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 لعل  نون الوقاية في  دخول

كما أن الجزم من خصائص األفعال , فإن الجر من خصائص األسماء, ولذلك تحامت   

العرب من دخول الكسر في األفعال, وإنما يدخلها الكسر عند اتصالها بياء المتكلم أو عند 

الياء التخلص من الساكنين, أما اتصال الفعل بياء المتكلم فقد تحاموا منه بدخول نون قبل 

بدخول  وأما التخلص من الساكنين , فلم يبالوا كثيرا   (1) تسمى بنون الوقاية أو نون العماد

معه  هيإذ ؛ بخالف ياء المتكلم مع الفعل  (2)؛ ألنه كسر عارض األفعال ألجله فيالكسر 

 )       تشبهها وهى  التيوتلحق الحروف  (3) كالكلمة الواحدة. وأصل اتصال هذه النون باألفعال

فاللفظ أنها  وأخواتها , فهذه األحرف تشبه األفعال من طريق اللفظ ومن طريق المعنى, " ( إن  

 )و حققت, : ( إن   ), والمعنى أن معنى (ضرب ) من ثالثة أحرف فما زاد فبنى على الفتح كـ

 .(4)"  : ترجيت  ( لعل   )و : تمنيت , ( ليت ): شبهت , و (كأن   ) : استدركت , و ( لكن  

 :(5) في تقسيمات النحاة دخول نون الوقاية عليها ثالثة أقسام فيوهذه األحرف 

 . ( ليت )وهو  قسم ال تحذف منه إال نادرا   :   األول

                                         . ( لعل    )وهو  قسم ال تلحقه إال نادرا   :  الثاني

 .  ( لكن   )و  (َ   كأن   )و ( إن   )و قسم يجوز فيه األمران وه :  الثالث

 قول المجنون : ,( لعل   )ومن دخول نون الوقاية في  

ُث َعنِك النَفَس بِاللَيِل خاِليا                 (6) َوأَخُرُج ِمن بَيِن البُيوِت لَعَلَّني       أَُحد ِ

ابن أبي  قول عليقا  علىفقال ت لغة فصيحة , ( لعل   )وقد ذكر أبو العالء أن دخول النون في 

 (7) ُُ الفال برؤيتكَ  فلم يصدق   أراكَ       لنيلع   في وادي األراكِ  تفاءلتُ       حصينة: 

 : (8) ى( قال الشاعرل   ع  ل   وأكثر االستعمال ) ,( لغة فصيحة  ىنل  ع  ل   و) "

 (9) " دال  خمُ  أو بخيل   أرى ما ترينَ     نيلعل   زل  مات هُ  ادا  وجَ  يأرين              

                                                
تسمى بـنون العماد " ألن ياء النفس تطلب الكسرة , فعمد الفعل بهذه النون مكسورة ليسلم بناؤه "    (1)

 ,والمغني  87,  و كشف المشكل في النحو صـ 1/483، و  اللباب  39  /1. انظر : المقتضب 

 .112, والمدارس النحوية د/إبراهيم السامرائي صـ33صـ
 .450, 2/449انظر: الرضي  ( 2)
 .1/392انظر : المقتضب ( 3)
, 348, و كشف المشكل صـ 111وهناك أوجه أخرى انظرها فى : شرح عيون اإلعراب صـ ( 4)

 .202, وشرح العوامل المائة النحوية صـ147مع صـللوتوجيه ا
 .147انظر هذه التقسيمات في الجنى صـ ( 5)
,  وعيون  1/242, وهو في الكامل  147يوانه صـ  البيت من بحر  الطويل لقيس بن الملوح في د ( 6)

 . 376, وأمالي  المرزوقي صـ 4/13األخبار 
 .1/27, وهو في الديوان  لالبيت من بحر الطوي ( 7)
, وهو يخاطب امرأته وقد المته على الجود  40البيت من بحر الطويل لحاتم الطائي في ديوانه صـ ( 8)

 . 1/406, والخزانة 1/111, و التصريح  1/103المسالكوأوضح  , 8/78, وهو في ابن يعيش 
 .2/36شرح ديوان ابن أبى حصينة  ( 9)
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, لشبهها باألفعال كما سبق , وجاز  ً  ال وجوبا   ً  وأخواتها جوازا   (إن )وإنما لحقت النون 

 .(1) (َ  لكن   )و ( كأن   ) و ( أن   )و ( إن   ) في (النونين)حذفها للثقل الناشئ من اجتماع األمثال 

ذلك , وإن لم ين ي؟ ظاهر كالم النحو وهل لحاق النون أو حذفها سواء مع هذه األحرف

 صرحوا بأن اإلثبات والحذف سواء . (3) وغيره (2) يصرحوا , لكن ابن الناظم  

 المحذوفة ؟ هيوإذا حذفت النون من هذه األحرف , فأي  النونات 

:  فقيل  للوقاية دخلت للفرق فال تحذف, ثم اختلف , التيقيل : المحذوف نون األصل ؛ ألن 

وقيل : الثانية .  والساكن يسرع إليه االعتالل ,؛ ألنها ساكنة  مةغالمدالمحذوف النون األولى 

 .(4) وقيل : المحذوف نون الوقاية , ألنها طرف   ؛ المدغم فيها

 فلكل منهما حكم ينفرد به . (لعل   )و (ليت )بالنون ,أما  تنتهي التياألحرف  فيوهذا السابق  

كأنهم  كلم بها إال ضرورة , قال سيبويه:"فال تحذف منها النون عند لحاق ياء المت (ليت ) فـ

 .  (6) (لعل   )وقال ابن جنى : "ألنها أخت   (5)" ي شبهوه باالسم حيث قالوا الضارب

 النون فيها , وجعلواالحذف دخولليس فيها أمثال مع شبهها بالفعل أوجبوا (تلي )ولما كانت 

 ومن الحذف قول الشاعر :  (8) (ما )؛ ألنها أشبهت الفعل بدليل إهمالها مع   (7)ضرورة  

  (9) كُمن يَِة جابٍر إذ قال لَي تي         أصاِدفُه وأفِقُد بعَض مالي   

                                                
 .2/449الكافية  ح , وشر69, وابن الناظم صـ 1/384المقتضب  :انظر ( 1)
وابن الناظم هو: هو:  محمد بن محمد بن عبد هللا بن  . 69انظر: شرح األلفية البن الناظم صـ  ( 2)

. من أهل دمشق مولدا   (األلفية  )أبو عبد هللا ، بدر الدين : نحوي : هو ابن ناظم مالك الطائي ، 

ووفاة . سكن بعلبك مدة . له :  شرح األلفية و  المصباح في المعاني والبيان ، و  روض األذهان ، 

وغير  (شرح المية األفعال ,  وكتاب في  العروض,  وشرح غريب  تصريف ابن الحاجب  )و 

  -. انظر ترجمته في :  (م  1287 -= . .  ه 686 -. .  )وفي عن نيف وأربعين عاما  سنة : ذلك . ت

 . 31/    7خيرالدين الزركلي  -األعالم 
  (1/109التصريح )واألزهرى فى (1/216), والهمع 1/153المطالع السعيدة )كالسيوطى فى  ( 3)

 . (1/123شرح األلفية )في  يواألشمون  
 , وحاشية يس  على 128, وشرح التسهيل للمرادى ورقة 1/218اللباب : ا الخالف فى انظر هذ ( 4)

 .1/124, وحاشية الصبان 1/217, والهمع 1/112التصريح  
 .1/384المقتضب  , وانظر:2/368الكتاب  ( 5)
 .1/104سر الصناعة  ( 6)
 , أ د/ على فاخر, وشرح المقرب 298, والرصف صـ 1/435انظر: شرح الجمل البن عصفور  ( 7)

 المرفوعات . – 2/1141  
 .1/216انظر : الهمع  ( 8)
, والمقتضب 1/369البيت من بحر الوافر , وهو لزيد الخيل , الصحابى الجليل, والبيت فى الكتاب  ( 9)

1, وشرح الجمل البن عصفور 1/108, والمقرب 177, والتوطئة صـ 90 /3,وابن يعيش 1/385

, 68,  وابن الناظم صـ   99 /4, وزاد المسير  97 /4لطبرسي , ومجمع البيان ل435/ 

. وفي 1/123,  واألشمونى 241385, واالرتشاف 30, والرصف  صـ 1/453والرضى 

 : يقال: لَْيتي ولَْيتني، كما قالوا: لَعَل ِّي ولَعَل ني، وإن ي وإن ني. قال الشاعر: (ليت )الصحاح , مادة 

 أصادفُه وأْغَرم ُجل  مالي "   ْيتي       َكُمْنيَةِّ جابٍر إذ قال لَ   

في دخول النون , يقول صاحب التاج  (لعل )و  (ليت )وظاهر كالم صاحب الصحاح التسوية بين  

ي  لها بلَعَل  أَنهما في  ير الَجْوَهرِّ ، وليس كذلك، وفي تنظِّ لحاقِّ وَعدَمهِّ ُره الت ساوى في اإلِّ : " " وظاهِّ

ن  النوَن تَْلَحُق لعل  كلَْيَت، وال تَْلَحقُها، وليس كذلك، بل الص واُب أَن  إِّلحاَق هذا الُحْكمِّ سواٌء، وأَ 

. " َح فيها عدَُم إِّلحاقِّ النونِّ ، فإِّن  الراجِّ  الن ون لليَت أَكثَُر، بخالف لعل 
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؟ ظاهر كالمهم أنه ضرورة لكن نسب ابن  الحذف ضرورة أو نادر هنا في كونواختلف 

 .(1) ذلك فيالحذف وغلطه  فيهشام إلى ابن الناظم القول بالندرة 

تنبيها  على مزيتها على  .ية البن الناظم أنها "ال تحذف إال لضرورة..شرح األلف في والذي

 . (2)الشبه بالفعل ؛ إ ذ كانت تغير معنى االبتداء , وال يتعلق ما بعدها بما قبلها"  فيأخواتها 

, ولكن يبدو أن الندرة عندهما بمنزلة  الحذف نادرا   (4) ياألشمون و (3) ينعم جعل المالق 

 . (5)"  ضرورة وهو " قول الشاعر السابق فيقال األشمونى  الضرورة , فقد

     وأما .(6) وظاهره الجواز في االختيار , لغة  ( ليت )وكان الفراء يجعل حذف النون من 

وجعله ابن  (7) فقد اتفقوا على أن إلحاق نون الوقاية بها قليل , وإن جعله المالقى نادرا   ( لعل   )

 (لعل   )  . وهو الصواب ؛ألن األصل في(9)ه الشيخ خالد األزهرى وغلط (8) الناظم ضرورة

والنون األصل ,وإنما حذفت  (لعلي  )و (لعلني أفعل كذا)يقول المالقي "وتقول  دخول النون ,

ومما يضعف القول .(10) " لقرب مخرج الالم في النون (كأني)و  (أني )  بحذفها من تشبيها  

 . والضرورة ال تكون في النثر والنثر , بالضرورة هنا ورودها في الشعر

 باإلضافة إلى ماسبق  قول الشاعر : ( لعل  ) فيومن دخول نون  الوقاية 

 (11) ماجدِّ  بها قبرا  ألبيضَ طُّ أخ          نى عل  ي القَدوَم لأعيران فقلتُ                    

ًُ كعلعلنى مُ  )ومن وروده فى النثر , قولهم فى المثل :  وفي األغاني في . (12) (امرضل ُل

 " لعلني أتنسم صبا نجد قول قيس:" ـ  وجهه أبوه إلى مكة لسلوان ليلى وقد -المجنونقصة 

                                                
 .1/103انظر: أوضح المسالك  ( 1)
 .69شرح  األلفية البن الناظم صـ ( 2)
 . 298صـ  الرصف: انظر رأيه فى  ( 3)
 .1/123انظر: شرح األشمونى  ( 4)
 .1/123األشمونى  ( 5)
 .1/123, واألشمونى 1/109, و التصريح  1/103انظر رأى الفراء فى : أوضح المسالك  ( 6)
 .298الرصف صـ  :انظر ( 7)
 .69صـشرح األلفية البن الناظم : انظر رأيه فى  ( 8)
والشيخ خالد هو: خالد بن عبد هللا  .1/104حاشية أوضح المسالك ب عدة السالك, و1/109التصريح  :انظر  ( 9)

بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري ، زين الدين ، وكان يعرف بالوقاد , نحوي ، من أهل مصر . 

المقدمة  )من الحج قبل أن يدخلها . له  ونشأ وعاش في القاهرة . وتوفي عائدا   (من الصعيد )ولد بجرجا 

التصريح  )و  (شرح اآلجرومية ) و  (موصل الطالب إلى قواعد االعراب )و  (في علم العربيةاألزهرية 

 - 1434=  ه 905 - 838 )في شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .  ولد وتوفى (بمضمون التوضيح

 . 297 /2انظر ترجمته في : األعالم   (م 1499
  .298الرصف صـ  ( 10)
وشرح التسهيل 1/24لطويل لمدرك بن حصن األسدى , وهو فى شرح التسهيل البن مالك البيت من بحر ا ( 11)

. والجمع ف فةمخبها، حت . والقَدوُم: التي يُنْ  123 /1, واألشمونى 1/113عقيل  وشرح ابن,1/129للمرادى 

. سيف صقيلوأبيض ماجد: أي  , ه, والمراد بالقبر في البيت : جفن السيف , وقراب : أنحت , وأخطقُدُمٌ 

 والمعنى :أن الشاعر طلب آلة النجر ليصنع بها قراباُ لسيفه األبيض المصقول.
أصله أن شابين كانا يجالسان المستوفر بن ربيعة،  ، و 197  /2: مجمع األمثال  انظر المثل ومورده في ( 12)

ه  فأيقظني بصوتك، فقال أحدهما لصاحبه، واسمه عامر،إني أخالف إلى بيت المستوغر، فإذا قام من مجلس

 فمنعه من الصياح، ثم أخذ بيده إلى منزله، فقال: هل ترى بأسا ؟ قال: ال، ثم أخذه إلى ففطن المستوغر لفعله

، فيقول المستوغر: لعلني مضلل كعامر.فذهبت مثال . يضرب لمن يطمع  بيت الفتى، فإذا الرجل مع امرأته

 في أن يخدعك كما خدع غيرك.
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(1) . 

(إال أنه أكثر من حذفها مع ) ومع قلة إثبات النون فى ) وقد اتفق الجمهور على  ليت ( لعل 

 رأيين. ( قليل لكنهم  اختلفوا فى علته على لعل    أن دخول النون فى)

(  أن حذف النون من ) (4)و أكثر النحويين   (3) والمبرد  (2)األول: وبه قال سيبويه  لعل 

 فرار من اجتماع شبه األمثال ؛ إذ النون من مخرج الالم , "والالم تشبه النون فى أنهما من

( اجتمع  فإذا قيل ) (6) قب بينهما كثيرا ,اويقع  التع (5) األصوات المائعة" شبه أربعة لعل 

  .أمثال

المخرج من النون , فهما  فيوشبه النون لـ لالم ال مشاحة فيه , فالالم من أقرب الحروف 

, فكالهما من حروف طرف اللسان مع جانبيه , تخرج الالم  بامتداد  من موضع واحد تقريبا  

المظهرة فتخرج  بأعلى لثة الثنايا العليا , عند حافة الغار. وأما النون يلتقيطرف اللسان حتى 

 .(7)على لثة الثنايا العليا  أ ابامتداد طرف اللسان حتى يستقر

أنهما  فيوالقدماء تبع لسيبويه  بينهما عالئق صوتية فهما من حروف الجهر والرخاوة ) و 

 .(8)االستفال واالنفتاح والذالقة  و (  وسط بين الشدة والرخاوة

 , ومنه ما  من لدنه( , وتبدل الالم نونا   الم نحو : )ال فيولهذا العالئق الصوتية تدغم النون 

وتتصاقب معانى  (9)حكاه األصمعى : رأيت فى أرض بنى فالن لعاعة حسنة ونعاعة

تتناظر فيها الالم والنون , ومن ذلك أنهم "استعملوا تركيب )ح ب ل( و )ح ب  التيالكلمات 

 . (10)لتماسك" لتقاربها فى موضع واحد , وهو االلتئام وا و..... ن(

علة  فيفيه هو ما قالوه  شاح  نعم العالقة بين النون والالم ال مشاحة فيها , ولكن الذى يُ 

(  حذف النون من )  ؛( لكن   ( و) كأن   ( و )إن   ) فيإذ إن هذه العلة كان ينبغى أن تطرد  ؛لعل 

                                                
 . 2/24األغاني  ( 1)
 . 2/369انظر: الكتاب  ( 2)
 .1/294انظر: المقتضب  ( 3)
 توجيه اللمع) , وابن الخباز فى  (36صـ التبيين ) , والعكبرى فى 1/129كالسهيلى فى الروض  ( 4)

 (1/435شرح الجمل  ),وابن عصفور في  (3/90شرح المفصل ) ,وابن يعيش فى  (306صـ 

 . (2/453شرح الكافية  )والرضي في 
, و الحرف المائع هو المنوسط بين   37بحوث ومقاالت فى اللغة  د/ رمضان عبد التواب صـ ( 5)

الشدة و الرخاوة . ويعني أن الهواء يتسرب مابين عضوي النطق دون إحداث أي نوع من 

 الصفيرأو الحثيث , و الحروف المائعة مجموعة في قولهم ) لم يروعنا (  . 
 .2/134لي الي القاأم  انظر التعاقب بينهما في ( 6)
 , والنحو213, 207, أ د/ محمد حسن جبل  صـ , وأصوات اللغة العربية2/369انظر: الكتاب  ( 7)

 .259محمد إبراهيم عطا الفيومى ورقة  في شرح ديوان أبى تمام للتبريزى  , للباحث 
 .3/2, وشرح الشافية للرضى 2/765انظر: البسيط  ( 8)
ل ما يبدو. وقال األصمعي: ومنه قيل: الدُنيا لُعاَعةٌ نبتٌ  :  (للعاعُا ) ( 9) انظر الصحاح مادة   . ناعٌم في أو 

 . (لعع )
 بتصرف يسير.15  /2الخصائص  ( 10)
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 أمثال , أو أربعة على قولهم ألن فيها عند دخول نون الوقاية ثالثة أمثال حقيقية , ال شبه ثالثة

 )  على ( ونحوها , بدليل إن النون تدخلإنني أن تكون أخف من ) ينبغي(  نىلعل   بل إن ),

األمرين  ( , وأكثر من هذا أنهم قالوا بجواز نالعل   ( بال استثقال يوجب الحذف إذا قالوا) لعل  

 فيإذ إن الالم  ؛أربعة أمثال فهو أبعد ونحوها وأما قولهم إن فيها شبه  ( إن  )في على السواء 

وعلى فرض أصالتها, فإن بين الالم األولى (1) ( عل   )قول زائدة , ويجوز حذفها فيقال 

وهو العين , وعلى هذا , فال يصح ما استدل به الكوفيون على أصالة  ا  والثانية حاجزا  حصين

فكانت على هذا يجتمع فى التقدير أربع المات  ,تشبه الالم , من أن النون  ( لعل  )الالم األولى فى 

 . (2) من اجتماع األمثال , فتحومي  ذلك فرارا  

   وونحوها  ( إن   ) في: ما قاله الفراء بأن الحذف  ( لعل   )علة حذف النون من في الثانيالرأى 

     و (قام )مثل  ( ليت )ـفعلى لفظ الفعل , فقوى فيها إثبات النون ،  ( ليت )و , أولى من اإلثبات ( لعل   )

 .(3) (باع )

تعليق ما بعدها بما قبلها كما فى  راجع إلى شبهها بحروف الجر, فى" ( لعل   )وضعف  

فإنها شبيهة بالفعل فى تغيير معنى االبتداء , وعدم  ( ليت )بخالف  ( ك تفلحبت لعل   ):قولك

 . (5)جر فى لغة عقيل حرف  ( لعل   )، كما أن (4)تعلق ما بعدها بما قبلها" 

وحذفها  (ليت )ويبدو أن ابن الناظم كان يرى مذهب الفراء , وبه علل للزوم النون غالبا  فى

 . (6) ( لعل   )غالبا  من 

؛ ألنه لو كان األمر  (8)وابن عصفور  (7)ذهب إليه الفراء باطل كما يقول ابن يعيش  والذي

, كما أن قول الفراء ومن ارتضى مذهبه مبنى  ( رد   )ـ؛ ألنهاك ( أن   )كذلك للزمت نون الوقاية 

فى  – (لعل   ), وهى زائدة عند البصريين , وعليه توافق  (لعل  )فيعلى أصالة الالم األولى 

تشبه الحرف , بدليل استخدامها جارة فى لغة  ( لعل  )بعض أوزان الفعل. وقولهم إن  - أصلها

                                                
 , وشرح 1/218,و اإلنصاف  2/134لي القاليااألولى وأصالتها: أم ( لعل )انظر فى زيادة الم  ( 1)

, والجنى 373,والرصف 1/762, والبسيط 173صـ, وائتالف النصرة  374 /4الكافية للرضي 

 .1/429, والهمع 579 صـالداني 
 .360انظر: التبيين صـ ( 2)
 .1/435, وشرح الجمل البن عصفور 3/91ابن يعيش : انظر رأى الفراء فى  ( 3)
 .112, 1/111انظر:  التصريح  ( 4)
, وشرح 8/83و ابن يعيش  ,125حرف جر: معاني الحروف للرماني صـ (لعل)انظرفي استعمال  ( 5)

 .221, وشرح العوامل المائة النحوية صـ375 , والرصف 4/373الكافية 
 .70, 69انظر: شرح األلفية البن الناظم صـ  ( 6)
الصانع موفق الدين أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش بن على بن أبى السريا بن محمد : ابن هو  ( 7)

 هـ(556 )ولد سنة,والدار الشهير بابن الصانع النحوي  صل حلبى المولداألسدي الموصلي األ

حاشية على تصريف العزى : ثالث وأربعين وستمائة بحلب من تآليفه هـ (   643 )وتوفى سنة

هدية انظر ترجمته في : و شرح تصريف الملوكى كذا شرح المفصل للزمخشري .  البن جنى ,

 . 548 / 2العارفين  
 .1/436عصفور  انظر: شرح الجمل البن ( 8)
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 تشبه الفعل أكثر من شبهها الحرف . فهيامها ناصبة ؛ ألن أكثر استخدعقيل , ليس دليال  

 قال أبو , قال : " وأخواتها جميعا   (إن   )وكان أبو العباس ثعلب يجيز اإلثبات والحذف فى 

 .(1)"  يجوز بالنون وبحذفها  - إن وأخواتها –كلها  فيالعباس:  

 وأخواتها ( إن   )بشبه  يتضح مما سبق أن مدار إثبات النون أو حذفها قائم على التعليل و 

إن على رأى الجمهور أو على رأى الفراء ومن ارتضى مذهبه , , بالفعل بقوة أو بضعف  

الفرار من األمثال , وهى علة ليست قوية  (لعل   )فيوقد ذهب الجمهور إلى أن علة الحذف 

 ( ليت ) بما يكفى كما سبق بيانه , وذهب الفراء إلى ضعف شبه هذه األحرف بالفعل بخالف

 , وقد سبق رد مذهبه.

( وأخواتها هى الشبه فى)إن   النون وإذا كانت علةإثبات الجمهوروالفراء فيه مقالة, إذن رأى

( هى الحمل على دخولها فى ) عسى(  بالفعل , فلماذا ال يقال : إن دخول نون الوقاية فى )لعل 

 بمعنى  تكون  أنهاالصاحبي  , وفي (2) عسانى( الشتراكهما فى معنى الترجى إذا قالوا )

 , كما قالوا  منصوبا   فى رأى إذا جاء خبرها اسما   (لعل   )على (عسى)وقد حملت  (3)عسى 

أفاد  (أن )كان معه فإذا وبغيرها " (أن)مقترنا  بـ لعل  خبر  يئيج و (4) ( عسى الغوير أبؤسا  )

 . (5) لالستقبال " (أن )عا  ؛ألن كان الفعل أقرب وقو (أن )جاء الفعل بغير وإذا (عسى )فائدة 

محمد  لعل   )فيقال :  (6) (عسى)على فيه حمال   ( أنْ  )بجواز دخول  ( لعل   )واختص خبر  

فى رأى لبعضهم,  لوقوع الضمير المنصوب بعد  (لعلك )على (عساك), وحملوا  (يجتهد أنْ 

 .(7)وحقه أن يقع الضمير المرفوع  (عسى)

عسى( حرف , لما رأى من عدم تصرفه   نهما زعم الزجاج أن)ومن أجل الشبه القوى بي

قال أبو  ." و (1) (عساني)واألكثر  ( ىلعل ِّ  )على  وجاء عساى حمال   . (8) ( وكونه بمعنى )لعل  
                                                

 .1/106مجالس ثعلب  ( 1)
 .429 , والكشكول صـ113,وشرح عيون اإلعراب صـ 30انظر:حروف المعاني للزجاجي صـ ( 2)
 267الصاحبي صـ :انظر ( 3)
 -9/316, والخزانة160 صـ , والمغنى7/14, وابن يعيش 72,  70 /3, والمقتضب 1/51انظر: الكتاب  ( 4)

معروف لَكْلب.  ابن الَكْلبي: الغَوير: ماء غَوير أَْبُؤسا . األبؤس: جمع بأس. قال قولهم: عسى الوأصل  .318

يراَ اللَْخمي   هت قَصِّ ير ليَْجلِّب لها من وهذا مثل تكل مت به الزباء، وذلك أنها وج  العراق، وكان   بالعِّ بَز 

 معه السالح، ثم تنك ب كل ُصندوق رجال    فيل يَطلبها بدم َجذيمة األبرش، فجعل األحمال صناديق، وجع

 عسى بذلك، فقالت:عسى الغَُوير أَْبُؤسا . تقول:   َخبره فأُخبَرت بهم الطريَق وأخذ على الغَُوير، فسأْلت عن

، ,  17 /2انظر المثل ومورده في مجمع األمثال  الطريق.ه على غير واستنكرت أخذَ  أن يأتي الغَُوير بشر 

 . 2/50و جمهرة األمثال 
 . 3/1163الحماسة للمرزوقي شرح  ( 5)
 .1/433, والهمع 374انظر: الرصف صـ  ( 6)
 , 1/422,  والهمع 2/714, وشروح سقط الزند 3/71, والمقتضب3/158, 1/51انظر: الكتاب  ( 7)

 .5/362والخزانة  
 .158, والمغنى صـ 4/214انظر: شرح الكافية للرضى  ( 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 58 - 

وإشفاق،  طمع (عسى )و (لعل   )، و(لعل   )لما كانت في المعنى بمنزلة (عسى ) علي:  إن

 .(2) كذلك" ( لعل  ) إذ كانت غير متصرفة كما أن ؛  ( لعل   )مجرى (عسى )  فتقاربا، أجري

لغة  ( لعل   )وأقرب من هذا كله ماذكره أبو العالء فيما سبق من أن دخول نون الوقاية في

 وبعضهم يقول لعل  يقول بعض العرب :  لغات , لعل  ذكره األصمعي , يقول : " وفي  وهو ما

 .(3) ي"وبعضهم : لغن   ي :ني , وبعضهم لعن  عل   م :وبعضه ي ,وبعضهم : عل ِّ  ني  ,: لعل   

فإن التأويل يسوغ  , التأويل إذن للتعليل أو حاجة فال لغة , (لعل   )كان دخول النون في وإذا

يخالف الجادة فيٌتأول , أما إذا  شيءثم جاء  شيءكما يقول أبو حيان "إذا كانت الجادة على  

 .(4) إال بها فال تأويل " كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم

أو حذفها , فإن الثابت بال خالف يذكر ,  (لعل   )وأيا  ما كانت العلة فى إثبات نون الوقاية مع 

ونحوها فإن الحذف معها  (إن   )الحذف , ويجوز اإلثبات على قلة , أما مع  (لعل   )أن األكثر فى

كريم , نجد أن الحذف هو الشائع , هو الشائع , وباستعراض اإلثبات والحذف فى القرآن ال

 10فإنا"  مرات , " 10مرات , "أننا"  6" فإني مرات , " 8ففيه بالحذف ال غير "وأنا" 

مرة  17مرات , وفيه كذلك "أنا"  6مرات , "ولكنا" مرتان , "لعلى"  4" ولكنيمرات , "

 مرة فى مقابل  33" مرة , "وإنا 13" إنيمرات , و" 6أننا" مرة واحدة , "بأنا"  مقابل : "

 ( .5)   :"وإننا" مرة واحدة

                                                                   *     *      * 

 ويمكن الخروج مما سبق باآلتى :

 ونحوها , يجوز فيها إثبات النون وحذفها , والحذف أكثر . ( إن   ) -  

 ة فى الغالب , وأجاز ثعلب حذفها .يجب إثبات نون الوقاي (ليت ) -  

 يجوز األمران , والحذف أولى من اإلثبات . ( لعل   ) -  

                                                                                                                                          
 .4/454انظر: شرح الكافية للرضى  ( 1)
 بتصرف يسير جدا  .  363 /5الخزانة  ( 2)
 ,والتاج  124, ومعاني الحروف للرماني صـ2/134, وانظر : أمالي القالي 33الكنز اللغوي صـ   ( 3)

 .2/135, وتاريخ آداب العرب للرافعي 429, والكشكول لبهاء الدين العاملي  صـ(لعل)مادة 
 .1/258وانظر:  المزهر 48, 47االقتراح صـ ( 4)
 ,22, 21, 20م, ص1898"نجوم الفرقان فى أطراف القرآن" ليبزج  (فلوجل )انظر: كتاب  ( 5)

 . 38صـ , . نقال عن بحوث ومقاالت فى فقه اللغة د/ رمضان عبد التواب 173  
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 دخول كاف التشبيه على الضمير                               

 فوجدوا حروف الجر ثالثة أقسام:  نظر النحويون فى كالم العرب استقراء    

 . (1) (لوال) : قسم ال يجر إال المضمر وهو األول

وفاؤها  (2): قسم ال يجر إال الظاهر, وهو: هاء التنبيه, وهمزة االستفهام, وواو ُرب  الثانى

 . (3)ومذ ومنذ, وكاف التشبيه

 . فض خواألخير: قسم يجر الظاهر والمضمر , وهو ما عدا ذلك من حروف ال الثالث

أن يجر الحرف  متنع قياسا  فليس ي,   وهذه القسمة لم توجبها علة, وإنما أخذت استقراء      

المختص بالظاهر المضمر, أو العكس, حتى أنه قد خالفت بعض الحروف مما يختص 

ت المضمر, كأنه تنبيه على األصـل, وهذه الحروف هى  بالظاهر, فجر 
 – (5)حتى - (4)ُرب  ) 

 . (الكاف

ن دخولها على والكالم هنا على كاف التشبيه خاصـة فى دخولها على المضمر, وقد قالوا: إ

؛ إذ ال يمنع منه مانع إال عدم الورود, وإذا  (6)المضمر شاذ فى االستعمال مطرد فى القياس

, من ضمائر  جرى الكالم على القياس, فينبغى أن ال تدخل الكاف إال على ضمير متصـل

, فأدخلت الكاف على الضمير الجر ال الرفع أو النصـب, لكن العرب خالفت فى كلٍ 

 .المتصل المرفوع والمنصوب علىو, المنفصـل

وقد اختلفت كلمة النحويين فى هذه األساليب, فردها بعضهم بعدم السماع, وأجاز بعضها 

 .بعضهم فى السعة, وحكم عليها آخرون بالشذوذ, وقصـروها على الضرورة, كما سيأتى

 وقد ورد من هذا قول ابن أبي حصينة:

 ( 7)  ن نَسِل آَدٍم       َكأَنَت فَتى  َسمحا  َوإِن َكثَُر الُولدَول َولََدت َحواُء مِ              

, وذلك عندهم من الشواذ؛ ألن  ( 8( )أنت كأنا, وأنا كأنت )"ويقال : وفيه يقول أبو العالء   

 .( 9)ال ينبغى أن تقع بعد كاف التشبيه" (أنت)

 , و من هذا قوله : ويبدو أن أبا العالء يرى جواز ذلك , و قد استخدمه في شعره  

                                                
 هذا على مذهب سيبويه , وقد أفردت فى البحث بكالم مستقل , فلتراجع. (1)
 وقد أفردت فى البحث بكالم مستقل , فلتراجع.هذا على مذهب من ارتضى حرفيتها ,   (2)
, وكشف المشكل فى النحو للحيدرة 194, 1/193انظر هذه التقسيمات فى: المقرب البن عصـفور   (3)

 .573اليمنى صـــ
, وشرح 8/24, وشرح المفصــل البن يعيش 573انظر: كشف المشكل فى النحوصــ (ربه)فيقال   (4)

 .352, 2/351, والهمع 359, 358األلفية البن الناظم صــ 
 فتى حتاك يا ابن أبى زياد. ومنه قول الشاعر : فال وهللا ال يلفي أناس   (5)

, وشرح 3/168, وشرح التسهيل البن مالك137وقد أجازه المبرد قياسا , انظر: العسكريات صـــ

 .342, 2/341, والهمع 176, 4/1755, واالرتشاف 277, 4/276الكافية للرضى 
 .136, 134انظر العسكريات صــ  (6)
 .1/72البيت من  بحر الطويل , وهو فى الديوان   (7)
, واالرتشاف 3/169, وشرح التسهيل 205انظر المثال فى: الضرائر البن عصـفور صــ   (8)

 .2/364, والهمع 4/327, وشرح الرضى4/1711
 .2/64شرح ديوان ابن أبى حصــينة   (9)
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ما        كَُهن  ول نَعاُم الد و ُروحا                      فأُق ِسُم ما ُطيوُر الَجو  ُسح 
(1) 

  :م أبي العالء ثالثة أموروفي كال

 األمر األول: فى اختصـاص كاف التشبيه بالظاهر وعلته.

 األمر الثانى: فى دخولها على الضمير المنفصـل وحكمه.

 لثالث: فى دخولها على غير الضمير الموضوع للجر.األمر ا

                                    *       *       * 

ليس هناك علة موجبة  .األمر األول: فى اختصـاص كاف التشبيه بالظاهر وعلته

وكثير من  (2)الختصاص كاف التشبيه بالظاهر, وإنما هى علة مجوزة, فقد ذهب سيبويه

فى دخولها على الضمير؛ ألنها  بمعناها, فإنهم  ( مثل )ـب (4)إلى أن العلة هى االستغناء (3)النحاة

ففرارا  من اجتماع المثلين إذا  (5) (كك زيد) لو أدخلوها على مضمر لجمعوا بين كافين كقولهم 

دخلت كاف التشبيه على كاف الخطاب طردوا  المنع فى الباب كله, فإن العربية تميل إلى 

والسبب فى هذا صـعوبة تتابع المقاطع واألصـوات  (6)لص من توالى المقاطع المتماثلة""التخ

 .المتماثلة فى النطق

قال السيوطى: "اجتماع األمثال مكروه , ولذلك يفر منه إلى القلب, أو الحذف, أو 

 . (7)الفصـل"

 (8) (يدع)و (يذر )عن ماضى  (ترك )االستغناء ليست عزيزة فى العربية, فقد استغنوا بـ ةوعل

اجتماع المثلين أو غيرها حتى نعقل علة االستغناء , ولكن هذه سنة  ةال لعلة, فليس هنا عل

فى  العربية , يقول ابن جنى: " واعلم أن استعمال ما رفضته العرب الستغنائها بغيره جارٍ 

إذا كانا  حكم العربية مجرى اجتماع  الضدين على المحل الواحد فى حكم النظر, وذلك أنهما

ين يتناوبان المحل الواحد فكما ال ذيعتقبان فى اللغة على االستعمال جريا مجرى الضدين الل

 عن صـاحبه,  ايجوز اجتماعهما عليه, فكذلك ال ينبغى أن يستعمل هذان, وأن يكتفي بأحد هم
                                                

 .  1/265افر , و هو في شروح سقط الزند البيت من بحر الو  (1)
 .2/383انظر: الكتاب  (2)
شرح ), وابن بابشاذ (136العسكريات صــ)(, والفارسي 2/210منهم السيرافى )شرح الكتاب  (3)

 (2/793شرح الكافية الشافية ),  و (3/169شرح التسهيل ),  وابن مالك  (185المقدمةالنحوية صــ

. 
 )              .وراجع :72, 71, واالقتراح صــ 1/397لى علة االستغناء: الخصـائصانظرفي الكالم ع  (4)

بحوث كلية اللغة العربية بالسعودية  (ظاهرة االستغناء في الدراسة اللغوية ـ د/ السيد رزق الطويل

 .1405ـ  1404, جامعة أم القرى  السنة الثانية , العدد الثاني ـ  
 .2/793, وشرح الكافية الشافية 238ــ البن الخبازصــ انظر: توجيه اللمع ص  (5)
 .27صــ (بحوث ومقاالت فى اللغة)فى كتابه   (6)
 .1/23األشباه والنظائر   (7)
. وثمار الصناعة للدينوري  135انظرالخالف في استعمال الماضي منها في:  العسكريات صــ  (8)

,  والسماع والقياس لـ 50شافية صـ, وشرح شواهد ال 105, وأمالي المرزوقي صــ 535صـ

 .  78  , وفن التصريف ـ د/ يسري زعير صـ 29تيمور صـ
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 . (1)مراسله" دون كما يحتمل المحل الواحد, الضد الواحد

فى العربية كما يقول ابن جنى , فإن ما قالوه فى علة امتناع  وإذا كان االستغناء جاريا  

ألن السؤال  , رده السهيلى بأنه ليس علة؛ " (مثل)دخول الكاف على المضمر من االستغناء بـ

 مَ أن يقول: لِّ  تدخل على المضمر؟ كذلك له لمْ  الزم حتى له؛ ألن السائل كما له أن يقول: لِّمَ 

؛ وأيضا , فإن الكالم (مثله ), كما يقولون:  (َكهُ ) فيقولون:  (مثل)ـاستغنوا فى المضمر ب

ف عن خ, فكيف استغنوا باألطول , وباألزأطول, وهو بالكاف أو ج (مثله)إذا قلت (مثل)بـ

 . (2) األثقل"؟

فمنعوا  (كك)الفرار من اجتماع المثلين لو قيل  وما قاله سيبويه وغيره قوى؛ ألن العلة فيه

 (تُكرم )و (نكرم ُ)للقاعدة, كما قالوا بحذف الهمزة فى المضارع فى نحو:  ا  طرد بفى بقية البا

على  (أؤكرم)من اجتماع الهمزتين لو قيل  فرارا   (كرمًُ أُ  )على حذفها فى نحو  حمال   (يُكرم )و

 األصـل.

ممنوعة  (كه )فى الجواز غير متجه؛ ألن  (كه )ـوعليه فإن قول السهيلى السابق , وتمثيله ب

طردا  للباب, فإذا نطقوا به فى الشعر فيكون من باب التنبيه على األصـل,  ( كك )مل على بالح

ونحوها, فالكالم هنا ليس موطنه اإليجاز أو  (مثله )أوجز وأخصـر من  (َكهُ ) وأما أن 

 االختصـار؛ إذ كالهما خفيف.

فى مدخول  وقد علل السهيلى المتناع دخول الكاف على الضمير بأن العرب فعلت العكس

فأدخلوها على المنفصـل, وهو خالف القياس فى حروف الجر, ولم يدخلوها على  الكاف "

وعلة ذلك وسره أن الكاف  , , ال على ضمير متكلم وال مخاطب وال غائبضمير متصـل أبدا  

, هو  (زيد كاألسد) من معنى التشبيه, واالسم المخفوض بالكاف إذا قلت  (كأن ) فيفيها ما

متصال ؛ ألن اسمها قد حال بينه, وبين  ال يتصـور فيه أن يكون ضميرا   (كأن )ـ ع بالمرفو

متصال , لم يكن االسم  ضميرا   (كأن )االتصـال بها, فلما لم يكن لالسم المشبه به فى باب 

 . (3)؛ ألنه هو هو فى المعنى فحمل عليه"  متصال   المشبه به فى باب الكاف ضميرا  

 على مقدمة ليست مسلمة له, وهى منع العرب من دخول الكاف على وكالم السهيلى مبنى

 .  (4()َهاكَ  )و (هُ كَ  )يشي بغير ذلك , فقد قالوا:  , لكن االستقراءً  الضمير المتصـل أصـال   

 . (5) (ىكِّ ) وأجاز سيبويه 

                                                
 .398, 1/397الخصـائص  (1)
عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد بن أصبع بن الحسين بن : . والسهيلي هو 40أمالى السهيلى صــ   (2)

صاحب المصنفات. ناظر علي  سعدون بن رضوان ابن فتوح، السهيلي األندلسي المالقي الحافظ

بن الحسين بن الطراوة في كتاب سيبويه، وسمع منه كثيرا  من اللغة واآلداب. وكف بصره وهو 

ابن سبع عشرة سنة، وكان عالما  بالعربية واللغة والقراءات، بارعا  في ذلك ، له من المصنفات 

        .وخمسمائة دى وثمانينالروض األنف في شرح السيرة ، وشرح الجمل ولم يتم، توفي سنة إح

 . 87انظر ترجمته في : الفالكة والمفلوكون للدلجي صـهـ  ( 581) 
 .41, 40السابق نفسه صــ   (3)
 , و2/210, وشرح الكتاب للسيرافى 2/234من قول الشاعر * وأم أو عال كها أو أقربا * الكتاب  (4)

 .4/326, والرضى8/44ابن يعيش 
 . 2/385انظر : الكتاب   (5)
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 . (2) (نَاكَ  )ونطق العجاج بـ (1()كَ كَ ) و (ىكِّ  )وروى عن الحسن  

ير مسلمة , فال شك أن النتيجة غير مسلمة أيضا , ثم إن السهيلى يعلل وإذا كانت المقدمة غ

 المتناع دخول الكاف على الضمير المتصـل, وكالمهم فى التعليل المتناع الدخول على

 .الضمير أصـال  

عللوا  (4)وغيره(3), فالعكبرى (مثل )ـض علة االستغناء بفويبدو أن السهيلى ليس وحده من ر

ضمير بضعف تمكن الكاف فى بابها, فهى تستعمل اسما  , كما تستعمل ترك جر الكاف لل

, وذلك اشتراك فيها, واالشتراك فرع, والضمائر ترد األشياء إلى أصـولها, وال أصـل حرفا  

 على المضمر. (حتى) لها , ولهذه العلة لم تدخل 

 (على)و (6) (عن)كـ, (5)حروف الجر التي أجازوا وقوعها أسماء ويلزم من  قال بهذا أن يمنع 

من الدخول على الضمائر ؛ إذ يستعمل بعضها أسماء  (10) (حاشا)و (9) (خال)و (8) (عدا)و (7)

 , ولم يقل به أحد.وحروفا   , وبعضها أفعاال   وحروفا  

, لم تدخل على المضمر؛ ألن  (11)وقد علل العكبرى بعلة أخرى, فقال: "لما لم تكسر الكاف

ما قبله, وهو ياء المتكلم , فألحق باقيها به, بخالف الالم  من المضمرات ما يوجب كسر

 . (12)والباء"

                                                
, 2/276, والمساعد 4/1710, واالرتشاف 240انظرهذا القول فى: الضرائر البن عصـفور صــ  (1)

 .2/364والهمع 
 . 1711   /4 , واالرتشاف238* وسيأتى الحقا . انظر : توجيه اللمع  صــ من قوله: * ولوال البالء لكانوا كنا   (2)
البقاء عبد هللا بن أبي عبد هللا الحسين بن أبي البقاء عبد . والعكبري هو: أبو 1/364انظر: اللباب   (3)

هللا بن الحسين العكبري األصل البغدادي المولد والدار، الضرير محب الدين؛ أخذ النحو عن أبي 

محمد ابن الخشاب   وعن غيره من مشايخ عصره ببغداد ، وكان الغالب عليه علم النحو وصنف 

اإليضاح " ألبي علي الفارسي، وله كتاب " إعراب القرآن  فيه مصنفات مفيدة، وشرح كتاب "

الكريم " في مجلدين، وكتاب " إعراب الحديث " وشرح المفصل "للزمخشري شرحا  مستوفى  

هـ ( 616). وتوفي سنة ست عشرة وستمائة (هـ 538).وكانت والدته سنة ثمان وثالثين وخمسمائة

 . 2/116ببغداد. انظر ترجمته في إنباه الرواة 
 .8/44انظر : ابن يعيش   (4)
: " وبعض هذه الحروف المذكورة  31يقول ابن الدهان في كتابه : الفصـول في العربية صــ  (5)

 . (مذ , ومنذ , وعن , وعلى , والكاف )تكون أسماء في محال , وهي : 
, واالرتشاف 4/323, والرضى 41, 8/40اسما  فتكون بمعنى الجهة, انظر ابن يعيش (عن)تأتى   (6)

4/1729. 
 .149صــ , والمغنى4/323, والرضى 8/38اسما  مثل: نهضت من عليه, انظر: ابن يعيش  (على)تأتى   (7)
 .89, 2/88, والرضى 8/49فعال  وحرفا . انظر ابن يعيش  (عدا)تأتى   (8)
 ,141نىصــ , والمغ185, ورصــف المبانىصــ 8/49فعال  وحرفا . انظر ابن يعيش (خال)تأتى   (9)

 142. 
 :2/122, والرضى 49: 8/47فعال  عند المبرد وحرفا  عند سيبويه, انظر ابن يعيش  ( حاشا)تأتى  (10)

 .132,  131, والمغنى صــ 125 
األصــل فى الحروف األحادية الفتح؛ ألنها يبتدأ بها, واالبتداء بالساكن الذى هو األصــل محال ,  (11)

 .1/362خف الحركات. اللباب فحركت والضرورة تندفع بأ
 .1/363اللباب   (12)
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      كأن العكبرى يرى منع العرب إدخال كاف التشبيه على المضمر فرارا  من أن يقال  و

بدخول الكاف على ياء المتكلم أنها توجب كسر ما قبلها, وحق الكاف الفتح, فطردا   (كى ِّ)

 بقية الضمائر.للباب, منع دخولها على 

 لكن ما منعه العكبرى, أجازة سيبويه, فقال: " ولو أضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه  

ى )فقال: ًِّ خطأ من قبل أنه ليس فى العربية حرف يفتح قبل ياء  (كَى) و (ما أنت َك

 . )1(اإلضافة"

لها وال لكان خطأ؛ ألن ياء اإلضافة تكسر المتحركات قب (َكى )وقال الفارسي: "ولو قلت:

ى  )تفتحها, وقال أبو بكر: إنما جاز   وكان االسم على حرف واحد؛ ألنه متصـل بما  (أنت كِّ

  . )2(( ضربتك )بعده, فأشبه الكاف فى قولك: 

ومن هذا يتضح أن علة االستغناء هى األقوى من بين العلل التى ذكروها, لكن أولى ما   

 يحتج به هو السماع عن العرب.

                                    *       *       * 

 األمر الثانى: فى دخولها على الضمير المتصل  وحكمه.

األصـل فى حروف الجر أن ال تدخل إال على ضمير متصـل وال يكون منفصال  البتة كما 

, وإنما لم يكن المجرور إال متصال ؛ ألن المتصـل "كالجزء األخير  )3(يقول ابن الخشاب

يعنى يجئ العامل أوال  , ثم يجئ الضمير بعده على وجه ال يمكن معه الفصـل بينهما  لعامله,

أنت كأنا  ):" وقد تدخل عليه كاف التشبيه تقول :  )5(. ويقول الزبيدي )4(والمجرور كذلك"

, ُحكى ذلك عن العرب وكاف التشبيه ال تتصل بالمضمر وإنما تتصل بالمظهر (وأنا كأنت

ىْ  )وال تقول:  (أنت كزيد )تقول:  , إال أن الضمير المنفصل عندهم كان بمنزلة (أنت كِّ

.لكن باالستقراء يتضح أن العرب أدخلت  الكاف  )6( المظهر فلذلك حسن وفارق المتصل"

 على الضميرالمتصل , وإن قال السهيلى: " ولم يدخلوها على ضمير متصـل أصـال , ال على

 . )7("ضمير مخاطب وال متكلم , وال غائب 

                                                
 .2/385الكتاب   (1)
 .4/1710, واالرتشاف 2/123, وانظر : األصــول 2/210التعليقة   (2)
. وابن الخشاب هو: أبو محمد عبدهللا بن  أحمد بن  أحمد بن أحمد  283انظر: المرتجل صــ   (3)

ب, كان يؤدب أوالد الخليفة ,من تصانيفه حاشية البغدادي المحدث اللغوى المعروف بابن الخشا

على درة الغواص للحريري, و الرد على ابن بابشاذ في شرح الجمل,والرد على تهذيب االصالح 

للتبريزي,و الرد على الحريري في مقاماته,وشرح المقامات المذكورة ,وا لمرتحل في شرح 

  456 /1هدية العارفين .انظر ترجمته في:هـ ( 567) الجمل الكبيرة. توفى سنة
 .2/409شرح الكافية للرضى   (4)
هو: الزبيدى السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الزبيدى اليمنى ثم   (5)

المصرى الحنفي الفقيه اللغوى الصوفى الشهير بالمرتضى. من تصانيفه : إتحاف السادة المتقين 

د الغزالي, واالنتصار لوالد النبي , و تاج العروس من جواهر في شرح إحياء علوم الدين البي حام

)                     ( وتوفى سنةهـ 1145القاموس , و تكملة القاموس للفيروز آبادى. ولد سنة) 

 .   347/    2هدية العارفين   -خمس ومائتين وألف انظر ترجمته في : هـ (  1205
 . (أنا )تاج العروس , مادة   (6)
 .40أمالى السهيلى صــ  (7)
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ضمائر المخاطب وهو قول مردود كما سبق بنطق العرب, فقد قالوا فى الدخول على  

ىْ  ): المتصـلة ومن ذلك أيضا , أن  , )2( وهو من كالم الحسن البصـرى  )1( ( أنا كََك وأنت كِّ

بسم هللا الرحمن الرحيم. نحن  بعض الفضالء كتب إلى ابن المقفع كتابا  يباريه فى الوجازة "

 . )3("حون فكيف أنتم؟ " فكتب إليه ابن المقفع: "نحن َكَك والسالمصـال

 , وهو إمام كبير فى )4(قول أبي محمد اليزيدى ضمير المتكلم للجماعةومن دخولها على 

 :)5(العربية, كما يقول ابن الخباز

  )6(لكانوا كَنَا ولول البلءُ        مُ هُ ا كَ نَّ كُ  ُفلول المعافاةُ                               

وقد كتب إلى بعض أصدقائه:" كتابي إلى  ,)7(ومن ذلك ماورد في كالم صدر األفاضل  

المجلس الرفيع جمال الحرمين،إمام الفريقين يديم هللا رفعته ثم يديم، وينيم عنه طوارق 

 . )8("الحدثان ثم ينيم، وأنا إليه كالصادي إلى قعقعة المجد، وبجماله كهو بجمال المجد

                                                
, 2/276, والمساعد 4/1710, واالرتشاف 240انظرهذا القول فى : الضرائر البن عصـفور صــ   (1)

 .10/197, والخزانة 2/209, واألشمونى 2/364والهمع 
هو: الحسن بن أبى الحسن البصـري ,  ويكنى أبا سعيد. كتب ألنس بن مالك بسابور ، نحو ثالث  (2)

هو ممن بايع البن األشعث . وكان من الزهاد العباد . ولما هزم ابن األشعث وطلب سنين . و

أصـحابه ، دخل الحسن على الحجاج ، فعاتبه وأمنه . ثم لم يثق الحسن بناحية الحجاج فتوارى إلى 

أن مات. وللحسن من الكتب : كتاب التفسير للقرآن ، و كتاب إلى عبد الملك بن مروان في الرد 

قدرية  . . ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر وتوفى ، وله تسع وثمانون سنة ، في سنة عشر على ال

 .202. انظر ترجمته في :  فهرست ابن النديم صــ هـ  (110)ومائة 
 .195, والضرائر لأللوسىصــ 10/197انظر: الخزانة   (3)
المعروف باليزيدى المقرئ أبو محمد هو: يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوى   (4)

صـاحب أبى عمرو بن العالء البصـري, وإنما قيل له اليزيدي ألنه كان منقطعا  إلى يزيد بن 

منصـور الحميري خال ولد المهدى يؤدب ولده ,وكان اليزيدي ثقة , وكان أحد القراء الفصـحاء 

وكان قد أخذ علم العربية  عالما  بلغات العرب , وكان أيضا  أحد الشعراء وله شعر جامع وأدب ,

وأخبار الناس عن أبى عمرو بن أبى إسحاق الحضرمي , والخليل بن أحمد ومن كان معهم في 

زمانهم. وألف من الكتب:كتاب النوادر ,وكتاب المقصـور, والمدود, وكتاب مختصـر النحو 

. انظر ترجمته في هـ(202),وكتاب النقط والشكل. توفى أبو محمد اليزيدي في سنة اثنتين ومائتين

 .152/  14الخطيب البغدادي  -: تاريخ بغداد 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن  -. وابن الخباز هو:ابن الخباز اإلربلي 238انظر: توجيه اللمع صــ  (5)

معالى بن منصور بن على المعروف بابن الخباز اإلربلي الموصلي النحوي الضرير أبو العباس 

تب : التوجيه في النحو ,و شرح اللمع البن جنى ,وشرح المقدمة الجزولية شمس الدين , له من الك

سبع هـ    (637), و الغرة المخفية في شرح درة االلفية البن معط , و النهاية في النحو . توفى سنة 

 . 96, 1/95وثالثين وستمائة  . انظر ترجمته في : هدية العارفين
 ,4/1711, واالرتشاف 238يدى, وهو فى توجيه اللمع صــالبيت من بحر الطويل , ونسب لليز  (6)

 .194, والضرائر لأللوسى صــ10/197والخزانة            
هو: القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي الطرائفي صدر األفاضل مجد الدين أبو محمد النحوي  (7)

ة وستمائة له من الكتب . سبع عشرهـ (617وتوفى مقتوال سنة) هـ ( 555األديب الحنفي ولد سنة) 

بدائع الملح , والتجمير في شرح المفصل للزمخشري كبير,و التوضيح في شرح المقامات 

للحريري . , و شرح االنموذج للزمخشري ,و ضرام السقط في شرح سقط الزند ألبي العالء 

 .828/   1إسماعيل باشا البغدادي  -المعرى. انظر ترجمته في : هدية العارفين 
 . 4/588معجم األدباء  (8)
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 , قول الشاعر:ضمير المتكلم المفردومن دخولها على 

ى      حي  لمَ  رت  مَّ شَ  بُ وإذا الحر    ُِ   )1(َزالُ فيها نِ  َماةُ عو الكُ د  تَ  نَ ُ  تَكُن  ِك

 أو لشعراء محدثين.  ,)2(وقد يقال ال يحتج بهذا, فالكالم إما للغويين متأخرين 

 تدفع فصـاحته كما يقول قول العجاج وهو ممن ال ضمير الغيبةدخولها على  ومن

عاٍل َكها أ و أ قربا *                               .)3(النحاس * وأمُّ أ و 
)

4
( 

فَإِن يَُك ِمن ِجن ٍ أَلَبَرُح طاِرقا        َوإِن يَُك إنسا  ماَكها اإلنُس تَفعَُل          )5(وقول الشنفرى

)6(  

لكاف على الضمير المتصـل, ال كما قال السهيلى, ا دخول واألبيات السابقة دليل على جواز   

 )أقل فى  )7(ابن مالك جعله فى التسهيل نأما دخولها على المنفصـل فلم ينازع فيه أحد, إال أ

 .)8(لكن نازعه فيه شراحه كما سيأتى (إياك )و ( أنت

                                                
, والضرائر البن عصـفور صــ 8/17البيت من الخفيف وهو بال نسبة فى حاشية شرح ابن يعيش ( 1)

, والعيني بحاشية حاشية 2/209, واألشمونى 2/363, والهمع 4/1710, واالرتشاف240

ى قوله: , والشاهد ف195, والضرائر لأللوسى صــ198, 10/197, والخزانة 2/209الصــبيان  
مؤلف  (كى)لدخول الكاف على ضمير المتكلم , وقال الفراء : والبيت الذى ينشد فى  (لم تكن كى)

 فى قول بشار ال يلتفت إليه.
الموثوق بفصـاحتهم , ومن هؤالء  م اللغويينهاد بكالشيذهب بعض المحدثين إلى جواز االست (2)

, يقول : " إن الجديد يقبل  212اللغة صــ الدكتور محمد حسن جبل في كتابه االحتجاج بالشعر في

من علماء اللغة الموثوق بفصـاحتهم وأمانتهم , وهم أهل األصـالة العربية فقها  ووالء  وانتماء  من 

شعراء ولغويين , وبشرط أن يكون مايأتي به هؤالء وأولئك متفقا  مع األصـول العربية في كل 

  مجال من مجاالت التجديد بحسبه " . 
 . 5/341انظر: الخزانة   (3)
, وشرح كتاب سيبويه للسيرافى 384 /2, والكتاب  309الرجز للعجاج وهو فى ديوانه صــ  (4)

, وشرح الكافية  358, وابن الناظم صـ2/793, وشرح الكافية الشافية 8/44,وابن يعيش 2/211

, 196, 10/195, والمساعد 3/17, وأوضح المسالك 4/1710, واالرتشاف 4/326للرضى 

. والبيت قاله  العجاج من 194, 193, والضرائر لأللوسى صــ 345وشرح شواهد الشافيةصـ

اسم هضبة بعينها, والشاهد فى قوله:  (أم أو عال)قصــيدة مرجزة يصــف بها الحمار الوحشى , و
عطف على الضمير  (أو أقربا)حيث دخلت الكاف على ضمير الغائب , وقوله  (كها أو أقربا)

 مجرور من غير إعادة الجر.ال
الشنفري كان من األوس بن الحجر بن الهنو بن األزد بن الغوث، أسرته بنو شبابة بن فهم بن   (5)

عمرو بن قيس بن عيالن، فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سالمان بن مفرج بن عوف بن ميدعان 

الشنفري ,  فلما ترعرع الشنفري بن مالك بن األزد رجال  من فهم، أحد بني شبابة ففدته بنو شبابة ب

جعل يغير على األزد مع فهم: فيقتل من أدرك منهم. انظر ترجمته وشيئا  من أخباره في : األغاني 

10/185  . 
, 2/363, والهمع 3/169, وفى شرح التسهيل 64البيت من الخفيف, وهو للشنفرى فى ديوانه صــ  (6)

 . (ها)واللسان مادة 
 .147صــ انظر: التسهيل   (7)
10, والخزانة 2/209, واألشمونى 2/363, والهمع 2/175انظر هذه المنازعة فى: المساعد   (8)

 /199. 
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                                         *         *         * 

 : فى دخولها على غير الضمير الموضوع للجر.ألمر الثالثا

الكاف حرف جر حقه أن يجر الظاهر بعده, فإن دخل على مضمر فحقه أن يكون من 

النصـب لكن الواقع اللغوي بخالف هذا , فقد دخلت الكاف على ضمائر الرفع  وضمائر الجر,

أنا كأنت  ), فقد قالوا: ر ثفى الن المنفصلة  فى النثر والشعر: أما دخولها على ضمائر الرفع

وقد دخل على العالء بن زياد   -ومن كالم اإلمام علي ـ كرم هللا وجهه ـ " ,  )1((وأنت كأنا

الحارثي وهو من أصحابه يعوده فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في 

، إن هللا فرض على الدنيا . أََما أنت إليها في اآلخرة كنت أحوج ... ويحك إني لست كأنت 

 . )2(أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيال يتبيغ بالفقير فقره"

  بعض العرب أنه قيلن ومنه ما حكاه ابن عصـفور فى كتاب الضرائر: حكى الكسائى ع

 ن: "ألابن عصفور أيضا   وقال ,  )3((داة كأناغهو ال)له من تعدون الصـعلوك فيكم؟ فقال: 

تكون صـيغته صـيغة ضمير رفع منفصـل  ندخل فى سعة الكالم على مضمر إال أالكاف ال ت

ومن وروده في كالم اإلمام الشافعي ـ وهو ممن   . )4((ما أنا كأنت, وال أنت كأنا )نحو قولهم: 

  ومن وروده فى الشعر ,  )6(:" وأنت تعلم أنك في صالة كهو إذا تكلمت"   )5(يحتج بكالمهم ـ

تُها وَكعَع تاقلت إنى كأنت  ا    شبِت الحرُب ُخض  ثُمَّت لمَّ
)7( 

 . )8(( أنا كإياك )وأما دخولها على ضمائر النصـب فى النثر فقد قالوا: 

ِمل  في أسيرك إن ه         ضعيٌف ولم يأِسر كإياك آسرُ وقالوا فى الشعر:  ِسن  َوأَج   )1( وأح 

                                                
, واالرتشاف 3/169وشرح التسهيل , 205ى: الضرائر البن عصـفور صــ انظر المثال ف  (1)

 .2/364, والهمع 4/327, وشرح الرضى4/1711
 . 188, 187/    2ي خطب اإلمام عل -نهج البالغة        (2)
 .194صــوالضرائر لأللوسى , 198, 10/196, والخزانة 239انظر: ضرائر ابن عصـفور صــ (3)
 .10/194الخزانة : , وانظر 205الضرائرصــ   (4)
: أخبرنا يحيى بن زكريا بن حيويه ، قال سمعت  114/    1عبد هللا بن عدي  -الكامل   -في كتاب (5)

، يقول : سمعت محمودا  النحوي يقول : سمعت ابن هشام النحوي يقول : طالت أبا سعيد الفريابي 

 مجالستنا مع محمد بن إدريس الشافعي ، فما سمعت منه لحنة قط ، وال كلمة غيرها أحسن منها 
في كتاب األم لإلمام  (كـ هو ). وهذا استقراء الستعمال  540اختالف الحديث لإلمام الشافعي صــ  (6)

 . 272،  صـ 259، صـ  250،   246، صـ 148، صـ 112:  صـ  1كتاب األم ج - :الشافعي 

 .  253،     صـ  249،     صـ  249،     صـ  168،     صـ  43صـ  2كتاب األم ج -  

،                     108،     صـ  104،     صـ  55،     صـ 50،     صـ  23صـ  3كتاب األم ج -  

 ،  249،  صـ  231،   صـ  229،  صـ  200،     صـ  189،     صـ  162 ،     صـ 133صـ 

 .  270،     صـ  244،     صـ  164،     صـ  7صـ  4كتاب األم ج -  

 . 281،  صـ  279صـ   266، صـ  246،  صـ  201،     صـ  126صـ  5كتاب األم ج -  

 .  267صـ    ،   106،     صـ  92،     صـ  27صـ  6كتاب األم ج -  

 .  115صـ  7كتاب األم ج -  

 .77،     صـ  30صـ  8كتاب األم ج -
 .2/364, والهمع 3/169البيت من الخفيف, وهو بال نسبة فى شرح التسهيل   (7)
 .2/209, واألشمونى 3/169انظر المثال فى  : شرح التسهيل   (8)
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 أن تدخل على ضمائر الجر, يقولودخول الكاف على ضمائر الرفع فيه إشكال ؛ إذ حقها 

ىْ ) الفراء فيما حكاه أبو حيان: " لم تقل العرب   اأن) , ولم يقولوا:  ( أنت كأنا ), وآثروا: ( أنت كِّ

أنا )فقالوا:  (للخفض هو)للخفض كما جعلوا  ( أنا) و (أنت) , وجعلوا (أنا كأنت ) وآثروا:  (كك

 . )2((هو)و (أنت )و (أنا), والرفع أغلب على (كهو

 (لوالك)و (لوالى)وإنما جاز هذا لوقوع االستعارة بين الضمائر, وهو أمر جائز, كما قالوا: 

بوقوع ضمائر النصـب والجر موضع ضمائر الرفع, خاصـة أن الضمائر ال يظهر  (لواله )و

فجعلوا  (مررت بك أنت) و (ضربتك أنت )إنما تعرف بالدالالت, فلذلك قالوا:  فيها إعراب, و"

 . )3(للنصـب والخفض, وكذلك هو وأنا" (نتأ)

 . )4(لكن قال أبو حيان إن الكوفيين ينكرون دخول الكاف على ضمير الرفع

؛ ألنهم يقولون بجواز  لهس لما  ليس مُ  )5(وكالم أبى حيان الذى نقله عن صـاحب البسيط

فى محل  (لوال ) الضمير المتصـل بعد االستعارة بين الضمائر بأنواعها, وعليه اختاروا أن  

بعض ن حكى الكسائى ع , وقد ",  )6(رفع الستعارة ضمائر النصـب والخفض لضمير الرفع

, "وكيف ينكرونه   )7((داة كأنا غهو ال )له من تعدون الصـعلوك فيكم؟ فقال:   العرب أنه قيل

  . )8(" كما قال البغدادى وهم الذى نقلوه عن العرب سماعا  

أن دخول الكاف على الضمير المنصوب اليجوز إال في الشعر,قال   نعم المنقول عن ثعلب 

 . )9(: "وما رأيت كإياك لم يجئ إال فى الشعر"  

وإذا كان فى دخول الكاف على الضمير المرفوع المنفصـل بعض إشكال , فإن اإلشكال فى 

 دخولها على الضمير المنصـوب أقل, لما بين النصـب والجر من عالئق, ولها: "حمل

 النصـب على الجر فى التثنية, والجمع الذى على حد التثنية, كذلك حمل الجر على النصـب 

 . )10(فيما ال ينصـرف"

                                                                                                                                          
, وشرح 205الضرائر البن عصـفور صــ, و1/133البيت من الطويل بال نسبة فى مجالس ثعلب   (1)

, 199, 10/194, والخزانة 2/364, والهمع 4/326, وشرح الكافية للرضى 3/170 التسهيل

 .196والضرائر لأللوسى صــ 
 .10/198انظر: الخزانة   (2)
 .10/198انظر: الخزانة   (3)
 .10/198, والخزانة 4/1711انظر: االرتشاف   (4)
 ان أبو حيان ينقل عنه كثيرا  . هو ابن العلج , وك (5)
 .65, وائتالف النصــرة صــ 2/687انظر: اإلنصــاف   (6)
 .194, والضرائر لأللوسي صـ198, 10/196, والخزانة 239انظر: ضرائر ابن عصـفور صــ  (7)
 .10/199انظر: الخزانة (8)
 .10/194, وانظر:  الخزانة 1/133مجالس ثعلب   (9)
 .64, وانظر: االقتراح صــ 1/307الخصـائص  (10)
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دخول الكاف على غير الضمير المنفصـل المجرور جائز, لكن هل دخول الكاف  نإذ   

 على المنفصـل المرفوع كدخولها على المنفصـل المنصـوب؟

وقد أدخلت العرب على ضمير الرفع المنفصـل,  سوى بينهما فقال: " قدحيان  اأب يبدو أن     

  )1(فقال (ما أنا كأنت, وال أنت كأنا  )وعلى ضمير النصـب المنفصـل الكاف, فقالت: 

*" رُ سِ آَ  اكَ يَّ إِ كَ  ر  سِ ولم يأ  *                                      
)2(  

هذا غير جيد؛ ألن الثانى إنما ورد فى و واعترض على أبى حيان البغدادى , فقال: "

, وكالم البغدادى مبنى على رأى الكوفيين السابق أن دخول الكاف على المضمر  )3(الشعر"

ال يكون فى السعة إال أن تكون صـيغته صـيغة ضمير رفع منفصـل, أما فى الشعر , فكما 

 . )4(قال ثعلب" وما رأيت كإياك لم يجئ إال فى الشعر"

أنا  )الكاف على المنفصـل المنصـوب جاء فى النثر أيضا  كما سبق, فقد قالوا: لكن دخول 

 ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (كإياك

فقد جعل دخول الكاف على الضميرالغائب , وظاهر كالم ابن مالك أنه يرى التسوية بينهما  

المنصـوب, وإن , فسوى بين المرفوع و )5(المجرور قليال , وعلى المرفوع والمنصـوب أقل

 . )6(,فقالوا إن لم يكونا أكثر من المخفوض, فينبغى أن يكونا متساويين نازعه شراحه فيما قال

ويبدو أن ابن مالك يستند إلى الحكم اإلعرابى للضمير المرفوع والمنصـوب, فجعل دخول 

إذهذا   ؛الكاف الجارة عليهما أقل؛ ألنه على خالف األصل ,  وعلى الضمير المجرور قليال  

استندوا إلى كثرة السماع وقلته؛ ألن الضمائر عندهم كحروف فأما شراح التسهيل  حقه, 

 المعانى ال يظهر فيها إعراب , وإنما تعرف بالدالالت, وهو الحق.

 . )7(وقد ارتضى المعرى أن دخول الكاف على الضمائر المنفصـلة المرفوعة شاذ 

                                               *       *       * 

م عليها كوقد اختلفت كلمة النحويين فى األساليب السابقة, فأنكر بعضهم بعضها, وح هذا

بعضهم  بالضرورة, من هذا أن  آخرون بالشذوذ, وقاسها اآلخرون فى السعة, وخصـها

ى كالم العرب, واحتجوا بأنه قليل ف (ككأنا ِّ )و (كىأنت ِّ) الكسائى والفراء ضعفوا أن يقال: 

                                                
 .66صـ  سبق تخريجه  (1)
 .10/199, وانظر:  الخزانة 4/1711االرتشاف   (2)
 .10/199الخزانة   (3)
 .1/133المجالس   (4)
 .10/199, والخزانة 147انظر: التسهيل صــ   (5)
 .10/199, والخزانة 2/29, واألشمونى 2/363, والهمع 2/175انظر: المساعد   (6)
 .2/64انظر: شرح الديوان   (7)
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  )1(* وإذا الحرب شمرت لم تكن كى*        وقال الفراء فى قول الشاعر: 

                                                
 . 65سبق تخريجه صـ   (1)
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 قال: (أنا كك وأنت كى)"وما سمعت أنا هذا البيت من العرب, وقال هشام: ما قالت العرب: 

مؤلف, من قول بشار, ال يلتفت إليه, وقال الفراء: لم تقل العرب:  (كى )والبيت الذى ينشد فى 
"فهذا قال سيبويه   )1("(أنا كأنت )وآثروا:  (أنا كك) ولم يقولوا:  (أنت كأنا )وآثروا:  (كى أنت) 

 . )2(, وهو غير معروف فى كالمهم"قياسا  

 نت آراؤهم متشعبة فى هذه المسألة على هذا النحو: اولهذا السابق ك

 فى النثر,  منهم من جعل دخول الكاف على الضمير مطلقا  ضرورة فى الشعر ولم يجزه* 

روا فى الكاف فيجرونها على مقال سيبويه: "إال أن الشعراء إذا اضطروا أض   

 . )4(ى"ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إلى نفسه, قال: ما أنت كِّ  , وقال: "   )3(القياس"

 .  )5(وقد نسب إليه أبو حيان الجواز مطلقا  فى السعة    

 يجيز فى السعة, وهو األخفش الذى " * ومنهم من أجاز دخول الكاف على المضمر

 . )6(اإلضمار فى هذا على القياس؛ ألن المضمر عقيب المظهر, وقد نطقت به العرب"   

 . )7(ونسب إلى المبرد القول بالجواز فى السعة مطلقا   

وفى المنفصـل المرفوع والمنصـوب أقل, وهو ,  * ومنهم من جعله فى ضمير الغائب قليال  

, وقد نازعه فيه شراحه كما سبق , حتى جعله األشمونى فى  )8(التسهيلابن مالك فى 

 . )9(, وفى الغائب قليال  المتكلم والمخاطب شاذا  

 المنفصـلفي * ومنهم من جعله فى الضمير المرفوع المنفصـل جائزا  فى السعة, وخصـه 

 . )10(المنصـوب والمخفوض بضرورة الشعر, ومنهم الرضى   

 ى بين المنفصـل المرفوع والمنصوب, فأجاز دخول الكاف عليهما فى* ومنهم من سو  

 . )11(السعة, وفى غيرهما ضرورة وهو أبو حيان     

 . القياس والسماع

فاختلفت آراؤهم فى  ,وهكذا تعددت كلمة النحويين فى حكم دخول الكاف على الضمير 

بقة عند بعضهم شاذة فى القياس عليه أو قصـره على السماع . وإذا كانت األساليب السا

االستعمال وإن كانت مطردة فى القياس, فهل يجوز القياس عليها, قال ابن جنى: "إذا كان 

                                                
 . 10/64انظر:  الخزانة (1)
 .2/123األصــول  (2)
 .2/384الكتاب  (3)
 .2/385السابق نفسه   (4)
 .195, والضرائر لأللوسى صــ 10/197, والخزانة 4/1711انظر: االرتشاف   (5)
 .5/196انظر: الخزانة   (6)
 .4/326, وشرح الكافية للرضى8/44, وابن يعيش1/39انظر: المقتضب   (7)
 .147صـانظر: التسهيل   (8)
 .2/209انظر: األشمونى   (9)
 .4/327شرح الكافية للرضى   (10)
 .4/1711انظر: االرتشاف   (11)
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الشئ شاذا  فى السماع مطردا  فى القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك, وجريت فى 

هما, وال ؛ ألنهم لم يقولو(ودع)و (وذر )نظيره على الواجب فى أمثاله , من ذلك امتناعك من 

 . )1(لو لم تسمعهما" (وعد )و (وزن )غرو عليك أن تستعمل نظيرهما نحو 

وكالم ابن جنى يفهم منه أنه ال يجوز القياس عليهما فى السعة, لكنه قال فى موضع آخرإنه 

واعلم أن  يجوز النطق به فى الشعر إن اطرد فى القياس مع شذوذه فى االستعمال , قال: "

 . )2(جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس, وإن لم يرد به سماع"الشاعر إذا اضطر, 

 ومعنى هذا جوازه فى الشعر عنده.

عليها مع ورود  (مثل)لكن إذا كان دخول الكاف على الضمائر أخصـر وأوجز من دخول 

السماع به شعرا  ونثرا  كما سبق وإن كان قليال , فلم ال يجوز القياس عليها فى السعة كما فى 

 ر؟ كما أجازه االمبرد واألخفش.الشع

                                        *        *         * 

فإنه يترتب على الخالف السابق, كما قال الفراء: جواز بعض األساليب  وعلى كلٍ 

  – (أنا)أنت كـ): "من لم يقل مررت بى وزيد على اختيار, قال مختارا  ـالممنوعة عند بعضهم ف

 .  )3( (أنا كأنت وزيد ) ووزيد" 

  .ما يترتب على الخالف من أوجه االستعمال الجائزة والممتنعة

 يمكن الخروج من الخالف السابق بمجموعة من األساليب على النحو التالى:

 سيبويه. د دخول الكاف على الضمير مطلقا  ال يجوز فى السعة عن -1

 عة عند األخفش والمبرد.دخول الكاف على الضمير مطلقا  جائز فى الس -2

  (كإياك)وفروعها و (كأنت)وفروعها و (كأنا)قليل عند ابن مالك وأقل منه  (كهو )نحو  -3

 وفروعها, وفى بقية الضمائر غير جائز.    

 اوفروعها جائز عند الكوفيين ومعهم الرضى فى السعة, وفىغيره (كأنا )نحو  -4

 ضرورة. لل    

  وفروعها جائز فى السعة عند أبى حيان وفى غيرها (كإياك )ووفروعها,  ( كأنا )نحو  -5

 ضرورة.     

 

 

                                                
 .62, وانظر: االقتراح صــ 1/10الخصـائص  (1)
 .1/397الخصـائص  (2)
 .4/1711انظر: االرتشاف   (3)
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 ةة والحرفي   اإلسمي    بين ب  ر  

نظر النحويون في كالم العرب فوجدوه ينقسم إلى ثالثة أقسام, وهى اسم وفعل وحرف.   

سم يدل على منها بحد يميزه عن غيره, وبعالمات لفظية ومعنوية, فقالوا: إن اال وقد حدوا كال  

 . )1((جمل )و (فرس ), و(رجل )نفسه غير مقترن بزمان محصل, كقولك  فيمعنى 

 . )2(ذهب وانطلق: نفسه مقترن بزمان محصل, مثل  فيوالفعل لفظ يدل على معنى 

األول غير مقترن  فينفسه, إال أنه يكون  فيإذن كل من االسم والفعل يدل على معنى  

 ه.مقترن ب الثانيبزمان, وفى 

 . ) 3( ؟ ( هل زيد منطلق )غيره, كقولهم:  فيأما الحرف فيكون معناه 

األلفية,  عالمات لفظية, ذكرها ابن مالك فى فهيتميزه,  التيهذا عن الحد, أما عن العالمة 

بالجر ِ والتنويِن والندا وأل   ومسندٍ         عالمات االسم: فيفقال 
  )5(للسِم تمييٌز حصل   )4(

 )6(ونوِن أقبلنَّ فعٌل ينجلي بتا فعلُت وأتت  ويا افعلي      مات الفعل:عال فيوقال 

*م  لَ وَ  ى  فِ وَ  كهل   * سواهما الحرفُ         وقال في الحرف:
)7(  

 . )8(األسماء , فنحو أن يكون فاعال  أو مفعوال , أو يخبر عنه أو به فيوأما العالمات المعنوية 

 . )9(مسندا  إلى غيره, وال يسند غيره إليه أن يكون أبدا   أما عالمات الفعل المعنوية, فمثلو

لم تحسن فيه عالمات األسماء  وأما الحرف فربما عرف بعالمة سلبية, فيقال: الحرف ما

 . )10(وال عالمات األفعال

في  )فقولك :  (مررت برجل في الدار  )وخواص الحرف : " أن يكون صفة لغيره نحو  

غيره . ومن خواصه امتناع  اإلخبار عنه وبه . ومن خواصه أن ال وهو (رجل  )الدار صفة لـ

 .  )11(يستقل مع جزئين فصاعدا . ومن خواصه أن يحدث معنى في االسم أو الفعل "

كلمة ما  فيوبهذه الحدود والعالمات تمتاز أنواع الكلمة عن بعضها, غير أنه قد يجتمع 

 عالمة من عالماتهما, لكن ليس فيها معنى , أو ال تقبل اإلسمية والفعلية معا   عالمات من

                                                
 .1/74,  والتبصرة والتذكرة 46, وشرح عيون اإلعراب صـ1/12: الكتاب انظر  (1)
 .1/74,  والتبصرة 47, وشرح عيون اإلعراب صـ 1/12انظر: الكتاب   (2)
 .1/74,  والتبصرة 48 , وشرح عيون اإلعراب صـ1/12انظر: الكتاب   (3)
 اإلسناد من العالمات المعنوية.  (4)
 .8األلفية صـ  (5)
 بق نفسه .السا  (6)
 السابق نفسه .  (7)
 .13, 12انظر: المرتجل صـ  (8)
 .21انظر: المرجع السابق صـ  (9)
 .25المرجع السابق  صـ (10)
 .50شرح عيون اإلعراب صـ (11)
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 أهي ( ُرب   ) فيتحديد نوعها, ومنه الخالف بينهم  فيالحرفية, فينشأ الخالف بين النحويين 

 اسم أم حرف؟ مذهب البصريين أنها حرف, ومذهب الكوفيين أنها اسم. 

 وأبو العالء على أنها حرف, فقد قال تعليقا على قول ابن أبى حصينة: 

  )1( فَتُكُهم في الِعدى َوُربَّةَ يَوٍم       أَشَرفَت قَوَمنا بِِه النَعماءُ                 

ب  ر   )فيدخلون التاء على  (ت رجلب  ر   )و (رجل ب  ر   )ويقولون: "
 . )2(" , وهى حرف( 

 وفى كالم أبى العالء أمران:

: اسم  فيالخالف  فياألمر األول:   أو حرف؟ هيُرب 

 دخول تاء التأنيث عليها. في: انيالثاألمر 

* * * 

 ؟ أو حرف هي: اسم ب  ر  في الخالف  فيألمر األول: ا

 , نظرا  ألنها ال يحسن فيها( ُرب   )في نوع  )3(اختلف النحويون البصريون والكوفيون 

األسماء وال عالمات األفعال عند البصريين, فهى عندهم حرف لهذا, وال يحسن فيها  عالمات

 . )4(ن فى حروف الجرعند الكوفيين, فهى عندهم اسم لهذاما يحس

عند البصريين فيها شيئ من  ( ُرب   )غير أن  )5(فالعلة عند البصريين والكوفيين علة عدمية

عالمات الحروف؛ إذ "إنها قد جاءت لمعنى فى غيرها, كالحرف, وهو تقليل ما دخلت عليه 

 . )6("أى ذلك قليل (ُرب  رجل يفهم )نحو:

ُرب  رجٍل  )وفيها شئ من عالمات األسماء عند الكوفيين ؛ إذ صح اإلسناد إليها فى قولهم: 

  على النحو التالى: (ُرب   ), وهكذا اختلف النحويون فى نوع   )7((ظريفٌ 

 . )9(والفراء )8(ذهب الكوفيون ومنهم الكسائى (أ)

                                                
 .1/125البيت من بحر الخفيف ,  وهو في الديوان   (1)
 .127, 126شرح ديوان ابن أبى حصينة صـ (2)
صطفى خاطر أن تكون هذه من مسائل الخالف بين الصريين والكوفيين  , ينفي أستاذي الدكتور م (3)

: " وهذه المسألة نتاج العصبية المذهبية فلم يقل 429قال في كتابه مسائل الخالف لألنباري صـ

 قالأحد من الكوفيين بذلك لسبب بسيط جدا وهو عدم معقولية هذا القول" . ولكن هذه المسألة وإن 

ليست من مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين , إال إنها من مسائل  اإنهأستاذي الكريم 

 الخالف بين النحويين , , كما سيتضح الحقا  فلذلك حسن  دراستها.
, وائتالف النصرة 3/175, وشرح التسهيل 2/833, واإلنصاف 232انظر: توجيه اللمع صـ  (4)

 .2/346, والهمع 144صـ
 .80لعدمية  في االقتراح صـانظر: التعليل بالعلة ا  (5)
 .144, وائتالف النصرة صـ3/175, وانظر: شرح التسهيل 2/833اإلنصاف   (6)
 .8/27, وابن يعيش 1/418انظر: األصول   (7)
 .8/27, وابن يعيش 72, وأمالى السهيلى صـ1/418انظر رأى الكسائى فى : األصول   (8)
 .4/1737انظر رأى الفراء في : االرتشاف   (9)
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 اسم. ( ب  رُ  ) إلى أن )3(والرضى )2(وارتضاه السهيلى )1(ومعهم ابن الطراوة   
 .( حرف )إن ُرب   قال البصريون جميعا   (ب)
 . )5(حرفا  واسما   ( ُرب   )أن تكون  )4( بى الربيعأأجاز ابن  (ج)

                                         *     ** 

ب   )سمية إأما من قالوا ب  : , فمن الشعرقولهونثرا   فقد استدلوا باإلسناد إليها شعرا   ( ر 

  )6( إِن يَقتُلوَك فَِإن قَتَلََك لَم يَكُن       عارا  َعلَيَك َوبَعُض قَتِل عارُ 

 وفي أمالي القالي أورد بيت مسكين الدارمي:   

ُزوِل ال َحَسب           ِم َمه  ُضه         وسميِن الِجس  ٌُ ِعر  ُزوٍل سَميُن  ُربَّ َمه 

 . )7(باء " فمعناه: ُرب  مهزول البدن والجسم كريم األ

  )8(: "ياُرب  كاسياٍت فى الدنيا عاريات فى االخرة"( صلى هللا عليه وسلم )ومن النثر قوله 

ومنه ما . )9("وقول العرب فيما حكاه الكسائى: "ُرب  رجل ظريفٌ  .( عاريات )فيمن رفع

ً  كالم أقطُع من ُحسام ( جاء عن العرب  :  . )ُرب  )11()ُرب  قول أنفذُ من َصْول()10 ( )ُرب 

                                                
, والمساعد 439, والجنى صـ4/1737, واالرتشاف 2/860انظر رأى ابن الطراوة فى: البسيط   (1)

.وابن الطرواة هو:  أبو الحسن بن الطرواة المالقي النحوي , المدعو 2/346, والهمع 2/284

 بالشيخ األستاذ . له مصنفات في النحو مشهورة مذكورة , واليلقب أحد في األندلس باألستاذ غيره

, عاش نيفا  وتسعين سنة , ومات باألندلس قبل سنة ثالثين وخمسمائة . انظر ترجمته في  : إنباه 

 .  4/107الرواة 
 .  74انظر: أمالى السهيلى صـ   (2)
 .4/290انظر رأى الرضى فى : شرح الكافية   (3)
يع القرشى العثماني أبو هو: عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا ابن محمد بن عبيد هللا بن أبى الرب (4)

الحسين الألموى اإلشبيلى األديب النحوي . صنف : شرح االيضاح البي على الفارسى في 

النحو  , و شرح جمل الكبيرة للزجاجي في النحو , و شرح كتاب سيبويه في النحو , و ملخص 

ي :هدية ثمان وثمانين وستمائة انظر ترجمته فهـ  (688)القوانين في النحو . توفى  سنة 

 . 649 /1العارفين 
 .2/861انظر: البسيط   (5)
, 1/318, وكتاب الشعر 3/66البيت من بحر الكامل, وهو لثابت بن قطنة فى : المقتضب   (6)

,وشرح   3/175, وشرح التسهيل 1/364, واللباب 3/46, وأمالى ابن الشجرى 260واألزهية صـ

, والهمع 2/112, والتصريح 2/284عد , والمسا475, والمغنى صـ4/298الكافية للرضى 

 .9/565, والخزانة 2/346, 1/316
 .  1/811أمالي القالي   (7)
فتح الباري  . وفي 226.وانظر: إتحاف الحثيث للعكبرى صـ 6/297رواه اإلمام أحمد في مسنده   (8)

ب للتكثير في الغال( رب ) استدل به بن مالك على أن  (فرب كاسية): " قول  188/  1ابن حجر  -

؛ألن هذا الوصف للنساء وهن أكثر أهل النار انتهى وهذا يدل لورودها في التنكير ال ألكثريتها فيه 

نه األحسن إقوله عارية بتخفيف الياء وهي مجرورة في أكثر الروايات على النعت قال السهيلي 

ضمار مبتدأ عنده حرف جر يلزم صدر الكالم قال ويجوز الرفع على إ(رب)عند سيبويه ؛ألن 

 محذوف " . (رب)والجملة في موضع النعت أي هي عارية والفعل الذي تتعلق به 
 .8/27, وابن يعيش 1/1418انظر: األصول   (9)
 .  3/81انظر : العقد الفريد   (10)
قال : يضرب   1/290, لكن في مجمع األمثال  2/12هذا المثل جاء بالرفع هكذا في  العقد الفريد  (11)

م يؤثر فيمن يواجه به قال أبو عبيد: وقد يضرب هذا المثل فيما يتقي من العار. وقال أبو عند الكال

 الهيثم: أشد في موضع خفض ألنه تابع للقول، وما جاء بعد رب فالنعت تابع له " .
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 . )1(َريْثا  ("ساعة ليس بها طاعة( ) ُرب  َعجلةِّ تُْعقِّب 

البيت السابق: إن الرواية الصحيحة: "وبعض  وقد رد البصريون هذه الشواهد, فقالوا فىـ 

 فى  , والجملة(هو)خبر مبتدأ محذوف تقديره  (عار)قتل عار", وإن صحت الرواية, فإن 

 , وقد صرح بهذا الضمير فى قوله:  )2((وُرب  قتل هو عار ), والتقدير: (قتل)موضع صفة لـ

  )3(*ياُرب هيجا هى خيٌر من دعه*

 حرف جر زائد ال يتعلق  (ُرب  )إذ هو فى موضع مبتدأ, و ؛ (قتل)لـ  أو أن تكون الجملة خبرا  

 .  )4((قتل)بشئ, وما فيها من معنى التكثير هو المخصص البتدائية 

        * * * 

, ولكن ما قالوه ال ينقاد لهم, أما ما قالوه من أن ( ُرب   )ينفى البصريون اإلسناد إلى  وهكذا

ما  , فكما هو معلوم, فإن النقل ال يدفع بالنقل, فـ"كثيرا  (وبعض قتل عار )الرواية الصحيحة: 

تروى األبيات على أوجه مختلفة, وُرب ما يكون الشاهد فى بعض دون بعض.... احتمال أن 

 "وإال فقد كانت العرب ينشد بعضهم شعر  )5(ن الشاعر أنشد مرة هكذا ومرة هكذا......."يكو

بعض وكل تتكلم على مقتضى سجيته التى فطر عليها, ومن هنا تكثر الروايات فى بعض  

 . )6(األبيات"

خبره, فليس له ضرورة ملجئة  (عار )وأما تقديرهم البيت على حذف مبتدأ يكون المرفوع 

 ا, وتقديرهم هذا فيه ما يحوجهم إلى االعتذار عنه, فإنه "إذ(ُرب   )ى مذهب الحرفية فى إال عل

كان الرابط الضمير, إن كان مرفوعا , لم يجز حذفه, كان مبتدأ  أو غيره, وقيل إن كان مبتدأ 

 . )7(جاز حذفها, ... والصحيح أنه ال يجوز"

, فإنه   ً سمية ال يمنع أن تكون الجملة اإل وعلى فرض صحة حذف الرابط إذا كان مبتدأ 

 سميتها, وما ذكروه من قول الشاعر:إعلى القول ب ( ُرب   )مسندة إلى 

  * ياُرب هيجا هى خيٌر من دعه *                                  

        عنه إذا كانت, وال يمنع مانع من أن تكون الجملة خبرا  ( ُرب   )لحرفية  موجبا   ليس دليال  

على  –حرف جر زائد, والجملة  ( ُرب   ).ومثله يمكن أن يقال فى ذهابهم إلى أن اسما   ( ُرب   )

 خبرعنه. -تقدير حذف المبتدأ

                                                
 .   138 /1, و جمهرة خطب العرب  78 /3هذا من حكم أكثم بن صيفي . انظر : العقد الفريد  (1)
 .9/576, والخزانة 2/349, والهمع 3/175وشرح التسهيل , 1/477شرح الجمل البن عصفور انظر:  (2)
 .9/547 , والخزانة2/347والهمع , 2/381, وفى مجالس ثعلب 92من الرجز للبيد في ديوانه صـ  (3)
 .3/65, وحاشية المقتضب 9/576انظر: الخزانة   (4)
 .48االقتراح صـ  (5)
 .211رقم  944, 2/943شرح شواهد المغنى   (6)
, والمغنى 136, بتصرف يسير, وانظر: الضرائر البن عصفور صـ1119, 3/1118االرتشاف   (7)

 .2/180 ىنللشم, والمنصف من الكالم 475صـ
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وكما تأول البصريون البيت السابق تأولوا الحديث, قال العكبرى: "وإن قدرالرفع وهو 

 . )1(عندنا على تقدير حذف مبتدأ, أى: هن عاريات"

" بأن هذا: "إنما يجئ على الغلط ظريفٌ  رجلٍ  ب  ول العرب: "رُ ورد ابن السراج ق

 .  )2(والتشبيه"

من العرب  ناسا   ن: واعلم أ )3(قول ابن هشام: "قال سيبويهومقالة ابن السراج  يوضحها  

ومراده بالغلط هنا ما عبر عنه  (إنك وزيد ذاهبان)و (إنهم أجمعين ذاهبون)يغلطون فيقولون: 

بأنا متى جوزنا ذلك عليهم   اد الخطأ فاعترض عليهأرتوهم ابن مالك أنه غيره بالتوهم, و

زالت الثقة بكالمهم , وامتنع أن تثبت شيئا نادرا  إلمكان أن يقال فى كل نادر إن قائله 

 . )4(غلط"

وهذا يمكن أن يفسر كالم البصريين عندما يصفون "بعض ما شذ على قواعدهم مما جرى 

 أنه غلط ولحن, وهم ال يقصدون اتهامهم بذلك, حسب المدلولعلى ألسنة بعض العرب ب

  الظاهر للكلمتين , إنما يقصدون أنه شاذ عن القياس الموضوع, وخارج عليه, فال يلتفت 

 .)5(" إليه

باإلسناد إليها فى الشعر والنثر هو  ( ُرب   )وما ذكره الكوفيون من االستدالل على إسمية 

 أقوى أدلتهم.

للعدد  (كم )؛ إذ قالوا  )6(وهى نقيضتها ( كم )إلى جانب هذا بالقياس على  وقد استدلوا 

 .والتكثير

يحمل على   حمال  عليها, والشئ ( ُرب   )اسم فكذلك  ( كم )للعدد والتقليل, فكما أن  (ُرب   )و  

 . )7(كما يحمل على نظيره نقيضه,

ألنا لم نحكم على" كم " بكونه اسما  بقولـه : " الذي ذكروه باطل ؛   )8(ورد ذلك األصفهاني 

لما ذكروه ، وإنما حكمنا بإسميته ؛ ألنه يدخل عليه حرف الجر كقولك : بكم رجل مررت ، 

وتخبر عنه كقولك : كم مالك ؟ ، " كم " مبتدأ و " مالك " خبره ، وهذا المعنى معدوم في " 

                                                
 .226إتحاف الحثيث صـ   (1)
 .8/27, وانظر: ابن يعيش 1/418األصول   (2)
 .2/155انظر: الكتاب   (3)
 .454مغنى اللبيب صـ   (4)
 .161المدارس النحوية د/ شوقىضيف صـ (5)

عن علة النقيض: " وعلة نظير مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا فى  72قال في االقتراح صـ  (6) 

 .(إن)حمال علىنقيضتها  (ال)على الجر إذ هو نظيره, وعلة نقيض مثل نصبهم النكرة بـ الجزم حمال  
 . 144, وائتالف النصرة صـ 1/633, واللباب 2/832انظر: اإلنصاف   (7)
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي األصفهاني الباقولي النحوي الضرير واألصفهاني : :هو  (8)

وكسرها ، وهي مدينة –فارسية معناها الفارس ، نسبة إلى أصفهان بفتح الهمزة وهو األشهر 

لمع ، وكشف المشكالت ، ال من مصنفاته : أعالم المدن وأعيانها . فارسية عظيمة مشهورة من

 . 247/  2إنباه الرواة .انظر ترجمة األصفهاني في  وإعراب القرآن الذي نسب خطأ للزجاج 
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 .)1(وال يكون اسما  "  ُرب  " فيكون حرفا  ،

فكالهما يختص  (ُرب   )و (كم ), وأما وجه الشبه بين  )2(فثابتة, لم يخالف فيها (كم )أما إسمية 

 )      للتكثير و (كم ), فقالوا: إن (كم)نقيضة  (ُرب   )وأما إن  )3(بالنكرة, وكالهما له صدر الكالم

الكثرة يرجع , علىالقلة أو(ُرب  ). والقول األخير مختلف فيه, والحق أن داللة  )4(للتقليل (ُرب  

 . )5(فيه إلى السياق

أن  ألمرين كما يقول العكبرى, أولهما: "ـ هنا ـ وما قالوه نازع فيه البصريون وهو حق 

للتبعيض, وال يقال هى اسم؛ ألنها فى معنى  (من ) اإلسمية ال تثبت باإللحاق فى المعنى, فـ

اإلسمية تعرف من  نوهو اسم, فعرف أ (حرف )النفى, وهى  (ما)التبعيض, وكذلك معنى 

 وجه آخر.

 اسم لعدد ولذلك يخبرعنها, وتدخل عليها حروف الجر, ولو جعل مكانها  ( كم )والثانى: أن 

 . )6((ألف رجل  )أو  ( مائة رجل )عدد كثير أغنى عنها, كقولك: 

 ُرب   )؛ إذ إن: معنى ( كم )على  ( ُرب  )فى نفى حمل  والثانى من كالم العكبرى ليس كافيا  

 . )7(كثير من هذا الجنس (كم رجل)قليل من هذا الجنس, كما أن معنى  (رجل

, فتقول: ( كم ), فحذفت مخفوض ( ُرب   )و (كم )ومما قاله البصريون: إن العرب فرقت بين 
 . )8(( ُرب  عندى )وال تقول:  ( كم ضربت زيدا  ), و(كم عندى)

لم يفصلوا بينها وبين المجرور, كما وقال أبو على: "ومن الدليل على أنها حرف, أنهم 

 . )9(وما تعمل فيه" (كم)فصلوا بين 

؛ إذ أجاز الفصل بينهما بالقسم,  )10(لكن ما منعه أبو على أجازه على بن المبارك األحمر

, وجاء الفصل بينهما فى الشعر بالجار والمجرور, فى (ُرب  وهللا رجل صالح لقيته )فيقال: 

َ ذا يسَ  الُ وعديٌم يُخَ   ٌر كعديم سِ و  مُ  ُِ اِس بَّ في النَّ رُ   قوله:    )11(  رِ ا

يدل داللة ظاهرة  الذي و , قالوا: "( ُرب    )و مما استند إليه الكوفيون جواز التخفيف فى

                                                
 . 511/  2شرح اللمع لألصفهاني   (1)
, وابن 1/148, والمقتصد 1/416, واألصول 3/75:  المقتضب (كم)انظر في الدليل على اسمية   (2)

 .2/861, والبسيط 4/125يعيش 
 . 447, والجنى  صـ 1/507, وشرح الجمل البن عصفور 4/126انظر: ابن يعيش   (3)
 .1/363, واللباب 2/832, واإلنصاف 2/828انظر: المقتصد   (4)
, وشرح الكافية 178, 3/177, وشرح التسهيل 202, 1/201في: الكشاف  (رب)انظر معنى   (5)

 .1738, 4/1737واالرتشاف  ,4/278 للرضى
 .1/363ب اللبا  (6)
 .2/346, والهمع 4/253انظر: شرح الكافية   (7)
 .2/861انظر: البسيط   (8)
 .2/347الهمع   (9)
.  2/387, والهمع 4/1740, واالرتشاف 1/506انظررأيه فى : شرح الجمل البن عصفور   (10)

بتعيين واألحمر النحوي هو: علي بن المبارك األحمر شيخ العربية وتلميذ الكسائي، أدب األمين 

الكسائي له، وهو الذي ناظر سيبويه بحضرة يحيى بن خالد البرمكي. توفي في حدود 

 .80المائتين.انظر ترجمته في : نزهة األلباء صـ
 .2/387, والهمع 4/1740البيت من الحفيف, وهو فى :االرتشاف   (11)
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دُّ ": )1(, قال هللا تعالى (ُربَ  ) (ُرب   )على أنه ليس بحرف أنه يدخله الحذف, فيقال فى  رَبمما ي موم
فمُروا " الَِّذينم كم انُوا ُمْسِلِمنيم  . )2 )... فدل على أنها ليست بحرف. لمْو كم

, كما يدخل  )3(فإن الحرف يدخله الحذف ( ُرب   )سميةإوقول الكوفيين ليس بحجة على 

َ  إن)من ذلك تخفيف من االسم, و كما حكاه أبو العباس ثعلب,  (سوف ), ومنه الحذف فى (َ 

, قال ابن جنى فى تخفيف الحروف بالحذف: "وإذا  )4((سو أفعل ), و(سف أفعل )فإنهم قالوا: 

جاز أن تخفف الحروف الثقال مع كونها صحاحا , وخفافا , فتضعيف الضعيف الثقيل أحرى 

 . )5( ( رجل بَ رُ  ):( رجل ب  رُ  )وأولى. فمن ذلك قولهم فى 

* * * 

    سميةإول بفى الق يوملخص ما سبق أن من الكوفيين من اعتمد على أدلة إثبات وأدلة نف 

, وقد تأوله البصريون ونثرا   فأما أدلة اإلثبات فأولها وأقواها هو اإلسناد إليها شعرا  ,  ( ُرب   )

بأمرين, األول: أن اإلسناد ليس إليها وإنما إلى مبتدأ محذوف وهذا التأويل ال يصح, لما فيه 

 من حذف رابط جملة الصفة وهو مبتدأ.

زائد, واالسم بعدها مبتدأ فى محل رفع فصح اإلسناد إليه,  حرف جر ( ُرب   )والثانى أن 

 اسم. (ُرب   )وهو التأويل األولى بالقبول, لكنه ال يمنع من إثبات أن 

؛ ألنها نقيضتها, وهو قول  (كم)وثانى أدلة اإلثبات عند الكوفيين هو القول بالحمل على 

 ضعيف, كما سبق.

 قه فى الضعف.وثالثها, هو دخول الحذف فيها, وهو كساب

 كالمهم. وسيأتي, أوجهالجر من  تفارق حروف ( ُرب   )وأما أدلة النفى, فقد قالوا إن 

* * * 

 , منها:(ُرب   )وقد وجه البصريون عدة اعتراضات إلى القول بإسمية 

 .)6(لكانت معربة, ولكنها مبنية من غير عارض عرض اسما   ( ُرب   )لو كانت  -1

بأن: "الموجب لبنائها تضمن معنى اإلنشاء الذى حقه أن يؤدى  وقد أجاب عنه البغدادى

 . )7(بالحرف كاالستفهام واألمر والنهى"

                                                
 .2سورة الحجر آية :  (1)
 بتصرف يسير. 2/833اإلنصاف   (2)
 .145, وائتالف النصرة صـ2/834نصاف انظر: اإل  (3)
,  458, والجنى صـ 1/417, والبصريات 417, والبغداديات صـ1/315انظر: المجالس   (4)

 .(سوف), واللسان مادة 7/106والخزانة 
 .388, وانظر: البغداديات صـ42, 1/41المحتسب   (5)
 .439, والجنى صـ8/27انظر: ابن يعيش   (6)
 .9/535الخزانة   (7)
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 .   )1 (اسما  لصح أن يليها الفعل, وهو غير صحيح ( ُرب   )لو كانت  -2

 عليها ال يصح أن يليها ( ُرب   )التى حمل الكوفيون  (كم)ويمكن دفع هذا االعتراض بأن      

 لفعل, فبطل قولهم.ا     

وهذا أيضا  غير مستقيم ؛ ألنه ليس كل   )2(اسما  لدخلها نواسخ االبتداء ( ُرب   )لو كنت  -3

أسماء عند البصريين وال يصح أن يدخلها  (إذا)و ( كم )اسم يصح أن تدخله النواسخ فـ

 النواسخ, وقد علل له الرضى بتعليل آخر, فقال: "لتضمنه معنى النفي الذي له

 وهذا  )3(؛ ألن القلة عندهم تجرى مجرى النفى" (ُرب   )درالكالم, فكذا, ال تدخل على ص

                                                                         . )4(عنده للتقليل, ثم استعملت فى معنى التكثير ( ُرب   )على أن 

بُرب  رجل  )ى إليها الفعل بحرف الجر, فيقال: اسما  لجاز أن يتعد ( ُرب    )لو كانت  -4

 . )5((كم )ولجاز أن يدخلها حرف الجر كما يدخل  (مررت عالم

على  (ُرب  رجل كريم أكرمت )وهذا اإلشكال قائم أيضا  لو قيل بحرفيتها, فإنه لو قيل: 

ب  رجل رُ  )إلى مفعوله, بحرف جر, ومثله أيضا ,  وهو فعل متعدٍ  ( أكرمت )قولهم لتعدى 

, فال يقال: لزيد ؛ ألن الفعل ال يتعدى إلى مفعول بحرف الجر وإلى ضميره معا   (كريم أكرمته

 فاإلشكال بهذا قائم, إن على القول باإلسمية أو الحرفية. )6(ضربته, قاله الرضى

وكما ال يدخل , وأما امتناع دخول الجار عليها فلما فيها من معنى القلة التى تشبه النفى 

 . )7(جار على النفى ال يدخل على ما بمعناه, قاله السهيلىال

 وهكذا تتأرجح المسألة,  فال يكاد يستقيم دليل, وال يكاد اعتراض يصمد.

* * * 

حرف جر, وقد  (ُرب   )هو رأى البصريين, وعندهم أن  ( ُرب   )فى مسألة  والرأى الثانى

لها مثل بقية الحروف, قد جاءت لمعنى فى مث (ُرب   )استندوا فى رأيهم إلى معنى الحرف, فـ 

 . )8(غيرها, وهو تكثير ما دخلت عليه أو تقليله على اختالف بينهم

 ( وغيرهما, يدالن أيضا   إذا ( و) كم (, فإن) ُرب   والذى قالوه ليس كافيا  في إثبات حرفية )

                                                
 .8/27, وابن يعيش 1/416انظر: األصول   (1)
. وفي اللسان , مادة ) أنن( :  " قال الليث: إذا وقعت إن  على 291, 4/290انظر: شرح الكافية   (2)

فٍة أَو تصريٍف  األَسماء والصفات فهي مشد دة، وإذا وقعت على فعٍل أَو حرٍف ال يتمكن في صِّ

ذا وكذا، تخف ِّف من أَجل كان ألَنها فعل، ... ومن ذلك قولك: إْن فخف ِّْفها، تقول: بلغني أَن قد كان ك

ُرب  رجل، فتخفف، فإذا اعتمدَْت قلت: إنه ُرب  رجل، شد ْدت وهي مع الصفات مشد دة إن  لك وإن  

 فيها وإن  بك وأَشباهها " . فظهر من هذا أن )رب( يجوز دخول النواسخ عليها .
 .4/291شرح الكافية   (3)
 .288, 4/287انظر: شرح الكافية   (4)
 .2/346انظر: الهمع   (5)
 .289, 4/288انظر: شرح الكافية   (6)
 .  71انظر: أمالى السهيلى صـ   (7)
, وائتالف 2/833, واإلنصاف 3/175, وشرح التسهيل 8/27انظر: شرح المفصل البن يعيش   (8)

 .144النصرة صـ 
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عتذر عن قولهم غيرهما, وهما اسمان عندهم, وهذا ما جعل ابن  أبى الربيع ي على معنى فى

لما سبق بأن "العرب حكمت لها بأحكام األسماء فأدخلت عليها حرف الجر,  ( كم )بإسمية 

لم تستعمل هكذا,  (ُرب   )... و( كم رجل قائل هذا )ووجد الكالم يستقل بها مع االسم, فقالوا: 

ا يقتضى القياس على م ( ُرب   )وتركت  ( كم )و ( ُرب   )فعلمنا بهذا كله أن العرب فرقت بين 

 . )1(خرجت عن قياسها" ( كم )فيها, وأن 

 (كم) فقد سبق رد السهيلى عليه, وأما إن الكالم يستقل بـ ,ال يدخلها الجار ( ُرب   )أما قوله إن 

ظرف, وال يصح أن يستقل بها  (إذا), فإن كافيا   فاالستقالل ليس دليال   ( ُرب   ) وال يستقل بـ

 .(إذا محمد يقول)أو مع الفعل, فيقال:  (إذا محمد عندك)ل: الكالم مع االسم, فيقا

معنى فى غيرها,  مع ما فيها من داللة على (كم )سمية إل )3(والمرادى )2(وقد علل ابن مالك

فى داللتها على معنى فى غيرها بأن مساواتها  (كم )أنها تشترك مع مع  ( ُرب   )وحرفية 

بلفظها, بخالف أسماء االستفهام  جنسهاغير مفهوم الحرف فى الداللة على معنى فى مسمى 

 والشرط, فإنها تدل على معنى فى مسمى مفهوم بلفظها.

 (ُرب  رجل )تدل على معنى فى مسمى مفهوم بلفظها, فإن معنى  ( ُرب    )لكن يمكن أن تكون 

 . )4(( ُرب   )قليل أو كثير من هذا الجنس , على خالف بينهم فى معنى 

* * * 

, فال تفيد  )5(ى ما استدل به البصريون أن ما بعدها مجرور أبدا , وال معنى لإلضافة فيهاوثان

 تعريف ا وال تخصيصا , كما أنها ال تفيد التخفيف.

هى  (كم)وغيرها, واإلجابة على معنى اإلضافة فى  (كم)وهذا الذى قالوه ينطبق أيضا  على 

 .( ُرب   )نفسها اإلجابة على معنى اإلضافة فى 

* * * 

 .  )6(وثالث ما استدل به البصريون أنها تتعلق أبدا  بـ فعل, وهذا هو حكم حرف الجر

أما إنها تتعلق أبدا  بـ فعل, فقد قال الرضى: "ولتضمنها معنى النفى, كان القياس أال يجئ  

المتضمن معنى النفى, وذلك ؛ألن النفى يطلب  (أقل رجل)وصف مجرورها إال فعلية, كما فى 

لخروجها إلى معنى الكثرة فى أكثر مواضعها جاز وقوع نعت  ( ُرب   )فعل ؛ إال أن ال

  )7("  *يا ُربَّ َهيجا ِهَي َخيٌر ِمن َدعَه*                     قولهسمية كما فى إمجرورها 

                                                
 , بتصرف يسير.2/861البسيط  (1)
 .3/175انظر: شرح التسهيل   (2)
 . 438انظر: الجنى صـ   (3)
 .4/290انظر: شرح الكافية   (4)
 .1/363انظر: اللباب   (5)
 .1/363انظر: اللباب   (6)
 .4/291شرح الكافية  (7)
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إذا كانت تشابه حروف الجر فى تعلقها  (ُرب   )وعلى فرض صحة ما قاله البصريون, فإن 

كما قالوا, فإنها تخالفها فى وجوب حذف الفعل الذي تتعلق به عندهم فتعارضا  أبدا  بفعل

 . )1( فتساقطا

 . )2(ال تتعلق أصال , وإنما تدخل إلفادة التقليل أوالتكثير ( ُرب   )بل قال ابن هشام إن  

                                            * * * 

ال  (ُرب   )فقد قالوا: إن  )3(ر والتقسيمبر, طريقة السورابع ما استدل به البصريون واألخي

تخلو أن تكون اسما  أو فعال  أو حرفا , وال يحسن فيها عالمات األسماء وال عالمات األفعال, 

 فتعين أن تكون حرفا .

 احتج به الكوفيون, وكذا الحديث الشريف الذيومقالة البصريين مبنية على تأويلهم للبيت 

ى عن العرب, وهذا التأويل ال يلزم الكوفيين ؛ ألن البصريين فى أدلتهم والنثر المرو 

 نافون, والكوفيين مثبتون, والمثبت مقدم على النافى.

* * * 

القول  ينبغى أن يسقط على (ُرب   )وبعد, فإن جميع ما استدل به البصريون على حرفية 

 . )4((منذ )و (مذ )و (على )و ( عن )بجواز استعمال بعض الحروف أسماء كـ

* * * 

 : )5(منها ( ُرب   )وقد وجه الكوفيون اعتراضات إلى القول بحرفية 

 ال تقع إال فى صدر الكالم, وحروف الجر ال تقع فى صدر الكالم. ( ُرب   ) (1)

 أنها ال تعمل إال فى نكرة, وحروف الجر تعمل فى النكرة والمعرفة.  (2)

اضين, بأنه كان هذا ؛ ألنها للتقليل, وتقليل وقد أجاب البصريون على هذين االعتر

الشئ يقارب نفيه, فأشبهت حرف النفى, وحرف النفى له صدر الكالم, وأنها لما كان 

على الكثرة وجب أال تدخل إال على النكرة التى تدل على  معناها التقليل, والنكرة تدل

 . )6(الكثرة, ليصح فيها معنى التقليل

ضا  بأن حروف الجر تعمل فى النكرة الموصوفة وغيرها, واعترض الكوفيون أي (3)

                                                
 .  144, وائتالف النصرة صـ 29, 8/28, وابن يعيش 2/833انظر: اإلنصاف   (1)
 .9/566خزانة , وال423انظر: المغنى صـ  (2)
: "السبر والتقسيم بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها أى يختبر ما يصلح 83فى االقتراح صـ  (3)

 وينفى ما عداه بطريقة.
, ومعانى 77انظرفي استعمال هذه الكلمات أسماء وحروفا  فى: حروف المعانى للزجاجى صـ (4)

 .107, 104, 103, 94الحروف للرمانى صـ
 .144, وائتالف النصرة صـ2/832, واإلنصاف 8/27هذه االعتراضات فى ابن يعيش انظر:   (5)
, وشرح  110, والشعر صـ 1/416, واألصول 140, 4/139انظر هذا التعليل فى: المقتضب   (6)

, وشرح الجمل 8/27, وابن يعيش 1/363, واللباب 2/832, واإلنصاف 184المقدمة النحوية صـ

 .1/477البن عصفور 
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 (ُرب  )و

 من جنسها. (ُرب   )ال تعمل إال فى النكرة الموصوفة فليست 

عن حذف الفعل الذى تتعلق به ,  ( ُرب   )وأجاب عنه البصريون بأنهم جعلوا ذلك عوضا  فى 

 . )1(وقد يظهر ذلك الفعل فى ضرورة الشعر

عندهم تتعلق, لكن الراجح وهو مذهب ابن هشام أنها  (ُرب   )على أن  وردُّ البصريين مبني

 . )2(ال تتعلق
 أنه ال يجوز إظهار الفعل الذى تتعلق  (ُرب   )ورابع ما اعترض به الكوفيون على حرفية  (4)

 به, وحروف الجر يظهر معها الفعل الذى تتعلق به.     

