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 ممخص الرسالة
سحؽ الشاطبي ، كىك إة في العمـك المغكية لئلماـ أبي ا البحث أحد الكتب المكسكعيذتناكؿ ى
قمت بالتعريؼ بالكتاب كصاحبو ،  حيث  "،المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية "كتاب

، كصكالن إلى مسائؿ الخبلؼ المغكم التي شيكخو كتبلميذه كمكانتو كمؤلفاتوكبياف اسمو كنسبو ك 
ليا في كتابو بيف مدرستي البصرة كالككفة ، حيث قمت بتصنيؼ تمؾ المسائؿ صرفيان  ضعر 

فريؽ  ؿعمماء البصرة كالككفة ، كأدلة ك لة كما قالو العمماء فييا ، خاصةن كنحكيان ، ذاكرةن المسا
منيما ، مبينة مكقؼ الشاطبي في كؿ مسألة ، كمدل مكافقتو لمبصرييف أك الككفييف أك مخالفتو 

 ما ، مف خبلؿ مناقشتو كترجيحو الذم  أظير أٌنو بصرم المذىب .  لي
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Abstract 

This research discussed one of the encyclopedia books in Arabic 

linguistics  titled "Almakasid Alshafia in Explaining Alkholasa Alkafia" 

written by El-Imam Abu Ishaq Al-Shatibi. 

In the preface, I introduced the book and its author clarifying his name, 

origin, teachers, students, his status and publications. After that, I classified 

the controversial syntactic and morphological linguistic issues between Al-

Basra and Al-Kufa schools. 

 As an approach, I presented the issues then I mentioned what scientists 

said regarding that issue with special focus on Al-Basrian and Al-Kufian 

scientists' views and the evidences of each team. Then I highlighted Al-

Shatibi's opinion of each issue indicating whether he agreed or disagreed with 

al-Al-Basrians or Al-Kufians scientists and I stated his own opinion  of each 

issue. Through out his discussion of the issues, I concluded that El-Imam 

Alshatibi was a Basrian scientist.             
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 اإلىداء

 لكأس فارغان ليسقيني قطرة حب ...إلى مف جرع ا

 أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة ...إلى مف كٌمت 

 ... ـعف دربي ليميد لي طريؽ العمإلى مف حصد األشكاؾ 

 ". م" كالد لى أطيب قمبإ

لى  معنى الحب إلى ...إلى مبلكي في الحياة  .. إلى بسمة .معنى الحناف كالتفاني كا 
 .كسر الكجكد .. ياةحال

 ..يا بمسـ جراحي .إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي كحناني 

 " أمي " . .. إلى أغمى ما في الكجكد

إلى مف بكجكده  ... إلى مف بو أعمك كعميو أعتمد ...إلى الركح التي سكنت ركحي 
 ".زكجي"   إلى مف عرفت معو معنى الحياة ..ال حدكد ليا . كمحبةن  أكتسب قكةن 

  ... القمب كسكف الركح كالفؤادإلى ميج 

 " .أبنائي ... "مغد لأيامي ، كتفتحت براعـ مف بمحبتيـ أزىرت  إلى

 حبان أحبكـ  .. إلى رياحيف حياتي.. يـ كالسعادة في ضحكيـ عينالتفاؤؿ بإلى مف أرل 
 " .خكتي كأخكاتيإ ". .لتفجرت منيا ينابيع المحبة .  مةعمى أرض و قاح لك مر  

 جميعان أىدل بحثي ىذاإلى ىؤالء 
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 شكر وتقدير

بعد شكرم  مكالم كخالقي الذم مىف  عمٌي بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع ، مع 
 رجائي أف يتقبمو منى ، كيجعمو خالصان لكجيو الكريـ ..

،  "" ال يشكر ا مف ال يشكر الناس -صمى ا عميو كسمـ  – كعمبلن بقكؿ النبي
يمانان بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ كتقديـ الشكر كاالمتناف ألصحاب المعركؼ ،  كا 

فإنني أتقدـ بالشكر الجزيؿ ، كالثناء العظيـ لكؿ مف ساعد في إنجاح ىذا البحث ، 
 كأخص بالذكر :

 -حفظو ا  -الفاضؿ ، الدكتكر محمد رمضاف البع األب كالمعمـ كالمشرؼ 
 ا، كعمى م األكلىالبحث ، كمتابعتو لو منذ الخطكات لقبكلو  اإلشراؼ عمى ىذا 

رشاد ، ساعد عمى إخراج ىذا العمؿ بي منحني مف صدر كاسع كنصح  ذهكا 
 . .أسأؿ ا أف يجزيو عني خير الجزاء  ،الصكرة

 : ميفضالفا ألستاذم  بالشكر الجزيؿ  ـكما كأتقد
حفظيما ا  –، كاألستاذ الدكتكر: محمكد العامكدم  األستاذ الدكتكر: كـر زرندح

ثرائو بالنصائح كالتكجييات التي  - عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث ، كا 
 تساعد عمى إخراجو بأفضؿ صكرة ..

 فأسأؿ ا أف يجزؿ ليـ الثكاب ، كيجعؿ عمميـ ىذا في ميزاف حسناتيـ .
 

اإلسبلمية ، التي شقت طريقان صعبان حتى  كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لجامعتنا
كصمت إلي ىذه المكانة العالية بيف أصرحة العمـ العالمية ، رئاسة كعمادة كأساتذة 

دارييف .  كا 
 

كشكرم مكصكؿ لكمية اآلداب ، خاصةن قسـ المغة العربية، أساتذةن كمدرسيف الذيف 
 كاف ليـ فضؿ التدريس في مرحمتي البكالكريكس كالماجستير .

كما كأشكر كؿ مف أعاف عمى إنجاح ىذا البحث بإسداء معركؼو ، أك تقديـ خدمة 
 ميما كانت ، أك دعاءو لي في ظير الغيب ، فجزل ا الجميع عنى خير الجزاء .
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 المقدمة

اإلنساف ما لـ يعمـ، الحمد  الذم كٌرـ اإلنساف بالعقؿ ليرقى كيفيـ،  عٌمـ الحمد 
 كالصبلة كالسبلـ عمى مىٍف أيرًسؿى رحمةن لمعالميف، كعمى آلو كصحبو كسمـ أجمعيف..

يا إال  دىٍتوي، كتنبيت إلى أٌنو ال يككف صبلحي الحمد  الذم جعمنا في أمةو عرفت سبيؿ الخير فىقىصى
 أبناؤىا لمعمـ، كبعد..بمقدار ما ييٍبًذلو 

إٌف أكثر ما ييبلحظ في الدراسات المغكية تناكليا لعدد كبير مف المسائؿ المغكية، التي تمتاز ف
ا، إذ يأخذ الخبلؼي حكليا تارةن طابع الخبلؼ الفردم، فيككف بيف بكثرة اآلراء، كتنكع المذاىب فيي

عالـو كآخر، كأخرل طابع الخبلؼ الجماعي بيف فريقيف مف العمماء، كما ىك الحاؿ بيف مدرستي 
 البصرة كالككفة.

" موقف الشاطبي من مسائل الخالف المغوي بين البصريين والكوفيين لذا جاء البحث بعنكاف 
كالذم حاكلت فيو تسميط الضكء عمى قٍدرو كلك يسير مف ذلؾ  المقاصد الشافية "في كتابو 

الخبلؼ، كذلؾ مف خبلؿ كتاب المقاصد الشافية الذم شرح فيو الشاطبي ألفية ابف مالؾ، ذاكران 
المختمؼ فييا، حيث عرضيا كناقش أقكاؿ  -النحكية كالصرفية  -فيو كثيران مف المسائؿ المغكية 

 ا، مفندان كمؤيدان كمدلبلن بما كرد عف العرب في القياس كالسماع.العمماء فيي

 .كخاتمةبدأ بمقدمة كتمييد  كثبلثة فصكؿ كقد اقتضت طبيعة ىذا البحث  أف ي

أٌما التمييد فعٌرفت فيو بالمدرستيف البصرة كالككفة، كأسباب الخبلؼ بينيما، كالدراسات التي 
 تعرضت ليما.

 المقاصد الشافية. وكتابريؼ بحياة اإلماـ الشاطبي،  ك تعكحاكلت في الفصؿ األكؿ ال

كتحدثت في الفصؿ الثاني عف مسائؿ الخبلؼ الصرفي بيف مدرستي البصرة كالككفة، كمكقؼ 
 الشاطبي منيا بيف المكافقة كاالعتداؿ. 
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كتناكلت في الفصؿ الثالث مسائؿ الخبلؼ النحكم، كالتي ماؿ الشاطبي في معظميا لمدرسة 
ـٌ اٌتخذ مكقؼ الكسط في بعضياالبصرة  .اآلخر ، ككافؽ الككفة في بعضيا، ث

 : أىمية البحث وأىدافو : أوالً 

 : يأتيا فيم كأىدافو تكمف أىمية ىذا البحث

عمـك المغة تقعيد التي أسيمت في  المغكية آراء أىـ المدارس ييدؼ البحث إلى عرض -

 العربية أال كىما مدرستا البصرة كالككفة.

تزخر بيا أحد الكتب المكسكعية التي كتاب المقاصد الشافية كالذم يعد  يتناكؿ -

 مكتبتنا العربية.

بيف   التي كقع الخبلؼ فييا الصرفية كالنحكية مسائؿييدؼ البحث إلى دراسة ال -

 المدرستيف في مباحث مستقمة .

مكقؼ الشاطبي مف مسائؿ الخبلؼ المغكم مف خبلؿ عرض آراء المدرستيف بياف  -

 مكافقتو أك مخالفتو ليما.كمدل 

 النحكم . بياف قيمة الكتاب في الدراسات المغكية التي عالجت مكضكع الخبلؼ  -

 ثانيا : سبب اختيار الموضوع :

 ألٌنيا لغة العبادة التبلكة آليات القرآف الكريـ. المغة العربيةشغفي ب -

 حبي لتعمـ كتعميـ المغة العربية فيمان لمقرآف الكريـ. -

المغة العربية المنتظمة في قكاعدىا النحكية كالصرفية أكثر مف المغات  معرفة أسرار -

 اإلنسانية األخرل.
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 ثالثا :الصعوبات التي واجيت الباحثة:

 الخبلفات الكاردة في آراء المدرستيف في المسائؿ المغكية. كثرة -
كثرة الخبلفات التي ذكرىا الشاطبي في كتابو المقاصد الشافية عند عرضو لكؿ  -

 ةو مف مسائؿ الخبلؼ المغكم.مسأل
لذم كاف يؤدم إلى قمة القراءة اك لكيربائي ككثرة انقطاعو، عدـ انتظاـ التيار ا -

 .المتخصصة عمى الشبكة العنكبكتيةكالتصفح لممكاقع 

 رابعًا: منيج البحث :

 فإفٌ  كاختصاصو بالدراسة المغكية في شرحو أللفية ابف مالؾ نظران لطبيعة المكضكع
 لمدراسة.ككنو أنسب  في كؿ مسألة  الباحثة  اتبعت المنيج الكصفي التحميمي

 

 خامسًا: الدراسات السابقة :

ما فات كتب الخبلؼ مف مسائؿ الخبلؼ في ىمع اليكامع ، باسـ عبد الرحمف  -

الجامعة إشراؼ األستاذ الدكتكر : محمكد العامكدم، ،  (رسالة ماجستير)البابمي، 

 .ـ 2008اإلسبلمية ، غزة ، 

رىب( عمى الفراء،  زياد خمؼ عكدة أبك  - اعتراضات أبي حياف في كتابو )ارتشاؼ الضى

الجامعة إشراؼ األستاذ الدكتكر: محمكد العامكدم، حميب، )رسالة ماجستير(، 

 ـ.2011اإلسبلمية، غزة، 

 : سادسًا : خطة البحث
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جو، كالصعكبات فييا عف أىمية المكضكع ، كسبب اختياره ، كمني تحدثت المقدمة : -

 كخطة البحث  . ،الدراسات السابقةبعض ، ك  تياالتي كاجي

 :فيو تـ الحديث عفك  التمييد : -
 ؼ لغةن كاصطبلحان.بلالخ -
 مدرسة البصرة كأشير عممائيا . -
 مدرسة الككفة كأشير عممائيا . -
 أسباب الخبلؼ بيف المدرستيف . -
 الكتب التي تناكلت مسائؿ الخبلؼ.أشير  -

 الفصل األول : وفيو مبحثان :

 المبحث األكؿ : التعريؼ باإلماـ الشاطبي .
 المبحث الثاني : التعريؼ بكتاب المقاصد الشافية.

 الفصل الثاني : موقف الشاطبي من مسائل الخالف الصرفي، وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األكؿ : المسائؿ الفعمية .
 المبحث الثاني : المسائؿ االسمية.

 المبحث الثالث: الظكاىر كالعمؿ الصرفية.

 الفصل الثالث: موقف الشاطبي من مسائل الخالف النحوي، وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األكؿ: مكافقة الشاطبي لمبصرييف.

 المبحث الثاني : مكافقة الشاطبي لمككفييف.
 صرييف كالككفييف.المبحث الثالث : مكقفو الكسط بيف الب

 الخاتمة : وفييا نتائج البحث ثم التوصيات
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تماـ ، فإف كاف الكماؿ أك الأضعو بيف أيديكـ ، غير مدعية كالذم أخيرا ىذا جيد بذلتو 
ف كاف فيو نقص أك خمؿ فمف نفسي كالشيطاف..  بو احساف فمف ا المناف، كا 

 كا المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ.. 
 الباحثة
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 التمييد
 الخالف لغًة واصطالحًا. -
 مدرسة البصرة وأشير عممائيا. -
 مدرسة الكوفة وأشير عممائيا.  -
 أسباب الخالف بين المدرستين.  -
 أشير الكتب التي تناولت مسائل الخالف.  -
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 تمييد

 الخالف لغًة واصطالحًا :

ما  ، ككؿاألمراف كاختمفا، لـ يتفقا ؼى كتخالى ... " (1)لغةن بقكلو عٌرؼ ابف منظكر الخبلؼ
، كالخبلؼ مصدر لمفعؿ خالؼ الذم يككف بيف طرفيف مخاًلؼ "كاختمؼى  لـ يتساك فقد تخالؼى 
ة فاعىؿ في المغة تككف بيف طرفيف؛ أم أف الفعؿ قد اشترؾ في فعمو اثناف كمخالىؼ؛ ألف صيغ

ا بصاحبو فعبلن، فيقابمو اآلخر بمثمو، كعندىا ينسب لمبادئ نسبة أك أكثر؛ كذلؾ بأف يفعؿ أحدىم
 . (2)نسبة المفعكليةالفاعمية، كلآلخر 

 كأيف لتحقيؽ حؽ ارضى بيف المتع ىك منازعةه : " (3)ح فقد عٌرفو الجرجاني بقكلوا في االصطبلأمٌ 

 ".بطاؿ باطؿإ

غير  كاحدو طريقان  كؿي  : أف يأخذى كيقكؿ عنو الراغب األصفياني : "الخبلؼ كاالختبلؼ كالمخالفة 
 . (4)"طريؽ األكؿ في فعمو أك حالو

و لـ نٌ إاالتجاىات كذك مداخؿ كثيرة؛ إذ  مصطمح الخبلؼ المغكم مصطمح كاسع متعدد إفٌ 
ف لـ يكف معركفان  يكف كليد المدرستيف البصرية كالككفية فحسب، بؿ سبؽ ىذه الفترة بكثير كا 

                                                           

ق 1424، دار الكتب العممية، بيركت ، 1لساف العرب ، ابف منظكر األنصارم، تحقيؽ : عامر حيدر، ط - 1
 .9/110ـ ،ج2003 –
 .46ـ ، ص 2012، دار المقداد، غزة، 5انظر : أسس الدرس الصرفي في العربية، أ.د كـر زرندح، ط - 2
-ق1407، ، عالـ الكتب،  بيركت1عميرة، ط التعريفات ، أبك الحسف الجرجاني، تحقيؽ : د. عبد الرحمف - 3

 .135ـ، ص1997
، دار الفكر، 2التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،محمد عبد الرؤكؼ المناكم، تحقيؽ : محمد الداية، ط -4

 .23ـ، ص2002-ق1423بيركت، 
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م تحت صكر المناظرات التي كانت تدكر بيف النحاة، فكؿ ما كاف يجر  بيذا االسـ؛ فكاف غالبان 
 : (1)حقيقيان لمخبلؼ كمف ىذه المناظرات ىن يحمؿ معن يجرم بينيـ

 مناظرة الكسائي كاألصمعي . -
 مناظرة الكسائي كسيبكيو. -
 مناظرة الكسائي كاليزيدم. -

كجكده شيء طبيعي في  الخبلؼ بيف الناس حكؿ القكاعد ال بٌد منو، كأفٌ  كمما يجدر ذكره أفٌ 
، فكما يختمفكف في الشكؿ كالمكف، كيختمفكف الخبلؼ مف طبيعة البشر ألفٌ  ؛حكيةالدراسات الن
 . كالظركؼ كذلؾ يختمفكف في اآلراءفي البيئة 

، بدأت التعريفات كالتقسيمات تظير، فأصبح لكؿ فريؽ د اتساع الدراسة النحكية كتشعبياكبع
 مدرسة خاصة بو، كلكؿ منيا أعبلـ كأسس كمنيجية خاصة تسير عمييا. 

الخبلؼ المغكم بيف مدرستي البصرة كالككفة أصبح أمران مشيكران  كمما الريب فيو أفٌ 
األزمنة كالعصكر إال أف  تعاقب، كعمى الرغـ مف عالـ لدل النحاة  قديمان كحديثان كمعركفان في ال

كالمعاصركف  الخبلؼ المغكم بيف ىاتيف المدرستيف لـ يزؿ حاضران، حتى ال يكاد العمماء القدماء
 الككفييف كالعكس. ضمنيـ مف ناصر كقمد البصرييف كناقعنيـ، فترؾ البحث كالدراسة 

 كنحاكؿ فيما يأتي تقديـ لمحة مكجزة عف المدرستيف:

 مدرسة البصرة :

و، فعمـ النحك الذم نما ف ىـ كاضعك النحك، كفاتحك أبكابى يالبصري الشؾ فيو أفٌ مما 
طمحات كاألصكؿ ، فجميع ما يتعمؽ بالمصتى عصرنا الحاضر ىك النحك البصرمكشاع ح

                                                           

 -51، دار المعارؼ، القاىرة، د . ت ، ص2مد الطنطاكم، طحخ أشير النحاة، مشأة النحك كتاريانظر : ن - 1
62. 
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نشغاؿ الككفييف بقراءات الذكر النتيجة  ؛كفييف فيويـ سبقكا الككذلؾ ألنٌ  ؛النحكية كردت عنيـ
 .(1)كاألخبارالحكيـ، كركاية الشعر 

 "." ألىؿ البصرة في العربية قدمة، كبالنحك كلغات العرب كالغريب عناية  (2(يقكؿ ابف سبلـ

 عمـ العربية عنيـ أخذ". ما قدمنا البصرييف أكالن ألفٌ : " إنٌ (3)كقد صرح ابف النديـ بقكلو

ابف أبي ك  عيسى بف عمر الثقفي،  كقد استمرت جيكد المدرسة عمى أيدم أعبلميا األكائؿ :
...، حتى جاء الخميؿ بف أحمد بف العبلء، كيكنس بف حبيب كاسحؽ الحضرمي، ، كأبي عمر 

 .(4)لمنحك العربي فاعى لكاضً بحؽ ا ٌدافعى ذاف يي كتمميذه سيبكيو، كىما المٌ 

في عمـ النحك  دارسكسبقيا عمى غيرىا مف الممدرسة البصرة شيرة  كيمكننا القكؿ إفٌ 
 راجع ألسباب متعددة منيا :

تمسكت كم، ك مى الكالء فييا عثماني أمكم ، كفي الككفة عباسي عى  كاف حيث :العامل السياسي 
 ، كقد لحؽ األمكييف استقرار سياسي مكف ليـ أسباب العمـ.كمتا البمدتيف بما تديف لو

في  قربيا مف العرب األقحاح أثره ك  البصرة المحاذم لبادية العراؽ،فممكقع  :الموقع الجغرافي 
 .(5)تميزىا المغكم

كقد كاف لمقراءات كعمميا أثر في إضراـ " الرغبة في نفكس قراء البصرة كي يضعكا النحك 
 عراب المضبكطفي آم الذكر الحكيـ مف اإلكقكاعده كأصكلو، حتى يتبيف القارئ مكاقع الكمـ 

                                                           
 .20ص ، شكقي ضيؼ، د.ط ، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت ، انظر: المدارس النحكية - 1
طبقات فحكؿ الشعراء، البف سبلـ الجمحي، تحقيؽ: محمكد محمد شاكر، د.ت، دار المدني، السعكدية،  - 2

 . 1/12د.ت، ج
، دار المسيرة، 3الفيرست، البف النديـ: أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب إسحؽ، تحقيؽ: رضا المازندراني، ط -3

 .71ـ، ص 1988 –ق 1408إيراف، 
 .11ـ، ص1980حي، د . ط ، دار النيضة، بيركت،: دركس في المذاىب النحكية، عبده الراجانظر - 4
 ـ2007 -ق،1427، دار المسيرة، األردف، 1ط ،،ابراىيـ السامرائيدارس النحكية : المفيد في المانظر - 5

 . 25  - 24ص



11 
 

 .(1)الدقيؽ ..." 

 .(2)في مد عممائيا بالمادة المغكية الصحيحة ان لممعمميف النجدييف في البصرة أثر  كلعؿٌ 

اعتمدكا  إذ مف خبلؿ أسمكبيـ في استقراء المغة مف مصادرىا،البصرة كقد جاءت شيرة 
دكا ذلؾ بمقاييد؛ فكانكا ال يأخذكف يـ قيٌ ، ككانت طريقتيـ في السماع أنٌ عمى السماع كالقياس

القبائؿ العربية التي حافظت عمى لغتيا، كالتي كانت بعيدة كؿ البعد عف مخالطة  مف المغة إالٌ 
 .(3)يؿ ككنانة كبعض الطائييفذى العجـ، كحددكىا بأسد كتميـ كقيس، كأخذكا مف ىي 

ا القياس فكانكا ال يقيسكف إال عمى الكثرة المطردة، كأغفمكا القميؿ كالشاذ، كقد عرؼ أمٌ 
ؿ، أكؿ مف بعج النحك كمد القياس، كشرح العم : " إفٌ (4)ركل الزبيدمكلعيـ بالقياس، فقد  عنيـ

حيث كاف شديد التجريد في القياس، سريعان إلى تخطئة المعربيف ؛ ىك عبد ا ابف أبي إسحؽ " 
 .(5)إذا خرجكا عف المألكؼ في كبلـ  العرب

: " (6)في العمؿ، فيقكؿى الفعؿ المضارع سيبكيو كاف يقيس اسـ الفاعؿ عم كمف أمثمة القياس أفٌ 
 " كقكلؾ : ىذا ضارب زيدان غدان ، فمعناه كعممو مثؿ : ىذا يضرب زيدان غدان ".

عميـ في إذف البصريكف تحفظكا في أقيستيـ ، كتحركا الدقة في الركاية كالسماع ، كىذا ما ج
 المقدمة حتى زمننا ىذا .

                                                           

 . 18صالمدارس النحكية  - 1
 .19انظر : المرجع السابؽ ص - 2
، كطي، د . ط ، دار الفكر، بيركتانظر : المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، عبد الرحمف جبلؿ الديف السي - 3

 . 1/211ـ ، ج1989
، قيؽ : محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، د.ططبقات النحكييف كالمغكييف ، أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم، تح - 4

 . 31، صالمعارؼ، مصر، د.ت دار
،  3انظر : نزىة األلباء في طبقات األدباء ، أبك البركات األنبارم ، تحقيؽ د: ابراىيـ السامرائي، ط  - 5

 .27-26، ص1985 –ق  1405مكتبة المنار ، األردف ، 
 مكتبة الخانجي،، 3ط، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف ،  كتاب سيبكيو ، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر  -6

 .1/164، جـ1988 -ق1408،  القاىرة الخانجي،
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 ومن أشير أعالم مدرسة البصرة :   

 ق (. 89: ) ت(1)نصر بف عاصـ -
 ق (. 117: ) ت(2)عبد ا بف أبي  إسحؽ -
 ق ( . 175: ) ت  (3)الخميؿ بف أحمد الفراىيدم -
 ق(. 180: )ت (4)سيبكيو -
 ق(.211/215: )ت (5)األخفش األكسط -
 ق(.206: )ت(6)قطرب -
 ق(.225: )ت(7)الجرمي -
 ق(.247: )ت(8)المازني -

 

 

 

                                                           

، أبك سعيد السيرافي ، تحقيؽ : د. : أخبار النحكييف البصرييف كمراتبيـ كأخذ بعضيـ عف بعض انظر -1
، كطبقات النحكييف  39-38ـ ، ص 1985 –ق  1405دار االعتصاـ ، مصر ، ، 1محمد البنا ، ط

، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف عبد الرحمف  23، كنزىة األلباء ص 27ص
 ،ـ1979 –ق 1399 ،طبعة الثانيةال –دار الفكر  –تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  –ق(  911السيكطي)ت 

األعبلـ ) قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف(، خير ، ك 2/313-314
 .8/24ـ ، 2002 -ق 1422بيركت  –الطبعة الخامسة عشرة  –دار العمـ لممبلييف  –الديف الزركمي 

لباء ، نزىة األ 5/106، كاألعبلـ  238 – 2/237، كبغية الكعاة   41 -40: طبقات النحكييف انظر - 2
28-30. 
 .2/314، كاألعبلـ  47 – 45ص ، نزىة األلباء  51 – 47: أخبار النحكييف انظر - 3
 ..230-2/229كبغية الكعاة ،  5/81 كاألعبلـ،  57 – 54: نزىة األلباء انظر - 4
 .591-1/590، كبغية الكعاة 3/101، كاألعبلـ  58انظر:  الفيرست ص - 5
 .7/95، كاألعبلـ 1/242كبغية الكعاة ،  76نزىة األلباء ص :انظر - 6
 .114، كنزىة األلباء 3/189، كاألعبلـ  9-2/8بغية الكعاة  :انظر  - 7
 .2/69، كاألعبلـ  466-1/436، كبغية الكعاة  63-62انظر : الفيرست   - 8
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 ق(.285: )ت(1)المبرد -

 مدرسة الكوفة :

النحك كرفعت أركانو، بينما كانت الككفة مشغكلة عف ذلؾ كمو،  " شادت البصرة صرح
عمى األقؿ حتى منتصؼ القرف الثاني لميجرة، بقراءات الذكر الحكيـ كركاية الشعر كاألخبار، 

 .(2)كقمما نظرت في قكاعد النحك"

درسة، البصرة، ثـ بدأت تتخذ لنفسيا منيجان خاصان حتى أصبح ليا مالككفة تأثرت ب كالحقيقة أفٌ 
 .(3) كفييا مذىباف بصرم كككفيفبل نكاد نجد مسألة مف مسائؿ النحك إالٌ 

في تمقي الككفييف عمكـ المغة فكما " كاف كثير مف رجاؿ العمـ  كقد كاف لمبصرييف أثره 
عمـ مف البصرييف الككفييف يشدكف الرحاؿ إلى طبقات حمقات الدرس فييا، كاف بعض أىؿ ال

ا أثر في تناقؿ لمتدريس فييا ... كحركة التكاصؿ ىذه كاف لي ، كيتصدريقصد إلى الككفة
 .(4)، فما يحدث في البصرة تجد صداه في الككفة كالعكس صحيح"الخبرات كاألخبار

حبل إلى البصرة الكسائي كالفٌراء ىما مف أسسا المدرسة الككفية حيث ر  أفٌ  يـبعضكذكر 
 .كأخذا عف عممائيا

ما عرفا النحك إنٌ  –كىما عماد المدرسة الككفية  –الكسائي كالفراء يقكؿ د. ميدم المخزكمي : " 
 .االصطبلحي بدراستيما نحك البصرة كتخرجيما بشيكخ بصرييف "

                                                           

، كاألعبلـ 271-1/269 ، كبغية الكعاة183-173، كنزىة األلباء 65-64: الفيرست صانظر - 1
7/144. 
 .20ص المدارس النحكية -2
 . 89ص  لمذاىب النحكية : دركس في اانظر -3
مدرسة الككفة  كمنيجيا  في دراسة المغة كالنحك، د. ميدم المخزكمي  ، د . ط ، المجمع الثقافي ، أبك  -4

 .67ـ،  ص2002-ق1423ظبي ، 
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بانتياء حركة كنشكء حركة أخرل  كيعد ظيكر ثعمب في الككفة كتعصبو لممذىب إيذانان 
، كتبلميذىما الذيف انحاز فييا المجالس كالمناظرات بينيـ كبيف زعامة البصرة ممثمة بالمبرد

 .(1)بعضيـ إلى فريؽ اآلخر ، كما انحاز الزجاج إلى المبرد..

كاستمرت المدرسة قرنان كنصفان مف الزماف، مف منتصؼ القرف الثاني تقريبان إلى أكاخر   
القرف الثالث كأكائؿ القرف الرابع اليجرم، حيث انحطت مكانتيا، بسبب طبيعة العصر الذم تأثر 
بالعمكـ العقمية كخاصة الفمسفة كالمنطؽ، كسبب آخر ىك أف مدرسة الككفة لـ يتكفر ليا عمماء 

 . (2)بقدرة الفراء لينافح عف المدرسة كيرفع لكاءىا

أما السماع فقد  ؛لمنحك العربي عمى السماع كالقياسلقد اعتمد الككفيكف في كضعيـ 
و، كسبلمة قائمو، فأخذكا عف حماد الراكية تساىمكا في التثبت مف صحة المسمكع، كأمانة راكي

يـ بصنع الشعر كنسبو إلى غيره مف ( ، ككبلىما متٌ ق180(، كخمؼ األحمر )تق150)ت
 الككفييف لـ يكف عندىـ قيكد لمسماع كما عند البصرييف. ، أم أفٌ (3)األقحاح

، كأخذكا كرككا عنيـ، بعض الككفييف رحمكا إلى القبائؿ العربية البدكية لكف يجدر اإلشارة إلى أفٌ 
 . (4)، كأنفذ خمس عشرة قنينة حبران غير ما حفظركم عف الكسائي أنو رحؿ إلى ىناؾفقد 

تجسد السماع  ةيجد فيو عبارات الفراء كاضحة جميلمفراء  (معاني القرآف)الدارس لكتاب  كما أفٌ 
كبلـ العرب،  لـ كمثمو مف ب، كسمعت أعرابي، ، أنشدني بعض العر  كؿ: العرب تقكؿحيث يق

 (.5.).. لؾ عف العربأرى ذ

                                                           

 . 119،  118،  109،  100ي ، ص انظر : مدرسة الككفة ، د. ميدم المخزكم -1
انظر : ما فات كتب الخبلؼ مف مسائؿ الخبلؼ  في ىمع اليكامع ، باسـ عبد الرحمف البابمي ، ) رسالة  -2

 . 34، ص 2008 – 1429ماجستير ( ، الجامعة اإلسبلمية، غزة ، 
 .97انظر : نشأة النحك لمطنطاكم ، ص -3
 .173انظر: المدارس النحكية ص  - 4
ـ ، 1983-ق1403، بيركت،  عالـ الكتب، 3طأبك زكريا يحيى بف زياد الفراء، انظر : معاني القرآف  ،  - 5
 ...42، 41، 32، 29، 19، 14/ 1ج



14 
 

لفان لمكثرة أما القياس " فمـ يشترطكا لو كثرة كاثرة ، بؿ قاسكا عمى الشاىد الكاحد، كلك جاء مخا
، فما أٌكلو البصريكف أك اعتبركه شاٌذان أك ضركرة، قبمو الككفيكف كجعمكه المتفؽ القياس عمييا

 .(1)مقيسان عميو "

:  ؿ خبر ) ما ( النافية عمييا، نحكعند الككفييف : إجازتيـ تقديـ معمك  كمف أمثمة القياس
ال(؛ ألنيا نافية ،  –لف  –، كحجتيـ في ذلؾ أنيـ قاسكا ) ما ( عمى ) لـ ؾ ما زيده آكبلن طعامى 

 رىان شٍ ، كبً كرـى ، كعمران لف أي  كىذه األحرؼ يجكز تقدـ معمكؿ ما بعدىا عمييا نحك : زيدان لـ أضربٍ 
 . (2)، فإذا جاز التقديـ مع ىذه األحرؼ جاز مع ما جي رً خٍ ال أي 

 ومن أشير أعالم مدرسة الكوفة: 

 ق(.175/187: )ت(3)أبك جعفر الرؤاسي -
 ق(.187: )ت (4)معاذ اليراء -
 ق(.199: )ت (5)الكسائي -
 ق(.207: ) ت(6)أبك زكريا الفراء -
 ق(.209: ) ت(7)ىشاـ الضرير -
 ق(.244)ت : (8)ابف الٌسٌكيت -

                                                           

 .23ص النحكية المفيد في المدارس  - 1
تحقيؽ: د. جكدة  األنبارم،ابف اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف، أبك البركات انظر:  - 2

  .149د. ت ، ص  ، مكتبة الخانجي، القاىرة،1مبركؾ محمد مبركؾ، ط
 . 6/271، كاألعبلـ  83-82، كبغية الكعاة  ا/ 51-50انظر : نزىة االلباء ص - 3
 .258/ 7، كاألعبلـ  293-2/290، كبغية الكعاة  50انظر : نزىة األلباء ص - 4
 . 4/283 ، كاألعبلـ 32انظر: الفيرست ص  - 5
انظر : معجـ األدباء، إرشاد األريب إلى معرفة األديب ، شياب الديف أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا  - 6

ـ ،  1993 -ق  1413بيركت - -، دار الغرب اإلسبلمي 1ط -تحقيؽ د. إحساف عباس ، الحمكم
 . 2/222، كبغية الكعاة  83-81ص،   كنزىة األلباء 2814- 6/2812
 . 129 ص : نزىة األلباء انظر - 7
 .2/349، كبغية الكعاة 2841-6/2840، كمعجـ األدباء  139-138ص نزىة األلباء  انظر : - 8
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 ق(.291: )ت(1)ثعمب -

 أسباب الخالف بين المدرستين :

 منيا: الككفييف إلى أسباب عديدة ، الخبلؼ المغكم بيف البصرييف ك  يعكد

كـر  –كذلؾ عندما ىبط اإلماـ عمي  ؛سية التي غرست بينيما بذرة الضغفالنزعة السيا أواًل :
 -رضي ا عنيا  – عائشةت أـ المؤمنيف مى دً ، كقى الككفة كاتخذىا مقر خبلفتو –جيو ا ك 

فكانت مكقعة  –رضي ا عنو  –البصرة عمى رأس جيش فيو طمحة كالزبير طمبان لثأر عثماف 
منذ تمؾ المكقعة اختمؼ ىكاىما، فالبصرة عثمانية، كالككفة عمكية كازداد فالجمؿ بيف البمديف، 

 ، قاؿ اعشى ىمذاف : (2)ىذا الخبلؼ بتعاقب األياـ 

ؿمى كـ الجى ـ يى كي ا بً منى عى ا فى كا                      مى ري اذكي ا فى كنى مي رتي اخى ا فى إذى فى 
(3) 

العصبية القبمية التي أذكت العنصرية " فأكثر أىؿ الككفة مف اليمانييف ، كأكثر أىؿ  ثانيًا :
 .(4)ييف "رً ضى البصرة مف المي 

البصريكف السماع حيث حدد المنيج الذم اتبعتو كؿ مدرسة في السماع كالقياس ،  :ثالثاً 
في السماع عف القبائؿ العربية، كتكسعكا في القياس حتى عمى ف تكسع الككفيك ، بينما كالقياس

 القميؿ الشاذ .

مر أ ذا، كىذات كاف لو دكره في زيادة الخبلؼالتنافس العممي كالرغبة في إثبات ال لعؿٌ  :رابعاً 
بؿ عميو الناس جميعان   المنزلة كالمكانة.، فكؿ يحب أف يجد لنفسو غريزم جي

                                                           

 . 267،كاألعبلـ ا/  398-396/ 1، كبغية الكعاة  2/536، كمعجـ األدباء 173انظر : نزىة األلباء  - 1
،  25 – 24حكية ص في المدارس الن ، كالمفيد 125 -122انظر : نشأة النحك ، لمطنطاكم ، ص  - 2

 .98ص كمدرسة الككفة
  .6/55، ج.ت . ط ، دار الثقافة ، بيركت ، ددالبيت مف قصيدة لو ، األغاني ، أبك الفرج األصفياني ،   -3
  .6/55ج
 . 98مدرسة الككفة ، د . ميدم المخزكمي ، ص  - 4
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الخبلؼ بيف المدرستيف أدل إلى نتائج عممية كاف ليا أثره كاضح في  كمما سبؽ يتبيف أفٌ  
 ، نذكر منيا :الدراسات المغكية قديمان كحديثان 

 تي صنفت في مجاؿ الدراسة المغكية، ككماؿ نضكجيا.كثرة المؤلفات ال -
 ة .ظيكر المدارس النحكية المتعددة بمسمياتيا المختمف  -
إعراب كثير  ، ككثر الخبلؼ فية كالحجاج بينيـ، كتباينت الطرؽ في التعميـكثرت األدل -

مف مسائؿ النحك إال كفييا مذىباف، ، حتى ال تكاد " تجد مسألة (1)مف آم القرآف الكريـ
 لخر ما إذا كقفت عمى رأم األ، بؿ لعمؾ تستطيع معرفة رأم إحداىبصرم كككفي

 . (2)"كحدىا

التكجييات لممسألة  الخبلؼ بيف المدرستيف أدل إلى تعدد اآلراء النحكية، ككثرةً  كما أفٌ 
الكاحدة مما أثرل المكتبة المغكية بالعديد مف أميات الكتب؛ التي عالجت مسائؿ المغة 
العربية ككضعت القكانيف كالقكاعد التي تنظـ ألفاظيا كتراكيبيا، كاقتفى أثرىا مف جاء بعدىـ 

 .حتى يكمنا ىذا

 ومن أشير الكتب التي تناولت مسائل الخالف :

ين" ألبي البركات ابن األنباري "االنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفي -1
كالككفييف في المسائؿ كىك " أقدـ كتاب كصؿ إلينا في الفصؿ بيف البصرييف  ه(،577ت)

كذكرت مف مذىب : "(4)حيث يقكؿ فيو، الدقة كالثبكتبارم ، كقد اعتمد ابف األن(3)الخبلفية "
: (5)المكضكعية في الحكـ، فيقكؿ اعتمدكذلؾ  ،فريؽ ما اعتمد عميو أىؿ التحقيؽ"كؿ 

                                                           

انظر : مقدمة ابف خمدكف ، عبد الرحمف ابف خمدكف ، د . ط ، مؤسسة األعممي ، بيركت ، د . ت ،  - 1
 .547ص
 . 89ص لمذاىب النحكية دركس في ا - 2
،مطبعة اليرمكؾ،  1أبك البركات األنبارم كدراستو النحكية ، د . فاضؿ صالح السامرائي ، ط - 3

 . 60ـ ، ص1975ق ،1395بغداد،
 .3صاؼ اإلنص - 4
 المرجع السابؽ ، الصفحة نفسيا . - 5
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"كاعتمدت في النصرة عمى ما أذىب إليو مف مذىب أىؿ الككفة أك البصرة عمى سبيؿ 
 اإلنصاؼ، ال التعصب كاإلسراؼ ".

في النحك كالمغة، أٌيد الككفييف في بمغت مسائمو في الكتاب إحدل كعشريف كمائة مسألة خبلفية ك 
، كقد كاف لو مذىب خاص في مسألتيف في مائة كاثنتي عشرة مسألة البصرييف دأيٌ ، ك سبع مسائؿ

ف ماؿ فييما لمبصرييف  .(1)...كا 

" التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين " ، و" مسائل خالفية في النحو "   -2
 ه(. 616كبري )تألبي البقاء العُ 

ي اختمؼ كتاب التبييف كاف مقصكران عمى عرض المسائؿ الت فٌ إ؛ حيث كىما كتاباف مختمفاف
 .(2)النحاة كافة ..ا كتاب المسائؿ فيتناكؿ الخبلؼ بيف ، أمٌ فييا البصريكف كالككفيكف

، كبالتالي تككف ب مسائؿ خبلفيةشر بعد كتاكتاب التبييف ني  كأكضح د. عبد الرحمف العثيميف أفٌ 
 (3)...؛ فالتبييف جزء مف كتاب مسائؿ خبلفية بيف الكتابيف عبلقة الجزء بالكؿ العبلقة

كتنتيي بمسألة ترخيـ  ة،، تبدأ بمسألة الكبلـ كالكممائؿ التبييف خمسان كثمانيف مسألةكبمغت مس
 لى ىي مسائؿ كتاب مسائؿ خبلفية .األك  ةعشر  ة، كالمسائؿ الخمسالرباعي

 ق( .802" لعبد المطيؼ الزبيدم )تائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة "   -3

، جمع فييا أقاكيؿ المدرستيف ، كقد قصر عمى ذكر لةأئمو مائتيف كثبلثان كعشريف مسبمغت مسا
 االختبلؼ في النحك كالصرؼ كالخط دكف ذكر اختبلفيـ في سائر أنكاع

 

                                                           

 . 69- 60انظر : أبك البركات األنبارم ، د. فاضؿ السامرائي ، ص  - 1
ي ، د .ط  ، مكتبة انظر : مسائؿ خبلفية في النحك ، أبك البقاء العكبرم ، تحقيؽ : د. محمد خير الحمكان -2

 . 15 – 10د .ت، ص  ،الشيباء ، حمب
عبد الرحمف  التبييف  عف مذاىب  النحكييف البصرييف كالككفييف ، أبك البقاء العكبرم ، تحقيؽ : د.انظر :  -3

 .69ص  ،ـ1976ق ،  1396 ، دكف ممكمات عف دار النشر،1، طبف سميماف  العثيميف
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 . (1)العربية ، كقد رتب فيو المسائؿ حسب أقساـ الكممة ؛ االسـ كالفعؿ كالحرؼ 

 :لفتحي حمودة  "ففات االنصاف من مسائل الخال ما"  -4

 .  (2)فجمعيا في إطار كاحد ليكمؿ عممو ،المسائؿ التي تركيا ابف األنبارم فيو ذكر 

حدل كعشريف  ، كقد ركز المؤلؼ عمى المسائؿ مسألةكقد بمغ مجمكع مسائؿ الكتاب مائتيف كا 
ثـ  ،، كاتبع في ترتيب أبكاب بحثو البدء بباب المفرداتكاألساليب كثيرة االستعماؿ ،ىميةذات األ
  .(3)ا سبقيا مف األبكاب تدخؿ ضمف مفالمتفرقات التي ال ،فاألساليب ،الجمؿ

 

     

 

 

  
                                                           

ارؽ الزبيدم ، تحقيؽ : د. ط رة ،عبد المطيؼ بف أبي بكر. ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبص1
 . 25 -24ـ، ص 1987ق ، 1407، عمـ الكتب  كمكتبة النيضة العربية ، بيركت ، 1الجنابي، ط

، د.ت دكف معمكمات عف دار النشر، ط ،مسائؿ الخبلؼ، فتحي حمكدة ، د. انظر : مافات االنصاؼ مف 2
 .9 - 7ص
 . 459-298. انظر : المرجع السابؽ : ص 3
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 الفصل األول
 اإلمام الشاطبي وكتابو المقاصد الشافية

 ن:وفيو مبحثا

 . التعريف باإلمام الشاطبي المبحث األول :

 .التعريف بكتاب المقاصد الشافية المبحث الثاني :
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 المبحث األول

 حياتو ومؤلفاتو الشاطبي
 

 وينقسم إلى ثالثة مطالب:
 :  المطمب األول 
 .مذىبو، نشأتو ،مولده، اسمو ونسبو

 المطمب الثاني :
 شيوخو وتالميذه .        

