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إهداء  

  :إلى األساتذة األجالء أولي السبق والفضل       

  رحمه اهللا –عبد اهللا الحسيني هالل/ األستاذ الدكتور*        

   .جناته وأسكنه فسيح ،تغمده اهللا برحمتهو _تعالى       

  "اـًوفاء وعرفان"                                                                        

  محمد محمد محمد سعيد/ األستاذ الدكتور *         

  . أستاذ اللغويات المتفرغ في كلية اللغة العربية في القاهرة        

                                            "تقديرا وإجالالً"                                                                        

  أحمد نجيب عبد الوهاب /الدكتور*        

  . للغويات في كلية اللغة العربية في القاهرةمدرس ا           

                        "        حبـًا واحتراما"                                                                   

  أسأل اهللا أن أكون لهم ما حييت من الذاكرين األوفياء   

  المخلصين، لهم ولغيرهم أقدم ثمرة جهد اقترضت نجاحه  

  .من هؤالء الفضالء، أسأل اهللا أن يجزيهم عني خير الجزاء 
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احلمد هللا ذي املن واإلنعام، فله الثناء اجلميل والشكر األوىف عىل ما يرس يل من البحث والدراسة،     
 .وهداين ورشح صدري حتى استطعت أن أكمل هذا البحث

ص الشكر ، فإنني أتقدم بخال)١("اَهللا رِكُشْي ملَ اسالنَّ رِكُشْي ملَ نمr :"وانطالقا من قول النبي     
ّ الفاضلني املرشفني عىل الرسالة  : والتقدير ألستاذي

، الذي وسعني بحسن أخالقه ومجيل صفاته، محمد محمد محمد سعید/ األستاذ الدکتور
ومل يبخل عيل بعلمه، فاهللا أسأل أن يبارك له  ،كام أفاض عيل من علمه ونصحه وإرشاده، مل يضن عيل بوقته

 .طالب العربية خري اجلزاءيف عمره، وأن جيزيه عني وعن 
الذي رشفني بقبول اإلرشاف عىل هذا البحث، جزاه  أحمد نجیب عبد الوهاب/ والدکتور

 .اهللا عني وعن طالب العلم خري اجلزاء، وبارك له يف صحته وعافيته

؛ فقد بذال الغايل والنفيس من أجيل، وتكبدا لوالدي الکریمین كام أتقدم بالشكر والتقدير    
َ التع هام ب واملشاق من أجل راحتي، وشجعاين عىل مواصلة البحث والدراسة، ومهام قدمت هلام فلن أوفي

حقهام، فاهللا أسأل أن يبارك هلام يف عمرمها، وأن ينعم عليهام دائام بالصحة والعافية، وأن جيعلني وكل ما 
 .أقدم من خري يف ميزان حسناهتام

الذين حتملوا الكثري من أجل  - ، ورضوىأحمد -لزوجتی وولدي والشكر موصول     
 .راحتي يف سبيل إمتام هذا البحث، أسعدهم اهللا يف الدنيا واآلخرة، ومتعهم بالصحة والعافية

من  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي وإخوتي وأخواتي وكلِّ
كان له يد في إتمام هذا البحث، وأسأل اهللا أن خير الجزاء، فهو ولي ذلك  هم عنييجزي

  .والقادر عليه

                                                 

  ). ١١٢٨٠(، مسند أبي سعيد الخدري، حديث رقم ٣٨٠/ ١٧: مسند أحمد) ١(              
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 بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ

m  
اس للّن وھدایًة الحمد هللا رّب العالمین، أنزل الكتاب بلسان عربي مبین، نورًا     

أجمعین، والصالة والسالم على أفصح العرب أجمعین، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم 
  .بإحسان إلى یوم الدین

 :وبعد
 -تعالى -لكتاب اهللا فقد ُعني علماء العربیة بالدراسات اللغویة والنحویة؛ خدمًة      

على اللسان من اللحن والتحریف والتبدیل، وبذلوا جھودًا  ، وحفاظًاrوسنة رسولھ 
كبیرة في ذلك، وتعّددت مصنفاتھم وكتبھم في ھذا الشأن، وقد جاء بعض ھذه 

مطوًال، وممن أسھم بنصیب  اآلخر مبسوطًا المصنفات موجزًا مختصرًا، وبعضھا
، فقد ألف فیھا كتبًا عدًة )ھـ٦٢٨ت (وافر في الدراسات النحویة والصرفیة ابن معط 

، وھو كتاب )الفصول الخمسون(كتاب : ما بین منثور ومنظوم، ومن مصنفاتھ
مختصر اشتمل على الكثیر من الفوائد النحویة والصرفیة؛ ولذا فقد اھتم بھ أھل 

، )ھـ٦٨١ت (ابن إیاز البغدادي : لعربیة، وعني بشرحھ جماعة من النحاة، ومنھما
، وحقق ھذا الشرح محمد صفوت )المحصول في شرح الفصول(فقد شرحھ في كتاب 

م، وطبع ١٩٧٣في كلیة اللغة العربیة بالقاھرة، سنة ) رسالة دكتوراه(في محمد علي 
شریف عبد الكریم / الدكتور م بتحقیق٢٠١٠ - ھـ١٤٣١في األردن مؤخرًا سنة 

شرح فصول (، فقد شرحھ في كتاب )ھـ٦٩٣ت ( الُخَوّيشھاب الدین : النجار، ومنھم
في ) رسالة دكتوراه(رسي أحمد الجمل في ، وقد حقق ھذا الشرح أحمد م)ابن معط

  .م١٩٧٨كلیة اللغة العربیة بالقاھرة سنة 

رأیت ) الدكتوراه(عالمیة صول على درجة الولما عزمت على تسجیل بحث للح     
  : أن أقوم بدراسة موازنة لھذین الشرحین، فجاء البحث بعنوان

  " ، دراسة موازنةالُخَوّيشرح فصول ابن معط بین ابن إیاز و" 
  :إلى اختیار ھذا الموضوع عدة أسباب، أھمھا يوقد دفعن

  ).الدكتوراه(رغبتي في تسجیل موضوع للحصول على درجة العالمیة* 
ینتسبان إلى عصر واحد، فقد عاشا في حقبة زمنیة واحدة،  الُخَوّيبن إیاز وأن ا* 

وھي النصف الثاني من القرن السابع الھجري، وذلك بعد نضوج الدراسات النحویة 
  .على أیدي جماعة من أعالم العربیة، كابن معط وابن الحاجب وابن مالك وغیرھم
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اتجاھھما المذھبي بیان و الُخَوّيز وأردت إبراز الفكر النحوي والصرفي البن إیا* 
  .من خالل اختیاراتھما

أردت تسلیط الضوء على جھد علمین كبیرین لم یناال شھرتھما من الذیوع كغیرھما * 
من النحاة، وذلك من خالل دراسة شرحیھما، وإبراز ما بینھما من أوجھ االتفاق 

  .واالختالف

والنكات العجیبة، والتعلیالت اللطیفة  اشتمال ھذین الشرحین على الفوائد الكثیرة،* 
  .التي ال یستغني عنھا طالب العربیة، فأردت اإلفادة منھما من خالل ھذه الدراسة

ھذا وقد اعتمدت في دراستي لھذا الموضوع على شرح ابن إیاز المطبوع،       
  .كلیة اللغة العربیة في القاھرةفي المودعة  الُخَوّيوالنسخة المحققة من شرح 

مقدمة، وتمھید، وأربعة أبواب، : وقد اقتضت طبیعة البحث أن یشتمل على     
  :وخاتمة، وفھارس فنیة، وھي على النحو التالي

وتشتمل على موضوع البحث، وسبب اختیار ھذا الموضوع، والخطة التي  :المقدمة
  .سرت علیھا في دراستھ

 :حث التالیةترجمت فیھ لألعالم الثالثة، ویشتمل على المبا :التمھید

  .التعریف بابن معط، وفصولھ :المبحث األول

  . التعریف بابن إیاز :المبحث الثاني

  .الُخَوّيالتعریف ب :المبحث الثالث

  .الُخَوّيأصول النحو بین ابن إیاز و: الباب األول
  :ویشتمل على

  .في أصول النحو :مدخل

  . الُخَوّيالسماع بین ابن إیاز و: الفصل األول
  :ىویشتمل عل

  . في التعریف بالسماع :تمھید

  .الُخَوّيالقرآن الكریم وقراءاتھ بین ابن إیاز و :المبحث األول

  . الُخَوّيالحدیث النبوي واآلثار بین ابن إیاز و :المبحث الثاني

  . الُخَوّيأقوال العرب بین ابن إیاز و :المبحث الثالث

  .الُخَوّيلغات العرب بین ابن إیاز و :المبحث الرابع
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  .الُخَوّيالضرورة الشعریة بین ابن إیاز و :المبحث الخامس

  .الُخَوّيالقیاس والعلة بین ابن إیاز و: الفصل الثاني
  :ویشتمل على

  .تعریفھ، وأقسامھ، وفائدتھ: في القیاس :تمھید

  .الُخَوّيالقیاس بین ابن إیاز و :المبحث األول

  .ّيالُخَوالعلة النحویة بین ابن إیاز و :المبحث الثاني

  .الُخَوّيفي أصول أخرى بین ابن إیاز و: الفصل الثالث
  :ویشتمل على

  .الُخَوّياإلجماع بین ابن إیاز و :المبحث األول 

  .الُخَوّياستصحاب الحال بین ابن إیاز و :المبحث الثاني 

  .الُخَوّياالستقراء بین ابن إیاز و :المبحث الثالث 

  .الُخَوّيبن إیاز وقواعد االستدالل عند ا :المبحث الرابع 

  .الُخَوّيمسائل الخالف بین ابن إیاز و: الباب الثاني
  :ویشتمل على خمسة فصول

في اختیارھا، ودراسة  الُخَوّيمسائل الخالف التي اتفق ابن إیاز و :الفصل األول
  .بعضھا

  .في اختیارھا الُخَوّيمسائل الخالف التي اختلف ابن إیاز و :الفصل الثاني

  .المسائل التي اتفقا في ذكرھا واختارھا ابن إیاز :الفصل الثالث

  .الُخَوّيالمسائل التي اتفقا في ذكرھا واختارھا  :الفصل الرابع

  . المسائل التي انفرد بھا كل منھما مع الترجیح :الفصل الخامس

  في الشرحین الُخَوّيالدراسة المنھجیة بین ابن إیاز و: الباب الثالث
 :ویشتمل على ستة فصول

  .الُخَوّياالتجاه النحوي بین ابن إیاز و: لفصل األولا

  .في االختیار الُخَوّيمنھج ابن إیاز و :الفصل الثاني

  . الُخَوّيالمصادر بین ابن إیاز و: الفصل الثالث

  :ویشتمل على مبحثین
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  .مصادر ابن إیاز في شرحھ :المبحث األول

  .في شرحھ الُخَوّيمصادر  :المبحث الثاني

  .الُخَوّيالحدود النحویة بین ابن إیاز و: ع الفصل الراب

  .من المصنف الُخَوّيموقف ابن إیاز و :الفصل الخامس 

  : ویشتمل على مبحثین

  .االعتراضات على المصنف :المبحث األول

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

في االعتراض على  ابن  الُخَوّيالمواضع التي اتفق فیھا ابن إیاز و :المطلب األول
  .معط

  .االعتراضات التي انفرد بھا ابن إیاز على ابن معط :المطلب الثاني

  .على ابن معط الُخَوّياالعتراضات التي انفرد بھا  :المطلب الثالث

  .االستدراكات على المصنف :المبحث الثاني

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

  .في ذكرھا الُخَوّياالستدراكات التي اتفق ابن إیاز و :المطلب األول

  .االستدراكات التي انفرد بذكرھا ابن إیاز :مطلب الثانيال

  .الُخَوّياالستدراكات التي انفرد بذكرھا : لمطلب الثالثا

  . في شرحیھما الُخَوّيمنھج ابن إیاز و :الفصل السادس

  : التقویم، ویشتمل على األمور اآلتیة: الباب الرابع
  ٠أسلوبھما في الشرح ومادتھما العلمیة - ١

  ٠طراد واإلیجاز بینھمااالست - ٢

  ٠الدقة في النقل والتوثیق - ٣

  ٠المآخذ علیھما - ٤

  .وتشتمل على أھم نتائج البحث :الخاتمة

للقراءات القرآنیة،  لآلیات القرآنیة، وفھرسًا وأما الفھارس فقد تضمنت فھرسًا
، واألقوال لألمثال آلثار الصحابة، وفھرسًا لألحادیث النبویة، وفھرسًا وفھرسًا

  .للمحتویات للمصادر والمراجع، وفھرسًا للشواھد الشعریة، وثبتًا ھرسًاوف



٩

ولست أّدعي بعد ذلك أني قد وفیت الموضوع حقھ من الدراسة، فھذا ھو الكمال،      
والكمال المطلق ال یكون إال هللا وحده، ولكني بذلت كل جھدي في إخراج الموضوع 

ھذا فذلك من فضل اهللا تعالى على ھذه الصورة، فإن كنت قد أصبت في بحثي 
  .وتوفیقھ، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي والشیطان

  وبعد؛

فھذا ھو عملي أخلصت لھ النیة، وصدقت فیھ العمل، وأقمت لھ القصد، وبذلت      
من أجلھ الكثیر سنین طویلة، فما كان من توفیق فمن اهللا تعالى، وما كان من تقصیر 

والمنة على ما ذلل من الصعاب ویسر من العقبات،  الشیطان، وهللا الحمد فمني ومن
. وأن ینفع بھ أھل العربیة ،لوجھھ أن یجعل ھذا العمل خالصًا –سبحانھ –وأسألھ

  وما توفيقي إال باهللا، وهو حسبي ونعم الوكيل


*   *   *
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  التمهيد 
 :يشتمل على ثالثة مباحث  

  .التعريف بابن معط، وفصوله: المبحث األول 

  .التعريف بابن إياز: المبحث الثاني 

  .الخويالتعريف ب: المبحث الثالث 
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  ، وفصولهالتعريف بابن معط: المبحث األول

   :)١(التعريف بابن معط: أوالً

  :نسبه
ھو أبو الحسین یحیى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي الحنفي،      

  .یلقب بزین الدین، ویعرف بابن معط

، وھي قبیلة كبیرة بظاھر ِبجایة من أعمال )َزَواَوة(والزواوي نسبة إلى قبیلة      
  .)٢(ذات بطون وأفخاذ ،أفریقیة

  :مولده

  .ولد ابن معط بالمغرب سنة أربع وستین وخمسمائة من الھجرة     

  

  :نشأته

لم یذكر المترجمون لھ شیئا عن مراحل حیاتھ األولى، ومما ال شك فیھ أنھ تعلم      
 منذ صغره صنوف العلم المختلفة والمعرفة، ودأب على الدرس والتحصیل حتى بزَّ

بالمغرب، فقد رحل إلى دمشق مبكرًا،  أقرانھ، وصار یشار إلیھ، ولم تطل مدة حیاتھ
الحال، وھناك  رقیَق النحو واألدب، وكان ابن معط فقیرًا ئ الناَسِرْقوأقام بھا زمنا ُی

اتصل بالملك المعظم، وكان محبا للعلم، فأكرم السلطاُن مثواه وقّربھ إلیھ، ووّلاه نظر 
ثم وّلى وجھھ ناحیة ، )ھـ ٦٢٤(مصالح المساجد، وبقي فیھا حتى توفي السلطان سنة 

للعلم والعلماء  مصر، وفیھا اتصل بالملك الكامل سلطان الدولة األیوبیة، وكان محبًا
علمیة كل لیلة  ألرباب الفضائل، یقیم في قصره ندوة بالسنة النبویة معاشرًا متمسكًا

جمعة، یحضرھا جمع من العلماء واألدباء، یشاركھم في مباحثاتھم ویسألھم عن 

                                                 
، وسير أعالم ٨٧٢/ ١٣: ، وتاريخ اإلسالم١٩٧/ ٦: ، ووفيات األعيان٢٨٣١/ ٦: معجم األدباء: ينظر )١(

، ٣٥٢/ ٨: ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي٣٦٦/ ٥: ، والعبر في أخبار من غبر٢٣٩/ ١٦: النبالء
، ٣٤٤/ ٢: ، وبغية الوعاة٨٨، ٨٧/ ١: ، والمنهل الصافي١٩٩، ١٨٧، ١٨٦/ ١٧: والنهاية والبداية

، ٨٥/ ١: ، وكشف الظنون١٩٦/ ١: ، ومفتاح السعادة٣٠/ ١: ، ونظم العقيان٥٣٣/ ١: وحسن المحاضرة
  .٢٢٦/ ٧: ، وشذرات الذهب١٧١٤، ١٦٦٩، ١٢٦٩/ ٢، ٤١٢

  . ١٩٧/ ٦: وفيات األعيان: ينظر )٢(  
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، فحضر ابن معط مجلسھ مع جماعة من العلماء، فعرف لمشكلة من كل فٍنالمسائل ا
النحو  ئ الناَسِرْقُی الملك الكامل مكانتھ العلمیة وبراعتھ اللغویة، فطلب منھ أْن

واألدب بالجامع العتیق بمصر مقابل معلوم من المال، ولم تطل حیاتھ بمصر حتى 
فن بالقرافة بالقرب من قبر ، ود)ھـ٦٢٨(توفي بھا في مستھل ذي الحجة سنة 

  .رحمھ اهللا تعالى - الشافعي

  

  :لمه وثقافتهع

أجمع المترجمون على أن ابن معط كان إماما مبرزا في علوم العربیة، یقول      
  :)١(یاقوت الحموي

  .)٢(" شاعٌر في العربیة أدیٌب ، إماٌممعاصٌر فاضٌل" 

  :)٣(ویقول السیوطي

  ".بیة شاعًرا محسنـًا ًزا في العركان إمامـًا مبرَّ" 

  :ویقول أیضـًا

  .)٤("وكان یحفظ شیئـًا كثیًرا، فمن جملة محفوظاتھ كتاب صحاح الجوھري"

  :ومن شعره

  ُلـْر أيَّ َشْيٍء َتْحِمـٌل َفَأْبِصـِحْم***   ْم أنَُّھ    ـْلَم َفاْعَلـْبَت اْلِعـَوإَذا َطَل

  )٥(َفاْشَغْل ُفَؤاَدَك ِبالَِّذي ُھَو َأْفَضُل*   **َوإَذا َعـــِلْمَت ِبأّنُھ ُمَتفاِضٌل       
                                                 

ومن  ،مؤرخ ثقة، من أئمة الجغرافيين ،شهاب الدين الرومي الحموي ،هو أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا )١(
أخبار المتنبي، ومعجم األدباء، ومعجم البلدان، ومعجم الشعراء، : علماء األدب واللغة، من مؤلفاته

: ، واألعالم٨٠/ ٤: ةإنباه الروا. (هـ ٦٢٦والمقتضب من كتاب جمهرة النسب، وغير ذلك، توفي سنة 
١٣١/ ٨ .(  

  .٢٨٣١/ ٦:معجم األدباء )٢(
هـ،  ٨٤٩هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن الهمام، جالل الدين السيوطي، ولد سنة  )٣(

إمام حافظ مؤرخ أديب، حفظ القرآن وهو صغير، وأخذ العلم عن خيرة علماء عصره، وأخذ من كل فن، 
ون، وصنف التصانيف المفيدة النافعة في التفسير وعلوم القرآن والحديث واللغة والنحو وبرز في جميع الفن

  ).وما بعدها ٦٥/ ٤: وما بعدها، والضوء الالمع ٣٢٨/ ١: البدر الطالع. (هـ ٩١١وغير ذلك، توفي سنة 
  .٣٤٤/ ٢: بغية الوعاة: ينظر )٤(
، وعزاهما ٢٨٣١/ ٦: معجم األدباء: الحموي فيالبيتان من الكامل، وقد عزاهما إلى ابن معط ياقوت  )٥(

  .  ١٧٤/ ٣: ، ولسان الميزان٤١١/ ٤: تاريخ اإلسالم: البعض إلى صالح بن عبد القدوس، ينظر



١٣ 
 

  :شيوخه

  : تلمذ ابن معط لطائفة جلیلة من علماء عصره، ومنھم   

وروى  ،، سمع منھ ابن معط)ھـ ٦٠٠ت (ـ القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر 
  .)١(عنھ الحدیث

من أجل  ، وكان ابن معط)ھـ٦٠٧ت (عیسى بن عبد العزیز بن یللبخت : ـ الجزولي
  . )٢(تالمیذه

  .)٣()ھـ ٦١٣ت (وھو أبو الیمن زید بن الحسن : ـ التاج الكندي

  

  :تالميذه

جلس ابن معط بدمشق، وبالجامع العتیق بمصر یقرئ الناس النحو واللغة     
منھم بدرس أو إمالء، ولم یذكر المترجمون لھ تالمیذ  واحدًا ْرِثْؤواألدب، ولم ُی

  :           اشتغل علیھ َخْلٌق كثیٌر أو حمل عنھ الناس، وممن أخذ عنھ: بعینھم، واكتفوا بقولھم

أبو إسحاق إبراھیم بن أبي عبد اهللا بن إبراھیم بن محمد بن یوسف : ـ ابن العطار
 . )٤()ھـ ٦٤٩ت (األسكندري  األنصاري

 عز الدین أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن طرخان األنصاري: یدي الحكیمِوـ ابن السُّ
  .)٥()ھـ ٦٩٠ت (الدمشقي 

أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم النحوي الشافعي : طینيْنَسالـــدیـــن القـُ ـ رضـــــّي
  . )٦()ھـ ٦٩٥ت (

  : مصنفاته

ترك ابن معط عدة مصنفات تشھد بتمكنھ في علوم العربیة، فصنف تصانیف      
  :واللغة والقراءات واألدب؛ منھا مفیدة في النحو

                                                 
  .٣٥٢/ ٨: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ينظر )١(
  . ٢٣٦/ ٢: ، وبغية الوعاة٣٢٤/ ٢٢: سير أعالم النبالء: ينظر )٢(
  .٥٧٢/ ١: ، وبغية الوعاة٣٤٢ -٣٣٩/ ٢: انوفيات األعي: ينظر )٣(
  .٨٨، ٨٧/ ١: المنهل الصافي: ينظر )٤(
  .٣٦٦/ ٥: العبر في أخبار من غبر: ينظر )٥(
  .٤٧٠/ ١: بغية الوعاة، و٨٣٠/ ١٥: تاريخ اإلسالم: ينظر )٦(
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، والبدیع في صناعة  )الدرة األلفیة في علوم العربیة: (لفیة في النحو، وتسمىاأل     
الشعر، وحواش على ًأصول ابن السراج، ودیوان خطب، ودیوان شعر، وشرح 

، وشرح الجمل في النحو، وشرح المقدمة الجزولیة، والعقود )نظم(أبیات سیبویھ 
وقصیدة في العروض، وقصیدة والقوانین في النحو، والفصول الخمسون في النحو، 

البن درید، ونظم  )الجمھرة(في القراءات السبع، والمثلث في اللغة، ونظم كتاب 
  ).لم یكملھ(للجوھري  )الصحاح(كتاب 

   

  

   *  *     * 
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  : كتاب الفصولالتعريف ب: ثانيـًا
ھ مسلكًا لعّلھ البن معط ھو كتاب تعلیمي، سلك مؤلفھ في ترتیب) الفصول(كتاب       

، وجعل تحت كل باب عدة فصول، ًاأول من  استخدمھ، فقد قسم رؤوس المسائل أبواب
  : قال في المقدمة

أما بعد، فإن غرض المبتدئ الراغب في علم اإلعراب حصرتھ في خمسین "      
  .)١("فصال، یشتمل علیھا خمسة أبواب 

  : ھي على النحو التاليخمسین فصًال، و فجاء الكتاب في خمسة أبواب مقسمًة

  : في مقدمة ھذا الفن من األصول، وفیھ عشرة فصول: األول الباب
  .في بیان الكالم، والكلم، والكلمة، والقول: الفصل األول

  .فیما یأتلف منھ الكالم: الفصل الثاني

  .في حد االسم، وعالماتھ: الفصل الثالث

  .في حد الفعل، وعالماتھ: الفصل الرابع

  .في حد الحرف، وعالماتھ، وفائدتھ: مسالفصل الخا

  .في بیان ما ال یخلو أواخر الكلم منھ: الفصل السادس

  . في إعراب االسم المتمكن: الفصل السابع

  .في إعراب الفعل المضارع: الفصل الثامن

  .في العلل الموجبة بناء االسم: الفصل التاسع

  .فیما یبنى علیھ الكلمة: الفصل العاشر

  :في أقسام األفعال، وفیھ عشرة فصول :الباب الثاني
  .في انقسام األفعال عقال إلى األزمنة: الفصل األول

  .في بیان حالة الفعل مع الفاعل: الفصل الثاني

  .فیما یتعدى إلى مفعول واحد: الفصل الثالث

  .فیما یتعدى إلى مفعولین: الفصل الرابع

  .فیما یتعدى إلى ثالثة مفاعیل: الفصل الخامس

  .في المفعول الذي لم یسم فاعلھ: السادسالفصل 
                                                 

  .١٤٩: الفصول الخمسون )١(
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  . في األفعال غیر المتصرفة: الفصل السابع

  .في األفعال الناقصة: الفصل الثامن

  .في ما یتعدى إلیھ جمیع األفعال المتعدي وغیر المتعدي: الفصل التاسع

  .فیما یرتفع بفعل مضمر أو ینتصب بھ: الفصل العاشر

  :األفعال في األسماء واألفعال، وفیھ عشرة  فصول فیما یعمل من غیر: الباب الثالث
  .في العامل في المبتدأ والخبر: الفصل األول

  .في الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر: الفصل الثاني

  .في الحروف الناصبة لألفعال المضارعة: الفصل الثالث

  .في الجوازم : الفصل الرابع

  .سماء واألفعالفي حرفین مترددین بین األ: الفصل الخامس

  .في حروف النداء: الفصل السادس

  . في حروف الجر: الفصل السابع

  .في األسماء العاملة عمل األفعال: الفصل الثامن

  .في األسماء التي سمیت بھا األفعال: الفصل التاسع

  .في اإلضافة االسمیة: الفصل العاشر

  : رة فصولفي النكرة والمعرفة وذكر التوابع، وفیھ عش: الباب الرابع
  .في النكرة والمعرفة: الفصل األول

  .في ذكر العلم: الفصل الثاني

  .في المضمر: الفصل الثالث

  .في المبھمات: الفصل الرابع

  .في المعرف بالالم: الفصل الخامس

  .في اإلضافة: الفصل السادس

  . في أسبق التوابع، وھو النعت: الفصل السابع

  . في التوكید: الفصل الثامن

  .في العطف: التاسع الفصل

  .في البدل: الفصل العاشر
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  :في فصول متفرقة: الباب الخامس
  .في العدد وما یلتحق بھ: الفصل األول

  .في المذكر والمؤنث: الفصل الثاني

  .في التصغیر: الفصل الثالث

  .في النسب: الفصل الرابع

  .في المقصور والممدود: الفصل الخامس

  .تحفي اإلمالة والف: الفصل السادس

  . في أبنیة األسماء واألفعال والمصادر: الفصل السابع

  .في التصریف: الفصل الثامن

  .في الوقف والحكایة: الفصل التاسع

  .في اإلدغام وضرائر األشعار على سبیل االختصار: الفصل العاشر

وال یخفى أن ھذه الطریقة تخالف ما ألفھ الدارسون بعد ما سادت طریقة ابن مالك     
  .وفةالمعر

لحاجة المبتدئ، ولكن  تلبیًة ؛ھذا، ولقد ذكر ابن معط في مقدمة الفصول أنھ عملھ     
الناظر في ھذا الكتاب یتبین لھ أنھ یلبي حاجة المبتدئ والمنتھي على السواء، فقد جاء 
الكتاب غنیـًا بالشواھد واألمثلة، والتعلیالت، والتساؤالت، واإلشارات الخاطفة 

ن للشراح علیھا اعتراضات واختالفات ومذاھب؛ ولذا یقول ابن إیاز لمسائل كثیرة كا
  :في مقدمة شرحھ على الفصول

وبعد، فإن كتاب الفصول في النحو للشیخ اإلمام الحبر الفاضل المحقق زین "       

وإن كان شدید االختصار  -رحمھ اهللا -الدین أبي زكریا یحیى بن معط بن عبد النور

على  ٌلل، مشتِمعلى المتناِو المسائل، عسیٌر واإلكثار، لكنھ كثیُر عاریـًا عن التطویل

  .)١("ت العجیبة واالحترازات اللطیفة والمقاصد الحسنة الشریفةَكالمباحث الغریبة والنُّ

  :شراح الفصول

حظي كتاب الفصول باھتمام العلماء الذین عاصروه والذین جاءوا من بعده،      
  :وممن قام بشرحھ

                                                 
  .٥/ ١: المحصول في شرح الفصول )١(
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  . )١()ھـ ٦٨١ت (ة جمال الدین بن إیاز ـ العالم

  .)٢()ھـ ٦٨٩ت (ـ أحمد بن محمد بن عامر بن فرقد األندلسي 

  .)٣()ھـ ٦٩٣ت ( الُخَوّيـ القاضي شھاب الدین محمد بن أحمد 

  .)٤()ھـ ٧٤٥ت (ـ اإلمام صدر الشریعة عبد اهللا بن مسعود بن تاج الشریعة 

، وقد شرح النصف )ھـ ٨٥٣ت (عي ـ إبراھیم بن موسى بن بالل الكركي الشاف
  .)٥(األول منھ فقط

  

*      *    * 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٢٣٤/ ٢: ، واألعالم٥٧٧/ ١: بغية الوعاة: ينظر )١(
  . ٣٦٧/ ١: بغية الوعاة: ينظر )٢(
  . ٢٤/ ١: ، وبغية الوعاة٩٨/ ٢: الوافي بالوفيات: ينظر )٣(
  .١٢٦٩/ ٢: كشف الظنون: ينظر )٤(
  .٣٠/ ١: ، ونظم العقيان١٧٧/ ١: الضوء الالمع: ينظر )٥(
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  .التعريف بابن إياز: المبحث الثاني
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  )١(التعريف بابن إياز: المبحث الثاني

  :نسبه

ھو أبو محمد الحسین بن بدر بن إیاز بن عبد اهللا، العالمة جمال الدین، المنعوت      
  .بالجمال

  :نشأته وحياته

لم أقف في المراجع التي اطلعت علیھا على سنة میالده، كما لم تذكر شیئا عن      
  .نشأتھ وحیاتھ

  :علمه وثقافته

ا من أئمة العربیة، أجاز لھ ا مبرًزـًوإمام ،كان أوحد زمانھ في النحو والتصریف     
الخلیفة العباسي  الشیوخ، وولي مشیخة النحو بالمدرسة المستنصریة التي أنشأھا

فیما  ثقًة ،المستنصر باهللا ببغداد، وتصدر إلقراء العربیة بھا، وكان ذا خط حسن
  .اـًاألخالق حسیب َثْمیكتب، وكان َد

  :وفاته
  .سنة إحدى وثمانین وستمائة من الھجرة على القول الصحیحابن إیاز توفي      

  :شيوخه

  :ن مشایخ عصره، وممن أخذ عنھمأخذ ابن إیاز العربیة وغیرھا عن جماعة م     

، نقل )٢()ھـ ٦٤٥ت (سعد بن أحمد بن أحمد بن عبداهللا الجذامي األندلسي : ـ البیاتي
  .عنھ في شرحھ على الفصول، وسماه سعد الدین المغربي

  .)٣()ھـ ٦٩٣ت  ( صفي الدین عبد المؤمن بن فاخر: ـ  التاج األرموي

  ، سمع منھ )ھـ ٦٤١ت (علي القبیطي عبد اللطیف بن محمد بن : ـ ابن القبیطي

  

                                                 

، والبلغة في تراجم ٢١٢/ ١٢: الوفيات، والوافي ب٧٢/ ١٩: ، وفوات الوفيات١٣٠/إشارة التعيين: ينظر) ١(
/ ٢: واألعالم، ١٨٠٠، ٢/١٢٦٩: ، وكشف الظنون١/٥٣٢:، وبغية الوعاة١٢٢/ ١: أئمة النحو واللغة

  .٣/٣١٦: ، ومعجم المؤلفين١/٣١٣: وهداية العارفين، ٢٣٤
  .٥٧٧/ ١: ةبغية الوعا: ينظر )٢(
  .٥٣٢/ ١: ة، وبغية الوعا٤١١/ ٢: ات الوفياتفو: ينظر )٣(



٢١ 
 

  .)١(ولم یحدث عنھ ،جزءًا

ـ الشیخ رضي الدین إبراھیم بن جعفر اإلربلي، وقد نقل عنھ في شرحھ على 
  .الفصول

  :تالميذه

تصدر ابن إیاز إلقراء العربیة بالمستنصریة، فأخذ عنھ خلق كثیر، وممن أخذ       
  : عنھ

    .)٢(ـ التاج ابن السباك

عماد الدین بن  ،إسماعیل بن علي بن أحمد بن إسماعیلأبو الفضل  :لطبالـ ابن ا
   .)٣()ھـ٧٠٨ت ( الطبال

  :مؤلفاته
  : ترك ابن إیاز عدة مصنفات في النحو والتصریف ؛ منھا    

أو المسائل الخالفیة، وھو كتاب استدرك فیھ المؤلف ، ـ اإلسعاف في مسائل الخالف
  .صولـحــمـــي الـــره فــــالخالف، ذكما فات ابن األنباري من مسائل 

  .، ذكره في المحصول)٤(ـ شرح ضروري التصریف البن مالك

  .)٥(ـ قواعد المطارحة

ألبي البقاء العكبري، ) المّتبع في شرح اللمع(وھو تعلیق على كتاب خذ المتبع، آـ م
  .ذكره في المحصول

 .ذا البحثـ المحصول في شرح الفصول، وھو الكتاب المتصل بموضوع ھ
 *    *     * 

                                                 
  .٧٢/ ١٩: الوافي بالوفيات: ينظر )١(
كان فصيحا بليغا  ،ـه ٦٦١هـ أو  ٦٦٠هو علي بن سنجر تاج الدين بن قطب الدين البغدادي، ولد سنة  )٢(

الوافي . (ذكيا حافظا كبير الشأن، انتهت إليه رئاسة المذهب بالمستنصرية، وتفرد هناك بالعلوم األدبية
  ).١٠٠/ ٢١: بالوفيات

  .٤١٢/ ٢: المنهل الصافي: ينظر )٣(
هادي نهر وهالل ناجي المحامي، دار : شرح التعريف بضروري التصريف، تحقيق: طبع هذا الكتاب باسم )٤(

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢الفكر للطباعة والنشر، ط األولى سنة 
متولي البغدادي محمد السيد / حقق هذا الكتاب في رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، للدكتور )٥(

  .م١٩٨١سنة 
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  .الخويب التعريف: المبحث الثالث      
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  )١(الخويب التعريف: المبحث الثالث

  :نسبه

ھو أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن الخلیل بن َسَعادة بن جعفر بن عیسى بن       
  .الُخَوّيمحمد، الملقب بشھاب الدین، والمعروف بابن َسعادة 

، وھي بلدة )ُخَوى(بضم الخاء وفتح الواو وتشدید الیاء نسبة إلى : الُخَوّيو    
  .)٢(ةالُخَوّیمشھورة من أعمال أذربیجان كثیرة الخیر والفواكھ، ینسب إلیھا الثیاب 

بیاءین، ولكني آثرت التعبیر ) يالُخَوّی: (وجاء في بعض الكتب التي ترجمت لھ     
الكثیر الغالب واألخف على اللسان، ونزوًال على كالم صاحب  تمشیًا مع) الُخَوّي(بـ

  :القاموس، حیث یقول

محمد بن عبد اهللا، وأحمد : بلد بأذربیجان، منھ المحدثون): ّيُسَم(كـ) يٌُّخَو(و"      
  . )٣("ابن الخلیل قاضي دمشق وأبو قاضیھا 

  :مولده

  .ھـ ٦٢٦ي رجب سنة ف: بدمشق في شوال، وقیل الُخَوّيشھاب الدین ولد      

  

  : نشأته

ه القاضي شمس الدین دعلمیة مثقفة، فبدأ حیاتھ العلمیة على ید وال نشأ في بیئة       
 ، وبعد وفاةعامًا عشَر حیث توفي ولھ أحَد ؛الذي لم تطل مدة تدریسھ لولدهو ،الُخَوّي

 ،أحبھ أساتذتھدلیة، وفیھا ظھر نبوغھ وتفوقھ على أقرانھ، فاوالده التحق بالمدرسة الع
، والزم زاھرًا علمیًا واحترمھ زمالؤه، وشھد لھ الجمیع بالنبوغ، وتوقعوا لھ مستقبًال

شار إلیھ بالبنان، ویتھافت علیھ محبو العلم ُی المدرسة حتى تخرج منھا عالمًا
بالمدرسة الدماغیة وھو شاب صغیر،  والتحصیل، ثم بدأ حیاتھ العلمیة، فعین مدرسًا

                                                 
، والوافي ٣١٤، ٣١٣/ ٢: ، وفوات الوفيات٧٧١/ ١٥: ، وتاريخ اإلسالم٤٠٨/ ٢: معجم البلدان: ينظر )١(

، والقاموس ٣٥٧/ ١٣: ، والبداية والنهاية١٦/ ٨: وطبقات الشافعية الكبرى، ٩٨، ٩٧/ ٢: بالوفيات
، وحسن ٢٤، ٢٣/ ١: ة، وبغية الوعا٣٢٥ -٣٢٣/ ١: ة مصر، ورفع اإلصر عن قضا)خ و ي: (المحيط

، ومعجم ٦١٩/ ٦: ، واألعالم٥٢٢/ ٥: ، وشذرات الذهب١٩٥/ ١: ، وكشف الظنون٥٤٣/ ١: المحاضرة
  . ٢٥٩، ٢٥٨/ ٨: المؤلفين

  .٤٠٨/ ٢: معجم البلدان: ينظر )٢(
  ).خ و ي: (القاموس المحيط )٣(
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یس إلى القضاء، فتولى قضاء القدس، ثم قدم إلى مصر بعد سقوط بغداد ثم ترك التدر
 ،ھـ، فتولى قضاء المحلة الكبرى بمحافظة  الغربیة، وبقي في مصر مدة ٦٥٦سنة 

فعین قاضیا على  ،ثم رحل إلى سوریا، فتولى قضاء حلب، ثم عاد إلى مصر ثانیة
لوجھ البحري، ثم رحل إلى المحلة الكبرى مرة أخرى، ثم نقل إلى قضاء القاھرة وا

ھـ، فتولى قضاءھا بعد أن توفي قاضیھا بھاء الدین بن الزكي،  ٦٨٦دمشق سنة 
التي الزمھا إلى أن و ،انیةثم الشامیة البّر ،وتولى مع ذلك التدریس بالمدرسة العادلیة

توفي یوم الخمیس لخمس بقین من رمضان سنة ثالث وتسعین وستمائة من الھجرة، 
قضاھا متنقال بین  ،سنة ٦٧بعد حیاة استمرت  ،تان من بساتین دمشقودفن في بس
  . مصر والشام

  :مكانته العلمية

بالعلم والدرس والتحصیل والتألیف في شتى فروع العلم،  الُخَوّيزخرت حیاة      
 - على مذھب البصریین - فألف وبرع في الفقھ على مذھب الشافعیة، ثم ألف في النحو

والمعاني والبیان والفرائض والحساب والخالف والھندسة، والتفسیر واألصول 
وأجمع المترجمون لھ على أنھ كان إماما مبرزا في علوم كثیرة، محبا للعلم والعلماء، 

وعت مختلف العلوم التي اشتھرت في عصره،  وذاكرٍة ثاقٍب وذھٍن واسعٍة ذا ثقافٍة
  :ومما قیل فیھ

العلماء األعالم، عفیفًا نزھًا، بارعًا، محبًا كان من حسنات الزمان، وأكابر "       
  .  )١("للحدیث وعلمھ وعلمائھ 

كان ذا فضل كامل وذھن ثاقب وعقل وافر، یبحث بتؤدة وسكینة، صحیح "     
  .)٢("االعتقاد، حسن األخالق، حلو المجالسة، دّینًا، متصوفًا، یحب أرباب الفضیلة 

  :شعره

  : لھ شعر جید، ومن شعره   
لُطْـخَـب يـفكُلَّ س كَأتَّـف ىـوءفِّ***      قوو هي ِإلَيشَادبِِإر نُنـفَامق  

  )٣(يـك َأن تَجود علَي فيما قَد بقـبِ***      َأحسنْتَ في الْماضي وِإنِّي واثقٌ

                                                 
  ٣٥٧/ ١٣: البداية والنهاية: ينظر )١(
  .٢٣/ ١: ةالوعا بغية: ينظر )٢(
ورفع اإلصر ، ٩٨/ ٢: ، والوافي بالوفيات٣١٤/ ٢: فوات الوفيات: البيتان من الكامل، وهما للخوي، ينظر )٣(

  .٢٤/ ١: ، وبغية الوعاة٣٢٤: عن قضاة مصر
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  :شيوخه

یر من علماء عصره، فروع العلم المختلفة على ید كث الُخَوّيتلقي شھاب الدین      
 فقد أجاز لھ خلق من أصبھان وبغداد ومصر، والدلیل على كثرة مشایخھ قول ابن

  :    )١(كثیر

خة على حروف ـــیـشــوقد خرج لھ تقي الدین بن عتبة األسودي األسھردي م"      
شیخ لم یذكروا ) ٣٠٠(ولھ نحو  :، قال البرزاليشیخًا) ٢٣٦(اشتملت على  المعجم

  .)٢("المعجمفي ھذا 

  : الُخَوّيوممن أخذ عنھم 

  .)ھـ ٦٣٧ت  ( الُخَوّيشمس الدین أبو العباس أحمد بن : ـ والده

  . )٣()ھـ ٦٤٣ت (المقرئ النحوي علي بن محمد أبو الحسن  ،السخاويعلم الدین ـ 

 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشھرزوري الشافعي، تقي الدین ـ ابن الصالح
  .)٤()ھـ ٦٤٣ت (

  . )٥()ھـ ٦٨٣ت (أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم ، ـ ابن المنیر األسكندري

  

  :تالميذه

ئ الناس الفقھ قِرحین ُی عامًا یجلس لتالمیذه جلوسًا الُخَوّيكان شھاب الدین     
فیھا، فلم  والنحو وغیرھما من فروع العلم بمدارس دمشق ومصر حین كان قاضیًا

إمالء؛ ولذلك لم یذكر كثیر من المترجمین لھ تالمیذ منھم بدرس أو  یؤثر واحدًا
أو حمل عنھ الناس، وممن ذكر في  كثیٌر ٌقْلاشتغل علیھ َخ: بعینھم، واكتفوا بقولھم

  :كتب التراجم من تالمیذه

                                                 
هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ولد بالبصرة، ثم رحل إلى دمشق، وسمع من علمائها  )١(

ذ منهم، كان من بيت علم وأدب، فنشأ عالما محققا متقنا غزير العلم واسع االطالع إماما في التفسير وأخ
 -٢١٤/ ٢: المنهل الصافي. (هـ ٧٧٤والحديث والتاريخ، ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، توفي سنة 

٤١٦ (  
  .٣٥٧/ ١٣: البداية والنهاية: ينظر  )٢(
  .٢/١٩٢: ةبغية الوعا: ينظر  )٣(
  .٢٤٣/ ٣: وفيات األعيان: ينظر  )٤(
  .١٤٩/ ١: فوات الوفيات: ينظر  )٥(
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ت ( تاج الدین عبد الرحمن بن إبراھیم بن سباع: ـ فقیھ الشام ابن الفركاح
  . )١()ھـ٦٩٠

                 و العباس أحمد بن أحمد بن نعیمة بن أحمد النابلسي ـ خطیب دمشق شرف الدین أب
  . )٢()ھـ ٦٩٤ت (

ـ صدر الدین محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطیة، المعروف بابن 
  .)٣()ھـ ٧١٦ت (الوكیل 

ـ محدث الشام ومؤرخھ علم الدین أبو محمد القاسم بن مــحــمـــد بن یوسف بن محمد 
  .)٤()ھـ ٧٣٩ت (البرزالي 

ـ جمال الدین أبو الحجاج یوسف بن الزكي بن عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن 
  . )٥()ھـ ٧٤٢ت (عبد الملك، المعروف بالمزي 

  :مؤلفاته

یشھد بتمكنھ في كل  قیمًا علمیًا وراءه مكتبة ضخمة وتراثًا الُخَوّيلقد خلف      
  :  فروع العلم المختلفة، ومن مؤلفاتھ

حدیثا في مجلد  ١٥ح الفصول في النحو، وشرح من أول الملخص للثعالبي شر     
كبیر، ونظم توضیح ابن مالك، ونظم علوم الحدیث البن الصالح، ونظم الفصیح 
لثعلب، ونظم كفایة المتحفظ، وألف كتابا ضمنھ عشرین علما، والمطلب األسنى في 

جبر والمقابلة والھیئة، الوأقالیم التعلیم في إحصاء العلوم، وإمامة األعمى، 
  .  منظومات في البیان والفرائض والعروضو

  .ولم یطبع من مؤلفاتھ إال شرح الفصول، وھو المتصل بموضوع البحث    

  

  *  *     * 

 

                                                 
  .٣٣/ ١: ، وبغية الوعاة١٦٣/ ٨: الكبرىطبقات الشافعية : ينظر  )١(
  .٢٩٤، ٣٣/ ١: ، وبغية الوعاة٢٢٩/ ١: المنهل الصافي: ينظر  )٢(
  .١٣/ ٣: فوات الوفيات: ينظر )٣(
  .٤٩/ ٤: أعيان العصر: ينظر )٤(
  .٣٥٣/ ٤: فوات الوفيات: نظري )٥(
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  .الخويأصول النحو بين ابن إياز و: الباب األول              
  :ويشتمل على                 

  .في أصول النحو: مدخل               

   .الخويبين ابن إياز و السماع: الفصل األول               

  .الخويبين ابن إياز و القياس والعلة: الفصل الثاني               

   .الخويفي أصول أخرى بين ابن إياز و: الفصل الثالث               
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  في أصول النحو :مدخل
لخوض في الحدیث عن أصول النحو عند الشارحین ینبغي أن ألقي الضوء قبل ا      

  :على ھذا المصطلح حتى یقف القارئ على معناه، فأقول وباهللا التوفیق

إن ھذا المصطلح باعتباره مركبا إضافیـًا یتكون من جزأین، أما الجزء األول      
اللغة لمعان تستعمل في ) أ ص ل(، وھي جمع أصل، ومادة )أصول(فھو كلمة 

  : )١(أساس الشيء وما یبنى علیھ غیره، قال ابن فارس: مختلفة، منھا

أساس  :أحدھا: الھمزة والصاد والالم ثالثة أصول متباعد بعضھا عن بعض"      
ما كان من النھار بعد العشي، فأما األول فاألصل  :ة، والثالثیَّالَح :الشيء، والثاني

  .)٢("أصل الشيء 

  : باحوجاء في المص

ثبت أصلھ  : أصل الشيء أسفلھ، وأساس الحائط أصلھ، واستأصل الشيء"       
أصل كل شيء ما یستند وجود ذلك الشيء إلیھ، فاألب : وقوي، ثم كثر حتى قیل

  .)٣("أصل للولد، والنھر أصل للجدول، والجمع أصول 

بتناء األصل ما یبنى علیھ غیره، وھو شامل لال: وقال بعض علماء األصول     
طرفھا الثابت في : أساسھ ـ وأصل الشجرة ـ أي: الحسي، كأصل الجدار ـ أي

  .)٤(دلیلھ ـ لترتب الحكم على دلیلھ: واالبتناء العقلي، كأصل الحكم ـ أي -األرض

  :فمعناھا في اللغة القصد، قال ابن فارس) النحو(وأما الجزء الثاني وھو كلمة         

و كلمة تدل على قصد، ونحوت نحوه، ولذلك سمي نحو النون والحاء والوا"      
  .)٥("فیتكلم بھ على حسب ما كان العرب تتكلم بھ  ،الكالم؛ ألنھ یقصد أصول الكالم

  ): الخصائص(وقال ابن جني في 

                                                 
هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي، كان إماما في علوم شتى وخصوصا اللغة، وكان  )١(

المجمل في و ،حلية الفقهاء، والصاحبي: مقيما بهمذان، وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني، من مصنفاته
/ ١: ، ووفيات األعيان٤١٠/ ١: معجم األدباء. (هـ ٣٩٠ة اللغة ، ومقاييس اللغة، وغير ذلك، توفي سن

١١٨(  
  ).أ ص ل: (مقاييس اللغة )٢(
  ).أ ص ل: (المصباح المنير )٣(
  .٦٦/ ١: شرح الورقات في أصول الفقه للمحلي: ينظر )٤(
  ). ن ح و: (مقاييس اللغة )٥(
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النحو ھو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفھ من إعراب وغیره، كالتثنیة "      
  .)١(..."والنسب والتركیب وغیر ذلك والجمع والتحقیر والتكسیر واإلضافة

فأصول النحو بالنظر إلى التركیب اإلضافي ھو ما یختص بھ من حیث إنھ مبنى      
  . لھ ومستند إلیھ

  : وأما بالنظر إلى كونھ عَلمًا على ھذا العلم فقد عرفھ السیوطي بقولھ

یفیة االستدالل ھو علم یبحث فیھ عن أدلة النحو اإلجمالیة من حیث ھي أدلتھ وك"     
  .)٢("بھا وحال المستدل

ھذا، وقد عني علماء العربیة األوائل بالنحو عنایة فائقة، فألفوا فیھ العدید من      
الكتب، ولم یغفل ھؤالء األوائل عن أصول النحو، ولكنھم اكتفوا بقرارھا في نفوسھم 

لتراجم، في بعض كتب ا) أصول النحو(وبیانھا في مؤلفاتھم، وقد وردت عبارة 
ومن ذلك ما جاء في ، ولكنھم كانوا یعنون بھا القواعد والقوانین العامة لعلم النحو

  :      لسیبویھ) الكتاب(وصف 

  .)٣("وھو كتاب جامع ألصول النحو وفروعھ "                               

ولى ثم جاء من بعدھم فشرعوا في تدوین علم أصول النحو، ومن المحاوالت األ      
، فقد أورد فیھ صاحبھ )ھـ ٣١٦ت (البن السراج ) األصول(في ھذا الشأن كتاب 

، ولكن من یقرأ ھذا الكتاب یدرك أنھ )٤(إشارات إلى العلة وغیرھا من أصول النحو
قواعد النحو األساسیة، ال أدلتھ التي استنبطت منھا ھذه ) األصول(یعنى بتسمیة كتابھ 

تب النحو أكثر مما یدخل في كتب األصول، ثم ألف القواعد، فھو یدخل في عداد ك
فتناول فیھ الكثیر من مسائل ھذا العلم، فتحدث فیھ عن )  الخصائص(ابن جني كتاب 

، ولكن ھذا الكتاب یدخل في )٥(السماع والقیاس وأنواع العلة واإلجماع وغیر ذلك
ثم جاء ابن عداد كتب خصائص اللغة وفقھھا أكثر مما یدخل في عداد كتب األصول، 

ھي اإلغراب في جدل اإلعراب، : األولى: فألف في ھذا العلم رسالتین )٦(األنباري
                                                 

  .٣٤/ ١: الخصائص )١(
  .١٣: االقتراح )٢(
  .١٠٨: نزهة األلباء: ينظر )٣(
  .٤٠٤، ٧٥، ٤١/ ٢، ٨٩، ٥٦، ٥٤، ٣٥/ ١: األصول: ينظر )٤(
  .١٨٩، ١٤٥، ١١٤، ٨٨/ ١: الخصائص: ينظر )٥(
هو أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سعيد األنباري، الملقب بالكمال النحوي، صاحب  )٦(

بالعلم والعبادة، أخذ عن  مشتغالً تقياً ورعاً فاضالً عالماً ثقةً التصانيف الحسنة في النحو وغيره، كان إماماً
اإلنصاف في مسائل الخالف، ولمع األدلة، ونزهة األلباء : ابن الشجري والجواليقي وغيرهما، من مؤلفاته

  ) ٨٧، ٨٦/ ٢: وما بعدها، وبغية الوعاة ١٦٩/ ٢: إنباه الرواة. (هـ ٥٧٧في طبقات األدباء، توفي سنة 
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، ثم جاء من بعده جالل الدین السیوطي )١(ھي لمع األدلة في أصول النحو: والثانیة
االقتراح في علم أصول : (الذي استوى ھذا العلم على یدیھ، فألف فیھ كتابا سماه

  : رق من مسائل ھذا العلم في كتب المتقدمین، یقول في مقدمتھ، جمع فیھ ما تف)النحو

وھذا كتاب غریب الوضع عجیب الصنع لطیف المعنى طریف المبنى لم تسمح "     
قریحة بمثالھ، ولم ینسج ناسج على منوالھ، في علم لم ُأسبق إلى ترتیبھ، ولم ُأتقدَّم إلى 

لنحو كأصول الفقھ بالنسبة إلى الفقھ تھذیبھ، وھو أصول النحو الذي ھو بالنسبة إلى ا
"...)٢(.  

السماع، واإلجماع، والقیاس، والتي : وأدلة النحو التي ذكرھا ابن جني ھي      
السماع، والقیاس، واستصحاب الحال، وقد جمع السیوطي : ذكرھا ابن األنباري ھي

  :    فذكر أن مجموع أدلة النحو أربعة، قال بین ھذین القولین،

  ): الخصائص(دلة النحو الغالبة أربعة، قال ابن جني في وأ"    

  .)٣("السماع، واإلجماع، والقیاس : أدلة النحو ثالثة" 

  : وقال ابن األنباري في أصولھ

  .)٤("نقل، وقیاس، واستصحاب حال : أدلة النحو ثالثة" 

  ..."وقد تحصل مما ذكراه أربعة... فزاد االستصحاب ولم یذكر اإلجماع

  : دلة أخرى، فقالثم ذكر أ

  .)٥(... "ودونھا االستقراء واالستحسان" 

  

 *    *      * 

 

 

                                                 
  .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٧سعيد األفغاني سنة : مطبوعتان في كتاب واحد، بتحقيقهاتان الرسالتان  )١(
  .١٠: االقتراح )٢(
  .١٨٩/ ١: الخصائص: ينظر )٣(
  .٨١: لمع األدلة: ينظر )٤(
  .١٣: االقتراح: ينظر )٥(



٣١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الخويالسماع بين ابن إياز و: الفصل األول        
  :ويشتمل على           

   .في التعريف بالسماع: تمهيد            

  .الخويياز وبين ابن إ القرآن الكريم وقراءاته: المبحث األول           

   .الخويبين ابن إياز و الحديث النبوي واآلثار: المبحث الثاني           

   .الخويبين ابن إياز و أقوال العرب: المبحث الثالث           

  .الخويبين ابن إياز ولغات العرب : المبحث الرابع           

  .الخويين ابن إياز وب الضرورة الشعرية: المبحث الخامس            
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  في التعريف بالسماع: تمهيد
ھو األصل األول من أصول النحو العربي، وھو ما نقل عن العرب من  :السماع     

  : شعر أو نثر، وقد عرفھ ابن األنباري بقولھ

النقل ھو الكالم العربي الفصیح المنقول النقل الصحیح الخارج عن حد القلة "      
  .)١("الكثرة  إلى حد

 : ا بقولهـً وزاد السيوطي األمر توضيح
كالم اهللا ـ تعالى ـ وھو : وأعني بھ ما ثبت في كالم من یوثق بفصاحتھ، فشمل"      

، وكالم العرب قبل بعثتھ وفي زمنھ وبعده إلى أن فسدت rالقرءان، وكالم نبیھ 
ذه ثالثة أنواع ال بد في كل ، عن مسلم أو كافر، فھونثرًا األلسنة بكثرة المولدین نظمًا

  .)٢("منھا من الثبوت 

على ) الفصول(في شرحیھما لكتاب  الُخَوّيھذا، وقد أكد كل من ابن إیاز و      
السماع في االحتجاج بھ على القواعد النحویة والصرفیة، وإلیك بعض األمثلة على 

  :ذلك

  :عند ابن إياز :أوال

) صحراء( :یذھبان إلى أن الھمزة في نحو )٣(ـ ذكر ابن إیاز أن سیبویھ واألخفش١
: ، واستدل لذلك بأنھا ردت في الجمع إلى األلف ثم قلبت یاء، فقیل)٤(منقلبة عن األلف

  : ، ثم قال)صحاري(

) النبي(أیجوز أن یكون ذلك مما التزم فیھ تخفیف الھمزة كـ: فإن قیل"      
ى أنھ قد حكي فیھما الھمز، ولم ھذا قلیل، ال یسوغ الحمل علیھ، عل: ؟ قیل)البریة(و

  .)٥("یسمع الھمز في شيء من جمیع ھذه ألبتة 
                                                 

  .٨٢: لمع األدلة )١(
  .٢٤: االقتراح )٢(
ر أئمة النحويين البصريين، وأعلم من أخذ أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش المجاشعي، كان من أكابهو  )٣(

عن سيبويه، أخذ عمن أخذ عنه سيبويه؛ فإنه كان أسن منه، ثم أخذ عن سيبويه، وهو الطريق إلى كتاب 
كتاب األوسط فى النحو، والعروض، ومعانى : سيبويه، صنف في النحو والعروض والقوافي، من مصنفاته

، ١٠٧: نزهة األلباء. (هـ ٢١٥نحو، وغير ذلك، توفي سنة الشعر، ومعانى القرآن، والمقاييس فى ال
  )٥٩٠/ ١: ، وبغية الوعاة١٠٨

  .١٥٥/ ١: المنصف: ينظر )٤(
  .١٢٦، ١٢٥/ ١: المحصول )٥(



٣٣ 
 

  :  ـ ویقول في الفعل المعدى بحرف الجر٢

  .)١("وال یجوز حذف حرف الجر، بل یقتصر في ذلك على المسموع "      

  : ـ  ویقول في باب المفعول لھ٣

تعریفھ، فأجازھما الجمھور  اعلم أن تنكیر ھذا المفعول لیس فیھ نزاع وال في"      
﴿ يجعلُون َأصابِعهم في آذَانهِم : متعلقین بالسماع والقیاس، فالسماع نحو قولھ تعالى

﴾ توالْم ذَرح قاعوالص ن٢(م(وكذا قولھ ـ عز اسمھ ، :﴾اللَّه اتضرم غَاءتاب ﴿)٣( ،
  :قال الشاعر

  )٤(وُأعرِض عن شَتْمِ اللَِّئيمِ تَكَرما***    يمِ ادخَاره    وَأغْفر عوراء الْكَرِ
  .)٥("نكرة ) تكرما(و  ،معرفة) ادخاره(فجمع بین اللغتین؛ ألن 

  : ـ ویقول فیما یؤنث من األعضاء٤

الذي ھو مزدوج من األعضاء ھو مؤنث، كالیدین والرجلین والعینین، وأما "      
  .)٦("فإنھما مذكران، وھذا مرجعھ إلى السماع  الحاجبان والمنخران

  :الخويعند  :اـًثاني

  : ـ قال في بیان معنى الحرف١

ھل وضع للتمني أو وضع لیلبس  مثًال) َلْیت(وحاصل البحث یرجع إلى أن "      
الجملة التي یدخل علیھا معنى التمني؟، وكذا القول في سائر الحروف، وال یعرف 

یفید التمني في نفسھ، أو أن غیره من الحروف ) َلْیت(عى أن فمن ادَّذلك إال بالنقل، 
  .)٧("یدل على معنى في نفسھ فعلیھ البیان واإلتیان  بالنقل 

                                                 
  .٣٠١/ ١: المحصول )١(
  .١٩/ سورة البقرة، من اآلية )٢(
  .٢٠٧/ سورة البقرة، من اآلية )٣(
/ ٢: ، والمقتضب١٢٦/ ٣، ٣٦٨/ ١: ، والكتاب٤٥: الديوان: ظرالبيت من الطويل، وهو لحاتم الطائي، ين )٤(

، )ع و ر: (، واللسان١٩٠/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٥٤/ ٢: ، وشرح المفصل١٨٧: ، وأسرار العربية٣٤٧
مجيء : والشاهد. الكلمة القبيحة أو السقْطة: العوراء. ٩٥٢/ ٢: ، وشرح شواهد المغني٣/١٢٢: والخزانة

  ).تكرما(ومنكرا في ) ادخاره(ي المفعول له معرفا ف
  .٥١٥، ٥١٤/ ١: المحصول )٥(
  .٩٥٥/ ٢: المحصول )٦(
  .١١/ ١شرح الفصول  )٧(
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  : ـ ویقول في الباء الجارة٢

لیس (، و)ما زیٌد بقائٍم:(نحو وتطرد زیادتھا في الخبر في النفي واالستفھام،"    
 .  )١("، وفیما عدا ذلك یقتصر على السماع )ھل زیٌد بقائم؟(، و)عمرٌو بجالٍس

  ): َفَعاِل(ـ ویقول في اسم الفعل المصوغ على ٣

: )ِلَمَع(من كل ثالثي لألمر في ذلك الفعل، تقول من )  اِلَعَف( یجوز أن یصاغ "      
، وال یقتصر فیھ على السماع، أما الرباعي فال )اِبَرَض(: )َبَرَض(، ومن امَِِلَع(

  :   ، فیقتصر فیھ على السماع، كقولھذلك؛ ألنھ لم یسمع في كالمھم إال نادرًایقاس فیھ 

  )٢(واخْتَلَطَ الْمعروفُ بِالِْإنْكَارِ***   قَالَتْ لَه رِيح الصبا قَرقَارِ   

 :وقال اآلخر

  )٣(ارِيدعو وِليدهم بِها عرع***   متَكَنِّفي جنْبي عكَاظَ كلَيهِما   
  .)٤("لكثرتھ في كالمھم دون الرباعي  ؛وإنما جعل مقیسا في الثالثي فقط

 

   *   *      * 

 
  

                                                 
  .٣٢٣/ ١: شرح الفصول )١(
ق ر : (، والصحاح٢٧٦/ ٣: ، والكتاب٢٠٣: الديوان: البيت من الرجز، وهو ألبي النجم العجلي، ينظر )٢(

: الصبا. ٢٩٧/ ٣: وشرح األشموني ،)ق ر ر: (اللسان، و٥١/ ٤: ، وشرح المفصل١٩٨: ، والمفصل)ر
: اسم فعل أمر بمعنى قرقر، أي: تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، وقرقار ريح

إذا استوى الليل والنهار وهبت ريح الصبا هيجت رعده : يصف الشاعر سحابا فيقول: صوت، والمعنى
  ).قرقر(اسم فعل أمر من الفعل الرباعي ) قرقار(، حيث جاء )قرقار: (ولهق: والشاهد. قرقر بالرعد: قائلة

، )ع ر ر: (، واللسان٥٢/ ٤: ، وشرح المفصل٥٦: الديوان: البيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياني، ينظر )٣(
لعبة للصبيان، أو كلمة : محيطي، وعرعار: متكنفي. ٣١٢/ ٦: ، والخزانة٢٩٦/ ٣: وشرح األشموني

اسم فعل أمر ) عرعار(، حيث جاء )عرعار: (قوله: والشاهد. ليجتمعوا للعب ؛يان العرب يتداعون بهالصب
  ).رععر(من الفعل الرباعي 

  .٣٩١، ٣٩٠/ ١: شرح الفصول )٤(



٣٥ 
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      ابن إياز  بينالقرآن الكريم وقراءاته : المبحث األول    
  .الخويو

  :وفيه مطلبان                

  .القرآن الكريم: المطلب األول              

  .القراءات القرآنية: المطلب الثاني              
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  القرآن الكريم: ولالمطلب األ

  :تمهيد

: قرأ قرآنا وقراءة، ومنھ قولھ تعالى: القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، یقال    
﴾ آنَهقُر فَاتَّبِع ْأنَاهكالم على  مًاَل، ثم نقل ھذا المعنى المصدري وجعل َع)١(﴿ فَِإذَا قَر

لتالوتھ والتعبد بھ، من باب إطالق  rاهللا ـ تعالى ـ المعجز المنزل على النبي 
  . )٢(المصدر على مفعولھ

لكثیر  ومصدرًا عن أنھ كتاب تعبد وتالوة ـ معینًا ولقد كان القرآن الكریم ـ فضًال   
 سلمون بنّصالم كما ُعِنَي بنّص أمٌة َنْعمن العلوم اإلسالمیة، ومنھا علم النحو، ولم ُت

، فكان للقرآن أثر عظیم في إنشاء حصیلة ضخمة وإعرابًا وتفسیرًا وتالوًة القرآن نقًال
من قواعد النحو والصرف المتنوعة وتثبیتھا وترسیخھا وتفریعھا وتوسیع مدلوالتھا، 

لیقعدوا من خاللھا بعض القواعد، أو لیؤكدوا بھا بعض  ؛فقد استلھم النحاة آیاتھ
استخرجوھا من أقوال العرب أو من القیاس، أو لتفریع بعضھا اآلخر؛ القواعد التي 

وذلك لقداستھ وتواتره والقطع بصحتھ والثقة بھ، فھو النص المجمع على االحتجاج بھ 
  :    )٣(في اللغة والنحو وغیرھما من علوم العربیة، قال الزجاج

  .)٤("في اِلإعراب والقرآن محَكم ال لحن فیھ، وال َتتكلم العرب بأجود منھ"    

  : ویقول بعض الباحثین

للقرآن الكریم في اللغة منزلة لم تكن لتضاھیھا أیة منزلة ألي مصدر آخر، "      
فقداستھ واالطمئنان إلیھ وتواتره یقطع بصحتھ، كل ذلك كفیل بأن یھیئ لھ أسباب 

م النحو الثقة بھ واالعتماد علیھ، ومن ھنا كانت الصلة التي ربطت كتاب اهللا بعل
یھتدون بھ في صناعة قواعدھم وضبط  وعلمائھ، حیث اتخذ منھ ھؤالء العلماء منارًا

  . )٥("ومیزانا یحّكمونھ في صحة نظریاتھم واتجاھاتھم  آرائھم

                                                 
  .١٨/ سورة القيامة، اآلية )١(
  .١٤/ ١: ، ومناهل العرفان١٢٨/ ١) ق ر أ: (اللسان: ينظر )٢(
بن سهل، كان من أهل الفضل والدين حسن االعتقاد، كان يخرط الزجاج فنسب إليه، إبراهيم بن السري  هو )٣(

شرح أبيات سيبويه، وما : ثم مال إلى النحو، لزم المبرد حتى أتقن العلم وصار علما فيه، من مصنفاته
، ٢١٦،٢١٧/ءنزهة األلبا. (هـ ٣١١ينصرف وما ال ينصرف، ومعاني القرآن، وغير ذلك، توفي سنة 

  )وما بعدها ١/١٩٤: الرواة هوإنبا
  .١٣١/ ٢: معاني القرآن للزجاج )٤(
  .٤٤: أثر القرآن والقراءات في النحو )٥(
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بمعزل عن ھذا المسلك الذي سلكھ أھل العربیة،  الُخَوّيھذا، ولم یكن ابن إیاز و      
ي االحتجاج واالستشھاد للقواعد النحویة فقد اعتمد كل منھما القرآن الكریم ف

والصرفیة، ویتبین ذلك من خالل عدد الشواھد من اآلیات القرآنیة التي ساقھا كل 
 منھما في شرحھ، فقد بلغ عدد الشواھد القرآنیة عند ابن إیاز ثالثمائة وثمانین شاھدًا

ما  ھو غالبًاما بین آیة أو جزء  آیة، وقد سلك في استداللھ بھا مسلك اإلیجاز، ف
یقتصر على موضع الشاھد ولو كان من كلمتین، وقد یذكر اآلیة بأكملھا، كما أنھ 
یصدر الشاھد القرآني بعبارة من العبارات المشھورة التي تدل على أنھ من القرآن 

جاء في (، أو )قال اهللا تعالى(، أو )قال تعالى(، أو )كقولھ تعالى: (الكریم، مثل
قولھ (، أو )قال سبحانھ وتعالى(، أو )قال سبحانھ(، أو )لتنزیلوفي ا(، أو )التنزیل
، )قال أصدق القائلین(، أو )قال اهللا عز وجل(، أو )قال اهللا سبحانھ(، أو )سبحانھ
  . دون ذكر عبارة من العبارات السابقة) نحو(ما یصدر اآلیة بقولھ  ونادرًا

ما بین آیة  ئة واثنین وثالثین شاھدًاأربعما الُخَوّيوبلغ عدد الشواھد القرآنیة عند      
ما یصدر اآلیة  قد سلك في استشھاده مسلك اإلیجاز، وغالبًا أو جزء آیة، وھو أیضًا

، أو )قولھ تعالى: (بعبارة من العبارات المشھورة التي تدل على أنھ من القرآن، مثل
قولھ (، أو )یلوفي التنز(، أو )قولھ عز وجل(، أو )قال تعالى(، أو )قال اهللا تعالى(

ما یذكر اآلیة بدون أن یأتي قبلھا بعبارة من العبارات  ، وقلیًال)سبحانھ وتعالى
  .السابقة

  

  :وقد الحظت عند مطالعتي الشرحين ما يلي

من الشارحین یستشھد ببعض اآلیات القرآنیة على المعاني اللغویة،  ـ أن كّلًا ١
  :ومن أمثلة ذلك

  :  ى الحرففي بیان معن إیاز یقول ابنأ ـ 

﴿ ومن النَّاسِ من يعبد : ألن الحرف في اللغة الوجھ الواحد، ومنھ قولھ تعالى"      
أنھ یؤمن باهللا ما دامت حالھ : على وجھ واحد، والمعنى: ، أي)١(حرف ﴾ اللَّه علَى 

  . )٢("حسنة مستقیمة، فإن غیرھا اهللا ـ تعالى ـ وامتحنھ كفر بھ 

  

                                                 
  .١١/ سورة الحج، من اآلية )١(
  .٢٧/ ١: المحصول )٢(
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  : حدیثھ عن وجھ الثقل في الفعلفي  ویقولـ 

أما الفعل فوجھ ثقلھ خفاؤه؛ إذ ال یبین معناه كل البیان إال بذكر فاعلھ، ومعلوم "       
﴿ ثَقُلَتْ في السماوات : أن كل خاف ثقیل حتى یظھر لسامعھ، ومنھ قولھ تعالى

  .)٢("ھا ثقلت على من فیھا لعدم معرفتھم ب: ، قال المفسرون)١(والَْأرضِ ﴾

  : في حدیثھ عن االسم المعتل اآلخر باأللف الُخَوّيوقال ب ـ 

﴿ حور  :وسمي مقصوًرا؛ ألن المقصور في اللغة المحبوس، قال اهللا تعالى"      
محبوسات، وھذا محبوس عن اإلعراب؛ لتعذر : ، أي)٣(مقْصوراتٌ في الْخيامِ ﴾

  .)٤("الحركات على األلف 

  :   ینصب بفعل الزم اإلضمارفیما  ویقولـ  

: في انتصابھ بفعل الزم اإلضمار، ومعناه) َعْمَرَك اَهللا(مثل ) ِقْعَدَك اَهللا(و"     
: القعد: وقیل. بوصفك اَهللا بالثبات والدوام، مأخوذ من قواعد البیتك سألـتـــ

، )٥(شِّماِل قَعيد ﴾﴿ عنِ الْيمينِ وعنِ ال: في قولھ تعالى) القعید( الـــحــفـظ، ومـــنھ
  . )٦("حافظ : أي

  
ـ اتفق الشارحان في التنظیر ببعض اآلیات القرآنیة إلیضاح بعض الشواھد، ومن  ٢

  : ذلك

:                                    )٧(﴿ سيقُولُون ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ﴾: في إعراب قولھ تعالى قال ابن إیازأ ـ 

خبره، والجملة من ) ثالثٌة(، وھو المبتدأ، و)ھؤالء(تقدر : واآلخر أن یقال"       
  المقدر، ) ھؤالء(منصوبة على الحال، الناصب لھا  ﴿ رابِعهم كَلْبهم ﴾ :قولھ تعالى

                                                 
  .١٨٧/ سورة األعراف، من اآلية )١(
  .٣٥/ ١: المحصول )٢(
  .٧٢/ سورة الرحمن، اآلية )٣(
  . ٤٦/ ١: شرح الفصول )٤(
  .١٧/ سورة ق، من اآلية )٥(
  .٢٢٤/ ١: شرح الفصول )٦(
  .٢٢/ سورة الكهف، من اآلية )٧(
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 تقدیر: واسم الفاعل للماضي، قلنا ،یشار بھ إلى الحاضر) ھؤالء(إّن : وقولھم
  .)٢(" )١(﴿ هذَا من شيعته وهذَا من عدوه ﴾: تعالىعلى الحكایة، كما قال ) ھؤالء(

  ): قد تم الكالم دونھا(في تعلیقھ على قول المصنف في تعریف الحال  ویقولـ 

﴿ قَد يعلَم ما َأنْتُم : ھنا للتحقیق ال للتقلیل، كقولھ تعالى) قد(أتى بلفظ "      
﴾هلَي٤(")٣(ع(.  

  : في باب تقدیم المفعول على الفاعل الُخَوّيقال  ب ـ

  : كیف جاز قول الشاعر: فإن قلت"        

  )٥(جزاء الْكلَابِ الْعاوِيات وقَد فَعْل***   جزى ربه عنِّي عدي بن حاتمٍ   
وھو عدي بن  ،مع أنھ اتصل بھ ضمیر عائد على المفعول) ربھ(فقدم الفاعل وھو 

  حاتم؟

لیِرد ما ذكرتم، بل على مصدر ) عدي(على  لیس عائدًا) ربھ(الضمیر في : تقل     
﴿ اعدلُوا هو َأقْرب :جزى رب الجزاء، نظیره قولھ تعالى: مقدر دل علیھ الفعل، أى

  .)٧("العدل أقرب : ، أي)٦(ِللتَّقْوى﴾

  : في باب ما یجري مجرى نعم وبئس من األفعال ویقولـ 

                                                 
  .١٥/ سورة القصص، من اآلية )١(
  .٤٨٨/ ١: المحصول )٢(
  .٦٤/ سورة النور، من اآلية )٣(
  .٤٤٥/ ١: المحصول )٤(
، ٤٠١: ديوانال: ، ينظريهجو عدي بن حاتم الطائي البيت من الطويل، وهو ألبي األسود الدؤلي )٥(

، )ع و ي: (، واللسان١٧٨: ، وشرح شذور الذهب١٢٥/ ٢: ، وأوضح المسالك٢٩٤/ ١: والخصائص
وعزاه . ٢٧٣/ ١: ، والخزانة١٢١/ ٢: ، وشرح األشموني٦٦/ ١: ، والهمع١٠٨/ ٢: وشرح ابن عقيل

كما جاء في .) ..جزى اهللا عبسا في المواطن كلها(بعضهم للنابغة الذبياني، ولكن بيت النابغة صدره 
يدعو على عدي بن حاتم بأن يجزيه اهللا جزاء الكالب، وهو أن يطرده الناس : والمعنى. ١٩١: ديوانه

جزى ربه (قوله : والشاهد فيه. إنه سبحانه قد استجاب دعاءه عليه: وينبذوه ويقذفوه باألحجار، ثم يقول
  .اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعولمع ) ربه(، وقدم الفاعل )عدي(حيث أخر المفعول ) عني عدي

  .٨/ سورة المائدة، من اآلية )٦(
  .١٠٠/ ١: شرح الفصول )٧(
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الْقَوم الَّذين كَذَّبوا  ﴿ ساء مثَالً: اء في قولھ تعالىفقد ج) اَء مثًالس(وأما قولھ "     
وھو  ،ساَء المثُل مثًال مثُل القوم الذین كذبوا، فأضمر الفاعل: التقدیر ،)١(بِآياتنَا﴾

ھو المخصوص بالذم، فحذف ) مثُل القوِم الذین كذبوا(، و)مثًال(، وفسره بـ)المثل(
     :مقامھ، كما في قولھ تعالى - )القوم(وھو  - وأقام المضاف إلیھالمضاف، ) مثل(

  .)٣(" اسأْل أھَل القریِة: ، أي)٢(واسَأِل الْقَريةَ ﴾ ﴿

  
یزید علیھا عند ابن إیاز بأكثر من خمسین  الُخَوّيـ عدد الشواھد القرآنیة عند  ٣

  : ، ولعل ذلك یرجع إلى ما یليشاھدًا
شھد بأكثر من آیة قرآنیة في المسألة الواحدة، بینما یكتفي ابن قد یست الُخَوّيا ـ أن 

  : إیاز بشاھد واحد فیھا، ومن أمثلة ذلك
  ):  إذا لم یكن ِعْرفانًا" علمُت"و: (على قول المصنف معقبًا الُخَوّيیقول ـ 

﴿ لَا تَعلَمونَهم اللَّه : المعرفة، كقولھ تعالى: أحدھا: لھا معان) علمُت"(      
﴾مهلَمع٤(ي(وقولھ ، :﴾ تبي السف نْكُما موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَدو ﴿)أي)٥ ، :

  . )٦("عرفتم

  : أما ابن إیاز فیقول
علمُت اَهللا : (المحتاجة إلى مفعولین، كقولك: األول: فلھا موضعان) علمُت(أما "     

   :ستغني بمفعول واحد، وفي التنزیلتأن تكون بمعنى المعرفة، و: والثاني). رحیمًا
﴾ مهلَمعي اللَّه مونَهلَم٧("﴿ لَا تَع(.  

بالقرآن الكریم في بعض المسائل التي عرض لھا ابن إیاز دون  الُخَوّيب ـ استشھد 
  : أن یستشھد فیھا بالقرآن الكریم، ومن ذلك

                                                 
  .١٧٧/ سورة األعراف، من اآلية )١(
  .٨٢/ سورة يوسف، من اآلية )٢(
  .١٢٩/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٠/ سورة األنفال، من اآلية )٤(
  .٦٥/ سورة البقرة، من اآلية )٥(
  .١١٠/ ١ :شرح الفصول )٦(
  .٣٣٠/ ١: المحصول )٧(
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د إسناده إلى الفاعل المجازي عند حدیثھ عن لحاق تاء التأنیث للفعل عن الُخَوّي قالـ ١
  : التأنیث

 َعَطَل(، و)ت الشمُسَعَلَط(: یجوز الوجھان ـ إلحاق العالمة وتركھا ـ نحو"     
       ﴿ ولَو كَان بِهِم، و)١(﴿ فَمن جاءه موعظَةٌ ﴾: ، قال اهللا تعالى)الشمُس

  . )٥(")٤(﴿ فََأخَذَتْهم الصيحةُ ﴾، و)٣(﴿ جاءتْكُم موعظَةٌ ﴾: ، وقال)٢(﴾ خَصاصةٌ

      :فیقول، فتعرض لذلك دون أن یذكر شاھدًا ابن إیازأما 

بعالمة : المؤنث غیر الحقیقي ما لیس بإزائھ ذكر كما تقدم، وھو على ضربین "    
، ولك في ھذا إثبات العالمة )شمس(، و)دار(، وبغیر عالمة كـ)ُظلمة(، و)ُغرفة(كـ

، فمن أثبتھا راعى جانب اللفظ، )طلَع الشمُس(، و)طلعت الشمُس: (لوحذفھا، تقو
  . )٦(..."ومن حذفھا راعى جانب المعنى

في العطف على الضمیر المرفوع المتصل في شرحھ لقول  الُخَوّيیقول ـ ٢
  وأما (: المصنف

  ):  المضمر المرفوع المتصل فال یعطف علیھ إال بتأكید أو ما یسد مسده

    :، وقولھ)٧(﴿ فَاذْهب َأنْتَ وربك ﴾: العطف علیھ بالتوكید قولھ تعالىمثال "      

  . )١٠(") ٩(﴿ ِإنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه ﴾، )٨(﴿ اسكُن َأنْتَ وزوجك  الْجنَّةَ ﴾

  : أما ابن إیاز فیقول

  ال بعد وأما المضمر المرفوع المتصل فیمتنع العطف علیھ عند البصري إ"     

  

                                                 
  .٢٧٥/ سورة البقرة، من اآلية )١(
  .٩/ سورة الحشر، من اآلية )٢(
  .٥٧/ سورة يونس، من اآلية )٣(
  .٧٢/ سورة الحجر، من اآلية )٤(
  .١٠٣/ ١: شرح الفصول )٥(
  .٣١٤/ ١: المحصول )٦(
  .٢٤/ سورة المائدة، من اآلية )٧(
  .٣٥/ سورة البقرة، من اآلية )٨(
  .٢٧/ سورة األعراف، من اآلية )٩(
  .٤٩٦/ ٢: شرح الفصول )١٠(
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  . )١(... "تأكیده؛ ألن الفاعل كالجزء من الفعل

باآلیات القرآنیة في بعض المسائل التي لم یتعرض لھا ابن  الُخَوّيج ـ یستشھد 
  : ومن أمثلة ذلك إیاز،
  : المنقطعة) أم(في  الُخَوّيیقول ـ  ١

   يقُولُون﴿ َأم : تأتي لإلنكار كثیرا، كقولھ تعالى - المنقطعة: أعني - وھذه"      
﴾ اه٢(افْتَر(، وقولھ :﴾ لَهتَقَو قُولُوني َأم ﴿)٣(وقولھ ، :﴾ رشَاع قُولُوني َأم ﴿)٤( ،

﴿ َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم : ، وقولھ)٥(﴿ َأم تُرِيدون َأن تَسَألُوا رسولَكُم ﴾: وقولھ
﴾ ونعمس٦(ي(نَ: ، وقولھالْب لَه َأم ﴿﴾ نُونالْب لَكُماتُ و)٨(" )٧(   .  

  :    التعجبیة) ما(حدیثھ عن  فيـ ویقول  ٢

اسم، وحرف، وكل واحد منھما یأتي على : یأتي على ضربین) ما(اعلم أن  "     
﴿ وما : أن تكون شرطیة، كقولھ تعالى: خمسة أوجھ، أما وجوه االسمیة فاألول

أن تكون استفھامیة، كقولھ : الثاني .)٩(يرٍ تَجِدوه عنْد اللَّه ﴾تُقَدموا ِلَأنْفُسكُم من خَ

: أن تكون موصولة، كقولھ تعالى: الثالث .)١٠(موسى ﴾وما تلْك بِيمينك يا  ﴿: تعالى

﴾ قُوننْفا يثَُل م١١(﴿ م(...  

    اللَّه ِليضيع ﴿ وما كَان: وأما وجوه الحرفیة فأن تكون نافیة، كقولھ تعالى     

                                                 
  .٨٩٧/ ٢: المحصول  )١(
  .٣٨/ سورة يونس، من اآلية )٢(
  .٣٣/ سورة الطور، من اآلية )٣(
  .٣٠/ سورة الطور، من اآلية )٤(
  .١٠٨/ سورة البقرة، من اآلية )٥(
  .٤٤/ سورة الفرقان، من اآلية )٦(
  .٣٩/ ةسورة الطور، من اآلي )٧(
  .٤٩٢/ ٢: شرح الفصول )٨(
  .٢٠/ من اآلية ،سورة المزمل )٩(
  .١٧/ سورة طه، من اآلية )١٠(
  .١١٧/ سورة آل عمران، من اآلية )١١(



٤٣ 
 

﴾ انَكُم١(ِإيم(ا ﴾: ، ومصدریة، كقولھ تعالىنَاها بمو اءمالسو ﴿)وبنائھا، : ، أي)٢

فَبِما رحمة  ﴿: وزائدة، كقولھ تعالى، )٣(﴿ ِإنَّما اللَّه ِإلَه واحد ﴾ :وكافة، كقولھ تعالى
﴾ مِلنْتَ لَه اللَّه ن٥(" )٤(م(  .  

  

 *       *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .١٤٣/ سورة البقرة، من اآلية )١(
  .٥/ سورة الشمس، اآلية )٢(
  .١٧١/ سورة النساء، من اآلية )٣(
  .١٥٩/ سورة آل عمران، من اآلية )٤(
  .١٣٨/ ١: لفصولشرح ا )٥(
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  القراءات القرآنية: ثانيالمطلب ال

  :تمهيد

جمع قراءة، وھي اختالف كیفیة األداء أللفاظ الوحي المنزل على  :القراءات      
 وتخفیفًا تیسیرًا، أو ھي تلك الوجوه اللغویة التي أباح اهللا بھا قراءة القرآن rالنبي 
  .)١(العبادعلى 

بینھما؛ إذ الحدیث  یة ـ وإن كانت من القرآن ـ إال أن ھناك فرقًاوالقراءات القرآن     
عن القرآن من حیث آیاتھ واالستشھاد بھا بشكل عام وما فیھا من تركیب یستشھد بھ 
على قاعدة نحویة أو صرفیة، والحدیث عن القراءات من حیث ما یترتب على طریقة 

  :بقولھ )٢(اإلمام الزركشيأداء اللفظ في اآلیة الواحدة، وھذا ما أشار إلیھ 

اعلم أن القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان، فالقرآن ھو الوحي المنزل على "     
للبیان واإلعجاز، والقراءات ھي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة   rمحمد

  .)٣("الحروف أو كیفیتھا من تخفیف وتثقیل وغیرھا 

صحة السند، وموافقة : للقراءة الصحیحة، وھيوقد وضع علماء العربیة ضوابط      
  :)٤(الرسم العثماني، وموافقة وجھ من وجوه العربیة، قال ابن الجزري

افقت أحد المصاحف العثمانیة ولو كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجھ، وو"      
  ، وصح احتماًال

ل ھي من سندھا، فھي القراءة الصحیحة التي ال یجوز ردھا وال یحل إنكارھا، ب
كانت عن  األحرف السبعة التي نزل بھا القرآن، ووجب على الناس قبولھا سواًء

  األئمة السبعة أم العشرة أم عن غیرھم من األئمة المقبولین، ومتى اختل ركن من 

                                                 
  .٢٧٣/ ١: ، واإلتفان٢١٨/ ١: البرهان في علوم القرآن: ينظر )١(
منذ صغره،  بالعلم هـ، واشتغل ٧٤٥الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركَشي، ولد سنة  هو )٢(

لْقيني وابن كثير وغيرهم، بالدين اإلسنوي وسراج الدين ال فعني بالفقه واألصول والحديث، أخذ عن جمال
البحر المحيط في األصول، والبرهان في علوم القرآن، وشرح جمع الجوامع للسبكي، : من  مصنفاته

  ) ١٣٤، ١٣٣/ ٥: الدرر الكامنة( .هـ ٧٩٤وغير ذلك، توفي سنة  لوم الحديث البن الصالح،عشرح و
  .٣١٨/ ١: البرهان )٣(
بن محمد بن علي بن يوسف، ولد ونشأ في دمشق، كان شيخ اإلقراء في  شمس الدين محمد بن محمد هو )٤(

 ،فولي قضاءها ،، ودخل بالد الروم، ثم رحل إلى شيراززمانه ومن حفاظ الحديث، رحل إلى مصر مراراً
النشر والتمهيد في علم التجويد، وغاية النهاية في طبقات القراء، ومنجد المقرئين، : ومات فيها، من كتبه

  )٤٥/ ٧: األعالم. (هـ ٨٣٣قراءات العشر، وغير ذلك، توفي سنة في ال



٤٥ 
 

  .)١(... "األركان الثالثة أطلق علیھا ضعیفة أو شاذة أو باطلة

  : )٢(اموقد قسم العلماء القراءات القرآنیة ثالثة أقس

  .، وھذه اتفق على تواترھا)٣(ـ القراءة السبعیة، وھي المنقولة عن أحد األئمة السبعة١

ـ القراءة العشریة، وھي القراءات الثالث المتممة للعشر المنقولة عن أحد األئمة ٢
  . ، وھذه اختلف في تواترھا، والمختار تواترھا)٤(الثالثة المشھورین

فوق ذلك، وھي التي فقد فیھا شرط من شروط القراءة ـ القراءة الشاذة، وھي ما ٣
  . الصحیحة

وجدوا  ،لھم واسعًا للنحاة ومجاًال ولقد كانت القراءات القرآنیة بكل أنواعھا معینًا      
كانت  فیھا من األدلة ما یتسع لقواعدھم، فقد جرى العلماء على االحتجاج بھا سواًء

  :     یوطي، قال السأم شاذًة أم آحادًا متواترًة

أو  كان متواترًا فكل ما ورد أنھ قرئ بھ جاز االحتجاج بھ في العربیة، سواًء"      
  .)٥("أم شاذًا آحادًا

  :  ویقول بعض الباحثین

الواصلة إلینا بالسند الصحیح حجة ال تضاھیھا حجة، أما  وقراءاتھ جمیعًا"      
عن الصحابة وقراء التابعین، وھم طرقھ المختلفة في األداء فھي كذلك؛ إذ إنھا مرویة 

ممن یحتج بكالمھم العادي بلھ قراءاتھم التي تحروا ضبطھا جھد طاقتھم كما  جمیعًا
  .)٦("سمعوھا من رسول اهللا 

ھذا، ولقد كان للقراءات القرآنیة نصیب في االستشھاد بھا عند ابن إیاز      
 أم شاذًة كانت متواترًة واًء، فقد استشھد كل منھما بالقراءات القرآنیة سالُخَوّيو

فالمتصفح لكل من الشرحین یجد أن عدد القراءات التي استشھد بھا ابن  في شرحھ،
                                                 

  .٩/ ١: النشر )١(
   .وما بعدها ٤٤/ ١: النشر: ينظر )٢(
هـ، وأبو عمرو بن العالء  ١٢٠هـ، وعبد اهللا بن كثير المكي ت  ١٦٩نافع بن أبي نعيم المدني ت : هم )٣(

هـ،  ١٢٧، وعاصم بن أبي النَّجود ت هـ ١١٨هـ، وعبد اهللا بن عامر الشامي ت  ١٥٤البصري ت 
 ١٩/ ١: اإلتحاف: ينظر. (هـ ١٨٩هـ ، وعلي بن حمزة الكسائي ت  ١٥٦وحمزة بن حبيب الزيات ت 

  ).وما بعدها ١٧: وما بعدها، والتيسير في القراءات السبع
، ـه ٢٠٥، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي المصري ت ـه ١٣٠أبو جعفر بن القعقاع المدني ت : هم )٤(

  ).وما بعدها ١٩/ ١: اإلتحاف: ينظر. (ـه ٢٢٩بن هشام البزار البغدادي ت اوخلف 
  .٢٤: االقتراح )٥(
  .٢٨: في أصول النحو، لسعيد األفغاني )٦(
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، )أو عشریًة سبعیًة( متواترًة ، منھا إحدى وثالثون قراءًةإیاز تسعة وأربعون قراءًة
، عزا خمسة منھا إلى شاذًة نسب تسعة منھا إلى أصحابھا، وثماني عشرة قراءًة

، منھا في شرحھ ثالثة وثالثون قراءًة الُخَوّيبھا، وعدد القراءات التي أوردھا أصحا
، نسب منھا قراءتین إلى أصحابھما، وعشر قراءات متواترًة ثالثة وعشرون قراءًة

  .واحدًة شاذة، لم ینسب منھا إال قراءًة

  : وقد الحظت من خالل إحصائي للقراءات القرآنیة في الشرحین ما یلي    
، اتفقا في نسبة )سبعیة(اتفق الشارحان في االستشھاد بتسع قراءات متواترة : أوًال

قراءة واحدة منھا إلى صاحبھا، وانفرد ابن إیاز بعزو قراءة أخرى إلى صاحبھا، 
  : ومن أمثلة ذلك

  : ـ قال المصنف في باب االستثناء١

ن المنفي أو المنھي، والمتردد بین النصب على االستثناء والبدل ھو المستثنى م"      
  . )٢(...")١(﴿ ما فَعلُوه ِإلَّا قَليٌل منْهم ﴾: كقولھ تعالى

  :معقبـًا على ذلك یقول ابن إیاز

 ًاإذا استثني من غیر الموجب كالنفي واالستفھام والنھي، فإن كان الكالم تاّم"       
، ولم یقرأ بالنصب )٣()قلیٌل(واتفق القراء على رفع ... بدون االستثناء فالمختار إبدالھ 

  . )٥("وحده  )٤(إال ابن عامر

  : الُخَوّيـ ویقول 

: والمتردد بین النصب والبدل مما قبلھ، وھو المستثنى من النفي والنھي، نحو"      
البدل ـ أحسن من النصب لما : وھذا الوجھ ـ أعني) ... ما قام أحٌد إال زیٌد، وإال زیدًا(

  في ) قلیل(ولذلك اتفق القراء السبعة على رفع  ؛حة المعنىفیھ من المشاكلة مع ص

  

                                                 
  .٦٦/ سورة النساء، من اآلية )١(
  .١٩١: الفصول الخمسون )٢(
  .٢٠٧، ٢٠٦: ، وحجة القراءات١٢٤: الحجة في القراءات السبع: ينظر )٣(
انتهت إليه  ،بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة بن يزيد هو عبد اهللا بن عامر )٤(

 ،مشيخة اإلقراء بها، أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان ابن عفان
، ولي ماًهِلما وعاه عارفاً فَ ما رواه متقناًحافظاً ل عرض على عثمان نفسه، كان إماماً عالماً ثقةً :وقيل

  )٤٩ -٤٦/ ١: معرفة القراء الكبار( .هـ١١٨وكان إمام الجامع بها، توفي سنة  ،قضاء دمشق
  .٥٠٤ـ  ٥٠٢/ ١: المحصول )٥(
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  .   )١(..."غیر ابن عامر ﴿ ما فَعلُوه ِإلَّا قَليٌل منْهم ﴾: قولھ

  : ـ ذكر المصنف أن من أسباب بناء االسم إضافتھ إلى المبني، فقال ٢

  . )٢()"یوَمئٍذ(أو إضافتھ إلى غیر متمكن، كـ"        

  : ، فیقول ابن إیازن الشارحین ذلكوقد بین كل م

 بني على الفتح حین أضیف إلى المبني الذي) یوم(یرید أن ) یومئٍذ(وقولھ كـ"       
بفتح المیم، وبعضھم أعربھ  )٣(﴿ من عذَابِ يومِئذ ﴾: ، وعلیھ قراءة بعضھم)إذ(ھو 

    .)٤("بكسر المیم  ﴿ من عذَابِ يومِئذ ﴾ :على األصل، وقرأ

  : الُخَوّيـ ویقول 

، )یومئذ(تمكن كـالسبب الخامس من أسباب بناء االسم إضافتھ إلى غیر م"     
   ،)ساعتئذ(و

﴿ من عذَابِ   :فھذا یجوز فیھ البناء واإلعراب، وباللغتین نطق الكتاب العزیز، فقرئ
﴾ ِئذمووي ،﴾ ِئذمو٥("بفتح المیم وكسرھا  ،﴿ ي( .  

  : ف في باب ما یرتفع بفعل مضمرـ قال المصن ٣

على  )٦(رِجاٌل ﴾ )٣٦(ح لَه فيها بِالْغُدو والْآصاِل يسب﴿ : ومن ذلك قولھ تعالى"     
  . )٧("یسبحھ رجال: معنى

  :في تعقیبھ على ذلك فیقول ابن إیاز

                                                 
  .١٩٧، ١٩٦/ ١: شرح الفصول )١(
  .١٦٦: الفصول الخمسون )٢(
، وقرأ باإلضافة وفتح الميم )يوم(افة وكسر الميم في ، قرأ الجمهور باإلض١١/ سورة المعارج، من اآلية )٣(

كل من أبي جعفر ونافع والكسائي ورواية عن عاصم، وهي قراءة يحيى بن وثاب واألعمش وعبد الرحمن 
  )٨١، ٨٠/ ١٠: ، ومعجم القراءات١٢٩/ ٢: اإلتحاف. (األعرج وغيرهم

  .٢٤٨/ ١: المحصول )٤(
  .٧٤/ ١: شرح الفصول )٥(
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة ) حسبي(قرأ بالياء وكسر الباء في . ٣٧، ٣٦/ ور، من اآليتينسورة الن )٦(

والكسائي وحفص عن عاصم، وقرأ بفتح الباء ابن عامر وأبو بكر والحسن والمفضل وأبان وحماد، وهي 
  ) ٢٧٤ ،٢٧٣/ ٦: ، ومعجم القراءات٢٩٩، ٢٩٨/ ٢: اإلتحاف. (رواية عن أبي عمرو وحفص ويعقوب

  .٧٤/ ١: شرح الفصول )٧(
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 بكسر الباء المعجمة بواحدة على أنھ فعل مسمى الفاعل،) ُیسبِّح(قرئ "       
) رجاٌل(بفتح الباء على أنھ فعل ما لم یسم فاعلھ، فـ) یسبَّح(فاعلھ، وقرئ ) رجاٌل(فـ

یسبحھ : (على ھذه القراءة مرفوع بفعل مضمر یفسره الفعل الظاھر، كأنھ قال
؛ إذ الرجال )یسبح(مرفوعا بـ) رجال(، وإنما قیل ذلك لفساد المعنى في جعل )رجاٌل

  .)١(" بفتحھا - حونال مسبَّ - بكسر الباء - مسبِّحون

  :الُخَوّيـ ویقول 

فالفعل عنده  - على بناء الفعل لما لم یسم فاعلھ -)ُیسبَّح(اعلم أن من قرأ "      
  :ونظیره قول الشاعر .یسبحھ رجال: فقیل ،من یسبحھ؟: سأل مضمر، كأن سائًال

زِيدي كبِلي    هومِلخُص ارِعض   ***يحا تُطمخْتَبِطٌ ممو اِئح٢(الطَّو(  

 .  )٣("ليبكه ضارع : أي
  .اتفق الشارحان في االستشھاد بقراءة شاذة واحدة: ثانیـًا

  : في حذف عائد الصلة یقول ابن إیاز -

، فلو )ذي ھو ضاحٌك األمیُراّل: (عن المرفوع، كقولك احترازًا) منصوبًا(وقولنا "     
﴿ تَماما : لة، وقد جاء، كقولھ تعالى؛ ألنھ شطر الجمحذفت ھذا الضمیر لكان قبیحاًً

  . )٥("تماما على الذي ھو أحسن : ، التقدیر)٤(َأحسن ﴾ علَى الَّذي

  :الُخَوّيویقول ـ 

                                                 
  .٥٣٠/ ١: المحصول )١(
هو للحارث بن نهيك، وعزاه البغدادي إلى نهشل : البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبة هذا البيت، فقيل )٢(

: ، والمقتضب٣٩٨، ٣٦٦، ٢٨٨/ ١: الكتاب: بن حري، وعزاه البعض للحارث بن ضرار النهشلي، ينظر
، وشرح الكافية ٤١: ، والمفصل٤٢٤، ٣٥٣/ ٢: ، والخصائص٤٧٤/ ٣: ول، واألص٢٨٢، ٢٧١/ ٣

 .الذليل الفقير: الضارع .٢٩٧/ ١: ، والخزانة١٩٨/ ١: للرضي ، وشرح الكافية٥٩٣/ ٢: الشافية
. جمع مطيحة على غير قياس: الطوائح .تهلك: تطيح .الذي يأتي للمعروف من غير وسيلة: والمختبط

  .فعل محذوففاعالً ل) يزيد(حيث بني الفعل للمفعول، ورفع  )ليبك يزيد: (والشاهد
  .٢١٤/ ١: شرح الفصول )٣(
يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق والحسن واألعمش ) أحسن(، قرأ برفع ١٥٤/ سورة األنعام، من اآلية )٤(

  )٥٨٨، ٥٨٧/ ٢: ، ومعجم القراءات٣٨/ ٢: اإلتحاف. (والسلمي وأبو رزين
  .٨٤١/ ٢: المحصول )٥(
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، )ما أنا باّلذي قائٌل لك شیئًا: (یقول )١(كما حذف في قول عربي سمعھ الخلیل"      
فیمن قرأ برفع  ،لَّذي َأحسن ﴾﴿ تَماما علَى ا: بالذي ھو قائل، وفي قولھ تعالى: أي

  .)٢()"أحسن(

أورد كل من الشارحین القراءات القرآنیة في كتابیھما في الغالب إلثبات حكم : ثالثـًا
ما، أو لتعضید رأي من اآلراء، أو للتدلیل بھا على قاعدة من القواعد النحویة 

  .سبیل التنظیر كان یسوق القراءة على والصرفیة، وأحیانًا
  :أمثلة ذلكومن 

﴿ من ذَا الَّذي يقْرِض : في قولھ تعالى) یضاعفھ(في توجیھ نصب  یقول ابن إیازـ 
﴾ لَه فَهاعضنًا فَيسا حضقَر ٣(اللَّه(   :  

﴿ من ذَا الَّذي يقْرِض ووجھ النصب الحمل على المعنى؛ وذلك ألن معنى "       
اعضنًا فَيسا حضقَر اللَّه﴾ لَه علیھ، كما أن قولھ )فیضاعَفھ(أیكون قرض؟، فحمل : فَه

فیمن جزم حمل على المعنى،  )٤(﴿ من يضلِل اللَّه فَلَا هادي لَه ويذَرهم ﴾: تعالى

  .)٥("من یضلل اهللا ال یھده، وھذا كثیر: أي

  : في قول الشاعر) مثلھم(في توجیھ نصب  الُخَوّي ویقولـ 

حبفََأص   متَهمعاُهللا ن ادَأع وا قَد   ***شَرب مثْلَها مِإذْ مشٌ ويقُر م٦(ِإذْ ه(:  

                                                 
   . ٤٠٤/ ٢: الكتاب: ينظر )١(
  .٤٥١/ ٢: شرح الفصول )٢(
ابن عامر وعاصم ويعقوب واألعرج والحسن وابن ) فيضاعفه(، قرأ بنصب ٢٤٥/ سورة البقرة، من اآلية )٣(

الكشف عن . (أبي إسحاق والشنبوذي، وقرأ بالرفع أبو عمرو ونافع وابن كثير وحمزة والكسائي وخلف
  ).٣٤٢/ ١: ، ومعجم القراءات٣٠٠/ ١: وجوه القراءات

: الكشف عن وجوه القراءات. (حمزة والكسائي) يذرهم(، قرأ بالجزم في ١٨٦/ سورة األعراف، من اآلية )٤(
٤٨٥/ ١(  

  .٦٢٢، ٦٢١/ ٢: المحصول )٥(
، وأسرار ١٩١/ ٤: والمقتضب، ٦٠/ ١: والكتاب، ١٦٧: الديوان: البيت من البسيط، وهو للفرزدق، ينظر )٦(

، وأوضح ٣٩٥/ ١: ، وشرح الكافية الشافية١٧٦/ ١: ، واللباب في علل البناء واإلعراب١٤١: بيةالعر
 منصوبة،) هممثلَ(مجيء كلمة  :والشاهد. ١٣٣/ ٤: ، والخزانة١١٤: ، ومغني اللبيب٢٨٠/ ١: المسالك

 ،إذ ما بشر مثلهمو :ألن التقدير فيه ؛هو منصوب على الحال: وقد اختلف النحاة في توجيهه، فمنهم من قال
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 أن یكون منصوبًا: والثاني:... ـ على تأویالت)مثَلھم(حیث نصب الخبرـ وھو "     
﴿ ِإنَّكُم ِإذًا : إذ ما في حالھم بشر، ومثلھ قراءة من قرأ: على الظرف، والتقدیر

  .)٢(")١(هم﴾مثْلَ

  . جاءت بعض القراءات في الكتابین على سبیل االستطراد: رابعًا
  : ومن أمثلة ذلك

  :    الحجازیة) ما(في شروط إعمال  یقول ابن إیازـ 

  : ، قال اهللا تعالى)ما زیٌد إّلا قائٌم: (، كقولك)إال(أال ینتقض النفي بـ: والثاني"       
﴿ احنَا ِإلَّا ورا َأممةٌ ﴾و٣(د(  ."  

  : فیقولثم یستطرد 

قد ) لیس(كان ذلك على الظرف، وعلتھ أن شبھھا بـ )٤()واحدة(ومن قرأ بنصب "     
  .)٥(..."زال

      ﴿ كَبرتْ كَلمةً تَخْرج من : من قولھ تعالى) كلمة(في توجیھ نصب  الُخَوّيویقول ـ 
﴾ هِماه٦(َأفْو( :  

ھم، فالفاعل مضمر، من أفواھھم كلمُت خارجًة كلمةًً كلمةُُت الَركُب: تقدیره"     
  ـ ) كلمتھم(حال من الضمیر، والمخصوص بالذم ـ وھو ) تخرج(مفسر لھ، و) كلمة(و

  ...".صفة للمخصوص بالذم المحذوف) تخرج(محذوف للعلم بھ، ویجوز أن یكون 
                                                                                                                                         

ألن  ؛هو منصوب على الظرف: ومنهم من قال .الذي هو صفة النكرة انتصب على الحال )مثلهم(فلما قدم 
 ،هذا البيت للفرزدق وكان تميمياًفإن  ،ومنهم من حمله على الغلط ).فوقهم(في معنى  )ما مثلهم(قوله 

فظن أنها تعمل مع تقدم  ،استعمل لغة غيره غلطسواء تقدم الخبر أو تأخر، فلما  )ما(ليس من لغته إعمال و
وهي لغة قليلة  ،إنها لغة لبعض العرب: ومنهم من قال .فلم يكن في ذلك حجة ؛الخبر كما تعمل مع تأخره

  .ال يعتد بها
/ ٤: ، والدر المصون٣٩٠/ ٣: البحر المحيط: ينظر. ، هذه قراءة شاذة١٤٠/ سورة النساء، من اآلية )١(

١٢٢.  
  .٢٨٨، ٢٨٧/ ١: الفصولشرح  )٢(
  .٥٠/ سورة القمر، من اآلية )٣(
  .٣٠١، ٣٠٠/ ٤: ، وإعراب القرآن للنحاس١١١/ ٣: معاني القرآن للفراء: ينظر. هذه قراءة شاذة )٤(
  .٦٤٧/ ٢: المحصول )٥(
  .٥/ سورة الكهف، من اآلية )٦(
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  : قائًالثم یستطرد 

  .)٢("ن ھذا البابمعلى الفاعلیة، فال تكون  )١(بالرفع ﴿ كَبرتْ كَلمةٌ ﴾وقد قرئ "    

  .باالستشھاد بالقراءة على معنى لغوي الُخَوّيانفرد : خامسـًا
  ): ظن(في معاني  قولھوذلك في  

بمتھم، : ، أي)٣(﴿ وما هو علَى الْغَيبِ بِظَنينٍ ﴾: التھمة، كقولھ تعالى: والثالث"      

بالمعنى الثالث تعدى إلى مفعول واحد، كما ) ظننت(، فإن كان )٤(فیمن قرأ بالظاء
  .)٥("الذي ھو بمعناه إلى مفعول واحد ) اتھمت(تعدى 

كان من منھجھما في االستدالل بالقراءات عدم تخطئة القراءة أو تلحین : سادسـًا
إزاء قراءة من القراءات، ولم أَر أحدھما خّطأ  ھجومیًا القارئ، فلم یتخذا موقفًا

رّدھا، أو طعن فیھا، بل یخّرَجھا ویوجھھا على وجھ من الوجوه قراءة، أو 
  .النحویة

  :وإلیك بعض األمثلة التي تدل على ذلك     

  : في مسألة عطف األسماء بعضھا على بعض یقول ابن إیازـ  ١

 واستثني من ذلك المضمر المجرور، فإنھ یمتنع عند البصري العطف علیھ إال"      
  توجھ على أن الواو للقسم، والمقسم  ﴿ والَْأرحامِ ﴾: )٦(راءة حمزةوق... بإعادة الجار

  ؛ ألن القسم للتأكید، فھو من مظان ورب األرحام، وأراه ضعیفًا: بھ محذوف، المعنى

                                                 
 -عمر الثقفي واألعرج ى بنقرأ بالرفع يحيى بن يعمر والحسن وابن محيصن وابن أبي إسحاق وعيس )١(

: ، والبحر المحيط٤٩٦/ ٣: ، والمحرر الوجيز٢٤/ ٢: المحتسب: ينظر. وعمرو بن عبيد -بخالف عنه
  . ١٥٤/ ٥: ، ومعجم القراءات٩٦، ٩٥/ ٦

  .١٢٨/ ١: شرح الفصول )٢(
  . ٢٤/ سورة التكوير، اآلية )٣(
، والتيسير في القراءات ٥٧٣/ ١: اإلتحاف: ينظر. قرأ بالظاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس )٤(

  .١٦٢/ ٥: ، وإعراب القرآن للنحاس١٣٩/ ١: السبع
  . ١٠٧/ ١: شرح الفصول )٥(
بن االمعروف بالزيات، مولى آل عكرمة  ،بن عمارة بن إسماعيل الكوفي هو أبو عمار حمزة بن حبيب )٦(

الكسائي القراءة، وأخذ هو عن األعمش، وإليه  كان أحد القراء السبعة، وعنه أخذ أبو الحسن ،ربعي التيمي
 بكتاب اهللا بصيراً ماًقي ثبتاً ثقةً حجةً صارت اإلمامة في القراءة بعد عاصم واألعمش، وكان إماماً

 /٢: وفيات األعيان: (ينظر. هـ٥٦، توفي سنة ورعاً زاهداً للحديث عابداً بالعربية حافظاً بالفرائض عارفاً
  ).٦٨ - ٦٦/ ١: الكبار ، ومعرفة القراء٢١٦
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، أو على أنھا مقسم بھ تعظیمًا) األرحام(اإلطالة، فال یلیق بھ الحذف، أو على أن 
  ".ى علیھا مجرورة بباء مقدرة حذفت لداللة األول

  : فیقولثم یستطرد 
المسمى بھ، وبالرفع على أنھ مبتدأ،  -تعالى - )اهللا(وتقرأ بالنصب عطفا على "     

  . )١("واألرحام مما یجب علیكم أن تتقوھا : والخبر محذوف، أي

  : في المسألة نفسھا الُخَوّيویقول ـ 

الضمیر  یستثنى من عطف األسماء بعضھا على بعض عطف االسم على"      
دخْلُت (، و)مرْرُت ِبَك وزیٍد: (المجرور بدون إعادة الجار فإنھ ال یجوز، فال تقول

  ... )علیھ وعمرٍو

ادة الجار، واعلم أن الكوفیین أجازوا العطف على الضمیر المجرور بدون إع     
في قراءة من  )٢(ام ﴾﴿ واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرح :واحتجوا بقولھ تعالى

  ...". بالجر ﴿ والَْأرحامِ ﴾ :قرأ

  : ثم یقول
فھو مجرور بالقسم، أو بباء مقدرة، ) اَألْرَحاِم(وال حجة فیما استشھدوا بھ، أما "      

  .)٣(" بخیٍر: أي. خیٍر: كیف حالك ؟ قلت: وقالوا: كما في قولھ

ولم ، یرمیاھا باللحن أویصفاھا بالقبح فھذا یبین لنا موقفھما من ھذه القراءة، فلم     
  .)٤(فعل بعض النحاة، كالمبرد والزجاج والزمخشري والرضي یخطئاھا كما

  

   *    *  * 
  

                                                 
  . ٨٩٦ -٨٩٤/ ٢: المحصول )١(
  . ١/ من اآلية ،سورة النساء )٢(
  . ٤٩٥ -٤٩٣/ ٢: شرح الفصول )٣(
/ ٢: للرضي ، وشرح الكافية٤٩٣/ ١: ، والكشاف٢/ ٢: ، ومعاني القرآن للزجاج٩٣١/ ٢ :الكامل: ينظر )٤(

٣٥٦.  
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  .الخويوز حديث النبوي واآلثار بين ابن إياال: المبحث الثاني    
  :ويشتمل على           

  تمهيد           

  .األحاديث النبوية: لالمطلب األو           

  .أقوال الصحابة: المطلب الثاني           
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  الخويوبين ابن إياز  الحديث النبوي واآلثار: المبحث الثاني

  :تمهيد

ضد القدیم، والجدید من األشیاء، ویطلق أیضا على ما یحدث بھ : الحدیث لغة    
  ): اللسان(الرجل صاحبھ، جاء في 

الَخَبُر یْأتي َعَلى اْلَقِلیِل َواْلَكِثیِر، : َواْلَحِدیُث. الجدیُد ِمَن اَألشیاء: والحدیُث"     
  .)١("َأحادیُث: َواْلَجْمُع

من قول أو فعل أو تقریر أو صفة  rھو ما أضیف إلى النبي : وفي االصطالح     
  .)٢(ُخُلقیة أو ِخْلقیة

  .من األقوال وقد یطلق ویراد بھ ما أضیف إلى الصحابي أو التابعي

  .                    )٣(آثار: الخبر، والجمع: فھو بقیة الشيء، واألثر: أما األثر في اللغة    

  . األحادیث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد: وفي االصطالح     

ھو الحدیث الموقوف، فیراد بھ : فھو بذلك یرادف الحدیث بالمعنى السابق، وقیل     
  . )٤(الصحابي خاصةما جاء عن 

، وكذلك األقوال المنسوبة rھو األقوال المنسوبة إلى النبي : والحدیث عند النحاة     
  . إلى الصحابة والتابعین متى جاءت من طریق الُمحدِّثین

  

  :األحاديث النبوية :المطلب األول

 الحدیث النبوي أصل من أصول النحو ومصدر من مصادره السماعیة التي اعتمد    
علیھا النحاة في االستشھاد لقواعدھم النحویة، وقد وجد الحدیث النبوي الشریف في 
كتب اللغویین والنحاة على درجات متفاوتة، فقد استشھد بھ النحاة في مختلف 
العصور التي عاشوا فیھا، فالمطالع لكتاب سیبویھ یرى أنھ قد استشھد ببعض 

وقد بینھا المحقق في فھارس  -أحادیثاألحادیث النبویة، حیث ذكر في كتابھ سبعة 

                                                 
  ).ح د ث: (اللسان )١(
  .١٠/ ١: ويفتح المغيث للسخا: ينظر )٢(
  ).أ ث ر: (اللسان: ينظر )٣(
  .٥٥: ، والحديث النبوي في النحو العربي، لمحمود فجال١٨٨، ١٨٧، ٦/ ١: فتح المغيث: ينظر )٤(
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إال أن صاحب الكتاب لم یقدم لھا بما یوضح أنھا من الحدیث النبوي، ولم  -)١(الكتاب
، بل كان یأتي بالشاھد من الحدیث خالل rیصرح في واحد منھا برفعھ إلى النبي 

عرضھ للقاعدة على أنھ مثال من األمثلة العربیة، واستشھد بھ كذلك أبو زكریا 
، وأبو )٢(واحتج بھ في النحو واللغة احتجاجا مباشرا ،الفراء، فقد اعتمد على الحدیث

علي الفارسي أیضا استشھد بالحدیث الشریف في مسائل من اللغة والنحو 
، وأكثر ابن جني من االحتجاج بالحدیث في توجیھ القراءات وقضایا )٣(والتصریف

  .)٥(والزمخشري وأبو البركات األنباري واحتج بھ كذلك ابن السراج. )٤(اللغة والنحو

فھذا كان موقف كثیر من النحاة المتقدمین من االحتجاج بالحدیث النبوي حتى       
 - نھایة القرن السادس، وقد اتضح من خاللھ أن االحتجاج بالحدیث موجود في كالمھم

م ، وبعضھrوأن بعضھم كان یصرح بنسبة األحادیث إلى النبي  -وإن كان قلیًال
  .اآلخر كان ال یصرح بذلك

فإذا ما أتینا إلى القرن السابع الھجري وجدنا الخالف قد وقع بین النحاة في      
  :)٦(االحتجاج بالحدیث، وأنھم قد انقسموا في ذلك ثالثة أقسام

، وابن مالك، )٧(ابن خروف: فریــق جوز االستشھاد بالحدیـث مطلقا، ومنھم - ١
  .والرضي

المنع واإلجازة، فأجاز االحتجاج باألحادیث التي اعُتِني بنقل  فریق توسط بین - ٢
  ألفاظھا دون 

  . ، والسیوطي)٨(غیرھا من األحادیث، ویمثلھ أبو إسحاق الشــــاطبي

                                                 
  .٢٩ /٥ :الفهارس - الكتاب: ينظر )١(
  .٣٩٤: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة :ينظر )٢(
  .٢٠٣: لفتاح شلبيعبد ا /أبو علي الفارسي، للدكتور :ينظر )٣(
  .٣٥١،  ٣٤٣، ١٩٥،  ١/٨٦: ، والمحتسب٢/١٣٠الخصائص  :ينظر )٤(
  .١٠٨،  ١٠٧: ، وموقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف١/٨٧: اإلنصاف :ينظر )٥(
  .١٣ - ٩/ ١: خزانة األدب: ينظر )٦(
علم والفهم، أخذ النحو عن أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن خروف األندلسي النحوي، مشهور بالهو  )٧(

كتاب سيبويه، توفي سنة شرح جمل الزجاجي، وشرح : خر أيامه، من مصنفاتهآابن طاهر، تغير عقله في 
  )٤/٣٣٠: ، واألعالم٣٢٧، ٤/٣٢٦: اءمعجم األدب. (هـ ٦٠٦

)٨( الضرير، ولد بن خلف بن أحمد الرعيني، األندلسي الشاطبي، المقرئ النحوي  ههو أبو محمد القاسم بن فير
 ، واسعذكياً محققاً نبيالً في النحو والقراءات والتفسير والحديث، عالمةً فاضالً هـ، كان إماما٥٣٨ًسنة 

، استوطن مصر، صدوقاً ، صالحاًللحديث، شافعياً في العربية، حافظاً في القراءات، أستاذاً بارعاً، المحفوظ
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  . )٢(، وأبو حیان)١(فریق منع االستشھاد بالحدیث، ویمثلھ ابن الضائع - ٣

؛ ألن rث رسول اهللا وأرى أن الصواب ھو أنھ ال بأس من االستشھاد بحدی      
، وألن نقل الحدیث rعلماء المسلمین قد بالغوا في تحري الدقة فیما نقل عن النبي 

وتدوینھ كان في الصدر األول قبل فساد األلسنة، وال یقدح في ذلك ما صنعھ النحاة 
المتقدمون من إقاللھم من االستشھاد بھ؛ وذلك ألنھم لو كانوا قد انصرفوا عن 

لعدم صالحیتھ لالستشھاد بھ لخلت كتبھم منھ بالكلیة، لكنھا ال تكاد تخلو االستشھاد بھ 
  .منھ، كما سبق بیانھ

فإنھما متابعان  من قضیة االستشھاد بالحدیث الُخَوّيأما عن موقف ابن إیاز و     
؛ حیث إن ابن إیاز قد أورد في شرحھ تسعة للفریق الذي جوز االستشھاد بھ مطلقًا

عة منھا بأنھا من الحدیث، ولم یصرح بذلك في الحدیثین أحادیث صرح في سب
  .)قولھم(الباقیین، بل اكتفى فیھما بقولھ 

فقد أورد في شرحھ عشرة أحادیث، وكان یصدرھا بما یدل على  الُخَوّيوأما       
   .أنھا من الحدیث

وقد سلك كل منھما في استشھاده بالحدیث مسلك اإلیجاز واالختصار، فكان      
  . صر من الحدیث على ذكر موضع الشاھد فیھ، ولو كان ذلك بكلمتین فقطیقت

  :وقد الحظت عند قراءتي الشرحین ما یلي     
  .ـ اتفق الشارحان في االستشھاد بالحدیث على معاٍن لغویة١

  : خمسة أحادیث على أنھا شاھد لغوي، وھي ابن إیازفقد أورد      

  : ، بقولھ)أبان(بمعنى ) أعرَب( أ ـ استشھد على أن اإلعراب مأخوذ من

  :، وذكر النحاة في أصلھ أربعة أوجھ)أعرب(اإلعراب مصدر "     
                                                                                                                                         

/ ٢: بغية الوعاة( .هـ٥٩٠راء، وتوفي بمصر سنة وشاع ذكره، وانتهت إليه رئاسة اإلق ،وتصدر بها
٢٦٠(  

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي اإلشبيلي، بلغ الغاية في النحو، وفاق أصحابه فيه،  هو )١(
إمالء على اإليضاح، وشرح : ، من مصنفاتهولم يكن في وقته من يقاربه فيها ،في علم العربية وكان إماماً

  )٣٣٣/ ٤: ، واألعالم٢٠٤/ ٢: الوعاةبغية ( ٠هـ ٦٨٠الكتاب، وغير ذلك، توفي سنة  ، وشرحالجمل
اِإلمام أثير الدين َأبو حيان األندلسي الغرناطي، ولد سنة  ،محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان هو )٢(

يث والعربية والقراءات والَْأدب ، وأخذ عن جماعة من شيوخ عصره، وبرع في التَّفْسير والحدـه٦٥٤
الْبحر الْمحيط في التَّفْسير، والتذييل والتكميل في : والتاريخ، وأخذ عنه أكَابِر عصره، وله من التصانيف

البلغة . (ـه٧٤٥والْمبدع في التصريف، وغير ذلك، توفي سنة  شرح التسهيل، وغَاية الِْإحسان في النَّحو،
  )وما بعدها ١٨٠/ ١: ، وبغية الوعاة٢٥٢ـ ٢٥٠: م أئمة النحو واللغةفي تراج
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    :إذا أبان عنھا، كما في الحدیث النبوي) أعرب الرجل عن حاجتھ(أنھ من : أحدھا
  .)٢(...")١("واأليم تُعرِب عن نفسها " 

  :غیر الصحیح بقولھتستعمل في معنى القول ) زعم(ب ـ استشھد على أن 

، ویقوي )٤(إنھ یستعمل في القول من غیر صحة: )٣(وقال أبو بكر بن األنباري"      
   .)٥("زعموا مطيةُ الْكَذبِ: " ھذا قولھم

  .)٦("ومعنى ذلك أن ھذه اللفظة مركب الكذب     

  : بقولھ) َكَفَل(تأتي بمعنى ) َزَعَم(ج ـ استشھد على أن 

  .)٨(..."الكفیل: ، أي)٧(" الزعيم غارِم: " تحرز من نحو قولھم) ال كفالةو(وقولھ "    

  : بقولھ) َغِنَي(تأتي بمعنى ) َوَجد(د ـ استشھد على أن 

  : ، وفي األثر النبوي)َغِنیُت(أن تكون بمعنى : والثالث"       

                                                 
: مسند أحمد: ينظر ."الثيب تعرب عن نفسها : " ، ولفظهةعن عدي بن عمير يروحديث صحيح لغيره،  )١(

، باب استئمار البكر ٦٠٢/ ١: سنن ابن ماجة، و)١٧٧٢٢(، حديث عدي بن عميرة، حديث رقم ٢٦٠/ ٢٩
   .الثيب، وهي التي دخل بها من قبل: األيم). ١٨٧٢(م ، حديث رقوالثيب

  .٥٩/ ١: المحصول )٢(
أبو بكر محمد بن القاسم بن الحسين بن بيان، كان من أعلم الناس بالنحو الكوفي وأكثرهم حفظا، سمع هو  )٣(

 غريب الحديث،: منها ،من ثعلب وغيره، وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو
نزهة ( ٠هـ ٣٢٨اء، وغير ذلك، توفي سنة والمذكر والمؤنث، والواضح في النحو، والوقف واالبتد

  )  ٢١٤/ ١: الوعاة بغيةو ،٢٣٧ –٢٣١: ءاأللبا
  .١٥٧: أسرار العربية: ينظر )٤(
في مصنف ابن أبي " بئس مطية الرجل زعموا : " لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، والمروي بلفظ )٥(

، بقية ٣٠٧/ ٢٨: ، ومسند أحمد)٢٥٧٩١(زعموا، حديث رقم : من كرِه أن يقول: ، باب٢٥٢/ ٥: ةشيب
باب حفظ (، ١٣٢/ ١: ، واآلداب للبيهقي)١٧٠٧٥(حديث أبي مسعود البدري األنصاري، حديث رقم 

باب من  ،٢٥٢/ ٥ :، في مصنف ابن أبي شيبة"زعموا زاملة الكذب : " ، وروي عن شريح بلفظ)المنطق
: ينظر. وقد أورده بعض النحاة على أنه مثل أو قول عربي. )٢٥٧٩٤(، حديث رقم زعموا: كره أن يقول

  .٤٢/ ٢: وشرح األشموني، ٢٩/ ١: ، والهمع٥٢٥: ، ومغني اللبيب٢١٩: شرح شذور الذهب
  .٣٢٦/ ١: المحصول )٦(
يث أبي أمامة الباهلي، حد، ٣٦/٦٣٣: مسند أحمد: روي عن أبي أمامة الباهلي، ينظرحديث صحيح،  )٧(

  ).٢٤٠٥(، باب الكفالة، حديث رقم ٨٠٤/ ٢: وسنن ابن ماجة، )٢٢٢٩٥(حديث رقم 
  .٣٢٧/ ١: المحصول )٨(
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 "ظُلْم الواجِد ٢(" )١(" لَي(.  

  :     بقولھ) َبْعد(نى ھـ ـ استشھد على أن الالم تأتي بمع

  :     ، كقول الشاعر)بعد(ومن غریب استعمالھ أنھا تأتي بمعنى "      

  )٣(ِلطُوِل اجتماعٍ لَم نَبِتْ لَيلَةً معا***    نِّي وماِلكا    رقْنَا كََأـفَلَما تَفَ

  : النبوي، وعلیھ األثر )٥(بعد طول اجتماع: أن المعنى )٤(نقل النقیب ابن الشجري

  .)٧("بعد رؤیتھ : ، أي)٦(" صوموا ِلرْؤيته، وَأفْطروا ِلرْؤيته"     

  :فقد أورد في شرحھ حدیثین یستشھد بھما على معنى لغوي الُخَوّيوأما    

  : للتعریف) أم(یقول في مجيء  :أولھما

  بِر امصيام في لَيس من امr " :فإن أداة التعریف قد تكون میما، كما في قولھ "     
                                                 

في " لَي الواجِد يحلُّ عرضه وعقوبتَه : " لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره ابن إياز، والمروي )١(
، )١٩٤٥٦(، )١٧٩٤٦(يث الشريد بن سويد الثقفي، حديث رقم ، حد٢١٥/ ٣٢، ٤٦٥/ ٢٩: مسند أحمد

مطْل : " ، وروي أيضا)٢٤٢٧(، باب الحبس في الدين والمالزمة، حديث رقم ٨١١/ ٢: وسنن ابن ماجة 
 ٢٢٨٧(، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، حديث رقم ٩٤/ ٣: صحيح البخاري: في" الغني ظلم( ،

، باب الحوالة، ٨٠٣/ ٢: ، وسنن ابن ماجة)٩٩٧٣(أبي هريرة، حديث رقم  ، مسند٤٨/ ١٦: مسند أحمدو
مطُْل : " ويقال في الحديث. الغني: والواجد): جمهرة اللغة(جاء في . المطل: واللي). ٢٤٠٤(حديث رقم 
 ويقال ،"الواجد ظُلْم " : الواجد ظُلْم و ج د" (لَي.(  

  .٣٢٩/ ١: المحصول )٢(
، واألمالي ٨٥: حروف المعاني للزجاجي: يل، وهو لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا، ينظرالبيت من الطو )٣(

، ٢٨١: ومغني اللبيب، ٣٩٦/ ٧: ، والدر المصون٩٧/ ٧: والبحر المحيط، ٦١٦/ ٢: البن الشجري
  ).بعد(، حيث جاءت الالم بمعنى )لطول اجتماع: (قوله: والشاهد. ٢٧٢ /٨: ، والخزانة٤٥٣ /٢: والهمع

هو أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن محمد، أخذ عن ابن طباطبا العلوي، وكان أوحد زمانه في علم ) ٤(
العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها متضلعا في األدب، أقرأ النحو نحو سبعين سنة، من 

نزهة (. ـه ٥٤٢في سنة اللمع، وغير ذلك، تواألمالي، وشرح التصريف الملوكي، وشرح : مصنفاته
  )٣٤٢/ ٢:الوعاة بغية، و٣٤٩، ٣٤٨ :ءاأللبا

  .٦١٦/ ٢: األمالي البن الشجري: ينظر )٥(
صلى  -، باب قول النبي٢٧/ ٣: صحيح البخاري :في -رضي اهللا عنه - جاء هذا الحديث عن أبي هريرة )٦(

/ ٢: ، وصحيح مسلم)١٩٠٩(ديث رقم إذا رأيتم الهالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ح: "اهللا عليه وسلم
  ).١٠٨١(، حديث رقم ...)باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، والفطر لرؤية الهالل (، ٧٦٢

  .٧٠٦/ ٢: المحصول )٧(
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  .)٢("لیس من البر الصیام في السفر : ، أي)١("امسفَرِ

  ): زعم(یقول في حدیثھ عن معاني  :وثانیھما

     : كفلتھ، ومنھ قولھ علیھ السالم: ، أي)ھزعمُت(: الكفالة، نحو قولك: الثالث"       
 "غارِم يمع٣(". " الز( .  

  .ستشھاد بھذا الحدیثوقد اتفق الشارحان في اال     

  .ـ اتفق الشارحان في االستشھاد بالحدیث على القواعد النحویة٢
  : في ذلك ثالثة أحادیث  ابن إیازفقد أورد      

یقول في عمل أفعل التفضیل الرفع في المظھر، وذلك في تعقیبھ على قول  :أولھا
من ذلك األثر، وال یعمل رفعا إال في المضمر دون المظھر إال ما شذ، : (المصنف

  : ))٤(" َأحب ِإلَى اِهللا فيها الصوم منْه في عشْرِ ذي الْحجة ما من َأيامٍ: " rوھو قولھ 

 ُتْرمَر(: ما ذكره ھو الشائع، وبعض العرب یرفع بھ الظاھر، فیقول: أقول"     
  . دروارتفاع العم بھ، وھو نا) خیر(، بجر )منك عمُّھ خیرٍٍ برجلٍٍ

اتحد لفظھ، ولم یثن ولم یجمع ولم ) من(بـ وإنما كان كذا؛ ألنھ ما دام متصًال      
، )كریم(و) حسن(یؤنث، فزالت وجوه مضارعتھ السم الفاعل، فنقص عن درجة 

مقدم، ) أبوه(؛ ألنھ خبر )أفضل(، برفع )مرْرُت برجٍل أفضُل منك أبوه: (فتقول
  . الخبر) أبوه(، و )منك(مبتدأ؛ الختصاصھ بـ) أفضل: (وقیل. والجملة صفة للنكرة

بل ذلك قیاس  ،كما ذكر المصنف ،فلیس بشاذ -على صاحبھ السالم -وأما األثر       
  : لفظي، ومعنوي: مطرد، والفرق بینھ وبین ما تقدم من وجھین

                                                 
ومن كتَابِ : باب، ١٥٧/ ١: جاء هذا الحديث بهذا اللفظ عن كعب بن عاصم األشعري، في مسند الشافعي )١(

، حديثُ كَعبِ بنِ عاصمٍ الَْأشْعرِي، حديث ١١٣/ ٢: رك المعاد منها، ومسند الحميدياخْتلَاف الْحديث وتَ
  ).٨٨٨(رقم 

  .١٣/ ١: شرح الفصول )٢(
  .١٠٨/ ١: شرح الفصول )٣(
مٍ ما من َأيا" : فة، أشهرهاللم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره النحاة، وقد جاء بروايات مخت )٤(

، باب في التكبير أيام ٢٥٠/ ٣: مصنف ابن أبي شيبة ."َأحب ِإلَى اللَّه فيهِن الْعمُل من هذه الَْأيامِ َأيامِ الْعشْرِ 
، مسند عبد اهللا بن عمرو بن العاص، حديث رقم ٥١/ ١١: ، ومسند أحمد)١٣٩١٩(التشريق، حديث رقم 

)٦٥٠٥.(  
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لكان على أحد الوجھین المذكورین، ویحصل حینئذ ) أحب(أنھ لو رفع : فاألول
لم ) الصوم(المتعلق بھ، وذلك غیر جائز، ولو أخر ) منھ(وبین ) حبأ(الفصل بین 

  . یعود إلیھ) منھ(یجز؛ ألن الضمیر في 

الفاضل ھناك غیر المفضول، والفاضل في األثر ھو المفضول بعینھ، : والثاني
ما : (تفضیل الصوم في عشر ذي الحجة علیھ إذا كان في غیرھا، ومثلھ: والمعنى

وإذا سلكت ھذا : ، وقال بعض المتأخرین)علیھا الحليُّ من فاطمَة رأیُت امرأًة أحسَن
  .)١("منزال على ھذا التفسیر ) أفعل(المنھج صح الرفع بـ

  :  یقول في حكایة المضمر من المعارف :وثانیھا

، وذلك ألنھ قرع بابھ الشریف rوقد ورد من حكایة المضمر عن النبي "       
َمْن : أنا َیا َرُسوَل اهللا، فقال علیھ السالُم: ْن ِباْلَباِب؟ فقالَم: " rفقال لھ النبي  إنسان،
  .  )٣() "من أنت ؟: (، فحكى لفظھ، ولو لم یحكھ لقال)٢(!"َأَنا؟

  ): فعالن: ()وبئس ،نعم (على قول المصنف في قولھ معقبًا :وثالثھا

إلحاق تاء : لاألو: ، ویدل علیھ وجھان)٤(ھذا رأي البصریین) فعالن(وقولھ "        
  : ، وفي األثر)ِبْئَسْت(، و)ِنْعَمْت: (التأنیث الساكنة بھما، نحو

  .)٦(...")٥("َمْن َتَوضََّأ یوَم الُجُمَعِة فِبھا وِنْعَمْت "    

  :  منھاوفقد استشھد بستة أحادیث لالستدالل بھا على قواعد نحویة،  الُخَوّيوأما      

   :فیقولز في مسألة أفعل التفضیل، أ ـ الحدیث الذي وافق فیھ ابن إیا

، إال أنھ ال یعمل في المظھر إال ...فھذا یعمل عمل الفعل؛ ألنھ أشبھ اسم الفاعل"      
زیٌد : (إذا كان لتفضیل مسبَِّب موصوِفھ باعتباره على نفسھ باعتبار غیره، كقولك

                                                 
  .٧٥١، ٧٥٠/ ٢: المحصول )١(
عن جابِرِ بنِ  : لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره ابن إياز، والمذكور في كتب الحديث هو )٢(

 َأنَا"  :َأنَا، فَقَاَل: فَقُلْتُ ،" ؟من ذَا" : في دينٍ كَان علَى َأبِي، فَدقَقْتُ الباب، فَقَاَل rَأتَيتُ النَّبِي : قَاَل ،عبد اِهللا
 ، حديث رقم)أنا: من ذا؟ فقال: إذا قال( :، باب٥٥/ ٨: صحيح البخاري: ينظر. كََأنَّه كَرِهها ،" َأنَا
)٦٢٥٠(.  

  . ١١٠٦/ ٢: المحصول )٣(
  .٤٨/ ٣: ، وشرح األشموني٢٧٠/ ٣: ، وأوضح المسالك١١٠٢/ ٢: شرح الكافية الشافية: ينظر )٤(
من ، ٣٤٤/ ٣٣ :مسند أحمد: ب، وعن أنس بن مالك، ينظرروي عن سمرة بن جندحديث حسن لغيره،  )٥(

، باب ما جاء في الرخصة في ٣٤٧/ ١: وسنن ابن ماجة ،)٢٠١٧٤(رقم  ديثححديث سمرة بن جندب، 
  ).١٠٩١(ذلك، حديث رقم 

  .٣٥٧/ ١: المحصول )٦(
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تھ، صف) أبغض(ھو الموصوف، و) زید(، فـ)أبغُض إلیھ الشرُّ منھ إلى عمرٍو
مسببھ، والصفة ھنا لتفضیل بغض الشر باعتبار زید على بغض الشر  )الشر(و

 ما من َأيامٍ َأحب ِإلَى اِهللا فيها الصوم منْه في عشْرِ: " rباعتبار عمرو، ومنھ قولھ 
ةجي الْحذ ".   

  . )١("مسببھا) الصوم(صفتھا، و) أحب(ھي الموصوفة، و )األیام(ـف     

  : من حروف الجر) في(ب ـ یقول في حدیثھ عن 

 في النَّفْسِ: " علیھ الصالة والسالم - إنھا تجيء للسببیة، كقولھ: وقد یقال"       

  .بسبب ذلك: ، أي)٣(" في َأربعين شَاةً شَاةٌ: " ، وقولھ)٢("المْؤمنَة مائةٌ من اإلبِِل 

ھا األصلي من الظرفیة على سبیل المجاز، ھنا باقیة على معنا) في(والتحقیق أن      
والسببیة إنما فھمت من المناسبة والقرینة، ال من جھة الوضع، ولو كانت للسببیة 

سببا للمائة، ولیس كذلك؛ ألن التعلیل إنما یكون من المعاني ال ) النفس(لكانت 
  .)٤("األعیان

فیقول في بیان فائدة ـ انفرد ابن إیاز باالستشھاد بحدیث واحد في معنى بالغي،  ٣
  :التكریر اللفظي في الكالم

فائدة التكریر اللفظي رفع توھم المتكلم أن السامع لم یسمع ما ذكره، فإذا "       
ة على االھتمام بالمعنى المطلوب، كررتھ زال ذلك، ولھ فائدة أخرى، وھي الدالل

  لم یكن  - علیھ السالم - ، فإنھثالث مرات )٥(" غْزون قُريشاًَأل: " علیھ السالم -كقولھ

                                                 
  .٣٧٣، ٣٧٢/ ١: شرح الفصول )١(
)٢(  وِل اللَّهسر نروي هذا الحديث عr َك ي َأنَّهف نِ كَتَبمِإلَى الْي ثَهعب ينمٍ حزنِ حرِو بمتَابٍ ِلعذَا في كه تَب

، باب ذكر السنن التي ٦٦/ ١: السنة للمروزي: ينظر". في النَّفْسِ الْمْؤمنَة ماَئةٌ من الِْإبِِل "  :ذَِلك الْكتَابِ
، باب دية أهل الذمة، ١٧٤/ ٨: الكبرى للبيهقي، والسنن )٢٣٦(رقم  ديثح هي تفسير لما فرضه اهللا،

  ).١٦٣٧٧(حديث رقم 
، )١٨٠٧(رقم  ديثح ،باب صدقة الغنم، ٥٧٨/ ١: روي هذا الحديث عن ابن عمر، في سنن ابن ماجة )٣(

  . )٧٢٥٤(، باب كيف فرض الصدقة، حديث رقم ١٤٩/ ٤: والسنن الكبرى للبيهقي
  .٣٢٥/ ١: شرح الفصول )٤(
واِهللا ، واِهللا لََأغْزون قُريشًا" : قَاَل rَأن رسوَل  ،رضي اُهللا عنْهما -لحديث عنِ ابنِ عباسٍروي هذا ا )٥(

 نوشًالََأغْزيقُر ،ي الثَّاِلثَةقَاَل ف اُهللا : " ثُم شَاء ١٨٧/ ٥: شرح مشكل اآلثار". ِإن وِيا رِل مشْكانِ ميب ابب ،
نوِل  عساِهللار- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهانِ  - صمي الَْأيوالسنن الكبرى للبيهقي)١٦٣٠(، حديث رقم ...ف ، :
  ).١٩٩٢٩(، باب الْحاِلف يسكُتُ بين يمينه واستثْنَاَئه سكْتَةً يسيرةً، حديث رقم ٨٢/ ١٠
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  .)١("على شدة اھتمامھ بغزوھم  داللًة ؛كالمھ لم یسمع، بل كرر أّن متوھمًا

  .بذكر حدیث واحد على سبیل االستطراد الُخَوّيـ انفرد  ٤
ومنھا المشدد على ( :على قول المصنف في المقصور من األسماء فیقول معقبًا    

  ): )٢(" لَوال الخلِّيفَى َألذَّنْتُ: "  عنھرضي اهللا -عمر ، كقول"ِفعِّیَلى"

لوال الخالفة : ، أي)لوال الخلِّيفَى َألذَّنْتُ: (ـ رضي اهللا عنھ)٣(وقول عمر"        
وما فیھا من الشواغل عن مالحظة األوقات والصوارف عن مراقبة ، وأعباؤھا

المَؤذِّنُون أطْوُل " : rذان من الفضیلة، لقولھ ؛ لما في األالساعات، لكنت مؤذنًا
 القيامة مناقاً يو٥(" )٤("أع(.  

  

*   *   * 

  

  

  

                                                 
  .٨٧٠/ ٢: المحصول )١(
لَو : " قَاَل عمر: عن قَيسِ بنِ َأبِي حازِمٍ قَاَل(بلفظه المذكور، والرواية المشهورة  ثرهذا األلم أقف على  )٢(

، باب في فضل اآلذان وثوابه، ٢٠٣/ ١: مصنف ابن أبي شيبة: ينظر") الَْأذَان مع الْخلِّيفَى لََأذَّنْتُ َأطَقْتُ 
  ). ٢٠٨٤(الَ يَؤذِّن ِإالَّ عدٌل ثقَةٌ، حديث رقم  :، باب٤٢٦/ ١: ، والسنن الكبرى للبيهقي)٢٣٣٤(حديث رقم 

ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة،  هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، )٣(
 وكان من أشراف قريش وإليه السفارة في الجاهلية، أعز اهللا بإسالمه المسلمين، هاجر وشهد المشاهد كلها

هـ، فكان أول من لقب بأمير المؤمنين، قتل سنة  ١٣، وتولى الخالفة بعد أبي بكر سنة rمع رسول اهللا 
  )وما بعدها ٥٥١: االستيعاب. (هـ ٢٣

 ديثح ،مجلس آخر إمالء، ٢٩٦/ ١: في أمالي المحاملي ،روي هذا الحديث بلفظه المذكور عن أبي هريرة )٤(
 :في" الْمَؤذِّنُون َأطْوُل النَّاسِ َأعنَاقًا يوم الْقيامة  : "سفيان، ولفظه، وروي عن معاوية بن أبي )٣١٠(رقم 

، وسنن ابن )٣٨٧(، باب فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه، حديث رقم ٢٩٠/ ١: صحيح مسلم
  ).٧٢٥(، باب فضل األذان، وثواب المؤذنين، حديث رقم ٢٤٠/ ١: ماجة

  .٥٩٣/ ٢شرح الفصول  )٥(
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  :أقوال الصحابة: ثانيالمطلب ال

كما استشھد  -رضي اهللا عنھم -بأقوال الصحابة الُخَوّياستشھد كل من ابن إیاز و     
بذكر  بالحدیث النبوي، فابن إیاز أورد في كتابھ ثالثة آثار من أقوال الصحابة، انفرد

في  الُخَوّيواحد منھا مع بیان أنھ قول صحابي دون نسبة إلى قائلھ، واشترك معھ 
قولین ذكرھما المصنف، وعزا واحدا منھما إلى صاحبھ، ولم یعز اآلخر، بل أورده 

  .كمثال

قد تستعمل ) عسى(على أن  فقد أورده شاھدًا أما األول الذي انفرد بذكره ابن إیاز    
  : اإلشفاق، فیقولفي الداللة على 

، فالطمع لما )١(الطمع واإلشفاق - رحمھ اهللا - ومعناھا على ما ذكر سیبویھ"      
، ومثال الثاني )عسى زیٌد أْن ُیكرَمني: (تھواه، واإلشفاق لما تخشاه، فمثال األول
  عسى َأن يضرني: " إنك لتشبھ الدجال: كقول بعض أصحاب النبي حین قیل لھ

 هه٣("، فعلى ھذا تكون للطمع تارة، ولإلشفاق أخرى )٢("شَب(.  

على كالم  في قولھ معقبًا :فأحدھما وأما اآلخران اللذان اشتركا في ذكرھما     
  : المصنف

الكالم فیھ على ما ذكر، ولكن  )٤()وإياي وَأن يحذفَ َأحدكُم الَْأرنَب(وقولھ "      
إياي َأن يحذفَ : (ون اإلتیان بحرف الجر، فتقولیجوز فیھ حذف حرف العطف من د

نَباَألر كُمدالثقیلة یجوز) أنَّ(الخفیفة و ) أْن( ؛ وذلك لما ذكر أول الكتاب من أّن)َأح 
  . )٥(" حذف حرف الجر معھما كثیرًا

                                                 
  .٢٣٣/ ٤: الكتاب: ينظر )١(
عن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة رويلم أقف على هذا الرواية التي ذكرها ابن إياز، و )٢(

r " :وأما مسيح الضاللةالعينِ ، فإنه أعورلَ، أجى الجبهةحرِالنّ ، عريضٌأفَ، فيه دكأنه قطن ، بن عبد 
العاهللا،  يا رسوَل: قال ."ىزهل يضرال، أنت امرٌؤ: " ه؟ قالني شبه وهو امرٌؤمسلم ، مسند أحمد. "كافر :

  .االنحناء :أالدف. )٧٩٠٥(رقم  ، مسند أبي هريرة، حديث٢٨٣، ٢٨٢/ ١٣
  . ٣٩٤/ ١: المحصول )٣(
 م األسُللكُ ك، ولتذبالعصا أو بالحجرِ كم األرنبأحد فَيحذ اي أنإي: " قال - رضي اهللا عنه -عن عمر )٤(

والنَّ الرماححذفي ،)٢٥٨٢٥(ن قسم األفعال، حديث رقم كتاب الصيد م، ٩/٢٣٩: كنز العمال". ُلب :
/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية١/٢٧٤: الكتاب: ينظر .إذا ضربه ورماه بِها ،حذَفَه بالعصا :، يقاليرمي

  ). أ س ل(و، )ح ذ ف: (، واللسان١/٤٨١: ، وشرح الكافية للرضي١٣٧٨
  .٥٣٣، ٥٣٢/ ١: المحصول )٥(
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  : بعد ذكر ھذا القول الُخَوّيویقول 
مع الفعل ) أن(فتقدر نحني عن حذف األرنب ونح حذفھا عني، : أي"       

إّیاَي وأْن َیحِذف : (أن تأتي بالواو، نحو: بالمصدر، ولك في مثل ھذا ثالثة أوجھ
، وأن )إياي من أن يحذفَ أحدكم األرنب: (، نحو)من(، وأن تأتي بـ)أحُدكم األرنَب

  .)١()"إياي أن يحذفَ أحدكم األرنب: (ال تــأتـي بواحد منھما، نحو
ومنھا : " قول المصنف في باب المقصور والممدود فیما ینقاس منھفي  :واآلخر

  . )٢()"لوال الخلِّيفَى ألذَّنْتُ: (رضي اهللا عنھ -، كقول عمر)ِفعِّیَلى(المشدد على 

  :  فیقول ابن إیاز
، وھذا معلوم قصره )الِخلِّیَفى(، و)الِخطِّیَبى(ـللمبالغة، ك) ِفعِّیَلى(وما كان على "      

  .)٣("ع، فال وجھ لذكره ھنا بالسما

  : الُخَوّيویقول 
 -)ِفعِّیَلى(ھذا ھو الضابط الثالث، وھو أن یكون االسم مترددا بین أن یكون "      

؛ ألن ھذا فیجب اعتقاد كونھ مقصورًا -بالتشدید والمد -)ِفعِّیالء(أو  - بالتشدید والقصر
، )لوال الخلِّيفَى َألذَّنْتُ(: رضي اهللا عنھ - وقول عمر... المثال حیث ورد مقصورًا

لوال الخالفة وأعباؤھا وما فیھا من الشواغل عن مالحظة األوقات والصوارف : أي
  .)٤("عن مراقبة الساعات، لكنت مؤذنًا

منھا إلى صاحبھ، ولم  واحدًانسب  في كتابھ بثالثة أقوال أخرى الُخَوّيوانفرد      
   :اآلخرین ینسب
  : معاني التي یصّغر لھا االسمقولھ في بیان ال فاألول
 - رضي اهللا عنھ - معنى خامسا، وھو التعظیم، كقول عمر )٥(وزاد الكوفیون"       

  : )٦(في عبد اهللا بن مسعود
                                                 

 . ٢١٥/ ١: شرح الفصول )١(
  .٢٥٥: الفصول الخمسون )٢(
  . ٩٩٣/ ٢: المحصول )٣(
  .٥٩٣، ٥٩٢/ ٢: شرح الفصول )٤(
  .٢٨١/ ٤: وشرح األشموني، ٥٥٩/ ٢: ، والتصريح٤٩٢/ ٣: المساعد: ينظر )٥(
، وهاجر حبيب الهذلي، صحابي جليل، أسلم قديماً الرحمن عبد اهللا بن مسعود بن غافل بنعبد هو أبو  )٦(

  ، توفي سنة، وكان صاحب نعليه، وحدث عنه كثيراrًوالمشاهد بعدها، الزم النبي  الهجرتين، وشهد بدراً
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  .  )٢(...")١(" كُنَيفٌ ملَئ علْماً"               

  : في قولھ في حدیثھ عن أسماء األفعال والثاني

) َھلَّ(، و)أقِبْل: (بمعنى) حيَّ(أحضر، وھي مركبة من  :َھلَّ، أيحیَّ: ومنھا"      
  : ، وبالباء كما في الحدیث)الثریَد حّیھّل: (، وتتعدى بنفسھا، كقولك)أسِرْع: (بمعنى

     " رملَا بِعهيفَح وناِلحالص رحّیھل إلیھ : (نحو )على(و )إلى(ـ، وب)٣("إذَا ذُك

  .  )٤()"وعلیھ

  : في مسوغات االبتداء بالنكرة في قولھ والثالث

  .)٦(. ")٥()َتْمَرٌة َخْیٌر ِمن َجَرادٍة: (وكذلك ما فیھ معنى العموم من قولھم"       

*      *       * 

 

                                                                                                                                         
  ).٢٨٩ - ٢٨٧/ ٣: اإلصابة. (هـ ٣٣سنة : يلهـ، وق ٣٢     

، )٦٠٧(رقم نقضاء الحيض، حديث ، باب ا٢٠٦/ ١ :جاء هذا األثر في كتاب الموطأ برواية الشيباني )١(
"  :جاء في اللسان ).١٥٥٠(رقم باب فضائل عبد اهللا بن مسعود، حديث  ،٨٤٣/ ٢ :وفضائل الصحابة

رضي  - ومنْه قَوُل عمر في عبد اللَّه بنِ مسعود ،وهو َأيضاً وِعاء طَوِيٌل يكُون فيه متاع التِّجار وَأسقاطهم
ا اللَّهمنْهلْماً(: عئ علفٌ ملَى : َأي) كُنَيع هيرغَأداته،َ تَص يهُل فجالر عضي يالَّذ اءالْوِع نْزِلَةلْمِ بِمِللْع اءَأنه وِع

  )ك ن ف: اللسان(". ... جِهة الْمدحِ لَه، وهو تَصغير تَعظيمٍ للكنْف
  .٥٥٢/ ٢: شرح الفصول )٢(
، باب ما ٣٥٤/ ٦: في مصنف ابن أبي شيبة - رضي اهللا عنه -روي هذا األثر عن عبد اهللا ابن مسعود )٣(

، ٧٧/ ٤٢: في مسند أحمد -رضي اهللا عنها - شةئوعن عا، )٣١٩٣٦(رقم  ذكر في فضل عمر، حديث
ِإذَا : " سعودوفي حديث ابنِ م": جاء في اللسان). ٢٥١٥٢( ديث رقمحمسند الصديقة عائشة بنت الصديق، 

. وهي كَلمتَانِ جعلَتَا واحدةً: فَأقْبِل بِعمر وَأسرِع، قَاَل: َأقْبِل وَأسرِع، َأي: ، َأي"ذُكر الصاِلحون فَحيهلًا بعمر
".  ه حتَّى تَنْقَضي فَضاِئلُهاسكُتْ عنْد ذكْرِ: بِمعنَى: َأسرِع، وقيل: بمعنى )هلَا(َأقبِل، و: بِمعنَى )حي(ـفَ
  )ل ا ـه: اللسان(

  .٣٨١/ ١: شرح الفصول )٤(
هل : ، باب الحالل يذبح الصيد أويصيده١٥١/ ١: في الموطأ - رضي اهللا عنه -جاء هذا األثر عن عمر )٥(

ُل ، باب في المحرم يقْت٧٧ُ /٤: مصنف ابن أبي شيبةو ،)٤٤٦( يأكل المحرم منه أم ال؟، حديث رقم
  )١٥٨٦٨(الْجرادةَ، حديث رقم 

  .٢٣٤/ ١: شرح الفصول )٦(
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  .الخويابن إياز  و أقوال العرب بين: المبحث الثالث         

  :ويشتمل على                   

  تمهيد                   

  ر ونثالم العربكالم ن هما مموقف: ولالمطلب األ                   
  "األمثال، واألقوال "                                               

  .الشعرموقفهما من : ثانيالمطلب ال                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٧ 
 

  الخويبين ابن إياز و أقوال العرب: المبحث الثالث

  :تمهيد

كالم العرب مصدر من مصادر السماع، ویقصد بھ كل ما جاء عن العرب من     
  .شعر ونثر قبل اإلسالم وبعده حتى فسدت األلسنة

  : قال السیوطي

  . )١("وأما كالم العرب فیحتج منھ بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربیتھم "      

للغة، وقّسموا الشعراء وقد حدد علماء اللغة والنحو األوائل فترة زمنیة ألخذ ا     
  :)٢(أربع طبقات

  .واألعشى ،طبقة الجاھلیین، وھم من قبل اإلسالم، كامرئ القیس - ١

  .وحسان ،طبقة المخضرمین، وھم الذین عاصروا الجاھلیة واإلسالم، كلبید - ٢

  .طبقة اإلسالمیین، وتنتھي بابن ھرمة - ٣

إلى زماننا، كبشار بن برد،  المحدثون، وھم من بعدھم: طبقة المولدین، ویقال لھم - ٤
  . وأبي نواس

وذكر البغدادي أن الطبقتین األولیین یستشھد بشعرھما إجماعا، أما الثالثة      
فالراجح صحة االستشھاد بكالمھا، وأما الطبقة الرابعة فالصحیح أال یستشھد بكالمھا 

  .      مطلقًا

ھو  - على القول الراجح -فالحد الفاصل للتحدید الزماني لألخذ عن العرب     
االحتجاج بكالم العرب الفصحاء من أھل الحضر حتى منتصف القرن الثاني 
الھجري، وقد توسع البعض جعلھ إلى نھایة القرن الثاني، وأما بالنسبة ألھل البادیة 

  .    )٣(فإنھ یحتج بكالمھم حتى نھایة القرن الرابع الھجري

  

          

                                                 
  .٣٣: االقتراح )١(
  .٦، ٥/ ١: خزانة األدب: ينظر )٢(
  .٢٠، ١٩: ، لسعيد األفغانيفي أصول النحو: ينظر )٣(
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 ،األمثال"  ر ونثالم العربالم كن هما مموقف: ولالمطلب األ
  "واألقوال 

في االستشھاد لبعض المسائل النحویة والصرفیة  الُخَوّياعتمد كل من ابن إیاز و      
على األقوال المأثورة عن العرب من األمثال وغیرھا، فقد أورد ابن إیاز في شرحھ 

فقد أورد  الُخَوّيما ، ومائة واثنین من األقوال المأثورة عن العرب، أسبعة عشر مثًال
  . عن العرب مأثورًا ، وأربعة وسبعین قوًالفي شرحھ اثنین وعشرین مثًال

  :وقد تبین لي من خالل قراءتي الكتابین ما یلي
لالستدالل بھ على حكم ما أو  - غالبًا –أـ كان ذكرھما للمثل أو القول المأثور

  .لالحتجاج بھ لرأي من اآلراء
  :ذلك ومن األمثلة الدالة على 

  : في مسألة عود الضمیر على الظاھر المتأخر عنھ یقول ابن إیازـ ١

ضَرَب (، أال ترى إلى جواز فإذا تقدم لفظا، والنیة بھ التأخیر كان جائزًا"       
          : ، وكذلك قولھ تعالى)ضَرَب زیٌد غالَمھ: (إلى أن األصل نظرًا) غالَمھ زیٌد

خ هي نَفْسف سجى﴿ فََأووسوإن )موسى(عائدة إلى ) نفسھ(، والھاء في )١(﴾ يفَةً م ،
ِفي َأْكَفاِنِھ ُلفَّ : (كان متأخرا عنھ؛ ألنھ في حكم التقدیم، حیث كان فاعال، ومثلھ المثل

: ، أي)في َبْیِتھ ُیْؤَتى الَحَكُم: (ُلفَّ المیُت في أكفانھ، وكذا قولھم: ، والتقدیر)٢()المیُِّت
  .    )٣("في بیتھُیؤَتى الحَكُم 

  : رأي الكوفیین في نصبھ في باب جمع المؤنث السالم مبینًا ویقولـ ٢

، )رأیت مسلماتًا(: إلى جواز فتحھ في النصب، كقولك )٤(وذھب الكوفیون"     
  :واحتجوا بقول الشاعر

  )٥(هاا واكْتَئابثُباتًا عليها ذُلُّه***    فلما جالها بِاُأليامِ تَحيزتْ    

                                                 
  .٦٧/ سورة طه، من اآلية )١(
  ). في بيته يؤتى الحكم(، وإنما المثل هذا قول عربي، وليس بمثل )٢(
  .٥٨٢، ٥٨١/ ١: حصولالم )٣(
  .٣٩٢/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٣٠٤/ ٣: ، والخصائص١/٩٣: معاني القرآن للفراء: ينظر )٤(
: ديوان الهذليين: ينظر، )اجتالها: (ورواية الديوانالبيت من الطويل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي يصف نحال،  )٥(

وشرح ، ٨٧/ ١: شرح التسهيلو، ٦٠٢/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٣٠٤/ ٣: الخصائص، و٧٩/ ١
. الدخان: واأليام .طردها: اجتالها. ٨١/ ١: ، والتصريح)أ ي م: (، واللسان٢٠٦/ ١: الشافيةالكافية 
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  .)٢()..."سمعتُ لُغَاتَهم: (، وحكى غیره)استَأصَل اُهللا عرقاتَهم: ()١(وحكى أبو عمرو

  : في باب ما یجري مجرى نعم وبئس من األفعال  الُخَوّيویقول ـ ٣

لیس من  )٤(﴾ ﴿ ساء مثَالًو )٣(﴾ كَبرتْ كَلمةً﴿ واعلم أن جریان "      

نعم (لغرض اإللحاق بباب ) فُعل(ار في كل ما بني على خصائصھما، بل ذلك ج
: إذا بالغوا في صفتھ بالرمي، وقولھم ،)رُمَوت الیُد یُدك: (ومنھ قولھم) ... وبئس

  . )٥("إذا بالغوا في حذاقتھ بالقضاء ،)قُضَو الرجُل(

  : في مسألة حذف الجار من المقسم بھ ویقولـ ٤

على  قیاسًا ؛لجر في القسم بإسقاط الخافض مطلقًاأنھ یجوز ا )٦(وزعم الكوفیون"      

وأیدوا كالمھم بما جاء من الجر بتقدیر حرف الخفض  - تعالى -جواز ذلك في اسم اهللا
  .بخیر: خیٍر، أي: كیف أصبحت؟ قال: فیما جاء عن بعضھم من أنھ كان إذا قیل لھ

 - ا االسموال حجة فیھ؛ ألن ذلك ورد على خالف القیاس، وصار اختصاص ھذ     
 )حین(بـ) الت(في نصبھا، و) غدوة(بـ) لدن(بھذا الحكم كاختصاص  - )اهللا(: أعني

  .)٧()"ما َجاَءْت َحاَجَتَك: (في نصبھا، حیث قالوا) حاجتك(بـ) جاءت(و ،في العمل بھا

  
                                                                                                                                         

فخرجت وبرزت، وهنا تحيزت وتضامت جماعات  ،إن النحل لجأت إلى خالياها، فدخن عليها :والمعنى
، حيث جاء منصوباً بالفتحة مع أنه )ثباتا(: لشاهدوا .ارتل واالكتئاب، فقد تمكن منها المشيبدو عليها الذ

  .جمع مؤنث سالم
، كان من أهل الشأن ، أحد القراء السبعةعبد اهللا المازني النحوي المقرئ بنزبان بن العالء بن عمار  هو )١(

وكان من أعلم الناس بالعربية والقراءة وأيام العرب اشتهر بالفصاحة والصدق وسعة العلم، وبمكان، 
لشعر، أخذ النحو عن نصر بن عاصم، وأخذ عنه يونس والخليل وأبو محمد اليزيدي، كانت دفاتره ملء وا

: ، ومعجم األدباء٣٦ -٣٢ :ءنزهة األلبا( .هـ١٥٤وفي سنة تثم تنسك فأحرقها،  ،بيته إلى السقف
٣/٣٤٥(  

  .٢٠٤، ٢٠٣/ ١: المحصول )٢(
  .٥/ سورة الكهف، من اآلية )٣(
  .١٧٧/ من اآليةسورة األعراف،  )٤(
  .١٢٩/ ١: شرح الفصول )٥(
  .١٧٦٨/ ٤: ارتشاف الضرب: ينظر )٦(
  .٣٢٧/ ١: شرح الفصول )٧(
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  .ب ـ قد یسوقان بعض األقوال واألمثلة لالستشھاد بھا على معنى لغوي
  :ومن أمثلة ذلك

  : في اللغة) اإلعراب(في معنى  یازیقول ابن إـ ١

  : ، وذكر النحاة في أصلھ أربعة أوجھ)أعرب(اإلعراب مصدر "      

  .... إذا أبان عنھا  ،)أْعَرَب الرَُّجُل عن حاَجِتھ(أنھ من : أحدھا

أزال  :)أعرَب الكلمَة(إذا تغیرت وفسدت، ومعنى  ،)َعِرَبْت َمِعَدُتُھ: (أنھ من: وثالثھا
  . أزلُت شكایَتھ: أي ،)أشكیتھ(ك في نحو فسادھا، وذل

إذا كانت متحببة إلى زوجھا مستحسنة؛ ألن  ،)اْمَرَأٌة َعُروٌب: (أنھ من قولھم: ورابعھا

  .)١("ر منھِفالكالم إذا فھم قرب من قلب سامعھ، وإذا لم یفھم ُن

  ): ُع، أبصُعأكتُع، أبت": أجمَع"وَیْتَبع (في تعلیقھ على قول ابن معط  الُخَوّيویقول ـ ٢

في التأكید، واختلف ) أجمع(اعلم أن العرب أتبعت ھذه األلفاظ أو بعضھا لفظ "     
  ھل لھا معنى أم ال؟ : النحاة

لما  مجانسًة ؛فذھب الجمھور إلى أنھ ال معنى لھا، وأنھا ألفاظ تأتي بھا العرب    
  ... قبلھا 
إذا  ،)تكّتَع الجلُد على الّناِر: (من قولھم) أكتع: (ومنھم من تكلف لھا معنى، فقال    

  . )٢("إذا اجتمع ،)َتَبصَع الِعْرُق على الّناِر: (من قولھم) أبصع(اجتمع، و

ج ـ قد یذكر كل منھما الشاھد من األقوال أو األمثال على سبیل التنظیر بھ في 
  . مسألة ما

  :ومن أمثلة ذلك
  : ملة الخبرـ یقول ابن إیاز في حذف العائد على المبتدأ من ج١

) ... الّسْمُن َمَنَواِن بِدرھٍم: (غیر أنھ ربما حذف الضمیر للعلم بھ، كقولھم"      
صفة ) منھ(منوان منھ بدرھم، فھذا الضمیر ھو العائد إلى المبتدأ األول، و: والتقدیر

 ھ، والفرقالكرُّ من: ، أي)الُبرُّ اْلُكرُّ ِبِستِّیَن: (؛ ولذلك جاز االبتداء بھ، ومثلھ)منوین(

  .)٣("ھناك صفة)منھ(، و)ستین(ھنا حال من الضمیر المستكن في ) منھ(بینھما أن

                                                 
  .٦١ - ٥٩/ ١: المحصول )١(
  .٤٧٧/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٥٦٩/ ١: المحصول )٣(
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  : الموصوفة) َمْن(الموصولة عن ) َمْن(فیما یمیز  الُخَوّيویقول ـ ٢

وإنما ... أن یكون ما بعدھا موافقا لھا في اإلعراب، فیعلم أنھا موصوفة : ومنھا"      
مما حذف منھ أحد جزئي الصلة، فإنھ یجوز  احترازًا موافقا لھا في اإلعراب؛: قلت

یجوز أن تكون موصوفة، ) من(فإن ) جاءني َمن منطلٌق: (حذفھ على ضعف، مثالھ
الذي ھو : إنساٌن منطلٌق، ویجوز أن تكون موصولة حذف شطر صلتھا، والتقدیر: أى

قائٌل لك ما أنا بالذي : (منطلٌق، فحذف كما حذف في قول عربي سمعھ الخلیل یقول

  .)١(..."بالذي ھو قائل : ، أي)شیئًا

  .دـ قد یحكمان على بعض األقوال بالشذوذ
  :ومن أمثلة ذلك

  ): أصبح، وأمسى(في  یقول ابن إیازـ ١

) َما َأْمَسى َأْدَفَأَھا(، و)َما أْصَبَح َأْبَرَدَھا: (وأما استعمالھما زائدتین في قولھم"      

  . )٢("فذلك شاذ

  : ویقول أیضا
رُحبت بك الدار، فحذف حرف : فشاذ، واألصل) َرُحَبْتَك الدَّاُر: (فأما قولھم"       

  .)٣("الجر

  : في حدیثھ عن صیغ الفعل الالزم الُخَوّيویقول ـ ٢

وال یقع ذلك إال حیث ) ... انكسر(، نحو )اْنَفَعل(أن یكون على وزن : والثاني"     
 - )ما اْنَطَلَعَك َعَلْیَنا: ( ، وأما قولھمخطًأ) َعَدَماْن(یكون عالج وتدبیر؛ ولھذا كان قولھم 

  . )٤("فشاذ -ما أطلعك علینا: بمعنى

  : في باب الحكایة ویقول

ضرب بغیر أداة، وھو شاذ، كقول بعض العرب : وأما حكایة المفرد فضربان"       
   وسألھ سمعت أعرابیًاو: ، قال سیبویھ)َدْعَنا ِمْن َتْمَرَتاِن): (ھاتان تمرتاِن: (وقد قیل لھ

  
                                                 

  .٤٥١، ٤٥٠/ ٢: شرح الفصول )١(
  .٤١٧/ ١: المحصول )٢(
  .٣٠٠/ ١: المحصول )٣(
  .٩٤/ ١: شرح الفصول )٤(
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  .)٢(..." )١(لیس بقرشیًا: ألیس قرشیًا؟ فقال: رجل، فقال

  

     *    *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .٤١٣/ ٢: الكتاب: ينظر )١(
  .٧١٤/ ٢: شرح الفصول )٢(
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  .الشعرموقفهما من : ثانيالمطلب ال                 
  :ويشتمل على                     

  .استشهادهما بالشعر: أوالً                   

  .تعدد الرواية الشعرية بينهما: ثانياً                   
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  الشعرموقفهما من : ثانيالمطلب ال

  : استشهادهما بالشعر: أوالً

الشعر العربي أصل من األصول السماعیة في اللغة العربیة، فقد استشھد بھ     
و غیر ذلك العلماء؛ لتثبیت المعاني والقواعد، فال یخلو كتاب لغة  أو نحو أو صرف أ

  .من علوم اللغة من ھذا األصل

من االستشھاد بأشعار العرب، فالمطالع شرح ابن  الُخَوّيأما عن موقف ابن إیاز و    
إیاز یجد أنھ قد استشھد بالشعر في مواضع كثیرة؛ إذ إنھ احتج فیھ بثالثمائة وتسعة 

النحویة والصرفیة، ، منھا ما یستدل بھ على قاعدة من القواعد شعریًا وثمانین شاھدًا
ومنھا ما یؤید بھ مذھب البصریین وآراءھم، ومنھا ما یحتج بھ لمذھب الكوفیین، 

  .ومنھا ما یستشھد بھ في غیر ذلك

، وذكر وقد ذكر البیت الشعري بتمامھ في ثالثمائة وثالثة وخمسین موضعًا    
یت، وذلك ، وربما ذكر أقل من نصف البأنصاف األبیات في ثالثة وثالثین موضعًا

نسب مائة  ، وأخیرًافي ثالثة مواطن، واستدل بالرجز في واحد وثمانین موضعًا
  .منھا إلى قائلیھا وخمسین شاھدًا

، فقد بلغ مجموع شواھده الشعریة خمسمائة وثمانیة وأربعین شاھدًا الُخَوّيوأما      
بیات في في خمسمائة وستة مواضع، وذكر أنصاف األ وقد ذكر البیت الشعري كامًال

، وربما استشھد بأقل من نصف بیت، وذلك في أربعة شواھد، ثمانیة وثالثین موضعًا
، وقد نسب من ھذه الشواھد مائتین واثني واستدل بالرجز في ثمانیة وثالثین موضعًا

  .إلى قائلیھا عشر شاھدًا

اء ھي مما صحت نسبتھ إلى شعر الُخَوّيومعظم الشواھد التي ذكرھا ابن إیاز و     
معروفین ممن یحتج بشعرھم عند النحاة، وبعضھا مما احتج بھ سیبویھ في كتابھ، 

  .وبعضھا مما احتج بھ مما لم یعرف لھ قائل

  :لشرحین ما یليوقد تبین لي من خالل قراءتي ا     
لالستدالل بھا  - في األكثر -باألبیات الشعریة الُخَوّيـ یستشھد كل من ابن إیاز و١

  . سائل أو لتقویة رأي من اآلراءفي مسألة من الم
  :ومن أمثلة ذلك

  : في مجيء صاحب الحال نكرة یقول ابن إیازأـ 

أن یتقدم وصف النكرة علیھا، كقول : األول: وقد جاء نكرة، وذلك على قسمین"     
  : الشاعر
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  )١(ي العين تَشْهدشُحوب وِإن تَستَشْهِد***    لَو علمته     اًوبِالْجِسمِ منِّي بين
شحوب بیِّن، فلما قدمھ على الموصوف بطل كونھ وصفا؛ المتناع تقدم : واألصل     

   .)٢(..."الوصف على الموصوف، فنصب على الحال 

  ): كال، وكلتا(في  ویقولـ 

أنھما یخبر : األول: وھما مثنیان في المعنى دون اللفظ عند البصریین؛ لوجھین"      
  :، وقال الشاعر)٣(﴿ ِكْلَتا اْلَجنََّتْیِن آَتْت ُأُكَلَھا ﴾: مفرد، قال اهللا تعالىعنھما بال

  ذَوِي جامٍل دثْرٍ وجمعٍ عرمرمِ***     ه ا إن يرع يدع قَومنَأخَوي كال
يال أخَوك     منَا ذُو رِجاٍل كأنَّه  ***يض كُلِّ أغْلَب ى منالشَّر ود٤(غمِأس(  

  .)٥(..."مثنیین لوجب تثنیة خبریھما  ولو كانا

  : فیما یتعدى من األفعال إلى ثالثة مفاعیل الُخَوّيویقول ب ـ 

خّبرُت زیدًا : (، تقول)أعلمت(إذا كن بمعنى ) أخبرت، وخّبرت، وحّدثت(وكذا "      
  :)٦(ة، قال الحارث بن ِحلِّز)حّدثُت ِبْشرًا بكرًا قائمًا(، و)عمرًا فاضًال

                                                 
، ٢/٧٣٨: وشرح الكافية الشّافية، ٣٣٣/ ٢: وشرح التسهيل، ٢/١٢٣: الكتاب: ينظر البيت من الطويل، )١(

/ ٢: ، وشرح األشموني٢/١٨: ، والمساعد٢٥٧/ ١: وشرح ابن عقيل، ٣٨٨/ ١: واللمحة في شرح الملحة
 في جسدي تغير ظاهر لو عرفته: والمعنى .ير من هزال أو مرض أو غيرهماهو التغ: والشحوب .٢٩٢

ثانك حديثه ،لعطفتَ عليفإنّهما تحد نًا(قوله : والشّاهد .وإذا أحببت أن تري الشّاهد فانظري إلى عينيبي  ...
مها على صاحبها ،)شحوب(حيث جاءت الحال من النّكرة  ،)شحوبغ تقدوالمسو.  