ازا  واختصارا  للعلم به, والحذف على سبيل وقد أجاب عنه البصريون بأنهم فعلوا ذلك إيج

 الجواز أو الوجوب لداللة الحال كثير في كالمهم.

* * * 

وهكذا اجتهد البصريون فى رد اعتراضات الكوفيين, ولكنها ردود يبدو فيها أحيانا  التكلف, 

وكان يكفيهم فى رد هذه االعتراضات أنه ليست مجرد المخالفة للشى فى جنسه كافية فى 

تفارق حروف  ( ما )خراجه منه كما أن المشابهة كذلك ليست موجبة لإللحاق, "أال ترى إ

كما قال  )3(النفى بإعمال أهل الحجاز إياها رفع االسم ونصب الخبز, وال يوجب ذلك اسميتها"

 * * *.                               ابن الخباز

حرف جر وقد تستعمل  (ُرب   )أن  )5(األلوسىو )4(وهو البن أبى الربيع الرأى الثالث واألخير

 .اسما   (عن )اسما  للضرورة, كما تستعمل 

به  وقولهما كأنه حل وسط للتوفيق بين حجج البصريين والمروى عن العرب الذى استدل

ولكن المشكلة ما زالت قائمة؛ إذ كيف يمكننا أن نضع حدودا  واضحة للفصل بين  , الكوفيون

 لهما هذا يلغى الفوارق الكبيرة التى وضعها النحاة بين االسم والحرف.وقوالحرف واالسم, 

* * * 

وهكذا تعددت اآلراء فىالمسألة, ودافع كل فريق عن رأيه بحجج أحيانا  قوية, وأحيانا يبدو   

هِّ مقاالُت القومِّ فِّي حد ِّ يقول ابن فارس فيها التكلف, والفصل فى المسألة ليس هينا , : َهذِّ

ارُضها َما قَْد ذكرته. َوَما أعلُم شيئا  مما ذكرته َسلَِّم من ُمعَارَضٍة. وهللا أعلُم أيُّ االسمِّ يُع

                                                
 .145, وائتالف النصرة صـ2/834انظر: اإلنصاف   (1)
 .423انظر: المغنى صـ  (2)
 .333توجيه اللمع صـ  (3)
 . 1/861انظر : البسيط          (4)
 . واأللوسي هو: السيد الشيخ شهاب الدين محمود بن السيد240انظر: الضرائر لأللوسى صـ         (5)

نسبه الشريف من جهة األب إلى سيدنا الحسين، ومن جهة  عبدهللا أفندي األلوسي البغدادي, ينتهي

األم إلى سيدنا الحسن، كان رحمه هللا تعالى خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين، أخذ العلم عن فحول 

العلماء، ومنهم والده ، اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثالث عشرة سنة، من مؤلفاته روح 

ها شرح السلم في المنطق. توفي رحمه هللا تعالى سنة ألف ومائتين المعاني في تفسير القرآن , ومن

 .  419 /2انظر ترجمته في : هدية العارفين (1270 )وسبعين 
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 .)1(" ذَلَِّك أصحُّ 

 لكن بما أن الكوفيين فى أدلتهم مثبتون, والبصريين نافون, فالمثبت مقدم على النافى    

هل  -أى الكلمة–خاصة أن االسم هو األصل, وكما يقول ابن الخشاب: "فإذا أردت سبرها 

فعرضت عليها عالمات األسماء, فلم تقبلها, وعالمات األفعال فلم  -أو فعل أو حرف هى اسم

تصح فيها, ثم لم ترها تدل على ما تدل عليه الحروف من المعنى فى غيرها عدلت إلى الحكم 

األصول, وتحمل عليها عليها بأنها اسم ؛ ألن االسم هو األصل, والمجهوالت ترد إلى 

 . )2(الفروع" وند

 اسم ال حرف كما قاله البصريون. (ُرب   )للسابق يبدو أن   

* * * 

حرفا  ال يجيز العطف عليه كما عطف  (ُرب  )أن من جعل  ويترتب على ما سبق من الخالف

كان جيدا  ألنك  ( كم رجل قد أتانى ال رجل, وال رجالن ), قال المبرد: "ولو قلت (كم )على 

 . )3(ألنها حرف" ( ُرب   )وال يجوز مثل هذا فى باب  ,(كم)تعطف على 

يجوز  (ُرب  رجل قال ذلك )أما موضع مخفوضها, فإن نحو:  (ُرب   )هذا فى العطف على 

 . )4(فيه الرفع على االبتداء, أو النصب على االشتغال أو المفعول

 )     , فيقال: (كم )على اسما , فينبغى أن يجوز عنده العطف كما عطفوا  ( ُرب   )أما من جعل 

ال على موضعها, فال يجوز فيه إال ما  ( ُرب   ) , والعطف حينها على ( ُرب  رجل ال رجل

 .( ُرب   )يجوز فى موضع 

* * * 

 ويمكن الخروج مما سبق بمجموعة من األساليب على النحو التالى:

 ,  ممتنع عند البصريين. ؛ با لرفع جائز عند من قال باإلسمية ( ُرب  رجل ظريفٌ   ) (1)

 (ُرب   )بالجر, واجب عند البصريين, ومعهم الرضى ؛ ألن خبر  (ُرب  رجل ظريفٍ  ) (2)

 والخبر  (ُرب   )والجر جائز عند الكوفيين على أنه صفة لمجرور  )5(عنده واجب الحذف     

 محذوف.       
 د من قال باإلسمية, ممتنع عندجائز عن ( ُرب   )بالعطف على  ( ُرب  رجل ال رجلٌ  ) (3)

 البصريين.       

ب   )دخول تاء التأنيث على  ر 
 ) 

تاء التأنيث قد تدخل على الحرف إذا كان المجرور بها مؤنثا , والحرف في هذا كالفعل 

                                                
 .   92الصاحبي صـ          (1)
 .25المرتجل صـ  (2)
 .2/227, واألشباه 2/168: الكتاب  (كم), وانظر فى العطف على 3/65المقتضب   (3)
 .2/253, والهمع 4/1742, واالرتشاف 2/548لجمل البن خروف انظر: شرح ا  (4)
 .9/564, والخزانة 4/292انظر: شرح الكافية   (5)
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تلحقه تاء التأنيث إذا كان الفعل مؤنثا , لكن األصل فى الحروف أن ال تلحقها عالمة, وإنما 

مات, يقول الرضى عن تاء التأنيث: "وهى إنما تلحق الفعل وأربعة أحرف, عدوا من ذلك كل

واألكثر أنها ال تلحقهما إال  ( ُرب   )و ( ثم ).... والثانية والثالثة التى التى تلحقان ( الت)إحداها: 

 . )1("(لعل  )إيذانا  به من أول األمر... والرابعة التى تلحق  ؛إذا وليهما المؤنث

م الرضى أن هذه التاء الغالب فيها أن تلحق الحرف إذا وليه مؤنث, ومعنى ويفهم من كال

ب  رجل )ويقولون:"هذا أنها قد تلحق الحرف, وإن لم يليه مؤنث, كما قال أبو العالء: " ر 
  و (

ب ت رجل ) ر 
ب   ), فيدخلون التاء على  ( ر 

 , قال ضمرة بن (ثم  )وهي حرف كما أدخلوها على  (

 "               َماِويَّ يا ُربَّتما غارٍة         شعواَء كالل ِذ عَِة بالِميَسمِ :     )2( ضمرةالنهشلي

)3( 

 وبعدها مؤنث. وقد تدخل وبعدها مذكر . (ُرب   )وهذا من دخول  

 " قال أبو علي في كتاب الشعر: ولحقت بعض الحروف تاء التأنيث، وذلك ُرب  وُرب ت، وثم

 ثمت ل تجزونني عند ذاكم     ولكن سيجزيني اإلله فيعقبا : ال وثمت، وال، والت. ق

َُ ب  يا صاحبا رُ         )4(وأنشد أبو زيد:   ُ أو  اليومَ  عنكَ  يسألُ          ن  سَ ت إنساٍن حَ ُ 

 )5(عن   يسألُ 

وقياس من يسكن التاء في ثمت و ُرب ت أن يقف عليها بالتاء، كما يقف على ضربت. وقياس 

                                                
 بتصرف. 241, 4/240شرح الكافية للرضى   (1)
هو :  ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم شاعر جاهلي. ويقال: إن ضمرة كان  (2)

ضمرة. وكان يبر أمه ويخدمها، وكانت مع ذلك تؤثر أخا  له  اسمه شقة فسماه النعمان ضمرة بن

. والبيت في معاني القرآن للفراء 2/583يقال له جندب. انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء 

,  و ابن يعيش 1/105, واإلنصاف 2/413, وأمالي بن الشجري 2/834, والمقتصد 2/236

,  وهو اسم امرأة ,  (ماوية  ):/ مرخم  (ماوي). و 9/348, والخزانة 4/288,  والرضي 8/31

: متفرقة  (شعواء )أي أسرعوا في السير إلى الحرب , و  (أغار القوم ): االسم من  (الغارة)و

اسم آلة من الوسم , وبها توسم اإلبل .  (الميسم )من لذعته النار : أ حرقته , و (اللذعة )ومنتشرة , و

 )       تعليقا  على هذا البيت وبيانا  ألحكام 422, 421الشاحج صـ وقد قال أبو العالء في الصاهل و

: "  حذفت منها الهاء فقيل: رب، واجترىء عليها من بعد فخففت الباء فقيل: ُرَب، كما  (رب

بِّ القَذَاُل فإِّنني         ُرَب َهْيضٍل لَجٍب لَفَْفُت بهيضلِّ   قال"عامر بن حليس":    أَُزَهْيَر إِّْن يَشِّ

 اجترىء على تسكين الباء، وحكى ذلك بعض الكوفيين. ثم زادت الجرأة فحذفتثم 

ه سماؤه يٍَة أَعماؤه    كأَن  لَوَن أَرضِّ  رب من الكالم وخلفتها الواو في مثل قول الراجز: وبَلٍَد َعامِّ

 وكانت هذه الواو من صواحب "رب" القديمة في قولك: ورب غارة، ورب بلد" . 
 .127, 2/126ان ابن أبى حصينة انظر: شرح ديو  (3)
هو : أبو زيد االنصاري النحوي . كان بعد المائتين . اسمه سعيد بن أوس ، أثنى عليه غير واحد .    (4)

م في إسناد حديث . وقد كذبه محمد بن عبدهللا األ  نصاري بال حجة . انظر ترجمته في :َوهِّ

 .   527/    4الذهبي  -ميزان االعتدال 
, 8/32, وابن يعيش 264من بحر الرجز, ولم أجده في نوادر أبي زيد, وهو فى األزهية صـ البيت  (5)

 .9/386, 422, 7/421, والخزانة 4/3/323وشرح الكافية 

, وهو العامل فى محل (رب)جواب  (يسأل)فاأللف أصلها ياء, و (يا صاحبى): أصله (يا صاحبا)و  

 يسأل عنك, وكالهما بياء الغيبة.معطوف على  (أو يسال عنى)مجرورها, وقوله: 
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  )1(الهاء، كما يقف على كيت وذيت. "من حرك أن يقف ب

و ويؤيده أن اإلنسان من  )2(ويجوز أن يراد باإلنسان فى البيت: المؤنث, كما قال الرضى

 . )3(الناس اسم جنس يقع على الذكر واألنثى والواحد والجمع كما قال الفيومى فى المصباح

للتأنيث فلهذا جاز أن  (ُرب ت )ي وقد منع أبوزيد فى نوادره هذا التأويل فقال: " ليست التاء ف

 ", وال موجب لما قاله أبوزيد, كما أنه ال مانع لما قاله الرضى.  )4((ُرب ت إنسان )يقال: 

ب   )ولكن هل هذه التاء فى   للتأنيث ؟  ( ر 

 . )5(قال ابن جنى: هى عالمة تأنيث كما فى مسلمة وعاقلة

ومثله قال  )6(شبه التأنيث, وليست بتأنيث حقيقىت ( ثمت )و (ُرب ت )وقال الفراء: التاء فى

, وهو الصواب ؛ إذ الحروف ال معنى لها فى نفسها حتى توصف بتأنيث أو  )7(العكبرى

الت وثمت ولعلت  )وهى  أحرفتذكير, ويدل لذلك أنهم لم يسمعوا دخول التاء إال فى أربعة 

 (ُرب   )بعضهم جعل دخول التاء فى حرف. وقد سبق. و ( ُرب   )على رأى من اختارأن  (وُرب ت

 بفتح الثالثة, (تب  رَ )بسكون التاء, و (ُرب ت)بضم الراء وتشديدالباء وفتحها, و (ُرب ت)لغة فيقال: 

 . )8(بالضم, وفتح الباء المشددة (تاب  رُ )بفتح األولين وسكون التاء, وتخفيف الباء, و (تْ ب  رَ  )و 

ه التأنيث, وهى بهذا شبيهة بالتاء فى نحو مسلمة وعاقلة, تشب (ُرب ت)وإذا كانت التاء فى 

 ؛ إذ ليست  ( قامت )فإنها تختلف عنها فى أن الوقف عليها يكون بالتاء ؛ ألنها تشبه التاء فى 

                                              . )1(فتحة كتاء شجرة قبلها اإلعراب, وكان الكسائى يقف عليها بالهاء؛ألن تعقب

                                                
نَايَةٌ عن  (كيت ). وفي التاج مادة 7/421الخزانة  (1) ُرُهَما"، وهي كِّ : " وَكْيَت" بالفتح "ويُْكسُر آخِّ

، قال الليث: تقول العرب: كاَن من األَْمر َكْيَت َوَكْيَت، "أَي كذا  ، حكاَها سيبويهِّ القِّص ةِّ أَو األُْحدُوثَةِّ

فيهما". وفي نسخة الص حاح: فيها "هاٌء في األَصل" مثل ذَْيَت وذَْيَت، وأَصلها َكي ة كذا، والت اُء 

يُت آيَةَ َكْيَت  ُكم أَْن يَقُوَل: نَسِّ وذَي ة بالتشديد فصاَرت تاء  في الوصل، وفي الحديث "بِّئس ما ألََحدِّ

 وَكْيَت".
 .7/421, والخزانة 3/323انظر: شرح الكافية   (2)
 .(أنس)المصباح المنير مادة انظر :   (3)
 .7/422انظر: الخزانة   (4)
 .1/265انظر: سر صناعة اإلعراب  (5)
 .1/182انظر: المذكر والمؤنث لألنبارى   (6)
 .1/180انظر: اللباب   (7)
, والمغنى 4 48, 447, والجنى الدانى صـ3/174انظر هذه اللغات فى : شرح التسهيل البن مالك   (8)

: " وفي الص َحاح: ُرب  وُرب َت وُرب َما وُرب تََما  (ربب ). وفي التاج مادة 2/345ع , والهم145صـ

تَْينِّ ُمَخف فَة ، وُرْب َكْمْذ قال شيُخنَا: َحاصِّ  ن  كذلَك،وُرٌب بَِّضم  هِّ ن  ُمَشد دَاٍت وُمَخف فَاٍت وبِّفَتْحِّ هِّ ُل بَِّضم ِّ

َس ما ذََكَره الُمَؤل ُِّف أَْربََع َعْشَرةَ لُ  يُّ قُد ِّ ي ا األَْنَصارِّ سالم َزَكرِّ ٌر، فقد قال شيُخ اإلِّ غَة ، وهو قُُصوٌر ظاهِّ

يدِّ البَاءِّ  َجةِّ الَكبيرِّ له ما نَصُّهُ: في ُرب  َسْبعُوَن لُغَة  َضمُّ الراءِّ وفتُحَها مع تَْشدِّ هُ في َشْرحِّ الُمْنفَرِّ رُّ  سِّ

م ِّ والفَْتحِّ، ومض َها مفتوحة  في الض  يفِّ ت ةِّ مع تَاءِّ التأْنيثِّ ساكنة  أو وتَْخفِّ َن الس ِّ ، ُكل  مِّ م ِّ مومة  في الض 

، أَو مجردة  منهما، فذلك ثََماٍن وأَْربَعُوَن،  مفتوحة أَو مضمومة  أَو َمَع َما، أَو َمعَُهَما بأَْحَوالِّ الت اءِّ

، ُكل  منهما مع الت اءِّ مفتوحة   َها َوفَتُْحَها مع إْسَكانِّ البَاءِّ  أَو مضمومة ، أَو مع َما، أَو َمعَُهَما وَضمُّ

َها أَو  ، أَو مجردة ، فذلك اثْنَتَا َعْشرةَ، وُربت، بضم الراءِّ وفتحها مع إْسَكانِّ الباءِّ أَو فَتْحِّ بحالَتَيِّ التاءِّ

، فذلك عشرة" . َها، ُمَخف فَة  أَو ُمَشد دَة  في األَخيرتَْينِّ  َضم ِّ
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, وسر الصناعة 1/182, والمذكر والمؤنث لألنبارى 398, 2/136انظر: معاني القرآن للفراء   (1)

 . 4/1750, واالرتشاف 8/32ابن يعيش , و1/365
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 المصدرية وبقاء عملها ( أن  ) حذف 

اشتهر بين النحويين أن عوامل األفعال أضعف من عوامل األسماء وعللوه بأن األفعال 

أدوات لألسماء تعمل فيها، كما تعمل فيها الحروف الناصبة والجارة ، وإن كانت األفعال 

اإلعراب ال يكون إال  أقوي في ذلك، ولذا كان األصل أن ال يعمل في األفعال شئ ؛ ألن

بعامل ، فإذا جعل لها عوامل تعمل فيها لزم أن يجعل لعواملها عوامل، وكذلك لعوامل 

 . (1)عواملها إلي ماال نهاية

في أصل وضعها ال يدخلها إعراب إال المضارع ، لمشابهته لألسماء ؛ إذ  لذا فان األفعاهل 

يْرفع ويُنْ يقع موقعها ويؤدي معانيها، فيُ  ًُ زم، ولما كان األصل أن ال يعمل في جْ صب َو

األفعال شئ لزم إذا عمل في المضارع ناصب أو جازم أن ال يحذف ، لكن ورد في ناصب 

 المصدرية ، ومن هذا ورد قول ابن أبي حصينة : ( أنْ  )المضارع الحذف، خاصة في 

  (2) ا ِمن قَبل يُعرُف ُجودُ َوِرثُوا الفَخَر قَبَل أَن يُخلَق الفَخ       ُر َوجاُدو               

ي عرف جود  )" ويقول أبو العالء في هذا :  و 
ي عرف  )إذا رويت هكذا جازفي  (

النصب  (

والبصريون ال  (أن  )والرفع ، فالرفع علي ما يجب بالمضارع ، والنصب علي إضمار

 يختارون النصب في قول طرفة : 

    (3 )الَوغى       َوأَن أَشَهَد اللَذ اِت هَل أَنَت ُمخِلدي أَل أَيَُّهذا اللئِمي أَحُضَر             

في هذا  (أحضر  )عن  قطرب عن أبيه ، أنه سمع العرب تنصب  (5)المازني  (4 )وحكي

 . (6)البيت " 

 وقد شرطوا في, المصدرية للعلة المذكورة قبل  ( أنْ  )وإنما استضعف النحويون حذف 

والجازم والناصب  لالسمال   ضعيفا  ، فال يحذف الجارصحة المحذوف أن ال يكون عام 

           للفعل إال في مواضع قويت فيها الداللة وكثر فيها استعمال تلك العوامل  كما يقول

 . (7)ابن هشام 

                                                
 .562 /2, واإلنصاف 336, ورسالة الغفران صـ  4/80انظر : المقتضب      (1)   
 . 1/150البيت من بحر  الخفيف, وقاله في مدح آل مرداس وهو في الديوان       (    (2

 ،  2/317، ومجالس ثعلب  3/99، والكتاب  46البيت من بحر الطويل وهو لطرفة في ديوانه صـ       )3( 

 ، و األمالي 2/1059،  1/79، والمقتصد  2/630وإعراب القرآن المنسوب  إلى الزجاج 

 ، وشرح الجمل البن140، و التوطئة صـ    2/560، واإلنصاف 3/209  1/123الشجرية  

 ، وشروح سقط الزند180، وشواهد التوضيح   صـ  4/50وشرح التسهيل  ، 2/143عصفور  

 . 1/119، والخزانة  3/109، والمساعد  2/834 
 , 439، والشعر للفارسي صـ 2/630انظر هذه الحكاية في : إعراب القرآن المنسوب  إلى الزجاج          ( (4

 .337 ,336ورسالة الغفران صـ   
.أبو عثمان المازني, بصري المذهب روى  بن بقية وقيل بن عدي بن حبيب حمدبكر بن م:  هو      (5)

عن أبي عبيدة , واألصمعي وأبي يزيد ,وعنه المبرد والفضل بن محمد و اليزيدي  وجماعة,كان 

إماما  في العربية متسعا  في الرواية ,له كتاب في القرآن وآخر في علل النحووله أيضا  تفاسير 

والفالكة و  ,464, 1/463البغية : .انظرترجمته في هـ (248)وقيل  (249)ى كتاب سيبويه توف

 .71, 70المفلوكون للدلجي صـ
 . 2/151شرح ديوان ابن أبي حصينة       (  (6
 . 573انظر : المغني صـ       (  (7
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 وجهين : المصدرية في عملها في المضارع النصب ضعف من (أْن  )و

 :  أن األصل أن ال يعمل في الفعل شئ .األول  

َ  إن)أنها عملت النصب ألنها أشبهت لثاني :ا  الناسخة الثقيلة من أوجه ثالثة . ( َ 

 أن لفظها كلفظها إال في التشديد. أولها :

 : أنها مختصة باألفعال ، كما أن تلك مختصة باألسماء . ثانيها 

 هما ن: أنها والفعل بعدها مصدر كما أن تلك ومعمولها مصدر ، وكل واحدة مثالثها 

 .(1) معمولة لغيرها           

كرهت  )والفرق بينهما أن الخفيفة ال يعمل فيها إال الفعل الذي وقوعه غير متحقق ، نحو : 

 . (2)؛ ألنها لمحض االستقبال ، والثقيلة ال يعمل فيها إال فعل العلم  (أردت  )و (أحببت  )و

 ه من وجهين : المصدرية قبل المضارع ، واختلف في ( أنْ  )ومع هذا الضعف حذفت 

 من ناحية جواز الحذف .  األول :

 من ناحية الحكم اإلعرابي للمضارع بعد الحذف .  الثاني :

 *  *  * 

ذهب جماعة من متأخري النحاة إلي أنه ال يجوز   الوجه األول من ناحية جواز الحذف : 

 .(3)ال مع العمل ، وال مع الرفع   ( أنْ  )حذف  

 (4)ذف لكن مع رفع المضارع ، وهو مذهب األخفشوذهب جماعة إلي جواز الح •

نادر ، ولكنه غير  (أْن  )الذي قال : "  وهذا الحذف في  (5)وظاهر مذهب ابن مالك 

 فإنهما أختان في المصدرية وشبيهتان في اللفظ "   ( إن   )مستبعد قياسا  علي حذف 

 (كاد  )من خبر  المصدرية (أْن  )ومع هذا فالنصب عنده قد يجوز ، فقد علل حذف 

 .(6) " إذا اطرد ثبوتهال يحذف ، ويبقي عمله إال  العاملألن مع نصب المضارع فقال: " 

 يعجبني ضرب زيد )وبعضهم أجاز الحذف لكن لدليل يدل علي المحذوف فنحو:  •

 المحذوفة ، هذا الحذف حسن ( أنْ  )بنصب المضارع علي أن الناصب  ( ويغضبَ          

  (أْن  )رارمن عطف الفعل علي االسم ، إذ بتقدير أن المحذوف من الكالم هو ، للف         

 .(7)المصدرية يصح الكالم لعطف االسم علي االسم          

                                                
 .  573، وتوجيه اللمع  البن الخباز صـ 2/30، واللباب 170انظر : أسرار العربية صـ       (  (1
 .      357انظر: توجيه اللمع البن الخباز صـ    (  (2
 .3/315، واألشموني  4/178انظر : أوضح المسالك       (  (3
 ،  و 4/1690، واالرتشاف  2/474،  133 /1انظر  رأي األخفش في : معاني القرآن له      (  (4

 .   3/315، واألشموني  2/323،   والهمع 2/245التصريح   
 .   3/315واألشموني 180،  179، وشواهد التوضيح صـ  4/50انظر : شرح التسهيل      (  (5
 .   102شواهد  التوضيح صـ      (  (6
 .2/1085, والمقتصد لإلمام عبد القاهر  121انظر : الموجز إلبن السراج صـ      (  (7
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 ، كالبيت السابق : (1)ومن هذا أيضا  أن يكون في الكالم مثلها ، فيحسن الحذف    

 (2) َوأَن أَشَهَد اللَذ اِت هَل أَنَت ُمخِلدي     أَل أَيَُّهذا اللئِمي أَحُضَر الَوغى               

؛ ألنها الزمة اإلضافة ، وحكم اإلضافة أن تكون  (قُبيل  )و  (قبل )بعد  ( أنْ  )ومن هذا حذف   

ماني إِ ب َل تَ ُظَرا قَ ان   إلي األسماء ، وذلك كقول الشاعر :  َل بَ لَي            طَ لُو  َُ ي َن النَّقا َل

 (3) ينُحنِ فالمُ 

 (قبل  )ويجوز أن يكون أضاف  (قبل لومكما   )في البيت ، فكأنه قال :  ( أنْ  )فإذا أضمر   

 (تلوماني  )وإنما حذفت النون من  (4)إلى الفعل ؛ ألنها ظرف ، والظروف تضاف إلي الجمل 

 .تخفيفا  

  إنفإذا كان في محل رفع فوالفعل ،  ( أنْ  )وبعضهم ينظر إلي المصدر المنسبك  من  ●

  ، ولعل ذلك ؛ ألن(5) هو رأي أبي العالءو,  الخالف يكون قليالً ، والسيما إذا كان فاعالً    

 الرفع يكون في العُمد ، والتصرف فيها قليل , بخالف النصب .   

         *  *  * 

اختلف في الحكم الوجه الثاني من ناحية الحكم اإلعرابي للمضارع بعد الحذف :  

إلي أنها تعمل النصب مع الحذف  (6)، فذهب الكوفيون  (أْن  )ضارع بعد حذف اإلعرابي للم

من غير بدل ، واحتجوا عليه بالقياس علي عوامل األسماء ، ورده العكبري بقوله: " وهو 

            وأنت تريد (يضرب ْ زيد   )قياس فاسد ؛ ألنها أقوي منها ، ولو جاز مثل ذلك لجاز 
 .(7) "  (زيد  يضربْ لِّ  )

كما احتجوا بمذهب البصريين في جواز الحذف بعد الفاء في جواب األمر والنهي والنفي 

 . (9)فكذلك هاهنا (8)واالستفهام والتمني والعرض ، وكذلك بعد الواو والالم و أو و حتى ، 

المحذوفة ، فنزلت منزلة ما لم يحذف  ( أنْ  )ورد هذا البصريون بأن هذه األحرف دالة علي 

 .(10)الف الذي معنا ، بخ

                                                
 ,1/48؛  واللباب  439للفارسي صـ ، والشعر  295انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس صـ       (  (1

 . 1/120، والخزانة  2/245 
  .85صـ  سبق تخريجه   (  (2
   .غير منسوب  337 /2البيت من بحر الرمل وهو في المنصف (  (3
 . 128صـ  الكالم علي إضافة الظرف إلي الجملة  سيأتي        (  (4
      . (دنا ), واللسان مادة  80 /4ية للرضي , وشرح الكاف 122انظر : عبث الوليد صـ        (  (5
 ، 2/31، واللباب  2/558، واإلنصاف  3/209انظر مذهب الكوفيين في : األمالي الشجرية       (  (6

 ، والرصف  4/80وشرح الكافية للرضي  4/50، وشرح التسهيل  7/52وشرح المفصل            

 . 1/119،  والخزانة  2/245، والتصريح 113صـ  
 . 2/32اللباب       (  (7
  المفصل ، وشرح 558: 2/555انظر : الخالف في ناصب المضارع  بعد هذه األحرف في : اإلنصاف       (  (8

 . 4/54، وشرح الكافية للرضي  21 /7 
 .  2/562انظر : اإلنصاف      (  (9

 . 2/570انظر : اإلنصاف      (  (10
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 ونصب المضارع  (أْن  )وأما أقوي ما احتج به الكوفيون فهو كثرة المسموع من حذف 

      بعدها وقد وردت طائفة مما يصح االستشهاد به نثرا  وشعرا  ، من هذا, قوله سبحانه : 

ْعُبُدونم ِإالَّ الّلم "  ْذَنم ِميثماقم بمِِن ِإْسرمائِيلم الم ت م ِإْذ أمخم في قراءة عبد هللا بن مسعود ،  (1)   { }وم

وبقي  ( أنْ  )فحذف  (أن ال تعبدوا إال هللا  )بأن مقدرة ؛ ألن التقدير فيه :  (ال تعبدوا  )بنصب 

قال المبرد  فيما كان علي مثل هذا : " كل ما أضمر في العربية  (2)الفعل علي ما كان عليه ، 

وما  ,وإرادتها قد كثر (أْن  )ل الفارسي : " وحذف ، ومثله قا(3)فهو يعمل عمله مظهرا  "  

 . (4)كثر كثرته لم ينبغ إحالته " 

قبلها ناهية , فاللفظ خبري ومعناه  (ال  )وقراءة ابن مسعود هذه يمكن تخرجها علي أن 

 .(5)اإلنشاء 

{}ُقْل أمف مغمْْيم اللَِّ َتمُْمُروّّنِ أمْعُبُد أمي ُّهم ومن هذا أيضا  قوله سبحانه "  في قراءة  (6) ا اْْلماِهُلونم

أعبدَ  )من قرأ بنصب 
 بقي الفعل على ما كان عليه .  ( أنْ  )فلما حذفت  (7) (

                                                
 ، 15، وانظر هذه القراءة في: مختصر شواذ القرآن البن خالويه صـ  83ية :سورة البقرة من اآل     (  (1

  .19, و تفسير الجاللين صـ  1/456، والبحر  2/13والقرطبي            
 .2/560انظر : اإلنصاف      (  (2
 . 2/134، وانظر : المقتضب  2/13ذكره القرطبي ونسبه للمبرد      (  (3
 . 753الشعر صـ      (  (4
 ،والبحر 565،  2/564,واإلنصاف  1/336,والمحرر الوجيز  1/53انظر : معاني القرآن للفراء      (  (5

: " قوله :" إذ أخذنا ميثاق بني  348, 347/    3الزركشي  -. وفي البرهان  1/456المحيط 

ه للناس حسنا عمر إسرائيل ال تعبدون إال هللا" فإن ضمن ال تعبدون معنى ال تعبدوا بدليل قوله بعد

وبه يزول اإلشكال في عطف اإلنشاء على الخبر لكن إن كان حسنا معموال ألحسنوا فعطف قولوا 

عليه أولى التفاقهما لفظا ومعنى وإن كان التقدير ويحسنون فهو الذي قبله والعطف على القريب 

إلى االنتهاء فهو مخبر  أولى وقيل تعبدون أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع

 النبي عنه " .
 . 64سورة الزمر ,اآلية:     (  (6
9 ، والبحر 15/276، والقرطبي  4/141، والكشاف  132البن خالويه صـ  القراءاتانظر : مختصر شواذ      (  (7

 الشيخ –. وفي  تفسير مجمع البيان    1/414، ودراسات ألسلوب القرآن القسم األول  218/ 

غير ينتصب على وجهين أحدهما  (أفغير هللا تأمروني أعبد ): " قوله 413,   412/  8برسي الط

: أعبد غير هللا فيما تأمرونني واآلخر : أن ينتصب بتأمرونني أي : أتامرونني بعبادة غير هللا . 

 (غير )فصارت أن وصلتها في موضع نصب . وال يجوز انتصاب  (أعبد )فلما حذف أن ارتفع 

د على هذا ، ألنه في تقدير الصلة ، فال يعمل فيما تقدم عليه . فموضع أعبد ، وأن المضمرة بأعب

، كأنه قال : أبعبادة غير هللا تأمروني . إال أن الجار حذف كما  (غير )نصب على تقدير البدل من 

فاضمر  . وصار التقدير بعد الحذف : أغير هللا تأمروني عبادته . (أمرتك الخير )حذف من قوله 

المفعول الثاني لألمر . والمفعول األول عالمة المتكلم . وأن أعبد بدل من غير . ومثل هذا في 

أي : ما أنساني ذكره إال الشيطان . وأقول في  (وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره )البدل قوله : 

حذف الجار الذي هو بيانه وشرحه : إن تقديره كان في األصل أفبعبادة غير هللا تأمرونني ، ثم 

الباء ، فوصل الفعل فنصبه ، فصار : أفعبادة غير هللا تامرونني . ثم حذف المضاف الذي هو 

 (أعبد )مقامه ، فصار : أفغير هللا تأمرونني . ثم جعل  (غير )عبادة ، وأقيم المضاف إليه الذي هو 

، وبيانا للمحذوف الذي هو عبادة الذي تقديره أن أعبده ، وهو في معنى عبادته ، بدال من غير هللا 

. ومن قال  (وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره )في قوله أفبعبادة غير هللا ، فصار مثل قوله تعالى 

في موضع نصب على الحال ، فال وجه لقوله . وأما على الوجه األول ، وهو أن  (أعبد )إن قوله 

 ني اعتراضا  بين العامل والمعمول .بأعبد ، فإنه يكون تأمرو يكون غير هللا منصوبا  
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 علي ما فيه من (1) (غير  )هو  أحد تخريجين لسيبويه في توجيه نصب  (أعبد  )قبل المضارع  (  أنْ  )وحذف 

و  (أعبد  )بـ (غير  )فتنصب  (بدَ ضعف ، من جهة أن التقدير عليه " أفغير هللا تأمروني أن أع
ال يجوز أن يعمل فيما قبلها ،  (أنْ )، وما بعد  ( أنْ  )علي هذا التوجيه في صلة  (أعبد  )

 .المتناع تقديم الصلة أو شئ منها علي الموصول

علي ما فيه من ضعف ، ومع أنه ال ضرورة ملجأة لهذا التقدير  ( أنْ  )وقول سيبويه بحذف 

لغو ،  (تأمروني  )و  (أعبد  )في اآلية بـ  (غير )أن يخرج علي أن نصب  ؛ إذ إنه يمكن

وهو التوجيه األول و  (تأمروني  )لغو ، فكذلك  (بلغني  )فـ   (هو يقول ذلك بلغني   )كقولهم : 

تخريج سيبويه المذكور  (قل أعبد غير هللا فيما تأمروني  )والتقدير عليه: (2)األقوى لسيبويه 

ة ، ولكن لِّ من غير ضرورة مُ  ( أنْ  )علي أنه يجيز حذف أوال  يدل  هل يجيز سيبويه مع ح 

    ه ، ففي تخريجه لنصبء؟   في كالم سيبويه ما يدل علي أنه يجيز بقا الحذف بقاء النصب
فلم أََر مثلَها ُخبَاسةَ واحٍد         ونَهنَهُت نفِسي بعدما ِكدُت      من قول الشاعر : (أفعله  )

 (3) علَه  أَف  

 .(4)هنا مضطرين كثيرا   "  (أْن  )؛ ألن الشعراء قد يستعملون  ( أنْ  )قال : " فحملوه علي 

قبل المضارع  ( أنْ  )وهذا التخريج لسيبويه يدل داللة قاطعة علي أنه يجوز عنده حذف 

مع و (كاد  )في خبر  (أْن  )وبقاء عملها ؛ ألن هذا التأويل الذي ارتكبه فيه ضرورة بدخول 

 (أفعله  )هذه الضرورة قال سيبويه بالحذف مع بقاء النصب ، مع أنه يمكن تخريج الفتحة في 

ثم حذفت األلف ونقلت  (أفعلها  )كالذي قاله المبرد : األصل ,بتخريجات أَُخر, أقوي منها 

وكيد ثم حذفت نون الت  (6) كما حكي األعلم (أفعلنه  )أو أن األصل (5)حركة الهاء لما قبلها  

 .(7) الخفيفة المتصلة بالفعل

                                                
 .3/100انظر:   الكتاب      (  (1
 , و السيرافي بحاشية2/630، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  2/83انظر : المقتضب      (  (2

، ومشكل إعراب القرآن  257،  1/256، وسر الصناعة 160والمسائل  المنثورة صـ ،   3/10الكتاب

 . 2/185واإلمالء للعكبري  ، 2 63/ 2لمكي 
 ، واإلنصاف 1/307البيت من بحر الطويل ، وهو لـ عامر بن جوين الطائي ، والبيت في الكتاب      (  (3

، وشرح  1/270, والمقرب  2/168، والروض األنف  84،  وأمالي السهيلي صـ  2/561

:  (الخباسة )و 113رصف صـ ، وال 5/2420، واالرتشاف  101التوضيح صـ , وشواهد  4/50 التسهيل

 : كففت . (نهنهت )الغنيمة ، و 
 . 1/307الكتاب  (  (4
 .  605، والمغني صـ  2/675انظر قول المبرد في : اإلنصاف   (  (5
هو: يوسف بن سليمان بن عيسىأبو الحجاج الشنتمري المعروف باألعلم النحوي، كان   (6)

ار ومعانيها، جيد الضبط كثير العناية بهذا الشأن فكانت عالما بالعربية واللغة واسع الحفظ, لألشع

الرحلة إليه في وقته،  وأضر بآخره، وكان مشقوق الشفة العليا شقا واسعا ولذا لقب باألعلم. 

وصنف شرح الجمل في النحو ألبي القاسم الزجاج، وشرح الحماسة شرحا مطوال  ورتبها 

، وتوفي بإشبيلية سنة ست وسبعين هـ (041)علىحروف المعجم. ولد سنة عشر وأربعمائة 

 .4/59انظر ترجمته في :  إنباه الرواة .هـ (476)وأربعمائة 
 : 468. وفي رسالة الصاهل والشاحج ألبي العالء صـ  1/307انظر : السيرافي بحاشية الكتاب      (  (7

 " وقد قال بعض الناس في قول "عامر بن جوين":
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، وقولهم هذا تمثل (1) (مره يحفرها  )( وبقاء عملها قول العرب : أنْ  )ومما سمع فيه حذف

فيه حركة اإلعراب دورا  مهما  , فالرفع جائز في المضارع هنا من وجهين ، األول من ناحية 

 . (فرا  لها مره حا )االستئناف ، والثاني من ناحية الحال ، كأنه قال : 

مره إن تأمره  )ويجوز فيه الجزم من جهة أنه واقع في جواب الشرط المقدر ، والتقدير : 

 .(2)المحذوفة   ( أنْ  )أما النصب ، فعلي تقدير  (يحفرها 

 أن يبقي عملها ؛ لنحو هذا السبب . ( أنْ  )ففي نحو هذا المثال يتعين إذا قدر حذف 

 .(3)بنصب المضارع   (خذ اللص قبل يأخذَك  ) ومن المسموع أيضا  قول العرب :

         *  *  * 

وبقي عملها ، وكما سمع في النثر  ( أنْ  )هذا بعض ما سمع عن العرب نثرا  مما حذفت فيه 

أحضر  )سمع في الشعر ، ومن هذا الرواية السابقة عن قطرب عن المازني عن أبيه بنصب 

وقد رد البصريون هذه  (4)* أَيَُّهذا اللئِمي أَحُضَر الَوغى  أَل   : *في قوله  ( أنْ  )بعد حذف  (

الرواية بأن المسموع عندهم رواية الرفع ، وأما من رواه بالنصب فهو محمول علي التوهم ، 

 .(5)فنصب ، علي طريق الغلط  (أْن  )توههم أنه أتي بـ 

س أقوي من القول وقول البصريين هذا ليس بقوي ، فإن القول بالتوهم ليس بقوي, ولي

 وبقاء عملها . ( أنْ  )بحذف 

وقد رده  (6)  * ونَهنَهُت نفِسي بعدما ِكدُت أَف علَه  *  كذلك ورد عن العرب قول الشاعر ، وقد سبق

فحذف  (أفعلها  )، أو أن األصل  ( أنْ  )البصريون كسابقه بأن النصب فيه علي التوهم بذكر 

فحذفت نون التوكيد الخفيفة  (أفعلنه  )ها ، أو أن األصل األلف ، وألقي فتحة الهاء علي ما قبل

وبقاء  ( أنْ  )ولكن األقرب منها القول بحذف (7)وبقيت الفتحة ، وقد سبقت هذه التخريجات  

                                                                                                                                          

دُت أَْفعلَهْ فلم أََر مثلَها ُخبَاسةَ وا ي بعدما كِّ  حٍد         ونَهنَهُت نفسِّ

أنه نقل حركة هاء التأنيث إلى الالم. فأما "سيبويه" فدل كالمه على أنه أراد: أن. ويقال: بل أراد 

وهي  -النون الخفيفة. وإذا صح مذهب من يزعم أن حركة هاء التأنيث تنقل إلى ما قبلها في الوقف

 الرجل طرح ثقل نفسه وحمل ثقل غيره ".فهي مثل  -عندهم لغة لخمية
 .(دنا), واللسان مادة  2/323، والهمع  3/109,  والمساعد  5/2420، واالرتشاف 1/270انظر : المقرب      (  (1
 . 84، وأمالي السهيلي صـ  2/82، والمقتضب  3/99انظر هذه األوجه في : الكتاب      (  (2
 , وهوبرواية ) خذ اللص قبل أن يأخذك( , و الشاهد , وقد ورد المثل1/622انظر : مجمع األمثال      (  (3

 50, و شرح التسهيل / 439, و الشعر للفارسي صـ  1/317برواية الشاهد  في :  مجالس ثعلب 

, و  688, وابن الناظم صـ  155, و شواهد التوضيح صـ  3/1559, وشرح الكافية الشافية 

 ..  2/323, و  الهمع  2420 /5االرتشاف 
 .85صـ  سبق تخريجه     (  (4
 ,والبيان 277, وراجع في العطف على التوهم :الضرائر لأللوسي صـ  565 /2انظر : اإلنصاف      (  (5

 .430في روائع القرآن د/ تمام حسان صـ         
 . 89صـ  سبق تخريجه     (  (6
 انظر : االصفحة السابقة .     (  (7
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وبقاء عملها ، وما ال يحتاج إلي تأويل  ( أنْ  )عملها ، خاصة أن ثمة نظائر سمع فيها حذف 

 أولي مما يحتاج إليه . 

قالوا إن عوامل  ة الكوفيين أما أدلة البصريين ، فتعتمد أساسا  علي القياس ,هذه هي أدل 

المشددة ال  (إن   )األفعال ضعيفة ، فينبغي أن ال تعمل مع الحذف من غير بدل ، وكما أن 

المخففة إذا حذفت ؛ ألنها أضعف منها , وقد  (أْن  )تعمل مع الحذف ، فينبغي أن ال تعمل

 .(1)، فإذا لم تعمل هذه لم تعمل تلك  ( إن   )ل علي بالحم (أْن  )عملت

 ، ومن هذا قول الشاعر:(2)المصدرية أنها قد تهمل مع عدم الحذف   (أْن  )ويدل لضعف 

ي  الَّسلَم وَ ُكَما         مِ يحَ وَ   ماءَ أس   َ َعلَى   آنِ أن  َت قرَ              ُِ  (3)  أََحداا َ ت ِشعرَ  ُألَّ َن

في البيت مهملة فإنه  ( أنْ  )لكن علي الفرض بأن  (4)يهات أُخر  ت فيه توجْ ومع أن هذا البي

قد تحذف ويبقي عملها ، فما ورد من المسموع أقوي من القياس ، كما أن  (أْن  )ال ينفي أن 

 وبقاء عملها . (أْن  )مع بقائها ليس كثيرا  ، ككثرة حذف  ( أنْ  )إهمال 

       *       *        * 

فهل بقاء النصب واجب أو جائز ؟ وهل يُذهب الرفع بعد الحذف  ( أنْ  )ذا حذفت ولكن إ

 ؟ (أْن  )معني 

فالنصب جائز ،  –(5)   (أنْ ) معني  -قال السهيلي : " إذا كان الكالم محموال  علي معناها 

فقد حكي  (أْن  )والرفع جائز أيضا  ... وإذا رفعت في هذا الموضع لم يذهب الرفع معني 

والثاني أن يريد  (مره حافرا  لها )وقدره تقديرين : أن يريد الحال,أي  (مره يحفرها  )ويه : سيب

فالفعل  ( أنْ  ): مره أن يحفرها  ، و بي ن ابن جني الفرق بين التقديرين ، وقال : إذا نويت 

 .(6)مستقبل ، وإذا لم تنوها فالفعل حاضر " 

                                             *  *    * 

                                                
 . 81، وشرح المعلقات العشر للشنقيطي صـ  2/31، واللباب  563،  2/562اإلنصاف  انظر :     (  (1
 .  2/563انظر : اإلنصاف      (  (2
ـل يزيد بن مفرغ ، ومجهول القائل في مجالس ثعلب  8/420البيت من بحر البسيط ، ونسبه في الخزانة     (  (3

، وشرح  8/143، و  7/15فصل ، وشرح الم 1/437وشرح  الجمل البن عصفور  ، 1/322

 )    وفي اللسان , مادة  . 3/287، واألشموني  661،  42والمغني صـ    4/35الكافية للرضي 

؟ فقال: أَراد النون الثقيلة أَي  (أنن َم َرفَع تَْقرآنِّ : " قال ابن جني: سأَلت أَبا علي ،رحمه هللا تعالى، لِّ

َوض ضرورة، قال: وهذا أَنكما تْقرآن؛ قال أَبو علي: وأَْولى أَ  ْن المخففة من   الثقيلة الفعل بال عِّ

على كل حال وإن كان فيه بعُض الص نعة فهو أَسهُل مما ارتكبه الكوفيون، قال: وقرأْت على محمد 

لَتها، وهذا  لها في صِّ ، قال: شب ه أَْن بما فلم يُْعمِّ بن الحسن عن أَحمد بن يحيى في تفسير أَْن تْقرآنِّ

ْغدادي ين، قال: وفي هذا بُْعدٌ، وذلك أَن  أَْن ال تقع إذاُوصلت حاال  أَبدا ، إنما هي للُمضي  أَو مذهب البَ 

ني أَن تقوم" .  ني أَن قام، ويُسرُّ  االستقبال نحو َسر 
 . 3/287، و األشموني  42، والمغني صـ  4/35انظر هذه التوجيهات في : شرح الكافية للرضي      (  (4
 , وفيه أنها تفيد االستقبال وكذلك شرح العوامل المائة97في نتائج الفكر صـ  ( أنْ  )انظر معني      (  (5

 .245النحوية صـ         
 . 84بتصرف ، وانظر أمالي السهيلي صـ  2/168الروض      (  (6
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أو ( أن   )فإن بقاء النصب بعد حذف وهذا القول للسهيلي وجيه وجدير باإلتباع ، وعليه  

المضارع  بفإذا أراد وجود الفعل في المستقبل نص ,رفع المضارع راجع إلى إرادة المتكلم 

 وإال رفعه. 

الكالم  فال يختلف من  ( أ نْ  )وهذا بالنسبة  إلى النصب أو الرفع في المضارع ,أما حذف

وإرادتها قد كثر ، وما  (أْن  )علي جوازه وكثرته في الكالم ، حتى قال الفارسي :" وحذف 

 .(1)كثر كثرته لم ينبغ إحالته " 

"    (2)قد كثر في الكالم حتى صار كال حذف  ( أنْ  )وقال ابن جني : " علي أن حذف  

 .(3)يرا  " في غير المواضع كث (أْن  )وقال الرضى : " تضمر 

ظاهرة منتشرة ومستمرة في العصور المختلفة ، وإن لم تكن عصور احتجاج  ( أنْ  )وحذف 

قد كثر حتى   ( أنْ  )،ويبدو أن حذف  (4)وهي سنة من سنن العرب كما يقو ل الثعالبي 

ج إلى أن ذلك الحذف اوأشار ابن السر (5)مع أنه خالف األصل  (عسى  )ارتكبوه في خبر

 .(6)جة لبعض العرب مطرد في له

وقد قام ا/ محمد عبد الغني حسن عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعمل استقراء جزئي 

من الشعر في عصور مختلفة ، اتضح من خالله أن الحذف في االستعماالت  ( أنْ  )لحذف  

المجمع ، وكذلك قام أ / عبد العليم فوده خبير لجنة األصول ب(7)العامية له أصل في العربية 

باستقراء أوسع من سابقه شمل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وكالم العرب 

ظاهرة لغوية  (أْن  )نثرا وشعرا  في عصور االحتجاج وغيرها , وخلص إلي أن حذف 

 . (8)مستمرة

حق لزيد  )، فنحو :  (أْن  )علي أنه ينبغي أن يلتفت إلي أنه ليس كل أسلوب يجوز فيه حذف 

      ، وكذلك ما ورد عن العرب من قولهم لمن توجه في أمر :  (9)يجوز كما قال ثعلب  (وُم يق

، ومثل هذا األسلوب يجوز  (تريد أن تصنع ماذا  )علي تقدير (تفعَل ماذا  )و  (تصنَع ماذا  )

       ؛ ألن المعني الذي يجلب معني فال يجوز فيه إال الرفع (تريد ماذا  )فيه النصب ، أما نحو 

 .(10) إذ ال يستقيم أن يقال : تريد أن تريد (تريد  )الناصبة ليس في قوله :  (أن  )

                                              *  *   * 

                                                
 .537الشعر صـ      (  (1
 . 1/256انظر : سر الصناعة      (  (2
 . 4/80رضي شرح الكافية لل     (  (3
 . 236,  235انظر : فقه اللغة صـ       (  (4
 .163وموارد البصائر لفرائد الضرائر صـ ,  118انظر هذا في  :الضرائر البن عصفور صـ      (  (5
 .185, و 184ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني صـ: , وراجع  60انظر: الموجز  البن السراج صـ      (  (6
 .     51،  50صـ  43انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة عدد   (  (7
 . 146:  141صـ  61انظر : مجلة مجمع اللغة العربية  عدد      (  (8
 . 2/317انظر : مجالس ثعلب      (  (9

 . 2/168انظر : الروض األنف      (  (10
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شاذ , وهو غير جائز ال مع الرفع وال  ( أنْ  )ذهب جماعة إلي أن حذف القياس والسماع 

 .(1)مع النصب  

إلي أن الحذف جائز ، لكن مع رفع المضارع  فيقاس وذهب األخفش وجماعة   

ومذهب الكوفيين جواز الحذف مع بقاء العمل ، والقياس عليه مطرد والبصريون  (2)عليه

وقد أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة برأي من أجاز الحذف ، لكنه لم يوضح حق (3)بخالفهم  

 .(4)المضارع من حيث النصب أو الرفع بعد الحذف 

لكثرته في الكالم ينبغي جواز القياس عليه ، أما نصب المضارع أو  ( أنْ  )لحق أن حذف وا

 رفعه ، فأمر راجع إلي إرادة المتكلم نفسه كما سبق .

مثل      ( أنْ  )علي أن هناك بعض األساليب التي يجب فيها نصب المضارع إذا أريد معني 
وقد  (تريد ماذا  )مضارع ، كما في نحو ، وهناك أساليب يجب فيها رفع ال (مره يحفرها  )

 سبق هذا كله . 

                                           *   *  * 

 ما يترتب علي ما سبق من أوجه االستعماالت الجائزة والممتنعة . 

 غير جائز عندحذف ) أن ( قيل المضارع وبالرفع  ( حق لزيد يقومُ  )نحو  -1

 يين المتأخرين ، وجائز عند ثعلب وابن مالك وغيرهما.النحو جماعة من           

 جائز عند الكوفيين  (أن  )بنصب المضارع بعد حذف  ( حق لزيد يقومَ  )نحو  -2

 ممتنع عند البصريين . 

  (أن  )بنصب المضارع بعد حذف  (يعجبني ضرب زيد و يغضب َ  )نحو -3

 حسن عند الجرجاني لوجود دليل . 

 جائزعند فريق من النحويين ( أن أطيع والدي  و أمرني ربي أعبدهَ  )نحو  -4

 دليل . لوجود 

 بالرفع والنصب جائز عند السهيلي .  (ماذا  تفعلُّ  )و  (ماذا ًُ تصنع َ )نحو  -5

 واجب الرفع عند السهيلي .  (ماذا  دتري )نحو  -6

 .     ( أنْ  )واجب النصب إذا أريد معني  (ها مره يحفرَ  )نحو  - ـ  7     

                          

 

                                                
 . 3/315، واألشموني  2/524, والتصريح  4/178انظر : أوضح المسالك      (  (1
 . 86سبق الكالم علي مذهب األخفش ، انظر حاشية صـ      (  (2
 . 87سبق الكالم على مذهب الكوفيين والبصريين ، انظر : حاشية صـ      (  (3
 .  147انظر : مجموعة القرارات العلمية للمجمع في خمسين عاما  صـ     (  (4
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 وإعرابه ( لوال )وقوع الضمير بعد 

األصل فيه أن يكون ظاهرا , وهو مرفوع باالبتداء عند البصريين  (لوال )االسم الواقع بعد 

, فإذا كنى عنه, فينبغى أن ال يختلف إعرابه, واألجود فى الكناية ( 1)وبالفاعلية عند الكوفيين

حل محل االسم, ويعرب بإعرابه مبتدأ كان أو أن تكون بضمير منفصل؛ ألن المنفصل ي

      , قال تعالى: (لوال هو) , و(لوال أنت )و (لوال أنا) فاعال , وهذا هو الكثير والقياس. فيقال: 
}  . (2) } لمْوالم أمنُتْم لمُكنَّا ُمْؤِمِننيم

لنصب , بوقوع ضمائر ا( لوالى )و(  لواله) و ( لوالك) وقد يكون بضمير متصل, فيقال: 

 والخفض بعدها , وفى صحة ذلك خالف ,  وفى إعراب هذه الضمائر خالف أيضا .

 قول ابن أبى حصينة: ) لوالك (وقد جاء على 

 (3)َوَرَددَت بِالبيِض الَصواِرِم َدولَة        لَولَك ما كاَن الَزماُن أَدالَها 

ض العلماء يجيز أن يقال: , وأن بع( 4)قد مضى ذكرها (لوالك) "وفى ذلك يقول أبو العالء: 

 :( 5), ومنه قول يزيد بن الحكم الثقفى(لوالى) , و(لوالك )

رامه من  قل ة الن ِيق ُمن هِوي َت كما هَوي         بأَج   (6) وكم َموطٍن لولي ِطح 

 أبو العالء نفسه يرى جواز ذلك , و قد ورد من هذا قوله :و   

دى  لَم  أفاِمي ةُ الر  دي      ولولَك لم تُس   (7) وقد أبَصَرت  ِمن ِمث ِلها مصَرعَ الر 

 .(لوال)بعد  صحة وقوع الضمائر المتصلة : فىاألولأمرين:  ومحل الخالف هنا فى   

 فى إعراب هذه الضمائر. الثانى:

 .(لوال) األمر األول: فى صحة وقوع الضمائر المتصلة بعد 

دافعا  ما ورد  (لواله) و (لوالك) و (لوالى )ذهب المبرد إلى أنه ال يصلح وال يصح أن يقال:  

من قول يزيد بن الحكم الثقفى السابق, قائال  : "والذي أقوله إن هذا خطأ, ال يصلح إال أن 

{كما قال هللا عز وجل:  (لوال أنت )تقول:   ومن خالفنا يزعم أن الذى} لمْوالم أمنُتْم لمُكنَّا ُمْؤِمِننيم
                                                

, 1/70و اإلنصاف 146, 8/145, وشرح المفصل 166ة صـ, واألزهي3/76انظر: المقتضب   (1)

 .601والجنى الدانى صـ
 .31سورة سبأ من اآلية:   (2)
 .1/85البيت من بحر الكامل, وهو فى الديوان   (3)
فى شرح الديوان, ولعله سقط , ولم يلتفت إليه  (لوال) لم أعثر على غير هذا الموضع مما يتعلق بـ  (4)

 . 55 /2أبي العالء في شرح ديوان ابن أبي حصينة  المحقق. وانظر كالم
يزيد بن الحكم  ابن أبي العاص الثقفي ، البصري ، من فصحاء الشعراء . حدث عن عمه  هو:  (5)

عثمان بن أبي العاص . روى عنه معاوية بن قرة ، وعبد الرحمن بن إسحاق . وله وفادة على 

ان قد عين إلمرة فارس . انظر ترجمته في : سليمان بن عبدالملك ، فوصله بمال جسيم ، وك

 :   519/  4الذهبي  -, و سير أعالم النبالء  12/233األغاني 
 2/85, ومعانى القرآن للفراء 2/374البيت من بحر الطويل, ليزيد بن الحكم الثقفى, وهو فىالكتاب   (6)

,  17/84القرطبي , و2/512, وأمالى ابن الشجرى 1/340, وسر الصناعة 2/261, والخصائص 

: أى سقطت, ويجوز فى الطاء  ( طحت ). و5/336, والخزانة 2/374, والهمع 2/691واإلنصاف 

: أعلى الجبل. (القلة)جمع جرم, وجرم كل شئ جثته. و (األجرام): سقط. و(هوى)الضم والكسر. و

 : الساقط.(المنهوى): أرفع موضع فى الجبل. و(النيق)و
 .  1/360, وهو في شروح سقط الزند  البيت من بحر الطويل  (7)
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 .(1)قلناه أجود" 

كثيرا ,  وغيرهما: أن فى هذه القصيدة لحنا  ( 3)وابن عصفور( 2)قال ابن يعيشوحجته كما 

, كمارد ( 4)يحتج بها, وقد رده المبرد وسف ه قائله ينبغى أن , فال(لوالى )ومن جملتها قوله: 

قول األخفش بأنه قد استعير ضمير الخفض والنصب لضمير الرفع فاستويا, كما استوى 

نه "ال يجوز هذا , وإنما يتفق ضمير النصب وضمير الخفض الخفض والنصب, قائال إ

كاستوائهما فى التثنية والجمع, وفى حمل المخفوض الذى ال يجرى علىلفظ النصب ومثل 

قولك: مررت بِّعَُمَر, استوى فيه الخفض, والنصب وأدخلت الخفض على النصب كما أدخلت 

 .( 5)"النصب على الخفض, فهذا متواخيان. والرفع بائن منهما

 ع.وومعنى هذا أن المبرد يجيز االستعارة بين المخفوض والمنصوب دون المرف

 .( 6)*كما احتج المبرد بأنه لم يأت فى القرآن غير الضمير المنفصل

: أنه ال يصح فى القياس عنده أن يقع ضميرا األولإذن فالمبرد ينكر هذا األسلوب ألمرين: 

 النصب والخفض موضع ضمير الرفع.

 : أنه لم يرد السماع به, وما ورد منه فهو لحن.انىوالث

أما األول فال يستقيم له ؛ألن الضمائر يقع بعضها موقع بعض, وتخصيصه إياها بضميرى 

فى النصب ( 7)النصب والجر فىجواز التبادل بينهما ال معنى له, فإنه كما يستوى لفظ الضمير

و   (قمنا)  فىالرفع والخفض فى نحو يستوى أيضا   (مررت بك )و (أكرمتك)والخفض فى نحو: 
 .( 8) (مررت بك أنت) و (رأيتك أنت) وفى النصب والخفض فى نحو  (مر بنا )

 لوقوع( 9) (ما أنا كأنت, وال أنت كأنا) أن يرفض نحو:  -على قياسه–* يلزم المبرد 

 .(10)المرفوع موقع المجرور, وقد نسب إليه ابن يعيش جواز دخول الكاف على الضمير  

 لوقوع ضمير الرفع موقع ضمير النصب, (يا أنت )*   كما يلزمه أن يرفض نحو 
                                                

 .3/73, وانظر: المقتضب 2/280الكامل   (1)
 .3/120انظر: شرح المفصل   (2)
 .1/473انظر: شرح الجمل الكبير   (3)
 .1/277, وانظر أمالى ابن الشجرى 5/338الخزانة   (4)
 .2/280, وانظر: الكامل 3/73المقتضب   (5)
 .5/339, والخزانة 2/687وانظر: اإلنصاف  ,1/277أمالى ابن الشجرى   (6)
, وشرح 1/276, وأمالى ابن الشجرى 2/85انظر هذا الرد وهذه األمثلة فى : معانى القرآن للفراء   (7)

 .5/339, والخزانة 2/48, وأمالى ابن الحاجب 3/122المفصل البن يعيش 
 .1/133مجالس ثعلب   (8)
 .59صـ  تفصيل هذه المسألة سبق  (9)
بين و, وأطلق ابن يعيش ولم يفرق بين دخول الكاف على ضميرى النصب والجر 8/44شرح المفصل   (10)

, يشير إلى رفض المبرد االستعارة بين ضميرى النصب 1/390ضمير الرفع, لكن ما فى المقتضب 

دخول لكنى أذكر هنا أن ابن مالك جعل والكالم بالتفصيل على هذه المسألة,  سبقوالجر وضمير الرفع, و

 (147التسهيل صـ)الكاف على ضمير الرفع المنفصل جائزا لكنه أقل من دخول الكاف على أنت وإياك 

ح التسهيل نازعوه فى مقالته, فقال ابن عقيل: " ونوزع فى ا, لكن شر3/169 (شرح التسهيل البن مالك)و

, 2/275" المساعد سيينكون أنت ونحوه أقل من كها, فقيل: إن لم يكن أكثر منه, فال أقل من كونهما 

.بل إن ابن عصفور جعل حكمها فى سعة الكالم 10/199, والخزانة 2/208وانظر فىالمنازعة : األشمونى 

أن ال تجر إال الظاهر أو الضمير المنفصل بجريانه مجرى الظاهر, فيقال: ماأنا كأنت, وماأنت كأنا" 

ع المجرور جائزا  فىسعة الكالم, وجعل نحو , فجعل ابن عصفور بهذا وقوع المرفوع موق10/195الخزانة 
من قبيل الضرورة ؛ ألن المعول عنده على أن الكاف ال تجر إال الظاهر أو ما يقوم  (كها أ وكه أو كى)

مقامه وهو الضمير المنفصل, وليس المعول على وقوع ضمير رفع موقع نصب أو جر أو العكس.بل إنهم 

ا فيه من إفراد للكالم بوقوع ضميرللجر بعد جار فرارا  من اجتماع مع م (أنا كك)آثروا أن ال يقولوا : 

وما ذلك كما يقول الفراء إال ألن الكنى تجرى مجرى حروف المعانى  (أنا كأنت)المثلين, وآثروا أن يقولوا: 

 .10/198فتعرف بالدالالت. انظر: الخزانة 
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 .( 1)ولم يرد عنه رفضه  

 (عسى)؛إذ إن  (عساك )*   أيضا  فإن العرب استعارت ضمير النصب لضمير الرفع فى نحو 

 لحق  ؛ ألن هذه النون ال ت (عسانى)اسمها يكون مرفوعا , وهو هنا فى محل نصب؛ بدليل:      

 .( 2)الياء بعد الفعل إال إذا كانت منصوبة كما قال سيبويه      

, فاستقامت له  (3)مقدم والفاعل مضمر (عسى)نعم رده المبرد بأنه فى محل نصب مفعول 

 قاعدته هنا, لكن قوله فيه تكلف ظاهر, وهو ليس أسهل من القول بوقوع الضمائر بعضها

 موقع بعض.    

 قد كنت أظن أن العقرب أشد )بن مالك فى تخريج المسألة الزنبورية * وإذا أُخذ برأى ا

 أنه قد استعير ضمير النصب لضمير (لسعة من الزنبور فإذا هو هى أو فإذا هو إياها    

 , فهذا مما يؤكد وقوع الضمائر بعضها موقع بعض, وقال بهذا أيضا  فى قراءة( 4)الرفع  

كم يُ ْعُبُد وِإَّيَّ الحسن      .( 6)بالبناء لما لم يسم فاعله( 5)  كم نمْستمِعنُي{}ِإَّيَّ

 * بل إننا إذا أعملنا الرأى فإن اإلتيان بالضمير المتصل ال يعدل عنه إلى الضمير المنفصل

 .( 7)إذا أمكن كما هو معلوم, فإنه أخصر وأوجز   

  (لوالى)و( هلوال)و (لوالك)نعم في وقوع المتصل هنا مخالفة بوقوع المنصوب والمجرور فى  

, لكن له نظير كما سبق, فيقويه ,وإن (لوال هو)و (لوال أنت )و (لوال أنا)موقع المرفوع فى نحو 

كان األجود اإلتيان بالمنفصل بعده خروجا  من هذا اإلشكال.وبعد الذى ذكرته ال يستقيم للمبرد 

 .( 8)"  فيجيزه على بعدهويدعى الوجه اآلخر, أن يقول: "ومن خالفنا يزعم, أن الذى قلناه أجود, 

* * * 

 وإذا ثبت أن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض , لم يبق للمبرد إال األمر الثاني مما احتج به 
                                                

جيز وقوع الضمائر بعضها موقع بعض, كذلك لم يرد عنه قبوله, لكن من أجازه ينبغى عليه أن ي  (1)

, 388, 3/387, وشرح التسهيل البن مالك 1/325, واإلنصاف 1/291الكتاب  (يا أنت)وانظر فى 

 .3/135 , واألشمونى2/35, والهمع 2/165, و التصريح 1/350وشرح الكافية للرضى 
 .2/375انظر: الكتاب   (2)
ضمير, انظر فى  (عسى)خبر واسم  (الكاف)مبرد أن . ونسب البعض لل72, 3/71انظر: المقتضب   (3)

, وفى المسألة تخريجات أخرى انظر 3/72التوفيق بينهما كالم الشيخ عضيمة بحاشية المقتضب 

, وشرح المفصل البن يعيش 688, 2/687التخرجيات ونسبة الرأى للمبرد فى: اإلنصاف 

 .160, والمغنى صـ2/447, وشرح الكافية للرضى 3/122
 .101انظر: المغنى صـ  (4)
 .5سورة الفاتحة آية :   (5)
 (نعبد)مبنيا للمفعول, وعن بعض أهل مكة  (إياك يعبد)قرأ الحسن وأبو المجلز وأبو المتوكل :   (6)

بكسر النون.  (نعبد)بإسكان الدال. وقرأ زيد بن على ويحيى بن وثاب, وعبيد بن عمير الليثى: 

ابن مالك لقراءة البناء للمفعول على استعارة ضميرالنصب , وانظر تخريج 1/41البحر المحيط 

 .3/388لضمير الرفع فى شرح التسهيل 
القاعدة أنه إذا أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فال يؤتى بالضمير المنفصل. وانظر فىإيثار   (7)

, 308, وتوجيه اللمع البن الخباز صـ195, 2/194الضميرالمتصل على المنفصل: الخصائص 

 .102, 3/101, وشرح المفصل البن يعيش 309
 . 280 /2الكامل   (8)
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وأخواتها , على زعمه , و هو كثير الرد للروايات التي  (لوالي  ), و هو انتفاء السماع , في 

 وله السابق :حتى أنه وه م يزيد بن الحكم في ق (1)ال تتفق ومقاييسه 

رامه من قلَّة الن ِيق ُمن هِوي                َت كما هَوي         بأَج   وكم َموطٍن لولي ِطح 

إذا  )ولم يسمع المبرد غير هذا البيت , و هو عنده خطأ , فال يحتج به , و هو الذي قال : 

 .( 2)جعلت النوادر والشواذ غرضك , و اعتمدت عليها في مقاييسك كثرت زالتك " 

 .( 3)وهو الذي قال : " والقياس المطرد ال تعترض عليه الرواية الضعيفة " 

ى عن المبرد أنه قال : " وحدثت أن أبا عمرو اجتهد في طلب مثل  و        (لوالك ) وقد ُحكِّ

بيتا  يصدقه، أوكالما  مأثورا  عن العرب، فلم يجده. قال أبو العباس: وهو مدفوع لم  (لوالي ) 

 :(4)ثقة؛ ويزيد بن الحكم ليس بالفصيح.وكذلك عنده قول اآلخر يأت عن

ُججِ *                                   (5) *لولِك هذا العاُم لم أح 

 .( 6)قال: إذا نظرت إلى القصيدة رأيت الخطأ فيها فاشيا  "

احبيهما ويبدو من هذا أن المبرد معذور في مقالته , فلم يسمع غير أبيات انتفت فصاحة ص

 عنده . 

أما إنكار المبرد فصاحة يزيد بن الحكم , فقد قال فيه ابن يعيش :" وإنكار مثل هذا ال يحسن 

 . ( 7) فال سبيل إلى منع األخذ به "؛ إذ الثقفي من أعيان شعراء العرب , و قد روى شعره الثقات , 

ن يسقط االستشهاد بشعر رجل ورد أبو عبيدة إنكار المبرد قائال  : " ما كان ألبي العباس أ   

من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم , واستشهدوا بهذا البيت وغيره , و ال أن 

 .( 8)ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن العرب " 

 . ( 9)ولئن سلم بأن في القصيدة شيئا  شاذا  , فإنه ال يمنع االستشهاد بها كما قال ابن الشجري  

                                                
 .  117 /1مقدمة تحقيق المقتضب انظر كالم الشيخ عضيمة ـ رحمه هللا ـ عن رد المبرد للروايات في  (1)
 .  1 22  /3األشباه والنظائر   (2)
    . 121 /9, وانظر : الخزانة  58 /1الكامل   (3)
  . 340 /5قله عنه في الخزانة من كالم النحاس ن  (4)
عجز بيت من السريع , صدره * أومت بعينيها من الهودج * لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه صـ  (5)

, و  473 /1,وشرح الجمل البن عصفور 19 /3, وابن يعيش 693 /2, وهو في اإلنصاف 80

 /5و الخزانة ,374 /2, والهمع  251, وشرح قطر الندى صـ  2/444شرح الكافية للرضي 

333 ,339 ,340 ,342   .  
 . 340 /5الخزانة   (6)
    . 3/120شرح المفصل  (7)
    . 2/99التعليقة للفارسي  (8)
    . 513 /2انظر : األمالي الشجرية  (9)
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 .  ( 1)راف المبرد في رد الروايات و انكارها رماه أبو حيان بالهذيانومن أجل إس 

 ومع هذا فقد وردت أبيات صالحة لالستشهاد بها ال مطعن في قائليها , منها قول عمرو بن 

سابِنَا َحسَنُ  العاص      َلك لَم  يَع رض  أِلح   ( 2) أتُط ِمُع في نا َمن  َأََرا َق ِدَماََءنَا         َولَو 

ُججِ *وقول عمر ابن أبي ربيعة :      *لولِك هذا العاُم لم أح 

  .( 3)قال النحاس  وقول رؤبة , وهو ممن ال تدفع فصاحته , كما

د  َخَرَجت  َنف ساُهَما*                                ُ لكَُما َق   (4)*لو 

.وبهذا (5)"(لوالي .)و ,(لوالك )وأخيرا ,فقد قال الزمخشري: و قد روى الثقات عن العرب:

إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم يندفع رفض المبرد لهذا األسلوب , وكما قال ابن جني : " 

  سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم

 * * *                                    .( 6)" عليه 

 ب هذا الضمير األمر الثاني : في إعرا

أجاز األسلوب السابق جمهور النحويين البصريين والكوفيين , لكنهم اختلفوا في إعراب 

 هذا الضمير اختالفا  بعيدا  , هكذا :

 (لوال )أن  (8)وهو مذهب جمهور البصريين  (7)ذهب سيبويه , و نسبه للخليل ويونسـ  1

 عدها في محل جر . مغيرة عن بابها, وهي هنا حرف جر , والضمير ب      

 على بابها , والضمير (لوال )أن ( 11)و جمهور الكوفيين ( 10)والفراء  ( 9)رأى األخفش ـ 2

                                                
. وهذه قسوة من أبي حيان على المبرد , و قدح العلماء في بعضهم ال  1757 /4انظر : االرتشاف  (1)

  يؤخذ به .
يقوله لمعاوية بن أبي سفيان , في شأن الحسن  البيت من بحر الطويل , و ينسب لعمرو بن العاص (2)

,و شرح المفصل البن يعيش  693 /2بن علي ـ رضي هللا عنهم أجمعين  ـ  والبيت في اإلنصاف 

 /2, والعيني بحاشية الصبان  206 /2,واألشموني 473 /1, وشرح الجمل البن عصفور  10 /3

    .    342 /5, و الخزانة  062
,عن النحاس , قال في شرح أبيات سيبويه . و لم أجده بالنسخة 341 /5نقله البغدادي في الخزانة  (3)

  التي في حوزتي . 
,  341 /5, والخزانة 341 /5الرجز نسب لرؤبة ولم أجده في ديوانه, هو في رصف المباني  (4)

    .  692 /2صاف واالنتصاف من اإلنصاف بحاشية اإلن
  . 170المفصل صـ   (5)
  . 126 /1الخصائص   (6)
  .274,  273 /2انظر : الكتاب   (7)
  . 689 /2نسبه إليهم األنباري في اإلنصاف   (8)
 , وشرح  118 /3, و ابن يعيش 73 /3, والمقتضب  187 /2انظر رأي األخفش في : الكامل  (9)

  .    272, والمغني صـ  445 /2رضي , وشرح الكافية لل 3/185التسهيل 
,  172, واألزهية صـ 91 /2,والتعليقة للفارسي 85 /2انظر رأي الفراء في : معاني القرآن له   (10)

  . 340 /5, والخزانة  122 /3وابن يعيش 
  . 687 /2نسبه إلى جمهورهم األنباري في اإلنصاف  (11)
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 . بعدهافي محل رفع , و قد استعير ضمير النصب والخفض لضمير الرفع     

    فاعل بفعل محذوف يدل عليه المقام  ( لوال) إلى أن االسم المرتفع بعد (1)ذهب الكسائي ـ 3

. و كأنه يرى رأي األخفش والفراء , لكنه يخالفهما  (لو لم يكن فعلي  ),وتقدير الكالم : 

 في العامل , فالعامل فيهما فعل مقدر عنده , و االبتداء عندهما . 

 لتعذر العامل وإذا لم يكن عامل لم يكن عمل , ؛  قال العكبري : الضمير ال موضع  له  ـ4

 .( 2)ر ال موضع له كالفصل  وغيرممتنع أن يكون الضمي   

 قال العكبري أيضا  :" وممكن أن يقال : موضعه نصب ؛ ألنه من ضمائر المنصوب , ـ 5

 .( 3)و ال يلزم من ذلك أن ال يكون له عامل مخصوص "  

عن بابها أهون عند سيبويه من تغيير  (لوال  )وبالنظر في اآلراء السابقة يتضح أن تغيير 

حاال  مع اإلضمار , كما كان ( 4)كما قال سيبويه  (لوال  )ألن لهذا الحرف  الضمائر عن بابها ؛

وقد  .(6) في األحيان لم تعملها فيما سواهاإذا لم تعملها  (الت  )وكما أن ( 5) (غدوة )حال مع  (لدن  )لـ 

رد سيبويه رأي من قال باالستعارة بين الضمائر بأن هذا مخصوص بضمائر النصب 

 . (7)مائر النصب والرفع والخفض , ال ض

, قال : " وقد يوجه الشيء على  (لوال  )ولما كان في كالم سيبويه من البعد لكسر باب 

 ( .8)الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره , و ربما وقع ذلك في كالمهم " 

بوقوع ضمير  (9) (يا أنت  )لكن كالمه هذا قد ينتقض بكالمه هو نفسه ؛ إذ أجاز أن يقال : 

 فع موضع ضمير النصب .الر

عن بابها مع شذوذ هذا الرأي فيه  (لوال  )وقد علل ابن مالك لرأي سيبويه بأن القول بتغيير  

استبقاء لحقها , و ذلك أنها " مختصة باالسم غير مشابهة للفعل , و مقتضى ذلك أن يجر 

 من ربط جملة االسم مطلقا  , لكن منع من ذلك شبهها بما اختص بالفعل من أدوات الشرط ,

 . (10)األصل , فجروا بها المضمر المشار إليه "بجملة ... , وأرادوا التنبيه على موجب العمل في 

جارة للزم لها ما تتعلق  (لوال  )وقد يعترض على مذهب سيبويه والجمهور بأنه لو كانت 

 ( .11)به
                                                

في : األصول  (لوال ), و الخالف في رافع االسم بعد  118 /3انظر رأي الكسائي في : ابن يعيش   (1)

  . 1/212, والمساعد  293, ورصف المباني صـ  270 /1, واإلنصاف  68 /1
  . 58انظر : االقتراح صـ   (2)
   . 58السابق نفسه صـ   (3)
 . 375 /2انظر : الكتاب   (4)
    ضافة , و إنما جاز نصبها تشبيها  لنون, و حقها الخفض لإل (لدن )تنصب بعد  (غدوة )المراد أن  (5)

 . 164 /3الخفض على األصل . انظر : الروض األنف  (غدوة )بالتنوين , و يجوز في  (لدن )
 . 121 /3انظر: شرح المفصل ال تعمل الرفع والنصب إال إذا عملت في األحيان .  (الت )المراد أن   (6)
 .   376 /2انظر : الكتاب   (7)
 .   376 /2بق نفسه السا (8)
    . 291/  1انظر : السابق نفسه  (9)
    . 788,  787 /2. و راجع : شرح الكافية الشافية  185 /3شرح التسهيل البن مالك  (10)
جارة فال تتعلق ؛ ألنها زائدة , وقيل : تتعلق بفعل واجب اإلضمار . انظر  (لوال )قيل إذا كانت  (11)

, وحاشية 272, والمغني صـ 122, 121 /3, و ابن يعيش  689 /2تفصيل ذلك في :اإلنصاف 

    .  206 /2الصبان 
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في الشعر ؛ ألنه , كما أنه لو كانت جارة لضمير لوجب أن ينطق به جارا  للظاهر , و لو 

 الذي يأتي بالمستجاز , و المضمر فرع المظهر , فإذا لم يأتِّ في الظاهر الذي تتبين به حركة

 ( .1)اإلعراب لم يأتِّ في المضمر المبني   

   تختص بالضمير , فحالها معه كحال (لوال  )وقد أجاب عن هذا اإلشكال ابن عصفور بأن 
عامل قد يعمل في بعض الظاهرات دون بعض , مع أنها من " فإذا وجد ال (غدوة  )مع  (لدن  )

جنس واحد , فاألحرى أن يعمل في المضمر , و ال يعمل في المظهر ؛ إذ هما جنسان 

 .( 2)مختلفان "

: " وال خفاء  (غدوة  )مع  (لدن  )مع المضمربـ  (لوال  )قال ابن الحاجب رادا  على من شبه  

مستبعد عن قياس كالمهم و اقع  (لدن  )بعيد من حيث إن  (لدن  )في أن إجراء ما ذكر مجرى 

موقع الغلط ؛ لما ثبت فيها من النون التي هي شبيهة بالتنوين , حتى توهم أنه منون ممتنع 

   .( 3)إضافته , و ال شك أنه بعيد جدا  , أو غير مستقيم " 

استصحابا  لحال ويتضح من هذا أن األقرب إلى الصواب أن يكون الضمير في محل رفع " 

, كما أن " تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض ثابت ( 4)الظاهر الذي حل الضمير محله " 

بجعلها حرف جر , و ارتكاب خالف األصل , و  (لوال  )في غير هذا الباب , بخالف تغيير 

 .(5)إن كثر إذا كان مستعمال  أهون من ارتكاب خالف األصل غير المستعمل , و إن قل"

 ع له ؛ لتعذر العامل , و هو في هذاأما رأي العكبري الذي يرى أن الضمير ال موض 

كضمير الفصل ففيه بعد من حيث القياس على ضمير الفصل , فإن ضمير الفصل فيه خالف 

قائم مقام الظاهر الذي له موقع  (لوال  ), كما أن الضمير في  ( 6), أله موقع من اإلعراب أم ال 

 بخالف ضمير الفصل . من اإلعراب ,

 (و نحوها  (لوالك  )أما الرأي اآلخر للعكبري الذي يذهب فيه إلى أن موضع الضمير في 

نصب ؛ ألنه من ضمائر المنصوب, فال شك أنه أبعد اآلراء ؛ إذ فيه القول بنصب الضمير 

 دون عامل مخصوص . 

على ما  (لوال  )إقرارا  لـ وبهذا يتبين أن األقرب للصواب هو مذهب الكوفيين ؛ " ألن فيه  

 .( 7)ثبت لها , وعدم مخالفة األصل بعدم متعلق الجار" 

جارة , يرجح مذهب  (لوال  )وإن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده واحد بجعل  

 .( 8)الكوفيين بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها موقع بعض ثابت في غير هذا الباب 

                                                
     . 375 /2, والهمع  688 /2, و اإلنصاف  85 /2انظر : معاني القرآن للفراء  (1)
    . 472 /1شرح الجمل البن عصفور  (2)
    . 492 /2أمالي ابن الحاجب  (3)
 .  101, و االقتراح صـ 141تصحاب في: لمع األدلة صـ . وانظر علة االس101االقتراح صـ  (4)
 .   445 /4شرح الكافية للرضي  (5)
    . 47, والمغني صـ  706 /2انظر الخالف في إعراب ضمير الفصل في : اإلنصاف  (6)
    . 294 /2المساعد  (7)
    . 445 /2, وشرح الكافية للرضي  491,  490 /2انظر : أمالي ابن الحاجب  (8)
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 القياس والسماع 

ونحوها , فهل يقال إن األسلوب  (لوالي  )أجود , وأكثر من  (لوال أنتم  )و إذا كان نح 

 األخير مقصور على السماع ؟

ما أنا  )لم أقرأ ألحد من النحاة ما يشير إلى ذلك , لكن ابن عصفور في الضرائر جعل نحو  

جائزا   وفيه وقوع الضمير المرفوع موقع الضمير المجرور , جعل هذا (كأنت و آل أنت كأنا 

بوقوع الضمير المنصوب أو   (لوالي  ).فهل يجوز القياس عليه في نحو( 1)في سعة الكالم 

 المجرور موقع الضمير المرفوع في سعة الكالم ؟ يبدو هذا .

 ما يترتب على ما سبق من أوجه االستعمال الجائزة والممتنعة

 ئز عند البصريين والكوفيين.ممتنع عند المبرد , جا (لواله  )و  (لوالك )و (لوالي  ) ـ1

 بالجر ممتنع عند سيبويه وجمهور النحاة البصريين و الكوفيين . (لوالي وزيد ٍ ـ2

   ينبغي أن يكون جائزا  على مذهب العكبري . (لوالي وزيدا   ـ3

 

 

 

 

 

 

                                                
 .   239, 205انظر : ضرائر الشعر صـ  (1)
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 مع االستفهام  (أم ) و (أو  )استعمال

المتصلة البد أن تسبق  (أم  )ن , إال أن يقع بين شيئي  (1)حرف عطف  (أم  )و (أو  )كٌل من    

, و جوابها يكون بالتعيين , فـ نحو:       (أي ) وتسمى الهمزة المغنية عن  (2)بهمزة االستفهام 
, و األحسن فيها تقدم  (أحدهما )؟ و جوابه يكون :  (أيهما قام  )؟ معناه :  (أقام زيد أم عمرو )

 . (3)؟  (أقام زيد أم قعد  )؟ و نحو  (أزيد قام أم عمرو )و الذي يسأل عنه , من اسم أو فعل , نح

 (نعم  )فيصح أن تسبق بالهمزة أو بغيرها من أدوات االستفهام , و جوابها يكون بـ  (أو  )أما   

؟ فإن أجيب (أأحدهما عندك أم ال  ), والمعنى :  (أزيد عندك أو عمرو  )فيقال :  (4) (ال  ), أو 

 . (5)ه جواب وزيادة بالتعيين صح ؛ ألن

ما أدري أقام أو  )إذا كان هناك فعل معلوم , نحو :  (االستفهام و , أو )وإنما يستعمل  

فجعله , و إن  (أو  )فهنا في الحقيقة أحد األمرين معلوم ثابت , إال إنه أجري عليه لفظ  ؟(قعد

 ( .6)كان كائنا  بمنزلة ما لم يكن لعدم االعتداد به 

, , فيكون عند ادعاء أحد فعلين , أحدهما ثابت متيقن  (أم  ), و(االستفهام ) استعمالوأما  

القياس فيه العطف  (ما أدري أأذن أو أقام  )ونحو  (أم  )فالمثال السابق ال يجوز فيه العطف بـ 

 ( .7)؛ ألنه لم يعتد به  (أو  )إال إنه أجري عليه  (أم  )بـ

؛ لتحقق  (أم  )؟ فال يكون العطف إال بـ  (عمرو ليت شعري أزيد أفضل أم  )أما نحو    

  ( .8)؟  (أيهما أفضل  )الفضل , فهو معلوم , وإنما المراد : 

 عالم بوجود أحدهما  (أم  )، ألنك في  (أم)، ال يمكن أن يكون بعد السؤال بـ (أو )فالسؤال بـ" 

أيهما أفضل من ):  ، أي(أزيد أفضل أم عمرو  )عنده ، فكيف تسأل عما تعلم ، وتقول : 

؟ لم يجز ، إال إذا كان (أزيد أفضل أو عمرو  )، ففيه ذكر المفضول معنى ، ولو قلت :  (اآلخر

؟ ، وذلك إنما يكون إذا قال لك ، (أأحدهما أفضل  )المفضول معلوما  للمخاطب ؛ إذ المعنى : 

 أزيد ، أو ، ثم حضر زيد وعمرو ، فتقول : (عندي رجل أفضل من بكر )مثال   شخص : 

 ( .9)"  (أأحدهما أفضل من بكر )عمرو أفضل ، أي 

ً  عليهما إذا  (أم  ), و   (أو  )وما سبق من معنى َ  مع االستفهام , وما ُشرط فيهما ينطبق أيضا
                                                

حرف عطف , بل هي بمعنى همزة االستفهام .  ( أم )أنكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن تكون  (1 )

.  (أو)أبدلت واوها ميما  , فزادت على معنى  (أو )وزعم ابن كيسان أن أصلها.  3/165انظر:الهمع 

  .  204صـ , و الجنى الداني  3/166أنظر : الهمع 
 . 94صـ  , و الرصف 88قد تسبق بـهل إذا كان االستفهام عن كل الجملة . انظر: شواهد التوضيح صـ  (2 )
 .94الرصف صـ  انظر : (3 )
 . 53, والمغني صـ  94الرصف صـ  انظر : (4 )
 . 53, والمغني صـ 149انظر : المسائل المنثورة صـ  (5 )
 . 713, و1/712مسائل البصريات , و ال3/169انظر : الكتاب  (6 )
  .196, والمسائل المنثورة صـ 1/712انظر : المسائل البصريات  (7 )
 .202, 201, والمسائل المنثورة صـ 3/187انظر : الكتاب  (8 )
 . 4/415شرح الكافية للرضي  (9 )
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استعمل البابان في ضمن الكالم جزاء  , مثل : 
 ( . 1) (ألضربنك أقمت أم قعدت )

 : وورد من هذا األخير قول ابن أبي حصينة

 (2)فاسلَم لَُهم فَِإذا َسِلمَت فَِإنَُّهم       تَحَت الَسلَمِة أَتَهُموا أَم أَنَجُدوا

, و هو أسوغ في (أو انجدوا ) , و يجوز :  ( 3)أتو انجداً  (وأنجدوا):  " وفيه يقول أبو العالء

.  (أم أنجدوا أتهموا  )؛ ألن دخولها يدل على أن األلف محذوفة , كأنه قال :(أم  )العربية من 

 وحذف هذه األلف جائز كثير , قال الشاعر :

فوهللاَ ما أَدري َوإِن كُنت داريا       بِسبع رمين الَجمر أَم بِثَمانِ 
(4) 

أنهم تحت السالمة , متهمين أو  )فالمعنى : (أو  ), وإذا كان الكالم بـ  (أبسبع  )أراد 

في موضع الحال ؛ ألن الجمل تكون , وتكون الجملة , و هي الفعل والضمير  (منجدين 

 ( .5)وصفاً للنكرات , و حاالت للمعارف

المتصلة أن تكون مسبوقة بهمزة االستفهام , سواء أكانت  (أم  )وقد شرط النحاة للعطف بـ

  ( .6) ؟ (أمحمد عندك أم علي  ), أم للتعيين , نحو  (سواء علي أقمت أم قعدت  )للتسوية , نحو 

المتصلة الزمة  (أم  )همزة دون غيرها من أدوات االستفهام ؛ " ألن وإنما اشترطوا ال

لمعنى االستفهام , فشاركت همزة االستفهام التي هي عريقة في باب االستفهام , وعادلتها 

 (قد  )فإنها دخيلة في معنى االستفهام ؛ ألن أصلها  (هل  ), و أما  (أي  )حتى كانتا معا  بمعنى 

ًئا مَّْذُكورًا{":"  ( .7)نحو قوله تعالى ي ْ ْهِر َلْم يمُكن شم نم الدَّ اِن ِحنٌي مِّ نسم ْل أمتمى عملمى اْْلِ   .( 8)}هم
أيضا  ؛ ألن األلف قد تقع حيث تريد اإلثبات والتقرير , و ال تريد التفهم واالستعالم أال ترى 

ُه {}أنك تقول :  اٍف عمْبدم ُ ِبكم   ( .10) (هل  )ذلك في وأنت مقرر, وال يكون(  9) أملمْيسم اللَّ

                                                
 .4/412رضي , و شرح الكافية لل 3/300, والمقتضب وحاشيته 3/186انظر : الكتاب           (1 )
        . 1/205البيت من بحر الكامل , وهو في الديوان    (2 )

نجادُ: األَْخذُ في بالد نجد. وأَنجدَ ال (نجد )في اللسان , مادة           (3 ) قوُم: أَتوا نجدا ؛ وأنجدوا من : " اإلِّ

 مة إِّلى نجد: ذهبوا" .اهت
, برواية * فوهللاَ ما أَدري  399 ربيعة في ديوانه صـ  البيت من بحر الطويل ,  وهو لعمر ابن أبي   (4 )

, وتهذيب إصالح 294 /3, والمقتضب  175 /3َوإِّني لحاسب * وهوبالرواية األولى في الكتاب 

, وشرح 8/154, و ابن يعيش 3/109, واألمالي الشجرية 127, واألزهية صـ 1/53المنطق 

, وشرح الكافية 3/361وشرح التسهيل  ,125, والضرائر له صـ 1/238الجمل البن عصفور 

, ورصف المباني صـ 4/404, وشرح الكافية للرضي  530ابن الناظم صـ  , و1215 /3الشافية 

      .11/122, والخزانة 167 /3, والهمع 455 /2, و المساعد 229 /3, وشرح ابن عقيل 45

        .223,  222 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة    (5 )

 . 3/166, والهمع  53و المغني صـ  , 2004 /4, و االرتشاف 744 /2ر : أمالي ابن الحاجب انظ (6 )
   .1سورة اإلنسان , اآلية :  (7 )
  . 4/404شرح الكافية للرضي  (8 )
 . 36سورة الزمر من اآلية :  (9 )
  . 1/718انظر :  المسائل البصريات  (10 )
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ف بـ  ؟ وهو مذهب ابن  (هل عندك محمد أم علي ), فيقال :  (هل  )قبلها  (أم  )وربما عُطِّ

,  ( 1) (هل تزوجت بكرا  أم ثيبا  مالك , و جعل منه قوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ لجابر لما تزوج : " 

ا ل م يكن إال بعد علمه بتزوجه إما بكرا  قال :" ألن استفهام النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ جابر 

  ( .2), أو ثيبا   , فطلب منه اإلعالم بالتعيين, كما كان يطلب بأي " 

وأجازه أبو حيان , و نسب إلى سيبويه الجواز , قال : " قال سيبويه : لو قلت : هل  

  ( .3)لكان واحدا  "  (هل تضرب أم تقتل  ), أو (تضرب أو تقتل 

أزيدا  تضرب أو  )تاب لسيبويه بخالفه , وصواب عبارته : " وإن قلت : لكن الذي في الك

فعطف سيبويه ( .  4)في كل هذا جيدة "  (أم  )؟ و (أتقتل زيدا  أو عمرا   )؟ كان كـ قولك: (تقتل 

ـ  أبو حيان , بل إن  (هل  )في المثال بعد الهمزة , ال بعد  , وهذا بخالف ما نقله عنه ـ خطأ

, فقال: " وتقول هل عندك  (هل )بعد  (أم  )احة على أنه ال يجوز العطف بـ سيبويه نص صر

شعيٌر أو بٌر أو تمٌر وهل تأتينا أو تحدثنا ال يكون إال ذلك وذاك أن هل ليست بمنزلة ألف 

االستفهام ألنك إذا قلت هل تضرب زيدا  فال يكون أن تدعي أن الضرب واقٌع وقد تقول 

ن الضرب واقٌع , ومما يدلك على أن ألف االستفهام ليست بمنزلة أتضرب زيدا  وأنت تدعي أ

 )هل( أنك تقول للرجل أطربا  وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبخه وتقرره وال تقول هذا بعد )هل( 

وإن شئت قلت : )هل تأتيني أم تحدثني( و)هل عندك بٌر أو شعيٌر (على كالمين وكذلك 

  ( .5) سائر حروف االستفهام التي ذكرنا" 

ال  (أم  )إشكال ؛ إذ التسوية تكون بين متعدد , و (همزة التسوية  )بعد  (أم  )وفي العطف بـ 

تكون إال ألحد الشيئين , و الكالم في جملتها خبري يحتمل الصدق أو الكذب , ال استفهامي , 

 يحتاج إلى جواب .

خرجت عن بابها ؛ " ألنه  (أم  )و  (الهمزة  )خرج النحويون هذا اإلشكال على أن كال  من  

معنى  (ما أبالي  )و (سواء  )و (الهمزة  )ال معنى لالستفهام فيها , بل المراد : الشرط ؛ ألن بين

وإنما  (إْن  )عن معنى االستفهام , وجعلت بمنزلة  (أم  )و (الهمزة  ), و هو التسوية , فجردت 

ً  ـ تستع ( إنْ  )الشرطية ؛ ألن  (إْن  )أفادت الهمزة معنى  مل في األمر المجهول ـ غالبا 

  بمعنى (أم  ), فجاز قيامها مقامها , وجعلوا والهمزة تستعمل فيما لم يتيقن حصوله 

                                                
وقد كان رسول هللا صلى  :قال ابر ـ رضي هللا عنه ـ ", في قصة ج10 /4في  صحيح البخارى   (1 )

أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا   , فقال : هال   ً هللا عليه وسلم قال لى حين استأذنته هل تزوجت بكرا  

تزوجت بكرا  تالعبها وتالعبك ؟ فقلت : يا رسول هللا توفى والدى أو استشهد ولى أخوات صغار 

 د بهن " .ؤهن وال تقوم عليهن فتزوجت ثيبا  لتقوم عليهن وتفال تؤدب ,فكرهت أن أتزوج مثلهن
 . 209شواهد التوضيح صـ  (2 )
  .4/2011االرتشاف  (3 )

 .3/183انظر : الكتاب  (4 )
 . 176, 3/175الكتاب        (5 )
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 ( . 1)؛ ألنها مثلها في إفادة أحد الشيئين أو األشياء  (أو  )

على أنه مبتدأ و الجملة بعده  (سواء علي أقمت أم قعدت  )وعلى هذا فإن إعرابهم لمثل :  

بمعنى :    (سواء  )خبر مقدم , وما بعده مبتدأ مؤخر , أو على أن  (سواء  )ر , أو على أن خب

هذه األعاريب على التقدير السابق ليست دقيقة ؛ألنها ال تتضمن ( 2) ,وما بعدها فاعل (ُمستٍو  )

خبر  (اء سو )بجعل  ( 4) , و الرضي ( 3) , وأفضل منها ما قاله السيرافي  (أو  ), و (إن )معنى 

 وهذه الجملة دالة على جواب الشرط المقدر. (األمران سواء  )لمبتدأ محذوف , أي : 

جواب فيه مقنع  (إن و  أو  )بمعنى  (همزة التسوية و أم )وهذا التقدير الذي ذكروه بجعل 

ما " وأما التحقيق في الجواب , فأن تقول : ألف االستفهام لم ينخلع عنها (  5)كما قال السهيلي 

, أي : علمت ما كنت  (علمت أقام زيد أم قعد  )وضعت له , وال عزلت عنه , وإنما معناه : 

أقول فيه هذا القول , و أستفهم عنه بهذا اللفظ , فحكيت الكالم كما كان؛ ليعلم المخاطب أن ما 

 . ( 6)كان مستفهما  عنه معلوم"  

 تكون متجهة .وعليه فإن اإلعرابات السابقة التي منعها الرضي قد  

كانوا يذهبون إلى التقدير األول , و  ( 9)وابن هشام ( 8), وأبا حيان (7)ويبدو أن الفارسي   

,  (الهمزة , وأم )هو  (إن و أو  )؛ ألن الذي يتضمن معنى (سواء  )بعد  (أو  )لهذا منعوا وقوع 

, و من ثم  (أقمت أو قعدت سواء علي   ), ولهذا ال يجوز عندهم أن يقال :   (الهمزة و أو  )ال 

 و رمى قراءة ابن  (10) (سواء كان كذا أو كذا )خط أ ابن هشام الفقهاء وغيرهم في قولهم : 

                                                
   .  412, 411  /4انظر : شرح الكافية للرضي  (1 )

, و المنصف من الكالم  4006 /4االرتشاف  , و 109 /4انظر هذه األعاريب في : الرضي   (2)

 .1/44, وحاشية الدسوقي 92 /1للشمني 
 .177 /3انظر رأي السيرافي في : الهمع   (3)
 .2/53, و حاشية الخضري عليه 2/201انظر : شرح ابن عقيل   (4)
  .133انظر : نتائج الفكر صـ  (5)
  . 134, 133نتائج الفكر صـ  (6)
  . 92 /1, و المنصف من الكالم للشمني 4/409شرح الكافية للرضي  انظر رأيه في : (7 )
    .4/2011انظر: االرتشاف  (8 )
        . 92 /1, و المنصف من الكالم للشمني3/176, والهمع  55انظر :  المغني صـ  (9 )
،  115 /1ي : ابن إدريس الحل -وردت هذه الصورة بكثرة في كتب الفقهاء . انظر مثال  : السرائر   (10 )

، و  فتح العزيز ـ عبد الكريم الرافعي : صـ 14يحيى بن سعيد الحلي  : صـ  -واألشباه والنظائر 

 399،  291،  37  /3, ، وحاشية الدسوقي  349 /1، و المجموع  ـ محيى الدين النووي :  491

،  80 /1 بن قدامه عبدهللا -، والمغني  101/  3أبو البركات :  -,والشرح الكبير 240،  223 /4، 

، وشرح  101/  3الشوكاني  -، و نيل األوطار  112/  1عبدالرحمن بن قدامه  -و الشرح الكبير  

، و  180 /3النووي  -، وشرح مسلم  247أصول الكافي ـ مولي محمد صالح المازندراني : صـ 

مع حذف همزة   (سواء )بعد  (أم ). ووردت بالعطف ب 91 /1المباركفوري  -تحفة األحوذي 

 .168محيى الدين النووي : صـ  -االستفهام في : روضة الطالبين 
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{  ( .1)محيصن ْ تُنِذْرُهْم الم يُ ْؤِمُنونم ُْم أمْم َلم ْرَتم اٌء عملمْيِهْم أمأمنذم وم فمُروْا سم   (2) }ِإنَّ الَِّذينم كم

 .(3)بالشذوذ (أو  )بالعطف بـ 

تقتضي أحد  (أو  )مناف لما تقتضيه التسوية ؛ ألن (أو  )بأن ما تقتضيه  (4)وعلله الشمني 

 ( . 5)الشيئين أو األشياء , و التسوية تقتضي نفس الشيئين أو األشياء" 

لكن السيرافي أجازه , و وجه المنع بما إذا ُسبِّقت التسوية بالهمزة . أما إذا لم تسبق كما في 

ومعنى التسوية  (أو )و قراءة ابن محيصن , فال منع , وأما التعارض بين  قول الفقهاء , 

هه السيرافي أيضا  بأن الكالم محمول على معنى المجازاة , والتقدير في  المذكور قبل , فوج 

, وقد سبق (6)  (إن قمت أو قعدت فاألمران سواء )هو:  (سواء علي قمت أو قعدت  )نحو : 

تقتضي أحد الشيئين أو األشياء ,كما قال  (أو  )مثل  (أم  )فإن هذا اإلعراب , وأيضا  

 ( . 7)الرضي

بقصد  (ما أبالي  ), و (سواء  )أما إذا عطف بغير أن تسبق همزة االستفهام في غير لفظي 

التسوية فالغالب التصريح بأو في موضع أم ، بال همزة استفهام قبلها ، نحو : ألضربنه قام أو 

                                                
هو: عمر بن عبد الرحمان بن محيصن القرشي السهمي ، أبو حفص المكي ، قارئ أهل مكة . قرأ  (1 )

على سعيد بن جبير ،  قال مجاهد : ابن محيصن يبني ويرص ، يعني أنه عالم باألثر والعربية . 

اس أنه قال : ما رأيت أحدا  أعلم من ابن محيصن بالقرآن والعربية . قال الهذلي : روي عن درب

. روى له مسلم ، والترمذي ، والنسائي حديثا  واحدا . هـ (123)توفي سنة ثالث وعشرين ومئة 

 . 7/417, و تهذيب التهذيب  ـ ابن حجر 429/  12المزي  -انظر ترجمته في : تهذيب الكمال 
بحذف الهمزة األولى , وفي اآلية  (أنذرتهم )وقرأ الزهري وابن محيصن   . 6البقرة , آية : سورة   (2 )

 /1, و الكشاف  352 /1قراءات أخرى كثيرة , انظرها في : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 

, و البحر  1/183, والقرطبي 14 /1, واإلمالء للعكبري 153,  152 /1, و المحرر الوجيز  48

       .  1/79محيط ال

 ): " وقوله :            92 /1وقال صاحب مجمع البيان ـ الشيخ الطبرسي  . 55المغني صـ  انظر : (3 )

لفظه االستفهام ومعناه الخبر . وهذه الهمزة تسمى ألف التسوية . والتسوية  (ءأنذرتهم أم لم تنذرهم

عمرو ؟ تريد أيهما عندك . وال يجوز في مكانها آلتها همزة اإلستفهام ، وأم ، تقول : أزيد عندك أم 

أو ألن أو ال يكون معادلة الهمزة ، وتفسير المعادلة : أن تكون أم مع الهمزة بمنزلة أي فإذا قلت : 

أزيد عندك أو عمرو ، كان معناه أحد هذين عندك . ويدل على ذلك أن الجواب مع زيد أم عمرو 

ع بنعم أو ال ، وإنما جرى عليه لفظ اإلستفهام ، وإن كان خبرا يقع بالتعيين ، ومع أزيد أو عمرو يق

، ألن فيه التسوية التي في اإلستفهام . أال ترى أنك إذا قلت : سواء علي أقمت أم قعدت ، فقد 

سويت األمرين عليك ، كما أنك إذا استفهمت فقلت : أقام زيد أم قعد ، فقد استوى األمران عندك 

لم أحدهما بعينه . فلما عمتهما التسوية ، جرى على هذا الخبر لفظ في االستفهام ، وعدم ع

االستفهام ، لمشاركته له في اإلبهام . فكل استفهام تسوية ، وإن لم يكن كل تسوية استفهاما . وقال 

في هذا قولك : ما أبالي أقبلت أم أدبرت ، ألنه وقع موقع أي ، فكأنك  (سواء )النحويون : إن نظير 

 أبالي أي هذين كان منك . وما أدري أحسنت أم أسأت ، وليت شعري أقام أم قعد " .قلت : ما 
هو: أحمد بن كمال الدين محمد بن الحسن بن محمد ابن على بن يحيى بن محمد الشمنى المصرى  (4 )

ولد باإلسكندرية سنة  (الشمنى بضم الشين والميم وتشديد النون موضع بمصر )تقى الدين الحنفي 
اثنتين وسبعين وثمانمائة من تصانيفه: أوفق المسالك لتأدية  (هـ 872)وتوفى بمصر سنة  (ـ ه 810)

المناسك , و عالى الرتبة في شرح نظم النخبة لوالده في الحديث , و كمال الدراية في شرح النقاية 

نظر , و مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا , و المنصف من الكالم على مغنى ابن هشام في النحو . ا

  .   132/  1ترجمته في : هدية العارفين 
         . 92 /1انظر :  المنصف من الكالم للشمني (5 )

         .1/44, و حاشية الدسوقي   92 /1انظر :  المنصف من الكالم للشمني (6 )

        . 92 /1, و المنصف من الكالم للشمني 4/413انظر :  شرح الكافية للرضي  (7 )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 109 - 

أي : (المعنى ، والتقدير ذاك التقدير ؛ إذ المقصود : إن قام أوقعد فألضربنه  قعد فالمعنى ذلك

                                                        (  .1)قيامه و قعوده مستويان عندي ، ال يمنعني أحدهما من ضربه ، كما قال الرضي 

مع أنه ال معنى لالستفهام ههنا ،بل و إنما غلب في سواء و ما أبالي الهمزة و أم المتصلة 

المراد الشرط ، ألن بين لفظي : سواء ، وال أبالي ، وبين معنى الهمزة وأم المتصلة جامعا  

ومناسبة ، وهو التسوية ، فهي التي جوزت اإلتيان بهما بعد اللفظين ، بتجريد الهمزة وأم عن 

، ويجوز ، مع هذا ، بعد سواء ، وال معنى االستفهام وجعلهما بمعنى : إن ، وأو ، كما تقدم 

أبالي : أن تأتي بأو ، مجردا  عن الهمزة نحو : سواء علي قمت أو قعدت ، وال أبالي قمت أو 

 ومن هذا قول الشاعر , وهو من شواهد سيبويه: قعدت بتقدير حرف الشرط ، 

ٍف         ُحتُوَف الم               ِت ُمطر ِ بَالي بَعَد مو  َُ أُ ُُ ثَرت  أو  َأَقلَِّت ولست ُ ك   ُ  (2)نايا َأ 

، بتقدير حرف الشرط (ال أبالي)، و(سواء)مجردا  عن الهمزة بعد  (أو  )وإنما جاز"اإلتيان بـ

 . (إن أكثرت، أو أقلت، فلست أبالي)لم تسبق بهمزة، والتقدير:  (أو  )كما في البيت، فإن 

 (أم )لزمتأدخلت بعدها ألف استفهام  إذا ( سواء) وهذا قول السيرافي، قال في شرح الكتاب: و

فعالن بغير استفهام، جاز  (سواء  )، وإذا كان بعد (سواء علي أقمت أم قعدت  )بعدها، كقولك: 

؛ فإن الكالم محمول (سواء علي قمت أو قعدت  )، كقولك: (أو)عطف أحدهما على اآلخر بـ

تقديره: إن قمت، أو قعدت على معنى المجازاة, فإذا قلت: )سواء علي قمت(، أو قعدت، ف

  (  .3)فهما علي سواء"  

من غير همزة، على  (أو  )وقال ابن الحاجب في أماليه في البيت الشاهد: "ال يجوز فيه إال 

مفعولها، وجب أن يكون ما بعدها المذكور في موضع  (أبالي )ما قال سيبويه؛ ألنه لما أعطى:

 (أم ), ولو قلته بـ(أو )يا مكثرة أو مقلة. وهذا معنىالحال، فيصير المعنى: ما أبالي حتوف المنا

. وذلك غير (ما أبالي حتوف المنايا كثرة  وقلة)لفسد من وجهين: أحدهما: أن المعنى يكون: 

، وذلك فاسد ؛ ألنه (المنايا كثيرة وقليلة ما أبا لي حتوف )مستقيم في قصده. واآلخر: أن يكون

 (  .4)"  (أو )، فوجب استعماليؤدي إلى اجتماع الحالين، وهو محال

 , و نحوها , قول الشاعر : (أبالي  )أو  (سواء  )ومثل السابق إال أنه لم يقع بعد 

لَى أم تَنَاَهى  فأقَصَرا          إذا ما انتَهى علمي تناهَيُت ِعنَدهُ         أطاَل فأم 
(5)  

                                                
  . 4/412ظر : شرح الكافية للرضي ان (1 )
, و شرح  747 /2, وأمالي ابن الحاجب 185 /3البيت من بحر الطويل وهو بال نسبة في : الكتاب  (2 )

   .  11/170, والخزانة  4/413الكافية للرضي 

   . 11/169الخزانة  (3 )

  . 747 /2أمالي ابن الحاجب  (4 )

, والمقتضب  185 /3بن زيد العذري , و هو في الكتاب لسيبويه البيت من بحر الطويل , لـ زياد (5 )

, ومحاضرات األدباء ـ   747 /2, واألمالي البن الحاجب  2/126, وعيون األخبار3/302

, و  (نهي ),  و اللسان , مادة  414/ 4, وشرح الكافية للرضي  1/72للراغب األصفهاني

مزة للصيرورة، ومصدره اإلطالة. واليجوز أن وقال فيها: قوله: أطال اله" : 11/173الخزانة

تكون همزة االستفهام، لقول الشارح المحقق: وال تجيء بالهمزة قبل أو. و قال األعلم في تحصيل 

: "الشاهد دخول أو ألحد األمرين على حد قولك:ألضربنه 1/490عين الذهب بحاشية الكتاب 

 أو ماكثا . وكذلك معنى:*أطال فأملى أو ذهب، أو مكث، أي: ألضربنه على إحدى الحالين ذاهبا  

تناهى فأقصرا *أي: انتهى حيث انتهى بي العلم، وال أتخطاه، مطيال  كان أو مقصرا .ومعنى أطال: 

، وهوالزمن الطويل " . وقال  صار إلى طول المدة. وأقصر: صار إلى قصرها، وأملى من الملي 

نه لو قال بأم لفسد على الوجهين المذكورين في : أو هنا واجبة، "أل2/748ابن الحاجب في أماليه 

 قوله:ولست أبالي بعد موت مطرٍف         .............. البيت .
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، (أطال )ت استفهامية ، بل : ليس (أطال  )، فالهمزة في  (أو تناهى)قال الرضي : " روي : 

: ماض من الطول ، (طال)، فالهمزة استفهامية ، و (أم تناهى)ماض من اإلطالة ، وروي : 

ألضربنه أقام أو )، وال : (ال أبالي أقمت أو قعدت  )، فال تقل :  (أو  )وال تجئ بالهمزة قبل 

، االستفهام؛ لما فيها من معنى وإن لم يكن فيها معني  (أم )؛ ألنك إنما جئت بالهمزة مع (قعد 

 (  .1)معنى التسوية "   (أو  )التسوية ههنا ، وليس في الهمزة مع 

 وإذا تقرر هذا فإن قول ابن أبي حصينة صاحب الديوان  : 

  (2)فاسلَم لَُهم فَِإذا سَِلمَت فَِإنَُّهم       تَحَت السَلَمِة أَتَهُموا أَم أَنَجُدوا           

, و هو أسوغ في العربية (أو انجدوا ), و يجوز : د , وكما قال أبو العالء : " ليس بالجي

 ( .3)" (أتهموا أم انجدوا )؛ ألن دخولها يدل على أن األلف محذوفة , كأنه قال :(أم )من

 ( .4)جائز كثير" وحذف األلف حكم عليه أبو العالء بأنه "  

ي زعم أنه ليس بقياس , و ذلك ؛ألن الحرف الذ وهذا بخالف ما عليه أكثر النحاة كالفارسي

...فلو  (أستفهم   )عن  (هل  ), و  (أنفي  )النافية تنوب عن  (ما  )نائب عن الفعل وفاعله , فـ 

ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك اختصارا  , و اختصار المختصر مجحف , إال إذا صح 

 .(   5)التوجه إليه جاز حذفه في بعض األحوال لقوة الداللة عليه  

وذكر الهمزة , أو حذفها يترتب عليه صحة بعض األساليب , أو فسادها ؛ إذ يجوز العطف 

في  (أم )كماسبق , فإذا ذكرت الهمزة تعينت  (سواء  )في حالة حذف الهمزة بعد لفظ  (أو )بـ

 عند جمهور النحاة . (أو  )العطف و ال يجوز 

  (سواء  )بعد لفظ  (الهمزة و أم)برأي من قال : إنوثمة أمر آخر ينبغي االلتفات إليه؛ إذا أخذ 

, فالهمزة هنا لها وجود قوي , و حذفها فيه إشكال , و لهذا خص  (إن و أو   )بمعنى 

  (  . 6)بضرورة الشعر  (أم)بعضهم حذف الهمزة مع 

, وحده  (سواء  )الشرطية , وأن التسوية مستفادة من لفظ  (إْن  )أما من لم يقل إنها بمعنى

المتصلة لكثرته نظما   ونثرا , ومن هؤالء  (أم  )فيجوز عنده حذف الهمزة اختيارا  باطراد, قبل

, ومنه في القرآن (  7)أبو العالء كما سبق , و قد نقل الدماميني  ذلك عن بعض النحويين"  

ُْم قراءة ابن محيصن :  ْرَتم اٌء عملمْيِهْم أمأمنذم وم فمُروْا سم {}ِإنَّ الَِّذينم كم ْ تُنِذْرُهْم الم يُ ْؤِمُنونم  أمْم َلم

                                                
  .414/  4شرح الرضي على الكافية  (1 )
        . 1/205البيت من بحر الكامل , وهو في الديوان    (2 )

         . 222 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  (3 )

                 . 222 /2سابق نفسه ال   (4 )

   .51 /1انظر : المحتسب  (5 )

, وشرح  124, والضرائر البن عصفور صـ  294 /3, والمقتضب  3/174انظر : الكتاب  (6 )

    .154 /8المفصل 

   . 3/101انظر : حاشية الصبان  (7 )
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 . (1( )أم )والعطف بـ (أأنذرتهم )بحذف إحدى همزتي  

قالوا : " وكأن الذي سهله في اآلية كراهة اجتماع همزتين لو ذكرت الهمزة , و ألن قوله :  

 . (2)"  (أم  )سواء " سواء عليهم" البد أن يكون التسوية بين شيئين, و لمجيء 

ُْم لمن ي مْغِفرم اللَُّ ا أيضا  قوله سبحانه : ومن هذ   ْغِفْر َلم ْ تمْست م ُْم أمْم َلم ْرتم َلم ْغفم اء عملمْيِهْم أمْست م وم }سم
 } اِسِقنيم ْومم اْلفم ُْم ِإنَّ اللَّم الم ي مْهِدي اْلقم  . (4)في قراءة أبي جعفر بهمزة وصل  (3)َلم

تِْلكم نِعْ وقال أبو الفتح في قوله تعالى :   ا عملميَّ أمْن عمبَّدتَّ بمِِن ِإْسرمائِيلم{}وم هم ُن ُّ ٌة َتم "  :  (5)  مم

 . (6)؟ (أو تلك نعمة )أراد : 

ومن حذف الهمزة في الفصيح كما قال ابن مالك , قوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ : " يا أبا  

ته بأمه"  ذر "عير 
 . (8)أراد : أعيرته" ؟  (7)

 ي حذف الهمزة مختلفون هكذا:ف نويظهر  مما سبق أن النحويي 

 وابن (11)وابن جني  (10), والمبرد  (9)كسيبويه منهم من خصه باالضطرار, ● 

 . (13),وابن يعيش(12)عصفور     

 . (14)خاصة , و إال فال  (أم  )ومنهم من أجاز حذفها مع   ●

                                                
" قوله تعالى :      )  90/   1خ الطبرسي الشي -, و في  تفسير مجمع البيان   6سورة البقرة , آية :  (1 )

أنذرتهم ( فيه ثالث قراءات : قرأ عاصم وحمزة والكسائي ، إذا حقق بهمزتين . وقرأ أهل الحجاز 

وأبو عمر بالهمزة والمد وتليين الهمزة الثانية . والباقون يجعلونها بين بين . وكذلك قراءة الكسائي 

ابن كثير . واختلف في المد عن نافع . وقرأ ابن عامر بألف إذا خففت . وأبو عمرو أطول مدا من 

بين همزتين .... : أما من اكتفى بهمزة واحدة ، فإنه طرح همزة اإلستفهام ، وهو ضعيف ، وقد 

 جاء في الشعر" . 
, 125, والضرائر البن عصفور صـ 1/14, وانظر : إمالء ما من به الرحمن 1/51المحتسب   (2 )

    . 1/185 والقرطبي

   .6سورة المنافقون ,اآلية :   (3 )

, والكشاف 322 /2بالوصل . انظر : المحتسب  (استغفرت )بالمد , و روي عنه  (آستغفرت )قرأ   (4 )

  .182 /10, والبحر المحيط 543 /4

    .22سورة الشعراء , من اآلية :   (5 )

    . 123 /11لخزانة , و ا 87, وشواهد التوضيح صـ  1/50انظر : المحتسب   (6 )

عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه  13 /1ورد الحديث في صحيح البخارى   (7 )

حلة وعلى غالمه حلة فسألته عن ذلك فقال: إنى ساببت رجال  , فعيرته بأمه , فقال لى النبي صلى 

اهلية إخوانكم خولكم جعلهم هللا تحت هللا عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه, فقال : إنك امرؤ فيك ج

أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل  , و ليلبسه مما يلبس ". والحديث بهذه الرواية ال 

 -, و األدب المفرد   123/  3شاهد فيه , و قد ورد الحديث بهذه الرواية أيضا  في : البخاري 

, وعون 126/ 5,  81/  1، وفتح الباري  7/  8 البيهقي –, و السنن الكبرى  50البخاري صـ  

, و مسند الشاميين ـ الطبراني :  427/  1, و مسند ابن راهويه 46/   14العظيم آبادي  -المعبود 

    . ولم أجده برواية الشاهد . 202/  9المتقي الهندي -, و كنز العمال  306 /3
   .11/123, و انظر : الخزانة  87شواهد التوضيح صـ   (8 )
    .3/174انظر : الكتاب  (9 )

   .294 /3انظر : المقتضب   (10 )

  . 281 /2انظر : الخصائص   (11 )

   .124انظر : الضرائر له صـ   (12 )

    .154 /8انظر : شرح المفصل   (13 )

   . 123 /11انظر : الخزانة   (14 )
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 ثرا , مع ومنهم من أجاز حذفها مطلقا  , و هو المذهب الراجح لكثرته في الكالم شعرا  ون ●

, وأبو (1)داللة التنغيم الصوتي الدال على االستفهام , وقد أخذ بهذا الرأي األخفش  

ومجمع اللغة العربية بالقاهرة , الذي رتب عليه صحة عدة  (3),وابن مالك  (2)العالء

 أساليب على النحو التالي:

  . (أم  )ـ بذكر الهمزة والعطف بـ سواء على أحضرت أم غبت ●

  . (أم  )حذف الهمزة والعطف بــ ب على حضرت أم غبت سواء ●

 . (أو  )ـ بذكر الهمزة والعطف بـ سواء على أحضرت أو غبت ●

 . (أو  )ـ بحذف الهمزة والعطف بـ سواء على حضرت أو غبت ●

 (  .4) (سواء  )في أسلوب  (أم  )غير إنهم قالوا : إن األكثر في الفصيح استعمال الهمزة و  

 في األسلوب السابق .  (أو  )لحملة الواقعة بعد إعراب ا 

في األسلوب السابق تعرب حاال  , و تقدر  (أو )ذكر أبو العالء أن الجملة الواقعة بعد  

 بالوصف .

