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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه سـيدنا حممـد أرشف 

 . ، وعىل آله وصحبه أمجعني األنبياء واملرسلني
َّآراء أيب عيل الفاريس النحوية وتطبيقها عىل كتاب احلجة للقـ ( َّراء الـسبعةّ َّ  (

ّدراسة تعمل عىل تصيد مواضع االلتقاء يف آراء أيب عـيل الفـاريس النحويـة بـني  ُّ
، سواء كان هذا االلتقـاء باملوافقـة  وكتبه األخرى)  َّاحلجة للقراء السبعة (كتابه 

، وذلك ملحاولة الكشف عن درجة متسكه بمذهبه  بني كتابني أو أكثر أو باملخالفة
، وتتكـون الدراسـة مـن  ) َّاحلجـة ( توجيهه للقراءات املختلفـة يف ِّالبرصي عند

،  ، وأهـم الدراسـات الـسابقة لـه مقدمة حتتوي عـىل دوافـع البحـث وأهدافـه
،  ومنهجه، ويعقبها متهيد يتحـدث عـن حيـاة أيب عـيل وبـروزه العلمـي وآثـاره

فيهـا رأي حيتوي عىل جمموعة من املسائل التـي اتفـق :  األول:  ويتلومها فصالن
حيتـوي عـىل جمموعـة مـن :  ، والثـاين ومؤلفاته األخرى)  َّاحلجة (ّالفاريس بني 

، وتتلومهـا  ومؤلفاتـه األخـرى)  َّاحلجـة (املسائل التي اختلف فيها رأي الفاريس بـني 
 . ً، وأخريا الفهارس العامة  انتهت إليه الدراسة ، وفيها أبرز ما اخلامتة

 : ص فيام يأيتخلسة يتاوأبرز ما انتهت إليه الدر
 .  ال يلتزمون بمذهبهم النحوي يف مجيع املواضع من كتبهمنيَّأن النحوي -
َّأن االختالف يف آرائهم عند تطبيقهم للنحو وارد عـىل الـرغم مـن كثـرة  -

 . مواضع االتفاق يف كتبهم
ًأن توسع النحويني يف توجيههم للقراءات غالبا ما حتكمه حدود وضوابط  - َّ
 . معينة
 الطالبة 

 كريمة أمحد طاهر البشري
 املرشف

 عبد اهللا حممد مسميل
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The summary of the monograph 
    Praise be to Allah , Lord of the worlds , and Prayer and peace 

on His best Creation, Mohammed who is the most honorable of The 
prophets and messengers , and on all his family and companions . 

    (The grammatical opinions of Abi Ali Al-Faresi and their 
application on Al-Hojja Book for seven Readers) (Ketab Al-
HojjalelQura'  Al-saba'). This study works on phishing the 
placements of convergence in the grammatical opinions of Abi Ali 
Al-Faresi, between his book ( Al-Hojja of seven Readers) and his 
other books, whether this Convergence was by agreement . And to 
try to detect the degree of his adherence to his Al-Basry doctrine 
when he guided different readings in (Al- Hojja). This study consists 
of an introduction containing the search motives and goals and his 
previous studies, and his approach . And followed by a preface to the 
life of Abi Ali and his scientific prominence and its effects . and 
followed by two chapters : The First chapter contains asset of issues 
which the opinion of Abi Ali agrees in (Al-hojja) with his other 
books . The second chapter contains a set of issues in which there are 
the highlights of the outcome of the study and finally the indexes . 

The highlights of the outcome of the study are outlined in 
the following : 

- Grammarians do not adhere to their grammatical doctrine in  all  
positions in their books.                                                                            
- The difference in their opinions  when they apply grammar is 
permissible inspite of their agreement in many positions in their 
books.                                                                                                           
- The expansion of grammarians in directing readings is mostly 
governed by limits and certain controls . 
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ّ عز وجل-إىل سندي وعضدي بعد اهللا  ّلطاملا توسم اخلري يف وشدين ..  أيب-ّ َّ

 . للسعي إليه
 . ، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ورزقني بره أطال اهللا عمره
 . ، ودعت ، وسهرت ، وسعت تأملت التي..  أمي..  إىل وطني اآلمن

 . ، ويطيل يف عمرها  عنها، ويرىض أسأل اهللا العيل العظيم أن يشفيها
 . ًأدامهم اهللا يل ذخرا ، وأبناء أختي ، وإخويت أخوايت..  إىل ضياء عمري

وأخص بالشكر أستاذي الذي تفضل باإلرشاف عىل هذه الدراسة الـدكتور 
، كام أشكر أستاذي الدكتور  رياض اخلوام الذي كـان لـه فـضل  عبد اهللا مسميل
 أم القرى التي كان هلا الفضل بعد اهللا يف إتاحـة ، وأشكر جامعة اختيار املوضوع

فرصة الدراسة ممثلة يف رئيس قسم الدراسات العليا العربية الـدكتور حممـد بـن 
، وكل من مد يل يد العون من قريب أو بعيد جزاكم اهللا عني خري  عيل الدغريري

 . اجلزاء
 كريمة البشري                  
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 بنعمتي العقل والـدين، وفـضلنا هبـام عـن سـائر احلمد هللا الذي أنعم علينا
 الصادق األمني، املبعوث رمحة للعـاملني؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -املخلوقني، وأرسل إلينا رسوله

ًليخرجنا من ظلـامت اجلهـل إىل نـور املرسـلني، صـىل اهللا عليـه وسـلم تـسليام 
 .ًكثريا،وعىل صحبه، وآل بيته الطاهرات والطاهرين

 وبعد،،
 السنة التمهيدية املؤهلة لنيل درجة املاجستري رغبـت فمنذ أن كنت طالبة يف

أن يكون جمال بحثي يتعلق بخدمة كتاب اهللا الكريم، وقد رشعت يف البحث عن 
َّموضوع خيتص بذلك إال أن املوضوعات التي اخرتهتا مل تكن موفقة مـن وجهـة  َّ

ن عرض عـيل هـذا املوضـوع إنظر مرشدي الفاضل الدكتور رياض اخلوام، وما 
استشعرت شدة الصلة بينه وبني الرغبة التي طاملا حرصت عىل حتقيقها، كام تى ح

َّأن تعلقه بعلم الفاريس الذي حيتل مكانة مميزة بني علامء عـرصه أعطـاين الـدافع 
َاألقوى؛ نظرا ملا متتع به هذا العلم من علو فكـر، وطـول بـاع يف جمـال التـأليف  َ ً

 :ذلك قال عنه تلميذه أبو طالب العبـديوبراعة يف علم النحو، ويف  والتصنيف،
، وقـد »مل يكن بني أيب عيل وبني سـيبويه أحـد أبـرص بـالنحو مـن أيب عـيل « 

يف مؤلفاته التي بلغ عدد ما وقع حتت يـدي منهـا ي الحظت بعد االستقراء املبدئ

                                                        
 .٤١٦ / ٢معجم األدباء ) ١(
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ًاثنى عرش مؤلفا تنوعت بني نظر وتطبيق متيز الفاريس يف عـرض آرائـه، وإملامـه 
 عنارص اللغة، وعـدم اكتفائـه بـذلك بـل تعديـه إىل خدمـة كتـاب اهللا بمختلف

َّاحلجة للقراء السبعة(الكريم، وقد برز ذلك جليا يف كتاب  َّ َّ، ومن ثم أدركت أن )َّ
، غايـة األمهيـة يف  بني النظـر والتطبيـق أمـر وازنةّدراسة نحو الفاريس بصورة م

َّنه يسري يف عرض مسائله عىل منهج يالحظ أ َّخاصة أن الناظر يف مؤلفاته النظرية
ًمعني تابعا يف ذلك مذهبه البرصي الذي عـرف بدقتـه، واعـتامده عـىل القيـاس، 
وعدم التشدد يف األخذ باملسموع سواء كـان ذلـك يف املـسائل العـسكريات، أو 

ــشريازيات، أو ــن  ال ــا م ــضديات أو غريه ــرصيات، أو الع ــداديات، أو الب البغ
ًجيده قادرا عىل توجيـه القـراءات بـصورة تثـري يف الـنفس املؤلفات، ويف املقابل 

العديد من التساؤالت، كيف استطاع هـذا الرجـل العظـيم برباعـة االحتجـاج 
مـا مـدى متـسك وًللقراءات املختلفة احتجاجا مبنيا عىل أصول وقواعد ثابتـة؟ 

هل خالف مسائله النظرية عند وّالفاريس بمذهبه البرصي يف توجيهه للقراءات؟ 
ما موقفه من هـذه القـراءة وِّالتوجيه أم عمل عىل رد القراءة التي ختالف مذهبه؟ 

َّاملخالفة؟ كل هذه التساؤالت وغريها جعلتنـي عـىل اقتنـاع تـام بـأن موضـوع 
ْالبحث عىل قدر كبري من األمهية السيام أنه يتناول علم ِ َعلـم مـن أعـالم النحـو  َّ َ

ًالعريب، يعد من أكثرهم إملاما بكتا ًب سيبويه دراسة ورشحا وتعليقا، تتلمذ عـىل ُّ ًً
َّأبو بكر بن الرساج، وأبو إسحاق: يد جمموعة من علامء العربية أبرزهم َّالزجاج،  َّ َّ

واضحة عىل تراث اللغـة  ًوترك آثارا وحممد بن أمحد بن منصور والكثري غريهم،
  النجبـاء،الفضل يف ظهور عدد مـن تالميـذه بمختلف جماالهتا، فكان له العربية
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ُّحيث يعد أكثـرهم صـلة بـشيخه وفائـدة ) ـ ه ٣٩٢ ت (وعىل رأسهم ابن جني
منه، فدراسة علمه هبذه الصورة تعد إضافة قيمة يف جمـال التخـصص النحـوي؛ 
َّألنه يمدنا بالطرق واألساليب التي يتبعها النحاة يف دراستهم للمسائل النحوية، 

مة آيـات اهللا الكـريامت، كـام جيعلنـا ويطلعنا عىل منهجهم يف توظيف النحو خلد
قادرين عىل معرفة درجة متسك النحوي بمذهبه، ودرجة ختليه عنه حـني يواجـه 

َّخاصـة أن معظـم الدراسـات التـي تناولـت علـم ، ما خيالفه من قراءة حيتج هلا 
ّالفاريس تقوم عىل دراسة آرائه عند النحويني املختلفني كابن مالك وغريه، وقـد 

مواضع عدة حصلت فيها خمالفة يف آرائه بني تطبيقه ألصول النحو يف استوقفتني 
َّاحلجة للقراء السبعة( َّ ) َّاحلجـة( عـىل وازنـةؤلفاته األخرى، وقد قـرصت املوم) َّ

َِدون بقية مؤلفاته التطبيقية؛ ملا وجدت فيه من خمالفات ظاهرة يف توجيـه بعـض 
 التي تطابق فيها رأيه مع بقيـة القراءات عىل الرغم من وجود العديد من املواضع

مؤلفاته، ومنذ أن رشعت يف بداية البحث اجلديـة، وبعـد قبـول اللجنـة املـوقرة 
ّاخلطة املبدئية عملت عىل إعادة اسـتقراء آراء أيب عـيل الفـاريس، وقـد الحظـت 

ّحينها أن مواضع االلتقاء يف مسائل الفاريس النحوية بني  وبقية كتبه غري ) َّاحلجة(َّ
ًرة عىل كتاب دون آخر سواء كان هـذا االلتقـاء باملوافقـة أو املخالفـة بـني حمصو

 يالرأيني، وقد نبهني مرشيف الفاضل األستاذ الدكتور عبد اهللا مسميل عىل أمـر ذ
َّأمهية عمل عىل تغيري بعض جوانب تلك اخلطة، وهو رضورة التأكد من أن مجيع  ِ َ

َمؤلفات الفاريس التي تصيدت منها مسائ ُِّ ل الدراسة كتب نظريـة، وينبغـي عـىل ُ
تصنيف تلك الكتب بني نظرية وتطبيقية؛ ملعرفة نوع االلتقـاء الكـائن بـني  ذلك



 
 

 
٩ 

مؤلفاته، وبعد التوصل إىل تنوع تلـك الكتـب بـني نظريـة وتطبيقيـة انتهينـا إىل 
ً بني آرائه عامة شاملة جلميع الكتب التـي اعتمـدت عليهـا املوازنةرضورة جعل  ً
ًاء كانت تلك الكتب نظرية أو ختلل بعضها أسلوب تطبيقي ما دامت الدراسة سو

َّاحلجة للقراء السبعة(تلك الكتب يف كفة، وكتاب  َّ يف كفة أخرى بام متيز بـه مـن ) َّ
َّام أن َّوقواعدها بطريقة ختتلف عام عليه احلـال يف بقيـة كتبـه، وبـتطبيق ألصول اللغة 
ذلك الكتاب الذي التزم فيـه ) َّاحلجة(ّفاريس يف  بني آراء الوازنةغرض الدراسة عقد امل

ًشيخنا بأسلوب وطريقة خمتلفة بدا فيها منصفا ألغلب القراءات، وبني آرائه املتناثرة هنا 
ًوهناك يف بقية مؤلفاته التي اختلفت مجيعها شـكال ومـضمونا عنـه؛  فاقتـضت طبيعـة ً

 :البحث أن يكون وفق اخلطة اآلتية 

َّء أيب عيل الفاريس النحوية وتطبيقها عىل كتاب احلجـة آرا:  عنوان البحث -
َّللقراء السبعة َّ . 

 . املقدمة -
 . التمهيد -
َّاآلراء النحوية التي اتفق فيها الفاريس بني احلجة ومؤلفاته :  الفصل األول -
 . األخرى

َّاآلراء النحويـة التـي اختلـف فيهـا الفـاريس بـني احلجـة :  الفصل الثاين -
 .  األخرىومؤلفاته

 . اخلامتة -
 . الفهارس العامة -



 
 

 
١٠ 

 

ًإن مما دفعني إىل اختيار املوضوع أسباب َّ  :  عدة أمههااَّ
 . الرغبة يف خدمة كتاب اهللا الكريم، وخدمة اللغة التي نزل هبا - ١
 خاصة بـني علـامء عـرصه بـام تعلق املوضوع بعلم الفاريس الذي حيتل مكانة - ٢

 .، ودقتها وبراعة تصنيفها  متيز به من كثرة املؤلفات يف خمتلف عنارص اللغة
ّالفاريس يف احلجة ومؤلفاته املختلفـة تظهـر منهـا آراء  بني وازنةأمهية امل - ٣

 . ّجوانب من نحو أيب عيل الفاريس
س نتيجـة  التـساؤالت التـي أثـريت يف الـنفناحلرص عىل اإلجابة عـ - ٤

َّاالستقراء املبدئي يف مؤلفات الفاريس يؤكد بأن دراسة هذا املوضوع سيكون هلـا  ِّ ّ
 . الفضل يف اإلجابة عىل تلك التساؤالت التي تنتقل إىل إشكالية

ّإن دراسة نحـو الفـاريس هبـذه الـصورة سـتبني مـدى سـيطرة النزعـة  - ٥ َّ
 .  عنهاالبرصية عليه، ودرجة املرونة التي متكنه من التخيل

َّ من دراسة املوضوع حيث إهنا سـتقودين إىل ّالفائدة العلمية العائدة عيل - ٦
ِّاملنهج السليم الذي يمكن من االحتجـاج لـآلراء املختلفـة، وإن خالفـت تلـك 

 . اآلراء اجلمهور
ًتقديمه للجامعة واملجتمع نموذجا جديدا يف طريقة دراسة آراء النحـاة  - ٧ ً

ً بـصورة مغـايرة متامـا عـام عـرف مـن النحووسع يف دراسة ًحيث سيفتح آفاقا أ
 عند غريهم من النحاة، وبذلك يضيف يف خزانة البحوث العلميـة آرائهمدراسة 

ّجانبا خمتلفا من الدراسات املتعلقة بالفاريس ً ً . 
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 : جييب البحث عن ثالثة أسئلة وهي

 ؟ مذهبهم النحويًهل التزم النحاة عموما ب/ س
 ؟ هل ما كتبوه يف كتبهم املختلفة هو نفسه الذي ذكروه حني طبقوا/ س
كيف يتوسع النحوي يف توجيه النصوص اللغوية التـي تتعـارض مـع / س

 ؟ القاعدة النحوية
 : وأفرتض يف هناية البحث ما ييل

التوصل إىل قناعة تامة برضورة التخيل عن املـذهب الـذي ينتمـي إليـه  - ١
 .نحوي يف ظروف معينة، ويف حدود معينةال

بروز درجة املرونة التي يتمتع هبا الفـاريس يف توجيهـه، وعـدم ظهـور  - ٢
 .التشدد الذي عرف عند أغلب البرصيني

ًالتوصل إىل قاعدة عامة تضع حدودا معينة يلتزم هبا النحوي حني حيتج  - ٣
 .للقراءات

 
 ًلم الفاريس كثرية جدا، تسري يف اجتاه خيتلـف عـنالدراسات التي تناولت ع

ًجمال دراستنا عىل الرغم من كثرهتا إال أن بعـضا منهـا يتميـز بمالمـسته إحـدى  َّ َّ
جوانب املوضوع، ومع ذلك فهو خيتلف عنه، وقـد قـسمتها بنـاء عـىل ذلـك إىل 

 : أربعة جوانب



 
 

 
١٢ 

 ومكانتــه ّ وخيــتص بالدراســات املتعلقــة بحيــاة الفــاريس،: اجلانــب األول
 :وطريقته يف العرض، ويشمل اآليت

ّأبو عيل الفـاريس حياتـه وآثـاره يف (دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان  -
عبد الفتاح إسامعيل شلبي، وتلتقي مع موضوع دراسـتنا / للمؤلف) القراءات والنحو

 .حو والنيف دراستها حلياة الفاريس باإلضافة إىل دراستها آلثاره يف القراءات
)  ّاهليكل الفكري ومالمح العرض عنـد أيب عـيل الفـاريس ( مقال بعنوان -
فخر الدين قباوة، أصدرته جملة بحوث جامعة حلـب، وحيتـوي عـىل / للدكتور

 .ّدراسة لطريقة الفاريس يف عرض آرائه يف اللغة
 : ويشمل ّالفاريس، بمؤلفات املتعلقة بالدراسات وخيتص :الثاين اجلانب

 عيل أيب عند للقراء االحتجاج ( بعنوان الدكتوراه درجة لنيل ةمقدم رسالة -
 صـالح نـارص احلميـد عبـد/  للمؤلف ) السبعة للقراء َّاحلجة كتابه يف ّالفاريس
 فيـه ما إىل تتطرق قراءاته،كام يف تبحث ككل احلجة كتاب تتناول وهي العمري،

 . القرآن بالغة من
 اهللا عبـد حممـد/ للمؤلف)  َّاحلجة بهكتا يف عيل أيب منهج ( بعنوان رسالة -
 ، نحـوال:  التاليـة النـواحي يف احلجـة يف ّالفـاريس مـنهج تتنـاول وهـي قاسم،
 .عروضوال ، رصفوال

ــة األصــول ( كتــاب - )  ّالفــاريس عــيل أليب َّاحلجــة يف والــرصفية النحوي
دراسة األصول التي ينطلق منهـا  يف يبحث وهو قاسم، اهللا عبد حممد/ للمؤلف

 .بو عيل الفاريس يف توجيه القراءات أ



 
 

 
١٣ 

  .) الفاريس عيل أليب َّاحلجة يف والرصفية النحوية األصول (بعنوان   مقال-
 والعلـوم لـآلداب دمـشق جملـة أصـدرته ، عمشه أبو حممد نبيل/ للمؤلف
 . واللغة والرصف النحو يف األصول يدرس اإلنسانية

 : بآراء الفاريس، ويشمل وخيتص بالدراسات املتعلقة : اجلانب الثالث
عبد العزيـز املقحـم، وتبحـث / للمؤلف) ّآراء الكوفيني النحوية يف آثار الفاريس( -

 .هذه الدراسة يف مؤلفات الفاريس، وبالتحديد عن آراء الكوفيني فيها
  حممـد بـن / للمؤلـف) آراء الفاريس عند ابـن مالـك يف رشح التـسهيل( -

اسة ختـتص بعـرض آراء الفـاريس عنـد ابـن ردة بن عطية اهللا العمري، وهي در
مالك يف رشح التسهيل، وهي شاملة ألبواب النحو، وفيها توضيح لكيفية تعامل 

 .ابن مالك مع نصوص الفاريس
 : ويشمل النحوية، بالقضايا املتعلقة بالدراسات وخيتص : الرابع اجلانب

  / مؤلـفلل) ّالتعليل النحـوي عنـد أيب عـيل الفـاريس يف كتبـه النحويـة( -
ّعبد اهللا مبارك أبو دجني، وميـزة هـذه الدراسـة أهنـا تبحـث يف كتـب الفـاريس  َّ

 .النحوية عن قضية التعليل النحوي فقط
أمحد عبد السالم، / للمؤلف) ّالعلة النحوية يف مؤلفات أيب عيل الفاريس( -

 .وهي كسابقتها تبحث يف كتب الفاريس، وتقترص عىل قضية معينة
 
 



 
 

 
١٤ 

 
 :  التحلييل ، فاتبعت اإلجراءات اآلتية  املنهج االستقرائياعتمدت عىل

ّقمت يف بداية الدراسة بجمع أبرز املواضع التـي التقـى فيهـا رأي الفـاريس 
حيتوي األول منها  ومؤلفاته األخرى، وقسمت مسائلها إىل فصلني،) َّاحلجة(بني

ؤلفاته األخرى مرتبة عىل حسب وم)  َّاحلجة(عىل املسائل التي اتفق فيها رأيه بني 
، وحيتوي الثاين عىل املـسائل التـي اختلـف فيهـا رأي )َّاحلجة(ورودها يف كتاب 

ومؤلفاته األخرى معتمـدة عـىل الرتتيـب الـسابق نفـسه، ) َّاحلجة(ّالفاريس بني 
 :  والتزمت يف دراسة املسائل عىل منهج معني كام يأيت

 .وضع عنوان للمسألة -
 بالنص املوافـق أو املخـالف مـن جيء امل، وذلك عن طريقعرض املسألة -

، ثم النص الذي يقابله من أحد مؤلفاته األخرى أو بعضها، مع توضيح )َّاحلجة(
 .موضع املوافقة أو املخالفة يف رأيه

مناقشة املسألة، وذلك عن طريق عرض آراء النحويني فيها، وبيان وجهـة  -
 . ن النحوينيّسري الفاريس فيها، ومن سار خلفه م

 .حماولة الرتجيح بني تلك اآلراء، والتعليل عن ذلك -
َّاحلجة للقراء السبعة(وقد اقترص ميدان الدراسة عىل كتاب  َّ فقد كـان هـو  ،)َّ

:  األصل يف استخالص املسائل املتفقة واملختلفة، ويف املقابل كانت كتبـه التاليـة
واملــسائل  ائل العــسكرية،واملــس واملــسائل البــرصيات، املــسائل الــشريازيات،

 واملــسائل احللبيــات، واملــسائل العــضديات، واملــسائل املنثــورة، البغــداديات،
وكتاب الشعر هي  واإلغفال، والتعليقة عىل كتاب سيبويه، واإليضاح العضدي،

 . وازنةخر الذي تم من خالله عقد املالطرف اآل



 
 

 
١٥ 

 
 
 
 
 

 
 

 :     ويشمل 
 . عيل الفاريس  نبذة خمترصة عن أيب- ١
 . كتاب احلجة للقراء السبعة - ٢

 
 

 



 
 

 
١٦ 

 
 

ًحرص العاملون عىل تتبع آثار أيب عيل الفاريس حتقيقا وضبطا ودراسـة عـىل  ً ً ِّ
بيان سريته الذاتية ومسريته العلمية التي بدأها منذ سن مبكرة، وتبعهم يف ذلـك 

رائه النحوية والرصفية واللغوية والعروضية، إضافة ثلة من القائمني عىل دراسة آ
الـذي اسـتوىف ) أبوعيل الفاريس(إىل ما قام به الدكتور عبد الفتاح شلبي يف كتابه 

ًكثريا من جزئيات حياته، فقد محلنا ببحثـه إىل القـرن الرابـع اهلجـري، وأعطانـا 
ًكامال عن أبرز علامء ذلك القرن، وأشـهرهم درايـة بـالن ًنموذجا حو، وأكثـرهم ً

ًتصنيفا، مما جعلني أعمل عىل إيثار االختصار يف عرض ذلك حتسبا مـن الوقـوع  ً
 .يف اإلطالة والتكرار دون جديد يذكر

 

ُّنشأ الفاريس يف أواخر القرن الثالث اهلجري، فقد عارص الدولة العباسية يف 
جة اخلالفات التي توالت الوقت الذي كانت تعيش فيه أشد مراحل الضعف نتي

َّعليها، وعىل الرغم من سوء األحوال السياسية آنذاك فـإن الالفـت يف األمـر أن  َّ
تلك البيئة هي التي عاش فيها شيخنا الفاريس وترعرع، وقـد سـاعدت احلركـة 

، يف العلمية التي ظهرت يف تلك اآلونة عىل بروز العلامء يف خمتلـف املجـاالت

                                                        
 .٤٧-٣٥أبو عيل الفاريس : ينظر) ١(



 
 

 
١٧ 

َّتشجيع من قبل امللوك والوزراء، فـإن روح التنـافس التـي ظل وجود الدعم وال
زرعت بني العلامء لكفيلة بأن ينتج عنهـا بـروز علـامء أجـالء يربعـون يف العلـم 
ويبدعون فيه أمثال الفاريس، الـذي قـىض حياتـه يف طلـب العلـم، وتنقـل بـني 

 الشام، كـام البلدان،فمن مدينة فسا التي ولد هبا انتقل إىل بغداد،ومن ثم إىل بالد
ًبطرابلس، ومن ثم ذهب إىل حلب، وبعد ذلك عاد إىل بغداد، كل ذلك حبا  أقام ّ

َّ، وتشري األخبار إىل أن أبا عيل مل يتـزوج قـط، وقـد اسـتنتج ًيف العلم وطلبا له
، وقـد كـان يتـسم ، كام كثر اهتامـه بـاالعتزالذلك من عدم وجود الولد له
 ما ندر منها ًخصوصاشيوخ والوجهاء يف عرصه، وبحسن مظهره، فيكتيس زي ال

مثل الفرجيات التي كانت جتتلب إىل عضد الدولة من البالد البعيدة، ومن ذلـك 
يتبني متتع الفاريس باحلياة املرتفة والثراء حتى روي عنـه اختـاذ الغلـامن وامـتالك 

، فقـد َّ، ويظهر أنه يف ذلك تأثر بمن اتصل هبـم مـن امللـوك واحلكـامالدواب
َساعده ذلك االتصال عىل العيش يف حياة كريمة هانئة حتى إنه أوىص بأن ينْفـق  ُ َّ

 .، مما يؤكد حبه للعلم وكرمهثلث ماله للنحاة من بعده

                                                        
 .٨/٤٣٨، وتاريخ اإلسالم ٢/٤١٤معجم األدباء : ينظر) ١(
 .٧٢أبو عيل الفاريس : ينظر) ٢(
، وشـذرات ٨/٤٣٩م ، وتـاريخ اإلسـال٢/٤١٤، ومعجـم األدبـاء ٢/٨٢وفيات األعيان : ينظر) ٣(

 .٣/٨٨الذهب 
 .٧٥-٧٤أبو عيل الفاريس : ينظر) ٤(
 .١٦آراء أيب عيل الفاريس عند ابن مالك يف رشح التسهيل : ينظر) ٥(



 
 

 
١٨ 

 

ُّمتيز الفاريس بدقة فهمه للكتاب وتفرده به، وتفسري ما غمض فيه حتى ألف 
، فقد كان حيرص عىل حضور املجالس )التعليقة عىل كتاب سيبويه(فيه كتابه 

التي كانت تعقد يف زمانه بني العلامء حتى علت منزلته يف شتى العلوم، كـام متيـز 
بغزارة مؤلفاته واحتوائها عىل خمتلف علوم اللغة العربيـة، وعـىل رأسـها النحـو 
بأسلوب وطريقة متيزه عن معارصيه بام أويت من رقي فكر، واعتامد عـىل التعليـل 

ًالستدالل والربهان، والرسد والتحليـل ألقـوال الـشيوخ والعلـامء مظهـرا يف وا
، وباإلضـافة ذلك كله شخصيته القريبة من املنطق الذي عرف لدى اليونانيني

َّإىل ذلك مد تالميذه بام أويت من علم وإعامل فكر، وثقافة يف خمتلف العلوم حتـى 
فبدا سيد عرصه وإمـام النحـو يف ، برز منهم العديد متأثرين بأسلوب شيخهم

وقته حتى حظي بمنزلة رفيعة مكنته من االتصال بعضد الدولة البوهيي، وسيف 
الدولة احلمداين اللذين اشتهرا بحبهام للعلم، ولوال فطنة الفاريس وانكبابه عـىل 

 .العلم ما حظي باالتصال هبام

                                                        
 .٩٢أبو عيل الفاريس : ينظر) ١(
 .٦٣٦-٦٣٥املرجع السابق : ينظر) ٢(
 .١/٤٩٦، وبغية الوعاة ٢/٤١٤معجم األدباء : ينظر) ٣(
 .١١/٢٩٠، والوايف بالوفيات ٢/٨٠عيان وفيات األ:ينظر) ٤(
 



 
 

 
١٩ 

 

ًا يظل مشتهرا به مهام تعاقبت العصور، ًاستطاع الفاريس أن يصنع لنفسه جمد
البحـث العلمـي،  وذلك من خالل ما متيز به من عمق يف الفكر، ودقـة يف جمـال

وبراعة يف التأليف والتصنيف، وغزارة يف العلم والثقافة، وخربة واسعة يف علـم 
ّالنحو وفروعه، كل ذلك مكنه من نيل املنزلة الرفيعة لدى احلكام، وعىل رأسـهم 

، وقد "أنا غالم أيب عيل النحوي يف النحو": ًالدولة الذي أثنى عليه قائالعضد 
، "هو فوق املربد وأعلـم منـه": فضله قوم من تالميذه عن املربد حتى قيل عنه

مـا ": وباإلضافة إىل ما حظي به من شهادة املعارصين له أمثال أيب الطيب العبدي، فقد قال
َّ، كام وصفه حممد بن احلـسن احلـامتي بأنـه فـارس "ل منهكان بني سيبويه وأيب عيل أفض

 .العربية، وحائز قصب السبق فيها منذ أربعني سنة
 

 :تتلمذ شيخنا الفاريس عىل يد عدد كبري من العلامء، ومن أبرزهم
،أخذ منـه ـهـ٣١١أبو إسـحاق الزجـاج النحـوي اللغـوي املتـوىف سـنة  -

الذي عمل الفاريس عىل تتبع ما ) معاين القرآن (الفاريس الكثري، ومن أشهر كتبه

                                                        
 .٣/٨٨، وشذرات الذهب ٨/٤٣٩، وتاريخ اإلسالم ٢/٤١٤معجم األدباء : ينظر) ١(
 .٢/٤١٤، ومعجم األدباء ٧/٢٧٥تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
 .٢٣٢نزهة األلباء : ينظر) ٣(
 .٥/٣١٥معجم األدباء : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٠ 

 .)اإلغفال(أغفله فيه شيخه يف كتابه 

أبو احلـسن عـيل بـن سـليامن املعـروف بـاألخفش الـصغري املتـوىف سـنة  -
 .،أخذ عنه الفاريس رواية األخبارـه٣١٥

،فقد ـهـ٣١٦أبو بكر حممد بن الرسي املعروف بابن الرساج املتـوىف سـنة  -
، وأخذ عنه كتاب اريس يف االحتجاج للقراءات التي ذكرها ابن جماهدسبق الف
 .سيبويه
، فقد قـرأ ـه٣٢٠بن أمحد املعروف بابن اخلياط املتوىف سنة أبو بكر حممد  -

 .ًعليه الفاريس، وكتب عنه شيئا من علم العربية
 ،والذي عرف بنبوغه يفـه٣٢١أبو بكر حممد بن دريد اللغوي املتوىف سنة -

 .األشعار عن العرب علم اللغة ورواية
، فقد ـه٣٢٤، واملتوىف سنة)ابن جماهد(أبو بكر أمحد بن موسى املشهور بـ -

َّاحلجة للقراء (تأثر به الفاريس يف كتابه  ْ، وروى عنـه القـراءة عر)َّالـسبعةَّ    ًضـاَ
                                                        

 .١١املسائل املنثورة : ينظر) ١(
 .١١٩ أبو عيل الفاريس :ينظر) ٢(
 .١٨٦نزهة األلباء : ينظر) ٣(
 .١/٤٩٦بغية الوعاة : ينظر) ٤(
 .٥/٩٦معجم األدباء : ينظر) ٥(
 .١٢٢أبو عيل الفاريس : ينظر) ٦(
 .٢٥، وآراء أيب عيل الفاريس عند ابن مالك يف رشح التسهيل ١٢٤-١٢٣أبو عيل الفاريس : ينظر) ٧(



 
 

 
٢١ 

عـرف عنـه ، وأبـرز مـا )مربمان(أبو بكر حممد بن عيل بن إسامعيل العسكري املشور بـ
 .الفاريس به عنايته بالكتاب ورشح شواهده، ومن ذلك ظهر تأثر

 :تالميذه
ذكرنا فيام سبق كيف انعكست ثقافة الفاريس وسعة علمه عىل تالميذه حتى 

 :متيزوا وبرعوا وأبدعوا، ومن أشهرهم
ً، والذي الزم الفـاريس فـرتة ـه٣٩٢أبو الفتح عثامن بن جني املتوىف سنة  -

 .أن تويفًطويلة إىل 
، فقـد قـرأ علـم ـهـ٣٩٨أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري املتوىف سنة  -

العربيـة عــىل شـيخي زمانــه، ونــور عـني أوانــه أيب عـيل الفــاريس، وأيب ســعيد 
 .السريايف

ــنة  - ــوىف س ــسمي املت ــد اهللا السم ــن عبي ــيل ب ــ٤١٥ع ــصدر ـه   ،والذي ت
دب، وأجـاد املعرفـة بفنـون ببغداد للرواية، وكان ممن يوثـق بروايتـه، وأقـرأ األ

 .العربية

                                                        
 .١٢٤أبو عيل الفاريس : ينظر) ١(
 .٢٤٥نزهة األلباء : ينظر) ٢(
 .٢/٢٠٦معجم األدباء : ينظر) ٣(
 .١٣٥أبو عيل الفاريس : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٢ 

 الـذي رشح إيـضاح أيب ـهـ٤١٥عيل بن عبيد اهللا الـدقيقي املتـوىف سـنة  -
 .عيل

 .ـه٤٢٠أبو احلسن عيل بن عيسى الربعي املتوىف سنة  -
 ، وهـو ابـن أخـتـهـ٤٢١أبو احلسني حممد بن عبد الوارث املتوىف سنة  -
 .الفاريس
 

 مؤلفاته وغزارهتا، ومن خالل ما سبق أدركنا أمهية تلـك متيز الفاريس بكثرة
الكثرة يف علو شأن شيخنا، وبروز مكانته من بني معارصيـه، فحظيـت مكتباتنـا 
العربية بعدد من آثاره التي عملت عىل نرش العلم والثقافة بني كافة أفراد املجتمع 

ب املبتدئني الذين من الدارسني، واملتعلمني الذين بلغوا من العلم مبلغه، والطال
َحيرصون عىل أن يتتلمذوا عىل نصوص علـم يعـد بحـد ذاتـه مدرسـة يف اللغـة  َ
والنحو والرصف والقراءات وغريها؛ ولذلك حرص املرتمجون عـىل نقـل تلـك 
اآلثار، كام حرص العاملون عىل دراسة آرائـه يف خمتلـف املجـاالت عـىل مجعهـا 

إىل مؤلـف آخـر عـىل حـسب مـا وإحصائها، وإن تفاوت هذا اجلمع من مؤلف 
                                                        

 .٢/١٧٨، وبغية الوعاة ١٠١نزهة األلباء : ينظر) ١(
 .٢٤٩نزهة األلباء : ينظر) ٢(
 .٢٥١نزهة األلباء : ينظر) ٣(
 



 
 

 
٢٣ 

توصل إليه كل منهم، كام تفاوتت يف أصل وضعها، فبعضها عبـارة عـن مـسائل 
 ًخمتلفة مجعت يف كتب، وسمي كل منها نسبة إىل مكان تأليفهـا، وبعـضها اآلخـر

اختص بالتفسري، ويظهر أن جانب اللغة والنحو قد طغى عىل معظم تلك اآلثار، 
 فيه، وإمامته لذلك العلم، وإن مل يغفل عن التـأليف د عىل حقيقة ختصصهِّمما يؤك

 :يف العلوم األخرى، وفيام ييل عرض لتلك املؤلفات
َّاحلجة للقراء السبعة - َّ َّ. 
 .التعليقة عىل كتاب سيبويه -
 .كتاب الشعر أو اإليضاح الشعري -
 .اإليضاح والتكملة -
 .لقرآن الكريماإلغفال فيام أغفله الزجاج من املعاين يف تفسري ا -
ِّالتتبع لكالم أيب عيل اجلبائي يف التفسري - ُِ َ. 

                                                        
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ١(
 .١/٤٩٧غية الوعاة ب: ينظر) ٢(
 .١/٤٩٦، وبغية الوعاة ٨/٤٣٩تاريخ اإلسالم : ينظر) ٣(
 .٣/٩٨، وشذرات الذهب ١/٤٩٧، وبغية الوعاة ٨/٤٣٩تاريخ اإلسالم : ينظر) ٤(
  .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٥(
 .املرجع السابق: ينظر) ٦(
 



 
 

 
٢٤ 

 .املسائل املصلحة من كتاب ابن الرساج -
 .كالم أيب عيل الذي مجعه ياقوت -
﴾  !  "  #  $  %  &  ' ﴿ :تفسري قوله تعاىل -

 .]٦: املائدة[
 .نقض اهلاذور -
 .أقسام األخبار يف املعاين -
 .عرابخمترص عوامل اإل -
 .رشح أبيات اإليضاح -
 .الرتمجة -
 .جواهر النحو -

                                                        
 .١٠املسائل العضديات : ينظر) ١(
 .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٢(
 .٢/٤١٧املرجع السابق : ينظر) ٣(
 .١٤٨أبو عيل الفاريس : ينظر) ٤(
 .٨املسائل العضديات : ينظر) ٥(
 .٩٥الفهرست ) ٦(
 .١٤٧أبو عيل الفاريس : ينظر) ٧(
 .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٨(
م َّ، وقد نـسب إىل الفـاريس، وقيـل إنـه أليب عـيل الطـربيس، واألعـال١٤اإليضاح العضدي : ينظر) ٩(

٢/١٨٠. 



 
 

 
٢٥ 

 .املقصور واملمدود -
 .العوامل املئة -
 .األوليات يف النحو -
 .التذكرة -
 .صدر يف املعتالت -
 .مقاصد ذوي األلباب يف العمل باالصطرالب -
 .كتاب القد -
 .رشح األسامء والصفات -
 .أبيات اإلعراب -

                                                        
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧، وبغية الوعاة ٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ١(
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ٨/٤٣٩تاريخ اإلسالم : ينظر) ٢(
 .١/٥١٩تاريخ األدب العريب : ينظر) ٣(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ اإلسالم ٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٤(
 .٥/١١ أعيان الشيعة: ينظر) ٥(
 .١/٥٢٠تاريخ األدب العريب : ينظر) ٦(
 .٢/٣٣٧انباه الرواة : ينظر) ٧(
 .٢/٢٩٦املرجع السابق : ينظر) ٨(
 .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٩(



 
 

 
٢٦ 

 .ئل احللبيةاملسا -
 .املسائل العسكرية -
 .املسائل البرصية -
 .املسائل املشكلة والبغدادية -
 .املسائل العضديات -
 .املسائل الشريازية -
 .املسائل املنثورة -
 .املسائل الدمشقية -
 .املسائل املجلسيات -

                                                        
 .١/٤٩٧ ، وبغية الوعاة٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ١(
 .١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٢(
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٣(
 .املرجعني السابقني: ينظر) ٤(
 .١٤املسائل املنثورة : ينظر) ٥(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ اإلسالم ٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٦بغية الوعاة : ينظر) ٦(
 .١٤٨أبو عيل الفاريس : ينظر) ٧(
 .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٨(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ اإلسالم ٣/٨٩شذرات الذهب : ينظر) ٩(



 
 

 
٢٧ 

 .املسائل القرصية -
 .املسائل الكرمانية -
 .املسائل املذهبيات -
 .اهليثيات -
 .املسائل امليافارقينيات -
 .األصبهانيات -
 .القامستانيات -
 .القعربية -
 .أبيات املعاين -

                                                        
 .٨/٤٣٩، وتاريخ اإلسالم ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ١(
 .١١/٢٩٢، والوايف بالوفيات ٢/٤١٨معجم األدباء : ينظر) ٢(
 .٨/٤٣٩تاريخ اإلسالم : ينظر) ٣(
 .١/٣٤٣مغني اللبيب : ينظر) ٤(
 .٣١٨فهرس ابن خري اإلشبييل : ينظر) ٥(
 .١٦املسائل املنثورة : ينظر) ٦(
 .املصدر السابق: ينظر) ٧(
 .١/١٧٢مفتاح السعادة : رينظ) ٨(
 .٢/٤١٧معجم األدباء : ينظر) ٩(



 
 

 
٢٨ 

 .املسائل األهوازية -
 

ًقىض الفاريس حياته حمبا للعلم عامال عىل ترسيخ أسس علم النحو بحثا ودراسـة  ً ً ً
ًوتلقينًا، وملام بمختلف العلوم األخرى، ومتميز ا بأمانته العلمية وحذاقته وعلو فكـره، ً

ِّوقد استمر عىل ذلك إىل أن قىض نحبه يف العقد الرابع اهلجري، وأغلب األقوال تؤكـد 
 .َّعىل أن ذلك حدث سنة سبع وسبعني

                                                        
 .٥/١١أعيان الشيعة : ينظر) ١(
  .٢/٤١٤معجم األدباء : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٩ 

 
، الفـاريس العلميـةعيل بمثابة النقلة الكربى يف حياة أيب ) َّاحلجة(يعد كتاب 

َّوعىل الرغم من أن فكرة االحتجاج للقراءات مل تكن مستحدثة يف عـرصه إال أن  َّ
الفاريس كان من أبرز الذين عملوا عىل االحتجاج للقراءات بصورة بـدت أكثـر 
َّوضوحا من غريه، مما جعل الفاريس صاحب أثر واضح يقتدى به يف االحتجـاج  ً

َّحكـم  ابن جماهد عىل أوجه خمتلفـة،ًللقراءات، فقد بدا فيه حمتجا للقراءات عند 
فيها قواعد علمه األساسية دون التعصب لقـراءة عـىل حـساب األخـرى إال إذا 

إليه، باإلضافة إىل متيـزه عـن غـريه  كانت بعيدة عن الوجه القيايس الذي يذهب
بأسلوب يميل إىل اجلدل والقدرة عىل اإلقناع يف كثري من املواضع، واالسـتدالل 

وحرصه عىل التفسري يف املواضع التي تـستدعي  قراءة عىل األخرى،بالشعر، وبال
سعة حفظه  َّاإلملام بمختلف آراء السابقني، مما يدل عىل ذلك، كام متيز بالقدرة عىل

ًوفطنته معتمدا عىل القياس الذي جعله أساسـا يف احتجاجـه، ومـن ذلـك كـان  ً
 النحويني والقراء، وقد قدمه أثره يف علو شأنه، ورفعة منزلته بني) َّاحلجة(لكتابه 

، وذلك بعد أن ًإىل من عرف أيضا بمكانته العالية وسلطانه، وهو عضد الدولة
ًبلغ من العلم مبلغه، وبعد أن ألف فيه الكثـري مـن مؤلفاتـه، فظهـر كتابـه مليئـا 
بمختلف املعارف والعلوم التي تنم عـن شخـصية واعيـة متمكنـة ملمـة بـشتى 

 .جوانب اللغة

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١/٢١. 



 
 

 
٣٠ 

ً خيص  منهج الفاريس وطريقة استدالله نجده يعتمد منهجا موحـدا يف وفيام ً
، فيذكر فيه )القراءات(مجيع مواضع كتابه، يقوم فيه بذكر نص ابن جماهد يف كتابه 

َّاختالف القراء يف اآلية التي تعددت قراءاهتا، وقد اعتمـد يف ذلـك عـىل ترتيـب 
ِّهـا، ومـن ثـم نجـده يـصدر آيات القرآن الكريم، فـيام وقـع فيـه االخـتالف من

، وامللحـوظ يف احتجاجـه احلـرص عـىل بيـان "قال أبو عـيل": احتجاجه بقوله
ًوتفسري ما غمض من األلفاظ التي حتتاج تفسريا لغويـا معـضدا حديثـه بـأقوال  ً ً
العلامء السابقني، كام يستشهد بـام ورد يف القـرآن الكـريم، واحلـديث الـرشيف، 

ا ورد يف تلك القراءة من أوجـه اإلعـراب، فيـذكر والشعر، ومن ثم يلتفت إىل م
ًآراء أشياخه النحويني ويف مقدمتهم سيبويه، فنراه يعتمد اعـتامدا ملحوظـا عـىل  ً
آرائه يف كثري من املواضع التي يوافقه فيها، وبعد رسده جلميع املعلومات الوافيـة 

 سـعة علمـه، القيمة التي تتعلق بموضوع القراءة التي حيتج هلا، والتي تدل عـىل
ــامء ــآراء عل ــه ب ــظ القــرآن، وأشــعار العــرب، وإملام ــه مــن اللغــة، وحف   ومتكن

ً اللغة والنحو وغريه حيتج للقراءة احتجاجا يعتمد يف املقـام األول عـىل القيـاس 
ًوكثرة االستعامل، وكثريا ما نجـده يـستطرد يف حديثـه، فينتقـل مـن االحتجـاج 

جاج، وسيظهر ذلك يف بعض املواضـع للقراءة إىل ذكر ما يتعلق بموضوع االحت
 .ًالحقا

 قواعـد إجـراءهَّ املخالفة ملذهبه النحوي فنالحظ أن أما موقفه من القراءات
العربية وأقيستها عىل القراءات املروية جعله يصفها يف كثري من املواضـع بـالقبح 

ِوهذا قبيح قليل يف االستعامل، ولو عدل عنها إىل": أو الضعف، ومن ذلك قوله ُ 



 
 

 
٣١ 

، ومن ذلك يتـضح عـدم اعتـداده بـالقراءات املخالفـة للقيـاس "غريها أوىل
وكالم أكثر العرب بقدر ما يعتد بآراء النحاة ويف مقدمتهم سيبويه، وعىل الـرغم 
َّمن ذلك نراه حيرص كل احلرص عىل إجياد وجه خترج عليه تلك القراءات وإن مل 

وافقته يف معظم املواضع آلراء يكن ذلك الوجه األفصح لديه، وعىل الرغم من م
 مذهبه البرصي الذي يعتمد يف املقام األول عىل القياس وكثرة االسـتعامل نجـده

ً بعض املواضع يتوسع يف ذلك القياس، فيذكر وجها آخـر جييـز محـل القـراءة يف
، كـام يظهـر يف َّعليه، مع إقراره بأن اخلليل وسيبويه مل يـذهبا إىل ذلـك الوجـه

ً خمالفا متاما مذهبه، فينترص للقراءة التي توافـق املـذهب الكـويف، مواضع أخرى ً
ِثالثامئـة(ّومن ذلك ما ظهر يف احتجاجه لقـراءة محـزة والكـسائي بإضـافة  َ ِ َ َ إىل ) َ

َسنني( ْ ِ ِ( وقد متيزت بعض نـصوصه بـالغموض واإلهبـام، حتـى إن بعـض ،َّ
 أشكل عليهم تفسريها، النحويني الذين حرصوا عىل تفسري ما غمض يف كتابه قد

َّومن ذلك ما نقل عنه ذهابه إىل أن  َ ِ َكالمها(ُ ُ َ ِّإما يبلغان"توكيد يف قراءة ) ِ َ ُ ْ َ َّ" فلـو،
َووجه ذلك أنه عىل اليشء الـذي يـذكر ": الذي يقول فيه) َّاحلجة(تأملنا نصه يف  ْ ُ َّ

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٢/٢١٤. 
: األنعــام[ ﴾   Ì  Ë  ÊÐ  Ï  Î          Í ﴿: يف قولــه تعــاىل) َّإن(فــتح مهــزة (مــسألة : ينظــر) ٢(

٢٦٠ .]١٠٩.  
َثالثامئة(إضافة (مسألة : ينظر) ٣( ِ َ َ   .٣٠٥). إىل اجلمع) َ
ِّإما يبلغان"إثبات عالمة الضمري يف قراءة (مسألة : ينظر) ٤( َُ ْ َ َّ"(.  ٢٩٦.  



 
 

 
٣٢ 

َعىل وجه التوكيد، ولو مل يذكر مل يقع برتك ذكره إخالل ْ ُ"َّنه يريد التوكيد  نجد أ
 .من جهة املعنى فقط

َوأخريا فإن هذا الكتاب قد كثرت مسمياته، واجلامع بينهـا لفـظ  ُ ََّ ، )َّاحلجـة(ً
حيث نالحظ اختالف العبارات الواردة للمرتمجـني يف كتـبهم، فبعـضهم يطلـق 
َّعليه احلجة يف علل القراءات، وبعضهم احلجـة يف القـراءات الـسبع، وبعـضهم  َّ

  فقـط، وغـري ذلـك مـن العبـارات، وتتفـق مجيعهـا ) َّاحلجة( اكتفى بلفظ اآلخر
  يف شــكل ومــضمون الكتــاب، فــال إشــكال يف ذلــك االخــتالف؛ لــذلك كــان 
املعتمد عليه من بني تلك العبارات عبارة النسخة املحققة التـي اعتمـدت عليهـا 

 .الدراسة
 

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٣/٥٧. 
 .٧/٣٣٧ُّالدر املصون : ينظر) ٢(



 
 

 
٣٣ 

 
 
 
 

 

 


 
 
 

 



 
 

 
٣٤ 

»« 
 :عرض املسألة

ُّاالختالف بني الصفة وموصوفها يف التنكري والتعريف يعد األسـاس الـذي 
ًبني عليه اخلالف بني النحويني يف مسألة زيادة األلف والالم يف املوصوف سـواء 

ّ أو معرفة بغريمها، ويتضح هذا اإلشكال يف ختريج الفاريس لقراءة نافع ًكان نكرة ً
ِغري( بخفض ّوعاصم وأيب عمرو وابن عامر ومحزة والكسائي ْ  :يف قوله تعاىل) َ

 ﴿  C  B   A  @  ?  >   =  <  ; ﴾]فقد رأى ]٧: الفاحتة ،
َأن يكون : األول: َّأن اخلفض يف القراءة عىل رضبني ُغـري(ْ ْ َالـذين(ً بـدال مـن )َ ْ ِ َّ( ،

َغري(وبدل النكرة من املعرفة يف اجلواز كبدل املعرفة من املعرفة، وذلك إذا اعترب  ْ َ (
َأن يكون : ، والرضب الثاينًنكرة يف القراءة ُغري(ْ ْ َالـذين(ًصفة لـ) َ ْ َ ، ومـن هنـا )َّ
َّوذلك ألن الوصف ال يصح إال بأحد أمـرين يظهر اإلشكال؛ َّ يقـدر ْأن: األول: َّ

َّحذف األلف والالم ليحسن بذلك وصفه بام توصف به النكرة، مع أنه أشار قبل  ُ
ُّذلــك إىل أن تعــرف ُّبالــصلة ال بــاأللف والــالم بــدليل تعــرف ســائر ) الــذي(َّ

َّأن تقدر يف الصفة األلف: املوصوالت التي ختلو منهام، والثاين والالم، كام ذهب  ْ
ًغ كونه صفة ملا فيه األلف والالم، كام أشـار إىل إىل ذلك اخلليل وسيبويه؛ ليستسا

                                                        
َّختلف يف ابن كثري، فقيل إنه قرأ باخلفض ينظروا) ١( َُ ِ  . ١١١َّالسبعة يف القراءات : ْ
َّاحلجة للقراء السبعة : انظر ) ٢( َّ١/١١٠. 



 
 

 
٣٥ 

ُغري(وجه آخر تكون فيه  ْ َالذين(ًصفة لـ) َ ْ ِ ٌعىل أهنـا صـفة خمـصوصة بحكـم مـا ) َّ ٌ َّ
َالـذين( ، ومن ثم نجده جييز وصفَّأضيفت إليه، وقد نبه عىل ذلك  أبو بكر ْ ِ َّ (

ِغري(بـ ْ َالذين(َّبحجة أن ) َ ْ ِ َّ، فأشبه بذلك النكرة يف أنه مل ًمل يكن مقصودا قصدهم )َّ
َّيرد به يشء معني، وظاهر كالمه يدل عىل أنه مل يعتد باأللف والـالم يف ُّ َ َالـذين( ُ ْ ِ َّ (

ِّونحوه مما يتنزل منزلة األسامء الشائعة، ويؤكد عىل ذلـك قولـه َّفكـام أن هـذه ": َّ
ّاألشياء التي فيها األلف والالم ملا مل يرد به يشء معـني جـرت َ ُ  جمـرى النكـرات، ّ

َالذين(كذلك  ْ ِ ْإذا مل يرد به يشء معني جاز أن يوصف بام يوصف به ما كان غـري ) َّ َّ َ ُ
َّويتضح بذلك أنه جيعل ما يف اللفظ من معنى الشيوع يطغى عىل أمهية  ،"َّمعني

ها زائدة يف اللفـظ، ويف املقابـل دَّوجود األلف والالم، ويف ذلك إشارة إىل أنه يع
، )الذي(ِّحيرص عىل توضيح كل ما يتعلق باأللف والالم يف ) اإلغفال (نجده يف

، وموضـع وغريها من األلفاظ التي اقرتنت باأللف والالم ووصفت بـالنكرة
حرصه عىل إثبات تعريف الذي بالـصلة : األول: االلتقاء يف رأيه يكمن يف أمرين

 عرضه للخالف بني اخلليل وهو: ال باأللف والالم، وذلك يقودنا إىل األمر الثاين
َّوسيبويه واألخفش فيام يتعلق باعتبار األلف والالم زائدة يف املوصـوف املنكـر؛ 
ًليصح وصفه بالنكرة أو تقـدير األلـف والـالم يف النكـرة ليـصح كوهنـا وصـفا  َّ َّ

َما حيسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك، وقولـه: قول سيبويه للمعرفة، ومن ذلك َ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِ َّ ُ ْ ََ :
                                                        

َّهو أبو بكر حممد بن الرسي املعروف بابن الرساج ، ينظر ) ١( َّاحلجة للقراء السبعة: ّ َّ ١٠٧-١/١٠٦. 
 .١/١١٢ املصدر السابق) ٢(
 .٢٨٦-١/٢٨٢ل اإلغفا: ينظر) ٣(



 
 

 
٣٦ 

َما حيسن بالرجل خري منك أن يفعل ذاك َ َ َ ُْ ْ َ ٍ ِ َّ ُ ْ ََ حيـث ذكـر الفـاريس رأي اخلليـل ،ُّ
َّ ذهبا فيه إىل أن اجلر يفنذيلوسيبويه ال ِمثل( َّ ْ عىل تقدير األلف والالم فيـه عـىل ) ِ

َاجلامء الغفري(َّالرغم من أنه يف موضع ال يدخله األلف والالم مثلام نصب  َ َّ َِ عـىل ) َ
ًطرا وقاطبة(اء األلف والالم كـإلغ نية َ َُ ِ وغريها من املـصادر، ومـن ثـم عـرض )  

رأي األخفش الذي خالف فيه سيبويه واخلليل حيـث اعتـرب األلـف والـالم يف 
ُالرجل( َاجلامء الغفري: (َّزائدة، وقد مثل لذلك بقوهلم) َّ ِ َ َ َّ َاخلمسة(و ) َ ًالعرش درمها َ َ َ َ (

َّمؤكدا عىل أهنا زائدة يف تل َك املواضع فحسن وصفها بـالنكرة، واألهـم يف هـذا ً ُ
ّاملوضع هو ميل الفاريس إىل رأي األخفش الذي يعتمد عىل زيادة األلف والـالم 
ًيف املوصوف املنكر بدال من تقديرمها يف الصفة بعد إشارته إىل صـحة املـذهبني،  َّ

َأن تقدير أيب احلسن ومذهبه عندي أ َّإال":ًواحتج لذلك قائال َ َ َقوى، وذلـك أنـك َّ َّ
ًعىل مذهبه تقدر زيادة حرف ملفوظ به، وعىل املذهب اآلخـر تنـوي حرفـا غـري  ََ ِّ ُُ
ْملفوظ، وزيادة احلروف املظهرة أكثر من النية باحلروف املـضمرة، وإن كـان قـد 

َّما حكاه سيبويه يف القسم، وهذا مـذهب أضـعف منـه؛ ألن : جاء منه يشء نحو
ُّاجلر يدل عىل اجلار َّ" فمن خالل النص يتضح االرتباط الوثيـق بـني ميلـه إىل ،

ِالرجل(رأي األخفش يف زيادة األلف والالم يف   إىل) َّاحلجـة(ونحوه، وميله يف ) َّ
َفهـم  جواز وصف املعرفة بالنكرة من حيث دلت تلك املعرفة عىل الشيوع، فقـد ِ ُ

                                                        
 .١/٢٨٩اإلغفال : ينظر) ١(
 .١/٢٩٠املصدر السابق ) ٢(



 
 

 
٣٧ 

حيملـه االسـم فـاملعنى الـذي  ،)الذي(من ذلك عدم اعتداده باأللف والالم يف 
ِاملوصول يتغلب عىل اتصاله باأللف والالم، وقد حرص يف كال املؤلفني عىل بيان  َ َّ
َّالسبب يف تعريـف ذلـك االسـم، فجميـع ذلـك يؤكـد عـىل أنـه يميـل إىل رأي  ِّ

 .األخفش
 :مناقشة املسألة

ِغـري(َّال بد من التطرق يف بـادئ األمـر إىل آراء النحـويني يف جمـيء  ْ ًصـفة ) َ
َّ؛ للوقوف عىل مدى صحة ذلك املجيء، علام بأن ذلك يعتمد يف املقـام )َذينال(لـ ً

األول عىل رأهيم يف اشرتاط التوافق بني الصفة وموصوفها يف التعريف والتنكري، 
ْ مـن املفـرتض أن يـسبب ابـدَّوبام أن مجهور البرصيني يشرتطون التوافق بينهام

ْغري(اعتبار  َّ بيـنهم؛ ألهنـم يـرون الـصفة وموصـوفها ًإشـكاال) َالذين(ًصفة لـ) َ
كاليشء الواحد فال خيتلفان، وذلك خيالف مذهب بعض الكوفيني الذين أجازوا 

، واألخفش الذي اشرتط ختصيص النكرة بوصف لتكون َّذلك يف املدح والذم
   :وقد استدل أصـحاب هـذا املـذهب بقولـه تعـاىل ،ًوصفا للمعرفة والعكس

                                                        
، وأثر األخفـش ٣/١٦٨، ورشح التسهيل ٢/٢٣، واألصول يف النحو ١٤-٢/١٣الكتاب : ينظر) ١(

 .٤١٣يف جهود الكوفيني وتأثره هبم 
 جهود ، وأثر األخفش يف٤/١٩٠٨، وارتشاف الرضب ٢/٤٠٢املساعد عىل تسهيل الفوائد : ينظر) ٢(

 .٤١٣الكوفيني وتأثره هبم 
، والــدر املــصون ٤/١٩٠٨، وارتــشاف الــرضب ٢/٤٠٢املــساعد عــىل تــسهيل الفوائــد : ينظــر) ٣(

 .٤١٣، وأثر األخفش يف جهود الكوفيني وتأثره هبم ٤/٤٧٤



 
 

 
٣٨ 

﴿¨  ©  ª   ¬«   ®  ¯  °  ±  ²  ³   
µ´ ¶  ﴾]َاألوليان(َّ عىل أن ]١٠٧: املائدة َ َْ ِآخـران(صفة لــ) َ َ َ( ،

ِيقومـان ": ًفقد احتج هبا األخفش عىل اجلواز متخذا من إضافة النكـرة إىل قولـه َ ُ َ
ُمقامهام من الذين استحق عليهم ْ َ َ َِ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ ِ َّ ً سببا يف اجلواز عىل أن اختصاصها أكسبها شيئا"َِ َّ ً 

  : ، وقولـه تعـاىلَّمن التعريف، مع أن اآلية حتتمل عدة أوجه غـري هـذا الوجـه
ــزة[﴾2  3  4  5  6  7  8  9  :  ﴿   ــد ]٢ – ١: اهلم ، فق

َمهـزة(صـفة للنكـرة ) َّالـذي(َّخرجها املجيزون عىل أن  َ ُ( ولعـل توجيهـات ،
دم التوافق بني ًالنحويني للقراءة السابقة جديرة بتوضيح اخلالف الذي نتج عن ع

َّالــصفة وموصــوفها خاصــة أن معظمهــم حــرص عــىل إجيــاد مــا جيعــل مــن  ً
ِغري(بـ) َالذين(وصف ْ  :ًسائغا، وذلك عىل النحو اآليت) َ
ْاملـنْعم علـيهم(َّملا وقع بـني الـضدين املعـرفتني ) غري(َّأن  - ِ ْ َِ َ ِ ِالـضالني(و ) ُ ْ ِ َّ (

َمررت باحل": انحرصت الغريية بينهام كقوهلم ْ ْ َِ ِركة غري السكونُ ُ ُّ ْ َِ َ ِ ومـن  َّ فتعـرف،"َ
ــرساجبــه) َالــذين(ذلــك جــاز وصــف  َّ، وذلــك مــذهب ابــن ال َّ،  وتبعــه

                                                        
، وأثر األخفـش يف جهـود ٤٧٤-٤/٤٧٣، والدر املصون ٢/٣٣١رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(

 .٤١٣ره هبم الكوفيني وتأث
، وأثـر األخفـش يف جهـود ٤/١٩٠٨، وارتشاف الرضب ٢/٣٣١رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٢(

 .٤١٣الكوفيني وتأثره هبم 
 .٢/٧٣، ورشح مجل الزجاجي ١/٧١ُّالدر املصون : ينظر) ٣(
ول يف األصـ:  ينظـر،ًونحوه ال يكون نكرة دائام، والذي يفـصل يف ذلـك املعنـى) غري(َّفهو يرى أن ) ٤(

 .١/١٥٣النحو 



 
 

 
٣٩ 

ّ، وقد رجحه السمني احللبيّالزخمرشي َّ. 
ْأل(َّملا أضيف قد ختصص بإضافته إىل ما فيه ) غري(َّأن  - ً، فاكتسب بذلك شـيئا )َ

 .ِّ، وقد ذهب إىل ذلك املربدمن التعريف، فاستساغ وصف املعرفة به
ٍملا كان اسام شائعا غري مقصود قصدهم جاز وصفه بالنكرة، ) َالذين(َّأن  - ً ً َّ

َّ الذي أكد أن ّمكي بن أيب طالب القييس، وّوقد ذهب إىل ذلك الفاريس َغري(َّ ْ َ (
 .َّ، وابن عطيةْمعرفة وإن أضيف إىل معرفة

ي أثار اخلالف فيام خيص إلقاء أو تقدير األلـف َّويبدو أن هذا األخري هو الذ
ّوالالم وإن مل يدل عىل ذلك ظـاهر الكـالم، وإذا نظرنـا إىل حـديث الفـاريس يف  ْ

بالنكرة ال يتم ) الذي(َّبداية األمر ذكر أن وصف  سيتضح لنا ذلك، ففي) َّاحلجة(
صـفه بـام و ؛ ليحـسن)الـذي(تقدير إلقاء األلف والالم من : األول: َّإال بأمرين

َّأن تقـدر يف : ْوإن كان تعريفه بالـصلة ال هبـام، والثـاين توصف به النكرة ِغـري(ْ ْ َ (
َِاأللف والالم كام يقدرمها اخلليل وسيبويه ليـصح كونـه وصـفا ملـا فيـه األلـف  ً َّ ِّ

                                                        
 .١٢٣-١/١٢٢الكشاف : ينظر) ١(
 .١/٧١ُّالدر املصون : ينظر) ٢(
 .٤/٦١٩املقتضب : ينظر) ٣(
َّاحلجة القراء السبعة : ينظر) ٤( َّ َّ١/١١٠. 
 .١/٧٢املشكل إعراب القرآن : ينظر) ٥(
 .١/٧٦املحرر الوجيز : ينظر) ٦(



 
 

 
٤٠ 

َّ، ومن ثم أشار إىل جواز وصفه بالنكرة ملا صار مشاهبا هلا من جهة أنه مل والالم ً َّ
ِقـد أمـر بالرجـل : (، فكان يف شـيوعه كقـوهلمً مقصودا قصدرهم)الذين(يكن  َّ ّ ُ ْ َ

ِمثلك فيكرمني َِ ِ ْ ُ َ َْ َّعند سيبويه، وقد أكد عىل أن مـا مل يـرد بـه يشء معـني ممـا فيـه ) ِ َّ َ ُ َّ َّ
ًاأللف والالم جيري جمرى النكرات وإن كان معرفة كالـ َالـذين(ْ ، باإلضـافة إىل )َّ

َّ مذهب األخفش يف مثـل ذلـك، فـريى أن الـالم بميله إىل) اإلغفال(ترصحيه يف
وال ) َّاحلجـة(َّزائدة يف نحو ذلك، وامللحوظ أنه مل يتأثر برأي اخلليل يف خترجيـه يف

ُّ، فعىل الرغم مـن أنـه يقـر بـصحة املـذهبني زيـادة األلـف والـالم )اإلغفال(يف  َّ
َّوتقديرمها إال أنه فضل الزيادة عىل التقدير بحجة أن زيادة َّ  احلروف املظهرة أكثـر َّ

َّ، ويظهـر أن ذلـك هـو مذهبـه فـيام خيـص زيـادة من النية باحلروف املـضمرة
َّاحلروف بغض النظر عن ميله إىل رأي األخفش يف ذلك بدليل أنه من أوائل مـن 

َّاأللف والالم(بالصلة ال بـ) الذي(َّذهب إىل أن تعريف  ّ، فهـو ال يعتـد هبـام يف )ِ
َّ وال بد من الوقوف يف هذا املوضع عىل أمـر مهـم وهـو أنـه مثل هذه املواضع، ، َّ

ِقـد أمـر بالرجـل مثلـك فيكرمنـي: (بقـوهلم) َّاحلجة(استدل يف  َِ َّ ُّ ُِ ْ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َ عـىل وصـف ) ْ
َمثلك(بـ) َّالرجل( ِ ْ ٌ ملا مل يقصد بالرجل رجل)ِ ََّّ َ َّ بعينه، فأجاز ذلـك مـشريا إىل أنـه ُْ ً

َّسابق من كتابـه أن تقـدير األلـف والـالم يف مذهب سيبويه، كام ذكر يف موضع 
ًبـذلك كونـه وصـفا ملـا فيـه األلـف والـالم هـو مـذهب اخلليـل  َّالصفة ليصح

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١١٢-١/١١١. 
 .١/٢٩٠اإلغفال : ينظر) ٢(



 
 

 
٤١ 

َّ، إال أن حديث سيبويه يـشري إىلوسيبويه َومـن ": ذلـك، ففيـه يقـول عكـس َّ َِ
ُالصفة قولك ِما حيسن بالرجل : ِ ُ ُ ْ َمثلكَ ِ ْ ُمنْك أن يفعل ذاك، ومـا حيـس ِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ِن بالرجـل ِ ُ

َخري منْك أن يفعل ذاك َ َ َْ ْ َ ِ ِوزعم اخلليل رمحه اهللا أنه إنام جر هـذا عـىل نيـة األلـف .ٍ ِ ِّ ُ ُ ُ ََّ ََّ َِّ َ َ َُ
َوالالم، ولكنَّه موضع ال تدخله األلف والالم كام كان  ُ َُ ُ ُ ُْ ْ َ َاجلـامء الغفـري(ِ َ َّ ًمنـصوبا ) َ

ِعىل نية إلقاء األلف والالم نحو  ِ ِ ِِ ًاطبةق( و ) ُ طرا(َّ ُواملـصادر التـي تـشبهها) ِ ِ ْ ُ ِ" ،
ِمثـل(بـ) َّالرجل(َّفإذا تأملنا بداية النص تبني أن سيبويه جييز وصف  ْ ِخـري(و ) ِ ْ َ( ،

ٌ، فلام مل يقصد به رجـل)جلَّالر(وقد بني جتويزه عىل معنى  َ ُْ  بعينـه أشـبه النكـرة، َّ
َّفجاز وصفه بالنكرة، ومل يعتد بوجود األلف والالم، مما  َّيدل عىل أنـه يعتربهـا يف ّ

ْوإن كـان ) َّاحلجـة(ّمثل هذا املوضع زائدة، وهذا يتطابق مع نقل الفاريس عنه يف
َّقد نسب إليه يف موضع آخر تقدير الـالم يف الـصفة كاخلليـل، ونجـد بعـدها أن 

َمثلـك(سيبويه ذكر ما ذهب إليه اخلليل من تقـدير األلـف والـالم يف  ِ ْ ٍخـري (و ) ِ ْ َ
َمنْك َّن كان املوضع ال تدخله األلف والالم، ويف ذلك داللة عىل أن تقديرمها وإ) ِ

َّيدل عـىل أن زيـادة األلـف  يف الصفة النكرة هو مذهب اخلليل دون سيبويه، كام ُّ
ّ، ويتبعهام الفاريس، وتقـديرمها والالم يف الصفة هو مذهب سيبويه واألخفش
ِّاولنا معرفة أي املـذهبني أقـرب يف الصفة النكرة هو مذهب اخلليل فقط، وإذا ح

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٢٩٣-١/٢٩٢، كام ذكر ذلك يف اإلغفال ١/١١٢َّ
 .٢/١٣الكتاب ) ٢(
 .١٨-١/١٧معاين القرآن : ينظر) ٣(



 
 

 
٤٢ 

َّإىل الواقع النحوي الستشكل علينا ذلك؛ألن الظـاهر تقـارب كفـة كـل مـنهام، 
إىل اجتاهـات أوسـع يف قـضية التقـدير بـصفة عامـة، واخـتالف  وذلك يقودنـا

زيادة األلف  النحويني فيها، وال يسعنا يف هذا املوضع سوى الرتكيز عىل رأهيم يف
َّف أو تقديرمها يف الـصفة النكـرة ليـصح وصـف املعرفـة هبـا، والالم يف املوصو

َّوالذي يظهر أن معظم النحويني الذين حرصوا عىل ختـريج القـراءة مل يميلـوا إىل 
) َالـذين( ّأي من املذهبني السابقني، فال نجد من بينهم من يلقي األلف والالم يف

ِغري(ونحوه، وال من يقدرها يف  ْ والتقـدير  َّ أن مسألة الزيادةَّونحوه، مما يدل عىل) َ
مل تكن ضمن اخليارات املتقدمة لدهيم؛ لتجنب الوقـوع يف املخالفـة بـني الـصفة 

َّد للقراءة، فقد فضل قبوهلا من جهـة أن ِّوفها، ويظهر ذلك من توجيه املربوموص
َغري( ْ َّملا أضيف إىل املعرفة صح وصف املعرفة به) َ ّ،  ولكـن تبقـى هـذه وجهـة

ْ بحد ذاته يمكن قبوله أو رفضه وإن مل يستحوذ اًتبقى مسألة زيادهتام مذهبنظره، و ِّ
َّعىل رأي األغلبية، فاملشهور أنه مـذهب األخفـش، والـذي يظهـر يل أن تقـدير  َّ
ِّزيادهتام يزيد من عدد األوجه التي يمكن أن خترج عليها القـراءة، وذلـك يؤكـ د َّ

للجـوء إىل تقـدير األلـف والـالم يف  دون اتخريجعىل تعدد وسائل التوسع يف ال
ًفاألوىل الترصف فيام هو ظـاهر بـدال مـن  َّالصفة بام أن املوضع ال يستلزم ذلك،

َّويؤيـد ذلـك أن زيـادة احلـروف كثـرية الـورود يف القـرآن  اللجوء إىل التقـدير، ِّ
                                                        

 .٤/٦١٩املقتضب : ينظر) ١(
 



 
 

 
٤٣ 

  Þ ﴿:  كفى يف قوله تعـاىلفاعل العرب، ومنها زيادة الباء يف الكريم، ويف كالم
ß  à  ﴾  ]٦: النساء[ ويؤيد زيادة األلف والالم ابن هشام الـذي ذكـر ،ِّ

، ويف ْيف األسامء املوصولة وإن كانـت زيادهتـا الزمـة) التي(جميئهام زائدتني كـ
ِّاملقابل نجد هناك تأييدا من قبل ابن عصفور ملسألة نية األلف والالم، وذلك من  ً

ّخالل رده عىل حجة الفاريس يف تعري ف املوصوالت بالصلة ال باأللف والـالم، ِّ
 اَّها األلف والـالم عـىل أن تعريفهـَّملا استدل ببقية املوصوالت التي مل تدخل علي

َّبالصلة ال هبذين احلرفني، فقد أكد ابن عصفور عىل أن تعريف مجيع املوصوالت  َّ
 يعيـدنا إىل ، وهذاتظهر فيه األلف والالم فهو عىل نيتهام باأللف والالم، وما مل

َّما ذكرناه سابقا من رجحان كفة املذهبني وإن طغى مذهب الزيادة عـىل مـذهب  ً
 .التقدير بفارق بسيط واهللا أعلم

 :الرتجيح
     الراجح بالنـسبة للتوافـق بـني الـصفة وموصـوفها هـو مـذهب مجهـور 
البرصيني الذين يوجبون اتفاقهام يف التنكري والتعريف؛ وذلـك يعـود إىل طبيعـة 
العالقة بينهام، فلام كانت الصفة موضوعة للداللة عىل موصوفها وتوضيحه لـزم 

                                                        
 .١١٥اجلمل يف النحو : ينظر) ١(
 .١/٦٢مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 .١٣٦-٢/١٣٥لزجاجي رشح مجل ا: ينظر) ٣(



 
 

 
٤٤ 

ْأن تكون هي وموصوفها كاليشء الواحد، وذلك يـستوجب اتفـاقهام يف التنكـري 
أو تقـديرمها يف الـصفة  والتعريف، وفيام خيص زيادة األلف والالم يف املوصوف

َِ رجحه الفاريس؛ ملا ليستوي الوصف، فالراجح مذهب سيبويه واألخفش الذي ّ
فيه من عدم احلاجة إىل تقدير ما ال جيب تقديره ما دام غريه ممكنًا، وغـري خمـالف 

 .للقياس النحوي، مع كثرة ورود الزيادة يف كالم العرب بمختلف صورها
 



 
 

 
٤٥ 

 
 :عرض املسألة

ًاه يتبنى رأيا ُّيتميز الفاريس بالقدرة عىل التمسك برأيه يف بعض املواضع، فرت
ًخيالف فيه أغلب النحويني؛ ملا لديه من قناعة بأن رأيه يف ذلـك صـائب مـستندا  َّ
ُّعىل أدلة قياسيه تؤيد ما ذهب إليـه، فيـنجيل يف تلـك املواضـع أي تـأثر أو ميـل  ِّ

َلـيس(ملذهب معني أو خالفه، ومن ذلك ما عرف عنه فيام خيص أصل  ْ ، حيـث )َ
 معاملة الفعل، ويستشف ذلك مـن خـالل خترجيـه ًيراها حرفا يف األصل عومل

ّالـرب( عن عاصم برفـع اًلقراءة اجلمهور ما عدا محزة وحفص ِ(يف قولـه تعـاىل :   
: ً، فقد احـتج لقـراءة الرفـع قـائال]١٧٧: البقرة[ ﴾"  #   $  %  & ﴿
َّالرب(ومن حجة من رفع " َّأنه أن يكون): ِ َّ الفاعل أوىل، ألن "ُّالرب"َّ َلـيس"َ ْ  تـشبه "َ

ِالفعل وكون الفاعل بعد الفعل أوىل من كون املفعول بعـده ُ"،  ومـن ثـم ذكـر
ّسبب كون الفاعل بعد الفعل أوىل، واملهم يف هذا املوضع ما أشار إليـه الفـاريس 

َليس(َّأن  ْ ًتشبه الفعل، ففي ذلك داللة عىل أنه ال يعتربها فعال يف األصـل،) َ َّوأن  َّ
ومع ذلـك فهـو يعملهـا  َّعمل الفعل هو ما بينهام من الشبه،َّما مكنها من العمل 

                                                        
َلـيس(، وروى حفص عن عاصم بنـصب )ِّالرب(، وقرأ الباقون برفع )ِّالرب(قرأ محزة وحده بنصب ) ١( ْ َ (

َّالـسبعة يف :  ينظـر،مثل محـزة وروى هبـرية عـن حفـص عـن عاصـم الـوجهني بـالرفع والنـصب
 .١٧٦القراءات

َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ١/٤٠٩. 



 
 

 
٤٦ 

ًعمل الفعل بدليل احتجاجه لقراءة من رفع الرب، باإلضافة إىل احتجاجـه أيـضا  َّ ِ
َّلقراءة من نصب حيث إنه أيـد رأي مـن ذهـب إىل أن  َّ يف موضـع ) ْأن وصـلتها(َّ

ُّالرب(االسم، و َليس(عىل ذلك خرب ) ِ ْ َّك دليل عىل أنه جيرهيا ويف ذل ،املنصوب) َ
ًكان يراها يف األصل حرفا، ويف املقابل نجده يتمسك برأيه ذلك  ْجمرى الفعل وإن
ُّ مما يدل عىل طغيان ذلك الـرأي الـذي ظهـر ميلـه إليـه حالـة ،يف معظم مؤلفاته َّ

، ومـن عىل رأيه اآلخر الذي يذهب فيه إىل فعليتهـا) َّاحلجة(خترجيه للقراءة يف 
ْأن جميء األصـوات التـي سـميت هبـا  )املسائل البرصيات(أشار إليه يف ذلك ما  َ ِّ ُ َّ

َّهائي يشكل عىل احلكم بأن : األفعال موصولة بالضمري نحو ُ ِ ِْ َليس(ُ ْ : فيقول فعل) َ
ٌأال ترى أنه ليس يف كالمهـم يشء مـن . ٌوهذا عندي شاذ ال نظري له يف كالمهم" َْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َّ

ُ هبا األفعال ظهر عالمة الفاعل يف لفظه، وقد جاء يف هذا َتيِّمُهذه األصوات التي س
َّاحلرف، وجميئه يشكل عىل احلكم بأن  ُ ِ ِْ ُ ُ َ َليس"َ ْ َّ فعل؛ ألن "َ َليس"ٌ ْ ِ إنـام حكـم بكوهنـا "َ ُ َّ

َفعال بلحاق اإلضامرات هلا ِ َِ َْ ِ ً قد وجد هذا فيها وهي صوت فعال"َها"و. ً ِ ٌ َ ِ ُ"،  فنـراه
ْبذلك وإن مل يرصح ُِّ َ ًبحرفيتها يلمح إىل ذلك متخذا مـن حلـاق الـضمري بالـصوت  ْ ِّ َ ُ َ َِّ

َهاء( َّدليال عىل أن ) َ َليس(ً ْ َبفعل إىل أن رصح بذلك  ْوإن حلق هبا الضمري فهي ليست) َ َّ َ ْ
َّيف موضع آخر من كتابه حينام استدل بدليل آخر عىل أهنا ليست كالفعل  عدم ، وهو َّ

                                                        
َّقراء السبعة َّاحلجة لل: ينظر) ١( َّ١/٤٠٩. 
 .املصدر السابق: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٠املسائل البرصيات ) ٣(



 
 

 
٤٧ 

َما أحسن ما ل": جواز قول َ َ ََ ْ َيس زيد ذاكركَ َ ِ َ َ َلـيس"َّالـدليل عـىل أن " :، فقد قـال"ْ ْ َ" 
َّليس كالفعل أنك تصل  َ ْ : ْ باألفعال املاضية واملضارعة، وال جيـوز أن تقـول"َما"َ

َما أحسن ما ليس زيد ذاكرك" َ َ َ َِ َ ٌ ْ َ ْ َ َْ َ ْما ليس يذكرك زيد":  حتى تقول"َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ فتجري ليس "َ ْ َ
ْمل"ًنفيا جمرى  َ تقول ما مل يذكرك احلرف كام"َ ْ َ". 

حيـنام أطـال ) املـسائل احللبيـات(هذا وباإلضافة إىل تفصيله لبيان ذلك يف 
َاحلديث مؤكدا عىل أهنا حرف يف األصل عىل الرغم من عملها عمل الفعل للشبه  َّ َِّّ ً

ِاللفظي بينهام لعدة أسباب أمهها ْ َّ: 
َليس(َّأن  - ْ ُّال تدل عىل احلدث) َ ُ َ. 
َأهنا ال ت - ُّدل عىل أحد األزمنة الثالثةَّ ُ. 
ُّأهنا ختتص بنفي احلال مثل  -  ).َما(َّ
َّأن اتصاهلا بالضمري ليس بداللة قاطعـة عـىل فعليتهـا؛ وذلـك التـصال  -

َهاءا(الضمري بام هو اسم مثل  َ.( 
ْالتي تكون مع الفعل بتقدير املصدر، فـال يـصح أن ) َما(َّأهنا ال توصل بـ - ُّ
َما أحسن ما : (تقول َ َْ ًليس زيد ذاكراَ ِ َ ٌ ْ َ َْ ْكام يصح أن تقول )َ َما أحسن: (ُّ َْ ٌما كان زيـد  َ ْ َ َ َ
ًذاكرا ِ َ.( 

                                                        
 .٢/٨٣٣املسائل البرصيات ) ١(
 



 
 

 
٤٨ 

ِّلشعر متصلة بضمري املتكلم َّأهنا جتيء يف ا -  . النون املتصلة بالضمريمن غريِّ

َّ    ومن ثم ذكر سبب إعامهلا عمل الفعل وهو أن آخرهـا مفتـوح مثـل آخـر 
َّري املتكلم أو املخاطب يـسكن باإلضـافةَّالفعل املايض، وملا يتصل به ضم َ َّإىل أن  ُ
ً، إال أنه يف موضع آخر من الكتاب يعطي انطباعـا َّالسامع يقف إىل جانب ذلك َّ َّ

َليس(آخر عن موقفه جتاه  ْ يالحـظ ) ِّكتـاب الـشعر(ًسيذكر الحقا، وبالنظر يف ) َ
يل فيه إىل حماولة استمراره يف الدفاع عن موقفه السابق باألسلوب نفسه الذي يم
ْاإلقناع بحرفيتها معتمدا عىل بعض األدلة التي سبق أن ذكرها ً ، يـستمر يف كام

َلـيس(الدفاع عن األصل يف  ْ َِبـصورة مـشاهبة ملـا سـبق، ) املـسائل املنثـورة(يف ) َ
َّ، مما يثري يف النفس تـساؤالت عـدة حـول وباالعتامد عىل أغلب األدلة السابقة

ُلمة، ما الذي جيعل الفاريس يتمسك هبذا الرأي، ويشتهر بـه عـىل حقيقة هذه الك َّ َ
َالرغم من أن لديه قوال آخر عرف بذهابه فيه إىل فعليتهـا؟ هـل األسـباب التـي  ِ ُ ً َّ َّ

ُّذكرها تعد كافية لذلك األصل؟ لعل ذلك يتضح بعد املناقشة َُ. 
 :مناقشة املسألة

َلـيس(ة ال شك يف وجود اخلالف بني النحويني يف حقيق ْ َّبـام أن هنـاك مـن ) َ
َّيشري منهم إىل أهنـا يف األصـل حـرف يف حـني أننَـا نجـدها يف معظـم مؤلفـات  َّ

                                                        
 .٢٢٦-٢١٠املسائل احللبيات : ينظر) ١(
 .٩كتاب الشعر : ينظر) ٢(
 .٢٢١-٢٢٠املسائل املنثورة : ينظر) ٣(



 
 

 
٤٩ 

َكان(ًالنحويني مندرجة حتت باب  َ حيث إهنم ي،)َ ُّعدهناَّ َكـان( أخـوات ىحـدإ ُ ؛ )َ
َّولذلك كان ال بد من تتبع آرائهم حول حقيقة أصلها للوقوف عىل مدى صـحة  ُ

َّلفاريس، ويظهر أنما ذهب إليه ا وهـو : األول: رأهيم هبذا الشأن ينقسم قـسمني ُّ
َّالذي يتمثل يف رأي مجهور النحويني حيث إهنم يـذهبون إىل أن  ََّّ َلـيس(ُ ْ فعـل يف ) َ

َكان(احلقيقة، فأحلقوها بباب  َّحتى إننَا ال نجد يف حديث بعـضهم اإلشـارة إىل ) َ
ُّ مما يدل عىل،وجود اخلالف يف أصلها ُ َ  طغيان هذا الـرأي عـىل اآلخـر، فهـا هـو َّ

َكان(سيبويه يذكرها ضمن أخوات  ، فتعمل عملها من الرفع للمبتدأ والنـصب )َ
ِّ، ونجده يف موضع آخر من كتابه يؤكد عىل فعليتها من خالل حديثه عن للخرب

 :قول الشاعر
ِألــيس أكــرم خلــق َ َْ ََ َْ َ ُ اهللاِ قــد علمــواَْ ِ َ ْ ُعند احلفاظ بنـ  َ َ َْ ِ ِ ِو عمـرو بـنَِ ِ ِحنجـود َ ُ ُْ  

َليس(َّحيث عد  ْ َرضب قومـك بنـو فـالن(يف قول الشاعر بمنزلة ) َ َ َ َ ًمؤكـدا ) َ ِّ
َلـيس(ِّ، كام سار املربد عىل هنج سيبويه حني أشار يف كتابه إىل حقيقـة فعليتها ْ َ (

َكان"ّأما : فإن قال قائل": ِّمؤكدا عىل فعليتها، ويف ذلك يقول َ، فقـد علـم"َ ِ َّ أهنـا ُ
ــك ــل بقول ــان": ِفع َك ــون"، و "َ ُيك ــائن"، و "َ ــو ك ــذلك، و"ٌه َأصــبح": ك َ" ،

                                                        
 .١/٧٦الكتاب : ينظر) ١(
هـي : َّهـو وعـاء كالـسفط الـصغري، وقيـل: ودجن عىل قائله، واحل البسيط، ومل أقفالبيت من بحر) ٢(

ِحنجور(، وقد روي فيه ٤/٥٢، واملحكم واملحيط األعظم ٢/٣٧الكتاب : ُدويبة، ينظر ُ ، ولـسان )ُْ
 ).حنجد (٢/٦٢٢العرب 

 .٢/٣٧الكتاب : ينظر) ٣(



 
 

 
٥٠ 

َليس"، و "أمسى"و ْ َّ ال يوجد فيها هذا الترصف، فمن أين قلتم إهنا فعل؟ قيـل "َ ُّ َّ
ًليس كل فعل مترصفا: له ْ ِ َوإنام علينا أن نوجدك أهنا فعل بالدليل الذي ال يوجد . ُّ ُ ٌْ ِ َّ َ ُ ُ َِّ ْ

ُّ األفعال، ثم نوجدك العلة التي منعتها من الترصفَّمثله إال يف َّ ُ َُ َّ َ ِ ّأما الـدليل عـىل . َّ
َّأهنا فعل، فوقـوع الـضمري الـذي ال يكـون إال يف األفعـال فيهـا ْ ِ ُلـست : نحـو: َّ

َلست"، و "ًمنطلقا ْ َّلـستن"، و "ُلـستم"، و "ُلـستام"، و "َ ُ و ليـست أمـة اهللاِ "، "ُ ْ
َرضبت"، و "َرضبا" و ،"ُرضبوا": كقولك، و"ًذاهبة ، "فهذا وجه تـرصفها. "َ

َليس(فيتضح من النص موقفه جتاه األصل يف  ْ َّ، وقد أيد ابن عطية رأي اجلمهور )َ
ًيف فعليتها، وذلـك يف حديثـه عـن ذهـاب الفـاريس إىل أهنـا حـرف خمالفـا رأي  َّ

 .سيبويه
َّ يـشري إىل أهنـا       وبالنظر يف حديث األنباري عن تقديم خربها عليها نـراه

ِفعل وإن مل جيز تقديم معموهلا عليها بسبب عدم ترصفها، باإلضافة إىل تطرقه إىل  ُّ ْ ُِ ْ
ًمؤكدا عىل فعليتها وحرفية ) َما(الفرق بينها وبني  وقـد أخـذت مـسألة  ،)َمـا(ِّ

َليس(األصل يف  ْ نصيبها من االهتامم عند تناول ابن مالك هلا يف صورة بدا فيهـا ) َ
ْها لرأي الفاريس ومشككا يف وجـود اضـطراب يف كالمـه، فبعـد أن ذكـر مواج ً ً

َليس(انفراد الفعل  ْ ومفارقته ألصله حتى انعدم وجود النظري له مـن األفعـال، ) َ

                                                        
 .٣٧٩-٤/٣٧٨املقتضب : ينظر) ١(
 .١/٢٤٣املحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١٣٣-١/١٣٢اإلنصاف : ينظر) ٣(



 
 

 
٥١ 

واضطرب قول أيب عـيل ": ّوثبت شبهه باحلرف يقول يف مواجهته لرأي الفاريس
َّيف ليس، فرجح يف بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور َ َّ َ ْ  عملهـا، والتـزم يف موضـع َ

َّلـيس الطيـب إال املـسك، وذهـب إىل أهنـا : آخر فعليتها وإبقاء عملهـا يف نحـو ْ ِ َّ ََ ْ
وما ذهب إليـه غـري صـحيح؛ . ًمتحملة ضمري الشأن اسام، وما بعد ذلك خربها

َّألن اجلملة املخرب هبا ضمري الـشأن يف حكـم مفـرد هـو املخـرب عنـه يف املعنـى، 
، فيتـضح مـن خـالل "ود ضمري منها إىل صاحب اخلربولذلك استغنى عن ع

ّالنص موقف ابن مالك من رأي الفاريس بصورة عامة، فهو مل ينـاقش األسـباب 
ْالتي ترجح فعليتها وتضعف حرفيتها كام ذهب إىل ذلك الفاريس بـل حـاول أن  ّ ِّ َِّ ُ َُ

ًجيعل من وجود رأيني للفاريس فيها دليال عىل عدم صحة ما ذهب إليه َّ، مـع أنـه ِّ
ْمن املمكن أن يكون للنحـوي رأيـان يف مـسألة معينـة قـد يعـود ذلـك فيهـا إىل 
َّاختالف زمن التأليف عىل أن املتتبع آلراء الفاريس يدرك متاما بأن ما وصل إلينـا  ًَّ ّ

َليس(من مؤلفاته املطبوعة تكاد ختلو من وجود القول الثاين له يف  ْ ْوإن حـرص ) َ
فـف مـن وجـود االضـطراب يف َّل ذلك القول عنه مما خيمعظم النحويني عىل نق

ّحد قول ابن مالك، وإن كان ذلك القول عنه يتمثل يف أن الفاريس قد  كالمه عىل َّ ْ ِّ
ِّاحتمل ضمري الشأن أو القصة يف قوهلم ُليس الطيب إال املسك(: َّ َّ َّ، فال يظهر أنه )ُ

َّبذلك يقر بفعليتها يف ذلك املوضع، وباألخص أنـ ُّ ِ املـسائل (ه أشـار إىل ذلـك يف ُ
ــات ــره ألهــم األســباب التــي جيــدها جــديرة لتبــني أصــلها ) احللبي ــاء ذك   ًأثن

                                                        
 .١/٣٦٣رشح التسهيل ) ١(
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ِّ وإن أضمر الشأن أو القصة فيهااحلريف َّيمكن أن يكون مربره لذلك هو أهنا ف ،َّْ ْ
َّعوملت معاملة الفعل؛ ملا بينهام من الشبه اللفظي، ويقويـه أن معظـم النحـويني  َّ ََ َّ ِ

َكان(ملها عمل يع ًمع أن إضامر الشأن أو القصة فيها يعد ضـعيفا بـسبب عـدم ) َ ِّ َُّّ َّ
ِّ، فبااللتفـات إىل رأي الـريض نجـده ِّوتتواىل املواجهات لرأي الفاريسترصفها، 
َليس( احلرص عىل بيان نظائر َّحيرص كل ْ ُّمن األفعال، وهو بذلك يرد عىل مـن ) َ

َلـيس(َّألفعال، حيث إنـه يـرى أصـلها أشار إىل عدم وجود نظري هلا يف ا ِ نظـري ) َ
َهيب( ِ َإال أهنا خففت بتسكني وسطها مثلام خفف الفعل) َ ِّ َ ُِّ ُ َعلم(َّ ِ َعلم : فيقال فيه) َ ْ ِ

َّبتسكني الوسط، ومن ثم أشار إىل ذهـاب الفـاريس يف أحـد قوليـه إىل حرفيتهـا  ِّ
َّمناقشا أحد أسبابه التي ذهب فيه إىل أن  َليس(ً ْ َصيد(ًانت فعال خمففا مثل لو ك) َ ْ َ (

َصيد(يف  ِ َّونحوه لردت حركة العني حالـة اتـصاله بالـضمري كــ) َ ِصـيدت(ُ ، أو )َ
ُلكرست الفاء كـ ْ ِ ْهبت(ُ َهاب(يف ) ِ ًالفاريس قائال َّ، فرد عىل)َ َّواجلواب أن ذلك ": ِّ

ُّملفارقته أخواته يف عدم الترصف َ َّ"وهو بذلك يضعف حجة الفاريس ،ِّ ُ ِّ ، فكـون َُ
 مسألة التخفيف فيه، ومن ثم عمل الريض عـىل تأكيـد ُبُعْصَتَّالفعل ال يترصف 

َليس(فعلية  ْ َّمتخذا من اتصال الضامئر هبا دليال عىل ذلك خاصة أن الـضامئر ال ) َ ً ً ً
، وذلك فيه إشـارة إىل )َهاء(َّ إال يف النادر كاتصاهلا بـ الفعل رصيحغريتتصل ب

                                                        
 .٢٢٩-٢٢٨املسائل احللبيات : ينظر) ١(
 .٤/١٩٧رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٢(
 .٤/١٩٨املرجع السابق : ينظر) ٣(
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َّريس التي يراها جديرة ليؤكد عىل حرفيتها، وهـو الـذي ضعف أحد أسباب الفا ًِّ ّ
َّيـدل عـىل أن ) َهـاء(َّذهب فيه إىل أن اتصال الضمري بالصوت  َلـيس(ُّ ْ حـرف، ) َ

ًواعتبار ذلك نادرا يبطل هذا السبب، وقد حرص ابن هشام عـىل ذكـر رأي مـن 
ًذهب إىل أهنا حرف مؤكدا عىل فعليتها بسبب اتصال الضمري هبا ِّ َّ. 

