
 أ
 

 

 كمية الدراسات العميا

 ة كآدابيابرنامج المغة العربيٌ 

 

 مخشريّ لزّ عمى اة حويّ النّ  الحنبمي ّ  ابن عادل اعتراضات

 "المباب في عموم الكتاب: " في كتابو 
 

 إعداد الطالب

 د أبو غنيمخميل محمود محمّ 

 

 الدكتكر راؼشإ

 ونأبو فنّ  عطا دمحمّ 

 

قٌدمٍت ىذه الٌرسالة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المغة العربٌية كآدابيا 
 مف جامعة الخميؿ

 ـ 2018/ ق 1439



 ب
 

 

 

  



 ج
 

 اإلىداء

ُدُروَب  ءُ الّزَماِن،ُيِضيِإََل َواِلِدي الَكِرمي ؛ اّلِذي أَْمَضى َما يُ َقاِرُب ِمْن ِنْصِف قَ ْرٍن ِمَن 
ُد َأَحداً ِمْن بَ َلِدنَا إَّّل َوِِلَِب ِعْنَدُه َيدٌ  ،َساِلِكي طََلِب الِعْلمِ  ُمَعلَِّماً َلُو، َأْو  ،فَ َقّلَما َتَِ

 .ِِلََحِد أَبْ َنائِِو،َأْو ِِلََحِد َأْحَفاِدِه 

 

 .الِعزَِّة، َواحلُرّيةِّ َباَن ِإََل َواِلَدِت اْلَغزِّيَّة اّلِِت أَْرَضَعْتِِن لِ 

 

ي   .الطَّاِىَرِة " َأِب طَو " ِإََل ُروِح َعمِّ

 :الَغَواِل  َوَبِنَّ  املُصونَِة، َزْوَجِِت  الّدْربِ  َرِفيَقةِ  ِإََل 

 ، َوعمروٍ  ، َوحممدٍ ، َوذِكرى، َوأمحدَ ، َوحممودٍ بِيسانَ 

ُلوا َمِعَي َمَشاقَّ الطَّريِق، َوَعَناَء ا  .لَبْحِث اّلِذيَن ََتَمَّ

ٍيًدم ثىمىرىةى  أيٍىًدم                         جي

خميل أبو غنيم  : الباحث  
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 والتقدير الشكر

 الدٍَّيفً  ًعظـ تستشعر بؿ ال ترٌده، كيؼ حائران  أمامو تقؼ ما المعركؼ مف أفٌ  الطاغي شعكرنا مع
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفٌ  بيد المبارؾ. كالعطاء الكافر، الكـر ىذا أماـ عنقؾ، في اٌلذم
 المعركؼ ردٌ  في أيضان  كفٌقينا ،)1الثَّناءِ  ِفي أْبَمغَ  َفَقد َخْيراً  اللُ  َجزَاكَ  أَلِخيوِ  َأَحُدُكم َقالَ  إَذا(: عٌممنا

 ىذه مف فانطبلقان  ،2(الّناَس  َيْشُكرِ  اَل  َمنْ  اللَ  َيْشُكرِ  ال: )  الكقت ذات في كمحذران  حاٌضان،
 ىذا تمٌثمت ما إذا عندم يده  لو مىفٍ  عطاء بإجزاؿ المؤكنة يكفيني اهلل أفٌ  مٌني كيقينان  المعاني،
خكاني، كأبنائي، كزكجتي،  كالدٌم، بالٌذكر خاصان  أيدييـ، رقابنا طٌكقت لمىفٍ  الدعاء  كأصدقائي كا 

 . المقربيف

 إلى العرفاف، كجميؿ الشكر، بجزيؿ متكجيا رسالتي مستيؿٌ  في الفرصة ىذه أغتنـ ثـ
 كأخٌص  كأزكاه؛ العمـ، أصفى أيدييـ، عمى تتممذت الذيف الخميؿ جامعة أساتذة مف المباركة الثٌمة
العربية  المغة قسـ برئيس ابتداءن  الخميؿ جامعة في العربٌية كآدابيا المغة قسـ أساتذة بالذكر منيـ

 كالدكتكر  القكاسمي، بٌساـ كالدكتكر عمرك، عمي الدكتكر كاألستاذ الحركب، ياسر الدكتكر كآدابيا
 عمياف، أبك ياسر كالدكتكر فميفؿ، حسف كالدكتكر الٌرجبي، عبدالمنعـ كالدكتكر عمرك، يكسؼ

 يكسؼ كاألستاذ عبداليادم، حسف كالدكتكر التميمي، حساـ كالدكتكر البٌطاط، ىاني كالدكتكر
 . رباع محمد الدكتكر كاالستاذ شواهنة ،والدكتور سعٌد عكدة، بني نسيـ كالدكتكر, الحسني

كمف غير قسـ المغة العربٌية، أكٌجو شكرم العميؽ لمدكتكر ىاني سعيد الذم رافقنا في 
مرحمة البكالكريكس، كشٌجعنا عمى إتماـ مسيرة الدراسات العميا، ككذلؾ أثٌني عمى الدكتكر شككت 

 .تحكالدكتكر محمكد شري, حٌجة كاالستاذ الحيي ناجي الزرك

 تجربتو ثمرة فأىداني بفضمو، كغمرني رسالتي، عمى أشرؼ مف إلى مكصكؿه  كالشكر
رشاداتو  رصينةو، تكجيياتو  شكؿ عمى  بيا كذٌلمت العقبات، بيا اقتحمتي  كمبلحظاتو  غزيرةو، كا 

 . فٌنكف أبك عطا محٌمد الدكتكر:  الفاضؿ أستاذم الصعكبات

                                                           

 8/592, مصنف ابن ابي شيبة: بف ابي شيبةا1 

 . " اسى النٌ  رً كي شٍ يى  ـٍ لى  فٍ مى : "  باب ،1/83 ، المفرد األدب  ، البخارم 2
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، البحثي  ىذا يرل أفٍ  سبيؿ في العكف كقٌدـ سىاىـ، مف كؿٌ  أشكر ، الختاـ كفي  كلك النُّكرى
 .كأخيران  أكالن  كالشكر الحمد كهلل أذكر، لـ كمٌمف ذكرت مٌمف حانيةو، بابتسامةو  أك طيبةو، بكممةو 
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 الُملَخَّص

 مخشريّ الزّ  عمى ةالنحويّ  الحنبمي عادلٍ  ابن اعتراضات

 في كتابو المباب في عموم الكتاب 

 غنيم أبو دمحمّ  محمود خميل

 فّنون أبو عطا محمد. د:  إشراف

 العممية السجاالت أىـٌ  إحدل عف كالمدارسة بالبحث المثاـ إلى إناطة الرسالة، ىذه تهدف
ًّ واإلمام  بيف رحاىا دارت التي عالِمٌن جلٌلٌن من علماء الّنحو هما اإلمام ابن عادٍل الحنبل

ب مبارؾو  سفرو  ٌم في طٌياتالّزمخشر  أبي العبلمة لمؤلفو"  الكتاب عمكـ في المباب" مىسىٍم
ٌُعّد  ق(، 880) سنة بعد المتكٌفى الحنبميٌ  الٌدمشقيٌ  عادؿو  بف عمي   بف عمر حفص  تفسيران والذي 
، كصنكؼ المعارؼ، ألكاف عمى صفحاتو في يشتمؿ إٌنو إذ مكسكعيان، قرآنيان  ، مف العمـك  نحكو

، ، كفقوو، كصرؼو ، كحديثو  ما الباحث فييا يجد قرآنيةه، مكسكعةه  بحؽ فيك ذلؾ، كغير كقراءاتو
. ييؤىمّْؿ

 تتمخض التي الٌنحكٌية لممسائؿ مسبكؽو  غير اىتمامان  يكلي أٌنو المباب كتاب في فالمبلحظ
 . اآليات معاني باختبلؼ المختمفة الٌنحكية كالتكجييات ، القرآنية اآليات عف

 ببحثيا قمت كالتي ككىجيا، بقٌكتيا برزت التي الٌنحكية الٌردكد ىذه بيف مف اخترت كقد
 ابف  أفٌ  فكما ،"الّزمخشريّ  اإلمام عمى النحوية عادلٍ  ابن اعتراضات"   عمييا الضكء كتسميط
 مجمكعةو  في عميو اعترض أٌنو إال أكثرىا، في بؿ القضايا مف كثيرو  في كافؽ الٌزمخشرمٌ  عادؿو 
"  ك ،" ضعيؼه  قكؿه " ك ،" خٌطأه" : كقكلو االعتراض، في صريحةن  ألفاظان  مستخدمان  المسائؿ مف
 جانب قد الٌزمخشرمٌ  بأفٌ  المطاؼ نياية في تكحي مباشرةو  غير كألفاظه أخرل" .  منكره " ك ،" فاسده 

 . الصكاب

فعمدت إلى المسائؿ اٌلتي اعترض فييا ابف عادؿو عمى الٌزمخشرٌم، كاستبعدت منيا ما 
 .أك غير ذلؾ " عقيدةو " أك " صرؼو " عبلقة بالٌنحك مف  كاف ليس لو



 ز
 

ـٌ تناكلت المسائؿ بالٌدرس كالبحث منتيجان المنيج الكصفٌي التحميمٌي، الذم يقـك عمى  ث
استقراء الٌنصكص، كتحميميا مف خبلؿ فرز أقكاؿ كؿ  منيما، كتدعيـ أقكاليما بأقكاؿ العمماء الذيف 

 .ثـ اجتيدت أٍف أرجح ما أمكف ذلؾ  . انتصركا آلرائيما

 فصكؿ، ثبلثة عمى أكزعيا أفٍ  الٌنحك، في الخبلفٌية المادة استقصاء بعد عمدت كقد
 ،كتمييده، مقدمةه  ، الفصكؿ ىذه تسبؽ لمحركؼ، كالثالث لؤلفعاؿ، كالثاني لؤلسماء، األكؿ أفردت
 كقائمة  كاألشعار اآليات، بفيارس ختمت ثـ إلييا، تكصمت التي النتائج بأىـٌ  خاتمةه  كتتمكىا

 . بحثي في إلييا عدت التي كالمراجع المصادر
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Summary 

Abu Ghname MohammadResearcher: Khalil Mahmoud  

Zamakhshari book  -Title: The Syntactic Objections of Iben Adel Hanbali to Al

Kitab)-Lübab fi Ulumi’l-El( 

 

Supervisor: Dr. Mohammad Ata Abu Fannon 

 

is written by Abu Hafs Omar bin Ali  Kitab)-Lübab fi Ulumi’l-El(This book 

Demashqi who died in 880 H, and is considered as an encyclopedia -bin Adel al

of Quranic interpretation as it includes types of knowledge and sciences, e.g. 

. Researchers Syntax, Fiqh (Jurisprudence), Hadith, readings and other issues

find this Qur'anic encyclopedia helpful in their works. 

 

This research aims to uncover the significant scientific argumentations      

raised in this great and blessed holy book through study and research. 

 

unprecedented attention to the syntactic issues It is noted that the book pays      

resulted from the verses of the Quran and the different syntactic hints in 

reference to the different meanings of the discussed verses. 

 

Among the powerful and glared syntactic responses which I highlighted and      

put it under extensive research, I have chosen "The Syntactic objections of Iben 

Zamakhshari". Iben Adel has agreed on the majority of the issues -Adel to Al

hari, yet still he objected to other issues using explicit Zamakhs-raised by Al

language , like saying "his fault", "weak words", "incorrigible " and "rejected". 

Zamakhshari was not -Other indirect words, which eventually suggest that Al

right, were used. 

      I referred to the issues which Iben Adel objected to al-Zamakhshari, and 

excluded what was not related to syntax in terms of grammar, creed, etc.  

These issues were then studied and examined using the Analytical      

n of analysis of Descriptive Approach which is based on the extrapolatio

textsby sorting out each statement supported by the statements of those 

scholars in favor. Then I did my best  to consider the most probable ones. 

 

After investigating the controversial syntactic material, I divided it       

into three chapters. The first discussed the nouns; the second discussed the 

verbs; the third discussed the letters. These chapters precede the introduction 

re followed by the conclusion including the most and the preface, and a

significant findings. I then ended up with the indexes of verses and poems, and 

the list of bibliography referred to in my research
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 المقدمة

 .أجمعيف كصحبو آلو، كعمى محٌمد سيدنا عمى كالٌسبلـ كالٌصبلة العالميف، ربٌ  هلل الحمد

 عمماء فيو فنبغ ،عناية ماأيٌ  العمـ طمبة أكالىا التي العمكـ بيف مف حكالنٌ  عمـ كاف لطالما
 منيا التي المتينة كقاعدتيـ ،الرئيس مصدرىـ القرآف كجعمكا أصكلو، مكاكأصٌ  ،قكاعده دكاقعٌ  أجبٌلء

  كانت إنما ،بو العمماء كعناية نشأتو، إف:قمنا لك نغالي تيرانا ال الذم ،العمـ ىذا لبناء ينطمقكف
 . ثبكتيا بعد األقداـ كتزؿَّ  ،األفياـ تضؿَّ  أفٍ   كالخطأ المحف مف كحفظو ، اهلل كتاب لخدمة

 عموم في المباب"  اهلل لكتاب عظيـال تفسيرالك  ، جميؿال سفرال كاآلثار الكتب ىذه كمف
 مكسكعة الكتاب ىذا ، ( ق 880 بعد ت)  الدمشقي عادؿ ابف  ب ىيكنٌ  فضيؿ لعالـ"  الكتاب
 . ثرهنك  شعره، العرب ككبلـ كالفقو، ،كالحديث ،كالببلغة حك،النٌ  في ة،عمميٌ 

 النحاة، آراء ينقؿ فتراه ، برز اىتماـ ابف عادؿ بالجانب الٌنحكم في تناكلو لآليات كقد
 العرب بكبلـ االستدالؿ مف كيكثر ،الٌنبكية حاديثكاأل ،القرآنية بالشكاىد أقكالو كيعضد ،كيناقشيا

 .  كنثرا شعرا ،بو جّْ الميحتى 

 بف محمكد اهلل جار  لئلماـ كجدت الكتاب، عمكـ في المباب كتاب في لمٌنظر إنعاـو  كمف
 يدؿٌ  مٌما مٌرة، كسبعىمئة ألفيف يقارب ما اسمو تردد إذ العيف، تخطئو ال حضكرا الٌزمخشرم عمر
 يعرض كىك إال يعالجيا، نحكٌية قضٌية تناكؿ فقٌمما احترامو، كناؿ بو، تأثر قد عادؿ ابف أفٌ  عمى
طّْئىا، أـ لو مكافقا أكاف سكاء الٌزمخشرم اإلماـ رأم  عارض التي المكاضع أستقصي فأخذت ميخى
 (فّنون أبو عطا محّمد) الدكتكر الفاضؿ مشرفي عمى األمر كعرضت الزمخشرم، عادؿ ابف فييا
 ضاٌلتي، الكتاب ىذا في كجدت  أف إال ىك فما اإلقداـ، عمى كشجعني أزرم، مف شدٌ  الذم

 نككف أف مظٌنة األكليف الباحثيف حذك بذلؾ محتذيا ، اهلل لكتاب خادما  نفسي كتخيمت كمبتغام،

 كأكمؿ الشرؼ، بو كأناؿ األجر، فأحكز ،1ېچېې  ې  ۉ   ۉ چ فييـ قيؿ ممف

، كالعبل لممكاـر األشكاؽ كاجفات بي كتحركت رغبتي، فزادت كاحد، آف في كمقررم، رسالتي،

                                                           
 12،  يس1
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 عمى النحوية الحنبمي عادل ابن اعتراضات " ب ككسمتو ،البحث عنكاف عمى الرأم كاستقر
 .  " الكتاب عموم  في المباب كتاب في الزمخشري

كقد اجتيدت أف أرفد رسالتي ىذه بأىـٌ المصادر التي تنكعت بيف كتب الٌنحك، ككتب 
 .التفسير كمعاني القرآف المختمفة ، ككتب المعاجـ ، كأخرل في الدكاكيف الشعرٌية 

 فييا اعترض التي المسائؿ استقصاء عمى فقاـ ، ىذه دراستي في سمكتو الذم المنيج أما
 أك صرفٌية أك عقدٌية، مسائؿ مف غيرىا دكف النحكية القضايا في الزمخشرم عمى عادؿ ابف

نما ،" اعترض" بمفظة كذلؾ االلتزاـ كدكف غيرىا، .  االعتراض بمعنى يكحي ما كؿ استخراج كا 
 . بالبياف التمييد في إلييا كسنتعرض ،كتنكعت ،األلفاظ تعددت كقد

ثـ . رالمتشابو منيا كالمتكرٌ كحذؼ ، كبعد عممية االستقصاء، قمت بتيذيب المسائؿ
، ٌقوم على معالجة الّنصوص باالستقراء، والتحلٌل البحث  منيجا كصفيا تحميمياانتيجت في 

 : وفق الخطوات التالٌة 

  ٌفي المباب مخشرمٌ ة التي اعترض فييا ابف عادؿ عمى الزٌ حكيٌ جمع المسائؿ الن. 
  ٌة مف أسماء، كأفعاؿ كحركؼالعامٌ ة حكيٌ تصنيؼ المسائؿ، كترتيبيا حسب التقسيمات الن. 
  ذلؾ بنص ابف عادؿ المنقكؿ مف تفسير  تي عٍ بى تٍ كضعت لكؿ مسألة عنكانا مناسبا ثـ أى

 .مخشرم المباب ، كالذم يتضمف ما قالو اعتراضا عمى الزٌ 
 ة لممسألة مف خبلؿ بدراسة تحميميٌ  تناكلوكأ، مخشرمعمى الزٌ  أبيف اعتراض ابف عادؿ

 .ثـ أردفيا بترجيحي مع التعميؿ ، العمماء الذيف تعرضكا لممسػألةء راآالرجكع إلى 
 

ـٌ  كاقتضت طبيعة البحث أف  ييقٌسـ إلى تمييد كثبلثة فصكؿ تسبقيما مقدمة كتذٌيميما خاتمة،ث
 .ختمت بحثي ىذا بفيارس اآليات كاألحاديث كاألشعار، كقائمة تشمؿ المصادر كالمراجع 

 نبذة إلى باإلضافة كالزمخشرم، ،عادؿ البف مكجزة ترجمة عمى اشتمل بتمييدالمقدمة  أعقبت  
 . كألفاظو االعتراض، في عادؿ ابف منيج بياف مع ،الكتاب عمكـ في المباب تفسير عف

 في الزمخشرم عمى النحكية عادؿ ابف اعتراض مسائؿ األول الفصل في تناكلت كقد
 مسائؿ الثالث الفصلو  فعاؿ،األ في عمى الزمخشرم اعتراضو مسائؿ الثاني الفصلو  ،األسماء

 تكصمت التي كالتكصيات تائجالنٌ  أىـٌ  فييا الخاتمة ثم ،حركؼال في الٌزمخشرم اعتراضو عمى
 . الدراسة إلييا
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 ك    لسيبكيو الكتاب : الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى التي عدتي إلييا المراجع أٌمات كمف

 حقائق عن افالكشّ  ك ، يعيش البف المفصلوشرح  ، لمزمخشرم اإلعراب صنعة في لالمفصّ 
  المقاصد وتكميل الفوائد تسييلك لمزمخشرم، التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل غوامض

 البف األعاريب كتب عن المبيب مغني ك األندلسي، حياف ألبي المحيط البحر ك مالؾ، البف
  اليوامع ىمعك الحمبي، لمٌسميف  المكنون الكتاب عموم في المصون الدرّ ك األنصارم، ىشاـ
 . الكثير كغيرىا السيكطي لئلماـ

 في ،" الكتاب عمكـ في المباب"  تفسير تناكلت التي السابقة بالدراسات يتعمؽ فيما أما
 طبعتو في الٌنكر إلى كخركجو القٌيـ، التٌفسير ىذا ميبلد إفٌ  نقكؿ أف الميـٌ  فمف الٌنحكم؛ الجانب
 لمٌدراسات فسيح كميداف بكر، أرض أٌنو يعني مما ـ، 1998 - ق 1419 عاـ كاف األكلى
منيا في الجانب  كأىفىٍدتي  عمييا، اٌطمعتي  التي الرسائؿ فمف ىذا كمع الجامعٌية؛ كالرسائؿ العميا،

 اسمو لباحث رسالة دكتكراه المنيجي ،كفي إيراده ألقكاؿ العمماء كطريقة عرضيا كمناقشتيا ،
 عادل ابن اختيارات":  عنكانيا ـ، 2009 – ق 1430 عاـ الحصيف عبداهلل بف عمير بف عبداهلل

 . "ساءالنّ  سورة نياية إلى الفاتحة سورة أول من الكتاب عموم في المباب كتابو في ةحويّ النّ 
الّردود النحوية في : ، بعنوان  م 2015 ياس خضر محمد البياتي:" كرسالة أخرل لمباحث 
 "  .الكتاب تفسير المباب في عموم

ف كىك العمماء، مف غيره دكف كاختياراتو عادؿ، ابف أقكاؿ دراسة عمى اقتصر فاألكؿ  كا 
 يبقى  اعتقادم في أٌنو إال الٌزمخشرم، بينيـ ًمف كذكر الٌنحاة، مف عادؿ ابف لمكاقؼ تعٌرض
 مكافقتو أيضا ذكر بؿ فحسب، االعتراضات يذكر لـ إنو بؿ الرسالة، ثنايا في تعريج مجرد

 نحف عٌما البعد كؿ بعيدة كمضامينيا الٌرسالة، ىذه مكضكع فميذا عنو، كدفاعو لمزمخشرم،
 . بصدده

 عمى عادؿ ابف اعتراضات فتناكؿ ،" النحكية الردكد"  رسالة في اآلخر الباحث أما 
 الباحث اختاره الذم العنكاف ىذا أفٌ  حٌقو، الباحث أبخس أف دكف أزعمو كالذم الٌنحاة، بعض
 عمى كاحدة رسالة في تأتي فأف كاحدة، رسالة عف فضبل رسائؿ مجمكعة فيو تكتب أف يمكف

 يتأٌتى ال كعر، مركب إٌنو لعمرم تفسيره، في ذكرىـ الذيف الٌنحاة عمى عادؿ ابف اعتراضات
 . يستحيؿ بؿ صفحة مئتي دكف ما يكتب لباحث

كعميو فقد رأيت أف أيفرد العتراضات ابف عادؿ الٌنحكٌية عمى الٌزمخشرم بحثا كامبل، 
أجمع ما مكٌني فيو ربي مف اعتراضات ابف عادؿ عميو، مع اإلشارة لما يتشابو مف المسائؿ، كما 
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 .يتكرر مف القضايا في اليامش 

 إلى طريؽ ثٌمة يسكل الٌنحؿ، إبر كخز مف مظاٌنة الٌشيد عف يبحث لمف بدٌ  ال إنو ثـ
 كىكذا الكصكؿ، سبيؿ في  وكيذلمٌ  منيا، كىعىرى  ما ييصمحي  أك مفاكز، الٌسالؾ فييا يقطع ال العمياء،
 رسائؿ خاصة الباحث، يحتاجيا التي المصادر مف كثير إلى الكصكؿ إمكانية فعدـ كاف،

 عادؿ ابف عبارات بعض كغمكض عربٌية، جامعات في التٌفسير ليذا تعرضت التي الماجستير
 كاجيتيا التي الصعكبات مف جزءا مٌثؿ كاحد، آف في مختمفة عمكـ بيف الستطراده،كمزجو أحيانا؛

 . بحثي في
دليبل   "الدكتور محمد عطا أبو فّنون : " كالمرء يعجز ال محالة، إف لـ يجد مثؿ  

ؼى بإشرافو عمي، فمـ ماىرا، كمكجيا قديرا، كمشرفا متميزا، الذم كاف مف حسف طالعي أف أٍشري 
، كبسط  يأؿي جيدا في رفع اليٌمة، كشٌد األزر، مكٌجيان، كمنٌقحان، كمدققان، كؿ ذلؾ في سعة صدرو
كجوو، فأساؿ اهلل أف يجزيو عنّْي خير الجزاء، كأف يجزؿ لو العطاء، بفضمو، ككرمو. كال يفكتني 

الخميؿ الذيف تتممذنا عمى  أبدا، أف أشكر لكؿ أساتذتي األفاضؿ، كمعممي الكراـ في جامعة
أىؿ لذلؾ، أحيكا العربٌية في ببلدنا بعد  -كاهلل –أيدييـ، فكانكا منبع عطاء، كنبراس خير فيـ 

مكات، كأصمحكا ما أصاب ألسنتنا مف لحف، كقٌكمكا ما اعتراىا مف خطأ، بعد أف تكٌنفتنا العبرٌية 
 .مف كؿ حدب، كصكب، فميـ مٌنا جزيؿ الشكر، كسحائب التقدير كالعرفاف 

كحسنات مىٍف ضرب  كفي الختاـ أسأؿ اهلل عز كجؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتي،
كلكف حسبي أٌنني طالب  –حاشا لٌمو  –بسيـ في أف يرل ىذا البحث النكر،فبل أٌدعي فيو كماالن 

ف أخطأ، فًجًبمَّةه ال تنفؾ عف  ، كا  ٌمؿي عمـو قد اجتيد ما مكٌنو فيو ربُّو خيرا، فإف أصاب فيك المؤى
ـي مف المؤاخذة: البشر  كقد قيؿ   .كال يرتفع عنو القمـ  الكتابي كالميكىٌمًؼ ال يسم

 .كآخر دعكانا أف الحمد هلل رٌب العالميف، كالصبلة كالٌسبلـ عمى صاحب المسرل محٌمد األميفٍ  
 



5 
 

 

 

 

 

                              مييدالتّ      

  عادؿ ابف ترجمة:  أوالً 
 "  الكتاب عمـك في المباب"  بكتاب عريؼالتٌ :  ثانياً 
 الزمخشرم ترجمة:  ثالثاً 
 ان كاصطبلح ، لغةن  االعتراض: رابعاً 

 كالككفي البصرم المذىبيف مف عادؿ ابف مكقؼ:  خامساً 
 مخشرمالزٌ  عمى االعتراض في عادؿ ابف ألفاظ:  سادساً 
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 :بن عادلترجمة ا

 :اسمو

 .1النعماني  الدمشقيٌ  الحنبميٌ بف عادؿ  ىك عمر بف عميٌ 

 :نسبو

.     (نيٍعماف ) أك ( نىٍعماف ) ة  إلى نسب، ابف عادؿ بالنعماني نسب إسماعيؿ باشا البغدادم
 :ىي اسـ لمكاضع عدة قيؿ إنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  ( نىٍعماف )ك

ائؼ يخرج إلى كادو في طريؽ الطٌ :كقيؿ ، 2ة عمى ليمتيف مف عرفات كادو ليذيؿ قريب مف مكٌ 
، قريب اـلشٌ كادو قريب مف الفرات عمى أرض ا: و ـ أنٌ كذكر بعضي 3عرفات يقاؿ لو نىٍعماف األراؾ 

 . 6بمد بالعراؽ، قرب الككفة مف ناحية البادية ، أك 5بمد في الحجاز و ككرد أنٌ ، 4حبة مف الرٌ 

 (:نيٍعماف ) أما 

 . 7عماف بمد بالشاـقيؿ ىي معرة النٌ ف

ذىب كأستبعد ما 9قرية بمصر : كالنُّعمانية أيضا ،8بميدة بيف كاسط كبغداد : النُّعمانية ك 
ككاسط  ،بيف بغداد ةديبم:" التي قاؿ عنيا الحمكمٌ عمانية و منسكب إلى النٌ أنٌ بمحققك المباب إليو 

                                                           
 ىدية ، كالبغدادم ، 5/58 ، األعالم ، الزركمي ك ، 2/1543 ، الظنون كشف ، حاجي ،خميفة:  ينظر1

  7/300 ، المؤلفيف معجـ ، رضا ككحالة ، 1/794 ، العارفين

 303 ، والمياه واألمكنة الجبال ، كالزمخشرم ، 5/293 ، البمدان معجم ٌاقوت ،، الحمكم:  ينظر 2
 5/293 ، البمدان معجم ، ، ٌاقوت الحمكم:  ينظر  3
  737، األمكنة من مسماه وافترق لفظو اتفق ما أو األماكن  زٌن الدٌن،، اليمداني: ينظر4
  303 ، والمياه واألمكنة الجبال ، الزمخشرم:  ينظر5
 الجبال، كالزمخشرم ،  3/1379 ، والبقاع األمكنة أسماء عمى اإلطالع مراصد ، البغدادم شمائؿ ابف:  ينظر6

 303،  والمياه واألمكنة
 األمكنة من مسماه وافترق لفظو اتفق ما أو األماكن ، كاليمداني ، 5/293،  البمدان معجم: الحمكم : ينظر 7
 3/1380مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ، ابف شمائؿ البغدادم ، ك  ،  737، 
مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة  ، كابف شمائؿ البغدادم ، 5/293،  البمدان معجمالحمكم ، : ينظر 8

 3/1380، والبقاع 

 3/1380، مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع ابف شمائؿ البغدادم ، : ينظر 9 
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، الشيعيا قرية يغمب عمييا المذىب نيألذلؾ ك  2. كأنو دخؿ إلييا كاستكطف فييا فنسب إلييا1"
 .، كبالتالي نسبتو إليياانو فييامما يستبعد استيط 3افض ك كأىميا مف الر 

" راجـ قالكا في ترجمتو ، كككف أصحاب التٌ ةاميٌ عماف الشٌ ة النٌ كالذم أميؿ إليو أنو مف معرٌ 
لى حاضرتيا دمشؽ عمى مما يعزز أنو شامٌي ينسب إ"   النعمانيٌ  الدمشقيٌ  ابف عادؿ الحنبميٌ 

 .عمى كجو الخصكص  " عماف ة النٌ معرٌ " ، كالعمكـسبيؿ 

 :والدتو

،  4، بيد أف البغدادميكـ كالدتو المصادر التي ترجمت البف عادؿ شيئا عف  لنا لـ تذكر
 6(,ىػ879)سنة  "المباب في عمـك الكتاب" سفره أنو فرغ مف تأليؼ ا ؛ ذكر 5، كرضا كحالة

 :ولقبو  كنيتو

كقد ذكرىا صػػػاحب ، (أبك حفص: )إحداىما  غيرىا كنيتافكانت لو اشتير بابف عادؿ، ك 
) ، أما لقبو المجمع عميو فيك 8كذكرىا ابف حميد ( أبك الحسف)كاألخرل , 7ػػة العارفيف كغيرهىديٌ 

 . 9(سراج الديف 

 

 
                                                           

 5/293،  معجم البمدان 1
 1/21،  مقدمة المباب في عموم الكتابابف عادؿ ، : ينظر 2
 مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة، كابف شمائؿ البغدادم ،  5/293،  معجم البمدانالحمكم ، : ينظر 3

 3/1380،  والبقاع

  1/794،  ة العارفينىديّ : ينظر 4
 7/300،  معجم المؤلفين: ينظر 5
  1/794،  والبقاع مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنةالبغدادم ، : ينظر 6
معجم  ،،  ككحالة رضا  5/58:  ألعالما، كالزركمي ،  2/1543،  كشف الظنونخميفة حاجي ،: ينظر 7

 7/300 ، المؤلفين
 2/793 ، السحب الوابمة عمى ضرائح الحنابمة ، ابف حميد: ينظر  8
معجم رضا،  ,،  ككحالة 5/58 ،ألعالما، كالزركمي ،  2/1543،  كشف الظنونحاجي ،  ,خميفة: ينظر  9

 7/300،  المؤلفين 



8 
 

 :شيوخو وتالميذه 

مؤلؼ  ،جاب، أال تذكر كتب تراجـ األعياف، كالسير التي ترجمت البف عادؿو مف العجب العلعمٌ 
، كلك شيخا كاحدا، "المباب في عمكـ الكتاب"مكسكـ ب ، المانع، المكسكعي  الىذا السفر الجامع

جؿ الـز ة التي تنبئي أف الرٌ ، كالدقائؽ العمميٌ عةزاخر بالعمكـ المختمفة المتنكٌ  البف عادؿ ،فتفسيره
كاف في العمـ باعو، أف  ان مشايخ عصره في الفنكف المختمفة، مبلزمة طكيمة، إذ ال يتأتى لعالـ أيٌ 

يتحصؿ عمى ىذا القدر مف العمـ، دكف أف يككف قد طٌكؼ عمى مشايخ عصره، كجمس بينيـ 
بما حظي بو  ، كلـ يحظى ؿ كتب المباب، إذ كيؼ يييمؿ ذكر رجما يزيد األمر غرابةن  ؛ كىذا متتممذان 

 .أئمة المفسريف 

 النابييف، العمـ لطمبة قبمةن  كاف صاحبو ٌُفترض أنّ  كالمباب زاىران  كتابان  أف أيضا، البدىيٌ  كمف
 حدبو  كؿ مف العمـ طمبة وؤمٌ ي أف كينبغي كالفقو، ،فسيركالتٌ   كالمغة، ،حكالنٌ  في ،كمعممان  ، أستاذان 

ذا ،كالفضؿ العمـ في قدمو لرسكخ كائبالرٌ  إليو تشدٌ  كأف ،كصكبو   بحث طكؿ بعد عثرت ال بؾ كا 
 وإنٌ  ترجمتو في قيؿ ماـو ىي  مفسرو  أك ،مصقعو  فقيو أك نحرير، نحكمٌ  عف ،يركالسٌ  راجـالتٌ  كتب في
 . عادؿ ابف اإلماـ تبلميذ مف

 بعنايةو  لـ يحظى صاحبو  اسير إال أفٌ فـ قدره بيف التٌ ظى المباب عمى شيرتو كعً  فالذم نتكصؿ إليو أفٌ 
عمى كجو  أك شيخان  لو تمميذان  راجـالتٌ  كتب مػػـ تػػذكرف ,ريػػفكمػػا حظي غيره مف المفسٌ  كبيػػػرةو 

لى ذلؾ ذىب محققك المباب الخصكص،  1.كا 
 :مؤلفاتو 

, بحثنا مادةالذم ىك  2" المباب في عموم الكتاب"  أشير مؤلفات ابف عادؿ تفسيره 
" لو حاشية عمى  أفٌ  4، كصاحب األعبلـ3ب الكابمة عمى ضرائح الحنابمةحي كذكر صاحب السُّ 

 .(ق 652) فقو اإلماـ أحمد لمعبلمة مجد الديف أبي البركات ابف تيمية " ر المحرٌ 

                                                           
 1/21، في عموم الكتاب مقدمة المبابابف عادؿ ،  :ينظر 1
،ك رضا كحالة ،  1/794،  ىدية العارفين، كالبغدادم ،  2/1543،  كشف الظنون،  حاجي خميفة: ينظر 2

 7/300 ،معجم المؤلفين
 2/793ابف حميد ، : ينظر  3
 5/58،  األعالمالزركمي ، : ظر ني4
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 :وفاتو

 ضمف" المفسريف طبقات"كتاب  صاحب هذكر ، إذ انت كفاة ابف عادؿ مبيمة ككالدتوك
كال لمكلدىـ  ،كالمشايخ الذيف ال يكجد تاريخ لكفاتيـ، األئمةجمع فيو أسماء  فصؿمف ذكرىـ في 

 1.كالتكاريخ ، في الطبقات

كاختمفت في تقدير كفاتو ير تحديد كفاة ابف عادؿ، ، كالسٌ راجـإذ لـ يحفظ في كتب التٌ 
أٌنو فرغ مف " طو " كتب في آخر سكرة : "ابف عادؿ ركمي في أعبلمو أفٌ ، فيذكر الزٌ كاياتالرٌ 

كفاتو كانت  فيك يشير بذلؾ إلى أفٌ . 2ق  880تأليفيا في الخامس عشر مف شير رمضاف لعاـ 
ضا كحالة أنو كاف حٌيا ، كقد يعضد ىذا القكؿ ما ذكره العبلمة المؤرخ عمر ر ق880بعد عاـ 

 3.ق 879عاـ 

 :التعريف بتفسير المباب في عموم الكتاب: ثالثاً 

 صنكؼ جمعت التي ةالمكسكعيٌ  فاسيرالتٌ  مف( الكتاب عمـك في المباب) تفسير عدٌ يي 
 بناصية أخذ ،مكسكعيو  عالـو  عف إال تصدر أف يمكف ال يكالتٌ  ،المعارؼ ألكاف ىكشتٌ  ،العمكـ
 ،بإسيابو  ،ـالكري فآالقر  آم إعراب مسائؿ يبسط فتراه ،عمما بيا كأحاط ،أخذان  كالمعارؼ العمكـ
 كالمعاني المحتممة األكجو كؿَّ  ةاإلعرابيٌ  لممسألة مان مقدٌ  عميؿالتٌ ك  ةكالحجٌ  ليؿبالدٌ  أقكالو مان مدعٌ 

 الكجو ليا الكمتأكٌ  ،كشاٌذىا ،صحيحيا المختمفة، ءاتالقرا عمى جان معرٌ  ،كجوو  ؿٌ كي  مف المستنبطة
 يستقصي تراه ياتاآل دراسة عف المنبثقة ةالمغكيٌ  لمقضايا تناكلو كفي. يناسبيا ذمالٌ  اإلعرابي
 ،اىدةكالشٌ  الةالدٌ  ريفةالشٌ  بكيةالنٌ  األحاديث كيستحضر ،القرآنية كاىدكالشٌ  بالحجج كيأتي ،جكانبيا
 غافؿ يرغ ،المطركحة اآلراء مف رأم لكؿٌ  كتنتصر تشرح التي المختمفة عريةالشٌ  األبيات كيحشد

 دراسةن  يشبعيا حػتػى الكثيرة اآلراء يكرد ك ريفكالمفسٌ  ،حاةالنٌ  عف فينقؿ. المنثكرة العرب أقكاؿ عف
 غير مف األمر لـز إذا حاةالنٌ  رمشاىي ئطٌ خى كيي  ،حةالصٌ  إلى أقرب يراه الذم الكجو يختار تراه ثـ

 .كالعمماء لمعمـ إجبللو عمى تدلؿ ةو بعناي المختارة األلفاظ ىي بؿ ،تحقيرو  كال إزراءو 

                                                           
 418-417،  طبقات المفسريناألدنو كم ، : ينظر 1
 5/58،  األعالمالزركمي ، : ظر ني2
 7/300،  معجم المؤلفين: ينظر  3
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، فدارس الببلغة يجد فيو بغيتو مف فنكف العمػـ يػجد مبتغاه فيو في فف   متخصصو  فكؿٌ 
في  دان ، فبل تراه يذىب بؾ بعيماتعو  قرآني   كتصكيرو  ما بو مف معافو  مف البياف في القػرآف، متذكقان 

ػا أمٌ  ،بة، كالصكرة الخبٌل إلى المعنى األٌخاذ صد بؾ مباشرةن ، بؿ يقة الجافةالمصطمحات الببلغيٌ 
كتاب  حك يجد أفٌ كطالب النٌ  ،حسب ما يقتضيو المقاـ مو مبثكثةن فيجد مسائ ،طػالب عمكـ القرآف

كترجيحيا فيما  ،كدراستيا، ة كعرضياحكيٌ الكتب التي عنيت باسػتخراج المسائؿ النٌ  ؿٌ جى المباب مف أى 
ابف عادؿ أقكاؿ  سرد،كيرل كيؼ يالفقيية المبثكثة كالمتفقو كطالب الفقو يجد األحكاـ. بينيا

 .ب أك غمك، بؿ ىك األسمكب العممي المحكـ ح بينيـ دكف تعصٌ كأدلتيـ كيرجٌ  ،الفقياء

، كشامة ىك مرجع أصيؿذكرناه مف فيض ىذا السفر المبارؾ الذم  كبعد الغيض الذم
بيف كتب التفاسير الذائعة الصيت التي كتب ليا الخمكد مدل األزماف، فبل غرك أف تجد المادحيف 

 .، كصاحبو األئمة األعبلـ يثنكف عمى السفر مف

" ى ب المسمٌ في مقدمة تفسيره ( ق  977)  افعي الخطيب الشربينيٌ مة الشٌ ذكر العبٌل 
، ة ظيرت، كبيرت مفاخرىـ، كاشتيرتة عف أئمٌ جمع مادتو العمميٌ  بأنو اعتمد في" راج المنير السٌ 

في تفسيره مئة  كمف بيف ىؤالء اإلماـ ابف عادؿ، فقد ذكره الخطيب الشربينيٌ  1"كانتشرت مآثرىـ 
الشربيني لتفسير ابف  ، كىذا يدؿ عمى مدل االىتماـ الذم أكاله الخطيب2ةكاثنتيف كثبلثيف مرٌ 
فسير التٌ  "ب  بعد ذكر نسبو(  ىػ1396)الزركمي  فقد كصفو،تمدا ، كمعمرجعاعادؿ حتى جعمو 

 .4" كىك تفسير مشيكر "  (مف عمماءالقرف الحادم عشر )  ، كقاؿ عنو األدنو كمٍ 3"الكبير

  

                                                           
 1/22،  راج المنيرالسّ : ينظر 1
شراؼ : د. رياض  اختيارات ابن عادل النحوية: بعنكاف  دكتكراهعبداهلل بف الحصيف ، رسالة : ينظر  2 ، كا 

 1/11 الخٌكاـ
 5/58، األعالم 3
 418، طبقات المفسرين 4
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ح مضربا ب، كالتي تكحي بجبلؿ قدر ىذا التفسير حتى أصكمف المتفرقات في بطكف الكتب
 2 الشافعيٌ  الحمبيٌ  يّْ ضً رٍ عبدالكىاب العي  فالكفاء ب يأب مدح األديبفي  1لؤلمثاؿ ما ذكره المحبي

 [الطكيؿ ]  :قاؿ منيا 

 بُ ع  شَ يُ  رٌ حْ بَ  مِ مْ ي العِ فِ  وُ ن  ى أَ مَ ا                 عَ فَ وَ ا الْ بَ ى أَ م  سَ و المُ يِ نِ عْ أَ وَ  امٌ مَ إِ 

 بُ رِ عْ مُ  ي  فِ و صُ وَ  ي  وضِ رُ عَ  يانِ يَ بَ                      مٌ م  كَ تَ مُ  يقِ طِ نْ مَ  يولِ صُ أُ  يوٌ قِ فَ 

 4 3بُ صِ حْ يَ  وهُ عُ دْ تَ  ارَ بَ خْ األَ  ىوَ رَ  ثُ يْ حَ وَ          لٍ ادِ عَ  ابنَ  ىاىَ ضَ  يرِ سِ فْ الت   يفِ  اعٌ بَ  وُ لَ 

ة في عادؿ كخاصٌ  ة العممية التي حظي بيا ابفعمى المكان تدؿٌ  ، تاريخيةه أدبيةه  فيذه األبيات كثيقةه 
، كمعمـك في الببلغة فسير كعمكموالتٌ  في ابف عادؿو ب و العيٍرًضيَّ اعر يشبٌ الشٌ  فسير، إذ إفٌ عمـ التٌ 

ز في بابو عادةن " و بو المشبٌ " أفٌ  ذا " حاتـ الطائي " يت ب، فإذا أردت الكـر شبٌ ما يككف الميبىرّْ كا 
اعر تشبيو العرضٌي البف عادؿ في الشٌ ، كمحاكلة "خالد بف الكليد " يت ب ة شبٌ القكٌ أردت 

 .    فسير كعمكمو في التٌ  رفيعو  كاف ذا مقاـو  ابف عادؿو  عمى أفٌ  فسير دليؿه التٌ 

 بو يستغني بالرأم فسيركالتٌ  ،بالمأثكر فسيرالتٌ  بيف صاحبو فيو جمع كتابه   ىك فالمباب كبالمجمؿ
 كدرايةن  ركايةن  مؼالسٌ  آراء مف عميو اشتمؿ لما, فسيرالتٌ  كتب مػف كثيػرو  مطالعة عف ارسالدٌ 

 عف فضبلن  حالمتصفٌ  عيف ئياخطتي  ال ظاىرةن  لغكيةن  ةن مسح صانيؼالتٌ  مف سبؽ ما عمى مضيفان 
 عبد أحمد عادؿ الشيخ:  كتعميؽ بتحقيؽ مجمدان  عشريف في يقع "المبابكتاب "ك  .الباحث
 سعد دمحمٌ . د:  الجامعية برسالتو تحقيقو في كشارؾ ض،معكٌ  محمد عمي يخكالشٌ  ،المكجكد

                                                           
محمد أميف فضؿ اهلل بف محب الديف بف أبي بكر الحمكم األصؿ ، الدمشقي المكلد ، العبلمة ، األديب ػ   1

ق  ، لو نفحة  1061فريد العصر، كيتيمة الدىر، المفنف ، المؤرخ الذم بو العقكؿ بإنشائو البديع ، كلد عاـ 
سمك الدرر في المرادم ،  :ينظر.ق 1111الريحانة ، كخبلصة األثر في أعياف القرف التاسع عشر، تكفي عاـ 

 .  4/86، أعيان القرن الثاني عشر
ىك أبك الكفاء عمر بف عبد الكىاب الشافعي الحمبي العرضي، مفتي الشافعي بحمب ، كأحد أعياف العمماء في  2

ؾ ، كلد عاـ المعرفة ، كاإلتقاف كالحفظ ، كالضبط ، لو رسائؿ كثيرة ، كتآليؼ ، منيا شرح عمى ألفية ابف مال
 . 152-1/148، خالصة األثرالمحبي ، : ينظر . ق  1071ق ، كتكفي عاـ  993

نفح : ينظر .  ق  544القاضي عياض بف مكسى اليحصبي المتكفى سنة "  يحصب " لعمو يعني ب 3 
 5/10،  الريحانة

ًمي 4   5/10،  نفح الريحانة: ينظر .  األبيات لعمي بف األكجى
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 العممية الكتب دار في األكلى طبعتو  ككانت ،حرب سكقيالدٌ  المتكلي محمد.د ك ،حسف رمضاف
 .ـ 1998 – ق 1419 عاـ  في بيركت

 
:مخشري ترجمة الزّ   

 1محمكد بف عمر بف محمد بف أحمد الزمخشرم الخكارزمي :  اسمو

كىذا ينبئ عمى المكانة المرمكقة التي تبكأىا ، أيضا 3، كفخر خكارـز2أبك القاسـ : كنيتو
 .لعممو الغزير  اإلماـ الزمخشرم نظران 

 4" . جار اهلل " ، كجاكر فييا زمانا فكاف يمقب ب سافر إلى مكة: لقبو 

، السابع كالعشريف مف شير رجب كانت كالدة الزمخشرم، يكـ األربعاء: مولده ونسبتو
ا أمٌ  " :قاؿ عف نفسو  فقد، مخشرمٌ ، كالزٌ الخكارزميٌ بكأما نسبتو  5.ق ربعمئةأكستيف ك  نة سبعو س

 .6"يقاؿ ليا زىمىٍخشىر  مف قرل خكارـز مجيكلةه  فقريةه المكلد 

، كتمقى فييا بعض كدرس بيا( زمخشر ) في مسقط رأسو نشأ أبك القاسـ : عممو وفضمو
استعاض عف رجمو كذكر بعض المترجميف لو،  أٌنو .ـطمبا لمعم( بخارل ) عمكمو ثـ رحؿ إلى 

 ، كبرده كثيره  صابو ثمجه فأ ،و كاف في بعض أسفاره بببلد خكارـز، كسبب سقكطيا أنٌ ةن خشبيٌ  رجبلن 
 كثيرو  و كاف يحمؿ محضرا في يده فيو شيادة خمؽو ، كذكر أنٌ ريؽ؛ فسقطت منو رجموفي الطٌ  شديده 

                                                           
، كالذىبي  2/455،العبر في خبر من غبر ، كالذىبي ،  169-5/168، وفيات األعيانابف خٌمكاف ، : ينظر 1
، ، كالسيكطي ،  5-6/4،  لسان الميزانكابف حجر العسقبلني ،  ، 6/383،  ميزان االعتدال في نقد الرجال، 

، األعالم  كالزركمي ،،  195-194/ 6،  شذرات الذىب، كابف العماد الحنبمي ،  280-279/ 2،  بغية الوعاة
7 /178 . 
، ، كابف  280-279/ 2،  بغية الوعاة، كالسيكطي ،  169-5/168،  وفيات األعيانابف خٌمكاف ، : ينظر  2

 178/ 7،  المصدر السابقكالزركمي ،  ، 195-194/ 6،  المصدر السابقالعماد الحنبمي ، 
 2/279،  بغية الوعاةالسيكطي ، : ينظر 3 
 5/169،  وفيات األعيانابف خمكاف ، : ينظر  4

 5/173،  وفيات األعيان 5 
 5/171،  وفيات األعيان، ك ابف خمكاف  3/147،  معجم البمدان: الحمكم  6
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، فكاف يا قطعت لريبةو يعمـ صكرة الحاؿ أنٌ مف لـ  أف يظفَّ  ا مف؛ خكفن ى حقيقة ذلؾمعكا عمف اطٌ ممٌ 
 1.و أعرج مف يراه أنٌ  ياب حتى يظفٌ إذا مشى لبس الطكيؿ مف الثٌ 

ريؼ أبك ، فزاره الشٌ الحجٌ  بغداد في طريقو قاصدان  و عاج إلىفي فضمو أنٌ  ذكري ا يي كممٌ 
 }البسيط{: إليو أنشده متمثبلن ا جمس ، فممٌ لو بقدكمو ئان مينٌ  اهلل بف الشجرمٌ  عادات ىبةالسٌ 

 َعْن َأْحَمَد بِن ُدواَد َأْطَيَب الَخَبرِ     كاَنْت ُمَساَءلُة الرُّْكبان ُتْخِبُرني      

 2َحّتى الَتَقْيَنا َفال َوالّمِو َما َسِمَعْت        ُأُذِني ِبَأْحَسَن ِمّما َقْد رَأى َبَصِري

 }الطكيؿ {:كأنشد أيضا 

 3رُ الَتَقْينا َصغ َر الَخَبَر الُخبْ َوَأْسَتْكِبُر األْخَباَر َقْبَل ِلَقاِئِو             َفَمّما 

، 4عمـو  في كؿٌ  متفننان ، كجكدة القريحة ،كاءفي الذٌ  ، غايةن كاسع العمـ، كثير الفضؿ مخشرمٌ لزٌ كاف ا
قاؿ ، بؿ حك، كالمغة، كعمـ البيافكالحديث،  كالنٌ  ،فسيرباإلماـ الكبير في التٌ : اف نعتو ابف خمكٌ 

 5.حاؿ في فنكنو د إليو الرٌ شٌ ، تي و إماـ عصره غير مدافعو عنو إنٌ 

الحسف  أبك: ، ذيكر منيـ اءمف العمم ةو في رحمتو لطمب العمـ عمى ثمٌ  مخشرمٌ تتممذ الزٌ :  شيوخو
كأبك مضر  ،كشيخ اإلسبلـ أبك منصكر الحارثيٌ  ،انير النيسابكرم، كأبك سعد الشقٌ بف المظفٌ  عميُّ 

 6.األصبياني

                                                           
 2/280،  بغية الوعاة: ، ك السيكطي  5/169،  وفيات األعيان: ينظر  1

: " كنسبيما إلى ابف ىانئ األندلسي ،كركاية البيت األكؿ، أكرد ابف خمكاف البيتيف  في ترجمة جعفر بف فبلح  2
كالناس يرككف ىذيف البيتيف ألبي تماـ : ثـ قاؿ بعد ذكر البيتيف" عف أحمد بف دكاد : " بدؿ" عف جعفر بف فبلح 

البيتيف ليسا ألبي تماـ كىـ يرككنيما عف أحمد بف دؤاد، كىك  فٌ كىك غمط أل، في القاضي أحمد بف أبي دكاد 
، ثـ   362- 361/  1، وفيات األعيان: ينظر .يس بابف دؤاد بؿ ابف أبي دؤاد كلك قاؿ كذا لما استقاـ الكزفل

 .46/  6أكرد ابف خمكاف األبيات الثبلثة في ترجمة ابف الشجرم 

 19/128،  معجم األدباءياقكت الحمكم ، ك ,  2/155, التبيان في شرح الديوان: العكبرم: ينظر  3
 2/279،  المصدر السابق: السيكطي : ينظر 4 
 5/168،  المصدر السابق: ينظر  5

 2/279 المصدر السابق: السيكطي : ينظر ، ك 19/127،  المصدر السابقكياقكت الحمكم ، : ينظر6 
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، كأبا عيؿ بف عبداهلل الطكيمي بطبرستافأبا المحاسف إسما: ذكر السمعاني مف تبلميذه :  تالميذه
، كأبا عمرك عامر بف الحسف السمسار بزمخشر، بأبيكردار البزٌ  بف عبد اهلل ـحيالمحاسف عبد الرٌ 

، 1.، كأبا طاىر ساماف بف عبدالممؾ الفقيو بخكارـز الشاشي بسمرقند عد أحمد بف محمكدكأبا س
أبي  أخذ عف حيث، ذم كاف يمقب بزيف المشايخ الٌ  الخكارزميٌ لي االفضؿ البقٌ  أبككمف أشيرىـ 

 2.، كجمس بعده مكانو القاسـ المغة، كعمـ اإلعراب

و إذا قؿ عنو أنٌ فيو، كني  مذىبو، قكيان  لعقيدة متظاىران ا راجـ أنو كاف معتزليٌ أجمعت كؿ التٌ :  مذىبو
ؿ لو أبك القاسـ ق: ، يقكؿ لمف يأخذ لو اإلذف كاستأذف عميو في الدخكؿ، لو قصد صاحبان 

 3.، أما مف حيث الفركع فيك حنفي المذىب بالباب المعتزليٌ 

 ثيرةه تصانيفو ك بيد أفٌ " ؿ المفصٌ " ك" اؼ الكشٌ " و صاحب مخشرم بأنٌ ير اإلماـ الزٌ اشتي : مؤلفاتو 
، كعمـ البياف، حك، كالنٌ سير، كالحديث، كالمغةففي عمكـ التٌ  ما ىك، منياناىزت الخمسيف كتابان 

و فسير، سارت بفي التٌ " اؼ الكشٌ " فكتابو  4.كالمكاعظ، كالفقو، كالتاريخ، كالجغرافيا، كغيرىا
فيذا  ،ء مف األخذ منو، رغـ تحذير بعض العمماكبمغ صيتو مشارؽ األرض كمغاربيا ،كبافالرٌ 

: كلو , 5" افو مف كشٌ  فكف حذران ": يقكؿ في حقو  ،في الجرح كالتعديؿ اإلماـ الذىبي كىك عمـه 
، كغيرىا مف حك، كالفائؽ في غريب الحديث، كالمقامات، كالمستقصى مف األمثاؿؿ في النٌ المفصٌ 
 6.، المانعة فات الماتعةالمصنٌ 

 مخشرمكثبلثيف كخمسمئة مف اليجرة النبكية تكفي اإلماـ الزٌ  في ليمة عرفة سنة ثمافو : وفاتو 
                                                           

 6/298،  األنساب: ينظر  1
 19/5،  معجم األدباءياقكت الحمكم ، : ينظر 2 
،كالذىبي  2/455، العبر في خبر من غبر، كالذىبي ،  169-5/168، وفيات األعيانابف خٌمكاف ، : ينظر  3
،  كالسيكطي ،  5-6/4،  لسان الميزان، كابف حجر العسقبلني ،  6/383،  ميزان االعتدال في نقد الرجال، 

، األعالم كالزركمي ، ، 195-194/ 6،  شذرات الذىب، كابف العماد الحنبمي ،  280-279/ 2،  بغية الوعاة
7 /178 ، 

 ، ، كابف 280-279/ 2،  بغية الوعاة، كالسيكطي ،  169-5/168،  وفيات األعيانابف خٌمكاف ، : نظر  4
 178/ 7،  األعالم كالزركمي ، ، 195-194/ 6،  شذرات الذىبالعماد الحنبمي ، 

 6/383،  األعالم 5

،  شذرات الذىب، كابف العماد الحنبمي ،  2/280،  بغية الوعاة: ، ك السيكطي  5/169،  األعالم: ينظر  6
6 /195 
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 .1، كىي قصبة خكارـز عمى شاطئ نير جيحكف كبيا قبره بكيركانج  -رحمو اهلل -

 االعتراض: رابعا 

 : االعتراض لغةً 

ترض اع: ، يقاؿ يركالخشبة المعترضة في النٌ كاعترض الشيء صار عارضان  : "قاؿ الجكىرم 
 .2" الفرس في رسنو لـ يستقـ لقائده ، كاعترضأم حاؿ دكنو الشيء دكف الشيء

لمنتصبة في كالخشبة اكصار عارضان ، كمنع، انتصب اعترض بمعنى أفٌ ابف منظكر كذكر  
 .3، كقيؿ اعترض الشيء حاؿ دكنو الطريؽ تمنع السالكيف

ض لي بما أكره كتعر  كتعرض فبلفه .عرضى، إذا كقع فيو كاعترض فبلفه : كقاؿ ابف فارس 
 [الكامؿ: ]  كىك قكؿ لبيدو ، كتعرض الشيء إذا فسد. لمعركفي 

 5 4َصرَاُميا ُخم ةِ  َواِصلِ  َوَلَشرُّ        َوْصُموُ  َتَعر َض  َمنْ  ُلَباَنةَ  فاقطعْ 

، كاعترض الفرس في رسنو ،ص منوا كقع فيو كتنقٌ إذ:  اعترض فبلفه :  مخشرمٌ الزٌ كقاؿ 
 .6لـ يستقـ لقائده 

يكف المعنى المغكم ،يكجٌ عمماء المغة ؿَّ جي  يتبيف لنا أفٌ  كغيرىا ريفات السابقةمف خبلؿ التع
 .كالمخالفة   الردٌ ك  ،المنع لبلعتراض  إلى

 

 

                                                           
: ك السيكطي ، 169-5/168، وفيات األعيانابف خٌمكاف ، : ينظر ، 3/268،  إنباه الرواةالقفطي ، : ينظر 1

 . 178/ 7،  األعالمكالزركمي ، ،  2/280،  بغية الوعاة

 2/1084، الصحاح ،  الجوىري2
(عرض )مادة ،  158-9/157،  لسان العرب: ينظر   3 
 167،  ديوان لبيد: ينظر 4
 3/659،  مجمل المغة: ينظر 5
 1/644،  أساس البالغة: ينظر 6
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 : االعتراض اصطالحا

 أك ،تحسينو أك لتكضيحو، مٌ حك لنٌ ا الحكـ ردٌ " :  وأنٌ  عمى االعتراض مرزكؽ أسامة عٌرؼ
 .1" الكبلـ لتككيد

ة كيٌ حراسات النٌ ة في الدٌ االعتراض مف المصطمحات أك المكضكعات الميمٌ يعد 
، حكمٌ ؼ فيما بينيـ عمى الدليؿ النٌ ، كأسباب الخبلكآرائيـ النحكييف ، لدراستو اعتراضاتالمعاصرة

 .ما  كما يمنع مف المعترض االستدالؿ بدليؿو 

 ، حيث يكسبوحكمالدرس النٌ أثير عمى بير في التٌ كاالعتراض لو بالغ األثر لدكره الك
يف لمكصكؿ إلى معرفة ، كالباحثعمى الدارسيف في األسمكب، كتسييبلن  في القكؿ، كمركنةن  تصرفان 

 . ، كمبسطو سيؿو  كتدارسيا بأسمكبو  ،نقاط الخبلؼ

 ،تيـحجٌ  يبطؿ أك،رأييـ أك ،قيمتيـ مف صينق ال حكالنٌ  عمماء ندع كاردان  االعتراض كاف كلطالما
 2. ندر ما إال بو تعصٌ  أك ؼو تعسٌ  دكف كدليمو ،كحجتو ،رأيو كؿ  فم

منشأىا كاف  تتحدث عف االعتراضات كلعؿٌ  عديدةو  ة بمؤلفاتو كتزخر المكتبة العربيٌ 
، إذ ألفت المؤلفات في القضايا الخبلفية بيف حكيتيفمدرستي البصرة كالككفة النٌ بمنشئ 

ب كخير مثاؿ عمى ذلؾ كتا .كشكاىدىا مدرسةو كأدلة كؿ درستيف، كأسباب ىذه الخبلفات، الم
، باتدكد، كاالعتراضات، كالتعقٌ ه مؤلفات الرٌ داإلنصاؼ ألبي البركات األنبارم، ثـ استمرت بع

 .كاالستدراكات حتى يكمنا ىذا 

 :  والكوفيّ  من المذىب البصريّ  موقف ابن عادل

اصطمح اؾ بما حكم إذٌ النٌ رس كعرؼ الدٌ حك قد نشأ بالبصرة النٌ  تجمع المصادر عمى أفٌ 
ىب البصرم في بعض ، كمنو انتقؿ إلى الككفة الذيف خالفكا المذعمى تسميتو بالمذىب البصرمٌ 

في مطمع القرف الرابع  حكعمـ النٌ  كصؿ، حيث األصكؿ كالفركع، فنتج عف ذلؾ المذىب الككفيٌ 

                                                           
 2 ، السعكدية ، اإلسبلمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة ، اإلسالمية الدراسات في وأثره العكبري االعتراض 1

 2 ، نفسو مصدر:  ٌنظر 2
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حكييف ىك االنتقاء مف لمنٌ  ضج كاالستقرار، كأصبح االتجاه العاـٌ مف النٌ  عاليةو  ىجرم إلى درجةو 
 .1آراء البصرييف كالككفييف مع الميؿ إلى المدرسة البصرية 

 غير عالمان  يرل الختياراتو القارئ أفٌ  إال ،البصرمٌ  المذىب إلى عادؿو  ابف ميؿ كرغـ
 ةبالحجٌ  يختار ما يؤيد كتراه الدليؿ، سار حيث يسير إنو بؿ ،مذىبو  أك ،لمدرسةو  متعصبو 
 مف كشاىدىـ معو، الدليؿ كاف إذا خاصة كيؤيده ،الككفيٌ  الرأم يختار أحيانان  فتراه كالبرىاف،
 . البصريكف ارتضاىا التي القاعدة مف أقكل السماع

 جميكر قكؿ كىك" ،2"يفالبصريٌ  اختيار كىك":  مثؿ مف ذلؾ عمى تدؿٌ  عبارات يردد ما كثيرا فتراه
 عند ممنكع كىك" ،5"يفالبصريٌ  عند ؼضعي كىك" ،4" يجكز ال يفالبصريٌ  عند اكىذ" ،3"فالبصرييٌ 
 . البصرم المذىب كاعتماده ،بتمثمو تكحي التي العبارات مف ذلؾ كغير ،6"يفالبصريٌ 

، بؿ ربما اختار الرأم دكف نسبتو إلى توف ابف عادؿ دائـ التصريح ببصريٌ كلـ يك
بمسائؿ  ى الكتب التي عنيتكلكف الدارس يستطيع أف يتبيف ذلؾ مف خبلؿ الرجكع إل ،فالبصرييٌ 
 .ا ، كعزك اآلراء إلى أصحابيالخبلؼ

 :  الزمخشري عمى االعتراض في عادل ابن ألفاظ

اإلماـ ة في المباب، حكيٌ مف العمماء الذيف اعتمد عمييـ ابف عادؿ في تناكلو لمقضايا النٌ 
، كتعرض ألقكاليـ كآرائيـ في عادؿ ر بيـ ابفي حاة الذيف تأثٌ أكثر النٌ  ، فيك ببل منازعو الزمخشرم

 .أبكاب النحك كمسائمو  أغمب

كاف دائـ االعتراض عمى  اف الذمعمى أئمة كبار كأبي حيٌ  ، كيردٌ فتراه يدافع عنو
، أك كيخالفو باستخداـ ئوة كالبرىاف، بيد أنو ال يجد حرجا أف يخطٌ ح عنو بالحجٌ فيناف، الزمخشرم

 .كالتكقيرمسحة األدب عبارات ال تخمك مف 
                                                           

 27 ، النحو تاريخ من ، سعيد ، األفغاني:  ينظر 1

7/153، المباب في عموم الكتاب   2 
7/87، المباب في عموم الكتاب  3 

 7/46، المباب في عموم الكتاب 4
 3/484، المباب في عموم الكتاب 5

 2/434، المباب في عموم الكتاب 6
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 كىذا القكؿ": في االعتراض عمى الزمخشرم مف ىذه الػألفاظ التي استخدميا ابف عادؿو ك 
، 4"كىذا منو غير مرضو "، 3"مردكده كىذا "، 2" كىذا منو ليس بصكابو "، 1"مخشرم فيو نظره مزٌ ل
 . 8"كىذا غير كاضحو "، 7"كىك فاسده "، 6"ال يخفى كفيو نظره "، 5"كالذم قالو غير الزـو "

" و األقسى فقاؿ لعمٌ  فجاء بتعبيرو  ،رٌد قراءة ابف عامرو  مر مخشعمى الزٌ  ابف عادؿو  كأنكر 
التي تكحي  تمؾ  ، أكمف العبارات الصريحة في االعتراضكغيرىا  9" فأغمظ كأساء في عبارتو 

 . باالعتراض بمفظ غير صريحو 

ف كانت ألفاظ االعتراض متنكٌ  كالتأييد ، المكافقة، كالمدافعةير تعاب د أفٌ فمف المؤكٌ  ،عةكا 
حك عمى النٌ  كبيران  ارتكز ارتكازان  ابف عادؿو  و مف المبلحظ جدا أفٌ ، بؿ إنٌ كانت أكثر مف ذلؾ بكثير
 . مخشرم الذم ارتضاه أبك القاسـ الزٌ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1/373، لمباب في عموم الكتاب ا   1 
1/314، لمباب في عموم الكتاب ا  2 
 1/452، لمباب في عموم الكتاب ا 3
 1/337، لمباب في عموم الكتاب ا4

 1/327، لمباب في عموم الكتاب ا5 
 18/483، لمباب في عموم الكتاب ا 6
1/447، لمباب في عموم الكتاب ا  7 
 7/524، لمباب في عموم الكتاب ا8

8/447، لمباب في عموم الكتاب ا 9 
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 الفصل األكؿ

 مسائل االعتراض في األسماء

 المتضايفين بين الفصل: أكالن 

 المجركر الضمير على العطف: ثانيان 

  المتكلم ياء عن(  التعريف أؿ)  استعاضة: ثالثان 

 الجاللة لفظ إقحاـ : رابعان 

 الموصوفة كالنكرة الموصولة بين(  مىنٍ ) ::  خامسان 

 المعنى على الحمل سادسان 

 الظرفية على فليصمو"  قولو في الضمير نصب : سابعان 

 اإلعراب خفي إذا كخبرىا"  زاؿ ما"  اسم: ثامنان 

 صلتو كبقاء الموصوؿ حذؼ : تاسعان 

 نكرة الحاؿ صاحب كقوع مسوغات :عاشران 

 إليو المضاؼ من الحاؿ مجيء:  الحادم عشر  
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 الفصل األول

 االعتراضات النحوية في األسماء

 توطئة : 

، بؿ  ليس فييا اسـه  ةو عربيٌ  ة ، إذ ال يتأتى صياغة جممةو مككنات المغة العربيٌ  األسماء مف أىـٌ  تعدٌ 
مف األسماء  مركبه  ( ىذا إسناده  قائـه  فقكلؾ ) زيده  تاـه  إف االسـ يمكف أف يتركب منو إسناده 

ال  إذ مف المحاؿ الباطؿ كجكد فعؿو الفعؿ يستمـز االسـ  المتمحضة ال فعؿ فيو كال حرؼ . ألفٌ 
 . رو كاألثر ال بد لو مف مؤثٌ  فالفعؿ أثره  ،فاعؿ لو 

 ثـٌ  ،، كحرؼو  ، كفعؿو  حك إال كيبدأ بتقسيـ الكبلـ إلى اسـو في عمـ النٌ كال يكاد يبدأ مؤلؼ حديثو 
 باعتباره أشرؼ األقساـ لؤلسباب التي ذكرنا .يتناكؿ االسـ 

ق ( يقكؿ في تعريفو : " ما  316ة مف كضع حد  لو فيذا ابف السراج ) يتكافى عمماء العربيٌ  كلـ 
،  كغير شخص ، فالشخص نحك : رجؿه  ، كذلؾ المعنى يككف شخصان  مفردو  دٌؿ عمى معنىن 

رب ، كاألكؿ ، فنحك : الضٌ  ، كأٌما ما كاف غير شخصو  ، كبكره  ، كعمري  ، كبمده  ، كحجره  كفرسه 
، إعرابيان  ق ( تعريفان  377بينما عرٌفو الزجاجي )  1، كالعمـ ، كاليـك ، كالميمة ، كالساعة ."  كالظفٌ 
 يدخؿ فيو ما ليس باسـ ، فقاؿ : " االسـ في كبلـ العرب ما كاف فاعبلن ، كحٌده بحيث ال إعرابيان 

ـٌ نقؿ لنا ابف فا 2في حيز الفاعؿ كالمفعكؿ "  أك كاقعان  أك مفعكالن  ق ( قكؿ األخفش  395رس ) ث
ـى ئا يحسف لو الفعؿ كالصفة ، نحك : زيده قايم نٌصو : " إذا كجدت ش( الذق 215)  ئـه ، كزيده قا

صريؼ فاعمـ ى كيجمع ، نحك قكلؾ : الزيداف كالزيدكف ، ثـ كجدتو يمتنع مف التٌ نٌ يث ، ثـ كجدتو
 3أٌنو اسـ "

 

 

                                                           
 1/36،  األصول في النحو  1
  48،  اإليضاح في عمل النحو  2
 84،  الصاحبي في فقو المغة  3
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 المتضايفين بين الفصل

 :  تعالى قاؿ

  ۆ     ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ چ

 1چ     ې  ې  ې  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ

كأما قراءة ابن : "  -فأغلظ كأساء في عبارتو  – (ق  835)مخشرمٌ كقاؿ الزٌ : " قاؿ ابن عادؿو 
 ج  زى : "ج كما سمي   ،مردكدان  كىو الشعر لكاف سمجان ، ي مكاف الضركراتفشيء لو كاف ف... 2عامرو 

ف المعجز بحسن ، فكيف بو في القرآ!؟فكيف بو في الكالـ المنثور .  3"زادةالقلوصى أبي مى 
 5"4مكتوبا بالياء( شركائهم ) كالذم حملو على ذلك أنو رأل في بعض المصاحف  ،نظمو كجزالتو