وتقول : )ألضربنه ذهب أو مكث ( كأنه قال  وهذا مستفاد من تقدير سيبويه الذي قال : "  

, و قال :  "وإنما فارق هذا سواء وما ( 5) ذهب أو مكثألضربنه ذاهبا  أو ماكثا  وألضربنه إن 

هذان  أبالي ؛ألنك إذا قلت : )سواٌء علي أذهبت أم مكثت( فهذا الكالم في موضع سواٌء على  

وإذا قلت ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع ما أبالي واحدا  من هذين وأنت ال تريد أن 

ن تقول تناهيت هذين ولكنك إنما تريد أن تقول إن تقول في األول ألضربن هذين وال تريد أ

 ( .6)األمر يقع على إحدى الحالين   

وقال  :" وتدخل )أو( على وجهين على أنه يكون صفة للحق وعلى أن يكون حاال  كما قلت 

ما كان فبعدت أم ههنا حيث كان خبرا  في موضع  ألضربنه ذهب أو مكث أي ألضربنه كائنا  

 ( .7)في موضع الصفة " ما ينتصب حاال  و

  ( .8)"  (ألضربنه  )نصب على الحال من الهاء في  (كائنا   )وقال السيرافي : "   

  (ألضربنه إن ذهب أو مكث  )لكن كيف يصح هذا والكالم في تقدير الجزاء , كأنه قيل :  

 وجملة الشرط والجزاء ال تقع حاال  ؟(  9)كما قدره سيبويه 

                                                
    .123 /11نة , والخزا1216  /3انظر رأيه في : شرح الكافية الشافية   (1)

    .223,  222 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  انظر : (2)

 .  101 /3, واألشموني  87التوضيح صـ , وشواهد 1215 /3انظر رأيه في : شرح الكافية الشافية   (3 )
   . 34 (د ). مؤتمر  1968انظر : كتاب في أصول اللغة الذي أصدره المجمع سنة   (4 )

    . 851 /3الكتاب   (5 )

     . 186 /3الكتاب  (6 )

     . 187 /3الكتاب  (7 )

   . 3/187السيرافي بحاشية الكتاب   (8 )

    . 185 /3انظر :الكتاب   (9 )
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ثم  (ألضربنه إن ذهب  )بأن األصل فيه كان الجزاء, , كأنه أراد : أجاب عن هذا الفارسي 

, فهذا حال على المعنى , و  (أو مكث  )بدا له أن يضربه البتة على جميع األحوال , فقال : 

إنما صار المعنى على هذا وحسن , و إن كان األصل الجزاء ؛ ألن الجزاء ليس حكمه أن يقع  

ا حكمه أن يجب بشرطه , فلما لم يكن الجزاء على هذا وقع إن وقع الشيء وخالفه, و إنم

 ( .1) (أضربه على جميع األحوال  )موقع الحال في المعنى , كأنه قال : 

كل  , فقال :  "  (2) (أو  )وقد شرط ابن الحاجب لوقوع الجملة حاال  أن يكو ن العطف بـ 

، نحو : (أو ) رى : بالحال ، فـ موضع قدرت فيه الجملتان ، أي المعطوفة إحداهما على األخ

ألضربنه قام أو قعد ؛ إذ المعنى : قائما  كان أو قاعدا  ، وإن قدر الكالم بالتسوية من غير 

 . (3)" ( ما أبالي أقمت أم قعدت )، نحو : (أم  )استفهام ، فـ

و اعترض الرضي على ابن الحاجب في هذا الشرط , فقال : " هذا كالمه ، ولقائل أن    

يجوز فيه  (أو  )، وقد ذكرنا أن كل موضع يجوز فيه (أو )طالبه باختصاص معنى الحالية بـ ي
 .  (4)وبالعكس "  (أم  )

يجب أن يكون ماضيا  مع  (أو  )ويبدو من األمثلة التي مثلوا بها أن الفعل الواقع بعد 

في الحال من  إعرابهم له حاال  ,   ولم يجيزوا أن يكون مضارعا  , مع أن المضارع أدخل

ألضربنه أذهب أو  )الماضي , و قد دفع هذا اإلشكال الفارسي بأنه لما كان األصل في نحو

 , فكما (مكث )و (ذهب)موضع  (يمكث  )و  (يذهب  )معنى الجزاء , فإنه لم يجز وضع  (مكث 

 . (5)يقبح وقوع الجزاء مضارعا  من حيث لم يكن له جواب مجزوم فكذلك هنا " 

ألضربنه )فقالوا : أتجيز :  (أبا الحسن األخفش عن قوله : ألضربنه أذهب أو مكث " وسألوا 

تحذف مع الماضي , و ال تحذف مع   (إْن  )؟ فقال : ال أجيزه ؛ ألن  (يذهب أو يمكث 

,  (إنْ  )و ال يجوز  (فعلت  أنت ظالم إنْ  )المستقبل , أال ترى أنك تقول:  تفعل 

َم  "  . (6)   فكذلك ث

    وإعراب الفعل بعدهما , فيقدر  (أم  )أو بـ  (أو )ضع ابن الحاجب ضابطا  للعطف بـ وقد و 

سواء علي   أقمت أم قعدت  )بالواو , والفعل بالمصدر , و التقدير في نحو  (أم  )
سواء  ):  (

علي  قيامك و قعودك 
) . 

 فيجب (أو  )ظ به , أما باسم الفاعل أو المفعول , على حسب التلف (أو  )و يقدر الفعل بعد  

 أنا )و عليه فالتقدير في نحو   (7)أن تكون باقية على معناها في إثبات أحد األمرين ,  

                                                
  .1/722انظر : المسائل البصريات   (1 )

  . 4/414, و شرح الكافية للرضي  745 /2انظر : أمالي ابن الحاجب    (2 )
 .2/745, و راجع : أمالي ابن الحاجب   4/414ضي شرح الكافية للر  (3 )
   . 4/415شرح الكافية للرضي   (4 )
   . 4/414 السابق نفسه (5 )
   .199المسائل المنثورة صـ   (6 )
   .745 /2انظر : أمالي ابن الحاجب   (7 )
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وال يجوز التقدير بالمصدر , فيقال :  (أنا أضربك قائما  أو قاعدا   ):  (أضربك قمت أو قعدت 

  ً  .  (1) لعدم قياسية مجيء الحال من المصدر   (أنا أضربك قياما  و قعودا 

خبرا  مقدما  , أما ما  (سواء  )والذي ذكره ابن الحاجب في التقدير األول مبني على إعراب 

اختاره الرضي من كونه خبر مبتدأ محذوف على تقدير الجزاء فال يستقيم هذا التقدير  أما 

 التقدير الثاني الذي ذكره ابن الحاجب فهو مستقيم على معنى الجزاء .

 الف من أوجه االستعمال الجائزة و الممتنعة ما يترتب على الخ

سواء علي  أقمت أم قعدت  )نحو ـ 1
 جائز بإجماع . (

ًَ قمت أو قعدت ) ـ 2 ِّ  ممتنع عند الفارسي وأبي حيان وابن هشام و جائز عند ( سواء علي 

 غيرهم.       

ًَ قمت أم قعدت )ـ3 ِّ سواء علي 
 أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة .  (

ًَ قمت أو قعدت )ـ 4 ِّ سواء علي 
 أجازه مجمع اللغة العربية بالقاهرة . ( 

 ممتنع عند الجمهور , جائز عند ابن مالك وأبي حيان  (هل عندك محمد أم علي  )ـ  5 

 والمالقي .      

 جائز عند الخليل , و لم يستحسنه الفارسي .  ( ألضربنه أذهب أم مكث )نحو ـ 6

 جائز باإلجماع . (كثألضربنه ذهب أو م )نحو ـ 7

 ممتنع  عند األكثرين , و ينبغي أن يكو ن جائزا  عند (ألضربنه أذهب أو مكث )نحو ـ  8

 أصحاب مجمع اللغة العربية بالقاهرة  .    

 ممتنع عند الجميع  . (ألضربنه أيذهب أم يمكث  )نحو ـ  9
 
 
 
 
 
 
 

                                                
, وشرح  2/59, وابن يعيش 1/371انظر في مجيء الحال من المصدر والخالف فيه : الكتاب   (1 )

   . 3/1570, و االرتشاف  38 /2الكافية للرضي 
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 ترجيح العطف علي النصب في المفعول معه

يحتاج إلي تأويل أولي مما يحتاج إلي ، وعليه من المشتهر علي ألسنة النحويين أن ما ال 

فإن األساليب التي يصح فيها العطف بال تكلف مع صحة المعني ينبغي أن ال يعدل فيها عن 

وكذلك العبارة , ال يجوز فيه سوي العطف  نينبغي أ (قام محمد وعمر  )العطف ، فنحو 

، لكن صح فيها سوي العطف ي ينبغي أن ال  (1) (كل رجل وضيعته  )المأثورة عن العرب 

يقول ابن الحاجب : " فإن كان الفعل لفظا  وجاز العطف  ,النحويين خالفوا فيما سبق 

 ( 3)ويقول الرضي في شرحه علي ما سبق : " هذا أولي مما قاله عبد القاهر ( 2)فالوجهان  " 

؛ ألنه مخالفة إنه ال يجوز فيه إال العطف ، ولعله قال ذلك  (قام زيد وعمرو  )في نحو : 

        لألصل الذي هو العطف ال لداع, وهو ممنوع ؛ألن ههنا داعيا  ، وهو النص علي

 .( 4) حبة " المصا

نحن متى عطفنا شيئا  على شيء بالواو , و دخل الثاني فيما دخل فيه األول فإن قال قائل : 

معطوف عليه كقولنا : اشتركا في المعنى , و كانت الواو بمعنى مع ؛ الشتراك المعطوف وال

 ) قام زيد وعمرو ( , فكيف اختصصتم هذا الباب ...و ما قبله بمعنى مع ؟

قيل له : نحن متى عطفنا شيئا  على شيء بالواو دخل في معناه , و لم يكن بين المعطوف 

والمعطوف عليه فرق في وقوع ذلك المعنى لكل واحد منهما , و ليس أحدهما مالبسا  لآلخر, 

نا : ما صنعت ؟ أو قلنا في الباب الثاني : ) ما أنت والفخر ( ؟ فإنما يراد :                وإذا قل

) ما صنعت مع أبيك (, و أين بلغت فيما فعلته به أو فعله بك ؟ وما أنت مع الفخر في 

افتخارك وتحققك به؟  فالمعنيان مختلفان , غير  أن اللفظ في قولك :  ) ماأنت و الفخر(  ؟ 

لك :    ) أنت وزيد قائمان , أو أنت وزيد في الدار (... ويدلك على صحة المعنى الذي كقو

ذكرته أن قائال  لو قال :  ) زيد وعمرو ( وهو يريد : ) زيد وعمرو قائمان أو خارجان( , أو 

ى من الخير ( , ويجوز أن  ما أشبهه لم يجز حذف الخبر ؛ ألنه بمنزلة قولك : ) زيد ُمعر 

) كل رجل أنت وشأنك ( و) كل رجل و ضيعته وكل امريء وصنعته ( فيكتفون بذلك تقول : 

؛ ألن معنى الواو معنى ) مع ( , كانهم قالوا : ) كل رجل مع ضيعته ( و )أنت مع شأنك ( و 

 .   ( 5 )"تفٍ كْ هذا كالم مُ 
                                                

 : " قالوا: كل رجل وَضْيعَتُه؛ فكل مبتدأ، وضيعته معطوف على كل، (صحب )في اللسان , مادة  (( 1

ولم يأت له بخبر، وإِّنما أَغنى عن الخبر كون الواو في معنى مع، والضيعة هنا: الحرفة، كأَنه 

 لك قولهم: كل رجل وشأْنه" . قال: كل رجل مع حرفته. وكذ
 . 102الكافية البن الحاجب صـ  (( 2
 . 1/661انظر رأي عبد القاهر في : المقتصد  (( 3
، 1/344، والتصريح  421، 420، وانظر : رصف المباني صـ  1/599شرح الكافية للرضي  ( 4)

 . 2/138،  واألشموني  345 
 ير ., بتصرف يس 74 /5شرح الكتاب للسيرافي  (( 5
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 .( 2) العدول عن العطف إلي النصب (كل رجل وضيعته  )في نحو  ( 1)وأجاز الصيمري   

، أجاز إذا تقدم نفي أو    ( 3) العطف (أنت وشأنك  )وبينما أوجب سيبويه وغيره في نحو 

العدول عن العطف إلي النصب وإن كان  (كيف أنت وزيد  )و  (ما أنت وزيد  )استفهام نحو 

 .( 4)قليال  

ي النبي ـصلى هللا عليه وسلم ـ "كيف أنت وأئمةُ من بعد وعلي هذا األسلوب جاء قول 

 (بعدي )على أنه مبتدأ, ومن  (أئمة  ),قال العكبري : " يجوز رفع ( 5)يستأثرون بهذا الفيئ" 

 (مع  )الخبر , وكان الرفع أجود ؛ألنه ليس قبله فعل , فتكون الواو بمعنى  (رونيستأث)صفة, 

 (كيف تصنع مع أئمة هذه صفتهم  )فيقوى الفعل  , فتنصب , ويجوز النصب على تقدير : 

 .( 6)ون مفعوآل  معه " فيك

 ابن أبي حصينة : و منه ورد قول 

 ( 7) أَنَت َوالبِيُض في ِشعٍر تَفُوهُ بِِه       بَعَد البَياِض الَّذي قَد لَح في الَشعَرِ ما 

يجوز فيه الرفع والنصب ، فأما النصب  (قوله : ما أنت والبيض  وفيه يقول أبو العالء : "  

 معه ، والرفع أجود ، وهذا البيت ينشد علي وجهين ؛ يقولفعلي أن ي جعل مفعوالً 

 ( 9) " ما أَنا َوالَسيَر في َمتلٍَف       يُعَب ُِر بِالذَكَِر الضابِِط              :   ( 8) الشاعر

 وأ (كان  )أما جواز الرفع وهو األصل فعلي العطف ، وأما جواز النصب ، فعلي تقدير 

 يقعان هنا كثيرا  وال ينقضان ما أُريد من معني الحديث (تكون  )و  (كنت  )؛ألن  (يكون  )
                                                

عبد هللا بن علي بن إسحاق الصيمري، أبو محمد النحوي. له كتاٌب في النحوجليٌل، أكثرما هو:  (( 1

أكثر ابو حيان من النقل عنه . لم تذكرالمصادر تاريخ يشتغل به أهل المغرب سماه كتاب التبصرة.

 .2/49حياته أو وفاته. انظر ترجمته في : البغية 
 ,  1/525, والرضي 2/452, وشرح الجمل ـ ابن عصفور 1/257رة انظر : التبصرة والتذك (( 2

 .2/181, و الهمع 1/343, والتصريح 2/213, وأوضح المسالك3/1483واالرتشاف
 ،  1/525، والرضي  1/160، والمقرب  309، و التوطئة صـ  306،  305 /1انظر: الكتاب  (( 3

 . 2/180والهمع 
 . 1/303انظر : الكتاب  (( 4
 .5/180خرجه اإلمام أحمد في مسنده أ (( 5
 .70,  69إتحاف الحثيث, للعكبري صـ (( 6
  . 1/6البيت من بحر البسيط وهو في الديوان  (( 7
،و الكتاب  2/195البيت من بحر المتقارب ، وهو ألسامة بن حبيب الهذلي في ديوان الهذليين  (( 8

، واالنتخاب البن  2/52فصل ، وشرح الم 141،وشرح أبيات سيبويه للنحاس صـ  1/303

 (متلف ). و  2/224واألشموني  2/181، والهمع  421,  والرصف صـ 53عدالن الموصلي صـ

موضع  (المتلف): " و  53: القوي وفي االنتخاب صـ  (الضابط )الجمل ، (الذكر )أي مهلك ، و

ه على مشايخي وعلمته من بكسر الالم وفتح الميم , كذا قرأت(َمتْلِّف)التلف , والمحفوظ في البيت  

, بضم الميم وفتح (متَلَف ُ)األصول المنقحة بالضبط والقراءة . وقد وقع في بعض نسخ الحذاق : 

ح)الالم , وهو بعيد , و : الشديد  (الضابط )به : حمله على ما يكره  في السير ويشق عليه . و (بر 

بله فعل , وذكر الفعل قبله شرط على أنه مفعول معه , وليس ق (السير )من البعران . ونصب 

 ". الموقع لوجودها كثيرا  في ذا (أكون), فحذف  (و ما أكون )لنصبه , ولكن نصبه على معنى : 
 . 2/17شرح ديوان ابن أبي حصينة  (( 9
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 . ( 1)   كما يقول سيبويه  

ما حذف الفعل انفصل ل، ف؟ (ما تكون والسير )أو  (كيف تكون والسير  )والتقدير في البيت 

وال يشترط   ,( 2) (ما أنت والسير  )و  (كيف أنت والسير  )الضمير المستكن فيه ، فقيل : 

 . ( 3) يجوز تقديره  (تالبس  )و  (تصنع  )قدير لفظ الكون ، بل كل فعل مناسب للمعني نحو ت

 و بالماضي مع  (كيف  )وإذا قدر ما اشتق من لفظ الكون فإن سيبويه قدره بالمضارع مع 

  ( 5)واختلف في تقديره ذلك ، فقال السيرافي هو غير مقصود و لو عكس لجاز , ( 4)   (ما  )

دخلها معني التحقير واإلنكار  (ما )أنه ال يحوز إال ما قدره سيبويه ؛ألن ( 6)  ابن والد ، وزعم

 ،وليست سؤاال  عن مسألة مجهولة ، ولو كانت لمجرد االستفهام لجاز فيها المضارع و

 .( 7)الماضي  

 وغيره علي أنها التامة,( 8) ؟ نص الفارسي  المقدرة هي الناقصة أو التامة ( كان )وهل

فال تكون حاال  بل مفعوال  مطلقا  ،  (ما  )  وأما, في موضع النصب علي الحال  (كيف  )فتكون 

و  (كيف  )وقيل إنها ناقصة ، و ,( 9) وزعم بعضهم أنها مخرجة عن أصلها للسؤال عن الحال

 .  ( 10)   (علي أي حال تكون أو كنت  )في موضع نصب خبرها ، والتقدير :  (ما  )

, قال األشموني بوجوب اإلضمار ،  إضمار ) كان ( بين الجواز و الوجوبواختلف في 

 .(11)   واختار الصبان الجواز

ولهذا  ,نهم رجحوا عليه العطف ، لما فيه من مخالفة الظاهر إومع تجويزهم النصب إال 

 كيف  )و  (ما أنت وزيد  )منع ابن الحاجب النصب في مثل هذا ، وأوجب العطف في مثل 

  .      (12)  (يد أنت وز
                                                

 . 2/249, وشرح التسهيل  2/52، وابن يعيش  1/303انظر : الكتاب  (( 1
 . 2/138، واألشموني  1/343انظر : التصريح  (( 2
 . 2/138انظر : المراجع السابقة نفسها , وحاشية الصبان  (( 3
 . 1/343، و التصريح  1/303انظر : الكتاب  (( 4
 . 75 /5انظر : شرح الكتاب للسيرافي  (( 5
هو :أبو العباس وال د أحمد النحوي بن محمد بن الوليد بن محمد يعرف بوال د من أهل بيت علم  (( 6

باس، وكان بصيرا  بالنحو أستاذا  فيه، رحل إلى بغداد من وطنه مصر ولقي إبراهيم وكنيته أبو الع

. ا نظر هـ(302)الزجاج وغيره، وله المقصور والممدود واالنتصار . توفي سنة اثنتين وثالثمائة

 .  1/60ترجمته في  :هدية العارفين 
 . 1/343, و التصريح  101،  100انظر :االنتصار البن و الد صـ    (( 7
 . 1/343، والتصريح  3/1489انظر رأيه في : االرتشاف  (( 8
 . 3/1489انظر: االرتشاف  (( 9

 2/181، والهمع  1/342، والتصريح  3/1489، واالرتشاف  1/524انظر : الرضي  (( 10

 . 2/134واألشموني  
 . 2/137انظر : األشموني و حاشية الصبان  (( 11
 . 2/181الهمع ، و 1/521انظر : الرضي  (( 12
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ً    فقد نسب المبرد إليه تجويزه,( 1)وإذا كان النصب قليال  في الكالم كما قال سيبويه  جوازا 

 . ( 2)   حسنا  

 ( 3) النصب أما ابن عصفور فلم يكن يري ترجيح العطف عند إرادة الجمع ، بل كان يوجب 

سؤاال  عن كل واحد منهما علي فيكون  (كيف أنت وكيف زيد  )فإذا عطف ، فيكون التقدير : 

 .  ( 4)االنفراد فيتغير المعني 

 (الفعل  )لكن اختار ترجيح العطف وإن قصدت المصاحبة الرضي ، وعلله بعدم الناصب 

وذلك لكثرة دخولهما في غير  (كيف  )االستفهامية ، و  (ما  )وضعف الدال عليه ، وهو 

 .     ( 5)   الفعلية

فيه نظر للصناعة مع إغفال للمعني ، فإن الكالم بالعطف مع وهذا الذي قاله الرضي 

  :، فإذا قيل  ( 6)    االستفهام إنما يكون إذا أريد التحقير أو التعظيم في تالي الواو
 بالعطف ، فإنما يقال ذلك في المنع من التعرض له ، (كيف أنت وزيد )أو  (ما أنت وزيد  )

 ال يكون هذا المعني . ، ومع النصب ( 7)كما يقول العكبري  

*   *   * 

 السماع والقياس    

لصحة المعني وتصور   (8) أكثر هذا الباب مقيس عند أكثر البصريين ، كما يقول العكبري

 عامل النصب . 

وامتنع قوم منهم من القياس علي المسموع ؛ ألن إقامة الحرف مقام االسم مع اختالف 

 .(9)   معناهما وعملهما غير مقيس 

المحدثون من النحاة كالقدماء، فمنهم من يقصره علي السماع ، كالدكتور عباس حسن و

الذي ال يري داعيا  إلي تقدير فعل بعد االستفهام  ، ويكتفي بأن ما جاء منه منصوبا  ، فذلك 

 وعليه فيقتصر فيما ورد منه على السماع  ، وال يقاس  ,راجع إلي اختالف لهجات العرب 

        . ( 10)   (كيف  )و (ما  )كما ال يقاس عليه من أدوات االستفهام غير  عليه األسلوب ،

 يقول : ,أما الدكتور علي فاخر فيري وجوب قياسية األساليب الواردة في المفعول معه 

                                                
 .1/303الكتاب  :نظرا (( 1
 . 1/272الكامل  :انظر (( 2
 .3/1489، واالرتشاف  2/455انظر : شرح الجمل البن عصفور  (( 3
 . 3/1489، واالرتشاف  2/455انظر : شرح الجمل البن عصفور  (( 4
 . 1/524الرضي  :انظر (( 5
 . 1/303الكتاب  :انظر (( 6
 . 1/832اللباب  :انظر (( 7
 . 1/283انظر: اللباب  (( 8
,  وابن يعيش  109, وأسرار العربية صـ 1/663انظر اآلراء في السماع والقياس في : المقتصد (( 9

 . 1495,  3/1493، واالرتشاف  1/468, والبسيط 2/52
 . 2/308انظر : حاشية النحو الوافي  (( 10
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" وأري أن األمثلة التي عرضتها عليك في طول هذا الباب مما نستعمله ، في حياتنا كل  

يكون هذا الباب مقيسا  مطردا  مسايرة لحياة  أنوشأن ، فوجب يوم ، ونحتاجه في كل أمر 

 .  ( 1)   الناس وكالم أصحاب الكالم " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 2/705ات شرح المقرب لـ أ. د / علي محمد فاخر . المنصوب (( 1
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 فى الملحق بجمع المذكر السالم ( سنة )باب 

من المعرب بالحروف نيابة عن الحركات جمع المذكر السالم ، ويسمى بالجمع على حد   

 مذكرـ، ل خال من تاء التأنيثوهو مطرد فى كل اسم  (2)(ى الهجائينذ )كما يسمى بـ (1)التثنية 

      كـ  ،إن قصد معناه،أو فى معنى ما يقبلها باطرادتقبل تاء التأنيث  صفة ، أو علم،  عاقل، 

وما خرج عن هذا وجمع على حد التثنية يسمى ملحقا  بجمع المذكر ( 3) (مذنب )و(اربض )

كل مؤنث بالتاء محذوف الالم ، غير ثابت التكسير وكانت المه هو و (سنة )ومنه باب ,السالم 

 .(4) ولين ، ولم يكن له مذكر ، ولم يكن المحذوف منه غير حرف مد ةتلعم

زون )ومما جاء من هذا ، وجمع على حد التثنية كلمات مثل :        و (6) (ضونعِّ   )و (5) (عِّ

 كلمة مجموعة باأللف والتاء فى قول ابن أبى، وقد جاءت هذه ال(8) ( رونبِّ  )و (7) (بونثِّ  )

ةِ  َومائَِرةِ             . حصينة    (9)ُمبَرياٍت       كَأَنَّ عَلى َغواِربِها ِصلل  األَِزمَّ

ي ات )و "  وفيه يقول أبو العالء ب ر  م 
ر أو فضة ، ف  : وهى حلقات من ص   ىرب  أى عليها   (

ةر  ب   )يقال : 
ىً ر  ب   )و  (

ةب  ث   )و  (ةل  ق   )وكذلك يفعلون فى الناقص مثل :  (ونر  ب   )و  (
: فيقولون  (

                                                
  د، والمقتص 24، وشرح اللمع للواسطى الضرير صـ   1/236انظر:  شرح الكتاب للسيرا فى  (( 1

 .  1/80، واألشمونى  1/192 
 . 24، وشرح اللمع للواسطى الضرير صـ   93انظر:  توجيه اللمع البن الخبازصـ (( 2
 ، واالرتشاف  3/372ية للرضى ، وشرح الكاف 46ابن الناظم صـ  : انظر هذه الشروط فى (( 3

 . 1/80، واالشمونى  2/571
 ، وشرح التسهيل 119، ونتائج الفكر صـ  3/222، والروض األنف  3/598انظر:  الكتاب  (( 4

 و،  50،  49، وشرح قطر الندى صـ   2/572، واالرتشاف  3/381، والرضى  1/83 

 . 1/155، والهمع  1/73التصريح   
َزةُ: الَجَماَعةُ، والَجميُع:(عزو)ي اللغة , مادة في المحيط ف (( 5 َزْيٌن، فَتُْعَرب  : " العِّ َزْوَن، ويُقال: عِّ  عِّ

َوٌض من (عزو )نُْونُه ". وفي اللسان , مادة  ، والهاُء عِّ ْرقَةُ من الناسِّ َزة: الجماعةُ والفِّ  :  "العِّ

ُزون، وُعزون أَيضا  بال  زى  على فِّعَل , وعِّ زات كما قالواالياء، والَجمع عِّ  ضم، ولم يقولوا عِّ

 ثُبات " . 
زين. قال  (عضا )في الصحاح , مادة  (( 6 َزةٍ وعِّ ضوَن مثل عِّ َضةُ: الكذب والبهتان، وجمعها عِّ : " العِّ

ْضوة، وهو من َعَضْوتُهُ أي  ضيَن". ويقال نقصانه الواو وأصلُهُ عِّ تعالى: "الذين َجعَلوا القُرآَن عِّ

قته؛ ألن المشركين  عرا . ويقال نقصانه فر  هانة  وشِّ قوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذبا  وسحرا ، وكِّ فر 

َضَهةٌ" .   الهاءوأصله عِّ
.  (ثبي )في الصحاح , مادة  (7)  : " الثُبَةُ: الجماعةُ: وأصلها ثُبٌَي، والجمع ثُباٍت وثُبوَن وثِّبوَن وأثابيُّ

 " .(ثُبُون )و  (ثُبَات )معها : : الجماعة، و ج (الثبة): " و 1/365 وفي الغريب المصنف
ين (بره )في الجمهرة , مادة  (( 8 ى وبُرِّ تار أنف البعير، والجمع بُر   : " البَُرة: الحلقة التي تُجعل في حِّ

ين " .  وبِّرِّ
 اسم فاعل من ماريمور إذا تحرك وجاء  (المائرة). و 20  /1فى الديون البيت من بحر الوافر  ,  (( 9

ةم  األزِّ ), و وذهب
ما بين العنق  (الغارب)ة ., و جمع زمام وهو للبعير الخيط الذى يشد فى البر (

وهو نوع من الحيات والعرب تشبه األزمة بالحيات , و  (صل ): جمع  (الصالل ), و  والسنام

 البيت في وصف ناقة .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 122 - 

ينب  ث   )ين ول  ق   )ويقولون فى النصب والخفض  (ونب  ث   )و (ونل  ق   )فى الرفع 
وربما أفردوا  (

 .(1) "(مسكين )وأعربوا بالنون ، فجعلوها كـ نون 

 وفى إعراب هذه األسماء على حد التثنية أمران : 

 ع هذه األسماء على حد التثنية . األول : فى جم

 قب اإلعراب . تالثانى : فى جعل النون فيها مع

يجمع على حد  (سنة ). ما كان من باب  األمر األول : فى جمع هذه األسماء على حد التثنية

؛ألن المحذوف  (شاة )و  (شفة )التثنية بالشروط السابقة ، ولذلك ال يجمع هذه الجمع نحو : 

ال يجمع هذا الجمع ؛ألن له  (ةمَ ًَ أَ  )وما كان من نحو  (2)ليست حرف مد أو لينمنها هاء ، و

وإن قال المبرد : "النحويون  (3) (إموان )مذكرا  ، وإن لم يكن على لفظها ، فقالوا فى جمعها 

 .(4) (ةفَ شِّ  )و  (ةمَ أَ  )فى  (فونشِّ   )و  (فونشَ  )و  (ونمإ )و  (ونمُ أَ  )يجيزون 

ألن  ؛كذلك  (زنة )و  (عدة )ونحو  (5)يجمع على حد التثنية لعدم الحذف ال  ( تمرة )ونحو 

ونحوهما ؛ألن المحذوف منهما لم  ( دم )و  (يد )، ومثلهما  (6)اء ال الالم فالمحذوف منهما ال

 . (7)يعوض عنه 

أيضا  ، ؛ألن التعويض فيهن عن المهن المحذوفة  (بنت )و  (أخت )و  (اسم )وما كان نحو 

 . (8) لهاءغير ا

مع أنها مؤنثة وليست  التثنيةوإنما جمعت األسماء التى وافقت الضابط السابق على حد 

جبرا  لما فاتها من النقص بحذف الالم ، والجمع يرد األشياء إلى قالوا : واقعة على من يعقل 

 .(9)أصولها

 هذا الجمععلل النحاه جمع ما حذفت المه أو فاؤه هذا الجمع ، بأن  الرضى : "وقال  

الحذف ااالسم من النقصان بفجبر بهذا األفضل ما لحق  (10)خاصا  بالعلماء لكونه, الجموع   أفضل

 . (11) نسيا  

                                                

 . 33 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( (1
 .119انظر:  نتائج الفكر صـ  (( 2
 وشرح ابن  83/  1، وشرح التسهيل  119ونتائج الفكر صـ  3/222: الروض األنف  انظر (( 3

 . 57/ 1، واألشمونى  75،  74/  1، والتصريح  57/  1عقيل 
 . 578/  2االرتشاف  : فى هانظر رأي (( 4
 . 84 /  1، واألشمونى  155 /1، والهمع  74/  1انظر:  التصريح  (( 5
 . 84/  1شمونى أل، وا 74/  1، والتصريح  52/  1: المساعد ر انظ (( 6
 . 84 /1، واالشمونى  74/ 1انظر  : التصريح  (( 7
 . 1/84، واألشمونى  1/53والمساعد  83 /1انظر:  شرح التسهيل  (( 8
 و 24صـ طى سوشرح اللمع للوا 155 /2: وسر الصناعة  598/  3انظر:  الكتاب  (( 9

 . 382/  3، والرضى  29، وشرح قطر الندى صـ   83/  1، وشرح التسهيل  5/ 5ابن يعيش 
 يعني : العقالء .  (( 10
 . بتصرف يسير 382/  3شرح الكافية للرضى  (( 11
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  . (2)كما يقول العكبرى  (1)وزة ال موجبة ج ِّ وهذه العله التى ذكروا علة مُ 

ما  جمع   من ذلك ,  فإن الباب مع إطراده فى أكثر الكالم لم ينضبط انضباطا  تاما   ولهذا

ةًَ قَ رِّ  )مثل : , و هم قد شرطوا حذف الالم ال الفاء  حذف فاؤه على حد التثنية
ةدَ لِّ  )و  (

) 

 (3) (تاعد )إال  (عدة )وكان المبرد ال يحيز فى  (وندُ لِّ  )و  (قونرِّ  )فإنهم قالوا : وإن كان قليال  

.  

 (5) (ة بظ )نحو (4)َكس رمع أنهم شرطوا أن ال يثبت له جمع مُ  تكسيره ثبتما وقد جمع أيضا  

 قول كعب فى يوم أحد .  (ظبون )ومنه فى  (ظبون)و (ظباء )فقالوا :  (برة )و

 (6) تَعَاَوَر أيمانُُهم  بَي نَُهم        ُكُؤوَس الَمنَايَا بَِحد ِ الظُّبِينَا

ى  رَ بُ  )و (ةرَ بُ  )وقالوا فى 
ز فى جِّ بويه لم يُ غير أن سي(8) بأنه قليل صرحوا، وقد  (ونرُ بُ  ):  (7)(

   اء ، وذلك غنوقد يجمعون الشئ بالتاء ، وال يجاوزون به ذلك است :" قال (اتبَ ظُ  )إال  (بةظَ   )

ةبَ ظُ  )
ةيَ شِّ  )و (اتبَ ظُ  )و  (

 .وعلله بأنه لم يسمع فيه إال هذا ( 9) " (اتيَ شِّ  )  و (

ى  رَ بُ  )و (ونرُ بُ  )و (اترَ بُ  )و (هرَ بُ  )وقالوا :  "قال : (ونرُ بُ  )فأجاز فيها  (هرَ بُ ) أما 
      و (ةغَ لُ  )و (

ةيَ لْ كُ  )فكسروها على األصل كما كسروا نظائرها التى لم تحذف نحو  ( ىغَ لُ  )
ى  لَ كُ  )و (

فقد  (

 .(10) "شئ ، وقد يستعملون فيه جميع ما يكون فى بابهال عنيستغنون بالشئ 

ةبَ ظُ  )وكما جمعوا 
ً  رَ بُ  )و ( ى 

        ، فقالوا :  (شفة )و , (ةمَ أَ  )، جمعوا مع سماع التكسير فيها   (

 .على السماع  (12)وقصره سيبويه  (11)، وأجازه المبرد  (شفون )و (إمون )

                                                
 . 73 صـ ، واالقتراح 165/  1فى العلة المجوزة والموجبة : الخصائص ر  انظ (( 1
 .  52 صـ ، وانظر:  أسرار العربية 1/114باب لقاله فى ال (( 2
 . 572/ 2االرتشاف  :انظررأيه فى (( 3
 ، واالرتشاف 3/381، والرضى  47وابن الناظم صـ ,  84/  1شرح التسهيل  : انظر  فى هذا (( 4

 . 1/155والهمع  74/ 1، والتصريح  573/ 2 
 جمع : " ُظبَة السيف: َحدُّه، وهو ما يَلي َطَرف السيف، ومثله ذُبابه ... وال (ظبا )في اللسان , مادة  (( 5

بُوَن وُظبُونَ   " .ُظباٌت وظِّ
 . 3/66 وهو فى سيرة ابن هشام  المتقارب ,  البيت من بحر (( 6
ل)عن وزن  2/101قال الرضى فى شرح الشافية  (( 7 ًَ لعَ فُ )ه : "وقد جاء فى ناقص (فُع

 أيضا  شاذا  كـ (

 . (رىبَ )و (بروة)، قال أبو على : و (قرى)و (قرية) 
 . 3/381، والرضى  1/84هيل انظر  : شرح التس (( 8
 . 3/598الكتاب  (( 9

 . 3/598 نفسهالسابق  (( 10
 .579،  2/578االرتشاف  : فى رأيهانظر  (( 11
 . 2/578رتشاف ال، وا 3/598الكتاب  :انظر  رأيه فى (( 12
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 ألن ما جاز جمعه بـاأللف والتاء وبالواو والنون ، والمسموع  ؛المبرد قياسا  أجازه  إنماو 

 .(1)يسمع النحويون يجيزون فيه الثانى وإن لم , ففيه واحد منهما فقط 

 كـ  وهم قد شرطوا الحذف ال القلب ، لكنها قلبت ألفا  ما لم تحذف المه وقد جمع هذه الجمع 

 (أضون )ير كالسنة ، فيقال : صلكن تحذف المه نسا  منسيا  حتى ي (3) (القناة )و (2) (األضاة )

 .(4) (ناألضوْ )و (نالقنوْ ):  لقيل ولو اعتبرت الماتها  (قنون)و

ً  (5)ى المضعف فجاء وربما  نيْ ز ِّ وِّ إِّ  )كـ  أيضا
ينر ِّ حِّ  ) (6)(

) (7) . 

                                                  *    *    * 

 عند جمعه على حد التثنية ( سنة )حركة الفاء فى باب 

ً  علىلما كان هذا الجمع على    خالف األصل ، فقد غيروا حركة فائه ، تنبيها 

، وحركة الفاء فى الجمع تتغير تبعا  لحركتها فى (9)يغير كما قال سيبويه وبعضهم ال  (8)هذا

 المفرد على النحو التالى : 

هذا هو األشهر ، لكن (10)إال الكسر  فيهال يجوز ( سنة )كـ  ما كان مفتوح الفاء فى المفرد

 .(11)وهو قليل  (سنون ) مثلقد يضم مع الكسر 

                                                
 . 2/578رتشاف الانظر:  ا (( 1
األضاة، مثل: سنين وسنة. : " الغدير. واألَضين: جماعة  (أضو )في العين , تجت الجذر  (( 2

نين وَسنة. ويقال إضاةٌ وأضاةٌ بالكسر والفتح والجمع أََضا،  واألَضيَن:َجماعة األضاة مثل سِّ

 مقصور، على تقدير أََكمة وأََكم، وإضاء على تقدير إِّكام، وثالُث أََضوات، والجمع أُضون " .
 : أَعاله، والجمع القُنَُن والقُلَُل، وقيل: الجمع قُنٌَن وقِّناٌن : " قُن ةُ الجبل وقُل تُه (قنن )في اللسان , مادة  (( 3

 وقُن اٌت وقُنُوٌن" .
 . 3/382انظر:  الرضى  (( 4
 . 3/382 نفسهانظر:  السابق  (( 5
ةُ أَيضا ، والجمع إَِّوز  وإِّوَ  (وزز )في اللسان , مادة  (( 6 َوز  ، وهي اإلِّ ةُ البَط ةُ، وجمعها َوز  وَن؛ : " الَوز  زُّ

 قال: ...
قَْت بالن ار،  (حرر )في التاج , مادة  (( 7 َرةٍ ُسوٍد، كأَن َها أُْحرِّ ةُ: اسٌم أَرٍض ذاتِّ حجارةٍ نَخِّ  : " الَحر 

َرْت،  َرةٌ، كأَن َها ُمطِّ جاَرةٌ ُسودٌ نَخِّ ْلبَةُ والغَلِّيَظةُ التي أَْلبَستْها حِّ يَن: الصُّ ن األَرضِّ ةُ مِّ وقيل: الَحر 

رَ  يٍر، وهوَمقِّيسٌ كالحِّ وَن، يَْعنِّي  ...ارِّ بالكسر جْمع تَْكسِّ ةٌ وإَحرُّ وَزَعَم يُونُُس أيضا أنهم يقولون: َحر 

ةٍ، ولكن ال يُتََكل ُم بها" . َراَر، كأَنه جْمُع إَِّحر   الحِّ
 ،  52صـ ، وأسرار العربية  5/5، وابن يعيش  2/162، وسر الصناعة  3/598انظر:  الكتاب  (( 8

 . 119ئج الفكر صـ ونتا
 . 3/598انظر:  الكتاب  (( 9

 ،  1/156، والهمع  1/53، والمساعد  48، وابن الناظم صـ  1/48انظر  : شرح التسهيل  (( 10

 . 1/84 يواألشمون
 . 1/156، والهمع  3/381، وشرح الكافية له  2/110انظر : شرح الشافية للرضى  (( 11
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 هذا هو الغالب فيه . وقد عللوه  (1)غير فى الجمعيال ما كان مكسور الفاء فى المفرد و

     هو على وزن  بماوعلله السهيلى بالفرار من اللبس  (2)الضمة والفتحة  بينباعتدال الكسرة 

               وال (ولعُ فَ  )إذ ليس فى الكالم اسم على وزن  فى الواحد إذا ضم تحقيقا  للجمع ؛ (فَعُول )

 . (3)(فعيل )

و    (ونئُ فُ  )وحكى أيضا   (4)(ونُعزُ  ) نياغذا ورد الضم وإن كان قليال  ، حكى الصلكن مع ه

 .  (5)بالضم  (نونسُ  )

ع مع ييجوز الكسر فى أوائلها عند الجم (ةرَ بُ  )و (ةلَ قُ  )نحو  المفردالفاء فى  مما كان مضموو

 . (7) والكسر هو األكثر (6) الضم 

 ؟ دفى فائه عند الجمع الكسر والضم باطراوهل كل ما كان مضموم الفاء يجوز   

 .(8)ا الكسر ملم يسمع فيه (رونالكُ  )و (بونالظُ  )إذ :  ؛ بمطردقال الرضى "وليس 

                                           *  *  * 

 . اإلعراب معتقب ( سنة )األمر الثانى : فى جعل النون فيما كان على باب 

على حد التثنية ومن أجله  ر جا  عما وضعوه من شروط فيما يجمعلما كان هذا الباب خا

ً  على أنه ليس أصال  ، جاز أن يعامل فى بعض  غيروا حركة الفاء منه عند الجمع تنبيها 

 عندهم فيصير نظير مع لزوم الياءوأسد وعامر معاملة المفرد  تميملهجات العرب ، كـ 

ألنها أخف عليهم ، ؛أن لزوم الياء عندهم ب  وعلل له األزهرى (9) (مسكين )و (غسلين)

 .الذاهب فىالكلمة ، ولو كان الذاهب موجودا   مقام اإلعراب على النون ، ألنها قامت ويجعل

 . (10) نونتفال  , أما تميم ينونون  رعامبني ومع اإلعراب على النون فإن 

    ين فى حرف وترك التنوين الزم فى القياس ؛ألن وجوده مع هذه النون كوجود تنوين

                                                
 . 1/74، والتصريح  1/53اعد س، والم 47بن الناظم صـ ، وا 1/84انظر:  شرح التسهيل  (( 1
 . 3/381ية للرضى فانظر:  شرح الكا (( 2
 . 120انظر:  نتائج الفكر صـ  (( 3
 . 1/156انظر:  الهمع  (( 4
 . 1/84نظر األشمونى ا (( 5
 ،  1/35، والمساعد  47، وابن الناظم صـ  1/83، وشرح التسهيل  2/164انظر:  سر الصناعة  (( 6

 . 1/86، واألشمونى  1/156والهمع 
 . 1/74على التوضيح التصريح انظر:   (( 7
 : " والجمع  (ظبا ). وهذا ليس صحيحا  , قال في اللسان  , مادة  3/381شرح الكافية للرضى  (( 8

بُوَن وُظبُوَن" وةٌ فحذفت : " الُكرةُ: التي يُلعَُب بها، أَصلها ُكرْ  (كرا ). وقال في مادة  ُظباٌت وظِّ

الواو، كما قالوا قُلةٌ للتي يُلعب بها، واألَصل قُْلوةٌ، وجمع الُكرةِّ ُكراٌت وُكُرون... الُكرةُ التي 

ريَن أَيضا ، بالكسر،  وض، وتجمع على ُكرين وكِّ تُضرب بالص ْولَجان وأَصلها ُكَرٌو، والهاء عِّ

 همزة" . إِّلى موضع الفاء، ثم أُبدلت الواوالالم وُكراٍت؛ ...ويجمع أَيضا  على أَُكٍر، وأَصله ُوَكٌر مقلوب 
،  1/77، والتصريح  579،  2/578، واالرتشاف  92 /2انظر  : معانى القرآن للفراء   (( 9

 . 1/156، والهمع  1/55والمساعد 
 . 1/156والهمع ,  1/77، والتصريح  1/55، والمساعد  579،  3/578انظر : االرتشاف  (( 10
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  . (1) واحد

 لكن الوارد عنهم بخالف القياس المذكور ، فقد ذكر ابن عقيل أن حذف التنوين أقل من 

 . (2)اإلثبات 

 ت : افى بعض الرواي –صلى هللا عليه وسلم  –عامر ، ورد قول الرسول  يوعلى لغة بن

 . (3)"اللهم أجعلها عليهم سنينا  كسنين يوسف" 

 دعانَِي من نجٍد فإن سنينه       لعبن بنا شيبا  وشيبننا مردارهم : وبلغتهم قال شاع

 مَ صَ األع   لُ زِ ن  ى تُ رَ خ  ألُ  رُّ شِ نَ       ٍة حَّ لِ مُ  ينٍ ُ  نِ ا  من سِ وَ ب  حَ  متى ننحُ         

 ا دَ ر  الفَ 
(4) 

عامر كثير ، كما يقول  يم الياء مع جعل اإلعراب على النون فى تميم وأسد وبنوولز  

 "وقد كثر هذا الضرب فى الجمع حتى لو يوليس مستبعدا  فى القياس وقال الفارس (5)الفراء

 . (6)جعل قياسا  مستمرا  كان مذهبا " 

وثمة مالحظة مهمة , وهي أن اإلعراب بالحركات على آخر ما يعرب بعالمات  فرعية ,   

ً   كـ األسماء االستة , والمثنى , و الجمع السالم بنوعيه المذكر والمؤنث , ورد منسوبا  غالبا 

 , وكما في تحريك نون المثنى (7) إلى لهجات عربية , كما في لغة النقص في األسماء الستة 

ُ  )بالضم "وقد بقيت هذه في ألسنة بعض العرب ,. فلقد حكي عنهم : , (الزيدان 

 . (8)"  (العمرانُ  )و

 اه الخليل بن أحمد : وكما في نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة في قولهم على ما حك
, وحكى الكسائي :        (9)عرقاتهم  ), أي أصولهم بفتح التاء من  (هم ًَ استأصل هللا عرقاتَ  )
,   (1)بفتح التاء   (رأيت بناَتك  ):  (11), وحكى ابن سيده(10) بفتح التاء  (سمعت لغاتَهم  )

                                                
 . 1/85ح التسهيل انظر:  شر (( 1
 . 1/56والمساعد  , 1/57انظر:  شرح ابن عقيل  (( 2
 المستضعفين من المؤمنين اللهم ياش بن أبى ربيعة اللهم انج : " اللهم انج ع 521/    2في مسند  أحمد  (( 3

 وسف " .اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف قال أبى وقال عبد الوهاب كسنى ي            
  بن الطفيل ، شاعر إسالمى بدوى مقلة بن عبدهللامالبيتان من بحر الطويل وهما من قصيدة للص (( 4

قالها ، وقد اشتاق إلى وطنه نجد ، والبيت األول فى معانى القرآن  والقصيدةمن شعراء الدولة األموية ، 

والشاهد فى  1/86، واالشمونى  1/77، والتصريح  3/383، والرضى  5/11، وابن يعيش  2/92راء فلل

بإعراب بالحركة على النون بدليل عدم سقوط النون لإلضافة وفى البيت  (فإن سنينه )البيت األول قوله : 

 باإلعراب بالحركة مع التنوين على لغة بن عامر . ( من سنين )الثانى 
 . 2/92انظر:  معانى القرآن للفراء  (( 5
 . 186 صـ الشعر للفارسى (( 6
 . 53, 1/52راجع : شرح المفصل  (( 7
 والعربيةمية األلفاظ الشاذة في اللغة والنحوـ دراسة وتويب ـ بحث منشور بحولية كلية الدراسات اإلسال (( 8

 . وراجع في تحريك نون التثنية بالضم :565صـ  (11 )بالقاهرة ـ د/  أحمد عبد التواب الفيومي ـ العدد               

 . 4/43شرح المفصل                
 . 5/9وشرح المفصل  ,  93, 92 /2ومعاني القرآن للفراء  , 3/293راجع :  الكتاب  (( 9

 . 5/8راجع : شرح المفصل  (( 10
هو :على بن إسماعيل المرسى اللغوى أبو الحسن المعروف بابن سيده , كان من أعلم أهل عصره باللغة  (( 11

ف نافعة , ومنها المحكم و المخصص ,وقد طعن فيه السهيلي في الروض , حافظا  لها جمع فيها عدة تصاني

ذ اللغة ( وذكر اله شرح ) الحماسة ( في خمسة أسفار وكتاب ) العالم والمتعلم ( كله أسئله وأجوبة وله ) ش

اليسع ابن حزم أنه كان يرى رأى الشعوبية فيفضل العجم على العرب  ومن شيوخه أبوه وصاعد بن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 127 - 

 وجاء اإلعراب على النون في جمع المذكر السالم كما سبق .

ومثل هذا قد يرجح أن اإلعراب فيما سبق أصله أن يكون بالحركة , ال بالحرف , أما      

الحروف التي تالزمه في حاالت اإلعراب المختلفة فـ "هذه العناصر , هي األلف والنون في 

التثنية , والواو والنون في الجمع لم تكن في أصل اللغة أكثر من كونها عالمات دالة على 

, ولم تكن تدل على اإلعراب , إنما إعراب المثنى والجمع كان يتم بواسطة  التثنية والجمع

حركات قصيرة تتعاقب على النون , شأنه شأن المفرد تماما  , الضمة في حالة الرفع , 

 .  (2) والكسرة في حالة الجر , و الفتحة في حالة النصب " 

ً بلزوم الياء أو  معتقبولكن هل جعل النون  ب سِّ نُ  ؟ يجوز مع لزوم الواواإلعراب خاصا

، وقد رده الفارسى بأنه بعيد من جهه القياس  (زيتون )أنه أجازه قياسا  على   (3)إلى المبرد 

 .  (4)مع أنه لم يرد مسموعا  عن العرب 

وألن ,  (عربون )أوسع مجاال  من باب  (غسلين )بأن باب المذهب األول  ى ابن مالكوقو  

يئان ، فلو لزمت عند اإلعراب بالحركات شحا  ؛إذ لم يشترك فيها الواو كانت إعرابا  صحي

 .(5)ذ لم ينفرد بها شئ واحد   ؛إالرفع بالضمة معها كرفعين ، بخالف الياء  لكان

ومع هذا فإنه أجاز اإلعراب على النون مع لزوم الواو ، وإن كان قليال  ، والحمل عليه 

 .(6)ضعيف 

( 7) المبرد ه، فقد أجاز (سنة )فيما كان على باب الحرف ال ب بالحركة أما جعل اإلعراب 

والكالم فى هذه المسألة متنوع ، فمن قائل   (8)وظاهر كالم الزمخشرى فى المفصل الجواز 

 .(9)عراب بالحركة على أنه لغة قوم ومنهم من خصة بالضرورة إلبجواز ا

 .(10)ائع فى االختيار اإلعراب ش معتقبهذا قبل التسمية ، أما بعدها ، فكون النون 

فهل يشبه باب فيعرب بالحركات مثله  (غسلين )ه بباب ب  شَ قد يُ  (سنة )باب  وياَُلحظ أن

الوجه المختار عند المبرد فى الجمع اإلعراب  ؟ بباب سنة فيعرب بالحروف مثله (غسلين)

                                                                                                                                          

 458للغوي .كانت وفاة أبي الحسن بن سيده بدابية في ربيع اآلخر سنة ثمان وخمسين وأربع مائة)الحسن ا

 .   205/    4ابن حجر  -لسان الميزان   -( وله ستون سنة أو نحوها . انظر ترجمته في : 
 . 569, 568األلفاظ الشاذة في اللغة والنحو  صـ  (( 1
 . 5/8راجع : شرح المفصل  (( 2
 . 587 /1، وشرح التسهيل  5/12، وابن يعيش  3/332نظر رأى المبرد فى : المقتضب ا (( 3
 . 184صـ انظر:  الشعر  (( 4
 . 1/86انظر:  شرح التسهيل  (( 5
 . 1/86انظر:  السابق  (( 6
 .3/332انظر:  المقتضب  (( 7
 . 229صـ  فصللمانظر:  ا (( 8
 ، وأوضح  2/568، واالرتشاف  370،  3/369، والرضى  86،  1/85انظر: شرح التسهيل  (( 9

 . 78 /1شمونى ، واأل 1/48المسالك 
 . 3/284، والرضى  2/62، وسر الصناعة  4/37انظر:  المقتضب  (( 10
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 .  (1)فالوجهان مقوالن معتدالن  (غسلين )بالحروف وأما الواحد نحو 

لهم االنقياد إلى التشبيه اللفظى فى الخروج عن أصل إلى فرع ، فاالنقياد إليه فى جاز  اوإذ

        و (سرحين )و (ياسمين )الخروج عن فرع إلى أصل أحق بالجواز ، وذلك أنهم قالوا فى 

فأعربوها إعراب جمع التصحيح  تشبيها   (شياطون )و (سرجون )و (ياسمون ) (شياطين )

 .                           *  *  *    (2)لآلخر باآلخرين 

 ويترتب على كل ما سبق أن من أعرب بالحركات على النون يجمع بين النون واإلضافة ،

 .(3)نها ، ألنها صارت كـ جزء الكلمة يوال تسقط النون ح 

  السماع والقياس

، قال طراده اواختلف فى  (4)راء فمطرد عند ال (سنة )اإلعراب بالحركة فى باب   

 .(5)األشمونى : والصحيح قصره على السماع 

فقصره ابن مالك على محذوف الالم ، وإن كان يجوز قياسا  فى  (سنة )أما فى غير باب 

 أما ما سمع فيه جمع التكسير ، فقد  (6)ألفاظ العقود ، وفى محذوف الفاء ، لكنه لم يسمع 

 .  (7)ن يجيزونه قصره سيبويه على ما سمع منه ، وقال المبرد النحويو

       وأصل هذه المسألة يرجع إلى الخالف فى القياس على لغات العرب ، وقد سبق أن 

ين فلغة نأما اإلعراب بالحروف فى باب س ,عامر ياإلعراب بالحركات لغة تميم وقيس وبن

                                                       ؟فهل يجوز االحتجاج بكل لغات العرب والقياس عليها   (8)الحجاز وعليا قيس 

حيان كل ما كانت  أبيوأصرح من هذا قول   (9)مذهب ابن جنى أن لغات العرب كلها حجه 

 .(10)لغة لقبيلة قيس عليه 

أنه ال يصح إخضاع لغة لقبيلة من العرب  فيرى اس حسنعبالدكتور ك أما بعض المحدثين

  .  (11) اللغة قبيلة أخرى ، وليس هذا من حقن

 .  والممتنعةما يترتب على ما سبق من أوجه االستعمال الجائزة 

 . (ظبون ) :ينيوأجاز باقى النحو (ظبات )ال يجوز فيه عند سيبويه إال  (ظبة )نحو :  -1

 . (عدون )وأجاز أبو حيان  (عدات )ال يجوز فيه عند المبرد إال  (عدة )نحو :  -2

                                                
 . 3/332انظر:  المقتضب  (( 1
 . 1/157، والهمع  76،  1/75انظر:  التصريح  و، 1/86شرح التسهيل  (( 2
 ، والرضى  48 م صـ، وابن الناظ  183 صـ ، والشعر للفارسى 1/265انظر : مجالس ثعلب  (( 3

 3/382 . 
 . 1/77والتصريح  47ابن الناظم صـ  : ، وانظر  أيضا   2/92انظر : معانى القرآن للفراء  (( 4
 . 1/77، والتصريح  1/75ابن عقيل : ، وانظر  أيضا   1/87: األشمونى  انظر (( 5
 . 1/85انظر:  شرح التسهيل  (( 6
 . 2/578انظر:  االرتشاف  (( 7
 . 1/156والهمع ,  5578 صـ نفسهانظر:  السابق  (( 8
 . 2/12انظر:  الخصائص  (( 9

 0108 صـ االقتراحانظر : (( 10
 . 2/309انظر:  حاشية النحو الوافى  (( 11
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 ويقصره على السماع (شفاه )و (إماء )وز فيه عند سيبويه إال ال يج (ةفش )و (أمة )نحو :  -3

 . (شفون )و  (إمون )وأجاز المبرد  ،        

سنينِّ بمررت )و (رأيت سنينَ )و  (هذه سنينُ )نحو :  -4
 جعل اإلعراب على النون شائع عندب (

 عامر ، بخالف الحجاز وعليا قيس .  يو بن تميم وأسد      

 عامر وبنو تميم  بنيشائع عند  بالتنوين (سنينٍ بمررت  )و ( رأيت سنينا   )و ( هذه سنينٌ  )نحو  -5

 .  الينونون     

 جعل اإلعراب على النون مع لزوم الواو جائز ب (ثبونُ  )و ( قلونُ  )و (هذه عزونُ )نحو :  -6

 عند المبرد ، وعند غيره ممتنع أو قليل .     

 ب وإنعرب على النون جائز على لغة لبعض الجعل اإلعراب ( ُهذان خليالن)نحو :  -7

 بعض النحاة .  منعه      

 .جعل اإلعراب على التاء جائز عند جميع النحاة ب ( هذه ظباتُ  )نحو :  -8

 .يجوز فيه اإلعراب بالحركة أو اإلعراب بالحرف  (غسلين)نحو  -9
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 إضافة الزمان إلى الجملة

ن يكون هذا االسم مفردا  , و ال يضاف إلى فعل؛ ألن حق اإلضافة أن تكون إلى االسم , و أ

الفعل ال يتصور فيه جر ؛ إذ الجر يكون بأدوات يستحيل دخولها على األفعال , و هي 

. ولهذا  ( 1)حروف الخفض , و عامل اإلضافة المحضة , ال معنى لها يعقل في األفعال 

 ( 2) (ائتني بآية قام زيد )د منه كقولهم : , وما ور (غالم يقوم )ولم يقولوا  (غالم محمد  )قالوا:

 . ( 4)فهو مؤول  ( 3) (اذهب بذي تسلم )وقولهم : 

وكما ال يضاف إلى فعل ال يضاف إلى جملة , و يستثنى من هذا أسماء الزمان غير المثناة , 

ة , التبرئ (ال )فتضاف إلى الجملة بشرط أن تكون الجملة خبرية مبتدأ , أو منسوخة االبتداء بـ

 . ومن هذا ما ورد في قول ابن أبي حصينة : ( 5)العاملتين عمل ليس  (ال )أو(ما  )أو 

 ( 6)في يَوِم ل عيد َولَِكن فَضلُهُ       ِعيُد الَّذي وافى إِلَيِه كَِعيِدِه 

في  )و خفضه , فإذا خفض , فمعناه  (عيد  ): " ويجوز رفع  ( 7)  وفيه يقول أبو العالء

مضافاً إلى الجملة ؛ ألن االسم للزمان مضاف إليها , كما  (يوماً  )ذا رفع جعل وإ (يوم عيد 

اِدِقنيم ِصْدقُ ُهْم { قال سبحانه : ُع الصَّ { ( 8) } ي مْوُم يمنفم ا ي مْوُم الم يمنِطُقونم ذم  ".      ( 9) و}هم

, بشرط أن  وهذا إذا كانت الجملة إسمية , أما إذا كانت فعلية , فيضاف إليها الزمان أيضا   

 .  ( 10)وهو قليل  (لو  )بمتصرف ماض ٍ أو مضارع أو  تكون مصدرة

وإذا كانوا قد استثنوا من اإلضافة إلى الجملة أسماء الزمان , فإن  في إضافتها إليه أمورا  : 

 األول : لماذا اختص الزمان باإلضافة إلى الجمل دون غيره ؟
                                                

ل في , والعل 96, 95/ 1, و شرح الكتاب للسيرافي  108,  107انظر : اإليضاح للزجاجي صـ   (1)

   . 258النحو للوراق صـ 
   . 98/ 1انظر : شرح الكتاب للسيرافي   (2)
  . 98 /1السابق نفسه  (3)
، أي اذهب (اذهبا بذي تسلمان)، و(اذهب بذي تسلم يا فتى): " يقال:  (سلم )في اللسان, مادة   (4)

 ،وكذلك قول األعشى : (تسلم)إلى  (ذي مضاف)بسالمتك، قال األخفش: وقوله

 كأن على سنابكها مداما   بآية يقدمون الخيل زورا      

، وهما نادران، ألنه ليس شيء من األسماء يضاف إلى الفعل غير أسماء (يقدمون)إلى  (آية)أضاف

 " . جاز إضافة (ال أفعل ذلك بذي تسلم)الزمان كقولك هذا يوم يفعل أي يفعل فيه، وحكى سيبويه: 
اذهب )؛ ألن معناه :  (اذهب بذي تسلم )و جازت اإلضافة في ؛ ألنها بمنزلة الوقت ,  (آية )

موصولة , و العائد محذوف . انظر :  (ذي)و  (اذهب بالذي تسلم ), و قيل : معناه :  (بسالمتك

.  261:  258 /3, و شرح التسهيل  19, 18 /3, وابن يعيش  99,  98/ 1شرح الكتاب للسيرافي 

  
 3, والهمع  356/ 2, والمساعد  1828,  1827 /4, و االرتشاف  725/ 3انظر : شرح التسهيل   (5)

/127 .  
  . 44/ 1البيت من بحر الكامل , و هو في الديوان   (6)
  . 47/ 2شرح دوان ابن أبي حصينة   (7)
  .122سورة المائدة , من اآلية :   (8)
  .35سورة المرسالت , اآلية :   (9)
   .1827 /4انظر : االرتشاف   (10)
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 و إلى مفرد مفهوم منها ؟الثاني : هل اإلضافة إلى الجملة نفسها , أ

 الثالث : هل كل زمان يضاف إلى كل جملة ؟ 

                                              *  *  * 

 األمر األول : لماذا اختص الزمان باإلضافة إلى الجمل دون غيره ؟ 

دث , أصل إضافة الزمان أن يكون إلى جملة الفعل للشبه بين الفعل والزمان , فالفعل ح 

والحدث مقترن بالضرورة بزمن , و الفعل كما يقول ابن الشجري : " نتيجة حركات 

 . ( 1)الفاعلين , كما أن الزمان نتيجة حركات الفلك "  

ِرزُونم {  } :ومن هذا قوله تعالى  }ي مْومم ي مُقوُم النَّاُس ومنه أيضا  قوله سبحانه . ( 2)ي مْومم ُهم َبم
}  .ثم أضافوا الزمان إلى جملة االبتداء ؛ ألنها أخت الجملة الفعلية  ( 3) ِلرمبِّ اْلعمالمِمنيم

وقال قوم : إنما أضيف الزمان إلى الفعل ؛ ألن الفعل يدل على الحدث , و الزمان , فالزمان   

 .  ( 4)أحد مدلولي الفعل , فساغت اإلضافة إليه كإضافة البعض إلى الكل  " 

اء الزمان إلى األفعال ؛ ألن األزمنة كلها ظروف وقال األخفش : " إنما أضيفت أسم

 .  ( 5)لألفعال والمصادر , والظروف أضعف من األسماء , فقووها باإلضافة إلى األفعال " 

وضع ف هذه العلة الزجاجي بأن األفعال أضعف من األسماء ؛ ألن الضعف والقوة في    

 .  ( 6)اء أمكن من األفعال" العربية إنما هما في التمكن واالمتناع منه , واألسم

وأيضا  فإن شرط صحة العلة إطرادها , و عليه فينبغي أن يقووا كل ضعيف من األسماء 

 بإضافته إلى األفعال , فلما لم يفعلوه دل على ضعف هذه العلة .

ومما يدل على ضعفها أيضا  أنهم أجازوا في الزمان إذا أضيف إلى مبني أن يكتسب البناء , 

ا أَصُح َوالَشيُب الشاعر : كما قال  عَلى حيَن عاتَبُت الَمشيَب َعلى الِصبا       َوقُلُت أَلَم 

 ( 7) واِزعُ 

هاهنا , بناء  إلضافتها إلى الفعل (حين  )أكثر الرواة كما يقول الزجاجي على فتح 
(8 ) . 

 . ( 9)وإن كانت اإلضافة لألفعال إنما هي لتقويتها , فقد كان يجب إعرابها في كل حال 

                                                
  .  392/ 1, واللباب  127/ 1, وانظر : المقتصد  199/ 1األمالي الشجرية   (1)
  . 16سورة غافر , من اآلية :   (2)
  . 6سورة المطففين , آية :   (3)
   . 114, و انظر : اإليضاح للزجاجي صـ  16/  3ابن يعيش    (4)
   . 114اإليضاح للزجاجي صـ   (5)
  . 141السابق نفسه صـ   (6)
, و  158/ 1, و الكامل  330 /2, و الكتاب 32البيت من الطويل , للنابغة الذبياني في ديوانه صـ   (7)

 8, و     519/ 4, و  16/ 3, وابن يعيش  8 5/ 1, والمنصف البن جني  69/ 2سر الصناعة 

   .  170/ 2, و الهمع  137/
   . 114اإليضاح للزجاجي صـ   (8)
   . 115ه صـ السابق نفس  (9)
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 ومن علة اختصاص الزمان باإلضافة إلى الجمل رأي آخر لألخفش, أن ظروف الزمان 

 خاصها وعامها يتعدى إليها الفعل بغير واسطة , و ظروف المكان إذا كانت خاصة , ال 

, كما يقال  (قمت الدار  ), وال يجوز :  (قمت في الدار  )يتعدى الفعل إليها إال بواسطة , نحو 

, فأضيف ظروف الزمان إلى الجمل عوضا  من اختصاص ظروف المكان  (الجمة يوم  ): 

 . ( 1)بها , ثم أضيفت إلى الجمل اإلسمية ؛ ألنها أختها 

وقال أبو علي : جاز إضافة أسماء الزمان إلى الفعل , و إن لم يكن باب الفعل أن يضاف   

ضيف إليه كما خرج عن بابه إليه , كما جاز أن يكون صفة ... فخرج الفعل عن بابه , فأ

 . ( 2)فوصف به 

وجواب آخر قاله الزجاجي , وهو أن الغرض من اإلضافة إلى األفعال " إنما هو المصادر 

هذا يوم ):  (هذا يوم يقوم زيد  ), فكأن المضاف إليه في الحقيقة المصدر ؛ ألن تأويل قولك : 

  .(3)تقع فيه"  فائدةاألسماء إليها ؛ ألنه ال  , ليس هذا المعنى موجودا  في إضافة سائر (قيام زيد 

 األمر الثاني : هل اإلضافة إلى الجملة نفسها , أو إلى مفرد مفهوم منها ؟   

على أن اإلضافة إلى الجملة نفسها , ال إلى الفعل وحده , و تكون اإلضافة  ( 4)أكثر النحاة   

هذا يوم  )المراد منه :   (يوم يقوم زيد هذا )في اللفظ إلى الجملة , و المراد المصدر, فنحو 

, فكأنه أضاف إلى مدلوالت الجمل , والمدلوالت معاٍن , و األزمنة تكون ظروفا   (قيام زيد 

, فالمالبسة بين الزمان  (زيد اليوم  )و ال يقال :  (القتال اليوم  )للمعاني دون الجثة , يقال : 

 . ( 5)بسة والمعاني ظاهرة , واإلضافة تصح بأدنى مال

وغيرهما إلى أن اإلضافة إلى الفعل نفسه , تنزيال   ( 7)وابن درستويه    ( 6)وذهب الفارسي

تسمع  )له منزلة الفعل المسمى مصدرا , و قد يقع الفعل موقع المصدر في مواضع , نحو : 

فة في بالمعيدي ال أن تراه( والحقيقة أن النزاع منتف ٍ كما يقول الرضي :  " ٍ؛ ألن اإلضا

                                                
  . 285انظر : العلل للوراق صـ   (1)
  . 329/ 2انظر : التعليقة للفارسي   (2)
  . 113اإليضاح صـ   (3)
   . 16/ 2, وابن يعيش  172/ 1, و المقتصد  224/ 2انظر : األصول   (4)
   . 16/ 3, وابن يعيش  74انظر: نتائج الفكر صـ   (5)
   . 138/ 3انظر رأيه في : الحجة   (6)
. وابن درستويه هو: هو عبد هللا بن جعفر بن درستويه , بضم  16/ 3انظر رأيه في : ابن يعيش   (7)

الدال والراء , أ و بالفتح , صحب المبرد , ولقي ابن قتيبة, وأخذ عن الدارقطني , كان شديد 

وغريب الحديث  , االنتصار للبصريين في النحو واللغة , له اإلرشاد في النحو , وشرح الفصيح 

 . 2/36ه في البغية هـ. انظر ترجمت(347, وتوفى)  هـ( 258, والمقصور والممدود . ولد سنة) 
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يوم قدم  )اللفظ إلى ظاهر الجملة بال خالف ، ومن حيث المعنى إلى مصدرها ؛ ألن معنى

، ولو كان مضافا  في الحقيقة إلى ظاهر الجملة ، وهي خبر ، لكان المعنى  (يوم قدومه ): (زيد

، وأيضا  ، اإلضافة في المعنى لتخصيص الزمن ، وال بد في  (يوم هذا الخبر المعين ): 

         افة المفيدة للتخصيص من صحة تقديرالم التخصيص، والالم يتعذر دخولها علىاإلض
ْ تُنِذْرُهْم الم , ونحو قوله تعالى   ( 1) (بالمعيدي خير من أن تراه )  ُْم أمْم َلم ْرَتم اٌء عملمْيِهْم أمأمنذم وم } سم

}  و المراد اإلنذار وعدمه .  ( 2) يُ ْؤِمُنونم

أن اإلضافة إلى الفعل نفسه , و لو كانت اإلضافة إلى المصدر لم يبن ب ( 3)واحتج الفارسي 

 .  ( 5)"    ( 4)* َعلى حيَن عاتَبُت الَمشيَب عَلى الِصبالبناء المضاف إليه في نحو*  

 األمر الثالث : هل كل زمان يضاف إلى كل جملة ؟  

ً مبهفي الزمان الذي يضاف إلى الجملة أن يكون  ( 6)شرط النحويون   , والمبهم ما ال يدل  ما

 (حين  ), و يشمل الزمان المبهم ما ال يختص بوجه ما كـ  أن ال يكون مثنىعلى وقت بعينه و 

 .    ( 7)   (عشية ), و(بُْكرة  ),وما يختص بوجٍه دون وجه ٍ كـ  (زمن  )و  (فترة  )و 

 ( 8)ا  البن كيسان لم تجز إضافته , خالف (يومين  )أما إذا كان محدودا  بالتثنية كـ   

 .    (10), قال أبو حيان : " و الصحيح المنع ؛ إذ لم يسمع "  (9)والمغاربة

و  (قبل  ), نحو :  (ما )وما كان من الظروف الزمانية الزما  إضافته لم يضف حتى يكف بـ  
, و هذا الظرف الذي يضاف إما أن يكون منصوبا  على الظرفية ويسمى بالظرف  (بعد  )

 أو يتصرف فيه فيستعمل فاعال  ومفعوال , ومبتدأ  ومجرروا . (11)ي العرف

 ؟   سميتهماإعلى القول ب (منذ  ), و (مذ  )وهل تضاف أزمنة كـ

                                                
ن   (1) أصل هذ المثل أنه لما دخل َضْمرة بن َضْمرة، على النُّعمان بن المنذر، َزَرى عليه، للذي رأى مِّ

ه وقِّل ته، فقال النُّعمان: تَْسَمُع بالُمعَ  جاَل الدَمامته وقَِّصرِّ ِّ ال أْن تراه، فقال: أبيَت الل عَن إن  الر   ْيدي 

 تُكال بالقُْفزان، وال تُوَزن بالميزان، وليست بُمسوٍك يُستَقَى بها، وإن ما المرء بأصغريه: بقلبه

ولسانه، إن صاَل صال بَِّجنَاٍن، وإن قال قال بِّبَيان " انظر المثل , و مورده في : أمالي القالي 

, و  1/266, و جمهرة األمثال للعسكري 1/371مستقصي في األمثال للزمخشري, و ال 1/46

, وفصل المقال في شرح كتاب األمثال ألبي عبيد البكري 2/420, و 1/129مجمع األمثال 

1/126 .   
   . 10,و سورة يس , من اآلية : 6سورة البقرة من اآلية :   (2)
    . 138/ 3انظر رأيه في الحجة   (3)
  . 129صـ  شطر بيت من الطويل  , وسبق تخريجه  (4)
   . 176, 175/   3شرح الرضي على الكافية   (5)
 1825/ 4, واالرتشاف  252/ 2, و شرح التسهيل  2251/ 1, و المقرب  393/ 1انظر : اللباب   (6)

   . 2/170, و الهمع 
   . 170/ 3, والهمع  1825 /4, و االرتشاف  253/ 3انظر: شرح التسهيل  (7)
   .1825 /4, و االرتشاف  254/ 3انظر رأيه في : شرح التسهيل   (8)
    . 42/ 2انظر : التصريح   (9)
   .1825 /4االرتشاف   (10)
   .1825 /4االرتشاف   (11)
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 تريد : مدة كذا . (ما رأيته مذ أو منذ كان كذا  ), فتقول :  ( 1)أجازه سيبويه 

 و (ليلة  )و (أيام  )و (وم ي )ومن أسماء الزمان المضافة إلى الجمل المسموعة عن العرب :  

 .    ( 2) (, و حين (غداة ), و (عشية  )و (عصر  ), و (زمن  )و, (أزمان ), و (ليالي  ) 

وإنما شرطوا أن يكون الزمان مبهما  ؛ ألن األصل في إضافة اسم الزمان إلى الجمل هو     

 .    ( 3) فما ساواهما في اإلبهام أو قاربه جازت إضافته (إذا  ), و  (إذ  )

وهذا شرط الزمان أما شرط الجملة الذي يضاف إليها كما دل عليه االستقراء إذا كانت   

 (ال  ), و  (ما  )فية للجنس  , أو االن ( ال )خبراً لمبتدأ , أو لناسخ بـ فأن تكون  الجملة إسمية

 .  ( 4) (ليس ) العاملتين عمل 

نفي الجنس , فيبقى اسمها على ما كان عليه , من التي ل (ال )أما إذا كانت الجملة مصدرة بـ 

 بناء أو نصب , و قد يجر , وقد يرفع , ومنه ورد قول ابن أبي حصينة السابق:

 في يَوِم ل عيد َولَِكن فَضلُهُ       ِعيُد الَّذي وافى إِلَيِه كَِعيِدهِ 

 (يوما   )فع جعل وإذا ر (في يوم عيد  )و خفضه , فإذا خفض , فمعناه  (عيد  )ويجوز رفع 

البناء على الفتح  (عيد  )مضافا  إلى الجملة ؛ ألن االسم للزمان مضاف إليها , و ال يجوز في 

 . (في  )وهو حرف الجر  (ال )؛ لدخول عامل قبل 

 وعلى السابق ورد قول الشاعر :  

تَنِي ِحيَن ل َماٌل أِعيُش بِِه       َوِحيَن ُجن َزَماُن النَّاِس أ  ( 5)و  َكِلبَاتََرك 

إلى  (حين  )قال الفارسي في هذا البيت : " الجر على اإلضافة , والرفع على أن تضيف 

, و إذا أضفتها إلى الجمل جاز ذلك فيها , والنصب :  (ليس  )عاملة عمل  (ال  )الجمل , و

 .  ( 6)تجعله كما كان مبنيا  , وتعمل اإلضافة 

, باإلضافة  (جئتك يوم ال حر و ال برد )ألخفش : وعلى السابق قالت العرب فيما حكاه ا

 . ( 7)والبناء على الرفع  

 أختها ,  (ما  ), فيتعين بقاء عملها , وكذا حكم  (ليس  )النافية تعمل عمل (ال )أما إذا كانت  
                                                

   . 1825 /4, و االرتشاف  17 /3, وراجع : ابن يعيش  117/ 3انظر : الكتاب   (1)
   .2718 /4انظر : االرتشاف   (2)
   . 1825 /4, و االرتشاف  254/ 3انظر: شرح التسهيل   (3)
  . 1827 /4انظر : االرتشاف   (4)
, و 101, والمسائل المنثورة صـ 303/ 2البيت من بحر البسيط , وهو ألبي الطفيل في الكتاب   (5)

. ومعنى  50,  40, 9 3/ 4, و الخزانة  162/ 2, وشرح الكافية للرضي  258/ 3شرح التسهيل 
با )بضم الجيم من الجنون , و هو مبني للمفعول , و  (ُجن ) , (َكلِّب )       فهو (َكلِّب َكلَبَا )مصدر :  (َكلِّ

ب )من باب    شدته .  (كاب الزمن ), و هو داء بشبه الجنون و (تَعِّ
  . 39/ 4, و الخزانة  304,  303/ 2, و انظر : الكتاب 101المسائل المنثورة صـ   (6)
  . 354/ 2, والمساعد  1828 /4, و االرتشاف  257/ 3انظر : شرح التسهيل   (7)
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 وكُن  لي َشِفيعا  يوَم ل ذُو َشفاَعٍة         ِسواَك بُمغ ن عن َسوادِ وعليه ورد قول الشاعر : 

 ( 1)بِن قاِرب

فشرطها باالستقراء أن تكون  الجملة فعليةوهذه الشروط في الجملة اإلسمية , أما إذا كانت 

 .  ( 2)كما يقول أبو حيان  وهو قليل (لو )خبرية مصدرة بمتصرف ماٍض أو مضارع أو بـ

وليس كل زمان يضاف إلى كل جملة , بل إذا أضيف اسم الزمان إلى جملة إسمية امتنع  

ند سيبويه أن تكون مستقبلة المعنى , و إذا كان الزمان ماضيا  أضيف إلى كل جملة إسمية ع

أو فعلية , قال سيبويه : "جملة هذا الباب , أن الزمان إذا كان ماضيا  , أضيف إلى الفعل , 

, و إن كان لما  (إذ), فأضيف إلى ما يضاف إليه (إذ  )وإلى االبتداء و الخبر ؛ ألنه في معنى 

هذه ال تضاف إال إلى  (إذا  ), و (إذا  )لم يقع لم يضف إال إلى األفعال ؛ ألنه في معنى 

 . (3)األفعال" 

 فال . (يكون هذا يوم زيد أمير  )صحيح , أما  (كان ذاك زمن زيد أمير  )وعليه , فإن نحو  

من وخروجه عن أصله  (إذا  )وقد عللوا ما سبق بأنه من جهة عروض معنى الشرط في  

 الوقت المعين جاز استعماله , و ال يلزم وقوع الفعل بعدها عند األخفش .

فلما مضى , و يقع بعدها الجملتان بال فصل ؛ ألنه ال يطرأ عليها معنى الشرط ,  ( إذ )أما 

  للشرط في المستقبل , و (إْن  ), و (إنْ  )كما في إذا ؛ ألن جميع أسماء الشرط متضمنة لمعنى 

 .   ( 4)ة للماضي موضوع ( إذ )

ِرزُونم { بخالف ما قالوا , قال هللا تعالى :  ( 5)لكن الوارد في فصيح الكالم   ( 6) }ي مْومم ُهم َبم

{ : وقال سبحانه ُنونم  . ( 7) }ي مْومم ُهْم عملمى النَّاِر يُ ْفت م

 .  ( 8)قال ابن مالك فيما سبق : " والصحيح جوازه لكن على قلة "  

فعل , و األخفش يجيزه اسما   (إذا  )الخالف , فسيبويه يوجب أن يقع بعد  وزعم السيرافي أنه

 .  ( 9)جائز عند األخفش ممتنع عند سيبويه  (أجيئك إذ زيد قائم  ), فنحو 

وعلى كٍل , فإذا أضيف اسم الزمان إلى الجملة بعده , يجب أال يعود منها ضمير على اسم  

                                                
,  1828/ 4, واالرتشاف  258/ 3البيت من بحر الطويل وهولسواد بن قارب في شرح التسهيل   (1)

,   256/ 2, و بال نسبة في األشموني  2/41, و 201/ 1, و التصريح  54والجنى الداني صـ 

  ويروى البيت برواية أخرى , و هي *بمغن فتيال  عن سواد بن قارب* , 405/ 1والهمع 
  . 1827 /4االرتشاف   (2)
  . 1 77/ 3, و انظر : المقتضب  119/ 3الكتاب   (3)
, وشرح الكافية  208 /3, و شرح التسهيل  95 /3, وابن يعيش   1 77/ 3انظر : المقتضب   (4)

   . 200,  187/ 3للرضي 
  . 1832/  4, واالرتشاف 816, و  815/ 3وب إلى الزجاج نسمإعراب القرآن ال انظر :  (5)
   .16سورة غافر , من اآلية :   (6)
  . 13سورة الذاريات , اآلية :   (7)
  , بتصرف يسير . 258/ 3شرح التسهيل   (8)
   . 57/ 3انظر : شرح ابن عقيل   (9)
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               سم الزمان , ال في محل جر باإلضافة , فنحو: الزمان , فإن عاد كانت الجملة صفة ال

 الجملة صفة لعود الضمير , و ال يجوز أن تكون في محل جر ؛ ألن (يعجبني يوم تقوم فيه  )

 .   ( 1)الصفة ال تضاف إلى الموصوف  

, وال يوم قمت كله  )ال يجوز توكيد اليوم لعود العائد , ال يقال :  ويترتب على ما سبق أنه

يوم قمت البارد , و ال  )بعضه , و ال نفسه , و ال أجمع , و ال يجوز أيضا  إتباعه , ال يقال: 

 .  ( 2)إال أن يكون على كالمين , و هو قبيح  (باردا  

 ما يترتب على ما سبق من أوجه االستعمال الجائزة و الممتنعة  

 صحيح , بال خالف . (قائم أعجبني يوم أنت  ), و  (أعجبني يوم تقوم  )ـ نحو : 1

 , ممتنع عند سيبويه , جائز عند ابن مالك وغيره . (يعجبني يوم قمت  )ـ نحو : 2

 , ممتنع عند الجميع على اإلضافة  , أما على الصفة , (أعجبني يوم قمت فيه  )ـ نحو : 3

 يوم تسود فيه فال , و هو مما تقع فيه العامة , كما قال الرضي : " وقد يقول العوامُّ       

 .   ( 3)و نحو ذلك  (الوجوه     

 ممتنع عند الجمهور , جائز عند ابن كيسان ,  (أعجبني يومين قمت فيهما   )ـ نحو : 4

 والمغاربة .     

 جائز عند الجمهور على اإلضافة . (أعجبني أيام  قمت  )ـ نحو : 5

 د .ـ نحو : )  أتيتك سنة زيد أمير  ( ال يجوز ؛ ألنه محدو6

                                                
, و  180,  179/ 3, و شرح الكافية للرضي  216,  215/ 1, والمقرب 11/ 2انظر : األصول   (1)

   .1829/ 4االرتشاف 
   .1830/ 4انظر : االرتشاف   (2)
   .1830/ 4انظر : االرتشاف   (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 137 - 

 ( حب ذا التركيب فى )

قيل  في تعريفها : هي " فعل مركب مع اسم غير متصرف , وال يتغيربتثنية وال  (حب ذا  )  

  . )1(جمع وال تأنيث ,. وال فك نظام " 

      , و(أحببت )و (حببت )فعل مضاعف, عينه والمه من واٍد, وفيه لغتان:  (حب ذا )من  (حب   )و
 .  )3((لفعُ  )ثم تنقل إلى المدح على زون  )2(أكثر (أحببت )

, لكن رجح ابن يعيش أنه من (كُرم )مضموم العين كـ (بحبُ   )إلى أن أصله  (4) وذهب الفراء

 . )5(ال يكون متعديا   (لفعُ  ), و؛ ألنه قد جاء متعديا   (لفعَ  )باب 

 . )6(وقيل هما لغتان : فتح الحاء وضمها , و الفتح أفصح"

فى الداللة على المدح إال أنها تشعر بقرب  (مَ عْ نِّ  )صارت كـ (ذا )إلى  ( حب   )فإذا أسندت 

قال ,  )7(تدل على قرب المشار إليه من القلب (ذا )فعل قلبى, و (حب   )الممدوح من القلب؛ ألن 

 . )9(صار محبوبا  جدا  "  ( حب   ): " وقيل معنى    )8(ابن األثير

مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث, وال  (ذاحب   )وتلزم حينئذ صيغة واحدة  

َ  حب )فهما  ,)10(بحسب المشار إليه (ذا)يتغير كلمتان جعلتا كالشئ الواحد, وفى هذا  (ذا )و ( َ 

   على قول ابن أبى حصينة: يقول أبو العالء تعليقا  

 )11( ُعنفُوانِهَوالعُمُر في  شُ             حبَّذا العَيُش فيِه لَو داَم ذاَك العَيـ

                                                
 .2/494البد يع البن األثير  (1)
 .1/268انظر: تهذيب إصالح المنطق  (ب  محَ حببته وأحببته, فهو محبوب, وُ )يقال:  (2)
للداللة على المدح أو الذم مع تضمنه معنى التعجب. انظر:  (لفعُ )لى وزن يحول الفعل إ  (3)

        . 21, 3/20وشرح التسهيل  , 26/ 2الروض األنف 
, وشرح الكافية 3/22,23, وقارنه بـ شرح التسهيل 7/138: شرح المفصل فيانظر رأيه  (4)

, بتحقيق أستاذي , الدكتور , والتوابع فى الصرف للقرامانى2/140والمساعد   ,4/255للرضى 

 .298,  297, وشرح العوامل المائة النحوية صـ 86إبراهيم اإلسناوي صـ
 .7/138انظر: شرح المفصل  (5)
 .               2/494انظر: البديع  (6)
؛ ألنها  (نعم) تقارب فى المعنى (حب ذا ): "اعلم أن 7/138في شرح المفصل  قال ابن يعيش (7)

 )  للمذكور من القلب, وليس كذلك فيها تقريبا   تفضلها بأن (حب ذا)كذلك إال أن (نعم)  أنللمدح, كما 

, 3/30, والهمع 3/26شرح التسهيل  ,و2/494البديع البن األثير  هذا: في" وانظر (نعم

اسم إشارة للقريب  وهو (ذا)ومن  , وهو فعل قلبى (حب)من  (حب ذا). وتركيب 3/40واألشمونى 

 .3/380, والنحو الوافى 3/40, وحاشية الصبان 3/26هذا. انظر: شرح التسهيل  يرشد إلى
بن عبد الكريم  بن عبد الواحد الشيباني أبو السعادات الملقب  هو: المبارك بن محمد الشيباني (8)

األثير. كان عالما  فاضال  وسيدا  كامال ، قد جمع بين علم العربية  بمجد الدين المعروف بابن

ن والنحو واللغة والحديث وشيوخه وصحته وسقمه والفقه وكان شافعيا ، وصنف في كل والقرآ

ذلك تصانيف هي مشهورة بالموصل وغيره , منها : كتاب البديع في النحو ، وكتاب الباهر في 

الفروق في النحو أيضا ، وكتاب تهذيب فصول ابن الدهان، وكتاب اإلنصاف في تفسير. توفى 

                                                                                                 .                                                                                                                             6/135لبروكلمان, وتاريخ األدب العربي 3/257رجمته في: إنباه الرواة  (. انظر ت606سنة )
 .                2/494البديع  (9) 
  .85ـ, وشرح عيون اإلعراب ص1/199انظر: سر الصناعة   (10)
 .1/75الديوان  فيوهو  الخفيف ,  البيت من بحر  (11)
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حب ذا)و "
مرفوعتين ,  )1(ووقعت بعدهما المعرفة والنكرة ,جعلتا كلمتين كالشئ الواحد (

حب ذا زيد )فقيل: 
حب ذا رجل لقينا اليوم )و (

وهى كلمة جرت مجرى المثل الذى يوضع  (

وتستعمل  للمذكر ثم ينقل للمؤنث, وهو على حاله, أو توضع لمؤنث, ثم تنقل لمذكرين, 

 . )2(للمذكر والمؤنث"

كلمة جرت مجرى المثل , ولذلك جاز فوات  (حب ذا )والذي ذكره أبو العالء من كون 

 وما يليها, وجه من وجوه عديدة, هذا تفصيلها: (ذا )  المطابقة بين

  هذا شاذ, للزومه صورة واحدة وفوات المطابقة, والذي سهله أنه "كالم جرى :  قيل :أوالً 

  عن مطابقته اسم المخصوص لنسبة إلى ما ذكر لمثل, فاستغنى بتبيين حالا مجرى       

 . )3("  اإلشارة له     

, وأخذ به أبو العالء  )7(وكثير من النحاة )6(وابن السراج )5( والمبرد  )4( وبهذا قال سيبويه

يحمل وقد عارض هذا التوجيه ابن عصفور, وقال: "هذا فاسد؛ ألنه إذا أمكن أن  )8(كما سبق

 . )9( اللفظ على غير الشذوذ كان أولى"

 ً   قيل: هو إشارة إلى مذكر محذوف, ثم حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه,  :ثانيا

 .  (ن زيدسْ حب ذا حُ  ): (حب ذا زيد )والتقدير فى        

العرب إذا حذفت المضاف  , لكن ضعفه ابن عصفور بأن " )10(وهذا رأى ابن كيسان

المضاف إليه مقامه, فإنما تجعل الحكم من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع, وغير  وأقامت

وال تقول:  (اجتمعت اليمامة): فتقول  ذلك على حسب الملفوظ به, ال على حسب المحذوف,

 .  )11()اجتمع اليمامة(

 ا  على ابن عصفور: " وليس بصحيح؛ إذوقد صحح أبو حيان رأى ابن كيسان, فقال راد   

                                                
 .85ـانظر: شرح عيون اإلعراب ص (1)
 .2/66شرح ديوان ابن أبى حصينة بتصرف يسير   (2)
 .  402ـ هج السالك صمن  (3)
 .2/180انظر: الكتاب   (4)
 .2/143انظر: المقتضب   (5)
 .1/115انظر: األصول   (6)
, وشرح األلفية البن الناظم 3/23, وشرح التسهيل 7/141انظر: شرح المفصل البن يعيش   (7)

 .3/30, والهمع 2/141والمساعد  ,475ـص
 .2/66انظر: شرح ديوان ابن أبى حصينة   (8)
 .1/609شرح الجمل   (9)
وابن كيسان هو : ابن كيسان  .474ـ, وابن الناظم ص1/610شرح الجمل  فيانظر رأيه   (10)

النحوي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي اللغوي ، كان يحفظ علم البصريين 

كان أبو والكوفيين في النحو ؛ ألنه أخذ عن المبرد وثعلب، لكن غلب عليه المذهب البصري , و

بكر ابن مجاهد المقرىء يقول: هو أنحى منهما،  من مؤلفاته : المهذب في النحو , وغلط أدب 

الكاتب , والالمات , وما اختلف فيه البصريون والكوفيين .  توفي سنة تسع وتسعين و مائتين 

 .2/409, والمزهر 2/267في خالفة المقتدر.انظر ترجمته في البغية هـ (  299)
 .1/610الجمل  شرح  (11)
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هما طريقان أحدهما ما ذكره , واآلخر مراعاة المحذوف, وإن كان أقل من األول,وقد جاء 

اُه ممْوجٌ "ذلك فى أفصح كالم, قال تعالى:  اٍت ِف َبمٍْر ْلُِّيٍّ ي مْغشم ظُُلمم ممْوٌج     ِمْن ف مْوِقه  أمْو كم
 . )2(المحذوف"  (يذ)ولذلك عاد الضمير على (ذي ظلمات )التقدير أو كـ )1("

ما ذهب إليه ابن  أن " كالم ابن كيسان من وجه آخر, مدعيا   ضنق )3(لكن ناظر الجيش 

كيسان دعوى ال دليل عليها؛ إذ لم يتكلموا به فى موضع, وإنما يدعى اإلضمار أن لو نطق 

, وبأن ما بعد اسم اإلشارة وصف له, وال يحذف؛ ألنه هو )4(ما بذلك المضمر فى موضع

اإلشارة الزم الوصف فى موضع اإلبهام, كما فى النداء, وبأنه كالمضمر  المعتمد ؛ ألن اسم

ويتم المقصود؛ألنه ليس الزم  (حب ذا)فى التفسير, وبأنه لو كان األمر كذلك لجاز أن يقال: 

 . )5 (" الحذف الوصف, من حيث أن القائل بهذا القول قد جوز

فى هذا  (ذا )وما يليها, بأن  (ذا)بين وقريب من هذا رأى الفارسى الذى فسر فوات المطابقة 

, كما (حب زيد )يدل على كثرة, والدليل على ذلك أنه ال يجوز:  شائعا   ا كان اسما  مَ الموضع لِّ 

 (نعم  )مثله, ووضعه للمدح, كما وضع  ؛ ألنه فعل يقتضى اسما عاما   ( زيد مَ عْ نِّ  )ال يجوز : 

     و (أولئك  )مذكر والمؤنث على لفظ واحد, كـله. واألسماء المبهمة إذا كانت للجميع كان لل

 . )6 (" ونحو ذلك (ما  )و (أوالك  )

ويتم  (حب ذا)أما ما اعترض به ناظر الجيش, من أنه لو كان األمر كذلك لجاز أن يقال: 

؛ "فال يلزم من هذا ليس الزما   إنالمقصود؛ ألنه ليس الزم الوصف, فيرده قول  الفارسي 

 (ل نعم الرج )أال ترى أنه ال يجوز أيضا  أن تقول: , مع االسم يكون الفعل مبنيا  أجله أيضا  أن 

يا   (نعم)وما أشبهه, وليس  (زيد)بالممدوح المخصص, نحو حتى تتبعه    مبن

 . )7( " (حب ذا )مع الرجل, وإن كان كذلك , فـ كذلك 

فألزم اإلفراد  (بئس)و (نعم)مبهم كالضمير في  " (ذا )وبمثل هذا قال الرضى, وفسره بأن  

 "وألزم منع التصرف  )8( (الشئ حب   )بمعنى  (حب ذا)مثله وخلع منه اإلشارة لغرض اإلبهام, فـ 

                                                
 .40سورة النور من اآلية:   (1)
 . 403ـمنهج السالك ص  (2)
الجيش : ناظر الجيش الحلبي محمد بن يوسف بن  أحمد محب الدين الحلبي المعروف بناظر  هو  (3)

. ص المفتاح في المعاني والبيان صنف شرح تسهيل الفوائد البن مالك في النحو . شرح تلخي. 

, 169/   2إسماعيل باشا البغدادي  -ر ترجمته في : هدية العارفين .انظ778توفى سنة 

 .7/135واألعالم 
 .2/100وبه رد ابن العلج الرأى السابق انظر: التصريح   (4)
شرح التسهيل لناظر الجيش المسمى تمهيد القواعد, نقال عن شرح المقرب لـ ا.د/ على فاخر   (5)

 .434,  433ـ ص القسم األول (المرفوعات)الجزء األول 
 .3/31, والهمع 2/100, وانظر:  التصريح 203, 202ـالبغداديات ص  (6)
 .203202,ـالبغداديات ص (7)
 .4/259. وهو رأى ابن الطراوة أيضا  انظر: منهج السالك 4/256شرح الكافية   (8)
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, وإن كان يلمعنى من المعان فـ " كل لفظ صار علما   )1("  علمين في المدح والذم لكونهما

 .)2( " لتحصيل الفهم جملة فالقياس أال يتصرف فيه احتياطا  
"ومن هذا القبيل قولهم: نعم الرجل زيدٌ، وحب ذا زيد ؛ألن ذا كالرجل،   )3(ل المرزوقي :يقو  

,والمعنى: زيد محمود في قبيله، إال  أنه ليس بمستغرق، بداللة أنه ثني  والرجل اسم جنس 

، ولو كان مستغرقا  لما صح   (نعم الرجال الزيدون )، (نعم الرجالن الزيدان)وجمع، فقيل 

 . )4("  تثنيته

وقد فسر ابن األثير فوات المطابقة بأنه  " إنما امتنع من ذلك للتركيب الحادث فيه , و  

 . )5(إيغاله في شبه الحرف "  

 (حب ذا )وإفرادها , فمن أعرب  (حب ذا )وأصل هذا الخالف راجع إلى الخالف فى تركيب 

 )    ن عدم المطابقة بما سبق, ومن جعلفيها اإلفراد احتاج إلى االعتذار ع مدعيا   وفاعال   فعال  

إليه ابن  اإلسمية أو الفعلية لم يحتج إلى االعتذار, كما نبه وغلب (ذا )مركبة مع ( حب  

 . )7(والشيخ خالد األزهرى )6(عصفور

اإلسمية فيه فوات للمطابقة بين المبتدأ أو  وقد يعترض على هذا بأن القول بالتركيب وتغليب

 بأنه ية المخصوص أو جمعه فيحتاج إلى االعتذار عن عدم المطابقة بينهماالخبر فى حال تثن

 كما نبه (حب ذا الزيود )أو   (حب ذا الزيدان )إذا قيل  (الزيود )أو (الزيدين)مراعاة لمعنى كل من 

 . )8(إلى هذا الصبان 

 (حب ذا  )أن -هللا رحمه–همة أيما إبهام, يقول: "وزعم الخليل بوعبارة سيبويه فى هذا المقام م  

, وهو اسم (لوال )بمنزلة كلمة واحدة نحو  ( حب   )و (ذا), ولكن (الشئ حب   )بمنزلة : 

 . )9(, فالعم مجرور" مرفوع,كما تقول:يا ابن عم  

بمنزلة كلمة واحدة " , ولكن الخالف فى التركيب  مركبة " ( حب ذا )وواضح من العبارة أن   

" أنشأ  وهو اسم مرفوع وقوله: " ( لوال )نحو  : " ؟  ثم إن قوله أم ال أيغير الكلمة عن أصلها

                                                
 .4/255شرح الكافية   (1)
 .4/228السابق نفسه   (2)
حسن المرزوقي أبو علي، من أهل أصبهان، كان غاية في الذكاء هو : أحمد بن محمد، بن ال (3)

والفطنة، وحسن التصنيف، وإقامة الحجج، وحسن االختيار ,  وتصانيفه ال مزيد عليها ، وكان 

قد قرأ كتاب سيبويه، على أبي على الفارسى، وتتلمذ له، بعد أن كان رأسا  بنفسه وله من الكتب: 

المفضليات، وكتاب شرح الفصيح، وكتاب شرح أشعار  كتاب شرح الحماسة، وكتاب شرح

هذيل، وكتاب األزمنة، وكتاب شرح الموجز، كتاب شرح النحو,توفى فيما ذكره أبو زكريا، 

. انظر ترجمته في: هـ (421 )يحيى بن مندة في ذي الحجة، سنة إحدى وعشرين وأربعمائة, 

 .   1/89إنباه الرواة
 .4/1751راجع : شرح الحماسة له , و199األمالي للمرزوقي صـ (4)
        .2/495البديع      (5)
 .1/70, والمقرب 1/610انظر: شرح الجمل   (6)
 .100, 2/99انظر: التصريح   (7)
 .3/41انظر: حاشية الصبان   (8)
 .2/180الكتاب   (9)
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 (ذا), أو راجع إلى اإلسمية بتمامها, فتتغلب (حب ذا )راجع إلى  (هو ), فهل الضمير  الخالف

 ؟  (ذا)جملة فعلية مكونة من فعل الزم, وفاعله اسم اإلشارة  (حب ذا )منها, فتكون 

نعم الرجل  )كإعراب  (حب ذا )إعراب  : "  )1( يلين, حتى قال ابن خروفت العبارة بالتأومَ هِّ فُ 

ومن زعم عليه غير ذلك هو   )2(  هذا قول سيبويه , وأخطأ من زعم عليه غير ذلك " (زيد

 وغيرهم. )5(وابن أبى الربيع )4(وابن عصفور )3  (ابن هشام اللخمى

 (ذا)"  قوله: "وهو اسم مرفوع: وإنما أراد ب )6(وقال أبو نصر المجريطى القرطبى

 (حب ذا زيد )فى قولك  (ذا )مجرور و (يا ابن عم )فى قولك:  (العم ), كما أن (حب   )الموصول به 

 (حب ذا )رحمه هللا : إن  –ويدلك على ذلك قول الخليل  , ( حب   )هو الفاعل المبنى على 

 (لو)لك هو فعل أيضا  إذا وصل, كما أن في هذا التمثيل فعل, فكذ ( حب   )الشئ, و بمنزلة: حب  

 . )7(" لم ينتقل إلى غيرالحرف (ال)حرف فإذا وصل بـ

 رحمه هللا ـ  ـ  )8(إبراهيم بن الزبير بن " يقول أستاذنا أبو جعفر أحمد وقال  أبو حيان :

لو أن حب ذا كله اسم بهذا اللفظ ؛إذ ليس صريحا , بل  ال تعلق لمن ينسب إليه يقصد سيبويه ـ

ي الفعل لكان الوجه  , أال ترى تنظيره بابن عم , وقوله فالعم مجرور , عْ قيل إن ظاهره رَ 

ل ابن  (ذا  )وتعويله على تعليل بقاء  مع المذكر والمؤنث على صورة واحدة , فلهذاعو 

 . )9(ن على هذا المفهوم ,ومال إلى األول السيرافي" لي الشلوبيخروف وأبو ع

وإعراب   (حب ذا )يبويه بتأويلين, وترتب عليه الخالف فى إعراب وهكذا فهمت عبارة س

                                                
ابن خروف هو: ابن خروف النحوي علي بن محمد بن علي بن محمد، نظاُم الدين، أبو الحسن،  (1)

األندلسي، وكان إماما  في العربية، و مشاركا  في علم األصول. صن ف شرحا  لكتاب سيبويه جليَل 

الفائدة, وشرحا  للُجمل، وكتابا  في الفرائض. وله رد  على أبي زيد السُّهيلي وعلى جماعة، في 

العورة، مكشوف الرأس.توف ِّي  العربية. اختل  عقله بأََخَرة، حت ى مشى في األسواق ُعريانا ، باديَ 

.  انظر ترجمته في :  هـ (605 ). وقيل سنة خمس وست مائة,هـ (609)سنة تسع وست مائة، 

 .  4/186إنباه الرواة 
, وشرح األلفية البن الناظم 3/23, وانظر: شرح التسهيل 2/599شرح الجمل البن خروف   (2)

 .3/40واألشمونى  , 475ـص
 . 41 2/1, والمساعد 3/23شرح التسهيل  ي :انظر رأيه ف  (3)
 .3/40: شرح األشمونى  انظر رأيه فى  (4)
 . 2/141انظر رأيه فى: المساعد   (5)
 (أبو نصر )بن موسى بن صالح  بن جندل القيسي ، القرطبي ، المجريطي االصل هارون : هو  (6)

لزهراء ، والزمه يأخذ أديب . حضر مجلس أبي علي القالي وهو يملي كتابه النوادر بجامع ا

عنه إلى أن توفي بقرطبة ألربع بقين من ذي القعدة . من آثاره: تفسير عيون كتاب سيبويه في 

 . 2/503النحو .انظر ترجمته في هدية العارفين 
 .157شرح عيون كتاب سيبويه صـ  (7)
خ ، من أبناء العرب هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، أبو جعفر : محدث مؤر (8 ) 

الداخلين إلى األندلس . انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والتفسير واألصول . 

ولد في جيان  وأقام بمالقة  , و  البرهان في ترتيب سور القرآن , و اإلعالم بمن ختم به القطر 

وتوفى          هـ (627  )م .  ولدجمع فيه أسماء شيوخه وتراجمه (معجم )األندلسي من األعالم  و 
 .86 /1في : األعالم   ه. انظر ترجمتهـ (708 )

 . 403,  402منهج السالك صـ  (9) 
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أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما   االسم الواقع بعدها, وأهمية هذا  راجعة إلى أن  "

 .  كما يقول ابن هشام )1("ا أو مركبا  يعربه مفرد  

لكلمة عما كانت عليه , وهل يغير ا(حب ذا )ويمكن حل الخالف إذا نظر إلى التركيب فى   

هذا موضع من العربية غريب,  (عكس التقدير )يقول ابن جنى فى الخصائص فى باب .أوال؟

ر فى ذلك الشئ عينه وفى وقت وْ حُ ما, ثم تَ  ما وقتا   وذلك أن تعتقد فى أمر من األمور حكما  

التركيب  ويمضى يضرب أمثلة على كلمات يكون لها حكم فى )2(آخر" آخر, فتعتقد فيه حكما  

ويقول األنباري : " الحرف إذا ركب مع غيره خرج كل واحد منهما  يختلف عنه فى اإلفراد.