  .٤٥٢/ ١: محصولال )٢(
  .٣٣/ سورة الكهف، من اآلية )٣(
، وأسرار ٢٥٤/ ١: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: وهما لبعض بني أسد، ينظرالبيتان من الطويل،  )٤(

: والعرمرم. الكثير: والدثر. اإلبل، وهو اسم صيغ للجمع: والجامل. ٣٥٦/ ١: ، واإلنصاف٢٨٦: العربية
كال صاحبينا إن يفزع يستغث بقومٍ ذوي : يقول. من الضغم، وهو العض فيعٌل: وضيغم. الجيش العظيم

وع غليظ العنق شديدعدد برجاٍل كأنهم أسود هذه المأسدة، من كل ليث من صاحبينا مؤيد كل واحد ،دة .
اً في البيتين مفردا غير مثنى، فجاء الضمير في جملة الشرط الواقعة خبراً مفرد) كال(مجيء خبر : والشاهد

  .مفرداً في البيت الثاني) ذو(في البيت األول، وكذلك جاء الخبر 
  .١٤٣، ١٤٢/ ١: المحصول )٥(
وأحد أصحاب المعلقات، كان  ،هو الحارث بن حلِّزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي، شاعر جاهلي )٦(

راً من أخبار العرب ملك الحيرة، جمع بها كثي رتجل معلقته بين يدي عمرو بن هندأبرص فخوراً، ا
 .ق ٥٠أفخر من الحارث بن حلّزة، توفي سنة : ووقائعهم حتى صار مضرب المثل في االفتخار، فقيل

  )١٥٤/ ٢: ، واألعالم٣١٧، ٣١٦/ ١: الخزانة. (ـه
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 ..........................   دح نفَم    ***الَءنَا الْعلَيع لَه وهثْتُم١(د(  
فبناه لما لم یسم فاعلھ، وعداه بعد ذلك إلى مفعولین، والمفعول األول من الثالثة       

  .)٢("یقام مقام الفاعل

  : المحذوفة بعد الواو) رب(في الجر بـ ویقول ـ

، )بل(؛ ألنھ قد ورد الجر بعد الفاء و)٣(صحیح ما ذھب إلیھ البصریونوال"        
  : كقول الشاعر

  )٤(ي تَلْتَهِب الْتهابالَتَكاد ع***    اه    ظَذي حنق لَلك فَهَأ نِإفَ
  :وقول اآلخر

ْلب ب    هجاجِ قَتَمالف ملء لد    ***تَشْال يرهمرهتَّانُه وج٥(ى ك(  
تجران، فإذا جاز ) بل(؛ إذ ال قائل بأن الفاء و)رب(ولیس ذلك إال بإضمار      

، أضمرت بعد الواو أیضا؛ إذ لم یثبت الجر بھا في غیر )بل(إضمارھا بعد الفاء و
  .)٦("القسم

  
                                                 

  : وتمامه البيت من الخفيف، وهو للحارث بن حلزة من معلقته المشهورة، )١(
  م ما تُسألُون فَمن حدثْتُموه لَه علَينَا الْعالَءَأو منَعتُ                        

، ٧٠/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٥٧١/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٣٤٢: ، والمفصل٦٩: الديوان: ينظر      
  .متعديا إلى ثالثة مفاعيل) حدث(مجيء : والشاهد .٥٧٣/ ١: والهمع

  .١١٥/ ١: شرح الفصول )٢(
المحذوفة بعد الواو، وذهب المبرد والكوفيون إلى أن الجر بالواو أو ) رب(يون إلى أن الجر بـذهب البصر )٣(

  .٢٤٦: الفصول المفيدة في الواو المزيدةو ،٧٧٧/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٦٥/ ١: اللباب: ينظر. الفاء
: ، وشرح التسهيل٥٤٤/ ١: شرح ديوان الحماسة: ينظر. البيت من الوافر، وهو لربيعة بن مقروم الضبي )٤(

: ، والفصول المفيدة في الواو المزيدة١٧٤٥/ ٤: ، واالرتشاف٤/٢٩٧: للرضي ، وشرح الكافية١٨٨/ ٣
) ذي(حيث جر ) فذي حنق: (والشاهد .الغيظ والغضب: الحنق. ٢٩/ ١٠: والخزانة، ٢١٨: والمغني، ١٦
  .المحذوفة بعد الفاء) رب(بـ

، ٦١٦/ ١: ، واللباب٤١٨/ ٢: ، واإلنصاف١٥٥: الديوان: لعجاج، ينظروهو لرؤبة بن ا البيت من الرجز، )٥(
جهرميه : أي: وجهرمه. الغبار: والقَتَم. جمع فج وهو الطريق الواسع: الفجاج. ٣٧/ ٣: وشرح ابن عقيل

: قرية بفارس، وقيل - بفتح الجيم -المنسوبة إلى جهرم بحذف ياء النسب للضرورة، والمراد به البسط
المحذوفة بعد ) رب(بـ) بلد(، حيث جر)بل بلد: (والشاهد .والجمع جهارم ،البساط من الشعر :الجهرم

  ).بل(
  .٣٣٥/ ١: شرح الفصول )٦(
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  . ـ قد یستشھدان ببعض األبیات على معنى من المعاني اللغویة ٢
  :ومن أمثلة ذلك

  : معنى العطف في اللغةفي  یقول ابن إیازأ ـ 

  : الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنھ، قال الشاعر: العطف في اللغة"    

  )٢("...)١(حين ِللنَّفْسِ من الموت هرِير***    ولَقَد َأعطفُها كَارِهةً    
  : في أوزان الرباعي المجرد من األسماء الُخَوّيویقول ب ـ 

، وھو السحاب الرقیق الخفیف الذي یسفوه )ِزْبِرٌج(: ، ومثالھ)ْعِلٌلِف(: والثاني"      
  : )٣(الریاح، قال العجاج

 رِجبالشَّماِل الز فْرجاسربز٤(الم(  
  : الزینة من وشي أو جوھر، ویقال أیضا للذھب، وینشد وھو أیضًا

  )٦(".)٥(غَلْيِ الزبرِجِيغْلي الدماغُ به كَ..............................    ***    
  . ـ قد یذكران بعض الشواھد الشعریة لمجرد التنظیر بھا في مسألة ما٣

  :ومن أمثلة ذلك

  :    في االستثناء یقول ابن إیازأ ـ 

  زائدة مقحمة بین المضاف والمضاف ) ما(بالجر، فـ) ال سیما زیٍد: (وإذا قلت"      

                                                 
، وشرح ديوان الحماسة ٥٣: الفاضل للمبرد: البيت من الرمل، وهو لعمرو بن معدي كرب، ينظر )١(

  .٧٣٧/ ٢، ٥٧/ ١: لمحة في شرح الملحة، وال١٤٨/ ٣: ، واألمالي ألبي علي القالي١٨٢/ ١: للمرزوقي
  .٨٧٧/ ٢: المحصول )٢(
ة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي، يكنى أبا الشعثاء، ويعرف بالعجاج، راجز مجيد بعبد اهللا بن رؤ هو )٣(

وعاش إلى أيام الوليد بن عبد اللمك، ففلج وأقعد،  ،وقال الشعر فيها، ثم أسلم ،من الشعراء، ولد في الجاهلية
. الراجز المشهور أيضا )رؤبة(وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد، وكان ال يهجو، وهو والد 

  )٨٦/ ٤: ، واألعالم٥/٨٧: اإلصابة(
ز : (، واللسان١١١/ ٢: ، واألفعال البن القطاع)س ف ر(، )ز ب ر ج: (العين: البيت من الرجز، ينظر )٤(

  ).ب ر ج
: ، وهو لحسان بن ثابت، ينظر)ونجا ابن حمراء العجانِ حويرِثٌ( :هذا عجز بيت من الكامل، وصدره )٥(

: العجان). ز ب ر ج: (اللسان، وتاج العروسوالصحاح، ، و٧١: ان حسان بن ثابت للبرقوقيشرح ديو
  .أعجمي، سب كان يجري على ألسنة العرب :أي: وابن حمراء العجان .ما بين القبل والدبر: الدبر، وقيل

  .٦٢٣، ٦٢٢/ ٢: الفصولشرح  )٦(
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  :إلیھ، كقولھ

ـكُلُّ ما حإنو ي وا   ـُأمر   ***ي وضِ الَّذووا الْحارِدووار١(د(  
  .)٢("قام القوم ال سّي زیٍد: والتقدیر

ویضاف إلى المفعول، : (في تعلیقھ على قول المصنف في المصدر الُخَوّيیقول ب ـ 
  ): )٣(﴿ بِسَؤاِل نَعجتك ﴾: كقولھ تعالى

 بأْن: (والتقدیر ﴿ بِسَؤاِل نَعجتك ﴾،: لىثم مثل للمضاف إلى المفعول بقولھ تعا"      
، فحذف الفاعل، وأضاف المصدر إلى المفعول، ونظیره من الشعر قول )كنعجَت سأَل
  : )٤(لبید

               )٥(االمهين كَا يبِد ماِلوخَ صماًً***   الُنَا   فَ سَؤيكَتُ أسألُها وفْقَوفَ
 "...)٦(.    

  . ران بعض األبیات الشعریة على سبیل االستطرادـ قد یذك ٤
  :ومن أمثلة ذلك

  : في باب العدد یقول ابن إیازأ ـ 

                                                 
: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: البيت من المديد، وهو لفاطمة بنت األحجم الخزاعية ترثي إخوتها، ينظر )١(

  .٢٦٢: ، ومغني اللبيب٩١٢/ ١
  .٤٩٥/ ١: المحصول )٢(
  .٢٤/ سورة ص، من اآلية )٣(
أحد ، اًسخي شاعراً شجاعاً كان فارساً هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة، )٤(

الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية، وهو أحد أصحاب المعلقات، من أهل عالية نجد، أدرك االسالم، 
، واحداً ويعد من الصحابة، وترك الشعر فلم يقل في اإلسالم إال بيتاً ،صلى اهللا عليه وآله -ووفد على النبي

/ ٥: ، واألعالم٦٧٦، ٦٧٥/ ٥: اإلصابة. (ـه٤١حتى مات سنة  طويالً وسكن الكوفة، وعاش عمراً
٢٤٠(  

، وشرح المعلقات السبع ٢٤١: ، وجمهرة أشعار العرب١٠٨: ديوان لبيد: البيت من الكامل، ينظر )٥(
: يبين .يةباق: جمع خالدة، أي: خوالد .والواحدة صماء ،الصالب، والواحد أصم: الصم .١٧٥: للزوزني

وكيف سؤالنا حجارة صالبا بواقي ال : فوقفت أسأل الطلول عن قُطَّانها وسكانها، ثم قال: لمعنىوا .يظهر
، حيث أضاف المصدر إلى فاعله، ونصب المفعول به )سؤالنا صما: (قوله: والشاهد. يظهر كالمها

  .، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله ال إلى مفعوله كما ذكر الشارح)صما(
  .٣٦٩/ ١: ولشرح الفص )٦(
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مقام الزمان  ا، وھما مصدران أقیم)سلَخ شھر كذا، وانسالَخ شھر كذا: (ویجوز"     
                                     ).                    جِموَق الّنُفُخ(، و)مقدَم الحاجِّ: (، ومثلھ قولھمومجازًا اتساعًا

  : ثم یستطرد فیقول
  : وعكس ذلك قول الشاعر"        

  )١(القَتْه المنيةُ بالردمِ عشيةَ***    ي ِلمثْله    ودعبي ال تَرو الكَفَ
عوَد عشیٍة، وال یجوز أن تكون : منصوبة على المصدر، والتقدیر) عشیة(فـ      

ماض، والفعل إنما یعمل في الزمان ) عشیة القتھ(؛ ألنھ مستقبل، و)تعودي(لـ ظرفًا
  : )٢(المطابق لھ، وكذلك قول األعشى

يع ضتَغْتَم نَألما     اكدملَةَ َأربِتَّ كَ***    لَيوملاتَ السا بدا يمهس٣(م(  
  .)٤("ألم تغتمض عیناك اغتماض لیلة رجل أرمد: والمعنى

في تعلیقھ على قول المصنف في حدیثھ عن اللغات الواردة في  الُخَوّيویقول ب ـ 
  ):  وعلى ھذه اللغة یلزمھ ما لزم آخر األسماء من الحذف واإلبدال: (المنادى المرخم

؛ ألنك تحذف آخره، )یا ثمي: (على ھذه اللغة، قلت) ثمود(مثال ذلك إذا رخمت "     
  ".العرب واو قبلھا ضمة، ولیس في كالم )ثمو(فیصیر 

  : ثم یستطرد فیقول  
  وإذا اتفق مثل ذلك تقلب الواو یاء؛ لیوافق أبنیتھم، ولذلك قالوا في جمع "      

                                                 
، وتاج ٨١، ٧٦/ ٥: ، والخزانة)ر د م: (اللسان :نظريالبيت من الطويل، وهو ألبي خراش الهذلي،  )١(

، حيث ناب عن المفعول )عشية: (والشاهد. موضع بمكة يضاف إلى بني جمح: دمرال). ر د م: (العروس
  .المطلق، فخرج عن الظرفية، ونصب على المصدرية

: ن بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، المعروف بأعشى قيس، ويقال لهأبو بصير ميمو هو )٢(
وأحد أصحاب المعلقات، كان كثير الوفود على  ،األعشى الكبير، من شعراء الطبقة األولى في الجاهلية

، ، عاش عمراً طويالً)صناجة العرب(، وكان يغنّي بشعره فسمي لوك من العرب والفرس، غزير الشعرالم
. ـه٧لضعف بصره، وعمي في أواخر عمره، مات سنة  ؛وأدرك اإلسالم ولم يسلم، ولقب باألعشى

  )٣٤١/ ٧: األعالم(
، وتوضيح ٣٢٢/ ٣: ، والخصائص١٣٥: الديوان: البيت من الطويل، وهو لألعشى ميمون بن قيس، ينظر )٣(

 .الملدوغ: السليم. ١٨٣/ ١ :، والخزانة١٠١/ ٢: ، والهمع٨١٣: ، ومغني اللبيب٦٤٨/ ٢: المقاصد
، حيث ناب عن المفعول المطلق، فنصب على )ليلةَ: (والشاهد .وهو األرق وقلة النوم ،هادمن الس: مسهدا

  .المصدرية
  .٩٣٢/ ٢: المحصول )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٨٠ 
 

  : ، قال الشاعر)قَلْنُسٌو: (، واألصل)قَلْنٍس): (قَلْنُسَوة(

  )١(سيَأهِل الرياط البِيضِ والقَلَنْ***    ال مهَل حتَّى تَلْحقي بعنْسِ    

فقلبوا الضمة قبل ) ... َعْرُقٌو: (، واألصل)َعْرٍق): (َعْرُقَوة(في جمع  اوكذلك قالو     
  .)٢("الواو كسرة فانقلبت یاء

  
  .ـ أورد ابن إیاز في شرحھ بعض األبیات الشعریة لبعض الشعراء من المولدین ٥
ت (نواس أبي بعض الشعراء المحدثین، كبیات من شعر بعض األفاستشھد ب      

   أبي، و)٥()ھـ٢٨٤ت(وأبي عبادة البحتري  ،)٤()ھـ٢٣١ت(، وأبي تمام )٣()ھـ١٩٨

  

  
                                                 

، وتاج )ق ل س(، )ر ي ط: (واللسان، ١٨٨/ ١: ، والمقتضب٣١٧/ ٣: الكتاب: البيت من الرجز، ينظر )١(
ولم تكن  ،المالءةُ ِإذا كانت قطْعةً واحدة، وهي جمع ريطة :الرياط. اسم قبيلة: عنس). ل سق : (العروس

 :كلُّ ثوبٍ لَينٍ دقيق، والجمع يه: وقيل .كلُّها نَسج واحد ،كل مالءة غير ذات لَفْقَينِ :الريطةُ: وقيل .ِلفْقَينن
، فأبدلت ضمة السين كسرة، وقلبت الواو ياء؛ ألنه )قَلَنْسو(: ، واألصل)والقلنسي: (والشاهد .ريطٌ ورِياطٌ

  .واو قبلها ضمةاسم معرب آخره ليس في كالم العرب 
  .٣٠٩/ ١: شرح الفصول )٢(
ولد باألهواز، ونشأ بالبصرة، وسمع من حماد بن سلمة هو الحسن بن هانئ بن عبد األول بن الصباح،  )٣(

أبو : نصاري وغيره، مدح الخلفاء والوزراء، ونظمه في الذروة، قيلوطائفة، وأخذ اللغة عن أبي زيد األ
نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين، وله أخبار وأشعار رائقة في الغزل والخمور، وهو في الطبقة 

، ٢٨٠، ٢٧٩/ ٩: سير أعالم النبالء. (ـه١٩٨أو  ـه١٩٦أو  ـه١٩٥األولى من المولدين، مات سنة 
  )٢٢٥، ٢٢٤/ ٢: واألعالم

هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي، ولد بقرية جاسم ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى  )٤(
فيه تمتمة يسيرة، يحفظ  ،الكالم ولْوقدمه على شعراء وقته، فأقام في العراق، كان فصيحاً ح بغداد، فأجازه

في شعره قوة  اطيع، كان أحد أمراء البيان،أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمق
 ـه٢٣١فحول الشعراء، ومختار أشعار القبائل، مات سنة وديوان الحماسة، : وجزالة، له تصانيف، منها

  ).١٦٥/ ٢: وما بعدها، واألعالم ٦٣/ ١١: سير أعالم النبالء. (ـه٢٣٢أو 
وهو  ،)سالسل الذهب(: اعر كبير، يقال لشعرهش ،هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي، أبو عبادة البحتري )٥(

هـ، له  ديوان ٢٨٤المتنبي، وأبو تمام، والبحتري، توفي سنة : أحد الثالثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم
/ ٨: وما بعدها، واألعالم ٢١/ ٦: وفيات األعيان(. على مثال حماسة أبي تمام) الحماسة(شعر، وكتاب 

١٢١(  
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   .)٢()ھـ٤٠٦ت(، والشریف الرضي)١()ھـ٣٥٤ت(المتنبي الطیب 

  :  ومن أمثلة ذلك

  ): مع(في مجيء الباء بمعنى  یقولأـ 

 ،)ثیاِب السَّفِردَخَل ب(، و)خَرَج زیٌد بسالِحھ: (، كقولك)مع(ومثال كونھا بمعنى "     
  : لھما، وموضعھا نصب على الحال، ومنھ قول أبي نواس مصاحبًا: أي

  )٣(ينقَضي بِالْهم والحزنِ***    غَير مْأسوف علَى زمنِ    
  .)٤("بالھم ینقضي مشوبًا: أي

  :    في معنى الندبة ویقولب ـ 

، كأن النادب یحث القلوب ُتْثَثَح: أي ،)ندبُت: (مأخوذة من قولك) ُفْعَلة(الندبة "      
خفیف؛ ألنھا من فاعلھا : أي ،)رجٌل َنَدٌب: (على الجزع، ویجوز أن تكون من قولھم

أكثر من یتكلم بھا النساء؛ لضعفھن عن احتمال : خفة وطیش، وقال األخفش
  : ؛ ولذلك قال أبو تمام)٥(المصائب

                                                 
، من ـه٣٠٣د بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي، ولد سنة أبو الطيب أحم هو )١(

وجال في أقطاره، ثم تنقل في البادية يطلب األدب وعلم العربية وأيام  ،أهل الكوفة، قدم الشام في صباه
لمطلعين الناس، وقال الشعر صبيا، واشتغل بفنون األدب ومهر فيها، وكان من المكثرين من نقل اللغة وا

، ١١٥/ ١: وما بعدها، واألعالم ١٢٤/ ١: وفيات األعيان. (ـه٣٥٤على غريبها وحوشيها، قتل سنة 
١١٦(  

على كثرة  الحسيني الموسوي، أشعر الطالبيينالرضي العلوي هو محمد بن الحسين بن موسى، أبو الحسن  )٢(
مولده ووفاته في بغداد، انتهت إليه نقابة  ،وإبداعاً وبياناً المجيدين فيهم، وشعره من الطبقة األولى رصفاً

: ، له ديوان شعر وكتب، منهاـه٤٠٣واد، وجدد له التقليد سنة االشراف في حياة والده، وخُلع عليه بالس
وفيات . (ـه٤٠٦الحسن من شعر الحسين، والمجازات النبوية، ومجاز القرآن، وغير ذلك، توفي سنة 

  )٩٩/ ٦: ألعالماووما بعدها،  ٤١٤/ ٤: األعيان
، ٢٢٩/ ١: توضيح المقاصد: البيت من المديد، وقد نسب إلى أبي نواس، ولم أقف عليه في ديوانه، ينظر )٣(

، ٣٣٧/ ١: ، والخزانة٣٦٢/ ١: ، والهمع١٩١/ ١: ، وشرح ابن عقيل٨٨٦، ٢١١: ، ومغني اللبيب٤٧١
  .ينقضي مع الهم: ، والتقدير)مع( ، حيث جاءت الباء بمعنى)ينقضي بالهم: (قوله: والشاهد. ٥٤٨/ ٩

  .٦٩٦، ٦٩٥/ ٢: المحصول )٤(
  .٢٤٨/ ٣: حاشية الصبان: ينظر )٥(
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  )٢(")١(آتمِمالْا وبكَلْي ِلانوغَوتلك الْ***      اَألسى  و االً ِللتَّصبرِا رِجخُلقْنَ
وكل : (في تعلیقھ على قول المصنف في حدیثھ عن الممنوع من الصرفویقول ج ـ 

  ): أعجمي علم متلقى

واحترز بذلك عن األسماء األعجمیة التي ھي نكرات، لكن نقلتھا العرب، "      
 بكسر) ندبِر(بكسر الراء وفتحھا، و) دفرن(ومن ذلك ... وغیرتھا بوجھ من الوجوه 

  : ، وجاء في شعر البحتري، قال)٣(ماء السیف): الفرند(الراء ال غیر، و

           ***   ........................ ٥(..." )٤(..................إفْرِنْد(  

  : د ـ  ویقول في معنى الصرف

  : ل، ومنھ قول المتنبيأنھ مأخوذ من الصرف الذي ھو الفض: والثالث"     

  )٧(." )٦(ا صرفُبينَهمي ودمكْلِْل انِوعنَفُ***       ..........................

  :   المخففة من الثقیلة) أْن(ھـ ـ ویقول في 

  : المفتوحة جاز فیھا وجھان) أّن(إذا خففت "    

  :اإلعمال، وذلك على قسمین: األول

  :         مھا غیر ضمیر الشأن، كقولھضعیف، وھو جعل اس: أحدھما

  
                                                 

، ونهاية ٢١٢: ، والصناعتين٣٠٩/ ٢: شرح ديوان أبي تمام لألعلم الشنتمري: بيت من الطويل، ينظرال )١(
  .٢١٤/ ٥، ٩٥/ ٣: األرب

  .٢/٦٧٩: المحصول )٢(
فرِنْد السيف : وشْيه، قال َأبو منصور: وشْي السيف، وهو دخيل، وفرند السيف: الفرِند: "جاء في اللسان )٣(

فرِنْد السيف وِإفْرِنْده : وهي سفاسقُه، الجوهري ،جوهره وماُؤه الذي يجري فيه، وطرائقه يقال لها الفرِنْد
  )ف ر ن د: اللسان". (ربده ووشْيه

ديوان : ، ينظر)إفْرِنْد متْنِ الصارِمِ المتَألِّق***  هر كأن الماء في حجراته  نَ: (البيت من الكامل، وتمامه )٤(
  . ١٥٠/ ٢: البحتري

  .٩٥، ٩٤/ ١: المحصول )٥(
ديوان المتنبي بشرح : ، ينظر) داًاحةُ البيضاء والتّبر ووال الفض: (وصدرههذا عجز بيت من الطويل،  )٦(

الفقير الذي ال خير : والمكدي. الذهب: التبر. ٣٣/ ٣: شرح ديوان المتنبي للبرقوقي، و٢٨٩/ ٢: العكبري
  .ليس الذهب والفضة سواء وإن اجتمعا في المنفعة :يقول. عنده

  .٧٨/ ١: المحصول )٧(
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  )١(طَالقَك لَم َأبخَْل وَأنْت صديقُ***     يومِ الرخَاء سَألْتني  فَلَو أنْك في 

  : وقد جاء في شعر المتنبي، وھو قولھ    

بِو سِِأنْكماً     األمتَلحا***    كُنْتَ مهدرأنْتَ أمو دعخَ م٢(شَي(  

  .)٣("قوي، وھو أن یكون اسمھا ضمیر الشأن :واآلخر

، )أب: (والمحذوف نحو( :و ـ ویقول في باب التثنیة في تعقیبھ على قول المصنف
  : )٤()إن ثنیتھ ُیَرد إلى األصل) أخ(

وعلى ھذا حمل السید ... ولم یتعرض إلى ذكر عدم الرد؛ لكونھ لغة قلیلة شاذة "      
  :   ضيابن الشجري قول الر

  )٥(ء فَلَيتَ شعرِي من أباها***    تُزهى علَى تلْك الظِّبا    

  .)٦("من أبواھا، لكن ثناه على ھذه اللغة، وحذف النون لإلضافة: أراد

ویبدو من ھذه األمثلة التي ذكرتھا أن ابن إیاز لم یحتج بھذه األبیات التي ذكرتھا       
ما كان یذكرھا لمجرد التمثیل، وھذا لیـــس فیھ خروج لقاعدة نحویة أو صرفیة، وإن

  . على ما اتفق علیھ النحاة واللغویون في االحتجاج بالشعر واالستشھاد بھ

                                                 
: ، وتوضيح المقاصد٢٢٠/ ١: ، واللباب٢٠٥/ ١: ، واإلنصاف٣٩٥: المفصل: البيت من الطويل، ينظر )١(

 .٤٠٧/ ١٠، ٤١٠، ٤٠٩/ ٥: ، والخزانة٣٨٤/ ١: ، وشرح ابن عقيل٤٧: ني اللبيب، ومغ٥٣٩/ ١
المؤكدة، وأعملها في االسم والخبر، فجاء باسمها  )أن(حيث خفف  ،)سألتني... ك فلو أنْ( :قوله: والشاهد
  .وهو الكاف، وجاء بخبرها جملة فعلية ،ظاهراً ضميراً

: الْمعنى .١٥٤/ ٣: ، واألمالي الشجرية٣١٠/ ١: بي بشرح العكبريديوان المتن: البيت من المنسرح، ينظر )٢(
فَكيف الْيوم مع علو سنك وقد  ،يقُول كنت فى حال احتالمك وأمر دينك شيخ معد يرجعون ِإلَى رْأيك وعقلك

 المخففة ضميراً )أن(، حيث جاء اسم )وأنْك: (والشاهد. جربت الُْأمور وعرفت الَْأشْياء ولَقيت الحروب
  .بارزاً

  .٥٩٥، ٥٩٤/ ١: المحصول )٣(
  .١٦١: الفصول الخمسون )٤(
من : تزهى. اللسان، وتاج العروس: في) وأب (، ومادة ٤٤/ ١: األمالي الشجرية: البيت من الكامل، ينظر )٥(

: قوله :الشاهد .تترفع: الزهو، الذى هو الكبر، ال يستعملونه إال مضموم األول على ما لم يسم فاعله، أي
هذان (: على لغة من قال )أب(أن يكون تثنية : أحدها :، ذكر ابن الشجري أنه يحتمل ثالثة أوجه)من أباها(

أن : والثالث. على لغة من يلزمه األلف مطلقا مفرداأن يكون : والثانى. فلم يرد المه فى التثنية ،)أبان
  .كنتُ أباً لثالثة: ، أى)أبوتُ ثالثةً: (من كان لها أبا، من قولهم :معنىفعالً، واليكون 

  .١٨٥/ ١: المحصول )٦(
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ـ انفرد ابن إیاز باالستشھاد ببیت من الشعر على سبیل البیان والتمثیل لحال من ٦
  .یعارضھ أو یخالفھ

  :فیقول، )مساجد(وذلك في حدیثھ عن علة عدم صرف نحو  

: وقال قوم...  )١(ألنھ جمع، ولیس في اآلحاد اُألَول لھ مثال: فقال أبو علي"     
، واستضعف تعلیل )٢(وھذا اختیار ابن الحاجب... تكرار الجمع فیھ حقیقة أوتقدیرًا 

  ) أفعاًال(أبي علي؛ ألن 

ما اآلحاد لھما نظیر، وھجمعان، ولیس في ) أفُلس(، و)أجمال: (نحو - )أفُعًال(و
  .مصروفان

إنك یا ابن الحاجب استضــعـــفــت الــقـول بعدم النظیر، : والذي ینبغي أن یقال     
: ، وعللت صرفھ بأن لھ في اآلحاد نظیرًا، نحو)صیاقلة(، و)مالئكة: (ثم أجبت بنحو

لسان ! ، أفتنكر على أبي علي شیئًا، ثم تعود أنت تقول بھ؟)طواعیة(، و)كراھیة(
             :  الحال ینشد

و خُلُق نع ثْلَالَ تَنْهم يتأت    ه    ***لْتَ عظيمإذَا فَع كلَيع ار٣(ع(  

"...)٤(  

بھ من ابن إیاز، فقد زاد عنھ بنحو  للشعر واستشھادًا كان أكثر ذكرًا الُخَوّيـ أن  ٧
  :ما یليإلى ، ویرجع ذلك مائة وتسعة وخمسین بیتًا

  :بالشعر في قضایا ترك ابن إیاز فیھا االستشھاد بھ، ومن ذلك الُخَوّيأ ـ استشھاد 

  : ـ قولھ في حدیثھ عن األسباب الموجبة بناء االسم١

، فھذه )سكاِب(، و)قطاِم(، و)حذاِم(شبھھ بما وقع موقع الفعل، كـ: الرابع"      
في  - اوقد قدمن. في الصیغة، فبنیت لذلك) انزل(الواقع موقع ) نزاِل(األسماء أشبھت 

أن ھذه األسماء إنما تبنى عند أھل الحجاز على الكسر، وأھل  - باب ما ال ینصرف
  . نجد یجرونھا مجرى ما ال ینصرف

                                                 
  .٣١٢: اإليضاح العضدي: ينظر )١(
  .٢٩١/ ١: ، وشرح المقدمة الكافية١٠٠/ ١: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر )٢(
بو األسود أ: المتوكل الليثي، وقيل: األخطل، وقيل: اختلف في قائل هذا البيت، فقيلالبيت من الكامل، وقد  )٣(

، وشرح الكافية ٤١/ ٢: ، واللباب١٦/ ٢: ، والمقتضب٤٢/ ٣: الكتاب: ، وقيل الطرماح، ينظرالدؤلي
/ ٨: ، والخزانة٣٩٣/ ٢: ، والهمع٤٧٢: ، ومغني اللبيب١٨١/ ٤: ، وأوضح المسالك١٥٤٧/ ٣: الشافية

٥٦٥.  
  .١٢٢/ ١: المحصول )٤(
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  :            )١(على لغة أھل الحجاز قول النابغة الذبیاني ومما جاء شاھدًا     
  )٢(الَتْ حذَامِفَِإن الْقَوَل ما قَ***    ِإذَا قَالَتْ حذَامِ فَصدقُوها    

  :  وقول النابغة أیضًا
  )٣(كَالمِالْة وحيالتَّنّاً بِضو***    امِ    طَتدلَلّها قَ أتارِكَةً

  :وقول الكماشى

  )٤(اعال تُبار ويس ال تُعفنَ***    قٌ    ابِ علَْأبيتَ اللَّعن ِإن سكَ
  ). َسكاِب(یشیر إلى فرس اسمھ 

  :اء على لغة أھل نجد قولھومما ج    
  .)٦( "... )٥(فَهلَكتْ جهرةً وبار***    ومر دهر على وبارِ    

  :  فقد ترك االستشھاد في ذلك، فیقول أما ابن إیاز

  ، والمشابھة )حذاِم، وقطاِم(مشابھتھ ما وقع موقع الفعل، نحو : العلة الرابعة"     

                                                 
طفاني المضري، شاعر جاهلي من الطبقة األولى، من أهل هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغ )١(

فتعرض عليه أشعارها، وكان  ،فتقصده الشعراء ،الحجاز، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ
وكان أحسن شعراء العرب  ،األعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة، شعره كثير

  .)٥٥، ٥٤/ ٣: األعالم. (ـق ه١٨ش عمراً طويالً، مات سنة ديباجة، ال تكلف في شعره وال حشو، عا
/ ٢: الخصائص: البيت من الوافر، ولم أقف عليه في ديوان النابغة، وهو منسوب للجيم بن صعب، ينظر )٢(

، ١٤: ، وشرح قطر الندى١٢١/ ٤: ، وأوضح المسالك)ح ذ م(، )ر ق ش(، )ن ص ت: (، واللسان١٧٨
، حيث جاء علما مؤنثا على وزن )حذامِ: (الشاهد .١٠٥/ ١: وشرح ابن عقيل، ٢٩١: ، ومغني اللبيب٣١٥

  . ، فبني على الكسر)فعاِل(
: ، وشرح قطر الندى)ر ق ش: (، واللسان١٠٨: الديوان : البيت من الوافر، وهو  للنابغة الذبياني، ينظر )٣(

  .على الكسر، فبني )فعاِل(، حيث جاء علما مؤنثا على وزن )قَطامِ: (الشاهد .٣١٤
، وتاج ، واللسان٢٠٩/ ١: ماسة للمرزوقيشرح ديوان الح: البيت من الوافر، وهو لرجل من تميم، ينظر )٤(

الكريم الذي يضن : وعلق. اسم فرس عبيدة بن ربيعة: سكاب. ٢٩٣/ ٥: ، والخزانة)س ك ب( :العروس
  .به

، ٥٠/ ٣: ، والمقتضب٢٧٩/ ٣: الكتاب، و٢٨١: الديوان: البيت من مخلع البسيط، وهو لألعشى، ينظر )٥(
، ١٣٠/ ٤: ، وأوضح المسالك١٢٢٠/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٢٠١: ، والمفصل٨٩/ ٢: ، واألصول٣٧٦

موضع : زعموا أنها مدينة كانت الجن تسكنها، وقيل: وبار .٢٣٨/ ٢: ، والخزانة١٠٨/ ١: والهمع
  .، وأعرب إعراب ما ال ينصرف)عالفَ(، حيث جاء علماً مؤنثاً على )وبار: (الشاهد .بالدهناء

  .٧٤،  ٧٣/ ١: شرح الفصول )٦(
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. العدل: والثاني. الموازنة اللفظیة: األول: أوجھمن أربعة ) نزاِل(بینھما وبین 
  .)١(..."ن أعالم ُوِضعن لمسمیات بھن أنھن كلھ: والرابع. التأنیث: والثالث

وقد یجيء الحال من الفاعل : (في تعلیقھ على قول المصنف الُخَوّيیقول ـ ٢
  ): لقیُت زیدا مصِعدًا منحِدرًا: والمفعول، كقولك

للمنع ) أو(أن الحال بیان ھیئة الفاعل، خشي أن یعتقد أن  ًالكر أّواعلم أنھ لما ذ"      
لھیئة الفاعل والمفعول  من الجمع، فبین أنھا لیست كذلك، وأنھ قد یجيء الحال بیانًا

  : )٢(لقیتھ في حال صعاده وانحداري، ومنھ قول عنترة: ، كالمثال الذي ذكره، أيمعًا

نِ تَريدي فَرا تَلْقَنتَى مفْ    ما***    جتَطَارتُسو كتَيفُ ألْيانو٣(ر(  

  :وقال اآلخر

  م يبد لَألتْرابِ من ثَديها حجمولَ***    تَعلَّقْتُ لَيلى وهي غر صغيرةٌ      
  )٤(البهمِإلى اليومِ لم نَكْبر ولم يكْبرِ ***   صغيرينِ نَرعى البهم يا لَيتَ َأنَّنا   

... ")٥(  

في ھذا الموضع، وإنما بین خالف النحاة في نسبة  فلم یذكر شاھدًا ابن إیازأما      
  : فیقولكل من الحالین إلى صاحبھا، 

                                                 
  .٢٤٥، ٢٤٤/ ١: المحصول )١(
ومن شعراء  ،عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهليةهو  )٢(

لحلم على شدة الطبقة األولى، من أهل نجد، كان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساً، يوصف با
فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها، اجتمع في  ،بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة، كان مغرماً بابنة عمه عبلة

  )٩١/ ٥: األعالم. (ـه ق ٢٢شبابه بامرئ القيس الشاعر، وشهد حرب داحس والغبراء، مات سنة
، وشرح الكافية ١٧٧: أسرار العربية، و٨٩: ، والمفصل٣٧: الديوان: ينظر وهو لعنترة، البيت من الوافر، )٣(

، ٣٨٦/ ١: واللمحة في شرح الملحة، )ر ن ف(، )ط ي ر: (، واللسان١٧٨٥/ ٤، ٧٥٥/ ٢: الشافية
: والروانف. تضطرب وتتحرك: ترجف .٥١٩، ٤٧٨/ ٧، ٢٧٥/ ٤: والخزانة ،٢٧/ ٤: وشرح األشموني

وتستطارا من . رض من اإلنسان إذا كان قائماأسفل األلية، وطرفها مما يلي األ: جمع رانفة، والرانفة
متى تلقني منفردين ينتابك الخوف وتضطرب روانف إليتيك : المعنى .إذا طير: استطير الشّيء: قولهم

  .حاالً من الفاعل والمفعول جميعا حيث جاء ، )فردين( :والشّاهد .وتكاد تطير
، ١٧٦: ، وأسرار العربية٢١٩/ ١: األمالي ألبي علي القالي: البيتان من الطويل، وهما لمجنون ليلى، ينظر )٤(

. غير المجرب لألمور: غرلوا .جمع ترب، وهو الرفيق من سن واحد: األتراب. ٢١٤/ ٤: والخزانة
حيث جاء الحال من الفاعل  ،)صغيرين( :الشاهد .جمع بهيمة، وهي صغار المعز والضأن: والبهم

  .)ليلى(هو والمفعول  ،)تعلّقت(هو الضمير في  الفاعلووالمفعول بلفظ واحد، 
  .١٧٢، ١٧١/ ١: شرح الفصول )٥(
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 على )١()أمالیھ(ص النقیب ابن الشجري في في ھذه المسألة وأمثالھا خالف، فن"    
  .)٢(..."ر المتكلم، وھو التاء حال من ضمی) منحدرًا(، و)زید(حال من ) مصعدا(أن 

في ذلك ببعض الشواھد  في بعض المواضع مستعینًا الُخَوّيب ـ قد یستطرد 
   .الشعریة

  :ومن أمثلة ذلك

  : في حدیثھ عن عالمات التأنیث یقولـ ١

التاء التي تبدل في : األولى: فثمان كما ذكره المصنف وأما عالمة التأنیث مطلقًا"     
    .)٣(..."وما أشبھ ذلك ) تمرة(، و)طلحة(، و)قائمة(اء في الوقف ھاء، كالت

   :فیقولثم یستطرد فیذكر أوجھ ھذه التاء في األسماء، 

  : وھذه التاء تدخل األسماء على وجوه"      

بین المذكر والمؤنث إذا كانت جاریة على  أنھا تدخل على الصفات فرقًا: أحدھا
  ....  )ائمةقائم وق(، و)ضارب وضاربة(ـاألفعال، ك

: بین المذكر والمؤنث، وھو أقل من األول، نحو أنھا تدخل على األسماء فرقًا: الثاني
غالم (و ،)رُجل ورُجلة(، و)إنسان وإنسانة(، و)شیخ وشیخة(، و)امرؤ وامرأة(

  : ، قال الشاعر)٤()ِبْرذون وِبْرذونة(، و)وغالمة
وحةْ    تَضيشَمبخَةٌ عنِّي شَيم لَكَ   *** ك أنم تَرلى قَبي َأسانميراً ي٥(اي(  

  :وقال اآلخر
  )٦(بوُلِل عطْيي سواد اللَةٌ فانَِإنْس***    ا    هان مقْلَتا ِإنْسانهِإنْسي بِتَمرِ

                                                 
  .١٨/ ٣: األمالي الشجرية: ينظر )١(
  .٤٤٧، ٤٤٦/ ١: المحصول )٢(
  .٥٣٧/ ٢: شرح الفصول )٣(
 ،بكسر الباء وفتح الذال، وهو غير العربي من الخيل الجافي الخلقة الغليظ االعضاء: برذون: البرذون )٤(

  )ب ر ذ ن: تاج العروس. (يتخذ للحمل غالباو
: ، والمفصل٧٦/ ١: سر صناعة اإلعراب: البيت من الطويل، وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، ينظر )٥(

: ، والخزانة١١٨/ ١: ، وشرح األشموني١٠٧/ ١٠، ٩٧/ ٥: ، وشرح المفصل١٠٩/ ٢: ، واللباب٥٣٨
 .نسبة إلى اليمن: يمانيا، حت مشتق من آل عبد شمسن: عبشمية. امرأة عجوز: شيخة .١٧٦، ١٧٢/ ٢

. تضحك ساخرة مني امرأة عجوز من بني عبد شمس، وكأنني األسير األول من اليمن في قومها: المعنى
  .، حيث جاء مؤنثا بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنث)شيخة: (الشاهد

  :الْعينِ ِإنسان .أنملتها: إنسانها. تمسح: تمري. )أ ن س: (اللسان، وتاج العروس: البيت من البسيط، ينظر )٦(
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  :وقال اآلخر
    هِمفَتَات بيقُوا جزم    ***لَهجمةَ الررالُوا حب١(لم ي(  

  : آلخروقال ا
  )٢(ُيهان لها الغُالَمةُ والغُالم***    ومركَضةٌ صرِيحي َأبوها    

 )شعیر وشعیرة(، و)تمر وتمرة(ـللفرق بین الجنس وواحده، ك ؛أنھا تدخل: الثالث
"...)٣(.  

المشبھ بالمفعول بھ، وھو : الضرب السابع( :على قول المصنف معقبًا ویقولـ ٢
: ، قال الشاعر)األَب الكریُم(، و)الوجَھ الحسُن(: فة، كقولكالتمییز إذا كان معر

  : )٤(...)والطَّیُِّبوَن َمعاِقَد اُألْزِر 

  ) والطَّيبون معاقد اُألزرِ.   ***   .........................: ( وأما قولھ"      

  :ومھا، قالتأخت طرفة بن العبد، من أبیات ترثي بھا ق )٥(فھو بیت للخرنق بنت ھفان

    ممي الَّذين هقَو ندعبرِ***    الَ يـزوآفـةُ الْج اةـدالْع مس  
  

                                                                                                                                         
، حيث دخلت )إنسانة: (الشاهد .جميلة فَتيةٌ ممتلئة طويلة العنُق: جارية عطْبول، أي:يقال: وعطبول .نَاظرها 

  .التاء للفرق بين المذكر والمؤنث
، وشرح الجمل البن ٤٠٧/ ٢: صول، واأل٢٢٣/ ١: الكامل في اللغة واألدب: البيت من المديد، ينظر )١(

، حيث دخلت التاء للفرق بين )الرجلة: (الشاهد ).ر ج ل: (، واللسان، وتاج العروس١٤٤/ ١: عصفور
  .المذكر والمؤنث

، وشرح القصائد )غ ل م(، )ص ر ح: ( الصحاح: ، وهو ألوس بن غلفاء الهجيمي، ينظروافرالبيت من ال )٢(
ر ك (، )ص ر ح: (، واللسان، وتاج العروس٢٦/ ٣: الي البن الشجري، واألم٢٠٤: العشر للتبريزي

بكسر الميم نعت للفرس بَأنها ركّاضةٌ تركُض اَألرض بقوائمها ِإذا عدت : مركَضةٌ ).غ ل م(، )ض
، حيث دخلت )الغالمة والغالم: (الشاهد .نسبة إلى صريح، وهو اسم فحٍل منْجِب: صريحي. وَأحضرت

  .ق بين المذكر والمؤنثالتاء للفر
  .٥٤٠ - ٢/٥٣٨: شرح الفصول )٣(
  .١٩٢، ١٩١: الفصول الخمسون )٤(
الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بني ضبيعة، البكرية العدنانية، شاعرة من الشهيرات في هي  )٥(

رثد سيد بني أسد، وقتلهبنو أسد  الجاهلية، وهي أخت طرفة بن العبد ألمه، تزوجها بشر بن عمرو بن م
/ ٢: األعالم. (يوم قالب، فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء من قتل معه من قومها ورثاء أخيها طرفة

٣٠٣(  
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    كتَرعبِكُِل م رِ***    النَّازِليناَْألز داقعم ونب١("والطَّي(  
  :  فذكر األبیات، ثم یستطرد في شرح البیت، فیقول

وصف لھم بالشجاعة؛ ألن عادة الكماة واألبطال ) النازلین بكل معترك(قولھا "       
من العرب أن ینزلوا عن خیلھم في المعارك، وھي مواضع الحرب ومجتمع المقاتلة، 

نزاِل، : فیقاتلوا مترجلین، وذلك إذا حمي الحرب واشتد القتال، ویقولون في ھذه الحال
  : انزلوا، قال الشاعر: أي

  )٢(به إذَا لَم أنْزِِلالَم أركَوع***    ازٍِل    زاِل فَكُنْتُ أوَل نَفَدعوا نَ
وصف لھم بالعفة وعدم الزنا؛ ألن العفاف یكنى ) والطیبون معاقد األزر(وقولھا      

  : عنھ بطیب اإلزار والحجزة، قال النابغة

  )٣(السباسبِ موانِ ين بالريحوييح***    يب حجزاتُهم    رِقَاقُ النِّعاِل طَ
  .)٤(..."جمع معقد، وھو الموضع الذي تعقد علیھ األزر : ومعاقد األزر

*      *      * 
  

                                                 
سم  ***ال يبعدن قَومي الَّذين هم : (للخرنق بنت هفان أخت طرفة بن العبد، وقبلهوهما البيتان من الكامل،  )١(

، ٥٧/ ٢، ٢٠٢/ ١: ، والكتاب٨٩: الجمل للخليل: ينظر .)*** ازِِلين بكُلِّ معتَركالعداة وآفَةُ الجزرِ  النَّ
، وشرح ١٠٦٣/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٣١٩، ٩٢/ ٣: ، وشرح التسهيل٤٠/ ٢: ، واألصول٦٤، ٥٨

، وشرح ٣١٤/ ٣: ، وأوضح المسالك٧٣٢/ ٢: ، واللمحة في شرح الملحة٣٢٣/ ٢: الكافية للرضي
ال . ١٢٣/ ٣: ، وشرح األشموني١٥٤/ ٣، والهمع ٥٥٨/ ٣: ، واألشبه والنظائر١٢٣/ ٢: التصريح

يبعك. النّاقة الّتي تُتّخذ للنّحر: وهي ،جمع جزور: والجزر. ال يهلكن: دنحام في : والمعترموضع االزد
 ،)النّازلين(: د فيهماوالشّاه .كنايةً عن عفّتهم، وتنزههم عن الفحشاء: والطيبون معاقد اُألزر. الحرب

ه ثالثة أوجه وفي، )هم(بإضمار ) الطّيبين(، ورفع )أعني(بإضمار ) النّازلين(، حيث نصب )الطّيبون(و
  .رفعهما جميعا، ونصبهما، ورفع األول ونصب الثّاني :أخرى، وهي

، ٦٢/ ١: زوقيشرح ديوان الحماسة للمر: البيت من الكامل، وهو لربيعة بن مقروم الضبي، ينظر )٢(
  ).ن ز ل: (وتاج العروس، ٢٩٥/ ٦، ٤٩/ ٥: ، والخزانة)ن ز ل: (، واللسان٥٣٦/ ٢: واإلنصاف

، )س ب س ب(، )ح ج ز: (، واللسان١٦: ديوان: ينظر .لنابغة الذبيانيوهو لالبيت من الطويل،  )٣(
وموضع التكة  ،من الرجلمعقد اإلزار  :الحجزة). ح ج ز: (، وتاج العروس٤٩١/ ٩، ٣٦١/ ٤: والخزانة

  .عيد من أعياد النصارى: يوم السباسب. كناية عن العفة والبعد عن الفاحشة: وطيب الحجزة .من السروال
  .٢٠٤، ٢٠٣/ ١: شرح الفصول )٤(
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  :تعدد الرواية الشعرية بينهما : ثانياً
على أوجھ مختلفة، ویرجع سبب تعدد الروایة إما إلى  الشعریة تروى األبیات     

  : ، یقول السیوطيالرواة، وإما إلى الشاعر نفسھ، وإما إلى النحاة

ما تروى األبیات على أوجھ مختلفة، وربما یكون الشاھد في بعض دون  كثیرًا"      
بعض، وقد سئلت عن ذلك قدیما، فأجبت باحتمال أن یكون الشاعر أنشد مرة ھكذا 

وإال فقد كانت العرب ینشد بعضھم شعر بعض، وكل یتكلم على ... ومرة ھكذا 
  .)١("ھا، ومن ھنا تكثرت الروایات في بعض األبیاتمقتضى سجیتھ التي فطر علی

وھذا االختالف لیس لھ أھمیة إذا كان في غیر موضع االستشھاد ،أما الذى لھ      
أھمیة فھو الذي یقع في موضع االستشھاد، والذي قد یؤدي إلى نقض القاعدة النحویة 

  .أو إبطال الحكم

لمتعددة في البیت الواحد أحیانا، حیث وقد كان كل من الشارحین یذكر الروایات ا    
ویبین الروایة  ،ذكر ابن إیاز ذلك في سبعة مواضع، فكان یذكر البیت موضع الشاھد

  :األخرى ویوجھھا، ومن أمثلة ذلك
  : في حدیثھ عن ظرف الزمان المتصرف ابن إیاز یقولـ ١

 فیجعل مبتدًأ ثم یتسع فیھ، ،تامًا والذي یعني بالتصرف ھنا أن یكون ظرفًا"       
       : ومنھ قولھ تعالى... بحرف جر وبإضافة اسم إلیھ  ومجرورًا ومفعوًال وفاعًال

  : )٣(، وقال الشاعر، وھو الشماخ)٢(الدين ﴾ ﴿ ماِلك يومِ

ـلَيلس ّمابنِ ع بـْلرعشْمى مم  
  )٤(طَباخِ ساعات الكَرى زاد الكَسْل

                                                 
  .٤٨: االقتراح )١(
  .٤/ سورة الفاتحة، اآلية )٢(
اسمه معقل : ، قال البغدادي وآخرونهو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني )٣(

بن ضرار، والشماخ لقبه، شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم، وهو من طبقة لبيد والنابغة، كان شديد 
متون الشعر، ولبيد أسهل منه منطقاً، وكان أرجز الناس على البديهة، شهد القادسية، وتوفي في غزوة 

، ٣٥٦ -٣٥٣/ ٣: اإلصابة. (ـه٢٢ي ديوان، مات سنة موقان، وأخباره كثيرة، جمع بعض شعره ف
  )١٧٥/ ٣: واألعالم

: للرضي ، وشرح الكافية١٧٧/ ١: ، والكتاب٣٩٠، ٣٨٩: ديوانال: ينظروهما للشماخ، البيتان من الرجز،  )٤(
. السريع الماضي والجاد في أمره: مشمعل. ٢١٤/ ٨، ٢١٧/ ٤: ، والخزانة)ع س ل(: ، واللسان٢/٢١٩
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  :)١(وقال األخطل
وكَرالم خَلْف ارجِحهادوج ٢(رين.................    ***    (...........  

  :             ویروى    
  طَباخِ ساعات الكَرى زاد الكَسْل

  :، وكذلك)ساعات الكرى(، ففصل بینھما بـإلیھ )طباخ(على إضافة ) زاد(بجر  

  ..........................***    ریَن َجَواِدُه    ِجالُمْح وَكّراُر َخلَف

خلف (إلیھ، والفصل بینھما بالظرف الذي ھو ) كرار(على إضافة ) جواده(بجر 
  )٣() ..." المحجرین

  : في المنصوب على التشبیھ بالمفعول یقول ابن إیازـ ٢

  :وأما قول خرنق بنت ھفان"         

    ممي الَّذين هقَو ندعبالَ ي    ***الْع مرِسزوآفةُ الْج اةد  
    كـتَرعبِكُِل م رِ***    النَّازِليناَْألز داقعم ونبوالطَّي  

في البیت األول، أو ) قومي(على الوصف لـ) الطیبین(و) النازلین(فیروى برفع       
أعني النازلین، أو أمدح : على أنھ خبر لمبتدأ محذوف، ونصبھما على تقدیر فعل، أي

                                                                                                                                         
 )زاد(، ونصب )ساعات(إلى  )طباخ(حيث أضاف ، )طباخ ساعات الكرى: (الشاهد .الكسالن: والكسل

  .على تشبيهه بالمفعول به
، شاعر مصقول األلفاظ، حسن الديباجة، في التغلبي هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو )١(

وهو أحد الثالثة المتفق على أنهم  شعره إبداع، اشتهر في عهد بني أمية بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم،
جرير والفرزدق واألخطل، نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق، واتصل : أشعر أهل عصرهم

وكان معجباً بأدبه كثير العناية  ،باألمويين فكان شاعرهم، وتهاجى مع جرير والفرزدق، فتناقل الرواة شعره
  )١٢٣/ ٥:، واألعالم٥٨٩/ ٤: ءسير أعالم النبال. (ـه٩٠بشعره، مات سنة 

، ٢٩٢: ديوانال: ، وهو لألخطل، ينظر)إذا لم يحامِ دون ُأنثَى حليلُها: (هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه )٢(
وشرح الكافية ، ٧٨/ ١: وشرح أبيات سيبويه، ١٧٧/ ١: ، والكتاب١٢٧: والجمل في النحو للخليل

، اتمالمنتهك للحر جمع محجر، وهوبكسر الجيم : ينمحجروال .٢١٣/ ٨: ، والخزانة٤٠٦/ ١: الشافية
 .الزوج: الحليل .بالفتح ، وهو مثل معنى المجحرين)خلف المرهقين: (ويروى المتأخرون،: وبفتحها
على إضافة صيغة المبالغة إلى  )خلف(، حيث يروى بجر )وكرار خلف المحجرين جواده: (الشاهد

بإضافة ) جواده(على الظرفية، وجر ) خلف(ه، ويروى بنصب على أنه مفعول ب) جواده(الظرف، ونصب 
  .إليه، والظرف فاصل بين المضاف والمضاف إليه) كرار(

  .٤٣٣ -٤٣١/  ١: المحصول )٣(
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زلین، وبرفع األول على أحد الوجھین، ونصب الثاني على تقدیر الفعل، وبنصب النا
: وھم الطیبون، والشاھد: األول على تقدیر الفعل، ورفع الثاني على تقدیر المبتدأ، أي

، وھو على ما سلف من تشبیھھ بالمفعول، والناصب لھ )معاقد األزر(انتصاب 
  .)١()"الطیبون(

وقد تدخل الباء : (الحجازیة) ما(یقھ على قول المصنف في في تعل یقول ابن إیازـ ٣
، )لیس(، كما كان ذلك في ًاوعلى لفظھ جّر ،في خبرھا، فتعطف على موضعھ نصبًا

  : وأنشد

    جِحفأس شَرِإنَّنَا ب عاوِيا***    ميددنا بِالجباِل وال الْح٣() )٢(فَلَس(:  

ثم ... ؛ لتأكید النفي )لیس(إنما ھو في خبر اعلم أن األصل في دخول الباء "      
، وال یتعلق بشيء؛ ألنھ زائد، وموضع الجار والمجرور نصب؛ )ما( استعملت مع

  .فلذلك جاز العطف بالنصب على الموضع، وبالجر على اللفظ

ورده بعضھم؛ ألن الروایة  -ـ رحمھ اهللا)٤(والبیت الذي استشھد بھ أنشده سیبویھ    
   :بالجر، وقبلھ

  )٥(من حصيد مٍ أواِئقَ ْل منفَه***    وها    تُمدرجتُم َأرضنَا فَلْأكَ

وأجیب بأن البیت یقولھ شاعره على وجھ، ثم إن العرب تنشده على ما یصح        
سمعھ ممن قولھ حجة،  -رحمھ اهللا -في لغتھا، وإن كان على خالف ما قالھ، وسیبویھ

  .)٦("لككما أن قول شاعره كذ

  فذكر اختالف الروایة في الشاھد الشعري في أكثر من أربعة عشر  الُخَوّيوأما      
                                                 

  .٥١١، ٥١٠/ ١: المحصول )١(
، وسر ٣٧١، ١١٢/ ٤/ ٢٨١/ ٣، ٣٣٨/ ٢: ، والمقتضب١٠١: الجمل للخليل: البيت من الوافر، ينظر )٢(

، ١٩١/ ٢، ٣٨٠/ ١: للرضي ، وشرح الكافية٣٣٢/ ١، واإلنصاف ٢٩٤، ١٣١/ ١: بصناعة اإلعرا
 .أرفق وسهل: أسجِح. ٤٢٢/ ١١، ٣٢٤/ ١٠، ١٥٣/ ٤، ٢٢٨/ ٢: ، والخزانة٦٢١: ومغني اللبيب

وهو  -)ليس(بالنصب على موضع خبر ) الحديد(، حيث عطف )فَلَسنا بِالجباِل وال الْحديدا(: قوله: والشاهد
  .المجرور بالباء الزائدة -جبالال

  .٢٠٨: الفصول الخمسون )٣(
  .٩١/ ٣، ٣٤٤، ٢٩٢/ ٢، ٦٧/ ١: الكتاب: ينظر )٤(
قشرتموها كما يجرد اللحم : جردتموها .٢٣١ـ ٢٢٩/ ٢: ، والخزانة١٩٩/ ١: شرح أبيات سيبويه: ينظر )٥(

قد بقيت حيطانه، ومنها حصيد قد  القرى التي أهلكت منها قائم: يعني )فهل من قائم(: وقوله. من العظم
  .أمحى أثره

  .٦٥٠/ ٢: المحصول )٦(
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  : ، ومن ذلك موضعًا

من كالم تام منفي  )إال(ـفي باب االستثناء أنھ لو كان المستثنى ب الُخَوّيذكر ـ ١
وأما فإن الحجازیین یوجبون فیھ النصب،  ،)ما جاءني أحٌد إال فرسًا: (نحو ،منقطعًا

لما قبلھ في اإلعراب على اإلبدال كما  بنو تمیم فیجرونھ على ما قبلھ، فیجعلونھ تابعًا
  : في االستثناء المتصل، ثم قال

والختالف مذھبي الحجازیین والتمیمیین اختلفت الروایة في بیت النابغة، وھو "      
  :         الثاني من ھذین البیتین

فْقَوتُ فيها ُأصُأساِئلُها    الناً ي    ***يعتْ جواباً وا بِمبالرعِ من أحد  
  )١(الجلَد ةوملُظْمالْحوضِ بِالْكَ يالنُّْؤو***    نُها     ا ُأبيياً مي ْألارِاألوإال

  .)٢("، والتمیمیون یرفعونھ)إال األواريَّ(فالحجازیون ینصبون  

الفاعل،  وقد یضاف إلى(: المصنف في إعمال المصدرـ یقول في تعقیبھ على قول ٢
، ویضاف إلى المفعول، )٣(النَّاس بعضهم بِبعضٍ ﴾ ﴿ ولَولَا دفْع اللَّه: عالىكقولھ ت

  : )٥(...) )٤(﴿ بِسَؤاِل نَعجتك ِإلَى نعاجِه ﴾: كقولھ تعالى

                                           :  رقول الشاع شھد بھ على القسمین معًاومما یست"    

  
                                                 

، ٢٦٩/ ١: واإلنصاف، ٣٢١/ ٢: والكتاب، ٣٢: الديوان: ، ينظريالبيتان من البسيط، وهما للنابغة الذبيان )١(
/ ٣، ٢٥٥، ٢٥٠/ ٢: ، والهمع)ب ي ن(، )ظ ل م(، )ج ل د: (، واللسان١٨٦/ ٢: للرضي وشرح الكافية

. و حبل تشد به الدابة في محبسها، واحدها آريوه: وارياأل. ٤٤٥/ ٨، ١١٥/ ٤: والخزانة، ٢٨٨
أرض حفر فيها : والمظلومة. حاجز حول الخباء من تراب يدفع عنه الماء ويبعده: النّؤيو. البطء: والألي

تصغير ُأصالن، : وأصيالناً. األرض الصلبة: والجلد. فظلمت بذلك ،ألنّها في فالة ؛الحوض لغير إقامة
توقّفت أسائلها عند الغروب، ولم : المعنى. الوقت بعد العصر إلى المغرب: وهو جمع أصيل، واألصيل

يكن في الدار أحد، وقد عجزت عن جوابي، أما مرابط الدواب فلم أتبينها إال بعد وقت، والحفر التي كانت 
روي حيث  ،)األواريإال (: قوله :هدوالشا .حول الخيم صارت كالحوض الذي حفر في فالة صلبة

على أنه  النصبروي بووهذا جائز عند التميميين،  ،)أحد(على اإلبدال من موضع  الرفعب
  .مستثنى، وهذا واجب عند الحجازيين

  . ١٨٧، ١٨٦/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٢٥١/ سورة البقرة، من اآلية )٣(
  .٢٤/ سورة ص، من اآلية )٤(
  .٢٢٠: الفصول الخمسون )٥(
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  )١(قَرع الْقَواقيزِ أفْواه األبارِيق***    َأفْنَى تالَدي وما جمعتُ من نَشَبِ    
 جر، وبالعكس، فعلى )األفواه(مع نصب ) القواقیز( جرفإن ھذا البیت یروى ب     
المصدر إلى الفاعل، وعلى روایة نصبھا إضافة : یستشھد بھ لألول، أعني )القواقیز(

  .)٢("یستشھد بھ للثاني

ویجوز تحریك : (في تعلیقھ على قول المصنف في باب الضرورة الشعریة ویقولـ ٣
  :      ما یجب تسكینھ، كقول الشاعر

  :)٤())٣(لَهن مطَّلَب يصبِحن ِإال***    هْل     ك اللَّه في الغَوانيِبار ال

بفتح الالم وكسرھا، فإن كسرت ) إال لھن ُمّطَلُب، وُمّطِلُب(ویروى ھذا البیت "     
. أنھن یطلبن من یواصلھن: أحدھما: من یطلبھن، وإن فتحت ففیھ وجھان: فالمعنى

  . التطلُّب: أنھن ُیطَلبن وال ُیتَركن، والمطلب: الثاني

  : )٥(ویروي األصمعي    
  *** ..........................وهْل     الَ بارك اللَّه في الغَوانِ

  . )٦(..."فال یبقى في البیت شاھد على ھذه الروایة 
                                                 

، وأوضح ٢٣٣/ ١: ، واإلنصاف٢١/ ١: المقتضب: البيت من البسيط، وهو لألقيشر األسدي، ينظر )١(
ق ز : (، وتاج العروس٤٤٦/ ٤: ، والخزانة٦٣/ ٣: ، والهمع٦٩٤: ، ومغني اللبيب٢١٢/ ٣: المسالك

ه كما بينه الشارح في كالمه والشاهد في .ها الشرابفية، وهي الفَناجين التي يشرب جمع قاقُز: القواقيز ).ز
  .المذكور

  .٣٧٠، ٣٦٩/ ١: شرح الفصول )٢(
/ ٣، ١٤٢/ ١: ، والمقتضب٣١٤/ ٣: الكتاب: البيت من المنسرح، وهو لعبد اهللا بن قيس الرقيات، ينظر )٣(

، ٧٢١/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٣٤٧/ ٢، ٢٦٢/ ١: ، والخصائص٤٤٢/ ٣: ، واألصول٣٥٤
وهي الغنيةُ بحسنها جمع غانية، : الغَواني. ٢١١/ ١: ، والهمع٣٢٠: للبيب، ومغني ا٥٣٨: والمفصل

، كسرالب تحريك الياءب حيث جاء) في الغوانيِ(: والشاهد .وجمالها عن الزينة بالحلْي والحلَل
  .ضرورةكاالسم الصحيح؛ للصل وإجرائها على األ

  .٢٧٣: الفصول الخمسون )٤(
صمعي، راوية العرب، وأحد أئمة العلم علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد األهو عبد الملك بن قريب بن  )٥(

باللغة والشعر والبلدان، مولده ووفاته في البصرة، كان كثير التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى 
شعر، كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بال لعطايا الوافرة،أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها با

كتاب اإلبل، واألضداد، وخلق االنسان، والخيل، وغير ذلك، توفي سنة : ، من مصنفاتهوأحضرهم حفظاً
  )١٦١/ ٤: ، واألعالم١١٣، ١١٢/ ٢: بغية الوعاه. (ـه٢١٦

  .٧٤٩، ٢/٧٤٨: شرح الفصول )٦(



٩٥ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  المبحث الرابع  

  .الخويابن إياز و لغات العرب بين   
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  الخويلغات العرب بين ابن إياز و: المبحث الرابع

  : تمهيد

وھي في األصل . إذا تكلم) َلَغا(تكلمُت، مأخوذة من : أي: ُفْعَلة من لغوُت: اللغة   
: َلِھَج بھ، واللغة: تكلم، وَلِغَى باألمر َیْلَغى: نقص منھا الواو، ولغا یلغو لغوا )ُلْغَوة(

  . )١(ُلًغى وُلَغاٌت وُلُغون: اللِّْسن، وجمعھا

  .)٢(أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم : وحدھا ابن جني بقولھ

اللَِّساُن، وَطرُفھ، : فى اللغة لھا عدة معاٍن، منھا -بفتح الھاء وإسكانھا -ْھَجُةواللَّ     
فالٌن فصیح : وَجْرُس الكالم، ولغُة اإلنسان التى ُجِبل علیھا فاعتادھا ونشأ علیھا، یقال

  .)٣(الّلھجِة، وصادق الّلھجِة

  : )٤(قال الراغب

بصوتھ ، ومنھ قیل للكالم : بَلَغاه، أيَلِھج بھ لَھج العصفور : وَلِغَي بكذا، أي"     
  . )٥("لغة: الذي یلھج بھ فرقة

مجموعة من الصفات اللغویة تنتمى إلى : وفى االصطالح العلمّى الحدیث ھى     
  .)٦(بیئة خاصة، ویشترك فى ھذه الصفات جمیع أفراد ھذه البیئة

اء النص القرآني للداللة على اللغة، وبذلك ج) لسان(والعرب قد استخدمت لفظ      
﴿ بِلسانٍ : ونص األحادیث النبویة الشریفة وأقوال الصحابة، كما في قولھ تعالى

  : r، وقول الرسول )٧(عربِي مبِينٍ ﴾

  

                                                 
  ).ل غ و: (، واللسانالجمهرة، والمحكم: ينظر )١(
  ). ل غ و(: ، والمحكم٣٣/ ١: الخصائص: ينظر )٢(
  .اللسان، والمصباح المنير، وتاج العروس: فى) ل هـ ج(مادة : ينظر) ٣(
سكن بغداد، وكان  ،)أصبهان(أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم األصفهاني، من أهل هو  )٤(

وجامع ، أفانين البالغة: من الحكماء العلماء، واشتهر حتى كان يقرن باإلمام الغزالي، من كتبه وأديباً مفسراً
البلغة في تراجم أئمة . (ـه٥٠٢توفي سنة التفاسير، ومحاضرات األدباء، والمفردات في غريب القرآن، 

  )٢٥٥/ ٢: ، واألعالم١٩: النحو واللغة
  .٤٥٢: المفردات في غريب القرآن )٥(
  .١٦: ، وفى اللهجات العربية٢٨: الراموز على الصحاح: ينظر) ٦(
  .١٩٥/ راء، اآليةسورة الشع )٧(



٩٧ 
 

  .)١("ينٍبِم يبِرع انٍسلبِ يلَع آنرالقُ َلزِنْا ُأمإنّفَ" 

، وشاع )اللغة(بكلمة ) لھجة(ن وكان علماؤنـا القدامـى یعبروَن عما ُنسمِّیھ اآل      
وال ُیریدون ) اللغة(ھذا التعبیر فى كتب النحو والتصریف، فأصحابھا یطلقون كلمة 

ال ) لغة(، حتى صار مصطلح )اللھجة(بھا إال ما نریده نحن فى ھذا العصر بكلمة 
یعني اختالف األلسن بین الشعوب واألمم، بل استخدمھ اللغویون العرب للداللة على 

فقد شاع وذاع فیما  -بمعناه الحدیث -)لغة(ختالف اللھجات العربیة، وأما مصطلح ا
لدى الدارسین بعد القرن ) اللسان(أو) لسان(بعد، وطغى استعمال اللفظ على مصطلح 

  . )٢(الثاني الھجري

: عن اختالف لھجات العرب تحت عنوان) الخصائص(وقد تحدث ابن جني في     
  :، فقال)لھا حجةباب اختالف اللغات وك(

یقبلھا القیاس، ولغة الحجازیین ) ما(أال ترى أن لغة التمیمیین في ترك إعمال "      
من القیاس یؤَخذ بھ وُیْخَلد إلى  في إعمالھا كذلك؛ ألن لكل واحد من القومین ضربًا

 مثلھ، ولیس لك أن تردَّ إحدى اللغتین بصاحبتھا؛ ألنھا لیست أحقَّ بذلك من َرِسیلتھا،
إحداھما، فتقّوَیھا على أختھا، وتعتقد أن أقوى  لكن غایة ماَلك في ذلك أن تتخیَّر

  . )٣(..."بھا، فأّما رّد إحداھما باألخرى فال  القیاسین أقبُل لھا وأشّد أنسًا

  :من لغات العرب فأقول الُخَوّيأما عن موقف ابن إیاز و
اللھجات أو لغات العرب، حیث من  من الشارحین قد أورد في شرحھ عددًا إن كًال    

بعض  الُخَوّي، وكذلك ذكر ذكر ابن إیاز بعض اللغات في ثالثة وأربعین موضعًا
منھا،  ، وقد اتفقا في سبعة عشر موضعًالغات العرب في تسعة وثالثین موضعًا
، وإلیك باثنین وعشرین موضعًا الُخَوّي، ووانفرد ابن إیاز بستة وعشرین موضعًا

  : لى ذلكبعض األمثلة ع

  ): سوى(في لغات  یقول ابن إیازـ 

  ) َسَواء(، و)ُھدًى(كـ) ُسوًى(، و)ِمعًى(كـ) ِسوًى: (ففیھا أربع لغات) سوى(وأما "     

  .)٤()"ِجَدار(كـ) ِسَواء(، و)َبَقاء(كـ

                                                 
صلَّى اللَّه علَيه  - فَصٌل في بيانِ النَّبِي، ٣٣/ ٣: شعب اإليمان للبيهقي: هذا جزء من حديث ورد في كتاب )١(

لَّمسو -  ،هتاحفَص١٣٦٣(حديث رقم و.(  
  .٢٤: عبد الغفار حامد هالل/ ، للدكتوراللهجات العربية نشأة وتطورا: ينظر )٢(
  .١٠/ ٢: خصائصال )٣(
  .٤٩٣/ ١: المحصول )٤(
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  : فیقول الُخَوّيوأما 
ث أو بمعنى العدل یكون فیھ ثال) غیر(إذا كان بمعنى ) سوى: (وقال األخفش"    

إن ضممت السین أو كسرتھا قصرت فیھما جمیعا، وإن فتحت مددت ال : لغات
قال  - عدل ووسط فیما بین الفریقین: أي -، وَسواء، وِسوًىُسوًى: ، تقول)١(غیر

  :  الشاعر

ونا َأبدا كَانَجلَّ بِ انح    ةلْدب     ***وىس بيو النيسِ عسٍ قَيقَي نرز٢(الف(  

  : ، قال الشاعر)مررت برجل ِسواك، وُسواك، وَسوائك(: لوتقو

   منْهم كَان نم شَاءقُ الفَحنْطواِئنا***   وال يس نلَا منَّا ووا ملَس٤(.")٣(إذا ج(  

من ابن إیاز؛ حیث ذكر من الشواھد ما یدل  كان أكثر بیانًا الُخَوّيویالحظ أن     
فى ابن إیاز بذكر لغاتھا فقط، ویالحظ كذلك أن ابن إیاز على ھذه اللغات، بینما اكت

عن األخفش أنھا ثالثة، وأكثر النحاة ال  الُخَوّيذكر أن عدد اللغات أربعة، بینما نقل 
  : )٥(عن األخفش، قال ابن عقیل الُخَوّيیذكر فیھا إال ثالث لغات، وھي التي نقلھا 

لقصر، ومن العرب من یفتح سینھا فالمشھور فیھا كسر السین وا) سوى(وأما "     
  ویمد، ومنھم من یضم سینھا ویقصر، ومنھم من یكسر سینھا ویمد، وھذه اللغة لم 

                                                 
  ).س و و: (الصحاح، وتاج العروس: ينظر )١(
/ ١: ، والخزانة)س و و: (، واللسان٤٥٤/ ٤: المخصص: البيت من الطويل، وهو لموسى بن جابر، ينظر )٢(

بانَا وجدنَا َأ :نىوالمع .لقب سعد بن زيد منَاة :والفزر .متوسطة: سوى ).س و و: (، وتاج العروس٢٩٦
، حيث جاء على لغة القصر، )سوى: (والشاهد .حل ببلدة متوسطة بين ديار قيس عيالن وسعد بن زيد منَاة

  .وهو بمعنى العدل
، ٣٥٠/ ٤: ، والمقتضب٤٠٨، ٣١/ ١: الكتاب: البيت من الطويل، وهو للمرار بن سالمة العجلي، ينظر )٣(

/ ٣/: ، والمقاصد الشافية٢٢٧/ ٢: شرح ابن عقيل، و)س و و: (، واللسان٢٣٧، ٢٣٣/ ٤: والمخصص
، حيث جاء على لغة المد مع )من سوائنا: (والشاهد .القبيح من القول: الفحشاء. ٤٠٥/ ٣: ، والخزانة٣٩٦

  ).غير(فتح السين، وهو بمعنى 
  .١٩١/ ١: شرح الفصول )٤(
مولده ووفاته في : بن عقيلبهاء الدين  حمد القرشي الهاشمي،هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن م )٥(

كان إماما في العربية والبيان، ويتكلم في األصول والفقه كالما حسنا، ولي قضاء الديار المصرية  القاهرة،
كتاب في التفسير، وصل فيه إلى آخر سورة آل عمران، وشرح على ألفية ابن : مدة قصيرة، من مصنفاته

، ٤٧: ٢: بغية الوعاة. (ـه٧٦٩مساعد في شرح التسهيل، توفي سنةمالك، ومختصر الشرح الكبير، وال
  )٩٦/ ٤: ، واألعالم٤٨
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  .)١("یذكرھا المصنف، وقل من ذكرھا

  ):ھا(في اسم الفعل   ویقول ابن إیازـ 

  : ، وفیھا ثمان لغات)خذ(فمعناھا ) ھا(وأما "      

  . للواحد واالثنین والجمیعبألف مقصورة ) ھا: (أن یقال: األولى
  . بھمزة ساكنة في الجمیع) َھْأ: (والثانیة
، وتصرف الكاف، فتفتح في الواحد، وتكسر مع الواحدة، وتلحق المیم )ھاَك: (والثالثة

، والنون )ھاُكْم: (، والمیم مع المذكرین، تقول)ھاكما: (واأللف مع االثنین، تقول
  . )ھاُكنَّ: (المشددة مع النساء، تقول

بھمزة مفتوحة بعد األلف إذا كانت للواحد، وتصرف الھمزة ) ھاَء: (والرابعة
  . تصریف الكاف

  . بھمزة مفتوحة وكاف، وتصرف الكاف) ھاَءَك: (والخامسة
  ). َضْع(بھمزة ساكنة ، وتصرف تصریف ) َھْأ: (والسادسة
  ). َخْف(كذلك، وتصرف تصریف : والسابعة
  .)٢("رف تصریفھوتص) ناِد(كـ) ھاء: (والثامنة

  : فیقول الُخَوّيوأما 
، )قاَل(كـ) َھاَء(بإسكان األلف، و) َھا: (، وفیھا لغات)خذ(بمعنى ) ھا(ومنھا "      

، وھي اللغة الثانیة )َساَءَك(كـ) َھاَءَك(، و)ذاك(كـ) َھاَك(، و)َھْب(بالھمزة كـ) َھْأ(و
اطب في اإلفراد ألحقت بھا كاف الخطاب، وتصرف أواخرھا باختالف حال المخ

، )ھا یا رجاُل(و) ھا یا رجالِن: (والتثنیة والجمع، فتقول على اللغة األولى والثانیة
  : رضي اهللا عنھ -)٣(، قال علي)ھائیَن یا نساُء(و) ھاِئي یا امرأُة(و

  ...................***    .......    )٤(ِي السَّْیَف َغْیَر ُمَذمَِّماِئاِطَم َھأَف

                                                 
  .٢٢٧/ ٢: شرح ابن عقيل )١(
  .٢/٧٥٩: المحصول )٢(
هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، يكنى أبا  )٣(

صلى اهللا  - عشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي، أمه فاطمة بنت أسد، ولد قبل البعثة بالحسن
وكان أول الناس إسالما في قول كثير من ، ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إال غزوة تبوك -عليه وسلم
  )٤٩٧ -٤٩٣/ ٣: اإلصابة. (ـه٤٠وهو رابع الخلفاء الراشدين، وتوفي سنة أهل العلم، 

: ينظر. كرم اهللا وجهه -، وهو لإلمام علي)يمِِئلَال بِديد ورِعتُ بِسلَفَ: (هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه )٤(
، والفائق في ٣١٩/ ١: ، وسر صناعة اإلعراب)هـ أ و ي( :، وجمهرة اللغة١٣٧: ديوان اإلمام علي

الجبان الذي يرعد : ورجل رعديد. ٤٤/ ٤: ، وشرح المفصل٨٧/ ٤ ):الهاء مع األلف( :غريب الحديث
  .من الخوف
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  :وقال اآلخر

    ةاحاِئي فَقَالَتْ بِرا هقُلْتُ لَهو    ***درا وهتري َأساناً ففَرعى ز١(اتَر(  

، وھي لغة التنزیل، قال اهللا )ھاؤموا: (، وفي الجمع)ھاؤما: (وجاء في التثنیة     
  .  )٢(﴿ َھاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَیْھ ﴾: تعالى

، وتقول إذا ألحقت )ھأن(و) ھائي(و) ھاءوا(و) ھاءا(: وتقول على اللغة الثالثة     
  .)٣()"ھاكّن(و) مھاُك(و) ماھاُك: (كاف الخطاب

  :ومن أمثلة اللغات التي انفرد بھا ابن إیاز
  ): طفق(في  قولھـ 

جَلس (كـ) طَفَق یطِفُق(، و)عِلَم یعَلُم(كـ) طِفق یطَفُق: (وفي طفق لغتان"     
  . )٤()"یجِلس

  ): ىحّت(في  وقولھـ 

﴿ عتَّى : )٥(بالحاء، والعین المھملة، وقد قرأ ابن مسعود: لغتان) ىحّت(في "       
  .)٧("، وھي لغة ھذیلیة)٦(﴾ حينٍ

  : عن اإلدغام وقولھ -

، )اقتدار(كـ) اّدغام(، و)ُتأْدَغْم: (، وفعلھ)إكرام(كـ) إْدغام: (وفیھ لغتان"       
  .)٨(")ُتْماّدَغ: (وفعلھ

  :الُخَوّيللغات التي انفرد بذكرھا ومن أمثلة ا
  : في باب العدد قولھـ 

                                                 
/ ٤: شرح المفصل، و٣٣٨: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لألنباري: البيت من الطويل، ينظر )١(

  .الخطوط التي في باطن الكفجمع سر وسرر، وهي : أسرة .٤٤
  .١٩/ سورة الحاقة، من اآلية )٢(
  .٣٨٤، ٣٨٣/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٤٠٣/ ١: المحصول )٤(
  . ٤٢٩/ ٢: ، وبصائر ذوي التمييز٣٢: آنتأويل مشكل القر: ينظر )٥(
  .٣٥/ سورة يوسف، من اآلية )٦(
  .٧١٦/ ٢: المحصول )٧(
  .١١٠٨/ ٢: المحصول )٨(
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  .)١()"اثنتان(لغة في ) ثنتان(؛ ألنھ جاء )ثنتا عشرة(ویجوز "       

  : في مخارج الحروف وقولھـ 

، )شفّیة(، وأیضًا) شفوّیة: (ویقال... ھي التي تخرج من الشفة ): الشفھّیة(و"       
، )غٍد(لم یرد المحذوف كما قالوا في النسبة إلى ) ةشفی: (فھذه ثالث لغات، فمن قال

رد المحذوف، وھو عنده ھاء؛ لقولھ في ) شفھّیة: (، ومن قال)َیِدّي(، و)َغِدّي): (یٍد(و
؛ لقولھم ، ولكن رده واوًارد المحذوف أیضًا) شفوّیة: (، ومن قال)ُشَفْیَھة: (تصغیرھا
  .)٢()"َشَفَوات: (في جمعھ

یفاضل بین اللغات، فیرجح  كان أحیانًا الُخَوّيمن ابن إیاز و ًاویالحظ أن كّل     
  :بعضھا على بعض، ویقوي بعضھا ویضعف بعضھا اآلخر، ومما یبین ذلك

  ): حسب(في مضارع الفعل  یقول ابن إیازـ 

بكسرھا، والفتح ) أحِسُب(بفتح السین، و) أحَسُب: (وفي مضارعھا لغتان"      
العرب جمیعا : قال الفراء -علیھ السالم - وھي لغة النبي القیاس، والكسر المستعمل،

) یحِسب) (حِسب: (بالفتح إال بني كنانة، فإنھم یقولون) یحَسُب) (حِسب(على 
  .)٤(")٣(بالكسر

  : في ضمیر المتكلم للمفرد ویقولـ 
أفصحھا إثبات األلف وقفا وحذفھا وصًال، وعلیھا أكثر القراء، قال : وفیھ لغات"      

ھذا َفْزِدي : ()٦(، وجاء الوقف بالھاء، كقول حاتم)٥(﴾ ﴿ َأنَا ُأحيي وُأميتُ: تعالى اهللا
  :)٧(، قال أبو النجم، وبعضھم یثبت األلف وصًال)َأَنْھ

                                                 
  .٥١٤/ ٢: شرح الفصول )١(
  .٧٣٢/ ٢: شرح الفصول )٢(
إال بني  ،عربفي لغة جميع ال )بعتَ(من باب  ،)َأحسبه( ،قائماً زيداً) حسبتُ(و: " جاء في المصباح المنير )٣(

". )ظننتُ(بالكسر بمعنى ) حسبانًا( ،يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضا على غير قياس كنانة فإنهم
  ).ح س ب(

  .٣٢٥، ٣٢٤/ ١: المحصول )٤(
  .٢٥٨/ سورة البقرة، من اآلية )٥(
فارس جواد يضرب حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني، أبو عدي، شاعر جاهلي، هو   )٦(

المثل بجوده، كان من أهل نجد، وزار الشام فتزوج من ماوية بنت حجر الغسانية، ومات في عوارض 
  )١٥١/ ٢: األعالم. (ـق ه٤٦، مات سنة )جبل في بالد طيء(

 ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر، نبغ ،الفضل بن قدامة العجلي، من بني بكر بن وائل، من أكابر الرجازهو ) ٧(
: في العصر األموي، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام، قال أبو عمرو بن العالء
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  )١(َأنَا َأبو النَّجمِ وشعرِي شعرِي

  .)٣(..."بألف بعد الھمزة ) أان فعلُت: (، وأغربھا)٢(وبذلك قرأ نافع

  ): أوشك(في مضارع  ُخَوّيالویقول ـ 

  :          ، قال الشاعر)ُمِرْكُی َمَرأْك(ـبكسر الشین ك) یوِشك(ومضارعھ "     

كوشي    تهينم نم فَر نم ***   هاترضِ غعي بفايقُهاف٤(و(  

  .)٥("على البناء لما لم یسم فاعلھ، وھي لغة ردیئة) یوَشك: (والعامة تقول

  ): فِعل(في المضارع من  یقولوـ 

قد یأتي ) فِعل(بالضم ال غیر، فربما یوھم أن مضارع ) فِضل یفُضل: (وقالوا"     
فتح : لغتین) فضل(، ولیس كذلك، بل ھذا من تداخل اللغتین؛ ألن في )یفُعل(على 

وینشد علیھا ألبي األسود . العین، وھو الفصیح، وكسرھا، وھي لغة ضعیفة شاذة
  :)٦(الدؤلي

  )٧(تُ وما فَضْلركَي ذَشيا مر من عمو***   رٍ   عام نِابِ اببن عباسٍ بِتُ ابركَذَ
                                                                                                                                         

/ ٢: طبقات فحول الشعراء( .ـه١٣٠كان ينزل سواد الكوفة، وهو أبلغ من العجاج في النعت، توفي سنة 
  )١٥١/ ٥: ، واألعالم٧٣٧

، ٣٣٧/ ٣: ، والخصائص١٩٨: العجلي ن أبي النجمديوا: ، ينظر، وهو ألبي النجم العجليالبيت من الرجز )١(
/ ٢، ٢٣٦/ ١: ، والهمع٨٦٣: ، ومغني اللبيب٣٢٥، ٢٥٥/ ١: للرضي ، وشرح الكافية٤٦: والمفصل

  .، حيث جاء باأللف وصالً)أنا: (والشاهد .٣٠٧/ ٨، ٤١٨/ ١: ، والخزانة٥٥٤
  .٢٣١/ ٢: ، والنشر٦٥: التيسير في القراءات السبع: ينظر )٢(
  .٨٠٨، ٨٠٧/ ٢: المحصول )٣(
، وتوضيح ٢٠٨/ ٢: ، واألصول١٦١/ ٣: الكتاب: البيت من المنسرح، وهو ألمية بن أبي الصلت، ينظر )٤(

/ ١: ، والهمع٣٣٨، ٣٣٣/ ١: ، وشرح ابن عقيل٣١٨، ٣١٣/ ١: ، وأوضح المسالك٥١٨/ ١: المقاصد
  .يصيبها: يوافقها .لغفلةا: والغرة .الموت: المنية. ٣٨١/ ١: ، وشرح األشموني٤٧٧، ٤٧٢

  .١٥٠/ ١: شرح الفصول )٥(
كان من سادات التابعين، ومن أكمل الرجال رأيا،  بن سفيان بن عمر الدؤلي الكناني،ظالم بن عمرو هو  )٦(

سريع الجواب، ثقة في حديثه، روى عن عمر وعلي وابن عباس وأبي ذر  شاعراً ، شيعياًوأسدهم عقالً
وشهد معه صفين، وقدم على  ،وصحب علي بن أبي طالب ويحيى بن يعمر،عنه ابنه روى غيرهم، وو

معاوية فأكرمه وأعظم جائزته، وولي قضاء البصرة، وهو أول من نقط المصحف، وأول من أسس النحو، 
  )٢٣٧/ ٣: ، واألعالم٢٣، ٢٢/ ٢: الوعاة بغية( .ـه ٦٩مات سنة 

/ ٤: ، والمخصص٣٤٤/ ٣: ، واألصول٢٥٣: ديوانال: البيت من الطويل، وهو ألبي األسود الدؤلي، ينظر )٧(
  .على لغة كسر العين) فضل(مجيء : الشاهد .٢٨٠/ ١: ، والخزانة٢٧٨
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بالضم، فركبوا ) یفُضل): (فَضل(بالفتح، ومضارع ) یفَضل(ومضارع ھذه     
  .)١("، وھذا معنى تداخل اللغتین)فِضل یفُضل: (، فقالوا)فِضل(في ) فَضل(مضارع 

  

 *      *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٦٥١/ ٢: شرح الفصول )١(
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  المبحث الخامس   

  الخويبين ابن إياز و الضرورة الشعرية  
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  الخويابن إياز و الضرورة الشعرية بين: المبحث الخامس
عن االنفعاالت الشخصیة وما یدور في نفس الشاعر من  لما كان الشعر تعبیرًا     

لف عن نظام لغة الكالم العادي في صیاغتھا وخصائصھا، معان كان للغتھ نظام یخت
فھو یصاغ في قوالب معینة یلتزم فیھا الشاعر بالوزن والقافیة، وللمحافظة على 

ل إلى الخروج على القاعدة النحویة واالستعما الوزن والقافیة قد یلجأ الشاعر أحیانًا
، یقول )الضرورة الشعریة(ھو ما أسماه النحاة بـ المألوف في الكالم، وھذا الخروج

  : ابن جني

ما یحرَّف فیھ الكلم عن  والشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار، وكثیرًا"      
  .)١("أبنیتھ، وتحال فیھ الُمُثل عن أوضاع ِصیَغتھا ألجلھ

  : ویقول ابن إیاز
على حروف معدودة، وكذلك الحركات والسكنات،  لما كان نظم الشعر متوقفًا"       
زیادة شيء من ذلك أو نقصھ تخل بھ وتفسده، أباحوا فیھ من تغییر األلفاظ  وكانت

  . )٢("عن استعمالھا المعھود ما ال یبیحونھ في النثر

  : الُخَوّيویقول 
الستقامة  ؛ما یجوز من مخالفة قواعد النحو: وأما ضرائر األشعار فالمراد بھا"      

  . )٣("وزن الشعر

َحملْتني الّضرورُة على كذا : ٌم لمصدِر االضطراِر، تقولاس: والضرورة في اللغة    
  .)٤(وكذا، وقد اْضُطّر فالن إلى كذا وكذا

  :)٥(أما عند النحاة فلھم فیھا مذھبان
سواء كان : ، أيالضرورة أن یقع في الشعر ما ال یقع في النثر مطلقًا :المذھب األول

  .ةللشاعر عنھ مندوحة أم ال، وھذا ھو رأى جمھور النحا

الضرورة أن یقع في الشعر ما ال یقع في النثر مما لیس للشاعر عنھ  :المذھب الثاني
  .مندوحة، وھو رأي ابن مالك

                                                 
  .١٨٨/ ٣: الخصائص )١(
  .١١١٩/ ٢: المحصول )٢(
  .٧٢٥/ ٢: شرح الفصول )٣(
  .العين، واللسان، وتاج العروس: في) ض ر ر(مادة : ينظر )٤(
  .٣٢: إبراهيم حسن إبراهيم/ ، للدكتور، وسيبويه والضرورة الشعرية٥٣/ ١: الخزانة: ينظر )٥(
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إن مفھوم الضرورة عند ابن : ھذا، وبعد بیان مفھوم الضرورة عند النحاة أقول     
  :ھو ما علیھ جمھور النحاة، ومما یدل على ذلك الُخَوّيإیاز و

في إعراب الفعل المعتل اآلخر بالیاء أو الواو بالفتحة الظاھرة في  یقول ابن إیازـ 
  : حال النصب

  .)١("ولو احتاج الشاعر إلى إسكانھا لجاز"       

  . فلم یقید الجواز بما لیس للشاعر عنھ مندوحة، بل أطلقھ

ویجوز تحریك ما یجب : (على قول المصنف في باب الضرائر معقبًا الُخَوّيویقول ـ 
  :        ھ، كقول الشاعرتسكین

  :)٣())٢(يصبِحن ِإالّ لَهن مطَّلَب***    الَ بارك اللَّه في الغَوانيِ هْل    

  : ویروي األصمعي"       

  ***   ..........................الَ بارك اللَّه في الغَوانِ وهْل    
  . )٤(..."فال یبقى في البیت شاھد على ھذه الروایة 

فھذا دلیل على أنھ ال یشترط عنده في الضرورة عدم وجود مندوحة للشاعر عن       
  .الوقوع فیھا؛ ألن ورود ھذه الروایة یدل على ذلك

أنھما یحكمان على  الُخَوّيوقد الحظت من خالل قراءتي كتابي ابن إیاز و       
، إال أن ابن إیاز كان األبیات الشعریة التي خالفت القاعدة بأنھا شاذة أو ضرورة

  :، ومن أمثلة الضرورة عندهالُخَوّيعلى ذلك من  ًاأكثر نّص
  : في حدیثھ عن عالمات االسم یقول ابن إیازـ ١

  :فأما قول الشاعر" 

وسخْتَيوعبرالي رِج منَ نقَاِئهاف        ***ومبِ ن رِهحخَجالْالشَّي ةعتَقَص٥(ي(  

                                                 
  .٢٢٠/ ١: المحصول )١(
  .٩٤/ صفحة: سبق تخريج هذا البيت، ينظر) ٢(
  .٢٧٣: الفصول الخمسون )٣(
  .٧٤٩، ٢/٧٤٨: شرح الفصول )٤(
/ ١: ، واإلنصاف٣٦٨/ ١: ناعة اإلعرابسر ص: البيت من الطويل، وهو لذي الخرق الطُّهوي، ينظر )٥(

). ش ي خ: (، وتاج العروس٤٦٠/ ٥: ، والخزانة١٥/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية٥٢٢/ ٢، ٣١٦، ١٥٢
: رملة بيضاء ببالد أسد وحنظلة، اليتقصع: ليخرج منه، الشيخة ؛موضع يرققه اليربوع في جحره: النافقاء
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  .)١("ستعمال والقیاسفشاذ في اال 

  ): ھو(في ضمیر الغائب للمفرد المذكر  ویقولـ ٢

  : رحمھ اهللا -وتحذف واوه في الضرورة، وأنشد سیبویھ"     

  )٢(ِلمن جمُل رِخْو المالَط نَجِيب***    ى رحلَه قَاَل قَاِئٌل    فَبينَاه يشْرِ

واو دون من حركھا؛ ألن الساكن وینبغي أن یكون ذلك في لغة من أسكن ال     
  .)٣("أضعف فحسن فیھ ذاك، بخالف المتحرك

  : االستفھامیة المسبوقة بحرف جر) ما(في  ویقولـ ٣

  : وال یجوز إثبات األلف إال ضرورة، كقول الشاعر"   

لَعا قَى مشْ امني لَتُيِئم    كَ***    يمغََزِيرٍ تَنْخرم فمي ر٤(اد(  

  :خروقال اآل

  )٦(" )٥(ثُر القيُلا يكْفيمف اءوَل اللِّأه***    ا سراتَكُم    قَتْالنَا بِنَتَلْْإنَّا قَ

                                                                                                                                         
على ) ال(، حيث دخلت )اليتقصع: (الشاهد .اليربوع يدخل في القاصعاء، وهو جحر: الذي يتقصع، أي

  .الفعل المضارع للضرورة
  .٣٤/ ١: المحصول )١(
، ٤٦٠/ ٣: األصول: ، ينظر)رخو المالط طويل: (البيت من الطويل، وهو للعجير السلولي، ويروى )٢(

: للرضي ، وشرح الكافية١٠١/ ٢، ٤٨٨/ ١: ، واللباب٦٧٨، ٥١٢/ ٢: ، واإلنصاف٧٠/ ١: والخصائص
الجنب أو : المالط. يبيع: يشري. ٢٥٥، ٢٥٢/ ٥، ١٥٩/ ١: ، والخزانة)د ب د ـه: (، واللسان٤١٩/ ٢

: والمعنى .الكريم العتيق أو القوي أو السريع الخفيف: والنجيب .سهله أملسه: ، ورخو المالطجانب السنام
 على عثر أنه ينادي بمن وجئف ثم ،للبيع رحله فعرض ،عليه العثور من ويئس ،جمله فقد رجالً صفي

  .للضرورة) هو(، حيث حذف الواو من ضمير الغائب )فبيناه: (والشاهد. كذا صفته جمل
  .٨١٣/ ٢: المحصول )٣(
: ديوان حسان: ينظر...). ففيم تقول يشتمني : (البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت، والرواية في ديوانه )٤(

: ، والهمع٣٩٤: ، ومغني اللبيب١٤٨٧/ ٥: ، وتوضيح المقاصد٥٠/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية٢٥٨/ ١
، حيث )على ما: (والشاهد .٩٦، ٩٤/ ٦، ١٢٨/ ٥: ، والخزانة٣٦٩/ ٤: ، وشرح األشموني٤٦١/ ٣

  .االستفهامية مع دخول حرف الجر عليها للضرورة) ما(أثبت األلف في 
ل : (، وتاج العروس٩٦/ ٦: ، والخزانة٣٩٤: يبمغني اللب: البيت من البسيط، وهو لكعب بن مالك، ينظر )٥(

) ما(، حيث أثبت األلف في )ففيما: (والشاهد .والقيل والقول بمعنى واحد. خيارهم: وسراة القوم). و و
  .االستفهاميه مع دخول حرف الجر عليها للضرورة

  .٩٤٤/ ٢: المحصول )٦(
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  :الُخَوّي ـ ومن أمثلة الضرورة عند
  : في حذف الجار من الفعل المتعدي بحرف الجر یقولـ ١

في حال ، وھذا في حالة السعة، أما )مررُت بزیٍد(فال یجوز حذفھ كما في "     
  : ضرورة الشعر فیجوز كما جاز في قولھ

  )١(كَالَمكُم علَي ِإذَن حرام***    تَمرون الديار ولَم تَعوجوا    

  .)٢("، فحذف الباء للضرورة )بالدیار: (أراد

  : في باب التثنیة ویقولـ ٢

الجمع بین العوض ؛ لئال یلزم )فموان: (، وال تقول)فمان): (فم(وتقول في "     
  والمعوض عنھ، 

  :)٣(وأما قول الفرزدق

  )٤(جامِحِ العاوِي أشَد رِى النَّابِلَع***    ا    مهما نَفَثَا في في من فَمويهِ

  .)٥("فشاذ

                                                 
َأتُمضون الرسوم والَ : (في ديوانهلشطر األول ارواية فر، وهو لجرير بن عطية الخطفى، والبيت من الوا )١(

، وشرح ١٣٨/ ٤: للرضي ، وشرح الكافية٣٣/ ١: ، والكامل في اللغة واألدب٤١٦: الديوان: ينظر). تُحيا
، )تمرون الديار: (والشاهد .١٢٣/ ٩، ١٤٥/ ٧: ، والخزانة١٣٨: ، ومغني اللبيب١٥٠/ ٢: ابن عقيل

  . دى الفعل إلى المجرور فنصبهحيث حذف حرف الجر، وع
  .٩٥/ ١: شرح الفصول )٢(
كان سيداً جواداً فاضالً وجيهاً عند الخلفاء  ،المجاشعي فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية وأبهو  )٣(

لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولوال شعره : ، شاعر عظيم األثر في اللغة، كان يقالواألمراء
وأكثر أهل العلم يقدمونه على جرير  خطل،خبار مع جرير واألوهو صاحب األ ،الناس خبارلذهب نصف أ

  )٩٣/ ٨: وما بعدها، واألعالم ٨٦/ ٦: وفيات األعيان( .ـه١١٠، توفي الفرزدق سنة رفي الشع
/ ٣ :، والكتاب٥٤١: ديوانال: ينظر). هما تفال في: (ورواية الديوانالبيت من الطويل، وهو للفرزدق،  )٤(

/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٢١١، ١٤٧/ ٣، ١٧٠/ ١: ، والخصائص١٥٨/ ٣: ، والمقتضب٦٢٢، ٣٦٥
/ ٢: للرضي ، وشرح الكافية٣٢٩/ ٢: ، واللباب٣٤٥/ ١: ، واإلنصاف٢٣٥: ، وأسرار العربية٤٨٥
 وضمير التثنية راجع إلى .ألقيا على لساني: نفثا .٥١٢، ٤٤٧/ ٧، ٤٥٠، ٤١٨/ ٤: ، والخزانة٢٧٠

. أراد به من يتعرض للهجو والسب من الشعراء، وأصله في الكلب، ومثله العاوي: والنابح . إبليس وابنه
: الشاهد .راماه، جعل الهجاء كالمراجمة لجعله الهاجي كالكلب النابح: مصدر راجمه بالحجارة أي: والرجام

      .او  للضرورة، حيث جمع بين الميم التي تكون عوضا عن الواو وبين الو)فمويهما(
  .٥٦/ ١: شرح الفصول )٥(
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  : في موضع آخر ویقول

       :       على أنھ یجوز الجمع بین العوض والمعوض عنھ لضرورة الشعر، قال الشاعر"    

  .)١(" جامِحِ العاوِي أشَد رِى النَّابِلَع***    ا    مهما نَفَثَا في في من فَمويهِ

  : في باب العدد یقولـ ٣

، وأما الواحد واالثنان فال یضاف أصال لالستغناء عن ذلك بلفظ المفرد والمثنى"      
  : روأما قول الشاع...  )مانَھْرِد(، و)مَھْرِد: (نحو

خ التَّكَأن ـنم هييلْصِلدد  
  )٢(ا حنْظَِلظَرفُ عجوزٍ فيه ثنْتَ

  .)٣("فیھ إلى الحنظل فشاذ) ثنتین(بإضافة الـ

  

 

  *       *      * 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣١٤/ ١: شرح الفصول )١(
، ١٥٦/ ٢: ، والمقتضب٦٢٤، ٥٦٦/ ٣: الكتاب: البيتان من الرجز، وهما لخطام المجاشعي، ينظر )٢(

، ٣٠٩/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية٩٠٠/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٤٨٩: ، وعلل النحو٢٢٩: والمفصل
دها ومز: وظرف العجوز. التعلق واالضطراب: التدلدل. ٤٩٥، ٤٧٩، ٣٧٧، ٣٧٤/ ٧: والخزانة ،٣٦٠

  .ضرورةلل وذلك ،)حنظل( إلى )ثنتان( أضاف حيث ،)حنظل ثنتا(: والشاهد .الذي تخزن فيه متاعها
  .٥٠٩/ ٢: شرح الفصول )٣(
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  .الخويبين ابن إياز ووالعلة القياس : الفصل الثاني
  :ويشتمل على              

  .تعريفه، وأقسامه، وفائدته: في القياس :تمهيد            

  .الخويبين ابن إياز و القياس: المبحث األول           

  .الخويالعلة النحوية بين ابن إياز و: المبحث الثاني           
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  .تعريفه، وأقسامه، وفائدته: في القياس: تمهيد
  :تعريفه: أوال
قاس الشيء، وَقاَسھ بَغیِره، وعلى َغیِره، َیِقیُسھ : ، یقالالتقدیر: القیاس في اللغة     

  .)١(المقدار: والمقیاس. ِقیاسًا وَقْیسًا، ِإذا َقدَُّره عَلى ِمَثاِلھ

  : وأما في اصطالح النحویین فیطلق ویراد بھ أحد أمرین    

القیاس االستعمالي، وقد عرفھ ابن األنباري بأنھ حمل غیر المنقول على  :األول
  .)٢(لمنقول إذا كان في معناها

ویبدو أن الھدف من ھذا القیاس أن نتكلم على طریقة العرب في كالمھا، فالمراد       
بغیر المنقول الكالم المستحدث الذي یحاكى بھ كالم العرب، والمراد بالمنقول الكالم 

ثال على م) َعّصارة(، و)َثّلاجة: (العربي الفصیح الذي روي عن العرب، كأن تقول
، وأن ، وكأْن ترفع في كالمك ما یستحق أن یكون فاعًال)َبّرادة(و ،)َقّداحة: (قولھم

  . عنھم وھكذا، وإن لم یكن ذلك منقوًال... تنصب ما یستحق أن یكون مفعوال بھ 

  : ، وھي)٣(القیاس النحوي، وقد ذكر لھ ابن األنباري عدة تعریفات :والثاني

وحمل الفرع على األصل بعلتھ، وإجراء األصل تقدیر الفرع بحكم األصل،       
  .على الفرع، وإلحاق الفرع باألصل بجامع، واعتبار الشيء بالشيء بجامع

  ".وھذه الحدود كلھا متقاربة: " على ھذه التعریفات ثم قال معقبًا

بأنھ الجمع بین أوٍل وثاٍن یقتضیھ فى صحة األول صحة  )٤(وعرفھ الرماني     
  .)٥(د الثاني فساد األولالثاني، وفي فسا

  :وقد تحدث عن ھذین النوعین الدكتور تمام حسان، فقال

القیاس في عرف النحاة إما من قبیل القیاس االستعمالي، وإما من قبیل القیاس "      
ھو انتحاء كالم العرب، وبھذا المعنى الیكون نحوًا، بل تطبیقًا : النحوي، واألول

                                                 
  ).س ي ق: (لسان العرب، والمصباح المنير: ينظر )١(
  .٥٩: ، واالقتراح٤٥: عراباإلغراب في جدل اإل: ينظر )٢(
  .٩٣: لمع األدلة: ينظر )٣(
، إمام في اللغة ـه٢٧٦هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا النحوي الرماني، ولد سنة ) ٤(

كتاب الحدود، وشرح أصول : ، منهاكثيرةً والنحو، أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد، صنف كتباً
، وكتاب معاني الحروف، وغير ذلك، توفي سنة اب سيبويه في سبعين مجلداًكت شرحوابن السراج، 

  )١٨٠/ ٢: ، وبغية الوعاه٤٥، ٤٤: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. (ـه٣٨٤
  .٦٦: الحدود في النحو: ينظر )٥(
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كسب اللغة في الطفولة، وھو كذلك مما یطبقھ َمْجَمع  للنحو، وھذا القیاس ھو وسیلة
  ... اللغة في صوغ المصطلحات وألفاظ الحضارة 

فھو النحو كما یراه النحاة، وإذا كان األول ھو االنتحاء، فإن : أما القیاس الثاني     
  .)١("الثاني ھو النحو 

  :وللقیاس أركان أربعة، وھي

: وذلك مثل. وھو المقیس، وحكم، وعلة جامعة: وھو المقیس علیھ، وفرع: أصل      
اسم أسند الفعل إلیھ : (أن تركب قیاسا في الداللة على رفع ما لم یسّم فاعلھ، فتقول

ھو الفاعل، : ، فاألصل)مقدما علیھ، فوجب أن یكون مرفوعا قیاسا على الفاعل
. اإلسناد ھي: ھو الرفع، والعلة الجامعة: ھو ما لم یسّم فاعلھ، والحكم: والفرع

واألصل في الرفع أن یكون لألصل الذي ھو الفاعل، وإنما أجري على الفرع الذي 
  .)٢(ھو ما لم یسّم فاعلھ بالعلة الجامعة التي ھي اإلسناد

  : هأقسام: ثانياً
أن القیاس ) لمع األدلة(قسم النحاة القیاس عدة أقسام، فذكر ابن األنباري في      

  :ینقسم ثالثة أقسام

  .)٣(قیاس الطرد -٣.              قیاس الشبھ - ٢.                یاس العلةق - ١ 

أنھ ینقسم باعتبار المقیس والمقیس علیھ أربعة ) االقتراح(وذكر السیوطي في     
  :أقسام

  .    حمل فرع على أصل - ١
  .   حمل أصل على فرع - ٢
  .      حمل نظیر على نظیر - ٣
  .حمل ضد على ضد - ٤

على األول والثالث منھا قیاس المساوي، وعلى الثاني قیاس األْولى،  ویطلق    
  . )٤(وعلى الرابع قیاس األْدَون

                                                 
  . ١٧٨ – ١٧٤: تمام حسان/ للدكتور ،األصول: ينظر) ١(
  .٦٠ :، واالقتراح٩٣: لمع األدلة: ينظر )٢(
  .١٠٥: لمع األدلة: ينظر )٣(
 الحمل: ينظر. يرى بعض الباحثين أنه سمي بذلك؛ ألنه األقل رتبة في رتب القياس .٦٣: االقتراح: ينظر )٤(

ع  /١٨خديجة أحمد مفتي، بحث بمجلة جامعة أم القرى ج / ، للدكتورةعلى النقيض في االستعمال العربي
  .٣٤٠ص : ـه١٤٢٥سنة  ٣٠
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  . ویبدو أن ھذه األقسام األربعة عند صاحب االقتراح ھي أقسام لقیاس العلة بالذات    

  :تهأهمي: ثالثاً
 كما ذكر للقیاس في العربیة أھمیة بالغة، فھو ركن أساسي في النحو، وھو      

   .)١(السیوطي معظم أدلة النحو والمعول علیھ في أكثر مسائلھ

للنحو كلھ، یقول ابن األنباري في الرد على  وقد عد النحاة إنكار القیاس إنكارًا     
  : من أنكر القیاس

إنكار القیاس في النحو ال یتحقق؛ ألن النحو كلھ قیاس، فمن أنكر  اعلم أّن"      
  . )٢("النحو، وال ُیْعَلُم أحد من العلماء أنكره؛ لثبوتھ بالداللة القاطعة القیاس فقد أنكر

  

*      *      * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٦٠: قتراحاال: ينظر )١(
  .٩٥: لمع األدلة )٢(
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  المبحث األول

  الخويالقياس بين ابن إياز و
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  الخويالقياس بين ابن إياز و: المبحث األول
في شرحیھما  الُخَوّيابن إیاز و من األصول النحویة التي اعتمد علیھا كل من      

القیاس، فقد ورد ھذا المصطلح بمشتقاتھ عند ابن إیاز أكثر من تسع وستین مرة، 
  . أكثر من إحدى وثمانین مرًة الُخَوّيوورد عند 

كان (، و)وھو القیاس: (وقد ورد عندھما بتعبیرات متعددة، ومن ھذه التعبیرات    
، )على قیاس(، و)الذي یقتضیھ القیاس(، و)على مقتضى القیاس(، و)القیاس

، وقد )قیاس مطرد(، و)قس علیھ(، و)ال یقاس علیھ(، و)وھو أقیس(، و)قیاسھ(و
، )ُحِمل(، و)غیر مّطرد(، و)مّطرد(، و)بالَحْمل على: (یعبران عنھ بغیر ذلك، نحو

  . وغیر ذلك

  :ومن أمثلة القیاس عندھما
  : ة بحذف النون حال النصب والجزمفي إعراب األفعال الخمس یقول ابن إیازاـ 

لكن ینبغي أن تعلم أن حذفھا عالمة للجزم في األصل، والنصب في ذلك "      
  . محمول علیھ

  ولم قلت ذلك؟  : فإن قیل

ألن منصوب جمع المذكر السالم محمول في الیاء على مجروره، فكذا : قیل    
  . )١("ى القیاسھذا مقتضالمنصوب ھنا محمول في الحذف على المجزوم، 

  :  التفضیل) أفعل(في  ویقولـ 

أن یكون للفاعل؛ ألنھ كالصفة، وھي بالفاعل أولى؛  القیاسوھو أن : وھنا تنبیھ"     
ألنھ المقصود بالنسبة إلیھ، وألنھ لو كان للمفعول لتعدى أكثر األفعال عنھ، وھو 

  .)٢("الالزم، فلما أرید العموم فیھا كان للفاعل

  : حدیثھ عن حروف اإلبدالفي  ویقولـ 

على ) َأِصیل(وھو تصغیر ، )ُاَصْیالن(بدل من النون في ) ُأَصْیالل(الالم في "    
  .)٣("لقربھما ؛، لكن أبدلت منھا)ُأَصیِّل: (وقیاسھسبیل الشذوذ، 

في حدیثھ عما ال ینصرف مما كان من األسماء على وزن  الُخَوّيیقول ب ـ 
  ): فعالن(

                                                 
  .٢٢٩، ٢٢٨/ ١: المحصول )١(
  .٧٤٩/ ٢: المحصول )٢(
  .١٠٧٨/ ٢: المحصول )٣(
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للكلمة اشتقاقان، أحدھما یقتضي أصالة الحرفین، واآلخر یقتضي  وقد یكون"      
من الحس والسلم، فاأللف  ، فإنك إن جعلتھ مأخوذًا)َسْلمان(، و)حسَّان(زیادتھ، كـ

والنون زائدتان تمنعھما الصرف، وإن ُأِخذ من الحسن والسمن، فالنون أصلیة ال 
  . )١("وقس علیھتمنعھ الصرف، فتنبھ لذلك، 

  : في حدیثھ عن الضمائر ویقولـ 

یقتضي أن یكون للمتكلم أیضا خمسة ضمائر، لكنھم اقتصروا  القیاسوكان "     
   :على ضمیرین

   .)أَنا(، وھو كان أو مؤنثًا للمفرد مذكرًا: أحدھما

  .)٢()"َنْحُن(ِلَما زاد علیھ، على أي األحوال كان، وھو : والثاني

  : في حدیثھ عن جمع التكسیر ویقولـ 

 )َفْعل(فكذلك یطرد في جمع ) َفَعل(في جمع  قیاس مطرد) أفعاًال(كما أن "      
  .)٣(..."لثقل حرف العلة، وإن كان ساكنًا ؛المعتل العین

  ":دراسة تطبیقیة " أقسام القیاس عندھما 
  : قیاس العلة:  األول

  : من أقسام القیاس قیاس العلة، وقد عرفھ ابن األنباري بقولھ

  . )٤(ْحمل الفرع على األصل  بالعلة التي ُعلِّق علیھا الحكم في األصلھو أن ُی     

فھذا النوع من القیاس یبنى على اشتراك المقیس والمقیس علیھ في العلة التي      
  . في ثبوت الحكم لكل من طرفي القیاس حقیقیًا تكون سببًا

قیاس المساوي، قیاس األولى، و: ویندرج تحت ھذا القسم أنواع ثالثة، ھي      
  .وقیاس األدون

وھو حمل األصل على الفرع، وقد ورد عند كل من ابن إیاز  :قیاس األولىـ ١
  :، ومن أمثلتھ عندھماالُخَوّيو

عند إسناده إلى  لفالمعتل اآلخر باألالماضي الفعل حدیثھ عن في  یقول ابن إیازاـ 
  : ألفھ منقلبة عن واو رابعة فصاعدًا إذا كانت الضمائر،

                                                 
  .٣٧/ ١: شرح الفصول )١(
  .٤٢٣/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٦٣١/ ٢: شرح الفصول )٣(
  . ١٠٥: لمع األدلة: ينظر )٤(



١١٧ 
 

 ،)أعَلْیُت: (قلبت یاء، أال ترى إلى قولھم فصاعدًا الواو إذا كانت رابعًة"       
، ّوُنو والدُّْزوالَغ ّوُل، وأصلھا كلھا من الواو؛ إذ ھي من الُع)اسَتْدَنْیُت(، و)أغَزْیُت(و

، )َیستدني(، و)ُیْغِزي(، و)ُیْعِلي: (لھا على الفعل المستقبل، نحو وإنما قلبت ھنا حمًال
  . )١("ووجب قلبھا، واألسماء في ھذا محمولة على األفعال

فقد ذكر في ھذا أن قلب األلف یاء في التثنیة بالقیاس على قلبھا في الفعل       
  .الماضي، وقلبھا في الماضي قیاس على قلبھا في المضارع

في وجھ جواز الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ بالظرف والجار  ویقولـ 
  : والمجرور

، )إنَّ(فال ینحط عن درجة  - وإن ضعف بمنع تصرفھ - ومنھا أن فعل التعجب"      
  .)٢("واسمھا بھما، فكذلك في فعل التعجب، بل ھو أولى) إنَّ(وقد أجیز الفصل بین 

 - فقد بین أن جواز الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ بالظرف والجار والمجرور      
واسمھا، وھي فرع ) إّن(الفصل بھما بین  بالقیاس على جواز -عند من أجاز ذلك

  .على الفعل في العمل

  : في المسألة ذاتھا الُخَوّيویقول ب ـ 

، وھي مما یجوز )إنَّ(واحتجوا بأن أقل درجات التعجب أن یكون في الجمود كـ"     
إّن في الّداِر : (الفصل بینھا وبین معمولھا بالظرف والجار والمجرور، نحو

  . )٣()..."زْیدًا

  : في بیان وجھ دخول ھمزة الوصل في مصادر األفعال الخماسیة والسداسیة ویقولـ 

ألن أوائل ھذه األفعال والمصادر ساكنة، فاجتلبوا ھذه الھمزة  ؛وإنما اجتلبت"      
 ؛، وإنما سكنت أوائل ھذه األفعال العشرةإلمكان النطق بما بعدھا ساكنًا ؛في أولھا

من توالي أربع متحركات في بعضھا، وإنما سكنت أوائل  للتخفیف وفرارًا قصدًا
  .)٤("لھا مجراھا مصادرھا إجراًء

  .في ھذا أن التسكین في أول المصدر بالقیاس على الفعل الُخَوّيفقد بین      

  .وھو حمل الفرع على األصل، أو حمل النظیر على النظیر :قیاس المساويـ ٢

                                                 
  .١/١٨٠: المحصول )١(
  .١/٣٨٠: المحصول )٢(
  .١٤٢/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٦١/ ٢: شرح الفصول )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





١١٨ 
 

النوع من القیاس، ومن األمثلة التي تدل على كل من الشارحین ھذا  لمعوقد است     
  :ذلك

  :   في الفعل المضارع المتصل بھ نون النسوة یقول ابن إیازاـ 

ففیھ ) الھنداُت َیُقْمَن: (إذا اتصل بالفعل المضارع نون جماعة النساء، كقولك"        
ى أنھ لوال ، أال تر)َضَرْبَن(ھو قول األكثر، أنھ مبني بالحمل على : األول: قوالن

إسكان الباء لتوالى أربع متحركات، وھي الضاد والراء والباء والنون، وذلك غیر 
لیس كذا، إذ لوال إسكان الباء لم یتوال فیھ أربع ) یضرْبَن(وارد في كالمھم، و

متحركات، أال ترى أن الباء ساكنة، وإذا وضح ھذا تبین أنھ بالحمل على الماضي 
"...)١( .  
  . ي ھذا أن بناء المضارع المذكور على السكون بالقیاس على الماضيفقد بین ف     

  : في كسر ما قبل یاء النسب ویقولـ 

  .)٢("كسر ما قبلھا حمال على یاء المتكلم؛ ألنھا مثلھا في المعنى"       

  :   في إعراب األفعال الخمسة بحذف النون حال النصب ویقولـ 

المة للجزم في األصل، والنصب في ذلك محمول حذفھا ع تعلم أّن ینبغي أْن"      
ألن منصوب جمع المذكر السالم محمول في الیاء : ولم قلت ذلك؟ قیل: فإن قیل. علیھ

على مجروره، فكذا المنصوب ھنا محمول في الحذف على المجزوم، ھذا مقتضى 
  .)٣("القیاس

كما نصب  فذكر أن حذف النون حال النصب بالقیاس على حذفھا في الجزم،     
  .جمع المذكر السالم بالیاء قیاسا على الجر

  : في ھذه المسألة الُخَوّيویقول ب ـ 

أنھم حملوا النصب على : لم أسقطت في النصب؟ وجوابھ: السؤال الخامس"       
الجزم في األفعال، كما حملوه في األسماء على الجر الذي ھو نظیر الجزم، ووجھ 

  .)٤("ألفعال كما أن الجر یختص باألسماءأن الجزم یختص با: المناظرة

للداللة على ابتداء الغایة ) ِمْن(في بیان دلیل البصریین على عدم استعمال  ویقولـ 
  :الزمانیة

                                                 
  .١/٢٣٦: المحصول )١(
  .٩٧٤/ ٢: المحصول )٢(
  .٢٢٩، ١/٢٢٨: المحصول )٣(
  .٦٩/ ١: شرح الفصول )٤(



١١٩ 
 

في ) ُمْذ(في المكان نظیر ) من(ومنعھ البصریون؛ ألن اإلجماع على أن "       
ال تستعمل في ) من(ذلك ال تستعمل في ابتداء الغایة في المكان، فك) مذ(الزمان، ثم 

  . )١("ابتداء الغایة في الزمان

  .؛ ألنھما یتفقان في المعنى)مذ(في ذلك على ) من(فقد بین أن البصریین یقیسون     

  .أو النقیض على النقیض ،ضدالضد على الوھو حمل  :قیاس األدونـ ٣

أمثلة ذلك ھذا النوع من القیاس، ومن  الُخَوّيوقد استعمل كل من ابن إیاز و    
  : عندھما

  : في جوازم المضارع یقول ابن إیازاـ 

: فإنما جزمت؛ ألن األمر للمخاطب موقوف اآلخر، كقولك) الم األمر(وأما "      
) ال(، فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني؛ ألنھ مثلھ في المعنى، وحملت علیھا )اذھْب(

  .)٢("في النھي من حیث كانت ضدا لھا

الناھیة عملت الجزم في المضارع بالقیاس على الم األمر، وھي ) ال(فبین أن       
  .ضد لھا في المعنى

في بیان أدلة من یرى أن أداة التعریف ھي الالم وحدھا وھمزة الوصل  وقولھـ 
  : زائدة

أن التعریف ضد التنكیر، ودلیل التنكیر حرف أحادي، وھو التنوین، : والثاني"      
  . )٣("فلیكن مقابلھ كذلك أیضا

  : في موضع آخر ویقول

وبابھ، فالقیاس ) صٍھ(ومنھا أن علم التنكیر على حرف واحد، وھو التنوین في "      
  .)٤("أن یكون علم التعریف الذي ھو فرعھ ومقابلھ كذلك

  : في حدیثھ عما یبنى على السكون من األسماء الُخَوّيویقول ب ـ 

، )َكْم َرُجًال عنَدك؟: (نحو قولك ،یةاستفھام: فھي على ضربین) كم(وأما "       
، فاالستفھامیة بنیت؛ لتضمنھا معنى االستفھام، )َكْم َرُجٍل عندي: (نحو ،وخبریة

                                                 
  .٣١٩/ ١: شرح الفصول )١(
  .٦٣٠/ ٢: المحصول )٢(
  .٨٥١/ ٢: المحصول )٣(
  .١٠٤٨/ ٢: المحصول )٤(
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للتقلیل، والعرب تحمل ) رّب(؛ ألنھا للتكثیر، و)ُربَّ(لھا على  والخبریة بنیت حمًال
  .)١("الشيء على ضده كما تحملھ على نظیره

  .؛ ألنھما متضادتان في المعنى)ُرّب(على  خبریة بنیت قیاسًاال) كْم(فقد ذكر أن      

  : النافیة للجنس) ال(في سبب إعمال  ویقولـ 

؛ ألنھا نقیضتھا، ألن )إنَّ(أن تنصب االسم وترفع الخبر تشبیھا لھا بـ: وحكمھا"     
وھذه لتأكید النفي، والعرب تحمل الشيء على نقیضھ كما تحملھ  ،تلك لتأكید اإلثبات

  . )٢("على نظیره

، وھما )إّن(على  النافیة للجنس عملت في المبتدأ والخبر قیاسًا) ال(فبین أن       
  .متناقضتان في المعنى

  : قیاس الشبھ:  الثاني
عرف ابن األنباري قیاس الشبھ بأنھ حمل فرع على أصل بضرب من الشبھ غیر      

  .العلة التي ُعلِّق علیھا الحكم في األصل

القیاس في ھذا النوع ال تعدو أن تكون مجرد مشابھة،  فالعالقة بین طرفي       
ولیست ھي السبب في ثبوت الحكم للمقیس علیھ في قیاس الشبھ، كما ھو الشأن في 
قیاس العلة، فالحكم في المقیس علیھ في قیاس الشبھ یثبت بعلة أخرى غیر 

  . )٣(المشابھة

  :  ، ومن أمثلة ذلكالُخَوّين إیاز ووقد ورد ھذا النوع عند كل من اب     
  : في حدیثھ عن الفعل المضارع یقول ابن إیازاـ 

  .)٤("وإعراب ھذا النوع من األفعال إنما كان لمشابھتھ االسم"      

  : وأخواتھا) إنَّ(في معرض حدیثھ عن  ویقول ـ

 - جزء منھماولیست كال -ولما كانت ھذه مختصة بالمبتدأ والخبر من بین األسماء"     
  .)٥("؛ ألنھا شابھت األفعالورفعًا عملت، وإنما عملت نصبًا

  : في حدیثھ عما یدخلھ اإلعراب الُخَوّيویقول ب ـ 

                                                 
  .٧٩/ ١: شرح الفصول )١(
  .٢٥٠/ ١: شرح الفصول )٢(
  .١٠٨، ١٠٧: لمع األدلة: ينظر )٣(
  .٢١١/ ١: المحصول )٤(
  .٥٨٦/ ١: المحصول )٥(



١٢١ 
 

؛ ألن وإنما أتى في الفعل المضارع؛ ألنھ شابھ االسم، ولذلك سمي مضارعًا"      
  .)١("المضارعة ھي المشابھة

  : وأخواتھا) كان(في حدیثھ عن  ویقول ـ

 بالفاعل؛ لوقوعھ في مرتبتھ، ونصبت الخبر تشبیھًا وإنما رفعت المبتدأ تشبیھًا"      
  .)٢("في الكالم بالمفعول؛ الشتراكھما في وقوعھما فضلًة

  : قیاس الطرد: الثالث 
اعلم أن الطرد ھو الذي یوجد معھ الحكم وتفقد : وقد عرفھ ابن األنباري بقولھ     

  . )٣(اإلخالة في العلة

 - وھو الطرد - فھذا النوع من القیاس یوجد معھ الحكم، ویكون ما یظن أنھ علة     
  .لیس ھو السبب في ثبوت الحكم في الطرفین

  :وقد استعمل كل من الشارحین ھذا النوع من القیاس، ومن األمثلة على ذلك     
ن في حدیثھ عن رجحان البدل على النصب على االستثناء إذا كا یقول ابن إیازاـ 

  : االستثناء من كالم تام غیر موجب

تحصل المشاكلة بالبدل دون االستثناء، : وھو أن أھل العربیة یقولون: وھنا تنبیھ"     
وب تحصل المشاكلة ولیس ھذا على اإلطالق؛ ألنھ إذا كان االستثناء من المنص

اء في ھذه ، فال مزیة للبدل على االستثن)ما ضربُت أحدًا إال زیدًا: (، كقولكأیضًا
على االستثناء في حالتي الرفع والجر؛ لحصول  الصورة، لكن لما كان البدل راجحًا

  .)٤("طرد الباب، فقیل في المنصوب كل ما قیل في أخویھ ،المشاكلة

وكل واو وقعت بین یاء وكسرة حذفت، ( :في تعلیقھ على قول المصنف ویقولـ 
  ): َیْوِعد: ، وأصلھ)َیِعد: (نحو

لفعل ثقیل، وقد وقعت في ھذا النوع منھ الواو، وھي مستثقلة، واكتنفھا ثقیالن، ا"      
وھما الیاء والكسرة، فطلب تخفیفھ، فكان حذف الواو أولى من حذف الیاء والكسرة 

؛ ألن من قواعدھم إیثار المناسبة في الباب )َتِعُد(و) َنِعُد(و) أِعُد(ثم حمل على ذلك ... 
  .)٥("واطراده

                                                 
  .٢٨/ ١: شرح الفصول )١(
  .١٤٤/ ١: شرح الفصول )٢(
  .١١٠: لمع األدلة: ينظر )٣(
  .٥٠٢/ ١: المحصول )٤(
  .١٠٨٤/ ٢: المحصول )٥(
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وكل األسماء تنعت وینعت بھا إال : (في تعلیقھ على قول المصنف الُخَوّيل ویقوب ـ 
  ): المضمر، فإنھ ال ینعت وال ینعت بھ

أما أنھ ال ینعت فألن الغرض من الوصف في المعارف التوضیح، والمضمر "     
وأما سائر . في غایة الوضوح) أنا(واضح ال یحتاج إلى إیضاحھ، أال ترى أن قولك 

  .)١("لوقوعھ موقعھ ؛للحكم في الباب طردًا ؛رات فمحمولة علیھالمضم

  : في معرض حدیثھ عن اإلعالل بالحذف ویقولـ 

في المضارع، ) أْفَعل(الالزم لموجب، ومن أمثلتھ حذف ھمزة : الضرب الثاني"     
یؤكِرُم، أؤكِرُم، وأؤخِرُج، و: (، وأصلھ)ُأكِرُم، وُأخِرُج، وُیكِرُم، وُیخِرُج: (نحو قولك
؛ ألن المضارع من الرباعي ھو الماضي یزاد حرف المضارعة في أولھ )ویؤخِرُج

للجمع  ویكسر ما قبل آخره، وإنما حذفت كراھة اجتماعھا مع ھمزة المتكلم واستثقاًال
وما أشبھھ، إال أنھم عدلوا ) ُجَون(كما في  بین ھمزتین، وكان القیاس أن تبدل واوًا

إلى وقوعھا في أول األمر؛ ألن األمر ھو المضارع بعد حذف  عن ذلك؛ لكونھ مؤدیًا
فلما كان اتباع القیاس ... حرف المضارعة، وھم یكرھون وقوع الواو في أول الكلمة 

یؤدي إلى ذلك ألزموھا الحذف، وحملوا سائر الباب علیھ؛ لیجري الباب على سنن 
  . )٢("واحد

  

  *      *    * 
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٤٧١/ ٢: شرح الفصول )١(
  .٦٩٦/ ٢: شرح الفصول )٢(
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  :على الشاذ موقفهما من القياس
فّرق علماء اللغة في ھذا الباب بین الشاذ والقلیل والنادر، فجعلوا ما فارق ما       

، وما خرج عن نظائره إلى قلة في بابھ علیھ بقیة بابھ وانفرد عن ذلك إلى غیره شاذًا
  . )١(فیعد من قبیل النادر، وأما القلیل فیطلق على ما دون الكثیر وفوق النادر

  .من القیاس على الشاذ فلم یثبت عندھما ذلك الُخَوّيموقف ابن إیاز و أما عن    
  :ومن النصوص التي تؤكد رفضھما القیاس على الشاذ ما یأتي     
  : في حدیثھ عن جمع المؤنث السالم یقول ابن إیازاـ 

حّمام، : (قد جاءت أسماء مذكرة غیر عاقلة مجموعة باأللف والتاء، نحو"     
  .)٢("وھذا شاذ یقصر على السماع، )ُسراِدق، وُسراِدقات(، و)وحمَّامات

  :في باب النسب إلى المركب اإلضافي ویقولـ 

، )عْبَدرّي: (ینسبون إلیھ، كقولھم واحدًا وقد یصوغون من االسمین اسمًا"     
، ولم یسمع وھذا سماع ال یقاس علیھ) ... عبد شمس(، و)عبد الدار(، في )عْبَشمّي(و

  .  )٣()"عْبد(فیما أولھ  إال

  : في اسم الفعل المأخوذ من لفظ الفعل الُخَوّيویقول  ب ـ

، فیقتصر فیھ الرباعي فال یقاس فیھ ذلك؛ ألنھ لم یسمع في كالمھم إال نادرًاأما "      
  .)٤("على السماع

  ): َأْفُعل(فیما یجمع جمع قلة على  ویقولـ  

، )ُرْكن(كـ): ُفْعل(ولـ... ) أْفُلس(، و)َفْلس(، كـ)َفْعل(لـ یجيء جمعًا) أْفُعل(فـ"      
  .)٥("وھو شاذ ال یقاس علیھ، )َأْرُكن(و

فھذه النصوص وغیرھا مما ورد في الكتابین یبین لنا موقف كل من ابن إیاز       
  .من القیاس على الشاذ أو النادر، وأنھما ال یجیزان ذلك الُخَوّيو
  

  *    *      * 
                                                 

  .٥٢٩، ٥٢٨: للكفوي الكليات :ينظر )١(
  .٢٠٦/ ١: المحصول )٢(
  .٩٩١، ٩٩٠/ ٢: المحصول )٣(
  .٣٩١/ ١: شرح الفصول )٤(
  .٥١٠/ ٢: شرح الفصول )٥(
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  المبحث الثاني    

  الخويبين ابن إياز والنحوية العلة     
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  الخويبين ابن إياز والنحوية العلة : المبحث الثاني
    : تمهيد

 ،یقصد بالعلة الوجھ أو الشبھ أو الجامع الذي یربط بین المقیس والمقیس علیھ      
العلماء العلة أصًال مستقًال من ویحمل على إجراء عملیة القیاس، وقد عد بعض 

أصول النحو، وعدھا آخرون ركنًا من أركان القیاس ال یتم القیاس إال بھا، فھي التي 
تجمع بین المقیس والمقیس علیھ، وبمقتضاھا یجب للمقیس حكم المقیس علیھ، وممن 

م ، وھناك من ألف في القیاس ول)١(عد العلة أصًال مستقًال من القدماء ابن السراج
العتبارھا أصًال مستقًال، من ھؤالء الشیخ محمد الخضر  ؛یتحدث فیھ عن العلة

  .)٢(حسین

والغرض من ذكر العلة النحویة ھو تفسیر الظاھرة اللغویة والنفوذ إلى ما         
وراءھا، وشرح األسباب التي جعلتھا على ما ھي علیھ، فإذا ما ذكر التعلیل للحكم 

  . أنت على صحتھواطم ،ارتاحت إلیھ النفس

وقد عني العلماء قدیما بالحدیث عن العلة النحویة وبیان أقسامھا وأنواعھا،        
، وكتاب )٣(ألبي الحسن الوراق) علل النحو(كتاب : ومن الكتب التي صنفت في العلة

ألنباري، بي بكر األ) أسرار العربیة(، وكتاب )٤(ألبي القاسم الزجاجي) علل النحو(
  .  وغیر ذلك

علة تطرد على : أن اعتالالت النحویین صنفان )٥(وقد ذكر أبو عبد اهللا الَجلیس    
كالم العرب، وتنساق إلى قانون لغتھم، وعلة تظھر حكمتھم، وتكشف عن صحة 

  ، ، وأشد تداوًالوھم لألولى أكثر استعماًال. أغراضھم ومقاصدھم في موضوعاتھم

                                                 
  .٣٦، ٣٥/ ١: األصول في النحو: ينظر  )١(
  . ٦٦ :الدرس النحوي في القرن العشرين: ينظر  )٢(
لمعروف بابن الوراق، فقيه أصولي نحوي، من هو أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن العباس البغدادي، ا)  ٣(

العلل في النحو، وشرح مختصر الجرمي شرحين، سمي األكبر منهما بالفصول في نكت : مصنفاته
  )٢٢١ /١٠ :، ومعجم المؤلفين٢٩١:ءنزهة األلبا. (هـ٣٨١ي األصغر بالهداية، توفي سنة األصول، وسم

ولزم الزجاج فنسب إليه، وبرع في النحو، وجلس  ،بغدادهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، نزل )  ٤(
األمالي النحوية، واإليضاح في علل النحو، والجمل، وحروف : لإلمالء والحديث بدمشق، من مصنفاته

  )٧٧ /٢: الوعاة، وبغية ٢٦٥: ءنزهة األلبا. (هـ ٣٣٩المعاني، توفي سنة 
بن ات عن أبي العباس ءاشيخ مقري، روى القرا ،لدينوريأبو عبد اهللا ا ،الحسين بن موسى بن هبة اهللا هو)  ٥(

نفيس عن السامري، وقرأ عليه أحمد بن محمد بن خلف األنصاري، له كتاب ثمار الصناعة في النحو، كان 
  )١٩: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. (في حدود أخير التسعين وأربعمائة أو قبل هذا
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  :، وھيمنھا على أربعة وعشرین نوعًاوھي واسعة الشعب، إال أن مدار المشھورة 

 علة سماع، وعلة تشبیھ، وعلة استغناء، وعلة استثقال، وعلة فرق، وعلة توكید،     
وعلة تعویض، وعلة نظیر، وعلة نقیض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، 
وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغلیب، وعلة 

وعلة تخفیف، وعلة داللة حال، وعلة أصل، وعلة تحلیل، وعلة إشعار،  اختصار،
   .)١(...وعلة تضاد، وعلة أولى 

وموقفھما منھا،  الُخَوّيوبعد ھذا التمھید عن العلة یأتي بیانھا عند ابن إیاز و    
  :  فأقول وباهللا التوفیق

بالتعلیالت المتنوعة لما  یجدھما َمِلیَئیِن الُخَوّيإّن المتصفح شرحي ابن إیاز و      
یذكران العلل عقب  یؤیدانھ أو یضعفانھ من آراء أو لما یذكرانھ من أحكام، وھما تارًة

ال یصرحان باسم العلة، وإنما  األحكام دون أن یشیرا إلى أنھما یعلالن لھا، وتارًة
لك إلى غیر ذ "...وسبب ذلك"، أو"وعلة ذلك"، أو"ألنھ"، أو"ألن: "یكتفیان بقولھما

یصرحان باسم العلة التي یعلالن بھا، وقد  من األسالیب التي فیھا معنى التعلیل، وتارًة
بأسماء علل كثیرة في شرحیھما؛ تفسیرًا وتعلیًال لما یذكرانھ  الُخَوّيصرح ابن إیاز و

من أحكام، وسأكتفي بذكر العلل التي صرحا باسمھا مع إیراد بعض األمثلة على 
  .ذلك

، فال الُخَوّيلما یذكره من أحكام مقارنة ب ابن إیاز كان أكثر تعلیًال ویالحظ أن     
  . إال ویعلل لھا بالعلة المناسبة -غالبًا -تكاد تمر مسألة أو ظاھرة نحویة أو صرفیة

  :بأسمائھا الُخَوّيالعلل التي صّرح ابن إیاز و
  :علة كثرة استعمال-١
ن األحیان؛ ألن كثرة االستعمال تقتضي تقترن ھذه العلة بعلة التخفیف في كثیر م     

  التخفیف، 

  : قال سیبویھ. في كالمھم یتطلب أن یكون أكثر خفة فاألكثر دورانًا

  .)٢("إنھم إلى تخفیف ما أكثروا استعمالھ أحوج"                

فقد استعملھا في  ابن إیازھذه العلة، أما  الُخَوّيوقد استعمل كل من ابن إیاز و     
  : ة مواضع، ومن أمثلة ذلك عندهثمانی

  ): انتھ خیرًا لك(في توجیھ النصب في قولھم  یقولاـ 
                                                 

   .٧٢، ٧١: ، واالقتراح١١٥ – ١٠٠: ثمار الصناعة: ينظر)  ١(
  .١٦٣/ ٢: الكتاب )٢(



١٢٧ 
 

، وھو أن )١(قول الخلیل وسیبویھ: األول: فیھ ثالثة أقوال) انتِھ خیرًا لَك: (أقول"      
فأنت تخرجھ من أمر، ) انتھ(ألنك إذا قلت : ایِت خیرًا لك، قاال: نصبھ بفعل مقدر، أي

، وكون المخاطب عالما بأنھ محمول لكثرة االستعمالخر، وحذف الفعل؛ وتدخلھ في آ
  .)٢(..."على أمر 

  :المخففة) إّن(في  ویقولب ـ 

؛ إلفادتھا التوكید، ألنھا كثیرة االستعمالفي االختیار؛ ) إّن(إنما جاز تخفیف "      
  . )٣("وھي مضعفة، فخففت

  :نھافاستعملھا في سبعة مواضع، وم الُخَوّيـ وأما 
 وأما المنصوب بفعل مضمر فیكون مفعوًال: (في تعلیقھ على قول المصنف قولھاـ 

  ): إیاك والشرَّ: بھ، كقولھم

اتقك، إال أنھم ال : اتق نفَسك عن الشرِّ واتق الشرَّ عن نفِسك، وأصلھ: أي"      
تق ا(یجمعون بین ضمیري الفاعل والمفعول لواحد إال في أفعال القلوب، فعدلوا إلى 

  . )٤("لكثرتھ في كالمھم، ثم حذف الفعل؛ )نفَسك

  : في حدیثھ عن ھمزة الوصل ویقولب ـ 

 لكثرة االستعمالللتخفیف؛  وإنما فتحت ھمزة الوصل مع الم التعریف طلبًا"      
لالم التعریف، بدلیل جواز دخولھا على كل نكرة صح تعریفھا، ولذلك فتحت مع 

  . )٥("باب القسمفي  ؛ لكثرة االستعمال)أیُمن(

  : ـ علة تخفیف٢
، فقد وردت عند ابن إیاز في الُخَوّيوردت ھذه العلة عند كل من ابن إیاز و    

  :، ومن أمثلة ذلكخمسة عشر موضعًا
  : في باب ما ال ینصرف یقول ابن إیازاـ 

  فما فائدة العدل التي ألجلھا تكلفت مشقتھ؟ : فإن قیل"      

  رباعي، ) عاِمرًا(، أال ترى أن التخفیفما لفظیة، وھي إحداھ: فیھ فائدتان: قیل

  
                                                 

  .٢٨٤، ٢٨٣/ ١: الكتاب: ينظر )١(
  .٥٣٦، ٥٣٥/ ١: المحصول )٢(
  .٥٨٨/ ١: المحصول )٣(
  .٢١٥/ ١: شرح الفصول )٤(
  .٦٦٦/ ٢: شرح الفصول )٥(
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  . )١("ثالثي، والثالثي أخف من الرباعي) ُعَمر(و

  ): فاَعل(في مصدر  ویقولب ـ 

، وربما )، وِضرابًاضاَرَب، ُمضاَربًة(الُمفاَعلة والِفعال، كـ): فاَعل(ومصدر "       
  .)٢("تخفیفًافحذفت الیاء  ، وھو األصل وإن قل،)یتالِق: (، نحو)ِفیعال(جاء 

  :، ومن أمثلة ذلكفقد ذكرھا في أكثر من أربعة وعشرین موضعًا الُخَوّيـ وأما 
  :في جوازم المضارع الُخَوّيیقول اـ 

 ؛، ومن شأنھا الكسر)لیقْم زیٌد(: وأما الم األمر فإنھا تختص بأمر الغائب، نحو"     
، قال تخفیفًاالواو أو الفاء أو ثم جاز إسكانھا  بینھا وبین الم االبتداء، فإن ولیتھا فرقًا

  . )٤(" )٣(﴿ ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهم ﴾: اهللا تعالى

  :في حدیثھ عن ضمیر المخاطب ویقولـ ب 

وإنما فتحت ھذه الضمائر مذكرة، وكسرت مؤنثة؛ ألن المذكر سابق، فأخذ "      
  .)٥("، فتعین للمؤنث األخف بعدھا، وھو الكسرةللتخفیف بًاطلالفتحة التي ھي األخف 

  :ـ علة استثقال٣
  :، ومن ذلكوردت ھذه العلة عند ابن إیاز في ثمانیة عشر موضعًا

  : اـ یقول ابن إیاز
  . للحركة علیھا استثقاًالساكنة؛ ) معدي كرب(ویاء "     

  الفتحة خفیفة، فكیف یدعى استثقال لھا؟ : فإن قیل

  .)٦(..."د تستثقل الفتحة، وذلك عند لزومھا ق: قیل

  : في  حدیثھ عن حركة ھمزة الوصل في األمر من الثالثي  ویقول ب ـ

                                                 
  .١١٥/ ١: المحصول )١(
  .١٠٣٩/ ٢: المحصول )٢(
عاصم وحمزة ) ثم ليقضوا(م وإسكانها، فقرأ باإلسكان في قرئ بكسر الال. ٢٩/ سورة الحج، من اآلية )٣(

والكسائي ونافع في رواية عنه واألعمش وابن كثير في رواية وقالون والبزي، وقرأ الباقون بالكسر، وقرأ 
. ابن عامر وابن ذكوان وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن، وقرأ الباقون باإلسكان) وليوفوا(بالكسر في 

  )١٠٧، ١٠٦/ ٦: ، ومعجم القراءات٣٩٨ ،٣٩٧: اإلتحاف(
  .٢٧٦/ ١: شرح الفصول )٤(
  .٥٤٦/ ٢: شرح الفصول )٥(
  .١٠٠/ ١: المحصول )٦(
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: وھذه الھمزة مكسورة إذا كان ما بعد الساكن كسرة أو فتحة، نحو قولك"     
للخروج من  استثقاًال؛ )اقُتل: (، فإن كان مضموما ُضّمت، نحو)اذَھْب(و ،)اضِرْب(
  .)١("لكسر إلى الضما

  :، ومن ذلكفقد أوردھا في تسعة عشر موضعًا الُخَوّيـ وأما 
  :)القاضي(: في إعراب االسم المنقوص، نحو الُخَوّيیقول اـ 

، وذلك ألن الیاء تعد لالستثقالوتقدر الضمة  في الرفع، والكسرة في الجر؛ "    
  :رزدقبكسرتین تنشأ من إشباع الكسرة، كما جاء في قول الف

  )٢(ارِيفياد الصقَنْاهيمِ تَرنَفْي الد* * *   اجِرة   لِّ هي كُحصى فا الْاهدفي يتَنْ

، ونشأت یاء كما رأیت، وإذا كانت الیاء تعد )الصیارف(و) الدراھم(فأشبع كسرة     
رات، بكسرتین وقبلھا كسرة؛ ألن الكالم فیما ھو كذلك، فلو كسرت الجتمع أربع كس

  . )٣("أثقل، ولو ضمت الجتمع ثالث كسرات وضمة، وھو مستثقلوذلك 

  :في باب النسب ویقولب ـ 

: قلبت ألفھ واوًا، فتقول) رحًى(و) عصًا(إذا نسب إلى المقصور الثالثي كـ"     
؛ ألن آخر االسم في النسب ال بد من كسره، واأللف ال تقبل )رحوّي(و، )عصوّي(

ھا، وھي الواو والیاء؛ ألن ھذه الثالثة متقاربة لكونھا حروف الحركة، فتبدل بأختی
اجتماع ثالث یاءات وكسرة، وإذا فروا من كسرتین  الستثقالالعلة، واختیرت الواو؛ 

، فھو أولى بالفرار من كسرة وثالث یاءات؛ ألن الیاء )َشَقِوّي(و) َنَمِرّي(ویاءین في 
  .)٤("تعد بكسرتین

  
                                                 

  .١٠٤٣/ ٢: المحصول )١(
، ١٢/ ٣: ، واألصول٢٥٨/ ٢: ، والمقتضب٢٨/ ١: الكتاب: البيت من البسيط، وهو للفرزدق، ينظر )٢(

، ٤٥: ، وأسرار العربية٧٦٩/ ٢، ٢٥/ ١ :، وسر صناعة اإلعراب٣١٥/ ٢: ، والخصائص٤٥٠
، وشرح ١٠٢/ ٣: ، وشرح ابن عقيل٩٨٧/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٢١، ٢٧/ ١: واإلنصاف
: والتنقاد. وقت اشتداد الحر في وقت الظهر: الهاجرةو .٣٨٨/ ٤: ، وخزانة األدب٥٥٥/ ٢: األشموني

صف الفرزدق ناقته بسرعة السير في ي: والمعنى. يئهاوهو التمييز بين جيدها ورد ،بالفتح من نقد الدراهم
ويسمع له صليل كصليل  ،فيقرع بعضه بعضاً ،الحصى ينفيانه فيإن يديها لشدة وقعها : فيقول ،الهواجر

يرفيزيادة الياء ، حيث أشبع الكسر، فنشأ عنه )الصياريف... الدراهيم : (الشاهد .الدنانير إذا انتقدها الص
  .الدراهم، والصيارف: ي، واألصلم والصيرففي جمع الدره

  .٤٨/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٥٨١/ ٢: شرح الفصول )٤(
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  :ـ علة مشابھة٤
المقیس على المقیس علیھ ن العلل القیاسیة التي یحمل فیھا د ھذه العلة متع      

بضرب من الشبھ بین المقیس والمقیس علیھ، وتسمى ھذه العلة أحیانا بعلة 
  .المضارعة أو المماثلة

عند الشارحین، فاستعملھا ابن إیاز في أكثر من  وقد جاءت ھذه العلة كثیرًا     
  : ن أمثلة ذلك، وماثنین وأربعین موضعًا

  : في علة بناء الماضي على الحركة یقول ابن إیازاـ 

الفعل المضارع األسماء، وھو  لمشابھتھإنما بني الفعل الماضي على حركة؛ "       
الذي أولھ إحدى الزوائد األربع، ووجھ المشابھة بینھما وقوعھ موقعھ في الشرط الذي 

  .)١(..."ھو للمضارع بحق األصل 

  : وأخواتھا في المبتدأ والخبر) إّن(في علة إعمال  ویقول ب ـ

  .)٢(..."األفعال  شابھت؛ ألنھا ورفعًا وإنما عملت نصبًا"       

  :، ومن أمثلة ذلكفقد استعملھا في أكثر من ثمانیة وثالثین موضعًا الُخَوّيـ وأما 
  :في باب ما ال ینصرف الُخَوّيیقول اـ 

من  لقاعدة بإعرابھ في حال الجر بالفتحة بدًالوغیر المنصرف قد خرج عن ا"     
  . الكسرة، فال بد من بیان العلة في ذلك وفي عدم تنوینھ

أنھ لما حصل فیھ العلتان الفرعیتان أشبھ الفعل من وجھین؛ ألن : وبیان ذلك      
والفعل ال یدخلھ التنوین، . من االسم كما قررنا لكونھ مشتقًا ؛الفعل فرع عن االسم

لھ؛ لما بینھما من  االسم الشبیھ بھ، فلما سقط التنوین سقط الجر أیضا تبعًا فكذلك
  .)٣(..."من حیث اختصاصھما باألسماء  المشابھة

  :وأخواتھا )كان(في باب  ویقولب ـ 

 تشبیھابالفاعل؛ لوقوعھ في مرتبتھ، وتنصب الخبر  تشبیھًاوإنما رفعت المبتدأ "      
  .)٤("وعھما فضلة في الكالمبالمفعول؛ الشتراكھما في وق

  

                                                 
  .٢٥٢/ ١: المحصول )١(
  .٥٨٦/ ١: المحصول )٢(
  .٣١/ ١: شرح الفصول )٣(
  .١٤٤/ ١: شرح الفصول )٤(



١٣١ 
 

  : ـ علة التقاء الساكنین٥
ھذه العلة تدخل في نطاق علة التخفیف، فالتقاء الساكنین من أھم دواعي الثقل      

التي تقتضي التخفیف في الكالم، والتغییر الناتج عن التقاء الساكنین إنما ھو ضرب 
  .من ضروب التخفیف

  :، ومن أمثلة ذلكة عشر موضعًاوقد علل بھا ابن إیاز في ثالث     
  : في نون التوكید یقول ابن إیازاـ 

والنون تارة تشدد، وتارة تخفف، والخفیفة نون واحدة ساكنة؛ ألنھ ال حاجة "      
  .)١(..." اللتقاء الساكنین ؛لحركتھا، والثقیلة مبنیة على الحركة

  ): مھ(في اسم الفعل  ویقول ب ـ 

، والھاء ساكنة، )َمْھ: (، فالمعرف بغیر تنوین، كقولكرًاومنك ویكون معرفًا"      
  .)٢("اللتقاء الساكنین، والھاء مكسورة؛ )َمٍھ: (والمنكر كقولك

  :، ومن ذلكفقد علل بھا في اثني عشر موضعًا الُخَوّيوأما ـ 

  :في نون المثنى الُخَوّيیقول اـ 

  ِلَم كسرت النون؟: السؤال الثالث"       

؛ ألن األصل في التحریك اللتقاء الساكنین أن یكون اللتقاء الساكنین: وجوابھ     
  .)٣("بالكسر

  :في حدیثھ عن ھمزة الوصل ویقولب ـ 

اعلم أن األصل في ھمزة الوصل في كل موضع من األفعال وغیرھا أن تكون "      
اللتقاء  ؛مكسورة على أصل التقاء الساكنین؛ ألنھا زیدت ساكنة، ثم حركت

  .)٤("نالساكنی

  :ـ علة األولى٦
  :، ومن أمثلة ذلكوردت ھذه العلة عند ابن إیاز في تسعة عشر موضعًا

  ):كیف(و) أین(في تحریك الالم من  یقول ابن إیازاـ 

                                                 
  .٢٣١/ ١: المحصول )١(
  .٧٦٣/ ٢: المحصول )٢(
  .٥٣/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٦٢/ ٢ :شرح الفصول )٤(
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١٣٢ 
 

وإنما العلة في ذلك أن تحریك األول ال یغني عن تحریك الثاني إذا لقیھ "       
وتحریك النون یغني عن تحریك الیاء،  بفتح الیاء والنون،) أَیَن القوُم؟: (ساكن، كقولك
  . )١("أولىفكان تحریكھ 

  :النداء )یا(للتعویض عن ) اللھم(في علة زیادة المیم في  ویقولب ـ 

قالھ السیرافي، وھو : األول: وإنما كان العوض المیم دون غیرھا؛ ألمرین"       
 بالزیادة لذلك أولى، فكانت )مُحْلُك(، و)ُزْرُقم(، كـكثیرًا أنھم ألفوا زیادة المیم آخرًا

...")٢(.  

  :فقد وردت ھذه العلة في تسعة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيـ وأما عند 
  :في حدیثھ عما منع من الصرف للعلمیة ووزن الفعل الُخَوّيیقول اـ 

ھذه األسماء كما أنھا على وزن األفعال فكذلك ھي على وزن : فإن قیل"      
، فلماذا غلبتم الفعل فیھا على وزن )َسِعید(كـ) َیِزید(، و)جْعَفر(ـك) أْحَمد(األسماء، فـ

  االسم؟

ألن ھذه الحروف الزوائد ھي في األفعال ذوات معاٍن، وفي األسماء ال : قیل     
  . )٣("أولىمعنى لھا، فكان اعتباره بما لھ معنى 

  :المفتوحة الھمزة المخففة من الثقیلة) أْن(في  ویقولب ـ 

نما حكم علیھا بالعمل؛ ألنھا أولى بالعمل من المخففة من المكسورة؛ ألنھا وإ"      
نھا تختص بمعنى خاص كالفاعلیة والمفعولیة وغیر إأشبھ بالفعل من تلك، من حیث 

ذلك، بخالف المكسورة فإنھا ال معنى لھا سوى التأكید، فإذا أعملت المكسورة فھذه 
  .)٤("أولى

  :ـ علة فرق٧
  :، ومن ذلكعند ابن إیاز في واحد وعشرین موضعًاجاءت ھذه العلة 

  : في باب الجمع یقول ابن إیازاـ 

والتغییر المعتبر ھو أن یكون للداللة على الجمع، أال ترى أن أئمة العربیة "       
إنھ جمع تصحیح، وإن كانت العین فیھما قد تحركت ): َقَصعات(و) َجَفنات(قالوا في 

  التحریك لم یكن ألجل الجمع، بل  بعد أن كانت ساكنة في الواحد، وما ذلك إال ألّن
                                                 

  .٢٦٩/ ١: المحصول )١(
  .٦٨١/ ٢: المحصول )٢(
  .٣٨/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٢٤٦/ ١: شرح الفصول )٤(



١٣٣ 
 

  .)١(..".بین االسم والصفة  للفرق

  :في حدیثھ عن األسماء الموصولة ویقولب ـ 

  انها ـذَان يْأتيـ﴿ واللَّ: وأما تشدید النون فقد قرأ بھ ابن كثیر قولھ تعالى"        
نْكُمنحو - بین النون التي تحذف لإلضافة للفرقتشدیدھا : ، وقال بعضھم)٢(﴾ م: 

بین النون  للفرقبل ذلك : آخرون وما ال یحذف لھا كھذه، وقال - )غالما زیٍد(
  .)٤(")٣(المعوضة من الحركة والتنوین والنون المعوضة من الحرف

  :، ومن ذلكفقد أوردھا في خمسة عشر موضعًا الُخَوّيـ أما 
  :في كالمھ عن عالمات الفعل في تاء التأنیث الساكنة الُخَوّيیقول اـ 

بین األسماء واألفعال،  لفرقلوإنما اختصت بالفعل؛ ألنھا وضعت ساكنة "      
  .)٥("فوجب أن تختص بأحد القبیلین، وإال لما حصل الفرق

  :عند النسب)َفِعیَلة(في حذف یاء ما كان على وزن  ویقول ب ـ

  .)٦()..."َفِعیَلة(وإلى ) َفِعیل(بین النسب إلى فللفرقوأما حذف حرف المد واللین "     

  : ـ علة انتفاء ٨
  ): ُبْھَمى(في ألف  فیقول، لعلة في موضع واحدھذه ا ابن إیازأورد 

  .)٧("لحاق التنوین عند ھذا الوجھ بعینھ انتفاءیمنع من كون األلف لإللحاق "      

  :فقد استعمل ھذه العلة في ستة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيـ أما 
عن  في باب ما یمنع من الصرف للعلمیة والتأنیث، وذلك أثناء حدیثھ الُخَوّيیقول اـ 

  : أقسام االسم المؤنث

                                                 
  .١/١٩٩: المحصول )١(
: الكشف عن وجوه القراءات: ينظر. قرأ ابن كثير بتشديد النون رفعا ونصبا. ١٦/ سورة النساء، من اآلية )٢(

  . ٥٠٦/ ١: ، واإلتحاف٣٨١/ ١
، ١٢١: ، والحجة في القراءات السبع البن خالويه٣٨٢، ٣٨١/ ١: كشف عن وجوه القراءاتال: ينظر )٣(

  . ١٩٥، ١٩٤: وحجة القراءات ألبي زرعة
  .٨٤٥/ ٢: المحصول )٤(
  .٢٠/ ١: شرح الفصول )٥(
  .٥٧٦/ ٢: شرح الفصول )٦(
  .٥٠٩/ ١: المحصول )٧(
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١٣٤ 
 

 النتفاءإذا علق على مؤنث، فإن سمي بھ مذكر انصرف؛ ) َسَقر(كـ: والخامس"     
  .)١("التأنیث اللفظي المحقق والمقدر والمعنوي

  :الجارة) حتى(في  ویقول ب ـ

أن ما بعدھا یجب أن یكون جزءا مما قبلھا، : أحدھا: في أمور) إلى(وتفارق "       
سرُت الیوَم حتى : (، أو مقارنا لآلخر، كقولك)كلُت السمكَة حتى رأِسھاأ: (كقولك

  . )٢("المعنیین النتفاءلم یجز؛ ) سرُت من البصرِة حتى الكوفِة: (، ولو قلت)اللیِل

  : ـ علة ُطول٩
وقد جاءت ھذه العلة عند ابن إیاز  تستخدم ھذه العلة في توضیح سبب الحذف،     

  :في خمسة مواضع، ومنھا
  :في حذف حرف الجر یقول ابن إیازاـ 

رغبُت أْن تفعل (، و)عجبُت أّنك قائٌم: (، نحو)أْن(و) أنَّ(وقد اطرد حذفھ مع "      
  .)٣("ومسوغ ذلك الطولمن أنك قائٌم، وفي أن تفعل، : ، أي)كذا

  :في حذف ألف المقصور عند النسب ویقول ب ـ

) ُمْصطِفّي): (ُمْصطَفى(ل في ، تقوللطولوإن كانت خامسة وجب حذفھا "       
"...)٤(.  

  :فقد أوردھا في موضعین، وھما الُخَوّيوأما ـ 

لوال زیٌد : وقد یحذف الخبر، كقولك: (في تعقیبھ على قول المصنف الُخَوّيیقول اـ 
  ):ألكرمتك

، والخبر )لوال(الكالم بجواب  لطوللوال زید موجود، فحذف الخبر؛ : التقدیر"      
  .)٥("؛ لذلكمحذوف أبدًا )لوال(بعد 

  :في النسب إلى المقصور الذي ألفھ خامسة فأكثر ویقول ب ـ

  ، )َقَبْعَثَرى(، و)ُحباَرى(، و)ُجماَدى: (وإن كانت خامسة وجب حذفھا، وذلك نحو"     

  

                                                 
  .٣٤/ ١: شرح الفصول )١(
  .٣٣٧/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٣٠١/ ١: محصولال )٣(
  .٩٨٧/ ٢: المحصول )٤(
  .٢٣٩/ ١: شرح الفصول )٥(



١٣٥ 
 

  .)١("الكلمة بكثرة الحروف لطولوإنما وجب الحذف؛ 

  :ـ علة التنافي١٠
  :سة مواضع، ومن ذلكاستعمل ابن إیاز ھذه العلة في خم

  :في نوني التوكید یقول ابن إیازاـ 

 ؛ ألنھا تخلصھ للحال، وھما دلیًال)ما(إال أنھما ال یدخالن على المنفي بـ"      
  .)٢(..."معناھما، فلم یجتمعا  فتنافىاالستقبال، 

  : في أسماء اإلشارة ویقولب ـ 

لیھ وقربھ، ثم تدخل علیھا واعلم أنھا موضوعة للداللة على حضور المشار إ"      
، فإذا زاد أتوا بالالم؛ )ذاك: (أتوا بالكاف، كقولك لتأكید ذلك، فإذا تراخى شیئًا ؛)ھا(

  .)٣("لتنافیھماوالالم؛ ) ھا(لتدل على بعده عن الحضرة، ولذلك ال یجمعون بین 

  :فقد استعملھا في موضعین، وھما الُخَوّيـ وأما 
  : ینصرففي باب ما ال الُخَوّيیقول اـ 

وأما األلف والنون ووزن الفعل والعدل فال تكون مؤثرة في منعھا من الصرف "     
إال إذا كانت ھذه األشیاء في األسماء الجامدة؛ ألنھا إن كانت في الصفات المسمى بھا 
كان امتناع الصرف للوصف مع أحد ھذه األشیاء، فال ینضاف إلى العلمیة مع 

عن العلمیة والوصفیة،  المؤثرة بقي أحد ھذه الثالثة خالیًا غیرھا، فإذا زالت العلمیة
، فبقي على سبب واحد، فال یمنع من لتضادھاوال یتصور أن یجتمع معھ آخر؛ 

  .)٤("الصرف

  :ـ علة االختصار١١
  :وردت ھذه العلة عند ابن إیاز في سبعة مواضع، ومن ذلك

  :في حدیثھ عن أسباب البناء یقول ابن إیازاـ 

وإنما ضمنوا بعض األسماء معاني ... تضمنھ معنى الحرف : والثانیة "      
  .)٥("لالختصار طلبًا ؛الحروف

                                                 
  .٥٨٤/ ٢: شرح الفصول )١(
  .٢٣٣/ ١: المحصول )٢(
  .٨٣٠/ ٢: المحصول )٣(
  .٤٥/ ١: شرح الفصول )٤(
  .٢٤٢، ٢٤١/ ١: المحصول )٥(
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  :في باب التصغیر ویقولب ـ 

، فكأنك )ُرَجْیل: (تصغیر االسم دلیل على صغر مسماه، أال ترى أنك إذا قلت"       
نھ الیاء ، وأنابوا علالختصار طلبًا ؛رجل صغیر، وإنما عدلوا عن الوصف: قلت

  .)١("وتغییر االسم

المضمرة بعد ) أْن(وھو قولھ في  فقد وردت في موضع واحد، الُخَوّيوأما عند ـ 
  :الواقعة في جواب الطلب أو النفي المحضین) أو(الفاء والواو و

  نھ ال یجوز إظھارھا؟إ: فلم قلتم"     

لقیام القرینة أن اإلضمار وعدم اإلظھار أخصر، وال حاجة إلى اإلظھار؛ : وجوابھ
إیثار ا بالمقتضي، وھو عمًل ؛فوجب لزوم اإلضمار) ... أْن(المعرفة لتقدیر 

  . )٢("السالم عن معارضة المانع، وھو خوف اإلخالل بالفھم االختصار

  : ـ علة تغلیب١٢
ھو أن یعّم كال الصنفین بلفظ أحدھما، وذلك : عّرف ابن مالك التغلیب بقولھ      

 ؛ تغلیبًا)الھنداِت(، و)الزیِدیَن(، فالواو قد عمت )والھنداُت خرجواالزیدوَن : (كقولك
  .)٣(للمذكر

  :وقد جاءت ھذه العلة عند ابن إیاز في أربعة مواضع، ومنھا
اللغة  في حدیثھ عن كاف الخطاب الالحقة السم اإلشارة بعد بیان أّن یقول ابن إیازاـ 

  :بالتثنیة والجمعالفصحى إفراد اسم اإلشارة مع التصرف في الكاف 

 تغلیبًاونقل الثقات لغة أخرى، وھي إفراد حرف الخطاب وفتحھ مطلقا؛ "       
: ، وقیاس األولى)٤(﴾ ﴿ وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا: للواحد المذكر، قال اهللا تعالى

  .)٥("، واهللا أعلم)وكذلكم(

  :في ألفاظ العقود ویقول ب ـ

جاءت ھذه الصیغ بالواو والنون وبالیاء والنون، وھي واقعة  فكیف: فإن قیل"      
: ؟ قیل)أربعوَن َجَمًال(، و)عندي ثالثوَن َرُجًال: (على من یعقل وما ال یعقل، كقولك

                                                 
  .٣٥٦/ ٢: المحصول )١(
  .٢٦٢/ ١: شرح الفصول )٢(
  .١٦٩١/ ٣: شرح الكافية الشافية: ينظر )٣(
  .١٤٣/ سورة البقرة، من اآلية )٤(
  .٨٣٢/ ٢: المحصول )٥(



١٣٧ 
 

 قَ كُلَّ دابة من ماء فَمنْهم منـ﴿ واللَّه خَلَ: ، ومثلھ قولھ سبحانھالتغلیبھذا من باب 

مطْـيلَى بي عـشمي نم منْهمو هلَـنلَى رِجي عـشمي نم منْهمنِ ولَى ـيي عش
  .)٢(")١(﴾ َأربعٍ

وھو قولھ في حدیثھ عن  فقد جاءت عنده ھذه العلة في موضع واحد، الُخَوّيـ وأما 
  :إعراب المستثنى

، كقول امرئ )ّیماال س(المتردد بین الرفع والجر، وھو المستثنى بـ: القسم الثالث"     
  : )٣(القیس

  )٤(والَ سيما يوم بِدارة جلْجِل* * *   َأالَ رب يومٍ لَك منْهن صاِلحٍ   

المذكر  فغلب؛ ألنھ عناھن وعنى أھلھن، )َأَال ُربَّ َیْوٍم َصاِلٍح َلَك ِمْنُھم: (ویروى... 
  .)٥()"ْوٍم َلَك ِمْنُھنََّأَال ُربَّ َی: (على المؤنث، وأغلب الروایات

  : ـ علة كراھة١٣
  :، ومن ذلكوردت ھذه العلة عند ابن إیاز في اثني عشر موضعًا

  :اـ یقول ابن إیاز
  : ما یلحقھ االعتالل باإلبدال، كقولھ والمضاعف كثیرًا"      

  )٦(كَسر ازِيبا الْإذَ تَقَضى البازِي* **

                                                 
  .٤٥/ سورة النور، من اآلية )١(
  .٩٢٦/ ٢: المحصول )٢(
 امرؤ القَيس بن حجر بن الحارث الكندي، شاعر جاهلي، من أشهر شعراء العرب، كان أبوه ملك أسدهو ) ٣(

طرب الب واشرال كان كثيرالشعر وهو غالم،  قاللقنه خاله الشعر، فوأمه أخت المهلهل الشاعر،  ،وغطفان
فلم يزل حتى ثأر ألبيه من بني أسد، وقال في ذلك  ،لهو إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه، فبلغه ذلكالو

  )١١/ ٢: األعالم. (شعراً كثيراً
وشرح ، ٢/٨٦ :شرح المفصل، و١٠: الديوان: البيت من الطويل، وهو من معلقة امرئ القيس، ينظر )٤(

أال : والمعنى .اسم غدير: ودارة جلجل. ٣/٤٤٤، والخزانة )ا و س( :، واللّسان٢/٧٢٥ :الكافية الشّافية
وليس يوم من تلك األيام مثل يوم دارة  ،رب يوم لك منهن سرور وغبطة بوصال النساء وعيش ناعم معهن

  .فإن هذا اليوم كان أحسن األيام وأفضلها ؛جلجل
  .١٩٣، ١٩٢/ ١: شرح الفصول )٥(
: الجمل في النحو: ، وهو للعجاج، ينظر)إذَا الْكرام ابتَدروا الْباغَ بدر: (هذا عجز بيت من الرجز، وصدره) ٦(

: ، والهمع١٦٢٧/ ٦: ، وتوضيح المقاصد٧٥٩/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٩٠/ ٢: والخصائص ،٢٩٨
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١٣٨ 
 

  .)١("الجتماعھما كراھیًةاء ، فقلب من الضاد ی)تقضُّض: (واألصل

  :في حدیثھ عن أبنیة االسم الثالثي المجرد ویقولب ـ 

 كراھیةبكسر الفاء وضم العین، ولم یأتوا بذلك ) ِفُعل(والذي ُفِقد في األسماء "      
  .)٢("الخروج من كسر إلى ضم الزم

  :، ومنھافقد أورد ھذه العلة في سبعة عشر موضعًا الُخَوّيـ وأما 
وإن لحقتھ نون : (في تعقیبھ على قول المصنف في الفعل المضارع الُخَوّيقول یاـ 

  ):جمع المؤنث بني على السكون

لئال یتوالى أربع متحركات فیما ھو كالكلمة الواحدة؛ ألن النون التي ھي "      
، والفعل مع الفاعل كالكلمة على ما )َیْضِرْبَن: (ضمیر جمع المؤنث فاعل، نحو

أحكام الفاعل، ولیس في الكلمات ما یتوالى فیھ أربع متحركات إال أسماء سیأتي في 
اجتماع أربع متحركات  فكرھوا، )٣()ُعَلِبٌط(، و)ُعَكِلٌظ(، و)ُعَجِلٌط: (محفوظة، وھي

  .)٤("في الفعل والفاعل النازلین منزلة الكلمة الواحدة لذلك

  :في ألف المقصور ویقولب ـ 

یاء إذا لم یكن قبلھا یاء،  منقلبة عن یاء أو الرابعة فصاعدًاوإنما تكتب األلف ال"     
  . )٧("الجمع بین الیاءین كراھة ، فال تكتب إال ألفًا)الثَُّریَّا(، و)٦()الُمَحیَّا(، و)٥()الَحَیا(كـ

  :ـ علة تضمن١٤
  :، ومن ذلكوردت ھذه العلة عند ابن إیاز في أربعة عشر موضعًا

  :بتداءفي باب اال یقول ابن إیازاـ 

                                                                                                                                         
 بمعنى بدرمن : وابتدر .ا الشرف والكرمالمراد به هن :الباغو. ٥٦٥/ ٤ :، وشرح األشموني٢٨٠/ ٢

، )تقضي: (والشاهد. هوى ليقعإذا  ،انقض الطائر :تفعل من التقضض، وهو من :ي البازيتقضو .أسرع
  .تقَضض: من اجتماع األمثال، واألصل حيث أبدل من الضاد ياء فراراً

  .٢٠٩/ ١: المحصول )١(
  .١٠١٢، ١٠١١/ ٢: المحصول )٢(
)٣( جلَبِط أصلهاالعط والعكَلط والعالبِط، وهي كلها تطلق على اللبن الخاثر المتكبد: لكاِلط والعجاِلط والعالع .