 :الفصل بين المتضايفين في غير الشعر 

 كقد ،المتضايفيف بيف الفصؿ مسألة كىي ،النحاة بيف المشيكرة ةالخبلفيٌ  ئؿالمسا مف المسألة ىذه
 في حاةالنٌ  راءآ مف لكثيرو  استقصاءو  كمف،أنفسيـ حاةالنٌ  كبيف ،،كالقراء حاةنٌ ال بيف زاعالنٌ  فييا ؿطا
 كحاؿ ،الكبلـ سعة في يفيفالمتضا فبي الفصؿ يجيزكف ال أكثرىـ أفٌ  إلى خمصت ؛المسألة ىذه

 .ةكالككفيٌ  ،ةبصريٌ ال المدرسة رؤكس مقدمتيـ كفي ،عرالشٌ  لضركرة إال االختيار

                                                           

137،  األنعام 1 
( قتؿي ) ؛ ففصؿ بيف المضاؼ ( شركاًئيـ )، كجر (أكالدىىـ ) ، كنصب ( قتؿي )قرأ ابف عامر الشامي، بضـ 2

الحجة في أبك عمي الفارسي ، : ينظر  ، (أكالدىىـ ) بالمفعكؿ بو كىك قكلو ( شركاًئيـ )،كبيف المضاؼ إليو 
 . 3/409،  القراءات السبعة

ٍجتييىا: "  صدره ، الكامؿ مجزكء ، نسبة ببل كىك ، األخفش أنشده البيت ىذا  3 ةو  فىزىجى  مالؾ ابف:  ينظر ،"  ًبًمزىجَّ
 ، نآالقر  معاني ، الفراءك  ، 1/290 ، الناظم ابن شرح ، الناظـ كابف ، 2/985 ، الشافية الكافية شرح ،

 ، األنبارم كابف ،  3/161 ، التسييل شرح ، مالؾ كابف ، 2/277 ، الخصائص ، جني كابف ، 1/358
 تأويل في البيان جامع ، الطبرم جعفر أبكك  ، 941، الكافية عمى الرضي شرح ، كالرضي ، 2/3 ، إلنصافا

 4/381 ، األدب خزانة ، البغدادم ، 5/353 ، القرآن
 397،  الكشاف: ينظر  4
 8/447،  المباب في عموم الكتاب5
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 :أقوال المانعين من 

ثر  حيث تناكؿ لمفصؿ بيف المتضايفيف في النٌ  عمى رأس المانعيف ( ق 180) سيبكيوكقؼ   
ف  قدمتى  أييما تبالي فبل ،نٌكنت فإذا ؿفقا"  درىمان  زيدان  معطو  ىذا"  جممة  ىذا" زيجي  لـ فتنكٌ  لـ كا 
"   قكلو كىك ،الثاني بالمفعكؿ إليو كالمضاؼ ،المضاؼ بيف فصؿ وألنٌ  ؛1" زيدو  درىمان  يمعطً 
 في كقاؿ 2" كالمجركر الجار بيف فصؿت ال ؾألنٌ : " كؿيق حيث ،سيبكيو يجٌكزه ال ما كىذا"  ىمان در 

 الجارٌ  بيف يفصمكا أف كراىية ؛شعرو  في إال " الدارً  أىؿً  الميمةى  سارؽى  يا"  يجكز كال آخر مكضع
 كىك"  سارؽى "  بيف الفصؿى  منع إذ ،المتضايفيف ،كالمجركر بالجار كقصد 3." كالمجركر
 " . الميمة"  ىك الذم بالظرؼ ،إليو المضاؼ كىي"  أىؿً "  كبيف المضاؼ،

 مف قكؿ كليس"  قاؿ الذم ( ه 207) الفراء كىك زمانو في الككفييف رؤكس أحد حذكه كحذا
 [ الكامؿ مجزكء]  : الشاعر قكؿ مثؿ أرادكا إنما: قاؿ

 5ةَ ادَ زَ مَ  يبِ أَ  وَص مُ القَ  ج  زَ                        4ةٍ ج  زَ مِ بِ  ايَ تُ جْ جَ زَ فَ                    

 6" .  ةالعربيٌ  في مثمو نجد كلـ ،الحجاز أىؿ نحكيك يقكلو كاف مما كىذا ،بشيءو 

، كبيف المضاؼ إليو، "زجَّ " المضاؼ كىك قكؿ الشاعر  اء ال ييجيز أف يفصؿ بيفالفرٌ  أم أفٌ 
 ." القمكصى " الذم ىك قكلو  المضاؼ،  مفعكؿب" أىبي مىزادةى " كىك قكلو 

 

 عف ان مصرح فقاؿ ،عامر ابف قراءة ردٌ  الذم ، ( ه 310)  الطبرم جعفر أبك ذلؾ في كتبعيـ
 آنفان  ذكرناه الذم البيت كأنكر  فصيحو  غير قبيحه  العرب كبلـ في كذلؾ: المتضايفيف بيف الفصؿ

                                                           
 1/175،  الكتاب: ينظر  1
1/175 ،الكتاب  2 
1/176 الكتاب  3 
ابف : ينظر . رمى بو : رمح قصير ، زىٌج بالشيء : الحديدة التي تركب في أسفؿ الرمح ، الًمزىٌجة :  الزُّج 4

 ( .زجج ) ، مادة  286-2/285،  لسان العربمنظكر ، 
 كرد تخريجو في الصفحة السابقة 5

1/358 ،نآمعاني القر  6 
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 مف ذكرت بما قرأ مف قراءة يؤيد ؛الشعر مف بيت الحجاز أىؿ بعض عف ركم قدو : إنٌ  قائبلن 
 1.   ينكركنو العراؽ أىؿ مف  ةبالعربيٌ  العمـ أىؿ ك ،الشعر ركاة رأيت ،الشاـ أىؿ قراءة

 بيف لمفصؿ المانعيف أشد مف كافإذ  (  ه 338)حاسالنٌ  جعفر أبككلـ يختمؼ عنيـ 
 . 2"  شعرو  كال كبلـو  في يجكز ال"  الشاـ كأىؿ عامر ابف قراءة عمى معقبان  يقكؿ إذ ،المتضايفيف

 دكف عرالشٌ  في تساىؿ وأنٌ  غير ،المتضايفيف بيف الفصؿ جكاز عدـ لير  جعفر أبا أفٌ  كالميبلحظ
نٌ  ،إطبلقو عمى كليس ،غيره  الفصؿ اأمٌ  ،ظرفان  المتضايفيف بيف الفاصؿ ككف حاؿ ذلؾ يجيز ماكا 

 3.  المحف مف فيراىا باألسماء

نٌ  ،فاصبلن  سلي رؼالظٌ  أفٌ  اعتقاده ىك المذىب ىذا يذىب أفٍ  جعفر بأبي حدا كالذم  اممٌ   ىك ماكا 
 . غيره يتبكؤىا ال مكاضع كضعو ىعم كدأبت ،العرب فيو تكسعت

" :  يقكؿ حيث،فييا القكؿ ،أغمظعامرو  ابف قراءة ردٌ  فممٌ   ( ه 377)الفارسي يعم كأب ككاف
 بيف يفصؿ لـ وأنٌ  ترل الأ،أكلى كاف غيرىا إلى عنيا عدؿ كلك،االستعماؿ قميؿ قبيحه  كىذا

 حتى الظركؼ في اتساعيـ مع ،عةالسٌ  كحاؿ ،الكبلـ في رؼبالظٌ  إليو كالمضاؼ ؼالمضا
 4"  غيرىا فييا يقع ال مكاقع أكقعكىا

بيف العرب لـ تفصؿ  يزعـ أفٌ  ، إذ كيؼ لو أفٍ ، كتجفو مجانبة لمصكاب كلعمرم ىذا مف أبي عميٌ 
ة عمى غير ما قاؿ األدلٌ ك ، كالشكاىد رؼ، فضبل عف غيرهعة بالظٌ حاؿ السٌ  المتضايفيف في

، حينما نتحدث عف الشكاىد ليست بالقميمة، كسنعرض طرفا منيا في مكضعو الصحيح أفٌ ف
 .حاة في ىذا المبحث المجيزيف لمفصؿ مف النٌ 

 احتج مف كعمى ،الفصؿ أجاز مف عمى القسكة في ايةغ كبلمان  فقاؿ ( ه 538) مخشرمٌ الزٌ  اأمٌ 
 اكأمٌ "  قائبلن  انبرل حيث بالمفعكؿ، المتضايفيف بيف الفصؿ عمى شاىدان  تككف أفٍ  عامرو  ابف بقراءة

                                                           

353/ 5 ،نآر قال تأويل في البيان جامع:  ينظر  1 
2/98أبو جعفر النحاس ،   2 
 2/98إعراب القرآن ، :  ينظر 3
3/411الحجة لمقراء السبعة ،   4
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 كما ،مردكدان  سمجان  لكاف عرالشٌ  كىك الضركرات، مكاف في كاف لك فشيءه .. .1عامرو  ابف قراءة
 المعجز القرآف في بو فكيؼ ،!؟ المنثكر الكبلـ في بو فكيؼ. 2"مىزادة أبي القمكصى  زىجَّ : " جسمي 

 مكتكبان (  شركائيـ)  المصاحؼ بعض في رأل وأنٌ  ذلؾ عمى حممو كالذم كجزالتو، نظمو بحسف
 .3" بالياء

 العرب استعماؿ في ةه ضعيف ياالذم كصؼ القراءة بأنٌ   ( ق 542)  عطية ابفكتبعيـ في قكليـ 
 في ركؼبالظٌ  الفصؿ يجيزكف ال ةالعربيٌ  كرؤساء ، األخفش الحسف أبك أنشده شاذ   بيتو  إلى استند
 .4؟ الكبلـ أفصح في بالمفعكؿ فكيؼ ،عرشٌ ال في إالٌ  ىذا مثؿ

 

 قمتو مع فيك أنشدكه ما اأمٌ :  قائبلن  لمفصؿ مانعان  أمره  (ه 577)بارماألن ابف البركات أبك كحسـ
 اهللً كى  بلـي غي  ىذا":  قاؿ فٍ مى  قكؿ مف سائيالكً  حكاهي  ام دٌ رى كى ،بو االحتجاج يجكز فبل قائمو، يعرؼ ال
 "يابّْ رى  اهللً كى  تى كٍ صى  عى مى سٍ تى فى  رُّ تى جٍ تى لى  اةى لشٌ ا إفَّ :"قكليـ مف العرب بعض عف عبيدة أبك حكاه كما" دو يٍ زى 

 تدخؿ ياألنٌ  ؛اليميف في ذلؾ جاء إنما : قائبل"  كاهلل"  بقكلو إليو كالمضاؼ ،المضاؼ بيف ففصؿ
 أدرككا حيث ،اليميف بكضع ذلؾ استدرككا ،مكضعيا بيا جاكزكا لما يـفكأنٌ  ككيد،لمتٌ  أخبارىـ عمى
 .مكضعيا غير كقكعياك  الكبلـ في لزيادتيا"  لغكا"  كحالنٌ  ىذا مثؿ في يسمكنيا كليذا ؛الكبلـ مف

 إليو كالمضاؼ ،المضاؼ بيف الفصؿ امتناع عمى قكده مع جماعاإل أفٌ  األنبارم ابف رأل لقد بؿ
 5. ةه ضركر  فيو ليس كالقرآف ،عرالشٌ  ضركرة غير في  بالمفعكؿ

 يجكز كال ،الكاحدة الكممة بمنزلة إليو كالمضاؼ ،المضاؼ إفٌ  المانعيف آراء في القكؿ كخبلصة
 عمى كالشكاىد ،ةاألدلٌ  كأفٌ  ،حكمو يأخذ الشيء بمنزلة كاف كما ،الكاحدة الكممة أجزاء بيف الفصؿ
ف؛الكجكد نادرة الفصؿ  كمجيكلية كندرتيا ضعفيا عمى راراالضطٌ  حاؿ عرالشٌ  في تصحٌ  كا 
 . كاالختيار عةالسٌ  حاؿ المنثكر الكبلـ في تصح ال يافإنٌ  ،قائمييا

                                                           
 21سبؽ تخريجيا في الصفحة  1
 21سبؽ تخريجو في الصفحة   2

 397،  الكشاف 3
2/350، المحرر الوجيز : ينظر    4 
2/4، اإلنصاف  : ينظر  

5
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 :أقوال الُمجيزين 

الفصؿ بيف المتضايفيف في  عدـ جكازكنحاة البصرة إلى ، ذىب نحاة الككفةفي الكقت الذم 
 نمحظ رأيان ،عرضرائر الشٌ ركا الفصؿ مف كاعتب؛ كالمجركر رٌ كالجا ،الكبلـ المنثكر كلك بالظرؼ

ة فكجدكا بعض الذيف نظركا في األدلٌ "؛ افكأبي حيٌ  ،كابف ىشاـ ،كابف مالؾحاة متأخرم النٌ ل مخالفان 
، ككأحاديث ركيت عف النبي ة فيو، كقراءات ركيت في بعض آياتال ضركر  ىذه األدلة كبلمان 

شافيكىـ مف العرب ، ككعبارات ركاىا األثبات عٌمف ، كىك أفصح العربصمى اهلل عميو كسمـ
الفصؿ بيف المتضايفيف عمى ضربيف،  ، فمـ يستطيعكا إال أف يجعمكا مسائؿبكبلميـ المحتجٌ 

ضركرة مف ضركرات  كيعدٌ ال يجكز في سعة الكبلـ  ، كضربو ضرب يجكز في سعة الكبلـ
 1. الشعر

 كاف إف"  يقكؿحيث ( ه 672) مالؾ ابف المتضايفيف بيف الفصؿ في السبيؿ ىذا سمؾ كممف
 اختيار في فٌصؿ كربما ،بمفعكلو مفصكال وفاعم إلى كنثرا نظما يضاؼ أف جاز مصدرا المضاؼ

 2" كمجركر جار أك آخر بمفعكؿ المفعكؿ إلى المضاؼ الفاعؿ اسـ

 [الرجز ]  :كقاؿ في الكافية الشافية 

 3رِ اصِ نَ وَ  دٍ اضِ عَ  نْ ا مِ يَ لَ م كَ ٍر      وَ امٍ عَ  ابنُ  ةُ اءَ رَ ي قِ تِ ج  وحُ 

ىل  : "أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿكاستدؿ عمى ذلؾ بحديث أبي الدرداء رضي اهلل عنو 
" كالمجركر كىك  أراد ىؿ أنتـ تاركك صاحبي لي كفصؿ بينيما بالجارٌ . 4"أنتم تاركو لي صاحبي 

 .كالدليؿ عمى إرادة اإلضافة حذؼ نكف الجمع " لي 

قبؿ  ،توبعربيٌ  إلى مكثكؽو  كاتر، كمعزكةه بالتٌ  ألنيا ثابتةه ؛ قراءة ابف عامر ة عند ابف مالؾاألدلٌ كأقكل 
ما قرأ بو في ثـ قاؿ كتجكيز ... ،كمف الذيف يقتدل بيـ في الفصاحة ،و مف كبار التابعيفالعمـ أنٌ 

                                                           

3/151، ( اليامش ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ىشاـ ، ابف: ينظر  1 
3/155،   شرح التسييل  2 
 3 2/979، شرح الكافية الشافية ابف مالؾ ،: ينظر  

 . " (لككنت متخذا خميبل : " باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ) ،  2/355،  الجامع الصحيحالبخارم ، 4
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ما ىك يدخمو بيف عامميا المضاؼ إلى  اشتممت عمى فصؿو  يا قراءةه ، ذلؾ أنٌ حك قكمه سياؽ النٌ 
 :  ، فحٌسف ذلؾ ثبلثة أمكرو فاعؿه 

 . و بذلؾ صالح لعدـ االعتداد بو، فإنٌ ككف الفاصؿ فضمةن : أحدىما 

 .مقو بالمضاؼ علت ككنو غير أجنبي  : الثاني 

 .ة المعنكيٌ ة قدـ بمقتضى الفاعميٌ ، مقدر التٌ أخير مف أجؿ المضاؼ إليومقدر التٌ ككنو : الثالث 

 1.، القتضى القياس استعمالو ار إليوفمك لـ تستعمؿ العرب الفصؿ المش

)  األنصاري ىشام ابن الشعر لضركرة إال مطمقا الفصؿ يرل ال مف رأم مف تعجبكا الذيف كمف
 2" الشعر في إال المتضايفيف بيف يفصؿ ال وأنٌ  حكييفالنٌ  مف كثيره  زعـ"  قاؿ الذم(  ه 761

كالمضاؼ  المضاؼ مصدران إذا كاف  ،عةف في حاؿ السٌ الفصؿ بيف المتضايفي ابف ىشاـ كأجاز
ما ظرفو، كالفاصؿ إمٌ إليو فاعمو  3.عر ثر أك الشٌ سكاء في النٌ  ا مفعكلو كا 

و عمى أنٌ ( ىـأكالدى )بنصب ( قتؿي أكالدىىـ شركائيـ )  عمى جكاز األكلى بقراءة ابف عامرو  كاستدؿٌ 
 . ، كىي مف إضافة المصدر إلى فاعموعمى أنو مضاؼ إليو"يـ شركائً " ، كجر "قتؿ" بو ؿ مفعكؿه 

ا اىى دى ي رى ا فً يى لى  يه عٍ سى ،ااىى كى ىى ًسؾ كى فٍ نى  مان كٍ يى  ؾي رٍ تى : " كاستدؿ عمى جكاز األخرل بقكؿ مف يكثؽ بعربيتو 
 .ففصؿ بيف المتضايفيف بالظرؼ " 

 اليرل مف خطأ لبياف المأثكر العربي كالقكؿ ،الكريمة باآلية توحجٌ  ىشاـ ابف ضديع كبيذا
 . الكذب مطية العرب عند كالزعـ"  ـى عى زى "  قكلو مف القارئ ذىف إلى يتبادر ما كىذا ،الفصؿ

 بؿ ،المتضايفيف بيف الفصؿ لمانعي كاتصدٌ  الذيف مف(  ه 745)  األندلسيٌ  افحيٌ  أبك كافو
 بيف الفصؿ كصؼ الذم منيـ مخشرمٌ الزٌ  كخاصة ،المانعيف عمى كسمح الردٌ  في بالغ ولعمٌ 

 يردُّ  حكالنٌ ؼو في يضع لعجمي   كأعجبي : "  قائبلن  افحيٌ  أبك عميو فردٌ .مردكده  سمجه  وبأنٌ  المتضايفيف

                                                           

3/160، شرح التسييل :  ينظر 1 

3/150 ، أوضح المسالك  2 
3/152،  المصدر نفسو : ينظر 3 
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، بيتو  ما غير في العرب لساف في رىانظي مكجكدو  متكاترةو  قراءةو  محض صريحو  عربي   عمى
 شرقان  اهلل كتاب لنقؿ األمة ىذه تخيرتيـ الذيف ةاألئمٌ  بالقراء جؿالرٌ  ىذا ظفٌ  لسكء كأعجب
 1.. "  كديانتيـ ، كمعرفتيـ لضبطيـ، نقميـ عمى المسممكف اعتمد كقد،كغربان 

، اءغرٌ  يده  مخشرمٌ مزٌ ، فك حٌياف في الحط مف قدر الزمخشرم، كلست أذىب مذىبو ىذاكلقد بالغ أب
فسيبكيو كاف ، يزرم بو ككنو عجمٌيا جؿ، كالفضؿ الرٌ  ة، كال ينكر أحده طكلى في عمكـ العربيٌ  كيده 

ة في ديف ، كلكٌف أبا حٌياف أخذتو الحميٌ كابف جٌني، ككذلؾ الكسائي ،كلـ يبمغ شأكه أحده  فارسيان 
 ،لـ تكف بالرأم البف عامرو  متكاترةو  كغيره لرٌد قراءةو ،مخشرمٌ الزٌ  كآلمو ردٌ ، اهلل، كانتصر لكتاب اهلل

نٌ   . بعةه متٌ  ةه ما ىي سنٌ كا 

 

  قالو ما غير في الحؽٌ  أفٌ  كرأل ،افألبي حيٌ   مكافقان  رأيان ( ه 833)  البن الجزريوكان
 يجد بما القراءة لمسمـو  يحؿٌ  كىؿ ،شييكالتٌ  بالرأم فالقرآ قراءة مف باهلل كنعكذ":   قاؿف ،مخشرمٌ الزٌ 
 المضاؼ كفاعمو رالمصد بيف الفصؿ ذاى مثؿ جكاز كابالصٌ  بؿ ؛نقؿو  غير مف ؟ الكتابة في
 .عرالشٌ  بضركرة ذلؾ يختٌص  كال ،اختياران  الذائع  الشائع الفصيح في بالمفعكؿ إليو

 ىا ابف عامرو كاتر كيؼ كقارؤ ، التي بمغت التٌ ىذه القراءة الصحيحة المشيكرة بلن كيكفي في ذلؾ دلي
عنيما  اف كأبي الدرداء رضي اهللحابة  كعثماف بف عفٌ ابعيف الذيف أخذكا عف الصٌ مف كبار التٌ 

اف قبؿ أف يكجد و كألنٌ  ة كقكلو دليؿه ، فكبلمو حجٌ مف صميـ العرب صريحه  مع ذلؾ عربيٌ  كىك
تي في فترة االحتجاج المغكم الٌ ، ق أم 118سنة  ابف عامرو  فقد تكفي . 2" تكمـ بوالمحف كيي 

إبراىيـ بف " عراء ىك الشٌ  بكبلمو مف ، فكاف آخر مف يحتجٌ ق 150ة بسنة دىا عمماء العربيٌ حدٌ 
 ."ىرمة 

 

 

 

 

 

                                                           

4/230، البحر المحيط   1 
2/263، النشر في القراءات العشر  2 
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 عرالفصل بين المتضايفين في الشّ 
كالمجركر  الجارٌ بعر كف عمى جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف لضركرة الشٌ كف كالبصريٌ الككفيٌ  فؽاتٌ 

يفصؿ بيف المتضايفيف  عرية أفٍ و ىؿ يجكز في الضركرة الشٌ ، ككاف الخبلؼ بينيما أنٌ رؼكالظٌ 
 1؟ كالمجركر  رؼ كالجارٌ بغير الظٌ 

، اؼو يجكز الفصؿ بيف المضكف إلى أنٌ ذىب الككفيٌ " ا قاؿ لمٌ   ف ىذا الخبلؼ ابف األنبارمٌ كبيٌ 
يجكز  و الكف إلى أنٌ ، كذىب البصريٌ عرلشٌ الخفض لضركرة ا كحرؼ، رؼكالمضاؼ إليو بغير الظٌ 

 2" .كحرؼ الجر  ،ذلؾ بغير الظرؼ
 [البسيط ]  :مة  كالمجركر قكؿ ذم الرٌ  المتضايفيف بالجارٌ كمف شكاىد سيبكيو عمى الفصؿ بيف 

 4اريجِ رَ الفَ  إْنَقاُض 3سِ يْ مَ ال رُ اخِ وَ ا        أَ نَ بِ  ن  يِ الِ إيغَ  نْ مِ  واتَ صْ أَ  كأن  

بنا  مف إيغاليفٌ " ففصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالجاٌريف كالمجركريف المذيف ىما قكلو 
أصكات : "قكلو  ، فإفٌ بنا الفراريج مف إيغاليفٌ  إنقاضالميس  أكاخر أصكات كأفٌ : ؿ الكبلـ كأص"

، فيف كالمجركري، كالمضاؼ إليو بالجارٌ كقد فصؿ بيف المضاؼ" أكاخر الميس" إلى  مضافةن " 
 . جاجىي صغار الدٌ التي بأصكات الفراريج  ،بعاد اإلبؿإل حؿيا أطيط الرٌ مشبٌ 

 [السريع ] :رؼ بقكؿ عمرك بف قميئة كالمضاؼ إليو بالظٌ كاستشيد  سيبكيو لمفصؿ بيف المضاؼ 
 6ايَ المَ  نْ مَ  مَ وْ اليَ  رُّ دَ  للِ        تْ رَ بَ عْ تَ اسْ  5امَ دَ يْ اتَ سَ  أتْ رَ  ام  لَ 

 [الكافر]: ميرم ة النٌ كبقكؿ أبي حيٌ 
 7زيلُ أو يُ  بُ ارِ قَ يٍّ يُ ودِ يُ يَ          اً مَ وْ يَ  ف  كَ بِ  ابُ تَ ا ُخط  الكِ مَ كَ 

                                                           

3/151، ( اليامش )  أوضح المسالك ،ابف ىشاـ ،  1 
2/3،  اإلنصاف  2

 

.(مادة ميس)،   13/252، لسان العرب ابف منظكر ،: ينظر  ,شجر تيعمؿ منو الرحاؿ: الميس  3 
، شرح الرضي عمى الكافية الرضي ، ،  ك 1/179،  الكتابسيبكيو ، ، ك  42،  الديوانذك الرمة ، :ينظر  4

 4/379،  خزانة األدبالبغدادم ، ، ك  81،  أسرار البالغة،  عبد القاىر الجرجاني، ك  1/850
3/169، جم البمدان عمالحمكم ، : جبؿ بيف ميافارقيف كسعرت ،ينظر : ساتيدما  5 

  1/338،  شرح أبيات سيبويوالسيرافي ،  ك،  1/178،  الكتابسيبكيو ، ، ك  62،  الديوانعمرك بف قميئة ،  6
 .  1/940،  شرح الرضي عمى الكافيةالرضي ، ، ك  2/112،  شرح المفصلابف يعيش ، ، ك 

 ىشاـ ابفك  ، 1/291 ، الناظم ابن شرح ، الناظـ ابفك  ، 179/1 ، الكتاب ، سيبكيوك  ، 163 ،الديوان:  ينظر7
 ، النحوية المقاصد ، كالعيني ، 3/69 ، عقيل ابن  شرح ، عقيؿ ابف، ك  3/153 ، المسالك أوضح: 

 . 4/385 ، األدب خزانة ، البغدادمك ،  3/1374
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كىذا : " يؿ ذلؾ قكلو بعد أف ذكر الشاىديفكدل، اسيبكيو أجاز ذلؾ مضطرٌ  ىاىنا أفٌ  يبلحظا كممٌ 
 .1" كال اسـ الفاعؿ الذم جرل مجرل الفعؿ ، و ليس في معنى فعؿألنٌ ؛  في ىذاال يككف إالٌ 

اعر أف يضيؼ المضاؼ كاف بإمكاف الشٌ  أك كصفان  و لك كاف المضاؼ مصدران كيقصد بذلؾ أنٌ 
و معمكؿ كينصب االسـ الذم بعده عمى أنٌ ،  كتككف اإلضافة عمى معنى في،رؼإلى الظٌ 

 [الرجز ] :اخ كقكؿ الشمٌ  ،نكف كبلـ العربلممضاؼ عمى مس

 2لْ سِ ى زاَد الكَ الكرَ  اِخ ساعاتِ ب  طَ         لّ عِ مَ شْ ى مُ مَ يْ مَ سُ لِ  مٍّ عَ  نِ ابْ  ب  رُ 
عمى  "زاد الكسؿ"عمى معنى في ، ثـ نصب " ساعات الكرل "إلى " اخ طبٌ " فأضاؼ الكصؼ 

 .ة المفعكليٌ 

كنصب االسـ  ،رؼإلى الظٌ فبل يمكف فيو إضافتو  ،بخبلؼ االسـ الجامد غير العامؿ عمؿ الفعؿ
ما بعده  كيجرٌ  ،رؼبأف ينتصب الظٌ  ،إال احتماؿ الضركرة فمـ يبؽى ، ةكليٌ الذم بعده عمى المفع

 3.كالمضاؼ إليو ، بيف المضاؼ رؼ فاصبلن كيككف الظٌ  ،باإلضافة

كالجار  ،عر بالظرؼكالمضاؼ إليو في الشٌ ،بيف المضاؼ فريؽالتٌ  حاسفر النٌ أبك جعأجاز ك 
 4.كلٌحف الفصؿ بينيما باألسماء غير الظركؼ  ،و ال يفصؿألنٌ  ؛كالمجركر

 عيؼه ىذا ضفمثؿ "  : المذككر آنفا بقكلو ميرمٌ ة النٌ ب عمى بيت أبي حيٌ عقٌ  كأما ابف مالؾ فقد
يجكز في : "   وح بأنٌ كصرٌ   5". ، لما فيو مف الفصؿ بأجنبيٌ  يجكز إال في ضركرةو بأالٌ  حقيؽه 
ال فبضعؼو كالمجركر بقكة إف تعمقا بو الجارٌ رؼ ك عر فصؿ المضاؼ بالظٌ الشٌ  بشعر كاستشيد  ، كا 

 [البسيط ]  :مف قاؿ 

 67" اانَ يرَ نِ  اكَ ادَ عَ  نْ مَ  لُّ ا كُ يَ ى بِ مَ صْ يَ              ةٍ رَ ابَ صَ ا مُ جَ يْ ي اليَ فِ  تادُ عْ مُ  ألنتَ 

                                                           

. 179/1،  الكتابسيبكيو ،    1 

، كابف  1/135،  الكاملالمبرد ، ، ك  1/177،  الكتابسيبكيو ، : ، كينظر 390-389،   الديوانالشماخ ،  2
 2/111،  شرح المفصل يعيش ،

3/151، ( اليامش ) ، أوضح المسالكابف ىشاـ، : ينظر   3 
2/98، ن آإعراب القر  :ينظر   4 
3/156، شرح التسييل : ينظر   5 
3/1386،  المقاصد النحوية ، كالعيني ، 155/ 3،شرح التسييل : البيت ببل نسبة ، ينظر    6

 

 3/155، شرح التسييل 7
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إذا  ،سكاءثر عمى حد عر، كالنٌ ضايفيف في الشٌ ف يجيزكف الفصؿ بيف المتابف مالؾ كاف ممٌ  بؿ إفٌ 
اؼ إلى المفعكؿ كاسـ الفاعؿ المض، بمفعكلو إلى فاعمو مفصكالن  مضافان  كاف المضاؼ مصدران 

 .عرلمفصؿ في غير الشٌ  لنا ذكر ذلؾ في حديثنا عف ابف مالؾ مجيزان  كتقدـ، اخر كفصؿ بمفعكؿو 

 [الطكيؿ]  :اح منيا قكؿ الطرمٌ  بأبيات كثيرةو  ابف مالؾ كاستشيد 

 1نِ ائِ نَ ي  الكَ سِ القِ  عِ رْ قَ  نْ مِ  يوِ وادِ ُتَرع                   بِ  لمْ  عِ اتِ رَ المَ  ي  وزِ حُ بِ  نَ فْ طُ يَ 

:    كفصؿ بينيما بمفعكؿ المصدر كىك قكلو ، "الكنائف  "إلى فاعمو  "قرع  "ر أضاؼ المصد
 .2"القسٌي "

أجاز  كجعؿ مسائؿ الفصؿ بيف المتضايفيف سبعةن  ،عف ابف مالؾ فمـ يبعد كثيران  ،أما ابف ىشاـ
 .عة منيا في حاؿ السٌ  ثبلثةن 

 ،بقراءة ابف عامرعمى ىذا  كاستدؿٌ ، كالمفصكؿ بالمفعكؿ ،المصدر المضاؼ إلى الفاعؿ: أوليا
 [الطكيؿ ] : كبقكؿ شاعر

 3لِ ادِ اَث األجَ غَ البُ  قَ وْ سَ  مْ اىُ نَ قْ سُ فَ        ةً فَ أْ رَ  مِ مْ م إلى الس  اىُ نَ بْ جَ ا إذ أَ وْ تَ عَ 

 

 

 رؼ  كاستدؿٌ أك الظٌ  ،كفصؿ بالمفعكؿ الثاني، الكصؼ المضاؼ إلى المفعكؿ األكؿ : وثانييا

ىل أنتم " :كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ  4چڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ چبقراءة 

 . 6عمى الترتيب ،5"  تاركو لي صاحبي

                                                           
،  شرح التسييلابف مالؾ ،  ك، 278/ 2، الخصائص كابف جني ، ، 169،  ديكاف الطرماح : ينظر  1

المقاصد العيني ، ك    1/289،  شرح ابن الناظمكابف الناظـ ، ، عمدة الحافظابف مالؾ ،  ك،   3/160
 3/1368،  النحوية

   3/160،  شرح التسييلابف مالؾ ، : ينظر2

أوضح : ابف ىشاـ  :، ينظر، كببل نسبة   1/491،  عمدة الحافظابف مالؾ ، : ينظر :  البيت ألحد الطائييف 3
 ،  3/1370،  المقاصد النحويةالعيني ، ، ك  3/153، أوضح المسالك 

 47،  إبراىيم4
 25سبؽ تخريجو في الصفحة ،  5
3/154،  أوضح المسالك : ينظر   6 
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، كالمجركر غير عزيزو  عر بالجارٌ الفصؿ بيف المتضايفيف في الشٌ  ستراباذمٌ إلا ككصؼ الرضيٌ 
عر أقبح منو في الفصؿ في غير الشٌ  ، كأضاؼ أفٌ تو كقبحوعة، مع قمٌ حاؿ السٌ في  و ثابته كذكر أنٌ 

ف ابقراءة ابف عامر كلـ يحتجٌ عر، الشٌ   ف عمى حدٌ بذلؾ األصكليك  حتجٌ ، كلـ يسمـ بتكاترىا، كا 
 1.قكلو

ب في أسيك ، ظـثر كالنٌ يزيف  في النٌ فاؼ إلى جانب مف المجو اختار االصطٌ فإنٌ  أما ابف عادؿو 
كؿ خاص مف كالمتضايفيف بش، ةتبلزميف عامٌ بحث المسألة كاستحضار شكاىد الفصؿ بيف الم

أف ذكرىا النحاة قبمو بؿ أضاؼ شكاىد أخرل لـ يسبؽ ، كلـ يكتًؼ بذلؾ العرب نظما كنثراكبلـ 
 }الطكيؿ {:مف مثؿ قكؿ أبي الطيب المتنبي 

 2بِ ائِ حَ اَض الس  يَ َي الرّ قْ سَ  جىا الحِ اىَ قَ سَ                       ةً ديقَ ي حَ انِ سَ لِ  نْ مِ  إليوِ  َحممتُ 

الرياض بإضافة السقي الييا كفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو سقي السحائب : كتقدير البيت
"  :لمفصؿ بيف المتضايفيف كعٌقب عمييا قائبل  كبلـ المانعيف حشدثـ ",  الرياض" بالمفعكؿ كىك

ف كانت صادرةن يا طعف في المتكا، ألنن ال ينبغي أف يمتفت إلييا ؿ جميعان كىذه األقكا  عف أئمةو  تر كا 
كنثره ما يشيد لصحة ىذه  ،كأكرد مف لساف العرب نظمو ،انتصر ليا مف يقابميـ، كأيضا قد أكابر

 3". القراءة لغةن 

 كال في كبلـو  و ال يجكز الفصؿ فينٌ إ"الذم قاؿ فيو المتقدـ ذكره حاسي جعفر النٌ بلقكؿ أ كتصدل
 . 5" مف أبي جعفر  كىذا خطأه "  كاعترض عميو قائبل4"  شعرو 
ذم كالٌ " مف كجية نظره كقكلو  سبب خطأ ابف عامرو  تكيفٌ  محاكالن  مخشرمٌ ؿ بو الزٌ ا ما تعمٌ كأمٌ 

 .6"بالياء  مكتكبان ( شركائيـ ) و رأل في بعض المصاحؼ حممو عمى ذلؾ أنٌ 

                                                           

: ينظر   942-2/941، شرح الرضي عمى الكافية 1 
1/158، لتبيان في شرح الديوانالعكبرم ، ا 2 

8/446،  المباب في عموم الكتاب 3 
 2/98،  عراب القرآنإ 4

8/445،  نفسو: ينظر   5
 

 397،  الكشاف6
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راء ، كىك أعمى القف الناس عمى قارئيا بما ال ينبغيم كقد تجرأ كثيره  :بقكلو  فرٌد ابف عادؿو 
كال التفات  ،كنقبلن ، لغةن  صحيحةه  فقراءة ابف عامرو ، عممت ىذا ، فإذاكأقدميـ ىجرةن  ،السبعة سندان 

اـ الذم أرسمو و اعتمد في ذلؾ عمى رسـ مصحؼ الشٌ نٌ إ(  مخشرمٌ الزٌ ) ى قكؿ مف قاؿ يقصد إل
كىذا إف  ،بالياء" شركائيـ " و لـ يكجد فيو إال كتابة ألنٌ ؛  -رضي اهلل عنو -اف عثماف بف عفٌ 

؛ إذ المصحؼ "ـ أكالدى" عمى نصب  شركائيـ فميس فيو ما يدؿٌ  عمى جرٌ اللة في الدٌ  كاف كافيان 
 1.قؿ المحض في نصب األكالد إال النٌ  ةه لو حجٌ  ، فمـ يبؽى كنقطو  مف شكؿو  ميمؿه 

 أك أحدىـ في أقدح أف باهلل كأعكذ ،حاةالنٌ  مف يؿالنٌ  عف بعيدان لمباحث كيميؿ إليو  يظير كالذم
 ،متبعةه  سٌنةه  عامرو  فاب قراءة أفٌ  ؛بو اهلل أديف ذمالٌ  لكفٌ  ؛قدرىـ مف أنتقص أف ببالي يخطر
 أماميا يتكقفكا أف -ليـ اهلل غفر -حاةالنٌ  عمى بتكجٌ  ةه حجٌ  بذلؾفيي متكاترةه  صحيحةه  سبعيةه 

 .بالردٌ  عمييا يتجاسركا كأال،

 ؛كيمنع االحتجاج بيا ،ئياكلئف كقؼ ابف جٌني يذبٌ  عف القراءات الشاذة يرٌد عمى مف يخطٌ  
، كال ينبغي أف أكلى بتبلكتيا اهلل دالمتعبٌ السبعية المتكاترة  حاة غيره مع القراءاتكالنٌ  ،فمعمرم لفعمو
، كلك إليكـ مما قالت العرب إال أقٌمو ما انتيى "ىاننا مقالة أبي عمرك بف العبلء يغيب عف أذ
ي في ما ذكره في كتاب منيج ابف جنٌ كيعجبني 2" كثيره  كشعره  لجاءكـ عمـه  جاءكـ كافران 

 رى ظً مف ذلؾ ني  إذا اتفؽ شيءه : قاؿ " لمجميكر  ما يرد عف العربي مخالفان " الخصائص في باب 
؛ بو  يقبؿ القياس، فييحسف الظفٌ  ككاف ما جاء بو ، فإف كاف فصيحان في ذلؾ العربي ، كفيما جاء

ؼ د، ثـ أر كعفا رسميا ،قد طاؿ عيدىا، كف قد كقع إليو ذلؾ مف لغة قديمةو يمكف أف يكألنٌ 
، ما ، لـ نقطع عمى الفصيح إذا سيمع منو ما يخالؼ الجميكر بالخطأفإذا كاف األمر كذلؾ: قائبلن 

 3.إلى تقبؿ ما يكرده كجد طريؽه 

 .مخشرمٌ لمزٌ  مف جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف خبلفان  إليو ذىب فيما عادؿ ابف أكافؽ ينٌ فإ ،كعميو

 

                                                           

8/454، المباب في عموم الكتاب  1 
 1/329،  الخصائصابف جني ، 2
330-1/328، الخصائص : ينظر   3
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الضمير المجركرالعطف على   

   چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ چ: قاؿ تعالى 

  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک       ک  ک

  ھ  ھ   ھہ  ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں

 1.چ    ھ

 عطفان  ها مجركرةه ن رأل أنٌ رأم م مخشرمٌ كاتبع الزٌ " كالمسجد  "في إعرابو لكلمة :  قاؿ ابن عادؿو 
 .2عن سبيل اهلل كعن المسجد  أم كصدو " : سبيل اهلل " على 

،  بأفٌ  مقدره  مصدره "  صدان "  تقريره أفٌ  م إلى الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبيٌ و يؤدٌ كريٌد ىذا بأنٌ 
فهو من تماـ صلتو " سبيل اهلل " عطفا على " كالمسجد " موصولة ، كقد جعلتم "  أفٌ " ، ككالفعل

3" .ككفر بو " ، كفصل بينهما بأجنبي ، كىو 
 

، مجركرة بالياء" كالمسجد " كممة  أف -عمى ما سأثبتو فيما بعد  -رأل جمع غفير مف النحكييفك 
كىذا عمى قكؿ مف أجاز العطؼ عمى الضمير المجركر مف  ،ككفر بو كبالمسجد: أم " بو " في 

 .غير إعادة الجار 

، كرٌدت بسبب ذلؾ ي اختمؼ فييا البصريكف كالككفيكف؛ الترةك ييا الخبلفية المشكىذه مف القضا
 .طؼ عمى المجركر بالجاٌر المضمر قراءة حمزة الزيات عند كثير مف النحاة المانعيف لمع

 :التحقيق في المسألة 

 :اختمؼ النحاة في العطؼ عمى الضمير المجركر عمى ثبلثة مذاىب 

                                                           

217، البقرة   1 
 134, الكشاف:  ٌنظر 2

4/10، المباب في عموم الكتاب  3
 



34 
 

إال في  كىك عدـ جكاز العطؼ عمى المجركر مف غير إعادة الجارٌ ، يفمذىب البصريٌ :  األول
 1. ا، كغيرىمة، كابف عطيٌ مخشرمٌ فقيـ في ذلؾ الزٌ ككا،ضركرةو 

، ، كالشمكبيفقيـ في ذلؾ، األخفشكافكقد ، عة مطمقان و يجكز في السٌ يف أنٌ لككفيٌ مذىب ا:  الثاني
 .كابف مالؾ 

 الجارٌ  إعادة غير مف العطؼ مير؛جازالضٌ  كدٌ أي  إف بحيث ،التفصيؿ كىك الجرميٌ  قكؿ:  ثالثال
ال ،" كزيدو  ؾى سً فٍ نى  ؾى بً  تي رٍ رى مى : "  نحك  2. ضركرة إال اليجكز كا 

 : مذىب البصريين ومن شايعيم من النحاة 

 مكضع الجارٌ  كذلؾ ألفٌ  ؛و ال يجكزما قمنا إنٌ إنٌ : قالكا  فاحتجكا بأفٍ  ،كمف كافقيـ ،كفأما البصريٌ 
الذم ال يككف إال  –، فإذا عطفت عمى الضمير المجركر مع المجركر بمنزلة الشيء الكاحد

 3.عمى الحرؼ ال يجكز، كعطؼ االسـ ؾ قد عطفت االسـ عمى الحرؼ الجارٌ فكأنٌ  – متصبلن 

فكاف  ستقبح العطؼ عمى الضمير المجركر مف غير إعادة الجارٌ ي (ه  180) سيبويو فيذا 
مررت بؾ : المجركر، كذلؾ قكلؾ  المضمرى  عبلمةي  ري ظيى شركو المي أف يى  حي بي قٍ يى كمما  :مف قكلو 

ك ، كىذا أبكؾ كعمرو ؛ ألٌف ىذه العبلمة شرؾ المظير مضمرا داخبل فيما قبمو، كرىكا أف يى كزيدو
بدؿ لفظ التنكيف،  ، كأنياـ بيا إال معتمدة عمى ما قبمياتكمَّ ال يي الداخمة فيما قبميا جمعت أنيا 
 . 4ت عندىـ كرىكا أف يتبعكىا االسـ ، فمٌما ضعففصارت عندىـ بمنزلة التنكيف

، المرفكع كالمجركرالظاىر كالمضمر عر أف تشرؾ بيف كقد يجكز في الشٌ : "ثـ إنو استدرؾ فقاؿ  
 .5"اعرر الشٌ إذا اضطٌ 

                                                           
 4/11،  المباب في عموم الكتاب: ينظر 1

4/11،  المباب في عموم الكتابابف عادؿ ،  2 
2/34،  اإلنصافابف األنبارم ، :ينظر   3 

2/381،  الكتاب 4 
 2/382 ، الكتاب5
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ما ف إنٌ آ، كالقر كالضركرة عمى قبحو غيرىـ فكمف أجازه مف : " الذم قاؿ  (ه  286) المبّرد  ككافقو

كىذا مٌما ال يجكز  1چٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ چيحمؿ عمى أشرؼ المذاىب ، كقرأ حمزة 

 2" . ر إليو شاعره ، إال أف يضطٌ عندنا

مضمر المجركر عمى المظير و ال يجكز عطؼ الأجمعنا عمى أنٌ  ":ؾ بأف قاؿ كمنيـ مف تمسٌ 
أف ال يجكز عطؼ المظير ينبغي  فكذلؾ" مررت بزيد ك ؾى " يقاؿ ، فبل يجكز أف المجركر

في  األسماء مشتركةه  ألفٌ ؛ " مررت بؾ كزيد و " ، فبل يقاؿ المجركر، عمى المضمر المجركر
 . 3"عميو  فبل يجكز أف يككف معطكفان  ان معطكف ، فكما ال يجكز أف يككفالعطؼ

: ، نحك المخفكض ز عطؼ الظاىر عمى المكنيٌ كال يجك " فقاؿ : ( ه  316) اج ابن السر كأما 
ك  4. " اعر ر الشٌ ، إال أف يضطٌ مررت بؾ كعمرو

كقراءة حمزة ليست بتمؾ  ،كلكاف يعاد الجار" مررت بو كزيدو " قاؿ و ال يي فرأل أنٌ ّي زمخشر الّ  أما

ـٌ إٌنو.  5القكية    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃچلٌما تعرض إلعراب اآلية  ث

 6.(بو) الياء في  عمى كال يجكز أف يعطؼ" سبيؿ اهلل "عمى  عطؼه " كالمسجد : " قاؿ چ  ڇ

 6.(بو

عمى ( كاألرحاـ )بجر 7چٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ:  آية  مخشرمٌ كلما تناكؿ الزٌ 

، ، فقرأ حمزة بخفض الميـ( ألرحاـ كا) كاختمفكا في : " ، قاؿ الجزرم التي تفرد بيا الزياتقراءة 
 8" .كقرأ الباقكف بنصبيا 

                                                           
 1،  النساء1

498،  الكامل 2 
2/37،  اإلنصافابف األنبارم ،   3 

2/79، األصول في النحو  4 
108، لمفصلا  5 
134،  الكشاف :ينظر   6 

1،  النساء 7 
2/247، النشر في القراءات العشر  8 
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 الضمير المتصؿ متصؿه  ؛ ألفٌ  عمى عطؼ الظاىر عمى المضمر ليس بسديدو  كالجرٌ : " ثـ قاؿ 
أشبو العطؼ عمى بعض  تكررهصاؿ لاالتٌ  ، فمما اشتدٌ كاحدو  كالمجركر كشيءو  كاسمو، كالجارٌ 

يا عمى تقدير تكرير ة ىذه القراءة بأنٌ ؿ لصحٌ كقد تمحٌ ، ككجب تكرير العامؿ ،، فمـ يجزالكممة
 1. " الجارٌ 

، بل حذا حذوه ، القّذة بالقّذة فً مخشريّ عن كالم شٌخه الزّ (  ـه 643)  ابن يعيشولم ٌبعد 

 [البسٌط : ] معرض تعلٌقه على شاهد سٌبوٌه 

 2بِ جَ عَ  نْ واألياِم مِ  كَ ا بِ مَ فَ  بْ ىَ ا       فاذْ نَ مَ تِ شْ تَ ا وَ ونَ جُ يْ تَ  تَ بْ رّ قَ  ومَ اليَ فَ 

 3" .وذلك قبٌح إنما ٌجوز فً ضرورة الشعر دون حال االختٌار وسعة الكالم : " فقال  

سبيؿ اهلل ) معطكؼ عمى ( كالمسجد :" ) يكافؽ البصرييف حيث يقكؿ  (ه  542) ابن عطية و 
ر المجركر في آية النساء األكلى كتعرض لمسألة العطؼ عمى المضم 4" كىذا ىك الصحيح ( 

" حاـً كاألر " كقرأ حمزة كجماعة مف العمماء : " فقاؿ  5چٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ

و ال يجكز ألنٌ ؛ صرة ال تجكز ي البٌ ند رؤساء نحكيٌ ، كىذه القراءة عميرعمى الضٌ  بالخفض عطفان 
، المعطكؼ ألفٌ : اج عف المازني جٌ الزٌ ، قاؿ مخفكضو  عمى مضمرو  ظاىره دىـ أف يعطؼ عن

، مررت بزيد كؾ: صاحبو، فكما ال يجكز  منيما محؿٌ  كاحدو  كؿٌ  كاف يحؿٌ كالمعطكؼ عميو شري
 . 6" ال يجكز مررت ت بؾ كزيدو فكذلؾ 

 

 
                                                           

242، الكشاف  :الزمخشرم    1
 

،  اإلنصافابف األنبارم ، ،ك  498،  الكاملالمبرد ، : ينظر ك ،  2/382، الكتاب تمثمو سيبكيو ببل نسب في  2
شرح ابف عقيؿ ، ، ك   662/ 1،  عمدة الحافظ، كابف مالؾ ،  3/266،  التسييلشرح كابف مالؾ ، ،  2/34

، شرح ابن الناظم  ،  كابف الناظـ ، 1/1024،   شرح الرضي عمى الكافية، ك الرضي ،  3/197،  ابن عقيل
 .، 1647/ 4النحكية ،  المقاصد،  كالعيني،  1/387

3/78، شرح المفصل  3 
1/290، المحرر الوجيز  4 

 1،  النساء5
2/4،  المحرر الوجيز  6 
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 : ين ومن شايعيممذىب الكوفيّ 

مررت بؾ " ، كذلؾ نحك قكلؾ الضمير المخفكضو يجكز العطؼ عمى كف إلى أنٌ ذىب الككفيٌ 
كقد (بو )يا عطفت  عمى الضمير في ألنٌ ؛ مجركرة ( كالمسجد )  فٌ إكعميو فقد فقالكا  1" .كزيدو 

  ٿ چ: ، قاؿ تعالىالتنزيؿ ككبلـ العربالدليؿ عمى أنو يجكز قد جاء في : كا بأف قالكا احتجٌ 

 ،كىك حمزة الزيات –كىي قراءة أحد القراء السبعة ، بالخفضچٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ

، خفضت فييا الكممات ف الكريـل مف القرآأخر  ، كاستشيدكا بآياتو االنخعي كغيرىم كقراءة إبراىيـ
 :عمى الضمير المخفكض مف ذلؾ قكلو تعالى  عطفان 

في " : فما "  2چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ چ

 " .فييف " ألنو عطؼ عمى الضمير المخفكض في ؛ مكضع خفض

  یی  ی  ىئ   ىئ   ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ چ: كقكلو تعالى 

 3.چحئجئ  ی

يؤمنكف بما أنزؿ : كالتقدير فيو ( إليؾ )بالعطؼ عمى الكاؼ في  في مكضع خفضو  فالمقيميف
لى المقيميف الصبلة يعني مف األنبياء عمييـ السبلـ   .إليؾ كا 

 4چ       چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ چ: كقكلو تعالى 

 (.لكـ )بالعطؼ عمى الضمير المخفكض في  في مكضع خفضو  :فمف 

 :كا بقكؿ الشاعر ، كاستدلٌ ى جكاز العطؼ عمى الضمير المجركرعم فيذه اآليات كغيرىا شكاىده 

5َفَما ِبَك واألياِم ِمْن َعَجبفاْذَىْب     َفالَيوَم َقّرْبَت َتْيُجوَنا َوَتْشُتَمَنا              

                                                           

2/34،اإلنصاف  ابف األنبارم ،: ينظر   1 
127، النساء   2 

162،  النساء 3 
20،  الحجر 4 

 37سبؽ تخريجو في صفحة   5
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 1. كباألياـً  ؾى بً : ، كالتقدير "بؾ " خفض بالعطؼ عمى الكاؼ في "األياـً "ؼ

 [الطكيؿ ]  :كقكؿ اآلخر
 2ا ىَ يرِ عِ سَ ا وَ يَ ى بِ مَ صْ يَ  نْ مَ  ابَ خَ  دْ قَ فَ  مْ ىِ و  دُ عَ  بِ رْ حَ لِ  اراً وا نَ دُ قَ وْ ا أَ ذَ إِ 

 .( بيا ) فسعيرىا مخفكضة بالعطؼ عمى الباء في 

 عريةالشٌ  ككذا ابف عادؿ في لبابو مزيدا مف الشكاىد ،كحشد ابف األنبارم في اإلنصاؼ 
ـ كمَّ تى كليس بدعا لـ يي ، األسمكب مف سنف العرب في الكبلـ ىذا عمى أفٌ ، ك كثرة كركدىا تدؿٌ  التي
 .بو

لعصر مف قكلو صمى اهلل عميو في باب اإلجارة إلى ا دات الجكاز ما ركل البخارمٌ مف مؤيٌ ك 
، ييا غيريهما فً : " ، كقكؿ بعض العرب (الييكد)بجر 3" ل ارى صى كًد كالنَّ يي اليى ـ كى كي مي ثى ا مى مى نَّ إً : " كسمـ
 4. وفرسً  ه كغيري ما فييا غيري  :كالتقدير "غيره " عطفا عمى الياء في " فرسوً " بجر " كفرًسوً 

 :في اثنتيف  حجج المكجبيف إلعادة الجارٌ ابن مالك كقد أجمؿ 
عطؼ عميو كما ال يعطؼ عمى ، فبل يي لو كمعاقبه  ،نكيفبالتٌ  شبيوه  ضمير الجرٌ  أفٌ : إحداىما 

 .نكيف التٌ 

، خراآل منيما محؿٌ  كاحدو  كالمعطكؼ عميو أف يصمحا لحمكؿ كؿٌ  ،المعطكؼ حؽٌ  أفٌ :  الثانية
، فامتنع العطؼ عميو إال مع إعادة ما يعطؼ عميو لحمكلو محؿٌ  ير صالحو غ كضمير الجرٌ 

 5.الجارٌ 

 : تيف قائبلن نفسو تفنيد الحجٌ  ى ابف مالؾو كتكلٌ 

                                                           

35-2/34 ، اإلنصاف ، األنبارم ابف:  ينظر  1 
 كابف،  663/ 1 ، الحافظ عمدة ، مالؾ ابفك  ، ، 3/268 ، التسييل شرح ، مالؾ ابف:ينظر. نسبة ببل البيت2

 ، النحوية المقاصد:    4/12 ، الكتاب عموم في المباب:  ينظر العيني ، 1/387 ، الناظم ابن شرح ، الناظـ
4/1650 

4/132 ،الجامع الصحيح 3 
3/266، شرح التسييلابف مالؾ ، :ينظر   4 

 266 -3/265، شرح التسييلابف مالؾ ، :ينظر 5
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نكيف لك منع العطؼ عميو بالتٌ  تشبيو ضمير الجرٌ  ألفٌ  ؛تيف مف الضعؼ ما ال يخفىفي الحجٌ ك 
مف  و لك منع؛ كألنٌ  يعطؼ عميو بكجونكيف ال التٌ  ألفٌ ؛ لمنع منو مع اإلعادة  ؛ببل إعادة الجارٌ 

 ضمير الجرٌ ، ك نكيف ال يؤكد ، كال يبدؿ منوالتٌ  ألفٌ ؛ منوبداؿ إلاالعطؼ عميو لمنع مف تأكيده ك 
 1.ة األكلى ضعؼ الحجٌ  ، كقد تبيفٌ بيما يؤكد كيبدؿ منو بإجماع، فممعطؼ أسكةه 

 مف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو شرطان  كاحدو  و لك كاف حمكؿ كؿٌ عمى ضعفيا أنٌ  فيدؿٌ  ، انيةا الثٌ كأمٌ 
 كؿٌ : " كال " في ىيجاء أنت كجارىا  أم فتىن " كأخيو ، كال  رجؿو  ربٌ : ز جي ة العطؼ لـ يى في صحٌ 

" ، ، فكما لم ٌمتنع فٌها العطف، ال ٌمتنع فً نحووأمثال ذلك كثٌرة  : قال  . كسخمتيا بدرىـو  شاةو 

 . 2، وجب االعتراف بصحة الجوازمانعا  فإذا بطل كون ما تعلقوا به " مررت بك وزٌٍد 

اف األندلسي الذم ذكر مذاىب أبك حيٌ ، لمانعي العطؼ عمى المضمر المجركركا ذيف تصدٌ كمف الٌ 
و يجكز ذلؾ في الكبلـ أنٌ "  ،ثـ قاؿ كالذم نختاره، حاة في العطؼ عمى المضمر المجركرالنٌ 

 3. "يو ، كالقياس يقكٌ ماع يعضدهالسٌ  ألفٌ  ؛مطمقان 

:  قائبلن ( سبيؿ اهلل ) معطكؼ عمى ( كالمسجد )  فٌ إعطية قكليما  ابفك  ،مخشرمٌ رٌد عمى الزٌ   ثـٌ 
إذ ( كصدّّ ) بقكلو  كاف متعمقان (سبيؿ اهلل ) عمى  ، إذا كانت معطكفةن ( كالمسجد ) كممة  فٌ إ"

، كقد فصؿ ، فيك مف تماـ عمؿ المصدرالحراـً  عف سبيؿ اهلل كعف المسجدً  دّّ كصى : التقدير 
 4" .كال يجكز أف يفصؿ بيف الصمة كالمكصكؿ( ككفر بو ) بينيما بقكلو، 

ى كتأكيميا عمى غير العطؼ عم: " قاؿ  5چٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ چض آلية ا تعرٌ و لمٌ ثـ إنٌ 

أكيؿ، قرأىا كذلؾ ابف عباس، كالحسف الضمير يخرج الكبلـ عف الفصاحة، فبل يمتفت إلى التٌ 
، كقد كذبأك الغمط عمى حمزة فقد  ،عى المحف فيياة، كمف ادٌ كحمز ...، كالنخعيكمجاىد، كقتادة، 

قكؿ كبمغ مف غضبو ل6"  رج عف أف يجعؿ ذلؾ ضركرةن ؛ يخمف ذلؾ في أشعار العرب كثيره كرد 

                                                           
 266 -3/265،  شرح التسييل: ينظر  1

266 -3/265، شرح التسييلابف مالؾ ، :ينظر  2 
 2/154، البحر المحيط  أبك حياف ،3

2/154، البحر المحيط  أبك حياف ،  4 
 1،  النساء5

 2/156،  البحر المحيطاف ، أبك حيٌ 6



40 
 

 جسارةه " :  غضبان مي  قاؿ متحامبلن  أفٍ ، 1" ندم ىذه القراءة مف المعنى كجيافكيرد ع" :ابف عطية 
عف رسكؿ اهلل صمى اهلل  متكاترةو  ، إذ عمد إلى قراءةو بطيارة لسانو، كال منو ال تميؽ بحالو قبيحةه 

ف مف في رسكؿ ر قراء الصحابة الذيف تمٌقكا القرآ، كاتصمت بأكابقرأ بيا سمؼ األمة –عميو كسمـ 
ىذه  ، كجسارتوٌدىا بشيء خطر لو في ذىنو، عمد إلى ر بغير كاسطة –اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

يقرأ حمزة ، كلـ اء، كقراءاتيـا يطعف في نقؿ القرٌ م و كثيران فإنٌ  ، مخشرمٌ ، كالزٌ زلةال تميؽ إال بالمعت
نٌ : في الحديث، ثـ قاؿ  ثقةن  كرعان  ، ككاف صالحان مف كتاب اهلل إال بأثرو  ، كأطمت ما ذكرت ىذاكا 

، بيا، كبقارئيا فيسيء ظنان  ة في ىذه القراءةيٌ ، كابف عطمخشرمٌ عمى كبلـ الزٌ  لئبل يٌطمع غمره 
ف ، كال غيرىـ ممٌ صرةديف بقكؿ نحاة البٌ كلسنا متعبٌ  ،ب أف يقع في الكفر بالطعف في ذلؾفيقار 

 .  2" خالفيـ

ؼ دليؿ لكثرة السماع الكارد بو، كضعٌ  از مطمقان ح قكؿ القائميف بالجك فقد رجٌ  ،كأما ابف عادؿو 
ة التي اختمفت فييا الشكاىد الشعري الكثير مف عادؿو ، كقد حشد ابف بالقياس ـكاعتضادى، المانعيف

فكثرة كركد ىذا، كتصرفيـ في حركؼ العطؼ، فجاءكا  :  كقاؿ بعد ذلؾ معقبان  ،حركؼ العطؼ
 . 3عمى جكازه ، دليؿه "بؿ "كأخرل ب  ،"بأـ" كأخرل ،"ببل" تارة بالكاك، كأخرل

اف ، سكاء أكقايعطؼ عمى الضمير مطم ة أالٌ و كاف بمقتضى ىذه العمٌ كجو ضعفو أنٌ  كقاؿ إفٌ 
 . ، أـ ال كالتنكيف مجركره، كسكاء أعيد معو الخافض ، أـمنصكبو ، أـمرفكع المكضع

كَّد الضمير المجركر، ، فكما يؤ كابع الخمسةً مف التٌ  ف العطؼ تابعه فؤلاس يعضده ؛ ا ككف القيكأمٌ 
 .4، فكذلؾ يعطؼ عميو كيبدؿ منو

 :؛ كقكلو تعالىحرفا كاف أك اسما  األكثر في ىذه المسألة ىك إعادة الجار أفٌ  مما ال شؾ فيو،

 6چ    ائ  ى  ى   ې  ې چ: كقكلو تعالى  5چ  ى  ى  ې چ

                                                           

2/4، المحرر الوجيز  1 
3/167، ، البحر المحيط اف أبك حيٌ   2 
 4/12،  المباب في عموم الكتاب: ينظر  3
4/12، المباب في عموم الكتاب ابف عادؿ ، : ينظر   4 
11،  فصمت  5 

133،  البقرة 6
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 ـ،كنثرىاألقحاح  العرب ،كأشعار اهلل آيات في طكاؼالتٌ  ىذا بعد ،الٌنفس ويلإ تطمئفٌ  ذمالٌ  لكفٌ ك 
العطؼ عمى المضمر  ؾ أفٌ يدع مجاال لمشٌ يؤكد بما ال ك  كيقكيو، الككفييف مذىب يعضد ام

 حمزة خير دليؿو  ة، كحسبنا قراءفضبل عف الضركرة ،المجركر أمر جائز حاؿ السعة االختيار
  متكاترةن  سبعيةن  ،فكيؼ إذا كانت ركايتو قراءةن بكبلمو حتجٌ يي  قحّّ  كىك عربيّّ  ،نتكقؼ عنده كشاىدو 

 .  عف كابرو  ككابران  بعد جيؿو  تناكلتيا األمة منة بالقبكؿ جيبلن 
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معريف عن ياء المتكلٌ التٌ ( أؿ) استعاضة   

ٺٺڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

ڄڄڦڦڄڄڦڤڤڦڤٿٹٹٹٹڤٿٺٺٿٿ

 1.چڃڃ

 

 : قاؿ ابن عادؿو 

 . للعهد لذكرىا في سورة القتاؿ: كقيل . للجنس ( األنهار ) كاأللف كالالـ في "  

يعني ( أنهارىا ) ، أم  23چٿٹٹچ: مير كقولو من الضٌ  يجوز أف تكوف عوضان :  مخشرمٌ كقاؿ الزٌ 
ين، بل م، كىذا ليس مذىب البصريٌ عن ياء المتكلٌ ( أؿ ) ض كاشتعل رأسي ، فعوٌ : األصل  أفٌ 

مير، لما جيمع بينهما، كقد عن الضٌ  عوضان ( أؿ ) و لو كانت بأنٌ  ين؛ كىو مردكده قاؿ بو بعض الكوفيٌ 
 [ويل الطٌ :] جيمع بينهما ؛ قاؿ النابغة 

امىى بىض ةي الميتىجىر دً رىًحيبه  هىا رىًقيقىةه         ًبجىسِّ النُّدى ٍيًب ًمنػٍ  4ًقطىابي الجى

5" .فقاؿ الجيب منها 
 

 

 

                                                           

25،  البقرة 1 
 4، مريم  2

 55،  افالكشّ :ينظر 3
نٌ   4  قاتشرح المعمّ ، كالزكزني ،  24،  الديوان طرفة بف العبد ،: ينظر .ما لطرفة بف العبد البيت ليس لمنابغة كا 

،  البحر المحيطاف ، ، كأبك حيٌ  1/324،  جميرة أشعار العرب، كأبك زيد القرشي ،  58، السبع قاتالمعمّ 
1/256 

1/452،  المباب في عموم الكتاب 5
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كممة  ، في حيف أفٌ معرفةفي اآلية المذككرة أعبله كذكر ككنيا ( األنيار ) كممة  مخشرمٌ تناكؿ الزٌ 
عريؼ ا أف يككف المراد بالتٌ إمٌ  : سببيف، كعزا ذلؾ إلى أحد تي سبقتيا كانت نكرةالٌ ( ات جنٌ ) 

الفكاكو تشير بذلؾ  ،كألكاف ،كالعنب ،كالتيف ،ارملفبلف بستاف فيو الماء الجٌ : ، كما تقكؿ الجنس
أف : اىد في ىذا المبحث كىك الشٌ  ،، أك إلى سبب آخرتي في عمـ المخاطبإلى األجناس الٌ 

: عريؼ بالبلـ مف تعريؼ اإلضافة كقكلو تعالى ض التٌ فعكٌ  ،(أنيارىا ) يككف  المقصكد 

 .2، أراد بذلؾ كاشتعؿ رأسي شيبا 1چٿٹٹچ

نزاع كاختبلؼ بيف  ككانت محؿٌ  ،اشتيرت ،ميرة كركد األلؼ كالبلـ عكضا مف الضٌ كقضيٌ 
ابف خركؼ  أفٌ  كالبصرييف إالٌ  ،ة بيف الككفييفت ىذه المسألة مف المسائؿ الخبلفيٌ بؿ عدٌ ، العمماء

 3.ة خبلؼ بينيـ في ىذه المسألة كال ينبغي أف يجعؿ أنكر ذلؾ كقاؿ ليس ثمٌ 

مخشرم، ف مالؾ، كالزٌ كاب كجمع مف المتأخريف، كسيبكيو، 4كبعض البصرييف، كفالككفيٌ أجاز 
 .ـ ض عف ياء المتكمٌ كما ماثميا عكٌ ، في اآلية( أؿ ) أفٌ  مسألة الٌتعكيض؛ كقد رأكا كابف خركؼ

عكيض بيف يـ يقكلكف بعدـ جكاز التٌ مف المتأخريف أنٌ  ذم يرل جمعه ة الٌ سيبكيو رأس البصريٌ فيذا 
" ضيرب زيد الظير ي كالبطفي : "  ،كأتى بمثاؿه في باب البدؿقاؿ بجكاز ،لؼ كالبلـ كالضميراأل

 5.ظيره كبطنو: كىك يريد 

بتنكيف حسف كرفع  " الكجوي مررت برجؿ و حسفو ": في قكلؾ كذكر ابف مالؾ مف المتأخريف أفٌ 
 6. ، فاأللؼ كالبلـ عكض مف الضمير"حسفو كجيو"الكجو، عمى معنى 

 :ليذا المذىب بقكلو  ابف مالؾو  كاحتجٌ 

                                                           

4،  مريم 1 
55،  افالكشّ :ينظر  2 
1/561، جاجي شرح جمل الزّ :ينظر  3 
1/281 ،سييلشرح التّ ابف مالؾ ، :ينظر  4 
158،  الكتاب:ينظر  5

 

 2/281،  سييلشرح التّ : ينظر 6
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، "ؿجمررت برجؿ فأكرمت الر  ":ر في نحك ميعف الضٌ  ا كاف حرؼ التعريؼ بإجماع مغنيان لمٌ " 
 تي رى رى مى "، كلذلؾ لـ يختمؼ في جكاز ؿر ذلؾ الستكائيما في تعييف األكٌ جاز أف يغنى عنو في غي

، إذ ليس فيو بٍ وي أى جٍ فو كى سى حى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى : في جكاز نحك  ؼى مً ، كاختي يوً بً أى  وي جٍ فو كى سى حى  ؿو جي رى بً 
ـٌ ذىكىرى شيكعى األمثمة، كالٌشكاىد في القرآف،.1"كال حرؼ تعريؼ، ضمير  ةقرآنيٌ كاستشيد بآيات  ث

، 2چٴۇۋۋۅۅۉۉچ: مير كقكلو تعالىكردت فييا األلؼ كالبلـ عكضا مف الضٌ 

 ائائەئەئوئچ ،، أم ىي مأكاه 3چېېېىچ نيا ،أم بمعنى حياتو الدٌ 

ة ىي الجنٌ : أم 5چۈئۈئېئېئچ،أم كنيى نفسو عف ىكاىا4چوئۇئۇئۆئ

،  أم مفٌتحة ليـ 6چگڳڳڳڳچ:كعمى ىذا أيضا حمؿ قكلو تعالى . مأكاه 

 7.أبكابيا 
تعضد ىذا المذىب في الكبلـ  شكاىد مف كبلـ العربيف، كىك مف رؤكس الككفيٌ  اءكذكر الفرٌ 

 يحه بً ، قى وي ني يٍ عى  ةه نى سى ،كالمعنى حى ؼي نٍ األى يحو بً قى  في يٍ العى  ةو نى سى حى ؿو جي ى رى مى عى  تي رٍ رى مى  " :العرب تقكؿ  إفٌ ":فقاؿ
 8. "وي في نٍ أى 

 [الٌطكيؿ ]  :اعر كركل أيضا قكؿ الشٌ 
 9بِ اجِ وَ الحَ ى وَ حَ الم   نَ يْ ا بَ نَ آُنفَ م       وَ كُ الِ عَ ي نِ ا فِ نَ امَ دَ قْ ى أَ رَ نَ  نكِ لَ وَ 

 10.كحكاجبكـ في الشبو  ،فنا بيف لحاكـك كالمعنى نرل أن

                                                           
 2/281،  سييلشرح التّ 1
38-37،  ازعاتلنّ ا  2 
39،  ازعاتالنّ  3 
40، ازعاتالنّ   4 
41، ازعاتالنّ  5 
 6 50،  ص

1/282، سييل شرح التّ : ينظر  7 
2/408،معاني القرآن  8

 

كابف ،  20/122،  جامع البيان، ، كالطبرم ،  2/408،  معاني القرآناء ، الفرٌ : ينظر  .البيت ببل نسبة 9
 2/472،  سييلشرح التّ : مالؾ 

2/408، ن آمعاني القر اء ، الفرٌ :ينظر  10 
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مثؿ أبي  كمف كافقيـ، 1عكيض فيـ أكثر البصرييف كما أخبر بذلؾ المرادم ذيف منعكا التٌ ا الٌ أمٌ 
كابف  ،، كابف عصفكركالسميف الحمبيأقكالو،اف في أحد كأبي حيٌ ، ابف جني، ك 2جعفر النٌحاس

 . 3عادؿ

مخشرم تارة ، كمعترضا عمى الزٌ مذىب المانعيف مف التعكيض منافحااف ينتفض لحيٌ أبك فيذا 
األلؼ كالبلـ تككف عكضا مف اإلضافة ، ليس  ، كىك أفٌ مخشرمم ذكره الزٌ ذكىذا الٌ : " قائبل 

: بعض الناس قكلو تعالى  جى كعميو خرٌ  ،كفبصرييف، بؿ شيء ذىب إليو الككفيٌ مذىب ال

ا الكجو  كيجعمكف لكف ىذا عمى غير ىذفيتأكٌ ،كفا البصريٌ كأمٌ . ، أم أبكابيا4چڳڳڳچ

ما أتي ، لنت األلؼ كالبلـ عكضا مف اإلضافة، كلك كا"األبكاب منيا" أم ؛مير محذكفا الضٌ 
 [الٌطكيؿ ] :كقكؿ الشاعر ، مير مع األلؼ كالبلـبالضٌ 

 5دِ ر  جَ تَ المُ  ةُ ض  ى بَ امَ دَ النُّ  س  جَ بِ          ةٌ يقَ قِ ا رَ يَ نْ مِ  بِ يْ الجَ  ابُ طَ قِ  يبٌ حِ رَ 

 [البسيط ]  : عكيضكتارة أخرل تراه يستشيد ببيت ذم الرمة ليجيز التٌ 

 6بُ نَ ا شَ يَ ابِ يَ نْ ي أَ فِ وَ  اتِ ثّ ي المِ فِ وَ             ٌس عَ لَ  ةٌ و  ا حُ يَ يْ تَ فَ ي شَ فِ  ءُ لميا

 7.يريد كفي لثاتيا 

قامت عميو ذم كالدليؿ الٌ ، مناط احتجاج المانعيف أفٌ ،مخشرمكالزٌ ،افذم يظير مف كبلـ أبي حيٌ كالٌ 
ز أف يجمع بيف و ال يجك ألنٌ  ؛مير حقا ، ما جمع بينيماعف الضٌ  عكضا( أؿ ) كانت  ايأنٌ حٌجتيـ؛

 [الٌطكيؿ :] ابؽ ، كقد اجتمعتا في بيت طرفة السٌ ض عنوالعكض كالمعكٌ 

                                                           

220،  انيالجنى الدّ  : ينظر  
1
 

 1/155،  شرح القصائد التسع المشيورات: ينظر  2
1/452،  المباب في عموم الكتاب: ينظر   3

 

50، ص  4 
 5 43في الصفحة  البيت سبؽ تخريجو 
،  4/1684، ةالمقاصد النحويّ ، كالعيني ،  3/249،  البحر المحيطحٌياف ،كأبك ، 12،  يوانلدّ ا: ينظر  6

 .3/438،  ةشرح األلفيّ كاألشمكني ، ،  5/215،  ىمع اليوامعكالسيكطي ، 
 7 3/249، البحر المحيط :ينظر 
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 دِ ر  جَ تَ المُ  ةُ ض  ى بَ امَ دَ النُّ  س  جَ بِ          ةٌ يقَ قِ ا رَ يَ نْ مِ  بِ يْ الجَ  ابُ طَ قِ  يبٌ حِ رَ 

 .الجيب منيا : اؿ فق

في بيت طرفة ( أؿ )  نسمـ أفٌ  نا الفنيد لرأم المانعيف بقكلو أنٌ كالتٌ  ى ابف مالؾ الردٌ كلقد تكلٌ 
: قاؿ ، ثـٌ مير إذ ال محذكر في ذلؾكبيف الضٌ  بينو، فجمع عريؼد التٌ لمجرٌ  ، بؿ جيء بوعكض
اعتئذ اضطرارا كليس مع بينيما س، فيككف الجٌ ميرفي البيت عكضا عف الضٌ ( أؿ )  منا أفٌ كلك سمٌ 

 [الرجز ] : ض منيا في قكلو اجز بيف ياء النداء كالمعكٌ ، كما جمع الرٌ عةفي حاؿ السٌ 

 1امّ يُ ا المَ يَ  مّ يُ ا المّ يَ  ولُ قُ ا      أَ مّ لَ أَ  ثٌ دَ ا حَ ا مَ ذَ ي إِ ن  إِ 

 .2ينيا كبيف أداة النداء اضطرارا كقد جمع ب ،فالميـ عكض عف أداة النداء

جاج في معرض تناكلو آلية تي ذكرىا اإلماـ الزٌ ة المانعيف الٌ كمف أدلٌ 

ف ىك الياء ك ض عنو فيما يعتقد المجيز ير المعكٌ الضم أفٌ  3چگڳڳڳڳچ

د استبدلنا الحرؼ نيابة ا قعريؼ، لكنٌ بالتعكيض بينو كبيف أؿ التٌ كلك سممنا ، األلؼ، كىما اسـك 
 4. كال ينكب عنو، ؿ حرؼ جاء لمعنى مف اسـإذ ال يبدٌ ،كىذامحاؿ،عف االسـ

أٌف األبكاب بدؿ مف الٌضمير  :بف جٌنيا قالوما تي قاؿ بيا المانعكف ة األخرل الٌ كمف األدلٌ 
في تأكيؿ لقكلو " مفٌتحة ليـ األبكاب منيا " التٌقدير ساعتئذ،، كيككف "مفٌتحة " المستتر في قكلو 

 5.6چگڳڳڳڳچ: تعالى 

                                                           
،  130،  ةأسرار العربيّ  ،ابف األنبارم   1/419،  صناعة اإلعراب سرّ ،  ابف جنيٌ  :، ينظرالبيت  ببل نسبة  1

،  شرح أشعار اليذليين،  السكرمٌ : ، ينظر اش اليذليٌ كينسب ألبي خرٌ   306،  رصف المباني، كالمالقي ، 
 . 4/1697،  ةالمقاصد النحويّ ، كالعيني ،  3/1346
1/283،سييل شرح التّ : ينظر  2 
50، ص 3 

عرابوجاج ، الزٌ :ينظر   4 4/337 ،معاني القران وا 
50، ص 5 

2/283، الخصائصي ، ابف جنٌ :ينظر  6 
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مخشرم كاعترض عميو اختاره الزٌ إلى اٌلذم أميؿ  ،ترانية المجيزيف كالمانعيفمف خبلؿ سكؽ أدلٌ 
جؿ فأكرمت بالرٌ  مررتي ": عمى مثؿ قكؿ  اإلجماع معقكده  ألفٌ  ؛ كىك جكاز االستعاضة،ابف عادؿو 

عمى االستعاضة إجماال  ككذلؾ شبو اإلجماع معقكده  ،فأغنت األلؼ كالبلـ عف الضمير ،"جؿالرٌ 
كال " صان كيكفينا قكؿ ابف خركؼ ممخٌ  ،يفف كأكثر البصريٌ كىذا قكؿ الككفييٌ  ،ميركالضٌ ( أؿ )بيف 

 . 1"  بلؼه جعؿ بينيما خو يي  ي أفٍ غً بى نٍ يى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1/561، جاجي شرح جمل الزّ ابف خركؼ ، :ينظر  1
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: اللة في قولو تعالىإقحاـ لفظ الجٌ   

 1چڃڃچچچچڇڇچ

 

 : قاؿ ابن عادؿو 

مه مقح – تعالى – هلل اسما إفٌ :  مخشرمٌ الزٌ  كقاؿ" 
 من آمنوا،كيكوف ذينالٌ  يخادعوف:  ،كالمعنى2

 كرمو،كجعل لذكر توطئة"  زيد"  ذكر مازيد،كإنٌ  كـر أعجبني كالمعنى.  ككرمو زيد أعجبني:  باب
چ    ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ:  تعالى قولو نظير ذلك

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  ،3 

چڌ    
 45 . 