  ً  .)3(لم يكن له في حال اإلفراد"  عن حكمه , وثبت له بالتركيب حكما 

قد يكون للشئ إعراب إذا كان وحده, فإذا اتصل به شئ  هذا قول ابن هشام أنه " يويقو   

 . )4("  تغير إعرابه

    والشرط فى تغير اإلعراب أن تتغير الكلمة فى لفظها ومعناها بعد تركيبها, فهل تغيرت 

؟ ينفى ابن مالك هذا, فيقول "أنهما بعد التركيب لم  (ذا )معنى ولفظا بعد تركبها مع  (حب   )

ا سمية مإيتغيرا معنى وال لفظا , فوجب بقاؤهما على ما كانا عليه, كما وجب بقاء حرفية )ال( 

 .  )5( (ركب معها فى نحو )ال غالم لك

ذا( المدح مع التعجب وتكون  ( مفردة عن )وما قاله ابن مالك فيه نظر, فإن معنى )حب  

مثل ) ساء( و)حُسن( و غيرهما من األفعال التى حولت إلى وزن ) فعُل( للداللة على المدح 

فظا  بلزوم فتح )الحاء( منها, أما ذا( فإنها تتغير ل مع تضمن معنى التعجب, فإذا أسندت إلى )

إذا أفردت فيجوز حينئذ أن  تفتح حاؤها استصحابا  لحالها, وأن تجعل عليها الضمة التى 

  , قال الشاعر:( ب  زيدحَ  )و ( ُحب  زيد )كانت للعين, فيقال: 

 )6( ** وُحبَّ بها مقتولة  حين تُقتَلُ 

 اء الزائدة, كالشاهد السابق تشبيها  بجره بال فى حال اإلفراد ( حب   )يجوز في فاعل  يضا  أ

 لفظا   (ال)بل إن ابن مالك يصرح بأن التركيب قد أحدث فى اسم  )7(بفاعل أفعل في التعجب
                                                

 .497المغنى صـ  (1)
 .1/272الخصائص   (2)
 .  130لمع األدلة لألنباري صـ  (3)
 .636المغنى صـ  (4)
 .24, 3/23شرح التسهيل البن مالك   (5)
 لطويل لألخطل وصدره * فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها * وهو في تهذيب إصالحعجز بيت من ا ( 6) 

,  187, وشرح المكودى صـ141, 138, 7/129, وشرح المفصل البن يعيش 1/120المنطق  

. ويروى 9/427,  والخزانة 14, وشرح شواهد الشافية صـ3/35, والهمع 3/42واألشمونى 

وال شاهد فيها.وهي رواية الديوان بشرح :  (فأطيب بها)البيت بفتح الحاء وضمها, ويروى أيضا  

 . 224مهدي محمد ناصر الدين صـ
 فى حال اإلفراد والتركيب, والفرق بينهما في: شرح المفصل البن  (ذا)و (حب)انظر الكالم على  ( 7)

 .3/35والهمع  2063 /4, واالرتشاف 4/257وشرح الكافية للرضى 3/28,29, وشرح التسهيل 7/141يعيش
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على ما كانا عليه أولى ؛ألن التركيب  (حب ذا)ى ئما لم يكن, ويستدل به على أن بقاء جز ومعنى  

  .قوض بما سبقلكنه من )1(لم يغيرهما لفظا ومعنى على قوله

, كلزوم لها من نوع إلى نوع لكان الزما   مخرجا   مركبا   ( حب ذا )لو كان  بأنه " أيضا   ويستدل 

عند العطف,  (حب )ال يلزم, لجواز االقتصار على (حب ذا )ومعلوم أن تركيب   )2((ما إذ) بتركي

 )3( *دينا  بَّ ا وحَ ربَّ * فحبَّذا َ -رضى هللا عنهم –كقول بعض األنصار 

  من باب:  ( دينا   وحب   )إذ قوله:  ؛وال دليل فى ذلك على ابن مالك: " ا  يقول أبو حيان راد  

تمييزلذلك  (دينا   )و (نعم )كما أضمر فى  ( حب   )ديننا, أضمر فى  أى: وحب دينا   ( نعم رجال   )

 . )4( المضمر, وحذف المخصوص لداللة المعنى عليه"

نعم  )من  (نعم الرجل )قد ذهب فى  مستبعدة, فإن فريقا   تليس (ذاحب   )ودعوى التركيب فى  

 ( برق نحره ) و (تأبط شرا )مذهب التركيب, فهما اسمان عندهم محكيان بمنزلة  (الرجل زيد

ذا )نقال عن أصلهما وسمى بهما, وعليه فاألولى فى وهما جملتان فى األصل    (حب 

 . )5(القول بالتركيب

لم يجز تأنيث الفعل  (حب ذا )لما ركب الفعل مع الفاعل فى  التركيب أنه "ومما يقوى مذهب 

ألنه قد صار فى منزلة بعض الكلمة وبعض الكلمة ال يجوز فيه شئ من ؛وال تثنيته وال جمعه 

  أنه ال يجوز أن يفصل بين الفعل فيه وبين واحدا   ذلك, والذى يدل على أنهما بنيا وجعال شيئا  
 (حب ذا )كما أنه ال يقال:   )6("( حب اليوم ذا ), وال ( حب فى الدار ذا )يقال:  بشئ, وال (ذا )

يغير حال الكلمة  ويكتفى به ككالم تام مكون من فعل وفاعل, فدل هذا على أنه مركب تركيبا  

                                                
 .24//3شرح التسهيل  انظر :   (1)
بها.   (ما)فى باب الشرط والجزاء بشرط اقتران  -رحمه هللا–تكون حرفا  عند سيبويه  (إذ)  (2)

, وشرح 4/1862, واالرتشاف4/72, وانظر أيضا  : شرح التسهيل البن مالك 95صـرصف المبانى

 .37قطر الندى صـ
, وشرح الكافية 28, 3/24ى : شرح التسهيل البن مالك الرجز لعبد هللا بن رواحة, وهو ف (3)

, 2/499, والتصريح 2/144, والمساعد 476, وشرح األلفية البن الناظم 2/1116الشافية 

, وبدينا: بدأنا, وهى 3/283, والدرر 3/42, و األشمونى 32, 3/31والهمع  (بدا)واللسان مادة 

المقصود مدح اإلسالم. والشاهد فيه  (حب دينا), والمقصود مدح هللا (فحب ذا ربا)لغة األنصار, 

كالما تاما ونصب ما بعدها  (حب ذا)استشهد به أبو العالء على جعل  (فحب ذا ربا وحب دينا)قوله: 

من  (ذا)على أن  (دريور), واستشهد به  (وحب دينا)على التمييز, وعلى إضمار المخصوص في 
وحب )وقال العيني: "والشاهد فى  (حذفها من : وحب دينازائدة, وليست لإلشارة بدليل  (حب ذا)

ربا )للمدح مفتوحة الحاء, وكان األصل ضم حائه, وفتحت هنا وهى لغة.و (حب)حيث جاء  (دينا

 .3/43منصوبان على التمييز. شرح الشواهد للعينى بأسفل حاشية الصبان  (ودينا
 .4/263االرتشاف   (4)
الفاعل وجعلهما اسمين محكيين : تلقين المتعلم من النحو , البن قتيبة  إلى (نعم)انظر: في إسناد   (5)

, 2/120, والمساعد 4/2041, و االرتشاف 3/909, و شرح المقدمة الجزولية الكبير 307صـ

 .3/18, والهمع 2/94و التصريح 
, وشرح الجمل البن عصفور 403, انظر: منهج السالك صـ7/140شرح المفصل البن يعيش   (6)

 .2/99, و التصريح 1/610
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, ويقوى ذلك (برق نحره )و (تأبط شرا  )ما كانت له, وله نظائر فى التركيب اإلسنادى, مثل: ع

فاشتقاقهم الفعل منهما  (حب ذا )أى ال تقل له: ,   )1((ال تحبذه بما ال ينفعه )ل العرب:أيضا  قو

 . )2(أقوى داللة على شدة امتزاجهما"

 اإلسمية, وغلب آخرون  اختلفوا, فغلب بعضهم (حب ذا )ثم إن من ارتضوا التركيب فى 

وذكر أبو  )6(وابن عصفور )5(فىوالسيرا )4(وابن السراج )3(الفعلية, وممن ادعىاإلسمية المبرد

 : أن  )8(وقد استند هؤالء فى دعواهم إلى )7(حيان أنه مذهب األكثرين

  . )9(االسم أشرف من الفعل●

 يستقل به الكالم.و  ● 

 مركب.  ولم يوجد من األفعال ما هو (رام هرمز )و (بعلبك)نحو  ويقع فيه التركيب كثيرا   ●

 فصغروه تصغير المفرد., (ما أحيبذه )قالوا: وأنهم  ●

 .(نعم )ال يحذف ويضمر فى الفعل كما فعل فى  ●

        :  دون استيحاش, ومن ذلك قول الشاعر (يا حب ذا )ه يكثر فى قولهم: ءندا ●

ياِن ِمن  كانَا يان ِمن جبٍل         وحبَّذا ساكُن الرَّ   )10( يا حبَّذا َجبُل الرَّ

اإلسمية, وهى أدلة قوية, غير أنه قد اعترض  من غلبهذه هى األدلة التى استند إليها 

                              )14(وابنه )13(, وابن مالك )12(  , والشلوبين )11(عليها جماعة منهم العكبرى

                                                
 : ال تحبذ ني تَْحبِّيذا ، أَهمله الجوهري  وصاحب اللسان، وقال الص غانيُّ (حبذ)في التاج مادة      (1)

:أَي التَقُْل لي:حب ذا، هكذا رواه، وهو من األَلفاظ الُمول دةِّ الَمنحوتة من قولهم: حب ذا، في  اءِّ عن الفر 

ثْله على الصحاح نَظٌر، قال شيخنا: ثم ظاهر كالمه بل المدح، وال حب ذا، في الذم   ، وفي زيادَةِّ مِّ

صريحة أَنها ال تُستعمل إِّال  في النْهيِّ، ألَنه جاَء بالفعل َمقرونا  بال النهاية، وفس رها بقوله ال تَقُْل 

يذا : قال له حب ذا، وال لي حب ذا، والصواب أَن الذي استعملوها بغير نهي، فقالوا: َحب ذَهُ يَُحب ِّذه  تَحبِّ 

ُره َحْرَف  تَُحب ِّْذ: ال تَقُْل ذلك، وهو لفٌظ منحوت من لفظِّ حب ذا الُمرك ب من َحب  وذَا، وإِّال  لكان آخِّ

ل ة، كما ال يخفَى، وهذا إِّنما قاله بعُض النحوي ين، وليس من اللغة في شْيٍء، فلذلك لم يَذكره  عِّ

 ة، انتهى" .الجوهريُّ وغيُره من أَئمة اللغ
 .1/200سر الصناعة   (2)
 .2/143انظر: المقتضب   (3)
 .1/115انظر: األصول   (4)
 .2/100, والتصريح 4/2059انظر رأي السيرافى في: االرتشاف   (5)
 .611, 1/601, وشرح الجمل البن عصفور 1/69انظر رأى ابن عصفور فى: المقرب   (6)
 .75أسرار العربية صـ, وانظر: 4/2059انظر: االرتشاف  ( 7)
 ,3/24, وشرح التسهيل البن مالك 141, 7/140, وابن يعيش 189, 188انظر هذه األدلة فى: اللباب صـ   (8)

 , 1/610, وشرح الجمل البن عصفور3/40, واألشمونى 3/31, والهمع 2/99والتصريح 

 .1/70, والمقرب  611
 .3/84ص , والخصائ115انظر: إيضاح  الشعر للفارسي صـ   (9)
, 85, وهو في شرح عيون اإلعراب صـ493البيت من بحر البسيط لجرير في ديوانه صـ  (10)

 .199, 11/197, والخزانة 3/30, والهمع 403,  ومنهج السالك صـ 1/70والمقرب 
 .1/189انظر: اللباب   (11)
 األزدي اإلشبيلى النحوي على . والشلوبين هو:  عمر بن محمد بن عمر بن عبد هللا251انظر: التوطئة صـ     (12)

شلوبينيه بفتح الشين و الالء وسكون الواو حصن من أعمال البيرة  )المعروف بالشلوبينى المالكي

,وتعليقة على شرح المفصل عليقة على شرح أبيات كتاب سيبوبه: ت. له من التصانيف(من األندلس

مة الجزولية في النحو . ولد سنة لفخر الدين الرازي في النحو ,والتوطئة في النحو ,وشرح مقد
 . 78 /1هدية العارفين  وأربعين وستمائة انظر ترجمته في خمسهـ  (645 )وتوفى سنةهـ  (562)

 .25, 3/24انظر: شرح التسهيل البن مالك  (13)
 . 474انظر: شرح األلفية البن الناظم صـ (14)
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 وغيرهم. )1(وابن عقيل

سمية تكلف وإخراج للفظ عن أصله باإلومجمل ما اعترض به هؤالء أن القول      

 .  )2( دليل بال

 . )3(فمن الشذوذ الذى ال يستدل به على أصل (ما أحيبذه )أما قولهم:   

عن أصله له نظير من  (حب ذا )وما قالوه ال ينهض للرد على مدعىاإلسمية؛ إذ إن خروج  

 .(ا  تأبط شروبرق نحره, )اإلسمية فى نحو:  تركيب االسم مع الفعل مع تغلب

يستدل به على مذهب من ادعىاإلسمية؛ إذاإلسمية  فال ( ما أحيبذه )أما القول بالشذوذ فى  

فى استدالله  على ابن عصفور )4(غالبة عنده والتصغير يدخل األسماء. نعم اعترض هؤالء

علىفعل األمر أكثر  (يا )سميتها, واعتراضهم وجيه قوى؛ ألن دخول إعلى  (حب ذا)بنداء 

ذا)من دخولها على  وقال العلماء: . )5 (   يمْسُجُدوا لِلَِّ أمالَّ ":الكسائى , فمن ذلك قراءة(حب 

ونحو ذلك,  (يا قوم حب ذا ): (يا حب ذا )فكذلك يكون التقدير في  (أال يا هؤالء اسجدوا )تقديره: 

 .فإن حذف المنادى وإبقاء حرف النداء يجوز بإجماع 

داء عليها, بدخول الن (بئس )و (نعم )سمية إومن عجيب أن الذين ردوا أدلة الكوفيين على 

بدخول  (حب ذا )سمية إالنداء يدخل على الفعل والحرف هم أنفسهم الذين استدلوا على  إن ينقائل

 . )6( النداء عليها

بأنه "لو كان للزم إذا دخلت عليه  ( حب ذا )أما قول ابن مالك فى الرد على مدعىاإلسمية فى  

ع أن يقال : ) ال حب ذا زيد ( حتى يقال:    أن يعطف عليه منفي بـ ) ال ( أخرى , فكما يمتن (ال)

 . )7("  ) وال مرضي فعله(

, ويبقى هذا اإلشكال حتى على إشكاال   (حب ذا )على (ال)ألن في دخول هذا منه ليس كافيا  ؛

     على  (ال)ودخول  يقول أبو حيان: ",  (ذا)وفاعلية  (حب   )مذهب ابن مالك فى إدعاء فعلية 

على الماضى الذى ال  (ال )ووجه اإلشكال دخول   )8((حب ذا )على كل إعراب  مشكل (حب ذا )

                                                
 .2/140انظر المساعد   (1)
 .2/140انظر: المساعد   (2)
 .2/140, والمساعد 474انظر: شرح األلفية البن الناظم   (3)
وابن عقيل في 25, 3/24شرح التسهيل ), وابن مالك فى (1/189اللباب )منهم العكبري في   (4)

 .3/18, وانظر: الهمع 3/14المساعد )
ويه ,والحجة البن خال480, والقراءة فى : السبعةالبن مجاهد صـ 25سورة النمل من  اآلية  :    (5)

, وقال في توجيه هذه  626,وإبراز المعاني ألبي شامة صـ 256, وحجة القراءات صـ 271صـ

أال إنهم يثنون )-(أال إن أولياء هللا)راءة الكسائي بتخفيف أال جعله حرف تنبيه نحو ق القراءة  :"

ا يا أال يسجدوا قراءة راو فيكون يسجدوا بعده كلمتين تقريرهم اآليتين:، وتقدير  (صدورهم

اسجدوا بحرف النداء وفعل األمر والمنادى محذوف أي يا قوم اسجدوا وهذه لغة فصيحة 

 .  (حاني قبل غارة سنجالبأال يا أص)مشهورة كثيرة ومنها قول الشماخ ، 
 (يا)واستداللهم بـ دخول 3/18فى الهمع  (بئس )و (نعم) انظر رد هؤالء على الكوفيين فى اسمية   (6)

 .1/70, والمقرب 1/610على أنها اسم فى: شرح الجمل   (حب ذا )على 
 . 3/24شرح التسهيل   (7)
 .4/2060االرتشاف   (8)
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, أما إذا كان اسما  أم  وفاعال   فعال   (حب ذا )سواء أكان  (حب ذا)على رأى ابن مالك فى  –يتصرف 

 –لكن ابن مالك احتج على مدعىاإلسمية  ,استشكله ابن مالك كما (ال )لزم عدم تكرار  اسما  

التبرئة بدون تكرار إذا فقدت  (ال)بما هو جائزعنده فإن المبرد يجيز دخول  -غيرهالمبرد و

 . )1(عن الشعرفى النثرفضال   شرطا  

لدخلت  مبتدأ   (حب ذا )لو كان  " إنهاإلسمية فهو ما قاله ابن مالك ي أما أقوى الردود على مدع  

إن حب ذا زيد  )ما يمتنع أن يقال: عليه نواسخ االبتداء, كما تدخل على غيره من المبتدأت, فك

 . )2("  ليس مبتدأ (حب ذا  )وفى منع ذلك داللة على أن  (وكان حب ذا زيد

من كونها جارية مجرى المثل,  (حب ذا )فى  نفسهويمكن اإلجابة عليه بما ارتضاه ابن مالك 

وهى هنا ال  :"(ذا حب   )ولذلك ال يدخل عليها النواسخ, قال عن نواسخ االبتداء ودخولها على 

  .)3(جار مجرى المثل,والمثل وما جرى مجراه ال يغيران" (حب ذا )تدخل ؛ ألن 

غلب فريق الفعلية  ( حب ذا )من غلب اإلسمية بعد التركيب فى  وفى مقابل 

 ومجمل ما استدل به هؤالء وغيرهم: )5(وابن درستويه )4(األخفشعليها,منهم:

 .(ال يحبذه بما ال ينفعه )م صرفوه فقالوا: , وأنهأنه أسبق لفظا   ●   

 وسالمة مدعيها مما لزم مدعىاإلسمية من شذوذ تخالف المخبر وبأنه أكثر حروفا   ●

 (حب ذا )كر بكثرة مع ذ والمخبر عنه, ومن تمييز ما ليس مبهم وهو الممدوح ؛ ألنه قد ي   

 .( مرئحب ذا الصبر شيمة ال )تمييز ما قبل المخصوص وبعده, مثل: 

 .أضعف اآلراء )6(وهذا الرأى كما يقول ابن هشام وابن عقيل

على أقواهما  (الفعل)بأن فيه تغليب أضعف الجزأين  )8(وابن مالك )7(وقد رده الفارسى 

ومن ادعاء تركيب فعل من فعل واسم, وال نظير لذلك, ورد ابن يعيش قولهم:   )9((االسم)

                              فى قولهم: ( حمدل )من لفظ الجملة كقولهم:  كأنهم اشتقوا فعال   قال: " (بذهحيال)

مذهبان, منهم من لم يغلب الفعلية أواإلسمية  (حب ذا )في  وهكذا كان للنحويين. )10(( الحمد هلل )

                                                
, وشرح 2/112, وشرح المفصل البن يعيش 4/360انظر رأي المبرد هذا فى: المقتضب   (1)

فى  (حب ذا)على  (ال), وانظر اإلشكال فى دخول 1/467, والخزانة 2/161الكافية للرضى 

 .3/40, وحاشية الصبان 35, 3/34, والهمع 2/99, والتصريح 2/140ساعد الم
 .3/24شرح التسهيل البن مالك   (2)
 .4/2061, وانظر االرتشاف 3/27شرح التسهيل البن مالك   (3)
 .2/100, والتصريح 2/142, والمساعد 4/2059ظر رأى األخفش فى: االرتشاف نا  (4)
 .2/142, والمساعد 3/169شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  انظر رأى ابن درستويه فى : (5)
 .3/169, وشرح ابن عقيل 525انظر: المغنى صـ   (6)
 .116, 115إيضاح الشعر صـ   (7)
 .3/26شرح التسهيل البن مالك   (8)
 .3/84,والخصائص115, 114انظرفي قوة االسم وضعف الفعل: إيضاح الشعر للفارسىصـ  (9)
باالشتقاق  243يعرف بالنحت وسماه الدكتور صبحى الصالح فى دراسات فى فقه اللغة صـوهو ما   (10)

 الكبار.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 147 - 

اإلسمية عليها, وبعضهم غلب  , ومنهم من غلبفاعال   (ذا )و فعال   (حب  ) جاعال   (حب ذا )فى 

 ية.الفعل

 زائدة, وهو مذهب الربعى (حب ذا)من  (ذا )مذهب خالف المذهبين السابقين, فادعى أن  يبق 

  دينا* * وحب  بحذفها من قوله:   واستدل  )2( دريود و  )1(( ماذا صنعت )قال: مثل ,

َ  حب )ألن  ؛أما استدالل دريود فال حجة فيه إذا أسندت إليها  ( حب   )غير  (ذا )مفردة عن  (َ 

وتختلف عنها فى معناها وأحكامها كما سبق. وأما ما قاله الربعى فهو وجيه, وبه يحل كثير 

 . من مشكالت الصناعة إن فى التركيب وإن فى إعراب المخصوص كما سيأتى

 . )3 ( " لكن يشكل عليه قول ابن هشام "والتحقيق أن األسماء ال تزاد

به فيها يبدو مذهب الربعى وعلى مذه )4(فقد ارتضى زيادتهاأما ابن مالك  

 .   أقوى المذاهب (حب ذا )  ودريود في

                              

                                                
  .   4/255انظر رأيه فى : شرح الكافية للرضى   (1)
 عبد هللا بن سليمان المعروف  :. ودريود هو3/31, والهمع4/2059انظر رأيه في :االرتشاف  (2)

هل النحووالشعر، وله كتاب في العربية شرح به كتاب بدرود وبعضهم يصغره فيقول: دريود من أ

, والبغية  262جذوة المقتبس للحميدي صـ :انظر ترجمته في .هـ (352 )الكسائي, توفى سنة

2/44. 
 .1/302, وحاشية الدسوقى 2/78, وانظر: المنصف من الكالم للشمنى 298المغنى صـ   (3)
 .1/196انظر: شرح التسهيل البن مالك   (4)
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حب ذا )مخصوص 
 وحذفه ,: شروطه, وإعرابه ( 

ووقعت بعدهما  ":  ( حب ذا ): يقول أبو العالء عن مخصوص أوال: شروط المخصوص

 .)1(( حب ذا رجل لقينا اليوم )و  ( يدزحب ذا  )المعرفة والنكرة مرفوعتين فقيل: 

وكالمه هنا يوحى بأن المخصوص كما يقع معرفة يقع نكرة, لكنه أطق اللفظ وقيد بالمثال 

فالنكرة هنا موصوفة بالجملة بعدها, فصح وقوع  ( وحب ذا رجل لقينا اليوم ):فى قوله 

م أن يكون أبدا  المخصوص نكرة ألنها موصوفة وقد شرط النحاة فى اسم الممدوح أو المذمو

حب ذا  )و (نعم الرجل إنسان )له لم يجز, ونحو:  أخص من فاعلهما, فلو كان أعم منه أو مساويا  

ال يجوز؛ ألن اإلنسان فى المثال األول أعم من الرجل ألنه يطلق على الرجل  (الرجل

نكرة مبهمة بعده اسم إشارة مبهم, فال يؤتى ب ( ذا ) (حب ذا رجل )والمرأة, وفى المثال الثانى 

 . )2( لتفسره

لها  يقول ابن مالك: "ومن حق المخصوص بالمدح والذم أن يكون معرفة أو مقاربا  

 * * *  . )3 (بالتخصيص" 

 .ثانيا: إعراب المخصوص 

الخالف في إعراب المخصوص أثر من آثار الخالف فى اإلفراد والتركيب فى 
 حو التالى:,ولذلك تنوع إعراب المخصوص على الن(حب ذا)

 فعل وفاعل, ثم (حب ذا): اتفق هؤالء على أن  ( حب ذا )أوال : عند من قال باإلفراد فى   )أ ( 

  وغيرهم ونسب إلى الخليل )6(وابن خروف )5(وابن برهان )4(اختلفوا فقال أبو على        

 ا أحد وجهين وهذ ,خبر مقدم جملة فعلية والمخصوص مبتدأ مؤخر (حب ذا )وسيبويه أن       

 جائزين عندهم.       

 ال يجيز سيبويه أن يكون المختص المدح  ": (  نعم وبئس)  فى باب )7(قال ابن الباذش (ب)

                                                
 . 85, وانظر: شرح عيون اإلعراب صـ2/66شرح ديوان ابن أبى حصينة   (1)
 .3/38, وحاشية الصبان 1/67, والمقرب 603, 1/602انظر: شرح الجمل البن عصفور   (2)
 .4/254, وانظر : شرح الكافية للرضى 3/18شرح التسهيل البن مالك  (3)
 .204 -  201انظر: البغداديات    صـ   (4)
عبد الواحد بن على بن  -.وابن برهان هو:  العبكرى 1/420: شرح اللمع البن برهان انظر  (5)

عمر بن إبراهيم ابن برهان الإلسالم أبو القاسم األسدي البغدادي الفقيه المتكلم اللغوى المعروف 

بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وبعدها راء . وهذه النسبة إلى عكبرا  )بالعكبرى 

يدة على دجلة فوق بغداد. له من الكتب . االختيار في الفقه مشهور ,و أصول اللغة . توفى  بل

 . 634 /1انظر ترجمته في:  هدية العارفين  –ست وخمسين وأربعمائة ( هـ  456)سنة 
 .2/599انظر: شرح الجمل البن خروف   (6)
ش هو: على بن  أحمد بن خلف .وابن الباذ3/37, واألشمونى 2/97انظر رأيه في:  التصريح  (7)

بن محمداألنصاري  الغرناطي األندلسي أبو الحسن المالكى المعروف بابن الباذش األديب 

النحوي . من تصانيفه شرح أصول ابن السراج في النحو , و شرح اإليضاح ألبي على 

ه , و الفارسي, و شرح جمل الكبيرة, و شرح الكافي ألبي جعفر النحاس , و شرح كتاب سيبوي

ثمان وعشرين وخمسمائة  . انظر ترجمته هـ (  528المقتضب من كالم العرب . توفى سنة )

 . 696/  1في  :هدية العارفين 
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يجوز  وقواه الرضى, " وال  )2 ( " مثله عن سيبويه  )1 (حكى األندلسى " و" أوالذم إال مبتدأ 

نعم )سيبويه فى باب  هل مذهب ف )3(فيه غير هذا عند ابن خروف, ويقال إنه مذهب سيبويه " 

؟ كالم سيبويه يشعر بجواز هذا الوجه ال وجوبه, يقول: "وأما  (حب ذا)كمذهبه فى باب  (وبئس

ولم  (الرجل )نعم في  , عمل : (عبد هللا ذهب أخوه  )فهو بمنزلة:  (نعم الرجل عبد هللا )قولهم: 

 فهو بمنزلة عبد هللا ذهب أخوه كأنه قال:  (عبد هللا نعم الرجل )وإذا قال:  ,( عبد هللا)يعمل فى 
 .  )4( فقيل له من هو؟ فقال: عبد هللا ....."   (نعم الرجل)

ويفهم من كالمه جواز رفع المخصوص على أنه مبتدأ والجمل قبله خبر أو رفع   

, كماسيأتى  )5((حب ذا)المخصوص على أنه خبر لمبتدأ محذوف, وهو اإلعراب الثانى فى باب 

 . )6( واجب اإلضمار"ل ابن مالك: "وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ قا

 إذن هذا اإلعراب غير متعين عند سيبويه, ويشكل عليه أمور منها: 

 حالة واحدة, وقد سبق الكالم عليها. (حب ذا)من  (ذا)فوات المطابقة بين المبتدأ والخبر بالتزام  أـ

  (ذا)–اسم اإلشارة  )7( بالمبتدأ, وقيل فى توجيهه: الرابطحذف رابط جملة الخبر الفعلية  ب ـ

ْْيٌ { كقوله تعالى: " -(حب ذا)من     ىم ذمِلكم خم ْقوم لِبماُس الت َّ  لباس " فى قراءة من رفع "  } وم

 . )9(الجنس (حب ذا )من  (ذا): العموم, إن أريد بـ وقيل, )8( التقوى"    

 ؛إذ تقدم المخصوص )10(ف األصل كما يقول الصبان, وهو خالً  تقدم الخبر وجوبا   ج ـ 

  أما العكبري فعلله بأن.   )11(جار مجرى المثل (حب ذا )ممتنع, كما يقول ابن مالك؛ ألن        

الكالم وهو األصل"  رصارت كالحرف المثبت لمعنى في غيره فيكون له صد (حب ذا )" 
زيد  (زيد حب ذا)ف توهم كون المراد من الذى منع من تقدمه لخو )13(خالفا البن بابشاذ)12(

                                                
هو :القاسم بن أحمد بن الموفق األندلسي المرسي اللورقي , من علماء العربية باألندلس . نسبته  (1)

وتوفي بدمشق . له " شرح المفصل , بمرسية . رحل إلى العراق وسورية ،  Lorcaإلى لورقة 

 ه 661 - 575و " شرح الشاطبية " و " المباحث الكاملية في شرح الجزولية " .ولد وتوفى ) 

 .  172/   5م ( انظر ترجمته في : األعالم  1263 - 1180= 
 .  4/254شرح الكافية للرضى   (2)
 .2/134المساعد   (3)
 .177, 2/176الكتاب   (4)
 .154 -152: شرح عيون كتاب سيبويه صـ انظر  (5)
 .3/16شرح التسهيل البن مالك   (6)
وأبو حيان:  (3/27شرح التسهيل )وابن مالك:  (1/96شرح الجمل )قاله ابن عصفور :  ( 7)

 .3/30, والهمع 2/99, وانظر: التصريح (525المغنى صـ), وابن هشام : 4/2060االرتشاف )
, قرأ نافع وابن عامر الكسائى بالنصب والباقون بالرفع: انظر: 26ة :سورة األعراف , من اآلي  (8)

 .7/185, والقرطبى 2/97, والكشاف 2/417التذكرة البن غلبون 
, وانظرفى رابط جملة 3/37, وحاشية الصبان 3/30, والهمع 403انظر: منهج السالك صـ (9)

 . 473المغنى صـ  (العموم)الخبر
 .3/37انظر: حاشية الصبان   (10)
 .3/27انظر: شرح التسهيل البن مالك   (11)
 .1/188اللباب   (12)
.وابن بابشاذ 3/31, والهمع 2/140,و المساعد 3/27انظر رأيه فى: شرح التسهيل البن مالك  (13)

هو: طاهر بن أحمد ابن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم أبو الحسن المصري المعروف 

له من التصانيف: شرح الجمل للزجاجي،وشرح النخبة، والتعليق  بابن بابشاذ النحوي اللغوي,

في النحو خمسة عشر مجلدا  سماه تالمذته من بعده تعلق الغرفة, توفى يوم الرابع من رجٍب، 

 .2/95إنباه الرواة : . انظر ترجمته في ( هـ 469) سنة تسعٍ وستين وأربعمائٍة 
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 .  )1(أحب هذا وبكالمه أخذ د/ عباس حسن 

أما الوجه الثاني عند هؤالء فقائم على النظر فى المعنى مع صحة الصناعة,  واإلعراب  

فإذا  )2(فعل وفاعل أما المخصوص فيجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف (حب ذا )عندهم على أن 

 . )3(سأل من هو؟ فقيل زيد  كأن سائال  ف (حب ذا )قيل: 

     وواضح أن هذا الوجه قائم على تكثير الجمل,  فهو مما يناسب مقام المدح والمبالغة فيه   

" والكالم على هذا جملتان, وعلى ما تقدم جملة واحدة, وال موضع لهاتين الجملتين من 

قدير الجملتين: أمدح ؛ ألنه اإلعراب,ولها فيما تقدم موضع من اإلعراب, والكالم فى ت

 . )4(يستحب في المدح التطويل والتكبير بالجمل" 

؛ألن  )5(التصريح به هنا ممتنع  :التصريح بهذا المبتدأ المحذوف قالوا  جواز واختلف في

 جاٍر مجرى المثل, وال يجوز الزيادة فيه أو النقص.  -كما وجهوا -الكالم 

 (نعم وبئس )عند ابن مالك ومنعه فى باب  (حب ذا)ب فى جاز الوجه الثاني من اإلعراإنما و

جار  (حب ذا)؛ألن " مطعنه هناك نشأ من دخول نواسخ االبتداء وهى هنا ال تدخل؛ ألن "  

 . )6(مجرى المثل, والمثل وما جرى مجراه ال يغيران" 

عدم  يتضح مما سبق أن هذا الوجه من اإلعراب أوجه من سابقه لمراعاة المعنى فيه مع

 , وهو خالف األصل.ً  تقدم الخبر وجوبا  

 مشكالت هذااإلعراب .

ً  فيه حذف المبتدأ وجوبا   -أ  مع فقد ما يسد مسده وهو خالف األصل أيضا . ً 

 ؛   أن ال يجيز حذف المبتدأ  )7(ينبغى على ابن مالك, وقد أجاز حذف المخصوص  -ب

 .  )8(يجوز"  , وذلك ال قائم مقامها إذ " يلزم حذف الجملة بأسرها من غير عوض عنها, وال  

* * * 

فعل وفاعل  (حب ذا)وهو إعراب  (حب ذا)وهناك وجه ثالث عند من لم يقل بالتركيب فى 

حب ذا  )ووجه كسابقه بأن فيه تكثيرا  للجمل, فإذا قيل:  ً  والمخصوص مبتدأ حذف خبره وجوبا  

 . )9(وقد ذكر هذا اإلعراب ابن عصفور فكأن سائال سأل: ما شأنه ؟   فيقال : المحبوب, (زيد

                                                
 .3/381انظر :  النحو الوافى  (1)
, وتوجيه 1/190, واللباب 345هذا اإلعراب فى: شرح المقدمة النحوية البن بابشاذ صـ  انظر  (2)

 .3/23, وشرح التسهيل 1/609, وشرح الجمل البن عصفور  391اللمع البن الخباز صـ 
 .298 انظر شرح العوامل المائة النحوية صـ (3)
 .345شرح المقدمة النحوية صـ   (4)
 .3/37, واألشمونى 2/142, والمساعد 3/16انظر: شرح التسهيل   (5)
, والمساعد 256, 4/254وانظرفى هذا: شرح الكافية للرضى 3/27شرح التسهيل البن مالك   (6)

2/143. 
 .146صـ  , وحذف المخصوص سيأتى3/28انظر: شرح التسهيل البن مالك   (7)
 .3/32, والهمع  403انظر: منهج السالك صـ    (8)
, وانظر رأيه فى: 1/69فى المقرب  (بئس)و (نعم), وقاله فى باب 1/609مل انظر: شرح الج  (9)

 .403, وراجع منهج السالك صـ 3/37, واألشمونى 3/17شرح التسهيل 
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 مشكالت هذا اإلعراب . 

 . )1(فيه ما فى سابقه من حذف الخبر وجوبا , دون دليل يدل عليه  أـ

 يلزم عليه حذف الجملة بأسرها عند من أجاز حذف المخصوص. ـ ب

    فى  (محبوبزيد ال)الكالم تام دون ذكر الخبر المحذوف, وهو ال يفيد كبير معنى ؛ إذ معنى  ج ـ

, فلم يفد فائدة جديدة , و  " إذا دار (حب ذا زيد)هذا اإلعراب علىتقدير ابن عصفور مفهوم من 

 األمر بين كون المحذوف مبتدأ  وكونه خبرا , فأيهما أولى ؟

  )3(:  األولى كون المحذوف المبتدأ ؛ ألن الخبر محط الفائدة , وقال العبدي   )2 (قال الواسطى 

 كونه الخبر ؛ ألن التجوز فى أواخرالجمل أسهل. األولى

على القول بأنهما جملتان ؛  (نعم الرجل زيد)ولو عرض ما يوجب اليقين, عمل به, كما فى 

إذا ُحمل على الحذف"  (حب ذا زيد)إذ ال يحذف الخبر وجوبا  إال إذا سد شئ مسده, ومثله : 

 د من لم يقل بالتركيب:وهكذا يكون للمخصوص إعرابات ثالثة عن      .)4(

ً   (حب ذا ) -1  يضا .أفعل وفاعل, خبر مقدم وجوبا , والمخصوص متدأ مؤخر وجوبا 

. (حب ذا ) -2  ً  فعل وفاعل, والمخصوص خبر مبتدأ محذوف وجوبا 

 فعل وفاعل, والمخصوص خبرمبتدأ محوف وجوبا  وقد ظهر ما فى هذه  (حب ذا ) -3

 اإلعرابات من إشكاالت.       

 ً  .: إعراب المخصوص عند من قال با لتركيبثانيا

, وهذه (حب ذا )اإلسمية أوالفعلية على  يختلف إعراب المخصوص عندهم بحسب تغليبهم

 -اإلسمية بعد القول بالتركيب : أوجه اإلعراب عند من غلب

حب ذا ) (1)
                               .)5(مبتدأ, والمخصوص خبره, وهو رأى المبرد (

حب ذا ) (2)
 لكن ما فى )6(, ونسب هذا إلى الفارسىخبر مقدم, والمخصوص مبتدأ مؤخر (

                                                
 .3/17هذا رد ابن مالك على ابن عصفور. انظر: شرح التسهيل   (1)
ن الواسطي مباشر . والواسطي هو:  القاسم بن محمد ب33انظر رأيه فى: شرح اللمع له  صـ  (2)

الواسطي أبو نصر النحوي، لقي ببغداد أصحاب أبي العلي، وتنقل في البالد حتى نزل مصر 

فاستوطنها فقرأ عليه أهلها، وأخذ عنه أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ وبه تخرج، وزوجه 

اللمع،و  من أخته، وكان ابن بابشاذ يخدمه وبه انتفع، ومات بمصر. وله من الكتب: كتاب شرح

كتاب في النحو رتبه على أبواب الجمل، وشرح من كل باب مسألة.لم تذكر كتب التراجم سنة 

 .8/123وفاته. انظر معجم المؤلفين 
هو :  أبو طالب العبدي النحوي أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبدي أبو طالب النحوي أحد  (3)

ه من المصنفات، قرأ النحو على أبي األئمة النحاة المشهورين صاحب شرح اإليضاح وغير

سعيد السيرافي ورأى الرماني وأبا علي الفارسي  ,حدث عن أبيه وعن دعلج بكتاب غريب 

الحديث ألبي عبيد، روى عنه أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الوراق، وتوفي سنة ست 

 .1/71. انظر ترجمته في : هدية العارفين هـ (406)وأربعمائة 
 , بتصرف يسير. 581,  580اللبيب صـمغني   (4)
 .3/31, والهمع 2/134المساعد  :  , وراجع2/143المقتضب  :انظر (5)
 .3/31, والهمع 2/143المساعد  فينسب إليه  (6)
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 فى  (ذا)مع  (حب )"من زعم أن  (إيضاح الشعر )مصنفاته يفهم منه غير ذلك, فقد قال فى   

 بعده بمنزلة ارتفاع  (زيد )بمنزلة شئ واحد, وجب أن يزعم أن ارتفاع  (حب ذا زيد )قولهم:   

 . )1((قام زيد )االسم بعد االسم المبتدأ, وال يكون بمنزلة ارتفاعه بعد الفعل نحو:  

ز ارتفاع المخصوص على  ومن كالمه يفهم جواز ارتفاع المخصوص بالخبرية, ولعله جو 

خبر مقدم فيما لم أقف عليه, لكن ابن عقيل يقول: " وأجاز الفارسي  (حب ذا )أنه مبتدأ مؤخر و

 . )2(المبرد"  خبرا , والمخصوص مبتدأ , ومنع ما اختاره (ا حب ذ )كون  

فاعله, ورد على مدعى  (ذا)و فعال   (حب )وجعل  (حب ذا )ثم إن الفارسى رجح اإلفراد فى 

 . )3(التركيب

 مع تغليب (عقليا   )يدل عنده على جواز التركيب  (إيضاح الشعر )ويبدو أن كالمه فى  

 األمر, فإن ثمة مشكلين على هذا اإلعراب .وأيا  ما كان  )4(اإلسمية 

 : حذف الخبر دون وجود ما يسد مسده عند من أجاز حذف المخصوص.أولهما 

ً  دون موجب له إذ يمتنع تقديم  وثانيهما على هذا اإلعراب : تقديم الخبر وجوبا 

 المخصوص 

 لما سبق. ( حب ذا )على   

  خبرا   (حب ذا )مبتدأ, والمخصوص خبره أو  (حب ذا )يجعل  جواز الوجهين على السواء, (3)

 , والمخصوص مبتدأ مؤخر.مقدما     

: خبر, أو بالعكس عند  (زيد )اسم للمحبوب, فهو مبتدأ, و (حب ذا )قال ابن هشام: " وإذا قيل: 

 . )5( (زيد الفاضل  )من يجيز الوجهين فى قولك : 

 : المشكل في هذا اإلعراب

 خبرا  مقدما جوازا . (حب ذا)جوبا  دون موجب على القول بإعراب ـ   فيه تقديم الخبر و

 وابن  )6(مبتدأ , والمخصوص مبتدأ  محذوف الخبر,ذكره أبو حيان (حب ذا )إعراب  (4)

 . )7(عقيل   

ويبدو أن في هذا اإلعراب نظرا  إلى المعنى دون نظر إلى الصناعة, فإعرابه قائم على 

سمية لتدل على الثبوت إجملتين: كبرى وصغرى, وكالهما  تكثير الجمل, فهو مكون من

                                                
 .114إيضاح الشعر صـ  (1)
 .2/143المساعد   (2)
 .204 -201انظر: البغداديات صـ ( 3)
 .115 -114انظر: إيضاح الشعرصـ   (4)
, وانظر الخالف فى إعراب هذا 2/99والتصريح 2/143, وانظر: المساعد 526المغنى صـ  (5)

 .431المثال فى المغنى صـ
 .403ـ صانظر: منهج السالك   (6)
 .2/143انظر: المساعد   (7)
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 والدوام أما من ناحية الصناعة ففيه حذف الخبر دون موجب.

 مشكالت هذا اإلعراب. 

 فيه حذف الخبر وجوبا  دون وجود ما يسد مسده.   أ  ـ 

 ما ال يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج.    ـب 

                             فائدة جديدة؛ إذ القول فى التقدير:  (تقديرا  )ره ـ لم يفد الخبر المحذوف عند ذكج    

 .(حب ذا زيد )مستفاد من القول  (زيدالمحبوب )

اإلسمية  على القول بتغليب (حب ذا)ومما سبق يتضح أن األقرب إلى الصواب فى إعراب 

, و  ً  ً  لخلوه  من المشكالت السابقة.خبرا  مؤخرا  وجوبا   (زيد )إعرابها مبتدأ مقدما  وجوبا 

ثمة وجه رابع عند من لم يقل بالتركيب, لكنه اختلف عن السابقين فى علة فوات المطابقة 

الزم التبعية لـ  والمخصوص وهو ابن كيسان فقد أعرب المخصوص بدال   (حب ذا )من  (ذا )بين 

  من قولهم  االسم المرفوع بدالً " ثم يجئ وبه أخذ أبو العالء, قال:  )1(واختاره ابن الحاج )ذا)

 .  )2(" (ذا )

ذا )من  (ذا )فوات المطابقة بين وقد سبق في الكالم  على توجيه    والمخصوص (حب 

حب ذا  ):  (حب ذا زيد )أن ابن كيسان وجهه بأن اإلشارة إلى مضاف محذوف والتقدير فى 

, وتوجيه ابن كيسان لفوات فهل من عالقة بين إعراب المخصوص بدال  الزما   (ن زيدسْ حُ 

مشار به أبدا  إلى  (حب ذا )من  (ذا )المطابقة ؟ يقول أ. د/ على فاخر " ولما ذكر ابن كيسان أن 

 ) , وكأنه حكم للمضاف إليه تبعا الزما   (ذا )لـ  تابعا   (زيد)مذكر محذوف, ...فعلى مذهبه يكون 

 . )3(رأى مقبول.." بعد حذفه وهو  (حسن)بما كان يحكم به للمضاف  (زيد

والكالم إذن من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وهو أمرجائز, يقول ابن 

مالك: " يجوز حذف المضاف للعلم به ملتفتا  و مطرحا , ويعرب بإعراب المضاف إليه قياسا  

 . )4(إن امتنع استبداده به, وإال فسماعا  " 

 ت بعضها راجع إلى الصناعة واآلخر إلى المعنى.وهذا اإلعراب على وجاهته فيه مشكال  

  مشكالت هذا اإلعراب .

 :  (حب ذازيد )وهو مما يتصل بالصناعة أن البدل على نية تكرار العامل, وال يجوز فى  أ ـ 

                                                
 . وابن الحاج هو:  محمد بن عبدا هلل بن 4/2060انظر رأيه فى: االرتشاف   (1)

التجيبى بن خلف أبو الحسن المعروف بابن الحسن المعروف بابن محمد بن  أحمد بن عبدهللا  

الحاج القرطى النحوي المالكى . من تصانيفه المقاصد الكافية في علم لسان العرب في النحو . 

إحدى وأربع  وستمائة . انظر ترجمته في : هـ  ( 641اآلداب  .  توفى سنة )نزهة األلباب في محاسن 

    . 121/   2هدية العارفين 
 .66 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (2)
 .440الجزء األول صـ -المرفوعات –شرح المقرب   (3)
 , والمطالع 3/365, وانظرفي هذه المسألة : شرح التسهيل البن مالك 160 159التسهيل صـ   (4)

 .2/590السعيدة للسيوطى 
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  .   )1( (حب زيد )   

ل ابن جار مجرى المثل, واألمثال ال تغير, قا -كما قالوا  –وال يلزم ما ذكروه ؛ ألن الكالم 

 . )2(؛ ألنه استعمل استعمال األمثال "  (حب زيد )الحاج: " وال يلزم منه: 

إنك  )وقد يجوز " في االسم إذا وقع بدال  ما ال يجوز فيه إذا ولى العامل, فإنهم قد حملوا: 

 .  )3( (إن  أنت  ) على البدل, وإن كان ال يجوز:  (أنت قائم

  هكذا  (حب ذا )نه ال يجوز االستغناء عنه, فال يقال: أ وهو مما يتصل بالصناعة أيضا   ب ـ

 على أنها كالم تام, والبدل يجوز االستغناء عنه.    

أن البدلية هنا الزمة, ورد بأن التابع ال يلزم, وأجيب بأنه "ال مانع من  لكن ذكر ابن كيسان   

ً  ال يقدح في الل  ً  ً " كون التابع الزما  لكونه مقصودا , وكونه تابعا  ب   ً زوم كتابع مجرور ُر

) 4( . 

 إلى المخصوص الذى يوضحه (ذا )وهو راجع إلى المعنى: "أن حاجة اسم اإلشارة  ج ـ

   وهذا أقرب إلىالصواب, فكما  )5(أشد من حاجته إلى البدل وغيره من التوابع "       

لك ينبغى فى فكذ إذا كان ضميرا  أن يتبع بشئ من التوابع,  (نعم وبئس )فاعل  فى منعوا

 .  )6(ضميرا   من الخفاء, فأشبهت فاعل نعم وبئس إذا كان (ذا )لما فى  (حب ذا ) باب 

ال يجيز إتباعه ال بنعت وال تأكيد  (حب ذا )فاعل فى  (ذا )قال أبو حيان: " ومن ذهب إلى أن 

 . )7(وال بدل وال عطف" 

وبه قيل في  )8(ف بيانوجه أخير فى إعراب المخصوص, وهو إعرابه على أنه عط يبق

النواسخ  لدخول (نعم و بئس )ولم يقل به فىإعراب مخصوص (حب ذا )إعراب مخصوص 

 . )9(فيها

وال يصح إعرابه بدال  ؛ لفوات صحة تسلط  (حب ذا )من  (ذا )وإنما قيل به ؛ ألنه موضح لـ 

 . )10(العامل عليه, فأعرب عطف بيان

                                                
 .3/37واألشمونى  ,3/32, والهمع 525, والمغنى صـ403انظر: منهج السالك صـ  (1)
 .4/2060انظر: االرتشاف   (2)
 .3/37, وحاشية الصبان 4/2055انظر: االرتشاف   (3)
 .3/37حاشية الصبان   (4)
 . بتصرف يسير.3/381انظر: حاشية النحو الوافى  ( 5)

, وشرح 3/12إذا كان ضميرا: شرح التسهيل البن مالك  (نعم وبئس) انظرفي منع توكيد فاعل   (6)

 .3/22, والهمع 2/229, والمساعد 4/249افية للرضى الك
 .2/45, وانظر: حاشية الخضرى 4/2060االرتشاف   (7)
, ومنهج السالك 4/2060, واالرتشاف 4/255انظر هذا اإلعراب فى: شرح الكافية للرضى   (8)

 .3/31, والهمع 2/143, والمساعد 526, 525, والمغنى صـ403صـ
 .4/256لرضى انظر: شرح الكافية ل (9)
, 3/327انظر فيما يتعين فيه عطف البيان وال يصح أن يكون بدال : شرح التسهيل البن مالك   (10)

 .88 -3/86, واألشمونى 135 -3/133, والهمع 437والمغنى صـ
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 :مشكل هذا اإلعراب

 , ومنه قول الشاعر: )1(بمجيئه نكرة, واسم اإلشارة معرفةرد هذا اإلعراب  

يانا                     ياِن أَح  وحبَّذا نَفَحاٌت ِمن يَمانِيٍَة         تأ تِيَك ِمن قِبَِل الرَّ
)2(  

 (نفحات )وما قالوه ليس حجة, فإن بعض النكرات أخص من بعض, والنكرة فى البيت 

, وقد أجاز ابن مالك فى عطف البيان أن يكون فى  ( من يمانية )مخصصة بالوصف 

مفوق في   -على إعرابهم –, وعطف البيان فى البيت  )3(  ومساويا   ومفوقا   االختصاص فائقا  

 من اإلعراب.  -على رأيه –االختصاص, فال مانع 

                                       * * * 

أن يعرب مبتدأ  والجملة قبله  لقول باإلفرادعلى اويتلخص ما سبق فى إعراب المخصوص 

خبر, أو يكون خبرا  لمبتدأ محذوف , أو مبتدأ خبره محذوف, أو يعرب بدال  أو عطف بيان, 

 وأقوى هذه اإلعرابات من ناحية المعنى أن يكون خبرا  لمبتدأ محذوف, أما من ناحية

 و العالء إعرابه بدال .الصناعة ففى جميعها إشكاالت كما سبق بيانه, وقد اختار أب 

حب ذا )ادعى التركيب فى أما من  
فقد أعرب المخصوص على أنه خبر  اإلسمية مع تغليب (

خبرمقدم, أو الوجهان على السواء, أو إعرابه على  (حب ذا)مبتدأ, أو هو مبتدأ مؤخر و (حب ذا )و

حب ذا )وبعضهم غلب الفعلية على أنه مبتدا حذف خبره 
والمخصوص  التركيبمع القول ب (

 عندهم فاعل, وهو ضعيف.

       والقول التركيب قد يكون األقرب إلى الصواب, وإعراب المخصوص على أنه خبر و

 مبتدأ يحل كثيرا  من مشكالت اإلعراب , ويستقيم به المعنى. (حب ذا )

إنه "أضعف  فهو وجه قوى, وإن قال فى أسرار العربية (حب ذا )من  (ذا )أما من ادعى زيادة 

 ولم يعلل. )4(الوجوه" 

* * * 

 جواز حذفه أو امتناعه  بقى مما يتصل بالمخصوص البحث فى

  " فأما قول الراجز: وإليه أشار أبو العالء بقوله: 

بنا َبِدي نا          ينا ولو عب دنا غي َره َشقي نا          باسِم اإللِه ر ِ فحبَّذا ربَّا وحبَّ ِد 
 )5( 

                                                
 .3/32, والهمع 226, 525, والمغنى صـ403انظر: منهج السالك صـ  (1)
والشطر األول منه فى مغنى اللبيب   493فى ديوانه صـ البيت من البسيط, وقائله: جرير, وهو  (2)

, 3/1194, وشروح سقط الزند 216 /2, والبيت فى المنصف من الكالم للشمنى 526صـ

 .  3/30والهمع 
 .3/326انظر: شرح التسهيل   (3)
 .76أسرار العربية صـ  (4)
 . 141صـ  سبق تخريجه  (5)
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حب ذا )فإنه جعل 
)  ً ً  كالما م ذا )كما يقال:  تاما كر 

ً  )فنصب   )2( ( حس ن أو حس ن ذا )و  )1((  ( ربا

ً  كأنه قال: " (الدين )الثانية  (حب )على التمييز, وأضمرفى   . )3(" وحب الدين دينا

" وأضمر في حب أجاز حذف المخصوص فى قوله:  -من خالل ما سبق –وأبو العالء 

 . )4(ا "ن  دي   الدين   قال : " وحب  الثانية الدين, كأنه 

عن المخصوص لظهور معناه,  -باب حب ذا –وأخذ به ابن مالك, فقال: " وقد يستغنى هنا 

 وساق الرجز السابق. )5(فمن االستغناء عنه قول بعض األنصار....."

قال فيه:  (نعم وبئس)هو مذهبه فى باب  (حب ذا)ومذهبه فى جواز حذف المخصوص فى باب 

 والمخصوص بالمدح والذم ال يجب أن يصرح بذكره, وال أن يؤخر إذا ذكر, بل الواجب أن"

 . )6(" يكون معلوما   

وجواز حذف المخصوص عنده ليس مقصورا  على ذكر التمييز بعده كما فى الرجز 

 السابق, بل قد يكون دون تمييز, كقول الشاعر:

 بالمتقاربِ  سَ ي  لَ  ن  منحُت الهوى مَ  حياُء وربما  أل حبَّذا لول ال                           
)7( 

 .  )8( البيت السابقبوبه أخذ ابن هشام واستدل 

وفي هذا البيت يقول المرزوقي :" وقوله "أال حب ذا"المحبوب محذوف، كما حذف المحمود 

 .  (10) نِْعمم اْلعمْبُد ِإنَُّه أموَّاٌب ""  ( 9)في قوله تعالى:

 (حب ذا )فى  (ذا )إلى وجوب ذكر المخصوص ويعلله بـ "أن   )11(حدثين ويذهب بعض الم 

, فإن هذا األسلوب يجرى اسم إشارة مبهم فوجب تفسيره بالمخصوص فلزم ذكره, وأيضا  

ال يجوز حذفه؛ ألنه المقصود  (نعم وبئس )بل هو فرع منه, ومخصوص  (نعم وبئس)مجرى 

الكرم,  تقول: " حب ذا خلقا   (حب ذا )صوص فى باب بالكالم, فمن باب أولى ال يجوز حذف المخ

 . )12(وتسكت"  (حب ذا )أو (حب ذا خلقا   )وال يجوز أن تقول: 

ال يجوز حذفه , وقاس عليه امتناع  ( بئس )و (نعم )وكالمه قوى غير أنه ذكر أن مخصوص 
                                                

 (ذا) ؛ ألن  (حب ذا الشئ )فإنما كانت فى األصل:  (حب ذا) أما : "و 2/143قال المبرد فى المقتضب    (1)

 .(كرم هذا )مثل قولك:  (حب هذا)اسم مبهم يقع على كل  شئ , فإنما هو: 
ٌن وَحَسن" . (حُسن )قال فى اللسان مادة :   (2)  : " َحُسَن وَحَسن يَْحُسن ُحْسنا  فيهما، فهو حاسِّ
 .67, 2/66شرح ديوان ابن أبى حصينة   (3)
 .3/67شرح الديوان   (4)
 . 3/28شرح التسهيل  (5)
 .3/28شرح التسهيل البن مالك   (6)     
انظرترجمته )بن هماس الطائى  (مرداس)البيت من الطويل وهو للمرار بن هماس الطائى أو لـ   (7)    

, 2/1116 , والكافية الشافية3/28والبيت فى شرح التسهيل  (445معجم الشعراء صـ )في :  

 .3/41واألشمونى  (من ليس بالمتقارب) برواية  2/145, والمساعد 526والمغنى صـ
 . 526انظر: المغني صـ   (8)    
 .30سورة ص من اآلية :  )9(
 . 3/1409شرح الحماسة للمرزوقي  (10)
 .436هو ا د/ على فاخر فى كتابه شرح المقرب المرفوعات الجزء األول صـ (11)
 .436ـرب المرفوعات الجزء األول صشرح المق  (12)
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 .  (حب ذا  )حذف مخصوص 

وقد سبق  (حب ذا )ائز كما هو فى باب ج (بئس  )و (نعم  )لكن حذف المخصوص في باب    

الكالم عليه, وحذف المخصوص أجازه أكثر النحاة تقدم ما يدل عليه أولم يتقدم , يقول أبو 

ِنْعمم حيان : " والمخصوص  بالمدح والذم يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل, نحو قوله تعالى: " 
اِهُدونم " أي: أيوب, و (1)" اْلعمْبدُ  أي : نحن, وذهب بعض المتأخرين إلى أنه ال  )2("  فمِنْعمم اْلمم

 . )3(يجوز حذفه إال إذا تقدم ذكره, واألكثرون لم يشترطوا فى جواز حذفه التقديم" 

فحذفه عنده جائز أيضا , لكنه  (حب ذا ), أما فى مخصوص (بئس )و (نعم )هذا فى مخصوص    

   ن حذفه إ إال (بئس ) (نعم )فى قليل, يقول فيه: "وقد يحذف المخصوص للعلم به, كما 

 . )4("قليل

                                                
 .30سورة ص من اآلية :  )1(
 .48سورة الذاريات من اآلية :   (2)
 .4/2055االرتشاف  :انظر  (3)
  .404منهج السالك صـ (4)
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 ( حب ذا )إعراب االسم المنصوب بعد 

إذا كان الفاعل  (نعم )فى باب   إذا كان أكثر النحويين قد اتفقوا على أن االسم المنصوب

      فإنهم قد اختلفوا فى انتصاب االسم بعد (نعم زيد رجال   )في مثل:  )1(ضميرا  يعرب تمييزا  
 وفى هذا يقول أبو العالء: تعليقا  على قول  (حب ذا زيد قائما  )و (حب ذا زيد رجال   )فى نحو:  (ذاحب   )

 * وحب دينا   * فحبَّذا ربا              الشاعر السابق

حب ذا )"إنه جعل 
ً تاماً, كما يقال:  (  ( رباً ) فنصب  (ن ذان أو حس  حس   )و (م ذاكر   )كالما

 . )2(على التمييز" 

بذكر االسم  ( حب ذا زيد رجال   )و (حب ذا زيد )أن يقال:  ( حب ذا )وقد أجاز النحويون فى باب 

 إال فى الضرورة. (نعم زيد )فإنهم منعوا نحو:  (نعم )المنصوب وحذفه, بخالف باب 

كرالمنصوب بعده, بخالف ذفاستغنى عن  لظهوره كان قويا   (ذا )بأن  (حب ذا )وعللوه فى 

 .  )3(( نعم )فى باب  الضمير

فبينما  (نعم )لم يكن كإعرابه فى باب  ( حب ذا )ومن ثم فإن إعرابهم للمنصوب فى باب 

اختلفوا  )4(د فهو عندهما حالوِّ يْ رَ على أنه تمييز باتفاق بينهم إال الكسائى ودُ  ( نعم )أعربوه فى 

 على النحو التالى : ( حب ذا )فى إعرابه فى 

 وجماعة من )8(وخطاب )7(والربعى )6(والفارسى )5(هم األخفشذهب جماعة من أ ـ

 .البصريين إلى أنه منصوب على الحال ال غير, وسواء أكان جامدا أم مشتقا       

 كان إلى أنه منصوب على التمييز ال غير, جامدا   )9(ذهب أبو عمرو بن العالء  ب ـ

., وأجاز الكوفيون وبعض البصريين نصبومشتقا  أ           ً  ه تمييزاَ

 . )10(وفصل بعضهم, فقال: إن كان مشتقا  فهو حال وإن كان جامدا  فهو تمييز  -ج  

 . )11(( يأعن )ونصبه بعضهم على أنه مفعول به, وناصبه محذوف تقديره:   -د   

                                                
خالف الكسائى فأعرب المنصوب فى باب )نعم( حاال , وعنده الفاعل هو المخصوص, ال   (1)

 .3/33, واألشمونى 3/22, والهمع 4/2048الضمير المستتر, انظر: االرتشاف 
 , وهو يقصد قول الراجز وقد سبق *فحب ذا ربا وحب دينا*.2/67شرح ديوان ابن أبى حصينة   (2)

, 7/142, وشرح المفصل البن يعيش 392انظر هذا التعليل فى: توجيه اللمع البن الخباز صـ (3)

 .4/257وشرح الكافية للرضى 

 .3/33, واألشمونى 3/22, والهمع 4/2048االرتشاف أييهما فى :ر انظر ( 4)
 .3/33 , والهمع2/144, والمساعد 442صـ, والمغنى 4/2061انظر رأى األخفش فى: االرتشاف  ( 5)
, 4/2061, واالرتشاف 97, وإيضاح الشعر صـ1/845انظر رأى الفارسى فى :البصريات   (6)

 .464راجع: التذكرة ألبى حيان صـ, و3/33, والهمع 2/144, والمساعد 442والمغنى صـ
 . 442, والمغنى صـ4/2061انظر رأي الربعى فى :االرتشاف  ( 7)

 .4/2061انظر رأى خطاب فى :االرتشاف  ( 8)   
 , ومنهج   4/6021, واالرتشاف 1/611انظر رأي أبى عمرو فى : شرح الجمل البن عصفور   (9)   

 .3/33, والهمع 2/144, والمساعد 442, والمغنى صـ405السالك صـ            
 .3/33, والهمع 2/144, والمساعد 4/2061انظر: االرتشاف   (10)
,         2/144, والمساعد 4/2061, وانظر رأيه فى :االرتشاف (ابن العلج )ذكره صاحب البسيط    (11)

 .3/33والهمع 
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 وقيل: الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به فحال, وإال فتمييز وهو رأى أبى   -هـ 

 . )2(وبه أخذ ابن هشام )1(انحي       

 )3(* يا حبَّذا المال مبذول  بل سرف*قال أبو حيان : "مثال األول: 

 . )4(فتقول: "من راكب"  (من ), وهذا يدخل عليه (حب ذا راكبا  زيد )ومثال الثانى: 

 حب ذا )و (حب ذا زيد رجال   )وربما استند أصحاب الرأى األول إلى صحة المعنى فى نحو: 

 ؛إذ المعنى عليه: زيد محبوب حالة كونه رجال , وحالة كونه قائما . (زيد راكبا  

                                            * * * 

 )      علىاالسم المنصوب, فيقال:  (من )جواز دخول  )5(أماأصحاب الرأىالثانى فمستندهم 

, (حب ذا زيد من راكب)و (حب ذا زيد راكبا   )ل : كما يقا (حب ذا زيد من رجل )و (حب ذا زيد رجال  

 يا حبَّذا َجبَُل الَري اِن ِمن َجبٍَل       َوحبَّذا ساِكُن الَري اِن َمن كانا          قال الشاعر:

 (من )مجرورا  بفى, ومعلوم أن التمييز يكون بمعنى  (حب ذا )ولم يأت المنصوب بعد 

ر أن فى هذا اإلعراب إشكاال  لمجئ االسم المنصوب مشتقا , غي. )6((فى )والحال تكون بمعنى 

تمييزا , وليس ذلك  (ذا )كون المنصوب بعد  )7(قال ابن مالك: " والتزم بعض المتأخرين

 . )8(أغنت عنه  في النظم والنثر"  ملتزما  ؛ ألن الحال قد

األصل أيضا ,  وإذا كان مجئ التمييز مشتقا  خالف األصل, فإن مجئ الحال جامدة بخالف

 قال ابن هشام: "حق الحال االشتقاق, وحق التمييز الجمود, وقد يتعاكسان, فتقع الحال جامدة

 . )9("  ... ويقع التمييز مشتقا   

* * * 

وقد نظر بعضهم إلى االسم المنصوب, فقال بنصبه علىالحالية إذا كان مشتقا , وعلى 

منصوبا   نظر, فإن كان  (حب ذا ) إذا وقع االسم بعدشاذ : "وبالتمييز إذا كان جامدا  قال ابن با

المنصوب  ومتى كان (من )قيل : هو تمييز مقدر بـ  (حب ذا امرأة )و (حب ذا رجال   )جنسا  مثل: 

 .  )10(" (في )قيل: هو حال مقدر بـ  ( حب ذا قائمة هند )و ( حب ذا قائما  زيد )مشتقا  مثل: 
                                                

 .4/2061انظر: االرتشاف   (1)
 . 442انظر: المغنى صـ   (2)
,         2/144, والمساعد 4/2061, وانظر رأيه فى :االرتشاف (ابن العلج)كره صاحب البسيط ذ  (3)

 .3/33والهمع 
 .2062, 4/2061االرتشاف   (4)
 .408انظر: منهج السالك صـ  (5)
, وقيل: "هو حال مقدر بفى" شرح المقدمة النحوية (من)قال ابن بابشاذ " قيل هو تمييز مقدر بـ   (6)

 .379, 3/321, وشرح التسهيل البن مالك 162وانظر : المرتجل صـ , 346صـ
 .1/70, والمقرب 1/611لعله يقصد ابن عصفور, انظررأيه فى: شرح الجمل له   (7)
 .28 /3شرح التسهيل البن مالك   (8)

 .442مغنى اللبيب صـ  (9)
 .346شرح المقدمة النحوية   (10)
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ال, فإنه يبين هيئة صاحبه, والمشتق يدل على الحدث وصاحبه وهذا راجع إلى ما تبينه الح

 . )1(أما التمييز فيبين هيئة الذوات

*   * * 

 . )2(أما من نصبه على أنه مفعول به, فقد قال فيه أبو حيان: "وهو قول غريب" 

 إذا كان جامدا  هكذا قوال  واحدا , (حب ذا )وفصل أبو حيان, فنصب على التمييز االسم بعد 

أما إذا كان مشتقا  فتمييز إن لم يرد به تقييد المبالغة فى مدح المخصوص بوصف فتمييز وإال 

 . )4(, وبمقالته قال ابن هشام )3(فحال

على  وكأن أبا حيان وابن هشام جعال تقييد المبالغة فى مدح المخصوص بوصف دليال  

من  (ذا)رفع اإلبهام الموجود في إرادة الحال, وإال فإن األصل بعد حب ذا أن يجاء بالتمييز ل

 .(حب ذا)

 (حب ذا )بقي رأي أخير في إعراب االسم المنصوب بعد حب ذا,وهو رأي األخفش , يقول : 

:" وهذا القول مما يجب أن يتصامم عنه     )6(يقول الدينوري  (5)يرفع االسم وينصب الخبر

 . (7),وال يتشاغل به , لضعفه وركته " 

 * * * 

يتضح أنه من العسير الفصل فى هذه  (حب ذا)ض اآلراء فى إعراب المنصوب بعد وبعد عر

 )8(المسألة, فالحال والتمييز يشتركان في أمور كثيرة من أهمها اشتراكهما فى رفع اإلبهام

: "تفقأ زيد شحما , وَكُرم  )9(حتى أن كثيرا  من النحويين اختلفوا فى األسماء المنصوبة من مثل

ْرَنم اْْلمْرضم ُعُيوًَن } و" ",زيد ضيفا   فمجَّ " فقال بعضهم بنصبها على الحال, واآلخر )10( {وم

 .بنصبها على التمييز, وهذا يدل على عسرالفصل بين التمييز والحال أحيانا  

 .)11(الجنسية عليه (من )غير أنه من األفضل عند قصد التمييز إدخال 

                                                
 .440انظر: المغنى صـ  (1)
 .4/2070اف االرتش  (2)
 .4/2061انظر: االرتشاف   (3)
 .442انظر: المغنى صـ (4)
 . 299انظر رأيه في :  ثمار الصناعة للدينوري صـ (5)
هو:  الحسين بن موسى بن هبة هللا أبو عبدهللا النحوي المعروف بالجليس الدينوري . صنف من  (6)

تسعين وأربعمائة  .    هـ (   490  )سنة الكتب ثمار الصناعة , و الحروف السبعة من الكالم . توفى 

 .310/   1هدية العارفين   -انظر ترجمته في : 
 . 299ثمار الصناعة صـ (7)

 .440, ومغنى اللبيب صـ2/70انظر: شرح المفصل البن يعيش  (8)
 .1623, 4/1622انظر: هذه األمثلة والخالف فى إعرابها في : االرتشاف  (9)
 .12ية :سورة القمر , من اآل (10)
 .442, والمغنى صـ4/1625, واالرتشاف 384 /3انظر: شرح التسهيل البن مالك  (11)
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فإنه يكون مطابقا  للمخصوص إفرادا  وتثنية حب ذا( تمييز  على القول بأن المنصوب بعد )و

حب ذا  حب ذا الزيدان رجلين( و) حب ذا زيد رجال (, و) فيقال: ) )1(وجمعا  وتذكيرا  وتأنيثا  

 حب ذا الهندات نساء(. حب ذا الهندان امرأتين( و) حب ذا هند امرأة( و) الزيدون رجاال ( و)

ذ اليكون منقوال , وال مشبها  بالمنقول بدليل جواز ويكون منتصبا  بعد تمام كالم, وحينئ

ال تدخل  (من ), وقد ذكر ابن عصفور أن ( حب ذا من رجل زيد )عليه فى نحو:  (من )دخول 

 . )2(على التمييز إذا كان منقوال  أو مشبها  به, وتدخل عليه إذا كان غير مشبه بالمنقول

؛  )3((حب ) مؤسسا , والعامل فيه عند ابن مالك أما على القول بإعرابه حاال  فإنه يكون حاال  

 كما سبق. ( ذا )وفاعلية  ( حب )ألنه اختار فعلية 

 ما يترتب على الخالف من أوجه االستعمال الجائزة أو الممتنعة

حب ذا  )فى مثل  (زيد)وال يكون بعد  (ذا )إذا كان النصب على التمييز, فاألحسن أن يلى 

 .(حب ذا زيد رجال   )مع جواز:  (حب ذا رجال  زيد )فاألحسن أن يقال:  وعليه  )4((زيد رجال  

وقال ابن خروف: تقديم التمييز على المخصوص أحسن,وسوى بين التقديم والتأخير فى 

 . )5(الحال

 .  )6((حب ذا رجال  زيد )وحكى الفارسى عن الكوفيين أنهم ال يجيزون 

قال ابن مالك: "إذا كان صاحب  سواء ؛ ألنه كماوإنما كان التقديم والتأخير فى الحال 

مضمرا  عند البصريين.. ومنع  الحال منصوبا  أو مرفوعا  جاز تقديم الحال عليه ظاهرا   أو

الكوفيون تقدم حال المنصوب إذا كان ظاهرا ؛ لئال يتوهم كون الحال مفعوال , وكون صاحبه 

 . )7(بدال "

 ألن األفضل فى التمييز ؛ ن المخصوص فإنما كان أحسن وتأخيره ع (ذا )أما إيالء التمييز 

 .(حب   )عند ابن مالك وأبى حيان فاعل  (ذا )أن يلى الفاعل, وهذا بناء على أن 

األحسن تأخير التمييز وجعله بعد المخصوص ؛ ألن المخصوص  إن)8(ولذا قال الجرمى 

                                                
 .3/22, والهمع 2/95, و التصريح 28, 3/27انظر: شرح التسهيل البن مالك  (1)
, وقال أبو حيان: "وتارة يكون مشبها بالمنقول, 283, 2/282انظر: شرح الجمل البن عصفور  (2)

عليه في قول  (من)والصواب مذهب ابن عصفور بدليل دخول  (حب ذا رجال زيد)و ......فقيل منه

 .4/1624الشاعر: * يا حب ذا جبل الريان من جبل* انظر: االرتشاف 
 .2/144, والمساعد 4/256, وانظر: شرح الكافية للرضى 129التسهيل صـ (3)
 .4/2062, واالرتشاف 28, 3/27انظر: شرح التسهيل البن مالك  (4)
 .4/2062انظر رأيه فى :االرتشاف  (5)
 4/206, واالرتشاف 1/848انظر: البصريات  (6)
 , بتصرف يسير.340 /2شرح التسهيل البن مالك   (7)
 بن إسحاق وهو مولى لجرم بن زمان وجرم من قبائل اليمن وأخذأبو عمر  حهو :أبو عمر صال   ( 8)

ألخفش ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه النحوعن األخفش وغيره وقرأ كتاب سيبويه على ا

وأخذ اللغة عبد أبي عبيدة وأبي زيد واألصمعي وطبقتهم وكان ذا دين مات سنة خمس وعشرين 

 . 114بأصبهان .انظر ترجمته في: نزهة األلباء صـهـ (  225ومائتين )
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 . )1(عنده فاعل

 . )2(التمييز بين العامل ومميزهأما جواز األمرين فإنه باإلجماع يجوز توسط 

 وعلى ما سبق فإن هناك بعض أساليب مستحسنة أوجائزة أو ممتنعة على هذا النحو: 

 : على جعل المنصوب تمييزاً:أوالً 

 .فاعال   (ذا)عند من جعل (ًَ حب ذا زيد رجال)أفضل من  (حب ذا رجال  زيد) (1)

 عند من جعل المخصوص فاعال . ( زيد حب ذا رجال  )أفضل من  (حب ذا زيد رجال  ) (2)

 ممنوع عند الكوفيين جائز عند غيرهم. ( حب ذا رجال  زيد ) (3)

 ً  : على جعل المنصوب حاالً:ثانيا

جائزان على السواء فى الحسن عند  (ًَ حب ذا زيد رجال )و ( زيد حب ذا رجال   ) (1)    

   البصريين

 والكوفيين.        

 فعل (حب ذا )إما ألن  أو تمييزا   ممتنع عند البصريين والكوفيين حاال   ( زيد رجال  حب ذا ) (2)  

 جامد,   أو ألنه يجرى مجرى األمثال فال يغير.            

 

 

                                                
 .4/2062انظر رأيه في :االرتشاف   (1)
التصريح )واألزهرى  (, قال: بال خالف2/283جمل له شرح ال )نقل اإلجماع ابن عصفور  ( 2)

 .(2/200حاشية الصبان على األشمونى ), والصبان (1/400
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 إضافة الموصوف إلى الصفة

لفظية ، وهى التى لها عمل فى المضاف إليه بحذف  قسمين , األول : تنقسم اإلضافة إلى  

وتكون فى الوصف العامل عمل الفعل ، وهذه اإلضافة ال يتخصص بها , التنوين أو النون

 معها على إبهامه .  المضاف إليه وال يتعرف ، بل هو باقٍ 

وهو اإلضافة المعنوية ، وهى التى تكسب المضاف إليه  والقسم الثانى من اإلضافة ،

 التخصيص ، إن كان نكرة ، أو التعريف إن كان معرفة . 

خصص بالمضاف إليه أو يتعرف ، فقد كان ينبغى أن ال يضاف الشئ إلى وألن المضاف يت

؛ ألنه لو كان معرفة بنفسه لما احتيج إلى ألنه يستغنى عن اإلضافة إن كان معرفة  ؛نفسه 

 . إضافته, وإنما يضاف إلى غيره ليعرفه

،  ويستغني عن اإلضافة أيضا  إن كان نكرة ؛ ألن اإلضافة إلى النكرة تفيد التخصيص

عن العرب  ردومع هذا ، فالوا, )1(والشئ ال يخصص بنفسه ، وإال كان كل شئ مخصصا  

 و (قطيفةجرد  )و  (سحق عمامة )بخالف السابق ، فقد أضافوا الصفة إلى الموصوف فقالوا : 
ابِ ومنه قوله تعالى:" ، قالوا: (أخالق ثياب ) ِديُد اْلِعقم  .  )2(" وماْعلمُموا أمنَّ اللَّم شم

صالة  )و ( حبة الخضراء )و  ( سجد الجامعم )أضافوا الموصوف إلى الصفة ، فقالوا و

ْوا ومنه قوله تعالى :" قالوا : (األولى ْْيٌ لِلَِّذينم ات َّقم اُر اْْلمِخرمِة خم لمدم قيل : ومن إضافة )3( " وم

،  ( صباالريح  )و  (ريح الدبور )و  (الجنوب ريح  )الموصوف إلى الصفة قولهم فى الريح 

 .  ( ريح الصبا )ومنه فى الشعر قول ابن أبى حصينة فى 

 )4( ِلَمن ِدمنَةٌ ِمثُل َخط ِ الَزبوِر       َعفَتها الَدبوُر َوِريُح الَصبا

فى  (حب الحصيد )مثل قولهم :  (ريح الصبا ) :وقوله :" قال أبو العالء فى البيت السابق

 (مسجد الجامع )و (الصالة األولى )والمعنى  ( لىصالة األو )بعض األقوال ، ومثله قولهم 

الريح  )فالغرض :  (ريح الصبا )و (ريح الدبور )وإذا قالوا  (المسجد الجامع ): والمراد 

 .)5((الريح الدبور )و (الصبا

 وأبو العالء  يكثر من هذا األسلوب التعبيري إكثارا  يلفت نظر دارسه كما في قوله : 

ِق  عِ أعوانا  على الس َهرِ  لعلَّ أيِقظ  راقَِد السَُّمِر       يا ساِهَر البَر   )6( بالِجز 

,  (الريح الجنوب )وغيرها "إنما أصل الكالم أن يقال :  (ريح الجنوب )وقال التبريزى فى  

جاز أن يراد : ريح من  (ريح الجنوب )، فإذا قيل :  (الريح الشمال )و (الريح القبول )وكذلك : 

  (مسجد الجامع )، وهو من باب قولهم  غعرف بالجنوب وال اختالف أنه سائيالجنس الذى 

                                                
 .3/10يعيش  ، وابن 1/391لباب ل، وا 2/37 واإلنصاف،  2/894والمقتصد ،  41/ 1انظر  : سر الصناعة  (1)
 . 196سورة البقرة من اآلية :  (2)
 . 109سورة يوسف من اآلية :  (3)
 . 1/82وهو فى الديوان , البيت من بحر الطويل  (4)
 . 2/75شرح الديوان  (5)
 .  1/116البيت من بحر البسيط , وهو في شروح سسقط الزند  (6)
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 . )1((صالة األولى )و

ولورود السماع  ,وف وعكسه للقياس تأوله البصريونصولمخالفة إضافة الصفة إلى المو  

 ون دون تأويل .فيبه كثيرا  أجازه الكو

 وفى إضافة الموصوف إلى الصفة أمران : 

 .ف بين البصريين والكوفيين فى جوازه األول : فى الخال

 .الثانى : فى فائدة هذه اإلضافة وبيان نوعها 

         *  *  * 

 ين فى جوازه يين والكوفياألمر األول : فى الخالف بين البصر

 إضافة الموصوف إلى الصفة  منع: استند البصريون إلى القياس فى  أوالً : مذهب البصرين

 عرفه نفسه ، ياإلضافة إنما هو التخصيص والتعريف والشئ ال  من ، قالوا : إن الغرض   

 عجبت من قيام )واستدل ابن جنى عليه بجواز إضافة المصدر إلى الفاعل تارة ، نحو :    

 غيرهما ،  نىألنه فى المع (عجبت من أكل الخبز )نحو :  (وإلى المفعول أخرى)،  (زيد   

ْدًَّي "وقوله سبحانه (عجبت من ضارب زيد )ل نحو : ومثلهما إضافة الفاعل إلى المفعو    هم
ْعبمةِ   ِلغم اْلكم ا عماِرٌض ُُمِْطُرَنم "و)2( "َبم ذم  . )3(" هم

تضيفها إلى  ألن الطالعة هى الشمس ، فال ؛فال يجوز  ( سررت بطالعة الشمس )أما نحو : 

يرد عن العرب :  لهذا لم )4(ألنه غيرها  ؛فجائز (سررت بطلوع الشمس )نفسها ، بخالف : 
هذا مع  ,الم والصاحبغإذا كان الضمير فيهما راجعا  إلى ال (مررت بصاحبه )و  (هذا غالمه)

 .  )5(ه وال صاحبهاسنف فساده فى المعنى  ؛ألن اإلنسان ال يكون أخا

بين المضاف  ةمالبس ىوالذى قالوه معتبر وإن لم يكن مطردا  ، فإن العرب أضافت ألدن 

بإضافة اإلسم إلى  (سعيد كرز )عليه قالوا : , و هما، بشرط التغاير اللفظى بينوالمضاف إليه 

، كما جاء ذلك فى النعت والعطف  (يوم الخميس )و,  ( شهر رمضان )اللقب ، وقالوا :

غمرمابِيُب ُسودٌ  "قوله تعالى :  ، نحو)6(والتوكيد  كذبا  . وقول الشاعر في العطف :  )7("  وم

ُة ُكلُُّهْم أمْْجمُعونم  "سبحانه في التوكيد قوله  و )8(ومينا ِئكم َلم دم اْلمم جم جاء عن العرب  و)9( "فمسم

 وروى عنهم :  (الحق هذا نفسُ )و ( همررت بزيد نفسِّ  ):
 الشاعر : وقال (هذا زيد)ومعناه :  )10( ( هذا ذو زيد )

                                                
 ، وهو بهذا يقصد بيت أبى تمام :  4/49شرح التبريزى على ديوان أبى تمام  (1)

ن ُعقَدِّ الُمزنَةِّ ريُح الَجنوبِّ َحل  ُعقالَيها َكما أَطلَقَ                            ت       مِّ
 .95 :سورة المائدة من اآلية  (2)
 .24 :سورة األحقاف من اآلية  (3)
 . 1/42انظر:  سر الصناعة  (4)
  . 3/26انظر : الخصائص  (5)
 .2/34على التصريح  يس اشيةح، و 419،  2/8انظر:  الهمع  (6)
 . 27سورة فاطر من اآلية :  (7)
، وشرح  1/75دى بن زيد فى الطبقات البن سالم لعوهو  , وسيأتي تمامه , زء بيت من الوافر ج (8)

 .(مين )، واللسان مادة  2/34، وحاشية يس على التصريح  1/10المفصل 
 . 30سورة الحجر من اآلية :  (9)
 . 3/14، وابن يعيش  3/31علب انظر:  الخصائص ثبن إبراهيم أستاذ  درواه أحم (10)
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 )1(  كاِمل  فَقَِد اِعتَذَرإِلى الَحوِل ثُمَّ اِسُم الَسلِم عَلَيُكما       َوَمن يَبِك َحول  

ين كما سبق هذا مع التغاير فالعرب تضيف ألدنى مالبسه بين المتضاي نأل؛وإنما جاز هذا 

 اللفظى بين المضاف والمضاف إليه . 

هللا  )، كقولنا :  )2(بل إنهم أضافوا االسم إلى نفسه مجموعا  للداللة على أنه أفضل أنواعه

 :أبى تمام وكما فى قول  (ملك الملوك

  )3(َعجائِبا  َزَعموا األَي اَم ُمجِفلَة        َعنُهنَّ في َصفَِر األَصفاِر أَو َرَجبِ    

 نه يجبإ :بن الحاجب اومما قاله البصريون لمنع إضافة الموصوف إلى الصفة ما قاله  -

 .)4( والموصوف فى اإلعراب ةتوافق الصف     

 فإذا بقيا على حالهما ، أما مع طلب التخفيوقد رد هذا الرضى بأن ذلك إنما يكون 

 .)5(باإلضافة ، وهو موطن النزاع فال 

 مذهب الكوفيين ثانياً: 

له التغاير  اوقد شرطو,  )7(الجواز؛ألن الصفة قد ذهب بها  مذهب الجنس )6(مذهب الكوفيين

اُر اْْلم و  راء : فى قوله تعالى "فاللفظى بين المضاف والمضاف إليه ، قال ال ْْيٌ لمدم  )8( "ِخرمِة خم

"أضيفت الدار إلى اآلخرة ، وهى اآلخرة ، وقد تضيف العرب الشئ إلى نفسه ، إذا اختلف 

 .)9(" هلفظ

 . )10( يكما يقول الثعالب مهم واستند الكوفيون إلى وردوه بكثرة ، فهو من سنن العرب فى كال

ُه بِ  ومنه فى القرآن الكريم ، قوله تعالى : "  وقوله سبحانه : )11( " ُروِح اْلُقُدسِ ومأميَّْدَنم

مم ِصْدٍق ِعْندم  " ُْم قمدم ِر الَِّذينم آمممُنوا أمنَّ َلم بمشِّ ُة اْْلمقِّ "و )12( " رمّبِِّمْ  وم  وقوله "  )13("  لمُه دمْعوم
بَّ اْْلمِصيدِ  نَّاٍت ومحم نما ِبِه جم ت ْ ةِ وقوله " )14( " فمأمنْ ب م  فى الحديث "يا ومنه  )15(" ومذمِلكم ِديُن اْلقميِّمم

                                                
 3/135صف لمن، وا 3/31الخصائص , وهوفي   79صـ للبيد فى ديوانه  ,  الطويلمن بحر بيتال (1)

 . 4/337، والخزانة  14،  3/13، وابن يعيش  242 صـ وتصحيح الفصيح (،
 . 248 صـ انظر:  أزاهير الفصحى فى دقائق اللغة لألستاذ عباس أبو السعود (2)
 . 23ـانظر:  ديوان أبى تمام ص (3)
 . 205 صـ للمعا، وتوجيه  2/224 انظر:  شرح الكافية للرضى  (4)
 . 2/33وحاشية يس على التصريح  , 2/224انظر: شرح الكافية للرضى  (5)
 واللباب  2/436، واإلنصاف  2/55،  330/ 1معانى القرآن للفراء  : ينظر مذهب الكوفيين فى (6)

 . 54 صـ ، وائتالف النصرة 1/391 
 . 4/1806الرتشاف انظر:  ا (7)
 . 109سورة يوسف من اآلية :  (8)
 ، 3/347: إعراب القرآن للنحاس   وراجع،  1/330وانظر:   56،  2/55معانى القرآن للفراء  (9)

 . 9/275، والقرطبى  1/439مشكل إعراب القرآن لمكى و 
 . 230صـانظر:  فقه اللغة وأسرار العربية  (10)
 . 253،  87: سورة البقرة من اآليتين  (11)
 . 2من اآلية :   , يونسسورة  (12)
 . 14سورة الرعد من اآلية :  (13)
 . 9سورة ق من اآلية :  (14)
 .5ة من اآلية : نسورة البي (15)
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المؤمنات " بالرفع ، فنعت على اللفظ ، ألنه  "وأما : يا نساءُ  يقال السهيل )1(منات" ؤالم نساءُ 

فاإلضافة إلى المؤمنات ،  (النساء)معرفة بالنداء ، وبالنصب نعت على الموضع ، وأما نصب 

 . )2( ( جانب الغربى )كما تقول : 

قلت : يا رسول هللا كم الرسل ؟  )ير من حديث أبي ذر ومنه ما جاء في  النهاية البن األث 

هكذا جاءت الرواية .  (ثالثة عشر ، جم الغفير  -وفي رواية  -قال : ثالثمائة وخمسة عشر 

قالوا : والصواب جماء غفيرا  . يقال : جاء القوم جما  غفيرا  ، والجماء الغفير ، وجماء غفيرا  

من الرواية صحيح ، فإنه يقال جاؤا الجم الغفير ، ثم  : أي مجتمعين كثيرين . والذي أنكر

حذف األلف والالم ، وأضاف ، من باب صالة األولى ، ومسجد الجامع . وأصل الكلمة من 

الجموم والجمة ، وهي االجتماع والكثرة ، والغفير من الغفر ، وهو التغطية والستر ، فجعلت 

العرب الجماء إال موصوفا  ، وهو منصوب  الكلمتان في موضع الشمول واإلحاطة . ولم تقل

 . )3( على المصدر ، كـ طرا  ، وقاطبة ، فإنها أسماء وضعت موضع المصدر"  

 )4( اليقينِ  انَ فَ ر  عِ  لَّ ُُ الذَ  تَ ف  رَ عَ     ٍس ب  عَ  ارُ يَ دِ  عليكَ  ت  وَ ولو أق   : ومنه فى الشعر 

بقلة  )و ( جانب الغربى )و ( امعمسجد الج )و  (صالة األولى )قولهم  )5(ومنه فى كالم العرب

  .)6( ( الحمقاء

، فقالوا فى قوله تعالى  )7(وقد تأول البصريون ما سبق على أنه صفة لموصوف محذوف  

ْوا " ْْيٌ لِلَِّذينم ات َّقم اُر اْْلمِخرمِة خم لمدم  .  (لدار الساعة اآلخرة )و )8(" وم

 مسجد  )يعنى من الزوال وقالوا فى (ولىصالة الساعة األ )أى  ( ة األولىال ص )وقالوا فى : 

بقلة  )و (جانب المكان الغربى ) (جانب الغربى )وقالوا فى  ( مسجد الوقت الجامع  ):  (الجامع

 . ( ة الحمقاءببقلة الح ) (الحمقاء

                                                
عن أبى هريرة رضى هللا عنه ، عن النبى صلى هللا عليه وسلم ، قال "يا نساء المسلمات ال  (1)

,  4/64, ومسند أحمد   996 /2انظر : كتاب الموطأ  تحقر به جارة  لجارتها ، ولو فرس شاه" 

5/377 . 
 . 489 صـ وانظر:  التذكرة ألبى حيان 70،   69 صـ أمالى السهيلى (2)
 . 289/    1ابن األثير  -النهاية : في غريب الحديث  (3)
 .   9/75، والقرطبى  2/56البيت من الوافر ، وهو غير منسوب فى معانى القرآن للفراء  (4)
 وابن يعيش  2/2675 ف، وشرح الجمل البن خرو 2/237اإلنصاف : انظر هذه األقوال فى  (5)

 ،  4/1086، واالرتشاف  388وابن الناظم صـ  344،  2/343، وشرح الكافية للرضى  3/10

 . 2/481اللمع توجيه  و
قدام ، انظر:  ابن السيل ، فيمر السيل فيقطعها فتطؤها األمجاري فى  تنبتسميت بذلك ألنها  (6)

 .  2/33، والتصريح  2/344وشرح الكافية  3/10يعيش 
 ، وشرح المقدمة النحوية  1/41وسر الصناعة ,  1/287زجاج لانظر:  إعراب القرآن المنسوب ل (7)

 المسالكوأوضح  2/71، وشرح الجمل البن عصفور  2/893صد ت، والمق 284 صـ بابشاذالبن 

 . 2/481، والهمع  3/48وشرح ابن عقيل  3/97 
 شكل إعراب القرآن لمكى مو,  3/347وانظر:  إعراب القرآن للنحاس  ,161صـ  جهيسبق تخر (8)

 . 9/275، والقرطبى  1/439
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     :يقول ابن خروف دائما , لكن هذا التأويل الذى ذكروه قد يستقيم أحيانا  ، لكنه ال يستقيم   

قديرهم : صالة الساعة األولى ومسجد الموضع الجامع ، وجانب المكان الغربى فاسد وت "

 .)1( (حبل الوريد )و  ( عرق النسا )وال يطرد لهم فى األيام والشهور ، و 

ضاف ، فيكون من مولهذا فقد يؤله بعضهم على أن المراد بالمضاف إليه الجنس بالنسبة لل  

حد / خاتم فضة وثوب خز ، ومن هذا تأويل ابن جنى باب إضافة البعض إلى الكل على 

ِإنَُّه ْلممقُّ اْليمِقنيِ  "لقوله تعالى   هقال : "إن الحق هنا غير اليقين ، وإنما هو خالص )2("  وم

 . )3(، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل ، نحو هذا ثوب خز هوواضح

قُّ اْليمِقنيِ ِإنَّ  وفى مقابل هذا التأويل تأويل الفراء لقوله تعالى " ُوم حم ا َلم ذم د يقول "وق )4("   هم

قُّ اْليمِقنيِ ، كقوله  هختلف لفظاتضيف العرب الشئ إلى نفسه إذا  ُوم حم ا َلم ذم  . )5(" ِإنَّ هم

اإلضافة إلى السماع السابق ، بوقد استند الكوفيون فى إجازتهم المسألة إلى القياس    

جازت أن تعطف الشئ على نفسه إذا اختلف اللفظان ، فقاسوه على العطف ، وقالوا : العرب أ

عطوف ، والمعطوف موإن كان األصل فى العطف المغايرة والمضاف والمضاف إليه ، كال

 عليه ، ومثال هذا فى العطف قول الشاعر . 

لَها َكِذبا  َوَمينا                   )6(َوقَدََّمِت األَِديَم ِلراِهَشيِه         َوأَل فَى قَو 

 .)7(إضافة الشئ إلى نفسه قياسا  عليه فيجوزفإذا جاز عطف الشئ على نفسه ، 

يل ما بوباإلضافة إلى مذهب البصريين والكوفيين السابق ذهب بعض النحاة إلى أنه من ق

 .)8(وكذا الباقى  (البقلة إلى هى صاحبة هذا االسم ى إلى االسم كأنه قيل "مأضيف فيه المس

 (دحُ جبل أُ  )و  (طور سيناء )كون إضافة الموصوف إلى الصفة من باب وأجاز الرضى أن ت  

فيكون من إضافة العام إلى الخاص ، وذلك بأن يجعل الجامع مسجدا  مخصوصا  والغرب 

جانبا  مخصوصا  ، واألولى صالة مخصوصة ، والحمقاء بقلة مخصوصة فهو من الصفات 

لبقلة إلى هذه المختصة ، لفائدة التخصيص ، الغالبة ، ثم يضاف المسجد والجانب والصالة وا

    كـ  (جانب الغربى )رة ، وبكبقلة الكز (بقلة الحمقاء )كصالة الوتيرة ، و (صالة األولى )فتكون 

 .)9(( جانب اليمين )

                                                
 . 70، 69  صـ ، وانظر:  أمالى السهيلى 2/675البن خروف  لشرح الجم (1)
 . 51سورة الحاقة آية :  (2)
 . 3/337الخصائص  (3)
 . 95 : عة آية سورة الواق (4)
 . 2/56معانى القرآن للفراء  (5)
 . 162صـ  سبق تخريجه (6)
 . 2/34، وحاشية يس على التصريح  2/418انظر:  الهمع  (7)
 . 2/333، والمساعد  4/1806االرتشاف و، 7صـ  انظر  : أمالى السهيلى  (8)
 . 2/245انظر:  شرح الكافية للرضى  (9)
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 والذى قاله الرضى وجه جيد محتمل ، لكنه ال يطرد فى كل األمثلة . 

حتاج إلى تأويل خاصة مع يإذ ال  ؛رب للصواب ويبدو رأى الكوفيين فى هذه المسألة األق 

 كثرة السماع وتأييد القياس له . 

رغد )و  (عناء التعب)و (رخاء الدعة)أن بعض األساليب الشائعة كـ  ويترتب على ما سبق :

واإلنصاف كما يقول  )1(تها كما أراد بعضهمئأساليب صحيحة ، وال داعى لتخط (الرخاء

كل موضع فرقا  الحتجنا  في اإلسمينمكن دفعه ولو قلنا إن بين الرضى "أن مثله كثير ال ي

 .)2(إلى تعسفات كثيرة"

                                           *  *  * 

  القياس والسماع

ه ، ألن)3(ما كان من إضافة الموصوف إلى الصفة يقتصر فيه على السماع عند البصريين  

 .)4(وف صتأويلهم من قبح إلقامة الصفة مقام الموعلى خالف األصل عندهم لما يلزم فيه 

أن القياس  كمااللغوى  للواقعإذ ال مجافاة فيه  ؛أما عند الكوفيين فال حرج فى القياس عليه 

 .يسانده 

           *  *  * 

 األمر الثانى : فى فائدة هذه اإلضافة وبيان نوعها 

 لمسألة هى التخفيف فى المضاف بحذفذهب الكوفيين إلى أن فائدة اإلضافة فى هذه ا

، أو بحذف الالم فى إضافة  (جرد قطيفة )وف كما فى صلصفة إلى المواالتنوين بإضافة  

المسجد  )، و  (قطيفة جرد )إذ أصلهما :  ؛(مسجد الجامع )الموصوف إلى الصفة ، كما فى 

 . )5((الجامع

 ة الصفة إلى الموصوف ، ففى قولوهذه فائدة لفظية ، وثمة فائدة معنوية تتحقق فى إضاف

 )6( ومن يُوِف ليُذمم  وَمن  يُف ِض قلبه         إلى مطمئن البر ِ ل يتجمجمِ            : زهير 

 يقول الدكتور / أحمد محمد على "ولما كان المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد كانت

والترابط بينهما ، حتى ال إضافة الصفة هنا إلى الموصوف قد خلقت نوعا  من التالزم  

 .)7(الموصوف بالصفة"  أتبعتيكادان ينفكان ، وال يكون األمر كذلك إذا 

 فهل تكون اإلضافة فيهاوإذا كان فى إضافة الموصوف إلى الصفة تلك الفائدة اللفظية ، 

                                                
 . 3/52انظر:  النحو الوافى  (1)
 .بتصرف يسير 246،  2/245شرح الكافية للرضى  (2)
 . 2/419، والهمع  2/333، والمساعد  2/1806انظر  : االرتشاف  (3)
 3/10ابن يعيش  :ظران (4)
 . 244،  2/243افية للرضى كانظر:  شرح ال (5)
  . 87صـ نمعلقة زهير بن أبى سلمى ، وهى من الطويل فى الديوا ,البيت من صغرى المعلقات (6)
 .113 ـمعلقة زهير فى ضوء نظرية النظم ص (7)
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 محضة  أو غير محضة؟ 

 (ب  رُ  )نه ال يقع بعد ة ، ألضقاله جماعة ، واختاره أبو حيان أنها إضافة مح :األول)1(أقوال

 .  (مسجد جامع)و (صالة أولى)وال ينعت بنكرة ، وال ورد نكرة ، فال يحفظ  ( أل )وال 

   الحسن  )وغيرهما أنها غير محضة ، لشبهه بـ )3(وابن الدباس)2(: قاله الفارسى الثانى

على النعت ، ثم  (الصالة األولى)ونحوه  (ى صالة األول)ألن األصل فى  ؛وأمثاله  )4( (الوجه

 أزيل عن الرفع . ف (حسن وجهه)أزيل عن حده ، كما أن أصل أحسن الوجه 

وقال ابن أبى  )5(بما تضاف إليه  فإضافته غير محضة ، لكنها تتعر:وقال ابن بابشاذ 

 .)6( : "اإلضافة فيه معرفة ، وإن لم يكن القصد باإلضافة إال التخفيف"  الربيع

 .)7(، وكيف يتم التعرف بجامع تقدير االنفصال ، هذا تناقض" فاسد  قال ابن خروف : "

 ألن لها اعتبارين : اتصال من وجه؛وهو أنها شبيهة بالمحضة  )8(" قاله ابن مالك :الثالث

غير مفصول بضمير ، وانفصاله من وجه ، أن المعنى ال يصح إال بتكليف  (األول)أن  

 .)9(م له سلفا  فى ذلك"خروجه عن الظاهرة ، قال أبو حيان "وال أعل

 ما يترتب على ما سبق من أوجه االستعمال لجائزة والممتنعة 

 .ينبغى أن يقتصر فيه على السماع عند البصريين وهو جائز عند الكوفيين  (ديدحباب ال )نحو 

 

 

 

                                                
 ، 4/1805، واالرتشاف  3/229، وشرح التسهيل  2/893صد تانظر  هذه األقوال فى : المق (1)

 . 2/419، والهمع  2/333والمساعد   1806  
 . 2/419ع ، والهم 2/333، والمساعد  4/1805، واالرتشاف  270،  269اإليضاح  : انظر  رأيه فى (2)
 , وابن الدباس هو: المبارك بن فاخر بن 2/333،والمساعد  4/1805االرتشاف :انظر رأيه فى  (3)

محمد بن يعقوب ، أبو الكرم ابن الدباس : عالم بالعربية . من أهل بغداد ، له كتب منها " المعلم 

 )ه 500 - 431 )" في لنحو و " شرح خطبة أدب الكتاب " و " جواب " مسائل . ولد وتوفى : 

 . 271/  5, و األعالم  256انظر ترجمته في :  إنباه الرواة /
 فأما باب حسن الوجه فال يتعرف ، وإن أضيف إلى معرفة ، ألجل قال الواسطى الضرير: " (4)

  .96صـ الحسن الوجه ، شرح اللمع للواسطىالفصل أيضا  ، وألنه قد تدخل عليه األلف والالم ، فتقول :  

 . 2/675شرح الجمل البن خروف : ر  رأيه فى انظ 
 .  1/312البسيط  (6)
 . 675 /2شرح الجمل البن خروف  (7)
 ، وحاشية  2/4198، والهمع  4/1805، واالرتشاف  3/229شرح التسهيل  : انظر  رأيه فى (8)

 . 2/34يسن على التصريح 
 .4/1806االرتشاف  (9)
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  (هناك  )و  (هنا  )الفرق بين 

ا " تجريد األدلة من ، ويقصد به (1)عقد ابن جني في الخصائص بابا  في خلع األدلة  

 و تجريدها من بعضأالمعاني المعروفة لها والمتبادرة فيها وإرادة معاٍن أخر لها ، 

 (.2")معناها

ها ناسم في حين أ (رأيتك  )وحرفا  ، فالكاف في ( 3)ومن هذا استعمال كاف الخطاب اسما  ،  

 (7) (أبصرتك  )و (6() اء ك النج )، و ( 5) (رويدك  )وكذلك الكاف في  (4 )حرف (أرأيتك  )في 

 )    و     ، (10)(اَلك بَ  )و ,(9)(وحسبك  ,و بئسك   , و نعمك ليسك , و , ككال   )و  ( 8()إياك  )و 

 .(11)( لك هيح

، وقد صرحوا بأن الكاف  (هناك  )و  (ذلك  )ومنه أيضا  الكاف في أسماء اإلشارة ، مثل 

 .( 13 )(أنت  )في ، وشبهوها بالتاء ( 12)فيها حرف بال خالف 

ودخول الكاف في أسماء اإلشارة يختلف عن دخولها في األسماء السابقة ؛ إذ دخولها في 

تلك األسماء لمجرد الخطاب ، أما دخولها في أسماء اإلشارة فللداللة علي بعد المخاطب ، 

ب ، فإذا للقري (هنا  )وتجريد أسماء اإلشارة منها للداللة علي قرب المخاطب فـ اسم اإلشارة 

 دخلت عليه الكاف كانت اإلشارة للبعيد حقيقة أو حكما  كأن يكون المخاطب نائما  أو ساهيا  ،

   ومن هذا ورد قول ابن أبي حصينة :  

                                                
 .  2/181انظر: الخصائص  (1)
 .  2/181ة الخصائص حاشي (2)
،  289،  288، والشعر صـ 110انظر في مجيء الكاف اسما  وحرفا  : البغداديات صـ  ( 3)

 . 2/461، والرضي  3/134، وابن يعيش  1/273، وسر الصناعة  138والعسكريات صـ 
 ، والرصف  1/273، وسر الصناعة  111، والبغداديات صـ  1/116انظر : مجالس ثعلب  (4)

 . 1/251، والهمع  1/190، والمساعد  634، والمغني صـ  2/980، واالرتشاف  207صـ 
 . 1/251، والهمع  1/190، والمساعد  1/178انظر : المقتضب  (5)
 ،  1/246،  وشرح التسهيل 3/99، وابن يعيش  1/273، وسر الصناعة  1/245انظر : سيبويه  (6)

 . 1/251، والهمع  2/978، واالرتشاف  206والرصف صـ 
 .1/190، والمساعد  1/273، وسر الصناعة  1/178انظر : المقتضب  (7)
،  2/695، واإلنصاف  3/134، وابن يعيش  1/167انظر : إعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج  (8)

 . 1/147وشرح  التسهيل 
 .1/190، والمساعد  252، وشرح المرادى علي التسهيل ورقة   1/246انظر : شرح التسهيل  (9)
 .  2/981انظر : االرتشاف   )10(
 2/981، واالرتشاف  1/246,  وشرح التسهيل 1/98، والحجة للفارسي  1/245انظر : سيبويه  (11)

 .  1/251,  والهمع  1/168، واإلتقان للسيوطي 
 والمطالع السعيدة  1/246, والهمع 1/116، وشرح ابن عقيل علي األلفية  1/188انظر: المساعد  (12)

1/171 . 
 ،  2/191، والخصائص  2/913، والبصريات  111، والبغداديات صـ  1/245انظر : سيبويه  (13)

 . 1/306، والبسيط  1/246، وشرح التسهيل  1/476، واللباب  1/157وسر الصناعة 
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 (1)فَلي ِمن نَداَك َربيٌع ُهناَك       َولي ِمن نَداَك َربيٌع هُنا

أن الكاف تدل علي  (نا ه   )و  (ه ناك  )ن ي" والفرق بويوضح هذا أبو العالء بقوله : 

نا  )التراخي والبعد ، وإذا قيل   َ ه 
ال  (هناك  )بغير كاف دلت علي القرب ، والكاف في  (

، في الموضع  (ذاك  )موضع لها من اإلعراب ؛ ألنها دلت علي الخطاب في مثل كاف 

الرجل أبعد  فيدل الكالم بالكاف علي أن (ذا الغالم  )و  (أكرم ذاك الرجل )والمعني ، تقول : 

 . (2)مكاناً من الغالم 

ا علي أن الكاف في أسماء اإلشارة حرف ال موضع له من اإلعراب ووإذا كانوا  قد أجمع  

 ، فما الدليل علي ذلك ؟ ولماذا ال تكون الكاف اسما  ؟ 

في استدالله علي حرفية الكاف في أسماء اإلشارة طريقة السبر والتقسيم ، ( 3)اتبع سيبويه  

كاف إذا كانت اسما  ال تخلو من أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة ؛ وال يجوز أن فال

تكون مرفوعة ؛ ألنها ليست من ضمائر المرفوع ، وال يجوز أن تكون منصوبة لعدم تصور 

في الكالم  ، وال يجوز أيضا  أن تكون مجرورة ؛ ألنه ال جار   (ذلك زيد  )ناصب لها إذا قيل : 

ال يجوز أن يكون الجار باإلضافة ، من قبل أن الغرض في اإلضافة إنما هو من حرف ، و

و إذا كان من شروط اإلضافة أنه ال يضاف االسم  ,التعريف ، وأسماء اإلشارة معارف كلها 

إال وهو نكرة ، فما ال يجوز أن ينكر البتة ال يجوز أن يضاف البتة ،  وأسماء اإلشارة مما ال 

 (. 4)وز أيضا  إضافته كما يقول ابن جني يجوز تنكيره فال تج

 عندي الرجل  )*  ومما يدل علي أن الكاف في اسم اإلشارة حرف وليست اسما  أنه يقال :  

 (. 5 )(ذاك نفسك  )وال يجوز  (نفسه       

 . (6 )*  كما أن الكاف في اسم اإلشارة ال تزيد معني يختل بسقوطها

ً  لم يمنع *  ومما يؤكد كون الكاف حرفية ام تناع وقوع الظاهر موقعها ، ولو كانت اسما 

 كما 

 (. 7) (ضربك  )في        

 علي حرفية الكاف بأنها لو كانت اسما  لوجب حذف النون  ( 9) وغيره (8 )واستدل ابن جني*    

                                                
البيت من بحر المتقارب وهو في مدح أبي علي صالح بن مرداس السلمي،والبيت في الديوان  (1)

1/85 . 
 . 2/85شرح ديوان ابن أبي حصينة  (2)
 ، واللباب  198، وأسرار العربية صـ  1/273، وراجع  : سر الصناعة  1/245انظر : سيبويه  (3)

 .  207، والرصف صـ  3/134، وابن يعيش  479/ 1
، وحاشية يس 207، والرصف صـ  78، وراجع : ابن الناظم صـ  1/273انظر  : سر الصناعة  (4)

 . 1/128تصريح علي ال 
 . 1/273، وسر الصناعة  1/168انظر : إعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج  (5)
 . 1/168، وإعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج  1/245انظر : سيبويه  (6)
 . 1/128، وحاشية يس علي التصريح  2/477انظر : شرح الكافية للرضي  (7)
 . 1/273انظر : سر الصناعة  (8)
 . (3/134شرح المفصل  )وابن يعيش في  (1/168إعراب القرآن المنسوب إليه  )زجاج في كال (9)
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  : وجرها هي باإلضافة ، كما يقال – (ذاك  )في تثنية  – (تانك  )و  (ذانك  )إذا قيل      

 .  (الماك غ )

 ومما قد يعترض به علي حرفية الكاف في اسم اإلشارة أنها تثني وتجمع ، و التثنية •

 (. 1 )من خصائص  األسماء ال الحروف والجمع      

بل هي  (ذاك  )ليسوا بتثنية وال جمع لـ  (ذلكم  )و  (ذلكما  )أجاب العكبري عن هذا بأن نحو  

صيغة وضعت لهما ابتداء  كما في 
 .  (أنتم  )و  (تما أن )

أو أن الكاف في األصل اسم مضمر ثم خلعت داللةاإلسمية ، وبقيت لمجرد الخطاب ، فبقي 

 (. 2) عليها اللفظ الذي كان لها وهي اسم 

 وإذ قد ثبتت حرفية الكاف بما سبق ، فلماذا اختصت الكاف باإلشارة إلي البعيد ؟ 

ً  ، و ال يشار باإلشارة الحسية علل لهذا الرضي بأن وضع أسماء اإلشارة للم  شار إليه حسا 

في األغلب إال إلي الحاضر الذي يصلح لكونه مخاطبا  ,  ولما كانت الكاف موضوعة 

للمخاطب أخرجت الكاف أسماء اإلشارة عن صالحيتها اإلشارة إلي المخاطب ؛ إذ ال 

        و (زيدان فعلتما يا  )يخاطب اثنان في كالم واحد إال أن يجمعا في كلمة الخطاب ، نحو:

مثل  (ذاك  )، فصار  (أنت و أنت فعلتما  )أو بعطف أحدهما علي اآلخر نحو :   (أنتما قلتما  )

، وإن لم  (غالمك قلت هذا  ) ال و،  (يا غالمك  )كما ال يقال: (هذاك  )فال يقال : (غالمك  )

 يمتنع حضوره ، إذ ربما قيل هذا مع حضور غالم المخاطب .