 المطمب الثالث :
 مؤلفاتوومكانتو العممية، وفاتو،  ثقافتو     
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 األولالمطمب 
 اسمو ونسبو : -1

 الشاطبي ىك أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد بف مكسى بف أحمد بف عمي المخمي
شرؽ تقع  ىي مدينةمكطف آبائو، ك ، نسبة إلى مدينة شاطبة (1)الشيير بالشاطبي رناطيالغى 
 .(2)دلساألن

"العبلمة المؤلؼ المحقؽ النظار األصكلي المفسر الفقيو اإلماـ ب كقد اشتير في كتب التراجـ
 . (3)المغكم ..."

 مولده : -2

 -اإلماـ الشاطبي ذم يظير لنا أفٌ ال أفٌ ، إال تو كال لتاريخيادلـ تتعرض كتب التراجـ لمكاف كال

 (، كما رجح بعض الباحثيف مثؿ أحمد الريسكني الذم4ناطة)رٍ كلد بغى  –رحمو ا

 
                                                           

،  1انظر : نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ، ألحمد بابا التنبكتي ، تقديـ : عبد الحميد عبد ا اليرامة ، ط -1
. كالمقاصد الشافية في شرح الخبلصة  52-48ـ ، ص1989منشكرات كميو الدعكة اإلسبلمية ، طرابمس ، 

معيد البحكث  ، 1العثيميف  كآخركف ، ط الكافية ، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي، تحقيؽ: عبد الرحمف بف سميماف
حياء التراث اإلسبلمي ، جامعة أـ القرل ، مكة المكرمة،  . 75/ 1. كاألعبلـ ج 1/2ـ ، ج2007العممية كا 

/  1كمعجـ المؤلفيف ، عمر رضا كحالة ، د. ط ، مكتبة المثنى كدار إحياء التراث العربي ، بيركت ، د.ت ، ج
118-119 . 

 –ق 1410، دار الكتب العممية، بيركت، ، تحقيؽ: فريد الجندمالبمداف، لياقكت الحمكمانظر: معجـ  - 2
 .3/351ـ، ج1990

، الناشر محمد أميف كشركاه ،  2، عبد ا مصطفى المراغي ، طالفتح المبيف في طبقات األصكلييف -3
 . 2/204ـ، ج1974 -ق1394بيركت ، 

ٍرنىاطة : بفتح األكؿ كسككف الثاني، - 4 كمعنى غرناطة رمانة بمساف عجـ األندلس، كىي أقدـ مدف ككرة  غى
البيرة، مف أعماؿ األندلس كأعظميا كأحسنيا كأحصنيا، كقد كانت في ظؿ الحكـ اإلسبلمي جنة مف جناف 

 .4/221الدنيا، عامرة بالبساتيف كالخيرات، كىي آخر مدينة سقطت في يد الفرنجة... انظر: معجـ البمداف ج
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  .(2)و غادرىاـ أنٌ مى عٍ فييا، كلـ يي  كترعرعو نشأ ىذا لككنك ؛ و كلد بغرناطة": "فاألظير أنٌ  (1قاؿ) 

 

عبد ا كال تبلميذه الذيف تحدثكا عنو، مثؿ أبي  مترجمكه يذكرىاا سنة كالدتو فمـ أمٌ 
(، كذلؾ فعؿ التنبكتي 3)لـ يذكر تاريخ مكلده حيف ترجـ لو الذم  ق(862المجارم )ت

 :( 4)، إذ قاؿح بأنو لـ يقؼ عمى ذلؾو، فقد صرٌ عد ممف أطنبكا في ترجمتق( الذم يي 1036)ت
 ".مكلده "كلـ أقؼ عمى 

شارات عن : ما ده، مف ذلؾد بعض المحدثيف تشير إلى تاريخ مكللكف ىناؾ ترجيحات كا 
، كالذم ق720بك األجفاف في مقدمتو لفتاكل الشاطبي أف كالدتو كانت قبؿ أشار إليو محمد أ

فر أحمد بف الزيات ؽ شيكخ اإلماـ الشاطبي كىك أبك جعاالستنتاج أف كفاة أسبقاده إلى ىذا 
كأما مجدم عاشكر  (،5اإلماـ الشاطبي يافعان)، كىي السنة التي يككف فييا ق728كانت سنة 

ق ك 720بيف سنتي  ( :" كالراجح بعد التتبع كاالستقراء أف مكلد الشاطبي كاف ما6فقاؿ)
ق، 733ق، كدليؿ ذلؾ أنو كاف صديقان ندان لمشاعر الفقيو الكزير ابف زمرؾ الذم كلد سنة 730

نشاداتو : ) اإلفادات كاإلنشادات ( بتكاريخ بوفي كتا كما أف الشاطبي أكرد أكثر إفاداتو كا 
ق، كباعتبار أنو كاف ساعتيا في سف التحصيؿ كالطمب، يترجح أنو قد 750معظميا بعد سنة 

 كلد أثناء المدة التي أشرت إلييا ".

                                                           

، المعيد 4العمكاني، ط لمقاصد عند اإلماـ الشاطبي ، أحمد الريسكني ، تقديـ : د. طو جابرنظرية ا -1
 .  109ـ، ص 1995ق، 1416العالمي لمفكر اإلسبلمي ، الرياض، 

، مطبعة 2فتاكل اإلماـ الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي، تحقيؽ: محمد أبك األجفاف، ط انظر:  - 2
 .32ـ، ص1985 –ق 1406الككاكب، تكنس، 

، دار الغرب  1جفاف ،طانظر : برنامج المجارم ، أبك عبد ا محمد المجارم ، تحقيؽ : محمد أبك اال - 3
 . 116ـ ، ص 1992، بيركت ، اإلسبلمي

 . 50ص االبتياج نيؿ  -4
 .32ص انظر : فتاكل اإلماـ الشاطبي -5
ات ، دار البحكث لمدراس 1الثابت كالمتغير في فكر اإلماـ أبي إسحاؽ الشاطبي ، مجدم محمد عاشكر ، ط -6

حياء التراث ،لمدراس  . 28ـ، ص2002 –ق 1423،  دبي ات اإلسبلمية كا 
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و في سنة ست كخمسيف اإلماـ الشاطبي نفسو يذكر في كتابو اإلفادات كاإلنشادات أنٌ  كما أفٌ 
ف ، ككاف يكمئذو تمميذان البف الفخار، الذم كاف معجبان بفطنتو كذكائو، كسبعمائة كاف صغير الس

ثارتو لمسائؿ لغكية ال يستطيع التنبو إلييا مف كاف في سنو صرح  17، كفي اإلفادة رقـ (1)كا 
 :  (2)بقكلو

عز  -" لما تكفي شيخنا األستاذ الكبير العمـ الخطير أبك عبد ا محمد بف الفخار ، سألت ا 
فيكصيني بكصية أنتفع بيا في الحالة التي أنا عمييا مف طمب العمـ أف يرينيو في النكـ  –كجؿ 

 . (3)مى األرجحق ع756خو ىذا سنة ..." كقد كانت كفاة شي

 –رحمو ا  -اـ الشاطبي ىذه اإلشارات ال تستند إلى أدلة قاطعة، تبقى سنة كالدة اإلم كبما أفٌ 
 .مجيكلة

 :نشأتو -3

يف رناطييف كالكافدرناطة " فقد تحدث مترجمكه عف شيكخو الغى نشأ اإلماـ الشاطبي في مممكة غى 
  ،(4)ة قاـ بيا"، كلـ يشيركا إلى أم مكاف آخر عاش بو أك أم رحمعمييا، كعف نشاطو العممي بيا

األندلس لمحج أك لطمب العمـ مف ببلد المشرؽ غرناطة ك و غادر و لـ يذكر أحد أنٌ كما أنٌ   ،(4)بيا"
األسباب العادية مف  المشرؽ عمى عادة عمماء األندلس، كال نجد تعميبلن ليذا إال أف تككف تمؾ

  .(5)فقرو أك مرض

                                                           

،  1ي ، تحقيؽ الدكتكر محمد أبك األجفاف ، طانظر : اإلفادات كاإلنشادات ، إبراىيـ بف مكسى الشاطب - 1
 . 144 – 143ـ، ص 1983ق ، 1403مؤسسة الرسالة ، بيركت 

 . 98ص  المرجع السابؽ  - 2
، نشر كمية الدعكة اإلسبلمية ، طرابمس ،  1انظر : الشاطبي كمقاصد الشريعة ، حمادم العبيدم ، ط - 3

 . 62ـ ، ص 1992
 .  32فتاكل اإلماـ الشاطبي ص  - 4
 . 28ص  : الثابت كالمتغيرانظر - 5
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 :  (1)كتابو االعتصاـ ، كىذا يمكف استنباطو مف قكلو فيجانب المرض ىك المرجح لذلؾ كلعؿٌ 

" ... حتى كدتي أيٍتمىؼي في بعض أعماقًو، أك أنقطع في رفقتي التي باألنًس بيا تجاسرتي عمى 
 ما قيدِّر لي ... " .

خاض ميداف طمب العمـ منذ  –رحمو ا  –اإلماـ الشاطبي  كميما يكف مف أمر فإفٌ 
عمـو دكف عمـ ، أك ففو دكف آخر،  حداثة سنو، كقد كاف انكبابو عمى الدراسة ال يقتصر عمى

وى شطرى العمـً طمبي، أنظر في عقمياًتو : " (2)كفي ذلؾ قاؿ لـ أزؿ منذ فيًتؽى لمفيـً عقمي، ككيجِّ
كشرعياًتو، كأصكًلو كفركًعو، لـ أقتصٍر منوي عمى عمـو دكف عمـ، كال أفردتي عف أنكاًعو نكعان دكف 

، كأعطتوي المين ة المخمكقة في أصًؿ فطرتي؛ بؿ خضتي في  آخر، حسبما اقتضاه الزمافي كالمكافي
ًجًو خكض المحسًف لمسباحًة، كأقدمتي في ميادي ـى الجرمًء ليجى حتى كدتي أىٍتمىؼي في بعض نًو إقدا

أعماقو، أك أنقطع في رفقتي التي باألنًس بيا تجاسرتي عمى ما قيدِّر لي، غائبان عف مقاؿ القائؿ 
، إلى أف مىف  عمي الرب  الكريـبلؿ العاذؿ، كمعرضان عف صدِّ الصادِّ كلكـً الكعذ  ، الرؤكؼي ئـً

ـي  في نفسي القاصرة أف  كتابى  كأىٍلقى، فشرح لي مف معاني الشريعة مالـ يكف في حسابي الرحي
، كال أبقيا لغيًرًىما مج فمف  االن ييٍعتىد  فيو ...اً كسنة نبيو لـ يتركا في سبيؿ اليداية لقائؿو ما يقكؿي

 ٌسر ا فيو، فابتدأتي بأصكًؿ الديًف عمبلن عمى المشي في طريقو بمقدار ما يى ىنالؾ قكيت نفسي 

 . "المبنية عمى تمؾ األصكؿ ...  كاعتقادان، ثـ بفركعوً 

 مذىبو: -4

عمى نفسو أال  آلى فقد ؛ىك مذىب أىؿ السنة مذىب الشاطبي الفقيي الذم اختاره لنفسوً  إف  
: " ثـ أطالب نفسي بالمشي مع (3)يخالؼ السنة، مكتفيان في ذلؾ بأنو مع السكاد األعظـ، فيقكؿ

                                                           

، دار الكتاب العربي ،  1االعتصاـ ، ابراىيـ بف مكسى الشاطبي ، تحقيؽ : عبد الرز اؽ الميدم ، ط - 1
 .1/17ـ ، ج1996 –ق 1417بيركت ، 

 المرجع السابؽ ، الصفحة  نفسيا. - 2
 . 18 -1/17ج  مرجع السابؽال - 3
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كاد األعظـ، في الكصؼ الذم بالسٌ  –صمى ا عميو كسمـ  –الجماعة التي سماىا رسكؿ ا 
 .كاف عميو ىك كأصحابو، كترؾ البدع التي نص عمييا العمماء أنيا بدع "

، حتى لك لـ ، بؿ حارب كؿ دخيؿ عمى شريعة افحسب اإلماـ الشاطبي الحؽ تـزلـ يمكلذلؾ 
" ... فرأيت أف اليبلؾ في اتباع السنة ىك النجاة، :  (1)و، كفي ذلؾ يقكؿتتقبمو الناس كترض

 كأف الناس لف يغنكا عني مف ا شيئان ".

: "فقامت عمي  (2)منيجان، ما عبر عنو بقكلونتيجة تمسكو بالكتاب كالسنة كاتخاذه الحؽ كقد القى 
كتكاترت عمي  المبلمة، كفك ؽ إلي العتاب سيامو، كنيسبتي إلى البدع كالضبللة، كأينزٍلتي  القيامة

 ، كقد أكرد التنبكتي مف شعره لما ابتمي بالبدع :"...كالجيالة منزلة أىؿ الغباكة

 بما أيداريو حتى كاد ييردينيبيميتي يا قكـي كالبمكل منكعةه              

ٍسبيى اى في عقمي كفي ديني ٍمبان لمصمحةو           فىحى ر ًة ال جى  (3)دىٍفعى المىضى

 

 

                             *          *          *                   

 

 

 

 

                                                           

 .1/19ج االعتصاـ - 1
 المرجع السابؽ ، الصفحة نفسيا . - 2
 .49األبيات لو في نيؿ االبتياج  ص  - 3
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 المطمب الثاني

 تالميذه و شيوخو

 :أواًل : شيوخ اإلمام الشاطبي 

كاف ليـ األثر  اإلماـ الشاطبي عمى يد كثير مف العمماء الغرناطييف كالكافديف، الذيفتتممذ 
 البالغ في تككيف شخصيتو العممية كالدينية، كتزكيده بفيض مف المعارؼ العقمية كالنقمية.

 شيوخو الغرناطيون : -1
 أبو عبد اهلل اإللبيري : -

ار اإللبيرم،  ، تعميو بالقراءات السبع في سبع ختماقرأ الشاطبي ىك محمد بف عمي بف الفخ 
كقد ذكر المجارم في برنامجو الكتب التي كاف ييدرِّسييا اإلماـ الشاطبي عف شيخو ابف الفخار، 

، كذكر التنبكتي أف (1)ق(672ق( ، كألفية ابف مالؾ )ت180كعد  منيا : كتاب سيبكيو )ت
 . (2)الشاطبي الزمو إلى أف مات

كقيؿ ، (3)ق754و تكفي سنة سنة كفاتو؛ فمنيـ مف ذكر أنٌ كتضاربت الركايات حكؿ 
 .(4)ق756سنة

اإلماـ الشاطبي نفسو ذكر في كتابو اإلفادات  ؛ ألفٌ ق756و تكفي سنة المرجح أنٌ  كلعؿٌ 
 ككاف يكمئذو تمميذان ألبيو في سنة ست كخمسيف كسبعمائة كاف صغير السف، كاإلنشادات  أنٌ 

 

                                                           

 . 119،  92،  91انظر : برنامج المجارم  ، ص  - 1
 . 48ص انظر نيؿ االبتياج  - 2
، المطبعة السمفية ،  انظر : شجرة النكر الزكية  في طبقات المالكية، محمد  بف محمد مخمكؼ، د.ط - 3

 .  20ص ، كاإلفادات كاإلنشادات 1/5، ج  المقاصد الشافيةكمقدمة تحقيؽ ، 1/229ج ـ،1930القاىرة، 
 .66، كالشاطبي كمقاصد الشريعة ، حمادم العبيدم ، ص 51انظر : الثابت كالمتغير ص  - 4
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 .(1)الفخار الذم كاف معجبان بفطنتو كذكائو..  

 أبو جعفر أحمد الشقوري : -

الفقيو النحكم الفرضي، الذم كاف ييدرِّسي بغىٍرناطة كتاب سيبكيو، كقكانيف ابف أبي   
 .، كلـ يذكر المترجمكف سنة كفاتو(2)الربيع، كتمخيص ابف البناء، كألفية ابف مالؾ 

 بن ُلّب : أبو سعيد -

مفتي غرناطة كخطيبيا ، (3)قاسـ بف أحمد بف ليٌب التغمبي األندلسي الغرناطي ىك فرج بف
ف فقييان كشاعران كمدرسيا الشيير؛ إذ لـ يبؽ أحد مف طبلب العمـ باألندلس إال كأخذ عنو، كقد كا

ألؼ فيو كتابان أسماه  كعالمان بالمغة، أخذ الشاطبي عنو فركع الفقو، خاصة فرع النكازع، الذم
األلغاز النحكية في  (، كلو أرجكزة في)الفتاكل(، كلو كتاب )الباء المكحدة(، ك )األجكبة الثمانية

 ، كلو رسالتاف في الفقو ..سبعيف بيتان 

 . (4)ق782سنة  -رحمو ا– كتكفي ابف ليبٌ 

  أبو عبد اهلل البمنسي: -

مفسر كنحكم كىك صاحب ) البمنسٌي، محمد بف عمي بف أحمد بف محمد األكسي ىك 
 صمة الجمع كعائد التذييؿ لمكصكؿ كتابي اإلعبلـ كالتكميؿ (، كلو تفسير لمقرآف الكريـ، 

 

                                                           

 . 144 – 143ص  انظر  : اإلفادات كاإلنشادات  - 1
 . 125ج المجارم  ص انظر : برنام - 2
انظر :  الديباج المذىب في معرفة عمماء أعياف المذىب ، ابف فرحكف المالكي، تحقيؽ د : محمد  - 3

،  1/6، كمقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية  ج1/39األحمدم أبك النكر، د.ط ، دار التراث، القاىرة ، د. ت ، ج
 . 357كنيؿ االبتياج لمتنبكتي  ص 

حساف إمحمد المقرم التممساني، تحقيؽ : لطيب مف غصف األندلس الرطيب، أحمد بف انظر : نفح ا - 4
 . 5/140، كاألعبلـ ، لمزركمي، ج 513/ 5ـ ، ج1968عباس ، د.ط ، دار صادر، بيركت ،
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 .(2)ق 782سنة  -رحمو ا– ، كتكفي(1)ككتاب في مبيمات القرآف

 شيوخو الوافدون : -2

 كأخذ العمـ عنيـ ، كمنيـ:كنقصد بالكافديف: شيكخو الذيف قدمكا إلى غىٍرنىاطة لمتدريس فييا، 

 أبو عبد اهلل المقري : -

الرحمف القرشي التممساني  محمد بف محمد بف أحمد بف أبي بكر بف يحيى بف عبد ىك
اشتير بالمقرم الكبير أك المقرم الجد؛ تمييزان لو عف حفيده أحمد المقرم صاحب ، المقرم

 كتاب ) نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب (.

، ككتاب تيذيب (الشاطبي عميو جممة مف كتابو ) تكميؿ التعقيب عمى صاحب السم ع 
، (3)جميع ثبلثيات البخارمك ع كتاب )الحقائؽ كالرقائؽ(، (، كسمع عميو جمي)القكاعد الفقيية

 -رحمو ا-، كتكفي(4)مثؿ : سنف الترمذم كمكطأ اإلماـ مالؾ..  كبعض كتب الحديث
  .(5)ق758سنة 

 :أبو القاسم السبتي  -

:  (6)قاؿ عنو التنبكتيىك محمد بف محمد بف أحمد بف محمد الشريؼ الحسني السبتي، 
 كىككقد كاف عالمان في العربية كالبياف كاألدب، اإلماـ الشريؼ، رئيس العمـك المسانية"، : "

 

                                                           

 . 35ص  ، كانظر : فتاكل الشاطبي  1/18: مقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية  ج انظر - 1
 .1/7جمقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية  - 2
بثبلثة ركاة،  –صمى ا عميو كسمـ  –ثبلثيات البخارم : ىي األحاديث التي تككف متصمة إلى رسكؿ ا  - 3

 . 489/ 1كعدد ثبلثيات صحيح البخارم اثناف كعشركف حديثان ، انظر : شجرة النكر الزكية :ج
 .127 – 119انظر : برنامج المجارم  - 4
 . 421ص  انظر : نيؿ االبتياج - 5
 .48ص المرجع السابؽ  - 6
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 .(1)ق760سنة  -رحمو ا -شارح مقصكرة حاـز القرطاجني، كتكفي 

 التممساني :أبو عبد  -
ماـ ىك محمد بف أحمد الشريؼ التممساني،  كصفو التنبكتي بأنو أعمـ أىؿ كقتو، كا 

كتاب ) مفتاح الكصكؿ إلى بناء الفركع عمى األصكؿ (،  كىك صاحب، المالكية في زمانو
 .(2)ق771سنة  -رحمو ا -كتكفي

 الزواوي:عمي أبو  -

مف شيكخ اإلماـ الشاطبي، عد ه المجارم بف عبد ا الزكاكم، ىك منصكر بف عمي 
: " كمف شيكخو الشيخ الفقيو النظار أبك عمى منصكر بف عبد ا الزكاكم، قرأ عميو (3)فقاؿ

مف  مختصر منتيى السكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ لئلماـ أبي عمرك بف الحاجب
ه، ككؿ ذلؾ قراءة تفقو كنظر، أكؿ مبادئ المغة إلى آخره بمفظو إال يسيران سمعو بقراءة غير 

 .(4)ق عمى الراجح771سنة  -رحمو ا -كأجازه إجازة عامة بشرطيا"، كتكفي

 التممساني: شمس الدين -
ىك أبك عبد ا محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف محمد بف مرزكؽ الخطيب 

سمع منو الشاطبي مكطأ مالؾ،  ،(5)المجارم مف شيكخ اإلماـ الشاطبي ذكرهالتممساتي، 
  .(7)ق781سنة  -رحمو ا - ، كتكفي(6)كصحيح البخارم بقراءة أبي عبد ا الحفار

 

 
                                                           

 .189/ 5انظر : نفح الطيب ج- 1
 .109ص إلماـ الشاطبي ، أحمد الريسكني ، كنظرية المقاصد عند ا49- 48ص نفح الطيب انظر:  - 2
 .119ص نامج المجارم بر   - 3
 .613 -611ص  انظر نيؿ االبتياج  - 4
 .119ص  انظر : برنامج المجارم  - 5
 .37ص  ، كفتاكل اإلماـ الشاطبي  24 – 23ص  اإلفادات كاإلنشادات  انظر : - 6
)دكف معمكمات عف دار النشر( انظر : الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، ابف حجر العسقبلني، د.ط  - 7

 .362/ 3جالنشر( د.ت ،
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 ثانيًا : تالميذ اإلمام الشاطبي  :
ؽ الشاطبي جماعة مف أعبلـ غرناطة، كانكا يحضركف دركسو اسحإأخذ عف أبي 

التبلميذ كانكا مقربيف إلى شيخيـ حتى كيستفيدكف مف عممو، إال أف ىناؾ ثمة مف ىؤالء 
، غير مباليف بما يناليـ مف ظمـ أك أنيـ أخذكا عنو العمـ كالعمؿ، كالتمسؾ بالكتاب كالسنة

  ، كمف ىذه الثمة المقربة:(1)تعسؼ؛ إذ يركف أف الديف ال ىكادة فيو كال تنازؿ

 بن محمد بن عاصم :اأبو يحيى  -
خطة شيخو ل ان رثاك ك عالمان خطيبان كاتبان أديبان  ، فأصبح تمقى عف الشاطبي الفقو كعمكـ المغة

و أٌلؼ كتابان في التراجـ سماه ) الركض ه بمساف الديف الخطيب؛ كألنٌ ك لذا شبيو معاصر  الشاطبي،
األريض في تراجـ ذكم السيكؼ كاألقبلـ كالقريض ( كالذم جعمو ذيبلن لكتاب )اإلحاطة في 

سنة  -رحمو ا– كقد كاف مجاىدان حتى استشيد ( لمساف الديف ابف الخطيب، ةأخبار غرناط
 .(2)ق813

 بن عاصم :اأبو بكر  القاضي أخوه -
تأثر بشيخو الشاطبي في تفكقو في عمـ أصكؿ الفقو، حيث برع في الفقو كالقراءات 

 كالفرائض، كقد أٌلؼ في ذلؾ العديد مف المؤلفات، منيا :

المختصر الذم سماه )مرتقى الكصكؿ إلى الضركرم مف عمـ األصكؿ( كقد اختصر أيضان 
كلو أراجيز في  ،(3)() نيؿ المنى في اختصار المكافقاتكتاب المكافقات لمشاطبي كالذم سماه 

 .(4)ق829سنة  -رحمو ا- أصكؿ الفقو كالنحك كالفرائض كالقراءات، كتكفي

 

 

 
                                                           

 .66ت كالمتغير ص انظر : الثاب - 1
 .67ص ، كالثابت كالمتغير 247/ 1ج، كشجرة النكر الزكية  50كتي  ص انظر : نيؿ االبتياج ، التنب - 2
، دار 1قديـ بكر بف عبد ا بف زيد، طانظر : المكافقات ، إبراىيـ الشاطبي ، تحقيؽ مشيكر بف حسف ، ت - 3

 . 47ص  ماـ الشاطبي، كفتاكل اإل 31، ص  1/32،  ـ1997 السعكدية، ،دار ابف عفاف
، كنظرية المقاصد عند اإلماـ 40، كفتاكل اإلماـ الشاطبي ص 68 – 67انظر : الثابت كالمتغير ص  - 4

 .111الشاطبي  ألحمد الريسكني ص
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 المجاري : أبو عبد اهلل -
مف أخص تبلميذ محمد بف محمد بف عمي بف عبد الكاحد المجارم األندلسي، كىك  ىك
ابف مالؾ، كأخذ عنو كتاب  عرض عميو ألفية وذكر بنفسو أنٌ  في النحك؛ فقد الشاطبي
 .سيبكيو

كمف مؤلفاتو )برنامج  ،(1)كذلؾ أخذ عنو مختصر اإلماـ ابف الحاجب، كمكطأ اإلماـ مالؾ
 .  (2)ق862سنة  –رحمو ا  –، كتكفي فيو لشيخو الشاطبيرم( الذم ترجـ المجا

 ر القصار:أبو جعف -
مف تبلميذ الشاطبي المقربيف؛ إذ كاف يخصو  أحمد القصار األندلسي الغرناطي، ىك

دكف غيره بعرض بعض مؤلفاتو عميو؛ فقد ذيكر أنو عرض عميو بعض مسائؿ المكافقات، 
يدؿ عمى تكاضع تفكؽ ىذا التمميذ كنباىتو، كما  كىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى

 .، كلـ يذكر المترجمكف سنة كفاتو (3)الشاطبي كعمك نفسو

 

 

 *           *        * 

 

 

 

 

                                                           

 . 118 – 116ص  انظر : برنامج المجارم  - 1
 .68، كالثابت كالمتغير ص 26شادات صنانظر : اإلفادات كاإل - 2

 بيالشاط ، كنظرية المقاصد عند اإلماـ  69، كالثابت كالمتغير ص 41انظر : فتاكل الشاطبي ص3-  
 . 111ص
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 المطمب الثالث

 مؤلفاتوو  مكانتو، وفاتوتو و ثقاف

 :ومكانتو توثقاف -1

ـ يقتصر عمى ففو تمتع اإلماـ الشاطبي بثقافةو كاسعة؛ حيث برع في شتى العمكـ؛ إذ ل
ذا  و أكرد فيو مف الفنكف العممية ما كجدنا أنٌ ا كتابو ) اإلفادات كاإلنشادات( تصفحندكف فف؛ كا 

تفسير كالحديث ل: عمكـ الشريعة اإلسبلمية كاأجادىا؛ مثؿاتساع معارفو العممية التي يدؿ عمى 
أكرد ك كبلـ كالمنطؽ كالجدؿ؛ كالعقيدة؛ كعمكـ العربية كالنحك كالصرؼ كاألدب كالببلغة؛ كعمكـ ال

 .(1)...الحساب كالفمؾ كالتغذية  كذلؾ في كتابو

ف طمب شيخو أبعد  ، كلو قصيدة طكيمة قالياما الشعر فكاف مف المقميف في نظموأ
ق(، مف عمماء األندلس كشعرائيا 781الخطيب أبك عبد ا محمد بف مرزكؽ التممساني )ت

 ؛(2)في التعريؼ بحقكؽ المصطفى ( لمقاضي عياض نظـ قصائد تتضمف مدح كتاب ) الشفا
 ليجعميا في طالعة شرحو، كقد نظـ الشاطبي في ىذا الغرض أبياتان مطمعيا: 

ديه       ًقٍد كىًمفىتٍ ـً مٍ فىنىٍفسيوي بنىفيًس العً      يامىٍف سىمىا ًلمىراقي المجًد مىٍقصى

ٍمًؽ إٍف دىًنفىتٍ ىىًذم رياضه يركؽي العىٍقؿى مىٍخبىريىا       ىي         (3)الشِّفا لنفكًس الخى

 

 
                                                           

 .65انظر : اإلفادات كاإلنشادات  ص  - 1
، ليحصبي قاضي األئمة كشيخ اإلسبلـالقاضي عياض : ىك أبك الفضؿ عياض بف مكسى بف عياض ا - 2

، حامؿ لكاء المنثكر كالمنظـك ، لو مؤلفات عدة  ، : ) الشفا في التعريؼ بالمصطفى (منيا المتبحر في العمـك
ككتاب ) التنبييات المستنبطة ( الذم جمع فيو غريب ضبط األلفاظ ، ككتاب ) اإللماع في ضبط الركاية كتقييد 

 . 141-1/140ق. انظر : شجرة النكر الزكية ج544السماع ( ، تكفي سنة 
 .34ص ، كاإلفادات كاإلنشادات 50انظر : نيؿ االبتياج  ص - 3
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 .(2)عف أبيات الشاطبي ىذه: أحسف ما قيؿ فيو (1)كقد قاؿ اإلماـ محمد أبك العباس التممساني

 

كتتجمى ثقافة الشاطبي كمكانتو العممية بكضكح؛ إذا ما رجعنا إلى أقكاؿ معاصريو 
أكلئؾ تمميذه أبك عبد ا بف  كتبلميذه كمف جاء بعدىـ في كصفو كالثناء عمى عممو؛ كمف

: " الشيخ اإلماـ العبلمة الشيير، نسيج كحده كفريد عصره "، كقاؿ (3)المجارم، الذم قاؿ عنو
، (4)عنو تمميذه ابف مرزكؽ الحفيد: " الشيخ األستاذ الفقيو اإلماـ المحقؽ العبلمة الصالح "

محقؽ القدكة الحافظ الجميؿ المجتيد، كاف أصكليان : "اإلماـ العبلمة ال (5)ككصفو التنبكتي بقكلو
محٌدثان لغكي ان بياني ان نٌظاران، ثبتان كرعان صالحان زاىدان سنيان، إمامان مطمقان بٌحاثان مدققان مفسران فقييان، 

 بارعان في العمكـ؛ مف أفراد العمماء المحققيف األثبات، كأكابر األئمة المتفننيف الثقات، لو جدلٌيان،
: فقيان، كأصكالن، كتفسيران، كحديثان، كعربية، كغيرىا، مع لراسخ كاإلمامة العظمى في الفنكفدـ االقى 

 التحرم كالتحقيؽ" .

كمف مظاىر ثقافة الشاطبي الكاسعة ، كالتي تنبئ عف إمامتو كتميزه؛ ماكاف يدكر بينو 
ت عف ظيكره فييا مى جٍ كالتي " أى  كبيف عمماء عصره مف مناظرات كمحاكرات في المسائؿ العممية،

مامتو"  .(6)كقكة عارضتو كا 

 أجمع المترجمكف عمى أف اإلماـ الشاطبي تكفي يـك الثبلثاء الثامف مف شعباف سنة وفاتو :

  

                                                           

ىك أبك عبد ا محمد بف العباس العبادم التممساني ، أخذ عف أئمة منيـ : ابف مرزكؽ الحفيد، كأبك  - 1
.  871.. كتكفي سنة .الفضؿ العقباني، كأخذ عف جماعة منيـ : ابف مرزكؽ الكفيؼ ، كالسنكسي ، كالمازكني 

  1/264ج انظر : شجرة النكر الزكية
 .50ص  انظر : نيؿ االبتياج - 2
 .116ص  برنامج المجارم  - 3
.48صاالبتهاجنيل-4

 المرجع السابؽ ، الصفحة نفسيا . - 5
 .49ص  المرجع السابؽ -6
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 .(1)ق (790سبعمائة كتسعيف ىجرية ) 

   مؤلفاتو : -2

في مختمؼ العمكـ كالنحك كالصرؼ كاألدب، كالفقو  –رحمو ا  –برع اإلماـ الشاطبي 
كالتفسير كالحديث، كمف ثـ تنكعت مصنفاتو، فأجاد فييا كأفاد، فكانت كما كصفيا التنبكتي " 

كتب الشاطبي مثميا ، ك (2)تآليؼ نفيسة اشتممت عمى تحريرات لمقكاعد، كتحقيقات لميمات الفكائد"
ما زالت  كتب كثير  مف العمماء؛ حيث حظيت بعضيا بالطباعة كالنشر، كبعضيا اآلخرمثؿ 

 : في طي النسياف

 : ةالمطبوعالكتب أواًل : 

 االعتصام :  -1

، ؼ البدع، كأثبت خطكرتياكفيو عرٌ  ؛(3)ذكره أبك عبد ا المجارم باسـ " الحكادث كالبدع "
الفساد التي نتجت عف اتباع األىكاء كالبعد عف شرع ا كقد حارب فيو أكجو  كمف ثىـ  أنكرىا،

مف خبلؿ ما عرضو مف آيات قرآنية كأحاديث نبكية، كبالتالي يككف قد عالج مكضكعو بمنياج 
  .(4)أصكلي رصيف

ـ   وحقق كىك كتاب يقع في جزأيف، مراجعة نصكصو، ثـ  ألكؿ مرة الشيخ محمد رضا، لكنو لـ يت
 سميماف الندكم.مصطفى أبك حققو أ. د. 

 

                                                           

، مكتبة دار التراث،  انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي، محمد بف الحسف الحجكم، د.ط - 1
، كنيؿ  205، كالفتح المبيف ص 122، كبرنامج المجارم ص 148/ 2ـ، ج1977 –ق 1397القاىرة،  

 .50االبتياج ص
 .50نيؿ االبتياج ص - 2
 . 1/14، كمقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية ج 128برنامج المجارم  ص  - 3
 . 89ص  لثابت كالمتغير، كا 113ي ص انظر : نظرية المقاصد ألحمد الريسكن - 4
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 الموافقات في أصول األحكام : -2

كتاب جميؿ القدر ال ": (1)كىك مف أىـ كتب الشاطبي كأشيرىا، كصفو التنبكتي بقكلو  
كقد سماه الشاطبي في  ،(2)المكافقات مف أنبؿ الكتب"، كقاؿ عنو ابف مرزكؽ: " كتاب "نظير لو

أحد شيكخو عف ىذه التسمية لرؤيا رآىا  ثـ عدىؿ ،(3)التعريؼ بأسرار التكميؼ(عنكاف أكؿ األمر )
، فسألتؾ عنو فأخبرتني رأيتؾ البارحة في النـك كفي يدؾ كتاب ألفتو : "تتعمؽ بالكتاب؛ قاؿ لو

خبرني أنؾ كفقت بو أنو كتاب المكافقات، قاؿ : فكنت أسألؾ عف معنى ىذه التسمية الطريفة، فت
كىك كتاب يقع في أربعة أجزاء  ، كقد طبع كصدر سنة  ،(4)بيف مذىبي ابف القاسـ كأبي حنيفة "

 .(5)ق1302

 اإلفادات واإلنشادات : -1

: " كتاب اإلفادات كاإلنشادات في كراسيف فيو طرؼ كتحؼ كميمح أدبيات (6)قاؿ عنو التنبكتي
نشاءات "، كقد  تحدث فيو عف حياتو كقت طمبو لمعمـ، ككذا تحدث فيو عف شيكخو أدبيات كا 

 األندلس كالمغرب.كأقرانو مف عمماء 

كقد احتكل الكتاب عمى أبيات شعرية مف خبلؿ اإلنشادات، كعمى المسائؿ العممية الطريفة مف 
 .(7)فاداتخبلؿ اإل

 ـ.1983كقد حققو د. محمد أبك األجفاف، كصدرت طبعتو األكلى سنة

 

                                                           

 .49ص  نيؿ االبتياج  - 1
.نفسهاالصفحةالسابق،المرجع-2

يف ) أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف (، إسماعيؿ باشا البغدادم، د.ط ، دار إحياء فانظر : ىدية العار  - 3
 .1/18التراث، بيركت، د. ت ، ج

 .64/ 1المكافقات ج - 4
 .88، كالثابت كالمتغير ص  110انظر : نظرية المقاصد ، أحمد الريسكني ص  - 5
 .49ص  نيؿ االبتياج  - 6
 .89ص  ظر: الثابت كالمتغير ان - 7
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 المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية : -2

 بشكؿ مفصؿ في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ . -إف شاء ا  -كالذم سيتـ الحديث عنو

  : فتاوى اإلمام الشاطبي   -3

ىك عبارة عف مجمكعة فتاكو متفرقة أجاب عمييا الشاطبي، كقد جمعيا كحققيا د. محمد أبك ك 
 ـ.1985، كصدرت الطبعة الثانية سنة (1)ـ1983، كصدرت طبعتو األكلى سنةاألجفاف

 : ةبوعغير المطالكتب : ثانيًا 
 عنوان االتفاق في عمم االشتقاق : -1

، (2)أثناء شرحو أللفية ابف مالؾفي كىك كتاب في فقو المغة كالصرؼ، كقد ذكره المؤلؼ 
 . (3)كذكر التنبكتي في كتابو أف ىذا الكتاب ضاع كالشاطبي ال يزاؿ عمى قيد الحياة

 س :لالمجا -2
كتتجمى أىمية ىذا الكتاب فيما ذكره التنبكتي  ،(4)كفيو شرح كتاب البيكع مف صحيح البخارم

في ككنو الكتاب (5)أف فيو " مف الفكائد كالتحقيقات ما ال يعممو إال ا " ، كما كتتجمى أيضا ن
 الكحيد الذم ييذكر لمشاطبي في الفقو.

  أصول النحو : -3
 يالت الشاطبي عف القكاعد األصميةكىك كتاب في قكاعد المغة مف نحك كصرؼ، تحدث فيو 

 .(6)غنى عنيا، لكنو ضاع كالشاطبي ال يزاؿ حيان  ال

 

                                                           

 .1/14مقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية ، ج :انظر - 1
 باشا يضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ، إسماعيؿإانظر :  - 2

 .127/ 2البغدادم، د. ط ، دار إحياء التراث العربي، بيركت ، د. ط ، ج
 .49ص  انظر : نيؿ االبتياج  - 3
 . 18/  1، كىدية العارفيف لمبغدادم  ج 1/75انظر : األعبلـ لمزركمي ج -4
 .49ص نيؿ االبتياج  - 5
.91صوالمتغيروالثابت،1/18جللبغداديالعارفينهديةالمرجعالسابق،الصفحةنفسها،و:انظر-6
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 المبحث الثاني

 في شرح الخالصة الكافية المقاصد الشافية
جكزتو الكبرل في النحك المسماة الخبلصة ىي النظـ الذم استخمصو ابف مالؾ مف أر 

عرؼ تمؾ الخبلصة باأللفية، كالتي اىتـ بيا العمماء حتى أصبحت عمى الكافية الشافية (، كتي )
يا بالشرح جممة مف مر العصكر متنان يتدارسو الطبلب في حمقات التدريس، كقد تصدل ل

 .(1)ق(769ق(، كابف عقيؿ )ت761: ابف ىشاـ )تالعمماء؛ منيـ

النحكية، كناقش فيو القضايا كلعؿ أكسع شركحيا شرح اإلماـ الشاطبي؛ إذ بسط فيو المسائؿ 
ان مما تشتت مف و باألمثمة، كفيو جمع كثير د ذلؾ كمٌ النحكية الخبلفية، كأكثر فيو مف الفكائد، كأيٌ 

 القكاعد كاآلراء.

: " شرحو الجميؿ عمى الخبلصة في النحك في أسفارو أربعة (2)كعف ىذا الشرح قاؿ التنبكتي
  ." فيما أعمـ كبار، لـ يؤت عمييا مثمو بحثان كتحقيقان 

 سبب التسمية :

إلى أمريف تعاكنا عمى ىذه  –فيما يبدك  –ذكر محققك الكتاب أف سبب التسمية " يرجع 
التسمية، أكليما حديثو المستفيض عف المقاصد في كتابو المكافقات، كىك يمثؿ القسـ الثالث مف 

 :  ىذا الكتاب، كثانييما مقالة ابف مالؾ في صدر ألفيتو

 كأستعيفي اى في أىٍلفي ٍو                  مقاصد النحك بيا مىٍحًكي ٍو      

 

                                                           
 .1/15انظر: مقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية ج - 1
 .49ص نيؿ االبتياج - 2
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 (.1")فجاء ىذا العنكاف المقاصد متفقان مع اتجاه صاحبو.. 

