) املهلهل ( عدي بن ربيعة التغليب 
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  ٨٧  عِدي بن عبِد مناةَ 

  ١٩٤ عرابة بن أوس 

   ٣١٨ ، ٣٨ ، ٣٧  عزةُ

   ١٣٦ عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن

  ٤٥٠عكرمة موىل ابن عباس 

 أمحد بن أيب بدر بن عمرو = أبو العالء املعري 

  ١٣١و  علقمة بن ِبشر بن عمر

   ٥١٦ ، ٥١٥   علي بن إمساعيل األشعري ، أبو احلسن

 ٤٥٦     ) األصفهاينُّ(علي بن احلسني الضرير

  ٤٥٨ ، ٤٥٠ )أبو املتوكل ( علي بن داود 

  ٥٦٢ ، ٤٢٨ علي بن أيب طالب 

  ٤٦٦ ، ١٨٠ ، ١٦٦ ، ١٢١ ، ٧٦ )الكسائي ( علي بن محزة 

  ٣٤٩)  األخفش األصغر ( علي بن سليمان 

  ٣٦٢ علي بن عيسى الربعي 

  ٣٥٠  )الرماين ( علي بن عيسى بن علي 

 احلسن بن أمحد = أبو علي الفارسي 

  ٣٦٤ ، ١٥٩ ، ٨٩  )ابن خروف ( علي بن حممد 

  ١٣٩ عمارة بن عقيل 

  ٢٩٩   الراجزالعماين

  ٤٩٩ ، ٤٠٦ ، ٣٨٨ ، ١٧١ ، ١٧٠عمر بن اخلطاب 

  ٤٩٨ ، ١٦٦ ، ٤٠عمر بن عبد العزيز 

 ٦٠  بن معمر القرشي عمر بن عبداهللا

  ٢١٥ ، ١٨٦ ، ٨٨ ، ٨٧ التيمي اخلارجي   عمر بن لَجأ 

  ٣٩٢ ، ١٣٨   عمرو بن أمحر بن العمرد الباهلي
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 ١٢٥عمرو بن األهتم املنقري      

  ٢١٠ ، ١٤ ) اجلاحظ ( عمرو بن حبر 

  ٨٩عمرو بن احلارث األعرج بن احلارث األكرب  

  ١٧٨    ن حمرانَ اجلَعديعمرو ب

  إسحاق بن مرار = أبو عمرو الشيباين 

 زبان بن عمرو= أبو عمرو بن العالء 

 ، ٥٠ ، ٤٨ ، ٤٢ ، ٣٩ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣ ، ١٩ ، ٢ ، ١ )سيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنرب 

٧٤ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، 

١٠٩ ، ١٠٧ ، ٩٦ ، ٩٤ ، ٩٣ ، ٩١ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٧٩ ، ٧٧ ، ٧٦ ، 

١٣٨ ، ١٣٠ ، ١٢٧ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١١٠ ، 

١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٥٣ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٩ ، 

١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٢ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦٠ ، 

١٩٣ ، ١٨٨ ، ١٨٥ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٦ ، 

٢٠٨ ، ٢٠٦ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٥ ، 

٢٣٩ ، ٢٣٦ ، ٢٣٥ ، ٢٢٩ ، ٢٢١ ، ٢١٧ ، ٢١٥ ، ٢١٠ ، ٢٠٩ ، 

٢٧١ ، ٢٦٦ ، ٢٦٤ ، ٢٥٦ ، ٢٥٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٦ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ ، 

٣٠٣ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٦ ، ٢٩٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩١ ، ٢٨٢ ، 

٣٢٥ ، ٣٢٠،  ٣١٩ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ، ٣١٦ ، ٣١٤ ، ٣١٢ ، ٣٠٩ ، 

٣٧٣ ، ٣٧١ ، ٣٦٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٢ ، ٣٥١ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩ ، ٣٣٨ ، 

٤١٦ ، ٤٠٦ ، ٤٠١ ، ٣٩٩ ، ٣٩٨ ، ٣٩٢ ، ٣٩١ ، ٣٧٩ ، ٣٧٤ ، 

٤٣٦ ، ٤٣٥ ، ٤٣٣ ، ٤٢٩ ، ٤٢٥ ، ٤٢٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٠ ، ٤١٩ ، 

٤٧٦ ، ٤٧٣ ، ٤٧٠ ، ٤٦٩ ، ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، ٤٥٦ ، ٤٤٦ ، ٤٤١ ، 

٥٦٤ ، ٥٦٣ ، ٥٥٠ ، ٥٤٩ ، ٥٤٢ ، ٥٤٠ ، ٥٣٤ ، ٥٢٩ ، ٤٧٧  

  ٤٤٢عمرو بن الغوث الطائي 
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         ١٧عمرو بن قعاس    

  ٥٣٧عمرو بن قميئة  

  ٣٩١،  ١٧٦  عمرو بن معدي كرب

  ٥٣٥ ، ٤١) عمرو بن هند ( عمرو بن املنذر اللخمي 

 عمرو بن املنذر اللخمي= عمرو بن هند 

 حريث بن عناب = ابن عناب 

  ٢٨١،  ١٦٣عنترة بن شداد 

  ٥٠٥  )اجلزويل ( عيسى بن عبد العزيز 

  ٤٥٦ ، ٢٩٦ ، ٢٩٥ ، ٢٩٤ ، ٢٣٤عيسى بن عمر  

 ، ٣٢٠ ، ٢٣٧ ، ٢٢٥ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٣٤ ، ٦٦ ، ١٥  )ذو الرمة = ( غيالن بن عقبة 

٥٤٥ ، ٥٢١ ، ٥٢٠ ، ٤٩٩ ، ٤٦٧ ، ٤٦٦  

 احلسن بن أمحد ، أبو علي الفارسي = الفارسي

 زياد ، أبو زكرياحيىي بن = الفراء 

  مهام بن غالب= الفرزدق 

 ، ٣٩٧ ، ٣٨٤ ، ٣٦٩ ، ٣٤٥ ، ٣١٨ ، ٢٣١  )صدر األفاضل اخلوارزمي ( القاسم بن احلسني 

٤٤٩  

  ٤٥٧ ، ٣٧٦ )أبو عبيد اهلَروي ( القاسم بن سالّم ، 

  ٥٦٤ القاسم بن معن

  حممد بن إبراهيم العوامي= القاضي 

 مسلم عبداهللا بن = ابن قتيبة 

 ٤٥)  الصلتان ( قُثَم بن خبية 

 حممد بن املستنري= قطرب 

ب الريبوعين١٧٠  قَع  

  ١٧٧قيس بن هبرية بن عبد يغوث املرادي  
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  ٣١٨ ، ٣٨ ، ٣٧  )كثري عزة ( كثري بن عبدالرمحن 

  كثري بن عبدالرمحن= كثري عزة 

   ١٧٠  ،١٦٩ كَرام املازين

 علي بن محزة= الكسائي 

 ٥٦٧ زهري  كعب بن

  ٤١ ، ٤٠ كعب بن مامة بن عمرو اإليادي

   ٣٣ بن ربيعة كُليب

   ٣٦٦الكميت بن ثعلبة   

  ٥٦٧ ، ٥١٨ ، ٣٦٧ ، ٣٦٦  الكميت بن زيد

  ٣٦٦   الكُميت بن معروٍف 

 ، ٥٢٣ ، ٥١٩ ، ٤٩٣ ، ٤١٣ ، ٤١٢  ،٣٩٤ ، ٣٦٣ ، ٣١٢ ، ١٥٨ لبيد بن ربيعة العامري

٥٣١  

   ٤١٤ ، ٤٨،  ٤٥ ليلى األخيلية 

  ٣٣ليلى العامرية  

 بكر بن حممد ، أبو عثمان= املازين 

 حممد بن يزيد املربد الثمايل ، أبو العباس= املربد 

 على بن داود= أبو املتوكل 

 أبو بكر بن جماهد= ابن جماهد 

 قيس بن امللوح = جمنون بين عامر = جمنون ليلى 

ن الثَّقَفيج٤٧٨  أبو ِمح  

  ٥٧١ ، ٣١٢ ، ٢٠٣ اُهللا عليه وسلَّم حممد ـ صلَّى 

 ، ٤٦٠ ، ٤٢٤ ، ٣٩٤ ، ٣٦٢  ،٣٥٠ ، ١٤٢  ،٥) أبو بكر بن السراج ( حممد بن السري ، 

٤٨٠  

  ٥٦٤ ، ٧٦ ، ٦ ) قطرب ( حممد بن املستنري 
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  ٤٠٧ ، ٢٩٢ ، ٢٩١  )ابن كيسان ( حممد بن أمحد 

  ٣٥٦  )القاضي ( حممد بن إبراهيم العوامي 

  ١٠١ ) أبو جعفر الطربي ( جرير الطربي ، حممد بن 

  ٤٤٢ ، ٤١٦ ، ٢٥٦)  ابن األعرايب ( حممد بن زياد 

 ١٢١  ،٨٦  ،٨١  ،٧٨ ، ٤٢  ،٤١ ، ٤٠  ،١)   أبو العباس املربد ( حممد بن يزيد املربد الثمايل 

 ،١٩٧  ،١٩٥  ،١٤٧ ، ١٤٦  ،١٤٠ ، ١٣٩ ، ١٣٨ 

 ،٢٩٨،  ٢٩٧ ، ٢٩٥ ، ٢٨٢ ، ٢٢٩ ، ٢١٧ ، ٢٠٨ 

، ٣٥٢ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩  ،٣٣٣  ،٣٢٦ ، ٣١٤  ،٢٩٩ 

 ،٣٨٠ ، ٣٧٩ ، ٣٧٨ ، ٣٧٤ ، ٣٦٢  ،٣٥٩ ، ٣٥٨ 

، ٤٤٩ ، ٤٤٨ ، ٤٤٧  ،٤٢٩  ،٤٢٠  ،٤١٦  ،٤١٥ 

، ٥٦٨ ، ٥٤٠ ، ٥٣٥  ، ٤٧٧  ،٤٥٣  ،٤٥١   

 ، ١٤٥ ، ١٣٠ ، ١١٧ ، ١٠٩ ، ٧٠ ، ٥٨ ، ٢١ ، فخر خوارزم  )الزخمشري ( حممود بن عمر 

٢٥١ ، ٢٥٠ ، ٢٢٨ ، ١٩٩ ، ١٧٦ ، ١٧٠ ، ١٤٧ ، 

٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٧ ، ٢٧٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٥ ، ٢٦١ ، 

٣٢٣ ، ٣١٧ ، ٣١٢ ، ٢٩٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٦ ، 

٤٠٠ ، ٣٩٨ ، ٣٩٣ ، ٣٦٨ ، ٣٥٧ ، ٣٤١ ، ٣٣٩ ، 

٥٢٥ ، ٥٢٣ ، ٤٩٨ ، ٤٧٥ ، ٤٦٢ ، ٤٤٧ ، ٤٣٤ ، 

٥٤٣ ، ٥٣٥ ، ٥٢٩  

  ربيع بن ربيعة ، أبو يزيد= املخبل 

   ١٧٧زيد مراد بن مالك  

ليالمةَ الِعجاِر بن سر٢٣٧  م  

  ٤٤٣ ، ٤٤١ ، ٤٠١ ، ١٥٨ ، ١٥٧ مروان بن احلكم 

   يزيد بن ضرار  = أخو الشماخ مزرد

  ٣٣٣ ، ٢٥٩ مسكني الدارمي 
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   ١٥٩  معاوية بن أيب سفيان