مة، فال باألكجو المتقدٌ  –تعالى  -و إذا صح نسبة مخادعتهم إلى اهلل ؛ ألنٌ كىذا منو غير مرضو 
 6" .عاء زيادة اسم اهلل تعالى ضركرة تدعو إلى ادٌ 

 :يقتضييا المعنى منيا إعرابٌيةه  أقكاؿ، ك تكجيياته ( يخادعكف اهلل ") حاة في قكلو تعالى لمنٌ 

ىذه الجممة يحتمؿ أف تككف ( يخادعكف )  : قكلوأٌف  8كابف عادؿ 7ذكره أبك حٌيافو  : الوجو األول
 يخادعكف اهلل: ا كما ىـ بمؤمنيف ؟فقيؿ آمنٌ : ما باليـ قالكا : ر ىك مستأنفة جكابا لسؤاؿ مقدٌ 

                                                           

9 ،البقرة 1 
موسوعة مقحـ :مكجكد كالعدـ ، أم أف المفظة زائدة فكجكدىا أك عدـ كجكدىا سكاء  . ينظر : يكحنا مرزا ،  2

 2/806، المصطمح النحوي 
62 ،التوبة 3 

57،  األحزاب  4 
 32،  افالكشّ :ينظر 5

1/337، المباب في عموم الكتاب  6
 

1/184، البحر المحيط :ينظر  7 
336-1/335،  في عموم الكتاب المباب:ينظر    8 



49 
 

 چڃڃچجممة  أف تككفىك احتماؿ ك 2، كابف عادؿ1ذكره أيضا أبك حٌياف: انيالوجو الثّ 

كيككف ىذا مف بدؿ  (قكؿ ي) كىي ، (مف ) مف الجممة الكاقعة صمة ؿ  بدال چڃڃچ

 [جزالرٌ  ]: اجز رٌ ال قكؿ أقكاليـ مشتممة عمى مخادعة اهلل ، كىك نظير بمعنى أفٌ ؛ االشتماؿ
 3ًا عَ ائِ طَ  يءَ جِ تَ  وْ أَ  اً ىَ رْ كَ  ذخَ ؤْ تُ  اعَ ايِ بَ تُ  نْ أَ  اللَ  ىمَ عَ  ن  إِ 

 ." تبايع " اشتماؿ مف  ؿبد" تؤخذ " ؼ 

 .اإلعراب  مف ليذه الجممة ؛ ال محؿٌ ةكعمى ىذيف القكليف، االستئناؼ كالبدليٌ 

( يقكؿ ) مير المستكف في كىك ككف ىذه الجممة حاال مف الضٌ  ،4ذكره ابف عادؿ  : الثالوجو الثّ 
 .اس مف يقكؿ حاؿ ككنيـ مخادعيف كمف النٌ : كتقديره ( 

مير المستكف ، كىك أف تككف ىذه الجممة حاؿ مف الضٌ 5قاؿ بو أبك البقاء العكبرم :  ابعالرّ الوجو 
 .، كالعامؿ فييا اسـ الفاعؿ (بمؤمنيف ) المستكف في 

فنفت  ،دخمت عمى الجممة "ما" عميو  بأفٌ  ككافقو في ذلؾ ابف عادؿ كردَّ ، افأه أبك حيٌ كقد خطٌ 
 .، كىك القيد فنفتو ط النفي عمى تمؾ الحاؿبحاؿ تسمٌ  ةدت تمؾ النسبنسبة اإليماف إلييـ، فإذا قيٌ 

" ما زيد أقبؿ ضاحكا : " ممة  نظير الجٌ  ( ما ىم بمؤمنين يخادعون الل)  ىذه اآلية أفٌ  كارتأل
 :كليذا التركيب مسمكاف في لساف العرب 

كنفي  ،اإلقباؿ إثبات، كمفيكمو ثبات أصؿ الفعؿ، كىك األكثرا  ، ك نفي القيد كحده: األول
 .ثبات اإليماف ا  تصكر أف معنى اآلية نفي الخداع ك ال ي إذ كىذا المعنى ال يصحٌ ،حؾالضٌ 

                                                           

1/184،  البحر المحيط :ينظر  1 
336-335/ 1،  في عموم الكتاب المباب: ينظر   2 
 ،اظمالنّ  ابن شرحاظـ،النٌ  ابفك ، 1/591 ،الحافظ عمدةمالؾ، ابفك ، 1/156: الكتابنسبة،سيبكيو، ببل البيت3

 4/1680 ،ةالنحويّ  المقاصد،العينيٌ :  كينظر، 1/399
1/336 ،في عموم الكتاب مبابالّ : ينظر   4 
1/25،  التبيان في إعراب القران:  ينظر  

5
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المذككر ، فيصبح المعنى عمى المثاؿ كىك األقؿ أف ينتفي القيد، فينتفي العامؿ فيو:  انيوالثّ 
نفي اإليماف كنفي : و يقتضي ألنٌ ؛ إرادتو كىذا المعنى أيضا ال تصحٌ  ،لـ يقبؿ كلـ يضحؾ: آنفا

 .الخداع معا 

، كثبكت الخداع يفسد بذلؾ جعميا حاال مف اىر ىك نفي اإليمافالمعنى المستساغ، كالظٌ  كألفٌ 

 1. چبمؤمنينچمير في الضٌ 

كيؼ ذلؾ كمخادعة اهلل : مخشرم بعد أف تساءؿ كعادتو قائبلكىك قكؿ الزٌ :  الوجو الخامس
 : ؟فأجاب كالمؤمنيف ال تصحٌ 

، ذيف آمنكا باهلللمعنى يخادعكف الٌ فيككف ا( أعجبني زيد ككرمو : ) أف يككف مف قبيؿ قكليـ 
:  ،نظير قكلو تعالى ة االختصاصريقة قكٌ كفائدة ىذه الطٌ 

: في كبلـ العرب ه كنظير 3چڇڍڍڌڌچ2چٻپپپپچ

معمكما لو و كاف نفسو ؛ ألنٌ ، كالغرض فيو ذكر إحاطة العمـ بفضؿ زيد ال بو عممت زيدا فاضبل
 4.كلكف ذكر زيد تكطئة كتمييد لذكر فضمو . عممت فضؿ زيد : و قيؿ ، كأنٌ قديما

نسبة مخادعتيـ  و إذا صحٌ ألنٌ ؛ كىذا الكبلـ منو غير مرض ":قاؿ ، فف عادؿباعميو  ى الردٌ كتكلٌ 
 .5"إقحاـ اسـ اهلل تعالى كزيادتو عاءادٌ فبل ضركرة تدعك إلى ، مةباألكجو المتقدٌ  –كجؿ  عزٌ  –هلل 

 .5"كزيادتو
جراؤىا مجرل  كاٌلتي ( أعجبني زيد ككرمو ) كأٌما اٌدعاء الٌزمخشرم أٌنو يمكننا قياس اآلية، كا 

ٌنما  بمعنى أعجبني كـر زيد، فتككف المخادعة بذلؾ لٌمذيف آمنكا، كاسـ اهلل في ىذه الحالة مقحـ، كا 
المراد ىك مخادعة اٌلذيف آمنكا؛ كما إف اإلعجاب اختص بكـر زيد دكف ما سكاه مف الٌصفات، 

ٌنما ذكر زيد تكطئة لذكر كرمو؛فيك أمر ال ضركرة لو البٌتة   .كا 

                                                           

337-1/336، في عموم الكتاب مبابالّ  ، كابف عادؿ ،  1/184، البحر المحيط اف ،  أبك حيٌ :ينظر  1 
62،  التوبة 2 

57،  ألحزابا  3 
32،  افالكشّ مخشرم،  الزٌ :ينظر  4 
1/337، في عموم الكتاب المباب 5 
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( يقكؿ )بدؿ اشتماؿ مف جممة چڃڃچأفٌ : و، كأميؿ إليو ىك الكجو الثٌانيكاٌلذم أرتئي

كلٌما كانت صمة تقٌررى أال محٌؿ ليا مف اإلعراب، كىك ما ارتضاه ابف عادؿ في أحد أقكالو، كأرل 
تمٌحؿه ال ضركرة تستدعيو، كقياسو عمى التركيب   -رحمو اهلل -أٌف الرأم اٌلذم ذكره الٌزمخشرم 

ييردُّ عميو أٌف اإلعجاب أسند إلى زيد برمتو يشمؿ كٌؿ صفاتو، كما كاف مف تأكيد عمى اٌلذم ذكر، 
صفة بعينيا لمشرؼ، إٌنما ىك مف قبيؿ عطؼ الخاص عمى العاـ كىك نظير قكلو تعالى 

 .1چڻڻڻۀچ:

  

                                                           

98،  البقرة 1
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 :في قولو تعالى ( مىٍن ) 

چڤڤڦڦڦڦڄڄچ
1 

 :قاؿ ابن عادؿ 

: نكرة موصوفة كقولو " مىٍن " إف كانت أؿ للجنس كانت : مخشرم كقاؿ الزٌ " 

 2.چپٱٻٻٻٻپپپچ

 3.، كالعهد للعهد سبة الجنس للجنسو قصد منا، ككأنٌ كإف كانت للعهد كانت موصولة

، موصولة" من " للجنس، كتكوف " أؿ " بل يجوز أف تكوف ،ذم قالو غير الـزىذا الٌ   أفٌ إاٌل 
 4."نكرة موصوفة " من "كللعهد ك

 ".نكرة مكصكفةك ، مكصكلةك ، ةاستفياميٌ ك ، ةشرطيٌ : ة عمى أكجوفي المغة العربيٌ " مف" جاءت 

 6چوئوئائائەئەئچ،  5چڀڀٺٺچ:ة نحك قكلو تعالى استفياميٌ 

 7چڦڦڄڄڄچ: نحك قكلو تعالى :ة شرطيٌ ك 

 8چڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇچ: نحك قكلو تعالى :مكصكلة ك 

 [الرمؿ : ] نكرة مكصكفة نحك قكؿ الشاعر ك 

                                                           

8،  البقرة 1 
23،  األحزاب  2 

30،  افالكشّ :ينظر  3 
1/327،  المباب في عموم الكتاب 4 

71،  القصص 5 
52، يس 6 
123،  ساءالنّ  7 
18،  الحج  8 
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 1ُيَطعْ  َلمْ  َمْوتَاً  ِليَ  َمن ىت َلو                    َقْمَبوُ  َغْيَظاً  َأْنَضْجتُ  َمنْ  ُرب  

 2" ؾى بو لى جى ميعٍ  فٍ مى بٍ  تي رٍ رى مى :" كمنو قكؿ القائؿ 

 :عمى ثبلثة أقكاؿ  اآليةفي ىذه  ( َمنْ ) حاة في اختمؼ النٌ 

مكصكفة، كمعنى ككنيا نكرة مكصكفة؛ أف يككف ما بعدىا  ةنكر ( مف )تككف  أف:ل القول األوّ 
 .اس فريؽ أك ناس يقكلكف كمف النٌ : قدير عمى ىذا ، كالتٌ صفة ليا

يتناكؿ قكما ( ذم الٌ ) فٌ أل؛ "ذمالٌ "كضعؼ أف تككف بمعنى  ،قالو اإلماـ أبك البقاء العكبرمٌ 
فيي تطمؽ عمى  ،(مىف)خصائص  كىذا مف، كعدـ التعييف ، كالمعنى ىاىنا عمى اإلبياـبأعيانيـ

ث، مذكر باعتبار لفظيا، كعمى المؤنٌ فتعكد عمى المفرد ال. ثر كالمؤنٌ ى كالجمع المذكٌ المفرد كالمثنٌ 
 3.، كالجمع، باعتبار معناىا ىكالمثنٌ 

نزلت ىذه اآليات في : كقد ركل أىؿ التٌفسير في أسباب نزكؿ ىذه اآلية عف ابف عٌباس أٌنو قاؿ 
األكس، كالخزرج، كمف عمى شاكمتيـ مف مثؿ،عبداهلل بف أيبي بف سمكؿ، كمعتب بف منافقي 

 4.قشير، كالجٌد بف قيس

مكصكلة ألٌنيا " مف " كىذا الكبلـ مف أىؿ التفسير يٌدحض اٌدعاء أبي البقاء اٌلذم استبعد ككف 
لؾ كما بينا مف كبلـ تتناكؿ قكما بذكاتيـ كأعيانيـ، زاعما أٌف المقاـ مقاـ إبياـ، كليس األمر كذ

كىذا منو غير مسمـ ؛ ألٌف :"  كالسميف الحمبي اٌلذم قاؿ  5كىذا ما بٌينو ابف عادؿ.ابف عٌباس
 .  6"المنقكؿ أٌف اآلية نزلت في قكـ بأعيانيـ، كعبداهلل بف أبي كرىطو 

                                                           
،  1/340،  مغني المبيبابف ىشاـ ،  : ، ك ينظر  30،  يوانالدّ : البيت لسكيد ابف أبي الكاىؿ ، ينظر  1

،  2/441،  أمالي ابن الشجريابف الشجرم ، : ، كينظر  11،  رسالتان في المغةماني ، الرٌ : كينظر 
 . 1/316،  ىمع اليوامعيكطي ، كالسٌ 
1/316،  ىمع اليوامعيكطي ، السٌ : ينظر   2 
24، التبيان في إعراب القران الكريم : ينظر   3 

 1/35، صفوة التفاسير كالصابكني ،  ،1/177، تفسير االقرآن العظيمينظر ابف كثير ،  4

1/327، المباب في عموم الكتاب : ينظر   5 
1/110،الدر المصون  6 
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ال تككف نكرة إاٌل في مكضع يخٌص النكرات "  مىفٍ " كيرد ىذا الكبلـ ما كرد عف الكسائي  أٌف 
 [الٌرمؿ :] ككقكعيا بعد ريٌب كقكؿ سكيد ابف أبي الكاىؿ اليشكرم 

 1عْ ُيطَ  مْ لَ  اً تَ وْ مَ  يَ ى لِ ن  مَ تَ  وْ لَ                َقْمَبوُ  اً ظَ يْ ُت غَ جْ ضَ نْ أَ  نْ مَ  ب  رُ 

: ال يخٌص النكرة كقكؿ الشاعركىذا اٌلذم ذكره الكسائي عمى األكثر، إال أٌنيا جاءت في مكضع 
 [الكامؿ ]

 2َفَكَفى ِبَنا َفْضاًل َعَمى َمْن َغْيُرَنا                     ُحبُّ الن ِبي  ُمَحم ٍد ِإي اَنا

 3".مف " كقد خرٌجيا الكسائي عمى زيادة 

كىـ عبداهلل ؛ أم أٌف مف الناس مف يقكؿ ( اٌلذم )مكصكلةبمعنى( مف ) أف تككف : اني القول الثّ 
، كعمى ىذا القكؿ جميرة الٌنحاة، ....بف أيبي، كأصحابو اٌلذيف مردكا عمى الٌنفاؽ

، اٌلذيف رأكا أٌف 7كابف ىشاـ األنصارم 6،كأبك حٌياف األندلسي 5،كالٌسميف الحمبي4الكسائي
في المكضع " مىفٍ " راجحة مف حيث المعنى، كأٌف التركيب الفصيح يستدعي أف تقع" مىفٍ "مكصكلٌية

 .اٌلذم يختص بالنكرة حتى يصٌح القكؿ بعد ذلؾ أٌنيا مكصكفة 

                                                           

54ابقة ، سبؽ تخريجو في الصفحة السٌ   1 
نسبو إلى كعب بف مالؾ ف كمنيـ م  -ليس في ديكانو -اف بف ثابت ، فنسبو سيبكيو إلى حسٌ اختمفكا في نسبتو 2

اء، الفرٌ ، ك  2/105، الكتابسيبكيو ، : ، ينظر ير بف عبدالرحمف بف كعب بف مالؾ، كمنيـ إلى بشاألنصارم
، ،كالعيني1/340، ي المبيبمغنّ ،كابف ىشاـ  1/135،  سر صناعة اإلعراب، ،كابف جنيٌ 21،  معاني القرآن

 4/18, لشرح المفصّ : كابف يعيش, 52،  انيالجنى الدّ المرادم ، : ، كينظر ، 1/452،  ةالمقاصد النحويّ 
 317-1/316،  ىمع اليوامع، كالسيكطي ،  1/340،  مغني المبيبابف ىشاـ ، : كينظر  3
1/340،  مغني المبيب ابف ىشاـ األنصارم ،: ينظر   4 

1/110،  الدر المصون :ينظر  5 
1/182، البحر المحيط :ينظر  6 
1/340، مغني المبيب :ينظر  7
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قاؿ بو الٌزمخشرم، كنٌص عمى أٌف البلـ لمجنس، كيجكز أف تككف لمعيد؛ كاإلشارة : الث القول الثّ 
ًمف ىؤالء مىٍف يقكؿ، كىـ عبد اهلل بف أبي، كأصحابو، : إلى اٌلذيف كفركا المار ذكرىـ، كأٌنو قيؿ  كى

 1.كاف في حاليـ مف أىؿ التصميـ عمى النفاؽ كمف 

كمف الناس ناس يقكلكف كذا  : نكرة مكصكفة كأٌنو قيؿ " مف " إف كانت أؿ لمجنس كانت :ثـ قاؿ 

 2چپٱٻٻٻٻپپپچ: كقكلو تعالى 

ف كانت لمعيد فيي مكصكلة، كقكلو تعالى   3چۈۈٴۇۋچ:كا 

( مىفٍ )ناسب أف تككف ( اسنٌ ال)يرل أف البلـ إذا كانت لمجنس في كممة  رحمو اهلل مخشرمالزٌ ف
النكرة شائعة  ألفٌ ؛ يا نكرة مكصكفةفيناسبو القكؿ بأنٌ ، نس شائع في األفرادمكصكفة؛ لككف الجٌ 

ف كانت .كذلؾ في أفرادىا مكصكلة لككف العيد ( مىفٍ ) أفٌ لمعيد، ناسب القكؿ ب( اسالنٌ )في ( أؿ)كا 
 .مف الجنس شيكعان أقٌؿ 

ذم قالو ىذا الٌ : " ذم قاؿ ميف الحمبي الٌ ، منيـ السٌ ؼ عنده جمع مف العمماءكتكقٌ ، ىذا القكؿ دَّ ري كى 
إف كانت ( س االنٌ ) البلـ في  مخشرم مف أفٌ ما ذىب إليو الزٌ  اف أفٌ كذكر أبك حيٌ .  4"غير الـز 

ف كانت لممكصكفة ةنكر " مف"لمجنس كانت  ، كال تبلـز ال تحقيؽ لو عيد كانت مكصكلة أمر، كا 
يحتاج إلى : " مخشرم كقاؿ ؼ عند كبلـ الزٌ فتكقٌ  ا ابف ىشاـ األنصارمٌ أمٌ  5.بيف ما ذكره 

 .6"تأمؿ

                                                           

30، اف الكشّ  :ينظر  1 
23،  األحزاب 2 
61،  التوبة 3 

1/117،الدر المصون  4 
1/182،  البحر المحيط :ينظر  5 

1/340،مغني المبيب  6 
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إرادة مناسبة الجنس لمجنس  إفٌ : مخشرم قائبل ا ابف عادؿ الحنبمي فقد اعترض عمى كبلـ الزٌ أمٌ 
، كيجكز أف تككف مكصكلة(  فٍ مى )بؿ يجكز أف تككف البلـ لمجنس ك ،كالعيد لمعيد غير الزمة

 1.مكصكفة ( فٍ مى )لمعيد ك

ح أٌنيا زكؿ يكضٌ مف حيث المعنى، إذ إٌف سبب النٌ  ألٌنيا راجحةه  مكصكلةه (  مىفٍ )كاٌلذم أرجحو أٌف 
في  إماـه ، باإلضافة إلى كبلـ الكسائي كىك م ككنيا مكصكلةن نزلت في قكـ بعينيـ، كىذا ما يقكٌ 

 في لساف العرب إاٌل إذا كقعت في مكضعو  مكصكفةن  نكرةن "  فٍ مى "اٌلذم أنكر كركد ، المغة، حجةه 
في غير ذلؾ قميؿ جدا يمكف تأكيمو  مكصكفةن  بذلؾ، كما حفظ عف العرب مف مجيئيا نكرةن  يختٌص 

 .عمى غير الٌنكرة المكصكفة 

  

                                                           

1/327، المباب في عموم الكتاب : ينظر   1
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 الحمل على المعنى

 :في قولو تعالى ( ذم الٌ )

 1چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 :قاؿ ابن عادؿ 

 23چٹٹٹچ: إف  ىذه اآلية مثل قولو تعالى : مخشرم ما معناه كقاؿ الزٌ " 

 . 4" فيو نظره  مخشرمٌ ذم قالو الزٌ كىذا القوؿ الٌ :  كقاؿ ابن عادؿو 
و ال نٌ كذلؾ أ ؛إلى كصؼ المعارؼ بالجمؿ ، كضع تكصبلن رلممفرد المذكٌ  مكصكؿه  اسـه : "ذم الٌ "

" يضرب أخاه  رأيت رجبلن  ": كرة فتقكؿ ما تصؼ بالجممة النٌ نٌ ، كا  بالجممة تصؼ معرفةن يمكف أف 
ذم يضرب رأيت الرجؿ الٌ  ": فقمت  "ذم الٌ  "ت أف تصؼ المعرفة بالجممة جئت ب فإذا أرد

نعت المعرفة يككف  اه، كذلؾ أفٌ جؿ بككنو يضرب أخإلى كصؼ الرٌ  "ذمالٌ "مت ب فتكصٌ ".أخاه
 "أؿ  "جؿ بالكريـ، كقد أدخمت كصفت الرٌ ف" جؿ الكريـ أقبؿ الرٌ  "فتقكؿ  ،كاف اسمان إذا " أؿ  "ب

 5.عميو 

 . 6" أؿ "لتقكـ مقاـ " ذمالٌ " عمى الجمؿ جيء ب" أؿ"كلٌما كاف ال يمكف إدخاؿ 
 :تعالى في قكلو  المراد بو ىا ىنا كلكفٌ  ،رمذكٌ لممفرد ال مكصكؿه ( ذمالٌ )ك

كلذلؾ ركعي ، جمع 7چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

 :معناه في قكلو

                                                           

17،  البقرة 1 
69،  التوبة 2 

 39،  افالكشّ :ينظر 3
 4 1/373، المباب في عموم الكتاب 

 124-1/123، معاني النحو  ، ، فاضؿالسامرائي:ينظر 5
1/124، المصدر نفسو :ينظر  6 

 17 ،البقرة 7
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ى عند أىؿ المغة بالحمؿ في ما يسمٌ  ، فأعاد الضمير عميو جمعان  1چڀڀڀڀچ

 .عمى المعنى

 الشيء عف عبيرالتٌ  في تيااستخدم تيالٌ  العرب أساليب مف أسمكب ىك: المعنى عمى الحمل
 العرب، ـكبل في األكثر وألنٌ ، الكبلـ في األصؿ ىك المفظ ظاىر عمى الحمؿ كاف فإذا ،المطمكب

 المفظ دكف المعنى عمى الحمؿ دعيتست تيالٌ  راكيبالتٌ  مف ،كمنظكميـ العرب منثكر في كرد فقد
ف اختمؼ المصطمح، فبل مشاٌحة في االصطبلح  . كتعرض الٌنحاة ليذا األسمكب، كا 

 

اآلخر ليس مف  ألفٌ ؛ صبفيو النٌ  ىذا بابه يختار: قد عقد سيبكيو بابا في كتابو جعؿ عنكانو ف
كىك لغة أىؿ : "ة المعنى،كيقكؿال لشيء إال لصحٌ  "لكفٌ "عمى معنى  "إالٌ "حيث حمؿ  ؛ؿنكع األكٌ 

و ر كأنٌ لكا اآلخر مف األكؿ، فيصي حمارنا، ككًرىكا أف ييبدٌ ما فييا أحد إالٌ : الحجاز؛ كذلؾ مثؿ قكلؾ
 2". "لكفٌ "مػف نكعو، فحمؿ عمى معنى 

اىر إليو، حمؿ ظاىر المفظ عمى معقكد المعنى، كترؾ الظٌ كقد شاع عنيـ : " كىذا ابف جنٌي يقكؿ
فراد الجٌ ، رث، كتأنيث المذكٌ كذلؾ كتذكير المؤنٌ   . 3" ، كجمع المفرد ماعةكا 

 نازحه  ذىبه مك  ة بعيده مف العربيٌ  و غكره المعنى أنٌ  كقاؿ في مكضع آخر عف الحمؿ عمى 
 4. كمنظكمان  كران ،كفصيح الكبلـ منث، قد كرد بو القرآففسيحه 

و ألنٌ ؛ ظاىر لفظوحكـ اب يترؾ ىذا ب: "جاء فيو " باب الحمؿ " اه سمٌ  كأفرد لو ابف فارس بابان 
 5".يـ حممكه عمى اإلنسافثة، ألنٌ نٌ فس مؤ ، كالنٌ "أنفسو  ثبلثةي ": ، يقكلكف عمى معناه محمكؿه 

                                                           
 17، البقرة 1

2/319، الكتاب  2 
1/145،  المحتسب  3 

2/281،  الخصائص :ينظر  4
 

249،  احبيالصّ  5 
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 كبلـ معنى في الكبلـ يككف أف"  :" عند المعاصريف المعنى عمى الحمؿتعريؼ " كاستقرٌ 
 المعنى عمى الكبلـ فيحمؿ ،لفظيا يخالؼ معنى لمكممة يككف أك،لمعنىا ذلؾ عمى أخر،فيحمؿ

 . 1"المفظ دكف

لجكاز الحمؿ عمى "   مف،ما،أؿ،أم،ذك،ذا"  كشاع ىذا األمر في باب المكصكالت المشتركة
التثنية،كالجمع،كالتذكير المفظ كىك اإلفراد كالٌتذكير،كعمى المعنى المقصكد،مف حيث 

ف كانت مفردة إال أٌنيا قد تدؿ عمى الكثرة؛ إلبياميا كككنيا  كالتأنيث،كذلؾ أٌف ىذه األسماء،كا 
تنٌص عمى  التختٌص بمسٌمى بعينو،كىذا ليس عمى سبيؿ الحصر،فقد ذكر ابف عصفكر قاعدةن 

كاف أكغير  ى مكصكالن يجكز الحمؿ عمى المفظ، كعمى المعنى في كٌؿ شيء لو لفظ، كمعن:"أٌنو
 2" .مكصكؿو 

: كالخبلصة أٌنو يجكز مراعاة المفظ كما يجكز مراعاة المعنى ؛ قاؿ تعالى 

، "مىفٍ "فقد أعاد الٌضمير عمى لفظ 3چڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃچ

ـٌ أعاده فيما بعد عمى معناه، كىك الٌجمع ؛ فقاؿ (  من يقول) : كىك اإلفراد كالتذكير فقاؿ  ث

في اآلية الجمع، لكف حمؿ الكبلـ عمى لفظو في " مىٍف " فالمقصكد ب  چڄڄڃچ

 .األٌكؿ، ثـ حممو عمى معناه فيما بعد

ككذلؾ في قكلو تعالى 

.  4چٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ:

ـٌ أعاده فيما (  ومن يقنت) كىك اإلفراد كالتذكير، فقاؿ  " مىفٍ "فقد أعاد الٌضمير أكال عمى لفظ  ث
مراعاة لممعنى؛ ألٌف سياؽ اآلية يتحٌدث عف نساء الٌنبي بعد عمى معناه كىك اإلفراد، كالتأنيث 

 .صمى اهلل عميو كسمـ مما يعضد المعنى، كيرجح الحمؿ عميو

                                                           

30 ،ةالعربيّ  في المعنى عمى الحملالعنبكي، عمي 1 
1/139،جاجي شرح جمل الزّ  2 

 3 8،  البقرة
31، األحزاب 4
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كقد ذكر أىؿ الٌنحك أٌف ثٌمة مكاضع يجب فييا مراعاة المعنى، كالحمؿ عميو، كالعدكؿ عف الحمؿ 
  أطراؼ الجممة،فبل تقكؿعمى المفظ منيا ؛ إذا حصؿ لبس بمراعاة المفظ،أك عدـ مطابقة بيف 

 1.، لئبل يمتبس المذٌكر بالمؤٌنث"أعط مف سألتؾ "إذا كاف السائؿ أنثى، بؿ تقكؿ "أعط مف سألؾ "

كمف المكاضع األخرل اٌلتي يتعٌيف فييا مراعاة المعنى كجكبا، إذا حصؿ قبح بمراعاة المفظ، كذلؾ 
؛ألٌنو يؤٌدم إلى "مىٍف ًىيى ميٍحًسفه أمُّؾ  : "أف يقاؿ  فإٌنو يقبح " مىٍف ًىيى ميٍحًسنىةه أمُّؾ : "كأٌف تقكؿ 

 2.اإلخبار عف المؤٌنث بالمذٌكر، كىذا ال يجكز؛ ألٌف الخبر المشتؽ يطابؽ المبتدأ

فيذا دليؿ عمى أٌف العرب قد تعدؿ فييا عف مراعاة المفظ إلى مراعاة المعنى كجكبا إذا رأت في 
 3.ذلؾ مدعاة لمبس، كسكء الفيـ 

 [ الٌطكيؿ:] كقد قاؿ الشاعر 
َياُض  ن  ِمَن الن ْسَواِن َمْن ِىَي َرْوَضٌة       َتييُج الر   4و حُ صَ َقْبَميا َوتَ  وا 

، كاٌلتي عضدت المعنى، كدفعت نحك التٌأنيث "النسكاف " لما كجدت قرينة لفظٌية متمثمة في كممة 
عدؿ عف الحمؿ عمى المفظ، فمـ كأف ي، "ىي ركضة : "؛ أم أف يقاؿ"مىفٍ "كالحمؿ عمى معنى 

 5".ىك ركضة :  " يقؿ

كذكر الصباف أٌنو لكي يحصؿ التطابؽ بيف المبتدأ، كالخبر في التذكير كالتأنيث، كال يقبح الكبلـ 
 6.، فعد ىذا البيت شاىدا عمى كجكب الحمؿ عمى المعنى "مف ىك ركضة " يمتنع جكاز 

في تناكلو قكلو تعالى ىذا الٌسبيؿ  ابف عادؿ كقد سمؾ

إٌف الٌضمير  : فقاؿ 7چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ:
                                                           

 1/233،  سييلشرح التّ ابف مالؾ ، :ينظر 1

1/134، حو معاني النّ ، ك فاضؿ السامرائي ، 1/233،سييل شرح التّ ابف مالؾ ، : ينظر   2 
 . 1/135،  حومعاني النّ امرائي ، فاضؿ ، السٌ : ينظر  3
 : ة كىي يكاف ، كفي المقاصد النحكيٌ ركم بركاية أخرل في الدٌ  4
العيني ك ،   7، الٌديكافاف العكد ، جر : ينظر ( كلسفى بأسكاءو فمنيف ركضة تييج      الرياض غيرىا ال تصكح ) 
 1/269،  ةة في أمات الكتب النحويّ شرح الشواىد الشعريّ ،  ، محمد شراب، ك  1/460،  ةالمقاصد النحويّ ، 
 1/183،  ان عمى شرح األشمونيحاشية الصبّ الصباف ، : ينظر 5

1/183،  حاشية الصبان:ينظر  6 
 17،  البقرة 7
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كىك المفرد المذٌكر، ثـ أعاده فيما بعد عمى معناه، ( ذيالّ  )عاد عمى لفظ چٻٻچفي 

، فحمؿ الكبلـ عمى المفظ أكال، ثـ حممو عمى معناه فيما ( ذىب الل بنورىم) كىك الٌجمع فقاؿ 
، كزكا إقامة القائـ مقاـ القائميفإذ لـ يج؛المخالؼ لقكؿ الجميكره األلكسي مف الجائز كعدٌ  1.بعد 
ؿ بو إلى كصؼ المعارؼ ما كضع ليتكصٌ و إنٌ فإنٌ ،ة اقتضتوىذا مخالؼ لغيره لخصكصيٌ  ألفٌ 

 2. عكا فيوا لـ يقصد لذاتو تكسٌ فممٌ  ،بالجمؿ

فجعؿ  "ذيف الٌ "مكضع  "ذمالٌ "ماعة بالكاحد ىك كضع ب تمثيؿ الجٌ فرأل أف سب ،مخشرما الزٌ أمٌ 
و ثـ خفؼ بالحذؼ، ككأنٌ " ذيف الٌ : " األصؿ  ، كأفٌ حذفت منو النكف تخفيفا ىذه اآلية مف باب ما

 34چٹٿٹٹچ: مثؿ قكلو تعالى 

 [كيؿ الطٌ : ] كقكؿ الشاعر 

 5دِ الِ خَ  ا ُأم  يَ  ومِ لُّ القَ وُم كُ ُم القَ م       ىُ اُؤىُ مَ ٍج دِ مْ فَ بِ  تْ انَ ي حَ ذِ الّ  ن  ا ِ وَ 

ٌف اٌلذيف " بداعي الٌتخفيؼ، إذ األصؿ كفؽ رأييـ ىك " اٌلذيف " حيث حذؼ الٌشاعر النكف مف  كا 
 " .حانت بفمج دماؤىـ 

 :بأمريف  "ذيف الٌ "مكضع  "ذمالٌ "كضع تسكيغو  مخشريالزّ  ؿكقد عمٌ 

ما كاف كصمة لكصؼ كؿ معرفة بجممة، كتكاثر كقكعو في كبلميـ، ل "ذم الٌ " أفٌ  : أحدىما
 ،ثـٌ كسرتو ثـٌ  ،فحذفكا ياءه ،، لذلؾ نيككه بالحذؼخفيؼكلككنو مستطاال بصمتو، حقيؽ بالتٌ 

 .به على الالم وحدها فً أسماء الفاعلٌن والمفعولٌن اقتصركا 

                                                           

1/372، المباب في عموم الكتاب : ينظر   1 
1/164،  روح المعاني :ينظر   2 

69،  التوبو 3 
 39،  افالكشّ  :ينظر 4
ي ، ، كابف جنٌ  4/146،  المقتضبد ، ،كالمبرٌ  1/187:  الكتاب سيبكيو ،: البيت ألشيب بف رميمة ، ينظر  5

 .  2/507،  خزانة األدبكالبغدادم ،    1/448،  ةالمقاصد النحويّ ، كالعيني ،   537،  اإلعرابسر صناعة 
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ما ذلؾ عبلمة لزيادة الداللة، أال كف، إنٌ جمعو ليس بمنزلة جمع غيره بالكاك كالنٌ  أفٌ :اني األمر الثّ 
 1سكاء ؟ سائر المكصكالت لفظ الجمع كالمفرد فييفٌ  ترل أفٌ 

، كأبك حٌياف،كابف عادؿ  2السميف الحمبيٌ :  كقد اعترض عمى ىذا القكؿ ثٌمة مف العمماء منيـ
ٌف ذكره بعض النحاة قبؿ الٌزمخشرم   كاأللكسٌي، كغيرىـ، فقد كسـ أبك حٌياف ىذا الرأم بالخطأ، كا 

لكاف ليا مكضع مف اإلعراب كما كاف لٌمذم، كلما  "اٌلذم " معٌمبل ذلؾ بأٌنو لك كانت البلـ بقية 
كينصبيا، كيجٌرىا، كيجاز كصميا تخطى العامؿ إلى أف يؤثر في الٌصمة نفسيا، فيرفعيا، 

 3.بالجمؿ، كما يجكز كصؿ اٌلذم إذا أيًقرَّت ياؤه أك حذفت

لٌس  "الّذٌن"وما روى عن بعض الّنحاة من جواز حذف نون :"أٌما األلكسي، فإٌنو قاؿ  

في آية  "اٌلذم "، كأٌنو إف جاز أف يقاؿ إٌف بالمرضً عند المحققٌن

مخفٌفة ؛ ألٌف الٌضمير في الٌصمة يكحي بذلؾ، فإٌنو ال " اٌلذيف"ىيچٹٿٹٹچ

كاٌلذيف : "ضمير مفرد، كال يجكز أف يقاؿ " استكقد "يجكز في ىذه الحالة ألٌف الٌضمير في لفظ 
فراد الٌضمير لـ يسمع ممف يكٌثؽ بعربٌيتو "استكقد   4.؛ ألٌف شأف المحذكؼ كشأف الممفكظ،كا 

: مير استشيد بقكلو تعالىاعاة الضٌ مر ( ذيف الٌ ) كمف ذىب إلى تخفيؼ 

 }الرجز {: اعر كقكؿ الشٌ 5چٹٿٹٹچ
 

 دْ حَ ي أَ فِ  كْ ارِ بَ  تُ ى اَل يسَ عِ  بّ ا رَ يَ 

 دْ عَ قَ  نْ ال فيمَ م وَ يُ نْ مِ مٍ ائِ ي قَ فِ 

 6دْ سَ المَ  رافِ أطْ وا بِ امُ ذي قَ إال الّ 

                                                           

1/79،  افالكشّ :ينظر  1
 

 158-1/157،  المصون الدرّ :ينظر 2
1/210، البحر المحيط:ينظر  3 

 1/164،  روح المعاني: ينظر 4
 69، التوبة 5
 1/164، روح المعاني  كاأللكسي ،،  537،  سر صناعة اإلعرابابف جنٌي ، : ينظر  6
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 حيثفيك صحيح مف  ،جمعو ليس بمنزلة جمع غيره بالكاك كالنكف مخشرم مف أفٌ ا ما ذكره الزٌ كأمٌ 
 ،ر العاقؿمع المذكٌ و غير صحيح مف حيث المعنى إذ ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى الجٌ كلكنٌ ، المفظ

ا التـز ر عاقؿ، كلككنو مبنيٌ  عمى مذكٌ كالفاعميف مف ككنيا ال تقع إالٌ  ،ذيف يفعمكففبل فرؽ بيف الٌ 
بلمة في أحكالو منزلة جمع السٌ يا أنزلتو فإنٌ ، دة في المفظ عند العرب خبل ىذيؿطريقة كاح

 .كالجر بالياء  ،كالنصب ،الرفع بالكاك ،ة المختمفةاإلعرابيٌ 

اآلية عمى  هىذ مخشرم مف أفٌ رتأل ما ارتآه الزٌ ذم االٌ  فقد كصـ كبلـ أبي البقاء، ا ابف عادؿأمٌ 

 [الٌطكيؿ ] :كقكؿ الشاعر چٹٿٹٹچسبيؿ 

 1دِ الِ خَ  ا ُأم  يَ  ومِ لُّ القَ وُم كُ ُم القَ ىُ        ماُؤىُ مَ ٍج دِ مْ فَ بِ  تْ انَ ي حَ ذِ الّ  ن  ا ِ وَ 
 .ـ ىٍ بالكى "ذيف الٌ "خفيؼ مف ما ىي عمى التٌ فييا إنٌ  "ذمالٌ " كأفٌ  

: مير جمعا كما في قكلو تعالى كف منو لكجب مطابقة الضٌ و لك كاف مف باب ما حذفت النٌ قائبل إنٌ 

و ف أنٌ بمفظ اإلفراد تبيٌ چاستوقدچا قاؿ اهلل تعالى ،كلكف لمٌ "ـ دماؤى" ك  چٹٹٹچ

قع فيو مف صفة لمكصكؼ يفيـ و مف باب ما ك أك أنٌ ، ا مف باب كقكع المفرد مكقع الجمعإمٌ 
ذم استكقد أك الجمع لٌ كمثميـ كمثؿ الفريؽ ا: قدير حذؼ المكصكؼ لمداللة عميو ؛ كالتٌ  ،ثـٌ معالجٌ 
: مير مفردا في قكلو د عميو الضٌ فعا ،ةمرٌ ( ذم الٌ ) ، فيككف بذلؾ قد ركعي الكصؼذم استكقدالٌ 

مير عميو مجمكعا في المكصكؼ أخرل فعاد الضٌ ركعي ، ك (حكلو )ك  چاستوقدناراچ

 2" .األكلى " ذم اختاره ابف عادؿ كقاؿ عنو كىذا ىك الٌ  . چتركيمچ، ك چبنورىمچقكلو

 ابف عادؿو أميؿ إليو ىك رفض كبلـ الٌزمخشرم مف القكؿ بالٌتخفيؼ، كاعتماد صحة كبلـ ذم كالٌ 
أف يحمؿ الكبلـ عمى  مف جكاز الحمؿ عمى المعنى؛ألٌنو مف سنف العرب في كبلميا، فميس بدعان 

عمى ذلؾ، بيد أٌف األكلى باالختيار ما  المعنى دكف المفظ، فقد كردت اآليات كاألشعار شاىدةن 
ف ( ذم الٌ ) مف أفٌ  كذلؾ في أحد أقكالو، 3، كأبك حٌياف، كالٌزمخشرمٌ ، كاأللكسيٌ ه  ابف عادؿو اختار  كا 

                                                           
 71فحة سبؽ تخريجو في الصٌ  1
373-1/372،  المباب في عموم الكتاب :ينظر   2 

39، اف الكشّ  :ينظر  3 



64 
 

ذم مع الٌ مثميـ كمثؿ الجٌ  قدير كما ذكر سابقان كالتٌ  ،و نعت لما تحتو مف أفراد أنٌ كاف مفرد المفظ إالٌ 
 . استكقد ناران 
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ةالظرفي   عمى"  وُ فميصمْ "  قولو في ميرالض   نصب  

 

 1چھہ   ہ  ہ  ہ  ۀ چ: في قولو تعالى 

 : قاؿ ابن عادؿو 

كال يكوف "  وي فليصمٍ " ، ككذلك الهاء في رؼعلى الظ   منصوبه  هر الش  : "  مخشرمُّ قاؿ الز  " 
 .2"هر المقيم كالمسافر كالىما شاىداف للش   شهدت الجمعة ؛ ألف  :  بو ؛ كقولك مفعوالن 

ل لضمير تعد  الفعل ال ي ال يخفى ؛ ألف   نظره " رؼ على الظ   الهاء منصوبةه : " كفي قولو  
على  ع فيو، فينصب نصب المفعوؿ بو، كىو قد نص  ف يتوس   أى ال  إً  هم  ، الل  "في "    ب ال  رؼ إً الظ  

 3."رؼ يضا على الظ  نصب الهاء أى  ف  أى 

 كأ ؼ فاعبلن تصرّْ رؼ المي راد بو جعؿ الظَّ ، كالمي في كبلـ العرب ؼ ثابته رؼ المتصرّْ لظَّ ا فيع كسُّ التَّ 
 .ليو، كنحك ذلؾ ا إً مضافن  كأى  بو، مفعكالن 

يمةى المَّ  سرقتي : "  ، كتقكؿ عمى ىذا الحدّْ " ارً الدَّ  ىؿى ًة أى مى يٍ المَّ  ؽى ارً ا سى يى : " كذلؾ قكلؾ : " قاؿ سيبكيو 
لد لو ، ككي عميو يكماف يدى صً : ، كما قالكا عمى الفعؿ في سعة الكبلـ" يمة لمَّ ا" فتجرم " ار ىؿ الدَّ أى 
كقعكا الفعؿ عميو يـ أى نَّ ، غير أى يمة ، كصيد عميو في اليكميفي المَّ ف: ما ىك نَّ ، كالمعنى إً ان امى كف عى تُّ سً 

 چ: - كجؿَّ  عزَّ  –جرم مجرل ىذا في سعة الكبلـ كاالستخفاؼ  قكلو كمثؿ ما أي ، لسعة الكبلـ

 . 5"، لكف المكر فييما يار ال يمكرافكالنَّ  يؿ، فالمَّ  4چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ

                                                           

185،  البقرة  1 
 118،  الكشاف :ينظر   2
 3/283،  المباب في عموم الكتاب: ينظر  3

33، سبأ  4 
176-175،  الكتاب 5
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، في حيف يقصره كثيركف عمى ؼصرُّ ع عنده يرادؼ التَّ كسُّ التَّ  فَّ يجد أى اظر في كبلـ سيبكيو كالنَّ 
" ك " اليكـ "  فَّ عمى أى " سرت ميبلن " ك " سرت اليكـ : " ، كذلؾ نحك 1 بو رؼ مفعكالن جعؿ الظَّ 

 . ا بو مجازن   مفعكؿه "  ميبلن 

فتنصب نصب المفعكؿ  ، سع فيياف ييتَّ ركؼ يجكز أى ىذه الظُّ  فَّ كاعمـ أى : "  الفارسيُّ  بك عمي  قاؿ أى 
 . 2"بو 

ة عد معنى المفعكليَّ  بو ىك بي رؼ مفعكالن ع في نصب الظَّ كسُّ ذم حمميـ عمى حصر التَّ ما كاف الَّ كربَّ 
. ا  بو مجازن كنو مفعكالن سمُّ ؛ كلذلؾ يي  رؼ حقيقةن و ال يمكف كقكع الفعؿ عمى الظَّ رؼ ؛ ألنَّ عف الظَّ 

كمف جيةو ثانيةو فًإفَّ عبلمة اإًلعراب كاحدةه في المنصكب عمى الظَّرفيَّة أىك المفعكليَّة، فأىرادكا 
التَّنبيو عمى أىفَّ عبلمة النَّصب في الظَّرؼ ليست دليبلن مكًجبنا إلعرابو ظرفنا في كؿّْ مكضعو بؿ قد 

 .عكالن بو عمى سبيؿ المجاز يتكسَّع فيو فيعرب مف

 :  كجعؿ ابف مالؾو لمتَّكسُّع شركطنا، كافقوي عمييا أىكثر النَّحكٌييف، أىجمميا السُّيكطيُّ في نقاطو 

فنا، فما لـز الظَّرفيَّة ال يتكسَّع فيو ؛ ألفَّ التَّكسُّع ميناؼو لعدـ :  لياو  أ أف يككف الظَّرؼ ميتصرّْ
 .التَّصرُّؼ، ًإذ يمـز منو أىف ييسند ًإليو، كيضاؼ ًإليو 

أىف ال يككف العامؿ حرفنا، كال اسمنا جامدنا ؛ ألنَّيما يعمبلف في الظُّركؼ ال في المفعكؿ :  انيالث  
 .تكسّْع فيو ميشبَّوه بالمفعكؿ بو، فبل يعمبلف فيو بو، كالمي 

ـز لو ما ييشىبَّوي بو، كىك :  الثالث   أىف ال يككف العامؿ فعبلن ميتعدّْينا ًإلى ثبلثةو؛ ألفَّ االتّْساع في البلَّ
، كاالتّْساع في الميتعدّْم ًإلى كاحدو لو ما ييشىبَّوي بو، كىك الميتعدّْم ًإلى اثنيف،  الميتعدّْم ًإلى كاحدو

لميتعدّْم ًإلى ثبلثةو، فيجكز فييا، كأىمَّا ما يتعدَّل ًإلى كالميتعدّْم ًإلى اثنيف  لو ما ييشىبَّوي بو، كىك ا
 3.ثبلثةو، فميس لو ما ييشىبَّوي بو، ًإذ ليس لدينا فعؿه يتعدَّل ًإلى أىربعةو، فييمنع 

                                                           

2/417، ارتشاف الضرب ، كأبك حياف ، 2/185:  شرح التسييل ابف مالؾ ، :ينظر   1 
184، اإليضاح العضدي : ينظر   2 
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يجكز التَّكسُّع في العامؿ الميتعدّْم ًإلى ثبلثةو، كال مباالة بعدـ النَّظير، كلك كاف ممنكعنا لـ : كقيؿ 
نَّما جاز فيو لضربو مف المجاز، فكذا ىنا، كقد يجز في البلَّ  ، ًإذ لـ يعيد نصبو المفعكؿ، كاً  ـز

 .2، كنسبو أىبك حيَّاف ًإلى الجميكر 1نسب ابف خركؼو ىذا الرٍأم ًإلى سيبكيو

" ك "ًسٍرتي اليىكـى : "  كلمَّا جاز التَّكسُّع في الظَّرؼ بنصبو مفعكالن بو جاز ذلؾ في ضميره تقكؿ
 [الطَّكيؿ : ] ، قاؿ الشَّاعر 3" الميؿى مشٍيتيوي " ، ك"مشٍيتي ًميبلن " ، كى "ًسٍرتيوي اليكـى 

 4َنَواِفُمو–ِسوى الط ْعِن الن َيالِ  -قمياًل            ِيْدَناُه ُسَمْيَمًا َوَعاِمرًاَوَيوَمًا شَ 

حيف أىضمره ؛ ألىنَّو جعمو مفعكالن بو مجازنا، كلك جعمو ظرفنا عمى " في " فالشَّاىد فيو أىنَّو لـ يظير "
 . 5"شيدنا فيو: أىصمو لقاؿ 

 [الرّْجز : ] كقاؿ الشَّاعر 

 6َوَمْشَرٍب َأْشَرُبُو َوِشيُل        ال آِجِن الط عِم َوال َوِبيلِ 

ا أىفَّ الضَّمير في  بيوي " فالشَّاىد ىنا أىيضن مفعكؿه بو مجازنا، " مشرب " العائد عمى المكاف " أىشرى
 .أىشرب فيو : كليس ظرفنا ؛ ًإذ لك كاف ظرفنا لقاؿ 

كاعمـ أىفَّ ىذه الظُّركؼ يجكز أىف يتَّسع فييما، فتينصب نصب المفعكؿ : " قاؿ أىبك عمي  الفارسيُّ 
، قمت  معة، كا  : بو، فًإف كنيت عنو، كىك ظرؼه ف كنيت عنو، كقد اتَّسعت الَّذم سرت فيو يكـي الجي
 7" .الَّذم سرتو يكـي الجمعة : فيو، كنصبتو نصب المفعكؿ بو، قمت 

                                                           

2/186، شرح التسييل : ينظر   1 
2/420،  ارتشاف الضرب :ينظر   2 
 2/185،  شرح التسييلابف مالؾ ، ، ك  1/184، اإليضاح العضدي : ينظر  3
كأبك ،   2/110،   شرح المفصل، كابف يعيش ،   1/178،  الكتاب: ينظر . البيت لرجؿ مف بني عامر  4

،  ىمع اليوامعكالسيكطي ، ،    2/185،  ، شرح التسييل،كابف مالؾ  2/418، ارتشاف الضربحياف ، 
3/166 

  111-2/110،  شرح المفصلابف يعيش ،  5
 يايشرب كمشرب)  مختمفة بركاية العيني عند كىك ،2/418 ، الضرب ارتشاف ، الجبلح بف ألحيحة البيت 6

ًبيؿً  كىال الطَّعـً  آًجفً  ال     رسيؿ  4/1533 ، النحوية مقاصدال،( كى
1/184، اإليضاح العضدي  7

 



68 
 

ف لـ يتكسَّع فيو "في " فنخمص ممَّا سبؽ ًإلى أىفَّ ضمير الظَّرؼ ًإذا تكسَّع فيو لـ يتَّصؿ ًب  ، كاً 
 .اتَّصؿ بيا 

ا ذلؾ  حن فاستيغني عف " في " كف مظركفنا ًب فًإفَّ الظَّرؼ أىصمو أىف يك : "قاؿ ابفي مالؾو مكضّْ
لفظيا بمعناىا مع الظَّاىر، كلـز الرُّجكع ًإلى األىصؿ مع الميضمر؛ ألفَّ اإلضمار يردُّ الشَّيءى ًإلى 

قعدت : مف لديٍنو، بردّْ النُّكف، كلـز مف يقكؿ : أىف يقكؿ  " لدي زيدو  :"أىصمو، كلذلؾ لـز مف يقكؿ 
كال يستغنى مع الميضمر بمعناىا كما استغني مع . الحيف قعدت لو ، فيرٌد البلـ : حيننا، أىف يقكؿ 

، كقكلؾ "في " فعمى ىذا، يمـز مف أىضمر الظَّرؼ مقصكدنا بو معنى الظَّرفيَّة أىف يقرنو ب .الظَّاىر
ٍمتي اليكـى " في  ٍمتي فيو " : " صي نَّما عمـ أىنَّو لـ يقصد ال" صٍمتيوي  "، فمف قاؿ "اليكـى صي ظَّرفيَّة، كاً 

 1. قصد جعمو مفعكالن بو تكسعنا 

فمف  ": مخشرمُّ ، قاؿ الزَّ 2چھہ   ہ  ہ  ہ  ۀ چ: كمف ىذا الباب قكلو سبحانو 

 ير منصكبه ، كالشَّ فيو، كال يفطر ـٍ ير فميصي في الشَّ  ا غير مسافرو من قيا مي حاضرن : م ، أى اكاف شاىدن 
؛ " معة شيدت الجي : " ، كقكلؾ  بو، كال يككف مفعكالن " وي فميصمٍ " رؼ، ككذلؾ الياء في عمى الظَّ 

 .3"ير ما شاىداف لمشَّ سافر كبلىي قيـ كالمي المي  فَّ ألى 

كىذا الَّذم ذكره الزَّمخشرمُّ مف انتصاب الشَّير عمى الظَّرفيَّة ىك اختيار جميكر الميعربيف، 
مفعكالن بو لكجب الصَّكـ عمى الميقيـ كالميسافر؛ ألنَّيما " الشَّير " كالمعنى ينصره، ذلؾ أىنَّو لك كاف 
ا فًإف   فالمناسب أىف يككف مفعكلو محذكفنا،  "حضر "بمعنى " شيد " شاىداف لمشَّير، كأىيضن

 .4"فمف شيد منكـ المصر في الشَّير  : "كالتَّقدير 

مفعكالن بو ؛ ألفَّ الشَّيادة  نصب عمى الظَّرؼ، كال يككف"  الشَّير : " "  قاؿ مكيُّ بف أىبي طالبو 
 5"بمعنى الحضكر في المصر 
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فمف شيد منكـ المصر في : الشَّير منصكبه عمى الظَّرؼ ؛ ألىفَّ التَّقدير  : "كقاؿ ابفي األىنبارمُّ 
كـ فيو، فدؿَّ عمى أىنَّو ال بيدَّ مف ًإضمار  الشَّير ؛ ألفَّ الميسافر قد شيد الشَّير، كال يجب عميو الصَّ

 1".المصر " 

 :  فً يٍ قكل يرفي نصب الشَّ  عادؿو  كذكر ابفي 

ا  محذكفن " شيد  " ، كيككف مفعكؿه حضر: راد بشيد رؼ، كالمي ظَّ عمى ال و منصكبه نَّ أى :  لألو  ا
 .ير ك البمد في الشَّ فمف شيد منكـ المصر أى :  تقديره

ًذؼى الميضاؼي " الشَّير "  أىفَّ :  انيالث   ،فىحي منصكبه عمى المفعكؿ بو، كىك عمى حذؼ مضاؼو
أىـ كقكؿ "  دخكؿ الشَّير" كأيقيـ المضاؼ ًإليو مقامو، كاختمؼ في تقدير ذلؾ الميضاؼ أىىك 

 . 2ىبلؿ الشَّير " بعضيـ 

 : فً مريٍ بك البقاء ىذا الكجو بأى أى  كقد ردَّ 

شاىدت : "قاؿما يي نَّ ،كا ً "ير حضرت ىبلؿ الشَّ " : قاؿ كال يي " حضر " بمعنى " شيد " ف أى :  حدىماأَ 
 " .اليبلؿ 

 3.مر كذلؾ كليس األى  ،مف شيد اليبلؿ كـ كؿُّ و بذلؾ يمـز الصَّ نَّ أى :  انيوالث  

راد المي  فَّ إً ف نقكؿ و يمكننا أى ؿ بأنَّ كَّ عمى األى  ابي البقاء، كقاؿ رادن لـ يقبؿ ردكد أى  ابف عادؿو  فَّ  أى الَّ إً 
 .يكد الحضكر مف الشُّ 

فيف، فإف كـ عمى عمكـ المكمٌ الصَّ  بعمى كجك  نعـ، اآلية تدؿُّ  :ف قاؿبأى اني ا عمى الثَّ جاب رادن كأى 
،  4.، فيبقى الباقي عمى العمكـ خرج بعضيـ بدليؿ كىذا ممَّا يدؿُّ عمى أىفَّ الميختار عند ابف عادؿو
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دخكؿ : " نصب الشَّير عمى نيَّة حذؼ الميضاؼ كالتَّقدير : ىك  1ككافقو في ذلؾ السَّميف الحمبيُّ 
 . 2"دخكؿ الشَّير : " فالصَّحيح أىفَّ تقديره :" لقكلو " الشَّير 

عمى  منصكبةه " وي فميصمٍ " الياء في  فَّ إً : " قكلو  في مخشري  عمى الز   اعترض ابن عادلٍ كقد 
" في " الفعؿ ال يتعدَّل لضمير الظَّرؼ ًإالَّ ب  فَّ كف مف أى حكيُّ ره النَّ لما قرَّ  الؼه خكىك م" رؼ الظَّ 

ذم ا ىك الَّ ة مجازن ع فيو بنصبو عمى المفعكليَّ رؼ المتكسّْ ضمير الظَّ  ك 3.المَّيَـّ ًإالَّ أىف يتكسَّع فيو 
؛ ألىفَّ اإًلضمار يردُّ "في " يتَّصؿ بالفعؿ، أىمَّا الضَّمير المدلكؿ بو عمى الظَّرؼ، فيجب جرَّه ب

مير في الشي ، كىذا ما "فميصـ فيو : " أىف ييقاؿ  ظرفنا لكجب "فميصٍموي " ء ًإلى أىصمو لك كاف الضَّ
؛ ألنَّو نصب نصب المفعكؿ بو، كلـ يردُّه ًإلى الظَّرؼ " فميصٍموي : " " ذكره ابفي األىنبارمّْ لمَّا قاؿ 

 4"  .اليـك صمت فيو : " الَّذم يجب ًإبرازه في مكضع ضميره نحك 

ضمير الشَّير، كىي مفعكؿه بو عمى السّْعة، كليست " فميصمو " كالياء في : " كقاؿ أىبك البقاء 
 5."؛ ألىفَّ الضَّمير ال يككف ظرفنا بنفسو " في " ظرفنا، ًإذ لك كانت ظرفنا ؛ لكانت معيا 

 ىك مانَّ إً  ،ميرالضَّ  ىذا عرابإً  في مخشرمُّ الزَّ  ذكره ما فَّ أى  أظفُّ  أىنَّني بيد رٍأيو، عادؿو  ابف أيكافؽك 
الَّ  ،ماـاإلً  عمى طرأ سيكه   حيث ؛ؿفصٌ المي  كتابو في حاةالنُّ  جميكر ىبمذ ذىابو نيفسّْر كيؼ كاً 
 ،بو المفعكؿ مجرل فيجرم ،ساعااتّْ "  في"  معنى فيو ريقدّْ  فأى  عف رؼبالظَّ  يذىب كقد: "  يقكؿ
 6. فيو سرت:  لقمت ساعاالتّْ  كلكال ،".... الجمعة يكـي  سرتو ذمالَّ : "  فيقاؿ
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 عرابذا خفي اإلً كخبرىا إً " ما زاؿ"سم اً 

 

 1چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ: في قولو تعالى 

 : بن عادؿ قاؿ اً 

الخبر ىذا ىو " دعواىم " ك " تلك " " زالت " اسم چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ: قولو "
عراب مع ذا خفي اإلً و إً ن  بأى  كىو مردكده  .2يجوز العكس :  مخشرمُّ كقد قاؿ الز  . واب الص  

، ار خبرن كالمتأخِّ ، اسمن ـ اً تقدِّ ا، كجب جعل المي ك خبرن ا أى سمن منهما اً  غ لكوف كل  وِّ استوائهما في المس
 3"كىو من باب ضرب موسى عيسى

 

، فقمَّما تجد بحثنا مف المباحث  تعدُّ  قضايا الرُّتبة مف أىكثر القضايا ًانتشارنا في الدَّرس النَّحكمّْ
 .النَّحكية يخمك مف أىحكاـ التَّقديـ، كالتٍَّأخير الكاجب أىك الجائز 

 باب – الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى– المباحث تمؾ كمف  أىفَّ  النُّحاة عميو اتَّفؽ فممَّا الُمبتدأ
.  قائـه  زيده :  نحك نكرةن، يككف أىف الخبر في األىصؿ أىفَّ  كما معرفةن، يككف أىف المبتدأ في األىصؿ

 كأىخكؾ أىخكؾ، كزيده  زيده، كالقائـ القائـ، زيده  نحك معرفتيف مجيئيما االختبلؼ عميو الَّذم أىفَّ  ًإالَّ 
 . زيده 

و يجب الحكـ نَّ لى أى إً  ، فذىبت طائفةه يما الخبريٌ كأى  يما المبتدأ،يٌ حاة في المعرفتيف أى كاختمؼ النُّ 
ىك " اهلل: " ظ الجبللة لف" نا اهلل ربُّ " ، ففي قكلؾ ذا  كانا معرفتيفـ مف االسميف إً دّْ ة المقبابتدائيَّ 
كما  ،ـ كاف مبتدأ؛ ما تقدَّ   ك القائـ زيده القائـ أى  زيده : كفي قكلؾ  . ىك الخبر " نا ربُّ " ، ك المبتدأ
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، كقالت اا مطمقن كخبرن ، منيما مبتدأ ر كبٌل ف نقدّْ خرل بؿ يجكز أى أي  كقالت طائفةه .ا رن عرب خبأي ر تأخَّ 
 1.ـ ف تقدَّ كا ً  خبره  شتؽُّ المي :  ثالثةه  طائفةه 

مو في الزَّمخشرمَّ  أىفَّ  لمغرابة المثير كاألىمر  تامَّةن، مناقضةن  الكشَّاؼ في ذكره ما يناقض مفصَّ
 نبيُّنا، كمحمده  ًإلينا، كاهلل المنطمؽ، زيده :  كقكلؾ معنا معرفتيف كالخبر المبتدأ يقع كقد: " فيقكؿ
 }الرّْجز {: العجميُّ  النَّجـ أىبي كقكؿ أىنت، أىنت:  قكلو كمنو

 2يرِ دْ صَ  نُّ جِ ا يُ مّ ي مِ رّ دَ  أَنا َأُبو الن ْجِم َوِشْعِري ِشْعِري                للِ 

 . 3"كال يجكز تقديـ الخبر، بؿ أىٌييما قدَّمت فيك المبتدأ 
كىذه األىمثمة الَّتي رصدىا الزَّمخشرمُّ جاء بيا شاىدنا عمى أىنَّو ًإذا كاف الخبر معرفةن كالمبتدأ لـ 
رنا يجز تقديـ الخبر؛ ألنَّو ممَّا ييسبّْب ًإشكاالن كالتباسنا ًإذ كٌؿ كاحدو منيما يصحُّ ككنو خبرنا، كمخب

 .عنو، فأىيُّيما قدَّمت كاف ىك المبتدأ

  ڃ  ڄ چ: معمقنا عمى آيةو    : كلكف يبقى السؤاؿ، كيؼ يستقيـ ىذا مع قكلو في الكشَّاؼ 

 ؟ 4"مرفكعه أىك منصكبه ًاسمنا أىك خبرنا ككذلؾ دعكاىـ" تمؾ :" " إف چ  ڃ    ڃ

كيبدك أىف العمَّة عند مف جكَّز الكجييف ىي أىفَّ المبتدأ، كالخبر يصدؽ كؿُّ منيما عمى صاحبو ًإذا 
أىخكؾ " ىك "  زيده " فالخبر ىك المبتدأ في المعنى ؛ ألىفَّ " زيده أىخكؾ " كاف الخبر مفردنا، فًإذا قيؿ 