َلـيس(َّيتمثل يف رأي من ذهـب إىل أن : والقسم الثاين ْ حـرف يف األصـل، ) َ
َّوهناك نقول عديدة تشري إىل أن ابن الرساج يف مقدمة من ذهب إىل ذلـك مـع أن  ََّّ َّ

َّأثبت غري ذلك فبدا فيه مؤكدا عىل فعليتها، حيث إنـه ) األصول(ابن الرساج يف  ً ِّ
ُلست: ( هبا نحوَّاستدل عىل ذلك باتصال الضمري ْ ُرضبت(كقولنا  )َ َْ عىل الـرغم ) َ

ْأن يكـون قولـه بحرفيتهـا : األول :َّ، مما جيعلنا أمام احتاملـنيمن عدم ترصفها
ًسابقا فلم يصل إلينا، وعدل عنه مؤخرا، ْأن يكون قد أشـكل عـىل مـن : والثاين ً

َنقل فلم يكن لذلك القول أساس  ِمن الصحة، كام نقـل عـن أيب بكـر َ بـن شـقري ُ
، واألمر موقوف يف ذلك عىل النقل مع عدم وجود أسـباب ذهابه إىل حرفيتها

ْتذكر نقلت عنه، وسواء وجدت األسباب أم مل توجد تبقى تلك وجهة نظره لـو  َ ِ ُ
َّثبتت، وفيام نقله أبو حيان عن ابن درستويه ما يـشري إىل أنـه ذهـب إىل حرفيتهـا 

َلـيس(يه توسط خـرب ًمستندا يف ذلك عىل منع ابن درستو ْ وبـني اسـمها،  بينهـا) َ

                                                        
 .١/٣٢٣مغني اللبيب : ينظر) ١(
َلـيس(، وقد نقل عنه الـذهاب إىل حرفيـة ١/٨٢األصول يف النحو : ينظر) ٢( ْ  ارتـشاف أبـو حيـان يف) َ

 .١/٣٢٣، وابن هشام يف مغني اللبيب ٣/١١٤٦الرضب 
  .١/٢٦٢، ورشح ابن عقيل ١/٣٢٣، ومغني اللبيب ٣/١١٤٦ارتشاف الرضب : ينظر) ٣(



 
 

 
٥٤ 

َّ مـع أن منعـه توسـط ،"َّأراد احلكم عليها بأهنا حـرف": حيث يقول أبو حيان
ً عىل أنـه يعتربهـا حرفـا، ًأن يكون دليالخربها بينها وبني اسمها ليس بالرضورة  َّ

ًويبقى الفاريس أشهر من عرف وثبت عنه الذهاب إىل حرفيتها سواء اتضح ذ ِ ُ لك ّ
َّالرب(من خترجيه لقراءة من رفع  ًالتي بدا مذهبه فيها ظـاهرا أو كـان ) َّاحلجة(يف ) ِ

َّذلك يف مؤلفاته األربعة التي فصل فيها القول، وظهـر فيهـا مـدى طغيـان هـذا 
َّالرأي عليه حتى إنه خالف فيه أصحابه، فظهرت فيه شخصيته املستقلة البعيـدة 

َلـيس(ً إىل األسباب التي اختذها أدلة عىل حرفية ِّكل البعد عن أي تأثر، وبالنظر ْ َ (
َّالحظنا كيف ضعف بعضها من خالل أجوبة النحويني عنهـا، فمـثال ملـا اعتـرب  ً َ ُ َ

َنادرا وال يكاد يوجد يف غريه قـد ضـعف بـذلك ) َهاء(الريض اتصال الضمري بـ ُ َ ً
َّل الضمري، وإن حكمنـا عـىل حرفيدليل الفاريس الذي يتعلق باتصا هـا بمجـرد ِتْ

عدم داللتها عىل احلدث وعىل األزمنة الثالثة نكون قد بنينا حكمنـا عـىل املعنـى 
ّفقط، ومل نلتفت إىل الشبه اللفظي بينها وبني الفعل، فلام أشار الفـاريس يف أحـد  َّ َّ
َّاملواضع إىل أن الشبه اللفظي هو سبب إعامهلا عمل الفعل اتضح من حديثه أمهية  َّ َّ

َن كانت له تلك األمهية مل ال يؤخذ بعني االعتبار يف حقيقة أصلهاَّذلك الشبه وإ ِ  ؟ْ
ْال تعني أهنا حرف، فحتـى لـو دلـت عـىل ) َما(َّكام أن داللتها عىل النفي كداللة  َّ َّ

َّالنفي مثلها فهي ال تشبهها يف اللفظ، ويكفي أن  َّ َ ُ ِ ْ َقد حتقق هلـا العمـل عمـل ) َما(ُ َّ
َليس( ْ ِّهبا عىل حد ما تتصل ) َما(َّ أما عن عدم جواز اتصال بسبب تلك الداللة،) َ

َباألفعال فيمكن أن يرد عىل ذلك بأن عدم ترصفها قد منعها من ذلك، وفيام خيص جميئها  َّ ُِ ُّ َّ َْ
                                                        

 .٢/٤تفسري البحر املحيط : ينظر) ١(



 
 

 
٥٥ 

ًيف الشعر متصلة بالضمري من غري النون ِّ فـال يعتـرب دلـيال إذا أخـذنا بعـني االعتبـار ً
 ذلك، ويف النهاية تبقى هـذه وجهـة نظـر اسـتند فيهـا ِّالرضورة الشعرية التي جتيز مثل

ًالفاريس عىل أدلة يراها جديرة لذهابه إىل ذلك القول، ويكفي دليال عىل ً فعليتها جريـان  ّ
، ووجود النظري هلا يف األفعال فهـي العرب هلا جمرى األفعال املاضية متصلة بالضامئر

َبكرس العني وإن خففت) فعل(عىل وزن  ِّ ُْ. 
 :الرتجيح

صيغة استعملها بعض العرب اسـتعامل األفعـال رافعـة وناصـبة ) ليس(َّإن 
َّواستعملها بعضهم حرفا مهمال ال يعمل إال أن الراجح يف أصلها من خالل مـا  ً ًَّ

َليس(َّ النحويني الذين يذهبون فيه إىل أن سبق هو رأي مجهور ْ فعـل يف األصـل ) َ
 :لألسباب اآلتية

: متصلة بالضمري، وندرة اتـصاله بغـري األفعـال نحـواستعامل العرب هلا  -
 ).َهاء(

 .َّعدم وجود شواهد تثبت أهنا حرف -
 .وجود النظائر هلا من األفعال -

                                                        
  ، ومن جميئهـا متـصلة بالـضمري مـن غـري النـون قـول ٩، وكتاب الشعر ٢٢٦-٢١٠املسائل احللبيات : ينظر) ١(

َعددت ق: رؤبة بن العجاج ُ َْ ِ ليـيس، والبيـت مـن الرجـز، ويـروى ُامَرِ الكـُمْوَ القـِبَهـَ ذِْذ   إِسْيَّ الطِدَدَعَي كِمْوَ ْ َ
ِعهدت قومي( ْ ََ ُ ، ولـسان العـرب ١٣٢املفـصل يف علـم العربيـة :  ينظـر،العـدد الكثـري: ، والطـيس بمعنـى)َْ
َقد ذهب( فيه َيِوُوقد ر) ليس (٨/١٧٤ َ َ   .٥/٣٢٤، وخزانة األدب ١/٢٢٣ اهلوامع، ومهع)َْ

 .١/٢٢٨، ومعاين النحو ٤٩٣اجلنى الداين : ينظر) ٢(
 .٤٩٣اجلنى الداين : ينظر) ٣(



 
 

 
٥٦ 

 
 :عرض املسألة

يف ) ّحتـى( برفع الفعل املضارع بعد ُّأظهر الفاريس يف توجيهه لقراءة نافع
ــاىل ــه تع  ﴾¿   ¾  ½  ¼  «  µ  ¶  ¸  ¹  º ﴿: قول

ْ الوجهني اللذين حيتمل أن يرفع عىل أحدمها الفعل املضارع بعـد ]٢١٤: البقرة[
وأمـا ": ًموجها الرفع يف القراءة عىل أول ذينك الوجهني، ويف ذلك يقول) ّحتى(

ُحتى يقول الرسول": قراءة من قرأ ُ ّ بالرفع، فالفعل الواقع بعـد حتـى إذا كـان "ّ ُ ُ
َون إال فعل حال، وجييء أيضا عـىل رضبـنيًمضارعا ال يك ً ٍ َ ّ ْأن يكـون : أحـدمها: ُ

ُالسبب الذي أدى الفعل الذي بعد حتى قد مىض، والفعل املسبب مل يمض، مثال  ُ ُ ََّ ّ َُ ّ
ْمرض حتى ال يرجونه": ُذلك قوهلم َ ّ ُّرشبت اإلبل حتـى جيـيء البعـري جيـر " و"َ ُ ُُ

َّوزلزلـوا فـيام مـىض، حتـى أن : نـىوتتجه عىل هذا الوجه اآلية، كأن املع. "بطنه ّ
َالرسول يقول اآلن ُ ُمتى نرص اهللا، وحكيت احلال التي كـانوا عليهـا: َ ِ َِ ُ والوجـه ...ُ

َأن يكون الفعالن مجيعا قـد مـضيا، نحـو: اآلخر من وجهي الرفع ً ّرست حتـى : ْ ُ
ٍأدخلها، فالدخول متصل بالسري بال فصل بينهام، كام كان يف الوجه األول  ِ َّ ٌ ُ ُ بيـنهام ُ

َّواحلال يف هذا أيضا حمكية، كام كانت يف الوجه اآلخـر. ٌفصل ِ ً" فيتـضح مـن ،
                                                        

 ،ًدهرا ثم رجع إىل النصب) ُيقول(ّ، وقد كان الكسائي يقرؤها )ّحتى(قرأ الباقون بنصب الفعل بعد ) ١(
 .١٨١السبعة يف القراءات : ينظر

َّاحلجة للقرا) ٢(  .١/٤٢٩َّء السبعة َّ



 
 

 
٥٧ 

ّخالل النص السابق حرص الفاريس عىل توضيح الفرق بـني الـوجهني اللـذين  ْ ِ
عليهام، وتنبيهه عىل األمـر اجلـامع بيـنهام ) ّحتى(يمكن محل الفعل املضارع بعد 

َّ احلال، كام يظهر أن محلـه الرفـع يف القـراءة ٌّوهو حكاية احلال، فكل منهام بمعنى
ًعىل الوجه األول يعتمد اعتامدا كليا عىل املعنى الذي حتمله القراءة، وهنـا يظهـر  ً
ٍّاألثر الكبري واألمهية للمعنى يف ظل صالحية كل من الـوجهني لألخـذ بـه، ويف 

لـف أسـلوبه أو ْ وإن اخت)َّالتعليقـة( املقابل اتفق رأيه السابق مع مـا جـاء بـه يف
فه الذي اعتمد فيـه عـىل رشح َّطريقته يف عرض رأيه، وذلك يعود إىل طبيعة مؤل

ًكتاب سيبويه مع التعليق عىل كالمه مبديا ميله يف أغلب املواضـع لـرأي شـيخه 
،كام ذكر )ّحتى(سيبويه، فقد ذكر الوجهني اللذين يأيت عليهام الفعل املضارع بعد 

لذي يتعلق باتصال السبب باملسبب يف الوجه األول الفرق بني ذينك الوجهني وا
) ّحتـى(الفعل يف وجهـي الرفـع يف ": والعكس يف الوجه الثاين، ويف ذلك يقول

َّللحال وله ارتفع، إال أن السبب يف الوجه األول متصل باملسبب وبينهام يف الثاين  َّ
َّوإنـام : جيـب أن يفهـم مـن قولـه": ، ويف موضح آخر من كتابه يقول"مهملة
ًيف وجهـي الرفـع مجيعـا ) ّحتـى(َّإىل آخر الباب أن الفعل املرتفع بعد ... ُاتصاله

َّللحال ال خيتلفان يف ذلك، وإنام اخلالف يف الـوجهني أن أحـد الفعلـني يف أحـد  َّ
مـن خـالل الـنص  ، فيتـضح"الوجهني متصل بالثاين، ويف اآلخر غري متصل

                                                        
 .٢/١٣٦َّالتعليقة عىل كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/١٣٩املصدر السابق ) ٢(



 
 

 
٥٨ 

َّ، واألهم من ذلك تأكيده عىل أن الرفـع )ّىحت(الفرق بني وجهي رفع الفعل بعد 
، فيبدو مـن ذلـك االتفـاق الواضـح بـني رأيـه يف كال الوجهني حلكاية احلال

ِّمما يؤكد حقيقة التوافق يف رأيه) َّالتعليقة عىل كتاب سيبويه(و) َّاحلجة(يف  يف كثري َّ
َّلـام جتـد مـن  من األبواب األساسية يف النحو، والتي قُّمن املوضوعات التي تعد

 .ًخيتلف فيها من النحاة، وسيتضح ذلك أيضا من خالل املناقشة
 :مناقشة املسألة

موضع إشكال لدى النحويني، ) ّحتى( مل تكن مسألة رفع الفعل املضارع بعد
َّفمعظمهم اتفقوا عىل صحة الرفـع، كـام أن الغالـب علـيهم رصف رفـع الفعـل 

ــل األول ــوهلمبعــدها إىل وجهــني أساســيني، ويتمث ــنهام يف ق ــى : ( م ّرست حت َ ُ ْ ِ
َأدخلها ُْ ُ َّ، فكل من الدخول والسري قد مضيا وإنام احلديث حكاية للحـال، وقـد )َ ٌّ

َّأشار ابن هشام إىل أن هذه احلالة توجب رفع الفعل ملا كانت احلالية بالنسبة لزمن  َّ
لـني عىل هذا الوجه حرف ابتداء ويميزه االتـصال بـني الفع) ّحتى(، والتكلم

َمـرض حتـى ال :(ًفيكون الدخول متصال بالسري، ويتمثل الوجه اآلخر يف قوهلم ّ َ ِ َ
ُيرجونه ُ ََ ُرشبت اإلبل حتى جييء البعري جير بطنَه: (، وقوهلم)ْ َ َ َْ ُّ ُ َُ َ ُْ ِ ِ ّ ُ ِ ِ ِ َّبمعنـى أن املـرض ) َ

ورشب البعري قد حدثا وانقضيا ثم حـدث يف احلـال عـدم الرجـاء ملـن مـرض، 
) ّحتى(لرشب اإلبل، وعىل ذلك يكون الفعل بعد  بطنه بالنسبةوجميء البعري جير

                                                        
 .٢/١٣٩َّالتعليقة عىل كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 .١/١٤٥مغني اللبيب : ينظر) ٢(



 
 

 
٥٩ 

ُّمسببا ملا قبلها، وتعد  ً كـام أنـه أيـضا ،ًحرف ابتداء أيـضا كالوجـه األول) ّحتى(ً َّ
 .بمعنى حكاية احلال التي كانوا عليها

   ومن النحويني من خلط بني الوجهني وجعلهام بمنزلة وجـه واحـد، فلـم 
يقة بني الوجهني، وقد يعود ذلك إىل قرب املعنـى الـذي يعتد بتلك الفروق الدق

ظهر تباين بعضهم امللحوظ يف نـسبة األمثلـة  ٌّحيمله كل منهام بالنسبة لآلخر، كام
 لـدى الـذين حرصـوا عـىل تحديدبالًإىل أحد الوجهني، وسيظهر ذلك الحقا، و
جيهـاهتم ، وقبـل النظـر يف تو)ّحتـى(ختريج قراءة نافع برفع الفعل املضارع بعد 

ُالبد من حتديد الضوابط التي وضعوها ليجيزوا رفع الفعل املضارع بعد ، )ّحتى(َّ
 :وهي عىل النحو اآليت

ًأن يكون الفعل املضارع مسببا عام قبله - ْ. 
ًأن يكون الفعل حاال أو مؤوال به - ً ْ. 
َّأن يكون الفعل املضارع فضلة بمعنى أن ما قبل  -  .ال يطلبه) ّحتى(ْ
 .ًواجبا) ّحتى(ون الفعل الذي بعد ْأن يك -

                                                        
ورشح كافيـة ابـن  ،٣/٣٧٦، ورشح التـسهيل ٢/٢٤٢، والكافيـة يف النحـو٣/٢٥الكتاب : ينظر) ١(

 .١/١٤٥ اللبيب ، ومغني٥٩-٤/٥٨احلاجب
 .١/١٤٥، ومغني اللبيب ٣/٣٧٤، ورشح التسهيل ٣/٢٦الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/١٤٥، ومغني اللبيب ٣/٣٧٤رشح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٣/٣٧٦رشح التسهيل : ينظر) ٤(
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ًوملا كانت تلك الضوابط سابقة الـذكر متعارفـا عليهـا مـن قبـل النحـويني  َّ
ًباالتفاق مل يوجد بينهم من خيالفها أو حييد عنها بدليل أهنـم كثـريا مـا يأخـذوهنا  َّ
بعني االعتبار حالة تطبيقهم لذلك عىل الشواهد املختلفة، وعىل ذلـك األسـاس 

ِّوج ًهت قراءة نافع بالرفع، فقد أجازها معظمهم بل هناك من اعتربها األكثر بيانا ُ ْ َ
ِّ، وتبقـى هنـاك بعـض التـساؤالت املتعلقـة بتلـك القـراءة، إىل أي ًووضوحا

َّالوجهني هي أقرب؟ وبام أن كال الوجهني يعدان قياسيني  التوجيـه  يعتمـد عـالمَّ
  ال؟ و بعد قراءة النصب أرفع يف الرتبةُّهل تعد قراءة الوفيها؟ 

لعل توجيهات النحويني هلا كفيلة بأن تفتح وتوسـع مـدارك املـستفهم عـن 
َّتلك األمور، وامللحوظ أن معظم من حرص عىل توجيـه تلـك القـراءة مـال إىل 

َّرست حتى أدخلها، وممن ذهب إىل ذلك الفـراء، : الوجه األول املتمثل يف قوهلم َّ َ ُْ ُ َ ّ ُ ْ ِ
ُوإنام رفع جماهد ألن فعل حيـسن يف مثلـه مـن ":  خالل قولهوقد اتضح ذلك من َُ ْ َ َ َ َّ َّ
ُزلزلوا حتى قال الرسول: الكالم؛ كقولك َ ُ َْ ّ ِ ًوقد كان الكسائي قرأ بالرفع دهرا ثم .ُ ُّ
، فمن النص السابق يـنجيل املعنـى املقـصود مـن توجيهـه، "رجع إىل النصب

َّحيث إنه يرى امليض يف كال الفعلني عىل أن ّ َّ الزلزلة والقول قد مضيا، وإنام الكالم َّ
َّعىل حكاية احلال، كام أن يف استحسانه الفعل املايض يف مثل هذا النوع من الكالم 

ّأنه يستحسن قراءة الرفع، ويف إشارته إىل انتقـال الكـسائي مـن قـراءة  داللة عىل َّ
                                                        

ًذهب إىل ذلك النحاس، وسيذكر رأيه الحقا) ١( َّ َّ. 
 .١/١٣٣معاين القرآن ) ٢(



 
 

 
٦١ 

عـتامد عـىل الرفع إىل قراءة النصب دليل عىل تـساوي القـراءتني يف الـصحة واال
ِّويؤيـده توجيـه الفـاريس يف املعنى فهو املرجح للقراءة عىل األخـرى، ) َّاحلجـة( ِّ

الذي حرص فيه عىل ذكر الوجهني وإظهار اجلامع بينهام، وهو معنى احلال الذي 
َّيؤديانه، ويف توجيهه محل القراءة عىل الوجه األول مما يدل عـىل أنـه اعتمـد عـىل  ُّ َّ ِّ

َّ، ويف توجيـه النَّحـاس لقـراءة الرفـع ميـل إىل الوجـه  اآليةاملعنى الذي حتمله
األول عىل حساب الوجه الثاين، فاعترب الفعلني قد مضيا، والقراءة عـىل حكايـة 

ُزلزلـوا : فعىل هذه القراءة بالرفع وهي أبني وأصـح معنـى أي": احلال، فقد قال ِْ ُ
ُحتى الرسول يقول أي َحتى هذه حاله، ألن القول : ّ َّ َّإنـام كـان عـن الزلزلـة غـري ّ

َّ، فاعترب هذا الوجه بالنسبة لقراءة الرفع أكثر بيانا للمعنى، وال بد "منقطع منها ً
ًمن التنبيه عىل أن املثال الذي مثلنا به للوجه األول ال يعـد حكـرا عليـه؛ لكونـه  ُّ َّ

َّحيتمل الوجه اآلخر، والذي يفصل بينهام املعنـى فقـط بـدليل أن النَّحـ َاس مثـل َّ َّ َ
ُرست حتـى أدخلهـا: (للوجه اآلخر بقـوهلم ّ َّعـىل أن يكـون الـسري قـد مـىض ) ُ

َّ، كام أن القييس يسري إىل هذا الوجه، فيعترب كال الفعلني فيه قـد والدخول اآلن َّ
َمضيا إال أنه مثل له بقوهلم َّ َ وهـذا يعيـدنا إىل النقطـة  ،ّمرض حتى ال يرجونه: َّ

                                                        
َّاحلجة للقراء ا: ينظر) ١(  .١/٤٢٩َّلسبعة َّ
 .١/٣٠٥إعراب القرآن ) ٢(
 .املصدر السابق: ينظر) ٣(
 .١/١٢٦مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 
 

 
٦٢ 

صـالحية تلـك األمثلـة لكـال الـوجهني،  َّإليها، والتي ختصالتي سبق اإلشارة 
َوالفاصل بينهام هو املعنى فقط، وكذلك الزخمرشي الذي مثل له بقوهلم َّ َ  ْرشبـت :ّ

َّ، وتبعهم يف ذلك أبو حيان حيث رجح مـيض ُاإلبل حتى جييء البعري جير بطنه
 . وغريهّ، والدمياطيكال الفعلني عىل حكاية احلال

 املقابل مال بعضهم اآلخر إىل الوجه الثاين حيث اعترب أصحابه الزلزلـة ويف
َّسببا يف قول الرسول، وممن ذهب إىل ذلك ابن عطية حني قال وعىل قراءة نافع ": ًَّ

، فيتضح مـن حديثـه "َّكأنه قد اقرتن هبا تسبيب فهي حرف ابتداء ترفع الفعل
ًأنه يميل إىل كون الزلزلة سببا يف قول  البقاء وًلرسول، وقد سار إىل ذلك أيضا أب اَّ

َّ، إال أن السمني احللبي قد ضعف مـن هـذا الوجـه بحجـة أن قـول ّالعكربي ََّّ َّ
ًالرسول واملؤمنني ال يعد تعلـيال للمـس والزلـزال ُّ ولـذلك كـان البـد مـن ،َّ

ان التحقق من املعنى، فام دام كال الوجهني جاريني عىل القياس، وكالمهـا صـاحل
ْألن حيمل املعنى عليهام ال يمكن تضعيف أحدمها عىل حساب اآلخر، وبالرجوع 

َّحرصت عىل تفسري معنى اآلية يمكن القول بأنـه ال جيـوز  إىل كتب التفسري التي
                                                        

 .١/٤٢٢الكشاف : ينظر) ١(
 .٢/١٤٩تفسري البحر املحيط : ينظر) ٢(
 .٢٠٢إحتاف فضالء البرش : ينظر) ٣(
 .١/٢٨٨املحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .١/١٧٢ التبيان يف إعراب القرآن: ينظر) ٥(
 .٢/٣٨٢الدر املصون : ينظر) ٦(



 
 

 
٦٣ 

َّأن يضعف رأي عىل حساب اآلخر وإن ثبت امليـل إىل أحـدمها؛ ألن الظـاهر أن  َّ ْ َْ َّ َ
اضية، وهي بذلك تبعد عن وجه اتصال الـسبب القراءة تشري إىل حكاية احلال امل

َّباملسبب بدليل أن اآلية التي قبلها تشري إىل أن املوضع حيكي حال أولئك القوم َّ 
 .واهللا أعلم

 :الرتجيح
ُّ الذي يظهر يل أن الراجح الوجه األول الذي يعـد الفعـالن فيـه قـد مـضيا  َّ

 :واحلديث حكاية للحال لسببني
 ).ّحتى(افر فيه مجيع رشوط رفع الفعل املضارع بعد َّأن ذلك الوجه تتو -
 .َّأن داللته عىل حكاية احلال أوضح وأبني من الوجه اآلخر -

                                                        
  .٤١٢-٣/٤١١، واجلامع ألحكام القرآن ٦/١٨التفسري الكبري : ينظر) ١(



 
 

 
٦٤ 

 
 :عرض املسألة

ّامللحــوظ يف أســلوب الفــاريس حالــة خترجيــه لــبعض القــراءات امليــل إىل 
اضع عىل ذكر أدق التفاصيل التي االستطراد يف توجيهه، فيحرص يف كثري من املو
َّمما يدل عىل بعد نظره وسعة علمـه  تتعلق باملوضوع الذي خيص توجيهه للقراءة،

التي متكنه من التعمق يف عرض آرائه ضمن حدود التوجيه، مع ذكـر مـا يتعلـق 
بموضوع دراسته من خالف بني النحويني، ومن ذلك ما ظهر من خالل توجيهه 

ْالعفو(ع برف لقراءة أيب عمرو َ(يف قوله تعاىل  : ﴿ Å  Æ  Ç  È  
É ﴾]بمنزلة ) َما(يف ذلك املوضع يكون بعد ) َذا(َّ، فقد ذكر أن ]٢١٩: البقرة

َما الذي ينْفقون؟ فيكون اجلواب: الذي عىل تقدير ُْ ُِ ِ َّ َالذي ينْفقون: َ ُْ ُِ ِ َالعفو، كام ذكر  َّ َْ
ِالذ(بمنزلة ) َذا(َّأن سيبويه ال جييز كون َّإال يف مثـل ذلـك املوضـع بمعنـى أن ) يَّ َّ

ِالذي(ال جييء بمنزلة ) َذا( ، وذلك خيالف ما يراه البغـداديون مـن )َما(َّإال بعد ) َّ
ِالذي( جميئه بمنزلة جتويزهم   يف غري ذلك املوضـع مـستدلني عـىل ذلـك بقـول ) َّ

ّيزيد بن مفرغ احلمريي ِ َ ْ َّ ُِ َ: 
ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ِنجــوت   َ ْ َ ُ وهــذا حتملــني طليــقَ ِ َ َ ِْ َ  

                                                        
ْالعفو(قرأ الباقون بنصب ) ١(  .٨٠َّالتيسري يف القراءات السبع :  ينظر،)َ
ْ، وعدس١٧٠بحر الطويل، وهو يف ديوانه  البيت من) ٢( َ َّ للقـراء َّاحلجـة: ينظـر. لبغلـة لزجـر ااسـم : َ

 ٦/١٢١، ولـسان العـرب ١٥٠، واملفـصل يف علـم العربيـة ٣٨٨ِّ، وكتاب الشعر ١/٤٣٧ِّالسبعة 
 .٦/٤١، وخزانة األدب ١/٤٦١، واملقاصد الشافية ٢/٥٨٩، واإلنصاف )عدس(



 
 

 
٦٥ 

َما : َّ، عىل أن املعنى]١٧: طه[  ﴾L  K   J  I﴿ : وقوله تعاىل
َالتي بيمينك؟ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ويبدو من حديث الفاريس ميله إىل رأي سيبويه حيـث يتـضح ،ّ

َّ ال داللة عىل ما ذهبوا إليه من محل احلكـم عـىل ذا، بأنـه ": ذلك من خالل قوله
َبيمينك": َّزلة الذي، وذلك أن قولهبمن ِ ِ ً جيوز أن يكون ظرفا يف موضع احلال فال "َ ْ

َحتملـني":ًيكون صـلة، وكـذلك ِْ ِ ْ يف البيـت جيـوز أن يكـون يف موضـع حـال، "َ
وإذا . والعامل يف احلال يف املوضعني ما يف االسمني املبهمـني مـن معنـى الفعـل

، فالـذي يظهـر مـن " قوهلم داللةْأمكن أن يكون عىل غري ما قالوا مل يكن عىل
ًخالل النص حماولة الفاريس إجياد وجه خترج عليه اآلية والبيت؛ جتنبا من الوقوع  َّ َ ُ ّ
ِّفيام ذهب إليه البغداديون، وهو بذلك يؤكد ميله إىل رأي سيبويه، كام يتضح ذلك 

ْملا ذكر الوجهني اللذين يمكن أن) ِّكتاب الشعر(ًأيضا يف حديثه يف  َ َ حيمل علـيهام َّ ْ ُ
مستدلني به عىل رأهيم الـذي ذهبـوا إليـه،  البيت السابق الذي أنشده البغداديون

َحتملني"ْأن يكون : واألول منهام ِْ ٌوهـذا رجـل : ً صفة ملوصوف حمذوف، تقديره"َ َ
َحتملني، فتحذف اهلاء من الصفة كام حتذف من قولك ِ ٌالنـاس رجـالن؛ رجـل ": َ َ ُ

َأكرمت، ورجل أه َ ٌَ ْ َ ًأن يكون صفة لـ: ، واآلخر"نْتْ ِطليق(ْ َ، فقدمت فصارت يف )َ ِّ ُ
َّ، وهذا األخري يطابق الوجه الذي خرج البيت عليه يف موضع نصب عىل احلال

                                                        
ِّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٤٣٧-١/٤٣٦. 
 .٤٣٨-١/٤٣٧املصدر السابق : ينظر) ٢(
 .٣٩٠-٣٨٨شعر كتاب ال: ينظر) ٣(



 
 

 
٦٦ 

َّإال أنه زاد عليه الوجه اآلخر، ويظهر من خالل ذلك أنه يـستبعد كـون ) َّاحلجة( َّ َّ
النسبة لآلية مـن سـورة طـه، بمنزلة الذي يف ذلك املوضع، وكذلك احلال ب) َذا(

َ فإذا احتمـل غـري مـا ": فقد أشار إىل وجهة نظر سيبويه، ويتضح ذلك من قوله
ِّتأولوه من الصلة َّمل يكن عىل احلكم بأن  َّ ِ  واألسامء املبهمة توصل كام يوصـل "َذا"ُ

ّ دليل، وكـذلك مـا استـشهدوا بـه مـن قولـه عـز وجـل"الذي" ٌَّ:  ﴿   J  I

L  K ﴾ َّوما التي بيمينك، ال داللة فيه؛ ألنه : َّوه عىل أن املعنىَّ، وتأول َ ِ ِ ِْ َ ِ َّ َ
َبيمينك": ْيمكن أن يكون ِ ِْ َ  يف املوضـعني ، والعامـل يف احلـال يف موضـع احلـال"ِ

، وهذا التوافق الكائن يف حديثـه يف "ًمجيعا ما يف االسم املبهم من معنى الفعل
َّمـا هـو إال داللـة عـىل موافقتـه لـرأي ) عرِّكتاب الش(مع ما جاء به يف ) َّحلجةا(

َّسيبويه ومن حذا حذوه، أما عن درجة القياس عىل ذلـك فسيتـضح مـن خـالل 
 .املناقشة والنظر يف آراء النحويني

 :مناقشة املسألة
، فانقـسموا إىل )الـذي(ًموصـوال بمعنـى ) َذا(اختلف النحويون يف جمـيء 

 : فريقني 
َ أن يتقدمه ًوصوالاألول منهام يشرتط يف جميئه م َّ ْمـن(أو ) َما(ْ  ن،ااالسـتفهاميت )َ

ِّوهذا األخري عىل الرغم من اختالف معظم النحـويني يف اشـرتاط تقدمـه يؤيـده  ُّ
                                                        

 .٣٨٩ ِّكتاب الشعر: ينظر) ١(



 
 

 
٦٧ 

ًومجيع أسامء اإلشارة موصولة بمعنى ) َذا(، والفريق اآلخر جييز جميء معظمهم
ِّونحوه دون أي رشط مستدلني عىل ذلك بـام جـاء يف الـش) الذي( عر، وسـيظهر ّ

 :ذلك من خالل اآليت

 فهـم ويتمثل يف رأي مجهـور البـرصيني، ومـن سـار خلفهـم :الفريق األول
ْمــن(أو ) َمــا(ْأن يتقدمــه ) الــذي(ًموصــوال بمعنــى ) َذا(يــشرتطون يف جمــيء  َ (

َوليس يكون ": ن، ويف مقدمة من ذهب إىل ذلك سيبويه حيث يقولااالستفهاميت
ْمن(و) َما(َّإال مع ) الذي(كـ ، ويكون )الذي(بمنزلة ) َذا(يف االستفهام، فيكون ) َ
،  فيتـضح "بمنزلة اسم واحـد) َما(هم إياه مع ئحرف االستفهام، وإجرا) َما(

ْمـن(و) َمـا(َّمن خالل النص السابق أن اشرتاط سيبويه وجـود  موقـوف عـىل ) َ
لـشواهد كوهنام بمعنى االستفهام، والذي يظهر لزوم هذا الـرشط يف كثـري مـن ا

ًحتى إننَا ال نكاد نجده موصوال دون ) الذي(ًموصوال بمعنى ) َذا(التي ورد فيها  َّ
ّالفـاريس لقـراءة مـن رفـع َّتقدمهام بمعنى االستفهام إال فـيام نـدر، ويف توجيـه 

ُالعفو( َّرأي سيبويه واضحا، وذلك ملا حرص عىل ختريج الشواهد  بدا ميله جتاه) َْ ً
ًموصـوال، وذلـك يف ) َذا(ِّاديون ليؤكدوا عىل جواز جميء التي استشهد هبا البغد

َحتملني(محله  ِْ َبيمينك(عىل احلال، و) َ ِ ِ ُّ، مـع أن تعـدد ًيف موضع احلـال أيـضا ) َ َّ

                                                        
 .٦٧٥-٢/٦٧١رشح التسهيل لناظر اجليش : ينظر) ١(
 .٢/٤١٦الكتاب ) ٢(
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٣( َّ َّ١/٤٣٧. 



 
 

 
٦٨ 

َاألوجه ليس بالرضورة أن يكون سببا يف تفضيل أحدمها عىل اآلخر إال إذا وجد  ِ ُ ًَّ ْ
َّدليل يؤيد ويقوي ذلك، ولكن يبدو أن فك ِّ ) الذي(ًموصوال بمعنى ) َذا(رة جميء ِّ

ًدون ذلك الرشط ال حيبذها الفاريس مطلقا سواء احتملـت شـواهد البغـداديني  ًَ ُُّ ِّ ُ
كتـاب (َّ أنـه التـزم برأيـه الـسابق يف  عـىل ذلـكًوجها آخر أم مل حتتمل، والدليل

َّحظ أن واملال ،)َّاحلجة(، فتطابق موقفه من البغداديني مع ما ظهر عليه يف )ِّالشعر
فـيام خيـص البيـت الـذي أنـشده ) رعِّكتاب الش(َذين ذكرمها يف لَّكال الوجهني ال

البغداديون يتساويان يف درجة األخذ هبام، مع قـرهبام مـن معنـى البيـت بـصورة 
َهذا(تفوق وجه محل  َّموصوال، وكذلك األمر بالنسبة لآلية التي قدروها عـىل) َ ً :

َما التي بيمينك( ِ ِ َِ َّ َ(ِّال أن الظاهر أن املوضع موضع حال ويؤيده املعنى بشكل ، إ َّ َّ َّ
ًقوي، وقد وجد هذا املذهب تأييدا واضحا من قبل النحـويني ومـنهم األنبـاري  ً
ِّالذي عمل عىل الرد عىل أدلة الكـوفيني التـي استـشهدوا هبـا عـىل ورود أسـامء 

   : قولـه تعـاىل، ومنهـا تقـديرهم يف)الـذي(ًاإلشارة بصفة عامة موصولة بمعنى 
َثم أنتم الذين : َّ عىل أنه]٨٥: البقرة[﴾  5  4  3  2  1﴿  ِ َّ ُ ْ َ َّ ُ

ْتقتلون أنفسكم، فأنتم ْ َُ ْ ْ ُ ََ ُ ُ َ َْ َمبتدأ، وهؤالء: ُ ُ َخربه، وتقتلون: َ ُْ ُ ء، وقد كـان َالُؤَصلة ه: َ
 :خترجيه لآلية عىل النحو اآليت

َهؤالء(ْأن يبقى  - ُ موضـع نـصب عـىل عىل أصله اسم إشـارة، ويكـون يف ) َ
َأعني هؤالء": االختصاص، والتقدير ُ َْ ِ َ". 

                                                        
 .٣٨٨ِّكتاب الشعر : ينظر) ١(



 
 

 
٦٩ 

َهؤالء(ْأن يكون  - ُ ْتأكيدا ألنتم، واخلرب ) َ ُ ْ َتقتلون(ًَ ُْ ُ ُّ، وما ذهبوا إليه ال يـصح )َ
َتقتلون(َّمن جهة أن  ُْ ُ َلو كان صلة ملـا كـان لـه موضـع مـن اإلعـراب، وهـو يف ) َ

َّموضع نصب عندهم؛ ألنه خـرب التقريـب، وخـرب ال َّتقريـب عنـدهم منـصوب َّ
َهذا زيد القائم": كقوهلم ِ ٌ َ  بالنصب، فاألرجح أن يكون يف موضـع نـصب عـىل "َ
 .احلال

َهؤالء(ْأن يكون  - ُ َثم أنـتم يـا هـؤالء تقتلـون: (ًمنادى مفردا عىل تقدير) َ ْ ُُ َُ َ ُ ُْ َ َ ْ ََّ (
َتقتلون(و ُْ ُ َهو اخلرب، ثم حذف حرف النداء كـام قـال تعـاىل) َ ِ ُ:   ﴿¾  ¿   
À   Á﴾]وحذف النِّداء كثري يف كالمهم]٢٩: يوسف ،. 

َّوقد كثرت الشواهد التي رد عليها األنباري؛ للخـروج ممـا ذهـب إليـه مـن  َّ ْ َ ُ َ
، واألبرز يف هـذا املوضـع هـو أسـلوب )َّالذي(أجاز محل أسامء اإلشارة بمعنى 

ّاألنباري يف الرد، فقد بدا قريبا من أسلوب الفاريس الذي سبقه يف ً  حماولـة إجيـاد َّ
ُأوجه أخرى حيمل عليها الشاهد الواحد الذي استشهد به من أجـاز، وقـد كـان  َ ْ ُ ٍ

ًموقف الزخمرشي من ذلك واضحا حني قـال َّمل يثبـت ذا بمعنـى الـذي إال يف " :ّ َّ ََ ْْ ُ َ ْ
 :َقوهلم ماذا، وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا
ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ــوت   َ ِنج ْ َ َ وهــَ ُذا حتملــني طليــقَ ِ َ ََ ِْ َ  

                                                        
 .٢/٥٩١اإلنصاف : ينظر) ١(



 
 

 
٧٠ 

ُأي والذي حتملينَه طليق ِ َِ ُ ِ ْ َ َّ"ُوالصواب ": ، وتبعه يف ذلك ابن يعيش يف قوله
ُما ذهب إليه أصحابنَا وما تعلقوا به ال حجة فيـه َ" ويبـدو مـن خـالل ذلـك ،

وجود القناعة التامة لدى أغلب النحويني بضعف األدلة التي استـشهد هبـا مـن 
) َذا(، وقد حرص ابن مالك الرشوط الواجب مراعاهتا جلريان يزهمجتوأجاز عىل 

 :، وهي)َّالذي(ًموصوال بمعنى 
َأن يكون غري ملغى - ْ. 
ًأن ال يكون مشارا به - ْ. 
ْأن يكون بعد استفهام بام أو من - ِ َ ْ. 

إذا ) َذا(غري مشار به لـه أمهيتـه يف بيـان معنـى ) َذا(َّويظهر أن اشرتاط كون 
ْمن( أو )َما(وقعت بعد  َّفيتضح أنه من أهم الرشوط التي تقـف  يف االستفهام،) َ

ٌّأمام البيت الذي استشهد به كل من الكوفيني والبغداديني، وقد استمر السري عىل 
َّ،  ومن ذلك ما أشار إليه الريض، فقد بني )َّالذي(بمعنى ) َذا(رأي من أجاز جميء  ّ

ْمن(و) َما(ع َّإال م) َّالذي(ال جييء بمعنى ) َذا(َّأن  ، وتبعـه يف االسـتفهاميتني) َ
َّذلك أبو حيان أيضا، فقد ذكر أن  ، كـام )َمـا(َّإال مع ) َّالذي(ال يكون بمعنى ) َذا(ً

                                                        
 .١٥٠َّاملفصل يف علم العربية ) ١(
 .٤/٢٣َّرشح املفصل ) ٢(
 .١/١٩١رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٣(
 .٣/١٤٧رشح كافية ابن احلاجب : ينظر ) ٤(



 
 

 
٧١ 

ًذكر أن أبا سعيد قد أجاز وقوعه موصوال بعد  َ ْمن(َّ َّيظهر من خالل حديثه أنه ممـن و،  )َ َّ
ْمـن(ون د) َما(مع ) َّالذي(يميل إىل جواز وقوعه بمعنى  َ( عـىل الـرغم مـن وجـود ،

ْمن(ُّالشواهدالتي تدل عىل جواز وقوعه مع   :، ومنها قول األعشى)َّالذي(بمعنى ) َ
ـــة ٍوغريب َ ِ ـــوك كريمـــةَ ـــأيت املل ٍ ت َ ِ َ َ ِ ْ َقــد قلتهــا ليقــال مــن ذا قاهلــا   َ َ َ َ ُ َْ َُ َ ِْ ُ ْ  

 :َّوقول أمية بن عائذ اهلذيل
ـــاعنني ـــدى الظ ـــي ل َأال إن قلب ِ َّ َ ََّ َ ْ ِّحــزين فمــن ذا يعــز  َِ َ ُ ْ ٌ ََ ََ ــايِ   ِ احلزينَ

يعود إىل طبيعة ذلك ) َّالذي(بمعنى ) َمن(مع ) َذا(َّولعل االختالف يف صحة وقوع 
َاللفظ الذي كثريا ما عرف اقرتانه بـ ِحتـى كثـرت األحـوال التـي اسـتعمل فيهـا ) َمـا(ً ْ ُ ُّ َ

َماذا(لفظ َسواء جعل اسام واحدا يستفهم بـ) َ ُ ُْ َ ً ً ْه، أو عـدت ًِ اسـم ) َذا(ًاسـتفهاما و ) َمـا(َُّ
ًإشارة، أو يكون اللفظ بأمجعه موصوال كقول املثقب العبدي َّ: 

ـــأتقيه ـــت س ـــاذا علم ـــي م ِدع ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ َ َ ــــي   َ ــــب نبئين ــــن باملغي ِولك ِ ِِّ َّ ْ ََ ِ َ ُ َ  
                                                        

 .٢/١٠٠٨ارتشاف الرضب : ينظر) ١(
ٍتأيت امللوك حَكيمة (  ويف رواية البيت من بحر الكامل،) ٢( َ ْ َ ، ولـسان ١/١٩٣رشح التسهيل البن مالـك : ينظر، )َ

 .٤/٢٥٩انة األدب  وخز،١/٢٨٩، ومهع اهلوامع )حكم (٢/٥٤٠العرب 
، ورشح ١/١٩٤رشح التـسهيل البـن مالـك : ، ينظـر٦٣وهو يف ديوانه  البيت من بحر املتقارب،) ٣(

َمع الظاعنني( وقد روي فيه ،٢/٤٣٦، وخزانة األدب ١/١٦٤الترصيح  َّ َ َ.( 
ِّحدثيني(البيت من بحر الوافر، ويف رواية ) ٤( ثـر مـن قائـل ، وهو يف ديوانه عىل الرغم من نسبته إىل أك)َ

َّ، واحلجة للقراء السبعة ٢/٤١٨الكتاب : ، ينظر٢١٣ َّ ، ولـسان ١/١٩٢، ورشح التسهيل ١/٤٣٥َّ
 .٦/١٤٢، وخزانة األدب )ذوا (٣/٤٧٨العرب 



 
 

 
٧٢ 

ْأو عدت  ، وكـون هـذا األخـري ينـدرج )َّالذي(بمعنى ) َذا(ًاستفهاما و) َما(َُّ
ِّاحلاالت التي استعملتها العرب ال يمكن أن ينكره منكـر، أو يـضعف حتت هذه  َ ِ ُِ َ ْ

ْمن جوازه، إال أن األخذ به ال بد أن يكون عىل الصورة التي اسـتعملتها العـرب  ََّّ ُ َّ
َوفقا للرشوط التي بنيت، ويتـضح حـرص بعـض النحـويني عـىل اتبـاع ذلـك  ُِ ً

َّاملذهب، فإهنم وإن مل يرصحوا بذلك تبني َ َِّّ ُ  موافقتهم هلذا الرأي، ومـن ذلـك مـا ْ
 .ّ، والشاطبيظهر يف رشح ناظر اجليش

، والـذي ، والبغداديني فيام نقل عـنهمويتمثل يف رأي الكوفيني: الفريق الثاين
ّدون أي رشط ) َّالـذي(ومجيـع أسـامء اإلشـارة بمعنـى ) َذا(ذهبوا فيه إىل جواز جمـيء 
َّ الشعر، ومنه قول ابن مفرغمستدلني عىل ذلك بام جاء يف َُ: 

ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ِنجـوت   َ ْ َ ُ و هــذا حتملـني طليــقَ ِ َ َ ِْ َ  
َهذا(َّعىل أن  َّ، وقد خرجه البرصيون )َّالذي(ًأتى يف البيت موصوال بمعنى ) َ

ًعىل غري هذا الوجه، وقد ذكرناه سابقا، كام استشهدوا أيضا بقوله تعـاىل ً:  ﴿  I
L  K   J﴾ ]َّما التي بيمينك، وبام أن كال : َّ، عىل أن املعنى]١٧: طه َ ِ ِ َ َّ َ

ًالشاهدين السابقني وغريها من الشواهد حتتمل وجها آخر غري الذي ذهبوا إليـه 
                                                        

 .٦٧٥-٢/٦٧١رشح التسهيل لناظر اجليش : ينظر) ١(
 .٤٦٣-١/٤٦٠املقاصد الشافية : ينظر) ٢(
 .٢/٥٨٩نقله عنهم األنباري يف اإلنصاف ) ٣(
َّنقله عنهم الفاريس يف احلجة للقراء السبعة ) ٤( َّ  .٣٨٨ِّ، وكتاب الشعر ١/٤٣٧َّ
 .ه يف عرض املسألة سبق خترجي) ٥(
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َّما يقوي مذهبهم، ويبدو أن أخذهم به   االستشهاد، وكان من األوىل وجودضعفثبت  َِّ ُ
ُقائم عىل مبدأ التوسع الذي ع َّ َّرف عنهم، ومن ذلك ما ظهر يف حديث الفراء عندما وجه َّ َ ِ

ِالعفو(َّقراءة الرفع يف  ْ َّالعـرب قـد تـذهب هبـذا وذا إىل معنـى الـذي، ": ، حيث قـال)َ َ َ ْ ََ ُ َُ َ ْ
ُومن ذا يقول ذاك؟ يف معنى من الذي يقول؟ وأنشدوا: فيقولون َّ ُْ َْ ََ َ َ: 

ُعدس ما لعباد عليك إمارة َِ ٍ َِّ َ َْ َ 
ُوالذي حتملني طليق: َّكأنه قال ِ َِ َ ِْ َ َّ" فيظهر من خالل النص اقتناعه بام ينشده ،

َّالعرب بدليل أنه مل يذكر أي وجود لرشوط ذلـك املجـيء وإن مثـل عـىل ذلـك  ْ َّ َّ
ْمن(بعد ) َذا(بأمثلة وقع فيها  ، وتبقى تلك وجهة نظرهم التي يرون من خالهلـا )َ

َعدم وجود أمهية لتلك الرشوط التي وضع  .ْت من قبل غريهمُِ
 :الرتجيح

َّالذي يظهر يل من خالل ما سبق أن الراجح هو رأي البرصيني ومن وافقهـم 
ْمن(أو ) َما(ًكونه واقعا بعد ) َّالذي(بمعنى ) َذا(يف اشرتاط جميء  يف االستفهام، ) َ

 :وغري مقصود به اإلشارة لسببني
ــع  - ــا يق ــر م ــى ) َذا(َّأن أكث ــذي(ًموصــوال بمعن ــد ) ال ــا(بع ــن(و) َم ْم َ (

 .االستفهاميتني
َّاألوجه املتعددة التي يمكن محل شواهد املجيزين عليها مما يضعف األخذ  -

 .هبا عىل ذلك
                                                        

 .١٣٩-١/١٣٨معاين القرآن ) ١(



 
 

 
٧٤ 

 
 :عرض املسألة

َّيظهر أن الفاريس يلتزم يف بعض األحيان بمـنهج معـني يف عـرض املـسائل  َّ
ق خترجيه إلحـدى القـراءات أو عـن طريـق ومناقشتها، سواء كان ذلك عن طري

يف مسألة ) َّاحلجة(عرض آرائه ومناقشتها يف مؤلفاته املختلفة، حيث يتفق رأيه يف
املفرتض َّما مع رأيه فيها يف أحد مؤلفاته، ويبدو أنه بذلك يسري عىل حسب املنطق 
ُّا، ومما يدل ْأن يسري عليه النحوي حينام يناقش مسألة معينة يف بعض مؤلفاته أو أكثره َّ

َّحيـسبن(لقراءة ابن كثـري وأيب عمـرو باليـاء يف  عىل ذلك ما أشار إليه عند خترجيه َ ِ ْ َ( ،
nm  l  k  j  i     h  g  f  e   ﴿:  يف قوله تعاىل)َّأنام(وكرس مهزة 

  w  v  u   ts  r  q  p    o﴾ ]يقول  ويف ذلك،]١٧٨: آل عمران :
َّوكرس إن يف قول من قرأ" َّ حيسبن":ُ َ ِ ْ ُ بالياء ال ينبغي، وقد قرئ فـيام حكـاه غـري "َ

ِ يتلقى هبا القسم كام يتلقى بـالم االبتـداء، "َّإن"َّووجه ذلك أن . أمحد بن موسى َّ ََّ ََ َُ ُُ
َويدخل كل واحد منهام عىل االبتداء واخلرب فكرس إن بعد حيسبن، وعلـق عليهـا  َّ ُّ َُ ََّ َ ِ ْ َ َّ َ

ُاحلسبان كام يعلق  َّ َ ُ ََ ْ َّحيسبنe  ﴿  :فقال. َّبالالمِ َ ِ ْ َ         h  g  امإنj   ﴾ ]آل عمران :
، ويتـضح مـن "ٌ لآلخرة خـري هلـم ﴾h  g  f  e﴿ :  كام قال]١٧٨

                                                        
 .٢١٩السبعة يف القراءات : ينظر) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َُّ٢/٥١. 



 
 

 
٧٥ 

َّحديثه أنه عىل الرغم من أنه ال حيبذ الكرس عىل تلـك الـصورة إال أنـه وجـد هلـا  َّ ََّّ ِّ
َّخمرجا مشريا إىل الشبه الواقع بني ً ِّوالم االبتداء فيام يتعلق بتلقـيهام القـسم، ) َّإن( ً

وهو بذلك يلتزم بمنهجه، فيحاول قدر اإلمكان إجياد وجه يمكن محـل القـراءة 
ُّاملخالفة ملذهبه عليه ما أمكن، ويظهر التوافق يف رأيه من خالل متسكه بتـضعيف 

َّحيسبن(مع الفعل ) َّإن(وجه الكرس يف مهزة  َ ِ ْ َّفأمـا ":، حيـث قـال)اإلغفـال(يف ) َ
َقراءة من كرس َ ََ َّيف اآلية فليست بالقويـة يف العربيـة، كـام أن ) َّإن(ُ َِ َِّ َّ ُزيـد رضبـت"ِ َ َْ َ ٌ" 

ِليست بالقوية، وإنـام حكمـه أن جيـوز يف الـرضورات، وقـد أجـازه سـيبويه يف  ِ َِّ َ ُ ُ َُّ ْ َّ
َّالرضورة عىل نية الالم ِ َّ َّ"تخدمهام َّ، والبد من التنبيه عـىل اللفظـني اللـذين اسـ

ليـست ( :، والثـاين)ال ينبغـي( :، فـاألول)َّأن(ليعرب عن عدم جوازه كرس مهزة 
َّ، ويف ذلك ما يشري إىل أنه ال يرفضها بقدر ما يستضعفها، أما عن أسباب )بالقوية َّ

 .ذلك فستتضح مالحمها من خالل املناقشة
 :مناقشة املسألة

َّحيسبن (عملت قراءة ابن كثري وأيب عمرو بالياء يف الفعل َ ِ ْ ) َّأن(، وكرس مهزة )َ
﴾ q  p    o  nm  l  k  j  i    h  g  f  e  ﴿  :يف قوله تعـاىل

 عىل تسليط الضوء عىل أحد اجلوانب املهمة التي عنـي كثـري ]١٧٨: آل عمران[
َحـسب(َِمن النحويني بدراستها؛ ملا هلا من أثر واضح يف تعليق أو عمل الفعـل  َِ (

                                                        
 .١/١٩٧اإلغفال ) ١(
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) َّإن(َّت التأكيد، وملا كـان مـن رشوط وجـوب كـرس مهـزة الواقع قبل أحد أدوا
ْ ال جيـوز أن تـأيت وقوعها بعد فعل من أفعال القلوب مع التعليق عنها بـالالم

ُبعد أحد أفعال الظن إذا مل يعلق الفعل بعدها بالالم؛ ولـذلك كـان توجيـه ) َّإن( َّ َ ُ
َّالفاريس لتلك القراءة يشري إىل أنه حكم القياس يف َّ  ذلك، ومل يلتفـت إىل حماولـة ِّ
َّوكـرس إن يف قـول مـن قـرأ":االنتصار لتلك القـراءة، واتـضح ذلـك يف قولـه ُ :

َّحيسبن" َ ِ ْ ً، ومع ذلك حاول أن جيد خمرجا هلـا مـن خـالل مـا " بالياء ال ينبغي"َ
ٍّمجعها بالم االبتداء؛ لكون القسم يتلقى هبام، ودخول كل منهام عىل املبتدأ واخلرب ََّ َ ُ ،

َّفعلق احلسبان عليها كام يعلق بالالم، وقد فصل القول يف ذلك عند تتبعه ملا أغفله  ََّ ُ ََ
 وراء عدم ارتضائه ُّقيالسبب احلقي ، فاتضح)اإلغفال(الزجاج يف كتابه املسمى بـ

َحسب( عمرو بالياء يف الفعلكرس اهلمزة يف قراءة ابن كثري وأيب ، وقد أشـار إىل )َِ
ُزيد رضبت: كقولك   يف العربيةَّأهنا ليست قوية ٌ ومن املعلوم أن الـضعف يف ،َّ

ُّاملثال السابق ناتج من إمكانية تسلط الفعل عىل زيد الواقع يف االبتـداء، ويقابلـه 
َّحيسبن(إمكانية تسلط الفعل َ ِ ْ َّ؛ لذلك كان البد من وجود مانع يمنع من )َّإن(عىل) َ

يف منعها من تسلط ما قبلها عىل ما بعـدها، ) َّإن( هذا التسلط كالالم التي فارقت
، ويقابلـه كرس اهلمزة يف اآلية عىل نية الالم كام ذهب سيبويه إىل ذلكَّمما جعل 

                                                        
 .١/٣٥١رشح ابن عقيل : ينظر) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة :  ينظر،سبق اإلشارة إليه يف عرض املسألة) ٢( َّ َُّ٢/٥١. 
 .١٩٧-١/١٩٦اإلغفال : ينظر) ٣(
 .٣/١٤٩الكتاب : ينظر) ٤(



 
 

 
٧٧ 

ُزيد رضبت: (جواز قولك َّعىل نية الضمري يف الفعل، واألهم يف هذا املوضع أنه ) ٌ
َّىل أن التأكيد ليس ًمشريا إ) َّإن(و) الالم(ذكر السبب احلقيقي يف تعليق الفعل بعد 

َ وراء التعليـق إذ لـو كـان كـذلك لعلـق الفعـل بعـد َّ األسـايسَهو السبب ِّ ) َّأن(ُ
َّلتأكيد بل إن السبب يكمن يف أناملفتوحة؛ لداللتها عىل ا ) الالم(و ) َّإن( كال من  َّ

هلام الصدارة يف الكالم، فيدخالن عىل املبتدأ كاالسـتفهام وحـرف النفـي وغـري 
 .ذلك
َِ إىل اآلن رأي الفــاريس مطابقــا ملــا جـاء بــه يف ُّدَعـُوي ً مــع الــرشح ) َّاحلجــة(ِّ

ًوالتفصيل يف ذلك، ويظهر أنه اعتمد اعتامدا كليا عىل القياس الذي يمنع اإلتيـان  ً َّ
َّحيسبن(بكرس اهلمزة مع الفعل  َ ِ ْ َّبالياء، والبد من اإلشارة إىل أن اإلشكال يكمن ) َ َّ

َّ بالتاء؛ وذلك ألنه عىل تلـك القـراءة إمـا أن يكـون الفاعـل ال) بالياء(يف الفعل  َّ َّ
ًضمريا مسترتا أو يكـون قولـه تعـاىل ً : ﴿g  h﴾ وإن كـان الفاعـل هـذا ،ْ

َّمعلقة للفعل قبلها عىل تقدير الالم، أما إذا كان الفاعـل ) َّإنام(األخري كانت مجلة ًُ َ ِّ َ
ًضمريا مسترتا كان قوله ً:  ﴿g  h﴾ يف موضع ) َّإنام( ، ومجلةلواأل فعولامل

 بخالف ما إذا كانت قراءة الفعل بالتاء، ولصعوبة عمـل الفعـل املفعول الثاين
التي ال متنع الفعل من التسلط عليهـا مـع عـدم وجـود الـالم يف ) َّإن( مع وجود

حالة جميئها بعد أفعال الظن ) َّإن(خربها حرص معظم النحويني عىل مراعاة شأن 

                                                        
 .٣/٥٠٠ُّالدر املصون : ينظر) ١(



 
 

 
٧٨ 

 خربها بالالم، وقد تفاوتوا يف التوجيه، فبعضهم أجاز عىل ضعف ْدون أن يتصل
ً ذلك شاذا، ويف مقدمة من كان جوازه موقوفا عىل َّعدأو برشط، وبعضهم اآلخر  ً

الرشط يونس واخلليل، وذلك فيام نقله سيبويه عنهام من رشط حلاق الم االبتداء 
ِّاملكسورة لترصف الفعل عن العمل فيها، وتعل) َّإن( َ ْقه بـرشط أن يكـون الفعـل ُ

َّاملعلق أحد أفعال العلم والظن َُملاذا اشرتط النحويون تقـدير : ، وقد يقول قائل
َّ؛ ليجيزوا تعليق الفعل قبلها رغم أهنا تشرتك مع الـالم يف صـدارة )َّإن(الالم مع 

 الكالم والدخول عىل املبتدأ واخلرب؟ 
ُّفيام خيص جواز تـسلط الفعـل ) الالم(و) َّإن( أخذ بعني االعتبار املفارقة بني: قيل
ُّوقد أشار إىل ذلك الفاريس  ُّالتي ال يصح تسلط الفعل عليها،) الالم( بخالف) َّإن(عىل
وذلك يقودنا إىل معرفة السبب احلقيقي وراء اضطرارهم تعليق الفعل  ،)اإلغفال(يف

ًحترزا ) َّإن(بعد الالم، وحرصهم عىل اشرتاط تقديرها مع   ُّمن تسلطهام عىل فعل الظـن،ُّ
ن من معنى التوكيد فيتعارض ذلك مع معنى ان احلرفافهل يعود ذلك إىل ما حيمالنه هذ

َحسب( َّوبابه عىل أنه ليس فعال داال عىل احلقيقة؟ الظاهر أن ذلك بعيد؛ ألنه لـو كـان ) َِ ََّّ ًً
َكذلك لعلقت تلك األفعال بعد ِّ  الداللـة عـىل معنـى ًأيضا الشـرتاكها معهـام يف) َّأن( ُ

) َّأن(عليق دون ً آخـر يكـون جـديرا الختـصاصهام بـالتًاهناك سـبب َّالتوكيد، ويبدو أن
 .ً نتوصل إليه الحقااملفتوحة قد

                                                        
 .١٤٩-٣/١٤٦الكتاب : ينظر) ١(
 .١٩٧-١/١٩٦اإلغفال : ينظر ) ٢(



 
 

 
٧٩ 

ِّوقد نقل عن املربد َ ِ َّحيـسبن(بعـد الفعـل) َّإن( كرس مهـزة جتويزه ُ َ ِ ْ عـىل قـبح ) َ
كام يبطل مع ) َّإن(ع َّبحجة أن فعل احلسبان ليس بفعل حقيقي فهو يبطل عمله م

َّوال حيسبن الذين كفروا إنام (. ُّويصح الكرس مع الياء بقبح": ، وفيه يقول)الالم( َّ َ ِ ْ َ
َّوهو جائز عىل قبحه، ألن احلسبان ليس بفعل حقيقـي فهـو . َّ بكرس إن)نميل هلم

ً، فلام أتى جتـويزه مقرونـا بقـبح الكـرس"َّيبطل عمله مع أن كام يبطل مع الالم َّ 
ْتبني ما للكرس من صعوبة لديه وبعد عن واقـع اللغـة، فهـو وإن أجـاز ذلـك ال  ٍ ٍْ ُ
َّيعتـربه الوجــه األول بالنــسبة إليـه، ويظهــر أن العلــة تكمـن يف صــعوبة جعــل 

َحسب(ُّتسد مسد مفعويل ) َّإن(مجلة َّألهنـا ال تقـدر باملـصدر، ولكـن إذا دققنـا ) َِ
َّأسـاس أهنـا عنـد  عة موقع املفعولني عىلالنظر يف املعنى نجد إمكانية جعلها واق

ًقـد عمـل يف املوضـع وإن مل يعمـل فيهـا لفظـا،  َّتقدير حلاق الالم هبا فإن الفعل ْ
ًفبدال من اللجوء إىل جواز الكرس عىل ضـعف  ًفتكون أيضا يف موضع املفعولني،

َّأو قبح مل ال خترج قراءة الكرس عىل أن اجلملة يف موضع نصب سد مسد َّ َّ َّ َ املفعولني  ِ
َّوإن مل تظهر الالم؟ بدليل أن أغلب النحويني جييزون ذلك ، ولكن العلة تكمـن  ْ

                                                        
ِّ نقـل الفـاريس أيـضا عـن املـربد جـواز الكـرس يف اإل، وقـد١/٤٩١معاين القرآن وإعرابـه ) ١( غفـال ً

َّ، ومل أجد النص يف املقتضب إال أنه ذكر يف بـاب ١/١٩٥ إذا دخلـت الـالم يف خربهـا رضورة ) َّإن(َّ
 i  j   k  l  m  n  o﴿  :  يف مثل قوله تعـال) َّإن(وجود الالم يف حالة كرس مهزة 

p q ﴾]عىل اشرتاط نية الالم يف حالـة كـرس مهـزة ، وهو بذلك يؤكد]١: املنافقون 
 .٢/٦٠٧املقتضب : حالة وقوعها بعد تلك األفعال، ينظر) َّإن(



 
 

 
٨٠ 

َّيف عدم ظهور الالم، مع أن لذلك أيضا وجهـا حيـث إنـه ورد يف كـالم العـرب  ً ً َّ
 :تقدير الالم يف الكالم، ومن ذلك قول الشاعر

ُكذاك أدبت حتى صار من خلقي ُ ْ ْ ِِّ ُ ُإين وجدت مالك الـ   ُ ِ ُشيمة األدبُ َ ِ  
َفقدرت الالم يف قوله ِّ َمالك: (ُ ً، ومن ذلك كان األوىل جواز تقديرها يف القـراءة بـدال )ِ

َّمن تضعيف ذلك الوجه  أو وصفه بالقبح، وباإلضافة إىل أنه قـد ورد إنابـة اجلملـة منـاب 
 مناب املفعولني؟) َّإن( ، فلم ال تنوب مجلةاملفعول

ِوقد سمع عن األخفش  َجوازه الكرس يف احتجاجه ألهل القدر لكونه منهم ُ َ
َّوال حيـسبن الـذين : عىل أن جيعل ذلك عىل التقديم والتـأخري، ويكـون التقـدير َّ َ ِ ْ َ
َّكفروا إنام نميل هلم ليزدادوا إثام إنام نميل هلم خري ألنفسهم ًَّ وذلك يؤكـد عـىل ،ِّ

ًعـىل رشطـه خيتلـف قلـيال، َّصعوبة الكرس بالنـسبة إليـه، وامللحـوظ أن املعنـى 
َّاإلمالء عىل أنه خري هلـم َّفاألقرب أن املعنى الذي حيمله احلسبان جيعل من تقدم 

َّأوىل عىل أساس أن ذلك كان يف اعتقادهم، ومن ثم تأيت احلقيقة التي تكمن وراء 
 َّولعل ما جاء به النَّحاس فيه داللة عـىل اإلمالء وهي الزيادة يف اإلثم واهللا أعلم،

                                                        
 وقـد ٢/٨٠٥البيت من بحر البسيط، وهو يف رشح ديوان احلامسة، وقد نسب إىل بعض الفـزاريني ) ١(

، ورشح ٣/٥٠١ ، والدر املصون٤/١٥٦َّرشح كافية ابن احلاجب للريض : ، ينظر)َاألدبا(روي فيه 
 .٩/١٣٩، وخزانة األدب ٢/٢٢٩، ومهع اهلوامع٢/٤٩ابن عقيل 

 .٣/٥٠١ُّالدر املصون : ينظر) ٢(
َّإعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٣( َّ١/٤٢١. 



 
 

 
٨١ 

َّإمكانية الكرس دون أي رشط حني عد القراءة حسنة كقولك ُحسبت عمرا أبـوه : ِّ ُ ْ ََ ً ْ َ ُ ِ
ِخارج َ فأتى باملفعول األول اسام ظاهرا والثاين مجلة اسمية تشتمل عىل ضمري ،ً ً

َّتـسد مـسد ) َّإن( عائد إىل ما قبلها، وينطبق ذلـك عـىل القـراءة إذا جعلنـا مجلـة ُّ
ِّط القييس تقدير القسم وتعليق الفعل داللة عىل أنه ال يؤيـد املفعولني، ويف اشرتا َّ ّ

، وتقدير القسم يف القـراءة يبعـدها عـن قـراءة الكرس دون وجود الالم املعلقة
َّفتح اهلمزة؛ ألنه ليس فيها ما يشري إىل إمكانية تقدير القسم، كام أن العكربي جلـ أ َّ

َّة عىل أن يكون القسم وجوابه سـد مـسد  القراءة شاذَّعدْإىل تقدير القسم بعد أن  َّ
َّ، وبام أنه من املمكن جعل مجلة القسم وجوابه تسد مسد املفعـولني مل املفعولني ُّ َّ

َّهي التي تسد مسد املفعولني عىل تقدير الم االبتداء املعلقـة؟ ) َّإن( ال تكون مجلة ُّ
 تقدير ما هو أقرب مـن جهـة َّفبام أننَا عىل كال احلالتني نحتاج إىل التقدير فاألوىل

ِّاملعنى، ويف نقل ابن عطية لـرأي الفـاريس يف تقـدير الـالم إشـارة إىل أنـه يؤيـد  َّ ِّ
ّ والسمني احللبي الوجهة نفسها يف اشرتاط تقـديم ، كام اجته أبو حيانمذهبه َّ

شـار َّعنها واقعة يف موضع املفعولني بيد أن أبا حيان أ الالم، وكون اجلملة املعلق
                                                        

 .١/٤٢١إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(
 .١/١٧٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .١/٣١٣التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .١/٥٤٥ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٣/١٢٨تفسري البحر املحيط : ينظر) ٥(
 



 
 

 
٨٢ 
َّإىل بعد ذلك مع أنه استدل عىل ورود تقدير الالم بالبيت الشعري السابق ِ ْ ُ ومل ،

ِّالدمياطي تقدير الـالم ليعلـق الفعـل بـل جعـل مجلـة يشرتط َ ُ تـسد مـسد ) َّإن( ُّ
ً، ولعل تقدير الالم أوىل حترزا مـن الوقـوع يف ضـعف عمـل ًمبارشة املفعولني

َّوهو حمذوف؛ ألننَـا كـام ) الالم(إمكانية تأثري احلرفًالفعل، ويبقى األمر متعلقا ب
ِّنعلم هو املعلق للفعل ال َّ، وبام أن احلرف يـضعف عنـد حذفـه فيـصعب )َّإن(َ

َّتأثريه فيام ظهر يتضح عدم ميل بعضهم إىل تقدير الالم، والذي يظهر أن احلاجـة 
َّوذلك ألن قراءة لتعليق الفعل تفوق ضعف عملها مقدرة؛ ) َّإن(إىل تقديرها مع 

ِّالكرس ثابتة وال يمكن إنكارها، ويؤيد ذلك كثرة جمـيء بعـض احلـروف ومنهـا  ً
 .ًالالم مقدرة يف كالم العرب واهللا أعلم

 :الرتجيح
َّحيـسبن(بعـد الفعـل) َّإن( الراجح جواز كرس مهزة َ ِ ْ باليـاء عـىل تقـدير الم ) َ

ِّاالبتداء، وهو رأي األغلب؛ وذلك ألن ختريج الفاريس  يسوغ فيه ذلك، واملعنى َّ
 .ِّيؤيده، ويتفق مع قراءة فتح اهلمزة

                                                        
 .٣/٥٠٠ُّالدر املصون : ينظر) ١(
 .٢٣٢إحتاف فضالء البرش : ينظر) ٢(
 .٢/٤٧٨املقاصد الشافية : ينظر) ٣(



 
 

 
٨٣ 

 
 :عرض املسألة

َبني(ُّ الفاريس ما للفظحَّوض ْ َّمن االستعامل يف الكالم، فقد رأى أنه يستعمل ) َ
ًيكون اسام مترصفا كاالفرتاق، واآلخـر ْأن: األول منهام: عىل رضبني ْأن يكـون : ً

ًثم استعمل اسام كام ورد يف قراءة ابن كثري وأيب عمرو وعاصم يف روايـة أيب ًظرفا 
ُبيـنَكم(بكر وابن عامر ومحزة برفـع  ْ َ(يف قولـه تعـاىل  :  ﴿ Ú  Û  َبيـن ْ   مُكَ

Ý  Þ  ß  à á ﴾ ]ــظ ]٩٤: األنعــام َّ، فقــد ذهــب إىل أن اللف
ًاملرفوع يف القراءة هو الذي كان ظرفا ثم استعمل اسام، و استدل عىل اجلواز بقوله ً

ــاىل ــصلت [﴾B  C  D  E ﴿ :تع ــك ]٥: ف ــىل ذل ــد ع ــد أك َّ، وق
َويدل عىل أن هذا املرفوع هو الذي استعمل ظرفا أنه ال خيلو من أن يكون ":ًقائال ْ ً َُّ َّْ َُ ُِّ

ْالذي هو ظرف اتسع فيه، أو يكون الذي هو مـصدر، فـال جيـوز أن َِ ُّ ٌ  يكـون هـذا ْ
ُلقد تقطع افـرتاقكم: ُصري يَّالقسم، ألن التقدير ُ ْوهـذا مـع بعـده عـن القـصد، . َّ ْ َُ ِ

َّخالف املراد، أال ترى أن املراد ْلقد تقطع وصلكم وما كنتم تتألفون عليـه: ُ ُ ُ ََ َّ َ ََ ْ" ،
كـام يعتمـد عـىل  )اإلغفـال(ِّالفـاريس بـالرأي نفـسه يف  ويف املقابل نجد التـزام

ثبـات كـون اللفـظ املرفـوع يف األسلوب نفسه يف عرض الرأي، واحلرص عىل إ

                                                        
َ لقد تقطع بينكم"ّقرأ نافع والكسائي ) ١( ْ َ َّ َ ََ  .٢٦٣َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،ً نصبا"ْ
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/١٨٩. 



 
 

 
٨٤ 

َّالقراءة من الظروف التي استعملت اسام، فرفع كام جر، وذلك بعد أن وضح مـا  ْ ّ ً
ًلذلك اللفظ من رضيب االستعامل مرجحا كونه يف القراءة بمعنى الظـرف الـذي 

ًاستعمل اسام ال مصدرا من  : َّفأما من رفع فقال": ، ويوضح ذلك قوله)بان بينًا(ً
َتقطع " َّ َ ْبينُكمَ ُ ْ َبني"َّ فهو عندي أنه جعل "َ ْ ٍ املستعمل ظرفا اسام غري ظرف كقوله"َ َ ً ًَ :

 ﴿CB  D  Eوالدليل عىل ذلك ، ﴾  ُ ْإما أن: َّأنه ال خيلو من أمرين: َّ َّ 
ْبان بينًا"ُتكون هي مصدر  َ ْفـال يـسوغ أن . َّ، وإما أن تكون التي بمعنى الظـرف"َ ُ ُ َ

ُتكون التي هي مصدر  ْ املعنى؛ أال ترى أن املـراد تقطـع اآلن وصـلكم،  يف"َبان"َ ُ ُ ْ َ ََّ َ ََّ
ُوليس يراد ُتقطع افرتاقكم: ُ ُ َّ ََ ٌفاسد يف املعنى، فإذا كان كذلكهذا . َ َّ ثبت أنه الـذي ِ َ َ َ

َّيستعمل ظرفا فاستعمل اسام ورفع كام جر ُ ً َُ َ ُِ َِ ُُ ًَ". 
 :مناقشة املسألة

َبني(َّالظاهر أن اللفظ  ْ ً التي تستعمل اسام كـام تـستعمل ظرفـا، من األلفاظ) َ ً
َبـني(ُّواألهم يف هذا املوضـع معرفـة احلكـم يف تـرصف  ْ الظرفيـة، فهـل جيـوز ) َ

خروجه عن الظرفية ووقوعه موقع املرفوع أو غريه؟ وذلك للوقوف عىل توجيـه 
، والتأكد مـن موقفـه يف كـال )اإلغفال(ِّالفاريس لقراءة الرفع، والتزامه بذلك يف 

فني، هل سار فيه عىل مذهبه أم خالفه إىل غريه؟ وسيظهر ذلـك مـن خـالل املؤل
النَّظر يف آراء النحويني يف ذلك، وعىل الرغم من ظهور االختالف الواضح بينهم 

                                                        
 .٢٤٤-١/٢٤٣اإلغفال ) ١(



 
 

 
٨٥ 

 يظـل األمـر يف نيابـة الفاعل أو غـريهيف مسألة نيابة الظرف غري املترصف عن 
َبني( ْ ُحمل نظر؛ وذلك ألن هذا الظرف قد اخت) َ ْلـف يف تـرصفه وإن مل يكـن هـذا َّ َ ِ

ًاالختالف ظاهرا، فبعض النحويني أدرجه ضمن الظروف املتوسـطة التـرصف، 
وبعضهم اآلخر اعتربه من الظروف التي ال تترصف، وبـالنظر يف آرائهـم يظهـر 

 :َّأهنم ينقسمون إىل فريقني
َبني (ُّد يتمثل يف رأي من يع:األول الفريق ْ متـرصفة من الظروف التي تـأيت ) َ

كام ال تأيت مترصفة، فيدرجها ضمن الظروف املتوسطة التـرصف، وعـىل الـرغم 
َّمن أن هذا التقسيم مل يظهر لدى املتقـدمني إال أنـه يتـضح مـن حـديثهم جـواز  َّ َّ

َبني(ترصف الظرف  ْ ُهـو أمحـر ": ، ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن العرب قوهلم)َ
ِبني العينَني ْ ْْ َ ََ" ّأنه ال يمنع تـرصفه، ويعـد الفـاريس مـن أبـرز ، ويظهر من ذلك ُّ َّ

َبـني(الذين فصلوا القول يف ذلك، فبني األصل يف اسـتعامل  ْ ، كـام اسـتدل عـىل )َ
  B  ﴿: ًترصفه بنيابته عن الفاعل يف قراءة الرفع، وبوقوعه جمرورا يف قوله تعاىل

C  D  E  ﴾ ]٥: فــصلت[، و ﴿V  W  X Y﴾ ]الكهــف :
َبـني(َّىل أن الظرف ِّ، وذلك يؤكد ع]٧٨ ْ ّمتـرصف، فريفـع وجيـر كـام ينـصب، ) َ

  وإثباتـه ذلـكحالة خترجيه لقراءة الرفع) َّاحلجة(واالتفاق احلاصل بني حديثه يف 
                                                        

وضح ذلك االختالف الدكتور حممد بن عامر بن مسعود درين يف أثر األخفش يف جهـود الكـوفيني ) ١(
 .٢٤٧-٢٤٥وتأثره هبم 

 .١/١٩٥الكتاب : ينظر) ٢(



 
 

 
٨٦ 

ٌّيؤكد عىل أن موقفه يف ذلك مبني عىل مـا ورد يف اسـتعامل ) اإلغفال(يف  َّ َبـني(ِّ ْ َ( ،
َّ يؤكد عىل ذلك، وال بد مـن ًفوروده مترصفا يف القرآن الكريم يف أكثر من موضع ِّ

َّالتنبه يف هذا املوضع إىل أن الفاريس مل جيعل  َبني(َّ ْ ْاسام مرفوعا من بان يبـني بينًـا ) َ َ ْ َُ ًَ ً
ًبل اعتربه ظرفا اتسع فيه فاستعمل اسام، وذلك بحجة أنه لو اعتـربه اسـام لكـان  ًَّ ُِّ ً

ُلقد تقطع افَرتاق: ديرهتق ْ َّ َ ََ َ ْ ًعنى الذي يراه مقصودا من القراءة، ُكم، وذلك خيالف املَ
َّ، مما يدل عىل أن نيابة َّحيث ذهب فيه إىل أن معناه الوصل ُّ َبني(َّ ْ عن الفاعل أو ) َ

ِّغريه هلا عالقة بتقديرهم للمعنى الذي حيمله اللفظ يف ذلك املوضع، وممـا يؤكـد  َّ
َذلك الوجه الثاين الذي خرجت عليه القـراءة، فقـد ِّ َّصـحابه إىل أن ذهـب فيـه أ ُ

َبني( ْ َلقـد تقطـع : يف القراءة اسم ال ظرف، ومعناه الوصل، ومعنـاه يف القـراءة) َ َّ َ ََ ْ َ
َّوصــلكم، وقــد ذهــب إىل ذلــك الزجــاج ْ ََّ ُ ُ ،وهنــا تكمــن املفارقــة يف الــرأي ،

َبني(يعترب  ّفالفاريس ْ َحالة كونه اسام بمعنى االفرتاق، ويف حالة كونه ظرفا اتسع ) َ ِ ُّ ً ً
ًه واستعمل اسام بمعنى الوصل، بخالف ما ذهب إليه أصحاب الوجه الثـاين، في َ ِ ْ ُ

ّوقد نسب ذلك أيضا إىل أيب عمـرو وابـن جنـي واملهـدوي والزهـراوي، ًَ ِ وهـو  ُ
َلقد تقطع : عندهم من األضداد يقال عىل االفرتاق والوصل، وهو يف اآلية بمعنى َّ َ ََ ْ َ

ِوصلكم، إال أن رأهيم قد قوبل ُ َّ َّ ُُ ْ َّ بالطعن من قبل ابن عطية بحجة أنه مل يسمع من َ َّ
َّالعرب البني بمعنى الوصل، وإنام استنبط ذلك مـن اآليـة، واآليـة حتتمـل غـري  َ ْ َ

                                                        
َّجة للقراء السبعة احل: ينظر) ١( َّ  .٢٤٤-٢/٢٤٢اإلغفال ، و٢/١٨٩َّ
 .٢/٢٧٣معاين القرآن وإعرابه : ظرين) ٢(



 
 

 
٨٧ 

َبني(، وسواء كان ذلك ْ عىل هذا الوجه بمعنـى الوصـل أو بمعنـى االفـرتاق ) َ
َّتظل اسام ال ظرفا، أما عن الوجه الثالث الـذي خرجـت عليـه القـر ًً َّاءة فهـو أن ُّ

َّلقد تفرق مجعكم وتشتت، وقد علق عليه الـسمني : الكالم حممول فيه عىل معنى ََّ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ََّ
َوهذا ال يصلح أن يكون تفسري": ًاحللبي قائال َ َّ، ومـا هـذا الوجـه إال " إعرابْ

ُّتتمة لألوجه التي خرجت عليها القراءة، وهو بعيد كل البعد عن نيابـة الظـرف  َّ ِ ُ
َّلفاعل فيها، وبالنظر يف آراء النحويني يتضح أن ابن مالك مـن أهـم الـذين عن ا

َبني(حرصوا عىل توضيح الترصف يف  ْ عندما أدرجه ضمن الظـروف املتوسـطة ) َ
الترصف، فتارة يترصف وأخرى ال يترصف، وقد استشهد عىل ترصفه بعدد مـن 

، وقولـه ]٩٤: األنعام[﴾ Ü  Û  Ú﴿ : الشواهد منها قراءة الرفع يف قوله
، وقول ]٢٥: العنكبوت[ ﴾ 8   9    :  ;  >  =  <  ?﴿  :تعاىل

 :عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام
ــامل ــن س ــديرونني ع ٍي ِ َ ُْ ْ َُ ِ ــرهمَِ ْ وأدي ُُ ْ َِ ُ  

 
ِجلدة بنيَو ْ َ ُ ْ ُ العني واألنف سـاملِ ِ َ ِْ ْ َ َ َِ  
َبني(حيث أضيف فيه الظرف  ْ ٍجلدة(إىل ) َ َ ْ ترصفه، كـام ، ويف ذلك دليل عىل )ِ

                                                        
، واملحـرر الـوجيز ١/٥٢٢، والتبيـان يف إعـراب القـرآن ١/٢٦٢مـشكل إعـراب القـرآن : ينظر) ١(

 .٥/٥٤ُّ، والدر املصون ٤/١٨٦، وتفسري البحر املحيط ٢/٣٢٤
 .٥/٥٦ُّالدر املصون ) ٢(
، وتاج العروس مـن )دور (٣/٤٤٧لسان العرب : ينظر، )َبني ( ويف رواية  ،البيت من بحر الطويل) ٣(

 .٥/٥٣ُّ، والدر املصون ٢/١٥٨، ورشح التسهيل )دور (١١/٣٣٨جواهر القاموس 



 
 

 
٨٨ 

 :استدل عىل جترده من الظرفية بقول الشاعر
ــا ــالف بينَه ــل املخ ــْرتك النب ْومل ي َ َُ ِ ُ ْأخا ألخ يرجى ومـأثورة اهلنـد   ُ ُ ً  

ْبينَها(حيث وقع  َّيف موضع رفع بإسناد املخالف إليه، إال أنه بني إلضـافته ) َ َّ
َبـني(ًلك موضحا ما لـ، وقد سار أبو حيان عىل هنج ابن ماإىل مبني مع إهبامه ْ َ (

ًمن الترصف، وذلك بذكره ضمن الظروف املتوسطة الترصف مستدال عىل ذلك 
ُهو بعيد ": بام ورد من آيات الذكر احلكيم، وبام ورد يف كالم العرب، ومنه قوهلم

ِبني املنكبني، نقي بني احلاجبني ِ ِ َِ َُّ ِْ َ" وكل ذلك يؤكـد عـىل صـحة جـواز التـرصف يف ،ِّ ُّ
َبني( ْ ٍّف إىل مبني، مل يض واقع اإلعرابية املختلفة ماِّبرفعه وجره ونصبه حالة وقوعه يف امل) َ

 .ففي تلك احلالة يبنى ال حمالة كام جاء يف البيت الشعري السابق
َبني(يتمثل يف رأي من ال جييز رفع : الفريق الثاين ْ َّوإن ترصف فيه، وإنام لـه ) َ ُِّ ْ

قـرأ ": َّ يف توجيه الفراء لقراءة الرفع، فقد قالحكم املوضع فقط، وقد ظهر ذلك
ُبينُكم"محزة وجماهد  ْ ُ يريد وصلكم"َ ُ ْ ُ لقد تقطـع مـا بيـنَكم"ويف قراءة عبد اهللا . َ ْ َ ََ َّ َ ََ ْ َ" 

ًوهو وجه الكالم إذا جعل الفعل لبني ترك نـصبا؛ كـام قـالوا ََ ْأتـاين دونـك مـن : ْ ْ ُِ َ َ
ًالرجال فرتك نصبا وهو يف موضع رفع َِ  .َّ؛ ألنه صفةِّ

                                                        
، والتـذييل والتكميـل ٢/١٥٩رشح التـسهيل : ، ومل أقف عىل قائلـه، ينظـرطويلالبيت من بحر ال) ١(

 .٥/٥٣، والدر املصون ٨/٥٣
 .١٥٩-٢/١٥٨رشح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٥٣-٨/٥٠، والتذييل و التكميل ٣/١٤٤٣ف الرضب ارتشا: ينظر) ٣(



 
 

 
٨٩ 

، فيتضح مـن "...هذا دون من الرجال رفعوه يف موضع الرفع: وإذا قالوا
ِّخالل النص أنه يفضل ترك احلركة عىل الظرف مفتوحة كام هي إذا ترصف ذلك  َّ

ًوهو أيضا ال ينكر وقوعه موقع املرفوع أو املنصوب أو  َّالظرف؛ ليدل عىل أصله،
 :بيت امرئ القيسِّاملجرور، ويؤكد ذلك خترجيه ل

ــه ــصل بينَ ــاجلزع املف ــأدبرن ك ُف ْ َ َّ َ ِْ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِبجيد معـم  يف العـشرية خمـول   َ َِ َ َْ ُ ِ ٍِّ ُ ِ  
َّ يف موضع رفع ألنه اسم ما مل يسم فاعله، وأقر عىل نصبه "بينَه"َّإن ":فقد قال ِ ُ َّ

ْ املفصل بينُه"ْوال وجه لرفعه بأن يقال . َّليدل عىل أصله َ َِّ َ َبني"َّنون؛ ألن  بضم ال"ُ ْ َ" 
َّليست مفعوال يف حال تسمية الفاعل، إنام هي مثـال حمـل، ولكنـه سـائغ إضـامر  ً

، فتبني من "كاجلزع املفصل ما بينَه: ، فتكون اسم مامل يسم فاعله، ويقدر"َما"
َّخالل النص أن السبب يف املحافظة عىل احلركة هو الداللة عـىل أصـل الظـرف، 

َّنه يفضل قراءة النصب عىل قـراءة الرفـع بـدليل أنـه فـضل ويف ذلك دليل عىل أ َّ َّ
ُ لقد تقطع ما بينَكم"عليها قراءة عبد اهللا التي قدرت فيها ما  ْ َ ََ َّ َ ََ ْ َ". 

مـن ) َْنيَبـ(ون الظـرف دَّومن خالل ما سبق اتضح أن مجيـع النحـويني يعـ
ُبينُكم(َّالظروف التي تترصف، وأن  ْ لفعل الذي أسند يف القراءة يف موضع رفع با) َ

                                                        
 .٣٤٦-١/٣٤٥معاين القرآن ) ١(
رشح القصائد الـسبع الطـوال : ، ينظر٣٧البيت من بحر الطويل، وهو يف رشح ديوان امرئ القيس ) ٢(

 .٨/٥٤، والتذييل والتكميل ٩٤
 .ه، ومل أجده يف معاين القرآنَّ، نقل أبو حيان هذا النص عن الفراء يف كتاب٨/٥٤التذييل والتكميل ) ٣(



 
 

 
٩٠ 

َّوالظاهر أن مجـيعهم َّإليه، واالختالف بينهم إنام كان يف ظهور حركة الرفع عليه، 
ّعىل الظـرف ليـدل عـىل  َّال يمنعون ذلك باستثناء الفراء الذي فضل بقاء احلركة

ًأصله، والـذي يظهـر أن وروده يف القـرآن، ويف كـالم العـرب متـرصفا بظهـور  َّ
َؤكد أن أصله ظاهر وإن مل تبق حركته، وذلـك يـساعد ي احلركات اإلعرابية عليه ْ َّ ِّ

عىل التفريق بينه وبني الظرف غري املترصف، وإذا نظرنا إىل املعنـى الـذي حتملـه 
ًاآلية وجدناه يثبت ويؤكد أنه يف ذلك املوضع ظرف ترصف فيه فاستعمل اسـام َ ِ ْ ُ ُ ََّ ِّ ُ ِّ ،

َّحتى إن األخفش أيد كون قراءة النصب دالة عىل َ معنى الرفع، وإنام نصب لكثرة َّ ِ ُ َّ
ًاستعامله ظرفا منصوبا ً وذلك يرد عىل كل من يرى أن الظـرف ،َّ ِّ ُبيـنَكم(ُّ ْ غـري ) َ

 . واهللا أعلممترصف رغم وقوعه موقع الفاعل يف اآلية
 :الرتجيح

ِّالذي يظهـر يل أن الـراجح رأي سـيبويه والفـاريس ومـن تـبعهم يف جـواز  َّ
ُبينَكم(فالترصف يف الظر ْ  وظهـور احلركـة اإلعرابيـة عـىل بنيابته عن الفاعل،) َ

 :آخره، وذلك لسببني
 .ًد مترصفا يف القرآن الكريم، ويف كالم العربور قدَّأن الظرف  -

                                                        
 .٤/١٨٦، وتفسري البحر املحيط ١/٢٦٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
ذهب الدكتور حممد بن عامر بن مسعود درين يف حديثه عن نيابة الظرف غري املترصف عـن الفاعـل ) ٢(

ْبينُكم(َّإىل أن  َ ْ  .٢٤تأثره هبم أثر األخفش يف جهود الكوفيني و: يف اآلية غري مترصف ينظر) َ
 



 
 

 
٩١ 

الظـرف إىل  أسند فيه] ٩٤: األنعام [ ﴾Ü  Û  Ú﴿  :َّأن قوله تعاىل -
ِّالرفع خري مـا يؤكـد  ةِّالفعل فوقع موقع الفاعل، وذلك يؤكد عىل ترصفه، وقراء

 .عىل صحة ظهور احلركة اإلعرابية عليه
 



 
 

 
٩٢ 

 
 :عرض املسألة

ُّسار الفاريس عىل مذهب أصحابه البرصيني يف منع إعـامل اسـم الفاعـل إذا 
ّتوجيهه لقراءة عاصم ومحزة والكسائي بدون ألف يف  وقد ظهر ذلكًكان ماضيا، 

َجعل(يف  َ َ(تـضح ميلـه ا، ف]٩٦: األنعام[ ﴾ 9  :  ;﴿  : قوله تعاىل
َوجعل": ومن قرأ": إىل ذلك الرأي من خالل قوله َ َ فألن اسـم الفاعـل الـذي "َ َّ

َّقبله بمعنى امليض؛ فلام كان  ِّ ُ َفعل(بمنزلة ) ِفاعل(َُ َيف املعنـى عطـف عليـه فعـل ) َ َ َ
َّملوافقته إياه يف املعنى، ويدلك عىل أنه بمن َفعل(زلة ُُّ َ َّأنه نزل منزلتـه فـيام عطـف ) َ

ُعليه، وهو قوله َّ أال تـرى أنـه ملـا ]٩٦: األنعام[  ﴾>  =  <﴿  :ُ
َكان املعنى فعل، محل املعطوف عىل ذلك، فنصب  َ ََ َ َ َالشمس والقمر"َ َ عـىل فعـل "َ َ َ

َكام كان فاعل كفعل َ ُويقوي ذلك قوهلم. ِ ِهذا معطي زيد درمها أمس: ُ ً ُفالـدرهم. ٍُ َ 
َّحممول عىل أعطى، ألن اسم الفاعل إذا كان ملا مىض مل يعمل عمل الفعـل؛ فـإنام  ِ َّ ٌ

َجعل معط بمنزلـة أعطـى فكـذلك جعـل َ َِ ِ ٍ ُِ ُِ ] ٩٦: األنعـام[ ﴾  8  7﴿ : ِ
َّبمنزلة فلق، ألن اسم الفاعل ملا مىض؛  َّعطف عليه فعل، ملـا كـان بمنزلتـهفََ َ َ" ،

                                                        
َجعل(ّقرأ عاصم ومحزة والكسائي ) ١( َ َّالسبعة  :  ينظر،)ِجاعل(وابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر ) َ

 .٢٦٣يف القراءات 
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/١٩١. 



 
 

 
٩٣ 

ّيس يف بعض املواضع من كتابه ينتقل من خترجيه َّويظهر من النص السابق أن الفار
حيـث  باألدلة، ًللقراءة عىل الوجه الذي يراه مناسبا فيستطرد يف حديثه ويعضده

نراه ينتقل يف نصه إىل ما يتعلق بإعامل اسم الفاعـل يف حالـة املـيض، فقـد نحـى 
 منحى أصحابه يف منع اإلعـامل، ويتوافـق رأيـه يف اإلعـامل مـع مـا جـاء بـه يف

فذكر فيه وجهة نظـره يف إعـامل اسـم الفاعـل يف األزمنـة  ،)اإليضاح العضدي(
فالذي يعمل عمل الفعـل مـا كـان للحـال أو املـستقبل دون مـا ": ًالثالثة قائال

َّ، فاتضح من كالمـه أن اإلشـكال يكمـن يف إعـامل املـايض مـن اسـم "مىض
َّيج، أما عن السبب يف ِّالفاعل، وهو بذلك يؤكد مذهبه الذي سبق ذكره يف التخر

ًعدم  إعامل املايض منه ومدى كون ذلك موافقـا لألصـل فسيتـضح مـن خـالل 
 .املناقشة

 :مناقشة املسألة
ًيبدو أن حالة امليض التي يتعرض هلا اسم الفاعل تـشكل مانعـا أمـام إعاملـه  َّ
َّعمل الفعل لذلك البد من معرفة السبب وراء منع اإلعامل، والظاهر أن مـسألة َّ 

َّإلغاء إعامله ماضيا تتعلق بعمله يف املفعول ال يف الفاعل؛ وذلك ألنه ال حيتـاج يف  ً
الرفع إىل رشط الزمـان بخـالف النـصب، وتكمـن علـة إلغـاء العمـل يف زوال 
َمشاهبته للفعل؛ فبام أنه يعمل عمل الفعـل للمـشاهبة يف اللفـظ واملعنـى روعـي  ُِ ْ َّ

                                                        
 .١٧١اإليضاح العضدي ) ١(



 
 

 
٩٤ 

، ومـن هنـا رأى معظـم البـرصيني منـع يضزوال املشاهبة يف اللفظ يف حالة امل
َّإعامله إذا كان ملا مىض إال إذا حتققت فيه بعض الرشوط التـي يروهنـا تغنـي عـن  َِ

 :زوال تلك املشاهبة بينه وبني الفعل، وهي كالتايل
ًأن يكون اسم الفاعل منونا، وقد أشار إىل ذلك سيبويه - ْ. 
ـتقبال، - ـبق عـدم زوال ْأن يكون اسم الفاعل للحـال أو االس ـيام س  وقـد ذكرنـا ف

 .ًمشاهبته للفعل إذا كان للحال أو االستقبال بخالف كونه ماضيا
ْأل(ْأن يقرتن اسم الفاعل املايض بـ - ، وقد أشار إليه ابن مالك عىل الرغم )َ

ًمن أن ذلك أثار إشكاال بني النحويني سيذكر الحقا ًَّ. 
 .ْأن يضاف إضافة معنوية -

ِاإلعامل يف حالة املـيض رأي البـرصيني وإن عـرف أو اشـتهر   منعَّوالواضح أن ُ ْ ِ ُ ْ
ّعند غريهم، حيث إن جواز إعاملـه ماضـيا ودون أي رشط عـرف عـن الكـسائي،  ّ ً َّ
ًفاستوى لديه إعامل اسم الفاعل يف مجيع حاالته، وقد عد مذهبه يف ذلك ضعيفا َّ ُ، 

                                                        
 .٣/٤٨٥رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
 .١/١٦٤الكتاب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٠٠رشح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٢/٤٠٤املرجع السابق : ينظر) ٤(
 .٤٨٧-٣/٤٨٥، ورشح كافية ابن احلاجب ٢/٢٠٠الكافية يف النحو : ينظر) ٥(
 .٢/٤٠٢رشح التسهيل : ينظر) ٦(



 
 

 
٩٥ 

َمليل إىل إلغـاء عملـه مـا دام الـشبه ًوبالنظر إىل السبب يف منع إعامله ماضيا تقرر ا َّ
ًعامال عىل تغيري احلكم يف أكثر من موضع، ولعل هذا األمـر جعـل مـن طريقـة 

ًإعامل اسم الفاعل ماضـيا  ًقائمة عىل إبداء رأيه يف) َّاحلجة( ّالفاريس يف خترجيه يف
َّدون أن يضطر إىل ذكر العلة يف ذلك، مما يشري إىل أن إلغاء عمله يف حا لـة املـيض َّْ

ًيشكل أصال متعارفا عليه لدى النحويني، وال يوجد أدنى احتامل إلمكانية جواز  ً ِّ
ًالذي ال خيتلـف كثـريا ) اإليضاح العضدي(اإلعامل، كام ينطبق ذلك عىل رأيه يف

ْوإن اعتمد فيه عىل اإلجياز والبيان، فقد عمل عىل عرض األصـل يف ) َّاحلجة(عن
َّكر العلة يف عدم إعامله ماضيا عـىل الـرغم مـن أنـه إعامل اسم الفاعل دون أن يذ ً

، ولعل ذلك يعود إىل طبيعة تطرق إىل السبب يف إعامله عمل الفعل بصفة عامة
َّاملؤلف الذي يناقش فيه املوضوعات النحوية املختلفة، حيث يقوم فيه عىل إبـداء 

ْمن قبل كون ويف اشرتاط سيبويه  رأيه يف كل مسألة مع إعطاء رشح مبسط عنها، َ
َّاسم الفاعل نكرة منونا ليعمل ماضيا فيام يليه داللة عىل أنـه مـن أوائـل املـانعني  ً ًً
ًعمله ماضيا دون رشط، وفيام خيص كونه نكرة فهـو الغالـب واألكثـر ورودا يف  ُّ ً

َّ ويبدو أن علة هذا االشرتاط تعود ملراعاة م العرب، ويف آيات الذكر احلكيم،كال
ُنه لو مل ينكر يبعد عن شبهه بالفعـل يف اللفـظ، وبااللتفـات إىلشبهه بالفعل؛ أل ْ َ َّ َّ 

ُالرشط الذي يتعلق  أقل أمهيـة مـن سـابقه بـدليل ورود اسـم َّظهر أنه بالتنوين يَّ
ًالفاعل عامال عمل فعله عىل الرغم من جترده من التنوين وإقـرار سـيبويه بعـدم 

                                                        
 .١/١٧١اإليضاح العضدي : ينظر) ١(



 
 

 
٩٦ 

ُهـذا بـاب صـار الفاعـل فيـه ":قولهتغيري املعنى عىل حذف التنوين، ويتضح ذلك من  ٌ
َالذي فعل(بمنزلة  َ ًهذا الضارب زيـدا، فـصار :يف املعنى، وما يعمل فيه، وذلك قولك) َ ُ
َّهذا الذي رضب زيدا، وعمـل عملـه؛ ألن األلـف والـال: يف معنى َ ِ َ ًَ َ َمنعتـا اإلضـافة  مَ

ِوصارتا بمنزلة التنوين، وكذلك الضارب الرجل، وهو وجـه الكـالم ُ َُ" وبنـاء عـىل ،ً
ِّذينك الرشطني يتضح أنه ال يؤيد عمل  ِجاعـل( الفاعـل اسمَّ فـيام يليـه لعـدم حتقـق ) َ
َجعل( ًالرشوط بل جيعله حمموال عىل الفعل َ َّمما يقوي مـن قـراءة مـن قـرأ بالفعـل ال ) َ

 .باسمه؛ ليتناسب مع معنى ما عطف عليه
ْأل(فاعـل بــهذا وبالنظر فيام اشرتطه ابن مالك من اقرتان اسم ال يالحـظ ) َ

ْأل( َّوجود نوع من التناسب يف الرشوط املوضوعة من قبلهم، فنجد أن وجـود َ (
َّيغني عن رشط كونه منونا، وقد نبـه سـيبويه عـىل كـون األلـف والـالم بمنزلـة  ً

َّالتنوين علام بأن اقرتانه بـ ْأل(ً َّال يتعارض مع رشط كونه نكرة ملا قصد هبا ) َ معنى  ً
ْأل(لذا اشرتط ابن مالك اقرتانـه بــالذي فعل؛  بمعنـى الفعـل  ليـصبح معهـا) َ

ُّيتأول بالفعل، فيغني تأوله بالفعـل  ْاملضارع بسبب وقوعه يف موضع جيب فيه أن ُ َّ ُِ ْ َ
ِ، وبام أن العلة يف منع إعامله ماضـيا تكمـن يف بعـد شـبهه عن الشبه اللفظي به ْ ُ ً َّ

َّبالفعل وجب األخذ بكل ما يمكن أن يسد َّ مسد هذه العلة من وجـوب اتـصاله ْ
ْأل(بـ عن  َّأو تنكريه أو جعله بمعنى احلال للخروج من هذا وذاك، وإال البحث) َ

                                                        
 .١٨٢-١/١٨١الكتاب ) ١(
 .٤٠٣-٢/٤٠٠رشح التسهيل : ينظر) ٢(



 
 

 
٩٧ 

َّخمرج آخر يسد مسد بعد الشبه، ِ ْ ُ َّ َّوال بد من اإلشارة يف هذا املوضـع إىل تـضعيف  ُّ
ّابن مالك القول بجواز إعامل اسـم الفاعـل ماضـيا ودون أي رشط، ويبـدو أ َّن ً

ًذلك التضعيف يف حمله؛ نظرا للضعف الذي يعرتي اسم الفاعـل نتيجـة فقدانـه 
أحد أنواع شبهه بفعله، وبالنظر إىل اخلالف الذي نتج عـن إعـامل اسـم الفاعـل 

ْأل(حالة اتصاله بـ نجـد فـيام  أيعمل يف حالة امليض فقط أم يف احلال واالستقبال) َ
 بعيد بعض العمل عىل املايض منه فقطُّذهب إليه الرماين ومن معه من اقتصار 

ُاليشء وإن كانت حجتهم يف ذلك قائمة عىل إطالق سـيبويه عـىل اسـم الفاعـل  ََّ ْ
ْأل(املقرتن بـ َالذي فعل) (َ َّ، والسبب يف ذلك أن ما كان للحال واالستقبال منـه )َ

ـــ ــه إىل االتــصال ب ْأل(يعمــل دون حاجت ــيام  ،)َ ــوايل االخــتالف ف وامللحــوظ ت
ْأل(هصحبت َّحيث ذهب األخفش إىل أن النصب فيه عىل التـشبيه بـاملفعول بـه، ) َ

َوقد فصل بعضهم القول يف ذلك فجعلوا النصب عىل التشبيه باملفعول إن قـصد  ِ ُ ْ
ْأل(بـ ، والـذي فالنـصب باسـم الفاعـل) الذي(ْالعهد، وإن قصد هبا معنى ) َ

َعمـل ) أل(َّفعول؛ ألن اقرتانه بـَّيظهر أن النصب باسم الفاعل ال عىل التشبيه بامل ِ َ
وبااللتفات  ْعىل تقريبه من شبه الفعل، فكان من األوىل أن يقوم مقامه يف العمل،

إىل رشط ابن احلاجب الذي أوجب اإلضافة املعنوية جلواز إعامل اسم الفاعل يف 
َّحالة امليض يالحظ التدرج يف قوة تلك الرشوط؛ ألنه سيضاف بطبيعة احلـال إىل 

                                                        
 .٢/٤٠٣لتسهيل رشح ا: ينظر) ١(
  .٢/٤٠٤املرجع السابق : ينظر) ٢(



 
 

 
٩٨ 

: ْا هو مفعول يف املعنى وإن مل يتواجد ذلك املفعول سقط ذلك الوجـوب نحـوم
ٌهذا ضارب أمس" ِ َ َ َّ، وامللحوظ أن التنوين قد حـل ّ وهذا ما أشار إليه الريض"َ َّ

ًحمل اإلضافة، وهذا يعيدنا إىل كون الرشوط مكملة لبعضها، فإذا غـاب أحـدها 
ّ من الوقوف عىل تعليل الـريض عـن َّناب اآلخر منابه، وفيام خيص اإلضافة البد

َّوجوب اإلضافة، حيث يرى أن ذلـك عائـد إىل عـدم موازنتـه للفعـل يف حالـة 
ِّونظرا لتجـويز الكـسائي  لذلك يمنع إعامله، امليض، فيشبهه يف اللفظ دون املعنى ً

ًعمل اسم الفاعل مطلقا أثري نوع من اخلالف يف صحة ذلك، وقد عرض الريض 
ّلسريايف والفاريس واألندليس يف ذلك، حيـث إن الـسريايف يـرى يف ٍّآراء كل من ا َّّ ّ ّ

ًزيد معطي عمـرو أمـس درمهـا":نحو ِوجاعـل الليـل ":  وقـراءة قولـه تعـاىل"ٌ ُ ِ
املفعول الثاين عىل الرضورة عنـدما تعـذرت  َّ أن اسم الفاعل قد نصب"َسكنًا

جييز إعـامل اسـم الفاعـل َّاإلضافة إليه ملا أضيف إىل املفعول األول، وهو بذلك 
املايض عمل فعله رغم عدم توافر الرشوط الالزمة عـىل الـرضورة، ويبـدو مـن 
خالل ما سبق عدم وجـود مـا يـدعو إىل رضورة نـصب االسـم باسـم الفاعـل 

  َّ أن مــا يف اســم الفاعــل مــن معنــى الفعــل ال يكفــي لتلــك ًخاصــةالظــاهر، و
 التـي تبـيح مـا ال جيـوز يف الرضورة يف موضع ختلو فيه مثـل تلـك الـرضورات

ّاألصل، وقد ضعف الريض مذهب السريايف بحجة عدم وجود تلك الرضورة يف  ُّ َّ
                                                        

 .٤٨٧-٣/٤٨٦رشح كافية ابن احلاجب : ينظر ) ١(
 .٢٦٣َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،وهي قراءة ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر) ٢(



 
 

 
٩٩ 

ًهذا ضارب زيد أمس وعمرا: (مثل ْ َْ َ ََ ْ ُِ َ ٍ ِ َ يف  بسبب لـزوم محـل التـابع عـىل متبوعـه) َ
اإلعراب، وهذا يعيـدنا إىل نقطـة املواضـع التـي ختلـو مـن وجـود الـرضورات 

ُّألسباب أخرى تعد  . أوىل من االرتكان إىل الرضوراتَُ
َّوقد ذكر الريض رأي الفاريس الذي يـذهب فيـه إىل أن النـصب يف األمثلـة  ِّ ُّ
َّالسابقة بفعل مدلول عليه باسم الفاعل، والـذي يظهـر أن ذلـك أقـرب ختـريج 
َّيمكن أن خترج عليه القراءة، وأقرب تقدير لنـصب االسـم يف اجلملـة الـسابقة؛  ْ

ّ الوقوع يف إعامله ماضيا وإن رد األندليس ذلـك بحجـة عـدم اسـتقامة ًحترزا من َّ ًْ
ــل ــدير يف مث ــائام":التق ــس ق ــد أم ًهــذا ظــان زي ٍ ــزوم حــذف أحــد "ُّ ــسبب ل  ب

ُّظان(مفعويل ْ، ومن املمكن أن ال يرده هلذا السبب فيستثني من التقـدير الـسابق )َ
َّظن(باب ظل مسألة عدم إعامله ، وعىل الرغم من كل تلك االختالفات السابقة ت)َ

ًماضيا من األمور التي اتفق أغلب النحويني عىل منعها، واملالحظ اكتفاء معظـم 
الذين عملوا عىل ختريج القراءة بعرض آراء من سبقهم فيها دون ذكـر رأهيـم يف 

ّاإلعامل ومنهم السمني احللبي َّ ولكن يبدو أنه ومن تبعه يميلـون إىل مـذهب ،َّ
ّالة امليض، ويتضح ذلك أيضا من خالل إشـارة الـدمياطي إىل عدم اإلعامل يف ح ّ

ْالليل( نصب َجعل(بفعل مقدر بـ) َّ َ َ(. 