  )ع ج ل ط، ع ك ل ظ ، ع ل ب ط: اللسان(
  .٧١/ ١: شرح الفصول )٤(
  )ح ي ي: (المصباح المنير: ينظر. المطر والغيث: الحيا )٥(
  )ح ي ي(: اللسان: ينظر. الوجه: المحيا )٦(
  .٦١٣/ ٢: شرح الفصول )٧(



١٣٩ 
 

خبر مقدم، ) كیف(مبتدأ، و) زید(اعلم أن ) أین عمرٌو؟(و ،)كیف زیٌد؟(وقولھ "       
معنى ھمزة االستفھام، واالستفھام لھ أول الكالم، وكذلك الكالم  لتضمنھیلزم التقدیم؛ 

  .)١()"أین(في 

في بناء العدد المركب بعد بیان أن األصل فیھ عطف الثاني منھما على  ویقولب ـ 
  : األول

بني : )٢(ولما حذفت الواو تضمن االسمان معناھا، فبنیا، وقال الزمخشري"       
  .)٤(")٣(معنى واو العطف لتضمنھاألول؛ ألنھ كصدر الكلمة، ویبنى الثاني؛ 

  :فقد وردت في تسعة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  ):بعُد(، و)قبُل(، و)أّوُل: (في علة بناء نحو الُخَوّيیقول اـ 

 ،وأرید المضاف إلیھ ،وإنما بنیت ھذه األسماء؛ ألنھا لما قطعت عن اإلضافة"     
  .)٥("معنى الحرف لتضمنھتضمن االسم معنى الم اإلضافة، فبني؛ 

  ):أحد عشر(في علة بناء نحو  ویقولـ ب 

تضمن االسم الثاني معناھا، فبني؛  - وھي المرادة -لما حذفت واو العطف"      
  .)٦(..."معنى الحرف  لتضمنھ

  : ـ علة إشعار أو استدالل١٥
  :، ومن ذلكجاءت ھذه العلة عند ابن إیاز في ثمانیة عشر موضعًا

  :في الحال الموطئة یقول ابن إیازاـ 

) رجًال(، فـ)مررُت بزیٍد رُجًال صالحًا: (ویعنون بذلك الحال الموصوفة، نحو"      
، )صالحًا(والحال في الحقیقة إنما ھو وصف لھ، ) صالحًا(منصوب على الحال، و

                                                 
  .٥٨٢/ ١: المحصول )١(
إمام اللغة ، الخوارزمي الزمخشري العالمة جار اهللا ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمرهو  )٢(

ولد  ،كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء، متفننا في كل علم، معتزلياً، والنحو والبيان باالتفاق
األنموذج في النحو، : وورد بغداد غير مرة، من تصانيفه، رحل إلى الحجاز وجاور بمكة، ـه٤٩٧ سنة

القسطاس في والفائق في غريب الحديث، وشرح أبيات الكتاب، وربيع األبرار، و الرائض في الفرائض،و
نة س ، توفيالمفصل في النحو، وغير ذلكوالمستقصى في األمثال، والكشاف في التفسير، والعروض، 

  )٢٨٠، ٢٧٩/ ٢: ، وبغية الوعاه٧٥: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة( .ـه٥٨٣
  .٢١٩: المفصل: ينظر )٣(
  .٩٢٢/ ٢: المحصول )٤(
  .٧٦/ ١: شرح الفصول )٥(
  .٥١٢/ ٢: شرح الفصول )٦(
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١٤٠ 
 

توطئة للحال؛ إذ ) رجًال(، وإنما ذكرت )مررُت بزیٍد صالحًا: (وكان األصل أن تقول
الحال صفة معنویة شبیھة بالصفة اللفظیة، ولما كان حكم الصفة اللفظیة أن یكون لھا 

بأنھا  ًاإشعارموصوف في اللفظ تجري علیھ فعلوا ذلك في الحال في بعض األماكن؛ 
  .)١("على ذلك وتنبیھًاصفة في المعنى، 

  : في باب التصغیر ویقولب ـ 

اعلم أن القیاس في األسماء المبھمة أال تصغر، من حیث كانت مبنیة على "      
، إال أنھا لما كان لھا شبھ بالظاھر، من حیث كانت تثنى )َما(و) َمْن(حرفین، كـ

ف في المعنى، فدخلھا التصغیر كما وتجمع، وتوصف ویوصف بھا، والتصغیر وص
 دخلھا الوصف، ولما كانت مخالفة لألسماء المتمكنة خالفوا بتصغیرھا تصغیرھا؛

  .)٢("على ذلك إشعارًا وداللًة

  :، ومن ذلكفقد جاءت ھذه العلة في أحد عشر موضعًا الُخَوّيـ أما عند 
  :في حدیثھ عن الخبر مع أفعال المقاربة الُخَوّيیقول اـ 

؛ ألنھما )َأْوَشَك(و) َعَسى(في ) أْن(بـ مقترنًا ویشترط أن یكون مضارعًا"      
؛ )أْن(یكون في اللفظ ما یشعر باالستقبال، فأتوا بـ لتقریب المستقبل، فأحبوا أْن

  . )٣("علیھ واختصاصھا بھ لداللتھا

 وكتبوا الھمزة المفتوح ما: (على قول المصنف في باب الھجاء معقبًا ویقولب ـ 
  :)٤(...)، والمكسور ما قبلھا بالیاء )أَرَق(: قبلھا باأللف على التخفیف، نحو

بحرف حركة ما قبلھا،  لما كانت الھمزة ال تستقر على حالھا، بل تبدل أحیانًا"      
بمصیرھا إلیھ إذا خففت، كما كتبوا األلف یاء إذا كانت  إشعارًاقلبت في الكتابة إلیھ؛ 

   .)٥("لذلك صائرة یاًء

  :ـ علة مشاكلة أو تناسب١٦
  :وردت ھذه العلة عند ابن إیاز في عشرة مواضع، ومنھا

  :في باب االستثناء یقول ابن إیازاـ 

                                                 
  .٤٥٤/ ١: المحصول )١(
  .٩٧٠/ ٢: المحصول )٢(
  .١٥٢/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٢٥٨: الخمسون الفصول )٤(
  .٦١٥/ ٢: شرح الفصول )٥(



١٤١ 
 

 فإن كان الكالم تامًا - كالنفي، واالستفھام، والنھي - إذا استثني من غیر الموجب"      
ین المستثنى والمستثنى ب المشاكلة: األول: بدون االستثناء فالمختار إبدالھ؛ لثالثة أوجھ

بالبدل ال باالستثناء، فكان البدل  -المشاكلة: أعني - منھ في اإلعراب، وإنما تحصل
  .)١(..." واالستثناء مرجوحًا راجحًا

  : في علة فتح عین الفعل المضارع إذا كان حلقي العین أو الالم ویقول ب ـ

ھذه  تناسبأن الفتحة : أحدھما: وجھان: فما العلة في ذلك؟ قیل: فإن قیل"     
  .)٢(..." الحروف؛ ألنھا من األلف، وفیھا استعالء كاستعالئھا

  :فقد وردت ھذه العلة في ثمانیة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ أما عند 
  :في كالمھ عن المثنى الُخَوّيیقول اـ 

  لم فتح ما قبل الیاء؟ : السؤال الرابع"     

في  للمشاكلة طلبًاف للضرورة فتح ما قبل الیاء؛ أنھ لما فتح ما قبل األل: وجوابھ     
  .)٣("فتح ما قبل عالمة اإلعراب في المثنى

على قول  في باب اإلبدال في معرض حدیثھ عن تاء االفتعال معقبًا ویقولب ـ 
  ):اْصَتَفى: ، وأصلھ)اْصَطَفى(وتبدل طاء في ( :المصنف

، فإن لتشاكل الصوت طلبًاتاء ھنا طاء؛ من الصفاء، وإنما أبدلت ال) اْفَتَعل(ألنھ "      
بین الصاد والتاء تنافرًا من حیث إن الصاد مجھورة مطبقة، والتاء مھموسة منفتحة، 
فقلبت إلى الطاء؛ لمجانستھا الصاد في االستعالء واإلطباق، والتاء في المخرج، 

  . )٤()"اْصَطَبَر(، و)اْصَطَفى: (فقالوا

  : ـ علة توسع١٧
  :عند ابن إیاز في تسعة مواضع، ومن ذلك وردت ھذه العلة

  :في باب المبتدأ والخبر یقول ابن إیازاـ 

  ولم أخبر بالجملة، وھال اقتصر على المفرد؟ : فإن قیل"       

  : فیھ وجھان: قیل

                                                 
  .٥٠٢/ ١: المحصول )١(
  .١٠٣٧/ ٢: المحصول )٢(
  .٥٤/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٩٠/ ٢: شرح الفصول )٤(
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 الحجر في اللغة، كما فعلوا أشیاء كذلك وإزالَة لالتساع طلبًا ؛فعل ذلك: أحدھما
...")١(.  

  :ھ عن ظرف الزمانفي حدیث ویقولب ـ 

، وھما مصدران أقیما مقام )انسالَخ شھِر كذا(، و)َسْلَخ شھِر كذا: (ویجوز"      
  .)٢() ..."وَق النجِمُخُف(، و)َمقدَم الحاجِّ: (، ومثلھ قولھمومجازًا اتساعًا ؛الزمان

  :أورد ھذه العلة في موضعین، وھما دفق الُخَوّيـ وأما 
  :االبتداء یالنكرةفي مسوغات  الُخَوّيیقول اـ 

؛ )على أبیھ ِدْرٌع: (علیھ، نحو مقدمًا ومجرورًا أن یكون خبره جارًا: العاشر"      
ألنھ تخصص في المعنى بتقدیم خبره، وصار كالفاعل في تقدیم الحدیث عنھ علیھ، 

في الظرف والجار والمجرور،  التوسعوانضاف إلى ذلك ما ثبت في كالمھم من 
  .)٣("ط بین المضاف والمضاف إلیھولذلك یفصل بھما فق

وال یجوز تقدمھ إال إذا : (على قول المصنف وأخواتھا معقبًا) إّن(في باب  ویقول ب ـ
  ):ومجرورًا أو جارًا كان ظرفًا

؛ لما ثبت فیھما من ومجرورًا أو جارًا وإنما جاز تقدیم الخبر إذا كان ظرفًا"     
  .)٤("التوسع

  : ـ علة استغناء١٨
 سیبویھ في الكتاب أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى یصیر ذكر     

  .)٥(في كالمھم ألبتة المستغنى عنھ مسقطًا

  :وقد أورد ابن إیاز ھذه العلة في أربعة مواضع، ومنھا     
  : في حدیثھ عن تقدیم المفعول على الفاعل یقول ابن إیازاـ 

  : حق الفاعل أن یكون بعد الفعل؛ لوجھین"      
  . أنھ كالجزء منھ، والمفعول لیس كذلك: األول

  .)٦("عن المفعول واستغنىأنھ ألزم للفعل حیث لم یستغن عنھ، : والثاني
                                                 

  .٥٦٧ /١: المحصول )١(
  .٩٣٢ /٢: المحصول )٢(
  .٢٣٥ /١: شرح الفصول )٣(
  .٢٤٥/ ١: شرح الفصول )٤(
  .٢٦٦/ ١: ، والخصائص٣/٢٠٦: الكتاب: ينظر) ٥(
  .٣٠٦/ ١: محصولال )٦(



١٤٣ 
 

  : في حدیثھ عن النعت ـ ویقولب 

عن الصفة  استغنىفقد  بًاأو مخاَط مًاالمضمر ال یوصف؛ ألنھ إن كان متكلِّ"       
ظاھر یرجع إلیھ، فوصف الظاھر یغني عن فال بد لھ من  بحضوره، وإن كان غائبًا

  .)١("وصفھ

  :فقد أوردھا في ستة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما 
  :النافیة للجنس) ال(في خبر  الُخَوّيیقول اـ 

وال یذكرونھ؛ للعلم بھ،  ،، إما بأْن یقدروهوبنو تمیم ال یثبتونھ في كالمھم أصًال"      
عنھ  استغناًء ؛أصًال وإما بأن ال یقدروا لھ خبرًا، )لوال(كما كان ذلك في الخبر بعد 

  . )٢("بالنفي

  :في باب العدد ویقول ب ـ

عن ذلك بلفظ المفرد  لالستغناء؛ وأما الواحد واالثنان فال یضاف أصًال"      
، بخالف المجموع فإنھ ال یختص بمعدود بعینھ، )درھمان(و، )درھم: (والمثنى، نحو

على اثنین إن كان جمع كثرة، وعلى ما فوق االثنین دون  بل یقع على كل معدود زائد
  .)٣("العشرة إن كان جمع قلة

  :ـ علة تأكید وتقویة١٩
  :وردت ھذه العلة عند ابن إیاز في سبعة مواضع، ومنھا

  ):َرقًاتَصبََّب زیٌد َع: (في حدیثھ عن التمییز المحول عن الفاعل، نحو یقول ابن إیازاـ 

  كان ھو األصل، فلم نقل الفعل عنھ وأسند إلى غیره؟  فإذا: فإن قیل"      

إلى جزء  ، ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسندًاوتأكیدًا مبالغًة ؛إنما فعل ذلك: قیل
ومعنى التأكید أنھ لما . لى الجمیع، وال شك أنھ في المعنى أبلغإ منھ، فصار مسندًا

تمكن المعنى، ) زید(في اللفظ إلى كان یفھم منھ اإلسناد إلى ما ھو متصبِّب، ثم أسند 
أن تطیب نفُسھ بأن تنبسط وال تنقبض، وأن یطیب ) طاب زیٌد(ثم لما احتمل قولھ 

لساُنھ بأن یعذب كالمھ، وأن یطیب قلُبھ بأن یصفو لخّلانھ، بین المراد من ذلك بالنكرة 
  .)٤("، وكذلك الباقي)طاَب زیٌد نفسًا: (التي ھي فاعل في المعنى، فقیل

  ):ُمْذ(في حدیثھ عن  ویقولـ ب 
                                                 

  .٨٦٤/ ٢: المحصول )١(
  .٢٩٤/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٥٠٩/ ٢: شرح الفصول )٣(
  .٤٦٧/ ١: المحصول )٤(
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  .)١()"ُھَو(لھا، كما قیل في  تقویًةوأما من بناھا على الحركة فیمكن أن تكون "      

  :فقد وردت ھذه العلة في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  :في حدیثھ عن األسماء المبنیة الُخَوّيیقول اـ 

الحرف؛ الفتقارھا إلى الجمل كافتقار الحرف لشبھھا ب ؛فإنما بنیت) حیُث(فأما "       
 تقویًة ؛اللتقاء الساكنین، وإنما بنیت على الضمة ؛إلى غیره، وإنما بنیت على الحركة

  .)٢("لھا

  :الخبریة) كم(في  ویقول ب ـ

  : والفرق بینھا وبین االستفھامیة من وجھین"       

لمعناھا وزیادة في بیانھ؛  ویًةتق ؛أن الخبریة موضوعة للتكثیر، فجمع ممیزھا: أحدھما
  .)٣("... ألن الجمع دلیل الكثرة، بخالف االستفھامیة فإنھا لیست إال للعدد المطلق

  : ـ علة حمل على المعنى٢٠
  : بعد كالم موجب )إال(ـفي حدیثھ عن المستثنى ب قال ابن إیازاـ 

  : في قول الشاعر )٤(وقال أبو علي الفارسي"      

بِوةرِيمقٌ    الصنْزٌِل خَلم منْهم   * * *و ِإالَّ النُّْؤي رتَغي افعتَد٥(الو(  

                                                 
  .٧٢٢/ ٢: المحصول )١(
  .٨٠/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٥٣٣/ ٢: شرح الفصول )٣(
 وابن السراج،ج الزجا أخذ عن ،أبو علي الفارسي ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبانهو  )٤(

خلق وطالب العبدي  والحسن الربعي وأب وأخذ عنه ابن جني وأب، ووانتهت إليه رئاسته، وبرع في النحو
، التكملةوسيبويه، ب تعيلقة على كتاال ،التذكرةو ،العضدي اإليضاحوكتاب األغفال، : من تصانيفه، كثير

العسكرية، و، اتالشيرازيو ات،لحلبياو، اتالبغداديو، اتالبصريالمسائل و ،والحجة في القراءات
وبغية  ،١٤، ١٣: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. (ـه٣٧٧توفي ببغداد سنة . ، وغير ذلكاتالقصريو

  )٤٩٧، ٤٩٦/ ١: الوعاه

، والمطلع على ألفاظ ٧٠٩/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٨٦: الديوان: ، ينظرخطل، وهو لألالبسيطالبيت من  )٥(
وهي في  ،موضع: والصريمة. ٤١٢/ ١: ، وحاشية الخضري٣٦٣: ، ومغني اللبيب٤٩: لبعليالمقنع ل

حفرة تكون حول : النؤىو .دارس: عافو .بال: خلقو .األصل كل رملة انصرمت من معظم الرمل
على اإلبدال من ) إال(، حيث رفع ما بعد )إال النؤي والوتد: (والشاهد .لئال يدخله ماء المطر ؛الخباء

في الظاهر، فكان الواجب نصبه، لكنه محمول على النفي في  موجباً تثنى منه مع كون الكالم قبلها تاماًالمس
  .المعنى



١٤٥ 
 

دل ) تغّیر(، وذلك ألنھ لما استثناه من ضمیر المنزل في )١(محمول على المعنىإنھ 
  .)٢("لم یتغیر النُّؤُي والوتُد: على أنھ لم یتغیر، فكأنھ قال

﴿ من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه : من قولھ تعالى) َفُیَضاِعَفُھ(في توجیھ نصب  ویقولب ـ 
﴾ لَه فَهاعضنًا فَيسا حض٣(قَر(:  

﴿ من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه  ، وذلك ألن معنىالحمل على المعنىووجھ النصب "      
﴾ لَه فَهاعضنًا فَيسا حض٤(..."علیھ ) َفُیَضاِعَفُھ(، فحمل ؟أیكون قرض: قَر(.  

  :فقد وردت عنده ھذه العلة في موضعین، وھما الُخَوّيـ وأما 
  :في باب الفاعل الُخَوّيیقول اـ 

  : وأما قول الشاعر"      
  )٥(ال َأرض َأبقََل إبقَالَهاو* * *   فَال مزنَةٌ ودقَتْ ودقَها   

على المكان، ) األرض( ، فإنھ لم یلحق العالمة؛ ألنھ حمل)أبقلْت(حیث لم یقل      
    ﴿ وِإذَا حضر الْقسمةَ ُأولُو الْقُربى والْيتَامى والْمساكين فَارزقُوهم :كقولھ تعالى

﴾ نْه٧( )"اإلرث(على ) القسمة( فحملمن اإلرث، : أي )٦(م.(  
                                                 

ونسب إلى الفارسي . لم أقف على هذا القول ألبي علي الفارسي فيما وقعت عليه يدي من كتب الفارسي )١(
  .٤٩: المطلع على ألفاظ المقنع: في

  .٤٨٠/ ١: المحصول )٢(
  .٢٤٥/ ورة البقرة، من اآليةس )٣(
  .٦٢١/ ٢: المحصول )٤(
، ٤١٣/ ٢: ، واألصول٤٦/ ٢: الكتاب: البيت من المتقارب، وهو لعامر بن جوين الطائي، ينظر )٥(

 ، وشرح الكافية١٠٢/ ٢: ، واللباب في علل البناء واإلعراب٢٤٨: ، والمفصل٤١١/ ٢: والخصائص
: ، ومغني اللبيب١٠٨/ ٢: ، وأوضح المسالك٥٩٠/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٣٤٢/ ٣، ٤٧/ ١: للرضي

. ٣٧١/ ١١، ٤٠٩ /٧، ٦٣/ ١: ، والخزانة٣٣٣/ ٣: ، والهمع٩٢/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٨٧٩، ٨٦٠
إذا ، أبقلت األرض: يقال ،من اإلبقال: أبقل. المطر، وهو الودقمن : ودقت .السحابة المثقلة بالماء :المزنة

كهذه السحابة، وال توجد  نافعاً ليس هناك من السحاب ما أمطر مطراً: لمعنىاو .وهو النبات، أنبتت البقل
، حيث جاء بدون تاء التأنيث مع أن )أبقل إبقالها: (والشاهد .أرض تنبت البقل كما تخرجه هذه األرض

بمعنى ) األرض(الفاعل ضمير يعود على األرض، وهي مؤنثة، وسوغ ذلك الحمل على المعنى، فجعل 
  .المكان

  .٨/ سورة النساء، من اآلية )٦(
  .١٠٤/ ١: شرح الفصول )٧(
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  ): الَقْوس(في باب التصغیر في تصغیر  ویقولب ـ 

  :على تأنیثھا قول الشاعرفیدل ) القوس(أما "     

عمَأج عفَر يها وهلَيي عمثَال* * *      َأر يهثُ أذْوعبإصعٍ و١(ر(  

؛ ألنھم )٢()ھو خیٌر ِمْن ُقَوْیٍس َسْھمًا: (وقد جاء تصغیرھا بغیر ھاء في المثل    
، )أجمع(بـ، فأولوه بعود أو قضیب وما أشبع ذلك؛ ولذلك أكدھا راعوا فیھ المعنى

  .)٣()"جمعاء: (وھو تأكید المذكر، ولوال مالحظة العود أو القضیب لقال

  : ـ علة إتباع٢١
  :جاءت ھذه العلة عند ابن إیاز في خمسة مواضع، ومن ذلك

  :على الضم) ُمْنُذ(في علة بناء  یقول ابن إیازاـ 

نت الحركة ، وھو النون، وكاساكنًا وبنیت على حركة؛ ألن قبل اآلخر حرفًا"     
  .)٥(")٤(بضم المیم في بعض لغاتھا) ُربُّ(لضمة المیم، وكذلك  إتباعًاضمة 

  :في ضمیر المخاطب للجمع المذكر ویقول ب ـ

. لضمة المیم إتباعًاوالجید أن تكون ضمة المیم ألجل الواو، وضمة التاء "       
  .)٧("ابن كثیر )٦(أنُتُمو، وبھ قرأ: واألصل

                                                 
/ ١: ، واللباب٣٠٩ /٢: ، والخصائص٢٢٦/ ٤: الكتاب: البيت من الرجز، وهو لحميد األرقط، ينظر )١(

 .أي مأخوذة من الغصن بحاله: فرع. ٢١٥/ ١: والخزانة، ٢٩٥، ١٦٠/ ٣: وشرح التسهيل، ٣٩٦
: والشاهد .لمصنوعة من الغصن نفسه، وقد استوفت طوال وأجزاءإني أرمي على هذه القوس ا: المعنى

  .مجيء الضمير العائد على القوس مؤنثا
ما منها و، )سهماً يسٍوقُ كونوا خير( هامن، و)هماس سٍيوقُ هم خيرتركتُ(منها : بصور مختلفة ورد المثل )٢(

صار إلى الحال : والمعنى ،قُويسٍ سهماً صار خير سهام: وتقدير الكالم ).خير قويس سهماً( :أورده الضبي
أمثال (. ، حيث جاء مصغراً بغير تاء التأنيث مراعاة للمعنى)قويس: (والشاهد .الجميلة بعد الخساسة

  )١٧٩ :فصل المقال، و٤٢٠ /١ :مثالجمهرة األ، و٦٠: العرب
  .٥٦٢/ ٢: شرح الفصول )٣(
 ها، كالهما مع تخفيف الباء وتشديدها مفتوحة، فهذهبضم الراء وفتح )بر(: وهي ،فيها سبع عشرة لغة )٤(

لتأنيث اباألوجه األربعة مع تاء  )ربت(و .باألوجه األربعة مع تاء التأنيث الساكنة )ربت(و .أربع
. بضم الراء والباء معاً، مشددة ومخففة )رب(و. إسكان الباء بضم الراء وفتحها مع )رب(و. المتحركة

  )٤٢٩/ ٢: والهمع ،١٨٤:مغني اللبيبو ،٤٤٨، ٤٤٧ :الجنى الداني( .)تابر(و
  .٢٦٩، ٢٦٨/ ١: المحصول )٥(
  .٣٦٦/ ١: اإلتحاف: ينظر )٦(
  .٨١١/ ٢: المحصول )٧(
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  :د وردت عنده في أربعة مواضع، ومنھافق الُخَوّيـ وأما 
  :في حدیثھ عن أنواع البناء الُخَوّيیقول اـ 

 إتباعًاوإنما بنیت على الضم ) ... ُمْنُذ(وأما البناء على الضم في الحروف ففي "      
  .)١("النون بینھما ساكنة، والساكن حاجز غیر حصین، فال یعتد بھ لحركة المیم؛ ألّن

  :التنازعفي باب  ویقولب ـ 

أما البصریون فاختاروا إعمال الثاني؛ ألنھ أقرب، وللقرب أثر عندھم بدلیل "       
مع أنھ ) ضبٍّ(لـ لمجاورتھ؛ )ھذا ُجْحُر ضبٍّ َخِرِب: (في قولھم) خرب(خفضھم 
  .)٢(..."، فكان حقھ الرفع، وإنما خفضوه على الجوار )ُجْحٍر(وصف لـ

  :ـ علة اشتراك٢٢
  :ند ابن إیاز في ثالثة مواضع، ومنھاوردت ھذه العلة ع

  :في حدیثھ عن االسم وعالماتھ یقول ابن إیازا ـ 
  ولم اختصت المفعولیة باالسم، ولم تجز في األفعال والحروف؟ : فإن قیل"      

الفاعل في اإلخبار عنھ بالفعل،  یشاركأن المفعول بھ : والثاني: ... لثالثة أوجھ: قیل
بوقوع الضرب عنھ، ) زید(، فكما أخبرت عن )ٌد َعْمرًاضرب زی: (فإنك إذا قلت

  . )٣(..."بوقوع الضرب بھ ) عمرو(أخبرت عن  فإنك أیضًا

  :الجارة) حتى(في حدیثھ عن  ویقولـ ب 

والجر بھا لیس بأصل؛ لعدم اختصاصھا، أال تراھا تدخل على االسم والفعل، "      
؛ )إلى(حمولة في ذلك على ، غیر أنھا موالحرف إنما یعمل إذا كان مختصًا

  .)٤("في انتھاء الغایة الشتراكھما

  :فقد وردت ھذه العلة في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  :في باب االستثناء الُخَوّيیقول اـ 
في مخالفة االسم  الشتراكھما، فجعلوھا لالستثناء؛ )إال(على ) غیرًا(فقد حملوا "      

، فوصفوا بھا كما )غیر(على ) إال(ھما للواقع قبلھ، وحملوا الواقع بعد كل واحد من
  .)٥()"غیر(بـیوصف 

                                                 
  .٨٢/ ١: شرح الفصول )١(
  .٤١٧/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٤١/ ١: المحصول )٣(
  .٧١٦/ ٢: المحصول )٤(
  .١٩٨/ ١: شرح الفصول )٥(
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وواو القسم، ( :حروف القسم معقبا على قول المصنف في حدیثھ عن ویقولب ـ 
  ):وھي فرع عن الباء

في المخرج، وھو الشفتان، كما أبدلوا  الشتراكھماوإنما أبدلت الواو من الباء؛ "      
  .)٢("َشَذَر َبَذَر: ، واألصل)١()َشَذَر َمَذَر(في  المیم من الباء

  : ـ علة مجانسة أو تجانس٢٣
  :ھذه العلة في ثالثة مواضع، ومن ذلك ابن إیازأورد 

  : في علل البناء على الكسر یقول ابن إیازاـ 

 لمجانسة ؛، فإنھما بنیا على الكسرة)بائھ(الجر و) الم(ـومنھا مجانسة العمل، ك"     
  .)٣("عملھما

  :في باب اإلبدال ویقول ب ـ

، أو ذاٌل معجمة )َدَرأ: (من كلمة فاؤھا داٌل غیر معجمة، نحو) افتعل(إذا بنیت "      
، )ادََّكر(، و)ادََّرأ: (، قلبت التاء داال، وذلك نحو)َزَجر: (، أو زاٌي نحو)َذَكر: (نحو

وعلة ذلك إرادة تجانس  ،)اْزَتَجر(، و)اْذَتَكر(، و)اْدَترأ: (، واألصل)اْزَدَجر(و
، وذلك ألن ھذه الحروف مجھورة، والتاء مھموسة، وأبدلت الصوت وكراھة تباینھ

  .)٤("داال؛ ألنھا من مخرجھا، وھي مجھورة، فتوافق المجھورة قبلھا

  :فقد أوردھا في ثالثة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ أما 
  :في باب اإلمالة الُخَوّيیقول اـ 

، كما أشربو الصاد صوت طلب تشاكل الصوت وتجانسھمالة فھي وأما علة اإل"      
؛ ألن جري اللسان في طریق واحد أخف من )یْصُدُر(وفي ) الصِّراط(الزاي في 

  .)٥("جریھ في طرق مختلفة

  : في علة منع حروف االستعالء من إمالة األلف ویقول ب ـ

                                                 
 ، بالتَّحرِيك فيهما، ويكْسر َأولُهما، وقد تُبدل الميم)تَفَرقُوا شَذَر مذَر( :ومن َأمثَاِلهِم : "جاء في تاج العروس )١(

والذي : هو اَألصُل؛ َألنّه من التَّبذيرِ، وهو التَّفْرِيقُ، قاله شيخُنَا، قلت: باء موحدةً، وقال بعضهم) مذَر(من 
اع فقط، ال مالحظَةُ معنَى التَّفْرِيق كَأخَواته بن المقصود منه ِإنّما هو اِإلتيظْهر َأن الميم هو اَألصل؛ َأل

  )ش ذ ر( .ذَهبوا في كُلِّ وجه: اآلتية، فتَأمل؛ َأي
  .٣٢٦/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٢٥٤/ ١: المحصول )٣(
  .١٠٧٦/ ٢: المحصول )٤(
  .٦٠١/ ٢: شرح الفصول )٥(
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ھا إلى الحنك األعلى، وإنما منعت اإلمالة؛ ألنھا أشبھت األلف من حیث تصعد"     
  . )١("للتشاكل والتجانس طلبًا ؛، فلم تملكما أن في األلف تصعدًا

  :ـ علة تعادل٢٤
وھو قولھ في علة فتح عین  في موضع واحد، ابن إیازوردت ھذه العلة عند      

  :المضارع إذا كانت عینھ أو المھ حرف حلق

  فما العلة في ذلك؟ : فإن قیل"     

  : وجھان: قیل

  . أن الفتحة تناسب ھذه الحروف؛ ألنھا من األلف، وفیھا استعالء كاستعالئھا: حدھماأ

  .)٢("تعدیًالأنھا ثقیلة، فقصد معھا الحركة الخفیفة : والثاني

  :فقد وردت ھذه العلة في ستة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيـ وأما عند 
  :التأنیث الساكنة في حدیثھ عن عالمات الفعل في كالمھ عن تاء الُخَوّيیقول اـ 

واختصت بالفعل دون االسم؛ الختصاص االسم بالتاء المتحركة، وإنما "      
اختصت المتحركة باالسم والساكنة بالفعل دون العكس؛ ألن االسم أخف من الفعل 
على ما سیعرف في باب ما ال ینصرف، فكان إلحاق المتحركة باألخف والساكنة 

  . )٣("من العكس أولى للتعادل طلبًاباألثقل؛ 

  :في حدیثھ عن إعراب جمع المذكر السالم ویقول ب ـ

لم كان جعل الواو عالمة الرفع في الجمع أولى من جعلھا عالمة لھ : فإن قیل"     
  في التثنیة؟ 

  : ... لوجھین: قلنا

أن الواو أثقل من األلف، والجمع السالم أثقل من المثنى؛ ألنھ یشترط فیھ ما ال : الثاني
  .)٤("للتعادل طلبًا ؛رط في التثنیة، فأعرب األقل باألثقلیشت

  :ـ علة تنبیھ على األصل٢٥
  :وردت ھذه العلة عند ابن إیاز في عشرة مواضع، ومن ذلك    
  :بالواو والنون) أْرض(في جمع ) أَرُضون(في علة فتح الراء من  یقول ابن إیازاـ 

                                                 
  .٦٠٨/ ٢: شرح الفصول )١(
  .١٠٣٧/ ٢: المحصول )٢(
  .٢٠/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٠/ ١: شرح الفصول )٤(
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  : وفتحھا لوجھین"      

  .)١() ..."أَرَضات: (ن األصل في جمعھاالتنبیھ على أ: أحدھما

  : الموصولة) أّي(في  ویقولب ـ 

ومنھا : ... فإنھا معربة مع قیام المقتضي لبنائھا، وعللوه بأشیاء) أيُّ(وأما "      
  .)٢(")اْسَتْحَوذ(ماء اإلعراب، فھي كـعلى أن األصل في ما بني من األس التنبیھ

  :العلة في أربعة مواضع، ومن ذلكفقد وردت ھذه  الُخَوّيـ وأما عند 
  :النافیة للجنس إذا كان مفردًا) ال(في علة بناء اسم  الُخَوّيیقول اـ 

ال ِمْن : ، فالتقدیر)ال َرُجَل ُھَنا: (؛ ألنك إذا قلت)ِمن(لتضمنھ معنى  ؛وإنما بني"      
على أن  یھًاتنب ؛، وإنما بني على حركة)ھْل ِمْن َرُجٍل ِعْنَدَنا؟(رجٍل؛ ألنھ جواب 

  .)٣("أصلھ اإلعراب

  :في أسباب اإلمالة ویقول ب ـ

؛ لقولك )َخِوف(فإن أصلھ ) َخاَف(انقالبھا عن مكسور، كألف : السبب الرابع"       
بكسر العین إذا ) َفِعل(بفتح العین ال یكون إال لـ) َیْفَعل(، فإن )َیَخاُف: (في المضارع

، )َخْوفا: (نقلبة عن واو؛ لقولك في المصدرلم تكن عینھ وال المھ حرف حلق، وھي م
  .)٤("على أن اصلھا حرف مكسور تنبیھا ؛وإنما أمیلت

  : ـ علة تعویض٢٦
  :في عشرة مواضع، ومن ذلك ابن إیازجاءت ھذه العلة عند 

  ):َتَفعَّل(و) فّعل(في حدیثھ عن مصدر  یقول ابن إیازاـ 

  ؟ )فّعل(كما أتى في مصدر ) ّتْفِعَلةال) (تَفعَّل(یأت في  ْمَل َمِل: فإن قیل"     

: من الیاء المحذوفة، واألصل عوضإنما ھي ) فّعل(مصدر ) تفِعَلة(إن التاء في : قیل
بیاءین، فحذفت الیاء األولى، وعوضت منھا التاء، وأما مصدر ) َتْغطییًا) (غّطى(
  . )٥("فلم یحذف منھ شيء، فلذلك لم یؤت بالتاء التي ھي عوض) تفّعل(

  : النافیة للجنس) ال(في  ویقول ب ـ

                                                 
  .٢٠٩/ ١: المحصول )١(
  .٨٤٧/ ٢: المحصول )٢(
  .٢٥١/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٦٠٥/ ٢: شرح الفصول )٤(
  .١١/ ١: المحصول )٥(
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وأما إذا دخلت على المعرفة فإنھ یجب الرفع؛ لبطالن عملھا فیھا، والتكریر، "     
  : ، ولزم وجوب التكریر من وجھین)١(للمبرد خالفًا

  . أنھ جواب لمكرر في السؤال: األول

جنسیة في أال تدخل إال على اسم الجنس، فلما تعذرت ال) ال(أن األصل في : والثاني
من ذلك التكریر؛ لما فیھ من التعدد المشابھ للعموم من حیث  عوضالمعرفة 

  .)٢("اإلبھام

  :فقد جاءت ھذه العلة في سبعة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيـ وأما عند 
  :في باب جمع المذكر السالم الُخَوّيیقول اـ 

ون من األسماء خالف األصل؛ ألنھ ال یجمع بالواو والن) ِسُنوَن(اعلم أن "     
وإنما جمع كذلك على خالف . الجامدة إال مذكٌر عَلٌم عاقٌل، واألمور الثالثة منتفیة

  .)٣("عما نقص منھ لھ وجبرًا تعویضًا ؛األصل

وقد تلیھا األفعال : (على قول المصنف المخففة من الثقیلة معقبًا) أْن(في  ویقول ب ـ
  ): مع الماضي) قد(و ، أو السین، أو حرف النفي، أ)سوف(مقترنة بـ

علم َأن  ﴿: ، وقولھ تعالى)أْن سوَف تخرُج(، و)علمت أْن ستخرُج: (نحو"     
فیمن قرأ بالرفع،  )٥(وحسبوا َألَّا تَكُون فتْنَةٌ ﴾ ﴿: ، وقولھ)٤(سيكُون منْكُم مرضى ﴾

عما ذھب  عوضًا ؛ھذه الحروفوإنما لزمت . )٦(َأيحسب َأن لَم يره َأحد ﴾ ﴿: وقولھ
   .)٧("المخففة) أْن(من 

  :ـ علة أصل٢٧
  :جاءت ھذه العلة عند ابن إیاز في ثمانیة مواضع، ومن ذلك

  : في باب المثنى یقول ابن إیازاـ 

                                                 
: ينظر. غالباالنافية للجنس إذا دخلت على معرفة ال يجب تكرارها، بل يكون ) ال(يرى المبرد أن  )١(

  .٣٦١ -٣٥٩/ ٤: المقتضب
  .٦٠٦/ ١: المحصول )٢(
  .٦٦/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٢٠/ سورة المزمل، من اآلية )٤(
  .٧١/ سورة المائدة، من اآلية  )٥(
  .٧/ سورة البلد، اآلية )٦(
  .٢٤٧/ ١: شرح الفصول )٧(
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، أوال ترى إلى األصلوإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر؛ ألنھ ھو "        
  .)٢("، وذكر؛ ألنھ أراد والده وخالتھ)١(علَى الْعرشِ ﴾ ﴿ ورفَع َأبويه :قولھ تعالى

  :في باب التعجب ویقولب ـ 

أفعال التعجب ال یجوز التعجب منھا، وسواء في ذلك مجردھا ومزیدھا، فاألول "     
، أال ترى إلى صحة الواو في )اْزَرّق(و) اْسَوّد: (األصل؛ ألن )َزِرق(و) َسِود(كـ
  .)٣(..."وانفتاح ما قبلھا  مع تحركھا) اْسَوّد(

  :فقد جاءت ھذه العلة في خمسة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيـ أما عند 
  :في حدیثھ عن شروط إعراب األسماء الستة بالحروف الُخَوّياـ یقول 

أال تكون مصغرة، : أحدھما: واعلم أنھ یشترط وراء ما ذكره المصنف شرطان"      
مررُت (، و)رأْیُت ُأَخیََّك(و ،)ھذا ُأَخیَُّك: (فإن صغرت أعربت بالحركات نحو

في المعرب أن یكون إعرابھ  واألصل؛ ألن التصغیر یرد الشيء إلى أصلھ، )بُأَخیَِّك
  . )٤("بالحركات

  :في حدیثھ عن أحكام الفاعل ویقولب ـ 

الشمُس : (، وال تقل)الشمُس طلعْت: (فإن أسند إلى المضمر لزمت العالمة، نحو "    
إلحاق  واألصل؛ ألن اإلضمار یرد الشيء إلى أصلھ، )طلَع الشمُس: (وإن جاز )طلَع

  .)٥("العالمة الدالة على التأنیث

  :ـ علة اختصاص٢٨
  :وردت ھذه العلة عند ابن إیاز في موضعین، وھما    

  :وأخواتھا) إّن(في  اـ یقول ابن إیاز

ماء، ولیست كالجزء منھما، بالمبتدأ والخبر من بین األس مختصةولما كانت ھذه "     
  .)٦("عملت

  :في حروف الجر ویقولب ـ 

                                                 
  .١٠٠/ سورة يوسف، من اآلية )١(
  .١٦٥/ ١: المحصول )٢(
  .٣٨١/ ١ :المحصول )٣(
  .٥٢/ ١: شرح الفصول )٤(
  .١٠٣/ ١: شرح الفصول )٥(
  .٥٨٦/ ١: المحصول )٦(
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  .)١("باألسماء الختصاصھاوعملت "    

  :فقد وردت ھذه العلة في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  :وأخواتھا) إّن(في  الُخَوّيیقول اـ 

  عملت ھذه الحروف؟  َمِل: أن یقال: أحدھا: وھنا أسئلة"     

ولیست كالجزء منھا؛ ألن كل حرف اختص  ،باألسماء اختصتأنھا : وجوابھ
باألسماء أو األفعال عمل فیھا، كحروف الجر والجزم، إال أن یشتد اتصالھ بالكلمة 

    .)٢"(بحیث یصیر كالجزء، فإنھ ال یعمل كحروف المضارعة

  :في نواصب المضارع ویقولب ـ 

ولیست كالجزء منھ، وقد بینا  ،فعلبال اختصتوإنما عملت ھذه الحروف؛ ألنھا "     
  .)٣("أن ذلك دلیل العمل أو علتھ

  :علة عدم وقوع اللبس أو رفع اللبس أو إزالة اللبس - ٢٩
  :في سبعة مواضع، ومن ذلكابن إیاز وردت ھذه العلة عند 

  :في حدیثھ عما یتعدى إلى ثالثة مفاعیل من األفعال یقول ابن إیازاـ 

بین الُمعِلم لئال یقع اللبس أقمت األول مقام الفاعل خاصة؛ فإن بنیتھا للمفعول "    
وھو أن الفعل إذا كان متعدیا إلى ثالثة مفاعیل، وكان : وھنا تنبیھ... م بھ والُمعلََ

  .)٤(..."المعنى فیھ ظاھرا غیر ملتبس، جاز أن تقیم المفعول الثاني مقام الفاعل 

  :في حدیثھ عن المضمرات ویقول ب ـ

وأما رفع اللبس فإنك لو ...  لالختصار ورفع اللبسا أنیبت عن الظاھر؛ وإنم"     
  .)٥("لتوھم أنك تخبر عن غائب مسمى بذلك) فَعَل زیٌد): (َفَعْلُت(قلت مكان 

  :فقد وردت ھذه العلة في تسعة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  :في حدیثھ عن المعرب والمبني من األسماء الُخَوّيیقول اـ 

؛ ألنھا تدل على معان إلزالة اللبس عنھاوإنما یؤتى باإلعراب في األسماء؛ "     
ما أحسن : (مختلفة بصیغة واحدة، فلو لم تعرب اللتبست معانیھا، أال ترى أنك تقول

                                                 
  .٦٩٠/ ٢: المحصول )١(
  .٢٤٢/ ١: شرح الفصول )٢(
  .٢٥٦/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٣٤١/ ١: المحصول )٤(
  .٧٩٥/ ٢: المحصول )٥(
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االستفھام، والتعجب، والنفي، فإذا أعربتھ تخلصت ھذه : فیحتمل ثالثة معان) زید
  . )١("روتمیز كل واحد على اآلخ ،المعاني

  :في حدیثھ عن الضمیر الذي یفسره ما بعده ویقولب ـ 

ما یكون : أحدھما: وأما الضمیر الذي یفسره المفرد الوارد بعده فعلى ضربین"     
ُرّبھ : (، نحو قولك)وِبْئَس ِنْعَم(، و)ُرّب(، وھو المفسر للضمیر المتصل بـأبدًا منصوبًا

لرفع وإنما وجب تفسیره؛ ) ... َس جاھًال عمرٌوِبْئ(، و)ِنْعَم فارسًا زیٌد(، و)رُجًال
  .)٢("اللبس

  :ـ علة داللة الحال٣٠
  :في موضعین، وھما ابن إیازوردت ھذه العلة عند     
  ):الكلمة والكالم(في باب  یقول ابن إیازاـ 

  :  ، قال الشاعرزًاوقد یستعمل القول أیضا لغیر ذي لفظ تجوُّ"    

  )٣(ا يثَقَّبِموأبدتْ كَمثِْل الدر لَ  * * *  سمعاً وطَاعةً    فَقَالَتْ لَه الْعينانِ

  .)٤()" سمعًا وطاعًة: (قائمة مقام قولھما صورة حالھماوإنما جاز ذلك؛ ألن   

  : في باب الحال ویقولـ ب 

 وھو أنھ ال یجوز إضمار الفعل إال أن تكون الحال المشاھدة تدل علیھ،: وھنا تنبیھ"  
قیامًا : (كما تقول في المصدر) أقاعدًا(، )أقائمًا: (فلو قلت مبتدئا من غیر حال تدل

لم یجز، والفرق بینھما أن المصدر مأخوٌذ من لفظھ الفعُل، فھو دال علیھ، ولیس ) زیٌد
: كذلك الحال؛ ألنھا غیر دالة على فعل مخصوص، أال ترى أنھ ال یجوز أن یقال

لما ؛ )الناُس أقائمًا وقْد قعَد: (، وإنما جاز)َثَبَت قائمًا(أو ) َد قائمًاَقَع(أو ) َضِحَك قائمًا(
  . )٥("القیام والتأھب لھشوھد منھ من أمارات 

  : فقد وردت ھذه العلة في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّيـ وأما عند 
  : وینتصب الحال بفعل مضمر، كقولھم: (على قول المصنف معقبًا الُخَوّيیقول اـ 

                                                 
  .٢٧/ ١: شرح الفصول )١(
  .٤١٥/ ٢: شرح الفصول )٢(
وحدرتا كالدر : (، برواية)ق و ل: (، واللسان، وتاج العروس٢٢/ ١: الخصائص: ينظرالبيت من الطويل،  )٣(

  ).لما يثَقَّب
  .١٧/ ١: المحصول )٤(
  .٥٥٤/ ١: المحصول )٥(
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  ):أقاعدًا وقْد ساَر الّركُب(، و)ائمًا وقد قَعَد الناُسأق(
أتستقرُّ قائمًا حاَل قعوِد الّناِس، وأتستقرُّ قاعدًا وقْد ساَر الّرْكُب، ومثلھ : تقدیره"     

: ، أي)مأُجورًا مبُرورًا: (، وللقادم)اذھْب(بإضمار ) راشدًا مھدیاَّ: (قولھم للمرتحل
  .)١("الحال علیھلداللة  ؛رجعَت، وحذف الفعل

والذي یفسره ما استقر في : (ى قول المصنف في أنواع الضمیرعل معقبًا ویقولب ـ  
  ...):النفس

﴿ ِإنَّا َأنْزلْنَاه قُرآنًا : ھذا ھو النوع الرابع من أنواع المضمر، ومثالھ قولھ تعالى"     
  :)٣(وقول طرفة بن العبد...  )٢(عربِيا ﴾

ثْلَعى مها َألما قَي إذَضاَل صَأال لََ* * *   ي   بِاحيي َأفْتَننْدم يكيهَأفْتَد٤(ا و(  
المستقرة في  داللة الحال، ولم یجر ذكرھا، لكنھ اعتمد على )الناقة(على مثل : أي

  . )٥("النفس

  :ـ من العلل التي انفرد بھا ابن إیاز
  :ـ علة نیابة١

  :مواضع، ومنھا ھذه العلة في ثالثةابن إیاز أورد 
  ):كالُمك زیدًا حَسٌن: (في عمل اسم المصدر في قولھم قولھاـ 

  : عن المصدر الحقیقي وقام مقامھ عمل عملھ، ومثلھ قول الشاعر نابلما "     
  )٦(وبعد عطَاِئك الْمائةَ الرتَاعا* * *   أكُفْراً بعد رد الموت عنِّي   

                                                 
  .٢٢٨/ ١: شرح الفصول )١(
  .٢/ سورة يوسف، من اآلية )٢(
عر جاهلي من الطبقة األولى، كان شا، طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، أبو عمرو البكري الوائليهو  )٣(

وتنقل في بقاع  ،بادية البحرينهجاءاً غير فاحش القول، تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره، ولد في 
طبقات فحول ( .ـق ه ٦٠الي سنة وفي ح فجعله في ندمائه، قتل شاباً ،اتصل بالملك عمرو بن هندو، نجد

  )٢٢٥/ ٣: ، واألعالم١٣٧/ ١: الشعراء
، وإعراب القرآن ٣٢٠: ، وجمهرة أشعار العرب٣١: ديوانال: ينظر. وهو لطرفةالبيت من الطويل،  )٤(

، حيث عاد الضمير على الناقة، ولم يجر )على مثلها: (والشاهد. ٩٦/ ١: ، واإلنصاف٢٦٥/ ٥: للنحاس
  .لها ذكر في الكالم، ألنها مستقرة في نفس الشاعر

  .٤٢٢، ٤٢١/ ١: شرح الفصول )٥(
، وشرح ابن ٢١١/ ٣: ، وأوضح المسالك٢٢١/ ٢: الخصائص: البيت من الوافر، وهو للقطامي،  ينظر )٦(

، حيث )عطَاِئك الْمائةَ: (قوله: والشاهد .١٣٧/ ٨: ، والخزانة٦٦/ ٣، ١٠٢/ ٢: ، والهمع٩٩/ ٢: عقيل
  .عمل اسم المصدر عمل المصدر، فأضيف إلى فاعله، ونصب مفعوال به
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؛ ولذلك نصب نصب )أْعَطى(الذي ھو مصدر ) اإلْعًطاء(م قائم مقا) َعَطاء(فـ
  .)١("المصدر

  :في باب االستثناء وقولھب ـ 

إذا استثني بھا ال تصّرف، ) ال یكون(و) خال(و) عدا(أن : األول: وھنا تنبیھان"     
ووقوعھا موقعھا، فإن فارقت ذلك عاودھا أصلھا من ) إال(عن  نیابتھاوعلة ذلك 

  .)٢("التصرف

  

  :الُخَوّيمن العلل التي انفرد بھا  ـ
  :ـ علة توطئة١

  :ھذه العلة في أربعة مواضع، ومن ذلك الُخَوّيأورد 
  :في علة إعراب األسماء الستة بالحروف یقولاـ 

  للتثنیة والجمع، وذلك أنھم أرادوا أن یعربوا توطئًة ؛إنما أعربت بالحروف"     
وبین المفردات، فأعربوا بعض المفردات ق بینھا المثنى والمجموع بالحروف؛ للفر

بالحروف؛ لیتأسى بھا الطبع، فإذا انتقل إلى اإلعراب بالحروف في المثنى والمجموع 
  .)٣("لإللف بھ في المفرد ؛لم ینفر منھ

وھو تفسیر اسم باسم : (في تعقیبھ على قول المصنف في تعریف البدل ـ ویقولب 
  ): یقدر إحاللھ في محل األول

أن یكون ھو : مخرج لما عداه، والمراد) یقدر إحاللھ في محل األول: (قولھو"     
للثاني، ولیفاد بمجموعھما فضل  توطئة وتمھیدًا المقصود بالذكر، ویكون ذكر األول

، فالمقصود )رأیُت أخاَك َعْمرًا: (تأكید وتبیین ال یكون في اإلفراد، مثال ذلك قولك
  .)٤("وبیانًا وتأكیدًا توطئًة ؛ما ذكر األخ، وإن)عمرو(باإلخبار عنھ إنما ھو 

  :ـ علة إجحاف٢
  :في قولھ في المنادى المرخم الُخَوّيوردت ھذه العلة عند 

                                                 
  .١٢، ١١/ ١: المحصول )١(
  .٤٨٥/ ١: المحصول )٢(
  .٥٠/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٤٩٨/ ٢: شرح الفصول )٤(
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 اإلجحافوإنما اشترط في ترخیم االسم زیادتھ على ثالثة أحرف؛ لما یلزم من "     
  . )١("بھ عند بقائھ على أقل من ثالثة أحرف

 
  

 *     *      * 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٣٠٢/ ١: شرح الفصول )١(
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  .الخويبين ابن إياز و في أصول أخرى: الفصل الثالث       

  :يشتمل علىو              

  .الخويبين ابن إياز و اإلجماع :المبحث األول            

  .الخويبين ابن إياز و استصحاب الحال :المبحث الثاني            

  .الخويبين ابن إياز و تقراءاالس :المبحث الثالث            

  .الخويعند ابن إياز و قواعد االستدالل :المبحث الرابع            
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  الخويبين ابن إياز و اإلجماع: المبحث األول

      :تمهيد
. الَعْزُم عَلى اَألْمِر واِإلْحَكاُم َعَلْیھ: أحدھما: یطلق على معنیین: اإلجماع في اللغة    

أجمع القوم : االتفاق، یقال: وثانیھما. َأْجَمْعُت اَألْمَر وَعَلْیِھ، ِإذا َعَزْمَت َعَلْیِھ: ُقوُلَت
  .)١(على كذا، إذا اتفقوا

  .ھو اتفاق علماء النحو و الصرف على مسألة أو حكم ما: وفي االصطالح  

  .)٢(والمراد بھ إجماع نحاة البلدین، البصرة والكوفة

، )٣(ن أصول النحو التي ذكرھا ابن جني، وعده السیوطي حجةواإلجماع أصل م    
  . )٤(في حین أن ابن األنباري لم یذكره في كتابھ

  :فقال ،وقد بّین ابن جني مدى حجیة ھذا األصل

الف اعلم أن إجماع أھل البلدین إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده أال یخ"      
لم یعِط یده بذلك فال یكون إجماعھم  ، فأما إذاالمنصوص والمقیس على المنصوص

  .)٥("حجة

فابن جني في ھذا النص یبین أن اإلجماع یكون حجة إذا لم یخالف المنصوص      
  .وال المقیس على المنصوص

 فقد احتجا بھ في بعض المواضع، من اإلجماع الُخَوّيأما عن موقف ابن إیاز و    
س قد اتخذا من اإلجماع حجة؛ دعًما لما فھما إلى جانب اعتمادھما على السماع والقیا

یذكرانھ من آراء للنحاة، وقد رأیُت في ھذه المواضع التزامھما باإلجماع وقطعھما 
  . بھ، فلم أَر عندھما خرًقا لإلجماع أو نقًضا لھ في المواضع التي ذكرت

 وھو"، أو"باإلجماع: "كقولھعن اإلجماع بعبارات مختلفة،  ابن إیازوقد عّبر      
  .، وغیر ذلك من العبارات"عند الجمیع"، أو"إجماعھم"، أو"إجماع

 ،"اتفقوا على"، أو"متفق علیھ"، أو"باالتفاق" :فقد عبر عنھ بقولھ الُخَوّيوأما      
  .وغیر ذلك من العبارات

                                                 
     .وتاج العروس، اللسان في )ج م ع(ومادة ، ٤١: الكليات للكفوي: ينظر )١(
     .٥٥: االقتراح: ينظر )٢(
     .٥٥: االقتراح، و١٨٩/ ١: الخصائص: ينظر )٣(
     .من هذا البحث ٣٠/ ، وصفحة٨١: لمع األدلة: ينظر )٤(
  .١/١٨٩الخصائص : ينظر )٥(
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  :ومن أمثلة اإلجماع عندھما ما یأتي 
  :عند ابن إیاز: أوال
  : نقوصفي حدیثھ عن إعراب الم یقول ابن إیازـ ١

  .فما الدلیل على استثقال العرب الضمة والكسرة دون الفتحة؟: فإن قیل"      

) َفِعل(، وعین )َعُضد(كـ) َفُعل(على تجویز تسكین عین  إجماعھمیدل على ذلك : قیل
، وال )َفْخذ(و) َعْضد: (، فیقولون)َجَمل(كـ) َفَعل(، وامتناعھم من تسكین عین )َفِخذ(كـ

  . )١()"َجْمل: (یقولون

  : التعجب علیھ) أفَعل(في تقدیم معمول  ـ ویقول٢

زیدًا ما (، وال )ما زیدًا أْحَسَن: (، فال یقالباإلجماعوأما التقدیم فال یجوز "     
  . )٢()"بزیٍد أحِسْن(، وال )أْحَسَن

  : وأخواتھا في المبتدأ والخبر) إّن(في وجھ إعمال  ـ ویقول٣

في األول، فوجب أن تعمل في الثاني بالقیاس على  عملت باإلجماعمنھا أنھا "      
  .)٣("عوامل المبتدأ والخبر

  :في باب الضرورة الشعریة ـ ویقول٤

  . )٤("إجماعفمن ذلك صرف ما ال ینصرف، وھو "      

  : الُخَوّيعند : ثانیا
كالم من أنواع ال تألف منھفي باب الكلمة والكالم في حدیثھ عما ی الُخَوّيیقول ـ ١

  :لمة الثالثالك

؛ ألنا إن جعلنا االسم أیضًا المؤتلف من اسم وحرف ال یكون كالمًا: والثالث" ...      
وال  ،عنھ لم یكن فیھ خبر لم یكن في الكالم مخبر عنھ، وإن جعلناه مخبرًا خبرًا

  .)٥(..." باالتفاقیستثنى من ذلك إال حرف النداء مع المنادى فإنھ كالم 

وكل بناء على : (على قول المصنف في باب ما ال ینصرففي تعقیبھ  ـ ویقول٢
  ): معدول عن ألفاظ العدد إلى العشرة) ُفَعال(أو ) َمْفَعل(

                                                 
     .١٤٩/ ١: المحصول )١(
     .٣٨١/ ١: المحصول )٢(
     .٥٨٧/ ١: المحصول )٣(
     .١١١٩/ ٢: المحصول )٤(
     .٥/ ١: شرح الفصول )٥(
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، )َمْثَلث وُثالث(، و)َمْثَنى وُثناء(، و)َمْوَحد وُأحاد: (على أن یقال اتفقوا: قلت"      
ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَلاَث َوُرَباَع  ﴿ َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم: ، كقولھ تعالى)َمْرَبع وُرباع(و
﴾)٢(...")١(.  

  ):وكل ما ال ینصرف معرفة إذا نكر انصرف: (على قول المصنف معقبًا ـ ویقول٣

واعلم أّن ھذا الضابط لیس على إطالقھ، فإّنھ یقتضي صرف المسمى "     
كما ال  باالتفاقر إذا نكر، وأّنھ ال ینصرف بعد التنكی) حمراء(و) أحمر(و) مساجد(بـ

أّن كل ما ال ینصرف معرفة لكونھ معرفة إذا نكر : ینصرف قبل التسمیة، بل الضابط
  . )٣("انصرف

في حدیثھ عن األوجھ الجائزة في الصفة المشبھة مع معمولھا بعد أن ذكر  ـ ویقول٤
  :)٤(ما یستحسن منھا

على جوازھا،  متفق أربع منھا: وأما القبیح وھو مع قبحھ جائز فخمس مسائل"      
حسٌن (، و)الحسُن الوجُھ: (على جوازھا فھي لمتفقفأما ا. وواحدة مختلف في جوازھا

  .  )٥(..."في األربع ) الوجھ(برفع ) حسٌن الوجُھ(، و)الحسُن وجٌھ(، و)وجٌھ

 
 *       *    * 

 
 

                                                 
    .٣/ سورة النساء، من اآلية )١(
     .٤١/ ١: شرح الفصول )٢(
     .٤٥/ ١: شرح الفصول )٣(
ذكر الخُوي أن مسائل هذا الباب تنتهي إلى ثماني عشرة مسألة، تسعة تكون الصفة فيها معرفة بالالم،  )٤(

وتسعة تكون مجردة عنها، وبين أن منها ما يستحسن، وما يمتنع، وما يجوز مع قبح، فأما ما يستحسن منها 
مررتُ برجٍل حسنٍ وجهه، وحسنٍ وجهه، وحسنِ الوجه، : (فأحد عشر وجها، وأمثلتها على النحو التالي

 ،والحسنِ الوجه ،هوالحسنِ وجه ،هومررتُ بالرجِل الحسنِ وجه ،وحسنٍ وجهاً، وحسنِ وجه ،وحسنٍ الوجه
مررتُ بالرجِل الحسنِ وجه، : (وأما الممتنع منها فوجهان، ومثالهما ). والحسنِ الوجه، والحسنِ وجهاً

الحسن الوجه، وحسن وجه، والحسن وجه، : (وأما ما يستقبح منها فخمسة أوجه، ومثالها). لحسنِ وجهِهوا
الوجه وحسن٣٦٤_ ٣٥٧/ ١: شرح الفصول: ينظر). ، وحسنِ وجهِه.     

  .٣٦٤/ ١: شرح الفصول )٥(
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  المبحث الثاني
  الخوياستصحاب الحال بين ابن إياز و
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  الخوياستصحاب الحال بين ابن إياز و: المبحث الثاني
  :تمهيد

َدَعاُه ِإَلى : اسَتْصَحَبھ، أي: استفعال من الصحبة، یقال: االستصحاب في اللغة     
   .)١(الصُّْحَبة وَلاَزَمھ، وُكلُّ ما َلاَزم َشْیئًا َفَقد اْسَتْصَحَبھ

على ما كان یستحقھ في األصل عند  إبقاء حال اللفظ: وأما في االصطالح فھو    
  .  عدم دلیل النقل عن األصل

  : قال ابن األنباري

وأما استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما یستحقھ في األصل عند عدم "     
إنما كان مبنیًا؛ ألن األصل : مثال ذلك قولھم في فعل األمر. دلیل النقل عن األصل

رب منھا لشبھ االسم، وال دلیل یدل على وجود الشبھ، في األفعال البناء، وأن ما یع
  .)٢("فكان باقیًا على األصل في البناء

فابن جني ، واستصحاب الحال أصل من أصول النحو المختلف في األخذ بھا    
: وابن األنباري یعتبرھا ثالثة، القیاس والسماع واإلجماع: یعتبر أدلة النحو ثالثة

أما السیوطي فقد جمع شتات ھذه األصول وجعلھا ، قیاس ونقل واستصحاب حال
  .)٣(السماع والقیاس واإلجماع واستصحاب الحال: أربعة

وال یجوز ، واستصحاب الحال وإن كان من األدلة المعتبرة إال أنھ دلیل ضعیف     
أال ترى أنھ ال یجوز التمسك بھ في إعراب االسم مع ، التمسك بھ ما وجد ھناك دلیل

وكذلك ال یجوز التمسك بھ في ، بناء من شبھ الحرف أو تضمن معناهوجود دلیل ال
  .)٤(بناء الفعل مع وجود دلیل اإلعراب من مضارعتھ االسم

في  أما عن موقف الشارحین من استصحاب الحال فقد اعتد بھ كل منھما دلیًال    
  :بعض المواضع، ومن األمثلة التي تؤید ذلك

  :عند ابن إیاز: أوال
  :في حدیثھ عما تبنى علیھ الكلمة ن إیازیقول ابـ ١

  إذا كان السكون ھو األصل في البناء، فالواجب أن یستصحب إلى أن یعرض ما "     

                                                 
  .في اللسان، وتاج العروس) ص ح ب(مادة : ينظر )١(
 .٨٦واالقتراح  ،٤٦: إلعراباإلغراب في جدل ا  )٢(

 .١٣: ،  واالقتراح٨١: ،  ولمع األدلة١٨٩/ ١، ١١٤/ ١: الخصائص: ينظر)  ٣(

 .١٤٢: لمع األدلة: ينظر  )٤(
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  .)١("یصد عنھ

  .فھو في ھذا یصرح باألخذ باالستصحاب ما لم یرد دلیل آخر یمنع من ذلك    

  :في حدیثھ عن الظرف ویقولـ ٢

  ؟رة فیھ، فلم كان معربًامقد) في(إذا كانت : فإن قیل"     

أصل األسماء اإلعراب، والبناء طارئ علیھا، فال یخرجھا عنھ إال مخرج : قیل     
: والظروف أكثرھا متمكنة، ولھا في األغلب حالتان. قوي؛ لتأثیٍر الزٍم لھا أشد لزوم

حذفھا منھا، واألصل : معھا، وذلك یقتضي إعرابھا، واألخرى) في(ظھور : إحداھما
  .)٢("ر، فكان حذفھا كإثباتھاالظھو

  ):مھما(في  ویقولـ ٣

والجید أیضا أن تكون مفردة؛ ألصالة ذلك، وعدم الدلیل على التركیب، "     
  .)٣("ولكراھة التغییر الذي یدعى فیھ

  :الخبریة واالستفھامیة) كم(في حدیثھ عن أوجھ االتفاق بین  ویقولـ ٤

  .)٤("ألصل؛ إذ لم یوجد ما یقتضي االنتقالالبناء على السكون الذي ھو ا: وثانیھا" 

  :  الُخَوّيعند : ثانیا
  :في حدیثھ عن أنواع البناء الُخَوّيیقول ـ ١

، وإنما بنیت ھذه على )َقْد(و) ِمْن(وأما البناء على السكون في الحروف ففي "    
األصل؛ ألن األصل في الحروف البناء، وبناء الجمیع على السكون معلل باألصل، 

قد تبین أن ما یبنى على السكون ال یسأل عن علتھ؛ ألنھ األصل، وإنما یسأل عن و
  .)٥("علة البناء على أصل الحركة وعلى خصوص الحركة

  .فقد استدل لبناء الحروف باستصحاب الحال، وكذلك لما بني منھا على السكون    

الفاعل عند عدم  في باب النائب عن الفاعل في ثنایا حدیثھ عما یقوم مقام ویقولـ ٢
  : وجوده بعد أن بین األشیاء التي ال تصلح لذلك

  ولما لم یمنع مانع من إقامة سائر ما یتعدى إلیھ الفعل مقام الفاعل جازت إقامتھ "     

                                                 
     .٢٥٠/ ١: المحصول )١(
     .٤٢٩/ ١: المحصول )٢(
     .٦٣٦/ ٢: المحصول )٣(
     .٩٤٥/ ٢: المحصول )٤(
     .٧٩/ ١: شرح الفصول )٥(
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  .)١("باألصل السالم عن معارضة المانع عمًال ؛مقامھ

  :تام موجب من كالم) إال(في باب االستثناء عند حدیثھ عن المستثنى بـ ویقولـ ٣

وإنما وجب نصبھ؛ ألن األصل في المستثنى أن یكون منصوبا على التشبیھ "      
بالمفعول بھ من حیث وقوعھما فضلة في الكالم، لكن قد یعرض لھ في بعض 

  .)٢("المواضع ما یمنع نصبھ، ولم یعرض ذلك ھنا، فبقي على األصل

  :في حدیثھ عن العلم ویقولـ ٤

الم ال تدخلھا األلف والالم جاز دخولھا على األعالم المنقولة عن فلما كانت األع"     
لما كانت علیھ من الصفة، ولذلك سمیت التي للمح  إلى األصل ولمحًا نظرًا ؛الصفات

، )حارٌث(، و)الفضُل(، و)فضٌل: (إلى الحال، فتقول نظرًا ؛تركھا الصفة، وجاز أیضًا
   .)٣( ) ..."الحارُث(و

  .ول أداة التعربف على األعالم باستصحاب الحالفقد استدل لجواز دخ

  

 *       *      * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     .١٢٢/ ١: فصولشرح ال )١(
     .١٨٥/ ١: شرح الفصول )٢(
     .٤٥٩/ ٢: شرح الفصول )٣(
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  المبحث الثالث    

  الخوياالستقراء بين ابن إياز و    
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  الخوياالستقراء بين ابن إياز و: المبحث الثالث

  : تمهيد
 .جمعھ وضم بعضھ إلى بعضاستفعال من قرأ الشيء، إذا : االستقراء في اللغة     

  ): المصباح(للوقوف على أحوالھ، جاء في  جزءًا تتبع الشيء جزءًا: ومعناه

  .)١("تتبعت أفرادھا لمعرفة أحوالھا و خواصھا: اْسَتْقَرْأُت األشیاء"        

  .ھو تتبع الجزئیات للوصول إلى نتیجة كلیة: وفي االصطالح

، وقد تقصیت مواضعھ في الُخَوّين ابن إیاز ووھو من األدلة المعتبرة عند كل م    
أورده في خمسة  الُخَوّيالشرحین، فوجدت أن ابن إیاز أورده في أربعة مواضع، و

  :مواضع، وھاك بیان ذلك
  :عند ابن إیاز: أوال
  :في وجھ انحصار الكلمة في االسم والفعل والحرف یقول ابن إیازـ ١

االستقراء والتتبع، ومعنى ذلك أن : فمنھا :وقد ذكر العلماء في ذلك وجوھا"       
علماء كل لغة تتبعوھا، فلم یجدوا سوى ھذه األقسام، فوقع اإلجماع منھم على 

  .)٢("ذلك

  :في حدیثھ عن عالمات األفعال ـ یقول٢

  : والفرق بین السین وسوف من وجھین"      

ھم، قال اهللا أشد منھ في السین؛ بدلیل استقراء كالم) سوف(التراخي في : األول
﴿ سيقُوُل السفَهاء : ، فطال األمد والزمان، وقال تعالى)٣(﴿ وسوفَ تُسَألُون ﴾ :تعالى

﴾ هِملَتبق نع ملَّاها والنَّاسِ م ن٥(..." ، فتعجل القول )٤(م(  .  

  : وأخواتھ) إّیاي(في حدیثھ عن  ـ یقول٣

  الضمیر، وما بعده ) إّیا(وھو أن ... ، )٦(فشوالقول المنصور فیھا قول األخ"      

                                                 
     ).ق ر أ(مادة : المصباح المنير )١(
     .٢١/ ١: المحصول )٢(
     .٤٤/ سورة الزخرف، من اآلية )٣(
    .١٤٢/ سورة البقرة، من اآلية )٤(
     .٥٠، ٤٩/ ١: المحصول )٥(
    .٥٣٦: ، والجنى الداني٤٢٥/ ٢: الكافية للرضي ، وشرح٤١٦: علل النحو: ينظر )٦(
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حروف تدل على اختالف أحوال المضمرین في التكلم والخطاب والغیبة والتثنیة 
والجمع والتذكیر والتأنیث، ودلیلھ أنھ لزم النصب، والظاھر أن الالزم النصب إما 
مصدر وإما ظرف، واالستقراء یحقق الحصر، ولیس بواحد منھما، فكان 

  .)١("مضمرا

  ): كم(في  ـ ویقول٤

  .)٢("استفھامیة، وخبریة، ودلیل الحصر االستقراء: وھي على قسمین"     

  

  :الُخَوّيعند : ثانیا
  :في حدیثھ عما تبنى علیھ الكلمة بعد أن ذكر أسباب بناء الكلمة الُخَوّيـ یقول ١

  . )٣("عاالستقراء والتتب: وھذه أسباب البناء على الحركة، ودلیل حصرھا"      

والمستثنى، إما الزم النصب، أو الزم : (في تعقیبھ على قول المصنف ـ ویقول٢
النصب والبدل مما  نالجر، أو متردد بینھما، أو متردد بین الرفع والجر، أو متردد بی

  ): قبلھ

  .)٤("دلیل حصرھا االستقراء ،یجوز فیھ األمران، فھذه خمسة أقسام: أي"      

وما كان من : (على قول المصنف في باب المذكر والمؤنث في تعقیبھ ـ ویقول٣
  ...): الحیوان من األعضاء مزدوجا فالغالب علیھ التأنیث 

اعلم أن المؤنث غیر الحقیقي مما ال عالمة لھ كثیر ال یحیط بھ ضابط؛ إذ ال "     
وقد وضع فیھ كتب ألھل اللغة، لكن األعضاء المزدوجة ... قیاس لھ، لكنھ سماعي 

ن الحیوان وجدت باالستقراء مؤنثة في الغالب، فنبھ المصنف علیھا؛ لضبط المؤنث م
  .)٥(..."من األعضاء بھذا الضابط 

  :في حدیثھ عن أوزان الرباعي من األسماء ـ ویقول٤

اعلم أن األمثلة للرباعي بالقسمة العقلیة ثمانیة عشر؛ ألنھ یجب سكون ثانیھا "      
الساكن الثاني فاألول إما مفتوح أو مضموم أو مكسور،  فإن كان... أو ثالثیھا، 

وعلى كل تقدیر فالثالث إما مفتوح أیضا أو مضموم أو مكسور، فیحصل من ذلك 
                                                 

     .٨٢٠/ ٢: المحصول )١(
     .٩٤٤/ ٢: المحصول )٢(
     .٧٧/ ١: شرح الفصول )٣(
     .١٨٤/ ١: شرح الفصول )٤(
    .٥٤٩/ ٢: شرح الفصول )٥(
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مضروب ثالثة في ثالثة، وھو تسعة، وإن كان الساكن ھو الثالث حصل أیضا تسعة 
التتبع أخرى، وذلك ثمانیة عشر مثاال، إال أنھ ال یوجد في كالم العرب منھا ب

  . )١(..."واالستقراء غیر خمسة أمثلة متفق علیھا وواحد مختلف فیھ 

  :في كالمھ عن أحرف الزیادة ـ ویقول٥

فإنھما مجھوال  - وھو صبغ أحمر -)َأْیَدع(و -وھو الرعدة -)َأْفَكل(وأما "      
ائدة في االشتقاق، واأللف فیھما زائدة إلحاقا بالمعلوم، فإنا وجدنا باالستقراء الھمزة ز

، )أْصَفر: (كل كلمة ثبتت فیھ أوال مع ثالثة أصول مما عرف اشتقاقھ، نحو
  .)٣("، فكذلك المجھول)أْجَلس(، و)أْذَھب(، و)٢()أْسَرد(، و)أْخَضر(و

  

  *     *     * 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .٦٢٢، ٦٢١/ ٢: شرح الفصول )١(
   ). س ر د: (اللسان. ل ينْعهبق فَيبِسنخل أسرد، إذا أضر به العطش، : يقال: أسرد )٢(
    .٦٧٣/ ٢: شرح الفصول )٣(
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  المبحث الرابع   

  الخويقواعد االستدالل عند ابن إياز و    
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  الخويقواعد االستدالل عند ابن إياز و: بحث الرابعالم
ھي قواعد عامة للتوجیھ تشمل أكثر من أصل نحوي، وھذه : قواعد االستدالل     

األصول ال تنتمي لباب واحد من أبواب النحو والصرف، وإنما ھي ضوابط عامة 
ذكر ابن  تشمل األبواب والجزئیات، وتنبئ عن فھم واٍع ودقیق لكالم العرب، وقد

  :بعضا من ھذه القواعد، وإلیك بیان ھذه القواعد عندھما الُخَوّيإیاز و

  :قواعد االستدالل عند ابن إياز: أوال
  . ـ المؤكِّد فرع على المؤكَّد، ووجود الفرع من غیر أصل محال١

  :جاء في حدیثھ عما یتألف منھ الكالم    

ام ولیس في اللفظ جزء آخر یتألف ، وھو ت)ُقْم: (فما تصنع بقولك: فإن قیل"      
في النفس، وھو  مستكنًا إن في الفعلین ضمیرًا: ؟ قیل...تام ) ال َتْذَھْب: (معھ، وكذلك

: في حكم المنطوق بھ، أال ترى أنھ یظھر في التثنیة والجمع والمؤنث في قولك
لى المؤكَّد، والمؤكِّد فرع ع، )ُقْم أْنَت: (، ویؤكد في قولك)قومي(، و)قوموا(، و)قوما(

  .)١("ووجود الفرع من غیر أصل محال

ـ ما لھ حالتان أعلى مما لھ حالة، وما لھ حالة واحدة أعلى مرتبة مما لیس لھ ٢
  .شيء
لسموه على  ؛وسمي بذلك: (یقو ل في كالمھ على االسم معقبا على قول المصنف    

  ): قسیمیھ

، )زیٌد قائٌم: (بر عنھ، كقولكیرید بھ ما تقدم من أن االسم یخبر بھ، ویخ"       
، ولو أردت اإلخبار )قام زیٌد: (، والفعل یخبر بھ، والیخبر عنھ، كقولك)أخوَك زیٌد(و

وما لھ حالتان أعلى مما لھ  لم یجز، والحرف ال یخبر بھ، وال یخبر عنھ،) قام(عن 
  .)٢("حالة، وما لھ حالة واحدة أعلى مرتبة مما لیس لھ شيء

  .كثر أحوطـ الحمل على األ٣
  :یقول في حدیثھ عن االسم

إنھ لما كان العوض : فلم عوضو الھمزة دون غیرھا من الحروف؟ قیل: فإن قیل"     
، وكثر ذلك، كانت ًال، وقد ألف زیادة الھمزة أّولكون الحذف آخرًا ؛ًالیقع ھنا أّو

ثالثة ، وبعدھا ًالمتى وقعت الھمزة أّو: ولذلك قال أھل التصریف ؛بالزیادة أولى
وزن : أصول حكم علیھا بالزیادة، عرف اشتقاق ذلك أو جھل، ولذك قال أبو علي

                                                 
     .٢٠/ ١: المحصول )١(
     .٢٢/ ١: المحصول )٢(
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أكثر من  ًال؛ إذ زیادة الھمزة أّو)َخْوَزَلى(، كـ)َفْوَعَلى(، ولیس )أْفَعَلى: ()١()أْوَتَكى(
  .)٢("والحمل على األكثر أحوط، زیادة الواو ثانیًا

  .ریفـ الفعل ال یقبل التخصیص كما ال یقبل التع٤
  :یقول في معرض حدیثھ عن عالمات االسم

النعت، وإنما اختص باالسم؛ ألنھ یخصص المنعوت، ویمیزه عن : ومنھا"     
) أسمُر(أو ) عاِلٌم(أو ) ھذا رُجٌل ظریٌف: (مشاركة غیره، أوال ترى أنك إذا قلت

والفعل ال یقبل : تخصص عن سائر الرجال الذین لیس لھم ھذا الوصف، قالوا
  . )٣("صیص كما ال یقبل التعریفالتخ

  .ـ ما حصل بغیر سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد٥
  :في باب ما ال ینصرف یقول

ال یحصل إال  أن امتناع الصرف: والثانیة: ... لعلتین ؛أصل األسماء الصرف"     
وما حصل بغیر سبب زائد أصل لما حصل بغیر سبب زائد، بسبب زائد، والصرف ی

  .)٤("ئدحصل بسبب زا

  .ـ األصول تراعى ویحافظ علیھا٦
  :یقول في الممنوع من الصرف

أن : أحدھا: لوجوه: تكن العلة الواحدة مانعة من الصرف؟ قیل ْمَل َمِل: فإن قیل"     
األصل في األسماء أن تكون منصرفة، فلیس للعلة الواحدة من القوة ما یجذبھ عن 

لما كانت األصل لم تصر مشتغلة إال بشھادة األصل، وشبھوا ذلك ببراءة الذمة، فإنھا 
  .)٥("األصول تراعى، ویحافظ علیھاوذلك ألن عدلین؛ 

  .ـ الطارئ یزیل حكم الثابت٧
  :یقول في حدیثھ عن االسم المنقوص

فاألول تحذف یاؤه في الرفع : أو غیر منون وال یخلو من أن یكون منونًا"     
؛ )ضاِرٌب(بوزن ) قاِضٌي: (، واألصل)مررُت بقاٍض(، و)ھذا قاٍض: (والجر، تقول

، فاستثقلت الضمة على الیاء، فحذفت، فالتقى )یقِضي) (قَضى(ألنھ اسم فاعل من 
                                                 

    )و ت ك: (اللسان .ضرب من التمر: اَألوتَك واَألوتَكَى) ١(
     .٢٤/ ١: المحصول )٢(
     .٤١/ ١: المحصول )٣(
     .٨٤/ ١: المحصول )٤(
     .٨٦/ ١: المحصول )٥(



١٧٣ 
 

الیاء والتنوین، واجتماعھما محال؛ لعدم إمكان النطق بھما، فحینئذ ال بد من : ساكنان
حذفھ حذف أحدھما أو تحریكھ، ال جائز حذف التنوین؛ ألنھ حرف دال على معنى، و

؛ إذ لو والطارئ یزیل حكم الثابتبین المنصرف وغیره، وألنھ طارئ،  یوقع لبسًا
  .)١("ا جيء بھعلم أنھ یحذف لَم

  .ـ الحمل على األكثر دون األقل٨
  :من األسماء الستة) ذو(یقول في معرض حدیثھ عن 

  ؟، وھال كانت واوًایاًء) ذو(كانت الالم المحذوفة من  َمِل: فإن قیل"     

: ، ولم یقولوا)ذوات(، و)ذووا: (عینھا واو؛ لقولھم في جمعھا قد تبین أّن: قیل     
، وإذا كان كذلك فجعل الالم یاء أولى من جعلھا واوًا؛ ألن باب )ذَیات(، وال )ذُیوا(
أن ما عینھ واو، : ، ومعنى ذلك)ُحّوة(و) ُقّوة(أكثر من باب ) شوْیُت(و) طوْیُت(

الحمل على األكثر دون : ھ واو، والمھ واو، ومن قواعدھموالمھ یاء أكثر مما عین
  .)٢("األقل

  .ـ األصل لھ من القوة ما لیس لغیره٩
  :یقول في تثنیة الممدود

: ، وھو الكثیر القراءة)َقرَّاء(ُأِقّرت في التثنیة، تقول في  وإذا كانت أصًال"      
  .)٣("لغیره واألصل لھ من القوة ما لیس؛ وذلك ألنھا أصل، )َقّراءان(

  . ـ التغییر في األطراف ھو الكثیر المطرد١٠
یقول في معرض حدیثھ عن الماضي المتصل بآخره ضمائر الرفع المتحركة،     

  :وعلة إسكان المھ دون عینھ

إن حركة آخر الماضي تدل على شبھھ بالمعرب، فلم یرجح : ولقائل أن یقول"      
والتغییر في األطراف ھو الكثیر سكان تغییر، إن اإل: قلنا. إسكانھ دون إسكان العین

  .)٤("المطرد

  .ـ ال تتحقق الفضلیة إال بعد تمام الكالم واستقاللھ١١
وھي بیان ھیئة الفاعل أو : (یقول معقبا على قول المصنف في تعریف الحال    

  ...):المفعول بنكرة مشتقة بعد معرفة، قد تم الكالم دونھا 
                                                 

     .١٤٨/ ١: المحصول )١(
     .٦١٠/ ٢: وينظر. ١٥٧/ ١: المحصول )٢(
     .١٧٨/ ١: المحصول )٣(
     .٢٩١/ ١: المحصول )٤(
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١٧٤ 
 

: ھنا للتحقیق ال للتقلیل، كقولھ تعالى) َقْد(أتى بلفظ ) كالم دونھاقد تم ال(وقولھ "      
﴾ هلَيع ا َأنْتُمم لَمعي وإنما اشترط ذلك؛ ألنھا مشابھة للمفعول، والمفعول )١(﴿ قَد ،

  .)٢("وال تتحقق الفضلیة إال بعد تمام الكالم واستقاللھفضلة، فمشابھھ أولى بذلك، 

  .فسِّر على المفسَّرـ ال یجوز تقدیم الم١٢
  :یقول في باب التمییز

عندي ِعْشُروَن : (أنھ عند قوم منصوب بالظرف، كقولك )٣(وحكى ابن الدھان"     
  : ، وھو باطل؛ لوجھین)درھمًا

، وذا غیر )عندي درھمًا ِعْشُروَن: (أنھ لو كان كذلك لتقدم على العدد، فقیل: األول
  . جائز

  .م الظرفصحة المسألة عند عد: والثاني

وال یجوز تقدیم المفسِّر ولقائل أن یجیب عن األول بأنھ إنما لم یتقدم؛ ألنھ مفسِّر،     
  .)٤("على المَفسَّر

  .ـ المعمول یقع حیث یقع العامل؛ إذ كان تابعا وفرعا علیھ١٣
  :یقول في باب االستثناء

؛ ألن )دًا إال ضاربوَنما قوُمَك زی: (فیما قبلھا، فال یجوز) إال(وال یعمل ما بعد "     
أن : علیھا غیر جائز، فكذا معمولھ؛ ألن من أصولھم) إال(تقدیم االسم الواقع بعد 

  .)٥(..." المعمول یقع حیث یقع العامل؛ إذ كان تابعًا وفرعًا علیھ

  .ـ الحذف باألعجاز واألواخر ألیق منھ بالصدور واألوائل١٤
  :یقول في باب المبتدأ والخبر

  أیھما أحسن حذف المبتدأ أم حذف الخبر؟: لإْن قی"     

                                                 
     .٦٤/ سورة النور، من اآلية )١(
    .٤٤٥/ ١: المحصول )٢(
ن النحوي المعروف بابن الدها ،األنصاريأبو محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد اهللا بن سعيد  هو )٣(

 :وله شعر مليح، من مصنفاته، العربية لنحاة المشهورين بالفضل ومعرفةمن أعيان االبغدادي، كان 
 .ـه٥٦٩سنة ، توفي وغير ذلك ،في النحوالفصول و ،اللمع وشرح، اإليضاحشرح و ،ي النحوفدروس ال
  )٥٨٧/ ١: ، وبغية الوعاة٣٨٣، ٣٨٢/ ٢: وفيات األعيان(

     .٤٧٤ ،٤٧٣/ ١: المحصول )٤(
     .٤٧٦/ ١: المحصول )٥(



١٧٥ 
 

اتساع  بأن حذف الخبر أحسن، واحتج بأن الحذف) برھانھ(في  )١(صرح العبدي: قیل
الحذف باألعجاز واألواخر  :وقال شیخنا... وتصرف، وھو في الخبر دون المبتدأ 

  .)٢("ألیق منھ بالصدور واألوائل

  .ـ الحمل على ما ال نظیر لھ ممنوع١٥
  :في النداء) اللھم(في حدیثھ عن لفظ یقول 

) ِفَعاال(زیدت فیھ المیم على لغة من جعلھ ) الُھّم(وھو أن : وھنا تنبیھ"     
، واعتقد حذف الفاء؛ ألن ما كان محذوفا منھ )أِلَھ(، ال على من جعلھ من )ِكَتاب(كـ

  .)٣("والحمل على ما ال نظیر لھ ممنوعفاؤه لم تعھد زیادة المیم في آخره، 

  .ـ كلما اشتد االتصال كان في التأثیر أقوى وأولى١٦
  ):اللھم(یقول في عدم جواز وصف 

نعم، ذلك فیھ : قیل. مركب من اسم وصوت، ووصفھ جائز) سیبویھ(فـ: فإن قیل"     
وأیضا فاتصال الصوت باالسم في ... جائز؛ لفقدان السبب اآلخر، وھو شبھ المضمر 

وكلما اشتد ، )سیبویھ(األول، فانفصالھ متعذر، وال كذلك  أشد، أال تراه ساكن) اللھم(
  . )٤("االتصال كان أقوى في التأثیر وأولى

  .ـ الشيء ال یعرف نفسھ وال یخصصھ١٧
  :یقول في حدیثھ عن اإلضافة اللفظیة

مسجُد : (إضافة الموصوف إلى ما یصح أن یكون صفتھ، كقولھم: والرابع"     
ألن الصفة : ، وھذا وشبھھ في تقدیر االنفصال، وقالوا)صالُة اُألولى(، )الجامِع

والموصوف كالشيء الواحد، وإضافة الشيء إلى نفسھ ممتنعة؛ ألن الغرض بھا 
  .)٥("والشيء ال یعرف نفسھ وال یخصصھالتعریف والتخصیص، 

 
 

                                                 
شرح  :، من مصنفاتهأخذ عن السيرافي والرماني ،أحمد بن بكر بن محمد بن بقية العبدي أبو طالب  هو )١(

  )٥: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. (هـ٤٠٦ سنة توفي ،اإليضاح
     .٥٧٦/ ١: المحصول )٢(
     .٦٨٣/ ٢: المحصول )٣(
     .٦٨٤/ ٢: المحصول )٤(
     .٧٧٥/ ٢: المحصول )٥(
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  :الخويقواعد االستدالل عند : ثانيا
  .ـ الفعل والحرف ال یخبر عنھما، فال یصح نعتھما١

  : یقول في بیان وجھ اختصاص التثنیة والجمع باألسماء

وإنما اختصا باالسم؛ ألن فیھما معنى النعت، والنعت من خواص األسماء؛ ألن "     
والفعل والحرف ال یخبر عنھما، المراد منھ اختصاص المنعوت؛ لیفید اإلخبار عنھ، 

  .)١("فال یصح نعتھما

  .دة محالـ اجتماع الشيء وعدمھ في حقیقة واح٢
  :ما ال یخلو أواخر الكلم منھ: یقول في باب

اختالف : اعلم أن آخر الكلمة ال یخلو من اإلعراب أو البناء؛ ألن اإلعراب ھو"     
واجتماع الشيء وعدمھ في عدم ذلك، : آخر الكالم الختالف العوامل، والبناء ھو

  . )٢("حقیقة واحدة محال

  .حملھ على نظیرهـ العرب تحمل الشيء على ضده كما ت٣
  :یقول في باب البناء

، )َكْم رجًال عنَدَك؟: (استفھامیة، نحو قولك: فھي على ضربین) َكْم(وأما "    
، فاالستفھامیة ُبِنَیت؛ لتضمنھا معنى حرف )َكْم رُجٍل عندي: (وخبریة، نحو

للتقلیل،  )ُربَّ(؛ ألنھا للتكثیر، و)ُربَّ(لھا على  االستفھام، والخبریة ُبِنَیت حمًال
  .)٣("والعرب تحمل الشيء على ضده كما تحملھ على نظیره

  :النافیة للجنس) ال(ویقول في 

؛ ألنھا نقیضتھا؛ ألّن )إنَّ(أن تنصب االسم وترفع الخبر تشبیھا لھا بـ: وحكمھا"     
  والعرب تحمل الشيء على نقیضھ كما تحملھ تلك لتأكید اإلثبات، وھذه لتأكید النفي، 

  .)٤("رهعلى نظی

  .ـ الداللة بالذات أقوى من الداللة بالعرض٤
  :ما یتعدى إلیھ جمیع األفعال: یقول في باب 

                                                 
    .١٧/ ١: شرح الفصول )١(
    .٢٤/ ١: شرح الفصول )٢(
    .٧٩/ ١: شرح الفصول )٣(
    .٢٥٠/ ١: شرح الفصول )٤(



١٧٧ 
 

وقدم المصدر على ظرف الزمان مع اشتراكھما في داللة الفعل علیھا "       
بالتضمن؛ ألن الفعل یدل على المصدر بجوھره وذاتھ، ویدل على الزمان بصیغتھ 

  .)١("أقوى من الداللة بالعرض والداللة بالذاتوعوارضھ، 

  .ـ ال یبدل شیئان من شيء واحد٥
  ):ما قام أحٌد إال زیٌد إال عمرًا: (یقول في المستثنى المكرر في نحو

وإن تقدم المستثنى منھ علیھما، جاز في أحدھما النصب والبدل، وتعین في "     
  .)٢("ال یبدل شیئان من شيء واحد إذاآلخر النصب؛ 

  .ء ینبغي أن تكون مقارنة لوجوده موجودة معھـ علة الشي٦
وھو مصدر ال من لفظ : (على قول المصنف في تعریف المفعول لھ یقول معقبًا    

  ...):لھ في الوجود  العامل فیھ مقارنًا

) جئُتَك إكرامًا لَك غدًا: (احتراز من نحو قولك) لھ في الوجود مقارنًا(وقولھ "     
  .)٣("شيء ینبغي أن تكون مقارنة لوجوده موجودة معھألن علة الفإنھ ال یصح؛ 

  .ـ العامل في الموصوف عامل في الوصف٧
  :یقول في رده على من یرى أن االبتداء ال یعمل في الخبر

وما ذكروه من ضعف االبتداء عن العمل في الخبر ضعیف؛ ألن الخبر "       
مل في الموصوف عامل في والعاكالوصف للمبتدأ؛ ألنھ إما عینھ أو نازل منزلتھ، 

، فكذلك العامل في المبتدأ یجب أن یعمل في الخبر وإن كان ًالوصف وإن كان ضعیفا
  .)٤(" ضعیفًا

  .ـ النفي إذا انتفى ثبت ضده٨
  ):لیس(عمل ) ما(یقول في شروط إعمال 

بطل عملھا، كقولھ ) إال(، فإن انتقض بـ)إال(ینتقض النفي بـ أال: الشرط الثاني"     
؛ )لیس(؛ ألنھ بطلت المشابھة بینھا وبین )٥(﴿ ما هذَا ِإلَّا بشَر مثْلُكُم ﴾: لىتعا

  ألن النفي إذا انتفى ثبت ضده، الفتراقھما حینئذ في النفي، ألن ھذه قد صارت مثبتة؛ 

                                                 
    .١٥٩/ ١: شرح الفصول )١(
    .١٨٨/ ١: شرح الفصول )٢(
    .٢٠٥/ ١: شرح الفصول )٣(
    .٢٣٣/ ١: شرح الفصول )٤(
    .٣٣/ من اآليةسورة المؤمنون،  )٥(
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  .)١("وھو اإلثبات

  .ـ الجمع بین العوض والمعوض ال یجوز٩
  ): اللھّم(یقول في بیان الخالف في المیم من 

في ) یا(ال یجوز أن تكون المیم عوضا؛ لجمعھم بینھا وبین : وقال الكوفیون"     
  : نحو قول الشاعر

  )٢(َأقُوُل يا اللَّهم يا اللَّهما* * *   إنِّي إذَا ما حدثٌ َألَما   

  . )٣("والجمع بین العوض والمعوض ال یجوز ...  

  

*       *      *  

                                                 
    .٢٨٨/ ١: شرح الفصول )١(
، ٢١٢: ، وأسرار العربية٤٣٠، ٤١٩/ ١: سر صناعة اإلعراب: ينظر وال يعرف قائله، البيت من الرجز، )٢(

، وتوضيح ٣٨٤/ ١: ، وشرح الكافية للرضي١٣٠٧/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٤١/ ١: واإلنصاف
/ ٤، ٢٥٨/ ٢: ، والخزانة٢٦٥/ ٣: ، وشرح ابن عقيل٣١/ ٤: ، وأوضح المسالك١٠٦٩/ ٢: المقاصد

  ).اللهم(والميم في ) يا(، حيث جمع بين حرف النداء )يا اللَّهم يا اللَّهما: (والشاهد. ٤١٩
    .٣١٣/ ١: شرح الفصول )٣(



  
  
  
  
  

  .الخويمسائل الخالف بين ابن إياز و: الباب الثاني        
  :ويشتمل على خمسة فصول            

  في  الخويابن إياز و مسائل الخالف التي اتفق: الفصل األول         
  .اختيارها، ودراسة بعضها         
  الخويومسائل الخالف التي اختلف ابن إياز : الفصل الثاني         
  .في اختيارها         
  المسائل التي اتفقا في ذكرها واختارها ابن : الفصل الثالث         
  .إياز         
  .الخويالمسائل التي اتفقا في ذكرها واختارها : الفصل الرابع         
  المسائل التي انفرد بها كل منهما مع : الفصل الخامس         
  . حالترجي         
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  الفصل األول
  في اختيارها، الخويابن إياز و مسائل الخالف التي اتفق

  .ودراسة بعضها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨١ 
 

  )١(الفعل المضارع بين الحال واالستقبال - ١

  :تمهيد

من الزمن،  وھو ما دل على ذات أو معنى مجردًا: اسم: تنقسم الكلمة ثالثة أقسام     
، )َبَرَض(بزمن، كـ ًاوھو ما دل على معنى مقترن: وفعل). كتابة(و) دزی(كـ
، )في: (وھو ما دل على معنى في غیره، نحو: وحرف). ْبِراْض(، و)ُبِرْضَی(و
  ). ْمَل(و

  :وقد بین ابن معط أن الفعل ینقسم ثالثة أقسام، فقال

، ومبھم )ْفَعْلا(، ومستقبل بوضعھ كـ)فَعَل(وینقسم وضعا إلى ماض بوضعھ كـ"      
  . )٢("ما بین الحال واالستقبال، وھو ما في أولھ إحدى الزوائد األربع

) ومبھم ما بین الحال واالستقبال: (وعقب كل من الشارحین على قول المصنف      
  :فیقول ابن إیازببیان رأیھ في زمن الفعل المضارع، 

ذي یقع للناظر فیھ؛ إذ وإنما كانت صیغة الحال مشتركة؛ ألجل التشكیك ال"      
الفعل مشتمل على أجزاء یتصل بعضھا ببعض من غیر تراخ، متى نظر إلى الجزء 
الذي انقضى منھ كان ماضیا، وإن نظر إلى الجزء الذي لم یأت كان مستقبال، 
والجزء الذي یحاذي نظره سریع التقضي، ال جرم ال یتخلص لھ زمن، بل یبھم علیھ، 

وذھب بعضھم إلى أن صیغة . اللفظ، وھو مطلوب عندھموھذا من مناسبة المعنى 
موضوعة للحاضر، لكن كثر التجوز فیھا باستعمالھا مستقبلة، فغلب على ) یفعل(

  . )٣(..."الظن أنھا مشتركة 

  :في ذلك الُخَوّيویقول 

وسائر األفعال التي أولھا حرف من حروف المضارعة ) یفعل(ووضعوا لفظ "     
للحال، ووضعوه أیضا للمستقبل، فصار ) نأتي(أو) أنیُت(أو) نأیُت(التي یجمعھا 

                                                 
، ٨٧: ، واإليضاح في علل النحو٣٩/ ١: ، واألصول٨١/ ٤: ، والمقتضب٣٥، ١٢/ ١: الكتاب: نظري) ١(

، ٧٤، ٧٣/ ١: ب سيبويه، وشرح كتا١٠٢، ٩٩: ، والمسائل العسكرية١٤، ١٣: واإليضاح العضدي
، واإليضاح في شرح ١٠١: ، وتوجيه اللمع٩٠، ٨٦/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٢٠: وإصالح الخلل

 -١/٢٤٠: والبسيط، ١٧٠، ١٦٩/ ١: ، وشرح الكافية الشافية١٨/ ١: ، وشرح التسهيل٦/ ٢: المفصل
، والتذييل ٣٠٧/ ١: للقواس ، وشرح ألفية ابن معط١٢/ ٤، ٢٧/ ١: للرضي ، وشرح الكافية٢٤٣

   .٧٢/ ١: ، وحاشية يس على مجيب الندا٣٧، ٣٦/ ١: ، والهمع٨٦ -٨١/ ١: والتكميل
  .١٧٠ :الفصول الخمسون )٢(
  .٢٨٦/ ١: المحصول )٣(
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) َیْضِرُب اآلَن: (في كل واحد منھما، نحو بین الحال واالستقبال مبھمًا مشتركًا
  .)١() ..." َیْضِرُب َغدًا(أو

  

  :الدراسة التفصیلیة
الحال  من یتتبع ما قالھ النحویون في زمن الفعل المضارع عند تجرده من قرائن    

واالستقبال یرى أنھم قد اختلفوا في ذلك إلى عدة أقوال، وإلیك بیان ھذا الخالف وما 
  :استدل بھ كل فریق

یرى أن المضارع من قبیل المشترك اللفظي، فھو موضوع للحال  :القول األول
واالستقبال معا، ویصلح لكل واحد منھما عند تجرده من القرائن التي تعینھ ألحدھما، 

حد منھما إال بالقرینة التي تخصصھ لھ، وھذا ما ذھب إلیھ سیبویھ وال یتعین لوا
  :، قال سیبویھالُخَوّيوجمھور النحویین، واختاره ابن إیاز و

: ، ومخبرًا)اْضِرْب(، و)اقُتْل(، و)اذَھْب: (وأما بناء ما لم یقع فإنھ قولك آمرًا"      
وكذلك بناء ما لم ینقطع وھو ). ُیضَرُب(، و)ُیقَتُل(، و)َیْضِرُب(، و)َیْذَھُب(، و)َیْقُتُل(

  .)٢("كائن إذا أخبرت

واستدل لھذا المذھب بأن المضارع لما كان بعض مدلولھ مستأنف الوجود في      
ال یوقف علیھ، فأشبھ المستقبل المحض في والحال؛ ألن زمن الحال سریع االنقضاء، 
  . )٣(وضعیًا اشتراكًا) یفعل(استئناف الوجود؛ ولذا اشتركا في صیغة 

  .على مسوغ - عند تجرده من القرائن -وبأنھ ال تتوقف داللتھ على أي منھما

  
یرى أن المضارع موضوع للحال في الحقیقة، ویستخدم في المستقبل  :القول الثاني

  :وھذا ما ذھب إلیھ أبو علي الفارسي؛ إذ یقول. مجازًا

، واألصل أن آلتي أیضًاویتسع فیوقع على ا... ولفظھ األخص لفظ المضارع "     
  . )٤(..."یكون للحاضر 

       

  
                                                 

  .٨٦/ ١: شرح الفصول )١(
  .١٢/ ١: الكتاب) ٢(
  .٢٨٦/ ١: ، والمحصول١٨/ ١: ، وشرح التسهيل البن مالك٢٠: إصالح الخلل: ينظر) ٣(
              .٩٩ :المسائل العسكریة )٤(
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 ،)٤(االستراباذي )٣(واختاره رضي الدین. )٢(أبي ُركب )١(وإلیھ ذھب ابن
  .)٥(والسیوطى

  :أمورواستدل من ذھب إلى ھذا القول ب     

أن اللفظ إذا صلح للقریب والبعید كان القریب بھ أولى، وعلى ذلك یكون  :األول
 .  )٦(بالحال منھ بالمستقبل؛ ألن الحال أقرب من المستقبلالمضارع أحق 

ویجاب على ھذا بأن زمن الحال على تقدیر ثبوتھ سریع الزوال، والمستقبل      
  .ممتد الزمان، فھو أولى بأن یجعل حقیقة فیھ

أن الماضي لھ صیغة تخصھ، والمستقبل لھ صیغة تخصھ، فكذلك الحال  :والثاني
 .  )٧(یغة تخصھینبغي أن تكون لھ ص

وأجیب على ھذا بأنھ قد وضع لھ لفظ یدل علیھ، وإنما لم یكن مختصا كأخویھ؛       
لما یقع من التشكیك للناظر فیھ؛ إذ الفعل یشتمل على أجزاء یتصل بعضھا ببعض من 

، وصلح أن )یفعل(ل امتدادًا للحال شاركھ في صیغة غیر تراخ، ولما كان المسـتــقب
  . )٨(لى كل منھمایطلق المضارع ع

أن المضارع یخلص لالستقبال بالسین أو سوف، والحروف الدالة على  :والثالث
  . المعاني إنما تلحق الفروع ال األصول، كعالمة التأنیث والتثنیة والجمع وغیر ذلك

ویرد على ھذا بأنھ  قد یتخصص بالحرف أیضا للحال، وذلك إذا دخلت علیھ الم      
  ). إّن زیدًا لیفعُل ( : االبتداء في نحو

  أن المضارع إذا تجرد عن القرائن صرف إلى الحال، وال یصرف إلى  :والرابع

                                                 
 لغوياً ونحوياً جليالً الخشني األندلسي الجياني النحوي، كان أستاذاًبن عبد اهللا محمد بن مسعود بكر هو أبو ) ١(

: من مصنفاته، وابن األخضر أبي العافية ابن النحو عنالقراءات عن ابن شفيع وجماعة، و، أخذ ناًدي عارفاً
  )       ٢٤٤/ ١: ، وبغية الوعاة٦٤/ ١٥: سير أعالم النبالء(. هـ ٥٤٤توفي سنة لم يتمه، يه، يبوشرح كتاب س

  .٣٦/ ١: ، والهمع٨٥/ ١: التذييل والتكميل: ينظر) ٢(
 ةشرح الشافي :هو محمد بن الحسن االستراباذي، نزيل النجف، نحوي صرفي متكلم منطقي، من مصنفاته )٣(

، ومعجم ٢٨ /٣ :األعالم( .ـه ٦٨٦النحو، وغير ذلك، توفي سنة في الصرف، وشرح الكافية في 
    )١٨٣ /٩ :المؤلفين

  . ١٢ /٤ :للرضي شرح الكافية :نظري )٤(
             .٣٧، ٣٦ /١ :الهمع :نظري )٥(
  .٣٠٧ /١ :شرح ألفبة ابن معط: ينظر )٦(
  .٨٦ /١ :التذييل والتكميل، و٢٨٦/ ١: المحصول: ينظر )٧(
  .٢٨٧/ ١: حصولالم: ينظر )٨(
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  . المستقبل إال بدلیل، وھذا شأن الحقیقة والمجاز

  : )١(وأجیب علیھ بأمرین     

  . أن الناس أشد اھتماما بما ھم فیھ مما ینتظرونھ؛ ألنھ قد یبطئ علیھم :أحدھما

فلذا كان  ؛خبار إذا كان عن حاضر یمّكن اإلنساَن من العلم بھ حسًاأن اإل :خرواآل
  .  حملھ على الحاضر مع التجرد أولى

وإذا كان األمر كذلك فلیس فیما قالوه حجة تنھض لالستدالل بھا على أن      
  .              المضارع حقیقة في الحال مجاز في االستقبال

 )٢(ي المستقبل مجاز في الحال، وإلیھ ذھب ابنأن المضارع حقیقة ف :القول الثالث
  . )٤(، وھو ظاھر كالم أبي القاسم الزجاجي)٣(طاھر

  : واحتج لھذا القول بأمرین     

، وإذا كان المستقبل ثم ماضیًا ثم حاًال أن أصل أحوال الفعل أن یكون منتظرًا :األول
  . )٥(أسبق من الحال فھو إذا أحق بالمثال

  .  )٦(أنھ ال یلزم من أسبقیة المعنى أسبقیة المثالویرد علیھ ب     

أن الحال على تقدیر ثبوتھ غیر ممتد الزمان، والمستقبل ممتد الزمان، فھو  :والثاني
  . )٧(أولى بأن یجعل المضارع حقیقة فیھ دون الحال

 ؛ال یلزم من امتداد زمن المستقبل الحكم بأولویتھ بالمثال ویرد على ذلك بأنھ     
ألنھ إذا كان المضارع صالحا للزمن األقرب واألبعد، فھو باألقرب أولى،  وذلك

  . والحال أقرب من المستقبل، فیكون أحق بالمضارع من المستقبل

                                                 
  .٢٨٦/ ١: المحصول: ينظر )١(
إليه في  ، كان يرحلأحمد بن طاهر األنصاري اإلشبيلي، نحوي مشهور حافظ بارع هو أبو بكر محمد  بن )٢(

أخذ  ،درس في بالد مختلفةصاحب اختيارات وآراء، ن حذاق النحويين وأئمة المتأخرين، ، وكان مالعربية
: تاريخ اإلسالم( .هـ ٥٨٠توفي سنة  ،كتاب سيبويهوله تعليق على ني، وابن خَروف، عنْه َأبو ذَر الخُشَ

  )٧٢ /١ :الوعاة بغية، و٦٤٣/ ١٢
  .٧٢ /١ :على مجيب الندا ، وحاشية يس٣٧ /١ :الهمع :نظري )٣(
  .٨٧: اإليضاح في علل النحو :نظري )٤(
  .٧٣ /١ :ية يس على مجيب الندا، وحاش٣٦ /١ :، والهمع٨٦ /١ :التذييل والتكميل :نظري )٥(
             .٣٧/ ١: ، والهمع٦٨/ ١: التذييل والتكميل: ينظر )٦(
  .٣٠٧ /١ :شرح ألفية ابن معط: ینظر )٧(
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، واحتج )١(أن المضارع ال یكون إال للحال، وھذا مذھب ابن الطراوة :القول الرابع
، )زیٌد یقوُم غدًا( :بأن المستقبل غیر محقق في الوجود بخالف الحال، فإذا قیل

  .  )٢(غدًا اآلن قیامھزید ینوي أو یرید : فالمعنى

  :ویجاب علیھ بأمرین     

، وھي ترید اإلخبار بھذا، ولیس معناه ینوي )زیٌد یقوُم غدًا: (أن العرب تقول :األول
تكلف ال حاجة إلیھ وإخراج للكالم ) ینوي أو یرید(بـ) یقوم(اآلن قیامھ غدا، فتأویلھ 

  . اھره من غیر داععن ظ

؛ إذ لو )٣(﴿ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَداً ﴾: أن ھذا یبطل بقولھ تعالى :الثاني
من القول؛ ألن اإلنسان یدري ما  فًاْللكان ُخ) تنوي تكسب غدًا: (التقدیر  إّن: قیل

ألنھ  ینوي، وقد یحصل ذلك أو ال یحصل، وإنما الذي ال یدري ھو ما یقع في الغد؛
  .  )٤(أمر غیبي

  . أن المضارع ال یكون إال للمستقبل، وإلیھ ذھب أبو اسحاق الزجاج :القول الخامس

ال یمكن أن یعبر عنھ؛ ألنھ بقدر ما ینطق  - لقصره -واستدل بأن زمن الحال   
  . )٥(بحرف من حروفھ صار ماضیا

نقطع، ال اآلن وأجیب علیھ بأن المراد بالحال عند النحویین الماضي غیر الم   
أن بعض صالتھ : ، فالمعنى)زیٌد ُیصّلي: (الفاصل بین الماضي والمستقبل، فإذا قیل

  . )٦(ماض وبعضھا باق، فجعلوا الصالة الواقعة في اآلنات المتتالیة واقعة في الحال

للمستقبل ما صلح معھا ) یفعل(، فلو كانت )زیٌد یقوُم اآلَن: (وأّن العرب تقول    
  .ال یصلح مع سیفعلاآلن، كما 

  : تعقیب 

  وبعد عرض أقوال النحاة في زمن المضارع وبیان أدلة كل رأي، یتبین بعد        

                                                 
 ، وكان مبرزاًبارعاً وأديباً ماهراً هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد اهللا السبائي المالقي، كان نحوياً )١(

الترشيح في النحو،  :اتهصنفمن م، أخذ عنه السهيلي وغيره، راء في النحو تفرد بهافي علوم العربية، له آ
              ) ٦٠٢ /١ :الوعاة بغية(. ـه ٥٢٨، توفي سنة ، وغير ذلكسيبويه والمقدمات على كتاب

              .١٣٧ /١ :والهمع، ٨٣ /١ :والتكميل ، والتذييل٢٤٣ /١ :البسيط في شرح الجمل :نظري )٢(
  .٣٤/سورة لقمان، من اآلية ) ٣(
  .٨٤ /١ :، والتذييل والتكميل٢٤٣ /١ :البسيط: ينظر) ٤(
  .٣٦/ ١: ، والهمع٨١/ ١: التذييل والتكميل: ينظر) ٥(
  .٧٢ /١ :، وحاشیة یس على مجیب الندا٣٦ /١ :، والھمع١٢ /٤ :للرضي شرح الكافیة: ینظر )٦(
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الوقوف على ھذه األدلة أن الراجح واألولى بالقبول ھو ما ذھب إلیھ سیبویھ 
والجمھور، وھو صالحیة المضارع للحال واالستقبال عند تجرده من القرائن التي 

، وذلك لقوة أدلتھ، وألن المضارع ال یحتاج إلى مسوغ من الخارج تخلصھ ألحدھما
  .االستقبال في داللتھ على كل منھما إذا تجرد من قرائن الحال أو

 

*    *    * 
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  )١(التعجب مما يدل على األلوان والعيوب) أفعل(بناء  - ٢

  :تمهيد

  : التعجب یكون على ضربین

قَاَل أنَّى  ﴿: وقولھ، )٢(﴾كَيفَ تَكْفُرون بِاِهللا  ﴿ :ىسماعي، ومنھ قولھ تعال :األول
  . )٣(﴾يحيي هذه اُهللا بعد موتها 

  ).أفعل بھ(، و)ما أفعلھ: (قیاسي، وقد ذكر النحویون لھ صیغتین، ھما: والثاني

    ، أن یكون فعًال: وھي ویشترط فیما یصاغ منھ فعال التعجب ثمانیة شروط،    
   غیر مبني للمفعول، وال منفي، وال  ،معناه للتفاضل متصرفًا، تامًا، قابًال ،ًاثالثی

  : أجملھا ابن مالك في قولھ وقد .)أفعل(بـ مدلول على فاعلھ

  قَابِِل فَضٍل تَم غَيرِ ذي انْتفَا  ***   وصغْهماَ من ذي ثَالث صرفَا
  )٤(الوغَيرِ ساِلك  سبِيَل  فُع  *** وغَيرِ ذي وصف يضاهي أشْهال 

 -التعجب ال یصاغ من أفعال األلوانأن فعل  الُخَوّيوقد ذكر كل من ابن إیاز و    
   :فیقول ابن إیازـ وأن الكوفیین یجیزون ذلك، )َخِضَر(، و)َحِمَر: (نحو

، فاألول أفعال األلوان ال یجوز التعجب منھا، وسواء في ذلك مجردھا ومزیدھا"     
، أال ترى إلى صحة الواو في )اْزَرقَّ(و) اْسَودَّ(؛ ألن األصل )َزِرَق(و) َسِوَد(كـ
ومنتقص منھ لم یسلم، ) اْسَوّد(مع تحركھا وانفتاح ما قبلھا، فلوال أنھ من معنى ) َسِوَد(

وأجاز الكوفیون التعجب من فعل السواد والبیاض؛ ). اْحَمرَّ(و) اْبَیّض: (والثاني
  .  )٥("ما أصل األلوانألنھ

  : الُخَوّيویقول 
                                                 

 :، واإليضاح العضدي١٠٣، ١٠٢ /١ :، واألصول١٧٨ /٤ :، والمقتضب٩٨، ٩٧ /٢ :الكتاب: ينظر )١(
، وشرح ١٧٩ :الخمسون ، والفصول٢٠٢ –١٩٩ /١ :، واللباب٣٨١ –٣٧٨ /١ :، والمقتصد٩٣، ٩٢

، وشرح الكافية ٥٨٠ -٥٧٦ /١ :البن عصفور ، وشرح الجمل١٤٦ –١٤٤ /٧ :البن يعيش المفصل
، ١٣٦ /١ :، وشرح الفصول للخوي٢٢٦ –٢٢٤ /٤ :للرضي ، وشرح الكافية١٠٨٤ /٢ :الشافية

  ٠ ٣٤ –٣٠ /٣ :، واألشموني٣٢٠ –٣١٦ /٣ :، والهمع٩٣ - ٩١ /٢ :والتصريح
  .٢٨/ سورة البقرة ، من اآلية  )٢(
  .                                              ٢٥٩/ سورة البقرة ، من اآلية ) ٣(
   .١١١: ألفية ابن مالك) ٤(
  .٣٨١/ ١: المحصول) ٥(
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  : فإن ھذه األفعال ال یصاغ منھا فعل التعجب وإن كانت ثالثیة؛ لوجھین"    

  ) ... اْحَمّر(، و)اْحَماّر: (، نحو)اْفَعّل(، و)اْفَعالَّ(أنھا في األصل على : أحدھما

  ... ء أن األلوان والعیوب یجریان من اإلنسان مجرى األعضا: الوجھ الثاني

واعلم أن الكوفیین أجازوا بناء فعل التعجب وأفعل التفضیل من السواد والبیاض      
  :  واستدلوا بقول طرفة بن العبد، حیث یقول. خاصة دون سائر األلوان والخلق

  )١(ْم ِسرباَل َطّباِخفأنَت أْبیُضُھ***   إذا الرِّجاُل َشَتْوا واْشَتدَّ ُأْكُلُھُم   

في قولھ ) أبیضھم(لھ في ذلك؛ ألنھ شاذ، ومع شذوذه فلھ وجھ، وھو أن وال حجة      
  .)٢("مبیضھم: صفة فقط، ولیس للتفضیل، كأنھ قال) أبیضھم(

  
  :الدراسة التفصیلیة

ال فمن شروط الفعل الذي یصاغ منھ فعل التعجب أن یكون على ثالثة أحرف،     
فعلي التعجب مما زاد على  في عدم مجيء النحاة ذكر یصاغ من غیر الثالثي، وقد

   :أمورًا ةالثالث

َحُسن ( :، نحو قولكمفعوًال عجب أن یصیر ما كان فاعًالأن الغرض من الت :األول
فعل لھذا ینتقل ؛ و)ھأفرحُت(و ،)َفِرح زیٌد( :، كما تقول)أحَسن زیدًا( :، ثم تقول)زیٌد

ویفھم ھذا من قول ، بالھمزة إال الثالثي التعجب من اللزوم إلى التعدي، وال یعدى
      :المبرد

، )ضَرب( :، نحولتعجب إنما یكون من بنات الثالثةواعلم أن بناء فعل ا"     
، )ھأخرجُت(، و)َجخَر(، و)ھأدخلُت(، و)زیٌد دخَل( :وذلك أنك تقول، )مَكث(و ،)عِلم(و

 :ول، ثم تق)حُسن زیٌد( :، وكذلك تقول)َفَعل(جعلتھ محموال على  امزة إذفتلحقھ الھ
  .)٣("ھَنأحَس شيٌء :؛ ألنك ترید)ھَنما أحَس(

                                                 
أما (: برواية ،هجا بها ملك الحيرة عمرو بن هندمن جملة أبيات  البيت من البسيط، وهو لطرفة بن العبد) ١(

/ ١: واإلنصاف ٢٣: طرفةديوان : ينظر، )لؤماً وأبيضهم سرباَل طَباخِ** الُملوك فأنتُ اليوم أألمهم 
/ ٤: والمقاصد الشافية، ٥٧٨/ ١ :، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور٩٣/ ٦: وشرح المفصل ،١٤٩
إذا دخل  :والمعنى. بضم الهمزة القوت، وبفتحها المأكول: أكلهم. ٢٣٣/ ٨: وخزانة األدب، ٥٧٣، ٤٧٥

تد القوت فسربال طباخك نقي واش ،وغلت األسعار ،وانقطعت الميرة ،فصل الشتاء الذي يمنع من التصرف
  .استعمال أفعل التفضيل من البياض: اهدوالش .لكثرة طبخه ؛ولو كنت كريماً السود، للؤمك

  .١٣٦/ ١: شرح الفصول) ٢(
                               .٤/١٧٨ :المقتضب )٣(
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من  )َفُعل(أتى فیھا مثل أو صیغة یت) َفُعل( أن التعجب یدخل فیما كان على  :والثاني
 ، وذلك ألن الشيء یتعجب منھ)عُلم عمرٌو(، و)َكُرم زیٌد( :، وذلك قولكغیر حذف

أحرف ال یتأتى فیھ  ثالثة ، والفعل الزائد علىبعد أن یكثر ویجري مجرى الغریزة
 ، فلما كانإال بحذف بعض حروفھ، وذلك یؤدي إلى وقوع في اللبس) فُعل(صیغة 

  .)١()بھ ْدِدأْش(، و)دَّما أَش( :كذلك استغنوا عنھ بقولھم

، وھذا لثالثي إال بحذف بعض حروف الكلمةال یتأتى من غیر ا) لأفَع(أن  :والثالث
أمعنى الثالثي أم غیره،  ،لم أي المعاني تریدیؤدي إلى اإلخالل بالمعنى؛ ألنھ ال یع

أضارب ھو أم  :، ال یعلم)ھَبَرما أْض( :، وقیل)َبَرَطاْض(فلو وقع التعجب من 
  .)٢(مضطرب في نفسھ

 :نحو التعجب من األفعال التي تدل على األلوان،) أفعل(امتناع بناء سبب أما     
في ذلك  النحاةذكر فقد ، )٣()َدیَِِص(و ،)َلِوَح( :، نحو، أو العیوب)َرِفَص(، و)َرِمَح(

   :ثالثةأوجھا 

ثابتة ومستقرة ال تزید وال  أن األلوان والعیوب الظاھرة لما كانت في الغالب :األول
ما (، و)اهَدما أْی( :، فكما لم یقولواالثابتة كالید والرجل، كانت بمنزلة الخلقة تنقص

ما ( :، كذلك لم یقولوا)ما أقوى رجَلھ(، و)یَده ما أشدَّ( :، ولكن یقولون)ھَلَجأْر
وھذا قول  ).عوَره ما أقبَح(، و)رَتھْمُح ما أشدَّ( :یقولون ، ولكن)هما أعوَر(، و)هأحمَر

   :الخلیل بن أحمد، قال سیبویھ

؛ ألن ھذا صار )ھما أفعَل( :وزعم الخلیل أنھم إنما یمنعھم من أن یقولوا في ھذا"    
ما ( :ما لیس فیھ فعل من ھذا النحو؛ أال ترى أنك ال تقولعندھم بمنزلة الید والرجل و

   .)٤("، ونحو ذلك)ھرجَل ما أشدَّ(، و)هیَد ما أشدَّ( :، إنما تقول)ھما أرجَل(، و)أیداه

  .في كالمھ الذي سبق ذكره الُخَوّي ماھكرذ ھذا أحد الوجھین اللذینو
 وب أن تكون علىن والعیأن األصل في األفعال التي تدل على األلوا :الثاني

ال یصح أن ، وھذا )اْعَوّر(و ،)اْعواّر(، و)اْحَمّر(و ،)اْحَماّر( :، نحو)اْفَعلَّ(، و)اْفَعالَّ(
  .إال بالحذف تأتى منھ صیغة التعجبت، وال تدخل علیھ ھمزة التعجب

، ولھذا صحت الواو في لى ثالثة أحرف فمعدول بھ عن أصلھوأما ما جاء منھ ع     
   ،)واّلاْح(، و)ّدَیاْص(و ،)ّلَواْح( :تنبیھا على أنھما في حكم ؛)دِیَص(، و)لِوَح( :نحو

                                                 
  .٣٧٩، ٣٧٨ /١ :المقتصد: ينظر) ١(
  .١٤٥ /٧ :شرح المفصل: ينظر) ٢(
)٣( داء يصيب البعير في رقبته فال يمكنه االلتفات :دالصي) .ص ي د: اللسان(  
  .١٠٣، ١٠٢ /١ :األصول :نظري، و٩٨ /٤ :الكتاب )٤(
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       :، إذ یقولوھذا القول ألبي العباس المبرد ).اصیاّد(و

  :وإنما امتنع ھذا لشیئین"    

، ودخول )احَماّر(، و)احَمّر(: ، نحو)أفَعاّل(و )افَعّل(أن أصل فعلھ أن یكون  :أحدھما
   )١(..."قول الخلیل  :والقول اآلخر .حالالھمزة على ھذا م

، وابن إیاز، وھو الوجھ الثاني الذي ذكره )٢(ووافقھ في ذلك أبو علي الفارسي    
  .الُخَوّي
ولم  ،)أحَول(، و)أحَمر( :نحو ،)أْفَعل(أن الوصف من ھذه األفعال یبنى على  :الثالث

 )أفعل(امتنع صوغ  ولما؛ لئال یلتبس أحدھما باآلخر، تفضیل) أفعل(یبن منھ 
لجریانھما مجرى ؛ التعجب منھ أیضا) أفعل(امتنع صوغ  - لما ذكر - التفضیل منھ

 ؛وھذا ھو ظاھر كالم سیبویھ ، ولتساویھما في الوزن والمعنى،واحدا في أمور كثیرة
   :إذ یقول

؛ وكان لونا أو خلقة) أفعل(كان  وذلك ما ،)ما أفعلھ(ھذا باب ما ال یجوز فیھ "     
ما ( :، وال تقول في األعرج)ھما أبیَض(، وال )هما أحمَر( : ترى أنك ال تقولأال

 )عشاه ما أشدَّ(، و)ھحمرَت ما أشدَّ( :، إنما تقول)ما أعشاه( :، وال في األعشى)أعرجھ
أال ترى قلتھ في األسماء  ،وإنما دعاھم إلى ذلك أن ھذا البناء داخٌل في الفعل... 

فلما كان مضارعًا للفعل موافقًا لھ في البناء  ،تھا الفعللمضارع ؛وكثرتھ في الصفة
  .)٣("... كره فیھ ما ال یكون في فعلھ أبدا

  .كما سبق) الخالصة(، وفي )٤()شرح الكافیة(وبھذا القول أخذ ابن مالك في 

من  التعجب )أْفَعل(ولھذه األوجھ الثالثة ذھب البصریون إلى أنھ ال یجوز بناء     
  .والعیوب الظاھرة أفعال األلوان

 أما الكوفیون فقد ذھبوا إلى جواز بناء فعل التعجب من فعل البیاض والسواد    
ما  ھذا الثوُب( :نحو أن تقولخاصة دون غیرھما من األفعال التي تدل على األلوان، 

  واستدلوا على ، )٦(ھذا إلى ابن الحاج )٥(وعزي ،)هما أسوَد ھذا الشعُر(و ،)ھأبیَض

                                                 
  .١٨٢، ١٨١ /٤ :المقتضب )١(
  .٩٢،٩٣: اإليضاح العضدي: ينظر) ٢(
  .٩٨، ٩٧ /٤ :الكتاب )٣(
  .١٠٨٤ /٢ :شرح الكافية الشافية: ينظر) ٤(
  .٤٧٥/ ٤ :المقاصد الشافية: ينظر) ٥(
ولد سنة ن خلف بن إبراهيم التجيبي، أبو الحسن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا ب هو) ٦(

، من من أهل قرطبة، أديب ،والفقهاء المتواضعين حد األستاذين العارفين المتفننينأهـ، كان ٥٧٤
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   :اع والقیاس، أما السماع فاستدلوا بقول الشاعرذلك بالسم

   مُأكْلُه ا واشْتَدجاُل شَتَوإذا الر   ***هيضفأنتَ أبربس اخِماَل طَب  
  :وقول اآلخر

ارِجيةٌ في درعفَهَأ* * *   اضِ   ا الفَضبيم ضخُْأ نب تَأي ن١(اضِب(  

من البیاض للتفضیل، وإذا جاز ذلك في ) فعلأ(فكل من الشاعرین استعمل     
  .؛ ألنھما بمنزلة واحدة في ھذا الباب)بھ ْلأفِع(، و)ھَلما أفَع(جاز في  ،)أفعلھم(

    :، نسأل اهللا الشراب منھفي وصف ماء الحوض rمن قولھ في الحدیث ما جاء بو
" أبيض ماللَّ ننِبلَ، وأحى من الع٢("ِلس(.  

   :، أعاذنا اهللا منھاصفة جھنم في rقولھ ب و
  .)٣("ارِقَن الْد موسي َألَهِ" 

   .)من َحَنِك الُغراِب ُدَوو أْسُھ( :ھموبقول

ألنھما  ؛إنما جوزنا ذلك من السواد والبیاض دون سائر األلوان :ما القیاس فقالواأو    
 ،غیر ذلك إلى ومنھما یتركب سائرھا من الحمرة والصفرة والخضرة ،أصال األلوان

إذ  ؛لوان كلھا جاز أن یثبت لھما ماال یثبت لسائر األلوانألفإذا كانا ھما األصلین ل
   .)٤(كانا أصلین لھا ومتقدمین علیھا

  :وقد أجاب البصریون على ما استدل بھ الكوفیون بما یلي

                                                                                                                                         
. ـه٦٤١، توفي سنة لباب في محاسن اآلدابنزهة األو ،المقاصد الكافية في علم لسان العرب: مصنفاته

   )٢٣٣/ ٦: ، واألعالم١٤٢، ١٤١/ ١: بغية الوعاة(
، ١٧٦: الديوان: ينظر ،البيت من الرجز، وهو من جملة أبيات منسوبة لرؤبة، وهي في ملحق ديوانه) ١(

، وشرح ١٤٧/ ٧: ، وشرح المفصل١٥٠/ ١: ، واإلنصاف٢٨١/ ١: ، والمقتصد١٠٤/ ١: واألصول
، ٤٥٠/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي١١٢٥/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٥٧٨/ ١: الجمل البن عصفور
 .القميص: والدرع. ٢٣٣/ ٨: ، والخزانة٤٩٢/ ١: ، والتصريح٥٧٣، ٤٧٥/ ٤: والمقاصد الشافية

  .مجيء أفعل التفضيل من البياض: والشاهد .قوم: وبني أباض .الواسع: والفضفاض
/ ٣: ، ومسند أحمد بن حنبل)٦٢٠٨(، باب في الحوض، حديث رقم ٢٤٠٥/ ٥: صحيح البخاري: ينظر) ٢(

  ).١٣٥٠٠(نس بن مالك، حديث رقم ، مسند أ٢٣٦
  ).١٨٠٥(، باب ما جاء في صفة جهنم، حديث رقم ٩٩٤/ ٢: الموطأ برواية يحيا الليثي: ينظر) ٣(
  .١٥١، ١٥٠/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٤(
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  : )١(أما السماع فیجاب عنھ من وجھین

ن فیما ورد من ذلك من قبیل الشاذ التفضیل من فعل األلوا) أفعل(أن مجيء  :أحدھما
وال یلزم من . أو القلیل الذي ال یقاس علیھ، بل یوقف على محلھ، وھو باب التفضیل

كثرة استعمال الشاذ في باب أن یقاس علیھ في باب آخر، وإال لزم أن یقاس التعجب 
على كل ما شذ في التفضیل، والتفضیل على كل ما شذ في التعجب، وذلك غیر 

  . صحیح

أفعل الذي ھو  في البیتین) أفعل( إن: یخرج ذلك على وجھ آخر، فیقالأن  :واآلخر
في ) أبیُضھم سرباَل طباخ: (فیكون قولھ ،)ضاءْیَب(و )ضَیأْب( :كقولك ،مؤنثھ فعالء

   .فلما أضافھ انتصب ما بعده عن تمام االسم ،)ھممبیضُّ( :البیت األول معناه

من أخت  في درعھا جسد مبیضٌّ: معناه) أباضبني  من أخِت أبیُض( :وقول اآلخر
، كأنھ )أبیض(ھاھنا في موضع رفع؛ ألنھا صفة لـ) من أخت(بنى أباض، ویكون 

  .من أخت كائٌن أبیُض: قال

باَض الشيُء الشيَء (: مبنیا من قولھم) أبیض(أن یكون  یجوز وفي الحدیث    
ذلك الماء لغیره من األشیاء  بةأن غل :فالمعنى على ھذا، إذا فاقھ في البیاض ،)بیوًضا
  .)أشد بیاضًا(بھذا االعتبار أبلغ من  )أبیض(و، ة أكثر من غلبة بعضھا بعضاالمبیّض

 )أبیض(متعلقة بمحذوف دل علیھ  )أبیض(عد المذكورة ب )من(ویجوز أن تكون     
   .)٢(ماؤه أبیض أصفي أو أخلص من اللبن: المذكور، والتقدیر

إنما جوزنا ذلك؛ ألنھما أصالن لأللوان، ویجوز أن : قولھم: لواوأما القیاس فقا     
وذلك ألن سائر األلوان إنما لم  ؛ھذا ال یستقیم: قلنا. یثبت لألصل ما ال یثبت للفرع

فصارت  ،ألنھا الزمت محالھا ؛)منھ ْلأفِع(و ،)لھأفَع ما(یجز أن یستعمل منھا 
وذلك  ،ھذا على أصلكم ألزم :فإذا كان ھذا ھو العلة فنقول ،كعضو من األعضاء

بل ھي  ،إن ھذه األلوان لیست بأصل في الوجود على ما تزعمون :تقولون ألنكم
فألن  ،لمالزمتھ المحل ؛فإذا لم یجز مما كان متركبا منھا ،مركبة من البیاض والسواد

    )٣( .أولى -وھو مالزم للمحل - ال یجوز مما كان أصال في الوجود

  

  

  
                                                 

  .٢٣٤/ ٨: ، والخزانة٤٧٦/ ٤: ، وما بعدها، والمقاصد الشافية١٥١/ ١: اإلنصاف: ينظر) ١(
  .١١٢٦ /٢ :فيةشرح الكافية الشا: ينظر) ٢(
  .١٥٥/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٣(



١٩٣ 
 

  : تعقیب 

وھو عدم جواز  -ذھب إلیھ البصریونإن ما  :البیان أقولالعرض وھذا  وبعد   
ھو الرأي الراجح واألولى بالقبول؛ وذلك لقوة أدلتھ  -صیاغة فعل التعجب من األلوان

وضعف أدلة الكوفیین، ولثبوت علة المنع في فعل البیاض والسواد كغیرھما من سائر 
  .األلوان

  

  

*    *    *  
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١٩٤ 
 

  )١(التمييز ال يكون إال نكرة - ٣
  :تمھید

فالمبین إلبھام االسم ، ُمَبیٌِّن إلبھام اسم أو ِنْسَبٍة )ِمْن(بمعنى اسٌم نكرة : التمییز     

  :، والمبین إلبھام النسبة نحو قولھ تعالى)٢(﴾ كَوكَباَأحد عشَر  ﴿: نحو قولھ تعالى
  : قد عرفھ ابن معط بقولھو ،)٣(﴾ وفَجرنَا الَْأرض عيونًا ﴿

  .)٤( )"من(وھو تفسیر مبھم بجنس نكرة منصوبة مقدرة بـ"    

  :یقول ابن إیازبیان ھذا التعریف شرح ووفي 

: أن التمییز ال یكون إال نكرة، وھذا عند أھل البصرة، فقیل: یعني) نكرة(وقولھ "     
لتي ھي أخف من إنما وجب ذلك؛ ألن الغرض بیان الجنس، فإذا حصل بالنكرة ا

إنما لزمھ التنكیر؛ : )٥(المعرفة، واألصل لھا، فال معنى لمجاوزتھا، قال الصیمري
وأجاز الكوفیون . )٦()خمسَة عشَر درھما: (ألنھ واحد یدل على أكثر منھ، كقولك

  .)٧( ..."تعریفھ 

  : ویقول في موضع آخر
على التشبیھ بالمفعول  )مرْرُت برُجٍل حَسٍن وْجَھُھ: (یجوز النصب في قولك"      

  .)٨("؛ ألنھ نكرة، وعند الكوفي یجوز ذلكبھ، وال یكون تمییزًا
                                                 

، والبديع في ٣١٦/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٢٣٠، ٢٢٩/ ٢: ، واألصول٣٤، ٣٢/ ٣: المقتضب: ينظر )١(
، ٢٨٢، ٢٨١/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٧٠/ ٢: ، وشرح المفصل٢٠٨، ٢٠٧/ ١: علم العربية

، وتوضيح ١٦٣٣/ ٤: ، واالرتشاف٧٢/ ٢: للرضي، وشرح الكافية ٣٢٤/ ١: وشرح الكافية الشافية
: ، والمقاصد الشافية٦٦، ٦٥، ٢: ، والمساعد٣٦١/ ٢، ١٨١/ ١: ، وأوضح المسالك٧٢٧/ ٢: المقاصد

  .٣٤٥، ٣٤٤/ ٢: ، والهمع٦١٦/ ١: ، والتصريح٥٢٨ -٥٢٦/ ٣
  . ٤/ سورة يوسف، من اآلية) ٢(
  .١٢/ سورة القمر، من اآلية) ٣(
  .١٨٨: نالفصول الخمسو )٤(
أحسن  ،في النحووالتذكرة له كتاب التبصرة ، عبداهللا بن علي بن إسحاق الصيمري النحوي أبو محمد هو) ٥(

بغية ( .هـ٥٤١، توفي سنة التعليل على قول البصريين؛ كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب فيه
  )٢٦٠/ ٢: ، ومعجم المؤلفين٤٩/ ٢: الوعاة

  .٣١٦/ ١: ذكرةالتبصرة والت: ينظر) ٦(
  .٤٦٢/ ١: المحصول) ٧(
  .٧٤٠/ ٢: المحصول) ٨(



١٩٥ 
 

  : فیقول الُخَوّيأما 
) البّر(، فإن قولك )اشتریُت طعامًا الُبرَّ: (احتراز من نحو قولك) نكرة(وقولھ "     

  .)١("، ولیس بتمییز؛ ألنھ معرفة)طعامًا(جنس یفسر مبھمًا، وھو 

  :ع آخرویقول في موض
لما كان شرط التمییز أن یكون نكرة جعل ما یتعرف منھ قسما برأسھ، وسمي "     

إنھ انتصب على التمییز، وھو فاسد؛ إذ لم : وبعضھم یقول... المشبھ بالمفعول بھ، 
  .)٢("یثبت في كالمھم معرفة منصوبة على التمییز

  
  :الدراسة التفصیلیة

وا في فوقد اختل؟ ال ویجوز أْن یكوَن معرفة أل ھیز، اختلف الّنحوّیون في الّتمی    
  :ذلك على رأیین

  : قال المبردأّن الّتمییز الیكون إّال نكرة،  ، وھونییالبصررأي  :أولھما

ولم یجز أن یكون الواحد الدال على النوع معرفة؛ ألنھ إذا كان معروفًا كان "    
  .)٣("مخصوصًا، وإذا كان منكورًا كان شائعًا في نوعھ

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

أن التمییز یشبھ الحال في أنھ یبین ما قبلھ كما أن الحال یبین ما قبلھ، فلما أشبھ  - ١
  .)٤(الحال وجب أن یكون نكرة كما أن الحال نكرة

أن الغرض من التمییز رفع اإلبھام في االسم المبھم، وھو یحصل بالنكرة التي  - ٢
   .)٥(اوزتھا، فكانت أولى من المعرفة بذلكھي األصل واألخف، وال معنى لمج

أنھم أرادوا أن یكون التمییز دلیال على الجنس، وھذا یحصل بالنكرة؛ ألنھا واحد  - ٣
   .)٦(یدل على أكثر منھ، والمعرفة معینة، ال تدل على غیر ما وضعت لھ

  أن التمییز لم یوضع لیخبر عنھ، والتعریف یدخل االسم من حیث تحصل الفائدة  - ٤

                                                 
  .١٧٨/ ١: شرح الفصول) ١(
  .٢٠٢/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .٣٢/ ٣: المقتضب) ٣(
  .٧٠/ ٢: ، وشرح المفصل١٩٩: أسرار العربية: ينظر) ٤(
/ ٢: ي، وشرح الكافية للرض٤٦٢/ ١: ، والمحصول٧٠/ ٢: ، وشرح المفصل٣١٥/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٥(

٧٢.  
  .٢٠٧/ ١:البديع في علم العربية: ينظر )٦(
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١٩٦ 
 

   .)١(باإلخبارعنھ، فما ال یخبر عنھ ال یصح تعریفھ

  .یجوز أْن یكوَن معرفة التمییز أّن، وھو )٢(الّطراوة ن وابنییالكوفرأي  :ثانیھماو

لى ذلك بما ورد من كالم العرب مما ظاھره مجيء التمییز معرفة، واستدلوا ع    
  : ومن ذلك

  .)٤(﴾بطرتْ معيشَتها ﴿ :، وقولھ تعالى)٣(﴾ ِإالّ من سفه نَفْسه ﴿ :قولھ تعالى    

  : یقول الفراء

، ﴾بطرتْ معيشَتها ﴿: وكذلك قولھ، وھى َمْعِرفة) َنْفسھ(على  )سِفھ(العرب توقع "   

  .)٥("ألنھ مفسِّر ؛وھى من المعرفة كالنكرة

  .)رِشد أمَره(، و)وِفق أمَره(، و)َغِبن رأَیھ(، و)أِلَم رأَسھ: (وقولھم

  :ل الشاعروقو
  )٦(رِومع نس عييا قَ سصددتَ وطبتَ النَّفْ***   ا تَ وجوهنَعرفْ نرأيتُك لما َأ

  :وقول اآلخر
عشْمكَّةَ ماعٍ بِمد ي   ***   لٌّـلَهنَادي هتارقَ دفَو وآخَر  

  )٧(يلْبك بالشِّهاد لُباب البر ***    ى ردحٍ من الشِّيزى مالَء ِإلَ
                                                 

  .٥٢٦/ ٣: المقاصد الشافية: ينظر) ١(
، ٧٢٧/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٦٣٣/ ٤: ، واالرتشاف٢٨١/ ٢: شرح الجمل البن عصفور: ينظر) ٢(

  .٣٤٥/ ٢: والهمع
  .١٣٠/ سورة البقرة، من االية) ٣(
  .٥٨/ سورة القصص، من اآلية) ٤(
  .٧٩/ ١: القرآن للفراء معاني) ٥(
شرح : ينظر، "ناالدجِ تَفْرع ا أنلم" : ويروىالبيت من الطويل، وهو لراشد بن شهاب اليشكري، ) ٦(

/ ١: ، وأوضح المسالك٤٦٦/ ١: ، وتوضيح المقاصد٣٢٤/ ١: ، وشرح الكافية الشافية٢/٣٨٦: التسهيل
، ٥٢٧/ ٣: ، والمقاصد الشافية٦٥/ ٢: د، والمساع١٨٢، ١٧٨/ ١: ، وشرح ابن عقيل٣٦١/ ٢، ١٨١

 ،)طبت النفسو( :قوله: الشاهدو، ٨٧/ ١: ، وشرح األشموني٣١٢/ ١: ، والهمع٦١٦/ ١: والتصريح
على  نوالبصريخرجه و ولهذا أجاز الكوفيون مجيء التمييز معرفة، ؛حيث أدخل االلف والالم على التمييز

  .للضرورة زائدة )أل( أن
: الديوان: افر، وهما ألمية بن أبي الصلت من جملة أبيات يمدح بها عبداهللا بن جدعان، ينظرالبيتان من الو) ٧(

، ٢٦٠/ ١: ، وشرح التسهيل٢٨١/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٨٦٩/ ٢: ، وثمار القلوب للثعالبي٣٣
 :ّلعمشْم .٣١٣/ ١: ، والهمع)ل ب ك(، و)ش ي ز(، )ش هـ د(، و)ر د ح: (وتاج العروس واللسان،



١٩٧ 
 

   :وقول اآلخر
           عْئتَ الرلم الَمعدلم تَق برالح؟ و١(ب(  ***  

  :وقد أجاب البصریون على أدلة الكوفیین بما یلي
زائدة للضرورة ) ُمِلْئَت الرُّْعَب(، وقولھ )وطبَت النفَس(قولھ في ) ال(ن إ: قالوا    

   .)٢()ُمِلْئَت رعبًا(و ،)طبَت نفسًا(: یفا، والتقدیرالشعریة، فال تفید تعر

  .مالًء بلباِب الُبّر: منصوب على نزع الخافض، والتقدیر) لباَب الُبّر(وقولھ 

  : من وجوهأما اآلیتان فیمكن أن یجاب عنھما و    
الغالب أن یأتي التمییز نكرة، وھذا قلیل، وقد جاء ھذا من القلیل، وال : أن یقال: األول

   .فصیح یمتنع أن یرد االستعمال القلیل في القرآن الكریم، بل ھو صحیح
 )٣(؛ ألنَّ ثعلبًا؛ ألنھ فعل متعد)سِفھ(منصوب على أنھ مفعول بھ لـ) نفسھ(أن : الثاني

 بفتح الفاء )َسفَّھ(كما یتعدَّى  ،یتعدَّى بنفسھ ءالفابكسر  )َسِفھ(والمبرد حكیا أنَّ 
   .)٤(المختار عند الزمخشري، وھذا ھو الوجھ والتشدید

فتكون صار بھ سفیھًا، َفَعَل بھا من السفھ ما : ، أي)َسفََّھُھ(بمعنى ) َھَسِفَ(أن : الثالث
  .)٥(وھذا قول األخفش ،منصوبة بھ) نفَسھ(

                                                                                                                                         
 :الشِّيزى. الجفْنةُ العظيمةُوهي  ،رداح جمع: ردح. الْقَوم في الطَّلَبِ، إذا بادروا فيه، وتَفَرقُوا لَّاشْمع :يقال

: الشِّهاد. يخْلَط: يلْبك. طحين القمح الخالص: لباب البر .يقال له اآلبنُوس، شجر تُعمل منه القصاع والجِفَان
يصف ابن جدعان بأنه كان يدعو الضيفان إلى القصاع : والمعنى. لالعس ، وهوشَّهد والشُّهد والشَّهدةجمع ال

  .حيث جاء التمييز معرفاً باإلضافة) مالء لباب البر(قوله : والشاهد .العظيمة المالى بالفالوذج
شرح : ، لم أقف على قائله، ينظر)لْبِيض والسمرلَظَاها ولَم تُستَعمِل ا: (هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه) ١(

البيض . ١٢٤: ، وجامع الدروس العربية٣٤٤/ ٢: ، والهمع٦٥/ ٢: ، والمساعد٣٨٦/ ٢: التسهيل
عند الكوفيين، ) ال(، حيث جاء التمييز معرفاً بـ)ملئت الرعب: (والشاهد. السيوف والرماح: والسمر

  . ضرورةزائدة لل) ال(والبصريون يجعلون 
/ ١: ، وحاشية الخضري٣٤٥/ ٢: ، والهمع٧٢٧/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٣٢٦/ ٢: شرح التسهيل: ينظر) ٢(

٤٩٤.  
عني بالنحو أكثر  ،إمام الكوفيين في النحو واللغة ،أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني البغداديهو  )٣(

بن سالم الجمحي ابن األعرابي واسمع من  ،بمن غيره، فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغري
، ضيق متقناً كان ثقةً وغيرهم، ، وروى عنه اليزيدي واألخفش األصغر ونفطويهوخلقوسلمة بن عاصم 

معاني الشعر، والمصون في النحو، والقراءات، واختالف النحويين، : ، من مصنفاتهعلى نفسه النفقة مقتراً
  )٣٩٨ - ٣٩٦/ ١: بغية الوعاة( .ـه٢٩١توفي سنة معاني القرآن، و

  .١٢٠/ ٢: ، والدر المصون٥٦٥/ ١: البحر المحيط، و٣٢٤، ٣٢٣/ ١: الكشاف: ينظر) ٤(
، ١٨: ، واالنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب١٥٨، ١٥٧/ ١: معاني القرآن لألخفش: ينظر) ٥(

  .٤٦٣/ ١: والمحصول
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١٩٨ 
 

 أن یضمن الفعل الالزم معنى فعل آخر متعد، ویعمل النصب فیما بعده على: الرابع
بمعنى ، أو )١(، وھو قول الزجاج وابن جني)جھل(ى بمعن) سفھ(ذلك المعنى، فیكون 

  .)٣(، وھو قول أبي عبیدة)٢( )أھلك(

جھلت شكر : ، أي)جِھَلْت(، أو بمعنى )٤()كِرَھْت(بمعنى  )ْتَربِط(وتكون      
  . )٥(ونصب المضاف إلیھ بالفعل ،نعمتھا، ثم حذف المضاف

سفھ في نفسھ، : معنىأن ذلك من قبیل المنصوب على نزع الخافض، وال: الخامس
  . )٦(وبطرت في معیشتھا، فحذف حرف الجر، ونصب الفعل، وھذا قول الزجَّاج

َسِفھ : تقدیره ،مؤكٍَّد محذوٍف توكیُد) نفَسھ(و ،نصب على االستثناء) َمْن(إن : السادس
   .)٧(قوَلھ نفَسھ، فحَذَف المؤكَّد، قیاسًا على النعت والمنعوت

 أو قبیل الشاذ الذي ال یقاس علیھ، ي استدلوا بھا فھي إما منوأما باقي األقوال الت    
وِفق في (، و)َغِبن في رأَیھ(، و)أِلَم في رأَسھ(: على إسقاط الجار، أي منصوبة

بمعنى ) أِلم(، أو أن الفعل تضمن معنى فعل آخر، فیكون )رِشد في أمَره(، و)أمَره
  .، وھكذا)شكا(

  :تعقیب
وھو أّن التمییز ال یكون  -ما ذھب إلیھ البصریونوبعد ھذا العرض أرى أن     

 ھو األرجح واألقرب إلى الصواب؛ ألن ما استدل بھ المخالفون یحتمل وجھًا -معرفة
   .آخر غیر الذي استدلوا علیھ بھ، والدلیل متى تطرق إلیھ االحتمال سقط بھ االستدالل

*      *    *  
                                                 

  .٥٢٧/ ١ :، والدر المصون٥٦٥/ ١: والبحر المحيط، ٢١١/ ١: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ينظر )١(
/ ١ :، والدر المصون٥٦٥/ ١: البحر المحيط، و٤: االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب: ينظر) ٢(

٥٢٧.  
وكان إباضيا ، من أئمة العلم باألدب واللغة ،مولى بني تيم ،أبو عبيدة  معمر بن المثنى اللغوي البصري هو) ٣(

 السجستاني أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتمو ،أخذ عن يونس وأبي عمرو ،من حفاظ الحديث شعوبيا،
، يثاألمثال في غريب الحد:  اتهصنّفم، من غريب الحديثفي وهو أول من صنّف  وغيرهم، والمازني

أو  ٢٠٩ توفي سنة ،، وغير ذلكمعاني القرآنو، المجاز في غريب القرآنو ،اللغاتو، أيام العربو
  )٢٩٦ -٢٩٤/ ٢: وما بعدها، وبغية الوعاة ٢٣٥/  ٥: وفيات األعيان( .ـه٢١٠

  .٢٣٠/ ٢: األصول: ينظر )٤(
  .٥٤٦/ ٢: مشكل إعراب القرآن للقيسي: ينظر) ٥(
  .٢١٠/ ١: معاني القرآن وإعرابه: ينظر) ٦(
  .٧١٥: ، ومغني اللبيب٥٢٧/ ١: الدر المصون: ينظر) ٧(
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  )١()لوال(في خبر المبتدأ الواقع بعد  -٤
  :ھیدتم

تتكون الجملة االسمیة من جزأین رئیسین، وھما المبتدأ والخبر، وقد یعرض     
إذا دل علیھ دلیل، ومن ذلك  ، فیحذف الخبر جوازًاأو وجوبًا الحذف ألحدھما جوازًا

  .فحذف خبر الثاني؛ لداللة ما قبلھ علیھ ،)٢(﴾أكُلُها داِئم وظلُّها  ﴿: قولھ تعالى

 )لوال(بعد  مواضع، منھا أن یكون المبتدأ واقعًاعدة وجوبا في ویحذف الخبر     
   .لوال زید حاضر أو موجود :، والتقدیر)َكُتْمَرألْك لوال زیٌد( :االمتناعیة، نحو

یلزم حذفھ، ثم بین أن من العلماء من فصل ) لوال(أن الخبر بعد  ابن إیازذكر وقد     
  :فقالالقول في ذلك، 

أن : والثاني: ... وھنا تنبیھان... زم حذفھ، وال یجوز إظھاره وھذا الخبر یل"     
فال یجوز إظھاره؛ لداللة المعنى علیھ،  ًاإن كان الخبر عاّم: الرماني فصل ھذا، وقال

 :، وقال، واستحسنھ بعض األدباءلعدم الداللة علیھ ؛فال بد من إظھاره ًاوإن كان خاّص
  .)٣("فاعرفھ .إال أنھ یخالف لغة العرب

  :في ذلك، فقال الُخَوّيووافقھ  
محذوف أبدا لذلك، وحكى المصنف أنھ جاء ثابتا في قول ) لوال(والخبر بعد "     

   :الشاعر
  )٤(بهيرِ جوانا السرِذَه نم حركلَ * * *     اقبهتُخْشَى عوال اُهللا واِهللا لَوفَ

                                                 
، واألمالي ٨٢:، والخاطريات٥١، ٥٠: ، واإليضاح العضدي٧٦/ ٣: تضب، والمق١٢٩/ ٢: الكتاب: ينظر )١(

، وشرح ٧٤٩/ ٢: ، وشرح المقدمة الجزولية٢١٩: ، والتوطئة٩٥/ ١: ، وشرح المفصل٦٢/ ٢: الشجرية
/ ١: ة الشافيةي، وشرح الكاف٢٧٧، ٢٧٦/ ١: ، وشرح التسهيل٣٥٢، ٣٥١/ ١: الجمل البن عصفور

ـ ٥٩١/ ١: ، والبسيط٢٤٥/ ١: وشرح الكافية للرضي، ٥٧٨، ٥٧٧/ ١: والمحصول، ٣٥٦ –٣٥٤
، وتوضيح ١٠٩٠، ١٠٨٩/ ٣: ، وارتشاف الضرب٨٤٥، ٨٤٤/ ٢: للقواس ، وشرح ألفية ابن معط٥٩٥

، ٩٠٧/ ٢، ٢١٦، ٢١٥/ ١: ، والمغني١٩٩، ١٩٦/ ١: ، وأوضح المسالك٢٩٠ –٢٨٨/ ١: المقاصد
، ١٧٩، ١٧٨/ ١: ، والتصريح٢٩٦، ٢٩٥/ ١: يائية، والفوائد الض٢٥٢ –٢٤٨/ ١: ، وابن عقيل٩٠٨

  .٣٤٢ –٣٤٠/ ١: وشرح األشموني
  .٣٥ /اآلیةمن سورة الرعد،  )٢(
  .٥٧٨/ ١: المحصول) ٣(
: وهو منسوب ألم الحجاج بن يوسف، ويروى هذا البيت بروايات مختلفة، فيروى البيت من الطويل،) ٤(

)زِعع(بدل ) لزكره فَواِهللا(: ، ويروى)لَحغير بلوال اُهللا َأنّ: (، ويروى)لوال اُهللا ال رهبسر  :نظر، ي)ي ُأراق
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  .)١( ..."رفون ھذه الروایة ، والبصریون ال یع)مخشیة عواقبھ(قدروه : وقال

  
   :الدراسة التفصیلیة

مرفوع باالبتداء، واختلفوا بعد ذلك  )لوال(یرى البصریون أن االسم الواقع بعد     
   :في حذف الخبر وذكره على مذھبین

یجب حذفھ  )لوال(أن خبر المبتدأ الواقع بعد مذھب الجمھور، وھو  :المذھب األول
  :واستدلوا على ذلك بما یلي ، وال یجوز إظھاره،مطلقًا

أغنت عن الخبر الذي ھو امتناع الشيء لوجود غیره، لما كان معناھا  )لوال(أن  - ١
منع من اإلكرام،  )زید(، لم یشك في أن وجود )كألكرمُت لوال زیٌد( :فإذا قیلالوجود، 

  .لتعین المحذوف ؛فصح الحذف
ل محلھ، فھو مغن عن ذكره، سد مسد الخبر وح وطول الكالم بھ) لوال( أن جواب - ٢

   :وقد أشار إلى ذلك سیبویھ، فقال

اهللا  لوال عبُد( :ھذا باب من االبتداء یضمر فیھ ما یبنى على االبتداء، وذلك قولك"    
فإنھ من  )اهللا عبُد(، وأما )لوال(ـفحدیث معلق ب )لكان كذا وكذا(، أما )لكان كذا وكذا

، )كذا وكذا(لذي في اإلضمار كان في مكان وكأن المبني علیھ ا...  )لوال(حدیث 
  .)٢(... ")اهللا كان بذلك المكان لوال عبُد( :فكأنھ قال

التي معناھا امتناع الشيء المتناع غیره، ومن ) لو(لما كانت مركبة من ) لوال(أن  - ٣
إذا دخلت على جملة اسمیة ) ال(ال تلیھا جملة اسمیة ألبتة، و) لو(النافیة، و) ال(

صدر، أو نكرة موصوفة، ولم تعمل، فإنھا تكرر في الغالب، فلما كان األمر معرفة ال
   . )٣(؛ لیكون بعدھا في اللفظ جزء واحد)لوال(كذلك اختزلوا الخبر مع 

  .فإنھم یؤولونھ بما یتفق مع مذھبھم )لوال(ورد ما ظاھره ذكر الخبر بعد وإذا     
 للتنبیھ ؛بیل الشذوذ أو الضرورةمن ق )لوال(یرى األخفش أن ذكر الخبر بعد و     
   .)٤(األصل على

                                                                                                                                         
، )ع ز ع ز( :، واللسان٢٣ /٩ :، وشرح المفصل٢٤١ :، ورصف المباني٣٩٤ /١ :صناعة اإلعراب

تخشى (ذكر خبر المبتدأ  :والشاهد). ز ع ز ع: (، وتاج العروس٣٥٧ /١٠ :والخزانة ،٣٦٠: والمغني
  .داًمقي ؛ لكونه كوناً)لوال(عد  ب) عواقبه

  .٢٣٩/ ١: شرح الفصول) ١(
  .١٢٩/ ٢الكتاب  )٢(
  .٥٧٨/ ١: المحصول :نظري )٣(
  .١٠٩٠ /٣ :االرتشاف :نظري )٤(
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 في األغلب األعم، وقد ًاعاّم یكون كونًا )لوال(أن خبر المبتدأ بعد  :المذھب الثاني
على  ، وھوى ذلك ففي حذف الخبر وذكره تفصیل، وبناء علدًاأو مقّی ًاخاّص یأتي كونًا

   :النحو التالي

    :، ومن ذلك قولھ تعالىمطلقًا ا كان كونًاإذ )لوال(تدأ بعد ـ یجب حذف خبر المب١
﴿ ضاألر تدضٍ لَفَسعم بِبهضعاِهللا النَّاسِ ب فْعال دلَو١(﴾ و(.  

، وأشعر بھ دًامقّی ًاخاّص إذا كان الخبر كونًا - ذكر الخبر وحذفھ -ـ  یجوز الوجھان٢
، )َمه ما سِلْوحَم زیٍد اُرلوال أنص( :، ومن ذلك قولھم)لوال(المبتدأ أو دل علیھ جواب 

  .خبر مفھوم معناه من المبتدأ، فیجوز حذفھ) حموه(فـ

   :)٢(المعريأبي العالء ومنھ قول  
  )٣(فَلَوال الْغمد يمسكُه لَساال* * *  يذيب الرعب منْه كَلَّ عضبٍ  

  .، فیجوزفیھ الذكر والحذفخبر مفھوم من الكالم) یمسكھ(فقولھ 

 لمو ،، ولم یشعر بھ المبتدأدًامقّی ًاخاّص إذا كان كونًا )لوال(یجب ذكر الخبر بعد   ـ٣
فوجود زید في ھذا ، )منا ما سِلَمساَل لوال زیٌد( :، وذلك كقولھم)لوال(دل علیھ جواب ی

  .ولذا وجب ذكر الخبر ؛مقید بالمسالمة، وال دلیل یدل على خصوصیتھا

  :رضي اهللا عنھا -لعائشة r قولھ )لوال(د ومما ورد فیھ ذكر الخبر بع    

   )٤( ..." نِيابا بهتُ لَلْعج، فَةََبعكَتُ الْضقَنَرٍ لَفْكُبِ مهدُهيثٌ عدح مكوال قَولَ"       

   :وقول تلك المرأة
  هباقوال اُهللا تُخْشَى عاِهللا لَورِيرِ * * *  فَوذَا السه نم زِععلَزهبانوج  

                                                 
  .٢٥١ /اآليةمن سورة البقرة،  )١(
في سن  وهو ذهب بصره، ولد ومات في معرة النعمان، د بن عبد اهللا بن سليمان التنوخيهو أبو العالء أحم )٢(

باللغة  ير األدب عالماًالرابعة بعد أن أصيب بالجدري، كان حسن الشّعر جزيل الكالم فصيح اللسان غز
، وغير ، وعبث الوليدرسالة الغفران، ورسالة المالئكة، وشرح ديوان المتنبي :، من مصنفاتهلها حافظاً
  )١٥٧ /١ :ماألعالووما بعدها،  ٨١ /١ :الرواة إنباه( .ـه٤٤٩توفي سنة  ،ذلك

، ١٩٧ /١ :، وأوضح المسالك٦٠٠: ، والجني الداني٢٩٥: رصف المباني :نظريالبيت من الوافر،  )٣(
. ١٠٢/ ١ :األشمونيشرح ، و٢٥١ /١ :ابن عقيلشرح ، و٥٩٩ /١ :، والمغني٢٠٨ :وتخليص الشواهد

السيف  :العضبو. فالفزع والخو: الرعبو. من اإلذابة، وهي إسالة الحديد ونحوه من الجامدات: يذيب
  .خاصاً ؛ لكونه كوناً)لوال(بعد ) يمسكه(ذكر خبر المبتدأ  :والشاهد .قراب السيف :والغمد، القاطع

 ،باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، ٥٩/ ١ :الحديث في صحيح البخاري )٤(
  ).١٢٦(، حديث رقم فيقعوا في أشد منه
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   :وقول الشاعر
  )١(ألْقَتْ إلَيك معد بِالْمقَاِليد* * *  وال قَبلَةُ عمر  وال أبوك ولََلََ

   :رضي اهللا عنھ )٢(وقول الزبیر
  )٣(كَخَبطَة عصفُورٍ ولَم أتَكَلَّمِ* * *  فَلَوال بنُوها حولَها لَخَبطْتُها  

   :وقول الشاعر
  )٤(وال زهير جفَاني كُنْتُ معتَذرالَ

عدم وجود دلیل و ،في ھذه الشواھد؛ لكونھ كونا مقیدا )لوال(فقد ذكر الخبر بعد     
   .حذف من الكالمعند یدل علیھ 

، )٦(، وابن الشجري)٥(الرماني :وھذا التفصیل ھو مذھب جماعة من النحاة، منھم    
   .)٨(الشلوبین )٧(أبو علىو

                                                 
، ٢٤٨ /١ :ابن عقيلشرح ، و٢٧٧ /١ :شرح التسهيل :نظري .وهو ألبي عطاء السندي البيت من البسيط، )١(

جمع ال مفرد له  :المقاليدو .هو أبو العرب، وهو معد بن عدنان :معد. ٣٧٠ /١: النحوية وشرح المقاصد
بنو أنت خليق بأن يخضع لك : يقول: المعنىو .وهو المفتاح ،مفرده إقليد على غير قياس: ليمن لفظه، وق

 .وإنما تأخر خضوعهم لك لوجود أبيك ووجود جدك من قبل أبيك ،لكفايتك وعظم قدرك ؛معد كلهم
  .مقيداً ؛ لكونه كوناً)لوال(بعد ) قبله( ذكر خبر المبتدأ :والشاهد

 هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي، أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، شهد بدراً )٢(
أحد العشرة المبشرين بالجنة ، قتله و ،rحواري رسول اهللا  ، وهو rوالمشاهد كلها مع رسول اهللا داًأحو

 /٣ :، واألعالم٩٣ -٨٩ /٢ :االستيعاب( .هـ٣٦وقعة الجمل بوادي السباع سنة  ابن جرموز غيلة يوم
٤٣(  

، وشرح ٥٦٣: ي، والمغن٢٠٨: ، وتخليص الشواهد٨٧: شرح ابن الناظم :نظري البيت من الطويل، )٣(
  .اصاًخ بعد لوال؛ لكونه كوناً) حولها( ذكر خبر المبتدأ :والشاهد .٣٨٢ /١ :المقاصد

، ١/٣٤٣ :حاشية الصبان :نظري .ابقهوالشاهد فيه مثل سلم اقف على قائله، هذا شطر بيت من البسيط ،  )٤(
  .٢٠٣/ ١: وحاشية الخضري

  .٣٤٢ /١ :، واألشموني١٧٩ /١ :والتصريح، ٣٦٠ :، والمغني٢٧٩ /١ :شرح التسهيل: ينظر) ٥(
  .٥١٠/ ٢: األمالي الشجرية: ينظر )٦(
، ندلسي النحوي الملقب بالشلوبينشبيلي األاإل زديبن عمر األستاذ العالمة أبو علي عمر بن محمد األهو ) ٧(

تين سنة، قرائها ستصدر إل ،كان إماما في العربية ال يشق غباره وال يجارىهـ، ٥٦٢بإشبيلية سنة  ولد
، وغير ذلك، شرح المقدمة الجزوليةو، حواش على كتاب المفصلو ،التوطئة: منها وله تصانيف مفيدة،

  )٦٢/ ٥: ، واألعالم٤٥١/ ٣: وفيات األعيان. (هـ٦٤٥وتوفي سنة 
  .٣٤٢/ ١: ، واألشموني١٧٩/ ١: ، والتصريح٣٦٠: ، والمغني٢٧٩/ ١: شرح التسهيل: ينظر )٨(
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  : تعالى قولھ )لوال(من ذكر الخبر بعد  )١(الشجريابن عل وج
ولَوال  ﴿ :، وقولھ)٢(﴾ولَوال فَضُل اِهللا علَيكُم ورحمتُه التَّبعتُم الشَّيطَان إال قَليال  ﴿   

لُّوكضي أن منْهت طَّاِئفَةٌ مملَه تُهمحرو كلَيُل اِهللا ع٣(﴾ فَض(.   