كثرة حديثو عف المقاصد في كتابو المكافقات،  السبب األكؿ ىك األرجح اعتمادان عمى كلعؿٌ 
كقد كمؿ بحمد ا الغرض : "(2)؛ إذ يقكؿرحواإلماـ الشاطبي في ختاـ ش ككذلؾ ماذكره

و المقصكد، كحصؿ بفضؿ ا إنجاز المكعكد، كأنا أرجك أف ينفع ا بو المفيد كالمستفيد، إنٌ 
ان  حميد مجيد، كأف يككف ىذا المجمكع مستقبلن بإبداء معاني الخبلصة غنيان عف المزيد، ميٍنًيضى

االستبصار عف حضيض التقميد؛ كلذلؾ كسمتو بالمقاصد الشافية في شرح خبلصة  جً كٍ إلى أى 
 منو عمى كثيرو مف أسرار عمـ المساف..". لىيىط ًمعى رم إف ميطاًلعىوي مٍ عى الكافية، كلى 

 :تحقيق الكتاب 

 كجد ليذا الكتاب عدة نسخ مخطكطة نذكرىا عمى النحك اآلتي : لقد

 نسخة المكتبة األزىرية : -1

صفحة،  154يقع األكؿ في كتبت بخط النسخ، أربعة أجزاء، كالمكجكد منيا ، 1487رقميا 
صفحة، أما الرابع فيك مفقكد، كقد كجد  178صفحة، كالثالث يقع في 120كالثاني يقع في 

 . (3)، منيا بضع صفحات في باب الحاؿسقاطان في عدة مكاضعا  في ىذه النسخة تحريفان ك 

 نسخة دار الكتب الوطنية بتونس: -2
، كمف ىذه النسخة صكرة في 15383إلى  15379تقع في خمسة مجمدات، أرقاميا مف 

، كقد كتبت بخط نحك 567إلى  564مركز إحياء التراث اإلسبلمي، كأرقاميا فيو مف 
 .مغربي

 ينقص ىذه النسخة شرح باب حركؼ الجر كامبلن، كشرح تسعة أبيات مف بابك 

 
                                                           

 .1/12مقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية ج :انظر - 1
 .9/494جرجع السابؽ الم - 2
 . 26 – 25/ 1انظر : المرجع السابؽ ج - 3
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 (.1اإلدغاـ) 

 نسخة دار الكتب المصرية ) التيمورية( :-3

نحك، كىي ممفقة مف  387ش، كالثالث برقـ  4كتقع في ثبلثة مجمدات، األكؿ كالثاني برقـ 
 (.2خطكطيا مختمفة)عدة نسخ، ك 

 نسخة فاس : -4
 بجامعة أـ القرل كتقع في مجمد كاحد، كمنيا نسخة مصكرة في مركز البحث العممي

 ، كقد كتبت بخط نسخي.568برقـ 

 . (3)كىذه النسخة ناقصة؛ إذ تبدأ مف أكؿ شرح األلفية، كتنتيي بباب الفاعؿ

  :لايركوسْ نسخة األُ -5

، كالمكجكد منيا 806منيا نسخة مصكرة في مركز البحث العممي بجامعة أـ القرل، برقـ 
 .(4)مجمد كاحد فقط، كتب بخط أندلسي

، كفي مركز إحياء التراث اإلسبلمي نسخة مصك رة  بالرباطنسخة الخزانة العامة  -6
 ، ككتبت بخط النسخ.733إلى  729مف عنيا، كتقع في خمسة مجمدات، أرقاميا 

 .(5)؛ نظران الكتمالياخة ىي التي ارتضاىا محققك الكتابكىذه النس

البحكث قد قامت جامعة أـ القرل في المممكة العربية السعكدية ممثمة بأعضاء معيد ف
طكيبلن  أخذت زمنان  العممية كمركز إحياء التراث، بتحقيؽ ىذا الشرح، إال أف رحمة تحقيقو

                                                           

 .27/ 1ج المقاصد الشافيةانطر :  - 1
 .28/ 1انظر : المرجع السابؽ ج - 2
 .29 -28/ 1ج انظر : المرجع السابؽ - 3
 .29/ 1جالمرجع السابؽ ر : انظ - 4
 .24/ 1ج المرجع السابؽانظر :  - 5
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: انتياء عقكد بعض المحققيف، ككفاة ـ، بسبب مشكبلت أعاقتيـ؛ منيا1983بدءان مف عاـ 
 كنتيجة لذلؾ اضطر المركز بتكميؼ آخريف لمقياـ بتحقيقو؛ كىـ : بعضيـ،

 العثيميف حقؽ الجزء األكؿ.ف عبد الرحمالدكتكر  -
  .لخامس كالسادس كالرابع باالشتراؾالدكتكر عبد المجيد قطامش حقؽ األجزاء ا -
 .تقي شارؾ في تحقيؽ الجزء السابعاألستاذ الدكتكر السيد  -
 .باالشتراؾالثاني كالثامف كالتاسع كالرابع كالسابع  األستاذ الدكتكر محمد البنا حقؽ األجزاء -
 سميماف بف ابراىيـ العايد اشترؾ بتحقيؽ الجزء السابع. األستاذ الدكتكر -
 األستاذ الدكتكر محمد الثبيتي حقؽ الجزء الثالث، ككضع الفيارس العامة لمكتاب. -

 .(1)ـ في عشرة أجزاء خصص آخرىا لمفيارس2007طبعة أكلى عاـ الكتاب كقد طبع 

  :والكتاب وموضوعات منيج
: "كقد (2)النيج الذم سمكو في ىذا الكتاب؛ فقاؿ الشاطبي في خاتمة شرحوف اإلماـ بيٌ 

في البحث كتحقيؽ المسائؿ، كالتأنيس بالتنظير  –رضي ا عنيـ  –كخي يسمكت فيو مسمؾ ش
يرد اإلشكاؿ، كاالعتذار عف المفظ  كالتنقير عف دفائف المفظ، كبتتبعو بقدر اإلمكاف، كاالعتراض كا 

..، كعدـ الكقكؼ كراء المفظ تقميدان دكف أف يتحرر .المشركح عمى حسب ما أعطاه الكقتي كالحاؿ
.، كتنشيط القارئ في بعض المكاطف بالحكايات عف أىؿ العمـ .معنى الكبلـ أك يظير كىٍجييوي.

ٍفتيوي، كأخٍذتيوي عف أشياخي..".تي دٍ يً في المسائؿ المتكمـ فييا. ىذا ما جمعتي مما شى   و، كعرى

إلى ادر النحك األكلى؛ فقد رجع كتابو عمى مصيتضح مف كبلمو أنو اعتمد في تأليؼ 
سي، كابف جني راج كأبي عمي الفار ، كابف السٌ جاجكتاب سيبكيو، ككتب الفراء كالمبرد كالزٌ 

أبي كتب .. كما كرجع إلى كتب ابف مالؾ كخاصة التسييؿ كرجع إلى .ييمي كابف خركؼكالس  
 .(3)...حياف كابف ىشاـ

                                                           

 / ق.1انظر : مقدمة تحقيؽ المقاصد الشافية ج - 1
 .9/487المرجع السابؽ ج - 2
 .1/19ج المرجع السابؽ انظر: - 3
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أثناء عرضو لمسائؿ النحك يذكر آراءىـ، ثـ يستدؿ عمييا إما مكافقان أك معارضان أك في كىك  
عراب أبياتيا، أما فيما شرحو لمفردات األلفية يتضح مف خبلؿمناقشان كىذا  ، كبياف داللتيا، كا 

  يتصؿ بالقضايا التي عرضيا صاحب األلفية فكاف دائـ الكقكؼ عندىا، كتحقيؽ القكؿ فييا.

  

 

 

   *     *       * 
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 الفصل الثاني
 مسائل الخالف الصرفي

 
 وفيو ثالثة مباحث:

 .المسائل الفعمية المبحث األول:
 .سميةالمسائل اال المبحث الثاني:
 .الظواىر والعمل الصرفية المبحث الثالث:
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 الفصل الثاني

 مسائل الخالف الصرفي

كاحد؛ حيث يبحثاف في نفس إٌف الصرؼ كالنحك عمماف مترابطاف، يضميما شيء 
المجاؿ، كلذلؾ ال يجكز الفصؿ بينيما مف كجية نظر الٌدرس المغكم، فقد أصبح مف المتعارؼ 

فإٌنما ىك فصؿ مكقكت تفرضو أحيانان ضركرة " إذا جاز الفصؿ بيف النحك كالصرؼ و أٌنو عمي
 عمى أٌنيما طبقة كاحدة . افسى ر  ييدى  ، كما أٌنيما(1)البحث كمناىج التعميـ التقميدية"

كيرل كثير مف المحدثيف أٌف النحك بمعناه الكاسع يشمؿ الصرؼ الذم ييعد خطكة مميدة لو،  
 (.2كىما معان يككناف كبلن متكامبلن)

كنحاكؿ في ىذا الفصؿ الحديث عف بعض المسائؿ الصرفية التي ذكرىا اإلماـ الشاطبي في 
كتشمؿ مسائؿ تتعمؽ باألفعاؿ، كأخرل باألسماء، كالظكاىر ، كتابو، كاختمؼ فييا أىؿ المدرستيف

 كالعمؿ الصرفية، كىذه المسائؿ سنذكرىا عمى النحك اآلتي...

 

 المسائل الفعمية:  المبحث األول

 تأنيث الفعل إذا كان فاعمو جمَع مؤنٍث سالماً 

 :(3)يقول الشاطبي

نحك: اليندات كالزينبات، فظاىر إطبلؽ  ،التأنيث يالث: يككف لممؤنث الحقيق"كالث  
 فيقاؿ: قاـ اليندات، ،اف كما يجكز ذلؾ فيما قبمويو يجكز فيو الكجالناظـ ينتظـ ىذا القسـ، كأنٌ 

                                                           
 .187، ص)د.ت(، دار المعارؼ ، القاىرة، )د. ط(لعاـ ) األصكات (، د. كماؿ بشر، عمـ المغة ا - 1
 المرجع السابؽ ، الصفحة نفسيا.انظر:  - 2

 .585، 2/584المقاصد الشافية  3-
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مف جكاز الكجييف إال جمع المذكر  فً ألنو لـ يستث ؛كقامت اليندات عمى مشيكر المغات
  .السالـ..."

 : (1)وقال

" فاألكلى حممو عمى ما تقدـ، كأٌنو ارتضى في ىذه المسألة كحدىا مذىب مف رأل أف الجمع 
 باأللؼ كالتاء لممؤنث الحقيقي ال تمزمو التاءي، كىك رأم الككفييف". 

 عرض المسألة: 

 سالمان، نحك قامتً  مؤنثو  ذىب البصريكف إلى كجكب تأنيث الفعؿ إذا كاف فاعمو جمعى 
، كقد تبعيـ في ذلؾ ندما رٌد عمى مف جٌكز ييمي عالس ييمي كابف ىشاـ، يقكؿ السٌ  الينداتي

، كال ، كال الجماؿي انطمؽى ذىبى  ىذا باطؿه فإٌف أحدان مف العرب ال يقكؿ: الينداتي  " قمنا (:2)ذلؾ
ـى  األعرابي   األمر بخبلؼ ما ذكركه".  لمفظ الجمع، فدٌؿ عمى أفٌ  ؛ مراعاةن تكم

 : (3)ابف ىشاـ عندما ذكر أحكاؿ الفاعؿكقاؿ 

اء المضارىعىة في أكؿ تو بتاء ساكنة في آخر الماضي، كب" السادس: أٌنو إف كاف مؤنثان أينِّثى فعمي 
 .المضارع" 

 الكاحد في جمع التصحيح ىي التي أكجبتً  حيث قالكا بأٌف سبلمة نظـ ؛كقد احتجكا بالقياس 
أم أٌف االسـ المفرد في حيف يجمع جمعى مؤنثو سالمان ال يطرأ عميو أم تغيير في بنيتو،  ؛التأنيث

 نحك: فاطمة تصبح فاطمات، كىند تصبح ىندات. 

 : (4)يقكؿ األشمكني

                                                           

 .2/586المقاصد الشافية  1-
2
 .129ص،م1992-1412بيروت،،العلميةالكتبدار،1طالسهيلي،الرحمنعبدالقاسمألبيالنحوفيالفكرنتائج-

(، طأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد  الحميد، )د. 3-
 . 2/108المكتبة العصرية، بيركت، )د.ت( ، 

، دار الكتاب العربي، 1ط ،يدممحمد محي الديف عبد الح :شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ 4-
 .1/175بيركت، د.ت، 
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سبلمة نظـ الكاحد في جمعي التصحيح أكجبت  الكجياف، إال أفٌ  و" حؽ كؿ جمع أف يجكز في
)  . "التذكير في نحك: )قاـ الٌزيدكف( كالتأنيث في نحك: )قامًت الينداتي

ا الككفيكف فذىبكا إلى جكاز تذكير الفعؿ إذا كاف فاعمو جمعى مؤنثو سالمان، يقكؿ األشمكنيأمٌ 
(1) :

 ." كخالؼ الككفيكف فجٌكزكا فييما الكجييف"

 :ماع والقياسالكوفيون بالسّ وقد استدل 

َْبثُ ﴿ماع، فنحك قكلو تعالى:ا السٌ أمٌ   ٍِ ْإ َُ ٌُ اْى طَيَّقَبُث ﴿ كقكلو تعالى:،  (2)﴾ ئَِرا َجبَءُم َُ اْى َٗ

َِّ ثَََلثَتَ قُُشٗءٍ  ِٖ ّْفُِغ َ َِ بِأ  .(3)﴾ َٝخََشبَّْص

 المؤنث السالـ.  كـ، يتربصف( مذكران مع فاعمو جمعالسابقة جاء الفعؿ ) جاء اآلياتففي 

 نحك قكؿ الشاعر:  ،كما كجاء في الشعر

ـى الناًئحاتي كشيقِّقىٍت  ديكدي                           عىًشي ة قا ٍآتىـو كخي ييكبه ًبأيدم مى جي
(4) 

 كقكؿ آخر: 

تي  ٍكجى د عيكا اًمعيكفى إليِّ كىالطى                          فىبىكىى بىنىاتي شىٍجكىىيف  كىزى  (5)ثـ تىصى

                                                           

 . 1/175شرح األشمكني 1-
 .10الممتحنة  2-
 .228البقرة  3-
نسب البيت ألبي العطاء السندم في ديكاف الحماسة، ألبي تماـ حبيب بف أكس الطائي، شرح أحمد بسبح،  4-
، كانظر: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، 143ـ، ص 1998 -1418، دار الكتب العممية، بيركت، 1ط

ـ، 2000 -ىػ 1420، القاىرة ،، مكتبة الخانجي4لعبد القادر البغدادم، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، ط 
 ،حسف ىنداكم التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: د. :، كانظر9/540
 .2/585المقاصد الشافية  :، كانظر6/198ـ، 2005 -ىػػ 1426، دار كنكز اشبيميا، السعكدية، 1ط
كانظر: شرح  ،50ـ، ص1971ق، 1391اد، د.ط، دار التربية ، بغديب في ديكانو، بالبيت لعبدة بف الط 5-

البف  ، كانظر الخصائص،1/280ىػ ، 1325 ،ة األزىرية، مصرالطبع، 2التصريح: لخالد عبد ا األزىرم، ط
، 6/198، كانظر التذييؿ: 3/295المكتبة العممية، مصر، د.ت، ، جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار، د.ط 

 .1/175كشرح األشمكني 
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 مؤنثو  بناتي( كىك جمعي  ،الفاعؿ )النائحات مع ذكران ماـ كبكى( ففي ىذه األبيات جاء الفاعؿ) ق
 . سالـه 

ـي  ًإذىا﴿تعالى: قكلوف ،بو الككفيكف البصرييف تأٌكلكا ما احتجٌ  إال أفٌ  اءىكي مف  ٌكلكهأ ﴾ اٍلميٍؤًمنىاتي  جى
 ثبلثة أكجو: 

 الوجو األول: 

كىك )كاؼ  وتذكير الفعؿ )جاء( لـز ىنا حتى يفصؿ بيف الفعؿ كفاعمو بالمفعكؿ ب أفٌ 
 .الخطاب(

 :(1)يقكؿ الشاطبي

ـي  ًإذىا﴿   " كال حاجة لو في قكلو تعالى: اءىكي ىنا  الذم سٌيؿ إسقاط العبلمة ؛ ألفٌ  ﴾ اٍلميٍؤًمنىاتي  جى
 الفصؿ بالكاؼ".

 والوجو الثاني: 

المؤمنات، كالنساء اسـ جمع، كىك مكصكؼ كما بعده  جاءكـ النساءي في اآلية إذا  األصؿ أفٌ   
 كخمفتو صفتو فعكممت معاممتو.  صفة، فحذؼ المكصكؼ،

 .األصؿ النساءي المؤمنات"  أك ألفٌ ... " : (2)يقكؿ األشمكني

المكصكؼ  نساءي المؤمنات، كالنساء اسـ جمع فحذؼؿ الصاألن  " أك ألفٌ : (3)كقاؿ األزىرم
 .كخمفتو صفتو، فعكممت معاممتو" 

 الوجو الثالث: 

                                                           
.6/198،وانظرالتذييلوالتكميل2/585الشافيةالمقاصد-1

 .1/175شرح األشمكني  2-
 . 1/281شرح التصريح  3-
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 )المؤمنات( اسـ مكصكؿ مقدرة بالبلتي، كالبلتي اسـ جمع، كمف المعمكـ أٌنو يجكز أؿ في أفٌ 
 . (1)اسـ الجمع التذكير كالتأنيثك الفصؿ  مع

َِّ ثَََلثَتَ قُُشٍٗء ﴿  قكلو تعالى:في ك  ِٖ ّْفُِغ َ َِ بِأ طَيَّقَبُث َٝخََشبَّْص َُ اْى ٌف المطمقات صفة إقالكا:  ﴾َٗ
 :(2)سالمان، يقكؿ الزجاج مؤنثو  لممؤنث، كليس جمعى 

  .المعنى شيء طالؽ" كقع عمى لفظ التذكير صفة لممؤنث؛ ألفٌ  ىذا " كزعـ سيبكيو كأصحابو أفٌ 

 احتٌج بو الككفيكف، مف شعر، نحك قكؿ الشاعر:  أٌما ما

ـى الن           ...   ...   ...   ...                   تٍ اتي كشيق قى حى ائً عىًشي ة قا

 .(3)البيت شاذ، كال حجة ليـ فيو  ىذا فٌ إقالكا: ف

 وقول الشاعر: 

تيكىىي جٍ ى بناتي شى كى بى فى       كجى  ...   ...   ...   ...                  ٌف كىزى

ـٍ فيو نظـ الكاحدألنٌ  ؛سالمان  )البنات( ليس جمعى مؤنثو  كا عميو بأفٌ رد   و لـ يىسم
مفرده  أم أفٌ  ؛(4)

شبو بيذا جمع التكسير، كجمع التكسير يجكز فيو أما كاف كذلؾ فمفرد بنات )ابنة(، فم ؛رتغيٌ 
 . (5)الكجياف

كاحد، ا بناءي المكمف ذلؾ عند الناظـ بنكف كبنات، فإنيما لـ يسمـ فيي: " (6)يقكؿ الشاطبي
كـي جمع التكسير   .كجاء البنات" فتقكؿ: جاءت البنكف، ،فحكميا حي

                                                           

 . 1/175شرح األشمكني المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا، ك انظر:  1-
عرابو، لمزجاج، تحقيؽ: د. عبد الجميؿ عبده شمبي، ط 2- ، 1988ـىػػ، 1408، عالـ الكتب، 1معاني القرآف كا 
1/302 . 

 . 6/198انظر: التذييؿ كالتكميؿ  3-
  انظر: المرجع السابؽ: الصفحة نفسيا. 4-
 . 1/175انظر: شرح األشمكني  5-
 .2/588المقاصد الشافية:  6-
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كف نظران إلى يكتذكير الفعؿ يككف بالنظر إلى الجمع، أٌما تأنيثو ف أٌما القياس، فاحتجكا بأفٌ 
 الجماعة. 

 

 :(1)يقكؿ أبكحياف

ٍمع( ، كيؤنث فىييذىك  حكمو حكـ جمع التكسير منو،  الككفة إلى أفٌ " كذىب أىؿ  ر عمى معنى )جى
  .عمى معنى )جماعة("

 قكؿ في التذكير: جاء جمعي المؤمنات، كفي التأنيث نقكؿ: جاءت جماعةي المؤمنات.نأم 

 

تأنيث فذىب إلى ما ذىب إليو البصريكف مف كجكب   -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ    
ٌنو إذا جاء عمى غير ذلؾ مف جكاز الكجييف إنٌ  مؤنثو  الفعؿ إذا كاف فاعمو  جمعى  ما سالمان، كا 

 : (2)يقكؿ ، إذلمضركرةيجيء في الشعر 

  إذ ال يقاؿ: قاـ اليندات إال في الشعر، نحك قكؿ أبي عطاء الٌسندم: ؛" كىذا غير صحيح

ـى ال  ًشي  ع       دكدي"               ٍت ناًئحاتي كشيقِّقى ة قا ييكبه ًبأيدم مىأتـو كىخي   .جي

مع معنى الكجكب عند البصرييف، كمكافقة الشاطبي ليـ في إلحاؽ الفعؿ بتاء التأنيث  كيبدك أفٌ 
، زمتو مع المفرد في نحك: قامت ىندل عمى ككنو مؤنثان حقيقيان، فكما اعتمادان  جمع المؤنث السالـ

مف أجاز مف الككفييف كغيرىـ حذؼ التاء  كأٌما ،امت الينداتفيي كاجبة عندىـ مع الجمع في ق
مع جمع المؤنث السالـ الحقيقي، اتباعان لو بجمع المؤنث السالـ المجازم، نحك: قكلنا: أقمعت 

 جمع المؤنث المجازم يجكز فيو الكجياف.  الطائرات، كأقمع الطائرات، فبل خبلؼ أفٌ 

 

                                                           

 .6/198التذييؿ كالتكميؿ  1-
 .2/585المقاصد الشافية  2-
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 سميةأفعل التعجب بين الفعمية واال

 : (1)يقول الشاطبي

، إذ ليس في " ... كمنيا أٌنو لـ يبيٌ  عمى شيء مف  يدؿٌ  ما لفظوف حكـ )أفعؿ( أىك اسـه أـ فعؿه
  .ذلؾ

 ." ماضو ؿ ، فقاؿ الككفيكف: اسـ، كقاؿ البصريكف: فعكقد اختمفكا فيو

 :عرض المسألة

ليو  ذىب البصريكف إلى أفٌ     ، كا  أفعؿ التعجب في نحك: )ما أٍحسىفى زيدان( فعؿ ماضو
 .(2)ذىب الكسائي مف الككفييف

 : (3)يقكؿ سيبكيو

مجرل الفعؿ، كلـ يتمكف تمكنو، كذلؾ قكلؾ: ما  ، كلـ يجرً عمؿ الفعؿ" ىذا باب ما يعمؿ 
 ". أٍحسىفى عبدى اً 

 : (4)أبك عمي الفارسيكقاؿ 

( فعؿ  ، كفيو ضميره يعكدي إلى المبتدأ، الذم ىك ما، كذلؾ الضميري ري " كقكلؾ )أىٍحسىفى ع فً ماضو
، كزيدان كما أىٍشبى بأنٌ    ." شيءه أحسفى زيدان مفعكؿه بو، كتقديره: و يىوي نيصب بأنٌ و فاعؿه

 وقد  استدل البصريون عمى ذلك من ثالثة أوجو: 

                                                           

 .4/436المقاصد الشافية  1-
 .2/363، كشرح األشمكني 207 ص التبييف، ك 79النصرة  ص ، كائتبلؼ105 ص انظر: اإلنصاؼ 2-
 .1/72 الكتاب 3-
 -ىػ1416، عالـ الكتب، بيركت، 2اإليضاح، ألبي عمي الفارسي، تحقيؽ د. كاظـ بحر المرجاف، ط 4-

 .114ـ، ص 1996
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 األول: 

كىي ال تدخؿ إال عمى األفعاؿ، يقكؿ  و إذا كصؿ بضمير المتكمـ، دخمت عميو نكف الكقاية،نٌ إ
 : (1)ًاألشمكني

 أفقرني إلى رحمةً  " فقاؿ البصريكف كالكسائي: فعؿه لمزكمو مع ياء المتكمـ نكف الكقاية، نحك: ما
رىبى عىٍمران كما بعده مفعكؿ بو"نا، ففتحتيو ب   .اء كالفتحة في زيده ضى

 الثاني: 

أجمؿ الحياة، كما أحسف كتابان قرأػتو، ك)أفعؿ( الذم ىك ما و ينصب المعارؼ كالنكرات، نحك: إنٌ 
 .(2)منؾ عممان( اسـ ال ينصب إال النكرات خاصة عمى التمييز، نحك: )زيده أكبري منؾ سنان كأكثري 

  .(3) و مفتكحي اآلخر، كلك كاف اسمان لكجب أف يككف مرفكعان لكقكعو خبران لػػ )ما(أنٌ  :الثالث

 

نكف الكقاية  فقكليـ: بأفٌ  ؛ىذه كجدت ردان معارضان مف النحاةأدلة البصرييف   أفٌ إالٌ 
نكف الكقاية تتصؿ بالحركؼ نحك: إٌف كليت،  ، مردكده بأفٌ توتتصؿ بو، كىذا دليؿ عمى فعمي

 ...ككأفٌ 

 يا أفعاؿ. كما كتتصؿ باألسماء، نحك: قدني، كركيدني...، كلـ يزعـ أحد بأنٌ  

 :(4)يقكؿ الشاطبي

 ذلؾ ال دليؿ فيو، فإنؾ قد تقكؿ ليتني، كعميكني، كركيدني، فتدخؿ عمى الحرؼ كعمى إفٌ " 
 ."كىك نكف الكقاية، فميست بمختصة بالفعؿ، فبل دليؿ فييا عمى فعمية ما دخمت عميو  (،1)االسـ

                                                           

 . 119 ص ، كائتبلؼ النصرة107 ص ، كانظر: اإلنصاؼ2/363شرح األشمكني:  1-
 . 208 ص ، كالتبييف109 ص انظر: اإلنصاؼ 2-
، دار الكتب العممية، 1انظر: أسرار العربية، ألبي البركات األنبارم، تحقيؽ: محمد حسف شمس الديف ط 3-

 .4/440، كانظر المقاصد الشافية 77ـ، ص1997 -ق1418بيركت، 
 .4/440المقاصد الشافية:  4-
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ينصب إال اسمان  )أفعؿ( التعجب ال ينصب المعارؼ كالنكرات، فمردكده بأفٌ  أفعؿى  ا قكليـ: إفٌ أمٌ  
 ب: كال يككف المتعج(2)يقكؿ السيكطي ،عممان أك مضافان، أك نكرة مكصكفةمختصان سكاء كاف 

 . "ألٌنو مخبر عنو في المعنى ؛التخصيصب يامنو إال مختصان مف معرفة أك قريبان من

بناءه عمى ( عمى مشاكمة الماضي، فمردكده بأٌف ما استدلكا بو عمى الفعمية بفتح آخر )أفعؿى  اأمٌ 
فتحكا آخر: أفعؿ في التعجب، فالتعجب أصمو االستفياـ،  أك ألفٌ  الفتح لتضمنو معنى التعجب،

 .(3)ليفرقكا بيف االستفياـ كالتعجب؛ كنصبكا زيدان 

أفعؿ التعجب لك كاف فعبلن لدخمو التصرؼ، فجاء منو المضارع كاألمر كاألفعاؿ  كما كقالكا أفٌ 
 : (4)األنبارم ابف األخرل، يقكؿ

رؼ، كلك كاف فعبلن و اسـ، أٌنو جامده ال يتصا الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أنٌ " أمٌ 
 . "التصرؼ مف خصائص األفعاؿ ألفٌ  ؛لكجب أف يتصرؼ

البصرييف جعمكا لو زمانان، كىك الماضي عمى الرغـ مف أنو ال يدؿ عمى زمافو معيف،  كما كأفٌ 
ل االسـ في تصغيره ر ا  فعؿ التعجب فقد أجرتو العرب مج"كأمٌ  :(5)يقكؿ ابف ابي الربيع

  .كليس فيو داللة عمى الزماف الماضي" ،كتصحيحو

 :(6)يسمكنو مفعكالن في قكليـ: )ما أحسفى زيدان( فيك فاعؿه في الحقيقة، يقكؿ الزجاجي كما أٌف ما

سيفى جدان".  ؛.. فالمفعكؿ بو فاعؿه في الحقيقة" .. سىفى زيدان( أم زيده حى  ألٌف معنى قكلؾ )مىا أحى
                                                                                                                                                                     

ؿ أمر بمعنى ( اسـ فع)ركيدنيك ،يقصد بذلؾ اسـ الفعؿ، ؼ)عميكني( اسـ فاعؿ أمر بمعنى ألزمني 1-
 . 4/440ة المقاصد الشافية يحاش :)أميمني(، انظر

، دار الكتب 1س الديف، ط مع اليكامع في شرح جمع الجكامع، لجبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ أحمد شمى 2-
 . 3/39، ـ1998-ق1418بيركت،  ،العممية

 .112اإلنصاؼ ك  ،4/440ظر: المقاصد الشافية ان 3-
 .105 ص اإلنصاؼ 4-
ار الغرب د ،1بي الربيع اإلشبيمي، تحقيؽ د. عياد الثبيتي، طأبف البسيط في شرح جمؿ الزجاجي، ال 5-

 . 1/580، ـ1986 -ق1407اإلسبلمي، بيركت، 
مؤسسة الرسالة،  ،1جاجي، تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد، طالجمؿ في النحك، ألبي القاسـ بف اسحؽ الز  6-

 .100، ص1984-1404 ،بيركت، دار األمؿ ، األردف
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قاؿ الككفيكف ىك " ك : (1)العكبرم يقكؿ، اسـ ا الككفيكف فذىبكا إلى أف )أفعؿ( في التعجبأمٌ 
  .اسـ"

( في التعجب، نحك: )ما أحسىفى زيدان( اسـ" : " ذىب الككفيكف إلى أفٌ (2)األنبارم ابف قاؿك    .)أفعؿى

  :الككفيكف عمى ذلؾ مف ثبلثة أكجو كقد استدؿ

 ألفٌ  ؛جب أف يككف متصرفان )أفعؿ( التعجب جامده ال يتصرؼ كلك كاف فعبلن لك  : أفٌ األول
  .(3)التصرؼ مف خصائص األفعاؿ

 ، قاؿ الشاعر: (4)و يدخمو التصغير كالتصغير مف خصائص األسماءأنٌ الثاني: 

ا أيمى       اًؿ كالس ميرً                ف  لىنىا ٍيًمحى ًغٍزالنان شىدٍ يىامى لي اًئكيف  الض   (5)ًمٍف ىىؤي

( تصغير أى  ٍيًمحى  .(6)مىحمٍ فػػ )أيمى

مىوي  الثالث: ـي ، كما أٍبيىعىوي( كما تصح العيف في االتصحيح عينو، نحك: )ما أٍقكى سـ، نحك: )ىذا أقكى
 .(7)ألفان كما في قاـ كباع، كأقاـ كأباعو فعؿ لكاف معتبلن بقمب عينو عي منؾ( كلك أنٌ يى منؾ، كأبٍ 

و ال يتصرؼ، و اسـ أنٌ بو الككفيكف فأما قكليـ: الدليؿ عمى أنٌ  كقد أجاب البصريكف عما احتجٌ 
 قالكا فيو: ف

 ىذا فإنيما ال معك كعسى( فعبلف  س)لي معنا عمى أفٌ و اسـه، أجعمى أنٌ  " عدـ تصرفو ال يدؿٌ 

 
                                                           

 .207التبييف ص  1-
 .105 ص اإلنصاؼ 2-
 . 213 ص ، كالتبييف77 ص انظر: أسرار العربية 3-
 .212 ص كالتبييف ،105 ص ، كاإلنصاؼ2/363شمكني انظر: شرح األ 4-
، 2/363كببل نسبة في شرح األشمكني  ،1/93نسب البيت لعمي بف محمد المغربي في خزانة األدب  5-

 .212 ص ، كالتبييف105 ص ، كاإلنصاؼ78 ص ، كأسرار العربية4/441، كالمقاصد الشافية 3/36كاليمع 
 .105 ص انظر: اإلنصاؼ 6-
 .106 مرجع السابؽ صانظر ال 7-
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 .(1)يتصرفاف" 

 سماء، فكاف الجكاب عنو مف ثبلثة أكجو: يدخمو التصغير، كىك مف خصائص األ وا قكليـ: إنٌ أمٌ 

مف  ىذا الفعؿ منع مف التصرؼ، ،الفعؿ متى منع ألفٌ  ؛ينا لفظيىالتصغير  أفٌ  الوجو األول: "
و يقـك ألنٌ  ؛ير فعموغرادكا تصغير المصدر، صٌغركه بتصالتصرؼ ال يؤكد بذكر المصدر، فمما أ

 مقامو كيدؿ عميو، فالتصغير في الحقيقة لممصدر ال لمفعؿ. 

سيفى في فعؿ التعجبال أفٌ الوجو الثاني: ك ألٌنو لـز طريقة كاحدة، أشبو األسماء،  ؛تصغير إنما حى
فدخمو بعض أحكاميا كالشيء إذا أشبو الشيء مف كجو، ال يخرج بذلؾ عف أصمو كما اف اسـ 

  ..ج بذلؾ عف ككنو اسمان.في العمؿ، فمـ يخر مكؿ عمى الفعؿ الفاعؿ مح

 ؛و التصغير حمبلن عمى باب )أفعؿ( الذم لمتفضيؿ كالمبالغةما دخمو إنٌ أنٌ الوجو الثالث: ك
الشتراؾ المفظيف في ذلؾ، أال ترل أنؾ ال تقكؿ: )ما أحسف زيدان( إال لمف بمغ غاية الحيسف، كما 

( إال لمف كاف أفضميـ في الحسف، فميذه المشا بية بينيما جاز ال تقكؿ: )زيده أحسف القـك
 .(2) "ياما أميمح غزالنا...: التصغير في قكلو

مىو كما أبيىعو" و اسـ: تصحيحالدليؿ عمى أنٌ  :ا قكليـ أمٌ   فقالكا فيو:  ،عينو، كما في " ما أقكى

التصحيح حصؿ لو مف حيث حصؿ لو التصغير، كذلؾ بحممو عمى باب )أفعؿ( الذم " 
حى مف حيث إنٌ  حى كما صيحِّ و غمب عميو شبو األسماء بأف ألـز طريقة كاحدة، لممفاضمة، فصيحِّ

مىوي، كما كالشبو الغالب عمى الشيء ال يخرجو عف أصمو... فت صحيح العيف في نحك: )ما أٍقكى
ر في كبلميـ، فإنو قد أبىٍبيىعىوي( ال ييخرجو عف أف يككف فعبلن، عمى أٌف تصحيحو غير مستنك

ةه في نحك قكليـ:مت جاءت أفعاؿه   مت المرأة، كأٍغيىمت السماء، كاستنكؽيى أغٍ  صرفةه ميصح حى
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  .(2) ... "(1)الجمؿ 

 إذ و ماؿ لممذىب البصرم،فيظير مف كبلمو أنٌ  -رحمو ا  -ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
  (3) يقكؿ:

لدٌؿ عمى اسمية  ؛سميةدليؿ فيو، فمك كاف مستثقبلن بالداللة عمى اال" كالجكاب أف التصحيح ال 
ذا لـ يخرج )أٍفًعٍؿ( عما ثبت لو مف الفعمية فبل يخرج كً ( فإنؾ تقكؿ: أقٍ ؿٍ )أفعً  ـٍ بو، كأىٍبًيع بو، كا 

( عف ذلؾ.   ..)أفعىؿى

نٌ قميؿ كالتقريب التصغير قد يراد بو التحقير كالت كألفٌ  ما كالتعط ؼ كالتعظيـ، كقد يراد بو المدح، كا 
( لكف لما لـ يكف لممصدر في التعجب اقصدكا ىناؾ تصغير ) لمىبلىحة( الذم ىك مصدر )مىميحى

في نحك )مف كٌذب كاف شران  ميرهي استعماؿ، ككاف الفعؿ يىديؿ  عمى مصدره، كلذلؾ يعكد عميو ض
ة صدره، كقد يعيامؿ الفعؿي معامملمعنى متضمف مو ألنٌ  ؛هعمى الفعؿ فصٌغرك  كااجترؤ لو( 

قاـ زيده، كاذىٍب بذم تسمـ...  ذلؾ أضيؼ الفعؿ في نحك: جئتي يكـى المصدر لتضمنو إياه، كل
 . "و، فصغركا الفعؿ كالمراد المصدرفكذلؾ عاممكه ىينا معاممتى 

صيغة أفعؿ  و يميؿ إلى مكافقة البصرييف في اعتبار أفٌ ىك كاضح مف كبلـ الشاطبي أنٌ  افكم
ا التصغير فقد صغركا ىذا الفعؿ كأمٌ  اسمية، اعتمادان عمى األدلة التي احتجكا بيا، تفعمية كليس
ؿ ال األفعا التصغير خاص باألسماء، كأفٌ  كمع أفٌ  ،و أقيـ مقاـ المصدرألنٌ  ؛ى التعجبالداؿ عم
قاـ مقاـ  وأنٌ فقد جاء تصغير أفعؿ في صيغة التعجب عمى غير القياس باعتبار ، تصغر

المصدر، كلـ يرد في صيغ أفعؿ عامة، إذ كردى في بعض الصيغ سماعان عند العرب، كقكليـ: 
 (. وأيميًمحما )

 

                                                           

 -ىػ 1373إحياء التراث، ، دار 1ابف جٌني، ط تاب التصريؼ لممازني(، أبك الفتحؼ )شرح كصنالم :انظر 1-
 .276صـ، 1954
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 بناء فعل التعجب من السواد والبياض

 : (1) يقول الشاطبي

البياض كالسكاد  مفكفي الشرط السابع خبلؼ عمى الجممة، فإٌف الككفييف يجيزكف التعجب " 
..كقكلؾ ما أبيضى ىذا الث   ،مف بيف سائر األلكاف خاصةن  ، كما أسكدى ىذا الش عرى ا سائر كأمٌ  .كبى

 . " البصرييف فبل فرؽ عندىـ في المنع بيف الٌسكاد كالبياض كغيرىما

 عرض المسألة: 

لككفيكف إلى أٌنو يجكز أف يبنى فعؿ التعجب مف البياض كالسكاد خاصة مف بيف ذىب ا
 . (2) كدىهي وي، كىذا الشعر ما أس  سائر األلكاف، نحك قكلؾ: ىذا الثكب ما أبيضى 

 م ىذا بالسماع والقياس: يذىبالكوفيون لم وقد احتجّ 

 ماع فقد قاؿ الشاعر: ا السٌ أمٌ 

ييـٍ ًسٍربىاؿى طىب اخً فىأىٍنتى أىٍبيى                               ٍكميييـي أى  د  اؿي شىتىٍكا كاٍشتى إذا الرج ضي
 (3) 

يما بمنزلة ألنٌ  أفىٍعمىوي( ك )أفًعؿ بو(؛ ميـ( جاز ذلؾ في )مايـ، فإذا جاز في )أٍفعى ضحيث قاؿ أبي
 . (4) كاحدة

                                                           

 .4/475المقاصد الشافية 1- 
 .8/230، كخزانة األدب 120كائتبلؼ النصرة  ،216، التبييف 124انظر: اإلنصاؼ 2- 
المقرب، البف عصفكر، نسب البيت لطرفة بف العبد لكف بحثت في ديكانو فمـ أجده كىك مكجكد في : 3- 

-ىػ 1392، دكف معمكمات عف دار النشر كمكانيا، 1ط ،تحقيؽ: أحمد عبد الستار الجكارم كعبد ا الجبكرم
، كائتبلؼ النصرة 4/475، كالمقاصد الشافية 8/230، كخزانة األدب 124 ص . كاإلنصاؼ1/73، ـ1972
 .216 ص ، كالتبييف121
 .217 ص ف، كالتبيي124 ص انظر: اإلنصاؼ4- 
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نٌ : (1) يقكؿ ابف يعيش ما في المفظ التفاقي ؛جرل ىذا أفعؿ مف ىذا مجرل التعجبما " كا 
فكما ال يككف أفعؿ في التعجب مما زاد  ،مفظ فبناؤىما عمى أفعؿلا اأمٌ  ؛كتقاربيما في المعنى

مما زاد عمى  عمى الثبلثة فكذلؾ ال يككف ىذا في باب أفعؿ مف ىذا الستحالة أف يككف البناء
و عدىا... كأما المعنى فؤلنٌ ذلؾ إنما يككف بيمزة زائدة أكالن كثبلثة أحرؼ أصكؿ ب ألفٌ  ؛الثبلثة

ذا قمت:  تفضيؿ كما أٌنو تفضيؿ أال ترل إذا قمت: ما أعمـ زيدان كنت مخبران بأنو فاؽ أشكالو كا 
 .فقد قضيت لو بالسبؽ كالسمك عميو"زيده أعمـ مف عمرك 

 كمثمو قكؿ رؤبة بف العجاج: 

اًريىةه في ًدٍرًعيىا الفىٍضفىاضً   جى

 عي الحديثى باإليماضً تيقىطِّ 

 (2) أىٍبيضي ًمٍف أيٍخًت بىني أبىاضً 

 ا القياس فقالكا: أمٌ 

ف، كمنيما يتركب يما أصبل األلكاألنٌ  ؛السكاد كالبياض دكف سائر األلكافما جٌكزنا ذلؾ مف "إنٌ 
يا جاز أف ييثبتى ألصميف لؤللكاف كمِّ كالخضرة..... فإذا كانا ىما ا كالصفرة رةسائرىا مف الحم

 .(3)ئر األلكاف"لـ يثبٍت لسا ليما ما

 ة األلكافيقسكاد كالبياض كبا البصريكف فذىبكا إلى عدـ جكاز بناء فعؿ التعجب مف الأمٌ 

 . (4)األخرل

                                                           

 .6/91رية، مصر، د.ت، يؿ البف يعيش، د. ط، المطبعة المنشرح المفص 1- 
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 وحجتيم في ذلك من وجيين: 

(، نحك: أبيضى كأسكدى األصؿ في فعؿ ال : أفٌ األول ، فيك رباعي، أمٌ  مكف )أفعىؿى  ا فعؿ كأحمرى

 . (1) التعجب ال يبنى إال مف الثبلثي

الظاىرة؛ لذلؾ ال يبنى منيا فعؿ  بك ؿ تجرم مجرل العيحماأللكاف لمزكميا ال أفٌ  الثاني:
قاؿ في أعكر العيف: ما أعكرىه، كذلؾ األلكافالتعجب، فبل يي 

 (2) . 

 اجيـ بقكؿ الشاعر: جتفأما اح ؛أجاب البصريكف عف كممات الككفييفكما ك 

يـ ًسٍربىاؿى طىٌباخً   فأىٍنتى أىٍبيىضي

 قالكا: ال حجة ليـ فيو؛ كذلؾ مف كجييف: ف

 .(3)ما جاز ىذا لضركرة الشعر، كالضركرة ال يقاس عميياو شاذٌّ، فبل ييؤخذي بو، إنٌ : أنٌ األول

يس )أفعؿ( المراد بأبيضيـ )أفعؿ( الذم مؤنثو فعبلء، كقكليـ: أبيض بيضاء، كل أفٌ الثاني: 
  .(4) الذم يراد بو المفاضمة

 كذلؾ كاف ىذا جكابيـ عمى قكؿ رؤبة: 

 أٍبيىضي ًمٍف أيٍخًت بني أىبىاضً 

  "يما أصبلف لؤللكاف...ألنٌ  ؛إٌنما جٌكزنا ذلؾ" ا قكليـ: أمٌ 

ب، كلك قدر أٌنو مرك ،" كؿ لكفو أصؿه بنفسو كليس بمركب فٌ أل ؛ىذا ال يستقيـ بنفسو قالكا فيو:ف
 .(5) حقيقتو كاسمو تغير" ألفٌ  ؛ىذا ال يمنع مف أف يككف أصبلن 
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حيث قاؿ  ه المسألة مكافقان لرأم البصرييففكاف في ىذ -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 : (1) عرض أدلة الككفييف بعد أف

نٌ يقاس مثمي  اؿ فييما ال يسمـ أٌنو كثري كثرةن االستعم " فالجكاب أفٌ  ما ىك قميؿ مما يكقؼ عمى يا، كا 
المحمو، كىك باب التفضيؿ  ما شذ  في التفضيؿ كالتفضيؿ  لـز أف يقاس )التعج ب( عمى كؿِّ  كا 

، كذلؾ غير صحيح.  ما شذ   عمى كؿِّ   في التعجب 

ؾ أف يقاس عميو في بابو آخر، كالدليؿ عمى ذل الشاٌذ في بابو  فبل يمـز إذا كثر استعماؿي  كأيضان 
فتقكؿ: زيده خيره مف عىٍمرك، كشرٌّ مف ا في التفضيؿ دكف ىمزة، ي)خيران كشران( كثر استعمالي  أفٌ 

، إالٌ ، كال أى  ري ٍخيى بىٍكر، كال ييقاؿ: أى   "....   قميبلن شىر 
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 ن الفعمية واالسميةبيِنْعَم وِبْئَس 

 : (1) يقول الشاطبي

( فعبلف ال  أفٌ  ر ؼ أكالن:عى " ـى كًبٍئسى األفعاؿ مف  ماف، لكنيما ال يتصرفاف تصرؼى سا)ًنٍع
ء نع مف ذلؾ، كىك لزكميما إنشاؿ كاالستقباؿ كغير ذلؾ، لمانعو مى ييبنياف لمماضي كالحا امككني

لة خبلفية بيف أىؿ الككفة كأىؿ أكىي مس .كاحدةفمزما طريقةن  ،المدح كالذـ عمى سبيؿ المبالغة
ليو ذىب الكسائي مف الككفييف  ،يما ًفعبلف كىك رأم الناظـفرأكا أنٌ  ةا أىؿ البصر البصرة، فأمٌ  كا 

 . "ف ال فعبلفسماايما ىب باقي الككفييف إلى أنٌ كذ

 عرض المسألة: 

( فعبلف ماذىب البصريكف إ ـى كًبٍئسى ليو ذىب الكسائي مف لى أف )ًنٍع ضياف جامداف، كا 
 الككفييف. 