                                                        
 .٣/٤٨٧رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
 .٦١-٥/٦٠َّالدر املصون : ينظر) ٢(
 .٢٧٠ف فضالء البرش إحتا: ينظر) ٣(



 
 

 
١٠٠ 

 :الرتجيح
َّالراجح مما سبق إلغاء عمل اسم الفاعل يف حالـة املـيض إال إذا حتققـت فيـه  َّ
ًالرشوط التي سبق ذكرها؛ نظرا للضعف الـذي يعرتيـه يف حالـة املـيض بـسبب 

 .ن شبهه بالفعلًفقدانه شيئا م
 



 
 

 
١٠١ 

 
 :عرض املسألة

ْألفنا حرص الفاريس يف كثري من املواضـع عـىل االحتجـاج للقـراءات وإن  ّ
ًخالف بعضها القياس؛ نظرا لطبيعة كتابـه الـذي حـرص فيـه عـىل االحتجـاج 

َّأمكن إال أننَا نجده يبتعد عن َللقراءات املختلفة ما ً ذلك متامـا عنـدما يواجـه مـا َّ
 خيالف مذهبه من القراءات، ويربز ذلك من خالل موقفه من قراءة ابـن عـامر

     ¨  §  ¦  ¥  £¤ ¢ ﴿:قوله تعاىل
َزين( الزاي يفضم، ب]١٣٧: األنعام[﴾ © َّ َقتل(، والالم يف)َ ْ ، ونصب )َ
ْأوالدهم(الدال يف ِ ِ َ ْ ْرشكاؤهم( يف ر، وباجل)َ ُ ُ َ َ ا نتج عن تلك القـراءة مـن َِ؛ وذلك مل)ُ

َّإسناد الفعل املبني ملا مل يسم فاعله إىل املصدر َ ِقتل(ُ ْ وإعامل املصدر عمل الفعل  ،)َ
ِالرشكاء(فأضيف إىل فاعله  َ َ ْقتل رشكائهم أوالدهم: (، واملعنى عىل ذلك)ُّ ُْ َ َْ َُ ِ ِ َ َ ُ ْ ، وال )َ

ُخيفى علينا ما يَرتتب عىل ذلك من الفصل بني املضاف و ََّ املضاف إليه باملفعول به َ
ْأوالدهم( ُ َ َْ ًومن خالل خترجيه بدا موقفه من القراءة يأخذ منحـى خيتلـف متامـا  ،)َ

ِوهذا قبيح قليل يف االستعامل ولو عدل عنها إىل غريها ": عن املعهود، وفيه يقول ُ ٌ ٌ
ِكان أوىل، أال ترى أنه مل يفصل بني املضاف واملـضاف إليـه بـالظرف يف ِ ِْ َّ َْ َّ َ ْ  الكـالم َ

ُوحال السعة، مع اتساعهم يف الظروف حتى أوقعوها مواقع ال يقع فيهـا غريهـا  َ َِ ِ ِ ِّ

                                                        
 .٢٧٠َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،وهي قراءة ابن عامر وحده) ١(



 
 

 
١٠٢ 

ه كان ال جيوز ذلك يف املفعول ب...]٢٢: املائدة[ ﴾ ±  °  ¯  ® ﴿ : نحو
ِالذي مل يتسع فيه بالفصل ْ َُ َّووجه ذلك عىل ضعفه وقلة االستعامل أنه قد . ُ به أجدرَّ ِ

ُجاء يف الشعر الفصل  ُعىل حد ما قرأه، قال الطرماحِ َّ ِ ِّ ِّ: 
ــرع ــع مل ي ــوزي املرات ــن بح ْيطف ُ ِّ َ َُ ِ ِ َّبواديه مـن قـرع القـيس   ْ ِ ِ ِِ ْ َ   ِن الكنـائْ
َزج القلوص أيب مزاده :َّوزعموا أن أبا احلسن أنشد ََ َ َ َُّ َ"،  فيتضح من خـالل

   وصـفه بـالقبح، حتـىّالنص السابق عدم ارتضاء الفاريس مثـل ذلـك الفـصل 
ًعىل الرغم من ذلك حاول أن جيد خمرجا لتلك القراءة متخذا من ورود الفصل و ِْ َّ ً

ًيف البيتني السابقني مسوغا لذلك، واألهم يف هذا املوضع هو موقفه من الفـصل  ِّ َ
ِّبني املضاف واملضاف إليه بمفعول املضاف، فالظاهر أنه ال حيب َ ُ ِّذه بأي شكل مـن َّ

، )اإلغفـال(قفه من ذلك يتطابق مع ما جاء به يف  يف النثر، وموًخاصةاألشكال و
َّوذلك يف حديثه عن اتصال الفاعل بالفعل، فعىل الرغم من شدة اتصاهلام إال أنـه  َّ
َّيرى اتصال املضاف باملضاف إليه أشـد مـن اتـصال الفعـل بالفاعـل ممـا جيعـل 

ًمن الفصل بـني الفعـل والفاعـل، وقـد علـل لـذلك قـائال الفصل بينهام أقبح َّ :
َّوذلك أن اتصال الفاعل بالفعل ليس بأشد من اتصال املضاف إليـه باملـضاف، " َّ

َّبل اتصال املضاف إليـه باملـضاف أشـد منـه؛ أال تـرى أن الفـصل بيـنهام أقـبح  ُّ ُِّ  
ًمن الفصل بينهام، وأهنام بمنزلة اسم واحد مظهرا كان املضاف إليـه أو مـضمرا،  ً َّ

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢١٥-٢/٢١٤. 



 
 

 
١٠٣ 

  خـالل مـا سـبق درجـة االتـصال الـذي ، فيتضح مـن "وليس الفعل كذلك
ــام  ــنهام مه ــف الفــاريس مــن الفــصل بي ــه، وموق ــضاف إلي ــضاف بامل   ّجيمــع امل
َّكان نوع الفاصل، وهو بذلك يؤكد عىل موقفه السابق حالة خترجيـه لقـراءة ابـن 

 .عامر
 :مناقشة املسألة

حظيت مسألة الفصل بني املضاف واملضاف إليه باالهتامم من قبل النحويني؛ 
َّنظرا للبعد عن القياس الذي يظهر يف الفصل بني هذين االسمني، وامللحـوظ أن  ً
نوع الفاصل ذو أمهية يف بيان درجة اخلروج عن األصـل الـذي يـسببه الفـصل، 
ًفمثال لو كان الفاصل بينهام الظرف أو اجلار واملجرور نجده سائغا وإن كان فيـه  ً

وسع فيهام، وعىل الرغم من ذلك خروج عن األصل؛ ملا عرف عنهام من جواز الت
َّاختلف النحويون يف جواز الفصل هبام إال أن األغلب جييز ذلك َّ َّ؛ ملا متيزا به من

 .جواز التوسع
َّأما الفصل بينهام بغري الظرف أو اجلار و املجرور فهو موضع اإلشكال، وقد 

 فيهـا بـني كثر اخلالف فيه، وكان لقراءة ابن عامر أثرهـا يف بيـان ذلـك للفـصل
ْقتل(املصدر  ِرشكائهم(واملضاف إليه ) َ َ َ ْأوالدهـم(بمفعول املصدر  )ُ ُ َ َْ ، فقوبلـت )َ

                                                        
 .١/١٥٢اإلغفال ) ١(
 .٢/٣٤٩اإلنصاف : ينظر) ٢(



 
 

 
١٠٤ 

، ولعل َّمن اهلجوم عليها، وعىل قارئها لدرجة أن البعض أخذ يطعن فيها بنوع
ذلك يتضح من خالل االنقسام الواضح بني النحويني، فمنهم مـن أجـاز ذلـك 

ًة، ومنهم من ال جييز معتمدا عىل القياس، ويتـضح ًمعضدا جتويزه بعدد من األدل
 :ذلك من خالل اآليت
 يتمثل فيام ذهب إليـه مجهـور البـرصيني ومـن تـبعهم الـذين :الفريق األول

ًيمنعون الفصل بني املضاف واملضاف إليه بغري الظرف واجلـار واملجـرور سـواء 
املضاف واملضاف إليه َّكان الفصل يف الشعر أم يف الكالم املنثور؛ وذلك بحجة أن 

َبمنزلة اليشء الواحد، فكام ال يفصل بني الـيشء الواحـد ال يفـصل بيـنهام، ويف  ُْ
ِيا سارق الليلـة : مقدمة املانعني سيبويه، ويظهر ذلك من خالل حديثه عن قوهلم َّ َ

ِأهل الدار، فقد قال فيه ٍيـا سـارق الليلـة أهـل الـدار، إال يف شـعر : ُوال جيوز": َ َّ ِ ِ َ َ
ِّ، فيتضح من خالل النص أنه ال يؤيـد "ْية أن يفصلوا بني اجلار واملجروركراه ََّّ

َّمما يؤكد عىل أنه ال جييز  َّالفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف إال يف الشعر، َّ َّ
الفصل بينهام بغري الظرف أو اجلار و املجرور، وقد استشهد بام جاء يف الشعر من 

َّ، ويتبعه يف ذلك النَّحاس الذي رفض  اجلار واملجرورالفصل بينهام بالظرف أو
ًالفصل بني املضاف واملضاف إليه سواء كان الفصل يف الشعر أم يف النَّثـر معتـربا  ِّ

                                                        
 .٢/٢٩١، ورشح كافية ابن احلاجب ٢/٤٠١، والكشاف ٢/٩٨إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .١٧٧-١/١٧٦الكتاب ) ٢(
 .١٨٠-١/١٧٨املصدر السابق : ينظر) ٣(



 
 

 
١٠٥ 

َّالفصل بينهام بغري الظرف حلنًا، مما يدل عـىل وجـود نـوع مـن الـرفض للقـراءة  ُّ ُ َّ
ْجوم عليهـا وإن بـدا عنـد َّوالتشكيك يف صحتها، ومن هنا كانت بداية ظهور اهل

َّ فأما ما حكاه أبو عبيـد عـن ابـن ": َّالنَّحاس بصورة مغايرة عام سيأيت، ويف قوله
َّعامر وأهل الشام فال جيوز يف كالم وال شعر وإنام أجاز النحويـون التفريـق بـني  َّ
َّاملضاف واملضاف إليه يف الـشعر بـالظرف ألنـه ال يفـصل، فأمـا باألسـامء غـري ِ ْ ََّ َّ ِّ 

َّ، ويف ذلك دليل عىل أن جتويزهم الفـصل بيـنهام بـالظرف يف "الظروف فلحن َّ
ُّالشعر مبني عىل اقتناعهم بأنه ليس مما يفصل بني املتصلني؛ ملا له من التوسع، ويف  ٌَّّ َِّ َّ ِّ

َّحديث الفراء الذي فضل فيه جر  ْأوالدهم(ََّّ ِ ِ ْ َالرشكاء(ْعىل نصبه عىل أن يكون ) َ َ ُّ (
َاألوالد(ًو صفة من ًبدال أ ْ نلتمس من ذلك عدم ميله إىل الفـصل بـني املـضاف ) َ

ِّواملضاف إليه باملفعول، ونالحـظ أنـه مل يـضعف القـراءة أو يـسعى إىل وصـفها  َّ
َفإن تكن مثبتة عـن القـراء األولـني فينبغـي أن يقـرأ": َّباللحن أو غريه بل اكتفى بقول َ َّْ ْ ً ُْ ْ ُ َ 

َزين( َّ َوتكون الرشكا) َ َ َّء هم األوالد ألهنم منهم يف النسب واملـرياثُّ ُ"،  فيتـضح مـن
َّفإن تكن مثبتة عن القراء األولني": قوله ً ْْ ُ  وجود نوع من عـدم االقتنـاع بـصحة ورود "َ

ِّتلك القراءة؛ نظرا ملا يرتتب عليها من الفصل الذي استنكره أغلب النحـويني، ويؤكـد  ً
وليس ": ري الذي ورد فيه الفصل حيث يقولعىل ذلك عدم اعرتافه بصحة البيت الشه

 :   أرادوا مثل قول الشاعر َّقول من قال إنام
                                                        

 .٢/٩٨إعراب القرآن ) ١(
 .١/٣٥٧معاين القرآن ) ٢(



 
 

 
١٠٦ 

ـــــــــا ـــــــــا متمكنً ِّفزججته َ َُ َُ ْ َ َ َزج القلــــــوص أيب مــــــزاده   َ َ ََّ ََ ِ َ ُ َ  
ّوهذا مما يقوله نحويو أهـل احلجـاز، ومل نجـد مثلـه يف العربيـة. بيشء َّ" ،

َّملذهب الكويف متسك بـرأي املـانعني، َّفنالحظ عىل الرغم من أنه من أبرز أعالم ا َ َ
َّلدرجة أنه مل يكرتث لذلك البيت بحجة أنه من أقوال من ال حيتج بـشعرهم مـع  َّ

َأنه ينتمي ويرتأس ملدرسة عرفت بعنايتها باألخذ باملسموع ولو كان وا ِ ُ ٍ َّ  ويف ًحدا،َّ
ُّموقف الفاريس من القراءة ما يؤكد عىل وجود نوع مـن عـدم التقبـ َ َّ ِّ ل ملثـل هـذا ِّ

َّالنوع من الفصل؛ وذلك ملا أشار إىل قبحه مع أن قلة استعامله ليست بالـرضورة  َّ
ُتستدعي وصفه بالقبح، ومتـسكه بـرفض الفـصل بيـنهام بغـري الظـرف واجلـار  ُّ

دليـل ) اإلغفـال(ويف إشارته إىل ذلك يف ) َّاحلجة(واملجرور يف خترجيه للقراءة يف 
ِه إىل نزعته البرصية التي ال جتيز الفـصل بـني املتـصلني َّعىل أن ذلك نابع من ميل ِ َّ

َّنه استدل عـىل عـدم اجلـواز بعـدم إ حتىبغري الظرف واجلار واملجرور يف الشعر 
َّجواز النحويني الفصل بينهام بالظرف يف سعة الكالم عىل الرغم من االتساع فيه 

ّبالفصل، وفيام نقله السمني احللبي عن أيب عبيد وجود  ِّنوع من عدم الرىض عـن َّ
َِوال أحـب هـذه القـراءة ملـا فيهـا مـن ": هذه القراءة، ويظهـر ذلـك مـن قولـه

َاالستكراه، والقراءة عندنا هي األوىل لصحتها يف العربية مع إمجاع أهل احلـرمني  ْ َ ُ
َواملرصين بالعراق عليها ْ ِ" ففـي ذلـك تأكيـد عـىل املوقـف املتخـذ مـن قبـل ،َّ ُ

                                                        
 .١/٣٥٨معاين القرآن ) ١(
 .٥/١٦٤ُّالدر املصون : ينظر) ٢(



 
 

 
١٠٧ 

واملضاف إليـه ذه القراءة، وذلك كله بسبب الفصل بني املضاف َّالنحويني ضد ه
بمفعول املضاف، وبااللتفـات إىل رأي ابـن جنـي يف ذلـك نجـده يـسري خلـف 
ّاملانعني للفصل، وذلك ملا أشار إىل أن الفصل بينهام بالظرف وحرف اجلـر قبـيح َّ َّ 

َّ مما يدل عىل أن الفصل بغريمها غـري جـائزومن رضورة الشعر َّ عنـده، كـام أن َّ
َِالقييس أوضح ما للقراءة من بعد؛ وذلك ملا وقع فيها مـن الفـصل بـني املـضاف  ْ ُ َّ
َّواملضاف إليه باملفعول، كام أكد عىل أن ذلـك ال جيـوز إال يف الـشعر وأكثـر مـا يكـون  َّ َّ

ّويستمر اهلجوم عىل القراءة من قبل النحويني، فها هـو الزخمـرشي حيـاول  ،بالظرف َ ِ
َّ اإلمكان أن جيد مربرا لتلك القراءة ملا فضل عليها التقدير الذي سبق أن قدره الفراء؛ قدر َ ًُ َّ ْ َّْ

ُللتخلص من الوقوع يف الفصل الذي ال حيبذه يف شعر وال نثر، ويف ذلك يقول ِّْ َ َّوأمـا ": ُ
ْقتل أوالدهم رشكائهم": قراءة ابن عامر ِ َ َ ُ َ َ ُ ْ ِالـرشكاء ِّ برفع القتل ونصب األوالد، وجـر "َ َ َ ُّ

َعىل إضافة القتل إىل الرشكاء، والفصل بينهام بغري الظـرف، فـيشء لـو كـان يف مكـان  َ ُّ
ّالرضورات وهو الشعر، لكان سمجا مردودا؛ كام سمج ورد ً ً: 

َزج القلــــــوص أيب مــــــزاده   ............................. َ ََّ ََ ِ َ ُ َ  
املعجـز بحـسن نظمـه بـه يف القـرآن يف الكـالم املنثـور، فكيـف  فكيف بـه

َّ، فوصفه للفصل يف القراءة بالسامجة فيه نوع مـن اهلجـوم الـرصيح "وجزالته
                                                        

 .٢/٤٠٤اخلصائص : ينظر) ١(
 .١/٢٧٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٢/٤٠١الكشاف ) ٣(



 
 

 
١٠٨ 

ِّعليها وعىل قارئها، ونالحظ أنه مل يكتف بردها بل فاق وصفه ِ ذلك، فبدا موقفـه  َّ
ّحيمل شيئا من احلدة، والظاهر أن البيـت الـذي سـبق أن استـشهد بـه الفـاريس  ْ َّ ً

ًه، والذي استشهد به أغلب النحويني يعد سمجا مـردودا مـن ًخمرجا القراءة علي ً َ ُِ ُّ
ْقبل الزخمرشي، وهو بذلك يؤكد عىل أن رفضه للفصل بصفة عامة ال حيبذه ال يف  َِّّ ََ ُ ِّ ِ
ًشعر وال نثر لدرجة أنه أخذ يبحث عن مسوغ لقراءة ابن عامر جاعال من وجود  ِّ َّ

ِرشكائهم( ِ َ َ محل ابن عامر تلك القـراءة ، ياء سبب ًبعض املصاحف مكتوبا باليف ) ُ
ًويتبعه يف ذلك ابن عطية الذي أشار إىل ضعف القراءة يف استعامل العرب مؤكدا  َّ
َّعىل أن النحويني ال جييزون ذلك إال بالظروف ويف رضورة الشعر، وامللحوظ أنه  َّ َّ

َّاتفق مع الفاريس يف توجيه القراءة، فبعد أن أشار إىل ضعفها وجهها ت ْ ْوجيها وإن ّ ً
 :ًكان عىل ضعف مستشهدا عىل ذلك بقول الشاعر

ـــــــــة ـــــــــا بمزج َّفزججته َْ َِ ُ ـــــزاده   َ ـــــوص أيب م َزج القل َ ََّ َ ِ َ َ  
َأيب مـزاده(واملـضاف إليـه ) َّزج(ففصل فيه الشاعر بني املضاف  َ ِ بمفعـول ) َ

َالقلوص(املضاف  َّ، وقول الطرماح)َ ِ ِّ: 

                                                        
ُّبيات التي جيهل قائلها، وقيل إنه لبعض املؤنثني ممـن ال حيـتج البيت من جمزوء الكامل، وهو من األ) ١( َّ َّ

  معـاين القـرآن للفـراء :  ينظـر،الناقـة الفتيـة: ُّالـرمح، والقلـوصَّهو الطعن بسنان : َّبشعره، والزج
نــا(، وقــد روي فيــه ٣٥٨/ ١ ًفزججتهــا متمكِّ َ َُ َُ ْ َ َ َّ، واحلجــة للقــراء الــسبعة )َ َّ ، واخلــصائص ٢/٢١٥َّ
ُفزججته( وروي فيه ٢/٣٥٠ِّ، واملحرر الوجيز ٢/٤٠١ والكشاف،٢/٤٠٦ ْ َُ َ ، وكـذلك يف تفـسري )َ

 .٤/٤١٥، وخزانة األدب ٢/٣٤٩، واإلنصاف ٤/٢٣٢البحر املحيط 



 
 

 
١٠٩ 

ــع مل ــوزي املرات ــن بح ْيطف َ َِ ِ َِ ِّ ُ َ ُِ ِ ــرعْ ْ ت َ ِبودايه من قرع القـيس الكنَـائن   ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ ِ  
ِقـرع(ففصل فيه الشاعر بني املضاف  ْ ِالكنَـائن(واملـضاف إليـه ) َ ِ بمفعـول ) َ

ّالقيس(املضاف  ِ ِّ، وهنا تظهر شخصية النحوي الذي حيـرص عـىل توجيـه كـل )ِ
ه مع حرصه عـىل القراءات مهام ورد فيها من خمالفة ملذهبه، فيظهر بذلك متسكه ب

ًإجياد وجه خترج عليه القراءة وإن كان عىل الشذوذ أو القلة، ويظهـر ذلـك أيـضا  َّ ُّ َْ َّ ُ
من عرض األنباري آراء كال الفريقني يف مسألة اخلالف يف الفصل بينهام، وعـدم 

َّ بذلك درجة تأثره برأهيم لدرجة أنه تتضح، فوروده بغري اليمني يف سعة الكالم
ِرشكائهم(ءة بحجة رؤية ابن عامر يف مصاحف أهل الشام َّضعف القرا َ َ ًمكتوبا ) ُ

ُرشكاؤهم(بالياء ومصاحف أهل احلجاز والعراق  ُ َ َ َّبالواو مما دعـاه إىل قراءهتـا، ) ُ
ِويتبع املانعني يف ذلك العكربي الذي أشار إىل بعد ذلك يف ْ ُ الكالم وعدم وجوده  ّ

ِ، والريض الَّإال يف رضورة الشعر ًذي أشار إىل قبح ذلك معتـربا الفـصل بغـري َّ
، وإذا كان ذلك موقفه منه يف الشعر كيـف الظرف يف الشعر أقبح منه بالظرف
ِّوالفصل بغري الظرف يف غري الشعر أقبح مـن ": به يف النثر؟ وقد استوقفني قوله َّ

                                                        
ِّتوحـد وهـو الفحـل منهـاُهـو امل: ، واحلـوزي٢٦٩البيت من بحر الطويل، وهو يف ديوانه ) ١( َ :  ينظـر،َ

، وخزانــة األدب )حــوز (١٥/١٢٤وتــاج العــروس ، ٢/٣٥١، واإلنــصاف ٢/٤٠٦اخلـصائص 
٤/٤١٨. 

 .٢/٣٥٥اإلنصاف : ينظر) ٢(
 .١/٥٤١التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٢٩١رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٤(



 
 

 
١١٠ 
ُالكل، مفعوال كان الفاصل، أو يمينًا أو غريمها، فقراءة ابن عامر ليـست بـ ذاك، ً

ْوال نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إ ، فـنالحظ " بعض األصولينيليهِّ
ِّمن خالل النص موقفه من القراءة فرصح بأنه ليس ممن يسلم بتـواتر القـراءات،  َّ َّ َّ

َّوهو بذلك يقطع الشك باليقني، فلم جيعل أي ُّجمال إلمكانية تقبل القـراءة، ولـو  َّ
معارضة ابن عامر عىل القـراءة بـسبب مـا فيهـا مـن ٍعىل وجه ضعيف، وتستمر 

َّالفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول، وذلك ملا اعتربها ابـن عـصفور مـن 
، ويف متسكه بحجة من سبقه يف حماولـة إجيـاد سـبب أقسام الفصل غري املقيس

اء ًمرسوما باليـ) رشكائهم(لذهاب ابن عامر لتلك القراءة والتشكيك يف رؤيته لـ
يف أحد مصاحف أهل الشام بيان ملدى التأثر الواضح برأي من سـبقه يف رفـض 

 .القراءة وردها بشتى األساليب والطرق
َّ يتمثل يف رأي الكـوفيني ومـن حـذا حـذوهم، فهـم جييـزون :الفريق الثاين

ًالفصل بني املضاف واملضاف إليه سواء كان الفصل بـالظرف أو غـريه، وسـواء  ًَّ
ِّلشعر أم يف النَّثر حتى نكاد ال نجد من بينهم من يرمي إىل ضعف كان الفصل يف ا

ِأو شذوذ الفصل بينهام بغـري الظـرف أو مـن حيـاول التـشكيك يف القـراءة أو يف  ْ َّ
ّقارئها، ومن ذلك ما نقل عن الكسائي ما حكاه عـن العـرب َ ِ ُهـذا غـالم واهللا ": ُ َ ُ

                                                        
  .٢/٢٩١رشح كافية ابن احلاجب ) ١(
 .٢/٦٠٥َّرشح مجل الزجاجي : ينظر) ٢(



 
 

 
١١١ 

ٍزيد ْ َ" َّحيث إن الفصل بني املضاف واملضاف َّ مما يؤكد عىل حقيقة ما ذهبوا إليه
إليه بغري الظروف وارد يف النثر كام ورد يف الشعر بغض النظر عن نوع الفاصـل، 

فتـسمع ": وباإلضافة إىل ذلك ما حكاه أبو عبيدة عن بعض العـرب مـن قـوهلم
َصوت واهللا رهبا ِّ َ َ ْ َ"ولو وقفنا عىل رد األنباري عىل تلك الشواهد ملا ذهـب إىل ،َّ ِّ 

ُّأن الفصل إنام تم باليمني، واليمني تدخل عـىل أخبـارهم للتوكيـد فتعـد بمثابـة ََّّ َّ َّ 
َّحتى لو كان اليمـني ممـا : َّ كان من املمكن الرد عىل ذلك بقولنااللغو يف الكالم

َيدخل للتوكيد فإنه ال يعترب بمثابة الظرف واجلار واملجـرور، ومـا دام ال ينـدرج  َ ِّ َّْ ُ
ًبالتوسع فيـه، فإنـه يعتـرب فاصـال، وباملقارنـة بينـه وبـني الفـصل حتت ما عرف  َّ َِّ ُّ

َّبمفعول املصدر الذي ورد يف القـراءة يبـدو أن الفاصـل فيهـا لـيس ببعيـد عـن 
 .املتصلني ما دام يمثل معمول املصدر املضاف

َهذا باإلضافة إىل ما عرف عن األخفش من إنشاده ِ البيت الشهري الذي يقول  ُ
َزج القلوص أيب مزاده :رفيه الشاع َ ََّ َ ِ َ َ  ، َّوامللحوظ أن األخفـش بجـوازه لـذلك

خيالف مذهبه، فقد بدا فيـه تـأثره بمـذهب الكـوفيني الـذين يميلـون يف معظـم 
َّاألحيان إىل التوسع واألخذ بام سمع عن العـرب وإن قـل املـسموع، وال خيفـى  ْ

                                                        
 .٢/٣٥٥اإلنصاف : ينظر) ١(
 .رجع السابقامل: ينظر) ٢(
 .٢/٣٥٥ السابق: ينظر) ٣(
 .سبق خترجيه) ٤(



 
 

 
١١٢ 

، وفـيام نقلـه  معـنيعلينا ما عرف عنه من التأثر الواضـح بمـذهبهم يف زمـن
َّالبغدادي عن ابن خلف الذي أشار إىل أن البيت مروي لبعض املدنيني املولـدين  ٌّ َّ

َّالذين ال حيتج بشعرهم َّأو لبعض املؤنثني ْ ُ ،يـربز مـا سـبق إشـارة الفـراء إليـه َّ
ِّفالظاهر أن هذا البيت قد كثر التشكيك يف صحة روايته ونسبته حتى إن الس ََّ ُ َِّ ْ ريايف ََّ

َّذهب إىل أنه مما ال يثبتـه أهـل الروايـة َّ،  َّوالزخمـرشي  الـذي بـرأ سـيبويه مـن ّ
َال حيبذونـه هـم وال  ُّ، وكل ذلك بـسبب مـوقفهم مـن الفـصل الـذيإنشاده ُ ِّ َ ُ

ًسيبويه، ثم إن رفضهم للفـصل وحـذوهم حـذو سـيبويه لـيس مـربرا لـبطالن  ََّّ
َّ ثبت عدم صحة رواية البيت أو ثبت أنـه ْالشاهد الذي استشهد به األخفش وإن

َّمن أشعار املولدين أو غريهم الذين ال حيتج بشعرهم، فال يعني ذلك أن الفـصل  َّ ْ ُ َّ
َّبني املضاف واملضاف إليه بغـري الظـرف باطـل، وذلـك ألن احلكـم بجـوازه ال 
ًيتوقف عىل هذا البيت وحده، فيمكننـا االحتجـاج بـالقراءة نفـسها دلـيال عـىل  َّ
ِّاجلواز ما دامت ثابتة بالتواتر وعن قارئ ثقة، وباإلضـافة إىل الـشواهد الـشعرية 

، واألقوال التـي وردت عـن األخرى التي ورد فيها الفصل بينهام بغري الظرف
                                                        

أثر األخفش يف الكوفيني وتأثره (فقد ثبت تأثره بالكوفيني يف مواضع عدة أظهرها الدكتور حممد يف ) ١(
 .، وذلك أحد مواضع التأثر بالرأي الكويف، ومل يذكره الدكتور يف كتابه)هبم

 .٤/٤١٥خزانة األدب : ينظر) ٢(
 .٤/٤١٦، وخزانة األدب ١/٢٤١ رشح كتاب سيبويه :ينظر) ٣(
 .١٠٢املفصل يف علم العربية : ينظر) ٤(
َّمنها قول الطرماح) ٥( ِ ِّ: 

= 



 
 

 
١١٣ 

العرب، ويتبع األخفش يف ذلك ابن مالك الذي يعترب من أبـرز الـذين حرصـوا 
 بغري الظرف من اجلـواز، حيـث عىل إثبات ما للفصل بني املضاف واملضاف إليه

 :َّإنه أوجز األسباب يف ثالثة أمور كاآليت
َّ كون الفاصل فضلة، فإنه بذلك صالح لعدم االعتداد، والثاين:األول كونه : ُ

َّكونه مقدر التأخري مـن أجـل أن املـضاف : ُّغري أجنبي لتعلقه باملضاف، والثالث
ِ، ومل يكتـف ابـن مالـك باألسـباب إليه مقدر التقدم بمقتىض الفاعلية املعنوية

سابقة الذكر بل استشهد عىل اجلواز بقراءة ابن عـامر التـي اعتربهـا مـن أقـوى 
موثوق بعربيته، ومـن كبـار األدلة، كيف ال يكون ذلك وهي منسوبة إىل من هو 

َّالتابعني الذين يقتدى هبم يف الفصاحة حتى إن عثامن بن عفان َْ َ  - ريض اهللا عنـه-ُ
َّ، ويبدو أن حـديث ابـن شيوخه الذين اعتمد عليهم يف قراءة القرآنكان أحد 
ْالقراءة وقارئها يعد بمثابة األمر القاطع املسكت لكـل مـن حـاول أن  مالك عن ِّ ُّ

َّيضعف أو يشكك يف القراءة، أو يقلل من صحة ثبوهتا، أو من يتوهم غلـط ابـن  َ َ ُ ُ َُ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ِ ْ
ِكائهمَُرش(عامر يف رؤية املضاف إليه  ًبالياء يف بعض املـصاحف، ويقويـه أيـضا ) َ ِّ َُ

 :الشواهد األخرى التي استشهد هبا، ومنها

                                                        = 
ِيطفن بحوزي املراتع مل ترع        بودايه من قرع القيس الَكنائن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِْ َ ََ َ َ ْْ َ ْ ِّ ُ َ ُِ ُِ ْ ِ 

  .٣٥٢-٢/٣٥٠اإلنصاف :  ينظر،وقد سبق خترجيه  
 .٣/١٤١ رشح التسهيل البن مالك :ينظر) ١(
 .١٤١/ ٣رشح التسهيل ) ٢(



 
 

 
١١٤ 

ِهل أنتم تاركو يل صاحبي": -ملسو هيلع هللا ىلص  -ّقول النبي - ِ َ ِ ُ ِ َ ُ ْْ َ ْ َّ حيث يـرى أن الفـصل "َ
ُّبمفعول املصدر الذي خيلو من الضمري أحق بالفـصل مـن اجلـار واملجـرور مـع 

 .ُّحتمل املضاف للضمري
َّول الطرماحق - ِّ : 

ــرع ــع مل ت ــوزي املرات ــن بح ْيطف ِّ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِبودايه من قرع القـيس الكنَـائن   ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ ِ  
 :قول األحوص -

ٍلــئن كــان النكــاح أحــل يشء َّ َُ ْ ُفـــإن نكاحهـــا مطـــر حـــرام   ِ ٍ َ َّ  
َنكاح(َّعىل أن الشاعر فصل بني املضاف  َحـرام(واملضاف إليـه ) ِ  بمفعـول) َ

 .املضاف

ُوعدهg  f  e  d  ﴿  :- ريض اهللا عنه-َّقراءة بعض السلف - ََ ْ  
ِ رسله  ِ ُ َخملف(، ففصل فيه بني املضاف ]٤٧:إبراهيم[﴾ ُ ِ ْ ِرسله(واملضاف إليه ) ُ ِ ُ ُ (

َوعد(بمفعول املضاف  ْ  .)ُهَ
                                                        

منهـاج الـسنة :  ينظـر، وهني الناس عن معارضته- ريض اهللا عنه- يف انتصاره أليب بكر- ملسو هيلع هللا ىلص -قاله) ١(
 .٣/١٤١، ورشح التسهيل ٧/١٥النبوية 

 .سبق ذكره) ٢(
َلـئن ي(و قـد روي فيـه ٢٣٨بحر الـوافر وهـو يف ديوانـه  البيت من) ٣( ْ ِ التـسهيل  ورشح: ، ينظـر)ُْكـنَ

ْ يُكـنْفـإن( وقـد روي فيـه ٢/٧٧٥ومغنـي اللبيـب  ،٢/٩٨٦، ورشح الكافية الشافية ٣/١٤٢ َ( ،
 .٢/١٥١وخزانة األدب 

 .٣/١٤٣رشح التسهيل : ينظر) ٤(



 
 

 
١١٥ 

ِّوغري ذلك من الشواهد التي استشهد هبا، ويؤيده يف ذلك أبو حيان فبـدا يف 
ّا للقراءة املتواترة املنسوبة إىل العـريب املحـض، وقـد جـاء حديثـه ًتفسريه منترص

َّمؤكدا عىل ما أشار إليه ابن مالك سابقا، وهو أن ابن عامر قد تلقى القـرآن عـن  َّ ً ً ِّ
َّ قبل ظهور اللحن يف لسان العرب، وقد حرص - ريض اهللا عنه-َّعثامن بن عفان

ٍّيف خترجيه للقراءة عىل الرد عـىل كـل مـن ِّ ابـن عطيـة والزخمـرشي يف تـضعيفهام ِّ َّ
ّ، ويشاركه يف ذلـك الـسمني احللبـي َِللقراءة، فرأى عدم االلتفات ملا ذهبا إليه َّ

َّحيث نجده يعتمد هنج أيب حيـان ملـا أشـار إىل عـدم االلتفـات إىل مـا أورد مـن 
ِاألقوال التي عملت عىل تضعيف القراءة والتـشكيك فيهـا، ففـي ذلـك يقـول ْ َّ :

ْوهذه األقوال التي ذكرهتا ال ينبغي أن يلتفت إليها ألهنا طعـن يف املتـواتر، وإن " َ ٌْ َُّ ْ َ ْ
ًكانت صادرة عن أئمة أكابر، وأيضا فقد انترص هلا ، وال خيفـى "مـن يقـابلهم َّ

َعلينا التأدب الذي ظهر من خالل النص يف طريقة رد السمني عـىل مـن ضـعف  َّ ِّ َُّّ
َِالقراءة وردها؛ ملا ِّ هلم من املكانة العالية والدراية بدقائق هذا العلـم، وال يمكننـا َّ

َّأن ننْكر أن هلم أسباهبم التي دفعتهم إىل ذلك، وإن كانت ردة فعلهم طاغية عـىل  ْ َّ ِْ ُ
ِّتلك األسباب، وهبا يشء من املبالغة يف الرد، ويف حديث الشاطبي الذي بدا فيـه  ِّ

ًمفصال القول يف املسألة ما فيه  َّبيان لتلك األسباب وإن أكد فيه ميلـه إىل األخـذ ِّ ْ
َبقراءة ابن عامر؛ ألهنا رويت عن إمام ثقة لقـي الـصحابة وأخـذ عـنهم، وكـان  ُ َّ

                                                        
 .٢٣٢-٤/٢٣١تفسري البحر املحيط : ينظر) ١(
 .٥/١٦٦الدر املصون : ينظر) ٢(



 
 

 
١١٦ 

ُّ من شيوخه الذين اعتمد عليهم، فال يـصح مـن - ريض اهللا عنه-عثامن بن عفان
ِوجهة نظره األخذ والسامع بقول من خطأ ابن عامر وقراءته لدرجـة تـومه ُّ َّ َّهم أن َّ

ِرشكائهم(سببها رؤيته  َ َ َّيف مصاحف الشاميني مكتوبة بالياء، فقدر بـذلك كـون ) ُ َّ
َّالرشكاء هم املضلون هلم الداعون إىل قتل أوالدهم مما دعاه إىل تلك القـراءة ِ َ ُِّ َ َ ُّ ،

ِّويعد الشاطبي من أبرز وأهم من حتدث يف هذه القضية بواقعية، ودون ميل ألي  ّ ُّ
َّفذكر رشوط ابن مالك جلواز الفصل ونبه عىل أمور مهمة مل يلتفـت إليهـا رأي، 

َّوذلـك أن املعتمـد يف القيـاس عنـد واضـعيه ": ابن مالك، وتـتلخص يف قولـه
َّاألولني إنام هو اتباع صلب كالم العرب، وما هو األكثر فيه فنظـروا إىل مـا كثـر 

ًمثال كثرة مسرتسلة االستعامل فضبطوه ضبطا ينقـا َّس ويـتكلم بمثلـه ألنـه مـن ًً ََّ ُ
ِوما وجدوه من ذلك مل يكثر كثرة توازي تلك الكثـرة، ومل . رصيح كالمهم ُ ً ْ ِيـشع ُ َ

ٍهل له من معارض يف قياس كالمهم أم ال؟ فام مل يكـن لـه : يف االستعامل، نظروا
َّمعارض أجروا فيه القياس أيضا، ألهنم علمـوا أن العـرب لـو اسـتعملت مثلـه  َّ ً

َّ، وإذا طبقنَا الكالم السابق عىل مسألتنا هذه لوجدنا أن " هذا القياسلكان عىل ْ َّ
 مـن صـلب كـالم ُّدف إليه بـاملفعول أو غـريه ال يعـالفصل بني املضاف واملضا

َّالعرب؛ إذ األصل عدم الفصل بينهام، كام أنه ليس األكثر يف كالمهـم؛ لـذلك ال 
َّد من البحث عام يعضد القياس إما مـن ًيمكننا اعتباره قياسا، وعىل ذلك كان الب ِّ َ ُ َّ

                                                        
 .٤/١٧٩املقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .٤/١٨٠املرجع السابق ) ٢(



 
 

 
١١٧ 

ُجهة كثرة السامع أو من جهة عدم وجود املعـارض، ويبـدو أن ذلـك مل يكثـر يف  َّْ َ َّ
ّكالمهم كام  كثر غريه مما خالف األصل، ومن هنا يظهر الـدافع وراء كـل ذلـك  َّ ُ َ

ًاهلجوم عىل القراءة وقارئها، ومع ذلك ال يمكن أن يكون ذلك سبب فض وجه ا لرْ
ِ كونه ورد عىل أفصح األلسن ويف أفصح الكتب أال وهو ًخصوصاالفصل فيها، و ُ ْ

َّالقرآن الكريم ما دام قارئه ثقة، وثبوت القراءة ال شك فيه عىل الرغم مـن عـدم 
ًشيوع مثله يف لسان العرب ليـصبح القيـاس عليـه سـائغا، وقـد اسـتمر األخـذ 

َسمع عن العرب يف ذلك، ومنه ما جاء بالقياس يف مسألة الفصل مع تعضيده بام  ِ ُ
َّبه السيوطي ملا استثنى من عدم جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه مفعـول  ُّ

ِخملف وعـده رسـله":املضاف وظرفه كقراءة ابن عامر، وقراءة  ُِ ُ َ ْ َْ َ  ]٤٧:إبـراهيم["ُ
من معظم  ً الفصل بمفعول املضاف قياسا كام ذهب إىل ذلكُّد، فهو يعوغريها

مظفر الذي حرص األحوال التـي جيـوز  أجاز، ويتبعه يف ذلك الدكتور مجيل أمحد
ًأن يكـون املـضاف مـصدرا :  وهـي،واملـضاف إليـه أن يفصل فيها بني املضاف ْ

ْواملضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله أو ظرفه، ومنه قراءة ابن عـامر، أو أن  َّ
َّوالفاصل إما مفعولـه الثـاين، وإمـا ًيكون املضاف وصفا، واملضاف إليه مفعوله  َّ

ِوعده( ومنه قراءة من قرأ بنصب ،ظرفه ْ g  f  e  d  ﴿ : يف قوله تعاىل) َ

i  h﴾  ]٤٧: إبراهيم[ وتبقى تلك وجهة نظر كل منهام، أما نحـن ،َّ
                                                        

 .٤/٢٩٤مهع اهلوامع : ينظر) ١(
 .٤٥٤-٤٥٣النحو القرآين قواعد وشواهد : ينظر) ٢(



 
 

 
١١٨ 

َّفمن كل ما سبق ال بد أن نكون عىل يقني تام بأن الفصل بني املـضاف واملـضاف  ْ َّ ِّ
ف أكثـر ًوجـا عـن األصـل، والفـصل بغـري الظـرُّان الفاصل يعد خرإليه مهام ك

ْخروجا من الفصل به، وكان واجبنا ملـا واجهنـا هـذا اخلـروج أن نحـاول قـدر  َّ ً
َّاإلمكان التمسك باملذهب البرصي الذي يعتمد عىل القيـاس مـع كثـرة الـسامع  ُّ َ َّ

ِدون الطعن أو التـشكيك يف صـحة الـورود، أو امليـل إىل املـ ْ ذهب الكـويف دون َّ
َالتفات إىل قلة املسموع، ويبدو أن التقارب احلاصل يف كفة الفريقني أثر عىل آراء  َّ َّ َّ ِ
َّأعالمهم، حتى إننَا نجد الفراء يرفض فكرة الفصل فيوافق البرصيني، وبالعكس  َّ
َّمتاما بالنسبة ملا ذهب إليه األخفش، ونالحظ أن ابن جني عىل الـرغم مـن عـدم  َِ ً

 الفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول يف سـعة الكـالم قـد أنـار لنـا جتويزه
ُباب فيام يرد عن ": َّالطريق فيام يتعلق بمسألة األخذ بام قل سامعه، وذلك يف قوله َِ َ

َالعريب خمالفا ملا عليه اجلمهور، إذا اتفق يشء من ذلك َ ًَّ ّنظر يف حال ذلك العـريب،  ِّ
يف مجيع ما عدا ذلـك القـدر الـذي انفـرد  ًنسان فصيحاوفيام جاء به؛ فإن كان اإل

َقد يمكن أن يكون ذلك قد وقع إليه من لغة قديمة قد طـال عهـدها وعفـا ... به َْ
َرسمها ُ"واملـضاف إليـه بـاملفعول قـد ورد عـن  ، فام دام الفصل بني املـضاف

جيوز رده العريب املحض الثقة، وبالنظر إىل ما جاء به يظهر وجوب األخذ به، وال 
 . بأي وجه من الوجوه

                                                        
 .٣٨٦-١/٣٨٥اخلصائص : ينظر) ١(



 
 

 
١١٩ 

 :الرتجيح
َّالذي يظهر يل من خالل ما سبق أن الراجح مذهب البرصيني الذي ال جييـز 
الفصل بني املضاف واملضاف إليه بمفعول املضاف، ومع ذلـك ال جيـوز رفـض 
القراءة ما دامت ثابتة بالتواتر عن قارئ ثقـة، كـام ال جيـوز التـشكيك يف صـحة 

يقس عليها، فمراعاة القياس وكثرة االسـتعامل يف االتـصال بيـنهام ْثبوهتا وإن مل 
ِّوعدم الفصل بغري الظرف واجلار واملجـرور يف رضورة الـشعر توجـب األخـذ 

 .بمذهب البرصيني
 
 



 
 

 
١٢٠ 

 
 :عرض املسألة

ُّظهر موقف الفاريس من إعامل املصدر املوصوف من خالل حديثه عن تعل ق ّ
َيف احلياة الدنيا(اجلار واملجرور  َْ ُّ ِ َ ؛ وذلك يف توجيهه لقـراءيت الرفـع والنـصب يف )ِ

َخالصة( ِ َ(3  4  5  6  7   8  9  :  ;  >  ﴿  :يف قولـه تعـاىل

H  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >= ﴾ ]ـــراف ، ]٣٢: األع
َيف احلياة الدنيا(َّفقد ذكر أن اجلار واملجرور  َْ ُّ ِ َأخـرج(ً أن يكون متعلقا بـحيتمل) َ َ ْ َ( ،

ِالطيبات(أو بـ َ ِ ِالرزق(، أو بـ)َّ ْ َءامنُوا(، أو بـ)ِّ ْزينَة(، وفيام خيص تعلقه بـ)َ : يقـول) ِ
َوال جيوز أن يتعلق بزينة ألنه مصدر، أو جار جمراه، وقد وصفتها، فإذا وصفتها، " َ ُْ ََّ َّْ

ِمل جيز أن يتعلق هبا يشء بعد الوصف، كام ال ٌ َُّ ْ ْ ، "ِ يتعلـق بـه بعـد العطـف عليـهَ
َفيتبني من خالل النص أن الفـاريس يـستبعد تعلقـه بـــ َُّّ َ َ ًلكونـه مـصدرا ) ِزينَـة(َّ

ًموصوفا، ويف ذلك إشارة إىل أنه ال حيبذ عمل املصدر املوصوف مطلقا؛ ولـذلك  ًِّ َ ُ َّ
حيث ) اإلغفال(استبعد تعلق اجلار واملجرور به، وقد اتفق رأيه مع ما جاء به يف 

َعنْـد اهللاِ(ظهر رأيه يف إعامل املصدر املوصوف من خالل حديثه عن العامـل يف  ِ (
، ]١٢٤: األنعـام[ ﴾ Î  Í  Ì    Ë  Ê  É﴿  :من قوله تعـاىل

                                                        
َخالصة(قرأ نافع وحده برفع ) ١( ِ  .٢٨٠َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،، وقرأ الباقون بالنصب)َ
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٢٣٥. 



 
 

 
١٢١ 

ُسيصيب" :قوله تعاىل: ْفقد احتمل أن يكون أحد شيئني، األول ْ ُِ قوله : ، واآلخر"َ
ــاىل ٌصــغار":تع َ ــذا األخــري تطــرق "َ ــيام خيــص ه ــق اجلــار َّ، وف ــسألة تعل إىل م

َعنْد اهللاِ(واملجرور َصغار(باملصدر) ِ َعنْـد اهللاِ(َّ، فأشار إىل أن اجلار واملجرور )َ ال ) ِ
ًجيوز أن يكون معموال لـ َصغار(ْ ِثابـت(ًبل متعلقا بمحذوف تقديره ) َ ، وذلـك )َ

َصغار(يف حالة تقدير َّموصوفا بالظرف؛ ألن املـصادر ال تعمـل عمـل الفعـل، ) َ ً
ْوم مقامه إذا وصفت أو صغرت، ويقول يف ذلكوتق َْ ِّ ُ َُ  جيز من أعمـل ومن ثم مل" :ِ

.  واستقبح سيبويه وصفه وإعامله عمـل الفعـل،ْ أن يصغره عمل الفعل"ًضاربا"
 :وقد وجدت أنا يف الشعر وصفه وإعامله، قال

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخني رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ِذكرت سليمى يف اخللـ   ِ َ َ ُ َْ ُ َ ِيط املبـاينَ ِ َ ُ ِ  
، "والقياس ما رآه سيبويه، واملصدر هنا نكرة فيحسن إعامله عمل الفعـل

ّفيتضح من خالل النص موقف الفاريس من عمل املصدر املوصوف أو املـصغر، 
َّفعىل الرغم من أنه ذكر وروده يف الشعر عامال مع وصـفه إال أنـه يميـل إىل رأي  ََّّ ً ِّ

ِّرا استحسانه اإلعامل يف البيـت الـشعري بكـون اسـم سيبويه يف عدم اجلواز مرب ً
َّالفاعل نكرة، مما يدل عىل أن موقفه من إعامله يتفق ُّ ْوإن ) َّاحلجة(مع موقفه منه يف  َّ

َّاختلف املوضع أو الشاهد الذي تطرق من خالل دراسته إىل مسألة إعامل املصدر 
 خالل النظـر يف آراء نَّاملوصوف، أما عن حكم جواز ذلك من عدمه فسيتضح م

 .مناقشتهاالنحويني و

                                                        
 .٢/٢٠٦اإلغفال ) ١(



 
 

 
١٢٢ 

 :مناقشة املسألة

َّكان ال بـد مـن توضـيح الـسبب وراء اجلمـع بـني املـصدر واسـم الفاعـل 
َّاملوصوفني، وحماولة بيان احلكم الذي يتعلق بـإعامهلام حالـة كـوهنام موصـوفني؛ 

ّوذلك ألن شيخنا الفاريس أشار يف حديثه يف  ل املصدر أو ما إىل منع إعام) َّاحلجة(َّ
ُّجرى جمراه يف حالة كونه موصـوفا، وذلـك مـن خـالل اسـتبعاده تعلـق اجلـار  ً

عنـدما ) اإلغفـال(ًلكونه موصوفا، ويتكرر األمـر كـذلك يف ) ِزينَة(واملجرور بـ
َصـغار(أشار إىل منع تعلق اجلار واملجرور بــ َّحالـة كونـه موصـوفا، إال أن يف ) َ ًَّ

ًالة كون العامل موصوفا بالـشاهد الـذي ورد فيـه استشهاده عىل ورود العمل ح
ًاسم الفاعل موصوفا وعامال جعلنا ندرك الرتابط احلاصل بينه وبـني املـصدر يف  ً

َّذلك، فعىل الرغم من كثرة الفروق بني املصدر واسم الفاعل إال أن الفاريس مجع  َّ َّ
 رأي سـيبويه َّبينهام يف ذلك، فعرب عن املصدر باسم الفاعل يف ضوء تعقيبـه عـىل

ْعندما أشار إىل أنه وجد اسم الفاعل عامال عمله، وإن اختلفا يف الـرشوط التـي  ً َّ
َّجتيز اإلعامل، ويبدو من خالل عرض املسألة التقاء هذين املـشتقني واتفـاقهام يف رشط 

مل خيرج هذا الـرشط عـن الواقـع املعهـود عـن  موصوفني إذا أعمال، ولكن كوهنام غري
ٌّكون كل منهام غري  ْإعامهلام وإن وصفا يف ظل اشرتاط أكثرهم اك من أجازالنحويني، فهن

 :موصوف، ويتضح ذلك من خالل انقسامهم كام يأيت
ويتمثل فيام ذهب إليه مجهور النحـويني ومـن حـذا حـذوهم : الفريق األول

َّحيث إهنم يشرتطون يف إعامل املصدر واسم الفاعل أال يكونا موصـوفني، ومـن  َّ



 
 

 
١٢٣ 

، كام )َّاحلجة(ّ، وقد ظهر تأييد الفاريس هلذا الرأي يف عرف عن سيبويهذلك ما 
ً، وذلك يؤكد عىل ميله إليه واعتباره قياسا ال يمكن احلياد عنه، )اإلغفال(ظهر يف  ِّ

ِّوإن وجد إعامله موصوفا يف الشعر، وقد حرص عىل نقله معظم املتأخرين الذين  ً َْ َ
ابن عصفور، ففي بيانه حكم إعـامل اسـم الفاعـل َّيميلون إليه، وممن نقله عنهم 

العمـل أو  ْوإذا وصفت اسم الفاعل، فال خيلو أن تـصفه قبـل":املوصوف يقول
ِ ألنه مل يوصف إال بعد ما أعمـل، مثـال َلِمَ عْفإن كانت الصفة بعد العمل. بعده ْ ُ َّ َّ
ٌهذا ضارب زيدا عاقل":ذلك ِ َ ًَ ُ ِ ُفإن كانت الصفة قبل املعمول مل جي. "َ َ ْز له أن يعمل ْ ْ
َّ، وهو بذلك يوضح لنا السبب يف وضع هـذا الـرشط، والظـاهر أنـه "ملا تقدم

َّيعود إىل كون الوصف فاصال بني العامـل واملعمـول عـىل الـرغم مـن أن ذلـك  ً
ْعن املعمول، ولكن يمكـن أن يكـون ذلـك بـسبب كـون  الفاصل ليس بأجنبي

ِالوصف يبعد اسم الفاعل عن شبهه بالفع ْ َّل ويقربه من االسم، وقد وضـح ابـن ُ ِّ
ِّففي حديثه عن إعامل اسم الفاعل أشار إىل أن اسم الفاعل إذا صغر  مالك ذلك، ُ َّ

َأو نعت بطل عمله، وقد ذكر البيت الذي احتج به من أجاز إعامله، والذي يقول  ُ َ ِ ُ
 :فيه الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخني رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ُذكرت س   ِ ُْ َ ِليمى يف اخلليط املباينَ ِ َ َُ َِ ِ َ  

                                                        
 .، ومل أقف عليه يف كتابه٢/٢٠٦ُّنقله عنه الفاريس يف اإلغفال ) ١(
 .١/٥٥٤رشح مجل الزجاجي ) ٢(
، ولـيس يف ٣/٥٦٠البيت من بحر الطويل، وهو لبرش بن أيب خازم األسـدي يف املقاصـد النحويـة ) ٣(

= 



 
 

 
١٢٤ 

َّوقد خرجه ابن مالك عىل أن  َفرخني(َّ ْ ْرجعـت(منصوب بـ) َ َ َّ عـىل إسـقاط ) َ
ِرجعت عىل فرخني، كام أجاز نصب: ّحرف اجلر، واألصل فيه َ ْ ََ َ َ ْ َ َفرخني(  َّ ْ بفعـل ) َ

ْفقدت: (حمذوف تقديره َ َ َّ؛ بحجة أن ما ال يعمل جيوز أن يدل عىل مـا )َ ْ ، يعمـلَّ
ًمن خالل خترجيه للبيت عىل الوجهني اآلخرين، ومن خالل خترجيه أيـضا  ويظهر

 حرصه عىل إبطـال االستـشهاد هبـام للشاهد اآلخر الذي استشهد به من أجاز
َّعىل اإلعامل، عىل الرغم أنه يمكن اعتبار هذا الشاهد وغريه مما شذ عن األصـل،  َّ َّ

ِفاقـد(ْبق يمكنه أن يدرك إمكانية كون َّحيث إن الناظر يف البيت السا ًعـامال يف ) َ
ِفرخني( َ ْ َخطباء(بعد وصفه بـ) َ ْ ، وكذلك احلال بالنسبة لعمل املصدر، فقد أشار )َ

ًإىل أن من رشوط إعامله أال يكون منعوتا قبل متامه، ويف رشحه ذلك يقول َّ وال ": َّ
َمرورك بزيد حس: َّتبعية قبل متام مطلوبه، فال يقال َُ ٍ ِّن وهو بعمـرو قبـيح، فيعلـق َ ٍ

، "الفعـلَّاملجرور هبو؛ لكونه ضمري املرور، فإنه مباين للصيغة التي هي أصل 

                                                        = 
ِيف اخللـيط املزايـل ( وقـد روي فيـه٢/٤٠٢، ورشح التـسهيل ٢/٢٠٦اإلغفـال : ديوانه، ينظـر َ ُ ِ ِ َ( ،

 ).فقد (٨/٥٠١، وتاج العروس من جواهر القاموس )فقد (٧/١٣٨ولسان العرب 
 .٢/٤٠٢رشح التسهيل : ينظر) ١(
 : ُّذو الرمةيقول فيه ) ٢(

ْوقائلة ختش ُّى عيل أظنـــٍ ُ ْ سيودي به ترحاله ومذاهبه         ه  ـــَّ ُ ُ َُ ُْ َ ِ 
، ومغنـي اللبيـب ٢/٤٠٢رشح التـسهيل :  ينظـر،٢٨ ديوانـه وهـو يفبيت مـن بحـر الطويـل، الو
ُترحاله وجعائله( وقد روي فيه ٢/٤٩٧ َ ُ َُ ُِ ْ َ.( 

 .٢/٤٣٤رشح التسهيل ) ٣(



 
 

 
١٢٥ 

َّفيتضح من خالل النص أن التبعية بصفة عامة تشمل احلكم السابق، فبام أن منع  َّ
معموله لكونه بمنزلة الـصلة مـن  ًإعامله منعوتا يعود إىل رضورة اجلمع بينه وبني

ً اتضح رضورة تعميم احلكم عىل مجيع التوابع بدال من النعت وحده، وصولامل
ّويف ذكر الشاطبي للسبب يف منع إعامل املصدر واسم الفاعل قبل الوصف تأكيد 
: عىل ما سبق اإلشارة إليه من كون الوصف يبعدمها عن الفعل، ففي ذلك يقـول

َّومن رشطه أال يوصف قبل العمل، وهـو الثالـث، ألن"  الوصـف يمحـضه إىل َّ
ًوأيضا فإن معمول املـصدر منـه . "اسم الفاعل"جهة االسمية، كام كان ذلك يف 

 ِّبمنزلة الصلة من املوصول، فال يتقدم نعت املصدر عىل معمولـه، كـام ال يتقـدم
  َّ، والـذي يظهـر أن ســبب القـرب مـن االســم "نعـت املوصـول عـىل صــلته

ًصول ملا ذكرنـاه سـابقا، ويف تعليقـه عـىل قـول ِّيفوق كونه بمنزلة الصلة من املو
 :الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخني رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ِذكرت سليمى يف اخلليط املباين   ِ ِ َ َُ َِ ِ َ ُ ُْ َ َ  
ِعـىل فـرخني: (ذكر إمكانية تأويله عىل حـذف اجلـار عـىل تقـدير َ ْ َ َ ، واجلـار )َ

ْرجعت(واملجرور يتعلقان بـ َ َّ ويف  بفعل يفرسه اسم الفاعل املذكور،، أو ينصبان )َ
ّالبيت اآلخر الذي يقول فيه طفيل الغنَوي َ َ ُ: 

                                                        
 .٢/٤٣٦ رشح التسهيلذكره ابن مالك يف ) ١(
 .٤/٢٢٦املقاصد الشافية ) ٢(
 .سبق خترجيه) ٣(



 
 

 
١٢٦ 

ة ٍوراكضة مـا تـستجن بجنـَّ ٍ ُِ ُِّ ِ َ َْ َ َبعـري ََ ِ َ  
 

ُحــــالل غــــادرهتم  ُ َْ َ َ ٍ َ َجم ِ َعفــــُ   ِلْ
َعىل بعريحالل: (والتقدير عنده  ِ ِ َ َ َراكضة(، واجلار واملجرور يتعلقان بـ)َ ِ ًصفة ) ِ

َّيدل عىل أن رأيه موافق لرأي ابن مالك، فقد حرص مثله عىل بيـان مـا َّ، مما له
ِللشاهد الذي استشهد به عىل جواز اإلعامل من األوجه التـي تبعـده عـن وجـه  ْ ُ َ ُِ ْ ْ
ًاإلعامل، وعىل الرغم من ذلك بدا الشاطبي معقبا عىل نظم ابن مالك بيت األلفية  َِّ ُ ُّ

ً إذا كان مصغرا، أو قبل وصف، أو كان الذي أشار فيه إىل منع عمل اسم الفاعل َُّ َ
َ، حيث يرى أن املفرتض أن يشري الناظم إىل عدم كون الوصـف ًنعتا ملحذوف َّ
َ، وقد نبهنا بذلك عىل أمر ذي أمهية؛ ألن املقصود أال يوصف اسـم قبل العمل ُ َّ َّ

َّالفاعل إال بعد عمله، وليس املقصود عدم وصفه مطلقا، ومع أن بيته ً  الذي نظمه َّ
َّمل يتضح فيه الرشط بالتحديد إال أن أكثر الذين حرصـوا عـىل رشحـه وضـحوا  َّ

َّذلك، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل ابـن عـصفور لـذلك ملـا مثـل بقولـك َ هـذا ":َّْ َ
ًضارب زيدا عاقل ُ ِ  َّ،  كام أن تعليل ابن مالك يشري إىل مقصوده، وذلك يف ذكـره"َ

َّ الـصلة مـن املوصـول، ففهـم مـن ذلـك أن كون اسم الفاعل ومعموله بمنزلـة

                                                        
 ،املـرصوع: املجعفـل:  رصعـه، وقيـل:، وجعفله بمعنـى٩٢البيت من بحرالطويل، وهو يف ديوانه ) ١(

 .٤/٢٧١، واملقاصد الشافية )جعفل (٢/١٤٦لسان العرب : ينظر
 .٤/٢٧١املقاصد الشافية : ينظر) ٢(
ْغري مصغر وال قبل وصف    كذا إذا جا نعت حمذوف عرف: البيت الذي قال فيه) ٣( ِ ٍُ ٍَ ٍْ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ َّ ُ. 
 .٤/٢٧٣املرجع السابق : ينظر) ٤(



 
 

 
١٢٧ 

املقصود االتصال احلاصل بينهام، وليس بني الصفة وموصوفها فقط بـل عـام بجميـع 
ِّالتوابع، وقد ذكر ذلك كل من املرادي ٌّواألشموين ،وغريه ،. 

َّيتمثل يف رأي الكسائي ومن وافقه من الكوفيني حيـث إنـه : والفريق اآلخر ِّ
 املصدر واسم الفاعل موصـوفني، وقـد نقـل عنـه هـذا الـرأي يرى جواز إعامل

، ولعل رأيه يف ذلك قائم عىل مبدأ التوسع يف األخذ بدليل قلة األدلـة كثريون
 :ُّالتي يستشهد هبا يف ذلك، حيث يعد قول الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخني رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ َذكرت سليمى يف اخلليط املبا   ِ َُ َِ ِ َ ُ ُْ َ ِينَ ِ  
ًأشهر أدلة اجلواز من وجهة نظره، مع أن النحويني أوجـدوا أوجهـا أخـرى  َّ
َّيتأول عليها البيت، ويف ظل احتامل صحة تلك األوجه مع عدم وجود ما يعضده  َُ َ

ًمر موقوفـا عـىل الـسامع، ًباألدلة األخرى سواء كانت قياسية أو سامعية يظل األ
 الرغم من وجود شواهد أخـرى منهـا البيـت َّوالظاهر أال يقاس عليه غريه، عىل

ُّالذي أنشده الكسائي، والذي قال فيه ذو الرمة ّ: 
ــه ُوقائلـــة ختـــشى عـــيل أظنـُّ َّ ْ ُســيودي بــه ترحالــه   ٍ ُُ ْ َ ْ ومذاهبــهِ ُ َ  

                                                        
 .١٤، و ٢/٧وضيح املقاصد واملسالك ت: ينظر) ١(
 .٢١٧-٢١٦، و ٢٠٣-٢/٢٠٢رشح األشموين : ينظر) ٢(
، وتوضـيح املقاصـد ٢/١٠٤٢، ورشح الكافية الـشافية ٢/٤٠٢رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٣(

 .٢/٢١٦، ورشح األشموين ٢/١٤واملسالك 
  .سبق خترجيه) ٤(
 .سبق خترجيه ) ٥(



 
 

 
١٢٨ 

َختشى(َّعىل أن  ْ ِقائلة(صفة لـ) َ َّ، وقد خرجه )ُأظنُّه(، وقد وقعت قبل املفعول )َ
ْقالت(حمكي بـ) هُأظنُّ(َّابن مالك عىل أن  َ ُتقول(، أو )َ ْ ُ ، وبذلك يبطل االحتجـاج )َ

 . به
 :الرتجيح

َّالذي يظهر يل من خالل ما سبق أن الـراجح هـو مـذهب اجلمهـور الـذين 
َّيشرتطون يف إعامل املـصدر واسـم الفاعـل أال يكونـا موصـوفني قبـل اإلعـامل 

 :لسببني
 .َّأن و صفهام قبل العمل يبعدمها عن شبه الفعل -
دلة التي استشهد هبا من أجاز تبدو غـري كافيـة مـا دامـت حتتمـل َّأن األ -

 .دلة األخرىًأوجها أخرى يف ظل عدم وجود ما يعضدها من األ
 

                                                        
 .٢/٤٠٢رشح التسهيل : ينظر) ١(



 
 

 
١٢٩ 

 
 :عرض املسألة

َّرب(ّظهر ميل الفاريس لرأي سيبويه يف أصل  من خالل خترجيه لقراءة ابـن ) ُ
َّرب(ّالكـسائي بتـشديد كثري وأيب عمرو وابن عـامر ومحـزة و ، وقـراءة عاصـم )ُ

﴾  (  *   +  ,  -  .  /﴿ : ، يف قوله تعاىلونافع بالتخفيف
َّرب(َّ، فقد ذكـر يف خترجيـه  لقـراءة التـشديد أن ]٢: احلجر[ ّحـرف جـر عنـد ) ُ

ْأن تكـون نكـرة بمعنـى يشء، وقـد  :تلحقها عىل وجهني، األول) َما(سيبويه، و
َّرب(ً اسام إذا وقعت بعد )َما(َّاستدل عىل كون ْأن : بأبيات مـن الـشعر، والثـاين) ُ

ِّكافة، كام يف اآلية مستدال عىل ورودها كافة بام جـاء يف الـشعر، وقـد ) َما(تكون  ً
َّفصل القول يف ذلك ، واتضح من خالل حديثه ميلـه إىل رأي شـيخه سـيبويه يف 

َّرب(كون  َّحرف جر بدليل أنه بعد ذكره لرأي سيبوي) ُ ِه مل يبد أي اعرتاض عليـه ّ
حالـة دخوهلـا ) َمـا(بل أخذ يبني احلاالت التي يأيت عليها هذا احلرف، ووضـع 

َّ ورب": عليه، فقال  ،"عـىل وجهـني) َمـا(ّحرف جر عند سيبويه، وتلحقها : ُ
َربام": َّ وأما قول من قال": ويف خترجيه لقراءة التخفيف يقول َّبالتخفيف؛ فألنه  "َُ

َحرف مضاع ْف، واحلروف املضاعفة قد حتذف وإن مل حيذف غري املضاعفٌ ٌَ ْ َْ ُ ْ ُ" ،
                                                        

 .٣٦٦َّالسبعة يف القراءات : ينظر) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/٢٠. 
 .٣/٢٤ املصدر السابق) ٣(



 
 

 
١٣٠ 

َّرب(َّفاتضح من التخريج أن رأيه يف أصل  تابع رأي سيبويه، وقد اتفق ذلك مع ) ُ
َّرب(، فقد أدرج )اإليضاح العضدي(ما جاء به يف  ضـمن حـروف اجلـر مثـل ) ُ

ْمـن( َإىل(، و)ِ َّومنهــا رب وهـ": وغريمهـا، فيقـول) ِ ْي يف التقليـل نظـرية كــم يف ُ َ ُ َِ ِ
َّ، فقد أكد )َّالتعليقة عىل كتاب سيبويه(، كام اتفق رأيه مع ما جاء به يف "التكثري

َّرب: (عىل عدم جواز قول َرجل لك ُ َ َكم لك: (بخالف جواز قول) ٍ َ ْ َّ؛ وذلك ألن )َ
ْكم( َّرب(اسم، و) َ ٍرب رجـل: ْوال جيـوز أن تقـول": حرف جر، فيقول) ُ َّ َ لـك، ُ َ

ْوإنام جاز يف اخلرب أن تقول َّكم لك، وكم مأخوذ بـك، ألن كـم اسـم، فكأنـك : َّ ْ ْ َْ َ ََّ ٌَ َ
َّقلت ثالثة أو متساوية أو نحومها مما يضاف من العدد وأخربت عنه غري مـضاف 

َّرب(إىل ما يفرسه، وال جيوز ذلك يف  َّرب رجـل مل جيـز، ألن : لـو قلـت) ُ ْ ُ ٍُ َّرب(َّ ُ (
َّاجلر ال تعلقّحرف جر وحروف  ّ" وبذلك يثبت أن رأيه يف أصلها تـابع رأي ،َّ

َّرب(فهل  َّومن  هنا كان ال بدمن معرفة األصل يف هذه اللفظة، سيبويه، حرف ) ُ
ًجر ال اختالف فيه أم هناك احتامل لكونه اسام؟ ّ 

 :مناقشة املسألة
ْشكلت حقيقة  َ َّرب(َّ ًانقـساما ظـاهرا بـني النحـويني، فانقـسمو) ُ ا يف أصـل ً

ًذهب إىل أهنا حرف جار لالسم بعده، مستدال : وضعها إىل فريقني، أحدمها ّ عـىل َّ
ًذهب إىل أهنا اسم معضدا رأيه بأدلة قياسية وبام جاء : ذلك بأدلة قياسية، واآلخر َّ

                                                        
 .١/٢٦٤اإليضاح العضدي ) ١(
 .١/٣١٣َّالتعليقة عىل كتاب سيبويه ) ٢(



 
 

 
١٣١ 

ِّيف الشعر، ويعود هذا اخلالف إىل طبيعة اللفظة نفسها، فتجدها تلتقي مع احلرف 
َّجتدها تلتقي مع االسم كذلك، أما عن شدة قرهبا من هـذا أو يف أمور معينة، كام 

 :ذاك فسيتبني من خالل النظر يف آراء النحويني وأدلتهم كام يأيت

 :الفريق األول
ُّ ويتمثل يف رأي مجهور البرصيني ومـن حـذا حـذوهم حيـث إهنـم يعـدون  َّ

َّرب(  معناها كـام َّويظهر من خالل حديثهم عنها أهنم اختلفوا يف ،ّحرف جر) ُ
َّاختلفوا يف أصل وضعها، فريى بعض منهم أهنا للتقليل، واآلخر يراها للتكثـري، 

، واملهم يف ومنهم من مجع بني املعنيني، فتارة تأيت للتقليل وتارة أخرى للتكثري
ٍّها ال معناها عىل الرغم من ارتباط كل منهام باآلخر، وضعهذا املوضع بيان أصل 

َّرب(َّرصيون عىل حرفية َّوقد استدل الب َّأهنا ال حيسن : بدليلني قياسيني، أحدمها) ُ
َّأهنا أتت ملعنى يف غريها ال يف : فيها عالمات األسامء وعالمات األفعال، وثانيهام

 .وهو التقليل) كم(نفسها مثل 
َّرب : (كتابه ال جييز قولَّويف مقدمة من ذهب إىل حرفيتها سيبويه، فنجده يف  ُ

ٌرجل ُ َلك َ ْكم : (كام أجاز قول) َ ٌمأخوذَ َبك َ ؛ وذلك بسبب الفرق بـني اللفظـني، )ِ
                                                        

ــصاف : ينظــر) ١( ــن مالــك ٢/٦٨٦اإلن ــسهيل الب ــن احلاجــب ٣/٤٣، ورشح الت ــة اب ، ورشح كافي
، وأثـر األخفـش يف الكـوفيني وتـأثره هبـم ٧/١٣٧، والدر املـصون ٤٣٨داين ، واجلنى ال٤/٢٩٥

٣٤٤.  
 .٤/١٧٣٧ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(
 .٤٤-٢/٤٣، ورشح التسهيل ٢/٦٨٦اإلنصاف : ينظر) ٣(



 
 

 
١٣٢ 

ُوال جيوز يف ": وفيه يقول َُ َّرب(َ ْكم(َّذلك؛ ألن ) ُ َّرب(ٌاسـم و) َ ٍغـري اسـم، فـال ) ُ ُ
َجيوز أن تقول ُ َْ َرب رجل لك: ُ َ ٌ ُ ََّ ُ"فيظهر من خالل النص عـدم جتـويز سـيبويه ، 

ٍرجل (رفع  ُ َّرب(بـ )َ ْكـم(َّبسبب حرفيتها بخـالف ) ُ ً، وقـد ثبـت سـابقا اتبـاع )َ
ّالفاريس هلذا الرأي سواء كان ذلك من خالل ما ظهر يف نقله لرأي سيبويه حالـة 

َّرب(، أو مـن خـالل إدراجـه )َّاحلجـة(خترجيه للقراءتني الـسابقتني يف  ضـمن ) ُ
ىل طبيعة ، ويعود ترصحيه فيه بتلك الصورة إ)اإليضاح العضدي(ّحروف اجلر يف 

َّاملؤلف الذي تناول فيه أغلب موضوعات النحو بطريقـة تبـدو مبـسطة ويـسرية  َ
أو من خالل تعليقة  ًللمتعلم ختالف كثريا طريقته وأسلوبه يف املؤلفات األخرى،

َّ، واجلامع يف مؤلفاته الثالثة ظهور ميله)َّالتعليقة(عىل سيبويه يف  إىل رأي شـيخه  َ
َّابن الرساج من الذين حرصوا عىل بيان حرفية ، وقد كان يف حرفيتها َّرب(َّ َّملا ) ُ

َّرب(": قال ًحرف جر، وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصال له إىل املجـرور ) ُ َ ْ ّ
ه ملـا كـان معنـاه : كأخواته إذا قلت َّمررت برجل، وذهبت إىل غالم لـك، ولكنـَّ ُ ٍُ

ًالتقليل، وكان ال يعمل إال يف نكرة فصار مقابال  ْكم( لـَّ ًإذا كانت خربا فجعل له  )َ
ْكم(صدر الكالم، كام جعل لـ َ(" فيتضح من خالل النص أنه يؤكد عىل كـون ،ِّ َّ

                                                        
 .٢/١٧٠الكتاب ) ١(
َّاحلجة للقـراء الـسبعة : ينظر) ٢( َّ َّ، والتعليقـة عـىل كتـاب ١/٢٦٤، واإليـضاح العـضدي ٢٢-٣/٢٠َّ

 .١/٣١٣سيبويه 
 .١/٤١٦األصول يف النحو ) ٣(



 
 

 
١٣٣ 

َّرب( َّحرفا من حروف اجلر يوصل به الفعل كبقية حروف بابـه، كـام يبـدو أنـه ) ُ ّ ً
َيميل إىل معنى التقليل فيها، وهو الذي كثـر اخلـالف فيـه، ومل خيـف عليـه ذكـر َ ُ َ َّ 

ْكم(شبهها بـ  حكمها يف صدارة الكالم، تَّيف كوهنا ال تعمل إال يف نكرة، فأخذ) َ
ْوكأنه بذلك يعلل لكوهنا تشبه االسم يف ذلك، وكان ال بد لنا يف هذا املوضـع أن  َّ َِّّ
نتساءل، من الذي أخذ احلكم من اآلخر هل أحقيـة صـدارة الكـالم يف األصـل 

ْكم(لـ َّرب(أم لـ) َ  الذي أشبه اآلخر حتى استحق هذا احلكم؟ فبام من: ؟ بمعنى)ُ
َّرب(َّأن  ْكم(هلا صدر الكالم، و) ُ ًكذلك يمكن ملـن يتخـذ شـبههام دلـيال عـىل ) َ ُ ِ َّ

ْكم(َّأن : ْاسميتها أن يقول َّرب(أشبهت ) َ يف صدارهتا للكالم، فاستحقت بذلك ) ُ
ًأن تكون حرفا كام كانت  َّرب(ْ نص الـسابق ، ولكن حـديث ابـن الـرساج يف الـ)ُ

َّرب(يؤكد أن  ْكم(أخذت حكم الصدارة من ) ُ  .ال العكس) َ
ْوقد سار عىل النهج نفسه يف كوهنا حرفا العكربي، وإن بدا يف خترجيـه لآليـة  ًّ

َّيميل إىل معنى التكثري والتحقيق فيها َّ ويتبعه ابن يعيش، ففي رشحه للمفصل ،
َّها الفعل العامل عـىل الـرغم مـن أن ًأشار إىل حرفيتها مستدال بذلك عىل وجوب تقدم

َّحقها التأخري؛ ألن حروف اجلر حقها أن تأيت بعد الفعـل، ألن الغـرض منهـا إيـصال  ْ َّّ
ِّ، وابن هشام الذي حـرص عـىل رد البيـت الـذي استـشهد بـه الفعل إىل املجرور به

 :ةنط اسميتها، والذي يقول فيه ثابت قاآلخر عىلأصحاب الفريق 
                                                        

 .٢/٧٧٦التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .٨/٢٨رشح املفصل : ينظر) ٢(



 
 

 
١٣٤ 

ــ ُإن يقتل ُ ْ ــنَْ ــك مل يك ــإن قتل ْوك ف َ ْ َ ََ ْ َ َّ َ َ  
 

ُعــارا عليــك، ورب قتــل عــار  ُ ًَ َ ٍَ ْ َ َّ َ َْ َ  
َّرب(َّعىل أن   ُعار(مبتدأ، و ) ُ ّخربه، وقد خرجه هـو عـىل أهنـا حـرف جـر ) َ َّ َّ

ُعار(و خرب ملبتـدأ حمـذوف، واجلملـة صـفة للمجـرور أو خـرب للمجـرور؛ إذ ) َ
 فرياها ال تـركن إىل معنـى التكثـري املجرور يف موضع مبتدأ، وفيام خيص معناها،

ًوال إىل معنى التقليل بل هي بينهام، فتأيت عىل التكثري كثـريا وتـأيت عـىل التقليـل 
ُّيعد من أهم الـذين  َّ، وال خيفى علينا موقف ابن مالك من ذلك حيث إنهًقليال َ ُ

َّفقد أكد عىل أن حرصوا عىل بيان أصل هذه اللفظة،  ميتهاحرفيتها أصح من اسـ َّ
ًبناء عىل خلوها من عالمات األسـامء اللفظيـة واملعنويـة، وباإلضـافة إىل ذلـك 
داللتها كسائر احلروف عىل معنى يف مسمى غري مفهوم جنـسه بلفظهـا بخـالف 

َّأسامء االستفهام والرشط، وقد تطرق إىل ما سبق اإلشارة ْكم(َّإليه أن  َّ عىل ذلك ) َ
مات اللفظية، وهي اإلضـافة إليهـا، ودخـول ًتكون حرفا، واسميتها ثابتة بالعال

ّحرف اجلر عليها، واالبتداء هبا، وإيقاع الفعل عليها، وعود الضمري إليها، وهـو 
َّبذلك يضعف احتجاج كل من استدل عىل اسمية  ِّ ُ ِ ْ َّرب(ُ ْكـم(بشبهها بـــ) ُ ، كـام )َ

َّعمل عىل ختريج الشاهد السابق الذي استدل به من أجاز كام خرجه ا ِ بن هـشام، َ

                                                        
اللبـاب يف : ، ينظـر)وبعـض قتـل( وقد روي فيه ١٧البيت من بحر الكامل، وهو يف ديوان الشاعر ) ١(

، ١/١٥٤نـي اللبيـب ، ومغ٤/٢٩٨، ورشح كافيـة ابـن احلاجـب ١/٣٦٤علل البناء واإلعـراب 
 .٩/٥٧٦، وخزانة األدب ٤/١٧٣ومهع اهلوامع 

 .١/١٥٤مغني اللبيب : ينظر) ٢(



 
 

 
١٣٥ 

ُرب قتل هو عار: (ويكون التقدير َُ َ َُّ ٍ ْ َّذهابه إىل أهنا  ْ، وإن خالف بعض البرصيني يف)َ
 َّ، ويتبعه األنباري الذي أخذ يرد عىل كل ما استدل به من ذهـببمعنى التكثري

 :إىل اسميتها بام يأيت
َّرب(َّأن  - ْكـم(َّللتقليل فقط، وليست للعدد؛ لذلك ال يمكن محلها عىل ) ُ َ( ،
ْكم(فـ ّحكم عىل اسميتها ألنه حيسن فيها عالمات األسامء نحو حـروف اجلـر) َ ُ ُْ َُ َّ ِ، 
ٍبكم رجل مررت: (نحو ْ َ ْكم رجل مررت: (، وجواز اإلخبار عنه نحو)ِ َ َ َ ٍْ ُ ، وهو ما )َ

َّرب(انعدم يف  ُ.( 
ِأن خمالفتها حروف اجلر يف عدم تصدرها للكـالم عائـد إىل معناهـا وهـو  - ُّ َّ
ل، والتقليل يقارب النفي، فأشبهت بذلك حروف النفي، وحروف النفـي التقلي

 .هلا صدر الكالم
ُّأهنا ال تعمل إال يف نكرة؛ ألن النكرة تدل عـىل الكثـرة و - ََّّ َّرب(َّ ُّتـدل عـىل ) ُ

َّالتقليل، فوجب أال تدخل إال عىل النكرة؛ ليصح معنى التقليل فيها َّ. 
َّأن كوهنا ال تعمل إال يف نكرة  - ًموصوفة يعود إىل أهنم جعلـوا ذلـك عوضـا عـن َّ َّ

 .حذف الفعل الذي تتعلق به، وقد يظهر ذلك الفعل يف رضورة الشعر
َّأن عدم جوازهم إظهار الفعل الذي تتعلـق بـه يعـود إىل غـرض اإلجيـاز  -

 .واالختصار ما دامت داللة احلالة عليه ظاهرة
                                                        

 .٤٤-٣/٤٣رشح التسهيل : ينظر) ١(



 
 

 
١٣٦ 

َّحلـروف حيـث إن َّأن دخول احلذف فيها ليس بمستغرب بالنـسبة لبقيـة ا -
َسوف(املشددة و ) َّأن(احلذف قد ورد يف بعضها مثل  ْ َ(. 

 :الفريق الثاين
، ، وابن الطراوة، واألخفش يف أحد قوليه   ويتمثل يف رأي الكوفيني

َّرب(َّحيث ذهبوا إىل أن  اسم معضدين ذهاهبم بام ورد يف الشعر من قول ثابـت ) ُ
 :قطنة

ــ ــوك ف َإن يقتل ْ َْ ُ ُ ــنَ ــك مل يك ْإن قتل َ ْ َ ََ ْ َ َّ  
 

َعــارا عليــك، و  َْ َ َ ُرب قتــل عــارًَ َُ ٍ ْ َ َّ  
َّرب(َّعىل أن   ُعار(يف حمل رفع مبتدأ، و) ُ ٍرب رجل": خربها، وقول العرب) َ ُ ََّ ُ 

ٌظريف ْ ِ ُ"ِّل األنبـاري عـىل الـرد عليهـا ، وعدد من األدلـة القياسـية التـي عمـ
 : ص فيام يأيتخلوتت

                                                        
 .٦٨٧-٢/٦٨٦اإلنصاف : ينظر) ١(
، واجلنـى ٤/٢٩٥، ورشح كافية ابـن احلاجـب ٣/٤٣، ورشح التسهيل ٢/٦٨٦اإلنصاف : ينظر) ٢(

 .٣٤٤، وأثر األخفش يف الكوفيني و تأثره هبم ٧/١٣٧، والدر املصون ٤٣٩الداين 
 .٤٣٩، واجلنى الداين ٣/٤٣رشح التسهيل : ينظر) ٣(
، والـدر ٤٣٩، واجلنـى الـداين٤/١٣٧٧، وارتشاف الـرضب ٥/٤٣١تفسري البحر املحيط : ينظر) ٤(

 .٧/١٣٧املصون 
 .سبق خترجيه) ٥(
 .١/٤١٨األصول يف النحو : ينظر) ٦(



 
 

 
١٣٧ 

َّرب(َّأن  - ْكم(لة عىل حممو) ُ َّرب(َّ، فهي للعدد والتكثري و)َ للعدد والتقليل؛ ) ُ
ْكم(َّلذلك هي اسم كام أن   .اسم) َ

َّأهنا ختالف حروف اجلر يف كوهنا ال تقع إال يف صدر الكالم - ّ َّ. 
َّأهنا ختالف حروف اجلر يف كوهنـا ال تعمـل إال يف نكـرة، وحـروف اجلـر  - ّ َّ

 .تعمل يف النكرة و املعرفة
َّالف حروف اجلر يف كوهنا ال تعمل إال يف نكرة موصوفة، وحـروف َّأهنا خت - ّ

 .ّاجلر تعمل يف املوصوفة وغريها
َّأنه ال جيوز إظهار الفعل الذي تتعلق به وهو ما خالفت فيه احلروف - ّ. 
  : يدخلها احلـذف بـالتخفيف، ومنـه قـراءة التخفيـف يف قولـه تعـاىل َّأهنا -

 .]٢: احلجر[﴾ (  *   +  ,  ﴿ 
ُ والظاهر أنه عىل الرغم من وجود تلك األدلة يـضعف االسـتدالل بـبعض   ُ َْ َّ

َّمنها، فمثال يمكن أن يسقط منها الدليل األول؛ ألن  ْ َّرب(ً ًال تفيد العدد مطلقا، ) ُ
َّوالثاين ألهنا ليست الوحيدة من احلروف التي هلـا صـدارة الكـالم بـل حـروف 

َّرب(ًدام واردا يف حروف غري النفي كذلك، وفيام خيص احلذف فيبطل ما  ، كـام )ُ
َّأن البيت الشعري الذي استشهد به األخفش أمكن خترجيه عـىل غـري وجـه، مـع 

                                                        
 .٦٨٧-٢/٦٨٦اإلنصاف : ينظر) ١(



 
 

 
١٣٨ 

َّعدم وجود ما يعضده من األبيات األخـرى، أمـا فـيام خيـص بقيـة األدلـة التـي  ُ َ ُُ ِّ
ْاستدلوا هبا فال يمكن أن تعترب وحدها كافية عىل اجلواز، ولعل انفراده ة  عن بقياُّ

ْ وبني االسم فيام ذكر سابقا، ولكن كان ال بد أن اَّحروف اجلر عائد إىل الشبه بينه ً ُْ َ ِ
 . باحلروف عىل االسم واهللا أعلمايؤخذ بعني االعتبار رجحان شبهه

 :الرتجيح
الذي يظهر يل من خالل ما سبق أن الراجح مذهب البـرصيني ومـن تـبعهم 

 :لألسباب اآلتية
َّرب(َّ العرب التي تظهـر أن انعدام وجود الشواهد عن - اسـم ال حـرف سـوى ) ُ

َالبيت الذي استشهد به األخفش، وقد خرج عىل غري ذلك الوجه ِّ ُ. 
ِرب رجل ظريف( :َّأن قوهلم - َ ٍ ُ ََّ َّيدل عىل أن  )ُ َّرب(ُّ ّحرف ال اسم بدليل جر ) ُ
ٌظريف(، واما بعده ْ ِ  .هو: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره) َ

َّتي استدل هبا من ذهب إىل اسميتها يف ظل وجود ضعف األدلة القياسية ال -
 .ُّالردود عليها، وخري دليل عىل ذلك رد األنباري



 
 

 
١٣٩ 

 
 :عرض املسألة

ِّيغلب عىل الفاريس احلرص يف توجيه القـراءات عـىل املوازنـة والبعـد عـن 
ك مـا ظهـر يف خترجيـه التعارض بني التخرجيات املتعلقة باآلية الواحدة، ومن ذل

ِّلدين(لقراءة أيب عمرو ومحزة وحفص عن عاصم بتشديد النون يف  ُ : قوله تعـاىل) َ
َّ، فقد أشار إىل أن النون زيـدت كـام ]٧٦: الكهف[ ﴾ 9  8  7  6  5﴿ 

ِمنِّي وعنِّي وقطنـي، فأدغمـت : تزاد مع عالمة الضمري املجرور واملنصوب نحو ْ َ
ُلد"األوىل مع الثانية فصار َّ وقد وضح أن ذلـك هـو القيـاس، والـذي عليـه "ِينَ

ِلـدين(نافع بضم الدال وختفيف النـون  االستعامل، ويف خترجيه لقراءة ُ َ( اعتمـد 
َّعىل التخريج السابق نفسه إال أنه أضاف إليه ما طرأ من حذف لالسم، وقد مال  َّ

، ويتضح ذلـك َّإىل أن النون املحذوفة هي نون الوقاية التي تلحق عالمة الضمري
ِّمن لدين: (من قال": من قوله ُ َ ْ ، زاد النون التي تزاد مع عالمة الـضمري املجـرور )ِ

ِمنِّي وعنِّي، وقطني، ورضبني فأدغم األوىل الساكنة يف التـي : واملنصوب يف نحو َِ َ
ِّلدين(ار فص تزاد مع الضمري، ُ وقـرأ . الذي عليه االسـتعاملوهذا هو القياس، و) َ

ْمن (نافع  ِلدينِ ُ ّأنه عىل مـا قـدم ذكـره : وجه ذلك. بضم الدال مع ختفيف النون) َ َُّ  
                                                        

ِلدين(ّروى أبو عبيد عن الكسائي عن أيب بكر عن عاصم يف كتاب القراءات ) ١( ْ َّبضم الـالم وتـسكني ) ُ
ِلـدين(ّالدال، ويف كتاب املعاين عن الكسائي عن أيب بكر بن عاصـم  ْ َّالـسبعة يف القـراءات :  ينظـر،)َ

٣٩٦. 