 ١٠١ معدي كرب بن احلارث بن عمرو 

  ٥٢٥ ، ٥٢١ ، ٥١٤ ، ٥١٣ ، ٥١  )أبو عبيدة ( معمر بن املثىن 

   ٤٢٨   )أبو سفيان(  املغرية بن احلارث بن عبداملطلب

  ، ١٤٠  )ابن حبناء التميمي ( املغرية بن ربيعة التميمي 

 ١٧٦ املفضل بن سلمة 

 ١٦٥ أبو منصور الكاتب 

 عدي بن ربيعة التغليب= املهلهل 

   عبد اهللا بن قيس األشعري =  األشعريأبو موسى 

  ٤٥١سى بن عيسى الفاسي ، أبو عمران املقرئ مو

  ٥٣٩ ، ٤٦٩ ، ٣٤٢ ، ٢٣٨ ، ٢٣٦ ، ٣٠ )األعشى ( ميمون بن قيس بن جندل ، أبو بصري 

  ، أبو أمامة بن معاويةوزياد بن عمر= النابغة الذبياين 

 ٥٦٣ نافع بن أيب نعيم 

 الفضل بن قدامة = أبو النجم العجلي 

  ٥٠٥ ، ٥٠٤،  ٥٠٣  نصيب بن رباح أبو حمجن

  ٤١٣ ، ٤١٢ ، ٢٧٢ النعمان بن املنذر

  ٤٨١ ، ٤٢١ )أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت 

  ٤٩٣ ، ٢٤٩ ، ٢٢٠ النمر بن تولب 

  ٤٢٩  بن توِسعةَ اليشكُري ار

 ذري٢١٥ هدبة بن خشرم الع  

  ٣٧٣ ، ١٣٧ ، ٦٠هشام بن عبدامللك 

 ، ٣٧٣ ، ٣٦٦ ، ٢٩٦ ، ١٥٨ ، ١٥٧ ، ١٤٨،  ١٢٦ ، ٤٨ ، ٢٨  )الفرزدق ( مهام بن غالب 

٥٥٣ ، ٥٣٩ ، ٤٦٩ ، ٤٦٧ ، ٤٦٦ ، ٤٥٣ ، ٤٥٢  

   ٤٤٢ مهَّام بن مرةَ 
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 ١٣١  )اخلرنق ( هند بنت هفَّان 

    يزيد بن هوبر  = بن هوبرا

   ٢٣٨  هوذَة بن علي بن مثامة احلنفي

 عثمان بن سعيد= ورش 

 لوليد النحويأمحد بن حممد بن ا= ابن والّد 

   ٥٠٤ الوليد بن عبِد امللِك 

  ٤٠٦   أيب كثريىي بنحي

 ٥٦٤ حيي بن ثابت 

 ، ٤٦٨ ، ٣٨٠ ، ٣٦٠ ، ٣٥٨ ، ٢٨٦ ، ١٨٠ ، ٨٣ ، ٧٦ )أبو زكريا الفراء ( حيىي بن زياد 

٥٦٩ ، ٥٢٦ ، ٤٧٥  

  ٣١٦ )  أخو الشماخ مزرد(يزيد بن ضرار 

  ٥٣٥ ، ٥٣٤يزيد بن عمرو بن الصعق  

   ٩٤ )أبو جعفر (  بن القعقاع املخزومي املدين يزيد

   ٣٠ يزيد بن مسِهٍر الشيباين

  ١٥٣  يزيد بن معاويةَ

  ٤٦٦ يزيد بن املهلِّب

ربو٥٤٦  يزيد بن ه   

   ٤٩٨  يزيد بن الوليِد بِن عبِد امللِك

   ٥٠٣ يعقوب ـ عليه السالم

  ٥٢٧ )ابن السكيت ( يعقوب بن إسحاق 

 ، ٢٤٧ ، ١٩٥ ، ١٨٩ ، ١٥٨ ، ١٣٨ ، ١٢٠ ، ٨٨  )األعلم الشنتمري ( ن يوسف بن سليما

٥١٧ ، ٤٧٩ ، ٤٧٠ ، ٤٢٧ ، ٣٧٣ ، ٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ٢٩٥ ، ٢٦٥ ، ٢٤٩  

 ،  ٣١٤ ،   ١٨١ ،   ١٠٦ ،   ١٠٥ ،   ٩٧ ،   ٩٣ ،   ٧٦ ،   ٥٠ ،   ٤٣ ،   ٤٢ ،   ٣٥ يونس بن حبيـب   

٥٦٣ ، ٤٣٦ ، ٤٣٥ ، ٤٢٣ ، ٣٦٥ ، ٣١٥   
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  .لطوائف  ـ فهرس القبائل والفرق وا٨

 ١٣٧ ، ١٣٦آِل عكرمة                

   ٣٦٨ ، ٣٦٧آل أمحد                  

   ٣٧٤آل جفنة                  

   ٢٣٤آل لوط                   

   ٤١٥آل مطرف               

   ٥١٩آل النيب                 

  ٥١٦ ، ٥١٥األشاعرة                

  ٤٠٦ ، ٢٣٦ األنصار                 

 ٦٠أَهل البصرة             

  ٥٠٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٥ ، ٣٩٨أَهل احلجاز             

 ٣٥٦أَهل الذمة                

 ٣٥٦أَهل العربية              

 ٢٢٣أَهل املوقف              

 ١٣٤أَهل النار                 

 ٤٤٢أهل النقل                 

 ٢٦٤            أَهل جند      

 ٢٤أَهل جنران                

  ٥٦٠                    باهلة

 ، ٤٩٧ ، ٤٨٤ ، ٤٥٦ ، ٣٣١ ، ٢٨٤ ، ٢٦٩ ، ٢٦٧ ، ٢٥٣ ، ١١٧البصريون               

٥٤٩ ، ٥٢٩ ، ٥١٠ ، ٥٠٥   

  ١٥٣ ، ٦٣ ، ٣٣بكْر                      

  .٤٢٧ ، ٣٩٧ ، ١٦٥ ، ١٦٤،  ١٥٤ ، ٧٠بنو أَسٍد                    

  ٤٢٧بنو أمية                     
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  ٥٣٥ ، ٤٥٥ ، ٤٥٠ ، ٣٩٧ ، ٣٧١ ، ٣١٦ ، ٢٦٣ ، ٤٨بنو متيٍم                    

 ٤٩٥بنو احلارث بن كعب     

 ٥٩بنو احلرماز              

  ٢٦٣ ، ٢٦٢بنو خلف                   

  ١٢٦بنو دارم                    

 ٥٢٦بنو زياد                    

  ١٢٦ ، ١٢٥ ، ٧٩بنو سعد بن بكر           

  ٤٤٦بنو سلول                  

  ٧٩بنو سليم                   

   ٤١٢ ، ٢٤٣ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٥٤بنو عامٍر                  

 ١٢٦بنو عبِد اِهللا بِن داِرٍم       

 ٣٢٥   بنو عبد اهللا بن غطفان 

 ٤٤١بنو عبد مناة                

 ٥٣٨بنو قيس بن ثعلبة        

  ٩٠بنو القني                 

  ٥٠٣بنو كنانة                    

   ٣٩٧ ، ٣٩٦بنو لُبيىن                   

 ١٦٩بنو مازن بن العنرب       

  ٤٩٩ ، ٤٩٨بنو مروان                 

 ٦٠         بنو املنذر       

 ٦٠بنو املنذر بن اجلارود    

  ١٢٦ ، ١٢٥بنو ِمنقٍَر                   

 ١٣٥بنو نهشلَ بِن داِرم         

  ٣٦٧بنو هاشم                   
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 ٣٧٩بنو والبة بن احلارث      

 ٥٦٥بنو يربوع                  

 ٨٧تيم شيبانَ                    

 ٨٧                    تيم ضبةَ 

   ٥٤١ ، ٥٤٠ ، ٤٣٣ ، ٤٠٨ ، ٢١٥ ، ١٨٦ ، ٨٩ ، ٨٥تيم عدي                    

 ٨٧تيم غالب                    

 ٨٧تيم قيس                      

   ٢٢تيم الالت                    

 ٨٧تيم مرةَ                      

  ٦٣     ثَعلَبة بن نوفَل         

 ٢٦٦جرم                        

   ٤٦٥ ، ٣٥٨ ، ٣٥٥ ، ٧١                   اجلمهور 

 ٥٥٨حِزمية                     

  ٢٦٦حضن                     

 ١٧الراِفضةُ                     

  ٦٠ربيعة                        

   ٣١٦ ، ٢٤٤  ،٢٤٣سلَيم                         

 ٣٦٧الشيعة                       

  ٤٤٢ ، ١٥٤ ، ٩٢ ، ٧٣طيئ                         

  ٦٠عبد القيس                  

  ٢٤٤ ، ٢٤٣عامر                         

 ٢٦٦عمرو                       

  ١٩فزارة                        

 ٢٠٠    القَدِرية                  
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 ٤٥٢ ، ٣١٢قريش                       

 ٣٣٨ ، ٣٢٥ ، ٢٦٣ ، ٥٣قيس                        

   ٦٣ ، ٦٢قيس بن ثعلبة               

 ٢٤٤قيس عيالن                 

 ٧٠كاهل                        

 ،                  ١٤٢ ، ١٣٦  ،١٢٢ ، ١١٦ ، ١٠٧ ، ١٠٦ ، ١٠٣ ، ٩٦ ، ٦٨الكوفيون                   

٣٧٨ ، ٣٥٠ ، ٣٣٤ ، ٣٢٠ ، ٣٠٩ ، ٢٧٦  ،٢٥٣ ، ١٩٢ ، ١٤٣ ، 

٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٠ ، ٤٥٦ ، ٤٥٥ ، ٤١٩ ، ٤١٧ ، ٤١٥ ، 

٥٤٩ ، ٥١٠ ، ٥٠٥    

   ٤٨ ، ٤٥ ، ٣٣كليب                   

  ٥١٦ ، ٥١٥املعتزلة                     

 ١٣٥ ، ٧٠ة            مالك بن حنظل

                        ادر١٧٠ ، ١٧٦م  

 ١٣٧مزينة بن أُد بن طاِبخةَ     

 ٣٦٦ ، ٦٠مضر                       

  ٢٣املفسرون                    

  ٤٠النِمر بن قاسط            

 ٥٦٨ ، ٥٦٢ ، ٥٦١هذيل                         

  ٥٣                    ورقاء   
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  : ـ فهرس البلدان واملواضع و حنوها ٩

 ٥١٣أبو قُبيس             

 ٥٥٧البحار               

 ٥٤٧البريص               

 ٤٢٨ ، ٣٦٦               البصرة

               عِقي٣١٦الب 

 ٥٤٧بردى                 

 ١٠٦ ، ٨٦                بعلَبك

 ٢٦٤ِتهامةُ                

  ٥٦٢               احلجاز

  ٤٧ ، ١٦ ، ١٥حزوى               

  ٥٢٠خراسان              

  ٣٨٢دارة جلْجل          

 ٥٥٩دراِجبرد              

   ٥٤٧دمشق               

 ١٦٦ديرسَِمعانَ           

   ٤٢٦ ، ١٧ذات ِعرق           

 ٥٦٩ذو ااز             

 ٥٣٨ساتيدما              

 ٤٨٦السلم                

   ٣٧٣ ، ٢٣٠ ، ٢٢٩الشام                 

 ١٩ ، ١٨شعبى                

   ١٥٩صفني                

  ٥٦٢ ، ٥٢٠               العراق
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  ٥٢٠                عمان

 ٥٥٩ فَسا                 

  ٤٠١ ، ٣١٦ ، ١٥٨ ، ١٥٧ ،  ١١٢                املدينة

  ٥١٤ ، ٥١٣ ، ٥١٢ ، ٤٢٦ ، ٢٨٨ ، ١٥٨مكة                 

   ٥٦٩ ، ٥١٣ ، ٣٨مىن                  

 ٤٢٧ ، ٢٦٤ ، ٢٦٣جند                  

 ٢٤ ، ٢٢               نجران

   ٢٣٨ ، ٢٣٦              اليمامة

 ١١٢             رةيوم احلَ

  ٤٩٣             يوم أُحد
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  : ـ فهرس الكتب الواردة يف النص ١٠

  ٤٨٥                       ابن املقفَِّع آداب

   ٥٢٦            للزخمشري   أساس البالغة

  ٤٥٥      أليب علي الفارسي   البغداديات

  ٥٢١     بن أمحد الفراهيديللخليل  العني

  ١٩٧                      البِن أَعثَمفُتوحال

   ٥٤٢ ، ٥٣٣ ، ٥٢٩ ، ٣٤٩ ، ٢٩٠ ، ٢٥٥ ، ١٤٦ ، ٣٢          لسيبويه             الكتاب 

   ٢٠٢                معاين القرآن للزجاج 

   ٣٣٧ ، ١٨٥ ، ٢١للزخمشري                      املفصل

  ٤١٠                  احلريري     مقامات

    ٢٨٩                       للمربد املقُتضِب

           ١٤٨    املقصور و املمدود البن والّد     
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  :ـ فهرس المصادر والمراجع١١