 :(2) يقكؿ سيبكيو

ـى  : ًنٍع ـى كًبٍئسى ًضعا في اكىما األصبلف كًبٍئسى  " كأصؿ ًنٍع بلح، كال يككف داءة كالصٌ رٌ لالمذاف كي
 .منيما فعؿ لغير ىذا المعنى" 

 ."كىما فعبلف عند البصرييف كالكسائي": (3) كقاؿ ابف ىشاـ 

( عند البصرييف كالكسائي"يمتصرف " فعبلف غيري : (4) كقاؿ األشمكني   .ف )ًنعـى كبٍئسى

  .أنيما فعبلف ماضياف ال يتصرفاف"" فذىب البصريكف إلى ( 5) األنبارم ابف كقاؿ
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 واستدل البصريون لمذىبيم ىذا باألدلة اآلتية: 

ميف، كالزيدكف ًنعٍ الع يتصؿ بيما، كما قاؿ الكسائي: : إٌف ضمير الرفاألول كا مي زيداف نعما رجي
 .(1) رجاالن 

تاء التأنيث الساكنة تتصؿ بيما، نحك: نعمٍت المرأة، كبئسٍت الجارية، يقكؿ ابف  أفٌ الثاني: 
 :(2) يعيش

" كمف ذلؾ أف تمحقيا تاء التأنيث الساكنة، كصبلن ككفقان كما تمحؽ األفعاؿ، نحك: نعمًت الجارية 
 .ىند، كبئسًت الجارية جاريتؾ، كما تقكؿ: قامت ىند كقعدٍت" 

 : (3) عمى الفتح كاألفعاؿ الماضية، يقكؿ ابف يعيشيما مبنياف أنٌ  الثالث:

ا مبني عمى الفتح مف غير عارض عرض ليما، كما تككف األفعاؿ الماضية م" كأيضان فإٌف آخرى
 كذلؾ". 

ـى كًبٍئسى  فٌ إلى أ كاا الفراء كالككفيكف فذىبأمٌ   .(4)، اسماف مبتدآف()ًنٍع

 ." كزعـ الفراء كأكثر الككفييف أنيما اسماف"  :(5) يقكؿ ابف مالؾ

 وقد استدل الكوفيون عمى ذلك باألدلة اآلتية: 

 : (6) حرؼ الجر يدخؿ عمييما، كالجر  مف خصائص األسماء، يقكؿ السيكطي أفٌ  األول:
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كقكليـ:  ،" كعند الفراء ىما اسماف لدخكؿ حرؼ الجر عمييما في قكلو: )كا ما ىي بنعـ الكلد(
 ككقكؿ الشاعر:  ،) نعـ الس ير عمى بئس العىٍير(

ـى الجاًر ييٍؤلىؼي بيتيوي أىلىٍستى بً  ًدمىاعٍ ذا مىاؿو كىثيرو كمي  ذم العيٍرؼً ل                           ًنٍع
(1)." 

ـى  )ياكالنداء مف خصائص األسماء، نحك: نداء عمييما، دخكؿ حرؼ ال الثاني: ـى المكلى كًنٍع  ًنٍع
 .(2) النصير(

عـ الرجؿ أمس، ال يحسف اقتراف الزماف بيما كسائر األفعاؿ، فبل نقكؿ ن (نعـى كبئسى )إٌف  الثالث:
 .(3) ئس الرجؿ غدان بكال 

 .(4)ؿرؼ مف خصائص األفعاصتال ألفٌ  يما ال يتصرفاف؛أنٌ  الرابع: 

ـى الرجؿي زيدان( كليس في أمثم)نىع: العرب قالت أفٌ  الخامس: األفعاؿ شيء عمى كزف  ةٍي
  .(5))فىعيؿ(

ا احتجاجيـ بدخكؿ حرؼ الجر عمييما، كممات الككفييف ىذه؛ فأمٌ  عمىكقد أجاب البصريكف 
 فقالكا فيو: 

 ؛حكاية، فبل يدٌؿ عمى أنيما اسمافعمى تقدير ال امييمما دخؿ عحرؼ الجر إنٌ  " ىذا فاسده ؛ ألفٌ 
 ألٌف حركؼ الجر قد تدخؿ عمى تقدير الحكاية عمى ما ىك فعؿ في الحقيقة، كقكلو: 
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ا لىٍيمي ًبنىاـى صاًحبيوٍ  كىالم ًو مى
 (1) 

 

 .(2)..)ناـ( فعؿ ماضو . خبلؼ عمى أفٌ  الك 

ما ىي بنعـ  جاز دخكؿ حرؼ الجر، كالتقدير في قكؿ العرب )كا فمكال تقدير الحكاية لما
ـى السٍيري عمى ًبٍئسى كا ماىي بمكلكدو يقاؿ فييا : نً  :الكلد( ـى الكلد، كالتقدير في قكليـ )ًنٍع ٍع

 العىٍير(: أم مقكؿه فيو بئس العير، كذلؾ التقدير في قكؿ الشاعر: 

 . (3) ي بميؿو مقكؿ فيو : ناـ صاحبو، كالقكؿ يحذؼ كثيران مً يٍ كا ما لٍيمي بىناـى صاحبيٍو: كا ما لى 

ـى النصير، فقالكا فيو:  ا احتجاجيـ بقكؿ العرب: يامٌ أ ـى المكلى كًنٍع  ًنٍع

ـى النصيري أنت" ـى المكلى أنت كًنٍع  .(4)" المقصكد بالنداء محذكؼ لمعمـ بو، كالتقدير: يا ا ًنٍع

  يما ال يتصرفاف...ماف بيما، كما أنٌ ف الزٌ ار ٍئسى ال يىحسيف اقتـى كبً عٍ نً  فٌ : إا قكليـ أمٌ 

 قالكا فيو:ف

مبا التصرؼ؛ ألٌف نعـى مكضكعة ما امتنعا مف اقتراف الزٌ إنٌ "  ماف الماضي كالمستقبؿ بيما، كسي
 ما تمدح ؾ إنٌ لغاية المدح، كبئس مكضكعة لغاية الذـ، فجعؿ داللتيما مقصكرة عمى اآلف؛ ألنٌ 

 

 .(5) في المستقبؿكتذـ بما ىك مكجكده في الممدكح كالمذمكـ، ال بما كاف فزاؿ، أك بما سيككف 
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 ،  فيو:  اقالك فكأٌما قكليـ: إٌنو قد جاء عف العرب: نىعيـ الرجؿي

( أصمو  ؛ٍت فميس فييا حجةصح   " فيذا مما تفرد بو قطرب، كىي ركاية شاذة، كلئفٍ  ـى ألٌف )ًنٍع
( بكسر العيف، فأشبع الكسرة فنشأت الياء، كما في قكؿ الشاعر:  ـى( عمى كزف )فىًعؿى  )نىًع

ى في كيؿِّ  يانىفٍ                           ىىاجرةو  تىٍنفي يىدىاىا الحىصى  (1) يؼً ر يى الدىرىاًىيـ تىٍنقادي الص 

 .(2) ؼ"ـ كالصيارً أراد الدراىً 

ىذه كانت أدلة الفريقيف كردكدىـ، كالتي انقسـ بعدىا النحاة إلى قسميف: مؤيد لمبصرييف 
م خالؼ فيو النحاة جميعيـ، مثؿ ابف أبي أالنحاة مف انفرد بر  أف مف ، إالٌ فأك مؤيد لمككفيي

( حرؼ مف حركؼ  ـى كبٍئسى نما ذىب إلى أف )ًنٍع الربيع، فيك لـ يؤيد الككفييف كال البصرييف، كا 
 : (3) المعاني، يفيداف المدح أك الذـ كليس ليا عبلقة بالفعمية أك االسمية، حيث يقكؿ

ٌنما جيء بيما تعظيمان أك تحقيران لبلسـ ا ما نعـ كبئس فميس فييفأمٌ "  داللة عمى زمافو كال حدث كا 
ما ىك لمحركؼ، كىك الداللة ىذا إنٌ ألفعاؿ مأخكذة مف المصادر لذلؾ. ا تالذم بعدىا، كليس

  .عمى معنى في الغير"

ـى بالٌرًد عمى أدلة  –رحمو ا  - ا اإلماـ الشاطبيأمٌ  فذىب مذىب البصرييف، حيث قا
 : (4) جاب عف كمماتيـ بقكلوأ إذف، مظيران فساد حجتيـ، ككفييال

عمت  " فالجكاب أفٌ  عدـ التصرؼ لما لحقيما مف المعنى المقصكد بو نيايةي المدح كالذـ، فجي
و ال ييمدح إال بما ىك ثابت مكجكد في الحاؿ ال ما كاف ماضيان فانقطع عمى الحاؿ؛ ألنٌ  داللتيما

  .أك مستقببلن لـ يقع..

 ما زيده بمقكؿو فيو ىذا الكبلـ...و قاؿ: الحكاية كتقدير القكؿ كأنٌ ا دخكؿ الجار فعمى كأمٌ 
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ٍف كاف في معنى األمر، نداء فقد أدخمتو العرب عمى األمركأٌما حرؼ ال كعمى  كالماضي كا 
 الجممة أيضان، نحك: 

اًلحيك                             ًيـٍعنىةي الم ًو كاألىٍقكاـً كيمِّ لى  يا    ارً الص   (1) فى عمى سىٍمعىافى ًمٍف جى

العرب قد تكسعت في حركؼ النداء حتى صارت تديؿ بو عمى مجرد  كذلؾ كمو دليؿ عمى أفٌ 
 التنبيو مف غير قصد النداء قالو ابف جني كغيره. 

( داللة عمى االسمية، كالكبلـ في ىذا ـى كًبٍئسى ذا كاف ذلؾ كذلؾ لـ يكف في دخكليا عمى )ًنٍع  كا 
  .النحك كثير"

كما  ، كمكافقتو لقكاعد العربيةاع عف العربمكلعٌؿ مكافقة الشاطبي لمبصرييف ترجع إلى السٌ 
لى تف د ما احتٌج بو الككفيكف خبلفان لزعيميـ الكسائي الذم رٌجح قكؿ البصرييف نيذكرنا، كا 
 بالفعمية فييا. 
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 ة فعل االثنينلحاق النون الخفيف

 : (1) يقول الشاطبي

ٌكدى مف العرب  لـ االثنيف  أمرً  النكف الخفيفة، ثـ  عرض لو تأكيدي ب" قاؿ بعضيـ: فمف كى
فٍ يتجاكز لفظى  في  كىك عنده معنى قكؿ الخميؿ: إذا أردت الخفيفةى  ،أراد التككيد و قبؿ التككيد كا 

و ال يككف ألنٌ كقؼ؛ الك  صؿد الخفيفة في فعؿ االثنيف، في األإذا لـ تيرً  توفعؿ االثنيف كاف بمنزل
 بعد األلؼ حرؼ ساكف ليس بمدغـ، كال تحذؼ األلؼ فيمتبسى فعؿي الكاحد كاالثنيف. 

ف إلى ك .. كذىب يكنس كالككفي.كىذا المذىب الذم ذىب إليو الناظـ ىك مذىب الخميؿ كسيبكيو
 . " جكاز لحاؽ النكف الخفيفة فعؿى االثنيف

 عرض المسألة: 

لى عدـ جكاز دخكؿ نكف التككيد الخفيفة عمى فعؿ البصرييف إ ذىب سيبكيو كأكثري 
 . (2) ال تضرباٍف يا زيداف :االثنيف، فبل نقكؿ

 ىذا باآلتي:  موقد استدل البصريون لمذىبي

كيده بالنكف نيـ ىك تك عفيفة لـ يرد عف العرب، فالمسمكع تككيد فعؿ االثنيف بالنكف الخ إفٌ  أواًل:
ا يكنس كناسه مف النحكييف يقكلكف: اضرباٍف... فيذا " كأمٌ : (3) سيبكيو يقكؿ ،الثقيمة ال بالخفيفة

 .لـ تقمو العرب، كليس لو نظير في كبلميا"

 : (4)كقاؿ المبرد
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.. فيجمع بيف .ككاف يكنس بف حبيب يرل اثباتيا في فعؿ االثنيف .. فيقكؿ: اضرباٍف زيدان "  
  .ساكنيف، كال يكجد مثؿ ىذا في كبلـ العرب"

  ." كحجة األكليف مف كجييف: أحدىما أٌف السماع ال يشيد بو": (1) كقاؿ العكبرم

األلؼ، كعندما تدخؿ  تبقىك  ،(2) ثنيف، تسقط النكف اإلعرابيةالو عند دخكليا عمى فعؿ اأنٌ  ثانيًا:
 النكف الخفيفة لـ يخؿي الفعؿ مف: 

 و بحذفيا يمتبسي فعؿ االثنيف بالكاحد. ؛ ألنٌ اللتقاء الساكنيف، كىذا ال يجكز؛ حذؼ األلؼ -
 لئبل تمتبس بنكف اإلعراب المكسكرة.  ؛كسر النكف؛ اللتقاء الساكنيف، كىذا  ال يجكز -
 .(3) لتقاء الساكنيفال ؛أف تقٍر ساكنة، كىذا ال يجكز -

ا يكنس كالككفيكف فذىبكا إلى جكاز دخكؿ نكف التككيد الخفيفة عمى فعؿ االثنيف، يقكؿ أمٌ 
  ..."." أما يكنس كالككفيكف فجٌكزكا إلحاؽ الخفيفة بالمثنى :(4) الرضي

الخفيفة تدخؿ فيو أيضان إال مع فعؿ  " ككؿ مكضع تدخؿ فيو الشديدة فإفٌ  :(5) كيقكؿ ابف يعيش
يف غيره يركف الخميؿ كسيبكيو كانا ال يرياف ذلؾ، ككاف يكنس كناس مف النحكي االثنيف... فإفٌ 

 ".فيذلؾ كىك قكؿ الككفي

 : تيةباألوجو اآل وقد استدل الكوفيون

ـٌ االتفاؽ عمى أفٌ  أفٌ  األول:  النكف الثقيمة تدخؿ عمى فعؿ ىذه النكف مخففة مف الثقيمة، كقد ت

                                                           

كدار  ،، دار الفكر المعاصر بيركت1المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، تحقيؽ: غازم مختار طميمات، ط1- 
 .2/68، 1995 -1416الفكر دمشؽ، 

مية ، فترده إلى أصمو كىك نكف التككيد إذا دخمت عمى فعؿ معرب تؤكد فيو الفع سقط؛ ألفٌ تالنكف اإلعرابية 2- 
 .132 ص ائتبلؼ النصرة :انظر .البناء
 .132 ص  ، كائتبلؼ النصرة524 ص انظر: اإلنصاؼ3- 
اإلماـ محمد بف  ، مكتبة جامعة1ط ،شرح الرضي لكافية ابف الحاجب، تحقيؽ: د. يحيى بشير مصرم4- 

 .2/1450ـ، 1996 -ىػ 1417 ،السعكدية ،سعكد اإلسبلمية 
 .9/38شرح المفصؿ 5- 
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 . (1) ثنيف، فكذلؾ النكف الخفيفةاال 

 ىذه النكف دخمت في القسـ كاألمر كالنيي كاالستفياـ؛ كالتككيد الفعؿ المستقبؿ، فكما أفٌ ثاني: ال
 . (2) دخاليا لمتككيد عمى كؿ فعؿ مستقبؿ، فكذلؾ جاز دخكليا عمى فعؿ االثنيفإجاز 

ـ مقاـ الحركة، ك قألٌف األلؼ فييا فرط مد، كالمد يماع، حيث كرد عف العرب ذلؾ، السٌ  الثالث:
 . (3) جيء الساكف بعدىالذا يجكز م

 مف ذلؾ قراءة نافع: 

﴿ ْٛ ْحَٞب ٍَ َٗ ُُّغِنٜ  َٗ َُّ َصََلحِٜ  فجمع ىنا بيف الساكنيف  ، (5)(محيامٍ )، بسككف الياء في (4)﴾  ئِ
 .(6) )األلؼ كالياء(

ُْ ﴿ كقراءتو أيضان:   فقد جمع بيف األلؼ كنكف التككيد الخفيفة، ككبلميما ساكف ،  (7)﴾ ال حخبّؼب

(8). 

كالـ التعريؼ،  ا الماؿ( فجمع ىنا بيف األلؼث)التقت حمقتا البطاف( ك)لو ثيمي  ككذلؾ قكؿ العرب:
 . (9) راط المدفككبلىما ساكف، لما في األلؼ مف إ

 كقد أجاب البصريكف عما احتج بو الككفيكف:

 ؛ليا لفظان كمعنىـ بو لمخالفتيا م  مخففة مف الثقيمة، فقالكا فيو: ىذا غير ميس ياأما قكليـ: إنٌ  
                                                           

 .522 ص انظر: اإلنصاؼ1- 
 .مرجع السابؽ، الصفحة نفسياانظر: ال2- 
 .5/564انظر: المقاصد الشافية 3- 
 .162 :األنعاـ4- 
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 .274ص   ىػػ،1400
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يضان في الكقؼ راسان، كتسقط أير في الكقؼ فتقمب ألفان كتحذؼ الخفيفة تتغ " أما في المفظ: فؤلفٌ 
تيبر ذلؾ، فمـ يككنكا ليغيركىا عخبلؼ الشديدة، فمك كانت أصبلن ال.. ب.لمساكف اآلتي بعدىا 

 بإبداؿ كال حذؼ. 

كىك رئيس  (1)لخفيفة، عمى ما نقؿ سيبكيو عف الخميؿالشديدة اشد  تأكيدان مف ا ا المعنى فؤلفٌ كأمٌ 
 .(2)"ان لكاف المعنى كاحد بلن كانت أص أىؿ المغة، كلك

، االثنيفىذه النكف دخمت لتأكيد الفعؿ المستقبؿ لذا جاز فيو دخكليا عمى فعؿ  ا قكليـ: إفٌ كأمٌ 
 قالكا فيو: ف

في  كأٌما ما كقع فيو الخبلؼ فمـ يأتً ما جاز ذلؾ لمجيئو في النقؿ، كصحتو في القياس، " إنٌ 
 .(3)"و ال نظير لو في كبلميـألنٌ  ؛دو مف العرب، كال يصح فيو القياسالنقؿ عف أح

 : (4)األنبارم ابف كرأييـ، يقكؿ فؽىا بما يتك لتشيادىـ بقراءة ابف عامر فقد أكٌ كأٌما اس

بيا ، كباقي القراء عمى  دى قراءة تفر  ا قراءة ابف عامر: )كال تتبعاف( بالنكف الخفيفة فيي " كأمٌ 
ال عمى النيي، كالكاك )ال( محمكلة عمى النفي  ألف   ؛كالنكف فييا لئلعراب عبلمة الرفعخبلفيا، 

 عيف". بفي )كال( كاك الحاؿ، كالتقدير: فاستقيما غير مت

إذ رفض  ،ي ىذه المسألةفقد كاف مؤيدان لمبصرييف ف –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
ما احتج بو الككفيكف، بعدـ كثرة كردكه سماعان عف العرب، كلبطبلف القياس بيف النكنيف الخفيفة 

 : (5)كالثقيمة، إذ يقكؿ

                                                           

ة الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، كمعو شرح الشكاىد لمعيني، تحقيؽ: طو يحاشانظر: 1- 
 .3/314عبد الرؤكؼ سعد، د. ط، المكتبة التكفيقية، مصر، د.ت، 

 .5/565المقاصد الشافية 2- 
 .531 ص اإلنصاؼ3- 
 .532 المرجع السابؽ  ص4- 
 5/566المقاصد  الشافية 5- 
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دليؿه عمى اعتزاميـ النكف ب ككف العرب لـ يتكممكا بذلؾ، مع اعتيادىـ لمتككيد " فالجكاب: أفٌ 
ال فمك كاف معتبران عندىـ لنطقكا بو، كلك يكمان ما، فتركيـ لو دليؿه عمى إطراحو  ،إطراح القياس كا 

 ." جممة
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ف عمى يمبصرييف في آرائو، بؿ تفٌمت مف البصرييف كالككفيلالشاطبي بأف كاف يميؿ  لـ يكتؼً 
 السكاء، ككاف لو مكقفو الخاص بو، كمف ىذه المسائؿ:

 

 أصل االشتقاق

 : (1)الشاطبييقول 

خبلؼ في االشتقاؽ، أعني في اشتقاؽ الفعؿ كالصفة مف المصدر،  " كالناظـ قد أشار ىنا إلى
كارتضى أنيما مشتقاف منو، كالخبلؼ في الفعؿ غير الخبلؼ في الصفة، فأٌما الفعؿي فمذىب 

 البصرييف فيو ما ذىب إليو، كذىب الككفيكف إلى أٌف المصدر ىك المشتؽ مف الفعؿ". 

 رض المسألة: ع

، أم أف المصدر ىك أصؿ االشتقاؽ، يقكؿ (2)ذىب البصريكف إلى أف الفعؿ مشتؽ مف المصدر
 و قبؿ الفعؿ". " ... ألٌف االسـ قبؿ الصفة، كما أنٌ  : (3)سيبكيو

 وقد استدل البصريون عمى ذلك من أوجو كثيرة، وىي: 

ثبلثة: ماضو كأمرو كمضارع، فمك اشتيٌؽ ر ككنيو كاحدان، كاألفعاؿ المصدر كىثي  أفٌ  "األول: 
الثبلثة محاؿ،  اقو مفتقشتٌؽ مف الثبلثة، أك مف بعضيا، كاالمصدر مف الفعؿ لـ يٍخؿي أف ييش

 .(4) " كاشتقاقو مف كاحد منيا يستمـز ترجيحان مف غير مرجح

 ؽ المصدر يدؿ عمى زماف مطمؽ، كالفعؿ يدؿ عمى زماف معيف، فكما أف المطم : أفٌ الثاني

 
                                                           

 .3/223ة المقاصد  الشافي1- 
، كشرح 111 ص ، كائتبلؼ النصرة37 ص ، كالتبييف2/72، كاليمع 103 ص انظر: أسرار العربية2- 

 .  1/325التصريح 
 .1/21الكتاب 3- 
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 .(1)أصؿ لممقٌيد فكذلؾ المصدر أصؿه لمفعؿ

يقكـ  ا الفعؿ فإٌنو العف الفعؿ، كأمٌ  يبنفسو، كيستغن يقكـالمصدر اسـ كاالسـ  أفٌ  " :الثالث
 . (2)" بنفسو، كيفتقر إلى االسـ

مصدر فيدؿ عمى شيء كاحد كىك الحدث كالزماف، أما ال ؛الفعؿ يدؿ عمى شيئيف فٌ أ: الرابع
 . (3)أف الكاحد قبؿ االثنيف، فكذلؾ المصدر لـز أف يككف قبؿ الفعؿث، فكما الحد

إلبؿ، فمما سيمي و يسمى مصدران، كالمصدر ىك المكضع الذم يصدر عنو اإنٌ " : الخامس
 . (4)دٌؿ عمى أنو قد صدر عنو الفعؿ" مصدران 

 .(5)كثيرةا الفعؿ فمو أمثمة المصدر لو مثاؿ كاحد، نحك، الضرب كالقتؿ، أمٌ  : إفٌ السادس

 يدؿ عمى ما يدؿ عميو كالمصدر ال ،الفعؿ بصيغتو يدؿ عمى ما يدؿ عميو المصدر فٌ أ: السابع
( تدؿي عمى اكالفعؿ، نح (ل: )ضىربى  .(6) ضرب، كالضرب ال يدؿ عمى ما دٌؿ عميو )ضربى

كاحد في القياس، كأسماء  فو ت مشتقة مف األفعاؿ لجرت عمى سىنالمصادر لك كان أفٌ : الثامن
ـ، فم ميٍكًرـ،ضارب، مضركب، قاتؿ، مقتكؿ،  الفاعميف كالمفعكليف، نحك: ما اختمفت ميٍكرى
 .(7)أكؿى أكبلن، مأكبلن... تبيف أنيا ليست مشتقة مف الفعؿ  المصادر كتعددت، نحك: 

ٍيح، كىكى  :فعؿى لو لفظان كال تقديران، نحك ال مف المصادر ما إفٌ  التاسع: ٍيس، كالعبكدية، ؿيٍ كى ، كىكى
 كفعؿ التعجب،  تعمبلن إال كتقديره ممكف، كتبارؾكالعمكمة، كليس في األفعاؿ ماال مصدر لو مس
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 .(1)شتقاؽالالمصدر ىك أصؿ ا فيذا كاف دليبلن عمى أفٌ 

 : (2)ف مذىبيـ عدده مف النحاة، منيـ: أبك عمي الفارسي، الذم قاؿيكقد كافؽ البصري

، اخكذه مف المصدر أف ىذه المصادر تقع دالة عمى جميع ما تحتيأالفعؿ م أفٌ  كالدليؿ عمى" 
( يشم كال تخص شيئان مف دكنو اآلخر، أال ترل أفٌ  ؿ جميع ىذا الحدث، كال يخص )الضربى
ىذه األمثمة تدؿ عمى أحداث مخصكصةو ، كحكـ  ماضيان مف حاضر، كال حاضران مف اآلتي، كأفٌ 

 الخاص أف يككف مف العاـ". 

 ، أم أف الفعؿ ىك أصؿ االشتقاؽ. (3)أما الككفيكف فذىبكا إلى أف المصدر مشتؽ مف الفعؿ

 : تيةلكوفيون لمذىبيم باألدلة  اآلوقد استدل ا

ان كيعتؿ  لفعؿ،ا المصدر يصح لصحة : إفٌ األول ان، قىيىامى ـى ًقكىامى العتبللو، مثؿ قىاكى
(4). 

( ، كرتبة  :نحك ،الفعؿى عامؿه في المصدر : إفٌ الثاني  )ضربتي ضربان(، فنصب ضربان بػػ)ضربتي

 .(5)العامؿ قبؿ رتبة المعمكؿ، فكجب أف يككف الفعؿ ىك األصؿ

رىبى زيده ضربان، كخرج خركجان الثالث ، كرتبة المؤكِّد : أف المصدر يككف تككيدان لمفعؿ، نحك: ضى
 . (6) دقبؿ رتبة المؤك  

ـى كبٍئسى كعىسىى كليس، فيذا يدؿ عمى أفٌ أ: الرابع  الفعؿ  ٌف ىناؾ أفعاالن ال مصادر ليا، نحك: ًنٍع
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 . (1)الستحالة كجكد الفرع مف غير أصؿ ؛شتقاؽىك  أصؿ اال

و مصدكر عف الفعؿ، نحك: )مىٍركىبه فارهه، كمىٍشربه ألنٌ  ؛سيمي  مصدران ما المصدر إنٌ  فٌ أ: الخامس
، فالمراد بو المفعكؿ بو ال المكضع ( أم مرككبه فارهه، كمشركبه عذبه  .(2)عىٍذبه

 : ىذه فيد أجاب البصريكف عف كممات الككفيكق

 قالكا فيو: ف ،ؿ العتبللوعتيالمصدر يصح لصحة الفعؿ، ك  يـ: إفٌ ا قكلأمٌ 

نحك: ضربتو ضربان، كلك كاف قكليـ  ،المصدر الذم ال عمة فيو كال زيادة ال يأتي إال صحيحان  إفٌ 
يـ قالكا: كىعىدى كعدان، ككزف كزنان، صحيحان لكجب أف يككف مصدر كؿ فعؿ معتؿ معتبلن، مع أنٌ 

 :(3)فصح المصدر مع اعتبلؿ الفعؿ، يقكؿ الزجاجي

لك كاف اعتبلؿ الفعؿ يكجب اعتبلؿ مصدره، لكجب أال يكجد فعؿ معتؿ إال كمصدره معتؿ،  "
كال يكجد لفعؿ معتؿ مصدر صحيح، فمما رأينا األفعاؿ تعتؿ كتصح مصادرىا كقكلنا: كعد 
كعدان، ككزف كزنان، كقاـ قكمة، ككاؿ يكيؿ كيبلن، كماؿ يميؿ ميبلن كما اشبو ذلؾ مما يطكؿ تعداده 

و ليس اعتبلؿ األفعاؿ عمة مكجبة العتبلؿ ىا، عممنا أنٌ در فعاؿ المعتمة التي صحت مصامف األ
 ."المصادر

 إٌف الفعؿ عامؿ ه في المصدر، كرتبة العامؿ قبؿ المعمكؿ...  :قكليـ اأمٌ  

كا عميو بقكليـ: " قمنا: ككنو عامؿه فيو ال يدؿ عمى أٌنو أصؿه لو، كذلؾ مف كجييف: أحدىما: ردٌ ف
الحركؼ كاألفعاؿ ليست  الحركؼ كاألفعاؿ تعمؿ في األسماء، كال خبلؼ أفٌ  فٌ أجمعنا عمى ا أأنٌ 

 أصبلن لؤلسماء فكذلؾ ىا ىنا. 

                                                           

 .193 ص انظر: اإلنصاؼ1- 
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا انظر:2- 
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ا مربى زيدان( في ككنيضكقكلؾ: ) ،معنى قكلنا )ضربى ضربان( أم أكقع ضربان  أفٌ  :كالثاني
ذا كاف المعنى أكقع ضربان، فبل شؾٌ  يو قبؿ إيقاعو، مقصكد إلضرب معقكؿه لا أفٌ  مفعكليف، كا 

كما أشبو ذلؾ فإذا ثبت أنو معقكؿه قبؿ ايقاعؾ معمكـه  (اضرب)كليذا يصح أف يؤمر بو فيقاؿ: 
 .(1)" و قبؿ الفعؿعمى أنٌ  قبؿ فعمؾ دؿٌ 

 . ..دد قبؿ رتبة المؤك  ، كرتبة المؤكِّ المصدر يككف تككيدان لمفعؿ  ا قكليـ: إفٌ أمٌ 

ؾ إذا قمت: )جاءني زيده زيده، الفرعية، أال ترل أنٌ ك عمى األصالة  يدؿٌ كىذا أيضان ال : " قالكا فيوف
ع كميا، ككف تككيدان لؤلكؿ في ىذه المكاضزيدان الثاني ي فإفٌ  (كرأيتي زيدان زيدان، كمررتي بزيدو زيدو 

 .(2)" كليس مشتقان مف األكؿ، كال فرعان عميو، فكذلؾ ىا ىنا

كبئس كعسى كليس، فيستحيؿ كجكد الفرع  نعـدر ليا، نحك: صامىناؾ أفعاالن ال  أٌما قكليـ: إفٌ 
 ككيس...  ر كثيرة مف غير أفعاؿ مثؿ: كيح ككيؿمف غير أصؿ، فمردكده  بكجكد مصاد

ذكرتمكىا عف استعماؿ ال يخرج بذلؾ عف ككنو  يت" خمك تمؾ األفعاؿ ال: (3)األنبارم ابف يقكؿ
 أصبلن، كال الفرعي عف ككنو فرعان". 

ٍييوي، " ما ذكرتمكه، معارضه بالمصاد: (4)ثـ قاؿ يحوي، ككى ٍيمىو كىكى ر التي لـ تستعمؿ أفعاليا، نحك: كى
ٍيبىوي، كى  ٍيسىو، كأىبلن كسىٍيبلن، كمىرٍ كىكى  ان، كسىٍقيان، كرىٍعيىان... بحى كى

 قاؿ ابف ميادة: 

ـٍ بىٍعدىىىا بىٍيرا                            ًتيفى ميٍيجى ك ٍكًمي ًإٍذ يىًبيعي تىفىاقىدى قى  اريةو بىٍيران لىيي ًبجى
(5) 

 ". فإٌف ىذه كميا مصادر لـ تستعمؿ أفعاليا
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و مصدكر عف الفعؿ، نحك: مىركىبه فاره كمىشربه المصدر إٌنما سيمي مصدران؛ ألنٌ  ا قكليـ: " إفٌ أمٌ 
 قالكا فيو: فعذب، 

األلفاظ إذا أمكف حمميا عمى ظاىرىا فبل يجكز العدكؿ بيا  أحدىما أفٌ " ىذا باطؿه مف كجييف: 
 عنو، كالظاىر يكجب أف يككف المصدر لممكضع ال لممفعكؿ، فكجب حممو عميو. 

" ك  أفٌ كالثاني:  ، الرككبً  يجكز فيو أف يككف المراد بو مكضعي قكليـ " مركىبه فاره، كمشربه عذبه
ةي لممجاكرة، كما يقاؿ: جرل النيري كالنيري ال يجرم، ، كنسب إليو الفراىةي كالعذكبالمشربً  مكضعي ك 
نٌ  َّْٖبسُ  ﴿جرل الماءي فيو، قاؿ ا تعالى: يما كا  ِْ حَْحخَِٖب اْْلَ ٍِ حَْجِشٛ 

ف ( 1) ﴾  فأضاؼ الفعؿى إلييا كا 
 . (2)ا مف المجاكرة" ماء ىك الذم يجرم فييا، لما بينٌ كاف ال

و ال فائدة مف إطالة المسألة نظرة مغايرة عمى اعتبار أنٌ ا اإلماـ الشاطبي ، فقد نظر إلى أمٌ 
النظر فييا أك البحث عف أييما أقكل في أصؿ االشتقاؽ كالذم دفعو إلى ذلؾ أٌنو ال يترتب 

 :(3)لة أم قاعدة نحكية يمكف االستناد إلييا كالترجيح فييا، إذ يقكؿأالمسعمى البحث في 

فالكبلـ فييا طكيؿ الذيؿ مع قمة الفائدة؛ إذ ال ينبني عمييا  ،" ىذا ما اٍستيدؿ  بو ، كلنقتصر عميو
ٌنما فييا بياف كجو الصناعة خاصة، كالباحث عنيا ب الحقيقة ىك صاحب عمـ حكـه صناعي، كا 

 االشتقاؽ". 
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 والحرفية الفعمية بين حاشا

 

 (: 1)الشاطبي يقول

 : كجييف مف لمنحكييف مخالفتو عمى يدرؾ ما حاشا في إليو ذىب كفيما" 

، فعؿه  ىك: قاؿ  مف منيـ أفٌ  إال أبدان، فعؿه  بأٌنيا القائميف الككفة أىؿ خالؼى  أٌنو: أحدىما  ماضو
 عمى إشكاؿ فبل بعدىا ما انتصب إذا فأما األدكات، استعماؿ استعمؿ فعؿو  ىك: قاؿ مف كمنيـ

 ... لزيدو  حاشا: فتقكؿ تظير كلذلؾ البلـ تقدير فعمى انخفض إذا كأٌما مذىبيـ،

 معيا يىٍحؾً  لـ أنيو كذلؾ بعدىا، ما كجر الحرفية حاشا في التـز حيثي  سيبكيو خالؼ أٌنو كالثاني
 ...". الجرٌ  غير

 : المسألة عرض

، فعؿ( حاشا) أفٌ  إلى الككفيكف ذىب  بتقدير كالجر نفسيا، بحاشا فالنصب ماضو
 (.2)البلـ

 ". فعؿو  ىي الككفيكف كقاؿ(: " 3)العكبرم يقكؿ

 " .لو فاعؿ كال فعؿ،( حاشا: )الفراء كقاؿ(: " 4)المرادم كقاؿ

 ".حاشا ظرفية الفراءى  كنفي(: " 5)السيكطي كقاؿ
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 : اآلتية باألدلة الرأي ىذا أصحاب استدل وقد

 :النابغة قكؿ ذلؾ كدليؿ ،(1) األفعاؿ خصائص مف كالتصرؼ يتصرؼ، لفظه ( حاشا) أفٌ  :األول

مىا                         ييٍشًبييوي  الناس في فىاًعبلن  أىرىل كىالى  اًشي كى دً  ًمفٍ  األقكاـً  ًمفى  أيحي  (2)أىحى

 بو تعمقت لما جر حرؼ حاشا كاف كلك ،( حاشا: )قكلؾ نحك بو، تتعمؽ الجر الـ أفٌ : الثاني
 (: 3)األنبارم ابف يقكؿ بالحرؼ، يتعمؽ ال الحرؼ ألفٌ  البلـ؛

   :تعالى ا قاؿ بو، تتعمؽ الخفض الـى  أف فعؿه  أنو عمى الدليؿي : قاؿ بأف تمسؾ مف كمنيـ" 

ب ََٕزا بََؾًشا﴿  ٍَ   ال الحرؼ ألفٌ  بالحرؼ؛ ال بالفعؿ، يتعمؽ إنما الجرٌ  كحرؼ ،(4)﴾ حبَػ هلل 
ٌنما بالحرؼ، يتعمؽي   ". الكبلـ في استعمالو لكثرة البلـ حذفت كا 

 في يككف إٌنما كالحذؼ ، حاشى (:  حاشا) في فقالكا الحذؼ، تدخميا( حاشا) أفٌ  :الثالث
 (: 5)األنبارم ابف يقكؿ الحركؼ، في ال األفعاؿ

، يدخمو وأنٌ  فعؿ أٌنو عمى الدليؿ: قاؿ بأف تمسؾ مف كمنيـ"   في يككف إٌنما كالحذؼ الحذؼي
 حاشى : )القراء أكثر قرأ كليذا ، حاشى  ،( حاشا) في قالكا أٌنيـ ترل أال الحرؼ، في ال الفعؿ

 ". فعؿ أٌنو عمى فدؿٌ  المصاحؼ، في مكتكبه  ىك ككذلؾ األلؼ، بإسقاط( 
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 .(1)بفعؿ ليس جر حرؼ( حاشا) أفٌ  إلى فذىبكا البصرييف كأكثر سيبكيو أٌما

، فميس( حاشا) كأٌما(: "2)سيبكيو يقكؿ  ( حتى) تجرٌ  كما بعده، ما كيجرٌ  جرى  حرؼ كلكٌنو باسـو
 ". االستثناء معنى كفيو بعدىا، ما

 : والقياس بالسماع المذىب ىذا أصحاب استدل وقد

 : الشاعر بقكؿ فاحتجكا السماع، أما

اشىى     (3)ًىٍدـً  ًببيٍكمةو  ليسى  ثكبىافى                                   أبا إف   ثىٍكبىافى  أبي حى

 : آخر كقاؿ ،(حاشا) بػػ جير ت( أبي) فػ 

اشىا كمالىؾى                         ًعندىنىا أىمؾ ديكفى  إالٌ  أٍىؿى  فىبل     (4)عىٍدؿً  ًمفٍ  مكة بيتً  حى

 : أوجو عدة من فكان القياس أّما

 (.5( )حاشاني: )لقالكا فعبلن  كانت كلك الكقاية، نكف بدكف( حاشام: )تقكؿ العرب أفٌ  :األول

 خبل ما قامكا: نقكؿ كما زيدان، حاشا ما: يقاؿ فبل المصدرية،( ما) لػ صمة كقكعيا امتناع :الثاني
 (: 6)األنبارمابف  يقكؿ زيدان،

، ليس أٌنو عمى الدليؿ: قالكا بأف فاحتجكا البصريكف كأما"    دخكؿ يجكز ال أٌنو حرؼه  كأٌنو بفعؿو
 كما فعبلن  كاف كلك( عمران  عدا كما زيدان، خبل ما: )يقاؿ كما( زيدان  حاشا ما: )يقاؿ فبل عميو،( ما)

 " .إليو ذىبكا ما فساد عمى دؿٌ  ذلؾ يقكلكا لـ فمما( زيدان  حاشا ما: )يقاؿ أف لجاز زعمكا
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 :الككفيكف بو احتج ما عمى البصريكف أجاب كقد

ـي : " فيو فقالكا( يتصرؼ إٌنو: )قكليـ أٌما   ( .1")النسٌم

 : النابغة قكؿ مف بو احتجكا ما كأما

ًاشي كما...   ...   ...   ...                                 دً  مفٍ  األىقكىاـً  ًمف أيحى  أىحى

، قاؿ كما منو، متصرفان  كليس( حاشى) لفظ مف مأخكذه ( أحاشي) قكلو: " فيو فقالكا ، بىٍسمىؿى  كىىٌمؿى
، ٍمدىؿى ، كحى ٍكلىؽ كسىٍبحؿى  حكؿ كال ا، كسبحاف ،  كالحمد ا، إال إلو كال ، ا بسـ قاؿ إذ... كحى

 (.2")با إال قكة كال

(  حاشى: )قكليـ في البلـ فإفٌ  نسمِّـ، ال: " فيو قالكاف" بو تتعمؽ الجر الـ إفٌ : " قكليـ اكأمٌ 
 : تعالى ككقكلو بشيء، تتعمؽ ال زائدة

 ﴿ َُ ٌْ َْٝشَٕبُ٘ ِٖ ٌْ ىَِشبِّ ُٕ َِ  (.4")ربيـ يرىبكف: فيو التقدير ألفٌ  ؛(3) ﴾ ىِيَِّزٝ

 ىا حاشى فإفٌ  حجة، فيو ليـ ليس" : فيو قالكاف"  حاش كقٍمفى : "تعالى بقكلو احتجاجيـ كأما 
ٌنما استثناء، مكضعه  ىك ليس إذ باستثناء، ليس ىنا  أك يقتؿ فبلف لؾ قيؿ إذا – كقكلؾ ىك كا 

ٌنما باستثناء، ليس كىذا( حاشاه) – ذلؾ نحك أك يمكت  فكذلؾ( منو بعيدان : )قكلؾ بمنزلة ىك كا 
 (.5)"ىينا

 (: 6)كجييف مف فأجابكىـ الحذؼ،( حاشا) يدخؿ أٌنو كفي

ٌنما ألؼ بغير حاشى (: حاشا) في بعضيـ عند األصؿ أفٌ  :األول  . فيو األلؼ زيدت كا 
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ٌنما باأللؼ، حاشا في األصؿ بأفٌ  ييسممكف فالبصريي أفٌ  :الثاني  . االستعماؿ لكثرة حذفت كا 

 : فيو قالكاف الحذؼ، يدخمو ال الحرؼ إفٌ : قكليـ اكأمٌ 

ـي، ال"  م  كىما بالتخفيؼ،( إفٍ : )المشددة( إفٌ ) في قالكا أٌنيـ ترل أال الحذؼ يدخمو الحرؼ بؿ نيسى
 (.1..." )بالتخفيؼ ريبى (: ريب  ) في كقالكا حرفاف،

 الحرفية بيف مشتركة كممة( حاشا) أفٌ  إلى ذىبكا فقد كالزجاج كالمبرد كالمازني الجرمي أما
ذا جر، حرؼ فيي مجركران  بعدىا ما جاء فإذا ،(2)كالفعمية  فعؿ فيي منصكبان  بعدىا ما جاء كا 
 . ماضو 

 كالمازني الجرمي مذىب كىذا ،(كعدا خبل) بمنزلة فنتصب فعبلن، كتككف(: " 3)المرادم يقكؿ
 " . كالزجاج كالمبرد

فٍ  كخبل فحاشا فعبلن  كاف كما كخبل، فحاشا،( إال) سكل حرفان  كاف كما(: " 4)المبرد كيقكؿ  كافقا كا 
 ". الحركؼ لفظ كافقا

 مكقؼ ذاكران  الشاطبي اإلماـ عرضيا كالتي كحججيـ الفريقيف مف كؿ أدلة كانت ىذه
 ىك يظير أف دكف ،(5)كالحرفية الفعمية بيف( حاشا) باشتراؾ قاؿ مف قكؿ اتبع إذ منيا الناظـ
 . المسألة ىذه حكؿ المختمفة  المذاىب ألحد ميمو

 كرد إذا حرفية كككنيا منصكبان، بعدىا ما كرد إذا فعمية ككنيا في األمريف يجيز ذلؾ في كلعٌمو
 .مجركران  بعدىا ما
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 سميةالمسائل اال:  المبحث الثاني

ىناؾ بعض المسائؿ االسمية التي كقع فييا الخبلؼ بيف المدرستيف في ككنيا اسمية أك 
حرفية، كعرض الشاطبي ليا في كتابو، مكافقان إلحدل المدرستيف، أك مبينان مكقفو الخاص بو، 

 كنذكر منيا: 

 سمية والحرفية ُرّب بين اال

 : (1)يقول الشاطبي

ابتة عنده، فييا جعمو ليا مف حركؼ الجر، فالحرفية فييا ث رو قد تقر " ... إحداىا: أنٌ 
 يا اسـ". كذىب الككفيكف إلى أنٌ  كىذا مذىب البصرييف.