 
 

 
١٤٠ 

ِإال يف حذفه النون التي تلحق عالمة الضمري، وإنام حذفها كام حذفت مـن قـدين  ْ ََّ َّ
ِوقدي، قال َ: 

ِقدين من نرص اخلبيبني قدي َِ َِ ْ َْ ْ َ ُ ِْ ِ ْ" 

َّفيظهر من خالل الـنص أن الفـاريس جييـز حـذف النـون الال حقـة بعالمـة َّ
الضمري، وحيتج ملن حذفها يف مثل ذلك املوضع بالبيت الشعري السابق، فيقوي 

املـسائل (بذلك مذهبه يف اجلواز، وقـد اتفـق رأيـه يف ذلـك مـع مـا جـاء بـه يف 
َّمـن لـدنا": يف حديثه عن عدم جواز حذف النون يف نحو قوهلم) ِّالشريازيات ُ َ ْ ِ" ،
َّ؛ وذلـك ألن النـون فيهـا ]٦٥: لكهفا [ ﴾Z  Y  X  W﴿ : وقوله تعاىل

: ، ويف ذلك يقـول]٧٦: الكهف[﴾ 7  8  ﴿ : ليست زائدة كالتي يف قوله تعاىل
ُفأما قوهلم" َّمن لدنا، وقوله تعاىل: َّ ُ َ ْ ِ:  ﴿Z  Y  X  W ﴾ ]فال ]٦٥: الكهف 

ِحتذف النون الثانية منه، كام حذفت يف قول مـن قـال ِمـن لـدين": ُ ُ َ ْ َّ؛ ألن النـون "ِ
، "﴾   9  8  7﴿ لثانية من عالمة الضمري، وليست بزيادة كالتي يف قوله ا

ِّلدين(فنالحظ من خالل النص اتفاق رأيه يف جواز حذف النون يف  ُ دون غريها؛ ) َ
َّأن حذف وذلك يعود إىل النون املتصلة باالسم، ومن طريقة عرضه لذلك يتضح 

يل وروده يف الـشعر، فهـل جيـوز ُّالنون ال يعد مصدر إشكال من وجهة نظره بدل
 حذف نون الوقاية من هذا االسم؟

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٩٦. 
 .٧٤-١/٧٣ات املسائل الشريازي) ٢(



 
 

 
١٤١ 

 :مناقشة املسألة

ِّلدين(كان لقراءة التخفيف يف  ُ أثرها يف تـسليط الـضوء عـىل أحـد األمـور ) َ
املهمة التي تتعلق هبذا االسم، فإضافته إىل الضمري وما يلزم تلك اإلضـافة  مـن 

 الذي قد يعرتيه نتيجـة اإلضـافة احلرف الذي يعمل عىل وقاية االسم من الكرس
قد أخذ النصيب األوفر من االهتامم من قبل النحويني، ولو أردنا جتنُّب اخلـوض 
َّيف اإلشكال الذي ينتج عن ذلك لذهبنا بتوجيه القراءة إىل أن األصـل يف االسـم 

ُلد( ْلـدن(وهي إحدى اللغـات يف ) َ ُ أضـيفت إليهـا نـون الوقايـة، وهـو أحـد ) َ
َلذين خرجت عليهام القراءةالوجهني ال ِّ ُ ِ َ إال أننَـا ال يمكننـا غـض النظـر عـن ،َّ َّ

ُلد(الوجه اآلخر، فامذا لو مل يكن املقصود  ْلدن(الذي تعترب إحدى لغات ) َ ُ وكان ) َ
 القصد غري ذلك؟

َّمن هنا كان ال بد من دراسة الوجـه اآلخـر ملعرفـة إذا كـان هنـاك أي تـأثر  ّ
َّرضه ذلك الرأي ألحد املذاهب من عدمـه، وال بـد مـن ِّللفاريس يف توجيهه وع

َّاإلشارة إىل أن الراجح كون النون املحذوفة يف هذا الوجـه هـي النـون الالحقـة 
إمكانية اعتبار املحذوفة هي النون األصلية من يف بالضمري، فال يوجد أدنى شك 

ه إشـكال توجيه تلك القراءة مل يكن لديـ َّالكلمة بدليل أن معظم من حرص عىل
ٌّيف توضــيح ذلــك، فلــم يمــل أي مــنهم إىل اعتبــار املحذوفــة ْ    هــي األصــلية ِ

                                                        
 .٢/٨٥٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ١(
ِّ، واملحرر الـوجيز ٢/٤٦٧َّ، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٣٠٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر) ٢(

  .٦/١٤٢، وتفسري البحر املحيط ٣/٥٣٣



 
 

 
١٤٢ 

َإذ ال يصح يف األصل أن حيذف احلرف األصيل ْْ َّ كان ال بـد ولذلكويبقى الزائد،  ُ
َّ يف مثل تلك املواضع، ويبـدو أن هنـاك  الوقايةمن معرفة درجة أمهية وجود نون
ًانقساما واضحا بني النحويني ف يام يتعلق بحذفها من عدمـه، ويتـضح ذلـك مـن ً

 :خالل ما يأيت
 يتمثل يف رأي سيبويه الذي خالف فيه معظـم النحـويني، فـال :الرأي األول

جييز حذف نون  الوقاية يف مثل ذلك املوضع، وقد ظهر ذلك من خـالل حديثـه 
ْأوىل؛ ألن مـن كالمهـم أ) ُالنّـون(ِوكانـت ": ًعن أمهية وجودها قـائال ِ ِ ِْ َن تكـون َّ ْ

ِّعالمة املتكلم، فجاءوا ) ُالياء(و) ُالنّون( ِ؛ ألهنا إذا كانت مـع )ِبالنّون(َ ْ مل ) ِاليـاء(َّ
ِخترج هذه العالمة من عالمات اإلضامر، وكرهوا أن جييئوا بحـرف غـري النّـون،  ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ ِْ َ ْ َُ ُ ِ َ ِْ ِ ُ َ

ِفيخرجــوا مــن عالمــات اإلضــامر ِ ــام محلهــم عــىل أن ال حي. ِْ َوإن ُْ َ َْ ُ ََ َالطــاء(ِّركــوا َّ ّ (
ٍكراهية أن تشبه األسامء نحو يد وهن) ِالنّونات(و َ ٍ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ َُ" وذلك يف حديثه عن نـون ،

ِقطني(الوقاية مع  ْ ِقدين(َ، و)َ ْ ِّلدين(و ،)َعنِّي(َ، و)ِمنِّي(َ، و)َ ُ ، فقد أبدى من خالل )َ
ا هلـا مـن َِالنص السابق حرصه عىل إثبات أمهية وجود تلك النّون مع الـضمري ملـ

ًاألثر الواضح يف املحافظة عىل الضمري ذاكرا السبب الذي جعل العرب حيافظون 
عىل سكون احلرف األخري؛ وذلـك لكـراهيتهم تـشبيه تلـك الكلـامت باألسـامء 

                                                        
 .٣٧١-٢/٣٧٠الكتاب : ينظر )١(
 
 



 
 

 
١٤٣ 

ٌـيد(كـــ ٌهن(َو) َ َأن هذين االسـمني قـد حـرك آخرمهـا، ومهـا  ، والفرق بينهم)َ ِّ ُ َّ
ِ، فحتى ال يشبه هـذا ذاك مـال إىل أمهيـة ضمريبال ِيلزمان الكرس حالة اتصاهلام ْ ُ ّ

َّوجود تلك النون، ويدل عىل أنه ال جييز حذفها يف الكالم أنه يعتـرب حـذفها مـن  َّ ُّ
ِقطنـي( ْ ِقــدين(و) َ ْ ْمــن الــرضورات الــشعرية، فــشبهت بـــ) َ َ ِّ ِحــسبي(ُ ْ ِهنــي(و) َ َ( 

ْقـد(ًمستشهدا عىل ذلك بالبيت الذي ورد فيـه    نّـون مـع إضـافته ًجمـردا مـن ال) َ
ِليتـ(ً أيضا حذفهم هلا من َّعد املتكلم، كام إىل ياء ْ ْرضورة، فأشـبهت باحلـذف ) يَ َ ْ ْ

ــضاريب( ِال ــوه) َّ ــىل ونح ــون ع ــذف الن ــاه ح ــه جت ــنجيل موقف ــذلك ي   ، وب
ِّالرغم من استشهاده عىل حذفها ببيت من الشعر، فالظاهر أن ورودها يف الـشعر  َ َّ

ُه حـسب رأيـه، فـال يمكـن أن يعمـم احلـذف عـىل ًمل يكن كافيـا للقيـاس عليـ َ َّ َ ُ َّ  
 .ًالنثر أيضا

ِّ وهو يمثل رأي أغلب النحويني الذين ال يرون وجود ما يمنـع :الرأي الثاين
ًمن حذف نون الوقاية عند اإلضافة إىل الضمري سـواء اتـضح ذلـك مـن خـالل 

 ما يطرأ خترجيهم لقراءة التخفيف أو من خالل حرص بعضهم اآلخر عىل مناقشة
ٍعىل هذا االسم أو غريه من حذف للنون املجتلبة لوقايته من الكرس حالة اتـصال 
ًالضمري به، ومن ذلك ما اتضح من ختريج الزجاج الذي مل يبد فيه مؤيـدا حلـذف  ُ َّ َّ

ِّلـدين(النون املجتلبة للوقاية من الكـرس، فقـد اسـتدل عـىل جـواز احلـذف يف  ُ َ (
                                                        

 .٧٣-١/٧٢رشح كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 .٣٧٢-٢/٣٧١لكتاب ا: ينظر) ٢(



 
 

 
١٤٤ 

ِقدين: (من بحذفهم هلا ْ ِحسبي(لتي بمعنىا) َ ْ َّ، وحجته يف ذلـك أن االسـم غـري )َ
ْ؛ وذلك ألهنام حرفان قد جاءا ملعنـى، )ِمنِّي(و) َعنِّي(متمكن بخالف حذفها من َ َّ

ْلدن(َّباإلضافة إىل أن االسم  ُ ، وقد استشهد بالبيت السابق الذي ورد اممنهأثقل ) َ
َّتضح من ذلـك أن حـذف ، واًجمردا من النون مع إضافته إىل الضمري) قد(فيه 

ِّلدين(النون يف  ُ ي(أقوى مـن حـذفها يف ) َ ي(و) َعنـِّ َّ؛ وذلـك ألهنـام حرفـان )ِمنـِّ
ِّلدين(و ُ َّاسم غري متمكن، كام أن جواز احلذف فيها أوىل من جهة أهنا أثقـل مـن ) َ َّ

ِقـدين(وما زال البيت الشعري الذي حذفت فيه النون من  احلرفني السابقني، ْ َ( 
ٌشاهد األبرز الذي يتخذ دليال عىل احلذف سواءهو ال ً ُ َ َّ ًكان حجة ملن أجاز أو كان  ُ

َّحجة ملن مل جيز، ويعترب احلذف فيه من الرضورات، وبالنظر إىل ختـريج النَّحـاس  ْ ُِ ً
َّللقراءة نالحظ أنه مل ينكر أمهية وجود نون الوقاية حتى يسلم احلرف األخري من 

ملتكلم، ومع ذلك احتج ملن قـرأ بحـذفها وإن فـضل الكرس عند إضافته إىل ياء ا

                                                        
 .٣٠٤-٣/٣٠٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(
 : وهو قول الشاعر) ٢(

َقدين من نرص اخلبيبني قدي     ليس َ ْ َ ُ ِْ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ اإلمام بالشحيح امللحدْ ِ ِْ ُ ِ َّ ُ 
َوالبيت من بحر الرجز، واختلـف يف قائلـه فنـسب إىل محيـد بـن مالـك األرقـط يف لـسان العـرب  ْ ََ ِ ْ َ ُ

، كـام نـسب إىل محيـد ثـور، )خبـب (٢/٣٣٣، وتاج العروس من جواهر القاموس )ددق (٧/٢٦١
َّ، واحلجـة للقـراء الـسبعة ٢/٧١الكتـاب :  ينظـر،ابن الزبري وأخـوه مـصعب: واملقصود باخلبيبني َّ َّ

، ورشح التسهيل لناظر ١/١٣٤، ورشح التسهيل البن مالك ١/٧٣، واملسائل الشريازيات ٣/٩٦
 .١/٣٣٨قاصد الشافية ، وامل١/٤٩١اجليش 



 
 

 
١٤٥ 

عليها القـراءة املـشهورة بالتـشديد حيـث يراهـا األوىل يف العربيـة واألقـيس يف 
ْواحلجة يف جوازه ما حكي عن حممد بن يزيـد ": األصل، ويف حجة جتويزه يقول َُ ِ

ْأن النّون حذفت كام قرأ أهل املدينة  َ َِّ ِفبم تبرشون"ُ ِّ َ ُ َ ِ ْوأحـسن مـن . نـون بكـرس ال"َ ُ ِْ َ
ْلدن": إسحاق قال هذا القول ما ذهب إليه أبو ُ ْعن"َ اسم و"َ  حرف واحلذف يف "َ

 :األسامء جائز كام قال
ِقدين من نرص اخلبيبني قدي َِ َِ ْ َْ ْ َ ُ ِْ ِ ْ 

ْوأيضا فإن لدن أثقل من عن ومن: قال. ًفجاء باللغتني مجيعا ْ ِْ َِ ًَ ْ ْ َُّ َ" فيظهر من ،
ِّأي الزجاج عىل الرغم من أنه يفضل قراءة تشديد النّون عىل حديثه مدى تأثره بر ََّّ َّ

ْقراءة التخفيف، فيبدو أن السببني اللذين ذهب إليهام الزجاج جديران بأن جيعال  ََّّ َّ َّ
َّمن حذف النون جائزا من وجهة نظر النَّحاس، وبااللتفـات إىل مـا حكـاه عـن  ً

ِتبرشون(ل املدينة يف حممد بن يزيد من حذف النون مثلام حذفها أه ِّ َ َّنالحـظ أن ) ُ
ثبوت احلذف يف قراءة أهل املدينة من أقوى األدلـة عـىل جـوازه، ومـع ذلـك مل 
َّيكتف به النَّحاس بل فضل عليه قول أيب إسحاق السابق، مما يدل عىل أن موافقة  َّ َّ َّ ِ

َّالنَّحاس لذلك مل تـأت إال بعـد حماولـة اقتنـاع بـذلك واهللا أعلـم، ون ِ َّالحـظ أن َّ
َّالفاريس يف خترجيه للقراءة مل خيالف النَّحاس والزجاج ومن حذا حـذوهم، فقـد  ََّّ َّ

ْشهدنا كيف كان رأيه مطابقا متاما ملا سبق، فبعد أن كان التـشديد يف ِّلـدين(ًً ُ هـو ) َ

                                                        
 .٢/٤٦٧إعراب القرآن ) ١(



 
 

 
١٤٦ 

ًالقياس والذي عليه االستعامل انتقل مبارشة إىل إثبات جواز احلذف مستدال عىل  ً
يعتمـد الـرأي ) ِّاملـسائل الـشريازيات(يف الشعر، ومن ثم نجـده يف ذلك بام جاء 

َّنفسه، وامللحوظ أنه مل يلتفت أو يتأثر برأي  سيبويه بل سار خلف من أجاز دون 
َّأن يتطرق إىل الرضورة التي قد جتيز  .ذلك كام ذهب سيبويه ْ

َّهذا ومل جيد ابن عطية أي إشكال يف حذف نـون الوقايـة يف  ُلـد(َّ ، فيعتـرب )ِّينَ
ِغالمــي(فيــف، فكــان اتــصال اليــاء هبــا كــام تتــصل بـــخذلــك مــن قبيــل الت ُ (

ِفريس(و َ َ(إىل الـضمري مـن  َّأن خلو بعض األسامء املـضافة ، ويظهر من حديثه
ًنون الوقاية وارد، وال يوجد فيه أي إشكال ذاكرا االسمني السابقني؛ ليستدل هبام  ُّ

ِقـدين(لنون مـن عىل ذلك، ويستمر اختاذ حذف ا ْ ًدلـيال عـىل جـواز حـذفها يف ) َ
ِّلدين( ُ ّفها هو العكربي حيرص يف توجيهه للقراءة عىل ذكر ذلك مع حرصه عىل  ،)َ

ُذكر الوجه اآلخر الذي خيرجنَا من هذا اإلشكال، والذي تعترب فيه  ِ ُلد(ُ إحـدى ) َ
ْلدن(لغات ُ ن مالك مـن ، وال خيفى علينا موقف ابأضيفت إىل ضمري املتكلم) َ

ُّحذف النون، فعىل الرغم من أنه يقر بقلة حذفها من  ِ ُ ِّلـدين(َّ ُ باملقارنـة مـع كثـرة ) َ
َّحلاقها به فإنه ال يرى ما يمنع من احلذف، وقد اعرتض عىل ما ذهب إليه سيبويه 
َّمن قرصه حذف النون عىل رضورة الشعر، وأكد عىل أن اجلـواز ال يقتـرص عـىل  َّ

                                                        
 .سبق ذكره يف عرض املسألة) ١(
 .٣/٥٣٣ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .٢/٨٥٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(



 
 

 
١٤٧ 

ًالكالم الفصيح مستدال عىل اجلواز بقراءة التخفيـف يف قولـه ذلك بل يتعداه إىل 
، وقد نبه ابن مالك عىل أمر ]٧٦: الكهف[﴾   9  8  7  6  5 ﴿  :تعاىل

ً مشريا إىل سبقه القراءة، وقد سبق ذكره فيام مهم يتعلق بالوجه اآلخر الذي حتتمل
ِّلدين(عدم جواز كون النون يف  ُ ُلـد(ــاملخففة نون وقاية ملحقة ب) َ َّ؛ وذلـك ألن )َ

االسم متحرك اآلخر، وحتركه يبطل وجود نـون الوقايـة املجتلبـة لتحـافظ عـىل 
َّ، وهو بذلك قد بني أمهية الوجـه األول الـذي سكون االسم وتقيه من الكرس

ِّلدين( َّذهب إليه معظم النحويني، فبام أن اعتبار النون يف ُ املخففـة نـون الوقايـة ) َ
ا الذي اجتلبت له كـان مـن األوىل واألسـلم األخـذ بجـواز يتعارض مع معناه

ْحذف نون الوقاية من االسم ما دام ذلك وارد يف كالم العرب وإن قل، وقد سار 
عىل هذا النهج أبو حيان فنراه يف خترجيه للقراءة يعتـرب عـدم حلـاق نـون الوقايـة 

ِلدين(بــ ُ َّاملخففة قياسا بحجة أن األسامء إذا أضيفت إىل) َ  ياء املـتكلم مل تلحقهـا ً
ِغالمي: (نون الوقاية نحو ِفريس(َو) ُ َ َ( مع أن اعتبار حذفها قياسا يتعارض مع ،ً َّ

رضورة وجودها يف األسامء التي تضاف إىل الضمري؛ للعمـل عـىل احلفـاظ عـىل 
ِّسكوهنا ووقايتها من الكرس، إال أن ما يسوغ حذفها ما ينتج عنه مـن التخفيـف،  َّ َّ

 عن العرب حرصهم عـىل التخفيـف يف الكـالم بـدليل ورود ذلـك يف واملعهود
ّكالمهم يف أكثر من موضع، وفيام أشار إليـه الـسمني احللبـي مـن اعتبـار قـراءة  َّ

                                                        
 .١٣٣-١/١٣٢رشح التسهيل : ينظر) ١(
 .٦/١٤٢تفسري البحر املحيط : ينظر) ٢(



 
 

 
١٤٨ 

ِّلدين(التخفيف يف  ُ حجة عىل سيبويه الذي يعترب عدم حلاقها رضورة دليل عـىل ) َ
يف حديثـه عـىل وقـد حـرص َّأنه يسري خلف من أجاز، وال جيد ما يمنـع ذلـك، 

َّمناقشة ما يرتتب عىل األخذ بالوجه اآلخر من تعارض بني معنى النون وعملهـا 
ْلدن(الذي يعترب أحد لغات  الذي اجتلبت له يف ظل حترك آخر االسم ُ باإلضافة ) َ

ِلدين: (إىل منع سيبويه قول ُ بالتخفيف، واألهم يف ذلـك هـو استـشهاده بقـول ) َ
 :الشاعر

ـــسائل ـــا ال ُأهي ِ َّ ُّ ـــيَ ـــنْهم وعن ِ ع َ ِلست من قيس وال قـيس منـي   َُ ِ ُِ َ ْ َْ ُ ْ َ  
ُليستدل عىل حذف النّون مع حرصه عىل إجياد وجه آخر يمكن محل القـراءة  َّْ َ ُ

َّعليه، وهو الذهاب إىل أن نون الوقاية دخلت عىل  ُلـد(َّ بـسكون النـون إحـدى ) َ
َاللغات يف  ْلدن(ُّ ُ َ(الت املتعلقة بالقراءة من ، وهو بذلك يوسع من دائرة االحتام

َّغري وجود ما يضعف ذلك سواء كان ذلـك مـن جهـة القيـاس أو الـسامع، ويف  ً ُ ِّ َُ
ِّلـدين(ِّحديث الشاطبي عام ذهب إليه ابن مالك من اعتباره حـذف النـون مـن  ُ َ (

ِّقليل يتضح أنه ال جيد ما يمنع من ذلك احلذف سواء كان ذلك عىل حد ما ذهب  َّ ًَّ ُ ِ
ِّلدين(َّجاج من معاملته َّإليه الز ُ ِعضدي(معاملة ) َ ُ ِّ، أو كان ذلـك عـىل حـد مـن )َ

                                                        
 ،َّنه من صنع بعـض النحـوينيإَّ أنه جمهول القائل حتى قيل البيت من بحر الرمل، واألقوال تشري إىل) ١(

، ورشح التسهيل لنـاظر اجلـيش ٧/٥١٣ُّ، والدر املصون ١/١٣٤رشح التسهيل البن مالك : ينظر
 .٥/٣٨٠، وخزانة األدب ١/٤٩٢

 .٧/٥٣١ُّالدر املصون : ينظر) ٢(



 
 

 
١٤٩ 

ِتبـرشون9 ﴿  :حذفها يف مثل قولـه تعـاىل ُ ِّ َ ، ولـه يف ذلـك ]٥٤: احلجـر[﴾ ُ
ُحديث مفصل ناقش فيه رأي سيبويه، وابن مالك يف ذلك، ولكنَّه  يف هناية حديثه  َِّ

َّهبذا الشأن يؤكد عىل أن حذف النون  ُ ِّ ِّلدين(يف َ ُ ِقطني(و) َ ْ َسـمع ال يقترص عىل ما ) َ ِ ُ
ْعن العرب بل يقاس عليه يف الكالم كأن تقول َُ انتظر اخلري من لدين وقطني مـا : (ُ

ُّ، وبذلك تتضح حقيقة الرأي الذي يراه الشاطبي حيث جيد احلـذف )أعطيتني
 ما سبق هـو َّيف هذه األسامء مما جيري جمرى املقيس عليه، والذي يظهر من خالل

ًامليل إىل رأي األكثرية ما دام حذف نون الوقايـة واردا يف كـالم العـرب، وأمهيـة 
: َّ؛ وذلك ألن حذفها يف األسامء أكثـر نحـووجودها يف األفعال تفوق األسامء

ِفريس( َ ِحـسبي(َو) َ ْ َّونحـوه بخـالف األفعـال التـي تلزمهـا النّـون، ويبـدو أن ) َ
َا وإن ظهر عند بعض النحويني مل يثر عند بعـضهم اإلشكال الذي نتج عن حذفه ُْ

َّاآلخر، فنرى هناك عددا ممن تطرق إىل هذا االسم وعمل عىل توضيح احلـاالت  ً
ِّالتي جييء عليها يف الكالم أو الشعر مل يتناول األمر الذي يتعلق بحذف النون منه 

، األشـموين، و وناظر اجليشحالة إضافته إىل الضمري، ومنهم ابن يعيش
                                                        

 .١/٣٣٧املقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .١/٣٤٦ رجع السابقامل: ينظر) ٢(
 .١/٣٣٩املرجع السابق : ينظر) ٣(
 .١٢٨-١/١٢٧رشح املفصل : ينظر) ٤(
 .٤٩١-١/٤٨٩رشح التسهيل : ينظر) ٥(
 .١/١٠٥رشح األشموين : ينظر) ٦(



 
 

 
١٥٠ 

 . وغريهوالسيوطي
 :الرتجيح

ُ      الراجح من خالل ما سبق هو السري خلف خطى األغلبية الذين ال يرون  ْ َّ
ِّلدين(يف حذف نون الوقاية من  ُ  :ما يمنع ذلك لسببني) َ

َّأن ذلك وإن خرج عن األصل فإنه ال خيالف القياس - َّ. 
ِّأن احلذف وارد يف كالم العرب من الشعر -  . والنثرَّ

                                                        
 .٢١٧-٣/٢١٦مهع اهلوامع : ينظر) ١(



 
 

 
١٥١ 

 
 :عرض املسألة

ّيظهر من ختريج الفاريس للعديد من القراءات التوافق التام يف رأيه، وطريقة 
َّعرضه لذلك الرأي مع ما جييء به يف مؤلفاته األخرى، والغالب أن ذلـك عائـد 

 خترجيه لقراءة ما جاء به يفذلك إىل طبيعة املوضوع الذي يناقشه، وخري دليل عىل 
 ﴾  è  é  ê  ë﴿  : قولـه تعـاىل ومحـزةعاصم يف رواية أيب بكـر

ِائتوين (ًقصريا ]٩٦: الكهف[ ُ ، فبعد أن فرغ من توضـيح املعنـى املقـصود مـن )ْ
ِائتوين:(قوله ُ ٍقطر(الفعل الذي عمل يف املعمول  رشع يف بيان) ْ ْ : ، ويف ذلك يقول)ِ

 Ø  ×﴿  :عول الثاين باحلرف، كام كان قولهواللفظ عىل إيصال الفعل إىل املف"
Ù﴾ كذلك، إال أنه أعمل الثاين، ولو أعمل األول لكان َّ ِائتوين أفرغه عليه ( :َّ ْ ُ َْ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ
ًقطرا ْ ْإال أن تقدير الفعل أن يصل إىل املفعول الثاين بال حرف كام كان كذلك يف ) ِ َّ َّ
َّيل من هذا النحو إنـام هـو ّ ، ومجيع ما مر بنا يف التنز ﴾Ø  Ù  × ﴿: قوله

ّ، فيتضح من خالل النص أن رأي الفاريس  »عىل إعامل الثاين كام خيتاره سيبويه َّ
مذهب سيبويه وأتباعـه دون أن يـذكر  يف إعامل أحد الفعلني املتنازعني يميل إىل

 ًأدنى احتامل إىل إمكانية إعامل أول الفعلني، وقد اختذ من اآلية السابقة دليال عىل

                                                        
 .٤٠١السبعة يف القراءات : ينظر) ١(
 .٣/١٠٧احلجة للقراء السبعة ) ٢(



 
 

 
١٥٢ 

  ، وقـد اتفـق رأيـه ذلك باإلضافة إىل اآليتني األخريتـني اللتـني استـشهد هبـام
  ّ، ومـن ذلـك تأييـده لـرأي اجلرمـي الـذي )َّاملسائل البرصيات(مع ما جاء به يف 

  : وقولـه": سار فيه عىل مذهب البرصيني يف إعامل ثـاين املتنـازعني، وفيـه يقـول
 ﴿n  o  pد أعمل الثاين ومل يعمـل األول، َّأال ترى أنه ق.  ﴾ يشهد عليه

َّوليس هنا حرف عطف، وحكـى أيـضا أن اخلليـل والبـرصيني خيتـارون إعـامل  ً
واآلية تشهد عليهم كـام تـشهد . خيتارون إعامل األول )الكوفيون( َّالثاين، وأن
  ، "َّأال ترى أنه قد أعمل فيهـا الثـاين ولـيس فيهـا حـرف عطـف. ّعىل اجلرمي

  ّد عىل سريه عىل املذهب البرصي الـذي يعمـل ثـاين املتنـازعني، ِّوهو بذلك يؤك
ًيؤكد عىل ذلك مستدال عىل رأيـه بقولـه تعـاىل) اإليضاح العضدي( وها هو يف  ِّ :  

 ﴿è  é  ê  ë ﴾ ]ــف ــاىل]٩٦: الكه ــه تع   n  o﴿ : ، وقول
p ﴾ ]وباإلضافة إىل بعض الشواهد الشعرية املنقولة عن العرب ]١٩: احلاقة ،
ويبـدو أن هـذا االتفـاق الواضـح يف كالمـه يعـود  ،تؤكد صحة مذهبـهالتي 

 .علنا نتوصل إليها من خالل املناقشةلألسباب معينة 
                                                        

ــه تعــاىل) ١( ــساء[﴾    %  &!  "  #  $ ﴿ :قول ــاىل]١٧٦: الن ــه تع   n ﴿: ، وقول
o  p  ﴾]١٩: احلاقة[. 

 ).الكوفيني(وهو اختصار لـ) كف( هكذا ةيف املصدر مكتوب) ٢(
 .٢/٩٢٠املسائل البرصيات ) ٣(
 .١٠٩-١/١٠٨اإليضاح العضدي : ينظر) ٤(



 
 

 
١٥٣ 

 :مناقشة املسألة
ًأخذت مسألة التنازع نصيبها من االهتامم من قبل النحـويني سـواء األوائـل 

 يف املعمـول ًمنهم أو املتأخرين؛ نظرا ملا يرتتب عليها مـن إعـامل أحـد العـاملني
ِّالظاهر، وبقاء اآلخر دون عمل؛ لذلك كان لكل من أصـحاب املـذهبني رأهيـام 
اخلاص فيام يتعلق بالفعل الذي يستحق أولوية اإلعـامل يف االسـم الظـاهر عـىل 

ٍّالرغم من أهنم ال يمنعون إعامل أي منهام َّ وقد كانت لآلية من سورة الكهـف ،
 الواضح يف تصوير حقيقة اخلالف بني النحـويني يف  أثرهابقراءتيها املختلفتني

ٍّمسالة تنازع الفعلني مع صالحية كل منهام للعمل، فقد مال البرصيون إىل إعامل 
ثاين الفعلني املتنازعني، مستندين عىل عدد من االدلة القياسية والسامعية الـواردة 

ق الـذي يفرضـه واقـع املنط َّىل القياسية يبدو أهنا أقرب إىلعن العرب، وبالنظر إ
 :اللغة، وهي كام يأيت

َّ، ومن املعلوم أن العـرب تراعـي قـرب قرب الفعل الثاين من االسم الظاهر -
ٍهذا جحر ضب خرب: (اجلوار، وخري دليل عىل ذلك قوهلم ِ َ ٍّ ْ َُ ًخربا(َّإهنم جعلوا  حيث) ُ ِ َ (

ِصفة للجحر ال  َّيف اإلعراب عىل الرغم من أنه) َ ضبا(يتبع  ْ ُ  .ِّللضبً
                                                        

 .٢/١٦٠رشح ابن عقيل : ينظر) ١(
 وهـي قـراءة العامـة، وقـراءة عاصـم ،]٩٦: الكهـف[  ﴾ è  é  ê  ë﴿  :قول تعاىل) ٢(

 ). ائتوين(
 .١/٧٧اإلنصاف : ينظر) ٣(



 
 

 
١٥٤ 

، لزوم الفصل بني العامل واملعمول بأجنبي عنه عىل إعامل الفعل األول -
 .مع عدم وجود الرضورة امللحة إىل ذلك؛ إلمكانية عدم الوقوع فيه

ما يرتتب عىل إعامل العامل األول من عطف اجلملة عىل األخرى قبل متام  -
ُرضبـت : (ر نحـوًاألوىل يف حالة كـون املتنـازعني معطوفـا أحـدمها عـىل اآلخـ

ًوأكرمت زيدا  .، وال خيفى علينا صعوبة العطف عىل تلك الصورة)ُ
    وقد كثرت النقول التي استشهد هبـا البـرصيون ليـستدلوا هبـا عـىل قـوة 

: الكهـف[  ﴾ è  é  ê  ë﴿ : مذهبهم، وعىل رأسـها قولـه تعـاىل
ف يف ، فرغم االختال]١٩: احلاقة[ ﴾ n  o  p﴿ : ، وقوله تعاىل]٩٦

َّ نوع املتنازعني إال أن كال منهام يطلبان ْكتابيه( َّ َ ِ َ فيـه، ويكمـن الـشاهد يف  للعمل) ِ
ُاقرءوا(عدم ظهور الضمري يف الفعل  َ َّمما جعلهم يعملونـه يف املعمـول الظـاهر،  )ْ

َّمن املتنازعني يقوي من صـحة هـذا املـذهب إال أن ذلـك ال  وورود إعامل الثاين َّ ِّ
 عىل األولوية، وغري ذلك من اآليات األخرى، ولعل ما اخرتنـاه يعني استحواذه

                                                        
 .١/١٥٥اللباب يف علل البناء واإلعراب : ينظر) ١(
ْ يف هامش املحقق، ومن املعلوم اختالف صـور املتنـازعني إمـا بـأن ٢/١٦٠رشح ابن عقيل : ينظر) ٢( َّ

ْرة الكهف، وإما أن يعطف أحدمها عـىل من سو٩٦ًيكون أحدمها جوابا عن اآلخر كام يظهر يف اآلية  َّ
ًاآلخر كام يف املثال السابق، وإما أن يكون أوهلام عامال يف ثانيهام كـام يف قولـه تعـاىل ْ َّ : ﴿     e  d  c

  k  j   i  h  g  f ﴾]٧: اجلن[. 
 .٢/٩٤رشح التسهيل البن مالك : ينظر) ٣(



 
 

 
١٥٥ 

َّمنها أشد وضوحا يف ثبوت إعامل ثاين املتنازعني، أما عن األبيات الـشعرية التـي  ً
 :ًاستشهدوا هبا فهي كثرية وأكثرها تداوال عىل ألسنة النحويني ما يأيت

 : قول الفرزدق
ِولكن نـصفا لـو سـببت وسـبن َِّ َ ْ َ ْ ْ َّ ََ َُ َ ً   يَ

 
ِبنُو عبد شمس من منَاف وهاشـم  ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْ ََ ٍْ َ َ  

ْلو : فاستشهدوا به عىل إعامل الثاين، وتكمن العلة يف عدم إضامر الفاعل فيه فلم يقل  َ
ًسببت وسبوين بني عبد شمس؛ وذلك ألن األول يطلبه مفعوال والثاين يطلبـه فـاعال،  ًَّ ٍ ْ َ ََ ِ ِْ َ ُّ َ ْ ََ ُِ

ِبني( َّفلام رفع  :َّعىل أن املقصود إعامل الثاين، وقول طفيل الغنويَّدل ذلك ) َ
ـــا ـــأن متوهن ـــدماة ك ـــا م َوكمت َ ُ ّ ُ ُْ ً ًَّ َ َ ُ ِجرى فوقها واستشعرت لون مـذهب   َ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ  

ِلون مذهب: (فجعلوا قوله َ ْ ْاستـشعرت(ًمنصوبا بالفعل ) َُ َ َْ ْ ، ويكمـن وجـه )َ
َّعال، وال شك أن ذلـك يزيـد االستشهاد يف نصب االسم؛ لكون األول يطلبه فا ً

 :من فرص االنتصار هلذا املذهب، وكذلك قول الفرزدق
ِإين ضــمنْ َ ــىُتّ ــاين مــا جنَ َ ملــن أت ْ ِوأبى فكان وكنْت غـري غـدور   ِ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ  

                                                        
ً ولكـن عـدال"قـد روي فيـه، و٢/٥٥٢البيت من بحر الطويل، وهو يف ديوانه ) ١( ْ َ َّ الكتـاب : ، ينظـر"َِ

 .١/٧٤، واإلنصاف )نصف (٨/٥٧٩، ولسان العرب ٤/٣٦٧، واملقتضب ١/٧٧
، والكتـاب )كمـت (٩/٧٢٦لـسان العـرب : ، ينظـر٣٢وهـو يف ديوانـه  البيت من بحر الطويـل،) ٢(

 .٢/١٠٤، وحاشية الصبان ١/٧٤، واإلنصاف ١/٧٧
لـسان العـرب : د نسب إىل الفرزدق، ولكنـي مل أجـده يف ديوانـه، ينظـرالبيت من بحر الكامل، وق) ٣(

 .١/٨٠، واإلنصاف ١/٧٦، والكتاب )قعد (٩/٤٣٣



 
 

 
١٥٦ 

َغري( َّحيث استدلوا به عىل أن االسم املنصوب ْ ِغـدور َ ُ ًوقـع خـربا للعامـل ) َ
ُكنْت(املتأخر ً مع أن ذلك لـيس أمـرا ،ل لداللة ما بعده عليه، وأضمر خرب األو)ُ َّ

ًحمتام؛ إلمكانية كون االسم منصوبا عىل أنه خربا لـ ًَّ وقد أضمر اسـمه فيـه؛ ) كان(ً
وقـول  َّ ألن كال من الفعلني حيتاجان إىل اخلرب، واالسـم بعـدمها صـالح لـذلك،

 :رجل من باهلة
ـــى بـــه ســـيفانة ٌولقـــد أرى تغنَ َ ََ َ ْْ ََ َِ ِ ْ ِتــصب   َ ْ ُي احللــيم ومثلهــا أصــباهُ َ ْ َ َُ ْ ِ َ َِ  

ٌسيفانة( فرفع االسم ََ ْ َّدل عىل أن العامل فيه الفعل الثـاين؛ ألنـه هـو الـذي ) َ َّ َّ
ًيطلب املرفوع فاعال له بخالف األول الذي حيتاج إىل مفعول به، وغري ذلك مـن 

 .الشواهد
 ،ّ كـاجلرميولقوة تلك األدلة سار كثري من النحويني عىل خطى املتقدمني

، وغريه يف امليل إىل إعامل العامل الثـاين، َّ، والنَّحاسّ، والفاريسوسيبويه
                                                        

ّنسب للوعة اجلرمي، ينظـر البيت من بحر الكامل، وقد) ١( ِ ، ٤/٣٦٨، واملقتـضب ١/١٢٣الكتـاب : ُ
 .١/٧٥، واإلنصاف ١/٢٥٧ورشح أبيات سيبويه 

 .١/٧٦ واإلنصاف،،٢/٩٧رشح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٢/٩٢٠املسائل البرصيات : ينظر) ٣(
 .٧٦-١/٧٤الكتاب : ينظر) ٤(
ــسبعة : ينظــر) ٥( ــراء ال ــرصيات ٣/١٠٧احلجــة للق ــسائل الب ــضدي ٢/٩٢٠، وامل ــضاح الع ، واإلي

١٠٩-١/١٠٨. 
 .٢/٤٧٤إعراب القرآن : ينظر) ٦(



 
 

 
١٥٧ 

وغـريهم، وأبـو حيـان ،، وابـن مالـكّ، واألنبـاريّومنهم الزخمرشي
ًوامللحوظ أن كثريا من النحويني عنوا أشد العناية باحلديث عن تنـازع العـاملني  َّ

ٍّوأغلبهم اختذ موقفا حمايدا، فحرصوا عـىل ذكـر رأي كـل مـن عىل عامل واحد،  ً ً
َّويبـدو أن  ،ْالفريقني دون أن يميل أحدهم إىل رأي عىل حساب الرأي اآلخـر

العـاملني، فهـا هـم ِّذلك يعود إىل تقاسم كال الفـريقني فـرص أولويـة إعـامل أي 
 عـدد مـن األدلـة أصحاب املذهب الكويف يفضلون إعامل العامل األول مستندين عىل

 :القياسية والسامعية، ومن القياس ما ييل

ًأن العامل األول يسبق الثاين يف الذكر، وكونه يأيت يف البدايـة نظـرا لقـوة  - َّ
 .االبتداء

 .الوقوع يف اإلضامر قبل الذكر -
 مـذهبهم صحة عىل هبا ليستدلوا الشعرية األبيات من أنشدوه ما أشهر ومن

 :يأيت ما
                                                        

 .٣/٦١٦الكشاف : ينظر) ١(
 .١/٨٠اإلنصاف : ينظر) ٢(
 .٢/٩٤ التسهيل رشح: ينظر) ٣(
 .٦/١٥٥البحر املحيط : ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــريض : ينظ ــب لل ــن احلاج ــة اب ــرصيح ١٨٠-١/١٧٩رشح كافي ، ورشح ١/٤٨٣، ورشح الت

 .٢٥٦-١/٢٥٤، وحاشية اخلرضي ٢/١٠١، وحاشية الصبان ١/٤٥٥األشموين 
 .١/٧٣اإلنصاف : ينظر) ٦(



 
 

 
١٥٨ 

 :يسقول امرئ الق
ًفلو أن مـا أسـعى ألدنـى معيـشة َّ ََ ِ َ ْ ََ ْ َ َْ َ َكفاين و   َ ِ َ ِمل أطلب قليل من املـالَ َ ٌ ُ ََ ِْ ِ َ ْ َ ْ  

ِكفـاين( من  فمن وجهة نظرهم أن كال َ ُأطلـب(و ) َ ُ ْ   يتنازعـان عـىل االسـم) َ
ِقليل( ، وقد استحق الفعل األول العمل يف االسم الظاهر، وقـد شـغل الفعـل )َ

سـم الظـاهر، وقـد عمـل هـذا البيـت عـىل إحـداث نـوع مـن الثاين بضمري اال
ًاإلشكال، فقد رد من قبل البرصيني بحجة أنه ال يمثل دليال عـىل أولويـة إعـامل  ِّ َّ َّ ُ
َّالعامل األول ألسباب خمتلفة مجيعها يعود إىل املعنى، ويظهر أن براعة الـشاعر يف 

 خيتلفـون يف تقـدير نيَّنظم البيت جعله حيتمل أكثر من معنى، مما جعـل النحـوي
ِاألنباري يشري إىل بعـد االستـشهاد هبـذا  ًاملعنى األقرب إىل املقصود، فمثال نجد ْ ُ

َّالبيت عىل إعامل العامل األول بحجة أن ذلك مل حيدث إال الضطرار الـشاعر إىل  َّ
َّإعامله؛ ألنه ال يقصد أن سعيه ليس ألدنى معيـشة ثـم خيـرب مبـارشة أنـه يطلـب  ً ََّّ

َّ، وقد استدل عـىل ذلـك املعنـى مـن َّمن املال بل إن سعيه ألجل املجدالقليل 
 :البيت الذي يليه حيث يقول

ـــل ـــعى ملجـــد مؤث ـــنَّام أس ِولك ّ َ ُ ْ ٍَ ِ ِْ َ ََ ِوقد يدرك املجد املؤثل أمثال   َ َ ّ َْ َ َ َ َ ْ ْْ ُ َُ   يـِِ

                                                        
، ٤/٣٦٩، واملقتــضب ١/٧٩كتــاب ال: ، ينظــر١٢٩البيــت مــن بحــر الطويــل، وهــو يف ديوانــه ) ١(

 .١/١٨٦ ، ورشح كافية ابن احلاجب١/٧١واإلنصاف 
 .١/٧٨واإلنصاف ، ١/٧٩الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٧٨اإلنصاف،: ، ينظر١٢٩البيت من بحر الطويل، وهو يف ديوانه ) ٣(



 
 

 
١٥٩ 

ْفذلك كالم مجيل حيث إنه قد توصل إىل أقرب ما يمكـن أن يؤخـذ املعنـى  َّ َّ
َّه من خالل البيت الذي يليه، فرأى أن الذي يرمي إليه الـشاعر أنـه لـوعلي كـان  َّ

ّسعيه لتحصيل أقل ما يعاش به، لكان قد اكتفى حلصول ذلك له، ومل يكن يطلب 
ُأطلب(املجد، فحذف مفعول الفعل  ُ ْ َكام حيذف املفعول يف كثـري مـن املواضـع، ) َ ْ ُ

الفعلـني خيتلفـان يف املعمـول    كال منَّوبذلك ينتفي االستشهاد هبذا البيت؛ ألن
ٌقليل(الذي يطلبانه، فاألول يطلب  ِ َاملجـد(ًيطلب حمذوفا تقـديره  ، والثاين)َ ْ(، 

ًومع ذلك ال يعد هذا االنتفاء سببا لضعف وجه إعامل العامل األول يف املعمـول  ُّ
ة يف هـذا َّالظاهر؛ لكثرة الشواهد األخرى التي تثبت إعامله، وال بد مـن اإلشـار

املوضــع إىل رضورة اإلضــامر يف العامــل املهمــل إذا كــان مــا يطلبــه عمــدة يف 
 .األصل

ُّومن شواهدهم أيضا قول املرار األسدي ُ ّ ً : 
ــدا ــوى عمي ــؤاد ه ــرد عــىل الف ًف ِ َِ َ ًَ ََّ ُ ََ ــسؤاال   َ ــا ال ــني لنَ ــو يب ــوئل ل َوس َ َ ََ ُُ ُِ ُ ْ َِ  
ــرى عــصورا ــى هبــا ون ــد نغنَ ًوق َ َُ َ َُ َ َ ِْ ْ َ يقتــدننَا اخلــردَِهبــا   َ ُ َُ َ ْ َ َاخلــداال ْ َ ِ  

                                                        
 .١٨٧-١/١٨٦رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
 .٢/١٦١رشح ابن عقيل : ينظر) ٢(
، ٤/٨٦، واملقتـضب ١٢٥-١/١٢٤الكتـاب : َّ من بحر الوافر، وقيل إنه أليب ربيعـة، ينظـرالبيتني) ٣(

 . ٧٣-١/٧٢واإلنصاف 
 



 
 

 
١٦٠ 

َنرى( َّ حيث إن كال من الفعلني َيقتدننَا(و) َ ْ َ ْ يتنازعان عىل العمـل يف االسـم ) َ
َنرى(املتأخر، وقد أعمل الشاعر الفعل األول  بدليل نصبه له؛  يف ذلك املعمول) َ
ُيقتاد(ويكمن وجه االستشهاد يف اشتغال الفعل ََ ول ، وكذلك بضمري االسم األ) ْ

 :قول عمر بن أيب ربيعة
ــة ــود أراك ــستك بع ــي مل ت ٍإذا ه ِ ُ ْ َ َْ َْ َ ِ  

 
ِتنُخل فاستاكت به عود إسحل  ِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِّ ُ  

َاستاك( ُفوصل الفعل  َ َّبالـضمري يؤكـد عـىل أن الـذي اسـتحق اإلعـامل يف ) ْ ِّ
َتنَخل( الظاهر هو الفعل األول ِّ  :، وقول اآلخر)ُ

ـــــل آل ـــــا أن حتم ُومل َ ََّّ َ َ ْ َ ـــــيىلَ َ ل ْ َســمعت ببيــنهم نعــب   َ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِِ َالغرابــا ُ َ ُ  
ُسـمعت( َّفقد كان وجه استشهادهم به من جهة أن الفعلني ْ ِ َنعـب(و) َ َ يتنازعـان ) َ

َالغراب(عىل املعمول الظاهر  َ ُسـمعت( ، فأعمـل الفعـل األول)ُ ْ ِ يف املعمـول الظـاهر ) َ
إىل ما ينـصبه بخـالف الثـاين الـذي َّبدليل أنه نصب ذلك االسم، فالفعل األول حيتاج 

 .حيتاج إىل ما يرفعه، وغري ذلك من الشواهد التي استشهدوا هبا
َّ، والزجـاجِّوقد كان يف مقدمة من استحسن إعامل العامل األول املربد َّ ،

                                                        
، ورشح أبيـات سـيبويه ١/١٢٤الكتـاب : ، ينظـر٢٣٤البيت من بحـر الطويـل، وهـو يف ديوانـه ) ١(

 .٨٩َّ، والرد عىل النحاة ٢٠، واملفصل يف علم العربية ١/١٨٨
 .١/٧٣اإلنصاف :  ينظر،البعد والفراق: وافر، ومل أقف عىل قائله، ومعنى البنيالبيت من بحر ال) ٢(
 .٤/٣٦٧املقتضب : ينظر) ٣(
 .٣/٣١١معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(



 
 

 
١٦١ 

َقـام وقعـد : (نحـوَّوانفرد الفراء بإعامله كال العاملني يف املعمول الظـاهر نفـسه  َ ََ َ
ًالظاهر أن هذه احلالة تعد أكثر بعدا من، و)ٌزيد ُّْ ُ َّسابقتيها؛ ألنه وإن صح ذلـك  َّ ْ َّ

، )زيد(يف املثال السابق إلمكانية حدوث القيام والقعود يف الوقت نفسه بالنسبة لـ
َّفإن ذلك ال يعني أنه الوجه األرجح، فليس هناك شواهد شعرية أو نثريـة ثبـت  َّ

َّعمول الظاهر، كام أن ذلك خيالف الواقع النحـوي، فيها إعامل كال العاملني يف امل
ٍّوبام أن شواهد كال الفريقني قد تساوت يف القوة، فأتت منصفة لكل مـنهام كـان  ً َّ
َمن الصعب تقديم رأي أحدمها عن اآلخر إال إذا وجد ما يستحق الوقوف عنده؛  ِ ُ َّ

 ثغـرة َّلرتجح كفة فريق عىل حساب اآلخر؛ لذلك كان ال بـد مـن البحـث عـن
 :يمكن من خالهلا امليل إىل أحد الوجهني، ومن ذلك

ِّأن الشواهد البرصية مل تقترص عىل الشعر فقط بـل تعدتـه - ًإىل النثـر سـواء  َّ
 .، أو من احلديث الرشيفكانت من آيات الذكر احلكيم 

َّإذا قارنا بني قرب اجلوار واالبتداء نالحظ أن الفرق بينهام شاسع من جهة  -
البتداء خيتص باالسم ال بالفعل، ويف مجلة التنازع أكثر ما يكون التنازع بـني َّأن ا

َّالفعلني أو بني االسم والفعل، واألهم أن كال املتنـازعني يتوجهـان إىل معمـول 

                                                        
َّ، حيث إنه ١/٤٨٥، واألزهري يف رشح الترصيح ٢/٩٤نقل عنه ذلك ابن مالك يف رشح التسهيل ) ١(

 . معطوفني بالواو، واستويا يف طلب املرفوع الظاهريعمل العامالن املتنازعان إذا كانا
 .٢/٩٤، ورشح التسهيل ١/٧٤اإلنصاف : ينظر) ٢(
 .١/٧٤اإلنصاف : ينظر) ٣(



 
 

 
١٦٢ 

ِمتأخر، وتقدم أحد العاملني ال يعني أنه استحق االبتداء وإال لعومل معاملـة مـا  ُ َّ َّ ُّ
َّيف موضوع التنازع؛ ألن األمر يتعلـق بعـاملني  كثريبتدأ به، وقرب اجلوار هو األ

متقدمني أحدمها قريـب واآلخـر بعيـد، واألوىل إعـامل مـا هـو أقـرب بالنـسبة 
 .للمعمول

تنصب األولوية لصالح املذهب البرصي إذا قارنا بني الوقوع يف اإلضـامر  -
ول قبل الذكر الذي يرتتب عىل إعامل الثـاين وبـني الفـصل بـني العامـل واملعمـ

َّبأجنبي الذي يرتتب عىل إعامل العامل األول؛ ألن اإلضامر قبل الذكر قد ورد يف 
 بخـالف الفـصل بـني العامـل واملعمـول ْكالم العرب وإن خرج عن األصل

َّباألجنبي، ناهيك عام يتعلق بالعطف قبل اكتامل مجلـة املعطـوف يف حالـة كـون 
 .ًاملتنازعني معطوفا أحدمها عىل اآلخر

 أو) َّاحلجـة(يف ًسـواء موضـع مـن أكثـر يف ِّالفاريس ُّمتسك يف عجب ال إذن
 ختريج عىل  مبنيا يكن مل خترجيه َّأن يتضح حيث البرصي باملذهب األخرى مؤلفاته
 بـل املواضـع بعـض يف احلال هو كام القراءة عليها ت ورد التي الوجوه من وجه
 كثـرة مـع القيـاس إىل فيـه يميـل الذي ّاألسايس مذهبه عىل االعتامد أشد يعتمد
وباألسـلوب  بـالرأي والتزامه مذهبه، عىل ًدليال الكهف آية جاءت وقد ، السامع
 الـرأي هـو ذلـك َّأن يثبـت) العضدي اإليضاح(و) البرصيات املسائل( يف نفسه
 .األمر هذا يف له الوحيد

                                                        
 .١/٨٠اإلنصاف : ينظر) ١(



 
 

 
١٦٣ 

 :الرتجيح
ِّالظاهر أن إعامل أي العاملني سواء، فأصحاب املـذهب البـرصي   والكـويفَّ

 :ًمتساوون يف صحة الرأي؛ نظرا ملا يأيت
َّ، وملـا تـساوى كـال َّأن األوىل تقديم السامع عىل القياس عند تعارضهام -

ٍّالفريقني يف كثرة السامع بغض النظر عن القياس يفضل األخذ بـرأي كـل مـنهام 
 .عىل السواء عىل اعتباره األساس يف احلكم

ى، وقد رأينـا كيـف كـان للمعنـى أثـره الذي يفصل يف هذه القضية املعن -
َّ؛ لذلك ال بد من الواضح يف تغيري احلكم يف البيت الذي استشهد به الكوفيون

ِّأخذه بعني االعتبار، وما دام املعنى ال يتغري بإعامل أي العاملني جيوز األخذ بأهيام 
 .شئت

 
 
 

                                                        
 .١/١١٧اخلصائص : ينظر) ١(
 : القيس امرئ قول) ٢(

ْفلو َ َّأن َ َأسعى َما َ ْ َألدنى َ ًمعيشة ْ َ ِ ِكفاين            َ َ ْومل َ َ ْطلبَأ َ ُ ٌقليل ْ َمن َِ ِاملال ِ َ 
  .وقد سبق ذكره يف املناقشة



 
 

 
١٦٤ 

 
 : املسألةعرض
 يغلب عليها دراسة ما يتعلق بأبواب التي أكثر املواضع  يفّالفاريس يظهر

 ذلك ما من جييء به يف مؤلفاته األخرى، وذيًالنحو األساسية موافقا الرأي ال
 بعد الالم يف قراءة نافع ًذوفا حمبتدأاتضح من خالل موقفه فيام خيص تقدير امل

   : قوله تعاىل)ْينَذَه( يف بالرفع و،)َّإن( بتشديد ّالكسائيوابن عامر ومحزة و
﴿  Â  Á  À  ¿ ﴾ }يف َّنهإىل أ) َّاحلجة( يفّ أشار الفاريس،فقد}٦٣: طه 
ْنعم(عىل معنى ) ْإن(محل َ ِذانَه: يبقى الكالم) َ ِساحران،َ لَ َ  االبتداء فتدخل الم َِ

ُؤيده ما مل يهذاعىل خرب املبتدأ، و  يف رضورة َّ مل جييزوه إالَّهنم حيث إنحويون الِّ
 َّأن: األول: ً ثم ذكر عدم إمكانية تقدير املبتدأ حمذوفا لسببنيمن وعر،ِّالش

 َّأن: الثاين عىل الرضورة مع إمكانية ذلك، وهالنحويني مل يضيفوا ذلك إىل ما محلو
 ال يليق بالالم التأكيد َّ أناآلخرو":  به احلذف، وفيه يقولليقالتأكيد بالالم ال ي

َّ يف الرتبة أن يتم الكالم وجهَّبه احلذف، أال ترى أن األو َّ حيذف، ثم يؤكد فأما الْ َّْ َ ُ

                                                        
ِهذان(بتشديد النون، و) َّإن(قرأ نافع وابن عامر ومحزة والكسائي ) ١( َ بألف خفيف النـون، وقـرأ ابـن ) َ

ِّإن هذان(كثري  َ ِهذان(بتشديد نون ) َْ َ َّإن (، واختلف عن عاصم فـروى أبـو بكـر )َّإن(وختفيف نون ) َ
ِهذان َ ِإن هذان(وروى حفص عن عاصم ، )َ َ ساكنة النون، وهي قراءة ابن كثـري، وقـرأ أبـو عمـرو ) َْ

ْإن هذين(وحده  َ ِهذين(والياء يف ) ْإن(بتشديد نون ) ََّ ْ َ   .٤١٩السبعة يف القراءات :  ينظر،)َ
 



 
 

 
١٦٥ 

َأن حيذف ثم  ْْ  من النص السابق مدى فيتضح ،" فليس بالالئق يف التقديرَّيؤكد،ُ
 التوكيد وحذف ما يدل اءحرصه عىل بيان ما يرتتب عىل حذف املبتدأ من بق

ًمؤكدا) اإلغفال (يفج  أغفله الزجاا فصل القول يف ذلك حالة تتبعه مقدعليه، و ِّ 
À   ﴿:  الزجاج لقراءةج ختريَّ الالم، فقد ردبقاءعىل عدم جواز حذف املبتدأ و

Â  Á ﴾ }ْنعم ه: َّ الذي ذهب فيه إىل أن املعنى}٦٣: طه َ َ هلام ِذانَ ُ
ِساحران حيث يقول ْاعلم": َ َ أن ما ذكره من أَ َ َ َ التقدير يف قول من رفعَّنَّ َ َ ِ هذان ": َّ

ُهلام ُ، تأويل غري مر" ساحرانَ ًتىضٌ َ عندي ملا أذكره لك؛ وَ ُ ُ ُ َّ أن هذه الالذلكْ  مَّ
ْللتأكيد بالداللة التي دللنا هب َ َّ َ كانت للتأكيد قإذا يف هذا الكتاب وغريه، واَّ َبحَّ ْ أن ُ

ُيذكر التأكيد، و َّ َ َ َحيذفُ َ َّ نفس املؤكُ ُ ْ َّد، أو يشء من املؤكد، أال ترى أنَ َّ ٌ ِؤكد َ إمتام املِ َّ
ِوإظهاره، وترك إضامره و ِ َ ْ ِحذفه،ََ ِ ْ َّ أوىل من أن حيذف املؤكَ َ َ ُْ َيدلكو...ُدَ ُّ َّ عىل أن هذا ُّ

ِ قاله من تقدير املبتدأ ويالذ ِِ ْ ُ ِحذفهَ ِ ْ ِ بعد الالم َ َّ َ بالوجه أن أبا عثامن وليسَ َّ ِ ْ ُغريهَ  من َ
ِّالنَّحويني قد أنشدوا ْ: 

ْ احلليس لعجوز شهُّأم َ ٌ ْ ُ َ َ َِ ْ ْر بهُ َ َ 
ُومحلوا َ َ أنه أدخعىلَّ هذا عىل الرضورة، وَ ِ الالم عىل خرب املبتدأ، وَلَّ ِ َ حقها كانَّ ُّ

َأن تدخل عىل املبتدأ دون غريه ِْ َ ُ َ"، فقد وضح يف النص السابق عدم جتويزه 

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/١٤٢. 
  .٢/٤١٠اإلغفال ) ٢(



 
 

 
١٦٦ 

  حرص عىل تفصيلقدَّ بالالم ال يناسبه احلذف، وكيدَّحذف املبتدأ؛ ألن التأ
 من النحويني ما أنشدوه من البيت غريهًتدال بحمل أيب عثامن و ذلك مسيف القول

َّالسابق عىل حذف املبتدأ بعد الالم، فعىل الرغم من أن حذف املبتدأ كثري يف 
ًكالمهم إال أنه يف مثل هذا املوضع يعد قبيحا ملا ذكر ُّ َّ َّ،موقفه من ِّ بذلك يؤكد عىلهو و 

 توكيده، بقاءَّ عىل رأيه يف حذف املؤكد وٌّني ذلك مبَّ بالالم حيث إنتأكيدهحذف املبتدأ و
 .َّأما عن مدى صحة ذلك فسيتضح من خالل املناقشة

 : املسألةمناقشة
يتعلق :  ينصب اإلشكال يف التخريج السابق عىل أمرين أساسيني األول

ْعمَن(بمعنى ) َّإن(بمجيء  قد ثبت هَّ أنَّ عىل الرغم من االختالف فيه إالهو، و)َ
:  والثاين،ً أجازه معظم النحويني بناء عىل ذلكقد و، يف كالم العربدهوور
ً موضوع دراستنا هلذه املسألة يتعلق بتقدير املبتدأ حمذوفا بعد الم االبتداء هوو

َّ رأي الزجاج، وهو ولِّ هذا التخريج يمثو ،التي حتمل معنى التوكيد  خالفه فيه ْإنَّ
ْ حظي بتأييد من د قُّالفاريس ْقبل، ويتضح ذلك خالل موقف اخلليل وسيبويه ِ َ

ً كليا عىل ًتامداَّ أن منع حذف املبتدأ يف مثل ذلك املوضع يعتمد اعبام وِّاملربد،و
 توكيده كان ال بد من تتبع آراء النحويني يف ذلك للوقوف بقاءَّحذف املؤكد و

                                                        
 .٤١١-٢/٤٠٨اإلغفال : ينظر) ١(
 يهـا النحـويني فعلـل، والقـراءات و٣/٤٤ القرآن إعراب، و٣/٣٦٣ القرآن وإعرابه معاين: ينظر) ٢(

 .٥١-٤/٥٠ وجيز الِّاملحرر، و١/٣٨٨
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إىل ما جيعل من  التوصل بالتايل وَّجاج،َّ ذهب إليه الزالذي التخريجعىل مدى قوة 
 َّ خالل النظر يف آرائهم يبدو أنمن برأيه يف كال املؤلفني أجدر، وِّمتسك الفاريس

موقفهم يف ذلك متفاوت، فنجد من حرص عىل السري عىل مذهب معني خيالفه 
:  توكيده يف مثلبقاء ودَّ حذف املؤكسيبويه اخلليل وزً ذلك، فمثال نالحظ جتوييف

ِأتاين و،ٍ بزيدُمررت َفسهام،ْ أنوهُأخ َ ُُ  اَمه:  يف حالة الرفع عىلرهَّ اخلليل قدَّن إحيث ُ
َاحبايَص َ أنفسهام، وِ ُُ ُ ْ َعنيهامَأ:  عىلالنصبَ ُ ْ ِ ْ املتوقع عدم َّ الرغم من أنعىل 

 مذهبهم اشتهار بالقياس يف غالب األمر، ومتسكهمًجتويزهم لذلك بناء عىل 
 .بالتشدد يف تأصيل القواعد

 يظهر وجود تأييد َّجاجَّ لتخريج الزدِّ إىل استحسان املربفاتبااللت وهذا
 من يِّ يقوهُّ كلذلكملحوظ لذلك وسري عىل خطى اخلليل وسيبويه يف اجلواز، و

 االسم بقاء ودَّ قد أجازا حذف املؤكسيبويه اخلليل وَّ فبام أنَّجاج،َّموقف الز

                                                        
 .٢/٦٠الكتاب : ينظر) ١(
 ُوكنـت- أعلـماهللا و-الذي عندي يف ذلـك ":  يقولفيهِّ عن املربد، وتحسان الزجاج ذلك االسنقل) ٢(

ُعرضته عىل ع َاملناُ ِمد بن يزيد، و حمِِ ُ بن إسحاق فقباله، وَسامعيل إعىلَّ ِ َ َ َذكراِ َ ُ أجـود مـا سـمعاه يف ُهَّ أنـَ ُ َِ َ
َوقعت موقـع ) ْإن (َّ أنهوهذا؛ و ْنعـم"ِ َ َالـالم َّأن و"َ َ وقعـت موقعهـا، وَّ َ َِ ِنعـم هـذان هلـام :  املعنـىَّأنْ َ َ ْ َ َ
  أبــو إســحاق :حاق هــو بــن إســإســامعيل، و٣/٣٦٣معــاين القــرآن وإعرابــه :  ينظــر،"ِرانِســاح
 فقيـه عـىل هـو و، األزدياجلهـضمي درهـم بـن زيـد بـنَّ محاد بن إسامعيل بن بن إسحاق إسامعيل
  سـنةتـويف و، العديد من املؤلفـاتَّوصنف ، وخلصه واحتج لهمذهبه فرشح ، بن أنسالكمذهب م

 .٦/٢٨٤ بغداد تاريخ:  ينظر،٢٨٢



 
 

 
١٦٨ 

 معنى التوكيد ملبتداء التي حت يكون حذفه مع بقاء الم االْ من األوىل أندِّاملؤك
ِّفقط جائزا بدليل موافقة املربد و ِّ إال أن موقف الفاريس له، إسحاق بن إسامعيلً َّ َّ

 َّ بذلك خيالف مذهب أصحابه مع أنوهومن ذلك التخريج بدا عكس ذلك، 
ً أكثر قربا ه جيدتوكيد البقاء ودَّ يف تعليله الذي يتعلق بصعوبة حذف املؤكظرالنا

 عىل عدم جواز حرصه عدم تأثره بآراء شيوخه يف التخريج وَّ كام أن،صلألامن 
 نظره يف ذلك قائمة عىل رأيه وجهة و،ٌّ موقفه يف ذلك قيايسَّأن احلذف يشري إىل

 معني، فقد ذكر ذلك حالة خترجيه للقراءة يف رأيبشكل خاص غري متأثر ب
ُّ نقل الشاطبي قدوضوح أكثر، و وعُّبتوس) اإلغفال(ً كام أثبته أيضا يف ،)َّاحلجة(

ٌ يف اجلواز قائم عىل التوسع ال غري هَ مبدأَّ أنيظهرً أيضا لذلك، ووفجتويز ابن خر
 احلذف للعلم بام َّ عدهَّ للجواز سوى أناضحةلعدم وجود أدلة أو أسباب و

ِحذف، و  . لرفع املجاز يف احلديث عنهالتأكيدُ
ً تأييدا واضحا ملونجد املقابل يفو  من النحويني، العديد من قبل ِّقف الفاريسً
 كان له موقف واضح جتاه فقد ْبلَ قْنِ ذلك ما نقله ابن جني عن أيب احلسن ممنو

َالذي رض:  حينام منع حذف اهلاء من الصلة يف نحوذلك و،َّحذف املؤكد ُبتَ ْ 
ُفسهَن َ ُفسهَن( يكون ْ عىل أن،ٌ زيدْ َ  ويدل ،)ُتْبَُرض(ًتوكيدا للهاء املحذوفة يف ) ْ

 ابن جني عىل سار وقد د،َّ بقاء التوكيد مع حذف املؤكذِّ ال حيبنَّ ممهَّذلك عىل أن
                                                        

 .١٥٨-٣/١٥٧املقاصد الشافية : ينظر) ١(
 . ٣/١٦١ نقله عنه ابن مالك يف رشح التسهيل قد، و٢/٣٧٨اخلصائص : رينظ) ٢(
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 ما":   يقولفيه و،ٍ ذلك غري الئقَّعد يف ذلك حيث ّالفاريسهنج أيب احلسن و
ِ ذلك مل جيز ألجل وُنقضه، الغرض وُّدِ ضهَّ احلذف ألنبه ٍ الئقُ التوكيد غريهُطريق ُ

ْالذي رضبت نفسه زيد عىل أن : ِّتوكيد اهلاء املحذوفة من الصلة، نحوأبو احلسن  ٌ َ ُ
ًيكون نفسه توكيدا للهاء املحذوفة من رضبت َ َ"، من خالل النص فيتضح 

 احلذف ومعنىالذي هيدف إىل زيادة التوضيح   احلاصل بني معنى التوكيدافرالتن
   ْإن املانعني و من مذهبُزِّ بذلك يعزوهو ،الذي حيمل معنى االختصار

  من خالل قيامهذلكِّ ابن مالك رأي الفاريس، وَّأيد قد و،أجازه أشياخه
 ذلك بمثابة االستغناء بعالمة َّعد اخلليل الذي سبق ذكره حيث تقدير بتضعيف

َّعرف،ُعىل معنى يف يشء غري مذكور مثل االستغناء بحرف التعريف عن امل َ 
   وهذا ضعيف بني": لك من قوله ذيظهروبعالمة التأنيث عن املؤنث، و

ِّالضعف، ألن املؤكد مذكور كتقوية، و ً كونه مرادا به احلقيقة ال املجاز، يبنيَّ
َّ بحرف التعريف عن املعرف، وءّفاالستغناء عنه باملؤكد بمنزلة االستغنا َ  بعالمةُ

 ،" املعتادخمالفة يف تقديره من كثرة احلذف، وماالتأنيث عن املؤنث، مع 
 اخلليل املتأخرين عن سيبويه وخمالفةً حيصل ما أرشنا إليه سابقا من كوبذل

 بعد الالم من ملبتدأ خيفى علينا البعد عن القياس الذي يسببه حذف اوال ملذهبهام،
َّ وضح ذلك ابن احلاجب يف ذهابه إىل فساد تقدير املبتدأ بعد الم قدجهة أخرى، و

                                                        
ِّ ذكر ذلك أيضا يف رس صناعة اإلعراب قد و،٢/٣٧٨ اخلصائص) ١(  ٣٨١-١/٣٨٠. 
 .٣/١٦٠ التسهيل رشح) ٢(
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 :االبتداء لألسباب اآلتية
ْقد( مثل االبتداءمع َّ الالم َّأن -  . مع االسمَّإنمع الفعل، و) َ
ٌزيدَل: َّ؛ ألنه سيكون"لسوف يقوم زيد":  التقدير يف نحوضعف - ْ َوفَ سَ ْ 

ُقومَي ْ ٌيدَ زُ ْ. 

 . يلزم إضامر ما ال حيتاج إليه الكالمَّأنه -

 بذلك قد أثبت لنا صعوبة التقدير السابق بحيث ال تقف عند حذف وهو
ً مشبها املبتدألتوكيد فقط بل تعدته إىل التالزم احلاصل بني الالم و ابقاء وَّاملؤكد ِّ
ْقد (الزمذلك بت ً اإلضامر بال حاجة، فمثال  باإلضافة إىلاالسم،و) َّإن( والفعل،و) َ

ِذانَ هَّنإ: (عندما نقول ُ هلَ ِاحرانَ سَامَ َ  الالمُال يوجد معنى آخر قد أضيف إىل التوكيد و) ِ
ِّ عن ذلك أيضا ما يؤكِّث الشاطبي حديويف قد أظهرته،  موقف األخفش َّ أندً

َّ قربا من القياس باإلضافة إىل أنُ تبعهم فيه أكثرمن وابن جني وَّالفاريسو  السامع ً
 : املبتدأ املحذوف يف قول رؤبة دخول الالم عىلَّ فقد عديه،ِّيقو
ْ احللـــيس لعجـــوز شـــهر بـــهُّأم َ ََ ْْ َ ٌ َ َِ ِترىض من اللحم  ُ َْ ََّ ِ ْ ْ بعظـم الرقبـهَ َ ََ َّ ِ ْ ِ  

                                                        
  .١/٢٧٨أمايل ابن احلاجب : ينظر) ١(
َهرَ شومعنى ،ة بن عروسَّ قيل إنه لعنرتوقد، ١٧٠ يف ديوانه وهوَّ من بحر الرجز، البيت) ٢( عجـوز : ْهَ بْ

، ورس صـناعة اإلعـراب ٣/١٨٣ القـرآن إعـراب، و٣/٣٦٢ إعرابـه والقـرآن معاين: ينظر كبرية،
 املــصون ُّالــدر، و١/٤٣٠ مجــل الزجــاجي رشح، و٢/٤٦٦، ومــشكل إعــراب القــرآن ١/٣٨١
 .٣/١٥٧ الشافية املقاصد، و٨/٦٦
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ُقاسُ ال يَّالشاذ وّشاذا،  وم، معددَّ السامع يف حذف املؤكَّ أندَّ أكقد عليه، وَ
 يف ثري يقد مهم أمر إىلَّ تطرق يف حديثه قد و، دليل عىل عدم اجلوازأكربو

َّ يسوغ  جلوازه بأنَّنه جواز سيبويه لذلك، حيث إعنًالنفس تساؤال  ُ ِّ يه  كالم سيبوَُ
 الناظر يف كالم سيبويه سيتبني َّ مع أن، األصليف قياس هَّ عىل أنُّليس فيه ما يدل

 ثبوت ذلك دليل عىل يف فقد ثبت تأييده له، و،ً ذلك قياساَّ مل يرصح بأنلو وهَّله أن
ّأنه يتخذه مذهبا، كام أشار الشاطبي ً ِ َّ  ، ابن الباذش وضح معنى التوكيدَّ إىل أنَّ

 يف له املحذوف لتنايف الغرضني، وتوكيد نقيض احلذف، فال يصح هَّن عىل أَّأكدو
 وألمهية هذا ، عىل رأي أصحاب املذهب الذي ال جييزدِّذلك كالم مبني يؤك

ِ مل يمْإن عىل ذكره وواملتأخريناحلذف حرص كثري من النحويني املتقدمني   ْلَ
 ،ّ واألزهري،َّحاس أبو جعفر النَّمنهم الرأيني، وأحدبعضهم إىل 
 دَّ ما يرتتب عىل حذف املؤكاتضح ًختاما وغريه، وّ والعكربي،ّوالزخمرشي

 مذهب من أجاز ذلك إىل السامع مع بعده عن افتقار التوكيد باإلضافة إىل بقاءو

                                                        
 .٣/٢٣٧املقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .٣/٢٣٦ املرجع السابق: ظرين) ٢(
 .٣/٢٣٥املرجع السابق : ينظر) ٣(
 .٣/٤٤ القرآن إعراب: ينظر) ٤(
 .١/٣٨٨ النحويني فيها عللالقراءات و: ينظر) ٥(
 .٤/٩٢ الكشاف: ينظر) ٦(
 .٢/٨٩٥التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٧(
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َستشهدُ يْ البيت الوحيد الذي يمكن أنَّ أنًخاصة و،القياس ْ َ ُّعدُ به يْ  اهللاً شاذا وَ
 .أعلم

 : يحالرتج

 ومن جني، وابن ّالفاريس، يرتجح يل من خالل ما سبق مذهب األخفش، والذي
 : عليه لألسباب اآلتيةُّ ما يدلبقاء مع دَّتبعهم فيه، فال جيوز حذف املؤك

 .خالف األصل ذلك َّأن -

 .احلذف ود احلاصل بني معنى التوكيالتنافر -

َّعد العرب سوى البيت السابق الذي  ورود ذلك عنعدم -  .ًذا شاُ

 . تقدير املبتدأ بعد الالم يف القراءة ليس فيه إضافة معنويةَّأن -
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 »«  
 :عرض املسألة

ّيظهر التوافق يف رأي الفاريس من خالل متسكه بموقفه يف خترجيه قراءة ابـن 
  f   g ﴿ : بفتح امليم قوله تعاىلفص عن عاصمكثري ونافع وأيب عمرو وح

h i j  k ﴾  ]وحديثه عن إضافة املنادى إىل ياء املتكلم يف ]٩٤: طه ،
ْأن : ، فقد ذكر يف خترجيه احـتامل القـراءة وجهـني أحـدمها)املسائل الشريازيات(

َّيا ابن أما: (يكون املراد ُ َ َفحذفت األلف مثل حذفها من ) َ ِ ِغالمي(ُ َ  النداء عند يف) ُ
َيا غالم: قول ُ َّيا ابن أما، فحذف األلف كام : ْأن يكون أراد: أحدمها":  وفيه يقول،َ َ

ْحيذف من غالمي يف النداء إذا قال ِ ُِ ْيا غالم، وحذف الياء من املضاف إليـه، وإن : َ َ َ ِ ُ َ
ِيا غالم غالمي،: ُكانت ال حتذف يف املضاف إليه إذا قال كام حتذف مـن املـضاف  َ

َّيا غالم، ألن هذا االسم قد كثر استعامله، فتغـري عـن أحـوال النظـائر، : قالإذا  ُ َّ ِ
َوالفتحة يف ابن عىل هذا نـصبة، كـام أهنـا يف قولـك يـا غـالم َّ ٌ ، "أمـي كـذلك ٍُ

َّخالل النص أنه ال يمنع حذف األلف املنقلبة عن ياء يف غري النداء  فامللحوظ من
َبل يتخذه أحد الوجهني اللذين  جيوز محل القراءة عليهام، ويتفق ذلك مع حديثـه َّ

                                                        
َّالـسبعة يف القـراءات :  ينظـر،ملـيمّقرأ عاصم يف رواية أيب بكر ومحزة والكسائي وابن عامر بكـرس ا) ١(

٤٢٣. 
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/١٥٣. 
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ا ذلـك ًدحذف األلف املنقلبة عـن يـاء معـَّملا ذكر وجه ) ِّاملسائل الشريازيات(يف 
ويف إضـافة املنـادى إىل ": إحدى اللغات التي مل يذكرها سيبويه، ويقول يف ذلك

لة من الياء، ياء املتكلم لغة رابعة، مل أعلم سيبويه ذكرها، وهي حذف األلف املبد
، ومن ثم أخذ يستدل عىل "وإبقاء الفتحة دالة عليها، كام تدل الكرسة عىل الياء

جواز حذفها يف غري النداء بجواز حذفها يف النداء بام أنشده أبو زيـد لرجـل مـن 
 :عبد شمس جاهيل يقول فيه

ـــم آوي َّأطـــوف مـــا أطـــوف ث َُ َ َِّ ُإىل أمــــا ويروينــــي النَّقيــــع   ُِّ ُْ َّ ُ  
َّيا بن أم":َّومن ثم أكد عىل إمكانية محل قراءة َ :  عـىل ذلـك الوجـه، فيقـول"ْ

َّفإذا كان هذا جائزا يف غري النداء فهو يف النداء أجوز ملا ذكرناه مـن أنـه موضـع " ً
 ﴾ f   g h  i﴿ : حذف وتغيري، وإذا جاز ذلك أمكن أن يكون قوله

ًغة وجواز األخذ هبـا مـذهبا َّ، أما عن مدى فصاحة تلك الل"عىل هذا املذهب
 .فسيتضح ذلك من خالل عرض آراء النحويني فيها

                                                        
 .١/١٦٩املسائل الشريازيات ) ١(
:  ينظـر،هـو املحـض مـن اللـبن: البيت من بحر الوافر، وقائله نفيع بن جرموز وقيل نقيع، والنقيع) ٢(

، ولـسان ١/١٦٩ الـشريازيات ، واملـسائل٢/١٧٦َّ، ومعـاين القـرآن للفـراء ١٨٠النوادر يف اللغة 
ِّإىل أمى(وقد روي فيه ) نقع (٨/٦٧٩العرب  ، ومهـع ٢/١٠٨٥، وتوضـيح املقاصـد واملـسالك  )ُ
 .٤/٢٩٩اهلوامع 

 .١/١٦٩املسائل الشريازيات ) ٣(



 
 

 
١٧٥ 

 :مناقشة املسألة

َابن(بفتح امليم بعد ) ّأم(َّال شك يف فصاحة اللغة التي ورد فيها لفظ  املنادى ) ْ
ْبدليل ورودها يف القرآن الكريم عىل قـراءة اجلمهـور، ولكـن يبقـى االخـتالف 

َواردا بني النحويني، وي َّنْصب مجيعه يف أصل هذه الكلمة، فهل هي اسـم مركـب ً ُّ َ
َأحد عرش(كرتكيب  َمخسة عرش(و) َ ِأمي(ونحومها أم األصل فيها ) َ أضيفت إىل ) ُ

َابن( ًاملنادى، وقد قلبت ياؤه ألفا فأصبح ) ْ َُ َّأما(ِ ، َّ، ومن ثم حذفت ألفه للتخفيف)ُ
َّوعوض عنها بالفتحة لتدل عىل املحذوف؟ولذلك ع َ مل النحويـون عـىل إبـداء ُِّ

آرائهم يف أصل هذه الكلمة، وحكم حذف األلف املنقلبة عن الياء فيها منقسمني 
 :يف ذلك إىل فريقني
َّ يتمثل يف رأي مجهور البرصيني حيث ذهـب معظمهـم إىل أن :الفريق األول

َّابن أم( ُ َ َأحـد عـرش: (َّمبنيان عىل الفتح؛ ألهنام مركبـان مثـل) ْ َ َ َمخـسة عـرش(و) َ َ (
عن حذف األلـف املنقلبـة عـن اليـاء والتعـويض عنهـا بالفتحـة  َّونحومها، أما

َّفريجعونه إىل كثرة ذلك يف كالم العـرب؛ نظـرا ألن  ً َ غـري منـادى، وجـواز ) َّأم(ُ
َّاحلذف إنام اقترص عىل املنادى ألنه حمل تغيـري، ويف مقدمـة مـن ذهـب إىل ذلـك  َّ

َّسيبويه، فبعد أن أكد يف كتابه وجو ِأضيف إىل ياء املتكلم وهو  ب ثبوت الياء فيامْ ُ
َيا ابن: وقالوا": مضاف إىل املنادى يقول ْ َّأم َ َّ، ويا ابن عم، فجعلـوا ذلـكُ َ َ ْ بمنزلـة  َ

ِيـا ابـن أيب: (َّاسم واحد؛ ألن هذا أكثر يف كالمهم من َ َ ْ ِغـالم غالمـي(، و)َ َ َُ َُ(" ،

                                                        
 .٢/٢١٤الكتاب ) ١(



 
 

 
١٧٦ 

ذي يظهر مـن خـالل الـنص يف فنالحظ يف حكايته هذه اللغة عن العرب رأيه ال
َّ حيث إن املنادى وما أضيف إليه يعترب بالنسبة إليه بمنزلة االسم ،أصل هذه اللغة

َّالواحد، ومع ذلك ال يبدو مستنكرا حلذف الياء مطلقا؛ ألنه ل ً َّام تطرق إىل اللغـة ـً َّ
َّأم(التي ورد فيها لفظ  ثـرة لك) َاليـاء(ُحذفوا : وإن شئت قلت":ًمكسورا يقول) ُ
ِهذا يف كالمهم ِ" ومع ذلك يظل تركيب اللفظني بمنزلة اسم واحد هو الوجه ،

َّ يا ابـن أم": َّوأما قوهلم":ِّيف مذهبه، وقد تبعه يف ذلك املربد حيث يقول ُ َ يـا "، و "ْ
ً، فإهنم جعلومها اسام واحدا بمنزلة "ابن عم ً َمخسة عرش"ِّ َّ وإنام فعلوا ذلك لكثرة "َ

ً وهو بذلك يؤكد عىل ما أشار إليـه سـيبويه سـابقا، ونالحـظ يف ،"االستعامل ِّ
َّحديث كل منهام أهنام يعيدان ذلك إىل كثرة االستعامل، ويف توجيه الزجاج لقراءة َّ َّ ٍّ 

ّأم(ًفتح امليم وكرسها أيضا يف  َابن(َّذهب إىل أن ) ُ َّأم(و) ْ جعال بمنزلة اسم واحد )ُ
َّفبنيا عىل الفتح عىل أهنام يف ِ ، وبـذلك يـستمر األخـذ هبـذا الوجـه ّ موضع جرُ
َالقراءة حتى إن الفاريس مل يتوان عن ذكـره بـل اعتـربه ًواعتباره أصال يف توجيه َّّ 

َأحد الوجهني اللذين حتـتملهام القـراءة عـىل َّالـرغم مـن أنـه قـدم عليـه الوجـه  َّ َّ
ُّ، مما يدل عىلاآلخر َّأنه ال ينْكره وإن قدم علي َّ َّْ ُ ِ ِّه غريه، وقد كان ملوقـف القيـيس ُ

                                                        
 .٢/٢١٤كتاب ال) ١(
 .٤/٤٩٨املقتضب ) ٢(
 .٣/٣٧٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
َّحلجة للقراء السبعة ا: ينظر) ٤( َّ َّ٣/١٥٣. 



 
 

 
١٧٧ 

َّمن الوجه اآلخر أثره يف بيان صعوبة ذلك بالنسبة إىل من ال يفـضله، وذلـك ملـا  ِّ َ ُ
ًأشار إىل بعده قائال ِ ْ َمن فتح امليم جعل االسـمني اسـام واحـدا كخمـسة عـرش ":ُ َ ً ً

َابن"والفتحة يف  َ بناء وليـست بـإعراب كالتـاء مـن مخـسة عـرش وكالفتحـة يف "ْ َ
ْيدك إذا أردت األمر بمعنى أوردرو ِْ ْوقيل األصل ابن أمـا ثـم حـذفت األلـف . َ َ ُِ ُ َ َّْ َّ ُ

ّوذلك بعيد ألن األلف عوض من ياء وحذف الياء إنام يكون يف النِّداء ولـيس أم  ُ َّ ٌ َّ
، فنالحظ من خـالل الـنص الـسبب الرئيـيس وراء اسـتبعاده وجـه "بمنادى

ْ األلف املنقلبة عن ياء وإن مل يكن منـادى َّاحلذف مع أن االسم الذي حذفت منه
ِفهو مضاف إىل ما هو منادى، وال يوجد من ينْكر الـتالزم الكـائن بـني املـضاف  ُ
َّواملضاف إليه حتى كاد يعد جزءا منه، ويستمر الـسري خلـف املؤكـدين عـىل أن  ِّ َّ ُّ ً ُّ ََّ ُ

َّاحلذف إنام يكون يف املنادى بحجة أنه حمل التغيري بخالف غري ه، ومـن ذلـك مـا َّ
ّيا ابن أم(أشار إليه ابن عصفور، ففي حديثه عن  ُ َ ْ ّيا ابن عم(و) َ َ َ ْ َّأكـد أن حـذف ) َ َّ

بمنزلـة  ن بـذلكَّالياء منهام إنام كان لكثرة ذلك يف كالم العـرب، فـصار االسـام
َّهذا وجه يا ابـن أم ": ِّ، ويف رده للوجه اآلخر يقول)بعلبك: (اليشء الواحد مثل ُ َ ْ

ُألنا ال نجيـزه وال مـستند لـه إال قولـه  يقول األخفش من حذف األلف،ال ما ِ ُ َّ :
َّبلهف، وقد تأولناه َْ َ ِ" ،داء ِّ، وهو بذلك يؤكد عىل موقفه من احلذف يف غـري النـِّ

ِومع ذلك ال ينْكر اللغة ّأم(ي فيها ِنْثُالفصيحة التي است ُ ّعم(و ) ُ عىل تركيبهام مع ) َ
                                                        

 .١/٣٠٣مشكل إعراب القرآن ) ١(
 .٢/١٠٤رشح مجل الزجاجي ) ٢(



 
 

 
١٧٨ 

َيا ابن( ْ  .يشء الواحدال بمنزلة) َ
َّ ويتمثل يف رأي مجهور الكوفيني ومن وافقهم حيـث يـرون أن :الفريق الثاين َّ

َّأم( َّعم(و) ُ َابن(املضافني إىل ) َ ْاملنادى بالياء قد حذفت منهام األلف املنقلبة عـن ) ْ َ ِ ُ
َياء املتكلم التي أضيفت إليهام وعوض عنها بالفتحة لتدل عليها، ُ ِّْ َْ ِ  ويف مقدمة من ُ

َّوذلك أنه كثر يف الكـالم فحـذفت العـرب ":  حيث يقول،َّ إىل ذلك الفراءبذه
َّوال يكادون حيذفون الياء إال من االسم املنادى يضيفه املنادى إىل نفسه، . منه الياء
ّيا بن عم ويا بن أم: َّإال قوهلم َّ ْ َ فإذا جاء مـا . َّوذلك أنه يكثر استعامهلام يف كالمهم. ْ

. يا بن أيب، ويابن أخي، ويا بن خالتي، فأثبتوا الياء: الياء فقالواال يستعمل أثبتوا 
َّيــا بــن أم، ويــا بــن عــم فنــصبوا كــام تنــصب املفــرد يف بعــض : ولــذلك قــالوا َّ

َيـا بـن (َّ، فيظهر من خالل النص تأكيده عىل أن كثرة االستعامل  يف "احلاالت ْ َ
َّأم َّيا بن عم(و) ُ َ َ ْ ْثنَيني مـن األسـامء املـضافة إىل يـاء َجعلت هذين االسمني مست) َ َ ْ

 ،املتكلم يف غري النداء، ولذلك جاز حذف الياء منهام، وتبعـه يف ذلـك املـازين
َّواألخفش فيام نقل عنه، ويبدو أن له يف ذلـك رأيـني، ففـي توجيهـه للقـراءة يف  َ ِ ُ

ًمال إىل رأي مذهبه البرصي، فبدا مؤيـدا جلعـل االسـمني اسـام) معاين القرآن( ً 
ْابن عم أقبل: (ًواحدا مثل قول العرب ِ ْ َ َّ َ َ َّمـشريا إىل أن ذلـك ال يقـاس عليـه) ْ ً ،  

                                                        
 .١/٣٩٤معاين القرآن ) ١(
 .٤/١٨٥٢ارتشاف الرضب : ينظر) ٢(
 .٢/٣١٠معاين القرآن : ينظر) ٣(



 
 

 
١٧٩ 

َّأما عن الرأي اآلخر الذي نقل عنه فيبدو أنه من اآلراء التي تأثر فيها بـالكوفيني  َُ ِ َّ
َّيف الفرتة التي خالطهم فيها، حيث حيكى أنه أيد ما ذهبوا  َّ َ ْ َّإليه مـن أن الفتحـة يف ُ

َّا ابن أمَي( ُ َ َّأم(هي الدالة عىل األلف املحذوفة املنقلبة عن اليـاء للتخفيـف و) ْ يف ) ُ
َّ، واجلرمي ملا قـام بتخـريج ِّ، ويؤيدهم يف ذلك أبو عبيدهذا املوضع معرب ّ ْ َِ

 :بيت أيب النجم الذي قال فيه
ِيا ابنَة عام ال تلومي واهجعي َِ َْ ُ ََ َّ َ َ ْ 

ّابن أميَيا (َّعىل أن املراد  ُ َ َّفقلبت الياء ألفا ومن ثـم حـذفت للتخفيـف) ْ َ َ ً ُِ ُ ََّ ِ ،
َّوبذلك يتضح ميله إىل مذهب الكـوفيني، ويـستمر األخـذ بمـذهبهم، فهـا هـو 
ًالفاريس يف توجيهه للقراءة يقدم وجه احلذف عىل وجه الرتكيب معـوال اجلـواز  ِّ َ ُ ِّ ّ

ِعىل كثرة االستعامل، ومع ذلك ال ينْكر وجه أصح ، ًاب مذهبه بل يـراه جـائزاُ
مليله إىل هـذا الوجـه، فقـد بـدا فيـه  تأكيد) ِّاملسائل الشريازيات(وفيام جاء به يف 

َّفمن وجهة نظره أن جواز األخفـش احلـذف يف  ًمنترصا لتجويز األخفش ذلك،
                                                        

  .٣٧٧، وأثر األخفش يف الكوفيني وتأثره هبم ٢/٢٣٧رشح الترصيح : ينظر) ١(
 .٢/١٥٢ اب القرآنإعر: ينظر) ٢(
َال خيـرق اللـوم حجـاب مـسمعي،: وعجـزه، البيت من بحر الرجز) ٣( ُ : ، ينظـر٢٥٩وهـو يف ديوانـه  َّ

، ومهـع ٥/٣٤١، واملقاصد الشافية ٥/٤٦٨والدر املصون  ،٤/٤٩٩، واملقتضب ٢/٢١٤الكتاب 
 .٤/٣٠٢اهلوامع 

 .٥/٣٤١املقاصد الشافية : ينظر) ٤(
َّاحلجة للقراء: ينظر) ٥(  .٣/١٥٣َّ السبعة َّ



 
 

 
١٨٠ 

َّ، ويتضح مما سبق أن جواز حـذف ًغري النداء جيعل من احلذف يف النداء سائغا َّ
َّيا ابن أم(ملنقلبة عن الياء يف األلف ا ُ َ ْ ُإنام هو الوجه الذي يفضله ويميل إليه أكثر  )َ ِّ َ ُ َّ

َّمن اآلخر بدليل أنه قدمه يف عىل اآلخر، كـام حـرص ) َّاحلجة(خترجيه للقراءة يف  َّ
ْودون أن يشري  ًبصورة بدا فيها أكثر ميال إليه،) ِّالشريازيات املسائل( عىل ذكره يف
َّمع بينهام بمنزلة االسم الواحد، ويتبعه يف ذلك ابن عطية ملا أشـار يف إىل وجه اجل

ًخترجيه إىل كال الوجهني مقدما وجه احلـذف للتخفيـف عـىل الوجـه اآلخـر ُِّ َ ،
َّواملالحظ يف معظم توجيهاهتم أهنم ال يستبعدون وجـه جعلهـام بمنزلـة االسـم 

ِّالواحد عىل الرغم من أهنم يقدمون عليه وجه ا حلذف بخالف أصـحاب الـرأي َّ
ِّاالسمني اسـام واحـدا دون أي احـتامل  اآلخر الذين حرص معظمهم عىل جعل ً ً

ًلوجود احلذف يف الياء الذي ال حيبذه غالبيتهم، ويتضح ذلك أيـضا مـن توجيـه ُِّ َ 
ّالعكربي للقراءة، فقد ذكر احتامهلا كال الوجهني بال اسـتثناء مـع تقديمـه وجـه 

َّغم من أنه مل يبد ميله إىل أحدمها إال أنه مل ينكره بخالف غريه ، وعىل الراحلذف ََّّ ِ
الذي استبعد ذلك، وفيام حكاه أبو حيان عـن األسـتاذ أيب عـيل بيـان للـصعوبة 

أمن اللبس بالنسبة للمنـادى  َّالناجتة عن احلذف يف غري املنادى، وذلك ملا اشرتط
  ًد احلـذف وإن كـان تأييـده موقوفـا ِّ ضمن من يؤيـُّدَعُ، ومع ذلك ياملقبل عليه

                                                        
 .١٦٩-١/١٦٨ِّاملسائل الشريازيات : ينظر) ١(
 .٤/٦٠املحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١/٥٩٥التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٤/١٨٥٢، وارتشاف الرضب ٢٥١التوطئة: ينظر) ٤(



 
 

 
١٨١ 

َّعىل الرشط، وفيام جاء به ابن مالك يف كتابه مـا يوضـح سـريه خلـف املجيـزين 
ّأم(حيث استثنى يف حديثه  ّعم(و ) ُ من األسامء املضافة إىل املنادى التي أضيفت ) َ

َيا ابن(إليها ياء املتكلم حيث أشار إىل األصل يف  ْ ّأم َ ري وما حصل فيـه مـن تغيـ) ُ
َّبالقلب واحلذف مؤكدا عىل أن كثرة االستعامل هي سبب حذف ً األلـف املنقلبـة  ِّ

ّأم(، ويتبعه يف ذلك ابن احلاجب الذي أجـاز التخفيـف يف عن الياء ّعـم(و) ُ َ (
ًاملضاف إليهام املنادى حالة إضافتهام إىل ياء املتكلم سواء كان التخفيـف بالقلـب 

َّقراءة الفتح، وقد أكد عىل أن كثرة االستعامل هي أو احلذف، وكالمها قد حدثا يف  َّ
ّويبدو من حديث السمني احللبي التأي ،الدافع وراء اجلواز يف ذلك االسمني يد َّ

َّعدالواضح هلذا الوجه عندما  ً قلـب اليـاء ألفـا والتعـويض عنهـا بعـد احلـذف َ
 ذلـك ، وقـد مـال إىلبالفتحة هي إحدى اللغات الفـصيحة يف ذلـك االسـم

الدكتور حممد عامر حيث كانت له أسبابه الواضحة للميل، وعىل رأسـها الفتحـة 
َّالتي تعد من أهم األدلة عىل األلف املحذوفة املنقلبة عن اليـاء، باإلضـافة إىل أن  ُّ

َّابـن أم(ذلك الوجه فيه التزام بوجه إعرايب واحد لـ ُ َ يف كـل احلـاالت بخـالف ) ْ
ر من وجه، ولقـراءة مـن قـرأ بفـتح التـاء يف قولـه الوجه اآلخر الذي حيتمل أكث

ــاىل ــريم[ ﴾ _  `  e  d  cb  a﴿ :تع ــان ]٤٤: م ــا يف بي أثره
                                                        

 .٣/٢٦٢رشح التسهيل : ينظر) ١(
 .٣٥٩-١/٣٥٨رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٢(
 .٥/٤٦٨لدر املصون ا: ينظر) ٣(
 .٢/٤٨إمالء ما من به الرمحن : ينظر) ٤(



 
 

 
١٨٢ 

َّوجود احلذف لأللف املنقلبة عن الياء، وقد وضح ذلـك املـازين ملـا أشـار إىل أن  َّ َّ
َيا أبتا: (األصل فيها َ ََ(جواز ذلك من وجهة نظر الـدكتور  ِّ، وآخر ما يؤكد عىل

َّأم(َّن أ   ًتوجيههم السابق مـستكرها لكثـرة اسـتعامل ْوإن مل تكن منادى ال يعترب) ُ
ّيا بن أم( ُ َ ْ َ( والذي يظهر يل من خالل النظر يف آراء كال املـذهبني أهنـام يتفقـان ،َّ

ّأم(َّعىل أن كثرة استعامل لفظي  ّعم(و) ُ بتلك الصورة جمردين من اإلضـافة مـع ) َ
َّذف مما يقلل من حدة االختالف بني الـوجهني، أمـا عـن ِّوجود الفتح تسوغ احل ِّ َّ

ُّمسألة جعلهام اسام واحدا فهي وإن مل تكن بعيدة فليس هناك يف اللفـظ مـا يـدل  ْ ً ً
َّعليها سوى الفتح الذي ذهب أصحاب هذا الوجه إىل أنه للبناء مـع أنـه حيتمـل  َّ

ًحـذوف أكثـر قربـا؛ َّغري البناء بل إن احتامل كون الفتحة عوض عـن احلـرف امل
ِوذلك ألن اللفظ عرف واشتهر بإضافته إىل اليـاء كـام عـرف واشـتهر بحـذفها،  ُِ ُْ ِْ ُِ ُ َّ

ًمل يشتهر يف كالم العرب عىل حـساب مـا يبـدو سـائغا  ْفكيف لنا أن نميل إىل ما
 .ًوماضيا يف كالمهم ما دام ذلك ال يتعارض مع القياس

 :الرتجيح
َّأن الراجح هو رأي الكوفيني الذين جييزون الذي يظهر يل من خالل ما سبق 

َّحذف األلف املنقلبة عن الياء واالجتزاء عنها بالفتحة؛ وذلك ألن قـراءة الفـتح 
                                                        

 .٢/٢٩٦أمايل ابن الشجري : ينظر) ١(
 .٣٧٨أثر األخفش يف الكوفيني وتأثره هبم : ينظر) ٢(
 



 
 

 
١٨٣ 

ًوالكرس معا تدالن عىل احلرف املحذوف سواء قلبت الياء ألفا أو مل تقلب، وتلك  ً
اء ذلـك االسـم مـضاف إىل يـ َّالداللة تفوق الوجه اآلخـر؛ ألن كثـرة اسـتعامل

املتكلم، فظهور العالمة التي تدل عىل حذف احلـرف املنقلـب عنهـا أقـرب مـن 
 .اعتبار الفتح عالمة لبناء االسم املركب

 
 
 



 
 

 
١٨٤ 

 
 : املسألةعرض
 من خالل الميف الك) َّأن(عىل ) َّإن( رأيه يف مسألة دخول ُّ الفاريسأبدى

 عن حفصِّومحزة والكسائي و أيب عمرو وابن عامر كثري وابن خترجيه لقراءة
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _    ﴿:  قوله تعاىليف )كَّإن(  مهزةبفتحعاصم  

  e  d  c  b  a  `﴾]كَّأن(  محل الفتح يففقد ،]١١٩ – ١١٨: طه (
ُ جتَّ أالَكَ لَّإن(عىل   ملسألة عدم جواز ضَّ خالل هذا التخريج تعرمن و،)َوعَ

َّينهام ذاكرا السبب يف ذلك إالاجلمع ب :  ويف ذلك يقول، بينهام بفاصلِصلُ إذا فً
 كَّ أنَّإن:  ال تقولكَّ، أال ترى أن)َّأن(ال جيوز أن حتمل عليها ) َّإن (َّإن:  قلتفإن"

 لكراهة َّ أنَّإن:  مل جيزامَّإن: ً يف ذلك العطف أيضا، قيل لهزُ مل جيّ فهال،ٌمنطلق
 الذي بموقفه و،"ُ يكره ذلك بينهام ملِصلُيب املعاين، فإذا فاجتامع حرفني متقار

يف الكالم، ) َّأن(و) َّإن( الناجتة عن اجتامع عوبة من النص السابق تظهر الصحيتض
 عىل كتاب َّالتعليقة( التزم هبذا الرأي يف وقد الذي يكمن وراء ذلك، السببو

 كَّيف الدار إن: (يف نحو) َّأن( بـاالبتداء عدم جواز نمن خالل حديثه ع) سيبويه
 ؛ًمرتفعة بالظرف ال باالبتداء) ٌ منطلقكَّإن(َّ حيث إن سيبويه يعترب مجلة ،)ٌمنطلق

                                                        
 .٤٢٤َّالسبعة يف القراءات : ينظر، )َّإنك(قرأ نافع وعاصم بكرس اهلمزة ) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/١٥٥. 