، فممَّا كاف كؿُّ كاحدو منيما ىك اآلخر استجيز تقديـ األىكَّؿ مبتدأ أىك خبرنا " زيده " ىك " أىخكؾ " ك " 
 .ككذلؾ الثَّاني 

  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ: ية خير الخبر في ىذه اآلتأٍ  –ريف كثعند األى  –كجب ذم أى كالَّ 

، كفي ة لبلبتداء مف جيةو بلحيَّ خبر في الصَّ ىك تساكم المبتدأ كال5چ    چ  چ  چ

 . منيما مرفكعه  كاحدو  كؿَّ  فَّ ؛ ألى خرلأي  عراب مف جيةو اإلً عبلمة 

                                                           

2/33،  ىمع اليوامع ، كالسيكطي ،  2/113، مغني المبيب ابف ىشاـ ، : ينظر   1 
1/229 ، المفصل شرح ، يعيش كابف ، 198 ، الديوان:  ينظر   2 
25،  المفصل:ينظر   3 

820،  الكشاف 4 
 15،  األنبياء5
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الخبر  فَّ خكاتيا ؛ ألى حدل أى ك إً أى " كاف " ذا دخؿ عمييما خيره إً كلذلؾ يجكز تقديـ الخبر كتأٍ  
: " ، كنحك"كاف صديقىؾ محمده " ك" ؾ صديقى  كاف محمده : بس، نحكا فيزكؿ المٌ يككف منصكبن  ذو عندئ

 ." ا زيده ككاف قائمن ا ، قائمن  اف زيده ك

ا ا مجٌكزن مرن ، كخبره أى اسخسـ النَّ عراب في اً ة اإلً اختبلؼ عبلم: عني ة ؛ أى ذا كانت القرينة لفظيَّ فإً 
ك عذر، أى ك التَّ عراب بسبب البناء، أى لتقديـ الخبر عمى االسـ، فما الحكـ عند عدـ ظيكر عبلمة اإلً 

 لى الياء ؟ضافة إً اإلً 

في قكلو  مخشرمُّ جاز الزَّ ، فقد أى مخشرمّْ مع الزَّ  نزاع ابف عادؿو  محؿُّ  ة خبلؼ ىكملة ثفي المسأى 
" ك : " ، فقاؿ اخبرن " ك أى "  زالت" ا ؿ سمن شارة اً سـ اإلً ف يككف اً أى ( فما زالت تمؾ دعكاىـ : ) تعالى 
 .1" دعكاىـ " ا، ككذلؾ ك خبرن ا أى سمن ا ك منصكبه أى  مرفكعه " تمؾ 

غ كَّ عراب مع استكائيما في المسذا خفي اإلً و إً نَّ بأى  كىك مردكده ": فقاؿ  كاعترض عميو ابف عادؿو 
، كىك مف باب ضرب اا كالمتأخر خبرن سمن ـ اً عؿ المتقدّْ ، كجب جاك خبرن ا أى سمن منيما اً  لككف كؿ  

 2" .مكسى عيسى

خبر في فابف عادؿو الحنبميّْ يكجب تٍأخير الخبر عند خفاء عبلمة اإًلعراب، كتساكم االسـ، كال
تو، كحكمو ىذا بتقديـ الفاعؿ كجكبنا عمى المفعكؿ ًإذا  د حيجَّ الصبلحيَّة لبلسميَّة، كالخبريَّة، كيعضّْ
" لـ تظير عمييما عبلمة اإًلعراب، كليس ثمة قرينةو لفظيَّةو، أىك معنكيَّةو تفرّْؽ بينيما، كذلؾ نحك 

، كالمؤخَّر مفعكؿه؛ عمى أىصؿ ، فقد أىجمع النَّحكيُّكف عمى أىفَّ "ضرب مكسى عيسى  المقدَّـ فاعؿه
ر فاعبلن ؛ لئىبلَّ يمتبس عمى السَّامع معنى الكبلـ، كلـ يخالؼ في  ترتيبيما، كمنعكا  جعؿ المؤخَّ

، كذكر أىنَّو ال  3ىذا الحكـ ًإالَّ ابفي الحاجّْ  ر فاعبلن ، فأىجاز ككف المؤخَّ في نقده عمى ابف عصفكرو
، كال يمنع أىف يتكمَّـ بو لغةن، كيترؾ : ـ يبعد أىٍف يقصد المتكمّْ  ضرب أىحدىما اآلخر مف غير تعييفو

 4. البياف ًإلى كقت الحاجة 

                                                           

820، الكشاف  1 
13/458، اللباب في علوم الكتاب 2 

ىك أحمد بف محمد بف أحمد األزدم اإلشبيمي ، لو إمبلء عمى كتاب سيبكيو ، كمختصر خصائص ابف جني ،  3
   359/ 1، بغية الوعاة السيكطي ،: ينظر . ق  647كحكاشي عمى سر الصناعة ، تكفي 

413-1/412، التصريح عمى التوضيح : ، كاألزىرم  595-2/594،توضيح المقاصد المرادم ، :ينظر   4 
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اج، قد نقؿ أىنَّو ال خبلؼ في أىنَّو يجكز في نحك  فما : " كاستدؿَّ ابف الحاجّْ عمى ذلؾ بأىفَّ الٌزجَّ
الخبر، كيجكز عكس ذلؾ، كأىفَّ " اىـ دعك " ك  "زاؿ " ًاسـ " تمؾ " أىف تككف، " زالت تمؾ دعكاىـ 

 1.العرب تجيز تصغير عمرك، كعمر عمى عمير، كأىف اإلجماؿ مف مقاصد العقبلء 
اج  ، فقد قاؿ الزَّجَّ اج صحيحه أىم ما زالت " فما زالت تمؾ دعكاىـ : " كقكلو : " كما ذكره عف الزَّجَّ

يجكز أىف تككف تمؾ في محؿّْ رفع .دعكاىـ  2چ  ڄ        ڄ  ڦ  ڦ  چ: الكممة الَّتي ىي قكليـ 

االسـ في " دعكاىـ "، كجائزه أىف يككف " زالت " في محؿّْ نصب خبر " دعكاىـ " ك " زالت " ًاسـ 
، ك   .3في محؿّْ نصب عمى الخبر، ال اختبلؼ بيف النَّحكٌييف في الكجييف " تمؾ " محؿّْ رفعو

كرٌد رٍأيو قائبلن ًإفَّ ذلؾ ممَّا ييعظّْـ الضَّرر، كييذكي الخطر، ألنَّؾ ًإالَّ أىفَّ األىشمكنٌي غٌمط ابف الحاٌج 
 4.قد تقضي بفاعميَّة المفعكؿ، كمفعكليَّة الفاعؿ 

دعكاىـ  خبرنا، كفي مكضع " في مكضع رفعو ًإف جعمت " تمؾ " ك : " كقاؿ أىبك جعفر النَّحَّاس 
 .5" االسـ " دعكاىـ " نصبو ًإف جعمت 

  ڌ  ڌ  ڍ        ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ        چ  چ چ: كقد أىجاز الفرَّاء مثؿ ذلؾ في قكلو تعالى 

ن  أَ ال  إِ : ) قكلو " كاف " ، كمرفكع "كاف " الدَّعكل في مكضع نصبو ؿ : "، قاؿ 6چ    ڎ           ڎ

ًإذا كاف معيا فعؿه " أىف " أف تككف : ، فأىٍف في مكضع رفع، كىك الكجو في أىكثر القرآف ( ن قالواأَ 

  ڈ  ڈ  چ، 8چ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: ، مثؿ قكلو 7أىف تيجعؿ مرفكعةن كالفعؿ منصكبنا 

                                                           

1/176،شرح األشموني األشمكني ، :ينظر  1 
14،  األنبياء  2 
عرابو : ينظر   3/386، معاني القران وا  3 
 1/176، شرح األشمونياألشمكني ، : ينظر  4
3/66،  إعراب القرآن  5 
5،  األعراف  6 
االسـ الكاقع بعد كاف: يقصد   7 

17،  الحشر 8 
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في مكضع نصبو لكاف " أىف " ، كلك جعمت الدَّعكل مرفكعةن ك 1چ ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ

 . 2"صكابنا

اج  . 4، كمكٌي بف أىبي طالبو 3ككافقو في ىذا الكبلـ ؛ الزَّجَّ

اج عمى جكاز التَّقديـ، كالتَّأخير في االسـ كالخبر ًإذا كانت عبلمة  فيذا اإًلجماع الَّذم حكاه الزَّجَّ
اإًلعراب، ال تظير عمييما، كأىقكاؿ المعربيف الَّتي أىشرت ًإلييا تعاضد، كتنصر قكؿ الزَّمخشرمّْ 

مرفكعه أىك " تمؾ :" " ًإف " ـ كما زالت تمؾ دعكاى"  في تعميقو عمى آية: في المسأىلة الَّذم قاؿ 
ا أىك خبرنا ككذلؾ دعكاىـ  . 5"منصكبه اسمن

 چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ: ، كبيف نحك "ضرب مكسى عيسى : " كأىمَّا المساكاة بيف نحك 

في كجكب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو، كاالسـ عمى الخبر، فقد رفضيا بعض النحكٌييف، كىك 
الصَّحيح، فرأكا أىف ثمَّة فرقنا بيف التباس الفاعؿ بالمفعكؿ بو، كبيف التباس االسـ بالخبر؛ ألىفَّ 

مفعكؿ كمبايفه لو، الفاعؿ كالمفعكؿ أىشدُّ تباعدنا في المعنى مف االسـ كالخبر، فالفاعؿ مغايره لم
مضركبنا، كال " عيسى " ضاربنا، ك " مكسى " كجب أىف يككف " ضرب مكسى عيسى : " فًإذا ًقٍيؿ 

يجكز لممتكمّْـ أىف يقصد عكس ىذا المعنى؛ ألىفَّ ذلؾ يترتَّب عميو جعؿ الضَّارب مضركبنا، 
 .كالمضركب ضاربنا لدل السَّامع، كىذا ًإخبلؿه بالمعنى كبيره 

فالقادـ " زيده قادـه : " االسـ كالخبر فأىصميما المبتدأ كالخبر، كالمبتدأ عيف الخبر، فًإذا قمت أىمَّا 
ىك زيده، كزيده ىك القادـ، فمك التبس أىحدىما باآلخر لـ يؤدّْ ذلؾ إلى ًإخبلؿو بالمعنى كبيرو كما 

 6.يؤدم ًإليو التباس الفاعؿ بالمفعكؿ 
تٍأخير الخبر عف االسـ ًإذا تساكيا في التَّعريؼ أىك التَّنكير ، كمع ىذا فقد التـز بعض النحكٌييف 

 .كخفيت عبلمة اإًلعراب كاآلية 

                                                           

25،  لجاثيةا  1 
 1/372،  معاني القرآن2
عرابوآر قمعاني ال :ينظر   2/319،  ن وا  3 
1/282،  المشكل :ينظر   4 

3/96،  الكشاف 5 
2/56، حاشية الصبان  :ينظر   6 
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، كمف أىسباب  كذكر ابفي مالؾو أنَّو يجكز تقديـ األىخبار المذككرة ًإف لـ يعرض مانعه كال مكجبه
االسـ ًإالَّ بالتقديـ  فمثؿ ىذا ال يتميَّز فيو" كاف فتاؾه مكالؾ : " عركض المانع خكؼ الٌمبس نحك 

 1".صار عدكّْم صديقي: " كال الخبر ًإالَّ بالتٍأخير، فالتـز ككاف غيره ممنكعنا، ككذا نحك 

ريف  . 2كعمى ىذا الرٍأم جرل جميكر المتأىخّْ

كال ريب في أىفَّ مانًعي تقديـ الخبر عمى االسـ في ىذه الصكرة ًإنَّما منعكا ذلؾ خكؼ االلتباس، 
بناءن منيـ عمى أىفَّ الخبر ىك المجيكؿ لدل السَّامع، كأىفَّ الخبر حكـه عمى المبتدأ، أىك االسـ 

َـّ  مف الخطاب  قائدةالفيجب أىف يككف المعركؼ محككمنا عميو، كالمجيكؿ محككمنا بو، حتَّى تت
 .الخبر " مكالؾ " االسـ ك " فتاؾه " أىف يككف " كاف فتاؾه مكالؾ : " فأىكجبكا في نحك 

جو قكلو ا فيتَّ ك خبرن أى ، ارن ا مؤخَّ سمن اً " مكالؾ " ا، كمن ا مقدَّ ك خبرن أى ، اسمن اً " فتاؾ" ف يككف أى ز جاكمف أى 
منيما عمى اآلخر كما سبؽ  كاحدو  يصدؽ كؿُّ ؛ كلذلؾ الخبر ىك المبتدأ في المعنى فَّ ر أى عمى تقدي

 .بيانو 

ة لتأخير الخبر في ىذه المسأى  فَّ  أى الَّ ، إً كالفصاحة بمكاف ،ةحَّ مف الصّْ  سمكبيفاألي كبل  فَّ راه أى ذم أى كالَّ 
 .ز جكُّ سامح كالتَّ ما اعتمد عمى التَّ نَّ قديـ إً ز التَّ اجمف أى  فَّ ا ؛ ألى حكامن كثر إً كأى  ،قكلأى 

 

  

                                                           

1/365 ،شرح التسييل: ينظر   1
 

1/176، شرح األشموني ، كاألشمكني ،  6/279، البحر المحيط أبك حياف ،  :ينظر    2
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 الموصوؿ كبقاء صلتوحذؼ 

 

 1چ       ائ  ائ  ى  ى    ې  ې  ې چ:قولو تعالى  من

 :  ؿو عاد ابن قاؿ

 :بالبعد ، كفي انتصابو كجهاف ، كىو مختص   ىذا ظرؼ مكافو " ثم  : " قولو " 
ذا صدرت كإً : القىٍصد  ف  ؛ ألى  كمفعوؿ الرؤية غير مذكورو  ، رؼعلى الظ   و منصوبه ن  أى : ظهرىما أى 

 " .ذا إً " اني جواب ؿ الث  " رأيت " ، ؼ رأيت كيت ككيت ،في ذلك المكاف رؤيةه منك 
،  " ما " ضمار ، كصلح إً م  ذا رأيت ما ثى كإً : ، كالمعنى "رأيت " بو ؿ  مفعولةه " ثىم  : " اء كقاؿ الفر  
 .3"ما بينكم : يريد  2چ  يب  ىب  مب چكما قاؿ 

 . 4"ما " ضمار ال يجوز إً : اج ج  قاؿ الز  
" ثم  " ، كقامت "ما " فت ذحك ، مفعوؿ" ما " ، ؼ ما ثمى : تقديره " كإذىا رىأٍيتى : " اء كقاؿ الفر  

 5" . ما " مقاـ 

ؿ  صلةه " ثم  "  ف  ؛ ألى  خطأى ما ثم  ، فقد أى : معناه : كمن قاؿ ": سحاؽ بي إً ألى  اتابعن  مخشرمُّ كقاؿ الز  
زكف مثل الكوفيين يجوِّ  ف  ؛ ألى  كفي ىذا نظره ، كترؾ الصِّلة 6".الموصوؿ  سقاطإً كال يجوز " ما " 

 .7ىذا"

 
 

                                                           

20،  اإلنسان 1 
94،  ألنعاما  2 

3/218، معاني القرآن  3 
عرابو : ينظر   5/261، معاني القرآن وا  4 

3/216، معاني القرآن  5 
1457،  الكشاف : ينظر   6 

40-20/39،  المباب في عموم الكتاب 7
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مة ًإلى المكصكؿ، تككف ًاسمنا مفردنا، ففي  مف المعمـك أىفَّ المكصكؿ، كصمتو، كالعائد مف الصّْ
، فالعبلقة بيف االسـ المكصكؿ، كصمتو عبلقةه "زيده "كما بعدىا كقكلؾ" مىف" "جاءني مىٍف قاـ" قكلؾ 

ُـّ معناه، كال يتَّضح حتَّى يكصؿ بكبلـو بعده،  كثيقةه ؛ ألىفَّ االسـ المكصكؿ اسـه ناقصه ال يت
فيصير مع ذلؾ الكبلـ ًاسمنا تامَّا، فيك بمنزلة حرؼو مف الكممة بحيث ال يفيـ معناه ًإال بضْـّ ما 

بلن ًإلى ما بعده، فأىشبو الحرؼ في بعده ًإليو، كلذلؾ كاف المكص كؿ مبنيَّا؛ ألنَّو مفتقره افتقارنا متأىصّْ
 1.ذلؾ فبني  

كألىجؿ ىذا التَّبلـز المعنكمّْ كالمفظيّْ بيف المكصكؿ كصمتو كاف األىصؿ ذكرىما معنا، كتمسَّؾ 
بقاء صمتو   .بعضي النَّحكٌييف بيذا األىصؿ لمسَّبب المشار ًإليو آنفنا، فمنعكا حذؼ المكصكؿ كاً 

أىجازكا حذؼ كنظر آخركف ًإلى ما تجيزه العربيَّة في مكاضعى كثيرةو مف االتّْساع بالحذؼ، ف
، لضعؼ " أفٍ " كقد اتَّفقكا عمى عدـ جكاز حذؼ المكصكؿ الحرفيّْ غير .المكصكؿ دكف صمتو

، كاتَّفقكا كذلؾ عمى عدـ جكاز حذؼ المكصكؿ االسميّْ  "  الحرؼ عف أىف يؤثّْر، كىك محذكؼه
 2" .أىؿ

أىمَّا الميجيزكف فيـ كأىما ًإف كاف المكصكؿ اسميَّا، فالمانعكف ىـ البصريُّكف غير األىخفش، ك 
 3. الككفيُّكف، كابف مالؾ، كاألىخفش

 .كقد استدؿ الككفيُّكف عمى مذىبيـ ىذا بالقرآف الكريـ، كبفصيح كبلـ العرب نثره، كشعره

ًإذا رأىيت  :ييقاؿ: "  4چ     ائ  ائ  ى  ى    ې  ې  ې چ:فقاؿ الفرَّاء في كبلمو عمى قكلو تعالى 

َـّ رأيت نعيما، كصمح ًإضمار  ما : ، كالمعنى 5چ  يب  ىب  مب چ: كما قيؿ " ما " رأىيت ما ث

                                                           

3/271، شرح المفصل ، كابف يعيش ،  1/149، اليامش ، أوضح المسالك ابف ىشاـ ، :ينظر   1 
، كأبك حياف  1/149، اليامش ،  أوضح المسالك،كابف ىشاـ ،  1/305،  ىمع اليوامع: السيكطي : ينظر  2
 2/154، ارتشاف الضرب: 
،  1/306، ىمع اليوامع: السيكطي : ينظر   3 

20،  االنسان 4 
94، األنعام   5 
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َـّ، يريد : ما بينكـ، كاهلل أعمـ، كيقاؿ  ًإذا نظرت ثـ ، ًإذا رميت ببصرؾ ىناؾ رأيت : ًإذا رأيت ث
 .1"نعيما

 :فالفرَّاء يجيز كجيىٍيف في تكجيو ىذه اآلية 

 .المكصكلة المحذكفة " ما " ىك " رأيت " أفَّ مفعكؿ :  ليماو  أَ 

نَّما المعنى " رأيت " أىنَّو ال مفعكؿ ؿ :  وثانييما ذا نظرت ىناؾ، فالمفعكؿ غير مقصكدو : ، كاً   .كاً 

ا في تفسير قكلو تعالى  " بينكـ : " ،  2قرأى حمزة، كمجاىد : " چ  يب  ىب  مب چ: كقاؿ أىيضن

ٍصميكيـ، كفي قراءة عبداهلل : يريد  كى
 . 4"، كىك كجو الكبلـچ  يب  ىب  مب چ: 3

    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ: كمف شكاىدىـ عمى حذؼ المكصكؿ أىيضا قكلو تعالى 

"  أينزؿ ًإليكـ" آمنا بالَّذم أينزؿ ًإلينا كبالَّذم أينزؿ ًإليكـ، كال يجكز أىف يككف : ، أم 5چ  ٿ

المعنى يٍأبى ذلؾ، فالمينىزَّؿ ًإلينا، ليس ىك المنزَّؿ ألىفَّ " بالَّذم أينزؿ ًإلينا " معطكفنا بالكاك عمى 
ًإلييـ، كلك عطؼ عمى ما قبمو القتضى ذلؾ أىف المنزَّؿ شيءه كاحده عمى الفريقىٍيف، فبل بدَّ ًإذنا مف 

 6.تقدير مكصكؿو محذكؼو 

                                                           

3/218،  معاني القرآن 1 
:  ابف مجاىد :ينظر .ابف كثير ، أبك عمرك ، كابف عامر ، كعاصـ في ركاية أبي بكر  :كقرأ بالرفع أيضا  2

الحجة في القراءات : ابف خالكيو ك ،  2/260،  النشر في القراءات العشر: ابف الجزرم ك ،  263، السبعة 
 145، السبع 

44، تصر في شواذ القرآن مخابف خالكيو ، : ينظر   3 
1/345، معاني القرآن  4

 

46، العنكبوت  5 
،  1/306، ىمع اليوامع: السيكطي :ينظر   6 
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ليككف " ذم الَّ "  كذكر ابف مالؾ في تعميقو عمى ىذه اآلية أىنَّو ال بيدَّ مف تقدير مكصكؿو محذكؼو 

  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ: مثؿ قكلو تعالى 

 2. 1چژژ  ڈ  ڈ  ڎ

كالَّذيف يركف حذؼ المكصكؿ يقكلكف بأىفَّ المكصكؿ االسمٌي كالمضاؼ، كصمتو كالمضاؼ ًإليو، 
 3.كحذؼ المضاؼ جائزه في كبلـ العرب  فييقاس عميو ما يشبيو 

 [ الطكيؿ :] الشّْعر منيا قكؿ الشَّاعر كاستشيدكا مف كبلـ العرب بأىبياتو مف

 4َبيَن األْنِف والعيِن َساِلمُ  الٍم وأديُرُىْم        وِجمَدةُ ُيديروَنِني َعْن سَ 

 .نؼ كالعيفما بيف األى  كجمدةه : تقديره 

 [الكافر : ]  -رضي اهلل عنو  –كقكؿ حسَّاف بف ثابت 

 5َوَيْمَدُحُو َوَيْنُصرُه سواءُ ِمْنُكم         وَل الّموِ سُ ُجو رَ يْ َمْن يَ فَ 

 . .كمف يمدحو : أم 

 [الطكيؿ : ]  كاستشيدكا كذلؾ بقكؿ عبداهلل بف ركاحة

 6فوالِل ما ِنْمُتم َوال ِنيَل ِمنُكم     ِبُمْعَتِدٍل َوْفٍق َوال ُمَتَقارِب 

 .فكاهلل ما الَّذم نمتـ : أم 

                                                           

136،  النساء 1 
 1/257،  شرح التسييلابف مالؾ ، : ينظر  2
1/256، شرح التسييل  ابف مالؾ ،: ينظر   3 
أمالي  أبك عمي القالي ،: ينظر . البيت ألبي األسكد ، كقيؿ لعبد اهلل بف عمر ، كقيؿ لعبداهلل بف معاكية  4

 8/297،  المباب،كابف عادؿ ، 3/128،  الدر المصون،كالسميف الحمبي ،  1/15،  القالي
،  ارتشاف الضرب،  ، كأبك حياف 1/306:  ىمع اليوامعالسيكطي ، : ، كينظر  20:  ديوان حسان بن ثابت5
 . 2/280،  المغني،، كابف ىشاـ  2/152، 
،  ىمع اليوامع ، كالسيكطي ، 1/256،  شرح التسييل ابف مالؾ ، : ينظر . لـ أعثر عميو في الديكاف 6

1/306 



81 
 

 [الخفيؼ : ] كبقكؿ الشاعر 

 1احتياٌط وَعزٌم     َوَىواُه َأَطاَع َيْسَتويانِ ما الذي َدْأُبو 

 .كالَّذم ىكاه أىطاع : أم 

ـى : " كاختمفكا في مثؿ قكؿ العرب  ًمنَّا أىقىا : فالبصريُّكف يقدّْركف مكصكفنا محذكفنا تقديره " ًمنا ظىعىفى كى
الَّذم، : الن محذكفنا تقديره كالككفيُّكف يقدّْركف مكصك  " أم منَّا فريؽه ظعف كمنَّا فريؽه أىقاـ "فريؽه ؛ 

ـى : "أىك مف؛ أم  ٍف أىقا  2" .منَّا مىٍف ظعف كمنَّا مى

 اؿً ي حى فً  وي تي يٍ أى ى رى تَّ حى  اتى ـ مى يي نٍ ا مً مى : " كسمعنا بعض العرب المكثكؽ بيـ يقكؿ : " قاؿ سيبكيو 

   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ" ، كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى جٌده اتى مى  ده احً كى  ـٍ يي نٍ ا مً مى : نما يريد ، كا ً "اذى كى 

 4".3چہہ  ہ   ہ  ۀ

ٍيف، مف حيث القكَّة كالضَّعؼ منتصرنا لمَّا قاؿ البصريُّكف  ا الفرؽ بيف التَّقديرى حن قاؿ ابف ىشاـو مكضّْ
كما قدَّرناه أىقيس؛ ألىفَّ اتّْصاؿ المكصكؿ بصمتو أشدُّ مف اتّْصاؿ المكصكؼ بصفتو، " 

 5".لتبلزميما

نكرةن " مىف " عمى ىذا السَّبيؿ مف التٍَّأكيؿ، فجعؿ  -رضي اهلل عنو –كحمؿ المبرَّد بيت حسَّاف 
 : مكصكفةن ال معرفةن مكصكلةن فقاؿ 

 [الكافر : ] -رضي اهلل عنو  –حسَّاف بيت  كقالكا في

 ِمْنُكم        َوَيْمَدُحُو َوَيْنُصرُه سواءُ  وَل الّموِ سُ ُجو رَ يْ َمْن يَ فَ 

                                                           
 2/281،  مغني المبيب  ، كابف ىشاـ ، 1/257: شرح التسييل ابف مالؾ ، : ينظر .البيت لبعض الطائييف 1
المباب في  كابف عادؿ ، ، 2/282، المبيب مغني كابف ىشاـ ،، 7/363،  البحر المحيط أبك حياف ،: ينظر 2

 19/423،  عموم الكتاب
159 ، النساء 3 
2/345،  الكتاب 4 

2/282، مغني المبيب   5
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 "مف "كمف يمدحو، كينصره، كليس األىمر عند أىىؿ النَّظر كذلؾ، كلكنَّو جعؿ : ًإنَّما المعنى "
َـّ أىقاـ في الثَّانية الكصؼ مقاـ المكصكؼ، فكأىنَّو قاؿ نكره ككاحده : ، كجعؿ الفعؿ كصفنا ليا، ث

 . 1" يمدحو كينصره؛ ألفَّ الكصؼ يقع في مكضع المكصكؼ ًإذا كاف داالن عميو

كلكال ىذا ، أىقرب، كأىليؽ" المكصكؿ المحذكؼ " فالمعنى المتبادر مف تقدير ، ؼه ذا لعمرم تعسُّ ىك 
 . كاحدو  ؾ مف فريؽو كلئً أي  صر، كؿُّ اليجاء كالمدح كالنَّ  فَّ قدير لكاف ظاىر الكبلـ أٌ التَّ 

غير مقصكد، " رأيت " فقد جعمكا مفعكؿ 2چ     ائ  ائ  ى  ى    ې  ې  ې چ: كأىمَّا قكلو تعالى 

ذا رأيت ببصرؾ ثىَـّ، كقيؿ المعنى : ، كالمعنى "رأىيت " معنى " ثـٌ "كالعامؿ في  : "قاؿ الٌزٌجاج  : كاً 
ذا رأىيت ما ثىَـّ رأيتى نعيمنا، كىذا غمطه ؛ ألفَّ  عمى ىذا التَّفسير، كال " ثـ : "ما مكصكلةه بقكلو " كاً 

مة، لكف   .3"ثـ" يتعدَّل في المعنى ًإلى " رأيت " يجكز ًإسقاط المكصكؿ، كترؾ الصّْ

 4.كىذا ىك رأم أبي القاسـ الزَّمخشرمّْ 

 كأى ، مرع األى تقطٌ  لقد: قدير ، كالتَّ فالفاعؿ مضمره " 5چ  يب  ىب  مب چ:  تعالى ا قكلوأمَّ و

جاز حذؼ ؛ فأى 7يفصحابو البصريٌ خفش خالؼ أى األى  فَّ يف أى كيذكر بعض النحكيٌ 6. "العقد أك الكدٌ 
ـٌ : أم ( ذا رأيت ثىـٌ كا ً : ) ، كجعؿ منو قكلو تعالى المكصكؿ  .ما ث

كلـ يرى الرَّضيُّ بٍأسنا بمذىب الككفٌييف في ىذا المكضع مف حيث القياس، ألىنَّو قد يحذؼ بعض 
ف كانت فاءن، أىك عيننا، كليس المكصكؿ   8.منيما  بألزؽى حركؼ الكممة، كاً 

                                                           

2/135،  المقتضب 1 
20،  إلنسانا  2 
عرابو  5/261،  معاني القرآن وا  3 
1457، الكشاف: ينظر   4 

94، األنعام  5 
2/251، الخصائص  ابف جني ،  6 
 1/256،  شرح التسييلابف مالؾ ،  : ينظر  7
1/279،  شرح الكافية :ينظر  

8
 



83 
 

كاختار ابف مالؾ رٍأم الككفٌييف، كاستدؿَّ ليـ بالسَّماع، كالقياس، أىمَّا السَّماع فقد ذكر طرفنا مف 
فًإٌف حذفيا "  أىفٍ " الشَّكاىد الَّتي ذكرتيا، كأىمَّا القياس فقد قاس حذؼ المكصكؿ االسمٌي عمى 

لة صمة المكصكؿ مف مكتفى بصمتيا جائز باإًلجماع، مع أىف داللة صمتيا عمييا أىضعؼ مف دال
األىسماء عميو؛ ألىفَّ صمة االسـ مشتممةه عمى عائدو يعكد عميو، كفي ذلؾ مزيده عمى ما يحصؿ 
مة، كصمة الحرؼ ال مزيد فييا عمى ما يحصؿ بيا، فكاف المكصكؿ االسميُّ أىكلى بجكاز  بالصّْ

، كأىيضا ًإفَّ المكصكؿ االسمٌي كالمضاؼ،  كصمتو كالمضاؼ ًإليو، الحذؼ مف المكصكؿ الحرفيّْ
مـ جائزه ؛ فكذلؾ ما أىشبيو   1.كحذؼ المضاؼ ًإذا عي

مة، كمكصكليا شديدةه، ككجكد الرَّابط دليؿه  ، بأىفَّ االتصاؿ بيف الصّْ كيمكننا أىف نخالؼ ابف مالؾو
َـّ مع ناه عمى التَّبلـز كليس دليبلن عمى جكاز التَّفارؽ، كما أىفَّ المكصكؿ في أىصؿ كضعو كيضع ليت

 .ما بعده، بخبلؼ الميضاؼ إذ ليست كؿُّ كممةو كضعت في األىصؿ لتستعمؿ مضافةن 

كاشترط في بعضيا  2كقد اشترط ابفي مالؾو في بعض كتبو أٍف يككف المكصكؿ المحذكؼ معمكمنا
، كىذا مف جديد 3أٍف يككف المكصكؿ المحذكؼ معطكفنا عمى مكصكؿو قبمو ليحصؿ العمـ بو 

، ككافقو عميو مف المعاصريف فاضؿ السامرائيُّ الَّذم رأل جكاز حذؼ المكصكؿ كمبتكر ابف مالؾو 
مـ،  كذلؾ ًإذا عطؼ عمى مثمو  4.ًإذا عي

 : كىك متحقؽه في قكلو تعالى  

  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ چ: ،كقكلو تعالى  5چ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ

كالَّذم أينزؿ ًإليكـ ؛ ألفَّ المينزَّؿ إلينا ليس المينزَّؿ ًإلييـ، " فتقدير اآلية  6.چ  ڄ  ڄ

 [الكافر : ] ككذلؾ في قكؿ حٌساف . فحذؼ االسـ المكصكؿ لمَّا عيطؼ عمى مثمو 

                                                           

1/256،  شرح التسييل :ينظر   1 
 2 1/256، شرح التسييل :  ينظر 

2/280:  المغني،كابف ىشاـ ،  1/313، شرح الكافية الشافية : ينظر   3 
1/142،  معاني النحو فاضؿ السامرائي ، : ينظر   4 

46،  العنكبوت 5 
15 ، الرعد

6
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 ِمْنُكم        َوَيْمَدُحُو َوَيْنُصرُه سواءُ  وَل الّموِ سُ ُجو رَ يْ َمْن يَ فَ                 

 ".فمىٍف ييجك"  لمَّا عطؼ عمى مكصكؿ مثمو في " يمدحو كمىٍف " حيث حذؼ المكصكؿ 

 [الخفيؼ : ] كقكؿ الشَّاعر 

 ما الذي َدْأُبو احتياٌط وَعزٌم     َوَىواُه َأَطاَع َيْسَتويانِ 

بعد أىف عطؼ عمى " كالَّذم ىكاه أىطاع "كىنا أىيضا شاىد آخر حيث حذؼ المكصكؿ المقدَّر ب 
 .مكصكؿو ظاىرو في صدر البيت

كمتحقؽه أىيضا في حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فيما عدَّه ابف مالؾو  أحسف ما يستدؿُّ 
ذي ييدي مثل الميجر كالّ : " بو عمى مذىب الككفٌييف، كىك قكؿ الرَّسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

 1" . ، ثم بيضةً  ا ، ثم دجاجةً ذي ييدي بقرة ، ثم كبشً بدنًة ، ثم كالّ 

الحديثيُّ مف أىحسف ما يستدؿُّ بو عمى ىذا الحكـ؛ ألىفَّ فيو حذؼ المكصكؿ كأىكثر  كىذا الشَّاىد
؛ ألىفَّ التَّقدير  مة ثبلث مراتو َـّ كالَّذم : الصّْ َـّ كالَّذم ييدم دجاجةن، ث َـّ كالَّذم ييدم كبشنا، ث ث

مة ؛ فأف يحذؼ المكصكؿ،كتبقى ذا جاز حذؼ المكصكؿ، كأىكثر الصّْ مة  ييدم بيضةن، كاً  الصّْ
 .2بكماليا أحؽُّ بالجكاز، كأىكلى

، كال يتأىتَّى الحذؼ ًإالَّ بالشَّرط الَّذم كضعو  كيظير لي بعد ىذه الشَّكاىد أىفَّ حذؼ المكصكؿ جائزه
، فًإفَّ النَّاظر ًإلى مجمكع الشَّكاىد الَّتي ذكرىا النُّحاة  ، أىعنى ككنو معطكفنا عمى مذككرو ابف مالؾو

ة أيخرل ؛ لتبيّْف بما ال يدع مجاالن لمشَّؾّْ القدماء كالَّتي أىضاؼ ليا النُّحاة المعاصركف شكاىد قرآنيَّ 
 .أىفَّ شرط ابف مالؾو ىك عمى سبيؿ الكجكب ال النَّدب 

، ألىفَّ حذؼ  كما أىنَّني أىرل أىنَّو ًإذا لـ يكف ثمة مكصكؿو قبمو ؛ فاألٍكلى تقدير مكصكؼو محذكؼو
فة مفردنا أىـ ج ممةن، فًإف كاف الكبلـ يحتمؿ المكصكؼ كثيره في كبلـ العرب؛ سكاءه أىكانت الصّْ

، فينبغي أىالَّ يعدؿ عنو كالكجو المذككر في قكلو تعالى  ذا : " كجينا مستقيمنا مف غير حذؼو كاً 

                                                           

(االستماع إلى الخطبة : باب  –الجمعة : كتاب ) ،  1/279، الجامع الصحيح  : البخارم : ينظر   1 
134، شواىد التوضيح والتصحيح : ابف مالؾ : ينظر   2
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َـّ  ذا نظرت ىناؾ، كالكجو المذككر في قكلو تعالى : أم " رأيت ث : أم(  ع بينكملقد تقط  : ) كاً 
 .تقطَّع العيد أك الكدُّ 

الككفٌييف، ، فجميكر ا ال يصحُّ لحذؼ المكصكؿ مطمقن  مخشرمّْ منع الزَّ  فَّ فإً سمفنا، عمى ما أى  كبناءن 
فح البتَّة، كأىعتقد  كمعيـ ابف مالؾو مؤٌيدنا، كما أىتكا بو مف شكاىد ال يمكف أف نضرب عنيا الصَّ

في  أىنَّيـ لـ يجافكا ركح العربيَّة باختيارىـ ىذا، فالعرب تميؿ ًإلى الحذؼ، كاإليجاز، كالتَّسييؿ
ذا كاف المكصكؿ كصمتو كعائده بمثابة شيءو كاحدو ؛ فبل غرك ًإذان أىف  كبلميا بؿ في كؿّْ شأنيا، كاً 

مة أىحيانا، كأيخرل بالمكصكؿ، أك عائده  .تسعى العرب إلى التَّخٌفؼ بالحذؼ الَّذم قد ينزؿ بالصّْ

ؿو محذكؼو في حاؿ السّْعة، بيد أىفَّ ىذا ال يعني بالضَّركرة أىف نستسيؿ العدكؿ ًإلى تقدير مكصك 
دكف أىف نتثبَّت أفَّ المعنى يستقيـ عكده بتقدير حذؼ المكصكؿ أىكثر مف تكجيوو آخر، كفي حديث 

 . التَّبكير ًإلى المسجد خير دليؿو 

قد جانب الصَّكاب في ىذه المسأىلة، حيث ال ضركرة تستدعي أىف  ابن عادلٍ ًإالَّ أىنَّني أىرل أىفَّ 
؛ بؿ ًإف  َـّ "تتعدَّل بنفسيا ًإلى  "رأىيت"يقٌدر مكصكؿ محذكؼه ، كعميو  "ث كالمعنى مستساغه، كمقبكؿه

حة أىقرب، كاهلل أىعمـ  .فًإفَّ كبلـ أىبي القاسـ ًإلى الصّْ
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غات كقوع صاحب الحاؿ نكرةمسوٌ   

  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ:قال تعالى 

  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ        ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ     ەئ

 1.چ     ىت  مت  خت  حت  جتيب  ىب  مب  خب  حب  جبيئ   ىئ  مئ  حئ  جئی  ی  ی

 : قاؿ ابن عادؿ 

 :فيو ستةي أكجوو " ىىٍديان : " " قولو 
: ىو منصوبه على الحاًؿ، المعنى : " اج قاؿ الزجٌ " بو " أنو حاؿه من الضمير في : أظهريىا 

مىعىوي : " ؛ يعني أنو حاؿ مقد رةه، ال مقارنةه، ككذا قاؿ الفارسيُّ كقولك  2"يحكم بو مقد ران أف يػيٍهدىل 
 .، أم ميقىد ران الص ٍيدى "صىٍقره صىائًدان بو غدان 

:" ، كقاؿ الزمخشرمُّ 3سواءه قيرئى مرفوعان أـ منصوبان، منونان أـ مضافان " جىزىاء " أنو حاؿه من : الثاني 
 .4خىص صىٍتو، فقريبى من المعرفة" ؛ ألف  الصفةى " ًمثل " فيمىٍن كصفو ب " جزىاء " حاؿه من " ىٍديان " 

 .6، كىذا غير كاضحو ، بل الحاليةي جائزةه مطلقان ؛ كما تقد ـ " 5ككذا خص صو أبو حياف

في  ثافو  رالحاؿ خب ألفٌ ؛  كفي صاحبيا أف يككف معرفةن ، األصؿ في  الحاؿ أف تككف نكرةن 
كرككبو في حاؿ مجيئو، كأصؿ ، ، يتضمف اإلخبار بمجيء زيدو "ان راكب جاء زيده : "، فقكلؾ المعنى

 . كرةجكاب كيؼ، ككيؼ سؤاؿ عف النٌ  الحاؿ تقع في ، إضافة إلى أفٌ الخبر أف يككف نكرةن 

                                                           

95، المائدة  1 
عرابو : ينظر  2/208، معاني القرآن وا  2 

مختصر : ابف خالكيو ك ،  2/255،  النشر: ابف الجزرم ك ،  248-247،  السبعةابف مجاىد ، : ينظر 3
 41-40،  الشواذ

354،  الكشاف 4 
4/20، البحر المحيط : ينظر   5 
524-7/523،  المباب في عموم الكتاب  6 
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 كرة غير جائزو ، كالخبر عف النٌ فو ثا ره الحاؿ خب صاحب الحاؿ التعريؼ لما سبؽ مف أفٌ  كاستحؽ
جة إلى مخالفتيا لو كال حا صفةن  أمكف أف تككف الحاؿ صاحب الحاؿ إذا كاف نكرةن  فإفٌ  كأيضان 

 1.كرة كالصفة في المعنى ، إذ ال فرؽ بيف الحاؿ مف النٌ إياه في اإلعراب
كقد جاء صاحب الحاؿ نكرةن في سياقاتو كثيرةو، كلكف قد اقترنت بيا ضمائـ كأحكاؿ قربتيا مف 

 .المعرفة، كقاـ الٌنحكيكف بجمعيا تحت عنكاف مسكغات كقكع صاحب الحاؿ نكرة 

 : 2وىذه المسوغات ىي 

 چ:  3عبمةكمنو قراءة ابف أبي " قرشي  ماشيان  مررت برجؿو : " ، نحك أف تختص الٌنكرة بكصؼو 

جاء تكجيييا "  مصدقان " ، ففي قراءة ابف أبي عبمة 4چ  پ  پ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  ٱ

ا يسكغ ، ممٌ لمجركر متعمقاف بمحذكؼ صفة لكتاب، كالجار كاالكتاب اإلعرابي عمى الحالية مف
 .كرة مكصكفةالحالية لككف النٌ 
 [البسيط :]  اعرً كمنو قكؿ الشٌ 

يَت يَ   5اونَ حُ شْ مَ  ي الَيم  ٍر فِ اخِ ٍك مَ ي ُفمْ ُو      فِ َت لَ بْ جَ تَ سْ اوحًا وَ ب  نُ ا رَ َنج 

" كالذم سٌكغ مجيء الحاؿ مف الٌنكرة؛ أٌنيا مكصكفةه بقكلو  "فمؾ " حاؿه مف الٌنكرة " مشحكنان "ؼ 
 " .ماخر 

، 8چٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ چ: قكلو تعالى  7كابنو 6كمنو عند ابف مالؾ

 .ضافة؛ لككنو مختصان بالكصؼ بحكيـحاؿه مف أمر المجركر باإل" أمران " ؼ

                                                           

2/152،  شرح المفصل :ابف يعيش : ينظر  1 
، كابف مالؾ  24-4/21،  ىمع اليوامع: ، كالسيكطي  265-2/259،  أوضح المسالك: ابف ىشاـ : ينظر  2
 273-2/271:  شرح التسييل، 
1/471، البحر المحيط أبك حياف ، : ينظر   3 
89البقرة ،   4 
شرح  ، ابف الناظـ ،  2/262،  المسالك أوضح: لـ أقؼ ليذا البيت عمى نسبة إلى قائؿ معيف ، ابف ىشاـ  5

 262-2/256،  شرح ابن عقيلكابف عقيؿ ،، 233، ابن الناظم 

2/262، أوضح المسالك : ابف ىشاـ : ينظر  6 
233،  شرح ابن الناظم ابف الناظـ ،:ينظر   7 

5،  4، الدخان 8 
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، كغيره بأف الحاؿ ال تأتي مف المضاؼ إليو إال في ثبلث مسائؿ ليس ىذا 1كقد رٌد ابف ىشاـ
المكضع منيا، فميس المضاؼ عامبلن في الحاؿ، كال ىك بعض المضاؼ إليو، كال مثؿ بعضو في 
صحة حذفو، كاالستغناء عنو بالمضاؼ إليو، كقد قاؿ ابف مالؾ برأم آخر في شرح الكافية 

كالمسكغ ىك تخصيص صاحب الحاؿ " كؿ " المضاؼ  الشافية، فجعؿ صاحب الحاؿ ىك
 2.باإلضافة 

   چ: ، كقكلو تعالى 3چ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ       ۈ  چ: أف تختص الٌنكرة بإضافةو، كقكلو تعالى 

 . 4چ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ   پ

، كذلؾ نحك  ، فقد عمؿ المصدر الٌنكرة " عجبت مف ضرب أخكؾ شديدان : " أف تختص بمعمكؿو
فقد نصب اسـ الفاعؿ المفعكؿ " مررت بضاربو ىندان قائمان : " فرفعو فاعبلن، كنحك " أخكؾ " في 
 " .ىندان " بو 

 5چ    ڦ        ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ چ: أف تككف الٌنكرة مسبكقة بنفيو كقكلو تعالى 

 5چ

، كقكلؾ   " .ال تشرب مف ماءو آسنان : " أف تككف مسبكقة بنييو
، نحك    " .ىؿ جاء أحده راكبان  : " أف تككف مسبكقة باستفياـو

، أك استفياـو ؛ ألٌف المنكر مع ىذه  ، أك نييو ٌنما جاز مجيء صاحب الحاؿ نكرةن إذا سبؽ بنفيو كا 
 . 6األشياء يصير مستغرقان فبل يبقى فيو إبياـ

 

                                                           

2/262،  أوضح المسالك :ينظر   1 
2/737، شرح الكافية الشافية : ينظر  2 
10،  فصمت 3 
111، األنعام  4 
4،  الحجر 5 
1/651، شرح الكافية الرضي ، :ينظر 

6
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ألٌف الحاؿ لك تأخرت عف ؛ " جاء ضاحكان رجؿه " أف تتقدـ الحاؿ عمى صاحبيا الٌنكرة، نحك  
الٌنكرة لكقع لبس بينيا كبيف صفة المنصكب، فمٌما تقدمت عمـ أٌف المنصكب حاؿه ؛ بأٌف الٌصفة ال 

 .1تتقدـ عمى المكصكؼ 

  ڻ  ڻ   ں  ں       ڱ        ڱ  ڱ چ: أف تككف الحاؿ جممةن مقركنةن بالكاك، نحك قكلو تعالى 

 .2چ  ڻ   ڻ

ال " قفيزان " ،  ؼ "مررت ببر  قفيزان بدرىـو : " أف يككف الكصؼ بالحاؿ عمى خبلؼ األصؿ، نحك 
؛ ألٌف المقصكد تقسيميـ "جاءني رجاؿه مثنى كثبلث: " ، ككذا قكلنا " بر : يصمح كصفان، ؿ 

 .3عمى ىذيف العدديف في حاؿ المجيء، كالكصؼ ال يفيد ىذه الفائدة 
كىؤالء ناسه "  ىذا رجؿه كعبداهلل منطمقيف : " أف تعطؼ معرفة عمى صاحب الحاؿ الٌنكرة، نحك 

 .كمحمد منطمقيف 
ف كاف جائزان، قاؿ المبٌرد  ىذا كقد جاء صاحب الحاؿ نكرةن ببل مسٌكغ مٌما تقدـ، كلكف ذلؾ قميؿ كا 

 .4"، عمى الحاؿ"جاءني رجؿه ظريفان : " كيجكز  : "

كىك قكؿ عيسى، كزعـ الخميؿ أٌف " مررتي برجؿو قائمان " ىذا غبلـه لؾ ذاىبان، ك"  كأجاز سيبكيو
 . 5ىذا جائز، كنصبو كنصبو في المعرفة، جعمو حاالن، كلـ يجعمو كصفان 

كذىب ابف اٌلطراكة إلى جكاز كقكع صاحب الحاؿ نكرةن مطمقان، كعارض تضعيؼ الٌنحكييف لذلؾ 
فكما جاز أف يختمؼ المعنى في نعت المعرفة كالحاؿ منيما إذا  بالقياس كالٌسماع، أما القياس

، كبينيما مف الفرؽ في المعنى ما تراه فما "كجاءني زيد كاتبان " ، "جاءني زيد الكاتب : " قمت 
مررت برجؿو " ، أك  "مررت برجؿو كاتبو : " المانع مف اختبلؼ المعنى كذلؾ في الٌنكرة إذا قمت 

                                                           

1/651، شرح الكافية الرضي ، :ينظر  1 
259،  البقرة 2 

1/651،  شرح الكافية :ينظر    3 
4/397، المقتضب 4 

2/21،  الكتاب 5
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ذا كاف" كاتبان  صّمى " : كأما الٌسماع ففي الحديث .كذلؾ، فبل بٌد مف الحاؿ إذا احتيج إلييا  ؟ كا 
 2. 1"خمفو الرجال قيامًا 

كالذم قالو الشيخ صحيح، : " كصٌكب السييمي تمميذ ابف الٌطراكة كبلـ شيخو، لكنو استدرؾ قائبلن 
كلتٌقارب ما بيف المعنييف في الٌنكرة، كلكف أكثر الكبلـ عمى ما قالو النحكيكف، إيثارا التٌفاؽ المفظ 

كتباعد ما بينيما في المعرفة؛ ألٌف الٌصفة في الٌنكرة كجيكلةو عند المخاطب حاالن كانت أك نعتاي، 
 .3" كىي في المعرفة بخبلؼ ذلؾ

  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې چ: كمكضع الخبلؼ بيف ابف عادؿ، كالٌزمخشرم ىك قكلو تعالى 

 . 4چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ

" ؛ ألٌف صاحب الحاؿ كىك " مثؿ " إذا كيصؼ ب " جزاء " حاالن مف " ىديان " فالٌزمخشرم يجعؿ 
 .5نكرة فإذا تخصص بالكصؼ قرب مف المعرفة " جزاء 

زىاء " مف  حاالن "  ىديان " يجكز أف يككف : " و يقكؿ ا ابف عادؿ فإنٌ كأمٌ  سكاءه قيرئى مرفكعان أـ  "جى
، بؿ الحالية جائزة غير كاضح" جزاء " بكصؼ "  ىديان " ، منكنان أـ مضافان كتقييد حالٌية منصكبان 
 .6" مطمقان 

 : ككبلـ ابف عادؿ ىنا يحتمؿ معنييف 

و قكؿ يعتريو راكة أنٌ بف الطٌ ـ لنا مف كبلـ ا، كقد تقدٌ كرة مطمقان الحاؿ تجيء مف النٌ  أفٌ : أكليما 
 . إف لـ يكف مردكدان  مخشرم مجركحه اعتراض ابف عادؿ عمى الزٌ  ، كعميو فإفٌ عؼالضٌ 

ألف ىذه اآلية قرئت عمى ال معنى لو ؛ " مثؿ " ب " جزاء " تقييد الحالٌية بكصؼ  أفٌ : كثانييما 
: " ي الكجو األكؿ ، فقد قرئ فكرةمنيا مسكغ لمجيء الحاؿ مف النٌ  ، كفي كؿ كجوو عدة أكجوو 

                                                           
 69،  الموطأ ، كمالؾ ابف أنس ،  1/169،  ، صحيح الجامعالبخارم : ينظر   1
182،  نتائج الفكر السييمي ،: ينظر   2 
183،  نتائج الفكر  3 

95،  المائدة 4 
354، الكشاف  :ينظر    5 

7/523، المباب في عموم الكتاب 
6
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جزاء " فع بر " فجزاءي مثًؿ : " كفي الكجو الثاني ، "مثؿ " كرفع  منكنان " جزاء " رفع ، ب"فجزاءه مثؿي 
ضافتو إلى "  ، "مثؿ" منكنا،  كنصب " جزاء " برفع "جزاءه مثؿى ف: " ، كفي الكجو الثالث "مثؿ " كا 

: " ، كفي الكجو الخامس"مثؿ " كنصب ،منكنا" جزاء" بنصب " جزاءن مثؿى ف : "كفي الكجو الرابع 
 1.إلى الضمير " جزاء " بإضافة " فجزاؤه مثؿي 

فالمسكغ في الكجو األكؿ ىك أٌف صاحب الحاؿ الٌنكرة قد اختٌص بالكصؼ، فجزاء مكصكؼ 
" قد أضيفت إلى " فجزاء" بمثؿ، كالمسكغ في الكجو الثاني ىك أٌف الٌنكرة قد تخصصت باإلضافة 

مصدر منكف عمؿ النصب في المفعكؿ "  جزاءه " ، كفي الثٌالث تخصصت النكرة بمعمكؿ ؼ "مثؿ
، كأما الكجو "فجزاء " نعت ؿ " مثؿ " كفي الرابع تخصصت النكرة بالكصؼ، ؼ  " مثؿ " بو 

 .الخامس فصاحب الحاؿ فيو معرفة إلضافتو إلى الضمير 

حاالن مف جزاء، كربما " ىديان " ففي كٌؿ كجوو مف كجكه القراءات في ىذا المكضكع مسكغ لككف 
زىاء " مف  حاالن "  ىديان  "إٌف : كاف ىذا ىك ما يعنيو ابف عادؿ حيف قاؿ  سكاءه قيرئى مرفكعان أـ  "جى

 " . ، منكنان أـ مضافان منصكبان 

" بكجوو كاحدو فقط، كىك عندما يكصؼ " ىديان " كعمى ذلؾ فبل معنى  لئف يقيد الٌزمخشرم حالية 
جح بذلؾ كبلـ ابف عادؿ في اعتراضو عمى الزمخشرم  إف كاطأ شرحي ، كأر "مثؿ " ب " جزاء 

 .  أعبله مقصكده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 1 2/255، النشر : ، كابف الجزرم  248-247، السبعة  ابف مجاىد ،: ينظر 
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 مجيء الحاؿ من المضاؼ إليو

 في قولو تعالى :

  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ چ

1چ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ
 

 : قاؿ ابن عادؿ 

بػىره في محلِّ نىٍصبو على الحاؿ، كما ىو صاحبي ىذه الحاًؿ ؟" كىأنٍػتيٍم حيريـ : " كقولو "  أه كخى  ميٍبتىدى
أٍحلىٍلنىا لكم بعضى األنعاـً في حاًؿ : ، كأنو ًقيلى "محٌلي الصيد " ًىيى حىاؿ عىٍن : " فقاؿ الز مىٍخشىًرمُّ 

 2.اٍمتناًعكيم ًمنى الصيد، كأنٍػتيمي ميٍحرًميوفى، لًئىالٌ نىتحر ج عليكم "
ـى ميبىاحىةه، ميٍطلقان ال بالتػ ٍقييًد بهذا الحاًؿ": "اؿ أبو حىٌياف ق  .3كقد بػىيػ نىا فسادى ىذا القوًؿ بأف  األنعا

كىذا الر دي لىٍيسى بشيءو ؛ ألن و إذا أحىل  لهم بعضى األنعاـً في حاًؿ امتناًعًهٍم ًمنى : قاؿ شهاب الدين 
 .بمعنى ميٍحـر " حىرىاـ " جمع " حيريـ " مين بطريق األٍكلىى ك الصيد، فأف يحل ها لهم كىم غير ميٍحرً 

 [الطويل : ] قاؿ 
ـه كإنِّي بػىٍعدى ذىاؾى لىًبيبي : فػىقيٍلتي لىهىا    4ًفيئي إليًك فإن نيحىرىا

ـى إذا دىخىل في الحىرىـً ، أك في اإلٍحرىاـً : أٍم   .ميلىب  ، كأٍحرى
، كىذا "ميًحٌلي " ىو في موضع نىٍصبو على الحاؿ من المضمر في : "كقاؿ مىكيي بني أبي طالب 

                                                           

1، المائدة  1 
314،  الكشاف 2 

3/433، البحر المحيط  3 
، كأبك عمي القالي ،  (لبب ) مادة  , 12/238،لسان العرب :ابف منظكر : ينظر . البيت لممضرب بف كعب  4

 2/191،  األمالي
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 1.ىو الصحيحي "
وأماما ذكره الز َمْخَشِريُّ ، فال َيْظَيُر فيو مجيُء الحاِل من المضاف إليو في غير المواضع 

 2"المستثناة 

 

اشترطكا أف ، كالذم حمميـ عمى ذلؾ أنيـ ؼ إليوالمضا حكييف أف يأتي الحاؿ مفى منع جميكر النٌ 
عت كالمنعكت الحاؿ كصاحبيا كالنٌ  ؛ ألفٌ مؿ في الحاؿ ىك العامؿ في صاحبيايككف العا

 . 3كعامميما كاحد

 : ، كىك قكؿليؿ عمى ذلؾ بيت الكتابكالدٌ ، ا عند سيبكيو فميس ذلؾ ببلزـو كأمٌ 

 [مجزكء الكافر ] :ر عزة كثيٌ  

 4ِخَملُ ّنُو أَ وُح كَ مُ ٌل    يَ مَ ًا طَ شَ وحِ َة مُ مي  لِ 

، كىك مرفكعه عنده باالبتداء، كالٌناصب لمحاؿ 5" طمؿه " فإٌف صاحب الحاؿ عند سيبكيو ىك 
 . 6االستقرار الذم تعمؽ بو الظرؼ

فقياس سيبكيو جكاز مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو مطمقان، كبناءن عمى مذىب الٌجميكر، فإٌنيـ 
 : كاضع قد أجازكا مجيء الحاؿ مفى المضاؼ إليو في ثبلثة م

 7"اعتكافي صائمان لي : " إذا كاف المضاؼ عامبلن في الحاؿ، نحك : األول

كمعنى ىذا أف يككف المضاؼ مما يعمؿ عمؿ الفعؿ كالمصدر كالكصؼ، فالمصدر كالمثاؿ 
ضربت : " ، بخبلؼ نحك "ىذا شاربي السكيؽ ممتكتان اآلف أك غدا " " السابؽ، كالكصؼ نحك 

                                                           

 1 1/217، مشكل إعراب القرآن 
7/173عموم الكتاب ،  المباب في 2

 

1/250،  شرح األشموني :األشمكني : ينظر    3 
،  2/260، أوضح المسالك ، كابف ىشاـ ،  2/123: ، الكتاب ،كسيبكيو   506الديكاف ، : ينظر   4 

2/123،  الكتاب 5 
 6         2/316، مغني المبيب : ابف ىشاـ : ينظر  
2/750، شرح الكافية الشافية  :ابف مالؾ :  ينظر    7 
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ال عمؿ لو في الحاؿ؛ ألنو " غبلـ " فإف ىذا ال يجكز ؛ ألف المضاؼ كىك " غبلـى ىندو جالسةن 
 1.ليس مما يشبو الفعؿ 

، حتى ليصٌح حذؼ المضاؼ كاالستغناء 2أف يككف المضاؼ جزءان مفى المضاؼ إليو:  الثاني

، كقكلو 3چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چ: عنو بالمضاؼ إليو، كذلؾ نحك قكلو تعالى 

في  –، فإنو لك قيؿ 4چڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ: كقكلو تعالى 

 .أيحب أحدكـ أف يأكؿ أخاه ميتان، لجاز " –غير القراف 

  ې   ې چ: ، كذلؾ نحك قكلو تعالى 5أف يككف المضاؼ كالجزء مف المضاؼ إليو : الثالث 

في  –، فمك قيؿ  7چڱڱ          ڱ  ڱ   ڳ چ: ، كقكلو تعالى 6چ    ى  ى  ې

 .اتبع إبراىيـ حنيفا، لجاز :  -في غير القرآف 

ٌنما جاز مجيء الحاؿ مفى المضاؼ إليو في ىذه المكاضع لتحقؽ الٌشرط، كىك اتحاد العامؿ في  كا 

، فالعامؿ 8چڳڳ  ڳ  ڳ چ: الحاؿ كصاحبيا،كذلؾ كاضح في المكضع األكؿ، نحك 

صاحب الحاؿ، : كىك عامؿ الجر في المضاؼ إليو أم " مرجعكـ " ىنا ىك المضاؼ في 
 .؛ ألٌنو مصدره يعمؿ عمؿ الفعؿ " جميعان " كعامؿ الٌنصب في الحاؿ 

                                                           
: ، ابف عقيؿ   1/250، شرح األشمونيكاألشمكني ،   2/275،    شرح التسييل:ابف مالؾ : ينظر 1

 2/22،  المساعد عمى التسييل
2/750،  شرح الكافية الشافية :ابف مالؾ : ينظر   2 

47،  الحجر 3 
12،  الحجرات 4 

2/751،  شرح الكافية الشافية :ابف مالؾ : ينظر   5 
66،  الحجر 6 
125،  النساء 7 
4،  يونس 8 
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كأٌما المكضعاف األخيراف، فالمضاؼ فييما جزء مفى المضاؼ إليو، أك كالجزء منو فصار بذلؾ 
 .1كأٌنو ىك صاحب الحاؿ؛ لشدة اٌتصاؿ الجزء بكٌمو، فيصح تكجو عاممو لمحاؿ 

ىذا كقد أجاز بعض البصرييف مجيء الحاؿ مف المضاؼ إليو مطمقان، كحيكي عف الفارسي 
 2" .جاء غبلـ ىندو ضاحكةن : " أيضان، فقد أجاز نحك 

 

  ک  ک چ: كبناء عمى ما ذكر مف كبلـو أعبله، نجد أٌف الٌزمخشرمُّ يذىب في قكلو تعالى 

كأنتـ حـر : "، إلى أٌف قكلو تعالى 3چڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ    گ

في حاًؿ اٍمتناًعكيـ ًمفى الصيد،  أٍحمىٍمنىا لكـ بعضى األنعاـً : و قيؿ كأنٌ " محمي الصيد " حاؿ عف " 
 .4، ًلئىبٌل نىتحرَّج عميكـ كأٍنتيـي ميٍحًرميكفى 

، فبل يىٍظيىري فيو ذكره الزَّمىٍخشىًرمُّ ما كأما : " ، فقاؿ رض عميو ابف عادؿ في ىذا التكجيوكاعت
 .5" مجيءي الحاًؿ مف المضاؼ إليو في غير المكاضع المستثناة 

ليس عامبلن في الحاؿ، كليس " غير " ، كال ريب أٌف "غير " مضاؼ إليو " محمي " كالحؽ أٌف 
كال كالجزء منو، فخرج بذلؾ عف المكاضع التي جٌكز فييا جميكر الٌنحاة " محٌمي " جزءان مف 

 .مف المضاؼ إليو  مجيء الحاؿ

حاؿ مف الضمير " كأنتـ حـر : " كقد ارتضى ابفي عادؿ تكجيو مكي ابف أبي طالب بأٌف جممة 
، فيككف العامؿ في الحاؿ ىك العامؿ في صاحبيا، كىذا ما أراه أقرب إلى الٌصكاب 6"محٌمي " في 

  . -رحمو اهلل -الٌصكاب مف كبلـ أبي القاسـ الٌزمخشرمُّ 
 

                                                           

1/251، شرح األشموني : األشمكني : ينظر   1 
2/25، المساعد عمى التسييل : ينظر   2 
 1،  المائدة3

1/354،  الكشاف :ينظر    4 
 5 7/173، المباب في عموم الكتاب 

1/217، مشكل إعراب القرآن : ينظر   
6
 



96 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 مسائل االعتراض في األفعاؿ
 

 بأجنبي الصلة أبعاض بين : الفصل أكالن  

 الجـز في جواب الطلب :  ثانيان  

 رأل : الفعلثالثان  
  غدا"  الفعل تعدم رابعان :

 "تمامها  من ىو ما أك الصلة على المعطوؼ "خامسان : 
  استجاب"  الفعل تعدم سادسان :

 فعل أـ اسم ىي ىل"  ىات"  سابعا : كلمة
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 الفصل الثاني 

 االعتراضات النحوية في األفعاؿ 

 ، فيك ببل شؾ ركفه  ممة الفعمية مسندان أحد أقساـ الكممة ، كىك قسيـ االسـ في تأليؼ الجٌ  الفعؿي 
ف كاف ال يعمك عمى االسـ في الشٌ  ف جممة نا نستطيع أف نككٌ رؼ ألنٌ مف أركاف الجممة العربية ، كا 

 إلى فعؿ . ى لنا إسناد فعؿو اسميف كال يتأتٌ ف تامة فقط م

ليا  ا الجممة الفعمية فبل بدٌ فتصبح جممة اسمية ، أمٌ  الممكف أف تتككف مف دكف فعؿو  فالجممة مفى 
ماف فقاؿ : " كأما الفعؿ فأمثمة ر سيبكيو عف الفعؿ باعتبار الزٌ يسند إليو الفعؿ . كقد عبٌ  مف اسـو 

ا يككف كلـ يقع ، كما ىك كائف لـ نيت لما مضى ، كلمٌ كبي خذت مف لفظ أحداث األسماء ، أي 
كمثمو  2" . ماضو أك مستقبؿو  كزمافو  عمى حدثو  عمى أٌنو : "  ما دؿٌ  جاجيُّ . كعٌرفو الزٌ  1ينقطع " 

 . 3فارس  ككافقو ابفي  قاؿ الكسائيُّ 

كياء المخاطبة ، كنكف أنيث ، ييعرؼ بيا مثؿ : قبكؿ تاء الفاعؿ ، كتاء التٌ  كعبلماته  كلمفعؿ أدلةه 
لى ذلؾ أشار ابف مالؾ بقكلو : التٌ   ككيد ، كا 

 4 ِبتَا َفعمَت وَأَتْت، ويا افَعِمي      وُنوِن َأْقِبَمن  ِفعٌل ينجِمي

 

 

 

 

                                                           
 1/12، الكتاب   1
52،  اإليضاح في عمل النحو  2  
 86، الصاحبي في فقو المغة ينظر :  3
 1/23، شرح ابن عقيل ابف عقيؿ ،  4
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 الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي                           

 :في قولو تعالى " وأقرضوا"كممة 

 1چ                مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی چ

 : فيو ثالثة أكجو " كأقرضوا " قولو : " عادؿ  قاؿ ابني 

حل محل " أؿ " ألنو لما كقع صلة ؿ "المصدقين " أنو معطوؼ على اسم الفاعل في : أحدىا 
، قوا كأقرضوا، كعليو جمهور المعربين، كإليو ذىب الفارسيُّ الذين صدٌ  الفعل، كأنو قيل إفٌ 

 .، كأبو البقاء 2مخشرمكالزٌ 

عطف على " المصدقات "  ، أال ترل أفٌ لة بأجنبيو ؛ ألنو يلـز الفصل بين أبعاض الصٌ  كىو فاسده 
 مائر تذكيران لتغاير الضٌ " المصدقات " على  لة، كال يجوز أف يكوف عطفان المصدقين قبل تماـ الصٌ 

3"كتأنيثان 
 

، يا كاشفة إلبياموا قكم جدا ؛ ألنٌ مة بمكصكلياتصاؿ الصٌ  ركرة عند النحاة أفٌ المعمكـ بالضٌ  مفى 
أك  أك تككيدو  ا بخبرو امتنع الفصؿ بينيم ، كمف ثـٌ فنزلت منو منزلة الجزء مف الكؿٌ  ،ميعىٌينة لداللتو

 .4منيا  ، كمتعمقاتيا جزءان مةكف معمكؿ الصٌ ، كىـ يعدٌ أك معطكؼو  نعتو 

ز الفصؿي بينيما إال في مكاضعى قميمةو ال تنقض  كألجؿ ىذا الٌتبلـز بيف المكصكؿ كصمتو، لـ يجي
، كىذه المكاضع ىي   :عرل ىذا التبلـز

 .5" تكـر أخاؾ  -كاهلل  –أنت الذم : " الفصؿ بجممة االعتراض، كالقسـ في نحك 
 6"جاءني الذم عمران ضرب : " الفصؿ بمعمكؿ الٌصمة، نحك 

 

                                                           
 18،  الحديد1
 1356، الكشاف  :ينظر  2

18/483، المباب في عموم الكتاب  3 
 309-1/308، شرح الكافية الشافية ابف مالؾ ، : ينظر  4
 309، المصدر نفسو : ينظر  5
 313 ،المصدر نفسو : ينظر 6
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 [الٌطكيؿ: ] كقكؿ الٌشاعر  1الفصؿ بالٌنداء
 2َيْصَطِحَبانِ  -ِذْئبُ  ايَ  –َتَعش  َفِإْن َعاَىْدَتِني اَل َتُخوُنِني     َنُكْن ِمْثَل َمنْ 

 

 [البسيط : ] كقكؿ الٌشاعر  3كالفصؿ بالٌجممة الحالية
 4ال يجود َحٍر           بفاقٍة تعتريو بعد إثراءِ  –وىو ُمثٍر  –إّن الذي 

 

 صمتيا مف كجزءو  ياألنٌ  ،بغيره كال  بأجنبيو  ال بحاؿ، صمتيا كبيف بينيا الفصؿ جكزي فبل ،أؿ اأمٌ 
: اعرالشٌ  كقكؿ شذكذ، في إال أجنبيو ب مةالصٌ  تماـ مف ىك ما بعض بيف الفصؿ يجكز كال 5.
 [ الكافر]

 6دُ و أذُ  مُ يُ نْ عَ  رٌ شَ عْ مَ  يانِ سَ لِ         يوِ فِ  إلي   تُ عْ ضَ وَ  نْ مَ  ُض أبغَ وَ             

، بيف عنيـ، ففصؿ بإلٌي، كىك أجنبي كأبغض مف كضعت فيو لساني إلٌي معشر أذكد: أم 
 .مة كمعمكليا، كمحمو بعد لساني الصٌ 

 

 7چ    ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی چ:  تعالى قكلو في حاةالنٌ  بعض ذىب

 الذيف إفٌ :  تقدير عمى"  أؿ"  صمة في ما عمى  معطكفة تككف أف"  كأقرضكا"  إعراب إلى
 كالبلئي:  بمعنى ألٌنو ؛ كالمكصكؿ الٌصمة بيف فاصبلن "  كالمصدقات"  يككف كال كأقرضكا، تصدقكا

                                                           
 309-1/308، شرح الكافية الشافية ابف مالؾ ، : ينظر  1

،     الكتاب سيبكيو ، : ، كينظر ( واثقتني) ركاية دار الكتب العممية تختمؼ   628،  الديوانالفرزدؽ ، : ينظر  2
ابف ىشاـ ، : كينظر ,4/19، شرح المفصلكابف يعيش ، ،  1/309،  شرح الكافية الشافيةكابف مالؾ ، ، 

 1/303، ىمع اليوامع، كالسيكطي ،  1/426،  المقاصد النحويةالعيني ، : ، كينظر  2/66،مغني المبيب
 1/303، ىمع اليوامعالسيكطي ، :ينظر 3

 1/303، ىمع اليوامع، كالسيكطي ،   1/253،  شرح التسييلابف مالؾ ،  :ينظر . لـ أعثر عمى القائؿ   4
 ،  1/83،  شرح الشواىد في أمات الكتبكمحمد شراب ، 