 ) .ت . ال ( إتحاف السادة المتقين ، لمرتضى الزَّبيدي ، دار الفكر ـ بيروت  •

الدآتور : د بن محمد  البناء ، تحقيق في القراءات األربع عشر ، ألحمإتحاف فضالء البشر  •

 .هـ ١٩٨٧= هـ ١٤٠٧شعبان محمد اسماعيل ، عالم الكتب ـ بيروت ، الطبعة األولى / 

/ الدآتور: ين البصريين ، ألبي سعيد الحسن بن عبداهللا السيرافي ، تحقيق أخبار النحوي •

  . م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥محمد إبراهيم البنا ، دار اإلعتصام ، الطبعة األولى 

( محمد محيي الدين عبدالحميد : ، ألبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة ، تحقيقأدب الكاتب  •

 ).ت. ال 

ألبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي . ارتشاف الضرب من لسان العرب •

:  الطبعة األولى. مصطفى أحمد النماس، مطبعة النسر الذهبي. د: ، تحقيق)هـ٧٤٥ت(

 .م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ألبي السعود محمد بن محمد العمادي ، دار  •

 ) .ت . ال ( إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 

عبدالمعين الملوحي ، مطبوعات مجمع اللغة : في علم الحروف ، للهروي ، تحقيق األزهية  •

 .م ١٩٨٢= هـ ١٤٠٢العربية ـ دمشق ، الطبعة الثانية 

 .م ١٩٩٦، لجاراهللا الزمخشري ، مكتبة لبنان ـ بيروت ، الطبعة األولى أساس البالغة  •

محمد عبد القادر عطا ، دار : ، ألحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق االستغناء في االستثناء  •

 .م ١٩٨٦= هـ ١٤٠٦الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى 

محمد : الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري ، تحقيق أسرار العربية ألبي البرآات عبد  •

 .م ١٩٥٧هـ ١٣٧٧بهجة البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، 

 ، دار الكتب لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيفي النحو ، األشباه والنظائر  •

 .العلمية ـ بيروت 

 ، تحقيق الدآتور عبد الحسين المبارك ، لزجاجي ااشتقاق أسماء اهللا الحسنى ، ألبي القاسم •

 .م ١٩٨٦= هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية 
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عبدالسالم هارون ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة : ، ألبي بكر بن دريد ، تحقيق  االشتقاق •

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١١األولى 

علي محمد البجاوي ، دار :  تحقيق في تمييز الصحابة ، البن حجر العسقالني ،اإلصابة  •

 . م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢الجيل ـ بيروت ، الطبعة األولى 

أحمد محمد شاآر ، وعبدالسالم : ، لعبد الملك بن قريب األصمعي ، تحقيق األصمعيات  •

 .م  ١٩٦٧هارون ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

لفتلي ، مؤسسة الرسالة ـ  االدآتور عبد الحسين:  ، تحقيق األصول في النحو، البن السراج •

 .م١٩٨٨٦  = هـ ١٤٠٦:   الطبعة األولى ،بيروت

ألبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي  ، إعراب القراءات السبع وعللها •

،  ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة الدآتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:  الشافعي  تحقيق

 .م ١٩٩٢ = ـه١٤١٣:  الطبعة األولى

الدآتور زهير :  ، تحقيق  ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،إعراب القرآن •

 .م١٩٨٨= هـ ١٤٠٩:   الطبعة الثالثة ،، عالم الكتب غازي زاهد

 .م ١٩٧٩الرابعة الطبعة دار العلم للماليين ـ بيروت ، ،  لزرآليلخير الدين ااألعالم  •

محمد مصطفى زيادة / حمد بن علي المقريزي ، نشره د، ألإغاثة األمة بكشف الغمة  •

 . م ١٩٥٧وجمال الدين الشيال ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

التونسية  ، الدار لجنة من األدباء: ، تحقيق وإشراف األغاني، ألبي الفرج األصفهاني •

 .م١٩٨٣:  الطبعة السادسة ،  بيروتللنشر، ودار الثقافة ـ

، تحقيق الدآتور عبداهللا بن عمر الحاج إبراهيم  ، مجلة لفارسي ألبي علي ا، اإلغفال  •

هـ ١٤٢١ ، صفر ٢٠٤ ، ع ١٢جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و اللغة العربية وآدابها ، ج 

. 

 ، تحقيق لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،   في أصول النحواالقتراح •

 .م ١٩٨٩= هـ ١٤٠٩: بعة األولى الدآتور محمود فجال ، مطبعة الثغر ، الط

/ مصطفى السقا ، و د: في شرح أدب الكتاب ، البن السيد البطليوسي ، تحقيق االقتضاب  •
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 .م ١٩٨٣ = ١٩٨١حامد عبد المجيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ، 

 .م١٩٨٧ هـ ـ١٤٠٧:   الطبعة الثانية ،، دار الجيل ـ بيروت ، ألبي علي القالي األمالي •

عبدالسالم هارون :  ، ألبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق أمالي الزجاجي •

 .هـ ، المؤسسة العربية الحديثة للطبع ـ القاهرة ١٣٨٢، الطبعة األولى 

 ألبي السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة الحسني المعروف بابن  ،أمالي ابن الشجري •

:  الطبعة األولى ، ، مكتبة الخانجي بالقاهرةي  محمد الطناحمحمود. د: تحقيقالشجري، 

 .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

،  ، عالم الكتب هادي حسن حمودي:  ، تحقيق ن الحاجببي عمرو باألمالي النحوية ، أل •

  .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥:  ، الطبعة األولى مكتبة النهضة العربية

آتور عبد المجيد قطامش ، دار المأمون الد:  األمثال ، ألبي عبيد القاسم بن سالم ، تحقيق  •

 . م ١٩٨٠= هـ ١٤٠٠للتراث ، دمشق وبيروت ، الطبعة األولى 

إحسان عباس ، دار الرائد العربي ـ / د: ، علق عليه  الضبي أمثال العرب ، للمفضل •

 .م ١٩٨٣= هـ ١٤٠٣بيروت ، الطبعة الثانية 

، دار الكتب المصرية الطبعة  اهيممحمد أبو الفضل إبر:  ، تحقيق إنباه الرواة، للقفطي •

 .م١٩٥٢ / ١٩٥٠= هـ  ١٣٧١ / ١٣٦٩:  األولى

الدآتور : لسيبويه على المبرد ألبي العباس أحمد بن محمد بن َوّالد ، تحقيق االنتصار  •

م ١٩٩٦= هـ ١٤١٦زهير عبدالمحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة األولى 

.  

هـ ١٣٩٦محمد أمين دمج ، بيروت : محمد عوامة ، الناشر : يق األنساب ، للسمعاني ، تحق •

 .م١٩٧٦= 

محمد محيي الدين عبد : اإلنصاف في مسائل الخالف، ألبي البرآات األنباري، تحقيق •

 .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨٠: الحميد، المكتبة التجارية بمصر، الطبعة الرابعة

محمد محيي الدين عبد : تحقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري،  •

 .بيروت -  صيدا  ـ منشورات المكتبة العصرية ، الحميد 
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، لمحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، مطبعة عيسى أيام العرب في اإلسالم  •

 .م ١٩٤٢البابي الحلبي ، القاهرة 

 ، دار حسن شاذلي فرهود/ ألبي علي الفارسي ، تحقيق الدآتور ، اإليضاح العضدي  •

 . م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية 

الدآتور موسى بناي : اإليضاح في شرح المفصل ، ألبي عمرو بن الحاجب ، تحقيق  •

 .م ١٩٨٣العليلي ، وزارة األوقاف و الشؤون الدينية ـ العراق ، 

 بعناية الشيخ عرفان  ألبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف األندلسي ، ،البحر المحيط •

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢: العشا حسونة، دار الفكر ـ بيروت

 ) .ت . ال ( ، البن قيم الجوزية ، إدارة الطباعة المنيرية ـ القاهرة ، بدائع الفوائد  •

 .م١٩٧٧: الثانية  الطبعة  ، مكتبة المعارف ـ بيروت ،ثيربن آلحافظ ، ل البداية والنهاية •

/ د: از القرآن ، لعبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني ، تحقيق الكاشف عن إعجالبرهان  •

 .هـ ١٣٩٤أحمد مطلوب ، مطبعة العاني ـ بغداد ، / خديجة الحديثي و د

 البن أبي الربيع عبيد اهللا بن أحمد بن عبيد اهللا اإلشبيلي  ،البسيط في شرح جمل الزجاجي •

، الطبعة  الغرب اإلسالمي ـ بيروت، دار  الدآتور عياد بن عيد الثبيتي: السبتي، تحقيق

 .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧:  األولى

الدآتور إبراهيم الكيالني ، مكتبة أطلس : ، تحقيق البصائر والذخائر ألبي حيان التوحيدي  •

 . م ١٩٦٤ـ دمشق ، 

 .المسائل المشكلة ، ألبي علي الفارسي = البغداديات  •

:   الطبعة الثانية ،، دار الفكرر السيوطي، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بك بغية الوعاة •

 .م١٩٧٩ =هـ ١٣٩٩

 ألبي البرآات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد  ،البيان في غريب إعراب القرآن •

،  ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ـ القاهرة  طه عبد الحميد طه/د:  ، تحقيق األنباري

 .م ١٩٨٠ =  هـ١٤٠٠

علي شيري ، دار : س ، لمحمد مرتضى الزبيدي ، تحقيق من جواهر القاموتاج العروس  •
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 م ١٩٩٤= هـ ١٤١٤: الفكر ـ بيروت ، الطبعة األولى 

 .م١٩٥٧:  ، دار الهالل بالقاهرة رجي زيدان، لج تاريخ آداب اللغة العربية •

رمضان عبدالتواب ، دار المعارف ـ : ، لكارل بروآلمان ، ترجمة تاريخ األدب العربي  •

 .م ١٩٧٥مصر 

= هـ ١٤٠٨   ،، دار الفكر لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،تاريخ الخلفاء •

 .م ١٩٨٨

محمد أبو : ، لمحمد بن جرير الطبري ، تحقيق ) تاريخ األمم والملوك ( تاريخ الطبري  •

 .م ١٩٦٠/١٩٦٣الفضل إبراهيم ، دار المعارف المصرية ـ القاهرة ، 

الدآتور : مد عبد اهللا بن علي بن إسحاق الصيمري، تحقيقألبي مح. التبصرة والتذآرة •

 .م١٩٨٢ =هـ ١٤٠٢:   الطبعة األولى ،دمشقـ ، دار الفكر  فتحي أحمد مصطفى

، نشر  علي محمد البجاوي:  ، تحقيق ، ألبي البقاء العكبري التبيان في إعراب القرآن •

 .م١٩٧٦ =هـ ١٣٩٦:  مكتبة عيسى البابي الحلبي وشرآاه

المطلع على إعجاز القرآن ، لعبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني ، ن في علم البيان التبيا •

أحمد مطلوب ، مطبعة العاني ـ بغداد ، الطبعة األولى / خديجة الحديثي و د/ د: تحقيق 

 .م ١٩٦٤= هـ ١٣٨٣

ر الدآتو: ، ألبي البقاء العكبري، تحقيق التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين •

 =هـ ١٤٠٦:   الطبعة األولى ،، دار الغرب اإلسالمي الرحمن بن سليمان العثيمينعبد

 .م١٩٨٦

من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب ، لألعلم الشنتمري ، تحصيل عين الذهب  •

: الدآتور زهير عبدالمحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية : تحقيق 

 .م١٩٩٤=هـ ١٤١٥

الدآتور عباس : األنصاري ، تحقيق البن هشام تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ، •

 .م ١٩٨٦= هـ ١٤٠٦مصطفى الصالحي ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة األولى 

، لصدر األفاضل القاسم بن الحسين ) شرح المفصل في صنعة اإلعراب ( التخمير  •
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 سليمان العثيمين ، دار الغرب اإلسالمي ـ الخوارزمي ، تحقيق الدآتور عبدالرحمن بن

 .م ١٩٩٠: بيروت ، الطبعة األولى 

/ ، تحقيق الدآتور بن غلبون  ، ألبي الحسن طاهر بن عبد المنعم  التذآرة في القراءات •

عبدالفتاح بحيري إبراهيم ، مطبعة الزهراء لإلعالم العربي ، القاهرة ، الطبعة الثانية 

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١١

الدآتور عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، :  النحاة ، ألبي حيان األندلسي، تحقيقتذآرة •

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٦: الطبعة األولى

محمد آامل برآات، دار الكتاب : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، البن مالك، تحقيق •

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧: العربي

عبدالفتاح بحيري / حقيق الدآتور ،  تللشيخ خالد األزهري ، التصريح بمضمون التوضيح  •

م ١٩٩٧= هـ ١٤١٨: إبراهيم ، مطبعة الزهراء لإلعالم العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى 

. 