 
 

 
١٨٥ 

ًعليها حترزا من اجتامعهام مع) َّأن( يدخلْلكيال يضطر إىل أن  بسبب اتفاق اً
 ذكرنا من امل) َّأن( دخوهلا عىلِرهُ كامَّإن) َّإن (َّ عىل أنالدليلو":  فقد قال،معنامها
ً جيتمعا، كام ال جيتمع املعنيان معا، نحو ْ معنييهام واحد، فال جيوز أنَّأجل أن

 رى إحدامها األخِفلم تل) َّأن(و) َّإن( إذا فصلت بنيكَّ إنالتأنيث،االستفهام و
ْلفظا جاز أن Z  Y  X  ]  \  [ ̂   _    ﴿: ّجلَّ كقول اهللا عز و، تعمل فيهاً

  e  d  c  b  a  `﴾ . َأنك(فمن فتح ُظمأَ تَ الَّ َ ) َّأن(أعمل فيها ) ْ
مع )  عىل كتاب سيبويهَّالتعليقة(  ذلك دليل عىل اتفاق رأيه يفويف ،"املبتدأة

 ).كَّإن(حالة خترجيه لقراءة فتح اهلمزة يف) َّاحلجة(ماجاء به يف
 : املسألةمناقشة
نحويني يف جواز  أساس اخلالف يف هذه املسألة إىل االختالف بني اليعود

 يف ذلك تعتمد عىل هم آراءَّأن يبدوومعموليها، و) َّأن( عىل أخواهتاو) َّإن(دخول 
 يكون منع اجتامعهام بذلكمن عدمه، و) َّنأ( جواز االبتداء بـُّ فيام خيصهبهممذ

) َّأن(  الباب عىلحروف ِّ عن األصل الذي يتعلق بدخول كلاًيف الكالم فرع
 رأهيم ما دام الفاصل بينهام يف  اختالفَّأي الدخول  ذلكْلِّ يشكومل معموليها،و

هو مصدر ) َّأن( أو إحدى أخواهتا دون فاصل عىل) َّإن(  دخولَّ أنَّ إالاًموجود

                                                        
 .٢٥٣-١/٢٥٢عليقة عىل كتاب سيبويه َّالت) ١(
 



 
 

 
١٨٦ 

 : فانقسموا إىل فريقني،اخلالف
 ذلك يف رأي لَّ متثد الدخول دون فاصل، وقأصحابه ال جييز :األول
َليت(الذي قرص اجلواز عىل  ّاجلرمي و،ِّاملربد و،سيبويه ْ  .فقط) َ

َّعلَل (أصحابه أحلق :الثاين َيتَل(بـ) َ  هو و،يف جواز الدخول دون فاصل) ْ
َّكنَل( ، كام أحلق األخفش هبام ُّ الذي وافقه فيه الفاريسرأي األخفش ِ (

َّأنَك(و َ(،خالف أبو حيان األخفش يف ذلكقد و . 
 موضع االهتامم يف ُّ يعدالذيًخاصة و) َّأن(عىل ) َّإن(  فيام يتعلق بدخولَّأما

: األول :فريقني إىلً النحويني يف ذلك أيضا انقسموا َّدراستنا للمسألة فيبدو أن
) َّأن(عىل ) َّإن(  الذين ال جييزون دخولّ فيام ذهب إليه أصحاب املذهب البرصيُلَّيتمث

 : كام يأيتهي و،هاالف أو اخت األسبابِدُّ تعدمن دون فاصل عىل الرغم

                                                        
 .٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ١(
 .٦٠٦-٢/٦٠٥املقتضب : ينظر) ٢(
 .٢٥٢-٢٥١املسائل احللبيات: ينظر) ٣(
، ومهع اهلوامـع ٤٠٨، واجلني الداين ٣/١٢٨٦، وارتشاف الرضب ٤٢١/ ١رشح التسهيل : ينظر) ٤(

٢/١٥٨. 
  .٢٥٢املسائل احللبيات: ينظر )٥(
 .١٠/٢٤٤، وخزانة األدب ٢/١٥٨ مهع اهلوامع :ينظر) ٦(
 .٣/٤٠٨ارتشاف الرضب : ينظر) ٧(



 
 

 
١٨٧ 

 جيـوز اجـتامعهام لـذلك كـام ال ال والتوكيد، يشرتكان يف معنى ني احلرفَّأن -
 .االبتداء المو) َّإن( جيوز اجتامع

 االبتـداء إجـازهتم بعـدم وواخلرب، احلروف الناسخة تدخل عىل املبتدأ َّأن -
 الفـصل  تـدخل بقيـة احلـروف عـىل مـا لـيس بمبتـدأ دونْال جييزون أن) َّأن(بـ

 .بينها

ُ أال يمعموليهاو) َّأن( حق َّأن - َكتفىَّ َ  ،َّ هبا إال حيث يكتفى بمـصدر رصيـحْ
َكتفىُ الرصيح ال ياملصدرو َ َيتَل(  به بعدْ بعـد ) َّأن( يكتفى بـــَّ، فكان األوىل أال)ْ
َليت( ْ  .)ليت(  يفذلك غَّ السامع عن العرب قد سوَّ أنَّإال) َ

جيو) َّإن( نى التوكيد الذي حتمله احلاصل بني معالتعارض -  اإلشفاق والرتَّ
َّعلَل(اخلاص بــ  فيه، وال حيـسن مشكوك و هما دخوهلا يقع التوكيد بعد عىل و،)َ

 .ذلك

َ كان يف مقدمة من عرف بمنعه اجتامع وقد ِ  سيبويه الكالميف ) َّأن(و) َّإن(ُ

                                                        
 .٦/٧١، ورشح املفصل ١/٤٧٣، واملقتصد ٢/٦٠٥املقتضب : ينظر) ١(
 .٢/١٥٨، ومهع اهلوامع ٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٤٢١رشح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٦/٨٦رشح املفصل : ينظر) ٤(
 
 



 
 

 
١٨٨ 

 يف مبدؤهكس، و عىل األخرى أو العاًسواء كان هذا االجتامع بدخول أوالمه
ِلغني؛َ بٌ منطلقكَّأن: نحو) َّأن(ذلك قائم عىل عدم جواز االبتداء بـ َ  لئال تشبه َ

َّشبهُ كام ال ت،)َّإن( بذلك األسامء التي تعمل فيها   مع فعلهاُّاملخففة التي تعد) ْأن( بـَ
 عدم َّ ذلك يالحظ أنمن و، احلرفني يعمالن يف املصدركال و،بمنزلة املصدر

ًز اجتامع احلرفني يتعلق تعلقا واضحا بعدم جواز االبتداء بـجوا  سار قد، و)َّأن(ً
ً خطى سيبويه يف املنع متخذا من السبب األول مانعاعىلِّاملربد   املعنى َّن حيث إ،ً

 يفصل ْ أنَّ جميئهام يف موضع واحد إالأمامًالذي جيمع احلرفني قد وقف عائقا 
ِإن يف: بينهام بفاصل نحو ًزيداَ لِارَّ الدَّ ْ َ،استحسن ذلك  فصل اخلرب بينهامَّ فلام، 

: طه[﴾`  e  d  c  b  a   ﴿: كام استشهد بقراءة الفتح يف قوله تعاىل
ً من املعنى الذي جيمع بني احلرفني سببا ذَّ اختَّ الفاريسَّ خيفى علينا أنوال ،]١١٩

عن ذلك ال ) َّاحلجة(له يف  تعليَّ نالحظ أنكام فاصل، ِّيف منع اجلمع بينهام دون أي
 اجتامع  يمنعلذيحالة توضيحه للسبب ا) َّالتعليقة(ًخيتلف متاما عن أسلوبه يف 

 مل يكن مبنيا عىل ) َّاحلجة( لذلك يف تطرقهَّ بأن ًعلام وجهة نظره، مناحلرفني 
 خترجيه حيث كان ذلك من باب االستطراد بعد بالتخريجالرضورة التي تتعلق 

َّ مبني عىل التَفنيَّ رأيه يف كال املؤلَّأن إىل إشارة ذلك ويفللقراءة،  ِأثرٌّ ُ  الواضح َ
 إىل معنى التوكيد الذي جيمع احلرفني ُّ أشار السريايفقد و،ّ ملذهبه البرصيامليلو

                                                        
 .٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ١(
 .٢/٦٠٥املقتضب : ينظر) ٢(



 
 

 
١٨٩ 

ُ جعل اجلمع بينهام مكروها من قبل النحويني كام كاَّمم ) َّإن( اجتامع الالم وِرهً
 ذلك للَّ ليستحسن ذلك الدخول، فقد علني احلرفًمشريا إىل رضورة الفصل بني

ً جمرى واحدا، فكرهوا اجلمع بينهام كام كرهوا جيريانً مجيعا للتأكيد وَّألهنام": ًقائال
: فإن فصلت بينهام أو عطفت حسن، فالفصل قولك). َّإن(و) الالم (بنياجلمع 
ْ حتكَّ أنَكَ لَّإن َتكرم، وَياَ ْ  عىلو.  تعانَّأنك عندي وتكَرامَ كَّإن:  قولكالعطف وَ
 وامللحوظ ،" كرس استأنفومن]١١٩: طه[﴾`  b  a   ﴿:  من قرأقراءة

 ركزوا عىل اجلمع بني احلرفني َّالسريايف وَّ والفاريسدِّ املربَّمن خالل ما سبق أن
 عىل قضية عدم جواز االبتداء زِّ يركَّ اجلرميَّالذي استكرهه النحويون يف حني أن

 جيعل من مسألة دخول بقية حروف اَّ عليها سيبويه من قبل ممهَّ نبالتيو) َّأن(بـ
ٌّ كام تطرق كل من ،الباب عليها من األمور الرديئة يف القياس من وجهة نظره

 إذا َّإال )َّأن(عىل) َّإن(  جواز دخولعدم مسألة إىل ّالزخمرشي و،اجلرجاين
 ابن يعيش الذي ذلك يف تبعهام، و احلرفنيعنىفصل بينهام بفاصل؛ التفاق م

 احتادمها يف اللفظ بسبب الكالميف ) َّأن(و) َّإن( األولوية يف منع اجتامع وضح
 عىل الرغم من الالمو) َّإن( النحويني يمنعون اجتامع َّ يف حني أناملعنىو

                                                        
 .٣٤٢-٣/٣٤١رشح كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/١٥٨مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
 .١/٤٧٣املقتصد : ينظر) ٣(
 .٦/٧١، ورشح املفصل ٣٩٧املفصل يف علم العربية : ينظر) ٤(



 
 

 
١٩٠ 

 الرابع من السبب من الوقوف يف هذا املوضع عىل َّ بدال و،اختالفهام يف اللفظ 
 ٍّ عليه ابن يعيش فيام يتعلق باملعنيني املختلفني لكلهَّ نبالذي األسباب وتلك
 إال أيت ال يالتوكيدالذي بمعنى ) َّأن (احلرف َّ أنوم، فمن املعل)َّلعل(و) َّأن(من

 فكيف جيوز وقوعه بعد حرف فيه داللة عىل ما هو مشكوك أو اليقنيبعد العلم و
 من َّبدال و، من موقف غري املجيزيندَّ بذلك قد عضهو وغري موثوق فيه؟

 حرف ليعزز من عدم جواز ِّ القوي الذي حيظى به معنى كلاألثر عىل يهالتنب
 ).َّأن(دخول تلك األحرف عىل

 ابن مالك من يراهً إىل ثاين األسباب املذكورة سابقا نالحظ فيام بالنظر وهذا
 باملصدر الرصيح املأخوذ )َّإن( رأسها عىلٍّعدم اكتفاء أي من احلروف الناسخة و

 يف كان حديثه ْإن وجود ما يدعو إىل الوقوف عند هذا السبب وصلتهاو) َّأن(من 
َّعلَل(هذا املوضع عن  نجد يف عدم نَاَّ ألن؛)ليت( إحلاقها بـمسألة و،بالتحديد) َ

ًمانعا قويا أمام ذلك الدخول) َّأن(اكتفاء احلرف الداخل عىل  احلرف سيبقى إذ ً
 َّ أنبدليلوصلتها عن القيام به ) َّأن( األمر الذي تعجز هو و،إىل رافعهًمفتقرا 
َيتَل(استثناء  َّ هنا ضعف ابن مالك من وفقط، عىل السامع ٌّبجواز الدخول مبني) ْ

َّعلَل( جتويز األخفش إحلاق َيتَل(بـ) َ َّ أنه يف ذلك قد تأثر يبدويف احلكم، و) ْ
 جواز ذلك بالتايلع عن العرب، وبمذهب الكوفيني يف قياسهم عىل ما سم

                                                        
 .٦/٧١رشح املفصل : ينظر) ١(
 .٦/٨٦املرجع السابق : ينظر) ٢(



 
 

 
١٩١ 

ً مع أن الظاهر صعوبة ذلك الدخول سواء كا،اإلحلاق َيتَل( يف نَّ  حروف بقيةأو يف ) ْ
ً يعطي انطباعا اَّ تبع أبو حيان أصحاب هذا املذهب يف عدم جواز الدخول ممقدالباب، و

 .بهعن رجحان كفة هذا الفريق يف توايل املنع زمنًا بعد زمن مع قوة أسبا

ً املقابل نجد لدى الكوفيني تقبال واضحا لدخول يفو دون ) َّأن(عىل ) َّإن(ً
 : يف ذلك قائمة عىل ما يأيتعلتهم و، فاصلِّأي

َيتَل( دخول ورود -  العرب، فقد قاسوا عليها ذلك، ميف كال) َّأن(عىل ) ْ
 :الشاعر قول منهو

ــا َفي ــاعنني تلفتــواَ ــت أن الظ ُ لي ََّ َّ ََّ ََ َِ  
 

َفيعلم  َ ْ َما يب مـن جـوى و ُ ً َ ْ ِ ِ ِغـرام َِ َ  
َيتَل(َّ سدت مسد معمويل صلتهاو) َّأن(َّ إن الشاعر جعل حيث  ، كام أنشد )ْ

 :بعضهم قول الشاعر
ـــربت ُوخ ْ ِّ ُ ـــامَّأن َ ـــَّ أن ـــهَ بَْنيَ ب ِيت َنجرانَو   ْ َ َحـوىَ أَ ُطيـبَ رُاجلنَـابَ وْ ْ ِ  
 .ينهام بفاصلدون أن يفصل ب) َّأنام(عىل ) َّأن( أدخل الشاعر فقد

لوال : نحوَّيف حقيقتها ليست مما يبتدأ به، فهي تعتمد عىل ما قبلها ) َّأن (َّأن -
                                                        

 .١/٤٢١رشح التسهيل : ينظر) ١(
  ، واجلنـى الــداين١/٤٢٠رشح التـسهيل : لبيـت مـن بحـر الطويـل، ومل أقـف عــىل قائلـه، ينظـرا) ٢(

 ٤٠٨. 
، وارتـشاف الـرضب ٢/٤١َّمعاين القرآن للفراء : البيت من بحر الطويل ، ومل أقف عىل قائله، ينظر) ٣(

َوخربمتا(وقد روي فيه ٣/١٢٨٧ ْ َُّ َ  .٢/١٥٩ومهع اهلوامع  ،)َ



 
 

 
١٩٢ 

 كانت تعتمد عىل غريها ّمل جيز االبتداء هبا، فلام) لوال( حذفت لوَّأنك جئتني، و
 . جاز إدخال بقية حروف الباب عليهاهباليجوز االبتداء 

 مستدلني عىل ذلك َّالفراء وّائيالكس ذلك كان يف مقدمة من أجاز قد و
 كام أجاز هشام بن ،)امَّأن(داخلة عىل ) َّأن(بالبيت السابق الذي وردت فيه 

ٌ زيدا منطلقَّ أنَّإن":  نحوةمعاوي َّلعل( إحلاق األخفش يف و،"ٌ حقً َليت(بـ) ََ ْ َ (
َّكنَل (َو) َّأنَك(َو  بني أسباب كال املقارنةوب ًأيضا،) َّإن( جييز ذلك يف هَّدليل عىل أن) ِ

لمنع تعتمد عىل ل التي يراها البرصيون جديرة سباب األَّالفريقني يالحظ أن
 لسببيتعلق با  فياماً هناك نظرَّ إال أن، ذلك باملستغرب عنهمليس و،القياس

َيتَل(الثالث الذي يتعلق بسامع الدخول يف   باجلواز دون هنا جعلهم يستثنواَّمم) ْ
 كان ًزاجائ) َّإن( إذا كان السامع هو الذي جيعل من دخوهلا عىل هَّنبقية أخواهتا؛ أل

َيتَل(كـ) َّأن (عىل )َّإن( األوىل أن جييزوا دخول  لورود ذلك فيام سمع عن ؛)ْ
 خيص األسباب التي فيام وًسابقا، استشهد به الكوفيون ذي البيت المنه و،العرب
ُ ألن املعنى  ي؛ تتفوق عىل السامعَّأهنا  يظهرباملعنىتتعلق   األسباب  من أهمُّدَعَّ

                                                        
 .١٧٩أثر األخفش يف الكوفيني وتأثره هبم و،  ٢٥٢-٢٥١يات املسائل احللب: ينظر) ١(
َّنقال عـن الفـراء، ومهـع اهلوامـع  ٤٠٩، واجلنى الداين ٢٠٢ و ٢/٤١معاين القرآن : ينظر) ٢( ً٢/١٥٩ 

َّنقال عن الكسائي والفراء، وخزانة األدب  ّ َّ نقال عن الفراء، وأثـر األخفـش يف الكـوفيني ١٠/٢٤٤ً ً
 .َّ عن الفراءً نقال١٧٧وتأثره هبم 

 .١٠/٢٤٤، خزانة األدب ٢/١٥٨مهع اهلوامع : ينظر) ٣(



 
 

 
١٩٣ 

يف ) َّأن(و) َّإن( لو مجعنا بني نَاَّ أنًخصوصا احلكم يف الواقع النحوي، وغري تالتي
 لذلك التكرير، غِّ قد كررنا املعنى دون وجود مسواالكالم دون الفصل بينهام لكنَّ

 حتت أحد  علينا إدراجهستشكل نعترب ذلك من باب التوكيد الْ حاولنا أنلوو
 والرتجي  اإلتيان بالتوكيد بعد أداة حتمل يف األصل معنى اإلشفاقيفنوعيه، و

 ما ذهب إليه األخفش من اعتامد َّاملشكوك وقوع خلل من جهة املعنى يف حني أن
أو أحد أخواهتا عليها حمل ) َّإن(ًعىل ما بعدها ليكون ذلك مسوغا لدخول ) َّأن(

 ما قبلها  تعتمد عىلاَّ يبتدأ به بدليل أهناَّ يف حقيقتها ليست مماَّ بأهنُّ يقرهَّنظر، فبام أن
 يؤخذ هذا السبب بعني االعتبار ليمنع ْكان من األوىل أن) لوال( ذلك كـيف

 مجلة املبتدأ ىلدخول بقية احلروف عليها؛ ملا لتلك احلروف من خاصية الدخول ع
 . أعلماهللاو) لوال(واخلرب بخالف 
 :الرتجيح
دون فاصل عىل ) َّأن( عىل أخواهتاو) َّإن(ر يل عدم جواز دخول  يظهالذي

ً العرب سواء ن مع االقتصار يف اجلواز عىل ما سمع وروده ع،مذهب البرصيني
َيتَل(كان الدخول بـ  :لألسباب اآلتية) َّنَأ(أو بـ) ْ

) َّأن( احلرف الداخل عـىل كتفاء عدم ابالتايل، و)َّأن( جواز االبتداء بـعدم -
 . حالة تقديرها باملصدراصلتهو

سباب املانعة، فكراهـة العـرب اجـتامع احلـرفني األُّ املعنى يعد من أهم َّأن -
 .اللذين حيمالن املعنى نفسه يضعف ذلك الدخول



 
 

 
١٩٤ 

قـد وقـع الفـصل فيهـا بـني ) َّأن(عـىل ) َّإن(َّأن القراءة التي دخلت فيهـا  -
ن جمتمعـني دون ان احلرفـاهـذ آية أو قراءة معينة يرد فيها ُّ توجد أيالاحلرفني، و
 .فاصل
 . دون فاصلتمعني ورد فيها احلرفان جمالتي الشواهد قلة -
 



 
 

 
١٩٥ 

 

 :ة املسألعرض
 قضايا النحو إىل قسمني، قسم يغلب عليه طابع االختالف، فتجد تنقسم

 واحتامله ، فيهتوجيهاهتملكثرة تقديراهتم و النحويني؛ بني اًاالختالف فيه ظاهر
 د فيه، فال خيتلفون يف تلك املسائل بل جتيتفقون جتدهم اآلخرأكثر من وجه، و

 لعل جتد يف اآلونة نفسها من خيالف اآلخر، وَّقلاماملتأخر فيهم يوافق املتقدم، و
 توجيه  هذا األخري ما ظهر يفمن التي يناقشوهنا، وسألةذلك يعود إىل طبيعة امل

ِقلب(و بإضافة  باستثناء أيب عمراجلمهور  لقراءةّالفاريس ْ ٍمتكرب(إىل ) َ ِّ َُ َ( يف قوله 
 َّ أنذكر فقد ،]٣٥: غافر[﴾Z     Y  X  W  V  U  T    S   ﴿: تعاىل

ْ حيْ أناَّإم: القراءة ال ختلو من أمرين َّقدرُ يْ أنَّإما و، الكالم عىل ظاهرهَملُ  فيه َ
ُطبعَي:  املعنى عىل ذلك سيكونَّ ألن؛صح محله عىل ظاهره يال، وٌحذف َ  ِّلُ عىل كْ

ِلبَق ِّتكرب،ُ مْ َ َطبعَ يْ املراد أنليس وَ َ ِلبه،َ قِّلُ كَىلَ ع اهللاُْ ِ َإنام ولطبع، اجلميع باعمَ فيْ َّ 
ُطبعَي َ ْانتَ كَذاِ إِلوبُ القَىلَ عْ ًلباَ قَ ًلبا،َ قْ   غريالكالم فإذا كان احلمل عىل ظاهر ْ

َبنيمستقيم ت َكذلك: (التقدير ويكون الكالم، وجود حمذوف حتى يتم به َّ ِ َ ُطبعَ يَ َ ْ 
ِلبَ قِّلُ كَىلَ عاهللاُ ٍتكربُ مِّلُ كْ ِّ َ ُطبعَ ي اهللاََّأن: بمعنى) َ َ ِلوبُ القَىلَ عْ ْانتَ كَذاِ إُ ًلباَ قَ ًلباَ قْ ْ 
ُْخيتم وْلبَ قِّلُ كْنِم ِ املحذوفة يف ) ِّلُك(قدير بظهور  عىل هذا التَّ استدلقد وَليه،َ عَ

                                                        
ْقلب(قرأ أبو عمرو وحده بتنوين ) ١(  .٥٧٠َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،)َ



 
 

 
١٩٦ 

 ٌ مرادهَّ عىل أنُّ يف حرفه يدل"ّلُك" وإظهار": ذلك يقوليف و،حرف ابن مسعود
ُحسنو  : ذكرها، كام جاء ذلك يف قولهمُّ لتقد"ٍّلُك" ُْ

َّأكـــل ُ ْ حتـــٍ امـــرئَ َسبنيَ ِ ــــارو   ًأَ امـــرَ ٍن ــــدَ تَ ُوق َّ ــــلَ ــــِ باللي   َاراَ ن
َوداءَ سُّلُ كاَم:  قوهلمويف َ َيضاءَ بالًمترة، و ْ َ  مُّ لتقد"ّلُك"فحذف . ً شحمةْ
 استقامة املعنى يف مثل َّ من خالل ما سبق أنفيتضح ،"اآلية يف كذلكذكرها و
 يف ذهابه إىل َّ الفاريسَّ أنامللحوظً جتعل من حذف املضاف الزما، وضعتلك املوا
َّ التقدير بني أنذلك  عىل َّاستدل و،ًتقديرارها هو الذي جعل من تقدي) ّلُك( تقدم ذكر َّ

ِّذلك بام ورد عن العرب سواء كان ذلك يف الش  احلال بالنسبة ملوقفه كذلك أم النثر، وعرً
 : عن قول جريرحديثه  حيث نجده يف،)عرِّ الشكتاب(من احلذف يف 

ِستويَ يَوما َ ُقرَ عْ ِالكـزوم ْ ٍبـصوأر َ َ ْ َ ْ حتِاجَّ التِذيو   ِ ِايةَّ الرَتَ ِاملتسيف َ ِّ َ َ ُ  
ُقرَع( املضاف حذف ِّيقدر ُال يستوي عقر : املعنى": لتقدم ذكره، فيقول) ْ ْ َ

ُعقر وِزوم،َالك ْ ِ ذي التاج، وَ َّ  املساواة ينفيَّ يكون عىل هذا الظاهر، أال ترى أنه الِ
ْعن العقرين، إال أنه ملا كان ذكر العقر قد جرى كان يف حذفه إياه بمنز َ ُ ْ ِ َّ ِ ذكره له، ِلةََّّ

 : كام قال يف قولهذاهو
َّأكـــل ُ ً حتـــسبني امـــرأٍمـــرئ اَ َ ََ ِْ ــــارو   َ ٍن ــــاراَ ــــل ن ــــد باللي َ توق َ ُ َِ َّ َ  

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣٥١-٣/٣٥٠. 
ِاهلرمة مـن النـوق التـي ملهي : ، والكزوم٥٨٠البيت من بحر الطويل، وهو يف النقائض ) ٢( َ يبـق فيهـا َ

 ) .كزم (٧/٦٥٥، ولسان العرب ٥٢٥كتاب الشعر : ، ينظرناب



 
 

 
١٩٧ 

ُ كان ذكر َّملا ْ ِّكل"ِ َّ ذلك تأول أبو عىل استغنى بذلك عن تكريره، وَّقدم قد ت"ُ
ْكذلك يطبع اهللاُ عىل كل قل": احلسن قراءة من قرأ َِّ ْ َُ َُ َ َ َ متٍبِ ٍكربُ ِّ ٍ جبارَ َّ َ""،يظهر  ف

َّن خالل النص أن الفاريس فضم َّ ْ أن أبىَّ ليتم به املعنى، وًوفا حمذضاف تقدير امللَّ
َحيمل عىل ظاهره ملخالفته املعنى الذي يقصده الشاعر، فاملساواة منفية بني  ْ ُ

ْالعقر،ُّ جعل احلذف حسنًا تقدم ذكر الذي و،العقرين ُّ يتم التأكيد عىل بذلك وَ
 مدى صحة جواز رفة من معَّ ال بدكان هنا من، و)َّاحلجة(موافقته ملا ذكره يف 
 لعل يعتمد عىل رشوط لتلك الصحة، وفه إذا كان حذمعرفةحذف املضاف و
 .مناقشتها خالل النظر يف آراء النحويني ونذلك يتضح م
 : املسألةمناقشة
ً احلذف وارد يف كالم العرب بشتى صوره سواء كان ذلك يف َّ شك يف أنال
 من األمور التي ال اختالف فيها مهام اختلف نوع جوازه وثر،أم يف النَّ عرِّالش

ِمدُ حذف العجوازاملحذوف، و ِضلةَ يف كالمهم جيعل من حذف الفَ َ  أوىل ْ
 مَّ ذلك مل يكن هناك اختالف يف جواز حذف املضاف بل إهنمن وأحرى،و

 عىل حذفه لونِّو يعَّأهنم َّ إال،جييزون حذف أكثر من مضاف يف املوضع الواحد
َؤمنُ يْ أنهو وعليه، القياس للحذف وًغاِّ جعلوه مسوٍعىل أساس َ  بالنسبة لبسَّ الْ

                                                        
 .٥٢٦ِّكتاب الشعر ) ١(
فقبـضت : ، أي]٩٦: طـه[﴾¥  ¦  §  ¨  ©     ﴿: ومن ذلك تقديرهم يف قوله تعاىل) ٢(

َّقبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول  .٢/٣٦٢اخلصائص :  ينظر،ً



 
 

 
١٩٨ 

َوجدُ تْ بأنذلك وللمخاطب؛ َذفُ عىل ما حُّ تدلةَّ أو معنويةَّ قرينة لفظيْ  مع إقامة ِ
 يف األخذ حويون تفاوت النَّقد وغريه، املضاف يف اإلعراب وقاماملضاف إليه م
 فقط، لبسَّ الِ اكتفى بأمنمنهم فمنهم من زاد عليها، وحذفه، يف وازبرشوط اجل

 من منهم إليه مقام املضاف يف اإلعراب، وضاف من مل يلتزم بإقامة املمنهمو
 مبدأهم يف َّ أنيبدو والتذكري والتنكري وغريه، وثاختلف يف إقامته مقامه يف التأني

 نظره يف ةٌّل منهم عىل حسب وجه ك، من كالم العربءوه ما استقرعىل ٌذلك قائم
 الكريم يف مواضع كثرية، القرآن ورد حذف املضاف يف قداألخذ بتلك الشواهد، و

 مهام اختلف الغرض عنى خيفى علينا ما للحذف يف تلك املواضع من أثره يف بيان املالو
ْخرتَ كام ذ،منه َ َذفُ بشواهد كثرية حغريها كتب اللغة وِ ِّفرسُ ياَّ فيها املضاف ممِ  سبب َ

َّالذين بينوا هذا اجلانب   أبرز النحوينيمنتفاوت النحويني يف األخذ بالرشوط، و
َوداءَ سُّلُ كاَ م":سيبويه، فقد أشار إىل جواز ذلك يف حديثه عن قوهلم ْ متَ َيضاءَ بال وًرة،َ َ ْ 

ٌحمةَش َ َبيضاءو. ً شحمةَْت نصبَْت شئْوإن":ل حيث يقو"ْ َ ْ  كَّ كأن،ٍّ يف موضع جرَ
َيضاء،َ بُّلُ كالو: َفقلت) َّلُك (َتْأظهر َ  :ٍوادُ قال أبو دْ

َّأكـــل ُ ً حتـــسبني امـــرأٍمـــرئ اَ َ ََ ِْ ــــارو   َ ٍن ــــاراَ ــــل ن ــــد باللي َ توق َ ُ َِ َّ َ  
ّكل( عن تثنية فاستغنيت  التباسه عىل لقلة يف أول الكالم، وُاهَّلذكرك إي) ُ

ِكرِّذف عىل الذ احلز يعتمد يف جواهَّ من خالل النص أنفيتضح ،"املخاطب ْ 

                                                        
 .٦٦-١/٦٥الكتاب ) ١(



 
 

 
١٩٩ 

َحيُ فممَّالذي تقد ً ظهر أيضا قد الذي قد يقع فيه املخاطب، وتباس بذلك االلِ
عدم اعتامد سيبويه عىل مسألة إقامة املضاف إليه مقام املضاف يف اإلعراب، 

َبيضاءو":  من قولهذلكو َ ْ  ٍوادُ د أيبيتً مستدال عىل اجلواز بب"ٍّ جرِ يف موضعَ
ُّعدُالذي ي  األبيات التي تعاقب  النحويون عىل االستشهاد به يف مثل  من أشهرَ

عىل ) َّاحلجة( عندما حرص يف ِّ ذلك من حديث الفاريسويظهرهذه املواضع، 
 يتضح وٍواد،ُ د عىل ذلك ببيت أيبَّاستدل و، ذكرهمُّبيان جواز حذف املضاف لتقد
 ذلك عائد َّ أنيبدو الواضح بمذهب سيبويه، ورهُّمن خالل حديثه عن ذلك تأث

 دهِّ حذف املضاف لداللة ما قبله يؤيَّنإىل طبيعة املوضوع الذي يناقشه حيث إ
ُّعدُ جوازه يف بعض املواضع يَّ بل إنمتأخرينغالبية النحويني من متقدمني و َ 

يف قراءة من ) ّلُك( عندما ذكر رضورة تقدير ّ كام أشار إىل ذلك الفاريسًريا،رضو
َتكُم(إىل ) ْلبَق( أضاف  محل الكالم عىل َّ رأى أنَّنه؛ ليستقيم املعنى حيث إ)ِّربَ

 هناك بعض النحويني َّ مع أن،ظاهره بتلك القراءة خيالف املعنى املقصود من اآلية
 ، فيه املضافرواِّ يقد القراءة قد محلوه عىل ظاهره وملجالذين حرصوا عىل ختري

 نخرج من ْن يمكننا أنَاَّ أنَّ إال، نظرهم فيهاوجهة و، عائد إىل تفسريهم لآليةوذلك
ُّعدُ األصل يالفتهخم  حذف املضاف رغمَّ أنومفادها ، عامةبقاعدةِّكالم الفاريس  َ 
َّقياسا ما دام الد  ذلك كثري من اآليات الكريامت ِّيؤيدً عىل املحذوف قائام، وليلً

                                                        
، والتبيــان يف إعــراب القــرآن ٤/٥٥٩ِّ، واملحــرر الــوجيز ٩-٣/٨َّالقــرآن للفــراء معــاين : ينظــر) ١(

٢/١١٢٠. 



 
 

 
٢٠٠ 

َذفُالتي ح  لفظَّلة بالً لداللة ما قبله عليه سواء كانت تلك الدال؛ املضاف فيهاِ
ً كثريا يف حديثه عن هذا الشأن يف ُّ مل خيتلف الفاريسلذلك أو بأحدمها، وباملعنىو

 ذلك بأسلوب مشابه يناقش) عرِّ الشكتاب( فها نحن نجده يف ،املوضع اآلخر
ُثبتُ يَّمما نفسه، بالرأيبل ) َّاحلجة( كان عليه يف َامـِل ِ ُرهُّ تأثَّ أنْ  ٌّ برأي سيبويه مبنيَ

 ابن جني الذي أشار يتبعه و، جمال للحياد عنهّقناعة تامة بذلك دون أيعىل 
ُّعدُ حذف املضاف يَّإىل أن  يظهر يف كالمهم، وٌ واسعٌ كثريهو و،ً رضبا من االتساعَ

ُقدمُ يهَّمن خالل حديثه أن ِّ ً حذف املضاف عىل حسب موضعه، فلو كان خربا َ
±  ²     ³   ﴿:تقديره لقوله تعاىل يف ذلكً إذا كان مبتدأ، وَّ عاممهِّيقد

ُّبر: (أي ،]١٨٩: البقرة[﴾´ َّولكن(أو ) َقىَّ اتْنَ مِ ِ َّ الرباَ ذَ  فقد ،)َقىَّ اتْنَ مِ
 باألعجاز أوىل منه بالصدور، اع االتسَّ التقدير األول عىل الثاين بحجة أنلَّفض
 ،]٨٢: يوسف[﴾k  j   ﴿:  استشهد عىل جواز احلذف بقوله تعاىلقدو
¥   ﴿:  بقوله تعاىلاًأهلها، كام استشهد عىل حذف املضاف مكرر: يأ

ِرابُ تْنِم:  تقديرعىل ،]٩٦: طه[﴾¦  §  ¨  ©     ِثرَ أَ ٍافرَ حَ ِرسَ فِ َ 
ِسول،َّالر  أبا احلسن ال يرى القياس عليه، ومن َّ عليه من أنَّنبه خيفى علينا ما ال وُ

َّ فيهام إال لداللة ما قبله املضافِّه مل يقدر َّ يظهر أنالسابقتنيخالل خترجيه للقراءتني 
 عىل املحذوف َّ الثانية دليف و، السابقكرِّ عىل املحذوف الذَّ األوىل دلففيعليه، 

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٥٢٦-٥٢٥ِّ، وكتاب الشعر ٣٥١-٣/٣٥٠َّ



 
 

 
٢٠١ 

 يف حِّ مل يرصهَّبعلم املخاطب عىل الرغم من أن  التي تتعلقهي و،القرينة املعنوية
 ملا سبق يف نقله اًدِّ مؤيُّ بدا الزخمرشيقد و،ذلك املوضع باشرتاط ذلك
 يف مقامه إليه املضاف يقيمون املضاف وفيحذفون ،الستعامل العرب لذلك

 ﴾k  j   ﴿ :ً مستدال عىل ذلك بقوله تعاىللبسَّ يف حالة أمنهم الباإلعرا
ُ كام أورد شاهدا ح،]٨٢: يوسف[ َذفً  هو و، فيهلبسَّ فيه املضاف مع وجود الِ

َ ذو الرمقول  :ةُّ
َعـــشية َّ ِ َارثيونَ احلـــَّرَ فـــَ ِّ ِ َعـــدماَ بِ َ ْ  

 
ُحبهَ نَىضَق  َ ْ يفْ َلتقىُ مِ َ ِومَ القـْ ُوبرَ هـْ َ ْ  

ِّ ذلك األمر موقوفا عىل ما جاء يف الشويبقى ،ابن هوبر: أي   فال يمكن عر،ً
 يف ذلك ابن يعيش الذي يتبعه ولبس،َّ ملخالفته األصل يف عدم ال؛القياس عليه
 بعلم قةِّ االختيار تعود إىل الثحالاف يف الكالم و كثرة حذف املضَّأشار إىل أن
 فإذا حصل املعنى بقرينة ، الداللة عىل املعنىلفظَّ الغرض من الَّن أل؛املخاطب

ْستغنَىُ أو لفظ آخر يٍحال َ  عىل لَّ مثقد اللفظ لغرض االختصار، وذلك  به عنْ

                                                        
 .٢/٣٦٢اخلصائص : ينظر) ١(
 .٥/٣٤٨الكشاف : ينظر) ٢(
َّاملفـصل يف علـم العربيـة : ل، ينظـراسم رجـ: ، وهوبر١١٢ وهو يف ديوانه ،البيت من بحر الطويل) ٣(

، )هـرب (١٤/٣٨٩، وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس )هـرب (٩/١٦، ولسان العـرب ١٠٤
 .٤/٣٧١وخزانة األدب 

 .١٠٤َّاملفصل يف علم العربية : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٠٢ 

ًرأيت هنْدا": بقولك احلاصل إزاء حذف املضاف لبسَّال ِ ُ ْ َ ُغالم : َّ أن املقصود عىل"َ َ ُ
َّهنْد، فال جييز ذلك ألن ٍ َّ هنْد كام تقع عىل الغالم إال إذا ىلْ جيوز أن تقع عالرؤية ِ ِ َ ُ ٍ ِ

 ،َمةُّكانت هناك ثقة بداللة احلال عىل املحذوف كام حصل يف بيت ذي الر
 بعد حذفه ضعيف يف القياس ملضاف عمل ابقاء َّأن ذكرَّأنه   من ذلكاألهمو
 املضاف نائب عن حرف َّأن:  األول، يعود لسببنيضعفهيل يف االستعامل، ووقل
ُذفهَ فح،ّاجلر ُ ُّعدُ يْ  املضاف عامل َّأن: الثاين النائب واملنوب عنه، وبحذف اً اجحافَ

ْ حياليف املضاف إليه، و  بذلك خيالف رأي هو و، عملهبقاء حذف اجلار وُسنَ
َوداءَ سُّلُ كَما": وف يف قوهلم املحذاملضافسيبويه الذي أبقى عمل  َ ْ متْ ًرةَ  ال وَ

َيضاءَب َ ٌحمةَ شْ َ  فقد ناقش ابن مالك مسألة حذف ، األمر عىل ذلكيستمر، و"ْ
ً عىل جوازه يف حال علم املخاطب به مشريا إىل إقامة املضاف مقام َّأكد و،املضاف

 امعَّ فالسَّإال برشط منع استبداده العمل به واساملضاف إليه يف اإلعراب عىل القي
 عىل الرغم من وجود اختالف َّالتأنيث وذكريَّأوىل بذلك، كام يقوم مقامه يف الت

ُّ من خالل حديثه أن مسألة حتقق االستبداد أو عدم يظهر و،بني النحويني فيه َّ
َّ وثيقا برشط أمن الًباطاُّحتققه ترتبط ارت ْرضبت زي: َّ ألننَا إذا قلناذلك ولبس،ً ُْ ًدا ََ

َّرضبت غالم زيد، سنكون بذلك قد وقعنا يف اللبس بالنسبة لعلم : ىل تقديرع ٍ ْ َْ ُ ََ َ َ َ

                                                        
 .١/٢٦، و ١/٢٣َّرشح املفصل : ينظر) ١(
 .١/٢٦املرجع السابق : ينظر) ٢(
 .٣/١٣٠رشح التسهيل : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٠٣ 

ُيصلح ور،َّاملخاطب ما دام املوضع حيتمل غري املقد ْ َ املضاف إليه ألن يكون َُ ْ
َمعموال ملا قبل املض ُّ االستبداد يعدرشط َّأن املحذوف، وبذلك يظهر افًِ َ ًمكمال ُ ِّ َُ 

ُلرشط أمن اللبس وم ًوضحا له، ومن هناَّ  التفات من سبقه من عدم يتضح َِّ
 إقامة املضاف إليه مقام املضاف يف َّ إىل أنوباإلضافة النحويني هلذا الرشط،

ُّعدُ ال يراباإلع ٌّ رشطا أساسيا للحذف بقدر ما هو مبني عىل كثرة االستَ ً  عاملً
ّعتدَ سيبويه مل يَّبدليل أن َ َداءْوَ سُّلُ كَما":  به يف قوهلمْ ْ متَ ًرةَ َيضاءَ بال وَ ٌحمةَ شْ َ ْ"، 

فمسألة االستبداد رضورية ملن أقام املضاف إليه مقام املضاف املحذوف يف 
ً هناك كثري من الشواهد التي ورد فيها املضاف إليه قائام مقام َّ مع أن،اإلعراب

فلم يمنع ابن مالك احلذف؛ ألن  لالستبداد بعمل العامل، الحيتهاملضاف مع ص
 : قول عمر بن أيب ربيعةمنها و،عنى قد فهم بغري قرينة لفظيةامل

ِلمنيَ تَال ْ ُتيـقَ عُ ِسبيَ حـِ ْ يبذيَّ الـْ ْ يبَِّنإ   ِ ــِ ــقَ عاَ ي ُتي ْ ــاينَ كْدَ قــاَ مــِ ْف ِ َ  
ُابن: أي ْأيب ْ ِ ُتيقَ عَ ْ  حَّ وضوقد ، كام قال من عنى بشعر ابن أيب ربيعة،ِ
 املضاف يف اإلعراب م قيام املضاف إليه مقاَّن أمن ما سبق اإلشارة إليه يضَّالر

: يوسف[﴾k  j   ﴿:ً مستشهدا عىل ذلك بقوله تعاىلاألوىلهو األشهر و
ً ال يعد قياسا الاألشهر وكونه األوىل و،]٨٢ ُّ َ ً من االعتداد به مطلقا بدليل َّبدُ

                                                        
، ورشح التـرصيح ٣/١٣١رشح التـسهيل : ينظـر، ٢٨٥البيت من بحر اخلفيف، وهـو يف ديوانـه ) ١(

١/٧٢٧. 
 .١٣٢-٣/١٣٠رشح التسهيل : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٠٤ 

ف  عن كون املضااتج جعل ذهاب سيبويه إىل ذلك نهَّ أنَّ إال،عدول سيبويه عنه
ًمعطوفا عىل مثله مضافا ً حترزا من الوقوع يف العطف عىل ذلكّ وكل يشء، إىل ً

 م أشار الريض إىل إقامة املضاف إليه مقاقد ويؤيده،عاملني خمتلفني الذي ال 
 ببعض و،َّ عىل ذلك بام جاء يف الشعرًال مستدالتنكرياملضاف يف التثنية والتذكري و

 والذي يظهر ،ضافكانية حذف أكثر من ماألمثلة التي تظهر ذلك كام ذكر إم
 قد التثنية واجلمع والتذكري والتنكري، وعىل مقامه يف اإلعراب امتهطغيان إق

 فحرص األشموين عىل إظهار قصد ابن مالك يف ذكره لرشط عدم إقامة املضا
َذفُ يكون ما حْ أنهوإليه مقام املضاف يف اإلعراب وإبقاءه عىل اجلر، و َِ مماثال ملِ  اً

َطفُع  أبوكام يف قول ) ال( باملعطوف أو انفصل عنه بـالعاطفً عليه سواء اتصل ِ
 :ادُدو

ٍونار َ توقد بالليل ناراَ َ ُ َِ َّ َ 
ً مرشوطا بتقدم نفي أو ليس احلالتني مقيس، وتلك يف مثل َّ اجلرَّ ذكر أنحيث

تلك الرشوط  بدون أحد َّ اجلرَّ أنَّ النحويني إالبعض ذهب إىل ذلك كام هام،استف
ُرأيت: ( بدون عطف يف قولهّ ذلك اجلرومن يقاس عليه، الحمفوظ و ِ َ َّيميَّ التَ ِ َيمَ تْ ْ 

                                                        
 .٢٨٦-٢/٢٨٤رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
َأكل امرئ حتسبني امر: وصدره) ٢( ََ ِْ َ ٍ َّ ُ  ونـسب يف ،٣٥٣هـو يف ديوانـه ًأ ، والبيـت مـن بحـر املتقـارب، وَ

، ٦٦الكتاب : ، ينظر١٩٩، وهو موجود يف ديوانه ٣/٧٥الكامل يف اللغة واألدب إىل عدي بن زيد 
َّواحلجة للقراء السبعة  َّ  .٩/٥٩٢، وخزانة األدب ٥٢٦ِّ، وكتاب الشعر ٣/٣٥١َّ



 
 

 
٢٠٥ 

ٍّعدي ِ َأحد: (عىل تقدير) َ َ َيمَ تَ ٍّديَ عْ  اجلر مع العاطف املفصول بغري كذلك و،)ِ
ِتريدون عرض الدنيا واهللاُ ير": كقراءة ابن مجاز) ال( ُِ َ َ ْْ ُّ ُ َُ ََ ُيدَ  ،]٦٧:نفالاأل["ِرةِ اآلخْ
َرضَع: أي َ املحذوف مقابال ملا عطف عليه يكون التقدير عىل ذلك َّ ألن؛ِ اآلخرةَ ِ ُِ َ ً

ٌّ ما اشرتطه ابن مالك مبني عىل كثرة الشواهد َّأن  ويظهر من ذلك،ًال مماثال له
 اَّ كان معظمها إمالتي و، فيها املضاف مقام املضاف إليه يف اإلعرابمالتي أقي

 املضاف يف بعض املواضع ذف حَّ عىل أنُّ يدلَّمما، و)ال(ًفصوال بـًمعطوفا أو م
 يف قراءة من ديره إىل رضورة تقّ احللبيمنيَّ من إثباته إشارة السأجدرألزم و

بل : قلت. " رضورة تدعو إىل اعتقاد احلذفوال": قال الشيخ":أضاف، فقد قال
 يف القراءتني ُ املوصوفُ يصريهَّ توافق القراءتني، فإنهو رضورة إىل ذلك وَمَّث

ُ صاحب القلب، بخالف عدم التقدير، فإنه يصري املوصوف يف وهوًواحدا،  َّ
 يف أثرها هنا تربز أمهية تقديره ومن و،" األخرى صاحبهيف القلب وإحدامها

 اجلواز يف ه حرص عىل بيان أوجنَّ ممُّ كان الشاطبيقدبيان املعنى وتوضيحه، و
 حَّ كام وض، ذلكعن  عىل حديث ابن مالكًمعقباًحذف املضاف شارحا و

 من عمل عىل توضيح اجلواز بناه عىل رؤية ابن َّ كلَّ أنيبدو ذلك وُّالسيوطي
 ما أشار أبرز و، إبراز الرشوط التي اشرتطهاعىلمالك له حيث جتدهم حيرصون 

                                                        
 .٢/١٧٥رشح األشموين : ينظر) ١(
 .٩/٤٨١ُّالدر املصون : ينظر) ٢(
 .١٦٥-٤/١٤٢املقاصد الشافية : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٠٦ 

 :إليه السيوطي يندرج فيام يأيت

ُحيذف املضاف َّأن - َ ْ  ﴾:  ;      ﴿:  قولـه تعـاىلمنـهليـل، و عليه دَّ إذا دلُ
ٍكأصحاب صيب، وحذفه من غري دليل رضورة: أي ،]١٩: البقرة[ ِِّ َ َ ْ  بيـت منه و،َ
 .ُّ الرمةيذ

 مل إذا  املضاف وإقامة املـضاف إليـه مقامـه يف اإلعـراب يقـاسحذف َّأن -
ْيستبد املضاف إليه بنسبة احلكم، و َِ ْ : يوسـف[﴾k  j   ﴿:  قوله تعـاىلمنهَ

َأهلهــا:  أي،]٨٢ َ ْ : البقــرة[﴾º  «  ¼  ½   ﴿:  تعــاىلقولــه و،َ
ُحبه، :  أي،]٩٣ ّ ً حالة استبداده به يقترص عىل السامع خالفا البن جني الـذي ويفُ َّ ِْ َِ ْ

 .أجاز القياس عليه

 ﴾=  <  ?   @       ﴿ : مضافني أو ثالثـة كقولـه تعـاىلذف جيوز حَّأنه -
 . تقوىذويأفعال َّفإن تعظيمها من :  أي،]٣٢: احلج[

 عنـه يف ينوب األفصح نيابة املضاف إليه مناب املضاف يف اإلعراب، وَّأن -
ُ كـام جيـوز بقـاء جـره بـرشط أن يالتنكري،التذكري والتأنيث و ْ َعطـفِّ َ  عـىل مماثـل ْ

) ال(ـللمحذوف أو مقابل له، كام ذكر رشط ابن مالك اتصال العطف أو فصله ب
رشط سبق النفي أو االسـتفهام للجـواز فهـو خـاص بقـوم َّ يشرتطه األكثرون، أما ملو

 كام أشار طني،َّ ذلك الرشافر أبا حيان أجاز ذلك مع عدم توَّاشرتطوا ذلك، وقد ذكر أن
 . جلواز الكوفيني ذلكًخالفا بال عطف رضورة َّ اجلرَّإىل أن

                                                        
 .٢٩٣-٤/٢٨٩مهع اهلوامع : ينظر) ١(



 
 

 
٢٠٧ 

 اإلهبام، ولبسَّوقد اكتفى الغالييني يف عرضه لذلك بذكر رشط أمن ال
َما  كل سوداء": ً حذف املضاف استغناء عنه بام قبله كام يف قوهلمزجواو َ ََ ْ ّ ًمترة و ُ َ ْ  الَ

ًبيضاء شحمة َ َْ ْ ََ َ". 
ِ املقابل نجد أن األخفش هو أبرز من نقل عنه عدم جواز ويف ُ  عىل القياسَّ

َحذف املضاف حيث يقترص فيه عىل ما سمع  ِ  من و،نثر من شعر ولعرب اعنُ
ال يوجد ما يمنع القياس عىل حذف املضاف ما دام العلم به  ما سبق خالل

َّ الشواهد تؤكد ذلك بل إن توكثرةًحارضا،   حذفه يف بعض املواضع أوىل قديرِّ
ًما  كل سوداء مترة و":  ذلك تقديره يف قوهلممنوأجدر، و َ ْ َ َ ََ َ ْ ُّ َ بيضاء الُ َ ْ ًشحمةَ َ ْ َ"؛ 

َّألنه لو مل يقدر حلصل الوق ََّ  تبعهم فيه، وهو منيأباه اخلليل وسيبويه و فيام وعُ
 من مجاعة واألخفش ونِّ كان يؤيده الكوفيوْإنالعطف عىل عاملني خمتلفني و

َيضاءَب( فإذا عطفنا ،البرصيني َ َوداءَس(عىل ) ْ َ ًحمةَش(و) َ َ ْمت(عىل ) ْ ٍرةَ نكون قد ) َ
 يظهر الذي و والعامل فيهام شيئان خمتلفان،،وقعنا يف عطف الشيئني عىل آخرين

 العطف عىل َّن حيث إ، أقرب إىل الواقع النحويسيبويه مذهب اخلليل وْأن

                                                        
 .٢١٣-٣/٢١٢جامع الدروس العربية : ينظر) ١(
 .٤/١٤٩َّ، واملقاصد الشافية ٢/٣٦٢اخلصائص : ينظر) ٢(
واملقاصــد  ،١٠٦، واملفــصل يف علـم العربيـة ٢/٣٦٢، واخلـصائص ٦٦-١/٦٥الكتـاب : ينظـر) ٣(

 .٤/١٦٢الشافية 
 .١/٢٧رشح املفصل : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٠٨ 

ُضعفَعاملني ي ُ  يف املقام األول عىل العاطف الذي يقوم مقام امده من جهة اعتْ
ً حالة العطف هذه بتقدير املضاف حمذوفا لوجدنا َّقارنا إذاالعامل يف اإلعراب، و

 كذلك بخالف وجه والقياس دهِّ يؤيَّفالسامع ،أوىل تقديره حمذوف أقرب وَّأن
 .العطف عىل عاملني خمتلفني

 :الرتجيح
 يف حالة عليه القياس، و حذف املضافجواز يظهر من خالل ما سبق الذي

ِّأمن اللبس بالنسبة لعلم املخاطب، ويقوي ذلك كثرة  ذلك من عىل الشواهد َّ
ه مقام املضاف يف اإلعراب، فاألخذ به  عن إقامة املضاف إلياَّ أمالنَّثر، أو ِّالشعر

 رشط اتصال العطف أو الفصل منفر ا عىل ما توِّ عىل اجلرهئقاأوىل مع اقتصار ب
 . من كالم العرباالستقراءباالعتامد عىل ) ال(بـ

 



 
 

 
٢٠٩ 

 

 : املسألةعرض
) َّاحلجة( يفِّ تكثر املسائل التي اتفق فيها رأي الفاريسْ يعترب من الغريب أنال

 املتوقع َّحالة خترجيه للقراءات املختلفة مع رأيه فيها يف بقية مؤلفاته األخرى؛ ألن
 مذهب من املذاهب النحوية عندما ِّ يلتزم النحوي برأيه الذي يسري فيه عىل أيْأن
 سألة تعددت األوجه التي يؤيدها يف املإن القراءات املختلفة، ويه بتوجيقوم

) ْثلِم( بنصب اجلمهور  ذلك خترجيه لقراءةمنحيان، والواحدة يف بعض األ
: الذاريات[﴾~  �  ¡  ¢   £   ¤  ¥  ¦   §   ﴿: يف قوله تعاىل

َثلِم( عندما جعل ّ ما ذهب إليه اجلرميومنها ،]٢٣ ، )ّقَح( من النكرة ًحاال) ْ
ّ أنه أكد بعد نقله لرأي اجلرمياألهمو َّ اختالف يف  النكرة ال من جميء احلال َّ أنَّ

 ﴾¤  ¥  ¦   §   ﴿:  يف قولهلثالث القول اَّأماو": جوازه، ويف ذلك يقول
ّ قول أيب عمر اجلرميهو والنكرة أن ينتصب عىل احلال من فهو ْ َ  احلال ذو و،ُ

َ من املصادر التي وصف هبا، وجيوزهَّ ألن،﴾£ ﴿: ُالذكر املرفوع يف قوله ِ  أن ُ
ٌ حق"تكون احلال عن النكرة الذي هو  هذا ذهب وإىل ،﴾¢   £    ﴿ : يف قوله"َ

ٍّ من الذكر الذي يف حق، وهذا ال اختالف ًحاالَّ نعلم عنه أنه جعله مل و،أبو عمرو َ

                                                        
التيسري يف :  ينظر،)مثل(ّما عدا أبو بكر ومحزة والكسائي، فقد قرءوا برفع ) مثل(قرأ اجلميع بنصب ) ١(

 .٢٠٣َّالقراءات السبع 



 
 

 
٢١٠ 

َ محل أبو احلسن قولهقديف جوازه، و َ َ :﴿   7  6   5  4  3     2  1  0

 وهو ﴾2     3  4   ﴿: قوله:  احلالذوعىل احلال، و] ٥ – ٤: الدخان[﴾8
ّ من خالل النص أن الفاريس عمل عىل نقل رأي اجلرمي مع فيتضح ،"نكرة ْ َ ِ َ َّ َّ

) ٍأمر( احلسن نصب أيب الرأي بدليل تعضيده اجلواز  بحمل لذلكظهور تأييده 
ٍ كل أمر حكيم": ولهعىل احلال من النكرة يف ق ِ َ ٍ ْ َ ُّ َّ أيضا أنه ذكر يف امللحوظ، و"ُ ً

  : ن صاحبها الذكر املرفوع يف قوله احلال عىل أن يكوانتصاب نفسهاملوضع 
ٌّ حلق" َ َّ مؤكدا عىل أن ذلك ال اختالف يف جوازه، و"َ ً  يظهر استواء الوجهني بذلكِّ

ٌّحلق" يف فوعلديه، فسواء كان احلال من الذكر املر  ال "ٍّقَح" أو من النكرة "َ
ِّ مل يرد عن  اجلرمي جعل ْإنيوجد ما يمنع ذلك املجيء و ْ ِّن الذكر ًحاال م) َمثل(َ

ٍّحق"الذي يف  حني استشهد )  املنثورةاملسائل(  توافق رأيه مع ما جاء به يفوقد، "َ
 ذلك ففي ، ليستدل عىل جواز جميء احلال من النكرة غريهاباآلية السابقة و

ُكونَ تْدَ قُاحلالو": يقول َ قول اهللاِ عز وهو وِ من النكرةُ َّ َّجلَ َ :﴿        Ì  Ë

Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ô  Ó  Ò    ﴾و ﴿   ¤   £¢

  §   ¦¥﴾"، سبق يتضح التوافق التام يف رأيه، فبدت مسألة جميء َّومما 
                                                        

َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٤٢٢. 
، والثانيـة ١٢: ، واآلية األوىل التي استشهد هبا يف الـنص مـن سـورة األحقـاف٣٩املسائل املنثورة ) ٢(

 .٢٣: ياتَّالذار
 



 
 

 
٢١١ 

َلفنيَاحلال من النكرة مستساغة لديه يف كال املؤ  ، بدليل وروده يف القرآن الكريمَّ
 .َّأما عن درجة قرب ذلك من القياس فسيتضح من خالل املناقشة

 : املسألةمناقشة
 َّنَكـرُ يال األصل يف صاحب احلال أن يكون معرفة، وَّف اثنان عىل أن ال خيتل

 :  ما ييلأشهرها وها،ِّ بمسوغات اتفق النحويون عليَّإال
ٌ فيها قائام رجل":  يتقدم احلال عىل النكرة نحوأن - ً". 

َ ختــصص النكــرة بوصــف أو بإضــافة أن -  ختصيــصها مثــال وبغريمهــا، أوَّ
 ﴾ 1  2     3  4  5   6  7  98  :  ;        >0  ﴿: بالوصف قوله تعاىل

 ].٥ – ٤: الدخان[

ٌ جـاء أحـد مـا": نحـو بأن تقع بعـد نفـي أو شـبهه عامة تكون النكرة أن -
 .ًراكبا

ٌّ من خالل النظر يف هذه املسوغات أن وضعها مبني عىليبدوو َّ  التي احلاالت ِّ
ًمنكراكثر جميء صاحب احلال  ُ  لوحظ فيها حتقق التي، و عليها يف كالم العربَّ َ ِ

 ذلك جاز صاحب احلال من الفائدة حصلتالفائدة، فمتى ما اتضح املعنى و

                                                        
 .٢/١٢٢الكتاب : ينظر) ١(
ّرشح شذور الذهب للجوجري : ينظر) ٢( َّ٢/٤٥٨. 
 



 
 

 
٢١٢ 

ِّ لذلك ال نجد يف حديث املتقدمني من النحويني من يفص؛املجيء  القول يف لِّ
َّ يعتمد عىل التمثيل هلا ظمهم أو من يشري إليها حيث نرى مع،ِّتلك املسوغات

 وفق و،َّالبد أن يكون عليها صاحب احلالًقا للحالة التي وفق ما يعتربه مواف
 امليزة املتأخرين منهم يعتمدون عىل جعل ذلكِّ التي يؤدهيا يف اجلملة، ولوظيفةا

 زاد بعض النحويني حتىِّ ليبنوا عليها تلك املسوغات الَّالتي متيز هبا صاحب احل
ِّال من النكرة بال مسوغ  أشار بعضهم إىل إمكانية جميء احلوقد ،عليها غريها

َّ أي إمكانية تضعيف أو رفض جميء صاحب ينفي يوسع من دائرة اجلواز، واَّمم
 تلك الرشوط متفق عليها من قبل النحويني ال يمكن القول َّ أنوباماحلال نكرة، 

 إذا كان ذلك من خالل األمثلة َّ إالبينهمً جميء احلال من النكرة يشكل اختالفا َّأن
 من الوقوف عىل َّالبد هبا من استدل عىل اجلواز أو عدمه، وليستدلحت التي طر

 اخلروج رجة احلال يستحق التعريف ملعرفة داحباألسباب التي جعلت ص
ً جديرة ويون نظرنا إىل تلك األسباب التي يراها النحإذاالذي يسببه تنكريه، و

 بني الواقع بينه وبهَّبالش تقف عىل ما يتعلق َّأهنالتجعله يستحق التنكري وجدنا 
 يف نفسه، فكان التعريف له أوىل وأقرب، ودأاملبتدأ من حيث تأديته معنى املبت

                                                        
ً، والذي يؤكد ذلك أيضا قول ابـن مالـك١/٢١٤األصول يف النحو : ينظر) ١( وكـام جـاز أن يبتـدأ ": ِّ

بنكرة برشط حصول الفائدة وأمن اللبس، كذلك صاحب احلال نكرة برشط وضوح املعنـى وأمـن 
 .٢/٢٤٧رشح التسهيل :  ينظر،"ِّال يكون ذلك يف األكثر إال بمسوغَّاللبس، و

أن تكون احلال مجلة مقرتنة بالواو، أو تكون احلـال جامـدة، أو تكـون النكـرة مـشرتكة مـع : ومنها) ٢(
 .٣/٤٤٩املقاصد الشافية :  ينظر،املعرفة يف احلال



 
 

 
٢١٣ 

 اخلرب؛ لذلك يهِّ املعنى الذي يؤديِّاملقابل أشبه احلال اخلرب من جهة كونه يؤد
ً الرغم من ذلك وجدت تلك املسوغات لتكون مربرا عىل و،ًيلزمه التنكري دائام ِّ

 يف األهم جلواز االبتداء بالنكرة، ووضوعة املغاتِّام وجدت تلك املسو ك،للتنكري
َثلِم( محل ُّهذا املوضع معرفة إذا كانت قراءة النصب يصح  من حلالفيها عىل ا) ْ

 معظم من خرجوا ْرصِ بدليل حز ممن استحقت اجلوااَّ أهنيبدوالنكرة أم ال، و
 سكت إن من النكرة، وا عىل احلال فيهنصبتلك القراءة عىل ذكر وجه ال

 أجاز سيبويه قد وغريه،  أو فضل بعضهم اآلخر، نقلَّ عن التعليق عامبعضهم
ِّ أنه يعترب تقدم احلال عليها أهم ما يسوغ للجوازيظهر احلال من النكرة، وجميء َّ 

ِّعىل الرغم من أنه أجاز ذلك بال مسوغ يف أحد املواضع من كتابه َّ، يف وتبعه 
ُّاجلرمي ذلك ْ ٍّحلق(عىل احلال من ) ْثلِم( يظهر من خترجيه قراءة نصب حيث َ َ َّأنه ) َ

 هذا":  نحوازِّ املربد فأجوتبعه ،ِّ ما يسوغ للنكرة ذلكوجودأجاز املجيء دون 
ًرجل منطلقا ٌ"،كله يؤكد عىل صحة اجلواز، وذلك و ِّ َّ أن ابن الرساجيبدوُّ  مل َّ
َّ أن تكون احلال من نكرة، ألنقبيحو": ول حيث يقِّمسوغ، بال ِّحيبذ املجيء  هْ

َّ عن النكرات ال فائدة فيها إال بام قدمنا ذكره يف هذا اإلخباركاخلرب عن النكرة، و

                                                        
 .٣/٤٤٤املقاصد الشافية ، و٢/٢٤٧رشح التسهيل : ينظر) ١(
 .٢/١٢٢الكتاب : ينظر) ٢(
َّاحلجة للقراء الـسبعة : ينظر) ٣( َّ ، والكـشف عـن وجـوه ٢/٦٨٧، ومـشكل إعـراب القـرآن ٣/٤٢٢َّ

 .٨/١٣٦، وتفسري البحر املحيط ٢/٣٨٨َّالقراءات السبع 
 . ٤/٥٤٠املقتضب : ينظر) ٤(



 
 

 
٢١٤ 

 إذا يف احلال كام جاز يف اخلرب، وئزالكتاب فمتى كان الكالم يف فائدة فهو جا
لة اجلواز  حاتبقى و،»  الكالمحسن بيشء قربتها من املعرفة والنكرةوصفت 

 قد النحويني فبعضهم يميل إليها، وبعضهم يرفضها، و تفاوت بنييفِّبال مسوغ 
ِّ الوجه دون وجود ما يسوغ للجواز يف قراءة ذلكِّشهدنا فيام سبق جواز الفاريس 

 خيتلف رأيه يف ذلك َّ يدل عىل أنه يتبع أصحاب مذهبه يف اجلواز، وملاَّ مم،النصب
ّيتفق مع اجلرمي، و) َّاحلجة( نجده يف خترجيه يف  حيثَفني،َّيف كال املؤل ْ  رأيه يتفقَ

 جاء من آيات الذكر بام فيستدل عىل اجلواز ،) املنثورةاملسائل(مع ما جاء فيه يف 
 َّ أنامللحوظ و، بمذهبه يف هذه املسألةكهُّ متسدرجة ِّ يبنيذلكاحلكيم، و

 ، نسب اجلواز إىل بعضهماسَّح النََّّن يف مقدمة من أجاز ذلك حتى إرصينيالب
 ِّاملسوغاتَّألدركنا أن ) ٌّقَح (هو احلال يف القراءة السابقة وصاحب تأملنا وإذا

 مل و، فيه، فلم يتقدم احلال عليهر مل تتوافالنحوينيالثالثة املتعارف عليها لدى 
 إىل بااللتفات كام مل يتقدمه نفي أو شبهه، و، بوصف أو بإضافةصصخي
َّ مما يدل عىل أهنم أجازوا ، مل تتوافر يف قراءة النصبكذلك األخرى ِّسوغاتامل َّ

 من و،النحاة ِّجميء احلال من النكرة بال مسوغ، وهو قليل كام أشار إليه بعض

                                                        
 .١/٢١٤األصول يف النحو ) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ  .٣٩ائل املنثورة ، واملس٣/٤٢٢َّ
 .٤/٢٤١إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٣٥١، والنحو القرآين قواعد وشواهد ٣/٤٤٨املقاصد الشافية : ينظر) ٤(



 
 

 
٢١٥ 

: البقرة[﴾s   r  q  p   o  n       m        l  k   ﴿: ذلك قوله تعاىل
 لوجه النصب عىل احلال قول  يدل عىل وجود مالمح من عدم التأييدَّمما و،]٢٥٩
 "ٌّقَح" هي عىل احلال من النكرة و"ًمثال" بأن تنص:  الثالثالوجهو":ّالقييس
 وهو "حلق" من املضمر املرفوع يف ً أن يكون حاالاألحسن وّ قول اجلرميهوو

ْ فلام استحسن أن،"العامل يف املضمر ًحاال من الضمري ال من ) ْثلِم( يكون َّ
 ذلك ال مع و،ً حاال من االسم النكرةها جعلب حياول جتنُّهَّبني أناالسم الظاهر ت

 بع تتاقد ضعف جميء احلال من النكرة، وعىلً يتخذ من استحسانه دليال ْيمكن أن
 يف كتابه ةَّ أشار ابن عطيقد و،ّ العكربيمنهمالنحويون يف نقل هذا الوجه، و

ّرميَ اجلوازإىل وجود خالف فيه رغم نقله ج  ذلك حظ مل نالنَاَّ أنَّ إال، لهِْ
 بام يصطدمون عنهم عندما املعهود و،االختالف الواضح بني النحويني فيه

 فحاول ،َّ أن ذلك خالف األصلةَّ يكون مقصود ابن عطيقد و،خيالف رأهيم
 نقل أبو حيان قد من الوقوع يف خمالفة األصل، وًنبا النحاة اختيار غريه جتبعض

ِاجلواز عن اجلرم ْ معظم من نقل عن السابقني اجلواز  َّ أنواملالحظ ،سيبويه وّيَ
 ال يمنعون ذلك إذ مل مَّ يشري إىل أهنحديثهم َّ أن جمملَّمل يذكر رأيه يف ذلك إال

                                                        
 .٢/٢٨٨َّالكشف عن وجوه القراءات السبع ) ١(
 .٢/١١٨٠التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٥/١٧٦املحرر الوجيز : ينظر) ٣(
 .٨/١٣٦ تفسري البحر املحيط: ينظر) ٤(



 
 

 
٢١٦ 

 . إىل عدم قبول ذلك الوجهشارةٌّحياول أي منهم اإل
ٍ يعمل عىل خلق إشكال واضح  النكرة ملن جميء احلال مَّاتضح مما سبق أن ٍ

 يعكس الضوء ذلك و،ني من حرص من النحويني عىل ختريج القراءة السابقةب
عىل  ًمتاما عىل تأصيل هذه القاعدة من قبل النحويني الذين حرص معظمهم

 الرشوط املوضوعة ققتً من إمكانية التنكري سواء حتحلالإيضاح ما لصاحب ا
ورود عىل هذا  الَّقل ْإن عىل كالم العرب أو مل تتحقق واملبنيةمن قبلهم و

 لالحظنا الذي حتمله القراءة عىل الوجه السابق ملعنى تطرقنا إىل اْإن و،األخري
 كيفية حال انَّ إذ إن سياق اآلية فيه داللة عىل بيالنكرةًفيه تأييدا لوجه احلال من 
 يف تفسريه ملعنى اآلية ما يشري إىل ذلك املعنى حيث ِّللطربينطق أولئك القوم، و

 قأح:  قولكَّأال ترى أن.  اآلدمي ناطقَّ حلق كام حق أنهَّإن:  أريد بهَّإنامو": يقول
 ال لالستثبات تنطق معناه كَّ قولك أحق أنَّأنمنطقك، معناه أحق هو أم كذب، و

ٌّ األمر حق كحال ذلك َّ املعنى عىل إثبات أنَّ فمجمل تفسريه يبني أن،"لغريه
 .ّنطق اآلدمي واهللا أعلم

 
 

                                                        
 .٦٣-٢/٦٢رشح املفصل : ينظر) ١(
  .١١/٤٦٢تفسري الطربي ) ٢(



 
 

 
٢١٧ 

 :الرتجيح
 الواجب وط فيه الرشافر مل تتوْإن جواز جميء احلال من النكرة واجحالر
 : للجواز ملا يأيتافرهاتو

ً املعنى ال يشكل عائقا َّ أن -  هذا الوجه كام ال يتعـارض مـع بقيـة يِّ يقوبلِّ
 .األوجه يف القراءة

 .غِّ من النكرة يف كالم العرب بال مسواحلال ورد جميء  َّأنه -

 قل جميئها بـال ْإنويني ال يمنعون جميء احلال من النكرة و معظم النحَّأن -
 . أو استقبح بعضهم ذلك املجيءغ،ِّمسو
 



 
 

 
٢١٨ 

 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
٢١٩ 

 
 : املسألةعرض
َّكنَل( حال ُّ الفاريسناقش   املخففة من خالل خترجيه لبعض القراءات ) ِ

   بكرس النون ّالكسائي ابن عامر ومحزة وقراءةمنها والتي وردت فيها خمففة 
: رةــالبق[﴾,  - .   ﴿:  قوله تعاىل يفع ما بعدهاــورف
 ﴾+  ,  - ﴿ و ،]١٧: األنفال[﴾#  $  % ﴿ و،]١٠٢

 وقوله ، الربرفع عامر بتخفيف النون وابن ونافع قراءة و،]١٧: األنفال[
 بداية يفُّ ظهر الفاريس فقد ،]١٧٧: البقرة[﴾*   +  ,  -  .   ﴿: تعاىل

َّكنَل(ِّ مؤيد إلعامل ريخترجيه غ ً عدم إعامهلا دليال عىل َّعد حني وذلكإذا خففت، ) ِ
حكى ً نعلم أحدا ومل":  ففي ذلك يقول، تعملن ال األصل فيها وأخواهتا أَّأن

ْكنَل"النصب يف ً خمففا، ِ يف هذا احلرفيء مل جيَ النصبَّ أنُإذا خففت فيشبه"ِ
َففتُ ال تعمل إذا خْ أنِ األصل يف هذه احلروفَّ عىل أنً ذلك داللةَليكون  لزوال ِّ
 ال ْ أنُ ذلك؛ فالوجهَفَّ خفمن َّأن وف، به شابه الفعل يف التخفيذياللفظ ال

ُعملهُي َْ ِ"،قدًوأخواهتا مطلقا، و) َّإن (عاملَّلنص يظهر أنه ال جييز إ فمن خالل ا 
ْففتُ يف هذه احلروف إذا خُاألصلو": َّأكد عىل ذلك يف موضع آخر، فقال َ  ال ْ أنِّ

                                                        
 .٧٥َّالتيسري يف القراءات السبعة :  ينظر،قرأ الباقون بفتح النون مشددة ونصب ما بعدها) ١(
 .٧٩املرجع السابق :  ينظر،قرأ الباقون بفتح النون وتشديدها ونصب الراء) ٢(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٣( َّ َّ١/٣٥١. 



 
 

 
٢٢٠ 

ْعملُ ولذلك مل ت،ُ املعنى الذي به كان يعملِ لزوالَتعمل َ ْكنَل( ْ  ،"خمففة) ِ
 وعىل الرغم ،ً يرى وجها يف إعامهلا خمففة النَّ ممهَّ عىل أنُّ يدلِّفظاهر كالم الفاريس

ُّعدُ بالتخفيف ال تاَّمن ذلك نقل حكاية أيب عمر عن يونس أهن  من حروف َ
َونسُ يَّ عىل أنُّ يدلاَّالعطف، مم  جييز إعامهلا خمففة، واألهم يف هذا املوضع هو ُ

: لو  فيقذلكً من رأي يونس حني انترص لرأيه ذاكرا أسباب قوة ِّموقف الفاريس
ِّيقويو" ْكنَ لِ من أخواتَّ أنَ هذا القولَ َذفُ حاَّ ممِ  ن بالتخفيف عْ مل خيرجَّنُ منهِ
 ُمثلهاكذلك؛ و) َّكأن(و ) َّأن(و ) َّنإ: (َّأال ترى أن.  التخفيفقبل عليه ت كانما
ْكنَل( يف فالقياس  ).َّلعل( ُأن يكون يف التخفيف عىل ما عليه أخواهت) ِ ِ َ  وال خترج ا،ْ
 وجه َّ سبق أناَّ ممفيتضح ،" عنهاُ أخواهتْجُخفيف عام كانت عليه، كام مل ختربالت

َّكنَل(  األول هو عدم إعاملِّالفاريس َّإذا خففت مشريا إىل أن ذلك هو األصل، ) ِ ً
ِّإال أنه ال يرفض وجه يونس بل يؤيده بدليل أنه يذكر األسباب التي تقو َِّّ َّ  ، ذلكيَّ

 حني ،) املنثورةاملسائل(ود بعض املفارقة يف رأيه ما جاء به يف ُّ يدل عىل وجَّمماو
 عىل تعليقه ل عىل الوجه اآلخر، وذلك من خالًخمففة  وجه يونس يف إعامهلامَّقد
ًما رضبت زيدا لكن عمرا( :قول  قاله يونس، ما يف ذلك الوجهو": ، حيث قال)ً
ْكنَل (َّألن: قال  االبتداء واخلرب، فتخفيفها ال  عىلً تدخل إذا كانت مشددةامَّإن) ِ

َّ ألهنا ال تنفرد إال بمبتدأ وخرب، فلم يكن ختفيفها ؛خيرجها عام كان هلا يف األصل َّ
                                                        

َّراء السقَّجة للاحل) ١(  .١/٣٥٣ بعةَّ
 .١/٣٥٥املصدر السابق ) ٢(



 
 

 
٢٢١ 

 املوضع هذا يفضل يف هَّ وذلك يدل عىل أن،"مما يوجب خروجها عام هي عليه
َففت،ُ خْإنوجه إعامهلا و َّ أن هذه هوووجه آخر و":  عىل ذلك قولهِّويؤكد ِّ

َففتُروف إذا خاحل َففتُإذا خ) َّكأن(َّ كان هلا يف األصل، أال ترى أن َّ ال تنتقل عامِّ ِّ 
ًثقلة،ُ كام كانت مخرب مبتدأ وعىل َّإال خلال تد َّ َّكنَل( فكذلك ََ َّبمنزلتها؛ ألهنا ) ِ
َختهاُأ ُ ْ"،ال يرفض وجه إعامهلا ) َّاحلجة( يف ُّإذا كان الفاريس:  ولقائل أن يقول

 املسائل( تفضيله يف َّدُ أساس عِّة بدليل ذكره ألسباب قوة اإلعامل عىل أيخمفف
 وجه قديمتكمن املفارقة يف ت: قيل لوجه اإلعامل مفارقة بني الرأيني؟) املنثورة

 ،ًيقدم عدم اجلواز عىل اجلواز معتربا األصالة يف ذلك) َّاحلجة(عىل اآلخر، ففي 
 وجه يونس يف مَّقد) املنثورة املسائل(  يفهَّفقدم األصل عىل القياس يف حني أن

 .اإلعامل عىل الوجه اآلخر 
 : املسألةمناقشة
َّكنَل( التي ورد فيها احلرف القراءات أثارت  مع ، بني النحوينيًخالفاًخمففا ) ِ

 الكفة األثقل ال جتيز َّن من قبل الطرفني؛ ألًمتكافئا يكن مل عامله اخلالف يف إَّأن
 اعتمد أصحاهبا يف ذلك عىل أسباب ختتص بام امتاز به هذا وقد َف،ِّفُإعامله إذا خ

 يوجد لدى وال مع التخفيف، اإلعامل األخرى جتيز الكفةاحلرف عن غريه، و
 بعض فيه َكَّ عن العرب الذي شكامعَّأصحاهبا أسباب رصحية للجواز سوى الس

                                                        
 .٤٣املسائل املنثورة ) ١(
 .٤٤-٤٣املصدر السابق) ٢(



 
 

 
٢٢٢ 

ً خالفا آخر يثري  هذا احلرفَّ واجلدير بالذكر يف هذا املوضع هو أن،النحويني
َ بني اخلالف عىل خروجه إىل وقد ،ً عدم جواز إعامله خمففابسبببني النحويني  ِ ُ

ً هذا احلرف عاطفا أم زائدا أم معرتضا؟ ُّباب العطف، أيعد ً هل يشرتط يف كونه وً
َّعاطفا أال ُ عاطفا وتُّدَعُبحرف عطف كالواو أم يعتد به وي يسبق ً    الواو ُّدَعً

  زائدة؟
الذي نحن   فروع ناجتة عن اإلشكال األبرزَّ السابقة ما هي إالاألسئلة ُّكل

َّكنَل(  هل جيوز إعامل،بصدد دراسته إذا خففت، فتنصب االسم وترفع اخلرب ) ِ
 : إىل فريقنينحويني انقسام اللكباقي أخواهتا أم ال؟ يظهر ذلك من خال

َّكنَل( جييزون إعامل يتمثل يف رأي مجهور النحويني الذين ال:  األولالفريق ِ (
َففت،ُإذا خ ، )َّإن( عن لزوم الالم يف خرب حديثه ذلك ما أشار إليه سيبويه يف من وِّ

ٌإن زيد لذاهب، وإن عمرو خلري منك: َّواعلم أهنم يقولون": فقد قال ٌ ٌْ َّملا خففها . ٌْ َّ
َّكنَل( بمنزلة لهاجع  هيالتي ) ْإن(؛ لئال تلتبس بـ)َّالالم( ألزمهاَّحني خففها، و) ِ

َّ أنه ال جييز إعامهلا، فريفع االسم يظهر ومن ذلك ،"التي تنفى هبا) َما (بمنزلة

                                                        
  البـن هـشام، ورشح شذور الـذهب٥٨٦، واجلنى الداين ٤/٣٩٢رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(

 .١/٣٣٥، ورشح الترصيح ٢٦٩
، ٥٨٦، واجلنـى الـداين ٤/٣٩٢، ورشح كافيـة ابـن احلاجـب ١/٤٩٥تفسري البحر املحيط : ينظر) ٢(

 .٣٢٢-١/٣٢١، ومغني اللبيب ٢/٢٩والدر املصون 
 .٢/١٣٩الكتاب ) ٣(



 
 

 
٢٢٣ 

َففت،ُإذا خ) َّإن( االبتداء كـبعدها عىل  ومن": َّ يف ذلك الفراء حيث قاليتبعه وِّ
 فعل، وكان الذي يعمل يف ال مل يعملها يف يشء ال اسم وأسكنها نوهنا وخفف

َّ فتبني من ذلك أنه ،" خيفضهأوها ما معه ينصبه أو يرفعه، االسم الذي بعد َّ
 اإلعاملُّيكف احلرف عن العمل حالة ختفيفه دون أن يذكر السبب يف منع 

َّبخالف الفاريس الذي ذكر سبب املنع من جهة أن ذلك هو األصل بسبب زوال  ِّ
 َّإن ِّفاريس يف هذا املوضع من قول الالعجب و،اللفظ الذي به شابه الفعل

 خترج بالتخفيف َّ القياس أالَّنإىل أ  ويف موضع آخر يشري، تعملَّاألصل فيها أال
 َّ  مع أن كالوالقياس كانت عليه، ففي ذلك نوع من التعارض بني األصل َّعام

َّ إىل املعنى نفسه، واألهم أنه قدم يف يِّمنهام يؤد عدم جواز إعامهلا خمففة ) َّاحلجة(َّ
َّ بدا يف ذلك املوضع مفضال وجه عدم اإلعامل، إال أقد و، اآلخرعىل الرأي ً َّن يف ِّ

)  املنثورةاملسائل( ويف يه،ِّ األسباب التي تقوذكر بل يحكايته نقل يونس ال ينكره
ًبدا مفضال وجه اإلعامل عىل اآلخر بدليل قوله  ما قاله ك يف ذلوالوجه": ِّ

َّ يمكن أن تعد تقويته يف ال و،"يونس  من باب اإلعامللوجه يونس يف ) َّحلجةا(ْ
َّ جاءت به القراءات املختلفة فقط بل هناك ما يشري إىل أنه ياالنتصار للوجه الذ

 مكي ختريج ُّويدلقد خالف مذهب اجلمهور يف تأييده لوجه اإلعامل، 

                                                        
 .٤٦٥-١/٤٦٤معاين القرآن ) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ١/٣٥١. 
 



 
 

 
٢٢٤ 

َّكنَل( لقراءة من خفف ّالعكربي و،ّالقييس *   +  ,   ﴿: يف قوله تعاىل) ِ

عىل سريمها عىل خطى السابقني يف عدم جواز اإلعامل ] ١٧٧: لبقرةا[﴾-  
ِّحالة التخفيف، كام أن يف كالم ابن يعيش ما يؤكد عىل رأي سابقيه حني قال َّ :

َّوال نعلمها أعملت خمففة كام أعملت أن وذلك أن شبهها باألفعال بزيادة لفظها " َّ
َخففت َّملاعىل لفظ الفعل، فلذلك  ِّ َأسكن وُ ِ ْ َّ آخرها بطل عملها إال أن معنى ُ َّ
 َّ االختصاص يف هذا األمر وجدنا أنمناَّ وإذا حك،"ٍاالستدراك باق عىل حاله

ْكنَل( األفضلية تنصب لعدم جواز اإلعامل، فبزوال شبه باألفعال يزول ) ِ
ً االختصاص رشطا كون وجيوز دخوهلا عىل األفعال، وألسامء،اختصاصها با
 وجه اإلمهال عىل اإلعامل، ويف قول ابن قُّ ذلك عىل تفوَّرف دلًأساسيا لعمل احل

 وقلته رغم ، دليل عىل ضعف هذا الوجه" نعلمها أعملت خمففةال": يعيش
حكايته لوجه إعامل يونس هلا، وهو استثناء عن األصل، ومل يضطر ابن مالك إىل 
ب تعضيد موقفه من إمهال عملها بذكر أسباب ذلك سوى الضعف الذي أصا

َّ املعهود عنه امليل كثريا إىل التَّ عىل الرغم من أن، التخفيفداحلرف بع  وسعً
ً ال خيتلف كثريا عن سابقيه، فام زالت ّيضَّ احلال عند الرَّ أنيبدو املنع، وَّقلةو

                                                        
 .١/١١٨مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .١/١٤٣التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٨/٨٠رشح املفصل : ينظر) ٣(
 .٤١٨-١/٤١٣رشح التسهيل : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٢٥ 

ْلكن (احلرف اآلراء زمنًا بعد زمن متيل إىل إمهال عمل ِ  أو إلغائه كام بالتخفيف) َ
ً كان قياسا مل إنً إعامله خمففا وَّ عىل أندليل"ً أعرف به شاهداوال": قوله قال، ويف
ً عن العرب، وما دام العرب مل يتكلموا به يبقى ضعيفا، وتبقى القراءات التي َيرو

َّوردفيها احلرف خمففا ختر  فيه مادام االسم الذي بعده يعمل ختريج آخر ال ىل عجً
ًورد مرفوعا، وقد ساعد ذلك كثريا عىل ع  استمر وقد دم وجود دليل اإلعامل،ً

 ، وابن هشام،ّ احللبيمنيَّ والس،املرادي و،انَّحال املنع عند أيب حي
 التي تتعلق بزوال االختصاص ع وقد ذكر األخري أسباب املناألزهريو
 . لفظ الفعلخمالفةو

َّكنَل( يتمثل يف رأي من أجاز إعامل : الثاينالفريق  أكثر نقل قد و،ِّففُإذا خ) ِ
 ه ما افتقدإىلَّ وفيه نظر؛ ألنه بالنظر ،األخفشالنحويني ذلك عن يونس و

                                                        
 .٤/٣٩٢رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
 .١/٤٩٥تفسري البحر املحيط : ينظر) ٢(
 .٥٨٦اجلنى الداين : ينظر) ٣(
 .٢/٢٩الدر املصون : ينظر) ٤(
 .٣٢٢-١/٣٢١مغني اللبيب : ينظر) ٥(
 .١/٣٣٥رشح الترصيح : ينظر) ٦(
، واجلنـي ٤/٣٩٢، ورشح كافية ابن احلاجب١/٤١٨ورشح التسهيل ،٢/٨٠رشح املفصل : ينظر) ٧(

، ١/٤٩٥، وتفـسري البحـر املحـيط٢٦٩، ورشح شذور الذهب ٢/٢٩، والدر املصون ٧٤٩الداين
 .١/٣٣٥ورشح الترصيح



 
 

 
٢٢٦ 

ْبعده َّ تبنيَّففُاحلرف عندما خ الذي كان   وانعدام االختصاص، عن شبه الفعلُ
َّ كام أن اإلعامل، يؤدي إىل ضعف وجه اَّله قبل التخفيف خيرجه عن األصل مم

َعمل فيها ُ عن العرب أدعدم وجود شواه ِ  بعدمً خمففا يعضد احلكم احلرفْ
 ،اإلعامل بغض النظر عام حكاه يونس عن العرب بسبب التشكيك الذي طاله

 احلرف رغم التخفيف مل يتغري معناه، فقد ظل يفيد معنى َّوامللحوظ أن
 املِّ تبني فيام سبق تأييد الفاريس رأي يونس يف جواز اإلعقد و،االستدراك
ً معناه خمففا كمعناه مشدداَّلك عىل أنًمستندا يف ذ  اَّ بقية حروف بابه ممَّأن و،ً

ه ال ُّ كلذلك و،حذف منهن مل خيرج بالتخفيف عن ما كان عليه قبل التخفيف
 .د بالسامع عن العربَّمل يعض  عىل اجلواز ماًيمكن أن يتخذ دليال

 :الرتجيح
هو أصل قائم بذاته فالراجح ً كان املبدأ يف الرتجيح قائام عىل األخذ بام إذا

َّكنَل( مذهب اجلمهور الذي يمنع إعامل احلرف  وذلك لألسباب َّفف،ُإذا خ) ِ
 :اآلتية

 عـىل خل االختـصاص، فيـديـزول وبالتايل يزول احلرف بالفعل شبه َّأن -
 .االسم والفعل

                                                        
 .١/٣٣٥، ورشح الترصيح ٥٨٦، واجلنى الداين ٢٦٩  البن هشامرشح شذور الذهب: ينظر) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ١/٣٥٥. 