   .)٤(اختار ھذا القول ابن مالكو

ھو  )لوال( وإلیھ ذھب ابن الطراوة، وھو أن خبر المبتدأ الواقع بعد :المذھب الثالث
   .)٥(ھاجواب

  
   :موقف الجمھور من أدلة المخالفین

، وخرجوا تلك الشواھد ى ما استدل بھ الرماني ومن وافقھرد الجمھور عل    
 )أن یمسكھ(إن التقدیر  :ضھم في بیت المعريوأولوھا بما یوافق مذھبھم، فقال بع

 :والتقدیر ،المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل بدل من المبتدأ، والخبر محذوف
   .)٦(حاصل فلوال الغمد إمساكھ إیاه

، وال دلیل علیھ في الكالم، فال ھذا بأن اإلضمار على خالف األصل ویرد على    
  .یصرف الكالم عن ظاھره

  .في محل نصب حال من المبتدأ) یمسكھ(إن جملة : عضھموقال ب    

كما أن الخبر ) لوال(ورد ھذا بأن الحال فضلة في الخبر وزیادة علیھ، فال یقع بعد     
   .)٧(كذلك

  .)٨(وبعضھم لحن المعري في بیتھ ھذا    

في عدد ال  )لوال(بعد  ؛ لورود الخبر مذكورًاویرد علیھم بأنھ ال لحن في البیت   
  .أس بھ من الشواھد العربیة الفصیحةب

                                                 
  .٣٦٠: ، والمغني٥١٠/ ٢: الشجريةاألمالي : ينظر )١(
  .٨٣/ سورة النساء، من اآلية )٢(
  .١١٣ /اآليةمن ، سورة النساء )٣(
  .٣٥٥، ٣٥٤/ ١ :وشرح الكافية الشافية ،٢٧٦ /١ :شرح التسهيل :ينظر )٤(
  .٣٦٠: ومغني اللبيب، ٦٠١: والجنى الداني، ١٠٩٠ /٣ :االرتشاف: ينظر )٥(
  .١٠٩٠ /٣ :االرتشاف :ينظر )٦(
  .٥٧٨/ ١: المحصول: ينظر )٧(
   ١/٥٩٩ :المغني، و٦٠٠: الجنى الداني: ينظر )٨(
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   )١( :ورد ابن أبي الربیع الحدیث المذكور من وجھین     

 عھِد لوال حدثاُن: (، وأن الروایة الصحیحة في الحدیثأنھ مروي بالمعنى :أحدھما
  .، وعلیھا فالخبر محذوف)ك بكفٍرقوِم

ة اعتراضیة بین جمل -وایةلو صحت الر -)ھم بكفٍرعھُد حدیٌث(أن قولھ  :واآلخر 
، ثم قدر من )البیت على قواعد إبراھیم ك ألقمُتلوال قوُم( :الشرط والجواب، فالتقدیر

  .ھم بكفٍرعھُد حدیٌث :وما شأن قومي؟ فقال :یقول لھ

   :ویرد على الوجھ األول بأمرین

جاءت في ) ھم بكفٍرعھُد ك حدیٌثلوال قوُم( :، وھي روایةأن الروایة المذكورة :األول
ى أحد دقة مؤلفھ في ، وھو من أصح كتب السنة، وال یخفى عل)یح البخاريصح(

  .فالروایة صحیحة ال ترد ،جمعھ وروایتھ

  ؛ ألن روایة الحدیث لحدیث مروي بالمعنى فال یجوز ردهأنھ لو سلم أن ا :والثاني

فال ـ وھو الظاھرـ ، أما إذا كانوا عربًابالمعنى إنما ترد لو لم یكن رواة الحدیث عربًا
   .)٢(ترد؛ لقیام الحجة بلسانھم

؛ لما فیھ من لیھ بأن االعتراض على خالف األصلوأما الوجھ اآلخر فیجاب ع    
 بینھما واألصل عدم الفصل والفصل بین الشرط والجزاء، ،إخراج الكالم عن ظاھره

  .فاعل لھ )عھدھم(و ،عن المبتدأ خبرًا) حدیث(بأجنبي، فاألولى أن یجعل 

 إلى افًامض باقي الشواھد فأولوھا على تقدیر جعل الخبر المذكور مصدرًاوأما      
سالمنا ما  لوال زیٌد( :، والخبر محذوف، فیكون التقدیر في نحوالمبتدأ یكون ھو المبتدأ

وھكذا  .موجودة أو كائنة :، أيإیانا ما سلم، والخبر محذوف زیٍد لوال مسالمُة ):مسِل
   .)٣()لوال(لخبر بعد یقدرون في كل ما ظاھره ذكر ا

  :تعقیب
بعد المعایشة والبحث في أدلة كال المذھبین یتبین أن ما ذھب إلیھ الرماني ومن      

ھو الراجح واألولى بالقبول؛  )لوال(وافقھ من التفصیل في ذكر الخبر وحذفھ بعد 
  :لألسباب اآلتیة

حیث ورد خبر المبتدأ  ھذا الرأي ھو الذي تؤیده الشواھد العربیة الفصیحة، ّنأ :األول
  .ونثرًا في عدد ال بأس بھ من الشواھد الصحیحة شعرًا مذكورًا )لوال(بعد 

                                                 
  .٥٩٥ /١ :البسيط :ينظر )١(
  .٣٤٢/ ١: حاشية الصبان: ينظر )٢(
  .٣٥٩ :المغني: ينظر )٣(



٢٠٥ 
 

فیھ من البعد ما ذھب إلیھ الجمھور من تأویل تلك الشواھد واألمثلة  ّنأ :والثاني
للكالم عن ظاھره، واألصل أن  فیھ إخراجًا ، باإلضافة إلى أّنوالتكلف ما ال یخفى

  .ى ظاھره ما دام لم یؤد ذلك إلى الوقوع في محظوریحمل الكالم عل

ال یسلم لھم؛  )إنما حذف الخبر؛ ألنھ معلوم بمقتضى ذكر لوال( :قولھم ّنأ :والثالث
بحالة ما، كما ھو  فھم المعنى المراد من الكالم قد یتوقف على ذكر الخبر مقیدًا ألّن

  .ظاھر في األمثلة المذكورة التي استدل بھا المخالفون

ال تقوم بھ  )یغني عن ذكر الخبر؛ لقیامھ مقامھ )لوال(إن جواب ( :قولھم ّنأ :والرابع
َوَلْوال ِرَجاٌل  ﴿ :، وذلك كقولھ تعالىقد یحذف من الكالم )لوال(حجة لھم؛ ألن جواب 

   .)١(﴾ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمِناٌت لَّْم َتْعَلُموُھْم 

ألذن لكم في الفتح، أو ... ولوال رجال مؤمنون  :، والتقدیر)لوال(فقد حذف جواب     
   .)٢(ألذن لكم في دخول مكة

من الضمیر قد یخلو  )لوال(یرد علیھ بأن جواب أما ما ذھب إلیھ ابن الطراوة فو    
، قال أبو في المعنى، فال یصح أن یكون خبرًا ، وھو مخالف لھالذي یعود إلى المبتدأ

   :علي الفارسي

من المبتدأ في شيء، إنما ھو حدیث متعلق ) نا الیوملكان خروُج( :ولیس قولك"    
 ، لوجب أن یكون إیاه في المعنى أو)لوال(، ولو كان خبر المبتدأ الذي بعد )لوال(ـب

یكون لھ فیھ ذكر مظھر أو مقدر، ففي تعریتھ من ذلك كلھ داللة على أنھ لیس بخبر 
   )٣("لھ 

*     *      *  

  

  

                                                 
  .٢٥/ اآليةمن ، سورة الفتح )١(
  .٢٨٥  /١٦: الجامع ألحكام القرآن: ينظر )٢(
  .٥١: اإليضاح العضدي) ٣(
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  )١(فاعل النصب في المفعول بهفي إعمال اسم ال - ٥
   :تمھید

یعمل اسم و. من قام بھعلى الحدث و لةدالاشتق من المصدرللھو ما  :اسم الفاعل    
، وینصب )ذاھٌب أبوه زیٌد( :، فیرفع فاعال إن كان من الالزم، نحوالفاعل عمل فعلھ

عول بھ إذا ، وال ینصب المف)الضارُب عمرًا زیٌد( :المفعول إن كان من المتعدي، نحو
ستقبال، وإلى ذلك یشیر ابن من األلف والالم إال إذا أرید بھ الحال أو اال كان مجردًا

  :بقولھ -في حدیثھ عن األسماء العاملة عمل الفعل -معط

عامل إال أن تدخلھ  ، أما الذي مضى فغیراسم الفاعل للحال أو االستقبال: األول"    
  .)٢(..."مل ، فیتساوى جمیعھ في العاأللف والالم

  :بقولھابن إیاز  عقب على كالمھ وقد
وإنما عمل إذا كان للحال أو االستقبال؛ لشبھھ بالفعل في وزنھ، بخالفھ إذا كان "     

  ". ماضیًا

   :ثم یقول
 وھو أنھم یقولون اسم الفاعل الماضي ال یعمل، وقد قال الوراق في :وھنا تنبیھ"     

فعل مقدر، ) درھمًا(ز أن ینصب یجو )س درھمًاھذا معطي زیٍد أم(قولك  :)عللھ(
، لم یعر بالكلیة من شبھھ مع أنھ ماض؛ ألنھ )معط(ـأعطاه، ویجوز أن ینصب ب :أي

  . )٣(وھذا اختیاره

یجوز أن یعمل في الجار والمجرور  )ھذا ماٌر بزید أمس(قولك  :وقال أبو الفتح     
  .)٤("عمالھ ماضیًاوالكسائي أجاز إ .، ویجوز أن یقدر لھ فعل)ماٌر(

  :  الُخَوّيویقول 
  منھا أن یكون للحال أو االستقبال، فإن كان للمضي لم یعمل، : ولعملھ شروط"    

                                                 
، ٣٠٢، ٣٠١: وعلل النحو، ١٣٤: واإليضاح العضدي، ١٢٥/ ١: ، واألصول١٧١/ ١: الكتاب: ظرين )١(

: ، واإليضاح في شرح المفصل٢٦٢: ، والتوطئة٤٣٨، ٤٣٧/ ١: ، واللباب٥١٥ –٥١٢/ ١: والمقتصد
، ٤٨٤/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية٥٥٢ –٥٥٠/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٦٤١، ٦٤٠/ ١

، ١٥، ١٤/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٢٢٧٢، ٢٢٧١/ ٥: ، واالرتشاف١٠١٢، ١٠١١/ ٢: والبسيط
  .٧٠ - ٦٨/ ٣: ، والهمع٦٦/ ٢: ، والتصريح١٩٨، ١٩٧/ ٢: والمساعد

  .٢١٨ :الفصول الخمسون) ٢(
  .٣٠٢ :علل النحو :ينظر) ٣(
  .٧٣٢/ ٢: المحصول) ٤(
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؛ ألنھ إنما عمل لما ذكرناه من الشبھ بینھ وبین )مررُت بضارٍب زیدًا أمِس: (فال تقول
: ، وقال الكسائيالمضارع، وأما الماضي فلم تقو مشابھتھ لھ، فال یعمل إذا كان بمعناه

        وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه ﴿: یعمل إذا كان للمضي أیضا بدلیل قولھ تعالى
يدص٢(..."، وال حجة فیماذكره )ھذا ماٌر بزیٍد أمِس: (، وقولھم)١(﴾ بِالْو( .  

  
  :الدراسة التفصیلیة

   :یأتي اسم الفاعل على ضربین

 ، وھذا یعمل مطلقًا)الذاھُب(، و)الضارُب( :نحو ،)لا(ـأن یكون صلة ل :أحدھما
أو  أمِس عمرًا الضارُب ٌدزی( :كان للماضي أو للحال أو لالستقبال، تقول سواًء
  ).أو غدًا الساعَة

النصب  ، وھذا ال یعمل)ذاھٌب(، و)ضارٌب( :، نحو)لا(من  أن یكون مجردًا :واآلخر
  :إال بشرطینعند الجمھور في المفعول بھ 

 :عنھ، نحو أو مخبٍر ،أو موصوٍف ،أو نفٍي ،على استفھاٍم یكون معتمدًا أن :األول
أخوه  ضارٍب ٍلبرُج مررُت(، و)ما ضارٌب زیٌد عمرًا(، و)زیٌد عمرًا أضارٌب(

  ).ھذا ضارٌب أخوه عمرًا(، و)عمرًا

أو  اآلَن عمرًا ضارٌب زیٌد( :، نحواالستقبال ال الماضي أن یكون للحال أو :والثاني
  ).غدًا

  : وذكروا في اشتراط كونھ للحال أو االستقبال وجھین     

) ٌبضاِر(ـف ،أنَّھ جار على الفعل المضارع في حركاتھ وسكناتھ في األغلب :أحدھما
  : یقول الفارسي. )ُمْكِرم(على زنة ) ُمُیكِر(و ،)َیضرُب(على زنة 

ي حركاتھ وسكونھ وإنما ُأعِمل اسُم الفاعل عمل الفعل لّما كان جاریا علیھ ف"     
  .)٣(..."وتأنیثھ وتذكیره 

 أنإال  ،أنَّ األصل في األسماء أالَّ تعمل كما أنَّ األصل في األفعال أالَّ تعرب :واآلخر
، فكما النصب بالحمل على الفعل المضارع؛ لما بینھما من المشابھة یعمل اسم الفاعل

، العمل مضارع فياسم الفاعل على الحمل المضارع علیھ في اإلعراب، یحمل 

                                                 
  .١٨/ سورة الكهف، من اآلية) ١(
  .٣٥٠/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١٣٣: ضاح العضدياإلي) ٣(
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مل لذلك، وھذا ما علیھ ، فال یعان للماضي فال توجد تلك المشابھةبخالف ما إذا ك
  :، قال سیبویھجمھور النحویین

 يِرْجُأإنما  ؛ ألنھةإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع، فھو بغیر تنوین ألبتف"    
فكل واحد منھما  ، كما أشبھھ الفعل المضارع في اإلعراب،مجرى الفعل المضارع لھ

ى األسماء التي من غیر ، فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرداخل على صاحبھ
وذلك ، ؛ ألنھ إنما شبھ بما ضارعھ من الفعل كما شبھ بھ في اإلعرابالفعل ذلك
 وجُھ الكالم وحدُّه الجرُّ، ألنَّھ لیس موضعًا للتنوین. ھذا ضارُب عبِد اهللا وأخیھ: قولك
"...)١(.   

 :فیجوز عنده أن یقال ،ویرى الكسائي جواز إعمال اسم الفاعل الماضي النصب    
   .)٤(مضاء بن )٣(، وأبو جعفر)٢(، وتابعھ في ذلك ھشام)أمِس عمرًا زیٌد ضارٌب(

  :واستدلوا على ذلك بأمور

لكونھ في معنى الفعل، ولھذا یعمل اسم الفاعل إذا كان  ؛أن اسم الفاعل یعمل :أحدھا
، وإذا كان بمعنى )أو غدًا اآلَن ھذا ضارٌب زیدًا( :ال أو االستقبال، نحوبمعنى الح

   .)٥()أمِس ضارٌب محمدًا عمرٌو( :المضي، نحو

أو  اآلَن زیدًا ھذا ضارٌب( :ویجاب على ذلك بأن اسم الفاعل لم یعمل في نحو    
؛ جھة اللفظ ولشبھھ إیاه من ،لكونھ بمعناه ؛، بل عمللكونھ في معنى الفعل فقط ؛)غدًا

ظیة منتفیة في اسم الفاعل ألنھ جار علیھ في الحركات والسكنات، وتلك المشابھة اللف
   .)٦(، فال یعمل لذلكالماضي

                                                 
  .١٢٦، ١٢٥ /١: األصول :، وينظر١٧١ /١ :الكتاب )١(
أخذ عنه كثيراً من أحد أعيان أصحاب الكسائي،  ،النحوي الكوفي ،هشام بن معاوية الضريرأبو عبد اهللا  هو) ٢(

 توفي سنةمختصر النحو، و ،القياسو الحدود،: اتهصنّفمن م ،له مقالة في النحو تعزى إليهو النحو،
  )٣٢٨/ ٢: ، وبغية الوعاة٨٥/ ٦: وفيات األعيان. (ـه٢٠٩

القرطبي، كان له تقدم في علم العربية،  مضاءسعيد، أبو جعفر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هو ) ٣(
عنه ابن روى بن عطية والقاضي عياض وخالئق، واروى عن ، آراء ومذاهب مخالفة ألهلهاله فيها و

والكالم  ، عارفاً باألصولكان مقرئاً مجوداً، محدثاً مكثراً، واسع الرواية، لغافقيحوط اهللا وأبو الحسن ا
والرد على  ،تنزيه القرآن عما ال يليق من البيان: من مصنفاته ،، شاعراً بارعاًوالطب والحساب والهندسة

: واألعالم، ٣٢٣/ ١: بغية الوعاة(. ـه٥٩٢سنة المنطق في النحو، توفي  صالحإوالمشرق في  ،النحاة
١٤٧، ١٤٦/ ١(  

  .                ١٩٧/ ٢: ، والمساعد١٥/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٢٢٧٢/ ٤: االرتشاف: ينظر )٤(
  .٥٥١ /١: البن عصفور شرح الجمل :ينظر) ٥(
  .٤٣٧ /١ :، واللباب٥١٥ /١: المقتصد :ينظر) ٦(
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بمعنى ) باسٌط(، فقولھ ﴾ وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد ﴿ :قولھ تعالى :وثانیھا

جواز إعمال اسم الفاعل   ، فدل ھذا على )ذراعیھ(وقد عمل النصب في  ،الماضي
  .الماضي

إذ الواو في  ؛یة من قبیل حكایة الحال الماضیةأجیب على ھذا بأن اآلقد و    
الفعل في حال وقوعھ حتى للحال، واألحوال یقصد بھا التعبیر عن ذلك  )وكلبھم(

 إذا قصد بھ الداللة -وإن كان المدلول ماضیا ، فال یلزم من إعمال اسم الفاعلكأنھ یقع
   .)١(إعمال اسم الفاعل وھو ماض من كل وجھ -على حال وقوعھ

وھو ماض في الجار والمجرور ) ماٌر(، فعمل )أمِس بزیٍد ھذا ماٌر( :قولھم :وثالثھا
   .وھو بمنزلة المنصوب ،)بزیٍد(

ویجاب علیھ بأن الجار والمجرور والظرف یكفي في العمل فیھما رائحة الفعل،     
  فال یعمل  ما ما فیھ معنى الفعل ولفظھ، وذلك بخالف المفعول بھفاألولى أن یعمل فیھ

   .)٢(شابھھ مشابھة قویة فیھ إال الفعل أو ما

وھو ماض النصب ) معطي(، فعمل )أمِس درھمًا ھذا معطي زیٍد( :قولھم :ورابعھا
  .)درھما( في

  لفعل محذوف دل علیھ اسممعموال) درھما(وضعف ھذا بأنھ یحتمل أن یكون     
  .)٣( )أعطاه درھما( :، والتقدیرالمذكور الفاعل

نصب ، ف)٤(﴾ فَاِلقُ اإلصباحِ وجاعُل الَّليِل سكَناً والْشَّمس﴿ : قولھ تعالى :وخامسھا

  .)اللیل(وھو معطوف على ) والشمس(

   :)٥(وأجیب على تلك اآلیة بجوابین    

وجعل الشمس،  :والتقدیر ،ھمنصوب بفعل مقدر دل علیھ ما قبل) الشمس(أن  :األول
  ).جاعل(ـوبذلك یضعف القول بأنھ منصوب ب

                                                 
/ ١: ، وشرح الفصول٤١٨ /٣: ، وشرح الكافية للرضي٦٤١ /١ :اإليضاح في شرح المفصل :ينظر) ١(

٣٥٠.  
  .٣٥١/ ١: ، وشرح الفصول٥٥٠/ ١ :شرح الجمل :ينظر) ٢(
  ٦٤٠/ ١اإليضاح في شرح المفصل : ينظر) ٣(
، ٢٤، ٢٣/ ٢ :االتحاف(وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نافع ) جاعل(، قرأ ٩٦/اآليةمن ، سورة األنعام )٤(

  )١١٤/ ٢ :ومعجم القراءات
  .٤٣٨/ ١ :اللباب: ينظر) ٥(
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أن اآلیة یجوز أن تكون على حكایة الحال؛ ألنھ سبحانھ في كل یوم یفلق  :والثاني
  .والشمس والقمر حسبانًا ،ویجعل اللیل سكنًا ،اإلصباح

  :ویبطل ما ذھب إلیھ الكسائي ومن تابعھ بقول الشاعر

كُنْتَ قَد ةً   لَِئننِّي وِشَايلِّغْتَ عب  * * *أكْذَبي أغَشُّ واشالْو غُكلب١(لَم(  

فدل ھذا على أنھ  ،)الواشي(وھو ماض بالمعرفة ) مبلغك(فقد وصف اسم الفاعل     
ن ألنھ حال العمل یكو ؛لما وصف بالمعرف لم ینصب المفعول؛ ألنھ لو كان عامًال

   .)٢(، ویوصف بالنكرةنكرة

  
  :بتعقی
، وھو أن اسم الفاعل الراجح ھو ما علیھ جمھور النحاةالرأي  مما سبق یتبین أّن    

النصب في المفعول بھ إال إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال، وال یعمل إذا  ال یعمل
  .كان بمعنى الماضي، وذلك لضعف األدلة التي استند إلیھا الكسائي ومن تابعھ

  :تتمة
إلى  اعل مما یتعدى إلى مفعولین وأرید بھ المضي، فإنھ یضافإذا كان اسم الف    

على  ، وقد اختلف النحاة في ناصبھ، وذلك، والثاني یكون منصوبًاالمفعول األول
  :قولین

 أنھ منصوب بفعل دل علیھ اسم الفاعل، وھذا قول الجرمي والفارسي :األول
   .)٣(وجمھور النحویین

لمذكور، وھذا مذھب جماعة من النحاة، أنھ منصوب باسم الفاعل ا :والثاني
  ، واختاره أبو الحسن )٥(، والشلوبین)٤(، وابن مضاءالشنتمري كالسیرافي، واألعلم

  
                                                 

من قصيدة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر اللخمي في شيء اتهم وهو للنابغة الذبياني البيت من الطويل،  )١(
: ، والخزانة١٩٧ /٢ :المساعد، و٢٤٨/ ٢: ، والزاهر في معاني كلمات الناس١٩: الديوان :ينظر ،به عنده

موصوفا بالوصف المعرف ) مبلغك(ماضي مجيء اسم الفاعل ال :والشاهد .النمام: والواشي. ٤٦٧/ ٩
  .، وهذا دليل على أنه معرفة غير عاملباأللف والالم

  .١٩٨، ١٩٧/ ٢ :المساعد: ينظر) ٢(
  .١٩٨/ ٢ :، والمساعد٢٢٧٢/ ٥ :االرتشاف، و١٣٥ :اإليضاح العضدي: ينظر) ٣(
  .١٩٨/ ٢: ، والمساعد٢٢٧٢/ ٥: االرتشاف: ينظر) ٤(
  .٢٦٢ :التوطئة: ينظر) ٥(
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  :، واستدلوا على ذلك بما یلي)٢(، وصححھ ابن عصفور)١(الوراق

یشبھ اسم الفاعل بمعنى  )أمِس ھذا ظاُن زیٍد قائمًا( :أن اسم الفاعل في نحو :األول
الستقبال في أنھ طالب السم بعده، وفیھ ما یقوم مقام التنوین، وھو المضاف وا الحال

  .)٣(إلیھ، فعمل النصب فیما بعده

؛ لما بینھ وبین االسم من أن الفعل الماضي لما كان قد بني على حركة :والثاني
، وجب أن یكون لھذا الشبھ تأثیر في االسم، وجعل ھذا في المعنى یجوِّز أن الشبھ

  .)٤(لى المفعول الثاني بعد إضافتھ إلى األولیتعدى إ
؛ ألنھ )أمس ھذا ظاُن زیٍد قائمًا( :، نحو)ظّن(أن اإلضمار ال یسوغ في باب  :والثالث

 - وھو ال یجوز في ھذا الباب - یطلب اسمین، وال یخلو الحذف من أن یكون لالقتصار
، وإن فعول الثانيال اسم الفاعل في المفصح إعم -وھو بمنزلة الثابت -أو لالختصار

   .)٥(؛ لذلككان بمعنى الماضي

یرافي یھ السذھب إلأن الراجح ھو ما  ھتبین لیتأمل في ھذه األدلة المذكورة ی منو    
  .، وھو أن الناصب للمفعول الثاني ھو اسم الفاعل المذكورومن وافقھ

  

 *    *     *  

  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٢: علل النحو: ينظر) ١(
  .٥٥٢/ ١: البن عصفور شرح الجمل: ينظر) ٢(
  .١٩٨/ ٢: ، والمساعد٥٥٢/ ١: البن عصفور شرح الجمل: ينظر) ٣(
  .٧٧/ ٦: ، وشرح المفصل البن يعيش٣٠٢: علل النحو: ينظر) ٤(
  .٥٥٢/ ١: البن عصفور شرح الجمل: ينظر) ٥(
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  )١(في العطف على الضمير المخفوض - ٦
   :تمھید

، ، بل یحتاج بعضھا إلى قید ماسماء تصلح ألن یعطف علیھا مطلقاس كل األلی     
، فإنھ ال یجوز العطف علیھ إال بإعادة الجار، وقد ذكر ومن ذلك الضمیر المجرور

   :ذلك ابن معط، فقال

، إال المضمر المجرور -لك األفعالوكذ - بعضكل األسماء یعطف بعضھا على "    
   .)٢("عادة الجارفإنھ ال یعطف علیھ إال بإ

في ذلك خالفًا بین البصریین والكوفیین، أن  الُخَوّيو ابن إیازذكر كل من وقد     
  :فیقول ابن إیاز

... إن من شرط العطف العرفي أن یكون المعطوف علیھ مما یصح أن یعطف "    
واستثنى من ذلك المضمر المجرور، فإنھ یمتنع عند البصري العطف علیھ إال بإعادة 

  : لجار؛ لوجھینا

أنھ كما امتنع عطف المضمر المجرور على الظاھر المجرور بدون إعادة : األول
، فكذلك عكسھ، )مررُت بزیٍد وَك: (، وال یجوز)مررُت بزیٍد وبَك: (الجار، كقولك

  ).مررُت ِبَك وزیٍد: (، وال یجوز)مررُت ِبَك وبزیٍد: (وھو

 یعطف على التنوین، فكذلك ال یعطف أن المضمر یعاقب التنوین، فكما ال: والثاني
  . على معاقبھ، فإذا جئت بالعامل آذن باالستقالل

  .)٤( ..."توجھ على أن الواو للقسم  )٣(﴾ والَْأرحامِ ﴿ :وقراءة حمزة    

                                                 

، ١٥٢/ ٤: ، والمقتضب٨٦/ ٢، ١٥٢/ ١: القرآن للفراء ، ومعاني٣٨٢، ٣٨١/ ٣: الكتاب: ينظر) ١(
/ ٢: ، واألمالي الشجرية٩٦١ـ ٩٥٩/ ٢: ، والمقتصد٨٧٤/ ٢: ، والمسائل البصريات٧٩/ ٢: واألصول

، ٧٢: ، والمقدمة الجزولية١٤٢، ١٤٠/ ١: وما بعدها، والتبصرة والتذكرة ٤٦٣/ ٢: ، واإلنصاف١٠٣
 /١: البن عصفور ، وشرح الجمل٣٦٨، ٣٦٧/ ١: الكاملية ، والمباحث٧٨، ٧٧/ ٣: وشرح المفصل

وشرح ، ١٢٥٤ -١٢٤٦/ ٣: وشرح الكافية الشافية، ٣٧٧ - ٣٧٥/ ٣: ، وشرح التسهيل٢٤٤، ٢٤٣
، وأوضح ٢٠١٤، ٢٠١٣/ ٤: ، واالرتشاف٣٤٧ـ ٣٤٥/ ١: ، والبسيط٣٥٦ـ ٣٥٤/ ٢: الكافية للرضي

: والتصريح، ١٦٢ - ١٥٥/ ٥: والمقاصد الشافية، ٤٧١، ٤٧٠/ ٢: ، والمساعد٣٣٣، ٣٣٢/ ٣: المسالك
  .٢١٣ -٢١١/ ٣: ، وشرح األشموني٢٢٢، ٢٢١/ ٣: ، والهمع١٨٣، ١٨٢/ ٢

  .٢٣٧: الفصول) ٢(
  )٥٠٢/ ١ :اإلتحاف( .حمزة والمطوعي) األرحام(بجر قرأ . ١/ سورة النساء، من اآلية) ٣(
  .٨٩٥، ٨٩٤/ ٢: المحصول) ٤(
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  :الُخَوّيویقول 
یستثنى من عطف األسماء بعضھا على بعض عطف االسم على الضمیر "     

دخلُت (، و)مررُت بك وزیٍد: (فإنھ ال یجوز، فال تقول المجرور بدون إعادة الجار
؛ ألن الضمیر المجرور ال ینفصل عن الجار، فھو معھ كالشيء )علیھ وعمرٍو

  ...الواحد، فالعطف علیھ كالعطف على الجار، فیمتنع كما یمتنع العطف على الجار 

ة الجار، واعلم أن الكوفیین أجازوا العطف على الضمیر المجرور بدون إعاد    

      : في قراءة ﴾ واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرحام ﴿: واحتجوأ بقولھ تعالى

  .)١( ..."بالجر  ﴾ والَْأرحامِ ﴿
  

   :الدراسة التفصیلیة
 مجرور دون إعادة الجار على ثالثةاختلف النحاة في العطف على الضمیر ال   

   :مذاھب

الجر، ومن  ال یجوز العطف على الضمیر المجرور إال بإعادة عامل :المذھب األول
 فَقَاَل لَها وِللَْأرضِ ﴿: ، وقولھ)٢(﴾ قَالُوا نَعبد ِإلَهك وِإلَه آباِئك ﴿: ذلك قولھ تعالى

  .)٣(﴾ اْئتيا

وال یعطف علیھ دون إعادة الجار إال في ضرورة الشعر، وھذا مذھب جمھور      
   :قال سیبویھ یین،البصر

مرْرُت : (ومما یقبح أن یشركھ المظھر عالمة المضمر المجرور، وذلك قولك"    
فیما قبلھ؛  داخًال ، كرھوا أن یشرك المظھُر مضمرًا)ھذا أبوَك وعمرٍو(، و)ِبَك وزیٍد

، على ما قبلھا ألّن ھذه العالمة الداخلة فیما قبلھا َجمعْت أنھا ال یتكلم بھا إال معتمدًة
وأنھا بدل من اللفظ بالتنوین، فصارت عندھم بمنزلة التنوین، فلما ضُعفت عندھم 

    .)٤("كرھوا أن یتبعوھا االسم

   :وقد ذكروا في علة ذلك أوجھًا

                                                 
  .٤٩٤، ٤٩٣/ ٢: شرح الفصول) ١(
  .١٣٣/ سورة البقرة، من اآلية )٢(
  .١١/ سورة فصلت، من اآلية )٣(
  .٣٨١/ ٢: الكتاب )٤(
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، فلما لم یقم ، فھما معا كالشيء الواحدأن المجرور شدید االتصال بالجار :األول
روف الكلمة، فلم یجز العطف المجرور بنفسھ واشتد اتصالھ بالجار، صار كبعض ح

علیھ كما ال یعطف على بعض حروف الكلمة، فأعید الخافض حتى یكون المعطوف 
  .)١(والمعطوف علیھ متماثلین

، فكما ال )كتابھم(، و)كتابي( :أن الضمیر المجرور یعاقب التنوین في نحو :والثاني
 ذا جيء بالعاملیعطف على التنوین، فكذلك ال یعطف على ھذا المضمر المجرور، فإ

   .)٢(كأبي علي الفارسي ،آذن باالستقالل، وھذا قول بعض النحاة
أن كل واحد منھما یعطف على أن المعطوف شریك المعطوف علیھ في  :والثالث
، فكل واحد منھما جائز فیھ ما جاز في اآلخر من العطف، والمضمر صاحبھ

، فلما لم یجز أن  )وك بزیٍد مررُت( :المجرور ال یجوز عطفھ على ما قبلھ، فال یقال
إال بإعادة العامل، لم یجز أن یعطف علیھ إال بإعادة العامل، وقد حكي  یكون معطوفًا

   .)٣(ذلك عن المازني

أن األحسن إعادة الجار إذا عطف على الضمیر المجرور، وال یلزم  :المذھب الثاني
األخفش ذلك، فیجوز العطف علیھ دون إعادة الجار، وھذا مذھب یونس و

، )٦(، وابن مالك)٥(، وھو اختیار جماعة من النحاة، كأبي علي الشلوبین)٤(والكوفیین
   .)٨(، وابن ھشام)٧(وأبي حیان

   :واستدلوا على ذلك بالسماع والقیاس    

إنھ قد ورد العطف على الضمیر المجرور دون إعادة الجار،  :فقالوا :أما السماع    
في قراءة  ،﴾َواتَُّقوا اَهللا الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواألْرَحاِم  ﴿ :وجعلوا من ذلك قولھ تعالى

   .)األرحام(جر 

                                                 
/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٢٤٣/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور١٤٠/ ١: التبصرة والتذكرة: ينظر) ١(

٣٥٥.  
  .١٠٣/ ٢ :، واألمالي الشجرية٣٢٦/ ١ :المسائل البصريات: ينظر) ٢(
 ، وشرح الجمل٧٨/ ٣: ، وشرح المفصل١٤١/ ١: ، والتبصرة والتذكرة١٠٣/ ٢: الشجريةاألمالي : ينظر) ٣(

  .                      ٢٤٣/ ١: البن عصفور
  .٤٧٠/ ٢ :، والمساعد٢٠١٣/ ٤ :االرتشاف: ينظر) ٤(
  .٤٧٠/ ٢ :، والمساعد٢٠١٣/ ٤ :االرتشاف: ينظر) ٥(
   .٣٧٥/ ٣ :شرح التسهيل: ينظر) ٦(
  .٢٠١٤/ ٤ :رتشافاال: ينظر) ٧(
   .٣٣٣/ ٣ :أوضح المسالك: ينظر) ٨(
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، فقد أجاز الفراء أن تكون )١(﴾ُقِل اُهللا ُیْفِتُكْم ِفیِھنَّ َوَما ُیْتَلى َعَلْیُكْم  ﴿ :وقولھ تعالى    
  . )٢()فیھن(معطوفة على المضمر في ) ما(

) الیھود والنصارى: (، فقد جر قولھ)٣("ُكْم َواْلَیُھوِد َوالنََّصاَرىُلِإنََّما َمَث: " rوقولھ     
  ). مثلكم(بالعطف على الضمیر المجرور في 

بالعطف على الضمیر المجرور ) فرسھ(، فقد جر )٤( )ما فیھا غیُرُه وفَرِسِھ: (وقولھم
   ).غیره(في 

   :وقول الشاعر

متَشْتونَا وجتَ تَهبقَر موبِ* * *    نَا   فَالْيجع نامِ ماأليو ا بِكفَم ب٥(فَاذْه(  

   :وقول اآلخر

  )٦(وما بينَها والْكَعبِ غَوطٌ نَفَانفُ* * *  تُعلَّقُ في مثِْل السوارِي سيوفُنَا  
  .فھذا وغیره یدل على جواز العطف على الضمیر المجرور دون إعادة الجار

  إن العرب یتصرفون في العطف على الضمیر المجرور،  :فقالوا :سوأما القیا    

                                                 
  .١٢٧/ سورة النساء، من اآلية) ١(
  .٢٩٠/ ١ :للفراء معاني القرآن: ينظر) ٢(
، كتاب اإلجارة، باب اإلجارة من العصر إلى الليل، حديث ٧٩٢/ ٢: جزء من حديث في صحيح البخاري) ٣(

    ٢١٤٩/ رقم
  .١٥٧/ ٥: ، والمقاصد الشافية١٢٥٠/ ٣: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٤(
/ ٢: واألصول، ٣٨٣/ ٢ :الكتاب :نظري وهو من شواهد الكتاب التي ال يعرف قائلها، ،البيت من البسيط )٥(

، ٧٨/ ٣ :وشرح المفصل، ١٤١/ ١: والتبصرة والتذكرة، ٤٦٤/ ٢ :واإلنصاف، ٩٧: ، واللمع١١٩
: وشرح ابن عقيل، ٦٦٢ :وشرح عمدة الحافظ ،٢٤٤/ ١: ، وشرح الجمل١٠٢٦/ ٢: وتوضيح المقاصد

 .١٢٦، ١٢٣/ ٥ :، والخزانة٢١١/ ٣ :األشمونيشرح ، و٢٢١/ ٣ ،٤٣٩/ ١: والهمع، ٢٤٠/ ٣
دون أن يعيد حرف  )بك(على الضمير المجرور في  )األيام(حيث عطف  ،)فما بك واأليام(قوله  :والشاهد

  .الجر مع المعطوف
، ١٤٢/ ١: والتبصرة والتذكرة، ٤٦٥/ ٢ :اإلنصاف :نظريرمي، ن الداالبيت من الطويل، وهو لمسكي) ٦(

، ٢١٢/ ٣ :األشمونيشرح و ،)ط و غ( :، واللسان٢٤٤/ ١ :جمل، وشرح ال٧٩/ ٣ :وشرح المفصل
 .المتسع من األرض مع اطمئنانه :والغوط .سطوانةجمع سارية وهي األ :والسواري .١٢٣/ ٥: والخزانة
أنهم يعلقون : والمعنى. شيء بينه وبين األرض مهوىالهواء بين الشيئين، وكل ، وهو جمع نفنف :والنفانف

فما بينها (قوله : والشاهد. سيوفهم في قامات طوال كأنها السواري فيكون بينها وبين األرض مسافة بعيدة
  .على الضمير المجرور باإلضافة دون إعادة الجار) الكعب(حيث عطف ) والكعب
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   .)١(وتارة بغیرھا ، فال مانع من العطف علیھ دون إعادة الجار فتارة بالواو
وقد جعل أصحاب القول األول ھذین البیتین وما ماثلھما من قبیل الضرورة      

الضمیر المجرور دون ي ظاھرھا العطف على تالواألقوال ، وخرجوا اآلیات الشعریة
   :، فقالواعادة الجار على أوجھ أخرى محتملةإ

مجرور  )األرحاِم(و ،ولیست عاطفة ،واو القسم) واألرحام(إن الواو في قولھ      
  .بھا

 ؛ولكنھ في محل رفع ،)فیھن(على الضمیر في  لیس معطوفًا) وما یتلى(قولھ و    
اهللا یفتیكم فیھن ویفتیكم فیھن ما یتلى  قل( :ألنھ معطوف على لفظ الجاللة، والتقدیر

   .)٢(، وھو القرآن)علیكم

عادة الجار إذا أكد  یجوز العطف على الضمیر المجرور دون إ :المذھب الثالث
، كالجرمي وھذا مذھب بعض النحاة). بك أنت وزیٍد مررُت( :، نحوالضمیر
بھم كلِّھم  مررُت(و، )بھ نفِسھ وزیٍد مررُت(، وحكى بعضھم عن الفراء )٣(والزیادي

   .)٤()وزیٍد

قیاس على العطف على الضمیر المرفوع المتصل إذا أكد، والجامع بالوذلك     
   .)٥(شدة االتصال بما یتصالن بھبینھما 

   :ل الجرميوقی

، وجررت االسم كان )أنت(ولو حذفت  :، قال)عمرًا علیك أنت وزیٍد( :یجوز"    
    .)٦("أمثل )أنت(قبیحا، وھذا مع 

   :وقد أجیب على ھذا القول من وجھین    

  ضمیر  ّنإبین الضمیر المرفوع والضمیر المجرور؛ حیث  أن ھناك فرقًا :أحدھما
                                                 

  .٢٠١٤/ ٤: االرتشاف: ينظر) ١(
/ ١: ، وشرح الجمل٧٨/ ٣: ، وشرح المفصل٤٦٨، ٤٦٧/ ٢: ، واإلنصاف٣٨٢/ ٢: الكتاب: ينظر) ٢(

٢٤٤.  
 لغوياً نحوياً كان ،زياد بن أبيه من أحفاد ،أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر الزيادي هو) ٣(

 ،األمثال: اتهصنفمن من أبي عبيدة واألصمعي، وروى ع ،قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمه ، شاعراً راويةً
: ، واألعالم٤١٤/ ١: بغية الوعاة. (ـه٢٤٩وغير ذلك، توفي سنة ، النقط والشكلو شرح نكت سيبويه،و
٤١، ٤٠/ ١(  

  .٢١٣/ ٣: ، وشرح األشموني٢٠١٣/ ٤: االرتشاف: ينظر) ٤(
  .٢١٣/ ٣: األشمونيشرح ، و٢٢٢/ ٣: ، والهمع٤٧٠/ ٢: ، والمساعد٢٠١٣/ ٤: االرتشاف: ينظر) ٥(
  .٨٧٤/ ٢: المسائل البصريات: ينظر) ٦(



٢١٧ 
 

اتصاال من ضمیر الفاعل المرفوع، بدلیل أن ضمیر الفاعل قد یجعل  الجر أشّد
منفصال عند إرادة الحصر، ویفصل بینھ وبین الفعل، وال یمكن الفصل بین الضمیر 

   .)١(لمجرور وعاملھا

الرضي في  ذلك ذكرأنھ لم یسمع ذلك، ولم یرد في كالم عربي صحیح،  :واآلخر
   :قولھ
مع أن تأكید المجرور بالمرفوع خالف  ،ولیس بشيء؛ ألنھ لم یسمع ذلك"     

  .)٢("خفالقیاس، وإعادة الجار أقرب وأ
  :تعقیب

ما ذھب إلیھ بین أن الراجح ھو بالتأمل في أدلة كل مذھب من المذاھب الثالثة یت    
، ، وھو عدم لزوم إعادة الجار إذا عطف على الضمیر المجرورالكوفیون ومن وافقھم

  :، وذلك لما یليوإن كان األحسن إعادتھ

، المعطوف ـ أن األصل في باب العطف أال یعاد العامل في المعطوف علیھ مع١
   .إلغناء حرف العطف عن ذلك

وقد سبق ذكر بعض  - ربیة الفصیحةعتؤیده ظواھر النصوص اللقول الذي ـ أنھ ھو ا٢
وحمل الكالم على ظاھره أولى من تكلف تقدیر محذوف أو إخراج الكالم عن  - منھا

  .ظاھره
ـ أن شبھ الضمیر المجرور بالتنوین لو منع من العطف علیھ بال إعادة الجار، لمنع ٣

ا، وألنھ لو منع من العطف مع اإلعادة أیضا؛ ألن التنوین ال یعطف علیھ بوجھ م
أیضا؛ ألن التنوین ال یؤكد وال یبدل منھ، وضمیر   علیھ لمنع من توكیده واإلبدال منھ

   .)٣(الجر یؤكد ویبدل منھ
في  ـ أنھ لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف علیھ محل اآلخر شرطًا٤

دیم المعطوف على ؛ إذ یمتنع تق)رجٍل وأخیھ بَُّر( :صحة العطف، لما جاز نحو
 :، فكما لم یمتنع العطف في ذلك ال یمتنع في نحوالمعطوف علیھ وإحاللھ محلھ

   .)٤( )وزیٍد َكِب ُتمرْر(

*    *    *  
                                                 

  .١٧١/ ٣: ، وحاشية الصبان على األشموني٣٥٤/ ٢: شرح الكافية للرضي: ينظر) ١(
  .٣٥٦/ ٢: شرح الكافية للرضي: ينظر) ٢(
  .١٢٤٧/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٧٥/ ٣شرح التسهيل  : ينظر) ٣(
  .١٢٤٧/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٧٦/ ٣ شرح التسهيل : نظري) ٤(
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  )١(الخبر الجامد ال يتحمل ضمير المبتدأ - ٧
  :تمھید

وجملة وشبھ جملة، والخبر إذا كان مفردًا یأتي على  یأتي خبر المبتدأ مفردًا    
  : ضربین

  ). محمٌد قائٌم: (أن یكون مشتقا، فیتحمل ضمیر المبتدأ، نحو: أحدھما

  . )زیٌد أخوَك(: أن یكون جامدا، فال یتحمل ضمیر المبتدأ، نحو: واآلخر

  :یقول ابن إیاز

  : اعلم أن الخبر على ضربین"     

، اسم الفاعل: من الفعل، نحو ما یتحمل الضمیر بال خالف، وھو ما كان مشتقًا: األول
  ... واسم المفعول، والصفة المشبھة، ونحو ذلك 

غیر  محضًا ما ال یتحمل الضمیر عند البصریین، وذلك إذا كان الخبر اسمًا: والثاني
، وإنما لم یتحمل الضمیر؛ ألنھ ال )عمرٌو غالُمَك(، و)زیٌد أخوك: (مشتق، كقولك

یتحمل الضمیر؛ ألنھ إنھ : علقة بینھ وبین الفعل، وقال الكوفیون والرماني والزجاج
، )خادمك(في معنى ) غالُمك(، و)مؤاخیك(في معنى ) أخوك(في معنى المشتق، فـ
ل الضمیر إنما كان من جھة اللفظ ال من جھة المعنى، تحمُّ والصحیح األول؛ ألّن

  .)٢("وذلك لما فیھ من االشتقاق ولفظ الفعل، وھذا غیر موجود ھنا

  :الُخَوّيویقول 
بكٌر (، و)بشٌر غالُمك(، و)زیٌد أخوك(، نحو، د فال یتحمل ضمیرًاوأما الجام"     
الخبر المفرد یتحمل : وقال الكوفیون. ؛ لعدم المقتضي للضمیر، وھو شبھ الفعل)أسٌد

: ، وحملوا الجامد على المشتق، فقالواأو مشتقًا كان جامدًا سواًء الضمر مطلقًا
  .)خادمك(في معنى ) غالُمك(، و)مؤاخیك(في معنى ) أخوك(

  
                                                 

، والبديع في علم ٥٧ - ٥٥/ ١: ، واإلنصاف٧٢: ، وأسرار العربية٢٦١ - ٢٥٨/ ١: المقتصد: ينظر) ١(
، وشرح ٨٨، ٨٧/ ١: ، وشرح المفصل١٤٣ -١٤١: ، والتبيين عن مذاهب النحويين٦٨/ ١: العربية

 ،١١١٠/ ٣: ، واالرتشاف٢٥٦، ٢٥٥/ ١: للرضي ، وشرح الكافية٣٣٩، ٣٣٨/ ١: الكافية الشافية
، وتمهيد ٢٢٦ - ٢٢٤/ ١: ، والمساعد٢٠٦، ٢٠٥/ ١: ، وشرح ابن عقيل١٥ - ٨/ ٤: والتذييل والتكميل

: ، والتصريح٣٢، ٣١: ، وائتالف النصرة٦٤٦ -٦٤٢/ ١: ، والمقاصد الشافية٩٦٠ -٩٥٦/ ٢: القواعد
  .١٧٨، ١٧٧/ ١: ، وحاشية الخضري٣١٥، ٣١٤/ ١: ، وحاشية الصبان على األشموني١٩٩/ ١

  .٥٦٨، ٥٦٧/ ١: المحصول) ٢(



٢١٩ 
 

  .)١("، وال قائل بھوھذا ضعیف؛ الستلزامھ كون كل اسم عامًال 

  
  :الدراسة التفصیلیة

، وھو ما أشعر بمعنى فال یخلو من أن یكون مشتقًا إذا جاء خبر المبتدأ مفردًا    
الفعل الموافق لھ في المادة بالنظر إلى القیاس االستعمالي، أوغیر مشتق، وھو ما لم 

لفعل الموافق لھ في المادة بالنظر إلى القیاس االستعمالي، فإذا كان یشعر بمعنى ا
كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة واسم  -جاریا مجرى الفعلمشتقا 
فال خالف بین النحاة في أنھ یتحمل ضمیر المبتدأ، وذلك ولم یرفع ظاھرا،  -التفضیل

   .)علٌي أفضُل منك(، و)اھٌرمحمٌد ط(، و)عمرٌو مضروٌب(، و)ٌمزیٌد قائ: (نحو

: بالمشتق تحمل الضمیر، نحو قولك فإن كان مؤوًال جامدًا وأما إذا كان اسمًا    
صاحب ماٍل، وإن كان غیر مؤول : ، أي)زیٌد ذو ماٍل(شجاٌع، و: ، أي)محمٌد أسٌد(

  : فقد اختلف النحاة في تحملھ لضمیر المبتدأ، وذلك على مذھبینبالمشتق 

وھو مذھب جمھور البصریین، أن الخبر الجامد غیر المؤول بالمشتق  :المذھب األول
  : لما یأتيوذلك  ؛)عمرٌو غالُمك(، و)زیٌد أخوك: (ال یتحمل ضمیر المبتدأ، نحو

 لمشابھتھ الفعل وجریانھ علیھ لفظًا ؛أن االسم الذي یتحمل الضمیر إنما یتحملھ ـ١
ا، وإذا كان االسم غیر مشتق انتفت ، كاألسماء المشتقة والصفات المشبھة بھومعنًى

   .)٢(ھذه المشابھة، فیبقى على أصلھ، وال یتحمل الضمیر

الداللة على شخص  أن الغرض من اإلخبار باألسماء الجامدة عن المبتدأ ھو ـ٢
فال تحتاج  ،معلوم، ولیس الداللة على فعل وحدث، كما ھو الحال في األسماء المشتقة

زیٌد (في ) زیٌد(إن الخبر فیھا ھو المبتدأ في المعنى، فـ: الولذا یق ؛إلى تحمل الضمیر
   .)٣(ھو األخ، واألخ ھو زیٌد) أخوَك

لرفع ظاھر على الفاعلیة، وذلك  ـ أن تحمل الضمیر فرع علي كون المتحمل صالًحًا٣
   .)٤(مقصور على الفعل، أو ما ھو في معناه، فال حظ للجامد في ذلك

  ، ذھب ھؤالء إلى أن الخبر الجامد )٥(كوفیین والرمانيوھو مذھب ال :المذھب الثاني
                                                 

  .٢٣٦/ ١:شرح الفصول) ١(
  .٦٤٤/ ١ :المقاصد الشافية: ينظر) ٢(
  .٦٨/ ١: البديع في علم العربية، و٢٦٠، ٢٥٨/ ١: المقتصد: ينظر) ٣(
  .٣٣٩/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٤(
/ ١: ، وحاشية الخضري٦٤٥/ ١: ، والمقاصد الشافية٨٨/ ١: صلشرح المف، و٤٨/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٥(

١٧٧.  
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، واستدلوا على ذلك بما )عمرٌو غالُمك(، و)زیٌد أخوك: (، نحویتحمل الضمیر مطلقًا
  : یلي

أن الخبر عرض فیھ معنى اإلسناد بعد أن لم یكن، فال بد من رابط، وھو الذي  ـ١
 على ھذا، متحمل للضمیر، لكنھیقدره أھل المنطق بین المبتدأ والخبر، فالجامد كلھ 

   .)١(كما لم یشابھ الفعل، لم یرفع الظاھر كالمشتق

زیٌد : (ـ أن االسم الجامد وإن كان غیر صفة إال أنھ في معنى الصفة، فإذا قیل٢
، فلیس المراد اإلخبار عن ھذه األسماء بأنھا مسماة بھذا )عمرٌو غالُمك(، و)أخوك

الخدمة  والقرابة، ومعنى الغالمیة، وھ واألخوة، وھاالسم، ولكن المراد إسناد معنى 
   .)٢(إلیھ، وھذه من معاني األفعال

  :وقد أجیب على ما استدل بھ الكوفیون بما یلي    

ـ أن المفرد الجامد ال یفتقر إلى ضمیر؛ لتعذر تحملھ لھ، وألنھ ھو األول في ١ 
   .)٣(المعنى، فاكتفي بذكر الربط المعنوي عن الرابط

تحمل الضمیر إنما كان من جھة اللفظ ال من جھة المعنى، وذلك لما فیھ من  ـ أن٢
   .)٤(االشتقاق ولفظ الفعل، وھما معدومان في االسم الجامد

ـ أنھ لو تحمل الضمیر لكان من جملة العوامل التي ترفع وتنصب، ویتعلق بھا ٣
   .)٥(الظرف والجار والمجرور، ولیس األمر كذلك

، كما )ھذا أخوك ھو وزیٌد: (ضمیر لجاز العطف علیھ مؤكَّدا، فیقالـ أنھ لو تحمل ال٤
   .)٦(، ولصح أن یكون صفة، والجامد ال یكون صفة)زیٌد قاَم ھو وعمرٌو: (یقال

  :تعقیب
مما سبق یتبین أن الرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور البصریین، وھو أن     

ق ال یتحمل ضمیر المبتدأ؛ وذلك غیر مؤول بالمشت جامدًا الخبر إذا كان مفردًا
  . لضعف أدلة الكوفیین، ولعدم ورود السماع بما یؤید مذھبھم

*    *    *  
                                                 

  .٢٥٦/ ١: شرح الكافية للرضي: ينظر) ١(
  .٨٨/ ١: وشرح المفصل، ١٤٢: التبيين عن مذاهب النحويين: ينظر) ٢(
  .٦٤١/ ١: المقاصد الشافية: ينظر) ٣(
  .٩٥٩/ ٢: ، وتمهيد القواعد٨٨/ ١: شرح المفصل: ينظر) ٤(
  .٦٤٦/ ١: المقاصد الشافية :ينظر) ٥(
  .٩٥٩/ ٢: ، وتمهيد القواعد١٥/ ٤: التذييل والتكميل: ينظر) ٦(
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  )١(إقامة غير المفعول به عند وجوده مقام الفاعل - ٨
  : تمھید

، وقد یحذف الفاعل تتكون الجملة الفعلیة من ركنین أساسیین، وھما الفعل والفاعل    
وینوب عنھ عند  ،قام غیره مقامھ، ومما یقوم مقام الفاعللغرض لفظي أو معنوي، وی

والمصدر  .)٢(﴾ وغيض الْماء وقُضي الَْأمر ﴿ :المفعول بھ، نحو قولھ تعالى: حذفھ

 .)٣(﴾فَِإذَا نُفخَ في الصورِ نَفْخَةٌ واحدةٌ  ﴿ :المتصرف المختص، نحو قولھ تعالى

والظرف  .)٤(﴾ ولَما سقطَ فيِ َأيديهِم ﴿: ىقولھ تعال والجار والمجرور، نحو

ولَولَا كَلمةٌ سبقَتْ من ربك لَقُضي بينَهم  ﴿ :قولھ تعالى المتصرف المختص، نحو
فُونخْتَلي يها فيم٥(﴾ ف(.  

  : وقد ذكر ابن معط أنھ ال یقام غیر المفعول بھ مقام الفاعل عند وجوده، فقال

بھ، وھو األصل، ومع وجوده  واالسم الذي یقام مقام الفاعل إما أن یكون مفعوًال "    
  )٦("ال یقام غیره مقامھ

مع اختیارھما لما ذكره ابن  أن في المسألة خالفًا الُخَوّيوقد بین كل من ابن إیاز و    
  :فیقول ابن إیازمعط، 

                                                 
شرح و، ٣٥: ، واللمع٣٩٨، ٣٩٧/ ١: ، والخصائص٥٢، ٥١/ ٤: ، والمقتضب٤٢/ ١: الكتاب: ينظر) ١(

 /١: ، واللباب٨٩، ٨٨: ، وأسرار العربية٣٥٣، ٣٥٢/ ١: ، والمقتصد٣٧٥، ٣٧٤: المقدمة المحسبة
: ، والصفوة الصفية٧٦ -٧٠/ ٧: ، وشرح المفصل البن يعيش٢٦٩، ٢٦٨/ ٣: ، والتخمير١٦٢ - ١٥٩
، وشرح ١٢٩، ١٢٨/ ٢: ، وشرح التسهيل٥٣٨ -٥٣٦/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٥٥١، ٥٥٠/ ٢

 -٢٤٢/ ٦: ، والتذييل والتكميل٢٢٠، ٢١٩/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٦١٠ -٦٠٧/ ٢: الكافية الشافية
 -٢٠٧: ، وشرح شذور الذهب١٥٠، ١٤٩/ ٢: ، وأوضح المسالك٦٠٧/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٤٧
 -١٦٢٨/ ٤: ، وتمهيد القواعد٣٩٩، ٣٩٨/ ١: ، والمساعد١٢٣ - ١١٩/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٢١٣
، وحاشية ٩٧/ ٢: ، و حاشية الصبان٥٨٦، ٥٨٥/ ١: ، والهمع٤٤ -٤١/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٦٣٢

  .٣٤٤، ٣٤٣/ ١: الخضري
  .٢١٠/ سورة  هود، من اآلية) ٢(
  .١٣/ سورة الحاقة، من اآلية) ٣(
  .١٤٩/ سورة األعراف، من اآلية) ٤(
  .١٩/ سورة يونس، من اآلية )٥(
  .١٧٧: الفصول الخمسون) ٦(
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  : ثالثة أوجھیقام مقام الفاعل المفعول بھ؛ ل ْناألولى أ: أقول"     

بھ،  في المعنى، وكذلك الفاعل یكون مفعوًال المفعول بھ یكون فاعًال أّن: األول
  ... ، فترفع صفتھما )ضاَرَب زیٌد عمرًا الظریفاِن: (كقولك

أن الفعل یعمل في المفعول بھ بغیر واسطة، كما یعمل في الفاعل بغیر : والثاني
  ... واسطة 

عال كثیرة محذوف فیھا الفاعل، ولم یقیموا مقامھ سوى أنھ قد جاءت عنھم أف: والثالث
  .المفعول بھ

وذھب األخفش ومن وافقھ إلى جواز إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود     
، فأقیم )١(﴾ ي الْمْؤمنينوكَذَِلك نُج ﴿: المفعول بھ الصریح، واحتجوا بقولھ تعالى

، )٢(﴾ قَوما بِما كَانُوا يكْسبون ىجزِلي ﴿: المصدر؛ لداللة الفعل علیھ، وبقولھ تعالى
  :)٣(لُیجَزى الجزاُء قومًا، وبقول جریر: والتقدیر

  )٤(لَسب بِذَِلك الْجروِ الْكلَابا   * * *   ولَو ولَدتْ قُفَيرةُ جرو كَلْبٍ

  .لُسبَّ السبُّ: والتقدیر

    )٥( ..."ولیس في جمیع ذلك حجة 

  : الُخَوّيل ویقو
  بالفاعل وأقرب إلیھ من غیره؛ ألنھ محل فعل الفاعل،  تعلقًا المفعول أشدُّ ألّن"     

                                                 
  .٨٨/ سورة األنبياء، من اآلية) ١(
  .١٤/ سورة الجاثية، من اآلية) ٢(
كان  ،الشاعر المشهور ،بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي ىذيفة الخطفزرة جرير بن عطية بن حأبو حهو ) ٣(

 ،عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم، الناس شعراً روهو من أغزمن فحول شعراء اإلسالم، 
بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من  ، وكانتخطلفلم يثبت أمامه غير الفرزدق واأل

وما بعدها،  ٣٢١/ ١: وفيات األعيان. (ـه١١٠توفي سنة أهل العلم بهذا الشأن، الفرزدق عند أكثر 
  )١١٩/ ٢: واألعالم

: ، واللباب٣٩٧/ ١: الخصائص: ينظر. وهو منسوب لجرير، ولم أعثر عليه في ديوانهالبيت من الوافر، ) ٤(
، ٥٣٧/ ١: ور، وشرح الجمل البن عصف٥٥١/ ٢: ، والصفوة الصفية٧٥/ ٧: ، وشرح المفصل١٦٠/ ١

/ ١: ، والهمع٤٣/ ٣: ، والمقاصد الشافية٢٤٤/ ٦: ، والتذييل والتكميل٢١٩/ ١: للرضي وشرح الكافية
، حيث جاء في ظاهره أنه أقيم الجار )لَسب بِذَِلك الْجروِ الْكلَابا(: قوله: والشاهد. ٣٢٩/ ١: ، والخزانة٥٨٦

  .والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به
  .٣٥١ -٣٤٨/ ١: المحصول) ٥(
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وأجاز بعضھم إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود ... فكان أولى بإقامتھ من غیره 
   : المفعول، واحتج بقول جریر

  بِذَِلك الْجروِ الْكلَابا لَسب   * * *   لَو ولَدتْ قُفَيرةُ جرو كَلْبٍفَ
  .)١( "...) ولدت(بـ منصوبًا) الكالب(وھذا ال حجة فیھ؛ لجواز أن یكون ... 

  
  : الدراسة التفصیلیة

قد یحذف الفاعل لغرض ما، فِإن لم یكن في الكالم مفعوٌل بھ ُأقیم غیُره من     
مفعول بھ مع غیره فقد ال ُوِجدمجروٍر، وإن جار ومصدٍر َأو ظرِف زماٍن َأو مكاٍن َأو 

عند حذف الفاعل، وذلك  اختلف النحاة في جواز إقامة غیر المفعول بھ مع وجوده
  :مذاھب على ثالثة

وھو مذھب جمھور البصریین، ال تجوز إقامة غیر المفعول بھ مع  :األولالمذھب 
  :تقدم علیھ غیره أم ال، یقول المبرد سواًء، مطلقًا وجوده في الجملة

  ؟ )زیدًا سوٌط َبِرُض( :ھل یجوز على ھذا: إن قال قائلف"     

مصدر،  )زیدًا سوطًا ربُتَض(: وذلك أن السوط إذا قلت ال یجوز ذلك؛: قیل لھ
  .)٢( ..." ضربت زیدًا ضربًة بالسوط :ومعناه

أو  و ضرورةأفھو شاٌذ مما ظاھره إقامة غیر المفعول بھ مع وجوده وما ورد      
  )٣( :بوجوه، وھي، واستدلوا على ذلك یخرج على وجھ صحیح

، بخالف الجار بنفسھ بنفسھ كما یصل إلى الفاعل ى المفعول بھأنَّ الفعل یصل إل - ١
   .)٤(والمجرور والظرف

   .)٥(أنَّ المفعول بھ شریك الفاعل؛ ألنَّ الفاعل یوِجد الفعل، والمفعول بھ یحفظھ - ٢

طَلَعت (، و)ماَت زیٌد: (اللفظ، كقولك أنَّ المفعول في المعنى قد جعل فاعًال في - ٣
   .)٦(، وھما في المعنى مفعول بھما)الشمُس

                                                 
  .١٢٠، ١١٩/ ١: شرح الفصول) ١(
  .٥١/ ٤: المقتضب) ٢(
  .١٥٩/ ١: اللباب: ينظر) ٣(
  .٧٤/ ٧: شرح المفصل: ينظر) ٤(
  .٦/ ٣: ، والمقاصد الشافية٢٤٣/ ٦: التذييل والتكميل: ينظر) ٥(
  .٥٥٠/ ٢: ، والصفوة الصفية٧٠/ ٧: ، وشرح المفصل٨٩: أسرار العربية: ينظر) ٦(
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وبابھ، ولم یسند إالَّ ) ُعنیُت بحاجِتك: (أنَّ من األفعال ما لم ُیسمَّ فاعلھ بحال، نحو - ٤
  .إلى مفعول بھ صحیح، فدلَّ على أّنھ أشبھ بالفاعل

، فإذا وجد بھ مجازًا د أن یقدر مفعوًالأن غیر المفعول بھ إنما ینوب عن الفاعل بع - ٥
فال یقدم علیھ غیره؛ ألن تقدیم غیره علیھ من تقدیم الفرع على  المفعول بھ حقیقًة

   .)١(األصل من غیر موجب

بالبال من غیره، فتكون إقامتھ  أن المفعول بھ عند حذف الفاعل أسبق حضورًا - ٦
   .)٢(مقام الفاعل أولى

، أنھ إذا تقدم غیر المفعول بھ علیھ جاز إقامة )٣(األخفش وھو مذھب :الثانيالمذھب 
، وإن لم )ُضِرَب في الّداِر زیدًا(، و)ُضِرَب في الّداِر زیٌد: (واحد منھما، فتقولكل 
ُضِرَب زیدًا : (، فال یجوز)ُضِرَب زیٌد في الّداِر: (تعین إقامة المفعول بھ، نحو یتقدم

 .)في الّداِر

أنھ یجوز إقامة ، )٥(ابن مالكك ومن وافقھم، )٤(ھب الكوفیینھو مذو :الثالثالمذھب 
ُضِرَب ضْرٌب : (ر، فتقولم أو تأّختقّد ه مطلقًاوجود معغیر المفعول بھ مقام الفاعل 

بالسماع  ، وكذلك في الباقي، واستدلوا لذلك)ُضِرَب زیدًا ضْرٌب شدیٌد(، و)شدیٌد زیدًا
  : والقیاس

د إقامة غیرالمفعول بھ مقام الفاعل مع وجوده في الكالم قد ور: أما السماع فقالوا    
  :الفصیح، ومن ذلك

  قد ف ،)٧(﴾ قَوما بِما كَانُوا يكْسبون ىجزِلي ﴿: )٦(قراءة أبي جعفرقولھ تعالى في      
                                                 

/ ١: ، والتصريح٤٢/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٦٣١/ ٤: ، وتمهيد القواعد٧٤/ ٧: شرح المفصل: ينظر) ١(
٤٢٩.  

  .٢٦٨/ ٣: التخمير: ينظر) ٢(
  .٣٤٤/ ١: ، وحاشية الخضري٤٢٩/ ١: التصريح: ينظر) ٣(
  .٣٤٤/ ١: ، وحاشية الخضري٤٢٩/ ١: التصريح: ينظر) ٤(
  .٢٤٣/ ٦: ، والتذييل والتكميل١٢٨ /٢: شرح التسهيل: ينظر) ٥(
كان ، أحد القراء العشرة ،القارئ، من التابعين يزيد بن القعقاع المخزومي بالوالء، أبو جعفر المدنيهو ) ٦(

أخذ القراءة عرضاً عن عبد اهللا بن عباس وعن مواله عبد اهللا بن عياش وعن  ،إمام أهل المدينة في القراءة
بن وردان وعبد الرحمن بن ابن جماز وواروى القراءة عنه عرضاً نافع ، ومرضي اهللا عنه - أبي هريرة

، ٢٧٤/ ٦: وفيات األعيان.(ـه١٣٢سنة  توفي في المدينة ،وكان من المفتين المجتهدين زيد بن أسلم،
  )١٨٦/ ٨: ، واألعالم٢٧٥

 ،ةُبَأ شيرا قذوك، )قوماً( للمفعول مع نصب بالياء المضمومة وفتح الزاي مبنياً) ِليجزى(أبو جعفر  قرأ) ٧(
رَأ الباقون ، وقوالبناء للفاعل ائي وخَلفٌ بالنُّونِكسةُ والمزَأ ابن عامرٍ وحقرو ،ضا عن عاصمٍت َأيجاءو

٥٠٢: ، واإلتحاف٣٧٢/ ٢: النشر(. مبنياً للفاعل بالياء(  
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   .وھو مفعول بھ )قومًا(ونصب  ،إلى الجار والمجرور )ىجَزلُی(أسند 
فعل ماض مبني لما لم  )ُنجِّي(فـ، )١(﴾ ي الْمْؤمنينك نُجوكَذَِل ﴿: وقوله تعالى     

 :أي ،نجى ھو :والتقدیر ،والمقام مقام الفاعل ضمیر المصدر ؤه،یاسكنت  یسم فاعلھ
  .المؤمنین النجاُء

   :وقول الشاعر
  بالَسب بِذَِلك الْجروِ الْكلَا   * * *   ولَو ولَدتْ قُفَيرةُ جرو كَلْبٍ

  : وقولھ 

  )٢(و هدىا ذُا الغَي إلّى ذَفَا شَلَو* * *  لَم يعن بِالعلْياء إالّ سيداً   

  : قولھ و

نَِّإوما يري الْضمهبر يبن     * * * هكْرٍ قَلْبا بِذينعم اما د٣(م(  
  .ذه األبیاتفأنیب الجار والمجرور عن الفاعل، ونصب المفعول بھ في ھ 

كما جاز إقامة غیر المفعول بھ عند عدم وجوده؛ یجوز كذلك : وأما القیاس فقالوا     
   .)٤(ألحدھما على اآلخر مع وجوده قیاسًا

  : وقد أجاب جمھور البصریون على ما استدل بھ الكوفیون ومن وافقھم بما یلي    

  :)٥(وجھثالثة أفخرجوه على  ﴾ ا يكْسبونقَوما بِما كَانُو ىجزِلي ﴿ :أما قولھ تعالى    

  بھ في  مفعوًال )ریالخ(یكون على أن  ،)قومًا ى الخیُرجَزلُی(: أن یكون التقدیر :ولاأل
                                                 

م، وقرأ الباقون بنونين الثانية منهما وتشديد الجي مضمومة ةحدبنون وا) نُجي(ابن عامر وأبو بكر قرأ  )١(
  ).٣٩٤ :، واإلتحاف٣٢٤/ ٢: ، والنشر٢٥٥: الحجة في القراءات السبع البن خالويه. (ساكنة

، ٢٤٤/ ٦: ، والتذييل والتكميل٦٠٩/ ٢: شرح الكافية الشافية: ينظر. ولم أقف على قائلهالبيت من الرجز، ) ٢(
/ ١: ، والتصريح٤٤/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٢٢/ ٢: ، وشرح ابن عقيل١٥٠/ ٢: وأوضح المسالك

لَم يعن بِالعلْياء إالّ : (قوله: والشاهد. ٣٤٤/ ١: ، وحاشية الخضري٩٧/ ٢: ، وشرح األشموني٤٣٠
  .  مقام الفاعل مع وجود المفعول به) بالعلياء(، حيث أقيم الجار والمجرور )سيداً

، ٢٤٤/ ٦: ، والتذييل والتكميل٦١٠/ ٢: شرح الكافية الشافية: قائله، ينظر البيت من الرجز، ولم أقف على) ٣(
. ٩٧/ ٢: ، وشرح األشموني٤٢٩/ ١: ، والتصريح٤٤/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٤٩/ ٢: وأوضح المسالك

   . مقام الفاعل مع وجود المفعول به )بذكر( حيث أقيم الجار والمجرور، )معنيا بذكر قلبه: (قوله: والشاهد
  . ١٦٣٠/ ٤: تمهيد القواعد: ينظر) ٤(
  .٦٤٦، ٦٤٥/ ٩: ، والدر المصون٤٦/ ٨: ، والبحر المحيط٢٣٢/ ٢: إمالء ما من به الرحمن: ينظر) ٥(
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 السِّیاق علیھ دلالذي  ضمیُر المفعوِل الثانيفأقیم ، )خیرًا جزاك اُهللا(: كقولك ،األصل
   .)١(مقام الفاعل جائزة )طىَأْع(باِب  منوإقامة المفعول الثاني  مقام الفاعل،

، یجزى قومًا :تقدیره ،)ُیجَزى(یدل علیھ  ب بفعل محذوفونصم) قومًا(أن : والثاني
، جملتانفي الكالم فیكون ونائب الفاعل ھو ضمیر المصدر المفھوم من الفعل، 

   .)٢(یجزیھ قومًا: ، واألخرىالجزاُء ىجَزلُی: إحداھما
. )یغفروا(میر مستتر یعود إلى الغفران المفھوم من أن نائب الفاعل فیھا ض: ثالثوال

   .)٣(وغایة ما فیھ إنابة المفعول الثاني، وھو جائز

  : وجوه فخرجوه على ﴾ ي الْمْؤمنينوكَذَِلك نُج ﴿: وأما قولھ تعالى    

والي لى وفتح الثانیِة وتشدید الجیِم، فاستثقل توبضمِّ األ )ُنَنجِّي(كوَن األصل یأن : منھا
  . )٤(تخفیفا الثانیٌةالنون ِمْثلین، فُحِذفت 

، منصوب بإضمار فعل )المؤمنین(و ،ضمیر المصدر أقیم مقام الفاعلأن : ومنھا
  .)٥(ي المؤمنینِجْنُن -النجاء :أي -ھو ىجِّوكذلك ُن: والتقدیر

مت ، وأدغ، ولكن قلبت النون الثانیة جیمًا)ُنْنِجي: (أن الفعل مضارع، وأصلھ: ومنھا
  .)٦( فیما بعدھا

  .وأما األبیات فحملوھا على الضرورة الشعریة    

  :وبعضھم خرجھا على وجھ آخر

بفعل یفسره ما  ًامنصوبیحتمل أن یكون في البیت األول ) االكالب(إن قولھ : فقالوا
  . )٧(ما یقوم مقام الفاعل إالَّ المجرور) ُسبَّ(فال یكون لـیسبون الكالب، : قبلھ، والتقدیر

محذوفًا منھ حرف النداء،  منادًى) جرو كلب(، ویكون )ولدت(بـ أو یكون منصوبًا
   .)٨(ولو ولدت ُقفیرُة الكالَب یا جرَو كلٍب َلُسبَّ بذلك الجرو: كأّنھ قال

                                                 
  .١٦٣١/ ٤: ، وتمهيد القواعد٦٤٥/ ٩: الدر المصون: ينظر) ١(
  .١٦٣١/ ٤: ، وتمهيد القواعد٥٣٧/ ١: شرح الجمل البن عصفور: ينظر) ٢(
  .٩٧/ ٢: حاشية الصبان: ينظر) ٣(
  .١٩١/ ٨: ، والدر المصون٧٥/ ٧: شرح المفصل: ينظر) ٤(
  .١٦٣١/ ٤: ، وتمهيد القواعد١٩٣/ ٨: ، والدر المصون٣١١/ ٦: البحر المحيط: ينظر) ٥(
  .١٩٣/ ٨: الدر المصون: ينظر) ٦(
  .١٦٣٢، ١٦٣١/ ٤: تمهيد القواعد: ينظر) ٧(
، ٥٣٧/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٧٦/ ٧: ، وشرح المفصل٣٧٥: شرح المقدمة المحسبة: ينظر) ٨(

٥٣٨.  
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منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ، كما ) قلَبھ(فإن ) بذكر قلَبھ معنیًا( :وأما قولھ    
   ).ھنفََرأیُت زیدًا مجدوعًا أ: (تقول

استثناء منقطعا، ) إال سیدًا(یحتمل أن یكون ) دًالم یعن بالعلیاء إال سّی( :قولھو    
   .)١(ُیعَنى بالعلیاء لكن سیدًا: والمعنى

بین الحالین؛ ألن ھناك مشاركة بین الفاعل  وأما القیاس فأجیب عنھ بأن ھناك فرقًا    
   .)٢(د في غیره من الفضالتوبین المفعول بھ الصریح، وھذه المشاركة ال توج

  
  :تعقیب

وبعد ھذا العرض یتبین ضعف أدلة الكوفیین ومن وافقھم؛ الحتمال ھذه األدلة     
آخر غیر الذي استدلوا بھا علیھ، والدلیل متى تطرق إلیھ االحتمال سقط بھ  وجھًا

غیر االستدالل، لكن الباحث یمیل إلى رأي لبعض النحاة، وھو أنھ ال مانع من إقامة 
المفعول بھ مع وجوده إذا قصد المتكلم إظھار العنایة واالھتمام بھ أكثر من غیره، 

  : في حاشیتھ على شرح األشموني، فیقول )٣(وھذا ما ذكره الصبان

والحق أنھ إن كان الغیر أھم في الكالم كان أولى بالنیابة من المفعول بھ، مثًال "     
أمام األمیر أقیم ظرف المكان مقام الفاعل إذا كان المقصود األصلي وقوع الضرب 

   .)٤("مع وجود المفعول بھ
  

  *     *     *  

  
  

                                                 
  . ١٦٣٢/ ٤: تمهيد القواعد: ينظر) ١(
  . ١٦٣٢/ ٤: تمهيد القواعد: ينظر) ٢(
إتحاف : من مصنفاته ،مولده ووفاته بالقاهرة ،هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان، عالم بالعربية واألدب )٣(

حاشية على و مع شرحها، أرجوزة في العروضولمصطفى وأهل بيته الكرام، أهل اإلسالم بما يتعلق با
وغير في البسملة،  والرسالة الكبرىاشية على السعد في المعاني والبيان، حوشرح األشموني على األلفية، 

  )٢٩٧/ ٦: األعالم. (ـه١٢٠٦ذلك، توفي سنة 
  .٩٨، ٩٧/ ٢: حاشية الصبان )٤(
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  )١()ال(هل يدخل حرف النداء على االسم المعرف بـ - ٩
  :تمھید

يا نُوح اهبِطْ  ﴿: علیھ، نحو قولھ تعالى من خصائص االسم دخول حرف النداء    
 یخلو من أن یكون نكرة أو معرفة، فإن كان نكرة واالسم المنادى ال، )٢(﴾ بِسلَامٍ منَّا

، )یا رجًال خْذ بیدي(، و)یا رجُل أقبْل: (، نحوجاز دخول حرف النداء علیھ مطلقًا
باأللف والالم فقد اختلف النحاة في جواز دخول  وإن كان معرفة، فإن كان معرفًا

   :فیقول ابن إیازحرف النداء علیھ، وقد أشار إلى ذلك الشارحان، 

  : ؛ لوجھین)یا الرجُل: (ال یجوز عند البصریین"     

: تعرف بالقصد واإلشارة؛ ولذلك وصفوا النكرة بالمعرفة في قولھم) یا(أن : أحدھما
  . ، وحرفان متفقان في المعنى ال یجتمعان)یا رجُل الظریُف(

، فھما خطابیًا تعرف تعریفًا) یا(، وعھدیًا أن الالم تعرف تعریفًا: والثاني
    . )٣("متغایران

  :الُخَوّيویقول 
؛ ألن حروف النداء تعرف ما تدخل علیھ بإرادتھ بعینھ، )یا الرجُل: (وال تقول"     

یجوز نداء ما فیھ : وقال الكوفیون... واأللف والالم للتعریف، فال یجمع بین تعریفین 
   :بقول الشاعر األلف والالم استدالًال

ماْ نجلي ا الّكي تَتيقَم يبِلْت      * * *َأنْوخب ِلالْةٌ بِيلَتصنّي و٤(ع(  

                                                 
/ ١: ، وسر صناعة اإلعراب/ ١: ، واألصول٢٤٣ -٢٣٩/ ٤: والمقتضب ،١٩٧ -١٩٥: الكتاب: ينظر )١(

، وشرح ٣٣٧ - ٣٣٤/ ١: ، واللباب٣٤٠ - ٣٣٥/ ١: ، واإلنصاف٣٣٢ - ٢٢٩: سرار العربيةأ، و٣٥٤
، وارتشاف ١٣٠٩ - ١٣٠٦/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٩٩، ٣٩٨/ ٣: ، وشرح التسهيل٩٠/ ٢: الجمل

، وشرح ابن ٣٢، ٣١/ ٤: ، وأوضح المسالك١٠٦٨، ١٠٦٧/ ٢: د، وتوضيح المقاص٢١٩٣/ ٤: الضرب
/ ٢: ، والتصريح٢٩٠ -٢٨٦/ ٥: ، والمقاصد الشافية٥٠٣، ٥٠٢/ ٢: ، والمساعد٢٦٥، ٢٦٤/ ٣: عقيل
، ٦٥٠/ ٢: ، وحاشية الخضري٢١٦، ٢١٥/ ٣: ، وحاشية الصبان٤٧، ٤٦/ ٢: ، والهمع٢٢٦ - ٢٢٣
٦٥١.  

  .٤٨/ سورة هود، من اآلية) ٢(
  .٦٨٤/ ٢:  المحصول) ٣(
 /٢: الكتاب: ينظر .)فديتُك يا التي(، و)أحبك يا التي: (البيت من الوافر، ولم أقف على قائله، ويروى) ٤(

، وشرح ٣٣٥/ ١: ، واللباب٣٣٦/ ١: ، واإلنصاف٢٣٠: ، وأسرار العربية٢٤١/ ٤: ، والمقتضب١٩٧
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     :وقول اآلخر

  )١(اني شَراسبتُكْ ا َأنماكُإي* * *      اانِ فَرذَانِ اللّاملَغُا الْيفَ

، )یا أیھا الغالمان(، و)یا أیتھا التي: (وال حجة في ذلك لشذوذه، على أن التقدیر    
  .)٢("وف، وأقیمت الصفة مقامھ، وذلك كثیر في كالمھمفحذف الموص

  :الدراسة التفصیلیة
وأتي بعدھا  ،فأدخل علیھا حرف النداء ،)أّي(أتي قبلھ بـ) لا(إذا أرید نداء ما فیھ     
لما فاتھا من اإلضافة، ثم أتي بالمقصود بالنداء في صورة نعت  جبرًا ؛التنبیھ) ھا(بـ
  . )٣(﴾الْمزمُل يا َأيها  ﴿: ، نحو قولھ تعالىظتابع لھا على اللف) أّي(لـ

وقد اختلف النحاة في جواز دخول حرف النداء على االسم المعرف باأللف والالم     
  : ، وذلك على ثالثة مذاھب)أي(مباشرة دون اإلتیان بـ

ال یجوز دخول حرف النداء على  وھو مذھب سیبویھ والبصریین، أنھ :المذھب األول
، وما سمي بھ )یا اهللا: (سم المعرف باأللف والالم، إال مع لفظ الجاللة، نحو قولكاال

  :، واستدلوا على ذلك بما یلي)یا الرجُل منطلٌق: (من الجمل، نحو

إلى المنادى تفید واإلشارة مع القصد  )یا(و ،لالم تفید التعریفاأن األلف و - ١
   :، قال سیبویھ)٤(ةواحد وال یجتمع أداتا تعریف في كلمة ،التعریف

أن األلف والالم إنما معنھما أن یدخال في النداء من  - رحمھ اهللا -وزعم الخلیل"    
، )یا فاسُق(و ،)یا رجُل(: قال قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة، وذلك أنھ إذا

                                                                                                                                         
/ ٥: ، والمقاصد الشافية١٣٠٨/ ٣: ية، وشرح الكافية الشاف٣٩٩/ ٣: ، وشرح التسهيل٩٠/ ٢: الجمل
حيث دخل حرف النداء على ما ) يا التي: (والشاهد. ٤٧/ ٢: ، والهمع٥٩٥/ ٢: ، وشرح المكودي٢٨٨
  ).يا اهللا(تشبيها بـ) لا(فيه 

: ، وأسرار العربية٣٧٣/ ١: ، واألصول٢٤٣/ ٤: المقتضب: ينظر .البيت من الرجز، ولم أقف على قائله) ١(
: ، وشرح التسهيل٩٠/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٣٣٥/ ١: ، واللباب٣٣٦/ ١: اف، واإلنص١٣٠

، ٢٦٤/ ٣: ، وشرح ابن عقيل١٠٦٧/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٣٠٨/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٣٩٨/ ٣
وشرح ، ٤٦/ ٢: ، والهمع٢٢٦/ ٢: ، والتصريح٥٩٦/ ٢: ، وشرح المكودي٢٨٧/ ٥: والمقاصد الشافية

حيث جمع بين حرف النداء  )فيا الغالمان(: الشاهدو .٦٥٠/ ٢: ، وحاشية الخضري٢١٥/ ٣: األشموني
  .في غير اسم اهللا تعالى )لا(و

  .٣١٦، ٣١٥/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١/ سورة المزمل، اآلية )٣(
  .٣٣٥/ ١: ، واللباب٣٩٠: ، والتبيين عن مذاهب النحويين٣٣٧/ ١: اإلنصاف: ينظر )٤(
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لیھ وصار معرفة؛ ألنك أشرت إ، )ھا الرجُلا أیُّی(و ،)ھا الفاسُقأیُّا ی( :فمعناه كمعنى
 ،وقصدت قصده، واكتفیت بھذا عن األلف والالم، وصار كاألسماء التي ھي لإلشارة

قصد وما أشبھ ذلك، وصار معرفة بغیر ألف والم؛ ألنك إنما قصدت  )ھذا( :نحو
  .)١("شيء بعینھ، وصار ھذا بدال في النداء من األلف والالم، واستغنى بھ عنھما

، وھو معنى الغیبة، والنداء خطاب لحاضر أّن األلف والالم لتعریف المعھود، - ٢
   .)٢(، فلم یجمع بینھما لذلكفھما مختلفان في المعنى

أنھ یجوز دخول حرف النداء على االسم وھو مذھب الكوفیین،  :المذھب الثاني
المعرف باأللف والالم مطلقا، واستدلوا على ذلك بالسماع والقیاس، أما السماع 

من دخول حرف النداء على المعرف باأللف والالم، فاستدلوا بما ورد عن العرب 
  : في كالمھ السابق، وھما الُخَوّيومن ذلك البیتان اللذان ذكرھما 

   :قول الشاعر
ما نجلي ا الّكي تَتمقَي يبِلْت      * * *َأنْوخب ِلالْةٌ بِيلَتصنّي وع  
     :شاعروقول ال

  اني شَراسبتُكْ ا َأنمإياكُ* * *      راانِ فَذَانِ اللّاملَغُا الْيفَ
   :شاعروقول ال

  )٣(عدنَان تَ العالعرفَتْ لَه بي* * *      عباس يا الملك المتَوج والَّذي

یا : (باإلجماع، فیجوز نحو) یا اُهللا: (إنھ قد جاز أن یقال: وأما القیاس فقالوا    
   .)٤(، ولیست من أصل الكلمة)ال(، بجامع أن كال منھما فیھ قیاسا علیھ) الرجُل

  كابن  ، ووافقھ في ذلك بعض النحویین،)٦(سعدان )٥(وھو مذھب ابن :المذھب الثالث

                                                 
  .١٩٧/ ٢: الكتاب) ١(
  .٦٨٤/ ٢: ، والمحصول٩، ٨/ ٢: ، وشرح المفصل٣٣٥/ ١: اللباب: ينظر )٢(
: ، والتصريح٥٠٣/ ٢: ، والمساعد٣٢/ ٤: أوضح المسالك: البيت من الكامل، ولم أقف على قائله، ينظر) ٣(

حيث دخل حرف النداء ) يا الملك(قوله : والشاهد. ٢١٥/ ٣: ، وشرح األشموني٤٧/ ٢: ، والهمع٢٢٦/ ٢
  ).لا(لى االسم المعرف بـع

    .٢٢٦/ ٢: التصريح: ينظر) ٤(
بن ا، روى عن عبد اهللا ـه٢٦١محمد بن سعدان الضرِير، َأبو جعفَر الْكُوفي النَّحوِي الْمقْرِئ، ولد سنة هو  )٥(

كتابا في النَّحو، توفي واً في الْقراءات، كتاب: ِإدرِيس وأبي معاوِية الضرِير، وكَان ذَا علم بِالْعربِية، وصنف
    )١١١/ ١: ، وبغية الوعاة١٢٣: نزهة األلباء( .ـه٢٣١سنة 

  .٥٠٣/ ٢: ، والمساعد٣٢/ ٤: ، وأوضح المسالك٣٩٨/ ٣: شرح التسهيل: ينظر) ٦(
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على ) یا(أنھ یجوز دخول وھو ، )٣(، وابن عقیل)٢(، وابن ھشام األنصاري)١(مالك
، )یا الخلیفُة جودًا(، و)سُد شّدًةیا األ: (المعرف باأللف والالم إذا قصد بھ التشبیھ، نحو
  ).یا مثَل الخلیفة(، و)یا مثَل األسد: (وذلك على تقدیر حذف مضاف، فیكون تقدیره

إن األبیات إما أن تكون من قبیل : وقد أجاب البصریون على أدلة الكوفیین، فقالوا    
ما  الضرورة الشعریة، أو على تقدیر موصوف محذوف، یكون ھو المنادى، ویكون

فیھ األلف والالم صفة لھ، فیكون من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامھ، 
  ).یا أیُّھا الملُك(، و)فیا أیُّھا الغالماِن(، و)یا أّیُتھا التي: (والتقدیر

، )اللذان فیا غالماِن: (وأجاب المبرد على البیت الثاني بأن الروایة الصحیحة  
  :                        فیقول

  :وأما ھذا البیت الذي ینشده بعض النحویین"     

  ااني شَرسبتُكْ ا َأنمإياكُ* * *      انِ فَراذَانِ اللّاملَغُا الْيفَ
: كما تقول ،)افّر اللذاِن فیا غالماِن(: فإن إنشاده على ھذا غیر جائز، وإنما صوابھ    

  .)٤( )"أقبْل العاقُل رجُل یا(

، حیث إّن )اهللا(وبین ) الرجل(بین نحو  فأجیب عنھ بأن ھناك فرقًاوأما القیاس     
قد كثر استعمالھ في كالمھم مع لزوم األلف والالم لھ، فصارتا  - تعالى - اسم اهللا

  : وھذا ما ذكره سیبویھ في قولھ .كأنھما حرفان من نفس الكلمة

 :إال أنھم قد قالوا ،تةلبأواعلم أنھ ال یجوز لك أن تنادى اسما فیھ األلف والالم "     
وكثر في  ،وذلك من قبل أنھ اسم یلزمھ األلف والالم ال یفارقانھ ،)لنا اغفْر یا اُهللا(

 ،األلف والالم فیھ بمنزلة األلف والالم التي من نفس الحروف ّنأفصار ك ،كالمھم
لف وإن كان ال یفارقھ األ -)الذي قال ذلك(ل أن َبمن ِق ،)الذي قال ذلك(ولیس بمنزلة 

ھا الذي قال یا أیُّ( :أال ترى أنك تقول ،غالبا )عمرو(و )زید(لیس اسما بمنزلة  -والالم
واهللا  -وكأن االسم ،لم یجز ذا فیھ )عمرو(و )زید(ولو كان اسما غالبا بمنزلة  ،)كلذ

وصارت األلف والالم خلفا  ،فلما أدخل فیھ األلف والالم حذفوا األلف ،)إلھ( - أعلم
  .)٥("ضا مما یقویھ أن یكون بمنزلة ما ھو من نفس الحرففھذا أی ،منھا

                                                 
  .٣٩٨/ ٣: شرح التسهيل: ينظر) ١(
  .٣٢/ ٤: أوضح المسالك: ينظر) ٢(
  .٥٠٢/ ٢: المساعد: ينظر) ٣(
  . ٢٤٣/ ٤: المقتضب) ٤(
  . ١٩٥/ ٢: الكتاب) ٥(
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یا : (وأما ما ذھب إلیھ ابن سعدان ومن وافقھ فیجاب عنھ بأنھ ال فرق بین قولك    
یا مثَل : (؛ ألنھ لو جاز ذلك على تقدیر)یا الرجُل أقبْل: (وبین قولك) األسُد شدًة

   .)١()أیُّھا الرجُلیا : (على تقدیر) یا الرجُل(للزم أن یجوز ) األسِد

  
  :تعقیب

، وھو أّن حرف ومما سبق یتبین أن الرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ البصریون    
؛ وذلك لقوة أدلتھم وضعف أدلة النداء ال یدخل على االسم المعرف باأللف والالم

  .المخالفین

  

 *     *      *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٨٩/ ٥: المقاصد الشافية: ينظر) ١(
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  )١(تعريف العدد المضاف -١٠
  :تمھید

ان العدد مضافًا وأردت تعریفھ عرفت اآلخر، وھو المضاف إلیھ، فیصیر إذا ك    
، )الدینار ألُف(، و)الدرھِم مائُة(، و)األثواِب ثالثُة( :األول مضافًا إلى معرفة، فتقول

وقد ذكر كل من الشارحین أن الكوفیین خالفوا في ذلك، فأجازوا دخول حرف 
  :فیقول ابن إیاز التعریف على المضاف،

، وأردت تعریفھ، عرفت اآلخر، وھو المضاف إلیھ، العدد إذا كان مضافًا"      
: وأجاز الكوفي) ... ثالثُة األثواِب: (وأضفت األول، فیتعرف بإضافتھ إلیھ، كقولك

وذلك بمعزل عند أصحابنا : قال الزمخشري. تشبیھا بالحسن الوجھ) الثالثُة األثواِب(
) الحسن(ضعیف؛ ألن ) الحسن الوجھ(شبیھھ بـوت... عن القیاس واستعمال الفصحاء 

  .)٢( "أو مرفوعًا أو مجرورًا صفة، والمضاف إلیھ یكون منصوبًا

  :الُخَوّيویقول 
وال یجوز تعریف العدد المضاف عند البصریین، كما ال یجوز تعریف المضاف "     

) ... الرجِل الغالُم: (، كما ال یقال)الخمسُة الدراھِم: (إلى غیر األعداد، فال یقال
وأجاز الكوفیون إدخال الالم على المضاف في األعداد، واحتجوا بما سمع من العرب 

؛ التحاد )الحسن الوجِھ(، وشبھوه بـ)الخمسُة الدراھِم(، و)الثالثُة األثواِب: (من قولھم
  .)٣(..."وما احتجوا بھ ضعیف . المضاف والمضاف إلیھ في الموضعین

  :الدراسة التفصیلیة
  :النحاة في تعریف العدد المضاف، وذلك على مذھبیناختلف     

وھو مذھب البصریین، وھو أنھ إذا أرید تعریف العدد المضاف إلى  :المذھب األول
  ، )ثالثُة األثواِب: (معدوده یعرف المضاف إلیھ، فیتعرف المضاف بتعریفھ، فیقال

                                                 
، والعدد ١٦٧، ١٦٦: ، واللمع٣١١/ ١: ، واألصول١٧٤/ ١٧٣/ ٢: ، والمقتضب٢٠٦/ ١: الكتاب: ينظر) ١(

، ٧٣٥، ٧٣٤/ ٢: ، والمقتصد٢١٠، ١٩٥/ ٥) باب العدد: (، والمخصص٣٥، ٣٤: في اللغة البن سيدة
، ٣٧/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٣٣/ ٦، ١٢٢، ١٢١/ ٢: ، وشرح المفصل٣٢٦/ ١: واللباب
، وشرح الكافية ١٦٧٧/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٤٠٩، ٤٠٨/ ٢: ، وشرح التسهيل٣١١/ ١: والمقرب
، ٩٠/ ٢: ، والمساعد٧٦٣، ٧٦٢ /٢: ، واالرتشاف٢٦٧، ٢٦٦/ ٣: ، والصفوة الصفية٣١٠/ ٣: للرضي

  .٢٤٥٠ -٢٤٤٨/ ٥: تمهيد القواعدو
  .٩٣٥ -٩٣٣/ ٢:  المحصول) ٢(
  .٥٢٤، ٢/٥٢٣: شرح الفصول) ٣(
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، )غالُم الرجِل(، و)لبیِتصاحُب ا: (، كما یقال)مائُة الدرھِم(، و)أربعُة الرجاِل(و
  :یقول سیبویھ

 تقول فیما كان َألدنى الِعّدة باِإلضافة إلى ما ُیْبَنى لجمع َأدنى العدد إلى أدنى"     
وذلك  ،ألنَّھ یكون األّوُل بھ معرفًة ؛وُتْدِخل فى المضاف إلیھ األلف والالم ،الُعقود
وإذا  ،فیما بینك وبین الَعَشَرة )أثواٍب أربعُة(و ،)ٍسأنُف أربعُة(و ،)أبواٍب ثالثُة( :قولك

  .)١()"سّتُة اَألجماِل(و ،)خمسُة األثواِب( :َأدخلَت األلَف والالم قلَت

  : واستدلوا على ذلك بالسماع والقیاس    

إن كالم العرب الفصحاء قد ورد بتعریف المعدود من العدد : أما السماع فقالوا     
  :   الشاعر المضاف إلى معدوده، ومن ذلك قول

جِعرْل يهو ليالتَّسأو م كْيى شمثَ * * *    فُ العي والرالثُ اَألثَافسالب ومع٢(الق(  

   :وقول اآلخر

اهدتْ يقَدذْ عاَل ما زم هارارِ* * *      إزةَ اَألشْبسخَم كرا فََأدم٣(فَس(  

یقضي بأنھ ال یضاف ما فیھ األلف والالم من غیر  إن القیاس: وأما القیاس فقالوا    
؛ ألن المضاف یتعرف بالمضاف )الغالُم زیٍد: (األسماء المشتقة من األفعال، فال یقال

  :إلیھ، یقول المبرد

  أنھ ال یضاف ما فیھ األلف والالم من غیر األسماء المشتقة  والقیاس حاكٌم بعُد "    

                                                 
  .٢٠٦/ ١: الكتاب) ١(
، والعدد في اللغة البن ١٧٤/ ٢: ، والمقتضب٣٣٢: الديوان: البيت من الطويل، وهو لذي الرمة، ينظر) ٢(

، وشرح ٣٣/ ٦، ١٢٢/ ٢ :، وشرح المفصل٢١٠، ١٩٥/ ٥) باب العدد: (، والمخصص٣٤: سيدة
: األثافي. ٢٤٤٨/ ٥: ، وتمهيد القواعد)خ م س: (واللسان ،٤٠٨/ ٢: ، وشرح التسهيل٣٧/ ٢: الجمل

األرض القفر ، وهي جمع بلْقع: البالقعو. جمع أثْفية، وهي ما يوضع تحت القدر من أحجار عند االطباخ
أن األثافي ورسوم الدار : والمعنى. ثار الديارجمع رسم، وهو ما تبقى من أ: والرسوم. التي ال شيء فيها

، حيث أدخل األلف والالم على )ثالث األثافي: (والشاهد .وال تنبئ عن خبر إذا استخبرت ،ال ترد سالماً
  .المضافالعدد المضاف إليه حين أراد تعريف 

/ ٢: ، والمقتضب٢٦٧ :ديوانال: البيت من الكامل، وهو للفرزدق من قصيدة يمدح بها آل المهلب، ينظر) ٣(
مذ (قوله ). خ م س: (، واللسان٢٦٦/ ٣: ، والصفوة الصفية٣٣/ ٦، ١٢١/ ٢: ، وشرح المفصل١٧٤

كناية عن ) أدرك خمسة األشبار(و. كناية عن سعيه في طلب المجد واكتساب المحامد) عقدت يداه إزاره
، )خمسة األشبار: (الشاهد. أن ماتمنذ أن عقل إلى  يصف الممدوح بأنه ما زال أميراً: والمعنى. القبر

  .المضافالعدد حيث أدخل األلف والالم على المضاف إليه حين أراد تعريف 
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 ... ؛ ألن الغالم معرٌف باإلضافة)زیٍد اءني الغالُمج(: ال یجوز أن تقول ،من األفعال
فإن أردت  ،)ثوٍب ھذا صاحُب(: كما تقول ،)أبواٍب ھذه ثالثُة(: فعلى ھذا تقول
؛ ألن المضاف )األثواِب ھذا صاحُب(: ، كما تقول)األثواِب ھذه ثالثُة(: التعریف قلت

ھذا ( :كما یستحیل ،)ِباألثوا ھذه الثالثُة( :فیستحیل ،إنما یعرفھ ما یضاف إلیھ
   .)١( )"األثواِب الصاحُب

، وھو جواز دخول األلف والالم على )٢(وھو مذھب الكوفیین :المذھب الثاني
المائُة (، و)العشرُة الدنانیِر(، و)الثالثُة األثواِب: (، فیقالالمضاف والمضاف إلیھ معا

  : ، واستدلوا على ذلك بالسماع والقیاس)الدرھِم
قبضُت العشرَة : (ماع فاستدلوا بما حكي عن بعض العرب من قولھمأما الس    

   .)٣()اشتریُت الخمسَة األثواِب(، و)الدراھِم

  ). الحسُن الوجِھ: (وأما القیاس فشبھوه بقولھم

  : قد أجاب البصریون على أدلة الكوفیینو    

 یقاس علیھ؛ أما السماع فأجیب عنھ بأن ما رواه الكوفیون من قبیل الشاذ الذي ال    
   .)٤(فھو منقول عن قوم غیر فصحاء

  : أما القیاس فأجیب عنھ من وجھینو    
الالم التعریف باأللف وأن تعریف المضاف یحصل بالمضاف إلیھ، فیكون : أحدھما

   .)٥(ال فائدة منھ في المضاف ضائعا
لالم واِإلضافة ّنما جاز الجمع بین األلف واإألنھ  بین البابین؛ ھناك فرقًا أّن: اآلخرو

واِإلضافة ھنا فھو صفة،  ،ألنَّ اِإلضافة فیھ غیر محضة ؛)الحسن الوجِھ(في باب 
   .)٦(فال یجوز الجمع بینھا وبین األلف والالم َأصًال ،محضة

     :تعقیب

، وھو أّن األلف مما سبق یتبین أن الرأي الراجح ھو ما ذھب إلیھ البصریون   
؛ إذا أرید تعریفھ) المضاف(دون العدد ) مضاف إلیھال(والالم تدخل على المعدود 

  .الصحیحین للسماع والقیاسوذلك لموافقتھ 

                                                 
  .١٧٣/ ٢: المقتضب) ١(
  .٤٠٩/ ٢: ، وشرح التسهيل٣٣/ ٢: معاني القرآن للفراء: ينظر) ٢(
  .٤٠٩/ ٢: ، وشرح التسهيل١٢٢/ ٢: شرح المفصل: ينظر) ٣(
  .٩٠/ ٢: ، والمساعد٢١٦/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٤٠٩/ ٢: شرح التسهيل: ينظر) ٤(
  .٢١٦/ ٢: شرح الكافية للرضي: ينظر) ٥(
  .٣٧/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور١٢٢/ ٢: شرح المفصل: ينظر) ٦(
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  :بقية المسائل التي اتفقا في ذكرها واختيارها إجماالً
  :االسم مشتق من السمو -١

  : یقول ابن إیاز
 ؛زة، فحذفت الواو، وأسكنت السین، وُأِتي بالھم)ُسْمٌو(أو ) ِسْمٌو: (فاألصل إذن"     

والكوفیون یشتقونھ من ... إلى النطق بالساكن  عن الواو المحذوفة وتوصًال عوضًا
، )إْعٌل: (العالمة، ولكن حذفت الواو التي ھي الفاء، فوزنھ على ھذا والوسم، وھ

  .)١("والكالم على ھذا مشھور

  : الُخَوّيویقول 
إنما : الكوفیون وقال. ، ھذا مذھب البصریین)السمو(واشتقاقھ على ھذا من "     

؛ ألن االسم عالمة على المسمى، ووسم یعرف بھ، فناسب أن یسمى )اسما(سمي 
  . )٢("وھذا ضعیف من حیث اللفظ والمعنى). الوسم(بذلك؛ ألن االسم مشتق من 

  :مثنیان في المعنى دون اللفظ) كال، وكلتا( -٢
  : یقول ابن إیاز

  : البصریین؛ لوجھینوھما مثنیان في المعنى دون اللفظ عند "     

  ...أنھ یخبر عنھما بالمفرد : األول

  : وعند الكوفیین أنھما مثنیان في اللفظ والمعنى؛ لوجھین

  : في قول الراجز: األول
هداحى والَما سهلَيلْتَ رِجي كف   ***   لْتَكاهمقْا مبِ ةٌونَراِئزد٣(ه(  

  . ألنھ فرعھإذا كان للمؤنث مفرد، فالمذكر كذلك؛ ف

جاءني : (أنھما یكونان في الرفع باأللف، وفي الجر والنصب بالیاء، تقول: والثاني
، )كلتیھما(، و)بكلیھما مررُت(، و)كلتیھما(، و)رأیُت كلیھما(، و)كلتاھما(، و)كالھما

  .وھذه حالة التثنیة

                                                 
  .٢٥ - ٢٣/ ١:  المحصول) ١(
  .٧/ ١: شرح الفصول) ٢(
، وشرح الكافية ٣٩٩/ ١: واللباب، ٣٥٩/ ٢: ، واإلنصاف٣٨٩: علل النحو: البيت من الرجز، ينظر) ٣(

العظام التي تكون بين : المىس. ١٥٢/ ١: والهمع، ٣٢٧، ٢١٩، ١: ، وتوضيح المقاصد٨٣/ ١: للرضي
  .بدون األلف حيث وردت مفردة ،)في كلت( :والشاهد .كل مفصلين من مفاصل األصابع من اليد والرجل



٢٣٧ 
 

لف ، فحذف األ)كلتا: (من قول الشاعر) ِكْلت(األصل في : ًالفیقال لھم أّو    
  . فلم ینقل أحد من الفریقین لھ مفرد) كال(وأما  ...للضرورة، وھو یریدھا 

 ًاوجّر لو كان كما ذكرتم لرفعا باأللف على كل حال، ونصبًا: ویقال لھم ثانیا    
بالیاء كالمثنى، وفي أن ذلك مختص بحال اإلضافة إلى المضمر دون المظھر داللة 

  .)١("على أنھما لیسا مثنیین

  :الُخَوّي ویقول
المعنى، فیھما إفراد لفظي وتثنیة معنویة؛ ألنھما مفردا اللفظ مثنیا  )كلتا(و) كال" (    

، ولو )٢(﴾ آتَتْ  كلْتَا الْجنَّتَينِ ﴿: ھذا ھو مذھب البصریین، وھو المختار؛ لقولھ تعالى
    .)٣()..."آتتا: (كان مثنى لفظا ومعنى لقال

  :التعجبیة نكرة تامة) ما( -٣
  :التعجبیة) ما(یقول ابن إیاز في 

وھو اختیار  -رحمھ اهللا -ھا ھنا، فمذھب سیبویھ) ما(ل العربیة في اختلف أھ"     
، وھي مرفوعة على )شيء(األكثر أنھا نكرة غیر موصوفة وال موصولة، ویقدره بـ

ومذھب أبي الحسن األخفش أنھا موصولة، والجملة . االبتداء، والجملة بعدھا خبرھا
ومذھب الفراء أن أصلھا االستفھام، ... عدھا صلتھا، والخبر محذوف، وھو ضعیف ب

  .)٤( ..." ًاوھو ضعیف جّد

  :الُخَوّيویقول 
  : وفیھا أربعة أقوال"     

:  وھو مذھب سیبویھ، أنھا نكرة غیر موصولة وال موصوفة، كالتي في قولھ: أحدھا
﴿ يا همعجعلھ حسنا: زیدًا، أيالذي أحسن : ، والتقدیر)٥(﴾ فَن .  

صلتھا، ) أحسَن(، و)الذي(وھو مذھب األخفش، أنھا موصولة بمعنى : والثاني
ومذھب سیبویھ ال یخرج إلى اإلضمار والتقدیر، وما ال یخرج ... والخبر محذوف 

  . إلى اإلضماروالتقدیر أولى

                                                 
  .١٤٥ -١٤٣/ ١: المحصول) ١(
  .٣٣/ ةسورة الكهف، من اآلي) ٢(
  .٤٨، ٤٧/ ١: شرح الفصول) ٣(
  .٣٧٧، ٣٧٦/ ١: المحصول) ٤(
  .٢٧١/ سورة البقرة، من اآلية) ٥(
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وقول  ...نكرة موصوفة، والفعل بعدھا صفتھا، والخبر محذوف ) ما(أن : والثالث
  .سیبویھ أولى من ذلك أیضا؛ الستغنائھ عن اإلضمار، وافتقار ھذا إلیھ

  .)١(..."أُي شيٍء أحسَن زیدًا؟، وھذا ضعیف : أنھا استفھامیة، والتقدیر: والرابع

  :التعجب فعل ماض) أفعل( -٤
  ):فعل ماض "أْحَسَن"و(على قول المصنف  معقبًا یقول ابن إیاز

  .)٢( ..."ویدل علیھ وجوه ثالثة  ھذا مذھب البصریین،"     

  :الُخَوّيویقول 
اسم أو ) ما أفعلھ: (في قولك) أفعل(اعلم أن البصریین والكوفیین اختلفوا في أن "     
واحتج الكوفیون على ... إنھ فعل؛ ألنھ یتصل بھ نون الوقایة : قال البصریون: فعل

  .)٣(..." وال حجة فیما ذكروه... اسمیتھ بعدم التصرف وبالتصغیر 

  : فعل ماض) لیس( -٥
  : یقول ابن إیاز

   فعل عند الجمھور وأبي علي في أحد قولیھ، ویدل على ذلك وجوه ) لیس" (    
"...)٤(.  

  :في حدیثھ عن األفعال الناقصة الُخَوّيویقول 
وإنما لم ... فقط ) لیس(ما ال یتصرف من األفعال الناقصة، وھو : القسم الرابع"     

ولذلك زعم بعضھم أنھ حرف، وأیدوا قولھم بعدم دخول ) ... ما(ألنھ أشبھ یتصرف؛ 
  : نون الوقایة علیھ في قولھ

  )٥(ِإذْ ذَهب الْقَوم الْكرام لَيسي***   عددتُ قَومي كَعديد الطَّيسِ   
                                                 

  .١٣٨/ ١: شرح الفصول) ١(
  .٣٧٨/ ١:  المحصول) ٢(
  .١٣٩/ ١: شرح الفصول) ٣(
  .٣٩١/ ١:  المحصول) ٤(
/ ١: ، وشرح التسهيل١٧١: ، والمفصل١٧٥: الديوان: البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج، ينظر) ٥(

، ١٥٠: ، والجنى الداني٣٧٨/ ١: ، وتو ضيح المقاصد٤٥٤، ٤٤٣/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي١٢٦
. ٢٥٥/ ١: ، والهمع١١٦/ ١: ، والتصريح١٠٦/ ١: وشرح ابن عقيل، ٤٥٠، ٢٢٧: ومغني اللبيب

وكانوا بعدد الرمل  ،وميعددت ق: المعنى .الرمل الكثير :الطيس. العدد :عديد .من العد واإلحصاء :عددت
 قبل ياء المتكلم )ليس(حيث حذف نون الوقاية من  ،)ليسي(قوله : الشاهدو. ما فيهم كريم غيري ،في الكثرة
  .للضرورة



٢٣٩ 
 

  . برفعھما) لیس الطیُب إّلا المسُك: (وبما حكي عن بعض العرب أنھ قال

  .)١(..."في ذلك  وال حجة

  :للتعویض) الّلھّم(المیم في  -٦
  : یقول ابن إیاز

الیاء عند البصریین، بدلیل أنھ ال یجوز الجمع بینھما إال  المیم عوض من"     
  .)٢(..."ضرورة 

  : الُخَوّيویقول 
من أولھ، وعوضوا المیم في آخره، فصار ) یا(، فحذفوا )یا اهللا: (وأصلھ"     

) ... یا(؛ لجمعھم بینھا وبین ال یجوز أن تكون المیم عوضًا: الكوفیون وقال). اللھّم(
، إال )یا اُهللا أّمنا بخیٍر: (واألصل فیھ: قالوا. والجمع بین العوض والمعوض ال یجوز

للتخفیف، وھذا فاسد؛ إذ لو كان ھذا  طلبًا ؛أنھ لما كثر في كالمھم حذفوا بعض الكلمة
واما ما استشھدوا بھ من الشعر فھو مجھول القائل، . ..المعنى لما استعمل في غیره 

  .)٣(..."فال یصح االحتجاج بھ 

  :حرف جر) ُربَّ( -٧
  : یقول ابن إیاز

  .)٤(..."حرف جر عند البصرّي، ومعناه التقلیل ) ُرّب" (    

  :الُخَوّيویقول 
رب تحمل ؛ ألنھا نقیضتھا، والع)كْم(على  اسم حمًال) ُرّب(وزعم الكوفیون أن "     

والصحیح ما ذھب إلیھ البصریون؛ ... الشيء على نقیضھ كما تحملھ على نظیره 
  .)٥("لوجود حد الحرف فیھا، وعرائھا من عالمات األسماء واألفعال

  : ال تجر إال الظاھر) حّتى( -٨
  : الجارة) حّتى(یقول ابن إیاز في 

  ، خالفا للمبرد؛ أن تجّر الظاھر دون المضمر: األول: ولھا شروط أربعة"    

                                                 
  .١٤٩، ١٤٨/ ١: شرح الفصول) ١(
  .٦٨١/ ٢: المحصول) ٢(
  .٣١٤، ٣١٣/ ١: شرح الفصول) ٣(
  .٧٠٩/ ٢:  المحصول) ٤(
  .٣٣٣، ٣٣٢/ ١: شرح الفصول) ٥(
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  .)١(..."لفرعیتھا 

  : الُخَوّيویقول 
ال تدخل على المضمر، وذھب المبرد إلى أنھا تدخل علیھ قیاسا على ) حّتى(و"     

، ولیس بصحیح؛ ألنھ لم ینقل عنھم مع توفر الدواعي على نقلھ وكثرة )إلى(
  .)٢("النقلة

  :لواحق لھ وأخواتھا ھو الضمیر، وما بعده) إّیاي(من ) إّیا( -٩
  :یقول ابن إیاز في باب المضمر 

للمتكلم، وفي ھذا الضمیر خالف طویل ال یلیق بھذا الشرح استقصاؤه، ) إّیاي(فـ"     
والقول المنصور فیھا قول األخفش، ووھم ابن بابشاذ فعزاه إلى سیبویھ، ولیس لھ في 

ه حروف تدل على ھو الضمیر، وما بعد) إّیا(ذلك نّص، وإنما ھو لألخفش، وھو أّن 
  .)٣(..."اختالف أحوال المضمرین في التكلم والخطاب والغیبة  

  : الُخَوّيویقول 
لواحق للداللة على ) إّیاي، وإّیاه، وإّیاك(في ) الیاء، والھاء، والكاف(واعلم أن "     

وذھب الكوفیون إلى أن ... أحوال الرجوع، وال محل لھا، وإنما ھي عالمات 
وھو مذھب ضعیف؛ الستلزامھ . عماد) إیا(ء والكاف والھاء، وأن الضمیر ھو الیا

  .)٤(..."لھ، وأنھ ال نظیر لھ في كالمھم  لألقل وتابعًا كون األكثر عمادًا

  :ال تؤكد النكرة بألفاظ التو كید المعنوي -١٠
  :یقول ابن إیاز في حدیثھ عن ألفاظ التوكید المعنوي

  : دون النكرات؛ لوجھین وھذه األلفاظ یؤكد بھا المعارف"    

أن النكرة لم یثبت لھا حقیقة، والتأكید المعنوي إنما ھو لتأكید معناه وتكریر : أحدھما
  . حقیقتھ

  ... أنھا معارف، فال تتبع إال المعارف دون النكرات كالصفة : واآلخر

  .)٥("وأجاز الكوفي أن تؤكد النكرات المحدودة بھذه األلفاظ     

                                                 
  .٧١٧/ ٢:  المحصول) ١(
  .٣٣٧/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .٨٢٠، ٨١٩/ ٢:  المحصول) ٣(
  .٤٢٩، ٤٢٨/ ١: شرح الفصول) ٤(
  .٨٧٤، ٨٧٣/ ٢:  المحصول) ٥(



٢٤١ 
 

  ...): وال یؤكد بھا إال المعارف : (على قول المصنف عقبًام الُخَوّيویقول 

وأجاز الكوفیون تأكید ... بجمیع ألفاظ التوكید، فأما النكرات فإنھا ال تؤكد : أي"    
  .)١() ..."قعدت یومًا كلَّھ: (النكرات إذا كانت موقتة، نحو

  : ال یعطف على الضمیر المرفوع المتصل إال بعد تأكیده -١١
  :ن إیازیقول اب

وأما المضمر المرفوع المتصل فیمتنع العطف علیھ عند البصري إال بعد "      
وإذا تبین ذلك ... تأكیده؛ ألن الفاعل كالجزء من الفعل، ولھذا كان األصل أن یلیھ 

امتنع العطف علیھ كامتناع عطف االسم على الفعل أو على جزئھ، فإذا أكد امتاز عن 
  . )٢(..."الفعل، فجاز العطف علیھ 

  :الُخَوّيویقول 
وإنما لم یجز العطف على الضمیر المتصل المرفوع من غیر تأكید وال ما یسد "     

مسده؛ ألن الضمیر المرفوع المتصل منزل منزلة الجزء من الفعل على ما عرف في 
وقد أجاز الكوفیون ... باب الفاعل، فال یعطف علیھ كما ال یعطف على جزء الكلمة 

ى الضمیر المتصل المرفوع من غیر تأكید محتجین بالقیاس على العطف العطف عل
  .)٣(..."وال حجة فیما ذكروه ...  على المتصل المنصوب

  :یعرف الجزء األول من العدد المركب دون الثاني -١٢
  : یقول ابن إیاز

، )األحَد عشَر درھمًا: (ألحقت التعریف األول، فقلت وإذا كان العدد مركبًا"     
وأجاز ... ، ولم تلحقھ بالثاني؛ ألنھ بمنزلة بعض االسم )االثنتا عشرَة جاریًة(و

؛ ألنھما في الحقیقة اسمان، )األحَد العشَر درھمًا: (الكوفي واألخفش تعریفھما، كقولك
  .)٤(..."والعطف مراد فیھما 

  :الُخَوّيویقول 
  : ففیھ ثالثة مذاھب -)أحد عشر درھما: (نحو -وأما المركب"     

ما فعلت األحد عشَر : (وھو مذھب البصریین، أنھ یعرف األول فقط، فیقال: أحدھا
  ) ... االثنتا عشرة جاریًة(، و)درھمًا

                                                 
  .٤٧٩، ٢/٤٧٨: شرح الفصول) ١(
  .٨٩٧، ٨٩٦/ ٢: المحصول) ٢(
  .٤٩٧، ٢/٤٩٦: شرح الفصول) ٣(
  .٩٣٦، ٩٣٥/ ٢:  المحصول) ٤(
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وھو مذھب الكوفیین وأبي الحسن األخفش من البصریین، أنھ یجوز أن : والثاني
ا بأنھ ، واحتجو)ما فعلت الخمسة العشر ثوبًا: (دون الممیز، فیقال یعرف االسمان معًا

  ... قد صح ذلك عن العرب، والبصریون یجعلونھ من الشاذ الذي ال یعول علیھ 

م وھو مذھب من یجوز دخول الالم على ممیز المفرد، أنھ یجوز إدخال الال: الثالثو
، وقد )اشتریتھ بالخمسة العشر الدرھما: (، فتقولیضًافي االسمین المركبین والممیز أ

  .)١("بینا ضعفھ

  :إلبدال أحد عشر حرفاحروف ا -١٣
  :یقول ابن إیاز

  : وأما عدة حروفھ ففیھا ثالثة أقوال"     

قول سیبویھ وابن السراج وابن جني، واختاره المصنف، وھي أحَد عشَر حرفًا : األول
  ). أجھدتم طاوین: (ویجمعھا... 

  ... نھ أضاف الالم إلیھا، فصارت اثني عشر أقالھ بعضھم، وھو : والثاني

  ... قالھ الرماني، وھو أنھ أضاف إلى ذلك الزاي والصاد : ثوالثال

  . )٢(..."وإلى األول أذھب؛ ألن المراد ما كثر إبدالھ واستمر      

  : الُخَوّيویقول 
وزاد األخفش الالم، ). أجھدتم طاوین: (، جمعھا قولھموھي أحد عشر حرفًا"     

وأضاف الرماني الصاد )... تھطال یوم أنجد: (فجعلھا اثني عشر، وجمعت في قولھم
  . )٣("والصحیح األول، وھو مذھب سیبویھ... والزاي 

  :ومن المسئل التي اتفقا في ترجیحھا أیضا ما یلي
 .)٤(فعالن جامدان) بئس(و) نعم( - ١
  .)٥(منصوب على التمییز) حّبذا(االسم النكرة بعد  - ٢
 .)٦(علیھا) ما زال(ال یتقدم خبر  - ٣

 
                                                 

  .٢/٥٢٥ :شرح الفصول) ١(
  .١٠٦٦، ١٠٦٥/ ٢:  المحصول) ٢(
  .٦٨١ - ٢/٦٧٩: شرح الفصول) ٣(
  .١٢٣: ، وشرح الفصول١/٣٥٦: المحصول: ينظر) ٤(
  .١٣٤/ ١: ، وشرح الفصول٣٧٣/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .١٥٥/ ١: ، وشرح الفصول٤٠٥/ ١: المحصول: ينظر) ٦(



٢٤٣ 
 

 .)١(حرف جر) حاشا( - ٤
  .)٢(مصدر مضاف إلى الضمیر )ویلھ(  - ٥
 .)٣(العامل في المبتدأ والخبر ھو االبتداء - ٦
 .)٤(لشرط والجواب ھو أداة الشرطالجازم ل - ٧
 .)٥()لیس(تعمل عمل ) الت( - ٨
 . )٦(على شيء قبلھ ال یعمل اسم الفاعل المجرد إال معتمدًا - ٩

 .)٧(ًترخیما) إْرواد(تصغیر ) ُرَوْید( - ١٠
 .)٨(ال یعرف تمییز العدد - ١١

  

  *       *     *  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١٩٤/ ١: ، وشرح الفصول٤٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٢٢٣/ ١: ، وشرح الفصول٥٤٥/ ١: المحصول: ينظر )٢(
  .٢٣١/ ١: ، وشرح الفصول٥٦٠/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .٢٨١/ ١: ، وشرح الفصول٦٣٣/ ٢: المحصول: ينظر) ٤(
  .٢٩٦/ ١: ، وشرح الفصول٦٦٢/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
  .٣٥٦/ ١: ، وشرح الفصول٧٣٨/ ٢: المحصول: ينظر) ٦(
  .٣٨٠، ٣٧٩/ ١: ، وشرح الفصول٧٥٥/ ٢: المحصول: ينظر) ٧(
  .٥٢٥، ٤٢٤/ ٢: ، وشرح الفصول٩٣٦/ ٢: المحصول: ينظر) ٨(
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٢٤٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الثاني

  .في اختيارها الخويمسائل الخالف التي اختلف ابن إياز و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٤٥ 
 

  )١(بين البساطة والتركيب) مهما( 
  :تمھید

، وھي اسم مبھم لغیر العاقل بمنزلة )مھما(من أدوات الشرط التي تجزم فعلین     
      وقَالُوا مهما تَْأتنَا بِه من ﴿: یقول تعالىعلى األصح عند جمھور النحاة، ) ما(

فیقول ابن  ، وقد ذكر كل من الشارحین خالف النحاة في بساطتھا وتركیبھا،)٢(﴾ آية
  : إیاز
والجید أیضا أن تكون مفردة؛ ألصالة ذلك، وعدم الدلیل على التركیب، "     

   .)٣( ) ..."ىَفْعَل(ووزنھا  ،ولكراھة التغییر الذي یّدعى فیھ

  : الُخَوّيویقول 
، وقلبت ألفھا ھاء، )ما(الشرطیة زیدت علیھا ) ما(فأصلھا ) مھما(وأما "     

زیدت ) مھ(أصلھا : وقیل. إنھا كلمة موضوعة كذلك ابتداء: وقیل). مھما(فصارت 
  .)٤("الشرطیة) ما(علیھا 

  :الدراسة التفصیلیة
ھل ھي اسم بسیط أو مركب؟، : دوات الشرطمن أ) مھما(اختلف النحاة في ماھیة     

  :وذلك على مذھبین

یرى أصحابھ أنھا كلمة بسیطة موضوعة على ھذه الھیئة، ولیست  :المذھب األول
وھذا مذھب بعض وال أصغُر عن كبیره،  ،ال أكبُر عن صغیِر فعلك: ومعناھامركبة، 

، )٧(األنصاريوابن ھشام  )٦(، وابن إیاز، وأبي حیان،)٥(، كابن عصفورالنحاة
                                                 

، ١٥٩/ ٢: ، واألصول٢٠: ، وحروف المعاني للزجاجي٤٧/ ٢: ، والمقتضب٦٠، ٥٩/ ٣: الكتاب: ينظر) ١(
/ ٢: واللباب ،٦٢٦/ ٢: ، والبديع في علم العربية٤٣٥: ، وعلل النحو٥٧١، ٢٤٢/ ٢: واألمالي الشجرية

: ، وشرح التسهيل١٩٥،١٩٦/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٤٣، ٤٢/ ٧: ، وشرح المفصل٥٣، ٥٢
، والبسيط في شرح ٨٨، ٨٧/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي١٦٢١/ ٣: ، وشرح الكافية الشافية٦٨/ ٤

، ٤٣٥ :، ومغني اللبيب٦١٣، ٦١٢: ، والجنى الداني١٢٧٥/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٢٣٩/ ١: الجمل
  .٥٤٥/ ٢: ، والهمع١٠٣/ ٦: ، والمقاصد الشافية٤٣٢٣/ ٩: ، وتمهيد القواعد٤٣٦

  .١٣٢/ سورة األعراف، من اآلية) ٢(
  .٦٣٦/ ٢: المحصول) ٣(
  .٢٧٨/ ١: شرح الفصول) ٤(
  . ١٩٦/ ٢: شرح الجمل: ينظر) ٥(
  .١٨٦٣/ ٤: االرتشاف: ينظر )٦(
  .٤٣٦: مغني اللبيب: ينظر )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٤٦ 
 

واستدلوا على ذلك بأن األصل عدم التركیب، فال یقال بھ إال بدلیل،  ،)١(والسیوطي
   .وال دلیل علیھ

یرى بعض النحاة أنھا كلمة مركبة، واختلفوا بعد ذلك في تركیبھا  :المذھب الثاني
  :على قولین

كما تلحق  ،دةالحرفیة الزائ) ما(ألحقت بھا الشرطیة  )ما(أصلھا ) مھما(أن  :أحدھما
، ثم استكره تتابع المثلین، )إمَّا(، و)أْیَنما(، و)متى ما: (بسائر كلمات الشرط، نحو

  : األولى ھاء؛ لتجانسھما في الھمس، وھذا قول الخلیل، قال سیبویھ) ما(فأبدل ألف 

بمنزلتھا مع  ،لغوًا )ما(أدخلت معھا  )ما(ھي  :فقال ،)مھما(وسألت الخلیل عن  "    
) كما تأتني آِت إْن( :إذا قلت )إْن(وبمنزلتھا مع  ،)كمتى ما تأتني آِت( :إذا قلت )متى(

فأبدلوا الھاء من األلف  ،)ما ما( :فیقولوا ،ولكنھم استقبحوا أن یكرروا لفظًا واحدًا ...
  .)٢("التي في األولى

ي ، وابن أب)٥(، والرضي)٤(، وابن یعیش)٣(واختار ھذا الرأي أبو علي الفارسي    
  .)٦(الربیع

وال دلیل على  ،ال ُیدَّعى التركیب إّال بدلیلبأن األصل عدم التركیب، ف ورد ھذا    
  .)٧(ذلك

المتضمنة ) ما(و) ْفكفا(بمعنى التي ھي اسم فعل ) مھ(مركبة من أنھا  :واآلخر
ما  شيٍء عن كلِّ اكفْف :والمعنىللشرط والجزاء،  واحدًة ثم جعال كلمًةالشرط، معنى 
  . )٩(، وأجازه سیبویھ)٨(زجاج والكوفیینوھذا قول األخفش وال ،فعْلأ تفعْل

 مھما تفعْل(وھو أن یقال في  ،نھ ال معنى للكف ھنا إال على بعدأبھذا القول ورد     
 مھما تفعْل(: فقلت ،ال تقدر على ما أفعلأنت  :كأنھ قیل ،إنھ رد لكالم مقدر ):أفعْل
  .)١٠()أفعْل

                                                 
  .٥٤٥/ ٢: معاله: ينظر) ١(
  .٥٩/ ٣: الكتاب) ٢(
  .٥٢: المسائل البغداديات: ينظر )٣(
  .٤٣/ ٧: شرح المفصل: ينظر )٤(
  .٨٨/ ٤: شرح الكافية: ينظر) ٥(
  .٢٣٩/ ١: البسيط: ينظر) ٦(
  .٦٣٦/ ٢: ، والمحصول١٩٦/ ٢: شرح الجمل: ينظر) ٧(
  .٦١٣: ى الداني، والجن١٢٧٥/ ٣: وتوضيح المقاصد، ١٨٦٣/ ٤: االرتشاف: ينظر) ٨(
  .٦٠/ ٣: الكتاب: ينظر) ٩(
  .٥٤٥/ ٢: ، والهمع٨٨/ ٤: شرح الكافية للرضي: ينظر) ١٠(



٢٤٧ 
 

  :تعقیب
العرض أرى أن الرأي الراجح واألولى بالقبول ھو الرأي القائل  وبعد ھذا    

؛ وذلك لقوة حجتھ، وألن القول بالتركیب ال دلیل علیھ، ولما ھاببساطتھا وعدم تركیب
یلزم على القول بالتركیب من تغییر اللفظ عن حقیقتھ في قول الخلیل، والتكلف في 

  .المعنى على قول األخفش ومن وافقھ

  

  

 *     *    *  
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٢٤٨ 
 

  )١(بعد الواو) رب(إضمار 
  : تمھید

وھي ، )ُربَّ(من الحروف التي تختص بالدخول على األسماء وتعمل فیھا الجر     
  : على ثالثة أوجھالكالم  فيتستعمل 

  ).رجٍل لقیت ّبُر(: ، فتعمل فیھ الجر، نحوأن تدخل على االسم الظاھر النكرة :أحدھا

، )رجًال ْھّبُر(: ، نحوالمبھم المفسر بنكرة متأخرة عنھ لى المضمرأن تدخل ع :وثانیھا
  ).امرأًة ْھّبُر(و

والغالب أن تكفھا عن العمل، وتھیئھا للدخول  الحرفیة،) ما(أن یزاد بعدھا  :وثالثھا
   ).ربما قام زیٌد(: الفعلیة، كقولكعلى الجملة 

  :شار ابن معط بقولھ وإلى ذلك أ، تحذف بعد الواو ویبقى االسم مجرورًاوقد  

بن اإذا نابت عنھا الواو، كقول الشاعر، وھو رؤبة ) رب(وربما أضمرت "      
  : )٢(العجاج

قْنخْتَرخَاوِي الْم اقممِ اَألعقَات٣(و(  

                                                 
/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٢٦٤/ ١: ، والخصائص٤٢٠/ ١: ، واألصول١٠٦/ ١: الكتاب: ينظر) ١(

، ١٣٥، ١٣٤/ ٢، ٣١٨ -٣١٦/ ١: ، واألمالي الشجرية٨٣٧، ٨٣٦/ ٢: ، والمقتصد٦٣٩ - ٦٣٦
، وشرح ٣٦٦، ٣٦٥/ ١: ، واللباب٢٩١، ٢٩٠/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٣٨١ -٣٧٦/ ١: نصافواإل

، وشرح الكافية ١٨٩ - ١٨٧/ ٣: ، وشرح التسهيل٣٨٣: ، وشرح الوافية١١٨، ١١٧/ ٢: المفصل
، ٣١٤ -٣١٢/ ١: والصفوة الصفية، ٢٩٨، ٢٩٧/ ٤: وشرح الكافية للرضي، ٨٢٢، ٨٢١/ ٢: الشافية
، ٧٧٦ -٧٧٤/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧٤٧ -١٧٤٥/ ٤: ، واالرتشاف٨٧١ -٨٦٨/ ٢: والبسيط

: ، وشرح ابن عقيل١٨٢، ١٨١: ، والمغني٧٧ - ٧٣/ ٣: ، وأوضح المسالك١٥٥، ١٥٤: والجنى الداني
/ ٤: ، والمقاصد الشافية٣٠٥٩ - ٣٠٥٦/ ٦: ، وتمهيد القواعد٢٩٧ -٢٩٥/ ٢: ، والمساعد٣٨ -٣٦/ ٣

: ، والتصريح١٠٩/ ٢: ، وحاشية الشمني على مغني اللبيب١٤٦، ١٤٥: رة، وائتالف النص٧٠٦ - ٧٠١
  .٣٥٠ - ٣٤٨: ٢: ، وحاشية الصبان٩٥/ ١: ، والخزانة٤٨٧، ٤٦٨/ ٢: ، والهمع٦٧٠، ٦٦٩/ ١

راجز من الفصحاء المشهورين، من مخضرمي  ،رؤبة بن عبد اهللا العجاج بن رؤبة التميمي السعديهو ) ٢(
وكانوا يحتجون ، كان أكثر مقامه في البصرة، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة ،اسيةالدولتين األموية والعب

في  توفي ،دفنا الشعر واللغة والفصاحة: الخليلعنه لما مات قال و، اللغة يويقولون بإمامته ف ،بشعره
٣٤/ ٣: ، واألعالم٣٠٥ - ٣٠٣/ ٢: األعيان وفيات( .ـه١٤٥سنة  البادية، وقد أسن(  

، ١٠٤: ديوانه: رجز، وهو مطلع قصيدة لرؤبة بن العجاج يصف بها المفازة، ينظرالبيت من ال) ٣(
: والفصول الخمسون، ٨٣٦/ ٢: ، والمقتصد٦٣٦/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٢٦٤/ ١: والخصائص

: ، والجنى الداني٨٦٩/ ٢: ، والبسيط٢٩٧/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي١١٨/ ٢: وشرح المفصل، ٢١٥



٢٤٩ 
 

"... )١(.  

النحاة، وقد ذكر كل من بعد حذفھا خالف بین وفي عامل الجر في االسم     
   :فیقول ابن إیاز، الشارحین طرفا من ھذا الخالف

المضمرة، وحجتھ التمسك ) ُرّب(فعند سیبویھ جره بـ: واختلف في جر االسم"     
باألصل، وأن الواو حرف عطف، وھو ال یعمل، وأنھ لو جر بھا لجر بواو 

یجوز ظھورھا معھ، وال یجمع بین العوض والمعوض منھ، ) ُرّب(المصاحبة، وأن 
وفیھ نظر؛ إذ القول ). ما(على المضمر، وكفھ بـ وأنھ یلزم من الجر بالواو دخولھ

الجر بالواو؛ لیكون الجار : بإعمال حرف الجر مع الحذف على خالف األصل، فقلنا
  .)٢( ..."، وذلك ھو األصل موجودًا

  :معقبا على قول المصنف السابق الُخَوّيویقول 
عض المواضع، فال نھا تظھر في بأ، ودلیل إضمارھا )رّب قاتِم األعماِق(و: أي"     

وزعم الكوفیون أن الجر بالواو تشبیھا بواو القسم، وأنھا . تغیر المعنى المفھوم بدونھا
إنھا كواو القسم : ، ووافقھم المبرد من البصریین على ذلك، وقالوا)رّب(عوض عن 

ا مضمرة، والواو للعطف، لَم) رّب(ـفي نیابتھا عن بائھ، واستدلوا بأنھ لو كان الجر ب
  :، كقول الشاعراالبتداء بھا حیث ال معطوف علیھ، وقد جاء ذلك كثیرًاجاز 

ولَدب اُؤهمَأع ةيام٣(ع(  

  : وقول اآلخر
لَو لْدةببِي سهيس٤(ا َأن(   ***   .........................  

                                                                                                                                         
: واألعماق. الغبرة ، وهيالقتمةمن : قاتم. ٧٠٤/ ٤: ، والمقاصد النحوية٣٠٥٨: ٦: د، وتمهيد القواع١٥٤

الخالي: والخاوي. وهو ما بعد من أطراف المفاوز ،مقجمع ع. األعالمو .االختراق مكان :قوالمختر: 
 .الهداية يريد أن أعالم هذا البلد يشبه بعضها بعضا فتشتبه عليك .وهي الجبال التي يهتدي بها ،جمع علم

  .مضمرة بعد الواو) رب(حيث جر االسم بـ) وقاتمِ األعماق(قوله : والشاهد .السراب :قوالخفَ
  .٢١٥: الفصول الخمسون) ١(
  .٧١٢، ٧١١/ ٢: المحصول) ٢(
: وهو مطلع قصيدة لرؤبة بن العجاج، ينظر ،)كَأن لَون َأرضه سماُؤه(: هذا صدر بيت من الرجز، وعجزه) ٣(

/ ١: ، واإلنصاف١٣٤/ ٢، ٣١٧/ ١: ، واألمالي الشجرية٦٣٦/ ٢: ، وسر صناعة اإلعراب٣: انهديو
ع م : (، وتاج العروس٧٠٤/ ٤: ، والمقاصد الشافية)ع م ي: (، واللسان١١٨/ ٢: ، وشرح المفصل٣٧٧
 :َأي، مبالَغَةً ،عاميةٌ َأعماء: ل، يقاَأغْفاُل األرضِ التي ال عمارةَ بها، َأو ال َأثَر للعمارة بها :اَألعماء). ي

  .في أول الكالم) رب(بعد واو  وقوع االسم مجروراً: والشاهد .العمى متناهيةٌ في
/ ١: الكتاب: ينظر .، وهو لجران العود)إالّ الْيعافير وإالّ العيس(: هذا صدر بيت من الرجز، وعجزه) ٤(

، وشرح ٣٧٧/ ١: ، واإلنصاف٨٣٦/ ٢: ، والمقتصد٣٤٦، ٣١٨/ ٢: ، والمقتضب٣٢٢/ ٢، ٢٦٣
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، كقول )بل(والصحیح ما ذھب إلیھ البصریون؛ ألنھ قد ورد الجر بعد الفاء و     
  :شاعرال

  )١(اابب الْتهي تَلْتَهِِلَاد عتَكَ***      اهظَلََ قذي حنَلك فَهَأ إنفَ

  :وقول اآلخر

ْلب لَبم الْْلد ءفاجِج هشْ ***     قَتَمتَال يى كَتّانُرو هرهجه٢(م(  

، فإذا جاز انتجّر) بل(؛ إذ ال قائل بأن الفاء و)رّب(ولیس ذلك إال بإضمار     
، أضمرت بعد الواو أیضا؛ إذ لم یثبت الجر بھا بعد القسم )بل(إضمارھا بعد الفاء و

"... )٣( .  

  
  :الدراسة التفصیلیة 

أو بالواو ) ُرّب(ھل الجر بـ: المضمرة بعد الواو) ُرّب(اختلف النحاة في الجر بـ    
  :نفسھا؟ وقد اختلفوا في ذلك على مذھبین

، وھو أن الجر في ھذه ومن وافقھم ھ ذھب جمھور البصریینوإلی :المذھب األول
  : یقول سیبویھ ،عاطفة والواو ،مضمرة بعد الواو ال بالواو نفسھا )ّبُر(ـالمواضع ب

  وإذا أعملِت العرُب شیئًا مضمرًا لم َیخرج عن عملھ مظھرًا فى الجر والنصب "     
                                                                                                                                         

، ٢٩٦/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي٥٠٢/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٥٢/ ٨، ١١٧/ ٢: المفصل
، ١١٥، ١١٤/ ٤: ، والخزانة٧٠٤/ ٤: ، والمقاصد النحوية٢٥٦/ ٢: ، والهمع٣١٣/ ١: والصفوة الصفية

وهو ولد الظبية وولد البقرة  ،جمع يعفور: واليعافير .ناسمن يؤنس به من ال: األنيس. ١٧/ ١٠، ٢٦٠/ ٩
، )وبلدة(: والشاهد. واألنثى عيساء ،عيسأجمع  ،ضها شقرةإبل بيض يخالط بيا: والعيس. الوحشية أيضاً

  . بعد الواو في أول الكالم وقع االسم مجروراًحيث 
  .البيت سبق تخريجه صفحة   ) ١(
، ١٣٥/ ٢، ٣١٨/ ١: ، واألمالي الشجرية١٥٠: ديوانه: ن العجاج، ينظرالبيت من الرجز، وهو لرؤبة ب) ٢(

/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٣٦٦/ ١: ، واللباب٢٩٠/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٥٢٩/ ٢: واإلنصاف
، وتوضيح ٣١٤/ ١: ، والصفوة الصفية٨٢٢/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٨٩/ ٣: ، وشرح التسهيل٤٦٩

: ، وتمهيد القواعد١٥٢/ ١: ، والمغني٢٩٧/ ٢: ، والمساعد٣٧/ ٣: وشرح ابن عقيل، ٧٧٤/ ٢: المقاصد
/ ١٠: ، والخزانة٣٤٨/ ٢: ، وحاشية الصبان٤٦٩/ ٢: ، والهمع٧٠٢/ ٤: ، والمقاصد الشافية٣٠٥٧/ ٦

 .البساط، بزنة جعفر :جهرمالو. الغبار: القتمو. بين جبلين الطريق الواسعوهو  ،جمع فج :الفجاج. ٣٠
  .مضمرة) رب(بـ) بل(حيث جر ما بعد  ،)بل بلد(قوله : الشاهدو

  .٣٣٥، ٣٣٤/ ١: شرح الفصول) ٣(



٢٥١ 
 

 :وتقول ،علیك زیدا :ترید ،)زیدا( :، وتقولوُربَّ بلٍد :ترید ،)وبلٍد( :تقول ،والرفع
  .)١("فكلُّھ َیعمل عمَلھ مظھرا ،ھذا الھالل :ترید ،)الھالُل(

   :بوجوهوا على ذلك واحتج

 ،والعطف یكون لألسماء واألفعال والحروف ،أنَّ الواو في األصل للعطف :أحدھا
   .)٢(وما ال یختصُّ ال یعمل ،فھي غیر مختصة

واو  تدخل علىكما  ،العطف علیھا حروفلجارة لدخلت أنھا لو كانت ھي ا :وثانیھا
   .)٣(القسم

 ،معھا )ّبُر(ر ظھلما جاز أن ت )ّبُر(أن ذلك لو كان بطریق العوض عن  :وثالثھا
وھنا یجوز ذلك  ،عن بائھ لم یجز الجمع بینھما كما أنھ لما كانت واو القسم بدًال

   ).ھلقیُت عالٍم رجٍل ّبوُر( :فیقال ،باالتفاق

لجر ما بعد واو المصاحبة؛ ألنھا بمنزلة حرف الجر  الواوب ھ لو كان الجرأن :بعھاورا
في إیصال الفعل إلى ما بعدھا، فكان القیاس أن تعمل الجر فیما بعدھا، لكنھ روعي 

فال تعمل ) ُرّب(أصلھا من العطف، فنصب ما بعدھا بالفعل، فلو كانت الواو بمنزلة 
) ُرّب(ي ذلك في واو المصاحبة، فیكون الجر بـالجر؛ مراعاة ألصلھا، كما روع

   .)٤(مضمرة

   :قول امرئ القیسفمثالھ بعد الفاء  ،)ْلَب(قد أضمرت بعد الفاء و )ّبُر(أن  :وخامسھا
  )٥( فََألْهيتُها عن ذي تَماِئم محوِِل***      فَمثْلك حبلَى قَد طَرقْتُ ومرضعٍ

  :وقول اآلخر
  اابب الْتهي تَلْتَهِِلَاد عتَكَ***      اهق لَظَذي حنَلك فَهَأ إنفَ

                                                 
  .١٠٦/ ١: الكتاب) ١(
  .١١٨/ ٢: ، وشرح المفصل٣٦٥/ ١: ، واللباب٣٧٧/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٢(
  .٨٧١/ ٢: البسيط: ينظر) ٣(
  .٨٧٠/ ٢: ، والبسيط٧١١/ ٢: المحصول: ينظر) ٤(
، وشرح ١٨٨/ ٣: ، وشرح التسهيل١٢: ديوانال: لطويل، وهو من معلقة امرئ القيس، ينظرالبيت من ا) ٥(

: ، واالرتشاف)ر ض ع: (، واللسان٣٨٧: ، ورصف المباني٨٧١/ ٢: ، والبسيط٨٢١/ ٢: الكافية الشافية
، والمقاصد ٣٠٥٦/ ٦: ، وتمهيد القواعد٣٦/ ٣: ، وشرح ابن عقيل٧٣/ ٣: ، وأوضح المسالك١٧٤٦/ ٤
، ٣٤٩/ ٢: حاشية الصبانو، ٦٦٩/ ١: ، والتصريح٤١٣/ ١: ، وشرح المكودي٧٠٢/ ٤: لشافيةا

وهو ما يعلق على الصبي من  ،جمع تميمة :التمائمو .أتيت ليالً: طرقتُ. ٣١/ ١٠، ٣٣٦/ ١: والخزانة
أتى عليه : ، أيمن أحول الصبي فهو محوِل: محولو. المرضع وأمه حبلى أو تجامع: المغيلو .تعاويذ

  .مضمرة بعد الفاء) رب(حيث جر االسم بـ) فمثلك(قوله : والشاهد .حوٌل من مولده
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   :الشاعرقول  )ْلَب( بعدومثالھ 
ْلب لَبم الْْلد ءفاجِج هشْ ***     قَتَمتَال يى كَتّانُرو هرهجهم  

كلھا من  ھانأل ؛فكذلك في الواو ،باالتفاق )ّبُر(والجر في ھذه المواضع بإضمار     
   .حروف العطف

أن الواو ھي ، وھو )١(ومن وافقھمذھب المبرد والكوفیون وإلیھ  :المذھب الثانيو
  :یقول المبرد بنفسھا، الجارة

ألن الواو من مخرج الباء، ومخرجھما جمیعًا من الشفة، فلذلك أبدلت منھا؛ كما "     
  :أبدلت من رب في قولھ

و لَلَب ديبِ سَأ هنيس  ***  
كما تدخل  ،لما أشرحھ لك في بابھا ؛)ّبُر(ألنھا لما أبدلت من الباء دخلت على 

  .)٢("اإلضافة بعضھا على بعض
  : )٣(بأمرین واستدلوا على ذلك    

في أول القصائد، وال شيء قبلھا تعطف  وقع االسم بعدھا مجرورًا قد أنھ :األول
   :كقول رؤبة علیھ،

مِقَواق خَالْ اتماوِأعقَنخْتَري الم  
    .فلیست عاطفة

عن  لما كانت عوضًا ،القسم كما في واو ، فتعمل عملھا،)ُرّب(عن  نائبةنھا أ :والثاني
  .بائھ عملت الجر في االسم بعدھا

ألنھ عدھا من جملة الحروف  ؛وظاھر كالم ابن الحاجب اختیار ھذا القول    
  .)٥(وإلیھ ذھب ابن إیاز ،)٤(الجارة

  :أجیب على ما استدل بھ الكوفیون ومن وافقھم بما یليقد و     

 إلمكان إسقاط الراوي شیئًا من أولھا،ال حجة فیھ؛ االبتداء بھا في القصائد  أن - ١
القصیدة تجري  ؛ إذمما یناسب ما عطف علیھإلمكان عطفھ على ما في خاطره و

                                                 
  .٤٢٨/ ٢: ، وشرح األشموني٧٠٥/ ٤: ، والمقاصد الشافية١٥٤: الجنى الداني: ينظر) ١(
  .٢٥٦/ ٣: ، وينظر٣١٨/ ٢: المقتضب )٢(
  .٣٧٦/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٣(
  .٣٨٣، ٣٧٩: كافيةشرح الوافية نظم ال: ينظر) ٤(
  .٧١١/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(



٢٥٣ 
 

 فیأتي ،ب یجري أو خطاب یتصلوإنما یؤتى بالشعر بعد خْط ،مجرى الرسالة
   .)١(الكالمالحال أو بالقصیدة معطوفة بالواو على ما تقدمھا من  الشاعر

كما یدخل  ،ولیست عاطفة لدخل علیھا واو العطف) ّبُر( نائبة عنأنھا لو كانت  - ٢
   .)٢(، وفي امتناع ذلك دلیل على أنھا عاطفة، ولیست حرف جر)ّبُر(على 

 ،وال تنقل عن ذلك إال بدلیل ،مع حذفھا فكذلك ،عاطفة باتفاق )ّبُر(أنھا مع ذكر  - ٣
   .)٣(واألصل عدمھ

ألنھ ال  ؛لما جاز ظھورھا معھا ونائبة عنھا) ّبُر(لو كانت الواو عوضا من أنھ  - ٤
    .)٤(یجوز أن یجمع بین العوض والمعوض عنھ

 ؛ ألنھ قدفكذلك ینبغي أن یكون الحكم مع الواو ،)ْلَب(تضمر بعد الفاء و )ّبُر(أن  - ٥
محذوفة دون شيء قبلھا، فعلم أن الجر بعد الواو إنما ھو  )ّبُر(ى الجر بـرو
   .)٥(وعند التجرد منھما ومن الواو ،)ْلَب(كما ھو بھا بعد الفاء و ،)ّبُر(بـ

  :تعقیب
ومما سبق یتبین أن الرأي الراجح واألولى بالقبول ھو ما ذھب إلیھ جمھور     

المضمرة بعد الواو، ولیس بالواو ) ُرّب(البصریین ومن وافقھم، وھو أن الجر بـ
   :ذلك ما یلينفسھا، ومما  یؤید 

ولیست  ،أنھا في غیر ھذه الحال من العطف إنما ھي نائبة عن العامل دالة علیھ - ١
 مررُت(و ،)وبكرًا زیدًا رأیُت(و ،)وعمرٌو قام زیٌد( :وذلك قولك ،بمتولیة للعمل دونھ

وكذلك لو كانت الواو  ،لم تكن جارة وھي بلفظ واحدفلو كانت ناصبة  ،)وخالٍد بسعیٍد
   .)٦(رافعة لم تكن جارة

أّن الواو لم یثبت كونھا حرف جر بنفسھا إال في المبدلة من الباء في القسم،  - ٢
   .)٧(ولیست إذ ذاك بحرف عطف، فال یثبت كونھا حرف جر باالحتمال

والواو في جواب الطلب والنفي المضمرة بعد الفاء ) أْن(قد ورد نصب الفعل بـ ھأّن - ٣
  . )٨(مضمرة بعد الواو) ُرّب(على ذلك یكون الجر بـ المحضین، فقیاسًا

                                                 
/ ٢: ، وحاشية الشمني على مغني اللبيب٨٣٧/ ٢: ، والمقتصد٦٣٧/ ٢: سر صناعة اإلعراب: ينظر) ١(

  .٤٧٠/ ٢: ، والهمع١٠٩
  .٤٦٩/ ٢: الهمع: ينظر) ٢(
  .١/٩٥: ، والخزانة٧٠٥/ ٤: المقاصد الشافية: ينظر) ٣(
  .٧٠٦/ ٤: ، والمقاصد الشافية٣٧٨/ ١: ، واإلنصاف٨٣٧، ٨٣٦/ ٢: المقتصد: ينظر) ٤(
  .٣٨١/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٥(
  .٦٣٧/ ٢: سر صناعة اإلعراب: ينظر) ٦(
  .٧٠٥/ ٤: المقاصد الشافية: ينظر) ٧(
  .٢٦٤، ٢٦٣/ ١: الخصائص: ينظر) ٨(
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  )١(في ضمير الفصل
  :تمھید

ھو ضمیر یذكر بین المبتدأ والخبر، أو ما و ،ضمیر الفصلمن أنواع الضمیر     
وِإن ﴿ : وقولھ تعالى ،)٢(﴾ فَاللَّه هو الْوِلي﴿ : أصلھ المبتدأ والخبر، نحو قولھ تعالى

 يمحالر زِيزالْع ولَه كبأن یكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة :ویشترط فیھ ،)٣(﴾ر ،
والخطاب والَغیبة، وفي  لالسم السابق في المعنى، وفي التكلم ًاأن یكون مطابقو

  . والتأنیث اإلفراد والتثنیة والجمع، وفي التذكیر

لھ محل من اإلعراب أو حرف اسم ھل ھو : خالف بین النحاة وفي ھذا الضمیر    
  :یقول ابن إیازف ؟ وقد ذكر كال الشارحین ھذا الخالف،ال محل لھ من اإلعراب

وھذا الضمیر عند البصري ال موضع لھ من اإلعراب؛ ألنھ دخل لما ذكرناه، "     
ى بالشيء لمعنى ، وال یستنكر أن یؤت)ذلك(ولم یدخل لغیر ذلك، فصار بمنزلة كاف 

  . یصح بدون اإلعراب

والمشھور عند الكوفي أن حكمھ في اإلعراب حكم ما قبلھ، واختاره ابن الحاجب؛     
وأرى الصواب اختیار ابن الحاجب؛ وذلك ألنھا أسماء، ... ألنھ جار مجرى التوكید 

  .)٤("فال تخلو من إعراب

  : الُخَوّيویقول 
  ھل ھو لھ محل من اإلعراب أم ال؟ : ھذا الضمیر اعلم أن النحاة اختلفوا في"     

فذھب البصریون إلى أنھ ال موضع لھ من اإلعراب، وذھب الكوفیون إلى أن لھ      
  أنھ حرف ال موضع لھ من اإلعراب؛ إذ لو كان : واألظھر... من اإلعراب  موضعًا

                                                 
: اإلنصاف، و١٢٦، ١٢٥/ ٢: ، واألصول١٠٦ -١٠٣/ ٤: ، والمقتضب٣٩١ - ٣٨٩/ ٢: الكتاب: ينظر) ١(

/ ١: ، واللباب١٨٥، ١٨٤: ، والمقدمة الجزولية٥١٦ - ٥١٢/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٧٠٧، ٧٠٦/ ٢
، وشرح الكافية ١٦٩/ ١: ، وشرح التسهيل٦٦، ٦٥/ ٢: ، وشرح الجمل البن عصفور٤٦٧، ٤٩٦
، ٩٥٩، ٩٥٨، ٩٥١/ ٢: ، واالرتشاف٤٥٧ -٤٥٥/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٢٤٥، ٢٤٤/ ١: الشافية

، ١٢٢ - ١١٩/ ١: ، والمساعد٦٤٥: ، ومغني اللبيب٣٠٠، ٢٩٩، ٢٨٧ -٢٨٥/ ٢: والتذييل والتكميل
، ٢٢٧/ ١: ، والهمع٣١٤/ ١: ، والتصريح٥٧٢ - ٥٧٠/ ١: ، وتمهيد القواعد٣٥٧/ ٢: والمقاصد الشافية

  .٢٦٧/ ١: ، وحاشية الخضري٢٢٨
  . ٩/ سورة الشورى، من اآلية) ٢(
  .٩/ آليةسورة الشعراء، من ا) ٣(
  .٨١٧، ٨١٦/ ٢: المحصول) ٤(



٢٥٥ 
 

  .)١(..." أو مستقًال لھ محل لكان إما تابعًا

  : الدراسة التفصیلیة
ھل ھو اسم، فیكون لھ محل من اإلعراب، أو : اختلف النحاة في ضمیر الفصل     

  :حرف، فال یكون لھ محل من اإلعراب؟، وذلك على ثالثة مذاھب

وھو مذھب جمھور البصریین، وھو أن ھذا الضمیر المشار إلیھ  :المذھب األول
 . اإلعراب یسمى ضمیر فصل، ویدخل في الكالم للتأكید، وھو حرف ال محل لھ من

االسم بعده خبر عنھ، أّن االسم قبلھ قد تم، و فائدة ھذا الضمیر ھي اإلیذان بأّنو    
  : یقول سیبویھ. ولیس نعتا

 )الظریف(ـفقد یجوز أن ترید ب )الظریف كان زیٌد( :ألنك إذا قلت ؛وإنما فصل"    
ل لما ال بد لھ وإنما فص ،أعلمت أنھا متضمنة للخبر )ھو(ـفإذا جئت ب ،)زید(ـنعتا ل
  .)٢( "منھ

  : واحتج لھذا الرأي بوجھین    

اإلعالم من أول وھلة بكون الخبر خبًرا ال صفة، فاشتد  منھ ھوأن الغرض : أحدھما
 أ بھ إال لمعنى في غیره، فلم یحتج إلى موضع من اإلعراب؛َجبالحرف، إذ لم ُی شبھھ

 فیة أولى من الحكموإذا لم یكن لھ موضع من اإلعراب، فالحكم علیھ بالحر
  .)٣(باالسمیة

أّن ھذا الضمیر إنما دخل لمعنى، وھو الفصل بین النعت والخبر؛ ولھذا : واآلخر
، وتثنى وتجمع، وال حظ )تلك(و) ذلك: (، كما تدخل الكاف للخطاب فيسمى فصًال

یقول  .التي للتوكید، وال حظ لھا في اإلعراب، فكذلك ھاھنا) ما(لھا في اإلعراب، و
  :یھسیبو

 ،ال یغیر ما بعده عن حالھ التي كان علیھا قبل أن یذكر واعلم أن ما كان فصًال"     
وقال اهللا عز  ،)اهللا ھو الظریَف كان عبُد(و ،)منك ھو خیرًا زیدًا حسبُت( :قولك وذلك
 فصار... ، )٤(﴾ قَّويرى الَّذين ُأوتُوا الْعلْم الَّذي ُأنْزَِل ِإلَيك من ربك هو الْح﴿  :وجل

  في أنھا ال تغیر ما بعدھا عن حالھ قبل  إذا كانت لغوًا )ما(وأخواتھا ھنا بمنزلة  )ھو(

                                                 
  .٤٢٧، ٤٢٦/ ٢: شرح الفصول) ١(
  . ٢/٣٨٩: ، وينظر٣٨٨/ ٢: الكتاب) ٢(
  ٢٤٥، ٢٤٤/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٣(
  . ٦/ سورة سبأ، من اآلية) ٤(
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٢٥٦ 
 

  .)١("أن تذكر

  .)٣(الُخَوّي، واختاره )٢(صحح ھذا المذھب ابن عصفورقد و     

، وھو أنھ ضمیر باق على اسمیتھ، وال )٤(وھو مذھب الخلیل بن أحمد :نيالمذھب الثا
، )٦(، ووافقھ في ذلك بعض النحاة كابن السراج)٥(ھ من اإلعرابمحل ل

  . )٧(والصیمري

، )زیٌد ھو الفاضُل: (واحتج لھذا الرأي بأنھ ال یتغیر بتغیر ما قبلھ أو ما بعده، نحو    
، ولو كان لھ موضع من اإلعراب لطابق في اإلعراب ما )ظننُت زیدًا ھو القائَم(و

  .)٨()نت زیدًا إیاُه القائَمظن: (قبلھ أو ما بعده، نحو

وھو مذھب الكوفیین، وھو أن ھذا الضمیر الذي یفصل بھ بین النعت  :لثالمذھب الثا
  : عراب، واختلفوا بعد ذلك على رأیین، ولھ موضع من اإللخبر یسمى عمادًاوا

 .یرى بعضھم أن حكمھ حكم ما قبلھ، فیأخذ حكمھ في اإلعراب :الرأي األول
   :ولھمستدلوا لذلك بقوا

إذا  )النفس(فتنزل منزلة  ،ألنھ توكید لما قبلھ ؛إن حكمھ حكم ما قبلھ :إنما قلنا    
في  )زید(ـل تابعًا )ھنفُس(كان  )ھنفُس جاءني زیٌد( :وكما أنك إذا قلت ،كانت توكیدًا

. في إعرابھلھ  یجب أن یكون تابعًا )ھو العاقُل زیٌد( :فكذلك العماد إذا قلت ،إعرابھ
   .)١٠(، وصححھ ابن إیاز)٩(ذا ذھب الفراءوإلى ھ

 .، فیأخذ حكمھ في اإلعراببعدهیرى بعضھم أن حكمھ حكم ما  :والرأي الثاني
  : واستدلوا لذلك بقولھم

  .فوجب أن یكون حكمھ بمثل حكمھ ،إن ھذا الضمیر مع ما بعده كالشيء الواحد    

   
                                                 

  .٣٩١، ٣٩٠/ ٢: الكتاب) ١(
  . ٦٥/ ٢: شرح الجمل: ينظر) ٢(
  .٤٢٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .٥٧٠/ ١: ، وتمهيد القواعد٢٨٦/ ٢: ، والتذييل والتكميل١٨٥: المقدمة الجزولية: ينظر) ٤(
  ، ٩٥٢/ ٢: االرتشاف: ينظر) ٥(
  . ١٢٦، ١٢٥/ ٢: األصول: ينظر) ٦(
  . ٥١٦، ٥١٥/ ١: التبصرة والتذكرة: ينظر) ٧(
  .١٢٢/ ١: ، والمساعد١٦٩/ ١: شرح التسهيل: ينظر) ٨(
  . ١٢٢/ ١: ، والمساعد٩٥٨/ ٢: ، واالرتشاف٢٤٥/ ١: الشافيةشرح الكافية : ينظر) ٩(
  .٣٠٠/ ٢: التذييل والتكميل: ينظر) ١٠(



٢٥٧ 
 

   .)١(وإلى ھذا ذھب الكسائي

لو كان موضعھ كموضع االسم كان كالنعت لھ أو كالبدل،  ورد على الكوفیین بأنھ    
وھذا خطأ؛ ألن الالم تدخل علیھ، فتحول بینھ وبین االسم، وھذا ال یكون في النعت 

لم یجز؛  -وھو كالنعت أو التوكید - ولو كان موضعھ كموضع الخبر. وال في البدل
  .)٢(ألن النعت والتوكید ال یتقدمان على ما ھما لھ

  

  :تعقیب
 وبعد ھذا العرض أرى أن الرأي الراجح واألولى بالقبول ھو ما ذھب إلیھ    

وذلك اإلعراب؛  جمھور البصریین، وھو أن ضمیر الفصل حرف، وال محل لھ من
إشعار السامع بَأن ما بعده لیس صفة ویشبھ اَألدوات في إفادتھ التوكید والحصر ألنھ 

   .لما قبلھ
  

*       *     *  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ١٢٢/ ١: ، والمساعد٩٥٨/ ٢: ، واالرتشاف٢٤٥/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ١(
  .٨١٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
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٢٥٨ 
 

  )١(اإلشارية) اذ(في 

  تمھید 
وقد  .، ویشار بھ إلى المفرد المذكر)ذا(ألسماء التي تستعمل في اإلشارة من ا    

الشارحان ذلك ذكر ھل ھو ثالثي أو ال؟ و: اختلف النحاة في أصل ھذا االسم
       : ابن إیازفیقول الخالف، 

  : یشار بھ إلى المذكر القریب، وفیھ أربعة أقوال) ذا(فـ"     

  ...، عینھ یاء ساكنة، والمھ یاء)ذْیٌي: (أن أصلھ: حدھاأ

  ...، فعینھا واو، والمھا یاء )ذْوٌي: (أن أصلھا: وثانیھا

  ...قول الكوفیین، وھو أن الذال وحدھا اسم، واأللف زائدة لتكثیر الكلمة : وثالثھا

اشتقاقھ، وبعده  ؛ لعدم)َكْم(و) َمْن(كـ، أنھا اسم ثنائي، وال أصل لھ في الثالثة: ورابعھا
  .)٢(..."وھذا ھو الذي أراه ... عن التصرف 

  : الُخَوّيویقول 
فذھب البصریون إلى أن حرفیھ أصلیان، وأن ): ذا(واعلم أن النحاة اختلفوا في "     

وأما الكوفیون فزعموا أن ... ؛ ألن أقل حروف االسم ثالثة )َذْوُي(أو ) َذْیُي: (أصلھ
وھذا ضعیف؛ ألنھ ال بد من . للكلمة ن األلف مزیدة تكثیرًاالذال ھي أصل الكلمة، وأ

  .)٣(..."االبتداء بحرف، والوقوف على حرف 

  : ویقول في باب التصغیر
، )َجَمل(كـ) َذَیٌي: (بالتشدید، وأصلھ) َذيٌّ): (ذا(، وأصل )ذا(تصغیر ) َذّیا(فـ"     

؛ اإلدغام، فانقلبت ألفًا، فعادت حركة األولى؛ لزوال فحذفت الیاء األخیرة تخفیفًا
  .)٤() ..."ذا(لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، فصارت 

                                                 
/ ٢: واإلنصاف، ٢٨٦ –٢٨٣ /٢ :والمنصف، ٢٨٧، ٢٨٦/ ٢: والمقتضب، ٤٠٩ /٤ :الكتاب: ينظر )١(

، ١٩٢٤/ ٤: وشرح الكافية الشافية، ١٢٧، ١٢٦ /٣ :، وشرح المفصل١٧٧ :ونتائج الفكر، ٦٧٥ - ٦٦٩
، ٣/٤٠٥: والصفوة الصفية، ٧٧ /٣ :للرضي ، وشرح الكافية٢٨٦ /١ :للرضي وشرح الشافية، ١٩٢٥
/ ١: ، وتوضيح المقاصد١٨٣ - ٣/١٨١: والتذييل والتكميل، ٩٧٤ /٢ :، واالرتشاف)ا ي ح( :واللسان
: ، وائتالف النصرة٤٠٠/ ١: والمقاصد الشافية، ١٨٢ /١ :، والمساعد٢٥٦ :والجنى الداني، ٤٠٦، ٤٠٥
  .٢٩٥، ٢٩٤ /١ :والهمع، ٧٩٧، ٧٩٦/ ٢: ، وتمهيد القواعد٦٥

  .٨٢٨ -٨٢٦/ ٢: المحصول) ٢(
  .٤٣٢/ ٢: شرح الفصول) ٣(
  .٥٦٨/ ٢: شرح الفصول) ٤(



٢٥٩ 
 

  الدراسة التفصیلیة 
 ھم اختلفوا في حقیقتھا، وذلك علىاإلشاریة یجد أن) ذا(من یتتبع كالم النحاة في    

   :مذاھب خمسة

ھ عین ،)َفْعل(، على وزن )َذْیٌي( :وأصلھ في الوضع، أنھ اسم ثالثي :ولالمذھب األ
   .حذفت المھ تخفیفا، وقلبت عینھ ألفا، والمھ یاء ،یاء ساكنة

وھي دلیل الیاء، وكانت الالم  ،؛ ألنھ سمع في ألفھا اإلمالةءوإنما كانت العین یا    
   .)١(واو والمھ یاء؛ لعدم مجيء ما عینھ یاء

  :بأمرین واحتجوا على كونھ ثالثیًا    

 ،یرهصغوت ،والوصف بھ ،وصفھ :من -علیھغلبة أحكام األسماء المتمكنة : أحدھما
   .)٢(بثالثیتھ ب علیھ شبھ األسماء المتمكنة حكمفلما غل - وتثنیتھ

، فقلبت األلف یاء، وأعیدت الم )ذَیّیا: (، واألصل)ذّیا: (قولھم في تصغیره: واآلخر
  .)٣(الكلمة یاء، وأدغمت فیھا یاء التصغیر

  .)٦(واختاره ابن یعیش، )٥(والمبرد، )٤(األخفشإلیھ ذھب ھو ما وھذا 

 )ُتْیطَو(وذلك لكثرة باب  ؛)َذْوٌي( :والمھ یاء، فأصلھ ،أن عینھ واو :ثانيالمذھب ال
   .فشاذة) ذا(، وأما اإلمالة في )یُتِیَح(وقلة باب  )ُتْیَوَش(و

   .)٧(كالرضي ،وھذا مذھب بعض النحویین

وھذا  ،الكلمة حروف لتكثیرواأللف زائدة  ،أن الذال وحدھا ھي االسم :ثالثالمذھب ال
   .)٩(، ووافقھم السھیلي)٨(مذھب الكوفیین

   )ذاِن(، وقام حرف التثنیة مقامھا في سقطت في التثنیةبأنھا لذلك احتجوا و    

  
                                                 

  .٨٢٧/ ٢ :، والمحصول١٢٦/ ٣ :المفصلشرح  :نظري )١(
  .١٨٢/ ٣: ، والتذييل والتكميل٧٧/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية١٢٦/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٢(
  .١٨٢/ ٣: التذييل والتكميل: ينظر) ٣(
  .٦٥: ، وائتالف النصرة٧٧/ ٣: للرضي شرح الكافية، و٦٦٩/ ٢: اإلنصاف: ينظر) ٤(
  .٢٨٧/ ٢: المقتضب :نظري )٥(
  .١٢٦/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٦(
  . ٢٨٦/ ١: للرضي شرح الشافية: ينظر) ٧(
  .١٨٢/ ١: ، والمساعد٢٥٦: ، والجني الداني١٢٧/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٨(
  .١٨٢/ ٣: ، والتذييل والتكميل١٧٧: نتائج الفكر: ينظر) ٩(
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٢٦٠ 
 

   .)١(لقلبت یاء، ولم تحذف ولو كانت أصًال ،)ذیِن(و

   :وأجیب علیھم بما یلي

، فالقول بأن ما ھو على حرف واحدقائمة بنفسھا ـ أنھ لیس في األسماء الظاھرة ال١
   .)٢(وحدھا ھي االسم یؤدي إلى عدم النظیر الذال

   .)٣(؛ اللتقاء الساكنین ال لكونھا زائدةأن حذف األلف في التثنیة - ٢

   .)٤()ذیَّا( :فقالوا ،في التصغیر -وھو الیاء -أنھم أعادوا األلف إلى أصلھا - ٣

واأللف أصل بنفسھا، ولیست منقلبة عن ، اسم ثنائي وضعًا) ذا(أن  :المذھب الرابع
، وھذا مذھب قوم من النحاة، لك لعدم اشتقاقھ وبعده عن التصرفوذشيء، 

   .)٥(السیرافيك

 )٨(، واختاره ناظر)٧(واستحسنھ أبو حیان، )٦(ابن یعیشقد أجاز ھذا القول و    
  .)٩(الجیش

  : لھذا الرأي من وجھینواحتج     

؛ ثم تقلب ھمزة ،، فتزاد ألف أخرى)ھذا ذاٌء( :، لقیل)اذ(أنھ لو سمي بـ: األول
، ولو كان أصلھا ثالثیة والمھا یاء، )ال(، إذا سمي بـ)الٌء( :ین، كما یقالالجتماع األلف

   .)١٠(، فیؤتى بالیاء األصلیة، وال تقلب؛ لوقوعھا بعد ألف أصلیة)ذاٌي: (لقیل

  

                                                 
  .٦٧٠/ ٢: نصافاإل: ينظر) ١(
  .٢٩٤/ ١: ، والهمع١٨٢/ ١: المساعد: ينظر) ٢(
  .٢٩٤/ ١: ، والهمع١٨٢/ ١: المساعد: ينظر) ٣(
  .١٢٧/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٤(
  .٢٩٥/ ١: ، والهمع٢٥٦: ، والجني الداني٩٧٤/ ٢: االرتشاف: ينظر) ٥(
  .١٢٧/ ٣ :شرح المفصل :نظری )٦(
  .١٨٣/ ٣: التذييل والتكميل :نظري )٧(
 واشتغلهـ،  ٦٩٧، ولد سنة الْحلَبِي الْجيش نَاظر الدين محب ،ِئمالدا عبد بن َأحمد بن يوسف بن محمدهو  )٨(

 الْعربية في ومهر ،وغَيرهم التبريزي والتاج الْقزوِيني والجالل حيان باأ والزم الْقَاهرة، قدم ثم ببالده،
 والصيانة الدين مع الدنْيا، محاسن من نوكَا، الْجيش نظر ولي ثم طولى، يد الْحساب في لَه وكَان وغَيرها،
/ ١: بغية الوعاة. (هـ ٧٧٨ سنةتوفي  التَّلْخيص، رحوش ،التسهيلشرح : ، من مصنفاتهوالظرف واللطف
٢٧٦، ٢٧٥(  

  .٧٩٧/ ٢: تمهيد القواعد :نظري )٩(
  .١٢٦/ ٣ :شرح المفصل :نظري )١٠(



٢٦١ 
 

  .)١(حروف بالنسبة إلى أصالة ألفاتھاأنھا كلمة مبنیة، وحكم المبنیات حكم ال: والثاني

   .وقد اختار ھذا الرأي ابن إیاز كما یتبین من كالمھ السابق   

وقد أجاز ھذا ، ثالثیة في األصل، وعینھا یاء والمھا واو) ذا( أن :المذھب الخامس
   :)٢(واستدل لذلك بأمرینالقول ابن إیاز، 

   :، إذ یقولعینھ یاء والمھ واو) نحیوا(أبا عثمان المازني ذھب إلى أن  أن :أحدھما

فإنھ جاء على ما ال یستعمل، لیس في الكالم فعل مستعمل ) حیوان(وأما قولھم "     
اسم ) حیوة(، وعلى ذلك جاء موضع عینھ یاء والمھ واو، فلذلك لم یشتقوا منھ فعًال

   .)٣(..."رجل 

 :لوجود النظیر في نحو ؛عینھ یاء والمھ واو) ذا(على ذلك فیجوز أن یكون بناء و    
  ).حیوة(و ،)حیوان(

  .أولى لذلك ، فكون الالم المحذوفة واوًاأن حذف الواو أكثر من حذف الیاء :واآلخر

ـ كما ھو قول منقلبة عن یاء )حیوان(ویجاب علیھ بأن الصحیح أن الواو في     
واو فیقاس  ـ ألنھ من الحیاة، ولیس في كالمھم ما عینھ یاء والمھ)٤(الخلیل وسیبویھ

   .علیھ

لفظ على الكثیر ؛ فاألصل أن یحمل الذھب إلیھ المازني فال دلیل علیھ وأما ما    
   .الغالب في نظائره

 ، قلبت الیاء فیھ واوًا)ةحّی(األصل فیھ  فال حجة فیھ؛ ألّن )حیوة(وأما قولھم     
م یجوز فیھا ، واألعالألنھ علم، ومن التَوسُّع وكراھة لتضعیف الیاء لضرب؛ شذوذًا

   .)٥(من التغییر ما ال یجوز في غیرھا

فیجاب علیھ بأن ذلك یقوى إذا لم ) إن حذف الواو أكثر من حذف الیاء( :وأما قولھ    
   .إلى عدم النظیر ًایؤد اعتبار المحذوف واو

   :تعقیب
  ألقرب إلى الصواب إن المتأمل في األقوال السابقة یتبین لھ أن القول الراجح وا    

                                                 
  .٧٩٧/ ٢: تمهيد القواعد :نظري )١(
  .٨٢٧/ ٢: لمحصولا :نظري )٢(
  .٢٨٥/ ٢ :المنصف :نظری )٣(
  .٤٠٩/ ٤الكتاب  :نظری )٤(
  ).ح ي ا: (واللسان ،٢٨٥/ ٢ :المنصف :نظری )٥(
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وذلك لما  ؛، عینھ والمھ یاءاناسم ثالثي في األصل) ذا(، وھو أن ھو القول األول
   :یأتي
األصل أن یكون ھناك سماء ھو الثالثي؛ ألن أقل األبنیة التي تبنى علیھا األ أن :األول

أولى  ثالثیًا) ذا(حرف یبتدأ بھ، وآخر یوقف علیھ، وثالث یكون واسطة بینھما، فجعل 
  .لذلك

 )َغَوًى(، كما یقال في )ُذَويُّ( :، لقیل في تصغیرهأنھ لو كانت عینھ واوًا :والثاني
؛ ألن التصغیر یدل على أن عینھ یاء ال واو) َذیَّا( ، فقولھم في تصغیره)ُغَويُّ( :اسمًا

  .یرد األشیاء إلى أصولھا

أن ، وھذا یدل على منقلبة عن الیاء) ذا(أن اإلمالة تدل على أن األلف في  :والثالث
  .عینھ یاء ال واو

  ).ْعـلَف(، على زنة ذْیي :)ذا(وبذلك یترجح أن األصل في     

  

  

  *      *   *  
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  الفصل الثالث    

  .المسائل التي اتفقا في ذكرها واختارها ابن إياز   
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   )١()لوالي، ولوالك، ولواله : ( في قولهم

  : تمھید 
االمتناعیة أن یكون مرفوعا، وھو ) لوال(سم الظاھر الواقع بعد اال األصل في    

، وعلى ذلك )زیٌد َكلوال محمٌد لھَل: (مرفوع على االبتداء عند جمھور النحویین، نحو
      : فإذا وقع بعدھا الضمیر، وجب أن یكون ضمیر رفع منفصل، نحو قولھ تعالى

لكن العرب قد استعملوا بعدھا الضمیر المتصل ، و)٢(﴾َلْوال أْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنیَن  ﴿
  ). لواله(، و)لوالك(، و)لوالي: (المجرور، فقالوا

حرف جر، وأن الضمیر ) لوال(وقد اختلف النحاة فیھا حینئذ، فیري سیبویھ أن     
  :بعدھا في محل جر بھا، ووافقھ ابن معط في ذلك، فقال في حدیثھ عن حروف الجر

، )لوالُه(، و)لوالَك: (كقولك - الكاف، والھاء، والیاء -رولوال مع المضم"      
   .)٣("حرف جر عند سیبویھ مع ھذه الضمائر الثالثة )لوال(ـ، ف)لوالَي(و

   :فیقول ابن إیاز وقد ذكر كل من الشارحین ھذا الخالف،

 ... على المضمر، فاألجود أن یكون ضمیر رفع منفصًال) لوال(إذا دخل "     
متصال، ) لوالي: (أن یكون كالظاھر؛ ولھذه العلة رد المبرد روایةفالمضمر واجب 

لكن سیبویھ رواھا، وھو إمام النقلة، وقبلھا أھل اللغة، وذھب إلى أن التغییر لحق 
وذھب أبو ... بعد أن كان مع الظاھر حرف ابتداء  ًاالحرف، فصار مع المضمر جاّر

ن التغییر لحق الضمیر، وأن لفظھ الحسن األخفش وأبو بكر وأبو علي والفراء إلى أ
، وھو قوي؛ )ما أنا كأنت(، و)ما أنت كأنا: (مجرور، وموضعھ رفع، وعكسھ قولھم

  .)٤(..."لثالثة أوجھ 

  : الُخَوّيویقول 
                                                 

، ٢٥٠ –٢٤٨ /٢: ، والكامل في اللغة واألدب٨٥ /٢: ، ومعاني القرآن للفراء٣٧٣ /٢: الكتاب: ينظر) ١(
، ١٢٢ /٣: وشرح المفصل، ١٧٧ -١٧٤: والمفصل، ١٧٢، ١٧١: ، واألزهية٧٣ /٣: والمقتصب

 /٣: ، وشرح التسهيل٤٧٣ –٤٧١ /١: البن عصفور ، وشرح الجمل٥٦٦، ٥٦٥ /٢: والمباحث الكاملية
: ، ورصف المباني٥١، ٥٠ /٣: للرضي ، وشرح الكافية٧٨٨ -٧٨٥ /٢: افية الشافية، وشرح الك١٨٥
، ٥٤٦ - ٥٤٤: الداني، والجنى ١٧٥٧ /٤: واالرتشاف، ١٩٦، ١٩٥: وجواهر األدب، ٢٩٧ –٢٩٥

، ٢٠٠/ ٦: والمقاصد الشافية، ٢٩٤ –٢٩٢ /٢: والمساعد، ٩ -٧/ ٣: وشرح ابن عقيل، ٣٦١: مغنيالو
  .٣٤١ –٣٣٩ /٥: ، والخزانة٣٠٧ /٢: األشمونيشرح ، و٤٥٩ /٢: والهمع

  .٣١/ اآليةمن ، سورة سبأ )٢(
  .٢١٤ :الفصول الخمسون )٣(
  .٧٠٤  -٧٠٢/ ٢: المحصول) ٤(
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وأما الجر فألن الیاء والكاف في البیتین إما أن یكونا ضمیرًا منصوبًا أو "     
الحرف إنما ینصب إذا أشبھ الفعل، ولم ؛ ألن ، وال جائز أن یكون منصوبًامجرورًا

، فوجب )لوال(والفعل، فتعین الجر، وال موجب لھ سوى ) لوال(تتحقق المشابھة بین 
  . جعلھا من حروف الجر إذا دخلت على الضمائر، وھذا مذھب سیبویھ

وزعم األخفش أن الیاء والكاف بعدھا في محل الرفع؛ ألن حكم المضمر في      
مرفوع باالبتداء، فكذلك ) لوال(وقع موقعھ الظاھر، والظاھر بعد  اإلعراب حكم ما

المضمر، وإنما جاء بصیغة المجرور؛ ألن الضمائر قد یقام بعضھا مقام بعض، 
  ). ما أنا كأنت: (كقولھم

ھذا یستلزم مخالفة األصل في اثني عشر : وللمنتصر لمذھب سیبویھ أن یقول     
، )لوال(، وھو تغییر یقتضي واحدًا یرًالزم إال تغیومذھب سیبویھ ال یست ... ضمیرًا

  . وجعلھا جارة

مذھب سیبویھ یستلزم مخالفة القواعد من : وللمنتصر لمذھب األخفش أن یقول     
وأما مذھب األخفش فال یستلزم إال وجھا واحدا من وجوه مخالفة األصل، ... وجوه 

  .)١("وھو إیقاع المجرور من الضمائر موقع المرفوع منھا

  
  : الدراسة التفصیلیة 

االمتناعیة، فاألكثر أن یكون ضمیر رفع منفصل؛ ألن ) لوال(إذا ولى الضمیر     
االسم الظاھر یرفع بعدھا، فكذلك ما ھو في موضعھ، وھذا ما علیھ أكثر كالم 

، وورد ذلك في جملة )لوالُه(، و)لوالَك(، و)لوالَي: (العرب، وقد قال بعض العرب
  : العربیة الفصیحة الصحیحة، ومن ذلك قول الشاعر من الشواھد

   )٢(لَّة النِّيق منْهوِيبِأجرامه من قُ*    * *وكَم موطنٍ لَوالي طحتَ كَما هوى   

   :وقول اآلخر، أنشده الفراء

                                                 
  .٣٣٠/ ١: لفصولشرح ا) ١(
، ٨٥: والمسائل العسكريات، ٣٧٤/ ٢: الكتاب: نظري، الثقفي ، وهو ليزيد بن الحكمالبيت من الطويل )٢(

وشرح ، ١٧٤: صلفوالم، ١٧١ :، واألزهية٣٩٥/ ١: صناعة اإلعرابوسر ، ٢٥٩/ ٢: والخصائص
، ٧٨٦/ ٢: لشافيةوشرح الكافية ا، ٤٧٣/ ١: البن عصفور ، وشرح الجمل٢٣/ ٩، ١١٨/ ٣: المفصل

، ٣٠٧/ ٢: األشمونيشرح و، ٤٥٨/ ٢: ، والهمع٩/ ٣: ، وشرح ابن عقيل١٩٥: وجواهر األدب
: قلة النيق. توسعاً كأنه جعل أعضاءه أجراماً. الجسم: الجرم. هلك: طاح .٣٣٣/ ١٠، ٣٣٦/  ٥: والخزانة

  ).لوال(ل بعد المتص حيث وقع الضمير ،)لوالي(قوله : والشاهد. ما استدق من رأس الجبل
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   )١(ْحَساِبَنا َحَسُنَوَلْوالَك َلْم َیْعِرْض أل*  *  *   أُتْطِمُع ِفیَنا َمْن أَراَق ِدَماَءَنا   

  :وقول اآلخر

   )٢(َلْوالِك َھَذا اْلَعاَم َلْم أْحُجِج   *  *  *أْوَمْت ِبَكفَّْیَھا ِمَن اْلَھْوَدِج   

  :وقول الراجز

   )٣(َما َقْد َخَرَجْت َنْفَساُھَماَلْوال ُك

، وجعل ما ورد من )لوال(وقد أنكر المبرد مجيء الضمیر المجرور المتصل بعد    
  : لك خطأ، فقالذ

، كما قال اهللا عز )لوال أنت: (إن ھذا خطأ ال یصلح إال أن تقول: والذي أقولھ"      
ومن خالفنا یزعم أن الذي قلناه أجود، ویدعى  ،﴾لَوال أنْتُم لَكُنَّا مْؤمنين ﴿ : وجل

   .)٤("الوجھ اآلخر، فیجیزه على بعده 

تفق على روایتھ عن الفصحاء أئمة البصریین وھذا الذي أنكره المبرد وخطأه قد ا    
ومنھا األبیات المذكورةـ فال یلتفت  -والكوفیین، وثبت في جملة من الشواھد الصحیحة

) لوالي(إلى إنكاره؛ ألن األصل في ثبوت اللغة السماع ال القیاس، وقد ثبت استعمال 
  :ونحوه عند من یوثق بفصاحتھم، فال یجوز تخطئتھ، قال الشلوبین

والفراءـ على  ،وسیبویھ، والكسائي ،كالخلیل - اتفق أئمة البصریین والكوفیین"     
  . )٥("عن العرب، فإنكار المبرد لھ ھذیان) لوالك(روایة 

  :وأخواتھ، ولھم في ذلك أقوال ثالثة) لوالك(وقد اختلف النحاة في     

                                                 
البن  وشرح الجمل، ٦٩٣/ ٢: واإلنصاف، ٨٥/ ٢: معاني القرآن للفراء: نظري بيت من الطويل،ال) ١(

، ٧/ ٣: ، وشرح ابن عقيل١٩٥: ، وجواهر األدب٧٨٧/ ٢: وشرح الكافية الشافية، ٤٧٣/ ٢: عصفور
حيث وقع ) لوالك(قوله : والشاهد .٣٣٤/ ٥: ، والخزانة٣٠٧/ ٢: األشمونيشرح ، و٢٩٣/ ٢: والمساعد

  .)لوال(الضمير المتصل وهو الكاف بعد 
، ٦٩٣/ ٢: اإلنصاف، و١٧٥: ، والمفصل٦٦: الديوان: نظروهو لعمر بن أبي ربيعة، ي، البيت من السريع )٢(

، ٣٣٣/ ٥: ، والخزانة٤٥٨/ ٢: ، والهمع٢٥١:، وشرح قطر الندى٤٧٣/ ١: البن عصفور وشرح الجمل
حيث وقع الضمير المتصل بعد ) لوالك(قوله : والشاهد .اإليماء، وهو اإلشارةمن : أومت .٣٤٠، ٣٣٥

  ).لوال(
/ ٥: ، والخزانة٢٩٣/ ٢: ، والمساعد٢٩٦ :رصف المباني: نظري، ةلرؤبمنسوب  ، وهوالرجزالبيت من  )٣(

  ).لوال(حيث وقع الضمير المتصل بعد ) لوالكما(قوله : والشاهد .٣٤١
       .٢٥٠/ ٢: دبالكامل في اللغة واأل )٤(
  .٢٩٣، ٢٩٢/ ٢: ، والمساعد٥٤٦ :، والجني الداني١٧٥٧/ ٤: االرتشاف: نظري )٥(
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ھا، وھذا حرف جر، والضمیر في محل جر ب) لوالك(من ) لوال(أن  :القول األول
  : قول سیبویھ، إذ یقول

، إذا أضمرت االسم فیھ جر، وإذا أظھرت رفع، ولو جاءت )لوالي(، و)لوالك" (   
 لَوال أنْتُم لَكُنَّا﴿ : ، كما قال سبحانھ)لوال أنت: (عالمة اإلضمار على القیاس، لقلت

 يننْؤم١("مجرورًا ، ولكنھم جعلوه مضمرًا﴾م(.  