304-1/302، ىمع اليوامعالسيكطي ، :  ينظر   5 
 1/303،  ىمع اليوامع، كالسيكطي ،  1/254،  شرح التسييلابف مالؾ ، : ينظر . البيت ببل نسبة  6
 18،  الحديد 7
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 ،2العكبرمُّ  البقاء أبك ككافقو ،"  كأقرضكا"  ؿ تكجييا غيره يذكر كلـ 1  الٌزمخشرمُّ  ذكره تصٌدقف
 الوجو كىك آخر كجيا ذكركا أٌنيـ بيد التكجيو ىذا عمى   4الفارسيُّ   عمي كأبك 3  األنبارمُّ  كابف

 " . ليـ يضاعؼ"  كىك كخبرىا إٌف، اسـ بيف اعتراضا"  اهلل كأقرضكا"  يككف أف:  الثاني الوجو

" معطكفا عمى "  كأقرضكا" عمى الٌزمخشرمُّ كمف رأل رأيو ككف وقد اعترض ابن عادل 
، ذلؾ أٌف " المصدقيف  معمبل أٌنو يمـز مف ىذا التكجيو الفصؿ بيف أبعاض الٌصمة بأجنبيو

، كال يجكز أيضا أف "كالمصدقات " المعطكؼ عمى الٌصمة مف الٌصمة، كقد فصؿ بينيما بقكلو 
" لتغاير الٌضمائر تذكيران كتأنيثان، فمك كاف معطكفان عمى " المصدقات " يككف معطكفان عمى 

 5.كأقرضف : لقيؿ " قات المصد

بأٌنو صمةه لمكصكؿو محذكؼو لداللًة : قائبل " كأقرضكا "  كاختار أبك حٌياف تكجييان ثالثان إلعراب
 [الكافر: ] ؛ كقكلو  6إٌف الذيف تصٌدقكا كالبلئي تصٌدقف كالذيف أقرضكا: األكًؿ عميو كالتٌقدير 

 7َوَيْمَدُحُو َوَيْنُصرُه سواءُ ِمْنُكم         وَل الّموِ سُ ُجو رَ يْ َمْن يَ فَ 

 .أي ومن ٌنصره 

 8.وحذف الموصول وبقاء صلته جائز  عند الكوفٌٌن، ممنوع  عند البصرٌٌن 

اإلماـ أبا عمي الفارسي تراجع عف رأيو الذم ذكره في الحجة في عمؿ القراءات السبع  إفٌ  ثـٌ 
كمنع العطؼ عمى اسـ  عادؿ، فكافؽ رأيو رأم ابف "حمبياتو"كناقش المسألة باستفاضة في 

أف يجعؿ العطؼ اعتراضا بيف المكصكؿ كصمتو، كىذا : الفاعؿ، كأجاز في اآلية كجكىا ىي 
أرجح الكجكه ؛ ألٌف االعتراض قد شاع في كبلميـ، كاتسع، كلـ يجر ذلؾ عندىـ مجرل الفصؿ 

                                                           

4/334،  الكشاف: ينظر   1 
1209، التبيان في إعراب القران : ينظر   2 
2/422،  البيان في غريب إعراب القران الكريم :ينظر   3 
،  بالمسائل الحمبية:كتابو ٌف أبا عمي رجع عف قكلو في ، كلك 4/424، الحجة في عمل القراءات : ينظر 4

141 

18/483، المباب في عموم الكتاب : ينظر   5 
8/223، البحر المحيط  :ينظر   6 
76سبؽ تخريجو صفحة    7 
1/302، ىمع اليوامعالسيكطي ، : ينظر   8 
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ٌصمة كالمكصكؿ، كالفعؿ بيف المتصميف بما ىك أجنبي؛ ألٌف فيو تسديدان كتبيينان، فمذلؾ جاء بيف ال
 1.كالفاعؿ، كاالبتداء كالخبر،كالفعؿ كالمفعكؿ كغير ذلؾ 

 چ:مة كالمكصكؿ ىك قكلو تعالى عمى االعتراض بيف الصٌ  الفارسي بمثاؿ قرآنيو  كجاء أبك عميٌ 

 2چڄڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

معطكؼ " كترىقيـ : " اعتراض بيف الٌصمة كالمكصكؿ ؛ ألٌف قكلو " جزاء سيئة بمثميا " فقكلو 
، فإذا جاز الفصؿ "ما ليـ مفى اهلل مف عاصـو " كالخبر " اٌلذيف " الذم ىك صمة " كسبكا " عمى 

كخبرىا كىك قكلو عمى ىذا " إٌف " بيف الٌصمة كالمكصكؿ باالعتراًض، فأف يجكز الفصؿ بيف اسـ 
أحرل؛ ألف اتصاؿ " كأقرضكا اهلل : " باالعتراض الذم ىك قكلو ( يضاعؼ ليـ ) التٌأكيؿ 

 3.المكصكؿ بالٌصمة أشٌد مف اتصاؿ المبتدأ بالخبر ؛ ألف المبتدأ قد يحذؼ خبره 

 بيف اعتراضه "  اهلل كأقرضكا"  تعالى قكلو في العطؼ أفٌ  كىك الفارسٌي، ترجيح عادؿ ابف ككافؽ
(  كالمصدقات المصدقيف)  في كالبلـ األلؼ  أفٌ  فيو لباحثيراها كالذم:  فقاؿ كصمتو المكصكؿ
 أتكا بأٌنيـ عنيـ أخبر الخبر ذكر قبؿ ثـ الكصؼ، بيذا معنييف جماعة ذكر فكأٌنو لممعيكد،
 ( . ليـ يضاعؼ: )  فقاؿ ذلؾ، بعد الخبر ذكر ثـ القرض، كىي الٌصدقة، أنكاع بأحسف

 [ السريع : ] كاستشيد بقكؿ الشاعر 

 4انْ مَ جُ رْ ى تُ لَ ي إِ عِ مْ سَ  تْ جَ وَ حْ أَ  دْ ا           قَ يَ تَ غْ م  بُ وَ  ينَ انِ مَ الث   ن  إِ 

قكلو  مف أفٌ  كالفارسيٌ  ىك اختيار ابف عادؿو ، كرو مف أقكاؿ العمماء اآلنفة الذٌ ذم أميؿ إليكالٌ 
مف الجمؿ  كغيرىا كثيره  ،"كبمغتيا "شأنيا شأف  معترضةه  ىي جممةه  "اهللكأقرضكا " ىتعال

،كليس كما رأل تستعصي عمى الحصر في ىذا المقاـكالتي  ،ائعة في كبلـ العرباالعتراضية الشٌ 

                                                           

143-142،  الحمبيات: ينظر   1 
27، يونس 2

 

145،  الحمبيات: ينظر  3 
مغني ،  كابف ىشاـ ،   395،فقو المغة وأسرار العربية ،  الثعالبي: ينظر . البيت لعكؼ بف محمـ الخزاعي  4

 2/51،  المبيب
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دقيف " معطكفا عمى " كأقرضكا " الٌزمخشرمُّ مف ككف  ؛ ألٌف العطؼ يستمزـي الفصؿ بيف " المصَّ
 .أبعاض الٌصمة بأجنبيو 
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 لبً الطٌ  في جوابً   ـي الجز 

 :و تعالى في قولِ " كم يدخمُ "  جزمٌ 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺچ

 1چٺٺٿٿٿ

ٌفرى  "معطوؼ على " كىييٍدًخلىكيم " و قولى : "  عادؿو  ابني  قاؿى   ".ييكى

 . 2الالـً  سكوفً بً :  أبي عبلةى  ، كابني  صبً بالنٌ  ةي قرأ العامٌ 

من  لي يتحلٌ  و؛ ألنٌ  ، فسلبت الحركةي صلً مجرل المتٌ  المنفصلً  من إجراءً  فاحتمل أف يكوفى            
 ًنٍطع كًقٍمع : فيهما  قاؿي فيي   4كًقمىع 3ًنطىع" مثل " ييكفرى عنكم "  مجموعً 

كم، ئاتً سيٌ  تكفيرى  توبوا يوجبي : كأنو قيل "  عسى أف يكفرى "  ا على محل  عطفن  أف يكوفى  حتملي يي كى 
 .5 مخشرمٌ و الزٌ كم،قالى كيدخلي 

بو  لى ، كما مثٌ النجزـى  ها مضارعه موقعى  و لو كقعى ألنٌ ؛ ا لألمرً جوابن  جزـً  في محلِّ " عسى "  يعني أف
 .مخشرمٌ الزٌ 

 6."  ها لإلنشاءً ا ؛ ألنٌ جوابن  جواب، كال تقعي "عسى " ا ال نسلم أف ؛ ألنٌ  كفيو نظره 

 

 

                                                           

8،  حريمالتّ  1 
،  8/200،  البحر المحيطلـ أعثر عميو في كتب القراءات السبع كال العشر كال الشاٌذة ، ينظر : أبك حٌياف،   2

 10/372،  الدر المصونكالسميف الحمبي ، 
 (.مادة نطع, )14/204, لسان العربابف منظكر ، :  ينظر . قطعة  من األدم: النَِّطع3

 11/318, لسان العربابف منظكر ، :ينظر ,  فيو الماءي  قاء ثـ يصبٌ ما يكضع في فـ السٌ : الًقمىع4
1404،  الكشاف:ينظر  5 

212/ 19، المباب في عموم الكتاب   6
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، ، كاالستفياـً داءً نٌ ،كالييّْ كالنٌ  األمرً  في جكابً : ، أم مبً الطٌ  في جكابً  المضارعي  جـز الفعؿي يي 
 الفاءً بً  بكؽو مس غيرى  فعؿي لا أف يككفى  ذلؾى لً  شترطي كيي  ،حضيضً كالتٌ ، ي، كالعرضً منٌ كالتٌ ي، رجٌ كالتٌ 
 رطً الشٌ  جكابً  ب عنو كترتبً ، كيتسبٌ مبً عمى الطٌ  بي فيترتٌ  ،ا بو الجزاءي مقصكدن  ، كأف يككفى ةً ببيٌ السٌ 

"  أتؿي " ، ؼ 1چۆۓڭڭڭڭۇۇچ: و تعالى ، ذلؾ نحك قكلً وعمى فعمً 

 ، فإف كافى اإلتيافً  عفً  ةه مسببٌ  ةي بلك كالتٌ " لكا تعا"  األمرً  في جكابً  و كاقعه ألنٌ ؛ مجزكـه  مضارعه 
  :بو الجزاء نصب نحك صدى كقي  الفاءً ا بً مقركنن  المضارعي 

ف كافى  ،2چۅۆۈۈٴۇۋۋۅچ  الجزاء ارتفعى  بو غير مقصكدو  المضارعي  كا 

ن ي مى لً  تى يٍ لى : " و نحكا لما قبمى نعتن     :و تعالى نحك قكلً حاالن أك "  وي نٍ مً  ؽي فً نٍ أي  االى

ا كما ، أك استئنافن غير خائؼو : ، أم3چپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿچ

 4.ا أيضن  و اآليةي تحتممي 

" ال "  رطية قبؿالشٌ " إفٍ "  تقديري  أف يصحَّ  الكسائيّْ  غيرً  عندى  ييّْ النٌ  في جكابً  لمجزـً  شترطي كيي 
؛ ألفَّ " ـٍ مى سٍ تى  دً سى األى  فٍ مً  في دٍ ال تى : " ، نحك المعنى اىية مع سبلمةً النٌ  دفي  تى الى  إفٍ :  التقديرى  بالجـز
إف ال تدفي مف "  و ال يصحُّ ؛ ألنٌ  " ٍمؾكي أٍ يى  سدً األى  فى دفي مً ال تى "في  الجزـي  ، كال يجكزي تسمـٍ  األسدً  فى مً 

" ال " قبؿ " إف " تقديري  شترطي و ال يي ألنٌ ؛  ىذا في مثؿً  الجزـى  كأما الكسائي فأجازى " ؾ يأكمٍ  األسدً 
 5.اىية النٌ 

 : أقكاؿو  عمى أربعةً  مبً الطٌ  في جكابً  الفعؿً  كقد اختمؼ النحكيكف في جازـً 

ٌمف معنى حرؼ الشٌ  مبً الطٌ  أف لفظى : األكؿٌ   .فجـز رطً ضي

 . وً حذفً  بعدى  رطً عف الشٌ  نابى  أف الطمبى :اني الثٌ 

                                                           

151،  األنعام 1 
61، طو   2 

77،  طو 3 
 3/308،  بان عمى شرح األشمونيحاشية الصّ : ينظر  4
3/308، بان عمى شرح األشموني حاشية الصّ : ينظر   5 
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 المتأخريف  ، كعميو أكثري مبي عميو الطٌ  دؿٌ  مقدر   بشرطو  ف الجزـى أ:الثالث 

 1.لتصب خيرا : ، فمعناه أال تنزؿ تصب خيرا:  ، فإذا قيؿى رةو مقدٌ  ببلـو  أف الجزـى :الرابع 

مف " كـيدخمٍ "  بجزـو ، 2أبي عبمةى  ابفً  قراءةً  بتكجيوً  ؽي يتعمٌ  مخشرمٌ عادؿ عمى الزٌ  اعتراض ابفً و
  :قكلو تعالى

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺچ 

" :  القراءةى ىذه ا ين مكجٌ  مخشرمٌ الزٌ  ، فقد قاؿى 3چٺٺٺٿٿٿ

كـ سيئاتً  تكبكا يكجب لكـ تكفيرى :  و قيؿى كأنٌ "  عسى أف يكفرى "  عطؼ عمى محؿّْ  بالجزـً " كـ يدخمٍ 
 . 4" كـ كيدخمٍ 

في " عسى " أف  يعني: ) الكقتً  ا عميو في ذاتً عترضن ، مي مخشرمٌ الزٌ  ا مرادى شارحن  عادؿو  اؿ ابفي كق
كفيو ، مخشرمٌ ؿ بو الزٌ ، كما مثٌ رع النجزـى يا مضامكقعي  و لك كقعى ؛ ألنٌ  ا لؤلمرً جـز جكابن  محؿٌ 
 5.اء يا لئلنشا ؛ ألنٌ جكابن  كال تقعي  ، به جكا"عسى " ا ال نسمـ أف ألنٌ  ؛نظرن 

ا " عسى " كما ردَّ بو ابفي عادؿو عمى الٌزمخشرٌم مف أف  ال تقعي جكابنا لمطمًب صحيح، كىي أيضن
ال تقعي جكابنا لمشرًط، نٌصكا عمى ذلؾ، كأكجبكا قبمىيا الفاءى، فذكركا أف الفاءى تمزـي الجكابى إذا كاف 
، أك قد أك  ، أك مقركننا بالٌسيًف،أك سكؼى جممةن اسمٌيةن، أك فعمٌيةى طمبٌيةن، أك فعبلن غيرى متصٌرؼو

 6" .رٌب " ركننا ب منفٌيا،أك قسمنا، أك مق

جكابنا لمٌشرًط ال تقعي جكابنا لمٌطمًب؛ ألفَّ األكثريف يحممكف عمؿى الجزـى في " عسى " فكما ال تقعي 
ٌمف معنى الٌشرًط، أك أنو نابى عف الٌشرًط بعدى  جكاًب الٌطمًب عمى الٌشرًط،إما عمى أف الٌطمب ضي

 .حذًفو، أك أف جاـز جكاًب الٌطمًب شرطه مقدرُّ 

                                                           

4/1257،  توضيح المقاصد والمسالك المرادم ،: ينظر    1 
18/200، الجامع ألحكام القران القرطبي، : ينظر   2 
8التحريـ ،   3 
1404،  الكشاف  4 

19/212،  المباب :ينظر  5 
4/1282، توضيح المقاصد المرادم ، : ينظر   6
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 :منحاًة في تخريًج مثؿ ىذه القراءًة أكجوه كل

مجزكمنا ؛ ألنَّو معطكؼه عمى محؿّْ الفاًء الٌداخمًة في التٌقديًر " يدخمكـ " أف يككفى  : لِ األوّ  الوجوُ 
تكبكا فعسى ربكـ أف يكٌفرى عنكـ سيئاًتكـ كيدخمكـ، فالفاء كما : فيككف اٌلتقديري " عسى " عمى 

، فيككف نظيري الجزـً قكلىو تعالى "يدخمكـ " عطؼ عمييا بعدىا في محؿّْ جزـو ثـٌ  فجـز

؛ ألٌنو معطكؼه عمى 2" يذٍرىيـ " ، في قراءًة مف جـز 1چائىۉېېېېىچ:

لى ىذا الرأم ذىب أبك عمي الفارسي في قكؿ أبي  مكضًع جكاًب الٌشرًط الٌداخًؿ عميو الفاء، كا 
 [ : الكافر ] دؤاد

 3َلَعم ى        ُأَصاِلْحُكْم َوَأْسَتْدرْج َنوي اَفَأْبُموِني َبِمي َتُكم 

 4"كما بعدىا " لعٌؿ " عمى الفاء المقٌدرة قبؿ " أستدرج " فعطؼ  : "قاؿ أبك عمي " أستدرج " بجـز 
كيمكف أيضا أف يككف معطكفنا عمى : "كتابعو في ذلؾ ابفي جٌني، فقاؿ بعد أف أنشدى البيتى  4"

قَّؾ كأىٍعًطؾى أىٍلفىا: " ـه في جكاًب الٌطمًب، كقكلؾ ؛ ألٌنو مجزك "لعٌؿ " مكضًع  يّْعىؾى حى ٍرًني فىمىف أيضى ، "زي
 5" .أم زرني أعرؼ حقؾ كأعطؾ ألفا

  :مف قكلو تعالى " أكف " كقيؿ بيذا الرأم أيضا في تكجيو جـز 

مجزكـ ؛ ألنو معطكؼ " أكف " ؼ 6چٴۇۋۋۅۅۉۉېېچ

 7.؛ كمحمو الجـز ألنو جكابي الٌتحضيًض " فأصدؽ " عمى محؿ 
كالفعؿ في " أف " مضمرة ك" أف " كقد ردَّ ابفي ىشاـ ىذا الرأمى ؛ ألفَّ ما بعد الفاء منصكب ب

 8.تأكيًؿ مصدرو معطكؼو عمى مصدر متكٌىـ، فكيؼ تككف الفاء مع ذلؾ في مكضع جـز 

                                                           

186،  األعراف 1 
2/273، شر في القراءات العشر نالابف الجزرم ، : كىي قراءة خمؼ ، ينظر   2 

2/84، مغني المبيب ابف ىشاـ ، :ينظر  3 
2/84، مغني المبيب ابف ىشاـ ،  4 

2/341، الخصائص  5 
10،  المنافقون 6 

84/ 2،  المغني  7 
84/ 2 ،المصدر نفسو 8 
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اختار ىذا الكجوى ابفي ىشاـو في أف يككف الجـز مف باب العطؼ عمى المعنى،  :الوجو الثاني 
كىك .1مف اآلية الٌسابقة، ككذا في تكجيًو الجزـً في بيًت أبي دؤاد الٌسابؽ" أكف " تكجيًو الجزـً في 

ألنو لما " أكف " ، فجـز 2مثؿ الجزـً في اآلية مكضع البحث، كىذا الرأمي ىك رأمي الخميًؿ كسيبكيو
، فكذلؾ جزمكا عند كجكًد الفاًء في : لما كاف يقاؿ  " لكال أٌخرتني أصدٍؽ كأكف، بالجـز بدكًف فاءو

لما كاف الفعؿي الذم قبمىو قد يككفي جزمنا، كال فاء فيو تكٌممكا : " ، قاؿ سيبكيوي عف الخميًؿ "أصدؽ 
 3" .ًبالثاني، ككأٌنيـ قد جزمكا قبمىو، فعمى ىذا تكىمكا ىذا 

تكبكا إلى اهلل يكجٍب لكـ تكفيرى : ، لما كاف يمكفي أف ييقاؿى "يدخمكـ "  ككذا ييقاؿ في الجـز في
سيئاًتكـ كيدخٍمكـ، فكذلؾ جزمكا المعطكؼى مع عدـً جزـً المعطكًؼ عميو، ككذا البيت، لما كاف 

، فكذا قاؿ : يمكفي أف ييقاؿى  أبمكني لعٌمي أصالحيكـ كأستدرٍج، : أبمكني أصالٍحكـ كأستدرٍج بالجـز
 .ـ أستدرج ؛ تكىمنا أف المعطكؼى عميو مجزكـه بجز 

أف يككفى ذلؾ مف تسكيًف حركًة اإلعراًب تخفيفنا، قاؿى ابفي جٌني في تخريًج بيًت  :الث الوجو الثّ 
كبيت أبي دؤادى 4"تخفيفنا كاضٌطرارنا " أستدرجي " فقد يمكفي أف يككفى أسكفى المضمكـى  : "أبي دؤادى 

تسكيًف حركًة اإلعراًب، إال أف الٌتسكيفى في اآليًة ؛ يكصؼي بأٌنو  مثؿ اآليًة في الحمًؿ عمى
 .تخفيؼه ال اضٌطرار فالقراءة ال اضٌطرار فييا 

مف باب إجراء المنفصؿ مجرل المٌتصًؿ، أم تشبيو ما ىك " يدخمكـ " أف تسكيف  : ابعُ الرّ  الوجوُ 
ٌيؿ : مثؿ " يكٌفر عنكـ " كممتيف بما ىك كممة كاحدة ، ألٌنو يتخيؿ مف مجمكًع  ًنطىع كًقمىع فكذا تيخي

بالسككًف، كىذا ىك اختياري أبي حٌياف إذ " يدخمكـ " ساكنةه، فعيطؼ عمييا" يكٌفر " أف الٌراءى مف 
كاألكلى أف يككف حذؼ الحركًة تخفيفنا كتشبيينا لما ىك مف كممتيف بالكممًة الكاحدًة، تقكؿي  : "يقكؿي 
 . 5" ًقٍمع كًنٍطع " :  ًنطىع كًقمىع"في 

                                                           

2/84، مغني المبيب :ينظر  1 
101 -3/100،  الكتاب  2 

3/101، الكتاب  3 
2/341،  الخصائص 4 

8/293، البحر المحيط  5
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ال تقعي جكابنا لمطمًب " عسى " أفَّ ما قالو ابفي عادؿ في ردّْه عمى الٌزمخشرٌم مف أف  اهي ر كالذم أ
ا ال تقعي جكابنا لمٌشرًط، نٌصكا عمى ذلؾ، كأكجبكا قبمىيا الفاءى، كذكركا أفَّ  ، كىي أيضن ىك الٌصحيحي
، أك مقركننا  الفاءى تمزـي الجكابى إذا كاف جممةن اسميِّة، أك فعميِّة طمبيِّة، أك فعبلن غيرى متصٌرؼن

 ".رٌب " منا، أك مقركننا ب بالٌسيًف، أك سكؼ، أك قد أك منفينا،أك قس
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"غدا " م الفعلتعدٌ   

 1چڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃچ:في قولو تعالى 

 ، كأف تكوفى تنادكا بهذا الكالـً : ، أم المصدريةي  أف تكوفى  يجوزي " أف اغدكا : " " عادؿ  قاؿ ابني 
 . مها ما ىو بمعنى القوؿً رة، ألنو تقدٌ المفسٌ 

 .كم، كما معنى على اغدكا إلى حرثً : ىال قيل : فإف قلت : "  مخشرمٌ قاؿ الزٌ 

غدا عليهم العدك، : لما كاف الغدك إليو ليصرموه، كيقطعوه كاف غدكا عليو كما تقوؿ : قلت 
 .2" كيراح  يغدل عليو بالجفنةً : كيجوز أف يضمن معنى اإلقباؿ كقولهم 

كفيو نظر، " على " فاحتاج إلى تأكيل تعديو ب " إلى " ب  ا في األصلً متعدي  " ا غدن "  فجعلى 
 [الوافر : ]  ؛ كقولوً  موضعو  في غيرً " على " لوركد تعديو ب 

كىقىٍد أىٍغديك عىلىى ثػيبىةو ًكرىاـو                      نىشىاكىل كىاًجًدينى ًلمىا نىشىاءي 
3 

بكرت عليو ك غدكت : تقوؿ " بكر " فليعدكه بها، كمرادفو "على " و ب كإذا كانوا قد عدكا مرادفى 
 [الطويل : ] ليو بمعنى كاحد ؛ قاؿ الشاعرع

بىكىٍرتي عىلىٍيًو غيٍدكىةن فػىرىأىيٍػتيوي        قػيعيودان ًإليًو بًالص رًيًم عىوىاًذليوٍ 
4"5. 

 

 

 

                                                           

22، القمم  1 
1415-1414، الكشاف  2 
 3 17، الديوان زىير بف أبي سممى ،ينظر:  
 91، الديوانزىير بف أبي سممى ، : ينظر  4

19/288المباب في عموم الكتاب ،    5
 



111 
 

 1.باكره: أم بكر، ككذا اغتدل، كغاداه ؛ غدا : ، يقاؿ البككر، كمثمو االغتداء: الغيديكُّ كالغىدكي 

 . 2چڦڄڄڄڄڃڃچ:قاؿ تعالى 

 مخشرم يقكؿي فالزٌ ، " غدا" م الفعؿ عادؿ ىك في تعدٌ  كابفً  ،مخشرمٌ مف الزٌ  كؿو  اختبلؼً  كمكضعي 
 : "ا ؟ مستفسرن  القمـً  مف سكرةً  ابقةً السٌ  ه لآليةً في تفسيرً 

 ؟" عمى " كـ، كما معنى اغدكا إلى حرثً : ىبل قيؿ :فإف قمت 

. غدا عمييـ العدك :  ، كما تقكؿي عميوا كيقطعكه، كاف غدكن ،لما كاف الغدك إليو ليصرمكه: مت ق
، أم فأقبمكا عمى كيراح يغدل عميو بالجفنةً : يـ قكلً ، كاإلقباؿً ف الغيدُّك معنى أف يضمٌ  كيجكزي 
 3."كـ باكريف حرثً 

، كتعٌديو "إلى " أٌنو متعدو ب " غدا " كالذم فقييو ابفي عادؿو مف كبلـً الٌزمخشرم أٌف األصؿى في 
، في حيف أٌف ابفى عادؿ يرل أف العربى قد عٌدت " عمى " ب  إٌنما يحتاجي إلى تأكيؿو أك تضميفو

 4. كال تأكيؿو  تضميفو  مف دكفً " عمى " ك ب " إلى " ب " غدا " الفعؿى 

في " عمى " ب " غدا "  ةً تعديٌ  ، لكركدً ، كفيو نظره كابى الصٌ  مخشرم قد جانبى الزٌ  كبلـى  أفٌ كقاؿ ب
 [الكافر : ] بف أبي سممى  زىيرً  استشيد عمى كبلمو ىذا بقكؿً ك  5. مكضعو  غيرً 

 6اءي شى ا نى مى لً  ينى دً اجً ل كى اكى شى نى                       اـو رى كً   ةو بى ى ثػي لى ك عى دي غٍ أى  دٍ قى كى 

 

                                                           
 (غدا ) مادة    10/26، العربلسان : ابف منظكر :ينظر 1
 22،  القمم2

4/440،  الكشاف 3 
 19/288، المباب :ينظر 4
19/288، المباب   5 
17، الديوان زىير بف أبي سممى ،ينظر:   6 
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فمف باب "  ر بكٌ " كىي كممة " عمى " ب " غدا " قد عٌدت مرادؼ  ا إذا كانت العربي أيضن  كقاؿى 
 1" .عمى " أكلى أف تعدل ىي نفسيا ب 

 كىما بمعنى كاحد " عميو  غدكتي " ، ك "عميو بكرتي : " فتقكؿ " بكر " ىك " غدا " كمرادؼ 

 [الطكيؿ : ] قاؿ الشاعر 

 2وٍ لي اذً وى عى  يمً رً الص  بً  ليوً إً  ودان عي قػي         وي تي يػٍ أى رى فػى  ةن كى دٍ غي  وً يٍ لى عى  تي رٍ كى بى 

 العربً  في أشعارً  د كردى ،فق صحيحه " عمى " ك " إلى " ب " غدا " م ، مف تعدٌ عادؿ ما ذكره ابفي ك 
عمى " إلى " كب " عمى " ب " غدا "  عمى تعديةً  عادؿو  ابفً  رأمى  التي تعضدي  ةً كاألدلٌ ، كاىدً مف الشٌ 

 . كاءً السٌ  حدٌ 

 [الطوٌل : ] من ذلك قول وجٌهة بنت أوس الضبٌة

 3ي بِ مْ قَ نْ مِ  ةَ ابَ بَ الص   حَ مْ تَ  مْ لَ  وقِ ى الش  مَ ي     عَ نِ ومُ مُ تَ  ي  مَ و عَ دُ غْ تَ  ةٍ لَ اذِ عَ وَ 

مف غدا إلى المسجًد كراح، : " فكقكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ " إلى " ب " غدا " كأما تعٌدم 
 4" .أعٌد اهللي لو نزلىو في الجنًة كٌمما غدا أك راح 

 [البسٌط : ] وكقول األعشى 

 5لُ وِ شَ  لٌ شُ مْ شٌ  ولٌ مُ شَ  ل  شِ اٍو مُ ي       شَ نِ عُ بَ تْ يَ  وتِ انُ ى الحَ لَ إِ  تُ وْ دَ غَ  دْ قَ وَ 

قائبلن بعدما ساؽى كبلـى الزمخشرم المذككر أعبله في  مخشرمالزٌ  عمى كبلـً 6اف أبك حيٌ  كاعترضى 
 : [الطكيؿ : ] كالذم في حفظي أنو معدل بعمى كقكؿ الشاعر " المسألة 

                                                           
 19/288،  المباب:ينظر 1

91، الديوان  زىير بف أبي سممى ،  2 
837، شرح حماسة أبي تمام التبريزم ،   3 
فضؿ مف غدا إلى المسجد كمف راح ، : الصبلة ، باب : ، كتاب  1/214،  صحيح البخاريالبخارم ،: ينظر4
 ، كتاب المساجد 1/463:  صحيح مسمم،  مسمـك 

59،ديوان األعشى  5 
8/307،البحر المحيط  6 
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 1وٍ لي اذً وى عى  يمً رً الص  بً  ليوً إً  ودان عي قػي         وي تي يػٍ أى رى فػى  ةن كى دٍ غي  وً يٍ لى عى  تي رٍ كى بى 

نٌ " عمى " ل بتتعدٌ " غدا " ا عمى أف ليس شاىدن  كالذم يظير أف البيتى  " ل ب ما الذم يتعدٌ كا 
و حكمنو، فإذا كاف "بكر" ىك " عمى  " بكر" ، كالٌظاىر أٌنو قاسى المرادؼى عمى األصًؿ، كمنحى

 " .عمى " يتعٌدل ب " غدا " فقياسنا عمى ذلؾ " عمى " يتعٌدل ب 

" عمى " لمٌترادؼ في الٌتعدم ب" بكر "ب " غدا " إٌنو أذا قسنا : كعمى ىذا القياًس لنا أف نقكؿى 
؛ ألٌنيا "بكر " قياسنا عمى " إلى " ب " غدا " فيمكنينا كذلؾ أف نستفيدى منو شاىدنا عمى تعٌدم 

ا، كما ذكر صاحبي المساًف " إلى "تتعٌدل ب  ليو يبكر بككرا: "أيضن  .2"كبكر عمى الٌشيء ،كا 

كيظيري مما تقٌدـ أٌف ابفى عادؿو يمتقي مع أبي حيافى في اعتراضو عمى الٌزمخشرم، بيدى أفَّ لكؿّْ 
فحسب ، بينما ابفي عادؿ يرل بجكاًز تعٌدييا " عمى " تتعٌدل ب " غدا " رأيىو ؛ فأبك حياف يرل أف 

 .عمى حدّْ الٌسكاء " إلى " ك" عمى " ب 

اغدكا عمى حرثكـ ؟ كما معنى : ىبل قيؿ : "ما الذم قصدىه الٌزمخشرم بقكًلو :كىنا يبرز الٌسؤاؿي 
 !خبلؼي األصًؿ لذا احتيج إلى تأكيمو ؟" غدا " ،كىؿ ىذا يعني أف تعديةى "عمى 

ال يعني أف  "كـ ؟ كما معنى عمى ؟ دكا إلى حرثاغ: ىبل قيؿ : " الذم أراه أف الزمخشرم بقكلو 
عف معنى  الكشؼً  في سبيؿً  ؤاؿى سٌ ، كلكنو طرح ىذا الخبلؼ األصؿ" عمى " ب  تعدم غدا 

 " .عمى " م ب عدٌ و التٌ نى تضمٌ  ي  ببلغ

 ني التي فييا قيره يا في المعا، فحسف استعمالي االستعبلءى  تفيدي " عمى "  أفٌ  ضركرةً فمف المعمكـ بال
. يـيـ كمَّ ا، كعمٌ قد أىمكيـ جميعن  الكباءى  م أفٌ أ: فأتى عمييـ  أصابيـ كباءه :قاؿ ، فيكاستعبلءه  كغمبةه 
، كىك مخشرمذلؾ ما مثؿ بو الزٌ ، كمثؿ أتي إلييـ: كما لك قيؿ ،لما فيـ ىذا المعنى" عمى " كلكال 
" معنى  جاءى  المذككرةً  ةً قد ركبيـ كأفزعيـ ، ككذلؾ في اآلي لعدكَّ أٌف ا ؛ أمغدا عمييـ العدكي : قكلو 

 . كاالجتثاثً  أنيـ بكركا إلى حرثيـ ليستعمكا عميو بالقطعً " كاغدكا عمى 

                                                           

الصفحة السابقة تقدـ ذكره في  1 
"بكر " مادة ,  1/576 ، لسان العرب, ابف منظكر 2
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نما اطردت " " ذكره ابف جني فقاؿ  كىذا المعنى الذم أكرده الزمخشرمي   في األفعاؿً " عمى " كا 
" كانت ، كنحك ذلؾ، مف حيث وخربت عميو ضيعتو، كمٌكتت عميو عكاممى : ىا مثؿ منا ذكرى التي قدٌ 
، ، كتضعو، كتعمكهتخفض اإلنسافى  مشاؽى  ت ىذه األحكاؿي ا كان، فممٌ لبلستعبلءً  في األصؿً " عمى 

كىذا عميؾ  ،ىذا لؾ: ، أال تراىـ يقكلكف "عمى "  ليا، كاف ذلؾ مف مكاضعى  خضعى كتفرعو حتى ي
 1" .فيما تكرىو " عمى " البلـ فيما تؤثره ، ك ، فتستعمؿي "

 [الطكيؿ :] كنحك منو قكؿ اآلخر : " كقاؿ أيضا 

 2د يوُ  هِ ارِ بَ بإدْ  درْ صْ يَ  مْ لَ  رَ بَ دْ أَ وَ    هِ د  وُ بِ  ي  مَ ى عَ ل  وَ  ؤٌ رُ ا امْ ا مَ ذَ إِ 

 تى مالي، كأفسدٌ  عميٌ  أىمكتى : ؾ مكو عميو كقكلً فقد استي، هي ككجيو أنو إذا كٌلى عنو بكدّْ عنّْ : أم 
 3.ىينا ؛ ألنو أمر عميو ال لو " عمى " ، كجاز أف يستعمؿ ضيعتي عميٌ 

  :و تعالىا قكلى أيضن  مف ىذا البابً  كما كيمكننا أف نجعؿى 

" إلى " فعبر ب 5چہہہہچ: و تعالى كقكلى 4چائەئەئوئوئۇئچ

؛ ألف ركغتو " عمى " ، كعبر في الثانية ب بأحدو  ركغو لـ يكف فيو إضراره  ألف؛عف األكلى 
 .  حطيـً كالتٌ  ربً بالضٌ  لبلستعبلء عمى األصناـً 

  

                                                           

2/271،  الخصائص:ينظر  1 
2 10/146, خزانة األدب, كالبغدادم,2/207, الخصائص :ابن جنً:  ٌنظر,البٌت بال نسبة 

 

312-311/ 2، الخصائص :ابن جنً:  ٌنظر  3 
 4 26،  لذارياتا 

93،  الصافات 5
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 "رأل "  الفعلي 

 1چٿٿٿٿٹٹچ:و تعالى في قولِ 

 : "عادؿ  ابني  قاؿى 

ملكوت  كذا نرم إبراىيمى :  قديري ، كالتٌ  بو حكاية حاًؿ ماضيةو  ، كالمرادي  ىذا مضارعه " نيًرم " 
 .كاألرضً  السمواتً 

ية الثنين ؛ ألنها في األصل بصريٌ " نرم " ك  النقل  فأكسبتها ىمزةي ، ةه ييحتمل أف تكوف الميتعدِّ
قيولةن من 2، كجعلها ابن عطية ا ثانين مفعوالن  مخشرم فإنو قاؿ ، ككذلك الزٌ "عرؼ " بمعنى " رأل " مىنػٍ

  .3" عريف نػيعىرِّؼ كمثل ذلك التٌ : " مت حكايتو عنو فيما قدٌ 
ل ثم يتعدٌ ، "عرؼ " بمعنى " رأل " كيحتاج كوف : " ة ابن عطيٌ  و كالـى اف بعد حكايتً قاؿ أبو حيٌ 

إذا كانت بصري ة " رأل " النحويوف أف  إلى مفعولين إلى نػىٍقًل ذلك عند العرًب، كالذم نقلى  بالهمزةً 
 . 4"الناصبة لمفعولين تعد ٍت إلى مفعولين " علم " ، كإذا كانت بمعنى  ، تعد ٍت لمفعوؿو 

 5" .مخشرم  الزٌ  ة دكفى عطيٌ  ابنى  باالعتراضً  كالعىجىبي كيف خصٌ : قاؿ شهابي الدِّين 

فاؤه راء ، كعينو ىمزة ، كالمو ياء، يدٌؿ عمى ذلؾ أف الفعؿ إذا أيسندى " فىعىؿ" عمى كزف " رأل " 
رأيتى كرأيتي ، كأيضا تظيري الياءي في : إلى المخاطًب ، أك المتكٌمـً ظيرت الياءي ، كذلؾ قكلؾ 

نما انقمبًت الياءي ألفنا في  ؛ لكقكًعيا متحركةن في الٌطرًؼ، كما قبميا  " رأل " الٌرأًم، كالٌرؤيًة، كا 
 .6مفتكح 

أرل، فحذفكا اليمزةى التي ىي عيفي الفعؿ تخفيفنا، : أرأل، كلكنيـ قالكا : كقياس مضارعو أف يقاؿى 
أرل، كترل، كيرل، كنرل غير : كمٌما حذؼ في التخفيؼ ألف ما قبمو ساكفه قكلو : " قاؿ سيبكيوي 

                                                           

75، ألنعاما 1 
2/311، المحرر الوجيز :ينظر  2 
381، الكشاف  :ينظر  3 
4/165،  البحر المحيط :ينظر  4 

 5 8/236، المباب في عموم الكتاب 
 42،  المسائل الحمبيةالفارسي ،  :ينظر 6
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سكل ألؼ الكصًؿ مف  رأيت، فقد اجتمعًت العربي عمى تخفيًفو : أٌف كؿَّ شيءو كاف في أٌكًلو زائدة ه
 . 1"؛ لكثرًة استعماًليـ إياه جعمكا اليمزةى تيعاًقب

أرأل، حيث كانتا : تعاقب اليمزة التي ىي عيفي الفعًؿ مف  " أرل " أم جعمكا ىمزةى المتكٌمـً مف 
ف كانت األكل ى زائدة، كالثٌانيةي أصمٌيةن؛  فكأنيـ فٌركا مف التقاًء ىمزتيف ليس بينيما إال ىمزتيف، كا 

حرؼه ساكفه ىك الٌراء، فحذفكا اليمزةى األصمٌيةى، كأبقكا ىمزةى المضارعًة،ثـ فعمكا ذلؾ مع سائًر 
ٌنما، يرل ، كترل، كنرل : حركًؼ المضارعًة، فبل يقكلكف   2. يرأل ، كال نرأل ، كال ترأل، كا 

بقاًء ىمزًة الفعًؿ األصمٌيًة مسمكع، كلكٌنو قميؿ، قاؿ سيبكيوي  كحدثني أبك الخٌطاًب أٌنو سمعى : " كا 
 . 3"رأيت عمى األصًؿ مف العرًب المكثكًؽ بيـ : قد أرآىـ ، يجيء بالفعؿ مف  : "مف يقكؿ 

، ك " رأل " أما باعتباًر اٌلتعدم كالمزكـً ؛ فإف  منيا ما يتعٌدل منيا ما يتعٌدل لمفعكؿو كاحدو
 " .رأل " لمفعكليف، كلكٌؿ قسـ منيما معافو تًردي بيا 

 :المتعدٌية لمفعكؿو كاحدو كمعانييا " رأل " أنكاعي 

إذا كانت رأل بمعنى أبصر، مف اإلدراؾ بحاسة البصر، : رأل البصرية :لنوع األول ا 

  :كقكلو تعالى 4چڄڤڤڦڦڦڦچ:كذلؾ نحك قكلو تعالى 

 5چٴۇۋۋۅۅۉچ

ٍيتي : " فإذا دخمت ىمزةي الٌنقًؿ عمى ىذا الٌنكًع تعٌدل الفعؿي بيا إلى مفعكليف، كذلؾ نحك   أىرى
يدان عمران   6.جعمتيو يبصريه : أم " زى

 7.أصبتيو في رئًتو:  رأيتي الٌصيدى، أم: بمعنى  اإلصابًة في الٌرئًة، يقاؿ " رأل : " اني الثّ  وعُ النّ 

                                                           

3/546، الكتاب 1 
98-5/97، " رأل " مادة :  لسان العرب :ينظر  2 

3/546، الكتاب   3 
76،  ألنعاما  4 
28،  يوسف  5 

 7/152، شرح المفصل ابف يعيش ،: ينظر6
98-5/97، " رأم " ، مادة لسان العرب ابف منظكر ، :ينظر  7
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كيدؿُّ عمى ثباًت : " التي بمعنى اعتقدى، قالو أبك عمي الفارسي حيث يقكؿي " رأل : "  الثُ الثّ  وعُ النّ 

ـى عميًو السبلـ  " ، ؼ  1چمبجبحبخبچ: ىذا الكجًو كصٌحًتو،قكليو تعالى حكايةن عف إبراىي

، أال ترل أف " ترل  " ذا " مع " ما " ال يخمك مف أف يككفى " ماذا " ىنا متعدٌيةي إلى مفعكؿو كاحدو
، كانا في مكضًع نصبو "الذم " بمنزلًة " ذا " اسمنا كاحدنا أك يككف  ، فإذا كانت بمنزلًة اسـو كاحدو

ذا كافى " ترل " ب  ما الذم تراهي، كالٌضميري محذكؼه مف : كاف التٌقديري " الذم " بمنزلًة " ذا " ، كا 
، فبل مذىبى لئلدراًؾ  فالفعؿي متعد  إلى مفعكؿو . فعمى أٌم الكجييف حممت اآليةي  ,الٌصمةً  كاحدو

ى ما أحاكؿي مف ذبحؾ كتنقاد ىؿ تتابعني عم: بالبصًر ىنا، كليسى الٌسؤاؿى عنو، إٌنما الٌسؤاؿي 
 .2"لي؟

و تعالى جني في قكلً  فيتعدل إلى مفعكليف قاؿ ابفي  عمى ىذا النكعً  اليمزةي  كتدخؿي 

كىذا ليسى مف رؤيًة العيًف ؛ ألٌنو ال مدخؿى لو في :"  3چۇئائەئەئوئوئۇئچ:

، كال مف العمـ، ألف ذلؾ متعد  إلى مفعكليف، فإذا نيقؿ باليمزًة، كجبى أف يتعٌدل إلى ثبلثةو،  األحكاـً
الياء المحذكفة العائدة : الكاؼ ، كاآلخر : كالذم معنا في ىذا الفعؿ ٌإنما ىك مفعكالف، أحدىما 

فبلف يرل : فثبت بذلؾ أنو مف الٌرأم الذم ىك االعتقادي، كقكًلؾ .ما أراكو اهللي ب: أم " ما " عمى 
، فرأيت ىذه إذا قسـ ثالث، ليست مف رؤيًة  رأمى الخكارًج، كيرل رأمى أبي حنيفةى، كرأمى مالؾو

 . 4"العيًف،كال مف يقيًف القمًب 
ػبصرتيو، : رأيتي الشيء بمعنى : اؿ كيق: " المتعدٌية لكاحدو " رأل " ا عف كقاؿ ابفي مالؾو متحدثن 

أصبتو في رئتو، فيذه متعدٌية إلى : اعتقدتيو، كرأيت الٌصيد، بمعنى : كرأيتي رأمى فبلفو بمعنى 
 .5" كاحدو 

، كاستدلكا 6إذا كاف مف الرأًم كاالعتقاًد فإنو يتعدل لمفعكليف " رأل " كذىبى فريؽه آخري إلى أف 
 [ الطكيؿ : ]  بقكًؿ الٌشاعرً 

                                                           

102،  الصافات 1 
70-69، المسائل الحمبية الفارسي ، 2 

105،  النساء 3 
1/176،  المحتسب 4 
2/14، تسييل شرح الّ  5 

2/217، ىمع اليوامع، كالسيكطي،   3/60، رب ارتشاف الضّ اف ، أبك حيٌ :  ينظر   6 
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 1جِ ارِ خَ المَ  ْصدَ قَ  ينَ رّاكِ تَ  ارجَ وَ خَ  وُ يَ أْ ى رَ أَ رَ  نْ  مَ الّ اَس إِ ى الن  أَ رَ 

، كأخرل " رأل " كالذم يظيري لي أف  التي بمعنى الرأم، كاالعتقاًد ؛ تتعدل تارةن إلى مفعكؿو كاحدو
، كيقاؿ : إلى مفعكليف، فيقاؿ   .2اعتقد : رأل أبك حنيفة حؿ ىذا، أم: رأل أبك حنيفة ىذا حبلالن

التي مف رؤيًة القمًب، كتجيء عمى معنييف، أكثرىما " رأل "  ىي:  ة إلى مفعولينالمتعديّ " رأى " 
ـى ، كالثاني : بمعنى  ًم   :، كقد اجتمعتا في قكًلو تعالى 3ظفٌ : بمعنى : عى

 .يظنكنو بعيدنا كنعمميو قريبنا : أم   4چۈئۈئېئېئېئىئچ

ىذا بابي الفاعًؿ الذم يتعٌداه فعميو إلى مفعكليف، كليس لؾى أف تقتصرى عمى أحًد : " قاؿ سيبكيوي 
ك خالدنا أباؾ، كخاؿى : المفعكليف دكفى آخر، كذلؾ قكلؾ  ًسب عبدياهلل زيدا بكرا، كظفَّ عمره حى

.... ...رأل عبدياهلل زيدا صاحبنا، ككجدى عبدي اهلل زيدانذا الحافظ : عبداهلل زيدا أخاؾ، كمثؿ ذلؾ 
ف قمت  ضربت، : ، فأردت كجداف الضآلة فيك بمنزلة " كجدت" رأيت ، فأردت رؤية العيف أك : كا 

: عممت ، كبرأيت ذلؾ أيضا، أال ترل أنو يجكزي لؤلعمى أف يقكؿى " كجدت " كلكٌنؾ إنما تريد ب 
 .5" رأيتي زيدنا الٌصالحى 

، قاؿى المبردي كتدخؿي ىمزةي الٌنقًؿ عمى ىذا الٌنكًع فيتعدل إلى ثبلث رأل : ككذلؾ تقكؿ: " ًة مفاعيؿو
، إذا أردت ب  : عممت ال رؤية العيف فإذا أراه غيريه قمت : معنى " رأيت " عمرك زيدنا الٌظريؼى
 . 6"أرل عبدياهلل عمرنا زيدنا خيرى اٌلناًس 

ممٌية التي مصدرىا الرؤيا غالبا، كذلؾ نحك" رأل " العممٌية ،" رأل " كمثؿ  رأيتي في الٌنـك  : " الحي
أراني اهللي في الٌنكـً :" نحك  ,، فإذا أيدخمت ىمزةي اٌلنقًؿ تعدل الفعؿي إلى ثبلثًة مفاعيؿى "عمرنا سالمنا 
 .7" عمرنا سالمنا 

                                                           
 اليوامعىمعالسيكطي،  ، ك 2/30،  (اليامش )  شرح ابن عقيلابف عقيؿ ، : لـ أعثر عمى القائؿ ،ينظر 1

2/217 
2/27،   بانحاشية الصّ باف ،الصٌ : ينظر 2 

2/27، المصدر نفسو 3 
7ك 6،  المعارج 4 

40-1/39،  الكتاب  5 
3/122،  المقتضب 6 

2/986، شرح الكافية الرضي ، : ، ينظر   55- 2/54  ، حاشية الصبانالصباف ، :ينظر  7 
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  :أما اعتراضي ابًف عادؿو عمى الٌزمخشرم، فمتعمؽ بقكًلو تعالى

 . 1چٿٿٿٿٹٹٹٹڤچ

، فتعٌدت إلى : منقكلةن باليمزًة مف رأل بمعنى " نرم " فقد جٌكز ابفي عطٌية  أف تككفى  عرؼى
: و أبك حياف فقاؿيمع ، كاعترضى  2كاألرضً  السمكاتً  ككذلؾ نعٌرؼ إبراىيـ ممككتى : أم مفعكليف، 

، العربً  ندى ثـ يتعدل باليمزة إلى مفعكليف إلى نىٍقًؿ ذلؾ ع" عرؼ " بمعنى " رأل " كيحتاج ككف "
ذا كانت بمعنى إذا كانت بصريَّة تعدٍَّت لمفعكؿو " رأل " كالذم نقؿ النحكيكف أف  " عمـ " ، كا 

 . 3" اصبة لمفعكليف تعدٍَّت إلى مفعكليفالنٌ 

و لذلؾ ة، كتنبٌ عطيٌ  ه ابفي ما ذكرى  مخشرم ما يقاربي ز الٌ  في كبلـً  اف إلى أنو قد كردى كلـ يتنبو أبك حيٌ 
يو الذم كجٌ  الردَّ  إليو، فجعؿى  فطفَّ عمى ما ت يابى الشٌ  كذلؾ يكافؽي  عادؿو  كأرل أف ابفى ، يفً الدٌ  شيابي 
 .4ا مخشرم أيضن ا إلى الزٌ مكجين  ةعطيٌ  بفً إلى ا

: كقكليو : " نعرؼي ىك قكليو : بمعنى " نرم  "ككبلـي الٌزمخشرم الذم ييفيـي منو أٌنو يجعؿي 

كمثؿ : جممة معترض بيا بيف المعطكًؼ كالمعطكًؼ عميو، كالمعنى چٿٿٿچ

ـى كنبٌصريه ممككتى الٌسمكاًت كاألرًض   .5" ذلؾ الٌتعريؼ كالتٌبصيًر نعٌرؼ إبراىي

: " كأخكاًتيا حيف ال تنصبي إال مفعكالن كاحدنا فقط " ظٌف " كقاؿ الٌزمخشرم متحدثنا عف معاني 
رتو أك بيصٌ : أيريت الشيء بمعنى :  أبصرتيو، ككجدت الٌضالة إذا أصبتيا، ككذلؾ : كرأيتيو بمعنى 

فتيو ، كمنو قكلو تعالى  . 7" 6چڤڤچ:  عيرّْ

                                                           

75،  األنعام  1 
2/311، المحرر الوجيز :ينظر  2 

4/165،البحر المحيط  3 
8/236،  في عموم الكتابالمباب  4 

381،  الكشاف 5 
128، البقرة  6 
224،  لالمفصّ  7 
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، ما قالىو الزٌجاجي عند قكًلو تعالى  فنا : معناهچڤڤچ: كقد كرد في معنى ىذا الكبلـً عرّْ

 .1متعبداًتنا

، فقاؿى : تككف بمعنى " رأل " أف  :كذكرى الرضي أرأيت زيدنا ما صنع، : كأما قكليـ  : )عرؼى
، بًؿ الٌنصبي كاجبه فيو، " زيد " أخبرني، فميس مف ىذا الباًب حتى يجكزى الٌرفعي في : بمعنى 
أأبصرتيو، : أبصرت أك عٌرفت، كأٌنو قيؿى : أخبر، كىك منقكؿي مف رأيت بمعنى ": أرأيت " كمعنى 

 . 2"كشاىٌدتي حالو العجيبةى، أك أعرفتيا ؟

ردّْ عمى الٌزمخشرم، فقد سبقيـ إليو ابفي الحاجًب في كلـ يكف ابفي عادؿ، كال أبك حٌياف سابقنا في ال
ا النٌص الذم أكردتيو سابقنا مف المفٌصؿ  : كرأيتيو بمعنى : " شرًحو عمى المفصؿ، فقاؿ شارحن

فتيو : أيريتي الشيء بمعنى :  أبصرتيو ، ككجدتي الٌضالةى إذا أصبتييا ، ككذلؾ   .3" بيٌصرتيو أك عيرّْ

فتيو: " قكلو  ، إذ لـ يثبت "  أك عيرّْ نما يثبت : رأيت الشيء في نفًسو بمعنى : فيو نظره " عرفتو ، كا 
: عمى معنى" أيريت " أبصرتيو بعيني ، فاستعماؿ : عٌممتو عمى صفةو، كبمعنى : بمعنى " رأيتو 

ـي االستدالؿي بقكًلو تعالى  فإنو غير كاضح چڤڤچ:عيرّْفت عمى خبلًؼ ذلؾ، كال يستقي

فنا " في   . 4"أىبصرنا " لظيكره في " عىرّْ

كىذا الذم قاًلو ابفي الحاجًب ككافقىو  الرأمى ابفي عادؿ،كأبك حياف في عيني أقربي إلى الٌصكاًب مف 
: بمعنى " رأل " مف ىذه النقكؿ أف قائمييا لـ يثبتكا كركدى  ،فقد ظهر قكًؿ أبي القاسـً الٌزمخشرم 

رأل "المنقكلة باليمزًة، ك" رأل " ا حيفى يتحدثكف عف عٌرؼ، بأمّْ شاىد ، كأٌنيـ يذكركف ذلؾ عرضن 

ف كاف چڤڤچ: عٌرؼ كقكلو تعالى : المنقكلة باليمزًة فييا شيء مف معنى "  ، كا 

المعنى الثٌابتي ىك بٌصرنا، مف اإلدراؾ بالعيًف، كعمى طكًؿ البحًث في ىذه المسألًة لـ أٌطمع عمى 
 " .عرفتو : رأيت زيدا بمعنى : " أحًد مف العمماًء ذكرى أف 

 

                                                           

عرابو  1/209،معاني القرآن وا  1 
2/999،  شرح الكافية :ينظر    2

 

224،  المفصل 3
 

2/58، اإليضاح في شرح المفصل :ينظر  4
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 هاأو على ما هو من تمامِ لِة على الصّ  المعطوفُ 

 

 :من قولو تعالى ( وَبش ر : )إعراب 

ٺٺڀٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀچ

ڄڄڦڦڄڄڦڤڤڦڤٿٹٹٹٹڤٿٺٺٿٿ

 . 1چڃڃ

 :قاؿ ابن عادؿ 

 . مبني ا للمفعوؿً  اماضين " كبيشِّرى : "  2كقرئ
 3" .على أيًعد ت  كىو عىٍطفه : " مخشرم الزٌ  كقاؿى 
 . ةً للحاليٌ  ها ال تصلحي ؛ ألنٌ حاالن " أعدت "  كىذا ال يتأتى على إعرابً : قيل 

لة على الصٌ  ، كالمعطوؼي " التي "  صلةي " ت أعدٌ "  ؛ ألفٌ  فاسده " ت أعدٌ " ها على عطفي : كقيل 
أف  لهم جن اتو ،  الذين آمنوا كعملوا الصالحاتً  التي بشرٌ " الباء : "  أف يقاؿى  ، كال يصلحي  صلةه 

ـً " أيًعد ٍت : " و إال  أف يعتقد أف قولى  ، كأن وي حاؿه من  لةً الصٌ  مستأنفه ، كالظاًىري أن وي من تما
 4"ىا كقودً " في مير ً الضٌ 

ليا  المعنى،  فبل بدٌ  بيمة المدلكؿ، غامضةى مي  -ةن أـ حرفيٌ  ةن سكاء أكانت اسميٌ -يا كمُّ  المكصكالتي 
 مدلكؿى  مة ىي التي تيعىيفي مة". فالصٌ يا، كىك ما يسمى: "الصٌ يا كغمكضى إبيامى  مف شيء يزيؿي 

و ال يستغنى ىذا كمّْ  . كمف أجؿً اإلفادةً  المعنى، كامؿى  و كاضحى و، كتجعمي مجممى  ، كتيفىٌصؿي المكصكؿً 
 5عنيا مكصكؿ اسمي، أك حرفي. 

                                                           

25،  البقرة 1 
1/210،  الدر المصون :، كالسميف الحمبي  1/253، البحر المحيط  :أبك حياف :ينظر  .2 

 53،  الكشاف:ينظر 3
1/447، المباب في عموم الكتاب  4 

1/373، النحو الوافي عباس حسف ، :ينظر  5 
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بعده  و بكبلـو حتى تصمى  ال يتـٌ  ما ، فالمكصكؿي 1كعائد إلى صمةً  ىي المفتقرةي  المكصكلةي  فاألسماءي 
،حتى لو صمةن  بعد المكصكؿً  الكاقعةي  الجممةي  أف تككفى  ،كال يصحُّ ح كتبيف ىذا المكصكؿى ، تكضٌ تاـ  

يا بأنٌ ، ك قيا بوبتعمٌ  كيؤذفى  بالمكصكؿً  لجممةى ا ؛ ليربطى  منيا إلى المكصكؿً  يعكدي  عمى عائدو  تشتمؿى 
ـى إلبيامو لمعناه، كاشفةه  مةه بؿ متمٌ  ،عنو ةو أجنبيٌ  غيري  ؼ "الذم" " ، نحك : "جاءني الذم قا

ـى مكصكؿه  و لو، كلك كاف لغيره ألنٌ ، كاستتر المكصكؿً  ، كىك ضميري الفاعؿي  ، كالعائدي مةي " الصٌ  ، ك" قا
 2."  زيده  وي ، نحك " الذم قاـ غبلمي لـ يستتر

:  تعالى كقكلو كذلؾ3"  ذكره مف إليو مايرجع كفييا إال صمة الجمؿ ىذه كالتككف: "  قااللمبرد
 ىكالضميرفي"  الذيف"  عمى ، فالعائد4چەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئچ
 يفتركف " ." 

نحك  ، فالمذككري ارن أك مقدٌ  ،اا مذككرن ا إمٌ ضميرن  ا أف يككفى كيسمى الرابط أيضن ، ى العائدً عم الغالبي 

" في  الجماعةً  ، فكاكي  5چڀڀڀڀٺٺپپپٻٻٻپچ: و تعالى قكلً 

 ىك الضميري  فالرابطي  6چۅۉۉېچ: تعالى ًلو ، كقك  ابطي ىك الرٌ " يؤمنكف 

 ىك الضميري  بطي فالرا 7چڱڱڱںچ: و تعالى ، كفي قكلً "تشتييو " في  المنصكبي 

 ."منو " في  المجركري 

 .بعثىو : أم  8چڭڭۇۇۆچ:كأٌما الٌرابطي المقٌدري فكقكًلو تعالى 

 .ما أنتى قاضيو : أم  9چۅٴۇۋۋۅچ: ككقكًلو تعالى  

                                                           
 81،  ، قطر الندىابف ىشاـ :ينظر 1

272-3/271،شرح المفصل ابف يعيش ، :ينظر  2 
1/27،  المقتضب:ينظر  3 

 69،  يونس 4
 2,3،  البقرة5
 71،  لزخرفا 6
 33، المؤمنون 7
 41،  الفرقان 8
 72،  طو9
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  :تشربكف منو، كقكلو تعالى: أم  1چںڻڻچ:كقكلو تعالى 

 .ىك أشد : أم  2چچچڇڇڇڇڍڍڌڌچ

 
ـى الٌضميًر في الٌربًط  في الٌضركرًة الٌشعرٌيةً  كقد يقكـي االسـي الٌظاىري مقا

3 
 [ الطكيؿ : ] كقكًؿ الٌشاعًر 

 4عُ مَ طْ أَ  اللِ  ةِ مَ حَ ي رَ ي فِ ذِ الّ  تَ نْ أَ ٍن     وَ طِ وْ ي ُكّل مَ نَت فِ ى أَ مَ يْ ب  لَ ا رَ يَ فَ 

،اىالظٌ  االسـي  ، فجاءى و أطمعي رحمتً  الذم في كأنتى  : أمٌ  ا عف مغنين " اهلل "  الجبللةً  كىك لفظي  ري
 . مة إلى المكصكؿً مف الصٌ  دً العائً  ميرً الضٌ 

 ثرى النٌ  ألفٌ  ؛الجميكرً  عندى  ثرً في النٌ  المكصكؿً  إلى االسـً  العائدى  ميرى الضٌ  اىري الظٌ  االسـي  كال يخمؼي 
: ، أم "كالحجاج الذم رأيت ابف يكسؼ"  يـمف قكلً  عف العربً  كمى ا ما ري كأمٌ  ،عةً عمى السٌ  مبنيه 

 5. حفظ كال يقاس عميوا كيي شاذن  عدُّ ة بحيث يي رأيتو ، فيذا مف القمٌ 

ذا عيطؼى عمى صمًة المكصكًؿ اشترطى في المعطكًؼ ما اشترطى في المعطكًؼ عميو ؛ ألٌف  كا 
، فحرؼي العطًؼ ييشًرؾ ما بعده في حكـً ما قبمو، فكجبى 6المعطكؼى عمى الٌصمًة صمةه كذلؾ 

، ففي : اشتماؿي المعطكًؼ عمى رابطو يربطيو بالمكصكًؿ، كذلؾ كقكًلؾ  حضرى الذم مرضى كعكفيى
" عيكفي " ىك ، ككذلؾ في جممًة : ضميره مستتره عائده عمى المكصكًؿ تقديريه " مرضى " ًة جمم

، فإذا : المعطكفة عمى الٌصمًة ضميهر مستتره عائده عمى المكصكًؿ تقديريه  ىك ؛ كلذا صحَّ العطؼي

                                                           
 33،  المؤمنون1
 69،  مريم2

2/163، مغني المبيب ابف ىشاـ ، :ينظر  3 
، ( فيا رب أنت اهلل في كؿ مكطف : ) البيت ببل نسبة عند األشمكني كلكف صدره يختمؼ عف ركاية اآلخريف   4

شرح األشمكني ، ، ك 2/163،  المغني، كابف ىشاـ ،  204/ 1 شرح التسييل ،ابف مالؾ ، : ، ينظر 
 1/301،  ىمع اليوامعالسيكطي ، : كلمجنكف بني عامر عند   75/ 1، األشموني 

1/363، الحاشية العصرية عمى شرح شذور الذىب عبدالكريـ األسعد ،   5 
2/163، مغني المبيب ابف ىشاـ ، :ينظر  6 
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ربطو لـ يصٌح العطؼي لخمكّْ الجممًة المعطكفًة مف " أكرمت الذم حضرى كعادى خالده : " قمت 
 .يربطييا بالمكصكًؿ 

: كليذا اعترضى غيري كاحدو مف العمماًءعمى الٌزمخشرم في تكجيًو العطًؼ في قكًلو تعالى

ٱىئيئجبمئېئېئىئىئىئییییجئحئچ

، فقد قرأ زيدي بفي عمي 1چڀٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

 .2 لممجيكؿً  بالبناءً " بيشّْرى ك : " رضي اهلل عنيما  –

" ا عمى عطفن  لممفعكؿً  المبنيّْ  عمى لفظً " كبيٌشر : " زيد بف عمي  كفي قراءةً : "مخشرم قاؿ الزٌ 
 كال، مةً عميو مف الصٌ  المعطكؼى  ألفٌ  ؛ كىك غمطه " :  كرٌد عميو السميفي الحمبي قائبلن  .3"أيعٌدت 

 .4"" أيعٌدت " ا عمى عطفن  أف يككفى  ، فبل يصحُّ مف ىذه الجممةً  راجع عمى المكصكؿً 

" التي "  صمةي ىي  " أعدت لمكافريف " عمى أف جممة  مبنيّّ  ؛مخشرملزٌ اعتراض الٌسميف عمى اك 

كال تككف جممة  5چىئيئمئییییجئحئچ: في قكلو تعالى 

  مف ضميرً أك حاالن  فييا تأكيدا  ؛ ألفٌ  معترضةن  جممةن  ، بؿ تككفصمة"  كالحجارةً  كقكدىا الناسً "
 6.كال صناعةه  ،معنى يماياف ال يمنعي كىذاف الكج، عٌدت مكقدةن أي : أم " أعدت " في  ارً النٌ 

ىك  منيا إلى المكصكؿً  ، كالعائدي "التي "  ىي صمةي " أعدت لمكافريف "  كعمى ىذا تككف جممةي 
" كبٌشر الذيف آمنكا " كال يصحُّ أف تككفى جممةن . ىي :  أم" أعدت " في  المستتري  الضميري 

معطكفةن عمى الٌصمًة لخمكّْىا مف ضميرو عائدو عمى المكصكًؿ، ىذا ىك إيضاحي اعتراًض الٌسميًف 
 .ىي الٌصمةي " أيعدت " إف جممة : عمى الٌزمخشرم ىنا، كىك اعتراضه صحيحه إذا قيؿ 

                                                           
 25,  24،  البقرة1

 1/210،  الدر المصون :، كالسميف الحمبي  1/253، البحر المحيط  :أبك حياف :ينظر 2
 13،  افالكشّ 3

1/211 الدر المصون ، 4 
 24، البقرة 5
 1/208، الدر المصون :ينظر 6
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يـ منعى ذلؾ كجعؿى الٌصمةى ىي قكلو تعالى  " أما جممة چمئیجئحئچ: كلكٌف بعضى

ىي في مكضًع نصبو عمى الحاًؿ مف :  2، كأبك البقاءالعكبرم1بف أبي طالبفقاؿى مكيي " أيعٌدت 
 .الٌناًر 

ذا كاف ذلؾ فيؿ يصٌح عطؼي   عمييا ؟" كبيٌشر " كا 

انتيى ، كىذا  اإلعرابي ال " .أعدت " عطفنا عمى : قاؿ الٌزمخشرم : "  منع ذلؾ أبك حياف لقكًلو
ًع الحاًؿ ؛ ألف المعطكؼى عمى الحاًؿ حاؿه ، جممة في مكض" أعٌدت " يتأتى عمى قكًؿ مف جعؿ 

 .3" في مكضًع الحاؿً " كبيٌشر " كال يتأتى أف يككفى 

، كالٌرابطي في جممًة  ىك " أيعدت " كىذا صحيحه ؛ ألٌف جممةى الحاًؿ تحتاجي كالٌصمًة إلى رابطو
، كليسى في جممًة  ضميره يعكدي عمى صاحًب الحاًؿ؛ ليجكزى العطؼي " كبيٌشر الذيف آمنكا " الٌضميري

 .فامتنع 
في   كقاؿى  "كبيٌشر " مف امتناًع الحالٌيًة عف جممًة  إليو اف في ما ذىبى عادؿ أبا حيٌ  ككافؽ ابفي 

، كليذا منعى "ىاكقكدً  في ميرً اؿه مف الضٌ ، كأنَّوي حمةً كالظاًىري أنَّوي مف تماـ الصٌ " " : أعدت "  وقكلً 
ألٌف عطفىيا يستدعي أف تككفى في مكضًع حاؿو " أيعدت " معطكفنة عمى " كبيٌشر " ؿ ككفى ابفي عاد

ـي كما ذكرنا النعداـً العائًد   4.كىذا ما ال يستقي
أف  يعتقدى  أفٍ  إال: مستأنفةن حيثي قاؿى " أيعٌدت " بيدى أف ابفى عادؿ ذكرى كجينا آخرى كىك ككف جممة 

ال محؿَّ ليا مف اإلعراًب ألٌنيا " كبيٌشر " فساعتئذ تككفي جممةن " مستأنؼه " أيًعدٍَّت : " و قكلى 
 5"  .أعٌدت " معطكفةن عمى جممةو استئنافٌيةو ال محؿَّ ليا مف اإلعراًب، كىي قكلو 

 .6؟لمف أعدت: مف قاؿ ا لً جكابن  ستأنفةن يا ملككنً  الحمبي  ميفي ه السٌ ختارى ىك الذم ا كىذا الكجوي 

                                                           
 83،  مشكل إعراب القرآن الكريم:ينظر 1
 1/42،  بيان في إعراب القران الكريمالتّ : ينظر  2
 1/253،  البحر المحيط:ينظر 3
 1/447،  الكتاب المباب في عموم: ينظر  4
 1/447، المصدر نفسو5
 1/207،  الدر المصون:ينظر 6
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ما  ةي كليس ثمٌ ،"أيعدت " عطفا عمى " كبيشّْر "  ، كيككفمخشرمتكجيو الزٌ  يصحُّ  الكجوً مى ىذا كع
 . الجنةً بً  كعممكا الصالحاتً  االذيف آمنك  لمكافريف كبيٌشرً  اري ت النٌ عدٌ أي : فالمعنى  يمنع ىذا العطؼى 

صكاب عمى مخشرم بادئ ذم بدء أف ما ذكره الزٌ  كاألكلى بو أف يذكرى  ،بابف عادؿ فكاف األليؽي 
 ةن خاصٌ  مف باًب حسًف الٌظفّْ بو، فيحمؿي عمى الكجًو الذم يصحُّ فيو،،هأ عمى غيرً خطن  ىذا الكجوً 

 .فيو  ا ال مشاحةى و صحيحن ال تمنعاف مف ككنً  ناعةى المعنى كالصٌ  أفٌ 
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 "استجاب " تعد ي الفعل 

  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى     ى  ې چ: من قولو تعالى 

1چ     ی  ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئېئ  ېئ  ېئ         ۈئ
 

 : قاؿ ابن عادؿ 

فإف قلت ما  ":مخشرمُّ ، قاؿ الز  استجاب بمعنى أجاب( :  وٍا لىكى فىًإف ل ٍم يىٍستىًجيبي : ) قولو " 
 :الفرؽ بين فعل االستجابة في اآلية كبينو في قولو 

 2فػىلىٍم يىٍستىًجٍبوي ًعٍندى ذىاؾى ميًجيبي 
، كيحذؼ اعي بالالـعاء بنفسو كإلى الد  الدُّ ل إلى ىذا الفعل يتعد  : حيث عدِّم بغير الـ ؟ قلت 