 
 

 
٢٢٧ 

ً شواهد شعرية أو نثرية ورد فيها احلرف ناصبا لالسـم الـذي د ال يوجَّأنه -
 .يليه

 رفع فيها االسـم الـذي بعـده ومل ًخمففا التي ورد فيها احلرف القراءات َّأن -
 .ينصب

 . مل تثبت صحة حكاية يونس عن العربَّأنه -
 



 
 

 
٢٢٨ 

 
 : املسألةعرض

 من خالل احتجاجه لبعض القراءات عىل إجياد خترجيات هلا ُّ الفاريسحيرص
 ذلك بعد أن يوضح مذهبه فيها، ن كاْوإنً أوجها ختالف مذهبه القيايس قد حتمل

ª  »  ¬  ®   ﴿:  يف قوله تعاىل ابن عامرة يدل عىل ذلك خترجيه لقراءَّمماو
 فقد بدت وجهة نظر ،)يكون( الفعلبنصب ]١١٧: البقرة[﴾¯  °  ±  ²  

 َّاب لألمر؛ وذلك ألن جوهَّ جييز نصب الفعل عىل أنال هَّ تشري إىل أنِّالفاريس
 عىل َّ استدلقد كان عىل لفظه بل هو خرب، وْإنيف الواقع ليس بأمر و) ْنُك(الفعل 
 من قراءة د كان كذلك مل يستفْوإن عىل معنى اجلزاء ُّ يدلبالفاء اجلواب َّذلك بأن
 َانَ كْإن:  عىل ذلكوالتقدير الفاعلني، وذلك التفاق الفعلني و؛ابن عامر
 إن يف قلة الفائدة عىل ما تراه، وم كالهذاو": ًقائال  علق عىل ذلكقد و،فيكون

 ومعنى ،"ً متجها"َ فيكون" عنه من نصبه ويكان األمر عىل هذا مل يكن ما ر
 سياق اآلية الذي ورد فيه َّ عىل ذلك أنوالدليل ِّالفاريس، عىل قول دِّ يؤكاآلية
 -َّجل وَّعز- بقدرة املوىلاإلخبارود  الغرض أو املقصَّ عىل أنُّيدل) ْنُك(الفعل

 .عىل الكينونة متى ما أراد ذلك ال عىل سبيل األمر

                                                        
 .١١١حجة القراءات:  ينظر،وقرأ الباقون بالرفع) ١(
 .١/٣٧١يتضح ذلك من خالل حديثة يف احلجة للقراء السبعة ) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(



 
 

 
٢٢٩ 

 اإلشارة إليها يف جلوء تي سبقت الالتخرجيات حماولة إجياد تكمنهذا و
) ْنُك( بحمل الفعلذلك و،ً جيعل من نصب الفعل سائغاب إىل إجياد سبِّالفاريس

 ابن ول أن تقول يف قُ يمكنقدو": ولعىل اللفظ ال عىل املعنى، ففي ذلك يق
ُلتهَعليه مح  مل يكن املعنىْإن اللفظ ملا كان عىل لفظ األمر وَّإن: عامر َ  عىل صورة ْ

َاللفظ، فقد مح  ﴾y  x  w   v  u  t   ﴿: قولهَ أبو احلسن نحولَ
َريْ أجهَّ ذلك من اآلي، عىل أنونحو ،]٣١: إبراهيم[  مل ْوإن جمرى جواب األمر، ِ

 فذكره إمكانية محل الفعل عىل اللفظ ال املعنى ال ،"ًجوابا يف احلقيقةيكن 
 الواضح حماولة َّن حيث إ، القراءة عليهَملُتتعلق بمجرد عرض وجه آخر قد حت

 يكون هذا املخرج ال خيالف ْ إجياد خمرج تثبت به قراءة ابن عامر عىل أنِّالفاريس
 عىل يقدمه وابقة،رة اللفظ يف مواضع س احلمل عىل صودِّ يؤيهَّ ألنذلك و؛مذهبه
 نصب الفعل عن) اإلغفال(  يفِّ املقابل نالحظ حديث الفاريسويف ،غريه

 قدٌ جواب لألمر، وهَّ يلتزم بعدم جواز نصب الفعل عىل أنَّأنه عىلُّيدل ) يكون(
ًفصل القول يف ذلك مستدال برشط نصب الفعل الواقع بعد الفاء املتعلق بوقوعه  َّ

ْكن( يشري إىل إمكانية محل الفعل ْ أندون بد الطلبع َّعىل اللفظ، فقد ركز عىل ) ُ

                                                        
 .١/٣٧٢َّاحلجة للقراء السبعة ) ١(
وكـان "]:١٠: املنـافقون[﴾ ³  ´  ﴿ :َّحيث إنه يقول يف خترجيه لقراءة النصب يف قوله تعاىل) ٢(

َّاحلمل عىل اللفظ أوال لظهوره يف اللفظ وقربه وألن ما ال يظهر إىل اللفظ النتفاء ظهـوره قـد يكـون  ً
 .٤/٤٤املصدر السابق :  ينظر،"يف بعض املواضع بمنزلة ما الحكم له



 
 

 
٢٣٠ 

ًاملعنى الذي يدل عليه الفعل الذي قصد به اخلرب ال األمر مستدال عىل ذلك بكثرة  ِ ُ
فقد : َ قلتْفإن": ويف ذلك يقول،ورود ألفاظ األمر للخرب يف كالم العرب

َتقدم  ْكن"َّ ٍ لفظ أمر، فهذا، و"ُ ِهال جاز انتصاب قوله ُ ِ ُ َ َ عىل أن يكون "ُ فيكون"َّ ْ
ً، كام ينتصب بعد سائر ما يكون أمرا نحو"ْنُ ك": ًجوابا لقوله ُ ْائتني فأع: ُ َطيك؟ُ َ ِ 
َأن قوله: ُفاجلواب ْكن":َّ ً كانت خربا إذاو... ٍ كان عىل لفظ األمر فليس بأمرْوإن "ُ

ِّمل جيز انتصاب الفعل بعدها عىل حد ما تن ُ ُ ُتصب األفعال إذا َ  ُلفاء عليها ادخلتُ
ٍبموجبةبعد هذه األشياء التي ليست  َ َ"، ففي ،ِّ املفارقة يف رأي الفاريسُ تكمنوهنا 

ذكر إمكانية محل الفعل عىل اللفظ؛ لينتصب الفعل ) َّاحلجة(خترجيه لقراءة ابن عامر يف 
 هَّى بعدم جواز نصب الفعل عىل أناكتف) اإلغفال( يف هَّ جواب له غري أنَّأنهبعد الفاء عىل 
ْكن( الفعل َّ ألن؛جواب لألمر  .ليس بأمر يف اآلية) ُ
 : املسألةمناقشة
ِعملت   : بعد الفاء من قوله تعاىل) يكون (الفعلُ قراءة ابن عامر بنصب َ

﴿   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴾]عىلعىل تسليط الضوء ] ١١٧: البقرة 
 إعراب َّ أنبام الفعل املضارع بعد الفاء، وفيها  مهمة من احلاالت التي يقعٍحالة

ُوغَذلك الفعل يتوقف عىل حالة ما سبقه استشكل الوقوف عىل سبب يس  نصب ِّ

                                                        
 .١/٣٨٥اإلغفال ) ١(
 .٣٨٤-١/٣٨٣املصدر السابق ) ٢(



 
 

 
٢٣١ 

الذي سبق ذكره، حيث أثار ذلك تساؤالت ) ْنُك( بالنظر إىل الفعلذلكالفعل؛ و
رب؟  عىل اخلو يف حقيقته عىل األمر أُّعدة، هل السياق الذي ورد فيه الفعل يدل

 ْ يمكن أنٍ وجهِّ أيفعىلاألمر عىل  عىل اخلرب ال ُّإذا كان السياق يف حقيقته يدلو
ٌوغَهل يوجد مسو املتعلقة بام سبقه؟ لرشوط اافر مع عدم توالفعل ُ نصبَملُحي ِّ 

 رصيح يمكن عىل أساسه جواز نصب الفعل بعد الفاء؟
 لقراءة ههمتوجي بعد النظر يف آراء النحويني وضح سيتذاك هذا وُّكل
عىل ظاهر اللفظ ليجعل ) ْنُك( أغلبهم جلأ إىل محل الفعلَّ أنامللحوظ و،النصب

 محل النصب عىل إمكانية عىل عدم يدل اَّ مم،ًبعد الفاء جائزا) ُيكون(نصب الفعل
 األول فالقسم صعوبة ذلك انقسم النحويون ثالثة أقسام، عىل ًبناءاملعنى، و

 هَّ حني وجاءَّ يدل عىل ذلك ما جاء به  الفرَّمما، وًاكتفى برفض وجه النصب مطلقا
 أن دونً قراءة النصب مطلقا ِّؤيدَّ ما يشري إىل أنه ال يه ويف كالمفقط،قراءة الرفع 

ًوال يكون نصبا":  يف قولهذلك و، السببيذكر ُ"،ال جيد هَّ أنمه من كاليتضح و 
 بذلك قائم عىل َكهُّ متسَّ أنويبدً خمرجا ال باحلمل عىل اللفظ وال بغريه، وصبللن

 َنْصبُ لي؛ فيام يسبق الفعل املقرتن بالفاءافرهامبدأ األخذ بالرشوط الواجب تو
 هَّ يف خترجيه للقراءة ما يشري إىل أندِّ كان ألسلوب املربقد جواب لألمر، وهَّعىل أن

ففي  ، نصب الفعل بعد الفاءزه لعدم جواٌ تعليلهِّال خيتلف عن سابقه بل يف نص

                                                        
 .١/٧٤معاين القرآن ) ١(



 
 

 
٢٣٢ 

 هَّهذا خالف املعنى؛ ألن. ًجوابا) فيكون( مل جيعلهَّ ها هنا حمال؛ ألنالنصب":قوله
 ،"حكاية) ْنُك( فيكون، وْنُك:  يقول لههَّفإن:  املعنىامَّليس ههنا رشط إن

 أكثر من ى عىل املعنَزَّ وجه النصب حيث ركْعدُ أهم أسباب بتظهر بذلكو
 األمور ال األمر إحداث  عىل-َّجل وَّ عز-درة اهللا املقصود بيان قَّ فبام أن،اللفظ

 جواب لألمر، هَّ الفعل عىل أننصببالكينونة بدليل عدم وجود املأمور انتفى 
ٌ رشط مهم من رشوط َّ الفعل الواقع بعد الفاء قد اختلَّفإن عىل ذلك زيادةو ٌ

كانت  هذه األسباب َّ أنيبدو وهو عدم حتقق معنى الرشط، و،نصبه عىل اجلواب
 لقراءة ابن اً رصحياً رد"حمال":  يف قولهَّ أنَّ هذا الوجه إالِّ لرددِّ من قبل املربًكافية

ُ يسوغ للجوازوجه مل يلجأ إىل خترجيها إىل هَّعامر التي ثبتت بالتواتر بدليل أن ِّ  ِّبأي َُ
َّالزجاج  موافقةتظهرٍشكل من األشكال، و َّ لذلك حيث إنه مل يوجه قراءة َّ

 نصب الفعل بعد الفاء بصعوبة )َّاحلجة( يف ِّ تعليل الفاريسَّ كام أن،النصب
 يف قهُّ الذي وجب حتقطَّ فيام أشار إليه بشأن معنى الرشدِّجتعله يوافق املرب

 هو و، اختلف عمن سبقه يف محله لوجه النصب عىل ظاهر اللفظهَّ أنَّ إال،اجلواب
 ذلك عائد إىل طريقة َّلعلواز، و الذين اكتفوا بعدم اجلقيهبذلك خيالف ساب

  ملعظم القراءات مار تعتمد عىل االنتصاالتي وا، حتدثنا عنهْ التي سبق أنِّالفاريس
ً مقبولة يف القياس جارية عىل ً قراءة تلك القراءةًأمكن حماوال إجياد خمرج جيعل ً

                                                        
 .٢/٣١٥املقتضب ) ١(
 .١/١٩٩معاين القرآن وإعرابه ) ٢(



 
 

 
٢٣٣ 

كتفائه ً من ذلك متاما بسكوته واُلَّيتحل) اإلغفال(ألسن العرب يف حني نجده يف 
 . ًبعدم اجلواز دون أن جيد للقراءة خمرجا

 يسريون عىل هنج جدناهم املعربني يف القرون املتأخرة وء حاولنا تتبع آراوإذا
 قراءة  جيعلوجه سابقيهم يف أخذ قراءة النصب عىل ظاهرها دون حماولة إجياد

 باعتبار الفعل  يف خترجيه للقراءة يكتفيّ فها هو مكي القييس،ًسائغةًقراءة النصب 
:  حيث يقول،ًمنصوبا عىل اجلواب رغم إشارته إىل بعد ذلك من جهة املعنى

ْكن ": قوله" ْ لكن وًوابا من نصبه جعله ج"فيكونُ  ،" بعد يف املعنىفيهُ
 من جهة املعنى مل حياول محل القراءة ذلك  مع إقراره ببعدهَّ يف األمر أنفالغريب

ًمنصوبا عىل ) يكون( الفعل جعل ملعنى، فعندماعىل وجه آخر يكون أقرب إىل ا
 البعد عن معنى األمر ُّ كلٌ املعنى الذي حتمله اآلية بعيدَّاجلواب مع علمه بأن

ْحتى حت  إىل باإلضافة عىل وجه هو متأكد من بعده، واءة القرهَّ القراءة عليه وجَملُ
وط يف  الرشافر يف صعوبة محل اجلواب عىل األمر مع عدم توَّذلك ال شك

 ما مل يتطرق إليه ذلك إذا كان ذلك احلمل عىل ظاهر اللفظ، وَّإال )ْنُك(الفعل
 عن قراءة النصب نالحظ يف تعليله ةَّ إىل حديث ابن عطيلتفاتً بتاتا، وباالُّالقييس

 عندما ذكر ذلك و، يميل إىل رأيههَّ موسى إشارة إىل أنبن نقله عن أمحد َّعام
 إذا َّ الفاء ال تعمل يف اجلواب إالَّبعد الفاء بسبب أن) ُيكون(صعوبة نصب الفعل

                                                        
 .١/٣٨٢اإلغفال : ينظر) ١(
 .١/١٠٩مشكل إعراب القرآن ) ٢(



 
 

 
٢٣٤ 

:  بمعنى،ًأكرم زيدا فيكرمك:  يتحقق فيهام معنى الرشط نحوُجوابهكان الفعل و
 إال ، جاء بعدهومن ُّ أشار إىل ذلك الفاريسْ أنسبق و،ً تكرم زيدا يكرمكْإن
 ، القراءة حلنًاَّ عد موسى حنين نقله عن ابَّ عامةِّ امللحوظ سكوت ابن عطيَّأن

 يف قراءة ثابتة عن د النصب ورَّبأن  مع العلم،ً يف سكوته شيئا من املوافقةَّفكأن
 ذلك فأفاد بذكره لألسباب التي يراها يف القول ُّ العكربيلَّ فصقدقارئ ثقة، و

 ضعيف هوو": جواب للفظ األمر بقولههَّجديرة ليستضعف نصب الفعل عىل أن
...  إذ ليس هناك خماطب بهقيقة؛ ليس بأمر عىل احلْنُ كَّأن-أحدمها :لوجهني

  أو يف الفاعلالفعلَّ األمر، إما يف خيالف ْ جواب األمر ال بد أنَّ أن- الثاينالوجهو
 بالرجوع إىل ذلك و، عن الوجه األول فهو واضح كل الوضوحاَّ أم،" فيهامأو

ْنيتُ التفسري التي عكتب َ ْحتَّ فقد وض،يم بتفسري آيات الذكر احلكِ   حقيقة الفعلَ
ً عىل رسعة إحداث األمور أيا كان هذا -َّجل وَّ عز- قدرة املوىلُّالذي يدل) ْنُك(

ٌ وجوده رشط من َّ أنبام واحلقيقة،املأمور، فال وجود يف سياق اآلية هلذا املأمور يف 
 َّ إال، نصب الفعل عىل  املعنى السابق حمالكان اب اجلوعىلرشوط صحة النصب 

َستذكر و، جائزهَّاملعنى يظهر أنعىل  نصبه عىل ظاهر اللفظ ال َّأن ْ  أسباب ذلك ُ
 يف الفعل أو اَّ خيص الوجه الثاين الذي يتعلق برضورة املخالفة إمفيام و،ًالحقا

                                                        
 .١/٢٠٢ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ١(
 .١/١٠٩التبيان يف إعراب القرآن ) ٢(
 .١/٤٣٣التبيان يف تفسري القرآن : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٣٥ 

 قد و، تؤخذ بعني االعتبارْ أنَّ من األسباب املهمة التي ال بداَّالفاعل فيبدو أهن
 قُّ وهو يقودنا إىل مسألة عدم حتق،)َّاحلجة(  يفُّك الفاريس أشار إىل ذلْسبق أن

ْكن،َ يْنُ تكْإن:  حتقق الرشط عىل تقديرْإن و،الرشط وجزائه يف اجلواب  فال ُ
 زيادة مستفادة من ذلك الرشط، وعىل الرغم من أمهية الوجهني ُّيوجد فيه أي

 ال مرل الفعل عىل لفظ األً تضعيف القراءة بناء عليهام رغم محَّ أنَّإالالسابقني 
 .عىل معناه فيه نظر

 من ُّالعكربيَّ نجد أنه يتوافق مع ما ذكره ِّي إىل رأي السمني احللببااللتفاتو
 ذكرمها، فعىل اللذين ًتضعيف لوجه النصب مؤكدا عىل أمهية الوجهني السابقني

َّ أن ظاهر َّ إالالنثر عىل اللفظ عن العرب يف الشعر ولالرغم من نقله ورود احلم
 ل عىل اللفظ الذي نقاحلمل عىل وجه جهني الوذينككالمه يشري إىل طغيان 
 البعد ِّ حاول توجيه ما نقله عنهم عىل أوجه بعيدة كلبلوروده يف كالم العرب 
 ، بذلك جيعل قوة الوجهني تفوق ما نقل عنهمهو و،عن احلمل عىل اللفظ

ًتشكيك يف قراءة النصب سواء بالرفض أو ً قد أخذ موقفا ممن حاول الهَّ أنيظهرو
ًرؤا ذلك جتَّعد هَّ دليل عىل ذلك أنخري و،التضعيف  بخالف ، عىل ابن عامرُّ

 . عن القراءةِكيُ الذي اكتفى بالسكوت بعد نقله ملا حَّيةِموقف ابن عط

                                                        
 .١/٣٧١احلجة للقراء السبعة : ينظر) ١(
 .٩٠-٢/٨٩ُّالدر املصون : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٣٦ 

 نظر ختتلف عن السابق، فلم هة الثاين وجالقسم كان ألصحاب قد وهذا
 يف صحة ثبوت القراءة بل حاولوا كيكًنبا من التشيرفضوا وجه النصب جت

عىل لفظ ) ْنُك(  بحمل الفعلذلك و،خترجيها ما أمكن عىل وجه ال خيالف القياس
 ،)َّاحلجة(  هذا الوجه الفاريس يفىل أشهر من ذهب إَّلعل عىل معناه، واألمر ال
 هَّ أنَّمة إال الرشوط الالزافر لعدم تو؛ الرغم من ذكره لصعوبة نصب الفعلفعىل

 يمكن أن يطلق عىل لذي الحنَّ أو الْعفَّ بذلك يلغي الضهوجلأ إىل هذا الوجه، و
ْكن( عن النحويني محل الفعل ُّالدمياطي نقل قدالقراءة، و عىل لفظ األمر ) ُ

 أشار إىل ذلك الدكتور مجيل قد و، عىل اجلواب بأن املضمرةبعده لنصب الفعل
 قد و،ّ باألمر احلقيقيِّبهُ عىل جواب اللفظ فشِصبُفعل ن الَّ فذكر أن،أمحد ظفر

 اَّ أهنزعم و، قراءة ابن عامر هذهأَّ خطهمَ بعضَّ الغريب أنمنو":استوقفني قوله
 قد و، ابن عامر رجل عريب مل يكن ليلحنَّ إنَّ متواترة ثمةَّ قراءة سبعياَّحلن مع أهن

 عىل النصب يف بعةَّ الساءَّ أئمة القرأحد إمام الكوفة يف النحو وُّوافقه الكسائي
 حلن من اخلطأ الشنيع اَّبعض املواضع التي وردت فيها من كتاب اهللا، فالقول بأهن

 النظر وبغض ،"جل من كتاب اهللا عز وبالتواترإذ هو طعن عىل ما علم نقله 

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١/٣٧١. 
 .١٩٠إحتاف فضالء البرش : ينظر) ٢(
 .٣٢النحو القرآين قواعد وشواهد : ينظر) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(



 
 

 
٢٣٧ 

 هَّ فيه بعض من وجقع الدكتور عىل إشكال قد وهَّ فقد نب،عن صحة هذا الوجه
 ذلك احلكم ُّدُعَ يفهو ،ًقراءة سواء حكم عليها بالوهم أو اللحن أو الضعفال

 َّ أنيبدو قارئ ثقة، ووعن بعة،َّ بالتواتر عن السًثابتة القراءة دامت ماًخاطئا 
 عىل وجه احلمل عىل يزهالكسائي بقراءته بنصب الفعل يف أكثر من موضع جي

 للقراءة عىل وجه اً فيه خترجيَّبق؛ ألن هذا الوجه أسلم من الساَّ أنالظاهراللفظ، و
  فبام ،ًنثراً وروده يف كالم العرب شعرا وثرة باإلضافة إىل ك،ال خيالف القياس

 محل الكالم عىل اللفظ وارد عنهم كام ورد محله عىل املعنى طغى ذلك عىل ما َّأن
 . من الرفض التام هلذه القراءةسبق

 َّ الثالث الذين ذهبوا إىل أنالقسمحاب  للقراءة  كان ألصجيه أبعد توولعل
 هذا الوجه فيام نقله لَّ متثقد و،)امَّإن( بعد أداة احلرصاملضمرة ْالفعل منصوب بأن

ً فقد علق عليه قائال، لهييده الرغم من عدم تأعىلابن مالك   نادر ال يكاد هوو": َّ
 َرضبة من األسد فيحطمَّإنام هي :  قوهلماَّ فأمالشعر،َّيعثر عىل مثله إال يف رضورة 

 مصدر مؤول عىل مصدر رصيح، لعطف ا،ً جوازْ بإضامر أنلنصب فمن اه،ُظهر
 النص خالل من و،" ال من باب قراءة ابن عامرفحطمة،هي رضبة : املعنىو

 يضعف من إمكانية اَّ ممه،ِّ الشواهد التي تعضدماانعديتضح بعد هذا الوجه، و
 الو": ه يف قولذلك و،و حيان هذا الوجه بالرفض أباجه وقدمحل القراءة عليه، و

                                                        
 .، وقد سبق اإلشارة إىل ذلك٣٨٣-١/٣٨٢ُّنقل بعضها الفاريس يف اإلغفال ) ١(
 .٣/٣٦٧رشح التسهيل ) ٢(



 
 

 
٢٣٨ 

 عليه محلُ احلرص، وأجازه بعضهم، وعىل كان املعنى ْ إنامَّجيوز النصب بعد إن
 عىل قراءة من نصب ﴾ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²   ﴿: قوله تعاىل

 عدم جوازه اب من النص عدم ذكر أيب حيان ألسبفيتضح ،""فيكون"
 هذا الوجه يقترص عىل فئة َّ إىل أناًون ذلك عائد يكقدالنصب بعد احلرص، و

 . عن الكوفينيغريه ابن مالك ونقله فقد ،معينة
 اإلشكال املتعلق بنصب الفعل املضارع بعد الفاء عىل اجلواب نبع َّ أنوطاملا

 القراءة هذهمن قراءة ابن عامر تظل اآلراء بشأنه موقوفة عىل من حاول ختريج 
 بصفة عامة من النحويني  التأكد من موقفأردنا إذا و شكل من األشكال،ِّبأي

معظمهم ال جييز نصب الفعل   فإننا نجدجلوابنصب الفعل بعد الفاء عىل ا
 ذا إَّاملضارع عىل اجلواب يف مثل ذلك املوضع؛ لعدم حتقق رشوط النصب إال

ِمح  عل من خالل كثرة حديثهم عن رشوط الفذلك الكالم عىل ظاهر اللفظ، وَلُ
َال عىل األمر؛ لينْصب الفعل الد ُ  للفعل رفعهم بعده عىل اجلواب، واملضارعِّ

 لكً ورد فيها فعل األمر خمالفا لتالتياملضارع بعد الفاء يف بعض األمثلة 
ْ كأن يكون األمر بغري صيغة الطلب، أو أن،الرشوط  جييء بلفظ اسم الفعل، ْ

َحسبك ": ومن ذلك قوهلم ُ ُاحلديثَْ ِ َ فينَام النََّ  ذكر معظمهم جتويز قد و،"ُاسَ
                                                        

 .٤/١٦٨٧ارتشاف الرضب ) ١(
، واملقاصـد ٢٨٧  البـن هـشام، ورشح شـذور الـذهب٣/٣٦٣رشح التسهيل البن مالـك : ينظر) ٢(

 .٢/١٧٩، وجامع الدروس العربية ٦/٥٥الشافية 



 
 

 
٢٣٩ 

 َّالكسائي َّ يدل عىل أناَّ مم،ِّالكسائي النصب رغم عدم توفر الرشط املتعلق بالطلب
 حمل تبقىَّ ذلك أو مل جيزه فإن مسألة النصب ُّ أجاز الكسائيًسواءًجييز النصب مطلقا، و

 .نظر تتوقف عىل طبيعة ما تقدم الفعل من طلب أو غريه

 :الرتجيح
 ؛عـىل اللفـظ ال عـىل املعنـى) ْنُك( من خالل ما سبق هو محل الفعلاجحالر

 : عىل اجلواب ملا يأيتًجائزا بعد الفاء ْبأن) يكون( نصب الفعلصبحلي
 . القراءة ثابتة بالتواتر عن ابن عامرَّأن -

 الرشوط املتعلقة بـام افر نصب الفعل عىل املعنى فيه خروج عن األصل؛ لعدم توَّأن -
  .صحتها ِّم القدرة عىل رد أو تضعيف القراءة؛ لثبوت  مع عد،سبقه

ْأكـرم:  جميء لفظ األمر بمعنى اخلرب كثري الورود يف كالم العرب نحـوَّأن - ِ ْ 
 .]٣٨: مريم[﴾×  Ù   Ø       ﴿:  تعاىلقوله وٍد،بزي

 عن ِقلُ نْإن سبقه من أداة حرص وملاْ نصب الفعل بأن املضمرة بعد الفاء َّأن -
 مـن ٌ هـي رضبـةامَّإنـ": يني غري مدعوم بشواهد كافية سوى قـوهلمبعض النحو

 أقـرب هـو ثبت خترجيه عىل وجه آخر، وقد و،بالنصب " ظهرهفتحطماألسد 
 إىل أن يكون ذلـك مـن بـاب العطـف عـىل ِّ احللبيمنيَّ كام أشار الس،إىل القياس
 . أعلماهللا أفضل من اللجوء إىل اإلضامر وذلكاالسم، و

                                                        
 .١/٣٨٤اإلغفال : ينظر) ١(
 .٩١-٢/٩٠، والدر املصون ٣/٣٦٧رشح التسهيل : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٤٠ 

 
 : املسألةعرض
 خيرج يف وقدضمن األلفاظ املوضوعة للتوكيد املعنوي، ) ّلُك(  لفظعرف

َرفُ عَّبعض األحيان عام  يصعب رَّ لفظ منكهَّ أنبام و، عىل غري ذلكيستعمل عنه وِ
 يف أحد املواضع استقبح غِّ وجود املسورغم وغ،ِّاالبتداء به دون وجود مسو

 الفرق يف موقفه جتاه االبتداء به يظهر، و) املنثورةاملسائل(ه يف ُّالفاريس االبتداء ب
ّكل(عندما احتج لقراءة أيب عمرو برفع ) َّاحلجة(من حديثه يف  ُ(قوله تعاىليف  :

﴿ D   C  B   A  @﴾]أيب عمرو يف رفعهوحجة":  فقال،]١٥٤:  عمرانآل  
ُلهُك(  قد ابتدئ هبا هَّ فإن،بمنزلة أمجعني لعمومها كان يف أكثر األمر ْإن وهَّ به أنابتدائهو) ُّ

: مريم[ ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ﴿:كام ابتدئ بسائر األسامء يف نحو قوله
 صحة ِّيؤكد يثبت وْ أراد أنهَّ من نصه أنفيتضح ،" به يف اآليةفابتدأ] ٩٥

 ًسببا  ذكرَّأنه إىل ذلك باإلضافة و، عىل ذلك باآلية السابقةاًاالبتداء به مستشهد
َبنيَّ أنه يسبقه كالم هو العموم، وىل االبتداء به عىل الرغم من داللته عيِّآخر يقو ِ ُ 

 ، خالفه يف اإلعرابْإن ما قبله وعىل عليه، فأشبه بذلك اسم الفاعل الذي يبنى
ًحيث إنه ال يعمل عمل الفعل إال إذا كان صفة َّ  أو ، لذي حالًاال أو ح، ملوصوفَّ

                                                        
َّكل(قرأ اجلمهور بالنصب ) ١(  .٢١٧َّالسبعة يف القراءات : ، ينظر)ُهُ
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٤٥. 



 
 

 
٢٤١ 

َسنَ حفكذلك": ل يقولذلكًخربا ملبتدأ، و ْلهمُ ابتداء كُ  ،ٌ كان قبله كالماَّ يف اآلية ملِّ
ُباعهْفأشبه بذلك ات َ ما كان جاريا عليه كام أشبهََ  الفاعل يف إجرائه عىل ما ُ اسمً

َذكرنا ما جيري صفة عىل موصوف أو حاال أو خرب مبتد ً ٍ  أكيدَّ التُّ يتمبذلك و،ٍ"أً
 َّالشبهً مبتدأ يف القرآن الكريم، وجميئهًدا يف ذلك عىل  به معتماالبتداء جييزَّعىل أنه 
 املسائل( إىل حديثه يف بااللتفات اسم الفاعل يف بنائه عىل ما قبله، وبنيبينه و
ّكل(ِّ مؤيد لوجه االبتداء بـغريتظهر املفارقة يف رأيه، فقد بدا فيه ) املنثورة َّ؛ ألنه )ُ
ُّكلهم(َّوأما ":  ذلك يف قولهظهري يف داللته عىل العموم، ومجعنيبمنزلة أ َّفإنام ) ُ

َّأكد به ألنه بمنزلة  ِّ ِأمجعني(ُ َ ْ َ؛ ألنك إذا قلت)َ ُّكلهم: (َّ ِ، فقد دللت عىل مجاعت)ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْهمَ ِ 
ْكام دلت  َّ َ َ ِأمجعني(َ َ ْ َ، ولذلك وكد هبا)َ ِّ ُ ََ ِ َويقبح أن يبتدأ هبا، كام يقبح أن يبتدأ . َِ ََ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ

َّ جاء مبتدأ قوله عزَّمماو.  فلذلك قبح ذلك فيهابذلك،) أمجعني( َّجل وً َ :﴿   Ñ
  Õ  Ô  Ó  Ò﴾"، فيظهر من خالل النص أنه يستقبح االبتداء َّ

 عىل جواز ستشهد املقابل ييف و، بمعنى التوكيدكانَّإذا دل عىل العموم و) ّلُك(بـ
ّكل( بشأن ينيو يستلزم النظر يف آراء النحاَّاالبتداء به مم  ،ملعرفة حكم االبتداء به) ُ

 . ذلك من خالل املناقشةسيتضحو
 

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٤٥. 
 .٥٠-٤٩املسائل املنثورة ) ٢(



 
 

 
٢٤٢ 

 : املسألةمناقشة

مل حتدث ذلك اإلشكال الذي عرف عند ) ّلُك( االبتداء بـمسألة َّ أنالظاهر
 اق ذلك عائد إىل اتفَّلعل بام خيالف رأهيم أو ينافيه، وهمالنحويني حالة اصطدام

 يدعو إىل ما كان األمر كذلك هل هناك ْإن و، به عىل جواز االبتداءأغلبهم
 املسائل( يف ُّيساستضعاف االبتداء به أو استقباحه كام أشار إىل ذلك الفار

 إن بعض النحويني ود عناً من االبتداء به ضعيفجيعلَّ يبدو أن هناك ما ؟)املنثورة
َّ ضعف ماعند نقله سيبويه عن اخلليل ام ذلك ما ظهر فيمن وه،كانوا ال يمنعون

َّألهنا ": يقول  تعليل سيبويه عن ذلكيف عىل العموم، وداللتهاالبتداء به بسبب 
َإنام توص ِ أن موضكا وذٍيشء، عىل ْبنَىُ تال وُ هبا األسامءُفَّ ُ أن يِ الكالمَنِ مَعهاَّ َّعمْ َ 
َيؤكد وهاِببعض َ بعدهاِ ببعضَّ ْ ُذكرُ يَماَ َ َّ إال أن ُ االسمْ َّكل(َّ ُ فيها أن تُقد جيوز) همُ  ْبنَىْ

َبلها،َعىل ما ق َ ألنه قْعفَّ الضُ كان فيها بعضْإن وْ ُبتدأُ يْدَّ َ َ ُ به فهو يْ ِ ُشبهِ ِ  التي َ األسامءْ
عن غريه من ) ّلُك( النص ما اختص به خالل من فيظهر ،" عىل غريهاْبنَىُت

ُ أنه موضوع يف الكالم ليذلكألفاظ التوكيد، و َّعمَّ  ، ذكرهبعدامء  به غريه من األسَ
َّؤكدُوي عىل ما قبله عىل الرغم من ) ّلُك( جاز بناء لكن عىل يشء، وْبنَىُ يال و، بهَ

ُبتدأُ عىل غريها؛ لذلك قد يْبنَىُ يف ذلك، لشبهه باألسامء التي تعفَّوجود الض َ َ  ، بهْ
 يضعف ذلك بسبب بنائه عىل ما لكن و، شك يف جواز االبتداء بهأدنى يوجدفال 
: يقولَّ إىل توجيه األخفش لقراءة الرفع ما يوحي بذلك، حيث االلتفاتب و،قبله

                                                        
 .٢/١١٦الكتاب : ينظر) ١(



 
 

 
٢٤٣ 

 فيتضح من خالل ،" نقرأبه عىل التوكيد أجود و﴾  D C  B   A﴿ :وتقول"
 قراءة الرفع عىل االبتداء، عىلعىل التوكيد ) ّلُك(َّالنص أنه يرجح قراءة نصب 

ِّ أنه ال يرجح االبتداء َّإما  حيتمل أمرينذلكو  لداللته عىل وضعبه يف ذلك املَّ
ِّ أنه يفضَّإماعموم األمر، و ّكل(َّ القراءة ألن التأكيد أظهر بلفظ لك تلَّ  مع و،)ُ
 باملقارنة مع ذلك حيتمل ضعف قد لكنَّ أنه ال جييز االبتداء به، ويذلك ال يعن

ُّثره بمذهب ِّ يؤكد تأام)  املنثورةاملسائل(ُّ أشار إليه الفاريس يف فياموجه التوكيد، و
ّكل( ضعف االبتداء بـ يفسيبويهاخلليل و  معنى ومحله ،لداللته عىل العموم) ُ
 بقيةَّ يف ذلك املوضع أن العالقة بينهام طغت عىل يبدو، و)نيأمجع (مثلالتوكيد 

 زومَّ مع أن تلك الداللة ال تعني ل،َّ الفاريس استقبح االبتداء بهَّنالفروق حتى إ
َّ عىل ذلك أن قوة تلك الداللة قد تالشت الدليلحكام، واتفاقهام يف مجيع األ

 اسم بني بينه وَّالشبه، فقد طغى عليها )َّاحلجة(حالة توجيهه لقراءة الرفع يف 
ً حتى إنه جعل االبتداء به مثل االبتداء بسائر األسامء مستشهدا عىل ،الفاعل َّ

 اسم بني بينه وبهَّالش يف بالنظر بعض آيات الذكر احلكيم، ويف بهورود االبتداء 
 احلكم يف ِّ من األمور التي تغريَّالشبهَّ يظهر أن  عىل ما قبلهامالفاعل يف بنائهام

 من مهامَّ تقدِاَ ملني الوضع بل يف كوهنام عامليف بينهام ليس بهَّ الشَّ مع أن،الغالب
َسندُكالم أ ِ ِأمجعني(بـ) ّلُك(  عىل شبهبهَّ سبق طغيان ذلك الشاَّ ممامللحوظ إليهام، وْ َ ْ َ( 

ً سائغا رغم كونه بمنزلة املوضع ُّحتى جعل الفاريس االبتداء به يف ذلك

                                                        
 .١/٢١٩معاين القرآن ) ١(



 
 

 
٢٤٤ 

 داللته عىل العموم أقوى من شبهه باسم الفاعل، َّ يظهر يل أنالذي، و)أمجعني(
ِّ تأملنا االختالف يف رأي الفاريسإذاو  املسائل(  يفرأيهو) َّاحلجة(  بني خترجيه يفَّ

 استقبح االبتداء به هَّطاغية لدرجة أن) أمجعني(بـ) ّلُك(  مساواةجدناو) املنثورة
، فأين هو من شبهه باسم الفاعل يف ذلك املوضع )أمجعني( بـداءبسبب قبح االبت
 إىل ذلك هل باإلضافة، و)أمجعني( بـههأقوى من شب) َّاحلجة( الذي اعتربه يف

  : يف قوله تعاىلًمبتدأ  جميئهذكر نفسه املوضع يف استقباح االبتداء به وكنيم
﴿   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴾]خرج عن اَّ هذا املجيء ممَّ وكأن؟]٩٥: مريم 

 فريى يف ، بمعناهقَّيتعل) ّلُك( بشأن االبتداء بـِّ رأي الفاريسَّاألصل، يبدو أن
ُّ جميئه مبتدأ يف القرآن الكريم يعدلعل و،داللته عىل العموم ما يمنع االبتداء به ً 

ً اختذ من ذلك دليال قويا يف احتجاجه لقراءة قد جواز ذلك، والسبب األول يف ً
 ِّ عىل رأي الفاريسرَّأث) أمجعني(و) ّلُك(  املعنى الذي مجع  بنيَّ أنَّأيب عمرو إال

 لزوم اتفاقهام يف ي اخلاصة باملعنى ال تعنقة قوة العالَّ مع أن،) املنثورةاملسائل(يف
 .مجيع األحكام

َّ يتم التأكيد عىل أن مسألة الرفع قراءة اتيه يف توجبالنظر وهذا  به ال االبتداءُّ
َّ  يدل عىل أن ضعف َّمما ،ِّ يوجد من يضعف ذلك أو يستقبحهالخالف فيها، و ُّ

                                                        
َّإعـراب القــرآن للنحـاس : ينظـر) ١( حـرر الــوجيز ، وامل١/١٧٧، ومــشكل إعـراب القــرآن ١/٤١٣َّ

، وإحتـاف فـضالء البـرش ٣/٤٤٩ُّ، والـدر املـصون ١/٣٠٣، والتبيان يف إعراب القـرآن ١/٥٢٨
٢٣٠. 



 
 

 
٢٤٥ 

 معنى التوكيد يقترص عىل ما ًحامال االبتداء به يف حالة داللته عىل العموم وكونه
 .ِّالفاريس عن اخلليل وسيبويه وِرفُع

 :الرتجيح
َّ دل عىل ْوإن) ّلُك( بـاالبتداءيمنع   النحويني ال يرون مامعظم كان إذا
ً إعراب النحويني له مبتدأ يف أكثر من موضع بدليل بمعنى التوكيد كان و،العموم

ِعفَدون تعليقهم عىل ض  ْوإنً جواز االبتداء به مطلقا اجح االبتداء به فالرةَّ أو قلْ
 من ًمبتدأ يف القرآن الكريم ووروده ،العموم بسبب داللته عىل االبتداء ُعفَض

 .أقوى أسباب التمسك هبذا الرأي
 



 
 

 
٢٤٦ 

 

 : املسألةعرض
 من مؤيدي عطف الظاهر عىل الضمري املجرور، وقد اتضح ُّ يكن الفاريسمل

3  4   ﴿: يف قوله تعاىل)األرحام(ِّذلك من خالل توجيهه لقراءة محزة بجر 
َّوأما من جر األرحام فإنه ":  قالفقد ،]١: النساء[﴾ 6   7    58  َّ َّ

. وهذا ضعيف يف القياس، وقليل يف االستعامل. عطفه عىل الضمري املجرور بالباء
 وقد وضح السبب يف ضعف ذلك يف ،"وما كان كذلك فرتك األخذ به أحسن

َّالقياس وقلته يف االستعامل، ويدل ذلك عىل أنه ال جي يز مثل هذا النوع من ُّ
ُاعلم أنه ال جيوز ":  حيث قال،) البغدادياتاملسائل(العطف، كام  ذكر ذلك يف  َّ

َعطف الظاهر املجرور عىل املضمر املجرور، ألن املضمر املجرور من االسم  َّ
ُبمنزلة التنوين والعطف نظري التثنية، فكام ال يعطف االسم عىل التنوين وال يثنى ُ ُ ِ ُ 

ُال يعطف عىل كذلك معه،  وتكمن املفارقة يف رأيه هبذا ،" كان بمنزلتهما ُ
 :عن قول الشاعر)  العضدياتاملسائل(الشأن يف حديثه يف 

ِعذرتك ُ ْ َ َ يا عيني الصحيحة بالبكاَ ُ َ ْ َّ ْ َِ َ ِ ِ ــالن   َ ــوراء واهلم ــا ع ــك ي ِفامل َ ََ ُ َ ََ ْ ََ ِ َ  
                                                        

 .٢٢٦َّالسبعة يف القراءات:  ينظر،)األرحام(قرأ الباقون بنصب ) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٦٢. 
 .٥٦١املسائل البغداديات ) ٣(
املسائل العضديات : ه لعبد اهللا ابن الدمينة ومل أجده يف ديوانه، ينظرَّالبيت من البحر الطويل وقيل إن) ٤(

 . ١٣٤، ورضائر الشعر ١٠١



 
 

 
٢٤٧ 

ِمالنَاهل(ِّ ذكر ثالثة أوجه جيوز جر حيث َ ُمالنَاهل(ْمنها أن يكون عليها، و) َ َ َ (
ْوجيوز أن يكون عطف عىل ": ، فيقول)ِكَل(ًمعطوفا عىل الكاف املجرورة يف 

ْمالك واهلمالن، ومثله قراءة من قرأ: َّكأنه قال) ِكَل(الكاف يف  َ َ َُ ِ َ ِ ِتساءلون به ...": َ ِ َ َ َ
ِواألرحام َ ْ َ...""،عىل َّ ذلك يظهر أنه جييز األخذ بوجه عطف الظاهرن وم 

ًعندما استبعد ذلك متاما؛ ) َّاحلجة(الضمري املجرور، وذلك خيالف موقفه يف 
َّلضعفه يف القياس وقلته يف االستعامل، وفضل عدم األخذ به، وها هو يف املوضع 

ده يف االستعامل وَّاآلخر يأخذ به، أما عن مدى قرب ذلك من القياس وور
 .ناقشتهافسيظهر من خالل النظر يف آراء النحويني وم

 : املسألةمناقشة
 النحويون يف جواز عطف االسم الظاهر عىل االسم املجرور، اختلف

 : فرقةفانقسموا يف ذلك إىل ثالث
َّ يتمثل يف رأي مجهور البرصيني الذين يمنعون عطف االسم : األولالفريق

 قياسية يف ذلك عىل أدلة عتمدين مِّالظاهر عىل الضمري املجرور دون إعادة اجلار
 :تتخلص فيام يأيت

ً مع املجرور يعدان بمنزلة يشء واحد، فالـضمري إذا كـان جمـرورا اجلار َّأن - َّ
ًاتصل باجلـار، ومل ينفـصل عنـه، وهلـذا ال يكـون إال متـصال بخـالف املرفـوع  َّ

                                                        
 .١٠١املسائل العضديات ) ١(



 
 

 
٢٤٨ 

 .واملنصوب منه

يا غالم، ففـي :  بني الضمري املجرور والتنوين يف الوضع نحوالواقع َّالشبه -
 حيذف الضمري كام حيذف التنوين، وعىل هذا األساس ينطبق عليه مـا حالة النداء

 .ينطبق عىل شبيهه من عدم العطف عليه

ٍّ واملعطوف عليه يف احلكم مما جييز حلول كل منهام مكـان املعطوف تساوي - َّ
ْاآلخر، والضمري املجرور ال يصلح أن حيل حمل املعطوف عليه، فكام ال جيـوز أن  َّْ

 .مررت بك وزيد: زيدوك ال جيوزمررت ب: يقال

ْوال جيوز أن تعطف ":  مقدمة من ذهب إىل ذلك سيبويه فيتضح من قولهويف
أال . َّعىل الكاف املجرورة االسم، ألنك ال تعطف املظهر عىل املضمر املجرور

ْترى أنه جيوز لك أن تقول َهذا لك نفسك ولكم : َّ َ َ :  جيوز أن تقولال وأمجعني،َ
َّ وامللحوظ فيام مثل أنه ،"كهذا لك وأخي  العطف عىل الكاف املجرورة أجازَّ

َبعد توكيدها بالنفس، ويف ذلك دليل عىل ضعف الضمري املجرور فلم يعطف  ْ ُ
                                                        

، ورشح كافيـة ابـن احلاجـب ٢/٥، واملحـرر الـوجيز ٢/٦، والكـشاف ٢/٣٨٢اإلنصاف : ينظر) ١(
 .٤/١٥٧، واألشباه والنظائر ١/١٩٩، وتفسري البيضاوي ٢/٦٣

ـــه : ينظـــر )٢(    ،٢/٣٨٢، واإلنـــصاف ٥٦١، واملـــسائل البغـــداديات ٢/٦معـــاين القـــرآن وإعراب
-٥/٢٦٨، ومهـع اهلوامـع ٤/١٥٧، واألشباه والنظائر ١٢٤٧-٣/١٢٤٦ورشح الكافية الشافية 

٢٦٩. 
 .٥/٢٦٩، ومهع اهلوامع ٣/١٢٤٧رشح الكافية الشافية : ينظر) ٣(
 .١/٢٤٨الكتاب ) ٤(



 
 

 
٢٤٩ 

ْعطفُ يمل توكيده، وعىل الرغم من التوكيد دَّعليه إال بع َ  بل اً ظاهرً عليه اسامْ
َعيدُ أاًضمري ْ  عىل الضمري املجرور الظاهرعطف  معه اجلار، وهذا تأكيد عىل منعه ِ
ِرحامَاأل (ِّ ففي توجيهه لقراءة جر،َّ وتبعه يف ذلك الفراءا،ًمطلق َ أشار إىل قبح ) ْ

ًذلك العطف بحجة أن العرب ال ترد خمفوضا ّ ُعىل خمفوض كنِّي عنه، وقد قرص  َّ ٍ
 ويتضح يف هذا املوضع موافقته لرأي البرصين ،ِّجواز ذلك عىل الشعر لضيقه

 ما عرف إىلًومن تبعهم يف عدم جواز العطف دون إعادة اجلار مستندا يف ذلك 
َّعن العرب، وكالم العرب من أقوى أدلة االحتجاج كام أنه بعيد عن القياس، 

ِّ لقراءة اجلر ه ففي خترجي،خفش ملثل هذا النوع من العطفوقد ظهر استبعاد األ
َّحسن، ألنك ال جتري املظهر ّجر، واألول أ) ِواألرحام(وقال بعضهم ": يقول

َ فتفضليه قراءة النصب عىل قراءة اجلر بني عىل أساس ،"عىل املضمر املجرور ِّ ُ
وقد ظهر  ِّعدم جواز عطف الظاهر عىل املضمر، وقد سار املربد عىل النهج نفسه،

ْملا مل جيز أن تعطف . ً غداًزيدا ضاربك وهذا: وكذلك تقول": ذلك يف قوله َّ
U   ﴿:-َّ وجلَّعز- املضمر املجرور محلته عىل الفعل؛ كقول اهللا الظاهر عىل

  W  V﴾ ومل تعطف عىل الكاف ،"أهلكومنجون ":  قالَّكأنه 
َهلكَأ(ِّ فلجوء املربد يف اآلية إىل تقدير فعل عامل يف االسم ،"رورةاملج ِ ًجتنبا ) ْ

هنج سابقيه يف  يف العطف عىل الكاف املجرورة دليل عىل سريه عىل وعمن الوق
                                                        

 .ً، وقد أجاز ذلك يف موضع آخر من كتابه سيذكر الحقا٢٥٣-١/٢٥٢ معاين القرآن: ينظر) ١(
 .ً، وقد نقل عنه جواز ذلك يف موضع آخر سيذكر الحقا١/٢٢٤معاين القرآن ) ٢(
 .٤٢٥-٤/٤٢٤املقتضب ) ٣(



 
 

 
٢٥٠ 

ًاملنع، كام أن الزجاج مل جيز ذلك وخطأه من جهتني قائال َّ ََّّ ُّفأما اجلر فخطأ يف ": َّ َّ
َّالعربية ال جيوز إال يف اضطرار شعر، وخطأ أيضا يف أمر الدين عظيم، ألن النبي ً َّ  

 ،"فكيف يكون تساءلون به وبالرحم عىل ذا؟.  حتلفوا بآبائكمال:  قال- ملسو هيلع هللا ىلص -
ِّ يظهر الزجاج جانبا آخر من اجلوانب التي تؤكد عدم جواز عطف وبذلك ً َّ َّ

 فباإلضافة إىل القياس وقلة االستعامل استند إىل جرور،الظاهر عىل الضمري امل
ِّ سبق ظهر تركيز الفاريس وفيام  بالرحم،ؤالاملعنى الذي يمنع ذلك، فال جيوز الس

 ِّري املجرور دون إعادة اجلار بيان أسباب عدم جواز عطف الظاهر عىل الضمعىل
َّ مما يدل عىل أنه س،)َّاحلجة(يف  َّ عىل هنج أصحابه يف ذلك املوضع حتى فضل ارَّ

َّ يف كوهنام عوضا مما كان التنوين بني الضمري وهَّ وذلك بسبب الشب،عدم األخذ به  
،  يعطف عىل الضمري املجرورًمتصال باسم، فكام ال يعطف الظاهر عىل التنوين ال

 ،َّكام أن العطف عىل الضمري املجرور قليل يف االستعامل فال جيوز القياس عليه
َّ عىل أن ذلك هو الوجه ُّما يدل)  البغدادياتاملسائل(ويف إشارته إىل ذلك يف 

َّ لديه، إال أن أخذه بوجه العطف يف األقرب  إىل وإشارته ) العضدياتاملسائل(َّ
ِّىل الضمري املجرور يؤكد عىل وجود جواز عطف االسم يف البيت الشعري ع

املخالفة يف رأيه، وقد يكون جتويزه العطف دون إعادة اجلار يف البيت الشعري 
 وحينام خرج ،ّ إىل حماولة إظهار أكثر من وجه يمكن محل جر االسم عليهاًعائد

ِّابن جني القراءة عىل اجلر بالباء املحذوفة ال عىل العطف عىل الضمري املجرور 
                                                        

  .٢/٦معاين القرآن وإعرابه ) ١(
 .١٠١املسائل العضديات : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٥١ 

 عدم من  ويعترب خترجيه هو األسلم؛ ملا فيه، جوازه العطف عليهعدماتضح 
التشكيك يف القراءة التي ثبتت بالتواتر، وعدم تعارض التخريج مع القياس من 

 دليل عىل ذلك وخري كان غري مطرد، ْوإن وارد عن العرب ِّ حذف اجلارَّجهة أن
عىل : أي ،" هللاُواحلمد ٍخري"ً جوابا ملن سأل كيف أصبحت؟ لعجاج اقول
 يعدان امَّ بمجروره لدرجة أهنِّ شدة اتصال اجلارُّ وقد أبرز الزخمرشي،ٍخري

يف ذلك ابن  َّ مما يمنع مثل هذا النوع من العطف، وتبعه،كاليشء الواحد
َّوالظاهر أن محزة ": استوقفني قولهقد و،ُّيضَّ والر، احلاجبوابن ،ةَّعطي

 َّ عىل مذهب الكوفيني ألنه كويف، وال نسلم تواتر القراءاتًبناء ذلكَّجوز 
َّ ألن خمالفة القراءة للقياس وكثرة االستعامل ال تعني عدم ثبوت ،"َّالسبع

َّصحتها، كام أن ذلك ال يستدعي التشكيك يف تواتر القراءات السبع َّ. 
ون عطف  يف رأي الكوفيني ومن تبعهم، فهم جييزثل يتم: الثاينالفريق

َمررت بك : نحو ِّاالسم الظاهر عىل الضمري املجرور دون إعادة اجلار ِ  ٍوزيد،ُ
                                                        

 .١/٢٨٥اخلصائص : ينظر) ١(
 .٣/٣٩ابن عقيل رشح : ينظر) ٢(
 .٢/٦الكشاف : ينظر) ٣(
 .٢/٥املحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٢/٦٣الكافية يف النحو : ينظر) ٥(
 .٢/٣٥٩رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٦(
 .٢/٣٦٠رشح كافية ابن احلاجب ) ٧(
، ٣/١٦٧ ، وتفسري البحـر املحـيط ٣/٢٣٠  البن مالك، ورشح التسهيل٢/٣٧٨اإلنصاف : ينظر) ٨(

 .٤/١٥٧، واألشباه والنظائر ٥/٢٦٨، ومهع اهلوامع ٢/٣٩٤ر املصون ُّوالد



 
 

 
٢٥٢ 

ْ كام ظهر جتويز الفراء لذلك حني أجاز أن تكون ،وممن ذهب إىل ذلك يونس َّ
: النساء[﴾¦  §  ¨   ©  ª  »  ¬   ﴿:يف قوله تعاىل) اَم(

 يفتيكم:  والتقدير، موضع خفض بالعطف عىل الضمري املجرور قبلهيف] ١٢٧
َّ الرغم من أنه قد أشار إىل قبح العطف عىل ،َّ وما يتىل عليكم غريهنَّاهللا فيهن

 يف توجيهه عرِّ وقرصه عىل رضورة الش،ِّعىل الضمري املجرور دون إعادة اجلار
َّ مما يدل عىل أن،)ِاألرحام (ِّلقراءة جر ً العطف بتلك الصورة شكل اختالفا يف َّ َّ
ُّلنحويني، ويؤكد ذلك تأثر األخفشآراء ا َّ الكوفيني عىل الرغم من أنه مل جيز برأي ِّ
 ،، فقد نقل عنه كثري من النحويني اجلواز)ِاألرحام (ِّ جرءة لقراتوجيهه ذلك يف

َنقل كام ِ َّ وقد عضد أصحاب هذا الفريق رأهيم بشواهد ،ً أيضا عن الشلوبنيُ
 :ها قول الشاعرشعرية ونثرية واردة عن العرب من

َفــاليوم ْ َ ــا وتــشتمنَاَ ــت هتجون ُ قرب ْ َِّ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ ِفاذهب فام بك واأليام من عجـب   َ َ ْ َّ َ َْ ِ ِ َ َ ِ َ َ ْ ََ  

                                                        
 .٢/٣٩٤ُّ، والدر املصون ٣/١٢٤٦، ورشح الكافية الشافية ٣/٢٣٠رشح التسهيل : ينظر) ١(
 .١/٢٩٠معاين القرآن : ينظر) ٢(
يف ، وأثر األخفـش ٥/٢٦٩، ومهع اهلوامع ٢/٣٩٤ُّ، والدر املصون ٣/٢٣٠رشح التسهيل : ينظر) ٣(

 .٤٤٤الكوفيني وتأثره هبم 
 .٢/٣٩٤ُّالدر املصون : ينظر) ٤(
، ٢/٣٨٣الكتـاب : َّالبيت من البحر البسيط، وقيل إنه من شـواهد سـيبويه جمهولـة القائـل، ينظـر) ٥(

، ورشح الكافيـة ٣/٢٣٤، ورشح التـسهيل ٢/٣٨٠، واإلنـصاف ٢/٢٠٧ورشح أبيـات سـيبويه 
 .٥/١٢٣، وخزانة األدب ٥/٢٦٨، ومهع اهلوامع ٣/١٢٥٠الشافية 



 
 

 
٢٥٣ 

ِيامَاأل(ِّ جر عىل املجرورة بحرف الباء دون إعادة ) الكاف(بالعطف عىل ) َّ
 :  ِّراميِّ وقول مسكني الد،ِّاجلار

ُتعلــق َّ َ ُ يف مثــل الــسواري ســيُ َُ َِّ ِ ْ َوما ب   ُوفنَاِ ِينَها والكعب غوط نفانََ َ ٌَ ُ ِ ْ َ َ   ُفَْ
ِعبَالك(ِّ جر عىل ِّاملجرورة باإلضافة دون إعادة اجلار، ) ِاءَاهل(بالعطف عىل ) ْ
 :وقول آخر
َإذا ْ أوقــدوا نــارا حلــرب عــدوهمِ ًِ ِّ ُْ َ َُ ِ َ ْفقد   َ َ َ خاب من يصىل هبـا وسـعَ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ   َهاِْريَ

َعريَس( عطف فقد ْ دون إعادة اجلار، ومنها ) اَِهب(عىل اهلاء املجرورة يف ) َهاِ
ّعز و جل-ًأيضا قوله  َّ-:﴿   Q  P  O  N﴾]فقد ،]٢١٧: البقرة 

ّعد املجيزون جر  ِسجدَامل(َّ ِ ِبيلَّالس(ال بالعطف عىل ) ِِهب(بالعطف عىل اهلاء يف ) ْ ْ  ؛)ِ
َّ وألن ذلك يوقع يف بحجة عدم جواز العطف عىل املصدر قبل اكتامل معموالته،

ِبيلَّالس(ًالفصل بني أجزاء صلة املصدر، فيكون الكفر فاصال بني  ْ ِ (
ِسجدَامل(و ِ ْ(، َيهاِ فاَم":  يف قوهلمالعرب إضافة إىل ما أنشده قطرب عن ُريهَ غْ ُ ْ 

                                                        
ُوالَكعب منـا تنـائف( وقد روي فيه ٧٥ديوان الشاعر : البيت من البحر الطويل، ينظر) ١( َ َِّ َِ ِ ْ ، وهـو بـال )َ

، ٣/٧٩، ورشح املفـصل ٣/١٢٥١، ورشح الكافيـة الـشافية ٢/٨٦َّنسبة يف معاين القـرآن للفـراء 
ُواألرض غـوط نفـانف( روي فيـه  وقـد٢/٣٩٥ُّ، والدر املصون ٣/١٦٦وتفسري البحر املحيط  ِ َ ٌَ ْ ََ ِ َْ( ،

 .٢/٣٩٥ورشح األشموين 
، ورشح الكافيـة ٤/١٢ اللباب يف علـوم الكتـاب:  ينظر،البيت من البحر الكامل، ومل يعرف قائله) ٢(

 .٢/٣٩٥ُّ، والدر املصون ٢/١٥٧، وتفسري البحر املحيط ٣/١٢٥٣الشافية 
 .٢/١٨٣، ورشح الترصيح ٢/٣٩٥صون ُّ، والدر امل٣/٢٣٣رشح التسهيل : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٥٤ 

ِفرسهَو ِ َ َ" ِرسهَف(ّ جر عىل ِ املجرورة باإلضافة دون إعادة ) ِاءَاهل(بالعطف عىل ) َ
 وقد سار عىل هنج الكوفيني يف ذلك كثري من النحويني منهم أبو حيان ،ِّاجلار

َّالذي شن هجوما عىل ابن عطي َّ حني رد القراءة، واهتمه بسوء الظن بقارئها، ةًَّ
َّفأكد أن رد قراءة ثابتة بالتواتر َّ  هو أمر ال يصدر إال من - ملسو هيلع هللا ىلص -عن رسول اهللا  َّ

 الطعن فيها عىل ً للقراءة قائامُّرده مل يكن ةَّطيَّ أن ابن عمع ،معتزيل كالزخمرشي
 ما هو عائد إىل منها أو يف قارئها، فقد ذكر األسباب التي جيدها تستحق املنع

 وكثرة األدلة السامعية التي ورد فيها ،املعنى، ومنها ما هو عائد إىل القياس
ج الكوفيني يف  يسري عىل هنّ احللبيمنيَّالعطف عىل الضمري املجرور جعلت الس

َّاجلواز بعد أن أكد ضعف حجج البرصيني واعتامدها عىل القياس ْ، كام أن ابن َّ
ً عىل تضعيف حجج البرصيني ذاكرا مواضع العطف عىل الضمري يف عملمالك 

 وقد تبعه ابن هشام الذي ،القرآن الكريم، وفيام ورد عن العرب من شعر ونثر
ِرحامَاأل(ِّ قراءة جر جعل َ ً ورواية قطرب عن العرب دليال عىل جواز العطف )ْ

، وقول العرب فيام )ِاألرحام(ِّ ذكر السيوطي قراءة جر وقد ،ِّدون إعادة اجلار
                                                        

 .٢/١٨٣، ورشح الترصيح ٣/١٢٥٠، ورشح الكافية الشافية ٣/٢٣٣رشح التسهيل : ينظر) ١(
 .٣/١٦٧تفسري البحر املحيط : ينظر) ٢(
 .٢/٦ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٣(
 .٢/٣٩٤ُّالدر املصون : ينظر) ٤(
 .١٢٤٩-٣/١٢٤٧رشح الكافية الشافية : ينظر) ٥(
 .٤٢٠رشح شذور الذهب : ظرين) ٦(



 
 

 
٢٥٥ 

 ﴾J  I  H  G  F   E  D  C      ﴿:رواه قطرب عنهم، وقوله تعاىل
ُستم،َ لَمنَ وُكمَل: والتقدير ،]٢٠: احلجر[  : وقول الشاعرْ

ْفاذهب َ ْ ِ فام بَ َ ِك واأليام من عجبَ َ ْ َّ ََ ِ ِ َ َ 
 املجرور، ِّ بذلك إىل عدم وجوب إعادة اجلار يف العطف عىل الضمريًمشريا

 . وغريه،ُّكام نقل هذا الرأي عن الكوفيني السيوطي
 أجاز عطف االسم الظاهر عىل الضمري املجرور دون إعادة : الثالثالفريق

َمررت بك: مري نحو برشط تأكيد الضِّاجلار ِ َ أنت وُ ْ ٍزيد، وقد متثل هذاَ ْ الرأي فيام  َ
ّنقل عن الزيادي واجلرمي ِّ َ ِ ُ. 

 وتكمن صعوبة عطف االسم الظاهر عىل الضمري املجرور فيام امتاز به هذا
 جعل اَّ ممه بِّهذا الضمري عن غريه من املرفوع واملنصوب من شدة اتصال اجلار

ّواستناد كل من البرصيني  جدل لدى النحويني، عمن جواز العطف عليه موض
َّأن الناظر فيها جيد بعض  َّ أدلة قوية توحي بتعادل كفة املذهبني، إالإىل والكوفيني

الفروق، فإذا تأملنا حجج البرصيني وجدناها قائمة عىل القياس، وما ذلك 
ًفلام وجدوا أكثره قائام َّالقياس إال نتيجة استقرائهم كالم العرب،  عىل لزوم إعادة َّ

                                                        
 .سبق خترجيه) ١(
 .٥/٢٦٨مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
 .ً نقال عن االثنني٥/٢٦٩ً نقال عن اجلرمي فقط، ومهع اهلوامع ٢/٣٩٤ُّالدر املصون : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٥٦ 

َّار عند عطف الظاهر عىل الضمري اختذوه أصال وقاسوا عليه، كام أن ما اجل ً ِّ
 ولذلك عملوا عىل التصدي م؛ِّاستندوا إليه من أدلة قياسية تقوي مذهبه
َّ من عد جر نهمللشواهد التي استشهد هبا الكوفيني، فم ِرحامَاأل(َّ َ فيها عىل ) ْ

 ومنهم من اعتربه ،عريةِّ قرصه عىل الرضورة الشمن  ومنهم،العطف قبيح
َّ وقد ذهب معظمهم إىل أن االسم جمرور ، إىل ضعفهأشار منهم و،غري سديد
َّعىل الرغم من أن القسم يغري معنى اآلية خاصة أن احللف بغري اهللا  عىل القسم ً َّ

َّورب األرحام، وقد رد  : ً ومنهم من أضمر مضافا والتقدير،تعاىل ال جيوز ُِّ ِ
 وقد خرجت الشواهد الشعرية كذلك عىل ،غناء اجلملة السابقة عنهإة بحج

َّ ويف املقابل نجد أدلة الكوفيني تعتمد عىل السامع، ،ِّالقسم أو عىل إضامر اجلار
ِّوذلك السامع ال يمثل كالم أكثر العرب، ومادام  ً وجب أن ال يكون خمالفا كذلكَّ ْ

                                                        
، ونقل ذلك عن البرصيني العكربي يف التبيان يف إعراب ١/٢٥٢ذكره الفراء يف معاين القرآن : ينظر) ١(

 .١/٣٢٧ن القرآ
 .٢/٣٩٤رشح األشموين : ينظر) ٢(
 .٢/٦الكشاف : ينظر) ٣(
 .١/١٩٩، وتفسري البيضاوي ٢/١٣٠رشح املفصل للخوارزمي : ينظر) ٤(
: -ملسو هيلع هللا ىلص  - ، وقـد قـال رسـول اهللا٣/٥٥٥، والدر املـصون ١/٣٢٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٥(

 .٤/١٦٣٦صحيح البخاري : ظر ين،"ًمن مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار"
 .٣/٥٥٥ُّالدر املصون : ينظر) ٦(
 .٤٤٩، وأثر األخفش يف جهود الكوفيني وتأثره هبم ٢/٣٨٦اإلنصاف : ينظر) ٧(



 
 

 
٢٥٧ 

َّ، ويظهر أن املجيزين أنفسهم يدركون ًللقياس ليصح األخذ به واعتباره أصال
َّ بدليل أن منهم من أجاز ذلك ِّاخلروج عن األصل يف العطف دون إعادة اجلار

َقلُ كام ن،عىل قلة يف أحد املواضع َّ أما عن ، عنهم تضعيف ذلك رغم اجلوازِ
 يف القرآن الكريم، وما ورد من شعر ونثر فال يعني رضورة استشهادهم بام ورد

َّاألخذ به والقياس عليه؛ وذلك ألنه ليس من صلب كالم العرب، ومل يكثر كثرة 
َّ ومما يستلزم الوقوف عند ، بخالف غريهعليه َقاسُ لياالستعامل مسرتسلة

وهو قبيح ومل يزيدوا عىل : َّوأما الكوفيون فقالوا": َّتضعيفهم له قول النَّحاس
ِّ فذلك يؤكد عىل إقرارهم بعدم أصالة ،"ذلك ومل يذكروا علة قبحه فيام علمته

ِّ وذكر الفراء علة قبحه عند خترجيه لقراءة جر لغة،تلك ال ًمستندا يف ) ِاألرحام(َّ
 .ذلك عىل كالم العرب

 عندما اشرتط ما العامل يف االسم املجرور: ؤال ما سبق يبقى السبعد
 فلو كان اجلواب ضمري؟ل لُّ املعاد أم اجلارُّالبرصيون إعادة اجلار هل هو اجلار

 املعاد ُّاجلار جمرور بالعامل األول واملعطوفَّ من أن االسم ُّيضَّمثلام احتمل الر

                                                        
 .٢/٨٦َّمعاين القرآن للفراء : ينظر) ١(
 .١/٣٢٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .١٨١-٤/١٨٠املقاصد الشافية : ينظر) ٣(
 .١/٤٣١آن إعراب القر) ٤(
 



 
 

 
٢٥٨ 

  مع ِّحرف اجلر  فيه من عملِاَ يضعف االشرتاط؛ ملمعاد ألمر لفظي فقط
ُّضعفه يف معمولني، أما إذا كان العامل يف االسم املجرور هو اجلار  الذي َّ

ٍوهو ما فضله الريض عن سابقه حينئذ يستقيم الرشط، فيتكافأ اشرتطوا إعادته 
 وقد وباألرحام، -ّ وجلَّعز–ركنا العطف، ولكن عىل ذلك سيكون احللف باهللا

 .ًذكرنا مسبقا احلكم يف ذلك
َقلُ نوفيام ِّ عن اجلرمي والزيادي من اشرتاط توكيد الضمري اِ  دون ملجرورّ

 أسباب هلذا د املرفوع، وعدم وروَر معاملة للضمري املجروٌلزوم اإلعادة معاملة
ِّ مع أن اشرتاط إعادة اجلار أوىل من ، جتعلنا نقف منه موقف احليادالرشط  اشرتاطَّ

ِهذا لك نفسك ولكم أمجعني: َّالتوكيد، والدليل أن يف جواز سيبويه قول َ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َْ ََ َمل 
 .ده بالنفس عىل الرغم من تأكيِّ بعد إعادة اجلارَّيعطف عليه إال
 :الرتجيح
إعادة   أسباب منع عطف االسم الظاهر عىل الضمري املجرور دونكثرت

اجلار كام كثرت أسباب اجلواز دون إعادة، وانعدمت أسباب اجلواز برشط 
َّالتأكيد، والذي يظهر يل أن رأي البرصيني ومن تبعهم هو األرجح، وذلك 

                                                        
، وقد حدث يف كالم الريض نوع من التعارض، فقد ٣٥٩-٢/٣٥٨رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(

فضل يف األول عمل العامل األول يف املعطوف املجرور، وبعـد ذلـك فـضل عمـل اجلـار املعـاد يف 
 .املعطوف املجرور

 .١/٢٤٨الكتاب: ينظر) ٢(



 
 

 
٢٥٩ 

 :لألسباب اآلتية
َّفا من غـريه، فيـصعب العطـف عليـه إال إذا  املجرور أكثر ضعالضمري َّأن - ً

 .ّأعيد اجلار

 يف كالم العـرب واألكثـر أن ال يعطـف االسـم الظـاهر عـىل األفصح َّأن -
ُّالضمري املجرور إال إذا أعيد اجلار  . معهَّ

 املجرور بمنزلة التنوين يف االسم، فال جيوز العطف عليه كام ال الضمري َّأن -
 .جيوز العطف عىل التنوين

َّ واملعطوف عليه حيل كل مـنهام مكـان اآلخـر، فلـام مل جيـز املعطوف َّأن -  أنٌّ
 .مررت بك وزيد: ْ ال جيوز أن يقال)ك(و مررت بزيد: يقال
 



 
 

 
٢٦٠ 

 ﴿ Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê ﴾  

 

 : املسألةعرض

 الذي وضعكام هو واضح امل) َّإن( املواضع التي جيوز فيها فتح مهزةتعددت
يف اآلية ال ) َّإن(  فتح مهزةَّ يف هذا املوضع أناألهمجيب فيه فتح مهزهتا، و

 توجيه ُّ وفيام خيص،اختالف يف جوازه بدليل وروده يف اآلية عىل قراءة األكثر
  تكون بمعنىْأن: األول:  عىل وجهنيجهاِّ خيرهَّ هلذه القراءة يبدو أنِّالفاريس

 ،)َّلعل(بمعنى) َّأن(  وردت فيهاةَّ استشهد عىل ذلك بشواهد شعريقد و،)َّعلل(
 وقُّ السِائت:  بمنزلة قول العربفهي ،وهو بذلك يسري عىل رأي اخلليل وسيبويه

َنكَأ ِشَرتيَ تَّ ً شيئانَاَ لْ ْ َعلك،َل: أي. َ َّ الواقعة بعد ) َّأن(  تكونْأن:  والوجه اآلخرَ
ُّتعد وتوكيده، وءَّ ثبات اليش عىلُّالتي تدل األفعال  ،يف هذه احلالة زائدة) َال (َُ

ْشعركمُ ياَوم: ويكون التقدير ُُ ْاءتَ جاَ إذاَّ أهنِْ ِؤمنُون،ُ يَ  َّ أنُّ أشار الفاريسقد وْ
  :  ذكره للوجه اآلخر يقوليف و،سيبويه إليه اخلليل ويذهبالوجه األخري مل 

َّ أن يكون أهنا يف قولههوُليل وسيبويه، وْ اآلخر مل يذهب إليه اخلُالتأويل و" ْ :  
﴿   Ð  Ï  Î    Í  Ì﴾ هي عبارات لتي التي تقع بعد األفعال االشديدة َّأن ٌ

                                                        
ِّومحزة والكسائي، وابن عامر عىل األرجح، وقرأ ابن كثـري وهي قراءة نافع وعاصم يف رواية حفص ) ١(

   .٢٦٥.َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،وأبو عمرو بالكرس
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ٢٠٠-٢/١٩٩. 



 
 

 
٢٦١ 

ُّعن ثبات اليشء وتقرره نحو ُعلمت، وتبينت، و: ِ ُتيقنت،َُّ  ال زائدة تكونْ عىل أن َّ
ْ يشعركم َماو: ُفيكون التقدير ُُ ِْ ِ إذا جاءت يؤمنَُّأهناُ ُ َْ  من توجيه وامللحوظ ،"ونَ

أو ) َّلعل(  سواء كان احلرف فيها بمعنىة للقراءة اعتامده عىل معنى اآليِّالفاريس
ْ يرشمل و،الواقعة بعد األفعال) َّأن(بمعنى ِ  وجد فيه قد وَّ إىل الوجه اآلخر إالُ

  املفارقة يف رأيه فيام جاء بهتظهر ذلك الوجه، وحيملهاحتامل صحة املعنى الذي 
 إىل شار فقد أ،)َّإن(  يف حديثه عن قراءة الفتح يف مهزةذلك و،) املنثورةاملسائل(يف
 تقدر الفتحو":  حيث يقول، ذلك املوضعيف) َّلعل( ال يراها سوى بمعنىهَّأن
َعلهاَل(هبا َتحتهاَ إذا فكَّ؛ ألن)ََّ َْ ُ ال جيَ َقدرهاُ تْ أنَّ إالُوزَ َ ِّ َعلهاَل( َ  ِّدرهاَقُ لو مل تكَّ؛ ألن)ََّ

ْشعركمُ ياَم (َ كانقديرَّهذا الت ُُ ُوهناَ كَكونَ يْنَ أِْ ْاءتَ جَذاِ إْ ِؤمنُونُ ال يَ ًذراُع) ْ ُ هلْ  ْم،َ
َتحالْ اسَّلامَف َ ْارتَ صْعنَىَ هذا املَ َعلهاَل (ْعنَىَ بمَ ِالم،َ والكِعرِّ، وقد جاز يف الش)ََّ َ 
ْخلْاد: (ُالواَق َنكَ أَوقُّ السُ ِشَرتيَ تَّ ُيدِرُ، ت)ْ َعلكَل: ْ َّ ِشَرتي،َ تَ  ،"ُاهنَاَ هَ فكذلكْ

 ،)َّلعل (بمعنىَّ املوضع إال هذايف ) َّأن( ال يرى هَّومن خالل النص يتضح أن
 تكون عىل ذلك املعنى؛ ْ فاألنسب من وجهة نظره أنملعنى،والسبب يعود إىل ا

ْدرتُ لو قاَّألهن َ ىل ذلك بمثابة  سياق اآلية عأصبح باملصدر ال اختلف املعنى وِّ
 املسائل(  يفِّ سبق سري الفاريساَّ مميتضح عدم إيامهنم، وعىل لكفارالعذر ل
عىل ) َّأن(  عىل عدم إمكانية محلإرصارهعىل خطى اخلليل وسيبويه، و) املنثورة

ِغري الوجه الذي كثريا ما مح ُ ْلتً ) َّاحلجة(  يفهَّ عليه يف كالم العرب يف حني أنَ
                                                        

َّجة للقراء السبعةاحل) ١( َّ ٢/٢٠٠. 
 .١٨٦-١٨٥املسائل املنثورة ) ٢(



 
 

 
٢٦٢ 

 بذلك املوقف الذي يتالشى الدالة عىل اليقني، وال األفععدة بحيتمل كوهنا الواقع
 . وهنا تكمن املفارقة،) املنثورةاملسائل(اختذه يف

 : املسألةمناقشة

 عدة أشار إليها معظم النحويني، اًأوجه) َّإن(  قراءة الفتح يف مهزةأخذت
ِواستس فمنها ما اشتهر عند العرب ، تفاوتت تلك األوجه يف القوةقدو ُ  وروده َيغْ

ً ومنها ما تباعد عن ذلك سواء كان التباعد عائدا إىل املعنى أو إىل ،يف كالمهم
 قبل لكن وقشتها،القياس، وسيتضح ذلك من خالل عرض تلك األوجه ومنا

ً نظرا العتامد معظم ؛ من حماولة الوقوف عىل معنى اآلية الكريمةَّبدذلك ال
ْرجتُاألوجه التي خ َ  خالل أسباب النزول من معنى اآلية، و القراءة عىلعليها ِّ

 ا بينهاجلامعَّ أن َّإال اآلخر ورغم االختالف بني السبب وون،ِّالتي رواها املفرس
 أنزل عىل بام و-ّ وجلَّ عز- القوم الذين كفروا باهللا اآلية نزلت يفَّ أندِّيؤك

هم إىل  أخذوا يطالبون بام يدفعَّهنم إحتى ِّينَاتَ من اآليات الب- ملسو هيلع هللا ىلص -رسوله
 يف تشكيكهم ويف ذلك دليل عىل تكذيبهم وريم، بام جاء به الرسول الكَّالتصديق

 سياقٌّ طلبهم مبني عىل حماولة التعجيز، وَّأن والواضح - ملسو هيلع هللا ىلص -صدق ما جاء به
 يف كَّ قسمهم باإليامن عند جميء اآليات املقرتحة يثري الشَّاآلية بصفة عامة يشري إىل أن

َّ لو كانوا سيؤمنون حقا أو كان يف قلبهم مثقال ذرة من التمَّهنصحة ما أقسموا به؛ أل  صديقً
 . احتاجوا إىل تلك اآليات ليحيدوا عن كفرهمَاَمل

                                                        
 .٢/١٧٢، وتفسري ابن كثري ٤٩٧-٨/٤٩٣اجلامع ألحكام القرآن : ينظر) ١(



 
 

 
٢٦٣ 

َّ هذا وذاك ما هو إال تصور للمعنى الذي حتمله اآلية وبناء عليه جاء قوله ُّكل
 منَّ بد ال و،]١٠٩: األنعام[﴾Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê   ﴿: تعاىل
 بناء عىل ذلك ختتلف هَّ ألن؛ يف اآليةخاطبة إىل رضورة معرفة من هو املاإلشار

Ï   ﴿ :يف قوله  قرأ بالتاءمن قراءة وذلك لوجود ، وخيتلف املعنى،أوجه القراءة

  Ð﴾، ألهنا موضع؛ هيمنا يف هذا املقام قراءة اجلمهور بالياءوالذي َّ 
، والتي كان توجيهه فيها )َّاحلجة( يفُّيس الفارههاَّ لكوهنا القراءة التي وجدراسةال

 بنوع من املفارقة الواضحة بني املوضعني،)  املنثوراملسائل( يقابل حديثه يف
 :يت يأكام قشتها ومنا، تلك القراءةجه عليه عرض أوويمكننا

ُّيعد و: األولالوجه َ ِ أشهر األوجه التي محُ ْلتُ  ْ أنهو و، عليها قراءة الفتحَ
َعلُْجت َّعلَل( بمعنى) َّنأ( فيهَ  فتكون بمنزلة ، ما نقله سيبويه عن اخلليلذلك و،)َ

َنكَ أوقُّ السِائت: قول العرب ِشَرتيَ تَّ َوما :والتقدير ،لعلك :أي .ً شيئانَاَ لْ َ 
ْشعركمُي ُُ َعلهاَ لِْ ْاءتَ جَذاِ إََّ َؤمنُون،ُ يَ الَ ِ  ، اجتاه اخلليل إىل ذلك تركيز عىل املعنىويف ْ

ِصبحُ كي ال ت؛يف هذا املوضع عىل باهبا) َّأن( عىل ذلك عدم جوازه كونوالدليل  ْ 
 مَّ من أخرب بأهنَّ بمعنى أن، ال يؤمنونمَّالقراءة عىل ذلك بمثابة العذر ملن أخرب أهن

                                                        
 .٢٠٤-٤/٢٠٣تفسري البحر املحيط : ينظر) ١(
َال تؤمنون(وهي قراءة محزة وحده ) ٢( َُ ِ  .٢٦٥َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،)ُ
 .٣/١٢٣الكتاب : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٦٤ 

عىل باهبا ) َّأن( ال يؤمنون ولو جاءت اآليات املقرتحة تكون قراءة الفتح بجعل
ِّؤكُ ماَّكأهن ٌدةَ ُّ ودليال يستدل،هنم عىل عدم إيامَ  به من نفى عنهم اإليامن، وباملقارنة ً

َّعلَل( بني االحتاملني يبدو كوهنا بمعنى  لذانَّ واإلشفاق الجي فيكون الرتَّ،أقرب) َ
َّعلَل( حتملهام بمثابة إمكانية عدم إيامهنم لو جاءت اآليات املقرتحة دون اجلزم ) َ
 دِّ حيث تؤك،عندما تكون عىل باهبا) َّأن( ي حتملهذ بخالف املعنى الًمتامابذلك 
 القياس مناَّ اخلليل، وإذا حكدهِّ وهذا ما مل يؤي،ٌ رغم نزول اآليات حمالمَ إيامهنَّأن

َّعلَل( بمعنى) َّأن( يف جميء  فمعظم النحويني من البرصيني ،وجدناه ينترص له) َ
 : ما ييلِّقويه أهم األسباب التي تومنوالكوفيني ال يمنعون ذلك، 

 . ني عنه أكثر النحوينقله و، اخلليل عن العرب يف كالمهمرواه ما -

ِدريَ أَما": َّ رواه الفراء عن العرب قوهلمما - َنكَ أْ َاحبهاَ صَّ ُ َعلكَل:  يريدون"ِ َّ َ 
َاحبها،َص ُ ْدريَ أَما: لون ويقوِ َنكَ أْوَ لِْ َاحبهاَ صَّ ُ ِ. 

 .عربِّ الشعرية التي أنشدها النحويون عن الالشواهد -

                                                        
ًائت السوق أنك تـشرتي لنـا شـيئا، ينظـر: قوهلم) ١( ْ َ َْ ََ َِ َ ََّ َ ُّ آن لألخفـش ، ومعـاين القـر.٣/١٢٣الكتـاب : ِ

ــسبعة ٢/٢٨٥ ــراء ال َّ، واحلجــة للق َّ ــصون ٤/٢٠٤، وتفــسري البحــر املحــيط ٢/١٩٩َّ ــدر امل ُّ، وال
 .١٧٦، وأثر األخفش يف الكوفيني و تأثره هبم ٤١٧، واجلنى الداين ٥/١٠٢

 .١/٣٥٠َّمعاين القرآن للفراء : ينظر) ٢(
ــش : ينظــر) ٣( ــرآن لألخف ــاين الق ــ٢/٢٨٥مع ــراء ال َّ، واحلجــة للق ــب ٢/٢٠٠َّسبعة َّ ــي اللبي   ، ومغن

١/٢٧٩. 



 
 

 
٢٦٥ 

ْ روي عـن أيب بــن كعـب قراءتـهمـا - َ ّ َ ََ ُ ِ َ أدراكـم لعلهـا إذا جــاءت ال َمــاو": ُ َّ َْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ُ َ
َيؤمنُون ِ ُ". 

َّلعل (ء جميكثرة -  .العلمِّبعد فعل الدراية و) ََ

 قوة تلك األسباب سار معظم النحويني من البرصيني والكوفيني عىل ومع
 ،األخفش و،اءَّ والفر، عبيدأبو و،خطى اخلليل وعىل رأسهم سيبويه

َّالزجاجو َّةَّ استوقفني ما نقله ابن عطيقد وغريه، و،احللبيَّالسمني و ِّ، 
 ناسب ذلك ال يَّأن بحجة  تضعيف هلذا الوجهمن ِّ عن الفاريس هشامابنو

 عىل ُّيه ما يدلال جيد ف) َّاحلجة(  يفِّ الفاريسِّ الناظر يف نصَّ مع أن،قراءة الكرس

                                                        
ــر) ١( ــوجيز : ينظ ــرر ال ــب ٢/٣٣٣ِّاملح ــي اللبي ــسائي، ومغن ــن الك ــال ع ّ نق ــن ١/٢٧٩ً ــال ع   ً نق

 .أيب عبيد
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ  .١/٢٧٩، ومغني اللبيب ٢/٢٠٠َّ
 .٣/١٢٣الكتاب : ينظر) ٣(
 .٥/١٠٣املصون ُّ، والدر ٤/٢٠٤تفسري البحر املحيط : ينظر) ٤(
 .١/٣٥٠معاين القرآن : ينظر) ٥(
 .٢/٢٨٥معاين القرآن : ينظر) ٦(
 .٢/٢٨٣معاين القرآن و إعرابه : ينظر) ٧(
 .٣٣٤-٢/٣٣٣ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٨(
 .٥/١٠٢ُّالدر املصون : ينظر) ٩(
   .١/٢٧٩مغني اللبيب : ينظر) ١٠(



 
 

 
٢٦٦ 

َّعلَل(عىل معنى) َّأن( تضعيفه حلمل  عىل ويدل": ًبدليل تقويته هلذا الوجه قائال) َ
َّعلَ قد جاء يف التنزيل لهَّأن: صحة ذلك وجودته يف املعنى  بعد العلم، وذلك َ

 ﴾;  >   =  <  ?   ﴿ ،]٣:عبس[﴾)  (  *  +   ﴿:قوله
َّعلَ فكام جاء ل،]١٧: الشورى[  ﴾Î  Í  Ì   ﴿ يكونكذلكلم  بعد العَ

َعلهاَل: بمنزلة ْاءتَ جَذاِ إََّ َ"،اآلخر الذي لوجه لِّ فعىل الرغم من ذكر الفاريس 
ْ حتْيمكن أن َملُ  فيه َّأيده للوجه الذي ذهب إليه اخلليل ورص عليه قراءة الفتح انتَ
ءة الفتح ال َّإىل أن قرا)  املنثورةاملسائل(َّ من النحويني، كام أن إشارته يف كثري
َّ أن تقدر إال عىل ذلكنيمك َّ ْهناك يف نصه ما يشري إىل غري ليس دليل آخر، و 

ْشعركمُ املفعول الثاين ليَّ أنَّذلك، وال يوجد يف هذا الوجه ما خيالف األصل إال ُُ ِْ 
ً ذلك ال يعد شاذا لكثرة حذفهمع و،عىل هذا حمذوف ُّ َ ُ. 

َّقدرُ تْ أن: الثاينالوجه  اآليات التي يقرتحوهنا عند َّإنام:  والتقدير،عليل الم التَ
ْاءتَ جَذاِ إاَّاهللا ألهن َؤمنُون،ُ يَ الَ ِ ُشعركمُ ياَم( وْ ُْ  ،اعرتاض بني العلة واملعلول) ِ

َّ أيضا عىل أنُّيدل يل التعلَّ نظر؛ألنِّ الفاريسعن الوجه هذا انَّ حيأيبويف نقل  ً 
 ويف هذه احلالة تصبح بمثابة العذر ، لن يؤمنوا هبا نزلتْ  إناَّ ألهن؛اآليات مل تنزل

 اخلليل يف كالمه من الوقوع يف هذا َزَّ حترْ اإليامن، وقد سبق أنعنهمملن نفى 
                                                        

َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٢٠٠. 
 .١٨٥املسائل املنثورة : رينظ) ٢(
 .٤/٢٠٤تفسري البحر املحيط : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٦٧ 

 وباإلضافة إىل ذلك فيه اللجوء ،) املنثورةاملسائل(  يفُّ الفاريسدهَّاملعنى، وقد أي
 .إىل التقدير مع إمكانية محل الكالم عىل أصله

 َماَو:  والتقديرم،َّ يف الكالم حذف معطوف عىل ما تقدَّ أن: الثالثهالوج
ْشعركمُي ُُ ْاءتَ جَذاِ إَّأهنا ِْ َؤمنُونُ يَ الَ ِ َؤمنُون،ُ أو يْ ِ ْشعركمُ ياَ أو مْ ُُ ِتفاءْ بانِْ َ  أو ِنَ اإليامِ

 هذا الوجه أقرب من الوجه الذي يسبقه من جهة املعنى، فيظهر لعل و،وقوعه
 كال األمرين اإليامن أو ل جميء اآليات املقرتحة حيتمَّ خيرب بأن-َّ وجلَّ عز- اهللاَّأن

   َّ إال،ً هذه احلالة ال يكون ذلك عذرا هلم وال ملن نفى عنهم اإليامنيف و،عدمه
 تقدير حمذوف يتم به الكالم مع إىل باللجوء جهة القياس من  تكلففيه َّأن

 .إمكانية غريه

 ﴾"  #  $   %   ﴿ : كقوله تعاىلًزائدة) َال( ن تكوْ أن: الرابعالوجه
َسجد،َ تْأن: أي ،]١٢: األعراف[ ُ N   M  L  K    ﴿:  تعاىلوله وقْ

  Q   P  O﴾]ْهنمَأ: أي] ٩٥: األنبياء َرجعونَ يَُّ ُ ِ ْشعركمُ ياَوم: والتقدير. ْ ُُ ِْ 
َهناَأ ْاءتَ جَذاِ إَّ َؤمنُون،ُ يَ ِ  من اعتباره يتضح و،اءَّ ذهب إىل هذا الوجه الفرقد وْ
إذا ) َّإن(  الفتح يف مهزةقراءة حتمله  الذيملعنىزائدة جلوئه إىل ذلك بسبب ا) َال(

                                                        
 .٤/٢٠٤، وتفسري البحر املحيط ١٨٥املسائل املنثورة : ينظر) ١(
 .١٠٦-٥/١٠٥ُّالدر املصون : ينظر) ٢(
 .١/٣٥٠معاين القرآن : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٦٨ 

ِمح  ،ً إىل توجيهه يبدو قريبا من املعنى الذي حتمله اآليةر احلرف عىل بابه، وبالنظَلُ
ُحملُ في،ومن جهة القياس ليس فيه احلاجة إىل التقدير َ  الكالم عىل ظاهره مع ْ

ً ما يقف حائال أمام هذا الوجه َّجاجَّ يف تضعيف الزَّ أنَّ إال،جود ما زاد عىل ذلك الظاهرو
 استشهد قد و، غري زائدة يف السياق نفسهأخرى و،ال تعترب زائدة مرة) َال (َّبحجة أن
 : الشاعرقول بعرِّ يف الشدهتا عىل ورود زياُّالفاريس
َأبا ُودهُ جـَ ُ َخـلُ البَ الْ ْتعْ واسـْ ْجلتَ َ ْعمَن   هِ بـَ ُمنَـعَ يَ الًتىَ فْنِ مَ َاتلـهَ قَودُ اجلـْ ِ  

زائدة، ومن أنشده بكرس البخل ) َال( أنشد البيت بنصب البخل جعلفمن
 هبا عىل زيادهتا، استشهدإليه، باإلضافة إىل شواهد قرآنية أخرى ) َال(عىل إضافة

 نن هذا الوجه عىل الرغم مً كثريا مىَّ قد قوُّ ما استشهد به الفاريسَّ أنيبدوو
 . السياق قد حيمل أكثر من معنى يف آن واحدَّ ألنَّجاج؛َّتضعيف الز
 َماو:  والتقدير،ليست زائدة) َال( و، ال حذف يف الكالمهَّ أن: اخلامسالوجه

ْشعركمُي ُُ َتفاءْ انِْ  للمؤمنني الذين ًهاَّ هذا الوجه يكون اخلطاب موجعىل وهنم،َ إيامِ
 َّ بمعنى أن،ن يف إيامن القوم الذين كفروا إذا جاءهتم اآليات املقرتحةكانوا يطمعو

 نزلت اآليات ْإن بعلمه انتفاء إيامن القوم ومنني خيرب املؤ-َّ وجلَّ عز-اهللا
 هذا الوجه عن بقية زِّ وما يشعر أو يدري بذلك املؤمنني، والذي يمي،املقرتحة

                                                        
 .٢/٢٨٣معاين القرآن و إعرابه : ينظر) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة :  ينظر،ر قائلهالبيت من بحر الطويل، ومل يذك) ٢( َّ ، واللباب يف علل البناء ٢/٢٠٠َّ

 ).نعم (٨/٦٢٩، ولسان العرب ١/٢٤٥واإلعراب 



 
 

 
٢٦٩ 

 أو كلمة يف السياق، حرف  زيادةاعتبار  فيه إىل التقدير أو إىللجوءُّاألوجه عدم ال
 ، العذر ملن نفى عنهم اإليامنبةً ذلك أيضا يعترب بمثاَّومن جهة املعنى يظهر أن

ً يكون عذرا هلم أيضاْ أنيمكنو  األمر َّ أنَّ إال،ً فمسألة عدم إيامهنم واضحة متاما،ً
 من الوقوع يف ُّيس الفاررَّ حذقد بذلك أو عدم درايتهم، واملؤمنني بدراية قَّيتعل

 الذي انَّ أبو حيتبعه و،ّ ذهب إىل هذا الوجه الزخمرشيقد و،هذا املعنى
َّلعل(بمعنى ) َّأن (جميءاعترب اإلضامر والزيادة و من باب اخلروج عن الظاهر ) ََ

 .دون احلاجة إليه
ًنفيا ال استفهاما، وفاعل) اَم(  تكونْ أن: السادسالوجه ْشعركمُي( ً ُُ  الضمري )ِْ
ْشعركمُ ياَوم: التقدير و-َّجل وَّ عز-اهللا ىل إالعائد ُُ َ أهن اهللاُِْ ْاءتَ جَذاِ إاَّ  ُ اآلياتَ
َؤمنُونُ يَ الُاملقرتحة ِ ْ، واملعنى الذي حيمله هذا الوجه قريب من معنى الوجه 
 َّ أنَّ إال، عدم شعور املؤمنني بانتفاء إيامن الكافرينحانِّ فكالمها يوض،السابق

 شعور -ّجل وَّ عز- نفي اهللاِّ فهي يف  هذا الوجه تبني،)اَم(  يفمنالفرق بينهام يك
 عدم حِّهو الذي يوض) اَم( سبق كان االستفهام بـفياماملؤمنني بانتفاء إيامهنم، و

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٢/١٩٩. 
 .٢/٤٣الكشاف : ينظر) ٢(
 . ٤/٢٠٤ تفسري البحر املحيط: ينظر) ٣(
 .٥/١٠٦ُّالدر املصون : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٧٠ 

 ، إىل بعد هذا الوجهُّ أشار الفاريسقد بانتفاء إيامن الكافرين، وؤمننيشعور امل
 بعيد هو و، قراءة الكرسيناسب املعنى ال َّ ألن؛د إىل املعنى ذلك عائَّ أنالظاهرو

َّ أما من جهة القياس فليس فيه سوى اللجوء إىل السابقة، األوجه بقيةعن 
 . إليهاحلاجة اإلضامر دون
 عليه ما أشار إليه ُّ، والذي يدل)َّإن( بمعنى) َّأن(  تكونْ أن: السابعالوجه

ْشعركمُ يَوما(ً هذه القراءة أيضا  عىلالتامم":  يف قولهَّحاسالنَّ ُُ ثم ابتدأ ) ِْ
َأهن(فقال َّعلَ تأيت لْ وفيه معنى اإلجياب وهذا موجود يف كالم العرب أن،)اَّ َ 
َعسىو ْشعركمُ يَماو(ُّ يعد َّحاس النََّّ فيتضح من النص أن،" بمعنى ما سيكونَ ُُ ِْ (

ً إىل الذهن مبارشة تبادروامل ،)َّأن(  ثم بعد ذلك يبتدئ بجملة، ذاهتاِّ بحدًمجلة
 هَّ من كالمه أنالظاهر مفتوحة عىل هذه القراءة، وهي وَّسبب االبتداء بأن

 َوما( بمعنى، يف الكالم معنى اإلجيابَّ ذكر أنهَّبدليل أن) َّإن(بمعنى) َّأن(جعل
ْشعركمُي ُُ ْهنمَ إيامِْ َؤمنُونُ ال يْاءتَ جَذاِ إاَّإهن(  ثم،)َُ ِ ِؤمنُوُي: أي) ْ  يف نصه ما َّ أنَّإال. َنْ

َّعلَل( جميءة ما عالق،ًيثري تساؤال آخر يف كالم العرب بمعنى ما ) َسىَع(و) َ
 املعنى َّ املقصود من ذلك أنَّ أنيبدو: ؟ اجلواب)َّإن(بمعنى) َّأن( سيكون بمجيء

ُتوصلُالذي ي َّ َ  اجلملة َّكأن و، اإلجيابهو) َّإن( حمل) َّأن(  إليه من خالل حلولَ
 به املقصود و،بتدأ هبا عىل هذه الطريقة خترب عن احلال الذي سيكون يف املستقبلامل

                                                        
َّحلجة للقراء السبعة ا: ينظر) ١( َّ َّ٢/١٩٨. 
 .٢/٩٠إعراب القرآن ) ٢(



 
 

 
٢٧١ 

َّعلَل(  ذلك جميءنظري و-َّجل وَّ عز-حال القوم الذين كفروا باهللا ) َسىَع(و) َ
 اللذان حيملهام بمنزلة األمر الذي سيحدث يف جي فيصبح الرتَّ،بمعنى ما سيكون

 .املستقبل
 التي املعاين بيان برشح وتالتفسري التي اعتن كتب يف خالل النظر ومن

يف املوضع السابق دالة عىل ) َما(َّحتملها آيات الذكر احلكيم يمكن اجلزم بأن 
 َّ عز-االستفهام ال النفي، وذلك االستفهام فيه نوع من اإلنكار، فينكر اهللا

 ، القوم اإليامن املتعلقة بأولئكحقيقة املخاطب كان ا  دراية أو شعور أي-ّجلو
 اآليات -َّ وجلَّ عز- االحتامالت الواردة عن حال الكفار إذا أنزل املوىلبكثرةو

املقرتحة عليهم يصعب حتديد أقرهبا إىل الصواب؛ للوقوف عىل الوجه الذي 
َيمكن أن حتمل عليه قراءة الفتح، ولكن باالستعانة ببعض آيات الذكر احلكيم  َ ْ ُ ْ

َّ يظهر أن -َّجل وَّعز –لذين كذبوا بام أنزل اهللالذي حتدثت عن أولئك القوم ا
َّ عىل نوع من املامطلة وحماولة التضليل؛ ألهنم لو كان يف قلبهم مثقال ٌّقسمهم مبني

 َّ عز-ََذرة من التصديق ملا احتاجوا إىل آيات أخرى يقرتحوهنا حتى يؤمنوا باهللا
x  w   ﴿: له تعاىلِّ األدلة التي تؤكد حقيقة نيتهم قومن ورسوله، و-َّوجل
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  «     ª﴾]تعددت  فاملعهود عنهم إرصارهم عىل إنكارهم مهام،]٤٢: فاطر 

                                                        
 .٧/٦٤، وتفسري القرطبي ١/٣١٦، وتفسري البيضاوي ٥/٤٧٧تفسري األلويس : ينظر) ١(



 
 

 
٢٧٢ 

 ؛عىل باهبا) َّأن(  من محل بعض النحوينيزَّ حترْإناآليات املنزلة عليهم، و
ْخوفا من أن  ال يؤمنون إذا مَّ أو ملن أخرب بأهنار،للكف تصبح القراءة بمثابة العذر ً
 عىل إرصارهم عىل كفرهم دةِّ فبقية اآليات الكريامت أتت مؤك،نزلت اآليات

 قراءة ن تكوْ عليهم، وبالتايل ال يشرتط أنملنزلة ااآلياتعىل الرغم من كثرة 
ِ نتخذ من تلك القراءة إذا محْ أنيمكن العذر هلم، وبمثابة )َّإن(الفتح يف  ْلتُ ) َّأن (َ

 متادوا يف إرصارهم عىل الكفر، ذينًعىل باهبا دليال عىل حال أولئك القوم ال
َّوتأكيدا عىل أن  اإلعراضً أيامهنم التي عادة ما حيلفون هبا قائمة عىل التكذيب وً

 .عام جاءهم من اآليات البينات
 التي ملعاين اُّتعدد و، حتمل عليها القراءةْ كثرة األوجه التي يمكن أنورغم

 جه بالو) املنثورةاملسائل( اكتفى الفاريس يف عرضه يف وجهحتملها تلك األ
 بالذكر يف هذا املوضع تعليل اجلدير و،الذي أشار إليه اخلليل وتبعه فيه سيبويه

ْ حتْ قراءة الفتح ال جيوز أنَّ بأن؛ عن ذلكِّالفاريس َملُ   عىل معنىَّإال) َّأن(  فيهاَ
َّعلَل(  يتضح من ذلك الذي دون غريه من األوجه، وًحائالن املعنى ًمتخذا م) َ
 بمجرد ذكره لرأي اخلليل يف هَّ يف ذلك العرض برأي اخلليل بدليل أنِّ الفاريسرُّتأث

ًمؤكداو  لرأيهًداِّ مؤيقَّذلك عل ْ حتْ ذلك هو الوجه الوحيد الذي يمكن أنَّ أنِّ َملُ َ 
 املقابل نالحظ يف عىل وجه آخر، وهاحلمل  يوجد أدنى احتاملال و،عليه القراءة

                                                        
 .ُّينسب هذا الرأي إىل الفاريس وقد سبق ذكره) ١(
 .١٨٥املسائل املنثورة : ينظر) ٢(



 
 

 
٢٧٣ 

 من التوسع وعدم التشدد يف ذكره اًنوع نفسها لقراءةل) َّاحلجة( يف خترجيه يف
 ذلك َّ عىل أنتنبيهه من رغم عىل ال،للوجه اآلخر الذي يمكن محل القراءة عليه

ة مل  يف خترجيه للقراءهَّ ذلك دليل عىل أنيف و،الوجه مل يذهب إليه اخلليل أو سيبويه
 ان يف معظم األحيِّ ذلك عائد إىل التزام الفاريسولعل  رأي من اآلراء،ِّيتأثر بأي

بذكر ) َّاحلجة( وتوسعه يف ختريج القراءات يف ، النظري بآراء مذهبهعرضهيف 
 . وجه للقراءة الواحدةمنأكثر 

 :الرتجيح
ري كث) َّأن(  احلرفدام محل الكالم عىل ظاهره ما أمكن ذلك، وما الراجح

َّعلَل( معنىالورود يف نثر العرب ويف شعرهم عىل  ليس هناك ما خيدش يف ) َ
عىل ) َّأن(  الثانية محلرتبة باإلضافة إىل ذلك يأيت يف امللكن و،صحة هذا الوجه
 :باهبا لألسباب اآلتية

 . ذلك ال خيالف القياسَّأن -

 . خيلو من التقدير أو التأويلَّأنه -

   حتمله أكثـر مـن آيـة ورد فيهـا ْ الوجه يمكن أن حيمله هذاالذي املعنى َّأن -
لـذين اعتـادوا عـىل تعليـق إيامهنـم بنـزول اآليـات ذكر أولئك الكفار املكذبني ا

 .املقرتحة
 



 
 

 
٢٧٤ 

 
 : املسألةعرض
ِّ الفاريس غري مؤيدابد  عليه بالظرف، وذلك املعطوف بني العاطف وللفصل ُّ

َعقوبَي(لقراءة ابن عامر ومحزة بنصب من خالل توجيهه  ُْ(تعاىلقوله  :  
﴿   Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð﴾]فقد ذكر أن قراءة ،]٧١: هود َّ

ٍّيف موضع جر، ) يعقوب( يكون ْنأ: النصب حتتمل ثالثة أرضب، األول
 عىل موضع ًوالْأن يكون حمم: الثاين و،فبرشناها بإسحاق ويعقوب: التقديرو

فبرشناها : التقديرأن حيمل عىل فعل مضمر، و: الثالثور، واجلار واملجر
 ُ احلملَّفأما": َبإسحاق، ووهبنا له يعقوب، ويف حديثه عن الرضب الثاين يقول

ًمرا،َ وعٍمررت بزيد: ِّعىل املوضع عىل حد َ فالفصل فيه أيضا قبيح، كام قْ َبحً ُ 
 الفعل َّ يف القبح، وذلك أنِّ اجلر يف هذا يف القياس مثلِّ اجلرُ وغري،ِّ عىل اجلرْملَاحل

يصل بحرف العطف، وحرف العطف هو الذي يرشك يف الفعل، وبه يصل 
ً قائام، فجعل ٍ بزيدُمررت: ولو قال الفعل إىل املفعول به، كام يصل بحرف اجلر،

ُاملوصل هو َّ اجلارَّاحلال من املجرور، مل جيز التقديم عند سيبويه، ألن  للفعل، فكام ِ
َقبح ُ  لضعف اجلار والعامل، كذلك احلرف العاطف مثل اجلار يف عنده التقديم َ
 يف الفعل، كام يوصل اجلار الفعل، وليس نفس الفعل العامل يف يرشك َّأنه

                                                        
 .٣٣٨َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،)يعقوب(قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو والكسائي برفع ) ١(



 
 

 
٢٧٥ 

 وإذا كان كذلك قبح الفصل بالظرف يف العطف عىل ،ً مجيعااملوضعني
ز الفصل  يف عدم جواِّ حجة الفاريسَّ من النص السابق أنفيتضح ،"املوضع

 للفعل، فكام يهِّ يف تعدِّتتعلق باملكانة التي حيتلها العاطف، فهو بمثابة حرف اجلر
يف ) يعقوب( فيه يكون الذي األول الرضبجمروره يف  الفصل بني اجلار وز جيمل

موضع جر؛ وذلك لضعف اجلار الذي ينوب مناب العامل، وهذا ما أثبته يف منع 
ِعفهَ احلرف العاطف لضكذلك ف، واملجرور احلال عىل اجلارمسيبويه تقدي  ال جييز ْ

َّ أن موقفه من الفصل ظهر يف أكثر من موضع، فها وامللحوظ فصله عن معطوفه،
ًيصف ذلك الفصل بالفحش مؤكدا  )ةَّ العسكرياملسائل(هو يف   جواز هذا عدمِّ

إىل ) ات البرصياملسائل( أشار يف كام ،عرِّ يف رضورة الشَّالنوع من الفصل إال
ًقبح ذلك مفضال ؛ ليكون من باب عطف مجلة عىل )يعقوب( عليه قراءة الرفع يف ِّ

َّ بالظرف، كام يدل عىل أنه بينهام الفصلَّ عىل أنه ال جييز ُّل وذلك كله  يد،مجلة ُّ
َّليس مما جيوز الفصل به عىل الرغم مما متيز به من االتساع،  َّ  استوقفني وصف وقدَّ

    الوقوع فيهَّ مع أنش هذا النوع من الفصل بالقبح والفحثل مُّشيخنا الفاريس
 يف التعبري عن عدم اجلواز، ونقطة األلفاظ هذه ل مثاستخدام يستلزم ال

 َّ ذهب إىل أنحني) اتَّ احللبياملسائل( به يف جاء االختالف يف رأيه تكمن فيام

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٤١٢. 
 .١٦٥-١٦٤املسائل العسكرية : ينظر) ٢(
 .٢/٧٧٥املسائل البرصيات : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٧٦ 

كانا شديدي  عىل حسب درجة االتصال، فكلام وقوف مصلنيَّالفصل بني املت
َبحَاالتصال ق ً قبحا ُّ الفصل بني الفعل والفاعل أشدَّ الفصل بينهام، وقد ذكر أنُ

: ً للفصل بينهام بالظرف قائالَّرر ومع ذلك ب،من غريه؛ وذلك لشدة اتصاهلام
 "ً راغباٌ كان فيك زيد" استجازهتم الفصل بني الفعل والفاعل بالظرف نحوَّفأما"

 يف الفصل به ما مل يتسع سع قد اتف الظرَّملفعول، فألنوامتناعهم من الفصل با
 يف الظروف لدرجة فصلها بني التساع اّ سبق تأييد الفاريساَّ مماتضح و،"بغريه

َيعقوب(محل ) َّاحلجة(املتصلني دون غريها، وذلك خيالف منعه يف  ْ عىل موضع ) َُ
وف عىل الرغم من  بني العاطف واملعطبالظرف فيه الفصل اجلار واملجرور بسبب

 . اتصال الفعل بفاعله أشد من اتصاهلامَّأن
 : املسألةمناقشة
َعقوبَي( لقراءة نصب كان  يف مسألة ينيأثرها يف بيان اخلالف بني النحو) ُْ

 الفريق : بالظرف، فانقسموا يف ذلك إىل فريقنياملعطوفالفصل بني العاطف و
 ال جييزون ين الذكوفيني و رأي معظم النحويني من برصيني يفَّيتمثل: األول

َّ الرغم من أن وعىل عليه بالظرف أو غريه، املعطوفالفصل بني العاطف و
َعقوبَي(سيبويه مل يتطرق إىل قراءة النصب يف  َّإال أن مذهبه يف الفصل بني ) ُْ َّ

َّاملتصلني يؤكد عىل أن  أو غريه، ومن ذلك ما ظهر بالظرف ال جييز الفصل بينهام هِّ

                                                        
 .٢٥٨املسائل احللبيات ) ١(



 
 

 
٢٧٧ 

 من الفصل موقفه و، إليه بالظرفواملضاف من الفصل بني املضافيف موقفه 
 ال جييز الفصل بويه سيَّ ضوء ذلك يمكن القول أنوعىل ،املجروربني اجلار و

 تبعه يف ذلك قد وعر،ِّ يف رضورة الشَّ بالظرف إالاملعطوفبني العاطف و
َعقوبَي( الفتح يف َّقدر حيث ،األخفش وبيعقوب : التقدير وعىل إعادة اخلافض،) ُْ

َّ ففي تقديره ذهب إىل جر االسم بحرف حمذوف، وقدمه عىل ،من وراء إسحاق ِّ
 ظهر كام بالظرف، املعطوف ال جييز الفصل بني العاطف وَّنهُّالظرف، وذلك يدل عىل أ

 يف ذهابه إىل ذلك جتويزه الفصل بينهام بالظرف، ومَّ توجيه الفراء لقراءة النصب عدمن
 : كقول جريرَّ منصوب بفعل مقدرسمالَّأن ا

ِجئنــي ْ ِمثــلِ بِ ِ ــِنــيَ بْ ٍدرَ ب ُقــومهمِ لْ ِ ِ َثلِ مْوَأ   َ ِرسةُ أْ َ ِنْظورَ مْ ِيارَ سـِنِ بـُ َّ  
َّومن زعم أن يعقوب ": َّ سار الزجاج عىل النهج نفسه، ففي ذلك يقولقدو