يبة ، وأصل اسم اإلشارة أن يكون موضوعا  غا أوردت الكاف في اسم اإلشارة معني الفلم

للحضور من حيث كونه موضوعا   للمشار إليه القريب ، صار مع الكاف بين الحضور 

 . (3)ن أريد التنصيص علي البعد جئ بعالمته والالم  إوالغيبة ، وهذا هو حال المتوسط ، ف

         اعتبار مراتب اإلشارة ثالثة ،  وهو أمر مختلف  ى أنلوتعليل الرضي هذا قائم ع

ومع  ,كما أنه علل لكون الكاف في اسم اإلشارة من دون الالم لإلشارة إلي المتوسط  ( 4)فيه 

 . الالم للبعيد , ولم يعلل لكون اإلشارة مع الالم والكاف للبعيد 

 روا الحروف حين كثرت مساحةني ,  فكث  وقد علل له السهيلي بأن زيادة المبني لزيادة المع 

ألنه إذا أشير إلي ؛ اإلشارة ؛ ألن الالم قد وجدت في كالمهم توكيدا  ، وهذا الموطن شبيه به 

                                                
 . 2/141انظر اللباب  ( 1) 
 . 2/141اللباب  (2)
 . 478،  2/477انظر : شرح الكافية للرضي  (3)
اختار ابن مالك وغيره أن لإلشارة مرتبتين فقط  , ورد قول من قال بأن مراتب اإلشارة ثالث  (4)

، وشرح الجمل البن خروف  1/176أدلة ،وانظرفي هذا الخالف : شرح الكتاب للسيرافي ب

،  247,  وشرح التسهيل للمرادي ورقة 2/480، والرضي  39ا1/2، وشرح التسهيل 2/1066

 . 1/139، واألشموني  1/172، والمطالع السعيدة  238، والمغني صـ  10وقطر الندي صـ 
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 , إما بالعين أو بالقلب  فإنما يشار إلي المخاطب وهو موجود مرأى ِّ  , الغائب باالسم المبهم 

ففي الالم  , بهذا االسم  (لك أرمز  )أو  (أقول لك  )فلذلك يؤتي بكاف الخطاب ، فكأنه يقال : 

ً  لم  طرف من هذا المعني كما كان ذلك في الكاف ، وكما لم تكن الكاف هنا اسما  مضمراِّ

 تكن 

 (.1) الالم الم جر

ويبطل هذا أن قبيلة تميم ال تلحق الال م في اسم اإلشارة المفرد المذكر والمؤنث في حالة 

الخطاب , أماالحجازيون فيلحقون به الالم مع الكاف , فدخول الالم البعد , بل تلحق به كاف 

 .     (2)على هذا مرده إلى اختالف اللهجات ,والحاجة للتعليالت السابقة

 , دل علي أن المخاطب أبعد رتبة من المجرد منهافي الكاف في اسم اإلشارة أما دخول

 .ودخول الكاف في اسم اإلشارة جاء لهذا الغرض 

ثم   )كان هذا فلماذا لم تدخل الكاف معوإذا 
وهي لإلشارة للمكان البعيد كما أدخلوها علي  (

 ؟  (هناك  )فقالوا  (هنا  )

 م  ثَ  )ولم يزيدوها في   (هناك  )قالوا  إنما زادوا الكاف في الصورة في 
؛ألن صورته تدل  (

 . (3)عليه 

كاف للقريب ، والتي بالكاف للبعيد ، أن المجردة من ال (هناك  )و (هنا  )بين    الفرقف  

وال يجوز  (هناك  )وبقِّلٍة في  (هنا  )ومن الفروق بينهما أيضا  أن هاء التنبيه تدخل بكثرة في 

مثل  (هناك  )و ( 4)؛ إذ ال يجمع بين هاء التنبيه وزيادة الالم مع الكاف  (هنالك  )دخولها في 

أن المجردة من الالم للمكان البعيد علي الراجح أو كالهما لإلشارة إلي المكان إال  (هنالك  ):

 للمكان البعيد باتفاق . (هنالك  )و المتوسط علي رأي

 (.6)للزمان  (هنالك  )للمكان و (هناك  )كان يري أن   (5) إال أن المفضل الضبي 

 (هناك  )وإذا كانت الكاف تدل علي معني في اسم اإلشارة ليس في المجرد منها ، فإنها في  

                                                
 . 178 انظر: نتائج الفكر صـ (1)
 .670 ,2/679أحمد علم الدين الجندي , و  اللهجات العربية في التراث  د/2/482انظر: الرضي  (2)
 . 3/138، وابن يعيش  1/176انظر : شرح الكتاب للسيرفي  (3)
 . 2/482, والرضي  79انظر : ابن الناظم صـ (4)
ة األديب النحوي اللغوي، كان من هو : المفضل بن محمد بن يعلى أبو عبد الرحمن الضبي، الراوي (5)

أكابرعلماء الكوفة، عالما  باألخبار والشعر والعربية. أخذ عنه أبو عبد هللا بن األعرابي، وأبو زيد 

األنصاري، وخلف األحمر وغيرهم وكان ثقة ثبتا , وللمفضل من التصانيف: كتاب االختيارات، 

ي أشعار مختارة جمعها للمهدي وفي بعض وكتاب معاني الشعر، وكتاب األمثال، والمفضليات وه

نسخها زيادة ونقص، وأصحها التي رواها عنه أبو عبد هللا بن األعرابي . انظر ترجمته في نزهة 

 .51األلباء صـ
 .وراجع : إتحاف 1/255، والهمع  2/982، واالرتشاف  4/72انظر رأي المفضل في: القرطبي  (6)

 .1/178, واإلتقان  2/484, والرضي  80, و ابن الناظم صـ 41الحثيث  صـ  
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بينما  (ذلك  )في أنها تتصرف للمثني والجمع والمذكر والمؤنث في  (ذلك  )تختلف عنها في 

 . (1) (هناك  )تلزم صورة واحدة في 

  . (هناك )و  (هنا  )هذه هي مواضع الفرق بين 

 2أما موضع االتفاق فكالهما يكون لإلشارة للمكان , وقد يشار بهما للزمان وأصله للمكان 

ِديًدا}الي : ، كقوله تع  أي في ذلك الزمان .  (3)  {ُهنماِلكم ابْ ُتِليم اْلُمْؤِمُنونم ومزُْلزُِلوا زِْلزمااًل شم

َ  )لغات وهي :  (هنا  )وفي   ن ا  )و  (َهن ا  )و  (ُهنا َ  )وأفصحها  (هِّ بضم الياء ،  (ُهنا

ن ا  )وأردؤها   و الرمة في التشديد : ذقال  (4)بالكسر  (هِّ

 (5)   ومذاَت الَشمائِِل َواألَيماِن َهين       ن ا َوِمن ُهنا لَُهنَّ ِبها     َهن ا َوهِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .1/172، والمطالع السعيدة  1/250، والهمع  2/982انظر : االرتشاف  (1)
 . 1/254، والهمع  80، وابن الناظم صـ 2/484، وشرح الكافية للرضي  4/72انظر :  القرطبي  (2)
 .  10سورة األحزاب من اآلية :  (3)
، وشرح الكافية  3/137، وابن يعيش  1/176تاب للسيرافي انظر  هذه اللغات في : شرح الك (4)

 . 2/983، واالرتشاف  2/484للرضي
 1/176, وهو في  شرح كتاب سيبويه للسيرافي   1/576البيت من البسيط ,لذي الرمة في ديوانه  (5)

، وفيه العجز : " إذا تجاوب صوت الريح   3/1164، وشروح سقط الزند  3/137، وابن يعيش

 أي الصوت الخفي . (هينوم ). و  1/145، واألشموني  1/129م  " . وفي التصريح هينو
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 النعت بالمصدر

مصدرا ، إال أن النحويين لم يستسيغوه ،    ( 1) يقع كل من الخبر والحال والنعت أو الصفة  

لي صاحبه ، ومع هذا المصدر يدل علي المعني ال ع ألنوعدوا ذلك علي خالف األصل ؛ 

ثابت في فصيح الكالم شعرا  ، ونثرا  ، وإن كان وقوع الحال مصدرا  أكثر  ً  فوقوعها مصدرا  

اختلفوا في ذلك ، و، ولمخالفة المسموع لقياسهم اضطروا إلي تأويله ،  ( 2) من وقوع النعت 

 منهما ، بل فقيل : هو علي حذف مضاف ، وقيل علي التأويل بالمشتق ، وقيل ، ليس واحدا  

 . ( 3) المراد منه المبالغة ، بجعل الصفة نفس العين 

 ومن ورود الوصف بالمصدر قول ابن أبي حصينة

 (4) َ   يا َخليلَيَّ هَل تَجيُب الطُلوُل       إِن َسأَلنا أَيَن الَخليطُ نُزول

 ) ن جمع يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكو ( 5( ) الحلول  )" و :  وفيه يقول أبو العالء

 ). واآلخر أن يكون مصدراً من قولهم (قاعد وقعود  )و (شاهد وشهود  )كما يقال   (حال  

ً  )، ويكون  (حل يحل حلوالً         ، يقال : ( 6)   رقد وصف به كما يوصف بالمصد (خليطا

،  (عادل  )أي :  (رجل عدل  )، و  (زيارة  )في معني :  (ذو زور  )أي  (رجل زور  )

لول  )شبه أن يكون واأل  (ل ول ح   )جمع حال ؛ ألنه لو كان مصدراً لوجب أن يقال :  (ح 

 .   ( 7( ) رجل ضيف  )فيصفون بهذا الواحد والجمع ، كما يقولون :

"  التابع المقصود باالشتقاق وضعا    بأنه ظهر من تعريف النعت كما عرفه ابن مالكيو

 و تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أو أو تأويال  ، مسوقا  لتخصيص أو تعميم أ

                                                
النعت عبارة الكوفيين وربما استعملها البصريون, والفرق بينهما أن النعت ما يمكن زواله   (1)

, 2/11, والمساعد 258والصفة ما ال يزول إال بمحل زواله محله. انظر: توجيه اللمع صـ

 .134, 133, والمدارس النحوية للدكتور إبراهيم السامرائي صـ 519صـ  والكواكب الدرية
 .3/64انظر: األشمونى   (2)
 .2/53, و حاشية الخضري عليه 2/201انظر : شرح ابن عقيل   (3)
,.وقال محقق الديوان : يظهر أن رواية البيت :  1/98البيت من بحر الخفيف , وهو في الديوان   (4)

 . (إن سألنا أين الخليط نزول):  (س)ألن المعري ذكره هكذا , وفي (خليط حلولإن سألنا أين ال)
 كما سبق بيانه. (الحلول)هذا على رواية   (5)
في البيت  (الخليط )ليس المراد بالوصف هنا النعت االصطالحي , وإنما المراد به هو اإلسناد ؛ ألن  (6)

من باب اإلخبار بالمصدر؟  قال الرضي في شرح خبره فيكون  (حلول )مسند إليه؛ إذ هو مبتدأ , و

: " الصفة تطلق باعتبارين : عام ، وخاص ، والمراد بالعام : كل لفظ فيه معنى 283   /2الكافية 

الوصفية ، جرى تابعا  أو ، ال ، فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو : زيد قائم ، وجاءني زيد 

بالخاص : ما فيه معنى الوصفية إذا جرى تابعا  ، نحو : راكبا  ، إذ يقال هما وصفان ،ونعني 

 جاءني رجل ضارب ، قال : حد العام : ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود"  .
 . 2/97شرح ديوان ابن أبي حصينة   (7)
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أن النعت ال يكون إال مشتقا  أو مؤوال  به ، وهو أمر البد منه كما يقول ابن . ( 1) توكيد " 

؛ ألن المقصود من الصفة الفرق بين المشتركين في االسم ، وذلك ال يحصل إال  ( 2) الخباز 

 دل عليها األسماء المشتقة .بذكرالمعاني العارضة القائمة بالذوات التي ت

ال يدخل هنا كما يقول أبو  (زيد عدل  )وما شرطوه في النعت شرطوه في الخبر ، فنحو    

وشرطوه في .(3)  حيان ، بل  يكون سماعا  ، ال تجعله خبرا  ، حتي يكون كأنه هو ثم تجوزت

 . ( 4) الحال أيضا  

ت أو في الحال  ، فلم يفرق بين أن يكون النعت لم يشترطه  في النع ( 5)  إال أن ابن الحاجب   

مشتقا  أو غيره ، إذا كان وضعه لغرض بأن يدل النعت علي معني في متبوعه ، فإذا كانت 

داللته كذلك صح  ، وال فرق بين أن يكون مشتقا  أو غيره ، لكن لما كان األكثر في الداللة 

كثير من النحويين أن االشتقاق شرط حتى (   6) علي المعني في المتبوع هو  المشتق ، توهم 

 .  ( 7)  بالمشتق تأولوا غير المشتق

 . ( 8) هيئة صح أن يقع حاال  .. "  لىب في الحال : " وكل ما دل عجوقال ابن الحا

في الشرح : "  سواء كان الدال مشتقا  أو جامدا  صح أن يقع حاال   من   (  9)  وقال الجامي  

 بالمشتق ؛ ألن المقصود من الحال بيان الهيئة ، في تأويل الجامد غير أن يؤول الجامد 

 . ( 10) بالمشتق " 

خالف األصل ؛ ألنه (   11) وإنما كان وقوع الخبر والحال والنعت مصدرا  أو اسم مصدر     

يدل علي المعني ال علي صاحبه ، والخبر يدل علي معني في المبتدأ والحال تدل علي معني 

ومعهم أغلبهم  –والنعت يدل علي معني في منعوته ، فمن ثم شرط النحويون في صاحبها ، 

االشتقاق في الثالثة مع اعترافهم بوقوعها مصدرا  كثيرا  ، ولكنهم لم يجيزوا   -أبو العالء

القياس عليه . وإذا كانوا قد شرطوا في الخبر موافقة المبتدأ في اإلفراد والتثنية والجمع 

                                                
 .167التسهيل صـ  (1)
 . 260انظر: توجيه اللمع صـ  (2)
 .3/1373, واالرتشاف 1/196روض األنف , وال1/392انظر: شرح الجمل البن خروف   (3)
 , وشرح الكافية3/1570, واالرتشاف 2/322, وشرح التسهيل 1/215انظر: اللباب   (4)

 .1/374, التصريح 2/244, وشرح ابن عقيل 1/390للجامي  
ُم " .  (5) َكة : اْلَمَرُض اْلُمالَزِّ  في التاج , مادة ) دنف ( : " الد نَُف، ُمَحر 
 .2/289, وشرح الكافية للرضى 1/442شرح المفصل البن الحاجب   انظر:  (6)
 .2/289انظر: شرح المفصل البن الحاجب    (7)
 . 2/32, وشرح الكافية  104انظر: الكافية صـ (8)
 من بالد ما  )هو : عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي، نور الدين  مفسر ، فاضل. ولد في جام  (9)

. له  تفسير  ه 877ل إلى هراة . وتفقه ، وصحب مشايخ الصوفية ، وحج سنة وانتق (وراء النهر

القرآن ,  و  شرح فصوص الحكم البن عربي  , و شرح الكافية البن الحاجب, قال صاحب 

. انظر ترجمته هـ (898 )". توفى سنة(الفوائد الضيائية )األعالم : " وهو أحسن شروحها ، سماه 

 .  5/315, و تاريخ األدب العربي لبروكلمان   296/   3في : األعالم  
 .2/32, وانظر: الرضى 390, 1/389 للجامىشرح الكافية   (10)
 .2/113, وحاشية يس على  التصريح 3/218انظر: أوضح المسالك   (11)
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إذا (  1) ، وكذا في الحال والنعت ،  فإنهم التزموا فيها اإلفراد والتذكير ، والتذكير والتأنيث 

 وقعت مصادرا  ، فيخالف بهذا الخبر المبتدأ والحال صاحبها ، والنعت منعوته .

وإنما التزموا فيها اإلفراد والتذكير ألمر راجع إلي طبيعة المصدر ذاته وكما يقول ابن جني 

هو إرادة المصدر والجنس  (امرأة عدل )و  (رجل عدل  )قولهم : كان المصدر في  ا: " فلم

؛ ألن المصادر أنفسها قبل أن يوصف  (  2) جعل اإلفراد والتذكير أمارة للمصدر المذكر " 

بها ال تثني وال تجمع وال تؤنث ، وليس من المصادر شيء إال وضعه موضع الصفات جائز 

" وإنما كان التذكير واإلفراد    ( 3) بن درستويه فيه مطرد منقاس غير منكسر ، كما يقول ا

أقوي من قبل أنك لما وصفت بالمصدر أردت المبالغة ؛ ألن التأنيث والجمع يذهب بالكلمة 

فهذا من تجاذب اإلعراب والمعني ،  ( 4) مذهب الصفة الحقيقية التي ال معني للمبالغة فيها " 

   بالصفة الصريحة ال يدل علي ما يدل عليه :  (قوم مرضيون  )و ( 5)  (رجل دنِّف  )ونحو : 

بالوصف  بالمصدر ،  وإن كان األول هو األصل ، وإنما  (قوم رضا   )و  (رجل دَنَف  )

انصرفت عنه العرب في بعض األحوال إلي أن وصفت بالمصدر ، ألمر ين : أحدهما 

ع موقعها ، كما صناعي ، واآلخر معنوي ، أما الصناعي فلشبه المصدر للصفة التي وق

أتقوم قياما  والناس  )أي  (أقائما  والناس قعود  )وقعت الصفة موقع المصدر في نحو قولك : 

 . ونحو ذلك . (قعود 

وأما المعنوي ، فللمبالغة ؛ ألنه إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 

 . مخلوق من ذلك الفعل

ومع هذا فقد   ( 6) أقوي معني  (رجل دنَف  )، و  أقوي إعرابا   (رجل دنِّف  )وعلي هذا فإن 

نطقت العرب بالمصادر مثناة ومجموعة ومؤنثة, فى نحو: العبادة والجهومة بالتأنيث, ومثل 

هذين المصدرين أحجى بتأنيثه ؛ ألنها مصادر غير مشكوك فيها, فلحاق التاء ال يخرجها عما 

ألنها ليست فى الحقيقة مصدرا , وإنما  تثبت فى النفس من مصدريتها, وليس كذلك الصفة ؛

فقد يظن بها صفة حقيقية,  (امرأة عد لة )و (رجل عدل )هى متأولة عليه, بخالف ما لو قيل: 

 (رجل عدل ), وأما ما أثر عن العرب من قولهم: (ندب) من  (ندبة )و (صعب )من  (صعبة) كـ

رج على صورة الصفة ؛ ألنهم لم فقيل فيه: هذا مما خ (فرس طوعة القياد)و (امرأة عدلة) و

يؤثروا أن يبعدوا كل البعد عن أصل الوصف, الذى بابه أن يقع فيه الفرق بين مذكره ومؤنثه 

                                                
 .3/64, واألشمونى 1/51, والروض األنف 51, 3/50, وابن يعيش 2/202انظر: الخصائص   (1)
, والكواكب الدرية 2/113, والتصريح 169, وانظر: توجيه اللمع صـ2/206الخصائص   (2)

 .519صـ
 .253انظر: تصحيح الفصيح صـ   (3)
 .2/209الخصائص    (4)
 .253انظر: تصحيح الفصيح صـ   (5)
 .263, 3/262انظر: الخصائص   (6)
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, "إذا كثر (  1) , فكأن هذا تنبيه على األصل , وعلى هذا أنث بعضهم المصدر وثناه وجمعه

به المصادر, ويدخل استعماله فى الوصف ودام االستماع له وألف واعتيد حتى يزول عن ش

وقد ورد فى القرآن الكريم  (  2) فى األسماء والصفات بطول العادة وذلك فى الكالم قليل"

ُموا ِف رمّبِِّمْ "مصادر مثناة فى قوله تعالى:  اِن اْختمصم ْصمم اِن خم ذم , ومجموعة فى قوله:, (  3) " هم

ُحوِن " ِء ضمْيِفي فمَلم ت مْفضم ُؤالم ِديُث ضمْيِف وقوله سبحانه:  "  . ( 4) "قمالم ِإنَّ هم كم حم ْل أمَتم هم
 (. 5)"ِإبْ رماِهيمم اْلُمْكرمِمنيم 

ولما فى التزامهم اإلفراد والتذكير من فوات المطابقة اختلف النحويون فى تخريجه, فذهب  

 (امرأة عدل )و (رجل عادل )عندهم بمعنى:  (رجل عدل) الكوفيون إلى تأويله بالمشتق, فنحو 

نساء  )بمعنى:  (نساء عدل )و (رجال عادلون )بمعنى:  (رجال عدل )و (امرأة عادلة )بمعنى: 

 .( 6) (عادالت

 (10)وابن درستويه( 9)والفراء( 8)والمبرد( 7)ومذهب الكوفيين هو ظاهر مذهب سيبويه

 .( 13)والقرطبى( 12)والسهيلى(11)وأبوالعالء 

ج للمصدر عن أصله, ومهما وقد اعترض على هذا التخريج ابن عصفور بأن هذا " إخرا

أمكن بقاؤه على أصله كان أولى, ومما يبين أنه باٍق على أصليته أنه ال يثنى وال يجمع وال 

 .  (14)يؤنث, كما كان قبل أن تصف به"

ويندفع كالم ابن عصفور بما سبق من كالم ابن جنى أن المصدر يقع موقع الصفة كما تقع 

 .(ما  والناس قعودأقائ )الصفة موقع المصدر فى قولهم 

أما مذهب البصريين فالتأويل على حذف مضاف, وكأنهم قصدوا بذلك التنبيه على أن أصل 

 فلما حذفوا المضاف تركوا المضاف إليه على ما كان (رجل ذى عدل ): (رجل عدل ) : 

                                                
 .2/131, و التصريح 170, 169, وتوجيه اللمع صـ 207, 2/206انظر: الخصائص   (1)
 .51, 3/50, وانظر ابن يعيش 253تصحيح الفصيح صـ   (2)
 .19سورة الحج , من اآلية :   (3)
 .68سورة الحجر,آية:   (4)

 . 24سورة الذاريات , آية :    (5) 
, وائتالف 4/1919واالرتشاف  1/198انظر رأي الكوفيين فى: شرح الجمل البن عصفور   (6)

 .3/64, واألشمونى 3/279, وأوضح المسالك 74النصرة صـ
 .55, وشرح أبيات الكتاب للنحاس صـ2/120انظر: الكتاب   (7)
 .4/304, والمقتضب 2/263انظر: الكامل   (8)
 .2/38انظر: معانى القرآن للفراء   (9)
 .198انظر: تصحيح الفصيح صـ  (10)
 .214,  2/213انظر : شرح ديوان ابن أبي حصينة  ( 11)
 .58صـ  انظر: نتائج الفكر  (12)
 .9/149انظر: تفسير القرطبى   (13)
 .1/198, وشرح الجمل البن عصفور 1/392انظر: شرح الجمل البن خروف   (14)
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 .( 1) عليه

   لوجب تثنيته     أوولوقد رجح الحذف ابن هشام بدليل عدم التثنية والجمع, ولو 

 لكن ابن الحاجب ضعف هذا المذهب بأمرين:( 2)وجمعه

 : أنه يلزمه أن يوصف بجميع المصادر على هذا النحو.األول

 .( 3): أنه يلزمه حذف مضاف على ما ذكراألخير

والخالف بين الكوفيين والبصريين ليس مطردا  عندهم فى بابى الحال والنعت, فقد خالف 

      ن إلى تأويل المصدر بالمشتق فى باب الحال فى نحو: كل فريق ما ادعاه, فذهب البصريو

 .( 4)وقال الكوفيون إنه على حذف مضاف (أتيته ركضا   )

أن الوصف بالمصدر يكون على ( 6)والبالغيين( 5)وهو البن جنى والمذهب الثالث واألخير

 سبيل المبالغة مجازا  أو ادعاء.

من قال بحذف مضاف, فقال: " تصفه  وقد رجح ابن جنى هذا المذهب بعد ذكره لمذهب

بالمصدر إن شئت على حذف المضاف, وإن شئت على وجه آخر, أصنع من هذا وألطف, 

 وذلك أن تجعله نفسه هو المصدر للمبالغة, كقول الخنساء: 

 (7) تَرتَُع ما َرتَعَت َحت ى إِذا اِدََّكَرت       فَِإنَّما ِهَي إِقباٌل َوإِدبارُ 

إقبال وإدبار, وإن شئت جعلتها نفسها هى اإلقبال واإلدبار, أى مخلوقة إن شئت على ذات 

ًِّ عندهم, ال على حذف المضاف, بل ألنهم جعلوه الحدث  ً  منهما, ويدلل على أن هذا َمعنى 

 نفسه قولهم, أنشدناه أبو على: 

نِيُن من البُخ    (8)لِ أَل أَصبحت  أسماُء جاذَمةَ الَحب ِل         وَضنَّت  علينا والضَّ

لٍ  "..... ويكفى من هذا كله قول هللا سبحانه  اُن ِمْن عمجم ْنسم  ( 10)أى من العجلة"( 9)" ُخِلقم اْْلِ

                                                
, 2/716, والمطالع السعيدة للسيوطى 495, وابن الناظم صـ74انظر: ائتالف النصرة صـ  (1)

 .519والكواكب الدرية صـ
 .3/278وأوضح المسالك , 199, 1/198انظر: شرح الجمل البن عصفور   (2)
 .1/443انظر: اإليضاح فى شرح المفصل البن الحاجب   (3)
, وحاشية الخضرى على 2/113, وعلى  التصريح 2/217انظر: حاشية يس على شرح القطر   (4)

 .54, 2/53ابن عقيل
 .2/46, والمحتسب 2/204انظر: الخصائص   (5)
 .2/54على شرح ابن عقيل  وهو مجاز مرسل كما قال الخضرى فى: حاشيته  (6)
, 4/305, والمقتضب 1/337, وهو فى الكتاب 48البيت من بحر البسيط فى ديوان الخنساء صـ  (7)

, وابن يعيش 1/197, والمنصف 46, 2/43, والمحتسب 55وشرح أبيات سيبويه للنحاس صـ

1/115. 
, 2/46, والمحتسب 2/202البيت من الطويل, وهو للبعيث خدام بن بشر, والبيت فى الخصائص   (8)

البخل, والمعنى أن أسماء هذه تضن عليه (الضن): القطع, و(الجذم ).و(نضن)و (جذم)واللسان مادة 

 بلقائها لذا فهى بخيلة.
 .37سورة األنبياء من اآلية :    (9)
 .2/204بتصرف, وانظر: الخصائص  2/46المحتسب   (10)
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قولهم فى بيت الخنساء السابق إنه على حذف مضاف بأنه  )1(وقد رد اإلمام عبد القاهر

"ليس بالوجه أن يعد هذا على اإلطالق مما حذف منه المضاف, وأقيم المضاف إليه 

 .( 2)امه"مق

ويبدو أنه ال خالف بين النحويون والبالغيين فى هذه المسألة, فاألمر راجع إلى إرادة 

المتكلم, إن أراد المبالغة, فال يكون الكالم على حذف مضاف أو التأويل بالمشتق, وإال كان 

 .( 3)على واحد منهما

              * * * 

 السماع والقياس فى هذه المسألة

ون البصريون والكوفيون بأن النعت بالمصدر أو وقوعه خبرا  أو حاال  شائع صرح النحوي 

وإن قالوا إن وقوع الحال مصدرا  أكثر من , لكنهم قصروا ما ورد منه على السماع, ( 4)كثير

, ومستندهم فى هذا أن المشتق هو الذى يؤدى الغرض المقصود, بخالف (5)وقوعه نعتا  

 مصدر الذى ينعت به شروطا .المصدر, , ولذلك شرطوا فى ال

 ال ينعت؛ ألنه بدل من اللفظ (سقيا  له ): أن ال يكون بمعنى األمر أو الدعاء, فمثل: أولها 

  .( 6)بالفعل, وال ينعت به؛ ألنه طلب          

 فقد زعما أن ( 8)والرضى( 7): أن يكون المصدر صريحا  ال مؤوال  خالفا  للفارسىوثانيها

 مصدرية نعت بها وبصلتها, كما ينعت  (ما ) (مررت برجل ما شئت من رجل )نحو:         

 أصل بالمصدر الصريح, قال ابن مالك: "وليس قوله بصحيح؛ ألن المصدر لكونه         

 الفعل اختص بالتوكيد به, وبوقوعه نعتا  وحاال , والحرف المصدرى ال يؤكد به فعل,         

 .( 9)اال "وال يقع نعتا  وال ح        

 وغيره (مسير)و (مزار) : أن يكون المصدر غير مبدوء بميم زائدة, فال ينعت بـ نحو وثالثها

                                                
ر بن عبد الرحمن الجرجاني . أخذ النحو بجرجان عن أبي هو: شيخ العربية ، أبو بكر ، عبد القاه  (1)

الحسين محمد بن حسن بن أخت األستاذ أبي علي الفارسي . صنف شرحا  حافال  " لإليضاح "وله 

" إعجاز القرآن " ، و " مختصر شرح اإليضاح " ، و " الجمل " ،  ودالئل اإلعجاز , وأسرار 

لما  ، أشعريا  ، ذا نسك ودين ، دخل عليه لص ، فأخذ ما البالغة , وغير ذلك. وكان شافعيا  ، عا

وجد ، وهو ينظر ، وهو في الصالة فما قطعها. وكان آية في النحو . توفي سنة إحدى وسبعين 

 /18سير أعالم النبالء   -(. انظر ترجمته في: 74( وقيل : سنة أربع وسبعين )471وأربع مئة  )

432. 
 .1/245نظر: المقتصد , وا301دالئل اإلعجاز صـ  (2)
 .519, والكواكب الدرية صـ2/411, والمساعد 4/1919انظر: االرتشاف   (3)
, وائتالف النصرة 4/1919, واالرتشاف 2/295, وشرح الكافية 3/315انظر: شرح التسهيل   (4)

 . 2/53, وحاشية الخضري  519, والكواكب الدرية صـ  3/64, واألشمونى 74صـ
 .2/53الخضري  انظر : حاشية ( 5)
 .3/321انظر: شرح التسهيل   (6)
, 44, والمسائل المنثورة صـ183, والحلبيات صـ275انظر رأي الفارسى فى :البغداديات صـ  (7)

 .4/1921, واالرتشاف 3/316وشرح التسهيل 
 .2/293انظر: شرح الكافية   (8)
 .3/316شرح التسهيل   (9)
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 آلة, وإنما يكون المشتق للفاعل ويشمل أسماء  أومن المشتقات لمكان أو زمان            

 به الفاعلالفاعلين, وأمثلة المبالغة, والصفة المشبهة باسم الفاعل, وأفعل المفضل           

 ويكون للمفعول, والمشتق للمفعول يعم أسماء المفاعيل, وأفعل (أنا أعلم منك)مثل:            

 .( 1) (أنت أنجب من غيرك )المفضل به المفعول مثل: 

 ال (إكرام )ينعت به, ونحو  (َكَرم ):  أن يكون المصدر المنعوت به لفعل ثالثى, فنحو رابعهاو

 .(2)ينعت به           

راوخا مسها ًَ  . ( 3)ًَ : أن يكون منُك 

ال ( 4)واشتراطهم التنكير وكونه ثالثيا , وأال يكون بالميم ال فائدة منه إال ضبط المسموع 

القياس عليها, فإنهم صرحوا بأنها مع كثرتها ووردها فى السماع الفصيح شعرا  ونثرا  ال 

 يجوز القياس عليها.

كالم بكثرة يدل على إطراده وإن خالف أقيستهم, وهذا منهم عجيب فوروده فى فصيح ال

ِذبٍ  ومن وروده فى القرآن العظيم قوله تعالى: " ٍم كم اُءوا عملمى قمِميِصِه ِبدم وقوله ( 5)" ومجم

ا غمْورًا سبحانه: " ًبا وقوله جل شأنه: "( 6)" أمْو ُيْصِبحم مماُؤهم ْعنما قُ ْرآمًَن عمجم  .( 7)" ِإَنَّ َسِم

قًا : "وقوله عز القائل نماُهْم مماًء غمدم مْسقمي ْ ومنه قراءة حمزة والكسائى: "حَرجا " بفتح ( 8)" ْلم

رمًجا "الراء فى قوله تعالى:  ْدرمُه ضميًِّقا حم ممْن يُِرْد أمْن ُيِضلَُّه َيمْعمْل صم  .( 9)" وم

 .( 10) بالمصدر"وصفا  قال الفارسى: "من فتح الراء كان 

ًئا لمقم  ": (11)ومنه قراءة السلمى   ي ْ ُتْم شم  , وخرجه ابن جنى على النعت بالفتح( 12)" دًّاأْد ِجئ ْ

                                                
, واالرتشاف 493, وابن الناظم صـ2/295وشرح الكافية , 214, 3/213انظر: شرح التسهيل   (1)

 .3/65, األشمونى 4/1919
 . 519, والكواكب الدرية صـ  54 /2, وحاشية الخضرى 2/113انظر: التصريح   (2)
 .3/460, والنحو الوافى 2/53انظر: حاشية الخضرى  (3)
 .2/53ابن عقيل , و  حاشية الخضرى على  2/113انظر: حاشية يس على  التصريح   (4)
 .18سورة يوسف من اآلية :    (5)
 .41سورة الكهف من اآلية :    (6)
 .1سورة الجن من اآلية :    (7)
 .16سورة الجن من اآلية :    (8)
 (حرجا), وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى 125سورة األنعام من اآلية :    (9)

مكسورة الراء. انظر: الحجة للفارسى  (حرجا )اصم فى رواية أبىبكر مفتوحة الراء, وقرأ نافع وع

 .7/81, والقرطبى 3/127
 .3/228الحجة   (10)
هو :   أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة وعالمها عبد هللا بن حبيب بن ربيعة الكوفي, قرأ   (11)

خالفة عثمان إلى أن  على عثمان وعلى وابن مسعود وسمع منهم ومن عمر , وتصدر لالقراء في

مات في سنة ثالث وسبعين أو بعدها. وكان ثقة رفيع المحل رحمه هللا تعالى .انظر ترجمته في : 

 . 58/  1الذهبي  -تذكرة الحفاظ 
 , والبحر2/46, قرأ على بن أبى طالب والسلمى بفتحها. انظر: المحتسب 89سورة مريم اآلية :    (12)

 .300/ 7المحيط 
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ُهُم اْْلمقُّ ي" (:2) ومن ذلك قراءة مجاهد وأبى روق,   (1) بالمصدر ُ ِدين م فِّيِهُم اللَّ ْوممِئٍذ يُ وم ( 3)" َم

خرجه ابن جنى على النعت بالمصدر أيضا . ومنه قراءة , نعتا للفظ الجاللة  (الحق)برفع 

ُ ممثمًَل رمُجًَل  الالم فى قوله تعالى: " وسكون"ِّْسلَما" بكسر السين  : (4) يربن جبسعيد  ضمرمبم اللَّ
اِكُسونم  اُء ُمتمشم لمًما ِلرمُجٍل  ِفيِه ُشرمكم , قال أبو حيان: عن هذه القراءة وقراءة  (5)"ومرمُجًَل سم

 .(6) الجمهور: "وهما مصدران, وصف بهما مبالغة فى الخلوص من الشركة"

إذن ورود الوصف بالمصدر كثير وشائع باعتراف النحاة أنفسهم, فلماذا قصروه على 

السماع , و حكموا بعدم اطراداه مع تأويلهم له إما بحذف مضاف أو بتأويله بمشتق أوعلى 

اللهم إال أن يدعى اختالف ( 7)المبالغة, وكلها أمورمطردة, كما صرح به علماء المعانى ؟!

 وأهل المعانى , وهذا ال يسوغ .مذهبى النحاة 

ويبدو أن ابن جنى كان ال يرى مذهب المانعين, فلم يصرح بالمنع, بل واستخدم الوصف  

 . (8)بالمصدر فى كالمه بقوله فى الخصائص: "وهو مذهب هول"

وإذا أُخذ برأى ابن الحاجب فى عدم اشتراط االشتقاق إن دل على معنى مفهوم, فينبغى أن 

روط التى وضعوها؛ ألن القياس حينها يكون صحيحا , وعليه فيجوز الوصف تهمل هذه الش

 بالمصدر إذا كان غير ثالثى أو مبدوءا  بميم زائدة أو ُمنَك را .

لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة توسط, فأجاز الوصف المصدر قياسا  لكثرة المسموع  

 .(10)قوع الحال مصدرا  , كما أجاز و (9) منه, لكن بالشروط الثالثة السابقة

                                                
 .2/46لمحتسب انظر: ا  (1)
هو :  بن محمد بن بكر ، أبوروق الهزانى ، عن الفالس وعدة . وهو صدوق ، وكان ظاهريا  .   (2)

 .   132 /1الذهبي  -انظر ترجمته في : ميزان االعتدال 
. قرأ مجاهد وأبو روق وأبو حيوة بالرفع, وقرأ الجمهور بالنصب. 25سورة النور من اآلية :    (3)

 .8/27, والبحر المحيط 2/2107 انظر: المحتسب
تابعي ، وهو حبشي األصل ، من  هو : سعيدبن جبير مولى أسد بن خزيمة يكنى أبا عبد هللا ,  (4)

موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد . أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس وابن عمر. قال اإلمام 

 ض أحد إال وهو مفتقر إلى علمه . أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا  وما على وجه االر

             , 491. انظر ترجمته في : طبقات خليفة صـ ( هـ 95) مات سنة خمس وتسعين

 .  93/   3واألعالم  
بكسر السين  (لماسِّ ), قرأ سعيد بن جبير وعكرمة, وأبو العالية ونصر 29سورة الزمر من اآلية :   (5)

 .1/253, والقرطبى  2/226سي وسكون الالم. انظر:  الحجة للفار
 .1/294انظر: المقتضب  ( 6)
 .65, 3/64انظر: حاشية الصبان   (7)
 .2/191انظر: الخصائص   (8)
أجازه مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى دورته السابعة والثالثين,  وانظر مجموعة   (9)

 . 108القرارت العلمية في خمسين عاما  صـ
 .109ة القرارات العلمية في خمسين عاما صـانظر : مجموع ( 10)
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 ما يترتب على السابق من أوجه االستعمال الجائزة أو الممتنعة.

 جائز بال خالف. (ما أنت إال عدل )و (أنت رجل عدل)نحو:  -1

 ممتنع عند الجمهور,  وينبغى جوازه عند  (ما أنت إال زور )و (أنت رجل زور )نحو:  -2

 ابن الحاجب.     

 (أنت رجل إكرام )جائز باإلجماع, أما نحو:  (ما أنت إال كرم ) و (أنت رجل كرم ) نحو:  -3

 فممتنع عند الجمهور, وينبغى جوازه على رأى ابن الحاجب. (ما أنت إال إكرام )و        

 ع عند الجمهور, وينبغى جوازهممتن ( ما أنت إال الكرم )و ( أنت محمد الكرم) نحو:  -4

                                     رأى ابن الحاجب.        على    
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 الخفض على الجوار

المعربات معموالت, والمعموالت تقتضى العوامل, والعوامل على ضربين: لفظى  

ومعنوى, واللفظى هو األصل ؛ ألنه األقوى؛ إذ كان محسوسا  ؛ ألنه يدرك بالسمع, 

وقد جرى أغلب النحويين  )1(ول ابن الخشابوالمعنوى دونه ؛ ألنه معقول مستنبط, كما يق

اثنان منهما متفق عليهما, وهما  )2(على أن العامل المعنوى إنما يكون في موضعين أو ثالثة

 عامل االبتداء , و رافع الفعل المضارع. 

فى قول  (مررت برجل ضارب)وأما العامل المعنوى المختلف فيه, فعامل الصفة فى نحو:  

إلى ثمانية عشرعامال  ,  )4(ن ثمة عوامل معنوية أخرى أوصلها أحد الباحثينغير أ )3(األخفش 

 .  )5(ومن هذه العوامل المعنوية عامل الجوار

وإن على  (المستوى الصرفى)والجوار له اعتبار قوى إن على مستوى البنية الداخلية للكلمة 

و ما عبر عنه ابن جنى , وه(مستوى العالقة بين أجزاء الجملة الواحدة / المستوى النحوى

 .   )6((المستوى النحوى )والمنفصل  (المستوى الصرفى) بتجاور األلفاظ فى المتصل 

لية الناس )و )7( (بيةصِّ  )  و (نيةقِّ  ) ومن ذلك صرفيا  قولهم    (قِّنوة)والقياس فيها:  (فالن من عِّ

لوة)و (نوهصِّ  )و نها قبل الواو, ولم لكن لما جاورت الواوالكسرة قبلها صارت الكسرة كأ (عِّ

م)ومنه أيضا  قولهم فى  )8(يعتد بالساكن حاجزا  لضعفه صو 
ص وم), شبهوا باب  (صي م): (

بباب  (

ُعصى ِّ )
 (أوائل)ومن ذلك أيضا  قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة فى قولهم  )9(فقلبه بعضهم (

 . )10(كما لو وقعت طرفا  

                                                
 . 114انظر: المرتجل صــ  (1)
 .115, 114انظر: السابق نفسه صـ  (2)
  اتفق سيبويه والمبردعلى أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف (3)

. بينما العامل عند األخفش كونه وصفا  لمجرور , 4/315, و المقتضب  1/228انظر:  الكتاب  

 . 115كذلك إن ارتفع أو انتصب . انظر المرتجل صـو
بحث  (العوامل المعنوية بين ا لبصريين والكوفيين)هو الدكتور الحسينى القهوجى فى بحثه   (4)

 .1996سنة  -199 -165 /2, 15منشور فى مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة عدد 
التوابع ما يتبع بالحكاية وبالمجاورة " وفي : " قد يعد مع  135في ثمار الصناعة للدينوري صـ (5)

:" فأما التابع بالحكاية والتابع بالمجاورة فليسا في األصل من التوابع والمعدود ين فيها  248صـ 

 . 2/234بل الحقين بها ومضافين إليها ".وانظر شرح اللمحة البدرية 
 .3/221انظر: الخصائص   (6)
ْسبةُ، قلبوا فيه الواو ياء  للكسرة : "  (قنو )في اللسان , مادة   (7) ْنيةُ والقُْنية: الكِّ ْنوةُ والقُْنوةُ والقِّ قنا القِّ

ت الياء بحالها التي كانت عليها في لغة من كسر، هذا قول البصريين،  القريبة منها، وأَما قُْنية فأُقِّر 

فال نظر في قِّْنية وقُْنية في  وأَما الكوفيون فجعلوا قَنَْيت وقَنَْوت لغتين، فمن قال قَنَْيت على قلتها

ا  وقُْنوانا   قوله، ومن قال قَنَوت فالكالم في قوله هو الكالم في قول من قال ُصْبيان، قَنَْوت الشيء قُنُو 

 واْقتَنَْيتُه: كسبته" .
 .2/2انظر: المنصف البن جنى  ( 8)
 .648, والمغنى صـ222, 3/221انظر: الخصائص   (9)
 .3/130, وشرح الشافية للرضى 1/209من به الرحمن للعكبرى انظر: إمالء ما  ( 10)
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وغير ذلك كثير,  )1((غدايا)والغداة وحدها ال تجمع  ( العشايا )إذا قالوا:  ( الغدايا )وكما قالوا: 

 . )2(وهو موضع يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد كما يقول العكبرى

ً  في ا ( قامت هند) * ومنه نحويا  التأنيث في نحو  لفعل, ولو فصل بينهما ألنث الفعل وجوبا 

ً  لفوات المجاورة قطعت بعض  )لمؤنث فى قولهم: , ولمجاورة المذكر ل )3(جوازا 

 . )4(أصابعه أنث الفعل

 ( قام محمد وعليا كلمته )* ومنه استحسان النصب فى االشتغال بعد جملة فعلية, نحو: 

 . )5(لمجاورة الفعل     

 * ومنه عمل الثانى من الفعلين فى مسألة التنازع, وهو اختيار البصريين لمجاورته 

 .)6(للعامل      

 ذهب إليه الكوفيون من القول بجزم جواب الشرط لمجاورته لفعل الشرط * ومنه ما 

 . )7( له  ولزومه   

اًل : )* ومنه صرف الممنوع إذا جاور مصروفا  فى نحو قوله تعالى ِسلم ومأمْغَلم َلم  فقد  )8((سم

 .(أغالال  ) , للتناسب مع  )9(بالتنوين فى الوصل (قرئ سالسال     

  )10(( ب خربهذا جحر ض )ى مجاوره ال على متبوعه فى قولهم: * ومنه جريان التابع عل

 : )11(وعليه جاء قول الراعى النميرى   

                                                
. وقد سماه ابن فارس في الصاحبي 1/209, واإلمالء 1/205انظر: شرح الكتاب للسيرافى   (1)

: " قد نطقت العرب بعدة ألفاظ  67االزدواج , وقال فيه الحريري في درة الغواص صـ ب  384صـ

ا إلى أصولها عند االنفراد فقالوا الغدايا والعشايا إذا قرنوا غيرت مبانيها ألجل االزدواج وأعادته

بينهما فإن أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا الغدوات وقالوا هنأني الشيء ومرأني الشيء فإن 

 أفردوا مرأني قالوا أمرأني وقالوا فعلت به ما ساءه وناءه فإن أفردوا قالوا أناءه" .
 .1/092انظر: اإلمالء   (2)
 .1/209انظر: اإلمالء   (3)
 .2/186, والمذكر والمؤنث لألنبارى 402, 1/51انظر: الكتاب   (4)
 .3/106, والهمع 2/707, والمطالع السعيدة 1/457, وشرح الكافية للرضى 1/32انظر: شرح المفصل  ( 5)
 .3/94, والهمع 2/698, والمطالع 205, 1/204, وشرح الكافية للرضى 1/78انظر: شرح المفصل   (6)
 .2/602, و اإلنصاف 143انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ   (7)
 .4سورة اإلنسان من اآلية  :   (8)
بالتنوين فى الوصل, ووصل الباقون بغيرتنوين.  (سالسال)قرأ نافع وهشام وأبو بكر والكسائى   (9)

, والبحر المحيط 19/123والقرطبى , 4/676, والكشاف 2/745انظر: التذكرة البن غلبون 

10/362. 
 .346, والتذكرة ألبى حيان صـ2/289, والمحتسب 3/223انظر: الخصائص  ( 10)
هو :أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن الراعي بن الحصين بن معاوية الضرير الشاعر  (11)

د، وتفقه على مذهب المشهور؛ قدم بغداد في صباه، وسكنها إلى حين وفاته، وحفظ القرآن المجي

. هـ (588) وتوفي ببغداد هـ (501) سنة  اإلمام أحمد بن حنبل، رضي هللا عنه ، وكانت والدته 

 .  4/189انظر ترجمته في :األعالم 
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اجِ  نَها       داعٍ َدعا في فُروعِ الُصبحِ َشح   َحت ى تََخوَّ
 )1( يا نُعَمها لَيلَة 

ً ): "وإنما يعنى مؤذناً, وخفض قال أبو العالء تعليقا  عليه   .  )2(على الجوار" (شحاجا

والجوار كعامل نحوى مع كثرة وقوعه في اللغة, حتى قال ابن جنى فيه: " وأما أنا    

لم يكن موضع اتفاق بين  )3(" على ألف موضعنيفا  فعندى أن فى القرآن مثل هذا الموضع 

: اختالف األولالنحويين, سواء فى وجوده كعامل, أو فيما يدخله من التوابع, وفى هذا أمران: 

 جوازه. العلماء فى

 : فيما يدخله من التوابع.والثانى

                                        *        *        * 

 األمر األول: فى اختالف العلماء فى جوازه

القول بالجوار لم يكن محل اتفاق بين النحويين,وتبعهم الفقهاء والمفسرون ,  حتى أجازه   

, وقصره بعضهم على الضرورة, وقصره البعض على بعضهم بكثرة, وأنكره آخرون إطالقا  

 السماع ومنع القياس على ما جاء منه, وأجازه آخرون لكن بشرط.

فبينما قال ابن جنى إن فى القرآن منه عنده نيفا  على ألف موضع كما سبق, وقال المرزوقي 

ى: "وليس بممتنع . وقال العكبر )4("إلى الحمل علىاألقرب،وألمنهم االلتباس:  " وهذا لميلهم 

والجوار مشهور عندهم , وقال : " )5( أن يقع فى القرآن لكثرته, فقد جاء فى القرآن والشعر 

االعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير  : "  )7(وقال الكاساني  )6("في اإلعراب

 . .  )8("حائل وبحائل 

شئ لتتبع اللفظ اللفظ كما قالوا : "ألن العرب ربما قلبت إعراب ال )9(وقال ابن الجوزي 

                                                
, وقال   1/233, وهو في الكامل   29البيت من بحر البسيط وهو للراعى النميرى في ديوانه صـ   (1)

تخونها ": يريد تنقصها، يقال: تخونني السفر، أي تنقصني،  : " وقوله:" حتى 1/234المبرد

والداعي: المؤذن. وقوله:" شحاج "، إنما هو استعارة في شدة الصوت، وأصله للبغل، والعرب 

 تستعير من بعٍض لبعض" . 
 .2/122شرح ديوان ابن أبى حصينة   (2)
 .1/193الخصائص   (3)
 .1/88شر ح الحماسة للمرزوقي  (4)
 .1/209مالء ما من به الرحمن إ  (5)
 .1/209السابق   (6)
     هو : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى عالء الدين الشاشى الحنفي نزيل حلب توفى بها سنة (7)

سبع وثمانين وخمسمائة . له :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في شرح تحفة الفقهاء هـ  (587 )

 -ن المبين في أصول الدين . انظر ترجمته في :  هدية العارفين ألستاذه السمرقندى, و السلطا

 . 1/235إسماعيل باشا البغدادي  
   .6/   1أبو بكر الكاساني   -بدائع الصنائع   (8)
هو:  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن ابى الحسن على بن محمد بن على بن عبيد هللا التيمى  (9)

الواعظ المفسر صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم  , وعرف البكري البغدادي الحنبلى 

جدهم بالجوزى بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة سواها , . من تصانيفه : كتاب 

" المغنى " في علوم القرآن ، وكتاب " زاد المسير " ، و تذكرة األريب " في اللغة . ولد تقريبا 

  -أو قبلها ، وأول سماعه في سنة ست عشرة انظر ترجمته في :  هـ (510)سنة عشر وخمس مائة 

  .   1342/    4الذهبي  -تذكرة الحفاظ 
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: " كثيرا  ما يعطون  )2(.وقال ابن إياز  )1(جحر ضب خرب وإنما الخرب من نعت الجحر "

 . )3(الشيء حكم مجاوره " 

عن الخفض على الجوار :" هذا مشهور في لغة العرب وفيه أشعار كثيرة )4(وقال النووي 

قولهم هذا جحر ضب خرب بجر خرب على مشهورة وفيه من منثور كالمهم كثير : من ذلك 

.وقال ابن هشام: "الشئ يعطى حكم الشئ إذا )5(جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر" 

 . )6(جاوره"

ُهْم ثِيماُب " وكقوله تعالى (جحر ضب خرب  )وقال ابن كثير " في قول العرب :  عمالِي م
ِإْستمْْبمقٌ   .  )8(لعرب شائع "وهذا سائغ ذائع في لغة ا  )7(" ُسْنُدٍس ُخْضٌر وم

فى مقابل هذا يقول ابن الحاجب عنه: "وليس بجيد؛ إذ لم يأت الخفض على الجوار فى 

وقال  . )9(القرآن, وال فى الكالم الفصيح, وإنما هو شاذ فى كالم من ال يؤبه به من العرب"

ال: " وق  )10(" والخفض على الجوار ، ال يجوز في كتاب هللا تعالىصاحب مجمع البيان  : " 

.   )11(إن المحققين من النحويين نفوا أن يكون اإلعراب بالمجاورة جائزا  في كالم العرب " 

: ال يجوز أن يعرب الشئ على الجوار في كتاب هللا وال في )12(النحاس وقال القرطبي :" قال 

جحر ضب  )شئ من الكالم ، وإنما الجوار غلط ، وإنما وقع في شئ شاذ ، وهو قولهم : هذا 

، والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان  جحرا ضب خربان ، وإنما  (خرب 

، وال يجوز أن يحمل شئ من كتاب هللا على هذا ، وال يكون إال بأفصح  اإلقواءهذا بمنزلة 

 . )13("اللغات وأصحها

                                                
 . 148/    8ابن الجوزي  -زاد المسير  (1)
هو:الحسين بن بدر بن إياز بن عبدهللا البغدادي جمال الدين أبو محمد من تصانيفه . اإلسعاف في  (2)

يف البن مالك ,و القواعد في المطارحة ,و المأخذ المتبع . علم الخالف  , و شرح التصر

 ) ,و مسائل الخالف في النحو . توفى سنة (فصول ابن معط في النحو ),والمحصول شرح الفصول 

 .313/   1هدية العارفين   -إحدى وثمانين وستمائة انظر ترجمته في : هـ    (681
 .116ـ شرح التعريف بضروري التصريف البن إياز ص (3)
هو: الحافظ محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام النووي المحدث  (4)

. له من (نوى بلدة بحوران بينها وبين دمشق مسافة يومين )الفقيه الشافعي الشهير بالنووى 

التصانيف :األربعين في الحديث مشهور وعليها عدة شروح وحواشي ,واإلرشاد في أصول 

ست وسبعين وستمائة انظر ترجمته هـ  (676 )وتوفى بليده سنة هـ (631ث . ولد سنة    ) الحدي

 .524 /2في :  هدية العارفين 
 . 419/    1محيى الدين النووي  -المجموع   (5)
 .646المغنى صـ  (6)
 . 21سورة اإلنسان , من اآلية :   (7)
،أن الحمل على الجوار  43كتابه األصول صـ . وقد ذكر د/تمام حسان في2/27تفسير ابن كثير   (8)

كثير عند الكوفيين , وهو من األصول الكوفية التي يرفضها البصربون .  وواضح  مما ذكر  هنا 

 أن الحقيقة بخالف ما قاله .
 .1/280أمالى بن الحاجب   (9)
 .285/  3الشيخ الطبرسي  -تفسير مجمع البيان    (10)
 .  287/    3 السابق نفسه :        (  11)
 .5/195, و 2/9, و 1/307انظر : إعراب القرآن للنحاس  (12)
 .  44 /   3تفسير القرطبي    (13)
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 وبالتتبع يتضح أن النحويين فى هذه المسألة على قولين: 

إن الخفض على الجوار فى النعت  )1(ر من البصريين والكوفييناألول: وهو قول الجمهو

, ولوروده فى كالم العرب شعرا  ونثرا  فمنه فى القرآن  )2(جائز لوقوعه فى القرآن الكريم 

إالكريم, قوله سبحانه: " ابم ي مْوٍم ُمُِيٍط َم اُف عملمْيُكْم عمذم ّّنِ أمخم واليوم ليس بمحيط, وإنما  )3("َِ

ْت ِبِه  "اب, ومنه قوله تعالى: المحيط هو العذ رممماٍد اْشتمدَّ اَُلُْم كم فمُروا ِبرمّبِِّْم أمْعمم ممثمُل الَِّذينم كم
ليس من صفة اليوم, بل من صفة الريح, وقد خفض  (عاصف )و )4(" الّرِيُح ِف ي مْوٍم عماِصفٍ 

 . )5( فى اآليتين السابقتين للجوار (عاصف )و (محيط )كل من 

ِتنيُ " له تعالى:ومنه أيضا  قو ِة اْلمم فى قراءة من قرأ بخفض  )6(" ِإنَّ اللَّم ُهوم الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
 . )7((المتين)

, قال في قول  )8( ومنه في كالم الرسول ـصلى هللا عليه وسلم ـ : " ماذكره المباركفوري 

جر وكان القياس أن .:"  بال)9( (من ملك ذا رحم محرم  )صلى هللا عليه وسلم ـ : -الرسول 

يكون بالنصب ألنه صفة ذا رحم ال نعت رحم ولعله من باب جر الجوار كقوله بيت ضب 

 .)10(خرب وماء شن بارد " 

 .)11( ( وعشرين بني مخاض ذكورا   )وقال في حديث الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: 

الجر على الجوار كما بالنصب كذا في النسخ الحاضرة وفي المشكاة ذكور بالجر قال القاري ب

 . في المثل

أعطى رسول هللا صلى هللا  " :ـ  صلى هللا عليه وسلم ويمكن أن يكون منه قول الرسول ـ

ال  (يلمق  )من صفة  (محشو  )و .)12("عليه وسلم الزبير يلمق حرير محشو  بالقز ، يقاتل فيه

 . (حرير  )لكنه جر لمجاورته لـ  (حرير  )من صفة 
                                                

 .2/440, والهمع 2/601انظر: المطالع السعيدة   (1)
 .2/440, والهمع 2/601انظر: المطالع السعيدة   (2)
 .84سورة هود من اآلية :  (3)
 .18سورة إبراهيم من اآلية:   (4)
 . 209 /   1أبو البقاء العكبري  -إمالء ما من به الرحمن  انظر :   (5)
 . 58سورة الذاريات من اآلية :   (6)
 .19/56 , والقرطبى2/289المحتسب بالجر والجمهور بالرفع, انظر:  (المتين)قرأ يحيى واألعمش   (7)
م . ولد في بلدة مباركفور من هو: عبد الرحمن المباركفوري . عالم مشارك في أنواع من العلو  (8)

أعمال اعظمكره ، ونشأ بها ، وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والهيئة والفقه وأصول الفقه 

من مؤلفاته : السنن. انظر   (م 1934 - 000  ه 1353 - 000 )على علماء كثيرين . توفى 

 . 166/    5عمر كحالة  -ترجمته في : معجم المؤلفين 
: "عن الحسن عن سمرة بن جند ب عن النبي صلى هللا  18/    5مسند اإلمام أحمد بن حنبل  في (9)

 عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق " .
   502/    4المباركفوري  -تحفة األحوذي  (10)
 :" عن الحجاج ، عن زيد بن جبير ، 157محمد ناصر األلباني  صـ  -في : ضعيف سنن الترمذي (11)

عن خشف بن مالك ، قال : "سمعت ابن مسعود قال :" قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : في 

دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكورا  ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين 

   جذعة ، وعشرين حقة " .
 . ولم أجده في غيره . 52/   1الذهبي  -كذا في  سير أعالم النبالء   (12)
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في  )1(, وقول أبى ثروان العكلى (هذا جحر ضب خرب)العرب نثرا  قولهم: ومنه في لسان 

, ومنه ماذكره الكاساني : قال :  )2(المفضل  : كان وهللا من رجال العرب المعروف له ذلك"

بغير الحائل فكقولهم  أمابالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل  " اإلعراب

ال نعت الضب والبرودة نعت  الجحروالخرب نعت   )3(ضب خرب وماء شن بارد جحر

 .  )4(" الماء ال نعت الشن ثم خفض لمكان المجاورة

 ومنه في لسان العرب شعر:ا  قول الشاعر:

 )5( َكأَنَّما ُضِربَت قُداَم أَعيُنِها       قُطٌن ِلُمستَحِصِد األَوتاِر َمحلوجِ 

 بخفض محلوج على الجوار.

لِ    وقول امرئ القيس:   )6( َكأَنَّ أَبانا  في أَفانيِن َودقِِه       َكبيُر أُناٍس في بِجاٍد ُمَزمَّ

ِل            على ذُرا كلمِه الُمَهدَّلِ وقول العجاج:               كأنَّ نسَج العنكبوِت المزمَّ

لِ                             )7(سبوت كتاٍن بأيدى ُغزَّ

ه وقع فى القرآن الكريم, وفى الشعر والنثر, ولكن هل يجيزه إذن فالجوار عند من يقول ب

 هؤالء إطالقا بال شروط ؟

ن إشكال المعنى , والخليل يشترط فيه  )8(سيبويه يجيز الحمل على الجوار بال شرط إذا أُمِّ

                                                
هو: أبو ثروان العكلي أحد بني عكل، وعكل: اسم امرأة حضنت ولد عوف بن وائل، بن قيس، بن   (1)

عوف، بن عبد مناف، ابن أد،  . وكان أبو ثروان أعرابيا  بدويا ، تعلم في البادية ، ذكره يعقوب بن 

لفرس، السكيت، ووجد بخطه، وكان فصيحا . قال محمد بن إسحاق, وله من الكتب: كتاب خلق ا

 . 2/368وكتاب معاني الشعر.انظر ترجمته في:  معجم األدباء 
 .5/90, والخزانة 2/442انظر: الهمع   (2)
 :24كذا ذكره الكاساني , و يبدو أن هذا جزء بيت من شعر عنترة في ديوانه صـ (3)

ٍد       إِّن ُكنتِّ سائِّلَتي َغبوقا  فَاِّذَهب     يَكذََب العَتيُق َوماُء َشن ٍ بارِّ

 والبيت بهذه الرواية الشاهد فيه . 
 . 6/  1أبو بكر الكاساني  -بدائع الصنائع   (4)
, والبيت غير منسوب فى معانى القرآن 75البيت من بحر البسيط وهو لذى الرمة فى ديوانه صـ (5)

, 610, وتذكرة النحاة صـ3/308, وشرح التسهيل البن مالك 2/605, واإلنصاف 2/74للفراء 

من إضافة الصفة للموصوف أى:  (مستحصد األوتار): النبات المعروف, (القطن).و: 5/91 الخزانة

 : المستخرج منه الحب.(المحلوج)األوتار المحكمة الفتل, 
, 2/135,  وهو في : المحتسب  25البيت من بحر الطويل, وهو المرئ القيس فى ديوانه صـ  (6)

, 308, وتذكرة النحاة صـ3/1160سقط الزند ,   وشروح 70وشرح القصائد العشرللتبريزي صـ

, وشرح 9/37, 102, 100, 99, 5/98,والخزانة  (زمل), واللسان مادة 646, 486والمغنى صـ 

, وكالهما 3/309فى شرح التسهيل  (ثبيرا  )ويروى  (أبانا  ). و  74المعلقات العشر للشنقيطى صـ 

كأن )ملتف: ويروى:  (مزمل)ساء المخطط, : الك (البجار): ضروب قطره, (أفانين ودقه)اسم جبل 

 .(ثبيرا فى عرانين
, وشرح أبيات سيبويه للنحاس صـ 1/437, والكتاب  159,  158الرجز للعجاج فى ديوانه صـ   (7)

.  والنسج: الغزل. والمرمل: المنسوج، والمغزول. 3/309, ولرؤبة فى شرح التسهيل 168

مهدل: المدلى. والسبوب: جمع سب بالكسر، كجذوع. والذرى: األعالي، جمع ذروة بالكسر, وال

والسب: ثوب من كتان أبيض. والغسل: جمع غاسل وغاسلة. يعني أن العنكبوت قد نسجت على 

 القالم الذي نبت حول الماء. شبه ما نسجت العنكبوت عليه بثوب رقيق من الكتان.
 .4/73والمقتضب , 1/436انظر: الكتاب   (8)
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هذا  )توافق المضاف والمضاف إليه إفرادا  وتثنية وجمعا , وتذكيرا  وتأنيثا , فال يجيز إال : 

–, وهو عند سيبويه جائز, قال: "وهذا قول الخليل   )1((خربين)وال يجيز  (ضب خربان جحرا

, ففيه من (متهدمهذا جحر ضب ) وال نرى هذا واألول إال سواء ؛ ألنه إذا قال:  -رحمه هللا

 , وقال العجاج: (الضب ), مثل ما فى التثنية من البيان أنه ليس بـ(بـضب )البيان, أنه ليس 

ِل    كأنَّ *   )2(*نسَج العنكبوِت المزمَّ

 . )3(أنثى" (العنكبوت)مذكر, و (النسج)فـ

, فى قول )4(وللخليل أن يمنع هذا كما يقول البغدادى بأن العنكبوت قد جاء مذكرا  أيضا  

ِل   *                 الشاعر:             *كأنَّ نسَج العنكبوِت المزمَّ

 مذكر، ألنه وصف للنسج، فقد اختلفا (المزمل)مؤنث و (تالعنكبو )"ووجه االستدالل منه أن

 تأنيثا  وتذكيرا . وللخليل أن يمنع هذا أيضا  فإن العنكبوت قد جاء مذكرا  أيضا ، نقل ذلك

 عن العرب , وأنشدوا:

 )5(على هط الهم منهم بيوٌت         كأن  العنكبوت هو ابتناها

ث ليس بعالمة؛ إذ ليس مؤنثا  بالتاء وال وعلى تسليم أنها في البيت مؤنثة فإنه تأني

بإحدىاأللفين المقصورة والممدودة، فأشبه التذكير ؛إذ لم يظهر فيه من التنافر ما يظهر في 

 . )6(التثنية " 

وخصه قوم بالنكرة ؛ ألنه المسموع, ورد بما حكاه أبو ثروان "كان وهللا من رجال العرب 

 . )8(ؤخذ عنه اللغة والعربيةوأبو ثروان ممن ت )7(المعروف له ذلك"

على أن هذا فى النكرة أسهل منه فى المعرفة, وذلك أن النكرة أشد حاجة إلى الصفة فأما 

 . )9(المعرفة فتقل حاجتها

, وأجازه بعضهم فى  )10(وخصه األكثرون بالخفض, قال الصبان: "والجواز يختص بالجر"
                                                

, 2/442, والهمع 4/1913, واالرتشاف 2/31 الشنتمرى, والنكت لألعلم 1/37انظر:  الكتاب  (1)

 .2/602 والمطالع
 .في الصفحة السابقة سبق تخريجه  (2)
 .1/437الكتاب   (3)
: " ومن األسماء مايؤدي لفظ الذكر عن األنثى , و هو 52في المذكر والمؤنث البن التستري صـ  (4)

 . العقرب , والضبُع , والعنكبوت"
, والصحاح ,  257 /3البيت من بحر الوافر , وقد ورد غبر منسوب في : إعراب القرآن للنحاس   (5)

, ومعجم البلدان  13/345, والقرطبي 6/132, ووزاد المسير 8/27مادة ) هطل( , و مجمع البيان 

 , واللسان , مادتي ) هطل ( , و ) عنكب ( , و التاج , مادة ) هطل ( .  408 /5
 .5/87الخزانة   (6)
 .90 /5, والخزانة 2/242, والهمع 601 /2قاله فى المفضل, وانظر: المطالع السعيدة   (7)
 .5/90انظر: الخزانة   (8)
 .2/289انظر: المحتسب   (9)
 .3/57حاشية الصبان   (10)
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 , وجعل منه قول الشاعر: )1(المرفوع

 )2( غَرةَ اليَقظاَن كاِلئُها       َمشَي الَهلوِك عَلَيها الَخيعَُل الفُُضلُ الساِلُك الثُ 

 إتباعا  للمرفوع قبله بقرينة.  (الفضل)برفع 

 )كما تمشى الهلوك الفضل وعليها)على الموضع ؛ ألن معناه:  (الهلوك )ورد بأنه نعت لـ

 . )3((الخيعل

قول بالجوار كعامل نحوى, لكنهم اختلفوا, وهكذا اتفق جمهور البصريين والكوفيين على ال

فأجازه سيبويه إطالقا  بشرط أمن اإلشكال فى المعنى, وشرطه الخليل باالتفاق فى اإلفراد 

 والتثنية والجمع, وخصه بعضهم بالنكرة, وخصه األكثرون بالخفض.

                                           *         *        * 

أنه يجوز فى مسألة الخفض على  )4(قول السيرافى والفارسى, وابن جنى الثانى: وهو

هذا  ): األصل فيه عند ابن جنى: (هذا جحر ضب خرب  )الجوار وجه آخر بأن يقال فى 

حذف  الجحرالمضاف إلى الهاء, وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت ؛  (جحرضب خرب جحره

, (خرب)استتر الضمير المرفوع فى نفس  ألن المضاف المحذوف كان مرفوع ا, فلما ارتفعت

 . )5((الضب)ال لـ (الجحر )وإن كان الخراب لـ (ضب)فجرى وصفا  على 

 فالمسألة عنده من باب النعت السببى.

حسن )وهو من باب  (هذا جحر ضب خرب الجحر منه )أما عند السيرافى والفارسى فمعناه:

ويبدو أن هذا  (خرب جحره)دير كان: ضمير الجحر مرفوع ؛ ألن التق (خرب), وفى (الوجه

الرأى كان شائعا  عند بعض النحويين البصريين, فقد قال السيرافى: "ورأيت بعض النحويين 

قوال  شرحته, وقويته بما احتمله من التقوية, والذى  (هذا جحر ضب خرب)البصريين قال فى: 

ا  للسيرافى, فهذا أيضا  ال يبيح ....." ولعله يقصد ابن جنى فقد كان معاصر )6(قاله هذا النحوى

 , فقد سبقه إليه أستاذه الفارسى باعتراف ابن )7(البن جنى أن يدعى انفراده بهذا الرأى
                                                

, 4/1914, واالرتشاف 346, والتذكرة ألبى حيان صـ2/222انظر: أمالى ابن الشجرى   (1)

 .5/101 انةوالخز
, وفى 2/158, وسر الصناعة 2/169البيت من بحر البسيط, وهو للمتنخل الهذلى فى الخصائص   (2)

, وشرح أشعار الهذليين 101, 5/11, والخزانة 346, وتذكرة النحاة صـ3/120شرح التسهيل 

يه, ويترك : ثوب يخاط أحد جانب(الخيعل): الحافظ, و(الكالىء)موضع المخافة, و (الثغرة), و 2/34

: المرأة الفضل التى تكون فى ثوب واحد, ال ثوب (الفضل): المتثنية المتكسرة (الهلوك)اآلخر, و

برفع الفضل على الجوار لـ  (مشى الهلوك عليها الخيعل الفضل)فوقه أو تحته. والشاهد فى قوله: 
 . (الهلوك)وحقه الجر نعتا لـ (الخيعل)

 .347, وتذكرة النحاة صـ 2/222انظر: أمالى ابن الشجرى   (3)
, والخزانة 647, والمغنى صـ2/31, والنكت لألعلم 194, 1/193انظر رأيهم في : الخصائص   (4)

5/88 ,89. 
 .5/88, والخزانة 647, والمغنى صـ1/193انظر: الخصائص   (5)
 .1/192لعله يقصد ابن جنى, وقد كانا متعاصرين, انظر: حاشية الخصائص   (6)
 .1/192الخصائص انظر:   (7)
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 -رحمه هللا–جنى نفسه, قال: "وعلى نحو من هذا حمل أبو على  

ِل *    )1(" *َكبيُر أُناٍس في بِجاٍد ُمَزمَّ

مررت بوجه رجل حسن الوجه,  )ىكالم العرب: وقد خطأ هذا الرأى أبو حيان بأنه ال يوجد ف

لزم إبراز الضمير  (الضب )صفة على  (الخراب ), وألنه من حيث أجرى (وال حسن وجهه

لئال يُْلبِّس
)2( . 

وألن معمول هذه الصفة ال يتصرف فيه بالحذف لضعف عملها, وألن هذه الصفة ال يجوز 

ى طريق الحقيقة, كما ال يصح أن نقل الضمير إليها حتى يصح نسبتها إلى الموصوف عل

ال  (الخراب)ال يكون للرجل, وكذلك  (الحيض)؛ ألن  (مررت برجل حائض البنت )يقال: 

 .(الضب)يكون لـ

 وأنه قد جرى الجوار فى غيرالنعت, فجاء فى التوكيد, فى قول الشاعر:

نحل ت ُعرى يا صاح بل غ ذوي الحاجاِت كل هم         أن ليس وصٌل إذا ا              

 )3(الذ نب

وقول أبي ثروان في المفضل كان وهللا من رجال العرب المعروف له ذلك بخفض 

المعروف على المجاورة. وفي كالم أبي ثروان، وهو ممن تؤخذ عنه اللغة والعربية، رد 

على من يقول إن الجوار ال يكون إال مع النكرة؛ فإن كال  من البيت، ومن كالم أبي ثروان ال 

 .  )4(على الجوار (كلهم)كن فيه أن يكون تابعا  للمجرور الذي قبله بحال , بخفض يم

 على ألف نيفا  وقول ابن جنى نفسه: "وأما أنا فعندى فى القرآن مثل هذا الموضع 

 ما يجعل القول بتأويل ابن جنى له فيه ضرب من التكلف ال يسوغ مع هذه الكثرة. )5(موضع"

خاصة ابن  –؟ يبدو أنه عندهم ى سبيل الجواز أو الوجوبولكن هل هذا الرأى لهم عل

جائز لكن مع هذا راجح, يدل لذلك كالم ابن جنى نفسه بعد أن ذكر رأىالفارسى فى  -جنى

ِل   *قول الشاعر:                      )6(*َكبيُر أُناٍس في بِجاٍد ُمَزمَّ

                                                
 .74, وانظر: شرح المعلقات العشر للشنقيطى صـ1/193الخصائص   (1)
 .647وقال مثله ابن هشام فى المغنى صـ  (2)
, وألبى غريب 2/75البيت من بحرالبسيط, وهو ألبى الجراج العقيلى فى معانى القرآن للفراء   (3)

, والتذكرة ألبى حيان 3/310التسهيل , والبيت ذكر فى شرح 94, 93, 5/90النصرى فى الخزانة 

 .537صـ
 .90, 5/89انظر هذه الردود من أبى حيان فى :الخزانة   (4)
 .1/193الخصائص   (5)
 .187صـ  سبق تخريجه  (6)
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 . )1("(مزمل فيه)دنا نحن, فإنه أراد: قال: "فقد يكون أيضا  على هذا النحو من الجوار, فأما عن

}ِإنَّ اللَّم ُهوم الرَّزَّاُق  غيره فى قول هللا سبحانه: ")2(ويؤيد هذا أنه لم يذكر فى المحتسب     
ِتنُي {  ِة اْلمم  . )3(بالجر (المتين) " فى قراءة من قرأ ُذو اْلُقوَّ

 بيت الشاعر: )4(وكذا في  المنصف

ِ فَِإي اكُم َوَحيَّةَ   )5(بَطِن واٍد       َهموَز الناِب لَيَس لَُكم بِِسي 

 .)6(وفي اللسان ذكر مسألة خرجها على الجر بالجوار , و نسبها البن جني ولم يذكر غيره

بإنكار  )9(والمطالع السعيدة )8(والسيوطى فى الهمع )7(وبهذا يرد قول ابن هشام فى المغنى

 ابن جنى والسيرافى للخفض على الجوار.

وجه آخر , وهو  )10(وقد ذكر التبريزي  وجها  آخر في تأويل مثل هذا , قال : "  وفي البيت

ثم  (في بجاد مزمله الكساء  )فيكون التقدير : (كسيت زيدا  جبة  )أن يكون على قول من قال : 

مررت  )ثم تكني عن الجبة , فتقول :   (مررت برجل مكسوته جبة  )تحذف , كما تقول : 

 . )11(ثم تحذف الهاء في الشعر , هذا قول بعض النحويين "  (وته برجل مكس

 وعلى كل, فالجوار ثابت فى العربية على المستويين الصرفى والنحوى, وكما يقال: 

 )12(الجار * بجرمقد يؤخذ الجار *                              

                                     *       *       * 

قصره  )13(: الذين أجازوا الجوار اختلفوا فيما بينهم, فقد نسب إلىالفراء أنهوالسماع سالقيا

بالجر, لكن الذى  (هذه جحرة ضباب خربة )على السماع, ومنع القياس عليه, فال يجوز عنده: 

 . )14(فى المعانى له ال يدل على ذلك

                                                
 .3/224الخصائص   (1)
 .58سورة الذارايات اآلية :   (2)
 .186صـ  القراءة سبق تخريج  (3)
 .2/2المنصف البن جنى   (4)
, وهو (هموز)بدال من   (حديد الناب), وبه 190بيت من بحر الوافر , وهو للحطيئة فى ديوانه صـال  (5)

وابن يعيش  (الناب ضموز)وبه  3/309, وشرح التسهيل 2/2, والمنصف 3/223فى الخصائص 

بمثل, أى ال  (ليس لكم بسى)من الهمز, وهو الغمز,  (الهموز)يعنى نفسه, و (فإياكم وحية),و: 2/85

 توون معه, بل هو أشرف منكم, فهو يحمى ناحيته, كما تحمى الحية بطن واديها.تس
 .  (حشد )انظر: اللسان مادة   (6)
 .647انظر: المغنى صـ  (7)
 .2/441, والهمع 2/602انظر: المطالع السعيدة   (8)
 .2/441, والهمع 2/602انظر: المطالع السعيدة   (9)
 . يقصد بيت امرئ القيس السابق  (10)
 . 70شرح القصائد الشر للتبريزي صـ (11)
 , مثل إسالمى وقع فى شعر الحكمى.  2/505فى مجمع األمثال   (12)
, 3/57, واألشمونى 242, 2/241, والهمع 2/403, والمساعد 4/1913نسب إليه فى :االرتشاف   (13)

 .5/91 والخزانة
 .3/123, 75, 2/74انظر: معانى القرآن للفراء  (14)
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: "وعندنا ذلك , وقال الزركشى )1(وذهب األخفش إلى أن هذا جائز في االضطرار 

 . )2(ضرورة وال يحمل عليه الفصيح"

ونسب األنبارى إلى البصريين أنه محمول على  )3(ومثله قال األنبارى فى أسرار العربية

, وقال أبو حيان: "الخفض على  )4(الشذوذ الذى يقتصر فيه على السماع لقلته, وال يقاس عليه

 .  )5(الجوار فى غاية الشذوذ"

                                      *         *         * 

: باإلضافة إلى دخول الجوار فى النعت كما األمر الثانى: فيما يدخله الجوار من التوابع

 وجعلوا منه قول الشاعر: )7(, لكنه نادر, كما قال ابن هشام )6(سبق, دخل فى التوكيد

   )8(أن ليس وصٌل إذا انحل ت عُرى الذ نبيا صاح بل غ ذوي الحاجاِت كل هم                    

ُحوا ِبُرُءوِسُكْم ومأمْرُجلمُكْم  , وجعلوا منه قوله تعالى: " )9(وأجازه قوم فى عطف النسق وماْمسم
ْعبمنْيِ   .  )11(فى قراءة من قرأ "وأرجلكم" بالخفض عطفا  على بـ"رؤوسكم" )10(" ِإَلم اْلكم

 (األرجل)"رؤوسكم" لكن المراد بالمسح فى  بأنه معطوف نعم على )12(ورده األنبارى 

 .   )13(الغسل, وقال أبوزيد األنصارى: "المسح خفيف الغسل"

                                                
, 1/81. هذه عبارته , ولكن رأيه في هذه المسألة مشكل ففي1/277ر: معانى القرآن لألخفش انظ  (1)

هذا جحر ضب  ):" كما أن بعض  الكالم يعرب لفظه , و المعنى على خالف ذلك...ويقولون 82

 ...وهذا في الكالم كثير " .(الجحر )هو  (الخرب )و  (خرب
 . 1/304انظر: البرهان   (2)
 .74سرار العربية صـانظر: أ  (3)
 .2/615انظر: اإلنصاف   (4)
 .10/34البحر المحيط   (5)
 646انظر: المغنى صـ  (6)
, 3/309, وشرح التسهيل 1/255, ومعانى القرآن لألخفش 1/155انظر: مجاز القرآن ألبى عبيدة   (7)

 .5/93 , والخزانة441, 2/440والهمع , 2/403, والمساعد 4/1913, واالرتشاف 310
 .190صـ  سبق تخريجه  (8)
, والعكبرى فى 1/277, واألخفش فى معانى القرآن 1/155منهم أبو عبيدة فى مجاز القرآن   (9)

 .2/403, والمساعد 1914, 4/1913, وانظر: االرتشاف 1/209اإلمالء 
 .   6سورة المائدة من اآلية :   (10)
لنصب, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة با (أرجلكم)قرأ نافع والكسائى وابن عامر وحفص, و  (11)

, و  242بالخفض. انظر: السبعة ألبن مجاهد صـ (وأرجلكم)وأبو بكر وأنس وعكرمة والشعبى 

, والوافي في شرح الشاطبية ـ عبد الفتاح القاضي  254 /2. والنشر 192, 4/190البحرالمحيط 

 . 251صـ
 .2/609انظر: اإلنصاف   (12)
: " قوله تعالى: واْمَسُحوا برُؤوسكم وأَرجلكم إِّلى  (مسح ).وفي اللسان مادة 2/960السابق نفسه   (13)

الكعبين؛ فسره ثعلب فقال: نزل القرآن بالَمْسح والسن ةُ بالغَْسل،  وفي الحديث: أَنه تََمس َح وَصل ى أَي 
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 )2(.وأجازه ابن مالك لكن فى العطف بالواو خاصة )1(وعللوه بأن العاطف يمنع من التجاور

                                                                                                                                          

حا  باليد وَغْسال  " . توضأ. قال ابن األَثير: يقال للرجل إذا توضأ قد تََمس َح، والَمْسُح يكون َمسْ 

 . 4/327وانظر: النهاية البن األثير مادة ) مسح (
, والخزانة  646, والمغنى صـ 312, وشذور الذهب صـ2/153انظر: معانى القرآن للزجاج   (1)

. وهذه المسألة كانت سببا  للخالف بين الفقهاء ـ خاصة بين الشيعة والسنة ـ في حكم ما يجب في 95, 5/94

: "إن الكسر بسبب المجاورة إنما يصح إذا لم يكن  63/    3اآلمدي  -األحكام   -عند الوضوء , ففي الرجل 

بين المتجاورين فاصل كما ذكروه من الشعر ، وأما إذا فصل بينهما حرف العطف فال . وإن سلمنا جوازه 

ما أوجبه العطف . ومثل غير أنه مما ال يتحمل إال لضرورة الشعر ، فال ينتهض موجبا إلتباعه ، وترك 

ذلك ، وإن ورد في النثر ، كما في قولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد فمن النوادر الشاذة التي ال يقاس 

:  "الجر علي مجاورة الرؤوس مع أن 420, 419/     1محيى الدين النووي  -المجموع   -عليها ".وفي 

كثيرة مشهورة وفيه من منثور كالمهم كثير : من األرجل منصوبة وهذا مشهور في لغة العرب وفيه أشعار 

 )ذلك قولهم هذا جحر ضب خرب بجر خرب على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر ومنه في القرآن 

فجر أليما  على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب , فان قيل إنما يصح  (أني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

م يصح واآلية فيها واو قلنا هذا غلط فان اإلتباع مع الواو مشهور اإلتباع إذا لم يكن هناك واو فان كانت ل

في أشعارهم من ذلك ما انشدوه : لم يبق إال أسير غير منفلت * وموثق في عقال األسر مكبول فخفض 

موثقا لمجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير فان قالوا اإلتباع إنما يكون فيما ال لبس فيه وهذا 

 -االنتصار   -نا ال لبس هنا ألنه حدد بالكعبين والمسح ال يكون إلى الكعبين باالتفاق" وفي فيه لبس قل

أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول : ما أنكرتم أن األرجل إنما انجرت : " 106الشريف المرتضى   صـ 

ذ نادر ورد في بالمجاورة ال لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة : منها : أن اإلعراب بالمجاورة شا

مواضع ال يلحق بها غيرها ، وال يقاس عليها سواها بغير خالف بن أهل اللغة ، وال يجوز حمل كتاب هللا 

/ على الشذوذ الذي ليس بمعهود وال مألوف . ومنها أن اإلعراب بالمجاورة عند من  107تعالى / صفحة 

جود الحائل ؟ ولو كان ما بينه وبين غيره أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطف ، وأي مجاورة تكون مع و

لكانت المفارقة مفقودة ، وكل موضع استشهد به على اإلعراب بالمجاورة مثل قولهم : جحر  حائل مجاورا  

ضب خرب ، وكبير أناس في بجاد مزمل ، ال حرف  فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره 

إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة ويزول اللبس للمجاورة . ومنها : أن اإلعراب بالمجاورة 

ال يشتبه عليه أن لفظة خرب من صفات الجحر ال الضب ، وأن إلحاقها في  في األحكام ، أال ترى أن أحدا  

ال شبهة في أنها من صفات الكبير ال صفة  (مزمل )اإلعراب بها ال يوهم خالف المقصود وكذلك لفظة 

ذلك األرجل ألنه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤوس فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة البجاد ، وليس ك

ولها حكم األيدي في الغسل كان غاية اللبس واالشتباه ، ولم تجر بذلك عادة القوم . ومنها ولم نذكر هذا 

جاورة في : أن محصلي أهل النحو ومحققيهم  نفوا أن يكونوا أعربوا بالم -الوجه في مسائل الخالف 

موضع من المواضع وتأولوا : الجر في جحر ضب خرب على أنهم أرادوا خرب جحره ، وكبير أناس في 

بجاد مزمل كبيره ، ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه . وقد بينا أيضا  في مسائل الخالف 

 16/     2ساني الفيض الكا -"وفي التفسير الصافي بطالن قول من ادعى أن الغسل الخفيف يسمى مسحا 

وهومن تفاسير الشيعة :  "داللة اآلية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس في رابعة النهار 

 )وخصوصا على قراءة الجر ولذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل . في التهذيب عن الباقر 

أرجلكم إلى الكعبين على الخفض هي أم أنه سئل عن قول هللا عز وجل فامسحوا برؤوسكم و (عليه السالم

على النصب قال بل هي على الخفض . أقول : وعلى تقدير القراءة على النصب أيضا  يدل على المسح 

/ معطوفة على محل الرؤوس كما تقول مررت بزيد وعمروا إذ عطفتها  17النها تكون حينئذ / صفحة 

عليه  )لعربية روى العامة عن أمير المؤمنين على الوجوه خارج عن قانون الفصاحة بل عن أسلوب ا

أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه . ورووا أيضا   (صلى هللا عليه السالم )وابن عباس عن النبي  (السالم

عن ابن عباس أنه قال إن كتاب هللا المسح ويأبى الناس إال الغسل وانه قال الوضوء غسلتان ومسحتان من 

فمسح على رجليه . وفي التهذيب عن  (صلى هللا عليه وآله )وضوء رسول هللا باهلني باهلته وأنه وصف 

أنه سئل عن مسح الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل .   وراجع الفسير الكبير  (عليه السالم )الباقر 

 .4/206, وغرائب القرآن للنيسابوري 6/37, وروح المعاني لأللوسي  11/161للرازي 
: أن  8 /1السرخسي  -. وفي المبسوط 2/278, والمنصف من الكالم 3/57الصبان  انظر: حاشية  (2)

 الجوار مع العطف بالفاء جائز . كما أن اإلتباع مع الفعل جائز هو اآلخر . 
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وار فى , وربما كان ذلك ؛ألنها أم الباب ويجوز فيها ما ال يجوز فى غيرها, وإذا أجازوا الج

النعت, فال مانع من جوازه فى العطف ؛إذ المتعاطفان كالشئ الواحد فى اللزوم, والواو تجعل 

 فال مانع من القول بالجواز فيها.ما بعدها مشاركا  لما قبلها فى الحكم واإلعراب, 

 . )1(وأجازه ابن هشام فى عطف البيان قياسا  

وسبب  )2(ول أبو حيان, وال خرج عليه أحدوأما فى البدل, فال يحفظ ذلك من كالمهم كما يق

وقال ابن هشام: ينبغى امتناعه ؛  )3(ذلك أنه معمول لعامل آخر, ال للعامل األول على األصح

 . )4(ألنه فى التقدير من جملة أخرى, فهو محجوز تقديرا  

*        *        * 

 رأي المحدثين في الخفض على الجوار . 

من أنكر الخفض على الجوار باعتباره مظهرا  من مظاهر الخلل,  المحدثون كالقدماء, منهم 

:" ولو أنهم قطعوا القول بحمل ما زعم    )5(ينبغي أن تنزه اللغة عنه, يقول بعض المعاصرين

أنه من قول العرب على الخطأ النتهى هذا اللغط , ولكان من هذا أننا لم نشَق بما حمل إلينا 

, ولكن النحاة قدموا على ما أخذوا به أنفسهم , وراحوا من صنعة لم تبن على علم حسن 

يتلمسون الشواهد التي تؤيد قولهم ليفرضوا علينا ظاهرة مفتعلة , لم تجر على سنن كالم 

ل أحد المعاصرين : " الريب أن تلك الشواهد التي ذكرها النحاة استشهادا  يقو  )6(العرب " 

اخر اللفظة المعربة من شأنها لو استقام االستشهاد لهذا اللون من الحركات التي تطرأ على أو

بها أن تثبت إعرابا  على غير وجه اإلعراب الذي ينظم سلكه كل أبواب النحو على طريق 

 .  )7(مستقيم ,وقياس مطرد"  

ومن ثم ذهبوا يتأولون شواهد المثبتين لهذه الظاهرة بشكل يخرجها عن سببية الجوار,ومن 

: " ولو سلمنا ـ جدال  ـ أنه شاهد صحيح , فإن (هذا جحر ضب خرب  )هذ ا قول بعضهم  عن 
لم يخفض على المجاورة , بل إن القائل األول لهذا قد أجرى عليه سنن العربية ,  (خرب  )

ساكنة , والقاريء يدرك دون جهد أن موضعه رفع  (خرب  )فوقف عليه بالسكون , فتكون 

 .      )8(واليمكن أن يكون خفضا  "  

                                                
 .2/441, والهمع 2/602, والمطالع السعيدة 430انظر: شذور الذهب صـ  (1)
 .5/95, والخزانة 2/441همع , وال2/602, والمطالع 4/1914انظر: االرتشاف   (2)
 .5/95انظر: الخزانة   (3)
 .430انظر: شذور الذهب صـ   (4)
, و الدكتور 176صـ  (أشتات في اللغة واألدب)منهم : الدكتور/ إبراهيم السامرائي في كتابه :   (5)

 حسن المجاورة )14مصطفى خاطرفي بحثه المنشور بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة عدد ـ 

الجر على الجوار بين ), و الدكتور محمود الدريني , في كتابه :  (في أمر حركة اإلتباع والمجاورة

 . (االعتماد والرد
 .176أشتات في اللغة واألدب  صـ  (6)
 . 110حسن المجاورة في أمر حركة اإلتباع والمجاورة صـ  (7)
 . 13, 12الجر على الجوار بين االعتماد والرد صـ  (8)
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أما القراءت القرآنية التي خرجت على الخفض على الجوار فـ " الحمل على الجوار في  

ُهوم اْلغمُفوُر بعض اآليات يحيل المعنى , ويغيره ويصرفه عن جهته , كـ آية البروج "  وم
ُدوُد  ِجيدُ ,اْلوم ر مجرورا  لمجاورته المجرو (المجيد)فإنه يلزم م إعراب ,   )1( "ُذو اْلعمْرِش اْلمم

 .  )2(المجيد"   )عدم وصف العرش بـ  (العرش  )

وأما الشواهد الشعرية فـ " يمكن حملها على ضرورة الشعر ؛ ألنه باب ضرورة القامة  

 .  )3(الوزن والروي على نسق واحد في جميع أبيات القصيدة " 

بية أكثر من  في إثبات هذه الظاهرة قائال :" إن الفنون العر  ومن المحدثين من تابع القدماء

أن يحصرها عد, ومن عادتهم أن يتوسعوا في الكالم ويخلطوا بعضه ببعض ....وقد ذهبوا 

شأوا  بعيدا  وتفننوا في التالعب باأللفاظ واألساليب , فهم يعطون الشئ حكم ما أشبهه في 

اكتفاء   (إن زيدا  قائم وعمرو  )معناه أوفي  لفظه أو في كليهما , كجواز حذف خبر المبتدأ في 

َ  (إ ن )بخبر   , ويقول : " وقد أشرنا  )4( (زيد قائم  )في معنى :  (إن زيدأ  قائم  ), لما كان   َ 

إلى أنواع اإلعراب المختلفة , كاإلعراب بقصد اللفظ والحكاية , واإلعراب على التوهم , 

بأصالتها  واإلعراب على العارية . وقد أقر العلماء هذه األنواع من اإلعراب , واعترفوا

العربية ولم ينكروها , فما المانع من اعتبار اإلعراب على المجاورة ضمن هذه األساليب 

 . )5(العربية التي ذكرنا ؟ إنني ال أرى غضاضة أو حرجا  في اعتماد هذا األسلوب " 

ا  ويقول :" إذا نفينا أسلوبا  من أساليب العربية ؛ ألنه لم يرقنا , أو لندرة شواهده كان لزام

إنكار باقي األساليب المشابهة كـاإلعراب على التوهم , مع أنه ورد في القرآن الكريم باسم 

, وكذا  (التوهم  )العطف على المعنى , كما سماه العلماء , تنزيها  لكالم هللا تعالى عن لفظ 

 . )6(الحال في اإلعراب بقصد اللفظ والحكاية وغيرهما "  

خذ بهذا األسلوب والقياس عليه عند الضرورة ؛ إذا لم يؤد إلى ومن ثم فإنه يرى " إباحة األ

 .  )7(اللبس " 

: " حركة المجاورة ليست حركة بناء وال إعراب , أي وإنما  )8(ويقوي هذا ما قاله الدسوقي

                                                
 .  15, 14سورة البروج , اآليتان :  (1)
 . 43الجر على الجوار بين االعتماد والرد صـ  (2)
 .139حسن المجاورة في أمر حركة اإلتباع والمجاورة صـ  (3)
المجاورة في  اللغة العربية, د/ زيان  أحمد الحاج , بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية   (4)

 . 190, صـ 61بالقاهرة عدد 
 . 191المرجع السابق صـ (5)
 . 191المرجع السابق صـ (6)
 . 192السابق نفسه  صـ  (7)
تعلم  (بمصر )هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , من علماء العربية . من أهل دسوق  (8)

في فقه  (الحدود الفقهية )وأقام وتوفي بالقاهرة . وكان من المدرسين في األزهر . له كتب ، منها 

حاشية على  )، و  (حاشية على السعد التفتازاني  )، و  (حاشية على مغني اللبيب )االمام مالك ، و 

. ولد (حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين )فقه ، و  (الشرح الكبير على مختصر خليل
 . 17 /6األعالم   -. انظر ترجمته في :  (م 1815 -= . .  ه 1230 -. .  )
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هي حركة اجتلبت للمناسبة بين اللفظين المتجاورين , فال تحتاج إلىعامل ؛ألن اإلتيان بها إنما 

 .   )1(مر استحساني لفظي,ال تعلق له بالمعنى " هو لمجرد أ

ينظر إلى مسألة الجوار باعتبارها دليال  له على أن الحركة  )2(ولعل هذا ما جعل بعضهم 

, يقول :  في قول  )3(اإلعرابية قد تتخلف إذا أمن اللبس , وهو مذهب لبعض القدماء أيضا  

أي : المناسبة  )على إعراب الجوار : " فسر النحاة ذلك (هذ ا جحر ضب خرب  )العرب 

وقد أمن اللبس بالمناسبة المعجمية بين الصفة وموصوفها ,  (الصوتية بين الكلمة وجارتها  

اليوصف بالخراب  (الضب  )وبالمفارقة المعجمية بين الكلمة و شريكتها في اإلعراب ؛ ألن 

 . )4("  (الجحر),وإنما يوصف به 

ى الجوار باعتباره خاصا  بلغة الشعر , فـ " هو في حقيقة ومنهم من نظر إلى الخفض عل 

أمره موافقة حركة روي البيت لحركة روي القصيدة كلها , وقد تجاوز النحاة عن ذلك , 

 .  )5(ووضعوا لهذه الظاهرة هذا المصطلح " 

ومن ثم فإنه يذهب إلى أن " مسألة الخفض على الجوار هذه , مسألة اصطنعها النحويون  

ير هذه األبيات التي لم يجدوا سببا  يؤدي إلى جر الكلمات المجاورة وفقا  لنظام القافية, أو لتفس

 .  )6(حركة الروي بها " 

والحق أن مسألة الخفض على الجوار ينبغي أن ال تكون سببا  للخالف بين النحويين, وإنما  

رابية , و هي األمر دفع المنكريين لهذه الظاهرة حرصهم على أن ال تتخلف العالمة اإلع

اليسير الذي أجازه العلماء إذا لم يؤدِّ ذلك إلى لبس , و هو جائز في الشعر , و قد أجازه قوم 

 .  )7(في الكالم فضال  عن الشعر 

ب إليه إنكار هذه الظاهرة كما سبق قد تتعارض مع قوله في   وعبارة ابن جني الذي نُسِّ

 , فإنه البد ال يزاحفه زحافا   كسر البيت كسرا  فإن كان ترك زيغ اإلعراب ي "موطن آخر : 
                                                

 .  2/303ية الدسوقي على مغني اللبيب حاش (1)
 . 1/255منهم  د/ تمام حسان  في كتابه  : التبيان في روائع القرآن  (2)
:" ويعكس اإلعراب , فيجعل الفاعل 209صـ (ما يحتمل الشعر من الضرورة)قال السيرافي في  (3)

:" ولو قال قائل إن  215ـمفعوال , والمفعول فاعال  , وأكثر ذالك فيما ال يشكل معناه" وقال في ص

التقديم والتأخير فيما ذكرناه ليس من الضرورة لم يكن عندي بعيدا ؛ ألنها أشياء قد فهم معانيها , 

: 144" . وقال في صـ  (الخاتم في إصبعي )و (أدخلت القلنسوة في رأسي )وليست بأبعد من قولهم:

للتخفيف , وليس لقول من يأبى ذلك ,  " فلما كانت حركة اإلعراب يجوز ذهابها لإلدغام ,.طلب ا

ويحتج في فساده بأنه يذهب منه حركة اإلعراب معنى ؛ ألن اإلدغام ُيذهب  أيضأ  حركة اإلعراب 

, و 2/342, و  الخصائص 188,  187" وانظر تفصيل هذه المسألة في : النوادر ألبي زيد صـ

, و  2/908المطالع السعيدة  , و 602,  2/583, و شرح الجمل البن عصفور 2/1028العمدة 

   , و العالمة اإلعرابية ـ د/ محمد حماسة عبد اللطيف . 3/249الهمع 
 . 1/255السابق نفسه  (4)
حركة الروي في القصيدة العربية  ـ د/ محمد حماسة عبد اللطيف , بحث منشور بمجلة مجمع  (5)

 .  120صـ  59اللغة العربية بالقاهرة عدد 
 .223, 222الشعر , د/ محمد حماسة عبد اللطيف  صـ  اللغة وبناء (6)
 , تحقيق د/ محمد زغلول سالم , ود/ محمد مصطفى هدارة . 103انظر: الضرائر للقزاز صـ  (7)
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فإن أمنت كسر البيت  , ويقول: "(1) من ضعف زيغ اإلعراب, واحتمال ضرورته"  

 .  (2) اجتنبت ضعف اإلعراب , وإن أشفقت من كسره البيت دخلت تحت كسر اإلعراب" 

افع إليه هو المحافظة إلن كان ابن جني قد وجد تفسيرا  آخر لما قالوا فيه بالجوار فإن الد 

عالمة اإلعرابية , و ها هو يجيز ترك عالمة اإلعراب إذا أدى الحفاظ عليها إلى كسر لعلى ا

 الوزن .

: يا أَبا َعْمٍرو: قال: لَب ْيَك، قال: لَب ي يَدَْيَك".   وفي التاج مادة ) لبب( جاء : أَن ه قيل " لألَْسودِّ

: معناهُ َسلَِّمْت يَ  عراَب في قَْوله:، يَدَْيَك، وكان حقُّه أَن قال الَخط ابَيُّ تَا وإِّن َما تََرك اإلِّ دَاَك وَصح 

َج " .  يقوَل: يَداك، لِّيَْزدَوِّ

 .فهذا يدل على أن التخريج على تخلف العالمة اإلعرابية عندهم أمر جائز إذا أمن اللبس 

 ما يترتب على ما سبق من أوجه االستعمال الجائزة والممتنعة.

 جائز عند سيبويه وغيره ومنعه الخليل. (خربين بهذان جحرا ض)و: نح (1)

 جائز عند سيبويه والخليل وممتنع عند الفراء. (هذه جحرة ضباب خربة)نحو:  (2)

 ممتنع عند قوم وأجازه أكثر النحويين. (محمد من الرجال المعروفِّ له بالفضل )نحو:  (3)

جائز عند قلة من النحويين  (الفضل يعلالخفاطمة تمشى مشى الهلوك عليها )نحو:  (4)

 ممتنع عند أكثرهم.

 جائز عند الجميع (يا محمد بلغ ذوى الحاجات كُل ِّهم أن اليوم قضاء حوائجهم )نحو:  (5)

 لكنه نادر.        

 نحو قوله تعالى: "امسحوا برؤوسكم وأرجلِّكم إلىالكعبين" جائز عند ابن مالك, (6)

 ى حيان وابن هشام وغيرهما.وغيره,  ممتنع عند أب     

يارب اهدنا طريق المؤمنين, طريقِّ ِّالجنة)نحو:  (7)
 ممتنع عند الجميع. (

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .1/234الخصائص   )1) 
 .236, 1/235الخصائص   )2) 
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 عليه  )1 ( (  أل )أحوال العلم فى دخول 

فر  عَ فان على مُ ر ِّ عَ من المقرر فى أصول النحو أنه ال يدخل مُ   
 (أل)، ولذلك منعوا دخول )2(

أو يعد من قبيل  (أل)د فى كالمهم مثله ، فقد يخرج على زيادة المعرفة على العلم ، فإذا وج

 للمح األصل فيه .  (أل)كير فى العلم ، أو تكون نالضرورة ، أو يكون للتعريف بعد اعتقاد الت

لم يسبق له )عليه يختلف أحواله بحسب نوعه ، فإذا كان مرتجال   (أل)والعلم فى دخول 

ا يكون هنيإذا قارنت األداة الوضع ، وحذفها ح (أل ) فال تحذف (استعمال فى غير العلمية

 ضرورة ، أما إذا لم تقارن األداة الوضع فال يجوز دخولها عليه إال ضرورة أيضا  . 

 مثل :  (أل)م منقوال  ، فالباب سماعى ، منه ما يلزم التعريف ، وال تدخل عليه لَ وإذا كان العَ 

ل ، وفى ذلك يقول ضوحذفها كالعباس والف ( أل ) ومنه ما يجوز فيه إدخال (على )و (محمد )

 أبوالعالء تعليقا  على قول ابن أبى حصينة : 

 )3( َغَصبَت األَعادي ما اِغتََصبَت َوإِنَّما       بِمثِل أَبي العُلواِن يُرتََجُع الغَصبُ 

، وهم دخلت األلف والالم فيه ، ؛ألن العرب تفعل ذلك باألسماء المعارف  (وأبو العلوان )

 )4( (على)و (محمد )سماء على ثالثة أضرب ، فمنهم من يلزمها التعريف ، كقولهم : من األ

فهذان ال يستعمالن إال بغير ألف والم ، ومن األسماء ما يستعمل مرة بعالمة التعريف ، 

فيحذفون ،  (حسين)و (حسن )يقولون مرة :  (الحسين)و (الحسن )ومرة بغيرها ، كقولهم 

 . (العباس بن عبدالمطلب )فون ، وكذلك وتارة يعر

 بغير ألف والم ، وهذا البيت  (عبدهللا بن عباس)والفقهاء مصطلحون على أن يقولوا : 

ِه يَوَم الِحسابِ   ينشد بغير ألف والالم : ةٌ قَتَلَت ُحَسينا        َشفاَعةَ َجد ِ أَتَرجو أُمَّ
)5( 

 وكذلك ينشدون قول اآلخر : 

 َ   نسَ بنا حَ ألحساِ  ض  رِ يع   لم   ولولكَ   ناق دماءَ اأر فينا من   أيطمعُ 

                                                
لكثرة  ر , الكسحرف التعريف عند سيبويه الالم وحده ، والهمزة للوصل ، وفتحت مع أن أصلها (1)

والهمزة عنده للقطع فحذفت  , استعمالها ، وأما عند الخليل ، فحرف التعريف مجموع األلف والالم

للتعريف وإنما زيدت الالم بعده  ارة وحدهمعند الدرج لكثرة استعمالها ، وأما عند المبرد ، فاله

،  2/294الكتاب :ف فى للفرق بينه وبين همزة الوصل ، وبين همزة االستفهام ، وانظر  هذا الخال

، وتوجيه اللمع البن  216 صـ ذشاباب، وشرح المقدمة النحوية البن  1/292وسر الصناعة 

وشرح الكافية لحاجى عوض  ، 185صـى م، وشرح الكافية للجا 1/490، واللباب  317الخبازصـ

ان يميل إلى ويبدو أن أبا العالء ك.  53 صـ ف الخالمن وما فات اإلنصاف  , 6, لوحة  طوخطم

 . خدم دائما  لفظ : األلف والالم ترأى الخليل ، كما هو واضح من النص أعلى إذا يس
 : " ال يجوز أن يجتمع على االسم الواحد معرفان " .  127/ 1في شرح  ابن عقيل  (2)
 .  1/212ن اوهو فى الديوالطويل , بحر  منالبيت  (3)
 .   1/368شرح الكافية  انظر: (4)
 199/ 9, و مجمع الزوائد  151: ديوانه صـ  بيت من بحر الكامل ألبى األسود الدؤلى ، وهو فىال (5)

  14ابن عساكر –، و  تاريخ مدينة دمشق  69/  4, و  فتح القدير  19 /13، و تفسير القرطبي

ابن  -، و البداية  والنهاية :  159/ 4ابن النجار البغدادي  –، و ذيل تاريخ بغداد  244،   243/

 .  80/ 11, و  سبل الهدى والرشاد ـ  الصالحي الشامي  218 /8كثير  
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ألف والم , ومن ولو أدخلت األلف والالم فى هذا البيت الستقام الوزن ، ولكن الرواية بغير

إال  )2( (ضرم إلياس بن )و )1( (الخمس التغلبي  )األسماء مايلزمونه األلف والالم, كقولهم : 

ف األلف والالم من االسم الذى لم تجر العادة بأن أن الشاعر لو اضطر لجاز له أن يحذ

 يدخال فيه ، كما قال القائل 

ُ  خليفة   الوليدِ  بنَ  جعلوا يزيدَ   ُ  )3(انُ مروَ  َهُ رزاَ  َلو مهِ أ   ُويلَ   ُ 

َُ قا انيَ ف   ُسُ بنِ  اكِ ضحَّ  عشيةَ    خر : وقال اآل  )4(كانعُ  والموتُ  هللاِ  رسولِ يِف بس          ئُم

 . )5( " ، ولم تجر العادة بذلكمن االسم م ذف األلف والالفح

 تقدم مثله فى إدخال األلف والالم على  (لمعد  ا ) : قولهخر "آوقال أبو العالء فى موضع 

 :  )6(ما لم تجر العادة بإدخالها فيه ، كما قالوا فى قول الشاعر

ُمؤا  وعَسَاقل          ولقد نََهيتَك عن بناِت األو  )7(َ  "بر     ولقد َجن يتك أَك 

اة لكنه يختلف حوقول أبى العالء "وهم من األسماء على ثالثة أضرب " يتفق مع كالم الن  

وهو ما لم يسبق له استعمال فى غير , معهم فى التقسيم ، فعندهم ينقسم العلم إلى مرتجل 

                                                
َل له البُْردُ   (خمس )في التاج , مادة  (1) ُل َمن ُعمِّ ْمُس: اسُم َرُجٍل وَملٍِّك باليََمْن، وهو أَو  : " الخِّ

يَْت به".   بَْت إِّليه. وُسم ِّ ، نُسِّ ْمسِّ  الَمْعُروُف بالخِّ
اُح:  (ألس )دة قال في التاح , ما  (2)  : إْلياُس، بالَكْسر، والفتح، وبه قرأَ األَعرُج ونُبيح وأَبو َواقٍِّد والَجر 

، وزادَ في العُباب: ال ينصرُف للعُْجَمة والت عريف. قال هللا تعالى: "وإن   ي  "وإن  إْليَاَس" َعلٌَم أَْعَجمِّ

: اسٌم أَ  ي  َن الُمْرَسليَن" وقال الَجْوَهرِّ . " . إلياَس لُمِّ ي  فيه زائدة  (أل)وعلى هذا ، فليست عَجمِّ

أن الالم فيه للتعريف وألفه ألف وصل ،  37 صـ للتعريف أو لغيره ، وفى شرح شواهد الشافية

 ة.فيه الزم (أل)س وهو السل ، وهذا يقتضى أنه عربى وأليا واشتقاقه من
 . لبيت من بحر الكامل ولم أقف له على تخريجا (3)
 :  ية العباس بن مرداس الصحابى الجليل برو بحر الكامل ,  من البيت  (4)

 لسيف رسول هللا والموت واقع   معتص  عشية ضحاك بن سفيان   

  وتاريخ مدينة دمشق ,   443 /3قى الهندى توكنز العمال للم 18/433فى المجموع للنووى 

فى  . و 4/99ة البن هشام ، والسيرة النبوي 4/391ية  والنهآية  البن كثير اوالبد,   26/416

بيعة بن رضحاك بن سفيان الكالبى من بنى بكر بن كالب بن  "  8/299المعجم الكبير للطبرانى 

 .4/457والتعديل للرازى  حرج. وانظر: ال " عامر
 .  228,  227 /2 شرح ديوان ابن ابى حصينة  (5)
 وكذا فى فتح البارى ة , نسب بغير  4/48 في : المقتضب البيت من بحر الكامل وهو   (6)

والصحاح ، و في العين  ،  (عسقل )مادة والبيت بتمامه فى :  , منه الشطر األول 137  /10

,  (وبر )والتاج مادة  ،   (جني )و  (عسقل ), و (وبر ), و (حجر )مادة ، واللسان  19/252القرطبى 

 . 181 /1وشرح ابن عقيل ,   (جني ), و  (عسقل )و
 فحريم أو تخرإذا لم يكن ثلم أو –وفى كالم أبى العالء  .   62 /2 وان ابن أبى حصينةشرح دي  (7)

ال معنى له  (لو اضطر)فإن قوله , فاألبيات التي استشهد بها التصلح لما قال ,  إشكال أى إشكال 

ير على كالمه لو كان جائزا  بغ (زيد بن الوليدي ) من (أل)على ما استدل به من األبيات ، فحذف 

، وهو ما جاء  2/480عليه ، كما فى معانى القرآن للفراء  (أل)ضرورة ، ألن األصل عدم دخول 

والبيت الشاهد فيه على  ,فهاذوال ضرورة بح (أل)فى البيت مستقيما  ، فال ضرورة هنا بدخول 

ون شاهدا  كيفقد  (عشية ضحاك بن سفيان .. .)وأما البيت الثانى الذى استشهد به ,  كالم أبى العالء

بأل ويدونها ، كما فى المجموع للنوى  يستعمل شكال على كالمه ، ألن الضحاكمع انتقاء زوال اإل

.وفي عبث  457 /4، والجرح والتعديل للرازى  8/299 طبراني ، والمعجم الكبير لل 18/439

 في الشعر" .باأللف والالم , فال يكادون يحذفون منه إال  (الضحاك)" ويقولون :   45الوليد صـ 
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قة أخرى ومعنى النقل أن يكون االسم بإزاء حقيقة شاملة ، فتنقله إلى حقي العلمية ، ومنقول "

 . )1( خاصة ، وليس له أن يتسمى بها فى األصل" 

والنقل يكون عن اسم وفعل وصوت، والنقل عن االسم يشمل االسم الصفة وغيرها ، فاألول   

ألنهما أسماء فاعلين ، ثم نقلت  ؛ فى األصل نصفاوسمان ، فهذان اإل (فاطمة)و (مالك): نحو

, بها  ى  ممس (حجر )و (أسد )و (ثور )نحو , الصفة  والثانى وهو االسم غير,  فصارت أعالما  

ركُ شْ يَ )والمضارع نحو  (رَ َشم  )والنقل عن الفعل يكون عن الماضى نحو 
 (يزيد)و (تغلب)و  (

،والنقل عن الصوت )2(اسم مكان  (إصمتة)و (إصمت)وهو كثير ، والنقل عن األمر نحو 

وهذا فى علم   )3( صه به وهو صبى وكانت أمه ترق (ببة)بـ كتسمية عبدهللا بن الحارث 

 الشخص .

يقول ابن جني : " األسماء المنقولة إلى العلمية ضربان:  عين معنى والعين أيضا  ضربان:  

منها : نحو أوس وحجر وبكر وجمل. واألوس هنا الذئب,   األولاسم غيرصفة واسم صفة. 

 أوسا  إذا أعطيته. وإن كان قد يمكن أن يكون العطية من قولهم أست الرجل أؤسه 

من هذه القسمة : هو االسم الصفة , وذلك نحو مالك وجابر وحاتم وفاطمة ونائلة ,  الثاني

فهذه في األصل أوصاف ثم نقلت فصارت أعالما  كما صار أوس وحجر وبكر وجمل ونحو 

 ذلك أعالما .

قل عليه وذلك نحو وهذه الصفة المنقولة ضربان : أحدهما,  ما نقل وفيه الالم فأقرت بعد الن

 الحارث والعباس , واآلخر ما نقل وال الم فيه نحو سعيد ومكرم وما فيه الالم بعد النقل ببقايا

 وأما المعنى فنحو قولهم أوس وأنت تعني به العطية وزيد وعمرووأنت  أحكام الصفة أحرى.