كال يكاد استجاب بو ، : استجاب اهلل دعاءه أك : ، فيقاؿ اعي في الغالبإذا عيدِّم إلى الد  عاء الدُّ 
.  3"المضاؼفلم يستجب دعاءه على حذؼ : ، كأما البيت فمعناه استجاب لو دعاءه: يقاؿ 

 :ـ تقرير ىذا في البقرة ، كأف  استجاب بمعنى أجاب ، كالبيت الذم أشار إليو ىو كقد تقد  
 فػىلىٍم يىٍستىًجٍبوي ًعٍندى ذىاؾى ميًجيبي ل                    كىدىاعو دىعىا يىا مىٍن يًجيبي إلى النِّدى 

يو بنفسو كالن    .  4"اس ينشدكنو على تعدِّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 50،  القصص1
، كقائمو محمد بف كعب الغنكم ،   َوَداٍع َدَعا َيا َمْن يِجيُب إلى الن َدى: ىذا عجز بيت مف الطكيؿ كصدره  2

 2/478، لسان العربك ابف منظكر ، ،  558،  جميرة أشعار العربأبك زيد القرشي ، : رينظ
  992،  لكشافا3
 270-15/269،  المباب في عموم الكتاب4
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 بنفسو يان متعدّْ  ىذاالفعؿ كرد كقد, أجابو بمعنى" لو  استجاب: " تقكؿ , دلممجرَّ  مكافؽ" استجاب " 
 . أخرل تارةن  كبالحرؼ تارةن 

  ۈ چ: تعالػػى نحك قكلو 1بالحرؼ يوكأماتعدّْ , دعكتو اهلل استجاب: فكقكلؾ  بنفسو يوأماتعدّْ 

 القرآف في الفعؿ ىذا يرد كلـ2چېې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ

                                                                                                                  ميعىدَّل
 [الطكيؿ]  :كعبو  الغنكمّْ محمد بن فقد قاؿ " إلى " بػ  لمعدَّ  كجدتو كقد ،السابقة كاآلية بالبلـ إالَّ 

 3يبُ جِ يُ  انَ كَ  ومِ اليَ  لَ بْ قَ  كَ لِ ذَ كَ                    ىدَ الن   إلى بَ اجَ استَ وَ  اً ريعَ سَ  أتاكَ 

 :شيئين  إلى  االفعل ىذ ىويتعد  

 " .لزيد  استجبت: " نحك , اعيالدَّ : أحدىما 

 " .دعاءه  اهلل استجاب: " نحك , عاءالدُّ : انيوالث  

 [الطوٌل ] :ر عاالشَّ  بقكؿ يتعمؽ مخشرمّْ كالزَّ  ،بيف ابف عادؿو  كالخبلؼ

 4ُمِجيبُ  َذاكَ  ِعْندَ  وُ بْ جِ تَ سْ يَ  َفَمم                     الن َدى إلى ُيِجيبُ  َياَمنْ  َدَعا وداعٍ 

  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى     ى  ې چ: تعالػػى  في تعميقو عمى قكلو مخشرمُّ الزَّ  قاؿ 

 :  5چوئوئ

 : فيقكلو كبينو اآلية في االستجابة فعؿ بيف ماالفرؽ: قمت  فإف" 

 مجيبُ  ذاك عند يستجبو فمم

                                                           
 (جكب ) ، مادة  2/478، لسان العربابف منظكر ، : ينظر 1
 24،  األنفال2
 ،  559،  جميرة أشعار العربأبك زيد القرشي ، : ينظر 3
 تـ تخريجو في الصفحة السابقة4
 50،  القصص5
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ػػٌدمى بغير البلـ ؟ قمت  لى الدَّاعي بالبلـعل إلى الدُّ ىذا الفعؿ يتعدَّ : حيث عي كييحذؼ ,ػػاء بنفسو كا 
ػػدّْمى إلى الدَّاعي في الغالب عاء إذاالدُّ  كال يكاد , أك استجاب لو ,ييقاؿ استجاب اهلل دعاءىهف, عي

 .1" فمػػػـ يستجب دعاءه عمػػػى حذؼ المضاؼ: أما البيت فمعناه , استجاب لو دعاءه: يقاؿ 

و كظاىر ىذا أنَّ ,  2" يو بنفسواس ينشدكنو عمى تعدّْ كالنَّ  : " عمى ىذا بقكلوابف عادؿو كقد عىقَّب 
 .يختار ىذا القكؿ 

اعي الدَّ : ل إليو ىذا الفعؿ نكعاف ما يتعدَّ  صنعان عندما ذكر أفَّ  مخشرمُّ لقد أحسف الزَّ : قمت 
 و قد كرد في ثمانيةو فكجػػدت أنَّ  ،ىذا الفعؿ في القرآف الكريـ فَّ أككذا عندما ذكػر , عاء كالدُّ 

كعشركف مكضعان كرد فييا كخمسة ه , منػػيا ثبلثػػة مكاضػػع كرد فييا الزمػان , كعشريف مكضعان 
 . اعػي بالبلـ يان إلى الدَّ متعدّْ 

، فمثؿ ىذا "استجبت محمدان : "الدَّاعي نحك  ل بنفسو إلىتعدَّ ىذا الفعؿ ي كلـ أقؼ عمى ذكر أفَّ 
 كأنشد البيت السابؽ,  3استجابو: و يقػاؿ كالػػذم ذكػػػره صاحػػػب المسػػػاف أنػػَّ  التركيب غير جائزو ،

          ُمِجيبُ  َذاكَ  ِعْندَ  وُ بْ جِ تَ سْ يَ  َفَمم             الن َدى إلى ُيِجيبُ  َياَمنْ  َدَعا وداعٍ 

: لى الدَّاعي إذا كاف اسمان ظاىران ، فبل يقاؿل بنفسو إال يتعدَّ " استجاب "  فالذم يتقرر أفَّ 
 زيده : فبل يجكز , ل إليو بنفسو إذا كاف ضميران كعمػػى ىذا فبل يجكز أف يتعدَّ , استجبت زيدان 

؛ إليو بنفسو،كىك اسـه  لتعدل ، كىك ضميره اعيل بنفسو إلى الدَّ و لك كاف يتعدَّ استجابو محمده ؛ ألنَّ 
يجعؿ قكلو في  أف مخشرمَّ الزَّ  دفعكىذا ىك الذم  ،ىراالظَّ إلى ل الضمير تعدَّ ل إلى ما تعدَّ  ألفَّ 

ل إليو كيتعدَّ  ،اعيفقد أنكر أف يككف الضمير لمدَّ  ،عمى حذؼ مضاؼو " فمـ يستجبو : "  البيت
 .فمـ يستجب دعاءه: قدير الفعؿ بنفسو لذا جعؿ التَّ 

كعندئذ , لمدُّعاء ال لمدَّاعي" فمػػـ يستجبو " كىك أف يككف الضمير في , كأرل أفَّ ثىمِّػة كجيان آخر
: " نحك , فعػػؿ يتعػػدَّل بنفسو  إلى الدُّعاءىذا ال و ال خػػبلؼ في أفَّ يككف الفعؿ متعديان إليو ؛ ألنَّ 

 " .استجاب اهلل دعاءه 
                                                           

 992، الكشاف 1
 270-15/269،  المباب في عموم الكتاب2
 (جكب ) ، مادة  2/478 ، لسان العربابف منظكر ،: ينظر  3
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 ىل ىي اسم أم فعل ؟( ىاِت ) كممة 

 :من قولو تعالى 

  ېئ  ۈئ  ۈئۆئ  ۆئ   ۇئۇئ  وئ  وئ      ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې چ

 .1چ    ىئ   ىئ  ېئ  ېئ

 :  قاؿ ابن عادؿو 

 :على ثالثة أقواؿ " ىات " كاختلف في "
ىاتوا ، ىاتي ، : مائر المرفوعة البارزة نحو حيح الت صىالو بالض  ، كىذا ىوالص   و فعله أن  : ها أصحُّ 

 .ىاتيا، ىاتين 
 .بمعنى أحضر  و اسم فعلو أن  : اني الث  
رىامىيػيرىامي ميرىامىاة، فوزنو : التي بمعنى 2.ىا " بمعنى  و اسم صوتو أن  :  مخشرمُّ كبو قاؿ الز  : الث الث  
رىاـ، رىاًمي : ، كما تقوؿ ، كىاتوا ، كىاتين يا ىنداته ، كىاتي يا ىنده ىات يا زيده : فتقوؿ " فاعل " 

، كليس  3تصريفو ميٍهجيور ال يقاؿ فيو إالٌ األمر  رحمو اهلل أف   ةى كزعم ابن عطي  . ، رىاًميا، رىاميوا، رىاًمينى 
 4".كذلك 

  

                                                           
 111،  لبقرةا1
 91،  الكشاف :ينظر 2
 1/198،  المحرر الوجيز: ينظر 3
 2/398،  المباب في عموم الكتاب4
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 :إلى ثبلثة أقكاؿ " ىات ً " حاة في كممة اختمؼ النُّ 

، ، 1حكييف كالخميؿ بف أحمد، كىك قكؿ أكثر النَّ (أىٍحًضٍر )بمعنى  يا فعؿه مف قاؿ إنّْ : ؿ القكؿ األكَّ 
، كابف 7 ، كابف ىشاـو 6، كأبك حياف 5، كابف مالؾو  4، كالعكبرمّْ  3فارسو ك ،  2كابف النحاس

 . 9يكطيّْ ،كالسُّ 8عادؿو 

، "ىاتي": ، كقكلؾ لؤلنثىكىك مف سمات األفعاؿ، فع البارزةبقبكليا ضمائر الرَّ  ؛كاحتجكا لفعميتيا
 10" .ىاتيف " ك " ىاتكا "  ، كلمجماعة "ىاتيا"ثنيف كلبل

 :كمثؿ ذلؾ قكؿ الشاعر

 11اذا قيل ىاتوا َأن يمموا فيمنعوا... َوَلو ُسِئَل الن اس التُّرَاب ألوشكوا 

 [الطكيؿ : ] كقكؿ امرئ القيس 

ليِني َتماَيَمْت        َعَمي  َىِضيَم الَكْشِح َري ا الُمَخْمَخلِ   12إذا ُقْمُت َىاِتي َنو 

، ،ييياتيىاًت، يقاؿ اشتقاقو مف ىاتى: يا مف المياتاة مف قكلؾ إنَّ : " فيذا الخميؿ في معجمو يقكؿ 
 13".الياء فيو أصمية

                                                           
 4/290،  العين: ينظر 1
 1/60،  إعراب القرآن: ينظر 2
  1/180،  إعراب القرآن :ينظر  3
 1/106،  في عموم القرآن التبيان: ينظر 4
 3/1389،  شرح الشافية الكافية: ينظر 5
 1/507،  البحر المحيط: ينظر 6
 16،  شرح شذور الذىب: ينظر 7
 2/398،  المباب في عموم الكتاب: ينظر 8
 3/252،  ومعترك األقران، 2/185،  اإلتقان في عموم القرآن: ينظر 9

 2/490،  شرح األشموني، ك األشمكني ،  3/1389،  الكافيةشرح الشافية ابف مالؾ ، : ينظر 10
 1/507،  البحر المحيط: ينظر 11
ىصرت بفكدم رأسيا )كالركاية األخرل لمبيت ,  24, وشرح المعمقات السبع, كالزكزني, 115،  الديوان12

 ...(فتمايمت 
 4/290،  العين13
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( ىىاتييكا ) ىك  (ىىاتيكا ) األصؿ مف كممة  حاس الذم ذكر أفَّ لكبلـ النَّ  مشابيان  كبلمان  1كذكر القرطبيُّ 
ىاًت مثؿ : لذَّكر فيقاؿ لمكاحد ا. الياء اللتقاء الساكنيف، ثـ حذفت كحذفت الضمة  لثقميا عمى الياء( 
 .2ىاتي مثؿ رامي : ، كفي المؤنث راـً 

ياء، ، كاختمفكا أيضا في الفةو أـ غير متصرَّ  فةن ا في ككنيا متصرّْ اختمفك  يا فعؿه الذيف قالكا إنَّ  بيد أفَّ 
 3.نبيو زيدت كحذفت ىمزتو عف ىاء التَّ  الياء عبارةه  ، أـ أفَّ عف ىمزةو  أـ مبدلةه  ةه أىي أصميَّ 

أفعؿ : كزنو " آتى " األصؿ  مف اليمزة ، كأفَّ  بدؿه " الياء "  آخر عندمف رأل فعميتو أفَّ  كقد ذكر رأمه 
 4.مثؿ أكـر ، كجاءت الياء في مكضع قطع األلؼ مف آتى يؤاتي 

كلزمتيا ، ( أتى ) ىذه لمتنبيو دخمت عمى ( ىا )  حاة ، كىك أفَّ ذكره النُّ  ثالثان  ة رأيان كذكر ابف عطيَّ 
 .5الحذؼ ( أتى )كألزمت ىمزة 

، كحذفت كلزمتيا" أتى " التي لمتنبيو دخمت عمى " ىا " ىذه  كأفَّ  ا في مسػألة المزكـ ىذه كأمَّ 
: ، كمعنى اٍئًت أىٍحًضر كذا" ىات " معنى  ، فإفَّ كىذا مردكده : " ، فقاؿ ابف عادؿو ىمزة أتى لزكمان 

 .6" ، فاختبلؼ المعنى يدٌؿ عمى اختبلؼ المادة احىضير أنت

مف  رأم مف قاؿ بككنيا عارضةن  كردَّ ( ىاتً  ) ة الياء في إلى  أصميَّ  ثـ تطرؽ ابف عادؿو 
 :كجييف

 .فقط  ل لكاحدو ، كىاتي يتعدَّ يتعدَّل الثنيف" آتى "  أفَّ : أوليما

ة إلى أصميا ؛ لزكاؿ  مكجب قمبيا، المبدلة مف اليمز و كاف ينبغي أف تعكد األلؼ أنَّ : وثانييما
 7.، كلـ ييسمع ذلؾ كىك اليمزة األكلى

 

                                                           
  1/25،  الجامع ألحكام القرآن: ينظر 1
 1/60،  القرآنإعراب : ينظر 2
 2/399،  المباب في عموم الكتاب: ينظر 3
 2/398، المباب في عموم الكتاب  :،ك ابف عادؿ  4/290،  العين الخميؿ ،: ينظر 4
 1/198،  المحرر الوجيز: ينظر 5
  398- 2/399،  المباب في عموم الكتاب6
 2/399، المباب : ينظر 7
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 :  "ىات " ف الفعل تصرُّ 

 يتصرؼ تصرفان  صريحان  ما بيف مف يراىا فعبلن ( ىات ) في تصرؼ  أيضان  حاةاختمؼ النُّ 
 أك اثنتيف فحسب  ةو كاحديا تصاغ عمى صيغة و مجتزأن بمعنى أنَّ  كبيف مف يراىا تتصرؼ تصرفان ،ان تامَّ 

ىاتىيياتي : ، تقكؿ ؼه كفعمو متصرّْ  أمره كىك "( : ىاتكا ) اف يقكؿ عف الفعؿ فيذا أبك حيَّ  
كيكافقو 1" رامي " ىات ، ىاتي ، ىاتيا ، ىاتكا ، ىاتيف ، تصرفيا ؾ: كتقكؿ  ......مياتاة ،
مثؿ بلـ ، تقكؿ في الماضي ىاتىيياتي مياتاة ، الَّ  معتؿُّ  فعؿه  " ىاتكا" ذم ذكر أفَّ الَّ  العكبرمُّ 

 متعدو  ، كىك فعؿه كا ثَـّ سكنت الياء كحذفت، كأصمو ىاتيرامىيرامي ، مراماة، كىاتكا مثؿ رامكا
كا  كاحدو  لمفعكؿو   }السريع {:اعر كقد كرد في شعر العرب ، قكؿ الشَّ  2.كتقديره أىٍحًضري

" ُيَياِتيِلّمِو َما ُيْعِطي َوَما 
3

 

 .أم ما يأخذ 
 4.ال أىاتيؾ كال أكاتيؾ: ىاًت ، فقاؿ :قاؿ آلخر رجبلن  كنقؿ عنيـ أفَّ 

، ذكر ذلؾ الخميؿ بف أحمد بعدما ذكر فعؿ أمرو ال يتصرؼ"  ىات "  حاة أفَّ مف النُّ  كرأل جمعه 
 .5"  في األمر" ىاًت " مف فعميا إال  شيءو  العرب أماتكا كؿَّ  أفَّ : "مف المياتاة   مشتقان  ككنيا فعبلن 

، أف يديؿَّ عمى الطمب: ؿ األمر كجكد شيئيف ال بٌد منيما، أحدىما عبلمة فع فاٌدعى أفَّ  أما ابف ىشاـو 

، كاستشيد ببيت مف  6چٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: اني أف يقبؿ ياء المخاطبة كقكلو تعالى كالثَّ 

 [الطكيؿ : ] عر المرلء القيس يقكؿ فيو  الشّْ 
ليِني َتماَيَمْت        َعَمي  َىِضيَم الَكْشِح َري ا الُمَخْمَخلِ إذا ُقْمُت   78َىاِتي َنو 

                                                           
 1/507،  البحر المحيط1
 1/106، التبيان في إعراب القرآن : ينظر 2
 4/290،  العين:ينظر 3
 33،  اإلتباع والمزاوجة، كابف فارس ،  180،  الصاحبيابف فارس ، : ينظر 4
 4/290،  العين: ينظر5
 26، مريم 6
 تـ تخريجو في الصفحة السابقة7
 16،  شرح شذور الذىب: ينظر 8
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كفت الكممة است عمى أفَّ  ،داللةه طبةصالو بياء المخا، كاتّْ عمى معنى الطَّمب( ىاتي ) فمجيء 
كاقتصاره ( ىات ً ) مية ا حدا بو أف يكافؽ مذىب القائميف بفعممَّ ، ٍٍ شركط فعؿ األمر عند ابف ىشاـ

 . 2يكطيُّ ، كالسُّ  1حاة منيـ، ابف عطيةمف النُّ  ، كذكر ذلؾ جمعه عمى األمر

 مخشرمُّ عى الزَّ ادَّ  3ؿفصَّ م، ففي الاؼؿ، كالكشَّ مفت أقكالو ما بيف كتابيو المفصَّ فاخت مخشرمُّ ا الزَّ أمَّ 
فيو مخالفةه صريحةه لحدّْ  ألفَّ "كريٌد ىذا القكؿ ؛   بمعنى أىعطينيو  اسـ فعؿو ( ىات)  أفَّ  مخشرمُّ الزَّ 

: مائر المرفكعة البارزة نحك صاؿ بالضَّ ، كىك االتّْ تقبؿ عبلمات الفعؿ( ىات ) اسـ الفعؿ، ؼ 
َـّ : " مستنكرا عمى مف قاؿ ذلؾ  يكطيُّ كقاؿ السُّ   4" ، كىاتي ، كىاتيفىاتكا و عى بعضيـ أنَّ ادَّ  ث

 .5" اسـ فعؿو 

، ككافقو عميو  6"ىا"اسـ صكتو بمعنى " ىات "آلخر الَّذم ذكره الزَّمخشرمُّ كىك أفَّ ا القكؿ اكأمَّ 
ذم بب الرئيس الَّ السَّ  ، أفَّ ، كرٌد ىذا القكؿ أيضان، بما رٌد فيو رأيو في المفصَّؿ 7ازمالفخر الرَّ 

مة االتّْصاؿ الكمما ىك قبكؿ ىذه ة إنَّ عف الفعميَّ  "ىاًت "ت التي تيبعد ىذه المحاكال يدحض كؿَّ 
، ؼ  ةمف أصميَّ  ، كما ذكرنا أيضان بضمائر الرَّفع البارزة  "ىات "الياء كأنَّيا ليست مجرد صكتو

د ذلؾ ىك ما ذكرنا مف ، كالذم يؤكّْ ىك فعؿه ال يقبؿ التجزئة، كالياء فيو فاء الفعؿ األصميَّة
يف بيف الفعم أف يقرركا تحكيران  الذم حاكؿ بعض العمماء" آتى " اختبلؼ المعاني بينيا كبينالفعؿ 

، كىك ما أميؿ إليو ٍو ابن عادل نو كأكده، كىذا الذم بيَّ بيد أفَّ المعنى يدحض ذلؾ جممةن  كتفصيبلن 
  .كاب كأراه أقرب إلى الصَّ 

                                                           
 1/198،  المحرر الوجيز: ينظر 1
 2/185،  واإلتقان في عموم القرآن،  3/252،  األقرانمعترك : ينظر 2
 132،  المفصل: ينظر 3
 351،  اختيارات ابن عادل النحويةعبداهلل الحصيف ، 4
 2/185،  واإلتقان في عموم القرآن،  3/252معترؾ األقراف ، 5
 91،  الكشاف: ينظر 6
 4/3،  التفسير الكبير: ينظر 7
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 الفصل الثالث

 مسائل االعتراض في الحركؼ

 

 زيادة الباء في خبر ما النافيةأكالن :  
 بين اإلعراب كالبناء عةالحركؼ المقط  ثانيان :  
 ةالبياني   " ًمنٍ ثالثان : " 
 في المفعوؿ بو "الباء"زيادة رابعان :  

 ة البدلي   " ًمنٍ خامسان : "
 ةالتفسيري   "أىفٍ "حذؼ سادسان : 

 سابعان : تقدُّـ ىمزة االستفهاـ

 ثامنان : تعٌلق الجار كالمجركر في البسملة
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 الفصل الثالث 

 حوية في الحروف االعتراضات النَّ 

  

ة نكعاف ، حركؼ معافو كحركؼ مبافو ، كما نحف بصدد الحديث عنو ىك حركؼ حركؼ العربيَّ 
 المعاني . 

كمف أمثمة حركؼ المعاني : مف ، إلى ، عف ، عمى ، لكٌف ، إٌف ، بمى ، بؿ ، قد ، سكؼ ، 
   حٌتى ، لـ ، ال ، لف ، لك ، لعٌؿ ، ما ، الت ، إٍف ، ثيـٌ ، أك  .

ما جاء ليدؿ عمى معنى في غيره أك ما خبل مف عبلمات االسـ كالفعؿ فيك  كؿَّ  حاة أفَّ كذكر النُّ 
فة كال التثنية كال الجمع كلـ كقاؿ األخفش في الحرؼ : " ما لـ يحسف لو الفعؿ كال الصّْ  1. حرؼه 

ز أف يتصرؼ فيك حرؼ ه   2" يجي

 في ألفيتو فقاؿ فيو :  كذكره ابف مالؾو 

 3 ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َيِمي كمْم َيَشمْ              ِسَواىما الَحْرُف َكَيْل َوِفي َوَلْم     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 55-54،  عمل النحو اإليضاح فيينظر : الزجاجي ،  1
 87،  الصاحبي في فقو المغةابف فارس ،  2
1/23، شرح ابن عقيل ابف عقيؿ ،   3  
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 حجازي ة والتميمي ةال ازيادة الباء في خبر م              

  ؿو عند إعرابو ) ما ( في قولو تعالى :قاؿ ابن عاد

 1چ     ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ چ

ة، فترفع االسم كتنصب نافية، كيحتمل أف تكوف ىي الحجازي  " : ما " : "كما ىم بمؤمنين " 
 . تأكيدان  زائدة" الباء " خبرىا ، ك" بمؤمنين " اسمها ، ك " ىم " الخبر، فيكوف 

الخبر، كالباء زائدة " بمؤمنين " مبتدأ ، ك" ىم " ، فيكوف ة ، فال تعمل شيئان كأف تكوف التميمي  
 .أيضا 

ً  ال تزاد في خبرىا إال إذا كانت عاملة" الباء "  أف   مخشرمُّ ، كتبعو الز  الفارسيِّ  كزعم أبو علي  
2  ،

 3. كىذا مردكده 
 

 ة ة وما الحجازيَّ ما التميميَّ 

، كتدخؿ " قائـه  ما زيده " كقكلنا   سـ تارةن ة التي تدخؿ عمى االمف الحركؼ غير المختصَّ " ما " 
 الذم  ال يختصُّ  حاة بالقياس أفَّ ، كمف المعمكـ عند النُّ " ما يقكـ زيده " فعؿ أخرل كقكلنا عمى ال

 4. كال يعممكنيا" ما "ييممكف  كاف بنك تميـو  ،كعمى ىذا. حٌقو أال يعمؿ 

كىك  , ٍٍ كأمَّا بنك تميـو فيجركنيا مجرل أٌما، كىؿ ، أم ال يعممكنيا في شيء" قاؿ سيبكيو 
، كليس ما كميس، كال يككف فييا إضماره   5" . القياس ؛ ألنَّو ليس بفعؿو

 6" .كبنك تميـو يرفعكنو إالَّ مف درل كيؼ ىي في المصحؼ : " كقاؿ أيضان 

                                                           

8،  لبقرةا  1 
 71،  المفصل في عمم العربية: ينظر 2

1/331، المباب في عموم الكتاب  3 
 252-1/251،  شرح المفصلابف يعيش ، : ينظر 4

1/57 ، الكتاب  5 
1/59،  الكتاب  6
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المصحؼ  قرأكىا إلى  ، كأنَّيـ إذا قرأكىا دكف الرجكع"ما " يقصد بذلؾ أفَّ بني تميـو ال تعمؿ 
 . عمى السميقة بالرفع 

عماؿ : " ، قاؿ الزَّمخشرمُّ ف الذيف كانكا يعممكنيا عمؿ ليسكخالفيـ في ىذا الحجازيك  " ما " كا 
 1" . ىي المغة القدمى الحجازيَّة، كبيا كرد القرآف " ليس " عمؿ 

   ڳ     ڳ  گ چ، كقكلو تعالى3چڤڤ  ڤ  ڤچ، ك 2چ  ڤ  ڤ  ڤ چ: قكلو تعالى :  نحك

 عمى الراجح .  4چ    ڱ     ڳ   ڳ

اة شبو إلى اختبلفيـ في مراع سبب االختبلؼ بيف الفريقيف عائده  أفَّ  (ق669) كيرل ابف عصفكرو 
شبييا العاـ بالحركؼ غير ، فخاصه  كشبوه  ـه عا ، شبوه شبييف" ما " إٌف ؿ :" قاؿ ، فقد" ما " 

في يا لمنَّ ، كذلؾ أنَّ "ليس" شبييا ب  اؿ، كشبييا الخاصُّ ، في ككنيا تمييا األسماء كاألفعةالمختصَّ 
محتمؿ ، كتخمص الفعؿ الكذلؾ" ليس " مبتدأ كالخبر كما أفَّ عمى ال في، كداخمةه لمنَّ " ليس "  كما أفَّ 

 ليس زيده " فيككف المعنى لمحاؿ، ككذلؾ " يقكـ  زيده ما : " ، تقكؿ كذلؾ" ليس "  لمحاؿ كما أفَّ 
َـّ اعى فييا الشَّ فمف ر ، "يقكـ  أعمميا  ، كمف راعى شبييا الخاصَّ كىـ بنك تميـو ، لـ ييعمميا بو العا

 . 5" كىـ الحجازيكف

 .برفع االسـ كنصب الخبر " ليس " عمؿ " ما " فمغة أىؿ الحجاز عمى إعماؿ 

عمى نزع الخافض  ىك منصكبه : ، كقاؿ الككفيكف 6عند البصرييف " ما " فاالسـ المنصكب خبر 
الباء قد  ألفَّ ؛" بشرا " نصبت ":  (ما ىذا بشرا)د قكلو تعالى اء عنالخافض ذكر ذلؾ الفرَّ 

ا أف يككف ليا أثر فيما ا حذفكىا أحبك ، فممَّ اد أىؿ الحجاز ينطقكف إال بالباء، فبل يكاستعممت فيو
 ما ىن  ): ، كقكلو  ىذاف أتى بالباء إالَّ آما في القر  كؿَّ  ذلؾ، أال ترل أفَّ  ، فنصبكا عمىخرجت منو

                                                           

612،  الكشاف 1 
31،  يوسف  2 

2، المجادلة  3 
47، الحاقة   4 

2/54، شرح جمل الزجاجي  5 
3/96، دراسات ألسموب القران الكريم محمد عضيمة ، : ينظر   6 
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، كىك أقكل الكجييف في فيتكممكف بالباء كغير الباء، فإذا أسقطكىا رفعكا نجدو  ا أىؿ، كأمَّ (أمياتين
 .1"ة العربيَّ 

 2".وأكثر المسموع منهم إنَّما هو لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن : " وقال ابن جنًِّ 
 : ؿو ، ذكر منيا ابف عقيان يـ اشترطكا لعمميا شركطكلكنَّ 

كخالفيـ في ذلؾ " ما إف زيده قائـ ه : "، نحك تقترف بإف الزائدة، فإف زيدت بطؿ عمميا أالَّ :   الً أو  
بقكؿ  3كاستدؿ ،"إف " مع زيادة " ليس " عمؿ " ا م" ذم أجاز إعماؿ كيت الَّ يعقكب ابف السّْ 

 [البسيط ]  :اعر الشَّ 

 4فُ زَ الخَ  مُ تُ نْ أَ  نْ كِ لَ وَ  يفٌ رِ  صَ اَل وَ         بٌ ىَ ذَ  مْ تُ نْ أَ  نْ ا إِ مَ  ةَ انَ دَ ي غُ نِ بَ 

، ككقكلو "  قائـو " نصب  ، فبل يجكز" إال قائـه  ما زيده : "  ، نحك في بإالَّ  ينتقض النَّ أالَّ :  ٍ  ثانيا

، كذىب  يكنس بف 6چ  ں     ں   ڱ  ڱ چ: ، كقكلو  5چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ: تعالى 

مع " ليس " عمؿ " ما " ، عمى جكاز إعماؿ كتبعو أبك عمي الشمكبيف –سيبكيو شيخ  – حبيبو 
 [الطكيؿ ] : اعر ، بقكؿ الشَّ كا عمى ذلؾكاستدلُّ ، 7انتقاض نفي خبرىا بإالَّ 

 8ابَ ذ  عَ  مُ إالّ  اتِ اجَ الحَ  بُ احِ ا صَ مَ وَ                 وِ مِ ىْ أَ بِ  اً ونَ نُ جَ نْ  مَ إالّ  رُ ىْ ا الد  مَ وَ 

مجركر، فإف تقدَّـ كجب رفعو، كىك غير ظرؼو كال جارو ك أالَّ يتقدَّـ خبرىا عمى اسميا :  ثالثاً 
 .9" ما قائمان زيده " ؛ فبل تقكؿ " ما قائـه زيده : " نحك

                                                           

2/42، معاني القران  1 
2/171،  لخصائصا  2 
 1/303،  شرح ابن عقيل: ينظر  3
،  شرح ابن الناظم، كينظر ، ابف الناظـ ،  1/303،  شرح ابن عقيلينظر ، ابف عقيؿ ، لـ يعرؼ قائمو ،4

 1/242،  أوضح المسالكابف ىشاـ ، : ، كينظر  2/635،  المقاصد النحويةالعيني ، : ، كينظر  1/103
 15،  يس5
 9،  األحقاف6
 1/303،  شرح ابن عقيل: ينظر  7
، 1/104،  شرح ابن الناظمابف الناظـ ، ك  ،  1/303،  شرح ابن عقيلينظر ، ابف عقيؿ ، لـ ييعرؼ قائمو ،  8

 1/244،  أوضح المسالكابف ىشاـ ، ك ،  2/636،  المقاصد النحوية، العيني ، 1/104
 1/304،  شرح ابن عقيل: ينظر  9
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مع تقدُّـ خبرىا، عمى اسميا، " ليس " عمؿ " ما  "كذىب بعض النُّحاة إلى أنَّو يجكز إعماؿ 
 [البسيط : ] كاستدلُّكا عمى ذلؾ بقكؿ الفرزدؽ 

ْذ َما ِمْثَمُيْم َبَشرُ َفَأْصَبُحوا َقْد   1َأَعاَد الُل ِنْعَمَتُيْم             إْذ ُىْم ُقَرْيٌش ، َواِ 

 " ما عندؾ عمرك " ، ك " ما في الدار زيده : " فإف كاف ظرفان أك جاران كمجركران فقدَّمتو، فقمت 

في " في الدار " ساعتئذ ىؿ ىي عاممةه أـ ال، فمف رآىا  عاممةن،جعؿ  " ما " اختمؼ النَّاس في 
 ".ما" في محؿ رفع خبر " في الدار : رآىا ميممة جعؿ  كمف" ما " محؿ نصب خبر 

أالَّ يتقدَّـ معمكؿ الخبر عمى االسـ كىك غير ظرؼو كال جارو كمجركرو ؛ فإف تقدَّـ بطؿ :  رابعا
فان أك جاران ، فإف كاف المعمكؿ ظر "آكؿو " فبل يجكز نصب " ما طعامىؾ زيده آكؿه : " عمميا، نحك 

 2" .ما بي أنت معنٌيا " ك " ما عندؾ زيده مقيمان " كمجركران، لـ يبطؿ عمميا نحك 
" ما  "زيادة الباء في  خبر   
 3.مف أشعار العرب  في شيءو " ما " و لـ يسمع نصب خبر أنَّ  ركم عف األصمعيّْ 

 و لـ يحفظ منو إالَّ فزعمكا أنَّ ا في أشعار العرب ؛ كأمَّ : " اف نحك ىذا الكبلـ فقاؿ كذكر أبك حيَّ 
 [الكامؿ ] : اعر قكؿ الشَّ 

 45ا الَدىَ وْ أَ  مْ ا ىُ مَ ، وَ  ورِ دُ و الصُّ قُ نِ م        حَ اىُ بَ أَ  ونَ فُ ن  كَ تَ ا مُ ىَ اؤُ نَ بْ أَ  

لخبرىا  ، ناصبةن ةنة لمغة الحجازيَّ افية جاءت متعيّْ نَّ ال" ما " ف الحكيـ يبلحظ أفَّ آكالمتتبع آلم القر 

  گ چ، 7چڤڤ  ڤ  ڤ چ،  6چ    ڤ  ڤ  ڤ چ:في الثالثة ةن في آيتيف مختمف صريحان  نصبان 

                                                           
 المقاصد النحويةعيني ، ال: كينظر ،  1/104،  شرح ابن الناظمابف الناظـ ، ك ،  1/185،  الديوان: ينظر  1
 ،2/639  
1/306، شرح ابن عقيل ابف عقيؿ ، :ينظر   2 
1/108،  شرح المفصل ،ابف يعيش:ينظر   3 
،  شرح ابن عقيلابف عقيؿ ، ، ك  5/305،  البحر المحيطأبك حياف ، : لـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت ، ينظر  4
 1/292،  شرح الشواىد  الشعريةحمد شراب ، مك ،  2/663العيني ، ، ك ،  1/302، 

 5/305،  البحر المحيطأبك حياف ، : ينظر 5

31،  يوسف 6 
 2،  المجادلة7
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" ما "التي يظير فييا خبر ىذه ىي اآليات ،عمى أحد األقكاؿ 1چ    ڱ     ڳ   ڳ   ڳ     ڳ

 ، فقد جاء الخبر فييا جممةن ة اآلياتا بقيَّ ، أمَّ ةعمى المغة الحجازيَّ  يا متعينةه أنَّ  ، ما يعنيمنصكبان 
 2.، أك زيدت فيو الباء كمجركران  ، أك جاران ةن فعميَّ 

  ۈئ چ،  3چ    گ  گ  گ  گ  ک چ:في قكلو تعالى  جممةن " ما " خبر كقد جاء 

 چ5چ     ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ چ،  4چ جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ

 6چچچ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ5چ

 :عمى سبيل المثال ال الحصر ومجروراً  فييا جاراً "  ما " ا اآليات التي جاء خبر وأم  

 7چ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ چ

 8چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ چ

 9چ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ چ

 10چ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ

 11چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ

                                                           
 47،  الحاقة1

 3/97، دراسات ألسموب القران الكريم محمد عضيمة ، : ينظر 2

65،  األنبياء 3 
108، آل عمران  4 

31،  غافر 5 
81،  النمل  6 
78,ل عمرانا  7 

78 ,ال عمران 8 
56،  األنعام  9 
 10 79،  ألنعاما 
56،  التوبة  11 
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 1چ  گ   ک  ک  ک  ک   ڑ چ

 2چ            ٹ    ٹ   ٿ     ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ چ

 3چ    گ  گ  ک  ک  ک چ

 4چ    ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ چ
الخبر، عمى سبيؿ المثاؿ ال ف إذا زيدت الباء بعدىا في آالنافية في القر " ما " كأكثر مكاقع 

   ہ      ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻچك، 5چھہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀچ، قكلو تعالىالحصر

     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چك7چ      گ  گ    ک  ک  کچك،  6چھہ  ہ  ہ

       حئ  جئ  ی  ی چ.  10چ  ڤ   ڤ  ٹچك9چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچك8چ

 .12چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ چ،  11چ
لك سممنا  ىي ثبلث آياتو  ةه المغة حجازيَّ  اآليات التي قطع فييا أفَّ  ، أفَّ ضح مف ىذا العرضيتَّ 
 جممةن  الخبر فييا، كبقية اآليات التي جاء "ما " ة ؿعمى الخبريَّ  "حاجزيف"أم القائؿ بنصب لمرَّ 

في ذلؾ عمى لعمماء ، كاختمؼ اال يمكننا القطع بذلؾ، كمجركرو  جارو  مف و ، أك شبو جممةفعميةن 
 : قكليف 

 

                                                           

108،  يوسف  1 
86،  ص  2 
14،  المجادلة  3 
24،  فصمت  4 
28،  المائدة  5 
56،  غافر  6 
2،  القمم  7 
74،  البقرة  8 
104األنعاـ ،   9 
29،  األنعام  10 
97،  ىود  11 
20،  إبراىيم  12 
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إالَّ إذا كانت حجازيَّةن، فإذا " الباء " ال تدخؿ عمى خبرىا " ما " مف رأل أفَّ :  لالقول األو  
،  2،كأبك عمي  الفارسيّْ  1بو ابف السّْراجاقترنت الباء بالخبر فيي قطعان ليست تميميةن، قاؿ 

 . 3كالزَّمخشرمُّ 
تدخؿ عمى خبر التميميَّة كالحجازيَّة عمى حد السكاء، بيد أفَّ منيـ مف " الباء " أفَّ :  انيالقول الث  

، كمنيـ مف رأل استكاء المغتيف كالفرَّاء ، كمحمد 5، كأبي حيَّاف 4اختار الحجازيَّة كابف عادؿو
 . مف المعاصريف  6عبدالخالؽ عضيمة

و ال يجكز دخكؿ الباء إلى أنَّ  فقد ذىبكا ؛ مخشرمُّ كتبعيما الزَّ  الفارسيّْ  ابف السراج،كأبك عمي   أما
 .ة التميميَّ " ما "بعد  عمى الخبر المنفيّْ 
ما زيده بمنطمؽو، إنَّما يصح عمى لغة أىؿ : كدخكؿ الباء في الخبر نحك قكلؾ : " قاؿ الزَّمخشرمُّ 

 . 7"الحجاز ألنَّؾ ال تقكؿ زيده بمنطمؽو 
ف كانت  ،أم دخكؿ الباء عمى الخبر ؛ حيح جكاز ذلؾكالصَّ : "  اف قائبلن كخالفيـ أبك حيَّ  " ما "كا 

، المغةعمى المجركر بالباء في ىذه ، كنظميـ ؛ فإذا عطفكا في نثرىـ جدان  ، كىك كثيره " ةن تميميَّ 
 8"رفعكا المعطكؼ عمى المكضع ،  

لمف منع  خبلفان  ، بؿ تزاد في لغة بني تميـو ةختص زيادة الباء بالمغة الحجازيَّ كال ت: " كقاؿ أيضا 
 . 9" ذلؾ 

ف أف ، األمر الذم حدا بأبي حٌيااة إلى تجكيز المغتيف كاستكائيماحمف النُّ  كعمى ىذا ذىب كثيره 

نَّ "  10چ     ڃ  ڄ  ڄ چعمى قكلو تعالى  يقكؿ معمقان  في " مؤمنيف ب"قكلو  عينا أفَّ ما ادَّ كا 

                                                           
 1/93،  األصول في النحو: ينظر 1

 110،  اإليضاح العضدي: ينظر 2

 71،  المفصل: ينظر  3
 2/42،  القرآنمعاني : ينظر  4
 1/183،  البحر المحيط: ينظر  5
 3/99، دراسات ألسموب القران الكريم محمد عضيمة ، : ينظر 6

71، المفصل في عمم العربية  7 
2/263، ارتشاف الضرب  8 

1/183،  البحر المحيط  9 
8،  البقرة  10 
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فت الباء مف الخبر ظير النصب و حيف حذ،ألنَّ ف نزؿ بمغة الحجازآالقر  ألفَّ  ؛ مكضع نصبو 
 1"فيو

ال " كتبعيـ في ىذا االعتراض ابف يعيش شارح المفصَّؿ ؛ الذم عقَّب عمى قكؿ الزَّمخشرمّْ 
، كذلؾ ألفَّ الباء، : "  معترضان قائبلن " يصح دخكؿ الباء إال عمى لغة أىؿ الحجاز  كليس بسديدو

إف كاف أصؿ دخكلياعمى ليس، كما محمكلة عمييا ؛ الشتراكيما في النَّفي، فبل فرؽ بيف 
مة المعاصر محمد عبد الخالؽ عضيمة. 2" الحجازيَّة كالتميميَّة   3، كذىب مذىبيـ العبلَّ

 مخشرمُّ ، كتبعو الزَّ الفارسيّْ  كزعـ أبك عميّْ "   4عمى الزَّمخشرمّْ كأضرابو فقاؿ ابف عادؿو اعترض ك 
لمفرزدؽ كىك مف  بقكؿو  ، كىكمردكده  إذا كانت عاممةن زاد في خبرىا إالَّ ال ت" الباء "  أفَّ  مخشرمُّ الزَّ 

 [الطكيؿ ] :  بني صعصعة مف رؤكس بني تميـو 

 5س رُ يَ تَ  مُ اَل وَ  نٌ عْ ٌء مَ ىِ سنْ  مُ اَل وَ          وِ ق  حَ  كِ ارِ تَ بِ  نٌ عْ ا مَ مَ  كَ رُ مْ عَ لَ 

ف كاف أجاز دخكؿ  تميميَّةن كانت أـ حجازيَّةن إالَّ أٌنو اختار " ما "عمى  "الباء " كلكفَّ ابف عادؿو كا 
صرَّح بالنَّصب كاستشيد باآليتيف المشيكرتيف " الباء " أف تككف حجازيَّةن، ألنَّو لمَّا سقطت " ما "

 6( .ماىّن أمياتيم)ك( ما ىذا بشرا)في ىذا الباب 

 كاضحه  صب في اآليتيف المشيكرتيف دليؿه صريح بالنَّ التَّ  ، مف أفَّ كأميؿ إلى ما ذىب إليو ابف عادؿو 
صب جاء لمتفريؽ النَّ  مف أفَّ ذم ذىب إليو الككفيكف عميؿ الَّ التَّ  ة ، كأفَّ الحجازيَّ " ما " عمى إعماؿ 

ض عنيا فمما حذفت الباء عكّْ "   بقائـو  ما زيده "األصؿ  ، كبأفَّ هر فيو بالباء كغير بيف الخبر المقدَّ 
كاهو، إذ لك كاف حذؼ حرؼ الجر يكجب  ،ليك تعميؿه ةصب كما ىك معركؼ عند أىؿ العربيَّ بالنَّ 

مف األسماء تدخؿ عمييا حركؼ  فكثيره  ؛؛ كىذا غير صحيح و  نصب ما بعده، لكاف ىذا دائمان 

                                                           

1/183،  البحر المحيط  1 
2/267، شرح المفصل  2 

3/99،  دراسات ألسموب القران الكريم :ينظر   3 
1/331،  المباب  4 

،  1/309،  شرح ابن عقيل، كابف عقيؿ ، 270 ،  ديوانال :ينظر  5 
1/331، الباب في عموم الكتاب : ينظر   6 
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لك أردت أف تحذؼ "  كفى باهلل شييدان : " الجر كال تنتصب بحذفيا كالدليؿ عمى ذلؾ لك قمت 
 " .بضـ لفظ الجبللة  كفى اهللي شييدان :" الجار لقمت

 [الطوٌل : ] كما قال سحٌم بن عبدالحسحاس 

ْع إِْن َتَجهَّْزَت َغاِدَيا    1َكَفى الّشْيُب َواإلِْسََلُم لِْلَمرِء َناِهَيا             ُعَمْيَرَة َودِّ

" لباء ا" فاستفاضة دخكؿ  ،عر ف ، كبينيا في الشّْ آفي القر " ما " ؽ بيف استعماالت رّْ كأرل أف أف
" ما "ة ، دليؿ عمى حجازيَّ اب الخبر في الحالتيف المذككرتيفكانتص، في القرآف" ما " عمى خبر 
 ةن فيو تميميَّ " ما " ف أفَّ المؤكنة كبيَّ  ، كفانا فيو األصمعيُّ آخر فيذا شأفه  ،عرأما الشّْ  ،فآفي لغة القر 

 . ةن  ما ندر مف شكاىد عمى مجيئيا حجازيَّ إالَّ 

 

 

 

  

                                                           
 1/127،  مغني المبيبابف ىشاـ ، ،  ك  2/335، الخصائص ابف جني ، ، ك  16،  الديوان: ينظر 1
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 الحروف المقطعة بين اإلعراب والبناء

 

 1چ  ڀ  ڀ   ڀ  پپپپ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ: قال تعالى 

بها ، حذؼ حرؼ القسم ، كبقي م ها مقسٌ ، كىو أنٌ  كاحدو  من كجوو  كالجرٌ : " قاؿ ابن عادؿ 
 4."رحمهما اهلل ، كىذا ضعيف3، كأبو البقاء 2أجاز ذلك الزمخشرم" اهلل ألفعلٌن " ، كقولهم عملو

ت أربعة عشر ، ضمٌ عةف حركفا مقطٌ آي أكائؿ تسع كعشريف سكرة مف القر أكرد اهلل عز كجؿ ف
ىي : قاؿ جماعةف، ىاكسرٌ  ،كأىؿ التأكيؿ في كنييا ،المفسركفاختمؼ  ،ا مف حركؼ المعجـحرفن 
: نفرد اهلل بعممو، كقاؿ آخركفام يا مف المتشابو الذألنٌ ؛ الحديث فييا كافمنع ،اهلل في الككف سرٌ 

 5.ج عمييا بؿ نتكمـ فييا ؛ كنمتمس الفكائد التي تحتيا كالمعاني التي تتخرٌ 

و ، كطس ، ط) ، كعمى حرؼ( ص، ؽ ، ف ) ردت جاءت ىذه الفكاتح مختمفة األعداد، فك 
( المص ، كالمر ) عمى ثبلثة أحرؼ، ك(الـ ، كالر ، كطسـ ) ، كعمى حرفيف( كيس ، كحـ 

ازم ، كعزا اإلماـ الفخر الرٌ عمى خمسة أحرؼ(كييعص ، كحـ عسؽ )، ك عمى أربعة أحرؼ
 6.، إلى خمسة أحرؼ فقط ذلؾ أف أبنية كبلـ العرب عمى حرؼ، كحرفيفسبب 

بيف ، ما ...(.آلـ ، ص، ف ، كييعص ، )  عة في أكائؿ السكري الحركؼ المقطٌ حاة فاختمؼ النٌ ك 
، بمعنى أف الميـ اسـ تيا الحركؼ التي ركب منيا الكبلـ، مسمياييا أسماء حركؼ التيجٌ إنٌ  قائؿو 
ٍو ) ؿ  ٍو ) اد اسـ سمي بو كالضٌ ، (عىوٍ )كالعيف ؿ  ،(مى ت يتو، فإذا كانمف ضرب إذا تيجٌ ( ضى

                                                           

1،2،  البقرة 1 
 17،  الكشاف :ينظر  2
 1/14،  التبيان في إعراب القرآن: ينظر  3
 1/252،  المباب في عموم الكتاب4
 1/83،  فتح القديرالشككاني ، : ينظر  5

1/13، التفسير الكبير  الرازم ،: ينظر    6 
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نما ، كذلؾ نيا أسماء إجيء بيا لئلعجاز، كما بيف قائؿ فبل محؿ ليا مف اإلعراب حينئذ، كا 
 1.صب كالجر فع كالنٌ كيحتمؿ الرٌ  ،مف اإلعراب فميا حينئذ محؿٌ ، السكر المفتتحة بيا

إف جعمناىا أسماء : ىؿ ليذه الفكاتح محٌؿ مف اإلعراب أـ ال ؟ فنقكؿ :  "قاؿ الفخر الٌرازم 
ٌما الٌنصب كالجٌر، كمف لـ  لمٌسكر فنعـ، ثـ يحتمؿ األكجو الثبلثة، إٌما الٌرفع عمى االبتداء، كا 
يجعميا أسماء لمسكر ؛ لـ يتصٌكر أف يككف ليا محؿ عمى قكلو، كما ال محؿ لمجمؿ المبتدأة 

 . 2"دة كلممفردات المعدك 

 : كلمذيف قالكا بأٌنيا أسماء حركؼ التيجي، كال محؿ ليا مف اإلعراب ثبلثة أقكاؿ 

مذىب الخميؿ، كسيبكيو أٌنيا لـ تعرب ؛ ألنيا بمنزلة حركؼ التيٌجي، فيي  :  القول األول
 . 3محكٌية، كلك أعربت ذىبت معنى الحكاية 

نما يككف ، فإٌف ىذه الحرك (الـ )أٌما قكلو : " كقاؿ األخفش  ؼ أيسكنت ؛ألف الكبلـ ليس بمدرج، كا 
ا لك عطؼ بحرؼ العطؼ، كذلؾ أٌف العرب تقكؿ في حركؼ المعجـ كٌمو بالكقؼ، إذا لـ  مدرجن

، ككذلؾ العدد عندىـ ما لـ يدخمكا " ألٍؼ ، باٍء، تاٍء ، ثاٍء " يدخمكا حركؼ العطؼ ؛ فيقكلكف 
 4" . بلثٍو كاحٍد ، اثناٍف ، ث: " حركؼ العطؼ، فيقكلكف 

كمجيئيا عمى ىذه الشاكمة؛ إلعبلـ البشر أٌف ىذا القرآف منتظـ مف جنس ما تنتظمكف منو 
 5كبلمكـ، كلكنو أعجزكـ أف تأتكا بمثمو، فيك بمثابة تحٌد، كىذا القكؿ ماؿ إليو ابف عادؿ 

 . 6كالسميف الحمبي 

                                                           

 1 1/251،  في عموم الكتاب المبابابف عادؿ ، : ينظر  
1/13، التفسير الكبير  2 

1/16،  إعراب القران أبك جعفر النحاس ،  3 
1/215،  نآمعاني القر   4 
1/251،  المباب:  ينظر   5 
1/79، الدر المصون  :ينظر   6
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ٌنما :  القول الثاني سكنت سككف زيد كعمرك كغيرىما إٌنيا أسماء معربة، أم صالحة لئلعراب، كا 
مف األسماء، حيث ال يمٌسيا إعراب، لفقد مقتضيو كمكجبو، إذ ليس ثمة عكامؿ داخمة كال تركيب 

 1. عميو إطباؽ األكثريف مف النحاة: يقتضي اإلعراب، ذكره الزمخشرم، كقاؿ 

خؿ عمييا عامؿ إٌنيا مكقكفة، ال معربة كال مبنٌية، ليست معربة ؛ ألنو لـ يد: القول الثالث
 3.ك الفٌراء 2فتعرب، كال ييقاؿ إٌنيا مبنٌية لعدـ سبب البناء قاؿ بو أبك حياف

 :ذكر السيكطي أف أسماء الٌسكر أقساـ، ما يعنينا منيا في ىذا المقاـ 

، فتجكز فيو الحكاية ؛ ألنيا حركؼ ؛ فتيحكى " ؽ"، ك"ف"، ك"ص"ؾ : حرؼ اليجاء : " لاألوّ 
اإلعراب ؛ لجعميا أسماء لحركؼ اليجاء، كعمى ىذا يجكز فييا الٌصرؼ  كما ىي، كيجكز فييا

كعدمو، بناء عمى تذكير الحرؼ كتأنيثو، كسكاء أيضيؼ إلى سكرة أـ ال ؟ نحك قرأت صاد أك 
 4" .سكرة صاد، بالسككف عمى الحكاية، كالفتح عمى اإلعراب، منكنا كغير منكف

يف، كياسيف، فأكجب ابف عصفكر فيو الحكاية، ألنيا ما كازف األعجمي، كحاميـ، كطاس: " لثانيا
كجكز الشمكبيف فيو ذلؾ،كاإلعراب غير مصركؼ لمكازنتو ىابيؿ، كقابيؿ، كقد . حركؼ مقطعة 

 5".بنصب النكف، كسكاء في األمريف أضيؼ إليو سكرة أـ ال" ياسيف " قرئ 

 [الطكيؿ : ] كفي ىذا قاؿ شريح بف أكفى العبسي 

 6مِ دُّ قَ الت   لَ بْ يَم قَ امِ ال حَ  تَ اَل يَ فَ  رٌ اجِ شَ  حُ مْ الرُّ يَم وَ امِ ي حَ نِ رُ ك  ذَ يُ 

عرب مف أخكاتيا الجتماع سببي منع ما أي  ، كىكذا كؿٌ رؼكمنعيا مف الصٌ  ،(حاميـ ) فأعرب 
 7.ة ، كالتأنيثالعمميٌ : رؼ فييا كىما الصٌ 

                                                           

1/37،  الكشاف:  ينظر   1 
1/154،  البحر المحيط: ينظر    2 
1/9،  نآمعاني القر : ينظر    3 

 1/113،  ىمع اليوامع 4
 114-1/113،  المصدر نفسو 5
11/38، تفسير الطبري الطبرم ، ابف جرير ، ك 17-16، الكشاف   الزمخشرم،:ينظر   6 
17-16،  الكشافالزمخشرم،  :ينظر   7
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م ابف عصفكر كالشمكبيف ففيو رأ ،ضؼ إليو سكرة، فإف لـ يي (طاسيف ميـ ) مثؿب المركٌ ":  الثالثّ 
 1. "كخمسة عشر الجزأيفىك البناء عمى فتح : ثالث  ، كرأمه فيما قبمو

جراء ، كفأياف، كيجكز عمى اإلعراب فتح النٌ لرٌ ، ففيو ااا أك تقديرن ضيؼ إليو سكرة لفظن ف أي كا   كا 
جراؤه عمى النٌ ، ك اإلعراب عمى الميـ كبعمبؾ ( ميـ ) كعمى ىذا في ، ا لما بعدهكف مضافن ا 

 . الٌصرؼ، كعدمو بناء عمى تذكير الحرؼ كتأنيثو 

أـ ال ؟ ، سكاء أضيؼ إلييما سكرة فبل يجكز فييما إال الحكاية( سؽ حـ ع) ، (كييعص ) ا أمٌ 
 2.و ال يركبو أسماء كثيرة ألنٌ  ؛ نظير ليما في األسماء المعربة ألنو ال ؛كال يجكز فييما اإلعراب 

 ، فمك تناكلناصب كالجرٌ فع كالنٌ إلعراب محتمؿ الرٌ كر ليا محؿ مف اأف أسماء السٌ  كذكرنا آنفا
 :  تيحك اآللكجدناىا عمى النٌ ( آلـ  )أكجو إعراب 
 : وجو الرفع

ما الخبريٌ " الـ " فع أعني رفع ا الرٌ أمٌ   .ة فعمى أحد كجييف إما االبتداء كا 

 :فعمى أحد ىذه التكجييات  االبتداءما أ
 .أك بدؿ منو ، أك عطؼ بياف " ذلؾ " خبرىا ، كالكتاب صفة ؿ " ذلؾ "مبتدأ، ك" الـ "
 . "الـ " خبره ، كالجممة خبر " الكتاب " ، ك مبتدأ ثافو " ذلؾ " مبتدأ ك " الـ " 
ا صفة لو ، أك بدؿ منو ، أك عطؼ بياف إمٌ " : الكتاب " مبتدأ ثافو ، ك" ذلؾ " مبتدأ ، ك" الـ " 

 3.الثاني ، كىك كخبره خبر عف األكؿخبر عف المبتدأ "ال ريب فيو " لو ، ك

 :ةالخبريّ ا أمٌ ك 

" ف ة بنفسيا، كيكك ، فتككف جممة مستقمٌ "ىذه الـ : " خبر مبتدأه مضمر، تقديره " الـ " أف يككف 
 4.خبره " الكتاب " ، كاثانين  مبتدأن " ذلؾ 

 
                                                           

  1/114،  ىمع اليوامع: السيكطي  1
114/ 1، ىمع اليوامع، كالسيكطي ،    1/38،  الكشاف الزمخشرم، :ينظر  

2
 

 1/252،  المباب في عموم الكتابابف عادؿ ، : ينظر 3

 1/252،  المباب في عموم الكتابابف عادؿ ، : ينظر  4
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 : صب وجو  النّ 

(" الـ)عميؾ : أك ( الـ ) اقرأ : ، كما تقكؿ في مكضع نصب( الـ : ")  1قاؿ ابف كيساف النحكم
 (الـ ) اقرأكا : ، تقديره الئؽو  ا بإضمار فعؿو صب عمى أحد كجييف، إمٌ كالنٌ " : كقاؿ ابف عادؿ  2

مٌ   [الكافر : ] ا بإسقاط حرؼ القسـ ؛ كقكؿ الشاعر كا 

 3ريدُ الثَ  َة اللِ انَ مَ أَ  كَ لِ ذَ فَ                   مِ حْ مَ بِ  وُ مَ دُ أَ تَ  زُ بْ ا الخُ ا مَ إذَ 

 . 4"كأمانًة اهلل : يريد 

  ٻ  ٻ  ٻٱ چ: عف القرآف كالقمـ في قكؿ اهلل تعالى : مخشرم ىذا الكجو قائبل الزٌ  كقد ردٌ 

كالكاك ال تعدك أف .محمكؼ بيما لظيكر الجر فييما  6چ   ڑ  ڑ  ژ  ژڈ چ، ك  5چ      ٻ

تكره أف تجمع بيف قسميف عمى أما القسـ فالعرب تس، كف إال إحدل اثنتيف عاطفة أك قسـأف تك
فبل سبيؿ إلى ذلؾ لمخالفة  ،كأما ككف الكاك عاطفة، كحياتي ثـ حياتؾ ألفعمفٌ : كقكلؾ  ،مقسـ
 7.اني األكؿ في اإلعراب الثٌ 

 : وجو الجرّ 

( اهلًل ألفعمٌف ):، فقد جاء عنيـ ةرىا مجركرة بإضمار الباء القسميٌ فقد: قمتى  فإفٍ :" قاؿ الزمخشرم
، لككنيا غير مصركفة في مكضع الجرٌ  تحتيا في غير أنٌ ( الًه أبكؾ : ) كنظيره قكليـ  ،امجركرن 

 .ى يستتب لؾ المصير نحك ما أشرت إليوكاجعؿ الكاك لمعطؼ حتٌ 

                                                           
محمد بف أحمد بف كيساف ، أبك الحسف ، النحكم ، كاف يحفظ مذىب البصرييف كالككفييف ، ألنو أخذ عف    1

إنباء القفطي ،: ينظر .المبرد كثعمب ، لو الميذب في النحك ، كالمذكر كالمؤنث ، كمعاني القراف ، كغيرىا 
 1/18،  بغية الوعاةكالسيكطي، ، 3/57:  الرواة

1/242، جامع ألحكام القران الالقرطبي ،   2 
 9/179،    شرح المفصل، كابف يعيش ،  17،   الكشاف، كالزمخشرم ،   3/61،  الكتابسيبكيو ، :ينظر 3

1/252،  المباب في عموم الكتابابف عادؿ ، : ينظر  4 
1،  ص 5 
1 ، القمم 6 

1439،  الكشاف: ينظر  7
 



151 
 

: أنو قاؿ  –رضي اهلل عنو  -، كيعضده ما رككا عف ابف عباس  كابيبعد عف الصٌ  ىذا ال: قمتي 
 2. 1"بيذه الحركؼ أقسـ اهلل" 

: " قاؿ  3چ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ: كقد ذكر الٌزمخشرم ىذا الكبلـ في تناكلو آلية 

 4".اهلًل ألفعمٌف : كعف ابف عباس عمى القسـ خفض رب، بإضمار حرؼ القسـ، كقكلؾ 
مف  ألف ذلؾ؛ عيؼ ، كىذا ضمخشرم كأبك البقاء رحميما اهلللزٌ أجاز ذلؾ ا: " قاؿ ابف عادؿ 

 5" .مة ال يشاركيا فيو غيرىا خصائص الجبللة المعظٌ 
، فقد كالككفة رةالبصالتي اختمفت فييا مدرستا ، مف المسائؿ ة عمؿ حرؼ القسـ محذكفاكمسأل

؛ قسـ بإضمار حرؼ الخفض مف غير عكضيجكز الخفض في ال و كف إلى أنٌ ذىب الككفيٌ 
، يـ يمقكف الكاك مف القسـالعرب أنٌ و قد جاء عف ألنٌ ؛ ما قمنا ذلؾ إنٌ : كا لذلؾ بأف قالكا كاحتجٌ 

 "أهلًل ألفعمفٌ : " فيقكؿ المجيب "  آهلًل لتفعمفٌ : " سمعناىـ يقكلكف: اء كيخفضكف بيا ؛ قاؿ الفرٌ 
يكنس  كركم عف ض بتقدير حرؼ الخفض مع الحذؼ،بألؼ كاحدة مقصكرة في الثانية ؛ فيخف

أم إال "  حو الً طى فى  حو الً إال صى  حو الً صى  ؿو جي رً بً  تي رٍ مرى  ": بف حبيب البصرم أف مف العرب مف يقكؿ ا
 . حو الً طى بً  تي رٍ رى مى  دٍ قى ؛ فى  حو الً صى  ؿو جي رى بً  تي رٍ رى مى  فٍ أكي 
أم " خيرو عافاؾ اهلل : " كيؼ أصبحت ؟ يقكؿ : يؿ لو كم عف رؤبة بف العجاج أنو كاف إذا قً كري 

 6.بخير 

 [البسيط ] : اعرقاؿ الشٌ 

 7ي ونِ زُ خْ تَ ي فَ انِ ي  دَ  تَ نْ  أَ اَل ي وَ ن  عَ         بٍ سَ ي حَ فِ  تَ مْ ضَ فْ  أَ اَل  كَ م  عَ  نِ الِه ابْ 

                                                           

1/323: األسماء والصفات : البييقي : ينظر   1 
1439،  الكشاف :ينظر  2 

9المزمل ،  3 
1439،  الكشاف 4 
1/252،  المباب 5 

 1/336،  اإلنصافابف األنبارم ، : ينظر  6

،  كابف ىشاـ ،  1/336،  اإلنصاف، كابف األنبارم ،   89،  الديوان:البيت لذم األصبع العدكاني ، ينظر  7
 .3/1229،  المقاصد النحوية، كالعيني ،  2/295،  شرح األشموني، كاألشمكني ،  1/167،  المبيبمغني 
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 ؾهلل أنت، كهلل درُّ : العرب تقكؿ  ألفٌ ؛ؾى هلل ابف عمٌ : و قاؿ ـ ، كأنٌ بٌل بتقدير ال" اله " فخفض 
الكممة عمى أف عريؼ، كثالثيا فاء ، كثانييا الـ التٌ ليا الـ الجرٌ بثبلث المات أكٌ  ،ؾ ابف عمٌ كهلل،

عمى اختبلؼ بيف الٌنحاة في البٌلـ اعر بحذؼ المينشٌ لفظ الجبللة مأخكذ مف ؿ م ق ، فجاء ال
 1. الباقية 

ا مف  كف في مقكلتيـ ىذهذم استند إليو الككفيٌ كالٌ  ، بإضمار حرؼ إجازة الخفض في القسـأيضن
 .ذلؾ عمى جكازه  كالفاء ، كبٍؿ، فدؿٌ ، الكاك ، كا العرب تيعمؿ رٌب مع الحذؼ بعديـ رأالخفض أنٌ 

، كيتأتى عمميا رؼ الجر عدـ جكاز العمؿ مع الحذؼاألصؿ في ح كف فاحتجكا بأفٌ ا البصريٌ أمٌ 
ألؼ ؿ كف دخك كقد خٌرج البصريٌ  .ي بعض المكاضع، إذا كاف ليا عكض، كلـ يكجد ىيناف

 التنبيو ألف ألؼ االستفياـ كىا؛ "  ، كىاهلل ما فعمتآهلل ما فعؿ: " نبيو نحك ىاء التٌ ، ك االستفياـ
، ىك عدـ األلؼ كالياء عكض عف أحرؼ القسـ ذم يثبت أفٌ ؛ كالٌ ا عف حرؼ القسـصارتا عكضن 

يجكز أف يجمع بيف  و الألنٌ ؛ " ىا كاهلل " قاؿ ، كال يي "أ كاهلل " قاؿ بحيث ال يي  ،اجكاز ظيكرىما معن 
ا عف الباء لـ يجز أف يجمع بينيما ؛ فبل الكاك لما كانت عكضن  ، أال ترل أفٌ ضالعكض كالمعكٌ 

 2" .ألفعمٌف  بكاهلل: " قاؿ يي 

  ڍ چفي قكلو تعالى ( رٌب ) كذكر أبك حياف أف الٌتخريج الذم ذكره الٌزمخشرم مف خفض 

ال يصح عف ابف عباس، إذ فيو إضمار الجار في القسـ، كال 3چ  ڈ     ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ

 .4كال ييقاس عميو  ( اهلل ) يجكز عند البصريٌيف إاٌل في لفظة 

د كليس ىذا بجيٌ . اهلل ألفعمف، يريد الكاك، فيحذفيا: مف العرب مف يقكؿ ك اعمـ أفٌ : "دوقال المبرّ 
نٌ . فمف النحكييٌ  غة، كال جائزو عند كثيرفي القياس، كال معركؼ في المٌ  و شيءه قد ألنٌ  ؛ ما ذكرناهكا 

 5".  بعكضكيعمؿ إالٌ  ،حذؼال يي  حرؼ الجرٌ  يؿ، كليس بجائزو عندم؛ ألفٌ قً 

                                                           

 1 1/336، اليامش ،  اإلنصاف  ابف األنبارم ،: ينظر  
1/338،  األنصافاألنبارم ، ابف  2 

9، المزمل  3 
363/ 8، البحر المحيط :ينظر   4 
2/324،  المقتضب  5 
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إٌف ىذا : كاعترض ابف عادؿ عمى مقالة الٌزمخشرم اٌلتي أٌيدت قكؿ الككفيٌيف في المسألة قائبلن 
دكف  1.الٌرأم الذم ييجيز الخفض في القسـ بإضمار حرؼ الخفض مف غير عكض رأم ضعيؼ 

أٌف ذلؾ مف خصائص الجبللة المعظمة التي ال " أف يذكر عٌمة تضعيفو، لكف أردؼ بقكلو  
 2"يشاركيا فيو أحد 

) ج كممة أف تخر  يصحٌ  ، كالل إضمار الجار في القسـ رأم ضعيؼو يقصد أف رأم مف رأكأظنٌ 
 .دكف غيره( اهلل ) ، ألف الخفض بالجار المحذكؼ مقصكر عمى لفظ الجبللة بالخفض(  ربٌ 

، عمى خبلؼ القياس ةما جاز ذلؾ مع ىذا االسـ خاصٌ إنٌ  : "ككافقو في ذلؾ ابف األنبارم قائبل 
ـ دكف داء عميو مع األلؼ كالبٌل ، كما جاز دخكؿ حرؼ النٌ ثرة استعمالو كدكرانو عمى األلسفلك

 3" .، كبقي ما عداه عمى األصؿ غيره مف األسماء لكثرة االستعماؿ

لغة قميمة " مررت برجؿ صالح إال صالح فطالح : "كي عف العرب كقكليـ ما حي  د أفٌ كأكٌ 
 .االستعماؿ بعيدة عف القياس

بعدـ جكاز الخفض بإضمار الجار،  فمبصرييٌ ابف عادؿ كمكافقتو ل رجحو ىك مقكلةذم أي كالٌ  
كم غيرىا إنما ىك مف الشاذ كما ري ، ا بمفظ الجبللةما جاء خاصن تو إنٌ قمٌ كم عمى ة أف ما ري خاصٌ 

 .تو كشذكذهلقمٌ ، بوكال يعتد ، قاس عميوالذم ال يي 

 

                                                           
 1/252،  المباب: ينظر  1

1/252،  المباب 2 
1/338،  اإلنصاف 3 
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 البيانية " ِمنْ " 
 : في قولو تعالى 

  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

  ڄ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

 1چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ

 " : من ثمرة " قاؿ ابن عادؿ في تناكلو ؿ  
 . 3كفيو نظر  2"رأيت منك أسدا  : " للبياف كقولكى  "من" أف   مخشرمُّ كأجاز الز  "

ة ماني  البتداء الغاية الزٌ   : ى كما ذكر ابن ىشاـة على خمسة عشر معنن غة العربيٌ في اللُّ " من " تأتي 
، للت   عليل، كللفصل، كتأتي زائدةن بعيض، كللبدؿ، كالت  ة، كتأتي للت  كالمكاني   نصيص على العمـو

ما، كعلى، كتأتي كذلك عن ، كالباء، ك في، كعند، كرب  : من  لكلِّ  كلتوكيد العمـو  كتأتي مرادفةن 
 4.لبياف الجنس  

  ائ   ى چ: لبياف الجنس ، قكلو تعالى " مف "  كمف المكاضع التي كردت فييا

فاجتنبكا : ىينا لتخميص جنس مف األجناس، المعنى" ًمفٍ :  " ، قاؿ الزَّجاجي  5چ  ەئ  ائ

                                                           

25،  البقرة  1 
 55،  افلكش  ا: ينظر  2
 453/ 1،  باب في عموم الكتابالمّ : ينظر  3
،كالرُّمانٌي ،  799 -3/795افية، ة الشّ شرح الكافيّ ، كابف مالؾ ،  333-1/331،بيبمغني المّ  : ينظر   4

 98-97،  الحروف معاني

30،  الحجّ   5 
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؛ أم اجتنبكا  2"عند النَّحكييف لبياف الجنس " مف : " " كقاؿ النَّحاسي  1" .الرّْجس الذم ىك كثفه 
 .3الرّْجس مف ىذا القبيؿ، كبو قاؿ أبك البقاء 

  ۈ چ: ، كقكلو تعالى4كذلؾ لفرط إبياميما" ميما " ك " ما " ة بعد البيانيٌ " مف " ككثيرا ما تقع 