َّيف موضع جر فخطأ زعمه، ذلك ألن اجلار ال يفص  املجرور، وال بينه  بينه وبنيلٍَّّ
 العاطف الفصل بني يزَّ من ذلك أنه ال جييتضح و،" الواو العاطفةبنيو

                                                        
 .٢/٢٨٠الكتاب : ينظر) ١(
 .٢/١٢٤املصدر السابق : ينظر) ٢(
 .٢/٣٥٥معاين القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٢٢معاين القرآن : ينظر) ٤(
، ٢/٢٢َّ، ومعاين القرآن للفـراء ١/٩٤الكتاب : ، ينظر٢٤٢البيت من بحر البسيط، وهو يف ديوانه ) ٥(

ُجيئوا( وقد روي فيه ٤/٤٢٦واملقتضب  ْ  .١/٦٦، ورشح أبيات سيبويه )ِ
   .٣/٦٢معاين القرآن وإعرابه ) ٦(



 
 

 
٢٧٨ 

َعقوبَي( حالة كون يف املجرور كام ال جييز الفصل بني اجلار واملعطوفو يف ) ُْ
 بنيرفضه التام للفصل ) َّاحلجة(ِّ من حديث الفاريس يف ويظهر ،ٍّموضع جر
ٌّ أن رأيه يف ذلك مبني عىل دَّ بالقبح، كام تأكً واصفا ذلكاملعطوفالعاطف و َّ

 مهام كان نوع ينهامالقناعة التامة برضورة لزوم املتصلني، وعدم جواز الفصل ب
ً كافيا جلواز الفصل بينهام، كن ما متيز به الظرف من االتساع مل يَّنالفاصل، حتى إ

 ،)اتَّ البرصياملسائل(و) ةَّ العسكرياملسائل( الرأي يف هبذا ذلك التزامه ِّيؤكدو
 يثري ماًراغبا ٌزيدكان فيك :  يف قولكالفاعلَّ أن جتويزه الفصل بني الفعل وَّإال

َّ أشد املتصلني إال الفاعلَّ فعىل الرغم من أن الفعل وأيه، يف راالختالفًنوعا من  ُّ
لفصل به  ا قد اتسع يففَّ دون املفعول؛ ألن الظربالظروف الفصل بينهام أجازَّأنه 

 املوضع ك يف ذلفَّ أنه رغم جتويزه الفصل بالظرالظاهرمامل يتسع يف غريه، و
 تبع املانعني ابن قد اجلواز بدليل متسكه به يف أكثر مؤلفاته، وعدمب يفضل احلكم

 : يف حديثه عن قول األعشىذلكجني، و
ًيوما ْ ْ تراهـا كمثـل أرديـة العـصـَ َ َِ ِ ِْ ََ ِ ْ َ ـــب   َ ــِــ ــا أديمه َ ويوم ًْ َا نغــالَ ِ َ  

                                                        
َّاحلجــة للقــراء الــسبعة : ينظــر) ١( َّ ، واملــسائل البــرصيات ١٦٥-١٦٤، واملــسائل العــسكرية ٢/٤١٢َّ

٢/٥٧٧. 
 .٢٨٥املسائل احللبيات : ينظر) ٢(
اخلـصائص : وجـه األرض، ينظـر: ، واألديـم٢٣٣البيت من بحر املنرسح، وهو يف ديوان الشاعر ) ٣(

 ).أدم (٦/١٣٦، والصحاح ١/٥٢١، واملقتصد ٢/٣٩٥



 
 

 
٢٧٩ 

ًتراها يوما كمثل أردية العصب، وأديمها يوما آخر نغال:  الشاعرفمقصود ً، 
 به عىل املنصوب من املعطوف الفصل بالظرف بني حرف العطف وَّ ذلك تموعىل
َّتراها، حيث رأى أن الفصل بينهام أسهل من الفصل يف قراءة ) اَه (هوقبله، و
َعقوبَي(نصب   بني فصل ال جييز الَّنهُّ وذلك يدل عىل أ،ّع جرحالة كونه يف موض) ُْ

َّ عىل املنصوب، إال أنه يراه أسهل من الفصل بينهام عىل املعطوفالعاطف و َّ
Ó  Ò      Ñ  Ð   ﴿:  أسهل من قراءة من قرأوهذا": املجرور، ففيه يقول

  Õ      Ô﴾ َعقوبَي( إذا جعلت َّ جر، وعليه تلقاه القوم من أضعيف مو) ُْ  هَّنّ
َّوإنام كانت اآلية أصعب مأخذا من قبل أن حرف العطف منها . جمرور املوضع ًِ َّ

َإسحاقِب(َّالذي هو الواو ناب عن اجلار الذي هو الباء يف قوله  َ ، وأقوى أحوال )ْ
ْحرف العطف أن يكون يف قوة العامل قبله، وأن ييل من العمل ما كان األول  ْ

 بني الواو ويعقوب فصلره، وهو يف اآلية قد  ال جيوز فصله من جمروّيليه، واجلار
 وهو أقبح منه جيوز، بني اجلار وجمروره ال والفصل .﴾Ô  Ó  Ò ﴿بقوله 

َّ فيظهر من خالل النص أن عدم جواز الفصل ،" إليهاملضافبني املضاف و
 عن حرف اجلر، ًابالظرف يف القراءة ناتج عن ضعف العاطف فيها؛ لكونه نائب

 صعوبة من غريه، أكثر املجرور عىلالفصل بينه وبني معطوفه فمن ذلك أصبح 
وفيه غمز عند سيبويه ":  يقوليه عىل ذلك، ففِّؤكد القييس ما يمكي به جاءوفيام 

                                                        
 .٢/٣٩٥اخلصائص ) ١(



 
 

 
٢٨٠ 

َّ وبني حرف العطف بالظرف فكأنام فصلت بني "يعقوب" بني للتفرقة األخفشو
ًاجلار واملجرور بالظرف ألن حق حرف اجلر أن يكون مالصقا حل رف العطف يف َّّ

ً مالصقا اجلرومن وراء إسحاق يعقوب، فجئت بحرف .  املعنىيفاللفظ أو 
َّمررت بزيد وبفي الدار عمرو، مل جيز، : َّكام أنك لو قلت. زحلرف العطف مل جي

َّ ذلك يظهر أن عدم جواز من و،" للتفرقة بالظرف"ويف الدار عمرو"ويقبح 
 جواز الفصل بني م نابع من عدالفصل بني حرف العطف ومعطوفه بالظرف
ً نائبا كونه حالة العاطف وضعف ،اجلار وجمروره بالظرف، فاحلكم فيهام واحد

َّ معطوفه أشد صعوبة من غريه، كام أكد نيعن حرف اجلر جيعل من الفصل بينه وب َّ
 احلرف قائم َّ بحجة أناملعطوف عدم جواز الفصل بني حرف العطف واجلرجاين

َّفإن حرف ":  ففيه يقول،من االختصار وعدم التكرارمقام الفعل لرضب 
َ حتى كأنك قلتعنهالعطف قائم مقام العامل ونائب   رضبتًرضبت زيدا : َّ

ً أرضب زيدا أرضب عمرا، وأناًعمرا،  ُ يقرصوهوً َّ ألنه حرف فعل، عن رتبة الُ
وإذا كان كذلك . َّوإنام قام مقام الفعل لرضب من االختصار وجتنب التكرير

ًأرضب زيدا اليوم وعمرا غدا: ْجب أن يكون ما يعمل فيه بجنبه نحو أن تقولو ًً َ ُ .
 من خالل النص أمهية العاطف التي َّفتبني ،"ً عمراًوغدا:  أن تقولويقبح

َّ أوجبت اتصاله بعاطفه، حتى إنه جعل والتي مقام العامل ونيابته منابه يامهتكمن يف ق
                                                        

 .١/٥٣٥ القراءات السبع الكشف عن وجوه) ١(
 .١/٥٢١املقتصد ) ٢(



 
 

 
٢٨١ 

 بيت يفِّ رضورة الشعر، ومن ذلك ما حدث من الفصل َّالفصل بينهام ال يكاد إال يف
 كام ،العكربي هذا الرأي عن النحويني  نقلوقد ،ً قبيحاهَّاألعشى الذي عد جواز

 .ّ احللبيَّوالسمني ، أيب الربيع السبتيابنذهب إىل ذلك 
 الفصل بني العاطف أجاز: األول:  انقسم أصحابه إىل قسمني: الثاينالفريق

 رأي الزخمرشي حني ذهب يف وقد متثل ذلك ،املعطوف بالظرف دون رشوطو
 : ّياحيِّ األحوص الرولعىل طريقة ق) يعقوب( إىل نصب
ُمشائيم َِ ُيـسواَ لَ َصلحنيُ مـْ ِ ِ ًشريةَ عـْ َ ٍاعـــبَ نَالَو   ِ ٍبـــنيِ بَّ إالِ ْ َراهبـــاُ غَ ُ َ  
ٍنَاعبِ بَالَو: (أي َصلحنيُم( عىل توهم وجود الباء يف) ِ ِ ِ  ، وعىل ذلك ينصب)ْ

َعقوبَي( َإسحاقِب( باحلمل عىل موضع )ُْ َ ْ(النصب عىل هذه الطريقة َّ مع أن 
 .يوقع يف الفصل بني العاطف واملعطوف بالعامل املتوهم

 ولكن برشوط كام ،أجاز الفصل بني العاطف واملعطوف بالظرف :والثاين
 :يأيت

                                                        
  .١/٥٢١املقتصد : ينظر) ١(
 .٢/٧٠٧التبيان يف علوم القرآن ) ٢(
 .٣/١٠١٣الكايف يف اإلفصاح ) ٣(
 .٦/٣٥٦ُّالدر املصون ) ٤(
، واللبـاب يف علـل البنـاء ٢/٣٥٤، واخلـصائص ١/٣٥الكتـاب : ينظـر البيت من بحر الطويـل،) ٥(

 .٤/١٥٨، وخزانة األدب ٢/٢٢٤رشح كافية ابن احلاجب ، و١/٨٦٠واإلعراب 
 .٣/٢١٦الكشاف : ينظر) ٦(



 
 

 
٢٨٢ 

:  واحـد نحـوفر عصفور كون حرف العطف عىل أزيد من حابن اشرتط -
 الفاصـلًقام زيد ثم واهللا عمرو أو بل واهللا عمرو، فيجـوز الفـصل سـواء كـان 

 . أو الظرف أو اجلار واملجرورقسمال
ً وإذا كان جمرورا أوجب إعـادة ،ً مالك أن يكون املعطوف فعالابن استبعد -

 .مراجلار معه أو ينصب االسم بفعل مض

ُالريض التقى -  فاشـرتط ،وقوف عند املعطـوف املجـرور مع ابن مالك يف الَّ
 غـري املجـرور املعطـوف جواز الفصل بني العـاطف ودَّ معه، وقد أكِّإعادة اجلار

 يكـون املعطـوف مجلـة، كـام أجـاز َّ ولكن بـرشط أال،ًسواء كان الفاصل القسم
 . أموالفصل بالرشط أو الظن إذا مل يكن العاطف الفاء أو الواو أ

كون حرف العطف عىل أكثر من حرف واحد جلـواز  حيان أن يأبو اشرتط -
 ذلك ال بقسم وال جيوز وإن كان عىل حرف واحد فال ،الفصل بينه وبني معطوفه

 .عريةِّ يف الرضورة الشَّجمرور إالجار وظرف وال 

 أن ال يكـون املعطـوف هشام جلـواز الفـصل بـني العـاطف وابن اشرتط -
َإسـحاقِب(  عـىلاًهـو جمـرور عطفـ وقيـل" : فقـد قـالا،ًاملعطوف عليه جمـرور َ ْ (  

                                                        
 .٢٤٧-١/٢٤٦رشح مجل الزجاجي : ينظر) ١(
 .٣/٢٣٦رشح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٢/٣٦٨رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٣(
 .٤/٢٠٢٣ارتشاف الرضب : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٨٣ 

 ال جيـوز الفـصل بـني العـاطف هَّ األول أنـُّ عـىل حملـه، ويـرداًأو منصوب عطفـ
 هَّ أنـعىل  دليلذلك ويف ،" كمررت بزيد واليوم عمروملجرور عىل ااملعطوفو

ً إذا كان املعطوف عليه مرفوعا أو منصوبا نحوفصلجييز ال قـام زيـد ثـم اليـوم : ً
َعقوبَي(اءة النصب يف  وقر،عمرو َإسـحاقِب (َّنعـىل املعنـى حيـث إ) ُْ َ يف حمـل ) ْ

 .نصب مفعول به

 َعادُ يَّإال و، اشرتاط النصب يف املعطوف عىل املجروراجليشَّ أكد ناظر -  
 ضعيف غري مترصف فال يصح عمله يف َّ اجلارَّ حيث إن؛ًاجلار معه معلال لذلك

 . مع الفصل بينه وبني املعطوفورهجمر
 حرف العطف الواو هو احلرف الوحيد الذي جيوز فصله َّ أناألزهري ذكر -

 من بني سائر حروف العطف اوعن معطوفه، وذلك يف حديثه عن انفراد الو
 .ً حكام من بينها جواز الفصلعرشينباختصاصها بواحد و

 يكون َّ أالاملعطوف حسن جلواز الفصل بني العاطف وعباس اشرتط -
 أو لظرفً أما فيام عداه فيجوز الفصل سواء كان الفاصل ا،ف الفاءالعاطف حر

                                                        
 .٢/٥٥١مغني اللبيب ) ١(
َّكر أن املنقول عن الفراء ، و قد ذ٧/٣٥٢٠ر اجليش رشح التسهيل لناظ: ينظر) ٢(  العطـف عـىل إجازتهَّ

َّاملجرور مع الفصل دون إعادة اجلار مع أن الفراء يف معاين القرآن أكد عـدم جـواز اجلـر إال بإظهـار  َّ َّ
 .٢/٢٢معاين القرآن : ينظر. الباء

 .٢/١٥٨رشح الترصيح : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٨٤ 

 .اجلار واملجرور أو القسم
 يف جواز الفصل بني العاطف نحاة سبق تباين رشوط الَّمماوامللحوظ 

 : بالظرف، واجلدير بالذكر اعتامد تلك اآلراء عىل أمور معينةاملعطوفو
 أجمرور هو أم ً كان اسامإذا املعطوف، هل هو فعل أم اسم؟ ووعن: أوهلا

 مرفوع أم منصوب؟
 هل هو عىل حرف واحد كالفاء والواو أم هو عىل ، نوع العاطف:ثانيها

 حرفني كأم وغريها؟
  نوع الفاصل، هل هو ظرف أو جار وجمرور أم ظن أم قسم أم غريه؟:ثالثها
 أهو شعري أم املعطوف السياق الذي ورد فيه الفصل بني العاطف و:رابعها

 نثري؟
 عرِّن عىل جواز الفصل يف سياق الشا متفقني الفريقفكال قَّأما عن السيا

 : وعىل رأسها بيت األعشىِّالشعريةللرضورة، والدليل عىل ذلك ورود الشواهد 
َويوما أديمها نغال ِ َ َ ًْ َ، النثروهوً االختالف قائام بينهم فيام ال رضورة فيه ويبقى ، 

َعقوبَي( ذهبون إىل نصب جعل معظم النحويني يَّمما   ًبفعل مضمر احرتازا ) ُْ
   الظروف َّمن الوقوع يف الفصل، ويعترب ذلك التخريج األسلم، ومع أن

                                                        
 .٣/٦٥٧النحو الوايف : ينظر) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(



 
 

 
٢٨٥ 

   الفريق غري املجيز قرص هذا التوسع َّ أنَّعرفت بالتوسع فيها دون غريها إال
اع  يدل عىل غلبة اتصال العاطف باملعطوف عىل االتساَّ ممعرية،ِّعىل الرضورة الش

 .يف الظروف
 الفصل بالقسم والرشط والظن اين وتعترب إجازة أصحاب الفريق الثهذا
 أجرومها جمرى الظروف يف االتساع، ولكن تباين آراء النحاة يف امَّ إىل أهنإشارة

 مسألة أمهية نوع العاطف يف دِّاشرتاطهم كون العاطف عىل حرف أو اثنني يؤك
َّ يظهر أن والذي معظم النحاة، ذهب إىل ذلك حيتل مكانة العامل كام فهوالفصل، 
 العاطف عىل حرف واحد بسبب صعوبة انفصاله عن معطوفه كوناشرتاط 

 كام يظهر تساوي ،ّيضَّ وهذا ما أشار إليه الر،بسبب صورته فال ينفصل عنه
 ، بدليل االختالف الواضح يف اختيار العاطفاحلكم حروف العطف بنوعيها يف

قترص عىل حرف واحد دون اآلخر مع تساوي احلرفني يف فمن النحاة من ا
 جيوز فصله عن اَّ يف استبعادها ممّيضَّفحجة الر العاطفة،) ْأم( الصورة باستثناء

معطوفه تثبت صعوبة فصلها عن معطوفها ملا متيزت به من حلاق ما يلحق مهزة 
 ،ً أو اسام سواء فيام خيص نوع املعطوف فكونه مجلةَّأما ،االستفهام التي قبلها

قام زيد :  احلكم عن قولناخيتلفًقام زيد وغدا يقوم عمرو ال : ًفمثال لو قلنا
 تم الفصل بينه وبني عاطفه بالظرف، والذي يؤثر يف فكالمها عمرو، اليومو

                                                        
 .٢/٣٦٨رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ١(
 .املرجع السابق: ينظر) ٢(



 
 

 
٢٨٦ 

ُصعبَ املجرور منه يَّن االسم املعطوف حيث إفصلمسألة ال ُ  فصله عن معطوفه ْ
 فكام يصعب فصل اجلار عن ،ِّام اجلاربسبب ضعف العاطف الذي يقوم مق

جمروره يصعب فصل العاطف عن معطوفه املجرور بخالف املرفوع أو 
 .املنصوب

 :الرتجيح
 عدم جواز الفصل إىل الراجح هو رأي الفريق األول الذي يذهب َّ سبق أناَّيظهر مم
 : ألسباب أمههاعرِّ يف رضورة الشَّ إالبالظرف املعطوفبني العاطف و

 . العاطف باملعطوف أقوى من االتساع يف الظروفاتصال َّأن -
 . الفصل خروج عن األصل مع إمكانية جتنب هذا اخلروجيف َّأن -

 . عىل الرغم من نيابته عن العامل يف املعطوفالعاطف ضعف -

 شواهد نثرية وقع فيها الفصل بني العاطف واملعطوف سوى د اليوجَّأنه -
 .قراءة ابن عامر ومحزة

َعقوبَي( خفضإىل الذهاب َّأن - بخافض حمذوف أوىل من الفـصل بـني ) ُْ
العاطف و املعطوف؛ بسبب إمجاع النحاة عىل جواز حذف العامل وبقاء عملـه، 

ّردُ ذلك فالقراءة ال تمعو  . لثبوت ورودهاَ



 
 

 
٢٨٧ 

 
 :  املسألةعرض
 يف أخواهتا التي تتبع كان وعال املقاربةأفمن ) َسىَع(و ) َادَك( الفعالن ُّيعد
 وتنصب اخلرب هلا عىل ،ً وترفع املبتدأ اسام هلا، فتدخل عىل اجلملة االسمية،العمل

 ويف ، فيام يتعلق باخلربً منهام خاصةٍّالرغم من وجود بعض الفروق بني كل
 حفص و خترجيه لقراءة اجلمهور ما عدا محزةثناءأ) َّاحلجة(  يفِّحديث الفاريس

ُزيغَت(عن عاصم  ْ ¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½    ﴿:  يف قوله تعاىلبالتاء) ِ

 أن يكون أحد ثالثة أشياء منها إضامر علها لفاأجاز ،]١١٧: التوبة[ ﴾¾
 َّ بحجة أن؛)َسىَع( ً أو احلديث؛ وذلك ملالزمة اخلرب هلا مستثنيا من ذلكَّصةِالق

َضمرُ يْأن: أحدمها": ي ذلك يقولًفاعلها يف معظم األحيان يكون مفردا، فف َ  فيه ْ
ُزيغَت( تكون أو احلديث، وَّصةِالق ْ َعسى( جواز ذلك يف عن و،"اخلرب) ِ : يقول) َ
 يلزمه اخلرب فال األمرً يكون فاعله مفردا يف كثري من َسىَ عَّ جيوز ذلك ألنال"

)  (  *   +  ,  -  ./  0  1  2  3  4  5    ﴿: كقوله

 فإذا كان فاعله املفرد يف كثري من األمر مل حيتمل الضمري ،]٢١٦: البقرة[ ﴾6

                                                        
رشح :  ينظـر،)ْأن(ًخرب عسى أن يكون مقرتنا بـ، ويف )ْأن(ًأن يكون جمردا من ) كاد(الغالب يف خرب ) ١(

 .٦/١٢١املفصل 
 .٣١٩َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،)يزيغ(محزة وحفص عن عاصم بالياء قرأ ) ٢(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٣( َّ َّ٢/٣٤٤. 



 
 

 
٢٨٨ 

 ال يدخل اَّ كام ال حيتمله سائر األفعال التي تسند إىل فاعليها ممَادَالذي احتمله ك
 ويفهم من ، ذلك قول سيبويهَّ يف موضع آخر أنُّ وقد ذكر الفاريس،"عىل املبتدأ
َعسى( من ذلك  استثنىهَّ بدليل أندهِّ يؤيهَّكالمه أن ًذاكرا السبب يف ذلك، وما ) َ
يف )  العسكريةاملسائل(  وجود نوع من املغايرة يف الرأي ما جاء به يفىليشري إ

َعسى: ( ومن ذلك قوهلم، يف القياسَّ وشذ، يف االستعاملردَّ اطَّحديثه عام ُويرُ الغَ ْ َ 
ًبؤساَأ ْ ٌيدَ زَادَك(و) ُ ًائامَ قْ دليل عىل مشاهبة هذه األفعال  ذلك َّ فقد ذهب إىل أن،)ِ
َكان(ـل  ْ دون أنَّصةِ ضمري القلها جعل سيبويه جييز كون فاعاَّ ممأخواهتا،و) َ

ًسواء كان ذلك نقال ) َّاحلجة(  استثناها يفْأنالتي سبق ) َسىَع(يستثني من ذلك 
ه،  عىل موافقته لُّ ظاهر الكالم يدلَّأن من رغمال ًعن سيبويه فقط أو موافقة له عىل

 عىل مشاهبة هذا الرضب من األفعال املوضوعة للمقاربة كُّ يدلوهذا": فقد قال
 واحلديث َّصةِومن ثم أجاز سيبويه كون فاعلها ضمري الق. وأخواهتا) َانَك(لباب
ْمن" هذا محل عىل باجلمل، وَّاملفرس ِعدَ بِ ُزيغَ تَادَ كاَ مْ ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنْهمِ مِ ُزيغَت(ـف."ُ ْ ِ (
 ."ذا يف موضع نصبعىل ه

 :املسألة مناقشة
قد كان لآلية السابقة من سورة التوبة بقراءتيها أثرها يف بيان إحدى احلاالت 

َكاد (فاعل عليهاالتي يمكن أن جييء  ِّ حديث الفاريس يف خترجيه لقراءة َّأن، كام )َ
                                                        

َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٣٤٤. 
 .١٤٧املسائل العسكرية ) ٢(



 
 

 
٢٨٩ 

ُتزيغ( ْ ِ َعسى(َّعام انفردت به ) َ َكاد (عن) َ  إشارتهها، و فياإلضامرمن عدم جواز ) َ
قد ساهم يف توضيح الفرق بني هذين الفعلني )  العسكريةاملسائل(إىل ذلك يف 

ِّ يف هذا املوضع أن نبني يلزم فيهام، وَّصةِمن جهة جواز إضامر احلديث أو الق ْ
ُّ الفاريس يف خترجيه يف َّوجهها أو احلديث يف القراءة التي َّصةِ بني إضامر القالفرق

 ما عدا محزة جلمهور قراءة اهي، و) العسكريةاملسائل(يثه يف  حديف و،)َّاحلجة(
ِعدَ بْنِم":  قراءهتامبنيوحفص عن عاصم، و ُزيغَ يَادَ كاَ مْ ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنْهمِ مِ ُ"، 

َكاد (سم يكون احفصفعىل قراءة محزة و  مجلة وخربه ث، أو احلديَّصةِضمري الق) َ
ُزيغَي( ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنْهمِ مِ ُ(،وقرأ محزة وحفص ":  قال أبو حيان يف ذلكد وق

 المتناع أن بتزيغ قلوب ضمري الشأن وارتفاع َادَ كيفْ أن يكون َّيزيغ بالياء فتعني
َّيكون قلوب اسم كاد وتزيغ يف موضع اخلرب ألن النية به التأخري وال جيوز من 

 دعاه إىل لذيَّ من خالل النص أن افيظهر ،" يزيغ بالياءوببعد ما كاد قل
ْزيغَي(و َادَهو امتناع كون القلوب اسم ك) َادَك( أو احلديث يف َّصةِإضامر الق يف ) ِ

ً أما عىل قراءة اجلمهور فتحتمل أيضا ،َّموضع اخلرب؛ ألن الفعل يف نية التأخري َّ
ُلوبُق (و حلديث، أو اَّصةِإضامر الق ْ ُزيغَت( بـمرفوع) ُ ْ َنثُ، وأ)ِ  ، لتأنيث اجلمعِّ

َكاد(ملة يف موضع خرب واجل َ(، حيان إشكاال يف أبو ويف كال القراءتني أوجد ً
                                                        

َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٦/١٣٣ُّ، والدر املصون ٢/٣٤٤َّ
 .٥/١١١تفسري البحر املحيط ) ٢(
َّ، واحلجـة للقـراء الـسبعة ٢/٣٣٨خفـش ، ومعـاين القـرآن لأل١/٤٥٤َّمعاين القرآن للفراء : ينظر) ٣( َّ َّ

 .٦/١٣٣ُّ، والدر املصون ٥/١١٢، وتفسري البحر املحيط ٢/٣٤٥



 
 

 
٢٩٠ 

َعفَ، حيث ض)َادَك( أو احلديث يف َّصةِإضامر الق  خرب أفعال َّ ذلك من جهة أنَّ
 ويف كال ،ً وال يكون سببا له،ً رافعا ضمري اسمهاًفعال َّإال يكون الاملقاربة 

 وقد ، لهًا سببًواقعا ليسَّ كام أنه َاد،َ كاسمعىل ًالقراءتني املرفوع ليس ضمريا يعود 
 ومعناها مراد للتخلص من هذا دة، زائاملوضعيف ذلك ) َادَك(َّذهب إىل أن 

 واألهم ،اإلشكال وغريه من اإلشكاالت التي نتجت عن بعض التخرجيات
ِيف هذا املوضع أنه ال جيد يف إضامر الق ْع ذلك وإن ما يمن) َادَك( أو احلديث يف َّصةَّ

َعفَض  َّ بد من الوقوف يف هذا املوضع عىلوال ذلك اإلضامر يف سياق القراءتني، ُ
، وبالنظر يف آرائهم )َادَك( أو احلديث يف َّصةِ النحويني من جواز إضامر القموقف

ِيظهر أن معظم البرصيني والكوفيني ومن تبعهم جييزون إضامر الق   أو َّصةَّ
 ،َّ والفراء،، ويف مقدمة من أجاز ذلك سيبويه)َادَك(احلديث يف الفعل 

َّأنه يؤيد إضامر القصة أو ) َّاحلجة(ِّ كام ظهر من حديث الفاريس يف ،واألخفش ِ َّ
َّعندما أكد عىل أن ) العسكرية املسائل(ِّاحلديث فيها، ويؤيده ما أشار إليه يف  َّ

 َّصةِز كون فاعلها ضمري القجعل سيبويه جيي) َانَك( لباب املقاربة أفعال شاهبةم
ِ باجلمل، وإن مل يستثن من ذلك َّواحلديث املفرس كام استثناها يف ) َسىَع(ْ

 فيها مل َّصةِ إضامر القَّأنيشري إىل ) َّاحلجة( وحديثه عن جواز اإلضامر يف ،)َّاحلجة(
                                                        

 .٥/١١٢تفسري البحر املحيط : ينظر) ١(
 .١/١٥الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٤٥٤معاين القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٣٣٨معاين القرآن : ينظر) ٤(



 
 

 
٢٩١ 

ِضمرُ أًسائغا وجود سبب جيعل من ذلك اإلضامر رَّ تقراَّ ملهَّ أنَّ إال،ًيكن أصال  ؛ْ
َكاد( اخلرب يلزم َّبحجة أن  ويف ، النواسخ الداخلة عىل املبتدأقيةكام يلزم ب) َ

ُّحديث الريض عن ذلك ما يدل ْتثنيتْقد اس) َادَك(َّ عىل أن ِّ َ ِ ْ  من بني أفعال املقاربة ُ
ّ ألنه أن،َّضمري الش) َسىَع(وال يضمر يف ":  وذلك يف قوله،بجواز اإلضامر فيها

ُمن بعد ما كاد تزيغ ":  تعاىلوقولهمنها، ) َادَك(سخ االبتداء، كام كان ليس من نوا ْ َ ْ ِْ َ َ َ ِ ِِ
ْقلوب فريق منْهم ُ ْ ُِ ٍ ِ َ وليس ":  موضع آخر يقولويف"ضمري الشأن) َادَك( يف "ُُ

َّومن األفعال الناقصة إال يف ) َادَك(َّبمشهور إضامر الشأن من أفعال املقاربة إال يف 
َيسَل(و) َانَك( ْ("، متيزت به ما من خالل النصني السابقني فيظهر )عن ) َادَك

 فيها بخالف غريها من أفعال أنَّ أو الشَّصةِبقية أفعال باهبا حتى جاز إضامر الق
 عىل النهج نفسه، فلم جيدوا ما ّ احللبيمنيَّ والس،انَّ وقد سار أبو حي،املقاربة

 ذلك لِّ تشكمل فيها اإلضامر مسألةَّ عىل أن ِّ يؤكدهُّ كلوذلكيمنع اإلضامر فيها، 
: األول: االختالف الواضح بني النحويني، والذي يقف أمام ذلك اجلواز شيئان

) َادَك(تدخل عىل املبتدأ كام تدخل ) َسىَع (اَّأن بقية أفعال املقاربة ومن ضمنه
ع قد ال يكتفي  يف كثري من املواضاً ورد تامْإنو) َسىَع (الفعلَّأن : عليه، والثاين

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .١٤٧-١٤٦ملسائل العسكرية ، وا٣٤٤َّ
 .٢١٨-٤/٢١٧رشح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .٥/١١١تفسري البحر املحيط : ينظر) ٤(
 .٦/١٣٣ُّالدر املصون : ينظر) ٥(



 
 

 
٢٩٢ 

فيتجرد ) َادَك( فيحتاج إىل اخلرب، وقد يعامل معاملة ،بمرفوعه يف بعض األحيان
ِّ كام أن حديث الفاريس يف ،والعكس) ْأن(خربه من   حمل)  العسكريةاملسائل(َّ

َعسى(و) َادَك(نظر، فإذا كان شبه  َكان(ـوباهبام ب) َ  ألخذمها غِّوأخواهتا يسو) َ
َكاد(بني ) َّاحلجة(  يفقِّكيف يفرف ، بههواِّبُبعض أحكام ما ش َعسى(و) َ ويعطي ) َ

ِّأحدمها حكام ال يعطيه لآلخر؟ وامللحوظ أن ميل الفاريس يف  َّ  لإلضامر )َّاحلجة(ً
 مذهبه هو الرأي األقرب لوجهة نظره ولك ذَّ بأنيوحي) َسىَع(دون ) َادَك(يف 

ْ حتْ يمكن أنَلذينَّن ال اآلخريالوجهنيبدليل تقديمه لوجه اإلضامر عىل  َملُ َ 
 مل ْ يف هذا املوضع غري مضطر إىل ذكر الوجه إنهَّ باإلضافة إىل أن،عليهام القراءة

 املسائل(َّ غري أن سكوته يف ،ًيكن متمسكا به إذ يمكنه االستغناء عنه بغريه
َعسى(عن اإلضامر يف ) العسكرية َكان( عن شبه أفعال املقاربة بباب حديثه و،)َ َ (

 االختالف يف آرائه ليس بسبب اضطراره لذلك حالة َّوأخواهتا يوحي بأن
ْتوجيهه للقراءات املختلفة، وجي ُهلُ  قد يعود ولكن السبب احلقيقي وراء ذلك، َ

 َّوإما َّ التأليف وتطور الرأي، إما للتأثر بآراء النحويني املختلفة،زمن إىل اختالف
 .ابملراجعة الدرس وحماولة الرجوع إىل الصو

َّخيتلف متاما عام) َسىَع(  األمر يفَّ أنيبدو وهذا  سبق؛ وذلك عىل الرغم من ً
 ْ االسم عليها عىل أنمُّ عن سائر أفعال باهبا بجواز اإلضامر فيها حالة تقدزهاُّمتي

                                                        
  ، ومعـــاين النحـــو٢١٩-٤/٢١٨، ورشح كافيـــة ابـــن احلاجـــب ١١٠أرسار العربيـــة : ينظـــر) ١(

 ١/٢٥٠. 



 
 

 
٢٩٣ 

ُّعدُ أو احلديث فيها ال يَّصةِ إضامر القَّ أنَّ إال،يعود الضمري عىل ذلك االسم َ 
ُقياسا، كام مل ي ْسمعً َ  فيها، وإذا حاولنا معرفة األسباب أنَّ عن العرب إضامرهم الشْ

 التي تتضمن كثرة جميء ِّ فيها وجدنا يف حجة الفاريسَّصةِالتي منعت إضامر الق
 وقد ذكرنا يف السابق وجهة النظر املتعلقة بذلك، ، إىل تعضيدحتتاجًفاعلها مفردا 
ما يثري ) َسىَع ( القصة يفر بعد إضام أسبابذكر إىل معظم النحاة قُّويف عدم تطر

الذي حتدث عنه ) َادَك(  الواقع بينه وبنيبهَّ الشيكن أمل:  عدة، وأمههااؤالتتس
ِ من النحويني سببا جييز إضامر القكثري َكاد(مثل   فيهَّصةً  الفروق بني َّدتُأم ع) َ

  به؟ وبغضِّبهُ فسيطرت عىل فكرة أخذه حكم ما ش، ذلكمن الفعلني أقوى
 بجواز زَّ متيْإنو) َسىَع (الفعل َّأن الواقع بني الفعلني يظهر َّالشبهالنظر عن 

 وده، فيه بسبب مجأنَّاتصال الضمري به أو استتاره يصعب إضامر احلديث أو الش
ُضعفَفكونه من األفعال التي ال تترصف ي ُ  الذي أنَّ أو الشَّصةِ ضمري القلهُّ حتمْ

 ثري شعري أو ناهدوباإلضافة إىل ذلك ال يوجد ش عىل التعظيم بطبيعته، ُّيدل
 يف جواز اإلضامر ال يقوى عىل ًسببا يكون قد الذي بهَّ الشوحتى ُّيدل عىل ذلك،

 إليها أكثر النحاة، فإذا نظرنا إىل أشار ذلك بسبب الفروق بني الفعلني التي
فتعامل ) ْنأ( من) َسىَع( بتجريد خربلق ذلك يتعَّنالحظ أن) َادَك(بـ )َسىَع(شبه

 يف َّ وال يتعلق بشبه الوضع أو غريه، وفيام يتعلق باملعنى فإن،)َادَك( معاملة
                                                        

 .٢٠٥ اللمع يف العربية: ينظر) ١(
 .٦/١٢١رشح املفصل : ينظر) ٢(
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 يدل عىل الذي توجد يف اآلخر، و ميزة وجدت يف أحدمها وملمعنييهامتقارب 
أبلغ يف تقريب اليشء من احلال ) َادَك (َّذلك ما ذكره ابن األنباري من أن

 وقد استوقفني يف هذا املوضع قول ابن يعيش ،أذهب يف االستقبال) َسىَع(و
 َادَ وكان فيها ما ليس يف كهبا يف باَسىَ تناهت عَّفلام"): َسىَع( يف حديثه عن

ْخرجتُأ َ ِ  ففي حديثه ما ،" احلروف ومجودهازِّ الفعل إىل حياب عن باهبا وبْ
َبعد َّأنيدل عىل  ْ ِضعفُ ياَّباهبا ممفقط بل عن بقية أفعال ) َادَك( ليس عن) َسىَع( ُ ْ 

 نواَّ ومن أبرز النحويني الذين بيبه،َّ وجد فيها بعض الشْإنأخذها حكم غريها و
 يف أنَّ فيها ابن مالك حني أشار إىل ندرة إضامر الشأنَّ أو الشَّصةِ القامرضعف إض

َّ ويف ذلك دليل عىل أن األصل يف أفعال هذا الباب عدم ،مجيع أفعال املقاربة
ِّ يؤكد عىل حديث وذلك، )َادَك(ْ وإن أجاز معظم النحويني اإلضامر يف اإلضامر
َّ الذي ذكرناه مسبقا حني أشار إىل أن إضامر الشِّالريض َّ  يف أفعال املقاربة ليس أنً
َكاد(َّ إال يف بمشهور َ(. 

 

                                                        
 .١١٠أرسار العربية : ينظر) ١(
 .٦/١٢١رشح املفصل : ينظر) ٢(
 .١/٣٣٦شفاء العليل  :ينظر) ٣(
 .٤/٢١٧رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٤(
 



 
 

 
٢٩٥ 

 :الرتجيح
 جواز اإلضامر لألسباب) َادَك( أو احلديث يفَّصةِ فيام خيص إضامر القالراجح

 :اآلتية
َّلقصة النحويني جييزون إضامر امعظم َّأن -  . ومل خيتلفوا يف ذلك، يف الفعلِ

َأقرب شبها بك) َادَك (َّأن -  .بدليل ترصفها) َسىَع( وأخواهتا من َانً
 أو َّصةِجيعـل مـن إضـامر القـ) َسىَعـ(الذي زاد عىل معنى) َادَك( معنى َّأن -

 فيظهـر ،ية التي وقع فيها اإلضامر بالنظر إىل معنى اآلذلكاحلديث فيها أجود؛ و
، )َادَك(  يفَّصةِ أو احلديث املقصود به التعظيم قد حتقق بإضامر القَّصةِ ضمري القَّأن
 كان أمر القوم الذين وصلوا إىل مرحلة اقرتبوا فيها من زوغان القلوب شـأن َّفلام

 .ه اآليةًمتهيدا لشدة عظمة املوقف الذي محلت) َادَك(  يفامر اإلضَّدُعظيم ع

 : جواز اإلضامر ملا يأيتعدم) َسىَع( يف والراجح
 . أو الشأن فيهاَّصةِ فيضعف إضامر الق،من األفعال اجلامدة) َسىَع (َّأن -
 . فيهَّصةِ إضامر القعىل تدل أو نثرية ةَّ شعريشواهد ال يوجد َّأنه -
َعسى(َّ يف الشبه بني البعد - َوكان وأخواهتا حتى كاد يشبه احلروف) َ َ . 



 
 

 
٢٩٦ 

 » « 
 : املسألةعرض

  األلف يف الفعلبإثبات ّالكسائيِّ من مؤيدي قراءة محزة وُّفاريس شيخنا اليكن مل
َّبلغنَي( َْ ُ(تعاىلقوله يف : ﴿   v   u  t  s  r  q      p﴾ 
 األلف فيها بمثابة َّ أنعىلَّ الرغم من ذلك خرج القراءة عىل و،]٢٣: اإلرساء[
ِكلوينَأ: ( يف قوهلماوالو ْ ُ َ الربَ ُاغيثَ ْ ْذكرُ فلو مل ت،)ِ َ  مل خيل املعنى، فذلك من باب ْ

 يغني ﴾t ﴿ : الذي عاد من قولهِّوالذكر":  ذلك من قولهيظهر و،التوكيد
ِّيبلغان(عن إثبات عالمة الضمري يف  َ ُ ْ  الوجه ثبات األلف َّإن:  وجه ملن قالفال) َ

َذكرُ عىل اليشء الذي يهَّ ذلك أنوجهو.  ذكر الوالدينمُّدلتق  وجه التوكيد، عىل ْ
َذكرُ مل يلوو : النحل[ ﴾Z  ]   \﴿ : مل يقع برتك ذكره إخالل نحو قولهْ

 ،"َّ دل عليهقد ﴾Z   ﴿ :َّ ألن قولهتوكيد، ﴾]  \ ﴿ :وقوله] ٢١
 فمن وجهة نظره ،ضمري بألف القِّ املتعلِّ السابق رأي الفاريسالنصفيتضح من 

ُّتعد َحدمهاَأ(  تالها من لفظِاَ داعي لذكرها ملال من باب التأكيد فقط، وَُ ِ ِ الذي ) َ
ألغى أمهية وجودها، واألهم يف هذا التخريج موقفه من جهة إثبات ألف الضمري 

 إىل رضورة إثبات رييش) ريازياتِّ الشاملسائل(  رأيه يفَّيف الفعل أو عدمه؛ ألن

                                                        
َّيبلغن(قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وعاصم وعامر ) ١( ْ ََ  .٣٧٩َّالسبعة يف القراءات :  ينظر،)ُ
َّحلجة للقراء السبعة ا) ٢( َّ َّ٥٧-٣/٥٦. 



 
 

 
٢٩٧ 

َحدمهاَأ (َّ حني عدذلك ولف،ألتلك ا ُ َ ًبدال من ألف الضمري، ففي هذه احلالة ) َ
ْثبتَ لو مل تاَّوجب إثبات عالمة الضمري؛ ألهن ُ  دون منه كان يف ذلك حذف املبدل ْ

 به دون وجود ما اً الفعل مرتفععد جيعل االسم الواقع باَّ مم،وجود دليل عليه
  اتضح ذلك من خالل حديثه عنقدو ، بدل من الضمري املحذوفهَّيشري إىل أن

ِّبلغانَي( : تقدير اآلية عىل قول من قالولكن":  حيث قال،)َالِك( َ ُ  يكون ْأن) ْ
َكالمها( ُ َ َحدمهاَأ( ًمعطوفا عىل) ِ ُ ُ : الذي هو بدل، ليس عىل الضمري، فهو بمنزلة) َ
ٌاملَس ٌالد،َ أو خٌّرُ حِ َحدمهاَأ:  قالهَّ كأنِ ُ ُ َالمها،ِ أو كٌّرُ حَ ُ  فكذلك ستقيم، وذلك مَ

ُبلغَي: جيعل التقدير ُ َحدمهاَ أْ ُ ُ َالمها،ِ أو كَ ُ ِثبتُ كام كان يف قراءة من مل يَ ِ  التي َ األلفْ
ً جلية من خالل النص  مالمح املفارقة بني الرأينيفبدت ،"هي عالمة الضمري

َحدمهاَأ (نكا السابق، فإذا ُ ُ َالمهاَك( املعطوف عليه) َ ُ   يف الفعلفلًبدال من األ) َ
ِّبلغانَي( َ ُ  هاَّ حني عد،ًعكس ذلك متاما) َّاحلجة(  يفكان إثباهتا بعد أن ْوجب) ْ

 . يلزم ذكرهاال التوكيد، وباب من الفاريس

 : املسألةمناقشة
ْيب( لقراءة إثبات األلف يف الفعل كان َّلغنَ َ  التي األوجه تعدد بيانأثرها يف ) ُ

َّيمكن أن خترج عليها القراءة الو  النحويون يف توجيههم هلا، ختلف فقد ا،احدةْ
 : ذلك من خالل ما يأيتيظهرو

                                                        
 .٢/٤٦٢ِّاملسائل الشريازيات : ينظر) ١(



 
 

 
٢٩٨ 

َحدمهاَأ( الفاعل، وهيْ أن تكون ألف الضمري : األولالوجه ُ ُ بدل منه، ) َ
َكالمها(و ُ َ  ويف مقدمتهم ،معطوف عليه، وإىل ذلك ذهب معظم النحويني) ِ

َّالزجاج َّ،ّالفاريس و، َّوالنَّحاس،ّزخمرشيال تبعهم و،عطيةابن و ِّ، 
 ن عىل ابانَّ اعرتاض أيب حييف ذلكِّ قوبل هذا الوجه بالرد، وقد و،ّالعكربيو
َحدمهاَأ (َّ بحجة أنةَّعطي ُ َ َالمهاَك( و،ٍّبدل بعض من كل) َ ُ  لِّاملعطوف عليه ال يمث) َ
ُبلغَي(  مرادف أللف التثنية يف الفعلهَّ ألن؛ّ من كلبعضبدل  ُ  ال هَّ إىل ذلك أنضافةباإل و،)ْ

َالمهاِك(  يكونْيصح أن ُ  التثنية املستفادة من الضمري هي املستفادة َّ ألن؛ّ من كلّبدل كل) َ
َالمهاِك( من ُ  َّ عىل الرغم من أن زيادة عىل املبدل منه يف يشءدل ذلك ال يفيد البعىل و،)َ

 : عزةِّكثري كقول البدل مقسم نوع جعل ةَّابن عطي
ُوكنْت ِجلنيِ رِذيَك ُ ْ َ ٍجـلِ رْ ٍحيحةَ صـْ َِ ْ  

 
ٍجلِ رو  َيهـاَ فَمىَ رْ ُمـانَّ الزْ ِشلتَ فـَ َّ ُ  

 
                                                        

 .٣/٢٣٤معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ١(
 .٢/٤٦٢ِّاملسائل الشريازيات : ينظر) ٢(
 .٤٢١-٢/٤٢٠إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٣/٥٠٧الكشاف : ينظر) ٤(
 .٣/٤٤٨ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٥(
 .٢/٨١٧ يف إعراب القرآن التبيان: ينظر) ٦(
 .٦/٢٤تفسري البحر املحيط : ينظر) ٧(
، ٣/٤٤٨ِّ، واملحـرر الـوجيز ٤/٥٢٥، واملقتضب ١/٤٣٣الكتاب :  ينظر،البيت من بحر الطويل) ٨(

 .٥/٢١١، وخزانة األدب ٢/٤١١، ورشح كافية ابن احلاجب ٢/٥٤٤ومغني اللبيب 



 
 

 
٢٩٩ 

ًجالِر(َّ أن الشاعر أبدل عىل ًحيحةَ صْ َ ْ ِجلنيِر(من ) ِ ْ َ َّ، إال أن )ْ  ىَّ تصدانَّ حيأباَّ
ِّقسمُ البدل املطي رشافرلذلك بحجة عدم تو  ،)كالمها(أو ) دمهاأح(  يفَ

َّ إذا عد هَّن يظهر أالذيو َحدمهاَأ(ُ ُ َ  فال مانع من عطفه عىل ،ّبدل بعض من كل) َ
َالمهاَك( ُ  ، هبذا العطفرَّ يتأثملَّ ألن املعنى ذلك الضمري؛ وأللفً كان مرادفا ْإنو) َ
َحدَأ(  البدلَّأن باألخصو َضيفُقد أ) َ ْ  ذلك مع وًيضا، إىل ضمري االثنني أِ

َالمهَك(لـرافع  األفضل تقدير فعل ُ  عن َّأما يف خمالفة القياس، والوقوعًحترزا من ) اَ
 فإفادة ،ٍ ذلك كافعىل ّ احللبيمنيَّ السُّ فردنه املبدل مىل إفادة البدل زيادة ععدم

َحدمهاَأ (َّ إىل أنَّطية ذهاب ابن عويف ،التأكيد كافية لإلبدال منه ُ َ ِّقسمُ مبدل) َ  ما َ
 .انَّ حيأبو  كام ذكرلالبدينقضه من اختالل رشطي هذا النوع من 

َحدمهاَأ(  يبقىْأن : الثاينالوجه ُ ُ َالمهاَك (َّأن َّإال نفسهعىل اإلعراب السابق ) َ ُ َ (
ُبلغَي: يرفع بفعل مضمر تقديره ُ َالمها،ِ كْ ُ  ،ً قياساأرجح هذا التخريج أسلم وُّيعد وَ

 . عىل اجلملةاجلملة فيكون من باب عطف ،انَّ ذلك ذهب أبو حيإىلو
َحدمهاَأ(  يرتفعْأن : الثالثجهالو ُ ُ َلغَ بْإن: بفعل حمذوف تقديره) َ َحدمهاَ أَ ُ ُ  أو َ

َالمها،َك ُ  تقدير فعل رافع َّ أنيبدو و،ّ أجاز ذلك العكربيقد وفائدته التوكيد، وَ

                                                        
ْأن يكون العطف بالواو، وأن ال يص: ومها) ١( ُّالتي تعد ) ألف االثنني(دق املبدل منه عىل أحد قسميه، وْ َُ

َالمهاِك( منه يصدق عىل أحد قسميها وهو مبدل ُ  .٢٥-٦/٢٤تفسري البحر املحيط :  ينظر،)َ
 .٧/٣٣٦ُّالدر املصون : ينظر) ٢(
 .٦/٢٥تفسري البحر املحيط : ينظر) ٣(
 .٢/٨١٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 
 

 
٣٠٠ 

َالمهاِك(لـ ُ  سيحتاج فعل طية الرشْ عىل تقدير إنَّ ألنذلكأوىل من هذا التقدير؛ و) َ
ْقلَ تَالَف":قوله و،الرشط إىل جواب ُ هلُ  عىل سيبقى و،التفصيلية) َّإما(ـ جواب ل"َامَ

 . دون جوابفعله حرف الرشط وحلالةهذه ا
ًأن تعد األلف حرفا داال عىل التثنية فقط، و:  الرابعالوجه ً َّْ َحدمهاَأ(َُ ُ ُ هو ) َ

ِكلوينَأ(الفاعل عىل لغة  ْ ُ َ الربَ ُاغيثَ ْ  ّاريس هذا الوجه يصدق ختريج الفوإىل، )ِ
ِّبلغانَي(لقراءة  َ ُ َّ فلام عد األلف غري الزمة، و،)َّاحلجة(يف ) ْ  الذي كاليشء وجودهاَّ

 أسلم من الوجه هو و،َّيذكر عىل وجه التوكيد دل ذلك عىل ذهابه إىل هذا الوجه
ُضعفه،ُ له ما يٍّ من ردّ احللبيمنيَّ ما جاء به السَّ أنَّ إال،السابق ِ  افتقاره إىل هو وْ
 أو إىل مفرق نىً يكون مسندا إىل مثْ أنهو و،لفعل امللحق به عالمة التثنيةرشط ا

 الذي و،ٍ إىل مفرق بالعطف بالواوال هنا مل يسند إىل مثنى والفعلبالعطف بالواو، و
 الفعل َّ ألنذلك الرشط السابق؛ وَّ اختلْإنيتجىل يف هذا املوضع جواز هذا الوجه و

َسندُ أهَّ مل يسند إىل مثنى فإنْإنامللحق بعالمة التثنية و ِ  ، مثنىإىل ما أضيف  إىلْ
َحدمهاَأ(هوو ُ ُ  آخر يف موضع اللغة بعض النحويني ضعف هذه عن منيَّ نقل السقد، و)َ

 بل وجهوا ا يضعفوهمل قبل منَّ عكس ذلك بدليل أن النحويني يظهر و،همن كتاب
 .ها بعضهم اآليات القرآنية عليوجهبعض أمثلتهم عليها، و

                                                        
 .٣٣٧-٧/٣٣٦ر املصون ُّلدا: ينظر) ١(
 .٣/٣٥٤املرجع السابق : ينظر) ٢(
 .١/١٣٦، واألصول يف النحو ١/٢٦٢، ومعاين القرآن لألخفش ٢٠-١/١٩الكتاب : ينظر) ٣(
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َّ يثن إال ملا ذكر قبله مل بالفعل مرتفع به، ومللحقَّ أن الضمري ا: اخلامسالوجه َّ َّ
ِالدينَالو(لفظ  ْ َحدمهاَأ( للداللة عىل عددمها، ووذلك؛ )َ ُ ُ َالمهاِ أو كَ ُ مرفوع عىل ) َ

ِّبلغانَ يَّماِإ: االستئناف كأن املعنى َ ُ َنْدكِ عْ ُحدَأ:  ثم يستأنف فيقولََرب،ِ الكَ  أو َُمهاَ
َالمها،ِك ُ  عىل ذلك البحث عن خرب للمبتدأ يلزم و،َّ ذهب إىل ذلك الفراءقد وَ
َدرُ قلوو َحدمهاَأ: ً مثال فيكون تقديرهاً له خربِّ ُ ُ َالمهاِ أو كَ ُ ُلغهَ بَ َ  بذلك ّ الختلَ

 حيث يكون املبتدأ وما عطف عليه ، املعنىختالفالرتكيب عىل الرغم من عدم ا
َفال تقل هلام":  قولههو وجواهبا، التفصيلية واَّبني إم ًفاصال خربهو ُ َ ُ َ َْ  َّ أنويبدو ،"َ

 ويرتفع الفعل ،اعتبار األلف عالمة تثنية ال ضمري أقرب من هذا الوجه
َحدمهاَأ(بـ ِ ِ َكالمه( و ،)َ ُ َ  الوجه إىل وروده يف ذا امليل هليعود و، عليهوفمعط) اِ

ِأكلوين(كالم العرب عىل لغة  ْ ُ َ ُاغيثََرب الَ ْ ِ.( 
ْويتمثل فيام نقل عن الفاريس، وهو أن يكون : سد الساالوجه َِّّ َ ِ َالمهاَك(ُ ُ َ (
ْ عليه أن جييلزم وًتوكيدا، َعلَ َحدمهاَأ (َ ُ ُ  ً بعده فعاليضمر و،ّبدل بعض من كل) َ
َالمهاِك (يقع لضمري التثنية، واًرافع ُ َبلغاَأو ي: ًتوكيدا لذلك الضمري، تقديره) َ ُ ْ 
َالمهِك ُ ِّ هذا الوجه موقوفا عىل ما نقل، فتوجيه الفاريس يف يبقى و،اَ ِ ُ ) َّاحلجة(ً

                                                        
  .٢/١٢٠معاين القرآن : ينظر) ١(
، والعكـربي يف التبيـان يف ٤٣٠-١/٤٢٩نقل هذا الوجه مكي القيـيس يف مـشكل إعـراب القـرآن ) ٢(

 . ٧/٣٣٦ُّ، والسمني احللبي يف الدر املصون ٢/٨١٧قرآن إعراب ال
 .٧/٣٣٧، والدر املصون ٦/٢٥، وتفسري البحر املحيط ٢/٨١٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٣(
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 البعد عن هذا ُّبعيد كل) ريازياتِّ الشاملسائل(َّ أن حديثه عن ذلك يف ينافيه، كام
 حيث ، التوكيدبقاءَّ من حذف املؤكد وّ عىل ذلك موقف الفاريسِّيؤكد و،التوجيه

 .أصحاب مذهبه أجازه ْإنَّإنه ال جييزه و
 إثبات عالمة الضمري تظهر خمالفته لتخريج منِّ يف موقف الفاريس بالنظرو
 فصار الفعل الوالدين، رتقدم ذك َّ ذهب فيه إىل أن ذكر األلف بسببلذيَّالفراء ا

َحدمهاَأ": َّ أن الذكر الذي عاد من قولهيرى َّ الفاريسَّن أل؛عىل عددمها ُ ُ  يغني "َ
َخواكَ أَاماَق( فهي بمنزلة ، فجعلها من باب التوكيد،األلفعن إثبات تلك  َ َ( ،

َّ من ذلك أنه عىل الرغم من عدم ميله إىل وجه إثبات األلف إال أناتضحو  قد هََّّ
 مل تكن تلك أفصح اللغات عنده، ْإنِّ الوجه الذي يؤيده مذهبه، وعىل جهاَّخر
ُّعدُي) ِّ الشريازياتسائلامل( املقابل اختلف موقفه عن السابق، فنجده يف يفو  ألف ِ

َحدمهاَأ(االثنني هي الفاعل، و ُ ُ َكالمها(ٌبدل منه، و) َ ُ  يف توجيهه، ومعطوف عليه) ِ
َحدمهاَأ(خيتص بإبدال املظهر : األول:  أساسينيشيئنيذلك املوضع يعتمد عىل  ِ ِ َ (

، ، وجواز هذا النوع أو عدمه يتوقف عىل نوع البدل)ألف االثنني(من املضمر 
َحدمهاَأ( َّوبام أن ُ َ  منه للغائب جيوز البدل؛ املبدل الضمري و،ّ كلمنبدل بعض ) َ

 فمنهم من حيرص ، آراء النحويني يف جواز إبدال املظهر من املضمر تباينتَّ ألنذلكو
 اً االشتامل إذا كان ضمريبدل و، وهي بدل البعضل،اجلواز يف أنواع معينة من البد
                                                        

 .٢/٤١٠اإلغفال : ينظر) ١(
 .١٢٠/معاين القرآن : ينظر) ٢(



 
 

 
٣٠٣ 

 ، الضمري املبدل منه للغائب فقطون يكْ أنطرت من يشمنهم و،اًحارض
 ، متكلم أو خماطب يف بدل البعضرض يكون الضمري حلاْومنهم من اشرتط أن

 يظهر يل الذي و،ً ذاك بل جييز اإلبدال مطلقاالومنهم من مل يشرتط ال هذا و
 حالة كون البدل بعض من كل، باألخص و،قوة جواز إبدال املظهر من املضمر
 قوله ها يعضد هذا اجلواز من شواهد منا ملذلكوالضمري املبدل منه للغائب؛ و

+  ,   ﴿:  تعاىلقوله و،]٣: األنبياء[﴾8  9  :  ;    ﴿:تعاىل

 التفتنا إىل األمر اآلخر الذي اعتمد وإذا ،]٧١: املائدة[ ﴾-  .  /
 من كل الكل بدل ففيه عطف ، من سابقهً وجدناه أكثر إشكاالُّعليه الفاريس

َالمهاَك( ُ َحدمهاَأ(عىل بدل البعض) َ ِ ِ  ْ أنلسائل و، أيب حيان له يوحي بندرتهُّ، فرد)َ
 كان لو: يسأل يف هذا املوضع هل جيوز عطف اليشء عىل ما ليس بمثله؟ اجلواب

 من غريها و،االسم عىل والفعل ، الفعلعىلذلك ال جيوز ملا جاز عطف االسم 

                                                        
 .٣/٢٣٩ة ، وجامع الدروس العربي٤١٣-٤١٢  البن هشامرشح شذور الذهب: ينظر) ١(
 .١٢٢املفصل يف علم العربية : ينظر) ٢(
ّ، وقد أضاف الريض إليـه بـدل االشـتامل والغلـط، ورشح ٢/٤٠٧رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٣( َّ

 .٢/١٩٨الترصيح 
، ٣/١٩١، ورشح التـسهيل البـن مالـك ١٤٤، واللمع يف العربية ٢/٤٦األصول يف النحو : ينظر) ٤(

 .٢/١١١وحاشية اخلرضي 
 .٢/٣٧٤رشح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٥(
 



 
 

 
٣٠٤ 

 ٍّجواز عطف البدل عىل البدل وإن اختلف نوع كل وىلأنواع العطف، فكان األ
 ،ًأشد قربا للقياس) ريازياتِّ الشاملسائل(  يفِّ ختريج الفاريسَّ أنالواضحمنهام، و

 من التعقيد الذي ه خللو؛ األسلميعترب هَّ أنَّ إالِّ واجه هذا التخريج بعض الردْإنو
 ، النحويونأجازه قد ف،ب فإبدال املظهر من املضمر وارد عن العر،يسببه التقدير

ً عائقا بدليل لِّ اختلف نوعيهام ال يشكْإن عطف البدل عىل البدل وَّكام أن
 َّ ذلك عىل أنُّيدل عليه يف أكثر األحيان، واملعطوفاختالف املعطوف عن 

ًوفقا ملنهجه املوافق يف كثري ) ِّالشريازيات املسائل(  سار يف عرضه للمسألة يفَّالفاريس
الذي ذهب ) َّاحلجة(  فيام اختلف ذلك عن خترجيه يف،ن للمذهب البرصيمن األحيا

ُّ الرغم من جوازه إال أنه ال يعد األفصحعىلفيه إىل غري وجه، و َّ َّ. 
 :الرتجيح
الذي ذهب فيه ) ريازياتِّ الشاملسائل(  يفِّاريس الراجح ختريج الفَّ أنيظهر
َحدمهاَأ (َّإىل أن ُ َ َالمهاِك(الفعل، وبدل من الضمري املتصل ب) َ ُ  ،معطوف عليه) َ

 :وذلك ملا يأيت
 . إبدال املظهر من املضمر جائزَّأن -

 . معنى اآلية ال خيتلف عىل هذا التوجيهَّأن -

 . هذا الوجه بعيد عن التقدير والتأويل الذي ال حاجة إليهَّأن -

 

 



 
 

 
٣٠٥ 

 
 : املسألةعرض

َّدا جمرورا، غري أن قراءة مفر) َائةِم(يأيت متييز العدد  ً  بإضافة ّالكسائي ومحزةً
َننيِس(إىل ) ِائةِامل( ْ  ﴾¦  §  ¨©  ª    »   ﴿: قوله تعاىل) ِ
 فقد أثارت هذه القراءة لذلك جاءت خمالفة ملا ذكره النحاة، و]٢٥: الكهف[

ً مؤيدا تلك اإلضةُّ بدا الفاريس يف خترجيه للقراءقداخلالف بني النحويني، و افة بحجة ِّ
:  عىل صحة قول من قالُّ يدلَّمما":  ذلك يقوليفِّ يف الشعر، وًمضافا) َائةِامل(جميء 
 من العدد الذي يضاف يف اللغة املشهورة إىل اآلحاد َ هذا الرضبَّ أنَ سننيِثالثامئة
 :ً قد جاء مضافا إىل اجلميع يف قول الشاعرٍ ثوبِ مائةَأربع وٍ رجلِثالثامئة :نحو
ــا ِدوينَّوَ زَم ــُ ــَْريَ غ ِحقَ س ــةِ عْ ٍامم َ  

 
ٍمئ ِمخسو  ٌّيسَ قَها فيِ    "ُفِ و زائـِ

 املفارقة يف رأيه بشأن تلك اإلضافة فيام جاء به يف عرضه النظري يف تظهرو 
 السابق الذي تإىل اجلمع يف البي) َائةِامل(َّ، فقد عد إضافة )ِّ الشريازياتاملسائل(

 هذه القراءة َّإن" : فيقولعرية،ِّرضورة الشاستشهد به عىل اجلواز من باب ال
َونَ من نِ كقراءةْسنُليست يف احل ْضف،ُ يمل وَّ  يف ُ الذي جاء به االستعاملَّ أنذلك وِ

  الواحد دون اجلميع، نحوإىل اإلضافة هو امَّ وما بعدها إن"الثث" ِإضافة
                                                        

َثالث مائة سنني(قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ) ١( ْ ِ ِ ٍ ِ ِ َّالـسبعة يف القـراءات : ، ينظـر)َ
٣٩٠-٣٨٩.  

َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/٨١. 



 
 

 
٣٠٦ 

ُف إليها العدد  التي أضي"املائة" ما أضيفت إليه كذلك، و"أربعامئة" و "ثالثامئة"
 وما جاء يف الشعر من إضافة ذلك ،ٍ درهمِ ومخسامئةٍدرهم، ِثالثامئة: القليل، نحو

 : كقولهميع،يف أبيات إىل اجل
ــا ِ زودوين َم ُ َّ ــريَ َغ ْ ــةَ ــحق عامم ٍ س َِ َِ ْ  

 
ٌّ مــئ فيهــا قــيسِمخــسو  ِ َِ َ ُ و زائــفٍ ِ  

َ يسهل إضافة ذلك يف الكالم دون الشعر الختصاص الشعر بجال  ِّ َواز أشياء َُ
ِ ال تستجاز يف أحوالفيه  هنا يظهر الفرق يف موقفه من و،" الشعرغري وعةَّ السُ

  ِّأخذ يؤكد عىل صحة إضافة ) َّاحلجة (يف للقراءةمن اإلضافة، ففي خترجيه 
 حديثه عن ذلك يف يف وعر،ِّ الشمنًإىل اجلمع مستدال عىل ذلك ببيت )  َائةِامل(
 فقطِّ الشعر عىل يقترصهاال جييز اإلضافة يف الكالم، و) ِّ الشريازياتاملسائل(

 .للرضورة
 : املسألةمناقشة
ِائةِامل( بشأن إضافة  آراء النحوينياختلفت    إىل انقسمواإىل اجلمع، ف) َ

 :فريقني
 برضورة كواَّ حيث متس، وافقهممنيتمثل يف رأي البرصيني و:  األولالفريق
 : عىل ما يأيت املجرور معتمدينملائةإفراد متييز ا

 العـدد بـه ِّيبني ، فجعلوا ما)أحد عرش(، و)عرشين( وبني ينه الذي بَّالشبه -
                                                        

 .٣٠١-١/٣٠٠ِّاملسائل الشريازيات ) ١(



 
 

 
٣٠٧ 

َّ ألنه اسم عدد كام أن ًواحدا؛  .اسم عدد) عرشين(ّ
َّ بعـدها إنـام هـو اإلضـافة إىل مـا و"ثالث" جاء به االستعامل يف الذي َّأن -

 .الواحد دون اجلميع

 حكـم اجلمع، ومرتبة اآلحاد مجـع قلـة، و العدد كاف للداللة عىللفظ َّأن -
 .مجع القلة عندهم حكم اإلفراد يف كثري من األحيان

 ثالثامئة َّأماو":  مقدمة من ذهب إىل ذلك سيبويه، ويظهر ذلك يف قولهويف
َّ شبهوه لكنَّهم تكون يف القياس مئني أو مئات، وْ فكان ينبغي أن"إىل تسعامئة
ً العدد واحدا؛ ألبهِّا ما يبني  عرش، حيث جعلوأحدبعرشين، و َّ اسم لعدد كام أن َّنهُ ٌ

ً بمستنكر يف كالمهم أن يكون اللفظ واحدا وليسو. ٌ اسم لعددنعرشي  املعنىْ
   قال ذلك ما ال يستعمل يف الكالم، ونِّ يف الشعر معضهممجيع حتى قال ب
 :ُعلقمة بن عبدة

َ جيف احلـرسَهبا ْ َ ُ َ َ فأمـا عظامهـاىِ ُ ََّ ُ جلـدها فـصليبَّأما وٌفبيض   ِ َِ َ َ ُ ْ ِ"   
َّ الشبه هو وراء إفراد متييز املائة، والرئييس السبب النصفيظهر من خالل 

 ِّاملبنيَّ حيث إن اللفظ بحد ذاته هو ،)أحد عرش( و) عرشين (بنيالواقع بينه و

                                                        
 .٣/٣٧١، والريض يف رشح كافية ابن احلاجب ١/١٠٩أشار إىل ذلك سيبويه يف الكتاب ) ١(
 .١/٣٠٠ِّاملسائل الشريازيات : ينظر) ٢(
 .٣/٣٧١ الريض يف رشح كافية ابن احلاجب أشار إىل ذلك) ٣(
 .١/٢٠٩الكتاب ) ٤(



 
 

 
٣٠٨ 

 كالم من يف ذلك عىل ما سمع االعتامد بذلك عن مجع متييزه، وستغني فاللجمع،
 حدث ذلك يف بيت ام الواحد يف الداللة عىل اجلمع كلفظ استعامل الَّأما العرب،

 فليس بالغريب عندهم ،َّليدل عىل اجلمع) جلدها(علقمة عندما استعمل لفظ 
 ذلك من ويظهر ،ِّ نحى املربد هذا املنحىقدِّ جييء يف الشعر ال يف الكالم، ولكنهو

ٍمائة درهم": َّفأما قولك": قوله ٍألف غالم"، و"ٍ جاريةُمائة"، و"ُ  ألف، و"ُ
 "عرشة" وما بعدها إىل "ثالثة"َّ ألنه ليس بمنزلة ذا؛َّ فال يكون فيه إال ه"جارية
 وقع، أو عىل " مئنيعىل "الثالثة" و"الثالث"َّ؛ ألن "عرش" إىل "ثالث" الو
َّففيهن أقل العدد مما وقعن عليه.  ذلكغري، و"ألوف" َّ َّ"، فيتضح من خالل 

) ةالثالث( يف حالة إضافة باألخص سبب إفراد متييز املائة، وظهارهإالنص 
َّ أقل العدد مما أضفن إليه، معنى إليه، ففي ذلك داللة عىل نحوهو) الثالث(و
وهذا خطأ يف الكالم غري ": إىل اجلمع يقول) ثالثامئة (إضافة ة خيص قراءفيامو

َّ يف الشعر أنا نحمله عىل ُزهجوا للرضورة، وعرِّ جيوز مثله يف الشَّإنامجائز، و ِّ
ِّ بذلك يؤكد عىل موقف سيبويه السابق، هو و،"َّاملعنى؛ ألنه يف املعنى مجاعة

ِّ الشعر دون الكالم، حتى إن املربد جيعل املعنى رة يف رضوذلكفكالمها جييزان  َّ ِّ
ُّز يف الشعر، مما يدل عىل اِّهو مسوغ اجلو َّ  يف مللحوظواِّ يف الشعر كذلك، صعوبتهِّ

ً لرأي سابقية معتمدا يف ذلك عىل موافقته) ِّلشريازيات ااملسائل(ِّكالم الفاريس يف 
                                                        

 .٢/٤٥٧املقتضب ) ١(
 .٢/٤٥٨املصدر السابق ) ٢(



 
 

 
٣٠٩ 

ِائةِامل(الذي جاء به االستعامل، فإضافة  َّ القليل إنام هو إىل العدد ا إليهاملضاف) َ
َّالواحد دون اجلميع، أما عن إضافتها إىل الواحد يف الشعر فإنام ذلك ألنه خيتص  َّ ِّ َّ

 هذا املوضع برز تأثره بمذهبه ويف ،واز أشياء فيه ال تستجاز يف غريهبج
 املقابل نجد ذلك يف الذي يبني قواعده عىل القياس وكثرة االستعامل، ويالبرص

ً حينام احتج لقراءة اإلضافة إىل اجلمع مستدال عىل ذلك )َّاحلجة(التأثر يتالشى يف 
لتي تضاف يف اللغة املشهورة إىل اآلحاد قد ِّبام جاء يف الشعر من إضافة األعداد ا

ِّزردُ يف قول مضيفتُجاءت مضافة إىل اجلمع، كام أ  : بن رضارَ
ــا ِ زودوين َم ُ َّ ــريَ َغ ْ ــةَ ــحق عامم ٍ س َِ َِ ْ  

 
ٌّومخس مئ منْها قـيس و  ِ ِ َِ َ ٍ ُزائـفِ ِ  

 َّلعل و، يضاف إىل املفردْ أناحلقإىل اجلمع و) مخسامئة( العدد ضيفُ أَّملا 
 طريقة َّ ألنوذلك لقراءة من أضاف؛ نتصاره يف ذلك مبني عىل حماولته االموقف

 يبدي رأيه يف املسألة دون احلاجة إىل هَّتشري إىل أن) ِّ الشريازياتاملسائل(عرضه يف 
 فطريقته يف عرض مسائله فيه قائمة عىل معينة،التوسع أو االنتصار لقراءة 

 دون عريةِّد بالشواهد القرآنية أو الش مع االستشها، مسألةِّتوضيح رأيه يف كل
 كام حدث ذلك حني اختلف رأيه عام جاء ، قد خيالف مذهبهالذي الرأي إىلامليل 
 جني سابقيه يف رضورة لزوم ابن تبع قدعند ختريج القراءة، و) َّاحلجة( به يف

                                                        
 .٣٠١-١/٣٠٠ِّاملسائل الشريازيات : ينظر) ١(
َّ، واحلجـة للقـراء الـسبعة ٣٠٠إصـالح املنطـق :  الطويل، ينظـرالبيت من بحر) ٢( َّ ، واملـسائل ٣/٨١َّ

 ).زيف (٤/٤٤٩، ولسان العرب ١/٣٠٠الشريازيات 



 
 

 
٣١٠ 

  حتىاألخرىَّ أن شهرة تلك اللغة قد طغت عىل يبدو و،اإلفراد يف متييز املائة
َّإن النحويني يتتابعون عىل تأصيل تلك القاعدة، فيعتربوهنا األصل يف الكالم فال 

ِّ عنه إال يف رضورة الشدجيوز احليا ِّ إىل رأي العكربي يف ذلك بااللتفات وعر،َّ
 يف ذلك حني أشار إىل ضعف اإلضافة عىل ،نجده يسري عىل خطى سابقيه

َائةِامل(َّاالستعامل؛ ألن  ِّ ذلك أخذ يبني سبب جميء القراءة معفرد، و إىل املتضاف )َ
َّ ألن مائة تضاف ؛ ضعيف يف االستعاملهوويقرأ باإلضافة، و": فيقولعىل ذلك، 
 ِّيقوي محله عىل األصل؛ إذ األصل إضافة العدد إىل اجلمع، ولكنهإىل املفرد، و

َّذلك أن عالقة اجلمع هنا جرب ملا دخل السنة من احلذف؛ فكأهنام تتمة ٌ َّ 
َّ من خالل النص أن العكربي عىل الرغم من تضعيفه لوجه الحظ فن،"الواحد َّ

ًاإلضافة إال أنه قد وجد له خمرجا، وإذا قارنا بني َّ  خترجيه خترجيه للقراءة، وَّ
َّ حيث إن العكربي أشا،ألدركنا الفرق بينهام) َّاحلجة(الفاريس هلا يف   إىل رَّ

َّ وجهها يف حني أن الفاريس مل يرش يف َّ ثممنالضعف الناتج عن اإلضافة و َّ
ِّ مما يؤكد عىل أ،عىل ذلك الضعف بل أخذ يدلل عىل صحة اجلواز) َّاحلجة(  َّنَّ

ً ليس مبنيا عىل حماولته االنتصار للقراءة فقط بل فيه نوع التخريج لذلك يف جتويزه
، ) الشريازياتاملسائل(من املوافقة له يف ذلك املوضع بخالف ما حدث يف 

َّ ثبت أن األصل يف األعداد أن إذا عىل وقوع املخالفة يف رأيه، ودِّ يؤكوذلك

                                                        
 .٢٢٩ُّاللمع يف العربية : ينظر) ١(
 . ٢/٨٤٤التبيان يف إعراب القرآن ) ٢(



 
 

 
٣١١ 

ِائةِامل( إضافة أمكنتضاف إىل اجلمع  َّ قل استعامل العرب لذلك، ْإنإىل اجلمع و) َ
 رأي ابن احلاجب نجده يعتمد أسلوب السابقني نفسه يف طرحه إىل وبااللتفات

 َّوأما": ً الذي وضح السبب يف ذلك قائالُّ الريضتبعه و،حلالة متييز املائة
 من ُّ أخفهَّ عليه إفراد املميز املنصوب الذي قبله، مع أنأهمَّ جرَّإفراده، فلام

 حكم ومرتبة اآلحاد مجع قلة، واجلمع؛اجلمع، ولفظ العدد كاف يف الداللة عىل 
تبة فمشهور  هذه املرأماو...  يف كثري من األشياء،إلفرادمجع القلة عندهم حكم ا

 من إفراد املقصودَّ أن وبام ،"كثرهتا ال كمرتبة اآلحاد، فأغنت عن مجع متييزها
 يتبادر إىل  وتسعنيعةاملنصوب الذي قبله هو متييز األعداد من أحد عرش إىل تس

 داللة هل هل إفراد  متييز تلك األعداد كاف إلفراد متييز املائة؟ و،الذهن تساؤل
َّيزه؟ يظهر أن داللة العدد عىل اجلمع كافية يفية ليلزم إفراد متالعدد عىل اجلمع كا

 لغرض كًجلعل متييزه مفردا، فام احلاجة إىل إضافة اليشء إىل مثله إذا مل يكن ذل
َّ إذا عدت الشهرة التي حظي هبا إفراد متييز املائة عن مجعه اَّمعني كالتأكيد؟ أم ُ

ُني ذلك أن الوجه اآلخر غريالسبب يف التمسك هبذا األصل وحدها فال يع  جائز َّ
 مجعَّ أنه ذكر يف موضع آخر احتامل الدليل إذا ثبت ذلك من جهة القياس، وَّإال

ُّ كام وضح اخلرضي أحد األسباب ،متييز املائة رغم إقراره بوجه اإلفراد فيه

                                                        
 .٢/١٥٣الكافية يف النحو : ينظر) ١(
 .٣/٣٧٦رشح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 .٣٧٧-٣/٣٧٦املرجع السابق : ينظر) ٣(



 
 

 
٣١٢ 

َاملائة( الواقع بني بهَّالداعية إىل إفراده حني اعترب الش  إىل ًياِّمؤد) العرشة( و) ِ
َّاكتساهبا شيئا مم  عرشةَّ كام أن تلك ، عرشاتعرش اإلفراد، فاملائة هو شاهبته واً

ً الواقع بني املائة والعرشة يكفي الكتساهبا شيئا من بهَّ الشَّ أنالظاهر و،آحاد
 بعض األسامء لشبهها باحلروف، ء عىل بناًاسا قيذلك و،األحكام املتعلقة بالعرشة

ِّ يؤكد عىل متسك هُّ كلذلك و،ُّي مجع متييز املائة عىل الرضورة قرص السيوطقدو
 من األصل فيه، فلم تعمل قراءة من أضاف عىل تغيري ذلك صلالنحويني باأل

 للقياس كافيةًقبلهم، كام مل تكن األبيات الشعرية التي ورد فيها التمييز مجعا 
 .عليها

 جييزون مجع متييز همعهم، ف تبمن يتمثل يف رأي الكوفيني و:الثاين الفريق
 اعتمدوا يف قد يف القراءة؛ وع جيدون ما يمنع إضافته إىل اجلمال، و)َائةِامل(

 لكوهنام حيمالن ةجوازهم عىل ما عرف عن العرب من وضع السنني موضع السن
 : احتجوا به عىل ذلك قول عنرتةَّممااملعنى نفسه، و

ــا َفيه ْ ِنَتــانْ اثِ َأربعــون وَ ْ ُ َ ْ َلوبــَ حَ ْ   ًةُ
 

ًوداُس  ِخافيةَ كْ َِ َ األسحِرابُ الغَ ْ   ِمَ
                                                         

 .٢/٢٠٩حاشية اخلرضي : ينظر) ١(
 .١/٢٥٣مهع اهلوامع : ينظر) ٢(
هـي ريـش الطـائر عنـدما يـضم : هي الناقـة املحلوبـة، واخلافيـة: البيت من بحر الكامل، وحلوبة) ٣(

لفـراء معـاين القـرآن ل:  ينظـر،٨٠األسـود، والبيـت يف ديـوان عنـرت : جناحيه فتختفي، واألسحم
َّ، واحلجــة للقــراء الــسبعة ٢/٤٥٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس ٢/١٣٨ َّ ،وخزانــة األدب ٣/٨٢َّ
٧/٣٩٠. 



 
 

 
٣١٣ 

ًوداُس( جعل حيث ٍلوبةَح (للمفرد مجع مفرسة هي، و)ْ َ ْ َّ؛ ألهنا يف معنى )ُ
 قراءته  عىل جتويزهالدليل و،ّ من ذهب إىل ذلك الكسائيقدمة مويفاجلمع، 
ة فهي  العرب من يضع السنني موضع السنمنو":  فقد قالَّالفراء، و،باإلضافة

َّ نون عىل هذا املعنى يريد اإلضافة منو. ٍحينئذ يف موضع خفض ملن أضاف
 :نصب السنني بالتفسري للعدد كقول عنرتة

ــا َفيه ْ ِ اثنَتــان وِ َ َأربعــونْ ْ ُ َ ْ ً حلوبــةَ َ ْ ِسودا كخافيـة الغـراب األسـحم    َُ َ َ ً ْْ َُ ِ ُ ِ ِ َ َ  
ًوداُس (فجعل َّ من النص أن رفيظه ،"ِّ مجع مفرسة كام يفرس الواحدهيو) ْ

ِائةِامل(جتويزه مجع متييز   يضعون اجلمع ينٌّمبني عىل ما سمع من العرب الذ) َ
َّ يتضح أن ذلك االستعامل يقترص عىل " العربومن":  قولهيفموضع املفرد، و

 حتى جعل قراءة جييزه ذلك معفئة من العرب، وليس ذلك يف كالم أكثرهم، و
َننيِس( بنصب ةضافالتنوين عىل املعنى نفسه كاإل ْ  عىلِّ يؤكد الذيعىل التمييز، و) ِ

 حديث السنني يف اجلواز هو املعنى الذي جيمع بني السنة وعليه املعتمد َّأن
َ رد عىل مئة ألهنا بمعنى مئني، كام أنشد اخلفضو":  عن ذلك، ففيه يقولَّلنَّحاسا َّ ٌّ

 :النحويون
ــا َفيه ْ ِ اثنَتــان وِ َ َأربعــونْ ْ ُ َ ْ ً حلوبــةَ َ ْ َُ  

 
ِسودا كخافيـة الغـراب األسـحم  َ َ ً ْْ َُ ِ ُ ِ ِ َ َ  

                                                         
َّ، واحلجة للقـراء الـسبعة ٣٩٠-٣٨٩َّالسبعة يف القراءات : ينظر) ١( َّ ، ومـشكل إعـراب القـرآن ٣/٨١َّ

 .٣/٥١٠، واملحرر الوجيز ٢/٤٤٠
 .٢/١٣٨معاين القرآن ) ٢(



 
 

 
٣١٤ 

َّ بسود ألهنا بمعنى اجلمعً حلوبةفنعت ٍ"، جواز حلول ٌّ يوجد شك يفوال 
َ يبقى األهم أن يكون ذلك عىل أكثر كالم لكناجلمع حمل املفرد، و  حتى العربْ

 داللة عىل سريه عىل خطى ّ القييسي جاء به مكفياميمكن القياس عليه، و
 لك وباإلضافة إىل ذالسنني، ذلك املعنى اجلامع بني السنة وًني معتمدا يفالسابق

َّ إال أن قلة االستعامل رجحت كفة ،َّأن األصل يف التمييز اجلمع ال اإلفراد َّ
 عىل جواز ُّ استدل الزخمرشيقد و،اإلفراد؛ ملا فيه من اخلفة التي ينافيها اجلمع

 وضع اجلمع موضع الواحد عىل اإلضافةبثالثامئة سنني ": قرئو": بقولهذلك 
ِثالثامئة ": ّ قراءة أيبيف و،]١٠٣: الكهف[﴾g   f   ﴿: يف التمييز؛ كقوله َ َ

ٍعاملَأ(َّ فريى أن املقصود بـ،"سنة َ َّ إال أنه ق،)ًعمال) (ْ َ وضع اجلمع موضع دَّ ُ َ ُِ
 نفسه األسلوب اتبع طيةَّ باإلضافة إىل املفرد، كام أن ابن عَّيبُ قراءة أِّيؤيدهاملفرد، و
 توجيه أيب حيان لتلك ن ميظهر و،سنني باملعنى املشرتك بني سنة ويةيف العنا

ًالقراءة أنه يتخذ من وقوع اجلمع موقع املفرد دليال عىل صحة القراءة عىل الرغم  ِّ َّ
ِائةِامل(َّ بأن املشهور عن العرب تفسري إقراره من َّ أنه حباملفرد املجرور، فاتض) َ

ِّ مما يؤكد عىل ،" جيوز له ذلكال أبو حاتم هذه القراءة وأنحىو": ِّيؤيدها بدليل قوله َّ
                                                        

 .٢/٤٥٣إعراب القرآن ) ١(
 .٢/٤٤٠مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٣/٥٧٩َّالكشاف ) ٣(
 .٣/٥١٠املحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٦/١١٢تفسري البحر املحيط ) ٥(



 
 

 
٣١٥ 

 . أو تضعيفهاهاَّصحة اللغة التي جاءت هبا القراءة فال جيوز رد
 :الرتجيح

، فال )َائةِامل( وافقهم يف التمسك بإفراد متييز منالراجح رأي البرصيني و
ِّع إال يف رضورة الشعرإىل اجلم) الثامئةث(جيوز إضافة  ً نظرا ملا اختص به عن ؛َّ

 : لألسباب اآلتيةذلكالنثر، و
 . عليه كثرة االستعاملالذي ذلك هو القياس وَّأن -

 لفظ العدد نفسه دال عىل اجلمع، فـال يـضاف الـيشء إىل نفـسه دون َّأن -
 .غرض معني

رة  ذلـك قليلـة باملقارنـة مـع كثـز الشواهد التي استشهد هبا من أجـاَّأن -
 ).َائةِامل (متييزاستعامل 

َّ القراءة أو تضعيفها؛ لثبوهتا عمن قرأ هبا إال أنه ال ُّ ذلك ال يمكن ردومع َّ
 . شهرة تلك اللغةميمكن القياس عليها لعد

 



 
 

 
٣١٦ 

 

 : املسألةعرض
 وجود بعض  حالة خترجيه لبعض القراءاتِّامللحوظ يف حديث الفاريس

 ال هَّ األوجه بطريقة تشري إىل أنحدأً فتارة نجده يتحدث عن ،الفروق يف آرائه
 ثم يتضح يف حديثه عدم رفضه لذلك الوجه بل حياول من و، ذلك الوجهذِّحيب

 لقراءة ه خترجيفيً موقفه عكس السابق متاما، فالحظ أخرى نًتارة و،إثبات صحته
¥   ﴿ : اىل قوله تعيف )مثل( بنصبراجلمهو   ¤   £   ¢  ¡  �  ~

وجهة نظر تتعلق بالرضب الثاين من األرضب ] ٢٣: الذاريات[ ﴾¦   §  
) اَم(  جتعل فيهْ أنوهوَّ التي ذهب يف بداية حديثه إىل أن القراءة حتتملها، الثالثة
َثلِم( مع  ْ الثاين أنالقولو":  وقد نسبه إىل أيب عثامن فقال،بمنزلة يشء واحد) ْ
زائدة ) ام( كانتإن وتبنيه عىل الفتح و،ٍ واحدٍمع مثل بمنزلة يشء) ما (جتعل

 :     عثامن يف ذلك قول الشاعربو أأنشد وعثامن،وهذا قول أيب 
ـــــداعى َوت ـــــدمَ ـــــراه ب َ منْخ ِ ُ َ َمثل   َِ ْ ْ مـا أثمـر محـاض اجلبـلِ َ َ َ َ َُ َّ ُ ْ"  
ة إجياد وجه  يف حماولهُ وجود بعض الفروق يف حديثه طريقتعىلُّ يدل والذي

ْ فال جت،آخر غري الذي ذهب إليه أبو عثامن َثلِم(مع ) اَم(  فيهَعلُ كاليشء الواحد ) ْ
                                                        

التيسري يف :  ينظر،)مثل(برفع  ّما عدا أبو بكر ومحزة والكسائي، فقد قرءوا) مثل(قرأ اجلميع بنصب ) ١(
 .٢٠٣القراءات السبع 

َّاحلجة للقر) ٢(  .٣/٤١٩َّاء السبعة َّ



 
 

 
٣١٧ 

َثلِم( َضافُبل ت َأثمر(مع ) اَم( إىل) ْ َّمثل يشء أثمره مح: التقدير و،)ْ  َبل،َّ اجلاضُ
 ذلك و، عىل نفي حجة أيب عثامنِّ بالذكر يف هذا املوضع حرص الفاريساجلديرو

َثلِم(  عىل كونٌةَّ يف البيت حجٍ يكون أليب عثامن حينئذالو" :يف قوله ) اَم(مع ) ْ
  جيعلْ أنهو آخر، وٍ من وجهٌةَّ أن ال تكون له فيه حججيوز و،ٍ واحدٍبمنزلة يشء

:  فيكون يف ذلك كقولهَّامض،ُ احلِمثل إثامر:  بمنزلة املصدر، فيكونالفعلو) اَم(
﴿   Ü  Û  Ú  Ù﴾]٥١: األعراف["، من خالل فنالحظ 

َثلِم( إلغاء فكرة بناء ِّ حماولة الفاريسثبوتالنص السابق  بمنزلة يشء ) اَم(مع ) ْ
 حيمل عليهام ْواحد التي ذهب إليها أبو عثامن بذكره للوجهني اللذين يمكن أن

ً الذي اختذه أبو عثامن دليال عىل قوله دون أن يذكر السبب يف عدم عريِّالبيت الش
 ألكثر ذكره التحول يف استدراكه بعد ذلك وطة نقتكمنول أيب عثامن، وامليل إىل ق

َثلِم( من دليل عىل جواز بناء :  ومن ذلك قوله،بمنزلة يشء واحد) اَم(مع ) ْ
َمثل( يدل عىل بناء لكنو" ْ بمنزلة يشء واحد قول محيد ) اَم(  معكونهو) اَم( مع) ِ
 :ثور
َأال َيامَ هـــَ َّ ممـــِّ ُقيـــتَ لاِ َهـــيامَ وِ ِّ ًوحيــاَو   َ ْ ْ ملْنَِ ملــَ ِدرَ يــَ َحيــامَ وَّنُ هــاَ مــْ َ ْ  

ــُوأســامء ُامءْ أســاَ م ــةَ لَ َيل ْدجلــت أْ َ َ ــــحايب وَّإيل   ْ ِأص َ ــــأيْ ــــنَام وَّ ب َأي ْ  
َحيامَو: (وقوله َ َنيُ بهَّ مصدر، فلوال أنهَّيف موضع نصب بأن) ْ مل يكن ) اَم( مع ِ

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٤٢٠-٣/٤١٩. 
 