حسن عون ، معهد البحوث والدراسات العربية ـ القاهرة / ، للدآتور تطور الدرس النحوي  •

 .م١٩٧٠

 آلية اللغة العربية بجامعة أم تعقبات أبي حيان ألبي البقاء العكبري ، رسالة ماجستير في •

 .معوضة بن محمد الحكمي : القرى ، إعداد 

عوض بن حمد القوزي / ، ألبي علي الفارسي ، تحقيق  الدآتور التعليقة على آتاب سيبويه  •

 .م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠، مطبعة األمانة ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

 .ا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزاي  = تفسير أبي السعود •

  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن= تفسير الطبري  •

  .الجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي  •

 .م ١٩٨٦، البن حجر العسقالني ، دار صادر ـ بيروت ، الطبعة األولى تهذيب التهذيب  •

عبدالسالم هارون ، راجع محمد علي :  ، تحقيق ألزهري ألبي منصور اتهذيب اللغة •

 .م ١٩٦٤= هـ ١٣٨٤النجار ، دار القومية العربية للطباعة ، 
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في القراءات السبع ، ألبي عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو األموي ، دار الكتاب التيسير  •

 .هـ ١٤٠٦العربي ـ بيروت ، 

 .م١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨: ، دار الفكر لطبريبن جرير ا، ال جامع البيان عن تأويل آي القرآن •

، دار الكتب   ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،لقرآنمع ألحكام االجا •

 .م١٩٩٣ =هـ ١٤١٣: العلمية ـ بيروت

الدآتور علي توفيق الحمد ، مؤسسة : في النحو ، ألبي القاسم الزجاجي ، تحقيق الجمل  •

 . م ١٩٨٤=هـ ١٤٠٤الرسالة ـ بيروت ، ودار األمل ـ إربد ، الطبعة األولى 

محمد أبو الفضل إبراهيم ، و عبدالمجيد : ، ألبي هالل العسكري ، تحقيق ال جمهرة األمث •

 .م ١٩٦٤= هـ ١٣٨٤قطامش ، المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

، ألبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي ، راجع النسخة وضبط جمهرة أنساب العرب  •

= هـ ١٤٠٣ب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى أعالمها لجنة من العلماء ، دار الكت

 .م ١٩٨٣

، ألبي بكر بن دريد ، مجلس دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة األولى ، جمهرة اللغة  •

 .هـ ١٣٤٥حيدر آباد ـ الدآن 

الدآتور فخر الدين :  ، تحقيق  للحسن بن قاسم المرادي ،نى الداني في حروف المعانيالج •

هـ ١٤١٣:  ، دار الكتب العلمية ـ بيروت  الطبعة األولى محمد نديم فاضل، واألستاذ  قباوة

 .م١٩٩٢= 

( ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي حاشية الشيخ يس العلمي على التصريح  •

 ).ت. ال 

، ) ومعه شرح الشواهد للعيني ( على شرح األشموني على ألفية ابن مالك حاشية الصبان  •

 ) .ت . ال (  الكتب العربية ـ القاهرة دار إحياء

عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق سعيد األفعاني ، بي زرعة حجة القراءات ، أل •

 .م ١٩٧٤=  هـ ١٣٤٩منشورات جامعة بنغازي ، الطبعة األولى 

آامل مصطفى الهنداوي ، دار الكتب : ، ألبي علي الفارسي ، تعليق الحجة للقراء السبعة  •
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 .م ٢٠٠١= هـ ١٤٢١ة ـ بيروت ، الطبعة األولى العلمي

الدآتور مصطفى إمام ، : البطليوسي ، تحقيق البن السيد  في شرح أبيات الجمل ، الحلل •

 .م ١٩٧٩مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

شيخو ـ بيروت لويس : ، ألبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري ، تحقيق حماسة البحتري  •

 .م ١٩١٠

: ، لصدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسين البصري ، نشر بعناية الحماسة البصرية  •

 .م ١٩٦٤الدآتور مختار الدين أحمد ، حيدر آباد ـ الدآن 

(  بجامعة أم القرى برقم حواشي على المفصل للزمخشري ، مصورة مرآز البحث العلمي •

 ) .ضمن مجموع  ( ٥٥٣ن برقم ، عن مكتبة جامعة ليد)  نحو٦٦٣

. د (، مطبعة نهضة مصر الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ، ألحمد أحمد بدوي  •

 ) .ت

عبد السالم هارون ، مطبعة عيسى الحلبي ، الطبعة الثانية : ، تحقيق للجاحظ ، الحيوان  •

 .م ١٩٦٥

 عبد السالم: ، تحقيق دادي، لعبد القادر بن عمر البغ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب •

 .م١٩٨٩:  الطبعة الثالثة ،هارون، مكتبة الخانجي ـ القاهرة

 الطبعة  ،نجار، دار الكتاب العربي ـ بيروتمحمد علي ال:  ، تحقيق الخصائص، البن جني •

 .م١٩٥٢ =هـ ١٣٧١: الثانية

،  العسقالني لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر  ،في أعيان المئة الثامنةالدرر الكامنة  •

هـ ـ ١٣٨٥  : الطبعة الثانية، القاهرة =، دار الكتب الحديثة  محمد سيد جاد الحق: تحقيق

 .م ١٩٦٦

محمد : على همع الهوامع ، ألحمد بن األمين الشنقيطي ، وضع حواشيه الدرر اللوامع  •

 .م ١٩٩٩= هـ ١٤١٩باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى 

الشيخ علي محمد :  ، تحقيق  للسمين الحلبي ،ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد •

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤:  الطبعة األولى ،، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، وآخرين معوض
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، دار المعرفة ـ  السيد محمد رشيد رضا: ، تصحيح دالئل اإلعجاز، لعبد القاهر الجرجاني •

 ).ت. د  (: الطبعة الثانية،بيروت 

 .م ١٩٤٦ –ُدور القرآن في دمشق ، لعبد القادر بن محمد النعيمي ، مطبعة دمشق  •

 .شعر األحوص = ديوان األحوص  •

 .م ١٩٨٢، تحقيق محمد حسن آل ياسين ، الطبعة األولى ديوان أبي األسود الدؤلي  •

م في نوري حمودي القيسي ، وزارة الثقافة واإلعال: ، صنعة ديوان األسود بن يعفر  •

 ) .ت . ال ( الجمهورية العراقية ، الطبعة األولى 

محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة ـ : ، شرح وتعليق )ميمون بن قيس  (ديوان األعشى •

 .م١٩٨٣  =١٤٠٣ : الطبعة السابعة. بيروت

الدآتور خليل الدويهي ، الطبعة األولى ، دار الكتاب : ، تحقيق ديوان األقيشر األسدي  •

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١١العربي 

 .م١٩٨٣ =هـ ١٤٠٣:  ، الطبعة األولى  بيروت ـديوان امرئ القيس ، دار الكتب العلمية •

ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمع وتحقيق ودراسة الدآتور محمد يوسف نجم ، الطبعة  •

 .م ١٩٧٧الثالثة ، المطبعة التعاونية بدمشق 

سف نجم ، الطبعة الثالثة ، دار ديوان أوس بن حجر ، تحقيق وشرح الدآتور محمد يو •

 .م ١٩٧٩= هـ ١٣٩٩صادر ـ بيروت 

الخفاجي ، تحقيق خليل إبراهيم العطية ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ديوان توبة بن الحمير  •

 .م ١٩٦٨

، مطبعة دار الكتب المصرية ، ) رواية أبي سعيد السكري ( ديوان جران العود النميري  •

 .م ١٩٣١القاهرة ، 

، دار   أمين طه محمدنعمانالدآتور :  تحقيق،) بشرح محمد بن حبيب  ( ، ديوان جرير •

 .م ١٩٦٩ بمصرالمعارف 

، جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ديوان جميل بثينة  •

 .م ١٩٩٢الطبعة األولى 
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رفي ، ، تحقيق دآتور سيد حنفي حسنين ، مراجعة حسن آامل الصيديوان حسان بن ثابت  •

 .م ١٩٧٤=هـ ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

ديوان حميد بن ثور الهاللي ، صنعة األستاذ عبدالعزيز الميمني ، الدار القومية للطباعة  •

 ) .ت . ال . ( والنشر ، القاهرة 

، تحقيق وشرح يسري عبد الغني ) رواية أبي عمرو بن العالء (  بنت بدر ، ديوان الخرنق •

  .م ١٩٩٠عبداهللا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى 

ديوان أبي دواد اإليادي ، نشر جوستاف جرونيام ، ضمن دراسات في األدب العربي ،  •

 .م ١٩٥٩ترجمة الدآتور إحسان عباس ، منشورات مكتبة الحياة ، بيروت ، الطبعة األولى 

 الوهاب محمد علي العدواني ومحمد نايف اإلصبع العدواني ، جمعه وحققه عبدديوان ذي  •

  .م ١٩٧٣الدليمي ، وزارة اإلعالم العراقية ، الموصل ، 

، شرح أحمد بن حاتم الباهلي ، رواية أبي العباس ثعلب ، حققه الدآتور ديوان ذي الرمة  •

 . م ١٩٧٣= هـ ١٣٩٣عبدالقدوس أبو صالح ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن ) مجموع أشعار العرب (  العجاج  بنديوان رؤبة •

 .م ١٩٧٩الورد البروسي ، دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت ، الطبعة األولى 

 .شعر أبي زبيد الطائي = ديوان أبي زبيد الطائي  •

 .شعر زياد األعجم = ديوان زياد األعجم   •

الطائي ، رواية هشام بن محمد الكلبي ،  شعر حاتم الطائي ، صنعة يحيى بن مدرك ديوان •

 .م ١٩٩٠= هـ ١٤١١تحقيق الدآتور عادل سليمان جمال ، الطبعة الثانية ، مكتبة الخانجي 

بن ضرار ، تحقيق صالح الدين الهادي ، دار المعارف بمصر ، الطبعة ديوان الشماخ   •

 .م ١٩٦٨األولى 

قيق درية الخطيب و لطفي الصقال ، ، شرح األعلم الشنتمري ، تحديوان طرفة بن العبد   •

 .م ١٩٦٨= هـ ١٣٩٥مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

، حققه الدآتور عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم بدمشق ديوان الطرماح  •

 .م ١٩٦٨= هـ ١٣٨٨
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 الطبعة ديوان الطفيل الغنوي ، تحقيق محمد عبدالقادر أحمد ، دار الكتاب الجديد ـ بيروت ، •

 .م ١٩٨٦األولى 

، جمعه وحققه الدآتور يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ديوان العباس بن ِمْرداس السُّلمي  •

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١٢ـ بيروت ، 

 .شعر عبدالرحمن بن حسان  = ديوان عبد الرحمن بن حسان •

القاهرة األنصاري ، شرح وتحقيق الدآتور حسن محمد باجودة ، ديوان عبد اهللا بن رواحه  •

 .م ١٩٧٢

 . الزَِّبْعَرىعبداهللا بن  شعر = الزَِّبْعَرىديوان عبداهللا بن  •

 .م ١٩٥٧، شرح وتحقيق الدآتور حسين نصار ، القاهرة ديوان عبيد بن األبرص  •

ديوان عبيداهللا بن قيس الرقيات ، تحقيق وشرح الدآتور محمد يوسف نجم ، دار صادر ـ  •

 ) . ت.ال. (بيروت 

برواية عبد الملك بن قريب األصمعي ، تحقيق الدآتور عبدالحفيظ السطلي   ،ديوان العجاج •

 . م ١٩٧١، مكتبة أطلس ـ دمشق 

العبادي ، تحقيق و جمع محمد جبار المعيبد ، وزارة الثقافة و اإلرشاد ديوان عدي بن زيد  •