                                                
 .  6. وانظر  : المبهج البن جني صـ  1/29شرح المفصل  (1)
بالكسر ، وكسر الميم ، وتاء مثناة : اسم علم لبرية (إصمت): :"  212/    1الحموي  -في  معجم البلدان   (2)

م : بعينها ، قال الراعي : أشلى سلوقية باتت ، وبات بها ، بوحش إصمت في أصالبها ، أود وقال بعضه

العلم هو وحش إصمت ، الكلمتان معا  ، وقال أبو زيد : يقال لقيته بوحش إصمت وببلدة إصمت أي بمكان 

قفر ، وإصمت منقول من فعل األمر مجردا  عن الضمير وقطعت همزته ليجري على غالب األسماء ، 

وإما أن يكون غير في  وهكذا جميع ما يسمى به من فعل األمر وكسر الهمزة من إصمت إما لغة لم تبلغنا ,

التسمية به عن أصمت بالضم الذي هو منقول في مضارع هذا الفعل ، وإما أن يكون مجردا  مرتجال  وافق 

لفظ األمر الذي بمعنى اسكت ، وربما كان تسمية هذه الصحراء بهذا الفعل للغلية لكثرة ما يقول الرجل 

 بها " . لصاحبه إذا سلكها اصمت لئال تسمع فنهلك لشدة الخوف
  102 صـ، وابن الناظم  172،  2/171وشرح التسهيل  1/32029انظر : شرح ابن يعيش   (3)

 -كتاب المنمق -.وفي :  1/235والهمع  1/155، وشرح ابن عقيل  1/162 أوضح المسالكو,

:  " وقالت هند بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  347محمد بن حبيب البغدادي  صـ 

 بنها عبد هللا بن الحارث بن نوفل :وهللا ورب الكعبة  ألنكحن ببه تزفن ا

 جارية في نقبه      مكرمة محبة                   

 تحب من أحبه          

وعبدهللا بن الحارث هو: عبد هللا بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي ، من أشراف قريش . من 

انت ترقصه وتسميه ببة . وكان ورعا  ظاهر الصالح . واله أهل المدينة . أمه هند أخت معاوية . ك

ابن الزبير على البصرة ولما قامت فتنة ابن األشعث ، خرج إلى عمان هاربا  من الحجاج ، فتوفي 

خيرالدين  -. انظر ترجمته في : األعالم (م 703 - 630=  ه 84 - 9 )فيها . ولد وتوفى : 

 . 77/    4الزركلي 
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 .)1(م وفطر" تعني العمر الذي هوالحياة والزيد مصدر زاد يزيد زيدا  وزيادا  وزيادة صو

و منقول أم ال ؟ وبعضهم على هعلى خالف بين النحويين أ بالغلبة العلم  ومن أقسام العلم

هر به بعض ما هو له ـتة هو كل اسم اشبلغم باللوالع)2(أنه واسطة بين المنقول والمرتجل 

مر واالستعمال غالب على عبدهللا بن ع (ابن عمر)هارا  تاما  ، وهو ضربان : مضاف كـ تشا

 الصحابى الجليل . 

وغلب  (النابغة)و)3(وغلب على ميمون بن قيس الشاعر المخضرم  (ىاألعش)و أداة كـ ذو

 .رحمه هللا ه ـعلى كتاب سيبويغلب و (الكتاب )و)4( على زياد بن معاوية الذبيانى 

وهو معرفة ال محالة كما )5(، ويسمى اسم الجنس عند بعضهم م علم الجنسلومن أقسام الع 

إذا  (أل)من  هوامتناع (ترةقابن )بدليل منعه من الصرف إذا كان مضافا  كـ)6(قول ابن يعيش ي

لم يكن مضافا  ، ويدل لهذا مجئ الحال منه ، مثل : "هذا أسامة مقبال  " والحال ال تجئ من 

 . )7(النكرة هكذا قالوا 

 يختص به فى دخول )أل(حكم ، ولكل منها التي أشار إليها أبو العالء  هى أقسام العلم هذه

 عليه .

 . دخول )أل( على العلم المرتجل  أوالً : 

العلم المرتجل إذا ارتجل باألداة ال يجوز التجرد منها إال فى نداء أو إضافة أو غيرهما من  

وهذا النوع أحق  (رضإلياس بن م )و  (الخمس التغلبى )العوارض ، وقد مثل له أبو العالء بـ

 (شكري )وياء  (أحمد )فى التسمية قصد همزة  ةرد ، ؛ألن األداة فيه مقصوداألنواع بعدم التج

 .  )8( كما نبه إليه ابن مالك

 . دخول أل على العلم بالغلبة  ثانياً:

اله فى واحد من أفراده لخصلة مختصة به ، مإذا كان العلم فى األصل للجنس ثم كثر استع 

 وذو (ىاألعش)ن بـ األداة كـ كا إذا ، وهذا العلم )9(سمي بالعلم بالغلبة ، وبالعلم االتفاقى يف

                                                
 .  6المبهج صـ (1)
 .  1/235، والهمع  1/131، واالشمونى  967،  2/966انظر:  االرتشاف  (2)
 . 42صـطى يوشرح المعلقات العشر للشنق , 9/127, واألغاني  1/52 انظر:  طبقات فحول الشعراء (3)
 . 52صـ ى يقطنالمعلقات العشر للشوشرح  , 11/5واألغاني  ، 1/51انظر : طبقات فحول الشعراء (4)
 ،  1/232، والهمع  1/257ى طالسعيدة للسيو عالط، ، والم 3/246 يرضلشرح الكافية لانظر :   (5)

 علم الجنس واسمه ،:  زعبدا لعزيبحثا  لـ د / صالح  .وراجع أيضا   136،  1/135واألشمونى

  والجمع اسمه وجمع الجمع فى ضوء دراسة األساليب العربية بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة

 . 102ـ  77 /3 ج 14العدد 
 . 76، وانظر:  ابن الناظم صـ 1/35فى شرح المفصل  (6)
 ، والهمع 1/121، وأوضح المسالك  100صـوابن الناظم  236،  1/35انظر  : شرح المفصل   (7)

 . 1/134، واألشمونى  1/232 
  1/162وأوضح المسالك  ، 100، وانظر:  أيضا  : ابن الناظم صـ  1/176انظر:  شرح التسهيل   (8)

 . 1/165، والمطالع السعيدة  1/238، والهمع  63صـ ، والمغنى 
 .  367 /1انظر: شرح الكافية  (9)
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، ألنه لم يعد  (أل)به قبل العلمية مع  صالذى اخت حدلك الوذل هاألداة ال بد أن يكون استعمال

 .)1(  علما  إال مع الالم فصارت كبعض حروف ذلك العلم

ذف من العلم على أنها الزمة ، وال تح)2(بعض النحاة  ؟أو غالبة ةفيه الزم (أل)وهل 

 (طالعا   )3(قهذا العيو)االتفاقى إال لضرورة ، وقال أبو حيان : غالبة ، ويجوز حذفها ، قالوا : 

 )4(ومجئ الحال من العلم فى المثالين دليل على تعريفه فى الحالين (طالعا   قهذا عيو )و 

 . )5( ه من الغالبةكرة ، وال يكون علما  إال مع الالم لكوننورده المبرد وقال : هو حال من ال

قد صحبته قبل الغلبة فصار كبعض  (أل)إذ إن  ؛وما قاله المبرد هو األقرب إلى الصواب   

 )6(رجل قائما  بمررت )أجزاء العلم فإذا حذف تنكر ، والحال قد تجئ من النكرة كقولهم : 

لمعنى الذى هدية يضيع بحذفها اعال (أل). )7(فى العلم االتفاقى للعهد  (أل)ويؤيد هذا أن 

 احتلبت له . 

ما من ابن  ) : جاز أن يتنكر ، فيقال (أل)وعلى هذا إذا قدر زوال االختصاص باإلضافة أو 

 .)8(    (هذا نابغة بنى زبيان)و (ن ابن الفاروقمعمر أفضل 

 . على الجنس  (أل ) دخول ثالثاً :  

جنس أم علم شخص ، وقد  معلفة ، سواء أكان عر ِّ مُ ال (أل)األصل فى العلم أال تدخل عليه  

 فى قول الشاعر :  (بنات أوبر)على علم الجنس فى  (أل)ورد دخول 

ُمؤا  وعَسَاقل          ولقد نََهيتَك عن بناِت األوبرِ   )9( ولقد َجن يتك أَك 

 علم  (ابن أوبر)زائدة للضرورة ، ؛ألن  (أل)ل ي: ق األول: )10(فاختلفت فيه على أقوال ثالثة

 .  (بنات أوبر)من الكمأة ، ثم جمع على على نوع 

 هخفضيلعدم ، فكان ا بأنها لو كانت زائدة لكان وجودها كما  )1(ورد هذا الرأى السخاوى 

                                                
 1/367، وشرح الكافية  1/174، وشرح التسهيل  180، والتوطئة صـ  1/42انظر:  ابن يعيش   (1)

 . 1/237، والهمع  1/130، والمساعد  2/966،واالرتشاف 
 .   63 صـنى غ، وابن هشام فى الم 64 3/246م المبرد ، كما فى شرح الكافية منه (2)
 عن (الثريا)نجم أحمر مضئ بجبال الثريا فى ناحية الشمال ، وسمى بذلك ، ألنه يعوق  (العيووق)  (3)

 . (عوق )مادة انظر:  اللسان  . لقاء الدبران  
 .  2/966، واالرتشاف  216صـ ، وشواهد التوضيح  1/176انظر:  شرح التسهيل  (4)
 . رة قليال  ك، والمبرد يجيز مجئ الحال من الن 3/246شرح الكافية : انظر  رأى المبرد فى   (5)

 . 113،  2/112، وراجع فى هذه المسألة : الكتاب  397،  4/286انظر:المقتصب
 .  113،  2/112انظر:   الكتاب  (6)
 والجنى 631 صـنىغ، والم 2/986االرتشاف  1/367لكافية للعهد : شرح ا (أل)انظر  فى كون   (7)

 . 197صـالدانى  
 .  967،  966/ 2، واالرتشاف  1/176انظر:  شرح التسهيل  (8)
 .  199صـ  جهيسبق تخر (9)
   .  64صـ انظر:  المغنى  (10)
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 بالفتحة ، ؛ألن فيه العلمية والوزن . 

االسم بالكسرة ولو كانت زائدة رتقتضى أن ينج (أل)ألن  ؛قال ابن هشام : "وهذا سهو منه 

 .)2(ت فيه التنوين ألنه قد أمن ؛فيه 

 .  (أحمد)و (حسين)و  (حسن)كـ )3(صفة  (أوبر)فيه للمح األصل  ؛ألن  (أل): قيل  الثانى

 ، ورد هذا الرأى ابن)4(فيهما للتعريف ، قاله المبرد  (أل)نكرة ، و (بنات أوبر): قيل  الثالث

  .)5(ت لم يسمع إال ممنوع الصرف ، ولو كانت نكرة لصرف (بنات أوبر)هشام بأن  

ن الصرف بعد التنكير ممنع علما  عند سيبوبه أنه يُ  (أحمر )"وال يلزم ، ألنه كـ  :ني قال الشم

صفة فى األصل ، وعلى هذا ، فإذا نكر يمنع للوصفية ،  (أوبر)اعتبارا  للصفة األصلية ، و

بعد  (أحمر)سيبوبه ، فصرف نحو  شوإذا تعرف يمنع للعلمية مع الوزن ، وخالف األخف

  .)6(تنكيره" 

هو أحد رأيين له ، ففى المقتضب فى الكالم  (بنات األوبر)من  (أل)رأى المبرد السابق فى و 

دخول األلف والالم على وجهين أحدهما : أن يكون دخولهما ، كدخولها  على البيت السابق "

:  خرنعت نكرة فى األصل . واآل (أوبر)على ما وصفت لك ، ألن  (العباس)و (الفضل)فى 

  .)7( تجعله نكرة (خرآهذا ابن عرس  )على قولك : 

فيها إما للمح األصل أو للتعريف  (أل)عنده علم جنس ، ودخول  (بنات أوبر )وعلى هذا فإن 

علما  لكن فى نقده للكتاب  (بنات أوبر)فى كون )8(بعد التنكير ، وهو بهذا يتفق مع سيبوبه 

فى البيت  (أل)ثم اختار رأى األصمعى بأن (أوبر بنات )فى استدالله العلمية  هناقش سيبوب

 . )9(للمح األصل 

 كان مترددا  بين القولين فى نقده للكتاب ثم  –رحمه هللا  -ويبدو أنه كما يقول الشيخ عضيمه 

                                                                                                                                          
ي : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني ، المصري ، السخاوهو  (1)

،الشافعي ، نزيل دمشق, وكان إماما  في العربية ، بصيرا  باللغة ، فقيها  ، مفتيا  ، عالما  بالقراءات 

وعللها ، مجودا  لها ، بارعا  في التفسير . صنف وأقرأ وأفاد ، شرح " المفصل " في أربع مجلدات 

        أوهـ  (658)تمائة ، وله النظم والنثر . . ولد سنة ثمان وخمسين ، أو سنة تسع .وخمسين وس
 (643) قال اإلمام أبو شامة: وفي ثاني عشر جمادى اآلخرة سنة ثالث وأربعين وستمائةهـ  (659 )

 .122/    23الذهبي  -توفي شيخنا. انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء  هـ 
 .  64المغني صـ  (2)
 للمح األصل ، (أل)للعلمية الجنسية أو دخلت عليه أى بمعنى : ثبت لها الوبر ، فلما نقل ذلك اللفظ   (3)

 . 1/55 بلبيلى اغنعلى م الدسوقيحاشية  انظر:   
 ، وابن عقيل  63صـ  غني ، والم 3/138، وراجع  : شرح الجمل  49،  4/48انظر : المقتصب   (4)

 . 1/133 واألشمونى،  1/155
 .  64صـلمغنى ا (5)
   . 1/114ن الكالم مالمنصف  (6)
 .   4/94المقتضب  (7)
 .  3/134، والمنصف البن جنى  1/319، وراجع : سر الصناعة  2/195انظر:  الكتاب  (8)
 .   134،  133 صـ انظر: االنتصار (9)
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  .  )1( استقر على العلمية فى المقتضب

األصل ، أو مح للفيها  ( أل )وعلما   (بنات أوبر )وه من كون لواألقرب إلى الصواب ما قا

 لقصد التعريف بعد التنكير إذا اعتقد فيها الشركة . 

كان ال بد له من قصد  (بنات أوبر)عه على موإنه لما ج (بنت أوبر )وال يقال : إن العلم هو 

 )2(بعد الجمع الزم" كما يقول الشيخ محمد محى الدين عبدالحميد  ( أل )تنكيره فاقترانه بـ 

 رحمة هللا .

 .  على العلم المنقول ( أل )دخول رابعاً:  

الستغنائها بتعريف العلمية عن تعريف  ( أل )األعالم أن ال تدخل عليها  أسماءاألصل فى   

وذلك أن تعليقها على من تعلق عليه وتخصيصه بها يغنى عن  خر ، وكما يقول الفارسى "آ

 . )3(األلف والالم

وقد مثل له  (أل )لى ضربين أحدهما ال تدخله على العلم المنقول ، فهو ع (أل )فأما دخول  

  كلهإذ الباب  ؛والم  تعمالن إال بغير ألفسيفهذان ال  ( على )و  ( محمد )أبو العالء بـ 

 .  )4(سماعى 

ة التعريف ، ومرة بغيرها ، ومثل له أبو العالء بـ م: ما يستعمل مرة بعال آخرهما و 
فون ، وتارة يعرفون ، وهذا فى العلم حذفي (حسين)و (حسن)يقولون مرة  (الحسين)و (الحسن)

المنقول ال المرتجل ، وقد يكون العلم المنقول فى صفة كالحارث والعباس ، أو 

 (أل)، فيجوز بعد النقل إذا لم يكن بـ (قنرخ)و (ليث)أو اسم عين كـ (العالء)و (لضالف)مصدركـ

وهذا فى غير المصدر المنقول ، )5(ه تلمح ، فيستدام تجر يد أن تدخل عليه للمح األصل ، أوال

المصادر غير الصفات إذا سمى بها  ؛ألن األصل فى  (أل)ال تلحق )6( الفارسى أما فيه ،  فعند

 . (النابغة)لحاق الالم إنما هو فى الصفات ، ألنها تعتبر بمنزلة الوصف الغالب نحو 

فهم الذين جعلوا  (الفضل)و (تيمال)المصدر إذا صار علما  نحو  (أل)وا إلحاق زجاأ وأما الذين

 . )7( (أل)المصدر بمنزلة الوصف ، فأجروه مجراها فى إلحاق 

، ويلى ذلك المصدر  (حسين )و (حسن )على المنقول من صفة كـ (أل )وأكثر دخول   

 (أل )، فال تدخله  فعل  وأما المنقول عن)8( (خرنق )و (ليث )ثم اسم عين كـ (قيس )و (فضل)كـ

 ، كقول الشاعر : )10(أو فى ضرورة الشعر)9(تنكيره  روضع بعد إال

                                                
 .  4/49انظر : حاشية المقتصب  (1)
 .  1/151،وراجع حاشية يس على التصريح  1/183انظر:  عدة السالك بحاشية أوضح المسالك  (2)
 . 285, و انظر : المسائل الحلبيات صـ  181 /3الحجة  (3)
 .  63صـ والمغنى  1/183، وأوضح المسالك  1/368انظر:  شرح الكافية : (4)
 .   6 صـهج البن جنى بانظر  : الم (5)
 .  48،  47صـ  انظر:   الشعر للفارسى (6)
 .   48،  47صـ  انظر:   المرجع السابق (7)
 .   100، وابن الناظم صـ 1/180لتسهيل انظر:   شرح ا (8)
 .   1/180انظر:  المرجع السابق  (9)
 . 112صـ  ورسالة الشياطين ألبى العالء ضمن مجموعة رسائله،  408 /2انظر:  معانى القرآن للفراء   (10)
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َرأَيُت الَوليَد ِبَن اليَزيِد ُمباِركا        شَديدا  بِأَحناِء الِخلفَِة كاِهلُه
)1(. 

تفاؤال   (الحارث)عليه ، كما إذا سمى  (أل )فقد يفيد معنى بدخول , هاوجكخر (أل )وليس دخول 

زائدة  (أل)وعلى هذا فليست  (حارث )قصد منه العلم فقط ، قيل ، فإن لم يقصد التفاؤل ، وإنما 

فيه للمح الصفة  (أل) (الحارث)والفرق بينهما أن   )2(، وكذلك ليس حذفها وذكرها على السواء

ثر  حُ  )ويكسر على  (أل)، فكان معنى الصفة .فيه باق ، ويتحمل الضمير الذى يعود على 
) 

مصو   )و  (صائم )كقولهم فى الصفات ،  )3( (فاعل)كتكسير 
 (حارث )فقيل  (أل )أما إذا نزعت  (

وهذا  .)4( ألنه حينها ال يلمح فيه معنى الصفة ، فكأنه اسم  ؛ (حوارث )فقياس تكسيره حينئذ 

              و (الحارث )أن الذين قالوا :  –رحمة هللا  –معنى ما قاله سيبوبه : "وزعم الخليل 

سمى به ، مإنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشئ بعينه ، ولم يجعلوه  (العباس )و  ( الحسن )

فهو يجريه مجرى  (حارث وعباس )ولكنهم جعلوه ، كأنه وصف له وغلب عليه . ومن قال : 

 . )5( (زيد)

بعد  (العباس)و  (الحسن)وإخراجها على ما كان مثل  (أل)أن إدخال  يلكن ذكر الفارس  

 .  )6( والفراء يائسعند الكالتسمية بهما واحد ، 

، فقد خرج إلى االسم ،  نعتا  والفراء : إذا سمينا بالحسن والعباس وكان  يائس"وقال الك

فتكون له  (هذا زيد الساعة ، وغدا  وأمس)واالسم يحتاج إلى األلف والالم ، ألنك تقول : 

 .)7(د" فتركت األلف والالم فيه ، فهو للمعهو (الحسن)الحاالت ، وإذا قال : 

هذا فى العلم المنقول عن الوصف والمصدر ، أما ما نقل عن غيرهما ، فإن كان فيه معنى 

لمح األصل ، نحو األسد فى المسمى به ، وإال فال ، بخالف ما  زواجم ، فاألولى ذالمدح أو ال

 .   )8( (أل)إذا وقع اشتراك اتفاقى فحينئذ أما أن يضاف العلم أو يعرف بـ 

 أن المعطوف بحرف الممتنع دخول  (الحسن)فى نحو  (أل)اختالفهم فى فائدة  يترتب على و
يا على  )النصب فى نحو  ويزفيه الرفع مع تج )9( عليه فى باب النداء يختار الخليل (يا)

 حرف ه؛ألن المعطوف بحرف فى الحقيقة منادى مستقل ، ولكن لما لم يباشر (والحسن
                                                

ويه ، وليس البن خال 2/408لرماح بن ميادة وهو فى معانى القرآن للفراء لالبيت من بحر الطويل  (1)

، وشرح  2/664،  1/246، وشرح الجمل البن خروف  112 ن صـ، ورسالة الشياطي 71صـ 

، والتصريح  63صـ  ىمغن، وال 1/368، وشرح الكافية للرضى  2/138الجمل البن عصفور 

 . 9/442،  7/247،  2/226، والخزانة 1/150
 .   1/155انظر:  شرح ابن عقيل  (2)
 . 332صـ  جموع التكسير مبحث الحقا  فى (فاعل) سيأتى الكالم على تكسير (3)
  . 2/968 ، واالرتشاف 1/43وابن يعيش  ، 285 صـيات بلحوالمسائل ال،  182،  3/181انظر: الحجه   (4)
   . 30،  1/29وراجع ابن يعيش  , 2/101الكتاب  (5)
 .   1/415انظر: المسائل البصريات  (6)
  .  416،  1/415المرجع السابق  (7)
 .   1/368انظر:   شرح الكافية  (8)
 ، وشرح الكافية للرضى  1/264البن الحاجب   واإليضاح،  2/3انظر  رأيه فى : ابن يعيش   (9)

 . 1/331،وشرحها للجامى  1/365
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 فصارت رفعا  . النداء جعلت تلك الحالة إعرابا  

إذ  ؛النصب مع تجويز الرفع ، ألنه ليس منادى مستقال   رتاخفي )1( أما أبو عمرو بن العالء  

،  هلمحال يصح أن يباشره حرف النداء ، فال يبقى له إال حكم التابع ، وتابع المبنى تابع ل

 ومحله النصب . 

فى المعطوف  ( أل )فقال إن كانت وفائدتها ،  ( أل )، فنظر إلى نوع  )2(ل المبرد ص  وقد ف

منها ، فهو كالخليل يختار الرفع ، وذلك  (أل )فيجوز نزع  (الحسن)للمح األصل ، كما فى 

الوصفية األصلية فقط ، فكأنه  بها هنا ال معنى لها فيه و تفيد التعريف ، بل يلمح  (أل ) ؛ألن

 .مجرد عنها  ؛ألن تعريفه بالعلمية فقط 

فالمبرد  (الصعق)و (النجم)ال يجوز نزعها من االسم لكونها الزمة كما فى  (أل)أما إذا كانت 

فيها تفيد التعريف ، فليس  (أل)تناع جعله منادى مستقال  ، ومكأبى عمرو يختار النصب ال

 .)3(كالمجرد عنها االسم

 االستعمال الجائزة أو الممتنعة .  هما يترتب على ما سبق من أوج

 فيهما فى السعة إال بعد عروض التنكير .  (أل)ال يجوز دخول  (على)و  (محمد)نحو  -

 فى السعة مع بقاء التعريف .  (أل)ال يجوز فيه التجريد من  (اليسع)و  (إلياس)نحو  -

  ,غالبة ال يجوز فيه الحذف عند المبرد مع بقاء التعريف (أل)مما كانت فيه  (ىاألعش)نحو  -

 غيرهما . الك وأبى حيان ومويجوز عند ابن   

 فى سعة الكالم .  (أل)ال تدخله  (يشكر)و (يزيد)نحو  -

 زائدة ،وليس ذكرها وحذفها سواء عند ابن عقيل بخالف (الحارث)فى  (أل)ليست  -

 أكثرالنحاة .    

 ثم اسم (فضل )، ويلى ذلك المصدر كـ (حسن )على المنقول من صفة كـ  (أل)أكثر دخول   -

 .  (ليث )عين كـ   

ثر  حُ  )يكسر على  (الحارث ) -
 عند غير الفراء والكسائى .  (حوارث)يكسر على  (حارث)و (

 فيه للمح األصل ، أما غيره مما ال معنى (أل)إذا سمى به فاألولى دخول  (األسد )نحو   -

 .  ( أل )للمدح أو الذم فيه ، فاألولى عدم دخول     

 
 
 

                                                
   نفسها. المراجع السابقة  :  انظررأيه فى (1)
افية ك، وشرح ال 1/365رضى للافية كوشرح ال ,213،  4/212أيه فى : المقتضب ر انظر  (2)

 . 1/331للجامى 
  . 1/370انظر:   شرح الكافية للرضى  (3)
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يفهم  (1)األمر في تحديد مفهوم الضرورة الشعرية جد صعب , فالضرورة بمعناها اللغوي    

اللغوي بخالف هذا , فكثيرة هي القضايا عنه , بينما الواقع  للشاعرمنه أنها ما ال مندوحة 

 التي جاءت في الشعر مخالفة لقياس القاعدة النحوية , ولم يكن الوزن وراء تلك المخالفة . 

: أن الضرورة ما يقع  األولومع أن النحويين كانوا على رأيين في تحديد مفهوم الضرورة ,  

 . (2)الجمهور في الشعر , سواء أكان عنه مندوحة أم ال , و هذا رأي 

: وهو أن الضرورة ماال مندوحة للشاعر عنه , و اختاره عدد من النحاة , كـ سيبويه  الثاني
 . (5)وابن مالك  (4)والمبرد  (3)

مع أن القسمة هكذا تبدو واضحة و بسيطة إال أن المشكلة فيها أعمق من هذا بكثير , فاآلراء   

 كل رأي فيها وجهة , ووجاهة .داخل كل فريق مختلفة في جزئيات مهمة , ول

 وهذا عرض لآلراء في مفهوم الضرورة ـ بإيجاز مناسب ـ 

 الضرورة بين البصريين والكوفيين  

يرتبط موضوع الضرورة أساسا  بموضوع مصادر االحتجاج , فكلما توسعت مدرسة    

الحتجاج نحوية في مصادر االحتجاج باللغة قل قولها بالضرورة ؛ إذ لن تعدم من مصادر ا

المتنوعة لديها ما يجعل ما حكم عليه النحويون بالضرورة , مسموعا  في غير الشعر , فتنفي 

عنه صفة الضرورة , وهذا ما جعل القول بالضرورة عند الكوفيين أقل منه عند البصريين ؛ 

 إذ مصادر االحتجاج عند الكوفيين متنوعة , فقد احتجوا بما منعه أغلب البصريين , كالحديث

الشريف , وتوسعوا في االحتجاج بالقراءات القرآنية , المتواتر منها وغيره ؛ ألنهم كانوا 

أصحاب قراءات , بينما ضيق البصريون األمر في االحتجاج بها , وخاصة غير المتواتر 

. وتوسع الكوفيون في الرواية , حتى لو سمعوا بيتا  واحدا  فيه جواز شيء مخالف  (6)منها 

بينما بالغ البصريون في التحري و التنقيب عن   (7)وه أصال  , و بوبوا عليه لألصول جعل

الشواهد السليمة ـ حسب مقاييسهم ـ ورفضوا كثيرا  من المسموع بحجة الطعن في قائليه , أو 

لجهل قائله , ومن ثم كثر عندهم التـأويل و الشذوذ واإلنكار واالضطرار , بينما قلت هذه 

وقريب من رأي الكوفيين رأي ابن مالك , فقد اشتهر عنه أنه كان  (8)يين األربعة عند الكوف

 أمة ال في اإلطالع على كتب النحاة وآرائهم فقط , بل أيضا  في اللغة و أشعار العرب التي

                                                
: " اْضُطر  إِّلى الش يءِّ أَي أُْلجئ إِّليه؛ ... تقول: َحَملَتْني الض ُروَرةُ على   (ضرر )في اللسان , مادة  (1)

 كذا وكذا. " . 
 .33 /1انظر : الخزانة   (2)
 .   546/ 2,  وشرح الجمل 85 /1انظر رأيه في : الكتاب  (3)
 . 164انظر رأيه في  : ما يحتمل الشعر من الضرورة ـ السيرافي صـ  (4)
 .33 /1, و الخزانة  235 /3, والهمع 202 /1انظر رأيه في  : شرح التسهيل  (5)
 .23, 22انظر في هذا  : المدارس النحوية ـ د/ إبراهيم السامرائي صـ  (6)
, و المدارس النحوية ـ  85, و نشأة النحو ـ الشيخ محمد الطنطاوي صـ  114صـ انظر : االقتراح  (7)

 . 162د/ شوقي ضيف صـ 
  .91نشأة النحو ـ الشيخ محمد الطنطاوي صـ  (8)
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, ولذلك قلت (1)يُحتج بها , وكذلك كان أمة في القراءات , ورواية الحديث النبوي الشريف  

دم من مصادره المتنوعة ما يُخرج به المخالفة النحوية ألكثر الكالم الضرورة عنده , فلن يع

على أن له نظيرا  من كالم العرب في غير الشعر, إن في لهجة أو في قراءة  أو غير هذا  , 

وهو بذلك يكون أقرب لمفهوم الضرورة عند الكوفيين من البصريين, و لهذا قال إن 

 . (2)الضرورة , ما ال مندوحة عنه  

 لضرورة عند سيبويها

ولم يصرح باسم  (باب ما يحتمل الشعر  )عقد سيبويه في أول كتابه بابا  تحت عنوان   

الضرورة فيه , كما لم يصرح برأيه في تحديد مفهومها , لكنه صرح بلفظ الضرورة في 

و ألمح إليه  (3) (باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا   )موضع آخر , ترجمه بـ 

 . (4) (, وال يجوز في الكالم  (إيا)ما يجوز في الشعر من  )في موضع آخر , ترجمه بـ 

 .  (5)" ولم يتناول سيبويه ضرورة الشعر منفصلة في غير هذه المواضع الثالثة من كتابه "  

لكن كالم سيبويه قد يفهم منه أن الضرورة في الشعر ما ال مندوحة للشاعر عنه , فقد قال في  

 اب من أبواب االشتغال , في قول الشاعر :أول ب

 (6) َعليَّ ذَنبا  كُلُّهُ لَم أَصنَعِ  قَد أَصبََحت أُمُّ الَخياِر تَدَّعي

لُّ به ترُك  ُر البيَت وال يُخِّ " فهذا ضعيٌف وهو بمنزلته فى غير الش عر ؛ ألن  النصب ال يَْكسِّ

إِّظهار الهاء " 
بوبه أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه . وقال البغدادي : "وظاهر كالم سي (7)

. وقد نسب غير واحد إلى سيبويه أن الضرورة عنده ما ال مندوحة للشاعر  (8) فسحة "

, لكن القول بالضرورة  عنده مشروط بشرطين كما يقول أبو حيان : االضطرار إليه , (9)عنه

 .  (10)ورد فرع على أصل , و تشبيه غير جائز بجائز  

 خفش  الضرورة عند األ

 أنه يرى أن لغة الشعراء تتيح لهم أن يتكلموا في النثر بما يتكلمون به  (11)نسب إلى األخفش  
                                                

, وقارنه بالمدارس النحوية ـ د/ شوقي ضيف صـ64انظر:  الفال كة والمفلوكون ـ الدلجي صـ  (1)

 309 ,310. 
, و  235 /3, والهمع  162, 101, وشواهد التوضيح صـ 202 /1شرح التسهيل انظر رأيه في  :  (2)

 .33 /1الخزانة 
 . 269 /2انظر: الكتاب  (3)
 . 362 /2السابق  (4)
 .133انظر : الضرورة الشعرية ـ د/ محمد حماسة عبد اللطيف صـ  (5)
 338وأسرار البالغة صـ  , 1/85, و هو في الكتاب150الرجز ألبي النجم العجلي في ديوانه صـ  (6)

 1/359, و الخزانة1/77, ومعاهد التنصيص  68,  1/29, و اإليضاح في علوم البالغة للقزويني 

 . 
 . 85 /1الكتاب  (7)
 . 1/360الخزانة  (8)
 .  2377 /5, وأبي حيان في االرتشاف  549 /2كـ ابن عصفور في شرح الجمل  (9)
 . 549 /2رنه بـ شرح الجمل , و قا 2377 /5انظر : االرتشاف  (10)
 . 121 /1, والهمع  16, و ضرائر الشعر صـ 550 /2انظر هذه النسبة في : شرح الجمل   (11)
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 في الشعر , و إن كان ضرورة ؛ " ألن لسانه قد اعتاد الضرائر , فيجوز له ما ال يجوز لغيره

}ِإَنَّ  : من قوله تعالى (سالسال )ووافقه في هذا الزمخشري , فقد أجاز في تنوين (1)لذلك " 
ِعْيًا{  سم اًل وم ِسَلم ومأمْغَلم َلم اِفرِينم سم في قراءة نافع و الكسائي أن يكون صاحب  (2)أمْعتمْدَنم لِْلكم

.                                                 (3)القراءة ممن ضري برواية الشعر , ومرن لسانه على صرف غير المنصرف" 

وهم الطبقة اللغوية التي تصدر  (4)كان الشعراء أمراء الكالم ولهذا الرأي وجاهة من حيث 

فتنقل عنهم , و تستخدم في لغة النثر , لكن بقلة ؛ المصكوكات اللغوية ـ إن صح التعبير ـ 

 استخدمت في النثر ففي الذاكرة أن هذا لغة شعرية . نألنها لغة شعرية خاصة , فهي , وإ

    الضرورة عند المبرد

رافي  حكاية عن المبرد يفهم منها أن الضرورة عنده ما ال مندوحة عنه , فقال ذكر السي   

بعد أن ذكر عدة أبيات : قال أبو العباس : هذه أبيات لو أنشدت على الصواب لم تنكسر , فال 

 . (5)وجه إلجازتها  

,  (6)والحقيقة أن فكرة الضرورة عند المبرد قائمة على أنها ترد األشياء إلى أصولها      

ز بعض المسائل , كصرف ما ال ينصرف   ِّ ومنهجه هذا جعله يجو 
؛ ألن األصل في   (7)

األشياء الصرف , ويمنع ما ال يكون له أصل يرد إليه , كمنع المصروف  , ومن ثم فهو يرد 

تأويال  يناسب قياسه . وهذا شيء يظهر به الخالف بينه وبين غيره من   االروايات أو يأوله

و من ذلك  (8), فهو يجيز الرجوع إلى األصل , و إن لم يرد به سماع  من أجل هذا  النحويين 

في اسم المفعول من الواوي  , وبينما يرفضه  (مصوون )أن المبرد يجيز تصحيح نحو 

 . (9)البصريون يقول عنه المبرد : " ولست أراه ممتنعا  , عند الضرورة "  

مع من قال إن الضرورة ما وقع في الشعر مطلقا   قد يكون ابن جني الضرورة عند ابن جني

تلزم الضرورة في الشعر في حال السعة  إن العرب قد,  يقول : "  (10)مع مندوحة أو غيرها 

 :وقت الحاجة إليها أال ترى إلى قوله أنسا  بها واعتيادا  لهاوإعدادا  لها لذلك عند

 با  كُلُّهُ لَم أَصنَعِ َعليَّ ذَن قَد أَصبََحت أُمُّ الَخياِر تَدَّعي 

                                                
 550 /2شرح الجمل   (1)
, والتذكرة 214 /3للفراء  القرآن. وانظر هذه القراءة في : معاني  4سورة اإلنسان , من اآلية :  (2)

 . 360/ 10, والبحر المحيط 663جاهد صـ  , والسبعة البن 745/ 2البن غلبون 
 . 667 /4انظر : الكشاف  (3)
 .  471 /2, والمزهر  468, والصاحبي صـ   21انظر : ذم الخطأ في الشعر صـ  (4)
 . 164انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة ـ السيرافي صـ  (5)
 . 280, 279 /1انظر : المقتضب   (6)
 . 281 /1انظر : المقتضب  (7)
 , بتصرف يسير  .  34انظر : الضرورة الشعرية ـ السيد إبراهيم محمد صـ  (8)
 . 240 /1انظر : المقتضب  (9)
/2, والمطالع السعيدة   2377 /5, و االرتشاف 549 /2نسب إليه هذا الرأي في : شرح الجمل   (10)

  . 235 /3, والهمع  909 
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,وهو ال ينكر أنهم قد يدخلون  (1) "  وله نظائر,  فرفع للضرورة ولو نصب لما كسر الوزن

, و مع ذلك فقد يفهم من كالمه في موضع آخر أن  (2)تحت الضرورة مع قدرتهم على تركها 

 الضرورة عنده هي ضرورة الوزن, يقول في قول الشاعر : 

 (3) َصوُت حاٍد       إِذا َطلََب الَوسيقَةَ أَو َزميرُ  َ لهُ َزَجٌل  َكأنه

 للوزن ضرورة فيجب أن يكون ذلك.. .يجب عندي وينبغي أال يكون لغة لضعفه في القياس" 

فاعرف إذا  حال ضعف اإلعراب الذي ال بد من التزامه مخافة , ويقول أيضا  : "   (4) ال لغة

لجفاة الفصحاء إذا أمنوا كسر البيت ويدعه من حافظ من الزحاف الذي يرتكبه ا كسر البيت

فإن أمنت كسر البيت اجتنبت ضعف اإلعراب ,  الوزن من غير زحاف وهو كثير على صحة

  . (5)"  دخلت تحت كسر اإلعراب البتة هوإن أشفقت من كسر

لفة فهذا يظهر منه أن الضرورة الشعرية من أسباب الوزن الذي يضطر الشاعر إلى مخا    

, يقول أحد المعاصرين : " ويظهر تشتت ابن جني دائما  بين هذين المعنيين , فاعتبار القياس 

 . (6)الوزن الشعري يجعله يحيل على الضرورة , فيما ال يستطيع له وجها  من القياس" 

فمراده من هذا أن  (7) أما قوله إنهم يدخلون تحت الضرورة مع قدرتهم على تركها  

تمثل وجها  ضعيفا  في العربية و الشعراء قد يستعملونه مع ضعفه , و قدرتهم  الضرورة قد 

تأنيسا  لك بإجازة الوجه األضعف لتصح به طريقك ويرحب به خناقك إذا لم على تركه : " 

إذا أجازوا نحو هذا ومنه بد وعنه مندوحة فما ظنك بهم إذا لم يجدوا  :فتقول غيره تجد وجها  

  . (8)" ه معدال  وال عن بدال   منه

وكيف ال يرى ابن جني أن الضرورة ما ال مندوحة عنه , و هي بتعبيره : قبيحة , و تنخرق   

, و إنما يرتكبها ليعلم مدى صحتها , و إن كانت ضعيفة فهي بمثابة اإلعداد  (9)بها األصول " 

 لقياس إن عقلية كعقلية ابن جني على غرمها با . (10)لها عند وقت الحاجة إليها 

                                                
 . 306 /3الخصائص   (1)
 .  36 /3السابق نفسه   (2)
,وإعراب  30 /1, والكتاب  235البيت من بحر الوافر , للشماخ, وهو في الجمل للخليل صـ  (3)

.و) الزمير( : اللعب والجلبة ورفع  2/516, واإلنصاف  2/284, و 1/215القرآن للنحاس 

الصوت، وخص بعضهم به التطريب، و) الحادي ( : الراجز خلف اإلبل , و )الوسيقة ( مايساق 

 بل , و ) الزمير (  : الصوت الذي يظهر من القصب إذا نفخ فيه أو غنى.والبيت يصف فيه من اإل

 حمار وحش هائجا يطلب وسيقته ، وهى إنثاه التى يضمها ويجمعها " .
 , باختصار . 372 /1الخصائص  (4)
 . 336,  335/ 1السابق  (5)
 .58انظر : الضرورة الشعرية ـ السيد إبراهيم محمد صـ  (6)
 . 36 /3انظر : الخصائص  (7)
 . 63, 62/ 3الخصائص  (8)
 . 349/ 2السابق نفسه  (9)
 . 306 /3السابق  (10)
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والتعليل ال يتصور منها أن ترضى هكذا وجود ما خالف القياس في الشعر مع القدرة 

 علىتركه , بحجة أن الشعر " موضع ضرورة, يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه ,

كيف هذا وهو الذي ردد في أكثر من موضع  . (1)دون إحراز فائدة , و ال تحصيل معنى"  

يه : " وليس شيء يضطرون إليه إال وهم يحاولون به وجها  " في الخصائص عبارة سيبو

لذلك مع  مْ هُ فإذا لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس محاول فَ  . ويفسره بقوله : " (2)

,                (3)"   بأن يناهدوه فيتعللوا به وال يهملوه وأحجىفي حال السعة أولى بأن يحاولوه  الفسحة

ي تأليفه الخصائص من أجل هذه الغاية , فجعل موضوع الغرض فيه " تقرير وقد عقد ابن جن

 األصول , و إحكام معاقدها , و التنبيه على شرف هذه اللغة , و سداد مصادرها ومواردها "

و عقد للقراءات غير المتواترة تأليفا  مستقال  مضى فيه على نفس طريقته في التفكير ,  (4)

 . (5)طريقته "  ما لطفت صنعته , و أغربت" الغرض منه إبانة فجعل

 الضرورة عند ابن فارس والبالغيين  

يكاد ابن فارس ينكرالضرورة , فالشعراء عنده وإن كانوا من عصور االحتجاج ليسوا        

" معصومين يَُوق ْون الخطأ والغلط، فما صح  من شعرهم فمقبول، َوَما أبَتْهُ العربية وأصولها 

, وإن" ناسا  من قدماء الشعراء , ومن بعدهم أصابوا في أكثر ما نظموه من   (6) " فََمْردُودُ 

شعرهم , وأخطأوا في اليسير من ذلك , فجعل ناس من أهل العربية يوجهون لخطأ الشعراء 

 . (7)وجوها  , و يتمحلون لذلك تأويالت" 

يين والبصريين ؛ ألن كال  أو سيبويه و" سائر أهل العربية من الكوف  (ناسا   )وهو يقصد بـ   

 . (8)األكثر وقعوا في مثل ذلك " 

أما البالغيون فال يختلف حالهم كثيرا  عن ابن فارس , يقول القرطاجني : " إذ أكثر من أل ف   

في هاتين الصناعتين مشفق من أن ينسب إلى العرب الفصحاء قبحا  في مجاري كالمها إال 

روي لهم من كالمهم صحت الرواية أو لم تصح بالتسويغ  في الندرة , فهم يتلقون كل ما

 . (9)والتحسين , وال ينسبون إليهم إساءة إال حيث يعييهم الحيل في االعتذار عنهم "

                                                
 . 29/ 1تحصيل عين الذهب بأسفل الكتاب  (1)
 . 297, و  215 /2, و1/54انظر : الخصائص  (2)
 . 297 /2الخصائص  (3)
 .78 /1الخصائص  (4)
 . 35 /1المحتسب  (5)
 .  23الشعر صـ ذم الخطأ في  (6)
 .17السابق نفسه صـ  (7)
 . 20السابق صـ  (8)
 . 256منهاج البلغاء صـ  (9)
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: "ودونك هذه الدواوين الجاهلية واإلسالمية , فانظر هل تجد فيها  )1(ويقول الجرجاني  

فيه؛ إما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه  قصيدة تسلم من بيت أوأكثر ال يمكن لعائب القدْح

وتقسيمه، أو معناه، أوإعرابه؟ ولوال أن أهَل الجاهلية ُجد وا بالتقدم، واعتقد الناس فيهم أنهم 

القدوة، واألعالم والحجة، لوجدَت كثيرا  من أشعارهم معيبة مسترذَلة، ومردودة منفية، لكن 

نة عنهم، فذهبت الخواطر في الذب  هذا الظن  الجميل واالعتقاد الحسن ستر عليهم، و نفى الظ ِّ

 .  (2)عنهم كل  مذهب، وقامت في االحتجاج لهم كل مقام" 

ك لها،  (أغالط الشعراء  )ويقول عن تخريجات النحويين لما أسماه   :" يشهد القلب أن المحر 

 .(3)ته النفس " والباعث عليها شدةُ إعظام المتقدم، والكلَُف بنُصرة ما سبق إليه االعتقاد، وألِّف

ولما كان كالم البالغيين على أن الضرورة لحن وقع فيه الشعراء , فقد أوجبوا على الشاعر   

أال " يضع في نفسه أن الشعر موضع اضطرار , و أنه قد سلك سبيل من كان قبله , و يحتج 

 . (4)" باألبيات التي قد عيب على قائلهيا , فليس يقتدى بالمسيء , وإنما يقتدى بالمحسن

وهذا الرأي البن فارس والبالغيين ظاهرهم عليه بعض المعاصرين  كـ الدكتور إبراهيم 

,   (5)السامرائي  الذي يقول : " حفل األدب القديم بهذه الغرائب التي عدت ضرورات " 

ويقول : " فالشاعر على قدرته وسطوته ممتحن حتى في عصور الجاهلية بصنعته , فهو 

 .  (6)ز اعتقادا  منه أنه يحق له " يأتي بما ال يجو

أما الدكتور رمضان عبد التواب , فيرى  " أن الضرورة الشعرية ليست إال مخالفة 

" ومن ثم فهو يدعو إلى" أنه البد من إعادة النظر مرة أخرى  (7)للمألوف في الشعر والنثر

 . (8)القواعد المطردة "في قواعد اللغويين و النحاة , وتخليصها من هذه النوادر التي تخالف 

وهذا المذهب أيضا  كان للدكتور علي فاخر الذي يرى " أن ما خالف المشهور , فقد أخطأ 

قائله , حتى لو كان من أصحاب المعلقات , و لكن النحاة تحرجوا من القول بذلك , و تحفظوا 

المخالف عليه , و تأدبوا مع أصحابه , وهم أصحاب الكالم المحتذى بهم , فقالوا عن 

 .  (9)للمشهور مما يحتج به : إنه شاذ أو ضرورة , أو لغة لقوم أو رأي لبعضهم " 

                                                
هو:  القاضي العالمة ، أبو الحسن ، علي بن عبد العزيز الجرجاني,  الفقيه الشافعي الشاعر ،.   (1)

اه  , ولي القضاء فحمد فيه ، وكان صاحب فنون ويد طولى في براعة الخط . ورد نيسابور في صب

وسمع الحديث . وقد أبان عن علم غزير في كتاب " الوساطة بين المتنبي وخصومه "، ولي قضاء 

الري مدة . وله تفسير كبير ، وكتاب " تهذيب التاريخ.  مات بالري في سنة اثنتين وتسعين وثالث 

 .19/    17الذهبي ج  -مئة ، انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء 
  . 4ن المتنبي وخصومه صـ الوساطة بي (2)
  .8الوساطة صـ  (3)
 .150, و انظر :  الصناعتين صـ    15,16عيار الشعر ـ ابن طباطبا صـ  (4)
 . 189أشتات في اللغة و األدب ـ د/ إبراهيم السامرائي صـ   (5)
 . 193السابق نفسه صـ  (6)
انظر : فصول في فقه العربية له , و 5مقدمة ذم الخطأ في الشعر ـ د/ رمضان عبد التواب صـ  (7)

 . 163صـ 
 . 8مقدمة ذم الخطأ في الشعر صـ  (8)
 .  38,  37تغيير النحويين للشواهد ـ أد/ علي فاخرصـ  (9)
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وهذا القول منهم يصدق إذا لم يكن الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه كما يقول ابن  

ْن شعراء العرب َمن كان يدع القصيدةَ تمكث عنده حوال  َكريتا ، وَزمنا  (1)سالم  , بل إن " مِّ

يل فيها عقله، ويقل ِّب فيها رأيَه، ات هاما  لعقله، وتتبُّعا  على نفسه،  د فيها نََظَره، ويُجِّ طويال ، يرد ِّ

يارا  على شعره؛ إشفاقا  على أدبه، وإحرازا  لما ماما  على رأيه، ورأيَه عِّ له  فيجعل عقلَه، زِّ خو 

ون تلك القصائدَ: الحولي   ، والمقل دات، والمنق حات،َّللا  تعالى من نِّعمته، وكانوا يسمُّ  اتِّ

عر األمثال واألوابد، نذيدا ، وشاعرا  ُمْفلقا ، وفي بيوت الش ِّ  والُمحَكمات؛ ليصير قائلها فحال  خِّ

 .  (2)ومنها الش واهد، ومنها الشوارد،" 

هد الكبير الذي بذله شعراء الجاهلية في أشعارهم , ول أحد المعاصرين : " ومع هذا الجيق 

ة في المعلقات , نرى النحويين يعرضون كثيرا  من هذا الشعر على أنه ضرورة لم و بخاص

 .  (3)يستطع الشاعر أن يتخطاها إلى الصواب , وصحة التعبير "  

وليس هذا كل حال المعاصرين في موقفهم من الضرورة , االتهام بالخطأ , ومن ثم نفي  

ن الضرورات الشعرية  " وإنما اعتمدوا القول بالضرورة , فإن منهم من لم يذهب إلى تلحي

على أن الشعر نفسه ضرورة , أو كما يقول أبو حيان : " وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من 

ففصلوا بين المستويين الشعري   (4)تراكيبهم الواقعة في الشعر , المختصة به دون الكالم "

ز القياس عليها , وممن ذهب والنثري , واعتبروا ذلك من لغة الشعر الخاصة التي ال يجو

و الدكتور محمد حماسةعبد  (5)هذاالمذهب من المعاصرين الدكتور , رمضان عبد التواب 

 . (6)اللطيف 

وصعوبة هذا الرأي هي الفصل الحاد بين المستويين الشعري والنثري , بحيث إنه قد   

لجاهليين واإلسالميين , يجوز لنا " أن نضع نحوا  خاصا  بالشعر , فيما وصل إلينا من شعر ا

 .  (7)مما خرج عن نحو الكالم المنثور " 

قال ابن عباس : ومن جهة أخرى فإن الشعر يحتج به على غريب القرآن ومشكله , 

 رجعنا العرب بلغة هللا أنزله الذي القرآن من الحرف علينا خفي فإذا العرب ديوان الشعر"

 إذا :قال عباس ابن عن عكرمة طريق من خرجأ ثمه, من ذلك معرفة لتمسنااف ديوانها إلى

 في عبيد أبو وقال العرب ديوان الشعر فإن الشعر في فالمسوه القرآن غريب عن سألتموني

 عن عتبة بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن الرحمن عبد بن حصين عن هشيم حدثنا :فضائله

 .  (8)  الشعر فيه فينشد القرآن عن يسأل كان أنه عباس ابن

                                                
, و قد رواه عن سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي هللا عنه  , و  1/24انظر : طبقات فحول الشعراء صـ  (1)

الم هو : أبو عبد هللا محمد بن سالم الجمحى ، أحد اإلخباريين . وابن س 438,  2/437انظر : المزهر 

والرواة . وله من الكتب ، كتاب الفاضل في ملح األخبار واألشعار , و كتاب بيوتات العرب ,وكتاب 

( اثنتين وثالثين ومائتين.  232طبقات الشعراء الجاهليين . كتاب طبقات الشعراء االسالميين . توفى سنة) 

 .12/  2, و هدية العارفين  126ته في : الفهرست صـ انظر ترجم
 , و ما بعدها . 1/324, وانظر في صناعة الشعر : الخصائص 9 /2البيان والتبيين  (2)
  . 70,  69شواهد سيبويه من المعلقات ـ د/  عبد العال سالم مكرم صـ  (3)
  ,  باختصار . 235 /3الهمع  (4)
 . 157عربية صـ في كتابه : فصول في فقه ال (5)
 . 540في كتابه : الضرورة الشعرية صـ  (6)
 . 193أشتات في اللغة و األدب ـ د/ إبراهيم السامرائي صـ  (7)
 . 119/ 1اإلتقان للسيوطي  (8)
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والواقع اللغوي يشهد بغير هذا االدعاء , فإن الثابت عن العرب أنهم كانوا يحككون  

أشعارهم , بهدف االستحواذ على إعجاب المتلقين , وال يقبل عقال  , والنقد األدبي يؤكد هذا , 

أن يسمحوا باللحن في الشعر , بحجة أن هذا من لغة الشعر الخاصة , وكم سجل الواقع 

 ات من الشعراء على الشعراء ؛ ألنها خالفت مشهور الكالم .النقدي مؤاخذ

ولعل أنسب ما يقال في الضرورة , بعد هذا العرض للمذاهب ما ارتضاه بعض       

  قليلة " هجرها العرب حتى أهملت والمعاصرين من أن هذا هو في الحقيقة بقايا لغة 

ما يرد عن العرب مخالفا  لما باب  ). وهذا الرأي صرح به ابن جني في  (1)تجمدت   " 

,  نظر في حال ذلك العربي وفيما جاء بهفاإذا اتفق شيء من ذلك , قال : "  (عليه الجمهور 

وكان ما أورده مما يقبله  فإن كان اإلنسان فصيحا  في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به

ة قد طال عهدها وعفا رسمها قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديم :قيل...القياس 

  . (2)" معالمها وتأبدت

وقد تظاهرت األقوال على أن استقراء لغة العرب لم يكن كامال  , ومن هذا ما قاله ابن    

سالم عن أبي عمرو بن العالء  : " ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله، و لو جاءكم 

": ما تكلمت به العرب من جيد  )4(ابن رشيق وقال . (3)وافرا  لجاءكم علم وشعر كثير" 

المنثور عشره، وال ضاع من  المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون؛ فلم يحفظ من

 . (5)الموزون عشره "  

 منها . يبقى أن يُعرف موقف أبي العالءوبعد هذا التبيان لآلراء في مفهوم الضرورة الشعرية , 

 عالء الضرورة الشعرية عند أبي ال

و آثاره في العروض تشهد   (6) أبو العالء له بالوزن عناية خاصة ؛ إذ هو عروضي

, كما أنه أديب شاعر يعلم ما يحتاجه الشعر من لغة خاصة , و ُرَخص ال تجوز في  (7)بذلك

النثر , و تجوز في الشعر , ومن أهمها رخصة الوزن , ويضاف لذلك أنه عالم بالنحو , و 

في االحتجاج بالشعر , و ما يجوز وما يمتنع فيه, وهذا يجعل أبا العالء  مذاهب النحويين
                                                

 . 2/484ذهب إلى هذا د/  أحمد علم الدين الجندي في كتابه : اللهجات العربية في التراث  (1)
 بتصرف يسير . . 387,  386 /3الخصائص  (2)
  . 1/25طبقات فحول الشعراء  (3)
هو: الحسن بن رشيق أبو على االزدي المعروف بالقيرواني نزيل صقلية. من تصانيفه انموذج في   (4)

الشعراء . تاريخ قيروان . رفع اإلشكال ودفع المحال ,و ساجور الكلب في أغالط ابن شرف 

ا للمالك العمدة في صناعة الشعر ,و ميزان العمل في القيرواني ,و الشذرة في اللغة ,وشرح الموط

هدية   -ثالث وستين وأربعمائة انظر ترجمته في:   463وتوفى  سنة  390التاريخ. ولد سنة 

 .276 /1العارفين 
 .472 /2, و انظر: المزهر  1/74العمدة  (5)
 عند أبي العالء المعري . انظر هذا في كتاب الدكتور محمد عبد المجيد الطويل العروض والقوافي (6)
من مؤلفاته في العروض التي حفظتها كتب التراجم , و هي مفقودة : جامع االوزان الخمسة  , و  (7)

 .1/77, وهدية العارفين  537/ 1مثقال النظم في العروض , و كتاب القوافى . انظر : كشف الظنون 
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أقرب للصدق في الحكم على مسألة الضرورة الشعرية ؛ ألنه طرف مشترك بين األطراف 

 الثالثة ,العروضيين , و الشعراء , والنحويين .

 ر هذا منويبدو أن أبا العالء كان يرى أن الضرورة في الشعر هي ضرورة الوزن , يظه

 قوله في التعليق على بيت الشاعر 

 (1) " تُواِهُق ِرجلها يََداهُ َوَرأسهُ       لَها قَتٌَب فَوَق الَحقيبَِة راِدفُ 

جالن واليدان، ولم تدُع إلى ذلك ضرورةٌ؛ألن ِّك لو قلت:   قال : " فإن ي ال أختار أن ترفع الر ِّ

 .  (2) تواهق رجليها يداه لم يزغ الوزن " 

 قال في بيت الشاعر : و

قُها نَب لُ                         َساٌن ِكَراٌم ِلبَاُسهم          َسَوابيُغ ُزغ ٌف ل  تَُخر ِ  (3) َعلَي ِهنَّ فِر 

 .  (4)" فهذه زيادة بغير ضرورة ؛ألنه لو حذف الياء لم يضر بالبيت" 

الحاجة إليه أدعى منه إلى ما  وقال أيضا  : " ومن أتباع الناس ما يلحق للضرورة إال أن 

 .   (5)تقدم ذكره، فيكون مثله مثل الواو والياء واأللف يزدادان إلقامة الوزن" 

ز الخروج على أبنية العربية , فيجب أن تأتي على   ِّ والضرورة عند أبي العالء , ال تجو 

واستكان على القول  : " (يفتعيل , و مفتعيل  ) وجه يوافقها , و لو كان بعيدا  , يقول عن وزن 

وهذه أبنية  (مفتعيل )مستكين وزنه  )و (يفتعيل) وزنه  (يستكين )و (افتعال) الذي ُحكي وزنه 

مستنكرة , وإنما يستعمل مثلها في الضرورة فأما في عمود اللفظ فال يجوز أن تقع... وما 

...والمذهب القديم  أعتقد أن شاعرا  قويا  في الفصاحة يريد مثل هذه الزيادات وإنما هي شواذ

أن األلف هي األصلية ؛ألن ردهم األشياء إلى أصولها عند الضرورات أشبه من اجتذاب ما 

 .  (6)يستحدث من الزيادات " 

"والقسطال" فى معنى القسطل ، وإنما يستعمل لضرورة يراد به : الغبار قال أوس وقال 

، وهم يزيدون األلف بعد الحرف المفتوح  (8) * َوالَخيُل خاِرَجةٌ ِمَن القَسطالِ * :  (7) بن حجر 

 إذا

                                                
 . 73البيت من بحر الطويل  ألوس بن حجر في ديوانه صـ (1)
 . 342رسالة الغفران صـ  (2)
 . 60البيت من بحر  الطويل , لزهير في ديوانه صـ  (3)
  .205 رسالة المالئكة صـ (4)
   . 476رسالة الصاهل والشاحج صـ  (5)
 . 216رسالة المالئكة صـ (6)
 اختلف في نسبه، فقال األصمعي: هو أوس بن حجر بن مالك بن حزن بن عقيل بن خلف بن (7)

 . وقال ابن حبيب، فيما ذكره السكري عنه: هو أوس بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولها .نمير 

وذكر أبو عبيدة أنه من الطبقة الثالثة، وقرنه بالحطيئة نابغة بني جعدة . في الشعر, كان أوس 

شاعر مضر حتى أسقطه النابغة وزهير، فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع . انظر ترجمته 

 . 11/73, و األغاني  97 /1: الطبقات البن سالم في 
.  3/16والخصائص   108صـ   فى ديوان أوس بن حجر عجز  بيت من بحر الكامل , وهو   (8)

 وصدر البيت      *َولَنِّعَم َمأوى الُمستَضيفِّ إِّذا دَع *      
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 احتاجوا إلى ذلك إلقامة الوزن ، قال الراجز : 

َ  الشَّائِلَِت ُعقََد األَذ نَاب     أَُعوذُ باهلل من العَق َراِب 
  (1) 

و  (الَجْرَجار  )و (الَْزلَزال  ), وإنما يستعملونه في مثل (2)في غير المضاعف قليل (فْعالل (و

 . (3) ضرب من النبت, " هو

وواضح من هذا النص أن أبا العالء قال بالضرورة هنا ؛ ألن اإلشباع أدى إلى بناء قليل   

 . (فَْعاَلل )في غير المضاعف , وهو

والقول بالضرورة عند أبي العالء مشروط بأال يقع له نظير في القرآن , و ال القراءات ؛   

كي مثل هذا في المنظوم "" ألن  الفرقان ليس بموضع ضرورةٍ   . (4)، وإن ما ح 

 . (5)أيضاً ما كان لغة ال يدخل في ضرورة الشعر عنده  

 . (6)وأقسام الضرورة عند أبي العالء : صدرية , و عجزية , و حشوية , وحذف  

 . (7)والضرورات ثالثة : مقيسة , و مسموعة , و شاذة 

 . (8)والضرورة تفعل الشيء وضده  

يجري مجرى الضرورات التي في حشو البيت   (9) (ال)أو ممدود في القافية  وتخفيف همز

  . (10)األواخر تحتمل ما ال تحتمل األوساط واألوائل؛ ألن 

  *  *  * 

هذا مفهوم الضرورة عند أبي العالء وغيره , و حسم  الخالف في مفهومها ليس هينا  ,     

 : تفاق على اآلتيلكن ينبغي قبل دراسة مسائل الضرورة هنا اال

 .   (11)أعرب , وأقوى في الحجة من الشعر(القرآن العظيم  )الكتاب        ●

 اللغة إذا وردت في القرآن , فهي أفصح مما في غير القرآن , ال خالف في ذلك ,       ●

                                                
 24عصفور صـ  , وضرائر الشعر البن 213الرجز ورد غير منسوب في رسالة المالئكة  صـ (1)

, و الضرائر  12, ورصف المباني صـ  5/159,  و فتح القدير  557,  1/121,وشرح الجمل له 

  (عقرب), و  (سبسب ), و اللسان , مادة سبسب , والتاج , مادتي  285لأللوسي صـ 
،  342صـ ، ورسالة الغفران  3/216والخصائص  60 صـ انظر: ليس فى كالم العرب  (2)

وشرح أدب الكاتب البن الجواليقي  ، 300 صـ ماء واألفعال والمصادر البن القطاع وأبنيةاألس

، ودراسات فى أسلوب  58 صـ تيمور   ألحمد والقياس ، والسماع 2/65والمزهر  209صـ 

 .   509،  5/508القرآن الكريم 
 .  124،  123 صـ، وانظر: الفصول والغايات  166 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة (3)
  . 70, وقارنه بالفريدة في شرح القصيدة صـ  638رسالة الغفران صـ   )4)
  . 149,  77, 62انظر : عبث الوليد صـ   )5)
 . 103انظر : رسائل أبي العالء صـ   )6)
 . 165انظر : رسائل أبي العالء صـ   )7)
 .464انظر : رسالة الصاهل والشاحج صـ   (8)
 ياق , وليست في النص المحقق.اقتضاها الس (ال )زيادة   )9)
 . 84 /2شرح ديوان ابن أبى حصينةانظر :   )10)
  . 14/ 1انظر : معاني القرآن للفراء   )11)
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 كما يقول ابن خالويه .        

 القراءة بقواعد العربية .ينبغي أن تصحح قواعد العربية بالقراءة , ال أن تصحح        ●

 .   (1)السنة تقضي على اللغة , واللغة ال تقضي على السنة         ●

 . المسألة من باب الضرورةموافقة ما قالوا إنه ضرورة إلحدى لغات العرب, يخرج       ●

 .   (2)الضرورة تقدر بقدرها , و ال ينبغي أن يتوسع فيها        ●

  .    (3)اضطرار  النثر ليس موضع       ●

أما دراسة المسائل التي حكم عليها أبو العالء في شرحه لديوان ابن أبي حصينة بأنها  من 

 ضرورة الشعر , فستكون على وفق تقسيمه هو : الضرورات صدرية , وحشوية , وعجزية. 

 

      

 
 
 
 
 

                                                
, ذكر حديثا  , و قال :  205. وفي إتحاف الحثيث للعكبري صـ  216 /1انظر : مجالس ثعلب   )1)

 وهو موضع ضرورة .
 . 18انظر : الضرائر لأللوسي صـ   )2) 
 . 151/ 3انظر : الخصائص   )3) 
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 من ضرورات الصدر  
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   قطع ألف الوصل

وفرقوا بين  ,أو همزة الوصل   (2)قطع ألف الوصل   (1)عد النحويون من ضرائر الزيادة  

؛ (3)ةرالقطع فى حشو البيت فكرهوه ، وبين أوائل أنصاف األبيات ، فعدوه من أقرب الضرو

"أن الشطر وسوغ ذلك   (4)ن أنصاف األبيات مواضع فصول ، فإنما ابتداؤها بعد قطع أل

وذلك لعذر من انقطاع  (5)األول من البيت يوقف عليه ثم يبتدأ ما بعده فقطع على هذه النية"

 .  (7) فإن العرب قد تقف على العروض نحوا  من الوقوف على الضرب" (6)النفس وشبهه" 

قال المبرد عنه "وهذا كثير غير  (8)وقد صرحوا بأن قطع ألف الوصل فى الشعر مقيس

 .(10)فيه اإلجماع ، فقال "وال اختالف بينهم فيها"  جني وادعى ابن (9) معيب"

وقال أبو يعلى : " وقد يجوز قطع ألف الوصل في أول النصف الثاني لتمام الكالم قبله، 

 . (11) "كثير شائع ...وهذا 

إلى أن  (12)انسولكثرة قطع األلف مع ألف التعريف أوائل أنصاف األبيات ذهب ابن كي

فى  رداطتى مع الم التعريف هى همزة قطع ال وصل ، وإنما حذفت تخفيفا  وقد الهمزة ال

 عددها بضعة عشر بيتا  قطع ألف الوصل فى جميعها  (13) قصيدة لعبيد بن األبرص 

 من جملتها وهى القصيدة التى منها . (14) إال بيتا  واحدا  

 (15)َمنِزِل الداِرَس ِمن أَهِل الَحلِل  يا َخليلَيَّ اِربَعا َواِستَخبِرا ال                     

                                                
 . 2/1031، والعمدة  2/554مل ج، وشرح ال 79ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ :  نظرا  )1) 
 من النحويين من يسيمها بـألف الوصل ومنهم من يسميها همزة الوصل ، انظرفى هذا بحثا    )2) 

اللغة الحديث : مجلة كلية اللغة  للدكتور بسيونى عبدالعظيم بعنوان : ألف الوصل بين التراث وعلم

 . 565 ـص 1424سنة 22العربية بالمنصورة عدد 
 ، وما  76. وانظرأيضا  : ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ  2/274تحصيل عين الذهب : انظر  )3) 

،  41، والضرائر البن عصفور صـ   167يجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز القيرواني صـ 

 . 183وشرح شواهد الشافية صـ  7/209، والخزانة  5/2383 الضربوارتشاف 
 . 2/266، وشرح الشافية  150 / 4انظر: الكتاب   )4) 
 . 2/274 بأسفل الكتاب تحصيل عين الذهب  )5) 
 . 2/266شرح الشافية   )6) 
 . 4/206األشمونى : ، وانظر 1/17الخصائص   )7) 
 . 74ائر صـ  ، وموارد البص 566 /2انظر: شرح الجمل   )8) 
 . 2/92الكامل   )9) 
 . 1/299سر الصناعة   )10) 
 . 94القوافي ألبي يعلى صـ   )11) 
 . 2/556شرح الجمل في : رأى ابن كيسان  انظر  )12) 
 هو: عبيد بن األبرص بن حنتم بن عامر بن مالك بن زهير بنمالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة  )13) 

مدركة بن إلياس بن مضر. شاعر فحل فصيح من شعراء بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 

الجاهلية، وجعله ابن سالم في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية، وقرن به طرفة وعلقمة بن عبدة 

وعدي بن زيد , قال محمد بن سالم: عبيد بن األبرص قديم الذكر، عظيم الشهرة، وشعره 

ر من أهله ملحوب وال أدري ما بعد ذلك" انظر مضطرب ذاهب ال أعرف له إال قوله في كلمته:أقف

 . 22/85,  و األغاني  1/137ترجمته في : طبقات فحول الشعراء  
 . 7/198والخزانة ,   1/66والمنصف  ,2/260الخصائص : نظرا  )14) 
 . 128البيت من بحر الرمل , لعبيد بن األبرص في ديوانه صـ   )15) 
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غير الم التعريف ، كما فى قول  ان هذا بقطع األلف مع سوإن كانوا قد ردوا رأى ابن كي

 (2) إِتَّسََع الَخرُق َعلى الراقِع   ة  لَّ ول خُ  اليومَ  ل نسبَ         :(1) الشاعر

 .(3)وليست هى مع الالم  (اتسع)قال السيرافى "فقطع ألف 

 (4)ويبدو من استعراض الشواهد أن قطع ألف الوصل أكثر ما يكون مع األسماء 

 ومن ذلك قول الشاعر :

 (5) لَتَسَمعُنَّ َوشيكا  في ِدياِركُُم       َللَاُ أَكبَُر يا ثاراِت ُعثمانا                   

تَاِء َوِلي ُدنَا         أَل قِ   وقول لبيد : ُر يُن ِزلَُها بِغَيِِر ِجعَالِ ول يُبَاِدُر في الش ِ د 
  (6) 

 .(7)وقد تقطع األلف فى حشو البيت ، قال ابن عصفور وذلك قليل جدا  

 (9)  إِذا جاَوَز اإِلثنَيِن ِسرٌّ فَِإنَّهُ   بِنَشٍر َوتَكثيِر الَحديِث قَمينُ   )8( ومنه قول قيس بن الخطيم

                                                
 ، 2/257، وهو فى : الخصائص  120صـ  األبرص فى ديوانه البيت من بحر الرمل لعبيد بن  )1) 

 . 205،  7/198والخزانة  1/66والمنصف 
 ، وما يجوز للشاعر فى الضرورة 78انظرهذا الرد فى : ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ   )2) 

،  1/253و شرح الجمل  101/  2وابن يعيش ,  35 /1, و المستقصي  197 صـ زازللق

 . 72وموارد البصائر صـ   ، 42 بن عصفور صـ  والضرائر ال
 . 78ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ   )3) 
 . 1/248انظر: المحتسب   )4) 
: ديوانه  قصيدة فى رثاء عثمان بن عفان ، والبيت فىمن  البيت من بحر البسيط لحسان بن ثابت  )5) 

،  76لشعر من الضرورة صـ ، وما يحتمل ا 333 صـشرح أبيات سيبويه للنحاس  , و1/96

 /5، واالرتشاف 41والضرائر البن عصفور صـ  ,  2/555، وشرح الجمل  1/68والمنصف 

 . 73، وموارد البصائر صـ   7/21، والخزانة  3/10، والبحر المحيط  2383
،  41صـالضرائر البن عصفور ديوانه , وهو فيفىوليس للبيد ونسب البيت من بحر الكامل ،  )6)

، وشرح أبيات سيبوبة  4/150، والبيت بال نسبة فى الكتاب  188 صـ شواهد الشافية وشرح

: " الجعال خرقة  94 صـ القوافى ألبى يعلى في ، و.  2/266، وشرح الشافية  333 صـللنحاس 

 تنزل بها القدر، وهي الجعالة أيضا ".
 . 2/556شرح الجمل   )7) 
و بن سود بن ظفر، ويكنى قيس أبا يزيد.  وكان أبوه هو:  قيس بن الخطيم بن عدي بن عمر (8)

الخطيم قتل وهو صغير، قتله رجل من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج، فلما بلغ قتل قاتل أبيه 

ونشبت لذلك حروب بين قومه وبين. كان قيس بن الخطيم مقرون الحاجبين أدعج العينين أحمر 

 .   3/3انظر ترجمته في : األغاني  الشفتين براق الثنايا كأن بينهما برقا ".
  9/19، وابن يعيش  1/299البيت من الطويل لقيس بن الخطيم فى ديوانه ، وهو فى سر الصناعة   )9) 

 وشرح شواهد الشافية  1/265، وشرح الشافية  42والضرائر البن عصفور صـ   137، 

: " ومن جملة   80,  79. و في تصحيح التصحيف للصفدي صـ 3/403، والهمع  183صـ 

أوهامهم أن يسك نوا الم التعريف في مثل االثنَين، وقطعوا ألف الوصل احتجاجا  بقول قَْيس بن 

 الَخطيم:

ٍ وتكثير الُوشاةِّ قمينُ  ٌر فإنه         بِّنَث   إذا جاوَز اإلثنين سِّ

 ه لما دخلتوالصواب في ذلك أن تُْسقََط همزة الوصل وتُْكَسر الم التعريف، والعلة في ذلك أن

 الم التعريف على هذه األسماء صارت همزة الوصل حشوا ، والتقى من الكلمة ساكنان: الم

 التعريف والحرف الساكن الذي بعد همزة الوصل، فلهذا وجب كسر الم التعريف، وأما

ل يْ   نِّ ...البيت فمحمول على الضرورة، على أن أبا العباس المبرد ذكر أن الرواية فيه: إذا جاوَز الخِّ

 قلت: وقد أحسن، وبالغ في األمر بحفظه السر  وأال  يخرج من فم صاحبه، َمْن فس ر االثنينِّ 

 في بيت قيس بن الخطيم، أن المراد بذلك الشفتان ".
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ل ل أَرى اِثنَين أَحسََن شيأ   وقول جميل : َمة        َعلى َحَدثاِن الَدهِر ِمن ي َوِمن َُ

   (1)ُجملِ 

 :  حصينةومثله ورد قوله ابن أبى 

 (2) َوأَزَعَجني فَأَزَعجُت القَوافي       إِلَيَك ِلفَرِط ذاَك اإِلنِزعاجِ           

قطع  فانزعج" وقد   (3) على لغة من قال "زعجته (النزعاجا )ووفيه يقول أبو العالء : 

قيس الرقيات  ل ابنالوصل ، وقد جاء عن العرب مثل ذلك ، وبعض الناس ينشد قو ألف

هُ اإِلت ِقاءُ              يَتَّقي َللَاَ في األُموِر َوقَد أَف       لََح َمن كاَن َهمَّ
 (4) 

فأما المحدثون ، كالبحترى ، ومن جرى  (تقاءاال) يفبعض الناس ينشده بقطع األلف ف 

 .(5) قطع هذه األلف التى فى المصادر"مجراه فيكثرون 

ويتحصل ما ذكره النحويون فى قطع ألف الوصل أنه من ضرائر الزيادة ، وأنه كثير مقيس 

و هو عندهم ضرورة ، وإن , فى الشعر وأن أكثر وروده فى أوائل النصف الثانى من األبيات

 .أو بتعبيرهم من أقرب الضرورة  ة , كان ضرورة حسن

لكن قطع األلف قد جاء  ,من الضرورة يستقيم إذا لم يوجد فى غير الشعروعدهم إياه  

 .(6)فى القراءات القرآنية  –باإلضافة إلى الشعر 

حكى األخفش  (7)"قماُلوا اْْلمنم ِجْئتم َِبْْلمقِّ فى قوله تعالى " (اآلن)فمن هذا القراءة بقطع ألف 

.                                                                                              (8) (هللأيا) :الوصل كما يقال لف" بقطع أ قماُلوا اْْلمنم  على ما ذكره القرطبى " –

وهمزتها  (اآلن)ثم االبتداء بـ  (قالوا)وكان ابن جنى يرفض هذا ، ويخرجه على الوقف فى 

عليه وتطاول الصوت به مجرى  (9)وم حينئذ همزة قطع ، قال : "فجرى هذا التمييل فى التل

" فتثبت  قماُلوا اْْلمنم اآلن من قول هللا سبحانه "  –وقفة التذكر فى نحو قولك " وأنت تتذكر 

وقال  (10)لتلومك عليها لالستذكار ثم تثبت همزة اآلن أعنى همزة التعريف"  (قالوا )الواو من 

                                                
9، وابن يعيش  1/248، وهو فى : المحتسب  68صـ  جميل بثينة فى ديوانهل البيت من الطويل  )1) 

 . 7/202 ، والخزانة 2/366، والتصريح  4/368ح المسالك وأوض, 41صـ،ورصف لمبانى  19/ 
 .   1/114البيت من بحر الوافر ، وهو فى الديوان   )2) 
ْزعاُج: نقيُض االقرار؛ تقول أَْزَعْجتُه من بالده فشخص، واْنَزَعج (زعج )في اللسان , مادة   )3)   : " اإلِّ

 ديوان:  . وانظرياسا ، وال يقولون أَْزَعْجتُه فَزَعج "قليال ؛ قال: ولو قيل اْنَزَعَج واْزدََعَج لكان ق

 . 422 /2األدب   
 . 92صـ فى ديوانه من بحر الخفيف , و هو  البيت   )4) 
 . 114،  2/113شرح ديوان ابن أبى حصينة   )5) 
 . 190 – 188 صـالحديث د/ عبدالصبور شاهين  علم اللغة القراءات القرآنية فى ضوء:  انظر  )6) 
 . 71سورة البقرة من اآلية :   )7) 
 ولم أجده فى معانى القرآن له ، وذكر ابن عطية فى المحرر 1/455القرطبى  : انظررأيه فى  )8) 

 .مثل هذا الرأى لكنه لم يصرح باسم األخفش  1/319الوجيز  
 .أى : التمكث واالنتظار   )9) 
 . 1/247المحتسب   )10) 
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ى ُأولمِئكم  مثل هذا التخريج أيضا  فى قوله تعالى " لمةم َِبَْلُدم َلم إذا وقف  (1)" الَِّذينم اْشَتممُوا الضَّ

 .(2) (الضاللة)الستذكار الضاللة ثم االبتداء بـ  (اشتروا)على 

 وحجته فى هذا التخريج أن قطع األلف "إنما يسوغ لضرورة الشعر، فأما فى القرآن فمعاذ 

 .(3) هللا"

فى قوله تعالى  (5) عن أبى بكر بن عياش (4)ومما قطع فيه األلف ما روى عن يحيى بن آدم 

ادمةم اللَِّ ِإَنَّ ِإًذا لمِمنم اْْلمِثِنيم " هم  (7)بقطع األلف دون مد  (شهادة)بالتنوين فى   (6) " ومالم نمْكُتُم شم

وقد قال ابن جنى فى قطع األلف فى هذه القراءة مثل ما قال فى سابقتها "وبيانه أنه لما نون ,

الهمزة عن حذفها ، كما يجب فيها من حيث كانت همزة وصل ، فأقرها  ر  فأدرج وق (شهادة)

، فقد جمع فى هذه القراءة بين حالى الوصل والوقف ، أما ة مقطوعة ، كما تقطع مبتدأ

وأما الوقف فإلثباته همزة الوصل التى إنما تقطع إذا وقف على ما  (شهادة)الوصل فلتنوين 

 ةبتوفي (9)من ذلك القطع ثم االستئناف هو تمكن حال القسم ، والغرض (8)قبلها ثم استؤنفت" 

اللفظ جميع وجوهه ، وقطع ليكون فى حال إدراجها فى لفظ المبدوء بها ال اآلتية مأتى النيف 

 .(10)الذى لم يوف من صدر الكالم ما يحب لها 

 .قطع األلف كانت فى األسماء والقراءات السابقة فى 

ا روى عن أبى عمرو فى قوله تعالى " مااألفعال  في قطعها ومن   َّتَّ ِإذما ادَّارمُكوا ِفيهم  حم
يًعا يقف ثم يقول :  (  حتى إذا) وروى عنه أيضا "  (11) (اداركوا)" بقطع األلف فى  ْجِم

                                                
 . 16: سورة البقرة من اآلية   )1) 
 . 1/247انظر: المحتسب   )2) 
 . 1/247المحتسب   )3) 
 هو: يحيى بن آدم بن سليمان ويكنى أبا زكريا مولى لخالد بن خالد بن عمارة بن عقبة بن أبي  )4) 

معيط , وقد روى عن سفيان الثوري وغيره وكان ثقة . توفي بفم الصلح في النصف من شهر 

في خالفة المأمون . انظر ترجمته في :  طبقات خليفة هـ  (203)ربيع األول سنة ثالث ومائتين 

 . 402/    6محمد بن سعد  -, و الطبقات الكبرى  294صـ 
 هو: أبوبكر بن عياش مولى واصل بن حيان األحدب األسدي ,ولكنه بقي وعمر حتى كتب عنه   )5) 

ديث والعلم إال أنه كثير الغلط  . األحداث , وكان من العباد . وكان أبو بكر ثقة صدوقا عارفا  بالح

: "أبو بكر بن عياش كوفى ثقة مولى بنى أسد .وتوفي  389/   2وقال لعجلي في معرفة الثقات  

أبو بكر بالكوفة في جمادي األولى سنة ثالث وتسعين ومائة في الشهر الذي توفي فيه هارون أمير 

 . 386 /6, والطبقات الكبرى 2/389ي المؤمنين بطوس  .انظر ترجمته في : معرفةالثقات للعجل
 . 106سورة المائدة من اآلية :   )6) 
 . 4/397، والبحر  1/221المحتسب :انظرهذه القراءة فى   )7) 
 . 1/221لمحتسب ا  )8) 
 وخرجوه على حذف حرف القسم قبله  (شهادة هللا)خفض لفظ الجاللة من بقرأت القراءة السابقة   )9) 

 .  122،  1/121ستفهام : انظر:المحتسب دون تعويض حرف اال
 . 397/ 4، والبحر 122،  121 /1، والمحتسب  41 صـ انظرهذه القراءة فى : مختصر الشواذ   )10) 
، 7/204، والقرطبى  1/247، وانظرهذه القراءة فى : المحتسب  35سورة األعراف من اآلية :   )11) 

 . 5/49بحر ، وال 1/273ما من به الرحمن  ، وإمالء 205 
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 .(تداركوا)

 وقد اجتهد ابن جنى فى تخريج هذه القراءة كما اجتهد فى سابقها ، لكن ما قاله من الوقف ثم

فى  (ادراكوا)قطع أبى عمرو همزة  ":سبق ال يمكن أن يقال هنا ، قال أبو الفتح  االبتداء فيما

الوصل مشكل ، وذلك أنه ال مانع من حذف الهمزة إذا ليست مبتدأ كقراءته األخرى مع 

بين هذه القراءة  ممي ِّال   (إذا)وأمثل ما يصرف إليه هذا أن يكون وقف على ألف  ,الجماعة

يل بين يفلما أطمأن على األلف لذلك القدر من التم (تداركوا )هى  وقراءته األخرى ، التى

القراءتين لزمه االبتداء بأول الحرف فأثبت همزة الوصل مكسورة على ما يجب من ذلك فى 

 .(1)ابتدائها" 

ألن هذا إنما يسوغ لضرورة  ؛"وال يحسن أن تقول إنه قطع همزة الوصل ارتجاال  هكذا 

ن فمعاذ هللا ، وحاشا أبى عمرو ، والسيما وهذه الهمزة إنما هى فى الشعر ، فأما فى القرآ

ذر من ذلك فى نفعل ، وقلما جاء فى الشعر قطع همزة الوصل فى الفعل وإنما يجئ الشئ ال

 .  (2) االسم 

إن ابن جنى كان على حق عندما قال "ال عذر ألحد أن يرتجل قراءة وإن سوغتها العربية  

 .  (3) سنة متبعة" من حيث كانت القراءة

بين قراءتيه السابقتين حتى أمكنه قطع األلف ، يمي ِّل ولكن ها هو يدعى على أبى عمرو أنه 

 قول ابن جنى "القراءة سنة متبعة" ؟!  نإذ فأين 

الذى دفع ابن جنى إلى هذه التأويالت تصميمه على أن قطع األلف ضرورة ، ويبدو أن 

ى أن قطع األلف ليس ضرورة لما اجتهد كل هذا ضرتا والضرورة ال تقع فى القرآن ، ولو

فى الشعر  –القطع فيها من أقرب الضرورة  ، وأنه كثير مقيس  قولهم إناالجتهاد خاصة مع 

 كما سبق .  –

وهو أن الوقف  نفسهثا  ، وإنما له غرض أشار إليه ابن جنى عبوقطع األلف حينئذ لم يأت 

 .(4)ن يدرج فى عرض القولهيبة من أ وأشد, ثم االستئناف أوقر

 

 

 

 

                                                
 . 1/247المحتسب   )1) 
 . 1/248المحتسب   )2) 
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 . 1/221انظر: المحتسب   )4) 
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 (1) وصل همزة القطع

على أن حذف همزة القطع (4)وتابعهم األلوسى(3)وابن عصفور (2)البعض كابن جنى  

لى ألف وصل تسقط فى درج الكالم ضرورة وال يصح وقوعها إال فى الشعر ، إوتحويلها 

وجعل منه (6)لشعر كثير ، وحكم عليه ابن عصفور بأنه فى ا(5)وعدوا هذا من ضرائر النقص

جتُهُ بِالمكِر ِمن ي َوالدَّها      : قول الشاعر  يابا الُمغيَرِة ُربَّ أَمٍر ُمعِضٍل       فَرَّ
 (7) 

 . (يا أبا المغيرة )يريد : 

 : (8) قال : وقد جاء ذلك فى الفعل : قال الطرماح 

حِ         بصبحٍ وما اإلصباُح فيها بأروحِ أل أيُّها اللَّيُل الطَّويُل أل اصبَ                     
 (9) 

 .(10)أال أصبح  :يريد

 ومثل هذا البيت ورد قول ابن أبى حصينة : 

باِب َوقُل لَها       يا داُر جاَد ُرباِك َصوُب َربابِ                      (11) َوالِمم بِداٍر ِللرَّ

ت ألف القطع ، وقد أنشدوا أبياتاً منها فقد وصل ( المم )"إذا قيل : ووفيه يقول أبو العالء : 

 (12)عا  بَ رَ أ   َفى اليدينِ  خاتٍ تَ فَ وَ   ا  عَ قُ ر  بُ  يسونبُ لُ ُِ    الَ ت  اِ قِ أَ  ُلم   َإن    الراجز : قول

ألمم   )واألجود أن تحذف الواو : فيقال : 
  )(13 ). 

،  من النحويين ضرورة قليلون هوالحق أن هذا ليس بضرورة ، والدليل عليه أن من عد

 وهذا على مذهبه فى أن حذف  (14)كابن جنى الذى قال فيه : "والشعر أولى به من القرآن" 

                                                
ليس وصل همزة القطع من ضرورات الصدر عند النحويين ,  ولكن ذكرتها هنا لمناسبة الحديث   )1) 

 عن نظيرتها قبلها ) قطع ألف الوصل ( .
 . 1/273المحتسب : انظر  )2) 
 . 75انظر: ضرائر الشعر صـ    )3) 
 . 137:  يالضرائر لأللوس:انظر  )4) 
 . 75انظر: ضرائر الشعر صـ    )5) 
 . 77 صـ نفسهالمرجع السابق  :انظر  )6) 
  .75ضرائر الشعر صـ   , و170ديونه صـ  بى األسود فىأل وهو ألبي البيت من بحر الكامل ،   )7) 
 م بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة . والطرماح: الطويل القامة.هو: الطرماح بن حكي  )8) 

 وقيل: إنه كان يلقب الطرماح , لقوله:   

 أال أيها الليل الطويل أال ارتح         بصبحٍ وما اإلصباح منك بأروح

 بلى إن للعينين في الصبح رحمة          بطرحهما طرفيهما كل مطرح

شعراء وفصحائهم. ومنشؤه بالشام، وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من والطرماح من فحول ال

 . 12/43وردها من جيوش أهل الشام، واعتقد مذهب الشراة األزارقة . انظر ترجمته في األغاني
 . 77البيت من بحر الطويل ونسب للطرماح بن حكيم فى الضرائر البن عصفور صـ    )9) 
 . 77الضرائر البن عصفور صـ    )10) 
 لها صال ف الفضة: حلقات من   (الفتخات)، و 1/224 البيت من بحر  الكامل ، وهو فى الديوان   )11) 

 .، وتستخدمها النساء للتحلى   
 والضرائر البن عصفور 5/101، و 3/14، والقرطبى  3/153الرجز بال نسبة فى : الخصائص   )12) 

 . 137، والضرائر لأللوسي صـ   75صـ   
148صـ الوليد  ث، وعب 190 صـوانظر: رسالة الغفران  235 /2 ح ديوان ابن أبى حصينة شر  )13) 

 ن ذلك ردئ .أ، وفيه صرح ب  149 ,  
 .1/273المحتسب   )14) 
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 .(1) الهمز وإبداله غير مقيس عليه إال عند الضرورة 

ويبدو أن أبا العالء هو اآلخر ذهب هذا المذهب وإن لم يصرح به لكن عبارته السابقة قد 

 .(2) ديفهم منها هذا ، وقد صرح بهذا فى عبث الولي

 ، وفى ذات الكتاب صمن ضرائر النق(3) (ضرورة الشعر )أما ابن عصفور ، فقد جعله فى   

 (4()الب لك )بعد هذا الموضع بقليل جدا  ذكر أنه جاء منه "شئ فى الكالم : حكى أبوزيد : 

لم ِف ي مْوممنْيِ فمَلم إِ  :"(5) ، وقرأ سالم بن عبدهللا كيريدون ال أب ل عمجَّ ْن ت م رم فممم ممْن َتممخَّ ْْثم عملمْيِه وم
ى قم ِن ات َّ اُهنَّ " صنبن محيابحذف همزة "إثم ، وقرأ (6)"  فمَلم ِإْْثم عملمْيِه ِلمم ُتْم ِإْحدم ومآمت مي ْ

ى اْلُكْبمِ  وقرأ ابن كثير فى بعض الروايات عنه " بوصل همزة القطع , (7)"ِقْنطمارًا ْحدم  ِإَّنَّما ْلِم

 .  (إحدى)بحذف همزة  (8) " 

وحكى  ( ما أخيرك )يريدون : (مخيرك )أن العرب يقولون (9)وحكى أبو على الدينورى

         تريد :  (ما خير اللبن ) (ما شر اللحم للمريض )أيضا  عن المازنى أن العرب يقولون : 

ما خير اللبن للصحيح ، وما  )، وحكى الكوفيون أيضا  عن العرب :  (ماأخير )،و (رشما أ )

 .(10)  (طونشره للمب

                                                
 .3/150انظر: الخصائص   )1) 
 . 149صـ انظر: عبث الوليد   )2) 
 . 75انظر: الضرائر البن عصفور صـ    )3) 
 : "  (أبو ), وفي اللسان , مادة  3/153الخصائص هو في  ، و ألبي زيد  لم أجده في النوادر  )4) 

الَب )حكى اللحياني عن الكسائي:ما يُْدرى له َمن أٌَب وما أٌَب أَي ال يُْدرى َمن أَبوه وما أَبوه.وقالوا: 

ه)، فحذفوا الهمزة البت ة، ونظيرقولهم: (ال أََب لك)يريدون :  (لك َوْيلُم ِّ
ه)، يريدون  : ( َوْيَل أُم ِّ

)." 
 هو: سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد هللا ,وأمه أم  )5) 

ولد ويكنى سالم أبا عمير فولد سالم عمر وأبا بكر وأمهما أم الحكم بنت يزيد بن عبد قيس وعبد هللا 

يد بن المسيب قال كان أشبه ولد وعاصما  وجعفرا  وحفصة وفاطمة وعن يحيى بن سعيد عن سع

. انظر ترجمته في :   هـ  (107)عمر به عبد هللا وأشبه ولد عبد هللا به سالم .توفي سنة سبع ومائة 

 . 427, وطبقات خليفة صـ 195 /   5محمد بن سعد  -الطبقات الكبرى 
 ،  3/14، والقرطبى  2/10، وانظرالقراءة فى : المحرر الوجيز 203: سورة البقرة من اآلية   )6) 

 . 2/322والبحر 
 . 5/101القرطبي ، وانظرالقراءة فى : 20: من اآلية  النساءسورة   )7) 

،  660،  659 صـ ، وانظرهذه القراءة فى :السبعة البن مجاهد  35سورة  المدثر آية :   )8)

 . 1/273والمحتسب
 ب أحد النحاة المبرزين أخذ من علماء هو:أحمد بن جعفر أبو على الدينورى البغدادي ختن ثعل  )9) 

تسع وثمانين (289 )البصرة سافر إلى مصر عاد إلى بغداد ثم رجع إلى مصر ومات بها سنة

 .  53/  1ومائتين . صنف ضمائر القرآن . المهذب في النحو . انظر ترجمته في : هدية العارفين 
ٌر: قال أَعرابِّيُّ (خير ), مادة . وفي التاج  3/143الخصائص : انظرهذه الرواية فى   )10)   : " قال َشمِّ

يض)لَخلٍَف األَْحَمر:  ما َخْيَر الل بََن للْمرِّ
أَي بنَْصبِّ الراءِّ والن ون وذلِّك بَمْحَضر من أَبي َزْيد، قال (

َمة لو لم تُدَن ِّْسَها بإِّسماعها الن اَس قال: وكاَن َضنينا . فََرجَ  ْن َكلِّ َع أَبُو زيد إِّلى له َخلَف: ما أَْحَسنََها مِّ

يض؟ ففَعَلُوا ذلِّك عند كم: ما َخْيَر الل بََن للَمرِّ  أَْصحابِّه فقال: لَُهم: إِّذا أَقبل َخلَف األَْحَمر فقُولُوا بأَْجَمعِّ

ٌب ".  إِّْقبَاله، فعَلِّم أَن ه من فِّْعل أَبِّي َزْيد. وهو تَعَج 
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وهكذا جعل ابن عصفور مثل هذا من ضرائر الشعر ، ثم ذكر أنه وقع فى الكالم فى 

القراءات القرآنية ، وفى كالم العرب نثرا  ، فهل وقع فى تناقض ؟ يبدو أنه فى هذا تابع البن 

، (1) جنى الذى جعل حذف الهمز وإبداله فى النثر والنظم غير مقيس عليه إال عند الضرورة 

بقول  –ل فى وصل ألف القطع ليست المسألة خاصة بوصل همزة القطع والدليل عليه أنه مث  ف

 (2)  حتى يقول من رآهُ إذ  َراه          يا َوي َحه ِمن  َجَمٍل ما أَش قاه              الشاعر : 

 . ز ال من وصل ألف لقطع همضح أن هذا من تخفيف الاو و (3)يريد من رآه إذا رآه  قال :"

حين قال : "إلقاء حركة ألف القطع على ما قبلها من ضرورة الشعر  )4(ديْ وقد أحسن ابن الس ِّ 

 .(5) ألن ذلك مستعمل فى الكالم و قرأ به القراء ؛، ليس بصحيح على اإلطالق 

وقال صاحب مجمع البيان  : "العرب إذا لينوا الهمزة المتحركة وقبلها ساكن ، ألقوا 

ا ، قالوا : مَن بُوك ، ومُن ُمك ، وكمِّ بِّلِّك ؟ " حركتها على ما قبله
(6)  . 

راجع  نويبدو أن هذه المسألة إنما تخضع لظاهرة تخفيف الهمزة أو تحقيقه ، فكأن األمر إذ

ُتْم  إلى اختالف اللهجات ، ويؤكد هذا ما ذكره القرطبى فى قراءة ابن محيص السابقة . " ومآمت مي ْ
اُهنَّ ِقْنطمارًا  .(7) " : "وهى لغة قالبوصل ألف إحداهن : "  "ِإْحدم

 

                                                
 : " أَنشد ابن جني: (رأي ). و في اللسان , مادة  3/150الخصائص : انظر  )1) 

ْن َجَمٍل ما أَْشقاْه،  حتى يقول من رآهُ إْذ َراْه:         يا َوْيَحه مِّ

 أَراد كل  من رآهُ إْذ رآهُ، فَسك َن الهاَء وأَلقَى حركةَ الهمزة وقوله:

ي ْه؟ ْثَل َمْعمداَن بنِّ يَْحيَى،         إذا ما الن ِّْسُع طال على الَمطِّ  َمْن َرا مِّ

ي ْه؟ وَمنْ   يَةٌ َعرِّ  َرامثَل َمْعداَن بن يَْحيَى،         إذا َهب ْت شآمِّ

أَصل هذا: من رأَى فخف ف الهمزة على حد : ال َهناك الَمْرتَُع، فاجتمعت أَلفان فحذف إحداهما اللتقاء 

أْت الساكنين؛ وقال ابن سيده: أَصله رأَى فأَبدل الهمزة ياء كما يقال في سأَْلت َسيَْلت، وفي قر

لت الهمزة التي هي عين ياء أَبدلوا الياء أَلفا  لتحركها وانفتاح  قََرْيت، وفي أَْخطأْت أَْخَطْيت، فلما أُْبدِّ

ما قبلها، ثم حذفت األَلف المنقلبة عن الياء التي هي الم الفعل لسكونها وسكون األَلف التي هي 

 عين الفعل" .
 . 76وبال نسبة فى ضرائر الشعر صـ   (دلم)دة ماالرجز نسب لدلم أبى زغيب فى اللسان   )2) 
 . 77ضرائر الشعر صـ    )3) 
عبدهللا بن محمد اإلمام أبو محمد المالكى النحوي اللغوى المعروف  -هو: ابن السيد البطليوسى   (4)

 من أسماء الذئب. له من( السيد بكسر السين المهلمة وسكون الياء المثناة والدال )بالسيد البطليوسى 

االقتضاب في شرح أدب  , والتصانيف :إصالح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي في النحو 

شرح ديوان المتنبي,و شرح سقط  , و الحلل في شرح أبيات الجمل للزجاجي المذكور  , والكتاب 

وتوفى هـ   (444 )ولد في بلنسية سنة  (الزند ألبي العالء المعرى ,و شرح الموطا لالمام مالك. 

 .  454 /1انظر ترجمته في :  هدية العارفين  هـ  ( 521)ة سن
 . 406 صـإصالح الخلل   )5) 
 . 1/91مجمع البيان   )6) 
 . 5/101القرطبى    )7) 
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 : "أن تكون(1)بالوزن الشعرى , والوزن كما يقول القرطاجنى  ت العرب كثيرا  لتفحا

 ا فى عدد الحركات والسكناتالمقادير المقفاة تتساوى فى أزمنة متساوية التفاقه

ل عن أوضاع صيغها ألجله كما ثُ ما تحرف أبنية الكلم , وتحال فيه المُ  وكثيرا  (2)والترتيب"

 .(3) يقول ابن جنى 

بر عندهم هو توعبارات النحويين واللغويين فى هذا المقام صريحة فى أن األهم والمع   

الوزن , ومن أجله قد تحرف أبنية الكالم , بل قد يغير اإلعراب عن جهته , فالشعراء كما 

والعرب تبسط االسم فتزيد فى عدد حروفها  ولعل أكثر  "(4)ارس أمراء الكالم يقول ابن ف

 .(5)ذلك إلقامة وزن الشعر , وتسوية قوافيه" 

تكون الزيادة فيه, والنقص منه  ما كان موزونا  لم أن الشعر لنقرأ للسيرافى قوله : " اع

اه استجيز فيه يخرجه عن صحة الوزن , ويحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة معن

 . (6) لتقويم وزنه من زيادة ونقصان , وغير ذلك مما ال يستجاز فى الكالم مثله"

 .(7)يستوى وزن الشعر به كما يقول السيرافى لفهم قد يحركون الساكن أو يسكنون المتحرك  

ويقول القرطاجني : " ضروب التغييرات التي تُصي ِّر غير الموزون موزونا  هي إ سكان 

أو تحريك ساكن , أو زيادة في اللفظ , أو عدل صيغة عن أخرى , أو تقديم أو تأخير  متحرك,

 . (8) , أو إبدال لفظة مكان أخرى " 

بل إنه إذا  (9)طوا فيه" زن خل  وكما نقرأ البن جنى أنهم "إذا استكرهوا فى الشعر إلقامة ال

ألجل إقامة الوزن ,  ؛ تعارض إقامة الوزن مع صحة اإلعراب لم يلتفت إلى صحة اإلعراب

 فإن كان تر يقول ابن جنى : "

, فإنه البد من ضعف زيغ اإلعراب,  حفه زحافا  ال يز ك زيغ اإلعراب يكسر البيت كسرا  

 فإن أمنت كسر البيت اجتنبت ضعف اإلعراب , وإن , ويقول: "(10) واحتمال ضرورته" 

                                                
أبو الحسن  )هو: حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم األنصاري ، القرطاجاني   )1)

غة والعروض ، ناثر ، ناظم ، . من آثاره : منهاج البلغاء ، عالم في البالغة واألدب والل (هنئ الدين

. انظر  (م 1285 - ه 684)القصيدة الميمية في النحو . توفى: وفي علمي البالغة والبيان ، 

 . 177/    3عمر كحالة  -معجم المؤلفين  ترجمته في : 
ن مقفى , من شأنه أن : " الشعر كالم موزو71ويقول صـ  .265صـمنهاج البلغاء للقرطاجنى   )2)

 يحبب إلى  النفس ما قصد تحبيبه إليها , ويكره إليها ما قصد تكريهه" .
 .3/181انظر: الخصائص   )3) 
 . 468 صـ  انظر: الصاحبى  )4) 
 .438صـ   السابق نفسه  )5) 
 . 34 صـ  ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافى  )6) 
 .155 صـ  انظر: السابق نفسه  )7) 
 . 211منهاج البلغاء صـ   )8) 
: " َخلَْطُت الشيَء بغيره  (خلطوا ): في الصحاح , مادة  (خلطوا )ومعنى  .3/211الخصائص   )9)

الطا . واْختَلََط فالٌن، أي فَسد عقلُه.   فيه" . والتَخليطُ في األمر: اإلفسادُ َخْلطا  فاْختَلََط. وخالََطهُ ُمخالََطة  وخِّ
 .1/234الخصائص   )10) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 234 - 

 .  (1) أشفقت من كسره البيت دخلت تحت كسر اإلعراب" 

"وجميع ذلك مما يهجن استعماله إال فى ضرورة الشعر التى يجوز  : )2( قول الخفاجىوي

 . (3) فيها ما حظر إلقامة الوزن" 

وتزداد العناية بالوزن فى قافية البيت. فكلما تطرف الحرف فى القافية ازدادوا عناية به  

نا ليس هو حكمه , وحكمه الذى يحافظ عليه ه(4)ومحافظة على حكمه كما يقول ابن جنى  

 . (5) اإلعرابى , وإنما حكمه الموسيقى

لم يجيزوا كسر اإلعراب (7)واللغويين كابن فارس (6)ومع أن بعض النحويين كالسيرافى 

ألجل إقامة الوزن إال أنهم مع ذلك نصوا على جواز كسر بنية الكلمة ألجل الغرض السابق . 

الصرف مع أن التحريف فيها كما يقول ابن فهل يستدل بالشعر بعد ذلك على استخراج قواعد 

؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث (8)ل موافقة وال مخالفة" ثُ وال تثبت بها مُ  جنى"ال تعتد أصوال  

 .(9)وإعادة نظر 

ر كثيرة ,ومنها ما ورد فى ديوان ابن أبى حصينة وشرحه ألبى عإن تحريفات البنية فى الش

, وتحريك الساكن ومنها ما يخص أحكام القوافى ,  تسكين ياء المنصوب ـ العالء المعرى , ك

ومنها ما يتصل بالهمزة , على أن بعضها قد يراعى فيه اعتبارات قد تخرجه عن حد 

 الضرورة . وهذا تفصيلها .

 

 

 

                                                
 .236, 1/235الخصائص   )1) 
هو: أحمد بن محمد بن عمر ، شهاب الدين الخفاجي المصري : قاضي القضاة وصاحب   (2)

التصانيف في األدب واللغة . نسبته إلى قبيلة خفاجة . ولد ونشأ بمصر وولي قضاء يعيش منه 

ه على نسق اليتيمة ، و    , ترجم به معاصري(ريحانة األلبا  )فاستقر إلى أن توفي . من أشهر كتبه 
شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري  )شفاء العليل فيما في كالم العرب من الدخيل و  )

=  ه 1069) . توفى :  (نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض  )و  (طراز المجالس  )و 

 .1/238. انظر ترجمته في : األعالم(م  1659
 .79 ـ ص شرح درة الغواص  )3) 
 .1/85الخصائص   )4) 
 .398 صـ  انظر: الضرورة الشعرية د/ محمد حماسة عبد اللطيف  )5) 
 .34 صـ  انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافى  )6) 
 .3/238, وانظر الروض األنف 468 صـ   انظر: الصاحبى  )7) 
 . 3/21الخصائص   )8) 
عدم االعتماد على الشعر فى  عبد اللطيف  مد حماسةد/مح بعض المعاصرين ومنهم  اختار  )9)

 . وبحثه فى مجلة220 صـ  استخراج قواعدالصرف لهذا السبب. انظر له: الضرورةالشعرية

 . 136ـ ص 40 ـ  مجمع اللغة العربية بالقاهرة: "إشباع حركة األبنية وموقف النحاة منه" عدد
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 تحريك الساكن

, تسكن المتحرك , وتحرك الساكن , (1)كما يقول أبو العالء ,  الضرورة تفعل الشئ وضده 

 فى قول رؤبة : (الخفق)يك الساكن , تحريك ورد من تحر وقد

اعِ الَخفَق                 تََرق        ُمش تَبِه األَع لِم لَم  وقاتِم األَع ماِق خاِوي الُمخ 
 (2) 

السكون فى الصاد فى قولك : ومثله ما قاله أبو العالء فى شرح ديوان ابن أبى حصينة : "

 رة , كما قال الشاعر:, وتحريك هذا الحرف للضرو(3) (مالوص  )

 (4) *  *يُزجي أَوائِلَها التَبغيُل َوالَرتَكُ                           

تك  ا0إنما هو :   بسكون التاء, وكذلك قول رؤبة :لر 

اعِ الَخفَق  *                          تَبِه األَع لِم لَم  ُمش 
 * (5) 

تْك و(رتك  )لكن في الجمهرة ,  مادة  تَكان: ضرب من سير اإلبل رتَك : " الر  تَك والر  الر 

 يَْرتِّك َرتْكا  وَرتَكا  وَرتَكانا " .

 )    بالتسكين , كالهما مصدر لـ  (الْرتك  )بالتحريك , و (الَرتَك  )ومن هذا النص يظهر أن    

ك للضرورة .  (َرتَك  رِّ  ً    . وليس كما قالوا: ُح

  المثلين(6)تحريك أول ومن تحريك الساكن فك اإلدغام الواجب ب

                                                
 .464 صـ  جحانظر: رسالة الصاهل والشا  )1) 
, ما يحتمل  الشعر من الضرورة 4/110, والكتاب 104وهو فى ديوانه صـ  , من رجز لرؤبة   )2) 

, 2/308, والمنصف 180, 2/58, وسر الصناعة 2/228, والخصائص58 صـ  للسيرافى

, 2/561الجمل البن عصفور  , وشرح9/34, 2/228يعيش  وابن ,2/1806والعمدة البن رشيق

, 1/37, والتصريح 350, 332 صـ  والمغنى 355 صـ  مبانى, ورصف ال8والضرائر له صـ  

 (الخْفق )محركا  , لغة في  (قفَ . واليقال إن الخَ 10/25,  1/78, والخزانة 1/12واألشمونى 

: " َخفََق النجُم يخفِّق خفوقا ، إذا أضاء وتألأل... وخفَق  (خفق )بالتسكين  , ففي الجمهرة , مادة 

 طرب. فأما قول رؤبة:الس راُب َخْفقا ، إذا اض

 وقاتمِّ األعماقِّ خاوي المختَرقْ 

اعِّ الَخفَقْ   مشتبِّهِّ األعالم لَم 

ك زهير "الَحَشك"، وهو الَحْشك بالسكون " . كه اضطرارا  كما حر   فإنما حر 
: "  العيب يكون في اإلنسان وفي كل شيء، يقال ما في  (وصم )كما في التهذيب , مادة  الوصم هو  )3)

 َمةٌ،أي عيٌب" .فالن َصْ 
م قُلٌُص  *وصدره:  البسيط ,  شطربيت من بحر  )4) هِّ  وهو لزهير فى ديوانه   *َهل تُبلِّغَن َِّي أَدنى دارِّ

تَك  (رتك )كما في الجمهرة ,  مادة  (الرتك). و1/318,وانظر: الجمهرة 48صـ  تْك والر  "الر 

تَكان: ضرب من سير اإلبل رتَك يَْرتِّك َرْتكا  و تْر: الس نام". والر  : كما  (يلغالتب)وَرتَكا  وَرتَكانا . والكِّ

، كما قاله  (بغل )في التاج , مادة  : " بَغ لَت اإلبُِّل: إذا َمَشْت بيَن الَهْملََجةِّ والعَنَقِّ ومنه اشتِّقاُق البَْغلِّ

يُل: هو الَمْشُي الذي يُرفَُق فيه، يُقال: أْعيَا فبَ   غ َل: إذا َهْملَج " .  ابُن دَُرْيد. وقِّيل: الت ْبغِّ
أعثر علىالبيت الذى  ,ولم2/48أبى حصينة  ديوان ابن , وانظر شرح231صـ  سبق تخريجه  )5)

 أبو العالء, ولعله سقط من محقق الديوان. شرحه
 .219صـ  انظر: ما يجوز للشاعر فى الضرورة , للقزاز   )6) 
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ِ سَلمى فَيُد أَو َرَككُ  كقول زهير : وذلك  وا َوقالوا إِنَّ َمشَربَكُم     ماٌء بَِشرقِي  ثُمَّ اِستََمر 
   

(1) 

قامة إباإلدغام , لكنه حرك أول المثلين , ففك اإلدغام ألجل  (ركُّ  أو )والقياس فيه أن يقول : 

 ة :ومثله جاء قول ابن أبى حصين الوزن .

 (2) ل تُغَرَرنَّ بِِه فَتَحَت قَميِصِه       ِللكَيِد أَرقَُم ضالٍَة ُمنسابُ              

ظهور الراء هنا ضعيف , وإنما يستعمل فى الشعر  ( ال تغررن )ووفيه يقول أبو العالء : "

 . (3) , وإنما لزم اإلدغام لمجئ النون" (ال تغرن به ), ويجب أن يقال : 

ق عليه المتقدمون من النحاة , ولكن بالنظر والبحث يتضح مجئ مثل هذا فى غير هذا ما اتف

ْلبُ ُهْم  الشعر , فقد جاء تحريك الساكن فى قراءة ابن كثير : " ثمٌة رماِبُعُهْم كم ُقوُلونم ثمَلم ي م سم
ْلبُ ُهْم رمْْجًا َِبْلغمْيبِ  اِدُسُهْم كم ٌة سم ي مُقوُلونم َخمْسم  .(5) مسةبفتح الميم من خ (4) "  وم

يكون أتبعت  إال عن سماع , وينبغى أن (خمسة )ابن جنى بقوله : "لم يحرك ميم  هوإن تأول

 وليس يحسن أن يقال : إنه أتبع الفتح الفتح , كقول رؤبة :(6) (عشرة)

اعِ الَخفَق   *                            تَبِه األَع لِم لَم  ُمش 
 * (7) 

 .(8) ا أمر يختص به ضرورة الشعر"ألن هذ ؛ (قفْ الخَ )وهو يريد 

 واختصاص تحريك الساكن بضرورة الشعر أمر نبه عليه كثيرون كابن السراج    

                                                
, 1/457, وانظر: الكامل للمبرد 48صـ  البيت من بحر البسيط , وهو لزهير فى ديوانه  )1) 

, وشرح 2/309والمنصف ,2/27, 1/87, والمحتسب2/334, والخصائص1/336والمقتضب

:" زعم 1/457. وفي الكامل 2/643, والممتع  9صـ   , والضرائر البن عصفور2/561الجمل 

         األصمعي أنه سأل أعرابيا ، وهو بالموضع الذي ذكره زهيٌر:

 وقالوا إن مشربكم         ماء بشرقي سلمى فيدُ أو رككُ  ثم استمروا

فهذا  قال األصمعي: فقلت ألعرابي: أتعرف رككا ؟ فقال: ال، ولكن قد كان ههنا ماء يسمى ركا .