  .)٢(إلى الخلیل ویونسھذا القول  َيِزوُع

  : واحتج لھذا القول بأمور

وال  أن الیاء والھاء والكاف ال یعرف وقوعھا إال في موضع نصب أو جر،: أحدھا
؛ ألنھا لو كانت في موضع نصب، لوجب )لوال(یجوز جعلھا في موضع نصب مع 

ا في علم أنھ ، فلما لم تدخل النون)لوالني: (، فیقال)لوالي(ثبوت نون الوقایة في 
  .)٣(موضع جر، وحمل علیھا الھاء والكاف

، )لوال(بعد  ورد ھذا بأن الضمیر في موضع ظاھره، والظاھر یكون مرفوعًا     
، فلم وإن كان ھذا جائزًا! بجعلھ في موضع جر؟) لوالي(في نحو  فكیف یكون مختلفًا

  . )٤(وما كان معھا في الباب) إنَّ(نحو  ،في الفعل وما أشبھھ ال یكون
حكم مخالف لحكم ) لوال( ویجاب على ذلك بأنھ ال مانع من أن یكون للمضمر مع    

المظھر؛ إذ ھناك من العوامل ما یختلف عملھ في موضع دون آخر، وذلك كما 
ال تعمل إال في لفظ ) الَت(بعدھا، وكما أن ) ةَوْدُغ(بجواز نصب ) ْنلُد(انفردت 

أنھا  ض األسماء الظاھرة دون بعض معالحین، وإذا وجد أن العامل قد یعمل في بع
أولى؛  في المضمر دون المظھر، بل ھو) لوال(من جنس واحد، فال مانع أن تعمل 

  . )٥(ألنھما جنسان مختلفان

) لوال(ال یظھر في األكثر األعم، فأشبھت ) لوال(أن خبر المبتدأ بعد  :وثانیھا 
ن فیھ إعراب، فجعل في حروف الجر في وقوع االسم بعدھا، وكان المضمر ال یتبی

  . )٦(موضع المجرور لذلك

                                                 
  .٣٧٤، ٣٧٣/ ٢: الكتاب )١(
  .١٧٦: ، والمفصل٣٧٤/ ٢: الكتاب: ينظر )٢(
  .٥٤٥ :، والجني الداني٣٧٣/ ٢: الكتاب: ينظر )٣(
  .٢٥٠/ ٢: الكامل: نظري )٤(
  .٤٧٢/ ١: ح الجمل، وشر٣٧٥/ ٢: الكتاب: نظري )٥(
  .٣٤١/ ٥: الخزانة: ينظر )٦(
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ـ فیھ حرف جرـ وإن كان شاذًا) لوال(ما ذكره ابن مالك، وھو أن جعل  :وثالثھا 
، وذلك أنھا تختص باالسم غیر مشابھة للفعل، ومقتضى ذلك أن )لوال(استیفاء حق لـ

وات الشرط ، لكن منع من ذلك شبھھا بما اختص بالفعل من أدیجر االسم بھا مطلقًا
في ربط جملة بجملة، فلما أرادوا التنبیھ على موجب العمل في األصل، جروا بھا 

  . )١(المضمر المشار إلیھ

 ،)٣(أبي الحسن األخفشو، )٢(الفراءكوھو مذھب جماعة من النحاة،  :القول الثاني
 وھو أن، )٦(ونسب ھذا القول إلى الكوفیین، )٥(، وأبي علي الفارسي)٤(وابن السراج

في موضع رفع على غیر قیاس، واستعیر ضمیر الخفض  )لوال(ـالضمیر المتصل ب
ما أنا : (موضع ضمیر الرفع، كما ناب ضمیر الرفع عن ضمیر الجر في قولھم

  .  )٧()ال أنت كأنا(، و)كأنت

  : واحتج لذلك بأمرین     

ض لورد ولو كان مما یخف ،)لوال(بعد  أن االسم الظاھر لم یرد مخفوضًا :أحدھما 
فدل ذلك على أن الضمیر بعدھا في موضع  -ولو في ضرورة -ذلك في االستعمال

  :  رفع؛ ألنھ حل محل الظاھر، قال الفراء 

: ، والمعنى فیھما كالمعنى في قولك)لوالي(، و)لوالك: (استجازوا أن یقولوا"      
الصواب،  ، فقد توضع الكاف على أنھا خفض والرفع فیھا)لوال أنت(، و)لوال أنا(

خفض، فلو كان مما یخفض ألوشكت أن ترى ذلك  ظاھرًا وذلك أنا لم نجد فیھا حرفًا
  . )٨("في الشعر، فإنھ الذي یأتي بالمستجاز

ویجاب على ذلك بأنھ ال یشترط أن یتفق كل منھما في اإلعراب، فیجوز أن ینفرد     
  ).لدن(بالنصب بعد ) غدوة(الضمیر بالجر، كما انفردت 

: أن الضمیر قد یجيء لفظھ متوافقا في موضع الخفض والنصب، نحو :واآلخر
، )ُقْمنا: (، وقد یستوي في الرفع والنصب والخفض، نحو)مرْرُت بك(، و)ضربُتك(

                                                 
  .١٨٥/ ٣: شرح التسهيل: نظري )١(
  .٨٥/ ٢: معاني القرآن: نظري )٢(
  .٦٨٧/ ٢: ، واإلنصاف١٧٧: المفصل: نظري )٣(
  .١٢٤/ ٢: األصول: نظري )٤(
  .٨٥: المسائل العسكريات: نظري )٥(
  .٦٧٨/ ٢: اإلنصاف: نظري )٦(
  .٢٩٤/ ٢: ، والمساعد٤٧٢ /١: شرح الجمل: نظري )٧(
  .٨٥/ ٢: معاني القرآن: نظري )٨(



٢٦٩ 
 

، ویفرق بین إعرابھ بالقرائن ودالالت األحوال ال )ّر بناَم(، و)ضرَبنا(و
  . )١(بالحركات

  :بأمرینومن وافقھما راء وقد أجیب على ما ذھب إلیھ األخفش والف    
ما ذكره ابن عصفور، وھو أن وقوع الضمیر المتصل موضع المنفصل ال  :األول

  : یجوز إال في ضرورة الشعر، نحو قول الشاعر

  )٢(أال يجاوِرنَا إالك ديار* * *   وما علَينَا إذَا ما كُنْت جارتَنَا  

  . إال إیاك: یرید

مع أنھما من قبیل واحد  لضمیر المتصل موضع المنفصل قبیحًاوإذا كان وضع ا    
من جھة أنھما للنصب، فاألحرى إذا كانا من قبیلین مختلفین أن یكون وضع المتصل 

  . )٣(موضع المنفصل أقبح الختالفھما

ال أنت (، و)ما أنا كأنت: (في نحو -أن النیابة وقعت في الضمائر المنفصلة :والثاني
  .)٤(األسماء الظاھرة في استقاللھالشبھھا ب -)كأنا

حرف ابتداء، والضمیر بعدھا مضاف إلیھ حذف منھ ) لوال(أن  :القول الثالث
): لوالي(المضاف، وبقى المضاف إلیھ على حالھ من الجر، ویكون التقدیر في نحو 

  : بعد حذف المضاف في قولھ ، وذلك كما بقى المضاف إلیھ مجرورًا)لوال وجودي(
  )٥(بِسجِستَان طَلْحة الطَّلَحات* * *    أعظُما دفَنُوها   رحم اُهللا

                                                 
  .١٢٢/ ٣: وشرح المفصل، ٦٨٨/ ٢: واإلنصاف ،٨٥/ ٢: معاني القرآن: نظري )١(
وشرح ، ١٦٨: والمفصل، ٢٦٣/ ١: الخصائص: نظر، ي)وما نُباِلي إذا: (ويروى، البيت من البسيط )٢(

وشرح ابن ، ٥٧٧: ، والمغني٧٧/ ١: وضح المسالكوأ، ٣٥٩/ ١: وتوضيح المقاصد، ١٠١/ ٣: المفصل
أحد، : ديار. ٣٢٥، ٢٧٨/ ٥: ، والخزانة١٨٧/ ١: األشمونيشرح ، و٢٢٤/ ١: والهمع، ٩٠/ ١: عقيل

؛ لضرورة حيث وقع الضمير المتصل بعد إال) إالك(قوله : والشاهد. وال يستعمل إال في النفي العام
    .الشعر

  .٤٧٢/ ١: ورالبن عصف شرح الجمل: نظري )٣(
  .٣٦١: المغني : نظري )٤(
: ، واإلنصاف١٨٦/ ٢: ، والمقتضب٢٠: الديوان: البيت من الخفيف، وهو لعبد اهللا بن قيس الرقيات، ينظر )٥(

، والخزانة ٤٣٩/ ٣: للرضي ، وشرح الكافية٢٧١/ ٣: ، وشرح التسهيل٤٧/ ١: ، وشرح المفصل٤١/ ١
هو أحد األجواد المشهورين في اإلسالم، واسمه طلحة : حاتو طلحة الطل. ١٢٨/ ١٠، ٨/١٠، ٤١٤/ ٤: 

بن عبد اهللا بن خلف الخزاعي، وأضيف إلى الطلحات؛ ألنه فاق في الجود خمسة أجواد، اسم كل واحد 
 اءج حيث) طلحة الطلحات(قوله : والشاهد. ناحية كبيرة ببالد فارس جنوبي هراة: وسجستان. منهم طلحة

  .)أعظم طلحة: (بعد حذف المضاف إليه، والتقدير مجرورا باإلضافة) طلحة(
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، فحذف المضاف وبقى المضاف إلیھ )م طلحةُظأْع: (، والتقدیر)طلحة(في روایة جر 
  .مجرورًا

  . )٢()لوالي(وجھا من وجھین اختارھما في نحو  )١(وھذا القول ذھب إلیھ المالقي  

  

  : تعقیب
وأخواتھ وبیان وجھة كل قول أرى أن ما ) لوالي(ل العلماء في بعد ذكر أقوا    

 ذھب إلیھ األخفش والفراء یترجح على ما ذھب إلیھ سیبویھ ومن وافقھ؛ لألسباب
  : التالیة
من  )لوال(ـفي موضع رفع فیھ إقرار لما ثبت ل) لوالي(أن جعل الضمیر بعد  :األول 

حرف جر ففیھ إخراج لھا عما  اختصاصھا بالدخول على المرفوع، بخالف جعلھا
  . )٣(ثبت لھا في االستعمال، واستصحاب األصل في العمل أولى من غیره

فقد  - أن تغییر الضمائر بإقامة بعضھا مقام بعض ثابت في غیر ھذا الباب :الثاني 
، )ك أنتضربُت(: نحو ،أكدوا الضمیر المجرور والمنصوب بالضمیر المرفوع

 - بجعلھا حرف جر، وارتكاب خالف األصل )لوال(غییر ـ بخالف ت)بك أنت مررُت(و
ارتكاب خالف األصل غیر  أھون من كان مستعمًال إذا -وإن كثر فیھ التغییر

   .)٤(، وإن قل فیھ التغییرالمستعمل

أن حرف الجر البد لھ من متعلق ، ولیس ھناك متعلق ظاھر یتعلق بھ حرف  :الثالث 
؛ لما یلزم علیھ من تعدي وال یجوز جعلھ مقدرًا، )زیٌد لوالي لذھَب: (الجر في نحو

فعل المضمر المتصل إلى ضمیره المجرور، وھو غیر جائز كما في المنصوب، وال 
 یجوز أن یتعلق بالجواب؛ ألن ما بعد الالم ال یعمل فیما قبلھا، وجعلھ حرف جر زائدًا

  . )٥(ال یتعلق بشيء فیھ مخالفة لألصل

وأخواتھ على تقدیر حذف المضاف وبقاء المضاف إلیھ  )لوالي(وأما القول بأن     
  : على حالھ من الجر فضعیف  من وجھین

                                                 
هو أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي النحوي، كان قيما على العربية عالما بالنحو،  )١(

، وشرح رصف المباني في حروف المعاني: ، من مصنفاتهالشعر ضشارك في المنطق والعروض وقر
  )٣٣٢، ٣٣١ /١:الوعاةبغية ( .هـ ٧٠٢، توفي سنة ، وغير ذلكالجزولية

  .٢٩٧، ٢٩٦ :رصف المباني: نظري )٢(
  .٢٩٤/ ٢: ، والمساعد٥٦٥/ ٢: المباحث الكاملية: نظري )٣(
  .٥١/ ٣: للرضيشرح الكافية : نظري )٤(
  .٢٠٠/ ٦: ، والمقاصد الشافية٢٩٤/ ٢: ، والمساعد ٥٤٥ :، والجني الداني٢٩٦ :انيرصف المب: نظري )٥(



٢٧١ 
 

أن األصل عدم الحذف من الكالم، فالقول بحذف المضاف على خالف  :أحدھما
  . األصل

فیھ إجحاف بالجملة الواقعة شرطا ) لوال(أن حذف المضاف الواقع مبتدأ بعد  :واآلخر
الخبر في األعم األغلب، فإذا أضیف إلى ذلك حذف بعض  ؛ ألنھا محذوفة)لوال(لـ

  .المبتدأ، كان ذلك إجحافًا

، وھو أن الكاف والھاء ومن وافقھما وعلى ذلك فالراجح ھو قول األخفش والفراء    
في محل رفع، واستعیر ضمیر الجر في موضع ضمیر ) لوال(والیاء المتصلة بـ

  .النصب والجر في غیر ذلك البابالرفع، كما استعیر ضمیر الرفع في موضع 

  

*        *      *  
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  )١()الناس(في أصل كلمة 

  :تمھید
، وقد اختلف علماء العربیة في أصل )٢(اسم جمع لھ: الناس جمع إنسان، وقیل    

، وھذا الخالف یرجع إلى اختالفھم في معناه، ھل ھو مأخوذ من )الناس(كلمة 
واالضطراب، فیطلق حینئذ على بني اإلنسان وعلى الجن،  ، وھو التحریك)الّنْوس(

، وھو الرؤیة والظھور، فال یطلق إال على بني آدم، وقد ذكر )اإلنس(أو مأخوذ من 
   :فیقول ابن إیازكل من الشارحین جانبا من ھذا الخالف، 

، )ناٌس(على أن األصل ) ُنَوْیس(وإذا ثبت ذلك علمت فساد استدالل الكوفي بـ"     
  :، أال ترى إلى قول الشاعر)ُأناٌس(، بل الوجھ أنھ )یُنوُس) (ناَس(من 

  .)٤(")٣(ِإن المنَايا يطَّلعن على اُألنَاسِ اآلمنينَا

  : الُخَوّيویقول 
  : فقد اختلفوا في كیفیة دخول األلف والالم فیھ على ثالثة أقوال) الناس(وأما لفظ "     

النْوس، وھو : من) فَعٌل(، وھو )ناٌس(أصل الكلمة  وھو قول الخلیل، أن :األول
  . التحریك واالضطراب، فأدخلت علیھ األلف والالم للتعریف

، وال یجوز أن )أناٌس: (؛ ألنھ سمع عنھم)أناٌس(وھو قول سیبویھ، أن أصلھ  :الثاني
، فھو )ٌمُأْبُل(، وھو نادر، ولم یرد فیھ إال )ُأْفُعٌل(تكون ھمزتھ زائدة، وإال لكان وزنھ 

  ).ُفعاٌل: (إذن أصل بنفسھ، ووزنھ

وعند ھذا فھل دخلت األلف والالم عوضا عن الھمزة، أو للتعریف وسقطت     
  الھمزة بإلقاء حركتھا على الالم؟

                                                 
، وشرح ٢٨٥، ١٢١/ ٢: ، والخصائص٢٨/ ١: ، واإلغفال١٧١/ ١: ، والمقتضب١٩٦/ ٢: الكتاب: ظرين )١(

، ١٩٣/ ٢، ١٨٩، ١٨٨/ ١: ، واألمالي الشجرية٢١٨/ ٥: ، والمخصص٤٠٠، ٣٩٩: التصريف للثمانيني
، وشرح الكافية ٢٩٦/ ٤: ، وشرح الشافية للرضي٩/ ٢: ، وشرح المفصل٣٦٣/ ٢: ، واللباب١٩٤

  .٢٥١، ٢٤٦/ ٢: ، والخزانة١٢٠، ١١٩/ ١: ، والدر المصون٢٠٠: ، والجنى الداني٣٨٢/ ١ :للرضي
  .٢٥١/ ٢: الخزانة: ينظر )٢(
: ، والمخصص٤٠٠: ، وشرح التصريف للثمانيني١٥٣/ ٣: الخصائص: البيت من مجزوء الكامل، ينظر )٣(

، وشرح الكافية ٢٩٦/ ٤: ، وشرح الشافية للرضي٩/ ٢: ، وشرح المفصل٣٦٣/ ٢: ، واللباب٢١٨/ ٥
، واألشباه ١١٩/ ١: ، والدر المصون٢٠٠: ، والجنى الداني)ن و س: (، واللسان٣٨٢/ ١: للرضي
  .٢٧٧/ ١: والنظائر

  .٩٦٧/ ٢: المحصول )٤(



٢٧٣ 
 

، ورجح بعضھم الثاني؛ ألنھا لو كانت )اهللا(فیھ قوالن كما مر نظیرھما في كلمة      
ة؛ ألن الجمع بین العوض والمعوض عنھ عن الھمزة لما اجتمعت مع الھمز عوضًا

  :غیر جائز، وقد اجتمعت معھا في قولھ

  ِإن المنَايا يطَّلعن على اُألنَاسِ اآلمنينَا
ذلك شاذ كما شذ الجمع بین العوض والمعوض عنھ في قول : وللقائل اآلخر أن یقول

  : الفرزدق

  .)٢(")١(.....................  هما نَفَثَا في في من فَمويهما 

  :الدراسة التفصیلیة
  : ، وذلك الخالف على ثالثة آراء)الّناس(اختلف النحاة في أصل لفظة 

ناَس یُنوُس (، من )َفَعٌل(، فھو اسم تام، ووزنھ )ناٌس: (أن األصل :الرأي األول
، )سالّنا: (، إذا تحرك واضطرب، ودخلت علیھ األلف والالم للتعریف، فقیل)َنْوسًا

وعزاه . )٥(بن عاصم )٤(، ووافقھ في ذلك سلمة)٣(ونسب ھذا الرأي إلى الكسائي
  .إلى الخلیل الُخَوّي

، )ُأناس(، ولو كان منقوصا من )ُنَوْیس: (وحجة ھذا القول أنھ سمع في تصغیره    
  .)٦()ُأَنْیس: (لقیل في تصغیره

إذا احتیج إلیھ، وال حاجة ویجاب علیھ بأن رد المحذوف إنما یلزم في التصغیر     
  . )٧(إلیھ؛ ألن عدم الرد ال یخرج الكلمة عن قیاس التصغیر

ُن زوف ،فیفًافت الھمزُة َتخذفح ،من اإلْنِس )ُفعال( ،)ُأناس( األصلأن  :الرأي الثاني
وھذا ، )الناس: (، وتدخل علیھ األلف والالم للتعریف، فیقال)َعال(ا على ھذ )ناس(

  : ولمذھب سیبویھ؛ إذ یق
                                                 

  ./   وقد سبق تخريجه صفحة .)ى النَّابحِ العاوِي أشَد رجامِعلَ: (الطويل، وعجزههذا صدر بيت من  )١(
  .٤٦٣، ٤٦٢/ ٢: لفصولشرح ا )٢(
  .٢٥١/ ٢: ، والخزانة١١٩/ ١: ، والدر المصون٢٥٣/ ١: ، واالرتشاف١٨٨/ ١: األمالي الشجرية: ينظر )٣(
أبو محمد سلمة بن عاصم النحوي، أخذ عن الفراء ، وروى عنه كتبه، وعن خلف األحمر، وأخذ عنه هو ) ٤(

معاني ووالمسلوك في العربية، غريب الحديث،  :فاته، من مصنعالماً فاضالً أديباًوكان ثقة ثبتاً  ،ثعلب
  )١١٣/ ٣: واألعالم ،٥٨ - ٥٦/ ٢: إنباه الرواة. (ه٣١٠ ة، توفي سنوغير ذلكالقرآن، 

  .١٩٤/ ٢: األمالي الشجرية: ينظر )٥(
  .١٨٨/ ١/ األمالي الشجرية: ينظر )٦(
  .١٩٤، ١٩٣/ ٢: األمالي الشجرية: ينظر )٧(
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قد  )الناس(إال أن  ،)الناس( :فإذا أدخلت األلف والالم قلت ،)أناس(ومثل ذلك "     
  .)١("ویكون نكرة ،تفارقھم األلف والالم

، )٥(، وابن سیدة)٤(، والثمانیني)٣(، والفارسي)٢(ووافقھ في ذلك أكثر النحاة كالفراء    
  .)٦(وابن الشجري

ن األنس، الذي ھو نقیض الوحشة؛ ألن وحجة من ذھب إلى ذلك أنھ مشتق م    
  .بعضھم یأنس ببعض

، وحذفت الھمزة للتخفیف، فدخلت األلف والالم )أناس(أن األصل  :الرأي الثالث
  :للتعویض عن الھمزة المحذوفة، وھذا مذھب بعض النحاة، كابن یعیش؛ إذ  یقول

 عوضًا )الناس(الھمزَة، وصارت األلف والالم في حذفوا  )ُأناٌس(ومثُل ذلك  "    
   .)٧("ولذلك ال تجتمعان ؛منھا

  .)٨(ووافقھ في ذلك الرضي

  
  :تعقیب

إن الرأي الراجح ھو ما علیھ أكثر النحاة، وھو أن : وبعد ھذا العرض أقول    
، ثم دخلت علیھ األلف والالم )ناس(، فحذفت الھمزة تخفیفا، فصار )أناس(األصل 

باأللف والالم في  د ھذا األصل معرفًاللتعریف، ولیس ذلك للتعویض؛ وذلك لورو
، وھذا وإن كان قلیال إال أن حملھ على ما ذكر أحسن من الحكم )األناس(قول الشاعر 

  .علیھ بالشذوذ أو الضرورة

  

*       *     *  

                                                 
  .١٩٦/ ٢: الكتاب )١(
  .١١٩/ ١: ، والدر المصون٢٥٣/ ١: ، واالرتشاف١٨٩/ ١: األمالي الشجرية: ينظر )٢(
  .٢٨/ ١: اإلغفال: ينظر )٣(
  .٣٩٩: شرح التصريف: ينظر )٤(
  .٢١٨/ ٥: المخصص: ينظر )٥(
  .١٩٣/ ٢: األمالي الشجرية: ينظر )٦(
  .٩/ ٢: شرح المفصل )٧(
  .٣٨٢/ ١: شرح الكافية للرضي: ينظر )٨(
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  )١(من أوزان االسم الرباعي المجرد) فُعلَل(في أصالة 

  :تمھید
اتفقوا على أصالة ستة أوزان،  ذكر علماء التصریف لالسم الرباعي المجرد    

بكسر  -)ِفْعِلل(، و)َجْعَفر: (نحو - بفتح األول والثالث -)َفْعَلل: (وھيخمسة منھا، 
، )مَھْرِد: (نحو -بكسر األول وفتح الثالث - )ِفْعَلل(، و)ِزْبِرج: (نحو -األول والثالث

 -ألول وفتح الثانيبكسر ا - )ِفَعّل(، و)ُبْرُثن: (نحو - بضم األول والثالث -)ُفْعُلل(و
 :نحو -بضم األول وفتح الثالث -)ُفْعَلل(ھو و، واختلفوا في واحد منھا، )ِقَمْطر: (نحو

  :یقول ابن إیازفوقد ذكر كل من الشارحین ذلك، . )٢()بَدْخُج(

بضم ) ُفْعَلٌل(ھذه األبنیة الخمسة متفق علیھا، وأثبت األخفش بناء سادسا، وھو "     
، )ُطْحَلبًا: (، وھو قوي؛ ألن الفراء حكى)ُجْخَدٌب: (األولى، نحوالفاء وفتح الالم 

، )٤()ما لي عنھ ُعْنَدٌد: (، وال سبیل إلى رد روایتھ، ویقوي ذلك قولھم)٣()ُبْرَقعًا(و
فالدال الثانیة لإللحاق؛ ولذا لم تدغم، واإللحاق یستدعي إثبات مثال یقع ذلك البناء 

  .)٥(..."بھ  ملحقًا

  :ّيالُخَوویقول 

بضم الفاء، وإسكان العین، وفتح الالم، ) ُفْعَلٌل(وأما السادس المختلف فیھ فھو "     
) ُجْخُدٌب: (بأن الروایة ًا، وسیبویھ ینفیھ محتّج)ُجْخَدب(بـ وأبو الحسن یثبتھ مستشھدًا

واحتج األخفش بأن الفراء ) ... َجَخاِدب(بالفتح محذوف من ) ُجْخَدبًا(، فإن )ُبْرُثن(كـ
                                                 

: ، والمنصف١٨٣ -١٨١/ ٣: ، واألصول٢٠٥، ٢٠٤/ ١: المقتضبو، ٢٨٩، ٢٨٨/ ٤: الكتاب: ينظر )١(
، ١٣٧، ١٣٦/ ٦: ، وشرح المفصل٢١٣/ ٢: ، واللباب٣٣، ٣٢: ، والمفتاح في الصرف٢٧ - ٢٤/ ١

: ، وشرح التعريف بضروري التصريف٢٠٢٣، ٢٠٢٢/ ٤: ، وشرح الكافية الشافية٥٥، ٥٤: والممتع
/ ٣: ، وتوضيح المقاصد١٢٣، ١٢٢/ ١: واالرتشاف، ٤٨/ ١: شافية للرضيوشرح ال، ٣٢ -٢٨

 - ٢٨٣/ ٨: ، والمقاصد الشافية١٥ ٠-١٢/ ٤: ، والمساعد٣٦١/ ٤: ، وأوضح المسالك١٥٢١ -١٥١٩
، وحاشية ٢٩٧/ ٣: ، والهمع٦٦٠، ٦٥٩/ ٢: ، والتصريح٤٨٨٨ - ٤٨٨٦/ ١٠: ، وتمهيد القواعد٢٨٨

، ١٠٨: ، وشذا العرف٨٨٦، ٨٨٥/ ٢: ، وحاشية الخضري٤٣٦/ ١: نة، والخزا٣٤٧ -٣٤٥/ ٤: الصبان
١٠٩.  

السحاب األحمر، وهو من أسماء الذهب : السحاب الرقيق، وقيل :والزِبرِج .اسم للنهر الصغير: الجعفَر )٢(
ذكر : بدخْجوال .وعاء الكتب: رطْمقوال .واحد براثن السباع، وهو كالمخلب من الطير :نثُربوال .أيضاً
  .الجراد

   .نقاب المرأة وما يستر به وجه الدابة: عقَروالب .خضرة تعلو الماء إذا طال مكثه: بلَحالطُّ )٣(
  .دب: ما لي عن ذلك عندد، أي: عنْدد، يقال )٤(
  .١٠١٤، ١٠١٣/ ٢: المحصول )٥(
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، )ُدْخُلل(، و)ُقْعَدد(، و)ُقْعُدد(، و)ُطْحَلب(، و)ُطْحُلب(، و)ُبْرَقع(، و)ُبْرُقع: (حكى
إال أن الفتح فیھ قد جاء عن ثقة،  - وإن كان الضم فیھ ھو المشھور - ، فھذا)١( )ُدْخَلل(و

ھذه األمثلة شاذة، فال تقدح في : وللمحتج لسیبویھ أن یقول... فال سبیل إلى رده 
  .)٢("...الحصر 

  

  :الدراسة التفصیلیة
في أوزان االسم  -بضم األول وفتح الثالث - )ُفْعَلل(اختلف علماء العربیة في ثبوت     

  : الرباعي المجرد، وذلك على رأیین

وھو مذھب البصریین غیر األخفش، أن ھذا الوزن غیر ثابت في  :الرأي األول
بضم  -)ُفْعُلل(إنما ھو متفرع عن بنفسھ، و قائمًا أوزان الرباعي المجرد، ولیس أصًال

  .أبدلت الضمة فتحة للتخفیف -األول والثالث

  :)٣(واستدلوا على ذلك بأمرین     

 ،)بُلْحُط(و ،)بُدْخُج( :جمیع ما سمع فیھ الفتح سمع فیھ الضم، نحوأن : أحدھما
  . في الصفات )عُشْرُج(في األسماء، و )عُقْرُب(و

 :ولكساء مخطط ،)طُفْرُع( :، ولشجر البادیة)نُثْرُب( :قالوا للمخلبأنھم : واآلخر
  .بالفتح )ٌلَلْعُف(، ولم یسمع فیھا )دُجْرُب(

  
وھو مذھب الكوفیین واألخفش، أن ھذا الوزن ثابت في أوزان  :والرأي الثاني

وھو . على غیره من األوزان الرباعي المجرد، وھو أصل قائم بنفسھ، ولیس فرعًا
  : )٤(ألفیتھ؛ إذ یقولظاھر كالم ابن مالك في 

  وفعلٌل وفعلٌَل وفُعلُُل ***     سمٍ مجرد رباعٍ فَعلَُلال
  ........   *** ومع فعَل فُعلٌَل               

  
                                                 

)١( ددبِ وال: القُعرن الحع دالقَاع بهسفي ح اللّئيم انبكارِمالجم) .خْلُُل )ق ع د: تاج العروسُل : الدداخالم
نباطيقال ،الم : فالنخْلَلُهدخْلُُل فالن، وه :دخْلٌَل. إذا كان بطانته وصاحب سرخْلٌُل ودينَهما دأي ،وب:  خاص
  )د خ ل: تاج العروس( .يداخلُهم

  .٦٢٥، ٦٢٤/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٣٤٧/ ٤: ، وشرح األشموني١٥٢١/ ٣: صدتوضيح المقا: ينظر )٣(
  .٧٤: الخالصة األلفية )٤(
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، )٣(والشاطبي ،)٢(رضيال، و)١(كابن إیازمن النحاة،  وقد رجح ھذا القول جماعة    
  .)٤(والشیخ أحمد الحمالوي

  : )٥(واستدل أصحاب ھذا الرأي بأمرین     

 .فدل على أنھ غیر مخفف ،ولم یحك فیھ الضم ،)٦()رًاَذْؤُج(أن األخفش حكى : األول
 .)٧()ُجْخَدب(، و)ُطْحَلب(، و)ُبْرَقع(: وحكى غیره

. ّدُب :أي ،)ٌدنَدما لي عن ذلك ُع( :، یقال)ٌدَدْنُع( :فقالوا ،أنھم قد ألحقوا بھ :الثانيو
فجاؤوا بھذه ، )٨()ٌدوَدُس( :إذا اشتھت الفحل، وقالوا ،)ًاطوَطُع عاطت الناقُة( :وقالوا

فوجب  ،ولیست من األمثلة التي استثنى فیھا فك المثلین لغیر اإللحاق ،األمثلة مفكوكة
  .، ووجود الملحق یستدعي وجود الملحق بھأن یكون لإللحاق

  :)٩(أجیب علیھم بما یليو     

فإن  ، فیجوز أن یكون الفتح مخففا منھ، وأیضًاأیضًا الضمفیھ د نقل ق) ُجؤَذرًا(ن أ -
  .وأما بقیة األسماء المذكورة فاألجود فیھا الضم .أعجمي، فال حجة فیھ) ُجْؤَذرًا(

من  )اًلَلْعًف(وإنما ھو ألن  ،)بَدْخُج( :م أن فك اإلدغام لإللحاق بنحولََّسُیال  ھأن -
م لُِّس ، وإْن)لَلُح(و ،)لَلُظ(و ،)دَدُج(اسھ الفك كما في فقی ،األبنیة المختصة باألسماء

 :فقالوا ،م أنھ ال یلحق إال باألصول، فإنھ قد ألحق بالمزید فیھلََّسُیأنھ لإللحاق فال 
، فكما ألحق بالفرع بالزیادة فكذا یلحق بالفرع )َمَجْنَراْح(ـفألحقوه ب ،)َسَسْنَعاْق(

 .بالتخفیف

  
  :تعقیب

نھما یرى الباحث أن الرأي الراجح لعرض لكال الرأیین وأدلة كل مبعد ھذا ا     
بضم األول  - )ُفْعُلل(واألولى بالقبول ھو ما علیھ البصریون ومن وافقھم، وھو أّن 

                                                 
  .١٠١٤/ ٢: المحصول: ينظر )١(
  .٤٨/ ١: شرح الشافية للرضي: ينظر )٢(
  .٢٨٨/ ٨: المقاصد الشافية: ينظر )٣(
  .١٠٩: شذا العرف: ينظر )٤(
  .٣٤٧/ ٤: ، وشرح األشموني١٥٢١/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٢٧/ ١: المنصف: ينظر )٥(
  .هو ولد البقرة الوحشية: الجؤذر )٦(
  . الجراد األخضر: الجخْدب )٧(
  .المجد والشرف والرفعة: السودد والسؤدد )٨(
  .٣٤٧/ ٤: ، وشرح األشموني١٥٢١/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٥٥، ٥٤: الممتع: ينظر )٩(
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بضم األول والثالث؛ وذلك ) ُفْعُلل(بنفسھ، بل ھو متفرع عن  لیس أصًال -وفتح الثالث
مع كثرتھ في غیرھا،  ى ورود الضم فیھا أیضًالقلة األمثلة الواردة بالفتح، باإلضافة إل

 .بالضم للتخفیف) ُفعُلل(بالفتح فرع عن ) ُفْعُلل(وھذا ما یرجح أن 
  

  

*        *      *  
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  )١()أيمن اهللا: (في قولهم

  :تمھید
ھا ، وھو من األسماء المسموع في ألف)ایُمن اهللا: (من األلفاظ التي تستعمل في القسم   

؟، وذكر كل )یمین(ھل ھي اسم مفرد أو جمع : الوصل، وقد اختلف النحاة في حقیقتھا
   :فیقول ابن إیازمن الشارحین ھذا الخالف، 

إلى أن ھمزتھ للوصل،  -رحمھ اهللا - في القسم فذھب سیبویھ) ایُمُن اهللا(وأما "     
قاھر والزمخشري وذھب الفراء، وھو اختیار عبد ال... بالظاھر  تمسكًا ؛وھو مفرد

، والھمزة قطعیة، لكن وصلت؛ لكثرة االستعمال، وإلى ھذا )یمین(إلى أنھ جمع 
  . )٢("في المفرد) أفُعل(أذھب؛ لعزة 

  :الُخَوّيویقول 
) ایُمنًا(فألفھ للوصل عند البصریین، وللقطع عند الكوفیین؛ ألن ) ایُمن(واما "      

ایُم : (فقیل ،ْمن والبَركة، فلما حذفت نونھالُی: ، وعند سیبویھ من)یمین(عندھم جمع 
ولم یحذفوھا لما أعادوا النون؛ ألنھا بصدد الحذف،  ،، أعاضوه الھمزة في أولھ)اهللا

  .)٣( )"امرؤ(كما قلنا في 

  
  :الدراسة التفصیلیة

ھل ھي اسم مفرد مشتق، وھمزتھ للوصل، أو اسم ): ایُمن(اختلف النحاة في     
  : ؟ وذلك الخالف على قولینمجموع، والھمزة للقطع

                                                 
، ٢٢٥: ، واللمع٤٣٤/ ١: ، واألصول٣٢٩، ٨٨/ ٢: ، والمقتضب١٤٨/ ٤، ٥٠٢/ ٣: الكتاب: ينظر )١(

: ، وأسرار العربية٨٦٧، ٨٦٦/ ٢: ، والمقتصد٧٥، ٧٤/ ٤: ، والمخصص)ي م ن: (، والصحاح٢٢٦
، والبديع في علم ٤٤٠، ٤٣٩/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٤٠٩ - ٤٠٤/ ١: ، واإلنصاف٣٤٤، ٣٤٣

/ ٣: ل، وشرح التسهي٩٢/ ٩، ٣٥/ ٨: ، وشرح المفصل٣٨١، ٣٨٠/ ١: ، واللباب٢٧٥/ ١: العربية
، وشرح ٣٠٢ - ٣٠٠/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي٨٨٠ -٨٧٧/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٠٤ - ٢٠٢

/ ٣: ، وتوضيح المقاصد١٧٥٦/ ٤: ، واالرتشاف)ي م ن: (، واللسان٤٢٧/ ١: ألفية ابن معط للقواس
/ ٢ :، والمساعد١٣٧، ١٣٦: ، ومغني اللبيب٣٣٢: ، وشرح قطر الندى٥٣٨: ، والجنى الداني١٥٥٥
: ، وائتالف النصرة٤٩٥، ٤٩٤/ ٨: ، والمقاصد الشافية٣٠٨٨ -٣٠٨٦/ ٦: ، وتمهيد القواعد٣١٢ - ٣٠٩
ي م : (، وتاج العروس٣٨٧/ ٤: ، وحاشية الصبان٤٨٢، ٤٨١/ ٢: الهمعو، ٦٨٤/ ٢: ، والتصريح٥١
  .٨٩٧/ ٢: وحاشية الخضري ،)ن

  .١٠٤٧، ١٠٤٦/ ٢: المحصول )٢(
  .٦٦٦/ ٢: شرح الفصول )٣(
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اسم مفرد مشتق من الُیْمن، وھو البركة أو القوة، یستعمل ) ایُمن(أن  :القول األول
في القسم خاصة، وألفھ للوصل، وقد نسب ھذا القول إلى ) اهللا(إلى  مضافًا

، )٤(، وابن مالك)٣(، والمبرد)٢(، وھو مذھب جماعة من النحاة كسیبویھ)١(البصریین
  . )٦(، والشاطبي)٥(م األنصاريوابن ھشا

  : )٧(واحتجَّ من ذھب إلى ھذا القول بشیئین     

  . أنھ قد سمع الكسر في ھمزتھا، وھمزة الجمع ال تكسر :أحُدھما

  : أنَّھا ھمزة وصل، بدلیل قول الشاعر: خرواآل

  )٨(ا نَدرِياللَّه م يقٌ لَيمنرِنَعم وفَ * * *     شَدتُهما نَمِ لموقَيقُ الْرِفَ اَلقَفَ

  : یقول المبرد .وھمزة الجمع لیست ھمزة وصل

وألفھا ألف وصل، وتمام االسم  ،)نایُم(، و)ایم(واعلم أن من ھذه الحروف "     
ولكنھ اسم  ،)یمین(لیس بجمع و .)اهللا ألفعلّن ُنایُم(. )ألفعلّن اِهللا ایُم( :تقول ،النون

لكانت ألفھ ألف قطع، فوصلھم إیاھا یدلك على  )یمین(ولو كان جمع  ،موضوع للقسم
   .)٩("لیست من ھذا االشتقاق اأنھا زائدة، وأنھ

   ، وھمزتھ للقطع في األصل، ولكن وصلت)یمین(جمع ) أیُمن(أن  :القول الثاني

                                                 
  .١٥٥٥/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٣٠٨/ ١: ، واللباب٤٠٤/ ١: اإلنصاف: ينظر )١(
  .٥٠٣/ ٣: الكتاب: ينظر )٢(
  .٨٨/ ٢: المقتضب: ينظر )٣(
  .٨٧٨/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٠٤/ ٣: شرح التسهيل: ينظر )٤(
  .١٣٦: ، ومغني اللبيب٣٣٢: شرح قطر الندى: ينظر )٥(
  .٤٩٤/ ٨ :المقاصد الشافية: ينظر )٦(
  .٣٨٠/ ١: اللباب: ينظر )٧(
، ٣٢٩، ٢/٨٨: ، والمقتضب١٤٨، ٥٠٣/ ٣: الكتاب: البيت من الطويل، وهو لنصيب بن رباح، ينظر )٨(

/ ٩، ٣٥/ ٨: ، وشرح المفصل٣٨٠/ ١: ، واللباب٤٤٠/ ١: ، والتبصرة والتذكرة٤٣٤/ ١: واألصول
، ٤٢٧/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط٨٧٩/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٠٤/ ٣: ، وشرح التسهيل٩٢

). ي م ن: (، وتاج العروس٤٩٤/ ٨: ، والمقاصد الشافية٣٠٨٨/ ٦: ، وتمهيد القواعد٣١٠/ ٢: والمساعد
. لما دخلت عليها الالم، وفي هذا دليل على أنها للوصل) ايمن(حيث سقطت همزة ) ليمن اهللا: (والشاهد
في درج ) ايمن(، حيث سقطت همزة )ليمن اهللا: (والشاهد. ل عنهمن نشد الشيء، إذا طلبه وسأ: نشدتهم

  .الكالم، فدل هذا على أنها همزة وصل
  .٣٢٩/ ٢: المقتضب )٩(



٢٨١ 
 

، وھو مذھب جماعة من النحاة، )١(؛ لكثرة االستعمال، ونسب ھذا إلى الكوفیینتخفیفًا
  .)٤(، واختاره ابن إیاز)٣(، وأبو البركات بن األنباري)٢(ستویھكابن كیسان وابن در

  :)٥(واحتجَّ من ذھب إلى ھذا القول بشیئین     

  :قول الشاعر :األول

  )٦(َأْیُمٍن وَأْشُمِل ًنا ِمَھي َلِتْأَی

  . ، وفي جمعھا في القسم زیادة توكید)شمال(، وھو جمع )أشُمل(فقابلھا بالـ

  . مفتوحة، وھمزة الوصل ال تفتح مع غیر الم التعریفأنَّ ھمزتھا  :والثاني

  :)٧(بأمور ھذا القولورد      

ال البیت المذكور و ،في غیر القسم) نأیُم(یجمع على  )یمین( نكر أّنیال  ھنَأ :األول
   .تعّرض لھ بالقسم

صح یلم  لو كان جمعًامن العرب من یفتح الھمزة، ومنھم من یكسرھا، ف أّن :الثانيو
  .المختص بالجمع ال تكسر ھمزتھ) أفُعل(؛ ألن ھمزتھ كسر

أنھ لو كان جمعا لم یتصرف فیھ بحذف بعضھ؛ ألن ذلك في الجموع غیر  :والثالث
حذف النون مع كسر الھمزة وفتحھا، : ، وقد سمع فیھ لغات أخرى، منھامعروف
  ).ایم اهللا: (فیقال

، )ایُمُن اهللا: (، فیقولونأن من العرب من یضم المیم، ومنھم من یفتحھا :والرابع
  .ال یوجد في الجموع) افَعل(، و)ایَمُن اهللا(و

  

                                                 
  .٦٨٤/ ٢: والتصريح ،٢٧٥/ ١: البديع في علم العربية: ينظر )١(
  .٤٩٥/ ٨: المقاصد الشافية: ينظر )٢(
  .٤٠٢: أسرار العربية: ينظر )٣(
  .١٠٤٧/ ٢: المحصول: ينظر )٤(
  .٣٨١/ ١: اللباب: ينظر )٥(
، ٢٩٠/ ٣، ٢٢١/ ١: ، والكتاب٣٤٩: الديوان: البيت من الرجز، وهو ألبي النجم العجلي، ينظر )٦(

/ ٩، ٣٦/ ٨: ، وشرح المفصل٣٨١/ ١: ، واللباب٤٠٦/ ١: ، واإلنصاف٦٨/ ٣، ١٣٠/ ٢: والخصائص
، ٤٥٤/ ٦، ٣٤٥/ ٢: ، والخزانة)ي م ن(و، )ي ب ر: (، واللسان٤٢٧/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط٩٢

  ). ي ب ر: (وتاج العروس
: ، وتوضيح المقاصد٨٧٨/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٠٤/ ٣: ، وشرح التسهيل٣٨١/ ١: اللباب: ينظر )٧(

  .٣٨٧/ ٤: ، وحاشية الصبان٤٩٥/ ٨: ، والمقاصد الشافية١٥٥٥/ ٣
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  :تعقیب
ھو ما ذھب إلیھ سیبویھ ومن  بالقبول مما سبق یتبین أن القول الراجح واألولى    

اسم مفرد یستعمل في القسم خاصة، والھمزة ) ایُمن(وافقھ من النحاة، وھو أن 
   .للوصل؛ وذلك لقوة أدلة ھذا الرأي

  

  *      *      *  
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  )١(المرفوع أو المجرور في الوقف على االسم المنقوص المنون

  :تمھید
وھو قبلھا كسرة،  السم المعرب الذى آخره یاء الزمة غیر مشددةا ھو: المنقوص    

: منھا، نحو ، أو مجردًا)القاِضي(، و)الداِعي: (، نحو)ال(إما أن یكون مقترنا بـ
فإن كان  ، وأرید الوقف علیھ،فإن كان المنقوص غیر منون، )قاٍض(، و)ٍعدا(

جاز  أو مجرورًا وإن كان مرفوعًا ،)القاضي رأیُت( :نحو ،ثبتت یاؤه ساكنة منصوبًا
  .)بالقاضي ُتمرْر(و ،)ھذا القاضي( :نحو ،واإلثبات أجود ،إثبات الیاء وحذفھا

صل ألجل التنوین؛ لئال یلتقي ساكنان، وفي تسقط یاؤه في الوإن كان منونًا فأما و    
، وإن لم یكن )رأیُت قاضیا: (أبدل من تنوینھ ألف، نحو إن كان منصوبًاالوقف 

   :فیقول ابن إیاز، وقد ذكر الشارحان ھذا الخالف، منصوبا ففي الوقف علیھ خالف

 ان مرفوعًابالالم، فاألول إذا ك أو معرفًا ال یخلو المنقوص من أن یكون منونًا"     
فاختیار سیبویھ والمتأخرین البقاء على حذف الیاء، وحذف حركة العین  أو مجرورًا

واختیار یونس إعادة الیاء؛ لزوال ) ... مررت بقاض(، و)ھذا قاض: (والتنوین، تقول
، وھذا ال )مررت بقاضي(، و)ھذا قاضي: (موجب حذفھا، وھو التنوین، فیقول 

، ...، واألصل ثباتھ، واألمور العارضة ال یعتد بھا یلزم؛ ألن حذف التنوین عارض
وشبھھ بالیاء أحسن؛ لئال تنقص عدتھ عن أقل ) شٍج(والذي أراه أن الوقف على 

) مستقٍص(بالوجھین، والوقف على  - )قاٍض(كـ –األصول، والوقف على الرباعي
  .)٢("بالحذف أحسن؛ لطولھ

  : الُخَوّيویقول 
 أو ال، فالمنون تسقط الة الرفع والجر إما أن یكون منونًااعلم أن المنقوص في ح"     

  :یاؤه في الوصل ألجل التنوین؛ لئال یلتقي ساكنان، وأما في حالة الوقف ففیھ مذھبان

                                                 
، ٧١٩/ ٢: ، والتبصرة والتذكرة١٥: ، واللمع٣٧٥، ٣٧٤/ ٢: ، واألصول١٨٤، ١٨٣/ ٤: الكتاب: ينظر )١(

، ٧٥/ ٩: ، وشرح المفصل البن يعيش٢٠٤/ ٢: ، واللباب٦٨٧، ٦٨٦/ ١: والبديع في علم العربية
، ، ١٩٨٦، ١٩٨٥/ ٤: ، وشرح الكافية الشافية٢٩/ ٢: ، والمقرب٣٠٨/ ٢: واإليضاح في شرح المفصل

، ١٤٧٣، ١٤٧٢/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٨٠٣/ ٢: تشاف، واالر٣٠١، ٣٠٠/ ٢: وشرح الشافية للرضي
/ ٤: ، والمساعد١٧٢/ ٤/ ، وشرح ابن عقيل٣٢٦: ، وشرح قطر الندى٣٤٥، ٣٤٤/ ٤: وأوضح المسالك

، ٦٢١، ٦٢٠/ ٢: ، والتصريح٣٠ - ٢٧/ ٨: ، والمقاصد الشافية٥٢٩٢/ ١٠: ، وتمهيد القواعد٣٠٨
، وشذا ٨٦٦/ ٢: ، وحاشية الخضري٢٩١/ ٤: ان، وشرح األشموني مع حاشية الصب٤٢٨/ ٣: والهمع
  .١٣٤: العرف

  .١٠٩٨، ١٠٩٧/ ٢: المحصول )٢(
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؛ حمال للوقف على الوصل الذي ھو وھو اختیار سیبویھ، سقوطھا فیھ أیضًا: أحدھما 
 كم الثابت، ولو كان ثابتًااألصل؛ ألن الوصل ال یقتضي حذف التنوین، فھو في ح

  . حقیقة لما عادت الیاء، فكذلك إذا كان مقدرا
وھو اختیار یونس، عود الیاء؛ ألنھا إنما سقطت للتنوین، وقد زال التنوین : والثاني

  .)١(..."بالوقف 

  :الدراسة التفصیلیة
تقاء إذا نون حال الرفع أو الجر تحذف یاؤه؛ الل) ال(االسم المنقوص المجرد من     

الساكنین، وقد اختلف النحاة في الوقف علیھ حینئذ، ھل المختار أن یوقف علیھ 
 اعتدادًا ؛بحال الوصل، أو أن ترد الیاء اعتدادًا ؛بالسكون دون رد الیاء المحذوفة

  : بزوال التنوین؟ وذلك على ثالثة أقوال

ف العین أو ، وال محذوًاولم یكن منصوب ن منونًاأن المنقوص إن كا :القول األول
ویجوز  ،)مررت بقاٍض(، و)ھذا قاٍض: (الفاء فالمختار الوقف علیھ بالحذف، نحو

محذوف  -)ىَرَأ(اسم فاعل من  )ُمٍر(الوقف برد الیاء، فإن كان محذوف العین كـ
  .لم یوقف علیھ إال بالرد -ًاعلم -)ِفَی(أو محذوف الفاء كـ - العین

باب ما یحذف من أواخر األسماء في الوقف (إذ یقول في ؛ )٢(سیبویھ مذھبوھذا     
  ): وھي الیاءات

أذھبوھا في  ،يالعِم ،ترید ،)ْمھذا َع(و ،)ھذا غاْز(و ،)ھذا قاْض( :وذلك قولك "    
ولم یریدوا أن تظھر في الوقف كما یظھر ما یثبت في  ،الوقف كما ذھبت في الوصل

  .)٣("فھذا الكالم الجید األكثر ،الوصل

وأبي ، )٥(ابن مالك، و)٤(ابن السراجالنحاة، ك كثرھب ھو ما علیھ أوھذا المذ    
  . ، وغیرھم)٩(عقیل وابن، )٨(وابن ھشام األنصاري، )٧(والمرادي، )٦(حیان

                                                 
  .٧١٠/ ٢: شرح الفصول )١(
  .٦٨٧/ ١: البديع في علم العربية: ينظر )٢(
  .١٨٣/ ٤: الكتاب )٣(
  .٣٧٥/ ٢: األصول: ينظر )٤(
  .١٩٨٥/ ٤: شرح الكافية الشافية: ينظر )٥(
  .٨٠٣/ ٢: االرتشاف: ينظر )٦(
  .١٤٧٢/ ٣: توضيح المقاصد: ينظر )٧(
  .٣٢٦: ، وشرح قطر الندى٣٤٤/ ٤: أوضح المسالك: ينظر )٨(
  .٣٠٨/ ٤: ، والمساعد١٧٢/ ٤: شرح ابن عقيل: ينظر )٩(
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   :وحجتھم في ذلك 

فیكون  ،لئال یعود الیاء ؛ولىأ وتقدیره ھھنا ،فكأنھ ثابت ،أن حذف التنوین عارض -
  .)١(حال الوقف ظاھر الثقل

، فحذفھ منقوص یجري في ذلك مجرى الصحیح، فالوقف علیھ صادف تنوینًاأن ال -
كما یحذف من الصحیح، ولم یلزم رد الیاء؛ ألنھ قد جرى مجرى الصحیح في 

  .)٢(من غیر یاء، فوجب أن یجري في الوقف مجراه استعمالھ منونًا
  .)٣(أن الوقف محل راحة، فال یلیق أن یؤتى فیھ بما لم یكن في الوصل -

  
أن المختار في الوقف على المنقوص المنون المرفوع أو المجرور أن  :القول الثاني

  .)٤(یوقف علیھ بالیاء، وھذا القول منسوب إلى یونس

وظاھر ما نقلھ عنھ سیبویھ أنھ روى ذلك عن بعض العرب، ولیس في كالمھ ما     
   :یدل على أنھ یختار رد الیاء في الوقف على عدم الرد، قال سیبویھ

ھذا ( :وحدثنا أبو الخطاب ویونس أن بعض من یوثق بعربیتھ من العرب یقول"     
 ؛أظھروا في الوقف حیث صارت في موضع غیر تنوین ،)يوعِم ،وغازي ،رامي

   .)٥("ألنھم لم یضطروا ھھنا إلى مثل ما اضطروا إلیھ في الوصل من االستثقال

    َوِلُكلِّ َقْوٍم﴿ : ضع، كقولھ تعالىفي بعض الموا )٦(قرأ ابن كثیر ذا الوجھوبھ    

  .)٨(﴾ يقاللَّه باوما عنْد  ﴿: ، وقولھ تعالى)٧(﴾ َھادي

   :ا القولذھ وحجة

أن الیاء إنما حذفت في الوصل من أجل التنوین، وال تنوین في الوقف، فوجب رد     
  . )٩(الیاء

                                                 
  .٢٧/ ٨: ، والمقاصد الشافية٣٠١/ ٢: ، شرح الشافية للرضي٧٥/ ٩: شرح المفصل: ينظر )١(
  .٧١٩/ ٢: التبصرة والتذكرة: ينظر )٢(
  .٨٦٦/ ٢: ، وحاشية الخضري٢٩١/ ٤: ، وحاشية الصبان٧٥/ ٩: شرح المفصل: ينظر )٣(
  .٨٦٦/ ٢: ، وحاشية الخضري٦٢٠/ ٢: التصريح: ينظر )٤(
  .١٨٣/ ٤: الكتاب )٥(
  .٥٢٢/ ٢: الكنز في القراءات العشر: ينظر )٦(
  .٧/ سورة الرعد، من اآلية )٧(
  .٩٦/ سورة النحل، من اآلية )٨(
  .٦٢١/ ٢: التصريح: ينظر )٩(
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  .)١(ویجاب علیھ بأن الوقف عارض، والعارض ال یعتد بھ

فیرى أن الوقف على االسم المنقوص ذھب إلى التفصیل في ذلك،  :قول الثالثال
وشبھھ، فالوقف علیھ ) شٍج: (، نحوتختلف حالھ حسب عدة حروفھ، فإن كان ثالثیًا

جاز  - )قاٍض(كـ - بالیاء أحسن؛ لئال تنقص عدتھ عن أقل األصول، وإن كان رباعیًا
وإن كان على أكثر من أربعة أحرف، حذف الیاء، وردھا، : في الوقف علیھ الوجھان

  .، فالوقف علیھ بالحذف أحسن؛ لطولھ)مستقٍص: (نحو

  .وھذا ما ذھب إلیھ ابن إیاز

  
  :تعقیب

وبعد ھذا العرض یرى الباحث أن ما ذھب إلیھ ابن إیاز أوجھ؛ وذلك لورود ما     
ویجوز الرد ، )َشَجِوّي: (یماثلھ في باب النسب، إذ ترد یاء المنقوص الثالثي في نحو

، وتحذف الیاء فیما زاد على )قاَضِوّي(، و)قاِضّي: (، فیقال)قاٍض: (وعدمھ في نحو
  .اسم فاعل) ُمْسَتْقِصّي: (ذلك، نحو

  

 

 *      *       * 

  

  

  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٠٤/ ٢: اللباب: ينظر )١(



٢٨٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الرابع      

  الخويالمسائل التي اتفقا في ذكرها واختارها       
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  )١(ي اإليجابف) من(زيادة 

  :تمھید

﴿ ما جاءنَا في الكالم، فتزاد في الفاعل، كقولھ تعالى  الجارة زائدًة) ِمْن(تأتي      
، وفي المبتدأ، )ما ضربُت ِمْن أحٍد(: ، وفي المفعول كقولك)٢(من بشيرٍ ولَا نَذيرٍ ﴾

  .)٣(﴾ ن السماء والَْأرضِهْل من خَاِلق غَير اللَّه يرزقُكُم م﴿ : كقولھ تعالى
، أم أّن وقد ذكر كل من الشارحین أن النحاة اختلفوا في زیادتھا، ھل تزاد مطلقًا     

   :فیقول ابن إیازعلى نكرة في كالم غیر موجب؟،  ذلك مختص بكونھا داخلًة

وسیبویھ یشترط كونھا في كالم غیر موجب، من نفي أو نھي أو استفھام، وأن "     
يغْفر  ﴿: بقولھ تعالى تمسكًا ؛قع بعدھا النكرات، واألخفش والفراء ال یعتبران ذلكی

ذُنُوبِكُم نم أي)قد كاَن ِمن مطٍر فَخلِّ عّني: (، وحكي)ذنوبكم: (، والتقدیر)٤(﴾ لَكُم ، :
  .)٥(..."قد كان مطٌر 

  : الُخَوّيویقول 

يغْفر  ﴿: بقولھ تعالى األخفش مستدًالوال تزاد في اإلیجاب عند سیبویھ، وخالفھ "     
 ذُنُوبِكُم نم قد كاَن : (، وبما حكي عن بعض العرب)یغفر لكم ذنوَبكم: (، أي﴾لَكُم

  .)٦(..."، وال حجة فیھ)ِمن مطٍر

                                                 
، ٤١٠/ ١: ، واألصول٥١، ٥٠/ ٢: ، والتعليقة على كتاب سيبويه٣١٦، ٣١٥/ ٢: الكتاب: ينظر) ١(

، ١٣، ١٢/ ٨: ، وشرح المفصل٣٥٥/ ١: ، واللباب٢٣٤: ، وأسرار العربية٣٨٠، ٣٧٩: والمفصل
/ ١: ، واللمحة في شرح الملحة٢٦٨/ ٤: فية للرضي، وشرح الكا٧٩٩ -٧٩٧/ ٢: وشرح الكافية الشافية

: ، والجنى الداني٧٥١، ٧٥٠/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧٢٥ -١٧٢٣/ ٤: ، واالرتشاف٢٢٠، ٢١٩
، ١٧، ١٦/ ٣: ، وشرح ابن عقيل٤٢٩ - ٤٢٦: والمغني، ٢٨ -٢٥/ ٣: وأوضح المسالك، ٣٢٠ - ٣١٦

، وحاشية ٤٦٥ - ٤٦٣/ ٢: ، والهمع٦٤٠، ٦٣٩/ ١: التصريح، و٦٠٦ -٥٩٧/ ٣: المقاصد الشافيةو
  . ٣١٥/ ٢: الصبان

  .١٩/ سورة المائدة، من اآلية) ٢(
  .٣/ سورة فاطر، من اآلية) ٣(
  .٣١/ سورة األحقاف، من اآلية) ٤(
  .٦٩٣، ٦٩٢/ ٢: المحصول) ٥(
  .٣٢٠/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٦(



٢٨٩ 
 

  :الدراسة التفصیلیة
بدون شرط ، أم أن ذلك یختص  ، ھل تزاد مطلقًا)من(اختلف النحاة في زیادة     

  : ، وذلك على ثالثة آراءبموضع بعینھ

  :، وإنما یشترط في زیادتھا شرطانفي الكالم مطلقًا) ِمْن(ال تزاد : الرأي األول

أن تسبق بنفي أو شبھھ كالنھي واالستفھام، : واآلخر. أن تدخل على نكرة: أحدھما
 ﴾،ر اللَّه هْل من خَاِلق غَي﴿  :وقولھ، )١(﴾ما يْأتيهِم من ذكْرٍ ﴿: نحو قولھ تعالى

وھذا رأي سیبویھ وجمھور البصریین، قال سیبویھ في  ،)ال یقْم ِمْن أحٍد: (وقولك
  ):  باب ما ُحمل على موضع العامل في االسم واالسم(

وإنما ). ما رأیت من أحٍد إال زیدًا(، و)ما أتاني من أحٍد إال زیٌد: (وذلك قولك"     
، فلما )ما أتاني إال ِمْن زیٍد: (تقول ٌف أْنْلأنھ ُخ ؛)ِمن(منعك أن تحمل الكالم على 
؛ )ما أتاني أحٌد إال فالٌن: (كأنھ قال ،منھ فجعلھ بدًال ،كان كذلك حملھ على الموضع

دخلت ھنا توكیدًا ) ِمن(واحٌد، ولكن ) ما أتاني من أحٍد(و) ما أتاني أحٌد(ألن معنى 
"... )٢(.  

  : وحجتھم في ذلك     

ني اختصارًا من ف، َواْلَأْصل ِفي اْلُحُروف أنَّھا ُوضعت للمعاحر) ِمْن(أنَّ     
ْخِتَصار َلا َیْنَبِغي َأن ك اْلَمْعنى، َوَما قصد ِبِھ االْسِم َأو اْلِفْعل الداّل على َذِلالتَّْصِریح ِباال
ید َوَنْحوه، ؛ ألنَّ َذِلك عكس اْلَغَرض، وإنَّما َجاَز ِفي َمَواِضع ِلَمْعنى من َتْأِكَیِجيء َزاِئدًا

) من(لم تكن ُمِفیدا بـ) ضربُت من رجٍل: (والیصحُّ َذِلك اْلَمْعنى في اإلیجاب، فَلو قلت
فإنھا تفید تأكید العموم في ) َما ضربت من أحٍد أو من رجٍل: (َشْیئا، ِبِخَلاف َقْولك

   .)٣(النفي أو التنصیص علیھ

لم تزد في اإلیجاب إال في  أن السماع المطرد قضى أنھا تختص بالنفي؛ ألنھا    
محل االحتمال أو في الندور، وال یصح أن یقضى بالقیاس حتى یتبین باالستقراء 

  .)٤(القصد إلیھا بكثرة مجیئھا في الكالم، فإذا لم یكن ذلك، فیجب الوقوف على السماع
   ًءبنفي أو شبھھ أم ال، وسوا كانت مسبوقًة ، سواًءیجوز زیادتھا مطلقًا :الرأي الثاني

                                                 
  .٢/ سورة األنبياء، من اآلية) ١(
  .٣١٦، ٣١٥/ ٢: الكتاب )٢(
  .٣٥٥/ ١: اللباب: ينظر) ٣(
  .٥٩٩/ ٣: المقاصد الشافية: ينظر) ٤(
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٢٩٠ 
 

كان مجرورھا نكرة أم معرفة، وھذا مذھب أبي الحسن األخفش والكسائي وھشام من 
  ): شرح التسھیل(، وقال في )٢()التسھیل(ووافقھم ابن مالك في . )١(الكوفیین

وأجاز أبو الحسن األخفش وقوعھا في اإلیجاب وجرھا المعرفة، وبقولھ أقول؛ "     
  .)٣("ونثرًا لثبوت السماع بذلك نظمًا

  : ومما استدلوا بھ    

ما أمسكن علیكم، وقولھ : ، والمراد)٤(﴾ فَكُلُوا مما َأمسكْن علَيكُم ﴿: قولھ تعالى    

سّیئاِتكم، یدل على ذلك قولھ : ، والمعنى)٥(﴾ ويكَفِّر عنْكُم من سيَئاتكُم﴿ : تعالى

   :، وقولھ تعالى)٦(﴾ون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيَئاتكُم ِإن تَجتَنبوا كَباِئر ما تُنْه ﴿: تعالى

﴾ ذُنُوبِكُم نم لَكُم رغْفي ﴿.  

 .)٧("ونروصمِإن من َأشد النَّاسِ عذَاباً يوم الْقيامة الْ: " rوقولھ 

  :وقول عمر بن أبي ربیعة

  )٨(فَما قَاَل من كَاشحٍ لَم يضرْ   * * *وينْمي لَها حبها عنْدنَا   

  : ویجاب علیھم بأمرین    

 أن األصل في الحروف أال تدعى الزیادة فیھا إال إذا ُتُیقَِّنت، وقام علیھا: أحدھما
  .)٩(الدلیل، وأما مع بادي الرأي فذلك غیر مسّلم

                                                 
، والجنى ٧٥٠/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧٢٣/ ٤: ، واالرتشاف٢٧٦/ ١: معاني القرآن لألخفش: ينظر) ١(

  ،٤٦٣/ ٢: ، والهمع٦٤٠/ ١: ، والتصريح٣١٨: الداني
  .١٤٤: التسهيل: ينظر) ٢(
  .١٣٨/ ٣: شرح التسهيل: ينظر) ٣(
  .٤/ ورة المائدة، من اآليةس) ٤(
  .٢٧١/ سورة البقرة، من اآلية) ٥(
  .٣١/ سورة النساء، من اآلية) ٦(
  ).٩٧٠٩(، باب التصاوير، حديث رقم ٤٦١/ ٨: سنن الكبرىالحديث أخرجه النسائي في ال) ٧(
، والجنى ١٣٨/ ٣: ، وشرح التسهيل١٧٨: الديوان: البيت من المتقارب، وهو لعمر بن أبي ربيعة، ينظر) ٨(

من : (قوله: والشاهد. العدو الَّذي يضمر عداوتَه: الْكَاشح. يزيد: ينمي .٤٢٨: ، والمغني٣١٨: الداني
  .في الكالم الموجب) من(حيث جاء ظاهره زيادة ) كاشحٍ

  .٦٠٢/ ٣: المقاصد الشافية: ينظر) ٩(



٢٩١ 
 

  :یرهأن ھذه الشواھد التي استدلوا بھا محتملة لما اّدعوه ولغ: واآلخر

في اآلیات السابقة فتحتمُل معنى التبعیض، أو أن الفعل ضمن معنى فعل ) ِمن(فأما  
  .)١()ُیَخّلُصكم(معنى ) یكفر عنكم(و) یغفر لكم(آخر، فیضمن 

إّن : ، َأي)إنھ من َأشد النَّاس: (وأما الحدیث فمحمول على إضمار الشأن، والتقدیر    
  ).المصورون(الشَّْأن؛ ولذلك رفع 

َقاِئل من جنس : ، َأي)فما َقاَل ُھَو: (وأما البیت فعلى إضمار الفاعل، والتقدیر    
  .)٢(بیانیة، ولیست بزائدة) ِمن(الَكاِشح، فـ

أنھ یجوز زیادتھا بشرط أن یكون مجرورھا نكرة، ونسب ھذا إلى : الرأي الثالث
حدیٍث، فخّل قد كان من (و ،)قد كان من مطٍر: (، واستدلوا بنحو قولھم)٣(الكوفیین

   ).عّني
قد : (، فأجیب)ھل كان من مطر؟: (وأجیب بأن ھذا على سبیل الحكایة، كأنھ سئل    

: ، فزیدت في الموجب؛ ألجل حكایة المزیدة في غیر الموجب، كما قال)كان من مطر
  . )٤()دعني ِمن تمرتاَن(

كان ھو، : دیرأو أن الفاعل ضمیر مستتر یعود إلى اسم فاعل تضمنھ الفعل، والتق    
  .)٥(كائن من جنس المطر، والظرف مستقر حال من الضمیر: أي

  
  :تعقیب

ومما سبق یتبین أن الراجح ھو ما علیھ سیبویھ وجمھور البصریین، وھو أن     
ال تزاد إال مع النكرة في كالم غیر موجب؛ وذلك الحتمال أدلة المخالفین غیر ) من(

  . الحتمال سقط بھ االستداللما ذكروه، والدلیل متى تطرق إلیھ ا

  

    *    *      *  

                                                 
  .٤٦٥/ ٢: والهمع ،٦٠٢/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٣/ ٨: شرح المفصل: ينظر) ١(
  .٤٦٥/ ٢: ، والهمع٤٢٩: المغني: ينظر) ٢(
/ ٣: ، وشرح ابن عقيل٣١٨: ، والجنى الداني٧٥٠/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٧٢٣/ ٤: االرتشاف: ينظر) ٣(

  . ٤٦٤/ ٢: ، والهمع١٧
  .٤٦٥/ ٢: ، والهمع٢٦٨/ ٤: شرح الكافية للرضي: ينظر) ٤(
  .٣١٥/ ٢: حاشية الصبان: ينظر) ٥(
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  )١(حذف حرف الجر في القسم

  :تمھید
، فیجوز في المقسم بھ )اهللا ألفعلنَّ: (قد یحذف حرف الجر من المقسم بھ، نحو    

النصب على نزع الخافض، وھو األكثر، والجّر على تقدیر حرف الجر، وقد ذكر كل 
ھل یجوز الجر في المقسم بھ : ن والكوفیین في أنھبین البصریی من الشارحین خالفًا

  .)اهللا(أو أن ذلك یختص باسم اهللا تعالى  ،بعد حذف حرف الجر مطلقًا

وقد یحذف حرف القسم، فیبقى المقسم : (على قول المصنف معقبًا ابن إیازفیقول     
  : )٢()إن شئت جررت، وإن شئت نصبت) اهللا ألفعلّن كذا: (بھ، فیقول

 - تعالى مسماھا - ، لكن لّما كثر استعمال ھذه اللفظة)أحلُف باهللا: (األصل: قولأ"      
). اَهللا ألفعلّن: (حذفوا الباء، فتعدى الفعل إلى االسم فنصبھ، ثم حذف الفعل، فقیل

، وذلك مخصوص بھذا االسم عند البصري، )اِهللا ألفعلّن: (ومنھم من یجر، فیقول
  .)٣( ..". وأما الكوفي فیجیز الجر مطلقًا

  : الُخَوّيویقول 
، فلّما )أقسمُت باِهللا: (فالجر على إرادة حرف القسم، والنصب على أن التقدیر"     

وزعم الكوفیون أنھ یجوز الجر في القسم ... سقط الخافض تسلط الفعل علیھ فنصبھ 
 على جواز ذلك في اسم اهللا تعالى، وأیدوا كالمھم بما قیاسًا بإسقاط الخافض مطلقًا

كیف : (جاء من الجر بتقدیر الخافض فیما جاء عن بعضھم من أنھ كان إذا قیل لھ
  بخیر، وال حجة فیھ؛ ألن ذلك ورد على خالف : ، أي)خیٍر: (، قال)أصبحَت؟

                                                 
، ٢٩٥/ ١: ، ومعاني القرآن لألخفش٤١٣/ ٢: ، ومعاني القرآن للفراء٥٠٠ –٤٩٧/ ٣: الكتاب: ينظر )١(

، ١٨٥: ، واللمع٧٣، ٧٢: ، والجمل للزجاجي٤٣٣، ٤٣٢/ ١: ، واألصول٣٣٥/ ٢: والمقتضب
، ١٣٧: ، والمقدمة الجزولية٥١٠، ٥٠٩/ ٢: جمل البن خروفال، وشرح ٣٩٩ -٣٩٣/ ١: واإلنصاف
/ ٢: ، وشرح المقدمة الجزولية٢٥٦: ، والتوطئة١٠٥، ١٠٣/ ٩: ، وشرح المفصل٣٧٧/ ١: واللباب
 –١/٥٣١: ، وشرح الجمل البن عصفور٣٢٩، ٣٢٨/ ٢: ، واإليضاح في شرح المفصل٨٦٢ –٨٥٦
، ٨٦١، ٨٦٠/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٠٠، ١٩٩/ ٣: ، وشرح التسهيل٢٢٨، ٢٢٧: ، والمقرب٥٣٣

، ١٧٦٨ –١٧٦٦/ ٤: ، واالرتشاف٢٦٧/ ١: ، واللمحة في شرح الملحة٣٠١/ ٤: وشرح الكافية للرضي
/  ١٠: ، والخزانة٤٧٨، ٤٧٧/ ٢: ، والهمع٣٠٨ –٣٠٦/ ٢: ، والمساعد٣٩٧، ٣٩٦/ ٤: والبحر المحيط

٤٣.  
  .٢١٤: الفصول الخمسون )٢(
  .٧٠١، ٧٠٠/ ٢: المحصول) ٣(



٢٩٣ 
 

  .)١("القیاس

  :الدراسة التفصیلیة
؛ لما كثر استعمال القسم للتأكید في الكالم، جاز أن یحذف حرف القسم تخفیفًا     

  : ة داللة الكالم علیھ، وھذا الحذف یأتي في الكالم على وجھینوذلك لقو

أن یحذف حرف القسم ویعوض عنھ شيء في موضعھ، وال یكون ذلك إال : أحدھما
، فیجب جر المقسم بھ؛ ألن العوض یقوم مقام المعوض منھ ویجري )اهللا(مع لفظ 

نبیھ مع إثبات الت) ھا: (من ثالثة أشیاء، وھي مجراه، وذلك العوض یكون واحدًا
صل و، أو مع قطع ھمزة ال)ھلّلِھ ألفعلّن(، و)ھاِهللا ألفعلّن: (األلف أو حذفھا، فیقال

، وقطع ھمزة الوصل في )آِهللا ألقومّن: (، وھمزة االستفھام، نحو)ھأهللا ألذھبّن: (نحو
  : ، وقد أشار إلى ذلك سیبویھ بقولھ)أفأِهللا لتفعلّن: (، نحو)اهللا(

إي، : (من اللفظ بالواو، وذلك قولك یكون قبل المحلوف بھ عوضًاھذا باب ما "     
إي، ھلّلھ : (؛ ألن الذي بعدھا مدغم، ومن العرب من یقول)ھا(، تثبت ألف )ھا اِهللا ذا

: ، فیحذف األلف التي بعد الھاء، وال یكون في المقسم بھ ھھنا إال الجر؛ ألن قولھم)ذا
  . )٢(..."على اللسان ت تخفیفًامن اللفظ بالواو، فحذف صار عوضًا) ھا(

أن یحذف حرف القسم وال یعوض عنھ شيء، فیجوز في المقسم بھ حینئذ    :واآلخر
النصب، وھو الكثیر الغالب، وناصبھ ھو فعل القسم المضمر، وذلك ألن قیاس 

لھ، فإذا  كالمھم أنھم إذا أرادوا تعدیة الفعل الالزم إلى االسم رفدوه بحرف الجر تقویًة
وا ذلك الحرف أوصلوا ذلك الفعل إلى االسم بنفسھ كاألفعال المتعدیة، فینصبونھ حذف

  .)٣(بھ، فكذلك یكون الحال في القسم

  :ھذا ما علیھ جمھور النحویین، قال المبرد 

واعلم أنك إذا حذفت حروف اإلضافة من المقسم بھ نصبتھ؛ ألن الفعل یصل "     
  . )٤()"أحلُف اَهللا ألفعلّن: (أردت ؛ ألنك)اَهللا ألفعلّن: (فیعمل، فتقول

ویرى بعض النحاة أنھ ینتصب بفعل مضمر یتعدى بنفسھ غیر فعل القسم، وممن     
  : ذھب إلى ذلك ابن السراج؛ إذ یقول

  أعمل الفعل المضمر، ولكنھ ال یضمر ما یتعدى  - حرف القسم: أي -فلما حذف"     

                                                 
  .٣٢٧، ٣٢٦/ ١: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٥٠٠، ٤٩٩  /٣: الكتاب )٢(
  .٣٢٨  /٢: ، واإلیضاح في شرح المفصل١٠٣  /٩: شرح المفصل: ينظر) ٣(
  .٣٣٥/ ٢: المقتضب )٤(
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٢٩٤ 
 

  .)١("بحرف جر 

، وأجاز ابن خروف )٤(، وأبو حیان)٣(، وابن عصفور)٢(ووافقھ في ذلك الزجاجي    
  .)٥(النصب على الوجھین

والمختار ھو الوجھ األول؛ ألن إضمار الفعل المتعدي یخرجھ من باب القسم،     
   .)٦(وتضمین الفعل معنى القسم لیس بقیاس، فیترجح النصب بفعل القسم المضمر

: ، والتقدیرء، ویكون الخبر محذوفًاویجوز أیضا أن یرفع المقسم بھ على االبتدا    
                   :یمین اهللا الزم لي أو نحوه، ومما ورد بالنصب والرفع قول الشاعر

  )٧(ولَو قَطَعوا رأسي لَديك وأوصاِلي* * *   فَقُلْتُ يمين اِهللا أبرح قَاعداً  

م بھ بعد حذف حرف القسم ھو وھذا الذي سبق من جواز النصب والرفع في المقس    
  .مذھب البصریین

وزعم بعض الكوفیین أن النصب غیر جائز، وإنما یرفع المقسم بھ أو یخفض، وال    
، وحجتھم أن فعل القسم ال یعمل )قضاَء اهللا(، و)كعبَة اهللا(یجوز النصب إال في 

  . )٨(أقوى منھ مظھرًا ظاھرا، فكیف یكون مضمرًا

، فأجازوا فیھ ما ال یجوز في غیره اتسعوا في ھذا الباب كثیرًا ویجاب علیھم بأنھم    
  . )٩(؛ لكثرة االستعمالتخفیفًا

                                                 
  .٤٣٣/ ١: األصول) ١(
  .٧٢: الجمل: ينظر) ٢(
  .٢٢٨:  ، والمقرب٥٣٣/  ١: شرح الجمل: ينظر) ٣(
  .١٧٦٦/ ٤: االرتشاف :ينظر) ٤(
  .٥١٠/ ٢: شرح الجمل البن خروف :ينظر) ٥(
  .٤٤/ ١٠: ، والخزانة١٠٤/ ٩: شرح المفصل :ينظر )٦(
، ٣٦٢/ ٢: ، والمقتضب٥٠٤/ ٣: ، والكتاب١٤١: الديوان: البيت من الطويل ، وهو المرئ القيس، ينظر) ٧(

، ٣٧/ ٨، ١١٠/ ٧: ، وشرح المفصل١٨٦واللمع،  ،٢٠٣/ ٢: ، وشرح أبيات سيبويه٤٣٤/ ١: واألصول
، ٢٣٥/ ١: ، والتصريح٣٠٦/ ٢: ، والمساعد٨٣٤: لمغني، وا٢٠٠/ ٣: ، وشرح التسهيل١٠٤/ ٩

جمع وصل، وهو كّل عضوٍ ينفصل : األوصال. ٩٣، ٤٣/ ١٠، ٢٣٨/ ٩: ، والخزانة٤٧٧/ ٢: والهمع
فالنصب على إضمار الفعل،  ،ورفعها )يمين(حيث روي بنصب  ،)يمين اهللا(قوله : والشاهد. عن اآلخر

  .يمين اِهللا قسمي: تقديرهوالخبر محذوف، و ،والرفع على االبتداء
  .٤٧٨، ٤٧٧/ ٢: ، والهمع١٧٦٨/ ٤: ، واالرتشاف٢٠٠/ ٣: شرح التسهيل :ينظر) ٨(
  .٤٧٨/ ٢: الھمع :ينظر) ٩(



٢٩٥ 
 

وأیضا فإن السماع والقیاس یؤیدان جواز النصب عند حذف حرف القسم؛ إذ ورد     
  . السماع بالنصب، كما أن القیاس یقتضي النصب في المقسم بھ عند سقوط الحرف

مع بقاء الجر دون تعویض  خاصًة) اهللا(القسم في لفظ  ھذا، ویجوز حذف حرف    
عن المحذوف؛ وذلك لكثرة االستعمال، وللتنبیھ على إرادة الحرف المحذوف، وھذا 

  :قول جمھور البصریین، قال سیبویھ

، وذلك أنھ أراد حرف الجر وإیاه نوى، فجاز )اِهللا ألفعلّن: (ومن العرب من یقول"    
  .)١(..."وھم ینوونھ  - تخفیفًا -ذفوهحیث كثر في كالمھم، وح

  . )٢(، حكاه سیبویھ، والفراء، واألخفش)اِهللا ألفعلن: (قولھم ومما ورد مجرورًا    

  ،﴾وال نَكْتُم شَهادةً اِهللا إنَّا إذًا لَّمن اآلثمين  ﴿: علیھ قولھ تعالى )٣(وحمل بعضھم    
   .)٤()اِهللا(وجر ) شھادًة(في قراءة من نّون 

  : حذف حرف القسم مع بقاء عملھ، قال المبرد )٥(وأنكر المبرد والشلوبین    

، یرید الواو فیحذفھا، ولیس ھذا بجید )اِهللا ألفعلّن: (واعلم أن من العرب من یقول"    
في القیاس وال معروف في اللغة، وال جائز عند كثیر من النحویین، وإنما ذكرناه؛ 

 ِلَأن حرف اْلَجّر َلا یحذف َویْعمل ِإلَّا بعوضئز عندي؛ ألنھ شيء قد قیل، ولیس بجا
"...)٦(.  

ویرد علیھ بأنھ قد ورد حذف حرف الجر مع بقاء عملھ في غیر القسم، ومن ذلك     
  . )٧(أصبحُت بخیٍر: ، أي)خیٍر عافاك اهللا: (قولھم

باب  فاألولى جواز ذلك في -وھو قلیل -في غیر القسم وإذا كان ذلك مسموعًا     
القسم؛ لكثرتھ في الكالم مع روایة الثقة لھ، فیجوز لذلك حذف حرف القسم مع لفظ 

وبقاؤه على حالھ من الجر؛ لورود السماع بذلك، ولكثرة االستعمال التي تقتضي ) اهللا(
  . التخفیف

                                                 
  .٤٩٨/ ٣: الكتاب )١(
/ ١: البن عصفور وشرح الجمل ،٢٩٥/ ١: ومعاني القرآن لألخفش ،٤١٣/ ٢: معاني القرآن للفراء :ينظر) ٢(

٥٣٢.  
  .٣٩٧، ٣٩٦/ ٤: حر المحیطالب :ينظر) ٣(
بن ااب وإبراھیم النخعي وسعید لمي ویحیى بن وّثعبي والسُّھذه قراءة الشَّو. ١٠٦/ سورة المائدة، من اآلية) ٤(

  )                          ٢٢١/ ١: المحتسب(. بيْلر والحسن والَكُمبیر ویحیى بن یْعُج
  .٢٥٦: ، والتوطئة٣٣٥/ ٢: المقتضب: ینظر )٥(
  .٣٣٥/ ٢: المقتضب )٦(
  .٣٩٤/ ١: اإلنصاف :ينظر) ٧(
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 وذھب الكوفیون إلى جواز حذف حرف القسم وبقاء عملھ مع كل مقسم بھ، سواًء    
  الكعبِة (، و)یمیِن اهللا ألقومّن: (أم ال، فیجوز عندھم نحو) اهللا(كان المقسم بھ 

   .)١()ألذھُب

  : )٢(﴾فَالْحقُّ والْحقَّ َأقُوُل  ﴿: یقول الفراء في قولھ تعالى     

في اإلعراب، فیقسم : األول خافٌض یجعلھ اهللا تعالى، یعني) الحقَّ(ولو خفض "     
اِهللا : (و من القسم ویخفضونھ، سمعناھم یقولونبھ كان صوابًا، والعرب تلقي الوا

؛ ألن المعنى مستعمل، والمستعمل یجوز فیھ )اِهللا ألفعلنَّ: (، فیقول المجیب)ألفعلنَّ
ِبَخْیٍر، فلما كثرت : خیٍر، یرید: كیف أصبحت؟ فیقول: الحذُف، كما یقول القائل للرجل

  .)٣("ِفي الكالم حذفت 

ر وإبقاء عملھ ضعیف، فال یجوز إال حیث سمع فیھ ویجاب علیھم بأن حذف الجا    
  . )٤(ذلك

  : تعقیب
جاز فیھ بعد ) اهللا(إن الراجح إذا كان المقسم بھ لفظ : وبعد ھذا العرض أقول    

والرفع،  -وھو األكثر -النصب: حذف حرف الجر عند عدم التعویض عنھ ثالثة أوجھ
لى القول األصح، وذلك لما والجر، وإذا كان غیر ذلك جاز فیھ النصب والرفع ع

  .سبق بیانھ

  

 *       *    *  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٣٠٧/ ٢: والمساعد، ٢٠٠/ ٣: وشرح التسھیل، ٣٩٣/ ١: اإلنصاف :ينظر) ١(
  .٨٤/ سورة ص، من اآلية) ٢(
  .٤١٣/ ٢: معاني القرآن للفراء) ٣(
  .٥٣٣، ٥٣٢/ ١: شرح الجمل :ينظر) ٤(



٢٩٧ 
 

  )١(العامل في باب التنازع

  :تمھید
لون العامل الثاني في االسم عِمذكر ابن معط في باب التنازع أن البصریین ُی    

لون األول في الظاھر والثاني عِملون األول في ضمیره، وأّن الكوفیین ُیعِمالظاھر، وُی
  . )٢(في ضمیره

  :وقد عقب كل من الشارحین على كالم المصنف، فیقول ابن إیاز

اعلم أن البصري یذھب إلى أّن األولى باإلسناد إلى الظاھر الثاني، ویحتج "     
وللناظر في ذلك ... والكوفي یذھب إلى أن األول أولى، ویحتج بوجوه ... بوجوه 
  .)٣("الترجیح

  : الُخَوّيویقول 

وأما ... ن فاختاروا إعمال الثاني؛ ألنھ أقرب، وللقرب أثر عندھم أما البصریو"     
لما نازعھ فیھ  للعمل ومستحقًا الكوفیون فاختاروا إعمال األول؛ ألنھ قد سبق مقتضیًا

وإذ قد عرفت ترجیح كل واحد من المذھبین فاعلم أن ... لسبقھ  ؛الثاني، فكان أحق بھ
بھ الكتاب العزیز والحدیث النبوي، وكثر االختیار مذھب البصریین؛ ألنھ قد ورد 

  .)٤( "وما استشھد بھ الكوفیون قلیل... استعمالھ في أشعار العرب 

  
  : الدراسة التفصیلیة

  . التجاذب: التنازع لغة

  َأن یَتَقدَّم عامالن ویتأخر َمْعُمول، َویكون كل من اْلُمَتَقّدم َطالبا لذلك : واصطالحًا    
                                                 

، ٧٧ -٧١/ ١: ، واإلنصاف٤٠، ٣٩: والمفصل، ٧٧ - ٧٢/ ٤: ، والمقتضب٧٩ -٧٧/ ١: الكتاب: ينظر) ١(
، وشرح ١٥٦ -١٥٣/ ١: ، واللباب٢٥٨ -٢٥٢: ، والتبيين عن مذاهب النحويين١٦٤: والمقدمة الجزولية

، ٦٤٧ -٦٤١/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٧١ -١٦٧/ ٢: ، وشرح التسهيل٧٩ -٧٧/ ١: المفصل
، وأوضح ٦٣٦/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٢١٤٢/ ٤: ، واالرتشاف٢٠٥، ٢٠٤/ ١: وشرح الكافية للرضي

، ١٦٠ - ١٥٧/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٢٠٠ - ١٩٧: ، وشرح قطر الندى١٩٩ - ١٨٦/ ٢: المسالك
، وشرح ١٢٠ -١١٨/ ٣: ، والهمع٤٨٤، ٤٨٣/ ١: ، والتصريح١٩٢ -١٨٤/ ٣: والمقاصد الشافية

  .١٨١ - ١٧٥/ ٢: األشموني
  .٢٢٩، ٢٢٨: الفصول الخمسون) ٢(
  .٨٠٥، ٨٠٤/ ٢: محصولال: ينظر) ٣(
  .وما بعدها ٤١٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٤(
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  .االتفاق أو االختالفاْلُمَتَأخر على جھة 

والنحاة متفقون على جواز إعمال كل من العاملین في ذلك الباب، لكنھم اختلفوا     
  : في أیھما األولى باإلعمال المتقدم أو المتأخر؟، وذلك على رأیین

  : المختار ھو إعمال الثاني، وھو رأي البصریین، قال سیبویھ :الرأي األول

وإّنما  ،)ضرْبُت وضَرُبوني قوُمَك: (ى اآلخر لقلتولو لم تجعل الكالم عل"    
، لم یكَن سبیٌل لألّوَل، ألّنك )ضرَبنى: (، وإذا قلت)رَبنى قوُمكضربُت وض: (كالُمھم
وإنَّما ُقبح ھذا َأنَّھم قد جعلوا ... وأنت َتجْعُل الُمْضَمر جمیعًا) ضرَبنى: (ال تقول

  .)١("ًىألقرَب أولى إذا لم َیْنُقْض معنا

  : واستدلوا على ذلك بما یلي    

  :كثیًرا، ومن ذلكأن السماع قد ورد بإعمال الثاني  -

، )أفرغ(، فأعمل الفعل الثاني، وھو )٢(﴾ آتُوني ُأفْرِغْ علَيه قطْرا ﴿: قولھ تعالى* 
  . أفرغھ علیھ: ولو أعمل الفعل األول لقال

، ولو أعمل )اقرأوا(فأعمل الثاني، وھو  ،)٣(﴿ هاُؤم اقْرأوا كتَابِيه ﴾: وقولھ تعالى* 
  . اقرأوه: األول لقال

، فأعمل الثاني، ولو أعمل األول )٤("ونَخْلَع ونَتْرك من يفْجرك: "جاء في الحدیث* 
  ).نتركھ: (وقال ألظھر الضمیر،

  : قول الشاعر* 

فانَةٌ   ويس ى تَغْنَى بِهَأر لَقَد   * * *لبِى الحتُصاهبا َأصثْلُهمو ٥(يم(  

  :قول الشاعر* 
                                                 

  .٧٦/ ١: الكتاب) ١(
  .٩٦/ سورة الكهف، من اآلية) ٢(
  .١٩/ سورة الحاقة، من اآلية) ٣(
  ).٣١٤٣(حديث رقم باب دعاء القنوت، ، ٢٩٨/ ٢: هذا جزء من حديث رواه البيهقي في السنن الكبرى) ٤(
وشرح أبيات سيبويه  ،٧٥/ ٤: ، والمقتضب٧٧/ ١: الكتاب: لرجل من باهلة، ينظر البيت من الكامل، وهو) ٥(

 .مشوقة الطويلةمال: والسيفانة. ١٨٧/ ٣: ، والمقاصد الشافية٧٥/ ١: ، واإلنصاف١٧٣/ ١: للسيرافي
ومن  ،ب الغزل ومالعبة النساءحمالها على أن يصبو إلى اللهو، ويعني أن الحليم تحمله بحسنها وجوالم
 ،)تغنى(وهو  ،أعمل الفعل الثاني حيث ،)َأرى تَغْنَى بِه سيفانَةٌ( :الشاهد. ن النساء أصبى الحليمان مثلها مك

  .)سيفانة(ورفع به 
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  )١( َمَناٍف َوَھاِشِم ِمْن َبُنو َعْبِد َشْمسٍِ* * *   َوَلِكنَّ ِنْصًفا َلْو َسَبْبُت َوَسبَِّني   

  :وأن القیاس یقتضي ذلك من وجھین

في إعمالھ دون األول  أن الفعل الثاني أقرب إلى االسم من الفعل األول؛ ولیس: األول
  .)٢(، فكان إعمالھ أولى مراعاًة للقرب والمجاورِةًىْقُص معنَن

، لفصل بین العامل )قام وقعد زیٌد: (لو أعمل األول في العطف في نحو: والثاني
ومعمولھ بأجنبي بال ضرورة، ولعطف على الشئ وقد بقیت منھ بقیة، وكالھما 

  .)٣(خالف األصل
  : الكوفیین، واستدلوا بما یلي المختار إعمال األول، وھو رأي :الرأي الثاني

  :أن السماع قد ورد بإعمال األول، ومن ذلك -

  :قول الشاعر

  لَو يبِين لَنَا السَؤاال وسوِئَل   * * *  فَرد علَى الفَُؤاد هوى عميداً 
  )٤(يقْتَدنَنَا الخُرد الخداالبِها * * *   وقد نَغْنَى بِها ونَرى عصورا   

تقتادنا : (، ولو أعمل الفعل الثاني لقال)الخرد الخداال(فَأْعَمَل األول، ولذلك َنَصَب     
  .بالرفع) الخرُد الخداُل

                                                 
، ٦٠٦: الديوان: ، ينظر)ولكن عدالً: (، ويروىالبيت من الطويل، وهو للفرزدق من أبيات يهجو بها جريراً) ١(

، وشرح ١٥٤/ ١: ، واللباب٢٥٤: ، والتبيين٧٤/ ١: ، واإلنصاف٧٤ /٤: ، والمقتضب٧٧/ ١: والكتاب
ليس من : يقول. العدل ، وهواإلنصافمن : النصف. ١٨٧/ ٣: ، والمقاصد الشافية٧٨/ ١: المفصل

. لي وإنما اإلنصاف أن أهاجي من هو كفؤ ،اإلنصاف أن أهاجي من هو دوني في الحسب وجاللة المنصب
سببت : بإعمال الثاني، ولو أعمل األول لقال ، حيث أتى)وسبني بنو عبد شمس سببتُ(: قوله :والشاهد فيه

  .)سبني(وإظهار الضمير في  )بني(وسبوني بني عبد شمس، بنصب 
  .٧٩/ ١: ، وشرح المفصل١٥٥/ ١ :، واللباب٢٥٤: ، والتبيين٩٢/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٢(
  .١٨٩/ ٣: ، والمقاصد الشافية٢٠٥/ ١: للرضي ية، وشرح الكاف١٥٥/ ١: ، واللباب٢٥٤: التبيين: ينظر) ٣(

، وشرح أبيات ٧٧، ٧٦/ ٤: ، والمقتضب٧٨/ ١: الكتاب: البيتان من الوافر، وهما للمرار األسدي، ينظر) ٤(
/ ٣: ، والمقاصد الشافية١٧٢/ ٢: ، وشرح التسهيل٧٣، ٧٢/ ١: واإلنصاف، ٢٤٩، ٢٤٨/ ١: سيبويه
، وهو جمع عصر: العصور .الذي أفسد الحب كبده: د، والرجل العميدالمفسد الكب: والهوى العميد. ١٨٦
 .الكثيرة لحم الساقينوهي  ،جمع خدلة: والخدال .من النساء يةيجمع خريدة وهي الح: والخرد .الدهر

ويقتادنا الحسان الخرد  ،في هذه الدار نتبع الهوى قد كنا عصوراً :والمعنى .بمعنى واحد ويقتدننا ويقدننا
، وهذا بها )الخرد الخداال(ونصب  ،)نرى(أعمل  حيث )يقْتَدنَنَا الخُرد ... ىونَر: (قوله :الشاهد .الخدال

  ).الخرد الخدال(ضمير في ) يقتدننا( أعملو ،على أعمال الفعل األول
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  :وقال اآلخر 

  )١(سمعتُ بِبينهِم نَعب الغُرابا* * *   آُل لَيلَى    ولَما َأن تَحمَل

لوجب أن ) نَعَب(راب، ولو أعمل الثاني ، ولذلك نصب الغ)سمعُت(فأعمل األول     
  .یرفع

  : وأّن القیاس یقتضي إعمال األول من وجوه -

أن العامل األول سابق العامل الثاني، وھو صالح للعمل كالثاني، إال أنھ لما : األول
  .)٢(كان مبدوًءا بھ كان إعمالھ أولى؛ لقوة االبتداء والعنایة بھ

ي إلى اإلضمار قبل الذِّكر، واإلضمار قبل الذِّكر ال أن إعمال الثاني یؤدَّ: والثاني
  .)٣(یجوز في كالمھم

أّن إعمال الثاني یلزم علیھ إلغاء العامل المبدوء بھ مع اقتضاِئھ لھ، ولیس : والثالث
كذلك إلغاء الثَّاني؛ ألنَّ األوَل إذا عمل صار معمولھ كالمتقدم في الذِّكر، فال َیضعف 

  .)٤(حذف معمول الثاني

  :وقد أجاب أصحاب المذھب األول على ما استدل بھ الكوفیون بما یلي    

  : أما السماع فأجیب علیھ من وجھین    

أنَّھ ال حجَة فیھ، ألنَّ الخالَف بیننا في اَألولیة ال في َعَدِم الَجواز، ونحن : أحُدھما
  .ھو جائٌز، وال َیُدلُّ الشِّعُر على أكَثر من الجواِز: نقوُل

إنَّما ُأعمل فیھ اَألول؛ ألنَّ القوافي منصوبة، فترجح عنده ) الخرَد(أنَّ قوَلھ : يوالثان
  .)٥()َنَعَب الُغرابا(إعمال األول لحفظ القافیة، وكذلك 

  : )٦(وأما القیاس فأجیب علیھ بما یلي    

  من اإلخالل بحّق ذي حّق، وذلك أن لكل واحد من  صًاأن في إعمال الثاني تخلُّ - ١

                                                 

: يلىتحمل آل ل. ١٨٦/ ٣: ، والمقاصد الشافية٢٥٥: ، والتبيين٧٣/ ١: اإلنصاف: البيت من الوافر، ينظر) ١(
، )سمعت ببينهم نَعب الغُرابا: (قوله: والشاهد .البعد والفراق :وضعوا حمولهم وهموا باالرتحال، والبين

  .الثاني لوجب أن يرفع ل، ولو أعم)الغراب(أعمل األول، ولذلك نصب حيث 
  .٢٥٦: ، والتبيين٨٣/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٢(
  .٨٣/ ١: اإلنصاف: ينظر) ٣(
  .١١٨/ ٣: ، والهمع٢٥٦: التبيين: ينظر) ٤(
  .٢٥٧: التبيين: ينظر) ٥(
  .١٦٩/ ٢: شرح التسهيل: ينظر) ٦(
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من عنایة المتكلم، فإذا قّدم أحدھما وأعمل اآلخر عدل بینھما؛ ألن  لین قسطًاالعام
، وإذا أعمل المتقّدم لم یبِق للمؤّخر قسط من العنایة، ، واإلعمال اعتناٌءالتقدیم اعتناٌء

  . فكان المخّلص من ذلك راجحًا

، )نعم(أن تقدیم الضمیر إذا كان على شریطة التفسیر مجمع على جوازه في باب  - ٢
  ).نعَم رجًال زیٌد: (نحو

أن إعمال الثاني موافق لما تؤثره العرب من التعلیق باألقرب والحمل علیھ، وإن  - ٣
، )خّشنت بصدره وصدِر زیٍد: (لزم من ذلك تفضیل زائد على غیر زائد، نحو

 ؛على نصبھ -وإن كانت زائدة -على عمل الباء؛ لقربھا حمًال ؛ففّضلوا جّر المعطوف
  .؛ لبعده وإن لم یكن زائدًا)خّشنت(على  حمًال

  

  :تعقیب
مما سبق یتبین أن الراجح ھو قول البصریین، وھو أن األولى إعمال الثاني، ومما     

. ، وھو الذي جاء بھ القرآن الكریمونظمًا ًایقوي ذلك أنھ ھو الكثیر في االستعمال نثر
  : یقول ابن مالك

ح، ألن إعمال الثاني أكثر في الكالم من وما ذھب إلیھ البصریون ھو الصحی"    
ومع قلتھ ال یكاد یوجد في ... إعمال األول، وموافقة األكثر أولى من موافقة األقل 

غیر الشعر بخالف إعمال الثاني فإنھ كثیر االستعمال في النثر والنظم، وقد تضمنھ 
   .)١("القرآن المجید في مواضع كثیرة

  

  

  *      *      *  
  

  

  

                                                 
  .١٦٧/ ٢: شرح التسهيل: ينظر) ١(
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  )١()لَكن(طف بـفي الع

المخففة النون، ) لكْن(من الحروف التي تستعمل في العطف عند جمھور النحاة     
  :  وقد ذكرھا ابن معط في حروف العطف، فقال 

  .)٢("لالستدراك بعد الجحد  )لكْن(و" 

 وذكر كل من الشارحین أن النحاة اختلفوا في العطف بھا، ھل یعطف بھا مطلقًا    
  .ص بعطف مفرد على مفرد بشرط أن یسبقھا كالم غیر مثبتأو أنھا تخت

  :على قول المصنف السابق معقبًا ابن إیازفیقول      

، وإنما اشترط فیھا ذلك؛ )ما قاَم زیٌد لكْن عمرٌو: (ھذا مذھب البصریین، كقولك"     
في  )إال(ألن معناھا االستدراك، فال بد من مخالفة ما بعدھا ما قبلھا، ولھذا قدرت 

  .)٣()"بْل(على  االستثناء المنقطع بھا، وأجاز الكوفي العطف بھا في اإلیجاب قیاسًا

  : الُخَوّيویقول 

، وإنما اشترط فیھا تقدم الجحد، وھو )ما جاءني زیٌد لكْن عمرٌو: (مثالھ قولك"     
 النفي؛ ألن المراد بھا عطف المفرد، ووضعھا على المغایرة بین ما قبلھا وما بعدھا،

وجب  ؛ ألن النفي مخصوص بالجمل، وإذا وجب أن یكون إثباتًاوالمفرد ال یكون نفیًا
  . ؛ لتحصل المغایرةأن یكون ما قبلھا نفیًا

في المعنى، فإنك ) َبْل(في اإلیجاب؛ ألنھا تشارك ) لكْن(وأجاز الكوفیون العطف بـ    
كان المعنى ) عمرٌوما جاءني زیٌد لكْن (، و)ما جاءني زیٌد بْل عمرٌو: (إذا قلت
  .)بْل(، فوجب أن یجوز العطف بھا في اإلیجاب كما یجوز بـواحدًا

                                                 
، ٢٩٠ :، واإليضاح العضدي٥٧/ ٢: ، واألصول١٠٨/ ٤: ، والمقتضب٤٣٩، ٤٣٥/ ١: الكتاب: ينظر )١(

البن جمل ال، وشرح ٥٣٦، ٥٣٥/ ٢: ، واألمالي الشجرية٣٠٥ :، والمفصل٩٤٨، ٩٤٧/ ٢: والمقتصد
، ٢٨٩، ٢٨٨ :، وتوجيه اللمع٤٢٨، ٤٢٧/ ١: ، واللباب٧١ :، والمقدمة الجزولية٣٢٤/  ١: خروف

 ٣٥٦/ ١: ، والمباحث الكاملية٦٦٨، ٦٦٧/ ٢: ، وشرح المقدمة الجزولية١٠٧ ،١٠٦/ ٨: وشرح المفصل
: ، وشرح الكافية الشافية٣٧٠، ٣٤٣/ ٣: ، وشرح التسهيل٢٢٤، ٢٢٣/ ١: البن عصفور، وشرح الجمل 

، وشرح ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٠/ ١: ط، والبسي٤٣٠، ٤٢٩/ ٤: للرضي، وشرح الكافية ١٢٣١، ١٢٣٠/ ٤
، ٥٩٢ -٥٨٦: والجنى الداني، ١٩٩٨، ١٩٧٦ /٤: ، واالرتشاف٧٨٥، ٧٨٤/ ١: للقواسألفية ابن معط 

، ٤٦٧، ٤٦٦، ٤٤١/ ٢: ، والمساعد٣٨٦، ٣٨٥: ، والمغني٣٢٨ - ٣٢٦/ ٣: وأوضح المسالك
  .٢٠٣، ٢٠٢، ١٧٠، ١٦٩ /٣: ، واألشموني٢١٧، ٢١٦/ ٣: ، والهمع١٧٧-١٧٥/ ٢: والتصريح

  .٢٣٧: الفصول الخمسون )٢(
  .٨٨٩/ ٢: المحصول) ٣(
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وھذا فاسد؛ ألنھ ال یلزم من اشتراك الشیئین في بعض األحكام اشتراكھما في      
   .)١("الكل

  : الدراسة التفصیلیة 
فقد اختلف  من أن یقع بعدھا مفرد أو جملة، فإن وقع بعدھا المفرد) َلِكْن(ال تخلو     

  : النحاة في كونھا حرف عطف على رأیین

حرف استدراك، وال تستعمل في العطف؛ لدخول حرف ) َلِكْن(أن  :الرأي األول
علیھا، ومالزمتھ لھا في الغالب، وھذا مذھب یونس، واختلف  -وھو الواو - العطف

ما قاَم : (النحاة في النقل عنھ بعد ذلك، فذكر بعضھم أن االسم الواقع بعدھا في نحو
  . )٢(معمول لعامل محذوف) زیٌد وَلِكْن عمرٌو

ونقل بعضھم عنھ أن االسم بعدھا معطوف بالواو على ما قبلھ عطف مفرد على     
  . )٣(لمجرد االستدراك) َلِكْن(مفرد، و

لیست حرف عطف إذا ) لكْن(وشرحھ على أن ) التسھیل(ووافقھ ابن مالك في     
، واالسم بعدھا معمول لعامل مضمر، )ام زیٌد ولكْن عمرٌوما ق: (سبقت بالواو، نحو

  : والكالم من عطف الجمل، قال

إشكال؛ ألنھ على ما قررتھ معطوف ) ولكن(ومع ھذا ففي المفرد الواقع بعد "    
لما قبلھا،  بالواو، مع أنھ مخالف لما قبلھا، وحق المعطوف بالواو أن یكون موافقًا

ما قاَم سعٌد ولكْن : (لجمل، ویضمر لھ عامل، كأنھ قالفالواجب أن یجعل من عطف ا
  .)٤() ..."قاَم سعیٌد

: ، في نحو)ولكْن(وضعف ھذا المذھب بأنھ قد یؤدي إلى إضمار حرف الجر بعد     
  . )٥(، وھو ال یضمر)ما مررُت بزیٍد ولكْن عمرٍو(

ختلفوا بعد حرف عطف، وھو مذھب جمھور النحاة، ولكنھم ا) لكْن(أن  :الرأي الثاني
  : ذلك على ثالثة أقوال

  ما مررُت برجٍل : (أنھا تكون حرف عطف إذا لم تقترن بالواو، نحو :القول األول

                                                 
  .٤٨٩/ ٢: شرح الفصول) ١(
/ ١: للقواس ، وشرح ألفیة ابن معط ٤٣٠/ ٤: للرضي، وشرح الكافیة ٣٥٦/ ١: المباحث الكاملیة: ينظر) ٢(

٧٨٥.  
  .٢١٧/ ٣: ، والھمع٥٨٨: ، والجني الداني١٩٧٦/ ٤: االرتشاف :ينظر) ٣(
  .٣٤٣/ ٣: شرح التسهيل: ينظر) ٤(
  .٧٨٥ /١: ، وشرح ألفیة ابن معط للقواس٤٣٠/ ٤: الكافیة للرضيشرح : ينظر) ٥(
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أبو : ، ومنھم)١(، وھذا قول أكثر النحاة)ما قاَم زیٌد لكْن عمرٌو(، و)صالٍح لكْن  طالٍح
سیبویھ، ، وھو ظاھر كالم )٤(، وابن أبي الربیع)٣(، وابن عصفور)٢(علي الفارسي

  : قال

، أبدلت اآلخر من األول، فجرى )ما مررُت برجٍل صالٍح لكْن طالٍح: (ومثلھ"    
  . )٥( )"َبْل(مجراه في 

أنھا حرف عطف، والبد من ذكر الواو قبلھا، ونسب ھذا إلى ابن     :والقول الثاني
  . )٦(عصفور وابن خروف

بالواو وعدم اإلتیان بھا،  أنھا حرف عطف، وأنت مخیر في اإلتیان :والقول الثالث
  . )٧(وھذا قول ابن كیسان

: وشرط العطف بھا في المفردات عند أھل البصرة أن تسبق بنفي أو نھي، نحو    
  : ، قال المبرد)ال تضرْب زیدًا لكْن عمرًا(، و)ما جاَء زیٌد لكْن عمرٌو(

ك بھا إال بعد على اسم لم یجز أن یستدر اسمًا فأما المخففة إذا كانت عاطفًة"     
ما جاءني عمرٌو لكْن : (، ولكن)جاءني عمرٌو لكْن زیٌد: (النفي، ال یجوز أن تقول

  .)٨( )"زیٌد

: وأما الكوفیون فال یشترطون ذلك، بل یجیزون العطف بھا بعد اإلیجاب، نحو    
 ؛ ألنھا مثلھا في المعنى، فتكون)بل(على أختھا  ًا، وذلك قیاس)اني زیٌد لكْن عمرٌوأت(

  : ، ورد علیھم بأمرین)٩(مثلھا في العطف
أن االستدراك ال یتحقق إال بین مختلفین، وھذا یقتضي مغایرة ما قبلھا لما : أحدھما

  .)١٠(بعدھا، وتلك المغایرة ال تحصل إال إذا وقع بعدھا مفرد باإلثبات بعد النفي

  ركھما في بعض األحوال تشا) بْل(و ) لكْن(أنھ لیس من ضرورة تشارك  :واآلخر

                                                 
  .٢٤١/ ٢: ، والمساعد٥٨٧ :، والجني الداني١٩٧٦/ ٤: االرتشاف: ينظر) ١(
  .٢٩٠ :العضدياإلیضاح : ينظر) ٢(
  .٢٤١/ ١: شرح الجمل: ينظر) ٣(
  .٣٤٠ / ١: البسیط: ينظر) ٤(
  .٤٣٥/ ١: الكتاب) ٥(
  .٤٤١/ ٢: ، والمساعد٥٨٧ :، والجني الداني١٩٧٦/ ٤: االرتشاف: ينظر) ٦(
  .٢١٧/ ٣: ، والھمع١٢٣١/ ٤: شرح الكافیة الشافیة: ينظر) ٧(
  .١٠٨/ ٤: المقتضب )٨(
  .١٩٩٨/ ٤: ، واالرتشاف٣٥٦/ ١: ، والمباحث الكاملیة٤٨٤/ ٢: اإلنصاف: ينظر) ٩(
  .٣٥٦/ ١: المباحث الكاملیة: ينظر) ١٠(
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  .)١()بْل(یحسن دخول الواو علیھا بخالف ) لكْن(في كل األحوال، وذلك أن 

وما ظَلَمهم اُهللا ولَكن  ﴿: جملة تامة، نحو قولھ تعالى) لكْن(وأما إذا وقع بعد     
ونمظْلي مهفھي حرف  -كما ھي في اآلیة الكریمة -، فإن سبقت بالواو)٢(﴾ كَانُوا أنفُس

  .یفید االستدراك، والجملة بعدھا معطوفة بالواو على ما قبلھا باتفاق النحاة ابتداء

وإن لم تسبق بالواو فالجمھور یرون أنھا حرف ابتداء یفید االستدراك، ولیست     
قاَم زیٌد : (بعاطفة، وتكون الجملة التي بعدھا مضادة لما قبلھا في المعنى، وذلك نحو

  . )٣(، وعلى ھذا أكثر المغاربة)َد بكٌر لكْن قَعَد زیٌدما قَع(، و)لكْن عمرٌو لم یقْم

وذھب جماعة من النحاة إلى أنھا تكون حرف عطف، تعطف الجملة التي بعدھا     
  : إذ یقول ؛على الجملة التي قبلھا، وممن ذھب إلى ذلك المبرد

ب جاز أن یكون ذلك بعد اإلیجا -وھي الكالم المستغنى - فإن عطفت بھا جملة"     
  .)٤()"جاءني زیٌد لكْن عمرٌو لم یأتني: (كما ذكر لك، تقول

، )٨(، وابن أبي الربیع)٧(، وابن مالك)٦(، وابن الخباز)٥(وتابعھ في ذلك الزمخشري    
  . )٩(وابن القواس

  : في ذلك قول الشاعر ومما ُذِكر شاھدًا

  هرادوال تُخْشَى ب قَاءرو ناب قَ* * *  إنو نلَكبِ تُنْتَظَرري الْحف ه١٠(اِئع(  

                                                 
  .٤٨٨  /٢: اإلنصاف: ينظر) ١(
  .٣٣/ سورة النحل ، اآلیة  )٢(
  .٥٩١  :الجني الداني: ينظر) ٣(
  .١٠٨/ ٤: المقتضب  )٤(
  .٣٠٥ :المفصل: ينظر) ٥(
  .٢٨٩، ٢٨٨: توجیھ اللمع: ينظر) ٦(
  .٣٧٠/ ٣: شرح التسھیل: ينظر) ٧(
  .١٤٧/ ٢: ، والتصریح٣٤٩، ٣٤٨/ ١: البسیط: ينظر) ٨(
  .٧٨٥/ ١: للقواسشرح ألفیة ابن معط  :ينظر) ٩(
: ، والجني الداني٣٤٩/ ١: ، والبسيط٣٤: الديوان: البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، ينظر) ١٠(

: ، والهمع١٧٦/ ٢: ، والتصريح٤٦٧/ ٢: والمساعد ،٣٨٥: ، والمغني٣٢٧/ ٣: ، وأوضح المسالك٥٨٩
جمع بادرة، وهي ما يبدر من اإلنسان عند : بوادره. اسم رجل: ورقاء. ٢٠٢/ ٣: ، واألشموني ٢١٦/ ٣

أن : والمعنى. تخشى ويرتقب وقوعها: تنتظر. جمع وقيعة، وهي إنزال الشر باألعداء: وقائعه. الغضب
الحرب يرتقب عدائه في ألنه يملك نفسه عند الغضب، ولكن فتكه بأ ؛عند غضبههذا الرجل ال يخاف منه 
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  : تعقیب 
وبعد الوقوف على أقوال النحاة ومعرفة أدلتھم أرى أن الراجح واألقرب إلى     

إذا وقعت بین مفردین تكون ) لكْن( الصواب ھو ما علیھ جمھور النحاة، وھو أّن
ا إذا حرف عطف یشرك بین االسمین في اإلعراب، وذلك إذا لم تقترن بالواو، أم

لمجرد االستدراك؛ ألن الواو ھي األصل في ) لكْن(اقترنت بالواو فالعطف بالواو، و
تكون حرف عطف ) َبْل(، و)َبْل(أخت ) لكْن(العطف، فھي أولى بھ، وأیضا فإن 

  .مثلھا في ذلك) لكْن(بدون الواو، فلتكن 

سبق من  أن تكون مسبوقة بنفي أو نھي؛ وذلك لما) لكْن(ویشترط في العطف بـ    
أن االستدراك یقتضي المغایرة بین المعطوف والمعطوف علیھ في المعنى، وال 

   .یحصل ذلك إال بنفي ما قبلھا، فیكون ما بعدھا مثبتا
والراجح أنھا تكون عاطفة للجملة التي بعدھا على ما قبلھا إذا كان ھناك مناسبة     

لمفرد، فیحمل العطف بھا في في المعنى بین الجملتین؛ وذلك لثبوت العطف بھا في ا
الجمل على العطف بھا في  المفرد؛ لما بین الجملتین من المناسبة، فإذا لم یكن بین 
الجملتین مناسبة لم تكن عاطفة، بل تكون حرف ابتداء یفید االستدراك واالنتقال من 

     .قضیة إلى أخرى
  

*      *      *  

  
  
  

  

  

  

  

                                                                                                                                         
أن تكون حرف ابتداء لالستدراك؛ ) لكن(، حيث يجوز في ...)لكن وقائعه : (قوله: والشاهد. ويخشى منه

 عاطفة للجملة بعدها على الجملة الواقعة خبراً لكون الواقع بعدها جملة من مبتدأ وخبر، ويجوز أن تكون
  .قبلها )إن(لـ
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  معتي انفرد بها كل منهما الفصل الخامس المسائل ال
  إجماالً الترجيح

  :وفيه مبحثان            
مسائل الخالف التي انفرد ابن إياز : المبحث األول         

  .بذكرها
  .بذكرها الخويمسائل الخالف التي انفرد : المبحث الثاني         
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  .امسائل الخالف التي انفرد ابن إياز بذكره: المبحث األول
 الرأي المختار لدیھمع بیان  انفرد ابن إیاز بذكر بعض المسائل الخالفیة في شرحھ     
  :، ومن ذلكفیھا

 .)١(مصدر أو اسم مصدر؟) الكالم(ھل  - ١
 .)٢(؟)سوف(ھل السین حرف قائم بنفسھ أو مأخوذ من  - ٢
 .)٣(الخالف في أصالة اإلعراب في األسماء واألفعال - ٣
 .)٤()الصرف(الخالف في حقیقة  - ٤
 .)٥(الخالف في عدد العلل المانعة من الصرف - ٥
 .)٦(الخالف في منع صرف االسم الثالثي األعجمي المتحرك أوسطھ - ٦
 .)٧(الخالف في ھاء التأنیث عند الوقف - ٧
 .)٨(الخالف في إعراب االسم المقصور - ٨
 .)٩()َفْعل(أو ) َفَعل(، ھل ھو )أب(الخالف في أصل  - ٩

 .)١٠()َفْعل(أو ) َفَعل(، ھل ھو )ذو(الخالف في أصل  - ١٠
 .)١١(ھل األلف في المثنى حرف إعراب أو عالمة إعراب؟ - ١١
 .)١٢(عند التثنیة الخالف في حذف ألف المقصور إذا كانت خامسة فصاعدًا - ١٢
 .)١٣(الخالف في حركة ما قبل ألف المقصور في جمع المذكر السالم - ١٣
 .)١٤(بین االسمیة والحرفیة) یَنوِمُقَت(الیاء في  - ١٤

 
                                                 

  .١١، ١٠/ ١: المحصول) ١(
  .٥٠/ ١: المحصول) ٢(
  .٧٣، ٧٢/ ١: المحصول) ٣(
  .٨١ - ٧٨/ ١: المحصول) ٤(
  .٨٦، ٨٥/ ١: المحصول) ٥(
  .٩٧/ ١: المحصول) ٦(
  .١٠٧/ ١: المحصول) ٧(
  .١٣٨/ ١: المحصول) ٨(
  .١٥٤، ١٥٣/ ١: المحصول) ٩(
  .١٥٧، ١٥٦/ ١: المحصول) ١٠(
  .١٧١ -١٦٩/ ١: المحصول) ١١(
  .١٨٠/ ١: المحصول) ١٢(
  .١٩٦/ ١: المحصول) ١٣(
  .٢٢٦/ ١: المحصول) ١٤(
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 .)١(ل بنون النسوةصلمتالخالف في بناء المضارع ا - ١٥
 .)٢(الخالف في ناصب المفعول بھ - ١٦
 .)٣()أعطى(الخالف في ناصب المفعول الثاني في باب  - ١٧
الخالف في جواز االقتصار على المفعول األول فیما یتعدى إلى ثالثة  - ١٨

 .)٤(مفاعیل
  .)٥(الخالف في جواز تقدیم التمییز على عاملھ - ١٩
 .)٦()إال(الخالف في ناصب المستثنى بـ - ٢٠
 .)٧(خالف في عامل النصب في المفعول معھال - ٢١
 .)٨(الخالف في جواز تقدیم المفعول معھ على الفعل - ٢٢
 .)٩(الخالف في جواز حذف واو المفعول معھ - ٢٣
 .)١٠(سم الواقع بعد أداة الشرطف في رافع االخالال - ٢٤
 .)١١()أقائمًا وقد قعد الناُس: (الخالف في إعراب نحو - ٢٥
 .)١٢(ودالخالف في ناصب المضارع بعد الم الجح - ٢٦
 .)١٣()كي(الخالف في  - ٢٧
 .)١٤(بین البساطة والتركیب) إذن( - ٢٨
 .)١٥(الخالف في جواز عطف معمولین على معمولین لعاملین بحرف واحد - ٢٩
 .)١٦(النافیة في المعارف) ال(الخالف في جواز إعمال  - ٣٠

                                                 
  .٢٣٦/ ١: المحصول) ١(
  .٣٠٦، ٣٠٥/ ١: المحصول) ٢(
  .٣٢١/ ١: المحصول) ٣(
  .٣٤١، ٣٤٠/ ١: المحصول) ٤(
  .٤٦٨، ٤٦٧/ ١: المحصول) ٥(
  .٤٧٨/ ١: المحصول) ٦(
  .٥٢١ -٥١٩/ ١: المحصول) ٧(
  .٥٢٥/ ١: المحصول) ٨(
  .٥٢٦/ ١: المحصول) ٩(
  .٥٣٠ -٥٢٨/ ١: المحصول )١٠(
  .٥٥٣، ٥٥٢/ ١: المحصول) ١١(
  .٦١١/ ٢: المحصول) ١٢(
  .٦١٣، ٦١٢/ ١: المحصول) ١٣(
  .٦١٨/ ٢: المحصول) ١٤(
  .٦٥٢/ ٢: المحصول) ١٥(
  .٦٥٨/ ٢: المحصول) ١٦(
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 .)١(الخالف في ماھیة أدوات النداء - ٣١
 .)٢(الخالف في متعلق الم االستغاثة - ٣٢
 .)٣()اللھم(الخالف في جواز وصف  - ٣٣
 .)٤()یا أیُّھا الّرجل(الخالف في إعراب  - ٣٤
 .)٥()حّتى(الخالف في الجر بـ - ٣٥
 .)٦()في(الخالف في مجيء اإلضافة بمعنى  - ٣٦
 .)٧(الخالف في أسبق المعارف رتبة في التعریف - ٣٧
 الخالف في  - ١٢
 .)٨()ذاِن(نون  - ٣٨
 .)٩()اّلذي(الخالف في أصل  - ٣٩
 .)١٠(الخالف في جواز وصف الضمیر أو الوصف بھ - ٤٠
  .)١١()الّضارب زیٍد: (الف في جواز نحوالخ - ٤١
 .)١٢(الخالف في العامل في المعطوف - ٤٢
 .)١٣( )إما(الخالف في العطف ب - ٤٣
 .)١٤(جملة على جملة) لكْن(الخالف في العطف بـ - ٤٤
 .)١٥(في العطف بطالن األول؟) بل(ھل تفید  - ٤٥

 
                                                 

  .٦٦٣/ ٢: المحصول) ١(
  .٦٦٩/ ٢: المحصول) ٢(
  .٦٨٣/ ٢: المحصول) ٣(
  .٦٨٧، ٦٨٦/ ٢: صولالمح) ٤(
  .٧١٧، ٧١٦/ ٢: المحصول) ٥(
  .٧٧٠/ ٢: المحصول) ٦(
  .٧٨٤، ٧٨٣/ ٢: المحصول) ٧(
  .٨٢٨/ ٢: المحصول) ٨(
  .٨٣٥، ٨٣٤/ ٢: المحصول) ٩(
  .٨٦٥، ٨٦٤/ ٢: المحصول) ١٠(
  .٨٧٩/ ٢: المحصول) ١١(
  .٨٨٢/ ٢: المحصول) ١٢(
  .٨٨٧/ ٢: المحصول) ١٣(
  .٨٩٠، ٨٨٩/ ٢: المحصول) ١٤(
  .٨٩٠/ ٢: المحصول )١٥(
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 .)١(بعد الفعل الماضي) ال(الخالف في العطف بـ - ٤٦
 المؤكَّد د أو على الضمیر المتصلھل العطف على الضمیر المنفصل المؤكِّ - ٤٧

 .)٢(؟)قمُت أنا وزیٌد: (في نحو
 .)٣(ھل یشترط في البدل صحة إحاللھ محل المبدل منھ أو ال؟ - ٤٨
 .)٤(الخالف في جواز البدل من ضمیر المتكلم والمخاطب بدل كلٍّ من كلٍّ - ٤٩
  ھل ھي للتأنیث أصالة أم مبدلة من  ،)حمراء: (الخالف في الھمزة من نحو - ٥٠
 .)٥(لف المقصورةاأل
 .)٦(للضرورة الخالف في جواز ترك  صرف المنصرف - ٥١
 
  

  *     *     *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٨٩١/ ٢: المحصول) ١(
  .٨٩٨، ٨٩٧/ ٢: المحصول) ٢(
  .٩٠٤ -٩٠١/ ٢: المحصول) ٣(
  .٩٠٨/ ٢: المحصول) ٤(
  .٩٥٢/ ٢: المحصول) ٥(
  .١١٢٣ -١١٢١/ ٢: المحصول) ٦(
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  بذكرھا الُخَوّيمسائل الخالف التي انفرد : المبحث الثاني
ھ المحتار لدی رأيالمع بیان  بذكر بعض المسائل الخالفیة في شرحھ الُخَوّيانفرد     
  :، ومن ذلكفیھا

 .)١(نس أو جمع؟اسم ج)الكلم(ھل  - ١
 .)٢(ھل فعل األمر مبني أو معرب؟ - ٢
 .)٣(وأخواتھا عند تقدمھا على معمولیھا) ظّن(الخالف في جواز إلغاء  - ٣
 .)٤(المخففة من الثقیلة) إْن(الخالف في إعمال  - ٤
 .)٥()َلْن(الخالف في حقیقة  - ٥
ال تْدُن من األسِد : (الخالف في موافقة الشرط المقدر للمظھر في نحو - ٦

 .)٦()تسلْم
 .)٧()ُمْنُذ(و) ُمْذ(الخالف في إعراب  - ٧
 .)٨(موصولة بمفردھا) ذا(الخالف في مجيء  - ٨
 .)٩(الخالف في إفادة واو العطف الترتیب بین المتعاطفین - ٩

ثالثة : (في نحو) عشرة(الخالف في جواز إضافة النیف إلى  - ١٠
 .)١٠()عشر

الخالف في جواز بناء اسم الفاعل من العدد المركب بمعنى أنھ جاعل  - ١١
 .)١١(ما ھو أقل من المبني منھ بواحد مساویًا لھل
 .)١٢(الخالف في جواز تسكین حرف اإلعراب للضرورة - ١٢

  *      *    *  

                                                 
  .٢/ ١: شرح الفصول) ١(
  .٩٠، ٧٩/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١١٢/ ١: شرح الفصول) ٣(
  .٢٤٤/ ١: شرح الفصول) ٤(
  .٢٥٥/ ١: شرح الفصول) ٥(
  .٢٨٤/ ١: شرح الفصول) ٦(
  .٣٤٠/ ١: شرح الفصول) ٧(
  .٤٥٤/ ٢: شرح الفصول) ٨(
  .٤٨٥/ ٢: شرح الفصول) ٩(
  .٥١٢/ ٢: شرح الفصول) ١٠(
  .٥٢٩/ ٢: شرح الفصول) ١١(
  .٧٥٩/ ٢: شرح الفصول) ١٢(



  
  
  
  
  

  
  الخويالدراسة المنهجية بين ابن إياز و: الباب الثالث            

  في الشرحين                                     
 :ويشتمل على ستة فصول               
  .الخوياالتجاه النحوي عند ابن إياز و: الفصل األول              
  .ختيارفي اال الخويمنهج ابن إياز و: الفصل الثاني              
  . الخويالمصادر بين ابن إياز و: الفصل الثالث               
  .الخويالحدود النحوية بين ابن إياز و: الفصل الرابع               
  .من المصنف الخويموقف ابن إياز و: الفصل الخامس               
  . ي شرحيهماف الخويمنهج ابن إياز و: الفصل السادس               
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  الفصل األول
  .الخوياالتجاه النحوي عند ابن إياز و
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   الخويابن إياز وعند النحوي  االتجاه
  :تمھید

ال یستطیع الباحث أن یحكم على نحوي بعد نھایة القرن الرابع الھجري بأنھ     
، فأغلب النحاة من بعد القرن الرابع  تخلصوا من النزعة بصري أو كوفي النزعة

المذھبیة وبنوا ثقافتھم على االختیار من محاسن المذھبین وآراء الفریقین على حد 
سواء، إال أنھ لّما كان أغلب علماء اللغة والنحویین من البصریین، وامتاز رجال 

رین من ھذا المذھب، المذھب البصري بكثرة التألیف كان أكثر اختیارات المتأخ
السیما أن كتاب سیبویھ كان معّظما عند جمیع العلماء، وھو تألیف بصري، وأن 
أغلب المؤلفات التي وصلتنا من المؤلفات النحویة التي كتبت حتى نھایة القرن الرابع 

البن السراج، وشرح ) األصول(للمبرد، و) المقتضب(كان أغلبھا مؤلفات بصریة، كـ
ي والرماني، ومؤلفات أبي علي الفارسي وأبي القاسم الزجاجي وابن الكتاب للسیراف

أكثر النحاة المتأخرین ال یعرفون وجني ھي في الغالب مصادر النحویین المتأخرین، 
ولھذا ال یحسن  ؛المذھب الكوفي وال آراء الكوفیین إال عن طریق المؤلفات البصریة

منھجھ  ألّن -في الغالب - وفينھ بصري أو كإ :أن نقول عن واحد من المتأخرین
  .)١(على االختیار وحریة الفكر سیكون قائمًا

  
من المتأخرین المجتھدین أقاما منھجھما على االختیار من  الُخَوّيوابن إیاز و    

آراء العلماء والنحاة المتقدمین، والقارئ لشرحیھما على الفصول یجد أنھ كان یغلب 
المذھب البصري، فھما یتابعان البصریین في  علیھما في اختیاراتھما النزوع إلى

كثیر من آرائھما التي عرضا لھا في شرحیھما، إال أن شخصیتھما العلمیة لم تكن 
   .دون إقناع أو قوة دلیل لتجعلھما متعصبین لمذھب ھكذا دائمًا

  :ومما یدل على بصریتھما
البصریین في ـ ذكرھما المذھبین البصري والكوفي، والتصریح باختیارھما مذھب ١

  .بعض المسائل الخالفیة، مع التعلیل لذلك
  :ومن األمثلة على ذلك عند ابن إیاز

  ): في إعراب االسم المتمكن: الفصل السابع(یقول ابن إیاز في  -

                                                 
 ،٤٦٣/ ١: "دراسة مقارنة" ابن مالك بين ابن طولون والفارضي وشرح ألفية  ،٩٢/ ١: التخمير: ينظر) ١(

  .في كلية اللغة العربية بالقاهرة هيحيا كمال حلمي، رسالة دكتورا/ ثللباح
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 بدأ بإعراب االسم، فقدمھ على إعراب الفعل؛ ألنھ في االسم أصل، وفي الفعل"     
احدة مع اعتقاب المعاني الكثیرة علیھ من فرع، وذلك ألن االسم یكون على صیغة و

وأما الكوفیون فذھبوا ... الفاعلیة والمفعولیة  والملكیة، فاحتیج إلى فارق یفرق بینھا 
  ... إلى أن اإلعراب أصل في الفعل كما أنھ في االسم كذلك 

  .)١(..."والصحیح ما ذھب إلیھ البصریون     

  : ویقول في نواصب المضارع -
حّتى أْن : ، وتقدیره عند أئمة البصرة)سرُت حّتى أدُخَلھا: ( فكقولك) حّتى(أما "     

  ... أدخَلھا 

  :مذھبان) حّتى(وللكوفیین في 

أنھا حرف نصب مع الفعل، وحرف جر مع االسم، فعلى ھذا ال یضمر معھا  :أحدھما
  . ناصب

بتقدیر  ًاكان مجرور ،أنھا حرف نصب فقط، وإذا وقع بعدھا االسم مجرورًا :واآلخر
حّتى انتھى ضربي إلى زیٍد، : ، فالتقدیر)ضرْبُت القوَم حّتى زیٍد: (، فإذا قلت)إلى(

  .وھذا مذھب الكسائي

وقولھم أولى من قول الكسائي؛ ... لالشتراك  دفعًا ؛مذھب البصریین أولى :وأقول    
  .)٢(..."لثالثة أوجھ 

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 

  :میر الفصلفي ض الُخَوّيیقول  -
  اعلم أن النحاة اختلفوا في ھذا الضمیر، ھل ھو لھ محل من اإلعراب أم ال؟ "     

فذھب البصریون إلى أنھ ال موضع لھ من اإلعراب، وذھب الكوفیون إلى أن لھ 
  ...من اإلعراب  موضعًا

  .)٣( ..."واألظھر أنھ حرف ال موضع لھ من اإلعراب     

  : عریةویقول في باب الضرورة الش -
وزعم الفراء أنھ ال یجوز أن یقصر من الممدود ما ال یجوز أن یجيء في بابھ "     

، ومؤنث )أْفَعل(وبابھما؛ ألن مذكره ) حمراء، وصفراء: (، فمن ذلكمقصورًا

                                                 
  .٧٣، ٧٢/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٦١٠، ٦٠٩/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٤٢٧، ٤٢٦/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٣(
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َفْعالء، بالمد ال غیر، فال یجوز قصره في الشعر مع قیام القیاس المقتضي ): أفعل(
  ...لمده 

لیھ أھل البصرة أنھ یجوز قصر كل ممدود من غیر فرق بین والصحیح الذي ع    
  .)١(..."القیاسي والسماعي، ویدل علیھ ما أنشدناه 

  

أنھما یذكران من القواعد النحویة ما یتفق والمذھب البصري دون أن یصرحا  -٢
  . بھ، ثم یذكران رأي المخالف لذلك كالكوفیین عامة، أو أحدھم على وجھ الخصوص

  :على ذلك عند ابن إیاز ومن األمثلة
  : قولھ في باب تثنیة االسم المقصور -

إذا كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت یاء، یستوي في ذلك األصلیة "     
  ... والزائدة، كألفات التأنیث واإللحاق والتكثیر 

، )ُمْصَطفاِن: (، ویقولونفصاعدًا والكوفیون یحذفون األلف إذا كانت خامسًة    
  .)٢()"ُمْسَتَقى(و) ُمْصَطَفى(في تثنیة ) ْسَتقاِنُم(و

 ):فتنصبھما جمیعًا(على قول المصنف  معقبًا وأخواتھا) ظّن(ویقول في باب  -

یدل على أن ناصب المفعولین ھو الفعل؛ ألنھ ) فتنصبھما جمیعًا(وقولھ "     
ل الفعل، ویحكى عن ھشام صاحب الكسائي أن ناصب األو... اقتضاھما، فعمل فیھما 

  .)٣("وناصب الثاني الفاعل، وھو من أقاویلھم الضعیفة

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  : قولھ في حدیثھ عن الخبر المفرد -

بكٌر (، و)بشٌر ُغالُمَك(، و)زیٌد أخوَك: (، نحووأما الجامد فال یتحمل ضمیرًا"     
  . ؛ لعدم المقتضي للضمیر، وھو شبھ الفعل)أسٌد

، أو مشتقًا كان جامدًا سواًء الخبر المفرد یتحمل الضمیر مطلقًا: لكوفیونوقال ا     
في ) غالُمك(، و)مؤاخیك(في معنى ) أخوك: (وحملوا الجامد على المشتق، فقالوا

  .)٤("، وال قائل بھ، وھذا ضعیف؛ الستلزامھ كون كل اسم عامًال)خادُمك(معنى 

                                                 
  .٧٤٥، ٧٤٤/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .١٨٠، ١٧٩/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٣٢٣، ٣٢٢/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .١/٢٣٦: شرح الفصول: ينظر) ٤(
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 ):لوال زیٌد ألكرمُتك: الخبر، كقولكوقد یحذف ( على قول المصنف وقولھ معقبًا -

بعد  ، والخبر)لوال(لوال زیٌد موجوٌد، فحذف الخبر لطول الكالم بجواب : التقدیر"     
الفاعلیة  مرفوع على) لوال(االسم بعد : قال الكسائي... محذوف أبدا لذلك ) لوال(

  ...بفعل مضمر، بدلیل انتصاب الحال عنھ 
رفوعا بفعل مضمر لظھر في بعض المواضع، وھذا ضعیف؛ إذ لو كان م    

  .)١("الشرطیة، فلما لم یظھر اصال دل على فساد ما ذكره) إْن(كالمرفوع بعد 

  
  .أنھما یذكران المذھبین جمیعا، ثم یضعفان أو یرّدان مذھب الكوفیین -٣

  : ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
 :یقول في حدیثھ عن تقدیم الخبر على المبتدأ -

أو جملة،  كان مفردًا ذھب أئمة البصرة إلى جواز تقدم الخبر على المبتدأ سواًء"      
أخوه منطِلٌق : (، والجملة كقولك)زیٌد قائٌم: (، واألصل)قائٌم زیٌد: (فالمفرد كقولك

وذھب أئمة الكوفة إلى أن ذلك غیر جائز؛ لما ) ... زیٌد أخوه منطِلٌق: (، واألصل)زیٌد
والجواب أن تقدیم المضمر على الظاھر إنما ... لى الظاھر فیھ من تقدیم المضمر ع
، والنیة بھ ، فإذا تقدم لفظًا)ضَرَب غالَمھ زیٌد: (، نحوومعنًى یمتنع منھ إذا تقدم لفظًا

  .)٢(..." التأخیر، كان جائزًا

 ):َكْم(ویقول في  -
 . وذھب البصري إلى أنھا مفردة؛ ألصالة اإلفراد وعدم ما یقتضي خالفھ"     

، دخلت علیھا كاف الجر، فحذفت )ما(وذھب الكسائي إلى أنھا مركبة، وأصلھا     
  .)٣(..."واستضعف ذلك؛ ألن المیم ساكنة ... لھا األلف 

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
وسمي االسم بذلك؛ لسموه ( :على قول المصنف معقبًا قولھ في حدیثھ عن االسم -

 ):على قسیمیھ

إنما سمي : وقال الكوفیون. على ھذا من الّسُمّو، ھذا مذھب البصریینواشتقاقھ "     
  ؛ ألن االسم عالمة على المسمى ووسم یعرف بھ، فناسب أن یسمى بذلك؛ ألن اسمًا

  
                                                 

  .٢٤٠، ٢٣٩/ ١: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٥٨١/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٩٤٤، ٩٤٣/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(
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  .)١("االسم مشتق من الَوْسم، وھذا ضعیف من حیث اللفظ والمعنى

 : وقولھ في تعریف العدد المضاف -
د البصریین كما ال یجوز تعریف المضاف إلى والیجوز تعریف المضاف عن"     

وأجاز ) ... الغالُم الّرُجل: (، كما ال یقال)الخمسُة الدراھِم: (غیر األعداد، فال یقال
  . )٢(..."وما احتجوا بھ ضعیف ... الكوفیون إدخال الالم على المضاف من األعداِد 

  .البصریین التصریح في كثیر من المسائل باختیار آراء بعض العلماء -٤

  :ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
 : یقول ابن إیاز في باب المثنى -

ال یتبین منھ مذھبھ في ھذه الحروف؛ إذ ھو ) رفعًا المثنى ما ألحقتھ ألفًا( :قولھ"     
وعلیھ اعتمد أبو علي  - رحمھ اهللا -محتمل، لكن القول المختار فیھا ھو قول سیبویھ

  .)٣( ..."ا حروف إعرابوابن جني وغیرھما، وذلك أنھ
 ): انتِھ خیرًا لك(من قولھم ) خیرًا(ویقول في وجھ نصب  -

  : فیھ ثالثة أقوال) انتھ خیرًا: (أقول"     

... لك  ایِت خیراًً: قول الخلیل وسیبویھ، وھو أن نصبھ بفعل مقدر، أي: األول
  . لك نتھاء خیرًایكن اال: مقدرة، والمعنى) كان(لكسائي، وھو أنھ خبر قول ا: والثاني

 .لك انتھ انتھاء خیراًً: والثالث قول الفراء، وھو أنھ صفة لمصدر محذوف، أي

  .)٤( ..."واألول أولى 

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  : الناصبة) لن(قولھ في  -

  .أحدھا، وھو أصحھا، أنھا حرف مستقل، وبھ قال سیبویھ: وفیھا ثالثة مذاھب"     

 .  )٥(..."، وبھ قال الفراء، وھو ضعیف فأبدلت ألفھا نونًا) ال(أنھا : والثاني

                                                 
  .١/٧: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٥٢٤، ٥٢٣/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .١٦٩، ١٦٨/ ١: المحصول: ينظر )٣(
  .٥٣٦، ٥٣٥/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٢٥٥/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٥(
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كانا ینزعان في اختیاراتھما إلى  الُخَوّيومما سبق ذكره یتضح أن ابن إیاز و    
، إال أن شخصیتھما العلمیة لم تكن لتجعلھما متعصبین لمذھب المذھب البصري غالبًا

  .  دون إقناع أو قوة دلیل ھكذا دائمًا

شرح فصول ابن (أحمد مرسي أحمد الجمل محقق كتاب / وقد ذكر الدكتورھذا،     
: للخوي في الفصل الثاني من الباب الثاني في قسم الدراسة، وھو بعنوان) معط

قد وافق البصریین في جمیع المسائل الخالفیة التي  الُخَوّيإن ): مذھبھ النحوي(
من مسائل  وثالثین مسألًة رجحھا، وتتبع تلك المسائل واستقصاھا، وعدھا تسعًا

  : الخالف النحویة والصرفیة، فیقول

ھذا وقد وافق البصریین في كل المسائل الخالفیة، وكان أحیانا یقسو على "      
الكوفیین في رد أدلتھم وتفنید شواھدھم، وقد استقصیت المسائل الخالفیة التي وافق 

  .)١( ..."فیھا البصریین، وحصرتھا في تسع وثالثین مسألة 

للمذھب البصري، وھذا  كان متعصبًا الُخَوّيوھذا الكالم قد یوھم ظاھره أن     
التعصب جعلھ یقسو على الكوفیین في الرد علیھم دون موضوعیة أو استناد إلى 

  . دلیل

كما ذكر في الفصل الخامس من ھذا الباب أیضا أن ابن إیاز جمع في شرحھ     
إلى المذھب الكوفي،  اًاللكوفي، وأنھ كان مّیللفصول بین المذھبین البصري وا

  : واستدل على ذلك بأربعة مسائل ذكر أن ابن إیاز وافق فیھا الكوفیین، ثم قال

  .)٢("وھذا قلیل من كثیر عرضنا لھ؛ لنثبت صحة ما ذھبنا إلیھ"     

وھذا كالم غیر دقیق، وفیھ من المبالغة ما فیھ؛ ألن ابن إیاز لم یرجح مذھب     
إلى  اًالكوفیین إال في مسائل قلیلة، وال یستطیع أحد أن یحكم علیھ بھا بأنھ كان مّیال

المذھب الكوفي؛ ألن أكثر المسائل التي رجحھا اختار فیھا مذھب البصریین، فكانت 
  .  تغلب علیھ النزعة البصریة في اختیاراتھ

  

  :المسائل التي رجح فیھا ابن إیاز مذھب الكوفیین
وأخواتھا ال ترفع الخبر، وذھب البصریون إلى أنھا ) إّن(فیون إلى أن ذھب الكو - ١

  ترفعھ، وقد ذكر ابن إیاز أن البصریین یعملونھا في الخبر، وبین أدلتھم في ذلك، 

  

                                                 
  .٣٢ -٢٩: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٤٧، ٤٦: شرح الفصول: ينظر) ٢(



٣٢١ 
 

 .، وھذا دلیل على اختیاره لرأي من یخالفھم)١(وأجاب علیھا

بتداء، كما ھو زائدة لالبأصلیة، ولیست ) لعّل(ذھب الكوفیون إلى أن الالم في  - ٢
رأي المبرد، وقد ذكر ابن إیاز أن ابن األنباري وافق الكوفیین في ذلك، وبین الوجھ 

 .)٢(في ذلك مؤیدا لھ

، وال تستعمل حرف نصب للفعل المضارع دائمًا) كي(ذھب الكوفیون إلى أن  - ٣
تستعمل حرف جر كما یرى البصریون، واختار ابن إیاز رأي الكوفیین في ذلك، 

  : فیقول
وما أرى ھذا الرأي : وقال الزمخشري. ھي حرف نصب دائمًا: وقال الكوفیون"     

أن األصل عدم : أحدھما: لوجھین - رحمھ اهللا - بعیدا من الصواب، وأنصف
 .)٣("تكلف اإلضمار، وھو خالف األصل: االشتراك، والثاني

في ) والهلوالك، ول(في نحو ) لوال(ذھب الكوفیون إلى أن الضمیر المتصل بـ - ٤
موضع رفع على غیر قیاس، واستعیر ضمیر الخفض موضع ضمیر الرفع، وقد 

  :فیقولاختار ابن إیاز ھذا الرأي،  

وذھب أبو الحسن األخفش وأبو بكر وأبو علي والفراء إلى أن التغییر لحق "      
ما أنا (، و)ما أنت كأنا: (الضمیر، وأن لفظھ مجرور، وموضعھ رفع، وعكسھ قولھم

  . )٤( ..."، وھو قوي؛ لثالثة أوجھ )تكأن

یجر بالواو ال ) ُرّب(ذھب الكوفیون إلى أن االسم الواقع بعد الواو عند إضمار  - ٥
   :فیقولالمحذوفة، وقد اختار ابن إیاز مذھبھم،  ) ُرّب(بـ

الجر بالواو؛ : إذ القول بإعمال حرف الجر مع الحذف على خالف األصل، فقلنا"     
  .)٥( ..."، وذلك ھو األصل موجودًالیكون الجار 

من اإلعراب،  ذھب الكوفیون إلى أن ضمیر الفصل اسم، وأن لھ موضعًا - ٦
وبعضھم على أن حكمھ في اإلعراب حكم ما قبلھ، واختار ابن إیاز ھذا الرأي، 

 : فیقول
  والمشھور عند الكوفي أن حكمھ في اإلعراب حكم ما قبلھ، واختاره ابن "     

                                                 
  .٥٨٨، ٥٨٧/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٥٩٨، ٥٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٦١٤، ٦١٣/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(
  .٧٠٤، ٧٠٣/ ٢: المحصول :ينظر) ٤(
  .٧١٢، ٧١١/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
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٣٢٢ 
 

وأرى الصواب اختیار ابن الحاجب؛ وذلك ... نھ جار مجرى التوكید الحاجب؛ أل
  .)١( ..."ألنھا أسماء فال تخلو من إعراب 

المستعمل في القسم جمع یمین، ولیس مفردا، وقد ) ایُمن(ذھب الكوفیون إلى أن  - ٧
  : فیقولاختار ابن إیاز مذھبھم، 

، )یمین(إلى أنھ جمع  وذھب الفراء، وھو اختیار عبد القاھر والزمخشري"     
في ) أفُعل(والھمزة قطعیة، لكن وصلت؛ لكثرة االستعمال، وإلى ھذا أذھب؛ لعزة 

  .)٢("المفرد

ذھب الكوفیون إلى جواز مد المقصور للضرورة، واختار ابن إیاز ذلك الرأي؛  - ٨
  .)٣(حیث ذكر مذھبھم فقط، والشاھد علیھ دون رد لھ

  

 

 

  *      *      *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٨١٧، ٨١٦/ ٢: المحصول: ينظر) ١(
  .١٠٤٧، ١٠٤٦/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .١١٣١/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(



٣٢٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني    
  .في االختيار الخويمنهج ابن إياز و    
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٣٢٤ 
 

  في اختیاراتھما الُخَوّيمنھج ابن إیاز و
، معلوم أن االجتھاد في النحو واالستقالل في استنباط قواعده قد مضي منذ زمن    

ا تركھ األولون لھم، فسبیلھ عندھم فیھ فإنما ھو فیم ًاوإذا كنا نرى للمتأخرین اجتھاد
الترجیح واالختیار، والتوضیح والتوجیھ، والتقویة والتضعیف، وغیر ذلك مما ال 

  .یخرج عن أصول المتقدمین وقواعدھم واتجاھاتھم

  :وقبل أن أوضح منھجھما في االختیار أقول

في  وعًافي شرحیھما یجد تن الُخَوّيالمتتبع مسائل االختیار عند ابن إیاز و    
  .العبارات التي تدل على االختیار عندھما

، )والصحیح(، أو )والمختار( :فمن العبارات التي عبرا بھا عن االختیار قولھما    
  ).أولى(أو 

  :وقد انفرد ابن إیاز ببعض األلفاظ التي عبر بھا عن اختیاره، ومنھا
، )ھو الجیدوھذا (، و)ھذا أقیس(، و)وھذا ھو الصحیح(، و)وھذا أحسن(     
، )وھو عندي حسن(، و)وھو قوّي(، و)والجید(، و)وھو الحق(، و)والصواب(و
، )القول المنصور(، و)وأرى أنھ صواب(، و)وھذا ھو الذي أراه(، و)والذي أراه(و

  .وغیر ذلك

  : ببعض األلفاظ، ومنھا الُخَوّيوأیضا انفرد 
، )ذا ھو المذھب المختارھ(، و)فاعلم أن االختیار(، و)وھو أصحھا(، و)واألظھر(   
  ).ھو األكثر واألجود(و

وكما تنوعت أسالیب االختیار عندھما فقد تنوع أیضا منھجھما في االختیار،     
  :وذلك على النحو التالي

  . كانا یفتتحان المناقشة في القضیة ویصدرانھا  بذكر اختیارھما -١
اتھما أنھما یبتدآن المسألة بذكر في اختیار الُخَوّيمن الطرق التي سلكھا ابن إیاز و    

  .القول المختار عندھما، ویردفانھ بذكر باقي اآلراء، وھذا كثیر عند ابن إیاز

  :ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
 :قولھ في إنابة المصدر عن الفاعل -

المختار نقل المصدر عند إقامتھ مقام الفاعل، وجعلھ : األول: وھنا تنبیھان"     
  : لشیئینكالمفعول بھ؛ 



٣٢٥ 
 

ال یكون یجب أفوجوده وعدمھ سواء، والفاعل  ،أن المصدر یدل علیھ الفعل: أحدھما
بمنزلة المطرح من الكالم، وكذلك ما یقوم مقامھ وینوب عنھ؛ فلذلك قدر نقلھ 

  . وتصییره بمنزلة المفعول بھ الذي ال یدل الفعل على عینھ

، فصار بمنزلة قمت   مت قیامًاق: أن المصدر یذكر على طریق التوكید، نحو: واآلخر
قمت ، فلما كان الفعل ال یقوم مقام الفاعل، فكذا المصدر الجاري مجراه، فإذا نقلتھ 

  ... خرج عن حكم التوكید 

وبعضھم ال یرى نقلھ؛ إذ لیس بینھ وبین الفعل واسطة، فلم یكن في نقلھ تخفیف     
  .)١("في اللفظ، وال فائدة في المعنى

 : من نواصب المضارع) ذنإ(وقولھ في  -
  . إنھا مفردة، وھو الحق؛ ألصالة اإلفراد، وعدم دلیل خالفھ: وقیل"     

، ثم خففت الھمزة، ونقلت )إْذ أْن: (إلى أنھا مركبة، واألصلوذھب بعضھم     
  .)٢( ..."حركتھا إلى الذال الساكنة قبلھا، وحذفت، وأفسدوه بأشیاء 

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  ): والكلم جنس، واحده كلمة: (معقبا على قول المصنف قولھ -

  .)٣( ..."ھذا ھو المذھب المختار، وقد ذھب طائفة إلى أنھ جمع "     

 : الناصبة) لن(وقولھ في  -
  : وفیھا ثالثة مذاھب"     

  . وھو أصحھا، أنھا حرف مستقل، وبھ قال سیبویھ: أحدھا

  ... ، وبھ قال الفراء، وھو ضعیف نونًا، فأبدلت ألفھا )ال(أنھا : والثاني

، واأللف اللتقاء ، فحذفت الھمزة تخفیفًا)ال أْن(وھو قول الخلیل، أن أصلھا : والثالث
  . )٤( ..."الساكنین، وھو ضعیف 

  
یبتدآن بالقول المختار عندھما، وال یذكران ما یدل على اختیارھما لھ  كانا أحیانًا -٢

  .إال بعد ذكر باقي اآلراء
                                                 

  .٣٥٥، ٣٥٤/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٦١٨/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٢/ ١: شرح الفصول) ٣(
  .٢٥٥/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
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٣٢٦ 
 

في عرض اختیاراتھما أنھما كانا  الُخَوّيمن الطرق التي انتھجھا ابن إیاز و    
یصّدران المسألة بالقول المختار لدیھما دون أن یقرناه بما یدل على اختیارھما، ثم 
یسیران مع القارئ؛ لیعرضا علیھ اآلراء األخرى وأدلة أصحابھا والرد علیھا، فإذا ما 

خرج علیھ بالحكم على أول األقوال بأنھ الصحیح أو  ثبت عنده ضعف باقي اآلراء،
  .في بعض األحیان المختار، مع التعلیل لذلك أیضًا
  :ومن أمثلة  ذلك عند ابن إیاز

  :قولھ في أصل اشتقاق اإلعراب -
  : ، وذكر النحاة في أصلھ أربعة أوجھ)أعَرَب(اإلعراب مصدر "     

  ... ا أبان عنھا إذ ،)أعرب الرجل عن حاجتھ: (أنھ من: أحدھا

  ... إذا تكلم بالعربیة  ،)أعرب(أنھ من : وثانیھا

  ... إذا تغیرت وفسدت  ،)َعِربْت معدُتھ(أنھ من : وثالثھا

  ) ... امرأة َعُروب: (قولھم أنھ من: ورابعھا

  .)١("رًاوال تغیُّ نًاوالمختار ھو األول؛ إذ العرب لم تقصد بإعراب كلمھا تحسُّ

، )ویَحھ: (وقولھم( :قول المصنف فیما ینتصب بفعل مضمر على معقبًا وقولھ -
  ).): وْیَبھ(، و)وْیَسھ(، و)وْیَلھ(و

أن رأي : والثالث: ... أقول الكالم على ھذه المصادر یتضح بثالثة فصول"     
، ثم إنھا تضاف )َوْیٌل(، و)َوْیٌب(، و)َوْیٌس(، و)َوْیٌح: (سیبویھ والبصریین أن األصل

زیدت علیھا الم ) َوْي(فھي ) َوْیَلك(، فأما )َوْي: (أصلھا : اء وأصحابھوقال الفر... 
  ... الجر 

  .)٢("بالرفع والتنوین) َوْیٌل لزیٍد: (والمختار قول سیبویھ؛ ألنھم قالوا

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  :قولھ في باب التنازع -

وأما ... قرب أثر عندھم أما البصریون فاختاروا إعمال الثاني؛ ألنھ أقرب، ولل"     
لما نازعھ فیھ  للعمل ومستحقًا الكوفیون فاختاروا إعمال األول؛ ألنھ قد سبق مقتضیًا

  ... الثاني، فكان أحق بھ لسبقھ 

                                                 
  .٦١ -٥٩/ ١: المحصول: ينظر) ١( 
  .٥٤٥ -٥٤٣/ ١: المحصول: ينظر) ٢(



٣٢٧ 
 

وإذ قد عرفت ترجیح كل واحد من المذھبین فاعلم أن االختیار مذھب البصریین     
"... )١(.  