 .م ١٩٦٥القومي ـ بغداد 

و حققه نايف معروف ، دار ، جمعه ) ديوان الخوارج ( ، ضمن ديوان عمران بن حطان   •

 .م ١٩٨٣المسيرة ـ بيروت ، الطبعة األولى 

 .الباهلي  شعر عمرو بن أحمر= ديوان عمرو بن أحمر الباهلي  •

البكري ، تحقيق حسن آامل الصيرفي ، مجلة معهد المخطوطات ديوان عمرو بن قميئة  •

 .م ١٩٦٥ ، القاهرة ١١العربية ، المجلد 

  .عمرو بن معد يكرب شعر =ديوان عمرو بن معد يكرب  •

 اإلسالمي ـ بيروت ، ، المكتب ودراسة محمد سعيد مولوي ، تحقيق ديوان عنترة بن شداد •

 .م ١٩٨٣الطبعة الثانية 

 .م ١٩٦٦، دار صادر ـ بيروت ديوان الفرزدق   •
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، حققه وعلق عليه الدآتور ناصر الدين األسد ، مكتبة دار العروبة ـ ديوان قيس بن الخطيم  •

 .م ١٩٦٢= هـ ١٣٨١هرة، الطبعة األولى القا

 .قيس ولبنى شعر ودراسة = ديوان قيس بن ذريح  •

 الطبعة  ،، دار الثقافة ـ بيروت إحسان عباسالدآتور :   تحقيق جمع و، ديوان آثير عزة •

 .م١٩٧١: األولى

 .شعر الكميت بن زيد = ديوان الكميت بن زيد  •

آتور إحسان عباس ، نشر وزارة اإلعالم في بن ربيعة العامري ، تحقيق الدديوان لبيد  •

 .م ١٩٨٤الكويت ، الطبعة الثانية 

خليل إبراهيم العطية ، و جليل العطية ، دار : ديوان ليلى األخيلية ، جمع وتحقيق  •

 .م ١٩٦٧الجمهورية ـ بغداد 

، جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج ، مكتبة مصر ) قيس بن الملوح ( ديوان مجنون ليلى  •

 ) .ت. ال. (القاهرة، 

تحقيق الدآتور حاتم صالح الضامن ، ) شعراء مقلون ( ، ضمن ديوان المخبل السعدي  •

 .م ١٩٨٧عالم الكتب ـ بيروت ، ومكتبة النهضة العربية ـ بغداد ، الطبعة األولى 

 .م ١٩٦٢ الغطفاني ، تحقيق خليل إبراهيم العطية ، مطبعة أسعد ـ بغداد ُمَزرَّد بن ضرار •

، جمعه وحققه خليل إبراهيم العطية وعبداهللا الجبوري ، دار ن مسكين الدارمي ديوا •

 .م ١٩٧٠= هـ ١٣٨٩البصري ـ بغداد، الطبعة األولى 

 .م١٩٧٧: ، دار المعارف بمصر محمد أبو الفضل إبراهيم: ، تحقيق ديوان النابغة الذبياني •

 .م ١٩٨١العجلي ، صنعة عالء الدين أغا ، الرياض ديوان أبي النجم   •

 .شعر نصيب بن رباح = ديوان نصيب بن رباح  •

، تحقيق نوري حمودي القيسي ، عالم ) شعراء إسالميون (  ضمن ديوان النمر بن تولب  •

 .م ١٩٨٧= هـ ١٤٠٥الكتب ـ بيروت ، ومكتبة النهضة العربية ـ بغداد ، الطبعة الثانية 

 .م١٩٦٥: الطبعة األولى. ـ القاهرةالدار القومية للطباعة والنشر : ، نشر ديوان الهذليين •

 .شعر يزيد بن الطثرية = ديوان يزيد بن الطثرية  •
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 .م ١٩٢٦ذيل األمالي والنوادر ، ألبي علي القالي ، دار الكتب المصرية  •

 ، ألبي شامة ، صححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، دار الجيل ـ الروضتينالذيل على  •

 .م ١٩٧٤بيروت ، الطبعة الثانية 

في شرح حروف المعاني ، ألحمد بن عبدالنور المالقي ، تحقيق أحمد محمد رصف المباني  •

 .م ١٩٧٥=هـ ١٣٩٥الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

في تفسير السيرة النبوية ، ألبي القاسم عبدالرحمن السهيلي ، دار الكتب الروض األنف  •

 .م ١٩٩٧= هـ ١٤١٨العلمية بيروت ، الطبعة األولى 

الروض المعطار في خبر األقطار ، لمحمد بن عبدالمنعم الحميري ، تحقيق الدآتور إحسان  •

 .م ١٩٨٤=  هـ ١٩٧٥عباس ، مكتبة لبنان ـ بيروت ، الطبعة األولى 

، للدآتور أحمد مكي األنصاري ، مطبوعات أبو زآريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  •

 .م ١٩٦٤= هـ ١٣٨٤آلداب ، القاهرة المجلس األعلى لرعاية الفنون وا

الدآتور أحمد محمد الحوفي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ، تأليف الزمخشري  •

 ) .ت. ال( .الطبعة الثانية 

، تحقيق الدآتور شوقي ضيف ، دار المعارف ـ  بن مجاهد في القراءات ، ألبي بكر السبعة  •

 .م ١٩٨٠= هـ ١٤٠٠، الطبعة الثانية ،  مصر

. ، دار القلم ـ دمشق الدآتور حسن هنداوي:  ، تحقيق سر صناعة اإلعراب، البن جني •

 .م ١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥: الطبعة األولى

سلسلة األحاديث الصحيحة ، لمحمد بن ناصر الدين األلباني ، مكتبة المعارف ـ الرياض  •

 .هـ ١٤٠٨

 .، مطبعة دار الكتب ، تحقيق الدآتور زيادة للمقريزي لمعرفة دول الملوك ، السلوك  •

عبدالعزيز الميمني ، دار : في شرح أمالي القالي ألبي عبيد البكري ، تحقيق سمط الآللي  •

 .م ١٩٩٧= هـ ١٤١٧الكتب العلمية ـ بيروت ، 

سنن ابن ماجه ، للحافظ محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة  •

  .م ١٩٥٢عيسى البابي ، القاهرة 
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، ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، دار الدعوة ودار سحنون ـ ن الترمذي سن •

 . م ١٩٩٢= هـ ١٤١٣إستانبول ، 

للحافظ أبي داود سليمان بن األشعث ، دار الدعوة ودار سحنون ـ إستانبول سنن أبي داود   •

 . م ١٩٩٢= هـ ١٤١٣، 

 عواد معروف، والدآتور الدآتور بشار:، تحقيق) ٢٢: (للذهبي ، ج. سير أعالم النبالء •

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠: ٧محيي هالل السرحان، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط

أبي محمد عبدالملك المعافري ، تحقيق مصطفى السقا و إبراهيم السيرة النبوية البن هشام  •

 .بيروت = اإلبياري ، وعبدالحفيظ شلبي ، دار القلم 

هـ ـ ١٣٩٩: الطبعة الثانية. لمسيرة ـ بيروت ، دار ا ، البن العماد الحنبلي شذرات الذهب •

 .م١٩٧٩

، ألبي علي الفارسي ، تحقيق ) إيضاح الشعر( شرح األبيات المشكلة اإلعراب المسمى  •

الدآتور حسن هنداوي ، دار القلم ـ دمشق ، ودارة العلوم والثقافة ـ بيروت ، الطبعة األولى 

 .م ١٩٨٧= هـ ١٤٠٧

د يوسف بن المرزبان السيرافي ، تحقيق الدآتور محمد شرح أبيات سيبويه ، ألبي محم •

 .م ١٩٩٦= هـ ١٤١٦الريح هاشم ، دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة األولى 

، صنعة أبي سعيد الحسن السكري ، حققه عبدالستار أحمد فراج ، شرح أشعار الهذليين  •

 ) .ت . ال. ( راجعه محمود محمد شاآر ، مطبعة المدني القاهرة 

، )  و شرح الشواهد للعيني حاشية الصبان ومعه( شموني على ألفية ابن مالك  شرح األ •

 .دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة 

  (صورة مرآز البحث العلمي بمكة رقم، م شرح إيضاح أبي علي ، ألبي البقاء العكبري •

 ) . ٤٩٠٩ : (رقمبعن مكتبة فاتح بترآيا )  نحو١٨٩

الدآتور عبد الرحمن : ين محمد بن عبد اهللا بن مالك، تحقيقلجمال الد. شـــرح التسهيل •

هـ ـ ١٤١٠:  الطبعة األولى. ، هجر للطباعة والنشر  السيد، والدآتور محمد بدوي المختون

 .م ١٩٩٠
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شرح جمل الزجاجي ، ألبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف ، تحقيق الدآتورة  •

 .هـ ١٤١٩رى بمكة المكرمة ، سلوى محمد عمر عرب ، مطابع جامعة أم الق

 ألبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي ، الشرح الكبير،  ،شرح جمل الزجاجي •

 .م١٩٨٠:الدآتور صاحب أبو جناح، مؤسسة دار الكتب ـ العراق: تحقيق

الدآتور علي محسن عيسى مال اهللا :  ، البن هشام األنصاري ، تحقيق شرح جمل الزجاجي •

 .م ١٩٨٦= هـ ١٤٠٦ بيروت ، الطبعة الثانية ، عالم الكتب ـ

الشنتمري ، تحقيق الدآتور علي المفضل حمودان ، شرح حماسة أبي تمام لألعلم  •

= هـ ١٤١٣مطبوعات مرآز جمعة الماجد للثقافة والتراث العربي ، الطبعة األولى 

 .م ١٩٩٢

 ) . ت .ال . ( ، عالم الكتب ـ بيروت تبريزي خطيب ال الحماسة لل ديوانشرح •

مصطفى السقا ، وإبراهيم اإلبياري ، :  ، ضبطه ألبي البقاء العكبري، شرح ديوان المتنبي  •

 ) .ت . ال . ( و عبدالحفيظ شلبي ، دار المعرفة ـ بيروت 

،  محمد محيي الدين عبد الحميد:  ، تحقيق ، البن هشام األنصاري شرح شذور الذهب •

 .م١٩٩٢: المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت

، تحقيق الدآتور عيد بن بري عبداهللا :  ألبي علي الفارسي ، تأليف شرح شواهد اإليضاح •

مصطفى درويش ، مراجعة الدآتور محمد مهدي عالم ، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

 .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥بالقاهرة 

: كر، دار الف يوسف الشيخ محمد البقاعي:  ، تحقيق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك •

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١

، تحقيق عبدربه عبداللطيف القيسي هارون بن موسى سيبويه ألبي نصر آتاب شرح عيون  •

 .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤عبدربه ، القاهرة 

محمد محيي الدين عبد :   ، تحقيق األنصاري ، البن هشام شرح قطر الندى وبل الصدى •

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩: ، المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت الحميد

: باذي ، دار الكتب العلمية ـ بيروتا، لرضي الدين اإلستر شرح آافية ابن الحاجب •



                     قسم التحقيق   - ٦٩٥ -       املُفِْضل على املُفَضـل يف دراية املُفَصـل

  

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

: ، تحقيق مالكلمصنفها جمال الدين أبي عبداهللا محمد بن عبداهللا بن ،  شرح الكافية الشافية •

 ـ هـ١٤٠٢: الطبعة األولى. الدآتور عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث

 .م١٩٨٢

، مصورة المكتبة ) مخطوط ( ، ألبي سعيد الحسن بن عبداهللا السيرافي شرح آتاب سيبويه  •

ستانبول عن المكتبة الحميدية بإ)  ٤٤٠٢  (رقمة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة المرآزي

  ) . ١٣١٣( برقم 

، ) بوعة األجزاء المط( ، ألبي سعيد الحسن بن عبداهللا السيرافي شرح آتاب سيبويه  •

  .تحقيق الدآتور رمضان عبدالتواب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة 

األنصاري ، تحقيق الدآتور صالح البن هشام  في علم العربية ، شرح اللمحة البدرية  •

 .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥راوي ، دار مرجان للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية 

فائز فارس ، الطبعة األولى ، / الدآتور :  ، تحقيق  العكبريالبن برهان، شرح اللمع  •

  .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤الكويت 

 بن ، دار األرقم الدآتور عمر فاروق الطباع: ، تحقيق شرح المعلقات العشر، للتبريزي •

 ) .ت . ال (  . بيروت ـ أبي األرقم

 .روت ، عالم الكتب ـ بي  لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي ،شرح المفصل •