 عرض المسألة: 

، يفيد التقميؿ كىي مقابؿ كـ إذا كقعت خبران، (2)ذىب البصريكف إلى أٌف رٌب حرؼ جر 
المعنى كاحد  تعمؿ فيو )رٌب(؛ ألفٌ " كاعمـ أف كـ في الخبر ال تعمؿ إال فيما  :(3)يقكؿ سيبكيو

 ." فٍ كـ اسـ، كرٌب غير اسـ بمنزلة مً  إال أفٌ 

، كمعناه تقميؿ الشيء الذم يدخؿ عميو، حرؼ مف حركؼ الخفض ب  ري  ": (4)كقاؿ ابف يعيش
 ."كىك نقيض كـ في الخبر

 أن قالوا: بالبصريون لمذىبيم  وقد استدلّ 

يا قد يحسفي فييا عبلماتي األسماء كال عبلمات األفعاؿ، كأنٌ يا ال يا حرؼ أنٌ " الدليؿ عمى أنٌ 
 جاءت لمعنى في غيرىا كالحرؼ، كىك تقميؿ ما دخمت عميو، نحك: )رٌب رجؿو يفيـي( أم ذلؾ
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 . (1)قميؿ"  

 ويمكن تفصيل قوليم ىذا عمى النحو اآلتي: 

حركؼ الجر ال تدخؿ عمييا، بخبلؼ كـ التي يدخؿ عمييا  : الدليؿ عمى عدـ اسميتيا، أفٌ أوالً 
  :(2)حرؼ الجر، يقكؿ ابف الٌسراج

كال يدخؿ )كـ( يدخؿ عمييا حرؼ الجر،  ريٌب حرؼ كليست باسـ )ككـ( ، أفٌ  ما يبيف أفٌ م" ك 
، تقكؿ: بكـ ر   ."تي ؿو مرر جعمى ريب 

 :(3)خبار عنيا، يقكؿ سيبكيوكـ التي يجكز اإل خبار عنيا بخبلؼٌب( ال يجكز اإل)ري  فٌ أ: ثانياً 

  .كـ اسـ ، كرب  غيري اسـ، فبل يجكز أف تقكؿ: ريب  رجؿه لؾ" ألفٌ  ؛ذلؾ  في ريب   "كال يجكزي 

 : (4)كقاؿ ابف الٌسراج

" كذلؾ قكلؾ، كـ رجؿو أفضؿ منؾ، فجعمكه خبران )لكـ(... كال يجكز أف تقكؿ: ريٌب رجؿه أفضؿ 
  .أف تجعمو خبران لريب  كما جعمتو خبران )لكـ("منؾ، ال يجكز 

 : (5)أٌف )رٌب( كبقية حركؼ الجر، تكصؿ معنى الفعؿ إلى ما بعدىا، يقكؿ ابف يعيش: ثالثاً 

يا تكصؿ معنى الفعؿ إلى ما بعدىا إيصاؿ غيرىا مف حركؼ " الدليؿ عمى ككف رٌب حرفان أنٌ 
مت معنى اإلدراؾ إلى الرجؿ كما أكصمت الباء الجر، فتقكؿ: رٌب رجؿو عالـ أدركت، فرب  أكص

"   .الزائدة معنى المركر إلى زيد في قكلؾ: مررتي بزيدو
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مخفكض ريٌب ال يمكف حذفو بخبلؼ مخفكض كـ الذم يجكز حذفو، يقكؿ ابف أبي  : أفٌ رابعاً 
 :(1)الربيع

( فتقكؿ: كـ ؾ تحذؼ مخفكض )كـٌب( أنٌ " كمما يدلؾ عمى أٌف العرب فرقت بيف )كـ( كبيف )ري 
عندم، ككـ ضربت، تريد كـ رجؿو ضربت، ككـ غبلـو عندم، كال تقكؿ: رب  عندم، تريد ريب  

نما ىي حرؼ". ب  غبلـ عندم، فدٌؿ ىذا عمى أٌف )ري   ( ليست باسـ، كا 

ا الككفيكف فذىبكا إلى أف )ريٌب( اسـأمٌ 
" كذىب بعض  :(3)يقكؿ ابف أبي الربيع ،(2)

 ."  ةك ااسـ، كأخذ بو ابف الطر يا إلى أنٌ  الككفييف

 ". رب اسـ " كقد ذىب الكسائي كمف تابعو مف الككفييف إلى أفٌ  :(4)كقاؿ ابف يعيش
 

 وقد استدل الكوفيون ليذا المذىب بأن ُرّب تخالف حروف الجر في أربعة أشياء:  

 األول: 

أٌف ريٌب تقع في صدر الكبلـ
لتربط  ؛تقع متكسطة، كحركؼ الجر ال تقع في صدر الكبلـ، بؿ (5)
 لتربط بيف األفعاؿ كاألسماء. 

 : (6)يقكؿ ابف يعيش

إليصاؿ معاني األفعاؿ ألٌنيا  ؛ما تقع متكسطةيا ال تككف إال صدران، كحركؼ الجر إنٌ نٌ إ" كقالكا: 
 . " إلى األسماء

ريٌب ال تعمؿ إال في النكرة، كحركؼ الجر تعمؿ في النكرة كالمعرفة أفٌ الثاني: 
(7) . 
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كحركؼ  ،اجتمعتي بو( : )ريب  رجؿو كريـو كصكفة، نحرٌب ال تعمؿ إال في نكرة مك  أفٌ : الثالث
 . (1)الجر تعمؿ في نكرة مكصكفة كغير مكصكفة

الفعؿ الذم تتعمؽ بو )ريٌب( ال يجكز إظياره، بخبلؼ حركؼ الجر أفٌ الرابع: 
(2). 

كما كاستدؿ الككفيكف، بأف ريب  يدخميا الحذؼي 
 نحك قكلو تعالى:  ،()ريبى  :، فيقاؿ فييا(3)

   ﴿ َِ ٞ َِ ْغيِ ٍُ ْ٘ َمبُّ٘ا  َِ َمفَُشٗا ىَ دُّ اىَِّزٝ َ٘ ب َٝ ََ  .(5)، فقد قرأت بالتخفيؼ(4)"﴾ ُسبَ

، كريب  رجؿو ناستدلكا بكقكعيا مبتدأ مثؿ )كـ(، كما  حك قكؿ بعض العرب: ريب  رجيؿو ظريؼه
قائـه 
(6). 

 كفي قكؿ الشاعر: 

ـٍ يكفقى تمكؾى فىإف  ًإٍف يىقٍ    مىيؾى كىريب  قى                                    ٍتمىؾى لى ؿو عىاري تٍ عىارىان عى
(7) 

 فجعمكا ريٌب مبتدأ، كعاره خبرىا. 

 كلقد أجاب البصريكف عف كممات الككفييف ىذه: 

ألٌف  ؛ في صدر الكبلـإالٌ  ال تقع ماإنٌ " قالكا فيو: ف ،ريٌب تقع في صدر الكبلـ فٌ إا قكليـ: أمٌ 
معناه التقميؿ، كتقميؿ الشيء يقاربي نفيو، فأشبيت حرؼى النفي، كحرؼي النفي لو صدر 

 .(8)الكبلـ"

  في نكرة، قالكا فيو: يا ال تعمؿ إالٌ كقكليـ: إنٌ 

، كجب أال تدخميا إال عمى النكرة التي الكثرة ىعم كاف معناىا التقميؿ، كالنكرة تدؿا يا لمٌ " ألنٌ 
 .(1)"صح فييا معنى التقميؿلي؛ تدؿ عمى الكثرة

                                                           
 . 3/576لمقاصد الشافية ، ا2/75، كالكناش 320 ص انظر: اإلنصاؼ -1
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  في نكرة مكصكفة، قالكا فيو: يا ال تعمؿي إالٌ كقكليـ: إنٌ 

 يـ جعمكا ذلؾ عكضان عف حذؼ الفعؿ الذم تتعمؽي بو، كقد يظير ذلؾ الفعؿ في ضركرة " ألنٌ 

 .(2)الشعر" 

 و ال يجكز إظيار الفعؿ الذم تتعمؽ بو، قالكا فيو: كقكليـ : إنٌ 

)ريب  رجؿو يعمـ( كاف التقدير فيو: ريب  : إيجازان كاختصاران، أال ترل أنؾ إذا قمتما فعمكا ذلؾ " إنٌ 
 .(3)رجؿو يعمـ أدركت أك لقيت، فحذؼ لداللة الحاؿ عميو

فمردكده؛ ألٌف الحذؼ دخؿ  .أما قكليـ: إٌف رب  يدخميا الحذؼ كالحذؼ ال يدخؿ الحرؼ..
 :(4)طبيؿ الشاك الحرؼ، نحك : إٌف  المشددة كلعٌؿ، يق

ٌؿ، في . فقد يأتي ." . الحركؼ الحذؼي كأكثر ذلؾ في المضاعؼ، كإٌف كأٌف كلعٌؿ، تقكؿ فيو: عى
شا"   .كحاشا، حاشى كحى

، فرده الشاطبي بقكلوأمٌ  ا ما استدلكا بو بقكؿ الشاعر: ريٌب قتؿو عاري
(5): 

، ال أٌف  : خبر مبتدأ محذكؼ، أم ىك عاري ( فعاري )ريٌب( مبتدأ، فقد ثبت أف  " كأٌما )ريب  قتؿو عاري
 ال اسـ".  ريب  حرؼه 

فإٌف ردكده عمى الككفييف، كتفنيده لحججيـ يدؿ عمى مكافقتو لمبصرييف في  اإلماـ الشاطبي كأما
( دكف االسمية، إذ صرح بذلؾ، يقكؿ تأكيد الحرفية ؿ) ريب 
(6): 

عمى االسمية، ككذلؾ خمت  ات المفظية الدالةملخمكىا مف العبل ؛"كاألصح ما ذىب إليو الناظـ
يا مساكية لمحرؼ في عدـ استقبلليا بالمفيكمية دكف ذكر مجركرىا، مف الدالالت المعنكية، كألنٌ 

كقد خرجت )كـ( عف ىذا بصبلحيتيا لعبلمات األسماء، كىي اإلضافة إلييا، نحك: غبلـى كـ 
 االبتداء بيا، نحك: كـدرىـو اشتريت ثكبىؾ؟ ك  كـبكؿ حرؼ الجر عمييا، نحك: رجؿو ضربت؟ كدخ
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؟ كغير ذلؾ مف خكاص األسماء، كليس في )ريٌب( ؾمالي  ؟ ككقكعيا مفعكالن، نحك: كـ أكرمتى
 يا حرؼ".شيءه مف ىذا، كليس بفعؿو باتفاؽ، فدؿ  عمى أنٌ 

 مد المقصور

 :(1)يقول الشاطبي

 كف كاألخفش مف البصرييف، كمنعو " كأٌما المسألة المختمؼ فييا فمد المقصكر، فأجازه الككفي
 .سائر البصرييف" 
 عرض المسألة: 

 .(2)ذىب الككفيكف كاألخفش مف البصرييف إلى جكاز مد المقصكر في ضركرة الشعر
  :لما ذىبوا إليو بالقياس والسماع استدل الكوفيونو 

 .(3)أجمعكا عمى جكاز إشباع الحركات في ضركرة الشعر النحاةى  ا القياس فإفٌ أمٌ 

 كقكؿ الشاعر: 

ٍنفيكؿٍ  كىأىف  ًفي أىٍنيىاًبيا القىرى
(4) 

 و أشبع الضمة. ؿ( لكنٌ في نٍ رى فقد أراد ىنا )القى 

 كقكؿ آخر: 

اؿٍ  ٍيدى لي ًبًنيضى  (5)ال عى

 ضاؿ(. ىنا أشبع الكسرة، فقد أراد )بنً 

 

                                                           
 .6/422المقاصد الشافية  - 1
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 كمف إشباع الفتحة قكؿ الشاعر: 

 

ر ٍت عمى الكىٍمكىاؿ  (1)أىقيكؿي إٍذ خى

  .ؿ()الكمكى  فأراد ىنا

 مف ىذا القبيؿ، لذا جعمكه جائزان.  ما ىكفمد المقصكر إنٌ 

 قكؿ الشاعر:  قد كرد عف العرب في أشعارىـ، نحكماع: فأٌما السٌ 

فيبلى فىٍقره يدكـي كال ًغناءي                                       عنِّيًنيًني ال ًذم أىٍغنىاؾى سىييغٍ 
(2) 

 . ر)غناءي( كالمراد )غنى( كىك مقصك  فقاؿ

 كقكؿ آخر: 

مًمٍت أيـ  بنً   ي الٌسًعبلءً قد عى

زىاءً  ممٍت ذىاؾى مع الجى  كعى

كاءً أىٍف نً  ٍأككالن عمى الخى ـى مى  ٍع

 يالؾ مٍف تىٍمًر مف شيشىاءً 

 (3)ءً يايىٍنشيبي في المىٍسعىًؿ كالم  

 ا، كمو مقصكر، مد ه لضركرة الشعر.يى ل كالم  ى كالخكى فالسعبلء كالخكاء كالمياء أصميا السعمى 

  

 .(1)أٌما البصريكف فذىبكا إلى عدـ جكاز مد المقصكر

                                                           
سب البيت لشاعر معيف، كىك مكجكد في الجني الداني في حركؼ المعاني، لمحسف نبيت مف الرجز، لـ ي -1

. فخر الديف قباكة، كد. محمد نديـ فاضؿ، د.ط، دار الكتب العممية، بيركت د.ت، بف قاسـ المردام، تحقيؽ: د
 .607 ص ، كانظر اإلنصاؼ178ص 

، 1ط  ،يبممدكد، لمفراء، تحقيؽ: ماجد الذىلـ ينسب البيت لشاعر معيف، كىك مكجكده في المقصكر كال -2
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 وقد استدلوا عمى ذلك بدليمين:  

نٌ  ،القياس األول:  ما الذم عمى األصؿ ىك قصر الممدكد. فمد المقصكر عمى خبلؼ األصؿ، كا 

 

 المقصكر ىك األصؿ كالذم يدؿ عمى أفٌ  ألفٌ  ؛: " ال يجكز مد المقصكر(2)ابف األنبارميقكؿ 
األلؼ تككف فيو أصمية كزائدة، كاأللؼ ال تككف في الممدكد إال زائدة،  المقصكر ىك األصؿ، أفٌ 

أك ممدكد لكجب أف يمحؽ  رو لك لـ ييعمـ االسـ ىؿ ىك مقصك كالذم يدؿ  عمى ذلؾ أيضان أنٌ 
ذا ثب ىك األصؿ، فمك جٌكزنا مد المقصكر  ت أفٌ بالمقصكر دكف الممدكد فدٌؿ عمى أٌنو األصؿ، كا 

عمى ىذا قصر  ألٌدل ذلؾ إلى أف نرده إلى غير أصؿ، كذلؾ ال يجكز، كيخرج ؛المقصكر
 ألٌنو ريد  إلى غير أصؿ".  ؛ريٌد إلى أصؿ، بخبلؼ مد المقصكر وألنٌ  ؛الممدكد، فإٌنو جاز

ٌما شاذ ال يقاس عميو أفٌ الثاني:   .(3)السماع بو إٌما معدكـ، كا 

 

 كقد أجاب البصريكف عما استدؿ بو الككفيكف عمى النحك اآلتي: 

ذلؾ  زات في ضركرة الشعر، كأٌنو إذا جاا ما احتجكا بو مف القياس كىك جكاز إشباع الحركأمٌ 
 جاز في المقصكر، قالكا فيو: 

زيادةي ىذه ، كىك كاحدو  يرو يالحركات ىناؾ يؤدم إلى تغ إشباعى  " الفرؽ بينيما ظاىر؛ كذلؾ أفٌ 
ف، زيادة األلؼ األكلى، كقمب الثانية ىمزة، رييٌما ىا ىنا فإٌنو يؤدم إلى تغيالحركؼ فقط، كأ

لى تغييريف أك أكثر إما يؤدم  كاحدو أف يجكزى  ما يؤدم إلى تغييرو  كليس مف ضركرة أف يجكزى 
 . (4)مف ذلؾ"

 تي: عمى النحك اآل فقد أٌكلكىاا أبيات الشعر التي احتجكا بيا، أمٌ 

 فبل فقره يديكـي كال ًغناءي ...   ...   ...   ...                                          
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 : (1)فييقالكا: ال حجة ليـ فيو مف كج
 يف كالمد، كالغناء ممدكد بمعنى الكفاية. غاإلنشاد بفتح ال أفٌ  األول:

، ءن ليو كالاكى أي الركاية حتى لك كانت بكسر الغيف، فيي تككف مصدران لغانيتو، أم  أفٌ  الثاني:
 . عداءن  ويتو أعاديكعادى 

 

"يتي ال مصدران لغىنً انى ناءى في البيت لغى : " كقدركا الغى (2)يقكؿ ابف ىشاـ   .يتي

 ا احتجاجيـ بقكؿ الشاعر: أمٌ 

مً  ـ  أى مى قد عى  ي الس عبلءً بً ٍت أ

 إلى آخر األبيات، قالكا فيو: 

يا ال تيعرؼ، كال ييعرؼ قائميا، فبل يجكز االحتجاج بيا، كلك كانت " ال حجة ليـ فيو؛ ألنٌ 
 .(3)" لناىا عمى غير الكجو الذم صاركا إليوصحيحة لتأكٌ 

 

مف خبلؿ الجمؿ  فظير مف كبلمو ميمو لممذىب البصرم، -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 :(4)إذ يقكؿقيا كاصفان رأم الككفييف بالشاذ كالنادر، التي سا

ـٍ ذك  ،ما نقمكه " كقد أٌكؿ البصريكف ىذه األبيات، كرىمىٍكىا بجيالة القائميف، كاإلنصاؼ أفٌ  فىيي
ذلؾ نادر شاذ، ال يبمغ مبمغ أف يككف  عيٍيدتو، كىـ محمكلكف عمى الصدؽ، كالتأكيؿ بعيد، إال أفٌ 

 جائزان كقصر الممدكد". 
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 جواز حذف ألف المقصور في التثنية
 : (1)يقول الشاطبي

لىي، يالككفي " ... كمنيا أفٌ  ف قالكا: إٌف العرب تسقط األلؼ المقصكرة مما كثرت حركفو كىخكزى
ٍكزى   . " مف ذلؾ شيئان كلـ يحًؾ البصريكف . فً كقٍيقرا فً الكقىيقرم، فيقكؿ: خى

 

 عرض المسالة: 

 االسـ المقصكر إذا كثرت حركفو، سقطت ألفو في التثنية لمتخفيؼ، ذىب الككفيكف إلى أفٌ 
ٍكزلي كقىٍيقىرم:  ٍكزىالىًف ، كقىٍيقىرافً فيقكلكف في خى  .(2)خى

 : (3)هيقكؿ ابف سيد

ف العرب تسقط األلؼ المقصكرة فيما كثرت حركفو إذا ثٌنكا، فيقكلكف في إكقاؿ الككفيكف " 
ٍكزىالف كقىٍيقىراف" ٍكزلي كقىٍيقىرم كما كاف نحكىا خى   .خى

المفظ طكالن، كما التثنية تكجب زيادة ألؼ كنكف أك ياء كنكف، فتزيد  كقد استدلكا لمذىبيـ بأفٌ 
ثقبلف ثقؿ أصمي كثقؿ طارئي، لذا جٌكزكا الحذؼ لما كثرت حركفو  ظكيجتمع في المف

 .(4)لمتخفيؼ

 : (5)األنبارمابف كا ذلؾ عمى مصدر )اشياٌب، كاحماٌر( يقكؿ كقد قاس

شيبابان، ا: )اشياب  ـ" كالذم يدؿ عمى أٌف طكؿ الكممة ككثرة حركفيا لو أثر في الحذؼ قكلي
 كاحميراران فحذفكا الياء لطكؿ الكممة ككثرة حركفيا".  ، كأصمو اشييبابان (كاحماٌر احمراران 

 

 )كينكنة( أصميا كي نكنة بالتشديد، ثـ خففت كأصبحت كينكنة،  فٌ إ :كما كاستدلكا بقكؿ البصرييف
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 : (1)األنبارم ابف يقكؿ

طكؿ الكممة، طمبان ل ؛نة بالتشديد ، ثـ أكجبتـ الحذؼكينكنة أصميا كي نك  " ككذلؾ زعمتـ أفٌ 
 .طكؿ الكممة ككثرة حركفيا لو أثر في الحذؼ، فكذلؾ ىا ىنا"  لمتخفيؼ، فدٌؿ عمى أفٌ 

 

 .(2)ا البصريكف فذىبكا إلى عدـ جكاز حذؼ شيء مف االسـ المقصكرأمٌ 

التثنية إٌنما كردت عمى لفظ الكاحد، فينبغي  " ألفٌ  ؛بأف قالكا: إٌنو ال يحذؼ منو شيءكقد احتجكا 
 حركفو أك كثرت. أف ال يحذؼ شيء، قمت 

العرب لـ تحذؼ فيما كثرت حركفو، كما حذؼ فيما قمت حركفو، فقالكا  عمى ذلؾ أفٌ  كالذم يدؿٌ 
مادىيىيًف(  مادل: )جي  كقاؿ الشاعر:  ،مف غير حذؼفي تثنيو جي

ادى  مى بيعو كجي  (3)ٍينىٍو يى شىٍيرىم رى

 كقاؿ آخر: 

مادىيىٍيف حسكمان   (4)جى

 كقاؿ آخر: 

ادىيىٍيًف  مى رىاـجي حى
(5) 

األصؿ كالقياس كالنقؿ مف فثٌنكا ذلؾ عمى تماـ االسـ عمى األصؿ مف غير حذؼ، كالعدكؿ عف 
  (.6)دليؿ ال كجو لو" غير
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 كقد أجاب البصريكف عما ا ستدؿ بو الككفيكف عمى النحك اآلتي: 

 قالكا فيو: ف ،: تحذؼ األلؼ المقصكرة لكثرة حركؼ الكممة كطكلياـا قكليأمٌ 

ٌنما ذلؾ في ألفاظ يسيرة، نيقمت عنيـ عمى خ" كثرة  بلؼ الحركؼ ال تككف عمة مكجبة لمحذؼ، كا 
غيرىا، إذ ليس الحذؼ عمى تمؾ المكاضع، كال يقاس عمييا  راألصؿ كالقياس، فيجب االقتصا

ذا كجب االقتصار عمى ما نيقؿ عنيـ مف الحذؼ لمكثرة بطؿ أٌف الحذؼ  ان لمكثرة قياس مطردان، كا 
 .(1)ىا ىنا لمكثرة لك رد النقؿ بخبلفو"

 أما قياسيـ عمى )اشيباب ككينكنة( فمردكده، حيث قالكا: 

 : اشييباب ككي نكنة بالتشديد، فمخالؼ لماؿ فييما ادىـ بػػ )اشيباب ككينكنة( كاألص" كأما استشي
كقع الخبلؼ فيو؛ ألف الثقؿ فييما الـز في أصؿ الكممة غير عارض، بخبلؼ ما كقع الخبلؼ 

ألف التثنية عارضة، كليست الزمة، ثـ  ؛الـز في أصؿ الكممة، بؿ ىك عارض فيو، فإٌنو غير
و شيء ال يقكلكف بو، أصميا كٌينكنة بالتشديد ال يستقيـ؛ ألنٌ  أيضان استشيادىـ بػػ )كينكنة( كأفٌ 

األصؿ عندىـ في كينكنة: ككنكنة، فأبدلكا مف الكاك ياء، فكيؼ يستشيدكف عمى صحة  ألفٌ 
 .(2)"عمى صحة ما قمناه مذىبيـ بشيء ال يعتقدكف بصحتو؟ فدؿٌ 

 

م البصرييف أميمو لر  بعد عرضو لممسألة فيظير مف كبلمو - رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
لقمة السماع، فمك كثر السماع بو لجاء  ؛فيما كثرت حركفوأللؼ المقصكرة از حذؼ افي عدـ جك 

  :(3)ؿيقك كثيران ككاف مشتيران، 

" فإف صٌح ما نقمو الككفيكف فيككف، كال بيد  مف الشذكذ المقصكر عمى النقؿ، إذ لك كىثير لقضت 
الركاة فيككف العادةي باشتياره حتى يحفظ منو غيرىـ شيئان، فإذا لـ يكف كذلؾ كال بٌد مف تصديؽ 

  .مف الشاذ"
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 اإلضافة إلى المركب العددي
 : (1)يقول الشاطبي

" كمما جاء في ىذه المفظة مف غير المألكؼ إضافةي الصدر إلى العجز، أنشد الككفيكف 
 عميو قكؿ الشاعر: 

ًتوٍ  ًشٍقكى نىاًنًو كى  كيمِّؼى مف عى

ًتٍو عىشىرةو مف حً  ثىمىانيبنتي ى   (2)ج 

( فيمف عكمؿ معاممة )مى  يؼ، كلكنو شاذ جدان، قاؿ السيرافي في البيت: لـ يعرفو ضيي ٍعد يكربو
 البصريكف". 

 
 عرض المسألة:

لعدد المركب إلى العجز، نحك او يجكز إضافة صدر ذىب الفراء كالككفيكف إلى أنٌ 
( يقكؿ الفراء  :(3))خمسةى عشرو

 خمسةى  فقمت ما رأيتى " كلك نكيت بخمسة عشر أف تضيؼ الخمسة إلى عشر في شعر لجاز، 
  .ؾ نكيت األسماء كلـ تنًك العدد"قط خيران منيا؛ ألنٌ  عشرو 

 : (4)قاؿ الرضيك 

  ". يان بالمضاؼ كالمضاؼ إليو حقيقةن ف إضافة النيؼ إلى العشرة، تشبيي" كأجاز بعض الككفي

 : (5)كقاؿ األزىرم

الجزء الثاني، فيعرب الجزء األكؿ " كحكى الككفيكف كجيان ثالثان كىك أف يضاؼ الجزء األكؿ إلى 
 ". كيجر الجزء الثاني باإلضافة ،بحسب العكامؿ
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 ." كأجاز الفراء إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه" : (1)كقاؿ ابف مالؾ

 

ألٌنو قد جاء ذلؾ عنيـ في  ؛ما قمنا بجكازه" إنٌ : كقد استدؿ الككفيكف لما ذىبكا إليو، بأف قالكا
  قاؿ الشاعر: استعماليـ،

ًتوٍ  ًشٍقكى نىاًنًو كى  كيم ؼى مف عى

توٍ ًبنٍ   تى ثىمىاني عىٍشرىةو ًمٍف ًحج 

النيؼ اسـ مظير كغيره مف األسماء المظيرة التي يجكز إضافتيا، فجاز إضافتيو إلى ما  ألفٌ 
 .(2)بعده، كسائر األسماء المظيرة التي يجكز إضافتيا"

 

و " قد جيعؿ يجكز ذلؾ، كحجتيـ التي استندكا إلييا أنٌ و ال ا البصريكف فذىبكا إلى أنٌ أمٌ 
و إلى بعضو فكذلؾ ىا ىنا. ااالسـي الك  االسماف اسمان كاحدان، فكما ال يجكز أف يضاؼى  حدي بعضي

عمى معنىن كاحدو ، كاإلضافة تيٍبطؿي ذلؾ المعنى، أال ترل  االسماف لما ريكِّبا دالٌ  ىذا أفٌ  كبياف
 أنؾ لك قمت: 

، ك ( مف غير إضافة، دٌؿ عمى أنؾ قد قبضتى خمسةن عشرى  خمسةى تي ضٍ بى )قى  ذا أضفتى عشرةن، كا 
، دٌؿ عمى أنٌ  ) قبضتي :ؾ قبضت الخمسة دكف العشرة، كما لك قمتفقمت: قبضتي خمسةى عشرو

) ( فإف الضرب  فإف الماؿى  ،ماؿى زيدو ، ككذلؾ )ضربتي غبلـى عمركو يدخؿ في القبض دكف زيدو
، فمما كانت اإلضافة تبطؿ المعنى المقصكد، كالتركيب كجب أف ال يككف لمغبلـ دكف عمركو 

 .(3)تجكز"

 ا احتجاجيـ، بقكؿ الشاعر: بيا، فأمٌ  كاكممات الككفييف التي استدل فكقد أجاب البصريكف ع

ًتوٍ ٍشرةو مف حً ي عى مىانً ٍنتي ثى بً   ج 
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فىوي لضركرة الشعرما ا نقكؿ: إنٌ قالك فيو: ال يعرؼ قائمو، ) كال يؤخذ بو عمى أنٌ  رى صى
ه إلى ، كردٌ (1)

، كقد أضيؼ إلييما بنت في قكلو )بنت كاحدو  سـو ا)ثماني عشرة( لما كانا بمنزلة  الجر، ألفٌ 
)ثماني( إلى )عشرة( كىـ )بنت( إلييا، ال بإضافة  ةريد  اإلعراب إلى األصؿ بإضاف ثماني عشرة(

 .(2)المبني لمضركرة ردكه إلى األصؿ" فكاإذا صر 

، لذا يجكز إضافتو كغيره مف األسماء المظيرة، فردكه بأنٌ  ا قكليـ: إٌف النيؼى مٌ أ  و اسـه اسـه مظيره
ف اسمان كاحدان، فيدالف عمى مسمى ياالسم جعؿي مركب كالتركيب ينافي اإلضافة؛ ألٌف التركيب يى 

، أمٌ  المضاؼ يدؿ عمى مسمى كالمضاؼ إليو يدؿ عمى مسمى آخر، يقكؿ  ا اإلضافة، فإفٌ كاحدو
 : (3)األنبارمابف 

، كغيره مف األسماء المظيرة،  النيؼى  ا قكليـ: إفٌ " كأمٌ  مركبه ،  .. قمنا: إال أٌنو.اسـه مظيره
  ،اسمان كاحدان ال عمى جية اإلضافةاالسماف  جعؿى يي التركيب أف  ألفٌ  ؛كالتركيب ينافي اإلضافة

، بخبلؼ اإلضافة، فإف المضاؼ يدؿ عمى مسمى، فيدالف عمى مسمى كالمضاؼ إليو يدؿ  كاحدو
ذا كاف التركيب ينافي اإلضافة، كما أفٌ  ىسممعمى  اإلضافة تنافي التركيب عمى ما  آخر، كا 
 . " لعشرة، الستحالة المعنىجب أف ال يجكز إضافة النيؼ إلى ابيٌنا ك 

 

كافؽ البصرييف في ىذه المسألة، في عدـ جكاز اإلضافة ا اإلماـ الشاطبي فقد كأمٌ 
 : "كقكلو "مف غير المألكؼ" : (4)لمصدر في االسـ المركب تركيبان عدديان، كىذا كاضحه في قكلو

 رٌدان عمى احتجاج الككفييف بو.  "شاذ

اإلضافة لعدـ كجكد القياس، كالعتبار المركب العددم اسمان احدان  منعكا كلعٌؿ جميكر النحاة
 اع عف العرب في غير ما ذكر مف قكليـ: سمكلعدـ ال

ًتوٍ   ًبٍنتى ثىمىاني عىٍشرىةو مف ًحج 

ف يحتج ىذا البيت مجيكؿ النسبة حتى ييعرؼ مدل االحتجاج بو، أم ىؿ مم خاصة كأفٌ 
 ظيا أـ ال. اعد المغة العربية كألفاك قبشعرىـ في 
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 االسم المجرد واالسم المزيد
 : (1)يقول الشاطبي

و زائدان يسمى مجردان، كيريد أفٌ " معنى الت   االسـ  جر د الت عرِّم مف الزيادة، فما ليس بعضي
عمى قسميف، مجردو مف الزيادة كمزيدو فيو، فأٌما المجرد مف الزيادة فمنتيى ما يبمغو مف الحركؼ 

زادت  كؿ  اسـو  ا الككفيكف فذىبكا إلى أفٌ ذكره ىك مذىب البصرييف، كأمٌ . كما .خمسة أحرؼ.
،  ،حركفو عمى ثبلثة ففيو زيادة، فإف جاءت عمى أربعة ٍعفىر ففيو زيادة حرؼو كاحدو نحك أحرؼ جى

خر، كذىب يحيى بف زياد الزائد ىك الحرؼ قبؿ اآل كاختمفكا في الزائد، فذىب الكسائي إلى أفٌ 
ذا كاف خماسيان ففيو زيادة حرفيف الفراء إلى أفٌ   . " الزائد ىك اآلخر، ىذا إف كاف رباعيان، كا 

 
  ة:عرض المسأل

)جعفر(  :فيو زيادة، نحكركفو عمى ثبلثة أحرؼ ذىب الككفيكف إلى أٌف كؿ اسـ زادت ح
الحرؼ الزائد في االسـ الرباعي  كقد اختمفكا فيو، فذىب الكسائي إلى أفٌ  حد،فيو زيادة حرؼ كا

ا إذا كاف االسـ عمى خر، أمٌ الزائد ىك الحرؼ اآل لفراء إلى أفٌ ىك الحرؼ قبؿ اآلخر، كذىب ا
 .(2)و زيادة حرفيفيف، نحك: سفرجؿ فخمسة أحرؼو 

 كا بأف قالكا: كقد احتجٌ 

أصؿ )فىٍعمىؿ، ك  فىعىم ؿ، كقد عممنا أفٌ ، ككزف )سىفىٍرجؿ(  ر( فىٍعمىؿفى عٍ كزف )جى  ا أجمعنا عمى أفٌ " ألنٌ 
ميف في كزف جعفر زائدة، كالبلماف في كزف إحدل البل فعىم ؿ( فاء كعيف كالـ كاحدة، فقد عممنا أفٌ 

ؿ(  في جعفر حرفان زائدان مف حرفيو األخيريف، كأفٌ  سفرجؿ زائدتاف، فدٌؿ عمى أفٌ  في )سىفىرجى
 .(3)حرفيف زائديف"

االسـ المجرد ال يتجاكز خمسة أحرؼ، أم أف بنات  فذىبكا إلى أفٌ ا البصريكف أمٌ 
معنى ذلؾ أف االسـ الرباعي كالخماسي نحك  ،األربعة كالخمسة ضرباف غير بنات الثبلثة

 .(4))جعفر، كسفرجؿ( ال زائد فييما
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 : (1)قاؿ سيبكيو

ال حركؼ لزكائد فيو، ك ليس شيء مف أميات ا وا جعفره فمف بنات األربعة، ال زيادة فيو، ألنٌ " فأمٌ 
نٌ  ما بنات األربعة صنؼه ال زيادة فيو كما أف بنات الثبلثة صنؼه ال الزائد التي تجعميا زكائد، كا 

 .زيادة فيو" 

 :(2)كقاؿ

ؿه فمف بنات الخمسة كىك صنؼ مف الكبلـ، كىك الثالث: كقصتو كقصة جعفر، جى رٍ " كأٌما سىفى 
  .و كال حذؼ"فالكبلـ ال زيادة في

 

 :(3)كقاؿ المازني

  ." كتككف األسماء عمى خمسة أحرؼو ال زيادة فييا"

كقد احتٌج البصريكف لما ذىبكا إليو بأٌف )جعفر( إذا كاف بو حرؼ زائد، ال بد كأف يككف 
ف كاف الحرؼ الزائد  ألفٌ  فىٍعمىر؛ وكزن )الفاء( فيجب أف يككف كزنو الزكائد تكزف بمفظيا، كا 
ف كاف افى )فىعٍ  ذا كاف الجيـ ىك الحرؼ لحرؼ الزائد )العيف( فيجب أف يكك ؿ(، كا  ف عمى )فىع ؿ(، كا 

 :(4)الزائد فكجب أف يكزف عمى )جٍعفىؿ( ، ككذلؾ الحاؿ مع سفرجؿ، يقكؿ سيبكيو

، كينبغي لو كفىٍعفىؿه  و فىٍعمىره زائدة، أك الفاء، فيك ينبغي أف يقكؿ إنٌ  مف زعـ أف الراء في جعفرو ف" 
ٍعفىؿإفٍ ج ٍف جعؿ الثاني أك الثالث أف يقكؿ فىٍععىؿه كفىٍعفىؿه عؿ األكلى زائدة أف يقكؿ جى  . " ، كا 

 : (5)يقكؿ سيبكيو ،حركفو كميا أصكؿ عمى أفٌ  فإذا كاف ىذا ال يقكؿ بو أحد، دؿٌ 

 ." فإذا قاؿ ىذا النحك جعؿ الحركؼ غير الزكائد، زكائد كقاؿ ما ال يقكلو أحد"
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" :(1)قكلولفصرح بصحة ما ذىب إليو البصريكف  -رحمو ا-ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 .كمذىب البصرييف ىك الصحيح" 

 

 : (2)كقد عٌمؿ ذلؾ بقكلو

الٌ  ، بدليؿييقدـ عمى القكؿ بيا إالٌ  ال الزيادة " ألفٌ  اليمزة   فاألصؿ أف ييقاؿ في أحمر كنحكه: إفٌ كا 
مع الحمرة في  لـ يمتؽً  األحمرى  لو حمرة، كعممنا بالضركرة أفٌ  أصمية، لكف لما كاف المعنى شيءه 

حركفو اتفاقان مف غير قصد كاتفاؽ أحمر مع أحمد في ثبلثة الحركؼ األكؿ، ثبت لنا مف 
اليمزة زائدة،  ت في األحمر لفظ الحمرة، فظير لنا بذلؾ أفٌ حظالعرب ل استقراء كبلـ العرب أفٌ 

يا زائدة كـي في راء جعفر أنٌ ا مما يدؿ عمى الزيادة فبأم كجوو يحفحكمنا بذلؾ، ككذلؾ ما أشبو ىذ
 ...".يا كاليمزة في أحمرجد فييا دليبلن عمى أنٌ نكلـ 
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 يةفالظواىر والعمل الصر :  المبحث الثالث
امتازت المغة العربية بعدد مف الظكاىر كالعمؿ الصرفية التي تميزىا عف غيرىا مف 

، كلعٌؿ ذلؾ يرجع إلى اإلنسانية، كظاىرتي النسب كالتصغير، ككاإلعبلؿ كاإلبداؿ كغيرىاالمغات 
اختصاص الظاىرة بمبنى الكممة الكاحدة، أم الزيادة في المبنى يعطي زيادة في المعنى، ألٌف 
العربية تميؿ إلى اإليجاز كاالختصار، كلعٌؿ المسائؿ الصرفية التي عرض ليا الشاطبي بيف 

 يف تناكلت بعض ىذه الظكاىر، كىي:المدرست

 

 الخماسي االسم تصغير
 

 : (1)يقول الشاطبي

ل " كقد أجاز الككفيكف في التصغير حذؼ ما قبؿ في  ةاآلخر كيؼ كاف، فيقكلكف سيفيرى
  .مة"رجى فى سى 

 عرض المسألة: 

ره مجردان أك مزيدان، كالمجرد عمى نكعيف: ما قبؿ آخ االسـ الخماسي في العربية قد يككف
تمثاؿ، كعصفكر كقنديؿ، فعند تصغير المعتؿ يحذؼ  صحيح، نحك: سفرجؿ أك معتؿ نحك:

يفر، كقينىيدؿ، كأٌما الصحيح فاختمؼ في تصغيره،  ذىب حيث حرؼ العمة، فيصبح تيمىيثؿ، كعيصى
ة مى جى رٍ فى خر عند تصغير الخماسي، فيقكلكف في سى كف إلى جكاز حذؼ ما قبؿ الحرؼ اآلالككفي

 فقاسكا ذلؾ عمى فريزؽ في فرزدؽ.  ،يبمةعً يٍ زى ة خي مى بى عٍ زى ة في خي يمى عً يٍ زى كخي سيفيرلة، 

، فحرؼ (2)يشبييا  مع حركؼ الزيادة كماا البصريكف فذىبكا إلى عدـ جكاز ذلؾ إالٌ أمٌ 
 :(3)ة ليس مف حركؼ الزيادة، يقكؿ سيبكيومى جى رٍ فى الجيـ في سى 

زىعبمة تق... "  يعيبةككذلؾ الخي زى   ".مف حركؼ الزيادة تالباء ليس ألفٌ  ؛ٍيعيمةزى ، كال يجكز خي كؿ خي
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ف إحيث  ؛ؾ فرؽ بينيمااىن ألفٌ  ؛بل يجكزف (فرزدؽ)ف عمى فريزؽ في قكلنا: يا قياس الككفيأمٌ 
في فرزدؽ حذؼ الحرؼ ما قبؿ اآلخر، كىك حرؼ الداؿ، كالداؿ تشبو التاء، كىي مف حركؼ 

  (1) سيبكيو:الزيادة، لذا جاز حذفو، يقكؿ 

 ألٌف الداؿ تشبو التاء، كالتاء مف حركؼ ؛فرزدؽ فريزده، كقاؿ بعضيـ فريزؽه " ككذلؾ نقكؿ في 
كانت أقرب الحركؼ مف اآلخر كاف حذؼ الذاؿ أحب إليو،  مماالزيادة، كالداؿ مف مكضعيا، ف

 ." إذ أشبيت حركؼ الزيادة كصارت عنده بمنزلة الزيادة

 

 : (2)كقاؿ ابف عصفكر

 لـ فإف زيادة، فيو يككف ال أك زيادة، فيو يككف أف مف يخمك ال أحرؼ خمسة عمى الذم االسـ" 
 مف حرفان  اآلخر قبؿ ما يككف أف إالٌ ... سيفىيًرج:  نقكؿ سفرجؿ: نحك آخره، حذفت فيو، تكف

دىٍرنؽى ) نحك الزيادة، حركؼ مف ىك ما المخرج في يشبو حرفان  أك الزيادة، حركؼ  ،(فرزدؽ)ك( خى
دىيرؽ،: فييا فنقكؿ الزيادة حركؼ تشبو كالداؿ الزيادة، حركؼ مف فالنكف يزد، خي  ".كفيرىيزؽ كفيرى

 

فقد ذىب مذىب البصرييف في المسألة، في عدـ  _ رحمو ا _ا اإلماـ الشاطبيأمٌ 
ف كاف  ،جكاز حذؼ ما قبؿ اآلخر في تصغير الخماسي المجرد إف لـ يكف مف أحرؼ الزيادة كا 

 : (3)ؼ الزيادة مثؿ خدرنؽ، أك ما يشبييا مثؿ فرزدؽ، فيك جائز، إذ يقكؿحر أمف 

الفرؽ بينيما،  عمى فيريزؽ في فرزدؽ، كقد باف و قياسه مة، ككأنٌ جى رٍ فى ة في سى يرلى .. فيقكلكف سيفى ." 
 .كال تكسير" و ال يجكز في تصغيرو فالصحيح أنٌ 
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 تصغير االسم الثالثي معتل العين

 :(1)يقول الشاطبي

لـ ينقمب إلييا حرؼ آخر ياء لـ ينقمب إلى حرؼ آخر، ك ك اك أك  وفما كاف ثاني... " 
ٍيؿبقي عمى حالو، فتقكؿ في )حى  كى يد، كفي ٍكؿ(: حي يؿ كفي (قىٍكؿ)، كفي )عيكد(: عيكى : (سىكط): قيكى

ٍيد(: زي  يط، كفي )دىٍير(: دييىير، كفي )زى ٍيخ، ىذا ما : بييىيت، كفي )شيخ( شييى (بيت)يىٍيد، كفي سيكى
مف تجكيزىـ  يقتضيو نظميو، كىك صحيح عمى مذىب البصرييف، خبلفان لما ذىب إليو الككفيكف

ينة، يخ، كفي )عىٍيف( عيكى كى فيقكلكف في )بيت(: بيكيىت، كفي )شيخ( شي  ،لمضمة ؛أف تقمب الياء كاكان 
ير" : سيكى   .كفي سىيرى

 عرض المسألة: 

اؤه عند التصغير في يالثبلثي معتؿ العيف بالياء تبقى االسـ  ذىب البصريكف إلى أفٌ 
: " فإف كاف ياء نحك: )شيخ( فمذىب (2)يت. يقكؿ أبك حيافيد، كبيتى بييى قكلنا: عيد عييى 

 .البصرييف: شيييخ"

 

مة الكاك لمضمة التي قبميا، فيقكلكف ءلمبل (3)ا الككفيكف فذىبكا إلى جكاز أف تقمب الياء كاكان أمٌ    
 : (4)بيكيت، يقكؿ أبك حياف (:بيت)شكيخ كفي  (:شيخ)في 

 قبميا، نحك : شيخ شيكيخ"  لضمة ما ان؛ف جكازي ىذا، كجكاز قمب الياء كاك ي" كمذىب الككفي

 كا ذلؾ عمى ما سمع عف العرب في )ناب( نكيب، كأصؿ األلؼ فييا ياء، يقكؿيـ قاسكما أنٌ 
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 : (1)الشاطبي

نٌ   . " يب(سمعكا في )ناب( كأصمو الياء: )نيكى يـ نٌ أل ؛ما قالكا ذلؾ" كا 

 : (2)بك حيافأفت بالشذكذ، يقكؿ صً صحة مذىبيـ، كي  تبيف أدلةما أكرده الككفيكف مف   أفٌ إالٌ 

 .نحك: شيكيخ، كسيمع في بيضة بكيضة بالكاك، كىك شاذ عند البصرييف" " ...