  : وقولھ في عدد حروف اإلبدال -
  ). أجھدتم طاوین: (، جمعھا قولھمي أحد عشر حرفًاوھ"     

) ... طال یوم أنجدتھ: (وزاد األخفش الالم، فجعلھا اثني عشر، وجمعت في قولھم
  ... وأضاف الرماني الصاد والزاي 

  .)٢("والصحیح األول، وھو مذھب سیبویھ

  
  .ًالكانا یذكران المخالف أّو أحیانًا -٣

في اختیاراتھما أنھما یذكران القول  الُخَوّيإیاز ومن الطرق التي نھجھا ابن     
، ثم یتبعان ذلك بذكر القول الذي استقّر عندھما أنھ ًالالمخالف أو األقوال المخالفة أّو

  .الصحیح أو األرجح

  :ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
 :قولھ في باب االستثناء -

 :ففیھ وجھان - نفسھ ال على -فإن قدمت المستثنى على صفة المستثنى منھ"     

: وھو أنھ ال یجب نصبھ، بل یجوز فیھ البدل، كقولك -رحمھ اهللا - قول سیبویھ: األول
 ) ...ما أتاني أحٌد إال أبوك خیٌر من زیٍد(

  .قول أبي عثمان المازني، وھو أنھ یوجب فیھ النصب ألبتة؛ لما ذكرناه: والثاني

 ، وذلك أن المستثنى منھ إن كان غنیًاوالذي أراه التوسط بینھما واألخذ بقولیھما    
  .)٣( ..."بدونھ، ووصفھ غیر الزم، فالقول قول سیبویھ  عن الوصف معروفًا

 :وقولھ في حدیثھ عن العامل في المعطوف بحرف العطف -

  : اختلفوا في العامل"     

  ... إنھ حرف العطف بنیابتھ عنھ  : فقیل
  . العامل مقدر بعدھا: وقیل

                                                 
  .٤١٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٦٨١ -٦٧٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  . ٤٩١، ٤٩٠/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
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ول بتوسط الحرف، كما كان ذلك في بابي االستثناء والمفعول معھ، وھو ھو األ: وقیل
  .)١( ..."المختار 

  : الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  ):اهللا(قولھ في لفظ الجاللة  -

  :ھل ھو معرف بالالم أم ال؟: وقد اختلفوا"     

، )اهللا(یة بلغتھم، فجعل بالعرب) الھا: (فذھب قوم إلى أنھ منقول من السریانیة، وأصلھ
  ...فاأللف والالم فیھ أصلیتان 

  .)٢( ..."والصحیح أن األلف والالم فیھ مزیدتان 

  
یذكران المذھب المختار عندھما دون أن یشیرا إلى أن المسألة  كانا أحیانًا -٤

  ٠خالفیة بین العلماء
  :ومثال ذلك عند ابن إیاز

 : قولھ في حروف النداء  -
  . )٤(")٣(االسم في باب النداء خاصة؛ ألنھ ناب عن الفعلوإنما أفاد الحرف مع "     
 : فعال المقاربةأوقولھ في   -

، )عسیُت: (فھي فعل؛ التصال الضمائر المذكورة بھا، كقولك) عسى(أما "     
  .)٥( ) ..."عسیا(و

  : الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
 : قولھ في اسم الفاعل المشتق من العدد المركب -

  ، كما )عاشَر عشرٍة(، و)ثالَث ثالثٍة(، و)ثانَي اثنیِن: (مت أن العرب تقولقد عل"     

                                                 
  .٨٨٢/ ٢: المحصول: ينظر) ١(
  .٤٦١/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
داء، فيرى أكثر النحاة أنها حروف ال تستقل بنفسها، ويرى بعض اختلف النحاة في حقيقة أدوات الن) ٣(

، ١٢٧/ ١: شرح المفصل: ينظر. النحاة أنها أسماء أفعال ناصبة للمنادى، ويرى بعضهم إلى أنها أفعال
، ١٠٣٤/ ٢: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٣٤٦/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٦٦٣/ ٢: والمحصول

  .٣٣/ ٢: ، والهمع٢١٧٩/ ٤: ، واالرتشاف٥٩٨/ ٢: واللمحة في شرح الملحة
  .١٩/ ١: المحصول) ٤(
  .٣٩٤/ ١: المحصول: ينظر) ٥(



٣٢٩ 
 

التأنیث مع ھاء ا مبھ بیناه، فإذا جاوزت العشرة ركبت اسم الفاعل مع العشرة، ملحقًا
بمنزلة اسم الفاعل المضاف إلى العشرة  المؤنث، وتحذفھا مع المذكر، وتجعلھما معًا

منھما، كما  لتنزلھما منزلة كلمة واحدة، وتفتح كل واحٍد؛ ، فتبنیھما معًا)١(فما دونھا
ثم تضیف ذلك إلى المركب من  -على ما بیناه آنفًا - وبابھ) أحَد عشَر(فعلت في 

  .)٢( ) ..."عشَر حادَي عشَر أحدََ: (العشرة والنیف المشتق من اسم الفاعل، فتقول

  
المذھب المختار عنده دون  المسألة فیھا خالف مع ذكر انفرد ابن إیاز ببیان أّن -٥

  .غیره من المذاھب
  : ومن أمثلة ذلك عنده

  :قولھ في عامل النصب في المفعول بھ -
  فما ناصبھ؟: فإن قیل"     

ناصبھ الفعل؛ ألنھ ھو المقتضي  اختلف النحاة فیھ، والقول المعتمد علیھ أّن: قیل
  .)٣("للمفعول بھ، فكان ھو العامل فیھ

 :ا یتعدى إلى ثالثة مفاعیل من األفعالوقولھ في حدیثھ عم -
ولم یمنع أحد من النحاة االقتصار على الفاعل في ھذه األفعال، لكن اختلفوا في "     

جواز االقتصار على المفعول األول، والمختار أنھ جائز؛ ألنھ فاعل في المعنى من 
  .)٤("حیث إنك إذا أعلمتھ علم

  
  
    

  *       *       *  
  
  

                                                 
، والتبيين عن مذاهب ٢٦٣/ ١: اإلنصاف: ينظر. هذا هو رأي البصريين، وأما الكوفيون فيمنعون ذلك) ١(

  .٣٨١: النحويين
  .٥٢٨/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٣٠٦، ٣٠٥/ ١: المحصول )٣(
  .٣٤١، ٣٤٠/ ١: ولالمحص )٤(
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  .الخويالمصادر بين ابن إياز و: الفصل الثالث              

  :ويشتمل على مبحثين                
  .مصادر ابن إياز في شرحه: المبحث األول             

  .في شرحه الخويمصادر : المبحث الثاني             
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  :ولمصادر ابن إياز في شرحه على الفص: المبحث األول
إلى المصادر ) المحصول في شرح الفصول(لم یشر ابن إیاز في مقدمة كتابھ      

التي اعتمد علیھا، ولكن من خالل التتبع واالستقراء الذي قمت بھ لمسائل ھذا الشرح 
ومتابعة مؤلفھ في ذكر القواعد وعرض النقول وجدت أنھ قد اعتمد في شرحھ على 

 :نوعین من المصادر

  .مصادر من العلماء والرجال: النوع األول

 إما نحویة، أو تفسیریة، أو فقھیة، أو لغویة،: مصادر من الكتب، وھي: النوع الثاني
  .أو أدبیة

  

 :مصادره من العلماء والرجال -أوًال
 ،ء الكثیرین ممن نقل عنھمعن علماء كثیرین، وقد صرح بأسما أخذ ابن إیاز    

  :ومنھم

  :الخلیل -١
أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي األزدي، إمام في اللغة والنحو  وھو الخلیل بن    

  : ، ومنھاھـ، نقل ابن إیاز عنھ في خمسة عشر موضعًا١٧٥توفى سنة 

  ): أبغضُتھ كراھیًة: (یقول ابن إیاز في عامل النصب في نحو -
: ظھ، أيفالناصب لھ عند سیبویھ فعل مقدر من لف) أْبَغْضُتُھ َكراھَیًة: (فإذا قلت"     

؛ ألنھ وإن لم یكن من لفظھ فھو )١(، وھو عند الخلیل منصوب بالفعلكرھتھ كراھیًة
  .)٢( ..."من معناه 

  : ویقول في حدیثھ عن ھمزة الوصل -
الھمزة والالم، : إلى أن حرف التعریف في األصل على حرفین )٣(وذھب الخلیل"     

 .)٤("لكن وصلت؛ لكثرة االستعمال

  

                                                 
  .١١٢/ ١: شرح المفصل: ينظر) ١(
  .٤٢٦/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٣٢٤/ ٣: الكتاب: ينظر) ٣(
  .١٠٤٨/ ٢: المحصول: ينظر) ٤(
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  :سیبویھ -٢
وھو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمام العربیة وصاحب الكتاب، توفى سنة     

  :، ومنھاھـ، وقد نقل عنھ ابن إیاز في مائة وستة عشر موضعًا١٨٠

  : یقول ابن إیاز في إعراب االسم المقصور -
ھذا ھو مذھب سیبویھ ) رًافإعرابھ بحركات مقدرة في األلف تعذُّ(وقولھ "     

  .)٢(..."ففي األلف ضمة مقدرة ) ھذه عصًا: (، فإذا قلت)١(ن البصریینوالمحققین م

ویبطل عملھا في اللفظ : (على قول المصنف معقبًا وأخواتھا) ظّن(ویقول في باب  -

  :)٤(...) )٣(﴾ولَقَد علموا لَمنِ اشْتَراه ﴿ : إذا علقت بالم االبتداء، كقولھ تعالى

بمعنى ) َمْن(الم االبتداء، و ﴾لَقَد علموا لَمنِ اشْتَراه و﴿ : والالم في قولھ"      

  .)٦(..." )٥(، وموضعھا رفع باالبتداء، والخبر ما بعدھا، وھذا مذھب سیبویھ)اّلذي(

  
  :یونس -٣

وھو أبو عبد الرحمن یونس بن حبیب الضبي، إمام نحاة البصرة في عصره،      
ھـ، وقد نقل ابن إیاز عنھ في ستة مواضع، ١٨٢سنة أخذ عنھ سیبویھ وغیره، وتوفى

  :ومنھا

  : عند حدیثھ عن وزن الفعل الذي یمنع من الصرف یقول ابن إیاز -

غلب على الفعل أو لم یغلب، فمنع ذلك  ، سواًءویونس یعتبر وزن الفعل مطلقًا"     
  . )٨(..." )٧(كلھ من الصرف

  

                                                 
، وشرح الكافية  ٨٥، ٨٤/ ١: ، واللباب١٦: ، واللمع١٧٨: ، وعلل النحو٥٣٦/ ٣: الكتاب: ينظر) ١(

  .٦١، ٦٠/ ١: ، والهمع٢١٤، ٢١٣/ ١: الشافية
  .١٣٩/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٠٢/ سورة البقرة، من اآلية) ٣(
  .١٧٥: فصول الخمسونال: ينظر) ٤(
   .١٤٨/ ٣: الكتاب :ينظر) ٥(
  .٣٣٧/ ١: المحصول: ينظر) ٦(
  .١٠٣/ ١: ، والهمع١٦٦/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٢٠٦/ ٣: الكتاب: ينظر) ٧(
  .١١١/ ١: المحصول: ينظر) ٨(
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  : ویقول في الوقف على المنقوص -
   فاألول إذا كان مرفوعًا: بالالم فًاأو معّر نًالمنقوص من أن یكون منًوال یخلو ا"     

واختیار یونس ... فاختیار سیبویھ والمتأخرین البقاء على حذف الیاء  أو مجرورًا
مررت (، و)ھذا قاضي: (، وھو التنوین، فیقول)١(إعادة الیاء؛ لزوال موجب حذفھا

  .)٢() ..."بقاضي

  
  :الكسائي -٤

بو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا، إمام أھل الكوفة في النحو واللغة، وھو أ     
ھـ، وقد نقل ابن إیاز عنھ في خمسة ١٨٩وأحد القراء السبعة المشھورین، توفى سنة 

  :، ومنھاعشر موضعًا

  : في تثنیة االسم المختوم بألف التأنیث الممدودة یقول ابن إیاز -

... في األكثر  قلبت واوًا ،)صفراء(، و)حمراء: (حوإذا كانت الھمزة للتأنیث، ن"     
بالواو، ) حمراوان: ()٣(وھو أن الكسائي أجاز في ھذه ثالثة أوجھ: وھنا تنبیھ

  .)٤("بقلب الھمزة یاء) حمرایان(بإثبات الھمزة، و) حمراءان(و

  : )وبئس ،نعم(ویقول في باب  -
  : جھانھذا رأي البصریین، ویدل علیھ و) فعالن(وقولھ "     

  ) ...بئسْت(، و)نعمْت: (إلحاق تاء التأنیث الساكنة بھما، نحو: األول

، وھذان من )َنِعموا(، و)َنِعما: (وعلمًا ، وحسبك بھ ثقًة)٥(حكایة الكسائي: والثاني
  .)٦("خصائص األفعال

  
  :الفراء -٥

  ، أخذ عن مي، من أئمة الكوفیین في العربیةَلْیوھو یحیى بن زیاد بن عبد اهللا الّد    

                                                 
  .١٨٣/ ٤: كتابال :ينظر) ١(
  .١٠٩٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٥١/ ٤: شرح المفصل :ينظر) ٣(
  .١٨٧ -١٨٥/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .١١١١/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٨٠/ ١: اللباب: ينظر) ٥(
  .٣٥٧، ٣٥٦/ ١: المحصول: ينظر) ٦(
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وقد نقل ابن إیاز عنھ في ثمانیة . ھـ٢٠٧یونس والكسائي وغیرھما، وتوفى سنة 
  :، ومنھاوثالثین موضعًا

  :وأخواتھا) ظّن(یقول ابن إیاز في حدیثھ عن  -
بفتح ) أْحَسُب: (وفي مضارعھا لغتان) ... َظَنْنُت(فبمعنى ) َحِسْبُت(وأ ما "     

علیھ  -فتح القیاس، والكسر المستعمل، وھي لغة النبيبكسرھا، وال) أْحِسُب(السین، و
  . )١(السالم

: بالفتح إال بني كنانة، فإنھم یقولون) یْحَسُب) (َحِسب(العرب جمیعا على : قال الفراء
  .)٣(")٢(بالكسر) یْحِسُب) (َحِسَب(

  : ویقول في باب الترخیم -
إلى أن  ؛ نظرًا)حَسن(ترخیم الثالثي المتحرك األوسط، كـ )٤(وأجاز الفراء"     

، وھو جید إن ساعده )َجَمَزى(، و)َسَقَر(تحرك وسطھ قائم مقام حرف رابع، كما في 
  .)٥("سماع

  
  :األخفش -٦

وھو أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي، أخذ عن سیبویھ، وأصبح من أحذق     
، ھـ، وقد نقل ابن إیاز عنھ في واحد وخمسین موضعًا٢١٥أصحابھ، توفى سنة 

  :ومنھا

  : یقول ابن إیاز في نواصب المضارع -
منھ، وإما  ، فإما أن یكون ذلك سھوًا)كي(وھو أنھ ترك من األصول : وھنا تنبیھ"     

فیتحتم ، ؛ إذ كان یرى أنھا حرف جر دائمًا)٦(أن یكون تبع األخفش في مذھبھ فیھا
  .)٧("حینئذ تقدیر الناصب بعدھا

                                                 
، وشرح الفصيح ٨٤٢/ ٢: آن، ومشكل إعراب القر١٢٢/ ٤، ٢٢٣/ ٣: إعراب القرآن للنحاس :ينظر) ١(

  .٢٦٣/ ١: للزمخشري
ظَنَنْتُه  :حسبتُ الشيء: وقال الفراء(: جاء في التهذيب، و٢٦٣/ ١: شرح الفصيح للزمخشري: ينظر )٢(

بهسه وَأحبسنَأحاللُّغَتَي دوَأج رح س ب: (التهذيب). ، والكَس(.  
  .٣٢٥، ٣٢٤/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .١١٣٥/ ٣: ، وتوضيح المقاصد١٣٥٧/ ٣: رح الكافية الشافيةش :ينظر) ٤(
  .٦٧١/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
  .٢٤٢: ، والمغني١٢٣٢/ ٣: توضيح المقاصد: ينظر) ٦(
  .٦٠٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٧(



٣٣٥ 
 

  : ویقول في باب البدل -
  وھو أن ضمیري المتكلم والمخاطب ال یبدل منھما بدل الشيء من : وھنا تنبیھ"     

   : ، واحتج بقولھ سبحانھ)١(الشيء؛ ألنھما في غایة اإلیضاح، وأجاز ذلك األخفش
﴿ مهوا َأنْفُسرخَس ينالَّذ يهف بيلَا ر ةاميمِ الْقوِإلَى ي نَّكُمعمجبدل ) الذین(، فـ)٢(﴾ لَي

  .)٣( ..."من الكاف والمیم، وموضعھ نصب 

  
  :                                                         المازني -٧

وھو بكر بن محمد بن بقیة، أبو عثمان المازني، أحد أئمة البصرة في النحو،     
ھـ، وقد نقل ابن إیاز عنھ في سبعة عشر ٢٤٩سنة : ھـ، وقیل٢٤٨توفى سنة 

  : ، ومنھاًاموضع

  : یقول ابن إیاز في باب الفاعل -
، )الزیداِن قاما: (إلى أن األلف والواو في قولك )٤(وذھب أبو عثمان المازني"     
حرفان، ولیسا باسمین، وأن الفاعل مضمر كما ھو حال اإلفراد، ) الزیدون قاموا(و

  . )٥() ..."زیٌد قاَم: (إذا قلت

  ): ذا(رة ویقول في حدیثھ عن اسم اإلشا -
إلى أن عینھ یاء، والمھ ) َحَیوان(ذھب في  )٦(وھو أن أبا عثمان: وھنا تنبیھ"     

ھو مصدر فعل لم یستعمل، واختاره بعض المتأخرین، فیمكن أن یكون : واو، وقال
  .)٧( ..."كذلك ) ذا(

  
  :المبرد -٨

  ، د في زمانھإمام العربیة ببغداوھو أبو العباس محمد بن یزید بن عبد األكبر،     

                                                 
  .١٨١/ ٣: ، والهمع٣٩١/ ٢: شرح الكافية للرضي: ينظر) ١(
  .١٢/ سورة األنعام، من اآلية) ٢(
  .٩٠٨/ ٢: ولالمحص: ينظر) ٣(
  .٤٨٥: المغني: ينظر) ٤(
  .٢٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .٧٣/ ٣: ، وشرح الشافية للرضي٢٨٥، ٢٨٤/ ٢: المنصف: ينظر) ٦(
  .٨٢٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٧(
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  :، ومنھاھـ، وقد نقل ابن إیاز عنھ في واحد وأربعین موضعًا٢٨٥توفى سنة 

  ):صاحب(التي ھي بمعنى ) ذو(یقول ابن إیاز في  -
  وأجاز . وامتنع إضافتھا إلى المضمرات؛ إذ كانت ال توصف، وال یوصف بھا"     

  .)٢(..".إضافتھا إلى المضمر، واحتج بكثرة ما جاء من ذلك  )١(المبرد

  : النافیة للجنس) ال(ویقول في حدیثھ عن  -
، تجعلھ جواب من )ال رجٌل في الدار: (أن تقول ال أرى بأسًا: )٣(قال المبرد"     
  .)٤()"ھل رجٌل في الدار؟: (قال

  
  :الزجاج -٩

أبو إسحاق إبراھیم بن السري بن سھل، عالم بالنحو واللغة، ولد ومات في وھو     
  :، ومنھاھـ، نقل عنھ ابن إیاز في واحد وعشرین موضعًا٣١١نة ، توفي سبغداد

  : الناصبة للمضارع) إذْن(یقول ابن إیاز في  -
أنا : (، یقول لك القائل)٥(الجواب والجزاء) إذن(حكي عن الزجاج أن معنى "     

  .)٦("على زیارتھ ، فأجبتھ بھذا، وصیرتھ جزاًء)إذن ُأكرَمَك: (، فتقول لھ)أزوُرك

  :قول في حدیثھ عن الفاء العاطفةوی -
  . الفاء ُتعقُب الثاني على األول من غیر مھلة؛ ولذلك جازت في جواب الشرط"     

  .)٨()"أعطیتھ ماال فاستغنى: (، تقول)٧(معناھا التفریق على مواصلة: وقال الزجاج

  

   

                                                 
لم يجز فى اللَّفْظ؛ ِلَأن ) المال(فَِإن أخْبرت عن : " كالم المبرد في المقتضب على خالف ذلك؛ إذ يقول) ١(

  ).١٢٠/ ٣. ("المال هذَا ذوه: ، ولَا تَقولهذَا ذُو مال: تَقول ،لَا يضاف ِإلَى الْمضمر) ذُو( :كقَول
  .١٦٢/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٣٥٩/ ٤: المقتضب: ينظر) ٣(
  .٦٠٦/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٦٣/ ٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر) ٥(
  .٦١٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٦(
  .٧٧٩/ ١: شرح ألفية ابن معط للقواس :ينظر) ٧(
  .٨٨٣/ ٢ :المحصول: ينظر) ٨(



٣٣٧ 
 

  :ابن السراج -١٠
نة ستوفي  والعربیة،وھو أبو بكر محمد بن السري بن سھل، أحد أئمة األدب     

  :، ومنھاھـ، نقل عنھ ابن إیاز  في اثنین وعشرین موضعًا٣١٦

  : یقول ابن إیاز في حدیثھ عن مسوغات االبتداء بالنكرة -
باب االبتداء مبني على حصول الفائدة، حتى لو حصلت من النكرة الساذجة "     

: )١(إلى قول ابن السراج العاریة عن واحد من ھذه الشروط جاز االبتداء بھا، أال ترى
  .)٢("شئت ٍرَبْخُم إذا صحت الفائدة فأخبر عن أيِّ

وللخماسي ( :على قول المصنف في أوزان االسم الخماسي المجرد معقبًا ویقول -
  ...): أربعة أبنیة 

) ُھْنَدِلع: (، نحو)٣( )ُفْعَلِلًال(ھذه األمثلة المتفق علیھا، وزاد ابن السراج : أقول"     
  . )٤("سم بقلةفي ا

  
  :السیرافي -١١
ھـ، نقل ٣٦٨وھو أبو سعید الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان السیرافي، توفي سنة     

  : ، ومنھاعنھ ابن إیاز في واحد وثالثین موضعًا

  :یقول ابن إیاز في حدیثھ عن العلل الموجبة لبناء االسم -
رة، إذ اإلشارة معنى، وأما اسم اإلشارة فبني؛ لتضمنھ معنى حرف اإلشا"     

والموضوع إلفادة المعاني الحروف، فلما أفادت ھذه األسماء  اإلشارة علم أنما كان 
القیاس یقتضي أن یكون لھا حرف، فلما تضمنت معناه بنیت، وھذا قول 

  .)٦(")٥(السیرافي

  : وأخواتھا) ظّن(ویقول في باب  - 

                                                 
فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكالم  ،وإنما يراعى في هذا الباب وغيره الفائدة: " يقول ابن السراج )١(

  .٥٩/ ١: األصول: ينظر". وما لم يفد فال معنى له في كالم غيرهم، جائز
  .٥٦٤/ ١ :المحصول: ينظر )٢(
  .٢٢٥، ١٨٦/ ٣: األصول: ينظر )٣(
  .١٠١٥، ١٠١٤/ ٢: المحصول: ينظر )٤(
  .٥٠٢/ ١: األشباه والنظائر: ينظر) ٥(
  .٢٤٠/ ١: المحصول: ينظر) ٦(
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 ھو قول مقرون باعتقاد، ویكون في: )١(فقال أبو سعید السیرافي) زعْمُت(أما "     
  .)٢( )"زَعَم الكافُر أنھ ال یبعُث(، و)زعْمُت اَهللا قدیرًا: (الحق والباطل، كقولك

  
  :أبو علي الفارسي -١٢
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي األصل، أحد أئمة زمانھ وھو     

  : ز في مائة وستة مواضع، ومنھانقل عنھ ابن إیا ھـ،٣٧٧في علم العربیة، توفي سنة 

  :یقول ابن إیاز في باب ما یبنى علیھ الكلمة -
إنما أدغم : )٣(فال أبو علي). اْشُدْد(، و)اْرُدْد: (األصل فیھما) ُشدَّ(، و)ُرّد(وقولھ "     

لھ بالمعرب، وذلك أن حركات البناء تتعاقب على آخره، كما  تشبیھًا ؛أھل الحجاز ھذا
اْرُدِد (، و)اْرُدِد القوَم: (اإلعراب على آخر المعرب، وذلك قولكتتعاقب حركات 

، ولما وجب اإلدغام عندھم لذلك وجب تحریك الالم؛ اللتقاء )ُردَّنَّ زیدًا(، و)اْبَلَك
الساكنین، وذلك أن الحرف المدغم ساكن، والحرف الثاني المدغم فیھ ساكن أیضا؛ 

  . )٤(..."ب التحریك؛ اللتقائھما للجزم، فلما التقى الساكنان وج للوقف أو

  : ویقول في باب االستثناء -
  : وقال أبو علي الفارسي في قول الشاعر"     

قٌ   بِونْزٌِل خَلم منْهم ةرِيمالص   * * *تَدوالو ِإالَّ النُّْؤي رتَغي اف٥(ع(  

  دل على ) تغّیَر(ل في إنھ محمول على المعنى؛ وذلك ألنھ لما استثناه من ضمیر المنز

  

  
                                                 

  .٥٣٩/ ١: ، والهمع٥٥٦/ ١: ، وتوضيح المقاصد٢٠٩٩/ ٤: االرتشاف: ينظر) ١(
  .٣٢٦/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٧٦/ ٢، ١٤٣/ ١: اإلغفال: ينظر) ٣(
  .٢٧٨/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
، وشرح ٨٥/ ١: ، والتبيان في إعراب القرآن٨٦: الديوان: وهو لألخطل، ينظرالبيت من البسيط، ) ٥(

: ، ومغني اللبيب٢٥٥/ ٢: ، وأوضح المسالك١٥٢٧/ ٣: ، وارتشاف الضرب٧٠٩/ ٢: الكافية الشافية
وهي في األصل كل ، موضع: لصريمةوا. ٤١٢/ ١: ، وحاشية الخضري٥٤٠/ ١: ، والتصريح٣٦٣

حفرة تكون حول الخباء لئال يدخله : النؤى. دارس: عاف. بال: خلق. رملة انصرمت من معظم الرمل
وهو  - )تغير(لكون  على البدل؛ حيث رفع المستثنى ،)إال النؤي والوتد(: قوله: الشاهد. ماء المطر

  ).لم يبق حاله(: قديرهت ،في معنى عامل منفي -العامل في ضمير المستثنى منه



٣٣٩ 
 

  .)٢(")١(لم یتغیر النؤُي والوتُد: أنھ لم یتغیر، فكأنھ قال

  
  : ابن جني -١٣
النحو والتصریف، أبو الفتح عثمان بن جني، من أحذق أھل األدب وأعلمھم بوھو     

  :، ومنھاوتسعین موضعًا نقل عنھ ابن إیاز في واحٍد ھـ،٣٩٢توفي سنة 

  :عن المبنیات یقول ابن إیاز في حدیثھ -
، )َبَلى(،و)َنَعْم(إلى أنھا حرف یجاب بھا، كـ )٣(فذھب أبو الفتح) َجْیِر(وأما "     
  .)٤() ..."أَجْل(و
  :ویقول في باب االستثناء -

مما أدخلت فیھ غیره، أو  ج شیئًاِرْخُت ومعنى االستثناء أْن: )٥(قال أبو الفتح"     
  .)٦("لھ فیما أخرجت منھ غیرهِخْدُت

  
  :عبد القاھر الجرجاني-١٤
وھو اإلمام عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر الجرجاني، كان من     

خمسة وأربعین  نقل عنھ ابن إیاز في ھـ، ٤٧١كبار أئمة العربیة والبیان، توفي سنة 
   :، ومنھاموضعاًً

  : یقول ابن إیاز في باب التمییز -
عن تمامھ، ومن تمامھ امتناعھ عن اإلضافة، كذا قال ممیز العدد ال ینتصب إال "     

  .)٨(")٧(عبد القاھر الجرجاني

  
                                                 

ولم أعثر على هذا البيت . ٤٩/ ١: ، والمطلع على ألفاظ المقنع٨٥/ ١: التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ١(
  .فيما وقعت عليه يدي من كتب أبي علي الفارسي

  .٤٨٠/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١١: اللمع: ينظر) ٣(
  .٢٧٦/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٦٦: اللمع: ينظر) ٥(
  .٤٧٥/ ١: المحصول: ينظر) ٦(
  .٧٣١/ ٢: المقتصد :ينظر) ٧(
  .٤٧٠/ ١: المحصول: ينظر) ٨(
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  :العاطفة) حتى(ویقول في  -
وشرطھا أن یكون ما بعدھا من جنس ما قبلھا، وال یحصل ذلك إال بذكر الكل "     

الذي أوجب ذلك أنھا للغایة والداللة على أحد طرفي : )١(قبل الجزء، قال عبد القاھر
  .)٢(..."شيء، وطرف الشيء ال یكون من غیره ال

  
  :الزمخشري -١٥
، جار اهللا محمد بن أحمد الخوارزميوھو أبو القاسم محمود بن عمر بن     

ھـ، نقل ٥٣٨الزمخشري، من أئمة العلم بالدین والتفسیر واللغة واألدب، توفي سنة 
  :، ومنھاعنھ ابن إیاز في ستة وأربعین موضعًا

  :ز في باب الحالیقول ابن إیا -
الحال المؤكدة ھي التي تجيء إثر جملة، عقدھا من اسمین : )٣(وقال الزمخشري"     

زیٌد أبوك : ال عمل لھما؛ لتوكید خبرھا، وتقریر مؤداه، ونفي الشك عنھ، وذلك قولك
، أال تراك كیف حققت بالعطوف )ھو الحقُّ بیِّنًا(، و)ھو زیٌد معروفًا(، و)َعُطوفًا
 .)٤(..."أن األمر حقٌّ و، وبالمعروف والبین أّن الّرُجل زیٌد، اُألبّوة

  : المخففة من الثقیلة) إْن(ویقول في حدیثھ عن  -
الالم الفارقة؛ لفرقھا بین  )٥(لت فال بد من الالم، ویسمیھا الزمخشريِمْھُأ وإْن"     

  .)٦("النافیة والمخففة) إْن(

  
  :ابن الخشاب -١٦
ن أحمد بن أحمد بن عبد اهللا بن نصر النحوي البغدادي، كان عالمة وھو عبد اهللا ب    

ھـ، نقل عنھ ابن إیاز في ثالثة ٥٦٧عصره في النحو واللغة وغیرھما، توفي سنة 
  : ، ومنھاوثالثین موضعًا

  : یقول ابن إیاز في حدیثھ عن السین وسوف -
                                                 

  .٨٤٢/ ٢: المقتصد: ينظر) ١(
  .٨٨٤/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٩٢: المفصل: ينظر) ٣(
  .٤٥٦، ٤٥٥/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٤٥٢: المفصل: ينظر) ٥(
  .٥٩١/ ١: المحصول: ينظر) ٦(



٣٤١ 
 

لكونھا على ثالثة أشبھ باألسماء من السین؛ ) َسْوَف: ()١(قال ابن الخشاب"     
) َسْوَف(أحرف، والسین أقعد في شبھ الحرف؛ لكونھا على حرف واحد، فاختصت 

  .)٢("بجواز دخول الالم علیھا، بخالف السین

  :وأخواتھا) ظّن(ویقول في باب  -
: متعدیة إلى مفعول واحد، فقالوا) ِخْلُت(وقد استعملوا : )٣(قال ابن الخشاب"     

عرفت مخیلتھا أممطرة ھي أم مخلفة : معناه: نظرت إلیھا، قالوا: أي، )ِخْلُت الّسحابَة(
"...)٤(.  

  
  :ابن الدھان -١٧
وھو سعید بن المبارك بن الدھان البغدادي، كان من أعیان النحاة وأفاضل     

  :، ومنھاھـ، نقل عنھ ابن إیاز في واحد وثالثین موضعًا٥٦٩اللغویین، توفى سنة 

  : اإلعرابفي باب  یقول ابن إیاز -
  ، وما الوجھ فیھ؟لم كانت الحركات ثالثًا: فإن قیل"     

  :فیھ وجھان: قیل

؛ وذلك ألن الحروف إنما كانت الحركات ثالثًا): الُغّرة(قال ابن الدھان في : األول
األلف، ومخرجھا من أقصى الحلق، فُأِخذت الفتحة منھا، : التي ھي أصول لھا ثالثة

ان بینھ وبین وسط الحنك، فُأِخذت الكسرة منھا، والواو، والیاء، وھي من وسط اللس
  .)٥("وھي من الشفة، فُأِخذت الضمة منھا

  
  : ویقول في حدیثھ عن المصدر الذي یعمل عمل الفعل -

) َضْرُبَك َزیدًا اآلَن َحَسٌن: (وھو أن المصدر إذا كان للحال، كقولك: وھنا تنبیھ"     
ص الفعل لالستقبال، وتخصھ بھ، تخلِّ) أْن(ذلك ألّن ؛ و)أْن(والفعل دون ) ما(قدر بـ

  . )٦("نبھ علیھ ابن الدھان
                                                 

  .١٦: تجلالمر: ينظر) ١(
  .٥٠/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٥٧: المرتجل: ينظر) ٣(
  .٣٢٦، ٣٢٥/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٦٧/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .٧٤٤/ ٢: المحصول: ينظر) ٦( 
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  : الجزولي -١٨
وھو عیسى بن عبد العزیز بن َیَلْلَبْخت بن عیسى البربري المراكشي، العالمة أبو     

، ھـ، نقل عنھ ابن إیاز في تسعة وأربعین موضعًا٦٠٧موسى الجزولي، توفي سنة 
  :ومنھا

  :بن إیاز في حدیثھ عن التنوینیقول ا -
من الداللة على ما ھو أصل في نفسھ، وھو  )١(وأما فائدتھ فما ذكره الجزولي"     

االسم النكرة وما قاربھ؛ إذ النكرات ھي األصول لألسماء غیرھا، ولألفعال، فإنھا 
مأخوذة من األسماء النكرات، وھي المصادر في القول الصحیح، وأما المعارف فإنھا 

  .)٢("ثوان للنكرات

  :كید المعنوي التي تفید اإلحاطة والشمولوویقول في حدیثھ عن ألفاظ الت -
واإلحاطة تتبع االسم المعرفة المتجزئ، والتجزؤ بحسب : )٣(قال الجزولي"     

؛ ألن العامل ال )جاَء زیٌد ُكلُُّھ: (، وال یجوز)رأیُت زیدًا ُكلَّھ: (العامل والمعمول، مثل
  .)٤("فردیجزئ الم

  
  : ابن یعیش -١٩
ھو أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش بن محمد بن أبي السرایا، موفق الدین     

في النحو والتصریف، توفي سنة  النحوي الحلبي، كان من كبار أئمة العربیة ماھرًا
  :، ومنھاھـ، نقل عنھ ابن إیاز في ستة عشر موضعًا٦٤٣

  
  : ى علیھ الكلمةنیقول ابن إیاز في حدیثھ عما یب -

  على حركة، وما العلة في ذلك؟) ُھَو(فلم بني : فإن قیل"     

لھ، ھكذا قال ابن یعیش  بني على حركة تقویًة منفصًال مرفوعًا لما كان مضمرًا: قیل
  .)٦(..." )٥(الحلبي

                                                 
  .٨: المقدمة الجزولية :ينظر) ١( 
  .٨٤/ ١: المحصول: ينظر) ٢( 
  .٧٣: المقدمة الجزولية: ينظر) ٣( 
  .٨٧٢/ ٢ :المحصول: ينظر) ٤( 
  .٩٦/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٥(
  .٢٥٣/ ١: المحصول: ينظر) ٦(



٣٤٣ 
 

  ): اّلذي(ویقول في حدیثھ عن اللغات الواردة في  -
وجھھ أنھ نوى الوقف علیھ، : )١(قال ابن یعیشبسكون الذال، ف) الّلْذ(ومن قال "     

  .)٢("ثم أجرى الوصل مجرى الوقف

  
  :ابن الحاجب -٢٠
بن اعثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، العالمة جمال الدین أبو عمرو وھو     

ھـ، نقل عنھ ابن ٦٤٦الحاجب الكردي، المقرئ النحوي األصولي الفقیھ، توفي سنة 
  :، ومنھاًاإیاز في تسعة عشر موضع

  : یقول ابن إیاز في تعریف الخبر -
  .)٤("ھو المجرد المغایر للصفة المذكورة: )٣(وقال ابن الحاجب"     

  : التفضیل )أفعل(ویقول في تعریف  -
ھو ما اشتق من فعل لموصوف بزیادة على : )٥(حده ابن الحاجب بقولھ"     

  . )٦("غیره

  
نقل عنھم، أما بقیة العلماء فسأكتفي  فھذه بعض مصادره من العلماء الذین    

  :بذكرھم على سبیل اإلجمال، وھم
ھـ في موضع، وعن أبي عمرو بن ١٤٩عیسى بن عمر ت : نقل ابن إیاز عن    

ھـ ١٥٧ھـ في أربعة مواضع، وعن أبي الخطاب األخفش األكبر ت ١٥٤العالء ت 
ن شمیل ت ھـ في موضع، وعن النضر ب١٩١في موضع، وعن المفضل بن سلمة ت 

ھـ في ٢٠٩ھـ في موضع، وعن ھشام ت ٢٠٦ھـ في موضع، وعن قطرب ت ٢٠٣
ھـ ٢١٥ھـ في موضع، وعن أبي زید األنصاري ت ٢١١موضع، وعن أبي عبیدة ت 

ھـ في موضعین، وعن الجرمي ت ٢١٦في ثالثة مواضع، وعن األصمعي ت 
، وعن ھـ في ثالثة مواضع٢٣١ھـ في سبعة مواضع، وعن ابن األعرابي ت ٢٢٥

                                                 
  .١٣٩/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ١(
  .٨٤٣/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٢٢٣/ ١: وشرح الكافية للرضي ،١٥: الكافية :ينظر) ٣(
  .٥٦٦/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٤٤٧/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٤٢: الكافية: ينظر) ٥(
  .٧٤٨/ ٢: المحصول: نظري) ٦(
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٣٤٤ 
 

ھـ في موضع واحد، ٢٤٤ھـ في موضع، وعن ابن السكیت ت ٢٣١ابن سعدان ت 
ھـ في ستة مواضع، وعن ٢٩١ھـ في موضع، وعن ثعلب ت ٢٥٥وعن أبي حاتم ت 

ھـ في ثالثة مواضع، ٣٢٠ھـ في موضع، وعن ابن كیسان ت ٣٢٠ابن الخیاط  ت 
ھـ في ٣٣٧ي ت ھـ في خمسة مواضع، وعن الزجاج٣٢٨وعن ابي بكر األنباري ت 

ھـ ٣٤٧ھـ في موضع، وعن ابن درستویھ ت ٣٣٨أربعة مواضع، وعن النحاس ت 
ھـ في خمسة مواضع، وعن ابن خالویھ ت ٣٤٨في ثالثة مواضع، وعن البستي ت 

ھـ في ٣٨١ھـ في موضع، وعن القصري في أربعة مواضع، وعن الوراق ت ٣٧٠
، وعن الجوھري ت ضعًاھـ في أحد عشر مو٣٨٤ثمانیة مواضع، وعن الرماني ت 

ھـ في ستة عشر موضعا، ٤٠٦ھـ في ستة مواضع، وعن أبي طالب العبدي ت ٣٩٣
ھـ في ستة مواضع، وعن أبي الحسن الزعفراني في ستة ٤٢٠وعن الربعي ت 

ھـ في موضع، وعن الثمانیني ت ٤٢١مواضع، وعن أبي الحسین الفارسي ت 
في موضع، وعن ابن برھان ھـ ٤٤٤ھـ في أربعة مواضع، وعن القصباني ت ٤٤٢
ھـ في موضع، وعن ٤٧٦ھـ في موضع، وعن األعلم الشنتمري ت ٤٥٦ت 

ھـ في موضع، وعن الفارقي ٤٨٧ھـ في موضع، وعن البكري ت ٤٧٦المجاشعي ت 
ھـ في موضع، وعن ٥٠٠ھـ في موضع، وعن تاج القراء الكرماني ت ٤٨٧ت 

ھـ في موضع، ٥٠٥ت ھـ في موضعین، وعن أبي حامد الغزالي ٥٠١الصقلي ت 
ھـ في ٥٢١ھـ في موضعین، وعن ابن السید البطلیوسي ت ٥١٨وعن المیداني ت 

، وعن ھـ في خمسة عشر موضعًا٥٤٢ستة مواضع، وعن ابن الشجري ت 
ھـ في موضعین، ٥٦٧ھـ في ستة مواضع، وعن العبدري ت ٥٤٣األصفھاني ت 

، وعن السھیلي ت ھـ في ثمانیة مواضع٥٧٧وعن أبي البركات بن األنباري ت 
ھـ في سبعة مواضع، وعن الصیمري ت ٥٨٢ھـ في موضع، وعن ابن بري ت ٥٨١
ھـ في خمسة ٦٠٦ھـ في خمسة مواضع، وعن ابن خروف المغربي ت ٥٨٤

العكبري ھـ في موضع، وعن أبي البقاء ٦٠٦مواضع، وعن فخر الدین الرازي ت 
في ستة مواضع،  ھـ٦١٧، وعن الخوارزمي ت ھـ في أربعة عشر موضعًا٦١٦ت 

ھـ في أحد عشر ٦٣٧ھـ  في موضع، وعن ابن الخباز ت ٦٢٦وعن الواسطي ت 
ھـ ٦٥٤، وعن ابن بابشاذ ھـ في أربعة عشرموضعًا٦٤٥، وعن الشلوبین ت موضعًا

ھـ ٦٦٠ھـ في موضع، وعن المراغي ت ٦٥٩الباخرزي ت عن في سبعة مواضع، و
ثالثة وعشرین موضعا، وعن  ھـ في٦٦١، وعن األندلسي ت في أحد عشر موضعًا

ھـ في ثمانیة ٦٧٢ھـ في ثمانیة مواضع، وعن ابن مالك ت ٦٦٩ابن عصفورت 
، وعن سعد الدین مواضع، وعن رضي الدین األربلي في أربعة عشر موضعًا

  . المغربي في أربعة مواضع

 *      *     *  



٣٤٥ 
 

  :مصادره من الكتب: ثانيا
إما : لثاني من المصادر فیتمثل في مصادره من الكتب، وھيأما عن النوع ا    

   .نحویة، أو تفسیریة، أو فقھیة، أو لغویة، أو أدبیة

  : مصادره من الكتب النحویة: أوال 
  :الكتاب لسیبویھ -١

  : صرح ابن إیاز باسمھ في خمسة مواضع، ومنھا
  : المفي حدیثھ عن مواضع دخول الالم المؤكدة في الك یقول ابن إیاز -

في باب المبتدأ والخبر وما  أن تدخل على الضمیر الذي یقع فصًال: والرابع"     

: ، ومن مسائل الكتاب)١(﴾ الْحليم الرشيدِإنَّك لََأنْتَ  ﴿: دخل علیھما، وفي التنزیل

  .)٣(")٢()إّن كاَن َزْیٌد لُھَو الّظریَف(
  
  : كتب المبرد -٢

الكامل، والمقتضب، صرح باسم كل واحد منھما : ن لھصرح ابن إیاز باسم كتابی    
   :فیقول في باب الحكایةمرة واحدة، 

ال یجوز  - من المضاف، والمعرف بالالم، والمبھم، والمضمر -وغیر العلم"     
جواز الحكایة في جمیع  )٤()المقتضب(نعم، نقل المبرد في . حكایتھ في األشھر

  .)٥(..."المعارف 
  
  :الفارسيكتب أبي علي  -٣

اإلغفال، مرة واحدة، : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ بأسماء تسعة من كتبھ، وھي    
، )القصریات(واإلیضاح، أربع مرات، والتذكرة، مرة واحدة، والتعلیق القصري 

أربع مرات، والتكملة، مرة واحدة، والحلبیات، مرة واحدة، والشیرازیات، مرتین، 
  :، والمسائل المشكلة، مرة واحدة، ومن ذلكوالمسائل البصریات، مرة واحدة

  ): لیس(في حدیثھ عن  یقول ابن إیاز -
  ، فأجازه جماعة ، ولھذا قال )لیس زیٌد قائمًا: (وأما تقدیم خبرھا علیھا، كقولك"     

                                                 
  .٨٧/ سورة هود، من اآلية) ١(
  .٣٩١ -٣٩٠/ ٢: كتابال: ينظر) ٢(
  .٥٩٢/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .٣٠٩/ ٢: قتضبالم: ينظر) ٤(
  .١١٠٦/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
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٣٤٦ 
 

وھو القیاس : )١()اإلیضاح(، وقال أبو علي في )وعلیھا في األشھر: (المصنف
  .)٢("عندي

  : ظرف المكان غیر المتصرف في حدیثھ عن ویقول -
وجاز ): التعلیق القصري(، قال أبو علي في )ِمْن(بغیر ) عْند(وال یجوز جر "     

  .)٣("دون باقي حروف الجر؛ لكثرة تصرفھا) ِعْند(على ) ِمْن(دخول 
  ):عسى(في حدیثھ عن  ویقول -

  . ..في موضع نصب ) أْن یقوَم(فـ) عسى زیٌد أْن یقوَم: (فإذا قلت"     
  والفعل مقدرة بالمصدر، وكیف یقع الخبر مصدرا عن الجثة؟) أْن: (فإن قیل

أنھ محمول على حذف مضاف،  )٤( )المسائل البصریات(صرح أبو علي في : قیل
  .)٥("عسى زیٌد ذا قیاٍم: أي
  
  : كتب ابن جني -٤

التصریف الملوكي، : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ بأسماء سبعة من كتبھ، وھي    
 رة واحدة، والتعاقب، مرتین، والخاطریات، مرة واحدة، والخصائص، ثمانيم

مرات، وسر صناعة اإلعراب، ست مرات، واللمع، إحدى عشرة مرة، والمنصف، 
  : مرة واحدة، ومن ذلك

  ):حْیُث(في حدیثھ عن  یقول ابن إیاز -
ضافة إلى اإل) حیُث(إنما لزمت ): التعاقب(وقال أبو الفتح بن جني في كتاب "     

الجملة من حیث إنھ لیس في ظروف المكان ما أضیف إلى الجملة سواھا، فلما شذت 
  .)٦(..."في ھذا المعنى ألزموھا إیاھا 

  : في حدیثھ عن الفاعل ویقول -
، واحتج بأن المفعول )َضَرَب ُغالُمُھ زْیدًا: ()٧()الخصائص(وأجاز أبو الفتح في "     

  الفاعل علیھ واطرد ذلك، صارت الرتبة لھ، فإذا  تقدم  لما كثر تقدمھ على الفاعل،
  

                                                 
  .١٣٨: إليضاح العضديا: ينظر) ١(
  .٤٠٦/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٤٤١/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
 :أي ،أن يقوم عسى زيد: )القصريات(قال أبو علي في " ): ٢١٥/ ٤: شرح الكافية للرضي(في جاء ) ٤(

ذا قيام عسى زيد ."  
  .٣٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .٢٦٣/ ١: المحصول: ينظر) ٦(
  .٢٩٨ -٢٩٦/ ١: خصائصال: ينظر) ٧(



٣٤٧ 
 

  .)١("ال تقدیرا نوي بھ التأخیر، فالضمیر حینئذ مقدم على الظاھر لفظًا
وعالمتھ أال یقبل عالمات األسماء ( :على قول المصنف في الحرف معقبًا ویقول -

  ): وال عالمات األفعال
لفعل عالمات، فإذا وجدت كلمة ال تقبل یعني أنھ ذكر لالسم عالمات، ول: أقول"     

عالمات األسماء وال عالمات األفعال علم أنھا حرف، وقالھ ابن جني في 
  .)٣(")٢()اللمع(
  
  :كتب الزمخشري -٥

  : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم كتابین من كتبھ    
  :المفصل، صرح باسمھ خمس مرات، ومن ذلك :أحدھما

  : الحجازیة) ما(عن في حدیثھ  یقول ابن إیاز -
الحجازیة، وھو اختیار ) ما(وھو أنھ خص دخول الباء بـ: وھنا تنبیھ"     

ال  كإنما یصح ذلك على لغة أھل الحجاز؛ ألن: )٤( )مفصلھ(الزمخشري، قال في 
  . )٥() ..."َزْیٌد بمنطلٍق: (تقول

  : حواشي المفصل، ذكره مرتین، ومن ذلك :واآلخر
  :یثھ عن الموصوالت االسمیةفي حد یقول ابن إیاز -

المصغر ھي ) الّلِذیُّوَن(الضمة في ): حواشي المفصل(وقال الزمخشري في "     
  .)٦("بتشدید الیاء) اّلِذيُّ(الضمة في المكبر على لغة من یقول 

  
  : كتب ابن الخشاب -٦

 شرح اللمع، مرة واحدة، وشرح: صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم ثالثة من كتبھ    
  :المقدمة الوزیریة، مرة واحدة، والمعتمد، مرة واحدة، ومن ذلك

  :في حدیثھ عن الضمائر یقول ابن إیاز -
وھذا باب صالح العدة، قد ): شرح المقدمة الوزیریة(قال ابن الخشاب في "     

  .)٧("استقصیت تتبعھ في فرش اللغة، فتحصل منھ الزیادة على مائتین حرفًا

                                                 
  .٣١٠، ٣٠٩/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٨: لمعال: ينظر) ٢(
  .٥٥/ ١: ولالمحص: ينظر) ٣(
  .١١٢: فصلالم: ينظر) ٤(
  .٦٥٠/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
  .٨٤٨، ٨٤٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٦(
  .٨١٠/ ٢: المحصول: ينظر) ٧(
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  :عول معھفي باب المف ویقول -

فیجوز أن یكون نصب  )١(﴾ يا جِباُل َأوبِي معه والطَّير ﴿ :وأما قولھ تعالى"     

): المعتمد( على أنھ مفعول معھ، وعلیھ أورده المصنف، قال ابن الخشاب في) الطیَر(
) مع(یا جباُل أوبي معھ مع الطیر، فتكرر لفظ : وھو ضعیف؛ أال ترى أن التقدیر

"...)٢(.  
  
  :كتب الجزولي -٧

  : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم كتابین من كتبھ    
  :حواشي الجزولي، ذكره عشر مرات، ومن ذلك :أحدھما

  : في حدیثھ عن الممنوع من الصرف یقول ابن إیاز -
): حواشیھ(في  -رحمھ اهللا - )٣(وأحسن ما قیل في وصف التنوین قول الجزولي"     

الداللة على ما : تلحق االسم بعد كمالھ، تفصلھ عما بعده، وفائدتھإنھ نون ساكنة زائدة 
ھو أصل في نفسھ باق على أصالتھ، والفعل والحرف لیسا بأصلین، فال یدخلھما 

  . )٤("التنوین
  .شرح أبیات اإلیضاح، ذكره مرة واحدة :واآلخر

  ): نعم وبئس(في حدیثھ عن فاعل  یقول ابن إیاز -

  : فأما قول الشاعر"     
قَو باحص معامٍ لَفَن  ملَه الَحفَّانَا ***  سع بن انثْمكْبِ عالر باحص٥(و(  

فإنھ شاذ، ومسوغھ أنھ عطف علیھ ما ھو مضاف إلى المعرف بالالم، فدل على أن  
  ...فنعم صاحب القوم : األول كذلك، فكأنھ قال

  . )٦(..."إنھا لغة قوم ): اإلیضاحشرح أبیات (وذكر بعضھم أن الجزولي قال في 
                                                 

  .١٠/ سورة سبأ، من اآلية: ينظر) ١(
  .٥٢١/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٨: المقدمة الجزولية: ينظر) ٣(
  .٨٤/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
البديع في علم : ط، وينسب إلى حسان بن ثابت، وإلى كثير بن عبد اهللا النهشلي، ينظرالبيت من البسي )٥(

/ ١: ، والمقرب٦٠١/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور١٣١/ ٧: ، وشرح المفصل٤٩٢/ ١: العربية
، ٥٣٢/ ٤: ، والمقاصد الشافية٩٠٦/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٥٣/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي٦٦

مجيء فاعل : والشاهد. ٥٨٠/ ٢: ، وحاشية الخضري٤١٩، ٤١٧/ ٩: والخزانة، ٣٢/ ٣: والهمع
 .عليه) ال(نكرة، وسوغ ذلك عطف المضاف إلى المعرف بـ) نعم(

  .٣٦٦، ٣٦٥/ ١: المحصول: ينظر) ٦(



٣٤٩ 
 

  :كتب ابن معط -٨
الدرة األلفیة، ذكره مرة : صرح ابن إیاز في شرحھ باسم واحد من كتبھ، وھو   

  . واحدة
  : في حروف اإلمالة یقول ابن إیاز -

  : بقولھ) الدرة(وجمعھا في "     
ي ذَفوشَ زٍهِنَ بٍلْكَ دمس ١("......................   تْثَج(.  

  
  :كتب ابن الخباز -٩

  : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم كتابین من كتبھ    
  :توجیھ اللمع، ذكره مرة واحدة، وذلك في قولھ في جوازم المضارع :أحدھما

، وغیره إنما یعمل بتضمنھ معناه، )إْن(واعلم أن المستولي على ھذا الباب "      
یجوز الفصل بینھ وبین الفعل المجزوم باالسم أنھ : األول: ویدل علیھ وجوه ثالثة

، ھذا )٢(﴾ وِإن َأحد من الْمشْرِكين استَجارك فََأجِره ﴿: ، كقولھ تعالىمطردًا جوازًا

  .)٤(..." )٣()التوجیھ(لفظ ابن الخباز في 
شرح الجزولیة، ذكره مرة واحدة، وذلك في قولھ عند حدیثھ عما ینوب عن  :واآلخر

  :اعلالف
وحروف الجر فوضى في جواز بناء ): شرح الجزولیة(وقال ابن الخباز في "     

الفعل لھا إال ما أستثنیھ لك، ولم یتعرض أحد لھذا، فمن ذلك الالم التي للتعلیل، ال 
إذا أفادتا ذلك ) مْن(، وكذلك الباء و)ُم ِلَزْیٍدُأْكَر: (یجوز بناء الفعل لھا، ال تقول

"...)٥( .  
  

  :تب ابن یعیشك -١٠
  : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم كتابین من كتبھ    

شرح الملوكي، ذكره مرة  :واآلخرشرح المفصل، ذكره ثالث مرات،  :أحدھما
  :واحدة، ومن ذلك

  : في حدیثھ عن الممنوع من الصرف یقول ابن إیاز -

                                                 
  .١٠٠٤/ ٢: المحصول: ينظر) ١(
  .٦/ سورة التوبة، من اآلية: ينظر) ٢(
  .٣٧١: توجيه اللمع: ينظر) ٣(
  .٦٣٤، ٦٣٣/ ٢: لمحصولا: ينظر) ٤(
  .٣٥٣/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
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٣٥٠ 
 

  : المؤنث الثالثي إذا سكن وسطھ فللعرب فیھ مذھبان"     
فإن   ینصرف؛ لكونھ قد اجتمع فیھ سببان، وھما التعریف والتأنیث، وأیضًاأال: األول

  . )١(سببیھ معنویان، ال یعارض أحدھما الخفة اللفظیة، وھو اختیار األخفش والزجاج
  .)٣("إنھ القیاس: )٢()شرح المفصل(وقال ابن یعیش في 

  :في حدیثھ عن األسماء الستة ویقول -
أنھ قیل في  )٤()شرح الملوكي(ونقل ابن یعیش في ...  )َھَنو): (َھن(وأصل "     

  .)٥(")َفَعل(، فعلى ھذا بجمعھ یستدل على أنھ )أْھناء: (جمعھ
  

  : كتب ابن الحاجب -١١
شرح الكافیة، ذكره مرة واحدة، : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم ثالثة من كتبھ    

  : ات، ومن ذلكوشرح المفصل، ذكره مرتین، والكافیة، ذكره أربع مر
  :في حدیثھ عن االسم الثالثي األعجمي الممنوع من الصرف یقول ابن إیاز -

على أنھ متى تحرك أوسطھ وھو  )٦()شرح الكافیة(ونص ابن الحاجب في "     
  .)٧("ثالثي لم ینصرف

  :وأخواتھ) نیعشر(في باب التمییز عند حدیثھ عن علة عدم إضافة  ویقول -
وبیان تعذر اإلضافة ھو أنھ لو : )٨( )شرح المفصل(جب في وقال ابن الحا"     

أضیف لم یخل إما أن تثبت فیھ النون أو تحذف، وال یجوز إثباتھا؛ ألنھا تشابھ نون 
الجمع المحقق، وال یجوز حذفھا؛ ألنھا لیست بنون محقق، فكرھت اإلضافة فیھا؛ 

  .)٩("ألدائھا إلى أحد ھذین األمرین
  

  :كتب األندلسي -١٢
  : صرح ابن إیاز في نقلھ عنھ باسم كتابین من كتبھ    

  شرح المفصل، ذكره مرتین،  :والثاني. شرح الجزولیة، ذكره أربع مرات :األول
  

                                                 
  .٥٠٨/ ١: ، واللباب٥٠: ما ينصرف وما ال ينصرف: ينظر) ١(
  .٧٠/ ١: شرح المفصل: ينظر) ٢(
  .١٢٨/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  : شرح الملوكي: ينظر) ٤(
  .١٥٦، ١٥٥/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .١٤٩: شرح الوافية نظم الكافية: ينظر) ٦(
  .٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ٧(
  ٣١٩/ ١: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر) ٨(
  .٤٧١/ ١: المحصول: ينظر) ٩(



٣٥١ 
 

  : ومن ذلك
  ):قد(في حدیثھ عن الحرف  یقول ابن إیاز -

 : والثاني كقولھ تعالى: ... ویفید في المستقبل التقلیل في وقوعھ، أو في متعلقھ"     
أقل معلوماتھ ما أنتم  -واهللا عز اسمھ أعلم - ، والمعنى)١(﴾ د يعلَم ما َأنْتُم علَيهقَ ﴿

  .)٢("ھا ھنا للتحقیق) قْد(أن ) شرح الجزولیة(لیھ، ونقل األندلسي في ع
  ): اإلعراب(في حدیثھ عن أصل  ویقول -

، إذا تكلم )َربأْع(أنھ من : وثانیھا: ... وذكر النحاة في أصلھ أربعة أوجھ"     
بالعربیة، أال ترى أن من تكلم بالرفع والنصب والجر والجزم فقد تكلم بالعربیة، قال 

  : )٣(ومن ھذا الوجھ قول الكمیت): شرح المفصل(األندلسي في 
  )٤(معرِبا منّا تَقي وهولَََأتَ***   ةً   يم آيامي آِل حف مكُا لَوجدنَ

  .)٥("یةمتكلم بالعرب: أي
  

  :مصادره من كتب المعاني واإلعراب: ثانیا
  :من كتب معاني القرآن وإعرابھ التي ذكرھا ابن إیاز في شرحھ

ھـ، نقل عنھ مرة ٤٣٧إعراب مشكل القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي ت  - ١
  .واحدة

  

                                                 
  .٦٣/ سورة النور، من اآلية) ١(
  .٤٧/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
عاش فى الدولة  ، من أهل الكوفة،أبو المستهل األسدى، شاعر إسالمى ،الكميت بن زيد بن األخنسهو ) ٣(

وحفْص  عنْه واِلبةُ بن الحبابِ وَأبان بن تَغْلبروىَ و، وَأبِي جعفَرٍ الباقرِ عن الفَرزدقروى األموية، 
وفد  بالتشيع، وكان معروفاً في علمه، بآداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها، ثقةً كان عالماً القَارُِئ،

عو كلالم دببنِ ع دزِيلَى يشَامٍعه هينَةَ  ، وتوفيلَى َأخ٣٨٩، ٣٨٨/ ٥: سير أعالم النبالء( .هـ١٢٦س ،
  )٢٣٣/ ٥: واألعالم

، وتهذيب ٣٥٦/ ٣، ٢٣٨/ ١: ، والمقتضب٢٥٧/ ٣: الكتاب: البيت من الطويل، وهو للكميت، ينظر) ٤(
، )ب ع ر: (، والصحاح٢٦٣/ ٢: ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي)ط س ن(، و)ع ر ب: (اللغة

ح م (، و)ع ر ب: (، وتاج العروس)ط س ن(، و)ح م م(، و)ع ر ب: (، واللسان١٨: وأسرار العربية
وجدنا لكم آية في القرآن : يقول -صلى اهللا عليهم ورضي عنهم -يخاطب أهل بيت النبي: والمعنى). م

لُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في قُلْ لَا أَسأَ﴿ : توجب علينا لكم المحبة والود، وهي قوله تعالى) آل حاميم(في 
  .يعني المفصح بالتفصيل، والساكتَ عنه للتَقية :ومعرِبتَقي  ).٢٣/ سورة الشورى، من اآلية( ﴾الْقُربى

  .٦٠/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
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٣٥٢ 
 

  . اإلغفال، للفارسي، نقل عنھ مرة واحدة - ٢

  .ز في موضع واحدمعاني القرآن للفراء، ذكره ابن إیا - ٣
على قول  في حدیثھ عما ینصب بفعل مضمر من المصادر معقبًا یقول ابن إیاز -

  ):)١(﴾ صبغَةَ اللَّه ﴿: ومنھ قولھ تعالى: (المصنف

نقل أن الصبغة ھي الدین، ونصبھا على المصدر المؤكد لنفسھ؛ ألنھ قد : أقول"     
اتبع : إنھ منصوب بفعل مقدر، أي :ذكر تعالى قبلھا أشیاء من أمور الدین، وقیل

﴿ بْل  :مردودة على قولھ تعالى) صبغة اهللا: ()٢()المعاني(قال الفراء في . صبغة اهللا
﴾ يماهرلَّةَ ِإبوھو تتبع صبغة اهللا یا محمد، وأراد بذلك أن یكون بدًال: قل: ، أي)٣(م ،

  .یعبر عن التابع بالرد
العرب ال : ھو كتاب جلیل یتضمن فوائد جمة، و)٤( )إعراب مشكل القرآن(قال في 

ال تعطف، وإنما : على مخفوض قد كني عنھ إال بإعادة الخافض، أي ترد مخفوضًا
  . )٥("أضیف ھذا المصدر لبیان الفاعل

  
  :مصادره من كتب اللغة: ثالثا

  :من كتب اللغة والمعاجم التي نقل عنھا ابن إیاز في شرحھ
  .الصحاح، ذكره في موضع واحد - ١

  : في حدیثھ عن العلم المنقول عن غیره یقول ابن إیاز

  : )٦(في قول الراعي) إْصِمت(كـ ،ومنقول عن أمر"     

                                                 
  .١٣٨/ سورة البقرة، من اآلية) ١(
  .٨٢/ ١: معاني القرآن للفراء: ينظر) ٢(
  .١٣٥/ ة البقرة، من اآليةسور) ٣(
الذي ذكره ابن إياز، وقد ورد القول المذكور ) مشكل إعراب القرآن(لم أقف على هذا القول في كتاب ) ٤(

 ﴾ واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام ﴿: عند الكالم على قوله تعالى) ٢٥٢/ ١القرآن للفراء  معاني(في 
  . )١/ من اآلية سورة النساء،(

  .٥٥١/ ١: المحصول) ٥(
أبو جندل عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، من فحول الشعراء المحدثين، كان من جلّة هو ) ٦(

كان راعي إبل، من : قومه، ولقب بالراعي؛ لكثرة وصفه اإلبل، وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد، وقيل
، وهو من زدق، وكان يفضل الفرزدق، فهجاه جرير هجاءاً مراًوالفر أهل بادية البصرة، عاصر جريراً

  ) ١٨٩، ١٨٨/ ٤: األعالم. (ـه٩٠أصحاب الملحمات، توفي سنة 



٣٥٣ 
 

  )١(بِها َأوداصلَبِوحشِ إصمتَ في َأ***   َأشْلَى سلُوقيةً باتَتْ وباتَ بِها   

صاحب ، وقال )بوحش إصمت(مجموع : وحدھا، وقیل) إصمت(إن العلم : قیل
  .)٣(..."لیس من جملة العلم ) وحش(، فیظھر أن )٢(قفر: بلد وحش، أي: الصحاح

  
  :مصادره من كتب الفقھ: رابعا

  :من كتب الفقھ التي نقل عنھا ابن إیاز في شرحھ

في  قولھ ألبي حامد الغزالي، ذكره في موضع واحد، وذلك في) الوسیط(كتاب  - ١
  : حدیثھ عن كنایات العدد

رضي اهللا  -المصنف جار على مذھب أصحاب اإلمام األعظم أبي حنیفة وكالم"     
، وال بأس بذكره على )٤(ما یخالفھ) الوسیط(في  - رحمھ اهللا - نعم، ذكر الغزالي -عنھ

، فیقبل منھ )لھ علّي شيٌء: (، فكأنھ قال)لھ علّي كذا: (سبیل الفائدة، وھو أنھ إذا قال
) كذا وكذا: (فھو تكرار، وإذا قال) كذا كذا: (قالتفسیره بكل ما یطلق علیھ ذلك، وإذا 

  . )٥( ..."، فقد جمع بین مبھمین )شيٌء وشيٌء: (فھو كقولھ

  
  :مصادره من كتب األدب: خامسا

  :من كتب األدب التي نقل عنھا ابن إیاز في شرحھ

 :الحماسة البصریة، ألبي تمام، ذكره ابن إیاز ثالث مرات، ومن ذلك - ١

  : في حدیثھ عن الجملة الواقعة صلة للموصول یقول ابن إیاز -

                                                 
ص : (، واللسان٢٩/ ١: ، وشرح المفصل٢٥: المفصل: البيت من البسيط، وهو للراعي النميري، ينظر) ١(

، )و ح ش(، و)ص م ت: (روس، وتاج الع٣٠٣/ ٧: ، والخزانة١٦٢/ ١: ، وشرح األشموني)م ت
: إصمت. الكالب السلوقية: السلوقية. دعاوأغرى : أشلى. ١١٩/ ١: ، وحاشية الخضري)س ل ق(و

الصلب، وهو وسط الظهر من مع ج: األصالب. بمكان قفر :أي ،لقيته ببلدة إصمت: ويقال. اسم موضع
البه السلوقية المحدودبة الظهر أغرى الصياد ك: يقول: المعنىو .االعوجاج: األود. العنق إلى العجز

  .علما لمكان، وهو منقول عن فعل األمر) إصمت(مجيء : والشاهد .بوحوش هذه البرية
  ).و ح ش: (الصحاح :ينظر) ٢(
  .٧٩٠، ٧٨٩/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(
  .٣٣٥، ٣٣٤/ ٣: الوسيط في المذهب: ينظر) ٤(
  .٩٤٣، ٩٤٢/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
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٣٥٤ 
 

  :  )١(لجمیل) الحماسة(فأما بیت "     

  )٢( سوى َأن يقُولُوا ِإنَّني لَك عاشقُ***   وماذَا عسى الْواشُون َأن يتَحدثُوا   

في ) لعّل) (عسى(موصولة؛ لموافقة ) ذا(بجملتھ بمنزلة اسم واحد، ولیست ) ماذا(فـ
 .)٣("المعنى

في باب ما  قولھ الكامل في اللغة واألدب، للمبرد، نقل عنھ مرة واحدة، وذلك في - ٢
  :ال ینصرف عند حدیثھ عن أقسام المؤنث المعنوي

، )جعفر: (لتأنیث الجنس، ثم نقل وسمي بھ مؤنثا، نحو ما كان موضوعًا: والثاني"    
   ): الكامل(وقد سمیت امرأة بھ، وأنشد المبرد في 

فَرعا جي فَرعا جي فَرعا جي  
  رأقْص احاً فَأنْتدحد أك ٤(إن(  

  .)٥( ..."فجمیع ھذا ال ینصرف في المعرفة 
  
  

  :ھذا، ومن الكتب التي اعتمد علیھا ابن إیاز في شرحھ
البن ) إصالح المنطق(للبطلیوسي، ذكره في موضعین، و) إصالح الخلل(    

البن السراج، في ثالثة مواضع، ) األصول(احد، والسكیت، في موضع و
البن بري، في ثالثة مواضع، ) األمالي(للفارقي، في موضع واحد، و) اإلفصاح(و
  البن األنباري، في ستة ) اإلنصاف(البن الشجري، في تسعة مواضع، و) األمالي(و

                                                 
اهللا بن معمر، َأبو عمرٍو العذْرِي، الشَّاعر البليغُ المشهور، صاحب بثَينَةَ، ويحكَى عنْه جميل بن عبد هو ) ١(

ماتَ : تَصون ودين وعفَّةٌ، وشعره في الذُّروة لَطَافَةً ورِقَةً وبالَغَةً، يذْكَر مع كثير عزة والفرزدق، ويقَاُل
  )٣٨٥/ ٤: سير أعالم النبالء. (بْل عاشَ حتَّى وفَد علَى عمر بنِ عبد العزِيزِ: قيَل، وهـ ٨٢سنَةَ 

، وشرح ٦٧/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٩٥: الديوان: البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة، ينظر) ٢(
  .١٤٣/ ١: ، وحاشية الخضري١٤٢/ ٦: ، والخزانة٢١٠/ ١: األشموني

  .٨٤٠/ ٢: لمحصولا: ينظر) ٣(
، وشرح ٢٨٧/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور١٢٥/ ١: الكامل للمبرد: البيتان من الرجز، ينظر) ٤(

: الدحداح والدحدح. علم المرأة: جعفر. ٤٨١/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٩٣/ ٥: المفصل
إن كنت قصيرا : جو القبيلة، قائلًالعلّه يخاطب امرأة بعينها اسمها جعفر، ولعلّه يه: المعنىو .القصير

  .فأنت أيتها القبيلة ال تصلي إلى مجدي ورفعتي؛ أو أنت يا جعفر أقصر مني وأقّل شأنًا
  .٩٢/ ١: المحصول: ينظر) ٥(



٣٥٥ 
 

 ، في)تعلیق البستي(ألبي طالب العبدي، في موضع واحد، و) البرھان(مواضع، و
) حواشي اإلیضاح(للصقلي، في موضع واحد، و) حاشیة اإلیضاح(خمسة مواضع، و

ألبي البقاء العكبري، في ) حواشي المفصل(للقصباني، في موضع واحد، و
وشرح (لعبد القاھر الجرجاني، في ثالثة مواضع، ) شرح اإلیضاح(موضعین، و

ي موضع واحد، للعبدري، ف) شرح اإلیضاح(للعبدي، في موضع واحد، و) اإلیضاح
شرح الجزولیة (لرضي الدین األربلي، في موضعین، و) شرح الجزولیة(و

شرح (البن خروف، في موضعین، و) شرح الجمل(، في موضعین، و)للشلوبین
للخوارزمي، في موضع ) شرح المفصل(للسیرافي، في موضعین، و) كتاب سیبویھ

للبكري، ) ء علل العربیةشفا(للثمانیني، في موضع واحد، و) شرح الملوكي(واحد، و
الغرة في (ألبي الحسن الوراق، في موضعین، و) علل النحو(في موضع واحد، و

لثعلب، في موضع واحد، ) الفصیح(البن الدھان، في خمسة مواضع، و) شرح اللمع
  .ألبي بكر األنباري، في ثالثة مواضع) الالمات(و

  

  

  *     *       *  
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٣٥٦ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  .في شرحه على الفصول الخويمصادر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٥٧ 
 

  في شرحه على الفصول الخويمصادر : المبحث الثاني
في مقدمة شرحھ على الفصول إلى المصادر التي اعتمد علیھا  الُخَوّيلم یشر      

 ،متعددة على مصادر واستقى منھا معلوماتھ، والمتتبع لھذا الشرح یدرك أنھ قد اعتمد
  :وأفاد منھا، وھي نوعان

  .مصادر من العلماء والرجال: النوع األول

  .إما نحویة، أو لغویة: مصادر من الكتب، وھي: النوع الثاني

  

  :مصادره من العلماء والرجال: أوال
العلماء  - إن شاء اهللا -أتناولفي شرحھ عن علماء كثیرین، وسوف  الُخَوّيأخذ     

بذكر األمثلة والشواھد  الذین صرح بأسمائھم، وأكثر من النقل عنھم، معقبًاالبارزین 
  .لكل عالم

  :الخلیل - ١
  :، ومنھاعنھ في أربعة عشر موضعًا الُخَوّينقل 

  : الناصبة) لن(في حدیثھ عن  الُخَوّيیقول  -

ذفت ، فح)١()ال أْن(وھو قول الخلیل أن أصلھا : والثالث: ... وفیھا ثالثة مذاھب"     
  . )٢(..."، واأللف اللتقاء الساكنین الھمزة تخفیفًا

  : في حدیثھ عن مخارج الحروف ویقول -

مفرغ : ھي التي تخرج من َشْجر الفم، بفتح الشین وإسكان الجیم: والشجریة"     
  .)٣("الفم

  :سیبویھ -٢
  :، ومنھاعن سیبویھ في اثنین وستین موضعًا الُخَوّينقل 

  : ا ینتصب بفعل مضمرفیم الُخَوّيیقول  -

  .)٤()"تّبًا( :بمعنى) بْھرًا: (قال سیبویھ. أھلكھ: ، أيوبھره اهللا بْھرًا"    

                                                 
  .٥/ ٣ :الكتاب: ينظر) ١(
  .٢٥٥/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٢/٧٣١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .٢٢١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
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٣٥٨ 
 

  ):للمھلة" ُثمَّ"و: (على قول المصنف في حروف العطف ویقول معقبًا -

عنھ،  بعده متراخیًا: ، أي)جاءني زیٌد ثّم عمرٌو: (مع الترتیب، مثالھ قولك: أي"     
إذا ) ُثّم(المرور ھنا مروران؛ ألن : ، وقال)١()مرٍرُت برجٍل ثّم امرأٍة(ومثلھ سیبویھ بـ

  .)٢("كانت للمھلة فقد انقطع المرور بالرجل، ثم تجدد مرور ثان بالمرأة

  
 : یونس -٣

  :في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  : في حدیثھ عما ینتصب بفعل مضمر الُخَوّيیقول  -

، والیاء فیھ كالیاء في )٣(اسم مفرد غیر مثنى) لّبْیَك( وذھب یونس إلى أن"     
؛ لقلتھ في المضاعف، فقلبت )َفُعَل(ال ) َفْعَلَل: (، ووزنھ)َلبََّب(، وأن أصلھ )َعَلْیَك(

  .)٤(..."من الباء  ؛ ھربًاالباء التي ھي الم یاًء

  : في باب الحكایة ویقول -

ویستشھد بھذه الحكایة،  )٥(عارف،إذ كان یونس یجري الحكایة في جمیع الم"     
) َمْن أخاَك): (رأْیُت أخاَك: (، وعلى ھذا تقول لمن قال)دعنا من تمرتان(قولھ : أعني
"...)٦( .  

  : الكسائي -٤
  : ، ومنھافي أحد عشر موضعًا الُخَوّينقل عنھ 

  ): لوال(في حدیثھ عن االسم المرفوع بعد  الُخَوّيیقول  -

مرفوع على الفاعلیة بفعل مضمر، بدلیل ) لوال(االسم بعد  :)٧(وقال الكسائي"     
 ، والحال ال ینتصب إال)لوال رأُسَك مدھونًا لغسلُتھ: (انتصاب الحال عنھ في قولھم

  .)٨("بفعل أو ما یشبھھ
                                                 

  .٤٣٨/ ١ :الكتاب: ينظر) ١(
  .٤٨٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .١٧٦/ ١: الكتاب: ينظر) ٣(
  .٢٢٥/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
  .٤٠٣/ ١: الكتاب: ينظر) ٥(
  .٧٢٤/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٦(
  .١٩٠٤/ ٤: ، واالرتشاف١١٨/ ٣: شرح المفصل: ينظر) ٧(
  .٢٤٠/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٨(



٣٥٩ 
 

  :في باب التوكید المعنوي ویقول -

القوُم  جاءني(، و)الداَر جمعاَء(، و)رأیُت الثوَب أجمَع): (أجمع(وتقول في "     
الدارْیِن (، و)رأیُت الثوَبْیِن أجمَعْیِن: (، وال تقول)النساُء ُجَمُع(، و)أجمعون
  .)٢(")١(، وأجازه الكسائي)كلتا(أو ) كال(؛ استغناء عنھما بـ)جمعاویِن

  
  :الفراء -٥

  :في اثني عشر موضعا، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  : في حدیثھ عن ضمیر الشأن الُخَوّيیقول  -

) كان قائمًا الزیداِن: (یجیز تفسیر ھذا الضمیر بالمفرد، نحو )٣(واعلم أن الفراء "    
  .)٤("بھ مرفوعًا) الزیداِن(خبر ضمیر الشأن واألمر، و) قائما(، فیجعل )الزیدون(و

  : في إبدال الیاء جیمًا ویقول -

  : )٥(، أنشد الفراء في ذلكوقد أبدلت في غیر المشددة أیضًا"     

وال غَر    جتجكُنْتَ قَبِلْتَ ح إن   * * *بِج كيأتي جاُل شَاحز٧("...)٦(فَالَ ي(.  

  

                                                 
، ٣٧١/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٢٩٣/ ٣: شرح التسهيل: ينظرذا إلى الكوفيين واألخفش، نسب ه) ١(

  .١٤٥/ ٣: ، وشرح األشموني١٩٥١/ ٤: واالرتشاف
  .٤٧٦/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٩٤٨/ ٢: ، واالرتشاف٤٦٥/ ٢: شرح الكافية للرضي: ينظر) ٣(
  .٤١٥/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٤(
   .٢٣٥: ، والممتع١٧٧/ ١: ة اإلعرابسر صناع: ينظر) ٥(
: ، وهو لبعض أهل اليمن، ينظر)ال غرو(بدالً من ) يا رب إن(، و)الهم إن: (الرجز، ويروىالبيت من ) ٦(

: ، والممتع٣٥٠/ ٢: ، واللباب٥١٨: ، والمفصل٢٧٤/ ٣: ، واألصول١٧٧/ ١: سر صناعة اإلعراب
، وتوضيح )الجيم: (، واللسان٤٨٤، ٢١٥/ ٤، ٢٢٩/ ٣، ٢٨٧/ ٢: ، وشرح الشافية للرضي٢٣٥

، ٢٨٠/ ٣، ٦٣/ ٢: ، والهمع٤٧٢/ ٤: ، وشرح األشموني٦٩٢/ ٢: ، والتصريح١٠٦٩/ ٢: المقاصد
وهي ، حجتي، بإبدال الجيم من الياء: هاحجتج أصل. ١٢٣: ، وشذا العرف)الجيم: (وتاج العروس
يا اللهم إن كنت : يريد: المعنىو .بي :أي: بج .يصوت: البغل الذي يشحج، أي :شاحج .جعجعة قضاعة

، حيث أبدل الياء غير المشددة )بج... حجتج : (والشاهد .قبلت حجتي، فال يزال بي شاحج هذه صفته
   .جيماً

  .٦٩٤/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٧(
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٣٦٠ 
 

  : أبو الحسن األخفش -٦
  :، ومنھافي ثالثة وعشرین موضعًا الُخَوّينقل عنھ 

  ): سوى(في حدیثھ عن  الُخَوّيیقول  -

عدل یكون فیھ ثالث أو بمعنى ال) غیر(إذا كان بمعنى ) سوى: ()١(وقال األخفش"     
، وإن فتحت مددت ال غیر، إن ضممت السین أو كسرتھا قصرت فیھما جمیعًا: لغات
  .)٢( ..."ُسَوًى، وِسَوًى، وَسَواٌء : تقول

  : في باب التصغیر عند حدیثھ عن تصغیر المبھمات ویقول -

یھ األلف زیدت ف) الّلذّیا: ()٣(فأصلھ عند أبي الحسن األخفش) الّلذّیاِن(وأما "     
  .)٤("والنون للتثنیة، فسقطت األلف التي ھي عوض عن الضمة؛ اللتقاء الساكنین

  
  :الجرمي -٧

  :عنھ في ستة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل 

  : في حدیثھ عن المفعول لھ الُخَوّيیقول  -

 المفعول لھ یجب أن یكون نكرة؛ لیكون الفعل داًال: )٥(وقال أبو عمر الجرمي"     
 لذلك، وما جاء مضافًا یتعدى إلیھ، كما شرط في ظرف المكان أن یكون مبھمًاعلیھ، ف

  .)٦(..."إلى المعرفة قدر إضافتھ منفصلة غیر محضة 

  :في حدیثھ عن حروف الزیادة ویقول -

  بحروف اللین؛ ولذلك قلت زیادتھا، واستبعد  الالم أبعد حروف الزیادة شبھًا"     

  .)٨(..."لزیادة أن تكون من حروف ا )٧(الجرمي
  

                                                 
  ).س و ا: (الصحاح، ومختار الصحاح :ينظر) ١(
  .١٩١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٣٩٣/ ١: ، واالرتشاف٢٨٨/ ١: ، وشرح الشافية للرضي٢٩٠/ ٢: المقتضب: ينظر) ٣(
  .٥٦٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٤(
  .١٣٢/ ٢: ، والهمع٦٥٦/ ٢: ، وتوضيح المقاصد٢٧٧/ ١: اللباب: ينظر) ٥(
  .٢٠٧/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٦(
  .٣٨١/ ٢: شرح الشافية للرضي :ينظر) ٧(
  .٦٧٨/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٨(



٣٦١ 
 

  :المازني -٨
  :عنھ في ستة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل 

على قول  في حدیثھ عما یجزم فعلین من أدوات الشرط معقبًا الُخَوّي یقول -
  ): فھذه تجزم فعلین مضارعین(المصنف 

كل واحد منھما مبني على السكون، واحتج بأن األصل في : )١(وقال المازني"     
ناء، وإنما أعرب المضارع؛ لوقوعھ موقع االسم، والشرط ال یقع موقع األفعال الب

  .)٢(..."على األصل  االسم؛ ألن أدوات الشرط تطلب األفعال، فیبقى االسم مبنیًا

  : في حدیثھ عن الوقف على المقصور المنون ویقول -

صب فاأللف الموقوف علیھا من المنون في الرفع والجر ھي األصلیة، وفي الن"     
ھي المبدلة من : )٤(وقال المازني...  )٣(ھي المبدلة من التنوین، ھذا مذھب سیبویھ

: ، كما في قولكالتنوین في األحوال كلھا؛ ألنھ تنوین قبلھ فتحة، فوجب أن یقلب ألفًا
  .)٥() ..."رأیت زیدا(

  : المبرد -٩
  :، ومنھاعنھ في تسعة عشر موضعًا الُخَوّينقل 

  : باب االستثناءفي  الُخَوّيیقول  -

: والثالث: ... معناھا التبرئة واالستثناء، وفیھا ثالثة مذاھب) حاشا(اعلم أن "     
  .)٧(..."بین الدلیلین  جمعًا وفعًال ، أنھا ترد حرفًا)٦(وھو مذھب المبرد

  :في أوزان االسم الخماسي المجرد ویقول -

  : )٩(قال أبو العباس...  )٨()َمِرشَجْح: (، ومثالھ من الصفات)َفْعَلِلل: (والثاني"     

                                                 
  .٤٩٣/ ٢: ، واإلنصاف٢٩٥: أسرار العربية :ظرين) ١(
  .٢٨١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٢٨٩/ ٢: الكتاب: ينظر) ٣(
  .٨٠١، ٨٠٠/ ٢: االرتشاف: ينظر) ٤(
  .٧١٢، ٧١١/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٥(
  .٣٩١/ ٤: المقتضب: ينظر) ٦(
  .٣٤٩، ٣٤٨/ ١: شرح الفصول: ينظر )٧(
الْعجوز الْكَبِيرةُ : الْعجوز الْكَبِيرةُ، وقيَل: الثقيلةُ السمجة، والجحمرِش َأيضاً: اءمن النِّس: الجحمرِش) ٨(

  )ج ح م ر: (اللسان. (الكبيرةُ السن، والْجمع جحامر: الْغَليظَةُ، ومن اِإلبل
  .٦٨/ ١: المقتضب: ينظر) ٩(
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٣٦٢ 
 

  .)١("لم یرد ھذا إال في النعت خاصة

  
  :الزجاج -١٠

  :في تسعة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  :وأخواتھا) إّن(في باب  الُخَوّيیقول  -

: أعني -واسمھا بالظرف وما في معناه) إّن(إنما جاز الفصل بین : قال الزجاج"     
الظرف محیط بجمیع األشیاء، فال یخلو شيء في العالم من ألن  -الجار والمجرور

قبل  زمان ومكان وإن لم یذكر معھ، وإذا ذكر لم یزد ذكرھما على ما كان معلومًا
الذكر، فكأنھما لم یذكرا، فصار الفصل كال فصل؛ فلذلك جاز أن یفصل بینھما 

  .)٢("بالظرف دون غیره

  : في نواصب المضارع ویقول -

، )إذن ُأكرَمَك): (آتیك:(موضوعة للجواب والجزاء، فإذا قلت لمن قال )إذن(و"     
  .أن اإلكرام جزاء لھ على اإلتیان: فالمعنى

  . )٤("إْن كان األمر كما ذكرت فإني أكرمك: تأویلھا: )٣(قال الزجاج

  
  :ابن السراج -١١

  :في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  ):عاد القھقرى: (نصب في نحوفي بیان وجھ ال الُخَوّيیقول  -

، )٥(بي بكر بن السريأوھو قول : أولھما: األنواع وجھانوفي انتصاب ھذه "     
عاد العودة : دیرق، والت)ضربتھ شدیدًا: (ة، كما فيأنھا صفات لمصادر محذوف

  .)٦(..."القھقرى 

  : في باب اإلمالة ویقول -

                                                 
  .٦٢٧، ٦٢٦ :شرح الفصول: ينظر) ١(
  .٢٤٥/ ١: شرح الفصول: نظري) ٢(
  .٦٣/ ٢: معاني القرآن وإعرابه: ينظر) ٣(
  .٢٥٦/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
  .١٦١/ ١٦٠/ ١: األصول: ينظر) ٥(
  .١٦٣/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٦(



٣٦٣ 
 

... قوى أسباب اإلمالة الكسرة والیاء إن النحاة اتفقوا على أن أ: ولك أن تقول"     
إلى أن الیاء  )١(وإنما وقع الخالف بینھم في األقوى منھما، فذھب أبو بكر بن السراج

  .)٢(..."أقوى؛ ألنھا حرف، والحرف أقوى من الحركة، وألن الیاء تعد بكسرتین 

  
  : الزجاجي -١٢

  :في خمسة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  ): ُمْذ، وُمْنُذ(في حدیثھ عن  الُخَوّيیقول  -

، وأنھما إذا كانا اسمین واسمین تارًة حرفین تارًة نیكونا) مذ، ومنذ(قد بینا أن "     
كانا من ظروف الزمان، وكانا مرفوعین على االبتداء، وما بعدھما خبرھما، وھذا ما 

ما مرفوع ما بعدھ: )٣()الجمل(ذھب إلیھ الجمھور، وقال أبو القاسم الزجاجي صاحب 
  .)٤("باالبتداء، وھما الخبر

  :في باب النعت ویقول -

فمنھم : علیھ، بل النحاة قد اختلفوا لیس متفقًا) أسبق التوابع، وھو النعت(وقولھ "     
  . )٦(..." )٥(من یقدم النعت كالزجاجي

  
  :السیرافي -١٣

  :، ومنھافي اثني عشر موضعًا الُخَوّينقل عنھ 

  :دیثھ عن أقسام ظرف الزمان من حیث التصرف وعدمھفي ح الُخَوّيیقول  -

، )ُبَكْیرًا(، و)ِعشاًء(، و)مساًء(: المنصرف الذي ال یتصرف، نحو: القسم الثاني"     
  ...  معینًا ، إذا أردت بھ زمنًا)َعَتَمًة(، و)َضْحَوًة(، و)ُسَحْیرًا(و

عرف من غیر جھة إنما امتنع ھذا من التصرف؛ ألنھ : وقال أبو سعید السیرافي   
  اإلضمار، واإلشارة، والعلمیة، والالم، : التعریف؛ ألن وجوه التعریف خمسة

                                                 
  .٤٨٠/ ٢: األصول: ينظر) ١(
  .٦٠٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .١٥١: الجمل: ينظر) ٣(
  .٣٤٠/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
  .٢٦: الجمل: ينظر) ٥(
  .٤٦٦/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٦(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦٤ 
 

  .)١("واإلضافة إلى المعرف بأحد األربعة، ولیس في ھذه الضروب شيء من ذلك

  :في باب الضرورة الشعریة ویقول -

  : اعلم أن من جملة ضرائر الشعراء إسكان المتحرك، وھو ضربان"     

  ...ضرورة حسنة، وھي إسكان حروف العلة  :أحدھما

ضرورة قبیحة، وھي إسكان الحرف الصحیح، وھو قلیل، فمن ذلك : والضرب الثاني
  : قول الشاعر

   كُمدعوم وازفَالَْأه ّمي الْعنوا بيرس   ***برالْع رِفْكُملَا تَعى ويرت رنَه ٢(َأو(  

  : ذا، وأنشد قبلھأنشده أبو سعید السیرافي ھك

   لُوذُ بِهي زع نم قدزما ِللْفَر   ***بالكُر يهِمدي أيف منُو الْعإالّ ب  
  .)٣(..."، والقیاس ضمھا )یعرْفكم(فأسكن الفاء من 

  
  : أبو علي الفارسي -١٤

  :، ومنھافي عشرین موضعًا الُخَوّينقل عنھ 

  :مكان المبھمفي حدیثھ عن ظرف ال الُخَوّيیقول  -

ھو كل : )٤(وقال الشیخ أبو علي الفارسي... وقد اختلفت العبارات في حد المبھم "     
  .)٥("ما لیس لھ نھایة معروفة وال حدود محصورة

  : في حدیثھ عن حروف العطف ویقول -

  في حروف العطف؛ لدخول ) إّما(لم یعد  )٦(واعلم أن الشیخ أبا علي الفارسي"     

  
                                                 

  .١٦٦، ١٦٥/ ١: شرح الفصول: ينظر) ١(
، ٢٩٦/ ٦، ٨٠، ٦/ ٢: ، والحجة للقراء السبعة٤٥: الديوان: البيت من البسيط، وهو لجرير، ينظر) ٢(

). ع ب د(، )ش ث ث: (، واللسان٥٩/ ٢، ١٢٣/ ١: والمحتسب، ٣٤٢، ٣١٩/ ٢: والخصائص
  .، حيث سكن آخر الفعل، وهو في موضع الرفع للضرورة)ولَا تَعرِفْكُم الْعرب: (والشاهد

  .٧٥٨، ٧٥٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .١٦٠: اإليضاح العضدي: ينظر) ٤(
  .١٩٨/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٥(
  .٢٢٤: اإليضاح العضدي: ينظر) ٦(



٣٦٥ 
 

  .)١(..."طفة علیھا، والتي تأتي بغیر واو فلیس قبلھا ما یحكم بالعطف علیھ الواو العا

  
  :الزمخشري -١٥

  :في ثمانیة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

  : في حدیثھ عن شروط منع االسم األعجمي من الصرف الُخَوّيیقول  -

 - )لوط(، و)وحن(كـ - ساكن الوسط، فإن كان كذلك ال یكون ثالثیًاأ: الشرط الثاني"     
في جواز ) ھند(بـ )٢(صرف، كذلك جاء في الكتاب العزیز، وألحقھ الزمخشري

  .)٣( ..."الصرف ومنعھ، وھو القیاس 

  :  في حدیثھ عما ینتصب بفعل مضمر ویقول -

) َعْمَرَك اَهللا(صارت : َعمَّْرُتَك اَهللا، قال سیبویھ): َعْمَرَك اهللا(والتقدیر في "     
أصلھا التعمیر، وإنما حذفت الزوائد : قال الزمخشري .)٤()ْرُتَك اَهللاَعّم(منصوبة بـ

بإقرارك لھ : ، أي)بتعمیرك اهللا: (فكأنك قلت) َعْمَرَك اَهللا: (منھا، فإذا قلت
  . )٦(")٥(بالبقاء

  
  : الجزولي -١٦

  : في سبعة مواضع، ومنھا الُخَوّينقل عنھ 

ھو اللفظ : الكالم( :ریف الكالمعلى قول المصنف في تع معقبًا الُخَوّيیقول  -
  ): المركب المفید بالوضع

اعلم أن ھذا حد تام ینطبق على المحدود مانع من النقص والزید، وقد سبقھ إلیھ "     
  .)٧("شیخھ الجزولي

  :في حدیثھ عن اسم الفعل ویقول -

                                                 
  .٤٨٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ١(
  . ٣٦: المفصل :ينظر) ٢(
  .٣٤/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .١٦٢/ ١: الكتاب: ينظر) ٤(
  .١٣٠/ ١: المفصلشرح : ينظرهذا القول البن يعيش، وليس للزمخشري، ) ٥(
  .٢٢٤/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٦(
  .١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٧(
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 قال أبو موسى. أیضًا) أْمِھل(بمعنى ) َلْیَس(على وزن ) َتْیَد: (ومنھا"     
، من أصول حروف التَُّؤدة )َوِئَد: (َمِرَض، وأصلھ(على وزن ) َدَتیِِ(وھو : )١(الجزولي

"...)٢(.  

  

  :ھذا، ومن العلماء الذین صرح بأسمائھم في نقلھ عنھم
األخفش  - ھـ في موضعین، وأبي الخطاب١٥٤نقل عن أبي عمرو بن العالء ت     

موضعین، وأبي عمرو  ھـ في١٨٠في موضع واحد، وخلف األحمر ت  - األكبر
ھـ في موضع واحد، وأبي عبیدة في موضع واحد، وأبي زید ٢٠٦الشیباني ت 

ھـ في ٢٢٤في موضعین، واألصمعي في موضع واحد، وأبي عبید ت األنصاري 
موضع واحد، وابن السكیت في موضعین، وثعلب في موضع واحد، وابن كیسان في 

ھـ في موضع واحد، وابن ٣٨٤ت  موضعین، وابن درید في موضع واحد، والرماني
جني في موضعین، والجوھري في سبعة مواضع، وابن بابشاذ في ثالثة مواضع، 

طلیوسي في موضع واحد، وابن بواألعلم الشنتمري في موضع واحد، وابن السید ال
  . األنباري في موضعین

  

  *       *     *  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥٤: المقدمة الجزولية: ينظر) ١(
  .٣٨١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(



٣٦٧ 
 

  :مصادره من الكتب: ثانياً
أسماء بعض الكتب التي نقل عنھا في شرحھ، إال أن ذلك قلیل؛ ب الُخَوّيصرح     

ن بنسة ما نقل من أقوال أو آراء إلى أصحابھا أو مصادرھا من الكتب التي ْعألنھ لم ُی
  :نقل عنھا، ومن الكتب التي صرح بالنقل عنھا

  :كتب النحو -ا
  :بأسماء ثالثة من كتب النحو، وھي الُخَوّيصرح     

  : ویھالكتاب، لسیب -١
  : باسمھ مرة واحدة، وذلك في قولھ في تعلیقھ على قول الشاعر الُخَوّيصرح     

سبِقَ الْقَيا سفَمةيرس وءس نم ي  * * *  لَةُ خَاِلدغُر اءلْمطَفَتْ ع ن١(ولَك(:  

  .)٢("، وھذا وجد في كتاب سیبویھ)ولكن طفت علماء قلفة قنبر: (وروي"     

  
 :تذكرة، ألبي علي الفارسيال -٢

  :صرح باسمھ في موضعین، وھما    

  ):َحَذاِم، وَفَجاِر، وَفَساِق: (یقول في حدیثھ عن علة بناء نحو -

  .)٣(..."إنما بنیت؛ لتضمنھا تاء التأنیث ): التذكرة(وقال أبو علي في "      

  ...):شھر كذا كتبتھ لغرة : فتقول(على قول المصنف  ویقول في باب العدد معقبًا -

مستھل، بل أول : وال تقول ألول یوم من الشھر): التذكرة(قال أبو علي في "     
الشھر أو غرتھ، أو تقول لما دخلت منھ؛ ألن مستھل الشھر حین رؤیة الھالل، فال 

  .)٤("یطلق إال على اللیلة األولى

  
 اإلنصاف، البن األنباري -٣

  ):لیس(قولھ عند حدیثھ عن خبر  صرح باسمھ في موضع واحد، وذلك في    
                                                 

، ٢٥١/ ١: المقتضب، و٢١٦/ ٣: الكامل في اللغة واألدب: للفرزدق، ينظر البيت من الطويل، وهو )١(
، ١٥٥/ ١٠: وشرح المفصل، ٣٧٠/ ٢: ، وشرح أبيات سيبويه٢١٩/ ٥: والتعليقة على كتاب سيبويه

  .ا، فحذفو)على الماء: (، والمراد)علماء: (قوله: الشاهد. القلفة: الغرلة .٩٨/ ٧: والخزانة
  .٧٦٥/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٢(
  .٣٩٣/ ١: شرح الفصول: ينظر )٣(
  .٥١٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٦٨ 
 

علیھا، واختاره ابن األنباري، ) لیس(ومذھب الكوفیین أنھ ال یجوز تقدیم خبر "     
في نفي ) ما(كـ) لیس(ألنھ : ، قال)اإلنصاف في مسائل الخالف(ونص علیھ في كتابھ 

  .)١("الحال والجمود، فلتكن مثلھا في امتناع تقدم خبرھا علیھا

  
 :والمعاجم كتب اللغة -ب 

  :باسم كتابین من كتب اللغة، وھما الُخَوّيصرح 

  :العین، للخلیل بن أحمد -١
  :صرح باسمھ في موضع واحد، وذلك عند حدیثھ عن ضوابط الفعل الالزم، فیقول

، وال ینتقض ھذا الضابط بما حكاه الخلیل في )َفُعَل(كونھ على وزن : والثاني"     
في  وُلُخم الدُُّكَبأرُح(: )٢(في قول نصر بن سیار) َرُحَب(من تعدي ) العین(كتاب 
  .)٤("أوسعكم، فإن ھذه شاذة: ، أي)٣()مانيْرالِك طاعِة

  : الصحاح، للجوھري -٢
صرح باسمھ في موضع واحد، وذلك عند حدیثھ عن المقصور والممدود     

  : السماعیین، فیقول

د، أما ما ال یدخل فیھ غیر إنما یذكر في النحو ما یضبط بالمقاییس والقواع"     
) الواو، والیاء(ومن رجع إلى كتابي ... السماع فھو اللغة المحضة، فلیطلب من كتبھا 

 . )٥("من الصحاح للجوھري لم یشذ عنھ شيء

 

   *       *    *  

  
                                                 

  .١٥٥/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
هرِ وكَان من رِجاِل الد، خُراسانعلى نَاِئب مروان بنِ محمد ، َأبو اللَّيث المروزِي ،نَصر بن سيارٍ هو )٢(

وحاربه، فَعجِز عنْه  الخرسانيخَرج علَيه َأبو مسلمٍ ، حدثَ عن عكْرِمةَ وَأبِي الزبير، سؤدداً وكَفَاءةً
حاجة، فَتُوفِّي  نَصر، واستَصرخَ بِمروان غَير مرة، فَبعد عن نَجدته، فَتَقَهقَر نَصر، وجاءه الموتُ علَى

  ).٤٦٤، ٤٦٣/ ٥: سير أعالم النبالء( .هـ١٣١سنة 
  ). ك ر م: (، وتاج العروس)ر ح ب: (، واللسان٢٠٨٩/ ٤: ، واالرتشاف)ر ح ب: (العين: ينظر )٣(
  .٩٣/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(

  .٦٠٠، ٥٩٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٥(



٣٦٩ 
 

  

  

  

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  الخويالحدود النحوية بين ابن إياز و
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  الخويالحدود النحوية بين ابن إياز و: ابعالفصل الر
  :تمھید

اھتم علماء النحو بذكر التعریفات لألبواب النحویة والصرفیة؛ وذلك لیتمیز كل     
  .  باب من غیره، وال تختلط، ولیسھل على طالب العربیة التمییز بینھا

خر، أو لئال الفصل الحاجز بین الشیئین؛ لئال یختلط أحدھما باآل: والحد لغة     
وحدَّ حدود، وَفْصُل ما بین كل شیئین حد بینھما، : یتعدى أحدھما على اآلخر، وجمعھ

  .)١(الشيَء من غیره َیُحدُّه حّدًا، وحدََّده میزه

قول دال على ماھیة الشيء، أو قول یشتمل على ما بھ االشتراك، :  واصطالحًا    
  .)٢(وعلى ما بھ االمتیاز

  : قولھوقد عرفھ ابن إیاز ب

  . لغوي، واصطالحي: للحد معنیان"     

  .المنع، ومنھ حدود الدار: فمعناه في اللغة

قول شارح لغیره یطرد وینعكس، ومعنى المنع فیھ : ومعناه في االصطالح
  .)٣("موجود

والمطالع شرحیھما یجد أنھما كما عنیا بالتعریف لألبواب النحویة والصرفیة، فقد     
حات داخل كل باب، وكذلك اھتما بشرح وبیان التعریفات التي عنیا بتعریف المصطل

  :أوردھا المصنف، وإلیك بیان ذلك

  

  :الحد عند كل منهما لألبواب النحوية والصرفية، ويتضح باآلتي: أوال
  :األبواب التي اتفقا في الحد لها -١

یة في في التعریف بعدد من األبواب النحویة والصرف الُخَوّياتفق ابن إیاز و    
شرحیھما، ولكن اختلفت طریقتھما في التعریف بھا، فقد وجدت ابن إیاز یجمع بین 

فاقتصر على التعریف االصطالحي،  الُخَوّيالتعریفین اللغوي واالصطالحي، أما 
  .ولم یتعرض للجانب اللغوي إال قلیًال

  ، والعطف البناء، واإلضافة، والترخیم: ومن األبواب التي اتفقا في التعریف بھا    
                                                 

  .)ح د د: (اللسان، وتاج العروس: ينظر) ١(
  .٨٧: التعريفات، للجرجاني: ينظر) ٢(
  .٢٩/ ١: المحصول: ينظر) ٣(



٣٧١ 
 

  .بنوعیھ، والعدد، واإلمالة، واإلبدال، والحكایة، واإلدغام

  : في تعریف اإلضافة یقول ابن إیاز -

  .لغوي، وصناعي: لإلضافة معنیان"     

  :اإلسناد، قال امرؤ القیس: فاللغوي

خَلْنَاها دفَلَم نَا   فْنَا ظَُأضورشَطَّلَإ***   هم يددج ارِى١(بِى كُلِّ ح(  

، یتعقبھ من غیر حاجز سوى الالم غالبًا أو تقدیرًا وصل اسم باسم لفظًا: والصناعي
  .)٢("جر الثاني

  : الُخَوّيویقول  -
  .)٣("نسبة شيء إلى االسم بواسطة حرف الجر: اعلم أن اإلضافة ھي"     

  : في تعریف اإلدغام ویقول ابن إیاز -

أْدغمَت الفرَس : ي غیره، قال الجوھريإدخال الشيء ف: اإلدغام في اللغة"     
، )اقتدار(كـ) اّدغام(، و)إْكرام(كـ) إْدغام: (باللجام، إذا أدخلَتھ في فمھ، وفیھ لغتان

  ).اّدغمت: (وفعلھ

وصل حرف بحرف من غیر حركة، وتصیرھما بحیث یعمل : ومعناه عند النحاة    
  .)٤("واحدًا المخرج فیھما عمًال

  : الُخَوّيویقول  -
وسمي ... ھو إدخال أحد الحرفین المتقاربین أو المتماثلین في الثاني : اإلدغام"     

أدغم اللجام، إذا أدخلھ في فم الفرس، فلما كان ھذا إدخال حرف في : من قولھم إدغامًا
  .)٥("بالتشدید) اّدغام(بالتخفیف، و) إدغام: (، ویقالحرف سموه إدغامًا

      قتصر على التعریف االصطالحي في المثالا الُخَوّيفالمالحظ ھنا أن      
   األول، وبین اشتقاق اللفظ في الثاني، أما ابن إیاز فجمع بین التعریفین اللغوي

                                                 
، )ح ي ر: (، واللسان٣٨٧/ ١: ، واللباب٧٨: الديوان: البيت من الطويل، وهو المرئ القيس، ينظر )١(

 لَما دخلنا: والمعنى). ض ي ف(، )ح ي ر: (وتاج العروس ٦٧٣/ ١: ، وشرح التصريح)ض ي ف(
نَدل منسوب إنَا ظهورنا هذا البيتَ َأسحفيه طرائقإلى كل ر مخطَّط ةيرلى الح.  

  .٧٦٧/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٣٩٤/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .١١٠٨/ ٢: المحصول: ينظر) ٤(
  .٧٢٥/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٥(
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  .واالصطالحي، واستشھد ببیت من الشعر على معنى اإلضافة اللغوي

  :األبواب التي انفرد ابن إياز بالحد لها -٢
 الُخَوّينحویة والصرفیة، بینما أھمل بالحد لعدد من األبواب ال انفرد ابن إیاز    

  :التعریف بھا، وھي

الصرف، والتثنیة، والفاعل، والتعجب، واالستثناء، والمبتدأ والخبر، والجزم،     
وأفعل التفضیل، واسم الفعل، والنكرة والمعرفة، والعلم، والضمیر، والتابع، والنعت، 

  .والتوكید، والبدل، والوقف

ي تعریف بعض المصطلحات أكثر من تعریف، وقد یفاضل وقد یذكر أحیانا ف    
  :بینھا، ومن أمثلة ذلك

  : في تعریف التعجب یقول ابن إیاز -

استعظام زیادة في وصف الفاعل خفي سببھا، وخرج بھا المتعجب منھ : التعجب"     
  .)١("عن نظائره، أو قل نظیره 

    :وبعد أن شرح التعریف یذكر لنا تعریفین آخرین، فیقول

  . انفعال بنیة النفس عند الشعور بأمر خفي سببھ: وقیل في تعریفھ"     

  .)٢("ھو تعبیر النفس لما ورد علیھا من أمر خارج عن العادة: وقیل

  : في تعریف الوقف ویقول -

  : وفیھ قوالن"     

ھا ، فاللفظ أن تقف على الكلمة، وبعدأو تقدیرًا أنھ قطع الكلمة عما بعدھا لفظًا: األول
  .شيء، والتقدیر أن تقف علیھا، ولیس بعدھا شيء

  .أنھ وقف عن تحریك الحرف: والثاني

  : واألول أولى ألمرین

، )ُكْل(، و)َمْن: (في غیر الوقف، نحو أن الموقوف علیھ قد یكون مسكنًا: األول
  .، فال یتصور حینئذ فیھ الوقوف على الحركة)َھْل(و

، )اثناْن(، )واحْد: (ھو غیر واقف، كقولكأنھ قد یقف عن التحریك، و: والثاني
  .   )٣()"ثالثْھ(

                                                 
  .٣٧٤/ ١: المحصول )١(
  .٣٧٤/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٠٩٠/ ٢: المحصول )٣(



٣٧٣ 
 

  :بالحد لها الخوياألبواب التي انفرد  -٣
  : بتعریف بعض األبواب النحویة، ومن ذلك الُخَوّي انفرد    

األفعال المتصرفة، والتعدي، والمفعول المطلق، والندبة، والتصریف، والضرورة     
   .الشعریة

  :ذلك ومن األمثلة على

الضرب ( :على قول المصنف فیما یتعدى إلیھ جمیع األفعال معقبًا الُخَوّيیقول     
  ...):المصدر : األول

المصدر المذكور مع ما : بالمفعول المطلق، وھو )المصدر(األولى أن یبدل لفظ "     
  ".ھو بمعناه من فعل أو شبھھ؛ لتقویة معناه أو إیضاحھ والواقع موقعھ

  . )١(ریف، وأخرج محترزاتھثم شرح التع

  : في تعریف التصریف ویقول -

  ."تغییر یلحق الكلمة في ذواتھا"     

  : وبعد أن شرح ھذا التعریف یقول

تغییره : من تصریف الحدیث والكالم، وھو وإنما سمي ھذا التغییر تصریفًا"     
حال بحملھ على غیر الظاھر، ومنھ تصریف الریاح، وھو تحویلھا من حال إلى 

  .)٢(..." وشماًال جنوبًا

  

الحد عند كل منهما للمصطلحات النحوية والصرفية داخل : ثانيا
  :األبواب

بالمصطلحات النحویة والصرفیة داخل األبواب النحویة  الُخَوّيعرف ابن إیاز و    
والصرفیة، إال أن ابن إیاز كان أكثر عنایة منھ بشأنھا، فقد اتفقا في التعریف ببعض 

الحرف، والمؤنث الحقیقي، والروم، واإلشمام، (التعریف بـ: حات، ومن ذلكالمصطل
  ).والتضعیف

 الُخَوّيوانفرد ابن إیاز بتعریف بعض المصطلحات في الوقت الذي أھمل فیھ     
اللفظ، والمفرد، والمفید، والقول، والتنوین، وتنوین (تعریف ومن ذلك التعریف بھا، 

                                                 
  .١٦٠، ١٥٩/ ١: شرح الفصول: رينظ) ١(
  .٦٦٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
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والمنقوص، والتعلیق، واإللغاء، والظرف المختص،  التنكیر، والتمكن، والمقصور،
  ).والمتقاربان

  :وإلیك بعض األمثلة التي توضح ما ذكرتھ

في تعریف الروم واإلشمام في تعقیبھ على قول المصنف في باب  یقول ابن إیاز -
ویجوز الّروم، وھو اإلشارة إلى الحرف وحركتھ، وقد یجوز اإلشمام في ( :الوقف

  ...):المرفوع 

في عبارتھ نظر؛ وذلك ألن معنى الروم ھو أن تأتي بالحركة خفیة، فھو "     
  ...ھو اإلشارة إلى الحركة : مختص بالحركة فقط، فینبغي أن یقول

وأما اإلشمام فھو مخصوص بالمضموم عند البصریین؛ وذلك ألن معناه ضم     
صل محركا بھا إما الشفتین بعد اإلسكان داللة على أن االسم قد كان في حالة الو

  .)١("وإما بناًء إعرابًا

  : في باب الوقف الُخَوّيویقول  -

  : " ...اعلم أن للوقف سبع لغات"     

  ...أن تأتي بالحركة مع إضعاف صوتھا : الروم، وھو: اللغة الرابعة

اإلشمام، وھو ضم الشفتین بعد اإلسكان في المرفوع والمضموم : اللغة الخامسة
"...)٢(.  

  : في تعریف اللفظل ابن إیاز یقو -

ما یطرحھ اللسان من األقوال المؤتلفة من الحروف التي ھي : اللفظ، والمراد بھ"     
  . )٣("اصطالحیًا أصوات مقطعة مختلفة باختالف مقاطعھا المسمیات المخارج تألیفًا

  ):المتقاربین(في تعریف  ویقول -

  .)٤("في صفة تقوم مقام ذلكما تقاربا في المخرج، أو : المتقاربان"     

  

  *        *    *  

                                                 
  .١٠٩٢/ ٢: المحصول: ينظر) ١(
  .٧٠٨، ٧٠٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٧/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .١١١٢/ ٢: المحصول: ينظر) ٤(



٣٧٥ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .من المصنف الخويموقف ابن إياز و: الفصل الخامس         
  : ويشتمل على          

  االعتراضات على المصنف: المبحث األول         
  االستدراكات على المصنف: المبحث الثاني         
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  االعتراضات على المصنف: حث األولالمب            

  :ويشتمل على ثالثة مطالب               
  في  الخويالمواضع التي اتفق فيها ابن إياز و: المطلب األول             
  .االعتراض على  ابن معط             
  االعتراضات التي انفرد بها ابن إياز على : المطلب الثاني             

  .ابن معط             
  على ابن  الخوياالعتراضات التي انفرد بها : المطلب الثالث             
  .معط             
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  على المصنف الخوياعتراضات ابن إياز و: المبحث األول

  :تمھید
مجرد تابعین أو مقلدین أو مجرد شارحین لكالم  الُخَوّيلم یكن ابن إیاز و    

یقفا عند التمثیل للقواعد أو نسبة اآلراء إلى أصحابھا، بل كانت لھما  المصنف، ولم
شخصیتھما المستقلة الواضحة، فكانا یوافقان ویخالفان ویعقبان على كالم المصنف 
بما یدل على ظھور شخصیتھما العلمیة، ومما یدل على ذلك أنھما كانا یتعرضان 

، وأحیانا أخرى ستدراك علیھ أحیانًا، أو بااللكالم المصنف بالنقد واإلصالح أحیانًا
في یخالفانھ في بعض آرائھ، فأردت أن أسلط الضوء على موقفھما من المصنف 

  :، وإلیك بیان ذلكفصولھ

  

في االعتراض  الخويالمواضع التي اتفق فيها ابن إياز و: المطلب األول
  .على ابن معط

  :في أقسام الكلمة -١
. االسم، والفعل، والحرف: الكلمة منحصرة في ثالثة اتفق النحاة على أن أقسام    

  : یقول سیبویھ

  .)١("اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى لیس باسم وال فعل: والكلم"     

  : دلیل حصر الكلمة في ھذه األنواع الثالثة، فقال) الفصول(وذكر ابن معط في 

 ،بار عنھ وبھودلیل حصرھا أن المنطوق بھ إما أن یدل على معنى یصح اإلخ"     
وھو ، وإما أن یصح اإلخبار بھ ال عنھ ،وھو االسم، وسمي بذلك؛ لسموه على قسیمیھ

وإما أال یصح  ،الفعل، وسمي باسم أصلھ، وھو المصدر، والمصدر فعل حقیقة
  . )٢( ..."اإلخبار عنھ وال بھ، وھو الحرف 

ن قسمتھ غیر على ابن معط في ذلك بأ الُخَوّيوقد اعترض كل من ابن إیاز و    
  :حاصرة، فیقول ابن إیاز

ھذا الذي استدل بھ المصنف على حصر األقسام فیھ خلل؛ وذلك أن قسمتھ غیر "     
 ، وھو أن تخبر عنھ ال بھ، وسواء كان ھذا القسم واقعًارابعًا حاصرة، إذ تحتمل وجھًا
  قسام المحتملة األ؛ إذ استحالة أحد كان ممكن الوقوع أو محاًال أو غیر واقع، بل سواًء

                                                 

  .١٥/ ١: الكتاب) ١(
  . ١٥٠: فصول الخمسونال: ينظر) ٢(
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  .)١("ال تصیر بھ القسمة عند اإلخالل بھ حاصرة

  :الُخَوّيویقول 

المنطوق بھ إما أن یدل (قولھ : الثانیة: ... علیھ في ھذا الكالم مؤاخذات عدة"     
على معنى یصح اإلخبار عنھ وبھ، وإما أن یصح اإلخبار بھ ال عنھ، وإما أال یصح 

. أن ال یدل على معنى أصًال: ل ھھنا قسم آخر، وھوممنوع، ب) اإلخبار عنھ وال بھ
لیس في اللفظ داللة على : أراد بالمنطوق بھ ما یدل على معنى؛ ألنا نقول: وال یقال

  .ذلك

، فھو مًاأنھ أحّد انحصار الدال على معنى في األقسام الثالثة التي ذكرھا مسلِّ: والثالثة
  .عین النزاع

وإما أن یدل على معنى یصح اإلخبار عنھ، : أن یقولوللمنازع في جملة األقسام     
  . وال یصح بھ 

إن األقسام العقلیة أربعة : ھذا القسم ال وجود لھ؛ ألنا نقول للمدعي: وال یقال    
"...)٢( .  

ابن إیاز في اعتراضھ على المصنف، وقد أصاب الشارحان في  الُخَوّيفقد وافق     
القسمة العقلیة تقتضي أن تكون األقسام أربعة، اعتراضھما على المصنف؛ وذلك ألن 

الممكن منھا ثالثة أقسام، وأما الرابع فال وجود لھ في الواقع، وعدم إمكانھ وعدم 
  .وجوده ال یخل بالقسمة، فتبین بذلك أن الحصر الذي ذكره المصنف ناقص غیر تام

واع الثالثة أدلة ھذا، وقد ذكر النحاة في وجھ انحصار أقسام الكلمة في ھذه األن    
  : أخرى، منھا

أن الكلمة إما أن یصح اإلخبار عنھا أو ال، فإن صح فھو االسم، وإن لم یصح فإما  - ١
أن یصح اإلخبار بھا أو ال، فإن صح فھي الفعل، وإال فھي الحرف، فظھر بھذا أن 

ال االسم كلمة یخبر بھا وعنھا، والفعل كلمة یخبر بھا وال یخبر عنھا، والحرف كلمة 
  .)٣(یخبر بھا وال عنھا

 االستقراء والتتبع، ومعناه أن علماء اللغة تتبعوھا، فلم یجدوا سوى ھذه األقسام، - ٢
  .)٤(فوقع اإلجماع منھم على ذلك

                                                 
  .٢١/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٧، ٦/ ١: شرح الفصول: نظري) ٢(
  .٤/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .٦/ ٢: ، واألشباه والنظائر٢١/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
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أن األلفاظ دوال على المعاني التي تحتھا، والمعاني منقسمة إلى ثالثة أقسام،  - ٣
عاني ذات یخبر عنھا، وھي االسم، فوجب أن تكون األلفاظ الدالة علیھا ثالثة، والم

وخبر عن تلك الذات، وھو الفعل، وواسطة بینھما إما إلثبات الخبر للمخبر عنھ أو 
  .)١(لنفیھ عنھ، أو لغیر ذلك من المعاني، وذلك ھو الحرف

أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسھا أو ال، الثاني الحرف، واألول إما أن  - ٤
  .)٢(لثالثة أو ال، الثاني االسم، واألول الفعلیقترن بأحد األزمنة ا

  : وقد اختار ھذا الوجھ ابن إیاز، فقال

  .)٣("وھذا الوجھ قوي؛ ألنھ مشتمل على التقسیم المتردد بین النفي واإلثبات"     

أن ھذه األقسام الثالثة یعبر بھا عن جمیع ما یخطر بالبال ویتوھم في الخیال، ولو  - ٥
لبقي في النفس شيء ال یمكن التعبیر عنھ، ولو سقط أحد ھذه  كان ھناك قسم رابع

األفسام الثالثة لبقي في النفس شيء ال یمكن التعبیر عنھ بإزاء ما سقط، فلما عبر 
  .)٤(بھذه األقسام عن جمیع األشیاء دل على أنھ لیس إال ھذه األقسام الثالثة

  

  *      *    *  
  
  في حد االسم -٢

  : اة في حد االسم، وقد حده ابن معط بقولھاختلفت عبارات النح

  .)٥("كلمة تدل على معنى في نفسھا داللة مجردة من زمان ذلك المعنى: فحده"     

یدل بأن تعریفھ غیر جامع؛ ألن ھناك من األسماء ما  ابن إیازوقد اعترض علیھ     
، فكان یجب أن )ْیلالَق(، و)الَغُبوق(، و)الصَُّبوح(: بالزمان، نحو على المعنى مقترنًا

  :یخرج الحد نحو ھذه األلفاظ، فیقول ابن  إیاز

                                                 
، واألشباه ١٩٧/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٦: ، والمرتجل٤٢: اإليضاح في علل النحو: ينظر) ١(

  .٦/ ٢: والنظائر
/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٨/ ١: بديع في علم العربية، وال١/١٣: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر) ٢(

  .١٥٧/ ١: ، والتخمير١٩٧/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٣٠
  .٢٢/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .٤، ٣: أسرار العربية: ينظر) ٤(
  .١٥١: الفصول الخمسون: ينظر) ٥(
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َمْضِرب (؛  وذلك ألن )ُخُفوَق النجم(، و)َمْضِرب الشَّْول: (ویرد على الحد قولھم"     
  ) ... ُخُفوَق النجم(یدل على الضَِّراب وزمنھ، وذلك وقت معلوم، وكذلك ) الشَّْول

الشرب في أول : ، فالصَُّبوح)الَقْیل(، و)الَغبوق(، و)الصَّبوح(ویرد على الحد     
الشرب في وسطھ، فھذه أسماء، وقد دل : الشرب في آخره، والقیل: النھار، والّغُبوق

: بالزمان، فیجب أن تخرج من الحد، ولو قال كل واحد منھا على معناه مقترنًا
  .)١(..."لسلم من االعتراض  ) مجردة من أحد األزمنة الثالثة(

  : على حد المصنف لالسم بنحو من ھذا، فیقول الُخَوّيلك اعترض وكذ

فإنھما ) الَغُبوق(و) الصَُّبوح: (یخرج) داللة مجردة من زمان ذلك المعنى(قولھ "     
): الَغُبوق(الشرب في أول النھار، و): الصَُّبوح(یدالن داللة مقترنة بالزمان؛ ألن 

  .)٢("الشرب في آخره

  :عتراضین بما یليویجاب على ھذین اال
موضوع للزمان الذي یقع فیھ الضراب، ) َمْضِرَب الشَّْوِل(في قولھم ) َمْضِرب(أن  -

أتى : ، فالمعنى)أتى َمْضِرُب الشَّْوِل: (ولم یوضع للضراب، فھو اسم زمان، فإذا قیل
من لفظھ، والمراعى في الحدود األوضاع  وقتھ، والضراب إنما فھم منھ؛ لكونھ مشتقًا

  .)٣(ما یفھم من االشتقاق واللوازمال 

، )الصبوح(الماضي، والحال، واالستقبال، و: أن المراد بالزمان أحد األزمنة الثالثة -
ال یدالن على زمان معین بھذا التفسیر، بل بتفسیر كونھ أول النھار أو ) الغبوق(و

  . )٤(آخره

  

*       *       *  

  

  في حد الفعل -٣
  : رات مختلفة، وقد عرفھ ابن معط بقولھللنحاة في حد الفعل عبا

                                                 
  .٣٢، ٣١/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .١١/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٣٥٦/ ٤: ، واألشباه والنظائر٢٢/ ١: شرح المفصل: ينظر) ٣(
  .٢٦/ ١: الهمع: ينظر) ٤(



٣٨١ 
 

  .)١("بزمان ذلك المعنى مقترنًة كلمة تدل على معنى في نفسھا داللًة: فحده"     

على ھذا الحد بأن ھناك من األفعال ما ال یدل على زمان  ابن إیازواعترض     
، معین، وھو الفعل المضارع، وما یدل على الزمان دون الحدث، كاألفعال الناقصة

وفعلي التعجب، فالتعریف إذن ) ِبْئَس(و) ِنْعَم(وما ال یدل على الحدث وال الزمان، كـ
  : ابن إیاز یقول ،غیر جامع

؛ لیسلم الحد عن )مقترنة بأحد األزمنة الثالثة: (وقد كان الواجب أن یقول"     
  ...النقض بمثل الصَُّبوح 

؛ إذ )َیْقُعد(، و)َیُقوم: (نحوویرد على ھذا الحد االعتراض بالفعل المضارع،     
یصلح لھما صالحیة ) َیُقوم(زمانھ مبھم شائع بین المستقبل والحال، أال ترى أن 

  .لكل آدمي ذكر، وإذا كان األمر كذلك فالمضارع غیر مقترن بزمان معین) الرَُّجل(

 ویرد أیضا على ھذا الحد األفعال الناقصة؛ فإنھا ال تدل على المصادر، بل على    
  ...األزمنة فقط 

، وفعال التعجب؛ إذ ھي أفعال، وال تدل على حدث وال )ِبْئَس(و) ِنْعَم(ویرد أیضا     
  . )٢("على زمان

  : ھذا االعتراض األخیر في تعقیبھ على حد االسم، فیقول الُخَوّيوقد ذكر 

، )َسِبْئ(، و)ِنْعَم(، و)َعَسى(أن ھذا الحد یدخل فیھ : الثالث في االعتراضات"     
  . )٣("، وفعل التعجب، فإنھا ال تدل على الزمان، وھي مع ذلك أفعال)َحبَّذا(و

  : على حد الفعل ثم قال معقبًا

قد سبق من الكالم على حد االسم ما یصح بھ معنى ھذا الحد، وفصولھ "     
المخرجة لالسم والحرف عنھ، وما یرد علیھ من النقوض، وما یجاب بھ عنھا، فال 

  .)٤("ادتھنطول بإع

  

  :ویجاب على ھذه االعتراضات بما یلي

أن المضارع دال في نفسھ على زمان معین؛ ألنھ وضع كذلك، وعدم فھم الزمان  -
  .الدال علیھ؛ لوقوع االشتراك، وذلك  ال یخرجھ عن داللتھ في نفس األمر

                                                 
  .١٥٢: الفصول الخمسون: ينظر) ١(
  .٤٥ -٤٣/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .١٢/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .١٨/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
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د أن األفعال الناقصة تدل على المصدر، وإنما المسلوب استعمال المصدر مع وجو -
  .الخبر؛ ألنھ قد صار كالنائب عنھ

أن األفعال الناقصة مأخوذة من األفعال التامة؛ ولذلك سمیت ناقصة، فھي في  -
األصل دالة على األحداث واألزمنة، وتجریدھا من الحدث عارض، وقد أقیم خبرھا 

  .مقامھ، فكأنھا دالة علیھ حین عوضت عنھ

ان في األصل، ولكن قطعت عن الزمان أن األفعال المذكورة كانت دالة على الزم -
) حّبذا(، و)َبِئَس(منقول من ) ِبْئَس(، و)َنِعَم(منقول من ) ِنْعَم(لغرض اإلنشاء، فـ

، فھي دالة على الزمان في األصل، وعروض قطعھا عن الزمان ال )َحُبَب ذا: (أصلھ
األخبار إلى  وأخواتھما من) َحّرْرُت(، و)ِبْعُت(یؤثر في فعلیتھا، كما لم یؤثر نقل 

  . )١(اإلنشاء، وقطعھا عن الزمان بذلك في إبطال فعلیتھا؛ لعروض ذلك

  

 *       *      *  
  

  في عالمات الفعل -٤
  : تحدث ابن معط عن عالمات الفعل، فقال

، واألمر، والنھي، والجزم، والتصرف إلى )سوف(، والسین و)قد: (وعالمتھ"     
  .)٢(..."ر البارزة بھ الماضي والمستقبل، واتصال الضمائ

بأن فیھا ) واتصال الضمائر البارزة بھ( :وقد اعترض كال الشارحین على عبارة     
  : فیقول ابن إیاز، )المرفوعة(، وتحتاج إلى أن تقید بـإطالقًا

) ... َفَعْلَن(، و)َفَعُلوا(، و)َفَعال(، و)َفَعْلت: (ومنھا الضمائر البارزة فیھ، یرید"     
، كما فعل ابن الحاجب في )المرفوعة: (م إلى ذلك قیدا آخر، وھوولو أنھ ض

  . )٤("؛ ألن األسماء ال یتصل بھا ضمیر بارز مرفوعدًالكان جّی )٣()مقدمتھ(

  : الُخَوّيویقول 

                                                 
  .٢٦/ ١: ، والهمع٣٩/ ١: شرح الكافية للرضي: ينظر) ١(
  .١٥٢: الفصول الخمسون: ينظر) ٢(
  .٨٥٨/ ٣: شرح المقدمة الكافية: ينظر) ٣(
  .٥٢/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
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) الضمائر البارزة المرفوعة: (وینبغي أن تقید البارزة بالمرفوعة، فیقول"      
)  ُغالَمَك(، و)رأیُت َضاِرَبَك: (مجرورة، نحومن الضمائر المنصوبة وال احترازًا

"... )١( .  

المرفوع، والمنصوب، والمجرور، وعبارة : إن الضمائر البارزة منھا :أقول    
؛ لدفع )المرفوعة(المصنف توھم أنھا تجمع األنواع الثالثة، فكان األولى أن یقیدھا بـ

لنحاة أنھ إذا ذكر الضمیر ھذا اإلیھام، وقد یعتذر عن المصنف بأن المقرر عند ا
البارز في عالمات الفعل فالمراد بھ الضمیر المرفوع، وھذا ما ذكره ابن مالك في 

  : قولھ

  . )٢("واالتصال بضمیر الرفع البارز عالمة قاطعة ال یشارك الفعل فیھا غیره "    

  

  *    *    *  
  

  في ما ال ینصرف -٥
  : ف، ثم قالذكر ابن معط العلل المانعة االسم من الصر

  .)٣("وكل ما ال ینصرف معرفة إذا نكر انصرف"     

على عبارة المصنف السابقة بأن فیھا  الُخَوّيوقد اعترض كل من ابن إیاز و    
  :فیقول ابن إیاز، وإرساًال إطالقًا

) أحمد(فإنھما ال ینصرفان معرفة، فـ) إبراھیم(، و)أحمد: (یشیر إلى نحو: أقول"     
العجمة والتعریف، فإذا نكرا انصرفا؛ ) إبراھیم(یف ووزن الفعل، وسبباه التعر

لكن في كالمھ تسامح، وذلك أنا قد قدمنا أنك لو سمیت . لبقائھما على سبب واحد
ال یصرفھ، فھذا  )٤(لم ینصرف للتعریف ووزن الفعل، فإن نكر فسیبویھ) أحمر( ًالرُج

) أحمر(في صرف  )٥(األخفش ، ویبعد أن یكون وافقوال نكرًة ال ینصرف معرفًة
  لم ینصرف، فإن نكرتھ لم ) مساجد(بـ ًالوكذلك لو سمینا رُج. اسم رجل بعد التنكیر

                                                 
   .٢٠/ ١: شرح الفصول: ينظر) ١(
  .١٥/ ١: شرح التسهيل) ٢(
  .١٥٨: الفصول الخمسون) ٣(
  .١٩٨/ ٣: الكتاب :ينظر) ٤(
  .١٢٢/ ٣: وضيح المقاصد، وت٥١١/ ١: ، واللباب٤٥٨: ، وعلل النحو٣١٢/ ٣: المقتضب :ينظر) ٥(
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  .)١(..." ینصرف أیضًا

  :على عبارة المصنف السابقة معقبًا الُخَوّيویقول 

، فتصرف الثاني؛ لتنكیره وبقائھ على )مرْرُت بإبراھیَم وإبراھیٍم آخَر: (تقول"     
  . حد، وھو العجمة فقطسبب وا

، )مساجَد(واعلم أن ھذا الضابط لیس على إطالقھ، فإنھ یقتضي صرف المسمى بـ    
إذا نكر، وأنھ ال ینصرف بعد التنكیر باالتفاق كما ال ینصرف ) حمراَء(، و)أحمَر(و

إذا نكر  لكونھ معرفًة أن كل ما ال ینصرف معرفًة: بل الضابط. قبل التسمیة
  . )٢("لتعریف المؤثر في منع صرفھانصرف؛ لزوال ا

من الصفات الموازنة ) أحمَر(مع الشارحین فیما ذكراه؛ ألن ما كان نحو  والحق    
من الجمع الذي على صیغة منتھى الجموع یكون ممنوعا من ) مساجَد(للفعل، أو 

، فإذا زالت عنھ العلمیة رجع ، وكذلك یكون بعد جعلھ علمًاالصرف قبل جعلھ علمًا
  : حالتھ األولى قبل العلمیة، قال سیبویھ إلى

) أْحَمر(أنھ ضارع الفعل، فـ في النكرة وھو اسم) أْحَمَر(وإنما منعك من صرف "     
إذا كان صفًة بمنزلة الفعل قبل أن یكون اسمًا، فإذا كان اسمًا ثم جعلتھ نكرة فإنما 

  .)٣("صیرَّتھ إلى حالھ إذ كان صفة

  

 *     *    *  
  

  مفعول المطلقفي ال -٦
  : ذكر ابن معط في أقسام المفعول المطلق المصدر المختص المبین للنوع، فقال

والمختص أتي بھ لبیان النوع، وھو إما نكرة موصوفة أو معرف بالالم، "     
  .)٤()"ضربُتھ الضرَب(، و)ضربُتھ ضربًا شدیدًا: (كقولك

   :ازفیقول ابن إیوقد اعترض علیھ كل من الشارحین في ذلك، 

                                                 
  .١٣٠/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٤٥/ ١: شرح الفصول :ينظر) ٢(
  .١٩٨/ ٣: الكتاب) ٣(
  .١٨٤: الفصول الخمسون )٤(
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من غیر أن یتبعھ بالالم لكان أحسن، ) أو معرف: (وھو أنھ لو قال: وھنا تنبیھ"     
  .)١("إذ كان حینئذ یشمل المعرف بالالم والمعرف باإلضافة

  : على كالم المصنف معقبًا الُخَوّيویقول 

: ، وھو المضاف، نحوثالثًا اعلم أن ھذه القسمة غیر منحصرة؛ ألن ھنا قسمًا"     
  .)٢()"ربُت ضرَب زیٍدض(

ھو ما علیھ جمھور النحاة؛ ألن االختصاص یكون  وما ذكره الشارحان    

، أو بالتعریف بـاأللف )٣(﴾ وتَْأكُلُون التُّراثَ َأكْلًا لَما ﴿: بالوصف، كقولھ تعالى

أكرمت الضیَف إكراَم : (، أو باإلضافة، نحو)أكرمُت محمدًا اإلكراَم: (والالم، نحو
  ).سخیاِءاأل

  :)٤(وقد أثبت المصنف المعرف باإلضافة في ألفیتھ، فقال

  ومن بيانِ النَّوعِ عاد الْقَهقَرى    واشْتَمَل الصماء يمشي الْخَطَرا  
  ...............................وقَد ضربتُه َأشَد الضربِ         

  .من قصور) الفصول( وبذلك یتبین ما في عبارتھ في

  

 *     *    *  
  
  المنقطع) إال(في المستثنى بـ -٧

  : ، فقال)إال(تحدث ابن معط عن حكم المستثنى بـ

قَليلًا فَشَرِبوا منْه ِإلَّا  ﴿: ھو المستثنى من الواجب، كقولھ تعالى: فالالزم النصب"     

منْه٥(﴾ م(فَ: ، والمستثنى المنقطع، كقولھ تعالى ﴿ ونعمَأج ملَاِئكَةُ كُلُّهالْم دجس)٣٠(   

                                                 
  .٤٢٥/ ١: المحصول) ١(
  .١٦٢/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١٩/ سورة الفجر، اآلية) ٣(
  .٤٤٩/ ٢: الصفوة الصفية: ينظر) ٤(
  .٢٤٩/ سورة البقرة، من اآلية) ٥(
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﴾ يسل٢(")١(ِإلَّا ِإب(.  

وقد اعترض علیھ الشارحان في استشھاده باآلیة الكریمة على االستثناء المنقطع،     
  :فیقول ابن إیاز

وإنما یستقیم استشھاد المصنف على قول من یذھب إلى أن إبلیس لیس من "     
  .)٣("منقطعًا ذلك استثناًءالمالئكة؛ لیكون 

  : الُخَوّيویقول 

فَسجد الْملَاِئكَةُ كُلُّهم َأجمعون  ﴿: استشھاد المصنف بقولھ تعالى: ولقائل أن یقول"     

)٣٠(  يسللیس بسدید؛ لوجھین ﴾ِإلَّا ِإب :  

  .نقطعًام أن إبلیس كان من المالئكة، فھو استثناء من الجنس، ولیس استثناًء: أحدھما

لكنھ استثناء موجب، والمستثنى من موجب  ،سلمنا أنھ استثناء منقطع: والثاني
  .)٤(!"؟إن نصبھ؛ لكونھ منقطعًا: منصوب على كل حال، فلم قلت

في االستثناء في ھذه اآلیة، فیرى بعض النحاة أنھ استثناء منقطع؛  اختلف النحاة    
، ووافقھ المصنف كما )٥(لك الزجاجألن إبلیس لیس من المالئكة، وممن ذھب إلى ذ

  . یتضح من كالمھ السابق

ویرى بعضھم أنھ استثناء متصل؛ ألن إبلیس كان من المالئكة، وممن ذھب إلى     
  :، والزمخشري، یقول الزمخشري)٦(المبرد: ذلك

قد أمر بالسجود : كیف استثنى إبلیس من المالئكة وھو من الجّن؟ قلت: فإن قلت "    
ثم استثنى كما یستثنى الواحد منھم  ،)َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة( :بوا علیھ في قولھمعھم فغل
  . )٧("متصًال استثناًء

  .ویبدو من كالم الشارحین السابق أنھما یذھبان إلى ھذا الرأي

                                                 
  .٣١، ٣٠/ سورة الحجر، اآليتان) ١(
  .١٩٠: الفصول الخمسون) ٢(
  .٤٨٢/ ١: المحصول) ٣(
  .١٨٧/ ١: شرح الفصول) ٤(
  .١٧٩/ ٣: معاني القرآن وإعرابه: ينظر )٥(
  .٣٩٥/ ٤: المقتضب: ينظر )٦(
   .١٠٥/ ٤: الكشاف )٧(
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في ھذا الشاھد أن االستثناء من كالم تام موجب، فالمستثنى في ھذا ویالحظ     
، فإن كان المصنف یقصد باالستشھاد بھ أم منقطعًا كان متصًال واجب النصب سواًء

المستثنى المنقطع من كالم موجب فاستشھاده صحیح، ویكون قد فاتھ مما یجب نصبھ 
المستثنى المنقطع من كالم تام غیر موجب؛ ألنھ لم یمثل لھ، وإن كان یقصد بھ 

  .یر صحیحاالستشھاد على المستثنى المنقطع من كالم تام غیر موجب فاستشھاده غ

  

  *    *    *  
  
  )إال(في المستثنى المكرر بعد  -٨

بعد  ذكر ابن معط من المواضع التي یجب فیھا نصب المستثنى أن یكون مكررًا     
  :، فقال)إال(

   .)١()"ما جاءني أحٌد إال إخوُتك إال زیدا: (والمستثنى المكرر، كقولھ"     

   :فیقول ابن إیازفي ذلك،  على المصنف الُخَوّيوقد اعترض ابن إیاز و

ما جاءني أحٌد إال : (وھو أن المصنف أظھر المستثنى منھ، فقال: وھنا تنبیھ"     
أو ) أحد(، ومراده ما یجب نصبھ، وغیر خفي أنھ یجوز إبدالھما من )إخوُتك إال زیدًا

  . )٢("وھذا واضح. إبدال أحدھما ونصب اآلخر، فال یحصل ما أراد

  : الُخَوّيویقول 
وإذا عرفت ھذا فحكم المصنف بوجوب نصب االستثناء المكرر لیس على "     

فعند ذلك  إطالقھ، بل بشرط وجوب نصبھ بسبب تكرره جعل واحد من المكرر بدًال
جعلھ  یتعین النصب في الباقي من المكرر، أما قبل ذلك فكل واحد من المكرر یجوز

  .)٣("الباقي تعین النصب في واحدًا، ویجوز نصبھ على االستثناء، فإذا أبدلت بدًال

  :فإن ذلك یكون على ضربین ) إال(إذا تكرر المستثنى بـ    
  : أن یكون التكرار للتوكید، وذلك في موضعین :األول

ما جاَء إال زیٌد وإال : (بعد واو العطف، نحو) إال(إذا تكرر المستثنى مع  :أحدھما
  ). لیًاحَضَر الطالُب إال محمدًا وإال ع(، و)عمرٌو

                                                 
  .١٩٠: الفصول) ١(
  .٤٨٩/ ١: المحصول) ٢(
  .١٨٩/ ١: شرح الفصول) ٣(
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  :من األول أو عطف بیان لھ، قال سیبویھ إذا كان الثاني بدًال :واآلخر

) أبو عبد اهللا(إذا كان  دًاكان جیِّ) ما أتاني إال زیٌد إال أبو عبد اهللا: (ولو قلت"    
  . )١( )"رأیت زیًدا زیًدا: (، كقولكزیدا، ولم یكن غیره؛ ألن ھذا یكرر توكیدًا

التكرار لغیر التوكید، وذلك في غیر العطف والبدل، وھو  أن یكون :الضرب الثاني
  : على ضربین أیضًا

للعمل فیما بعدھا، فیسلط العامل حینئذ  غًاأن یكون العامل الذي قبل إال مفرَّ :أحدھما
ما (، و)ما قام إال زیٌد إال عمرا: (على أحد المستثنیات، وینصب ما عداه، كقولك

  : د أشار إلى ذلك سیبویھ، فقال، وق)مررت إال بزیٍد إال عمرا

، وال یجوز )ما أتاني إال زیٌد إال عمرًا: (ھذا باب تثنیة المستثنى، وذلك قولك"     
من المستثنى، وذلك أنك ال ترید  من قبل أن المستثنى ال یكون بدًال) عمرو(الرفع في 

دًا إال ما أتاني إال زی: (أن تخرج األول من شيء تدخل فیھ اآلخر، وإن شئت قلت
فأنت ) عمرو(من حیث انتصب  منتصبًا) زید(، فتجعل اإلتیان لعمرو، ویكون )عمرٌو

  . )٢(..."في ذا بالخیار 

وإنما نصب أحدھما ورفع اآلخر؛ ألن العامل ال یشغل بأكثر من معمول واحد،     
ھما مستثنیان، فمعنا وألن إبدال أحدھما من اآلخر ممتنع؛ إذ المراد أن االسمین جمیعًا

  . )٣(في ذلك واحد، وإن اختلف إعرابھما

بالعمل في المستثنى منھ، فإن تقدمت المستثنیات  أن یكون العامل مشغوًال :واآلخر
  ).أحٌد إال عمرًا ما قام إال زیدًا: (على المستثنى منھ نصبت كلھا، كقولك

ُم إال زیدًا قام القو: (، نحونصبت جمیعھا أیضًا -وكان الكالم موجبًا -وإن تأخرت     
، وإن كان الكالم غیر موجب أعطى واحد منھا ما یعطاه لو انفرد، وینصب )إال عمرًا

، وقد أشار إلى ذلك المبرد، )ما قام القوُم إال زیٌد إال عمرًا إال بكرًا: (ما عداه، نحو
  : فقال

، )عمرٌوإال زیدًا إال : (، وإن شئت قلت)ما جاءني أحٌد إال زیٌد إال عمرًا: (تقول"    
وإن اختلف اإلعراب؛ ألنك لو شغلت الفعل بأحدھما  واحٌد فالمعنى فیھما جمیعًا

  . )٤("انتصب اآلخر باالستثناء، ولم یصح البدل؛ ألن المرفوع منھما موجب

                                                 
  .٣٤١/ ٢: الكتاب) ١(
  .٣٣٨/ ٢: الكتاب) ٢(
  .١٥١/ ٢: للرضي ، وشرح الكافية٩٢/ ٢: شرح المفصل: ينظر) ٣(
  .٤٢٤/ ٤: المقتضب) ٤(
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وإنما أبدل أحدھما من المستثنى منھ و نصب اآلخر؛ ألن المبدل منھ مرة ال یبدل     
ما جاء أحٌد إال زیٌد إال : (، فلو قلت كالساقط ًالأّو منھ أخرى، إذ صار باإلبدال منھ

  .)١(، وھذا یمتنع فیھ اإلبدال)ما جاء إال زیٌد إال عمرًا: (كان في التقدیر كقولك) عمرًا

ومما سبق یتبین لنا أن المثال الذي مثل بھ المصنف لوجوب نصب المستثنى مثال     
یس األمر كما ذكر الشارحان؛ صحیح، ویحصل بھ الغرض المراد من التمثیل، ول

  .؛ لما سبق بیانھألنھ إذا أبدل أحدھما وجب نصب اآلخر، وال یجوز إبدالھما جمیعًا

  

  *    *    *  
  
  في المنادى المفرد النكرة -٩

  : على الضم، فقال یكون مبنیًا مقصودًا ذكر ابن معط أن المنادى إذا كان مفردًا

، )٢(﴾ يا صاِلح اْئتنَا﴿ : ضم، نحو قولھ تعالىفالمفرد المقصود مبني على ال"     
  .)٣()"یا رُجُل: (والنكرة المقصودة، نحو

فقال ابن واعترض علیھ الشارحان في ذلك؛ ألنھ قصر بناء المفرد على الضم،     
  :إیاز
، وأما )یا عمرُو(، و)یا زیُد: (، أما اللفظ فنحوأو تقدیرًا لفظًا: ینبغي أن یقول"     
، وألف )یا زیدون: (وواو الجمع في قولك). یا ُحْبلى(، و)یا قاضي: (دیر فنحوالتق

  .)٤("نابا مناب الضمة) یا زیداِن: (التثنیة في قولك

  : الُخَوّيویقول 
المنادى المفرد المقصود یبنى على ما یرفع بھ؛ لیدخل : اعلم أن األولى أن یقال"     
  .)٥()"یا َزْیدوَن(، و)یا َزْیداِن: (فیھ

  

                                                 
  .١٥١/ ٢: شرح الكافية: ينظر) ١(
  .٧٧/ سورة األعراف، من اآلية) ٢(
  .٢١٠: الفصول الخمسون) ٣(
  .٦٦٦/ ٢: المحصول) ٤(
  . ٣٠٠/ ١: شرح الفصول) ٥(
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، )٢(، وابن السراج)١(المبرد: عبارة ابن معط سبقھ إلیھا بعض النحاة، ومنھم :أقول    
  .)٥(، والزمخشري)٤(، وابن جني)٣(وأبو علي الفارسي

  : وعبر ابن الحاجب عن ذلك بقولھ    

  .)٦("ویبنى على ما یرفع بھ"                       

، )٩(، والمرادي)٨(، والرضي)٧(ابن مالك :وتبعھ في ذلك بعض النحاة، ومن ھؤالء    
  .)١١(، والسیوطي)١٠(وابن ھشام األنصاري

وما عبر بھ ابن الحاجب أدق وأعم وأوفى من عبارة ابن معط ومن وافقھ؛ ألنھا     
  .تشمل المفرد والمثنى والجمع، واللفظي والتقدیري

  

 *      *   *  
  

  في النعت المقطوع -١٠
ز إتباع النعت المنعوت في اإلعراب أو قطعھ عنھ إذا تحدث ابن معط عن جوا    

  :تكررت النعوت، فقال

، )أعني(وإن تكررت النعوت فإن شئت أتبعتھا األول، وإن شئت نصبتھا بمعنى "     
  .)١٢("وإن شئت رفعتھا بمعنى االبتداء، وإن شئت عطفت بعضھا على بعض

   :ابن إیاز فیقولوقد اعترض كل من الشارحین على المصنف في ذلك، 
                                                 

  .٢٠٤/ ٤: المقتضب: ينظر )١(
  .٣٣٠/ ١: األصول: ينظر) ٢(
  .٢٢٧: اإليضاح العضدي: ينظر) ٣(
  .٧٩: اللمع: ينظر) ٤(
  .٣٦: المفصل: ينظر) ٥(
  .٤١٢/ ٢: شرح المقدمة الكافية) ٦(
  .١٢٩٥/ ٣: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٧(
  .٣٤٩/ ١: شرح الكافية: ينظر) ٨(
  .٢٧٧/ ٣: توضيح المقاصد: ينظر) ٩(
  .٢٠٤: شرح قطر الندى: ينظر) ١٠(
  .٣٨/ ٣: الهمع: ينظر) ١١(
  .٢٣٥: الفصول الخمسون: ينظر) ١٢(
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  :كالمھ مطلق، ویحتاج إلى تقیید، وذلك أن الصفة على نوعین: أقول"     

یقصد بھ تبیین الموصوف، فقیاسھ إذن أن یجري علیھ في إعرابھ، فإنھ لما : أحدھما
عند المخاطب، واحتاج إلى ما یبینھ جریا مجرى شيء واحد، وصارا  كان مجھوًال

  .كالموصول والصلة

عنھ، وإنما یذكر للمدح أو الذم، فھذا یجوز جریھ  لموصوف غنیًایكون ا: واآلخر
  .)١("فالتكرار لیس بشرط للقطع... علیھ في إعرابھ وقطعھ عنھ 

  : الُخَوّيویقول 
وإن تكررت النعوت فإن شئت أتبعتھا األول، وإن شئت (واعلم أن قولھ "     

رت النعوت، ولیس أن ھذا الحكم مختص بما إذا تكر) نصبتھا، وإن شئت رفعتھا
نعم ) ... مررُت بزیٍد الكریم: (كذلك، بل النعت یجوز فیھ الوجوه الثالثة، نحو قولك

 یشترط أن یكون فیھ مدح أو ذّم؛ ألن القصد بقطع النعت عن إعراب المنعوت إنما
  . )٢("ھو تنبیھ على جاللة المنعوت أو دناءتھ

، فإن كان أو متعددًا أن یكون واحدًا ، فال یخلو النعت منإذا كان المنعوت واحدًا    
فال یجوز في  ، فإن كان نكرًةأو معرفًة ، فإما أن یكون المنعوت نكرًةالنعت واحدًا

؛ وذلك ألن المنعوت محتاج إلیھ )مررُت برجٍل قائٍم: (النعت إال اإلتباع، نحو
  .لتخصیصھ

للمدح أو الذم أو  لدى المخاطب، وكانت الصفة ومعلومًا وإن كان المنعوت معرفًة    
الترحم، جاز إتباع النعت المنعوت في إعرابھ، وجاز القطع إلى الرفع أو النصب، 

  :    وإلى ذلك یشیر سیبویھ بقولھ

وإن شئت جعلتھ صفة فجرى على األول، : باب ما ینتصب على التعظیم والمدح"     
الحمُد هللا أھَل (، و)الحمُد هللا الحمیِد ھو: (وإن شئت قطعَتھ فابتدأَتھ، وذلك قولك

أما الصفة فإن ...  ، ولو ابتدأتھ فرفعَتھ كان حسنًا)الُملُك هللا أھَل الُملِك(، و)الحمِد
، )أھِل الحمِد والحمیِد ھو: (من العرب یجعلونھ صفة، فُیتبعونھ األوَل، فیقولون كثیرًا

  .)٣("إن شئت جررت، وإن شئت نصبت، وإن شئت ابتدأت) الحمُد هللا أھِلھ(وكذلك 

إلى اشتراط تكرار النعت في جواز القطع،  - كالزجاجي - وذھب بعض النحویین    
  : فال یجوز القطع إال إذا تكررت النعوت، قال

                                                 
  .٨٦٧، ٨٦٦/ ٢: المحصول: ينظر) ١(
  .٤٧٣/ ٢: فصولشرح ال: ينظر) ٢(
  .  ٧٤/ ٢: الكتاب: ينظر) ٣(
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تبعتھا األول، وإن شئت قطعتھا منھ، ونصبتھا أوإذا تكررت النعوت، فإن شئت "    
الظرفاء الكرماء  مررُت بإخوِتك: (أو رفعتھا بإضمار المبتدأ، كقولك) أعني(بإضمار 
  .)١(... "العقالء 

ویبدو من كالم المصنف موافقتھ للزجاجي في ذلك، والصواب ھو ما علیھ     
  .سیبویھ وجمھور النحاة؛ لموافقتھ السماع

  

  *    *    *  
  

  في أسباب اإلمالة -١١
  :ذكر ابن معط من أسباب إمالة األلف أن تقع بعدھا راء مكسورة، فقال

  .)٢( ) ..."الّناِر: (ا راء مكسورة، نحوأو بعدھ"     

   :فیقول ابن إیازواعترض علیھ الشارحان في ذلك، 

وتخصیص المصنف الراء المكسورة فیھ نظر؛ ألن كل حرف مكسور بعد "     
األلف یجوِّز اإلمالة، فإن كان لمح قوة الراء المكسورة في التجویز ھنا ففیھ عذر 

  .)٣("ضعیف

  : الُخَوّيویقول 
یشعر أنھ من جملة األسباب ) الّناِر: أو بعدھا راء مكسورة نحو(وقولھ "     

المستقلة، ولیس كذلك، وإنما اإلمالة فیھ ألجل الكسرة، لكن الراء تقوي اإلمالة إذا 
كانت مكسورة، كما تمنع اإلمالة إذا كانت مضمومة أو مفتوحة؛ ألنھا حرف مكرر، 

وبابھ إنما ) قطاِر(نظر علمت أن اإلمالة في وإذا حققت ال... فحركتھا بحركتین 
كانت ألجل الكسرة التي بعد األلف، لكن حروف االستعالء تعارض الكسرة؛ 
القتضائھا التفخیم، وتغلبھا إذا لم تكن على راء، فإذا كانت الكسرة على راء غلبت؛ 

  . )٤("لما ذكرنا من أنھا تعد بكسرتین

  :جمھور النحاة، یقول سیبویھوما ذكره الشارحان قد سبق إلى ذكره 

                                                 
  .١٥: الجمل) ١(
  .٢٥٦: الفصول الخمسون: ينظر) ٢(
  .١٠٠٠/ ٢: المحصول) ٣(
  .٦٠٨، ٦٠٧/ ٢: شرح الفصول :ينظر) ٤(



٣٩٣ 
 

وأما في الجر فتمیل األلف، كان أول الحرف مكسورًا أو مفتوحًا أو مضمومًا؛ "     
ألنھا كأنھا حرفان مكسوران، فتمیل ھھنا كما غلبت حیث كانت مفتوحة، فنصبت 

، )اِرَوِمْن الدُّ(، و)عاِرِمْن الُم(، و)ِمْن َعواِره(، و)ماِركِمْن ِح: (األلف، وذلك قولك
  ).ُفعاِلل(، و)َفعاِلل(، و)ِفعاِلل: (كأنك قلت

، وكذلك جمیع )ٌدھذا طاِر(، و)ٌمغاِر(و) ٌبِرقا: (ومما تغلب فیھ الراء قولك    
الراء لما كانت  بعد األلف التي تلیھا، وذلك ألن المستعلیة إذا كانت الراء مكسورًة

لما ذكرنا من التضعیف، قویت  ؛)الَفَع(في الجر و) الَعُف(تقوى على كسر األلف في 
  .)١("على ھذه األلفات

  

 *      *     *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٤٥٦/ ٢: ، واللباب١٦٧/ ٣: ، واألصول٤٨/ ٣: المقتضب: وينظر. ١٣٧، ١٣٦/ ٤: الكتاب) ١(

  .١٤٩٨/ ٣: وتوضيح المقاصد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٣٩٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني     

  .االعتراضات التي انفرد بها ابن إياز على ابن معط       
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  االعتراضات التي انفرد بها ابن إياز على ابن معط :المطلب الثاني
  :ض االعتراضات التي انفرد بھا على المصنف، وإلیك بیان ذلككان البن إیاز بع    

  في تعریف الكالم -١
) في بیان الكالم والكلم والكلمة والقول: الفصل األول(بدأ ابن معط حدیثھ في      

  :على ذلك معقبًا ابن إیازبتعریف الكالم، ویقول 

ب أن یبدأ بتعریف الكلمة؛ أساء الترتیب؛ ألنھ بدأ بتعریف الكالم، وقد كان الواج"     
  .)١("ألنھا مفردة، والكالم مركب، وتعریف المفرد سابق مقدم على تعریف المركب

  : وبالرجوع إلى كتب النحو وجدت أن النحاة اختلفوا في ذلك على فریقین    
، )٢(الزمخشري: قدم تعریف الكلمة على تعریف الكالم، ومن ھؤالء :األولالفریق 

  .)٨(الكیشي )٧(والقرشي ،)٦(، والرضي)٥(، وابن الحاجب)٤(بن یعیش، وا)٣(والصیمري

أن الكالم مركب، وال یمكن تصوره إال بعد تعریف مفرداتھ : وحجتھم في ذلك    
  :یقول الرضيوأجزائھ، 

إنما قدم حد الكلمة على حد الكالم مع أن المقصود األھم من علم النحو معرفة "     
بسبب العقد والتركیب؛ لتوقف الكالم على الكلمة توقف  اإلعراب الحاصل في الكالم

  .)٩("المركب على جزئھ

وعللھ الكیشي بأن نسبة الكلمة إلى الكالم نسبة المفرد إلى المركب، وتعریف     
  .)١٠(المفرد واجب التفدیم على تعریف المركب؛ الستحالة تصور الكل بدون الجزء

                                                 
  .٧/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٢٣: المفصل: ينظر) ٢(
  .٧٥، ٧٤/ ١: التبصرة والتذكرة: ينظر) ٣(
  .٢٠/ ١: شرح المفصل: ينظر) ٤(
  .٢١٨/ ١: شرح المقدمة الكافية: ينظر) ٥(
  .٣١/ ١: شرح الكافية للرضي: ينظر) ٦(
العالمة المصنّف ذو الفنون، مدرس  ،الكيشي شمس الدين الْقُرشيمحمد بن َأحمد بن عبد اللطيف، هو ) ٧(

تاريخ ( .نون سنةهـ، وله ثما ٦٩٥ سنة وكان موته بشيراز هـ،٦١٥ولد بكيش سنة  ،النّظامية ببغداد
  )٢٧٨/ ٨: ، ومعجم المؤلفين٨٢٠/ ١٥: اإلسالم

   .٦٩: اإلرشاد إلى علم اإلعراب: ينظر) ٨(
  .٣١/ ١: شرح الكافية للرضي )٩(
  .٦٩: اإلرشاد إلى علم اإلعراب: ينظر) ١٠(
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، وابن )١(الجزولي: الكلمة، ومن ھؤالءقدم تعریف الكالم على  :الثانيالفریق و
  .)٤(، وابن مالك)٣(، والشلوبین)٢(معط

أن المقصود ھو الكالم؛ ألنھ ھو الذي بھ یقع التفاھم والتخاطب : وحجتھم في ذلك    
  .)٥(بین الناس، وبھ یعبرون عن أغراضھم ومقاصدھم

إلیھ، فال داعي فیما ذھب  وأرى أن كال المذھبین مقبول؛ ألن لھ وجھا صحیحًا    
  .  العتراض الشارح على المصنف في ذلك

  

  *        *  *  
  

  في حد اإلعراب -٢
  : عرف ابن معط اإلعراب بقولھ

تغیر أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة علیھ عند التركیب : فاإلعراب"    
  .)٦( ..."بحركات ظاھرة أو مقدرة أو بحروف 

  :من وجوه ابن إیازواعترض علیھ 

: أن ھذا التعریف مناقض للعنوان الذي وضعھ لھذا الفصل، حیث یقول :األول
عالمات ، فھو یقصد بھذا بیان )في بیان ما ال یخلو أواخر الكلم منھ: الفصل السادس(

  : اإلعراب، وھي ملفوظ بھا، وفسر اإلعراب بالتغیر، وھو معنوي، فیقول

فسره بالتغیر، وإذا كان كذلك فكیف ومذھب المصنف أن اإلعراب معنى؛ ولھذا "     
، وھل یمكن )في بیان ما ال یخلو أواخر الكلم منھ: الفصل السادس: (یطابق قولھ

بل ال یستقیم كالمھ، وال ! وصف المعنى بأن أواخر الكلم ال یخلو منھ ومن ضده؟
ال یخلو أواخر الكلم من : ینطبق بعضھ على بعض إال على تقدیر حذف مضاف، أي

  .)٧("، وال شك في أن األمارة على اإلعراب الحركةأماراتھ
                                                 

  .٣: المقدمة الجزولية: ينظر) ١(
  .١٤٩: الفصول الخمسون: ينظر) ٢(
  .١١٢: التوطئة: ينظر) ٣(
  .١٥٧/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر )٤(
  .٢٤/ ١: ، وشرح األشموني٢٦٧/ ١: ، وتوضيح المقاصد٧/ ١: المحصول: ينظر) ٥(
  .١٥٤: الفصول الخمسون )٦(
  .٦٣/ ١: المحصول: ينظر) ٧(
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صالحیة تغیر : یحتاج إلى تقدیر مضاف، فیقال) تغیر أواخر الكلم(أن قولھ  :الثاني
  :اآلخر، وھذا من المجاز، والحدود تصان عنھ، فیقول ابن إیاز

 اإلعراب صالحیة تغیر اآلخر، وإال لم یستقم، أال ترى أن: ال بد من أن یقول"     
معرب، ولیس فیھ اختالف بالفعل، وإنما االختالف فیھ ) قام زیٌد: (في قولك) زیٌد(

بالقوة، بمعنى أنھ صالح أن یختلف بالنصب والجر، فال بد من ھذا القید، ومن العجب 
أن أكثر أھل العربیة یخلون بھ، وإذ تبین فال بد في كالمھ من تقدیر مضاف، وحذف 

  .)١("، والحدود تصان عن المجازاتًاحّد المضاف مجاز، وھو قد جعل ھذا

أن التغیر ال یكون في ذات الحرف األخیر، وإنما یكون في ھیئتھ بتغیر  :الثالث
  : صالحیة تغیر ھیئة اآلخر، فیقول ابن إیاز: الحركة، فال بد من أن یقال

اإلعراب صالحیة اختالف ھیئة اآلخر، ألن االختالف ال : أنھ یحتاج أن یقول"     
، كان مضمومًا) زید(ع في اآلخر الذي ھو نفس الحرف، بل في ھیئتھ، فالدال من یق

) زید(، فالھیئة اختلفت، وأما الدال الذي ھو آخر ، ثم صار مجرورًاثم صار مفتوحًا
  .  )٢("فباق كما كان

فبالتأمل وتدقیق النظر في كالم المصنف یتبین أنھ ال تناقض  أما االعتراض األول    
ن الباب وما ذكره المصنف في تعریفھ؛ ألن المصنف قصد بعنوانھ مجرد بین عنوا

الحصر لما یكون في آخر الكلم من إعراب أو بناء، وقصد بالتعریف بیان معنى 
  .اإلعراب، فال حاجة إلى تقدیر مضاف كما ذكر الشارح

ة فیجاب علیھ بأن  التغیر الحاصل في آخر الكلمة نتیج الثانياالعتراض وأما      
اختالف العوامل الداخلة علیھ، فھو تغیر فعلي؛ ألن الكلمة تكون في حالة إعرابیة 
معینة، فیدخل علیھا عامل أو یتغیر موقعھا اإلعرابي، فتنتقل إلى حالة إعرابیة 

رأیُت : (مرفوعة على الفاعلیة، فإذا قیل) قاَم زیٌد( :في نحو) زید(أخرى، فكلمة 
انتقلت إلى الجر، ) مررُت بزیٍد: (المفعولیة، وإذا قیلانتقلت إلى النصب على ) زیدًا

فتغیر آخرھا بتغیر العامل أو الموقع اإلعرابي، وبناء على ذلك فال داعي للتقدیر 
  .الذي ذكره الشارح

فیمكن أن یجاب علیھ بأن ھناك من األسماء ما یعرب  وأما االعتراض الثالث    
اإلعراب، فعالمة الرفع في األسماء  بعالمات فرعیة، فالتغیر یكون في نفس حرف

  الستة الواو، وتتغیر إلى األلف في النصب، وإلى الیاء في الجر، وكذلك األمر في 

                                                 
  .٦٣/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٦٣/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
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  .)١(المثنى وجمع المذكر السالم

  

  *     *    *  
  
  ):ما ال ینصرف(في  -٣

من المقرر عند النحاة أن االسم الممنوع من الصرف یدخلھ أنواع اإلعراب     
فیرفع، وعالمة رفعھ الضمة، وینصب ویجر، وعالمة ذلك الفتحة، وقد ذكر  الثالثة،

  :ابن معط ذلك، فقال

  .)٢("وغیر المنصرف یدخلھ الرفع والنصب، ویفتح في موضع الجر"     

  : على الجر، فیقول) الفتح(واعترض علیھ ابن إیاز بأنھ أطلق لقب 

، وفتحة ما ال ینصرف عند )لجروتفتح في موضع ا( :وھو قولھ: وھا ھنا تنبیھ"     
  .)٤(..."، فكیف أطلق لقب حركة البناء على اإلعراب؟ )٣(سیبویھ وأصحابھ إعراب

  

إن عبارة ابن معط عبارة سدیدة وال غبار علیھا؛ ألن علماء العربیة قد  :أقول    
 واعتمادًا ساعًایستعملون ألقاب حركات البناء في التعبیر عن حركات اإلعراب اّت

  . وضوح المعنى على

في كتب بعضھم، وقد عبر شیخ النحاة  یجد ذلك واضحًا ومن یتتبع ما كتبھ النحاة    
وكان : (سیبویھ بمثل ما عبر بھ ابن معط عند حدیثھ عن إعراب ما ال ینصرف، فقال

  .، ولم یعترض علیھ أحد من النحاة في ذلك)٥()في موضع الجر مفتوحًا

                                                 
/ ١: اإلنصاف: ينظر. في األسماء الستة حروف إعرابمذهب أكثر البصريين أن الواو واأللف والياء ) ١(

، وتوضيح ١٧٥/ ١: ، والتذييل والتكميل٢٧/ ١: ، وشرح الكافية للرضي١/١٩٢: ، وشرح المفصل١٧
  .١٣٦/ ١: ، والهمع٢٩/ ١: ، والمساعد٣١٣/ ١: المقاصد

  .١٥٦: الفصول) ٢(
: ، والمسائل العسكرية١٣: العضدي، واإليضاح ٣٠٩، ١٧١/ ٣: ، والمقتضب٢١/ ١: الكتاب: ينظر) ٣(

/ ١: ، والهمع٤١/ ١: ، وشرح التسهيل٥٨/ ١: ، وشرح المفصل١/١٠٠: ، والمقتصد٢٤٧ - ٢٤٣
٧٥.  

  .٨٣/ ١ :المحصول: ينظر) ٤(
  .٢١/ ١: الكتاب: ينظر) ٥(
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ر الجرجاني إلى أن عبارة سیبویھ ھي األحق في وقد ذھب الشیخ عبد القاھ    
  : االستعمال واألولى في التعبیر، فقال

عبارة صاحب الكتاب، وقد قال ) وكان في موضع الجر مفتوحًا(واعلم أن قولھ "     
إن ھذا تسامح منھ في العبارة؛ الن الفتح من أسماء البناء، وما ال ینصرف : أصحابنا

  .وكان في موضع الجر منصوبًا: ن یقاللیس بمبني، فحقھ عندھم أ

، وأن المعنى یقتضي والقول فیھ عندي أن صاحب الكتاب استعمل الفتح تحقیقًا     
فلما كانت الفتحة غیر دالة ...  وإن لم یكن ما ال ینصرف مبنیًا استعمالھ ھنا خصوصًا

االسم في وكان : على المعنى الذي ألجلھ سمیت نصبا، سمي االسم مفتوحا، كما تقول
یصح على  ، لموكان في موضع الجر منصوبًا: بالفتح، وإذا قلت كًاموضع الجر محّر

فكذا التحقیق في مسألتنا أن ...  وكان في موضع الجر مفعوًال: الظاھر؛ إذ ھو كقولك
في حال الجر،  ما ال ینصرف یحرك في حال الجر بالفتحة، أو یكون مفتوحًا: تقول
، والمجاز ما بان من ھذه الجملة أن الحقیقة ما ظنوه مجازًا كذا یكون لفظھ، فقد: أي

   .)١("فاعرفھ. توھموه حقیقًة

لیس بسدید؛ ) الفصول(ومن ھذا یعلم أن اعتراض الشارح على عبارة صاحب     
  .ألنھا عبارة صحیحة، وال غضاضة فیھا على ما حققھ العالمة عبد القاھر الجرجاني

             

 *      *   *  
  
  
  :في األسماء الستة -٤

األسماء الستة تستعمل مضافة إلى غیر یاء المتكلم، فترفع بالواو، وتنصب     
، )رأیُت أباك(، و)ھذا أبوك: (باأللف، وتجر بالیاء في اللغة المشھورة، فیقال

، وقد تستعمل مفردة غیر مضافة، فتعرب بالحركات الظاھرة، )مرْرُت بأبیك(و
، وقد أشار ابن معط في حدیثھ عن )مررُت بأٍب(، و)رأیُت أبًا(، و)ھذا أٌب: (فیقال

  : األسماء الستة إلى ذلك، فقال

  . )٢("أبدل من واوه میم) ُفوك(، وإن أفرد )ذو(وكلھا تفرد إال "     

                                                 
  .١٧ –١٥/ ١: المقتصد: ينظر) ١(
  .١٦٠: الفصول الخمسون )٢(
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، )أبدل من واوه میم) ُفوك(وإن أفرد (على قول المصنف  اعترض ابن إیازوقد      
  : فقال

ألنھ یقتضي بظاھره أنھ ال تبدل المیم من واوه إال في حال وفي كالمھ نظر؛ "     
  .)١() ..."ھذا َفُم زیٍد: (إفراده، ولیس كذلك؛ إذ قد تكون في حال اإلضافة، كقولك

، وفي )أْفَواه: (؛ وذلك لقولھم في الجمع)َفْعل(على وزن ) َفْوه): (فم(أصل  :أقول    
  ).ٌن بكذاَتَفّوَه فال: (، ویقال)ُفَوْیھ: (التصغیر

 فیعرب بالحروف كأخواتھ من األسماء الستة، ویستعمل مفردًا ،ویستعمل مضافًا    
  .بعد حذف الھاء، ویعرب بالحركات الظاھرة فیجب قلب واوه میمًا

؛ لتحركھا وانفتاح ما لقلبت ألفًا ألنھا لو لم تقلب میمًا ؛ووجب قلب الواو میمًا    
لتنوین، فتحذف األلف لذلك، فیبقى االسم المعرب األلف، وا: قبلھا، فیلتقي ساكنان

  .)٢(على حرف واحد، وذلك غیر جائز

  : یقول ابن السراج وقد یستعمل بالمیم حال اإلضافة،

، )في فیَك(، و)رأیُت فاَك(، و)ھَذا ُفوَك: (یقوُل بعضُھم: فإَذا َأضافوُه ففیِھ لغتاِن"     
: وھَي لغُة كثیرٌة إَذا َأضافوا، ومنھم َمْن یقوُلفیجیئوَن بموضِع العیِن ویحذفوَن الالَم، 

  .)٣()"في فِمَك(، و)رأیُت َفَمَك(، و)َھذا فُمَك(

  : rومما ورد بالمیم حال اإلضافة قولھ 

      "كسرِيحِ الْم نم باِهللا َأطْي نْداِئمِ ع٤("لَخُلُوفُ فَمِ الص(.  