، نشره آارلوس ليل ، مطبعة اآلباء األنباري شرح المفضليات ألبي محمد القاسم بن محمد  •

 .م ١٩٢٠اليسوعيين 

عبدالعزيز أحمد ، : شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ، ألبي أحمد العسكري ، تحقيق  •

 م١٩٦٣/هـ ١٣٨٣ القاهرة –مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

، أشرف على طبعه وتصحيحه محمد ي القاسم الشريشي شرح مقامات الحريري ألب •

هـ ١٣٧٢عبدالمنعم خفاجي ، مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي ـ مصر ، الطبعة األولى 

 .م ١٩٥٣

، تحقيق الدآتور ترآي بن سهو العتيبي ، مكتبة شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين  •
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 .م ١٩٩٣= هـ ١٤١٣الرشد ـ الرياض ، الطبعة األولى 

، تحقيق جمال ابن الحاجب في علم اإلعراب لمصنفها أبي عمرو شرح المقدمة الكافية •

عبدالعاطي  مخيمر ، مكتبة نزار مصطفى الباز ـ مكة المكرمة و الرياض ، الطبعة األولى 

 .م١٩٩٧= هـ ١٤١٨

أحمد عبد : ، تحقيق  ألبي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي ،شرح المقرَّب •

هـ ـ ١٣٩١: الطبعة األولى. ، مطبعة العاني ـ بغداد  ، وعبد اهللا الجبوري واريالستار الج

 .م١٩٧١

 ) .ت . ال .  ( ، لمحمد محمود الرافعي ، مطبعة شرآة التمدن بمصر شرح الهاشميات  •

شعر األحوص األنصاري ، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال ، الهيئة المصرية العامة  •

 .م ١٩٧٠ة ، للتأليف و النشر ، القاهر

 .م ١٩٦٧شعر أبي زبيد الطائي ، تحقيق الدآتور نوري القيسي ، مطبعة المعارف ـ بغداد  •

شعر زياد األعجم ، جمع وتحقيق يوسف حسين بكار ، دار المسيرة ، الطبعة األولى  •

 .م ١٩٨٣

شعر عبدالرحمن بن حسان ، تحقيق الدآتور سامي مكي العاني ، مطبعة المعارف ـ  بغداد  •

 .م ١٩٧١

تحقيق الدآتور يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ،  الزَِّبْعَرىعبداهللا بن  شعر •

 .م ١٩٨١= هـ ١٤٠١الطبعة الثانية 

شعر عمرو بن أحمر الباهلي ، جمعة وحققه الدآتور حسين عطوان ، مطبوعات مجمع  •

 ) .ت . ال . ( اللغة العربية ـ دمشق 

ققه مطاع طرابيشي ، مطبوعات مجمع اللغة شعر عمرو بن معدي آرب ، جمعه وح •

 .م ١٩٧٤العربية ـ دمشق 

 .م ١٩٦٩شعر الكميت بن زيد األسدي ، جمع وتقديم داود سلوم ، مكتبة األندلس ـ بغداد  •

شعر نصيب بن رباح ، جمع وتقديم داود سلوم ، مكتبة األندلس ـ بغداد الطبعة األولى  •

 .م ١٩٦٨
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 تحقيق وشرح أحمد محمد شاآر ، دار المعارف ـ مصر ، ، البن قتيبة ،الشعر والشعراء  •

 .م ١٩٦٦= هـ ١٣٨٦

 .م ١٩٧٣شعر يزيد بن الطثرية ، تحقيق حاتم الضامن ، مطبعة أسعد ـ بغداد ،  •

، تحقيق بن فارس في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها ، ألبي الحسين أحمد الصاحبي  •

 .م ١٩٧٧وشرآاه ـ القاهرة السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي 

تاج اللغة وصحاح العربية ، ألبي نصرإسماعيل الجوهري ، تحقيق الدآتور ( الصحاح  •

 .م ١٩٩٩= هـ ١٤٢٠إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى 

صحيح مسلم ، لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار  •

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١٢ث ـ القاهرة ، الطبعة األولى الحدي

. ، تأليف أحمد أمين ، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ، الطبعة السادسة ضحى اإلسالم   •

 ).ت.ال ( 

طبقات الشافعية الكبرى ، لتاج الدين السبكي ، تحقيق الدآتور محمود محمد الطناحي ، و  •

 .هـ ١٣٨٣البابي الحلبي ، الطبعة األولى ، الدآتور عبدالفتاح الحلو ، مطبعة عيسى 

، لمحمد بن سالم الجمحي ، تحقيق محمود محمد شاآر ، مطبعة طبقات فحول الشعراء  •

 ).ت .ال . ( المدني ـ القاهرة 

 .غاية النهاية = طبقات القراء  •

، تقديم إحسان عباس ، دار صادر ـ ) محمد بن سعد  ( بن سعدالكبرى ، الطبقات ال •

  .م١٩٨٥بيروت، 

 واللغويين ، ألبي بكر محمد بن الحسن الزُّبيدي ، تحقيق محمد أبو الفضل طبقات النحويين •

  .إبراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر 

 الطبعة  ،، مطبوعات نادي الطائف األدبي ، للدآتور عياد الثبيتي ابن الطراوة النحوي •

 .م١٩٨٣ =هـ ١٤٠٣:  األولى

 ).ت .ال . ( محمد عبداهللا المدني : ألبي العالء المعري ، تصحيح ، عبث الوليد  •

ـ ١٩٣٢= هـ ١٣٥٢ـ ١٣٥١في طبقات القراء ، البن الجزري ، القاهرة غاية النهاية  •
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 .م ١٩٣٣

، ) مخطوط ( غاية المحصل في شرح المفصل ، لعبد الواحد بن عبدالكريم الزملكاني  •

  ) .٢٠٠٩( برقم ، بإستانبول اهللا مصورتي عن مكتبة فيض 

 في القراءات السبع ، لعلي النوري الصفاقسي ، مكتبة عيسى البابي الحلبي ـ غيث النفع •

 .م ١٩٥٤= هـ ١٣٧٣القاهرة 

، ألبي طالب المفضل بن سلمة ، تحقيق عبد العليم الطحاوي ، مراجعة محمد علي الفاخر  •

 .م ١٩٦٠= هـ ١٣٨٠لى النجار ، دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة ، الطبعة األو

= هـ ١٤١٤شرح صحيح البخاري ، البن حجر العسقالني ، دار الفكر ـ بيروت فتح الباري  •

 .م١٩٩٣

، دار الكتب العلمية ـ  أحمد عبد السالم: ، تصحيح لشوآانيمحمد بن علي ا، ل فتح القدير •

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥: الطبعة األولى ، بيروت

، ألبي محمد " شرح أبيات سيبويه " سيرافي في في الرد على ابن الفرحة األديب  •

األعرابي الملقب باألسود الغندجاني ، تحقيق الدآتور محمد علي سلطاني ، دار النبراس ـ 

 .م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠دمشق 

النمر، الدآتور محمد حسن : ، تحقيق ، للمنتجب الهمداني الفريد في إعراب القرآن المجيد •

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١:  الطبعة األولى ،ر الثقافة ـ الدوحة دا،والدآتور فؤاد علي مخيمر 

الدآتور إحسان عباس و :  في شرح آتاب األمثال ألبي عبيد البكري ، تحقيق فصل المقال •

الدآتور عبدالمجيد عابدين ، دار األمانة و مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثالثة 

 .م ١٩٨٤

 .هـ ١٣١٧، المطبعة األدبية ـ القاهرة لثعالبي اوأسرار العربية ، ألبي منصورفقه اللغة  •

، مطبعة السعادة  عبد الخالق عضيمة  محمدلشيخودراسة له ، صنع افهارس آتاب سيبويه  •

 .م ١٩٧٥= هـ ١٣٩٥ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

م ، معهد  سلي السيد عبد الفتاح ، صنعة الدآتور))خصائص ابن جني  ((ـ الفهارس المفصلة ل •

 .م ١٩٩٧= هـ ١٤١٨طات العربية ـ القاهرة المخطو
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 .م ١٩٨٨البن النديم ، تحقيق رضا تجدد ، دار المسيرة ، الطبعة الثالثة الفهرست  •

شرح آافية ابن الحاجب ، لنورالدين عبدالرحمن الجامي ، تحقيق الدآتور الفوائد الضيائية  •

= هـ ١٤٠٣عراق ، أسامة طه الرفاعي ، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية بال

 .م ١٩٨٣

لمحمد بن شاآر الكتبي ، تحقيق الدآتور إحسان عباس ، دار الثقافة ـ بيروت فوات الوفيات  •

 ).ت.ال( ،

  .هـ ١٣٨٣ ، ألحمد عطية اهللا ، القاهرة ، مكتبة النهضة القاموس اإلسالمي •

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧:  الطبعة الثانية ،، مؤسسة الرسالة ، للفيروز آبادي القاموس المحيط •

قيس ولبنى شعر ودراسة ، جمع وتحقيق وشرح الدآتور حسين نصار ، مكتبة مصر ،  •

 ) .ت.ال(القاهرة ، 

، المطبعة المنيرية ـ القاهرة ، ) علي بن أبي الكرم ( ، البن األثير الكامل في التاريخ  •

 .هـ ١٣٥٦

ك ، و أحمد محمد زآي مبار: في اللغة واألدب ، ألبي العباس المبرد ، تحقيقالكامل  •

م ، و ١٩٣٧= هـ ١٣٥٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، الطبعة األولى )١(شاآر

أخرى بتحقيق الدآتور عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى 

 .    م ١٩٩٩=  هـ ١٤١٩

ي ، مطبعة وادي النيل س ألبي شامة شهاب الدين المقد ،آتاب الروضتين في أخبار الدولتين •

 ) . ت. ال( ـ القاهرة ، 

هـ ـ ١٤١١: الطبعة األولى. آتاب سيبويه، تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل ـ بيروت  •

 .م١٩٩١

، دار الكتب العلمية ـ  لزمخشري عن حقائق غوامض التنزيل لمحمود بن عمر االكشاف •

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥: بيروت ـ الطبعة األولى

                                                 
 .نبهت إىل هذه الطبعة عندما اعتمدت عليها ، ويف حال عدم التنبيه تكون الطبعة األخرى هي املعتمدة ) 1(
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ومزيل اإللباس ، ألبي الفدا إسماعيل بن محمد بن عبدالهادي الدمشقي ،  آشف الخفا •

 ) .ت. ال. ( صححه أحمد القالشي ، مكتبة التراث اإلسالمي ـ حلب 

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠: ، دار الفكر ، لحاجي خليفة آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون •

الدآتور محيي : ، تحقيق الب، لمكي بن أبي ط الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها •

 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤: الدين رمضان ، مجمع اللغة العربية  بدمشق

ابن آيسان النحوي ، حياته ـ آثاره ـ آراؤه ، للدآتور محمد إبراهيم البنا ، دار االعتصام ،  •

 .م ١٩٧٥= هـ ١٣٩٥الطبعة األولى 

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠: لىالطبعة األو. لسان العرب ، البن منظور، دار صادر ـ بيروت  •

لمع األدلة في أصول النحو ، ألبي البرآات عبدالرحمن بن آمال الدين األنباري ، تحقيق  •

 .م ١٩٥٧= م ١٣٧٧سعيد األفغاني ، مطبعة الجامعة السورية ـ دمشق ، 

حامد المؤمن ، عالم الكتب و : اللمع في العربية ، ألبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق  •

 .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥ ـ بيروت ، الطبعة الثانية مكتبة النهضة

، للحسن بن بشر اآلمدي ، تحقيق أحمد عبدالستار ، دار إحياء الكتب المؤتلف والمختلف  •

 .هـ ١٣٨١العربية ـ القاهرة 

، ألبي سعيد الحسن بن عبداهللا السيرافي ، تحقيق الدآتور ما يحتمل الشعر من الضرورة  •

 .م ١٩٩١= هـ ١٤١٢: معارف ، الطبعة الثانية عوض بن حمد القوزي ، دار ال

هـ ١٤٠٨قاهرة ، الطبعة السادسة  ال- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ، مكتبة وهبة  •

  .م١٩٨٨=

: ، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاني ، تحقيق المبسوط في القراءات العشر  •

جدة ، و مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت ، سبيع حاآمي ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ـ 