 

ىذه المسالة التي لككفييف في فقد عرض قكؿ ا -رحمو ا  -ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
و كصؼ  أنٌ لضمة التصغير قبميا في مثؿ بيت بيكيت، إالٌ  مناسبةن  ان؛جازكا فييا قمب الياء كاك أ

 ،كعميو قاؿ أٌنو نادره ال يقاس عميو ،و لـ يكثر فيو السماعي عنيـألنٌ  ؛ذلؾ بالندرة في كبلـ العرب
، كالنادر ال يعتد (3)حيث يقكؿ   .بو": " كعمى كؿ تقدير فيك نادره

اءن يكان أك كىكذا فقد كاف الشاطبي مكافقان لمبصرييف في تصغير االسـ الثبلثي معتؿ العيف كا
 نحك: عيكد عيكيد، كعيد عيييد.  ،ببقاء كؿ منيما عند التصغيراعتمادان عمى القياس، كقمة الٌسماع 
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 حكم التقاء اليمزتين

 :(1)يقول الشاطبي

لزكـ اإلبداؿ ىك مذىب النحكييف البصرييف، فمـ يخرج " كىكذا الحكـ الذم تقرر مف 
  ." لتحقيؽ فييما معان ا الككفيكف فيذىبكف إلى صحة اعف طريقتيـ، كأمٌ 

 عرض المسألة: 

ت ىمزتاف في كممة كاحدة، ذىب البصريكف إلى لزكـ إبداؿ اليمزة الثانية حرؼ عإذا كق
يماف، فاألصؿ فييا أىٍأدـ، كأي (2)مد مف جنس الحركة األكلى ٍأماف، نحك: آدـ، كأكمف، كا   .(3)ٍأًمف، كاً 

لثانية حرؼه مف جنس حركة ما قبميا ليزكؿ ىذا لؾ لعيسر النطؽ بيما، فأبدؿ مف اكقد أكجبكا ذ
 .(4)الثقؿ

أف  ىئ" كأجاز الكسا :(5)ا الككفيكف فذىبكا إلى لزكـ تحقيؽ اليمزتيف، يقكؿ ابف ىشاـأمٌ 
 ف( بيمزتيف كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: يبتدأ )أيؤتم

ائً فىًإٌنؾى ال        تىى المىكتي جى ا ييحًدثي ا في غىدً                      ءي تىٍدًرم مى ًإليؾى كمى
(6) 

 

ْٞفِ ﴿    كمف ذلؾ قراءة بعض القراء: اىصَّ َٗ خَبِء  ٌْ ِسْحيَتَ اىؾِّ ِٖ لكف  ،بتحقيؽ اليمزتيف (1)"  ﴾ ئِئََلفِ
 .(2)البصرييف كصفكا ىذه القراءة بالشاذة
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ماع، لندرة السٌ  ف؛ا اإلماـ الشاطبي فذىب مذىب البصرييف، كرفض مذىب الككفييأمٌ 
 :(3)حيث يقكؿ

ىذا بحيث ال يعىتد  بو في القياس المستمر، مثؿ ما حكى أبك  دكري نمف السماع  " كلكف الظاىرى 
 زيد، كأبك حسف مف قكليـ: 

 أكرد البيت السابؽ، ثـ قاؿ: ك  " ، ة كرائيءيئه: در عىفىر ا خطائئو، كحكى أبك زيد كغيري 

 .و" بلفى كييكقىؼ عمى السماع خً   شتيرا و أف ييقاس عمى مافي ىذا كمِّ  " كالصكابي 

ف، يعند جميكر النحاة كالمغكي مكافقتو لمبصرييف، كاف اعتمادان عمى األشيرً  يفيـ مف كبلمو، أفٌ 
ىده الشعرية اقمة شك لبل يقاس عميو؛ فعف العرب خبلفان لما كرد شاذان  ككثرة ما كرد سماعان 

كالنثرية، ككذلؾ طمبان لمتخفيؼ بتسييؿ اليمزة الثانية مف جنس حركة اليمزة األكلى، في أكؿ 
يبلؼ ، كآخر الكممة مثؿ جائي، بدالن مف جائيء.   الكممة، مثؿ: آلؼ كأكلؼ كا 
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الشاطبي مناصران لمبصرييف في المسائؿ السابقة، كذلؾ تفمت منيـ كمف كما كاف 
فريؽ عمى آخر، كمف ىذه  الككفييف عمى السكاء في بعض المسائؿ التي لـ يرجح  فييا رأم

 :المسائؿ

 

 النسب إلى صيغتي َفعيل وُفعيل

 

 : (1)يقول الشاطبي

فإف  يا،البلـ، أك معتم   ما كاف عمى )فىعيؿ، كفيعيؿ( إٌما أف يككف صحيحى  " فالحاصؿ أفٌ 
ف كاف صحيحى ك( كاف معتؿ البلـ كاف )فىعىميٌّ  ( قياسان، كا  البلـ لـ يكف قياسان فيو، فإف جاء  )فيعىميٌّ

ف قاسو أحده فالناظـ مخالؼه فيو.فمنو شيء  . كقد جعؿ المبرد ذلؾ .مكقكؼه عمى السماع، كا 
كىك في ذلؾ ذاىبه مذىب ماع... ه في كؿ ما كاف عمى أحد البناءيف لمقياس كالسار قياسان فأج
  .القياس أيضان فييما.. كمذىب الناظـ ىك مذىب سيبكيو كالجميكر"بإذ قالكا  ،الككفييف

 :عرض المسألة

ًميؿ، كعىقيؿ يككف عمى  نحك:البلـ  تيلى صيغتي )فىعيؿ، كفيعيؿ( صحيحإالنسب  إفٌ  جى
 . (2)صيغة فىعىمي كفيعىمي، كىذا مذىب الككفييف كالمبرد مف البصرييف

 ماع:وقد استدلوا لمذىبيم ىذا بالقياس والسّ 

القياس، فدخكؿ ياء النسب عمى االسـ الذم فيو ياء ساكنة قبؿ آخره تجتمع فيو عدد مف  أواًل:
ذا حذفكا الياء الساكنة ل ؛سب كالكسرة، كباجتماعيا يحدث ثقؿالياءات، الياء الساكنة، كياء الن

 .لمتخفيؼ

                                                           
 . 501-7/500المقاصد الشافية  - 1
 .7/501 رجع السابؽانظر: الم - 2



116 
 

ىذه الياءي ساكنة، فحذفييا  االسـ إذا كانت فيو ياء قبؿ آخره، ككانت " كاعمـ أفٌ  :(1)يقكؿ المبرد 
 لياء اإلضافة، فتجتمع ثبلث ياءات مع الكسرة،ميت، كآخر االسـ ينكسر  يا حرؼه ألنٌ  ؛جائز

 .فحذفكا الساكنة لذلؾ"  

 ؼ، كفيقىفيٌّ في: ثىًقيثى رب مجيء ذلؾ، ففي فىعيؿ قكليـ: سمع عف الع ماع، حيثالسٌ  ثانيًا:
مىًميٌّ فيرى )فيعىيؿ( قكليـ: قيرًشيٌّ في قي  رىبيٌّ في: ، كيىيذىليٌّ في : ىيذى ـ: سيمىييش، ككذلؾ سي يؿ: كخي

رى   .(2) يب...خي

ياء الت ف كانا صحيحي البلـ، كجب إثبا)فىعيؿ كفيعيؿ( إ ا البصريكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ 
ًقيمٌي، ك)قيريش(: قيرى قً يفٌي، ك)عى : ثىقً (ثقيؼ)فييما، فيقكلكف في  ؿ يرٌم، يقك يشي، ك)نيمير( نيمى يؿ( عى

  .و كأصحابو يقكلكف: إثباتيا ىك الكجو" أم إثبات الياء"يك ب" سي: (3)المبرد

في ىيذيؿ: ـ كقكليـ " كقد يقاؿ: فيعمي كفىعمٌي في فعيؿ كفىعيؿ صحيح البل: (4)كقاؿ ابف عقيؿ
  .ثقفٌي، كالقياس عدـ الحذؼ، فنقكؿ: ىيذيمٌي، كثىقيفٌي" يؼقىيذلي، كفي ث

فٌ : (5)كقاؿ أبك حياف يشٌي، رى كانا صحيحي البلـ، فمذىب سيبكيو إثبات الياء، فتقكؿ: قي  " كا 
  .يفٌي"قً كثى 

ف كانا صحيح :(6)كقاؿ األشمكني ـي الحذؼ، كقكليـ في: البلـ اطٌرد  ي" كا  يؿ قً عى فييما عىدى
 نشد سيبكيو قكؿ الشاعر: قد أك  ،" كىذا مذىب سيبكيو ،يمييمي، كعيقى يؿ، عىقً كعيقى 

 

                                                           
 .3/133المقتضب  - 1
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مىيوً شي  يٍ رى قي  ًبكيؿِّ          (1)كر ـً ل كالت  اعي الن دى لى دى سىريعو إً                         مىيىابةه  ! عى

 

 .(2)ألفاظ حذفت فييا الياء، فكصفكه بالشذكذجاء بو الككفيكف مف  ا ماأمٌ 

 

، كلعٌؿ فا اإلماـ الشاطبي فكاف مكقفو كسطان دكف ترجيح لمذىب البصرييف أك الككفييأمٌ 
صحة ما قالو البصريكف اعتمادان عمى القياس ككثرة السماع، ككذلؾ صحة ما  ذلؾ يرجع إلى
شذكذان عف العرب في النسب إلى قريش قرشي  في عدة أمثمة اعتمادان عمى ما كردقالو الككفيكف 

 . قيؼ ثقفيكث

  

                                                           
 .6/11، كشرح المفصؿ 3/337سب البيت لشاعر معيف كمكجكد في الكتاب نلـ ي - 1
صماء، سكرية، د.ت، ، دار الع1انظر: التحميؿ الصرفي، ياسيف الحافظ، محمد عمي سمطاني، ط - 2

 .615 ص ، كاالرتشاؼ4/336كضح المسالؾ أ، كانظر: 212ص
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 الوقف عمى االسم الميموز اآلخر

 

 :(1)يقول الشاطبي

 ،عميو دٌؿ مفيكـي قكلو: )مف سكل الميمكز(ك  ا النقؿ الجائز فالنقؿ مف الميمكز،" كأمٌ 
بىٍأ، رأيت الخى : ٍبءى الخى  رأيتي  يالبصرم يرل النقؿ مف الميمكز كيجكز ذلؾ عنده، فتقكؿ ف أم أفٌ 
طىٍأ... كمذىب الككفييف كابف أحببتي الدِّفىٍأ كفي كرىتي البيٍطءى، كرىتي البي  :ببتي الدٍِّؼءى حكفي أ

  .نبارم جكازي النقؿ في غير الميمكز"األ

 عرض المسألة: 

 ، فيقكلكف: (2)ذىب الككفيكف إلى جكاز نقؿ الفتحة إلى الحرؼ الساكف في غير الميمكز

مىٍمتي العً الن قىٍر في ر  رأيتي  ، كحى ، ككسرتي القي دى أيتي الن ٍقرى ٍفؿى كسرتي القي  فىٍؿ فيٍؿ في حممت الًعٍدؿى
لى ذلؾ ذىب األخفش، كالجر   :(3)ي مف البصرييف، يقكؿ أبك حيافمكا 

، إف لـ يكف حرؼ الساكففراء النقؿ في الفتحة إلى الي كالكسائي كالم" كأجاز األخفش كالجر 
ـٍ بنقؿ حركة الميـ إلى البلـ". ميمكزان يق  كلكف: رأيتي الًعمى

ذا حذؼ التنكيف في الكصؿ، كلـ تبدؿ إ، ذلؾ في رأيتي عيمىٍر كقتمتي خالدٍ كما كأجاز األخفش 
 : (4)يقكؿ األشمكني ،منو ألفان 

كف في المنى  هو أجاز كعف األخفش أنٌ  ،و أجازه. كأجاز ذلؾ الككفيكف؛ كنقؿ عف الجرمي أنٌ ." .
  . "لغة مف قاؿ: رأيتي بىٍكٍر عمى 

                                                           
 .8/66المقاصد الشافية  - 1
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ٍبءى: أمٌ  ا البصريكف فمـ يجيزكا ذلؾ، بؿ أجازكا النقؿ مف الميمكز فيقكلكف في رأيتي الخى
 رأيتي 

بىٍأ    . (1)كرىتي البيطىأٍ  :كفي كرىت البيٍطءى ، الخى

نّ   : ثالثة أوجوما اختاروا اليمزة لوا 

ناسان مف العرب كثيران ييٍمقيكف عمى  كاعمـ أفٌ " (: 2)سماعيـ ذلؾ عف العرب، يقكؿ سيبكيو األول:
  .الساكف الذم قبؿ اليمزة حركة اليمزة، سمعنا ذلؾ مف تميـ كأسد"

أٌما إذا جاءت بعد  ،يا أخفى الحركؼ في الكقؼاليمزة بعد الساكف ال تظير؛ ألنٌ  أفٌ  الثاني:
 : (3)متحرؾو فتظير، يقكؿ سيبكيو

لك رفعت بصكتو  ،كالساكف ال ترفع بو لسانؾ عنو بصكت" ... يريدكف بذلؾ بياف اليمزة، 
  .حٌركتو، فمما كانت اليمزة أبعد الحركؼ كأخفاىا في الكقؼ حٌرككا ما قبميا ليككف أىبيف ليا"

يقكؿ ان، بعا قبميا ساكنان كاف النطؽ بيما صلثقميا، فإذا جاء م ؛يـ اختاركا اليمزةأنٌ  الثالث:
 :(4)األشمكني

ذا سيكِّف ما قبؿ اليمزة الساكنة كاف النطؽ بيا أصعب"ك ثقميا، لما اغتفر ذلؾ في اليمزة؛ " إنٌ    .ا 

 

ا الشاطبي فقد اكتفى بعرض المسألة كأقكاؿ البصرييف كالككفييف، كمف شايعيـ مف أمٌ 
طمبان  ؛لنقؿ في الميمكز كفي غير الميمكزو يجيز اذلؾ يشير إلى أنٌ  النحاة كالتابعيف، كلعؿٌ 

سمع عف  لى قبكلو ماإو يشير العرب ال يقفكف عمى متحرؾ، كما كأنٌ  كألفٌ  ؛الكقؼ دخفيؼ عنلمت
 العرب في ىذه المسألة.  

                                                           
 .4/318كالمساعد ، 8/66ر: المقاصد الشافية انظ - 1
 . 4/177الكتاب  - 2
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 الفصل الثالث
 

 مسائل الخالف النحوي

 وفيو ثالثة مباحث:

 

 .المبحث األول: موافقة الشاطبي لمبصريين

 .المبحث الثاني: موافقة الشاطبي لمكوفيين

 موقفو الوسط بين البصريينالمبحث الثالث: 

 .والكوفيين
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 الفصل الثالث

 مسائل الخالف النحوي

الخبلؼ بيف مدرستي البصرة كالككفة لـ يقؼ بيف عمماء المدرستيف في الزماف  إفٌ 
كالمكاف الذم دار الخبلؼ بينيما فيو، بؿ امتد إلى العمماء بعدىـ ممف كافؽ البصرييف أك 

بعدىـ قد  ةى النحا النحك العربي تدلؿ عمى أفٌ  المؤلفات التي تعرضت ألبكاب الككفييف، بؿ إفٌ 
 نيجكا منيج مدرسة البصرة أك منيج مدرسة الككفة. 

المسائؿ النحكية التي كقع فييا  فيو تناكؿكالذم الشاطبي في كتابو )المقاصد الشافية(  كلعؿٌ 
ا عرض لو مف مسائؿ كما سنرل في يؤكد اتباعو لممذىب البصرم فيم ،الخبلؼ بيف المدرستيف

 األسماء كاألفعاؿ كالحركؼ... 

أك  التي كافؽ فييا البصرييفالخبلؼ مسائؿ عرض بعض  فصؿنحاكؿ في ىذا الو
 الككفييف أك التي انفرد بيا ككاف لو فييا مكقؼه كسط .

 المبحث األول: موافقتو لمبصريين 

النحكم بيف مدرستي البصرة كالككفة، محمبلن لقد عرض الشاطبي كثيران مف مسائؿ الخبلؼ 
، كقد كانت معظـ ترجيحاتو أميؿ إلى المذىب البصرم، اعتمادان عمى قكة أدلتيـ، كمفندان كمرجحان 

كصحة ردكدىـ، كاحتجاجيـ بكثرة الٌسماع في مسائؿ الخبلؼ النحكم، كمف أىـ المسائؿ التي 
 كافؽ فييا مدرسة البصرة، ما يأتي: 

 والمجرور الواقعين خبر المبتدأ عامل الظرف

 : (1)يقول الشاطبي 

النحكييف اختمفكا في العامؿ في الظرؼ كالمجركر الكاقعيف خبران  "... المسألة األكلى: أفٌ 
 عمى ثبلثة مذاىب: 

                                                           
 8-2/7المقاصد الشافية:  - 1
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 العامؿ فييا معنى الككف كاالستقرار... األكؿ: أفٌ 
سيبكيو بؿ  ـككأنو استنبطو مف كبل م ابف خركؼالعامؿ فييا المبتدأ بنفسو كىك رأ الثاني: أفٌ ك 

 ىك كالنص. 
زيده أخكؾ، فالثاني ىك ؾ إذا قمت: ا ىك المخالفة، كمعنى المخالفة أنٌ مالعامؿ فيي كالثالث: أفٌ 

ي، كابف األنبارم في األكؿ، ككؿ  كاحدو منيا يرفع اآلخر. حكي ىذا المذىب عف الككفييف السيراف
 اإلنصاؼ" . 

 
 عرض المسألة: 
مذاىب النحاة في ىذه المسألة، فذىب أبك عمي الفارسي كالزمخشرم كابف  تعددت

ىك الفعؿ، يقكؿ أبك عمي  العامؿ في الظرؼ كالجار كالمجركر الحاجب مف البصرييف إلى أفٌ 
 : (1)الفارسي

 :  "كأٌما الجممة التي تككف خبر المبتدأ فعمى أربعًة أضربو
، كالثاني أف تكك  تككف جممةن مركبةن  فاألكؿ: أ مف ابتداء كخبر، كالثالث:  ف مركبةن مف فعؿو كفاعؿو

 ..كجزاءن، كالرابع: أف تككف ظرفان.أف تككف شرطان 
 ، ، كظركؼ المكاف كظرؼه مف المكافً  يف: ظرؼه مف الزماف،بر ضعمى كالظرؼي كالرابع: الظرؼي

األحداث قكلنا: البيعي في السكؽ، تككف أخباران عف األحداث كاألشخاص. مثاؿ ككنيا أخباران عف 
نحك: زيده في  ،، كالركضي في الميداًف، كمثاؿ ككنيا أخباران عف األشخاصكالصبلةي في المسجدً 

 الداًر، كعمركه في المسجًد، كالمص  في الحبًس". 
  .و مقدره بجممة"" كما كقع ظرفان فاألكثر أنٌ : (2)كيقكؿ ابف الحاجب 
: خاؿو عف ضربيف كالخبر عمى نكعيف: مفرد كجممة، فالمفرد عمى" : (3)كيقكؿ الزمخشرم 

 الضمير، كمتضمف لو، كذلؾ: زيده غبلمؾ، كعمركه منطمؽ. 
: فعمي كاسمية، كشرطية، كظرفية، كذلؾ: زيده ذىب أخكه، كعمركه  ةكالجممة عمى أربعة أضربو

 أبكه منطمؽه، كبكره إف تعًطًو يشكرؾ، كخالده في الدار".
 

                                                           
 .95، 92ص  لمفارسي اإليضاح - 1
ىػ،  1407مكتبة دار الكفاء، جدة، ،  1ط ،الكافية في النحك: ابف الحاجب، تحقيؽ: د. طارؽ نجـ عبد ا - 2

 . 76ص 
، 1المفصؿ في صنعة اإلعراب، ألبي القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم، تحقيؽ: د. عمي أبك ممحـ، ط - 3

 . 1/44، 1993مكتبة اليبلؿ، بيركت، 
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 : تيةأصحاب ىذا الرأي باألدلة اآل دلستوقد ا

 
 : (1)كلى تقدير الفعؿ، يقكؿ ابف يعيشلذا كاف األ ؛العمؿ لؤلفعاؿ أصؿى  " إفٌ األول: 

نٌ  إفٌ " ما يتعمؽ الظركؼ كالجار كالمجركر ال بيد   ليما مف متعمؽ بو، كاألصؿ أف يتعمؽ بالفعؿ، كا 
 تقدير األصؿ الذم ىك الفعؿ أكلى" .  أفٌ باالسـ إذا كاف في معنى الفعؿ كمف لفظو، كال شؾ 

 : (2)كيقكؿ السيكطي
 و األصؿ في العمؿ". ألنٌ  ؛"كرٌجحى ابف الحاجب تبعان لمزمخشرم كالفارسي تقدير الفعؿ

 الثاني:
ألٌف الفعؿ مع الفاعؿ جممة، أما االسـ فميس كذلؾ، يقكؿ ؛ ف في الصمةالفعؿ متعيِّ  أفٌ  

  :(3)الجرجاني
 بالجمؿ، نحك: الذم كالتي كما أشبو ذلؾ إالٌ  ،أن ا رأيناىـ ال يصمكف األسماء"كيدؿ عمى صحة 

، كال يجكزي الذم ضاربه زيده، كال الذم كزيده، كالذم خرج غبلميوي عمره  كقكلؾ: الذم أخكه منطمؽه 
، حتى يقاؿ: الذم ىك ضاربه زي ءو آخر ذم أخكه ضاربه زيده، فيؤتى بجز لده، كاضاربه غبلميؾى

دي نحك ق ؾ ال تكادي الصمة جممة، أال ترل أنٌ  تصير بو ٍَ ََ حَ  ﴿: ة مف قرأءراتجى ٛ زِ ٚ اىّ يَ بً ػَ ب

ُِ حْ أَ  ًذؼى المبتدأي الذم ىك )ىك(، كال ييقاؿ: الذم ضاربه زيده،  ألفٌ  ؛(4)﴾َغ ، فحي التقدير ىك أحسفى
ٌنما يجيءي ذل ".ا بالذم قائؿه لؾى شيئان، يريدي ؾ إذا طاؿى الكبلـي، نحك: ما أنكا   الذم ىك قائؿه

  
الظرؼ كالجار كالمجركر  العامؿ في كقد ذىب ابف الٌسراج كابف جٌني كابف مالؾ كغيرىـ إلى أفٌ 

 في الدار(: زيده مستقٌر في الدار. في ) زيده  فالتقدير ؛ىك االسـ
 :(5)يقكؿ ابف الٌسراج

                                                           
 . 1/90 شرح المفصؿ - 1
 .1/321مع الي - 2
ار الرشيد قيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف، د. ط، دالمقتصد في شرح اإليضاح، لبعد القاىر الجرجاني، تح - 3

 .276-275/ 1، 1982لمنشر، العراؽ، 
 .154األنعاـ  - 4
 . 1/63 النحكاألصكؿ في  - 5
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معنى االستقرار فنحك قكلؾ: زيده خمفؾ، كعمركه في الدار، كالمحذكؼ  " أٌما الظركؼ مف المكافً 
 مستقرٌّ في الدار".  كؾ قمت: زيده مستقرٌّ خمفؾ، كعمره ا، ككأنٌ ميكالحمكؿ كما أشبي
 :(1)كيقكؿ ابف جٌني

فإذا كاف المبتدأ جثةن، ككقع الظرؼ خبران عنو لـ يكف ذلؾ الظرؼ إال مف ظركؼ المكاف، "  
زيده مستقرٌّ خمفؾ،  :( مرفكع باالبتداء كالظرؼ بعده خبر عنو، كالتقديرخمفؾ، فػ )زيده  تقكؿ: زيده 

الذم كاف في اسـ  فحذؼ اسـ الفاعؿ تخفيفان كلمعمـ بو، كأيقييـ الظرؼ مقامو، فانتقؿ الضمير
كما كاف يرتفع باسـ الفاعؿ، كمكضع الظرؼ  كارتفع ذلؾ الضمير بالظرؼ، الظرؼ،إلى  الفاعؿ

 ".  رفع المبتدأ
 : (2)كيقكؿ ابف يعيش 

ف اإلخبار بالظرؼ مف قبيؿ المفردات،  فٌ إراج " كقاؿ قكـ منيـ ابف السٌ  المحذكؼ المقدر اسـ، كا 
، فتقديره مستقر أك كائف كنحكىما  ".  إذا كاف يتعمؽ بمفردو

 
 باألدلة اآلتية:  ةوقد استدل ىؤالء النحا

ضمار األصؿ أكلى مف إضمار  فٌ أ األول: األصؿ في الخبر أف يككف مفردان ال جممة، كا 
 .(3)الفرع

الفعؿ جممة، كاسـ الفاعؿ مفرد  ألفٌ  ؛عؿ أقؿ إضماران مف تقدير الفعؿتقدير اسـ الفا فٌ أ: الثاني 
 :(4)باإلجماع، يقكؿ ابف يعيش 

ذا قد رت اسمان كاف مفردان، ككمما قؿ  اإلضمار كالتقدير كاف أكلى" " إذا قد رت فعبلن    .كاف جممةن، كا 
 و قد كرد اجتماع اسـ الفاعؿ كالظرؼ، كقكؿ الشاعر: إنٌ : الثالث

 
ؾى عٌز لىؾى الع    ٍف تىييفٍ ك ٌز إٍف ميٍكالى ٍحبكحًة اليىٍكًف كىائففىأىٍنتى لدلى بى                        ا 

(5) 

 
 

                                                           
، ص ق1405عالـ الكتب، بيركت،  ،2ط  ،مع في العربية، ألبي الفتح بف جني، تحقيؽ: حامد المؤمفمال - 1

75 . 
 .1/90شرح المفصؿ  - 2
 ة نفسيا. حفانظر: المرجع السابؽ، الص - 3
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 تقدير اسـ الفاعؿ أكلى أربعة أكجو:  " كيدؿ عمى أفٌ  :(1)يقكؿ ابف مالؾ
كقد ذكر البيت السابؽ، ثـ قاؿ: " كلـ يرد ، جتماع اسـ الفاعؿ كالظرؼ قد كرد"ا: أٌف اأحدى

لى ىذا البيت كنحكه أشرت بقكلي: كربما اجتمعا  اجتماع الفعؿ كالظرؼ في كبلـ ييستشيد بو، كا 
 . " لفظان 

تقدر في نحك: أٌما عندؾ و ال ياالسـ صالح لمتقدير في كؿ مكضع، بخبلؼ الفعؿ فإنٌ  إفٌ الرابع: 
 . (2)المفاجأة ال يأتي بعدىا الفعؿ (إذا) ك (أٌما) ألفٌ  ؛فزيد، كجئتي فإذا عندؾ زيده 

 
العامؿ في الظرؼ كالجار كالمجركر ىك المبتدأ، كىك مذىب  أٌما ابف خركؼ فذىب إلى أفٌ 

 .(3)سيبكيو
 كقد ريد  ىذا المذىب مف أكجو عدة: 

 .(4)اشتير عند البصرييف مف غير دليؿ أٌنو مخالؼه لمااألول: 
 .(5)المبتدأ عامؿ رفع باتفاؽ، كىك ليس عامؿ نصب، كما ات فؽ عميو أكلى : أفٌ الثاني
كالكاقع مكقع الفاعؿ مف  ؿ،ععؿ مف الفاأ كنسبة الفنسبة الخبر مف المبتد : "أفٌ الثالث

ني عف غمكقع الخبر مف المنصكبات  ال يي  فكذا الكاقع ،ني عف تقدير الفاعؿغال يي  المنصكبات
 .(6)تقدير الخبر" 

أنتى إال  :، نظير المصدر، كما فيالظرؼ الكاقع مكقع الخبر كما في: زيده خمفؾ : أفٌ الرابع
فو عف مرفكع، كالمصدر منصكبه بغير المبتدأ، لذا كجب أف يككف غو منصكبه مي سيران، في أنٌ 

 .(7)رظرؼ كذلؾ، إلحاقان لمنظير بالنظيال
 

لى، كٍ االسـ، فيـ اختمفكا في األى  كصرييف سكاء الذيف يقدركف الفعؿ أىذه كانت أدلة الب
يقكؿ أبك  كمنيـ مف رأل أٌف كمييما جائز، االسـ،و و الفعؿ، كرأم بعضيـ أنٌ فرأم بعضيـ أنٌ 

 عمي 
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 :(1)الفارسي

 "كلف يخمك ما يعمقو بو مف أف يككف اسمان أك فعبلن، ككبلىما جائز غير ممتنع تقديره". 
 

ألٌف الخبر ىك المبتدأ في  ؛العامؿ في الظرؼ ىك الخبلؼ ذىبكا إلى أفٌ ف فك ا الككفيأمٌ 
نحك:  ،و ينصب عمى الخبلؼالمعنى، نحك: )زيده أخكؾ(، أٌما إذا لـ يكف الخبر ىك المبتدأ فإنٌ 

 : (2)ابف األنبارميقكؿ  ،)زيده خمفؾ(، )كمحمده أمامؾ(
المبتدأ، نحك: زيده أمامؾ،  الظرؼ ينصبي عمى الخبلؼ إذا كقع خبر "ذىب الككفيكف إلى أفٌ 

ككع  .كراءؾ كما أشبو ذلؾ"  مره
 

"كذلؾ ألٌنو لك كاف المكجب لنصب الظرؼ ككنو  ؛ما قالكه فاسدان  كقد كاف الرٌد عمى الككفييف بأفٌ 
 المبتدأ مخالؼه لمظرؼ، كما أفٌ  مخالفان لممبتدأ لكاف المبتدأ أيضان يجب أف يككف منصكبان، ألفٌ 

نٌ  ؛كف مف كاحدلخبلؼ ال يتصكر أٍف يكألٌف ا ؛الظرؼى مخالؼه لممبتدأ ما يككف مف اثنيف كا 
 مران كراءؾ( كما أشبو ذلؾ، فمما لـ يجز ذلؾ،فصاعدان، فكاف ينبغي أف يقاؿ: )زيدان أمامؾ، كعى 

(                                                              3)دٌؿ عمى فساد ما ذىبكا إليو"  

  
 : (4)كقاؿ الشاطبي

المخالفة بيف الجزأيف ىي محققة في مكاضع كثيرة، كلـ ييعمٍؿ فييا باتفاؽ، نحك: أبك  إفٌ  "
نيفة، كزيد زىير، كنيارؾ صائـه، فمك صحٌ  يكسؼ، كأبك ت المخالفة في الظرؼ المذككر لعممت حي

 ".  في ىذه األخبار كنحكىا لتحقؽ المخالفة فييا

                                                           
 . 84-83ص  العسكرياتالمسائؿ  - 1
 .  202 ص اإلنصاؼ - 2
 .205 -204المرجع السابؽ  - 3
 2/10المقاصد الشافية  - 4



117 
 

 فٌند آراءىـ معتمدان عمى أدلة البصرييف، رىد  الشاطبي عمى الككفييف، كالذم ىذا كاف
 .بيـ، كما رفض قبمو مذىب ابف خركؼيبدك مف خبللو رفضو لمذىالذم ك 

نجده كافؽ البصرييف في تقدير العامؿ في الظرؼ كالجار كالمجركر، اعتمادان عمى القياس  الذ 
 :(1)إذ يقكؿ ،بعدـ إعماؿ المخالفة

ذا بطؿ ىذاف المذىباف لـ يبؽ ما "   ؛ـييٍنسىبي إليو العمؿ إال شيء ييقدر، كىك ما ذكره الناظكا 
ألٌنو الذم يدؿ عميو الظرؼ كالمجركر، كىك معنى الككف كاالستقرار، كالظركؼ كالمجركرات ال 

مف الكبلـ مف معناه، ما يفيـ  أك  الفعؿ، أك ما ييعطى معناه كاسـ الفاعؿ كغيره، ،يعمؿ فييا إالٌ 
  .قد ٌدٌؿ  عمى معنى الككف كاالستقرار فكجب أف يككف ىك العامؿ..." الكبلـ فٌ أل ؛كىذا مف ذاؾ
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 تقديم خبر المبتدأ عميو
 

 قال ابن مالك: 

ـى قٍ كا الت  زي ك  جى كى                       تيؤٌخرا  فٍ أى  ارً بى خٍ ي األى فً  صؿي األى         ارى رى إذا ال ضى  دي
(1) 

 :(2)تقديـ خبر المبتدأ عميو، إذ قاؿ النحاة حكؿكقد شرح الشاطبي ىذا البيت مكضحان اختبلؼ 

ٌكزكا( إمٌ  ٍف كاف عائدان عمى "... كالضمير في )جى ٌما عمى النحكييف، كا  ا أف يعكد عمى العرب، كا 
  .الككفييف منعكا تقديـ خبر المبتدأ عميو..." فإفٌ  ،يد بالنحكييف أىؿ البصرةر كييف فيالنح

 
  عرض المسألة: 

ة، فالمفرد و يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو مفردان كاف أك جممأنٌ ذىب البصريكف إلى 
ك"، كالجممة "، كنحك: "قائـه أبكه"   ". ك" ، ك"أخكه ذاىبه عمره نحك: "أبكه قائـه زيده  ،ذاىبه عمره

و يستقبح أف يقكؿ: قائـه زيده، كذاؾ إذا لـ تجعؿ أنٌ  –رحمو ا  –كزعـ الخميؿ  : "(3)يقكؿ سيبكيو
رىبى  ك، كعمره كزيدان عمره  بقكؿ: ضر تعمى المبتدأ، كما تؤخر كتقدـ، ف مقدمان مبنيان قائمان  عمى ضى

مان كيككف زيده مؤخران، ككذلؾ ىذا، الحد  فيو أف يككف االبتداء فيو د  رتفعه، ككاف الحد  أف يككف مقمي 
زٌّ صفتيؾ". شنكءه مف يشنؤؾ، كرجؿه عبد مؾ تميميٌّ أنا، ك جيد، كذلمقدمان، كىذا عربيٌّ   ا، كخى

 :  (4)كقاؿ ابف الٌسراج

كقد يجكز أف يتقدـ الخبر عمى المبتدأ ما لـ يكف فعبلن خاصة، فتقكؿ: منطمؽه زيده، كأنت تريد " 
 ".  زيده منطمؽه 

 كقد استدؿ البصريكف لمذىبيـ ىذا بكبلـ العرب كأشعارىـ، أما ما جاء مف ذلؾ في كبلميـ 
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كـ"قكليـ في المثؿ: "في  " ( 1)بيتو ييؤتى الحى فالتقدير فييا: الحكـ ، (2)"كفي أكفاًنًو ييمىؼ  الميِّتي
 . ؼ  في أكفانوميفي بيتو، كالميت ييٍؤتىى 

 الشاعر: فمنو قكؿ كأٌما ما جاء مف ذلؾ في أشعارىـ، 
 

اًؿ األباًعًد                            بىنكي أٍبنىاًئنىا كبنىاتينا بىنيكنىا          (3)بنكىيف  أبناءي الرِّجى

 
 (.4)فالتقدير: بنك أبنائنا مثؿ بنينا

ٌْ اَل حُْبِصُشُٗ﴿كثير، نحك قكلو تعالى: فجاء في القرآف الكريـ ا ما كأمٌ  ّْخُ ًْ أَ ، (5)﴾ أَفَِغْحٌش ََٕزا أَ
 . (ىذا) عمى المبتدأ (سحره )حيث قد ـ الخبر 

 ".  أفسحره ىك خبره مقدـ " :(6)يقكؿ أبك البقاء العكبرم 
يقكؿ أبك دـ  )قميؿ( كىك خبر، عمى )ىـ(، حيث ق  ( 7)". كقميؿ ما ىـكمنو قكلو تعالى: "..

 " كىـ مبتدأ كقميؿه خبره". : (8)البقاء
 
ألٌنو يؤدم إلى تقديـ  ؛المبتدأ عميو مفردان كاف أك جممةا الككفيكف فمـ يجكزكا تقديـ خبر أمٌ 

ضمير االسـ عمى ظاىره، فإذا قمنا: "قائـه زيده" كاف في قائـه ضمير يعكد عمى زيد، كذلؾ إذا 
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قمنا: "أبكه قائـه زيده" فالياء في أبكه ضمير يعكد عمى زيد، كىنا يتقدـ ضمير االسـ عمى ظاىره، 
 . (1)ـ بعد ظاىره، لذا كجب أال يتقداالسـ رتبة ضمير  كال خبلؼ أفٌ 

و "كذىب الككفيكف إلى منع جكاز ذلؾ كاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا ذلؾ ألنٌ  :(2)يقكؿ ابف يعيش
 (قائـه )ؾ إذا قمت: )قائـه زيده( كاف في يؤدم إلى تقديـ ضمير االسـ عمى ظاىره، أال ترل أنٌ 

فنقكؿ: قائماف الزيداف، كقائمكف الزيدكف،  كلك  ،و يظير في التثنية كالجمعزيد بدليؿ أنٌ ضمير 
يا، ككذلؾ إذا قمت: أبكه قائـه زيده كانت كاف خاليان عف الضمير لكاف مكحدان في األحكاؿ  كمِّ 

رتبة ضمير االسـ  الياء في أبكه ضمير زيد، فقد تقدـ ضمير االسـ عمى ظاىره، كال خبلؼ أفٌ 
 يككف بعد ظاىره". 

ف كاف متقدمان في المفظ إال  " كذلؾ ألفٌ  ؛ى ذلؾ بأٌنو فاسده ٌد البصريكف عمكقد ر  الخبر كا 
ذا كاف متقدمان لفظان متأخران تقديران، فبل اعتبار بيذا التقديـ في منع  أٌنو متأخره في التقدير، كا 

رىبى غيبلمىوي زيده( إذا جعم  ألفٌ  ؛ت زيدان فاعبلن، كغبلموي مفعكالن اإلضمار، ليذا جاز باإلجماع: )ضى
ف كاف متقدمان عميو في المفظ، إال أنٌ  و في تقدير التأخير، فمـ يمنع ذلؾ مف تقديـ غبلمىوي كا 

ٍَُ٘عٚ﴿ : تعالى الضمير، قاؿ ا ِٔ ِخٞفَتً  َجَظ فِٜ َّْفِغ ْٗ َ ٍف  (3)﴾ فَأ فالياء عائدة إلى )مكسى( كا 
 . (4) "يركاف متأخران لفظان، ألف مكسى في تقدير التقديـ، كالضمير في تقدير التأخ

 
" فالحؽ جكاز (: 5)حيث قاؿ فقد كافؽ البصرييف رأييـ، -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

 جكاز المسألة كىك ما رآه الناظـ كنقمو " أم ابف مالؾ. 