لساكُن ما ا ليست فيه لغتان، ولكن الشاعر إذا احتاج إلى الحركة اتبع الحرف المتحرك الذي يليه

بفتح أوله  (ركك ):"   64/    3الحموي  -لحركة. وفي معجم البلدان يشاكله، فحرك الساكن بتلك ا

وثانيه ، وتكرير الكاف ، وهو فك رك ، والرك المطر الضعيف : وهى محلة من محال سلمى أحد 

جبلى طئ ، قال االصمعي : قلت العرابي أين ركك ؟ قال : الأعرفه ولكن ههنا ماء يقال له رك ، 

 " .فاحتاج ففك تضعيفه زهير 
 األرقم : أخبث الحيات, وأطلبها للناس.0, و121 /1البيت من بحر الكامل, وهو فىالديوان  )2) 
 .96, 58 /2 , وانظر: المرجع السابق نفسه123 /2أبى حصينة شرح ديوان ابن  )3) 
 . 22 : سورةالكهف من اآلية  )4) 
 2/27المحتسب فتح الميم. انظر:ب (خمسة)قرأ ابن كثير وحده فى رواية حسن بن محمد عن شبل   )5)

 .7/159والبحرالمحيط:  ,
 .7/159: انظر: البحر المحيط (عشرة)أى الفتح لغة كالفتح فى   )6) 
 . 237صـ  سبق تخريجه  )7) 
 .2/27المحتسب   )8) 
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إلى اختالف اللهجات , وهو ما  راجعا   قد يكون مع أنه(3) والمعرى  (2) وابن جنى (1)

وقد قال : " (4)استشعره ابن جنى فى بيت زهير السابق * ماء بشرقى سلمى فيد أوركك * 

 . (6)"  (ال نَشز)و (الن ْشز)و (5) (القصص)و (القص)ـك (ركك )و  (رك )يكونا لغتين  يجوز أن

لغتان عنده , ولكن الشاعر إذا احتاج إلى الحركة ه يوإن كان المبرد قد نفى هذا , فليس ف

 . (7) أتبع الحرف المتحرك الذى يليه الساكن ما يشاكله . كما يقول

ك فيها أول المثلين ففك ر حر  خَ البيت فيه متسع , فقد وردت أبيات أُ واألمر فى غير هذا 

              (8)ب بن أم صاحب  عناإلدغام الواجب , كقول ق

ب ِت ِمن ُخلُِقي         أَن ي أَُجوُد ألق واٍم وإن  َضنِنُوا                    ل  أعاِذَل قد َجرَّ  (9) َمه 

فك  يت ومثله إنه قد فك اإلدغام ألجل إقامة الوزن , وسهله أنوال مانع من أن يقال فى الب

, ولكن هذا ال يعنى أنه (11)وغيره  (10) اإلدغام هنا رد إلى األصل , كما نبه إليه المبرد 

قال لنسائه : أيتكن  –صلى هللا عليه وسلم  –أن النبى (12)خاص بالشعر , فقد جاء فى الهمع 

ه كما نباإلدغام , لك (األدب), والقياس : (13)ب الحوأب" صاحبة الجمل األدبب, تنبحها كال
                                                

 .3/441انظر: األصول   )1) 
 .2/27انظر: المحتسب   )2) 
 .464 صـ  جحرسالة الصاهل والشاو 121 , 48 /2انظر: شرح ديوان ابن أبى حصينة   )3) 
 .232صـ  سبق تخريجه  )4) 
 .1/336انظر: المقتضب   )5) 
 .2/309, وانظر: المنصف 2/27المحتسب   )6) 
 . 1/457نظر: الكامل للمبرد   )7) 
 رثعلبة .انظر: نواد قعنب بن ضمرة, أخو بنى سحيم بنعمرو بن خديج بنعوف بن: هو   )8)

 .1/102ات طوخطالم
, وشرح أبيات 388, 1/280, والمقتضب 3/535, 1/29البيت من بحر البسيط, وهو فى الكتاب   )9)

, وما 2/303, 1/339, والمنصف1/161, والخصائص1/207, والحجة 11 صـ  للنحاس سيبويه

, وضرائر الشعرالبن 3/12, وابن يعيش220يجوز للشاعر فى الضرورة للقزازالقيروانى  صـ 

, 490, وشرح شواهد الشافية صـ 82صـ  , والتنبيه241 /3, وشرح الشافية11عصفور صـ  

 .68 صـ , وموارد البصائر 138صـ  والضرائر لأللوسى
 .142, 1/141انظر رأيه فى: المقتضب   )10) 
 .11 صـ انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس  )11) 
 (12(  3/251. 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لها ذات يوم : " أن  52/  6في مسند االمام أحمد بن حنبل   )13)

 )كيف بإحداكن تنبح عليها كالب الحوأب " والحديث باختالف يسير في ألفاظه , وليس فيها 

,  7/234, وبرواية الشاهد في: مجمع الزوائد للهيثمي32/120في المستدرك للنيسابوري (األدبب

 قال : رواه البزار , ورجاله ثقات . 

: قال صلى هللا عليه وآله وسلم  353/    1جار هللا الزمخشري  -ئق في غريب الحديث وفي الفا 

لنسائة : ليت شعري أيتكن صاحبه الجمل األدبب تسير أو تخرج حتى تنبحها كالب الحوأب ؟ 

 األدب كاألزب ، وهو الكثير وبر الوجه ، والحوأب : منهل ، وأصله الوادي الواسع .

" لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحوأب وهو ماء لبنى  225/    6: وفي شرح نهج البالغة 

عامر بن صعصعة ، نبحتها الكالب ، حتى نفرت صعاب إبلها ، فقال قائل من أصحابها : أال 

ترون ، ما أكثر كالب الحوأب ، وما أشد نباحها ! فأمسكت زمام بعيرها ، وقالت : وإنها لكالب 

ى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه يقول . . . وذ كرت الخبر ، فقال الحوأب ردوني ردوني ، فإن
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  "  ( الحوأب )يقول د/ علم الدين الجندى  "فكه فكثرت حروفه حتى يزدوج فى الوزن مع 

(1). 

ومن السابق يتضح أن تحريك الساكن فى اإلدغام وغيره , جاء فى الشعر, وفى الكالم , 

واختاره السيوطى أن الضرورة –ى األخفش مما يقطع بأنه ليس ضرورة شعرية إال على رأ

 .(2)تجرى فى النثر للتناسب والسجع 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

لها قائل : مهال يرحمك هللا ! فقد جزنا ماء الحوأب ، فقالت : فهل من شاهد ؟ فلفقوا لها خمسين 

 أعرابيا  ، جعلوا لهم جعال  ، فحلفوالها إن هذا ليس بماء الحوأب ، فسارت لوجهها"  .
 .2/709ى التراث اللهجات العربية ف  )1) 
 .3/250انظر: الهمع   )2) 
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 تسكين المتحرك

ع ا لـجم (التعَ ًَ فَ  ) فى وقد جاء هدا في 
(  ًَ كما أجازوا تحريك الساكن إلقامة , ف (لةعْ ْف

تاَل عَ فَ  )لغرض ذاته , وقد جاء منه فى جمع المؤنث الوزن , أجازوا تسكين المتحرك ل
جمعا  (

تَريَح النَف ُس من *      بتسكين العين وحقها الفتح , ومنه قول الشاعر :  (لةًْ عَ فَ  )ـل فَتَس 

 (1)* َزف راتِها

 وقياسه الفتح لما سيأتى . (زفراتها )بإسكان عين  

 ومثله جاء قول ابن أبى حصنة :

 (2)  ى الُملَيَحةَ َحيُث العَيُن جاِريَةٌ       ِمَن الَصباحِ إِلى َجلَهاِت واِديهاإِل               

, (3), وهى جانب الوادى  (هةل  ج   )جمع  (اته  ل  َ  ج   )ويقول أبو العالء تعليقا على هذا : " 

فى  (4)الالمبسكون  (ناتف  ح   ), ويجوز  (اتن  ف  ح   )على وزن  (اته  ل  ج   )وجمعها فى أدنى العدد 

      , قال ذو الرمة: (اتض  ف  ر   )و (اتض  ف  ر   )الشعر, كما يقال: 

دَن أَحشاَء قَلبِِه       ُخفوقا  َوَرفضاُت الَهوى في الَمفاِص                       لِ أَبَت ِذَكٌر َعوَّ

(5) 

 .(6) "(جاله)فى أدنى العدد  (جلهة)وجمع 

لةعَ فَ )ومن المقرر عند النحويين أن ما كان على 
تاَل عَ فَ )بفتح العين يجمع فى أدنى العدد على (

) 

 . (7), سالم العين , غير مضعفها وال معتلها ثالثيا   مؤنثا   بفتح العين متى كان اسما  

إال أنه ورد فى الشعر إسكان العين فى مثل هذا إلقامة الوزن , وتسكين العين هنا فى الشعر 

                                                
, وسر 1/317, والخصائص3/235وهو فى الفراء 104صـ  الرجز لرؤبة فى ديوانه  )1)

, والرصف 66, وضرائر الشعر البن عصفورصـ3/120, وابن يعيش1/348الصناعة

 )        وفي الصحاح , مادة  .129 صـ  , وشرح شواهد الشافية668, 3/570,واألشمونى 249صـ

: " وقد َزفََر يَْزفُِّر. واالسم الَزْفَرةُ. والجمع َزفرات بالتحريك، ألن ه اسم وليس بِّنَْعٍت. ورب ما   (زفر

 سك نها الشاعر للضرورة، كما قال:  فَتَْستَريَح النَْفُس من َزْفراتِّها" .
  طرفان, ولكنهم قدأى  (جلهتان), للوادى 135 /1 , وهو فى الديوانالبسيط  البيت من بحر  )2)

 . (ملحة)تصغير  (حةيْ لَ المُ )موضع المثنى, و يستعملون الجمع 
يَتاهُ و (جله )في الصحاح , مادة   )3)   : "الَجْلَهةُ: ما استقبلَك من حروف الوادي. وَجْلَهتا الوادي: ناحِّ

 ." َحْرفاهُ 
 يقصد سكون الم ) جلهات ( .  )4)
,  1/56, والمحتسب 2/192, وهو فى المقتضب 494صـ  ى ديوانهالبيت من الطويل لذى الرمة ف  )5) 

 .8/87, والخزانة 65 صـ  , والضرائر البن عصفور5/28, وشرح المفصل 2/171 
 .141 /2 شرح ديوان ابن أبى حصينة  )6) 
,واالرتشاف 5/28, وابن يعيش187, 2/186, والمقتضب627, 578, 3/397انظر: الكتاب   )7)

, وشذا 1/82, والهمع117, 4/116, واألشمونى 2/298, والتصريح1/68,والمساعد 2/594

, وعلم الصرف دراسةوصفية د/ محمد أبو الفتوح شريف صـ  126العرف للشيخ الحمالوى صـ 

147. 
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ومع هذا فقد  (2) لغة إنهفع بعض النحويين للقول , ولعل هذا ما د(1)كثير, كما قال أبو حيان 

, وقد خصه أبو العالء فى النص السابق بالشعر , قال : (3)مثله ضرورة  التسكين فى إنقالوا 

 . (4) بسكون الالم فى الشعر" (فناتح )ويجوز "

تح لكن نسب إليه في الخزانة أن هذا عنده ليس من الضرورة  , قال البغدادي : " واعلم أن ف

اإلسمي في الجمع واجٌب، ويجوز تسكينه في الضرورة كما يأتي في بابه. ومنه  (فَعْلة)عين 

  (5)َوكَيَف يَجوُز لَُكم َجحُدهُ       َوطَلَحتُكُم بَعُض طَلحاتِِه  قول البحتري   

 .(7)فإنه زعم أنه غير ضرورة "   (6) خالفا  ألبي العالء المعري في شرحه

وعللوه بأن (8) كما نبه إليه كثير من النحاة  , ضرورة حسنة قالوا عنه : وتسكين العين هنا 

, فهو من أسهل الضرورات كما قال ابن (9)العين قد تسكن للضرورة مع اإلفراد والتذكير

  . (11)والسيوطى (10)مالك 

فى  (ضاترفْ  )السكون فى(14)وغيرهما (13)وابن مالك (12)فقد تأول ابن جنى  هذالكن مع 

 . (15) بينها وبين االسم  أسهل فى تسكين عينها, فرقا   ( رفضات )لسابق, فقالوا إن البيت ا

 

 

 

 

 

                                                
 .2/592انظر: االرتشاف   )1) 
 .5/29انظر: شرح المفصل البن يعيش   )2) 
 .2/109شافية, وشرح ال65انظر: الضرائر البن عصفورصـ    )3) 
 , وهويقصد الالم من ) جلهات ( . .141 /2 شرح ديوان ابن أبى حصينة  )4) 
 . 68البيت من بحرالمتقارب ,ولم أجده في ديوان البحتري ,وهوفي شرح الديوان عبث الوليد صـ    )5) 
 . 68انظر عبث الوليد صـ   )6) 
 . 8/14الخزانة   )7) 
 .1/84,والهمع20 صـ  , واالقتراح 2/298, والتصريح1/101لكما انظر: شرح التسهيل البن  )8) 
 .2/298, والتصريح 1/101انظر: شرح التسهيل  )9) 
 .1/101انظر: شرح التسهيل  )10) 
 .1/84انظر: الهمع   )11) 
 .1/101, وشرح التسهيل57, 1/56المحتسب:  انظر رأيه فى  )12) 
 .1/101انظر: شرح التسهيل   )13) 
 .67, 66 صـ  ضرائر البن عصفورانظر: ال  )14) 
 .66 صـ  , والضرائر البن عصفور5/28انظر: ابن يعيش   )15) 
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 ترك صرف ما ينصرف

التنوين من عالمات األسماء ، غير أن ثمة أسماء امتنعت من دخول التنوين فيها ، فسمي 

من النحويون ما دخله التنوين بالمنصرف ، أما الذي امتنع من دخوله فسموه بالممنوع 

 . (2)والمنع من الصرف هو عدمه , أن الصرف عندهم هو التنوين ك، ف( 1)الصرف 

وقد اختلفوا في علة زيادة تنوين الصرف علي االسم ، ونقل الخالف عنهم العكبري يقول : 

قال الفراء : المراد به الفرق بين االسم والفعل ، و" أريد بذلك بيان خفة االسم وثقل الفعل ، 

غير  )وفائدته التفرقة بين المنفصل  (3)المراد به الفرق بين المفرد والمضاف " وقال قوم : 

النفصاله مما بعده ، ولذلك  فال يدخل في االسم إال عالمة (المضاف  )والمتصل  ( المضاف

لفرط احتياجها إلي التخصيص باإلضافة ، فإذا لم تضف احتاجت إلي  ( 4)يكثر في النكرات 

ً  ع لي أنها غير مضافة ، أما المعارف فألنها ال تحتاج إلي زيادة تخصيص فال التنوين تنبيها 

كالضمائر و أسماء  ,ال بحيكاد يدخلها التنوين ، وما ال يتصور فيه اإلضافة ال يدخله التنوين 

وهذه علة عدمه في الوقف ؛ ألن الموقوف عليه ال يكون مضافا  إلي  ,اإلشارةوالمعرف بأل 

 .  (5)غيره 

فهم في غرض التنوين نتج عنه اختالفهم في معني الصرف ؛ فقيل في معني غير واختال

شبه  عن المنصرف أي لم ينصرف من حال النصب إلي حال الخفض ، وقيل : لم ينصرف

 . (6) الفعل

 في  فالقضية إذن في الممنوع من الصرف هي قضية التنوين ، وكما سبق فإن التنوين يدخل

                                                
.  وقد ذكر ابن األنباري في  1/214، والبسيط1/520، واللباب  3/222انظر : الروض األنف   (1)

علة دخول التنوين في المنصرف دون غيره فقال : " إن أولى ما يزاد 39أسرارالعربية صـ 

المد واللين , وهي األلف والياء والواو ,  إال أنهم عدلوا عن زيادتها, أال ترى أنهم لو حروف 

جعلوا الواو عالمة للصرف النقلبت ياء في الجر النكسار ما قبلها , وكذلك حكم الياء واأللف في 

االعتالل واالنتقال من حال إلى حال , وكان التنوين أولى من غيره ألنه خفيف يضارع حروف 

العلة , أال ترى أنه غنة في الخيشوم , وأنه المعتمد له في الحلق , فأشبه األلف ؛ إذ كان حرفا  

 هوائيا  ".

وهذه العلة من ابن األنباري قد يفهم منها أن دخول التنوين في المنصرف استحساني الوجوبي , 

 غالب ال الزم.
 162، وأسرار العربية صـ 1/383 انظر الخالف في معني الممنوع من الصرف في : المقتضب  (2)

, 102،  1/101، وشرح الكافية للرضي  1/57، وشرح المفصل  520، 72، 1/71بابل، وال

, وقد رجح فيه أن حمل  12ـ د/ عوض المرسي جهاوي صـ وظاهرة التنوين في اللغة العربية 

  ه على التنوين والجر بالكسرة .لأولى  من حم تنوينلالصرف على  ا
     . 3/240، وانظر : الخصائص 96،  95مسائل الخالفية صـ ال  (3)
       .3/240انظر : الخصائص   (4)
, وبدائع  69، ونتائج الفكر صـ   3/237، والروض األنف 26،  25انظر : أمالي السهيلي صـ   (5)

   . 1/36 1الفوائد 
    . 215،  1/214انظر : البسيط  (6)
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 –خاصة األعالم  –المعارف ، ولذلك فإنه إذا دخل علي المعارف النكرات كثيرا  , بخالف 

يكون خالف األصل ، فإذا دخل العلَم فلعلة ، وكما يقول السهيلي : " وإنما ينون من األعالم 

 . ( 1)ما كان قبل التسمية منونا  " 

 . ( 2)" علي أن الشعراء كثيرا  ما يتركون صرف العلم كانت فيه تلك العلة أو لم تكن "

 ومن هذا قول ابن أبي حصينة : 

 3) تُريَك هَضَب هُماٍم في ِحجى َمِلٍك       ِمن آِل ِمرداَس في ِعرنينِه َشَممُ          

)   

كسر السين ، وأهل الكوفة  (مرداس  )" وبعض الناس إذا صرف وفيه يقول أبو العالء : 

ال إنه في المرفوع والمنصوب إ , يرون فتحها ، وقد ذكر حذف التنوين في الشعر القديم 

 أكثر منه في المخفوض ، قال ذو اإلصبع العداواني : 

ن َولَدوا عاِمَر       ذو الطوِل َوذو العَرِض       َوِممَّ
(4 ) 

 :( 5)وقال عباس بن مرداس

 ( 6) حابٌِس       يَفوقاِن ِمرداَس في َمجَمعِ  ول  ٌَوما كاَن ِحصن  

 :       ( 7)وسر بن ذ هيل القريعيومما جاء في المخفوض قول د

 8)"      َوقائِلٍَة ما باُل َدوَسَر بَعَدنا       َصحا قَلبُهُ َعن آِل لَيلى َوعَن ِهندِ                    

) 

                                                
     . 28أمالي السهيلي صـ   (1)
   . 26أمالي السهيلي صـ  (2)
اسم  (ُهمام )3أي : الجبل الصغير , و (الهضب ). و  1/46البيت من بحر البسيط ، وهو في الديوان   (3)

   من كل شئ أوله . (العرنين )جبل لباهلة ، ويروي البيت : شمام, و 
, وشرح الكتاب للسيرافي  3/438البيت من الهزج ، لذي اإلصبع العدواني ،وهو في : األصول  (4)

، وشرح الجمل  1/68، ، وابن يعيش  2/501، واإلنصاف  161، والضرائر للقزاز صـ 2/104

      .92، واالقتراح صـ  79، والضرائر له صـ  5/567البن عصفور
هو: العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن يحيى بن الحارث  (5)

ن بهثة بن سليم أبو الهيثم السلمي, مات أبوه وشريكه حرب بن أمية والد أبي سفيان في يوم واحد قتلهما ب

الجن ,ولهما في ذلك  قصة ,وشهد العباس بن مرداس مع النبي صلى هللا عليه وسلم الفتح وحنين وهو 

حصن من غنائم حنين أكثر مما القائل لما أعطى النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ االقرع بن حابس وعيينة بن 

أعطاه أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة واالقرع وما كان حصن وال حابس يفوقان مرداس في مجمع . 

        . 513, 512/    3انظر ترجمته في : اإلصابة  البن حجر 
يرافي ، وشرح الكتاب للس 3/437البيت من المتقارب للعباس بن مرداس, وهو في : األصول   (6)

، وابن 2/499، واإلنصاف  161، وضرائر الشعر للقزاز صـ  2/101، وسر الصناعة  2/104

 134، ولأللوسي صـ  78، والضرائر له صـ  2/566، وشرح الجمل البن عصفور  1/68يعيش 

، 

     . 1/149والخزانة           
، وشرح  2/106تاب للسيرافي البيت من الطويل ، لدوسر بن دهبل القريعي ,وهو في : شرح الك (7)

 .134، ولأللوسي صـ  79، والضرائر له صـ  2/566الجمل البن عصفور 
   .  2/49شرح ديوان ابن أبي حصينة  (8)
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 وإذا كان البعض قد جري علي أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين ، وإنما لم

 نفسه إذا حذف التنوين ىلئال يشبه ما يضيفه المتكلم إليدخله الخفض كما لم يدخله التنوين  

، وهو في القرآن كثير نحو  ( 1) مع بقاء الكسر, والسيما وأكثرهم يكتفي بالكسرة من الياء 

 . ( 3) (نذير  )و  ( 2) (نكير  ): 

  ً حذف التنوين  ,إذا كان هذا فإن ابن عصفور كان يري المنع في اجتماع األمرين معا 

وليس من باب  , الفتحة في موضع الخفض ، أما حذف التنوين وحده فهو عنده جائز والجر ب

 . ( 4)الممنوع من الصرف

وكالمه هذا في مقابل كالم السيرافي الذي قال إن : " التنوين عالمة تفرق بن ما ينصرف 

 .( 5)وما ال ينصرف " 

رف أهو ذهاب التنوين وأصل هذا راجع إلي الخالف بين النحويين في معني المنع من الص

 وحده وتحول الكسرة إلي الفتحة تبعا  له ، أم اجتماع األمرين معا  .

ذ بالرأي الثاني ألمكن ضبط باب الممنوع من الصرف أكثر من قبل ، ويمكن حينها فلو أُخِّ 

تخريج كثير من الشواهد التي قالوا إن حقها الصرف ، لكنها منعت بدليل حذف التنوين منها 

في غير موضع الجر ، ويؤيد هذا أن حذف التنوين ورد في كالم العرب في النثر  مع أنها

،  ( 6) (عليكم  سالمُ  )فضال  عن الشعر، ولم يقل أحد فيه  بالمنع من الصرف ، فقد قالوا : 

 . ( 7)وقال ابن جني فيه : " والقول فيه : إن اللفظة كثرت في كالمهم فحذف تنوينها تخفيفا  "

لسيرافي في النص السابق ال يجيز حذف التنوين ؛ ألن وجوده عالمة علي وإذا كان ا

أحد  اللبس ، فإن مراده من هذا الكالم كما يقولفي انصراف االسم أو عدمه ، وسقوطه يوقع 

ن نوعين من األسماء هما المصروف يهو اللبس في قواعد النحاة التي تفرق ب ( 8)الباحثين

 وغيره . 

 .( 9)نفسه هو القائل : " وحذف التنوين غير داخل في ضرورة الشعر " وإال فإن السيرافي 

 أما قول السيرافي إن سقوط تنوين الصرف يوقع اللبس ، فماذا يقول إذن في دخول التنوين

                                                
 .    3/222، والروض األنف  29انظر : أمالي السهيلي صـ   (1)
بالياء  (نكيري )عقوب : : " فكيف كان نكير " ، وقد قرأ ي 45من قوله تعالي في سورة سبأ اآلية :  (2)

 . 2/626في الوصل والوقف ، انظر : التذكرة في القراءات البن غلبون 
 (نذيري ): " فستعلمون كيف نذير "  ، وقد قرأ يعقوب  17من قوله تعالي في سورة الملك آية   (3)

      . 2/726بالياء في الوصل و الوقف . انظر : التذكرة البن غلبون 
 . 79، والضرائر له صـ  2/586ح الجمل البن عصفور انظر : شر  (4)
 .   52انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ   (5)
1, والخزانة 587،والمغني صـ2/102رواه األخفش عن العرب ، انظره في : سر الصناعة  (6)

 /149     . 
 . 2/102سر الصناعة   (7)
     . 406في كتابه : الضرورة الشعرية صـ  هو الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف  (8)
     . 122ما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ   (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 245 - 

، وهو واحد منهم ،  (1)الممنوع من الصرف ، وقد أجازه النحاة جميعهم في ضرورة  الشعر 

ً  في لبس ًُ  ؟! (2)أال يوقع ذلك أيضا 

وقد ذكر ولعل أبا العالء بقوله : "  –وهو رأي قوي  –ذ برأي ابن عصفور السابق خإذا أ

حذف التنوين في الشعر القديم ، إال أنه في المرفوع والمنصوب أكثر منه في المخفوض 
 " قد ذهب هذا المذهب . (3)

ن المخفوض وقد فسر أبو العالء استحسانه لحذف التنوين  من المرفوع والمنصوب أكثر م

   .(4)بأن " الكسرة إذا حصلت في آخر االسم طلبت التنوين إذا كان ما ال ينصرف ال يكسر "

إذا أخذ بهذا الرأي ، وأضيف إليه أن أكثر الشواهد التي ورد فيها ترك صرف الممنوع 

كانت في األعالم أمكن ضبط الباب بشكل أفضل ، وعليه فإذا سقط التنوين من العلم المستحق 

 . (5) ال إشكال فيه أيضا  ، وهو مذهب السهيلي –علي رأي النحاة  –لمنع من الصرف ا

إن العلل التي ذكرها النحاة لمنع االسم من الصرف ليست بالقوة الكافية لكي تُتبع ، فليس 

شبه االسم بالفعل هو المانع لالسم من الصرف ، وإال لوجب أن يمنع كل اسم فاعل من 

المضارع ، كما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل , وإليه  أشار  الصرف لشبهه بالفعل

 . ( 6) السهيلي

وليس التخفيف في االسم إذا اجتمع معه أكثر من علة من العلل التي ذكرها النحاة هو 

ها تدخل أالسبب في منع االسم من الخفض ، والتنوين ، فإن العرب صرفت أسماء ثقيلة ف

      في حين أنها منعت الصرف أسماء خفيفة كـ (شمردل  )و  (دق فرذ )التنوين والخفض كـ 
 . ( 7) (سعاد  )و  (زينب  )

ن الصرف ، وانتهي إلي أنهم لو قصروه من السهيلي علل النحاة في منع االسم ولهذا وه  

 . (8) علي السماع ، ولم يعللوه بأكثر من النقل عن العرب النتُفع بنقلهم

باب علي أنه من قبيل اختالف اللهجات , وقد نقل لنا األخفش في ويمكن أن يفسر هذا ال

 هذه األمور: مسألة صرف الممنوع من الصرف

 .( 9) صرف صيغة الجمع لغة لقوم  •

 . (1) صرف الممنوع بشكل عام جائز عند قوم  آخرين   •

                                                
, و  84، وأمالي الزجاجي صـ  3/346، واألصول  3/354، والمقتضب  1/26انظر : الكتاب   (1)

    .3/273واألشموني  2/101سر الصناعة
       .520،  2/519انظر : اإلنصاف   (2)
  . 2/49شرح ديوان ابن أبي حصينة   (3)
  . 188عبث الوليد صـ   (4)
 ، وابن  4/96، و 3/273،  1/210، والروض األنف  26انظر رأي السهيلي في : أماليه صـ         (( 5

  . 148،  1/147، والخزانة  3/276، واألشموني  2/228، والتصريح  1/69يعيش             
     .        20هيلي  صـ انظر : أمالي الس  (6)
   . 22انظر :  أمالي السهيلي صـ  (7)
  . 19انظر : السابق نفسه صـ   (8)
 . 3/275، وحاشية الصبان  3/44، والمساعد  10/360انظر : البجر المحيط   (9)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 246 - 

 . (2)ولهذا فقد أجاز الكسائي و األخفش وثعلب صرف الممنوع ، ولوكان في كالم الناس •

، مطلقا  في  ( 3) وفي مقابل صرف الممنوع وجدنا من العلماء من يجيز منع  المصروف

 أنه قال :  ( 4)الكالم وفي الشعر ، ومن هؤالء ثعلب، فقد حكي أبو موسي الحامض 

 " قلت ألبي العباس :

َوَن أو ُجبَارِ  َل أو بأه  ِمي         بأوَّ ل أن أِعيش وأن يَو   أُؤم ِ

 ( 5)أو التَّاِلي ُدبار فإنَّ فيها         فُمُؤنِس أو َعُروبة أو ِشيَار                      

تنصرف ، وقد ترك  (ودبارا   )و  (جيارا   )و  (مؤنسا   )موضوع ؟ قال : لم ؟ قلت : ألن  -

  ( 6) صرفها ، فقال: هذا جائز في الكالم ، فكيف في الشعر ؟ ! "

فيه المنع أو الصرف راجع إلي اختالف اللهجات ، واألولي  عإن ما سم فهل يقال بعد هذا

 االقتصار فيه علي السماع كما قال السهيلي سابقا  ؟ ربما .

 ويتحصل مما سبق أن النحاة في مسألة منع المصروف علي ثالثة مذاهب . 

 ال يكون االسم ممنوعا  من الصرف حتى يسقط منه التنوين والخفض ، ولوسقط األول  :   

 .  ممنوعا  من الصرف عند ابن عصفورالتنوين وحده ، واالسم مرفوع أو منصوب ، فليس          

 ال إشكال فيه ؛ ألن األصل في األعالم أن ال –خاصة  –سقوط التنوين من العلم الثاني  : 

 تنون إال لعلة ، فإذا سقط التنوين رجع االسم إلي أصله ، وهو مذهب السهيلي .           

قول ابن يعيش : " فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الباب كان أكثرها ي  

   أعالما  معارف ، فامتنع الصرف للضرورة بسبب واحد من سببين ، فلو جاء مثل :

، وقال  ( 7)ي " دوأريد منعه الصرف للضرورة لم يجز عن (فرس  ),  (رجل  )

  . ( 8)األزهري "ويؤيده أنه لم يسمع إال في العلم " 

                                                                                                                                          
،  و  3/44، والمساعد  2/891، واالرتشاف  107،  1/106انظر : شرح الكافية للرضي   (1)

  , 227/ 2التصريح 

    . 3/275، وحاشية الصبان  1/121، والهمع  228         
،   1/121، والهمع  3/44، والمساعد  2/891، واالرتشاف  1/107انظر : شرح الكافية اللرضي   (2)

     .       3/276واألشموني 
  . 1/148، والخزانة  3/276، واألشموني  1/121، والهمع  2/227انظر : التصريح   (3)
أبو موسي سليمان بن محمد بن أحمد الحامض النحوي المشهور ، أخذ عن ثعلب وخلفه بعد : هو  (4)

( هــ . 305وتوفي)  (الوحوش )و  (غريب الحديث )، و  (خلق اإلنسان )موته ، له من الكتب 

  .181انظرترجمته في : نزهة األلباء صـ
، وهما في :  2/391لي النابغة في صبح األعشي القلقشندي إ االبيتان من الوافر ، ونسبنهم  (5)

.  1/122، والهمع  633، وابن الناظم صـ  2/104، وشرح الكافية الشافية  497اإلنصاف /

هو االثنين  (أهون )هو األحد ، و  (أول )واألسماء المذكورة في البيتين هي أسماء أيامهم قديما  . و 

     الخميس و عروبة هو الجمعة.هو  (مؤنس )ألربعاء و هو ا (دبار )و ,هو الثالثاء   (وجبار )،
  . 1/122، والهمع  3/44، والمساعد  2/892انظر : االرتشاف   (6)
  .80. وانظر:  الفريدة في شرح القصيدة صـ 1/69شرح المفصل  (7)
  .2/228التصريح   (8)
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صرف الممنوع قد جاء في  نومعني هذا أ (أكثرها  )ويالحظ أن ابن يعيش ، قال : 

 في قول الشاعر :  (عريان  )العلم ، وإن كان قليال  ، ومن هذا صرف غير

 ( 1)  ترغو حشاشة       بذي نفسها والسيف ُعريان أحمرعنها وهي َ فأوفضَ 

  .( 2)سكران  ب ال عُريا ، وشبهه بباعُريانة ،  وهو منصرف ؛ ألن مؤنثه (عُريان  )فترك صرف 

في البيت جائز على مذهب ابن  (عُريان  )لكن ينبغي االنتباه إلي أن حذف التنوين من      

 عصفور ؛ ألنه في البيت مرفوع وليس مخفوضا  .

 قول ابن أبي حصينة :  (عُريان  )ومما ورد فيه حذف التنوين من 

ُعرياَن في َرهَج الَوغى َوَكأَنَّهُ       شاكي الِسلحِ بِنابِِه                                

   ( 3)َوالمخلَبِ 

ن ، والشعراء يتركون تنوينه في بعض  (ع ريان  )و وفيه يقول أبو العالء : "  حقه أن ينو 

فأوفض عنها وهي ترعو حشاشة     بذي نفسها والسيف ُعريان  المواضع قال الشاعر : 

  ( 4)" أحمر

 أجاز قوم منهم ثعلب منع المصروف في الكالم شعرا  ونثرا  ، ولعل هؤالء نظروا الثالث  :    

   إلي أن الصرف والمنع راجع إلي لهجات العرب المختلفة .  

 أن المنع من ىومقالة هؤالء بخالف مقالة البصريين والكوفيين ، فإنهم اتفقوا عل  

 الم النثري ، ثم اختلفوا في الشعر منه . الصرف ال يقع في الك           

 .الوقوف علي مذهب الكوفيين والبصريين في هذه المسألة  المهمومن 

 أوالً : رأي الكوفيين 

وغيرهم منع المصروف ،  ( 6) وابن برهان ( 5)ي أجاز معظم الكوفيين و األخفش والفارس 

                                                
, ،  2/485بن برهان البيت من بحر الطويل ولم أقف علي نسبته ، وهو في شرح اللمع ال (1)

: الرغاء :  (ترغو ): أسرع ، و  (أوفض ), و   254،  1/148، والخزانة  2/497واإلنصاف

  . : بقية الروح في المريض (الحشاشة )صوت اإلبل ، و
    . 1/254، والخزانة  2/497انظر : اإلنصاف   (2)
  . 1/144البيت من بحر الكامل ، وهو في الديوان   (3)
       . 2/146ديوان ابن أبي حصينة  شرح  (4)
 ، وشرح الجمل البن 2/4493، واإلنصاف  2/104انظر رأيهم في : شرح السيرافي للكتاب   (5)

. و يقول أستاذي  59، و ائتالف النصرة صـ  2/892،   واالرتشاف  2/566عصفور 

ف لألنباري  بين مسائل الخال )الدكتورمصطفى خاطر عن عزو هذا الرأي للكوفيين في كتابه 

:" والمالحظ أن المبرد لم يذكر خالفا  في هذا الذي ذكره ولم يشر  280صـ (اإلنصاف واالعتساف

أو يذكر أن األخفش يرى جواز منع  المنصرف في ضرورة الشعر, هذا ولم أقف في معاني 

بن السراج القرآن للفراء,  وال في معاني القرآن لألخفش وال في مجالس ثعلب والفي األصول ال

      على ما يشير إلى هذا الذي عزاه األنباري إلى الكوفيين , فلعل هذا عند المتأخرين منهم ". 
      . 59، وائتالف النصرة صـ  2/493، واإلنصاف  2/501انظر رأيه في : شرح اللمع له   (6)
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ترك  من الشعر الكثير مما فيه واستند هؤالء إلي السماع والقياس ، أما السماع فقد سمع

 صرف ما ينصرف ، وسبق نماذج له عند ذكر تعليق أبي العالء علي بيت ابن أبي حصينة . 

 لكن األبيات التي استند إليها هؤالء تعرضت من قبل المانعين إما لإلنكار أو التأويل ،

لرواية البيت  ( 2) ، ومن هذا إنكار المبرد ( 1)فيخرج علي وجه يصح معه المنع من الصرف 

  حابٌِس       يَفوقاِن ِمرداَس في َمجَمعِ  ول  ٌَوما كاَن ِحصن :                 

  . (يفوقان شيخي في مجمع  )قال : إن الرواية الصحيحة : 

 و قال المنكرون في قول الشاعر : 

 ( 3) أَكثَُرها َوأَطيَبُها ر        ألمـ  ِجد ِ احين َ ُمصعَُب و           

 .  ( 4) (وأنتم حين جد األمر  )الرواية الصحيحة : 

 وقفة مع إنكار الروايات 

في البيت الواحد ، بحيث يكون في إحداها شاهد  ( 5)نشأ إنكار الروايات من تعدد الرواية   

ي قاعدة ٍما وضعها النحويون في حين تخلو الرواية الثانية من هذا الشاهد ، فهل يقال كما لع

 . ( 6)السابق " رواية بروايةِّ والقياس فيما بعد معنا " (ابن مرداس  )جني في بيتقال ابن 

 .( 7) وقوله في موضع آخر " رواية برواية والقياس من بعد حاكم "

إذا أخذ برأي ابن جني هذا ، فكيف تُفسر األبيات المردود روايتها ؟ هل يقال فيها أنها من 

 غلط الرواة فال يستدل بها ؟

كما يقول السيوطي أنه كثيرا  ما تروي األبيات علي أوجه مختلفة ، وربما كان  الواقع

 . ( 8) الشاهد في بعض دون بعض ، فربما كان الشاعر أنشده مرة هكذا ومرة هكذا 

ويحتمل أن يكون من تغيير الرواة ؛ فإن العرب كما يقول ابن هشام كانت تنشد بعضهم     

سجيته التي فُطر عليها ، فتكثر الروايات في بعض  شعربعض ، وكل يتكلم علي مقتضي

 . ( 9)األبيات

                                                
  . 570: 2/568، وشرح الجمل البن عصفور  520،  2/514انظر : اإلنصاف   (1)
، وشرح ديوان ابن أبي حصينة  2/105، وشرح السيرافي للكتاب  3/437انظر : األصول   (2)

   . 1/68، وابن يعيش 2/500، واإلنصاف  2/101,وسر الصناعة  2/91للمعري 
ندَ   124البيت من الوافر المجزوء ، لعبيد هللا بن قيس الرقيات في ديوانه صـ  (3) ،برواية لَُمصعَُب عِّ

د ِّ ال ، 2/104، وشرح السيرافي  3/439قَو       لِّ أَكثَُرها َوأَطيَبُها , وهو في األصول جِّ

     . ، وأنكر البصريون روايته علي هذا النحو 1/68، وابن يعيش  2/501واإلنصاف 
 .  1/68، وابن يعيش 2/500، واإلنصاف 3/438انظر : األصول   (4)
،  2/985. , و العمدة 530:  526النوادر ألبي زيد صـانظر  الكالم علي تعدد الرواية في :   (5)

 . 1/319، وتاريخ آداب العرب للرافعي  2/413ومجالس ثعلب 
  .   2/101سر الصناعة   (6)
     ،    2/386الخصائص   (7)
   .   48انظر : االقتراح صـ  (8)
   . 48انظر: السابق نفسه صـ   (9)
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 .( 1) فكأن األمر إذن راجع إلي اختالف اللغات ، واللغات كلها حجة كما يقول ابن جني

 . ( 2) ن الرواية لو ثبتت عن ثقة لم يجز ردها ، وإن ثبتت رواية أخريإوعليه ف

التأويل من قبل المانعين ، ومثال هذا ما قالوه  أما إذا لم يتعرض البيت لإلنكار فإنه يدخله

ن َولَدوا عاِمَر       ذو الطوِل َوذو العَرِض              في قول الشاعر:   َوِممَّ

 في البيت يستحق المنع ؛ ألنه جعله علما  علي القبيلة ؛ (عامر  )فإن البصريين قالوا فيه إن 

 حمال  علي (ذو  )تأنيث المعنوي ، وإنما قيلإذ هو أبوها ، فُمنع من الصرف للعلمية وال 

  . ( 3)المعني ؛  والحمل علي المعني كثير في كالمهم  

ل هذا التأويل أبو العالء المعري ، قال في صرف  وممن أو 
في بيت عباس بن  (مرداس  )

، وإذا  (يفوقان شيخي في مجمع  )وكان محمد بن يزيد المبرد ينشد : مرداس السابق : " 

؛ألن هللا تعالي قد  ( 4) (كالب و عقيل ونمير  )التنوين جاز أن يذهب بهذا االسم مذهب ترك 

ًَ كثيرة "  .( 5)أنشأ تلك الشجرة فروعا 

ولكنه ال  ( 6)إن ما قاله البصريون من التأويل في هذا البيت ممكن ، كما يقول ابن عصفور

 يستقيم في باقي األبيات التي سمع فيها ترك التنوين ؟ 

تحل المشكلة في هذه  (ما ال يحتاج إلي تأويل أولي مما يحتاج  )شك أن مقالة النحويين ال

 المسألة .

 ويبقي البصريون بين اإلنكار والتأويل ، وكالهما فيه مقالة كما سبق .

*  *  * 

 , كان ما سبق هو الحجة األولي للكوفيين في جواز منع المصروف في ضرورة الشعر 

 وهو السماع .

 الحجة الثانية لهم ، فهي القياس علي حذف الواو المتحركة للضرورة من نحو قوله : أما 

 ( 7)فَبَيناهُ يَشري َرحلَهُ قال قائٌِل       ِلَمن َجَمٌل ِرخُو الِملِط  نجيبُ    

 حذفوالواو حرف أصلي ، فألن يجوز  (فبيناهو  )وأصل الكالم :  (هو  )فحذف الواو من 

 .( 8) أولي التنوين وهو زائد

                                                
   . 2/386الخصائص   (1)
 .  1/108: شرح الكافية للرضي انظر   (2)
1، وابن يعيش  2/506، واإلنصاف  2/105، وشرح السيرافي للكتاب  3/437انظر : األصول   (3)

    . 2/569و شرح الجمل البن عصفور  68/ 
   هذه أسماء قبائل .  (4)
  . 2/91شرح ديوان ابن أبي حصينة   (5)
   .     79انظر : الضرائر البن عصفور صـ   (6)
، والبيت  5/260البيت من الطويل ونسب إلي العجير السلولي وإلي المخلب الهاللي في الخزانة   (7)

 1/150و الخزانة  1/68، ابن يعيش  514،   513،  2/512، واإلنصاف  1/70في الخصائص 

كل شيئ يعد  (الرحل ): هنا بمعني : يبيع ، وهو من األضداد ،  (يشري )، و  5/257,9/473، 

 سهله. (رخو المالط )بكسر الميم الجنب ، و (المالط )للرحيل من وعاء ومركب ،  و
 . 1/68، وابن يعيش  2/513, واإلنصاف  2/107، وشرح السيرافي  3/439انظر : األصول   (8)
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في البيت السابق ال يؤدي إلي  (هو  )حذف الواو من  وقد رد البصريون هذا القياس بأن    

معرفة المصروف من  يااللتباس ، بخالف حذف التنوين ؛ إذ يؤدي حذفه إلي إشكال ف

لكن كالم البصريين ال يستقيم لهم ؛ إذ أجازوا في ضرورة الشعرأن يحذف .( 1)الممنوع 

 منعهم  ن االسم المصروف ، فهال منعوه لئال يلتبس المصروف بالممنوع قياسا  عليالتنوين م

 .  ( 2)ماينصرف فرارا  من اللبس ترك صرف

 وقد يستدل الكوفيون بأن الشاعر له أن يجري الوصل مجري الوقف حتى أنه يصل االسم 

 . ( 3)حركة أولي المؤنث بالهاء كما يقف عليه ، فألن يجوز له حذف التنوين ، وإبقاء ال

 ً  رأى البصريين  : ثانيا

لوا ما سم  فيه ترك التنوين  عمنع أغلب البصريين ترك صرف ما ينصرف وأنكروا أو أو 

كما سبق ، واستندوا في هذا إلي أنه ليس للممنوع من الصرف أصل يرد إليه بصرفه ؛ إذ 

صرف الممنوع  ؛ ألن  األصل في األسماء أن يدخلها التنوين ، ال أن يحذف منها , بخالف

 –خاصة  –وكالمهم هذا قد ينتقض بأن األصل في األعالم   ( 4)األصل في األسماء الصرف 

 أن ال يدخلها التنوين إال لعلة علي رأي السهيلي ، فإذا حذف التنوين رجع االسم إلي أصله . 

قوة القياس وعلي فرض أن القياس عند البصريين أقوي منه عند الكوفيين فإنه إذا تعارض 

. أو كما يقول األنباري :     ( 5)وكثرة االستعمال ، قُدم  ما كثر استعماله كما يقول ابن جني 

 .  ( 6)"  واالستدالل بالقياس في مقابلة النص عن العرب في ترك الصرف اليجوز " 

خرج لكثرة النقل الذي  , ولهذا قال : " والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين 

 . ( 7) عن حكم الشذوذ ، ال لقوته في القياس  "

 

 

 

 

 

                                                
  . 2/514انظر: اإلنصاف   (1)
   .2/520انظر اإلنصاف  (2)
  .1/524انظر : اللباب   (3)
   . 2/514، واإلنصاف  78، والضرائر البن عصفور صـ  3/354تضب انظر : المق   )4)
   . 109، واالقتراح صـ  1/125انظر :الخصائص  (5)
   .  54اإلغراب في جدل اإلعراب صـ  (6)
    . 2/514اإلنصاف   (7)
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 هذا كله ما ذكره سيبويه من أن التنوين عالمة لالمكن عندهم واألخف عليهم  وأفضل من 

 . (1)وتركه عالمة لمايستثقلون

                                                
وبي , ومن هذا يفهم أن علة دخول التنوين في األسماء أو حذفه أمر استحساني ال وج1/22الكتاب   (1)

؛ ألن الخفة والثقل أمر نسبي , يختلف باختالف السياق والمقام , كما يختلف باختالف اللهجات 

وهو ما يعزز الفهم المذكور سابقا  بأن الصرف وعدمه قد يكون راجعا  الختالف اللهجات , يقول 

بحث  (تبويب األلفاظ الشاذة في اللغة والنحو/ دراسة و )د/ أحمد عبد التواب الفيومي في بحثه : 

:"    1993ـ  1413سنة  11منشور بحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة العدد 

ويبدو أن هذه النون كانت تلحق االسم على سبيل االستحسان واإلباحة ال على سبيل الحتمية 

ويقدم تفسيرا   واإللزام بحيث كان للناطق الحق في النطق بها وزيادتها على آخر الكلمة أو تركها.

:" وعلى أية حال فإن العربية قد 589لدخول النون في بعض األسماء دون بعض , وقال صـ

اتجهت في مرحلتها األخيرة إلى عدم إلحاق هذه النون بالكلمات التي ثقلت بكثرة عدد أحرفها نحو 
ب آخر , وبالكلمات التي خرجت ونقلت عن بابها إلى با (مصابيح )و (مساجد )و (معد يكرب )

ونحوهما لئال  (صفراء )و  (حمراء )لإلشعار بأنها منقولة , ال أنها أصل في بابها. كما ال تلحق 

يثقل آخر الكلمة بكثرة الزيادات . وقد يعزز هذا الكالم الذي ذكره الدكتور أحمد عبد التواب ماجاء 

ت إما بالبدل ..وإمابالقلب  : "الجموع تستثقل , فإذا كان فيها ياء خفف 2/164في األشباه والنظائر

 ... وإما بالحذف " .

: " قال في البسيط اليوجد في الجمع ثالثة أحرف أصول بعد ألف التكسير لئال 2/163وفي األشباه 

 يكون صدر الكلمة أقل من عجزها" .  

: " والبحث يرى أن التنوين في 588يقول الدكتور أحمد عبد التواب عن فائدة دخول التنوين صـ 

ل هذه الشواهد من باب واحد , وذا نمط ومنهج موحد غير مختلف , فهو في كل الحاالت وفي ك

جميع المواضع ليس إال نونا  زيد ت على آخر الكلمة , لتحسين اللفظ بما تمنحه إ ياه وتضفي عليه 

من جرس صوتي خاص , كما قد يعمل بجانب هذا على استقامة واعتدال صيغة الكلمة , وإبرازها 

ل العرب وأبنية كالمها , كما أنه كثيرا  ما يلمس بدخولها عل ًُ ى وجه معتدل , ومثال ما تقبله ُمُث

 تمكين المعنى وتحقيقه بما تمنحه هذه النون من فضل تثبت وطول إقامة على اللفظ . 

:" الوقف على الكلمة  ( 33ظاهرة التنوين في اللغة العربية ـ د/عوض مرسي جهاوي صـ )وفي 

ن يغير من نظام مقاطعها , فـمحمد عندما وقفنا عليها بالحركة ـ بدون تنوين ـ وجدنا انها بالتنوي

تكونت من أربع مقاطع من النوع الول , ولكن إذاوقفنا عليها منونة نجد أنها تتكون من أربعة 

 مة ".مقاطع  ـ أيضا  ـ ولكن على نظام آخر ...والبد أن يؤثرالتنوين في تحديد موضع النبر في الكل
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                                              *  *  * 

 ستعمال الجائزة والممتنعة .ما يترتب علي ما سبق من أوجه اال

 في الشعر مرفوعا  أو منصوبا  أو مخفوضا  جائز  (محمد  )ترك صرف نحو  -1

 عند السهيلي .                  

 في االشعر والنثر جائز عند ثعلب . (عريان  )و  (محمد  )ترك صرف نحو  -2

 مرفوعا  أو منصوبا  أو مخفوضا   (عريان  )و  (محمد  )ترك صرف نحو  -3

 جائزعند الكوفيين في الشعر ممتنع في النثر .                  

 مرفوعا  أو منصوبا  أو مخفوضا   (عريان  )و  (محمد  )ترك صرف نحو  -4

 ممتنع عند البصريين في الشعر والنثر .                  

 في الشعر جاء مرفوعا  أو (عريان  )و  (محمد  )حذف التنوين من نحو  -5

 منصوبا  ليس من المتروك صرفه عند ابن عصفور ، بخالفه إذا جاء                   

 .مخفوضا                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

الجر بالفتحة في  األسماءالمخصوصة   بـ أن:  " مسألة  583وفسر في بحثه المذكور قريبا  صـ 

المنع من الصرف تبنى وتقوم على العدول عن النطق بالكسرة في حالة الجر إلى النطق بالفتحة , 

 ويمثل هذا التصرف مسألة مستقلة ليس لها ارتباط أو تعلق بمسألة ترك التنوين " .

ر برأي ابن عصفور الذي يرى أنه البد من اجتماع األمرين معا  , حذف التنوين و هذا منه يذ ك ِّ

 والجر بالفتحة . فكأن ابن عصفور يرى جواز حذف التنوين , وإن كان االسم ممنوعا  من الصرف . 

ال يدخل أما لماذا يجر االسم بالفتحة دون الكسرة في هذا الباب , فلما سبق قوله من أن التنوين 

األسماء الثقيلة , ومثل هل يستحسن معه ختم االسم بالفتحة دون الكسرة ؛ إذ الكسرة ثقيلة , والفتحة 

علم الخفة , والتعاقب بينهما شائع , فقد تعاقبا في باب جمع المؤنث السالم , وتعاقبا هنا , و اشتركا في 

  إعراب المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر .
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 صرف الممنوع من الصرف 

نظر النحويون في األسماء العربية ، فوجدوا منها منونا  وغير منون ، فسموا األول 

وعللوه بأن األول  (1)المجري بالمنصرف ، والثاني بغير المنصرف ، أو بالمجري وغير 

 اإلسمية ، فلخفته يجوز أن يلحقه نوع ثقل ، وهو التنوين .  متمكن أمكن في باب

أثقل من  -أما الثاني ، ففيه من شبه الفعل شيء وكما ال يدخل الفعل التنوين ؛ ألنه ثقيل 

 لكنه ، ليس فكذلك ما أشبهه من األسماء ، وجعلوا هذا النوع من األسماء متمكنا   –االسم 

 اإلسمية . أمكن في باب

فممنوع من  (أحمد  )منصرف يدخله التنوين ، أما نحو  (محمد  )وعليه قالوا إن نحو 

 (ا  محمد )؛ إذ حروفه أكثر منه ، كما أن  (مد حأ ) نأثقل في اللفظ م ( محمدا   )الصرف ، مع أن

هم هذه اعترض عليها ـتوعل (أحمد  )بما فيه من تضعيف يضيف ثقال  آخر ليس موجودا  في 

 .(3)وسيأتي الكالم عليها  (2)السهيلي 

ثم قالوا : إن األسماء كلها حقها الصرف ، أما ما ُمنع منها ، فلشبهها بالفعل ، ولهذا يجوز 

 في الضرورة أن ترد األسماء الممنوعة إلي أصلها ، وهو الصرف . ومن هذا قول امرئ 

 (4) أَسباُب اللُبانَِة َوالَهوى       َعِشيَّةَ جاَوزنا َحماةَ َوَشيَزراتَقَطَّعُ                القيس :

وصرفتا لضرورة الشعر في البيت "  (شيرزا  )و  (حماة  )وفيه يقول أبو العالء عن صرف 

  . (5)كما يصرف غيرهما مما ال ينصرف "

سماء ، وصرف الممنوع من الصرف جائز عند النحويين جميعهم ؛ ألنه األصل في األ

 .(6)وبصرفها ترد إلي أصلها

 لكن هل صرف الممنوع من الصرف مطرد في األسماء كلها ؟

 فيه قامت مقام اإلضافة ، وال (من  )، وعللوه بأن  (أفعل من  )استثني الكوفيون من هذا 
                                                

 " هذا باب ما ينصرف وما ال ينصرف " وعبارة المبرد في  3/193عبارة سيبويه في الكتاب  (1)

أن البغداديين يسمون باب  1/57: " ما يجري وما ال يجري " وفي ابن يعيش  3/309المقتضب 

ما  ال ينصرف : باب ما ال يجري ، قال " والصرف قريب من اإلجراء ؛ ألن صرف االسم 

ما له في األصل من دخول الحركات الثالث التي هي عالمات اإلعراب " .  وانظر : إجراؤه علي 

 . 167، والمدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف صـ 1/128مجالس ثعلب 
 فصال  بعنوان " مسالة فيما ال ينصرف من األسماء " . 1عقد السهيلي في أماليه صـ (2)
  . (ترك صرف ما ينصرف )في مسألة  (3)
, وذكره المعري أثناء شرحه 62لبيت من بحر الطويل ، وهو المرئ القيس في ديوانه صـ ا (4)

 لقصيدة ابن أبي حصينة التي مطلعها :    
َر الَرَشدُ      َوالناُس يُلقوَن ُعقبى ُكل ِّ ما اِّعتَقَدُوا                                               َم البَغُي إِّال  أُخ ِّ   ما قُد ِّ

 . 2/168شرح ديوان ابن أبي حصينة  (5)
،  84، وأمالي الزجاجي صـ  3/346، واألصول  3/354، والمقتضب  1/26انظر : الكتاب  (6)

،  2/279، والمقرب  1/522، واللباب  2/101، وسر الصناعة  2/101وشرح الكتاب للسيرافي 

  . 3/273واألشموني 
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 .  (من  )يجوز الجمع بين التنوين واإلضافة ، فكذلك ما قام مقام اإلضافة وهو  

" وألنه يلزمهم (1)قائمة مقام اإلضافة (من  )فذهبوا إلي جوازه ؛ ألنه ليست أما البصريون 

 (هذا خير منك  )و (مررت برجل خير من عمرو  )من قولهم  (خير  )أن يمنع الصرف من 

والعرب لم تمنعه الصرف قط ، فدل علي أنه امتنع من الصرف لوزن الفعل والصفة ، فلما 

 زال وزن الفعل 

 . (2)صرف " 

وعللوه بأنه ال فائدة فيه ؛ ألنه مستوفي ,(3)ما آخره ألف التأنيث ،  أيضا  استثني الكوفيون و

والنصب والجر ، وألنه إذا زيد فيه التنوين سقطت األلف اللتقاء الساكنين ، فينقص  عالرف

 . (4)بقدر ما يزيد  

اعر إلي كسر األول ي األلف مع ساكن بعده ، فيحتاج الشق" لكن قد يكون  فيه فائدة بأن تلت

 . (5)، فينون ثم يكسر ، ومقتضي هذا أنه إذا لم يحتج إلي تنوينه لم ينون " 

 وهل صرف الممنوع من الصرف خاص بضرورة الشعر ؟

 وغيره أن صرف الممنوع قد يعرض ألسباب أربعة ، وهي : (6)ذكر ابن هشام 

ن أولهما : ما دخله الكسر ، يشمل أمرياألخير  تنكير العلم ، والتصغير ، و الضرورة ، و

 دون التنوين ، وحقه الفتح ، كقول الشاعر: 

إِذا ماَغزوا بِالَجيِش َحلََّق فَوقَُهم       عَصائُِب َطيٍر تَهتَدي بِعَصائِبِ 
(7) 

 وثانيهما : ما دخله الكسر مع التنوين ، كقول الشاعر : 

                                                
، وشرح   2/488، واإلنصاف  1/522، واللباب  2/110، والسيرافي  3/437انظر : األصول  (1)

،  3/273، واألشموني  2/891، واالرتشاف  64، وائتالف النصرة صـ  1/107الكافيةللرضي 

. وقد نبه أستاذي الدكتور مصطفى  343وما فات إلنصاف للدكتور فتحي بيومي حمودة صـ 

إلى أن مذهب 277صـ (تسافمسائل الخالف لألنباري بين اإلنصاف واالع )في كتابه  خاطر

أنه  الينصرف معرفة والنكرة, وأثبت ذلك من خالل كتب البصريين ,  (أفعل منك)البصريين في 

أن الكوفيين ال 278. وقد ذكر أيضا  في صـ 3/377, والمقتضب 3/202ومنها كتاب سيبويه 

  ثبت ذلك بالدليل .و أيعدون مخالفين للبصريين في هذه المسألة , 
  . 2/491، وانظر : اإلنصاف 2/112الجمل البن عصفور شرح  (2)
 3/274، وحاشية الصبان  1/121, والهمع 3/43، و المساعد  892،  2/891انظر : االرتشاف  (3)

  . 343، وما فات اإلنصاف صـ 
   . 3/274، وحاشية الصبان 1/121انظر : الهمع  (4)
  . 1/121, وانظر :الهمع  3/274حاشية الصبان  (5)
، وأمالي  898،  2/897، وانظر : شرح الجمل البن خروف  4/126ذكره في :أوضح المسالك  (6)

، والهمع 2/287، والتصريح  44،  3/43، والمساعد  2/891، واالرتشاف  2/521ابن الحاجب

1/121.  
 1/137ة , وانظر : أساس البالغ 42البيت من بحر الطويل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه صـ  (7)

، و  133، والضرائر لأللوسي صـ  7/21،  322 /6، والحيوان للجاحظ  1/68، وشرح المفصل 

  . 4/289، والخزانة  2/227التصريح
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 (1)ت لََك الَويلُت إِنََّك ُمرِجليَويَوَم َدَخلُت الِخدَر ِخدَر ُعنَيَزٍة       فَقالَ 

ِإَنَّ أمْعتمْدَنم والرابع الذي يصرف الممنوع ألجله التناسب للمنصرف كقراءة نافع والكسائي " 
ِسَلم  َلم اِفرِينم سم ِعْيًالِْلكم سم اًل وم وحقها المنع ؛  ( أغالال   )لمناسبة  ( سالسال   )فصرف(2) " ومأمْغَلم

 اهي . ألنها علي صيغة الجمع المتن

بدال  من حرف اإلطالق ، ويجري الوصل  (سالسال   )وقد أجاز الزمخشري أن يكون تنوين 

 مجري الوقف . 

يكون صاحب القراءة ممن ضري بروايةِّ الشعر ، ومرن لسانه علي صرف  أنكما أجاز 

 .(3)غير المنصرف 

 اآلتي:ويبدو أن األمر في هذا الشأن راجع إلى اختالف اللهجات , يتضح هذا من 

 حكي األخفش أن بعض العرب يصرف الجمع المتناهي ، قال سمعت ذلك ، وسببه جمعهم  •

، لكن الصرف ورد في غير الجمع (4)فأشبه بذلك اآلحاد  (صواحبات  )له جمع سالمة نحو 

نمْسًرا ومالم ي مُغوثم " ، فقد قرأ األعمش :  (5)المتناهي  ي مُعوقم وم قال الزمخشري " وهذي  (6)" وم

قراءة مشكلة ؛ ألنهما إن كانا عربيين أو أعجمين ، ففيهما سبب منع الصرف : إما التعريف  

لمصادفته  ,دواج  فصرفهما ز، قصد اال هولعل,وإما التعريف و العجمة  ,ووزن الفعل 

ومع هذا فالصرف أكثر في الجمع منه في  (7)ودا  و سواعا  ونسرا "  "أخواتهما منصرفات 

 عض الرجاز :غيره حتي قال ب

 (8)به التخييرا أتي كثيرا   حتى ادعي القومُ  في الجمعِ  والصرفُ 

 .(9)وحكي األخفش أيضا  أن صرف ما ال ينصرف مطلقا  لغة لقوم   •

 وأنكره غيرهما كما قال الرضي ؛ ألنه ليس بمشهور (11)وثعلب  (10)وأجازه الكسائي  •

 . (12)أحد في االختيار عن عن    

                                                
 ، والضرئر  2/227, و التصريح  11البيت من بحر الطويل ، وهو المرئ القيس في ديوانه صـ  (1)

  . 64شر للشنقيطي صـ ، والمعلقات الع 3/274، األشموني  133لأللوسي صـ 
، واإلمالء للعكبري  3/214، وانظر هذه القراءة في معاني القرآن للفراء 4سورة اإلنسان ,اآلية:  (2)

  .2/576,و اإلتحاف  10/360،والبحر المحيط  2/41
  . 4/667انظر : الكشاف  (3)
  . 3/275، وحاشية الصبان  3/44, والمساعد  10/360انظر : البحر المحيط  (4)
  . 2/227انظر : التصريح  (5)
، والكشاف  162، وانظر هذه القراءة في مختصر شواذ القرآن صـ  23سورة نوح من اآلية:  (6)

  .2/564, واإلتحاف  10/286، والبحر المحيط  4/619
  . 4/619الكشاف  (7)
   . 10/360انظر : البحر المحيط  (8)
،  2/891، و االرتشاف 107،  106 /1للرضي انظر رأي األخفش في : شرح الكافية  (9)

 . 3/275, وحاشية الصبان  1/121،والهمع  228،  2/227، والتصريح  3/44والمساعد
  . 1/107شرح الكافية للرضي : انظر رأيه في  (10)
 .   3/276، واألشموني  1/121، والهمع  3/44، والمساعد  2/891انظر رأيه في : االرتشاف  (11)
  . 1/107كافية للرضي شرح ال (12)
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 . (1) ( قواريرا   )و  (سالسل  )" واألعرف قصر ذلك علي نحو  قال ابن عقيل :

 . (2)ولعل هذا ماجعل أحد الباحثين يعتبر صرف الممنوع مرده إلى اختالف اللهجات 

 ما يترتب علي ما سبق من أوجه االستعمال الجائزة والممتنعة .

 ا فييجوز جرهما بالكسرة ودخول التنوين فيهم (إبراهيم  )و  (أحمد  )نحو  -1

 ضرورة الشعر .           

 يجوز صرفهما ، فيدخلهما الكسر والتنوين  (سجاجيد  )و  (مساجد  )نحو  -2

 مطلقا  في غير شعر عند قوم في لغة لهم .              

 ...  وكل ما كان ممنوعا  من الصرف (أحمر  )و  (إبراهيم  )و  (أحمد  )نحو -3

  ,لغة حكاها األخفش عن قوم يجوز صرفه فيدخله الجر والتنوين ، في   -4

 وأجازها الكسائي وثعلب                 

 قد يجوز للتناسب . (قابلت محمدا  و أحمدا   )نحو  -5

 

 

                                                
   . 3/44المساعد  (1)
  .191هو الكتور عبده الراجحي في كتابه : اللهجات العربية في القراءات القرآنية صـ (2)
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 إشباع الحركات فى ضرورة الشعر

الحركات الثالث : الفتحة والضمة والكسرة هى بالترتيب أبعاض حروف المد واللين :      

ز الحركات ا حدث لهذه الحركات مط أو إشباع انتقلت من حي ِّ . فإذ (1)األلف والواو والياء 

من األلف فيكتفى القصار إلى مجال حروف المد واللين ، وقد يجرى لهذه الحروف اقتصار ، 

الواو بالضمة  ، ومن الهاء بالكسرة ، وهو ما سماه ابن فارس بالقبض ، كما من بالفتحة ، و

 .سبق

فكذلك  (2)القبض من سنن العرب كما قال ابن فارس وكما أن الحذف واالقتصار أو     

وإذا فعلت  (3)اإلشباع أو المطل . فإن "العرب تبسط االسم والفعل فتزيد فى عدد حروفهما" 

أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها ، فتنشئ بعد الفتحة األلف ، وبعد الكسرة الياء ،  ذلك "

  . (4)وبعد الضمة الواو" 

وإذا  ":يقول ابن جنى إقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه:  , منها ئفولهذا اإلشباع وظا

ويقول ابن  (5)ا  من جنسها" حرفاحتاج الشاعر إلى إقامة الوزن مطل الحركة ، وأنشأ عنها 

، فالفتحة إذا أشبعت يتولد  (6)ولعل أكثر ذلك إلقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه"  فارس "

 .  (7) هرمة عنها األلف ، ومن هذا قول ابن

 (8) َوأَنَت ِمن الغَوائِِل حيَن تُرمى       َوِمن ذَم ِ الِرجاِل بُِمنتَزاحِ 

 . (9)أنشده الجوهرى ، وقال : "أشبع فتحة الزاى فتولدت األلف" 

 ، ومثله جاء قول ابن أبى حصينة :  وهذا من اإلشباع فى االسم

 (10) الفَواِرُس َوالقَسطاُل ُمنعَِقدُ  َولَم تَكُن يَوَم أَعزاٍل فَواِرسُنا       بِئسَ 

                                                
 (1)

 .  1/28وسر الصناعة  2/317انظر: الخصائص  
 .  381 الصاحبي صـ  : انظر (2) 
 . 380الصاحبي صـ  (3) 
 . 60، 1/59 ةوسر الصناع , 60،   1/59الحجة :، وانظر 3/123الخصائص  (4) 
 . 1/33، وانظر: سر الصناعة  2/317الخصائص  (5) 
 . 380الصاحبي صـ  (6) 
هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن الهديل بن ربيع بن عامر بن صبيح بن  (7) 

كان يقول: أنا أألم وفهٌر أصل قريش، فمن لم يكن من ولده لم يعد من قريش،  -الحارث بن فهر 

كان األصمعي يقول : ختم الشعراء بابن هرمة، والحكم الخضري، وابن ميادة، وطفيل  العرب.

 .4/361الكناني، ومكين العذري. انظر ترحمته في :األغاني 
 ، وسر الصناعة  2/106خصائص الو 1/60الحجة : البيت من بحر الوافر البن هرمة ، وهو فى   (8) 

، 24صـ،وضرائر الشعر البن عصفور  1/255،واإلنصاف 340،  1/166ب ، والمحتس1/35

 . 7/557، والخزانة  25 صـ وشرح شواهد الشافية 
 .مادة )نزح( ,  الصحاح  (9)
 . 160 /1، وهو فى الديوان  البسيط  البيت من بحر (10) 
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ال" فى معنى القسطل ، وإنما يستعمل لضرورة يراد به ط  س  "والق  وفى هذا يقول أبو العالء  

 : : الغبار قال أوس بن حجر

 (1)* َوالَخيُل خاِرَجةٌ ِمَن القَسطاِل *

 (2) ن ، قال الراجزوهم يزيدون األلف بعد الحرف المفتوح إذا احتاجوا إلى ذلك إلقامة الوز 

 أَعُوذُ باهلل من العَق َراِب          الشَّائِلَِت ُعقََد األَذ نَابِ                             :

ف ع الل ) و
ل زال  ), وإنما يستعملونه في مثل (3)في غير المضاعف قليل ( ار  )و  (ال ز  ج  ر  الج 

و  (

مار  )هو ضرب من النبت, و  ر  جسد م 
ر في نعمة, أي متم ( ر   رمر, أي م 

, وقالوا في غير  (4) 

ع ال  )المضاعف : ناقة  ز   . (6) , أي ظلع "(5)خ 

وواضح من هذا النص أن أبا العالء قال بالضرورة هنا ؛ ألن اإلشباع أدى إلى بناء قليل في   

 .   (فَْعاَلل )غير المضاعف , وهو

 قول الشاعر :  ومن إشباع الفتحة فى الفعل   

 (7) ُع ِمن ِذفرى غَضوٍب َجسَرٍة       َزي افٍَة ِمثَل الفَنيِق الُمكَدمِ يَنبا

 ، وإن كان ابن األعرابى يرى أن األلف من الكلمة أصلية، فهو على وزن (ينبع )بإشباع فتحة 
                                                

.  3/16والخصائص   108صـ   فى ديوان أوس بن حجر عجز  بيت من بحر الكامل , وهو  (1)

  وصدر البيت      *َولَنِّعَم َمأوى الُمستَضيفِّ إِّذا دَع *
،  25،  24 صـ، وضرائر الشعر البن عصفور 215 صـ الرجز بال نسبة فى رسالة المالئكة  (2)

، والضرائر  5/2391رتشاف اال،و 12 صـ ، ورصف المبانى  2/557،  1/12وشرح الجمل له 

  قريع فى اللسان مادة )وشح( . ، ونسب لدهلب بن 285 صـ لأللوسى 
، وأبنية  342صـ ، ورسالة الغفران  3/216والخصائص ,  60 صـ انظر: ليس فى كالم العرب  (3) 

صـ  وشرح أدب الكاتب البن الجواليقي  ، 300 صـ األسماء واألفعال والمصادر البن القطاع 

ودراسات فى أسلوب القرآن  ، 58 صـ ألحمد تيمور  والقياس السماعو،  2/65والمزهر ,  209

  509،  5/508الكريم 
ر، كعاُلبِّط، والَمْرمور، (4)  ، كالُمرامِّ في التاج , مادة ) مرر( : " الَمْرَمر والَمْرمار: الناعُم الُمْرتَجُّ

ر: ناعم " .     يقال: جسٌم َمْرَماٌر وَمْرُموٌر وُمرامِّ
بها َخْزعال، بفتح الخاء. قال أبو بكر: وليس في في الجمهرة تحت الجذر ) خذ ( : " قولهم: ناقة  (5) 

 كالمهم فَْعالل، غير مضاعف، غير هذا الحرف، إذا كانت تنبُث التراب برجليها إذا مشت ".
 .  124،  123 صـ، وانظر: الفصول والغايات  166 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة (6) 
 ، وسر  122،  3/121الخصائص :وهو فى ،  195 صـالبيت من بحر الكامل لعنترة فى ديوانه  (7) 

،  25صـ، وضرائر الشعر البن عصور  258،  166، 1/78، والمحتسب  2/297الصناعة 

،  24 صـالشافية  د، وشرح شواه 91 صـ ، ورصف المبانى  84/ 2،  1/7وشرح الشافية 

خلف األذن  ، و)الذفرى( : العظم 284 صــ ي، والضرائر لأللوس 183،  11،  1/122والخرانة 

، و)الغضوب( هى الناقة ، و)الجسرة( : الطويلة العظيمة الجسم ، و)الزيافة( : السريعة ، 

 وكالهما : الفحل الذى يترك من العمل ويودعو)الفنيق( الفخل ، )المكرم( وروى البيت بـ رواية )المقرم( 

 للضراب .
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ِّ لَ إذا مر مرا  لينا  فيه تَ  ( باع يبوع )من  (ينفعل ) و 
 لكن القول باإلشباع فى البيت قول كثير من (1)

 .  (2)النحويين  

 وإذا أشبعت الضمة يتولد عنها الواو ، كما فى قول الشاعر : 

دٌ        بُول         كأَنَّ في أَن يابها القََرن فُول َخو   (3) أَناةٌ كالَمهاة ُعط 

 وهذا فى األسماء ، ومن إشباع الضمة فى الفعل ، قول ابن هرمة 

 (4)فَأَنُظورُ  ِمن َحيثُما َسلَكوا أَدنو      الَهوى بََصري  َوأَنَّني َحوثُما يَشري                 

 (أنظر )طئ فى لغة  (أنظور )يريان أن  (6)، وأبو بكر بن دريد  (5)وإن كان أبو العالء المعرى 

 وإذا أشبعت الكسرة يتولد عنها الياء ، كما فى قول الشاعر 

 (7) شيمالىَصيوٍد ِمَن الِعقباِن َطأطَأُت  َكأَن ي بِفَتخاِء الَجناَحيِن لَقَوٍة             

إشباعا  ، كما فى قول  (8)اع فى االسم المفرد ، وقد تزاد الياء فى الجمع بوهذا من اإلش

                                                
:. وفي التاج مادة ) بوع ( : " انْ  1/122انظر: الخزانة   (1) ي   بَاعَ العََرُق: ساَل، قاَل َعْنتََرةُ العَْبسِّ

ثْلِّ الفَنِّيقِّ الُمْكدَمِّ  ْفَرى َغَضوٍب َجْسَرةٍ         َزي افٍَة مِّ ْن ذِّ  يَْنبَاعُ مِّ

ه كِّ ا  لتََحرُّ عُ، صاَرت الَواو أَلفِّ عِّ، وأَْصلُه يَْنبَوِّ ى في هذا الَمْوضِّ ، وأَن هُ يَتَلَو  ا َوَصَف َعَرَق الن اقَةِّ

تَاحِّ ما قَْبلَها. وقَْوُل أَْكثَرِّ أَْهلِّ اللُّغَةِّ أَن  يَْنبَاع كاَن في األَْصلِّ يَْنبَُع فَوَصَل فَتَْحةَ الباءِّ   واْنفِّ

. وُكلُّ  يف. ويُْرَوى يَْنَهمُّ ْلمِّ الت ْصرِّ ِّ عِّ ي  يف بَضُرورِّ ْشبَاع. وقد َحق ْقنَاه في رسالَتِّنا: الت ْعرِّ باألَلِّفِّ لإلِّ

حٍ  :راشِّ ْيتِّ ٍس في الز   يَْنبَاعٌ. وأَْنَشدَ ابُن فارِّ

ْيتِّ سائُِّل          " . َن الز  دٌ لَْدُن الُكعُوبِّ َكأَن َما         تَغَش اهُ ُمْنبَاعٌ مِّ  وُمط رِّ

  فظهر من هذا النص أن األلف في ) ينباع ( أصل  .
 ر الشعر البن عصفور، وضرائ 166، 1/78، والمحتسب  122،  1/121انظر: الخصائص   (2)

 . 25 صـ
، برواية : ممكورة جم العظام عطبول كأن فى أنيابها  3/126الرجز بال نسبة فى الخصائص  (3) 

وفي العين ,  ، 26 صـ، وضرائر الشعر البن عصفور  6/24القرنفول واانظرالبيت فى اإلنصاف 

قال  : " القََرْنفُُل: حمل شجرة ضرورة , (القرنفل )في  (القرنفول )مايفهم منه أن  (قرفل )مادة 

 هندية.وطيب ُمقَْرفل: فيه قََرْنفُل، ويجوز للشاعر أن يقول: قََرْنفُول.

, قال : "  (القرنفل )القرنفول قد يكون لغة في  )يفهم منه أن   (قرنفل)اللسان مادة لكن ما في 

 كره امرؤ القيس في شعرهالقََرْنفُل والقََرْنفُول: شجر هنديُّ ليس من نبات أَرض العرب؛ وذ

يم الص با جاءت بَري ا القََرْنفُل  فقال:                       نَسِّ

 ومن العرب من يقول قََرْنفُول. ابن بري: القََرْنفُل هذا الطيب الرائحة وقد كثر في كالمهم

 القََرْنفُولْ  وأَشعارهم؛ قال:       وابأَبي ثَْغرك ذاك الَمْعسوْل         كأَن  في أَْنيابه

 وقيل: إِّنما أَشبع الفاء للضرورة؛ وأَنشد األَزهري في القََرْنفول أَيضا :

  أَناةٌ كالَمهاة ُعْطبُول         كأَن  في أَْنيابها القََرْنفُول َخْودٌ                           
،  3/932 لزجاج وب إلى اسالبيت فى بحر البسيط البن هرمة ، وهو فى إعراب القرآن المن (4)

، والمحتسب  2/297،  1/36، وسر الصناعة  2/316، ، والخصائص  1/59والحجة للفارسى 

،  24، وشواهد التوضيح صـ   176 صـ، والضرائر للقزاز 30، والصاحبي صـ  1/259

  . 283 صـ  رائر لأللوسىض، وال 220/ 8،  7 /7، و  1/121والخزانة 
 . 27ضرائر الشعر البن عصفور صـ  , و  218ة المالئكة صـ : رسال انظررأى المعرى فى (5)
 في الجمهرة , تحت الجذر ) رظن ( : " طي ىء: نظرُت إليه أنظور، في معنى أنُظر. قال الشاعر:  (6)

 *حتى كأن  الهوى من حيث أنظوُر *    أي أنُظر". 
 (شمالل)برواية :  1/11ص ، وهو فى الخصائ 38صـ  البيت من الطويل المرئ القيس فى ديوانه (7)

وضرائر الشعر البن عصفور  , 1/28، والبيت برواة الشاهد فى اإلنصاف د فيهفى القافية والشاه

  . 27صـ  
 . 322صـ  سيأتى الحديث مفصال  عن هذه المسألة فى فصل جموع التكسير (8)
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قُها النَبلُ يهم             سَوالباسُ  فرساٌن كرامٌ  عليهنَّ الشاعر :    )1("بُِغ بيٌض ل تَُخر ِ

 قول الشاعر :  ويمكن أن يكون من إشباع الياء فى الفعل

 (2) أَلَم يَبلُغَك َواألَنماُء تَنمي       بِما لقَت لَبوُن بَني ِزيادِ  

اع إقامة الشعر وتسوية قوافيه ، وقد جعل النحاة اإلشباع بهذا هو الغرض األهم من اإلش   

وعلتهم فى  , فى ذلك مثل الحذف واالقتصار هلثم (4)بل هو من أقبح الضرائر  (3)ضرورة 

أنه خروج للكلمة عن أصل وضعها ، يقول السيوطى "أقبح الضرائر الزيادة المؤدية لما  هذا

أى : أنظر ، والزيادة المؤدية لما يقل فى الكالم ،  (نظورأف أدنو)ليس أصال  فى كالمهم كقوله 

 .( 5)أطأت شيمالى وكذلك النقص المجحف" طكقوله 

 لإلشباع فى  ةلف زائدوكان أبو العالء يرى هذا ، واستدل على أن األ

  *َوالَخيُل خاِرَجةٌ ِمَن القَسطاِل *

 *أَُعوذُ باهلل من العَق َراِب*                                 

فى غير المضاعف  (اللعْ فَ )ت إلى وزن قليل وهو اع ألد  ببأنه لو لم تكن األلف فيه زائدة لإلش

نما يستعملونه إفى غير المضاعف قليل ، و (اللع  ف   )"و، يقول تعليقا  على البيتين السابقين : 

 *َوِمن ذَم ِ الِرجاِل بُِمنتَزاحِ  *:وقال فى قول الشاعر  (6) (الجرجار )و  (لاالزلز)فى مثل 

                                                
 شاهد فيها, وانظر براوية )سوابغ( وال 60البيت من بحر الطويل, لزهير  وهو فى ديوانه صـ (1)

 .3/133, والهمع 4/152, واألشمونى 5/2392البيت فى االرتشاف 
1/161، ومعانى القرآن للقراء  3/316فى الكتاب  يالبيت من بحر الوافر لقيس بن زهير العبس (2) 

 والخصائص 1/244، والحجة  صـ 6، وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرا فى : 2/188و , 

  114،  2/81، والمنصف  1/67، والمحتسب  2/176،  1/81وسر الصناعة  ، 237، 1/334

 ، وشرح المفصل 1/30، واإلنصاف  4/1449، وشروح سقط الزند  468والصاحبي صـ , 

،  21 صـوضيح ت، وشواهد ال 1/284، وشرح الجمل  1/50، والمقرب  10/104،  8/24 

 و،  1/76وأوضح المسالك  5/3387،  4/1702، واالرتشاف  149 صـ ورصف المبانى 

وفي الحلل البن .  365، 362،  361،  8/395، والخزانة  1/103 ي، واألشمون 1/87التصريح 

 " وأنشد أبو القاسم في باب التصريف: 412, 411السيد صـ

ياد ي         بِّما الَقَْت لَبُوُن بَنِّي زِّ  أَلَْم يأْتِّيَك واألْنباء تَْنمِّ

ير العبسي. قاله فيما شجر بينه، وبين الربيع بن زيادة العبسي.وذلك أن هذا الشعر لقيس بن زه

أحيحة بن الجالح، كان وهب لقيس درعا  يقال لها: ذات الحواش، فأخذها منه الربيع بن زياد، ولم 

يردها له فأغار قيس على إبل الربيع بن زياد، وأخذ له أربعمائة ناقة، وقتل رعاتها، وفر إلى مكة، 

 ن حرب بن أمية،وهشام بن المغيرة بخيل وسالح، وقال في ذلك:فباعها م

ي         بما القْت لَبُوُن بَنِّي زيَادِّ   ألم يأتيك واألنباء تَْنمِّ

 وقوله: واألنباء تنمي يريد، شهرتها وسيرها في الناس حتى تصل، يقال: نمى الخبر لي، ينمي.

جنس.والباء في قوله: بما القت زائدة، كزيادتها واللبون اإلبل ذوات اللبن، وهو اسم مفرد أراد به ال

في قوله تعالى: "وكفى باهلل شهيدا ". أجرى يأتيك مجرى األفعال الصحيحة، فحذف الضمة للجزم 

 ألنه إذا اضطر في غير جزم حركها بالضم. وقول أبي القاسم رحمه هللا تعالى: إنها لغة خطأ" . 
،  230 صـ رائر الشعر البن عصفورضو,  1/31نصاف واإل ، 76 صـالضرائر للقزاز : انظر (3) 

  . 84 صـوموارد البصائر لفرائد الضرائر, 5/2311، واالرتشاف  121،  1/120وشرح الجمل له
 . 3/2106والهمع  1/189انظر: المزهر   (4) 
  3/236والهمع  20،21 صـ االقتراح: ، وانظر 1/189المزهر  (5) 
 .   167،  2/166 ة شرح ديوان ابن أبى حصين (6) 
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أما فى عمود اللفظ ، فال يجوز ف"وهذه أبنية مستنكرة ، وإنما يستعمل مثلها فى الضرورة ،

 :لضرورة قول الشاعر ، أنشده الفارسىالمستعمل فى ا (عالت  ف  م  )أن تقع .. ومن 

 الِرجاِل بُِمنتَزاحِ * وعن شتم *                    

، وما أعتقد أن شاعراً قوياً فى الفصاحة ، يريد مثل هذه الزيادات ، وإنما  (منتزح)ـ يريد : ب

وادر ، وقد يجوز أن ينطق بها غير فصيح ؛ألن البيت إذا قاله القائل حمله نهى شواذ و

 .  (1)" ءره بطبعه الردىالفصيح فغي   غير  الراشد والغوى ، وربما أنشده من العرب

هكذا حكم النحاة على اإلشباع بالضرورة مع أنه عبارة عن مط للحركة القصيرة ،    

وإحداث حرف من جنس الحركة ، وقد أجرت العرب أيضا  الحرف مجرى الحركة فى قولهم 

وأجرت الحرف مجرى الحركة فى إعراب  (2) ، ولم يقضِّ  ولم يغزُ  ، ولم يسعَ  لم يخشَ 

، والياء تنوب عن  ةوالواو تنوب عن الضم, األسماء الستة ، فاأللف تنوب عن الفتحة 

ألن  ؛ثبات قاعدتهم ، قالوا "هذا ظاهر الفساد إلولكن النحاة  (3)الكسرة ، وهذا رأى المازنى 

ر ، كما أنشدوه من األبيات ، وأما فى حال إشباع الحركات إنما يكون ذلك فى ضرورة الشع

 .( 4)الكالم فال يجوز باإلجماع" 

وهذا منهم صحيح إذا لم يوجد فى غير الشعر ، لكن المازنى يرى أنه يوجد فى الشعر     

ت مْنِحُتونم ِمنم  ، فمن إشباع الفتحة ، قوله تعالى "(6)بل وجد فى القراءات القرآنية  (5)وغيره وم
ينباع من ذكرى *كقوله : (8)بإشباع الفتحة  (تنحاتون )قرأ الحسن  (7)" بُ ُيوًَت فماِرِهنيم  اْْلِبمالِ 

 * ةغصوب جسر

ُه ومأمْعرمضم عمْن ب مْعضٍ قوله تعالى " (9)وقرأ سعيد بن المسيب    ( 10)بألف (عراف)"  عمرَّفم ب مْعضم

 . (11)راب أعوذ باهلل من العق :بعد الراء ، قال أبوحيان . "وهى إشباع مثالها

 ال يتعاطى أحدكم من أسير أخيهوجاء منه في الحديث قوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ "  

                                                
 .بتصرف  216, 215 صـرسالة المالئكة  (1) 
 . 1/36انظر: سر الصناعة   (2)
 . 1/78، وشرح الكافية  1/78فى : ابن يعيش  هانظررأي (3)
 .  1/78، وشرح الكافية  1/43، وشرح التسهيل  1/52، وانظر: ابن يعيش  1/31اإلنصاف  (4) 
 . 1/52انظر: شرح المفصل  (5) 
 . 148 – 5/145انظر: دراسات ف  أسلوب القرآن الكريم  (6) 
 . 149:سورة الشعراء من اآلية  (7) 
  . 8/182, والبحر  109صـ انظرهذه القراءة فى :المختصر (8) 
بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة هو:   سعيد بن المسيب  (9) 

لقرشي المخزومي ، عالم أهل المدينة ،  وسيد التابعين في زمانه . ولد اإلمام العلم ، أبو محمد ا

لسنتين مضتا من خالفة عمر رضي هللا عنه ، وقيل : ألربع مضين منها بالمدينة . رأى عمر ، 

وسمع عثمان ، وعليا  ، وزيد بن ثابت ، وأبا موسى ، وسعدا  ، وعائشة وأبا هريرة ، وابن عباس ، 

وأم سلمة ، وخلقا  سواهم . وقيل : إنه سمع من عمر ,وأرسل عن النبي صلى  ومحمد بن مسلمة ،

هللا عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وكان زوج بنت أبي هريرة ، وأعلم الناس بحديثه .  انظر 

 . 119/  5, و طبقات ابن سعد  217/    4الذهبي  -ترجمته في : سير أعالم النبالء 
  .10/210، والبحر  159 صـ  ابن خالويه :وانظرالقراءة هذه فى ,   3:  ية سورة التحريم من اآل  (10) 
 . 10/210البحر المحيط  (11)
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. قال العكبري : " الصواب : ال يتعاَط , بغير ألف ؛ ألنه نهي ... وقد ورد في  (1)فيقتله "

:  هذذه الرواية بألف , و األشبه أنه سهو , فإن وجد في كل الطرق هكذا , فيؤول على وجهين

} الم تمْسِفُكونم  أحدهما : أن يكون نفيا  في اللفظ , وهو نهي في المعنى , كقوله تعالى :
 . (2)"  ِدمماءُكْم {

 .  (3)والثاني : أن يكون أشبع فتحة الطاء , فنشأت منها األلف " 

وله ، فقد قال فى ق هبناء مستنكر عندإلى ويبدو أن المعرى كان ينكر مثل هذه القراءة إذا أدت 

أً تعالى :"  ُنَّ ُمتَّكم ْت َلم وهذه أبنية مستنكرة ، وإنما يستعمل مثلها فى الضرورة "  (4)"  ومأمْعتمدم

ُنَّ  : "، فأما فى عمود اللفظ ، فال يجوز أن تقع ، وقد روى أن الحسن قرأ ْت َلم أً    ومأمْعتمدم  ُمتَّكم
  يأنشده الفارس ,ضرورة قول الشاعربالمد ، فهذا مفتعال .. ومن مفتعال المستعمل فى ال (5)" 

 . (6) * وعن شتم الرجال بمنتزاح*

 والمستنكر هو قول المعرى ال قراءة الحسن السابقة . 

اِسِقنيم " نقراءة الحس ةومن إشباع الضم أُرِيُكْم دمارم اْلفم   قال بن جنى أراد (سأوريكم ) (7)"  سم
وهو أبو سعيد ، والمأثور من فصاحته ، وأشبع ضمه الهمزة فأنشأ عنها واوا  ،  (سأريكم )

 . (8)ومتعالم قوة إعرابه وعربيته" 

والعجيب من أبى حيان أنه أنكر على ابن جنى هذا التخريج قائال  : "هذا التوجيه ضعيف    

ووجه العجب أن أبا حيان نفسه خرج قراءة سعيد بن  (9)؛ألن اإلشباع بابه ضرورة الشعر" 

ُه ومأمْعرمضم عمْن ب مْعضٍ عمرَّ المسيب السابقة"  كما أن أبا حيان رجح  (10)" على اإلشباع  فم ب مْعضم

نافى ي وكون اإلشباع لهجة (11)لغة حجازية  (يكم ورسأ) في رأى الزمخشرى بأن اإلشباع 

 كونه ضرورة .

ينِ "(12)ومن إشباع الكسرة قراءة أحمد بن صالح     بإشباع كسرة  (ملكى ) (13)" مماِلِك ي مْوِم الدِّ

                                                
 . وهو فيهما برواية الشاهد.5/333, ومجمع الزوائد 5/18في مسند اإلمام أحمد  (1)
 .84سورة البقرة , من اآلية :  (2)
 بتصرف يسير . 115, 114اتحاف الحثيث صـ  (3)
 .  31 : ة يوسف من اآليةسور (4) 
 .2/146, و اإلتحاف  1/340المحتسب :انظرهذه القراءة فى  (5) 
 .بتصرف  116صـرسالة المالئكة  (6) 
، والمحتسب 51 صـ ، وانظرهذه القراءة فى : ابن خالويه  145 : سورة األعراف من اآلية (7) 

  2/258  . 
 . 2/258المحتسب  (8) 
 . 5/172البحر  (9) 
 . 10/210انظر: البحر  (10) 
 . 5/173، والبحر  2/158انظر: الكشاف  (11) 
 هو  : أحمد بن صالح المصري أبو جعفر روى عن ابن عيينة وابن وهب وعبد الرزاق . وكان  (12) 

محمد بن عبد هللا بن نمير يقول حدثنا  أحمد بن صالح فإذا جاوزت الفرات فليس أحد مثله . وقال  

ل عن  أحمد بن صالح  المصري فقال ثقة . مات في ذى القعدة سنة ثمان عبد الرحمن قال سئ

,والجرح   6/    2البخاري  -. انظر ترجمته في :  التاريخ الكبير هـ (248وأربعين ومائتين )

 .   56/    2الرازي  -والتعديل 
, وحجة القراءات  26الحجةالبن خلويه صـ  ، وانظرهذه القراءة فى : 4 : اآلية,  سورة الفاتحة   (13)

 . 1/36، والبحر المحيط  23 صـ، وشواهد التوضيح  1/106المحرر الوجيز  ,و 77 /1
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 . (1)الكاف ، وقال ابن عطية فى هذه القراءة " وهى لغة للعرب" 

ًة ِمنم النَّاِس َتمِْوي ِإلمْيِهمْ ومنه أيضا  قراءة هشام " بإشباع الياء بعد  (أفئيدة) (2) "فماْجعمْل أمْفِئدم

دعى أن "اإلشباع ال يكون فى احيث  هوقع أبوحيان هنا فى تناقض كسابق الهمزة ، وقد

 . (3)ر" ضرورة الشع

 . (5): "ليست ضرورة بل هى لغة مستعملة"  قال  )4(ابن الجزرىلكن     

بهذا يتضح أن اإلشباع ليس خاصا  بالشعر حتى يكون ضرورة ، بل ورد فى القراءات 

القرآنية ، وورد فى كالم العرب ، قال ابن جنى "وقد جاء من هذا اإلشباع الذى تنشأ عنه 

 : إنما يراد (ينا زيد قائم جاء عمروب ) : ا  ، فمن المنثور قولهمالحروف شئ صالح نثرا  ونظم
ويقرر ابن جنى أن  (6)"، فأشبع الفتحة فأنشأ عنها ألفا   (بين أوقات زيد قائم جاء فالن )

اإلشباع قليل فى النثر ، بقوله :"ولعمرى إن هذا مما تختص به ضرورة الشعر ، وقلما يجئ 

 .( 7)فى النثر" 

 د اإلشباع فى الكالم ما حكاه أبو على عن أحمد بن يحيى أنه سمع : "جئ به من وومن ور    

 (9)أراد : لحم شاة  ( أكلت لحما شاة )ء : رالفوحكى ا (8) (ا" بإشباع حركة ليسسَ وليْ  حيثُ 

 . (10) (ق لينباعبرنخم )وجاء فى المثل : 

 ابن مالك أنها لغةويبدو أن اإلشباع ظاهرة لهجية ، ال ضرورة شعرية ، فقد ذكر   

 (المنخور )ووردت هذه اللغة معزوة ، فقد ذكر اللغويون أن طيئا  كانوا يقولون :  (11)معروفة

                                                
 . 1/140، وانظر: القرطبى  1/106المحرر الوجيز   (1) 
  447/ 6، والبحر  73 صـ وانظرهذه القراءة فى : ابن خالويه ,   37 : سورة إبراهيم من اآلية  (2) 
  .6/447البحر المحيط  (3) 
بن محمد بن زمانه شمس الدين أبو الخير محمد هو" ابن الجزري الحافظ المقرئ شيخ اإلقراء في   (4)

محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي , كان إماما  في القراءات ال نظير له في عصره في 

 (في القراآت العشر النشر )الدنيا حافظ ا للحديث وغيره أتقن منه ولم يكن له في الفقه معرفة . ألف 

مات سنة ثالث هـ  (751)خر ، ولد سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ألم يصنف مثله وله أشياء 

           , و 376الذهبي  صـ  -. انظر ترجمته في: ذيل تذكرة الحفاظهـ (833 )وثالثين وثمانمائة 

 .  227/ 1األعالم 
 . 2/299النشر  (5) 
  . 252 /2سر الصناعة ، وانظر:  1/259المحتسب  (6) 
 . 1/340المحتسب   (7) 
، والضرائر 1/357، والمحتسب  252،  2/217، وسر الصناعة  3/125انظر: الخصائص  (8) 

 . وفي اللسان , مادة ) ليس( : " قال الفراء: أَصل ليس ال أَْيَس، ودليل  25عصفور صـ   البن  

ئ به من أَْيَس ولَْيَس أَي من حيث ُهَو ولَْيَس ذلك قول العرب ائتِّنِّي به من حيث أَْيَس ولَْيس ، وجِّ

ْفُت ألَنه لم يتمك ن تمكن  ُهَو؛ قال سيبويه: وقالوا لَْسُت كما قالوا َمْسُت ولم يقولوا لِّْسُت كما قالوا خِّ

ئ به من َحْيُث ولَْيسا يريدون ولَْيَس فيشبعون فتحة السين،   األَفعال، وحكى أَبو علي أَنهم يقولون: جِّ

يْء به  ٍ أَن ُهم يقولون: جِّ إ ِّما لبيان الحركة في الوقف، وإِّما كما لحقت بَْينا في الوصل. َحكى أَبُو علي 

ين لِّبيانِّ الَحَركةِّ في الَوْقفِّ " .   من َحْيُث ولَْيَسا، يريدون: ولَْيَس، فيُْشبِّعُون فتحةَ الس ِّ
،  26رائر البن عصفور صـ  ، والض 258،  1/165، والمحتسب  3/125نظر: الخصائص ا (9)

 . 22وشواهد التوضيح صـ  
. وفيه : )االخرنباق(، اإلطراق والسكوت. و)االنبياع(، االمتداد 2/309مجمع األمثال : انظر  (10) 

 والوثب. أي، أنه أطرق ليثب. ويروى، لينباق. أي يأتي بالبائقة وهي الداهية ".  
 . 22انظر: شواهد التوضيح صـ   (11)
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فى الوقف  (أنا)بتون ألف ث، وأن التميمين ، وبعض ربيعة وقيس ي (1) (المنخر)فى 

 عون حركةبأما سائر العرب فيحذفونها فى الوصل نطقا  ، وأن الربعيين يش ,(2)والوصل

وأن أهل  (3)ه ، وأعطيتيكيه وللرجل : أعطيتكا ية ، ضربتأالخطاب ، فيقولون للمر رميض

، وأن أزد السراة يشبعون حركة ( 4) (عرف )فى معنى  (عراف )اليمن كانوا يقولون : 

والواجب  (5) (مررت بزيدى )و  (رأيت زيدا )و (هذا زيدو)، فيقولون :  فاإلعراب فى الوق

 . (6)بالتسكين فى غير النصب  غيرهم الوقف ندعن

اة على بعض االستعماالت اللهجية بالضرورة حويبدو أن حكم الن ": يقول أحد الباحثين     

ون بعضا  ويعرضون عن بعض ، فهنا تضلى مستويات ، يرإنابع من تقسيمهم اللهجات 

لمرغوب عنها ... ة والرديئة والشنعاء وابيحح ، والجيدة والحسنة ، والمأخوذ بها ، والقيالفص

الخ فما استجادوه أخذوا به ، وما رغبوا عنه لم يجز عندهم استعماله إال فى الضرورة ، فإن 

 .( 7)لم يعدموا الحيلة فى تخريجه"  فصيح جاء فى كالم 

وإذا ثبت بما سبق أن المط أو اإلشباع لهجة ، وأنها بقراءة المصادر اللغوية لهجة بدوية     

يجيب عن ؟ ميلهم إلى السرعة فى الكالم من ع ما عرف عن قبائل البدو فهل هذا يتعارض م

مطل الحركة هنا كان أحيانا  ضرورة تفرضها عليهم  بأن " الباحث السابق هذا التساؤل 

ألن هذه السرعة تحتاج إلى شئ يحد منها ، وكان المطل فى بعض  ؛سرعتهم فى النطق 

ويؤكد هذا ( 8)عة فيعطى الكالم دفعات من الروية" الكلمات بمثابة كابح يكبح جماح هذه السر

 ، وإنما يكون مع الروية  ثما ذكره ابن جنى من أن المطل ال يكون مع اإلسراع واالستحثا

 . (9)والتثبت"

وهذه الوظيفة للمط أو اإلشباع ليست الوحيدة ، فهناك وظائف داللية تجعله نوعا  من أنواع 

فما وقع فيه اإلشباع من الكلمات وقع ( 10)اق يداللى أو نبر السبر يسميه المحدثون النبر النال

ً  "على المقطع األخير ، ويسمى نبر العلو ونبر هذا المقطع يقتضى إطالة الحركة حتى  غالبا 

                                                
 . 22ظر: شواهد التوضيح صـ  ان  (1)
 . 25 صـ انظر: التسهيل  (2)
 .  919 ،  917،  2/912، واالرتشاف  4/200انظر: الكتاب   (3) 
 . 10/210، والبحر  159انظر: ابن خالويه صـ    (4) 
، وشرح الشافية 4/1981، واشرح الكافية الشافية  9/70، وابن يعيش  4/167انظر: الكتاب   (5) 

 . 4/204، واألشمونى  2/80  
التصريح و 799 /2شاف ت. واالر 4/1980، وشرح الكافية الشافية  328 صـ انظر: التسهيل  (6)

 . 4/204، واألشمونى  2/338  
  . 198 صـ الحركات العربية فى ضوء علم اللغة الحديث د/ الموافى البيلى  (7)
 . 201  صـ الحركات العربية د/ البيلى   (8)
 . 1/165المحتسب : انظر  (9)
 . 163 صـ مناهج البحث فى اللغة د /تمام حسان  (10)
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ومن الوظائف الداللية لإلشباع ما ذكره ابن جنى فى قراءة الحسن السابقة  (1)يبرز الصوت 

اِسِقنيم " أُرِيُكْم دمارم اْلفم بإشباع ضمة الهمزة ، قال ابن جنى "وزاد من احتمال الواو  (2) " سم

فى هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغالظ ، فمكن الصوت فيه ، وزاد إشباعه ، واعتماده ، 

فائدة اإلشباع ، تتوافق مع ما رآه في وهذه اللفتة من ابن جنى  (3)فألحقت الواو فيه لما ذكرنا" 

اإلشباع فى ترخيم المنادى فى قراءة على بن أبى طالب  نقيضر من فائدة الحذف واالقتصا

دمْوا َّيم مماِلكُ وابن مسعود رضى هللا عنهما .. ويحيى واألعمش " َنم يا مالِّ  ), قرأوا  (4)"  وم
) 

: "هذا المذهب مألوف فى الترخيم ، إال أن فيه فى هذا الموضع سرا  جديدا  ،  ابن جني  قال

أنفسهم وصغر كالمهم فكان هذا من  وذلتليه ضعفت قواهم ، وذلك أنهم لعظم ما هم ع

 .(5)مواضع االختصار ضرورة عليه" 

فكأن لإلشباع وكذا للحذف فائدة داللية ينبغى التنبه إليها دون اإلسراع إلى الحكم    

 بالضرورة ، كما فعل النحويون  . 

 :أى (قاال)قولهم فى الوقف : وثمة فوائد أخرى لإلشباع ذكرها ابن جنى كـ التذكر ، نحو     

وأنت  (قد)، وكـ الشك نحو ( 6)فجعلوا االستطالة باأللف دليال  على أن الكالم ناقص  (قال زيد)

،  ياوم لرأى تراه من ترك المبادرة بما بعد ذلك : قدت، إال أنك تشك أو ت(قد قام ونحوه ) :تريد

م أى التمكث بأن يعرض للمتكلم االنصراف وكـ القلو (7) (هلى): (هل)، وفى   (مني  ): (من )و 

وكـ اإلنكار ،  (8)يأ له الفرصة االنتقال هتعن معنى بدأه إلى معنى آخر ، فيمطل الحركة لت

واإلشباع فيه زيادة تلحق فى االستفهام فى آخر الكلمة ، إذا أنكرت أن يكون رأى المتكلم على 

ه مفتوحا  ، كانت الزيادة ألفا  ، وإن كان ما ذكر أو يكون على خالف ما ذكرت فإن كان ما قبل

مكسورا  كانت الزيادة ياء  ، وإن كان مرفوعا  ، كانت الزيادة ألفا  ، وإن كان مكسورا  كانت 

الزيادة ياء  ، وإن كان مرفوعا  ، كانت الزيادة واوا  ، وإن كان ساكنا  حرك لئال يلتقى ساكنان 

فإن قال : رأيت عثمان  نها بالكسر لئال  يلتقى ساكناكنة ، فحركتساألن النون هى التنوين  ؛

 ذكرها ابن التيحكايةالومن ذلك  (9)قلت أعثماناه ، فإن قال : أتانى عمرو ، قلت : أعمروه 

                                                
  . 2/673اللهجات العربية فى التراث  (1) 
  .  145 : سورة األعراف من اآلية (2)
 . 1/259المحتسب  (3)
  .2/257المحتسب : وانظرهذه القراءة فى  , 77:سورة الزخرف من اآلية  (4)
 . 2/257المحتسب  (5)
 . 2/253وسر الصناعة  13،  3/930الخصائص : نظرا (6)
 . 3/123الخصائص  (7)
 .  203 صـ ، والحركات العربية  3/123انظر: الخصائص  (8)
 . 2/13الى القالى مانظر: أ (9)
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قالت للقاضى تخاطب زوجها : ال تضربه ليس هوا بنك  امرأةأن  (1)جنى فى المحتسب  

  ما كان فيه هذا الطويل الطويل . ،ومدت فتحة النون جدا  ، فقال الرجل متعجبا  وهللا

ألن طول األصوات وقصرها يكون لقوة المعانى المعبر  ؛ة الصوت هكذاأوإنما أطالت المر  

 . (2)تى ضعفت ضعفت مبها عنها وضعفها ، فاألصوات تابعة للمعانى فمتى قويت قويت و

 لنعمته وللين  جاور الطرف "ويبقى بعد هذا أن اإلشباع جاء نظما  ونثرا  ، وأن أكثره ي       

، فقدموا  (3)الصوت به ، وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف ، ومكان االستراحة واألون 

أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه وما يخفض من غلواء الناطق ، واستمراره على 

 .  (4)سنن جريه وتتابع نقطة 

وأعاله وأنعمه وأنداه  المد وأقواه  وأن أفضل اإلشباع يكون باأللف ، وذلك أن أصل

 .( 5)إنما هو لأللف وإنما الياء والواو فى ذلك محموالت عليها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . 2/210انظر: المحتسب  (1)
 . 2/210انظر: المحتسب  (2)
 .أى الدعة والسكون  (3)
 . 234 /1الخصائص  (4)
 . 3/129الخصائص  (5)
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 تسـكين ياء المنــــصوب    

ر ، إال عذتقدر عالمة اإلعراب على أحرف العلة الثالثة : األلف والواو والياء للثقل أو للت   

خفة النطق بها عليهما ، فالفتحة أخف الحركات ، بدليل أن لاو تظهر على الياء والو حةأن الفت

لعُ فَ  )أو على  (لِّمعَ  )و  (فتِّ كَ  )كـ  (لعِّ فَ )كل ما كان على 
ًُ عَ  )و  (زجُ عَ  )كـ  ( يجوز فيه   (دَض

ًَ فَ )، وال يجوز فيما كان على  (1)التسكين لثقل الضمة والكسرة  ًَ  . (2)التسكين  (لعَ ًَ

لة عألن أحرف ال ؛تروح إلى تسكينها سفتحة على الياء والواو فيقل الثومع هذا ، فقد تست

ضعيفة وتحملها للحركة أيضا  ضعيف ، ولذلك كانت أثقل الحروف وهى األلف ال تقبل 

 .  (4)والفتحة وإن كانت خفيفة ، فالسكون أخف منها  (3)الحركة أصال  حتى لو كانت الفتحة 

ير وفى الكتاب منه غير ثوهذا فى الشعر ك (5)وضع النصب مولهذا كثر إسكان الياء فى 

 ومن هذا قول بعض السعديين فيها أنشد ، سيبويه :  (6) يبيت كما يقول الفارس

ِ فَصاراٍت فَواديها  (7) يا َداَر ِهنٍد َعفَت إِل  أَثافِيها       بَيَن الَطوي 

 مثل هذا جاء قول أبن أبى حصينة : بو

 (8) اجي       َوتُمِرُع ِمنهُ ُممِحلَةُ الِفجاجِ َسلٌم يُثِقُل البُزَل النَو

وتسكينها جائز بال اختالف ، وإذا  ( ىجالنوا ): "سكن الياء ، فى  وفيه يقول أبو العالء

ألنها موضع حذف واقتصار ، ومما أسكنت  ؛كان فى حشو البيت فهو أيسر منه فى القافية 

  :فيه هذه الياء فى حشو قول زهير

ٍ تِلعُهُ       أَجابَت َروابيِه النِجا َوَهواِطلُهَوَغيٍث ِمَن  ِ ُحو   (9) الَوسِمي 

 . (10) "كأنها دعتها فأحابتها إلى ما تريده (طلهاهو )مفعوله و (الروابى)و

                                                
 شرح المقدمة و، 159،  3/158األصول  و، 395،  1/255المقتضب  و، 4/113انظر: الكتاب   (1)

 . 1/419الجزولية الكبير  
 . 1/426ة الفتحة : شرح المقدمة الجذولية الكبير خفرة وسانظرفى سبب ثقل الضمة والك ( 2)
 . 319 صـ سيبويه للنحاس أبيات ، وشرح 2/293انظر: الخصائص  ( 3)
 . 2/1038د تصانظر: المق  ( 4)
 .  344،  2/343، والخصائص  151 صـ انظرالمسائل العسكرية (  5)
 . 151صـ انظر: المسائل العسكرية  ( 6)
 ونسبة إلى بعض  3/306وهو فى الكتاب  , 197صـ  طيئة فى ديوانهحالبيت من بحر البسيط لل ( 7)

2،  1/308، والخصائص   319 صـ للنحاس يهوبسيالسعديين ، وانظرالبيت فى : شرح أبيات 

 جمع (األثافى)، و (درست):  (عفت) و . 10/102، وابن يعيش  1/126، والمحتسب  293/ 

 يوضع عليها القدور . التيأثفية ، وهى الحجارة  
 بل إذا دخلت فى  إلا (البزل)، و 1/113ة ينالبيت فى بحر الوافر ، وهو فى ديوان بن أبى حص ( 8)

  .الجد باء (الممحلة)ريعة أى خصبة ، وم: أرض  (تمرع)و , : السريعة (ىجالنوا)السنة التاسعة و
 ، هب بورقضنبات يخت : (سمىوال)، و 65صـ البيت من بحر الطويل ، وهو لزهير فى ديوانه ( 9)

نخفض مفرده تلعة ، وهو من األضداد يقال للمرتفع وللم (التالع))جمع أحوى أى أسود ، و: (حو)و

 . من األرض
 .  146صـ، وعبث الوليد  191نفسه صـالمرجع :  ، وانظر 2/112ينة حصأبى ابن شرح ديوان   (10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 269 - 

 و قد سكن أبو العالء نفسُه ياء المنصوب في قوله :  

َوى دونَ  ِمٌر       ويُث ِقُل َرض   (1)ما أنا حاِمل يُِهم  الليالي بعُض ما أنا ُمض 

بَغَها ِحداداوقوله:            (2)إذا َجل ى ليالي الشهِر َسي ٌر       عليَك أَخذ َت أس 

ألنها أختها ، واأللف ؛هت باأللف ب ِّ وقد علل النحاة إلسكان الياء فى موضع النصب بأنها شُ  

 . (3)ال تتحرك 

كين الواو فى المنصوب ، ومن والتسكين فى موضع النصب ليس خاصا  بالياء ، فقد جاء تس

َدتني عاِمٌر عَن قَرابٍَة       أَبى َللَاُ أَن أَسمو بِأُم ٍ َول أَبِ     هذا قول الشاعر :  (4) فَما َسوَّ

لكنهم مع ذلك قالوا إن الموضع للياء ،  (5)وقد عللوه بتشبيه الواو بالياء فى جواز التسكين 

ومجئ  (7)تى إنه لو جاء به فى النثر لكان جائزا  ح (6)وسكون الواو فى موضع النصب قليل 

 (8) (الدهر ال أكلمك حيرىْ )إسكان الياء المنصوبة فى النثر ليس عزيزا  ، فقد جاء منه : 

بإسكان الياء ، وإن كان ابن جنى قد خرجه على أن أصله بتشديد الياء ، فحذفت إحدى اليائين 

بإسكان  (هاأعط القوس باريْ  )يضا  قولهم فى المثل:لكن ورد منه أ   (9)، وبقيت األولى ساكنة 

أملمْيسم " (11)بن سليمان   ةوأكثر من هذا وروده فى القرآن الكريم ، فقد قرأ طلح (10)الياء 
ْوتمى اِدٍر عملمى أمْن ُُيِْييم اْلمم ِإالَّ بسكون الياء وجاء أيضا  فى الواو فى قوله تعالى " (12)" ذمِلكم ِبقم

احِ أمْن ي مْعُفونم  ُة النِّكم د ووبور. (14)فقد قرأ الحسن بسكون الواو (13)" أمْو ي مْعُفوم الَِّذي بِيمِدِه ُعْقدم

                                                
  .  2/524البيت من بحر الطويل  , وهو في شروح  سقط الزند   (1)
  . 2/774البيت من بحر الوافر , وهو في شروح سقط الزند   (2)
 ، 1/125، والمحتسب  2/344، والخصائص  4/24لمقتضب ، وا 2/46انظر: الكامل للمبرد   (3) 

، وشرح شواهد الشافية  103،  10/101، وابن يعيش  2/1038، والمقتصد  1/161ف نصوالم

 .  411صـ
 ، وأمالى القالى  1/27البيت من بحر الطويل لعامر بن الطفيل ، وهو فى عيون األخبار البن قيتبة   (4) 

 ، وابن يعيش  2/95، والحيوان للجاحظ  1/127والمحتسب  ، 2/342، والخصائص  3/118

 .   177 صـ والضرائر لأللوسى 25, 1/4، وشرح المقدمة الجزولية الكبير  10/101

  10/101وابن يعيش  1/161، والمنصف  1/125، والمحتسب  2/344انظر: الخصائص  (5) 

 . 116- 2/114،  1/161، والمنصف  1/125انظر: المحتسب  (6) 

 ، 148 صـ ، والمسائل العسكرية 4/24، والمقتضب  2/46انظررأى المبرد فى : الكامل  (7) 

 . 10/101، وابن يعيش  2/343و  1/126والمحتسب  
 .  2/343، والمحتسب  151 صـ ، والمسائل العسكرية 3/37انظر الكتاب  (8)

 .  2/343انظر: المحتسب  (9) 

مجمع  . و في  411صـ  افية ششواهد الشرح  ، و 10/103ش ابن يعي: انظرهذا المثل فى  (10) 

 أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه وينشد: (أعط القوس باريها)2/19األمثال

 يا باري القوس بريا  لست تحسنها         ال تفسدنها واعط القوس باريها
 قريا ,صاحب قرآن ويعرف بطلحةهو: طلحة بن سليمان .أخو إسحاق بن سليمان الرازي وكان م (11)

السمان روى عن فياض بن غزوان وقرأ عليه القرآن ,و روى عن سفيان الثوري روى عنه أخوه 

.انظر ترجمته في :الجرح (329)إسحاق بن سليمان .  توفي سنة تسع وعشرين وثالث مئة 

 .275 /5معاني الس -, و األنساب   6/490, و الثقات البن حبان  483 /4الرازي  -والتعديل 
 . 1/354، والبحر المحيط  2/343المحتسب  : ، وانظرالقراءة فى  40 : اآلية من سورة القيامة  (12)
 .  237 : سورة البقرة من اآلية (13)
 .  3/206، والقرطبى  1/125المحتسب  :انظرالقراءة فى  (14)
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 ألن؛ اإلسكان فى حال السعة كما سبق ينبغى أن تطرح المسألة من باب الضرورة الشعرية 

 . (2)وقراءاته أيضا  كذلك ,  (1)ليس بموضع ضرورة كما يقول أبو العالء الفرقان 

وسعة  رثيح النحويين بجواز التسكين بكثرة فيما سبق ، وبجواز مجيئه فى النإن تصر 

 .  (4)مع قولهم إنه من الضرورات المستحسنة  ضيتناق (3)الكالم 

يقول الفارسي عن هذا:"وكثرذلك في الشعر حتى ذهب بعضهم إلى استجازته في 

 .(5)الكالم"

   (6)فصيحة  ن اإلسكان فيما سبق لغة  ولعل بعضهم قد استشعر هذا التناقض ، فخرجه على أ

 . (7)راء فأبو العالء عن ال هذاوقد حكى 

العرب فى المعتل قد تجمع بين الشئ ونقيضه ، , فلغات هذا لغة ليس مستبعدا   إنوالقول   

لو أخذ بأن تسكين الياء على المنصوب  –كنون حركات اإلعراب جميعها على الياء سفبينما ي

و  (هذا قاضىُ )م من العرب حركات اإلعراب جميعها على الياء ، فيقولون : هر قوظْ يُ  –لغة 

ضيٍ مررت بقا )و (رأيت قاضيا  )
, يقول أحد (8)  بإظهار حركات اإلعراب على الياء ( 

المحدثين: " وهذا يقود إلى القول : إن المنقوص في أولى مراحل العربية كانت ياؤه تحرك 

رة في حالة الجر , وبالفتحة في النصب , وتبع ذلك تطور بالضمة في حالة الرفع , وبالكس

المنقوص تطورا  آخر , عبر عنه النحاة بقولهم : إن بعض العرب يسكنون ياء المنقوص 

 مطلقا , أي رفعا  ونصبأ  وجرا  .