  : وقول الراجز

  )٥(حرِ فَمهالْب يصبِح ظَمآن وفي

                                                 
  .١٦٤/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .٨٨/ ١: اللباب :ينظر )٢(
  .٢٧٣/ ٣: األصول )٣(
، في باب ٦٧٣، ٦٧٠/ ٢ :في صحيحه وأخرجه البخاري ،رضي اهللا عنه-رواه أبو هريرة هذا الحديث  )٤(

 ، باب فضل الصيام، حديث رقم٨٠٦/ ٢: سلم، وم)١٨٠٥، ١٧٩٥(فضل الصيام، حديث رقم 
 ، حيث)الصائم فم: (قوله: الشاهدو. نهلتأخر الطعام ع ؛هو تغيير طعم الفم وريحه: الخلوف .)١١٥١(

  .الميم اءبقمع مضافًا  )فم( جاء
، والمقاصد ٢٢٨: والمسائل العضديات ،١٥٩: ديوانال :، ينظرلرؤبةهذا البيت من الرجز، وهو  )٥(

، ٧٦/ ١: ، وشرح األشموني٤٠/ ١: همعالو، ٧٤٢/ ٢، ٦٠/ ١: ، والتصريح١٣٩/ ١: النحوية
  .الميم اءبقمع  اًمضاف )فم( جاء ، حيث)فمه( :قوله: الشاهدو .٤٦٠ ،٤٥٤، ٤٥١/ ٤ :خزانةالو
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وذھب أبو علي الفارسي إلى أن بقاء المیم في اإلضافة مختص بالضرورة     
  : الشعریة، فقال

المیم في اإلضافة، كما أبدلھا منھا ) فم(وقد اضطر الشاعر فأبدل من العین في "     
  : في اإلفراد، فقال

هرِ فَمحي الْبفو آنظَم بِحصي  
كالم إنما ھو في اإلفراد دون اإلضافة، فأجرى اإلضافة مجرى وھذا اإلبدال في ال    

  .)١("المفرد في الشعر للضرورة

  .في غیر الشعر، كما في الحدیث المذكور ورد علیھ بأنھ قد ورد بالمیم مضافًا

ومما سبق یعلم صواب ما اعترض بھ الشارح على المصنف، وإن كان قد أجاب     
  : على اعتراضھ بقولھ

الوجوب، فال یرد علیھ شيء؛ إذ في حال ) ُأبدل(مكن أن یكون أراد بقولھ وی"      
  .)٢("اإلفراد یجب البدل، وأما في حال اإلضافة فأنت مخیر، واألحسن أال تبدل

  

 *       *    *  
  
  
  :في المضارع المتصل بنون التوكید -٥

د بني على إذا اتصلت نون التوكید بالمضارع فإن كان مسندا إلى ضمیر الواح    

إلى  ًا، وإن كان مسند)٣(﴾ ينلَيسجنَن ولَيكُونًا من الصاغرِ ﴿: الفتح، نحو قولھ تعالى

علیھما،  واو الجماعة أو یاء المخاطبة  فإنھما تحذفان، وتبقى الضمة والكسرة دلیًال
  : فقال ،وقد ذكر ذلك ابن معط

  المؤنثة الواحدة، فتبقى الضمة  وتحذف الواو في الجمع، والیاء في مخاطبة"     

                                                 
  .١٥٦: المسائل البغداديات )١(
  .١٦٥/ ١: المحصول )٢(
  .٣٢/ سورة يوسف، من اآلية )٣(
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  .)٢(")١(﴾ فَِإما تَرين ﴿، و)َلَیُقوُلنَّ: (والكسرة دلیال علیھما، نحو

على حذف الیاء؛ ألنھا لم ) َتَرِینَّ(على تمثیل المصنف بالفعل  واعترض ابن إیاز    
  : تحذف، وإنما حركت بالكسر، فقال

ذف الواو للضمة قبلھا، والیاء للكسرة تح: (وھو أنھ قال: وفي كالمھ تنبیھ"     
    : ، وعلى حذف الیاء بقولھ تعالى)َلَیُقوُلّن(، ثم مثل على حذف الواو بقولھ )قبلھا
﴿ نيا تَربل ، ولیس بصحیح؛ إذ ھذه الیاء لم تحذف؛ لكون ما قبلھا مفتوحًا﴾ فَِإم ،

  .)٣(")اْضِرِبّن یا امرأُة: (حركت بالكسر، والتمثیل الجید أن یقال

لتوالي  -نون الرفع -، فحذفت النون األولى)َلَیُقوُلوَنّن( ):لَیُقوُلّن(األصل في      
الواو، والنون األولى من النون المشددة، فحذفت الواو، : األمثال، فالتقى ساكنان

  .علیھا وبقیت الضمة دلیًال

فحذفت الھمزة بعد نقل ، )َتْفَعلیَن(، على وزن )َتْرَأِییَن( ):َتَرِیّن(واألصل في      
، فاستثقلت الكسرة على الیاء، )َتَفِلیَن(بوزن ) َتَرِییَن(حركتھا إلى الراء، فصارت 

) َنَتَریِْ(الم الكلمة، ویاء الضمیر، فحذفت األولى، فصارت : فأسكنت، فالتقى ساكنان
وزن  على) َتَرْي(، ثم حذفت النون ؛ لدخول الجازم، فصار الفعل )َنَتَفیِْ(على وزن 

طبة ونون التوكید، وتعذر حذف ایاء المخ: ، ثم أكد بالنون، فالتقى ساكنان)َتَفْي(
  .)٤( )َتَفِیّن(بوزن ) َتَرِیّن(إحداھما، فحركت الیاء بالكسرة، فصارت 

فالیاء لم تحذف، وإنما حركت بالكسر بعد الفتح حتى یسھل النطق، وھذه مالحظة     
ھ، إال أنھ أتى بمثال غیر مطابق للمسألة التي دقیقة ذكرھا ابن إیاز في اعتراض

، )اْضِرِبّن یا امرأُة: (والتمثیل الجید أن یقال: (یتحدث فیھا؛ ألنھ مثل بفعل األمر، فقال
  ).لَتْضِرِبّن یا امرأُة: (والحدیث عن المضارع، فاألولى أن یقال

  

  *     *     *  
  
  

                                                 
  .٢٦/ سورة مريم، من اآلية )١(
  .١٦٥: الفصول الخمسون )٢(
  .٢٣٦، ٢٣٥/ ١: المحصول )٣(
  .٥٣، ٥٢/ ١: ، والتصريح١٣٥/ ١: ، والمحصول٤٩٣/ ٢: األمالي الشجرية: ينظر )٤(
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  :في أسباب البناء على الضم -٦
  : البناء على الضم، فقالذكر ابن معط علة 

والضم إما النقطاع الكلمة عن اإلضافة، أو للتشبھ بما قطع عن اإلضافة، أو "     
  .)١("لإلتباع

  : وعقب ابن إیاز على ذلك، فقال

  : قد ذكر للبناء على الضم ثالثة أسباب"      

 حال اإلعراب،: للكلمة في تلك الحال، أعني ال تكون الضمة إعرابًاأ: األول
  ...".وشبھھما ) بعُد(، و)قبُل: (كالغایات، نحو

  : على عبارة المصنف السابقة، فقال اعتراضاثم أورد 

یعطي أن ) والضم إما النقطاع الكلمة عن اإلضافة( :وھو أن قولھ: وھنا تنبیھ"     
علة البناء على الضم ھي ما ذكر، ولیس كذا، إن ما ذكره علة البناء، وما ذكرناه علة 

  .)٢("الضمة تخصیص

ألن العلة التي ذكرھا ابن معط ھي علة البناء،  وما ذكره ابن إیاز ھو الصواب؛    
  : ولیست علة خصوص الضم، وقد أشار إلى ذلك سیبویھ بقولھ

غیر متمكنین أنھ ال یكون فیھما مفردیٍن ما یكون ) بعُد(و) قبُل(ویدلَّك على أن "     
ھذا : (نت ترید أن تبني علیھا كالمًا، وال تقولوأ) قبُل: (فیھما مضافین؛ ال تقول

  .)٣()"ھذا قبَل الَعَتَمِة: (، كما تقول)قبُل
  

  : وأما علة البناء على الضم فبینھا الرضي في قولھ

 جبرًا ؛في اإلعراب، وعلى الضم وبناء الغایات على الحركة؛ لیعلم أن لھا عرقًا"     
المضاف إلیھ، أو : المحتاج إلیھ، أعني بأقوى الحركات؛ لما لحقھا من الوھن بحذف

لیكمل لھا جمیع الحركات؛ ألنھا في حال اإلعراب كانت في األغلب غیر متصرفة، 
، أو منصوبة على الظرفیة، أو لتخالف حركة بنائھا حركة )ِمن(فكانت إما مجرورة بـ

  .)٤("إعرابھا

                                                 
  .١٦٨: الفصول الخمسون )١(
  .٢٥٥/ ١: المحصول )٢(
  .٢٨٦/ ٣: الكتاب )٣(
  .١٧٠/ ٣: شرح الكافية للرضي )٤(
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ما ذكره : أحدھما: انعلى الضم أمر) قبُل، وبعُد: (ویقصد بذلك أن علة بناء نحو    
التقویة لھا : واآلخر. للكلمة في تلك الحال ال تكون الضمة إعرابًاأ: ابن إیاز، وھو

  .والتعویض عما لحقھا من الضعف بحذف المضاف إلیھ

  

  *      *      *  
  
  في أسباب البناء على الفتح -٧

  : ذكر ابن معط أسباب البناء على الفتحة، فقال

أو للفرق بین مشتبھین، كالم اإلضافة والم  -غالبًا -للخفة والفتح طلبًا"     
  .)١("االبتداء

  : فبین أن أسباب البناء على الفتح أمران

  ). كیَف(، و)أیَن: (طلب الخفة، كما في بناء: األول

؛ )َلزیٌد قائٌم: (الم االبتداء في نحو: الفرق بین معنیي الحرف الواحد، نحو: والثاني
  .بینھا وبین الم الجرفإنھا فتحت للفرق 

على ابن معط في تمثیلھ للبناء على الفتح للفرق بین  اعترض ابن إیازوقد     
  : مشتبھین بالم الجر، فقال

فیھ نظر؛ وذلك ألنھ في تعلیل ما ) للفرق بین مشتبھین، كالم اإلضافة( :وقولھ"     
كالم : (لھ أن یقول ي على الفتح، والم اإلضافة مكسورة ال مفتوحة، فكیف یستقیمِنُب

  .)٢("، والصحیح ما ذكرتھ)اإلضافة

في كما : وھذا االعتراض ال یتوجھ على كالم المصنف؛ ألنھ یقصد بذلك أن یقول    
  .بینھا وبین األولى فرقًا ؛، فقد فتحت الثانیةبتداءالم اإلضافة والم اال

  

 *        *     *  
  

                                                 
  .١٦٨: الفصول الخمسون )١(
  ٢٥٧/ ١: المحصول )٢(
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  فیما یتعدى إلى ثالثة مفاعیل -٨
  : معط في كالمھ عن األفعال ما یتعدى إلى ثالثة مفاعیل، فقالذكر ابن 

: وھي أفعال نقلت من المتعدي إلى اثنین بالھمزة أو التضعیف، وذلك نحو"      
أعَلَم اُهللا زیدًا َعْمرًا : (، تقول)َخبَّْرُت(، و)أْخَبْرُت(، و)َنبَّْأُت(، و)أْنَبْأُت(، و)أَعَلْمُت(

  .)١( )"فاضًال

  : بین ابن إیاز في تعلیقھ على كالم المصنف أن ھذه األفعال تنقسم إلى قسمینوقد     

إلى مفعولین، فنقل بالھمزة، فتعدى إلى ثالثة  ما كان من األفعال متعدیًا: أحدھما
: ، فإذا زیدت الھمزة قلت)عِلَم زیٌد عمرًا ناجحًا: (، تقول)أعَلْمُت: (مفاعیل، نحو

  ). ًاأْعَلْمُت زیدًا عمرًا ناجح(

  : أفعال متعدیة إلى مفعول واحد بنفسھا، وإلى آخر بحرف الجر، وھي: واآلخر

، )أْعَلْمُت(، لكن شبھت بـ)حّدْثُت(، و)َخبَّْرُت(، و)أْخَبْرُت(، و)َنبَّْأُت(، و)أْنَبْأُت(    
  . فتعدت إلى ثالثة مفاعیل

  : على عبارة المصنف، فقال اعترضثم 

یقتضي أن ) نقلت بالھمزة أو التضعیف(ول المصنف وھو أن ق: وھنا تنبیھ"     
مخففین، فنقال بالھمزة والتضعیف، ولم ینطق بھما كذلك، ) َخَبْرُت(، و)َنَبْأُت(األصل 

  .)٢("فعلم أنھ تسامح وإرسال، والصواب ما ذكرتھ

  

  *      *      *  
  في أفعال المقاربة -٩

  : أفعال المقاربة، فقالتحدث ابن معط في كالمھ عن األفعال الناقصة عن 

، )عسى: (وأفعال أخر، تسمى أفعال المقاربة، ومنھا فعالن للتراخي، وھما"     
، )أَخذ(، و)كَرب(، و)كاد: (، وستة لمقاربة الفعل من غیر تراخ، وھي)أوشك(و
  .)٣( )"طِفق(، و)أنشأ(، و)جَعل(و

  : على ذلك، فقال ابن إیازوعقب 

                                                 
  .١٧٥: الفصول الخمسون )١(
  .٣٤٠، ٣٣٩/ ١: المحصول )٢(
  .١٨١، ١٨٠: الفصول الخمسون )٣(
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، )٢(والزمخشري )١(المقاربة، وكذلك سماھا الزجاجي سمى ھذه األفعال أفعال"     
وبیان . وفیھ نظر؛ وذلك ألن معنى المقاربة مقاربة الفعل، ولیست بأسرھا للمقاربة

: ، وقال الجزولي)عسى(قسم للرجاء والطمع، وھو : أنھا تنقسم إلى أربعة أقسام: ذلك
، وقسم للدخول فیھ، )َربكاد، وك(، وقسم لمقاربة الدخول في الفعل، وھو تكون یقینًا

استعمال  وتارًة) كاد(استعمال  ، وقسم یستعمل تارًة)جعل، وأخذ، وطفق، وأنشأ(وھو 
      ).أوشك(، وھو )عسى(

، )أَخَذ، وجَعَل، وَطِفَق، وَأْنَشأ(أنھ أطلق المقاربة على : األول: وفي كالمھ تنبیھان    
  . ولیس األمر كذلك، وإنما ھي للدخول في الفعل

كذلك، وقد تقدم أن لھا ) عسى(كما أن  للتراخي مطلقًا) أوشك(أنھ جعل : الثانيو
  .)٣()"عسي(استعمالین، ھي في أحدھما كـ

  
  : أورد ابن إیاز على ابن معط في كالمھ السابق ثالثة اعتراضات    

  . أنھ أطلق لفظ المقاربة على أفعال الرجاء وأفعال الشروع :أحدھا

للمقاربة من غیر  واحدًا ، وجعلھا قسمًا)كاد(لشروع مع أنھ أدرج أفعال ا :وثانیھا
  .تراخ

  .للتراخي مطلقا) عسى(و) أوشك(أنھ جعل  :وثالثھا

إن تسمیة ھذه األفعال أفعال المقاربة لم : أقول والثاني لالعتراض األولبالنسبة     
   .)٤(سمینفرد بھا ابن معط ، بل إن أكثر النحاة یطلقون علیھا ذلك، ویسمونھا بھذا اال

وھذه التسمیة إما أن تكون من باب المجاز واالتساع في العبارة، بإطالق اسم     
  : الجزء على الكل، وھذا ما ذھب إلیھ ابن ھشام األنصاري، إذ یقول

  . )٥("وھذا من باب تسمیتھم الكل باسم الجزء، كتسمیتھم الكالم كلمة "     

  لشھرة غالبة أو لكثرة وقوعھ  -الباب وإما أن تكون من باب تغلیب بعض أفعال    

  
                                                 

  .٢٠٠: الجمل: ينظر )١(
  .٣٥٧: المفصل: ينظر )٢(
  .٣٩٣/ ١: المحصول )٣(
 /٤: للرضي ، وشرح الكافية١٧٦ /٢: البن عصفور ، وشرح الجمل١٢٦ /٧: شرح المفصل: ينظر )٤(

  .٤٦٨/ ١: ، والهمع٣٢٣/ ١: ابن عقيلشرح ، و٢٦٥ /٢: ، وأوضح المسالك٢٠٦
  .٢٦٥/ ١: أوضح المسالك) ٥(



٤٠٧ 
 

  .)٣(األشموني )٢(وأبو الحسن )١(على بقیة األنواع، وإلیھ ذھب المكودي -في الكالم

وإما أن تكون ھذه التسمیة من باب الحقیقة، فال مجاز وال تغلیب فیھا؛ إذ یرى     
الفعل  بعض النحویین أن في أفعال الرجاء وأفعال الشروع مقاربة، وذلك ألن رجاء

دنو لتقدیر نیلھ، وألن الشروع في الفعل یلزم علیھ القرب منھ، وممن ذكر ذلك تقي 
  . )٥(النیلي) ٤(الدین

واألقرب إلى الصواب ھو أن تسمیة ھذه األفعال أفعال المقاربة  واألولى بالقبول    
  : من باب التغلیب؛ وذلك ألمرین

الق اسم الجزء على ما تركب منھ أن تسمیة الكل باسم الجزء عبارة عن إط: أحدھما
ومن غیره، وأما تسمیة األشیاء المجتمعة من غیر تركیب فتغلیب، وھذه األفعال 

  . )٦(لیست مركبة، بل غایة األمر أن بعضھا شبیھ ببعض

أن أفعال المقاربة ھي التي وضعت للداللة على دنو الخبر وقرب وقوعھ، : واآلخر
) َطِفَق َزْیٌد َیْخُرُج( :كعال مقاربة؛ ألن معنى قولوعلى ذلك فلیست أفعال الشروع بأف

إن الخروج قُرب ودنا من زید إال قبل : أنھ شرع في الخروج وتلبس بھ، وال یقال
  . )٧(الشروع فیھ

ما ھو :األول: ویبدو أن المصنف یرى أنھا جمیعا للمقاربة؛ ألنھ جعلھا قسمین    
  .اربة من غیر تراخما ھو للمق: للمقاربة مع التراخي، والثاني

  .وبناء على ما سبق ال یتوجھ ھذان االعتراضان على كالم المصنف 
  : فأقول) أوشك(في  االعتراض الثالثوأما 

                                                 
البسط : ، كان نحوياً عالماً بالعربية، من مصنفاتهَأبو زيد المكودي ،عبد الرحمن بن علي بن صالحو ه) ١(

وشرح المقصور والممدود البن مالك، شرح األلفية، وشرح األجرومية، ووالتعريف في علم التصريف، 
  )٣١٨/ ٣: ، واألعالم٩٧/ ٤: الضوء الالمع. (ـه ٨٠٧توفي سنة 

الحسن علي بن محمد بن عيسى، نور الدين األشموني، نحوي من فقهاء الشافعية، أصله من  هو أبو) ٢(
شرح ألفية ابن مالك، ونظم المنهاج في الفقه : أشمون بمصر، ولد بالقاهرة، وولي قضاء دمياط، صنف

  )١٠/ ٥: األعالم. (هـ ٩٢٩وشرحه، وغير ذلك، توفي سنة 
  .٣٧٥/ ١: شموني، وشرح األ٤٢: شرح المكودي: ينظر) ٣(
شرح : ، من مصنفاتهتَقي الدين النيلي ،ِإبراهيم بن الْحسين بن عبيد اهللا بن ِإبراهيم بن ثَابت الطَّاِئيهو  )٤(

  )،٤١٠/ ١: ، وبغية الوعاة٥/ ١: والصفوة الصفية. (ألفية ابن معط، وشرح كافية ابن الحاجب
  . ١/٤٠٥: ة الصبان ، وحاشي٤٨/ ٢: الصفوة الصفية: ينظر) ٥(
   .٤٠٥/ ١: حاشية الصبان: ينظر )٦(
  .٢٠٦/ ٤: للرضي شرح الكافية: ينظر) ٧(
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٤٠٨ 
 

  : یفید رجاء حدوث الخبر، ولھ استعماالن عند أھل العربیة) عسى(إن الفعل     

یٌد أن عسى ز: (یرفع المبتدأ وینصب الخبر، نحو ناقصًا كون فعًالیأن  :أحدھما
  . قارب زیٌد القیاَم: ، والمعنى)یقوَم

على أنھ ) أن یقوم(رفع ی، ف)عسى أن یقوَم زیٌد: (، نحوتامَا ستعمل فعًالیأن  :واآلخر
  ).دنا قیاُم زیٍد: (ستغني بھ عن الخبر، وتكون في ذلك بمنزلة قولكیفاعل لھا، و

: من قولھم، فھي موضوعة لإلخبار عن حضور األمر سریعًا )أوشك(وأما    
وتستعمل أیضا ھذین االستعمالین . )١(، إذا أسرع في السیر)أوشك  یوشك إیشاكًا(

قارب زید : ، والمعنى)أوشَك زیٌد أن یذھَب: (تكون ناقصة، نحو السابقین، فتارًة
قُرب : ، فتكون بمنزلة قولك)أوشَك أْن یذھَب زیٌد: (تستعمل تامة، نحو الذھاب، وتارًة

  : أشار سیبویھ إلى ذلك بقولھوقد . ذھاُب زیٍد

توشُك أْن : (، وتقول)یوشُك(، وأن محمولة على )یوشُك أْن تجيَء: (وتقول"     
  . )٢()"قاربَت أْن تفعَل: (في موضع نصب، كأنك قلت) أْن(، فـ)تجيَء

، )أْن(غیر مقرون بـ ، بأن یكون خبرھا مضارعًا)كاد(وقد تستعمل استعمال     
  : ، وقد أشار إلى ذلك سیبویھ، فقال)یخرُجأوشك زیٌد : (فیقال

  ) ...".كاد یفعُل(، یشبھھا بـ)عسى یفعُل: (واعلم أن من العرب من یقول"       

  :ثم قال

  . )٣() ... "عَسى یجيُء(، بمنزلة )ُیوشُك یجيُء(وقد یجوز "             

  

 *      *     *  
  

  في أقسام ظرف الزمان -١٠
  : مبھم، ومعدود، ومختص، فقال: ن إلىقسم ابن معط ظرف الزما

ما صلح : ومعدود، وھو .)زمان(، و)دھر(، و)حین: (مبھم، نحو: وینقسم إلى"     
  سرُت : (، كقولك)متى(ما صلح في جواب : ومختص، وھو .)كْم(في جواب 

                                                 
   ).و ش ك: (اللسان: ينظر )١(
  .١٦٠/ ٣: الكتاب) ٢(
  .١٦٠، ١٥٨/ ٣: الكتاب: ينظر )٣(



٤٠٩ 
 

  .)١()"العاَم(، و)شھریِن

  : على ھذا التقسیم، فقال ًاعتراضاوأورد ابن إیاز 

فیھ نظر؛ ) مختص(، و)معدود(، و)مبھم(وھو أن تقسیم الظرف إلى : یھوھنا تنب"     
ألنھ لو كان األمر على ما ذكره لم یجز أن یكون المختص معدودا، وال المعدود 
مختصا؛ إذ ال تشارك في الخصائص، واألمر على العكس، أال ترى إلى أسماء 

  .)٢("مختصات ومعدودات

مبھم، ومختص أو مؤقت، : إلى قسمین أن ظرف الزمان ینقسم ذكر النحاة    
، والمختص )وقت(، و)حین(ھو ما كان نكرة ال یدل على وقت بعینھ، نحو، : والمبھم

  .)٣( )شھر المحرم(، و)الیوم: (ما دل على زمن بعینھ مخصوص، نحو: أو المؤقت

  :وھذا ھو تقسیم ابن معط في ألفیتھ؛ إذ یقول

هتُ درمِ سهبي الْمتَقُوُل فراًوتُ شَهرس خْتَصي يي الّذف٤(راً     و(  

لكنھ خالف ھذا التقسیم في كالمھ السابق، وقسمھ إلى مبھم، ومعدود، ومختص،      
وھذا التقسیم یوھم أن المختص والمعدود قسمان متغایران، مع أن المعدود نوع من 

: ، نحودودًامع یكون مختصًا) كم(أن ما یصلح في جواب : وضابط ذلك. المختص
غیر معدود،  یكون مختصًا) متى(، وما یصلح في جواب )یومًا: (، فیقال)كم ُصمَت؟(

  ).یوَم الجمعِة: (، فیقال)متى ِسْرَت؟: (نحو

مبھم، ومختص، أو مبھم، : في ذلك أن ظرف الزمان نوعان وخالصة القول    
برأسھ، بل  س قسمًاومؤقت، ولیس كما ذكر ابن معط أنھ ثالثة أقسام؛ ألن المعدود لی

  .ھو نوع من المختص

  

 *      *     *  
  

                                                 
  .١٨٤: الفصول الخمسون) ١(
  .٤٣٠/ ١: المحصول) ٢(
، وشرح ٨١: ، والمفصل٥٦: ، واللمع١٥٧: عضدي، واإليضاح ال١٩٢ -١٩٠/ ١: األصول :ينظر) ٣(

، ٢٢٣: ، واإلرشاد إلى علم اإلعراب٢٠١/ ٢: ، وشرح التسهيل٤١/ ٢: المفصل البن يعيش
  .١٣٧/ ٢: ، والهمع١٣٩١/ ٣: واالرتشاف

  .٤٦٠/ ٢: الصفوة الصفية :ينظر) ٤(
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  في تعریف الحال -١١
الحال من األشیاء التي یتعدى إلیھا الفعل أو ما في معناه، فیعمل فیھا النصب، وقد     

  : عرفھ ابن معط، فقال

وھي بیان ھیئة الفاعل أو المفعول بنكرة مشتقة بعد معرفة، قد تم الكالم "     
  .)١("دونھا

علیھ في ھذا الحد بأنھ غیر صحیح؛ ألنھ غیر مانع، إذ  اعتراضًاإیاز  وأورد ابن    
  : یدخل فیھ الوصف، فقال 

وإن كان قد سبقھ إلیھ أبو بكر بن السراج في             - وھو أن ما ذكره: وھنا تنبیھ"     
ضربُت زیدًا (، و)جاءني زیٌد الراكُب: (ـ یبطل بالوصف في قولك)أصولھ(

   .)٢()"المكتوَف

مأخوذة من التحول الذي ھو التغیر واالنتقال، ویطلق على : في اللغةالحال      
  .)٣(الوقت الذي أنت فیھ، وما یكون علیھ اإلنسان من خیر أو شر

ھو : فورأما في اصطالح النحویین فقد اختلفت عباراتھم في حدھا؛ فقال ابن عص    
  . )٤(ھیئاتمفسر لما أبھم من ال) في(كل اسم منصوب على معنى 

غیر تابع وال      ) في(ھو ما دل على ھیئة وصاحبھا متضمنا معنى : وقال ابن مالك
  .)٥(عمدة

  : وعرفھ ابن السراج بقولھ

 ل المخبر بھوالحال إنما ھو ھیئة الفاعل أو المفعول أو صفتھ في وقت ذلك الفع"     
  . )٦("عنھ 

     .     )٨(وابن الحاجب ،)٧(وابن یعیش -كما في قولھ السابق -ووافقھ في ذلك ابن معط    

                                                 
  .١٨٦: الفصول الخمسون) ١(
  .٤٤٣/ ١: المحصول) ٢(
  ).ل ح و: (اللسان: ينظر) ٣(
  .٣٢٦/ ١: شرح الجمل: ينظر) ٤(
  .١٠٨: تسهيل الفوائد: ينظر) ٥(
  .٢١٣/ ١: األصول: ينظر) ٦(
  .٥٥/ ٢: شرح المفصل: ينظر) ٧(
  .٣٢٧/ ١: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر) ٨(



٤١١ 
 

: على ھذا التعریف بالوصف، وبیان ذلك أنھ لو قیل اعترض ابن إیازقد و    
دل ) أكرمُت رجًال عالمًا: (دل ھذا على ھیئة الفاعل، ولو قیل) جاءني رجٌل عالٌم(

ھ، ھذا على ھیئة المفعول، وبھذا یكون التعریف غیر مانع من دخول غیر الحال فی
  .وشرط الحدود أن تكون مانعة من غیر المحدود

  : وقد أجیب على ھذا االعتراض بأمرین    
على ما ذكروا، والمراد بالحال ھو ما  أن المراد بالحدود أن یكون اللفظ داًال :األول

یدل على ھیئة الفاعل أو المفعول باعتبار الوضع، والصفة ال تدل إال على ھیئة ذات، 
من غیر جھة داللتھا، فتكون داللتھا  أو مفعوًال الموصوف بھا فاعًالوإنما أخذ كون 

على ھیئة الفاعل أو المفعول من طریق التضمن وااللتزام، فال تدخل في حد الحال؛ 
ألنھا یراد بھا ما وضع للداللة على ھیئة الفاعل أو المفعول بنفسھ ال من سیاق 

  . )١(الكالم

والحال، وذلك أن الصفة ترفع االشتراك في اللفظ،  أن ھناك فرقا بین الصفة :والثاني
: فال تقول - وإن لم یكن لالسم مشارك في اللفظ -والحال زیادة في الفائدة والخبر

: إال إذا كان ھناك من یشاركھ في اسمھ وھو غیر قائم، وتقول) مررُت بزیٍد القائِم(
ضممت بھ ) قائمًا(فقولك وجد من یشاركھ في اسمھ أم ال،  سواًء) مررُت بزیٍد قائمًا(

  .)٢(بھ، وھو القیام آخر متصًال إلى اإلخبار بالمرور خبرًا

وبناء على ذلك یتبین أن الحد الذي ذكره المصنف صحیح، وال نقص فیھ وال     
  .اعتراض علیھ؛ لما سبق

  

  *     *     *  
  

  :في تعریف التمییز -  ١٢
  : عرف ابن معط التمییز بقولھ

  .)٣()"ِمْن(مبھم بجنس نكرة منصوبة مقدرة بـ وھو تفسیر"     

  :واعترض علیھ ابن إیاز في ھذا التعریف، فقال

                                                 
  .٣٢٧/ ١: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر )١(
  .٦٦٦/ ٢: ، والمفضل في شرح المفصل٢١٤/ ١: األصول: ينظر) ٢(
  .١٨٨: فصول الخمسونال) ٣(
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، وقد اغتر بكالم أبي الفتح في )ِمن(یعني أن التمییز ال بد فیھ من تقدیر "     
وھذا اإلطالق فیھ . )١()ِمن(وال بد في جمیع التمییز من معنى : ، وھو قولھ)لمعھ(

یلزم من إطالقھ أنھ ) أنَت أحسُن الناِس وجھًا(، و)طاَب زیٌد نفسًا: (نظر؛ ألنا إذا قلنا
فیھ، وقد صرح أبو بكر بن السراج بامتناع ذلك في مواضع من كتابھ ) ِمن(تقدر 

  .)٢( )"األصول(

في االسم، وھو ما یقع في األعداد والمقادیر وما  إبھامًا إما أن یكون مبینًا التمییز    
، )عندي أحَد عشَر رُجًال: (، فالتقدیر في نحو)من(قدر فیھ في معناھا، وھذا ت

في  إجماًال ، وإما أن یكون مبینًا)من سمٍن(، و)من رجٍل): (اشتریُت رطًال سمنًا(و

أو مفعولھ،  ،)٣(﴾ واشْتَعَل الرْأس شَيبا ﴿: نسبة العامل إلى فاعلھ، نحو قولھ تعالى

هم َأحسن  ﴿: ، أو في نحو قولھ تعالى)٤(﴾ ض عيونًاوفَجرنَا الَْأر ﴿: كقولھ تعالى

  ). من(، وھذا النوع ال تقدر فیھ )٥(﴾ َأثَاثًا

تحسن في تمییز األعداد والمقادیر وغیرھا إذا ) من(وقد صرح ابن السراج بأن     
  :رد إلى بیان الجنس، فقال

تحسن فیھ إذا رددتھ إلى ) ِمْن(وكل ممیز مفسر في المقادیر واألعداد وغیرھا فـ"     
هللا (و، )وما في السماِء قدُر راحٍة من السحاِب(، )لي مثُلھ من الرجال: (الجنس، تقول

وتقره ) من(ومنھ ما تدخل فیھ ، )عندي عشرون من الدراھِم(و، )َدرُّه من الرجاِل
  .)٦()"هللا َدرُّه من رجٍل: (على إفراده، كقولك

وقال عنھ ابن  .على ما نص علیھ ابن السراح )٧(وقد نص أبو علي الفارسي    
  : )٨(الخباز

                                                 
  .١٢٠: اللمع: ينظر) ١(
  .٤٦٥، ٤٦٤/ ١: المحصول) ٢(
  .٤/ سورة مريم، من اآلية) ٣(
  .١٢/ سورة القمر، من اآلية) ٤(
  .٧٤/ سورة مريم، من اآلية) ٥(
  .٣٠٨/ ١: األصول) ٦(
  .١٨٢: اإليضاح العضدي: ينظر) ٧(
الي بن منْصور بن علي، الشَّيخ شمس الدين بن الخباز اإلربلي َأحمد بن الْحسين بن َأحمد بن معهو ) ٨(

الْموصلي النَّحوِي الضرِير، كَان أستاذاً بارعاً، عالمة زمانه في النَّحو واللغة والْفقْه والْعروض 
. ـه ٦٣٧موصل سنة شرح ألفية ابن معط، النِّهاية في النَّحو، ماتَ بال: والفرائض، من مصنفاته

  )٣٠٤/ ١: ، وبغية الوعاة٢٢٣/ ٦: الوافي بالوفيات(



٤١٣ 
 

  .)١(والحق ما قالھ أبو علي

 ال تدخل على) ِمن(ومما سبق یتبین أن ما ذكره الشارح ھو الصواب؛ ألن     
، وإنما تدخل على التمییز المراد بھ بیان المقادیر واألعداد؛ ألنھا أجناس التمییز مطلقًا

  .علیھا؛ ألنھا تكون لبیان الجنس) من(اسبھا دخول مبینة إلبھام قبلھا، فن

  

   *    *   *  
       

  :المخففة من الثقیلة) إْن(في  -١٣
  : إذا خففت وجب اقتران خبرھا بالالم، فقال) إّن( ذكر ابن معط أّن

  .)٢("وألغیت فال بد من الالم في جملتھا) إّن(وإن خففت "     

  :ه، فقالوقد أورد ابن إیاز عبارة المصنف ھذ

  )".فال بد من الالم في خبرھا) إّن(وإن خففت : (قال رحمھ اهللا"     

  : بأن عبارتھ فیھا إطالق، وتحتاج إلى تقیید، فقال واعترض علیھ

في لفظ المصنف إرسال؛ وذلك ألنھ أوجب مع التخفیف دخول الالم، : أقول"     
عملھا یحصل الفرق بینھا ولیس كذلك، بل إن أعملت جاز طرح الالم وإثباتھا؛ إذ ب

  .)٣("النافیة) إْن(وبین 

، فإذا أعملت جاز إثبات الالم  جاز فیھا اإلعمال واإلھمال) إّن(إذا خففت      
، وأما إذا أھملت )إْن زیدًا منطلٌق(، و)إْن زیدًا لمنطلٌق: (وحذفھا في الخبر، تقول

  : فیجب إثبات الالم في خبرھا، قال سیبویھ

، لما خففھا جعلھا )إْن عمٌرو لخیٌر منك(، و)إْن زیٌد لذاھٌب: (ھم یقولونواعلم أن"     
التي ) ما(التي ھي بمنزلة ) إْن(حین خففھا، وألزمھا الالم؛ لئال تلتبس بـ) لكْن(بمنزلة 
  .)٤()"إْن عمرًا َلمنطلٌق: (وحدثنا من نثق بھ أنھ سمع من العرب من یقول... تنفى بھا

  

                                                 
  .٢١٢: توجيه اللمع: ينظر) ١(
  .٢٠١: الفصول الخمسون) ٢(
  .١/٥٩٠: المحصول) ٣(
  .١٤٠، ١٣٩/ ٢: الكتاب) ٤(
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٤١٤ 
 

، ووافقھم في ذلك ابن معط في كالمھ السابق، ویبدو )١(النحاة ھذا ما علیھ جمھور    
  . أن النسخة التي اعتمد علیھا ابن إیاز اعتراھا السقط؛ ولذلك اعترض على المصنف

  

 *      *   *  
  

  الجارة) حتى(في  -١٤
  : ، فقال)حّتى(ذكر ابن معط في حدیثھ عن حروف الجر أقسام 

 : ، فإنھا تارة تكون جارة لالسم، نحو)حّتى: (الجروالالزم الحرفیة غیر الزم "      
) أْن(، على تقدیر )إلى(أو ) َكْي(، وناصبة للفعل بمعنى )٢(﴾ حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ﴿ 

وتارة تكون غایة ال ... ، وتارة تكون عاطفة )سرُت حّتى أدخَل البلَد: (مضمرة، نحو
  .)٣(..."عمل لھا 

  : على ابن معط، فقال ًااعتراضوأورد ابن إیاز في ذلك 

، فال یتوھم أنھا قسم )٤(عند البصري التي ینصب بعدھا الفعل ھي الجارة أیضًا"     
  .)٥("، وأھمل العاطفة، ولیس بجیدآخر، والمصنف جعل ھذا قسمًا

  
  :في الكالم على ثالثة أضرب) حّتى(تأتي 
  : أن تكون حرف جر، وھذه تكون على وجھین :األول

النتھاء الغایة، : ، أي)إلى(االسم الظاھر، وذلك إذا كانت بمعنى  أن تجر: أحدھما
  .﴾ سلَام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ﴿ : كقولھ تعالى

                                                 
/ ٨: ، وشرح المفصل١١٤: ، والمقدمة الجزولية٣٦٠/ ٢: ، والمقتضب١٤٠، ١٣٩/ ٢: الكتاب: ينظر) ١(

  .٣٧٩، ٣٧٨/ ١: ، وشرح ابن عقيل٣٦٥/ ٤: ، وشرح الكافية للرضي٧٢، ٧١
  .٥/ سورة القدر، من اآلية )٢(
  .٢١٦: الفصول الخمسون )٣(
، ٢٤/ ٤: ، وشرح التسهيل٦٨: ، والالمات للزجاجي١٥١/ ٢: ، واألصول١٧/ ٣: الكتاب: ينظر) ٤(

/ ٢: ، والهمع٥٥٤: نى الداني، والج١٦٦٢، ١٦٦١/ ٤: ، واالرتشاف٥٣/ ٤: وشرح الكافية للرضي
٣٨٠.  

  .٧١٧/ ٢: المحصول) ٥(



٤١٥ 
 

: مضمرة، فتكون جارة للمصدر المؤول، نحو) أْن(أن ینصب الفعل بعدھا بـ: واآلخر
  ).أسلمُت حّتى أدخَل الجنَة(

قدم الُحّجاُج : (ن ما بعدھا جزءًا مما قبلھا، نحوأن تكون عاطفة، وذلك إذا كا :والثاني
  ).حّتى المشاُة

: أن تكون حرف استئناف یبتدأ بعدھا الكالم، فال یقع بعدھا إال الجمل، نحو :والثالث
  ).مضروٌب ضربُت القوَم حّتى زیٌد(

وعلى ذلك فال وجھ العتراض ابن إیاز على المصنف؛ ألن مراد ابن معط أنھا     
مع  الناصبة المقدرة بعدھا) أْن(لالسم الظاھر أو للمصدر المؤول من  تكون جارة

العاطفة، واالستئنافیة، ولم یسقط العاطفة كما ) حّتى(، بدلیل أنھ ذكر بعد ذلك الفعل
  .ذكر الشارح

  

 *    *     *  
  

  في أقسام العلم -١٥
  : تحدث ابن معط عن أقسام العلم، فقال

ب، ومضاف، فالمفرد إما منقول أو مرتجل، فالمنقول مفرد، ومرك: وینقسم إلى"     
، )ثاِرَح(، و)لْضَف(، والمنقول عن معنى أو صفة، كـ)َثْور(، و)أسد(عن اسم عین كـ

: والمرتجل على ضربین). َیِزید(، و)َتْغِلب(، و)أْحَمد: (والمنقول عن فعل، نحو
  .)١( ..."قیاسي، وشاذ 

  : لعلیھ ابن إیاز في ذلك، فقا اعترضوقد 

مفرد، ومركب صحیح، ولكن المضاف داخل في المركب، وھو : وانقسامھ إلى"     
  .)٢("والمركب مضاف، وغیر مضاف: لھ، والجید أن یقال قسم منھ، فال یكون قسمًا

  :مفرد، ومركب، والعلم المركب یندرج تحتھ ثالثة أنواع: ینقسم العلم قسمین    
  ).أبو بكٍر(، و)عبد اِهللا: (المركب اإلضافي، نحو - ١
  ).سیبویھ(، و)بعلبك: (المركب المزجي، نحو - ٢

                                                 
  .٢٢٦: الفصول الخمسون )١(
  .٧٨٨/ ٢: المحصول )٢(
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٤١٦ 
 

  ).بَرق نحُره(، و)تأّبط شّرًا: (المركب اإلسنادي، نحو - ٣

  : وھذا التقسیم ھو ما ذكره أكثر النحاة، یقول الزمخشري

، والمركب إما )عمرو(، و)زید: (فالمفرد نحو... مفرد، ومركب : ینقسم إلى"     
اسمان جعال اسمًا  :ما غیُر جملةإو) ... ًاشّر َطتأّب(، و)هنحُر َقبَر: (بالجملة نحو
، أو مضاف ومضاف )ِھْیَوَطْفِن(، و)یِھَوَرْمَع(، و)ّكَبَلبْع(، و)بِریَك ِدمْع: (واحدًا نحو

   .)١("، والكني)امرئ القیس(، و)عبد مناف(إلیھ كـ

  

 *      *     *  
  في حد عطف البیان -١٦
  : ھابن معط بقول ھعرف

  .)٢( ..." فعطف البیان ھو اسم یفسره اسم كما یفسر النعت، إال أنھ لیس مشتقًا"    

  : علیھ ابن إیاز في ذلك، فقال اعترضوقد 

فیھ نظر؛ وذلك ألن عطف البیان ) إلى آخره... فعطف البیان ھو اسم ( :وقولھ"     
  .)٣("اسم یفسر اسمًا :ھو الثاني ال األول، وكالمھ یعطي أنھ األول، والجید أن یقول

وما ذكره الشارح ھو الصواب؛ ألن المبین ھو التابع، والتفسیر بھ یكون، ولیس     
المتبوع؛ ولذا یشترط في االسم الثاني في ھذا الباب أن یكون أشھر من األول، وقد 

  : أشار إلى ذلك الزمخشري بقولھ في تعریفھ عطف البیان

ھا، وینزل من المتبوع منزلة الكلمة َفْشَك راِدالُم عن یكشُف صفٍة غیُر ھو اسٌم"     
  .)٤("إذا ترجمت بھا ،المستعملة من الغریبة

  

 *     *      *  
  

                                                 
: ، والتذييل والتكميل٥٨٢/ ٢: ، والصفوة الصفية٢٤٩/ ١: شرح الكافية الشافية: وينظر. ٢٤: المفصل )١(

  .١١٩/ ١: ، وشرح ابن عقيل٣٩٩، ٣٩٨/ ١: ، وتوضيح المقاصد٣١٥/ ٢
  .٢٣٦: الفصول الخمسون: ينظر) ٢(
  .٨٧٧/ ٢: المحصول) ٣(
  .١٥٩: المفصل) ٤(



٤١٧ 
 

  :في تصغیر االسم المزید -١٧
ذكر ابن معط في حدیثھ عن االسم المصغر أنھ یحذف من االسم الزیادة التي     

  : تتأتى بدونھا صیغة التصغیر، فقال

  .)١()"ُقَبْیِعث): (َقَبْعَثَرى(على خمسة أحرف حذفتھ، فتقول في  ائدًاوإن كان ز"     

  : علیھ في ذلك، فیقول وأورد ابن إیاز اعتراضًا

في كالمھ نظر؛ وذلك : أقول...) على ثالثة أحرف حذفتھ  وإن كان زائدًا: (قال"     
ولكن ... ھ شيء ، فالرباعي ال یحذف منوخماسیًا ألن الزائد على الثالثة یكون رباعیًا

  .)٢("الذي یحذف منھ ھو الزائد على أربعة أحرف

ویبدو أن النسخة التي اعتمد علیھا ابن إیاز كانت غیر دقیقة؛ إذ حدث فیھا خلط     
  .؛ ولذا أورد الشارح اعتراضھ علیھا)ثالثة(، فغیرت إلى )خمسة(وتحریف للفظة 

، )خمسة أحرف( :ن قولھوالصواب ھو ما جاء في عبارة المصنف السابقة م    
  . )٣(للخوي) شرح الفصول(وكذلك وردت في 

  

 *     *      *  
  

  :في تصغیر الثالثي المحذوف أحد أصولھ -١٨
عند إلیھ ذكر ابن معط أن االسم الثالثي إذا حذف منھ حرف ال بد من رده     

  :التصغیر سواء كان في أول الكلمة أو وسطھا أو آخرھا، فقال

عن ثالثة أحرف رددت ما حذف منھ إن كان في أولھ، تقول  ن ناقصًاوإن كا"     
): سنة(، وإن كان في وسطھ رددتھ، فتقول في )أَعْیَدة(، و)ُوَعْیَدة): (ِعَدة(في 

  .)٤() ..."ُمَنْیذ): (ُمْذ(، وفي )ُسَنْیَھة(، و)ُسَنّیة(

  : علیھ ابن إیاز في ذلك، فقال واعترض

  فیما حذف وسطھ غلط؛ ألنھ محذوف الالم، فمن ) ةَسَن(وتمثیل المصنف بـ"     

                                                 
  .٢٤٨: الفصول الخمسون: ينظر) ١(
  .٩٦٤/ ٢: المحصول: ينظر) ٢(
  .٥٥٨/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .٢٥٠، ٢٤٩: الفصول الخمسون) ٤(
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٤١٨ 
 

فالمھا ھاء، ) َسَنھات: (، ومن قال)ُسَنیَّة: (فالمھا واو، وتصغیرھا) َسَنوات: (قال
  .)١()"ُسَنْیَھة: (وتصغیرھا

: إذا  حذف منھ أحد أصولھ رد إلیھ عند تصغیره، فترد فاؤه في نحو االسم الثالثي    
، )ُسَتْیھ: (بھ، فیقال مسمًى) ُمْذ(، و)َسْھ: (، وترد عینھ في نحو)ةُوَعْیَد: (، فیقال)ِعَدة(
  .)٢()ُسَنْیَھة(أو ) ُسَنیَّة(، و)ُیَدّي: (، فیقال)َسَنة(، و)َیٍد: (، وترد المھ في نحو)ُمَنْیذ(و

محذوف الالم ال العین، وقد اعتذر ) َسَنة(وما ذكره ابن إیاز ھو الصواب؛ ألن     
  :  ف بقولھعن المصن الُخَوّي

، ولم )َسَنة(ولم یمثل المصنف لمحذوف العین، بل ذكر ھنا ما حذف وسطھ، كـ"     
؛ المھا، وجعلھا وسطًا) َسَنة(یرد بالوسط العین، بل الحشو؛ ألن المحذوف من 

  .)٣("لوقوعھا قبل ھاء التأنیث حشوًا

  

*        *     *  
  

  :في تصغیر الترخیم -١٩
  : ن التصغیر أن تصغیر الترخیم شاذ، فقالذكر ابن معط في حدیثھ ع

  .)٤()"ُأَزْیِھر): (أْزَھر(وشّذ في ھذا تصغیر الترخیم، تقول في "     

  : واعترض علیھ ابن إیاز في ذلك، فقال

  .)٥("نظر؛ ألنھم ال ینصون على شذوذ ھذا) وشّذ(وفي قولھ "     

فإن كانت أصولھ ثالثة  ھو تصغیر االسم بتجریده من الزوائد،: تصغیر الترخیم    
، فتقول في )ُفَعْیِعل(، وإن كانت أصولھ أربعة صغر على )ُفَعْیل(صغر على 

  ).ُقَرْیِطس): (ِقرطاس(، وتقول في )ُحَمْید): (حمدان، وحامد، ومحمود، وأحمد(

                                                 
  .٩٦٦/ ٢: المحصول) ١(
، ١١٨/ ٥: ، وشرح المفصل٥٤/ ٣: ألصول، وا٢١٩/ ٢: ، والمقتضب٤٥ - ٤٥٠/ ٣: الكتاب: ينظر) ٢(

  .٢١٧/ ١: وشرح الشافية
  .٥٦٠/ ٢: شرح الفصول )٣(
  .٢٥١: الفصول الخمسون )٤(
  .٩٦٩/ ٢: المحصول) ٥(



٤١٩ 
 

عند جمھور النحاة، فالبصریون یجیزونھ في  وھذا النوع من التصغیر لیس شاذًا    
  .)١(والفراء وثعلب أو الكوفیون یخصونھ باألعالم دون غیرھا األعالم وغیرھا،

بأنھ یكثر فیھ الحذف،  الُخَوّيوما ذھب إلیھ المصنف من الشذوذ عللھ النیلي و     
   .)٢(وھذا یؤدي إلى االلتباس في األسماء

  : وأجاب على ذلك الشیخ خالد األزھري بقولھ

أحمد، (في تصغیر ) ُحَمْید(، كـ)َعْیلُف: (ولم یكن لھ إال صیغتان فقط، وھما"     
، ولم یلتفت لإللباس ثقة بالقرائن )وحامد، ومحمود، وحمدون، وحمدان، وحّماد

"...)٣(.  

ومن ھذا یعلم صواب ما ذكره الشارح في اعتراضھ، وھو أن تصغیر الترخیم     
  .، بل ھو قیاسي؛ لوروده بكثرة في كالم العربلیس شاذًا

   

 *     *     *  
  

  :في الحروف التي تمال معھا الفتحة قبل ھاء التأنیث -٢٠
ف التي تمال معھا الھاء المبدلة من تاء التأنیث عند الوقف وذكر ابن معط الحر    

  :علیھا، فقال

  .)٤( " )ستشحُثك َخَصَفة: (وقد أمیلت ھاء التأنیث بعد حروف یجمعھا"     

  :علیھ ابن إیاز في ذلك، فقال واعترض

وھو أن ما ذكره المصنف یجمع الحروف المھموسة، فاشتبھ علیھ، : وھنا تنبیھ"     
  : في قولھ) الّدرة(فأتى بھ في ھذا الموضع، أو أنھ من غلط النساخ، وقد جمعھا في 

  

                                                 
، ٤٠٢/ ٣: ، والصفوة الصفية٢٨٣/ ١: ، وشرح الشافية للرضي٢٩٣/ ٢: المقتضب: ينظر) ١(

، ٣٩٢/ ٣: ، والهمع٥٧٨/ ٢: يح، والتصر١٤٣٧/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٤٠٠/ ١: واالرتشاف
  .٣٠٠/ ٤: واألشموني

  .٥٦٧/ ٢: ، وشرح الفصول٤٠٢/ ٣: الصفوة الصفية: ينظر) ٢(
  .٥٧٨/ ٢: التصريح: ينظر) ٣(
  .٢٥٦: الفصول الخمسون )٤(
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  .)٢(")١( ...............................زٍ شَمس جثَتْ     في ذَود كَلْبٍ نَهِ

دلة من التاء في الوقف بألف التأنیث، فأمیلت الفتحة قبلھا، شبھت ھاء التأنیث المب    
وعة في ، وھي مجم، إذا وقعت بعد خمسة عشر حرفًا)٣(وذلك في قراءة الكسائي

كما ذكرھا في  ، وعدھا المصنف سبعة عشر حرفًا)ْوِد َشْمٍسَذفَجَثْت زینُب ِل: (قولھم
  .بیت األلفیة السابق

مصنف في كالمھ السابق فھي الحروف المھموسة، أما الحروف التي ذكرھا ال     
وقد اعتذر الشارح عن المصنف بأن ذلك ربما یكون لالشتباه علیھ، أو یكون ذلك من 

  .غلط النساخ

  

 *     *      *  
  

  :في الوقف على المنصوب المنون -٢١
  : ، فقالذكر ابن معط أن االسم المنصوب المنون یوقف علیھ بإبدال التنوین ألفًا

  .)٤()"رأیُت زیدًا: (فالوقف على المنصوب المنون كلھ باأللف، كقولك"     

  : علیھ ابن إیاز في ذلك، فقال واعترض

، ومع ذلك لیس على عمومھ، أال ترى )ُكّل(أطلق المنصوب المنون، وأكده بـ"     
ھ یوقف علی منونًا ، وإن كان منصوبًا)َخَشَبة(، و)َشَجَرة: (أن المؤنث بالتاء، نحو

  . )٥("بإبدال التاء ھاء

، ِإن فاألفصح إبدالھا ِفي اْلَوْقف َھاًء ِإذا َكاَن آخر االسم اْلَمْوُقوف َعَلْیِھ َتاء َتْأِنیث    
  التاء  ؛ وذلك للفرق بینھا وبین)الحیاه(كـ َأو َتْقدیرًا ،)فاطَمھ(كـ تحّرك َما قبلَھا لفظًا

  
                                                 

  .٥٠٢/ ٤: ، والصفوة الصفية١٢٨٣/ ٢: شرح ألفية ابن معط للقواس: ينظر) ١(
  .١٠٠٤/  ٢: المحصول) ٢(
، وشرح ألفية ٢٩٢/ ١: اإلتحاف: راءة الكسائي بإمالة الفتحة مع هذه األحرف قبل الهاء وقفا فيق: ينظر) ٣(

، شرح ١٥٠٥/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٥٠١/ ٢: ، والصفوة الصفية١٢٨٣/ ٢: ابن معط للقواس
  .٤٠٠/ ٤: األشموني

  .٢٦٦: الفصول الخمسون )٤(
  .١٠٩٠/ ٢: المحصول )٥(



٤٢١ 
 

  :، قال سیبویھ)١(االسمیة التي للتأنیثولیة التي لغیر التأنیث، أو للفرق بین التاء الفع

فعالمة التأنیث إذا وصلتھ التاء، وإذا وقفت ألحقت الھاء، أرادوا أن یفرقوا بین "     
  .)٢("ھذه التاء والتاء التي ھي من نفس الحرف

فھو بحال  ،أكثر مما في التاء ولینًا ن في الھاء ھمسًاوإنما قلبت ھاء في الوقف؛ أل    
  .)٣(الذي ھو موضع االستراحة أولىالوقف 

  :وما ذكره المصنف في عبارتھ السابقة قد سبقھ إلیھ سیبویھ في قولھ

 أْن كراھیَة ؛أما كل اسم منون فإنھ یلحقھ في حال النصب في الوقف األلف"     
یكون التنوین بمنزلة النون الالزمة للحرف منھ أو زیادٍة فیھ لم تجيء عالمًة 

  .)٤("وا أن یفرقوا بین التنوین والنونللمنصرف، فأراد

بتاء التأنیث،  فیمكن أن یكون مقصده في ذلك المنصوب المنون ما لم یكن مختومًا    
  . بھا فالمختار الوقف علیھ بالھاء الساكنة فإن كان مختومًا

  

 *      *     *  
  

  :           في الوقف على المرفوع والمجرور -٢٢
  :ھ الجائزة في الوقف على المرفوع والمجرور الروم، فقالذكر ابن معط من األوج

  .)٥("ویجوز الروم، وھو اإلشارة إلى الحرف وحركتھ"     

  : علیھ ابن إیاز في ذلك فقال واعترض

في عبارتھ نظر؛ وذلك ألن معنى الروم ھو أن تأتي بالحركة خفیة، فھو            "     
  .)٦("ھو اإلشارة إلى الحركة: مختص بالحركة فقط، فینبغي أن یقول

                                                 
: ، وشرح الشافية لركن الدين االستراباذي٢٨٩/ ٢: وشرح الشافية للرضي ،١٦٦/ ٤: الكتاب: ينظر )١(

  .٤٣٧/ ٣: ، والهمع٥٣٦/ ١
  .١٦٦/ ٤: لكتابا )٢(
  .٢٨٩، ٢٨٨/ ٢: شرح الشافية للرضي: ينظر )٣(
  .١٦٦/ ٤: كتابال )٤(
  .٢٦٧: الفصول الخمسون )٥(
  .١٠٩٢/ ٢: المحصول )٦(
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حرصًا على بیان  ؛ھو االختالس للحركة، وذلك باإلتیان بالحركة خفیة: الّروم     
الحركة التي تحرك بھا آخر الكلمة في الوصل، فیضمَّ َشَفَتْیھ ِفي الرفِع بعَض الضمِّ، 

  .ّسمعَویكسر ِفي الجرِّ بعَض اْلكسر، فیضعُف الصَّوُت بھما، َوَھَذا یدِركھ ال

 ،وسّمى ذلك َرْومًا؛ ِلَأن الّروم ھو اِإلرادة، فكأنَّھ أراد الحركة التاّمة، َولم یأِت بَھا    
  .)١(الرَّْوم ، وھوَوَبِقي على إرادتھا َدِلیل

اإلشارة : وعلى ذلك فالروم یكون في الحركة دون الحرف، فكان األولى أن یقال    
  .إلى حركة الحرف

  

  *       *      *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٨٠٨/ ٢: ، واالرتشاف٢٧٥/ ٢: ، وشرح الشافية للرضي١٩٨ /٢: ، واللباب١٥٦: علل النحو: ينظر )١(

  .٤٣٢/ ٣، والهمع ٦٢٣/ ٢: والتصريح



٤٢٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث المطلب         

  على المصنف الخوياالعتراضات التي انفرد بها          
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  الخوياالعتراضات التي انفرد بها : المطلب الثالث
  :في حد اإلعراب -١

  : عرف ابن معط اإلعراب بقولھ

الداخلة علیھ عند التركیب  تغیر أواخر الكلم الختالف العوامل: فاإلعراب"    
  .)١( ..."بحركات ظاھرة أو مقدرة أو بحروف 

، ثم )الداخلة علیھ عند التركیب: (منھ عبارة ھذا التعریف ساقطًا الُخَوّيوذكر     
  :، فقالاعتراضًاأورد علیھ 

: الحد عبارة الجمھور، ویرد علیھم قولھم في الحكایة لمن قالھذا واعلم أن "     
: ، ولمن قال)منا؟): (رأیُت زیدًا: (، ولمن قال)َمْن زیٌد؟: (، أي)منو؟): (ٌدجاَء زی(
ھھنا قد تغیر آخره بحسب العوامل حسبما رأیت، ) َمْن(فإن ). مني؟): (مرْرُت بزیٍد(

واحترز شیخ المصنف أبو موسى الجزولي عن ھذا . ، بل ھو مبنيولیس معربًا
، فلم )٢()لكلم الختالف العوامل الداخلة علیھااإلعراب اختالف أواخر ا: (السؤال، فقال

في الحكایة؛ ألنھ ما اختلف آخره الختالف العوامل الداخلة علیھ، بل ) من(یرد علیھ 
  .)٣(..."الداخلة على غیره 

في شرحھ قد سقطت منھا ھذه العبارة؛  الُخَوّيالنسخة التي اعتمد علیھا  ویبدو أّن    
بناء على عدم وجودھا في التعریف، وھو ما ذكره ولذا فقد أورد ھذا االعتراض 

  .)٤(في الحاشیة) الفصول(محقق كتاب 

  

  *     *     *  
  

  

  :في وزن الفعل المانع من الصرف -٢
من العلل المانعة من صرف االسم العلمیة مع وزن الفعل، وقد ذكر ذلك ابن معط     

  : في حدیثھ عن العلل المانعة من الصرف، فقال
                                                 

  .١٥٤: الفصول الخمسون )١(
  .٧: المقدمة الجزولية: ينظر) ٢(
  .٢٥، ٢٤/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .١٥٤: الفصول الخمسون: ينظر) ٤(



٤٢٥ 
 

، )َتْغِلب(، و)أْحَمد(، و)َبذَّر: (مع وزن الفعل الغالب علیھ والمختص بھ، نحوو"     
  . )١("، وكل ما أولھ حرف المضارعة)َیِزید(و

  :في ذلك، فقال الُخَوّيعلیھ  واعترض

وكل ما أولھ ( :كالم المصنف ھنا ال یسلم من االعتراض؛ ألن قولھ واعلم أّن"     
ما وازن  ّنإفي منع الصرف حتى  كونھ شرطًا إما أن یرید بھ) حرف المضارعة

الفعل ولم یكن في أولھ حرف المضارعة ال یمنع من الصرف، وإما أن ال یرید بھ 
، بل )َیِزید(، و)َتْغِلب(، و)أْحَمد(ذلك، بل ذكره لإلعالم بأن األمثلة غیر منحصرة في 

  .كل ما أولھ حرف المضارعة فھو كذلك

) َشمِّر(، و)َیْضِرب(ض بالوزن المختص بالفعل، كالمسمى فإن أرید بھ األول انتق    
 ونحوھما؛ فإنھ یمنع الصرف مع انتفاء ھذا الشرط، وإن أراد الثاني یكون ذلك حكمًا

فإنھ على وزن ) َجْعَفر(، وینتقض بـوزن الفعل منعھ الصرف مع العلمیة مطلقًا بأّن
، وھو كثیر، والذي یسلم بھ ونحو ذلك) ضاَرب(فإنھ على وزن ) َحاَتم(، و)أْخَرج(

ما : الفعل المعتبر في منع الصرف بأحد األمرین، وھووزن من االعتراض أن یقید 
  .)٢("َشمِّر، أو تحقق أحد الزوائد األربع في أولھ(، و)َضَرَب(اختصاصھ بالفعل، كـ

ال یرد على المصنف؛ ألن القید الذي ذكره الشارح قد ذكره  ھذا االعتراض    
، وورد في )ومع وزن الفعل الغالب علیھ والمختص بھ(ي قولھ المصنف ف

  .في شرحھ الُخَوّيفي النسخة التي اعتمد علیھا  ھناك نقصًا ، ویبدو أّن)المحصول(

  

 *     *     *  
  

  :في تعریف التمییز -٣
  : حد ابن معط التمییز بقولھ

  .)٣()"ِمْن(وھو تفسیر مبھم بجنس نكرة منصوبة مقدرة بـ"     

  :في ھذا الحد، فقال الُخَوّيعلیھ اعترض و

  ال حاجة إلیھ، بل ال یجوز التقیید بھ؛ لئال یلزم الدور، فإنھ ) منصوبة(وقولھ "     

                                                 
  .١٥٧: الفصول الخمسون) ١(
  .٣٨/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١٨٨: فصول الخمسونال) ٣(
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على نصبھ  ، فلو توقف كونھ تمییزًاینصب االسم على التمییز بعد العلم بكونھ تمییزًا
  .)١("لزم الدور

المصنف جعل النصب جزًءا من ألّن ھو األولى بالقبول؛  ما ذكره الشارح    
التعریف مع أنھ حكم من أحكام المعرف، والحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ إذ ال 
یحكم على شيء إال بعد تصوره، والتصور لحقیقة الشيء موقوف على جمیع أجزاء 

  .التعریف، ومن جملتھا النصب وھو حكم، فیلزم الدور

  

*       *     *  
  
  :في تمییز المفرد -٤
ذكر ابن معط أن التمییز المفرد ینتصب عن تمام االسم، وأن االسم یتم بأشیاء     

  : ذكرھا في قولھ

أو فیھ تنوین أو فیھ ...  إما مضافًا: وحاصل انتصابھ على التشبیھ بالمفعول بھ"     
  .)٢("نون تثنیة أو نون جمع، كما مثل

  : في ذلك، فقال الُخَوّيعلیھ  واعترض

تي بعد تنوین ظاھر أو مقدر، أو نون التثنیة، أو الشبیھة بنون الجمع، أو وإنما یأ"     
وال یصح ... مضاف إلیھ، فالمعنّي بتمام االسم أن یكون في آخره أحد ھذه األشیاء 

وأخواتھا لیست للجمع؛ ألن ) عشرون(اآلتي بعد نون الجمع؛ ألن النون في : أن یقال
وأخواتھ لیس لھ ) عشرون(علیھ واو ونون، و الجمع بالواو والنون ھو االسم المزید

  .)٣("مفرد زید علیھ الواو والنون

 ن جمعجمع َتْصِحیح على التَّْحِقیق؛ ألاسم َمْوُضوع لعشرتین، َوَلْیَس ِب )عشُرون(    
على ما  داللًة ؛ثم ألحق بذلك المفرد واو ونون ه،كل اسم ثبت مفرد: المذكر السالم

) عشُرون(كذلك، وألنَّ أقلَّ ھذا اْلجمع َثالثة، فلو َكاَن ) نعشرو(فوق االثنین، ولیس 
  .)٤(ث عشراتاَن أقلَّ َما َیقع َعَلْیِھ َثالجمع َتْصِحیح َلَك

                                                 
  .١٧٨/ ١: شرح الفصول) ١(
  .١٨٩: الفصول الخمسون) ٢(
  .١٨٣/ ١: شرح الفصول) ٣(
  ).ر ع ش: (، وتاج العروس٩٤/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٣٢٤/ ١: اللباب: ينظر) ٤(



٤٢٧ 
 

  :فیما ینصب بفعل مضمر -٥
  : ذكر ابن معط أن الحال قد ینصب بفعل مضمر، فقال

أقاعدًا وقد سار (، و)وقد قعَد الّناُس أقائمًا: (وتنصب الحال بفعل مضمر، كقولھم"     
  :، وقولھم)الركُب

رِىنَّسباً وأنتَ ق٢(" )١(َأطَر(.  

  : ، فقالحاًال) طربًا(علیھ في إعرابھ  الُخَوّي واعترض

على  وفي جعلھ منصوبًا) ... أتطِرُب طَربًا: (وانتصابھ على المصدر، تقدیره"     
  . )٣("الحال نظر

، فیرى بعض النحاة أنھ منصوب على )أطربًا(ي إعراب قولھ ف اختلف النحاة    
الخلیل، : أتطرُب طربًا، وممن ذھب إلى ذلك: المصدریة بفعل محذوف، والتقدیر

  .)٤(وسیبویھ، والمبرد، وأبو حیان

الشاطبي، : ویرى بعضھم أنھ منصوب على الحالیة، وممن ذھب إلى ذلك    
  .)٥(والسیوطي

؛ ألن األصل في الحال أن تكون مشتقة، فیحتاج إلى صدرًاواألولى أن یجعل م     
على المصدریة ال یحتاج إلى ذلك، وما ال  تأویل المصدر بالمشتق، ولو جعل منصوبًا

وعلى ذلك فاألقرب إلى الصواب ھو ما ذكره . یحتاج إلى تأویل أولى مما یحتاج إلیھ
  .ابن إیاز

 *       *     *  
                                                 

  .١٩٧: الفصول الخمسون )١(
، ٢٢٨/ ٣: ، والمقتضب٣٣٨/ ١: اب، والكت١١٤: الجمل للخليل: هذا من الرجز، وهو للعجاج، ينظر) ٢(

: ، وشرح الكافية للرضي١٢٣/ ١: ، وشرح المفصل٤٢٩/ ١: ، واللباب١٧٩/ ٢: ، والمنصف٢٦٤
: ، والهمع٢٦٦/ ٣: ، والمقاصد الشافية٢٩: ، والمغني٢٣٦٥/ ٥، ١٣٧٠/ ٣: ، واالرتشاف٤٤٧/ ٤
كثير الدوران والتقلّب من : دواري. شيخ كبير: قنسري. االهتزاز فرحا أو حزنًا: الطرب. ١٢١/ ٢

وأنت شيخ كبير، تدرك وال شك أن دوام الحال فرحاً هل يليق بك االهتزاز : المعنىو .حالة إلى حالة
مفعوالً مطلقاً دون ذكر  )تطرب(حيث استخدم مصدر الفعل  )أطربا(: قوله: ، والشاهدمن المحال؟

  .فعله
  .٢٣٠، ٢٢٩/ ١: شرح الفصول) ٣(
  ، ١٣٧١/ ٣: ، واالرتشاف٢٢٨/ ٣: ، والمقتضب٣٣٨/ ١: ، والكتاب١١٤: للخليل الجمل: ينظر) ٤(
  ، ١٢١، ١٢٠/ ٢: ، والهمع٢٦٦/ ٣: المقاصد الشافية: ينظر) ٥(
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٤٢٨ 
 

  :في أقسام العلم -٦
  : ابن معط أن العلم ینقسم إلى قسمین، فقالذكر 

وإما موضوع ) ... أسامة: (جناس، كقولك لألسدوھو إما موضوع لأل"     
  .)١( ..."لألشخاص 

  :في ذلك، فقال الُخَوّيعلیھ  واعترض

علم على ) ُسْبحان(ھذه القسمة غیر حاصرة؛ ألن من األعالم ما ھو للمعاني، كـ"     
العلم : والقسمة الحاصرة أن یقال... علم على المنیة )َحالِق(و ،)َشُعوب(التسبیح، و

لعین أو لمعنى؛ إذ ال واسطة بینھما؛ النحصار الموجودات ما  إما أن یكون موضوعًا
في الجوھر والعرض، فالجوھر ھو المعني بالعین،  -سبحانھ وتعالى -سوى اهللا

  .)٢(..."والعرض ھو المعني بالمعنى 

لألعیان، ویقل مجیئھا للمعاني، وقد عقد  أن تكون موضوعًةعالم الغالب في األ    
باب في : (لألعالم الموضوعة للمعاني، عنون لھ بقولھ بابًا) الخصائص(ابن جني في 

  : ، ومما قال فیھ)تعلیق األعالم على المعاني دون األعیان

 ...ن المعاني اعلم أن األعالم أكثر وقوعھا في كالمھم إنما ھو على األعیان دو"     
  :نحو قولھ ،فكذلك أیًضا قد جاءت في المعاني، وكما جاءت األعالم في األعیان

   هي فَخْرناءا جرِ* * *   َأقُوُل لَمةَ الْفَاخلْقَمع نم انحب٣( س(  

  .)٤(..." بمنزلة عثمان وعمران، اسم علم لمعنى البراءة والتنزیھ) سبحان(فـ

   

  *      *  *  
  

                                                 
  .٢٢٦، ٢٢٥: الفصول الخمسون: ينظر) ١(
  .٤٠٣/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
، ٢١٨/ ٣: ، والمقتضب٣٢٤/ ١: ، والكتاب١٤٣: الديوان: البيت من السريع، وهو لألعشى، ينظر) ٣(

، ١٨٥/ ٢: ، وشرح التسهيل١٢٠، ٣٧/ ١: ، وشرح المفصل٣٤/ ٣، ٤٣٧، ١٩٩/ ٢: والخصائص
: ، والتصريح٢٤٨/ ٣، ١٢٤/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٩٥٩/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٢٤٨/ ٣
  .٥٢٣، ١١٥/ ٢: ، والهمع٤٧/ ١

، ٢٤٧/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٣٨، ٣٧/ ١: لشرح المفص: وينظر. ٢٠٢ -١٩٩/ ٢: الخصائص )٤(
٢٤٨.  



٤٢٩ 
 

  ):َبْلَحاِرث(في نحو قولھم  -٧
  : ذكر ابن معط في  في باب اإلدغام والضرورة الشعریة اإلدغام الشاذ، فقال

: ، وفي بني العنبر)َبْلَحاِرث: (ومن ذلك اإلدغام الشاذ، كقولھم في بني الحارث"     
  .)١() ..."َبْلَقْیِن: (، وفي بني القین)َبْلَعْنَبِر(

  : في ذلك، فقال الُخَوّيعلیھ  واعترض

  : اعلم أن علیھ في ھذا القول مؤاخذتین"     

، إدغامًا) َبْلحارِث(، و)َبْلعنبِر: (في قولھم) بني(أنھ سمى حذف النون من : إحداھما
  .ولیس منھ، وإنما ھو حذف

أنھ عد ذلك في ضرورات الشعر، وھذا جائز في سعة الكالم، فإنھم یقولون : الثانیة
: ، یریدون )بنو فالن عْلماِء: (، ویقولون)َبْلَعْجالِن(، و)ْلحارِثَب: (في غیر الشعر

  .)٢( ) ..."على الماِء(

في تسمیة الحذف في  )٣(فإن ابن معط تابع للزجاجي بالنسبة للمؤاخذة األولىأما     
، ولیس ھذا بإدغام، وإنما ھو من قبیل اإلعالل بالحذف غیر إدغامًا) َبْلحارث(نحو 

  ):باب ما كان شاذًا مما خففوا على ألسنتھم ولیس بمطرد(سیبویھ في  القیاسي، یقول

، )َبْلحارِث(و) َبْلعنبِر: ()بني الحارث(و )بني العنبر(ومن الشاذ قولھم في "     
  .بحذف النون، وكذلك یفعلون بكل قبیلٍة تظھر فیھا الم المعرفة

ا كانت مما كثر في كالمھم، فأما إذا لم تظھر الالم فیھا فال یكون ذلك؛ ألنھا لم    
، ألنھما حرفان )ِمْسُت(وكانت الالم والنون قریبتي المخارج، حذفوھا وشبھوھا بـ

لسكون الالم، وھذا ) َمِسْسُت(متقاربان، ولم یصلوا إلى اإلدغام كما لم یصلوا في 
أبعد؛ ألنھ اجتمع فیھ أنھ منفصل وأنھ ساكن ال یتصرف تصرف الفعل حین تدركھ 

  .)٤("الحركة

  : بقولھ الُخَوّيفأجاب عنھا  المؤاخذة الثانیةوأما 

ر؛ َخفال یلزم من ذكر ھذا الحكم في باب الضرائر أن یكون منھا، بل یكفي في ُأ"     
  .)٥("لیراد بھا مشابھة لھا في مخالفة القیاس، وإن فارقتھا بجوازه في السعة أیضًا

                                                 
  .٢٧٧، ٢٧٦: الفصول الخمسون )١(
  .٧٦٢/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .٤١٨: الجمل: ينظر) ٣(
  .٤٨٤/ ٤: الكتاب) ٤(
  .٧٦٢/ ٢: شرح الفصول) ٥(
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٤٣٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  االستدراكات على المصنف: المبحث الثاني         
  :ويشتمل على ثالثة مطالب          

  في الخوياالستدراكات التي اتفق ابن إياز و: المطلب األول         

  .ذكرها         

  .االستدراكات التي انفرد بذكرها ابن إياز:المطلب الثاني         

  .الخوياالستدراكات التي انفرد بذكرها : المطلب الثالث         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٣١ 
 

  في ذكرها الخوياالستدراكات التي اتفق ابن إياز و: المطلب األول
  :في األسماء الستة -١

ذكر ابن معط في حدیثھ عن إعراب االسم المعتل أن االسماء الستة ترفع بالواو،     
  : ى غیر یاء المتكلم، فیقولوتنصب باأللف، وتجر بالیاء، بشرط أن تضاف إل

ستة أسماء، رفعھا بالواو، ونصبھا باأللف، وجرھا بالیاء، إذا : الضرب الثالث"     
أُخوَك، وأُبوَك، وحُموھا، وھُنوَك، وُفوَك، وذو : أضیفت إلى غیر یاء المتكلم، وھي

  .)١( ..."مال 
  :ن إیازفیقول ابآخر غیر ما ذكر،  كل من الشارحین شرطًا واستدرك علیھ

غیر مصغرة، : وھو أنھ أخل بشرط آخر، وھو أن تكون مكبرة، أي: وھنا تنبیھ"     
فإعرابھ ) مرْرُت ِبُأَبیَِّك(، و)رأیُت ُأَبیََّك(، و)جاءني ُأَبیَُّك: (أال ترى أنك إذا قلت

  .)٢(..." إلى غیر یاء المتكلم، حیث كان مصغرًا بالحركات، وإن كان مضافًا
  : الُخَوّيویقول 

  : واعلم أنھ یشترط وراء ما ذكر المصنف شرطان"     
، )ھذا ُأَخیَُّك: (أال تكون مصغرة، فإن صغرت أعربت بالحركات، نحو: أحدھما

؛ ألن التصغیر یرد الشيء إلى أصلھ، واألصل في )مرْرُت بُأَخیَِّك(، و)رأْیُت ُأَخیََّك(و
  .المعرب أن یكون إعرابھ بالحركات

، )إخوُتك(، و)ھؤالِء آباُؤك: ( تكون مجموعة جمع تكسیر، نحوأال: الشرط الثاني
  .)٣() ..."إخوِتك(، و)مرْرُت بآبائك(، و)إخوَتك(، و)رأیُت آباَءك(و

إلى كتب النحاة وجدت أن من النحاة من اكتفى بذكر شرط عدم وبالرجوع    
  .)٥(، ومنھم من ذكر غیره)٤(اإلضافة إلى یاء المتكلم

  *    *     *  
  :في شروط جمع المذكر السالم -٢

  وإما أن یكون صفة، فإن كان  ،یجمع ھذا الجمع ال یخلو إما أن یكون اسمًاالذي      

                                                 
  .١٥٩: الفصول الخمسون: ينظر) ١(
  .١٦١/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٥٢/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٣(
، ١٥٦/ ١: ، والمقاصد الشافية٩٩/ ١: ، والصفوة الصفية١٨٣/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٤(

  .٥٨/ ١: والتصريح
، وشرح ابن ٤٦: ، وشرح قطر الندى١٩٧/ ١: ، وتوضيح المقاصد١٥٧/ ١: اانذييل والنكميل: ينظر) ٥(

  .١٢٠/ ١: ، والهمع٥٣/ ١: عقيل
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٤٣٢ 
 

: من تاء التأنیث، وذلك نحو خالیًا مللمذكر عا اشترط فیھ أن یكون علمًا اسمًا
ء لدخول تا لمذكر عاقل قابلًة اشترط فیھا أن تكون صفًة المحمدون، وإن كان صفًة

  .الضاربون: التأنیث علیھا، نحو

  : وقد ذكر ابن معط شروط ما یجمع ھذا الجمع، فقال 

من  ، خالیًا، علما، عاقًالأن یكون مذكرًا وشروط ھذا الجمع إن كان االسم جامدًا"     
  . )١("الذكوریة، والعقل: ھاء التأنیث، وإن كان صفة فشرطان

  : شرطین آخرین واستدرك علیھ ابن إیاز

  : من تاء التأنیث، فقال أن یكون االسم خالیًا :دھماأح

وغیره، وھو أن یكون ) ٢(وھو أنھ قد أخل بشرط آخر ذكره الجرولي: وھنا تنبیھ"     
 - ولو كانا علمین لمذكرین -)َحْمُزون(، وال )َطْلُحون: (من تاء التأنیث، ال یقال خالیًا

  .)٣(..."لوجود أمارة التأنیث  احترامًا

  : للجمع باأللف والتاء، فیقول أن تكون الصفة قابلًة :واآلخر

وقد أخل المصنف بشرط آخر نبھ علیھ غیره، وھو أن ال یمتنع مؤنثھ من الجمع "     
  .)٤("باأللف والتاء

  :فقال في ھذا الشرط، الُخَوّيووافقھ 

: وویحتاج إلى شرط ثالث، وھو أن ال یمتنع مؤنثھا من تاء التأنیث؛ لیخرج نح"     
  .)٥("مع أنھ صفة لمذكر عاقل) أسمر(، و)أحمر(

الذي ذكره ابن إیاز فقد ذكره المصنف في  بالنسبة للشرط األول :وأقول   
، كما في عبارتھ السابقة، وورد كذلك في شرح الفصول للخوي، ویبدو أنھ )الفصول(

  . حھسقط من النسخة التي اعتمد علیھا ابن إیاز؛ ولذا فقد استدركھ علیھ في شر

  ): طلحة: (وقد اختلف النحاة في جمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنیث، نحو    

یكون  أْن فیرى سیبویھ وجمھور النحویین أنھ یشترط فیما یجمع جمع مذكر سالمًا    
  بالواو والنون، وإنما یجمع باأللف ) طلحة(من تاء التأنیث، فال یجمع نحو  خالیًا

  
                                                 

   .١٦٢: الخمسون الفصول: ينظر) ١(
  .٢٢: المقدمة الجزولیة: ينظر) ٢(
  .١٩٨/ ١: المحصول: ينظر) ٣(
  .٢٠٠/ ١: المحصول: ينظر) ٤(
  .٦٣/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٥(



٤٣٣ 
 

  .)١(والتاء

من التاء،  لكوفیون أنھ ال یشترط فیما یجمع ھذا الجمع أن یكون خالیًاویرى ا    
بالواو والنون مع حذف تاء التأنیث وإسكان ) طلحة( :وعلى ذلك فیجوز أن یجمع نحو

  .)٢(طْلُحون، ووافقھم ابن كیسان إال أنھ یفتح الالم: عین الكلمة، فیقال في الجمع

  : وقد رد علیھم الرضي، فقال

  :ي قالوه مخالف للقیاس واالستعمال، أما االستعمال فنحو قولھوالذ"     

  )٣(بِسجِستَان طَلْحةَ الطَلَحات* * *   نَضر اُهللا أعظُماً دفَنُوها   

تمعت عالمتا التذكیر وأما القیاس فألن التاء، لو بقیت مع الواو والنون الج    
ع عدم ما یدل علیھ، وغلب على حذف الشئ م -كما عملوه -ن حذفتإوالتأنیث، و

لكثرة جمع المجرد عنھا بالواو والنون، ولو جاز في  ؛الظن أنھ جمع المجرد عنھا
  .)٤("، وال یجوز اتفاقًا)وناُمّلَع(و )ونُعْبَر(: االسم لجاز في الصفة، نحو

من الصفات إال ما یقبل  فھو یرید أنھ ال یجمع جمع مذكر سالمًا وأما الشرط الثاني   
الذي ) أْفَعل(ما كان على وزن : لجمع باأللف والتاء، والصفات التي ال تقبل ذلكا

، )َفْعَلى(الذي مؤنثھ ) َفْعالن(ما كان على وزن ). أحمر حمراء: (، نحو)َفْعالء(مؤنثھ 
جریح، : َ(ما استوى في الوصف بھ المذكر والمؤنث، نحو). َعْطشان َعْطَشى(

  .)٥( )وَصبور

 بعبارتھ ھو المعنى نفسھ الذي قصده ابن إیاز الُخَوّيیقصده  والمعنى الذي    
  .بعبارتھ؛ ألن ھذه الصفات المذكورة ال یلحق مؤنثھا التاء

وقد یعتذر عن ابن معط في عدم ذكره لھذا الشرط بأنھ اكتفى بذكر شرط     
صیل ، فاستغنى بذلك عن التفومعنًى لفظًا ، فھو یقصد ما كان مذكرًاالذكوریة إجماًال

  .الذي ذكره الشارحان

  
  :في جمع التكسیر -٣

                                                 
  .٣٤/ ١: ، واإلنصاف٨٥٧/ ٤: ، والمقتضب٣٩٥، ٣٩٤/ ٣: الكتاب: ينظر) ١(
  .٢٠٠/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٢٦٩: وقد سبق تخريجه صفحة البيت من الخفيف، )٣(
  .٣٧٢/ ٣:شرح الكافية للرضي :ينظر) ٤(
  .٣٧٦، ٣٧٥/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٨٥/ ١: ، وشرح التسهيل٦١، ٦٠/ ٥: شرح المفصل: ينظر) ٥(
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٤٣٤ 
 

ل ُجَر(: ، نحو  أو تقدیرًا ھو ما تغیر فیھ نظم الواحد وبناؤه لفظًا: جمع التكسیر      
  . )ادد وآَسَسَأ(، و )ودُند وُھْنِھ(، و )الَجوِر

تغیر ظاھر في اللفظ، وتغیر تقدیري، وقد ذكر : والتغیر في ھذا الجمع ضربان    
  : ط في تعریفھ لھ التغیر اللفظي دون التقدیري، فقالابن مع

جمع تكسیر، وھو ما تغیر فیھ بناء الواحد إما بزیادة، : المجموع وینقسم إلى"     
  .)١(")ُأْسد(: ، أو بتغییر الحركة، نحو)بُتُك(: ، أو بنقصان، نحو)الَجِر(: نحو

  : فیقول ابن إیازر، علیھ الشارحان التغیر في النیة والتقدی استدركلذا فقد و

وھو أن المصنف أخل بما االختالف فیھ في التقدیر والنیة ال في  : وھنا تنبیھ"     
، فإذا أرید )٢()ِھَجان(، و)ُفْلك(: وذلك التفاق الحركات والحروف، نحو قولك ؛اللفظ

، )ُسْقف(، وإذا أرید بھ الجمع فضمتھ كضمة )ُقْفل(الواحد فضمتھ كضمة ) ُفْلك(بـ
وألفھ، وإذا أرید بھ الجمع ) ِكَتاب(الواحد فكسرتھ وألفھ ككسرة ) ِھَجان(ا أرید بـوإذ

وال یستنكر ھذا؛ فقد رأینا أشیاء كثیرة یتفق . وألفھ) ِكَرام(فكسرتھ وألفھ ككسرة 
   .)٣("لفظھا ویختلف حكمھا 

  :الُخَوّيویقول 

، فإنھ للواحد والجمع، )لُفْلكا(، كما في وتقدیرًا مًاوقد یكون بتغیر الحركات توھُّ"     
والْفُلْك الَّتي تَجرِي في الْبحرِ ﴿ : ، وقال)٤(﴾ في الْفُلْك الْمشْحونِ﴿ : قال اهللا تعالى

النَّاس نْفَعا يِدْرع ِدالص: (في قولھم )٦()ِدالص(، فھذا جمع، وكذلك )٥(﴾ بِم( ،
  .)٧()"أدُرع ِدالص(و

فال بد أن یلحقھ شيء من التغییر، وال یخلو ھذا  مع تكسیرإذا أرید جمع االسم ج    
التغییر من أن یكون في اللفظ أو في التقدیر، فأما التغییر اللفظي فیكون بالزیادة، 

، أو بتغییر شكل، )ُتَھم(و ،)ُتَھَمة: (، أو بالنقصان، نحو)ِصْنوان(و ،)ِصْنو: (نحو
، أو بنقص )ِرَجال(و ،)َرُجل: (نحو ، أو بزیادة وتبدیل شكل،)أْسد(و ،)أَسد: (نحو

                                                 
  .١٦١: /الفصول الخمسون )١(
  ).هـ ج ن: (اللسان. من اإلبل البيضاء الخالصة اللون والعتق، والكريمة من اإلبل: الهجان) ٢(
  .١٨٩/ ١: المحصول )٣(
  .١١٩/ سورة الشعراء، من اآلية )٤(
  .١٦٤/ سورة البقرة، من اآلية )٥(
وَأدرع دالص، الْواحد والْجمع  ،درع دالص: براقَةٌ ملْساء لَينَةٌ بينةُ الدلَصِ، ويقَاُل: درع دالص: دالص )٦(

داحو لَى لَفْظد ل ص: (اللسان. ع(  
  .٥٩/ ١: الفصولشرح  )٧(



٤٣٥ 
 

: ، أو بزیادة ونقصان وتبدیل شكل، نحو)ُقُضب(و ،)قضیب: (وتبدیل شكل، نحو
  ).ِغْلَمان(و ،)ُغالم(

الذي ذكره الشارحان فلیس موضع اتفاق بین النحاة؛ فمنھم  التغیر التقدیريوأما    
  .وعمن یثبتھ، ومنھم من یجعل ھذه األلفاظ من قبیل أسماء الجم

فیرى سیبویھ وكثیر من النحاة أن ھذه األلفاظ التي اتفق لفظھا في الواحد والجمع     
من قبیل جموع التكسیر، والتغییر فیھا مقدر ومنوي، ولیست بأسماء جموع یشترك 

  :فیھا الواحد والجمع، یقول سیبویھ

علیھ  روا، وكس)ِظَراف(للجماعة بمنزلة ) ِھَجان(وزعم الخلیل أن قولھم "     
أنھم ) ١(وزعم أبو الخطاب . ھا ھنا، كما یوافقھ  في األسماء) َفِعیًال(فوافق ) ِفعاال(

: ، وقالوا)َھَجائن: (كما قالوا) َشمائل: (، فھذا نظیره، وقالواجمیعًا) الِشَمال(یجعلون 
: ، كقولھم)ُدُلص: (، وقالوا)َجَواد وِجیاد(، كأنھ )أْدُرع ِدالص(، و)ِدْرٍع ِدالص(
جواد (، وأنھ كـ)ِھَجان(و) ِدالص(جمع لـ) ِھَجانًا(و) ِدالصًا(، ویدلك على أن )ُجنُھ(

، فالتثنیة دلیل في ھذا )ِدالصان(، و)ِھَجانان: (قولھم) ُجُنب(، ولیس َكـ)وجیاد
  . )١("النحو

ونحوه لیست بجموع مقدر فیھا التغییر، وإنما ) فلكا(ویرى بعض النحویین أن     
واختار ھذا الرأي ابن . ونحوه) ُجُنب(یشترك فیھ الواحد والجمع، كـھي من قبیل ما 

  : ، فقال)التسھیل(مالك وصححھ في 

   )٢(".واألصح كونھ اسم جمع مستغنیا عن تقدیر التغییر"    

  : وقد وردت ألفاظ أخرى غیر ھذه األربعة، ومن ذلك ما حكاه ابن سیدة من قولھم    

: وماحكاه ابن مالك من قولھم ،)٣()ُنوق ِكَناز(اللحم، و مكتنزة: ، أي)ناقة ِكناز(    
، )رجالن ِعْفتانان(، و)َرُجل ِعْفتان : (، وھو الرجل القوي الجافي، فیقال)ِعْفَتان(
، )رجالن إمامان(، و)رجل إمام: (وما حكاه ابن ھشام من قولھم ،)٤( )رجال ِعْفتان(و
  .)٥()رجال إمام(و

 *      *     *  

                                                 
  .٢٠٥ –٢٠٣/ ٢: ، والمقتضب٥٧٧/ ٣: وينظر .٦٤٠، ٦٣٩/ ٣: الكتاب) ١(
  .٢٦٧: التسهيل) ٢(
  . ١٦٩/ ٤: ، وحاشية الصبان٣٣/ ٥: ، وتوضيح المقاصد)ك ن ز: (اللسان: ينظر) ٣(
  ).ع ف ن: (، واللسان١٨١٠/ ٤: شرح الكافية الشافية: ينظر) ٤(
  .١٦٩/ ٤: حاشية الصبان، و)أ م م: (اللسان: ينظر) ٥(
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٤٣٦ 
 

  :ییز المفردفي تم -٤
  : ذكر ابن معط األنواع التي یقع بعدھا تمییز المفرد، فقال     

وأما المنصوب عن تمام االسم فیقع في المكیل، والموزون، والمعدود، وما في "     
  .)١( ) ..."عشرین درھمًا(، و)َمَنویِن سمنًا(، و)قفیزین ُبّرًا: (معناه، نحو

  : ابن إیازالممسوح، فیقول علیھ كال الشارحین قسم  استدركوقد 

یحتمل أن یرید بھ المقاییس، وھي أشیاء لیست بمقادیر ) وما في معناه( :قولھ"     
ھذا : (، كقولكأخُر ت بھا أشیاُءَلوِثامل بھا، ولكنھا أشیاء ُمَعَتمعلومة بین الناس ُی

  .)٣()"نخال )٢(لي َجریٌب: (وقد أخل بالممسوح، كقولك) ... راقوٌد خّلا

  : الُخَوّيول ویق

على (، و)٤(﴾ مْلء الَْأرضِ ذَهبا ﴿: والذي في معنى المعدود المقدر، نحو"     
، وھذا األخیر یجعل من قسم )ما في السماِء قدُر راحٍة سحابًا(، و)الّتمرِة مثُلھا ُزبدًا

مكیل، وموزون، : الممسوحات، فتكون أقسام المنتصب عن تمام االسم خمسة
  . )٥("وح، ومقدرومعدود، وممس

یرفُع اإلبھام في الجملة، أو المفرد، بالنّص على أحِد محتمالتھ، فِمثاُلھ في  التمییز     
معي عشُروَن : (المعدود نحو: ، وأما في المفرد فیشمل)طاَب زیٌد نفًسا: (الجملة
 ،)عندي قفیٌز ُبّرًا: (، والمكیل نحو)لي ِرْطٌل زیتًا: (، والموزون نحو)درھمًا

   .﴾مْلء الَْأرضِ ذَهبا ﴿: ، والمقدر نحو قولھ تعالى)لي فّداٌن ُقْطنًا: (لممسوح نحووا

  

*   *   *  
  
  

                                                 
  .١٨٩، ١٨٨: الفصول الخمسون: ينظر )١(
المزرعةُ، ونقل َأنَّه ثَالَثَةُ : الجرِيب: من اَألرضِ والطَّعامِ مقْدار معلُوم الذِّراع والمساحة، وقيَل: الجريب )٢(

مجي، وادالْو رِيبالْجاعٍ، ورذ اَئةتُّموس بانآالَفةٌ وجِررِبا َأجهج ر : المصباح المنير، وتاج العروس( .ع
  )ب

  .٤٧٢/ ١: المحصول: ينظر )٣(
  .٩١/ سورة آل عمران، من اآلية )٤(
  .١٨٢/ ١: شرح الفصول )٥(



٤٣٧ 
 

  :في االستثناء المنفي -٥
أنھ یجوز فیھ اإلبدال والنصب على ) إال(ذكر ابن معط في حدیثھ عن المستثنى بـ    

  : و النھي، فقالاالستثناء إذا ذكر المستثنى منھ، وكان االستثناء من النفي أ

والمتردد بین النصب على االستثناء والبدل ھو المستثنى من المنفي أو المنھي، "     
      ولَا يلْتَفتْ منْكُم َأحد ِإلَّا ﴿ و، )١(﴾ ما فَعلُوه ِإلَّا قَليٌل منْهم﴿ : كقولھ تعالى

َأتَكر٣(")٢(﴾ ام(.  
ف االستفھام؛ ألنھ في حكم النفي والنھي، كال الشارحین على المصن استدركوقد     

   :فیقول ابن إیاز

  .)٤("والمصنف ذكر النفي والنھي، وأخل باالستفھام، والنحاة یذكرونھ معھما"     

  : الُخَوّيویقول 
واالستثناء من االستفھام كاالستثناء من النفي والنھي یجوز فیھ النصب والبدل، "     

  .)٦(..." )٥(﴾ رغَب عن ملَّة ِإبراهيم ِإلَّا من سفه نَفْسهومن ي﴿ : ومنھ قولھ تعالى

من كالم غیر موجب، وكان متصال، والمستثنى منھ موجود في  إذا كان االستثناء    
الكالم فإن المختار عند سیبویھ وجمھور النحاة أن یتبع المستثنى المستثنى منھ في 

  .)٧(صب على االستثناءاإلعراب على البدل، ویجوز الن

، والنھي، نحو )ما جاَء أحٌد إال زیٌد: (وغیر الموجب یدخل فیھ النفي، كقولك    
قَاَل ومن يقْنَطُ من ﴿ : ، واالستفھام، نحو قولھ تعالى)ال یجلْس أحٌد إال زیٌد: (قولك

الُّونِإلَّا الض هبر ةمحیقنُط(ر المستتر في بدل من الضمی) الّضاّلون(، فـ)٨(﴾ ر.(  

  
                                                 

  .٦٦/ سورة النساء، من اآلية )١(
  .٨١/ سورة هود، من اآلية )٢(
  .١٩١: الفصول الخمسون )٣(
  .٥٠٤/ ١: المحصول )٤(
  .١٣٠/ سورة البقرة، من اآلية )٥(
  .١٩٧/ ١: شرح الفصول )٦(
: ، وشرح التسهيل٨٢/ ٢: ، وشرح المفصل البن يعيش٣٩٠/ ٤: ، والمقتضب٣١١/ ٢: الكتاب: ينظر )٧(

  .١٥٠٧/ ٣: ، واالرتشاف٢٨٣/ ٢
  .٥٦/ سورة الحجر، اآلية )٨(
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٤٣٨ 
 

  : )١(وھذه الثالثة ذكرھا ابن معط في ألفیتھ، فقال

 امِ َأوفْهتاالس فرح النَّفْيِ     َأو فرح دعب نَأتَى م إنيِ) ال(والنَّه  
  صبوكَان االسم فَضلَةً فَإن نُصب      فَعلَى االستثْنَاء وِإن تُبدْل تُ          

 ویمكن أن یكون عدم ذكر االستفھام في كالمھ السابق إرادة لالختصار، أو سھوًا    
  .منھ، أو ألنھ لما كان بمعنى النفي استغنى بذكره عنھ

  

*       *     *  
  

  ):لعّل(في لغات  -٦
  : ، فقال)لعّل(ذكر ابن معط اللغات الواردة في 

  )٢(..."نَّ، وَلَعّن، وأنَّ، وألنَّ لعّل، وَعّل، وَع: لغات) َلَعّل(وفي "      

     :فیقول ابن إیازعلیھ كال الشارحین لغات أخرى،  استدركوقد 

، )ألّن(: وفیھا تسع لغات، ذكر المصنف منھا خمسا، وأخل بأربع، وھي"     
، )َلَعّل(، ونصوا على أن الحسن )رَغّن(، و)َعّنر(و -بالغین المعجمة -)َلَغّن(و
  .)٣()"َعّل(و

  :الُخَوّيقول وی
، )َلَعاَء(بإبدال الالم الثالثة نونا، و) َلَعْلَن: (وفیھ لغات أخرى وراء ذلك، وھي"     

  : قال الشاعر

  )٤(لَعاء اَهللا يجعلُها قُفُوال* * *   َأرى شَبه الْقُفُوِل ولَستُ َأدرِي   

  .)٥("بإبدال الالم األولى راء) َرَعّن(و

                                                 
  .٥٣٢/ ٢: الصفوة الصفية: ينظر )١(
  .٢٠٢: الفصول الخمسون) ٢(
  .١/٥٩٩: المحصول) ٣(
، حيث )لعاء اَهللا: (والشاهد. ١٢٨٢/ ٣: ، واالرتشاف٧٩/ ٨: شرح المفصل: البيت من الوافر، ينظر) ٤(

  ).لعّل(لغة في ) لعاء(جاءت 
  .٢٥٠/ ١: شرح الفصول) ٥(



٤٣٩ 
 

: نحو ولإلشفاق فیما یكره،، )لعّل اَهللا یرحُمنا: (نحورجي فیما یحب، للت )َلَعّل(    
  ):الكافیة الشافیة(وفیھا لغات أجملھا ابن مالك في قولھ في  ،)لعّل العدوَّ یقُدم(

  "لَعن"و" عّل": "لَعلَّ"وقيل في .........................  ***  ......
  )١("رغَن"و" رعن"و" لَغَن"كذا "  ***  لََأن"و" أن"ثم  - أيضا -"عن"و

  ). َلَعّلْت(، و)َرَعلَّ(، و)َلَعاَء(، و)َلَعْلَن(: وھناك لغات أخرى، وھي

  .)٢(ثالث عشرة لغة) َلَعّل(ومما سبق یتحصل أن في 

  

 *       *    *  
  

  :الرابطة بین الشرط والجزاء) إذا(في  -٧
فإن الفاء  اة أن كل جواب شرط إذا امتنع جعلھ شرطًامن المتفق علیھ بین النح    

  : تجب فیھ رابطة بین الشرط والجواب، وقد أشار إلى ذلك ابن معط بقولھ

  .)٣("وتنوب الفاء عن الفعل الثاني"     

علیھ  استدركالفجائیة؛ ولذا فقد ) إذا(فاقتصر ابن معط على ذكر الفاء، ولم یذكر     
   :ابن إیاز فیقولالشارحان في ذلك، 

وِإن تُصبهم ﴿ : ، كقولھ تعالى، وقد تكون جوابًا)إذا(وھو أنھ أخل بـ: وھنا تنبیھ"     
قْنَطُوني مِإذَا ه يهِمدتْ َأيما قَدَئةٌ بِمي٥(")٤(﴾ س(.  

  : الُخَوّيویقول 

  وِإن ﴿ : تعالى قد تأتي مكان الفاء، فیستغنى بھا عن الفاء، كقولھ) إذا(واعلم أن "    
                                                 

  .٤٧٠/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ١(
، وشرح ٤٦/ ٢: ، وشرح التسهيل٧٨/ ٨: ، وشرح المفصل٣٦١: التبيين عن مذاهب النحويين: ينظر )٢(

، ١٢٨٢، ١٢٨١/ ٣: ، واالرتشاف٩١٠/ ٢: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٣٧٣/ ٤: الكافية للرضي
  .٥٨٩ - ٤٨٧/ ١: ، والهمع٣٤٥ - ٣٣٤/ ١: ، والمساعد٥٨٢: والجنى الداني

  .٢٠٧: الفصول الخمسون) ٣(
  .٣٦/ سورة الروم، من اآلية) ٤(
  .٦٤١/ ٢: المحصول )٥(
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٤٤٠ 
 

قْنَطُوني مِإذَا ه يهِمدتْ َأيما قَدَئةٌ بِميس مهبإذا( فھم یقنطون، فنابت: ، تقدیره﴾ تُص (
  .)١("عن الفاء

الفجائیة رابطة بین الشرط والجزاء، وذلك إذا كان الجواب جملة اسمیة ) إذا(تأتي     
خل علیھا أداة نفي، وكانت أداة الشرط ، ولم ید)إّن(غیر طلبیة، ولیست مصدرة بـ

ثُم ِإذَا دعاكُم دعوةً من  ﴿ : ، ومن شواھد ذلك اآلیة السابقة، وقولھ تعالى)إذا(أو ) إْن(
 ونجتَخْر ضِ ِإذَا َأنْتُمقال سیبویھ )٢(﴾الَْأر ،     :  

بِما قَدمتْ أيديهِم إذَا هم  ﴿ وإن تُصبهم سيَئةٌ: وسألت الخلیل عن قولھ جّل وعز"     
﴾ قْنَطُونقة بالكالم األول، ل كما كانت الفاء معلِّق بالكالم األّوھذا كالم معلَّ: ، فقالي

  .)٣(..."، كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل )قنطوا(وھذا ھاھنا في موضع 

   :)٤(﴾ صةٌفَِإذا هي شاخ﴿ : ویقول الزمخشري في تفسیر قولھ تعالى

: المفاجأة، وھي تقع في المجازاة ساّدة مسّد الفاء، كقولھ تعالى) إذا( ھي) َفِإذا(و "    
 ﴿ قْنَطُوني مفإذا جاءت الفاء معھا تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط ﴾ِإذا ه ،

  .)٥("كان سدیدًا) فھي شاخصة(أو ، )إذا ھي شاخصة: (فیتأكد، ولو قیل

  

 *      *     *  
  
  :المتعدي) َفَعَل(في مصدر  -٨

  : ذكر ابن معط مصادر الفعل الثالثي المتعدي في قولھ

) َیْفِعُل(و) َیْفُعُل(على  -غالبًا -فالمضارع منھ متعدیًا) َفَعَل(وما كان على وزن "     
َقَتَل (، و)ًابَضَرَب َیْضِرُب َضْر(: ان، كقولكباإلسك) َفْعل: (بالضم والكسر، والمصدر

َحَرَمھ (: نحو) ِفْعالن(، ویأتي على )ُشْكَران: (نحو) ُفْعالن(، ویأتي على )ُتُل َقْتًالَیْق

                                                 
  .٢٨٣/ ١: شرح الفصول )١(
  .٢٥/ سورة الروم، من اآلية )٢(
  .٦٤/ ٣: الكتاب: ينظر )٣(
  .٩٧/ سورة األنبياء، من اآلية )٤(
  .١٣٥/ ٣: الكشاف )٥(



٤٤١ 
 

) ُفُعول(، و)ُشْكر(: نحو) ُفْعل(، و)َشَنَئان(: نحو) َفَعالن(، ویأتي على )َیْحِرُمھ ِحْرمانًا
  .)١(")َغَلَبة(: نحو) َفَعَلة(، و)قَخْل(: نحو) لَفْع(، و)ُشُكور( :نحو

   :فیقول ابن إیازعلیھ كل من الشارحین مصادر أخرى،  واستدرك

  : كقول الشاعر) ُفُعلَّة(وأخل المصنف من مصادره بـ"     

  .)٣(" )٢(ميرِ ُأفَيلَاَألظُلْما ويكْتَب ِل* * *   َأخَذُوا المخَاض من الفَصيِل غُلُبةً   

  :الُخَوّيویقول 
، )َذَكْرُت زیدًا ِذْكرًا(: نحو) ِفْعل: (ة، وھيقد جاء على غیر ذلك من األمثل"     
) َفْعَلة(، و)نَصَحھ ُنْصحًا(، و)َشَكَره ُشْكرًا(: نحو) ُفْعل(، و)َحَجْجُت البیَت ِحّجًا(و

َحماه (، و)َنَشَده ِنْشَدة(: نحو) ِفْعَلة(، ولیست للمرة الواحدة، و)َضَرَبھ َضْرَبًة(: نحو
: ، قال اهللا تعالى)َدَعا َدْعَوى(: نحو) َفْعَلى(، و)ره ُنْصرةَنَص(: نحو) ُفْعَلة(، و)ِحْمَیة

، قال اهللا )َذْكَرى(: نحو) ِفْعَلى(، و)٥(﴾ وآخر دعواهم﴿ : ، وفال)٤(﴾ دعواهم فيها﴿ 

بِّھ َرَجَع إلى ر(: نحو) ُفْعَلى(، و)٦(﴾ الذِّكْرى تَنْفَع الْمْؤمنين وذَكِّر فَِإن﴿ : تعالى

  .)٨(...") ٧(﴾ ِإن ِإلَى ربك الرجعى ﴿: ، قال اهللا تعالى)ُرْجَعى

لھ مصادر أخر غیر ما ذكره ) َغَلَب(إلى كتب اللغة تبین أن الفعل  وبالرجوع    
  ): اللسان(الشارح، جاء في والمصنف 

  ... وُغُلبَّى وِغِلبَّى ... َمْغَلبًا وَمْغَلبًة وَغَلبًة و -َوِھَي َأْفَصُح -َغَلَبھ َیْغِلُبھ َغْلبًا وَغَلبًا"     

                                                 
  .٢٦١، ٢٦٠: الفصول الخمسون )١(
، ١٣٤/ ٣: ، والتسهيل٢٧٢/ ٢: األمالي البن الشجري: ينظر. البيت من الكامل، وهو للراعي النميري )٢(

 .النوق الحوامل: المخاض. ٣٧٤/ ٢: ، وشرح األشموني٤٢٢: ، والمغني٤٤/ ٦: وشرح المفصل
اة، جبيظلم ال :والمعنى. ولد الناقة ابن سبعة أشهر: فيلاأل .فطم عن أمهالذي ولد الناقة : الفصيل

، حيث جاء )لُبةًغُ(قوله : والشاهد .فيأخذون اإلبل الحوامل، ويكتبون لألمير بأنهم عدلوا وأخذوا صغارها
  ). فُعلَّة(على ) غَلَب(مصدر 

  .١٠٣٦/ ٢: المحصول )٣(
  .١٠/ سورة يونس، من اآلية )٤(
  .١٠/ سورة يونس، من اآلية )٥(
  .٥٥/ سورة الذاريات، اآلية )٦(
  .٨/ سورة العلق، اآلية )٧(
  .٦٥٤/ ٢: شرح الفصول )٨(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٤٢ 
 

  .)١("الَغَلبة: والُغُلبَّة، ِبالضَّمِّ َوَتْشِدیِد الباِء. َقَھره... : وُغُلبًَّة وَغُلبًَّة 

، وقد ذكره المصنف في )ُفْعل( الُخَوّيویالحظ أن من المصادر التي ذكرھا     
  .كالمھ السابق

 *     *      *  
  :ام النون الساكنةفي إدغ -٩

ذكر ابن معط في حدیثھ عن اإلدغام الواجب في المتقاربین ثالثة من الحروف     
  :التي تدغم فیھا النون الساكنة، فقال

  .)٢("فمن الواجب النون الساكنة قبل راء أو واو أو میم"     

   :فیقول ابن إیازعلیھ الشارحان في ذلك،  واستدرك

، )َمن ّولُدك؟: (ھا في الواو والیاء، وھي تدغم فیھما، نحوأنھ لم یذكر إدغام"     
  .)٣()"َمن ّیصحُبك؟(و

  :الُخَوّيویقول 
 الیاء؛ ألّن: الرابع: ھذا ما ذكره المصنف، والجمھور على أنھا تدغم في خمسة"     

الالم، : ، والخامس)َمن ّیقوُل(، و)َمن ّیؤمُن: (ة النون، وذلك نحویشبھ غّن فیھا مدًا
؛ ألن قربھا من النون كقرب الراء منھا؛ ألن مخرج النون بین )َمن ّلم: (نحو

  . )٤("مخرجیھما

یقول  ،)یرُملون: (جمعھا بعضھم في قولھ تدغم النون في ستة أحرف    
  : الزمخشري

ِمن (، و)ِمن ّراشٍد(، و)َمن ّیقول: (، كقولھ)یرملون(والنون تدغم في حروف "     
إدغام بغنة، : وإدغامھا على ضربین). َمن نُّكرُم(، و)ِمن واقٍد(و ،)َمن ّلك؟(، و)ّمحمٍد

  .)٥("وبغیر غنة

  *     *     *  
                                                 

  ). غ ل ب: (اللسان: ينظر )١(
  .٢٦٩: الفصول الخمسون )٢(
  .١١١٣/ ٢: المحصول )٣(
  .٧٢٩/ ٢: شرح الفصول )٤(
، ٤١٦/ ٣: ، واألصول٢١٧، ٢١٦/ ١: ، والمقتضب٤٥٣، ٤٥٢/ ٤: الكتاب: وينظر. ٥٥٣: المفصل )٥(

  .٢٨٠/ ٣: ، وشرح الكافية للرضي٤٧٤/ ٢: ، واللباب٤١٧



٤٤٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لب الثانيالمط

  .االستدراكات التي انفرد بذكرها ابن إياز
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  االستدراكات التي انفرد بها ابن إياز: المطلب الثاني
  :الظرف عن الفاعلفي نیابة  -١

  : ، فقالذكر ابن معط أن الظرف یقوم مقام الفعل إذا كان مختصًا

  .)١("مقام الفاعل وقد یقام الظرف من الزمان والمكان إذا كان مختصًا"     

  : آخر، فقال على المصنف شرطًاواستدرك وعقب ابن إیاز على ذلك، 

، )سیر بزیٍد یوماِن فرسخیِن: (كل واحد من الظرفین یقوم مقام الفاعل، كقولك"     
، لكن ال یصح ذلك )ِصیَد علیھ یوماِن: (، ومن كالمھم)سیَر بزیٍد یومیِن فرسخاِن(أو 

بھ،  أخّل: والثاني) ... مختصًا(نبھ علیھ المصنف، وھو قولھ : األول: إال بشرطین
، )َحَرَس(، و)ِعْنَدك: (وھو أن یكون متمكنا، واحترزنا بذلك من غیر المتمكن، نحو

  .)٢("ذلك یوجب رفعھ وعدم تمكنھ ینفیھ فإنھ ال یقام واحد منھما مقام الفاعل؛ ألّن

  .)٣(في كالمھ ھو ما علیھ جمھور النحاة الشرط الذي ذكره ابن إیاز

ال یلزم النصب على الظرفیة، بل : ، أيوالمراد بالتمكن أن یكون الظرف متصرفًا    
ٌأقبَل : (، فیقال)یوم: (وقعھ في الجملة، نحویخرج إلى حالة إعرابیة أخرى حسب م

، فإن كان الظرف غیر )سافرُت في یوٍم بارٍد(، و)قضیُت یومًا جمیًال(، و)یوٌم جدیٌد
ال تصح إقامتھ مقام  - ھإذا أرید بھ سحر یوم بعین) َسَحَر(، و)عنَد: (نحو - متصرف

  . الفاعل

  

 *       *      *  
  
  :في أقسام ظرف الزمان -٢

كر ابن معط أن ظرف الزمان ینقسم من حیث التصرف وعدمھ أربعة أقسام، ذ    
  : فقال

وإلى منصرف غیر ) ... لیلة(و، )یوم: (وینقسم إلى متصرف منصرف، نحو"    
، )غدوًة: (، وإلى متصرف غیر منصرف، نحو)ِعشاًء(، و)مساًء: (متصرف،نحو

                                                 
  .١٧٧: الفصول الخمسون )١(
  .٣٥٥/ ١: المحصول: ينظر )٢(
، وشرح ٥٣٦/ ١: ، وشرح الجمل البن عصفور٧٢/ ٧: ، وشرح المفصل٥٣/ ٤: بالمقتض: ينظر )٣(

  .٢٦٧/ ١: ، والهمع٤٢٨/ ١: ، والتصريح٤٦٠/ ٢: ، وشرح ابن عقيل١٢٧/ ٢: التسهيل



٤٤٥ 
 

إذا ) سحَر: (وال یتصرف، نحو إذا أردتھما لیوم بعینھ، وإلى ماال ینصرف) ُبْكرًة(و
  .)١("أردتھ من یوم بعینھ

وھذا التقسیم ھو ما علیھ جمھور النحاة، لكن ابن إیاز یستدرك على ابن معط     
  : قسمین من ھذه األقسام، فیقول

ما ال یتصرف : األول: وھو أن المصنف أخل بقسمین من الظرف: وھنا تنبیھ"     
  .)٢(..."صرف وال یتصرف ما ین: والثاني... وال ینصرف 

ویبدو أن ذلك سقط من النسخة التي اعتمد علیھا الشارح؛ ولذلك استدرك علیھ     
  . في الحاشیة) الفصول(ھذین القسمین، وھو ما نبھ علیھ محقق 

      

 *      *       *  
  

  :في نواصب المضارع -٣
  : ذكر ابن معط الحروف الناصبة للمضارع، فقال 

وھو ناصب بإضمار : ، وفرع)إَذْن(، و)َلْن(، و)أْن: (أصل، وھو: انوھي قسم"     
  .)٣() ..."أْن(

  : ، فقال)كْي(علیھ ابن إیاز في ذلك  واستدرك

منھ، وإما  ، فإما أن یكون ذلك سھوًا)َكْي(وھو أنھ ترك من األصول : وھنا تنبیھ"    
، فیتحتم حینئذ ر دائمًاأن یكون تبع األخفش في مذھبھ فیھا؛ إذ كان یرى أنھا حرف ج

  .)٤("تقدیر الناصب بعدھا

للمضارع إما أن تكون ناصبة للمضارع بنفسھا، وھو المراد  الحروف الناصبة    
) أْن(، وإما أن یكون الناصب )كْي(، و)إَذْن(، و)َلْن(، و)أْن: (، وھي)أصل(بقولھ 

  .مضمرة بعدھا، وھي بقیة الحروف

في الحروف ) َكْي(لمتقدمین وجدت أنھم یعدون إلى كتب النحاة اوبالرجوع     
  : الناصبة للمضارع بنفسھا، یقول سیبویھ: األصلیة، أي

                                                 
  .١٨٥: الفصول الخمسون :ينظر) ١(
  .٤٣٥، ٤٣٤/ ١: المحصول :ينظر) ٢(
  .٢٠٣: الفصول الخمسون :ينظر) ٣(
  .٦٠٧/ ٢: المحصول :ينظر) ٤(
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٤٤٦ 
 

اعلم أن ھذه األفعال لھا حروف تعمل فیھا فتنصبھا ال تعمل في األسماء، كما "     
أریُد : (، وذلك قولك)أْن: (أن حروف األسماء التي تنصبھا ال تعمل في األفعال، وھي

  . )١("... جئُتك ِلَكْي تفعَل : (، وذلك)َكْي(، و)أن تفعَل

: على ثالثة أحوال )٢(في الكالم عند سیبویھ وجمھور البصریین )كي(تستعمل     
أن تكون مصدریة ناصبة للمضارع بنفسھا، وذلك إذا دخلت علیھا الالم،  :األول

  . )٣(﴾ ِلكَيلَا تَْأسوا علَى ما فَاتَكُم﴿ : كقولھ تعالى

: االستفھامیة، كقولھم) ما(أن تكون حرف جر،وذلك إذا دخلت على  :الثانيو
  .؟)ِلَمْھ(؟ بمعنى )َكْیَمْھ(

أن تكون محتملة لألمرین، فیجوز أن تكون ناصبة، ویجوز أن تكون جارة،  :الثالث
  . )٤(﴾ منْكُمكَي لَا يكُون دولَةً بين الَْأغْنياء ﴿ : وذلك إذا لم تسبق بالالم، كقولھ تعالى

، ومن یتأمل )٥(ونقل بعض النحاة عن األخفش أنھا ال تكون إال حرف جر دائمًا    
یتبین لھ أنھ یوافق سیبویھ في أنھا تكون حرف نصب ) معاني القرآن(كالمھ في كتابھ 

  : إذا سبقت بالالم؛ إذ یقول
، فأوقع ﴾كَيلَا تَْأسوا ِل﴿ : ھي الناصبة، وذلك قولھ) أْن(بمنزلة ) َكْي(وقد تكون "     

  .)٦("وما بعدھا اسما لم تقع علیھا الالم) َكْي(علیھا الالم، ولو لم تكن 

  ؛ ألنھ لم في الحروف األصول سھوًا) َكْي(ویبدو أن ابن معط لم یترك ذكر     

  : )٧(یذكرھا في ألفیتھ ضمن الحروف األصلیة، بل جعلھا في الحروف الفرعیة، فیقول
هببـ ونَص)(و) أن(ثم ) لَنإذَن     ( ارما إضفٌ أتَى فيهروأح)أن(  

)كَي( ،)كي الم( ،)حالج تّى(، )ودالم(و) حاو(و) الوتَا) الفَاءبإذَا أج  
                                                 

، ١٧٤: ، والمرتجل١٨٦: ، واللمع٢٤١: ، واإليضاح العضدي٦/ ٢: المقتضب: وينظر. ٥/ ٣: الكتاب) ١(
  .٨٦٧/ ٣: ، وشرح المقدمة الكافية٣٠/ ٢: واللباب

، ٣٥٩/ ٢: ، والتصريح١٨٨، ١٨٧: ، والمغني١٧/ ٧: ، وشرح المفصل٦، ٥/ ٣: الكتاب :ينظر) ٢(
  .١٠٠، ٩٩/ ٤: والهمع

  .٢٣/ حديد، من اآليةسورة ال) ٣(
  .٧/ سورة الحشر، من اآلية) ٤(
/ ٣: ، وتوضيح المقاصد٣٤١/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٤٨/ ٤: شرح الكافية للرضي :ينظر) ٥(

  .٣٦٠/ ٢: ، والتصريح١٢٣٢
  .١٢٧/ ١: معاني القرآن لألخفش) ٦(
  .٢٠٩/ ١: الصفوة الصفية :ينظر) ٧(



٤٤٧ 
 

  :الالمأللف وافي المعرف ب  -٤
  : المعرفة، فقال) أل(تحدث ابن معط عن أقسام 

  .)١("، وجنسیةعھدیة: وتنقسم إلى"     

  :قسمین، واستدرك علیھ ابن إیاز قسما ثالثا، فقال) أل(فجعل 

وأقسامھا ثالثة؛ ألن المعرف إما أن تنظر إلیھ من حیث ھو ھو، أو من حیث "     
  .یشمل كثیرین، أو من حیث إنھ لواحد معین

اشتریُت : (لتعریف الحقیقة من غیر نظر إلى العموم والخصوص، كقولك: فاألول
  .، وأخل بھ المصنف)لحَمال

ھذا الجنس خیٌر من : ، أي)الرجُل خیٌر من المرأِة: (لتعریف الجنس، كقولك: والثاني
  .ھذا الجنس

لتعریف العھد، وذلك بأن تشیر إلى شخص جرى ذكره أو تقدم للمخاطب : والثالث
  . )٢("عھد بھ

  .ف الحقیقةعھدیة، وجنسیة، ولتعری: التي ھي حرف تعریف ثالثة أقسام) أل(    
، )جاءني رجٌل فأكرمُت الرجَل: (ھي التي عھد مصحوبھا بتقدم ذكره، نحو :فالعھدیة

ِإذْ ﴿ : تعالى ، أو ِعْلمًا، كقولھ)القرطاَس: (أو بحضوره حسًا، كقولك لمن سدد سھمًا
  .)٣(﴾هما في الْغَارِ 

أفراد حقیقي، وھي التي ترد لشمول : أحدھما: بخالفھا، وھي قسمان والجنسیة
مجازي، وھي التي ترد لشمول : واآلخر ،)٤(﴾ ِإن الِْإنْسان لَفي خُسرٍ﴿ : الجنس، نحو

الكامل في ھذه : ، أي)أنت الّرجُل ِعْلمًا: (خصائص الجنس على سبیل المبالغة، نحو
  .التي للكمال: الصفة، ویقال لھا

وجعلْنَا ﴿ : و قولھ تعالىلتعریف الماھیة، فنح: ویقال لھا وأما التي لتعریف الحقیقة،
يح ءكُلَّ شَي اءالْم ن٥(﴾ م(.  

                                                 
  .٢٣٢: الفصول الخمسون) ١(
  .٨٥٢/ ٢: المحصول) ٢(
  .٤٠٢/ سورة التوبة، من اآلية) ٣(
  .٢/ سورة العصر، اآلية) ٤(
  .٣٠/ سورة األنبياء، من اآلية) ٥(
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٤٤٨ 
 

راجع إلى : وقیل. )١(ھو راجع إلى العھدیة: واختلف في ھذا القسم، فقیل    
  .)٣(قسم برأسھ: وقیل. )٢(الجنسیة

ویبدو أن ابن معط یرى أنھا من قبیل الجنسیة؛ ولذا لم یذكر من أنواعھا إال     
  .)٤(نسیة، وكذلك فعل في ألفیتھالعھدیة والج

  

*      *      *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ، ٣٢٢/ ١: شرح الكافية الشافية: ينظر) ١(
، ٦٢: ، والمغني٤٦٣/ ١: ، وتوضيح المقاصد٢٤/ ١: ، وشرح الكافية للرضي٤٤٩: المفصل: ينظر) ٢(

/ ١: ، وشرح األشموني١٨١/ ١: ، والتصريح٥٥٤/ ١: ، والمقاصد الشافية١٧٩/ ١: وأوضح المسالك
١٦٧.  

/ ١: ، وشرح ابن عقيل٧٢٥/ ١: ، وشرح ألفية ابن معط للقواس٦٨٢/ ٢: الصفوة الصفية: ينظر) ٣(
١٧٨.  

  .٧٢٣/ ٢: شرح ألفية ابن معط للقواس: ينظر) ٤(



٤٤٩ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث        

  الخوياالستدراكات التي انفرد بذكرها            
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  الخويالستدراكات التي انفرد بها ا: المطلب الثالث
  ):لیس(العاملة عمل ) ما(في  -١

بشروط، ذكر منھا ابن معط ) لیس(ة أھل الحجاز عمل النافیة في لغ) ما(تعمل     
  : شرطین، فقال

أال یتقدم خبرھا على اسمھا، وأال : فأعملھا أھل الحجاز بشرطین) ما(وأما "     
  . )١()"إّلا(ـینتقض النفي منھا ب

  :آخر، فقال شرطًا الُخَوّيعلیھ  واستدرك

) إْن(مصنف، وھو أال یزاد بعدھا لم یذكره ال ثالثًا شرطًا) ما(واعلم أن لعمل "     
  : ، قال الشاعر)ما إْن زیٌد قائٌم: (الخفیفة، فإن زیدت بعدھا بطل عملھا، نحو قولك

و   نلكو نبنا جبط ا إنم   * * *انَا ونَايموآخَد ٢(ينَارِله(  

ینھا وإنما بطل عملھا؛ ألنھا عامل ضعیف عمل على خالف القیاس، فلما فصل ب    
  .)٣("وبین معمولھا ضعفت عن العمل

، وقد أشار إلیھ )٤(ھذا الشرط الذي ذكره الشارح ھو ما علیھ جمھور النحاة    
  : سیبویھ في قولھ

) إّنما: (في قولك) ما(في لغة أھل الحجاز فھي بمنزلة ) ما(مع ) إْن(وأما "     
) وبمنزلتھا) لیس(حروف الثقیلة، تجعلھا من حروف االبتداء، وتمنعھا أن تكون من 

"...)٥(.  
                                                 

  . ٢٠٨: الفصول الخمسون) ١(
، ٣٦٤/ ٢، ٥١/ ١: ، والمقتضب١٥٣/ ٣: الكتاب: لفروة بن مسيك، ينظر البيت من الوافر، وهو )٢(

، وشرح الكافية ٣٧١/ ١: ، وشرح التسهيل١١٤/ ٢: ، وشرح أبيات سيبويه٢٣٦/ ١: واألصول
/ ١١: ، والخزانة٤٤٩/ ١: ، والهمع٣٨: ، والمغني٣٢٧: ، والجنى الداني٤٣٣/ ٤، ١٨٥/ ٢: للرضي
الغلبة واالنتصار في : الدولة .وهي الموت ،جمع منية: منايانا .أنناعادتنا أو ش: طبنا. ٢١٨، ١٤١

 .ولكن أقدارنا حكمت علينا بانتصار اآلخرين علينا، ليس الخوف والجبن من عادتنا: المعنى .الحرب
  .)ليس(عمل  )ما(فلم تعمل  ،)ما(بعد  )إن(حيث زيدت  ،)ما إن( قوله :والشاهد

  . ٢٩٠، ١٨٩/ ١: شرح الفصول )٣(
، وشرح ٢٣٦/ ١: ، واألصول٣٦٤/ ٢، ٥١/ ١: ، والمقتضب٢٢١/ ٤، ١٥٣/ ٣: الكتاب: ينظر) ٤(

، ٣٨: ، والمغني٣٢٧: ، والجنى الداني٤٣٣/ ٤، ١٨٥/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٣٧١/ ١: التسهيل
  .٤٤٩/ ١: والهمع

  .٢٢١/ ٤: الكتاب) ٥(



٤٥١ 
 

  :الجارة) ِمْن(في معاني  -٢
  : الجارة، فقال) ِمْن(ذكر ابن معط معاني 

وھي البتداء الغایة، وقد تكون للتبعیض، ولتبیین الجنس، وزائدة مع ): ِمْن" (    
  .)١("الفاعل والمفعول والمبتدأ

  : معاني أخر، فقال الُخَوّيعلیھ  واستدرك

أن تكون بمعنى البدل والخلف، : أخر غیر ما ذكره المصنف جيء لمعاٍنوقد ت"     
خلفا : أي ،)٢(﴾ ولَو نَشَاء لَجعلْنَا منْكُم ملَاِئكَةً في الَْأرضِ يخْلُفُون﴿ : كقولھ تعالى

إن منھا أن تكون : وقد قیل) ... َیْخُلُفوَن: (عنكم مالئكة، بدلیل قولھ تعالى وعوضًا
﴿ : ، وقولھ تعالى)رمیُت ِمن القوِس(، و)أْرَواُه ِمن عطٍش: (، نحو قولك)ْنَع(بمعنى 

فخَو نم منَهآموعٍ وج نم مهمعن العطش، وعن القوس، وعن : أي ،)٣(﴾ َأطْع
  .)٤("جوع، وعن خوف

  

 *      *     *  
  

  :الجارة) الباء(في معاني  -٣
  : ، فقالذكر ابن معط معاني الباء من حروف الجر

والباء لإللصاق، وقد یدخلھا معنى االستعانة، والتعدیة بدال من الھمزة، وبمعنى "     
  .)٥()"ِمْن(، وزائدة كـ)َمَع(

  : معاني أخر، فقال الُخَوّيواستدرك علیھ 

أمسكُت : (التبعیض، كقولك: أخر غیر ما ذكره المصنف، منھا وقد تجيء لمعاٍن"     
ومنھا السببیة، كقولھ ...  )٦(﴾ ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيق﴿ : لھ تعالى، وقو)بزماِم الّناقِة

                                                 
  .٢١٣: الفصول الخمسون )١(
  .٦٠/ سورة الزخرف، اآلية) ٢(
  .٤/ سورة قريش، من اآلية) ٣(
  .٣٢٢، ٣٢١/ ١: شرح الفصول) ٤(
  .٢١٣: الفصول الخمسون )٥(
  .٢٩/ سورة الحج، من اآلية) ٦(
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٤٥٢ 
 

﴿ عينًا : ، كقولھ تعالى)ِمْن(، ومنھا معنى )١(﴾ ذَِلك بِما قَدمتْ َأيديكُم ﴿: تعالى
﴾ ونبقَرا الْمبِه بشْركقولھ تعالى)َعْن(ومنھا معنى ...  )٢(ي ، :َأَل سذَابٍ ﴿ ساِئٌل بِع

  :، كما في قولھ)َعَلى(ومنھا معنى ...  )٣(واقعٍ ﴾

   هِمكْتتَر لَى َأني عما قَوم كدا* * *   بِوهرِيحاٌل وتْ شَمبى ِإذَا هملَي٤(س(  

  .)٥("على وّدك: أي

  

*       *   *  
  

  :الجارة) الالم(في معاني  -٤
  : ن حروف الجر، فقالذكر ابن معط معاني الالم م

والالم مقتضاھا الملك واالستحقاق، ومجاز الملك، والتخصیص معنى "     
  .)٦("یلزمھا

  :معاني أخر، فقال الُخَوّيواستدرك علیھ 

جئُتك : (التعلیل، كقولك: وقد تجيء لمعان غیر ما ذكرھا المصنف، فمنھا"     
وشكرُتھ، وشكرُت (، )ونصحُت لھ نصحُتھ،: (، والتعدیة، نحو قولك)إلكرامك الّزائَر

: ، وللتعجب، كقولك)٧(﴾ ِليكُون لَهم عدوا وحزنًا ﴿: ، وللصیرورة، كقولھ تعالى)لھ

، وللمستغاث، )٨(﴾ فَسنُيسره ِللْيسرى ﴿: ، وللتیسیر، كقولھ تعالى)ِهللا َدرُّه فارسّا(

                                                 
  .١٨٢/ سورة آل عمران، من اآلية) ١(
  .٢٨/ سورة المطففين، اآلية) ٢(
  .١/ سورة المعارج، اآلية) ٣(
، والزاهر في معاني ٨٦: ف المعاني للزجاجيحرو: البيت من الطويل، وهو لعمرو بن قميئة، ينظر) ٤(

قوله : والشّاهد. ٢٤١/ ١: ، واللمحة في شرح الملحة٢٤٢/ ٤: ، والمخصص٨٨/ ١: كلمات الناس
  .زائدة) ما(، و )على(بمعنى ) الباء(حيث جاءت  ،)بودك ما قومي(

  .٣٢٤، ٣٢٣/ ١: شرح الفصول) ٥(
  .٢١٤: الفصول الخمسون )٦(
  .٨/ اآلية سورة القصص، من) ٧(
  .٧/ سورة الليل، اآلية) ٨(



٤٥٣ 
 

ِإنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي  ﴿: ھ تعالى، كقول)عن(، وبمعنى )یا َللھ ِللمسلمین: (كقولك
، كقول )ِمْن(، وبمعنى )٢(﴿ ويخرون ِللَْأذْقَانِ ﴾: ، كقولھ)َعَلى(، وبمعنى )١( ﴾ ِللِْإيمانِ
  : الشاعر

  )٣(ِلطُوِل اجتماعٍ لَم نَبِتْ لَيلَةً معا* * *   فَلما تَفَرقْنَا كََأنِّي وماِلكًا   

   عسى َأن يكُون ردفَ﴿ : ، كقولھ تعالى)َبْعد(من طول اجتماع، وبمعنى : أي    
 ٥(")٤(﴾لَكُم(.  

لطول (وبالرجوع إلى كتب النحو تبین أن أكثر النحاة یرون أن الالم في قولھ      
  .)٧()َبْعد(، وبعضھم یرى أنھ بمعنى )٦( )مْع(بمعنى ) اجتماع

  
  *     *   *  

   
  :التفضیل) أفعل(في  -٥

التفضیل من حیث مطابقتھ موصوفھ في اإلفراد ) أْفَعل(تحدث ابن معط عن حكم     
من  باأللف والالم، وإذا كان مجردًا فًاوالتذكیر وغیرھما، فذكر حكمھ إذا كان معّر

  : ، فقال)ِمْن(بـ التعریف واإلضافة مقرونًا

زیٌد : (ظاھرة أو مقدرة، كقولك )ِمْن(وال یثنى وال یجمع وال یؤنث إذا كان معھ "     
       : وإن دخلت األلف والالم ثني وجمع وأنث، نحو قولھ تعالى) ... أحسُن عمًال

  .)٨(﴾ بِالَْأخْسرِين َأعمالًا﴿ 
                                                 

  .١٩٣/ سورة آل عمران، من اآلية) ١(
  .١٠٩/ سورة اإلسراء، من اآلية) ٢(
  . ٥٨/ سبق تخريجه صفحة ،الطّويلمن البيت ) ٣(
  .٧٢/ سورة النمل، من اآلية) ٤(
  .٣٣١/ ١: شرح الفصول) ٥(
/ ٣: وشرح التسهيل، ٢٢٣ :لمباني، ورصف ا٢٨٩ :األزهيةو، ٨٥: حروف المعاني للزجاجي: ينظر) ٦(

واللمحة في شرح ، ٢٨١ :، والمغني١٠٢ :والجنى الداني، ٨٠٢/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية١٤٧
  ،٢١٨ /٢ :األشمونيشرح و، ٤٥٣/ ٢: ، والهمع٢٥٢/ ١: الملحة

   .٢٨١ :والمغني، ١٤٧/ ٣: وشرح التسهيل، ٦١٦ /٢ :أمالي ابن الشّجري: ينظر) ٧(
  .١٠٣/ كهف، من اآليةسورة ال) ٨(
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٤٥٤ 
 

  :في ذلك قسما ثالثا، وھو المضاف، فقال الُخَوّيعلیھ واستدرك 

: حكمھ، وحكمھ فلم یذكر المصنف -وھو القسم الثالث -وأما المستعمل مضافا"     
، وإن )زیٌد وعمرٌو أفضُل القوِم: (اإلفراد، والمطابقة، تقول: أنھ یجوز فیھ األمران

ُحسنى : (، وإن شئت قلت)ھنٌد أحسُن الناِس: (، وتقول)أفضال القوِم: (شئت قلت
  .)١() ..."الناِس

  
  :)٢(التفضیل على ثالثة أوجھ) أفعل(یستعمل     

والالم واإلضافة ، فیلزم اإلفراد والتذكیر، وتلزم  من األلف دًاأن یكون مجّر :األول
        : نحو قولھ تعالى ،أو تقدیرًا، )زیٌد أفضُل ِمْن عمرٍو: (، نحولفظًا) من(معھ 

  .)٣(﴾ والْآخرةُ خَير وَأبقَى﴿ 

باأللف والالم، فیجب حینئذ مطابقتھ ما ھو لھ في اإلفراد  فًاأن یكون معّر :الثاني
الزیدوَن (، و)الزیداِن األفضالِن(، و)زیٌد األفضُل: (فیقال والتذكیر وغیرھما،

  ).الھنداُت الُفْضَلَیاُت أو الُفُضل(، و)الھنداِن الفضلیاِن(، و)ھنٌد الُفْضَلى(، و)األفضلوَن

  :، وھذا یكون على ضربینأن یكون مضافًا :والثالث

زیٌد : (جرد، فیقالإلى نكرة، فیلزم اإلفراد والتذكیر كالم أن یكون مضافًا: أحدھما
  ).الزیدون أفضُل رجاٍل(، و)الزیداِن أفضُل رجلیِن(، و)أفضُل رجٍل

  :إلى معرفة، وھو فیھا على ضربین أن یكون مضافًا: واآلخر

قصد بھ التفضیل، وھذا یجوز أن یوافقھ : ، أي)ِمْن(بھ معنى  أن یضاف مرادًا: األول
ف باأللف والالم في مالزمة المطابقة في مالزمة اإلفراد والتذكیر، وأن یوافق المعر

  : rلما ھو لھ، وقد اجتمع األمران في قول النبي

  ، اقاًلَخَْأ مكُنُاسح، َأةيامقالْ موي ساِلجي منِّم مكُبِرقَْأي ولَِإ مكُبحَأبِ مكُربِخْا ُألََأ"     

                                                 
  .٣٧٦/ ١: شرح الفصول) ١(
، ١١٣٧، ١١٣٦/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٨ -٥/ ٣: ، وشرح المفصل١٢١، ١٢٠: المفصل: ينظر) ٢(

 ٢٣٢٠/ ٥: ، واالرتشاف٤٣١ - ٤٢٩/ ١: ، واللمحة في شرح الملحة٤٥٢/ ٣: وشرح الكافية للرضي
وما بعدها، وشرح ابن  ٢٨٧/ ٣: وضح المسالك، وأ٩٣٨، ٩٣٧/ ٢: وما بعدها، وتوضيح المقاصد

/ ٢: ، وشرح األشموني٩٧ - ٩٥/ ٣: ، والهمع١٠٢ -٩٥/ ٢: وما بعدها، والتصريح ١٧٦/ ٣: عقيل
٣٠٦ - ٣٠٠ .  

  .١٧/ سورة األعلى، اآلية) ٣(



٤٥٥ 
 

  .)١("ونفُلَْؤيو ونفُلَْأي ينذالّ افاًنَكَْأ ونُئطَّومالْ

لم یقصد بھ التفضیل، : بھ معنى المعرف باأللف والالم، أي أن یضاف مرادًا: والثاني
الناقُص واألشجُّ أعدًلا : (أو قصد بھ التفضیل على كل ما سوى المضاف إلیھ، كقولھم

أفضُل الناِس : ، أي)أفضُل قریٍش  rمحمٌد: (عادالھم، ونحو: ، أي)٢( )بني مروان
یش، وھذا ال بد من مطابقتھ لما ھو لھ، كما ال بد منھا للمعرف باأللف من بین قر

  ).ِمْن(والالم؛ لتساویھما في التعریف، وعدم اعتبار معنى 

  

*      *    *  
  

  :في بدل االشتمال -٦
  : ذكر ابن معط في حدیثھ عن أقسام البدل بدل االشتمال، فقال

وما َأنْسانيه ِإلَّا ﴿ : ولھ تعالىوبدل الشيء من الشيء وھو مشتمل علیھ ق"     
  .)٤("﴾َأنْسانيه  ﴿بدل من الھاء في  ﴾َأن َأذْكُره  ﴿، فـ)٣(﴾الشَّيطَان َأن َأذْكُره 

في ذلك مسائل لم یذكرھا في ھذا النوع كما ذكرھا في  الُخَوّيعلیھ  واستدرك    
  : النوعین السابقین، فقال

أربع مسائل یبدل  - بدل االشتمال: أعني -قسم من أقسام البدلواعلم أن في ھذا ال"     
فیھا الظاھر من الظاھر كما كان ذلك في بدل الكل والبعض، ولم یمثل المصنف شیئا 

  :منھا، ونحن نمثلھا

  فِھمُت (، و)ذقُت الّطعاَم َطْعَمھ: (بدل المعرفة من المعرفة، مثالھا: المسألة األولى
                                                 

: الموطُؤون). ٢٠١٥٣(، باب حسن الخلق، حديث رقم ١٤٤/ ١١: الحديث في مصنف عبد الرزاق )١(
: وقوله .جمع كَنَف، وهو الجانب: واألكناف. لينتُه، ومهدتُه: أي" وطَّاْتُ الفراشَ: "ن، من قولهماللينو

  .يصحبون الناس بالمعروف، فيرغَب في صحبتهم للينهم ورِفْقهم: أي" الذين يألَفون ويْؤلَفون"
من أجِل َشجَِّة حاِفِر دابٍة، كانت ) َأَشجُّ بني ُأَمیَّة: (ھھو عمُر بن عبد العزیز بن َمْرواَن، وكان یقال ل: األَشج )٢(

هو يزيد بن الوِليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وِلي  :والناقص .بَجْبھتھ، وكان أعدَل أھِل زمانھ
نقص من أرزاق  ؛ ألنه)الناقص: (كرا للمنْكَر، وكان يقال لهنأشهر أو أقَل، وكان عادلًا، م الخالفةَ ستةَ

  )٣٧٦ -٣٧٤، ١١٦ - ١١٤/ ٥: سير أعالم النبالء( .الجنْد، وحط منها
  .٦٣/ سورة الكهف، من اآلية) ٣(
  .٢٣٩: الفصول الخمسون) ٤(
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٤٥٦ 
 

  ) ...الحرَب ُخدعَتھا

نَفعني (، و)أعجبتني جاریٌة ُحْسٌن لھا: (بدل النكرة من النكرة، مثالھا قولك: انیةالث
  ) ...رجٌل ِعلٌم لھ

أعجبني أٌخ لك (، و)سمعُت رجًال صوَتھ: (بدل المعرفة من النكرة، مثالھا: الثالثة
  ) ...ِعلُمھ

نِ الشَّهرِ الْحرامِ يسَألُونَك ع ﴿: بدل النكرة من المعرفة، مثالھا قولھ تعالى: الرابعھ
 يهتَاٍل ف٢(")١(﴾ق(.  

  

*      *    *  
  

  :في أوزان االسم المقصور والممدود -٧
، )٣(ذكر ابن معط الضوابط التي یعرف بھا كل من االسم المقصور والممدود    

  :ضوابط أخرى، فقال في المقصور الُخَوّيعلیھ  واستدرك

  : ط، ووراء ذلك ضوابط أخرىھذا ما ذكره المصنف من الضواب"     

، )َھْلَكى: (، نحو)َفْعالء(و) َفْعَلى(بین  مترددًا جمعًا) َفْعَلى(أن یكون على : األول
  ).َغْضَبى(، و)َسْكَرى(كـ) َفْعالن(، أو مؤنث )َقْتَلى(، و)َجْرَحى(، و)َمْوَتى(و

، )ُفْعَلاء(و) ُفْعَلى(مترددا بین ) أْفَعل(تأنیث ) ُفْعَلى(أن یكون على : الثاني
  ).اُألْخَرى(، و)الدُّْنَیا(، و)الُصْغَرى(، و)الُكْبَرى(كـ

لمكان الرمي ) الَمْرَمى(في أولھ میم، كـ للمكان أو الزمان مزیدًا أن یكون اسمًا: الثالث
  ...ولزمان الرمي فیھ 

: حو، ن)ِفَعال(و) ُفَعال(وبین ) ِفَعل(أو ) ُفَعل(بین  مترددًا أن یكون جمعًا: الرابع
  ) ...ِلحًى(، و)ِحلًى(، و)ُمدًى(، و)ُكلًى(

  ).ُسَكاَرى(، و)َحَباَرى(، كـ)ُفَعاَلى(، و)َفَعاَلى(على  أن یكون جمعًا: الخامس

                                                 
  .٢١٧/ سورة البقرة، من اآلية )١(
  .٥٠٣، ٥٠٢/ ٢: شرح الفصول :ينظر )٢(
  .٢٥٦ - ٢٥٤: الفصول: ينظر) ٣(



٤٥٧ 
 

  . )٢() ..."الَحَصا(، و)١()الَمَھا(كل جمع یتمیز واحده بحذف الھاء، كـ: السادس

  : ویقول في الممدود
ور خارجة عما ذكره المصنف فكذلك وكما ذكرنا ضوابط یعرف بھا المقص"     

  :نذكر ضوابط للممدود وراء ما ذكره

) َفْعال، وَفْعَلة(؛ ألن ) ...الظِّباء(، و)الدِّالء: (المعتل، نحو) َفْعَلة(أو ) َفْعل(فمنھا جمع 
  ).ِفَعال(، فیتعین أن یكون على )ِفَعل(ال یجمع على 

  ) ...أنبیاء(لقصر، كـبین المد وا مترددًا) َفِعیل(ومنھا أن یكون جمع 

حاحا : (، كقولك)ِفْعالل(و) ِفْعَلل(بین  من المضاعف دائرًا ومنھا أن یكون مصدرًا
  ) ...ِفْعلل(ال ) ِفْعالل: (؛ ألن المصدر من ھذا الباب)َقّوقت الدجاجة ِقیقاء(، و)ِحیحاء

، مقصورًا) وَفّعل(ممدودا ) َفّعال(بین  ومنھا أن یكون في معنى النسب مترددًا
في الصحیح، ) َفّعال(؛ ألن ھذا إنما یأتي على )الّسّقاء(، و)الّشّواء(، و)الَحّداء(كـ
  . )٣("، فكذلك المعتل)الَخّباز(، و)الّلّحام(، و)البّقال(كـ

  

 *     *    *  
  

  :الثالثي المكسور العین) َفِعَل(في مصدر  -٨
  : ال، فق)َفِعَل(تحدث ابن معط عن مصدر الثالثي الذي على وزن 

فمضارعھ مفتوح العین، والمصدر مفتوح العین، ) َفِعَل(وما كان على وزن "     
  .)٤() ..."َسِفَھ َیْسَفھ ِسَفاھًا: (، نحو)ِفَعال(، وقد جاء على )َنِدَم َیْنَدُم َنَدمًا: (نحو

  : مصادر أخر، فقال الُخَوّيعلیھ  واستدرك

) الَفْعل: (لم یذكرھا المصنف، وھيعلى أمثلة أخرى ) َفِعَل(وقد جاء مصدر "      
، )َعِلَم ِعْلمًا(: نحو) الِفْعل(، و)َشِرَب ُشْربًا(: نحو) الُفْعل(، و)َحِمَد َحْمدًا(: نحو

) الِفْعَلة(، و)َرِحَم َرْحَمًة(: نحو) الَفْعَلة(، و)َشِبَع ِشَبعًا(، و)َسِمَن ِسَمنًا(: نحو) الِفَعل(و
َزِھَد (: نحو) الَفَعاَلة(، و)ْعَبًةَب ُلَلِع(: نحو) الُفْعَلة(، و)َلًةَخاَل الشيَء یخاُلھ ِخی(: نحو

                                                 
  ) ا ـم ه: مختار الصحاح. (قرة الوحشيةجمع مهاة، وهي الب: المها )١(
  .٥٩٥/ ٢: شرح الفصول :ينظر )٢(
  .٥٩٩، ٥٩٨/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٣(
  .٢٦٠: الفصول الخمسون )٤(
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٤٥٨ 
 

، )َقِبَل َقُبوًال(: نحو) الَفُعول(، و)َلِزَم ُلُزومًا(: نحو) الُفُعول(، و)َلِبَق َلَباَقًة(، و)َزَھاَدًة
: نحو) لَمْفَعَلةا(، و)َعِلَم َمْعَلمًا(: نحو) الَمْفَعل(، و)َسِبَط ُسُبوَطًة(: نحو) الُفُعوَلة(و
، فجملة ما حصرنا اآلن من مصادر )َغِشَي َغَشَیانًا(: نحو) الَفَعَلان(، و)َحِمَد َمْحَمَدًة(
  .  )١()"الِفَعال(، و)الَفَعل: (ستة عشر، لم یذكر المصنف منھا سوى اثنین، وھما) َفِعَل(

  

 *    *     *  
  

  :الثالثي المضموم العین) َفُعَل(في مصادر  -٩
الثالثي المضموم العین؛ ولذا ) َفُعل(لم یتعرض ابن معط في كالمھ لذكر مصدر     
  : ذلك، فیقول الُخَوّيعلیھ  استدركفقد 

المضموم العین، لبیان مصدره ومضارعھ، كما فعل ) َفُعل(كان ینبغي أن یذكر "     
ي، في إخوتھ؛ ألنھ صدر الكالم بالثالثة، فنذكره نحن أوال، ثم نشرع في الرباع

فلذلك ال یكون إال  ؛موضوع للغرائز والھیئات التي یكون علیھا اإلنسان) َفُعَل: (فنقول
) الَفْعل: (ومصدره على أمثلة مختلفة، وھي... مضموم العین  ، ومضارعھ أبدًاالزمًا

) الِفَعل(، و)َشُرَف َشَرفًا(ـك) الَفَعل(، و)َحُسَن ُحْسنًا(ـك) الُفْعل(، و)َظُرَف َظْرفًا(ـك
: نحو) الَفَعاَلة(، و)َسُرَع ُسْرَعة(: نحو) الُفْعَلة(، و)َقُصَر ِقَصرًا(، و)َعُظَم ِعَظمًا(ـك
َسُھَل (، و)َصُعَب ُصُعوَبة(: نحو) الُفُعوَلة(، و)َنُبَھ َنَباَھة(، و)َظُرَف َظَراَفة(

  .)٢(")ُسُھوَلة

  

  

  *    *      *  

  

  

  
                                                 

  .٦٤٩/ ٢: شرح الفصول :ينظر )١(
  .٦٥٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٢(



٤٥٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل السادس

  في شرحيهما الخوينهج ابن إياز وم
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  في شرحيهما على الفصول الخويمنهج ابن إياز و
 استبان وصار نھجًا: ھو الطریق الواضح، وأنھج الطریُق، أي: المنھج في اللغة    

 .)١(َوَضُحھ: ، ومنھج الطریقبیِّنًا واضحًا

عن الحقیقة في العلوم بواسطة ھو الطریق المؤدي إلى الكشف : وفي االصطالح    
وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى  ،طائفة من القواعد العامة التي تھیمن على سیر العقل

  .)٢(نتیجة معلومة

  
  :في شرحیھما فأقول وباهللا التوفیق الُخَوّيأما عن منھج ابن إیاز و

یتبعھا  ،تحدده خطوط ومعالم واضحة ،لكل شارح طریقة خاصة ومنھج معین    
سیر علیھا في شرحھ، وفیما یلي سأبین بعض األمور التي تكشف للقارئ الخطوط وی

العریضة للمنھج الذي سار علیھ كل من الشارحین في شرحھ على الفصول، ویمكن 
  : أن ألخص ذلك في النقاط التالیة

  :ما اتفقا فيه منهجاً: أوال
مقدمتھ في صر تقا الُخَوّي، إال أن بدأ كل من الشارحین كتابھ بمقدمة لشرحھ -١

وآلھ وصحبھ، بخالف ابن إیاز الذي أبان في r على الحمد هللا والصالة على النبي 
قیمة كتاب عن  - rبعد الحمد والثناء على اهللا تعالى والصالة على النبي  -مقدمتھ

، وعن الدافع إلى شرحھ، فیقول ابن إیاز بعد البسملة والحمدلة والصالة )الفصول(
  : rعلى رسول اهللا 

في النحو للشیخ اإلمام الحبر العالم الفاضل المحقق زین ) الفصول(فإن كتاب "      
وإن كان شدید  -رحمھ اهللا تعالى -الدین، أبي زكریا یحیى بن معط بن عبد النور

من التطویل واإلكثار، لكنھ كثیر المسائل، عسیر على المتناول،  االختصار، عاریًا
والنكت العجیبة، واالحترازات اللطیفة، والمقاصد  مشتمل على المباحث الغریبة،

  .الحسنة الشریفة

بعض المشغوفین بحفظھ واالشتغال بھ ممن استوجب قضاء حقھ  ثم إّن     
والمساعدة على ملتمسھ سألني غیر مرة أن أشرحھ، وأبین عن غوامضھ ودقائقھ، 

لمنتخبة وأقربھ على طالب نكتھ وحقائقھ، وأضیف إلى ذلك من التعلیالت ا
المحصول في (واالعتراضات المھذبة، فأجبت سؤالھ، وألفت ھذا الشرح، وسمیتھ بـ

                                                 
  .)ن هـ ج(  /المصباح المنيرو، لسانوال، الصحاح: ينظر) ١(
  .٥: عبد الرحمن بدوي/لألستاذ  ،البحث العلمي مناهج: ينظر) ٢(



٤٦١ 
 

من  بًالوجھھ، ومقرِّ أن ینفع بھ، ویجعلھ خالصًا -تعالى - راجیا من اهللا) شرح الفصول
  . )١("رحمتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  : فیقول بعد البسملة الُخَوّيأما 

ن، والصالة والسالم على سید المرسلین محمد وآلھ وصحبھ الحمد هللا رب العالمی"    
  . أجمعین

  .  )٢( ..."رحمھ اهللا  - قال المصنف

  :التزامھما باألبواب والفصول التي ذكرت في الفصول -٢
كان من الطبیعي أن یسیرا في شرحیھما ) الفصول(لـ لما كان كل منھما شارحًا    

فقد وجدتھ ال یلتزم  ،الُخَوّيعند  نادرًاعلى وفق ترتیبھ لألبواب والفصول، إال 
: من الباب الثاني، وھو بعنوان) الفصل الثامن(بترتیب المتن في شرحھ، كما فعل في 

   :فیقولفي األفعال الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر، فقد شرح آخر الفصل أوال، 

، وھو المصدر، اعلم أن ھذه األفعال سمیت ناقصة؛ لسلب داللتھا على الحدث"     
  ...". كما أشار إلیھ المصنف في آخر الفصل 

  : وتحدث عن معانیھا وأقسامھا، ثم قال في نھایة الفصل

إلى آخر الفصل تقدم ) فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمان( وقولھ"     
  .)٣("شرحھ

فعال من الباب الثالث، في الحروف الناصبة لأل) الفصل الثالث(وكذلك فعل في 
  : المضارعة، فیقول في آخر الفصل

  .)٤("وبقیة الفصل إلى آخره قد مر شرحھ"     

  :عن الشرح ذكرھما كالم المصنف منفصًال -٣
 قال"، أو "قال المصنف: "مقدمین لھ بقولھما كانا یذكران كالم المصنف منفصًال     

 أن ابن إیاز كان الشرح، إالعقبانھ ی، وھو الكثیر الغالب، و"قال"، أو "رحمھ اهللا
من  یعقبھ بالشرح الُخَوّي، وكان "أقول: "یفصل بین كالم  المصنف وكالمھ بقولھ

  .غیر فصل

  
                                                 

  .٥/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .١/ ١: شرح الفصول) ٢(
  .١٥٨ -١٤٣/ ١:  شرح الفصول) ٣(
  .٢٧١/ ١: شرح الفصول )٤(
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٤٦٢ 
 

  :اإلحالة إلى ما سبق بیانھ أو إلى ما سیأتي شرحھ -٤
كان كل منھما یحیل إلى ما سبق بیانھ من المسائل إذا تكرر في موضع آخر، أو     

  . من التكرار االختصار وفرارًافي  رغبًة؛ إلى ما سیأتي الحقًا

  :ومن أمثلة ذلك عندھما
والممدودة ( :على قول المصنف في باب جمع المؤنث السالم معقبًا یقول ابن إیاز    

  ):صحراوات: ، نحوتقلبھا واوًا

، فال قد تقدم في باب التثنیة القول على العلة التي أوجبت قلب الھمزة واوًا: أقول "    
   .)١("معنى إلعادتھ

  : في باب المثنى ویقول

  فلم فتح ما قبل الیاء في التثنیة؟: فإن قیل"     

فلو  -لما سیأتي بعون اهللا تعالى -أن النون مكسورة: والثاني: ... فیھ وجھان: قیل
  .)٢("كسر ما قبل الیاء لوقعت یاء بین كسرتین، وذلك مستثقل جدًا

كلمة تدل على معنى : فحده( :حد الفعلعلى قول المصنف في  معقبًا الُخَوّيویقول  -
  ...): في نفسھا داللة مقترنة بزمان ذلك المعنى 

قد سبق من الكالم على حد االسم ما یصح بھ معنى ھذا الحد، وفصولھ "     
المخرجة لالسم والحرف عنھ، وما یرد علیھ من النقوض، وما یجاب بھ عنھا، فال 

  .)٣("نطول بإعادتھ

واإلضافة في ھذا : (على قول المصنف في باب الصفة المشبھة معقبًا ویقول    
  ): الباب غیر محضة

ھذا الحكم سنعیده في الفصل العاشر من ھذا الباب، فنشرحھ ھناك إن شاء "     
  .)٤("اهللا

  :البعد عن التعقید وااللتواء في الشرح -٥

أسلوب  االقارئ في كل من الشرحین یجد أن الشارحین سلكا في كتابیھم إّن   
في العبارات،  في األلفاظ، وال تعقیدًا یجد القارئ غموضًایكاد ، فال السھولة والیسر

                                                 
  .٢٠٦/ ١: المحصول )١(
  .١٧٣/ ١: المحصول: ينظر )٢(
  .١٨/ ١: شرح الفصول )٣(
  .٣٦٦/ ١: شرح الفصول )٤(



٤٦٣ 
 

، فأتاحا بذلك للباحث الفرصة لالطالع على ھذین الشرحین، وال التواء في الشرح
  .واإللمام بالقواعد واآلراء المبثوثة من غیر إجھاد فكر أو تشتیت ذھن

  :ھج التعلیليالتزامھما في شرحیھما بالمن -٦
اھتم كل من الشارحین بالتعلیل لما یذكرانھ من األحكام النحویة والصرفیة، فلم     

من المسائل إال ویعلالن لھا بعلة أو أكثر، وقد  من القواعد أو مسألًة یتركا قاعدًة
  .عند الكالم على أصول النحو بینھما أفردت للحدیث عن العلة النحویة عندھما مبحثًا

  :مھما في شرحیھما بالمنھج التطبیقيالتزا -٧
عني كل من الشارحین باالستشھاد على القواعد والمسائل النحویة بالشواھد     

العربیة الفصیحة، فكانا یستشھدان باآلیات القرآنیة والقراءات والحدیث النبوي 
، وھذا یتضح للقارئ عند مطالعتھ الشرحین، وقد ونثرًا الشریف وكالم العرب شعرًا

  .حدثت عن ذلك عند تناولي السماع بین الشارحینت

المیل إلى االختصار، والبعد عن المحاكاة اللفظیة والمناقشات التي ال طائل من  -٨
  :ورائھا

الشرحین یجد أن الشارحین كانا یمیالن إلى اإلیجاز واالختصار،  مالمتأمل في كال    
ا علیھ من م مع ما التزماه ونّصوھي طریقة تتالء ویبتعدان عن اإلطالة غیر المفیدة،

  .االختصار وعدم التكرار

  :ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
  :في حدیثھ عن إعراب األسماء الستة یقول ابن إیاز

وفي ھذه األسماء مذاھب كثیرة ال تتعلق بحد ھذا الكتاب، فلذلك أضربنا "     
  .)١("عنھا

  :أو الفعل؟في حدیثھ عن المصدر، وھل ھو أصل المشتقات  ویقول

وفي الكالم على ھذه المسألة بحث كثیر، وتفریع ال یقتضیھ اختصار ھذا "     
  . )٢("الشرح

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  :بعد أن تحدث عن وجھ انحصار أنواع الكلمة في االسم والفعل والحرف قولھ

                                                 
  .١٥٩/ ١: لالمحصو: ينظر )١(
  .٤٢٣/ ١: المحصول: ينظر )٢(
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یل وعلى حصر الكلمة في ھذه األنواع الثالثة أدلة أخرى لم نر التطو"     
  .)١("بذكرھا

  :بعد أن تحدث عن ألقاب اإلعراب والبناء وقولھ

وأما تسمیة ھذه األنواع بھذه األلقاب فال یتسع لھا ھذا التعلیق مع قلة الجدوى "     
  .)٢("فیھا

  :اھتمامھما باللغات الواردة والمستعملة في الكلمة مع توجیھھا -٩
المختلفة المستعملة في بعض  كان كل من الشارحین یھتم باللھجات واللغات    

الكلمات، مع العنایة بضبطھا وتخریجھا واإلشارة إلى الفصیح وغیر الفصیح منھا، 
  .)٣(ونسبتھا إلى أصحابھا أو عدم نسبتھا أحیانًا

  :عنایتھما بالقراءات القرآنیة -١٠
عني كل من الشارحین بالقراءات القرآنیة المتواترة وغیرھا، مع توضیح أوجھ     

عراب الجائزة فیھا، وبیان موافقة ذلك أو مخالفتھ للقاعدة النحویة التي یتناولھا اإل
  .)٤(الشارح بالحدیث عنھا

  :العنایة ببیان معاني بعض المفردات -١١
من المفردات اللغویة التي مثل بھا  أورد كل من الشارحین في شرحھ كثیرًا    

یحتاج إلى الرجوع للمعاجم اللغویة للقواعد النحویة والصرفیة، وبعض ھذه المفردات 
 في فھم معانیھ، فكان كل منھما ینص على بیان معاني بعض ھذه المفردات، وأحیانًا

  .كان یبینان أصل المادة قبل استعمالھا في ھذا المعنى

  : ومن أمثلة ذلك عندھما
 و: ... وبناء االسم على الفتح، نحو( :في تعقیبھ على قول المصنف یقول ابن إیاز

  ) ...):حاَث باَث(، و)َحْیَث َبْیَث(

، إذا )َحْوَث َبْوَث: (، وحكي)حاَث باَث(، و)تركوا البالَد َحْیَث َبْیَث: (وقالوا"     
  .)٥(..."، إذا ضاع في التراب، وھو مركب )استحاَث الشيُء(تفرقوا، وھو من 

  
                                                 

  .٥/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
  .٢٧/ ١: شرح الفصول: ينظر )٢(
  .من هذا البحث ١٠٢ -٩٧: حةصف: ينظر )٣(
  .من هذا البحث ٥٢ -٤٦: صفحة: ينظر )٤(
  .٢٧١/ ١: المحصول )٥(



٤٦٥ 
 

  : الُخَوّيویقول 
الرواغ والتخلف، : ، والحْیص)َبْوٌص(و )َحْیٌص(): حْیَص بْیَص(األصل في "     

یاء ) بْوص(السبق والفرار، فلما ركبوا أحدھما مع اآلخر أبدلوا واو : والبْوص
: ، إذا وقع في شدة وضیق، والمعنى)وقع فالن في حْیَص بْیَص: (لالزدواج، فقالوا

  .)١("في أمر یتخلف عنھ ویفر منھ

  :ذكر التعریفات لألبواب النحویة والصرفیة -١٢
لبعض األبواب النحویة  التعریفات االصطالحیةالشارحان في شرحیھما كر ذی     

كانا یذكران  وأیضًابین التعریفین اللغوي واالصطالحي،  ان، وقد یجمعوالصرفیة
  .الحدود للمصطلحات النحویة والصرفیة داخل األبواب

  : ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
  : یقول ابن إیاز

  .لغوي، وصناعي: للتثنیة معنیان"     

  . إذا عطفتھ ،)ثنیُت العوَد: (العطف، یقال: فاللغوي

  .)٢("أو تقدیرًا ضم واحد إلى واحد بشرط اتفاق اللفظین تحقیقًا: والصناعي

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  : في باب العطف الُخَوّيیقول 

  .الموضح متبوعھ غیر صفة: فأما عطف البیان فھو"     

التابع المتوسط بینھ وبین متبوعھ أحد الحروف العشرة : نسق فھووأما عطف ال    
  .المسماة بحروف العطف

عطفت الشيء على الشيء، إذا ثنیتھ علیھ : من قولھم وسمي كل واحد منھما عطفًا    
  .)٣("ورددتھ، وكل واحد من ھذین التابعین مردود إلى متبوعھ، فسمي عطفًا

   :ستخدامھما المصادرلم یتقیدا بطریقة واحدة عند ا -١٣
وإنما طریقة واحدة في النقول عن مصادر غیرھما،  الُخَوّيلم یتبع ابن إیاز و    

  : اختلفت طرقھما في ذلك

                                                 
  .٨٣/ ١: شرح الفصول )١(
  .١٦٥/ ١: المحصول )٢(
  .٤٨٠/ ٢ :شرح الفصول: ينظر )٣(
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٤٦٦ 
 

وھذا ھو یذكران صاحب الرأي دون تعیین للمصدر الذي رجعا إلیھ،  فھما تارًة -
  : الُخَوّيالغالب عند 

  :إیازومن أمثلة ذلك عند ابن 
  :ي باب االستثناءف یقول ابن إیاز

لم یرو الجر بھا إال : فاألكثر النصب بھا، وقال أبو سعید السیرافي) عدا(وأما "     
  .)١("أبو الحسن األخفش

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  : التعجبیة) ما(في  الُخَوّيیقول 

  : وفیھا أربعة أقوال"     

  ... وصوفة وھو مذھب سیبویھ، أنھا نكرة غیر موصولة وال م: أحدھا

  .)٢() ..."الذي(وھو مذھب األخفش، أنھا موصولة بمعنى : الثاني

وھذا یسھل مھمة الباحث للوصول إلى النص وتارة یذكران المصدر وصاحبھ،  -
وھذا األمر كثیر  ،ال سیما إذا كان العالم لھ أكثر من مؤلَّفو ،المنقول دون عناء

  .إال في ستة مواضع الُخَوّيولم یرد عند ، بن إیازالورود عند ا

   :ومن أمثلة ذلك عند ابن إیاز
  : ما ال ینصرف عند حدیثھ عن االسم الثالثي األعجميفي باب  إیازیقول ابن 

على أنھ متى تحرك أوسطھ وھو ثالثي ) شرح الكافیة(ونص ابن الحاجب في  "    
  .)٣("لم ینصرف، وھو خالف المشھور

  : في باب التوكید اللفظيویقول 

الحرف إنما : ، كذا مثل الزمخشري، قال ابن السراج)إّن إّن زیدًا منطلٌق(و "    
، فھذا تصریح منھ بأنھ یكرر مع یكرر مع ما یتصل بھ، ال سیما إذا كان عامًال

  .)٤()"اإلغفال(معمولھ، ووافقھ أبو علي في 

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 

                                                 
  .٥٠١/ ١: المحصول )١(
  .١٣٨/ ١: شرح الفصول: ينظر )٢(
  .٩٧/ ١: المحصول )٣(
  .٨٦٩/ ٢: المحصول )٤(



٤٦٧ 
 

، )حذاِم(وأما ( :على قول المصنف ًافي حدیثھ عن اسم الفعل معقب الُخَوّيیقول     
   :")نزاِل"مما لیس باسم فعل فمشبھ بـ) فجاِر(، و)یساِر(، و)قطاِم(و

وبابھ في ) نزاِل(یرید أن األقسام الثالثة بنیت؛ لشبھھا بـ") نزال"مشبھ بـ(وقولھ "     
  . الصفة والعدل

  .)١(..."تاء التأنیث إنما بنیت؛ لتضمنھا ): التذكرة(وقال أبو على الفارسي في     

  : ، ومن أمثلة ذلك عندهصاحبھن ودالمصدر إیاز ن با یذكرما  نادرًاو -
  : یقول ابن إیاز

العرب ال : ، وھو كتاب جلیل یتضمن فوائد جمة)إعراب مشكل القرآن(قال في "     
  .)٢("ال تعطف: على مخفوض قد كني عنھ إال بإعادة الخافض، أي ترد مخفوضًا

  : عریف التوكیدفي ت ویقول

  . لغوي، وصناعي: ولھ معنیان"     

   .)٣("أحكمتھ: وكدُتھ، أي(، و)أكدُت السرج): (اإلصالح(اإلحكام، وفي كتاب: فاللغوي

  :اتباعھما طریقة الحوار والمناقشة في عرض بعض المسائل -١٤

 ؛انًاما یقومان بوضع السؤال ثم الجواب عنھ أحیأنھ الُخَوّيإیاز ومن منھج ابن     
، حتى ال یكون ھناك مجال المسألة تستدعي المحاورة والنقاشلیشعرا القارئ بأن تلك 

 ،القارئتنشط ذھن لحواریة ، وھذه الطریقة اك ألي تساؤل َیِرُد على ما ذكراهبعد ذل
فكان كل منھما  .حیویة عقلیة، وفیھا تثبیت لألحكام في الذھن ھتمنحوتثیر انتباھھ، و
  .حویة أو الصرفیة، ثم یورد علیھا عدة أسئلةیذكر القاعدة الن

فإن : "بعبارة غالبًایمھد للسؤال فكان  أما ابن إیازف طریقتھما في ذلك، وقد اختلفت    
فاتبع في  الُخَوّيوأما  ،"قیل"، أو " قلُت: "، ثم یبدأ الجواب بعبارة"فإن قیل"، أو "قلَت

أن یورد األسئلة : والثانیة. وابھأن یورد السؤال ویتبعھ بج: األولى: ذلك طریقتین
  .دفعة واحدة، ثم یعود إلى اإلجابة عن كل سؤال

  :أمثلة ذلك عند ابن إیازومن 
  : في تثنیة االسم الثالثي المعتل اآلخر یقول ابن إیاز -

  ولم ردت األلف إلى أصلھا، وھال حذفت؟: فإن قیل"     

                                                 
  .٣١٣/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
  .٥٥١/ ١: المحصول: ينظر )٢(
  .٨٦٨/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(
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٤٦٨ 
 

: اإلضافة تحذف نونھ، فیقال، لكان عند )عصان: (لو ثني بغیر الرد، وقیل: قیل
  .، فال یدرى أمفرد ھو أم مثنى)عصاك(

  فما الحكم في األلف المجھولة؟: فإن قیل

  .)١(..." قلبت واوًا لھا إن كان التفخیم الزمًا: قیل

  : في باب االستثناء ویقول -

  في االستثناء؟) ال یكون(، و)لیس(فما موضع : فإن قیل"     

  ...ال موضعھا نصب على الح: قیل

  ؟)لیس زیدًا قام القوُم: (أیجوز حینئذ تقدیمھ على الفعل، كقولك: فإن قیل

  .)٢(..."ال یجوز ذلك : قیل

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  : في باب األسماء الستة الُخَوّيیقول 

  :اعلم أنھ یسأل ھنا عن أمور"      

  ؟...أعربت ھذه األسماء بالحروف  َمِل: السؤال األول 
  ...للتثنیة والجمع  توطئًة ؛أنھا إنما أعربت بالحروف: وابھوج 

  أعربت بھذه الحروف خاصة التي ھي األلف والواو والیاء؟ َمِل: السؤال الثاني
  :  ......وجوابھ

كانت الواو عالمة الرفع، واأللف عالمة النصب، والیاء عالمة  َمِل:  السؤال الثالث
  الجر؟

  : ..........وجوابھ
  اشترط في إعراب ھذه األسماء أن تكون مضافة؟ َمِل: لرابعالسؤال ا
  : .............وجوابھ

  اشترط أن تكون اإلضافة لغیر یاء المتكلم؟ َمِل: السؤال الخامس
  .)٣( : .........."وجوابھ

  : في حدیثھ عن الفعل المضارع ویقول

  : اعلم أن ھنا أسئلة"     

                                                 
  .١٧٨/ ١: المحصول: ينظر )١(
  .٤٨٤، ٤٨٣/ ١: المحصول: ينظر )٢(
  .٥١، ٥٠/ ١: ح الفصولشر: ينظر )٣(



٤٦٩ 
 

  في أول المضارع؟) نأیت(ف التي یجمعھا زیدت ھذه الحرو َمِل: أن یقال: أحدھا
  ؟...لم جعلت الھمزة للمتكلم وحده : الثاني

  أعرب؟  َمِل: السؤال الثالث
  رفع إذا تجرد عن العوامل؟  َمِل: السؤال الرابع

: وأما السؤال الثالث: .... فجوابھ: وأما السؤال الثاني.... فجوابھ : أما األول    
  .)١(: ...."فجوابھ: لرابعوأما السؤال ا: ... فجوابھ

  :البالغة إشارتھما إلى شيء من علم -١٥
، مما یقتضیھ الحدیث البالغة أورد كل من الشارحین في شرحیھما شیئا من علم    

  .عن بعض المسائل النحویة

  :إیازذلك عند ابن  ومن أمثلة
  : في شرحھ لتعریف الكالم في باب الكالم وما یتألف  منھ إیازقال ابن  -

ن شبھت كحقیقي إنما یتصور في األجسام، لالوینبغي أن تعلم أن التركیب  "    
: ، فقیلات المتوالیات على السمع باألجسام في ذلك، فأطلق علیھا التركیب مجازًامكللا

   .)٢("لفظ مفرد، ولفظ مركب

  :في باب التمییز ویقول

ضحتھ من غیره، ، إذا حصلتھ وأو)مّیزُت الشيَء: (مصدر قولك: التمییز"     
  .)٣("وأطلقھ أئمة العربیة على االسم مجازا، كما وضع المصدر موضع اسم الفاعل

  :الُخَوّيومن أمثلة ذلك عند 
  :في حدیثھ عن التمییز المحول عن الفاعل أو المفعول الُخَوّيیقول 

وإنما عدل عن األصل في ھذه المواضع، وصرف الكالم عن الحقیقة، حیث "     
لذي النفس، واالشتعال للرأس، والتفجیر لألرض، وإنما ھو للنفس،  جعل الطیب

إقامة الفاعل مقام ما یالبسھ  ثم لما أرید بیان أّن... للمبالغة  والشیب، والعیون؛ طلبًا
بأنھ  وإشعارًا تمییزًا ؛إنما ھو على سبیل المجاز دون الحقیقة ذكر المالبس بعد ذلك

  .  )٤("المسند إلیھ في الحقیقة

  : في نواصب المضارع یقولو

                                                 
  .٨٩ - ٨٧/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
  .٧/ ١: المحصول )٢(
  .٤٦١/ ١: المحصول )٣(
  .١٨٠/ ١: شرح الفصول: ينظر )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٠ 
 

لألشیاء السبعة مع أن الجواب  سمیت الفاء وما بعدھا جوابًا َمِل: السؤال السادس"      
  والجزاء یقتضي شرطا وجزاء؟ 

أن ذلك مجاز من حیث ھو مستحق بما قبل الفاء، كم أن جواب الشرط : وجوابھ    
  .)١("المجاز لمستحق بھ، فلما أشبھ الجواب سمي بھ على سبی

   :لغیرھما من النحاة یذكران نظمًا أحیانًا -١٦

  :في حدیثھ عن حروف اإلمالة یقول ابن إیاز

  :بقولھ) الدرة(وجمعھا في " 

  .)٢(....."...................***   .زٍ شَمس جثَتْ   في ذَود كَلْبٍ نَهِ

  :في حدیثھ عما ال ینصرف الُخَوّيویقول 

  :)٣(ل التسع في قول بعضھموقد جمعت العل"     

نَا   مهفَه عسمِ تاالس فرص عانو   ***ي الْعكُنْتَ ف ةً إنذَّبهمرِصلْمِ تَح  
  ووصفٌ وتَعرِيفٌ ووزن مخَصص***   فَجمع وتَْأنيثٌ وعدٌل وعجمةٌ     

فَع نم ا زِيدموعب نم الالن دم   ه   ***تَاسوعكا التَّرلَهذَا مه خَّيبص  
  

  :االھتمام بالتقسیمات للمسائل النحویة والصرفیة  -١٧
لض بطھا   ؛ال شك أن التقسیمات والتنظیمات للمسائل النحویة والصرفیة ش يء مھ م      
  .على ھذا النھج الُخَوّي، وقد سار ابن إیاز وفھمھا مع سھولة استیعابھاو

  : من األمثلة على ذلك و
  : یقول ابن إیاز -

  : وھنا تنبیھات" 

  : أن للعدد المضاف صورًا: األول

  ).خمسُة األثواِب: (منھا أن یكون المعرف إلى جانب األول، كقولك
  ).خمُسمائِة األلِف: (ومنھا أن یكون بینھما اسم واحد، كقولك

                                                 
  .٢٦٤/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
  .١٠٠٤/ ٢: المحصول: ينظر )٢(
  .٣٢/ ١: شرح الفصول: ينظر )٣(



٤٧١ 
 

  ).درھٍم خمُسمائِة ألِف: (ومنھا أن یكون بینھما اسمان، كقولك
  ).خمُسمائِة ألِف دیناِر الرجِل: (ومنھا أن یكون بینھما ثالثة أسماء، كقولك

  . )١()"خمُسمائِة ألِف دیناِر غالِم الرجِل: (ومنھا أن یكون بینھما أربعة أسماء، كقولك

  ): كذا(في حدیثھ عن كنایات العدد  الُخَوّيویقول  -

مف ردة، ومك  ررة بغی ر عط  ف،   : ث ة أوج  ھ فق د ظھ ر أن ھ  ذه الكنای ة تق  ع عل ى ثال    "     
ومعطوفة، وكل واحد منھا یفسر بالمفرد تارة، وبالجمع أخرى، فیحصل من ذلك س تة  
أقسام، والمفسر في كل منھا إما منصوب، أو مرف وع، أو مج رور، فیحص ل م ن ذل ك      

ثمانی  ة عش  ر، فل  ذلك تنقس  م مس  ائل ھ  ذه الكنای  ة إل  ى  : مض  روب س  تة ف  ي ثالث  ة، وھ  ي
  ". رة مسألةثماني عش

  .)٢(رھایفستھھا ویوجت منھا مع لكل مسألة ثم ذكر مثاًال    

  : العنایة بالمقابلة بین النسخ -١٨
والمفاضلة بینھ ا، ومم ا   ) الفصول(عني كل من الشارحین بالمقابلة بین نسخ كتاب     

  : یدل على ذلك

  : یقول ابن إیاز
) س آخَره ی اٌء قبلھ ا كس رة وال أل ف    ما لی: (وھو أن في بعض النسخ: وھھنا تنبیھ"     

مرف وع عل ى أن ھ    ) ی اءٌ (عل ى الظ رف، وھ و الخب ر، و     منص وباً ) آخ َره (على أن یكون 
برف ع  ) ما ل یس آخ ُره ی اءً   : (، وقد تقدم الخبر على االسم، وفي بعض النسخ)لیس(اسم 

ال  ؛ ألنھ خبرھا، وھذا أجود من األول؛ ألن الشيء)یاء(؛ ألنھ اسمھا، ونصب )آخُره(
  .)٣("لنفسھ یكون ظرفًا

وإنم  ا یمن  ع االس  م الص  رف لوج  ود   (: عل  ى ق  ول المص  نف  معقب  ًا الُخ  َوّيویق  ول     
  ):فرعیین فیھ من فروع تسعة

: ش   یئین ف   رعیین، وف   ي بع   ض النس   خ  : ص   فة لمح   ذوف، أي ) ف   رعیین(قول   ھ "     
  .)٤("علتین فرعیتین: ، أي)فرعیتین(

 :قیةحفل أسلوبھما بالمصطلحات المنط -١٩
  في  الُخَوّيكان لبعض المصطلحات المنطقیة  أثر ظاھر عند كل من ابن إیاز و     

                                                 
  .٩٣٧، ٩٣٦/ ٢: المحصول: ينظر )١(
  .٥٣٢ -٥٣٠/ ٢: الفصول شرح: ينظر )٢(
  .٧٦/ ١: المحصول )٣(
  .٣١/ ١: شرح الفصول )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٢ 
 

  :شرحیھما، ومما یدل على ذلك
  : في تعریف الحد یقول ابن إیاز

  .)١(..."قول شارح لغیره یطرد وینعكس، ومعنى المنع فیھ موجود "     
  ): بالوضعظ المركب المفید فالكالم ھو اللف( :على قول المصنف معقبًا الُخَوّيویقول 

: ولو قال... النقص والمزید  ناعلم أن ھذا حد تام ینطبق على المحدود مانع م "    
غیر أنھ ال  صحیحًا ، ولم یتعرض لقید التركیب لكان تعریفًا)الكالم ھو اللفظ المفید(

  .)٢("ما ذكر فیھ جمیع أجزاء الماھیة: الحد التام ؛ ألّنتامًا یكون حدًا

  
  

*       *     *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٩/ ١: المحصول: ينظر )١(
  .١/ ١: شرح الفصول: ينظر )٢(



٤٧٣ 
 

  :ما انفرد به ابن إياز: ثانيا
  :اإلكثار من التنبیھات -١

أكثر ابن إیاز من التنبیھات التي تشتمل على النكت والفوائد النحویة والصرفیة،       
، وقد )وھنا تنبیھات(، أو )وھنا تنبیھان(، أو )وھنا تنبیھ: (وكان یعنون لھا بقولھ

متمما لما ذكره الشارح من شروط أو  فقد جاء بعضھا مكمًال؛ تنبیھاتتلك ال تنوعت
في شروط : ، ومن ذلك ما ذكرهبعض األشیاء التي أشار إلیھا المصنف في كالمھ

جمع المذكر السالم، وفي شروط الحال، وفي شروط نصب المفعول لھ، وفي تقسیم 
اح إلیض ظرف الزمان من حیث التصرف واالنصراف وغیر ذلك، وجاء بعضھا

كما تناول الشارح في بعضھا أو لتفصیل إجمال في كالم المصنف،  خفاء أو إبھام
ومن ذلك الخالف بین  ،الخالف بین النحاة في بعض المسائل النحویة والصرفیة

، والخالف في ناصب المفعول لھ وغیر )ال سیما(النحاة في إعراب االسم الواقع بعد 
  .التي ذكرھا المصنف تلى بعض العباراع وذكر في بعضھا اآلخر اعتراضًاذلك، 

  : ومن أمثلة ذلك
  :في حدیثھ عن جمع المذكر السالم یقول ابن إیاز

، وھو أن یكون وغیره وھو أنھ قد أخل بشرط آخر ذكره الجرولي: وھنا تنبیھ"     
 -علمین لمذكرین اولو كان -)حمزون( :وال ،)طلحون(: ال یقال، من تاء التأنیث خالیًا

، )حمزات(و ،)حاتطْل(: ، وإنما یقالولذا لم یصرفا ؛لوجود أمارة التأنیث احترامًا
  : قال الشاعر 

              را   نَضفَنُوهظُماً داُهللا أع*  *    *اتةَ الطَلَحطَلْح تَانجِس١(بِس(   

  .، ووافقھم ابن كیسان إال أنھ یفتح الالم)وطلحین ،طلحون(: وأجاز الكوفیون    

  .  أنھم یحذفون التاء، ثم بعد ذلك یجمعونھ: وحجتھم

فیھ صیغة  ىمن حق ھذا الجمع أن یستوف: ن قالبعض المتاخرین بأ وأفسده     
ألن ذلك  ؛، وال یمكن قیاسھ على جمع التكسیروھم قد حذفوا التاء الثابتة فیھ الواحد،

  .)٢("، ویسقط معھ األصلھایسقط فیھ حرف من حشو الكلمة ومن آخر

  : في حدیثھ عن الضمیر ویقول

  وھو أن أعرف المضمرات ضمیر المتكلم؛ ألنھ ال إبھام فیھ، ویتلوه : وھنا تنبیھ"     

                                                 
  .٢٧٣: صفحة: سبق تخريج هذا البيت، ينظر )١(
  .١٩٩، ١٩٨/ ١: المحصول: ينظر )٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٤ 
 

إلى معرفة  ضمیر الغائب؛ ألنھ یكون راجعًا اضمیر المخاطب؛ لمشاھدتھ، وأضعفھ
  .)١(..."ونكرة 

  
  :علم العروضذكره شیئا من  -٢

  : الثالثي الساكن أوسطھ في حدیثھ عن المؤنث یقول ابن إیاز

  : قال الشاعر فجمع بین اللغتین"     

  )٢(الْعلَبِفي ولم تُسقَ دعد  دعد * * *    مْئزرِها  ضِلفَبِم تَتَلَفَّع لََ

، ولو كان )مستفعلن): (َدْعٌد َوَلْم(أال ترى أن ھذا البیت من المنسرح، وتفعیل قولھ ...
  .)٣(..."، وھذا جائز؛ ألن الطي في ھذا سائغ كثیر )مفتعلن( :غیر منون لكان تفعیلھ

  : في باب الھجاء ویقول

األصل في الھجاء ما علیھ العروضیون؛ ألنھم یكتبون األشیاء على أصولھا، "     
   :فیصورون مثل قولھ

   * * *   ............................ديقُ وْل تُطهواعاً أيا الرُله٤(ج(  

  .)٥(..."براءین ) الّرجل(، ویكتبون )وداعا(بنون بعد العین في 

  :اإلحالة في بعض المسائل إلى كتبھ األخرى -٣
ولھ بعض المسائل یحیل القارئ إلى كتبھ األخرى إذا أراد اكان ابن إیازفي تن    

ما یحیل  االستقصاء في المسألة، وال سیما في بعض مسائل الخالف، فكان كثیرًا
  : إلى كتابھ في مسائل الخالف، ومن األمثلة على ذلك القارئ

ھل اإلعراب أصل : یقول بعد أن ذكر الخالف بین البصریین والكوفیین في مسألة -
  :في األسماء واألفعال أم في األسماء دون األفعال؟، وذكر أدلة كل منھما

                                                 
  .٧٩٥/ ٢: المحصول: ينظر )١(
، ٦٣/ ٣: ، والخصائص٢٤١/ ٣: ، والكتاب٦٧: الديوان: رالبيت من المنسرح، وهو لجرير، ينظ )٢(

/ ٢: واللمحة في شرح الملحة، ٧٠/ ١: ، وشرح المفصل٥٠٨/ ١: ، واللباب٣٩: ، والمفصل٣١٩
٧٦٠.  