لمبصرييف يعكد إلى غمبة المذىب البصرم  ةن و الشاطبي مف جكاز التقديـ مكافقما ذىب إلي كلعؿٌ 
بيف النحاة عمى المذىب الككفي، ككثرة الشكاىد الشعرية كالنثرية التي اعتمد عمييا البصريكف في 

 جكاز التقديـ، كىذا ما رجحو معظـ النحاة. 
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 العامل في المنصوب بعد كان
 

          : (1)ييقول الشاطب

ر اسمان ييدخؿ عمى المبتدأ كالخبر، فيرفع المبتدأ فيص -الذم ىك كاف -" ىذا الفعؿ
 –أم خبر كاف  –ا كاف كجو نصبو لمبتدأ بعد ذلؾ... كلمٌ اكينصب خبر  –كيسمي بذلؾ  -ليا

و منصكب خبران ليا، فالمبتدأ كالخبر و بيف البصرييف كالككفييف، ذىب البصريكف إلى أنٌ فيمختمفان 
 و ينصب عمى الحاؿ" . يكف إلى أنٌ منيا كالفاعؿ كالمفعكؿ. كذىب الككف

 

 عرض المسألة: 

كقد استدلكا لمذىبيـ ىذا  بأف ، (2)خبر كاف منصكب عمى الحاؿ ذىب الككفيكف إلى أفٌ 
، كالدليؿ عمى أنو  خبر )كاف( نصب عمى الحاؿ أفٌ  قالكا: "الدليؿ عمى أفٌ  )كاف( فعؿ غير متعدو

 نحك: ضربا رجبلن، كضرباو يقع عمى الكاحد كالجمع، غير كاقع أف فعؿ االثنيف إذا كاف كاقعان فإنٌ 
رجاالن ، كال يجكز ذلؾ في )كاف( أال ترل أٌنو ال يجكز أف تقكؿ: كانا قائمان، كال كانا قيامان، كيدؿ 

، كال تقكؿ في  :نحك ،ذلؾ أيضان أنؾ تكني عف الفعؿ الكاقع )ضربتي زيدان( فنقكؿ: فعمتي بزيدو
ذا لـ يكف )كنت أخاؾ(: )فعمتي بأخيؾ( متعديان كجب أف يككف منصكبان نصب الحاؿ ال ، كا 

ا ما كجدنا فعبلن ينصبي مفعكالن  ىك الفاعؿ في المعنى إال الحاؿ، فكاف المفعكؿ بو، فإنٌ نصب 
و يىٍحسيفي أف يقاؿ فيو: )كاف زيده في حالة كذا( ... فدؿ عمى أنو نصب جممة عميو أكلى، ألنٌ 

 .(3)"عمى الحاؿ 
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المعارؼ يمكف أف تقـك مقاـ الحاؿ، كما تقكـ اآللة مقاـ المصدر، كما في  فٌ إ :كما كقالكا
ف كاف آلة –)سكطان( ينتصب عمى المصدر  )ضربتي زيدان سٍكطان( فإفٌ  لقيامو مقاـ  -كا 

 (.1)المصدر

خبر كاف ىك  كقد احتجكا بأفٌ ، (2)خبر كاف نصب بيا  ا البصريكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ 
و بالمفعكؿ بو، فالمبتدأ كالخبر بعد كاف كالفاعؿ كالمفعكؿ ياسـ كقع بعد فعؿ كفاعؿ، لذا فيك شب

(3). 

 

ذا لـ نىكٍنيـ فمف ذا يككنيـ"كقكعو ضميران كما في قكليـ: بلؾ كاحتجكا كذ  .(4)"كيٌناىيـ، كا 

 كقد استشيدكا بقكؿ الشاعر: 

ٍمرى دى      يان لً                       ي نً ن  إً الغيكاةي فى ا يى يىٍشربي  ع الخى اىىا ميٍجزِّ  اًنياكى مى رىأيتي أخى

عٍتو أيم يىا بمبىاًنيا                           فإٌنوي  وي ال يىكيٍنيا أك تىكنٍ  فىإفٍ       (5)أخه أٍرضى

 قكليـ: ببو الككفيكف  كقد رٌد البصريكف عمى ما احتجٌ 

فعؿ االثنيف يقع منو عمى الكاحد كالجمع، نحك: ضربا  الفعؿ إذا كاف كاقعان فإفٌ " أٌما قكليـ: إٌف 
ما لـ و ال يقاؿ كانا قائمان، ككانا قيامان، فنقكؿ: إنٌ رجبلن، كضربا رجاالن، كال يجكز ذلؾ في كاف، فإنٌ 

 المفعكؿ  في )كاف( ىك الفاعؿ في المعنى، كال ألفٌ  ؛( كما جاز في )ضرب(يجز ذلؾ في )كاف
ٌنما كاف المفع يا ألنٌ  ؛كؿ في )كاف( ىك الفاعؿ في المعنىيككف االثناف كاحدان، كال جماعة، كا 

 .(6)تدخؿ عمى المبتدأ كالخبر، فيصير المبتدأ بمنزلة الفاعؿ كالخبر بمنزلة المفعكؿ"
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يدؿ عمى ما " ىذا إنٌ اف زيده في حالة كذا، فردكا عميو بقكليـ: ما يىٍحسيفي أف يقاؿ: كا قكليـ: إنٌ كأمٌ 
 .(1)الحاؿ مع كجكد شركط الحاؿ بأسرىا كلـ يكجد ذلؾ" 

اه ال كيجيء جامدان، كرأين ا رأينا ىذا الخبر يجيء ضميران كيجيء معرفةن نٌ قاؿ البصريكف  إ" كقد 
كرة، كأف نألٌف األصؿ في الحاؿ أف يككف  ؛بو شبيان م عد حاالن ك اليي يستغني عنو، فبل يمكف أف 

 . (2)يستغنى عنو" 

 فالحال لو أحكام تنفي أن يكون الواقع بعد كان حااًل، فمن أحكامو: 

الحاؿ يجكز حذفو كيبقى الكبلـ تامان، كليس المنصكب بكاف كذلؾ، فمك قمنا )جاء  إفٌ  -1
نا: كاف زيده ناٌجحان، فحذفنا ناٌجحان، كاف الكبلـ ( كاف الكبلـ تامان، أما لك قم زيده راكبان 
 . (3)ناقصان 

فالرككب  كصؼه لييئة الفاعؿ ككقت كقكع الفعؿ، فمك قمنا: )جاء زيده راكبان( أف الحاؿ -2
ال تدؿ عمى فعؿ يككف لفاعمو يا ألنٌ  ؛ييئة المنصكب بكافبو ليس ىيئة الفاعؿ، لكنٌ 

  .(4) ىيئة
عد بأك بدالن، أك تككيدان، كالمنصكب كرة، كلك كانت معرفة لكقعت صفة نالحاؿ تأتي  أفٌ  -3

 .(5)فيو البدؿ كال الكصؼ كال التككيدأك نكرة، كال يصح  يككف معرفةن  كاف ليس كذلؾ بؿ
 .(5)التككيد

الحاؿ صفة في األصؿ، كمف حكـ الصفة أف تككف مشتقة، كال يشترط ذلؾ في  فٌ أ -4
 .(6)المنصكب بكاف، فمك قمنا: )كاف زيده أباؾ( أباؾ ليست مف المشتؽ في شيء 

ا المنصكب بكاف الحاؿ ال يمكف أف يتقدـ عمى صاحبو، كال عمى العامؿ فيو، أمٌ  أفٌ  -5
 . (7)فيتقدـ عمى اسميا كعمييا أيضان 
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 كقد رٌدكا عمى قكليـ في جكاز قياـ المعرفة مقاـ الحاؿ كما أقيمت اآللة مقاـ المصدر: 

سيف أف ينصب )سكطان( عمى " ، كذلؾ إٌنما حى المصدر، ألٌنوي قاـ مقاـ   قمنا: الفرؽ بينيما ظاىره
ف أف تقـك سي حٍ ا ىا ىنا فبل يى ، كأمٌ نصب بما نصب بو لقيامو مقامىوي أف يي  فى سي حى نكرة فأفاد فائدتو، فى 
ألٌف الحاؿ ال تككف  إال نكرة، كىك معرفة، فبل يفيد أحدىما ما يفيده اآلخر،  ؛المعرفة مقاـ الحاؿ

 (. 1)فبل يجكز أف يقاـ مقامو 

 

الكاقع بعد منصكب  فقد رجح رأم البصرييف في أفٌ  -رحمو ا –اإلماـ الشاطبي ا أمٌ 
عمى ما ساقكه مف حججو تكافؽ القكانيف المغكية كالمسمكع عف  اعتمادان عمى الحاؿ،  بيا ال

إذ  عمى صحة عدـ مجيء المنصكب بعد )كاف( حاالن،مدلبلن ختـ مناقشتو لممسألة العرب، بؿ 
 : (2)يقكؿ

 ،: )ما كاف أخكؾ إال إيام(نحكان، نحك : )كاف أخكؾ زيدان(، كضمير  ،الخبر يأتي عممان  " إفٌ 
 :نحك ،نحك: )كاف زيده غبلمؾ(، كباأللؼ كالبلـ ،كمضافان  ،)كاف أخكؾ ىذا( :نحك ،كاسـ إشارة

حد ، كليس كقكعو أ(كاف زيده قائمان )نحك:  ،و يأتي أيضان نكرة)كاف زيده العاقؿى الكريـ(، كما أنٌ 
المعارؼ بأقؿ مف كقكعو نكرة، بؿ كقكعو معرفة كثير جدان بحيث ال يحصى، كلك كاف حاالن لـ 

 " .  يجز البتة كقكعو معرفة قياسان 
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 اً بوجو حذف كان 
 :(1)يقول الشاطبي 

كيضي ما عنيا عٍ إظيار كاف فيك الذم قاؿ فيو: ) كبعد أف تى  ونع فيتميالذم  القسـا " أمٌ 
، (أٌما)نيا ما، فصارت أف مفتكحة كعكضكا ميـ حذفكا أيضان كاف بعد أف اليعني أنٌ   (ارتكب

 يجمع مع المعكض منو.  كحكـ المٌعكض أف ال

 )أٍف( . كىك تفسير البصرييف، كذىب الككفيكف إلى أفٌ ..( ال يجكز إظيارىاكاف مع )أفٍ  فيزيد أفٌ 
 ىنا جزائية بمعنى )إٍف(". 

 عرض المسألة: 

كجكب حذؼ كاف بعد )أٍف( المصدرية، كتعكيض )ما( عنيا، ذىب البصريكف إلى 
، أم )كاف( مع )ما( ال يجكز  (2)ال يجكز الجمع بيف العكض كالمعكضو كحجتيـ في ذلؾ أنٌ 

 (. 3)إظيارىا 

 :(4)يقكؿ سيبكيو 

 ".كىي ما التككيدم ٍت إلييا )ما( ما ىي )أٍف( ضي فإنٌ  "

: "كلزمت كراىية أف يجحفكا بيا لتككف عكضان مف ذىاب الفعؿ، كما كانت الياء (5)كقاؿ 
 .كاأللؼ عكضان في الزنادقة كاليماني مف الياء" 

كنت غنيان(،  ألفٍ  ؛، فأصؿ ىذه الجممة: )تصٌدؽ(تصٌدؽفكمف أمثمة ذلؾ قكلنا: )أٌما أنت غنيان 
 أف كنت غنيان(. ثـ حذفت البلـ الجارة تخفيفان، فصارت الجممة: )تصدؽ 
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كنت غنيان تصدٍؽ(، ثـ  فٍ أمة عمى المعمكؿ، فصارت الجممة: )أم تقدمت الع ؛أفٍ  تثـ تقدم
حذفت كاف كعكض عنيا ب)ما( كأدغمت في )أٍف( ، فصارت )أٌما( كبقي اسـ كاف كىك )تاء 

دؿ بضمير منفصؿ لمرفع بو، لذلؾ أي المخاطب(، كىك ضمير متصؿ ال يمكف أف يستقؿ بنفس
صارت الجممة: )أٌما أنت غنيان تصدؽ(، ثـ زيدت الفاء فمقامو، كيؤدم معناه كىك )أنت(  ـيقك 

ألٌف الثاني تسبب عف األكؿ، كاألكؿ سبب فيو فأشبو الشرط، فصارت الجممة )أٌما  ؛في المعمكؿ
 . (1) أنت غينان فتصدؽ(

 ومنو قول الشاعر: 

راشىةى      ـٍ تٍأكيٍمييـي الض   فإف                                أٌما أٍنتى ذىا نفرو  أىبىا خي عي بقكمي لى
(2) 

 . (3)أم ألجؿ أف كنت ذا نفرو 

  ئدة كزيادتيا في نحك قكلو تعالى:كذىب المبرد إلى جكاز إظيار كاف مع )ما(، ككأٌنو جعؿ ما زا
 ﴿  ٌْ ِٖ ب َّْقِع ََ  لكف جميكر النحاة قالكا: ،  (4) ﴾فَبِ

ف كانت زائدةن قد لزمت عى نٌ أل ؛ما زعـ " ال دليؿ عمى فبل   عمى ذلؾ،كضان كلـ تستعمؿ إالٌ يا كا 
 . (5)"ٍغو العربكِّ سبيؿ إلى تسكيغ ما لـ تيس

 

)أٍف( جزائية بمعنى )إٍف( لذلؾ دخمت الفاء ، كالمعنى: إف  ا الككفيكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ 
 . (6)كنت منطمقان انطمقت معؾ
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فرأل أف الترجيح بيف المذىبيف في مثؿ ىذه المسألة  -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
و يقكؿ بعدـ ثبكت ككف أف ألنٌ  ؛مذىب البصرمميفيـ مف كبلمو ميمو لو غير الئؽ، إال أنٌ 

 : (1)حيث يقكؿ ،المفتكحة تقع بمعنى إٍف الشرطية

ٍف المفتكحة ف أى " كالترجيح  بيف المذىبيف ال يميؽ بيذا المكضع، كيكفي مف ذلؾ عدـ ثبكت كك 
 الشرطية".  فٍ تقع بمعنى إً 
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 العامل في المنصوب بعد ما المشبية بميس

 

 :(1)يقول الشاطبي 

ليس تعمؿ الرفع كالنصب، فترفع المبتدأ كتنصب الخبر، كأحاؿ  " كلما كاف قد تقدـ أفٌ 
كتنصب الخبر خبران ليا، كىذا اسمان ليا، )ما( ترفع المبتدأ  عمييا بعمؿ ما، كاف التصريح بأفٌ 

الرفع، كأما نصب  ةما تعمؿ في المبتدأ خاصيا إنٌ مذىب أىؿ البصرة، كذىب الككفيكف إلى أنٌ 
 .الخبر فعمى إسقاط الخافض" 

 

 عرض المسألة: 

في الخبر ، كىي عندىـ  ؿ"ما" في لغة أىؿ الحجاز ال تعم ذىب الككفيكف إلى أفٌ 
 .(2)منصكب عمى حذؼ حرؼ الجر

ما يعمؿ إذا كاف مختصان باالسـ كحرؼ الجر، أك بالفعؿ الحرؼ إنٌ  " كقد كانت حجتيـ أفٌ 
ذا كاف يدخؿ عمى االسـ كالفعؿ، ، كا  لـ يعمؿ كحرؼ العطؼ، ك)ما( تدخؿ عمى  كحرؼ الجـز

غير )ما زيده قائـه(، ك )ما يقكـي زيده( فتدخؿ عمييما، فمما كانت  :ؾ تقكؿأال ترل أنٌ  االسـ كالفعؿ،
 .(3) ة "مختصة، كجب أف تككف غير عامم

كىك شبو ، (4)يـ شبيكىا بميس مف جية المعنىأىؿ الحجاز أعممكىا ألنٌ  فٌ إ :كذلؾ قالكا  
 . (5)مف الفعؿ، فبطؿ أف يككف منصكبان  كما حرؼ، كالحرؼ أضعؼ ليس فعؿ ألفٌ  ؛ضعيؼ
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 قكلؾ: )ما زيده بقائـ( إالٌ  ما نصب بحرؼ الجر، كما فيإنٌ االسـ المنصكب بعد )ما(  فٌ إ :كقالكا

، فمما ذىبت أبقت (2)الصفات منتصبات األنفس "ألفٌ ؛  (1)و حذؼ تخفيفان فانتصب االسـ بعدهأنٌ  
ـى الخبر مىفىان منيا، كليذا لـ يجز النصب إذا قيٌد نحك: )ما قائـه زيده( أك دخؿ حرؼ االستثناء،  ،خى

دخكؿ الباء معيما، فبل ييقاؿ )ما بقائـو زيده( ك )ما زيده و ال يحسفي نحك: )ما زيده إال قائـه( ؛ ألنٌ 
 .(3) "(بقائـو 

 ا البصريكف فكانت حجتيـ رٌدان عمى ما قالو الككفيكف أف قالكا: أمٌ 

)ما( اشبيت )ليس(، فكجب أف تعمؿ عمؿ ليس،  تنصب الخبر، كذلؾ أفٌ  (ما) "الدليؿ عمى أفٌ 
يا تدخؿ عمى المبتدأ أحدىما: أنٌ ؛ (4)ما مف كجييفنصب، ككجو الشبو بينيكعمؿ )ليس( الرفع كال

 تنفي ما في الحاؿ كما أفٌ يا المبتدأ كالخبر، كالثاني: أنٌ  كالخبر، كما أٌف )ليس( تدخؿ عمى
قكِّم الشبو بينيما مف ىذيف الكجييف دخكؿي الباء في خبرىا، كما )ليس( تنفي ما في الحاؿ، يي 

فكجب أف تجرم  ،قد أشبيت )ليس( مف ىذيف الكجييفيا تدخؿ في خبر )ليس(، فإذا ثبت أنٌ 
ا دعكاىـ أٌف األصؿ )ما الشيء إذا شابىيىوي مف كجييف، كأمٌ  ليـ يجركف الشيء ميٍجر ألنٌ  ؛مىٍجراهي 

نٌ  ـي، كا  ( فبل نيسم نٌ يما األصؿي عىدىمي زيده بقائـو يا أدخمت تككيدان ما أيدخمٍت لكجييف، أحدىما: أنٌ ا، كا 
ًعمًت  :كف في خبر )ما( بإزاء البلـ في خبر )إٌف(، نحكلتك :لمنفي، كالثاني )إٌف زيدان لقائـه( كما جي

(..." ؾ تقكؿ : )لف يفعؿى السيفي جكاب )لٍف(، أال ترل أنٌ   . (5)(، فيككف الجكاب )سيفعؿي

صبات تألٌف الصفات من ؛حرؼ الخفض كجىبى أف يككف منصكبان ا حيذؼى لمٌ  أٌما قكؿ الككفييف: "
حيث  ،" فكاف جكاب البصرييف عميو أف كصفكه بالفساد ما ذىبت أبقت خمفان منياماألنفس، ف

 قالكا: 
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اإلعراب ال  ألفٌ  ؛يا إعرابفيكانت مكسكرةن غير مفتكحة، كليس الباء في نفسيا  ألفٌ  ؛ىذا فاسده 
يقعي عمى حركؼ المعاني، لك كاف حذؼ حرؼ الخفض يكجب النصب كما زعمكا لكاف ذلؾ 
يجب في كؿِّ مكضع يحذؼ فيو، كال خبلؼ أٌف كثيران مف األسماء تدخميا حركؼ الخفض كال 

ًِٖٞذا﴿  صب بحذفيا، كقكلو تعالى:تتن ِ َؽ َمفَٚ بِبهللَّ ِ ﴿ :كقكلو تعالى، (1)﴾ َٗ َمفَٚ بِبهللَّ ، (2)﴾َِّصٞشاً َٗ
اي نصيران( بالرفع  ، )ككفى(شييدان  كفى اي )ركؼ الخفض لقمت: كلك حذفت ح

(3). 

ذا حذفكا حرؼ الخفض قالكا: )حسبؾ زيده(، ك )ما جاءني أحده( بالرفع ال غير ككذلؾ جميع  ،كا 
فمٌما كقع اإلجماع عمى  ،ن ما جاء مف ىذا النحك، كلك كاف كما زعمكا لكىجىبى أف يككف منصكبا

 .(4)الرفًع دٌؿ عمى فساد ما اٌدعكه 

؛ ألٌف حجة البصرييف كانت إليو البصريكف ىك المذىب الراجح ككما ىك كاضح فإٌف ما ذىب
 قكية في جعميـ )ما( المشبية بميس تعمؿ عمميا؛ ألٌنيا تشبييا مف كجييف:

 تنصب، ككذلؾ )ليس(.أٌف )ما( تدخؿ عمى المبتدأ كالخبر فترفع ك  األول :

 أٌف )ما( تنفي الحاؿ، كذلؾ )ليس( فإٌنيا تنفي الحاؿ.  الثاني:

 أٌما عف دخكؿ الباء فيي لتككيد النفي مع ما كليس، مثمما كانت )البلـ( في خبر )إٌف(. 

لى ذلؾ ذىب اإلماـ الشاطبي   صح ما ذىب إليو الناظـ " كاأل :(5)حيث قاؿ  -رحمو ا –كا 
ان فبل مانع مف إعطائو حقو مف الشبو الحاصؿ بيف ما كليس إذا كاف متمكن ألفٌ  ؛كالبصريكف

بيت الفعؿ المتعدم أيعطيت عممو كم و بحؽ ذلؾ الشبو، شكاف كأخكاتيا لما أ عماؿ، كما أفٌ اإل
مىو تامان إعماالن لمشبو ؿ فعمو الذم أشبيو شيئان، بؿ عمككذلؾ اسـ الفاعؿ لـ ينتقٍص مف عم

 ." بينيماالحاصؿ 

                                                           
 .79 :النساء - 1
 . 45 :النساء - 2
 .90أسرار العربية  :انظر - 3
 .148 -146انظر:  اإلنصاؼ:  - 4
 .2/218المقاصد الشافية  - 5
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 العامل في المرفوع بعد إن  
 

 :(1)يقول الشاطبي 

 ،برتنصب االسـ كترفع الخ [كأخكاتيا أم إفٌ ؼ ]كما ظير مف كبلمو أف ىذه األحر  "
نٌ  ،ما زعمكه مف أٌف ىذه األحرؼ ال ترفع الخبر البتة ظيرت مخالفتو لمككفييف في... ما اقتصر كا 

  ". بيا عمى عمؿ النصب...

 عرض المسألة: 

االبتداء كما كاف عمى رفعو ب "إٌف كأخكاتيا" ال ترفع الخبر، بؿ ىك باؽو  يرل الككفيكف أف  
"  :(2) ابف األنبارميقكؿ ، قبؿ دخكؿ إف 

  .كما أشبو ذلؾ" (إٌف زيدان قائـه )إلى أٌف ) إٌف كأخكاتيا( ال ترفع الخبر، نحك: ذىب الككفيكف  "

 : (3)كقاؿ في كتابو أسرار العربية 

نٌ  )إفٌ  " كقد ذىب الككفيكف إلى أفٌ  ما الخبر يرتفع بما كأخكاتيا( تنصب االسـ كال ترفع الخبر، كا 
 . " كاف يرتفع بو قبؿ دخكليا

  ." كقاؿ الككفيكف إنو باؽو عمى رفعو: " (4)انيجكقاؿ عبد القاىر الجر 

األصؿ في ىذه األحرؼ  " أجمعنا عمى أفٌ ىبيـ ىذا بأف قالكا: كقد استدؿ الككفيكف لمذ
ٌنما نصبتو ،أف ال تنصب االسـ يا اشبيت ما عممت ألنٌ ، فإذا كانت إنٌ (5)يا أشبيت الفعؿألنٌ  ؛كا 

ع أبدان يككف أضعؼ مف ر فال ألفٌ  ؛ذا كانت فرعان عميو فيي أضعؼ منوالفعؿ، فيي فرعه عميو، كا  

                                                           
 .2/308 المقاصد الشافية - 1
 .153  ص اإلنصاؼ - 2
 .94 صأسرار العربية  - 3
 .1/445 المقتصد - 4
 . 92 ص سرار العربيةأ، ك 4/108انظر: المقتضب  -  5
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ا لك في الخبر، جريان عمى القياس في حطِّ الفركع عف األصكؿ، ألنٌ  األصؿ فينبغي أف ال يعمؿ
يككف باقيان عمى رفعو قبؿ أعممنا عممو ألد ل ذلؾ إلى التسكية بينيما، كذلؾ ال يجكز، فكجب أف 

عممييا كاكتفى بو  رض عمييا بأدنى شيء بطؿى ذم يدؿ  عمى ضعفيا أٌنو إذا اعتكال... (1)دخكليا
زيده مأخكذه(  ضعفيا، كقد ركل أف أناسان قالكا: )إٌف ًبؾى لؿي زيده" كأنيا رضيت ؾى تىٍكفي " إف  ب :كقكلو

 )  .(2)ضعفيا فدؿ  ذلؾ عمى ما قمناه" لفمـ تعمؿ )إف 

، كذلؾ ال ، كيا كأخكاتيا تنصب كال ترفعكمما احتجكا بو كذلؾ أٌف المنادل منصكبه بيا كأخكاتيا
 .(3)النافية لمجنس فيي ناصبة غير رافعة 

 

أم  ؛تعمؿ عكس عمؿ كاف (4)ا البصريكف فيركف خبلؼ ذلؾ، فيذه الحركؼ السِّتة أمٌ 
 ا، كترفع الخبر كيسمى خبرىا. يأٌنيا تنصب المبتدأ كيسمى اسم

كاف الرفعى يا عممت عمميف: الرفعى كالنصبى كما عممت "كزعـ الخميؿ أنٌ : (5)يقكؿ سيبكيو 
:  كاف أخاؾ زيده".  كالنصبى حيف قمتى

. فيذه األحرؼ الخمسة تدخؿ عمى المبتدأ كالخبر، فتنصب مبتدػأ ..": (6)كيقكؿ ابف الٌسراج 
  .كترفع الخبر، فيقكؿ: إٌف زيدان أخكؾ، كلعٌؿ بكران منطمؽه"

 

                                                           
 .1/431ع يم، كال 1/332شرح الرضي  انظر: - 1
 .154-153اإلنصاؼ:  - 2
 .2/308المقاصد الشافية انظر:  - 3
4
-) المكسكرة، كسماىا: "ىذا باب الحركؼ  عٌدىا سيبكيو خمسة، فأسقط )أٌف( المفتكحة؛ ألٌنو اعتبر أصميا )إف 

، المقتضب 1/188الخمسة، كذلؾ فعؿ المبرد في المقتضب، كابف السراج في األصكؿ، انظر: الكتاب 
 .1/230، األصكؿ 4/107
 . 2/132الكتاب  - 5
 .1/230األصكؿ  - 6
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 :نحكؿ كاف فتنصب االسـ كترفع الخبر، : " كىذه الحركؼ تعمؿ عكس عم(1)كقاؿ ابف عقيؿ
 . "فيي عاممة في الجزأيف كىذا مذىب البصرييف ،إف  زيدان قائـه 

يا كذلؾ ألنٌ  ؛ىذه األحرؼ تعمؿ في الخبر كقد استدؿ البصريكف لذلؾ بأف قالكا: "إفٌ 
 كجو: ككجو المشابية بينيما مف خمسة أ، (2)يا أشبيتو لفظان كمعنىألنٌ  ؛شابيتيا لمفعؿمقكيت 

 يا عمى كزف الفعؿ. أنٌ  األول:

  الماضي مبني عمى الفتح.الفعؿ  يا مبنية عمى الفتح، كما أفٌ أنٌ  الثاني:

 الفعؿ يقتضي االسـ.  أٌنيا تقتضي االسـ، كما أفٌ  الثالث:

 )أعطاني  :كما تدخؿ عمى الفعؿ، نحك  ،ي ككأٌنني()إٌنن :يا تدخميا نكف الكقاية، نحكأنٌ  الرابع:
 كأكرمني( كما أشبو ذلؾ. 

، كمعنى )كأفييا معنى الفعؿ، فمعنى )إٌف كأفٌ أٌف  والخامس: قىٍقتي ، كمعنى  :(فٌ (: حى شىٌبيتي
، كمعنى )ليت((: )لكفٌ  ، كمعنى )لعٌؿ(: ترجيتي فمما أشب :استدركتي لفعؿ مف ىذه ت ايتمنيتي

فكذلؾ ىذه األحرؼ  عمؿ الفعؿ، كالفعؿ يككف لو مرفكعه كمنصكب األكجو، كجب أف تعمؿى 
لمنصكب مشب يا ليككف المرفكع ميشب يان بالفاعؿ، كيككف ا ؛نبغي أف يككف ليا مرفكعه كمنصكبه ي

ألٌف عمؿ )إٌف( فرع، كتقديـ المنصكب عمى  ؛صب ىينا تقدـ عمى الرفعالن أفٌ  بالمفعكؿ بو، إالٌ 
ىذه الحركؼ لما أشبيًت الفعؿ لفظان كمعنى ألزمكىا  أك ألفٌ ، (3) الفرع المرفكع فرع، فالزمكا الفرع

ا حركؼ أشبيت األفعاؿ، كليست أفعاالن، كعدـ التصرؼ يتقديـ المنصكب عمى المرفكع، ليعمـ أنٌ 
، كفعؿ )نً  :نحك ،لنا أفعاالن ال تتصرؼ ألفٌ  ؛فيةفييا ال يدؿ  عمى الحر  ، كعىسىى، كلىٍيسى ، كًبٍئسى ـى ٍع

 . (4) " التعجب، حب ذا(

                                                           
محمد اليمذاني، تحقيؽ د.  شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، البف عقيؿ عبد ا بف عبد الرحمف العقيمي- 1

 .1/348ج  1980-1400، دار التراث، القاىرة كدار مصر لمطباعة، 20محي الديف عبد الحميد، ط 
 .1/332، كشرح الرضي 4/108، كالمقتضب 2/131انظر الكتاب  - 2
 .2/8انظر: شرح التسييؿ  - 3
 .1/286أكضح المسالؾ ، ك 155-154 ص اإلنصاؼ - 4
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ما "إف  ىذه الحركؼ إن   :ا قكليـأمٌ  ،بصريكف عمى ما استدؿ بو الككفيكفكقد أجاب ال
 ،ؤدم إلى التسكية بيف األصؿ كالفرع"يو ألنٌ  ؛لفعؿ فينبغي أف ال تعمؿ في الخبرنصبت لشبو ا

 فكاف جكاب البصرييف عميو أف قالكا:

عممو، كيككف يـ اسـ الفاعؿ، حيث عمؿ لشبيو بالفعؿ، كمع ىذا فإنو يعمؿ مإٌف ما يبطؿ كبل 
 .(1)(أيضربي أبكه عمران ) :، كما تقكؿ(زيده ضاربه أبكه عىٍمران )قكؿ: تلفعؿ، فالو مرفكع كمنصكب ك

كذلؾ  ؛البصريكف فاسدان  عٌدهخكؿ إٌف، فقد الخبر يككف باقيان عمى رفعو قبؿ د فٌ إكقكؿ الككفييف: 
 كالمبتدأ مرفكع بالخبر، فيما يترافعاف، كال خبلؼ أفٌ  ،الخبر عمى قكليـ مرفكع بالمبتدأ ألفٌ " 

و مرفكعه بما كاف ارتفع قد زاؿ بدخكؿ ىذه األحرؼ عمى المبتدأ كنصبيا إياه، فمك قمنا : إنٌ  الترافعى 
 .(2)"اؿحيرتفع الخبر بغير عامؿ، كذلؾ م بو قبؿ دخكليا مع زكالو لكاف ذلؾ يؤدم إلى أفٍ 

و حيث جعمكا التقدير فيو: )إنٌ  ،إٌف بؾ زيده مأخكذه( ، ك)إٌف بؾ يىٍكفيؿي زيده(): كما كرٌدكا عمى قكليـ
ٌنوي بؾ زيده مأخكذ(  .(3) بؾ يكفؿي زيده، كا 

كذلؾ ال يكجد في كبلـ العرب عامؿه يعمؿ في االسـ النصب إال كيعمؿ الرفع، فكجب أف تعمؿ 
سـ، فما ذىب إليو الككفيكف مخالفان ألصكؿ المغة في اال النصبى في الخبر، كما عممت  الرفعى 

 .(4)العربية كقكاعدىا 

 -، كال النافية لمجنس، فرٌد عمييـ اإلماـ الشاطبينداءما احتج بو الككفيكف بياء الا أمٌ 
 : (5)بقكلو  –الذم انتصر لمبصرييف في ىذه المسألة 

كثرة لال عندنا، أما عندكـ فيك منصكبه ال عندكـ ك  المنادل ليس بمنصكب بيا " فالجكاب: أفٌ 
حرؼ النداء غير ناصب، كأٌما )ال( فإٌف  ا عندنا فبفعؿ مقدر، فاالتفاؽ عمى أفٌ االستعماؿ، كأمٌ 

                                                           
 .2/309، كالمقاصد الشافية 155 ص انظر: اإلنصاؼ - 1
 .155 ص اإلنصاؼ - 2
 .156 المرجع السابؽ صانظر  - 3
 .157 اإلنصاؼ صانظر:   - 4
 .309، 2/308المقاصد الشافية:  - 5
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ف لـ يكف مذىبان لكـ  االقتصار بيا عمى النصب مذىبان لكـ، فالصحيح عند الناظـ خبلفيو، كا 
  .أصؿو يعتقد فساديه فاسده"فبناؤكـ عميو صحيح، فإٌف القياس عمى 

 

 : (1)بقكلو ،لرأم الككفييف انكارهكقد تابع 

أك غيره، أف يككف المبتدأ  فبل يخمك –كال بد لو مف رافع  – فع بالحركؼتر " كأيضان الخبر إذا لـ ي
و المبتدأ، كاألصؿ معتبر، لزميـ فياألصؿ  و اآلف غير مبتدأ، فإفٌ ألنٌ  ؛فإف كاف المبتدأ لـ يصح

 أف ييعمميكا الخبر في المبتدأ مف تمؾ الجية، أك الضمير مف الخبر كذلؾ ال يصح" . 

  

                                                           

- 
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 دخول الالم في خبر لكن
 

 :(1)يقول الشاطبي

نٌ  ال بغيرىا مف  ما قاؿ : )كبعد ذات الكسر( بيانان أٌف ىذه البلـ مختصة المحاؽ بإفٌ " كا 
... عند البصرييف، كىك رأم الناظـ، كذىب  خبر غير إفٌ  يدخؿ فالحركؼ المذككرة، فبل ت

 الككفيكف إلى جكازه". 

 

 عرض المسألة: 

ا التي " كأمٌ : (2)ـ في خبر )لكٌف(، يقكؿ البطميكسيذىب الككفيكف إلى جكاز دخكؿ البل
  .خبرىا" فيفييا خبلؼ فمكٌف، فالككفيكف يجيزكف دخكؿ البلـ 

 .عمى خبر لكف كٌجكزه الككفيكف" " كال تدخؿ :(3)كقاؿ السيكطي 
 ." كقد ذىب الككفيكف إلى جكاز ىذه االـ في خبر لكف"  :(4)كقاؿ ابف يعيش 

 
 تيـ في ذلؾ أف قالكا: حجكقد كانت 

جاء عف ا النقؿ فقد و يجكز دخكؿ ي البلـً في خبر )لكٌف( النقؿ كالقياس، أمٌ الدليؿ عمى أنٌ  "
 :العرب إدخاؿ البلـ عمى خبرىا، قاؿ الشاعر

 
بِّيا لكًميدي نكلىكن    (5)ي ًمٍف حي

 

                                                           
 .2/344المقاصد الشافية   - 1
تحقيؽ: سعيد عبد الكريـ سعكدم، )بدكف  لمبطميكسي، الحمؿ في إصبلح الخمؿ في كتاب الجمؿ،  - 2

 .184معمكمات عف الطبعة كدار النشر(، ص 
 .1/446مع يال  - 3
 .8/64شرح المفصؿ   - 4
عمى األلفية ذكر  وابف عقيؿ في شرح و بيته ال تتمة لو، إال أفٌ لـ ينسب ىذا البيت لشاعر معيف، كقيؿ أنٌ   - 5

، 1/141، شرح األشمكني 1/363شرح ابف عقيؿ  :انظر. ليذأيمكمنني في حب ليمى عكا :در كىكلو ص
 لعميد أم كسر قبمو العشؽي.  ل، كالكمد: ىك الحزف، كيرك 8/64صؿ ، كشرح المف184كالحمؿ 



137 
 

، فصارتا جميعان حرفان (1)فؤلف األصؿ في )لكٌف( إف  زيدت عمييا )ال( ، ك)الكاؼ(  ؛ا القياسكأمٌ 
 كاحدان، كما زيدت عمييا البلـ كالياء في قكؿ الشاعر: 

 
ٍبًسي ةه لىكى ًسيمىةه ًمٍف  لىًين ؾً       ٍف يىقيكلييا                         عى مىى ىىنىكات كىاذبو مى  (2)عى

 
( فكذلؾ ىا ىنا، زاد عمييا ال كالكاؼ، فإف  الحرؼ قد يكصؿي في أكلً  ًو فزاد البلـ كالياء عمى )إف 

ب ﴿   :الىكما كصؿ في آخره، نحك قكلو تع (ىذا كىذاؾى )كآخًرًه، فما كصؿ في أكلو، نحك:  ٍَّ ِ فَا

َِ اْىبََؾِش أََحذاً  ٍِ  َِّ ( إنٌ (3)﴾حََشِٝ يا )ما( زيدت عمييا الكاؼ، ، كذلؾ نقكؿ: إف  قكؿى العرب: )كـ مالؾو
 . لؼ مف آخرىا كسيكِّنىٍت ميميا..ثـ إٌف الكبلـ كثر بيا فحذفت األ

فصارتا حرفان االستعماؿ ىنا: زيدت ال كالكاؼ عمى )إٌف( كحذفت اليمزة، لكثرة ىا فكذلؾ
و يجكز العطؼ عمى مكضعيا، كما . كالذم يدؿ عمى أٌف أصميا )إٌف( عمى ما بي ن ا أنٌ كاحدان..

( زيدت عمييا )ال( ك )الكاؼ( فكما يجكز دخكؿ البلـ في خبر  يجكز العطؼ عمى مكضع )إف 
 .(4)")إٌف( فكذلؾ يجكز دخكليا في خبر )لكٌف(

 
( ا البصريكف فذىبكا إلى عدـأمٌ     :(5)األنبارمابف يقكؿ  ،جكاز دخكؿ البلـ في خبر )لكف 

 :(5)األنبارم
 .")  " كذىب البصريكف إلى أٌنو ال يجكزي دخكؿي البلـ في خبر )لكف 

 
 :وحجتيم في ذلك السماع والقياس

 
ف  البيت الذم أنشده ، (6)ر في القرآف كالشعر كالكبلـإٌف ذلؾ لك كاف جائزان لكث أواًل: السماع: كا 

 الككفيكف: 
                                                           

 .185 ص ؿ، كالحم8/64انظر: شرح المفصؿ:   - 1
األشمكني ، كشرح 10/340كخزانة األدب ،  1/449مع يلالبيت لشاعر معيف كىك مكجكد في الـ ينسب   - 2
 . 171 ص كاإلنصاؼ 8/64، كشرح المفصؿ 289 ص ، كالتبييف1/141
 . 26 :مريـ  - 3
 . 173-171 ص اإلنصاؼ  - 4
 . 171 مقاصد الشافية صال  - 5
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 ني مف حبِّيا لكميدي كلكن  
 

 (. 1)ىذا شاذه ال يؤخذ بو لقمتو كشذكذه فبل ييقاس عميو  فيو: قالكا

ني( بدليؿ أصؿ لكٌنني )لكف أنٌ  أف  إلى كىناؾ مف أكليا تأكيبلن آخر، مثؿ الزمخشرم الذم ذىب 
  :(2)في خبرىا، فقاؿ في كتابو المفٌصؿدخكؿ البلـ 

 اىا، كقكلو: يٌ إ ٍع الميو إالٌ تجام كلككف المكسكرة لبلبتداء لـ" 
بِّيا لكميدي كلكنٌ   ني مف حي

ُ َسبِّٜ ﴿ األصؿ في قكلو تعالى: ني، كما أفٌ عمى أٌف األصؿ: كلكف إنٌ  َ٘ َّللاَّ لكف  (3) ﴾ ىَِنَّْب ُٕ
 .أنا"

 
 ثانيًا: القياس: 

(؛ كذلؾ خبر )لكفٌ فيذه البلـ الـ التأكيد أك الـ القسـ، كفي كمييما ال تستقيـ دخكؿ البلـ في 
ا )لكٌف( أمٌ ، يد التأكيدففي المعنى، فكؿ منيا ت التأكيد فيي تتفؽ مع إفٌ  ـيا إذا كانت الألنٌ 

 .(4)بعد النفي راؾالستدفمخالفة ليا في ذلؾ فيي متضمنة معنى ا
، فيي تتفؽ مع )إفٌ  ا إذاأمٌ  فمخالفة ليا  ا لكفٌ ( تقع في جكاب القسـ، أمٌ )إفٌ  ألفٌ  ؛(كانت الـ قسـو

 . (5)ا ال تقع في جكاب القسـيفي ذلؾ، ألنٌ 
 :قالكافكأٌما قكليـ: إٌف األصؿ في )لكف( إٌف، زيدت عمييا )ال( ك)الكاؼ( فصارتا حرفان كاحدان، 

 . (6)ىذا ضعيؼ جدان، ال ييسٌمـ بو  فٌ إ
 كقكليـ : كما زيدت البلـي كالياء في قكلو: 

 ...   ...   ...   ...                  عىٍبسِّيةو لكسميةه ن ًؾ ًمٍف لىيً               
نٌ  فٌ إ :قالكا ما ىي مبدلة مف ىمزة )إٌف(، فالياء مبدؿ مف اليمزة الياء في لينؾ ليست زائدة، كا 

، كىىىرىٍحتي الدابة، قتي رى الماء، كاألصؿ: أى  قتي رى في مكاضع كثيرة مف كبلـ العرب، فيقاؿ: ىى 
، كىى   .(1)اؾ أصميا إياؾي، كىرتي نى نىٍرتي الث كب كاألصؿ فيو: أى كاألصؿ أىرىٍحتي
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ىذا جاء قميبلن عمى ردكا عميو بأف قالكا:  ،" إف  الحرؼ قد يكصؿ في أكلو كفي آخره" ا قكليـ: أمٌ 

 خبلؼ األصؿ فبل يدخؿ ىذا في القياس. 
 (. 2)، فقالكا: ىذا فاسده ال نسمـ بو عمييا الكاؼ كقكليـ: إٌف )كـ مالؾ( أصميا )ما(، زيدت

كما يجكز العطؼ عمى مكضع )إٌف(  ما يجكز العطؼ عمى مكضع )لكٌف(إنٌ  كقكليـ أيضان: "
ستدراؾ ال معناىا االستدراؾ، كاال ألفٌ  ؛( ال تغير معنى االبتداء)لكفٌ  ألفٌ  ؛: لـ يجز ذلؾفيو قالكا

(  ألفٌ  ؛)إٌف( عيا ؾجاز أف يعطؼ عمى مكضفيزيؿ معنى االبتداء،  يجكز العطؼ عمى )إف 
( التي ألنٌ  ؛خكاتياأمكضعيا دكف سائر  ، لعؿ  يا لـ تغير معنى االبتداء بخبلؼ )كأٌف، ليتى

كالتمني كالترجي، فتغير معنى االبتداء، فمـ يجٍز فييا العطؼ  أدخمت في الكبلـ معنى التشبيو
 .(3)عمى مكضع االبتداء لزكالو

 

ففي ىذه المسألة كاف مكقفو كاضحان حيث كافؽ  -رحمو ا – ا اإلماـ الشاطبيأمٌ 
 : (4)قاؿ ، مرددان أدلتيـ، مصرحان بصحتيا، حيثالبصرييف رأييـ
ا الـ االبتداء، ا القياس، فؤلف ىذه البلـ إمٌ أمٌ  ؛ذىب أىؿ البصرة، لمقياس كالسماعم" كالصحيح 

مٌ   ي... فكاف الكاجب أال تدخؿ فبر لكفٌ ستقيـ دخكليا في خيا الـ القسـ، كأم ذلؾ كاف فبل كا 
 " . ، فبل مستند لجكاز لحاقيا مع لكفٌ البتة. كأٌما السماعي فمعدكـه  خبر لكفٌ 
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 العطف عمى موضع "إّن" قبل تمام الخبر
 

 : (1)يقول الشاطبي
عمى اسـ إٌف قد يككف " ىذه مسألة العطؼ عمى مكضع إٌف... كذلؾ أف العطؼ 

، كقد يكف باعتبار المكضع، فاعتبار المفظ جاز عمى اإلطبلؽ سكاء أجاء ظفباعتبار الم
أعني مكضع اسـ إٌف، أك  –المعطكؼ بعد الخبر أـ قبمو... أما العطؼ باعتبار المكضع 

بعده، فإف كاف بعده فبل يخمك أف يككف المعطكؼ كاقعان قبؿ الخبر أك  –مكضع إٌف كاسميا 
يـ الجممة، نحك قكلؾ: إٌف زيدان قائـه كعمركه ... لكنٌ  ىكييف عمغير خبلؼ عند النحبفجائز أيضان 

في كجو العطؼ اختبلفان كثيران، فمنيـ مف جعؿ ذلؾ عطفان حقيقةى، كمف باب عطؼ  كااختمف
المفردات... كمنيـ مف يتأٌكؿ عمى المٌبرد أنو يقكؿ بالعطؼ عمى المكضع، لكف عمى كجية 

قيس، كىك أصؿ الككفييف م، إذ الحمؿ عمى التكىـ عنده مكضعالتكىـ، ال عمى حقيقة مقتضى ال
 في جكاز الرفع قبؿ مجيء الخبر" . 