 .م ١٩٨٨= هـ ١٤٠٨: الطبعة الثانية 

ألبي عبيدة ، علق عليه الدآتور محمد فؤاد سزآين ، مكتبة الخانجي ـ مصر ، مجاز القرآن  •

 .م ١٩٥٤= هـ ١٣٧٤

، دار  عبد السالم هارون: تحقيقألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، ،  مجالس ثعلب •
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 . م١٩٦٠:  ، الطبعة الثانية رمصـ المعارف 

، ألبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق عبد السالم هارون مجالس العلماء  •

 .م ١٩٨٣= هـ ١٤٠٣، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

، ألبي الفضل أحمد بن محمد الميداني ، منشورات دار مكتبة الحياة ـ مجمع األمثال  •

 .م١٩٦١بيروت، 

، تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان ، الطبعة  فارس ، ألبي الحسين أحمد بنمجمل اللغة  •

 .م ١٩٨٤=هـ ١٤٠٤األولى ، مؤسسة الرسالة 

، ألبي جعفر محمد بن حبيب ، برواية أبي سعيد السكري ، تصحيح الدآتوره إيلزة المحبر  •

 .هـ ١٣٦١ليختن شتيتر ، دار اآلفاق الجديدة ـ بيروت ، 

، والدآتور عبد  علي النجدي ناصف: ، تحقيق تسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتالمح •

ؤون اإلسالمية ـ ، المجلس األعلى للش يوالدآتور عبد الفتاح إسماعيل شلبالفتاح النجار، 

 .هـ١٣٨٦: القاهرة

عبد السالم عبد : ، تحقيق  البن عطية األندلسي ،ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر •

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣:  الطبعة األولى ،، دار الكتب العلمية ـ بيروت شافي محمدال

. ال(  .إسماعيل بن علي ، دار المعرفة ـ بيروت ألبي الفداء ، المختصر في أخبار البشر  •

 ) .ت

م ١٩٧٨= هـ ١٣٩٨، دار الفكر ـ بيروت ، ) علي بن إسماعيل ( ،  البن سيدة المخصص  •

. 

في القرنين السابع والثامن من الهجرة ، للدآتور صر والشام المدرسة النحوية في م •

 .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠عبدالعال سالم مكرم ، دار الشروق ـ بيروت و القاهرة ، الطبعة األولى 

  بيروت– مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، ليافعيا ألبي محمد عبداهللا بن أسعد ، مرآة الجنان •

 .م١٩٧٠=   هـ١٣٩٠:   الطبعة الثانية،

 ، شرح لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيفي علوم اللغة وأنواعها ، لمزهر ا •

محمد جاد المولى بك ، وعلي البجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة : وتعليق 
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 .م ١٩٨٢= هـ ١٤٠٨العصرية ـ صيدا ـ بيروت 

د الشاطر أحمد ، مطبعة الدآتور محم: المسائل البصريات ، ألبي علي الفارسي ، تحقيق  •

 .م ١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥: المدني ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

، ألبي علي الفارسي ، تحقيق الدآتور حسن هنداوي ، دار القلم ـ دمشق ، المسائل الحلبيات  •

 .م ١٩٨٢= هـ ١٤٠٧و دار المنارة ـ بيروت ، الطبعة األولى ، 

قيق الدآتور محمد الشاطر أحمد ، مطبعة ، ألبي علي الفارسي ، تحالمسائل العسكرية  •

  .م ١٩٨٢= هـ ١٤٠٣: المدني ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

صالح الدين :  ، ألبي علي الفارسي ، تحقيق المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات •

 .السنكاوي ، مطبعة العاني ـ بغداد 

لكتب العلمية ـ بيروت ، في أمثال العرب ، لمحمود بن عمر الزمخشري ، دار االمستقصى  •

 .م ١٩٧٧= هـ ١٣٩٧الطبعة الثانية 

 .م ١٩٩٢= هـ ١٤١٣بن حنبل ، دار الدعوة و دار سحنون ـ إستانبول مسند اإلمام أحمد  •

الدآتور حاتم : ، تحقيق  ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،مشكل إعراب القرآن •

 .م١١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨:  بعة الطبعة الرا ،ح الضامن، مؤسسة الرسالة ـ بيروتصال

 .م ١٩٨٧ـ بيروت ، ، مكتبة لبنان  لفيوميحمد بن محمد ا، أل المصباح المنير •

، للدآتور سعيد عبدالفتاح عاشور ، دار مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك  •

 ) .ت. ال(  .النهضة العربية ، بيروت 

ر المعارف ـ القاهرة ، الطبعة الدينوري ، تحقيق ثروت عكاشة ، داالمعارف البن قتيبة  •

 .م ١٩٦٩= هـ ١٣٨٨الثانية 

الدآتور عبد األمير محمد أمين :  ، تحقيق) سعيد بن مسعدة  ( ، لألخفش معاني القرآن •

 .م١٩٨٥ =هـ ١٤٠٥:  الطبعة األولى ،، عالم الكتب الورد

،   وآخرينمحمد علي النجار،:  ألبي زآريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق ،معاني القرآن •

 ) .ت. ال(   .مةالدار المصرية للتأليف والترج

،  الدآتور عبد الجليل عبده شلبي: ، تحقيق لزجاجألبي إسحاق ا،  معاني القرآن وإعرابه •
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 .م١٩٨٨ =هـ ١٤٠٨:   الطبعة األولى ،عالم الكتب

 ـ  ، تحقيق الدآتور إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي، لياقوت الحموياألدباء معجم  •

 .م ١٩٩٣بيروت ، الطبعة األولى 

، لعامر بن عبداهللا فالح ، مكتبة العبيكان ـ الرياض ، الطبعة األولى معجم ألفاظ العقيدة  •

 .م ١٩٩٧= هـ ١٤١٧

تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي ، دار الكتب العلمية ـ ،  ، لياقوت الحموي معجم البلدان •

 .م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠بيروت ، الطبعة األولى 

، لمحمد بن عمران المرزباني ، تحقيق عبد الستار أحمد فرج ، دار إحياء عجم الشعراء م •

 .م ١٩٦٠= هـ ١٣٧٩الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة 

من أسماء البلدان و المواضع ، لعبداهللا بن عبدالعزيز البكري ، تحقيق معجم ما استعجم  •

 .م ١٩٨٣=  هـ ١٤٠٣ الطبعة الثالثة مصطفى السقا ، عالم الكتب ـ بيروت ،

 .م١٩٥٨ =هـ ١٣٧٨:  ، مطبعة الترقي بدمشق ، لعمر رضا آحالة معجم المؤلفين •

، لعاتق بن غيث البالدي ، دار مكة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى معجم معالم الحجاز  •

 .م ١٩٨٢=هـ ١٤٠٢

، دار   عبد السالم هارون: ، تحقيق بن فارسألبي الحسين أحمد ،  معجم مقاييس اللغة •

 .م١٩٩١= هـ ١٤١١:  الطبعة األولى ،الجيل ـ بيروت

، لشمس الدين الذهبي ، تحقيق الدآتور طيار آلتي فوالج ، مرآز معرفة القراء الكبار  •

 .م ١٩٩٥= هـ ١٤١٦البحوث اإلسالمية ـ إستانبول 

حسن الترآي ، و الدآتور الدآتور عبداهللا بن عبدالم: المقدسي ، تحقيق المغنى البن قدامة  •

= هـ ١٤١٣عبدالفتاح محمد الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

 .م ١٩٩٢

،  الدآتور مازن المبارك: ، تحقيق ، البن هشام األنصاري عن آتب األعاريب مغني اللبيب •

 .م١٩٩٢ =هـ ١٤١٢:   الطبعة األولى ،ومحمد علي حمد اهللا

، تحقيق ) محمد بن سالم ( الحموي البن واصل في أخبار بني أيوب ، كروب مفرج ال •
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الدآتور حسنين محمد ربيع ، و د سعيد عبدالفتاح عاشور ، الهيئة المصرية العامة ـ 

 .القاهرة 

 األصفهاني ، تحقيق و ضبط محمد سعيد آيالني ، لراغبفي غريب القرآن ، لمفردات ال •

 .م ١٩٦١ = هـ ١٣٨١هرة ، مصطفى البابي الحلبي ـ القا

 ، قدم له ووضع هوامشه لزمخشري، لمحمود بن عمر ا في صنعة اإلعرابالمفصل  •

م ١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠الدآتور إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، الطبعة األولى 

و أخرى بتقديم ومراجعة وتعليق الدآتور محمد عز الدين السعيدي ، دار إحياء العلوم . )١(

و ثالثة طبعة دار الجيل للنشر و التوزيع ـ . م ١٩٩٠= هـ ١٤١٠ بيروت ، الطبعة األولى ـ

 ) .ت . ال ( بيروت ، 

: ، تحقيق ) األول و الثاني / ج ( لسخاوي  في شرح المفصَّل لعلم الدين االمفضَّل •

 .عبدالكريم جواد آاظم ، رسالة دآتوراه في آلية اللغة العربية ـ جامعة األزهر 

م ١٩٩٤، للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، دار المعارف ، الطبعة العاشرة مفضليات ال •

. 

 بهامش مطبوع  ،، لمحمود بن أحمد العيني المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية •

 ) .ت . ال .  (  ـ بيروت ، دار صادر خزانة األدب

يق آاظم بحر المرجان ، في شرح اإليضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ، تحقالمقتصد  •

 .م ١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة و اإلعالم بالعراق ، دار الرشيد للنشر 

، عالم  محمد عبد الخالق عضيمة:  ، تحقيق ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، المقتضب •

 ) .ت . ال (  .الكتب ـ بيروت 

:  َوّالد ، عني بتصحيحه ، ألبي العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن  المقصور والممدود •

 .م ١٩٩٣= هـ ١٤١٣محمد بدر الدين النعساني ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثانية 

، تحقيق محمد سيد آيالني ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ الملل والنحل للشهرستاني  •

                                                 
 . إذا مل أشر إىل طبعة معينة ، فهذه هي املقصودة ) 1(
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 .هـ ١٣٨١القاهرة

ور فخر الدين قباوة ، دار الدآت: اإلشبيلي ، تحقيق البن عصفور في التصريف ، الممتع  •

 .م ١٩٨٧= هـ ١٤٠٧المعرفة ـ بيروت ، الطبعة األولى 

من ذيول العبر ، للذهبي والحسيني ، تحقيق محمد رشاد عبدالمطلب، مطبعة حكومة  •

 ).ت.ال.(الكويت 

في اإلبدال و اإلعالل و اإلدغام و التقاء الساآنين ، ألحمد إبراهيم عمارة ، منجد الطالبين  •

 .هـ ١٤٠٨ت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، الطبعة الرابعة مطبوعا

إبراهيم مصطفى ، و عبداهللا : شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني ، تحقيق المنصف  •

أمين ، وزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث القديم ـ القاهرة ، الطبعة األولى 

 .م١٩٥٤= هـ ١٣٧٣

 ) .ت . ال (  ، لمقريزيتقي الدين أحمد بن علي ا ل ،رالمواعظ واالعتبا •

الدآتور محمد إبراهيم : نتائج الفكر، ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي ، تحقيق •

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤: الطبعة الثانية. البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع

، مطبعة دار الكتب المصرية في ملوك مصر والقاهرة ، البن تغري بردي النجوم الزاهرة  •

 .م ١٩٤٩= هـ ١٣٦٨ـ القاهرة ، 

الدآتور : في طبقات األدباء ، ألبي البرآات آمال الدين بن األنباري ، تحقيق نزهة األلباء  •

 .م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار ـ األردن ، الطبعة الثالثة 

: ، أشرف على تصحيحه )  محمد بن محمد (، البن الجزري النشر في القراءات العشر  •

 ) .ت . ال (  .علي محمد الضباع ، دار الفكر ـ بيروت 

الدآتور عبد الحسين : ، تحقيق النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان، ألبي حيان األندلسي •

 .م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥:  الطبعة األولىـ بيروت ،، مؤسسة الرسالة  الفتلي

زهير عبدالمحسن سلطان ، : يه ، لألعلم الشنتمري ، تحقيق النكت في تفسير آتاب سيبو •

 .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ الكويت ، الطبعة األولى –منشورات معهد المخطوطات العربية 

 في معرفة أنساب العرب ، ألبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ، دار الكتب نهاية األرب •
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  ) .ت . ال (  .العلمية ـ بيروت 