  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: ، كقكلو تعالى  5چېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ

  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ: كقكلو سبحانو 6چڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ

  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ چ: كمف كقكعيا بعد غيرىما قكلو تعالى  7چ    ڄ  ڄ  ڄ

اىد في غير األكلى ؛ الشَّ :  ، قاؿ ابف ىشاـو  8چ  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ

 9. ، كقيؿ زائدةه  تمؾ لبلبتداءً  فإفَّ " . مف أساكر " كليس " مف ذىب " اىد ىنا ىك الشٌ  يقصد أفٌ 

اسـ ذلؾ  إطبلؽ ، كيصحٌ ا لو، فيككف المجركر بيا تفسيرن مبيـه  ف بيا اسـه ة يبيٌ البيانيٌ " مف " 
إنيا " عشركف " ، كؿ و األكثافإنَّ : جس لمرّْ  –مثبل  -ؿ  ، كما يقاالمجركر عمى ذلؾ المبيـ

 ،القائؿىك " عزٌ " مير في ، فالضَّ ؿو عٌز مف قائ: ، كتقكؿ راىـعشركف مف الدَّ  : راىـ في قكلؾالدٌ 
؛ قبمو أك بعده   المجركر بيا ال يطمؽ عمى ما ىك مذككره  ، فإفٌ ةبعيضيٌ التٌ " مف " كىذا بخبلؼ 

راىـ  عشركف مف الدٌ : ، فقكلؾ ال يقع عمى البعض ذلؾ المذككر بعض المجركر، كاسـ الكؿٌ  ألفَّ 
، العشريف بعضيا فَّ بعيض، أللمتٌ " مف "  أكثر مف عشريف ؼ نةو معيٌ  راىـ إلى دراىـى إف أشرت بالدٌ 

                                                           

عرابو آر قمعاني ال 3/425، ن وا  1 
3/96 ، آنإعراب القر  2 

941،  بيانالتّ  :ينظر   3 
1/331، بيب مغني المّ ابف ىشاـ ،   4 
2،  فاطر  5 
106،  البقرة  6 
132،  األعراف  7 
31،  الكيف  8 
1/331، بيب مغني المّ : ينظر   9 
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ف أشرت بالدَّ  أف تطمؽ اسـ  حينئذو  و يصحُّ لمبياف ؛ ألنَّ " مف " راىـ ؼ راىـ إلى جنس الدَّ كا 
 1. المجركر عمى العشريف 

د إلى االسـ يعك  ز بأف يخمفيا اسـ مكصكؿ مع ضميرو ة تتميٌ البيانيٌ " مف : "  كقاؿ األشمكنيٌ 

 چ: ، فاألكؿ كقكلو تعالى فقط إف كاف المبيـ نكرةن  ميره أك يخمفيا ض ,المبيـ إف كاف معرفةن 

 مف  ىذا خاتـه  : "اني ، كالثٌ الرجس الذم ىك كثفه : أم چ  ەئ  ائ  ائ   ى

 ة ىي التي يصحٌ البيانيٌ "  فٍ مً "  فٌ إ: و يمكننا أف نقكؿ كرأل أنٌ ، خاتـ ىك فضةه : أم "  فضةو 
 2.بما بعدىا عف االسـ المبيـ الذم يفسره مجركرىا   اإلخبار

، بعيضلمتٌ  3( مف سندس )  ك ( مف ذىب ) ىي في  : ، كقالكا لمبياف" مف " مجيء  كأنكر قكـه 
 .جس كىك عبادتياكا مف األكثاف الرٌ فاجتنب: ، كالمعنى لبلبتداء 4(مف األكثاف ) كفي 

 5" . ؼه كىذا تكمٌ : "  قاؿ ابف ىشاـو 

محٌميا مع سبلمة المعنى، كذلؾ كقكلو " بعض " ذلؾ أٌف التٌبعيضٌية ىي التي يصٌح إحبلؿ كممة 

بعضيـ كٌممو اهلل، : أم  6چڀڀ       ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: تعالى 

  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ چ: كلذلؾ ليس مف التٌبعيضٌية قكلو تعالى 

" منيـ " في " مف " فقد تمٌسؾ بعض الٌزنادقة بيذه اآلية في الٌطعف عمى الٌصحابة، فجعؿ  7چ

 8.الذيف آمنكا ىـ ىؤالء : لمتبعيض، كالحؽُّ أنَّيا لمتٌبييف ال لمتٌبعيض، أم 

                                                           

2/1141، ة عمى الكافيّ  شرح الرضيّ : ينظر   1 
2/287،  شرح األشمونيّ  ، األشمكنيٌ : ينظر   2 
 31، الكيف: چ  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ چ: مف قكلو تعالى 3
 30،  الحجّ : ينظر  4

1/333، بيب مغني المّ  5 
253،  البقرة 6 

29،  لفتحا  7 
1/332، بيب مغني المّ : ينظر    8 
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 :كجييف1چٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ: كقد جٌكز الزَّمخشرمُّ كجييف في قكلو تعالى 

اف شيئا مٌ مف بستانؾ مف الرٌ  ما أكمتكمٌ : ىك كقكلؾ " مف ثمرة " مكقع  قكلو إفٌ :   لالوجو األوّ 
 ات مف أمٌ كمما رزقكا مف الجنٌ : و قيؿ ، كأنَّ افممكقع قكلؾ مف الرٌ ( مف ثمرة ) ، فمكقع حمدتؾ

 .انيا أك عنبيا أك غير ذلؾ رزقا قالكا ذلؾ كانت مف تفاحيا أك رمٌ  ثمرةو 

زؽ مف الجنات، كالرٌ  ئدزؽ ابتي اية، ألف الرٌ كالثانية كمتييما البتداء الغاألكلى " مف " فعميو تككف 
 .مف ثمره  ئدات قد ابتي مف الجنٌ 

ا ؛ تريد أنت رأيت منؾ أسدن : ة ؛ عمى منياج قكلؾ ىا ىنا ىي البيانيٌ " مف "  أفٌ :  انيالوجو الثّ 
مراد بالٌثمرة التٌفاحة الكاحدة، أك ، كعمى ىذا يصٌح أف يراد بالٌثمرة الٌنكع مف الٌثمار، فميس الأسده 

ٌنما المراد الٌنكع مف أنكاع الٌثمار  ٌمانة الفٌذة، كا   2.الرُّ

كبلـ : " عمى التٌبييف كقاؿ " مف " كتخريجو  مخشرمٌ فقد استبعد كبلـ الزٌ  ،ا ابف عادؿو أمٌ 
، كأف يككف ما قبميا محمِّى  الٌزمخشرٌم، فيو نظر ؛ ألف مف شرط ذلؾ أف يحٌؿ محٌميا مكصكؿه

 3" .بأف الجنسٌية ، كأيضا فميس قبميا شيء يتبٌيف بيا، كككنيا بيانا لما بعدىا بعيده جدِّا 

انٌية، كقد بي" مف " كاٌلذم أميؿ إليو، كأرتضيو ىك قكؿ الٌزمخشرٌم في المسألة بجكاز أف تككف 
لبياف الجنس، " مف "  كردت آياته كثيرةه في القرآف الكريـ استدؿَّ بيا النُّحاة عمى جكاز مجيءً 

يكحي  چڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چفقكلو تعالى  

باستساغة ىذا المعنى كقبكلو ؛ أم أٌنيـ كٌمما رزقكا نكعا مف الٌثمار قالكا ىذا ما عيدناه، كرزقناه 
 . مف قبؿ في حياتنا الدُّنيا 

 

 

 

                                                           
 25،  البقرة :ينظر  1

55،  الكشاف :ينظر   2 
453/ 1، باب في عموم الكتاب المّ  3 
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 زيادة الباء في المفعوؿ بو                                  

 1چہہ      ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ چ: قولو تعالى : "  قال ابن عادلٍ 

 :  أكجوو  في ىذه الباء ثالثةي 

  ڇ  ڇ چ: ألقى يتعدل بنفسو ؛ قاؿ تبارؾ كتعالى في المفعوؿ بو ؛ ألفٌ  ها زائدةه أن  : أحدىا 

 [الكامل : ]، وقال القائل  2چ  ڇ

اًفرو      ان ًفي كى ا                     حىت ى ًإذىا أىٍلقىٍت يىدى ميهى كىأىجىن  عىٍورىاًت الثػُّغيوًر ظىالى
3 

 [ويل الطٌ : ] فزيدت الباء في المفعوؿ بو ، كما زيدت في قولو 
ٍىنىان مىا يىميرُّ كىمىا يىٍحليو انىةن        ًمنى الجيوًع  كى كىأىليقىى ًبكىف ٍيًو الفىتىى اٍسًتكى

4 
بأيديكم مالكة  أيديكم، أم ال تعلوىا آخذةن هلكة كال تقبضوا التٌ : كالمعنى  : "  مخشرمٌ قاؿ الز  

ركرة ؛  ما جاءت في الض  زيادة الباء في المفعوؿ بو ال تنقاس، إنٌ  بأف   و مردكده ، إال أنٌ 5" . لكم 
 : كقولو 

 [البسيط ] 

سيودي المحىاًجًر الى يػىٍقرىٍأفى بًالسُّوىرً                     -----------------
6 ".7 

 .زائدةألربعةى عشرى معننى مف ضمنيا التَّككيد كىي الباء ال ةغة العربيٌ المٌ جاءت الباء في 

                                                           

195،  لبقرةا  1 
45،  الشعراء 2 

176،  ، ديوان لبيدلبيد بف ربيعة : ينظر   3 
2/79،  البحر المحيط أبك حياف ،: لـ أعثر عمى القائؿ ، ينظر   4 
 123،  الكشاف :ينظر  5
: ، كينظر (  الَحَرائُر اَل َرب اُت َأْحِمَرةٍ ُىن  :  )ىذا عجز بيت صدره    53، ديوانالالكبلبي ،  القتاؿ:  ينظر  6

عرابوجاج ، ، كالزٌ  135،  شرح المعمقات السبع،  كزنيٌ الزٌ   الدرّ ،  ، كالسميف الحمبيٌ  421،  معاني القرآن وا 
 . 1/129،  المغني ، كابف ىشاـ ، 2/311، المصون 

3/352، باب في عموم الكتاب المّ : ينظر    7
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، كمعنى اذُّ ، كمنيا الشٌ كمنيا القياسيُّ  منيا ما ىك سماعيّّ  ،ةو عدٌ  في مكاضعى  كقد كردت الباء زائدةن 
فقد  1. آخرى ى ، كليس إلحداث معنن ما ىك تككيد الكبلـ كتقكيتورة إنٌ يادة في ىذه المكاضع المذكك الزٌ 

، كفي المفعكؿ كاسخ، كفي أخبار بعض النٌ ، كفي المبتدأ كفي الخبرفي الفاعؿ جاءت الباء زائدةن 
 .بو 

 .يالً ، كعمد مانعك ذلؾ إلى تأكُّ كثيرةن  تكف ليا شكاىدى أكرده المثبّْ  ، فقدا زيادتيا في المفعكؿ بوفأمٌ 

كالٌزمخشرٌم كابف ،4ي ، كابف جنٌ  3انيٌ مٌ ، كالرٌ   2،  ابف قتيبةف أثبت زيادتيا في المفعكؿ بوفممٌ 
 . 9، كابف ىشاـو 8 ، كالمرادمٌ 7 ضيٌ ، كالرٌ 6 كابف مالؾو  5يعيشو 

 : مع المفعول بو أدلة المجوزين لمجيئيا زائدةً 

  ہ  ۀ                 ۀ  چ:ككاف مٌما أكردكه شاىدا عمى جكاز زيادة الباء في المفعكؿ بو ؛ قكلو تعالى 

 چ: فالباء زائدةه، كالمعنى ال تمقكا أيديىكـ، كاٌلذم يدٌؿ عمى زيادتيا ىنا قكلو تعالى 10چہہ      ہ

    ڤ      ڤ  ٹ چ: ، كقاؿ سبحانو  11چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

                                                           

133،  صناعة اإلعراب سرّ  ابف جني ،  1 
248، تأويل مشكل القران  :ينظر   2 
38، معاني الحروف : ينظر   3 
136، سر صناعة اإلعراب  :ينظر   4 

8/46، شرح المفصل  5 
3/25، شرح التسييل : ينظر   6 
2/1166، شرح الكافية  :ينظر   7 
51: الجنى الداني : ينظر   8 
1/129، مغني المبيب : ينظر   9 

195،  البقرة 10 
15 النحل ،  11 
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) ، فالفعؿ في ىاتيف اآليتيف تعٌدل بنفسو مف غير كساطة الباء مٌما يشير إلى زيادة الباء في 1چ

 2(.بأيديكـ ) 

كال : لممنقاد، كالمعنى " أعطى بيده " ، مزيدة مثميا في "بأيديكـ " الباء في : " كقاؿ الٌزمخشرٌم 
 3" .تقبضكا الٌتيمكة أيديكـ، أم ال تجعمكىا آخذة بأيديكـ مالكة لكـ 

ىٌزم إليؾ جذعى الٌنخمة، كقكلو : أم  4چ  ی  ی  ی  ی چ: كقكلو تعالى  

  ڦ  ڤ  ڤ چ: فميمدد سببا، كقكلو تعالى : أم  5چ  يت    ىت  مت  خت  چ: تعالى

كمف يرد فيو إلحادا،كيعضد ىذا القكؿ بزيادة الباء في ىذا المكضع قراءة : ، أم6چ  ڦ

إلحادا فيو، كأٌكد ىذا الكبلـ اإلماـ الفٌراء في معرض تناكلو : أم ( كمف يرد إلحاده : )  7الحسف

  ڀ   ڀ    پ چ: كىك قكلو تعالى ، بو زيادة الباء في المفعكؿلشاىد آخر مف شكاىد 

: ىذا بمنزلة قكلؾ  كسقكطيا سكاء،،"ة المكدٌ " دخكؿ الباء في : " كؿ اء إذ يق، اإلماـ الفرٌ 8چ

)  –عز كجؿ  –، كقد قاؿ اهلل ، كأريد بأف تذىب، كأريد بأف تقكـؾ قائـه بأنٌ  ، كأظفٌ ؾ قائـه أنٌ  أظفٌ 
 9. "كمف يرد فيو إلحادا: فأدخؿ الباء كالمعنى (  بظمـو  كمف يرد فيو بإلحادو 

، بضـٌ التٌاء  10چ  ڄ  ڄ چ: كمف شكاىد زيادة الباء في المفعكؿ بو أيضا ، قكلو تعالى 

ك  ٌمانٌي  11ككسر الباء في قراءة ابف كثيرو ، كأبي عمرو إٌنما ىي تينبت الٌدىفى كالباء  : "قاؿ الرُّ
                                                           

19،  الحجر  1 
8/46ابف يعيش ، شرح المفصؿ ،   2 
123،  لكشافا  3 
25،  مريم  4 
15،  الحج  5 
25، الحج   6 
97، ن آمختصر في شواذ القر ابف خالكية ، : ينظر   7 
1الممتحنة ،   8 
3/147 ،معاني القرآن   9 

20،  المؤمنون 10 
445، في القراءات السبعةابف مجاىد ، : ينظر 

11 
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،  2چ  ں  ں  ڱ  ڱ چ: كقكلو تعالى   1"زائدة ؛ بمعنى ما يككف منو الٌدىف 

ا : أم كمف الٌشكاىد الٌشعرٌية اٌلتي استشيد بيا مف جٌكز مجيئيا زائدةن في 3.يمسح الٌسكؽ مسحن
 : المفعكؿ بو

 [الٌرجز : ] قكؿ الٌشاعر 
 4ِبالَفَرجْ َنْضِرُب ِبالس ْيِف َوَنْرُجو                    الَفَمجْ  َضب َة َأْصَحابُ  َنْحُن َبُنو 

 5(رجا) ونرجو الفرج، فجاءت الباء زائدة على الفعل المتعّدي بال واسطٍة : أي 

 [البسيط : ]  اؿ الكبلبيٌ كقكؿ القتٌ 

اال ودي سي                              ةٍ رَ مِ حْ أَ  اتُ ب   رَ اَل  رُ ائِ رَ الحَ  ن  ىُ   6رً وى لسُّ ابً  فى أٍ رى قٍ  يػى الى  رً جً محى
 [الكامؿ : ] ، كقاؿ الشاعر 7أم ال يقرأف السكر 

 8مِ مَ يْ الد   اضِ يَ حِ  نْ عَ  رُ فِ نْ تَ  اءَ رَ وْ ْت                  زَ حَ بَ صْ أَ فَ  نِ يْ ضَ رَ حْ الدُّ اءِ مِ بْت بِ َشرِ 

 [كيؿ الطٌ : ] حاب  اعر يصؼ السٌ ، كمثمو كذلؾ قكؿ الشٌ 9شربت ماء الدحرضيف: بمعنى 
 

 10يجُ ئِ نَ  ن  يُ لَ  رٍ ضْ خَ   جٍ جَ ى لُ تَ مَ      تْ عَ ف  رَ تَ  م  ثُ  رِ حْ البَ  اءِ مَ بَ  نَ بْ رِ شَ 

                                                           

40،  معاني الحروف  1 
33، ص   2 
1/129، مغني المبيب ابف ىشاـ ،   3 
نىٍعنىا :) كركايتو في الديكاف   48، ديوان الغة الجعدم ، الناب: ينظر  4 ٍعدىةى أىٍربىابي الفىمىٍج      نىٍحفي مى نىٍحفي بىنيك جى

ك ًبالفىرىج  نىٍرجي تىمىٍج    نىٍضًربي ًبالسٍَّيًؼ كى تَّى اعى ، ، كالرضي  38،  معاني الحروفالرماني ، : ، كينظر ( سىٍيمىوي حى
 2/1167،  شرح الكافية

1/513،  شرح جمل الزجاجيابف عصفكر ،   5 
163ـ تخريجو في الصفحة ، تقدٌ   6 
1/129، بيب مغني المّ ابف ىشاـ ،   7 
163،  شرح ديوان عنترة ، بريزمٌ التٌ ك ،   81، ديوان عنترة البيت لعنترة بف شداد ،   8 
134، صناعة اإلعراب  سرّ ابف جني،   9 
ثـ  ربماء البح تركت: ) فيركل ،  129،  شرح أشعار اليذليينالسكرم ،:ينظر .البيت ألبي ذؤيب اليذلي 10
عمدة ابف مالؾ ، : ، كينظر  1/135،  صناعة اإلعراب سرّ بف جني ، ،كا( صبت  عمى حبشيات ليف نئيج تن

 3/24، سييل شرح التّ ، كابف مالؾ ،  1/268،  الحافظ
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 .1شربنا ماء البحر : ، كمعناه الباء زائدةه :  قاؿ ابف ىشاـو 

 [ الكامل : ] ومن شواهد زٌادتها مع المفعول به  أٌضا قول الّشاعر 

د   بِيِّ ُمَحمَّ اَنا َوَكَفى بَِنا َفْضََل  َعلَى َمْن َغْيُرَنا                      ُحبُّ النَّ إِيَّ
2 

ًّ محمد إٌانا   3. أراد كفانا فضال حب الّنب

 :مع المفعول بو  لمجيئيا زائدةً  ا المانعونَ أمّ 

كمنيـي ابف عادؿو 
نٌ  زيادة الباء في المفعكؿ بو فقد قالكا بأفٌ 5، كالٌسميف الحمبيٌ 4 ما جاءت ال تنقاس كا 
 :ة بما يفضي إلى تكجيييف عريٌ كاىد الشّْ يكا الشٌ ككجٌ ،لكا اآليات، كأكَّ ركرةجاءت في الضٌ 

 : 6ذكرىما ابف عادؿو 

كال تمقكا أنفسىكـ بأيديكـ، : يره ، كالمفعكؿ محذكؼ تقدبالفعؿ غير زائدةو  الباء متعمقةه  فَّ أ:  أحدىما
 .ال تفسد حالؾ برأيؾ: ، كقكلؾ ببكيككف معناىا السٌ 

مٌ : اني الثّ  ، فيككف المفعكؿ بو في تعديتول عدٌ ل بالباء، فيي معنى ما يتعدٌ " ألقى " ف أف ييضى
بجنبي إلى أفضيت : ، كقكلؾ كال تفضكا بأيديكـ إلى التيمكة: ، تقديره قيقة ىك المجركر بالباءالح

  ڑ   چ: ر عف األيدم باألنفس كقكلو تعالى، كيككف قد عبٌ األرض، أم طرحتو عمى األرض

 7چ  ک  ک

                                                           
 3/24، سييل شرح التّ  ابف مالؾ ،: ينظر  1
 3/25،  سييل، شرح التّ ابف مالؾ : ، كينظر  289،  ديوان كعب بن مالك:  ينظر . لكعب مف مالؾ البيت  2

 1/452،  حويةالمقاصد النّ العيني ، : ، كينظر  3/25
3/25، سييل شرح التّ ابف مالؾ ، : ينظر  3 

1/352، المباب في عموم الكتاب : ينظر   4 
2/311،  المصون الدرّ  : ينظر   5 
 1/352،  باب في عموم الكتابالمّ  6
 10،  الحجّ 7
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  چ: في عبله  ، كقكلو جؿٌ  1چ  ی  ی  ی  ی چ: اء عف قكلو تعالى كحكى الفرٌ 

ا، فعمى ىذا ال تككف الباء ياف بالباء أيضن ذيف الفعميف يتعدٌ ى ، أفٌ 2چ  يت    ىت  مت  خت

، كامدد بالحبؿ كامدد كىٌزه، كخذ الخطاـ كخذ بالخطاـ ىزَّ بو": ، كاستشيد بقكؿ العرب زائدةن 
 3"الحبؿ 

"  يردٌ " مف منع الزيادة جعؿ  أفٌ "ذكر ، 4چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ چ: كفي قكلو تعالى 

 5. "ل بالباء عدٌ فيي " س يتمبٌ " أك "  ييـٌ " ى ا معنن نن مضمٌ 

إف مفعكؿ تمقكف " قاؿ 6چ    ڀ   ڀ    پ چ: زيادة الباء في قكلو تعالى  كمف لـ يرى 

 بب أملمسٌ  ؛ ، كالباء تككفـى اهلل عميو كسمٌ ار رسكؿ اهلل صمٌ تمقكف إلييـ أخب: قدير ، كالتٌ محذكؼ
ٌمف ، ةبسبب المكدٌ   7. "فضكفتمعني "تمقكف " كقد يقاؿ ضي

ٌمانٌي  ا عمى ما ( تنبت ) كأٌما مف قرأ : "كقاؿ الرُّ بضـٌ التٌاء، فيجكز أف تككف الباء لمحاؿ أيضن
 8" .كفييا الدُّىف: تنبت ثمرتيا بالدُّىف، أم : تقٌدـ، كالمفعكؿ محذكؼه ؛ كالتٌقدير 

 [كيؿ الطَّ : ] كأٌما قكؿ الٌشاعر 

 9يجُ ئِ نَ  ن  يُ لَ  رٍ ضْ خُ   جٍ جَ ى لُ تَ مَ      تْ عَ فّ رَ تَ  م  ثُ  رِ حْ البَ  اءِ مَ بِ  نَ بْ رِ شَ 

                                                           
 25،  مريم1
 15،  الحجّ 2
2/165، معاني القرآن : ينظر   3 

25،  الحجّ  4 
1/129، بيب مغني المّ ابف ىشاـ ،   5 

1،  الممتحنة 6 
8/252، البحر المحيط أبك حياف ،   7 

40-39، حروف المعاني  8 
فحة  9    167تَـّ تخريجو في الصَّ
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ة كالككفة، أم في شربت بالبصر : كما تقكؿ " في " الباء بمعنى   عى أفٌ فمف قاؿ بعدـ زيادتيا ادٌ 
عف بعضيـ في تأكيؿ  ، ككذلؾ نقؿ ابف جنيٌ شربٍت كىي بماء الدحرضيف: البصرة كالككفة، أم 

 [الٌطكيؿ ]: اعر الباء في قكؿ الشٌ 
 يجُ ئِ نَ  ن  يُ لَ  رٍ ضْ خُ   جٍ جَ ى لُ تَ مَ      تْ عَ فّ رَ تَ  م  ثُ  رِ حْ البَ  اءِ مَ بِ  نَ بْ رِ شَ 

 1.يعني شربف مف ماء البحر ، حيث أكقع الباء مكقع مف : شربف بماء البحر : قكليـ 

كثيرا في كبلـ ، قد كردت زيادة الباء في المفعكؿ بوظاىرة  تي سيقت أفٌ ة الٌ كيظير مف األدلٌ 
شارح  ، كقد ماؿ ابف يعيشو ةعريٌ ة ليست بالقميمة، ككذا الشٌ كاىد القرآنيٌ ، فالشَّ العرب كعمى لسانيـ

،متابعا في ذلؾ  2" ا زيادتيا مع المفعكؿ كىك األكثر كأمٌ : " إلى زيادتيا قائبل  مخشرمٌ ؿ الزٌ مفصٌ 
 3" .ا عنيـ جدِّ  كىذا كاسعه : " أكيد ا لمتٌ أيضن  ذا قكؿ ابف جنيٌ ، ككمخشرمٌ ذلؾ شيخو الزٌ 

أٌما ابف عادؿو كما أسمفنا،فقد رأل أٌف زيادة الباء في المفعكؿ بو ال تنقاس، كىي إذا جاءت في 
 4.مكاضع فإٌنما جاءت لمٌضركرة ليس إاٌل 

كىذا اٌلذم ذكره ابف عادؿو مف عدـ قياس زيادة الباء في المفعكؿ بو، إاٌل لمضَّركرة كأنَّوي عمى 
، ككذا 5"كتزداد سماعا بكثرةو في المفعكؿ بو : " كثرتو مكقكؼ عمى السَّماع، ذكره الرَّضيُّ قائبل 

 6" .كزيادتيا معو غير مقيسةو مع كثرتيا : "  قاؿ المرادمُّ 

يادة تخرجيا كاٌلذم أراه  أف استفاضة الشَّكاىد كاألدلَّة مف القرآف الكريـ كأشعار العرب عمى ىذه الزّْ
ف كاف غير  عف حدّْ الضَّركرة، كليس كؿ ما كيقؼ بو سماعا يكصؼ بالضَّركرة، فالتَّضميف، كا 

، فبل يٌدعي أحده أنَّو مخصكصه بالضَّركرة، كعميو،فبل يمتنع التَّخريج عمى زيادة ال باء، كعدـ مقيسو
 .ردّْ القائميف بجكاز زيادة الباء 

 
                                                           

 1/135،  ر صناعة اإلعرابسّ ي ، بف جنٌ ا: ينظر  1

8/45، ل شرح المفصّ  2 
1/136، صناعة اإلعراب  سرّ  3 
1/352، باب في عموم الكتاب المّ :ينظر   4 
2/328، شرح الكافية   5 

113، الجنى الداني   6
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ةالبدليٌ  " نمً "  

 :في قولو تعالى "  ًمن " قاؿ ابن عادؿو في حديثو عن الوجو اإلعرابي الث الث ؿ 

     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ        ٻ   ٻ  ٱ چ

 .1چ

 .ها بمعنى بدؿ أنٌ 

: كالمعنى 2چ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ چ:مثل قولو " مِّنى الل ًو : " قولو : "  مخشرمُّ قاؿ الز  
،كمنو بدؿ رحمتو كطاعتو ، كبدؿ الحقٌ : لن تغني عنهم من رحمة اهلل، أك من طاعتو شيئان، أم 

بدؿ : ه كحظو من الدنيا بدالن، أم ينفعو جدٌ  ال: ، أم 3"  منك الجدٌ  كال ينفع ذا الجدٌ : " قولو

 ﮴     ﮳   ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ: كفي معناه قولو تعالى طاعتك كما عندؾ،

 5."4چ

                                                           

10، آل عمران  1 
36،  يونس 2 

،( الذكر بعد الصبلة : األذاف ، باب : كتاب )  1/205 ،الجامع الصحيح جزء مف حديث ركاه البخارم ،  3 
37،  سبأ 4 
175-174،  افالكشّ   5 
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ة ما أٍكرىدىهي يتأك لو حاة يىأبىاه ؛ فإف عام  ذم ذكره من كونها بمعنى بدؿ جمهور النُّ كىذا الٌ  
 .1"الجمهوري 

 
" كيعرؼ ىذا المعنى بصحة إحبلؿ لفظ , منيا البدؿ , مف المعاني  ة لعددو في العربيٌ " فٍ مً "ترد 

  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ: كمف شكاىد ذلؾ قكلو تعالى , 2يامحمٌ " بدؿ 

  مئ  حئ  جئ     ی  ی  ی  ی چ: كقكلو تعالى , بدؿ اآلخرة: أم  3چڈڈ

 5.ألف المبلئكة ال تككف مف اإلنس؛أم لجعمنا بدلكـ مبلئكة 4چ     ىئ

:  أم, الدنيا حظو بدلؾينفع ذا الحظ مف ال  ":أم  ( منؾ الجدٌ  كال ينفع ذا الجدٌ : ) في الحديث ك 
فبل " يمنع " معنى " ينفع " ف مّْ ضي : كقيؿ , و منؾبدؿ حظٌ : أم , ؾبدؿ طاعتؾ أك بدؿ حظٌ 

 6."بمعنى البدؿ" مف " تككف 

 [الكامؿ : ] كمنو قكؿ الشاعر 

 7اَل يَ فْ أَ  يرِ مِ لِ لِ  بُ تَ كْ يُ ًا وَ مَ مْ ُغُمب ًة                        ظُ  يلِ صِ الفَ  نَ مِ  اَض خَ وا المَ ذُ خَ أَ      

 [جز الرٌ : ] اعر كمثمو قكؿ الشٌ , 8أخذكا المخاض بدؿ الفصيؿ:  أم

 9اقَ تُ سْ الفُ  ولِ قُ البُ  نَ مِ  قْ ذُ تَ  مْ لَ ا                            وَ قَ ق  رَ المُ  لِ أكُ تَ  مْ لَ  ةٌ يَ ارِ جَ 

                                                           

50-49/ 5، باب في عموم الكتاب المّ  1 
4/214، ىمع اليوامع: السيكطي : ينظر   2 
 38،  ةوبالت  3
 60،  خرفلزُّ ا 4
1/332،  المغني ابن هشام ، :ينظر   5 
1/332، بيب مغني المّ ابف ىشاـ ،   6 
1/333، المغني  ، كابف ىشاـ ، 142، يوانالدّ ي النميرم ، الراع  7 

 1/333،  المغني ابف ىشاـ ،: ينظر 8

الجنى كالمرادم ،، 3/15،  شرح ابن عقيلابف عقيؿ ، : ينظر :، البيت ألبي نخيمة  يعمر بف حزف السعدم  9
 1/332،  مغني المبيبكابف ىشاـ ، ،  311،   الداني
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 1(بدؿ البقكؿ : أم : )  قاؿ ابف مالؾو 

، كاتي يأكمف البقكؿ كعادة البدكّْ لمٌ فيي مف ا ،ـنعُّ ة ىالتٌ فاىيٌ بالرٌ يعني بذلؾ أف الجارية ال عيد ليا 
 . مف الفستؽ الذم ىك مف طعاـ المرفييف بدالن 

يا تأكؿ عنى أنٌ ،بمالفستؽ بعض البقكؿ ض ، كعندىـ أفٌ بعيىنا لمتٌ " مف "  إفٌ :يـ كقاؿ بعضي 
نٌ  الفستؽالبقكؿ إالٌ   2.ال البقكؿ إ يا ال تأكؿما المراد أنٌ ، كا 

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ   ٻ  ٱ چ:مف ىذا الباب قكلو تعالى  مخشريُّ الز  كجعؿ 

  ک  ک  ڑ  ڑ چ: مثمو في قكلو " مف اهلل :" في قكلو " مف"  : فقاؿ , 3چڀڀ  ڀ  ڀ   پ

أم بدؿ , ارحمة اهلل أك مف طاعة اهلل شيئن لف تغني عنيـ مف : كالمعنى ,  4چگگ  ک  ک  ک

أم (  منؾ الجدٌ  كال ينفع ذا الجدٌ : )قكلو  صٌمى اهلل عميو كسمَّـكمنو , عتو كبدؿ الحؽٌ رحمتو كطا
 5كما عندؾ ؛بدؿ طاعتؾ  ؛أم, ا بدلؾنيو مف الدٌ ه كحظَّ ال ينفعو جدٌ : 

جميكر , مف ككنيا بمعنى بدؿ قاؿ بو الزَّمخشرمُّ ىذا الذم كذكر أف  ابن عادلٍ عميو كاعترض 
 6لو الجميكر يتأكٌ ة ما أكرده عامَّ ك , باهحاة يأالنُّ 

, 10ضيٌ كالرَّ , 9الحاجب بفاك ,  8بف مالؾو ، كا7أبك حيافو :  "مف": ة ؿأثبت معنى البدليٌ كقد 
فقد , مف أف المنع ىك مذىب الجميكر بف عادؿو ا ما ذكره اكأمٌ , كغيرىـ 1ىشاـو بف اك ,  11رادمكالمي 

                                                           

2/800،  ةة الكافيّ افيّ شرح الشّ  1 
1/333، بيبمغني المّ : ينظر    2 

10، آل عمران  3 
36يكنس ،   4 
174،  افالكشّ  :ينظر   5 

5/50، باب في عموم الكتاب لمّ ا: ينظر  6 
2/593، رب ارتشاف الضّ : ينظر   7 
3/7، سييل شرح التّ : ينظر   8 
2/322، شرح الكافية :ينظر    9 
2/322، المصدر نفسو : ينظر   10 
311،الجنى الداني : ينظر   11 
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: مف : كأنكر قكـ مجيء ": فقاؿ  ،حكييف ال إلى الجميكرلنَّ إلى قـك مف ا فقد نسبو ابف ىشاـو 

, بدالن منيا: أم  2چڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چالتقدير في: قالكا ف, لمبدؿ

 .3بتداء ا ىي فمبلكأمٌ , ة متعمقيا المحذكؼفالمفيد لمبدليٌ 

  حئ  جئ     ی  ی  ی  ی چ: فقاؿ عند قكلو تعالى  ،اججَّ ره الزَّ كىذا المتعمؽ المحذكؼ قدٌ 

 5." منكـلجعمنا منيـ بدالن : لمعنى كا, ابعضيـ بعضن يخمؼ " يخمفكف"معنى  : 4چ ىئ  مئ

لحكلنا : المعنى : كقيؿ , بدالن منكـ: أم  چ     ی  یچ: قكلو تعالى " : كقاؿ أبك البقاء 

 ".مف"ؽ بو ة يتعمٌ يفيد معنى البدليٌ اسمان محذكفان  رفقدٌ  6. "بعضكـ مبلئكة 

 ,ةيد معنى البدليٌ حاجة إلى تقدير محذكؼ يفمف غير " بدؿ"تككف بمعنى " فمً " ذم يظير أفٌ كالٌ 
 أفَّ : محذكؼ، كمف قكاعد النَّحكييف و ال يحكج إلى تقديرألنٌ ؛  بنفسيا أرجح" بدؿ " ككنيا بمعنى ك 

" بدؿ"بمعنى " مف"بيف إمكاف كقكع  أم فرؽو  ثـٌ  ،ا يحتاج إليوما ال يحتاج إلى تقدير أكلى ممٌ 
أكمت مف : "بعيض ىك مذىب الجميكر نحك كقكعيا لمتٌ  كجكاز! بعيض؟كبيف إمكاف كقكعيا لمتٌ 

 .7بعضو: أم " الرغيؼ 

فبل يمتنع أف تككف ، "بعض " عمى معنى  قد تدؿٌ " مف "  أفٌ  كالذم يراه الباحث أٌنو إذا ثبت
ا تقدير كممة كأمٌ , ؽ بالمذككر قبميا مف فعؿ أك شبيوكتتعمٌ  ،في بعض المكاضع" بدؿ"بمعنى 

 .بعيد بسبب تكمؼ التقدير –فيما أرل  -فيك " مف " ؽ بيا محذكفة تتعمٌ " بدؿ"

  

                                                                                                                                                                      

1/332،بيب مغني المّ : ينظر   1 
38، وبةالتّ  2 
1/332، بيب مغني المّ  : ينظر   3 
60،  خرفالزُّ  4 

عرابو  4/417، معاني القران وا  5 
2/1141، التبيان في إعراب القرآن  6

 

2/593، رب  ارتشاف الضّ  :ينظر  7 
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 "ة فسيريّ التّ  "أن"حذف " 

: قاؿ تعالى 
ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېچ

ېېېىىائائەئەئوئوئۇئ

 .1چۇئۆئۆئ

 : من اآلية المذكورة أعاله" ال تعبدكف إال اهلل :" في أحد توجيهات جملة  قاؿ ابن عادؿو 

أخىٍذنىا  ًمٍيثىاؽى بىًني : في قولو  رة ؛ ألفٌ المفسٌ " أف " كىي " أال  تػىٍعبيديكفى : " قدير أف يكوف الت  "  
 . 2رة، ذكره الز مخشرمٌ المفسٌ " أف " ـ، كفيو معنى القوؿ، ثم حذؼ إيهامان كما تقدٌ " ًإٍسرىائًيلى 
 3" .فسير نظر ال يخفى عاء حذؼ حرؼ التٌ كفي ادٌ 

فييػا معنى القكؿ  كذلؾ إذا كقعت بعد جممةو , عاممةو فتككف غير " أم " رة بمعنى سّْ فى مي "  فٍ أى "  دي رً تى 

كقد , ىنا بمعنى أم "أف" ؼ ,5چ    ۇئ    ۇئ  وئ     وئ  ەئ چ: كقكلو تعالى , 4دكف حركفو

  ڍ  ڇ           ڇ  ڇ چ: ككذلػؾ قكلػو تعالى , "قمنا " ف معنى المتضمٌ " أكحينا  "كقد كقعت بعد 

"  ءكلمجي, كىك األمر باالستمرار عمى الشيء القكؿانطمقػػت ألسنتيـ بيذا : فػالمراد  6چ  ڍ

 : فسير شركطه معنى التٌ ب" أف 

   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ چ: فمذلؾ ليس منيا قكلو تعالى , تاـو  أف تككف بعد كبلـو  :أحدىا 

 عزٌ  –ا قكلو كأمٌ : "قاؿ سيبكيو , قيمةة مف الثَّ فىنا ىي المخفٌ  "أفٍ "بؿ ,  7چ  ڎ  ڎ

                                                           
 83،  البقرة1
 81اؼ ، الكشٌ 2
 229-2/228،  باب في عموم الكتابلمّ ا3
 221-220،  الجنى الدانيالمرادم ، : ينظر 4
 27، المؤمنون 5
 6،  ص6
 10،  يونس7
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 و الحمد هللأنَّ : فعمى قكلو ...  1چ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ چ:  - كجؿٌ 

أم "  ألفٌ  ؛" أم " كال تككف , عدىا األسماءتمؾ ال يبتدأ ب ألفٌ  ؛تي تنصب الٌ " أف " كال تككف ... 
 .2"عمى المبتدأ  كال تككف في مكضع المبنيٌ , ما تجيء بعد كبلـ مستغفإنٌ " 

دان أىٍف ذىىبان ذكرت :"  فبل يجكز, أف تمييا جممة  :الثاني  أك ترؾ " أىمٍ "فيجب اإلتياف بػػ , "عىٍسجى
 .3حرؼ التفسير 

كتبت : " ، مثؿ تممة عمى معنى القػػكؿ دكف حركفوابقة عمييا مشأف تككف الجممة السٌ  :الثالث 
: كمنو قكلو تعالى" , قمت " نى نة لمع، كاإلشارة متضمٌ فالكتابة, "ـ تكمٌ  إليو أفٍ  كأشرتي , قـٍ  إليو أفٍ 

اصنع  أفً " ، كجممة قمنا لو: أكحينا يشتمؿ عمى معنى ف,  4چ  ۇئ    ۇئ  وئ     وئ  ەئ چ

 .5 تفسير لمكحيٌ " الفمؾ 

  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ چ: في قكلو تعالى  مخشرمٌ كأجاز الزٌ 

رة لفعؿ ال كجػو لككنيا مفسٌ ػو رة بعد القكؿ عمى تأكيمو باألمر ؛ ألنػٌ أف تككف مفسٌ 6چ﮹﮸

دكا  أف اعبي ما قمت ليـ إالٌ : فبل يقاؿ , حكى بعده الكبلـ دكف حرؼ التفسيرا القكؿ فيأمٌ , األمر
ي دكا اهلل ربٌ اعبي : ال يقكؿ ألف اهلل تعالى ؛فبل يستقيـ أف يككف تفسيران لو  – كجؿٌ  عزٌ  –اهلل 
 7.كـكربٌ 

                                                           
 10،  يونس1
 3/163،  لكتابا 2
 1/53،  المغني :ينظر 3
 27،  المؤمنون4
 121،  شرح قواعد اإلعرابابف ىشاـ ، : ينظر 5
 117،  المائدة6
 362، اف الكشّ : ينظر 7
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معنى  ألفٌ ؛ ييحمؿ فعؿ القكؿ عمى معناه : ت فكيؼ ييصنع ؟ قم: فإف قمت : "  مخشرمٌ قاؿ الزٌ 
ي دكا اهلل ربٌ حتى يستقيـ تفسػػيره بػأف اعبي ,  بما أمرتني بوما أمرتيـ إالٌ : و  أمرتني بما قمت ليـ إالٌ 

 . 2" كىك حسفه : "  قاؿ ابف ىشاـو , 1" كـكربٌ 

 .3ةكانت مصدريٌ "  كتبت إليًو بًػىأًف اٍفعىٍؿ : "  لك قمت ,  يدخؿ عمييا حرؼ الجرٌ أالٌ : الرابع 

: ا قكلو كأمٌ " : قاؿ , فسير فيو لمتٌ " أف " فميست  كيرل سيبكيو أف ما صمح فيو دخكؿ حرؼ الجرٌ 
تي تنصب الٌ " أف " عمى أف تككف : فيككف عمى كجيػيف , كأمرتو أف قـ, افعؿ كتبت إليو أفً 

ؾ تي تنصب أنٌ الٌ " أف " ليػؿ عمػػى أنيا تككف كالدٌ . . . يي األفعاؿ ككصمتيا بحرؼ األمر كالنٌ 
دخميا الباء كما تدخؿ في لـ ت" أم " فمك كػػانت , افعؿ أكعزت إليو بأفً : باء فتقكؿ تدخؿ ال
 . 4"أم  " أف تككف بمنزلة : كالكجو اآلخر , األسماء

نٌ , ؿفالكجو عند سيبكيو ىك األكٌ   .5كىك الخميؿ ،زهػف جكٌ اني حكاية عمٌ كر الكجو الثٌ ذ ماكا 

 تفسير كؿ مجمؿ سكاء، أكانت بعد مفردو " أم"فػ " أىٍم " ك " أىٍف " ير الفرؽ بيف ظركط يكبيذه الشٌ 
ركط  بالشُّ رة إالٌ فبل تككف مفسٌ " أف " ا كأمٌ , معناه ـأكانت بعد صريح القكؿ أ ، كسكاءه أـ بعد جممةو 

 .المذككرة 

كماؿ إلى رأييـ , 6ة المصدريٌ  "أفٍ  "يا عندىـ ىيكأنٌ , ةفسيريٌ التٌ " أف " الككفييف إنكار قؿ عف كني 
" نفس " قـ " لـ يكف , كتبت إليو أف قـ: و إذا قيؿ ألنٌ  ؛ جوه كىك عندم متٌ : " فقاؿ , ىشاـو  ابف

كليذا لك جئت بأم , " أم ذىبه  ىذا عسجده : " د في قكلؾ ىػب نفس العسجكما كاف الذٌ " كتبت 
 . 7"بعلـ تجده مقبكالن في الطٌ مكاف أف في المثاؿ 

                                                           
 362،  افالكشّ 1
 1/54،  المغني2
 1/55،  المغنيابف ىشاـ ، : ينظر 3
  3/162،الكتاب :ينظر 4
 3/162،  الكتاب: ينظر 5
 221،  الجنى الداني المرادم ،: ينظر 6
 1/53 ،المغني7
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ىك الفعؿ ر عمى أف المفسٌ  ، كتضعيؼ رأم الجميكر ؛ مبنيّّ إلى رأم الككفييف كميؿ ابف ىشاـو 
 ةالكتاب ألفَّ  ؛أك بعيد عنو " أف " عنى لما بعد في الم كىك مغايره , المشتمؿ عمى معنى القكؿ

 .ليست ىي القياـ

مة كلكف المقدٌ  ٍ,يحةصح مةو عمى مقدٌ  ةه لك كانت مبنيٌ  تصحٌ  تي كصؿ إلييا ابف ىشاـو الٌ  ةتيجكالنَّ 
اؿ ر مفعكؿ الفعؿ الدَّ بؿ المفسٌ " , أف " ـ عمى ر ليس الفعؿ المتقدّْ المفسَّ  ألفَّ ؛ ليست صحيحةن 

 .عمى القكؿ

كقكلو , ؿو عمػػى معنى القكؿ  مؤدو معناهفظ داران لمٌ مقدٌ  ر إال مفعكالال تفسٌ " أف " ك "  : ضيُّ قاؿ الرٌ 

: أم , رالمقدٌ " نادينا " تفسػير لمفعكؿ " يا إبراىيـ : " فقكلو  1چ  پ  پ  پ چ: تعالى 

كتبت إليو شيئان ىك : أم  ،كتبت إليو أف قـ: ككذلؾ , يا إبراىيـ: كبمفظ ىك قكلنا ، بشيء ناديناه
 2."كتبت " ر لػ تفسػػير لممفعكؿ المقدٌ " قػػػـ " حرؼ داؿ عمػػى أف "  أىفٍ "ؼ " , قػػػـ " 

  پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ: اىر كقكلو تعالى ر المفعكؿ بو الظٌ كقد يفسٌ " 

دكا اهلل اعبي " أف : " فقكلو  4چ  ﮶  ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ چ: كقكلو ,  3چ پ

ما : " في قكلو " ما"ران لػ كليس مفسٌ , معنى القكؿ" أمرت " كفي " بو "  مير فيتفسير لمضٌ " اهلل 
 . 5" لصريح القكؿ و مفعكؿه ألنٌ " أمرتني 

  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ چ: في قكلو تعالى  مخشرمٌ ز الزٌ فقد جكٌ , وبعد

 .1رة رة قبؿ الفعؿ ىي المفسٌ المقدٌ " أف"عمػػى أف تككف " دكف أف ال تعبي : "قدير أف يككف التٌ 6چۋ

1. 

                                                           

 104،  الصافات1 
 2/1379،  شرح الكافية 2
 39, 38،  طو 3
 117، المائدة  4
 2/1379،  شرح الكافية 5

 83،  البقرة6 
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ة في ىذا ككنيػا تفسػػيريٌ  ضح جػكازػػة يتٌ فسيريٌ التٌ " أف " ـ بيانو مف شركط ظر فيما تقدٌ كبالنٌ 

كتمتيا  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ چ:و تعالى لىك قك  تاـو  فقد كقعت بعد كبلـو , المكضع

 ةه معنى القكؿ مؤدي ا متضمنةه مة عمييػكالجممة المتقدٌ  چ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چ: جممة ىي قكلػو 

ذ قمنا لبني : و قيؿ ى كأنٌ حتٌ , ألخذ الميثاؽ فالقكؿ كسيمةه , معناه ر كالمفسٌ , اعبدكا اهلل  إسرائيؿكا 
 " .ميثاؽ " ىك المفعكؿ بو 

 فٍ أى "  كىك أفٌ  مخشرمٌ كجيو مف الزَّ ليذا التٌ  كلكف في المسألة إشكاالن ىك مكطف اعتراض ابف عادؿو 
 .2فسير محذكفان و ال يجكز تقدير حرؼ التٌ يرل أنٌ  ابف عادؿو ك , بؿ مقدرة, رة غير مذككرةو لمفسٌ ا" 

كف تأكيدان لمعنى فيك ،ا أف يذكرحرؼ التفسير إمٌ  ألفٌ  ؛صحيح  ما ذكره ابف عادؿو  اىر أفٌ لظٌ كا
مٌ , التفسير المراد ًرقان رأيت : تقكؿ , فبل حاجة إلى تقديره،  يذكرا أالٌ كا  : كتقكؿ أيضان  ،ًفضةن أم  كى

ةن،رأيت  ًرقان ًفضى ف لـ تذكر حرفو ،فسيراني معنى التٌ نى في القكؿ الثٌ فالمع كى ر كمع ىذا ال يقدٌ كا 
 .محذكفةن " أم " حكيكف النٌ 

ذفا لـ يكف فػإف حي  ،رادفسير المتاف حرفاف ميمبلف ييذكراف تأكيدان لمعنى التٌ فسيريٌ التٌ  "أم"ك "أف"ؼ
ففي  فسير يظير دكف ذكرىما معنى التٌ  فٌ يما ال يعمبلف شيئان ؛ كألإلى تقديرىما ؛ ألنٌ  أه ة ممجثمٌ 

عند ابف  –األظير  3چ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ چ: الى قكلو تع

فإذا  ،كىك معنى كاضح صحيح ،رة ألخذ الميثاؽمفسٌ " ال تعبدكف "  أف تككف جممةن  – عادؿو 
مف  ال طائؿى  ؼه فتكمُّ  ،محذكفة ا تقديرىاأمٌ  ،فسيرلؾ تأكيدان إلرادة معنى التٌ كاف ذ" أىٍف " ذيكرت 
كما ارتأل  رىا محذكفةن يقدٌ  –عمى أقكاليـ  ػف كقفػػتي ممػٌ  –حكييف كلـ أجد أحدان مف النَّ  ،كرائوً 
 .  مخشرمُّ الزَّ 

 

  

                                                                                                                                                                      

 81،  الكشاف :ينظر 1 

 2/229،  باب في عموم الكتابالمّ : ينظر 2
 83،  البقرة3



174 
 

 "م ىمزة االستفيام تقدّ "  

 : قال تعالى 

 1چ     ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  چ

 :  قاؿ ابن عادؿو 

أخير عن الفاء ؛ ألنها حرؼ لتٌ ا ة، كىي في نيٌ الهمزة لإلنكار أيضان  چ     ے  ھ چ:قولو " 

  ۇئ  وئ  وئ  ەئ چ، 2چ  ٻ  ٱ چ:نحو " ثم " ك " الواك " ، ككذا تتقٌدـ أيضان على عطفو 

 3چ

بل  ما قاـ زيده : " ، تقوؿ فال تتقٌدـ عليو ،، ما عدا ذلك من حركؼ العطفكالنػِّيىة بها التأخير 
 .ىذا مذىب الجيٍمهور " أقعد ؟ 
الواك " ك " الفاء " ، كيقدر قبل أخيرموضعها غير مىٍنًوٌم بها التٌ الهمزة في  أفٌ "  خشرمٌ مالزٌ " كزعم 

  ٿ چ، ككذاأتغفلوف فال تعقلوف: ، فاعطف عليو ما بعده فيقدر ىنا 4فعالن محذكفان " ثم " ك " 

 أعموا فػىلىم يركا ؟: أم 5چ  ٿ

 .6"ككافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيو عليها إف شاء اهلل تعالى  ،كقد خالف ىذا األصل
 

 

                                                           

 44،  البقرة1 

 77، البقرة مف  2
 51،  يونسمف 3
، كالمرادم ،  5الزخرؼ ،  چ   ڳ     ڳ  گ  گ چ: عند قكلو تعالى   1235،  الكشاف: ينظر 4

 31،  الجنى الداني
 9،  سبأمف 5
 2/28،  المباب في عموم الكتاب6
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 ؿ تمكف  ضفامتازت اليمزة ب، ك منيما حرؼ استفياـو  كاحدو  ي ككف كؿٌ ف"  ىؿ " ك "اليمزة"تتفؽ 
ف كانا يدخبلف عكاختصاصو  عمى  ال تدخؿ" ىؿ " ة إال أف ة كالفعميٌ ى الجممة االسميٌ م، فيما كا 

 قاـ ؟ أزيده : يقاؿ ، ك قاـ إال في شذكذو  ىؿ زيده : قاؿ ي بل، فخبرىا فعؿه سمية التي اال

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چ: تعالى  قكلونحك " قد " االستفياـ فتككف بمعنى عف " ىؿ" كتخرج 

 2.، كأما اليمزة فبل تفارؽ االستفياـ قد أتى: أم  1چ    ې  ې  ې  ۉ  ۉ

ىؿ : ؾ إذا قمت تصرفيا في االستفياـ عف اليمزة أنٌ تنقص في " ىؿ "  عمى أفٌ  كمما يدؿٌ 
يككف  ، كيجكز أفٍ ، بؿ يجب أف يككف مستقببلن رب كاقعه الضٌ  عي أفٌ تدٌ  ؟ ال يجكز أفٍ  تضرب زيدان 

بان؟ : ، نحك قكلؾ لمرجؿ كبيخقرير كالتٌ ؟  كتقع اليمزة لمتٌ  أتضرب زيدان : إذا قمت  رب كاقعان الضٌ  أىطىرى
 .3" ىؿ " ، كال يجكز ذلؾ في كأنت تعمـ أنو قد طرب

ذا ، كألجؿ ىنيا في ىذا البابكتمكٌ  ،رىا تشيد بأصالة اليمزة في االستفياـفيذه الدالئؿ كغي
ـٌ، قيدّْمت بالكاك معطكفةو  فإذا كانت في جممةو ، صديراستأثرت اليمزة بتماـ التٌ  ، أك بالفاء، أك بث

 .4صدير عمى أصالتيا في التٌ  اليمزة عمى الحرؼ العاطؼ تنبييان 

  ھ   ھ  ھ چ: لئلنكار عمى كاك العطؼ قكلو تعالى  فمف دخكؿ ىمزة االستفياـ مفيدةن 

  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﮵  ﮴    ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ےے  ھ

كاليمزة إلنكار  چ   ھ  ھچعمى  عطؼه  چ ﮷  ﮶چ: ، فقكلو 5چ﮼﮻

 6.الفعؿ 

                                                           
 1،  إلنسانا1
 3/189،  الكتاب :ينظر 2
 176-3/175،  الكتاب :ينظر 3
 31،  الجنى الدانيالمرادم ، : ينظر 4
 100ك  99،  البقرة5
 2/1318،  شرح الكافيةالرضي ، : ينظر  6
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: كقكلو تعالى  منفيةو  قرير إذا دخمت اليمزة عمى جممةو التٌ كبيخ أك ، كقد يككف االستفياـ باليمزة لمتٌ 

لـ : ) فقكلو 1چےے  ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ چ

 (.قالكا لكال أكتي ) عطؼ عمى ( يكفركا

   حص  مس  خس  حسجس  مخ   حخ  جخ چ: عمى الفاء لئلنكار قكلو تعالى  كمف دخكؿ اليمزة

بعضيـ يستمع : أم (  إليؾى  عكفى مً تى سٍ يى  فٍ ـ مى نيي مً كى ) عطؼ عمى ( َـّ الصي  عي مً سٍ أنت تي : ) فقكلو  2چ

 ؟ ِـّ في الحقيقة أفأنت تيسمع ىؤالء الصُّ  سامعو  إليؾ غيري 

  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ      چ: قرير قكلو تعالى كبيخ أك التٌ كمف دخكليا عمى الفاء لمتٌ 

 . 3چ     ٿ

  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى چ: قكلو تعالى " ثـ " كمف دخكليا عمى 

 .45چۆئۆئ

 غير اليمزة مما ييستفيـ بو حرفان  قدـ عمى ىذه الحركؼ العاطفة لشيءو كليس ىذا االختصاص بالتٌ 
 . كاف أك اسمان 
 ما ىذا استفياـه فإنٌ ، لؼ االستفياـ، كتدخؿ عمييا األلؼكىذه الكاك ال تدخؿ عمى أ: " قاؿ سيبكيو 

 ، فإنما أرادكا أفٍ ى الكاكال تدخؿ عم" ىؿ "  ، كال تدخؿ الكاك عمى األلؼ، كما أفٌ باأللؼ مستقبؿه 
 6" .إذ لـ تكف مثميا ، كالكاك تدخؿ عمى ىؿ " ىؿ " ال يجركا ىذه األلؼ مجرل 

                                                           

 48،  القصص1 
 42،  يونس2 
 71،  القصص3 
 51ك  50،  يونس 4
 1319-2/1318، شرح الكافيةالرضي ، : ينظر 5
 3/187،  الكتاب 6



177 
 

، في القرآف ا ألؼ االستفياـ كثيرةه كىذه الكاك التي دخمت عميي: " عمى ما ذكر  كقاؿ مستشيدان 

  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ: قاؿ اهلل تعالى 

  ڃ چ: فيذه الكاك بمنزلة الفاء في قكلو تعالى  1چ     ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ

 . 3"  2چچچ   ڃ

  ٱ چ: ، كذلؾ كقكلو تعالى ا يستفيـ منوة عمى سكل اليمزة ممٌ كتتقدـ ىذه الحركؼ العاطف

،  5چ    ۅ  ۋ چ: كقكلو تعالى 4چڀپ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

،  7چ     خب   حب  جب  يئ  ىئ چ: ، كقكلو تعالى  6چ    ٿ  ٿ چ: كقكلو تعالى 

 . 8چ ىب           مب   خب  حبجب  يئ  ىئ  مئ  چ: كقكلو تعالى 

، فيقاؿ ك أسماء االستفياـ" ىؿ " ككاف القياس في اليمزة أف تتأخر عف العاطؼ ، كما تأخرت 
كلكنيـ قدمكا اليمزة مف مكضعيا " ف يككف عندؾ ؟ كىأىك ممٌ : ف يككف عندؾ ممٌ ىك أكى " في نحك 

 9.يا في بابيا نصدير لتمكٌ عمى أصالتيا في التٌ  ييان ر تنبالمؤخٌ 

 الجممة الكاقعة بعدىا معطكفةه  ، كأفٌ اليمزة قيٌدمت مف تأخيرو  يركف أفٌ  كىذا ىك مذىب الجميكر
 .عمى ما سبقيا "  ثـٌ " أك ب ،أك بالفاء ،بالكاك

                                                           
 98ك  97، األعراف1
  99،  ألعرافا2

 189- 3/188،  الكتاب3 
 101،  آل عمران 4
 26،  التكوير5

  95، ألنعام ا6 
 35،  األحقاف7 

 81، األنعام 8 

 2/155، التصريح  :ينظر  9



178 
 

يا كأنٌ  اليمزة في مكضعيا األصميٌ  ، فذىبكا إلى أفٌ في ىذا الحكـ كجماعةه  مخشرمٌ لؼ الزٌ كخا
، مف اليمزة كاحدو  ، ليككف كؿٌ ييا ما بعد الكاك أك الفاء أك ثـٌ عيطؼ عم محذكفةو  عمى جممةو  داخمةه 

 1. كحرؼ العطؼ في مكضعو األصميٌ 

كالفاء لمعطؼ عمى  : " 2چ   ڳ     ڳ  گ  گ چ: في قكلو  مخشرمٌ قاؿ الزٌ 

 .3"كر أنيممكـ فنضرب عنكـ الذٌ : المحذكؼ تقديره 

أنحف : الذم عطفت عميو محذكؼ معناه ":  4چ    ڃ  ڃ  ڃ چ: ؿ في قكلو تعالى قاك 

 .5"مخمدكف منعمكف فما نحف بميتيف كال معذبيف 

  يئ   ىئ چ: كقاؿ الزمخشرم في قكلو تعالى ": فقاؿ , ف مالؾ مذىب الزمخشرم ز ابكقد جكٌ 

فحذؼ المعطكؼ عميو , كـ فمـ تكف آياتي تيتمػػى عميكػـألـ يػأت: المعنى : "  6چ  خب  حب  جب

لى ىذا كأمثالو أشرت بقكلػي "   .7"كقد يسػكغ حذؼ متبكع ىنا : كا 

كقكؿ  فاألكؿ, كالفػػػاءؼ المعطكؼ عميو بالكاك كيجكز حذ : "في أكضحو فقاؿ كتابعو ابف ىشاـ 
: كالثاني , كمرحبان بؾ كأىبلن : كالتقدير,مرحبان : جكابان لمف قاؿ لػو , كبؾ كأىبلن كسيبلن : بعضيـ 

  ٿ  ٿ چ: أنيممكـ فنضرب ؟ كنحك : أم  8چ   ڳ     ڳ  گ  گ چ: نحك 

 .10"أعمكا فمـ يركا ؟ : أم  9چ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

                                                           

 . 38، المغني ، كابف ىشاـ ،  97،  الجنى الدانيالمرادم ، : ينظر 1 

 5،  الزخرف2 
 411/3 ، الكشاف 3
 58 ، الصافات 4
 301/3 ، الكشاف 5
 31 ، الجاثية 6
 1268/3,  الشافيةشرح الكافية  7

 5,  الزخرف8
 9,  سبأ9 

 397/3 – 398,  أوضح المسالك 10
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 مقدرةو  الفاء عطفت عمى جممةو  كظاىره أفٌ  ": ه ابف ىشاـ آنفان ر معمقان عمى ما ذك قاؿ األزىرم
 .1"كطائفة  مخشرمٌ ىك قكؿ الزٌ يا األصمٌي ك اليمزة في محمٌ  كأفٌ ، يمزة بينيا كبيف ال

 .2كمف تابعو مخشرمٌ مذىب الزٌ  كردٌ ،كضيحما أجازه في التٌ  قد منع في المغنيٌ  ابف ىشاـو   أفٌ إالٌ 

 :مذىب الزمخشري ىنا من ثالثة أوجوٍ  فَ ع  وقد ضُ 

ؿ بعد اليمزة لجاز كقكعيا في أكٌ  مقدرةو  عمى جممةو  يعطفف و لك كانت الكاك كالفاء كثـٌ أنٌ : األول
ذلؾ  دؿٌ  ـو متقدٌ  عمى كبلـو  إال مبنيةن  فحيف لـ تجئ, معطكفان عميو يككف يتقدـ ما الكبلـ قبؿ أفٍ 

 .3نيت عميوعمى الكبلـ السابؽ الذم بي  الجممة معطكفةه  عمى أفٌ 

ال دليؿ  تقديرىا محذكفػةن  ألفٌ ،جممة بعد اليمزة تكمفان ظاىران عاء حذؼ الفي ادٌ  إفٌ : الثاني 
: أم , في مذىب الجميكر تقديمان لبعض المعطػكؼ عمى العاطؼ  كقد يعترض ىذا بأفٌ .عميو

في مذىب الزمخشرم يقابمو التقديـ في مذىب فالحذؼ ,  تقديـ اليمزة عمى  الكاك أك الفاء أك ثـٌ 
 .الجميكر

في  أفٌ  ثـٌ , لفظان مف ذلؾ المحذكؼ ـ أقؿُّ مقػػدٌ ال ألفٌ التقديـ أسيؿ مف الحذؼ ؛ ، أفٌ كجكاب ىذا 
 .4صدير ىذا  التقديـ تنبييان عمى أصالة اليمزة في التٌ 

كمف ذلؾ قكلو , مٌطرد في جميع المكاضع راليمزة غيبعد  محذكفةو  تقدير جممةو  فٌ إ: الثالث 

 .6فتقدير المػػحذكؼ ىنػػا غير ممكف,  5چىې  ې  ې          ې  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ چ: تعالى

 .ىنا ضعيؼ مخشرمٌ مذىب الزٌ  فثبت بيذا أفٌ 

                                                           
 155/2,  التصريح 1

 23 ، المغني :ينظر 2 

 2/1319,  شرح الكافيةالرضي ،:ينظر 3
 23، يالمغنابف ىشاـ ،ك ,  97 ،الجنى الدانيالمرادم،:ينظر 4

 33,  الرعد5 
 23، يالمغن،ابف ىشاـ ك ,  97 ،الجنى الدانيالمرادم،:ينظر  6
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ف كاف قد جـز بو فيك كا  , د ىمزة االستفياـحذكؼ بعال يمتـز تقدير ىذا الم مخشرمٌ الزٌ  كالحؽ أفٌ 
ز معو العطؼ عمى ما قبؿ اليمزة و في بعض المكاضع جكٌ مف كبلمو قبؿ قميؿ إال أنٌ  ؽفيما سب
 .عمى مذىبيـ  جيا إالل فمـ يخرٌ و كافؽ الجميكر في مكاضع أخر بؿ إنٌ 

   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ چ: ز فيو الكجييف قكلو تعالى ا جكٌ فممٌ 

الفاء العاطفة جممة عمى عمى دخمت ىمزة اإلنكار  : "فقد قاؿ ,  1چ  ەئ  ائ  ائ  ى

كيجكز , ثػػـ تكسػػطت اليمزة بينيما, ىـ الفاسقكف فغير ديف اهلل يبغكففأكلئؾ : كالمعنى , جممة
 .2"أيتكلكف فغير ديف اهلل يبغكف : تقديره  أف يعطؼ عمى محذكؼو 

:  مف قكلو تعالى (  م بغتةً فأخذناىُ ) عمى  معطكفان (  رىالقُ  اَفأِمَن أىلُ ) ككافؽ الجميكر فجعؿ 

  مب  خب   حب  جب    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ چ

  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   خت  حت    جت  يب  ىب

    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ            ٺ  ڀ  ڀ

 .3چ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

دخمت عمييما ىمزة  فا عطؼو حر ( نَ َأَو أمِ ) ك (  أمنَ أفَ  )كالفاء كالكاك في  : " مخشرمٌ قاؿ الزٌ 
: كالثانية بالكاك ؟ قمت  ،ما المعطكؼ عميو ؟ كلـ عطفت األكلى بالفاء: قمت  فٍ إف, اإلنكار

كقع (  بونسِ كْ يَ ) إلى ( رى القُ  أىلَ  نّ أَ و لوَ : ) كقكلو , ( ةً تَ غْ م بَ فأخذناىُ : ) المعطكؼ عميو قكلو
 .4" اعتراضان بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو

                                                           

 83-82,  آل عمران1 

 198، الكشاف2 

 98,  97,  96,  95, األعراف 3

 431، الكشاف4 
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  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ چ: ككػػذا كافؽ الجميكر في قكلو تعالى 

) معطكفان عمػػػػى الضمير فػػػي (  أباؤنا)فجعػػؿ , 1چ  حئ  جئ  ی  ی

 (.عوثونبْ مَ لَ 

كيؼ : قمت  فإفٍ , مت ىمزة االستفياـ عمى حرؼ العطؼدخ(  َأَو آباؤنا)  ":قاؿ الزمخشرم 
سيف العطؼ عمى المضمر في  حسف : ؟ قمت " نحف " مف غير تأكيد بػ (  لمبعوثون: ) حى

" لفصؿ  2چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ: لمفاصؿ الذم ىك اليمزة كما حسيف في قكلػػػو تعالى 

 . 3"دة لمنفي المؤكٌ " ال 

كلػذلؾ يجعؿ ىمزة اإلنكار في , في ىذه المسألة ىك مذىب الجميكر فمذىبو ، كأما ابف عادؿو 

 .4چ    ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  چ:قكلو تعالى 

, ىذا مذىب الجميكر: "كلذا قاؿ : لمجميكر  مخالؼه  د ابف عادؿو أما مذىب الزمخشرم فيك عن
،كثـ كالكاك ،قبػؿ الفاء ري دّْ قى كيي , أخيػػربيا التٌ  ي مكضعيا غير منكمٌ اليمزة ف أفٌ  مخشرمٌ كزعـ الزٌ 

 .5"أتغفمكف فبل تعقمكف : ىنا  رفيقد ،ما بعدهفعبلن عطؼ عميو 

، بيف اليمزة كبيف الفاء يقتضي تقدير جممةو  مخشرمٌ قياس مذىب الزٌ  أفٌ  كاف مراد ابف عادؿو  كاذا
قد صرح بيذا الرأم في ىذا المكضع فميس  مخشرمٌ الزٌ  ا إذا كاف مراده أفٌ أمٌ  ،فيذا صحيح

عند تفسيره ليذه ,  6( أفال تعقمون) لـ يتحدث عف المعطكؼ عميو  مخشرمٌ الزٌ  ألفٌ :  بصحيحو 
 .اؼ الكشٌ اآلية في كتابو 

قدير ؼ التٌ مف تكمٌ  لخمٌكه ة ؛ظاىر القكٌ  جرل عميو ابف عادؿو مذىب الجميكر الذم أرل أف ك 
في بعض د ر و ال يطٌ نٌ فإ, في بعض اآليات مخشرمٌ ذىب إليو الزٌ بخبلؼ ما , كالطّْراده, لممحذكؼ

                                                           
 48-47,  الواقعة 1

 148,  األنعام2 
 1235، الكشاف  3

 44, البقرة 4 
 1235،  الكشاف: ينظر  5

 ، الكشاف: ينظر 6
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ذه المسألة في في ى مخشرمٌ راب الزٌ ف محمد عضيمو اضطٌ ، كقد بيٌ المكاضع كما سبؽ بيانو
في ىذه المسألة  كاحدٌ  لـ يثبت عمى قكؿٌ  مخشرمٌ الزٌ  كالتي أفضت إلى أفٌ ،ةدراساتو اإلحصائيٌ 

 .ككافؽ الجميكر في مكاضع أخرل، خالؼ أصموكرأيناه 
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 (بسم هللا الرحمن الرحيم ) تعلق الجار والمجرور في قوله 

 : قاؿ ابن عادؿ 

قدير قديم ، كالتٌ األصل التٌ  ألفٌ : قبلو، قاؿ  الفعل المحذكؼ مقدره  ذىب بعض الكوفيين،إلى أفٌ " 
 .أقرأ بسم اهلل ، أك أبتدئي بسم اهلل : 

 .بسم اهلل أقرأ ، أك أبتدئ ، أك أتلو : قدير  كمنهم من قدره بعده ، كالتٌ 

 الكفرة على اردٌ  كقع وألنٌ  االختصاص، ليفيد: "  قاؿ – اهلل رحمو – الزمخشرم نحا ىذا كإلى
 .جدا حسنه  كىذا. 1" لالعزٌ  كباسم ، الالت باسم:  كقولهم ، آلهتهم بأسماء كفأيبد كانوا الذين

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ : ثم اعترض على نفسو بقولو تبارؾ كتعالى 
ح بهذا العامل حيث صرٌ  2 

 .4"3على معمولو مقدمان 

أك ما في  ، كىذا الشيء يككف فعبلن ؽ بويتعمٌ  لمجار كالمجركر مف شيءو  و ال بدٌ حكيكف أنٌ ذىب النٌ 
 أفٍ  لذا كاف لزامان  ؛رات كاسـ الفاعؿ أك اسـ المفعكؿ ، كالبسممة تبدأ بحرؼ الجٌ معناه مف المشتقٌ 