 
 

 
٣١٨ 

 َ علمتنْصبُ مل يَّوين فلامًيمتنع النصب الذي جيب بكونه مصدرا، ويلحقه التن
  فزوال وجوب نصب املصدر،")َما( َّ إنام حصل فيه للبناء معفع الرَّفيه أن

َحيامَو( َ َيحَو (ُسببه كون) ْ َجعال) اَم( و) ْ ِ  ِّ الفاريساستشهاد بمنزلة يشء واحد، وُ
ة  بمنزلة اليشء الواحد فيه داللهام يستدل به عىل جواز بنائّبأكثر من بيت شعري

 أخرى يف البيت ٍ حاول يف السابق إجياد أوجهْإن بصحة ثبوت البناء وُّ يقرهَّعىل أن
 يف هَّ يف األمر أنالغريب عثامن عىل جواز البناء، وبوالشعري الذي استشهد به أ

ِعدُ بعىل َّأكد) سيبويه  عىل كتابَّالتعليقة( َثلِم(  بناءْ  كاليشء جعلهام و،)اَم( مع) ْ
ًسببا رئيسا للمنع) اَم(ن زيادة ًالواحد متخذا م َثلِم( بناءَّفأما":  ففي ذلك يقول،ً ْ (

 تصيريها مع ما قبلها وبناؤهاًزائدة مل يسغ ) اَم(  إذا كانتهَّألن.  بعيدهَّفإن) اَم( مع
ًاسام واحدا، أال ترى يف الشيئني اللذين جعال اسام واحد ًً  ما أحد الشيئني فيه اً

 فبعد ذكره يف السابق ،املفارقة الواضحة يف رأيه تكمن وهنا ،"حرف زائد
َبعد  يذكر يف هذا املوضع صعوبة أوءللشواهد الشعرية التي تثبت جواز البنا ْ ُ 

 قام بتخريج البيت هَّ بدليل أندهِّ ال يؤيهَّ يف املناقشة تدل عىل أنطريقته و،البناء
 اآلخرينهني  الوجعىل) َّاحلجة( يفالذي استشهد به أبو عثامن كام خرجه 

 تأكيد عدم ًاوالحم) َّالتعليقة( استدل به أبو عثامن، فبدا يف َّ البعد عامّالبعيدين كل
 .جواز البناء

                                                        
َّاحلجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٤٢٠. 
 .٢٥٦-٢/٢٥٥التعليقة عىل كتاب سيبويه ) ٢(
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 : املسألةمناقشة
َثلِم(  األوجه التي يمكن محل قراءة النصب يفتعددت  يف ُّاملعنيعليها، و) ْ

 آراء  خالل النظر يفمن و،بمنزلة يشء واحد) اَم( هذا املوضع بناؤها مع
ُكثر و،ّ هذا الرأي يقترص عىل ما جاء به أبو عثامن املازينَّالنحويني بشأهنا يبدو أن َ 

 بنائهام مسألة َّ دققنا النظر فيام ذهب إليه ألدركنا أنإذا و،نقل النحويني له
َثلِم (ُّ فتعد،بمنزلة يشء واحد فيها يشء من االختصار  قد و،مبنية عىل الفتح) ْ

ْربتُاعت  ليس له حمل من اً زائداً حرفُّالتي عدها املازين )اَم( مع ٍ واحدٍزلة يشء بمنِ
َثلِم(  عن صحة بناءاَّاإلعراب، أم  عىل اعتبار ٍ واحدٍبمنزلة يشء) اَم(مع ) ْ
 حتقق ذلك يف مدى و، فذلك موقوف عىل آراء أعالم النحواً زائداًاألخرية حرف
 ىل من يذهب إجد نامَّالنحويني قل من خالل النظر يف آراء ويبدو كالم العرب،

َّ حيث إن أكثر اآلراء متيل إىل أن،جعلهام بمنزلة يشء واحد َثلِم (َّ أضيفت ) ْ
 بمنزلة يشء هام عىل صحة بنائُّ إىل ما استشهد به املازينبااللتفات و،)اَم(إىل

 سوى عليه من التأكد من عدم وجود وجه آخر يمكن محل الشاهد َّواحد ال بد
) ما(إىل ) مثل(  إلمكانية إضافةِّ ذكر الفاريسمع و، واحديشء بمنزلةهام بنائ

                                                        
ــسبعة : ينظــر) ١( َّاحلجــة للقــراء ال َّ ، وتفــسري البحــر املحــيط ١٨١-٢/١٨٠، واخلــصائص ٣/٤١٩َّ

٨/١٣٦. 
 .٤٤٣-٤٤٢، وتذكرة النحاة ٢/٦٨٧ مشكل إعراب القرآن: ينظر) ٢(
ْوتداعى منخراه بدم      مثل ما أثمر محاض اجلبل، والبيت من بحر الرمـل، وقـد : وهو قول الشاعر) ٣( ْ َ َْ َُ َ َ َ َ َُ َّ ُ ِ َِ َ َِ ْ

= 
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ُمرهْ أثٍ يشءَمثل: عىل تقدير َ َّ محَ ً ال يمكن اعتبار البيت وحده كافيا َبلَ اجلُاضُ
بمنزلة املصدر ) اَم(  الحتامل جعلِّ باإلضافة إىل ذكر الفاريس،لصحة ورود ذلك

َثلِم :عىل تقدير ِامرْ إثْ  بناء صحة يف نحاول تضعنَاَّ ال يعني أنذلك وَّامض،ُ احلَ
َّ يعد ْأنَّ بل املقصود أنه ال يمكن البيت َ  الرئييس جلعلهام بمنزلة يشء السببُ
 من ِّ ذلك هو مقصود الفاريسَّ أنيبدو الحتامله أكثر من وجه آخر، و؛واحد

 عىل ٍ دليلخري و،حماولة ذكره للوجهني اآلخرين اللذين يمكن محل البيت عليهام
ًذلك استدراكه بعد ذكر االحتاملني السابقني مستشهدا بأبيات أخرى يراها 

َثلِم( ًجديرة الستحقاق جواز بناء  فبالنظر يف ،ٍ واحدٍبمنزلة يشء) اَم(مع ) ْ
 يتضح الفرق بينها ٍ واحدٍ بمنزلة يشءبنائهاماألبيات التي استشهد هبا عىل جواز 

ًم احتامهلا أكثر من وجه خاصة فيام يتعلق بالتنوين الذي  لعد؛وبني البيت السابق
 : ذلك قول محيد بن ثورمن و،يلزم بعض األسامء

َأال َ هـــيام ممـــا لقيـــت وهـــيامَ َِّ َ َِّ َّ َُ ِ ًوحياَو   َِ ْ َ ملن مل يدر مـا هـن وحيـامَ َ َْ َ َّ َ ُْ ِ ْ ْ َ َِ  
 

                                                        = 
َّنسب البن بري، واحلامض ُ ِّ ِ ، ١/٢٧٥األصول يف النحـو : َّنبت جبيل، وهو من عشب الربيع، ينظر: ُ

 ).فتداعى(، وقد روي فيه )محض (٢/٥٩٦لسان العرب ، و٨/١٣٥ورشح املفصل 
َّاحلجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٣/٤١٩. 
، واخلصائص ٣/٤٢٠احلجة للقراء السبعة : ينظر ،٧البيت من بحرالطويل، وهو يف ديوان الشاعر ) ٢(

ًووحي( وقد روي فيه ٨/١٣٦، وتفسري البحر املحيط )ويح (٩/٤٢٦، ولسان العرب ٢/١٨١ ْ َ ْا ملن َ ِِ
َمل يلق منهن وحيام َ ْ َ َّ ُ َْ َِ ْ َْ.( 
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َيحَو( بناء التنوين الذي يلزم املصادر وفزوال  َّ عىل أندِّعىل الفتح يؤك) ْ
ِّيعضد واحدة قد درجت يف كالمهم، وكلمةمسألة بناء االسم واحلرف بمنزلة  َ 

) اَم (َّ املعلوم أنمن و،)َّاحلجة(  يفُّذلك بقية الشواهد التي استشهد هبا الفاريس
َبئسام(ـ كالفعل و،)َّكلام(ـ كاالسم و،)َّإنام(ـكثر اتصاهلا باحلرف ك َ ْ َّنعام( و) ِ ْ ِ(، 

 ذلك لعل ، مع ما قبلها  كالكلمة الواحدةها نجد من يركز عىل بنائامَّ قلْلكنو
 اً كاعتبارها حرف،عائد إىل وجود أوجه أخرى أقرب يمكن محل احلرف عليها

 عىل و،ً ينوب مع ما بعده عن املصدر أو تكون اسام نكرة بمعنى يشءاًمصدري
 قبلها كاليشء الواحد  مع ماها مسألة بنائَّ نجد ما يوحي إىل أنلكالرغم من ذ

 ال و، مل تشكل ذلك االختالف الواضح بني النحويني قد ترد يف كالمهمْإنو
حالة اتصاهلا ) اَم(  عناءَّ ذلك من خالل حديث الفرويتضحً شاذا، ذلكيعترب 
َبئس(ـب ْ  ٌ قليلَّعام:  عىل جهة احلشو كام تقول"ما"  جعلتلوو":  حيث يقول،)ِ

َئسامِب:  فقلتاجلمع، التأنيث ويهآتيك، جاز ف َ َجلنيَ رْ َتام،ْ أنُ ْبئست وُ َْ ِ ما جارية ِ َ
ُجاريتك َ َِ..."، ْعلتُ جفإذا َ ً سواء كان اسام أو ها اتصاهلا بام قبلَ حالةًزائدة) اَم( ِ ً

ُفعال أو حرفا ال ي ً َستبعدً ْ َ :  كام يف قولهها جميئها بمنزلة الكلمة الواحدة مع ما قبلْ
 إذا أخذنا َّ إالالواحدة كالكلمة) اَم(مع ) ْنَع( َّ تعدْ أنيمكنف آتيك، ٌ قليلَّامَع

                                                        
َمثـل(ِّيتضح ذلك من خالل ختريج الفاريس للبيت الذي استشهد به أبو عثامن املازين عىل بناء ) ١( ْ مـع ) ِ

َّاحلجة للقراء السبعة :  ينظر،بمنزلة اليشء الواحد) َذا( َّ َّ٣/٤١٩. 
 .١/٥٨معاين القرآن ) ٢(
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  يفُّ ما جعل الفاريسهذا و،)اَم( هو مع حرف زائد وَّ البناء تمَّباالعتبار أن
َثلِم( مع ها بناءيستبعد) َّالتعليقة(  بذهابه إىل ذلك هَّ أنيبدوكالكلمة الواحدة، و) ْ

َّاحلجة( شهاده يف من املقارنة بني استٍيضعنا يف دائرة  مع ما قبلها هاعىل جواز بنائ) ُ
إىل   إشارتهبنيً أيضا زائدة واضع يف تلك املواَّكالكلمة الواحدة عىل الرغم من أهن

ِبعد ْ  نحاول إثبات املخالفة يف نَاَّ يعني ذلك أنال، و)اَم(  ذلك البناء بسبب زيادةُ
َّ نعي متاما أننَاَّكالمه ألن  ، عىل وجهة نظر أيب عثامن يف البناءقِّيعل) َّاحلجة(  يفهً

 الذي التزم به يف معظم خترجيه للقراءات املختلفة جعلنا ِّ أسلوب الفاريسَّلكنو
 يتعلق ما و،نعتاد عىل أمر معني فيام يتعلق باالنتصار لألوجه التي توافق مذهبه

ذكر ال يكتفي ب) َّاحلجة( حيث نجده يف ، أو تضعيف األوجه التي ختالفهِّردب
 عىل جوازه بأبيات شعرية واردة عن دَّالوجه الذي ذهب إليه أبو عثامن بل أك

 مل هَّ كام أن،ًوزيادهتا التي قد تكون عائقا أمام البناء) اَم(  يتعرض ملسألةمل و،العرب
ِّضعفُيستبعد أو ي  هام اعتبار مسألة بنائ ما يستحقدَّ يدل عىل أنه ال جياَّ ذلك ممَ

 إذا دققنا النظر فيام جاء به يف اَّورودها يف كالم العرب، أمبعيدة أو نادرة ل
 َّ حاولنا إجياد خمرج له ألنَّإن و، وجود بعض املفارقة يف رأيهركناألد) َّالتعليقة(

 جوازه ال يأيت يف موضع آخر عىل ُّيستدلالذي يوافق عىل وجه يف موضع و
 ما نحاول هذا و،ستبعاد إذا كان هناك مغزى وراء االَّ ذلك الوجه إاليستبعدو

 ِّ كلطبيعة إليه هو اختالف زمن التأليف وول الوصَّ ما تمأقرب و،تفسريه
يعتمد عىل رشح نصوص ) َّالتعليقة(  يفِّ الفاريسأسلوبً فمثال نالحظ ف،َّمؤل

ً ما يميل فيها إىل رأي سيبويه، وربام كان متأثرا ًغالبا و، عليهاالتعليقسيبويه و ِّ َّ
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 انتصارهمن  عىل الرغم) َّاحلجة(  ومن ثم نجده يف،السابق بذلك يف نصه
 رسعان ذهِّ عندما يصطدم بوجه ال حيبهَّ أنَّلبعض األوجه يف القراءات املختلفة إال

 .  أعلماهللا أو ينعته بالقبيح وِّعفهَما يض
 :الرتجيح
َثلِم(  جواز وجه أيب عثامن الذي جييز بناءالراجح  بمنزلة يشء) اَم( مع )ْ

 :لسببني) َّاحلجة(  يفُّ عىل جوازه الفاريسدَّ أكالذي و،واحد
 . عن العربُّ الشعرية التي أنشدها الفاريسالشواهد -

 . الواحدةمة اعتبارمها بمنزلة الكلعىل يتغري مل معنى اآلية َّأن -

  

  

                                                        
 .٢٥٦-٢/٢٥٥ب سيبويه التعليقة عىل كتا: ينظر) ١(
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 : املسألةعرض
َكونَأ"لفعل ُّ الفاريس محل اَّأيد ْ  وذلك يف توجيهه لقراءة أيب ، عىل اللفظ"َ
 ﴾ ¬  ®  ¯     °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ﴿:  قوله تعاىلعمرو

ْأكن(بنصب الفعل ] ١٠: املنافقون[ َأكونَو":  قول أيب عمروَّأماو":  قالفقد ،)ُ ْ ُ َ" 
 لفظَّهوره يف الً دون املوضع، وكان احلمل عىل اللفظ أوال لظلفظَّ محله عىل الهَّفإن

 النتفاء ظهوره قد يكون يف بعض املواضع لفظَّ ما ال يظهر إىل الَّوقربه وألن
 النصب عىل قراءة قراءةَّ ذلك يظهر أنه يفضل ومن ،"ال حكم له بمنزلة ما

َّاجلزم بحجة أن احلمل عىل اللفظ أوىل لظهوره،   ذلك يف عن يف حديثه وبالنظرَّ
ْأكن( مالمح تفضيله قراءة جزم الفعل رتظه)  العضدياتاملسائل(  ،عىل نصبه) ُ

ْكنَأ( يفالقراءة": حيث يقول محله عىل   فمن جزمالنصباجلزم و: عىل رضبني) ُ
َأصدقَف(موضع  َّ َّ َأصدقَف( موضع َّوذلك أن) َ َّ َّ كذلك ... جواب األمر،هَّجزم بأن) َ

َأكونَو( فالنصب يف ْ ُ ٌحسن، يف اإلعراب واجلزم ٌظاهر) َ ِ قراءة األكثر، عليهو ََ ُ
َّواجلمهور ألهنم زعموا أهنا يف املصحف مكتوبة بغري الواو، فلذلك آثر من آثر  َّ

 الفعل عىل املوضع جزم فمن خالل النص يظهر استحسانه ،"القراءة باجلزم
                                                        

ْأكن(قرأ اجلمهور ) ١( ُ  .٢١١التيسري يف القراءات :  ينظر،ًجزما) َ
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٤/٤٤. 
 .١٢٠-١١٩املسائل العضديات ) ٣(
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 النتفاء ظهوره أوىلَّيفيد بأن ما ال يظهر إىل اللفظ ) َّاحلجة(َّعىل الرغم من أنه يف 
َّ بعض املواضع بمنزلة ما ال حكم له، وبذلك تتضح املفارقة يف رأيه، أما يكون يف

ِّعن أي الوجهني أقرب فسيتضح ذلك من خالل النظر يف آراء النحويني 
 .ومناقشتها

 : املسألةمناقشة
 يف جواب الطلب ثالثة مواضع الواقع) َّفأصدق( املعطوف عىل الفعل لفعل ااحتمل

 : القراءات التي وردت فيه عىل النحو اآليتًإعرابية، وذلك بناء عىل 
 ،ً مرفوعا عىل االستئناف)ُأكون( يكون الفعل أن:  األولاملوضع
ُّ وذلك فيام روي عن قراءة عبيد بن عمري، ويعد أبعد ،ُوأنا أكون: والتقدير
 .األوجه

ًمنصوبا بالعطف عىل الفعل ) َونأك( أن يكون الفعل : الثايناملوضع
َأصدق( َّ َّ  ومل خيتلف رو، قراءة أيب عميها بعد الفاء، وعلاملضمرة بأن املنصوب )َ

 .)َّاحلجة( يف ُّ الذي فضله الفاريسهو و،النحويني يف جوازه
ً أن يكون الفعل جمزوما عىل قراءة اجلمهور : الثالثاملوضع ْأكن(ْ ُ  وقد ،)َ

                                                        
 .١٠/٣٤٦ُّ، والدر املصون ٦/٢٢٩الكشاف :  ينظر،)ُوأكون(قرأ عبيد بن عمري ) ١(
َّزجاج معاين القرآن وإعرابه لل: ينظر) ٢( َّ، واحلجـة للقـراء الـسبعة ٥/١٧٨َّ َّ ، ومـشكل إعـراب ٤/٤٤َّ

، ٨/٢٧١، وتفـسري البحـر املحـيط ٥/٣١٦، واملحرر الوجيز ٦/٢٢٩، والكشاف ٧٣٧/القرآن  
 .٢/٥٤٩ومغني اللبيب 
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ً احلالة انقساما واضحا بني النحويني، فمنهم من ذهب إىلهذهشهدت   عل الفَّ أنً
 ْإن:  عىل توهم الرشط عىل تقديرلجمزوم بالعطف عىل التوهم، ولسائل أن يسأ

ِؤخرينُت ْ ِّ َّصدقَ أَ ِخرتنيَلوال أ:  أم عىل توهم سقوط الفاء فقط والتقديرَّ َ ْ  ٍ إىل أجلَّ
َّصدق؟َ أٍقريب  عىل ذلك سيكون العامل  يف اجلزم معنوي فقط، وهو وقوع هَّ ألنَّ
َّأصَف(الفعل َدقَ ً مطلقا، وفيه نظر سيذكر الحقا، مموقع جواب الطلب املجزو) َّ ً

ْكنَأ(  الفعلَّ ذهب إىل أنمنومن النحويني  جمزوم بالعطف عىل موضع الفاء؛ ) ُ
ً أساس عد موضع الفاء جمزوماِّ وينبغي معرفة عىل أي، موضعها جمزومَّألن َّ  هل ،ُ

َجزم بحرف الرشط وفعله؟ بالتأكيد ال يمكن ذ ِ من أدوات ) لوال( َّ ألن؛لكُ
 واقع يف َّألنه ً لذلك من املفرتض اعتبار موضع الفاء جمزوما،الرشط غري اجلازمة

 ملا ورد عن بعض النحاة من جوازهم جزم الفعل املضارع الواقع ؛جواب الطلب
 والتحضيض وغريه، ، والعرض، والتمنياالستفهام، و، والنهي،يف جواب األمر
 الواضح يف احلكم بني العطف عىل توهم سقوط الفاء بهَّق الش سباَّوامللحوظ مم

ُّ ففي كال الوجهني يعد العامل يف اجلزم معنوي فقط، ،والعطف عىل موضع الفاء َ ُ
 من ذلك اآلراء أقرب فسيتضح ِّ عن أياَّوهو وقوعه موقع جواب الطلب، أم

 : خالل معرفة آراء النحويني، وقد انقسموا يف ذلك إىل فريقني

ْأكن( الفعل َّأن يف رأي من ذهب إىل َّيتمثل : األوللفريقا ُ  عىل معطوف) َ
ِؤخرينُ تْإن : والتقدير،توهم الرشط ْ ِّ َّصدقَ أَ ْأكن، وإىل ذلك ذهب اخلليل و َّ ُ َ

َئلُ اخلليل حني سجواب اتضح ذلك من خالل وقد سيبويه، فقهاوو  عن قراءة ِ



 
 

 
٣٢٧ 

 : ذلك بقول زهريبهَّ فش،اجلزم
َبدا َ يلَ ُستَ لِّينَ أَ َدركُ مـْ ِ ٍسابق َالَو   َىضَ مـاَ مـْ ِ ًيئاَ شـَ َجائيـا َانَ كـَذاِ إْ َِ  

َابقَس( الشاعرَّجر فقد ٍدركُم(  توهم وجود الباء يفىلبالعطف ع )ِ ِ ، حيث )ْ
ً كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما وال فاء فيه، تكلموا بالثاين، َّملا": قال
َأصدقَف(  جزمفاحتامله ،" هذاواَّ ذلك تومهفعىل  قد جزموا قبله،مَّوكأهن َّ َّ َ (

موقوف عىل توهم الرشط اجلازم للجواب، وقد سار ابن هشام عىل هنج اخلليل 
َوالَ معنى لَّوسيبويه يف العطف بحجة أن ِخرتنيَ أْ َ ْ َّأصدقَ فَّ َّ ْإن وَ ِخرتنيَ أِ َ ْ َّأصدقَ فَّ َّ َ 

 العامل يف ألوىل ففي الفظ،َّة ال وجود الفرق بينهام من ناحيرغمال  عىل،واحد
ُّعدُاجلزم معنوي فقط بخالف الثانية التي ي  )ْإن( اجلزم فيها أقوى عىل اعتبار َ

َلوال(حرف رشط جازم بخالف   ِّ والفاريسِّريايفِّ لرأي السهُّ وقد استوقفني رد،)َْ
َّصدقَ هو عطف عىل حمل فأُّ والفاريسُّريايفِّ السوقال": حني قال اجلميع  كقول َّ

ْمن"يف قراءة األخوين ِضللُ يَ ِ َهادي َالَ ف اهللاُْ ِ ُ له ويذرهمَ ْ َ َ َ ُ  امَّ أهنهُّ باجلزم ويرد"َ
َسلامنُي َرمكْ أكنيِائت" اجلزم يف نحوَّ أنَِّ ْ  هنا وما الفاء بإضامر الرشط، فليست "ِ

                                                        
ٍسـابق(، وقـد روي فيـه بنـصب ١٤٠وهو يف ديوان الـشاعر  البيت من بحر الطويل،) ١( ِ َّ، وقيـل إنـه )َ

، ٢/٤٢٤، واخلـصائص ١/٢٥٢، واألصـول يف النحـو ٣/٢٩الكتـاب : نصاري، ينظرلرصمة األ
، وخزانـة األدب ٥/٢٧٨، ومهع اهلوامع )نمش (٨/٧٠٦، ولسان العرب ٢/٥٤٩ومغني اللبيب 

٩/١٠٢. 
 .٣/١٠٠الكتاب ) ٢(



 
 

 
٣٢٨ 

ْ بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل يف ما َّألن جزم،بعدها يف موضع  ْ
ُيذرهم(َّ أما قراءة ،"َّل مصدر معطوف عىل مصدر متوهم مما تقدمتأوي ْ َ باجلزم ) َ

ِائتني ": َّفال اختالف يف جزم الفعل فيها بالعطف عىل املحل، كام أن اجلزم يف نحو
َأكرمك ْ ِ َّ يتمسك النحوي بمذهبه يف وقد للطلب، ًابا ممكن لوقوع الفعل جو"ْ

 للجزم كاف اإلضامر عدم َّ، وبام أنع ويتوسع يف مواضع أخرىبعض املواض
 ،ًفاألوىل األخذ به بدال من الرشط، وقد تطابق رأي ابن مالك مع آراء سابقيه

ْكنَأ(  العطف يفَرَّحيث نظ  :بقول زهري) ُ
َوال َ سابق شيئا إذا كان جائياَ َ ِْ َ ََ َِ ً ٍ ِ َ 

ْكنَأ(  ذهب إىل عطف الفعللك ابن ماَّ أنَّإال  وقد ،اءعىل توهم سقوط الف) ُ
 املعنى؛ يف بينهامًذكرنا مسبقا الفرق بينه وبني العطف عىل توهم الرشط رغم التشابه 

 توهم سقوط الفاء وحدها دون توهم الرشط يضعف من قوة العطف، فعليه َّألنوذلك 
َلوال( َّالعامل يف اجلزم معنوي بحكم أن   إىل عطف الفعلُّيضَّغري عاملة، وقد ذهب الر) َْ

ْكنَأ(  :ًىل توهم الرشط مستشهدا ببيت زهري، وقول الشاعرع) ُ
ِدعنـــــي ْ َأذهـــــبَ فَ َ ْ ًانبـــــاَ جَ ـــــاَي   ِ ًوم ـــــكَ وْ َأكف ِ ْ ـــــاَ جَ ًانب ِ  

                                                        
 .٥٥٠-٢/٥٤٩مغني اللبيب ) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
َالبيت من جمزوء الكامل، وقد نسب إىل ع) ٣( ِ املفصل يف :  ينظر،مرو بن معد يكرب، ومل يوجد يف ديوانهُ

 .٩/١٠٠خزانة األدب و، ٤/١٢٦، ورشح كافية ابن احلاجب ٢٥٥علم العربية 



 
 

 
٣٢٩ 

َكفكَأ(  جزم الفعلعىل ِ َأذهبَف( بالعطف عىل )ْ َ  السببيةاملنصوب بعد الفاء ) ْ
 .عىل توهم الرشط

ْأكن( جزم الفعل منَّ يتمثل يف رأي : الثاينالفريق ُ  عىل موضع طفبالع )َ
 كيف جزم :يقال":  حيث قالء،َّ الفراذلك مقدمة من ذهب إىل ويف ،الفاء

ْأكنَو( ُ  الفاء لو مل تكن َّ عىل فعل منصوب؟ فاجلواب يف ذلك أنٌة، وهي مردود)َ
َأصدقَيف ف َّ َّ ْأكنَو( فلام رددت  كانت جمزومة،َ ُ ، ردت عىل تأويل الفعل لو مل تكن )َ

 يف ذلك موضع جواب الطلب املجزوم عند معظم دفاملقصو ،"فيه الفاء
 مانعة من جزم الفعل كوهنا  وكون الفاء جمتلبة لربط الفعل باجلواب مع،النحاة

 معظم النحاة جزم الفعل املعطوف عىل الفعل املقرتن هبا عىل َّالذي بعدها عد
 قول ففي د،َّ ذلك املربموضع هذه الفاء يف حالة عدم وجودها، وممن ذهب إىل

َعقيبة ْ َ ِ األسديُ ْ َ: 
ـــاوي َمع َِ ـــاِ إُ ـــَّننَ ـــجحَ فٌَرشَ ب ْأس ِ ْ ْلــسنَاَف   َ ِاجلبــالِ بَ َ َديــداَ احلَالَ وِ ْ ِ  
َديداَاحل (جعل ْ ِاجلبالِب(  عىل حملًمعطوفا) ِ َ  عىل هَّعىل اعتبار سقوط الباء، ألن) ِ

ُبالِاجل(ذلك سيكون  َّمنصوبا عىل أن) َ َيسَل(  خربهً  ذلك مذهب  يذهب يفومل ،)ْ

                                                        
 .٣/١٦٠معاين القرآن ) ١(
 .٦/٤٨رشح املفصل : ينظر) ٢(
، ورس ٢/٦٠٢، املقتـضب ١/٦٧، والكتـاب ١٠١اجلمـل يف النحـو : ينظر البيت من بحر الوافر،) ٣(

 . ١٣١اعة اإلعراب صن
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َديداَاحل (َّمعظم النحاة الذين تومهوا جر ْ  قراءة َّ أنَّأكدبالباء املحذوفة، وقد ) ِ
ُأك(  يفجلزما ُّتعد من هذا القبيل) ْنَ َُ، ّريايفِّ هذا الرأي سار السوعىل، 

 وابن ،ةَّ وابن عطي،ّ والزخمرشي،ّ واجلرجاين، ومكي،ّوالفاريس
 . وابن يعيش،ازَّاخلب

ْكنَأ( الفعل جزمَّومن خالل ما سبق يظهر أن مسألة  ً كليا عىل ًاعتامدا تعتمد) ُ
 إىل ب عىل التوهم يذهبالعطف مبدأ األخذ بالتوهم أو املوضع، فتجد من يؤمن

 ومن ال يؤمن به يذهب إىل جزم َّهم،َجزم الفعل بالعطف عليه مهام كان املتو
، واجلدير بالذكر يف هذا املوضع الفرق الدقيق بني الفعل بالعطف عىل املوضع

 الدقيق بني العطف عىل والفرق": ً قائالذلكالنوعني، وقد وضح أبو حيان 
 العامل يف العطف عىل املوضع موجود دون َّاملوضع والعطف عىل التوهم أن

                                                        
 .٦٠٣-٢/٦٠٢املقتضب : ينظر) ١(
 .٢/٥٤٩مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 .١٢٠املسائل العضديات : ينظر) ٣(
 .٢/٧٣٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(
 .٢/١٠٩٩املقتصد : ينظر) ٥(
 .٦/١٢٩الكشاف : ينظر) ٦(
 .٥/٣١٥ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٧(
 .٣٨١-٣٨٠ُّتوجيه اللمع : ينظر) ٨(
 .٦/٥٦رشح املفصل : ينظر) ٩(



 
 

 
٣٣١ 

 صل فالذي يف،" عىل التوهم مفقود وأثره موجودطفمؤثره والعامل يف الع
 أو ا،ً مقدراً جمزوم ال حمالة سواء كان اجلازم رشطاجلوابكم هو العامل، فيف احل
 سلكنا طريق الذين جزموا الفعل بالعطف ولو اجلواب، موقع ًواقعا أو ا،ًمتومه

َّعىل التوهم ما هي األدلة التي يمكن نستدل هبا عىل قوة هذا املسلك؟ خاصة أن ً 
 :الشواهد كبيت زهريمن عطفوا عىل التوهم اعتمدوا عىل عدد من 

َوال َ سابق شيئا إذا كان جائياَ َ ِْ َ ََ َِ ً ٍ ِ َ 
ًيوما:  اآلخروقول ْ ً وأكفك جانباَ َ َِ َِ ْ َ، ىل إمكانية ختريج هذين الشاهدين عمع 

 قوة العمل تكمن يف َّ نالحظ أنلقياسوجه آخر ال ينايف القياس، وبالرجوع إىل ا
 وإذا كان العامل يف ، كان عمله أقوىاًظهور العامل، فمتى ما كان العامل ظاهر

ْالعطف عىل التوهم مفقود فام احلاجة إىل األخذ باملفقود وإن وجد أثره الذي 
 ْ أنَّ ذهبنا إىل عطف الفعل عىل موضع الفاء هناك أمور البدْإنيقبل غريه؟ و

َؤخذُت َ حتديد نوع  موضع الفاء جمزوم علينا َّ إذا ذهبنا بأنَّأننَا أمهها ، بعني االعتبارْ
ُدهَ النحاة من عفمن ،اجلازم  تعليل ً فمثال يف،ً جمزوما لوقوعه موقع جواب الطلبَّ

 َّ الواو عطفه عىل موضع الفاء ألنحذفمن ": مكي لعطفه عىل املوضع يقول
 فهل جواب التمني أو الطلب أو فيام معناه ،"موضعها جزم عىل جواب التمني

                                                        
 .٨/٢٧١تفسري البحر املحيط ) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
 . سبق خترجيه) ٣(
 .٢/٧٣٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(
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َّجمزوم دائام حتى نجزم بأن  ، جمزومهَّقع الفاء جمزوم ال حمالة؟ الذي يظهر أن موً
َّويؤكد ذلك ابن اخلب   عطفه عىل موضع الفاء وماه جزمومن": ً حني علل قائالازِّ

 موضع اجلواب ال يكون إال َّ وكأن،"َّ من حيث إهنام جواب التحضيضبعدها
واب  ما جيعلنا نلتفت عن هذا املسلك إمكانية كون موضع اجلولكنًجمزوما، 

َّمرفوعا، وقد نب  اجلزم يف ليس":  عىل ذلك الدكتور مجيل أمحد ظفر حني قالهً
 عىل ثالثة فعَّ والرفعَّ جيوز فيه الرهَّ فقد قال سيبويه وغريه إن،ًجواب الطلب واجبا

 ومن خالل النص السابق يضعف ،"الصفةاحلالية أو االستئناف أو : أوجه
ْكنَأ( القول بجزم الفعل  ؛طف عىل موضع الفاء الواقعة يف جواب الطلببالع) ُ

ْدرتُ الذي قالوجه من الوقوف عىل َّ وال بد، اجلواب غري اجلزمضع موحتاملال َ ِّ 
ِخرتنيَ أْإن: ًسواء قيل) ْإن( فيه َ ْ َّ،ِؤخرينُ تْ أو إن ْ ِّ َألن العامل يف جزم فعل ؛ َّ

ثبت استحقاق موضع  وعىل ذلك ،ًحرف الرشط وفعله معا َّجواب الرشط هو
 َّ من أنالرغم ً أو منصوبا، وعىلاً مرفوعكونه وال يوجد أدنى شك يف جلزم،الفاء ا
َّيرجح أوىل من التقدير تقديرعدم ال ً يف بعض املواضع األخذ به حترزا من ُ  الوقوعُّ

                                                        
 .٣٨٠ُّتوجيه اللمع ) ١(
 .٧٥النحو القرآين قواعد وشواهد ) ٢(
 .٦/٢٢٩الكشاف : ينظر) ٣(
 .٥/٣١٥ِّاملحرر الوجيز : ينظر) ٤(
، ١/١٨٩الكتـاب :  ينظـر،ويه، وتبعهم فيه عـدد مـن النحـوينيلك ذهب اخلليل وسيبذهب إىل ذ) ٥(

ــضب  ــة ٢/٤٨واملقت ــع يف العربي ــني النحــويني واألصــوليني١٩٥ُّ، واللم ــرشط ب ــلوب ال   ، وأس
 ٢١٥-٢١٤. 



 
 

 
٣٣٣ 

 غريه، فاألمر يف هذه القضية يعود إىل األولوية، وعىل بهِّيف اإلشكال الذي يسب
 أسلم، الفاء بعدان األخذ بنصب الفعل عىل ظاهره بالعطف عىل ما أساسها ك
 ورود قراءة اجلزم عضدت من أمهية تقدير الرشط لعطف الفعل عىل ولكن
) َّاحلجة(ِّ الفاء املجزوم بالعامل املقدر، وإذا تأملنا حديث الفاريس يف ضعمو

لفظ، وال َّاهر ال أخذ الكالم عىل ظمن ملا فيها ؛ِّوجدناه يفضل قراءة أيب عمرو
َّحاجة فيه إىل التقدير عىل الرغم من أنه وج  قراءة اجلزم بالعطف عىل موضع الفاء، هَّ

ْ عىل الوجه الذي يؤيده وإن خالف فيه أصحاب مذهبهِّيوجههافنجده يف ذلك  ِّ إال أن ،ِّ َّ
 قراءة  عىل ميله إىل يا مبنأتىوجه احلمل عىل املوضع ) العضديات املسائل(استحسانه يف 

 . تفضيله وجه احلمل عىل اللفظ يف املوضع السابقرغماألكثر 
 :الرتجيح

 كفة مذهب عىل مذهب، ولكن لو جيح توجد أدلة أو شواهد كفيلة برتال
 عىل اللفظ بالعطف الفعل محل َّاعتمدنا عىل القياس وحده يمكننا االهتداء إىل أن

 ملا فيه من عدم احلاجة ؛بية أوىلْ املنصوب بأن املضمرة بعد الفاء السبالفعلعىل 
ِّ عىل احلمل عىل املوضع، وورود قراءة جزم الفعل تؤكد مقدم هَّإىل التقدير، وألن

َّإمكانية جزم الفعل املعطوف عىل جواب الطلب املقرتن بالفاء، واألرجح أنه 
جمزوم بالعطف عىل موضع الفاء كام ذهب إىل ذلك الفاريس وغريه، فحمل 

 من محله عىل التوهم، وجعل العامل يف اجلزم أقربوضع امل عىل الفعل بالعطف
 يف جواب الطلب اًبالعطف عىل املوضع بتقدير املجازاة أسلم من كونه واقع

 .ً سابقاناإلمكانية رفع الفعل الواقع يف جواب الطلب كام ذكر



 
 

 
٣٣٤ 

 

 : املسألةعرض
 نصب بمحزة ما عدا نافع ومهوراجل لقراءة ِّ عمل ختريج الفاريسلقد

ِعايل( َ( قوله تعاىليف  :﴿    Á    À  ¿﴾]إظهار وجه عىل ]٢١: اإلنسان 
َعفَ ضْآخر يمكن نصب االسم عليه وإن   :قال من":  ذلك الوجه، فقد قالُ

ْ يكون حاال، وقد جيوز أنْأن: أحدمها : احتمل النصب أمرينفنصب، ﴾¿   ﴿ ً 
 يف صحة إعراب االسم عىل احلال، ولكن يكمن ٌّ شكيوجد وال ،"ًيكون ظرفا

َّاإلشكال يف اعتباره ظرفا إال ً ظرفا يفتح آفاقا ه الحتامل كونِّ يف ذكر الفاريسَّن أً ً
ً ذكره للمعنى الذي كان سببا يف أخذ االسم حكم دليل وال،أوسع هلذا الوجه
الذي انتصب فيه  الوجه اآلخر لَّ فضهَّ عىل الرغم من أنرفيةَّالنصب عىل الظ

َجيزُ أوقد": االسم عىل احلال، ويتضح ذلك من قوله ْ َّ يكون ظرفا، كأنْ أنِ  كان اَّ ملهً
َجريُعال بمعنى فوق أ َ يف كونه صفة جعل بني جمراه يف هذا، والوجه اآلخر أِْ ِ ُ

] ٤٢: األنفال[ ﴾N  M   L ﴿:  كان صفة، كام يف قولهْإنًظرفا، و
 املؤدية  كان املعنى أحد األسبابَّ فلام،" من الدارًيةهو ناح:  قالواكامكذلك، و

 وجه كان ْإن والظرفية عىل ال مانع يف نصب االسم هَّإىل تغيري احلكم يظهر أن
                                                        

 .٢١٨َّالتيسري يف القراءات السبع :  ينظر،قرأ نافع ومحزة بإسكان الياء وكرس اهلاء) ١(
َّراء السبعة َّاحلجة للق) ٢( َّ٤/٨٤. 
 .٨٥-٤/٨٤ صدر السابقامل) ٣(



 
 

 
٣٣٥ 

يذكر وجه نصب االسم ) َّاحلجة(  الفاريس يفكونالنصب عىل احلال أقيس، و
ُنْكرهُ ال يهَّعىل الظرفية دليل عىل أن ُ َّ إال أننا نجده ،خر عليه الوجه اآله رغم تفضيلِ َّ

 موقوف عىل رفيةَّعىل الظ) ِايلَع(  نصبَّ إىل أنشريي) ريازياتِّ الشاملسائل( يف
َّسمىُ وال ي، العرب قد جتري اليشء عىل ما يشاهبهَّ ألنامع؛َّالس ً ذلك قياسا إذا مل َ
ْسمعُي َ :  قول من نصبيف﴾¿   ﴿ قيل يف قوله وقد":  عنهم، ففي ذلك يقولْ
 عملُمل نعلمه است) ًعاليا(َّ أظهر من هذا الوجه؛ أال ترى أن احلالو. ه ظرفَّإن

ُظرفا، كام استعمل  َأعىل(ً ْ َسفلَأ(و ) َ َ M   L   ﴿ظرفني يف نحو قوله ) ْ

N﴾ ،أعىل احلائطٌزيد و ِ َ  َّإن: رفَّ انتصابه عىل الظَّ قال من ذهب إىل أنْوإن.ْ
ًالياَع( ٍوقَف( يف املعنى مثل) ِ ٌوقَف(و، ) ْ  جمرى ءَّ باتفاق، وقد جيرون اليشٌظرف) ْ
 َّ فالظاهر من النص السابق أن،"سمع فهذا وجه من القياس لوثبت به ظري،النَّ

 عن العرب امعَّ جعل السهَّ بدليل أنرفيةَّ نصب االسم عىل الظدِّ ال يؤيَّالفاريس
ًرشطا أساسيا لصحة اعتبار االسم منصوبا عليها،  ً رضه لذلك  خالل عومنً

 لوجه له يف حالة خترجيَّ إالرفيةَّ عىل الظصب لصحة النَّامعَّ مل يشرتط السهَّ أنضحيت
َ ذكر الذي ِ  كان بسبب وجود من ه إىل احلديث عنَقهُّ تطرَّأن االسم، وهذا بشأنُ
  يفابقَّ ما يشري إىل وجود املخالفة يف رأيه موقفه السلكن و، هذا الوجهدِّيؤي

 النصب، فلو مل يكن لديه لقراءة )َّاحلجة( مقابل خترجيه يف) ريازياتِّالش املسائل(

                                                        
 .١/١٢٤ِّاملسائل الشريازيات ) ١(



 
 

 
٣٣٦ 

   اإلشارة ذكر احتامل ذلك واكتفى باََ ملرفيةَّ لوجه النصب عىل الظتأييد ُّأي
َّ ذكر فيه مع التعليق عليه كام حدث ذلك الذيَّ عىل الظرفية النصب وجهإىل  َ ِ ُ  
   يستلزم اَّ مم،فارقة يف رأيه هنا ظهرت املمن، و)ِّ الشريازياتاملسائل(يف 

 آراء يف ذلك من خالل النظر سيتضح و،معرفة القياس يف استعامل هذا اللفظ
 .النحويني

 : املسألةمناقشة
ِعايل( نصب أخذ عىل الظرفية نصيبه من االهتامم من قبل النحويني، ) َ
 : إىل فريقنيانقسموا يف صحة نصبه عىل هذا الوجه، ووافاختلف

ِ يتمثل يف رأي من مل جي:لو األالفريق ِعايل( نصب ْزُ  حيتمل الظرفية، وعىل) َ
َعال( اسم فاعل من نه يعدوَّهنمأ: األول:  أمرينأحدذهاهبم إىل ذلك   واسم، )َ

ِعايل(َّأهنم ال جييزون نصب االسم : والثاين ال جيوز نصبه عىل الظرفية، علالفا َ (
ِعىل الظرفية سواء بني ا) َفوق( بمعنى ذيال ُ حلكم عىل عدم سامع ذلك عن ً

 ومن ذلك من خالل النظر يف آرائهم، سيتضحالعرب أو عدم موافقته للقياس، و
َّذلك ما ظهر يف توجيه الزج :  نصب فقالمنو":  النصب، فقد قاللقراءة اجَّ

ْعاليهم( ُ َ ِ : َّإنه ينصبه عىل الظرف، كام تقول:  فقال بعض النحوينياء،بفتح الي) َ
َفوقهم ثي ُ ِْ ْ َ ْ كان ظرفا مل جيز إسكان الياءولو ُّ يف الظروف،نعرفه ال هذااب، وَ َُ ً"، 

                                                        
 .٥/٢٦٢معاين القرآن و إعرابه ) ١(



 
 

 
٣٣٧ 

َّ من خالل النَّص أن الزجاج يتضحو َّ ِعايل (نصب  جييزالَّ ْ حتى وإن ةَّعىل الظرفي) َ
َّ وراء ذهابه إىل ذلك أنه ال يعرف هذا اللفظ السبب اسم بمعنى فوق، وَّدُع

ْعاليهم (اءةَّ أن ذلك الوجه ال يتوافق مع قرًمستعمال يف الظروف، باإلضافة إىل ِ َ (
َّ أن الفاريس يظهربتسكني الياء، و يشري ) َّاحلجة( بدا يف ْإن وي إىل هذا الرأيميلَّ
َّ، فقد تبني )ِّ الشريازياتاملسائل( اتضح ذلك فيام جاء به يف قدإىل جواز ذلك، و
ُّيف حديثه أنه يعد  َِّ َايلَع(ُ  عىل َصبُ الفاعل ال ينْاسم و،اعليف القراءتني اسم ف) ِ

ُ كام استعمل ًظرفا،ُمل نعلمه استعمل ) ًعاليا(َّ ترى أن أال": قولهيفالظرف، و
َأعىل( ْ َأسفل( و) َ َ ْ  إىل وجه له يف عدم ميِّ فظهرت حجة الفاريس،"ظرفني) َ

َّ ألن اللفظ ذلكالنصب عىل الظرفية؛ و ْ يعملَّ ْرفُ َعىلَأ: ( استعامله كالظروف نحوَ ْ (
َسفلَأ(و  َّ ثم قالمن، و)ْ َّ قال من ذهب إىل أن انتصابه عىل الظرفْوإن":َ َّإن : َّ

ًالياَع( ٍفوق(يف املعنى مثل ) ِ ْ ٌفوق(، و)َ َّظرف باتفاق، وقد جيرون اليشء جمرى ) َْ ٌ
ُّ أنه يعد ىلِّ يؤكد عوهذا ،"النَّظري، فهذا وجه من القياس لو ثبت به سمع َُّ

 جيعل إجراءه َّنه عىل ذلك أالدليل، و)فوق( بمعنى ًاسام فاعل ال اسم) ًعاليا(
 يسأل سائل، هل كان قدَّ عىل السامع من العرب، واًموقوف) ْوقَف(جمرى الظرف 

ِعايل( وجه نصب َّيتقبل) َّاحلجة( يف ُّالفاريس عىل الظرفية حني ذكر احتامل نصبه ) َ
ِإنه ال ينْكر هذا :  ذلك؟ اجلوابَّعىل ذلك ملا كان بمعنى فوق فأجري جمراه يف ُ َّ

                                                        
 .١/١٢٤ِّاملسائل الشريازيات ) ١(
 .املصدر السابق) ٢(



 
 

 
٣٣٨ 

 لو مل هَّ ألن؛ وجه النصب عىل احلال عليهلَّ فضْ بدليل ذكره له وإنلهَّ يتقببل الوجه
ُّقرُيكن ي  أو أظهر ، بإمكانية نصب اسم الفاعل عىل الظرفية الكتفى بالوجه اآلخرِ

ِعدم تقبل  يظهر ذلك كام، و)ِّ الشريازياتاملسائل( لذلك الوجه كام أظهر ذلك يف هُّ
 وقديف حالة مواجهته لألوجه التي ختالف مذهبه يف توجيهه للقراءات املختلفة، 

 ْ ذلك من قبيل التوسع يف التخريج بذكر أكثر من وجه يمكن أنَّإن: يقول قائل
َجدُ لو كان األمر كذلك لولكن و، عليه القراءةَملُْحت  عىل رفضه لُّ يف كالمه ما يدِ

 نصبه عىل فَّ ذلك العكربي ملا أشار إىل ضعيفضعيفه له، كام تبعه هلذا الوجه أو ت
َ الثاين هو ظرف؛ ألن عالقولو":  حيث يقول،الظرفية ْاليهمَّ ُ َ ٌلود،ُ جِ ْ  هذا يف وُ

 فعىل الرغم من ذكره للمعنى الذي حيمله هذا االسم عند ،"القول ضعف
ِّاستعامله ظرف يف ذلك املوضع إال أنه يؤك َّ  سار عىل النهج قدضعفه، و عىل دَّ

 اسم عالية ووعال":  يف ذلك يقولةَّ فبعد نقله لرأي ابن عطيان،َّنفسه أبو حي
ًفاعل، فيحتاج يف إثبات كوهنام ظرفني إىل أن يكون منقوال من كالم العرب  ْ

َّ تتضح موافقته لرأي من سبقه، حيث إن مجيعهم بذلك و،"عاليك أو عاليتك
ِعايل(يوقفون نصب  ِ عىل الظرفية عىل ما نقل عن )َ ً دام األمر موقوفا ما والعرب،ُ
 .نهِّ ذلك عنهم ال يؤيدويثبت ملعىل النقل و
ِعايل( يف رأي من أجاز نصب يتمثل : الثاينالفريق   عىل الظرفية؛ لكونه) َ

                                                        
 .٢/١٢٦٠التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 .٨/٣٩١تفسري البحر املحيط ) ٢(



 
 

 
٣٣٩ 

ْفوق(بمعنى  : َّ ذلك ما ظهر يف توجيه الفراء لقراءة النصب، فقد قالمن، و)َ
َقومك داخل الدار، فينصبون داخل : والعرب تقول. هموقجعلوها كالصفة ف" َِ َِ َ َّْ َ ُ َ

ْالدار؛ ألنه حمل، فعاليهم من ذلك ُ َ َِ َّ َِّ"،استناد الفراء يف ص فيظهر من خالل الن َّ
َمعُنصب االسم عىل ما س َداخل (فنصبوا لعرب، ان عِ ِ  َّعىل الظرف لكونه حمل) َ

ِعال(الدخول، و  ْيهمَ ُ ُقصد به املكان نَّكذلك، فلام ) َ َ ِ َصبُ  ذلك ِّيؤيد عىل الظرف، وِ
َّ ناحية من الدارهو:  قالواوكام": ُّما نقله الفاريس عنهم حني قال ً" ،كله ذلكو ُّ ُ

 معنى عىل ٌّمبني الظرفية عىل له نصبهمَّ االسم، فيبدو أن ذلكعىل حسب نوع 
صب عىل الظرف كام  وافق زنة اسم الفاعل، فعليه جيوز النْوإن حيمله الذيفوق 

ٍاخلَد(جاز يف  ٍاحيةَن(و ) ِ ٌّ تبع الفراء يف ذلك كل من قد، و)َِ  وابن ، القييسمكيَّ
ٍوقَف( يعتمدون يف اجلواز عىل معنى مجيعهم و،ِّ احللبيَّالسمني و،ةَّعطي ْ (

 وجدنا بعض الفروق بينهام، االسمني تأملنا إذاالذي حيمله ذلك االسم، و
 نعيم أهل اجلنة -َّجل وَّ عز- يف وصف املوىلَّفإنيف سياق اآلية،  بالتحديدو

ِتصويرا ل  لباسهم فيها ال يكون َّن بخرياهتا حتى إنعمَّ من رشف التهاُ يناله أهلَامـً
ً لنا مشهدا عظيام لذلك اللباس رَّكلباسهم يف الدنيا، فصو  فجعل ينتظرهم، الذيً

                                                        
 .٢١٩-٣/٢١٨معاين القرآن ) ١(
َّاحلجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٤/٨٥. 
 .٢/٧٨٦مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٤١٤-٥/٤١٣املحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .١٠/٦١٦ُّالدر املصون : ينظر) ٥(



 
 

 
٣٤٠ 

 الذي يعلو عىل جلودهم فيكسوها بأزين  املرتفعءَّ كاليشَّندسيةُّالثياب الس
ُّعدُ يهَّ ألنلباس؛ِّالثياب، ويف لفظ العلو داللة أبلغ يف وصف ذلك ال  أعىل من َ

َخدمُمرتبة الفوقية واهللا أعلم، ولو است ِ  معنى ىَّ أدَاَ لفظ فوق يف نفس املوضع ملْ
للفظ يف ذلك  املعنى الذي محله اهذا و،ً ورشفا أكثرً حيمل رفعةالذي نفسهالعلو 

 موضعه،باس وِّ فهو يبني مكانة اللرفية،ِّاملوضع يؤكد عىل جواز نصبه عىل الظ
 . أعلماهللاو

 :الرتجيح
ِعايل( جواز نصب الراجح  وضع ان معنى مكحيملعىل الظرفية؛ لكونه ) َ
 ،)فوق( املقصود به االسم بمعنى َّ خمالفة ذلك للقياس؛ ألنعدماللباس، و

 ذلك استعامل العرب مثل تلك األسامء ِّيؤيد، و)َالَع(وليس اسم الفاعل من 
َقومك":  نحو قوهلم،ًظروفا ُ ْ َّ داخل الدارَ َ ِ َ". 
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 له، علينا من واسع فضَّاحلمد هللا الذي علم اإلنسان ما مل يعلم عىل أن من
وأعان عىل إمتام هذه الدراسة، والصالة والسالم عىل خري خلقه نبينا وسيدنا 

 .أمجعني وعىل آله وصحبه - اهللا عليه وسلمصىل–حممد ومعلمنا 
 وبعد،،
 بينهـا يف كتابـه وازنـة النحوية عن طريـق املّ دراسة آراء أيب عيل الفاريسَّفإن

 اكتـساب يفومؤلفاته األخرى املختلفة قد كان هلا أثرهـا ) بعةَّ الساءَّ للقرَّاحلجة(
 أمثال أيب عيل ًخصوصامة، والقدرة عىل التعامل مع نصوص علامء القرون املتقد

 بعـض يف والغمـوض ، وعمـق الفكـر، الـذين يتميـزون بـسعة العلـمّالفاريس
 النظر، وإطالـة الفكـر، معانَّ مما جعل دراسة تلك النصوص تتطلب إ،النصوص

وذلك من أبرز الصعوبات التي تواجه الباحث املبتدئ يف بدايـة دراسـته، وعـىل 
 إليها طلعهداف التي كانت تتاوزها قد حقق معظم األَّالرغم من تلك الصعوبات فإن جت

 البحـث، ةَّ التساؤالت التي تم طرحها يف خطـنالدراسة، وقد كانت كفيلة باإلجابة ع
 : بام يأيتنهافبعد دراسة النامذج السابقة يمكن اإلجابة ع

ّالنحويني ال يلتزمون بمذهبهم النحوي يف مجيع بعض َّن إيمكن القول : ًأوال
 مذهبهم، ويتخذون ما خيالفونع من كتبهم، فتجدهم يف بعض املواضع املواض

 أو السامع، وذلك س وحيتجون بام يعضده من القيا،ًخيالفه أصال يقيسون عليه
ِّيؤكد عىل أن مذهب النحوي ليس بالرضورة أن يكون مقيدا لصاحبه يف كل  ً ِّ ّ َّ ِّ

 من خمالفة رأي ّاملوضوعات التي يناقشها، ومن ذلك ما ظهر لدى الفاريس
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َيسَاألصل يف ل( يف مسألة ّالبرصيمذهبه  ، وقد كان من املواضع التي اتفق فيها )ْ
، )عرِّ الشكتاب(و ) اتَّ احللبياملسائل(و ) اتَّ البرصياملسائل(و ) َّاحلجة(رأيه بني 

ِّويف بعض املواضع جتده يؤيد الوجه الذي مل يذهب إليه أصحاب مذهبه، ويظهر 
َيا "حذف الياء من األسامء املضافة إليها يف غري النداء يف قراءة (ة ذلك يف مسأل

َّابن أم َ ِّ، ومن ذلك أيضا موقف الفاريس يف مسألة )"ْ َالثامئةَث"إضافة (ً ِ َ  إىل "َ
ً جاء مضافا يف بامإىل اجلمع ) َائةِم( لقراءة من أضاف َّ وذلك حني احتج،)اجلمع

 املسائل(ًوضع كان خمالفا لرأيه يف َّالشعر عىل الرغم من أنه يف ذلك امل
 ).ِّالشريازيات
ً املختلفة يظهر معظمه موافقا ملا ذكروه كتبهمن يف وَّ إن ما كتبه النحوي:ًثانيا

َّ بني ما ذكروه يف تلك الكتب عام املخالفة بعضحني طبقوا عىل الرغم من وجود 
ّ آراء الفاريس  بنيوازنة، وقد ظهر ذلك من خالل امليحو النقيطبالتذكروه عند 

حالة توجيهه للقراءات املختلفة وبني آرائه يف مؤلفاته األخرى، فقد ) َّاحلجة(يف 
 هَّ أن مواضع االتفاق يف آرائمنظهر االختالف يف أكثر من موضع عىل الرغم 

 التي اختلف فيها رأيه املوضوعات طبيعة َّنتفوق عدد مواضع االختالف، كام أ
 الشاهد أو القراءة أكثر ل به يف مؤلفاته األخرى تعود إىل احتامَّعام جاء) َّاحلجة(يف 

َّ ومن ثم ،عىل وجه معني) َّاحلجة(ه الشاهد أو القراءة يف ِّمن وجه، فتجده يوج
هه عىل وجه خمتلف عن السابق، ومن ذلك ِّجتده يف أحد كتبه أو بعض منها يوج

َإما ي"ما حدث يف توجيهه لقراءة  إثبات عالمة الضمري يف قراءة (ألة  يف مس"ِّانَغُلْبَّ
َإما ي" فتجده ، )بمنزلة يشء واحد) َذا(مع ) َمثل(بناء (، وموقفه يف مسألة )"ِّانَغُلْبَّ
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 عىل كتاب َّالتعليقة(يستدل عىل جواز البناء بمنزلة يشء واحد، ويف ) َّاحلجة(يف 
 .ضع، وغريها من املوا)اَم (زيادةيشري إىل بعد البناء بسبب ) سيبويه

 اللغوية التي تتعارض مع النصوصّ يظهر توسع النحوي يف توجيه :ًثالثا
 حدود معينة، حيث تظهر سيطرة القاعدة النحوية عىل ضمنالقاعدة النحوية 

َبلُالنص اللغوي متى ما وافقها ق ُ ومتى ما جاء خمالفا للقاعدة أ، ذلك النصِ َشريً ْ ِ 
َّوجهُ ومع ذلك يهلا،إىل خمالفته   ولو كان ،نص إىل أقرب وجه حيتمله ذلك الَ

 يفّ استعامله، ومن ذلك موقف الفاريس لةًضعيفا مع اإلشارة إىل ضعفه أو ق
، وموقفه من قراءة )الفصل بني املضاف واملضاف إليه بمفعول املضاف(مسألة 

ْكن(جميء (ابن عامر يف مسألة  ًعىل لفظ األمر وإن مل يكن املعنى أمرا) ُ ، حينام )ْ
 ليجيز ؛عىل ظاهر اللفظ ال املعنى) َّاحلجة(ل يف توجيهه للقراءة يف محل الفع

ُيكونَف(نصب الفعل  ْ َّ مما يؤكد عىل أنه حيرص عند توجيه القراءات يف ،)َُ ِّ ) َّاحلجة(َّ
َّ التي ختالف القاعدة، ويبدو أن ذلك هو السبب األبرز للقراءات أوجه إجياد عىل

يلتزم بعدم ) اإلغفال(من آرائه، فتجده يف يف ظهور االختالف الواضح يف كثري 
َّجواز نصب الفعل عىل أنه جواب األمر دون أن يشري إىل إمكانية محل الفعل 

َّعىل ظاهر اللفظ، ويظهر أن ذلك االختالف يعود إىل املرونة التي يتمتع هبا ) ْنُك(
ضع التي َّ املواضع، أما عن املواغلب عن التشدد يف أالبعد و، القراءاتهيف توجي

ومؤلفاته األخرى، فتكمن يف تلك التي سار يف ) َّاحلجة(اتفق فيها رأيه بني 
ّمعظمها عىل مذهبه البرصي، فلم خيالف أصحابه يف تلك املواضع باستثناء 

ًحني نحى فيها منحى آخر خمالفا فيه مذهبه عىل الرغم ) ليس(األصل يف (مسألة  ً
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ًمن أن له قوال آخر يشري إىل موافقته ّ ملذهبه، ومع ذلك يمكن القول أن أبا عيل َّ َّ
َّ إال أن تلك املوافقة ال تآرائه يف كثري من ذهبهّالفاريس رغم موافقته مل  إىل عودَّ

 ورؤيته الواضحة لتلك اآلراء ة إىل قناعته التامعودتأثره بذلك املذهب بقدر ما ت
 . أو خمالفة ملذهبهوافقةَّبغض النظر عام إذا كانت م

 تطبيقه للنحو يتوسع يف كثري من عند َّفاريسَّن خالل ما سبق أن ال مويظهر
 القراءات التي بعض وبتأييد ،املواضع بذكر أكثر من وجه حتمل عليه القراءة

 وعندما يعرض القواعد النحوية يف مؤلفاته األخرى يكون أكثر ،ختالف مذهبه
ص الشعرية  عليها بمختلف النصوويستدلًمتسكا بمذهبه، فيذكر القاعدة 

يؤخذ من العامل  الذي َّ عامة مفادها أنقاعدة يتم التوصل إىل وبذلكوالنثرية، 
َّ، كام أنه البد من اإلشارة يف هذا املوضع إىل أن القراءة سنة تقريره ال تطبيقه َّ َّ

 .َّمتبعة، فال جيوز ردها بحجة ضعفها يف اللغة والنحو
 العمل، والنفع به يف الدنيا  اهللا أسأل التوفيق والسداد، وقبولًوأخريا
 . واآلخرة
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 . فهرس القرآن الكريم -
 . فهرس القراءات -
 . فهرس الشواهد الشعرية -
 . فهرس املصادر واملراجع -
 . فهرس املوضوعات -
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ِ غري" ْ ْ املغضوب عليهمَ ِ ْ َ ََ ُِ  ٣٤ }٧:الفاحتة{"ْ
ِولكن" ِ َ ُ الشياطنيَ ْ ِ َ ْ كفرواَّ َُ  ٢١٩ }١٠٢:البقرة{ "َ
ْوإذا قىض أمرا فإنام يقول له كن " ُ ْ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ ً َّْ ِ َِ َفيُكونَ َْ  ٢٢٨ }١١٧:البقرة{"َ
َليس " ْ ُالربَ ْ أن تولوا وجوهُكمِّ َ ُ ُ َُّ ُْ  ٤٥ }١٧٧:البقرة{ "َ
ِولكن" ِ َ ِ الرب من ءامن باهللاَِ َ َْ َ َ ُ  ٢٢٤، ٢١٩ }١٧٧:البقرة{"ِّ
َّوزلزلوا حت" َ َْ ُ ِْ ُيقولى ُ ُ ُ الرسولَ ُ  ٥٦ }٢١٤:البقرة{"َّ
ِويسئلونك ماذا ينفقون قل " ُ َ ُ َ ُِ ْ ُ َ َ ََ َْ َ ُالعفوَ  ٦٤ }٢١٩:البقرة{"َْ
َقل إن األمر" ْ َ َّ ْ ُكلهُِ ُّ  ٢٤٠ }١٥٤:آل عمران{" هللاُ
َوال " َّحيسبنَ َ ِ ْ ْ الذين كفروا َ َ َُ َ َ َإنامْ َّ ْ نميل هلم خري ألنفسهمِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ َ ُ  ٧٤ }١٧٨:آل عمران{"َ
َواتقوا اهللاَ الذي تساءلون به و" َِ ِِ َ ُ َّ ْ َُ َ َ ِاألرحامَّ َ ْ  ٢٤٦ }١:النساء{ "َ
َلقد تقطع " َّ َ َ ََ ْبينُكمْ ُ ْ  ٨٣ }٩٤:األنعام{"َ
َوجع" َ ً الليل سَكناَلَ َ ِ ْ  ٩٢ }٩٦:األنعام{"َّ
ْوما يشعركم" ُ َُ ِْ ُ َأهنا َ َّ ُ إذا جاءت ال يؤمنونَ ِ ْ ُْ ََ ََ  ٢٦٠ }١٠٩:األنعام{"ِ
َ وك" َذلك َ ِ َزينَ ِّ َ لَكثري من املرشكني ُ ْْ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ ْقتل أوالدهم رشكائهمٍ ِْ ِ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ََ ْ"   
 }١٧٣: األنعام{

١٠١ 

ْقل هي للذين ءامنوا" َّ ْ ُُ َ َ ََ ْ ِ ِ ً خالصة ِ َ ِ ِعند اهللاِ يوم القيامةَ ِ َِ ََ ْ َ َ  ١٢٠ }٣٢:األعراف{ "ْ
ْقل هي للذين ءامنوا " َّ ْ ُُ َ َ ََ ْ ِ ِ ٌخالصةِ َ ِ َ عند اهللاِ َ ْ ِيوم القيامةِ َِ ََ ْ  ١٢٠ }٣٢:األعراف{ "َ

ِولكن" ِ َ ْ اهللاُ قتلهمَ ُ َ  ٢١٩ }١٧:األنفال{"ََ
ِولكن" ِ َ َ اهللاُ رمىَ  ٢١٩ ١٧: األنفال"َ



 
 

 
٣٥٢ 

  
ُتريدون عرض الدنيا واهللاُ يريد " ْ ُّ ُ ُْ ُ َ َ ِْ َِ ََ ِاآلخرةَ  ٢٠٥ }٦٧:األنفال{"ِ
َمن بعد ما كاد"  ْ َ َْ َ ِ ُ تزيغ ِ ْ ِ ْقلوب فريق منهمَ ُ ْ ُ ْْ ِ ٍ ِ َ ُ  ٢٨٧ }١١٧:التوبة{"ُ
َمن بعد ما كاد " ْ َ َْ َ ِ ُزيغ َيِ ْ ْقلوب فريق منهمِ ُ ْ ُ ْْ ِ ٍ ِ َ ُ  ٢٨٩ }١١٧:التوبة{"ُ
َفبرشناها بإسحاق ومن وراء إسحاق" َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ ْ َ يعقوبَّ ْ ْ  ٢٧٤ }٧١:هود{"َُ
َفال حتسبن اهللاَ خملف" ِ ْ ُْ َّ َ َ َ َ ُ وعدهَ ََ ِ رسلهْ ِ َ  ١١٧، ١١٤ }٤٧:إبراهيم{ "ُ
َرب" َيود الذين كفروا لو كانوا مسلمنيَام ُ ْ ْ ُ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َُّ َ َْ َ ْ ُّ َ  ١٢٩ }٢:احلجر{"َ
ِّيبلغانَّإما " َُ ْ َ عندك الكرب أحدمها أو كالمهاَ َ َ َُ َُ ِ ِ ِْ ََ َُ ََ  ٢٩٦ }٢٣:اإلرساء{"ْ
َولبثوا يف كهفهم ثالث " َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ْ ََ ِ ِمائةِ َ سننيَِ ْ ِ  ٣٠٥ }٢٥:الكهف{"ِ
ْقد بلغت من" َِ َ ْ َ ِ لدينَْ ُ َعذرا َ ْ  ١٣٩ }٧٦:الكهف{"ُ
ِائتوين " ْ ُ َ أفرغ عليه قطراْ ْ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ِ  ١٥١ }٩٦:الكهف{"َ
َيا أبت" َ َ ال تعبد الشيطانََ َ َْ ُ َّْ  ١٨١ }٤٤:مريم{"َ
ِإن هذان" َ ِ لساحرانََّ َ َِ  ١٦٤ }٦٣:طه{"َ
َّيا بنؤم" ُ َ ْ ِ ال تأخذ بلحيتي وال برأيسَ ِْ َ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِ ُ ْ  ١٧٣   }٩٤: طه{"َ
َنكَأِو" َ تظمأ فيها وال تضحىَ الَّ َ َ ْْ َ ََ ِ ُ َ  ١٨٤ }١١٩:طه{"ْ
ٍكذلك يطبع اهللاُ عىل كل قلب متكرب جبار" ٍَّ َ ُ َ َِّ َُ َ ِ ْ َ ِّ ْ َُ َ ََ َ  ٤٥ }٣٥:غافر{ "ِ
َإنه حلقٌّ " َ ُ َمثلَّ ْ َ ما أنكم تنْطقونِ ُْ ِ َ َّْ َُ  ٣١٦، ٢٠٩ }٢٣:الذاريات{"َ

َفأصدق  ََّ َّ َوأكونَ ْ َُ َ من الصاحلنيَ ْ ِِ َِّ  ٣٢٤ }١٠:املنافقون{"َ
ْعاليهم" ُ َ ِ ُ ثياب سنْدسَ ُ ُ َ  ٣٣٤ }٢١:اإلنسان{"ِ

 



 
 

 
٣٥٣ 

 
    
َالغرابا َ  ١٦٠ الوافر جمهول ُ
ْالرقبه َ  ١٧٠ الرجز رؤبة بن العجاج َّ
ًجانبا  ٣٣١، ٣٢٨ جمزوء الكامل عمرو بن معد يكرب َِ
َغراهبا ُ َ ّاألحوص الرياحي ُ  ٢٨١ لالطوي ِّ
ْومذاهبه ُ  ١٢٧، ١٢٤ الطويل ُّذو الرمة َ
ُفصليب َِ  ٣٠٧ الطويل علقمة بن عبدة َ
ُاألدب  ٨٠ البسيط بعض الفزاريني َ
ُرطيب ْ ِ  ١٩١ الطويل جمهول َ
ِمذهب َ ْ  ١٥٥ الطويل طفيل الغنوي ُ
ِعجب َ  ٢٥٥، ٢٥٢ البسيط جمهول َ
ُفش ِلتَ  ٢٩٨ الطويل ِّكثري عزة َّ

َاحلديدا ْ ِ ْعقي َ َ ِبة األسديُ ْ َ  ٣٢٩ الوافر َ
َأيب مزاده َ َ ِ  ١٠٨ جمزوء الكامل جمهول َ
ِاهلند  ٨٨ الكامل جمهول ِْ
ِامللحد ِ ْ ِاختلَف فيه ُ ُ  ١٤٤ الرجز ْ
ِحنجود ُ  ٤٩ البسيط جمهول ُ
َنارا  ٢٠٤ املتقارب ُأبو دواد َ
ِوسعري ْ َِ  ٢٥٣ الكامل جمهول َهاَ
ُعار  ١٣٦، ١٣٤ الكامل ثابت قطنة َ



 
 

 
٣٥٤ 

    
ُهوبر َ ْ  ٢٠١ الطويل ُّذو الرمة َ
ِغدور ُ  ١٥٥ الكامل الفرزدق َ
ِسيار َّ  ٢٧٧ البسيط جرير َ
 ١٧٤ الوافر نفيع بن جرموز ُالنَّقيع
 ١٧٩ الرجز أبو النجم ِمسمعي
ِنفان َ ّمسكني الدرامي ُفَ  ٢٥٣ الطويل ِّ

ِّمزرد بن رضار ِوزائُف  ٣٠٩ الطويل َُ
ِاملتسيف ِّ َ َ  ١٩٦ الطويل جرير ُ
ِطليُق ّيزيد بن مفرغ احلمريي َ ِ َ ْ َّ ُِ  ٧٢، ٦٤ الطويل َ
ْاجلبل َ  ٣١٦ الرمل ِّابن بري َ
َقاتله  ٢٦٨ الطويل جمهول َِ
َالسؤاال َ ُّاملرار األسدي ُ ُ  ١٥٩ الوافر ّ
َاخلداال َ ُّاملرار األسدي ِ ُ  ١٥٩ الوافر ّ
َنغال ِ  ٢٧٨ املنرسح األعشى َ
َقاهلا  ٧١ الكامل األعشى َ
ِخمول َ ْ  ٨٩ الطويل قيسامرؤ ال ُ
ِاملال  ١٥٨ الطويل امرؤ القيس َ
ِأمثايل َ ْ  ١٥٨ الطويل امرؤ القيس َ
ِإسحل ِ  ١٦٠ الطويل عمر بن أيب ربيعة ْ
ِجمعفل َ ْ َ وي ُ ّطفيل الغنَ َ َ  ١٢٦ الطويل ُ



 
 

 
٣٥٥ 

    
َوحيام َ ْ  ٣٢٠، ٣١٧ الطويل محيد بن ثور َ
َوأينَام  ٣١٧ الطويل محيد بن ثور ْ
ُسامل ِ  ٨٧ الطويل  اهللا عنهامعبد اهللا بن عمر ريض َ
 ١١٤ الوافر األحوص ُحرام
ِاألسحم َ ْ  ٣١٢ الكامل عنرتة َ
ِوهاشم ِ َ  ١٥٥ الطويل الفرزدق َ
ِوغرام ََ  ١٩١ الطويل جمهول َ
 ٧١ املتقارب َّأمية بن عائذ اهلذيل ِاحلزينَا
َّالطرماح ِالكنائن ِ  ١١٤، ١٠٩ الطويل ِّ
ِاملباين ِ َ  ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣ لطويلا برش بن أيب خازم األسدي ُ
ِواهلمالن َ َ  ٢٤٦ الطويل عبد اهللا ابن الدمينة َ
ِمني  ١٤٨ الرمل جمهول ِ
ِنبئيني ِ ِّ  ٧١ الوافر املثقب العبدي َ
ْكفاين ِ َ  ٢٠٣ اخلفيف عمر بن أيب ربيعة َ
ُأصباه َ  ١٥٦ الكامل رجل من باهلة ْ
َجائيا  ٣٣١، ٣٢٨ الطويل زهري َِ

 



 
 

 
٣٥٦ 

 
 .قرآن الكريمال -
أبو عيل الفاريس حياته ومكانته بني أئمة التفسري العربية وآثـاره يف القـراءات  -

تأليف الـدكتور عبـد الفتـاح إسـامعيل شـلبي، الطبعـة الثالثـة، دار : والنحو
 .م١٩٨٩-ـه١٤٠٩املطبوعات احلديثة، جدة، 

 هاب الـدينتأليف العالمة الشيخ ش: إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش -
أمحد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي الشهري بالبنَّاء، وضع حواشـيه الـشيخ 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بريوت، 
تأليف الدكتور حممد بن عامر بن مسعود : أثر األخفش يف الكوفيني وتأثره هبم -

 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩درين، سلسلة الرسائل اجلامعية، 
تأليف حممد بن ردة بن :  الفاريس عند ابن مالك يف رشح التسهيلآراء أيب عيل -

عطية اهللا العمري، بحـث تكمـييل مقـدم لنيـل درجـة املاجـستري، جامعـة أم 
 .ـه١٤٢٤القرى، 

تأليف أيب حيان األندليس، حتقيـق ورشح : ارتشاف الرضب من لسان العرب -
بـد التـواب، ودراسة الدكتور رجب عثامن حممد، مراجعة الدكتور رمـضان ع

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
  تأليف الشيخ اإلمـام كـامل الـدين أيب الربكـات عبـد الـرمحن : أرسار العربية -

ُّحممد بن سعيد األنباري النحوي، حتقيق وتعليق بركـات يوسـف هبـود، دار 
 .م١٩٩٩-ـه١٤٢٠األرقم بن أيب األرقم، الطبعة األوىل، 



 
 

 
٣٥٧ 

تأليف نارص بن حممـد بـن نـارص : الرشط بني النحويني واألصولينيأسلوب  -
 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٥كريري، اإلدارة العامة للثقافة والنرش، 

تأليف جالل الدين السيوطي، حتقيـق الـدكتور عبـد العـال : األشباه والنظائر يف النحو -
 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٦سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

تأليف أيب يوسف يعقوب بن إسـحاق، حتقيـق : بن السكيتإصالح املنطق ال -
أمحد حممد شاكر، وعبد السالم حممد هارون، دار املعـارف، القـاهرة، الطبعـة 

 .م١٩٤٩الرابعة، 
َّتـأليف أيب بكـر حممـد بـن سـهل بـن الـرساج النحـوي : األصول يف النحـو - َّ

ريوت،  حتقيق الـدكتور عبـد احلـسن الفـتيل، مؤسـسة الرسـالة، بـ،البغدادي
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨

َّتأليف أيب جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النَّحـاس، حتقيـق : إعراب القرآن -
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٩الدكتور زهري غازي زاهد، عامل الكتب، بريوت، 

تأليف خري الدين الزركيل، دار العلـم للماليـني، الطبعـة اخلامـسة، : األعالم -
 .م١٩٨٠

األمـني، حتقيـق وختـريج حـسن األمـني، تأليف السيد حمـسن : أعيان الشيعة -
 .م١٩٨٣-ـه١٤٠٣

تأليف العالمة أيب عيل احلسن بـن أمحـد الفـاريس، حتقيـق وتعليـق : اإلغفال -
 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٤الدكتور عبد اهللا بن عمر احلاج إبراهيم، املجمع الثقايف، 



 
 

 
٣٥٨ 

تأليف أيب عمرو عثامن بن احلاجب، دراسة وحتقيـق فخـر : أمايل ابن احلاجب -
َّليامن قــدارة، دار اجليــل، بــريوت، دار عــامر، عــامن،صــالح ســ  -ـهــ١٤٠٩ َّ

 .م١٩٨٩
تأليف هبة اهللا بن عيل بن حممد بن محزة احلسني العلـوي، : أمايل ابن الشجري -

حتقيق ودراسة الدكتور حممـود حممـد الطنـاحي، مكتبـة اخلـانجي، القـاهرة، 
 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧الطبعة الثانية، 

تـأليف أيب البقـاء :  وجوه القراءات يف مجيع القـرآنإمالء ما من به الرمحن من -
عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة 

 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩األوىل، 
تأليف الـوزير مجـال الـدين أيب احلـسن عـيل بـن : انباه الرواة عىل أنباه النحاة -

، املكتبـة العـرصية، صـيدا، يوسف القفطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم
 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٤الطبعة األوىل، 

تأليف أيب احلسن بن أمحد الفاريس، حتقيق حـسن شـاذيل : اإليضاح العضدي -
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨فرهود، الطبعة الثانية، دار العلوم، 

   احلــافظ جــالل الــدين تــأليف: بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاة -
سيوطي، حتقيق حممد أبو الفـضل إبـراهيم، عيـسى عبد الرمحن عبد الرمحن ال

 .م١٩٦٤-ـه١٣٨٤البايب احللبي ورشكاه، 



 
 

 
٣٥٩ 

تـأليف الـسيد حممـد مرتـىض احلـسني : تاج العروس من جـواهر القـاموس -
الزبيدي، حتقيق إبراهيم الرتزي، وعبد العليم الطحـاوي، دار إحيـاء الـرتاث 

 .م١٩٧٤-ـه١٣٩٤العريب، بريوت، 
أليف كـارل بـروكلامن، أرشف عـىل الرتمجـة العربيـة تـ: تاريخ األدب العريب -

األستاذ الـدكتور حممـود فهمـي حجـازي، اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب، 
 .م١٩٩٣

تـأليف مـؤرخ اإلسـالم شـمس : تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -
الدين أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، حققه وضبط نـصه وعلـق 

 .تور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالميعليه الدك
تأليف أمحد بن عيل بن أيب بكر اخلطيب البغـدادي، دار الكتـب : تاريخ بغداد -

 .العلمية، بريوت
تأليف أيب البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي، حتقيق : التبيان يف إعراب القرآن -

 .عيل حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت
تـأليف شـيخ الطائفـة أيب جعفـر حممـد بـن احلـسن : لقرآنالتبيان يف تفسري ا -

الطويس، حتقيق وتـصحيح أمحـد حبيـب قـصري العـاميل، دار إحيـاء الـرتاث 
 .العريب



 
 

 
٣٦٠ 

ّتأليف أيب حيان حممد بن يوسف الغرنـاطي األندلـيس، حتقيـق : تذكرة النحاة -
-ـهـ١٤٠٦الدكتور عفيف عبد الـرمحن، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة األوىل، 

 .م١٩٨٦
تأليف أيب حيان األندليس، حققـه : لتذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيلا -

ــداوي، دار كنــوز إشــبيليا، الطبعــة األوىل،  -ـهــ١٤٣٠األســتاذ حــسن هن
 .م٢٠٠٩

تأليف أيب عيل احلسن بـن أمحـد بـن عبـد الغفـار : التعليقة عىل كتاب سيبويه -
ة األوىل، الفاريس، حتقيق وتعليق الـدكتور عـوض بـن محـد القـوزي، الطبعـ

 .١٩٩٠-ـه١٤١٠
تأليف حممد بن يوسف الـشهري بـأيب حيـان األندلـيس، : تفسري البحر املحيط -

-ـهــ١٤٢٨إعــداد إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 
 .م٢٠٠٧

تأليف القايض نارص الدين أيب سعيد عبد اهللا بـن عمـر بـن : تفسري البيضاوي -
-ـهـ١٤٢١ العـريب، الطبعـة األوىل، حممد الشريازي البيـضاوي، دار البيـان

 .م٢٠٠٢
تأليف أيب جعفر حممد بن : تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل القرآن -

-ـهـ١٤٢٦جرير الطربي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة الرابعـة، 
 .م٢٠٠٥



 
 

 
٣٦١ 

تأليف اإلمام أيب الفداء احلافظ بن كثري الدمـشقي، دار : تفسري القرآن العظيم -
 .م١٩٩٧-ـه١٤١٨ب العلمية، بريوت، الكت

تأليف اإلمام فخر الدين حممد بن عمـر بـن : التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب -
احلسني بن احلسن بن عيل التميمي البكري الرازي الشافعي، إعـداد إبـراهيم 
شمس الدين، أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 

 .م٢٠٠٩
تأليف العالمة أمحد بن احلسني بن اخلباز، دراسة وحتقيـق فـايز : عتوجيه اللم -

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣زكي حممد دياب، دار السالم، الطبعة األوىل، 
تأليف بدر الدين احلسن بن : توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك -

قاسم املرادي، حتقيق أمحد حممـد عـزوز، املكتبـة العـرصية، بـريوت، الطبعـة 
 .م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦وىل، األ

تأليف أيب عـيل الـشلوبني، دراسـة وحتقيـق الـدكتور يوسـف أمحـد : التوطئة -
 .م١٩٨١-ـه١٤٠١املطوع، الطبعة الثانية، 

  تـأليف اإلمـام أيب عمـرو عـثامن بـن سـعيد بـن : التيسري يف القراءات السبع -
عثامن بن سعيد بن عمرو الـداين، حتقيـق أوتـو تريـزل، دار الكتـاب العـريب، 

 .م١٩٨٤-ـه١٤٠٤ريوت، ب



 
 

 
٣٦٢ 

تأليف الـشيخ مـصطفى الغاليينـي، راجعـه ونقحـه : جامع الدروس العربية -
الدكتور عبد املـنعم خفاجـة، املكتبـة العـرصية، بـريوت، الطبعـة الثالثـون، 

 .م١٩٩٤-ـه١٤١٤
تأليف أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي، : اجلامع ألحكام القرآن -

هللا عبد املحسن الرتكي، شـارك يف حتقيـق اجلـزء الثالـث حتقيق الدكتور عبد ا
-ـهــ١٤٢٧حممــد رضــوان عرقــسويس، مؤســسة الرســالة، الطبعــة األوىل، 

 .م٢٠٠٦
تأليف اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق فخر الدين قبـاوة، : اجلمل يف النحو -

 .م١٩٩٥-ـه١٤١٦الطبعة اخلامسة، 
 بـن قاسـم املـرادي، حتقيـق اجلنى الداين يف حـروف املعـاين، تـأليف احلـسن -

واألستاذ حممد نديم، دار الكتب العلمية، بـريوت، : الدكتور فخر الدين قباوة
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٣الطبعة األوىل، 

حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابـن مالـك، ضـبط وتـشكيل  -
 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥وتصحيح يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، 

ىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، ومعه رشح الشواهد حاشية الصبان ع -
 .للعيني، دار إحياء الكتب العربية



 
 

 
٣٦٣ 

تأليف اإلمام اجلليل أيب زرعـة عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن : حجة القراءات -
-ـهـ١٣٩٤زنجلة، حتقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة األوىل، 

 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩م، الطبعة الثانية، ١٩٧٤
َّجة للقـراء الـسبعةاحل - َّ   تـأليف أيب عـيل احلـسن بـن أمحـد الفـاريس، وضـع : َّ

حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى اهلنداوي، مكتبة عباس أمحـد البـاز، مكـة 
 .املكرمة

تأليف عبد القادر بن عمر البغـدادي، : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -
القـاهرة، الطبعـة حتقيق ورشح عبد السالم حممد هـارون، مكتبـة اخلـانجي، 

 .م١٩٨٩-ـه١٤٠٩الثالثة، 
تأليف أيب الفتح عثامن بن جنـي، حققـه حممـد عـيل النَّجـار، دار : اخلصائص -

 .اهلدى، بريوت
تـأليف أمحـد بـن يوسـف املعـروف : الدر املصون يف علوم الكتـاب املكنـون -

بالسمني احللبي، حتقيق الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة 
 .١٩٩٤-ـه١٤١٥ألوىل، ا

ديوان أيب النجم العجيل الفضل بن قدامة، مجعه ورشحه وحققه الدكتور حممد  -
 .م٢٠٠٦أديب عبد الواحد محدان، جممع اللغة العربية، دمشق، 

تـأليف ميمـون بـن قـيس، رشح وتعليـق الـدكتور : ديوان األعـشى الكبـري -
 .املهندس حممد حسني، مكتبة اآلداب، اجلامميز



 
 

 
٣٦٤ 

َّطرماح، عنـي بتحقيقـه الـدكتورة عـزة حـسن، دار الـرشق العـريب، ديوان ال - ِّ
 .م١٩٩٤-ـه١٤١٤بريوت، الطبعة الثانية، 

ديوان املثقب العبدي، عنى بتحقيقـه ورشحـه والتعليـق عليـه حـسن كامـل  -
 .م١٩٧١-ـه١٣٩١الصرييف، معهد املخطوطات العربية، 

يف، دار ديوان امرئ القيس، ضـبطه وصـححه األسـتاذ مـصطفى عبـد الـشا -
 .الكتب العلمية، بريوت

 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦ديوان جرير، دار بريوت، بريوت،  -
قيـق عبـد العزيـز ديوان محيد بن ثور اهلاليل وفيـه بائيـة أيب دؤاد اإليـادي، حت -

 .م١٩٦٥-ـه١٣٨٤اليمني، الدار القومية، القاهرة، 
ريوت، ُّديوان ذي الرمة، قدم له ورشحه أمحد حسن بج، دار الكتب العلمية، ب -

 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥الطبعة األوىل، 
ديوان شعر مسكني الدرامي، حتقيق كارين صادر، دار صادر، بريوت، الطبعة  -

 .م٢٠٠األوىل، 
ديوان طفيل الغنوي رشح األصمعي، حتقيق حسان فالح أوغيل، دار صـادر،  -

 .م١٩٩٧بريوت، الطبعة األوىل، 
 املعيبـد، رشكـة دار ّديوان عدي بن زيد العبادي، حققـه ومجعـه حممـد جبـار -

 .م١٩٦٥-ـه١٣٨٥اجلمهورية، بغداد، 



 
 

 
٣٦٥ 

ديوان عمر بن أيب ربيعة، وقف عىل طبعه وتـصحيحه بـشري يمـوت، املطبعـة  -
 .م١٩٣٤-ـه١٣٥٣الوطنية، بريوت، الطبعة األوىل، 

تأليف عنرتة بن شداد بن معاوية بن قراد العبيس، الطبعة الرابعة، : ديوان عنرت -
 .م١٨٩٣

ِّفرغ احلمريي، مجعه وحققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، ديوان يزيد بن م -
ــة األوىل،  ــالة، الطبع ــسة الرس ــ١٣٩٥مؤس ــة، ١٩٧٥-ـه ــة الثاني م، الطبع

 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢
تأليف ابن مضاء أيب العباس أمحد بن عبـد الـرمحن اللخمـي : َّالرد عىل النحاة -

ا، دار  االعتـصام، الطبعـة القرطبي، دراسة وحتقيق الدكتور حممد إبراهيم البنـَّ
 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩األوىل، 

تأليف أيب بكر أمحد بن موسـى بـن العبـاس بـن جماهـد : السبعة يف القراءات -
 .ه١٤٠٠البغدادي، حتقيق شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، 

تأليف أيب الفتح عثامن بن جني، دراسة وحتقيق الدكتور : رس صناعة اإلعراب -
 .م١٩٨٥طبعة األوىل، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ال

تأليف املؤرخ الفقيه األديب أيب الفـالح : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -
عبد احلي بن العامد احلنبيل، حتقيـق جلنـة إحيـاء الـرتاث العـريب، دار اآلفـاق 

 .اجلديدة، بريوت



 
 

 
٣٦٦ 

تأليف عبد اهللا بن عبـد الـرمحن العقـييل اهلمـداين املـرصي، : رشح ابن عقيل -
ين عبـد احلميـد، دار الـرتاث، القـاهرة، دار مـرص، الطبعـة املحقق حمـي الـد

 .م١٩٨٠-ـه١٤٠٠العرشون، 
تأليف أيب حممد يوسف بـن أيب سـعيد الـسريايف، حققـه : رشح أبيات سيبويه -

-ـهـ١٤٣٣وقدم له الدكتور حممد عيل سلطاين، دار العصامء، الطبعة األوىل، 
 .م٢٠١٢

وضع هوامشه وفهارسه حـسن رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، قدم له و -
حممد، إرشاف الدكتور إميل يعقوب، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة 

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩األوىل، 
تأليف حمب الدين : رشح التسهيل املسمى متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد -

حممد بن يوسف بن أمحد املعـروف بنـاظر اجلـيش، دراسـة وحتقيـق األسـتاذ 
مد فاخر، واألستاذ الـدكتور جـابر حممـد الرباجـة، واألسـتاذ الدكتور عيل حم

الدكتور إبراهيم مجعة العجمي، األستاذ الدكتور جابر السيد مبارك، واألستاذ 
َّالدكتور عـيل الـسنويس حممـد، واألسـتاذ الـدكتور حممـد راغـب نـزال، دار 

 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨السالم، الطبعة األوىل، 
ن حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن مالـك تأليف مجال الدي: رشح التسهيل -

الطائي اجلياين األندليس، حتقيق حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي الـسيد، 
 .م٣٠٠٩دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 



 
 

 
٣٦٧ 

  تـأليف الـشيخ اإلمـام العـامل العالمـة اهلـامم : رشح الترصيح عىل التوضـيح -
 حممـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب خالد بن عبد اهللا األزهـري، حتقيـق

 .م٢٠٠٠-ـه١٤٢١العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
تأليف أيب بكر حممد بن القاسم األنباري، حتقيق : َّرشح القصائد السبع الطوال -

 .وتعليق عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، الطبعة اخلامسة
اهللا حممـد بـن عبـد اهللا بـن تأليف مجال الدين أيب عبـد : رشح الكافية الشافية -

مالك الطائي اجلياين، حققه الدكتور عبـد املـنعم أمحـد هريـدي، دار املـأمون 
 .للرتاث،     

تـأليف صـدر األفاضـل : رشح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري -
القاسم بن احلسني اخلوارزمي، حتقيق الدكتور عبـد الـرمحن بـن سـليامن بـن 

 .م١٩٩٠ اإلسالمي، الطبعة األوىل، بريوت، العثيمني، دار الغرب
تأليف الشيخ العامل العالمة جامع الفوائد موفق الـدين يعـيش : رشح املفصل -

 .ابن عيل بن يعيش النحوي، عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنبي، القاهرة
تأليف أيب احلسن عيل بن مؤمن بن حممد بـت عـيل بـن : رشح مجل الزجاجي -

م له ووضع هوامـشه وفهارسـه فـواز الـشعار، إرشاف عصفور اإلشبييل، قد
الدكتور إميل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، 

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩



 
 

 
٣٦٨ 

تـأليف أيب عـيل أمحـد بـن حممـد بـن احلـسن : رشح ديوان احلامسة أليب متـام -
املرزوقي، علق عليه وكتب حواشـيه غريـد الـشيخ، وضـع فهارسـه العامـة 

-ـه١٤٢٤م شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، إبراهي
 .م٢٠٠٢

رشح ديوان الفـرزدق، ضـبط معانيـه ورشحـه وأكملهـا إيليـا احلـاوي، دار  -
 .م١٩٨٣الكتاب اللبناين، الطبعة األوىل، 

رشح ديوان رئيس الشعراء أيب احلرث الشهري بامرئ القيس بن حجر الكندي  -
 .ن أيوب، املطبعة احلربية، مرص، الطبعة األوىلللوزير أيب بكر عاصم ب

تأليف ابن هشام األنصاري، ومعه كتاب منتهى األرب : رشح شذور الذهب -
تأليف حممد حمـي الـدين عبـد احلميـد، املكتبـة : بتحقيق رشح شذور الذهب

 .م١٩٩٢العرصية، بريوت، 
تأليف شمس الـدين حممـد بـن عبـد املـنعم بـن حممـد : رشح شذور الذهب -

وجري القاهري الشافعي، املحقق نواف بن جزاء احلارثي، عـامدة البحـث اجل
العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، رسالة ماجستري للمحقق، الطبعـة 

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٣األوىل، 
تأليف ريض الدين حممد بن احلـسن االسـرتاباذي، : رشح كافية ابن احلاجب -

ور إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب قدم له ووضع حواشيه وفهارسه الـدكت
 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 



 
 

 
٣٦٩ 

ّتأليف أيب سعيد السريايف، حتقيق أمحد حسن مهديل، عيل : رشح كتاب سيبويه -
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩ِّسيد عيل، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

م لـه شـوقي شعر األحوص األنصاري، مجعه وحققه عادل سليامن مجال، قـد -
 .م١٩٩٠-ـه١٤١١ضيف، مطبعة املدين، القاهرة، الطبعة الثانية، 

شعر ثابت قطنة العتكى، مجع وحتقيق ماجد أمحد الـسامرائي، سلـسلة كتـب  -
 .الرتاث

َّتـأليف إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
لطبعـة الرابعـة، حتقيق حممد زكريا يوسـف، دار العلـم للماليـني، بـريوت، ا

 .م١٩٩٠
  تـأليف حممـد بـن إسـامعيل أيب : صحيح البخاري اجلامع الصحيح املختـرص -

عبد اهللا البخاري اجلعفي، حتقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـري، 
 .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧بريوت، الطبعة الثالثة، 

ن تأليف عيل بن مؤمن بن حممد احلرضمي اإلشـبييل أبـو احلـس: رضائر الشعر -
املعروف بابن العصفور، حتقيق السيد إبـراهيم حممـد، دار األنـدلس، الطبعـة 

 .م١٩٨٠األوىل، 
فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين املـصنفة يف رضوب العلـوم وأنـواع  -

املعارف الشيخ الفقيه املقرئ املحدث املتقن أبو بكر حممد بن خري بن عمر بـن 
ها وطبعهـا ومقابلتهـا عـىل أصـل خليفة األموي اإلشبييل، وقف عـىل نـسخ



 
 

 
٣٧٠ 

حمفوظ يف خزانة األسكوريال الشيخ فرنشكة قدارة زيـدين، وتلميـذه خليـان 
 .م١٨٩٣ربارة طرغوه، قومش، رسقسطة، 

تأليف أيب الفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق املعـروف بالنـديم، : الفهرست -
 ضبطه ورشحه وعلق عليه وقدم له الدكتور يوسف عيل طويل، وضع فهارسه

-ـهـ١٤١٦أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة األوىل، 
 .م١٩٩٦

يـق تأليف أيب منصور األزهري، دراسـة وحتق: القراءات وعلل النحويني فيها -
 .م ١٩٩١-هـ١٤١٢ الطبعة األوىل، نوال بنت إبراهيم احللوة،

الـسبتي تأليف ابن أيب الربيع : الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح -
األندليس، حتقيق ودراسة الدكتور فيصل احلفيـان، مكتبـة الرشـد، الريـاض، 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢

تأليف اإلمام مجال الدين أيب عمرو عثامن بن عمر املعـروف : الكافية يف النحو -
بابن احلاجب النحوي املالكي، رشحه الشيخ ريض الـدين حممـد بـن احلـسن 

ز، مكـة املكرمـة، دار الكتـب العلميـة، االسرتاباذي النحوي، مكتبة دار البـا
 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥بريوت، 

تأليف حممد بن يزيد املربد أبو العباس، املحقق حممد : الكامل يف اللغة واألدب -
-ـهـ١٤١٧أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، 

 .م١٩٩٧



 
 

 
٣٧١ 

يب عـيل الفـاريس تـأليف أ: كتاب الشعر أو رشح األبيات املـشكلة اإلعـراب -
احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، حتقيق ورشح الدكتور حممود الطناحي، مطبعة 

 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨املدين، الطبعة األوىل، 
 .م١٩٠٨كتاب النقائض نقائض جرير والفرزدق، مطبعة بريل، ليدن،  -
تأليف أيب برش عمرو بن عثامن بـن قنـرب، حتقيـق عبـد الـسالم : كتاب سيبويه -

 .ن، عامل الكتب، بريوتحممد هارو
تأليف العالمة جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، حتقيق : الكشاف -

: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ عيل حممد معوض، مكتبة العبيكـان
 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨الطبعة األوىل، 

  تـأليف أيب حممـد: الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا -
أيب طالب القييس، حتقيق الـدكتور حميـي الـدين رمـضان، مؤسـسة  مكي بن 

 .م١٩٩٧-ـه١٤١٨الرسالة، الطبعة اخلامسة، 
تأليف أيب البقـاء حمـب الـدين عبـد اهللا بـن : اللباب يف علل البناء واإلعراب -

احلسني بن عبد اهللا العكربي، حتقيـق غـازي خمتـار طلـيامت، الطبعـة األوىل، 
 .م١٩٩٥

تأليف أيب حفص عمر بن عيل بـن عـادل الدمـشقي : كتاباللباب يف علوم ال -
 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩احللبي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 



 
 

 
٣٧٢ 

تأليف اإلمام العالمة ابن منظـور، طبعـة مراجعـة ومـصححة : لسان العرب -
بمعرفــة نخبــة مــن الــسادة األســاتذة املتخصــصني، دار احلــديث، القــاهرة، 

 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣
تأليف ابن جني، حتقيق حامد املؤمن، عامل الكتـب، الطبعـة : يف العربيةاللمع  -

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥الثانية، 
جمموع أشعار العرب وهو مشتمل عىل ديوان رؤبة بن العجـاج وعـىل أبيـات  -

مفردات منسوبة إليه، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الـورد الـربويس، دار 
 .ابن قتيبة، الكويت

تأليف القايض أيب حممد عبد احلق بن :  تفسري الكتاب العزيزاملحرر الوجيز يف -
غالب بن عطية األندليس، إعداد الدكتور مجـال طلبـة، دار الكتـب العلميـة، 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢بريوت، الطبعة األوىل، 
تأليف أيب احلسن عيل بن إسامعيل بن سيدة املريس، : املحكم واملحيط األعظم -

 .م٢٠٠٠ر الكتب العلمية، بريوت، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دا
تأليف أيب عيل الفاريس، حتقيـق ودراسـة الـدكتور حممـد : املسائل البرصيات -

-ـهـ١٤٠٥الشاطر أمحد حممد أمحد، مطبعة املدين، القـاهرة، الطبعـة األوىل، 
 .م١٩٨٥



 
 

 
٣٧٣ 

تأليف أيب عيل الفـاريس، تقـديم وحتقيـق الـدكتور حـسن : املسائل احللبيات -
-ـهـ١٤٠٧، دمشق، دار املنارة، بريوت، الطبعـة األوىل، هنداوي، دار القلم

 .م١٩٨٧
تأليف أيب عيل الفاريس، حققـه األسـتاذ الـدكتور حـسن بـن : املسائل الشريازيات -

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٢حممود هنداوي، كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، 
تأليف أيب عيل الفاريس، حتقيق ودراسة حممد الشاطر أمحد : املسائل العسكرية -

 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٣حممد أمحد، مطبعة املدين، مرص، 
تأليف أيب عيل احلسن بن أمحد الفاريس، حتقيـق الـدكتور : املسائل العضديات -

 .عيل جابر املنصوري، عامل الكتب، بريوت

تـأليف أيب عـيل الفـاريس النحـوي، : املسائل املشكلة املعروفـة بالبغـداديات -
 .عة املدين، بغداددراسة وحتقيق صالح الدين السكناوي، مطب

  تــأليف أيب احلــسن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار الفــاريس، : املــسائل املنثــورة -
-ـهـ١٤٢٢حتقيق وتعليق الدكتور رشيف النجار، دار عامر، الطبعـة األوىل، 

 .م٢٠٠٤
تأليف هباء الدين بن عقيل عىل كتـاب التـسهيل : املساعد عىل تسهيل الفوائد -

ر حممـد كامـل بركـات، الطبعـة األوىل، البن مالك، حتقيـق وتعليـق الـدكتو
 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢



 
 

 
٣٧٤ 

تأليف أيب حممد مكي بـن أيب طالـب القيـيس، حتقيـق : مشكل إعراب القرآن -
-ـهـ١٤٠٥الدكتور حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٨٤
َّتأليف الزجاج أيب إسحاق إبراهيم بـن الـرسي، رشح : معاين القرآن وإعرابه -

قيق الدكتور عبد اجلليل عبده شلبي، عامل الكتب، بريوت، الطبعـة األوىل وحت
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨

َّتأليف أيب زكريا حييى بن زياد الفراء، حتقيق الدكتور عبد الفتاح : معاين القرآن -
شلبي، مراجعة األستاذ عيل النجدي ناصف، دار الكتـب القوميـة، القـاهرة، 

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٢
ليف األخفش سعيد بن مسعدة البلخـي املجاشـعي، دراسـة تأ: معاين القرآن -

وحتقيق الدكتور عبد األمري حممد أمني الورد، عـامل الكتـب، بـريوت، الطبعـة 
 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥األوىل، 

تأليف الدكتور فاضـل صـالح الـسامرائي، دار الفكـر، الطبعـة : معاين النحو -
 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣الثانية، 

  تــأليف أيب عبــد اهللا :  إىل معرفــة األديــبمعجــم األدبــاء أو إرشــاد األريــب -
ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلمـوي، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة 

 .م١٩٩١-ـه١٤١١األوىل، 
تأليف ابن هشام األنصاري، حتقيـق حممـد : مغني اللبيب عن كتب األعاريب -

 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧حميي الدين عبد املجيد، املكتبة العرصية، بريوت، 



 
 

 
٣٧٥ 

تـأليف أمحـد بـن : اح السعادة ومـصباح الـسيادة يف موضـوعات العلـوممفت -
  مصطفى الشهري بطاش كـربى زاده، مراجعـة وحتقيـق كامـل كامـل بكـري، 

 .وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب احلديثة
تأليف األستاذ اإلمام فخر الدين خوارزم أيب القاسم : املفصل يف علم العربية -

تأليف : ويليه كتاب املفضل يف رشح أبيات املفصلحممود بن عمر الزخمرشي، 
 .السيد حممد بدر الدين أيب فراس النعساين احللبي، دار اجليل

 تأليف اإلمـام أيب إسـحاق إبـراهيم بـن: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية -
ا، والـدكتور    موسى الـشاطبي، حتقيـق األسـتاذ الـدكتور حممـد إبـراهيم البنـَّ

قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسـالمي، مكـة عبد املجيد 
 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨املكرمة، الطبعة األوىل، 

 .تأليف عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق كاظم املرجان: املقتصد يف رشح اإليضاح -
تأليف أيب العباس حممد بـن يزيـد املـربد، إعـداد حـسن محـد، دار : املقتضب -

 .١٩٩٩-ـه١٤٢٠عة األوىل، الكتب العلمية، بريوت، الطب
تأليف شيخ اإلسالم بـن تيميـة، حتقيـق الـدكتور حممـد : منهاج السنة النبوية -

 .رشاد سامل، مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل
تأليف الدكتور مجيل أمحد ظفر، الطبعة الثانية، : النحو القرآين قواعد وشواهد -

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨مكة املكرمة، 
 .حسن، دار املعارف، مرص، الطبعة الثالثةتأليف عباس : النحو الوايف -



 
 

 
٣٧٦ 

تأليف أيب الربكات كامل الدين عبد الرمحن بن : نزهة األلباء يف طبقات األدباء -
حممد بن األنباري، قام بتحقيقه الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة املنـار، 

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥األردن، الطبعة الثالثة، 
  نـصاري، حتقيـق ودراسـة الـدكتور حممـد تأليف أيب زيد األ: النوادر يف اللغة -

 .م١٩٨١-ـه١٤٠١عبد القادر أمحد، الطبعة األوىل، 
تـأليف اإلمـام جـالل الـدين الـسيوطي، : مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع -

-ـهـ١٤١٣حتقيق ورشح الدكتور عبـد العـال سـامل مكـرم، الطبعـة األوىل، 
 .م١٩٩٢

ك الصفدي، حتقيق واعتناء بي أتأليف صالح الدين خليل بن: ياتالوايف بالوف -
، الطبعـة  دار إحياء الرتاث العـريب، بـريوتأمحد األرنأوط، وتركي مصطفى،

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األوىل، 
تأليف أيب العباس شمس الدين أمحـد بـن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -

حممد بن أيب بكر بـن خلكـان، حققـه الـدكتور إحـسان عبـاس، دار صـادر، 
 .م ٢٠٠٥لطبعة الرابعة، ، اوتبري
 
 



 
 

 
٣٧٧ 

 
  

 ٦ املقدمة -١
 ١٦ التمهيد -٢
 الفصل األول -٣

 َّاآلراء النحوية التي اتفق فيها الفاريس بني احلجة ومؤلفاته األخرى     
 
٣٣ 

 ٣٤ باخلفض) ِْريَغ(وصف املعرفة بالنكرة يف قراءة  •
 ٤٥ )ليس(األصل  •
 ٥٦ )تىح(رفع الفعل املضارع بعد  •
 ٦٤ )الذي(ًموصوال بمعنى ) ذا(جميء  •
 ٧٤ بعد فعل احلسبان) َّإن(كرس مهزة  •
 ٨٣ )بني(ترصف الظرف  •
 ٩٢ إلغاء عمل اسم الفاعل يف حالة امليض •
 ١٠١ الفصل بني املضاف واملضاف إليه بمفعول املضاف •
 ١٢٠ إعامل املصدر واسم الفاعل املوصوفني •
َّرب(األصل يف  • ُ( ١٢٩ 
ِّلدين(ن الوقاية يف حذف نو • ُ َ( ١٣٩ 
 ١٥١ إعامل ثاين املتنازعني •
 ١٦٤ َّحذف املؤكد وبقاء التوكيد •



 
 

 
٣٧٨ 

  
حذف الياء من األسامء املضافة إليها يف غري النداء يف  •

َيا ابن"قراءة  ْ َّأم َ ُ" 
١٧٣ 

 ١٨٤ يف الكالم) َّأن(عىل ) َّإن(دخول  •
ّكل(حذف املضاف  • وما يرتتب عليه من إقامة املضاف ) ُ

 إليه مقامه
١٩٥ 

 ٢٠٩ جميء احلال من النكرة •
 الفصل الثاين -٤

 َّاآلراء النحوية التي اختلف فيها الفاريس بني احلجة ومؤلفاته األخرى
 

٢١٨ 
َّلكن(إعامل  • ِ  ٢١٩ إذا خففت) َ
 ٢٢٨ ًعىل لفظ األمر وإن مل يكن املعنى أمرا) ْكن(جميء  •
ّكل(االبتداء بـ • ُ( ٢٤٠ 
 ٢٤٦  املجرورعطف الظاهر عىل الضمري •
وما يشعركم أهنا إذا ﴿ : يف قوله تعاىل) َّإن(فتح مهزة  •

 }١٠٩:األنعام{ ﴾ جاءت ال يؤمنون
٢٦٠ 

 ٢٧٤ الفصل بني العاطف واملعطوف بالظرف •
َكاد(إضامر القصة أو احلديث يف  • َعسى(أو ) َ َ( ٢٨٧ 
ِّإما يبلغان"إثبات عالمة الضمري يف قراءة  • َ ُ ْ َ َّ" ٢٩٦ 
َثال(إضافة  • َثامئةَ ِ  ٣٠٥ إىل اجلمع) َ



 
 

 
٣٧٩ 

  
َمثل(بناء  • ْ  ٣١٦ بمنزلة اليشء الواحد) َذا(مع ) ِ
إعراب الفعل املعطوف عىل جواب الطلب املقرتن  •

 بالفاء
٣٢٤ 

ِعايل(نصب  •  ٣٣٤ عىل الظرفية) َ
 ٣٤١ اخلامتة -٥
 ٣٤٥ الفهارس العامة -٦

 ٣٤٦ فهرس القرآن الكريم •
 ٣٥١ فهرس القراءات •
 ٣٥٣ فهرس الشواهد الشعرية •
 ٣٥٦ فهرس املصادر واملراجع •
 ٣٧٧ فهرس املوضوعات •

 