  .١٢٩/ ١: المحصول: ينظر )٣(
: الديوان: ظرلألعشى، ين وهو، )ودع هريرةَ إن الركْب مرتَحُل( :هذا عجز بيت من البسيط، وصدره )٤(

  .٤٢٢/ ١: ، والتصريح٣٣٣/ ٤: ، وشرح الشافية للرضي٤٧٦/ ٢، ٤٤/ ١: ، والخصائص٥٥
  .١٠٠٥، ١٠٠٤/ ٢: المحصول: ينظر )٥(



٤٧٥ 
 

، وما )نباريالمسائل الخالفیة التي أھملھا ابن األ(وھذه المسألة مستقصاة في "    
  .)١("ذكرتھ ھنا كاف إن شاء اهللا

  : ویقول في حدیثھ عن إعراب االسم المعتل آخره -

ما حرف إعرابھ ألف، أو یاء قبلھا كسرة، وأما الواو فلم : والمعتل عند النحاة"     
توجد حرف إعراب وقبلھا ضمة، فلذلك ال تذكر مع أختیھا ھنا، وقد ذكرت ھذه 

  .)٢()"مآخذ المتبع(المسألة مبینة في 

  :في حروف العطف) إما(ویقول في حدیثھ عن  -

 :نحو) إْفَعل(، وألفھا للتأنیث أو لإللحاق، وال تكون )ِذْكَرى(كـ) ِفْعَلى(ووزنھا "     
شرح تصریف ابن (؛ لقلة ما فاؤه وعینھ من واد واحد، وقد ذكرت ھذا في )إْشَفى(

  . )٣(")مالك المغربي

  

 *      *     *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٤، ٧٣/ ١: المحصول: ينظر )١(
  .١٣٥/ ١: المحصول: ينظر )٢(
  .٨٨٩/ ٢: المحصول: ينظر )٣(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٧٦ 
 

  :الخويما انفرد به : ثالثا
 كان یشرح كالم المصنف، ثم یقوم بشرح األبیات التي استشھد بھا في نھایة -١

  .الفصل الذي یقوم بشرحھ

  :ومن أمثلة ذلك

  : في نھایة الفصل الثالث من الباب الثالث قولھ

البیت : فصلوبقیة الفصل إلى آخره قد مر شرحھ، ولنشرح اآلن أبیات ھذا ال"     
  .)١( ..."األول 

  :عنایتھ بشرح األبیات التي استشھد بھا المصنف -٢
في شرحھ باألبیات التي استشھد بھا صاحب الفصول،  الُخَوّيعني شھاب الدین     

نسبة البیت إلى قائلھ، وذكر المناسبة التي : وكان شرحھ لھا یقوم على النقاط التالیة
أو أكثر من أبیات القصیدة قبل الشاھد أو بعده، قیلت فیھا القصیدة، وذكر بیت 

وتفسیر األلفاظ الغریبة في البیت، والنص على الروایات األخرى الواردة في البیت، 
، ١٢٧: (وإعراب البیت مع بیان موطن الشاھد، وذلك كما فعل في الشواھد رقم

٢()٢١١، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٣، ١٦٩، ١٦٣، ١٣٦، ١٣١(.  

  :األعالم ضالتعریف ببع -٣
ببعض األعالم الواردة في شرحھ، وذلك بذكره ترجمة موجزة لھا،  الُخَوّيعرف 

  :ومن ذلك

  : قولھ في باب العلم في حدیثھ عن العلم المرتجل

أبو قبیلة، وھو غطفان بن سعد بن قیس عیالن : َحْمدان، وَغَطفان: فالقیاس نحو"      
ن عمرو بن طریف بن الحارث بن ثعلبة بن أبو قبیلة أیضا، وھو فقعس ب: وَفْقَعس... 

ھو حنیف بن آوى بن حمیري بن رباح بن یربوع، ویسمى : دوران بن أسد، وَحْنَیف
  .)٣("سیف الحیفان: ھو وأخوه

  :األدبیةوالملح إیراده بعض الطرف  -٤
في شرحھ ببعض الطرف األدبیة والفوائد األخرى؛ وذلك لیدفع عن  الُخَوّيأتى     

  :ملل، ویجدد لھ نشاطھ، ومن ذلكالقارئ ال
                                                 

  .٢٧١/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
، ٢٧٤،٢٩٠ -٢٧١، ٢٤٦، ٢٢٩، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٩ -/١: شرح الفصول: ينظر )٢(

٢٩١.  
  .٤٠٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٣(



٤٧٧ 
 

  : قولھ في حدیثھ عن قول الشاعر

..***   .....................   وعم ونبالْالطَّي داق١(رُِأز(  

جمع معقد، وھو الموضع الذي تعفد علیھ األزر، وكانت العرب : معاقد األزر(و"     
وجد سراویل،  أعرابیًا إّنمنھا، حتى  ال تعرف السراویالت، وتعقد المآزر عوضًا

وولى  ،، فأخرج یدیھ من ساقیھ، وأراد أن یخرج رأسھ، فلم یقدر، فألقاهفظنھ قمیصًا
  .)٢("ھذا قمیص الشیطان: وھو یقول ھاربًا

  : وقولھ في حدیثھ عن قول الشاعر

هارِإز اهدتْ يقَدذْ عاَل ما زةَ اَأل * * *     مسخَم كرا فََأدمارِفَس٣(شْب(  

؛ ألن أنھ أخذ في الترقي إلى غایة الكمال): أدرك خمسة األشبار(معنى : وقیل"     
ذا ولد لتمام الحمل، ولم تغیره آفة في الرحم، فإنھ یكون إن اإلنسان إ: الحكماء تقول

في قده ثمانیة أشبار من شبر نفسھ، وتكون سرتھ كالمركز لھ، فیكون منھا إلى كل 
صار من : أي -رجلیھ ویدیھ أربعة أشبار، فإذا أدرك خمسة األشبار من رأسھ ونھایة

  .)٤("فقد أخذ في الترقي إلى غایة الكمال -سرتھ إلى نھایة أطرافھ خمسة أشبار
 

 

    *     *     *  

  

  

  

  

  
                                                 

  .٨٩ /البيت سبق تخريجه، صفحة )١(
  .٢٠٤/ ١: شرح الفصول: ينظر )٢(
  . ٢٣٤: البيت سبق تخريجه، صفحة )٣(
  .٥٢٢/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٤(
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  : شتمل على األمور اآلتية، ويالتقويم: الباب الرابع           

  .في الشرح الخويياز وابن إ أسلوب - ١          
  .الخويعند ابن إياز و االستطراد واإليجاز - ٢          
  .الخويعند ابن إياز و الدقة في النقل والتوثيق - ٣          
  .الخويى ابن إياز والمآخذ عل - ٤          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧٩ 
 

  .في الشرح الخويأسلوب ابن إياز و - ١
في شرحیھما ھو أسلوب الكتابة العلمیة البعیدة عن  ُخَوّيالأسلوب ابن إیاز و    

ضروب البیان وألوان البدیع من سجع ومحسنات وغیرھما، فقد اختارا أسلوب 
السھولة والیسر، وبعدا عن التعقید وااللتواء في الشرح، فیلحظ القارئ في شرحیھما 

لعرض آلراء سالسة العبارة، ووضوح المعنى المراد، وترتیب األفكار، وحسن ا
النحاة مع المناقشة والترجیح والتعلیل، وھذا مما یتیح للباحث عند االطالع على ھذین 
الشرحین أن یقف على القواعد واآلراء المبثوثة فیھما واإللمام بھا من غیر إعمال 

  .فكر أو إجھاد ذھن

ادة في مثل التي تأنق فیھا تأنق المصنفین ع -اللھم إال ما جاء في مقدمة ابن إیاز     
من براعة االستھالل  من السجع غیر المتكلف الذي یضفي علیھا شیئًا - ھذه المقدمات

  . إلى ما یلیھا من موضوعات الكتاب ألن تكون مدخًال وجمال األسلوب، ویجعلھا أھًال

  :یقول ابن إیاز في مقدمتھ 
هللا الذي اّتخذ  بسم اهللا الرحمن الرحیم، صلى اهللا على سیدنا محمد وآلھ، الحمد"     

الحمَد لنفسھ ذكرًا، ورِضي بھ من عباده شكرًا، وصلواُتھ على سیدنا محمٍد الذي 
  :صَدع بالرسالة، وأنَذر بفصیح المقالة، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وبعد

في النحو للشیخ اإلمام الحبر العالم الفاضل المحقق زین ) الفصول(فإن كتاب     
وإن كان شدید  -رحمھ اهللا تعالى -ى بن معط بن عبد النورالدین، أبي زكریا یحی

من التطویل واإلكثار، لكنھ كثیر المسائل، عسیر على المتناول،  االختصار، عاریًا
مشتمل على المباحث الغریبة، والنكت العجیبة، واالحترازات اللطیفة، والمقاصد 

  .الحسنة الشریفة

ال بھ ممن استوجب قضاء حقھ ثم إن بعض المشغوفین بحفظھ واالشتغ     
والمساعدة على ملتمسھ سألني غیر مرة أن أشرحھ، وأبین عن غوامضھ ودقائقھ، 
وأقربھ على طالب نكتھ وحقائقھ، وأضیف إلى ذلك من التعلیالت المنتخبة 

المحصول في (واالعتراضات المھذبة، فأجبت سؤالھ، وألفت ھذا الشرح، وسمیتھ بـ
من  بًالوجھھ، ومقّر أن ینفع بھ، ویجعلھ خالصًا -تعالى - اهللامن  راجیًا) شرح الفصول

  ).١"(رحمتھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

  

                                                 

  .٥/ ١: المحصول: ينظر) ١(
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وبالمعنى المراد منھا، فلم  مصنفكما ألحظ في أسلوبھما عدم اإلخالل بعبارات ال    
  .یتخیرا بعض العبارات لشرحھا دون بعض

ر والمناقشة، وھذا مما ینشط ذھن وكذا ألمح في أسلوبھما اتباعھما طریقة الحوا    
القارئ ویثیر اھتمامھ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك والتمثیل لھ في الحدیث عن 

  .منھجھما في الشرح

وكذا ألمح في أسلوبھما التعرض لتفسیر بعض األلفاظ اللغویة الغریبة، وكذا     
منھ  الُخَوّي التعرض إلعراب بعض األلفاظ من الشواھد، غیر أن ذلك كان أكثر عند

  .عند ابن إیاز

  

 *        *      *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٨١ 
 

  الخوياالستطراد واإليجاز عند ابن إياز و - ٢
یتوخى اإلیجاز في شرحھ، وال یمیل إلى االستطراد  الُخَوّيكان كل من ابن إیاز و    

نف، في الكثیر والغالب، فقد اقتصرا في الشرح على إیضاح ما جاء في كالم المص
  :، وإلیك بیان ذلكاالستطراد عندھما أحیانًاشيء من إال أنھ یالحظ 

  :عند ابن إياز: أوال
  :من صور االستطراد عند ابن إیاز

 من التنبیھات التي ینبھ فیھا على بعض األمور التي یراھا أساسیة ذكره كثیرًا -١
  : لكومن أمثلة ذ. داخل اإلطار العام للموضوع یجعلھا متسقًة في البحث،

  :قولھ في باب ما ال ینصرف -

أحسن من تمثیل ) األحسِن، وأحسِنكم(وھو أن تمثیل المصنف  بـ: وھاھنا تنبیھ"     
ال ) أحمد، وعمر(، وذلك ألن )مرْرُت بأحمِدُكم وُعَمِرُكم(بـ) ١()اللمع(أبي الفتح في

) حسناأل(تصح إضافة واحد منھا إال بعد تنكیره؛ إذ الَعَلم ال یضاف، وأما بـ
فإنھ ال یزول بالالم أو باإلضافة أحد سببیھ، فلوال أحدھما لم یدخل الجر ) أحسنكم(و

  .)٢("علیھ

  :النافیة للجنس) ال(وقولھ في خبر  -

ال : (، لم یكن بد من ذكره، كقولكخاصًا وھو أنك لو أردت خبرًا: وھنا تنبیھ"     
لخاص، فإن وقع النفي في ؛ ألن عموم النفي ال یدل على الخبر ا)رجَل في الدار

، وحذفت الخبرـ )ال رجَل: (، قلت في جوابھ)ھل ِمن رُجٍل في الّداِر؟: (جواب قولك
  .)٣("ـ  لتقدم ذكره في السؤالوإن كان خاصًا

  

 یذكر أكثر من شاھد أو مثال من الشواھد واألمثلة المؤیدة لحكم أو قضیة أحیانًا -٢
احد، ومن ذلك قولھ في حدیثھ عن أقسام التمییز وال یكتفي بالمثال أو الشاھد الو ما،

  :المنتصب عن تمام الكالم

  ، )٤(﴾ واشْتَعَل الرْأس شَيبا﴿ : أن یكون فاعال في المعنى، كقولھ تعالى: األول"    

                                                 
  .٥٣: عاللم: ينظر) ١(
  .١٣٤، ١٣٣/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٦٥٤/ ٢: المحصول: ينظر) ٣(
  . ٤/ سورة مريم، من اآلية) ٤(
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اشتعل  - واهللا أعلم -التقدیر ،)١(﴾ فَِإن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا ﴿: وقولھ سبحانھ

تصّبب زیٌد (، و)تفّقأ الكبُش شحمًا: (الرأِس، وطابت أنفُسھن، وكذلك قولھم شیُب
  .)٢("تفّقأ شحُم الكبِش، وتصّبب عرُق زیٍد: ، األصل)عرقًا

  

: فإذا قال: (ومن ذلك قولھ معقبا على قول المصنف ذكره رأي بعض الفقھاء، - ٣
والعشرون أقلھا، فإذا  فتفسیره بالعقود، وھو من العشرین إلى تسعین،) كذا درھمًا(

فتفسیره بعدد معطوف، وھو من واحد وعشرین إلى تسعة ) كذا وكذا درھمًا: (قال
  : )٣(...)وتسعین 

رضي اهللا  -وكالم المصنف جار على مذھب أصحاب اإلمام األعظم أبي حنیفة"     
على ، وال بأس بذكره )٤(ما یخالفھ) الوسیط(في  -رحمھ اهللا -نعم، ذكر الغزالي -عنھ

، فیقبل منھ )لھ علّي شيٌء: (، فكأنھ قال)لھ علّي كذا: (سبیل الفائدة، وھو أنھ إذا قال
) كذا وكذا: (فھو تكرار، وإذا قال) كذا كذا: (تفسیره بكل ما یطلق علیھ ذلك، وإذا قال

  .)٥(..."، فقد جمع بین مبھمین )شيٌء وشيٌء: (فھو كقولھ

  

ومن ذلك قولھ في حدیثھ عن االسم  ذكر بعض الحكایات عن بعض النحاة، - ٤
  : المقصور

عى عند الزجاج أنھ یجمع بین اّد أن شخصًا )٦()الخصائص(وحكى ابن جني في "     
لو مددتھا إلى العصر لما : ویمّدده، فقال لھ الزجاج) قال(ألفین، فأخذ ُیطّول صوتھ بـ

  .)٧("ھي إال ألف واحدة

  

 *        *      *  

                                                 
  .٤/ سورة النساء، من اآلية )١(
  .٤٦٦/ ١: المحصول: ينظر) ٢(
  .٢٤٤ :الفصول: ينظر) ٣(
  .٣٣٥، ٣٣٤/ ٣: الوسيط في المذهب: ينظر) ٤(
  .٩٤٣، ٩٤٢/ ٢: المحصول: ينظر) ٥(
  .٩٠/ ١: الخصائص: ينظر) ٦(
  .١٣٧/ ١: المحصول: ينظر) ٧(



٤٨٣ 
 

  :الخويعند : ثانيا
  :الُخَوّياد عند من صور االستطر

وكان شرحھ  العنایة بشرح األبیات الشعریة التي استشھد بھا صاحب الفصول، - ١
نسبة البیت إلى قائلھ، وذكر المناسبة التي قیلت فیھا : لھا یقوم على النقاط التالیة

القصیدة، وذكر بیت أو أكثر من أبیات القصیدة قبل الشاھد أو بعده، وتفسیر األلفاظ 
البیت، والنص على الروایات األخرى الواردة في البیت، وإعراب البیت  الغریبة في

  :ومن أمثلة ذلك ،مع بیان موطن الشاھد أحیانًا

  : قولھ في حدیثھ عن المنصوب على التشبیھ بالمفعول

  )١()والطَّيبون معاقد اُألزرِ    (......................... :وأما قولھ"     

  :نق بنت ھفان أخت طرفة بن العبد، من أبیان ترثي بھا قومھا، قالتفھو بیت للخر

الَ يمه يني الَّذمقَو ندعرِ ***     بزآفَةُ الجو اةدالع مس  
 كتَرعبِكُلِّ م نرِ ***    النَّازِِلياُألز داقعم ونبالطَّيو  

وصف لھم بالشجاعة؛ ) ازلین بكل معترٍكالّن: (قولھا: شرح البیت المستشھد بھ    
ینزلوا عن خیلھم في المعارك، وھي مواضع  عادة الكماة واألبطال من العرب أْن ألّن

... الحرب ومجتمع المقاتلة، فیقاتلوا مترجلین، وذلك إذا حمي الحرب واشتد القتال 
لعفاف یكنى عنھ وصف لھم بالعفة وعدم الزنا؛ ألن ا) والطیبون معاقد األُزِر: (وقولھا

  . )٢(...."بطیب اإلزار 

  

ومن ذلك قولھ في حدیثھ  .المؤیدة لحكم أو قضیة مااإلكثار من الشواھد واألمثلة  - ٢
   :عن إعمال المصدر المنون عمل الفعل

 )١٤( َأو ِإطْعام في يومٍ ذي مسغَبة ﴿ :وشاھد ھذه من الكتاب العزیز قولھ تعالى"     

وھو مصدر منون، والفاعل محذوف مقدر، ) إطعاٍم(بـ) یتیمًا(فنصب ، )٣(﴾ يتيما

 ، ومنھ قولھ)أو إطعاٌم أنتم یتیمًا: (، ولو أظھر الفاعل لقال)أو أْن تطعموا: (والتقدیر

                                                 
  . ٤٨٣: سبق تخريج هذين البيتين، صفحة )١(
  .٢٠٤، ٢٠٣/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٢(
  .١٥، ١٤: سورة البلد، اآليتان) ٣(
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وھو ) ذكرًا(بـ) رسوًال(، فنصب )١(﴾ رسولًا )١٠(قَد َأنْزَل اللَّه ِإلَيكُم ذكْرا  ﴿: تعالى

  : والفاعل مقدر كما ذكرنا، وشاھده من الشعر قول الشاعرمصدر منون، 

  )٢(عقابك قَد كَانُوا لَنَا كَالْموارِد***   فَلَوال رجاء النَّصرِ منْك ورهبةٌ   

  : وھو مصدر منون، وحذف الفاعل، وقول اآلخر) رھبٌة(بـ) عقابك(فنصب 

  )٣(ِللْنَا هامهن عنِ الْمقيَأز   ***بِضربٍ بِالسيوف رُؤوس قَومٍ   

  .  )٤("، وحذف الفاعل)ضْرٍب(بـ) رؤوَس(فنصب 

صنع جداول بین فیھا مراتب اسم اإلشارة، وما یندرج تحت كل مرتبة من  -٣
  . )٥(مسائل

 لھا، ببعض األعالم الواردة في شرحھ، وذلك بذكره ترجمة موجزة الُخَوّيعرف  - ٤
  :ومن ذلك

  : اب العلم في حدیثھ عن العلم المرتجلقولھ في ب

أبو قبیلة، وھو غطفان بن سعد بن قیس : )َغَطفان(، و)َحْمدان(: فالقیاس نحو"      
أبو قبیلة أیضا، وھو فقعس بن عمرو بن طریف بن الحارث بن : )َفْقَعس(و... عیالن 

  بن اح ھو حنیف بن آوى بن حمیري بن ربا: )َحْنَیف(ثعلبة بن دوران بن أسد، و

                                                 
  .١١، ١٠: سورة الطالق، من اآليتين) ١(
 ، وشرح أبيات سيبويه٥/ ١: يه، والتعليقة على كتاب سيبو١٨٩/ ١: الكتاب: البيت من الطويل، ينظر) ٢(

الطرق المؤدية إلى : الموارد. ١٠٨/ ٣: ، وشرح التسهيل٦١/ ٦: ، وشرح المفصل٢٥٩/ ١: للسيرافي
لوال أنهم يرجون أن تنصرهم علينا إن حاربناهم، ولوال أنا نرهب عقابك إن قتلناهم، : المعنىو .الماء

حيث أعمل  ،)كعقاب رهبةٌ(: والشاهد قوله .ية إلى المياهلصاروا لنا أذالء، نطأهم كما تُوطأ الطرق المؤد
   ).عقابك(في المفعول به  )رهبة(ر المنون مصدال

/ ١: وشرح أبيات سيبويه، ١١٦ /١ :الكتاب: ينظر ،الوافر، وهو للمرار بن منْقذ التّميميالبيت من ) ٣(
وشرح ، ٣/١٢٩ :وشرح التّسهيل، ٦١ /٦ :، وشرح المفصل١/٢١٩ :والمحتسب، ١٩٦: ، واللمع٢٦٠

وشرح  ،٩٤/ ٣: ابن عقيلشرح ، و٣٥٨/ ١: ، واللمحة في شرح الملحة١٠١٣/ ٢: الكافية الشافية
موضع القيلولة، وهي نوم نصف : المقيلو. جمع هامة، وهي الرأس كلها: الهامو. ١٩٩/ ٢: األشموني

أزلنا رؤوس : والمعنى .رؤوس وسكونهاوهو مستعار هنا لألعناق؛ ألنّها مكان استقرار ال ،النّهار
حيث أعمل  ،)رؤوس.. بِضربٍ: (والشّاهد .أعدائنا عن مواضع استقرارها، فضربنا بالسيوف رؤوسهم

  ).رؤوس(وهو  ،عمل فعله، فنصب به مفعوالً به) ضربٍ(المصدر المنون 
  .٣٦٨/ ١: شرح الفصول: ينظر) ٤(
  .٤٤٠ -٤٣٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر) ٥(



٤٨٥ 
 

  .)١("سیف الحیفان: یربوع، ویسمى ھو وأخوه

كما فعل في حدیثھ عن ضابط  یذكر أكثر من ضابط في المسألة الواحدة، أحیانًا - ٥
، وفي حروف )٢(ما بین شعر ونثر حروف الزیادة حیث ذكر فیھا تسعة عشر ضابطًا

ي ، وكذلك فعل في ضابط الحروف الشدیدة، وف)٣(اإلبدال ذكر ثمانیة ضوابط
فیقول في حدیثھ عن صفات . الحروف المتوسطة، وھي التي بین الشدیدة والرخوة

  :الحروف

: ، وإن شئت قلت)أَجْدُت ِطْبَقَك: (الشدیدة، وھي ثمانیة ، یجمعھا قولك: الثالث"     
ما بین الشدیدة والرخوة، : الخامس) ... أَتِجُد ُقْطَبَك: (، وإن شئت قلت)أِجُدَك َقطَّْبَت(

ِلَم : (، وإن شئت قلت)ِلَم ُیوِرُعَنا: (، وإن شئت قلت)ِلَم َیُروُعَنا(روف وھي ح
  . )٤()"َیْرُعوَنا

  :ومن ذلك شرح معاني بعض األلفاظ والنقل عن الفقھاء، - ٦

عاَد : ومن ھذا النوع قولھم: (على قول المصنف في باب المفعول المطلق قولھ معقبًا
  :)٥()، وھو یْعُدو الَجَمَزىالَقْھَقَرى، واْشَتَمَل الصَّمَّاء

نوع من أنواع الرجوع والعود، وھو الرجوع إلى خلف، فكأنك ) القھقرى(ألن "     
بالمد من أنواع االشتمال، وھو ) الّصّماء(عاد العود المسمى القھقرى، وكذلك : قلت

أن یرد ما یشتمل بھ من كساء أو غیره من قبل یمینھ على یده الیسرى وعاتقھ 
  . ثم یرده ثانیة من خلفھ على یده الیمنى وعاتقھ األیمن، فیغطیھما جمیعًا األیسر،

ھو أن یشتمل بثوب واحد لیس علیھ غیره، : أن الفقھاء یقولون )٦(وذكر أبو عبید    
.                                           )٨(")٧(ثم یرفعھ من أحد جانبیھ، فیضعھ على منكبھ، فیبدو منھ فرجة

                                                 
  .٤٠٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر )١(
  .٦٦٩ -٦٦٧/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٢(
  .٦٨١ -٦٧٩/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٣(
  .٧٣٥/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٤(
  .١٨٤: الفصول الخمسون )٥(
طلب العلم، وسمع  ،ه عبداً رومياً لرجل من أهل هراة، كان أبوبن عبداهللا الهروي القاسم بن سالمهو ) ٦(

وأخذ عن أبي زيد األنصاري واألصمعي واليزيدي والكسائي ، ، ودرس األدب، ونظر في الفقهالحديث
وروى الناس من كتبه المصنفة نيفاً  إمام أهل عصره في كّل فن من العلم،، وكان والفراء وغيرهم

: وقيل ،ـه٢٢٢توفي سنة . وكان ديناً ورعاً جواداًواللغة والحديث،  وعشرين كتاباً في القرآن والفقه
  )٢١٩٨/ ٥: ، وما بعدها، ومعجم األدباء١٠٩/ ١: نزهة األلباء( .ـه٢٢٤، أو ٢٢٣سنة 

  ).ص م م: (، والصحاح١١٨/ ٢: غريب الحديث ألبي عبيد: ينظر )٧(
  .١٦٣/ ١: شرح الفصول )٨(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٦ 
 

  الخويعند ابن إياز و الدقة في النقل والتوثيق
في شرحیھما من العلماء والكتب، لكنھا كانت  الُخَوّيتنوعت مصادر ابن إیاز و     

والمذاھب التي ذكرھا في من اآلراء  أكثر عند ابن إیاز، فقد وّثق ابن إیاز كثیرًا
منھا آراء أصحابھا  شرحھ، فقد بلغ عدد الكتب التي ذكرھا ابن إیاز في شرحھ موثقًا

الكتب التي ینقل عنھا ال  في نقلھ وموضحًا ، وكان دقیقًاوأقوالھم نحو سبعین كتابًا
یصرح في نقلھ عن الفارسي بأسماء  سیما إذا كان العالم لھ أكثر من مؤلَّف، فمثًال

تسعة من كتبھ، وفي نقلھ عن ابن جني یصرح بأسماء سبعة من كتبھ، وفي نقلھ عن 
ابن الحاجب یصرح بأسماء ثالثة من كتبھ، وھكذا تراه یحدد الكتاب الذي ینقل عنھ 

  : إذا تعددت كتب صاحب الرأي الذي ینقل عنھ، ومن األمثلة على ذلك

  : یقول في حدیثھ عن أنواع البناء -
اإلضافة إلى ) حیُث(إنما لزمت ): التعاقب(و الفتح بن جني في كتاب وقال أب"     

الجملة من حیث إنھ لیس في ظروف المكان ما أضیف إلى الجملة سواھا، فلما شذت 
  . )١(..."في ھذا المعنى ألزموھا إیاھا 

  : ویقول في حدیثھ عن االسم األعجمي الممنوع من الصرف -
على أنھ متى تحرك أوسطھ وھو  )٢()لكافیةشرح ا(ونص ابن الحاجب في "     

  . )٣("ثالثي لم ینصرف

فلم یذكر من الكتب التي نقل عن أصحابھا، ولم یصرح إال بأسماء  الُخَوّيوأما     
  . خمسة كتب منھا، وقد سبق بیان ذلك في الحدیث عن المصادر بینھما

ة ابن إیاز بھذا أما عن اھتمامھما بنسبة اآلراء إلى أصحابھا، فقد وجدت عنای -
ما یعزو ابن إیاز اآلراء واألقوال إلى أصحابھا،  فكثیرًا ،الُخَوّياألمر أكثر من 

قال (، أو )ذھب بعضھم: (ال ینسب الرأي إلى صاحبھ، بل یكتفي بقولھ وأحیانًا
  : ، ومن األمثلة على ذلك)بعضھم

  :قولھ في باب اإلعراب والبناء
  وحركات البناء، أیھما ھو األصل؟اختلفوا في حركات اإلعراب "      

فذھب بعضھم إلى أن األصل حركات اإلعراب؛ ألنھا بعلة، وال كذلك حركات     
  .البناء

                                                 
  .٢٦٣/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .١٤٩: شرح الوافية نظم الكافية: ينظر) ٢(
  .٩٧/ ١: المحصول: ينظر) ٣(



٤٨٧ 
 

وذھب آخرون إلى أن األصل حركات البناء؛ ألنھا الزمة، وتلك منتقلة، والالزم     
  .أقوى، فھو باألصل أولى

وھو : قال األندلسي وذھب آخرون إلى أن كل واحد منھما أصل في بابھ،    
  .)١("العرب تكلمت بكل منھما الصحیح؛ ألّن

 ینسب الرأي إلى صاحبھ، وأحیانًا ، فأحیانًافلم یھتم بھذا الجانب كثیرًا الُخَوّيوأما     
  :، ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلك )قیل(، أو )قال بعضھم: (یذكره بدون نسبة، فیقول

  ): حّبذا(یقول في حدیثھ عن 
 بعد التركیب، فذھب األكثرون إلى أنھا اسم؛ ألّن) حّبذا(أنھم اختلفوا في  اعلم"     

  ... غلب جانب االسمیة  واحدًا االسم أقوى من الفعل، فلما اقترنا  فصارا شیئًا

  ...األول أقوى  وذھب آخرون إلى أنھ  فعل تغلیبا لجانب األول من جزئیھ؛ ألّن    

یغلب علیھ االسمیة وال الفعلیة، بل ھو جملة مركبة وذھبت طائفة ثالثة إلى أنھ ال     
  .)٢( ..."من فعل وفاعل على ما كان علیھ في األصل 

  

  

 *       *      *  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٩/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .١٣٣/ ١: المحصول: ينظر) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٨٨ 
 

  الخويى ابن إياز والمآخذ عل - ٤
  :المآخذ على ابن إياز: أوال

  :ومن ذلك جانب ابن إیاز الصواب في نسبة بعض اآلراء إلى أصحابھا، - ١

  : إلى المضمر، فقال) صاحب(بمعنى ) ذو(إلى المبرد القول بجواز إضافة نسب  -ا

  .)١(..."إضافتھا إلى المضمر، واحتج بكثرة ما جاء من ذلك  وأجاز المبرد"     

  : على خالف ذلك؛ إذ یقول) المقتضب(وكالم المبرد في 

َلا ُیَضاف ِإَلى ) ُذو(لم یجز فى اللَّْفظ؛ ِلَأن َقْولك ) الَمال(َفِإن أْخبرت َعن "     
  .)٢(") الَمال َھَذا ذوه: (، َوَلا َتقول)َھَذا ُذو َمال: (اْلُمضمر َتقول

على كسر الھمزة  حمًال ؛كسرت) ِعْشریَن(نسب إلى المبرد القول بأن العین في  - ب
  :، فیقول في معرض حدیثھ عن حركة نون المثنى)اثنین(في 

كسرت عین : ، ونظیره قول المبرد)اثنین(حركت بحركة الھمزة في قولك : وقیل" 
  .)٣()"اثنین(على  حمًال) عشرین(

 ،وحقیقة األمر أن المبرد حكى ھذا عن جماعة من النحاة، ولم یسلم بھ، بل رده    
ھو الداللة على مخالفتھ لسائر ألفاظ العقود ) عشرین(وبین أن وجھ كسر العین في 

الثالثون من الثالثة؛ ألنھا ثالثة  وخروجھ على غیر ما جاءت علیھ، حیث اشتقت
  :عقود، وھكذا سائر ألفاظ العقود، بخالف العشرین فلم تشتق من االثنین، فقال

  : العین، فقد قیل فیھ أقاویل) عشر(، ولم یفتحوا لـ)عشرون(فأما قولھم "     

؛ ألنھا تثنیة )اثنین(إنما كسرت؛ لیدلوا على الكسرة التي في أول : قال قوم    
  . ، ولیست بجمع)شرةع(

نك تقول أفمنھا : إنھ قد صرف على وجوه: ولیس ھذا القول  بشيء، ولكن نقول    
... باإلسكان، ولیس على منھاج التذكیر ) َعْشر: (، وفي المؤنث)َعَشَرة: (في المذكر

في جمیع حاالتھ، ولم یكن في العشرین على منھاج سائر  فلما كان ھذا االسم مغیرًا
على مجیئھ على غیر وجھھ، أال ترى أنھم لما  دلیًال -الكسر: أي -ره، كانالعقود غی

  على خروجھ  جمعوا منقوص المؤنث بالواو والنون غیروا أوائلھ؛ لیكون التغییر دلیًال

  

                                                 
  .١٦٢/ ١: المحصول: ينظر) ١(
  .١٢٠/ ٣: المقتضب )٢(
  .١٧٧/ ١: المحصول )٣(



٤٨٩ 
 

  .)١(..."فتكسر السین ) ِسُنوَن: (، ثم تقول)سنة: (من بابھ، وذلك قولك

وإنما  بما یدل على أنھا من القرآن،استشھاده باآلیات القرآنیة دون أن یصدرھا  - ٢
  :، ومن ذلك قولھ)نحو(یصدرھا بلفظة 

ومنھا حرف، ... منھا فعل : البصري عنده أشیاء كثیرة تقدر، وال تظھر ألّن"     

  .)٣(")٢(﴾وما كَان اللَّه ِليعذِّبهم وَأنْتَ فيهِم ﴿ : نحو

یاز في شرحھ بعض األبیات الشعریة فقد أورد ابن إ استشھاده بأشعار المحدثین، - ٣
 ،)ھـ١٩٨ت (لبعض الشعراء من المولدین، فاستشھد بأبیات من شعر أبي نواس 

والشریف  ،)ھـ٣٥٤ت (، والمتنبي )ھـ٢٨٤ت (، والبحتري )ھـ٢٣١ت (وأبي تمام 
  .)٤()ھـ٤٠٦ت (الرضي 

ك قولھ ومن ذل دون اإلشارة إلى أنھ حدیث، استشھاده بالحدیث النبوي أحیانًا - ٤
  ): وال كفالًة إذا لم تكن قوًال" َزَعْمُت"و: (على قول المصنف معقبًا

  .)٥(..."الكفیل : ، أي)الزَِّعیُم غاِرٌم: (تحرز من نحو قولھم) وال كفالة(قولھ "     

حكى عن السیرافي إجماع النحاة واللغویین على أن واو العطف ال تفید الترتیب،  - ٥
  : وسلم لھ بذلك، فقال

أجمع النحویون واللغویون من : ومعناھا الجمع المطلق، قال السیرافي"     
  .)٦(..."البصریین والكوفیین على أن الواو للجمع من غیر ترتیب 

  .)٧(والصواب أنھ قد وقع فیھا الخالف

  

 *       *      *  
  

                                                 
  .١٦٦، ١٦٥/ ٢: المقتضب: ينظر )١(
  .٣٣/ سورة األنفال، من اآلية )٢(
  .٧١٧/ ٢: المحصول: ينظر )٣(
  : صفحة: ينظر )٤(
  . ٣٢٧/ ١: المحصول: ينظر )٥(
  .٨٨٢/ ٢: المحصول: ينظر )٦(
  ٤٨٥/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤٩٠ 
 

  :الخويالمآخذ على : ثانيا
  : ومن ذلك جانبھ الصواب في نسبة بعض اآلراء إلى أصحابھا، - ١

  :ندما تحدث عن المصادر المنصوبة بفعل محذوف قالع -ا

التعمیر، : أصلھا: قال الزمخشري... َعَمرُتَك َعْمرًا ): َعْمَرَك اهللا(والتقدیر في "     
: بتعمیِرك اهللا، أي: ، فكأنك قلت)عمَرَك اهللا(: وإنما حذفت الزوائد منھا، فإذا قلت

  .)١("بإقراِرك لھ بالبقاء

للزمخشري وحده، وإنما ھو مأخوذ من كالم الزمخشري في وھذا النص لیس     
   :، یقول الزمخشري)شرح المفصل(وابن یعیش في ) الفائق في غریب الحدیث(

مثل تعمیرك ِإیَّاه، َوِفي َھَذا إلطاف من اْلُمَخاطب  عمَّرتك اهللا تعمیرًا: َواْلمْعَنى"     
 تعمیرك اهللا، ِإلَّا َأن اْلمصدر): عمرك اهللا(وتقرُّب ِإَلى من یخاطبھ، َفَكاَن اْلقَیاس ِفي 

   .)٢("اْستْعمل ِبَحْذف الزَِّیاَدة

  :ویقول ابن یعیش

فھو مصدٌر لم ُیستعمل إلَّا في معنى الَقَسم، ونصُبھ ) َعْمَرَك اهللا: (وأّما قولھم"     
ِرك اهللا أْسأُلك بَعْم: منھم من ُیقدِّر: على تقدیر فعٍل، وفي تقدیِر ذلك الفعل وجھان

  .)٣(..."َوْصِفك اهللا بالَبقاء والَعْمِر : وبَتْعِمیِرك اهللا، أي

  .مزج بین الكالمین، ونسبھ للزمخشري الُخَوّيفیالحظ أن     

  : ویقول في حدیثھ عن حروف اإلبدال - ب

، فجعلھا ثالثة )السین(وزاد الزمخشري على االثني عشر التي عدھا األخفش "    
  .)٤() ..."استنجده یوم طال: (لھعشر، وجمعھا في قو

  : وفي ھذا القول مخالفة لرأي الزمخشري؛ إذ یقول

: وحروفھ حروف الزیادة والطاء والدال والجیم والصاد والزاي، ویجمعھا قولك"     
  .)٥()"استنجده یوم صال زط(

  ، حروف فیالحظ أن عدد حروف اإلبدال عند الزمخشري خمسة عشر حرفًا    

                                                 
  . ٢٢٤/ ١: شرح الفصول: ينظر )١(
  .٣٤٨/ ١: الفائق في غريب الحديث: ينظر )٢(
  ١٢٠/ ١: شرح المفصل: ينظر )٣(
  . ٦٨١/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٤(
  .٥٠٥: المفصل: ينظر )٥(



٤٩١ 
 

  .ة، والخمسة المذكورة في كالمھالزیادة عشر

وإنما  استشھاده باآلیات القرآنیة دون أن یصدرھا بما یدل على أنھا من القرآن، -  ٢
  : ، ومن ذلك قولھ في حدیثھ عن التمییز المفرد)نحو(ظة فیصدرھا بل

   ةَ اثْنَتَا عشْر﴿ ، )١(﴿ َأحد عشَر كَوكَبا ﴾: واآلتي بعد التنوین المقدر نحو"      
  .)٣(")٢(﴾عينًا 

وذلك في تعقیبھ على قول  ،جانبھ الصواب في حدیثھ عن إبدال النون المًا - ٣
  : في قولھ) وتبدل النون المًا: (المصنف

، ال قیاسًا الالم تقارب النون في المخرج؛ فلذلك أبدلت منھا في موضعین سماعًا"     
قولھم في : والموضع الثاني) ... اٌلُأَصْیَل: ()٤()ُأَصْیَلاٍن(فاألول في قولھم في 

  .)٥()..."اْلَطَجَع): (اْضَطَجَع(

فیالحظ أنھ ذكر في كالمھ أن الالم تبدل من النون في موضعین، والموضع الثاني     
  .الذي ذكره ال موضع لھ ھنا؛ ألن الالم لم تبدل فیھ من النون، وإنما أبدلت من الضاد

  :ومن ذلك المسائل، جانبھ الصواب في استشھاده لبعض - ٤

يجعلُون َأصابِعهم في آذَانهِم ﴿ : بقولھ تعالى )٦(استشھد لمجيء المفعول لھ نكرة -ا
 توالْم ذَرح قاعوالص ن٧(﴾م(.  

نكرة، ولیس كذلك، وإنما ھو معرفة؛ إلضافتھ إلى معرف ) َحَذَر اْلَمْوِت(فعد قولھ     
  .باأللف والالم

 ویضاف إلى المفعول،: (في تعلیقھ على قول المصنف في المصدر الُخَوّي ب ـ یقول
  ): )٨(بِسَؤاِل نَعجتك ﴾﴿ : كقولھ تعالى

                                                 
  .٤/ سورة يوسف، من اآلية )١(
  .٦٠/ بقرة، من اآليةسورة ال )٢(
  .١٨٣/ ١: شرح الفصول: ينظر )٣(
  .٥٠٥: المفصل: ينظر )٤(
  .٦٩٢، ٦٩١/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٥(
  .٢٠٦/ ١: شرح الفصول: ينظر )٦(
  .١٩/ سورة البقرة، من اآلية )٧(
  .٢٤/ سورة ص، من اآلية )٨(
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بأن : (، والتقدیرِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ﴾﴿ : ثم مثل للمضاف إلى المفعول بقولھ تعالى"      
من الشعر قول ، فحذف الفاعل، وأضاف المصدر إلى المفعول، ونظیره )سأل نعجتك

  : لبید

  )١(صماً خوالد ما يبين كالمها***   فوقفتُ أسألُها وكيفَ سؤالُنَا   

 "... )٢(    

فقد استشھد بھذا البیت على إضافة المصدر إلى المفعول؛ ألنھ جعلھ نظیر اآلیة      
لنا سؤا(الكریمة في إضافة المصدر إلى المفعول، ولیس األمر كما ذكر؛ ألن قولھ 

  .من إضافة المصدر إلى الفاعل ال إلى المفعول) صّما

ذكر أن المصنف مّثل لبدل النكرة من النكرة في بدل البعض من الكل بقول  -ج
  :الشاعر

   ةحيحٍل صنِ رِجلَيي رِجكُنْتُ كَذو   * * *فَشَلَّت انما الزهيى فمٍل ررِج٣(و(  

  : فیقول

  :بقول الشاعر -النكرة من النكرة - بدل البعض ثم مثلھ في"     

   ةحيحٍل صنِ رِجلَيي رِجكُنْتُ كَذو   * * *فَشَلَّت انما الزهيى فمٍل رورِج  
  .)٤( )"وِرْجٍل َرَمى ِفْیَھا الزََّماُن(، وكذلك )ِرْجَلیِن(بدل من ) ِرْجٍل(فـ

  ثل بالبیت لبدل النكرة من النكرة في وھذا خالف قول المصنف؛ ألن المصنف م    

  : بدل الكل من الكل، فیقول

  :وأما بدل النكرة من النكرة فقول الشاعر... فبدل الشيء من الشيء وھو كلھ "     

  
                                                 

  .٧٨/ وقد سبق تخريجه في صفحةالبيت من الكامل،  )١(
  .٣٦٩/ ١: شرح الفصول )٢(
، ٤٣٣/ ١:، والكتاب٢٠٧: ، والجمل للخليل٩٩: الديوان: البيت من الطويل، وهو لكثير عزة، ينظر )٣(

، وشرح ٦٨/ ٣: ، وشرح المفصل٣٧٧/ ١: للسيرافي ، وشرح أبيات سيبويه٢٩٠/ ٤: والمقتضب
، ٧٢٣/ ٢: ، واللمحة في شرح الملحة٣٩٣/ ٢: ، وشرح الكافية للرضي٣٣٣/ ٣: التسهيل

رجٍل رجلين : (والشّاهد، ٦١٤: ، ومغني اللبيب١٠٤٣/ ٢: ، وتوضيح المقاصد١٩٦٤/ ٤: الرتشافوا
  .من النّكرةحيث أبدل النّكرة ) ورجٍل...  صحيحة

  .٥٠١/ ٢: شرح الفصول )٤(



٤٩٣ 
 

   ةحيحٍل صنِ رِجلَيي رِجكُنْتُ كَذو   * * *فَشَلَّت انما الزهيى فمٍل ر١("ورِج(.  

  :بقولھ -بكسر الفاء - )ِفْعل(جمعا لـ) ْفُعلأ(مثل لمجيء  -ج

  .)٢( )"َجْرو وأْجٍر(، و)ِذْئب وأّْْذُؤب(، و)ِرْجل وأْرُجل(كـ): ِفْعٍل(و لـ"     

بكسرھا، ولیس ھذا بصواب، ولعل ذلك ) ِفْعل(وھو مفتوح الفاء لـ) َجْرو(فمثل بـ    
  . یكون سھوا منھ

  :ومن ذلك قائلیھا، جانبھ الصواب في نسبة بعض األبیات إلى - ٥

  : قولھ في حدیثھ عن جواز الصرف وعدمھ في المؤنث الثالثي الساكن األوسط -ا

  :في قول عبد اهللا بن قیس الرُّقیات وقد جاءا معًا"     

  )٣(دعد ولم تُسقَ دعد في الْعلَبِ* * *   لَم تَتَلَفَّع يفضل مْئزرِها   

  .)٤(..." رفھ ثانیًا، وترك صًالأّو) دعد(فصرف 

  ): َفَعال(قولھ في حدیثھ عن بناء الحجازیین األعالم المؤنثة التي على وزن  - ب

  : )٥(على لغة أھل الحجاز قول النابغة الذبیاني ومما جاء شاھدًا"     

  .)٦("فَِإن الْقَوَل ما قَالَتْ حذَامِ* * *   ِإذَا قَالَتْ حذَامِ فَصدقُوها   

ومن ذلك قولھ في حدیثھ عن أوزان ألف التأنیث  خالل ببعض األمثلة،اإل - ٦
  :المقصورة

، )ُأَرَبى(، و)ُشَعَبى: (فلم یرد منھا إال خمسة أمثلة، وھي) ُفَعَلى(وأما "     
  .)٧()"ُأَدَمى(و

فیالحظ أنھ لم یذكر من األمثلة إال ثالثة، ولم یستكمل الخمسة، وقد ذكر صاحب     
  :تسع كلمات، فقال) ُفَعَلى(أن ما أتى على وزن ) بخزانة األد(

                                                 
  .٢٣٩، ٢٣٨: الفصول الخمسون )١(
  .٥١٠/ ٢: شرح الفصول )٢(
  .٤٧٤/ خريجه صفحةسبق تالبيت  )٣(
  .٤٤/ ١: شرح الفصول: ينظر )٤(
  .٨٥/ سبق تخريجه صفحةالبيت  )٥(
  .٧٣/ ١: شرح الفصول: ينظر )٦(
  .٥٤٤/ ٢: شرح الفصول: ينظر )٧(
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٤٩٤ 
 

: َوَثاِنیھا. َوقد شرحت) ُشَعَبى: (ِإْحَداَھا: تسع َكِلَمات) ُفَعَلى(َفاِئَدة قد َجاَء على "     
: َثاِلثَھا. ِحَجاَرة حمر ِفي َأرض ُقَشْیر: ِبالدَّال َواْلِمیم، َوُھَو َموِضع، َوقیل) أَدَمى(
حب : بالراء َوالنُّون) ُأَرَنى: (َراِبعَھا. اْلُمْھمَلة َواْلُمَوحََّدة، َوِھي الداھیةبالراء  )ُأَرَبى(

ِباْلَحاء اْلُمْھمَلة َواللَّام َواْلَكاف، لضرب من ) ُحَلَكى: (َخاِمسَھا. َیْجَعل ِفي اللَّبن فیثخنھ
لنُّون َواْلَفاء، َوُھَو ِباْلِجیم َوا) ُجَنَفى: (سادسھا. َدابَّة تغوص ِفي الرمل: العظاء، َوقیل
: ثامنھا. ِباْلَحاء اْلُمْھمَلة َوالنُّون َواْلَفاء، َوُھَو اْسم جبل) ُحَنَفى: (سابعھا. اْسم َموِضع

ِباْلِجیم َواْلِمیم ) ُجَمَدى: (تاسعھا. ِباْلِجیم َواْلعین اْلُمَوحَدة للعظام من النَّْمل) ُجَعَبى(
  .)١("َوالدَّال، َوُھَو اْسم َموِضع

  

  

 *           *          *  

 *     *      *  

* * *  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .١٨٩/ ٢: الخزانة )١(



٤٩٥ 
 

 
 

 

 
 

  الـخـاتـمـة
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  الـخـاتـمـة
َّل العقبات، أمحده وأشكره عىل أن أتم عيل إنجاز  نعمتهاحلمد اهللا الذي ب تتم الصاحلات، وتُذل

اعه مصابيح هذا البحث، والصالة والسالم عىل النبي العريب القريش وعىل آله الكرام، وأتب
 الظالم، 

 ...وبعد                                                                    

 :فبعد املعايشة والدراسة للرشحني طوال فرتة البحث تبني للباحث ما ييل

ّ اعتمد ابن إياز و - ١ ي َ ُو يف رشحهيام عىل األصول النحوية من السامع والقياس والعلة  اخل
ذلك، وأكدا يف غري موضع من رشحيهام عىل األخذ بالسامع، وأنه مقدم عىل  واإلمجاع وغري

 .القياس

ّ كان  - ٢ ي َ ُو أكثر استدالال بالقرآن الكريم وقراءاته من ابن إياز،  فابن إياز استشهد  اخل
ّ بثالثامئة وثامنني آية أو بعض آية من القرآن الكريم، أما  ي َ ُو فاستشهد بأربعامئة واثنتني  اخل

أسباب كثرة الشواهد القرآنية  آية أو بعض آية من القرآن الكريم، وقد ذكرت سابقاً وثالثني 
ّ عند  ي َ ُو  .اخل

فلم من منهجهام يف االستدالل بالقراءات السبعية والعرشية عدم ختطئة القراءة أو القارئ،  - ٣
ّها، أو هجومياً  يتخذا موقفاً  أ قراءة، أو رد َ أحدمها خطّ  .طعن فيها إزاء قراءة من القراءات، ومل أر

ّ اعتمد ابن إياز و - ٤ ي َ ُو يف إثبات القاعدة عىل القراءات الشاذة، إال أن ابن إياز  كان أكثر  اخل
 .ذكرا هلا واستشهادا هبا

النبوي وأقوال الصحابة عيل املعاين اللغوية اتفق الشارحان يف االستشهاد باحلديث  - ٥
 .والقواعد النحوية



٤٩٧ 
 

ّ اعتمد كل من ابن إياز و - ٦ ي َ ُو ستشهاد لبعض املسائل النحوية والرصفية عىل يف اال اخل
 .اغريمهالشعر واألقوال املأثورة عن العرب من األمثال و

ّ كان االستشهاد بالشعر عند   - ٧ ي َ ُو فقد بلغ جمموع شواهده أكثر منه عند ابن إياز،  اخل
 شاهدا بثالثامئة وتسعة وثامنني، بينام استشهد ابن إياز الشعرية مخسامئة وثامنية وأربعني شاهدا

 .، وقد سبق بيان ذلكشعريا

ّ التزم كل من ابن إياز و - ٨ ي َ ُو يف عرضه املسائل النحوية والرصفية جانب اإلجياز  اخل
 .واالختصار يف الغالب، ومل خيرجا عنه إال يف بعض املسائل

كثرة املسائل التي عرض هلا ابن إياز يف رشحه، فكان خيرج عىل كالم ابن معط، فيورد  - ٩
ّ ت وفوائد مل يشتمل عليها نص الفصول، بخالف مسائل وتنبيها ي َ ُو فكان يلتزم برشح ما يف  اخل

 .الفصول إال يف بعض املسائل
ّ اتفق ابن إياز و  - ١٠ ي َ ُو يف اختيارمها يف بعض املسائل النحوية والرصفية، واختلفا يف  اخل

 .بعضها اآلخر، وقد سبق ذكر ذلك
ّ تنوعت أساليب االختيار عند ابن إياز و  - ١١ ي َ ُو ، كام تنوع منهجهام يف االختيار، وقد بينت اخل

 . ذلك يف احلديث عن منهجهام يف االختيار
ّ توقف ابن إياز و  - ١٢ ي َ ُو  .يف بعض املسائل فلم يوضحا اختيارمها فيها اخل
ّ ابن إياز و  - ١٣ ي َ ُو من  النحاة املتأخرين املجتهدين أقاما منهجهام عىل االختيار من آراء  اخل

هام يف اختياراهتام النزوع إىل املذهب البرصي، إال أن شخصيتهام املتقدمني، وكان يغلب علي
العلمية مل تكن لتجعلهام متعصبني ملذهب دون إقناع أو قوة دليل، وقد سبق بيان ذلك يف احلديث 

 .عن مذهبهام النحوي
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ّ تعددت املصادر عند كل من ابن إياز و  - ١٤ ي َ ُو من العلامء والكتب، فقد نقل ابن إياز عن  اخل
ّ من العلامء قبله، ومثله فعل كثري  ي َ ُو ، إال أن ابن إياز كان أكثر نقال عن العلامء والنحاة اخل

ّ السابقني من  ي َ ُو  .اخل
اعتمد ابن إياز  يف رشحه عىل الكتب النحوية والتفسريية والفقهية واللغوية وغريها، أما   - ١٥

 ّ ي َ ُو سبق بيان ذلك يف  فلم يذكر من الكتب يف رشحه إال بعض كتب النحو واللغة، وقد اخل
 . احلديث عن مصادرمها من الكتب

ّ تعددت االعرتاضات واالستدراكات من ابن إياز و  - ١٦ ي َ ُو عىل ابن معط يف فصوله،  اخل
 .فبعضها مما اتفقا يف ذكره، وبعضها مما انفرد به كل منهام

ّ كان البن إياز و  - ١٧ ي َ ُو احلق يف إيرادمها بعض االعرتاضات عىل املصنف يف كالمه،  اخل
وبعضها كان ليس هلام احلق يف إيرادها، وقد سبق توضيح ذلك يف احلديث عن موقفهام من ابن 

 .معط

ّ اتفق ابن إياز و  - ١٨ ي َ ُو يف التعريف بعدد من األبواب النحوية والرصفية يف رشحيهام، غري  اخل
ّ أن اهتامم ابن إياز باحلدود كان أكثر من  ي َ ُو ّ ، فقد رأيت اخل ي َ ُو صطالحي، هيتم بالتعريف اال اخل

وقد جيمع بني التعريفني اللغوي واالصطالحي أحيانا، بخالف ابن إياز فقد كان هيتم بذكر 
ّ التعريفني اللغوي واالصطالحي، وكان أكثر عناية من  ي َ ُو بشأن احلد للمصطلحات داخل  اخل

 .األبواب النحوية والرصفية، وكان يستحسن تعريفا عىل أخر

ّ اخلُ مل يسلم كل من ابن إياز و  - ١٩ ي َ من بعض املؤاخذات عليهام يف رشحيهام، وإن كانت هذه  و
 .املؤاخذات ال تنقص من قدر هذين الرشحني وال مكانتهام العلمية

 ، ......وبعد                                  



٤٩٩ 
 

 . فهذا ما استطعت أن أقوم به من جهد نحو هذا املوضوع، آمال أن أكون قد وفقت يف ذلك      

أن ينال هذا البحث الرضا والقبول، وأن يغفر يل ما وقع فيه من  - تعاىل - أرجو من اهللاو        
 . هفوات، فالكامل هللا وحده

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،،،

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،،،،
@@@ 
@@@ 
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                                                                           ٤٩٦

  الـخـاتـمـة
ّ  وُتذلَّل العقبات، ،الصالحات تتمبنعمتھ احلمد اهللا الذي              أمحده وأشكره عىل أن أتم عيل
نجاز هذا البحث، والصالة والسالم عىل النبي العريب القريش وعىل آله الكرام، وأتباعه إ

 مصابيح الظالم، 
 ...وبعد                                                                    

 :فبعد املعايشة والدراسة للرشحني طوال فرتة البحث تبني للباحث ما ييل      
يف رشحهيام عىل األصول النحوية من السامع والقياس والعلة  الخُويإياز واعتمد ابن  - ١

واإلمجاع وغري ذلك، وأكدا يف غري موضع من رشحيهام عىل األخذ بالسامع، وأنه مقدم عىل 
 .القياس

بالقرآن الكريم وقراءاته من ابن إياز،  فابن إياز استشهد  أكثر استدالالً  الخُويكان  - ٢
فاستشهد بأربعامئة واثنتني  الخُوي ض آية من القرآن الكريم، أماأو بع بثالثامئة وثامنني آيةً 

أسباب كثرة الشواهد  أو بعض آية من القرآن الكريم، وقد ذكرت سابقاً  وثالثني آيةً 
 .الخُويالقرآنية عند 

من منهجهام يف االستدالل بالقراءات السبعية والعرشية عدم ختطئة القراءة أو القارئ، كان  - ٣
ولم أَر أحدھما خّطأ قراءة، أو  ، إزاء قراءة من القراءات ھجومیًا موقفًا فلم یتخذا

 .أو طعن فيها رّدھا،
يف إثبات القاعدة عىل القراءات الشاذة، إال أن ابن إياز  كان أكثر  الخُويإياز واعتمد ابن  - ٤

 .هبا هلا واستشهاداً  ذكراً 
الصحابة عيل املعاين اللغوية النبوي وأقوال اتفق الشارحان يف االستشهاد باحلديث  - ٥

 .والقواعد النحوية
يف االستشهاد لبعض املسائل النحوية والرصفية عىل  الخُويإياز واعتمد كل من ابن  - ٦

 .اغريمهالشعر واألقوال املأثورة عن العرب من األمثال و
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فقد بلغ جمموع شواهده أكثر منه عند ابن إياز،  الخُويكان االستشهاد بالشعر عند   - ٧
بثالثامئة وتسعة وثامنني ، بينام استشهد ابن إياز مخسامئة وثامنية وأربعني شاهداً الشعرية 

 .، وقد سبق بيان ذلكشعرياً  شاهداً 
يف عرضه املسائل النحوية والرصفية جانب اإلجياز  الخُويإياز والتزم كل من ابن  - ٨

 .واالختصار يف الغالب، ومل خيرجا عنه إال يف بعض املسائل
كثرة املسائل التي عرض هلا ابن إياز يف رشحه، فكان خيرج عىل كالم ابن معط، فيورد  - ٩

فكان يلتزم برشح  الخُويمسائل وتنبيهات وفوائد مل يشتمل عليها نص الفصول، بخالف 
 .ما يف الفصول إال يف بعض املسائل

يف اختيارمها يف بعض املسائل النحوية والرصفية، واختلفا يف  الخُويإياز واتفق ابن   - ١٠
 .بعضها اآلخر، وقد سبق ذكر ذلك

، كام تنوع منهجهام يف االختيار، وقد الخُويإياز وتنوعت أساليب االختيار عند ابن   - ١١
 . حلديث عن منهجهام يف االختياربينت ذلك يف ا

 .فلم يوضحا اختيارمها فيها ،يف بعض املسائل الخُويإياز وتوقف ابن   - ١٢
أقاما منهجهام عىل االختيار من آراء  ،من  النحاة املتأخرين املجتهدين الخُويابن إياز و  - ١٣

 أن شخصيتهام املتقدمني، وكان يغلب عليهام يف اختياراهتام النزوع إىل املذهب البرصي، إال
العلمية مل تكن لتجعلهام متعصبني ملذهب دون إقناع أو قوة دليل، وقد سبق بيان ذلك يف 

 .احلديث عن مذهبهام النحوي
من العلامء والكتب، فقد نقل ابن إياز  الخُويابن إياز وتعددت املصادر عند كل من   - ١٤

عن العلامء  إياز كان أكثر نقالً  ، إال أن ابنالخُويعن كثري من العلامء قبله، ومثله فعل 
 .الخُويوالنحاة السابقني من 



                                                                           ٤٩٨

أما اعتمد ابن إياز  يف رشحه عىل الكتب النحوية والتفسريية والفقهية واللغوية وغريها،   - ١٥
يفلم يذكر من الكتب يف رشحه إال بعض كتب النحو واللغة، وقد سبق بيان ذلك يف  الخُو

 . احلديث عن مصادرمها من الكتب
عىل ابن معط يف فصوله،  الخُويمن ابن إياز و واالستدراكاتتعددت االعرتاضات   - ١٦

 .فبعضها مما اتفقا يف ذكره، وبعضها مما انفرد به كل منهام
احلق يف إيرادمها بعض االعرتاضات عىل املصنف يف كالمه،  الخُويإياز وكان البن   - ١٧

وضيح ذلك يف احلديث عن موقفهام من وبعضها كان ليس هلام احلق يف إيرادها، وقد سبق ت
 .ابن معط

يف التعريف بعدد من األبواب النحوية والرصفية يف رشحيهام،  الخُويابن إياز واتفق   - ١٨
هيتم بالتعريف  الخُوي، فقد رأيت الخُويمن غري أن اهتامم ابن إياز باحلدود كان أكثر 

، بخالف ابن إياز فقد االصطالحي، وقد جيمع بني التعريفني اللغوي واالصطالحي أحياناً 
بشأن احلد  الخُويمن كان هيتم بذكر التعريفني اللغوي واالصطالحي، وكان أكثر عناية 

 .عىل أخر للمصطلحات داخل األبواب النحوية والرصفية، وكان يستحسن تعريفاً 
من بعض املؤاخذات عليهام يف رشحيهام، وإن كانت  الخُويابن إياز ول من مل يسلم ك  - ١٩

 .مكانتهام العلمية من هذه املؤاخذات ال تنقص من قدر هذين الرشحني وال
 ،......وبعد

  .        أن أكون قد وفقت يف ذلك فهذا ما استطعت أن أقوم به من جهد نحو هذا املوضوع، آمالً           
أن ينال هذا البحث الرضا والقبول، وأن يغفر يل ما وقع فيه من  - تعاىل - وأرجو من اهللا

 . هفوات، فالكامل هللا وحده
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،،،،

 .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،،،،
@@@ 
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  لقرآنیۀفهرس اآلیات ا: أوالً
  سورة الفاتحة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٩٠  ٤  ﴿ ماِلك يومِ الدين ﴾

  بقرةسورة ال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ توالْم ذَرح قاعوالص نم هِمي آذَانف مهابِعَأص لُونعج٤٩١، ٣٣  ١٩  ﴿ ي  

  ١٨٧  ٢٨  ﴿ كَيفَ تَكْفُرون بِاِهللا ﴾

  ٤١  ٣٥  اسكُن َأنْتَ وزوجك  الْجنَّةَ ﴾ ﴿

  ٤٩١  ٦٠  ﴿ اثْنَتَا عشْرةَ عينًا ﴾

﴾ تبي السف نْكُما موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَد٤٠  ٦٥  ﴿ و  

﴾ اهنِ اشْتَروا لَمملع لَقَد٣٣٢  ١٠٢  ﴿ و  

 ولَكُمسَألُوا رتَس َأن ونتُرِيد ٤٢  ١٠٨  ﴾﴿ َأم  

هنَفْس هفس ن١٩٦  ١٣٠  ﴾ ﴿ ِإالّ م ،
٤٣٧  

﴿ ﴾ اِئكآب ِإلَهو كِإلَه دب٢١٣  ١٣٣  قَالُوا نَع  

﴾ يماهرلَّةَ ِإبْل م٣٥٢  ١٣٥  ﴿ ب  

﴾ غَةَ اللَّهب٣٥٢  ١٣٨  ﴿ ص  

هِملَتبق نع ملَّاها والنَّاسِ م نم اءفَهقُوُل السي١٦٧  ١٤٢  ﴾ ﴿ س  

  ١٣٦  ١٤٣  ﴿ وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا﴾

﴾ انَكُمِإيم يعضِلي اللَّه ا كَانم٤٣  ١٤٣  ﴿ و  

﴾ النَّاس نْفَعا يرِ بِمحي الْبرِي في تَجالَّت الْفُلْك٤٣٤  ١٦٤  ﴿ و  

﴾ اللَّه اتضرم غَاءت٣٣  ٢٠٧  ﴿ اب  

  ٤٥٦  ٢١٧  الشَّهرِ الْحرامِ قتَاٍل فيه ﴾ ﴿ يسَألُونَك عنِ

﴾ لَه فَهاعضنًا فَيسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن١٤٥  ٢٤٥  ﴿ م  

﴾ منْهيلًا مِإلَّا قَل نْهوا م٣٨٥  ٢٤٩  ﴿ فَشَرِب  
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  ٢٠١، ٩٣   ٢٥١  ﴾ ﴿ ولَولَا دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ

  ١٠١  ٢٥٨  ﴿ َأنَا ُأحيي وُأميتُ﴾

  ١٨٧  ٢٥٩  ﴿ قَاَل أنَّى يحيي هذه اُهللا بعد موتها ﴾

﴿ يا همع٢٣٧  ٢٧١  ﴾ فَن  

﴾ كُمَئاتيس نم نْكُمع كَفِّري٢٩٠  ٢٧١  ﴿ و  

  ٤١  ٢٧٥  ﴿ فَمن جاءه موعظَةٌ ﴾

  آل عمرانسورة 

  الصفحةرقم   رقم اآلية  اآلية

  ٤٣٦  ٩١  ﴿ مْلء الَْأرضِ ذَهبا ﴾

﴾ قُوننْفا يثَُل م٤٣  ١١٧  ﴿ م  

﴾ مِلنْتَ لَه اللَّه نم ةمحا ر٤٣  ١٥٩  ﴿فَبِم  

﴾ يكُمدتْ َأيما قَدبِم ٤٥٢  ١٨٢  ﴿ ذَِلك  

  ٤٥٣  ١٩٣  ﴿ ِإنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي ِللِْإيمانِ ﴾

  ساءنسورة ال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

اعبرثُلَاثَ وثْنَى وم اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا مح١٦١  ٣  ﴾ ﴿ فَانْك  

  ٤٨٨  ٤  فَِإن طبن لَكُم عن شَيء منْه نَفْسا ﴾ ﴿

  ١٤٥  ٨  رزقُوهم منْه ﴾﴿ وِإذَا حضر الْقسمةَ ُأولُو الْقُربى والْيتَامى والْمساكين فَا

﴾ كُمَئاتيس نْكُمع نُكَفِّر نْهع نوا تُنْهم اِئروا كَببتَنتَج ٢٩٠  ٣١  ﴿ ِإن  

﴾ منْهيٌل مِإلَّا قَل لُوها فَع٤٣٧، ٤٦  ٦٦  ﴿ م  

  ٢٠٣  ٨٣   قَليال ﴾﴿ ولَوال فَضُل اِهللا علَيكُم ورحمتُه التَّبعتُم الشَّيطَان إال(

﴿ ﴾ لُّوكضي أن منْهت طَّاِئفَةٌ مملَه تُهمحرو كلَيُل اِهللا عال فَضلَو٢٠٣  ١١٣  و  

﴾ كُملَيتْلَى عا يمو يهِنف كُمفْت٢١٥  ١٢٧  ﴿ قُِل اُهللا ي  

﴾ داحو ِإلَه ا اللَّه٤٣  ١٧١  ﴿ ِإنَّم  

  لمائدةسورة ا

  رقم الصفحة  قم اآليةر  اآلية
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﴾ كُملَيع كْنسا َأمم٢٩٠       ٤  ﴿ فَكُلُوا م  

  ٣٩  ٨  ﴿ اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى﴾

  ٢٨٨  ١٩  ﴿ ما جاءنَا من بشيرٍ ولَا نَذيرٍ ﴾

﴾ كبرَأنْتَ و ب٤١  ٢٤  ﴿ فَاذْه  

  األنعامسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٣٣٥  ١٢  يجمعنَّكُم ِإلَى يومِ الْقيامة لَا ريب فيه الَّذين خَسروا َأنْفُسهم ﴾﴿ لَ

  األعرافسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ قَبِيلُهو وه اكُمري ٤١  ٢٧  ﴿ ِإنَّه  

  ٢٨٩  ٧٧  ﴿ يا صاِلح اْئتنَا ﴾

﴿ نَا بِها تَْأتمهقَالُوا مو نة ﴾ م٢٤٥  ١٣٢  آي  

﴿ ﴾ يهِمدطَ فيِ َأيقا سلَم٢٢١  ١٤٩  و  

  ٦٩، ٤٠  ١٧٧  بِآياتنَا﴾ ﴿ ساء مثَلًا الْقَوم الَّذين كَذَّبوا

  ٣٨  ١٨٧  ﴿ ثَقُلَتْ في السماوات والَْأرضِ ﴾

  سورة األنفال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

ِلي اللَّه ا كَانمو ﴿﴾ يهِمَأنْتَ فو مهذِّب٤٨٩  ٣٣  ع  

  ٤٠  ٦٠  ﴾ يعلَمهم اللَّه تَعلَمونَهم لَا ﴿

  توبةسورة ال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ هفََأجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دَأح ِإن٣٤٩  ٦  ﴿ و  

  ٤٤٧  ٤٠  ﴿ ِإذْ هما في الْغَارِ ﴾

  يونسسورة 

  رقم الصفحة  قم اآليةر  اآلية

  ٤٤١  ١٠  ﴿ دعواهم فيها ﴾
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﴾ ماهوعد رآخ٤٤١  ١٠  ﴿ و  

﴿ فُونخْتَلي يها فيمف منَهيب يلَقُض كبر نقَتْ مبةٌ سملَا كَللَو٢٢١  ١٩  ﴾ و  

﴾ اهافْتَر قُولُوني ٤٢  ٣٨  ﴿ َأم  

  ٤١  ٥٧  ﴿ جاءتْكُم موعظَةٌ ﴾

  هودسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴿ ﴾ رالَْأم يقُضو اءالْم يضغ٢٢١  ٤٤  و  

  ٢٢٨  ٤٨  ﴾ يا نُوح اهبِطْ بِسلَامٍ منَّا ﴿

﴾ َأتَكرِإلَّا ام دَأح نْكُمتْ ملْتَفلَا ي٤٣٧  ٨١  ﴿ و  

﴾ يدشالر يمللََأنْتَ الْح ٣٤٥  ٨٧  ﴿ ِإنَّك  

  فيوسسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ١٥٥  ٢  ﴾ ِإنَّا َأنْزلْنَاه قُرآنًا عربِيا ﴿

، ١٩٤  ٢  ﴾ ﴿ َأحد عشَر كَوكَبا
٤٩١  

  ٤٠٧  ٣٢  ﴿ لَيسجنَن ولَيكُونًا من الصاغرِين ﴾

  ٤٠  ٨٢  ﴿ واسَأِل الْقَريةَ ﴾    

  ١٥٢  ١٠٠  ﴿ ورفَع َأبويه علَى الْعرشِ ﴾

  الرعدسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ١٩٩  ٣٥  ﴿ أكُلُها داِئم وظلُّها ﴾

  الحجرسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

 ونعمَأج ملَاِئكَةُ كُلُّهالْم دج٣٠(﴿ فَس (﴾ يسل٣٨٦  ٣١، ٣٠  ِإلَّا ِإب  

  ٤١  ٧٢  ﴿ فََأخَذَتْهم الصيحةُ ﴾

  النحل سورة
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٥٠٤ 
 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ ونمظْلي مهن كَانُوا أنفُسلَكاُهللا و مها ظَلَمم٣٠٥  ٣٣  ﴿ و  

  اإلسراءسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٥٣  ١٠٩  ﴿ ويخرون ِللَْأذْقَانِ ﴾

  الكهفسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٦٩  ٥  كَبرتْ كَلمةٌ ﴾ ﴿

﴾ يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْب٢٠٧  ١٨  ﴿ و  

﴾ مهكَلْب مهابِعثَلَاثَةٌ ر قُولُوني٣٨  ٢٢  ﴿ س  

  ٢٣٧، ٧٥  ٣٣  ﴿ كلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ ُأكُلَها ﴾

  ٤٥٥  ٦٣  ﴿ وما َأنْسانيه ِإلَّا الشَّيطَان َأن َأذْكُره ﴾

  ٢٩٨  ٩٦  غْ علَيه قطْرا ﴾﴿ آتُوني ُأفْرِ

  ٤٥٣  ١٠٣  ﴿ بِالَْأخْسرِين َأعمالًا ﴾

  مريم سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

، ٤١٢  ٤  ﴿ واشْتَعَل الرْأس شَيبا ﴾
٤٨٧  

﴾ نيا تَر٤٠٢  ٢٦  ﴿ فَِإم  

  ٤١٢  ٧٤  ﴿ هم َأحسن َأثَاثًا ﴾

  طهسورة 

  ةرقم الصفح  رقم اآلية  اآلية

  ٤٣  ١٧  ﴿وما تلْك بِيمينك يا موسى ﴾

  ٦٨  ٦٧  ﴿ فََأوجس في نَفْسه خيفَةً موسى ﴾

  األنبياءسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية



٥٠٥ 
 

  ٢٨٩  ٢  ﴿ ما يْأتيهِم من ذكْرٍ﴾

﴾ يح ءكُلَّ شَي اءالْم نلْنَا معج٤٤٧  ٣٠  ﴿ و  

﴿ نُج كَذَِلكيو يننْؤم٢٢٢  ٨٨  ﴾ الْم  

  ٤٤٠  ٩٧  ﴿ فَِإذا هي شاخصةٌ ﴾

  الحجسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ فرلَى حع اللَّه دبعي نالنَّاسِ م نم٣٧  ١١  ﴿ و  

مهوفُوا نُذُورلْيو موا تَفَثَهقْضلْي ١٢٨  ٢٩  ﴾ ﴿ ثُم  

  ٤٥١  ٢٩  لْعتيق ﴾﴿ ولْيطَّوفُوا بِالْبيت ا

  المؤمنونسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

ثْلُكُمم شَرذَا ِإلَّا با ه١٧٧  ٣٣  ﴾ ﴿ م  

  النورسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

 نم منْهمو هطْنلَى بي عشمي نم منْهفَم اءم نم ةابخَلَقَ كُلَّ د اللَّهو ﴿
شمعٍ﴾يبلَى َأري عشمي نم منْهمنِ ولَيلَى رِجي ع  

١٣٧  ٤٥  

﴾ هلَيع ا َأنْتُمم لَمعي ١٧٤ ،٣٩  ٦٣  ﴿ قَد ، 
٣٥١  

  الفرقانسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ ونعمسي مهَأكْثَر َأن بستَح ٤٢  ٤٤  ﴿ َأم  

  الشعراءسورة 

  الصفحة رقم  رقم اآلية  اآلية

﴾ يمحالر زِيزالْع ولَه كبر ِإن٢٥٤  ٩  ﴿ و  

  ٤٣٤  ١١٩  ﴿ في الْفُلْك الْمشْحونِ ﴾

﴿ بِيرانٍ عسبِينٍ بِل٩٦  ١٩٥  ﴾ م  
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  النملسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

) لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بَل  رمَأع َأنو ياِلدلَى وعو
يناِلحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخَأدو اهضا تَراِلحص (  

٢  ١٩  

﴾ فَ لَكُمدر كُوني ى َأنس٤٥٣  ٧٢  ﴿ ع  

  القصصسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٥٢  ٨  ﴿ ِليكُون لَهم عدوا وحزنًا ﴾

  ٣٩  ١٥  ا من شيعته وهذَا من عدوه ﴾﴿ هذَ

  ١٩٦  ٥٨  ﴿ بطرتْ معيشَتها﴾

  الروم سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ ونجتَخْر ضِ ِإذَا َأنْتُمالَْأر  نةً موعد اكُمعِإذَا د ٤٤٦  ٢٥  ﴿ ثُم  

دتْ َأيما قَدَئةٌ بِميس مهبتُص ِإنو ﴿﴾ قْنَطُوني مِإذَا ه ٤٣٩  ٣٦  يهِم  

  لقمانسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ١٨٥  ٣٤  ﴿ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَكْسب غَداً ﴾

  سبأسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٢٥٥  ٦  لْحقَّ ﴾﴿ ويرى الَّذين ُأوتُوا الْعلْم الَّذي ُأنْزَِل ِإلَيك من ربك هو ا

﴾ رالطَّيو هعبِي ماُل َأوا جِب٣٤٨  ١٠  ﴿ ي  

﴿ ﴾ يننْؤملَكُنَّا م ال أنْتُم٢٦٤  ٣١  لَو  

  فاطرسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٢٨٨  ٣  ﴿ هْل من خَاِلق غَير اللَّه يرزقُكُم من السماء والَْأرضِ ﴾

  صسورة 



٥٠٧ 
 

  رقم الصفحة  قم اآليةر  اآلية

﴾ كتجَؤاِل نَع٩٣، ٧٨  ٢٤  ﴿ بِس ،
٤٩٩  

  فصلتسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٢١٣  ١١  ﴾ اْئتيا  ﴿ فَقَاَل لَها وِللَْأرضِ

  الشورىسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

ِليالْو وه ٢٥٤  ٩  ﴾ ﴿ فَاللَّه  

  الزخرفسورة 

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

َألُونفَ تُسوس١٦٧  ٤٤  ﴾ ﴿ و  

﴾ خْلُفُونضِ يي الَْأرلَاِئكَةً فم نْكُملْنَا معلَج نَشَاء لَو٤٥١  ٦٠  ﴿ و  

  ألحقافسورة ا

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ ذُنُوبِكُم نم لَكُم رغْف٢٨٨  ٣١  ﴿ ي  

  الفتحسورة 

  ةرقم الصفح  رقم اآلية  اآلية

﴾ موهلَمتَع اتٌ لَّمنْؤمم اءسنو نُونْؤماٌل مال رِجلَو٢٠٥  ٢٥  ﴿ و  

  ق سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ يداِل قَعنِ الشِّمعينِ ومنِ الْي٣٨  ١٧  ﴿ ع  

  لذارياتسورة ا

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

ى تَنْفَعالذِّكْر فَِإن ذَكِّرو ﴿ ﴾ يننْؤم٤٤١  ٥٥  الْم  

  الطور سورة
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  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ رشَاع قُولُوني ٤٢  ٣٠  ﴿ َأم  

﴾ لَهتَقَو قُولُوني ٤٢  ٣٣  ﴿ َأم  

﴾ نُونالْب لَكُمنَاتُ والْب لَه ٤٢  ٣٩  ﴿ َأم  

   قمرال سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

نَا الَْأررفَجونًا﴿ ويع ١٩٤  ١٢  ﴾ ض ،
٤١٢  

  الرحمن  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٣٨  ٧٢  ﴿ حور مقْصوراتٌ في الْخيامِ ﴾

  القمر سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤١٧  ١٢  ﴿ وفَجرنَا الَْأرض عيونًا ﴾

  حديدسورة ال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

لَا تَْأسِلكَي ﴿﴾ ا فَاتَكُملَى ما ع٤٤٦  ٢٣  و  

  لحشرسورة ا

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ نْكُمم اءيالَْأغْن نيولَةً بد كُونلَا ي ٤٤٦  ٧  ﴿ كَي  

  ٤١  ٩  ﴿ ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ﴾

  لطالقسورة ا

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴿ كُمِإلَي َل اللَّهَأنْز ا  قَدكْرولًا ﴾) ١٠(ذس٤٨٤  ١١، ١٠  ر  

  سورة الحاقة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية



٥٠٩ 
 

  ٢٢١  ١٣  ﴿ فَِإذَا نُفخَ في الصورِ نَفْخَةٌ واحدةٌ ﴾

﴾ هتَابِيوا كءاقْر اُؤم١٠٠  ١٩  ﴿ ه ،
٢٩٨  

  لمعارجسورة ا

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

ذَابٍ واِئٌل بِعَأَل سعٍ ﴾﴿ س٤٥٢  ١  اق  

  سورة المزمل

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٢٢٩  ١  يا َأيها الْمزمُل ﴾ ﴿

  ١٥١  ٢٠  ﴿علم َأن سيكُون منْكُم مرضى ﴾

﴿ ﴾ اللَّه نْدع وهرٍ تَجِدخَي نم كُموا ِلَأنْفُسما تُقَدم٤٣  ٢٠  و  

  سورة القيامة

  قم الصفحةر  رقم اآلية  اآلية

﴾ آنَهقُر فَاتَّبِع ْأنَاه٣٦  ١٨  ﴿ فَِإذَا قَر  

   المطففين  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

﴾ ونبقَرا الْمبِه بشْرنًا يي٤٥٢  ٢٨  ﴿ ع  

   ألعلىا سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٥٤  ١٧  ﴿ والْآخرةُ خَير وَأبقَى ﴾

  فجرسورة ال

  رقم الصفحة  رقم اآلية  آليةا

  ٣٨٥  ١٩  ﴿ وتَْأكُلُون التُّراثَ َأكْلًا لَما ﴾

  البلد  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ١٦٤  ٥  ﴿ َأيحسب َأن لَن يقْدر علَيه َأحد﴾

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥١٠ 
 

  ١٥١  ٧  ﴿َأيحسب َأن لَم يره َأحد﴾

  ٤٨٩  ١٥، ١٤  يتيما ﴾) ١٤(بة َأو ِإطْعام في يومٍ ذي مسغَ ﴿

   الشمس  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٣  ٥  ﴿ والسماء وما بنَاها ﴾

    ليلال سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٥٢  ٧  ﴿ فَسنُيسره ِللْيسرى ﴾

    العلق سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

كبِإلَى ر ى ﴾ ﴿ ِإنعج٤٤١  ٨  الر  

   القدر  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤١٩  ٥  ﴿ سلَام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ ﴾

   العصر  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  ٤٤٧  ٢  ﴿ ِإن الِْإنْسان لَفي خُسرٍ ﴾

   قريش  سورة

  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآلية

م مهمَأطْع ﴿﴾ فخَو نم منَهآموعٍ وج ٤٥١  ٤  ن  

  

*** 
*** 

  

  



٥١١ 
 

  لغیر روایۀ حفصالقرآنیۀ فهرس القراءات : ثانیـًا

 موضعها رقم اآلية السورة اآلية
 ﴿﴾ لَه فَهاعضنًا فَيسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ ن٤٩  ٢٤٥  البقرةم  

اءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّهامِ﴾﴿ وحالَْأرو بِه ٢١٢، ٥٢  ١  النساء  لُون

نْكُما مهانيْأتي اللَّذَان١٣٣  ١٦  النساء  ﴾ ﴿ و  

﴾مثْلَهِإذًا م ٥٠  ١٤٠  النساء  ﴿ ِإنَّكُم  

﴾ ينماآلث نةً اِهللا إنَّا إذًا لَّمادشَه ال نَكْتُم٢٩٥  ١٠٦  المائدة  ﴿ و  

اعجاحِ وبفَاِلقُ اإلص ﴿﴾ سالْشَّمكَناً وِل س٢٠٩  ٩٦  األنعامُل الَّلي  

﴾ نسي َأحلَى الَّذا عام٤٨  ١٥٤  األنعام  ﴿ تَم  

﴾ مهذَريو لَه يادفَلَا ه ِل اللَّهلضي ن٤٩  ١٨٦  فارعاأل  ﴿ م  

  ١٠٠  ٣٥  يوسف  ﴿ عتَّى حينٍ﴾

  ٢٨٥  ٧  الرعد  هادي ﴾ ﴿ وِلكُلِّ قَومٍ

ا عما﴿ وب اللَّه ي نْد٢٨٥  ٩٦  النحل  ﴾ق  

﴿ نم جةً تَخْرمتْ كَلركَب ﴾ هِماه٥٠  ٥  الكهف  َأفْو  

﴿ نُج كَذَِلكويننْؤم٢٢٢  ٨٨  األنبياء  ﴾ ي الْم  

  ٣٧٤٧، ٣٦  نورالرِجاٌل ﴾) ٣٦( ﴿ يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصاِل

﴿ ِليزا بِ ىجمقَوونبكْسا كَانُوا ي٢٢٢  ١٤  الجاثية  ﴾ م  

  ٥٠  ٥٠  القمر  ﴿وما َأمرنَا ِإلَّا واحدةٌ ﴾

﴾ ِئذموذَابِ يع ن٤٧  ١١  المعارج  ﴿ م  

  ٥١  ٢٤  التكوير  ﴿ وما هو علَى الْغَيبِ بِظَنينٍ﴾
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  فهرس األحادیث النبویۀ: ثالـثـًا

 موضعه احلديث م
١  أبيض ملَّال ننِبلَ، وأحى من الع١٩١  ِلس  

  أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم  ٢

  أخالقا، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون 

٤٥٤  

  ٢١٥  كُم والْيهود والنَّصارىِإنَّما مثَلُ  ٣

  ٢٩٠  مة المصورونِإن من َأشد النَّاسِ عذَاباً يوم الْقيا  ٤

  ٥٧  "واأليم تُعرِب عن نفسها  "  ٥

٦   "زعموا مطكَالْ ةُي٥٧  " بِذ  

٧   " غارِم عيم٥٩، ٥٧  "الز  

  ٥٨  "صوموا ِلرْؤيته، وَأفْطروا ِلرْؤيته "   ٨

  ٩٦  فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين  ٩

  ٦١  " ةٌفي َأربعين شَاةً شَا "  ١٠

  ٦١  "في النَّفْسِ المْؤمنَة مائةٌ من اإلبِِل "   ١١

  ٦١  لََأغْزون قُريشاً  ١٢

١٣  كسرِيحِ الْم نم باِهللا َأطْي نْداِئمِ ع٤٠٠  لَخُلُوفُ فَمِ الص  

  ١٩١  ارِقَن الْد موسي َألَهِ  ١٤

١٥  ك حديثٌ عهد٢٠١  .ةَ، فجعلتُ لها بابين هم بكفرٍ لنقضتُ الكعبلوال قوم  

  ٥٨  "لَيس من امبِر امصيام في امسفَرِ "   ١٦

١٧   " ظُلْم الواجِد ٥٨  "لَي  

١٨  ما مَأ نَأ امِيحى اِهللالَِإ ب فيها الصوم نْمه فرِشْي ع ي الْذحج٥٩  ة  

١٩  القيامة مناقاً يوأطْوُل أع َؤذِّنُون٦٢  الم  

٢٠  م٦٠  "!؟انََأ ن  
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  ٦٠  من تَوضَأ يوم الجمعة فبِها ونعمتْ  ٢١

  ٤  من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا  ٢٢

٢٣  كرفْجي نم كونَتْر ٢٩٨  ونَخْلَع  
 

*** 
*** 
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  فهرس اآلثار وأقوال الصحابۀ


ُونَ   ١ ِ احل َّ َ الص ر ِ ك ُ ا ذ َ َ  إذ ر َ م ُ ِع َ ب ال َ َّه ي َ َح   ٦٥  ف

٢   ٍ ادة َ ر َ ن ج ِ ٌ م ْ ري َ ٌ خ ة َ ْر َ   ٦٥    مت

َ عَ   ٣ َ س َ  نْ ى أ َّ ي ُ ِ رض َ ين َ  ش ُ ب ْ ه   ٦٣    ه

ْامً   ٤ ل ِ َ ع ئ ِ ل ُ ٌ م ْف نَي ُ   ٦٥    ك

٥   ُ نْت َّ َذ َى أل ِّيف ل ِ   ٦٤، ٦٢  لوال اخل

٦   َ ّ و َ إي َ  اي َ و ْ  نْ أ َ ِ حي َ ذ َ  ف َ أ ُ كُ دُ ح َ  م ْ ْ األ َ نَ ر   ٦٣     ب

*** 
*** 
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  األمثال وأقوال العرب: ارابعـً


  ٣٦٨  أرحبكم الدخول في طاعة الكرماني  ١

٢  هو أسوالغُرابِ د نَك١٩٠  من ح  

  ٣٣٠  امرأة عروب   "  ٣

٤  تَاساُهللا َلأص قاتَهرع٦٩  م  

٥  البكُالْ ربِ رتِّس٧٠  ين  

  ٧٠  ارِعلى النّ قُرالع عصبتَ  ٦

  ٤٨٩  تفقّأ الكبشُ شحماً  ٧

  ٧٠  ارِعلى النّ الجلد عتكتّ  ٨

  ٢٩٥  خيرٍ عافاك اهللا  ٩

١٠    دنَعا متَ نم٧١  انِتَر  

١١  ربتْحك الد٧١  ار  

  ٦٩  رموت اليد يدك     ١٢

١٣     سمغَلُ تُعاتَه٦٩  م  

١٤  السمن نَمانِو ٧٠  رهمٍبد  

  ٢٨٨  طرٍقد كان من م  ١٥

  ٦٩  قضو الرجُل  ١٦

١٧  رِعتْب معتُد٧٠  ه  

١٨  فَكْي َأفهتُ ان٦٨  لُفَّ المي  

١٩  كَمْؤتَى الحه يتي٦٨  في ب  
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٢٠  ٣٠٠  اِهللا ألفعلن  

  ٧١  ليس بقرشياً  ٢١

٢٢  ما أصبَأ حبرداه ا َأممى َأسَأفَد٧١  اه  

٢٣  ا َأممى َأسَأفَد٧١  اه  

  ٧١، ٤٩  لك شيئاً ذي قائٌلما أنا بالّ  ٢٤

٢٥  كما انْطَلَع لَع٧١  انَي  

٢٦  ما جتْاء حاج٦٩  تَك  

٢٧  هسوفر ه٢١٥  ما فيها غير  

  ٢١٦  به نفسه وزيد مررتُ  ٢٨

  ٢١٦  بهم كلِّهم وزيد مررتُ  ٢٩

  ٤٦١  الناقص واألشج أعدلًا بني مروان  ٣٠

٣١  ي َأنَهد١٠١  هذا فَز  

  ٢٠٧  هذا مار بزيد أمسِ  ٣٢

  ١٤٥  هو خير من قُويسٍ سهماً  ٣٣

  
*** 
*** 
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  فهرس األشعار واألرجاز: ـًاخامس

  الصفحة  الشاعر  البحر  القافية
الَء٧٦  الحارث بن حلزة  الخفيف  الْع  
  ٣٠٠  -  الوافر  الغُرابا
  ٢٢٢  جرير  الوافر  الْكلَابا
   ٢٥٠، ٧٦  بن مقروم الضبي ربيعة  الوافر  الْتهابا

  ٦٨  أبو ذؤيب الهذلي  الطويل  واكْتَئابها
أكْذَب٢١٠  النابغة الذبياني  الطويل  و  
رِبع٣٥١  الكميت  الطويل  وم  
هانبو١٩٩  -  الطويل  ج  
١٠٧  العجير السلولي  الطويل  نَجِيب  
بر٣٦٥  جرير  البسيط  الْع  
طَّلَب١٠٦، ٩٤الرقيات عبد اهللا بن قيس  المنسرح  م  
  ١٥٤  -  الطويل  يثَقَّبِ

  ٣٧١  امرئ القيس  الطويل  مشَطَّبِ 
السبِب٨٩  النابغة الذبياني  الطويل  اس  

  ٢١٥  -  البسيط  من عجبِ
٤٩٣، ٤٨٠  جرير  المنسرح  الْعلَبِفي 

٤٩٢  كثير عزة  الطويل  فَشَلَّت  
ات٤٣٣، ٢٦٩عبد اهللا بن قيس الرقيات  الخفيف  الطَّلَح
بِج كيأت٣٥٩  بعض أهل اليمن   الرجز  ي  
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  ٧٧  العجاج  الرجز  المزبرجا
  ٧٧  حسان بن ثابت  الكامل  الزبرِجِ
  ٢٦٦  عمر بن أبي ربيعة  الرجز  أحججِ

اِئحالحار ث بن ضرار  الطويل  الطَّو  
  أو نهشل بن حري 

٤٨  

  ٤٥٢  عمرو بن قميئة  الطويل  ورِيحها
  ١٨٨  طرفة  سيطالب  طَباخِ
  ١٠٠  -  الطويل  وردا

  ٧٩  األعشى  الطويل  مسهدا
  ٢٣٦  -  الرجز  هداِئزبِ
  ٢٢٥  -  الرجز  و هدىذُ

  ٩٢  -  الوافر  الْحديدا
  فاطمة بنت األحجم  المديد  وردوا

  الخزاعية 

٧٨  

تَد٣٣٩، ١٤٤  األخطل  البسيط  والو  

د٣٥٣  الراعي النميري  البسيط  َأو  
دراأم٨٣  المتنبي  المنسرح  ه  

ارِدو٤٨٤  -  الطويل  كَالْم  
٣٦٧  الفرزدق  الطويل  خَاِلد  
د٧٥  -  الطويل  تَشْه  

  ١٥٥  طرفة  الطويل  وَأفْتَدي
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قَاِليد٢٠٢  أبو عطاء السندي  البسيط  بِالْم  
لَد٩٣  النابغة الذبياني  البسيط  ِ الج  
ماد١٠٧  حسان بن ثابت  الوافر  ر  
بالشِّه١٩٦  أمية بن أبي الصلت  الوافر  اد  
رز٩٨  موسى بن جابر  الطويل  والف  
ر١٣٧  العجاج  الرجز  كَس  

ْرضي ٢٩٠  عمر بن أبي ربيعة  المتقارب  لَم  
  ٢٠٢  -  البسيط  معتَذرا

  ٨٦  عنترة  الوافر  وتُستَطَارا 
  ٢٢٩  -  الرجز  شَرا

رمالس١٩٧  -  الطويل  و  
بار٨٥  األعشى  يطمخلع الس  و  
اري٢٦٩  -  البسيط  د  
شَر٤٩  الفرزدق  البسيط  ب  

٣٠٥  زهير بن أبي سلمى  البسيط  تُنْتَظَر  
ر٣٥٤  -  الرجز  أقْص  
ررِي٧٧  عمرو بن معدي كرب  الرمل  ه  

  ٢٨٠  نصيب بن رباح  الطويل  ما نَدرِي
  ٢٣٤  الفرزدق  الكامل  اَألشْبارِ

ارِعع٣٤  بيانيالنابغة الذ  الكامل  ر  
٤٨٩، ٨٨  الخرنق بنت هفان  الكامل  رِاَْألز   
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  ٣٤  أبو النجم العجلي  الرجز  بِالِْإنْكَارِ
  ١٠٢  أبو النجم العجلي  الرجز  شعرِي
٤٢٨، ١٥٤  األعشى  السريع  الْفَاخرِ
س٢٤٩  جران العود  الرجز   العي  

  ٨٠  -  الرجز  والقَلَنْسي
  ٢٣٨  رؤبة  الرجز  لَيسي

  ١٩١  لرؤبة  رجزال  اضِبَأ
   ٤٥٣، ٥٨  متمم بن نويرة  الطويل  لَيلَةً معا
  ١٥٥  القطامي  الوافر  الرتَاعا
عتَقَص١٠٦  ذو الخرق الطهوي  الطويل  الي  

البع٢٣٤  ذو الرمة  الطويل  الق  
٨٥  رجل من تميم  الوافر  تُباع  

عبإص١٤٦  حميد  األرقد  الرجز  و  
  ٨٢  المتنبي  الطويل  صرفُ
  ٢١٥  مسكين الدارمي  الطويل  نَفَانفُ

١٢٩  الفرزدق   البسيط  الصيارِيف  
قْنخْتَر٢٤٨  رؤبة  الرجز  الْم  

  ٨٣  المتنبي  الطويل  صديقُ
  ٣٥٤  جميل بثينة  الرجز  اشقُع
ايقُهاف١٠٢  أمية بن أبي الصلت  المنسرح  و  

ارِيق٩٤  األقيشر  األسدي  البسيط  األب  
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  ٢٤  الخوي  الكامل  قَد بقي
تَألِّق٨٢  البحتري  الكامل  الم  
  ٣٩  أبو األسود الدؤلي  الطويل  وقَد فَعْل

  ١٠٢  أبو  األسود الدؤلي  الطويل   فَضْل
  ٩٠  الشماخ  الرجزْلـمعـمشْ

  ٤٣٨  -  الوافر  قُفُوال
  ٢٠١  المعري  الوافر  لَساال

  ٢٩٩  المرار األسدي  الوافر  الخدالَا
 لَهج٨٨  -  مديدال  الر  

  ٤٤١  الراعي النميري  الكامل  ُأفَيلَا
  ١٤٥  جوين الطائي عامر بن  المتقارب  إبقَالَها
  ٩١  األخطل  الطويل  حليلُها
  ٤٨٠  األعشى  البسيط  الرجُل
  ٨٧  -  البسيط  عطبوُل
  ١٠٧  كعب بن مالك  السيط  القيُل
  ١٢  ابن معط  الكامل  تَحمُل

  ٢٩٤  امرؤ القيس  الطويل  وأوصاِلي
  ١٣٧  امرؤ القيس  الطويل  جلْجِل
  ٢٥١  امرؤ القيس  الطويل  محوِِل
  ٨٩  ربيعة بن مقروم الضبي  الكامل  أنْزِِل

  ٢٨١  أبو النجم العجلي  الرجز  وَأشْمِل
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  ١٠٩  خطام المجاشعي  الرجز  حنْظَِل
  ٤٨٤  المرار بن منقذ التميمي  وافرال  الْمقيِل
  ٣٣  ئيحاتم الطا  الطويل  تَكَرما

  ٢٦٦  رؤبة  الرجز  نَفْساهما
  ١٧٨  -  الرجز  اللَّهما
مه٨٦  مجنون ليلى  الطويل  الب  

٨٨  أوس بن غلفاء  الكامل  والغُالم  
  ٧٨  لبيد بن ربيعة  الكامل  كالمها
٨٤  -  الكامل  عظيم  
امر١٠٨  جرير  الوافر  ح  

همره٢٥٠، ٧٦  رؤبة بن العجاج  الرجز  وج  
ه٤٠٠  رؤبة   زالرج  فَم  

  ٢٧٣، ١٠٨  الفرزدق  الطويل  رجام

  ٨٢  أبو تمام  الطويل  والمآتمِ
  ٧٩  أبو خراش الهذلي  الطويل  بالردمِ
  ٢٩٩  الفرزدق  الطويل  وهاشمِ

  ٧٥  بعض بني أسد  الطويل  ضيغمِ 
  ٢٠٢  الزبير بن العوام  الطويل  أتَكَلَّمِ
  ٩٩  علي بن أبي طالب  الطويل  بلئيم
  ٤٩٣، ٨٥  النابغة الذبياني  لوافرا  حذَامِ

  ٨٥  النابغة الذبياني  الوافر  والكَالمِ
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  ٩٨  المرار  األسدي  الطويل  سواِئنا
  حسان بن ثابت   البسيط  عفَّانَا

  أو كثير بن عبد اهللا

٣٤٨  

  ٤٥٠  فروة بن مسيك  الوافر  آخرينَا
  ٢٧٢  -  مجزوء الكامل  اآلمنينَا
نس٢٦٦  -  الطويل  ح  
نَاند٢٣٠  -   لكاملا  ع  

  ٨١  أبو نواس  المديد  والحزنِ
  ٢٢٨  -  الوافر  عنّي
  ٨٣  الشريف الرضي  الكامل  أباها
اهب٢٩٨  رجل من باهلة  الكامل  َأص  
اُؤهم٢٤٩  رؤبة  الرجز  َأع  

ه٢٢٥  -  الرجز  قَلْب  
  ٨٧  عبد يغوث بن وقاص  الطويل  يمانيا 
رِىنَّس٤٢٧  العجاج  الرجز  ق  

   ٢٦٥  يزيد بن الحكم الثقفي  الطويل  هوِيمنْ
  

*** 
*** 
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  المصادر والمراجع: سـًاساد                                 
 القرآن الكريم - ١
ائتالف النرصة يف اختالف نحاة الكوفة والبرصة، لعبد اللطيف بن أيب بكر الرشجي  - ٢

العربية، ط األوىل سنة طارق اجلنايب، عامل الكتب، ومكتبة النهضة / د: الزبيدي، تح
 . م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

 - مؤسسة الكتب الثقافية، أبو عبد اهللا السعيد املندوه: ، تحلبيهقي، أليب بكر ااآلداب - ٣
 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ سنة األوىل، ط بريوت

حياته ومكانته بني أئمة التفسري العربية وأثاره يف القراءات والنحو، : أبو عيل الفاريس - ٤
جدة، ط الثالثة سنة  - تاح إسامعيل شلبي، دار املطبوعات احلديثةعبد الف/ للدكتور
 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩

شعبان حممد / د: إحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش، للبنا الدمياطي، تح - ٥
هـ  ١٤٠٧/ بريوت، ومكتبة الكليات األزهرية بالقاهرة، ط األوىل  - إسامعيل، عامل الكتب

 .م ١٩٨٧ - 
اهليئة املرصية العامة ، مد أبو الفضل إبراهيمحم: ، تحلسيوطي، لالقرآن اإلتقان يف علوم - ٦

 .م ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤، سنة للكتاب
، رجب عثامن حممد/ د: ، تححيان األندليس يب، ألارتشاف الرضب من لسان العرب - ٧

 .م١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨ سنة األوىل، ط كتبة اخلانجي بالقاهرة، مرمضان عبد التوابو
عبد اهللا عيل احلسيني الربكايت، وحمسن / د: اإلعراب، للقريش الكييش، تحاإلرشاد إىل علم  - ٨

 .سامل العمريي، جامعة أم القرى
عبد املعني امللوحي، جممع اللغة العربية : األزهية يف علم حروف العربية، للهروي، تح - ٩

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣بدمشق، ط الثانية سنة 
خليل مأمون شيحا، دار / د: تح االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، - ١٠

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧بريوت، ط األوىل سنة  - املعرفة



٥٢٥ 
 

حممد هبجة البيطار، املجمع العلمي العريب : أرسار العربية، أليب الربكات األنباري، تح - ١١
 .بدمشق

عبد : إشارة التعيني وتراجم النحاة واللغويني، لعبد الباقي بن عبد املجيد اليامين، تح - ١٢
هـ  ١٤٠٦مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط األوىل سنة املجيد دياب، 

 .م ١٩٨٦ - 
جممع اللغة  ، وآخرين،عبد اإلله نبهان/ د: ،تحلسيوطي، لاألشباه والنظائر يف النحو  - ١٣

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ، سنةالعربية بدمشق
دار  صدقي مجيل العطار،: اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر العسقالين، تح - ١٤

 .م٢٠٠١ - ـه١٤٢١بريوت، ط األوىل سنة  - الفكر
محزة عبد اهللا النرشيت، / د: إصالح اخللل الواقع يف اجلمل، البن السيد البطليويس، تح - ١٥

 .م١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩دار املريخ بالرياض، ط األوىل سنة 
، بريوت - مؤسسة الرسالة، بد احلسني الفتيلع: ، تحبن الرساج، الاألصول يف النحو - ١٦

 .م١٩٨٨لثالثة سنة ط ا
زهري غازي زاهد، عامل الكتب، ومكتبة النهضة / د: إعراب القرآن، للنحاس، تح  - ١٧

 . م١٩٨٨ - ـه١٤٠٩العربية، ط الثالثة سنة 
 .م ٢٠٠٢ سنة اخلامسة عرش، ط دار العلم للماليني ،ري الدين الزركيل، خلاألعالم - ١٨
دار الفكر  وآخرين، عيل أبو زيد/ د: ، تحلصفدي، لأعيان العرص وأعوان النرص - ١٩

 .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨ سنة األوىل، ط دمشق - دار الفكر ،بريوت - املعارص
اإلغراب يف جد اإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو، رسالتان أليب الربكات  - ٢٠

 .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٧سعيد األفغاين، مطبعة اجلمهورية السورية، سنة : األنباري، تح
طَّاع الصقيل، الاألفعال - ٢١ َ  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ سنة ألوىل، ط اعامل الكتب ،بن الق
حممد حسن حممد حسن إسامعيل : االقرتاح يف علم أصول النحو، للسيوطي، تح - ٢٢

 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨بريوت، ط الألوىل سنة  - الشافعي، دار الكتب العلمية
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 مكتبة اخلانجي، حممود حممد الطناحي/ د: ، تحبن الشجري، الأمايل ابن الشجري - ٢٣
 .م ١٩٩١ - هـ  ١٤١٣ سنة األوىلط ، القاهرةب
إبراهيم / د: ، تحعبد اهللا املحاميل البغدادي يب، ألرواية ابن حييى البيع :أمايل املحاميل - ٢٤

 .ـه١٤١٢ سنة األوىل، ط عامن - دار ابن القيمو ،املكتبة اإلسالمية، القييس
، تبريو - دار الرائد العريب، إحسان عباس/ د: ، تحلمفضل الضبي، لأمثال العرب - ٢٥

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ سنة الثانية، ط م١٩٨١ - هـ ١٤٠١ سنة ط األوىل
إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،  للعكربي،   - ٢٦

 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨دار الفكر بريوت ، ط األوىل سنة : تصحيح ومراجعة
 دار الفكر العريب، ضل إبراهيمحممد أبو الف: ، تحلقفطي، لإنباه الرواة عىل أنباه النحاة - ٢٧
 .م١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٦ سنة األوىل، ط بريوتبالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ب
حاتم / د: تح: االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب، لعيل بن عدالن املوصيل - ٢٨

 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، سنة 
 الربكات يب، ألالبرصيني والكوفيني اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني - ٢٩

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ سنة األوىل، ط املكتبة العرصيةاألنباري، 
حممد حميي الدين عبد : أوضح املسالك إيل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، تح - ٣٠

 .بريوت - احلميد، الكتبة العرصية
ر التأليف حسن الشاذيل فرهود، دا: اإليضاح العضدي، أليب عيل الفاريس، تح - ٣١

 .م ١٩٦٩ - هـ  ١٣٨٩القاهرة، سنة 
موسى بناي العلييل، منشورات وزارة : اإليضاح يف رشح املفصل، البن احلاجب، تح - ٣٢

 .١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢بغداد، سنة  - األوقاف والشئون الدينية العراقية، مطبعة العاين
ت، ط بريو - مازن مبارك، دار النفائس/ د: اإليضاح يف علل النحو، للزجاجي، تح - ٣٣

 .م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩الثالثة سنة  



٥٢٧ 
 

عيل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد / الشيخ: البحر املحيط، أليب حيان األندليس، تح - ٣٤
 .م١٩٩٣ - ـه١٤١٣بريوت، ط األوىل سنة  - معوض وآخرين، دار الكتب العلمية

طباعة دار هجر لل ،عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي/ د: ، تحبن كثري، الالبداية والنهاية - ٣٥
 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤ سنة األوىل بالقاهرة، ط والنرش والتوزيع واإلعالن

 .بريوت –دار املعرفة ، لشوكاين، لالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - ٣٦
فتحي أمحد عيل الدين، جامعة أم / د: البديع يف علم العربية، ملجد الدين بن األثري، تح - ٣٧

 .ـه١٤٢٠ مكة املكرمة، ط األوىل سنة - القرى
دار إحياء الكتب  ،حممد أبو الفضل إبراهيم: ، تحلزركيش، لالربهان يف علوم القرآن - ٣٨

 . م ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦سنة  األوىل، ط العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه
عياد بن عيد الثبيتي، دار / د: البسيط يف رشح مجل الزجاجي، البن أيب الربيع، تح - ٣٩

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧ألوىل سنة بريوت، ط ا - الغرب اإلسالمي
، النجار عيل حممد: ي، تحبادالفريوز، لالعزيز الكتاب لطائف يف التمييز ذوي بصائر - ٤٠

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٦، سنة اإلسالمية للشئون األعىل املجلس
، حممد أبو الفضل إبراهيم :، تحلسيوطي، لبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة - ٤١

 .لبنان –املكتبة العرصية 
دار سعد الدين للطباعة والنرش ، لفريوزآبادى، لالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  - ٤٢

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ سنة األوىل، ط والتوزيع
بيدي، لتاج العروس من جواهر القاموس - ٤٣ َّ  .دار اهلداية، جمموعة من املحققني: ، تحلز
األعالم - ٤٤ َ فيات املشاهري و َ و َ اد معروفبشار  /د :، تحلذهبيل ،تاريخ اإلسالم و ّ دار ، عو

 .م ٢٠٠٣ سنة األوىل ، طالغرب اإلسالمي
 الكتب دار، الدين شمس إبراهيم :، تحالدينوري قتيبة بن، الالقرآن مشكل تأويل - ٤٥

 .بريوت - العلمية
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فتحي أمحد مصطفى، جامعة أم القرى بالسعودية، : التبرصة والتذكرة، للصيمري، تح - ٤٦
 .م ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ط األوىل سنة 

عيسى البايب ، عيل حممد البجاوي: ، تحالبقاء العكربي يب، أليف إعراب القرآنالتبيان  - ٤٧
 .م ١٩٧٦، سنة احللبي ورشكاه

عبد : التبيني عن مذاهب النحويني البرصيني والكوفيني، أليب البقاءالعكربي، تح - ٤٨
 - هـ  ١٤٠٦ـ بريوت، ط األوىل سنة  الرمحن بن سليامن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي

 .م ١٩٨٦
عباس مصطفى : ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد، البن هشام األنصاري، تح - ٤٩

 .م  ١٩٨٦بريوت، ط األوىل سنة  - الصاحلي، دار الكتاب العريب
عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، دار : ، للخوارزمي، تح)رشح املفصل ( التخمري  - ٥٠

 .م ١٩٩٠الغرب اإلسالمي، ط األوىل سنة 
حسن / د: ، تح)٥ـ ١ج(رشح التسهيل، أليب حيان األندليس،  التذييل والتكميل يف  - ٥١

) ٤، ٣ج(م، ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨سنة ) ١،٢ج(هنداوي، دار القلم بدمشق، ط األوىل 
 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

حممد كامل بركات، دار الكتاب : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، البن مالك، تح - ٥٢
 .م ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧العريب للنرش والتوزيع بالقاهرة، سنة 

 .م١٩٨٥بريوت، سنة  - التعريفات، للرشيف اجلرجاين، دار لبنان - ٥٣
ّ ، أليب عيل التعليقة عىل كتاب سيبويه - ٥٤ ، ط عوض بن محد القوزي/ د: ، تحالفاريس

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ سنة األوىل
عيل حممد فاخر وآخرين، / د: متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد، لناظر اجليش، تح - ٥٥

 .م٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨األوىل سنة  دار السالم، ط
 ،بريوت - دار إحياء الرتاث العريب ،حممد عوض مرعب :، تحألزهريل ،هتذيب اللغة - ٥٦

 .م٢٠٠١ سنة األوىلط 



٥٢٩ 
 

فايز زكي حممد دياب، دار السالم، ط األوىل سنة / د: توجيه اللمع، البن اخلباز، تح - ٥٧
 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣

عبد / د: ، تحقاسم املراديأم بن ، التوضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك - ٥٨
 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٨ سنة األوىل، ط دار الفكر العريب الرمحن عيل سليامن،

يوسف أمحد املطوع، اهليئة العامة للكتاب، ط الثانية : التوطئة، أليب عيل الشلوبني، تح - ٥٩
 .م ١٩٨١ - هـ  ١٤٠١سنة 

 -أوتويرتزل، دار الكتب العلمية: تح:  القراءات السبع، أليب عمرو الداينالتيسري يف - ٦٠
 .م١٩٩٦ - ـه١٤١٦بريوت، ط األوىل سنة 

 .القاهرة - دار املعارف، منصور الثعالبي يب، ألثامر القلوب يف املضاف واملنسوب - ٦١
، بريوت - املكتبة العرصية، صطفى بن حممد سليم الغاليينى، ملجامع الدروس العربية - ٦٢

 .م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤ سنة الثامنة والعرشون ط
 - هـ ١٣٨٦اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، دار إحياء الرتاث العريب، ط الثانية سنة  - ٦٣

 .م ١٩٦٧
 سنة اخلامسة، ط فخر الدين قباوة /د: تح، لخليل بن أمحد، لاجلمل يف النحو - ٦٤

 .م١٩٩٥ - ـه١٤١٦
د، مؤسسة الرسالة، ط اخلامسة سنة عيل توفيق احلم: اجلمل يف النحو، للزجاجي، تح - ٦٥

 .م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
هنضة مرص للطباعة ، يوعيل حممد البجا: ، تحزيد القريش يب، ألمجهرة أشعار العرب - ٦٦

 ..والنرش والتوزيع
 .بريوت - دار الفكر ،لعسكرياهالل  يب، ألمجهرة األمثال - ٦٧
 األوىل، بريوت - نيدار العلم للمالي، رمزي منري بعلبكي: ، تحبن دريد، المجهرة اللغة - ٦٨

 .م١٩٨٧ سنة
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، فخر الدين قباوة /د: ، تحقاسم املراديأم ن ، الباجلنى الداين يف حروف املعاين - ٦٩
 - هـ  ١٤١٣ سنة ألوىل، ط ابريوت - دار الكتب العلمية، األستاذ حممد نديم فاضلو

 .م ١٩٩٢
د نيل، حامد أمح/ د: جواهر األدب يف معرفة كالم العرب، لعيل بن حممد اإلربيل، تح - ٧٠

 .م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤مكتبة النهضة املرصية بالقاهرة، سنة 
يوسف حممد البقاعي، دار : حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل، ضبط وتصحيح - ٧١

 .م٢٠٠٣ - ـه١٤٢٤الفكر، ط األوىل سنة 
نّي عىل مغني اللبيب، املطبعة البهية بمرص، سنة  - ٧٢ ُ  .ـه١٣٠٥حاشية الشم
دار ، حمد بن عيل الصبان، مللفية ابن مالكحاشية الصبان عىل رشح األشمونى أل - ٧٣

 .م١٩٩٧- هـ  ١٤١٧ سنة األوىل، ط بريوت - الكتب العلمية
حاشية يس عىل جميب الندا إىل رشح قطر الندى، مصطفى البايب احللبي، ط الثانية سنة  - ٧٤

 .م ١٩٧١ - هـ ١٣٩٠
الرشوق،  عبد العال سامل مكرم، دار/ د: احلجة يف القراءات السبع، البن خالويه، تح - ٧٥

 .م١٩٧٩ - ـه١٣٩٩ط الثالثة سنة 
سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، ط اخلامسة سنة : حجة القراءات، أليب زرعة، تح - ٧٦

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٨
 - دار الفكر، إبراهيم السامرائي/ د: ، تحلرماينل) رسالة احلدود(يف النحو،  احلدود - ٧٧

 .عامن
فجال، أضواء السلف، ط الثانية حممود / احلديث النبوي يف النحو العريب، للدكتور - ٧٨

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٧سنة 
 - ؤسسة الرسالة، معيل توفيق احلمد: تح اجي،، للزجحروف املعاين والصفات - ٧٩

 .م١٩٨٤ سنة األوىل، ط بريوت
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، حممد أبو الفضل إبراهيم: ، تحلسيوطي، لحسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة - ٨٠
 .م ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧ سنة األوىل ، طدار إحياء الكتب العربية

خدجية أمحد مفتي، بحث بمجلة / احلمل عىل النقيض يف االستعامل العريب ، للدكتورة - ٨١
 .هـ١٤٢٥سنة  ٣٠ع  ١٨جامعة أم القرى ج 

عيل ذو الفقار شاكر، دار الغرب اإلسالمي، ط األوىل : اخلاطريات، البن جني، تح - ٨٢
 .م ١٩٨٨ -  ١٤٠٨سنة 

عبد السالم حممد : بد القادر البغدادي، تحخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لع - ٨٣
 . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨هارون، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط الرابعة سنة 

 .الرابعة، ط اهليئة املرصية العامة للكتاب، الفتح بن جني يب، ألاخلصائص - ٨٤
حممد عبد / مراقبة: ، تحبن حجر العسقالين، الالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة - ٨٥

 - هـ١٣٩٢ سنة الثانية، ط اهلند/ بادآيدر ح - جملس دائرة املعارف العثامنية ، ضان املعيد
 .م١٩٧٢

دار ، أمحد حممد اخلراط/ د: ، تحلسمني احللبي، لالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون - ٨٦
 .دمشق - القلم

حممد حسن آل ياسني، : ديوان أيب األسود الدؤيل، صنعة أيب سعيد احلسن السكري، تح - ٨٧
 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨ومكتبة اهلالل، ط الثانية سنة  دار

مصطفى السقا، وإبراهيم : ديوان أيب الطيب املتنبي، برشح أيب البقاء العكربي، تح - ٨٨
 .بريوت - اإلبياري، وعبد احلفيظ شلبي، دار املعرفة

حممد أديب عبد الواحد مجران، جممع اللغة العربية / د: ديوان أيب النجم العجيل، تح - ٨٩
 .م٢٠٠٦ - ـه١٤٢٧ة بدمشق، سن

 .حممد حسني: ديوان األعشى الكبري، تح - ٩٠
عبد الرمحن املصطاوي، دار : ريض اهللا عنه، تح - ديوان اإلمام عيل بن أيب طالب - ٩١

 .م٢٠٠٥ - ـه١٤٢٦بريوت، ط الثالثة سنة  - املعرفة
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حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف بمرص، ط اخلامسة : ديوان امرئ القيس، تح - ٩٢
 .م١٩٥٨سنة 

سيف الدين الكاتب، وأمحد عصام الكاتب، مكتبة : ديوان أمية بن أيب الصلت، تح - ٩٣
 . بريوت - احلياة

 .ـه١٣٠٠قسنطينية، ط األوىل سنة  - ديوان البحرتي، مطبعة اجلوائب - ٩٤
 .م١٩٨٦ - ـه١٤٠٦بريوت، سنة  - ديوان جرير، دار بريوت للطباعة والنرش - ٩٥
 .بريوت - ديوان مجيل بثينة، دار صادر - ٩٦
بريوت، ط األوىل سنة  - أمحد رشاد، دار الكتب العلمية: تم الطائي، تحديوان حا - ٩٧

 .١٩٨٦ - ـه١٤٠٦
مروان العطية، دار اإلمام النووي، ودار : ديوان احلارث بن حلزة اليشكري، تح - ٩٨

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٥دمشق، ط األوىل سنة  - اهلجرة
 .م٢٠٠٦بريوت، سنة  - وليد عرفات، دار صادر/ د: ديوان حسان بن ثابت، تح - ٩٩

 - ـه١٣٣٧كارليل هنري هيس ماكرتني، كلية كمربيج، سنة : ديوان ذي الرمة، تح - ١٠٠
 .م١٩١٩

وليم بن الورد الربويس، دار اآلفاق / ديوان رؤية بن العجاج، عني بتصحيحه وترتيبه - ١٠١
 .م ١٩٧٩اجلديدةـ بريوت، ط األوىل سنة 

 .عارف بمرصصالح الدين اهلادي، دار امل: ديوان الشامخ بن رضار الذبياين، تح - ١٠٢
بريوت، ط األوىل سنة  - محدو طامس، دار املعرفة: ديوان طرفة بن العبد، تح - ١٠٣

 .م٢٠٠٣ - ـه١٤٢٤
 .بريوت - حممد يوسف نجم، دار صادر/ د: ديوان عبد اهللا بن قيس الرقيات، تح - ١٠٤
بريوت، ط األوىل  - بشري يموت، املطبعة األهلية: ديوان عمر بن أيب ربيعة، تصحيح - ١٠٥

 .م١٩٣٤ - ـه١٣٥٣سنة 



٥٣٣ 
 

بريوت، ط األوىل  - عيل فاعور، دار الكتب العلمية/: األستاذ: ديوان الفرزدق،  تح - ١٠٦
 .م١٩٨٧ - ـه١٤٠٧سنة 

بريوت، ط األوىل سنة  - محدو طامس، دار املعرفة: ديوان لبيد بن ربيعة، تح - ١٠٧
 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥

س، دار املعرفة: ديوان النابغة الذبياين، تح - ١٠٨ ّ بريوت، ط الثانية سنة  - محدو طام
 .م٢٠٠٥ - ـه١٤٢٦

 .م١٩٩٥ديوان اهلذليني، دار الكتب املرصية، ط الثانية سنة  - ١٠٩
حممد عيل عبد الكريم  /د: ، تحلسيد حممد بن السيد حسن، لالراموز عىل الصحاح - ١١٠

 .م١٩٨٦ سنة الثانية، ط دمشق - دار أسامة، الرديني
مع اللغة أمحد حممد اخلراط، جم: رصف املباين يف رشح حروف املعاين، للاملقي، حتق - ١١١

 .م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥العربية بدمشق، سنة  
مكتبة ، عيل حممد عمر/ د: ، تححجر العسقالين، البن رفع اإلرص عن قضاة مرص - ١١٢

 .م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٨ سنة األوىل، ط القاهرةباخلانجي 
، حاتم صالح الضامن /د: ، تحاألنباريبن بكر  يب، ألالزاهر يف معاين كلامت الناس - ١١٣

 .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٢ سنة األوىل ، طمؤسسة الرسالة
 ط، دمشق - دار القلم، حسن هنداوي/ د: ، تحن جني، البرس صناعة اإلعراب - ١١٤

 .م١٩٨٥ سنةاألوىل 
ي يب، ألالسنة - ١١٥ ِ ز َ و ْ ، بريوت - مؤسسة الكتب الثقافية، سامل أمحد السلفي: ، تحعبد اهللا املَر

 .ـه١٤٠٨ سنة ألوىلط ا
فيصل عيسى  - دار إحياء الكتب العربية، لباقيحممد فؤاد عبد ا: ، تحسنن ابن ماجه - ١١٦

 .البايب احللبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٣٤ 
 

إبراهيم عطوة ، وحممد فؤاد عبد الباقي، وأمحد حممد شاكر: ، تحسنن الرتمذي - ١١٧
 - هـ  ١٣٩٥ سنة الثانية، ط مرص - رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ، عوض
 .م ١٩٧٥

 - دار الكتب العلمية، قادر عطاحممد عبد ال: ، تحبكر البيهقي يب، ألالسنن الكربى - ١١٨
 .م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤ سنة الثالثة، ط بريوت

إبراهيم حسن إبراهيم، مطبعة حسان بالقاهرة، / سيبويه والرضورة الشعرية، للدكتور - ١١٩
 .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ط األوىل سنة 

 .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ ، سنةالقاهرةبدار احلديث  ،لذهبي، لسري أعالم النبالء - ١٢٠
 .  دار الكيان ،محد بن حممد احلمالوىأ /رصف، للشيخشذا العرف يف فن ال - ١٢١
عبد ، وحممود األرناؤوط :تحالعامد احلنبيل،  ، البنشذرات الذهب يف أخبار من ذهب - ١٢٢

 .م١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦ سنة األوىل ، طبريوت –دمشق بدار ابن كثري ، القادر األرناؤوط
مكتبة الكليات ، هاشمحممد عيل الريح / د: ، تحالسريايف، البن رشح أبيات سيبويه - ١٢٣

 .م ١٩٧٤ - هـ  ١٣٩٤ ، سنةالقاهرةبدار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع واألزهرية، 
عبد احلميد السيد حممد عبد احلميد، املكتبة : رشح األشموين أللفية ابن مالك، تح - ١٢٤

 .األزهرية للرتاث
 -ار الرتاثد، مد حميي الدين عبد احلميدحم: ، تحرشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك - ١٢٥

 .م ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠سنة العرشون ط  دار مرص للطباعة،و ،القاهرة
عيل موسى الشوميل، مكتبة اخلرجيي : رشح ألفية ابن معطي، البن مجعة القواس، تح - ١٢٦

 .م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥بالرياض، ط األوىل سنة 
، تونحممد بدوي املخ /عبد الرمحن السيد، د /د: ، تحبن مالك، الرشح تسهيل الفوائد - ١٢٧

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠سنةاألوىل ، ط هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالندار 
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خالد األزهري، / ، للشيخ)الترصيح بضمون التوضيح(رشح الترصيح عىل التوضيح  - ١٢٨
 - ـه١٤٢١بريوت، ط األوىل سنة  - حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: تح

 .م٢٠٠٠
 - مكتبة الرشد، يمنيثإبراهيم بن سليامن الع /د: ، تحلثامنيني، لرشح الترصيف - ١٢٩

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩ سنة وىلالرياض، ط األ
هادي هنر وهالل ناجي املحامي، : رشح التعريف برضوري الترصيف، البن إياز، تح - ١٣٠

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢دار الفكر للطباعة والنرش، ط األوىل سنة 
معة أم القرى سلوى حممد عمر عرب، جا: رشح مجل الزجاجي، البن خروف، تح - ١٣١

 .هـ ١٤١٩بالسعودية، سنة 
صاحب أبو جناح، منشورات وزارة : رشح مجل الزجاجي، البن عصفور، تح - ١٣٢

 .األوقاف العراقية
رشح ديوان حسان بن ثابت، لعبد الرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى  - ١٣٣

 .م١٩٢٩ - هـ١٣٤٧بالقاهرة، سنة 
 - يلدار اجلمني، وعبد السالم هارون، أمحد األ: ، تحلمرزوقي، لرشح ديوان احلامسة - ١٣٤

 .م ١٩٩١ - هـ  ١٤١١ سنة األوىل، ط بريوت
بريوت، سنة  - رشح ديوان املتنبي، لعبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب - ١٣٥

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧
ملكتب ، احممد زهري الشاويش، وشعيب األرنؤوط: تح، للبغوي، رشح السنة - ١٣٦

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ سنة الثانيةط  دمشق، - اإلسالمي
حممد نور احلسن وزميليه، دار الكتب العلمية : رشح شافية ابن احلاجب، للريض، تح - ١٣٧

 .م ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥سنة 
عبد املقصود حممد عبد  /د: تحاألسرتاباذي، ، لركن الدين رشح شافية ابن احلاجب - ١٣٨

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ سنة األويل، ط مكتبة الثقافة الدينية، املقصود
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حممد حميي الدين عبد احلميد، : الذهب، البن هشام األنصاري، تحرشح شذور  - ١٣٩
 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١املكتبة العرصية، سنة 

عدنان عبد الرمحن الدوري، وزارة : رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ، البن مالك، تح - ١٤٠
 .م ١٩٧٧ - هـ  ١٣٩٧األوقاف العراقية، سنة 

 بن مجهور الغامدي، جامعة أم إبراهيم بن عبداهللا: رشح الفصيح، للزخمرشي، تح - ١٤١
 .ـه١٤١٧القرى، سنة 

عبد السالم حممد : ، تحبكر األنباري يب، ألرشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات - ١٤٢
 .اخلامسة، ط دار املعارف، هارون

د العرش - ١٤٣ ِ  .هـ ١٣٥٢، سنة لتربيزي، إدارة الطباعة املنريية، لرشح القصائ
حممد حميى الدين عبد : األنصاري، تح بن هشام، الرشح قطر الندى وبل الصدى - ١٤٤

 .م١٣٨٣ سنة احلادية عرشة، ط القاهرة، احلميد
 .أمحد السيد أمحد، املكتبة التوفيقية: رشح كافية ابن احلاجب، للريض، تح - ١٤٥
جامعة أم القرى ، عبد املنعم أمحد هريدي/ د: ، تحمالك ، البنرشح الكافية الشافية - ١٤٦

إلسالمي كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية مكة مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث ا
 .األوىل، ط املكرمة

رمضان عبد التواب، / د: تح) ٢، ١ج (رشح كتاب سيبويه، أليب سعيد السريايف،   - ١٤٧
 ١٤٢٤نخبة من العلامء، دار الكتب املرصية سنة : تح) ٦، ٥، ٣ج(اهليئة العامة للكتاب، 

 .م ٢٠٠٢ - هـ 
، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط: ، تحالطحاوي جعفر يب، ألرشح مشكل اآلثار - ١٤٨

 .م ١٤٩٤ - هـ ١٤١٥ سنةاألوىل ط 
ين،، لرشح املعلقات السبع - ١٤٩ َ ز ْ و َّ  - هـ ١٤٢٣ سنة األوىل، ط دار احياء الرتاث العريب لز

 .م ٢٠٠٢
 .رشح املفصل، البن يعيش احللبي، مكتبة املتنبي بالقاهرة - ١٥٠



٥٣٧ 
 

حممد باسل : ، لبدر الدين العيني، تحرشح املقاصد النحوية يف رشح شواهد األلفية - ١٥١
 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦عيون السود، دار الكتب العلميةـ بريوت ، ط األوىل سنة 

تركي بن سهو ابن نزال العتيبي، : رشح املقدمة اجلزولية الكبري، أليب عيل الشلوبني، تح - ١٥٢
 .م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤مؤسسة الرسالة، ط الثانية سنة 

مجال عبد العاطي خميمر : علم اإلعراب، البن احلاجب، تحرشح املقدمة الكافية يف  - ١٥٣
 .م ١٩٩٧ - هـ١٤١٨أمحد، مكتبة نزار مصطفى الباز بالرياض، ط األوىل سنة 

 -خالد عبد الكريم، املطبعة العرصية: رشح املقدمة املحسبة، البن بابشاذ، تح - ١٥٤
 .الكويت

، جامعة الكويت، فاطمة راشد الراجحي/ د: رشح املكودي عىل ألفية ابن مالك، تح - ١٥٥
 .م١٩٩٣سنة 

موسى بناي العلييل، مطبعة اآلداب : رشح الوافية نظم الكافية، البن احلاجب، تح - ١٥٦
 .م ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠ـ العراق، سنة  بالنجف

حسام الدين بن موسى  /د:، تحالل الدين املحيل، جلرشح الورقات يف أصول الفقه - ١٥٧
 .م ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠ سنة األوىل، ط فلسطني - جامعة القدس، عفانة

، وخمتار أمحد الندوي، عبد العيل عبد احلميد حامد/ د: ، تحلبيهقي، لشعب اإليامن - ١٥٨
 األوىل، ط مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند

 .م٢٠٠٣- هـ  ١٤٢٣ سنة
دار ، فور عطارأمحد عبد الغ: ، تحلجوهري، ل)تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  - ١٥٩

 .م ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ سنة الرابعة، ط بريوت –العلم للماليني 
اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا صىل اهللا عليه  :صحيح البخاري - ١٦٠

 ار طوق النجاة، دحممد زهري بن نارص النارص: ، للبخاري، تحوسلم وسننه وأيامه
 سنة األوىل، ط )م حممد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقي(

 .هـ١٤٢٢
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املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل اهللا : صحيح مسلم - ١٦١
 - دار إحياء الرتاث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي/ د: ، ملسلم بن احلجاج، تحعليه وسلم

 .بريوت
حمسن بن سامل / د: ن النييل، تحالصفوة الصفية يف رشح الدرة األلفية، لتقي الدي - ١٦٢

 .ـه١٤٢٠، ـه١٤١٩مكة املكرمة،سنة  - العمريي، جامعة أم القرى
 الفضل أبو وحممد ،البجاوي حممد عيل :، تحالعسكري هالل يب، ألالصناعتني - ١٦٣

  .هـ ١٤١٩ ، سنةبريوت - العرصية املكتبة ،إبراهيم
، ط األوىل سنة وتبري –اجليلدار ، لسخاوي، لالضوء الالمع ألهل القرن التاسع - ١٦٤

 .م١٩٩٢ - ـه١٤١٢
عبد الفتاح  /د ،حممود حممد الطناحي/ د: ، تحلسبكي، لطبقات الشافعية الكربى - ١٦٥

 .هـ١٤١٣ سنة الثانية، ط هجر للطباعة والنرش والتوزيع، دار حممد احللو
م اجلمحي، ملطبقات فحول الشعراء - ١٦٦ ّ  - دار املدين، حممود حممد شاكر: ، تححمد بن سال

 .جدة
، مطبعة حكومة الكويت، صالح الدين املنجد /د :تح، لذهبي، ل يف خرب من غربالعرب - ١٦٧

 .ـه١٩٨٤سنة 
عدنان بن و ،عبد اهللا بن احلسني النارص : ندليس، تحبن سيده األ، الالعدد يف اللغة - ١٦٨

 .م١٩٩٣ - ـه١٤١٣ سنة األوىل ، طحممد الظاهر
 - مكتبة الرشد، لدرويشحممود جاسم حممد ا: ، تحاحلسن بن الوراق يب، ألعلل النحو - ١٦٩

 .م١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠ سنة األوىل، ط الرياض
دار ومكتبة ، إبراهيم السامرائي /مهدي املخزومي، د /د: ، تحلخليل بن أمحد، لالعني - ١٧٠

 .اهلالل
حممد أبو ، وعيل حممد البجاوي/ د: ، تحلزخمرشي، لالفائق يف غريب احلديث واألثر - ١٧١

 .الثانية بريوت، ط - دار املعرفة، الفضل إبراهيم
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 . هـ ١٤٢١ سنة الثالثة، ط القاهرة - دار الكتب املرصية، ربد، للمالفاضل - ١٧٢
إحسان / د: ، تحعبيد البكري األندليس يب، ألفصل املقال يف رشح كتاب األمثال - ١٧٣

 .م ١٩٧١ سنة األوىل، ط بريوت - ؤسسة الرسالة، معباس
ة عيسى البايب حممود حممد الطناحي، مطبع/ د: الفصول اخلمسون، البن معط، تح - ١٧٤

 .م ١٩٧٦ - هـ  ١٣٩٦احللبي، سنة 
حسن موسى : ، تحح الدين الدمشقي العالئي، لصالالفصول املفيدة يف الواو املزيدة - ١٧٥

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ سنة األوىل، ط عامن - دار البشري، الشاعر
 -مؤسسة الرسالة، ويص اهللا حممد عباس /د: ، تحمحد بن حنبل، ألفضائل الصحابة - ١٧٦

 .م١٩٨٣ – ـه١٤٠٣ سنة وىلاأل، ط بريوت
، بريوت - دار صادر، إحسان عباس/ د: ، تحصالح الدين بن شاكر، لفوات الوفيات - ١٧٧
 .م١٩٧٤م، ١٩٧٣سنة  األوىل ط
أسامة طه : الفوائد الضيائية رشح كافية ابن احلاجب، لعبد الرمحن اجلامي، تح - ١٧٨

 .م ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣الرفاعي، وزارة األوقاف العراقية ، سنة 
ول النحو، لسعيد األفغاين، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، سنة يف أص - ١٧٩

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٤
إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو املرصية، ط الثامنة سنة / يف اللهجات العربية، للدكتور - ١٨٠

 .م١٩٩٢
 مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: ، تحلفريوزآبادى، لالقاموس املحيط - ١٨١

ويسحممد نعيم العر بإرشاف ُ  ، طبريوت - مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، قس
 .م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦ سنة الثامنة

 - ار الفكر العريب، دحممد أبو الفضل إبراهيم: تح لمربد،، لالكامل يف اللغة واألدب - ١٨٢
 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ سنة الثالثة، ط القاهرة
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 الثالثة، ط القاهرةبانجي مكتبة اخل، عبد السالم حممد هارون: ، تحسيبويهل ،الكتاب - ١٨٣
 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ سنة

، كامل يوسف احلوت: تحبكر بن أيب شيبة،  يبأل ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار - ١٨٤
 .ـه١٤٠٩سنة  األوىل ، طالرياض - مكتبة الرشد

ط  ،بريوت - دار الكتاب العريب، لزخمرشي، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - ١٨٥
 .هـ ١٤٠٧ سنة الثالثة

/ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، دار الكتب العلمية، ط  - ١٨٦
 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣

: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ملكي بن أيب طالب القييس، تح - ١٨٧
 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٨حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط اخلامسة سنة / د
عبد : تح: ،لزخمرشي، لاألقاويل يف وجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون - ١٨٨

 .بريوت - دار إحياء الرتاث العريب ،الرزاق املهدي
عدنان : كفوي، تحالبقاء ال يب، ألمعجم يف املصطلحات والفروق اللغوية :الكليات - ١٨٩

 .بريوت - مؤسسة الرسالة، حممد املرصيو ،درويش
 ،بكري حياين: ن املتقي اهلندي، تح، لعالء الديكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال - ١٩٠
 .م١٩٨١ - ـه١٤٠١ سنة اخلامسة، ط ؤسسة الرسالة، مصفوة السقاو
 سنة الثانية، ط دمشق - دار الفكر، مازن املبارك/ د: تحجاجي، ، للزالالمات - ١٩١

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥
 دار، عبد اإلله النبهان /د: ، تحالبقاء العكربي يب، ألاللباب يف علل البناء واإلعراب - ١٩٢

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ سنة األوىل، ط دمشق - الفكر
 .ـه ١٤١٤ سنةالثالثة ، ط بريوت - دار صادر ،بن منظور، اللسان العرب - ١٩٣
مؤسسة ، اهلند - دائرة املعرف النظامية: ، تححجر العسقالين ، البنلسان امليزان - ١٩٤

 .م١٩٧١- هـ ١٣٩٠ سنة الثانية، ط بريوت - األعلمي للمطبوعات
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عامدة ، إبراهيم بن سامل الصاعدي/ د: ، تحبن الصائغال ،اللمحة يف رشح امللحة - ١٩٥
 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤سنة  األوىلط البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

 .الكويت –دار الكتب الثقافية ، فائز فارس: ، تحبن جني، الاللمع يف العربية - ١٩٦
هالل، مكتبة وهبة  عبد الغفار حامد/ اللهجات العربية، نشأة وتطورا، للدكتور - ١٩٧

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤بالقاهرة، ط الثانية سنة 
هدى حممود قراعة، مكتبة اخلانجي / د: ما ينرصف وما ال ينرصف، للزجاج، تح - ١٩٨

 .م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٤بالقاهرة، ط الثانية سنة 
 - وزارة األوقاف ،بن جنيال ،املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها - ١٩٩

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، سنة  للشئون اإلسالميةاملجلس األعىل
عبد السالم عبد : ، تحبن عطية األندليس، الاملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز - ٢٠٠

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ سنة األوىل، ط بريوت - دار الكتب العلمية، الشايف حممد
 رشيف عبد الكريم، دار عامر للنرش/ د: املحصول يف رشح الفصول، البن إياز، تح - ٢٠١

 .م٢٠١٠ - هـ١٤٣١عامن، ط األوىل سنة  - والتوزيع
 -دار الكتب العلمية، عبد احلميد هنداوي: ة، تحبن سيد، الاملحكم واملحيط األعظم - ٢٠٢

 .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١ سنة األوىل،ط بريوت
، ط بريوت - دار إحياء الرتاث العريب، خليل إبراهم جفال: ، البن سيدة، تحاملخصص - ٢٠٣

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٧ سنة األوىل
 - هـ  ١٣٩٢عيل حيدر، جممع اللغة العربية بدمشق، سنة : املرجتل، البن اخلشاب، تح - ٢٠٤

 .م ١٩٧٢
حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، ط األوىل : املسائل البرصيات، أليب عيل الفاريس، تح - ٢٠٥

 .م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥سنة 
دين عبد اهللا صالح ال: ، أليب عيل الفاريس، تح)املسائل املشكلة(املسائل البغداديات  - ٢٠٦

 .م ١٩٨٣السنكاوي، وزارة األوقاف العراقية، سنة 
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حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، ط األوىل : املسائل العسكرية، أليب عيل الفاريس، تح - ٢٠٧
 .م ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٣سنة 

عيل جابر املنصوري، مكتبة النهضة العربية : املسائل العضديات، أليب عيل الفاريس، تح - ٢٠٨
 .م ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦األوىل سنة  وعامل الكتب، ط

حممد كامل بركات، جامعة أم / د: املساعد عىل تسهيل الفوائد، البن عقيل، تح - ٢٠٩
 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢القرى، ط األوىل سنة 

مؤسسة  ،نيعادل مرشد، وآخرو ،شعيب األرنؤوط: ، تحمسند اإلمام أمحد بن حنبل - ٢١٠
 .م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١ سنة األوىل، ط الرسالة

ّ : ، تححلميديا بكر يب، أليديمسند احلم - ٢١١ اين َ ار َّ ، دمشق - دار السقا، حسن سليم أسد الد
 .م ١٩٩٦ سنة األوىلط 
 .هـ ١٤٠٠، سنة بريوت - ر الكتب العلمية، دالشافعي، لاملسند - ٢١٢
، حاتم صالح الضامن/ د: ، تحكي بن أيب طالب القييس، ملمشكل إعراب القرآن - ٢١٣

 .ـه ١٤٠٥سنة  الثانية، ط بريوت - مؤسسة الرسالة
 . بريوت –املكتبة العلمية  ،لفيومي، لاملصباح املنري يف غريب الرشح الكبري - ٢١٤
وياسني حممود  ،حممود األرناؤوط: تحشمس الدين البعيل، ، لاملطلع عىل ألفاظ املقنع - ٢١٥

 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ سنة ط األوىل ،مكتبة السوادي للتوزيع، اخلطيب
هدى حممد قراعة، مكتبة اخلانجي / د: حسعيد بن مسعدة، ت: معاين القرآن ، لألخفش - ٢١٦

 .م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١١بالقاهرة، ط األوىل سنة 
، بريوت - امل الكتب، ععبد اجلليل عبده شلبي/ د: ، تحلزجاج، لمعاين القرآن وإعرابه - ٢١٧

 .م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ سنة األوىلط 
فتاح عبد ال، وحممد عيل النجارو ،أمحد يوسف النجايت: ، تحلفراء، لمعاين القرآن - ٢١٨

 .مرص - دار املرصية للتأليف والرتمجة، إسامعيل الشلبي
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إحسان / د: ، تحياقوت احلموي، ل)إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء  - ٢١٩
 .م ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤ سنة األوىل ، طبريوتبالغرب اإلسالمي  ، دارعباس

 .م ١٩٩٥ سنة الثانية، ط بريوت - دار صادر ،ياقوت احلمويل ،معجم البلدان - ٢٢٠
عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنرش / معجم القراءات، للدكتور - ٢٢١

 .م٢٠٠٢ - ـه١٤٢٢والتوزيع بدمشق، ط األوىل سنة 
 .دار إحياء الرتاث العريب بريوتومكتبة املثنى، ، كحالة  عمر بن رضا، لمعجم املؤلفني - ٢٢٢
 األوىل، ط الكتب العلمية دار، لذهبيل ،معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار - ٢٢٣

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ سنة
، مازن املبارك /د: األنصاري، تح بن هشام، المغني اللبيب عن كتب األعاريب - ٢٢٤
 .م١٩٨٥ سنة السادسة، ط دمشق - دار الفكر ،حممد عيل محد اهللاو
كامل بكر، وعبد الوهاب : مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كربى زاده، تح - ٢٢٥

 .دار الكتب احلديثةأبو النور، 
 - عيل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة/ د: املفتاح يف الرصف،لعبد القاهر اجلرجاين، تح - ٢٢٦

 .م ١٩٨٧ - هـ  ١٧٠٤بريوت، ط األوىل سنة 
دار ، صفوان عدنان الداودي: ، تحراغب األصفهانى، للاملفردات يف غريب القرآن - ٢٢٧

 .هـ ١٤١٢ سنةاألوىل ، ط دمشق - القلم
 - مكتبة اهلالل، مجبو ملأعيل  /د: ، تحلزخمرشي، لاإلعراب املفصل يف صنعة - ٢٢٨

 .م١٩٩٣ سنة األوىل، ط بريوت
عبد الرمحن بن سليامن / د: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة األلفية، للشاطبي، تح - ٢٢٩

العثيمني، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى بمكة املكرمة، 
 . م٢٠٠٧ - ـه١٤٢٨ط األوىل سنة 

، سنة دار الفكر، عبد السالم حممد هارون :، تحمحد بن فارس، ألمقاييس اللغة - ٢٣٠
 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
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كاظم بحر املرجان، وزارة : املقتصد يف رشح اإليضاح، لعبد القاهر اجلرجاين، تح - ٢٣١
 .م ١٩٨٢الثقافة واإلعالم  العراقية، سنة 

عضيمة، املجلس األعىل للشئون حممد عبد اخلالق / د: املقتضب، للمربد، تح - ٢٣٢
 .م ١٩٩٤  - هـ١٤١٥اإلسالمية  بالقاهرة، ط الثالثة سنة 

شعبان عبد الوهاب حممد، مطبعة أم القرى بالقاهرة، : املقدمة اجلزولية، للجزويل، تح - ٢٣٣
 .م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ط األوليسنة 

ت وزارة عبد الستار اجلوادي وعبد اهللا اجلبوري، منشورا: املقرب، البن عصفور، تح - ٢٣٤
 .م ١٩٨٦األوقاف العراقية، سنة 

 - فخر الدين قباوة، دار اآلفاق اجلديدة: املمتع يف الترصيف، البن عصفور، تح - ٢٣٥
 .م ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩بريوت، ط الرابعة سنة 

قاين، لمناهل العرفان يف علوم القرآن - ٢٣٦ ْ ر ُّ ، ط مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه، لز
 .الثالثة

إبراهيم : تح ،بن جني، الكتاب الترصيف أليب عثامن املازين املنصف البن جني، رشح - ٢٣٧
 .م١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣نة سألوىل ، ط ادار إحياء الرتاث القديممصطفى وعبد اهللا األمني، 

اهليئة ، حممد حممد أمني/ د: ، تحن تغري بردي، الباملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف - ٢٣٨
 .املرصية العامة للكتاب

املكتبة ، عبد الوهاب عبد اللطيف: ، تححممد بن احلسن الشيباينموطأ مالك برواية  - ٢٣٩
 .الثانية، ط العلمية

ر يف النحو، أليب القاسم السهييل، تح - ٢٤٠ كَ ِ الشيخ عادل أمحد عبد املوجود : نتائج الف
 - ـه١٤١٢بريوت، ط األوىل سنة  - والشيخ عيل حممد عوض، دار الكتب العلمية

 .م١٩٩٢
، إبراهيم السامرائي/ د: ، تحالربكات األنباري يب، ألدباءنزهة األلباء يف طبقات األ - ٢٤١

 .م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥ سنة الثالثة، ط األردن –مكتبة املنار 
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املطبعة ، عيل حممد الضباع الشيخ: تح بن اجلزري،، الالنرش يف القراءات العرش - ٢٤٢
 .بالقاهرة التجارية الكربى

 .بريوت –املكتبة العلمية ، ب حتيفيلي :، تحلسيوطي، لنظم العقيان يف أعيان األعيان - ٢٤٣
، إسامعيل باشا )أسامء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون(هداية العارفني  - ٢٤٤

 .م ١٩٩٢ - هـ  ١٤١٣البغدادي، دار الكتب العلمية، سنة 
املكتبة ، عبد احلميد هنداوي: ، تحلسيوطي، لمهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع - ٢٤٥

 .مرص –التوفيقية 
دار إحياء الرتاث ، أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: ، تحلصفدي، للوفياتالوايف با - ٢٤٦
 م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، سنة بريوت –
، حممد حممد تامرو، أمحد حممود إبراهيم: ، تححامد الغزايل يب، ألالوسيط يف املذهب - ٢٤٧

 .ـه١٤١٧ سنة األوىل ، طالقاهرة - دار السالم
 -عباس حسن، دار صادر/ د: ن، تحوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكا - ٢٤٨

 .م١٩٦٨بريوت، ط سنة 
  :الرسائل الجامعیة

خالد سعد حممد شعبان، رسالة / أصول النحو عند ابن مالك ، إعداد الباحث  - ٢٤٩
 جامعة القاهرة  –ماجستري بكلية دار العلوم 

د احلمدو العثامن، رسالة حسن أمح /فية، للخرض اليزدي، دراسة وحتقيقرشح الشا - ٢٥٠
 .م١٩٩٦ - ـه١٤١٦بجامعة أم القرى، سنة  هدكتورا

أمحد مريس أمحد اجلمل ، رسالة دكتوراه بكلية اللغة / رشح فصول ابن معط ، حتقيق - ٢٥١
 .م  ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨/ العربية بالقاهرة ، ط 

،  محدي عبد احلميد املقدم/ حتقيق، ملية يف رشح اجلزولية ، لألندليساملباحث الكا  - ٢٥٢
  .م  ١٩٧٦= هـ  ١٣٩٦/ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة، ط 
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 الكريم جواد كاظم ، رسالة دكتوراهعبد /قيقاملفضل يف رشح املفصل، للسخاوي، حت - ٢٥٣
 .م ١٩٧٩ - هـ  ١٣٩٩/ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ، ط 
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  فهرس الموضوعات: سابعـًا
  لصفحةارقم   عالموضو

 ٣ إهداء
 ٤ شكر وتقدير

 ٩ -٥ املقدمة
 ١٠ :التمهيد، ويشتمل عىل ثالثة مباحث

 ١١ التعريف بابن معط وفصوله: املبحث األول
 ١١ التعريف بابن معط: أوال
 ١٥ التعريف بكتاب الفصول: ثانياً 

 ١٩ التعريف بابن إياز: املبحث الثاين
 ٢٢  التعريف باخلوي: املبحث الثالث

١٧٦ -٢٧ 
 ٢٨ يف أصول النحو: مدخل

 ١٠٨ -٣١ السامع بني ابن إياز واخلوي: الفصل األول
 ٣٢ يف التعريف بالسامع: متهيد

 ٣٥ القرآن الكريم وقراءاته بني ابن إياز واخلوي: املبحث األول
 ٣٦ القرآن الكريم: املطلب األول

 ٤٤ القراءات القرآنية: ملطلب الثاينا
 ٥٣  احلديث النبوي واآلثار بني ابن إياز واخلوي: املبحث الثاين

 ٥٤ متهيد
 ٥٤ األحاديث النبوية: املطلب األول
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 ٦٣ أقوال الصحابة: املطلب الثاين
 ٦٦ أقوال العرب بني ابن إياز واخلوي: املبحث الثالث

 ٦٧ متهيد
 ٦٨ )األمثال واألقوال(ام من كالم العرب املنثور موقفه: املطلب األول
 ٧٣ موقفهام من الشعر: املطلب الثاين

 ٧٤ استشهادمها بالشعر: أوالً 
 ٩٠ تعدد الرواية الشعرية بينهام: ثانياً 

 ٩٥ لغات العرب بني ابن إياز واخلوي: املبحث الرابع
 ١٠٤ الرضورة الشعرية بني ابن إياز واخلوي: املبحث اخلامس

 ١٥٦  -١١٠ القياس والعلة بني ابن إياز واخلوي: الفصل الثاين
 ١١١ تعريفه، وأقسامه، وفائدته: يف القياس: متهيد

 ١١٤ القياس بني ابن إياز واخلوي: املبحث األول
 ١١٦ "دراسة تطبيقية  "أقسام القياس عندمها 

 ١٢٣ : وعرشون مسألة موقفهام من القياس عىل الشاذ
 ١٢٤ العلة النحوية بني ابن إياز واخلوي: ثايناملبحث ال

 ١٧٨  -١٥٨ يف أصول أخرى بني ابن إياز واخلوي: الفصل الثالث
 ١٥٩ اإلمجاع بني ابن إياز واخلوي: املبحث األول
 ١٦٢ استصحاب احلال بني ابن إياز واخلوي: املبحث الثاين

 ١٦٦  االستقراء بني ابن إياز واخلوي: املبحث الثالث
 ١٧٠ قواعد االستدالل عند ابن إياز واخلوي: لبحث الرابعا

 ١٧١ قواعد االستدالل عند ابن إياز: أوالً 
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 ١٧٦ قواعد االستدالل عند اخلوي: ثانياً 

٣١٢  -١٧٩ 
 ١٨٠ ودراسة بعضها مسائل اخلالف التي اتفق ابن إياز واخلوي يف اختيارها،: الفصل األول

 ١٨١ الفعل املضارع بني احلال واالستقبال
 ١٨٧ التعجب مما يدل عىل األلوان والعيوب) أفعل(بناء 

 ١٩٤ التمييز ال يكون إال نكرة
 ١٩٩ )لوال(يف خرب املبتدأ الواقع بعد 

 ٢٠٦ يف إعامل اسم الفاعل النصب يف املفعول به
 ٢١٢  يف العطف عىل الضمري املخفوض
 ٢١٨ اخلرب اجلامد ال يتحمل ضمري املبتدأ

 ٢٢١ إقامة غري املفعول به عند وجوده مقام الفاعل 
 ٢٢٨  )ال(هل يدخل حرف النداء عىل االسم املعرف بـ

 ٢٣٣ تعريف العدد املضاف
 ٢٣٦ بقية املسائل التي اتفقا يف ذكرها واختيارها إمجاالً 

 ٢٤٤ ف ابن إياز واخلوي يف اختيارهامسائل اخلالف التي اختل: الفصل الثاين
 ٢٤٥ بني البساطة والرتكيب) مهام(

ّ (إضامر   ٢٤٨ بعد الواو) رب
 ٢٥٤ يف ضمري الفصل

 ٢٥٨ اإلشارية) ذا(يف 
 ٢٦٣ املسائل التي اتفقا يف ذكرها، واختارها ابن إياز: الفصل الثالث

 ٢٦٤ )لواله(، و)لوالك(، و)لوالي: (يف قوهلم
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 ٢٧٢ )النّاس( يف أصل كلمة
َ (يف أصالة  ل َ ل ْ ع ُ  ٢٧٥ من أوزان االسم الرباعي املجرد) ف
 ٢٧٩ )أيمن اهللا: (يف قوهلم

 ٢٨٣ يف الوقف عىل االسم املنقوص املنون املرفوع أو املجرور
 ٢٨٧ املسائل التي اتفقا يف ذكرها، واختارها اخلوي: الفصل الرابع

 ٢٨٨ يف اإلجياب) من(زيادة 
 ٢٩٢ ر يف القسمحذف حرف اجل

 ٣٩٧  العامل يف باب التنازع
ْ (يف العطف بـ  ٣٠٢ )لكن

 ٣٠٧ املسائل التي انفرد هبا كل منهام مع الرتجيح إمجاالً : الفصل اخلامس
 ٣٠٨ مسائل اخلالف التي انفرد ابن إياز بذكرها: املبحث األول
 ٣١٢ مسائل اخلالف التي انفرد اخلوي بذكرها: املبحث الثاين

٤٧٦ -٣١٣ 
 ٣١٤ االجتاه النحوي عند ابن إياز واخلوي: الفصل األول

 ٣٢٠ املسائل التي رجح فيها ابن إياز مذهب الكوفيني
 ٣٢٣ منهج ابن إياز واخلوي يف االختيار: الفصل الثاين

 ٣٣٠ از واخلوياملصادر بني ابن إي: الفصل الثالث
 ٣٣١ مصادر ابن إياز يف رشحه عىل الفصول: املبحث األول

 ٣٣١ مصادره من العلام والرجال: أوالً 
 ٣٤٥ مصادره من الكتب: ثانيا

 ٣٥٦ مصادر اخلوي يف رشحه عىل الفصول: املبحث الثاين
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 ٣٥٧ مصادره من اهللامء والرجال: أوالً  
 ٣٦٧ مصادره من الكتب: ثانياً  
 ٣٦٩ احلدود النحوية بني ابن إياز واخلوي: فصل الرابعال 

 ٣٧٠ احلد عند كل منهام لألبواب النحوية والرصفية: أوالً 
 ٣٧٣ احلد عند كل منهام للمصطلحات النحوية والرصفية داخل األبواب: ثانياً 

 ٣٧٥ موقف ابن إياز واخلوي من املصنف: الفصل اخلامس 
 ٣٧٦ ىل املصنفاالعرتاضات ع: املبحث األول 
 ٣٧٧ املواضع التي اتفق فيها ابن إياز واخلوي يف االعرتاض عىل ابن معط: املطلب األول 

 ٣٩٤ االعرتاضات التي انفرد هبا ابن إياز عىل ابن معط: املطلب الثاين
 ٤٢٣ االعرتاضات التي انفرد هبا اخلوي عىل املصنف: املطلب الثالث
 ٤٣٠ ىل املصنفاالستدراكات ع: املبحث الثاين
 ٤٣١ االسرتاكات التي اتفق ابن إياز واخلوي يف ذكرها: املطلب األول
 ٤٤٣ االستدراكات التي انفر بذكرها ابن إياز: املطلب الثاين

 ٤٤٩ االستدراكات التي انفرد بذكرها اخلوي: املطلب الثالث
 ٤٥٩ منهج ابن إياز واخلوي يف رشحيهام: الفصل اخلامس

 ٤٦٠ تفقا فيه منهجاما ا: أوالً 
 ٤٧٣ ما انفرد به ابن إياز: ثانيا

 ً  ٤٧٦ ما انفرد به اخلوي: ثالث

٤٧٨ 
 ٤٧٩ أسلوب ابن إياز واخلوي يف الرشح

 ٤٨١ االستطراد واإلجياز عند ابن إياز واخلوي
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 ٤٨٦ الدقة يف النقل والتوثيق عند ابن إياز واخلوي
 ٤٨٨ از واخلوياملآخذ عىل ابن إي

 ٤٨٨ : املآخذ عىل ابن إياز: أوالً 
 ٤٩٠ اآلخذ عىل اخلوي: ثانياً 

٤٩٥ 

٤٩٩ 
 .فهرس فهرس اآليات القرآنية - ١
 .فهرس القراءات لغري رواية حفص - ٢
 .فهرس األحاديث النبوية - ٣
 .فهرس اآلثار وأقوال الصحابة - ٤
 .فهرس األقوال واألمثال - ٥
 .األرجازفهرس األشعار و - ٦
 .ثبت أهم املصادر واملراجع - ٧
 .فهرس املوضوعات - ٨
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