 .تتعمؽ 

 بيف المحذكؼ في اختمفكا يـكلكنٌ  ،عالمكض ىذا في ان كجكب محذكؼه  ؽالمتعمٌ  أفٌ  حاةكعند النٌ 
 . أخيركالتٌ  قديـالتٌ  كبيف ةكالفعميٌ  ةاالسميٌ 

 كرأل ـه اس ؽالمتعمٌ  أفٌ  إلى البصرة أىؿ فرأل ،فعبلن  أك ،اسمان  رالمقدٌ  ككف فيحكيكف النٌ  اختمؼو
 .فعؿه  ؽالمتعمٌ  فٌ أ إلى الككفة أىؿ

مقامو  ، كبقي معمكلو قائمان حذؼ ىك كمبتدؤه و خبره يف إلى أنٌ ريٌ فقد ذىب بعض البص 
، ذلؾ المحذكؼ مبتدأ حذؼ ىك كخبره كذىب بعضيـ إلى أف ،التقدير ابتدائي كائف باسـ اهللك 

 1.ابتدائي بسـ اهلل كائف أك  مستقر : ، تقديره كبقي معمكلو

                                                           

9:  الكشاف: ينظر  1 
  1،  العمق2
 1509،  الكشاف :ينظر 3

1/131، المباب في عموم الكتاب  4
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 أك ،باالبتداء رفع الباء مكضع بصريكفال قاؿ: "  قائبل الكبلـ ىذا يكافؽ كبلما خالكيو ابف كذكر
 كبلمي أكؿ اهلل باسـ أك اهلل سـبا كبلمي أكؿ:  التقدير فكأف ،االبتداء بخبر

 [الرجز : ] قاؿ الشاعر 

 3" 2ىكَ بَ  اعَ جَ  اإذَ فَ  انٌ بَ جَ  ب  خِ       ىً تَ فَ  يُّ أَ  ايَ مِ عْ بَ  نْ عَ  ينِ لُ أَ سْ تَ 

المضمر يحتمؿ أف  أفٌ  عائوالذم رغـ ادٌ  ابف عادؿ مذىب البصرييف، ككافقو 4كرجح الفخر الرازم
كمتأخرا إال أنو رجح رأم ، ى التقديريف يجكز أف يككف متقدمان كعم، كأف يككف فعبلن  يككف اسمان 

بسـ اهلل : تقدير الكبلـ: ألنا إذا قمنا  ،بؿ إضمار االسـ أكلى: لقائؿ أف يقكؿ : البصرييف كقاؿ 
كال شؾ ، قائبل، ثـ أردؼ مبدأ في ذاتو لجميع الحكادثككنو ، كاف ىذا إخبارا عف ابتداء كؿ شيء

 . 5أف ىذا االحتماؿ أكلى 

 مف فيناؾ قدير،التٌ  في اختبلؼ عمى ،بفعؿ ؽمتعمٌ  كالمجركر الجارٌ  أفٌ  إلى فةالكك  أىؿ كذىب
 . 6 بالمحذكؼ نصب مكضع في كالمجركر فالجارٌ  ،أبدأ أك ابتدأت: رهقدٌ 

 7.بسـ اهلل ، أك قؿ بسـ اهلل  تقدير أقكؿ عمى نصبه  مكضع الباء: اء يقكؿ فيذا الفرٌ 
إضمار الفعؿ أكلى مف إضمار  كانتيى فييا إلى أفٌ  ،اص ىذه المسألةكتناكؿ أبك بكر الجصٌ 

، كىك قكلو ما يدؿ عمى ذلؾؽ تبلكة السكرة كفي نس جح أف المضمر فعؿ األمرو ر بيد أنٌ ،االسـ

 :اؾ نعبد  فكذلؾ قكلو تعالىإيٌ : بمعنى قكلكا  8چ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ: تعالى 

 1. بسـ اهلل  قكلكا: التقدير چ     ٻ  ٻ  ٻ       ٱ چ

                                                                                                                                                                      

1/131، المباب في عموم الكتاب  : ينظر  1 
، كابف  63،  االنتخاب لكشف األبيات المشكمة اإلعرابابف عدالف ، : ينظر . لـ أعثر عمى قائؿ البيت  2

 41،  إعراب ثالثين سورة من القران الكريمخالكيو ،  

 41،  إعراب ثالثين سورة من القران الكريم3
1/90، التفسير الكبير: ينظر    4 
1/118،  المباب في عموم الكتاب :ينظر   5 
1/7، التبيان في إعراب القران العكبرم ، :ينظر   6 
 7 41،  إعراب ثالثين سورة من القران الكريم. لـ أعثر عميو في معاني القرآف  

5،  الفاتحة 8 
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 كالمجركر زعـ أفٌ  الفعؿ المحذكؼ قبؿ الجارٌ  رفمف قدٌ ؛ أخيرقديـ كالتٌ في التٌ  كاختمفكا أيضا
 2"لو  و المناسب لما جعمت البسممة مبدأن كألنٌ "  قديـاألصؿ التٌ 

ره بعده، كعمى رأس ىؤالء اإلماـ الزمخشرم كمنيـ مف قدٌ ، تدئ باسـ اهللأب أك ،أم أقرأ باسـ اهلل
الذم  بسـ اهلل أقرأ أك أتمك؛ ألفٌ : تقديره  بمحذكؼ: قمت قت الباء ؟قمت بـ تعمٌ  فإفٍ : " الذم قاؿ 

: بسـ اهلل كالبركات، كاف المعنى : ارتحؿ فقاؿ  أك المسافر إذا حؿٌ  ، كما أفٌ سمية مقركءه يتمك التٌ 
كاف ( بسـ اهلل ) ككؿ فاعؿ يبدأ في فعمو ب ، ككذلؾ الذابح ،كبسـ اهلل أرتحؿ، بسـ اهلل أحؿٌ 

 .  3" لو ما جعؿ التسمية مبدأن  مضمران 

ؽ بو ىك لفعؿ كالمتعمٌ مف ا األىـٌ  ألفٌ : قمت  ؟ رت المحذكؼ متأخران قمت لـ قدٌ  فإفٍ : قاؿ  ثـٌ 
فكجب أف . ل ، باسـ العزٌ تباسـ البٌل : ماء آليتيـ فيقكلكف يـ كانكا يبدأكف بأسألنٌ  ؛ؽ بو المتعمَّ 

، كذلؾ بتقديمو كتأخير الفعؿ كما باالبتداء – كجؿٌ  عزٌ  –ص اسـ اهلل د معنى اختصايقصد المكحٌ 
: ، كالدليؿ عميو قكلو تعالى لبلختصاص إرادةن حيث صرح بتقديـ االسـ ( اؾ نعبد إيٌ : ) في قكلو 

 5. لبلختصاص  حيث صرح بتقديـ االسـ إرادةن ، 4چگگ  گ  گ       ک چ

 اذىب:  أم ؛6چ  ىئ  ىئ  ىئ چ: تعالى بقكلو الجارٌ  ؽمتعمٌ  لحذؼ مستشيدان  ذلؾ بعد عاد ولكنٌ 

 باليمف:  األعرابي كقكؿ ،كالبنيف بالرفاء:  سلممعرٌ  الدعاء في العرب قكؿ ككذلؾ ،آيات تسع في
 .  نكحت أك أعرست:  بمعنى ،كالبركة

 [ رالكاف]   : يبّْ الضٌ  بف الحارث يرشيمى  قكؿ كمنو
 8 7الّطَعاَما اإلِْنسَ  َنْحُسدُ  َفريق           ِمْنُهم امِ عَ الط   ىإلَ  تُ مْ قُ فَ  لَ اقَ فَ 

                                                                                                                                                                      

1/5، ن آأحكام القر  :ينظر   1 
1/67، فتح القدير الشككاني ،   2 
 9،  الكشاف 3

41،  ىود 4 
9،  الكشاف 5 
12،  النمل 6 
 7 4/139، ضياء السالك ، كالنجار، محمد عبدالعزيز،  9،  الكشافالزمخشرم ، :ينظر 

 9،الكشاف  الزمخشرم ،: ينظر 8
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 . الفعؿ ـفقدٌ  1چ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ:قاؿ فقد:  قمت فإف: "  قائبلن  استدرؾ ثـ

 . 2" نزلت فكاف األمر بالقراءة أىـٌ  ؿ سكرةو يا أكٌ ىناؾ تقديـ الفعؿ أكقع ؛ ألنٌ : قمت 
ر ككثيه  الخبلؼ فييا ليس كبيران  كأفٌ ، عة ما فيياف السٌ فييا م فٌ إصة القكؿ في ىذه المسألة كخبل

كدكف ، ماؿ دكف كثير مسكغاتو  مو نيـ إلى رأكمف ماؿ م، حك رأكا جكاز الرأييفمف أئمة النٌ 
ة التي ينظر مف خبلليا مف يقدر لعامؿ االعتبارات الببلغيٌ  ، كأرل أفٌ قكيةو  صمبةو  االحتجاج بأدلةو 

ر ـ، كمف قدٌ بشأف الفعؿ قدٌ  ر ميتمان ككف المقدٌ  في ىذه المسألة، ففي حاؿ كبيران  ؽ سيمان المتعمٌ 
 .برؾكاف قصده االختصاص كالتٌ  متأخران 

 تأخير إلى أميؿ نيأنٌ  إال ،فعبلن  أك اسمان  رالمقدٌ  ككف في سكاءه  الرأييف أفٌ  لي يبدك ذمالٌ ف كعميو،
 ،لقدمو شيءو  لكؿ السابؽ قبمو، شيء ال الذم األكؿ ىك اهلل أفٌ  العتقادم شبيو، أك الفعؿ

ذا ،التقديـ حقو ما تقديـ األصؿك   . أكلى فيك العمية بالذات يتعمؽ األمر كاف كا 

       ک چ:تعالى قكلو كفي 3چ  ٿ  ٿ چ:تعالى قكلو في كما أخير،التٌ  عمى اآليات كردت كقد

 المقاـ ألفٌ  ببلغي؛ فتقديميا 5 چ  چ  چ  چ چ العمؽ سكرة آية كأما ،4چگگ  گ  گ

  . أىـٌ  بيا األمر ،فكاف قراءةو  مقاـ
  

                                                           

1،  العمق 1 
9،الكشاف  الزمخشرم ،: ينظر   2

 

 5،  لفاتحةا  3
 41،  ىود  4
1،  العمق 

5
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 الخاتمة

 ،كلد آدـ إلػػى يكـ الديف كسيدٌ ، بلـ عمػػى إماـ المرسميفبلة كالسٌ كالصٌ ، العالميػف الحمد هلل ربٌ 
 المياميف . كصحبو الغرٌ  كعمى آلو 

كتعميؽ  ،نا بالدرس كالبحث في تفسػػير اآلياتفمقد كاف مف حسػف طالعنا أف نعيش مع كتػػاب ربٌ 
مف  ةيا البركتحفٌ  فكانت لحظاته  ،حكمٌ الجانب النٌ  كتكجيياتيـ ليا في ما يخٌص ، العمماء عمييا

عمى  كمناقشتيا ،بميٌ ناعتراضات ابف عادؿ الحستعراض مف اكبعد أف فرغ الباحث ، كؿ جانب
لمباحث أىمية ىذا  -مدالح كهلل - تبيفٌ  ،محاكالن ترجيح ما يراه األقرب إلػػى الصكاب مخشرمٌ الزٌ 

زالة الغبار عف كثيػػرو ، ناطة المثاـإالمكضكع في   .فةمة المختحكيٌ مف المسائؿ النٌ  كا 

 كجد الباحث نفسو ممزمان قبؿ أفٍ  ،ػػا كرد فػػيوكمحاكلة اإلبانة عمٌ  ،عانني اهلل عمػػى البحثأ كبعد أفٍ 
كما كشفت ،ف نتائجما تمخضت عنو الرسالة مً  ـٌ يشير إلػػى أى يطكم صفحات الرسالة األخيرة أفٍ 

 :تيحك اآلكجزىا عمى النٌ أ ستطيع أفٍ أ عنو مف مستخمصاتو 

, حكالنٌ ك , لمغةبيػػف جنباتو ا يضـٌ ة ة معرفيٌ عمميٌ  ما ىك مكسكعةه نٌ إيدينا أفر الذم بيف ىذا السّْ  إفٌ 
 .فر بالخير الكثير كالعمـ النافعمتعرض ليذا السّْ  القراءات مما يعكد عمػػى كؿٌ ك , الفقوك 

، ه مناسبان اكتدعيـ ما ير ، في الرأمّْ  كاالستقبلؿ، ةسـ بالمحايدعادؿ في الكتػػاب يتٌ  كاف منيج ابف
يخرج عػػف اإلجماع بخبلؼ ما كقمٌ  ،ةيميؿ إلػػى المدرسة البصريٌ ، وإن كان كأقرب إلى الصكاب

 .ةو بمدرسةو معين لتزاـو امو ىػك دكف يمثّْ  ان حاكؿ أف يبرز رأيمخشرم الذم كاف ياإلماـ الزٌ 
في  مٌ مخشر و قد ذكر الزٌ رأينا أنٌ  بسيطو  تأثران كبيران فمف إحصاءو  مخشرمٌ ماـ الزٌ تأثر ابف عادؿ باإل

عنو خاصةن أماـ غريمو  كيذبٌ  ،كيدافع عنو ، حيانان أضو فتراه يقرّْ , ةكتابو ىذا ألفيف كسبعمئة مرٌ 
 ،إال كيتعرض فييا إلى قكؿ الزمخشرم ف األندلسي الذم قمما تعرض مسألةاالمدكد أبي حيٌ 
يفرؽ بيف  تطع أفٍ اف لـ يسبا حيٌ أ كما أظف ذلؾ إال ألفٌ ، عميو في القكؿ أحيانان  ظغمفيعارضو أك يي 

 .حك كالببلغةكبيف عممو الكاسع في المغة كالنٌ ، فػػي العقيدة مخشرمٌ لدل الزٌ  ةزعة المعتزليٌ النٌ 
قبػػؿ  مف عترض ابف عادؿ عمى الزمخشرم في مجمكعة مف المسائؿ التي كثر فييا الكبلـا

 .ختبلؼفي اال مشيكرةه فػيي مسائؿ  ،العالميف الجميميف
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, كالمسألة فييا نظره : )البان يقكؿ فتراه غ ،مخشرمٌ كاف ابف عادؿ مؤدبان في اعتراضو عمػػى الزٌ 
عادة نظرو  ،يحتاج إلى تأمؿو ك , جانب الصكابك  عمػى  حتدٌ اف الذم كاف يبي حيٌ أبخبلؼ  كا 
 .غالبا   ة عقدٌةٍ لعلّ  األدب كيتجاكز معو حدٌ  ،مخشرمٌ الزٌ 
في ىذا  مخشرمٌ زٌ لم كيعترض عميو عممان أفٌ  ،مخشرمٌ قكاؿ الزٌ أيأتي بأحد  ابف عادؿو  انان نجد أفٌ حيأ

 .آخر في المسألة لو قكؿه  مخشرمن اإلماـ الزن  أفٌ  فبل يشير ابف عادؿو , المكضكع قكالن آخر
 اتضح مف خبلؿ البحث أٌف المسائؿ المتكررة في األسماء أكثر منيا في األفعاؿ كالحركؼ .

كتاب الدٌر مف نتائج البحث تبيف لي أف ابف عادؿ في القضايا الٌنحكية اعتمد اعتمادان كميان عمى 
  تكاد تصؿ إلى النقؿ الحرفي . المصكف  لمسٌميف الحمبي

 
يككف ىذا العمؿ خالصان لكجيو  أفٍ  كأرتجيود كالتكفيؽ سأؿ اهلل سبحانو كتعالى السداأاـ كفي الخت
 .كأف يتقبمني في الصالحيف كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميػف، الكريـ 
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 والمراجعالمصادر 

 .القرآف الكريـ *

 
الدكتكرة ىدل : تحقيؽ, معاني القرآن, (ىػ 215: ت) أبك الحسف المجاشعي , األخفش األكسط
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 .ـ 1996 -ق1417، ة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةجامع: السعكدية
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روح المعاني في تفسيـر , (ىػ1270: ت)ف عبد اهلل الحسيػني شيػاب الديف محمكد ب, األلكسي
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البصريين :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين، ________________________

 ( .ت .د)، دار الطبلئع: ، القاىرة (ط.د)محمد محيي الديف : المحقؽ , والكوفيين

طو عبد : ، تحقيؽ البيان في غريب إعراب القرآن__________________________، 

 -ق1400، الييئة المصرية العامة لمكتاب:  ، القاىرة(ط .د) ى السقى ،، كمصطفالحميد طو

 .ـ 1980

: ، تحقيؽالموطأ، (ق 179: ت ) ف مالؾ بف أبي عامر ،  أبك عبداهلل مالؾ ابف أنس بابف أنس

 .ـ1985 –ق 1406، مصطفى البابي الحمبي كأكالده: ة ، القاىر ( ط .د)، محمد فؤاد عبد الباقي

ق  256: ت) يالجعف بردزبو بف المغيرة بف إبراىيـ محمد بف إسماعيؿ بف أبك عبد اهلل ، البخارم

دار :  المممكة السعكدية  ،ناصر الديف األلباني: كتعميقات  ، تخريجات 2، ط األدب المفرد، (

 .ـ 2000 –ق  1421، الصديؽ

الجـامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسول الل ______________________، 

,  1طػ, عبد القاىر شيبة الحمد:المحقؽ, صحيح البخاري= صمـى الل عميو وسمم وسننو وأيامو 

 .ـ  2008-ق1429,  مكتبة الممؾ فيد: الرياض 
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 ، المصنفينىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار ، (ق  1339: ت ) ، إسماعيؿ باشا البغدادم

 . ، )د.ت (مؤسسة التاريخ العربي) د. ط ( ، 

قيؽ تح, خزانة األدب ولب لباب لسان العرب, (ىػ1093: ت)عبد القادر بف عمر , البغدادم

 .مػ1997, ة الخانجيمكتب: القاىرة ,  4طػ, عبد السبلـ محمد ىاركف: كشرح

مراصد اإلطالع ، (ق   739: ت ) بف شمائؿ القطيعي ، عبدالمؤمف بف عبدالحؽ، االبغدادم

دار المعرفة : كت ، بير  1عمي محمد البجاكم ، ط: ،تحقيؽ عمى أسماء األمكنة والبقاع

 .ـ  1954 -ق 1373، رلمطباعة كالنش

محمد محب : ، تحقيؽ  األسماء والصفات، (ق 458: ت ) البييقي ، أبك بكرأحمد بف الحسيف 

  ( .ت . د) مكتبة التكعية اإلسبلمية، : القاىرة  ،(ط .د) الديف أبك زيد ،

، شرح ديوان (ق 645: ت) ، يحيى بف عمي بف محمد بف حسف بف بسطاـ الخطيب التبريزم

 -ق 1421، ر الكتب العمميةدا: كتر ، بي 1غريد الشيخ ، ط: ، تحقيؽ الحماسة ألبي تمام

 .ـ 2000

دار : ، بيركت 1، ط ديوان عنترةشرح ________________________________، 

 .ـ  1992 -ق1412الكتاب العربي ، 

 .ـ 2000 -ق1414دار الكتب العممية ، : ،بيركت 2، ط الديوانابف ثابت، حٌساف، 

فقو المغـة وسر , ( ىػ429:ت)أبك منصكر عبد الممػؾ بػف محمد بػف إسماعيػؿ , الثػعػالبي 

براىيـمصطفى السقا: كفالمحقق, العربية  مطبعة : ، مصر1كعبد الحفيظ شمبي، طاألبيارم،  ، كا 

 .ـ 1938 -ق1357مصطفى البابي الحمبي كأكالده ، 

أسرار , (ىػ471:ت)لفارسي األصؿ أبك بكػر عبد القاىر بف عبد الرحػمف بف محمد ا, الجرجاني

 .ـ  1983دار المسيرة ، : ، بيركت  3ريتر ، ط . ق: ، تحقيؽ  البالغة
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, محمكد محمػد شػاكر : تعميؽ ,  دالئل اإلعجـاز, ___________________________

 .مػ2004, مكتبة الخانجي: القاىرة ,  5طػ

المعػركؼ بالكقاد , خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد األزىرم المصرم , الجرجػاكم 

، شرح التصريح عمـى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيـح فـي النحو( , ىػ905:ت)

 .مػ2000, دار الكتب العممية : بيركت ,  1طػ باسؿ عيكف السكدمحمد : تحقيؽ 

: المحقؽ , موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب ،_____________________________

 .مػ1996, الرسالة : بيػركت ,  1طػ, عبد الكريـ مجاىػد

ق  833) ، أبك محمد شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد بف يكسؼ  الدمشقي ف الجزرماب

المطبعة : ، القاىرة ( ط .د)محمد عمي الضباع ، : ، تحقيؽ  النشر في القراءات العشر، (

 ( .ت .د) التجارية الكبرل ، 

محمد : ، تحقيؽ  ، أحكام القرآن( ق  370: ت) ، أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص

 .ـ  1992 –ق  1412دار إحياء التراث العربي ،: ، بيركت ( ط .د) الصادؽ قمحاكم ، 

كاضح : ، تحقيؽ الديوان ، أبك ليمى قيس بف عبداهلل بف عدس بف جعدة  العامرم ، الجعدم

 .ـ 1998دار صادر ، : ، بيركت  1الصمد ، ط

الييئة المصريػة العامػة ,  الخصائـص( , ىػ392:ت)أبك الفتح عثمػاف المكصمػي , بف جنػيا

 . (ت.د, ) 4طػ, لمكتاب 

، ( ط .د)حسف ىنداكم ، : ، تحقيؽ  سر صناعة اإلعراب،  _____________________

 ( .ت . د) 
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،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا_____________________، 

دار : ، إستانبكؿ  2، كعبدالفتاح شمبي، طعمي النجدم ناصؼ، كعبدالحميـ النجا: تحقيؽ 

 .ـ 1986-ق1406ف لمطباعة كالنشر ، سزكي

الصحـاح تـاج المغة وصحـاح ( , ىػ393:ت)أبك نصر إسماعيؿ بف حمػاد الفارابي , الجكىػرم 

 .مػ1987, دار العمـ لممبلييف : بيػركت ,  4طػ, أحمد عبد الغفكر عطار : المحقؽ,  العربيـة

، ( ق  261: ت) ، مسمـ بف الحجاج بف مسمـ بف كرد بف ككشادالقشيي النيسابكرم ابف الحجاج

 -ق1427دار طيبة ، : ، الرياض  1نظر بف محمد الفاريابي ، ط: ، تحقيؽ  صحيح مسمم

 .ـ 2006

 (.ت.د)دار المعارؼ ,  15طػ,  النحو الوافي( , ىػ1389:ت)عباس , حسػف

، األدباء معجم( , ىػ626:ت)ياقػكت شيػاب الديػف أبك عبد اهلل بف عبد اهلل الركمي , الحمػكم

 ( .ت .د) مطبعة دار المأمكف ، : كزارة المعارؼ العمكمية ، الطبعة األخيرة ، القاىرة : مراجعة 

) , صادردار : بيػركت , (ط .د) , البمدانمعجم ,  _______________________

 .(ت.د

السحب الوابمة عمى ضرائح ، (ق  1295)ابف حميد ، محمد بف عبداهلل النجدم الحنبمي 

 ( .ت .د) ، ( ط .د)، مكتبة اإلماـ أحمد ،  الحنابمة

أحمد : تحقيؽ : ، تحقيؽ  البحر المحيط، ( ق  745) أبك حياف ، محمد بف يكسؼ األندلسي 

زكريا عبدالمجيد النكتي ك : عادؿ عبد المكجكد ك عمي محمد معكض ، كشارؾ في التحقيؽ 

 .ـ  1993 –ق 1413دار الكتب العممية ، : ، بيركت 1أحمد النجكلي الجمؿ ،ط
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إعراب ثالثين سورة من القرآن ، ( ق  370: ت ) ابف خالكيو ، أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد 

 –ق  1423دار الحـر لمتراث ، : ، القاىرة  1تح اهلل أحمد سميماف ، طف: ، تحقيؽ  الكريم

 .ـ  2003

عبدالعاؿ سالـ : ، تحقيؽ الحجة في القراءات السبع ،________________________

 .ـ1996-ق1417مؤسسة الرسالة ، : مكـر ، بيركت 

، (ط.د) ،  شواذ القرآنمختصر ، ( ق  370: ت ) ابف خالكيو ، أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد 

 ( . ت .د)مكتبة المتنبي ، : القاىرة 

شرح جمل ،( ق  609: ت) ابف خركؼ ، أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي اإلشبيمي 

معيد البحكث : ، مكة المكرمة ( ط .د)سمكل محمد عمر عرب ، : ، تحقيؽ كدراسة  الزجاجي

حياء التراث اإلسبلمي ،   .ق  1419العممية كا 

وفيات األعيان ، ( ق  681)ابف خٌمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر 

 -ق  1397دار صادر ، : ، بيركت ( ط .د) إحساف عباس ، : ، تحقيؽ  وأنباء أبناء الزمان

 .ـ  1977

، كشف الظنون عن أسامي الكتب ( ق 1017: ت) خميفة ، حاجي ، مصطفى بف عبداهلل ، 

 ( . ت .د) دار إحياء التراث العربي ، : ، بيركت ( ط.د)،  والفنون

 

ق  606: ت) ، أبك عبداهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف الطبرستاني فخر الديف الرازم

 (.ت.د)دار إحياء التراث العربي ، : ، بيركت  3، ط التفسير الكبير، ( 

، رسالتان في المغة ، ( ق  994: ت) ، أبك الحسف عمي بف عيسى بف عمي بف عبداهلل الرماني

 .نسخة عف الشبكة العنكبكتية  تفتقر إلى بقية عناصر التكثيؽ 
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تاج العروس من جواىر ( , ىػ1205:ت)محمػد بف محمػد بف عبد الرزاؽ الحسينػي , الزبيدم

 ( .ت.د, )دار اليداية , مجمكعة مف المحققيف ,  القاموس

عرابو، ( ق 311: ت ) بف السرمالزجاج ، أبك إسحاؽ بف إبراىيـ   معاني القرآن وا 

 . ـ  1988 –ق  1408عالـ الكتب ، : ، الرياض ( ط .د) عبدالجميؿ عبده شمبي ، :تحقيؽ

، ( ق  1396: ت ) خيػر الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي , الزركمػي 

 .ـ2002، دار العمـ لممبلييف ،  15، ط األعالم

الجبال واألمكنة ، ( ق 538: ت ) جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد  الزمخشرم ،

 .ـ  1855مطبعة بريؿ ، : ، ليدف ( ط .د)، والمياه 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ،  ____________________________

 .ـ 2012 -ق1433دار ابف حـز ، : ، بيركت  1، ط في وجوه التأويل

: ، بيركت  1، طالمفصل في صنعة اإلعراب، _____________________________

 .ـ 2006-ق1427المكتبة العصرية، 

لجنة : ، تحقيؽ  شرح المعمقات السبع، (ق  468: ت )هلل الحسيف بف أحمد الزكزني، أبك عبدا

 .ـ  1993، لدار العالميةا: ، االسكندرية ( ط .د)التحقيؽ في الدار العالمية ، 

، 1ط ،أحمد حسف بسج: ، تحقيؽ لديوان، ا(ق 117: ت) ف بف عقبة بف مسعكد ،غيبلذك الرمة

 . ـ 1995 -ق 1415,  دار الكتب العممية: بيركت 

ميزان ، (ق  748) مد بف عثماف بف قايماز ، شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحالذىبي

: تحقيؽ ، كشارؾ في المعكض ادؿ عبد المكجكد ك عمي محمدأحمد ع: ، تحقيؽ االعتدال

 .ـ 1995 -ق1416دار الكتب العممية ، : ، بيركت 1عبدالفتاح أبك سٌنة، ط
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العبر في ، (ق  748) مد بف عثماف بف قايماز ، شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحالذىبي

دار الكتب : ، بيركت 1سيكني زغمكؿ، ط أبك ىاجر محمد السعيد بف ب: ، تحقيؽ خير من غبر

 .ـ 1985-ق1405العممية ، 

 ( .ت .د)دار صادر ، : ، بيركت ( ط .د)،  الديوان، ابف ربيعة، لبيد

 .ـ 2000 -ق1420دار الفكر ، : ، عماف  1، طمعاني النحو، فاضؿ صالح ، السامرائي

، األصول في النحو، (ق  316: ت ) ، بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكمابف السراج ، أبك 

 .ـ1988ق،  1408، مؤسسة الرسالة: ، بيركت 3عبدالحسيف الفتمي، ط: المحقؽ 

: ، تحقيؽ شرح أشعار اليذليين، (ق  275: ت) يد الحسف بف الحسيف ، أبك سعالسكرم

 ( .ت .د) ، مطبعة المدني: ، القاىرة (ط .د) عبدالستار أحمد فرج، 

 .ـ 1988 -ق1408دار الكتب العممية ، : ، بيركت 1، ط الديوانابف أبي سممى ، زىير ، 

،  األنساب، (ق  562: ت ) بف منصكر التميمي  ، أبك سعد عبدالكريـ بف محمدالسمعاني

ق 1400، مكتبة ابف تيمية: ، القاىرة (ط .د) دالرحمف بف يحيى المعممي اليماني، عب: تحقيؽ 

 . ـ  1980 –

، المصون في عموم الكتاب المكنونالدر ، (ق 756: ت) ميف الحمبي، أحمد بف يكسؼ الس

 ( .ت .د)دار القمـ ، : ، دمشؽ (ط .د)أحمد محمد الخراط، : تحقيؽ 

، نتائج الفكر في النحو، (ق  581:ت ) سـ عبدالرحمف بف عبداهلل بف أحمد، ، أبك القاالسييمي

 .ـ  1992، مميةدار الكتب لع: ، بيركت  1ط

عبد : ، المحقؽ الكتاب، (ق  180: ت) ، الحارثي ر عمرك بف عثماف بف قنبر، أبك بشسيبكيو

 .ـ  1988، ، القاىرة، مكتبة الخانجي 3السبلـ ىاركف، ط
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: ، تحقيؽ  شرح أبيات سيبوية ،(ق  368: ت ) يكسؼ بف المرزباف  ، أبك محمدالسيرافي

 .ـ  1996 –ق  1416دار الجيؿ ، : ، بيركت  1محمد الريح ىاشـ ، ط

بغية الوعاة في طبقات ، (ق  911: ت)بدالرحمف بف أبي بكر ع، جبلؿ الديف السيكطي

) ، المكتبة العصرية: ، بيركت (ط .د) ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: تحقيؽ  ،المغويين والنحاة

 ( .ت .د

دار : ، بيركت 1، طالدر المأثور في التفسير بالمأثور ______________________ ، 

 .ـ 1990-ق1411، الكتب العممية

ىمع اليوامع شرح جمع ، (ق  911: ت)بدالرحمف بف أبي بكر ، جبلؿ الديف عالسيكطي

، : ؽ ، تحقيالجوامع  .ـ  2001 -ق 1421، عالـ الكتب: ، القاىرة (ط .د)عبدالعاؿ سالـ مكـر

أمالي ابن ، (ق  542: ت ) مزة الحسني العمكم ، ىبة اهلل بف عمي بف محمد بف حابف الشجرم

 -ق1413، مكتبة الخانجي: ، القاىرة  1محمكد محمد الطناحي، ط :، تحقيؽ الشجري

 .ـ1992

:  ،  بيركت 1، طشرح الشواىد الشعرية في أمات الكتب النحوية، شيٌراب، محمد محمد حسف

 .ـ  2007 -ق1427، مؤسسة الرسالة

 رة،عبدالرحمف عمي: ، تحقيؽ فتح القدير، (ق 1205: ت )حمد بف عمي بف محمد ، مالشككاني

 .ـ 1994 -ق1415، دار الكفاء: ، المنصكرة 1ط

، مصنف ابن أبي ( ق  235: ت ) ابف أبي شيبة ، أبك بكر عبداهلل  بف محمد بف إبراىيـ 

مكتبة : ، الرياض 1حمد بف عبداهلل الجمعة ، كمحمد بف إبراىيـ المحيداف ، ط: ، تحقيؽ شيبة 

 .ـ 2004-ق1425الرشد ، 

 .(ت.د)دار التراث العربي، : ، القاىرة (ط.د)، التفاسيرصفوة ، الصابكني، محمد عمي
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حاشية الصباف عمى  ،(ق  1206: ت ) ي الصباف الشافعي الصباف، أبك العرفاف محمد بف عم

 .ـ 1997-ق1417دار الكتب العممية، : ، بيركت  1،طشرح األشمكني

دار : ، القاىرة ( ط. د)صبلح الديف اليادم، : ، تحقيؽ الديوان، ابف ضرار الذبياني، الشماخ

 ( . ت .د)، المعارؼ بمصر

مشكل  ،(ق  437: ت) مد بف مختار القيسي ، أبك محمد مكي حمكش بف محبي طالبابف أ

 .(ت. د) مؤسسة الرسالة ، : ،  بيركت (ط .د) حاتـ صالح الضامف ، : ، تحقيؽ إعراب القرآن

، 1، طالبيان في تأويل القرآنجامع ، (ق  310: ت ) جعفر محمد بف جرير ، أبك الطبرم

 .ـ  1992 –ق 1412، العممية دار الكتب: بيركت 

المباب في عموم ، (ق  880) ، أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي الحنبمي ابف عادؿ

، شارؾ في عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكضالشيخ عادؿ أحمد : ، تحقيؽ كتعميؽ الكتاب

، ي الدسكقي حربمحمد المتكل.، ك دمحمد سعد رمضاف حسف. د: لجامعية تحقيقو برسالتو ا

 .ـ 1998 –ق  1419، دار الكتب العممية : ، بيركت 1ط

دار : ، بيركت  3ط ،ميدم محمد ناصر الديف: كقدـ لو  ، شرحوالديوان، طرفة، ابف العبد

 .ـ  2002 -ق1423، الكتب العممية

محمد أديب جمراف، : ، تحقيؽ  الديوان، (ق  130: ت) العجمي، أبك النجـ فضؿ بف قدامة 

 .ـ  2006 -ق 1427مجمع المغة العربية، : ، دمشؽ (ط .د)

اب ، االنتخ(ق  666: ت) عمي الربعي المكصمي ، عمي بف عدالف بف حماد بف ابف عدالف

، مؤسسة الرسالة: ، بيركت  2، طحاتـ الضامف: تحقيؽ , لكشؼ األبيات المشكمة اإلعراب

 .ـ  1985 –ق  1405
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أحمد : ، تحقيؽلسان الميزان، (ق 852) ديف أحمد بف عمي بف حجر ، شياب الالعسقبلني

،  1ط ،ةعبدالفتاح أبك سنٌ : ، كشارؾ في التحقيؽ ادؿ عبد المكجكد ك عمي محمد معكضع

 .ـ 1996 -ق1416، دار الكتب العممية: بيركت 
 

، (ق 669: ت) عمي بف عصفك اإلشبيميف بف مؤمف بف محمد ب، أبك الحسف عمي ابف عصفكر

 . ـ 1998 -ق1419، دار الكتب العممية: ، بيركت 1،  طشرح جمل الزجاجي
 

، دار الحديث: ، القاىرة (ط .د) ،دراسات ألسموب القرآن الكريم، عضيمة، محمد عبدالخالؽ

 . ـ  2004 -ق1425

المحرر الوجيز في  ،(ق  546) ، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي ابف عطية

دار الكتب : ، بيركت  1ط ،عبد السبلـ عبد الشافي محمد: يؽ ، تحقتفسير الكتاب العزيز

 .ـ 1993 -ق1413، العممية

شرح ابن ، (ق  769: ت) ، عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني المصرم ابف عقيؿ

دار : ، القاىرة ( ط .د)محيي الديف عبد الحميد، : ، المحقؽ عقيل عمى ألفية ابن مالك

 ( .ت .د)، الطبلئع

محمد : ، تحقيؽ المساعد عمى تسييل الفوائد____________________________، 

 .ـ 1982 -ق1402، دار الفكر: ، دمشؽ  1ؿ بركات، طكام

: قيؽ ، تحالتبيان في إعراب القرآن، (ق 616: ت) البقاءالحسيف بف أبي ، عبداهلل بف العكبرم

 .ـ  1976، عيسى البابي الحمبي: ، مصر (ط .د) عمي محمد البجاكم، 

مصطفى السقا، عبد : تحقيؽ ،التبيان في شرح الديوان________________________، 

 ( . ت .د)، دار المعرفة: ،بيركت ( ط .د) ، ، إبراىيـ اإلبيارمالحفيظ شمبي
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) م الحنبمي الدمشقي ، شياب الديف أبك الفبلح عبد الحي بف أحمد بف محمد العكر ابف العماد

عبدالقادر األرناؤكط  ك محمكد : ، تحقيؽ شذرات الذىب في أخبار من ذىب،(ق 1089: ت

 .ـ1991-ق 1411، دار ابف كثير: ، دمشؽ  1األرناؤكط، ط

مركز البحكث : ، العراؽ  1، طمعنى في العربيةالحمل عمى ال، العنبكي، عمي عبداهلل حسيف

 .ـ 2012 -ق1433، راسات اإلسبلميةكالد

، دار الكتب المصرية: ، القاىرة  3، طالديوان برواية أبي سعيد السكري، العكد، جراف النميرم

 .ـ 2000

، المقاصد النحوية في شرح شواىد شروح (ق 855:ت ) الديف محمكد بف أحمد ، بدر العيني 

، لسكداني، كعبد العزيز محمد فاخرعمي محمد فاخر ك أحمد محمد تكفيؽ ا: ، تحقيؽ األلفية

 .ـ  2010، مطبلعة كالنشر كالتكزيع كالترجمةدار السبلـ ل: ، القاىرة  1ط

الصاحبي في فقو ، (ق  395: ت ) ابف فارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا الرازم

: ، بيركت  1عمر فاركؽ الطباع، ط: ، تحقيؽ وسنن العرب في كالمياالمغة العربية ومسائميا 

 .ـ  1993 –ق  1414مكتبة المعارؼ، 

زىير عبدالمحسف سمطاف، : ، تحقيؽ مجمل المغة________________________ ، 

 . ـ 1986 -ق1406،  2، طمؤسسة الرسالة: بيركت 

حسف شاذلي : ، تحقيؽ اإليضاح العضدي، (ق 377) مي الحسف بف عبد الغفار ، أبك عالفارسي

 .ـ  1969 -ق 1389،  1، طفرىكد

، الحجة في عمل القراءات السبع، (ق 377) مي الحسف بف عبد الغفار ، أبك عالفارسي

أحمد عيسى المعصراكم، :في تحقيقو  ، كشارؾالمكجكد، كعمي محمد معكض عادؿ عبد:تحقيؽ

 .  ـ  2007 -ق1428،  1، طدار الكتب العممية: بيركت 
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بدر الديف قيكجي ك : ، تحقيؽالحجة لمقراء السبعة__________________________ ، 

 .ـ  1984 –ق 1404، دار المأمكف لمتراث: ،  بيركت  2بشير حكيجباتي، ط

: ، دمشؽ 1ف ىنداكم، طحس: ، تحقيؽ  الحمبيات المسائل____________________ ، 

 .ـ1987 -ق 1407نارة ،دار الم: ، ك بيركت دار القمـ

، محمد عمي النجار: ، تحقيؽ معاني القرآن، (ق  207: ت) الفراء ، أبك زكريا يحيى بف زياد 

 .ـ 2013 –ق 1434مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، : ، القاىرة  4ط

دار  1عمي فاعكر ، ط: ، المحقؽ  الديوان،  ( ق  110: ت ) الفرزدؽ ، ىماـ بف غالب 

 .ـ  1987_ق 1407الكتب العممية ، بيركت ، 

، 8، طالقاموس المحيط، (ق  817: ت) ، جد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب، مالفيركزآبادم

، الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيعمؤسسة : ، بيركت مكتب التراث ؼ مؤسسة الرسالة: ؽ المحق

 .ـ  2005

الييئة المصرية العالمية  :، القاىرة(ط .د)، األمالي،لبغدادم، أبك عمي إسماعيؿ بف القاسـ االقالي

 .ـ  1976، لمكتاب

جميرة أشعار العرب في الجاىمية ، (ق  170: ت )محمد بف أبي الخطاب ، أبك زيد القرشي

، يضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيعن: ، مصر (ط .د) محمد البجاكم، : ، تحقيؽ واإلسالم

 .ـ 1981

تفسير القرطبي ، (ق  671: ت ) ، عبداهلل محمد بف أحمد بف فرح األنصارم، أبك قرطبيال

براىيـ: المحقؽ المسمى الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب : ، القاىرة  2، طأحمد البردكني كا 

 .ـ  1964المصرية ، 
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، 1، طإنباه الرواة عمى أنباء النحاة، (ق  646: ت ) ، جماؿ الديف عمي بف يكسؼ القفطي

 .ق  1424، المكتبة العصرية: بيركت 

، دار صادر: ، بيركت  2العطية، ط خميؿ إبراىيـ: ، تحقيؽ الديوان، عمرك ،ابف قميئة

 .ـ1994

، كزارة اإلعبلـ: ، العراؽ  1شتكر العاشكر، ط: ، تحقيؽ الديوان، سكيد ، ابف أبي كاىؿ

 .ـ1972

تفسير , (ىػ774:ت)رشي البصرم ثـ الدمشقي أبك  الفداء إسماعيؿ بف عمػر الق, ابف كثير

 .مػ1999, دار طيبػػة لمنشر كالتكزيع, 1طػ ,سامي بف محمد سبلمة: ، المحقؽالقرآن العظيم

: جمعو كشرحو,  الديوان, (ىػ105:ت)ػػف بف األسكد الخزاعي كثير بف عبد الرحم, كثيػػر عزة

 .مػ1971, دار الثقافة:  بيػػركت, إحساف عبػػاس

، 1، طمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، (ق  1408: ت) كحالة، عمر رضا 

 .ـ  1993-ق 1414مؤسسة الرسالة ، : بيركت 

إحساف : ، تحقيؽ الديوان  ،( ق 66: ت) عبداهلل بف مجيب المضرحي القتاؿ ، الكبلبي 

 ( .ت .د) ، ر الثقافةدا: ،  بيكت (ط .د) عباس، 

مصطفى عبدالشافي :، ضبطو كصححو  الديوانالكندم، امرؤ القيس بف حجر بف الحارث ، 

 .ـ  2004-ق1425دار الكتب العممية ، : ،بيركت  5،ط

ػ  رصف المباني في شرح حروف المعاني، (ق  702: ت ) أحمد بف عبدالنكر  المالقي،

 ( .ت .د) ، المغة العربيةمطبكعات مجمع : شؽ ، دم(ط . د)أحمد محمد الخراط ، : تحقيؽ
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: شرح التسييل ، (ىػ672:ت)د اهلل الطائي الجياني جماؿ الديف محمػػد بػػف عب, ابف مالؾ

: ، القاىرة (ط.د)،  أحمد السيد سيد أحمد عمي:  ، تحقيؽ  تسييل الفوائد وتكميل المقاصد

 ( .ت. د) ، المكتبة التكفيقية

عبد المنعـ أحمد : المحقؽ  ,الكافية الشافيةشــرح __________________________ ، 

حياء التراث اإلسبلمي : مكػػة المكػرمػة , 1طػ, ىريدم جامعة أـ القرل مركز البحث العمػػمي كا 

 ( .ت.د, )مية الشريعة كالدراسات اإلسبلميةك

الجامع شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت ___________________________، 

 . ق  1413مكتبة ابف تيمية، : ، القاىرة  2،ططو محسف: ، تحقيؽ الصحيح

عدناف : تحقيؽ  ،عمدة الحافظ وعدة الالفظ____________________________، 

 .ـ  1977، مطبعة العاني: ، بغداد (ط .د)  ،عبدالرحمف الدكرم

: المحقؽ, الكامل في المغة واالدب(, ىػ285:ت)أبك العباس محمػػد بف يزيد األزدم , المبرد

 .ـ  2004-ق1425دار المعرفة، : بيركت , 1طػ, جمعة الحسف

, خالؽ عظيمةمحمػد عبد ال: المحقؽ , المقتضب________________________، 

 (.ت.د, )عالـ الكتب: بيركت 

: لقاىرة ، ا1حسف كامؿ الصيرفي، ط: ، تحقيؽ الديوان،المتممس، جرير بف عبد المسيح الضبعي

 .ـ  1970 –ق 1390، العربيةمعيد المخطكطات 

دار : يركت ، ب(ط .د)، الديوان، (ق  354: ت) حمد بف حسيف الجعفي ، أبك الطيب أالمتنبي

 .ـ  1983 –ق  1403، بيركت لمطباعة كالنشر

، (ق 324: ت) بف مجاىد البغدادم  ، ػأبك بكرابف مجاىد، أحمد بف مكسى بف العباس التميمي

 .ق  1400، ؼدار المعار : ، مصر  2، طشكقي ضيؼ: ، تحقيؽ السبعة في القراءات
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خالصة األثر في ، (ق 1111)، محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي

 .ق1284المطبعة الكىبية، : لقاىرة ، ا(ط .د)،  أعيان القرن الحادي العشر

: ، تحقيؽ الحانةنفحة الريحانة ورشح طالء ____________________________، 

 ( .ت .د) ، (ط .د)عبدالفتاح محمد الحمك، 

الجنى الداني في ، (ىػ749:ت)ف قاسـ المصرم المالكي أبك محمػد بدر الديف حسف ب, المرادم

دار الكتب : بيركت , 1طػ, كمحمػد نديـ فاضؿ فخر الديف قباكة.د: المحقؽ, حروف المعاني

 .مػ1992, العممية

، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك_________________________ ، 

 .ـ  2001 -ق1422، دار الفكر: ، القاىرة 1ميماف،  طعبدالرحمف عمي س: تحقيؽ 

سمك الدرر في أعيان القرن ، (ق  1206: ت ) محمد خميؿ بف عمي ، أبك الفضؿالمرادم

 . ـ  1988 -ق 1408، دار ابف حـز: ر البشائر، بيركت دا: ، بيركت 3ط ،رالثاني عش

ارم الركيفعي اإلفريقي محمػد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف األنص, ابف منظكر

، (ط.د)شادم ك مجدم فتحي السيد ،  يمسر سميماف أبك: تحقيؽ , لسان العرب, (ىػ711:ت)

 .(ت .د) ، فيقيةالمكتبة التك : القاىرة 

، (ق  686: ت ) الديف محمد بف مالؾ، أبك عبداهلل بدر الديف محمد بف اإلماـ جماؿ الناظـابف 

، دار الكتب العممية: ،  بيركت (ط.د)محمد باسؿ عيكف السكد، : ، تحقيؽ شرح ابن الناظم

 .ـ  2000 -ق 1420

، الرسالةمؤسسة : ، بيكت 1، طضياء السالك إلى أوضح المسالك، الٌنجا، محمد عبد العزيز

 .ـ 2001 – ق1422
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زىير : ، تحقيؽ إعراب القرآن، (ق  338: ت) بف محمد بف إسماعيؿ ، أبك جعفر أحمد النحاس

 .ـ 1988 –ق  1409، مكتبة النيضة العربية: بيركت ,  3غازم زاىد ، ط

أحمد : ، تحقيؽ شرح القصائد التسع المشيورات__________________________ ، 

 .ـ 1973 –ق 1393، دار الحرية لمطباعة: ، بغداد ( ط. د) ، خطاب

ديوان الراعي ، (ق  90: ت) ف بف معاكية بف جندؿ ، الراعي أبك جندؿ بف حصيالنميرم

 .ـ 1995 -ق1416، دار الجيؿ: ، بيكت 1، طالنميري

أوضح المسالك إلى الفية ابن , (ىػ761:ت)لديف عبد اهلل بف يكسؼ جماؿ ا, ابف ىشاـ

 .(ت .د)، دار الطبلئع :القاىرة , (ط .د)مد محيي الديف عبدالحميد، مح: المحقؽ ,مالك

محمػد محيي الديف عبد , شرح قطر الندى وبل الصدى________________________ ، 

 .ىػ1383, القاىرة , 11طػ, الحميد

, االعاريبمغني المبيب عن كتاب ( , ىػ761:ت)جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ , ابف ىشاـ

 ( .ت .د) ،      دار الطبلئع: ، القاىرة (ط .د)محيي الديف عبدالحميد ،  محمد:المحقؽ

األماكن أو ، (ق  584: ت )الحازمي زيف الديف  ، أبك بكر محمد بف مكسى بف عثمافاليمداني

، المممكة (ط .د)حمد بف محمد الجاسر، : ؽ ، تحقي ما اتفق لفظو وافترق مسماه من األمكنة

 .ق  1415، ر اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشردا: العربية السعكدية 

إبراىيـ محمد : تحقيؽ, شرح المفصل, (ىػ646:ت, )مكفؽ الديف يعيش بف عمي, ابف يعيش

 ( .ت .د )، دار سعد الديف: ،  دمشؽ (ط . د , )عبداهلل 

 :  الرسائل الجامعية والبحوث

جامعة العمكـ  ،رسالة ماجستير ،اب في عموم كتابالنحوية في كتاب المبالردود  ،ياس ،البياتي

 .ـ 2015 ،العراؽ ،اإلسبلمية
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بحث مقٌدـ لمحصكؿ عمى درجة  ،اختيارات ابن عادل النحوية ،عبد اهلل بف عمير ،الحصيف

, ةعكديٌ ة السٌ المممكة العربيٌ  ،لقرلجامعة اـ ا ،الدكتكراة في النحك ، إشراؼ الدكتكر رياض الخٌكاـ

 .ىػ1430

بف ا ة اإلماـ محمد ، جامعت اإلسالميةاالعتراض العكبري وأثره في الدراسا، مرزكؽ، أسامة

 .ة ، السعكديٌ سعكد اإلسبلمية
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  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ

   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک       ک

   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  ھ   ھہ  ہ  ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ

 چ    ھ  ھ

217 34 

 159 253 چڀڀ       ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ
 90 259 چ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں       ڱ        ڱ  ڱ چ

  ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ        ٻ   ٻ  ٱ چ آؿ عمراف

 چ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ

10 169 ،
171 

 143 78 چپ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ 



209 
 

 143 78 چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ چ
   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ چ

 چ  ەئ  ائ  ائ  ى

82-83 184 

   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ 

 چڀپ

101 181 

  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ چ

 چ جئ

108 143 

 36 1 چٹٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  النساء

 36,37,40 1 چٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ
 117 105 چۇئائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئچ 
 53 123 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ 
 59 125 چڱڳ   ڱ  ڱ          ڱچ 
  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ چ

 چ  ۈ

127 38 

  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ

 چژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ

136 81 

 82 159 چہہ  ہ   ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ
   ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ چ

 چحئجئ  ی  یی  ی  ىئ   ىئ

162 38 

    گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ چ المائدة

  ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ

 چ    ڻ  ڻ

1 93 ،96 

 144 28 چھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ 
  ې  ې  ۉ  ۉۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ

  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې

  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ        ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ

95 87 ،91 
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  خت  حت  جتيب  ىب  مب  خب  حب  جبيئ   ىئ  مئ  حئ  جئی  ی

 چ  ىت  مت

، 174 117 چ﮹﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ چ
176 

 144 29 چٹ  ڤ   ڤ  چ  األنعاـ
 143 56 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ 
  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ         ٿ  ٿ  ٿ چ

 چ     ڤ  ٹ

75 115 ،
119 

 116 76 چڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
 114 79 چے  ے  ۓ  ۓ      ھچ 
 181 81 چ ىب           مب   خب  حبجب  يئ  ىئ  مئ  چ
، 80، 78 94 چمب  ىب  يب  چ 

83 
 181 95 چٿ  ٿ    چ 
 144 104 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
 89 111 چپ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  چ 
  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ چ

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇ  ۇ

 چ     ې  ې  ې  ېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋٴۇ

137 21 

 185 148 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 105 151 چۆۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓ  چ

           ڎ  ڌ  ڌ  ڍ        ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ        چ  چ چ األعراؼ

 چ    ڎ

5 75 

    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ چ

  ٻ   ٱ   خت  حت    جت  يب  ىب  مب  خب   حب  جب

  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ

  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ            ٺ  ڀ  ڀ

95- 98 184 
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  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

 چ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ

  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ

 چ     ڃ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

97- 98 181 

 181 99 چچڃ  ڃ   چچ 
  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ

 چ    ڄ

132 158 

 107 186 چ  ائ  ىى  ې   ې  ې  ې  ۉ چ
   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ چ األنفاؿ

 چېې

24 129 

 171 38 چڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ التكبة

 144 56 چ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ چ

 56 61 چ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ چ

 51، 49 62 چ  پ  پ   پ  پ  ٻ چ

 63، 58 69 چٹٹ  ٹ چ

 95 4 چڳڳ  ڳ  ڳچ  يكنس
، 173 10 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ 

174 
  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ چ

 چڄڄ  ڄ  ڄ     ڦ

27 102 

، 169 36 چگگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ چ
171 

 180 42 چ   حص  مس  خس  حسجس  مخ   حخ  جخ چ
  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى چ

 چۆئۆئ

50-51 178 ،
180 

 123 69 چ  ۈئ  ۈئ      ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ چ
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، 189 41 چگک       گ  گ  گچ  ىكد
190 

 144 97 چی  ی  جئ  حئ       چ 
 116 28 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ  يكسؼ

، 140 31 چڤ  ڤ  ڤ  چ 
143 

 144 108 چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  چ 
 84 15 چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  الرعد

 183 33 چىې  ې  ې          ې  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ چ
 144 20 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  ابراىيـ

 31 47 چڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 89 4 چ    ڦ        ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ چ الحجر
 163 19 چٹ  ڤ      ڤ    چ 
 38 20 چ       چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ چ
 95 47 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 
 95 66 چې   ې  ې  ى  ى    چ 

 162 15 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  النحؿ
  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ چ الكيؼ

 چ  ﮳

31 158 

 44، 43 4 چٿ  ٹ  ٹ    چ مريـ
، 163 25 چی  ی  ی  ی  چ 

166 
 135 26 چٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 124 69 چ    ڌ       ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  چ  چ چ

 176 39-38 چ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ طو
 105 61 چۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ چ
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 123 72 چۅٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ 
 105 77 چ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ چ

 75 14 چڦ  ڦ  ڄ        ڄ      چ االنبياء
 73، 72 15 چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ چ
 143 65 چک  گ  گ  گ  گ    چ 

 166 10 چ  ک  ک  ڑ   چ الحج

، 163 15 چخت  مت  ىت    يت    چ
166 

 53 18 چ    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ چ
، 163 25 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

166 
 157 30 چى   ائ  ائ  ەئ  چ 

 163 20 چڄ  ڄ  چ  المؤمنكف
، 173 27 چەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ    چ 

174 
  123 33 چڱ  ڱ  ڱ  ں     چ
 124 33 چں  ڻ     ڻ    چ 

 123 41 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ  الفرقاف
 161 45 چڇ  ڇ  ڇ  چ  الشعراء
 190 12 چىئ  ىئ  ىئ  چ  النمؿ

 143 81 چچڃ     ڃ  چ    ڄ  ڃ  ڃچ 
     ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ چ القصص

 چےے  ھ  ھ

48 180 

  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى     ى  ې چ

  ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئېئ  ېئ  ېئ         ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ

 چ     ی

50 128 ،
129 

 180، 53 71 چ     ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ      چ
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 84، 80 46 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ       چ العنكبكت
 56، 53 23 چپپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ األحزاب

  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

 چ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ

31 60 

 51، 49 57 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ    چ 
، 178 9 چٿ  ٿ    چ  سبأ

182 
 66 33 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 169 37 چ    ﮴     ﮳   ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ چ

 158 2 چېۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ چ فاطر
 1 12 چېۉ   ۉ  ې  ېچ  يس

 141 15 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ

  52 چوئوئائ  ائ  ەئ  ەئچ 
 182 58 چڃ  ڃ  ڃ    چ  الصافات

 114 93 چہ  ہ  ہ   ہ    چ 
 117 102 چمبجب  حب  خب چ
 176 104 چپ  پ  پ  چ 

 152 1 چٻ  ٻ  ٻ          ٻٱچ  ص
 164 6 چڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  چ 
، 46، 45 50 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       چ 

47 
 144 86 چ            ٹ    ٹ   ٿ     ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ چ

 143 31 چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ     چ  غافر
 144 56 چھہ  ہ  ہ   ہ      ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻچ

 89 10 چۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    چ  فصمت
 42 11 چې  ى  ى  چ 
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 144 24 چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    چ 
 182 5 چگ  گ  ڳ     ڳ   چ  الزخرؼ

، 170 60 چ     ىئ  مئ  حئ  جئ     ی  ی  ی  ی چ
172 

 123 71 چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 
 89 5-4  چٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ چ الدخاف
 76 25 چڈ  ڈ          ژ  ژ    ڑ  ڑ    چ الجاثية

 182 31 چىئ   يئ  جب  حب  خب   چ
 141 9 چڱ  ڱ   ں     ں  چ  األحقاؼ

 181 38 چىئ  يئ  جب  حب   خب     چ 
 159 29 چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ چ الفتح

 95 12 چڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ چ الحجرات
 114 26 چائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ  الذاريات
  ی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ چ الكاقعة

 چ  حئ  جئ  ی

47-48 185 

  يئ  ىئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی  ی چ الحديد

 چ                مب  خب  حب  جب

18 99 ،101 

، 140 2 چڤڤ  ڤ  ڤچ  المجادلة
143 

 144 14 چک  ک  ک  گ  گ    چ 
 76 17 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ  الحشر

، 163 1 چپ    ڀ   ڀ  چ  الممتحنة
166 

 107 10 چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ     ۋ  ٴۇ  چ المنافقكف
  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ التحريـ

  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ

 چ   ٿ

8 104 ،
106 
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 152 1 چژ  ڑ  ڑ       ژڈچ  القمـ
 144 2 چک  ک  ک    گ  گ      چ 
، 110 22-21 چ    ڃ                ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ

111 
، 140 47 چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ    چ  الحاقة

143 
 118 7-6 چۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    چ  المعارج
، 153 9 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  چ  المزمؿ

155 
 179 1 چ    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چ اإلنساف

، 80، 78 20 چې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ       چ 
83 

 45 38-37 چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ      چ  النازعات
 45 39 چې  ې    ې  ى      چ 
 45 40 چ   ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ چ
 45 41 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ       چ 

 181 26 چۋ  ۅ    چ  التككير
 ، 187 1 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ  العمؽ
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 الشريفة فيرس األحاديث

 رقـ الصفحة الحديث الشريف
 ج اءً نى ي الثَّ فً  غى مى بٍ أى  دٍ قى يران فى خى  اهللي  اؾى زى جى  وً يخً ـ ألى كي دي أحى  اؿى ا قى إذى 

 ج ال يشكًر اهللى مىٍف ال يشكًر الناسى 
 39 لارى صى كالنَّ  كدى يي اليى ـ كى كي مي ثى ا مى مى إنٌ " 
 19 " ان امى يى قً  اؿي جى الرّْ  وي فى مٍ ى خى مَّ صى "
 َـّ ، ثي  ان شى بٍ كى  َـّ ، ثي  ةن رى قى م بى دً يٍ م يي ذً الٌ كى  َـّ ةن ، ثي نى دى م بى يدً م يي ذً الَّ كى  رً جّْ يى المي  ؿي ثى مى "
 " .ةن ضى يٍ بى  َـّ ، ثي  ةن اجى جى دى 

85 

 112 احى رى  كٍ ا أى دى ا غى مى مَّ كي  ةً نَّ ي الجى فً  وي لى زي ني  وي لى  اهللي  دَّ عى ، أى احى رى كى  دً جً سٍ ى المى ا إلى دى غى  فٍ مى 
 31، 25 " يبً احً ي صى ك لً كي ارً تى  ـٍ تي نٍ أى  ؿٍ ىى  "
، 168    " دي الجَّ  ؾى نٍ مً  دً ا الجَّ ذى  عي فى نٍ  يى الى كى  "

169 ،
170 
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 فهرس االشعار

 رقـ الصفحة الشاعر البحر البيت لقافيةا
زىير بف أبي  الكافر ًلمىا نىشىاءي ... كىقىٍد أىٍغديك اليمزة

 سممى
111  ،

112 

 –حساف بف ثابت  الكافر َوَيْنُصرُه سواءُ  ... َفَمْن َيْيُجو 
 رضي اهلل عنو

81 
،

82،85،1
02 

 101 مجهول القائل البسيط بعد إثراءِ ... إّن الذي  

 142 مجهول القائل الطوٌل ابَ ذ  عَ  مُ إالّ ...  رُ ىْ ا الد  مَ وَ  الباء

 225 علً بن األوجلً الطكيؿ بُ رِ عْ مُ  ي  فِ رْ صَ وَ  ... ي  ولِ صُ أُ  يوٌ قِ فَ  
 225 علً بن األوجلً الطكيؿ بُ صِ حْ يَ  وهُ عُ دْ تَ  ... اعٌ بَ  وُ لَ  
 225 علً بن األوجلً الطكيؿ بُ عَ شْ يَ  رحْ بَ  ... ويِ نِ عْ أَ وَ  امٌ مَ إِ  
 46 ذم الرمة البسٌط بُ نَ ا شَ يَ ابِ يَ نْ أَ ...  يفِ  ءُ لميا 
ا   93 المضرب بن كعب الطوٌل ذىاؾى لىًبيبي ...  فػىقيٍلتي لىهى
محمد بن كعب  الطوٌل ذىاؾى ميًجيبي ...  كىدىاعو دىعىا 

 الغنوي
129 

محمد بن كعب  الطوٌل يبُ جِ يُ  انَ كَ ...  اً ريعَ سَ  أتاكَ  
 الغنوي

130 

 225 الطيب المتنبي كأب  بِ ائِ حَ اَض الس  يَ الرّ ...  إليوِ  تُ ثْ عَ بَ  

 38، 37 مجهول القائل البسٌط ِمْن َعَجبِ  ...ِ  َفالَيوَم َقّرْبتَ  

 45 مجهول القائل الطوٌل بِ اجِ وَ الحَ ى وَ حَ الم  ...  ىرَ نَ  نكِ لَ وَ  

 81 عبداهلل بف ركاحة الطوٌل َوال ُمَتَقاربِ ... فوالِل ما  
 113 كجيية بنت أكس  الطوٌل يبِ مْ قَ  نْ مِ ...  ودُ غْ تَ  ةٍ لَ اذِ عَ وَ  

 136 مجهول القائل السرٌع َوَما ُيَياِتي...  ِلّمِو َما ُيْعِطي  التاء
مجزوء  ةَ ادَ زَ ي مَ بِ أَ .... ةٍ ج  زَ مِ ا بِ يَ تُ جْ جَ زَ فَ  

 الكامل 
 22 مجهول القائل

 226النابغةالجعدي الرجز َوَنْرُجو ِبالَفَرجْ ... َضب ةَ َنْحُن َبُنو  الجيـ

 119 مجهول القائل الطوٌل َقْصَد الَمَخاِرجِ ... رََأى الن اَس  
 28 ذم الرمة   البسٌط اريجِ رَ الفَ  إْنَقاُض ...  واتَ صْ أَ  كأن   
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ن  ِمَن  الحاء  61 جران العود الطوٌل َقْبَميا َوَتَصو حُ ... وا 

 226 مجهول القائل الرجز َأَحدْ  ِفي...  َياَربّ  الداؿ
 64 مجهول القائل الرجز الَمَسدْ  ِبأْطرافِ ...  اّلذي إال 

 226 مجهول القائل الرجز َقَعدْ  َمنْ  في...  َقاِئمٍ  ِفي 
 101 مجهول القائل الوافر  أُذودُ  َعْنُيمُ ...  َمنْ  َوأبَغُض  
 115 مجهول القائل الطوٌل د يوُ  هِ ارِ بَ بإدْ ...  ؤٌ رُ ا امْ ا مَ ذَ إِ  
،  46،  43 طرفة بن العبد الطوٌل دِ ر  جَ تَ المُ  ةُ ض  بَ ...  ابُ طَ قِ  يبٌ حِ رَ  

47 
 226 الفرزدؽ  الطوٌل  اأَلَباِعدِ  الر َجالِ ...  َبُنو َبُنوَنا 

ن     64،  62 أشهب بن رمٌلة الطوٌل  َخاِلدِ  َياُأم  ...  اّلِذي َواِ 
 153 مجهول القائل الوافر ريدُ الثَ  اللِ ...  زُ بْ ا الخُ ا مَ إذَ  

 13 المتنبً الطكيؿ رُ الَخَبَر الُخبْ  ... األْخَبارَ َوَأْسَتْكِبُر الراء
 147 الفرزدق الطكيؿ س رُ يَ تَ  مُ اَل وَ ...  امَ  كَ رُ مْ عَ لَ  
 143 الفرزدؽ البسيط ِمْثَمُيْم َبَشرُ ... َفَأْصَبُحوا َقْد  

ابف  ىانئ  البسيط َأْطَيَب الَخَبرِ  ...كاَنْت ُمَساَءلةُ  
 األندلسي 

13 

 73 أبي النجـ العجمي  ُيِجنُّ َصْدِري... أَنا َأُبو الن ْجِم  
ابف  ىانئ  البسيط رَأى َبَصِري...  َحّتى الَتَقْيَنا 

 األندلسي

13 

ِتي ِقرَاَءُة    25 ابن مالكالرجس َعاِضٍد َوَناِصر.. وُحج 
 164 القتاؿ الكبلبي البسيط رً وى لسُّ ابً  فى أٍ رى قٍ يػى ...  رُ ائِ رَ الحَ  ن  ىُ  

 39 مجهول القائل الطكيؿ  َوَسِعيرَِىا ِبَيا...  َأْوَقُدوا ِإَذا 

 ُيَطعْ  َلمْ ...  َمنْ  ُرب   العٌن
   

 أبي ابف سكيد الرمؿ
 اليشكرم الكاىؿ

54  ،55 

 227 مجهول القائل الرجز  َتِجيَءَطاِئَعا...  َعَمى   ِإن   

 125 قٌس بن الملوح الطكيؿ َرَحَمِة الِل َأْطَمعُ ... َفَيا َرب   
 142 مجهول القائل البسيط فُ زَ الخَ  مُ تُ نْ أَ ...  ةَ انَ دَ ي غُ نِ بَ  الفاء
 170 أبو نخٌلة الرجز اقَ تُ سْ الفُ  ولِ قُ البُ ...  مْ لَ  ةٌ يَ ارِ جَ  القاؼ
 189 مجهول القائل الرجز  َبَكى َجاعَ ...  َعنْ  َتْسأَُلِني الكاؼ
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 29 الشماخ  الرجز  زاَدالَكَسل...  َعمٍّ  اْبنِ  ُرب   البلـ
 170 الراعي الٌنميرم الكامؿ اَل يَ فْ أَ  يرِ مِ لِ لِ ... اَض خَ وا المَ ذُ خَ أَ  

ِريمِ ...  َعَمْيوِ  َبَكْرتُ   زهٌر بن أبً  الطكيؿ  َعَواِذُلوْ  ِبالص 
 سلمى

111،
113،114 

رجلمهبني الطكيؿ  َنَواِفُمو الن َيالِ ... َشِيْدَناهُ  َوَيوَماً  

عامر

68 

مجزكء  ّنُو ِخَملُ أَ كَ ...  اً شَ وحِ َة مُ مي  لِ  
 الكافر

 94 كّثٌر عزة

 113 األعشى البسيط لُ وِ شَ  لٌ شُ مْ شٌ ...  تُ وْ دَ غَ  دْ قَ وَ  
 28 حيةالنميرمأبك  الكافر زيلُ أو يُ ...  ا ُخط  مَ كَ  
 134،136 امرئ القيس الطكيؿ َري ا الُمَخْمَخلِ ...  إذا ُقْمتُ  
 30 أحد الطائٌٌن الطكيؿ  األَجاِدلِ  الُبَغاثَ ...  إذ َعَتْوا 

 86  أحٌحة بن الجالد الرجز  َوِبيلِ  َوال...  َأْشَرُبوُ  َوَمْشَربٍ  
 191 سميرالضبي الكافر  الّطَعاَما اإِلْنَس ...  إَلى َفُقْمتُ  المٌم

 28 قميئة عمركبف السريع   الَمَيا َمنْ ...  رَأتْ  َلم ا 

 47 مجهول القائل الرجز  الَمُيّما َيا...  ِإَذا ِإن ي 

 227 لبٌد بن ربٌعة  الكامؿ ُخم ِة َصرَاُميا...  فاقطْع ُلَباَنةُ  
 81 عبد هللا بن عمر  الطكيؿ  َساِلمُ  والعينِ ...  َعنْ  ُيديروَنِني 
 161 لبٌد بن ربٌعة الكامؿ اهى مي الى ظى  ورً غي الثػُّ ...  تٍ قى لٍ ا أى ذى ى إً ت  حى  
شريح بف أكفى  الطكيؿ مِ دُّ قَ الت   لَ بْ قَ  ... يمَ امِ ي حَ نِ رُ ك  ذَ يُ  

 العبسي
151 

 227 بن شداد الكامؿ حياض الديممِ ...  َشربْت بماء 
 103 عوف بن ملحم السريع ُتْرُجَمانْ  ِإَلى...  الث َماِنينَ  ِإن  النىن

 55 مالككعب بن  الكامؿ  ِإي اَنا ُمَحم دٍ ...  ِبَنا َفَكَفى 
 30 مجهول القائل البسيط  ِنيرَاَنا َعاَداكَ ...  ُمْعتادُ  ألنتَ  
يَت َيا َرب     88 مجهول القائل البسيط الَيم  َمْشُحوَنا... َنج 

 30 الطرماح  الطكيؿ  الَكَناِئنِ  الِقِسي  ...  ِبُحوِزي   َيُطْفنَ  
 82،85 الطائٌٌنأحد  الخفيؼ  َيْسَتويانِ  َأَطاعَ ...  الذي ما 

 101 الفرزدق الطكيؿ  َيْصَطِحَبانِ  ِذْئبُ ...  َفِإنْ  َتَعش   
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ذو األصبع  البسيط يونِ زُ خْ تَ ي فَ انِ ي  دَ ...  كَ م  عَ  نِ الِه ابْ  
 العدوانً

 

451 
 161 مجهول القائل الطكيؿ ولي حٍ ا يى مى كى ...  وً يٍ ف  كى ى بً قى لي أى كى  الكاك
عْ  الياء سحٌم بن  الطكيؿ لِْلَمرِء َناِهَيا...  ُعَمْيَرَة َودِّ

 عبدالحسحاس
 

416 
 108 أبي دؤاد الكافر َوَأْسَتْدرْج َنوي ا...  َفَأْبُموِني َبِمي َتُكم 
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