وهذا االتجاه تم في مرحلة متأخرة عن األول ؛ إذ هو تطور عنه , ويتمثل في تحويل الياء  

    و (رأيت القاضي )و (جاء القاضي )في حالة الرفع والنصب والجر , فيقال : إلى مد طويل 

وذلك عن طريق قلب الفتحة التي تحرك بها الياء في حالبة النصب كسرة ,  (مررت بقاٍض  )

وقلب الضمة التي تحرك بها في حالة الرفع كسرة أيضا , اتباعا  لكسرة ما قبلها , وحذف الياء 

  كسرة واحدة ممدودة , وهذه الكسرةين , واتحاد الكسرتين في لوقوعها بين كسرت

الممدودة  تبقى كما هي ؛ إذ لم يجئ بعدها ساكن , وتتحول إلى كسرة قصيرة إذا جاء بعدها 
                                                

 . 638صـ انظر: رسالة الغفران  (1)
  . 449 صـ واص للشهاب الخفاجىغوشرح درة ال 124 صـ لضرورة للسيرا فىاانظر: ما يحتمل الشعر من  (2)
 . 151 صـ انظر: المسائل العسكرية (3)
 ، وموارد البصائر لمحمد سليم بن حسين بن  10/101، وابن يعيش  1/126انظر: المحتسب  (4)

 . 182 ـعبدالحليم ص
 . 1/67, وراجع : الحجة  1/316الحجة انظر:  (5)
 ، وموارد  177صـ ، والضرائر لأللوسى  10/101، وابن يعيش  614 صـ: عبث الوليدانظر (6)

 . 182 ـالبصائر ص
 .147انظر: عبث الوليد صـ    (7)
 ، 10/103وابن يعيش  ,13 ـوشرح شواهد سيبوبه للنحاس ص,  312،  3/310انظر: الكتاب   (8)

 وأوضح المسالك  3/183افية ، وشرح الش 424 – 1/422وشرح المقدمة الجزولية الكبير 

 . 138 صـ ، والموارد 4/140
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 .    ( 1) ساكن " 

 ت لمن قال إنهفاصحيح أن ذلك من الضرائر .. وال التالفات إذن لقول األلوسى "والتفال  

 . ( 2)" لغة وليس بضرورة 

إذ كان يرى أن  أحد المحدثين؛خالف ما ذهب إليه يوتخريج المسألة على اختالف اللغات  

ألنهم قد يحذفون العالمة إذا توفرت قرائن سياقية أخرى ,ما حذفت فيه عالمة اإلعراب مهذا 

بدليل حذف الحركات مما آخرة صحيح ومعتل  (3)غير الحركات اإلعرابية توضح المقصود 

ألن حذف  ؛لكن األشبه أن يكون هذا من اختالف اللغات   (4)رد كثيرا  عن العرب فيما و

حركة اإلعراب غير الفتحة واجب على آخر المعتل ، بينما تظهر الفتحة على الياء والواو ، 

ة ولعل هذا هو الذى مويجوز أن تشبه الياء باأللف ، والواو بالياء فال تظهر عليهما العال

مس لحذف حركة اإلعراب من آخر المنصوب إذا كان معتال  بالياء ، فيجعله جعل  المبرد يتح

ة اإلعراب مكثيرا  ، ويعده من الضرورات المستحسنة ، بينما كان يرفض القول بحذف عال

 . (5)مما أخره صحيح ، ويتهم الروايات التى قد يفهم منها هذا ، أو يردها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 األلفاظ الشاذة في اللغة والنحو / درسة وتبويب ـ د/ اجمد عبد التواب الفيومي  ـ بحث منشور بـ (1)

 . 548,  547صـ  11حولية كلية الراسات اإلسالمية والعربية بالقاهرة العدد  
 .بتصرف  177 ـص يالضرائر لأللوس (2)
 . 393 – 389 ـص ـ د/ محمد حماسة الشعرية ل ورةالضر  (3)
 ، وشرح الجمل البن عصفور 2/342والخصائص  188،  187 صـ ألبى زيد النوادرانظر:  (4)

 .2/908ى ط، والمطالع السعيدة للسيو 3/249، والهمع  2/582 
 . 2/343خصائص وال 144 ـن الضرورة للسير فى صمرأى المبرد فى : ما يحتمل الشعر  انظر (5)
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 تغيير األعالم

جل الوزن تحريف األعالم فى الشعر ، والشعر موضع اضطرار واعتذار ، مما يراعى أل  

ًُ وتحال فيه المُ  –ومنه األعالم  –وكثيرا  ما يحرف فيه الكلم  ثل عن أوضاع صيغها ألجله ًُ

حتى إنهم قد يحذفون بعض الكلم استخفافا  حذفا  يخل بالبقية ويعرض  (1)، كما يقول ابن جنى 

 . (2)ه " بَ لها الشُّ 

ستصحاب هذا القانون يمكن تفسير ظاهرة تغيير األعالم فى الكالم العربى والشعر منه وبا

ألن العلم تعريفه بغير واسطة ، وأقل القرائن  ؛خاصة ، ولعل هذا التغيير فى األعالم بكثرة 

"وقد  (3)االسم الخاص الذى ال أخص منه"  ، فهو " بنيتهفيه تكفى لتعينيه بعد تحريف 

 (4)عن شياع األجناس إلى خصوصها بأنفسها ال بحرف يفيد التعريف فيها" خرجت األعالم 

وقد تخالف قانون اإلعالل  (5)"األعالم تأتى مخالفة لألجناس فى كثير من األحكام" فـولهذا  

؛ألن األعالم كثيرا  ما تغير على خالف ما يجب أن  "(حيوه  )و (موظب )، و(موهب ) كما فى 

ً  على خروجها عن وضعها األصلى" تكون الكلمة علية تنب  . (6)يها 

والتغييرات التى تدخل األعالم قد تأتى على قانون مطرد ، فهى تدخل الكالم والشعر ومن 

إذا كان علما  أو  (8)وترخيم المنادى  الفراء , عند  (7)ذلك التحريف الناتج عن تصغير الترخيم 

وقد عللوا ذلك بأن العلم لكثرته يناسبه   (9) ألنها كالعلم فى التعيين لإلقبال ؛نكرة مقصودة 

والذى جوز الحذف فى األعالم المناداة أنها متعينة ألصحابها ، وكونها  (10)التخفيف بالترخيم 

األعالم  فيهن النداء موضع ترتجل أفك (11)مناداة يطلب إليها اإلقبال يجعلها ال تلتبس بغيرها 

فهو عند كثير من النحاة  فى األعالم غير المناداة ، أما دخول الترخيم (12)كما يقول الفارسى 

 . (13)خاص بضرورة الشعر

                                                
 .3/191انظر: الخصائص  (1)
 . 82،  1/89الخصائص  (2)
 . 1/27شرح المفصل  (3)
 . 82/  3الخصائص  (4)
 . 1/158، وانظرالمرجع نفسه  1/156الخصائص  (5)
 .  2/19، وانظر: شرح المفصل  3/141شرح الشافية للرضى  (6)
 منه دليل على شهرته ،  أبقىحده ، ألن ما راء أن تصغير الترخيم مقصور على العلم وفرأى ال (7)

  .99 صـ رى عورسالة الشياطين للم 1/283م انظر: شرح الشافية لوأجازه البصرية فى غير الع
شرط النحاة فى االسم المرخم فى النداء أن يكون زائدا  على ثالثة أحرف ، وان يكون مفردا   (8)

،  2/239وانظرفى ترخيم المنادى : الكتاب  , 2/240معرفة : شرح السيرا فى بحاشية الكتاب 

،  2/57، والهمع  5/2227، واالرتشاف  3/421، وشرح التسهيل  21،  2/20وشرح المفصل 

 . 3/171واألشمونى 
 . 3/138انظر: األشمونى  (9)
 . 3/175اشية الصبان حانظر:  (10)
 . 281 صـانظر: الضرورة الشعرية د/ حماسة  (11)
 .2/230فارسى الحجة لل:انظر  (12)
 ، وما يحتمل الشعر من الضرورة 272،  269،  254،  247،  2/239الكتاب :انظر (13)

،  106، وضرائر الشعر البن عصفور صـ   2/19، وشرح المفصل  96،  95 صـ للسيرا فى 

 . 104 صـ ورسالة الشياطين  58، والضرائر لأللوسي صـ   2/57والهمع 
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وثمة تغييرات تدخل على األعالم ، ولكنها ال تجرى على قانون مطرد ، فقصرها النحاة  

 فى قول الشاعر :  ( عطاء )اسم رجل  (عطية )على ضرورة الشعر ، وذلك كقولهم فى 

َ  اءُ طَ عَ أبوكَ   (1) جلِ ن   َمن   حَ ب ِ قُ ، وَ  لٍ ح  فَ  من   تَ ح  ب ِ قُ فَ           مُ هِ ل ِ كُ  ناِس الَّ  مُ أأل 

  (2)" ا  بألن العرب تسمى العم أ ؛يريد : أباه عطية ، فاشتق منه "عطاء" وجعله أبا  له

 (3) سَيَكفيِك اإِللَهُ َُمسنَماٌت       َكَجنَدِل لُبَن تَطَِّرُد الِصلل  : ومن ذلك قول الراعى 

المراد به لبنان هذا الجبل ، فإنه حذف األلف والنون ، كما يغيرون بو العالء : "يقول أ

ً  )يريدون به  (ثبات )، و (سليمان )يريدون به (مسال   )األسماء فى الشعر ، فيقولون   . (4) (ثابتا

         ، فقد جعله بعضهم (سليمان )وأبو العالء يشير بهذا إلى تصرف الشعراء باسم النبى 
 طيئة : حكما ذكر أبو العالء ، وذلك فى قول ال (ما  سال   )

                        ُِ ِم  (5) فيِه الِرماُح َوفيِه كُلُّ سابِغٍَة       َجدلَء ُمبَهَمٍة ِمن نَسجِ سَل 

 فى قوله  (ما  يْ لَ سُ )وجعله النابغة الدبيانى 

 (6) يٍَّة       َونَسُج ُسلَيٍم ُكلَّ قَض اَء ذائِلِ َوكُلُّ َصموٍت نَثلٍَة تُبَّعِ                       

 فأسقط األلف والنون أو مصغرا   (سليمان )فى البيت مرخما  من  (مُسلَيْ  ) ويحتمل أن يكون

وظاهر  (7) يلسيرافايقول  كما تصغير ترخيم ، وعليه يكون جائزا  فى الشعر وفى الكالم

 باشتقاق اسم منإنما كان وزن ، وسهله أن التغييرأن تغيير األعالم فيما سبق سببه إصالح ال

 اسم . 

                                                
، والضرائر  2/239،  3/191وهو فى الخصائص , ث يهجو جريرا  البيت من الطويل : للبعي (1)

  . (عطا)واللسان مادة  188البن عصفور 
 . 188ضرائر الشعر البن عصفور صـ   (2)
 كما قال ياقوت : اسم جبل فى شعر الراعى ،  (لبن ): و213صـ  البيت من بحر الوافر للراعى (3)

: " لبن : اسم جبل 12/   5الحموي  -ي معجم البلدان وفبالشطر الثانى من شعر الراعى  واستشهد

 في قول الراعي : * كجندل لبن تطرد الصالال * وفي شعر مسلم بن معبد حيث قال : 

 *جالد مثل جندل لبن فيها    خبور مثل ما خشف الحساء *

ربة ، ويؤنث ، قال األبيوردي : لبن هضبة حمراء في بالد بني عمرو بن كالب بأعلى الحلقوم وح

وقال األصمعي : لبن األعلى ولبن األسفل في بالد هذيل ويقال لهما لبنان ، ولبنان : جبالن ذكرا 

  آنفا  " . 
، وعبث  449،  448صـ وانظر: رسالة الصاهل والشاحج  135 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (4)

 . 175 ,89صـ  الوليد 
 ، وما يحتمل الشعر من الضرورة   174صـ طيئة فى ديوانهحلل البسيط , البيت من بحر  (5)

 187،  133 صـ ، والضرائر له  2/597، وشرح الجمل البن عصفور  168صـ  للسيرا فى

: " 2/1035,وفي المعاني الكبير البن قتيبة  345، وموارد البصائر صـ   1898/ 1، والمزهر  

 ء مبهمة من نسجِّ سال مقال الحطيئة:      فيه الرماُح وفيه كل سابغٍة         َجدال

 سابغة درع، جدالء مدورة الحلق، مبهمة مستوية الحلق، وأراد بسالم : سليمان صلى هللا

 عليه, ولم يعمل الدروع سليمان وإنما عملها داود عليه السالم" .
، وهو فى : ما يجوز للشاعر فى الضرورة  146صـ  لبيت من بحر الطويل للنابغة فى ديوانها (6)

، وموارد  (صمت)وأساس البالغة مادة  132، والضرائر البن عصفور صـ   167 ـصللقزاز

  . 344البصائر صـ  
،  2/188، وشرح الكتاب للسيرا فى  167 صـ ما يحتمل الشعر  من الضرورة للسيرا فى انظر :  (7)

 . 344، وموارد البصائر صـ   26والقزاز صـ  
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عن ائتالف اللفظ مع الوزن :  " هو أن تكون األسماء واألفعال (1)يقول ابن أبي اإلصبع   

تامة، لم يضطر الشاعَر الوزُن إلى نقصها عن البقية، وال إلى الزيادة فيها، وال يقدم منها 

يدخل فيها ما يلتبس به المعنى،...كقول القائل يصف المؤخر، وال يؤخر منها المقدم، وال 

فإنه يريد سليمان، لكن الوزن اضطره إلى حذف الياء *من نسج داود أبي سَلَّم*:درعا  

 والنون

 .(2)من سليمان، وتشديد الالم وتقديم األلف على الميم "  

تى باسم يصلح للوزن م ، وال المشتق منه ، فيؤلَ بالعَ اإلتيان كون الوزن ال يساعد على يوقد 

 قول األحمر :  فيكما (3)يكون شريكا  لالسم المراد فى إطالقه عليه 

فَلَت   فأ الِ رئَ ل ِ ا م ِ أُ أَبِي وا بِ دُ حَ  َُ مُ  رٍض اِ عَ  عن   هُ تُ نعامَ   ج   (4) بِ ه ِ لَ َت

لما  (نعامة )فوضع  (أبو نعامة )ته يوكن (قطريا   ) (أم الرئال أبى)يقول ابن عصفور "يريد 

  . (5)ه الوزن اضطر

 ومثله أن يجعل بدل االسم ما هو منه بسبب نحو قول لبيد : 

بَِخِطيَرٍة تِوفِي ال َجِديَل َسِريَحٍة         ِمث ِل ال َمُشوِف َهنَأ تَهُ بعَِصيمِ 
 (6) 

 . (7)وهو أثر الهناء"  (العصيم)"أراد أن يقول : هنأته بهناء ، فلم يمكنه فأوقع موقعة 

 ف فى العلم ألجل الوزن تثنيته ، وهو مفرد ، كما فى قول جرير : ومن صور التصر

 (8) باَن الَخليطُ بِراَمتَيِن فََودَّعوا       أَو ُكلَّما َرفَعوا ِلبَيٍن تَجَزعُ 

 . (9)فة" وأرض واحدة معر (ةرام)يقول ابن جنى "وإنها 

 : (1)ناه الشاعر للضرورة ، فقالثجبل ، و ( عاقل )وفى اللسان :"و

                                                
ن عبد الواحد بن ظافر ابن عبدهللا بن محمد القيرواني ثم عبد العظيم ب -هو: ابن أبى اإلصبع  (1)

المصرى أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبى اإلصبع. صنف بدائع القرآن, و تحرير التحبير في 

أربع وخمسين هـ  (654)علم البديع, و خواطر السوانح في أسرار الفواتح وغير ذلك . توفى سنة 

 .585/    1إسماعيل باشا البغدادي  -ة العارفين وستمائة . انظر ترجمته في  : هدي
 . 221تحرير التحبير صـ  (2)
 . 187انظر: ضرائر الشعر البن عصفور صـ   (3)
 . 189 صـ البيت من بحر الطويل مجهول القائل ، وهو فى الضرائر البن عصفور   (4)
 . 189ضرائر الشعر صـ   (5)
. وفي  191، وضرائر الشعر البن عصفور صـ   191صـ  هالبيت من بحر الكامل للبيد فى ديوان (6)

يمِّ  (شوف )التاج ,مادة  ثْلِّ اْلَمُشوفِّ َهنَأْتَهُ بعَصِّ يَحٍة         مِّ يَل َسرِّ يَرةٍ تِّوفِّي اْلَجدِّ  : " بَِّخطِّ

، يَْعنِّي الَمْشُموَم، إِّذا ينِّ ُل الَمْعنَيَْين، قال أَبو عمٍرو، ويُْرَوي: الَمُسوفِّ بالس ِّ لَُى  يَْحتَمِّ يُرفطِّ َب البَعِّ َجرِّ

ُر بذَنَبَِّها يَرةُ: التي تَْخطِّ َها. والَخطِّ ، وَغْيرِّ بُِّل.وقيل: الَمُشوُف اْلُمَزي ُن باْلعُُهونِّ تْهُ اإلِّ َرانِّ ش م   بالقَطِّ

ي ِّفَةُ، َكَكي َِّسٍة، والش ي ِّفَاُن، بِّ  . والش  يعَةُ، الس ْهلَةُ الس ْيرِّ يَحةُ: الس رِّ َما اْلَمْكُسوَرةِّ: نشاطا ، والس رِّ َشد ِّ يَائِّهِّ

يعَةُ الذي يَْشتَاُف لَُهْم" .   الط لِّ
 . 191ضرائر الشعر البن عصفور صـ   (7)
  .2/242، والخصائص 267صـ  البيت من بحر الكامل لجرير فى ديوانه  (8)
 يثنى كما: "رامتين : هو تثنية رامة  16/   3الحموي  -.  وفي معجم البلدان 2/242الخصائص  (9)

قيل عمايتين وهو واحد ، وهو رامة بعينه ، وقد ذكرناه بعد ، قال جرير : يجعلن مدفع عاقلين 

أيامنا ، وجعلن أمعز رامتين شماال وعاقلين أيضا  أراد به عاقال ، وفي هذا الموضوع جاء : 

 معناه: "عنيزتين : تثنية الذي قبله ب 164/  4تسألني برامتين سلجما " وقال أيضا   في 

، قال العمراني : هو موضع آخر ، والذي أظنه أنه موضع واحد كما قالوا في عماية عمايتان 

 وفي رامة رامتان وأمثالها كثيرة". 
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 (2)"     يَجعَلَن َمدفََع عاقِلَيِن أَياِمنا        َوَجعَلَن أَمعََز راَمتَيِن ِشمال              

 ومن صور التصرف أيضا  جمعه ، وهو مفرد ، كما فى قول : عبيد : 

 (3) أ َقفََر ِمن أَهِلِه َملحوُب       فَالقَُطبِي اُت فَالذَنوبُ                     

 . (4)جنى "وإنما القطبية ماء واحد معروف"  يقول ابن

،  (5)وهذه الصور السابقة فى تغيير العلم جعلها ابن عصفور جائزة فى الشعر دون الكالم 

ولم يذكر صور التغيير فى العلم بتثنيته وجمعه ، وهو مفرد وذكر ضربا  من التغيير فى 

ألن الغالط ال  ؛على طريق الغلط األعالم ال يجوز فى الشعر وال فى الكالم ، وهو ما جاء 

  (6)*ان فَّ بو عَ أُ  َ مانُ ثَ ُ  عُ  والشيخُ *  :مثل قول الشاعر ه , ينبغى أن يتبع على غلط

 . (7)اسم أبيه  (عفان)نما كنيته أبو عمرو ، وإعلى وجه الغلط ، و (أبا عفان) (عثمان)فكنى

 الحسن أو القبح ، فأقربهاوهذه الصور المذكورة ينبغى أن ال تعامل معاملة واحدة من حيث 

الصورة األولى التى اشتق فيها اسم من اسم ، وهى على كل حال ينبغى قصرها على  

الشعر فى حال الضرورة ، أما سائر الصور المذكورة ، ففيها لبس ظاهر ، ينبغى االحتراز 

 . (8)منه ، وهى ضرورة قبيحة ، كما قال النحاة 

 لم أن يجري التصرف في العلم األعجمي , والشعراءومن الصور الجائزة في تغيير الع 

يجترئون على تغييره أكثر من اجترائهم على األسماء العربية المحضة, كما يقول أبو 

 . (9)العالء 

إلى أن هذا استعمال شعرى خاص باألعالم ، بعضهم وقد خالفهم المحدثون فى هذا ، فذهب 

                                                                                                                                          
, و  3/16, و معجم البلدان  268البيت من بحر الكامل , لجرير في جمهرة أشعار العرب صـ  (1)

 اللسان , مادة ) عقل ( .   
 . (قلع)مادة , للسان ا (2)
 ،  10صـ أول بيت فى معلقته فى ديوانه ص، لعبيد بن األبر مخلع البسيطالبيت من  (3)

 . 171 صـ،والمعلقات العشر للشنقيطى  2/241والخصائص 
 : "القطبيات : بالضم ثم التشديد ،  371/    4الحموي  -. وفي معجم البلدان  2/422الخصائص  (4)

أظنه جمع قطبية من القطب وهو المزج : اسم جبل في شعر وبعده باء موحدة ، وياء مشددة ، 

 عبيد :                  أقفر من أهله ملحوب        فالقطبيات فالذنوب 

القطبية : بالضم ثم الفتح والتشديد ، وباء موحدة ، وياء نسبة ، وهو واحد الذي قبله : ماء لبني 

 هة في جوف سواج " . زنباع من بني أبي بكر بن كالب وكانت القطبية رد
  .187انظر: ضرائر الشعر البن عصفور صـ   (5)
 مته" ،ت، والت ه"ولم أعثر على قائل 2/532في الدرر اللوامع ريع قال الشنقيطى سمن بحر ال شطر (6)

 ، وضرائر الشعر البن عصفور  170 صـالشعر من الضرورة للسيرا فى  وهوفى ما يحتمل 

 . 3/205، والهمع  2/500، والمزهر  192صـ  
،  2/598، وشرح الجمل البن عصفور  170انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ  (7)

 . 345، وموارد البصائر صـ   192صـوالضرائر له 
 . 1/189هر ز، والم 20صـانظر: االقتراح  (8)
 . 225, 201, 102عبث الوليد صـ انظر: (9)
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 . (1)بالضرورة  هوال داعى لفرضه على النثر ، وال داعى لوصف

 التصرف فى بنية العلم بتغييره عن  إلى أنه من الضرورات الحسنة آخرونكذلك ذهب 

ولعل قولهم هذا راجع إلى االعتماد على  (2)صورته األصلية حين ال تنسجم مع اللفظ 

ة الذاتية فى العلم ، والتى أتاحت التصرف فيه بأشكال مختلفة كالترخيم فى التصغير نالقري

 داء . والن

لكن يبدو أنهم لم يلتفتوا إلى أن هذا التغيير يجرى على قانون مطرد يعرف به العلم بعد 

التغيير ، ويؤمن فيه اللبس ، بخالف التغيير فى األعالم ، والذى يكون بتغيير الحركة أو 

فاألفضل قصر هذا  (3)تقديم بعض الحروف على بعض أو حذفها أو إيراده مثنى أو مجموعا  

 الضرروة ، ومتابعة النحاة والبالغين فى أنها ضرورة قبيحة . على 

يقول ابن فارس : " َما جعل هللا الشعراء معصومين يَُوق ْون الخطأ والغلط، فما صح  من   

ْد لَهُ ال ذِّي يُريده  شعرهم فمقبول، َوَما أبَتْهُ العربية وأصولها فََمْردُودُ. بَلَى للشاعر إذَا لَْم يَط رِّ

ي وزن شعره أن يأتي بما يقوم مقامه بَْسطا  واختِّصارا  وإْبداال  بعد أن ال يكون فيما يأتيه فِّ 

ئا  أَْو الحنا ، فله أن يقول:    ِل فِي ماِء ُرضاِب العَذ بِ * ُمْخطِّ  * كالنَّح 

ناء. و "العصيم" أثر الهِّ (4)* مثل الفَنِيق هَنَأتَهُ بعَصيمِ *  وهو يُريد العَسل، وله أن يقول:  

ناء"  وإنما أراد َهنَأتَه بهِّ
(5) . 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                      

                                                
 . 287 صـ : الضرورة الشعرية منهم د/ محمد حماسة عبد اللطيف في   (3)
 .92  صـ الضرورات الشعرية : فى  منهم د/ خليل بنيان الحسون (2)
 . 92 نفسه صـالسابق  (3)
, بال نسبة , و منسوب لرؤبة في اللسان , و التاج ,  470الرجز لرؤبة , و هو في الصاحبي صـ (4)

 مادة) رضب ( .
 .  470,  469الصاحبي صـ  (5)
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 من أحكام القوافي في اإلنشاد
 أو من ضرورات العجز
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" والعناية في الشعر إنما هي بالقوافي  (1)آخر األبيات هو المعد للوقف اتفاقا  بين النحويين     

 ألنها المقاطع ، و آخر القافية أشرف عندهم من أولها ، والعناية بها أمس ، والحشد عليها ؛

  (2)"ه ، ومحافظة علي حكمه أوفي وأهم ، وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية ب

ة :" استجيدوا القوافي ؛ فإنها حوافر الشعر , وقال الشجري : القافي  (3)ابن األعرابي ل قا

 . (4)رأس البييت ...وإنما غرضه فيها أنها أشرف مافيه"

، وقال الشنتمري: "  (5)وقد عقد سيبويه في الكتاب بابا  في " وجوه القوافي في اإلنشاد " 

إنما ذكر سيبويه هذا الباب ُعقيب باب الوقف، ليري الفرق بين القوافي ، وأواخر الكالم ، 

 . (6)رنم وغيره  وبي ن عل ة ذلك كله " ن اختالف العرب في ذلك عن التوبي  

أن للقوافي في اإلنشاد  (الفرق بين القوافي ، وأواخر الكالم )ويفهم من كالم الشنتمري 

وهم يترنمون بالشعر ، ويحدون   (7)أحكاما  تخالف الكالم ؛ ألن الشعر موضع للغناء والترنم 

، ولذلك يقع في قوافي الشعر ما ال  (8)به ، ويقع فيه تطريب ، وأكثر ما يقع ذلك في األواخر 

 –خاصة  –، وقد جوزوا في القوافي  (9)يقع في الكالم ، من إلحاق المدة في حرف الروي 

بعد تضعيف الحرف الساكن أن يحركوا المضعف لقصد اإلتيان بحرف اإلطالق لقصد الترنم 

 و  (القاضي  )لكالم ن مثل ، كما أن جميع ما ال يحذف من الياءات والواوات في ا (10)والغناء 

 .  (11)قد يحذف في القوافي  (الداعي  )

  ( 12) (التأسيس والردف والوصل والخروج )"ومن ذلك ما تستعمله العرب من إشباع مدات

                                                
 .  4/206، وحاشية الصبان  2/319رح الشافية انظر: ش  (1)
 . 1/85الخصائص   (2)
هو أبو عبد هللا محمد بن زياد األعرابي . ، قال أبو العباس ثعلب : شاهدت مجلس ابن األعرابي وكان   (3)

يحضره زهاء مائة إنسان . وكان يسئل ويقرأ عليه ، فيجيب من غير كتاب . قال و لزمته بضع عشرة سنة 

أيت بيده كتابا قط . ومات بسرمرى وقد جاوز الثمانين . قال أبو العباس : قد أمال على الناس ما يحمل ما ر

على أجمال ، لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه . سمع من المفضل بن محمد . وكان يذكر أنه ربيب 

ائتين يقول : ولدت المفضل ، كانت أمه تحته . قال ثعلب سمعت ابن األعرابي في سنة خمس وعشرين وم

في الليلة التى مات فيها أبو حنيفة . ومات سنة إحدى وثالثين . وكان عمره إحدى وثمانين سنة وأربعة 

 . 75أشهر وثالثة أيام . انظر ترجمته في : فهرست ابن النديم صـ 
.2/210المحتسب   (4) ًَ  . بتصرف يسير جدا 
 . 4/204انظر : الكتاب   (5)
 . 2/298ين الذهب  بحاشية الكتاب  تحصيل ع        (6)

 . 4/206انظر : الكتاب         (7)
،  وشرح الشافية  40، 39، وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ  2/99انظر : الكتاب للسيرافي    (8)

2/316   .                   
 ،والضرائر  2/316شافية ، وشرح ال100، 2/99، وشرح الكتاب للسيرافي  4/26انظر : الكتاب  (9)

 . 288، 287لأللوسي صـ 
 . 317، 2/316انظر : شرح الشافية       (10)
 . 23، 22انظر : التكملة للفارسي صـ  (11)
وهو مأخوذ من أسست البناء. والتأسيس ألف بينها وبين الروي حرف يكون بعدها وقبله،  (التأسيس) (12)

وهو مأخوذ من ردف الراكب ألن الروي أصل فهو  (الردف)ويسمى الدخيل تعاقبه جميع الحروف.

وتسمى الوصل (الصلة)الراكب، وهذا كردفه, وهو يكون من أحد ثالثة أحرف: الواو، واأللف، والياء. 

أيضا  وهي حرف يكون بعد  الروي متصل به. ويكون أحد أربعة أحرف: الواو، واأللف، والياء، 

 . 132, 123,   118, 110والهاء.انظر القوافي ألبي يعلي صـ 
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 . (1)عناية بالقافية ؛ إذ كانت للشعر نظاما  , وللبيت اختتاما "

ألحكام النحوية والصرفية وبسبب الطبيعة الخاصة للقوافي في الشعر جاءت كثير من ا 

مخالفة لكالم النحويين ، فوسموها بالضرورة ، تقول إحدي الباحثات : " لقد كانت القافية 

نعمة بما تسبغه من حس الموسيقي ، وإيقاع يحبب الشعر إلي النفوس ، ويميزه عن النثر ، إال 

وية ولقد خدمت هذه من األحيان نقمة بخلقها كثيرا  من المشاكل اللغ إنها كانت في كثيرٍ 

ضرائر الشعر ال تصل إلي الحد التي تسمي فيه ظواهر لغوية القافية كثيرا  ، وربما كانت كل 

الظواهر اللغوية التي يشيع فيها االضطراب من صنع القوافي " 
(2) . 

ً  .(اضطرابا   )وما سمته الباحثة   هو ما صنفه النحويون تحت اسم الضرورة غالبا 

" القافية يجوز فيها أبو العالء في شرح ديوان ابن أبي حصينة : قال :  ومن هذا ما ذكره

    ما ال يجوز في غيرها من تخفيف المشدد ، وحذف واو الجمع ، وهاء التأنيث عند 

ممدود في القافية ونحو ذلك ، فإنه يجري مجري  " تخفيف همز أوو (3)الوقف "

 . (4)"  تمل ما ال تحتمل األوساط واألوائلالضرورات التي في حشو البيت ؛ ألن األواخر تح

مهموزفي أول البيت ، وفي آخره ال يهمز؛ ألن الهمزة تعتبر ، وال اختالف في واللفظ " 

 . (5)أن ذلك جائز " 

" أسهل وأخف ؛ ألنه إذا وقعت ياء النسب في آخر البيت وتخفيف ياء النسب في القافية 

 .(6)مخففة آثروا التخفيف " 

االحتمال حسنا  في أواخرالشعر دون أوائله" فألنها حروف الروي  وخواتم  إنما كانو

القوافي، ومنقطع الكالم، فاحتملت ما ال يحتمله غيرها, ولو ساغ أن يُنصب ذلك علَما ، 

ويجعل عبرة،ويستمر  على شريطة القياس لوجب أن ال ينكر على الشاعر إذا قال: رأيت 

، ويجري حسن ا ؛ فشدد النون، أو ضربت م حمد ا  فثقل الدال؛ كما جاز لك في الطول  ومستقرن 

ذلك في سائراألسماء وجميع الحروف واألفعال، وهذا أمر ال ينتهي إليه عاقل. وقد جاء عن 

العرب التشديد في أواخر األسماء إذا وقفوا عليها، وهذا ما يؤكد ما قلناه في تمييز القوافي 

 .(7)ف عليها، وإن كانت مطلقة"عن غيرها؛ من حيث كانت العرب تق

 وهذا تفصيل ما ذكره أبو العالء مما يحسن في القافية وال يحسن في غيرها .

                                                
 .2/209المحتسب  (1)
 .172دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج . د / خوله تقي الدين الهاللي صـ  (2)
 . 73 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  (3)
 .  84 /2السابق نفسه  (4)
 . 113السابق نفسه صـ  (5)
 . 113السابق نفسه صـ  (6)
 .409صـ  الوساطة للقاضي الجرجاني      ( 7)
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 تخفيف المشدد                                               

األصل بقاء الشيء علي ما كان عليه ، فالحرف المشدد من الكلمة يبقي علي حاله وال   

تثني األلوسي من هذا الحكم الشعر ، قال : " وليس هذا الحكم بجاٍر في وقد اس (1)يخفف " 

وقد كثر اجتراؤهم علي  (2)الشعر ، فإن له حكما  آخر ال يشاركه فيه باب المنثور من الكالم " 

  .(3)تخفيف المشدد في القوافي 

ا في لكن تخفيف المشدد يختلف حاله باختالف موقعه ، فهو في الحشو مكروه جدا  ، أم

 . (5)وهو في القافية المقيدة أكثر منه في القافية المطلقة  (4)القافية فجائز  " 

 ، األول : وتخفيف المشدد له حاالن 

 وعليه قول الشاعر :  (6)أن يحذف أحد الحرفين المشددين، وحرف بعده  

 (7)وقَبِيٌل من لَُكي ٍز حاِضٌر         ره ُط مرجوٍم ورهطُ ابن الُمعَل  

، فلما وقف في  (الُمعل   )فلما حذف األلف حذف معها فتحتها ، فبقي  ( الُمعل ي )ريد " ي

 .(8)القافية المقيدة علي الحرف المشدد خففه " 

ُخفف ألجل و وفي هذا من الشذوذ حذف األلف المقصورة ، وهي ال تحذف ، وإنما ُحذف 

 .(9)القافية ضرورة 

 (10)فين اللذين حدث معهما التشديد  الثاني : أن تحذف الحركة وأحد الحر 

ِ       ل يَدَّعي القَوُم أَن ي أَفِر   : كقول الشاعـر  (11)   ل َوأَبيَك اِبنَةَ العاِمِري 

                                                
 . 87، 86الضرائر لأللوسي صـ  (1)
 . 421صـ مسألة تخفيف ياء النسبسيأتي الرد على هذا بتفصيل أكثر في ، و 87السابق نفسه صـ  (2)
 .  153انظر : رسالة المالئكة صـ ( (3
 . 2/1021، والعمدة  2/79، وشرح ديوان ابن أبي حصينة  3/448انظر : األصول  (4)
،  322، 2/230، والخصائص  92،  89حتمل الشعر من الضرورة للسيرافي صـ انظر : ما ي (5)

، والقافية المقيدة ما كانت غير موصولة ، والمطلقة ما  116 /2وشرح ديوان ابن أبي حصينة 

 .  317،  316كانت موصولة ، انظر الكافي في العروض والقوافي للتبريزي  صـ 
 . 104، وضرائر الشعر البن عصفور صـ 90رة صـ انظر : ما يحتمل الشعر من الضرو  (6)
ن ُعقَيٍل  145البيت من بحر الرمل نسب  للبيد  , و ليس في ديوانه , و الذي فيه صـ    (7) َوقَبيٌل مِّ

ٌق َكلُيوٍث بَيَن غاٍب َوَعَصل، وهو في الكتاب   ، والحجة  507، والبغداديات صـ  4/188صادِّ

،  1/342، والمحتسب   259،  81  /2وسر الصناعة ،  2/293، والخصائص  105،  1/58

 . 207. وشرح شواهد الشافية صـ 104والضرائر البن عصفورصـ 
 . 1/342المحتسب       (8)
  259،  2/81، وسر الصناعة  105،  1/85، والحجة  507انظر : البغداديات  صـ   (9)

 . 4/205واألشموني
 ، وضرائر 79 /2، وشرح ديوان ابن أبي حصينة  89صـ انظر : ما يحتمل الشعر من الضرورة  (10)

 . 86، والضرائر لأللوسي صـ  103الشعر البن عصفور صـ           
 ، وقبله  : 154البيت من بحر المتقارب، المرئ القيس في ديوانه صـ  (11)

ر ر       َويَعدو َعلى الَمرءِّ ما يَأتَمِّ  أَحارِّ بُن َعمرٍو َكأَن ي َخمِّ

ندَةُ َحولي َجميعا  ُصبُر  وبعده :  تَميُم بُن ُمر ٍ َوأَشياُعها       َوكِّ

،  ورسالة الشياطين ضمن رسائل أبي العالء  411، والصاحبي صـ  2/273وهو في : المحتسب 

             .11/221،222،  1/374، والخزانة 103وضرائر الشعر البن عصفور صـ  ، 88صـ 
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ِ ُجنوٌن ُمستَِعرأَ ومثله قول طرفـــــــــــــــة :   (1)َصَحوَت اليَوَم أَم شاقَتَك ِهر       َوِمَن الُحب 

ول " فأكثر اإلنشاد في هذا حذف أحد الحرفين ليتشاكل أواخر ال السيرافي في البيت األق

*" صار آخر  ل يدعي القوم أني أفر  إذا قلت *  األبيات ، ويكون علي وزن واحد ؛ ألنك

 جزء في 

وإذا شدد الراء  , في وزن العروض ؛ ألنه من المتقارب من الضرب الثالث  (فعْل  )البيت 

 الضرب الثاني من المتقارب ، فهو مضطر إلي حذف من  (فعول  )صار آخر أجزائه عل 

 . (2)أحد الحرفين الستواء الوزن ومطابقة البيت لسائر أبيات القصيدة " 

 وظاهر من كالم السيرافي أن الوزن هو الذي ألجأ الشاعر إلي التخفيف .

 كونوأن ت،  الحذف من القوافي ,  هذا السابق هو الكثير الغالب في تخفيف المشدد      

علي إنشاد من ينشدها  فيحذفون من القوافي المطلقة، وقد يأتي دون هذا ،   القوافي مقيدة

 بالوقف الحذف المذكور في القوافي المقيدة ، ومن هذا قول النابغـــــــــــة :

 (3) إِذا حاَولَت في أََسٍد فُجورا        فَِإن ي لَسُت ِمنَك َولَسَت ِمن ي              

 .(4)والقصيدة مطلقة وإنما هذا إنشاد بعضهم "   (من ي  )لسيرافي : " أراد قال ا

 . (5)وأنشد سيبويه هذا البيت في باب ما يحذف من األسماء من الياءات في الوقف 

 (6)َوُهم َوَردوا الِجفاَر عَلى تَميٍم       َوهُم أَصحاُب يَوِم ُعكاَظ إن  وأنشد بعـــــــــــده : 

سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم ، وترك الحذف  (ي إن ِّ  )يد وقال : " ير

 : (8) , ومن هذا قول عمران بن حطان  (7)أقيس"

                                                
 89، وهو في ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ 75في ديوانه  صـ الييت من بحر الرمل لطرفة  (1)

 . 322،  2/230،والخصائص 
 ،  103، وانظر : الضرائر البن عصفور صـ  90،  89ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ   (2)

 . 191، وموارد البصائر صـ  87، والضرائر لأللوسي صـ  223، 11/222والخزانة           
 . برواية .  127بحر الوافر ، للنابغة في ديوانه صـ  البيت من (3)

ن ي ,إِّ             نَك َولَسَت مِّ  ذا حاَولَت في أََسٍد فُجورا        فَإِّن ي لَسُت مِّ

، وشرح أبيات سيبويه للنحاس  4/186وال شاهد فيها  وانظر البيت برواية الشاهد  في : الكتاب  

 5/2413، واالرتشاف  1/128، والحجة  92رة  صـ ، وما يحتمل الشعر من الضرو 336صـ 

 . 210،وشرح شواهد الشافية صـ 
 . 93ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ   (4)
 .  4/185انظر : الكتاب  (5)
 برواية . 127البيت من بحر الوافر للنابغة في ديوانه صـ  (6)

نَك وَ   ن ي إِّذا حاَولَت في أََسٍد فُجورا        فَإِّن ي لَسُت مِّ  لَسَت مِّ

َجن ي   فَُهم دِّرعي ال تي اِّستأَلَمُت فيها       إِّلى يَومِّ النِّسارِّ َوُهم مِّ

فاَر َعلى تَميٍم       َوُهم أَصحاُب يَومِّ ُعكاَظ إِّن     ُهم َوَردوا الجِّ ًَ 

ن ي , قاٍت       أَتَينَُهُم بُِّود  الَصدرِّ مِّ َن صادِّ دُت لَُهم َمواطِّ  َشهِّ

 ليس هنا شاهد . 
 . 4/186انظر : الكتاب         (7)
هو:عمران بن حطان السدوسي يروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس كان يميل إلى مذهب       (8)

 الشراةروى عنه محمد بن سيرين ويحيى بن أبى كثير وصالح بن سرج عمران بن أبى الجعد  
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 (1) ُِ ول جانِ  ٍُ من إنٍس  روُعني      فيه روائعُ عندك حول  ل تُ  قد كنتُ 

 ومثله قول ابن أبي حصينة  : 

 (2) بقى إِذا لَم يَبَق إِنٌس َول جانُ فَِعش ُعمَر ما َحبَّرُت فيَك فَِإنَّه       َسيَ 

 في كتاب هللا مثق ل النون ، وقد جاء تخفيفه في (الجان  ): " و وفيه يقول أبو العالء 

 * حيين من إنس ومن جانِي *شعرإسالمي ، وذلك آخر بيت ينسب إلي عمران :       

يجوز فيها ما ال يجوز  وتخفيفه في القافية أسهل من تخفيفه في حشو البيت ؛ ألن القافية

 . (3)في غيرها من تخفيف المشدد " 

يف المشدد من القافية المطلقة حتي إنهم تأولوا بيت عمران فويبدو أن النحويين كرهوا تخ

 (جان   )السابق تأويالت مختلفة ، من هذا ما ذكره ابن جني من أنه قد أبدلت النون الثانية من 

 –.. فإذا أمكن ذلك  (أمللت  )في معني  (أمليت الكتاب  )م : المثلين كقوله (4)ياء  الجتماع 

كان محل بيت بن عمران علي هذا الضرب من البدل أخلق من حمله  –والكالم البن جني 

 . (5)علي الحذف ؛ ألن البدل علي كل حال أحسن من الحذف 

يرا  ، قال أبو ويمكن أن يكون ذلك من تخفيف المشدد في القافية المطلقة ، لكن هذا ليس كث

فيه اضطراب؛ ألنه خفف المثقل في قافية الشعر المطلق، وإنما يف المشدد" فالعالء في تخ

 . (6)يكثر التخفيف في المقيد " 

وكما أن الحذف من القوافي المطلقة قليل كما سبق ، فإن الحذف من الحواشي قليل ، بل 

 (7)ت َحشيشا        فَنعِلفَها َدواَب الُمسِلميناأَل لَيَت اللَحى كانَ مكروه ومن هذا قول الشاعـر : 

 .من البيت  (دواُب  )بتخفيف 

 هذا هو كالم النحويين الذين جعلوا تخفيف المشدد ضرورة مع أنه قد وقع مثله في 

                                                                                                                                          

 . 222 /5ي: االثقات البن حبان ترجمته فيروى عن بن عمر روى عنه إسماعيل بن أبى خالد .انظر  
البيت من بحر البسيط ، وهو لعمران ابن حطان ، انظر : إعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج  (1)

،  2/76، والمحتسب  6/104، 5/454، 4/336، والحجة   تحقيق د/ عبد العزيز رباح   3/841

 .        72 /2وشرح ديوان ابن أبي حصينة  
 . 1/81الطويل ، وهو في الديوان  البيت من بحر  (2)
 . 73، 72 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة         (3)
 ، وإعراب القرآن المنسوب 2/171، وأمالي القالي 4/224انظر في إبدال المضعف ياء  : الكتاب   (4)

 .  860،  802 /3إلي الزجاج 
 . (جنن)انظر : لسان العرب مادة   (5)
 . 116 /2صينة شرح ديوان ابن أبي ح (6)
، وهو في الضرائر البن عصفور 225البيت من بحر الوافر ليزيد بن مفرغ في ديوانه صـ  (7)

 )برواية أخري وهي  6/45، وفي الخزانة  4/326والخزانة  (عدس )، واللسان مادة 105صـ

 وال شاهد فيها .       (خيول المسلمينا
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ا : "( 1)ابن يعمر القراءات القرآنية ، فقد قرأ   اهم غمشَّ ا ت م  . (2)" هِ َحمملمْت َحمًَْل خمِفيًفا فمممرَّْت بِ ف ملممَّ

ت به  ). يقول ابن جني : " أصله : ( 3) (فمرت  )بتخفيف الراء من   فمر 
مثقلة كقراءة  (

 . (4)الجماعة, غير أنهم قد حذفوا نحو هذا لثقل الـتضعيف"

ومابُّ الزهري : " وقرأ  ُر ومالدَّ جم ُر ومالنُُّجوُم وماْْلِبماُل ومالشَّ مم ْمُس وماْلقم  . (5)خفيفة الباء "ومالشَّ

وحكم علي هذه القراءة بالضعف فقال :  (6)قال ابن جني : " وال أعلم أحدا  خففها سواه " 

وذكر أن هذا الباب " إنما يحمله  (7)"لعمري إن تخفيفها قليل وضعيف قياسا  وسماعا  " 

 . (8)الشعر " 

تي وهكذا حكم ابن جني علي القراءة القرآنية بالضعف من أجل تصحيح قاعدة النحويين ال

وضعوها من أنه ال يجوز تخفيف المشدد إال في الشعر ، وهم محجوجون بورود ذلك في 

 .،كما في قراءة الزهري السابقة  القرآن

ارِيِّنيم ا" وكما في قوله تعالي   وم حم َْ مخففة الياء في جميع القرآن في قراءة إبراهيم  (9) " ِل

ْت  , وقرأ األعمش : " (10)وأبي بكر الثقفي  وم  .بتسكين الياء  (11)"  عملمى اْْلُوِديِّ وماْست م

وقد خففت ياء النسب في غير موضع مع كونها مفيدة لمعني النسب ، فكيف بها إذا كان 

 . (12)بعبارة ابن جني نفسه  (كرسي  )لفظها لفظ النسب ، وال حقيقة له هناك ، فهي بمنزلة  

فالقبائل البدوية تميل إلي  وربما يكون التشديد والتخفيف راجعا  إلي اختالف اللهجات ,

الشدة حين الكالم ، و " ذلك لما في طبعها من جفاء وغلظة ، ولكن أهل المدن المتحضرة 

 . (13)؛ ألن ذلك ينسجم مع بيئتهم وطبيعتهم " ةيميلون إلي التؤدة والليون

                                      

 

                                                
ن من أهل البصرة وكان نحويا  صاحب علم بالعربية هو: يحيىبن يعمر الليثي من بني كنانة وكا (1)

والقرآن ثم أتى خراسان فنزل مرو وولي القضاء بها فكان يقضي باليمين مع الشاهد وكان ثقة. 

 .4/110, و الجرح والتعديل ـ الرازي  368/   7انظر ترجمته في :  الطبقات الكبرى 
 .189سورة األعراف من اآلية :   (2)
 .93, ومختصر الشواذ صـ 1/269لقراءة في المحتسب انظر هذه ا (3)
 .1/269المحتسب   (4)
، ودراسات في أسلوب القرآن  2/76، والقراءة في : المحتسب  18سورة الحج , من اآلية :  (5)

7/494  . 
 . 2/76المحتسب  (6)
 . 2/76السابق نفسه  (7)
(8)

 . 2/77السابق نفسه  
 . 14, والصف من اآلية : 112, والمائدة  من اآلية:  52ن اآلية : في : آل عمران م(الحواريون)  (9)
 .1/162، واإلمالء للعكبري  2/239، والمحرر الوجيز  1/323انظر : المحتسب   (10)
 2/439، والمحرر الوجيز  1/323، وانظر القراءة في : المحتسب  44: سورة هود من اآلية   (11)

 .                   1/127واالتحاف ,  2/174، والبحر  1/162،واإلمالء 
 . 2/76انظر : المحتسب  (12)
 . 89، وانظر : في اللهجات العربية د/ أنيس صـ 2/657اللهجات العربية في التراث  (13)
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 القافية يحذف الضمير ف

حتى  )1(كما سماه ابن فارس من سنن العرب فى كالمها ( القبض )ار أو الحذف واالختص  

 يخل بالبقية, ويعرض لها الشبه كما يقول ابن , حذفا  إنهم قد يحذفون بعض الكلم استخفافا  

 . )2(جنى

  والحذف فى العربية يأتى على أنواع منها:

 درس  )المنازل" :  درس أن يحذف حرف أو أكثر من أصول الكلمة, فيقولون مثال فى " •

  ال يجرى على قياس كما سبق , ومنه ما يجرى على قياس مطرد اومن هذا م  )3(( المنا  

 . )6(, وفى غير النداء )5(والنداء )4(فى الترخيم فى التصغير كما

هِّ بِّ )و (هُ لَ )تقصير الحركة الطويلة فى هاء الكناية فى الوصل, فيقولون مثال فى  •
  (هْ لَ ):  (

هْ بِّ  )و 
 . )8(وقد يحذفون الحركة كلها, وتسكن الهاء  )7((بهى )و (لهو )بدال من  (

 , كما حذفت الواو من الرسم القرآنى فى )9(وقد يحذفون من الكلمة حرف العلة غير األلف •

رِّ ُدعماءمُه َِبْْلمْْيِ قوله تعالى: "   اُن َِبلشَّ ْنسم يمْدُع اْْلِ َيمُْح ا, وقوله تعالى: " )10(" وم ُ وم  للَّ
اتِ   ِلمم ُيُِقُّ اْْلمقَّ ِبكم ءٍ , وقوله تعالى: " )11(" هِ اْلبماِطلم وم ْي شم َلم  ِإ اِع  دَّ ل ا يمْدُع  مم  ْو   ي م
نِيمةم وقوله سبحانه: " )12("ُنُكرٍ   نمدُْع الزََّبم  . )1(" سم

                                                
 .381انظر: الصاحبى صـ   (1)
 .2/438, 1/81انظر: الخصائص   (2)
بُِّمتالِّعٍ فَأَبانِّ  َوتَقادََمت بِّالُحبسِّ فَالسوبانِّ  وتمامه: دََرَس الَمنا 26هذا جزء من شطر بيت للبيدصـ   (3)

, وما يحتمل الشعر من الضرورة 3/32وانظر فى حذف الحرف من أصل الكلمة : الكتاب 

, ورسالة الشياطين 381, والصاحبى صـ  2/439, 1/82, والخصائص 102للسيرافى صـ  

 .1/189, والمزهر 104ضمن رسائل أبى العالء صـ  
 .99, ورسالة الشياطين للمعرى ضمن رسائل أبى العالء صـ  1/283ظر: شرح الشافية ان  (4)
 .3/171, واألشمونى3/421التسهيل , وشرح 21, 2/20, وشرح المفصل 2/239انظر: الكتاب   (5)
 , وما يحتمل الشعر من الضرورة272, 269, 254, 247, 2/239انظر: الكتاب   (6)

, والهمع106, وضرائر الشعر البن عصفور صـ  2/19لمفصل , وشرح ا96, 95صـ  للسيرافى

 .58, والضرائر لأللوسىصـ 2/57 
 .308/ 3, وشرح الشافية 1/22, والروض األنف1/400, والمقتضب 191, 4/190انظر: الكتاب   (7)
, وسر الصناعة 1/129, والخصائص 100, 1/99, والحجة 402, 1/394انظر: المقتضب   (8)

 .81, واأللوسى صـ 5/269, والخزانة 1/22, والروض األنف 1/244لمحتسب , وا259, 2/80
, 58, 1/57, والحجة 23, والتكملة للفارسى صـ  210, 4/209انظر فى حذف األلف: الكتاب   (9)

 .2/303, وشرح الشافية 391, وشرح الملوكى صـ 2/80وسر الصناعة 
 .11سورة اإلسراء من اآلية:   (10)
 .24ى من اآلية: سورة الشور  (11)
 .7سورة القمر من اآلية:   (12)
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 ومنه  )2(وحذفت الياء فى القراءات السبع فى الرسم القرآنى فيما يزيد على مائة موضع

اِع ِإذما دمعمانِ الى: "قوله تع ةم الدَّ ف مُقْل أمْسلمْمُت ومْجِهيم لِلَِّ وقوله سبحانه: " )3(" ُأِجيُب دمْعوم
نِ  عم ممِن ات َّب م وفى هذا يقول سيبويه: "وجميع ما ال يحذف فى الكالم, وما ال يختار فيه أن  )4("وم

ان الحذف فيها فى ك اال يحذف, يحذف فى الفواصل والقوافى.. واألسماء أجدر أن تحذف إذ

غير الفواصل والقوافى.. وإثبات الياءات والواوات أقيس الكالمين, وهذا جائز عربى 

 . )5(كثير"

ويعلل الرضى لجواز الحذف فى الوقف فى الياء بأنه "موضع استراحة, والياء المكسور ما 

 . )6(يل"ققبلها ث

ضم ما ب, اكتفاء من الواو (ةواو الجماعة وياء المؤنث )وقد يحذفون من الكلمة الضمير -

 . )7(قبلها, ومن الياء بكسرة ما قبلها

له كثرة حذفهما فى أما حذف الواو والياء وهما ضميران فى الفواصل والقوافى فسه  

الفواصل والقوافى وهما حرفا علة كما سبق, "ولما استمر ذلك فيها , وكثر جعلوا ما كان 

 . )8("بمنزلة غيره فى استجازة حذفهما اسما  

إلى أن حذف ناس كثير من قيس وأسد الياء   )9((يقضى )قال سيبويه: "وقد دعاهم حذف ياء 

 (يقضى )والواو اللتين هما عالمة المضمر, ولم تكثر واحدة منهما فى الحذف كـ كثرة ياء 

   . )10(ألنهما تجيئان لمعنى األسماء, وليستا حرفين بنيا على ما قبلهما"

القافية يجوز فيها ما ال يجوز فى غيرها من تخفيف المشدد وحذف  "وقال أبو العالء: 

 واو الجمع, وهاء التأنيث عند الوقف؛ ألنهم ينشدون: 

ِر بَع َد غََداِة البَي ِن َما َصنَعُ بعدو جيرانا  ل يُب ِعِد هللا ُ  ا       لَم  أَد 
)11( 

                                                                                                                                          
 .18سورة العلق , اآلية:   (1)
 .836 -2/833انظر: فهارس التذكرة البن غلبون:   (2)
 .86سورة البقرة من اآلية:   (3)
 .20سورة آل عمران من اآلية:   (4)
, 79, 9/78ن يعيش , واب23, 22, بتصرف, وانظر: التكملة للفارسى صـ  185, 4/184الكتاب   (5)

 .2/301وشرح الشافية 
 .2/300شرح الشافية   (6)
, وشرح 2/546, واإلنصاف 241, والضرائر للقزاز صـ1/91انظر: معانى القرآن للفراء   (7)

 .9/80 المفصل
 .2/80, وسر الصناعة 4/211, وانظر: الكتاب 1/57الحجة للفارسى   (8)
 أى فى الفواصل والقوافى.  (9)
 .237, 236, وانظر: شرح شواهد الشافية صـ  4/211تاب الك  (10)
,وابن يعيش 2/80, وسر الصناعة1/57البيت من بحر البسيط البن مقبل فى: الحجة للفارسى   (11)

 ,118, وشرح الشافية لنقرة كار صـ  2/306, وشرح الشافية للرضى 9/78
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 . )1(فهم يحذفون الواو التى بعد العين"

 ول الشاعر:ومثل البيت السابق ق

ك ُب قَد  قنِعُ  َف العَيُوِف لَراَح الرَّ ٍُ ِمن  تَِحيَّتَها       َسو  ٍف  )2( لَو  َساَوفَت نَا بَِسو 

 :ومنهم من يحذف واو الجميع فينشد:  "   )3(قال أبو يعلي

ِر بَع َد غَ                      داِة البَي ِن َما َصنَعُ ل يُب ِعُد هللاُ ِجيَرانا  لََمال َظعَنُوا         لَم  أَد 

 :وينشد أيضا  بقوله

ضةُ         َوقُل ُت ِلشُّفَاعِ الَمِدينَِة أَوِجفُ                     فَى بِالمدينِة قَر  َ  َجَزي ُت ابَن أَو 
)4(  

يريد أوجفوا: وهذا أقبح من حذف الصالت ؛ألن هذه الواو هنا مفيدة معنى. وقد أجرى من 

 :لتي من األصل، مجرى الياء التي للوصل، فأنشدحذف الصالت الياء ا

لُُق ثُمَّ ل يَف ر            )5(َوألن َت تَف ِري مَما َخلَق َت     َوبَعُض القَوِم يَخ 

 بحذف الياء من يفرى وكذلك واو يدعو إذا كانت العين للروي. فإن كانت روي الشعر فال

 .  )6(  يجوز حذفها "

, وحذف الضمة  قبلها, والوقف (قنعوا )واو الجماعة من  وفى البيت األول وقف بحذف

            عليها بالسكون؛ ألن البيت من قصيدة مقيدة, ويمكن أن يكون روعى فى اسم الجمع
 لفظه فأفرد, ووقف بالسكون عليه.  )7((الركب )

 ومما حذفت فيه ياء المخاطبة المؤنثة, قول عنترة:

بِيإِنَّ الغَبُ                    ِهي ما ِشئِت ثُمَّ تََحوَّ  وَق لَهُ وأَنِت َمُسوءةٌ         فَتَأَوَّ

ِلي َوتََخضَّبي                  إِنَّ العَُدوَّ لَُهم  إِلَي ِك َوِسيلَةٌ         أَن يَأ ُخذُوِك، تَكَحَّ
)8( 

 اجتزاء عنها بالكسرة. ( تخضبى )بحذف ياء المخاطبة من 

 : ومثله قول عنترة أيضا  

                                                                                                                                          

 بالتسكين. (قْنع)برواية , 4/211, وورد البيت فى الكتاب 236وشرح شواهد الشافية صـ   
 .73  /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (1)
, ومعنى ساوفتنا: 1/57, والحجة للفارسى 4/212البيت من بحر البسيط لتميم بن مقبل فى الكتاب   (2)

الكاره للشئ, وهو أيضا  من اإلبل: ما يشم الماء فيدعه  (العيوف ), و (سوف )أى وعدتنا بقولها 

 وهو عطشان.
هو: عبد الرحيم بن المحسن بن عبد الباقي بن عبد هللا بن أبي حصين أبو محمد التنوخي المعري   (3)

( . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة  504.توفي بميافارقين في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة )

 : 140/    36ابن عساكر   -دمشق 
ِّ في الق  (4)  .  166وافي ألبي يعلي صـ البيت من بحر الطويل لـ تميم بن أُبَي 
, وجمهرة  1/137, وهو في الحماسة المغربية  56البيت من بحر الكامل لزهير في ديوانه صـ  (5)

 . 474, و 386, والصناعتين صـ  50 /2األمثال 
 . 167, 166القوافي صـ   (6)
 .3/367, وشرح الكافية للرضى 2/202انظر: شرح الشافية   (7)
إلى خرز بن لوذان,  4/364, ونسب فى الحيوان 42ر الكامل لعنترة فى ديوانه صـ  البيتان من بح  (8)

عن الصاغانى أن الشعر فى ديوانى الرجلين, وانظر البيت فى: معانى  6/190وذكر فى الخزانة 

 .1/91القرآن للفراء  
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 )1( َوَعمي َصباحا  داَر عَبلَةَ َواِسلَمي       يا داَر َعبلَةَ بِالَجواِء تََكلَّمِ 

 والوقف عليه بالسكون. (تكلم)بحذف ياء المخاطبة من األمر 

هذا ما ذكره النحاة من حذف الضمير, وقد قصروه على واو الجماعة, وياء المخاطبة,   

ألجل القافية,  )3(وقال فريق منهم إن حذفهما ضرورة , )2(وقالوا إن ألف التثنية ال تحذف

, وهذا منه أدق؛ ألنه ورد  )4(وجعله أبو العالء مما يستحسن فى القافية ويقبح فى الحشو

 :الحذف فى الحشو, فى قول الشاعر

 )5(فاةُ الشُّ  األطباءِ  َُ عَ مَ  حولى       وكانَ  ا كانُ بَّ طِ األَ  أنَّ  ولو                             

 ."وكلما كانت الصلة من األصل مثل واو يدعو وألف يخشى وياء يرمي كان حذفها أبعد

 :وقد أنشد بعضهم قول يزيد بن الحكم الثقفي

َعوِ  َجَمع ت َوفحشا  ِغيبَة  َونَِميَمة          ثَلََث ِخلٍل لَس َت َعن َها بُِمر 
)6( 

 وأنشد قطرب:

ها  َكأَنََّك نَاِص  َرَك ِلي َدوِ تَُكاِشُرنِي كَر   )7(ٌح         َوَغيبَُك يُب ِدي أنَّ َصد 

 :يريد دوى. وأنشد أيضا  

ِي لَي َس ذَاَك              شَى َصولَتي أَن  تَُروُمني         َوأن َت َعُدو  َك يَخ  َعُدوُّ

تَو  )8(بُِمس 

                                                
, وسر 4/213, 2/269, وهو فى :الكتاب 289البيت من بحر الكامل لعنترة فى ديوانه صـ   (1)

 . 306, وشرح شواهد الشافية صـ2/185, والتصريح 2/306, وشرح الشافية 2/80الصناعة
 .240, 239, والشافية 1/57, والحجة 4/214انظر: الكتاب   (2)
 .108, والضرائر لأللوسى صـ  9/80, وابن يعيش 2/545انظر: اإلنصاف  (3)
 .73 /2انظر: شرح ديوان ابن أبى حصينة  (4)
, 1/88, ومجالس ثعلب 1/91ت من بحر الوافر مجهول القائل , وهو فى معانى القرآن للفراء البي  (5)

, والبحر 2/413, وشرح الكافية 9/80, وابن يعيش 131وما يحتمل الشعر من الضرورة صـ  

 .5/229, والخزانة 7/546المحيط 
 سوب  .غير من 5/316البيت من بحرالطويل,  وهو في :إعراب القرآن للنحاس  (6)
,وديوان  12/344, و األغاني   1/66البيت من بحرالطويل,  ليزيد بن الحكم في األمالي للقالي  (7)

 .2/199المعاني ألبي هالل العسكري 
 1/130, ومعاهد التنصيص   1/66البيت من بحرالطويل, ليزيد بن الحكم في األمالي للقالي  (8)

" أنشدني أبو الزعراء رجل من بني قيس بن ثعلبة  : قال : 342 /12,ونسب لطرفة في  األغاني 

 وعينك تبدي أن صدرك لي جوي       تكاشرني كرها كأنك ناصح  :         لطرفة بن العبد 

وقلت له إني كنت أرويه ليزيد بن الحكم , وأنشدته أبا عمرو بن العالء , قال فعجبت من ذلك 

إن أبا الزعراء في سن يزيد بن : فقال لي أبو عمرو   ,الثقفي فأنشدنيه أبو الزعراء لطرفة بن العبد

 الحكم ويزيد مولد يجيد الشعر وقد يجوز أن يكون أبو الزعراء صادقا .

الكتاب ما أظن أبا الزعراء صدق فيما حكاه ؛ألن العلماء من رواة الشعر رووها : قال مؤلف هذا 

هذا الشعر مشكوكا  فيه أنه ليزيد بن  ليزيد بن الحكم وهذا أعرابي ال يحصل ما يقوله , ولو كان

وال , وليس كذلك لكان معلوما  أنه ليس لطرفة وال موجودا  في شعره على سائر الروايات , الحكم 

وهو بيزيد أشبه وله في معناه عدة قصائد يعاتب فيها أخاه , هو أيضا  مشبها  لمذهب طرفة ونمطه 

 مان بن أبي العاص" .عبد ربه بن الحكم وابن عمه عبد الرحمن بن عث
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 .يريد بمستٍو. وهذا قبيح من أجل أنه حذف حرفا  أصليا  

حسن إثبات الياء من قبل أن الواو إذا كانت قبلها فتحة، انقلبت ألفا . قال بعض أهل العلم: األ

 .  )1(  كما يفعل بها في الترخيم"

لكن جعل الحذف فى السابق ضرورة ال يستقيم؛ ألنه على ما يبدو لهجة وقد نسبت إلى قيس 

 . )2(وأسد وهوازن فى الكتاب وغيره

طق عند البدوالسرعة, ومن مظاهر هذه وهذه القبائل فى جملتها بدوية, ومن سمات الن

السرعة اختصار الحركات الطويلة, وقد علل ابن جنى تقصير الحركة بتعليالت مختلفة, 

 . )3(فمرة هو للتخفيف, ومرة لالختصار, وثالثة لكثرة االستعمال"

أن لهجة تميم كانت النغمة الموسيقية عندها فى حال الوقف هابطة,  -وهللا أعلم –"ويظهر 

إلى الغناء فى أصواتها , وحركاتها, وذاك يالئم الطابع العام إذ ذاك انت القافية تميل وك

للهجتها, حيث كانت تميل إلى السرعة فى نطقها وتتلمس أيسر السبل لذلك, ولذلك تركت 

الترنم فى اإلنشاد , فزال معه تمام الوزن, وحل به النقص, وقصر الصوت , كما يظهر أن 

 . )4("وأسدا   اختصارها لم يكن خاصا  بـ تميم , بل ربما شمل قيسا  , و تفناء األصوا

وربما كان الذى سهل الحذف فى الواو والياء دون األلف عند هؤالء أن مدهما أقل من مد  

 . )5(األلف, كما قال الخليل

فإن "الحركة أبعاض حروف المد واللين, فالفتحة بعض األلف , والكسرة بعض  وأيضا  

ضمة بعض الواو, وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة األلف الصغيرة, الياء, وال

 . )6(مستقيمة"والكسرة الياء الصغيرة, والضمة الواو الصغيرة, وقد كانوا فى ذلك على طريق 

فكأن الواو والياء جاز حذفهما واالستعاضة عنهما بأبعاضهما؛ ألن مدهما أقل من مد    

يقول ابن رشيق:"ومنهم من يجري  على قول النحويين. شذوذا   األلف, ولهذا لم يحذف إال

القوافي مجراها ولو لم تكن قوافي فيقف على المرفوع والمكسور موقوفين , ويعوض 

 المنصوب ألفا  على كل حال، وهم ناس كثير من قيس وأسد، فينشدون

ِر بعد غَداِة البَي   تُُهُم   لم أد  َحابا  تََرك   ِن ما َصنَع  ل يُب ِعُد هللا أص 

 يريد "ما صنعوا". وكذلك ينشدون

                                                
   . 169,  168القوافي صـ   (1)
 , والضرائر لأللوسى  2/305, وشرح الشافية 1/91, والفراء 4/211انظر: الكتاب   (2)

 .291, 108صـ 
 .22الحركات العربية فى ضوء علم اللغة الحديث د/ الموافى البيلى صـ   (3)
 .2/352اللهجات العربية فى التراث د/ الجندى   (4)
 .2/285, وشرح الشافية 4/436انظر: الكتاب   (5)
 بتصرف. 1/28سر الصناعة   (6)
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 )1(فَفاَضت ُدموُع العَيِن ِمن ي َصبابَة        َعلى النَحِر َحت ى بَلَّ َدمِعَي ِمحَمل  

 .  )2(فإذا وصلوا جعلوه كالكالم وتركوا المدة لعلهم أنها في أصل البناء"

يين لقراءات قرآنية ومما يؤكد أن هذا الحذف ليس ضرورة شعرية تخريج بعض النحو

اعمةم   صن "يفى قراءة ابن محفعليه,  ْن أمرمادم أمْن يُِتمَّ الرَّضم بالضم في ) يتمُّ ( )3(" ِلمم
خرجه  

 . )4(على حذف واو الجماعة واالجتزاء عنها بالضمة -كما يقول البغدادى –بعضهم 

نم َتمماًما عملمى الَِّذي أمحْ  وقال التبريزى فى قراءة يحيى بن يعمر " بالرفع  أصله  )5(" سم

 . )6(فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة (أحسنوا):

بضم الحاء على حذف  )7(" قمْد أمفْ لمحم اْلُمْؤِمُنونم  وكذلك خرج الزمخشرى, قراءة من قرأ "

 . )8(واو الجماعة, واالجتزاء عنها بالضمة

  . )9(( الزيدون قامُ  )يقول: العرب من ن من من أ ابن عصفورومما ورد مثله فى النثر ما حكاه 

 ما كان من مثله فهو لهجة ال ضرورة. نما سبق يقطع بأ, ووهذا

 .الوقف على هاء المؤنث فى القافية

, وال روم وال تضعيف كما  )10(لهاء التأنيث عند الوقف عليها نصيب من إشمام ليس       

كة فينبه عليها بالروم أو ألنه لم يكن على الهاء حر )11(هو الحال فى الوقف على غيرها

 . )12(اإلشمام

وهل يجوز الوقف على هاء المؤنث بحذفها كما فعل بـ واو الجماعة , وياء المخاطبة ؟ ذكر 

                                                
, وجمهرة أشعر العرب 9البيت من بحر الطويل المرئ القيس من معلقته وهو في الديوان صـ   (1)

 . 5/520, ونفح الطيب  80صـ
 . 2/1085العمدة   (2)
صـ  , والمغني 499, 2/498اءة فى : البحرالمحيط , وانظر هذه القر223سورة البقرة من اآلية :   (3)

 . 1/440, واإلتحاف 520
 .5/232انظر: الخزانة   (4)
2, واالتحاف  4/694, والبحر 2/81, وانظر القراءة فى :الكشاف 154سورة األنعام من اآلية:    (5)

 /38. 
 .232 /5, والخزانة52, والمغنى  صـ 4/694انظر: البحر المحيط   (6)
  184, والحجةالبن خالويه صـ 148, وانظر القراءة فى: السبعة صـ 1سورة المؤمنون آية:   (7)

 .7/546,والبحر
 . 5/231, والخزانة 52, والمغنى صـ 7/546انظر: البحر المحيط   (8)
 . 2/914, و االرتشاف  2/333انظر: شرح الجمل   (9)
مرفوع والمضموم, والمجرور والمكسور, الروم هو اإلشارة إلى الحركة مع صوت خفى فى ال  (10)

دون المنصوب والمفتوح, واإلشمام هو اإلشارة إلى الحركة من غير تصويت, ويختص بالمرفوع 

والمضموم دون غيرهما, فالروم يدركه األعمى والبصير, أما اإلشمام , فال يدركه غير المبصر, 

, والهمع 275, 2/271ية للرضى , وشرح الشاف4/899انظر: شرح الكافية الشافية البن مالك 

 .117, وأثر القراءات فى األصوات والنحو العربى د/ عبد الصبور شاهين صـ  392, 3/391
 .2/276, وشرح الشافية 4/1988انظر: شرح الكافية الشافية   (11)
 .2/277انظر: شرح الشافية   (12)
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 )1( * َعفَِت الِدياُر َمَحلُّها فَُمقاُمها *"بعض العرب إذا أنشد:   نأبو العالء عن الكوفيين أ

 . )2(قف"وذلك إذا و (مقام )يحذف الهاء واأللف, فيقول 

فإنها مما يجوز عند الكوفيين, وال تجوز  -ولم أقف على صحتها –فلئن صحت هذه الحكاية 

؛ ألن  (شتى طرائقه )بحال عند البصريين , قال سيبويه: "وأما الهاء فال تحذف من قولك 

ويعلل المبرد للزوم الهاء والفتحة لضمير المؤنث بـ  )3(الهاء ليست من حروف المد واللين"

 . )4(لفصل بين المذكر والمؤنث""ا

 زاء عنها بالفتحة, كما فى قول تنعم ورد فى الشعر حذف األلف من هاء المؤنث واالج

 )5(يبِ أََما تَقُوُل بِِه شَاةٌ فَيَأ ُكلَها         أَو  أَن تَبِيعَهَ في بَع ِض األََراكِ 

العلة فى الحذف هنا "التشبيه و )6(فحذف األلف. وهذا شاذ" ( تبيعها )قال ابن جنى: "يريد : 

 . )7(بالواو والياء لما بينها وبينهما من الشبه"

أجازوا حذف األلف فى  بالوقف, كما قال الفارسى: "على أن ناسا   وهذا الحذف ليس خاصا  

 بدليل البيت السابق. )8(الوقف"

 , كما فى قول الشاعر: وقد ورد الحذف فى الوقف أيضا  

ُت بِ سَ  ى قد  فإن ِ  ِمى        أمورا  قَ  َدارِ ئِم  هَ افُ خَ أَ  مٍ خَ لَ  فى   تُ ن  كُ  و 
)9( 

 )11(وابن عصفور بأنه من قبيح الضرائر )10(ومثل هذا الحذف حكم عليه ابن جنى بالشذوذ

 كما حكموا من قبل على حذف واو الجماعة وياء المخاطبة.

يحذف منه يقول ابن رشيق  عما يجوز للشاعر : " وأن يحذف من المكنى في الوصل ما 

                                                
جاُمها *وهى فى , وعجز البيت *بِّ  51صدربيت أول معلقة لبيد فى ديوانه صـ   (1) َمنى  تَأَب دَ َغولُها فَرِّ

 روح الديوان من دون حذف, ورواية أبي, وجميع ش96شرح المعلقات العشر للشنقيطى صـ 

 العالء لم أقف عليها  .
 .73 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (2)
 .4/213الكتاب   (3)
 .1/400المقتضب   (4)
, 97, وضرائر الشعر البن عصفورصـ 2/259ر الصناعة البيت من بحر البسيط بال نسبة فى س  (5)

َن  (ركب ). وفي التاج مادة 5/272, والخزانة 15ورصف المبانى صـ   م ِّ أَْكثَُر مِّ :" األُْرُكوُب بالض 

ن ِّي: يُب، وأنشد ابُن جِّ ْكبِّ َجْمعُهُ أََراكِّ  الر 

ئْبِّ َحْبال  ثُم  قُْلت لَهُ         اْلحَ    يبُ أَْعلَْقت بالذ ِّ  ْق بِّأَْهلَِّك واْسلَْم أَيَُّها الذ ِّ

يبِّ   أََما تَقُوُل بِّهِّ َشاةٌ فَيَأُْكلَها         أَْو أَن تَبِّيعَهَ في بَْعضِّ األََراكِّ

أَرادَ "تَبِّيعََها" فَحذََف األَلَِّف" .  ًَ 
 .2/259سر الصناعة   (6)
 .2/258سر الصناعة   (7)
 .1/103الحجة   (8)
, وشرح 97, والضرائر البن عصفور صـ  2/568افر , بال نسبة فى اإلنصاف البيت من بحر الو  (9)

 .4/1991الكافية الشافية 
 .2/259انظر: سر الصناعة   (10)
 .97انظر: ضرائر الشعر له صـ   (11)
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  )1(فَِإن يَُك َغث ا  أَو َسمينا  فَِإنَّني       سَأَجعَُل َعينَيِه ِلنَفِسِه َمقنَعا:في الوقف.. كقول الشاعر

 :وأقبح منه أن يحذف من المكنى المنفصل كقول اآلخر

 )2(فَبَيناهُ يَشري َرحلَهُ قال قائٌِل       ِلَمن َجَمٌل ِرخُو الِملِط َطويُل             

 :وأقبح من ذلك أن يحذف األلف من ضمير المؤنث.. أنشد قطرب

 أََما تَقُوُل بِِه شَاةٌ فَيَأ ُكلَها         أَو  أَن تَبِيعَهَ في بَع ِض األََراِكيبِ 

  . )3(وال يجوز استعمال هذا للمحدث لشذوذه وقبحه "  :أراد " تبيعها" فحذف األلف، قال

 ضرورة, فإن حذف األلف من هاء التأنيث واالجتزاء عنها وإذا ثبت أن حذفهما لهجة ال   

بالفتحة هو اآلخر لهجة ال ضرورة, وقد نسبها صاحب اإلنصاف إلى لخم, قال : "وهى لغة 

 . )5(, وكذلك فعل ابن مالك )4(لخم"

بالفضل ذو فضلكم هللا به, ) ومما يؤكد أنها لهجة , ورودها فى النثر : حكى الفراء: 

. وقال الفارسى:  )6(ونقلت حركة الهاء إلى الباء (بها)يريد  (ت أكرمكم هللا بهوالكرامة ذا

طرح حركة الهاء على الباء, وهو  (هْ نحن جئناك بَ ) "ومن كالم أهل بغداد الكسائى والفراء: 

 . )7(يريد جئناك بها"

إذا  عدا  أما حذف هاء التأنيث واأللف معا على ما حكاه أبو العالء عن الكوفيين فليس مستب

ويقويه الشبه بين واو الجماعة وياء ,وجدت قرينة تدل على التأنيث كما فى بيت لبيد السابق 

 . )8(المخاطبة وهاء التأنيث كما يقول ابن جنى

 

                                                
عجز بيت من بحر الطويل , لمالك ابن خريم الهمداني وصدره فَإِّن يَُك َغث ا  أَو َسمينا  والبيت   (1)

, وسر  2/517واألنصاف  1/28, والكتاب  3/459, و 234: الجمل للخليل صـ   منسوب في

 .  80الفصاحة صـ 
 , وهوهناك بقافية ) طويل(.  244البيت من بحر الطويل للعجير السلولي ,وقد سبق تخريجه صـ   (2)
 . 1023, 2/1022العمدة   (3)
 .2/568اإلنصاف   (4)
 .3/389, والهمع 4/1990فية الشافية , وشرح الكا330انظر: التسهيل   (5)
, 2/339, والتصريح 803, 2/917, واالرتشاف 97انظر: الضرائر البن عصفور صـ    (6)

 .4/206واألشمونى 
 .2/568, وانظر: اإلنصاف 1/103الحجة   (7)
 .2/258انظر: سر الصناعة   (8)
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 الوقف على هاء المذكر فى القافية

الشعر موضع للغناء والترنم وترجيع الصوت, والسيما فى أواخر األبيات, وحروف 

األلف والواو والياء هى المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع. فألحقوا اإلطالق, أى 

الق ط"فمن ثم تلحق فى الشعر لقصد اإل )1(كل حرف الذى حركته منه كما يقول سيبويه

به االستراحة التى يميل  قوال شك أن مثل هذا المد تتحق )2(كلمات ال تلحقها فى غير الشعر"

 . )3(ة الزمنية فى اإليقاع"تلقافية, وذلك بمثابة السكإليها الشاعر فى نهاية ا

فتوصل بها الواو إذا وصلت ,  )4(وهاء المذكر أصلها أن تلحقها واو زائدة ؛ألن الهاء خفية

وإذا وقف على هاء الضمير, فإن  )5(فإن وقف عليها لم تلحق الواو لئال يكون الزائد كاألصلى

تحذف الصلة ويوقف على الهاء  (مررت به )نحو أو مكسورة  (رأيته )كانت مضمومة نحو 

 , وفى هذا يقول  )6(وقف عليها باأللف ولم تحذف (هند رأيتها)ساكنة , وإن كانت مفتوحة نحو 

ِطَرارِ            ابن مالك ِذف  ِلَوق ٍف فِـي ِسَوى اض  َمار   َواح  حِ فِـي اإِلض  ِصلَةَ َغي ِر ال فَتـ 
 )7( 

وم والمكسور عند الوقف فى القوافى قال عنه النحويون إنه وإثبات الصلة فى المضم

 . )8(ضرورة

لكن أبا العالء يبدو أنه يرى أن إثبات الصلة فيما سبق أمر اختيارى يرجع إلى المنشد, قال 

 على بيت ابن أبى حصينة: تعليقا  

 )9( َربٌع تَعَفَّت بِالِلوى ُعُهوُده       َوأَصبََحت ُمنَهَجة  بُُروُده

الختيار فى وقف الهاء ووصلها بالواو إلى المنشد, والذى اختاره المتقدمون وأصحاب ا"

الغرائز أن يوصل بالواو ؛ ألنه أقوى فى السمع, وعلى ذلك جاءت قصائد المتقدمين من 

ِضِه َسَماُؤهُ  الشعراء األولين والمحدثين , كقوله: ن أَر    )10( َوبَلٍَد عاِميَة أَع َماُؤهُ       َكأَنَّ لَو 

                                                
يحتمل الشعر من الضرورة , وما 100, 2/99, وشرح الكتاب للسيرافى 4/26انظر: الكتاب   (1)

, وموارد 288, 287, والضرائر لأللوسى  صـ  2/316وما بعده, وشرح الشافية  35للسيرافىصـ  

 .78, 77البصائر لفوائد الضرائر صـ  
 .2/317ويجوز على لغة أزد السراة إلحاقها فى الوقف فى غير الشعر. انظر: شرح الشافية   (2)
 .2/521اث اللهجات العربية فى التر  (3)
 .2/125, والواو حرف مجهور: السابق نفسه 2/107الهاء حرف مهموس انظر سر الصناعة   (4)
 .175, 1/174, والمقتضب 4/195انظر: الكتاب   (5)
, وشرح ابن عقيل 4/342, وأوضح المسالك البن هشام 2/434انظر: شرح الجمل البن عصفور  (6)

 .4/205, واألشمونى 2/339, والتصريح 2/175ومعه حاشية الخضرى 
 .71ألفية ابن مالك صـ   (7)
 , وشرح 2/175, وشرح ابن عقيل ومعه حاشية الخضرى 4/342انظر: أوضح المسالك   (8)

 .90, وموار البصائر لفرائد الضرائر صـ 4/205, واألشمونى 2/339التصريح 
 .49 /1الرجز فى الديوان  (9)
, وسر 197ديوانه, وهو فى تأويل مشكل القرآن البن قتيبة صـ الرجزنسب لرؤبة , ولم أجده  فى   (10)

, 4/342, وأوضح المسالك 2/529, و1/377, واإلنصاف 330, والصاحبى صـ 2/181الصناعة 

. وفي التهذيب , 2/276, وحاشية الخضرى 4/206, وحاشية الصبان 658ومعنى اللبيب صـ 

 وبلد عاميِّة أعماؤه        : " األعماء جمع َعمى  وأنشد:       (عمي )مادة 

: اليُهتدى فيه. والمعامى:  يَة: دارسة. وأعماؤه. مجاهله. بلد َمْجهل وَعمى  وقال غيره: عامِّ

يَة في القياس، ولم أسمع لها بواحدة ".  األرضوت المجهولة. والواحدة َمْعمِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 293 - 

 : )1(إتباع الهاء أحسن , وكذلك قول الحكمى

ا َغدا الثَعلَُب ِمن ِوجاِرِه       يَلتَِمُس الَكسَب َعلى ِصغاِرهِ   لَم 

 إتباع الياء بالهاء أقوى للشعر, وكذلك قول أبى الطيب المتنبى : 

ها الناُس َويَحَمدونَهُ  َب ذا البَحَر بِحاٌر دونَهُ       يَذُمُّ  )2( َحجَّ

 .  )3( إال أن وقف الهاء فى المنصوب أحسن منه فى المرفوع والمخفوض

ويفهم من كالم أبى العالء هذا أن الوصل والوقف ليس من الضرورة , ولكنه اختار       

الوقف فى المنصوب, والوصل فى المرفوع والمخفوض؛ ألنه كما يقول أقوى فى السمع , 

الوصل؟ يقول أحد المحدثين: "واستحسان المعرى فعلى أى أساس اختار الحسن في  الوقف و

للوقف فى المنصوب أكثر من المرفوع أو المخفوض عائد إلى كونه الفتح, وهو عالمة 

النصب أخف الحركات, فيكون أضعف من الضم والكسرة فى السمع, فيحسن الوقف فيه أكثر 

 .    )4(قوة المرفوع " من غيره؛ ألنه إذا وصل لم تكن له

  

 

 

 

                                                
لى الحكم بن سعد .ولقب  بالحكمي ؛ ألنه كان مو349هو: أبو نواس , والبيت فى ديوانه صـ   (1)

 العشيرة، من اليمن . وكني بأبي نواس لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقه.
 . 368الرجز للمتنبي , وهو فى الديوان صـ   (2)
: " الن فَاذُ عند األَخفش: َحَرَكةُ َهاءِّ  (نفذ ). وفي التاج , مادة 50 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (3)

ضْ  ن قوله :الَوْصلِّ التي تكون لإلِّ ن ُحُروف الَوْصلِّ َغْيُرَها َكَكْسَرة، َهاء مِّ ْك مِّ ، ولم يَتََحر   َمارِّ

سائِّهِّ          ْن كِّ دَ الَمْجنُونِّ مِّ  تََجرُّ

 وفتحة الهاءِّ من قوله:               َرَحلَْت ُسَمي ةُ ُغْدَوة  أَْحَمالَها

يَةٍ  ة الهاءِّ من قوله:               َوبَلٍد َعامِّ  أَْعَماُؤهُ  وَضم 

َي بذلك ألَن ه أَْنفَذَ َحرَكةَ هاءِّ الَوْصلِّ إِّلى َحْرفِّ الُخُروجِّ وقد دَل ت الد الَلَةُ على أَن  َحَرَكة هاءِّ  ُسم ِّ

نة فيه، التي هي الهاُء، َمحمولَةٌ  ْن قِّبَلِّ أَن  ُحُروَف الَوْصلِّ الَمتََمك ِّ يَاسِّ مِّ ةٌ في القِّ الَوْصلِّ ليس لها قُو 

َكْت هاُء في الو َن، فلما تَحر  صلِّ عليها، وهي األَلف والياُء والواو، ال يَُكن  في الَوْصلِّ إِّال  َسَواكِّ

لَةَ ُحروفِّ  ن هاءِّ الَوْصلِّ قَْبلََها َمْنزِّ لَْت ُحُروُف الُخُروجِّ مِّ وي  تَنَز  الوصلِّ شابََهْت بذلَك ُحروَف الر 

ي  قَْبلََها، فكم وِّ يَْت َحَرَكةُ هاءِّ الَوْصلِّ نَفَاذ ا، ألَن الصوت َجَرى فيها َحت ى الَوْصلِّ من َحْرفِّ الر  ا ُسم ِّ

ْوَت نَفَذَ  يَْت َحَرَكة هاءِّ الَوْصلِّ نَفَاذا  ألَن  الص  اْستََطاَل بُِّحُروفِّ الَوْصلِّ وتََمك َن بها الل ِّيُن، كما ُسم ِّ

 يها ". فيها إلى الُخُروجِّ َحت ى استََطاَل بها وتََمك َن الَمدُّ ف
 . 252علوم اللغة و أنواعها عند أبي العالء المعري , محمد طاهر الحمصي صـ   (4)
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 دصر الممدوق

 يعرف النحويون المقصور بأنه االسم المتمكن الذى آخره ألف الزمة مفتوح ما قبلها.    

 . )1(والممدود هو االسم المعرب الذى آخره همزة بعد ألف زائدة

طويل مفتوح, وأن كمية هذا  تأن آخر األسماء المقصور صائ ومعنى هذا التعريف "

 .  )2(ق همزة"الصائت تزداد فى الممدود حتى تخل

وعلى هذا, فإن االسم الممدود هو ذاته المقصور إال أنه يزيد عليه فى كمية الصائت, 

, فاالسم  )3(على هذا الفهم ذكر النحاة أنه يجوز قصر الممدود؛ ألنه رد إلى األصل واعتمادا  

األلف و"كما زيدت  )4("الممدود "إذا قصرته حذفت منه, والعرب من كالمها الحذف استخفافا  

كما يقول ابن جنى وقد حكى  )5(, ومن ذلك قصر الممدود", فقد حذفت اختصارا  إشباعا  

, لكنهم خصوا ذلك بالشعر,  )7(وغيره )6(اإلجماع على جواز قصر الممدود السيرافى

,  )10(وحكموا عليه بأنه ضرورة حسنة )9(واعترفوا بأنه فى الشعر كثير )8(واعتبروه ضرورة

 الممدود قول الشاعر:ومما ورد من قصر 

بَاِء األُسَاةُ  ُِ لي     وَكاَن َمَع األطَّ  )11( فلو أن األِطب ا كاُن َحو 

ل بُدَّ ِمن  َصن عا وإِن  طاَل السَّفَر  :          *    وقول الراجز
 * )12( 

 ويمكن أن يكون منه قول ابن أبى حصينة :

 )13( َوبَين الُجوىَوقُمنا نَِدبُّ َدبيَب الِصلِل       بَيَن القُلل 

                                                
 , واألشمونى 307, 3/306, والهمع 2/324انظر تعريف المقصور والممدود فى: شرح الشافية   (1)

4/106. 
 .167اللهجات العربية فى القراءات القرآنية د/ عبده الراجحي صـ   (2)
, وشرح 115, وما يحتمل الشعر من الضرورة للسيرافى صـ 3/447العلة فى: األصول  انظر هذه  (3)

, 2/1020, والعمدة 71, وائتالف النصرة صـ 90, والضرائر له صـ 2/557الجمل البن عصفور 

 .228, وموارد البصائر صـ 57, والضرائر لأللوسى صـ 4/295وأوضح المسالك 
 .237قزاز صـ ما يجوز للشاعر فى الضرورة لل  (4)
 .2/253سر الصناعة   (5)
 .107انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ    (6)
, وابن هشام فى أوضح 2/1020, وابن رشيق فى العمدة 90كـ ابن عصفور فى الضرائر صـ    (7)

 .57, واأللوسى فى الضرائر صـ  4/295المسالك: 
, 2/1032, والعمدة 90ائر البن عصفور صـ , والضر237, والقزاز صـ  3/447انظر: األصول   (8)

 .133, وموارد البصائر صـ 3/240, والهمع 4/295وأوضح المسالك 
 .3/447انظر: األصول   (9)
 .57, والضرائر لأللوسى صـ 1/189, والمزهر 20انظر:االقتراح صـ   (10)
 .281صـ  سبق تخريجه  (11)
, وإصالح الخلل البن السيد 107الضرورة صـ   الرجز لم ينسب لقائل فى: ما يحتمل الشعر من  (12)

, وضرائر الشعر ابن عصفور صـ 124, والفريدة فى شرح القصيدة البن الخباز صـ 394صـ 

, 218, وعقد الخالص البن الحنبلىصـ  2/293, والتصريح 4/296, وأوضح المسالك 90

 .4/109واألشمونى 
وهو الحية الذكر,  (صل)جمع  (الصالل), و79 /1البيت من بحر المتقارب,  وهو فى الديوان  (13)

 وهى أعال الجبل. (قلة)جمع  (القالل)و
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ى جمع والج  وفيه يقول أبو العالء: " و 
و ٍ ج   )

وهو البطن من األرض, ويجوز أن يكون   )1((

 . )3(, فقصر الممدود ألجل القافية"  )2(( جواء )واحداً؛ ألنه يقال للغامض من األرض 

وز أن وهذا اإلجماع السابق خرقه الفراء بأنه "ال يجوز أن يقصر من الممدود إال ما يج

وأشباهما؛ ألن مذكرهما  (صفراء), و(حمراء ), فال يجوز عنده قصر يجئ فى بابه مقصورا  

  )4("(اَلءعْ فَ  )لم يكن المؤنث إال على وزن  (عَلأفْ ) والصفة إذا كانت للمذكر على وزن  (أفعل)

لم يكن  (فعيل )جمع  (فعالء), وما كان من (فقيه )؛ ألنه جمع ونحوه (فقهاء )وكذلك ال يقصر 

 .  )5((كرماء )و (كريم )نحو:  إال ممدودا  

 )8(عن الكسائى  )7(, كذلك حكى السكرى )6(وقد رد النحاة هذا بورود السماع بعكسه

فى رفع  أنهما قاال: إن العرب ال تكاد تقصر ممدودا    )10(فى شرحه شعر الكميت )9(والفراء

ا البصريون فال فرق عندهم وال خفض, فكأن قصر الممدود عندهما خاص بالمنصوب, أم

 . )11(بين المنصوب وغيره

قال: "ألنهم  (سواء)استثنى ابن هشام فى حواشيه على شرح األلفية البن الناظم نحو  أيضا  

                                                
ة (جوا)في اللسان , مادة   (1) ةُ: نُْقرة...  والَجوُّ والَجو  لَظ. والُجو  ة: القطعة من األَرض فيها غِّ : " الُجو 

 . " ِّ َواُء جمع الَجو   المنخفض من األَرض ... قال األَزهري: الجِّ
 .43انظر: المنقوص والممدود ط دار المعارف صـ   (2)
 .112 /2, وانظر أيضا : 79/  2شرح ديوان ابن أبى حصينة  (3)
, وانظر رأى الفراء فى: ما يحتمل الشعر من 92انظر: ضرائر الشعر البن عصفور صـ   (4)

, والضرائر 3/240, والهمع 2/558, وشرح الجمل 2/745, واإلنصاف 109الضرورة صـ  

 .230, 135, وموارد البصائر صـ 57أللوسى صــ ل
 .109انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ    (5)
 .94-92, وضرائر الشعر صـ 112, 111انظر: السابق نفسه صـ   (6)
هو: السكرى أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن العالء السكرى . حسن   (7)

نساب واأليام . مرغوب في خطه لصحته . وله من الكتب ، كتاب الوحوش ، المعرفة باللغة واأل

جود في تأليفه ,   وكتاب النبات ، وعمل السكرى أشعار جماعة من الفحول ، وقطعة من القبائل . 

فمن عمل من الشعراء: امرؤ القيس,  والنابغتين . وقيس بن الخطيم ,  وتميم ابن أبى بن مقبل 

وأشعار هذيل وهدبة بن خشرم , واألعشى , ومزاحم العقيلى , واألخطل ,  وأشعار اللصوص , 

         وزهير . وغير ذلك . وعمل شعر أبى نواس على معانيه وغريبه نحو ألف ورقة . ولد سنة
فهرست ابن  -خمسين وسبعين ومائتين . انظر ترجمته في : هـ  (275 )وتوفى سنة هـ  (212 )

 .267/ 1ة العارفين , و  هدي 86صـ  -النديم
 .5/2415, واالرتشاف 91انظر رأى الفراء فى: ضرائر الشعر صـ  (8)
 .3/240, والهمع 5/2415, واالرتشاف 91انظر رأى الكسائى فى: ضرائر الشعر صـ   (9)
هو: الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن وهيب بن عمرو بن سبيع. وقيل: الكميت بن زيد بن   (10)

لد بن ذؤيبة بن قيس بن عمرو بن سبيع بن مالك . شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خنيس بن مجا

خبير بأيامها، من شعراء مضر وألسنتها، والمتعصبين على القحطانية، المقارنين المقارعين 

لشعرائهم، العلماء بالمثالب واأليام، المفاخرين بها. وكان في أيام بني أمية، ولم يدرك الدولة 

ومات قبلها. وكان معروفا  بالتشيع لبني هاشم، مشهورا  بذلك، وقصائده الهاشميات من  العباسية،

جيد شعره, و عن خلف األحمر: أنه رأى الكميت يعلم الصبيان في مسجد الكوفة. انظر ترجمته 

 . 17/3في : األغاني 
 .92انظر: ضرائر الشعر صـ   (11)
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, فليس يجوز  )1(بالضم والكسر مع القصر فيهما, وحيث فتحوا مدوا ال غير (سوى )قالوا فيه 

فى الضم مع الكسر, فال يقع تجوز فى الكلمة  ةحعنده الفتح والقصر للضرورة؛ ألن ثمة مندو

ال  ماوخروج عن أصلها مع جواز النطق بها على القياس, وهذا على مذهبه بأن الضرورة 

 . )3(قال السيوطى: "وغيره لم يستثن ذلك" )2(مندوحة عنه

 قول ابن أبى حصينة: (سواء) ومما ورد بخالف ما منعه ابن هشام فى 

  )4( إِنَّ َحياتي إِذا ل أَراَك       َحياةٌ َوَموتي أَراها ِسواوَ                     

وما جاء فى هذه القصيدة وأمثالها من تخفيف همز أو ممدود فى  وفيه يقول أبو العالء: "

القافية يجرى  مجرى الضرورات التى فى حشو البيت؛ ألن األواخر تحتمل ما ال تحتمل 

ىو  س   )األوساط واألوائل. ويقال: 
رت أو إذا فتحت السين مدت الكلمة, وإذا ك   (اءس و   )و ( س 

ض م ت فالقصر ال غير"
)5( . 

وهكذا حكم النحاة على قصر الممدود بأنه كثير, وأنه ضرورة, لكنه ضرورة حسنة, 

لكن الذى قالو إنه ,وادعوا اإلجماع على جوازه إال ما استثناه الفراء والكسائى وابن هشام 

, ومن  )6(مع الواقع اللغوى, فقد ورد قصر الممدود فى القراءات القرآنية ضرورة ال يتوافق

اقُّونم  عن ابن كثير: "  )7(ذلك قراءة البزى ُتْم ُتشم اِئيم الَِّذينم ُكن ْ ي مُقوُل أمْينم ُشرمكم بقصر  "وم

قال أبو حيان عنها: "وذكروا أنه من ضرورة الشعر, وال ينبغى ذلك لثبوته فى   )8((شركائى)

: "وقد طعن النحاة فى هذه   وقال عنها ابن الجزرى )9(فى الكالم" ذه القراءة, فيجوز قليال  ه

                                                
". وَسواُء : " الَسواُء:  (سوا )في الصحاح , مادة   (1) ْم َعلى َسواءِّ العدُل. قال هللا تعالى: "فاْنبِّذ إليهِّ

وى إذا كان  الشيء: وَسطه. قال تعالى: "في َسواءِّ الجحيم" . وَسواُء الشيء: َغيُره. قال األخفش: سِّ

بمعنى َغْيٍرأو بمعنى العَْدلِّ يكون فيه ثالث لغات: إْن ضممت السين أو كسرتها قصرت فيهما 

ى وَسواٌء، أي عدٌل ووسٌط فيما بين جميعا ، وإن ف و  ى وسِّ تحت مددت ال غير. تقول: مكاٌن ُسو 

 الفريقين" 
 .3/240انظر: الهمع   (2)
 .3/240السابق نفسه   (3)
 .85 /1البيت من بحرالمتقارب ,  وهو فى الديوان  (4)
 لمقصور والممدودفى: ا (سوى ), وانظر اللغات الواردة فى 84 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة    (5)

, والحجة للفارسي 99, و ليس البن خالويه صـ 2/254, و شرح الكتاب للسيرافى  40صـ 

, والمغنى 3/1546, واالرتشاف 2/928, وشرح الكافية الشافية 2/83وشرح المفصل   1/186

  .  3/240, والهمع 158 /2, واألشمونى 1/117, وشرح ابن عقيل 148صـ 
 .7/185أسلوب القرآن الكريم  انظر: دراسات فى  (6)
هو :البزي بفتح الباء المنقوطة من تحت بنقطة وكسر الزاي المشددة ,والمشهور بهذه النسبة أبو   (7)

الحسن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن القاسم بن نافع بن أبي بزة المكي مقرئ أهل مكة ، وهو 

ي الذي ينسب إليه قراءة أهل مكة . انظر صاحب قراءة عبد هللا بن كثير ، قال الدارقطني : البز

  .   345/   1السمعاني  -, و  األنساب  144/    1الذهبي  -ترجمته في : ميزان االعتدال 
, واإلتحاف 2/303,والنشر 6/522.  وانظر هذه القراءة فى: البحر  27سورة النحل من اآلية:    (8)

 2/182. 
 .6/522البحر   (9)
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الرواية بالضعف, من حيث إن الممدود ال يقصر إال فى ضرورة الشعر, والحق أن هذه 

 . )1(فى الكالم على قلته" فينبغى أن يكون قصر الممدود جائزا   ...الرواية ثبتت عن البزى

الذى أجاز قصر الممدود فى الكالم على قلة هو نفسه الذى منعه فى القرآن وأبو حيان  

بحجة أنه ضرورة وال يقع إال فى الشعر, فقد قال فى قراءة يحيى بن يعمر فى قوله تعالى: 

ُهمْ " ن م اِر ُرَحمماُء ب مي ْ اُء عملمى اْلُكفَّ : "وهى شاذة ؛ألن قصر الممدود إنما   )2((أشداء)بقصر  " أمِشدَّ

**  :       ون فى الشعر, نحو قولهيك ل بُدَّ ِمن  َصن عا وإِن  طاَل السَّفَر 
 ")3(  

 )أن الفراء حكى عن الكسائى أنه سمع:  ومما ورد من قصر الممدود فى كالم العرب نثرا  

 . )4(يريد: شربة ماء. فقصر ( اسقنى شربة ما يا هذا

نبغى أن ال يكون ضرورة, وكما قال قصر الممدود ورد السماع به فى غير الشعر, في نإذ

 . )5(ابن برى: "ما بعد السماع إال ما يصم األسماع, ويعيي الطباع"

على ما سبق من أن االسم الممدود هو ذاته المقصور إال إنه يزيد فى كمية  واعتمادا  

 اعتمادا  , )6(على أنه من ضرائر الحذف (قصر الممدود )الصائت ويؤكد هذا أن النحاة صنفوا 

على هذا يمكن القول بأن قصر الممدود ينبغى أن يكون جائزا  فى الكالم وفى الشعر من غير 

واتفقت الروايات على أن  )8(أنها لغة  )7(ضرورة, ويحتمل أن يكون لغة, فقد ذكر مكى

 الممدود من لهجات الحجاز حيث يذهب بنو تميم وربيعة وأسد إلى القصر, وذلك يناسب كال  

؛ إذ إن القبائل الحجازية المتحضرة تذهب إلى التأنى وتحقيق الصوت فى كمية من البيئتين  

حتى تصل إلى الهمزة, بينما تميل القبائل البادية من تميم وقيس وربيعة وأسد إلى  تالصائ

 كما أن من ظواهر العربية األصلية )9(السرعة فى النطق, مما يؤدى بها إلى كثير من الحذف

 . )10( انتقاص الصوت وضعفه

                                                
 بتصرف يسير.  , 2/303النشر   (1)
 .501, 9/500, والبحر 142, وانظر القراءة فى: مختصر الشواذ صـ 29سورة الفتح من اآلية:   (2)
 .501, 9/500وانظر كالم أبى حيان فى البحر ,  288صـ  البيت سبق تخريجه   (3)
 .1/87انظر: مجالس ثعلب   (4)
 .252شرح درة الغواص للشهاب الخفاجى صـ   (5)
, 3/240, والهمع 90, وضرائر الشعر صـ 115ما يحتمل الشعر من الضرورة صـ انظر:  (6)

 .57والضرائر لأللوسى صـ
هو: مكي ابن أبي طالب حموش أبو محمد القيسي المقرئ المالكي  ، كان راوية مقرئا  أديبا  متفننا    (7)

،  (القراءات السبع الكشف عن وجوه )، ألف ما يربو على تسعين كتابا  في علوم القرآن منها : 

والرعاية لتجويد القراءة  )، و  (اإلبانة عن معاني القراءات )، و  (مشكل إعراب القرآن )وكتاب 

 - 965/  ه 437/  355 ). أخذ عنه أبو الوليد الباجي باألندلس .ولد وتوفى .  (وتحقيق لفظ التالوة

 . 72 /1بن خلف الباجي سليمان  -التعديل والتجريح   -انظر ترجمته في :  (م 1045
 .2/36انظر: الكشف لمكى بن أبى طالب   (8)
 .132, وفى اللهجات العربية د/ أنيس صـ 168انظر: اللجهات العربية فى القراءات القرآنية صـ   (9)
 .39/122علم الدين الجندى. مجلة مجمع اللغة العربيةانظر: الصراع بين القراء والنحاة د/ أحمد   (10)
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 .الخالف بين القراء والنحاة فى قصر الممدود

اقُّونم  "على القراءة السابقة:  )1( حكم أبو شامة   ُتْم ُتشم اِئيم الَِّذينم ُكن ْ ي مُقوُل أمْينم ُشرمكم "  وم
بأنها قراءة ضعيفة. قال: "وقصر الممدود ضعيف ال يجيزه النحويون إال  (شركائى)بقصر 

بضعف الرواية   )3( وقبله حكم الشاطبى )2(ة ضعيفة"فى ضرورة الشعر, فهذه قراء

ُهمْ  "وسبق أن أبا حيان حكم على قراءة  )4(والقراءة ن م اِر ُرَحمماُء ب مي ْ اُء عملمى اْلُكفَّ " بالقصر  أمِشدَّ

 بالشذوذ؛ ألنها ال تتفق ومقاييس النحو.

القراءات وهذا منهم عجيب ؛ ألن القراءة هى األصل, والعربية تصحح بالقراءات ال 

ويكفى أن يعلم أن  )6(أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر (القرآن  )كما أن الكتاب  )5(بالعربية

سيبويه كما يقول ابن جنى: "اغترق جميع كالم الصرحاء والهجناء, والعبيد واإلماء فى 

أطرار األرض ذات الطول والعرض ما بين منثور إلى منظوم, ومخطوب به إلى مسجوع, 

الرعاة األجالف, والرواعى ذوات صرار األخالف وعقالئهم والمدخولين,  حتى لغات

 . )7(وهذاتهم والموسوسين فى جدهم وهزلهم وحربهم وسلمهم, وتغاير األحوال عليهم"

أفينكر على القراء  ( المدخولين والهذاة والموسوسين )فلئن قبل كالم سيبويه وقد أخذ من 

 لنحاة ؟!.ألنها ال تتفق وقواعد ا؛قراءاتهم 

وينبغي أن يُْعلم أن قصر الممدود جائز مسستحب , و قد عبروا عنه بأنه من الضرائر  

                                                
الحافظ العالمة المجتهد ذو الفنون شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم هو:  (1)

بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ النحوي ، وكمل القراءات وهو َحدَث على  الشيخ 

ة ، علم الدين السخاوى ، وأتقن علم اللسان وبرع في القراءات ، وعمل شرحا  نفيسا  للشاطبي

واختصر تاريخ دمشق مرتين . وله كتاب " الروضتين في أخبار الدولتين " و " كتاب الذيل " 

عليهما وتصانيفه كثيرة مفيدة ، وكان مع براعته في العلوم متواضعا  تاركا  للتكلف ثقة في النقل 

فى في , و توهـ(599)كان فوق حاجبه األيسر شامة كبيرة . مولده سنة تسع وتسعين وخمس مائة 

. انظر ترجمته في :  تذكرة الحفاظ  هـ (665)تاسع عشر رمضان سنة خمس وستين وست مائة 

 .  1460/ 4الذهبي 
 .557إبراز المعانى ألبى شامة صـ    (2)
هو:  القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني ، أبو محمد الشاطبي : إمام القراء . كان ضريرا  .   (3)

وتوفي بمصر . وهو صاحب " حرز األماني قصيدة في القراءات  (ندلسفي األ )ولد بشاطبة 

تعرف بالشاطبية . وكان عالما  بالحديث والتفسير واللغة ،,كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري 

ومسلم والموطأ ، تصحح النسخ من حفظه . والرعيني نسبة إلى ذي رعين أحد أقيال اليمن . ولد 

, و  21/161انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء   (م 1194 - 4411=  ه 590 - 538 )وتوفى 

 .   180/    5خيرالدين الزركلي  -األعالم 
 .557صـ  إبراز المعانيانظر:   (4)
 .39/120انظر: الصراع بين القراء والنحاة   (5)
 .1/14انظر: معانى القرآن للفراء   (6)
 .3/189الخصائص   (7)
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"  وتحب العرُب التْخفيف والَحذْف، ولَهربها من التثْقيل   :)1(الحسنة , يقول ابن عبد ربه 

ك أ خف عليها من والتطويل كان قَْصُر الَمْمدود أحب  إليها من مد  الَمقْصور، وتَْسكيُن الُمتحر 

تَْحريك الساكن ؛ ألن  الَحركة َعَمل والسُّكون راحة. وفي كالم العرب االختصار واإلطناب، 

ىء  واالختصار عندهم أحمد في الُجملة، وإن كان لإلطناب َمْوضع ال يَْصلح إال له. وقد تُومِّ

 . )2(إلى الشيء فَتَستغني عن الت فسير باإليماءة، كما قالوا: لمحةٌ دال ة "

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
ديب اإلخباري ، صاحب " كتاب العقد " أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن هو : العالمة األ (1)

حبيب بن حدير المرواني مولى أمير األندلس هشام بن الداخل األندلسي القرطبي . سمع بقي بن 

. وتوفي سنة   هـ(82مخلد ، وجماعة . وكان موثقا  نبيال  بليغا  شاعرا  . عاش اثنين وثمانين سنة)

 . 283/    15الذهبي  -. انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء هـ( 328ين وثالثمئة)ثمان وعشر
 . 4/156العقد الفريد   (2)
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