 .م ١٩٦٧األنصاري ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ، الطبعة الثانية د بي زي، ألنوادر ال •

 .م١٩٩٠ =هـ ١٤١٠  ـ بيروت ،، دار الفكر ، إلسماعيل باشا البغدادي هدية  العارفين •

،  لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع •

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣  ،سة الرسالة ـ بيروت، مؤس الدآتور عبد العال سالم مكرم: تحقيق

 الدآتور :، تحقيق) أحمد بن محمد  ( ، البن خلكان وأنباء أبناء الزمان وفيات األعيان •

 ) .ت . ال (  .، دار صادر ـ بيروت إحسان عباس
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  : ـ فهرس املوضوعات ١٢

                الصفحة                                                           املوضوع  

  الدراسة: القسم األول 
                                                                                                  :تمهيد 

  ٥ ـ ١

  ٢.                                                       أ ـ ترمجة موجزة للزخمشري 

  ٤)  .                                           املفصل ( ريف موجز بكتابه ب ـ تع

 الزملكاني                                                                               :الفصل األول 
  ٢٠ ـ ٦

  ١١ ـ ٧                                                       .عصر الزملكاني : المبحث األول 

  ٧                                                                .  احلالة السياسيةأ ـ 

                  ٩                                                             . ة االجتماعيةيااحل ب ـ

  ١٠                                                       . يةج ـ احلالة العلمية والفكر
                                                                        .التعريف بالزملكاني : المبحث الثاني 

  ٢٠  ـ١٢

  ١٢                                                                      .ـ امسه ونسبه 

  ١٣                                                                           .ـ والدته 

  ١٤                                                                    .ـ نشأته وحياته 

  ١٥                                                                          .ـ شيوخة 

  ١٨.                                                                ـ أوالده و أحفاده 

   ١٨                                                                            .ـ وفاته 

  ١٩                                                                          .ـ مؤلفاته 
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 ٢١  .                     ل الُمفـِْضل على المفضَّـل في دراية المفصَّ:الفصل الثاني 

  ٤٢ـ 

  ٢٢                                                        .حتقيق عنوان الكتاب أ ـ 

  ٢٣                                                    .للزملكاين  توثيق نسبته ب ـ

  ٢٤                                                          .  فيهج ـ منهج املؤلف

         ٣٦                                                                   .د ـ مصادره 

 ٣٩               . بعض شروح املفصل األخرى   والـمفِْضلهـ ـ مقارنة بني 

 ـ ٤٣        .شخصية الزملكاني النحوية من خالل هذا الشرح : الفصل الثالث

٩٨  

  ٤٤                                         .موقفه من أدلة الصناعة : املبحث األول 

  ٦٩                                                  .مذهبه النحوي : املبحث الثاين 

  ٧٣            ) .البصرية و الكوفية ( موقفه من أعالم املدرستني : الث املبحث الث

  ٨٣                                           .موقفه من الزخمشري : املبحث الرابع 

  ٨٦                                     .موقفه من شراح املفصل : املبحث اخلامس 

  ٩٣ .                                           حاتهآراؤه و ترجي: املبحث السادس 

  التحقيق : الثانيالقسم 
  أ.                                                          ـ وصف نسخة الكتاب 

  ب ـ ج.                                                               ـ منهج التحقيق 

   .                                                           ـ صور من املخطوطة

  ٥٧١ ـ ١                                                               :   النص احملقق 

   ٣ ـ ١ .                           شواهد على إضمار العامل يف املفعول به: فصل ـ 

  املنصوب بالالزم إضماره
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  ١٦٧  ـ٤                                                                     منادى الـ

                ٣٩                                                               توابع املنادى : ـ فصل

  ٥٦                                            )) ابنة (( و )) ابن ((الوصف بـ: فصل ـ 

  ٦٤                                                             املنادى املبهم : ـ فصل 
  ٧٥                                                  )) أَلْ ((نداء املعرف بـ:  فصل ـ 

  ٨٥                                                     تكرار املنادى        : فصل ـ 

   ٩١                                             املتكلِّم  ياءنداء املضاف إىل : فصل ـ 

  ١٠٤                                                               الندبة      : فصلـ 

   ١١٤                                             حذْف حرِف النداء        : فصل ـ 

   ١٢٣                                                   فصل االختصاص             ـ 

   ١٣٤                                                      الترخيم             :  فصلـ 

   ١٦٤                                                 حذف املنادى            : فصلـ 

  ١٨٦ـ  ١٦٨                                                    املنصوب على التحذير 

  ١٨٤                                                   تكرير احملذَّر منه        :  فصلـ

  ١٨٧                                                              املنصوب على االشتغال

  ٢٢٢                                                                    حذف املفعول به

  ٢٤٦ـ٢٢٦                                                                  املفعول فيه 

   ٢٤٠                                                   فصل استعمال املصدر ظرفاً    ـ 

   ٢٤٢                                         خروج الظرف عن الظرفية       : فصل ـ 

   ٢٤٧                                             حذف عامله                 : فصل ـ 

  ٢٦١ـ  ٢٥٠                                                                 املفعول معه
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   ٢٦٠                                                       ترجح جره         :فصل ـ 

   ٢٦٢                                                     ترجح رفِعه          : فصل ـ 

  ٢٧٦ـ ٢٦٨                                                                  املفعول له

   ٢٧٢                                                     شروط نصبه         :فصل ـ 

   ٢٧٤                                                    تعريفه وتنكريه       : فصل ـ 

  ٣٣٩ـ ٢٧٧                                                                       احلال

  ٢٨٥                                                        عامل احلال        :فصل ـ 

   ٢٩٤                                                وقوع املصدر حاالً       : فصل ـ 

   ٣٠١                                            امساً غَير ِصفٍَة وال مصدراحلال: فصل ـ 

   ٣١١                                                     تنكري احلال وتعريفها :ـ فصل 

   ٣٢١                                                             ةاحلال املؤكِّد: فصل ـ 

   ٣٢٦                                                   جميء احلال مجلة       : فصل ـ 

   ٣٣٥                                                    اجلملة احلالية والعائد : فصل ـ 

   ٣٣٦                                                       حذف عامل احلال: فصل ـ 

  ٣٥٣ـ ٣٤٠                                                                       التمييز

   ٣٤٥                                     شرط نصب التمييز                  : فصل ـ 

        ٣٤٨                                                                متييز املفرد: فصل ـ 

   ٣٤٩                                              تقدمي التمييز على عامله     :فصل ـ 

   ٣٥٢                                                              أصل التمييز: فصل ـ 

    ٤٠٨ ـ٣٥٤                                                                     االستثناء

  ٣٨٥                                                               )) غري ((فصل حكم ـ 
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   ٣٦٨                                                    )) إالّ(( ِبـ)) غري ((شبه : فصل ـ 

  ٣٩٥                                               حملُ البدِل على احملَلِّ       : فصلـ 

   ٣٩٨                                       ستثىن على صفة املستثىن منهتقدمي امل:فصل ـ 

   ٤٠٠                                               تثنية املستثىن                 :ـ فصل 

 ٤٠٣                                         حكم اجلملة االستثنائية           :فصل ـ 

   ٤٠٤                                          وع الفعل موقع املستثىن     وق:  فصل ـ 

   ٤٠٧                                          حذف املستثىن                  : فصل ـ 

  ٤١٧ ـ ٤٠٩                                   )) إنَّ (( و )) كان(( اخلرب و االسم يف بايب

   ٤٠٩                                            ))كان ((ضمار العامل يف خرب  إ:ـ فصل 

  ٤٣٩ ـ ٤١٨                                       لنفي اجلنس اليت ))ال ((بـ املنصوب

   ٤٢٥                                                        تنكري امسها        : فصل ـ 

   ٤٢٨                                            النافية للجنس)) ال((ام اسم فصل  أحكـ 

   ٤٣٨                                           املفرد           )) ال((صفة اسم : فصل ـ 

   ٤٤٠                                     حكْم املعطوِف على امسها           : فصل ـ 

   ٤٤٤                                    إذا كُرر            )) ال((حكم ما بعد : فصل ـ 

   ٤٤٨                                  إذا كُررت         )) ال((أحكام ما بعد :  فصل ـ 

   ٤٤٩                                                         )) ال((حذف اسم : فصل ـ 

  ٤٥٩ ـ ٤٥٠                               )) ليس ((بـ املشبهتني )) ال (( و )) ما (( خرب

  ٤٥٣                                          ))       ما((دخول الباء يف خرب : فصل ـ 

   ٤٥٥                                                          الت             : فصل ـ 

 ٥٧١ـ  ٤٦٠                                                                  اجملرورات
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   ٤٦٢                                                     أنواع اإلضافة       :  فصل ـ 

   ٤٦٥                                              حكم اإلضافة املعنوية       : فصل ـ 

   ٤٧١                                                       اإلضافة إىل الضمري : ـ فصل 

   ٤٧٧                                                      إضافة األمساء املبهمة: ـ فصل 

   ٤٨١                                      الزمة ، وغري الزمة: ة املعنوية  اإلضافـ فصل 

   ٤٨٨                                                            املضافة)) أي ((:  ـ فصل 

   ٤٩٢                                                       ))ِكال((ما يضاف إليه :ـ فصل 

   ٤٩٦                                                     إضافة أفعل التفضيل :  ـ فصل 

   ٥٠٦                                                    اإلضافة بأدنى مالبسٍة : فصل ـ 

   ٥٠٨                                                             موانع اإلضافة: ـ فصل 

   ٥١٠                                املوصوِف إىل صفتِه والعكِْس حكْم إضافِة: ـ فصل 

   ٥١٤                                                إضافة الـمسمى إىل اسِمه:فصل ـ 

   ٥١٥                                         ]                 إقحام املضاف:[ فصل ـ 

   ٥٢٧                                                        إضافة أمساء الزمان: ـ فصل 

   ٥٣٧                                         الفصل بني املضاف واملضاف إليه: فصل ـ 

   ٥٤٤                                                           حذف املضاف: ـ فصل  

   ٥٤٨                             وترك املضاِف إليه على إعرابهحذف املضاِف: ـ فصل 

   ٥٥٤                                                        حذف املضاف إليه: ـ فصل 

   ٥٥٧                                             حذف املضاف واملضاف إليه: ـ فصل 

   ٥٦٠                                                 ما أضيف إىل ياء املتكلم : صل فـ 

   ٥٦٦                                                        إضافة األمساء الستة: فصل ـ 
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  : ـ الفهرس اإلمجايل ١٣

                                                                      الصفحةاملوضوع    

  ٩٨ ـ ١                                                        الدراسة: القسم األول 

                  ٥ ـ ١                                      .        الزخمشري وكتابه املفصل :متهيد 

                     ٢٠ ـ٦                                                                   .الزملكاين : الفصل األول 

ـِْضل على املفضـل يف دراية املفصل :الفصل الثاين    ٤٢ ـ ٢١                   . املُف

  ٩٨ ـ ٤٣   .       شخصية الزملكاين النحوية من خالل هذا الشرح : الفصل الثالث

  التحقيق: القسم الثاين 

  خطوط و منهج التحقيق                                             أ ـ جـ وصف امل

  ٥٧١ ـ ١                                                                    النص احملقق 

  :   الفهارس الفنية

  ٥٧٣                                                     . ـ فهرس اآليات القرآنية ١

  ٥٨٨                                                  . ـ فهرس األحاديث واآلثار ٢

  ٥٨٩                                                   . ـ فهرس األمثال و األقوال ٣

  ٥٩١                              . ـ فهرس األساليب والنماذج والنحوية واللغوية ٤

  ٦٢٣                                                                .س اللغة  ـ فهر٥

  ٦٣٦                                                              . ـ فهرس القوايف ٦

  ٦٥٦                                                             . ـ فهرس األعالم ٧

  ٦٧٢                                          .بائل والفرق والطوائف  ـ فهرس الق٨
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  ٦٧٦                                          . ـ فهرس البلدان واملواضع و حنوها ٩

  ٦٧٨                                         . ـ فهرس الكتب الواردة يف النص ١٠

  ٦٧٩                                               . ـ فهرس املصادر و املراجع ١١

  ٧٠٦                                                     . ـ فهرس املوضوعات ١٢

  ٧١٢                                                                                     . ـ الفهرس اإلمجايل ١٣

  

  