 
 عرض المسألة: 

لخبر، فيقكلكف: "إٌف زيدان ذىب الككفيكف إلى جكاز العطؼي عمى مكضع "إٌف" قبؿ تماـ ا
 . (2)قائماف" ك "إنؾ كزيده ذاىباف" ككعمره 

 الككفيكف عمى جكاز ما ذىبكا إليو بالسماع كالقياس، فقالكا:  كقد احتجٌ 
َِ ﴿   ا النقؿ فقد قاؿ ا تعالى:"الدليؿ عمى جكاز ذلؾ النقؿ كالقياس، أمٌ  اىَِّزٝ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آَ َُّ اىَِّزٝ ئِ

 َٗ  َُ ببِئُ٘ اىصَّ َٗ ( قبؿ تماـ كجوي الدليؿ أنٌ  (3)﴾ٙبسَ صَ اىَّْ َٕبُدٗا  وي عىطىؼى الصابئيف عمى مكضع )إف 
الخبر، كىك قكلو: " مىٍف آمفى با كاليكـ اآلخر" كقد جاء عف بعض العرب فيما ركاه الثقات: 

                                                           
 .366، 2/365المقاصد الشافية    - 1
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فيذاف دليبلف مف كتاب ا تعالى كليغة ، (2)، كقد ذكره سيبكيو في كتابو (1)(كزيده ذاىباف )إٌنؾ
 العرب. 

 
و يجكز العطؼ عمى المكضع قبؿ تماـ فقالكا: أجمعنا عمى أنٌ أٌما مف جية القياس 

ٍف كانت ألنٌ  ؛، ككذلؾ مع )إٌف((: )ال رجؿى كال امرأةه أفضؿي منؾالخبر مع )ال( نحك يا بمنزلتيا، كا 
( لئلثبات، ك)ال( لمنفي؛ ألنٌ  يـ يحممكف الشيء عمى ضد ه كما يحممكنو عمى نظيره، يدؿ )إف 

و ألنٌ  ؛ماـ الخبر، فكذلؾ قبؿ تماـ الخبرأٌنو يجكز العطؼ عمى االسـ بعد تعميو أٌنا أجمعنا عمى 
ٌنما يرتفع ضعفلأٌف )إٌف( ال تعمؿ في الخبر ال فرؽ بينيما عندنا، كأٌنو قد عيرؼى عىٍف مذىبنا  يا، كا 

ذا كاف الخبر يرتفع بما كاف يرتفع بو قبؿ دخكليا، فبل إحالةى  بما كاف يرتفع بو قبؿ دخكليا، كا 
"إذىٍف، ألٌنو إٌنما كانت المسألة  مة في الخبر، فيجتمعي عامبلف، ىي العام تىٍفسىدي أٍف لك قمنا أفى "إفى

 .(3)إليو" كف محاالن كنحف ال نذىب إلى ذلؾ، فصح  ما ذىبناكيف
 

و ال يجكز العطؼي عمى المكضع قبؿ تماـ الخبر، فيقكلكف: ا البصريكف فذىبكا إلى أنٌ أمٌ 
 . (4)ؾ كزيدان ذاىباف(إنٌ )ك ()إٌف زيدان كعمران قائمافه 

 كا لمذىبيـ ىذا بأف قالكا: كقد احتجٌ 

: )إٌنؾى كزيده  قائماف( كجب أفالدليؿ عمى أٌف ذلؾ ال يجكز، أنٌ  " يككف )زيده(، كتككف  ؾ إذا قمتى
، فمك قمنا إٌف عاممةن في خبر الكاؼ، كقد اجتمعا في لفظو  ، كذلؾ محاؿه )إٌنو يجكز فيو  :كاحدو

"ألٌدل ذلؾ إلى أف يعمؿ في اسـو كاحدو  ،العطؼي قبؿ تماـ الخبر(  .(5)، عامبلف كذلؾ محاؿه
 

 ف عمى ما استدلكا بو: يبكا الككفيكقد أجا
اًبئيكفى  ىىاديكا كىال ًذيفى  آىمىنيكا ال ًذيفى  ًإف  ﴿  :تعالىا احتجاجيـ بقكلو أمٌ  ارىل كىالص  " ال  :فقالكا ﴾كىالن صى

 حجة ليـ فيو مف ثبلثة أكجوو: 
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، كالتقدير فييا: ا نقكؿ: في ىذه اآلية أحدىما: أنٌ  إٌف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا "تقديـه كتأخيره
كـ اآلخر كعمؿ صالحان فبل خكؼ عمييـ كال ىـ كالصابئكف كالنصارل مف آمف با كالي

 ...(1)كالصابئكف كالنصارل كذلؾ  : يحزنكف"
 كالكجو الثاني: 

"الذيف مىٍف آمف با كاليكـ اآلخر خبران لمصابئيف كالنصارل، كتيضمري لػ: " قكلو تعالى:  أف تجعؿى 
 كمره الذم أظىٍيرتى لمصابئيف كالنصارل، أال ترل أنؾ تقكؿ: )زيده كع آمنكا كالذيف ىادكا خبران مثؿ

ٍف شئتى خبران آخر مثؿى الذم أظيرتى لعمرو ك، كتيٍضمري لزيدو قائـه( فتجعؿ قائمان خبران لعمرو  ك، كا 
، كأضمر    تى لعمركو خبران آخر...أيضان جعمتو خبران لزيدو

 كالكجو الثالث: 
  .(2)" .)ىادكا( ك )ىادكا( بمعنى تابكا..أف يككف عطفان عمى المضمر المرفكع في 

 
ؾى كزيده ذاىباف" فقالكا فيو: ىك غمطه مف العرب، يقكؿ إنٌ  ا ما قالكه عف بعض العرب: "كأمٌ 

 :(3)سيبكيو
نٌ " كاعمـ أٌف ناسان مف العرب يغمطكف فيقكلكف: إنٌ   ذاىباف، كذاؾ أفٌ ؾى كزيده يـ أجمعكف ذاىبكف، كا 

 .معناه معنى االبتداء" 
أجمعنا عمى أٌنو يجكز العطؼ عمى المكضع قبؿ تماـ الخبر مع )ال( كعف قكؿ الككفييف: 

 فقد أجاب البصريكف بقكليـ:  ،فكذلؾ مع )إٌف(
تعمؿ في الخبر، بخبلؼ )إٌف(، فمـ يجتمع فيو عامبلف، ال ألٌف )ال(  ؛إٌنما جاز ذلؾ مع )ال( "

 .(4)الخبر، دكف )إٌف( عمى ما بٌيٌنا"عيا العطؼي عمى المكضع قبؿ تماـ فجاز م
  

 : (5)، حيث يقكؿالسماعك مقياس لؽ البصرييف فقد كاف –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

 " كالصحيح ما ذىب إليو الناظـ لمقياس كالسماع، أٌما القياس فمف كجييف: 

                                                           
 أم الصابئكف مبتدأ، كالنصارل معطكؼ عمييا كالخبر محذكؼ تقديره )كذلؾ(.    - 1
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كعمره ا: أنٌ أحدىم نٌ  كؾ إذا قمت: إٌف زيدا ن ؾ كزيده ذاىباف، كجب أف يككف زيده مرفكعان قائماف، كا 
باالبتداء، ككجب أف يككف زيده عامبلن في الخبر أيضان فيؤدم ذلؾ إلى أف يعمؿ عامبلف معان في 

 معمكؿو كاحدو عمبلن كاحدان، كذلؾ فاسد... 
خكاتيا، فكما امتنع في أ( قد ثبت قيكة شبييا بكاف ك اكأخكاتي ثاني: ما قالو المؤلؼ مف أٌف )إفٌ كال

جاز أف يككف اسـ )إٌف(  كاف العطؼ عمى مكضع منصكبيا باتفاؽ، فكذلؾ يمتنع في )إٌف( كلك
باعتبار عركض العامؿ لجاز أف يككف خبر كاف مرفكع المحؿِّ بذلؾ االعتبار،  لمحؿ  مرفكعان 

 لتساكييا في أصالة الرفع كعركض النصب. 
 ؛ه المذىب اآلخر فغير ميتعي ف لوكما جاء مما ظاىر  ،البصريكف ماع فمكافؽ لما قالوا السٌ كأمٌ 

الحتماؿ أمر آخر فيو، فمف ذلؾ قكلو تعالى: "إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالصابئكف 
كالنصارل" فعطؼ )الصابئكف( عمى مكضع )الذيف( قبؿ اإلتياف بالخبر، كىك قكلو: )مىٍف آمف 

 كركل الثقاتي عف العرب: إنؾ كزيده ذاىباف، كأنشد سيبكيو:  با كاليـك اآلخر( .. إلى آخرىا،
 :  لبشر بف أبي خاـز

  (1)ي ًشقىاؽً ا فً ينى قً ا بى بيغىاةه مى                                 ٌنا كأٍنتيـٍ اعمميكا أى فى  ال  ا  كى        
ياكـ بغاةه. كىذا كم و قميؿه ال يعتمد عميو، مع مخالفتو  "فمك كاف المعطكؼ منصكبان لقاؿ: إٌنا كا 

 الكجو الشائع". 
  

                                                           
التراث، مطبكعات مديرية إحياء  ،تحقيؽ د. ًعز ة حسف، )د.ط( في ديكانو: بشر بف خاـز األسدمل لبيتا   - 1
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 م في خبرىاالمخففة والال نْ إ
 

 :(1)يقول الشاطبي
أٌف )إٍف( المخففة ليست في " كىذا الذم عٌده الناظـ مبني عمى مكافقة أىؿ البصرة 

يا النافية، كالبلـ البلزمة بعدىا لئليجاب بعد النفي، التككيدية، خبلفان لمف قاؿ: إنٌ النافية، بؿ ىي 
 . "فقكلؾ: )إٍف زيده لقائـه( في معنى: ما زيده إال قائـه كىك مذىب الككفييف

 
 عرض المسألة: 

البلـ تككف حرفان يفيد التككيد، مخففان مف  اذىب البصريكف إلى أٌف )إٍف( إذا جاءت بعدى
 ( الثقيمة، فيي لمتككيد سكاء كانت ثقيمة أـ خفيفة. إفٌ )

 :(2)يقك ابف الٌسراج 
" ... الرابع: أف تككف مخففة مف الثقيمة، فإذا رفعت ما بعدىا لزمؾ أف تدخؿ البلـ عمى الخبر، 

 كلـ يجٍز غير ذلؾ". 
ال تمتبس )إٍف( كىذه البلـ ىي الـ االبتداء، تفيد التككيد، كيمـز كجكدىا في ىذا التركيب حتى 

نى: ما زيده قائـه، يقكؿ ، لظف السامع أٌف المع(إٍف زيده قائـه ) :نا لك قمناالمؤكدة ب)إٍف( النافية، ألنٌ 
 :(3)سيبكيو

ٍف عمره يـ يق"كاعمـ أنٌ  ، كا  لة لكٍف حيف ا خففيا جعميا بمنز مٌ لخيره منؾ، ل ككلكف: إٍف زيده لذاىبه
  .( التي ىي بمنزلة )ما( التي تنفي بيا"لئبل تمتبس )إفٍ  ؛خففيا كألزميا البلـ
 :(4)كقاؿ ابف يعيش 

بلن بينيا فصاالسـ كالفعؿ، كيمزميا البلـ، " فإذا ألغيت صارت كحرؼ مف حركؼ االبتداء، يمييا 
 كبيف )إٍف( النافية، إذ لك قمت: )إٍف زيده قائـه( ال لتمبس اإليجاب بالنفي" . 
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ىناؾ نظيران لػ )إٍف( المخففة مف الثقيمة، ألٌنا كجدنا ليا في كبلـ العرب  كقد احتج البصريكف بأفٌ 
ر، يأكلى مما ليس لو نظ كما لو نظير نظيران فقالكا بأف البلـ لمتككيد لو نظير في كبلـ العرب،

 (:1األنبارم)ابف يقكؿ 
ٌنا كجدنا ليا في كبلـ أل" كأٌما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إٌنما قمنا إٌنيا مخففة مف الثقيمة؛ 

 العرب نظيران ".
فالقكؿ بأٌف االـ في لمتككيد لو نظير في كبلـ العرب، كأٌما القكؿ بأٌنيا بمعنى )إال( فميس لو 

 :(2)األنبارمابف يقكؿ  نظير في كبلميـ،
" كككف البلـ لمتككيد في كبلميـ مما ال ينكر، لكثرتو فحكمنا عمى البلـ بما لو نظير في 
كبلميـ، فأٌما ككف البلـ بمعنى )إال( فيك شيء ليس لو نظير في كبلميـ، كالمصير إلى مالو 

 نظير في كبلميـ أكلى مف المصير إلى ما ليس لو نظير". 
 

رييف يركف أٌف )إٍف( تككف مخففة مف الثقيمة، سكاء البص إلى أفٌ  اإلشارةمف المفيد  كلعؿٌ 
، مثؿ كاف أك كاد، ...  جاء بعدىا االسـ مباشرة، مثؿ: إٍف زيده لقائـه، أك جاء بعدىا فعؿه ناسخه

بِِٞ﴿ : كقكلو تعالى ٍُ ِْ قَْبُو ىَفِٜ َظََلٍه  ٍِ ُْ َمبُّ٘ا  ئِ ِْ ﴿ ، كقكلو تعالى:(3)﴾َٗ ُْ َمبَد ىَُِٞعيَُّْب َػ ئِ

 .(4)﴾آَىَِٖخَِْب
  

)إٍف( إذا جاءت بعده البلـ  تككف بمعنى )ما( ، كالبلـ  ا الككفيكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ 
 . (5)بمعنى )إال(

في كتاب ا ككبلـ ما قمنا ذلؾ ألنٌ إنٌ  ": كقد استدلكا عمى مذىبيـ ىذا، بقكليـ و جاء كثيرا ن
ُْ َمبُدٗا ﴿    العرب، قاؿ ا تعالى: ئِ َّٗلَ َٗ َْْٖب ىََْٞغخَفِضُّ ٍِ َِ اْلَسِض ىُِْٞخِشُجَ٘ك  كما أم ، (6)"  ﴾ ٍِ

ٌِٕ﴿    كما كادكا إال يستفزكنؾ، كقاؿ ا تعالى: َِ َمفَُشٗا ىَُْٞضىِقََُّ٘ل بِأَْبَصبِس ُْ ََٝنبد اىِّزٝ ئِ َٗ﴾ (7) 
 .. ثـ قاؿ الشاعر: .أم كما كادكا إال يزلقكنؾ
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م تٍ        ان  شى ميؾى عي                         يىمينيؾى إٍف قتمتى مٍسممى الميتىعمِّدً  قيكبةي كيتبىٍت عى
(1) 

 

 . (3)، كىك في كبلميـ أكثر مف أف يحصى" (2)أم ما قتمت إاٌل مسممان 
 

الككفييف ال يشترطكف في الفعؿ الذم يأتي بعد )إٍف ( أف يككف مف األفعاؿ الناسخة، لذا  كما أفٌ 
(، قياسان عمى )إٍف قتمت لمسممان(، كذلؾ راجعه ضربتى لزيدان(، ك)إٍف جاء لعمركه  فيـ يجيزكف: )إفٍ 
يركف  يا نافية، فبل بأس في دخكليا عمى أم فعؿ، فيـ عكس البصرييف الذيفإلى أٌنيـ يركف أنٌ 

سمية، حتى بعد التخفيؼ، لذا ال بأس مف الت مختصة بالدخكؿ عمى الجممة االأف )إٍف( ال ز 
 يا تساكييا في ككنيا مف عكامؿ االبتداء. ألنٌ  ؛دخكليا عمى )كاف كأخكاتيا( ك )كاد كأخكاتيا(

 :(4)رجانيجعبد القادر ال يقكؿ
ٍف ص"كليذا لـ ييٌجكز أ ٌف زيدان  خرجى لزيده، بمعنى: إفٌ حابينا: إٍف ضربتى لزيدان، كا  زيدان ضربتيوي، كا 

، كفاعؿ خرجى فميس لو تعم ؽي باالبتداء كحكًمًو بكجوو.  ألفٌ  ؛خرجى   زيدان إذا كاف مفعكؿ ضربتي
، كال يجكز قياس ىذا عمى خبر كافبكقد أجازه الككفيكف، كليس  ، رككا: إف تزينؾى لنىٍفسيؾى  ،ثٍبتو
خبر كاف خبر مبتدأ في األصؿ، كدخؿ عميو كاف فنصبوي، أال  ألفٌ  ؛نحك: إٍف كاف زيده لمنطمقان 

ذا كاف كذلؾ كانت البلـ كاقعةن  تراؾ إذا أسقطتيا قمت: زيده منطمؽه،  حيثي االبتداء كحده".  كا 
 

البلـ في "ليستفزكنؾ" ك "  فٌ فقكليـ: إ ،كقد رٌد البصريكف عمى ما استدؿ بو الككفيكف
، قالكا بمعنى )ما( كالبلـ بمعنى )إال( (إفٍ )المكاضع التي جعمكا فييا  ليزلقكنؾ" إلى غير ذلؾ مف

  فيو:
البلـ تستعمؿ بمعنى إال، لكاف ينبغي أف يجكز: )جاءني  " ىذا فاسده، ألٌنو لك جاز أف يقاؿ: إفٌ 

ٌنما جاءت ىذه  القكـي لزيدان( بمعنى إال زيدان، فمما لـ يجز ذلؾ دٌؿ عمى فساد ما ذىبتـ إليو، كا 
لمفرؽ بينيما، فما  ؛لمبس جيء بياافمما كاف ذلؾ يؤدم إلى  ،البلـ مع )إٍف( التي يراد بيا النفي
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زالة المب زالة الفرؽ، كىذا غاية الجى جاء لمفرؽ كا  عف الصكاب  ركٍ س، جعمتمكه سببان لمبس كا 
 .(1)كالحؽ"
، فيك يحتاج إلى (إٍف ضرب لزيدان )ؿ عمى النكاسخ كعمى غيرىا، مثؿ: قكليـ )إٍف( تدخ كما أفٌ 
في كبلـ العرب شعران أك  كالنكاسخ سكاء في القرآف الكريـ أو لـ يرد دخكليا عمى غير ألنٌ  ؛سماع
 .(2) نثران 
 

البصريكف، مفندان حجج فقد ذىب إلى ما ذىب إليو  –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 :(3) كىذا كاضح في قكلوخطأ ما ذىبكا إليو،  مبينان الككفييف 

. أٌما قكؿ الككفييف فمجرد دعكل ال دليؿ عمييا، كلك كاف كما قالكا لصح كقكعيا حيث تقع .. "
 إال بعد كؿ  نفي، فكنت تقكؿ: 

كفي امتناع  ،ا زيده، كلف يقكـى لىمىا زيده مى ما زيده إال قائـه، كلـ يقـ لى  ا قائـ بمعنىمى ما زيده لقائـه، أك لى 
 ا". األمر ليس كما زعمك  ذلؾ دليؿ عمى أفٌ 
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 اسم ال النافية لمجنس
 

 : (1)يقول الشاطبي
المفرد مبنيٌّ مع  كبلمو ظاىره في مكافقة جماىير البصرييف، في أفٌ  "... كالثالثة: أفٌ 

ال، كأٌف الحركة بناء ال حركة إعراب، خبلفان لمككفييف كالزجاج مف البصرييف، كتبعو 
  .السيرافي..."

 
 

 عرض المسألة: 
كا كقد احتجٌ  ،(2)االسـ المفرد النكرة المنفي ببل مبني عمى الفتح البصريكف إلى أفٌ ذىب 

 : بعدة أكجوو 
يا مركبة مع ، كدليؿ أنٌ (3)أٌف ال مركبة مف االسـ، كالتركيب يكجب البناء كخمسة عشر: األول

هٌ ﴿    يا إذا فيصمت عنو أعرب، كقكلو تعالى:االسـ، أنٌ  ْ٘ ذا لـز الفتح مع ، (4) ﴾ اَل فَِٖٞب َغ كا 
الكصؿ كزاؿ مع الفصؿ دٌؿ ذلؾ عمى التركيب، كالتركيب يكجب البناء، ألٌف فيو يصبح الشيء 

 (. 5)كالشيء الكاحد
قكلؾ: )ال  الكبلـ تضمف معنى الحرؼ، فكاف مبنيان كػػ )أيف ككيؼ( كدليؿ ذلؾ أفٌ  : أفٌ الثاني

رجؿى في الدار( تقديره: )ال مف رجؿو في الدار(، فمما حذفت )ًمٍف( مف المفظ، كركبت مع )ال( 
 .(6)تضمنت معنى الحرؼ، لذا كجب أف تبنى

 الثالث: 
( في )ال رجؿ في الدار( لك كانت معربةن لكانت منكنةن؛ ألفٌ  التنكيف تابع لئلعراب،  أف )رجؿى

 كعدـ الصرؼ كاإلضافة، ككؿ ذلؾ غير مكجكد ىنا، لذا تعيف أف كىك يمتنع باأللؼ كالبلـ،
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 .(1)يضاؼ عدـ التنكيف إلى البناء 
 الرابع: 

حك ذلؾ، كىذا بعيد أٌنو لك كاف معربان لكاف بفعؿو محذكؼ، ككاف التقدير ال أحد أك ال أرل ن
ؾ، كليس نامنسكبان إلى كجدؾ تقكؿ )ال إلو إال ا( فمك كاف معناه ال أجد لكاف النفي ألنٌ  ؛التقدير

نٌ   . (2)ما المعنى عدـ اآللية غير ا المعنى ىنا عميو كا 
 الخامس: 

فيو  كؿ معرب يجكز أف يفصؿ بينو كبيف العامؿ ألفٌ  ؛ك كاف معربان لجاز نصبو مع الفصؿأٌنو ل
 .(3)بالظرؼيا مع الفصؿ ٌف( فإنؾ تقكؿ: )إٌف في الدار زيدان( فتٍعًممي إبالظرؼ خصكصان، كػ )

 
ا الككفيكف فذىبكا إلى أٌف االسـى المفردى النكرة المنفي ببل معربأمٌ 

، ،إلى ذلؾ ذىب (4)
 .(5)الجرمي كالزجاج كالٌسيرافي كالرماني

 
 كا كذلؾ بعدة أكجو: كقد احتجٌ 
 األول: 

ذا كاف أنٌ  مضافان كاف و يجكز فيما بعدىا النصب كالتنكيف، كالرفع كالتنكيف إذا كاف مفردان، كا 
 .(6)ة لو ىنا البناء ال عم معربان ببل خبلؼ، كىذا يدؿ عمى أفٌ 

 الثاني: 
في الدار(  الكبلـ متضمفه معنى الفعؿ، ككاف ىك العامؿ، كدليؿ ذلؾ أف قكلنا: ) ال رجؿى  أفٌ 

 تقديره )ال أجد رجبلن في الدار(. 
ٍذؼ، (7)اءن عمى اإلضافة نيف بك اكتفكا ببل مف العامؿ فنصبكا النكرة بو، كحذفكا التن كىكذا  إذ حى
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بقاء عممو جائز ببل خبلؼ  َِ ﴿    ، كمف ذلؾ قكلو تعالى:(1)الفعؿ كا  ْؾِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ ُْ أََحٌذ  ئِ َٗ

َّْؾقَّجْ ﴿  كقكلو تعالى:، (2)﴾ اْعخََجبَسكَ  بُء ا ََ  .(3)﴾ ئَِرا اىغَّ
 الثالث: 

 :(4)األنبارم ابف )ال( بمعنى )غير(، كغير ىنا بمعنى )ليس(، يقكؿ أفٌ 
"... كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ: إٌنما قمنا إنو منصكبه بيا ألفى )ال( تككف بمعنى غير، كقكلؾ: 
)زيده ال عاقؿ كال جاىؿ( أم: غير عاقؿ كغير جاىؿ، فمما جاءت ىا ىنا بمعنى ليس نصبكا 

 إلى معنى ليس، كيقع الفرؽ بينيما".  بيا، ليخرجكىا مف معنى غير
 الرابع: 

لتككيد النفي، كما أٌف )إٌف( لتككيد اإلثبات، ككما أٌف )إٌف(  اينٌ إ)ال( محمكلة عمى )إٌف( حيث  أفٌ 
 : (5)األنبارمابف يقكؿ  ،تنصب كذلؾ )ال(

 )إٌف(، ألفٌ يا نقيضة ألنٌ  ؛" كمف النحكييف مف قاؿ: إٌنو منصكبه ألٌف )ال( إٌنما عممت النصبى 
 )ال( لمنفي ك)إٌف( لئلثبات، كىـ يحممكف الشيء عمى ضده، كما يحممكنو عمى نظيره، إال أفٌ 

نصبت )ال( مف غير )ال( لما كانت فرعان عمى )إٌف( في العمؿ، ك)إٌف( تنصب مع التنكيف، 
 الفرع عف درجة األصؿ".  نحطتنكيف؛ لي

 
الكبلـ فيما إذا كانت النكرة بعدىا مفتكحة غير أٌما  ؛ جاب البصريكف حجج الككفييف ىذهكقد أ
 كاف الرد  عميو بقكليـ: ف ...منكنة

، كال يحذؼ منو، ألٌنو ـلك كاف كما زعمت "... ثـٌ  ، كأٌنو معربه منصكب لكجب أف يدخمو التنكيفي
اسـه معربه ليس فيو ما يمنعو مف الصرؼ
و ليس بمعرب ، فمما مينعى مف التنكيف دؿ  عمى أنٌ (6)

 .(7)منصكب" 
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 : (1)قاؿ السيكطي

 لمنع صرؼ أبك بناء، كىذا ليس كاحدان مما قبؿ، فتعيف و لـ يعيد حذؼ التنكيف إالٌ " كريد  بأنٌ 
 .البناء"

ذا نكنت لـ تقدر معيا )مف( فتنتفي كما أفٌ    النكرة ىنا تقدر معيا )مف(، كذلؾ يكجب البناء، كا 
 . (2)عمة البناء 

الفعؿ لك كاف مرادان  : ىذا ال يستقيـ؛ ألفٌ فيو قالكافالكبلـى متضمفه معنى الفعؿ،  فٌ إكليـ: أٌما ق
 كال يجكز ذلؾ لكجييف:  ،لكاف االسـ مفعكالن، كلـ ينسب إلى )ال(

 )ال( تدؿ عمى فعؿ معيف.  أفٌ  األول:
ال  -مثبلن  -الحركؼ ال تعمؿ بمعنى الفعؿ الذم تدؿ عميو، فحركؼ االستفياـ   أفٌ  الثاني:

 .(3)تعمؿ بما فييا مف معنى الفعؿ كيدؿ عميو أف الفعؿ لك كاف ىك العامؿ لكاف االسـ منكنان 
 
أف  ب" لك كاف ىذا صحيحان لكج :قالكا فيوف"،  التنكيف بناءن عمى اإلضافة ؼى ذً ا قكليـ: " حي أمٌ 

ما يىجكزي إضافتو مف األسماء المفردة المنكنة، خصكصان في النداء، فإنو كاف يجب  في كؿِّ  دى ييط ر 
، فإذا قمتـ إنٌ  و أف يحذؼ التنكيف مف قكليـ: يا راكبان، بناءن عمى اإلضافة في قكليـ يا راكب فرسو

 . (4)ع دؿ  عمى فساد ما ذىبتـ إليو"تص بيذا المكضكع دكف سائر المكاضيخ
 
" إٌف )ال( بمعنى )غير(، فمما جاءت بمعنى ليس نصبكا بيا، ليخرجكىا مف معنى  :قكليـا أمٌ 

 ردكا عميو بقكليـ: فغير" 
الشتراكيما في النفي، كلك كانت  ؛لكانت بمعنى )ليس( مف غير كاسطة )ال( لك كانت كذلؾ فٌ إ

قاؿ ، (5)يسكف االسـ بيا إذا كانت بمعنى لكذلؾ لـ ينتصب االسـ بعدىا، كذلؾ ىـ يرفع
 الشاعر: 

د  عىٍف نًيرىاًنيا           (1)فىأىنىا اٍبفي قىٍيسو الى بىرىاحي                               مىٍف صى
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( ىنا جمعت )ال ؛أم ليس براحي لي يا، كالخبر محذكؼه تقدير ال ب( بمنزلة )ليس(، فرفعت )براحي
 .(2)براحي لي

ٍمؿي )ال( عمى )إٌف( فيك  ٌنما ىك شيءه  فاسده؛ كذلؾ "ألفٌ كأٌما حى  التنكيف ليس مف عمؿ )إٌف(، كا 
نٌ (3)يستحقو االسـ في األصؿ ما يستقيـ ىذا الكبلـ أف لك كاف التنكيف مف عمؿ )إٌف(، كال ، كا 
التنكيف ليس مف عمميا، إذا لـ يكف مف عمؿ )إٌف( التي ىي األصؿ،  خبلؼ بيف النحكييف أفٌ 

 .(4).." تي ىي الفرع.ى لحذفو مع )ال(، الفبل معن
 
في بناء االسـ المفرد  رجح رأم البصرييفف -رحمو ا -ا مكقؼ اإلماـ الشاطبي  أمٌ   

اعتمادان عمى األصكؿ المغكية في المسمكع  ف،ك مجنس، رافضان ما ذىب إليو الككفيبعد ال النافية ل
  :(5)حيث قاؿعف العرب أك ما كرد في القياس بالنظائر في لغتيـ، ألسبابو صرفية أك نحكية؛ 

حذؼ التنكيف مف  ؾ مخالؼه لمنظائر، فإٌف االستقراء قد قرر أفٌ لذ ألفٌ  ؛" ىك مذىبه مرجكعه 
، أك الـ التعريؼ، أك ككنو في مكصكؼ ضافةً األسماء المتمكنة ال يككف إال لمانع صرؼو أك لئل

 بابف مضافان إلى عمـ، أك لمبلقاة ساكف، أك لمكقؼ، كاالسـ المذككر ليس كاحد مف ىذه األمكر
 و".ذلؾ ىك السبب في حذؼ تنكين ، كأفٌ بمكجكدو فيو، فتعي ف أٌنو مبنيٌّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
ببل نسبة في المقتضب ، ك 1/109، كشرح المفصؿ 1/467نسب البيت لسعد بف مالؾ في خزانة األدب  - 1
( انظر: الكتاب  ل، كيرك 4/360 ٍف فىر   .1/58)مى
 . 313 ص ، كاإلنصاؼ302 ص ، كالتبييف1/109انظر: شرح المفصؿ  - 2
 . 667 ص ، كاالرتشاؼ9/29، كشرح المفصؿ  1/13كىك تنكيف التمكيف انظر: شرح األشمكني  - 3
 .313 ص اإلنصاؼ - 4
 .2/425المقاصد الشافية  - 5
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 الناصب لممفعول الثاني من مفعولي )ظننُت(

 
 

 :(1)الشاطبييقول 
نصب أحد " أفعاؿ القمكب تىٍنصبي بيا المبتدأ كالخبر معان... فبل يقتصر معيا في ال

 الجزأيف دكف اآلخر...
ا كاف كبلمو مطمقان في نصب الخبر، سكاء أكاف معرفةن أـ نكرةن، ككاف مف مذىبو في الحاؿ كلمٌ 
عمى غير جية الحاؿ، كىك مذىب  نكرة، دؿ  ذلؾ مف كبلمو عمى أٌف نصبو يا ال تككف إالٌ أنٌ 

  .البصرييف، كذىب الككفيكف إلى أف نصبيا لمخبر إٌنما ىك نصب عمى الحاؿ..."
 

 عرض المسألة: 
( كما اختمفكا في  اختمؼ البصريكف كالككفيكف في ناصب المفعكؿ الثاني لػ )ظننتي

( نصب عمى الحاؿ،  ، فذىب الككفيكف إلى أفٌ (2)ناصب االسـ بعد كاف المفعكؿ الثاني لػػ )ظننتي
 كحجتيـ في ذلؾ: 

)ظننتي  :نحك ،ظرفان  ءنحك: )ظننتي زيدان يؤدم كاجبو(، كيجي ،المفعكؿ الثاني يجيء جممةن  أفٌ 
 .(3)زيدان عمى خمؽ حسف(، كالحاؿ يأتي عمى ىذه الكجكه

و نصبى في حالة كذا، فيذا دليؿه آخر عمى أنٌ  ، ظننتي زيدان (ظننت زيدان قائمان كما كيحسف في )
 عمى الحاؿ. 

كما كتقكـ المعارؼ مقاـ الحاؿ، كما قامت اآللة مقاـ المصدر في قكلنا: )ضربتي زيدان سكطان( 
ف كاف آلة لقيامو مقاـ المصدر فإفٌ   . (4))سكطان( ينصب عمى المصدر كا 

ٍكدىةي عمى بدًئو، كأرسميا فالمعرفة تقكـ مقاـ الفكرة كما في: )طمبتيو جيدؾ كط عى عى اقتؾ كرىجى
 . (5)العراؾ... كغيرىا مف المعارؼ التي تقع حاالن  لكقكعيا مكاف النكرات

                                                           
 .453-2/452المقاصد الشافية  - 1
 .122منصكب بعد كاف في ىذا البحث صانظر: مسألة ال - 2
 .2/31انظر: أكضح المسالؾ  - 3
 مف ىذا البحث.  124ص  مى حجتيـ ىذهالرد عانظر:  - 4
 .130 ص ، كاإلنصاؼ2/453انظر: المقاصد الشافية  - 5
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( نصب عمى  ا البصريكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ  المنصكب الثاني الكاقع بعد )ظننتي
 كحجتيـ في ذلؾ:  (1)المفعكلية

كيجيء ضميران، نحك: )زيده ظننتي إٌياه(، كيأتي أٌنو يأتي معرفة، نحك: )ظننتي زيدان أخاؾ(، 
، (2)و في جميع األحكاؿ ال ييتـى معنى الكبلـ بدكنو جامدان، نحك: )ظننتي زيدان أسدان( كما أنٌ 

 كالحاؿ ال يككف كذلؾ. 
ٌنو ٌنو يجكز في )ظننتي زيدان قائمان( كظننتي زيدان في حالة كذا، دليؿ عمى أإ كقكؿ الككفييف:
: ىذا ال يدؿ عمى الحاؿ إال مع كجكد شركط الحاؿ، كلـ تجتمع فيو قالكاالحاؿ،  منصكبه عمى

 .(3)ىنا شركط الحاؿ كاممة
 

البصرييف اعتمادان عمى قمة  مذىبفكاف مكقفو مكافقان ل -مو ارح -ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
إلى كثرة كركد المفعكؿ الثاني لظننت منيا،  اردة في مجيء الحاؿ معرفة بالنظرالشكاىد الك 
 : (4)حيث قاؿ

عمييا حكـ، بخبلؼ كقكع المعرفة مع  يبننىذه األلفاظ قميمة غير مناسبة فبل ي " فالجكاب: أفٌ 
و كثير جدان، فتباينيا في الكثرة كالقمة دليؿ عمى تباينيا في الحكـ، كأيضان فجيدؾ ظننتي فإنٌ 

صادر كاقعة مكقع أفعاليا، كأفعميا ىي الكاقعة مكقع الحاؿ، كطاقتؾ كما كاف مف بابيا م
 . "كالمصدر يقع مكقع فعمو

  

                                                           
 .122صانظر: ائتبلؼ النصرة  - 1
 .2/62، كشرح المفصؿ 131 ص ، كاإلنصاؼ2/31انظر: أكضح المسالؾ  - 2
 .123كب بعد كاف، في ىذا البحث صانظر: شرح شركط الحاؿ في مسألة المنص - 3
 .2/435المقاصد الشافية  - 4
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 إلغاء أفعال القموب متقدمة
 

 : (1)يقول الشاطبي
" كابتدأ باإللغاء، فبٌيف أٌف اإللغاء جائزه ال كاجب بقكلو: )كجكز اإللغاء(، كلـ يقؿ كالتـز 

( يعني أٌف إلغاء االبتداالتـز التعميؽ(، ثـ نٌص عمى شرط ذلؾ فقاؿ: )ال في ك اإللغاء، كما قاؿ )
يجكز شرط اآلخر، فيككف متكسطان بينيما، فيقكؿ: زيده  و.. كىك أف ال يعمؿ في مفعكلي.لفعؿا

، كتقكؿ في التكسيط: زيده   –ظننتي  -قائـه، كأبكؾ -عممتي  –قائـه عممت، كأبكؾ منطمؽه ظننتي
، كزيدان  ائمان. فأما أف تقدـ ق -ظننتي  –منطمؽ... كيجكز أف ال تمغى فنقكؿ: زيدان قائمان ظننتي

 . كالذيف أجازكا ىـ الككفيكف"..لغاءي.بو فبل يجكز اإل مءالفعؿ كتبتد
 

 عرض المسألة: 
ذىب جميكر البصرييف إلى عدـ جكاز إلغاء أفعاؿ القمكب متقدمة عمى معمكلييا، 

 كجك زكا اإللغاء إذا تكسطت أك تأخرت، كحجتيـ في ذلؾ: 
لغاؤىا أٌنيا إذا تقدمت دؿ  ذلؾ عمى قكة العنايى مراتبيا، كما يا تككف قد كقعت في أعمأنٌ  ة بيا، كا 

 .(2)يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا، لذا يجب إعماليا
يا تككف قد دخمت عمى جممة قائمة بنفسيا، أما إذا تكسطت أك تأخرت فإنما يجكز إلغاؤىا، ألنٌ 

 ) فإذا تقدمت الجممة أك شيء منيا، يصبح الفعؿ في تقدير ظرؼ، فإذا قمنا: )زيده منطمؽه ظننتي
الفعؿ يضعؼ  )في ظني( ال يعمؿ فيما قبمو كما أفٌ  :منطمؽه في ظني(، فقكلنانا قمنا: )زيده فكأنٌ 

 .(3)إذا تقدـ معمكلو عميو
 يقكؿ الشاعر: 

ًفي األىراًجيًز خً                          ي دينً ـً تيكعً ؤي ابفى الم   ًز ياأباألراًجي كىري كى  (4)ٍمتي الم ٍكـي كالخى
 

                                                           
 .476، 468، 2/467المقاصد الشافية  - 1
 .99 ص انظر: أسرار العربية - 2
 .4/156انظر: شرح الرضى عمى الكافية  - 3
، كالمقاصد 7/85ة بف العجاج، كىك مكجكد في شرح المفصؿ بالمنقرم ييجك بو رؤ يف عنسبت البيت لم   - 4

 .2/85كشرح التسييؿ ، 1/120، كالكتاب 2/476الشافية 
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( مف العمؿ، حيف تقدـ الخبر، كىك الجار كالمجركر )في األراجيز(، ىنا ألغي الفعؿ )خً  ٍمتي
( المبتدأ كالخبر.   كتكسط الفعؿ )ًخمتي

لتكسط اإلعماؿ مع ا ا مف أعمميا إذا تأخرت أك تكسطت، فقد جعميا متقدمة تقديران، غير أفٌ أمٌ 
، كمتأخرة مف كجو يا إذ تكسطت كانت متقدمة مف كجوكذلؾ ألنٌ  ؛أحسف مف اإلعماؿ مع التأخر

ذا تأخرت عف الجزأيف جميعان كانت متأخرة مف كؿ كجو،  فحسف إعماليا كما حسف إلغاؤىا، كا 
و كمما تباعد الفعؿ عف الصدر ضعؼ عممو، يقكؿ نٌ ؛ أل (1)فكاف إلغاؤىا أحسف مف إعماليا

 : (2)سيبكيو 
 ." كمما أردت اإللغاء فالتأخير أقكل"

.. .ما يجيء بالشؾ بعدما يمضي كبلمو عمى اليقيف ألٌنو إنٌ  ؛التأخير أقكلما كاف : " إنٌ (3)كقاؿ
  .ثـ يدركو الشؾ"

، أك يتكسط بينيما فيجكز فيعمؿ مك مف أف يتقدـ عمى المفعكليف" كال يخ :(4)كقاؿ ابف معطي
 حسف، أك يتأخر فيككف اإللغاءي أحسف". أكاإلعماؿ  ،اإلعماؿ كاإللغاء

 .(7)عمى الفارسي ك، كأب(6)كابف السراج  (5)كعمى ىذا كاف المبرد 
 
 . (8)ا الككفيكف فٌجكزكا إلغاء أفعاؿ القمكب متقدمة أمٌ 
 

في عدـ إلغاء أفعاؿ  فماؿ إلى مذىب أىؿ البصرة –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 : (9)لما أكردكه مف أدلة نقمية كقياسية تؤيد حججيـ، فقاؿ القمكب إف كانت متقدمة،

                                                           
 . 7/85، كشرح المفصؿ 4/156، كشرح الرضى عمى الكافية 99 ص انظر: أسرار العربية - 1
 .1/119الكتاب  - 2
 .لمرجع السابؽ، الصفحة نفسياا - 3
  ،لطناحي، د.ط، عيس البابي الحمبيالفصكؿ الخمسكف، زيف الديف ابف معطي المغربي، تحقيؽ : محمكد ا - 4

 .175د. ت، ص 
 .2/11انظر: المقتضب  - 5
 .1/108األصكؿ انظر:  - 6
 .495، 1/494المقتصد انظر:  - 7
 .2/476انظر: المقاصد الشافية  - 8
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا  - 9
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جميكر مف البصرييف، كىك الذم يساعد عميو السماعي كالقياس ال" كالصحيح ما ذىب إليو 
  .أيضان"
في كبلـ العرب شعران  مـ أعثرفو الككفيكف مف جكاز اإللغاء ألفعاؿ القمكب متقدمة ا ما قالكأمٌ 

لى ذلؾ أشارما ذىبكا إليوترجح  قياسية ، كال عمى أدلةيؤيد قكليـ كنثران عمى ما الشاطبي  ، كا 
 :(1)بقكلو

 " كاإللغاء مع التقديـ ممنكعان ال دليؿ يدؿ عمى جكازه، كالذيف أجازكا ىـ الككفيكف".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2/476المقاصد الشافية  - 1
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 تقديم الفاعل عمى عاممو
 

 :  (1)قال الشاطبي
مف خالؼ في لزكـ التقديـ، كىـ الككفيكف، إذا أجازكا تقدـ الفاعؿ " اإلشارة إلى مخالفة 

مع الفعؿ أك ما أشبيو فكأٌنو يقكؿ: الفاعؿ مختص بككنو بعد فعؿ، فبل يجكز أف يتقدـ عميو..." 
. 
 

 عرض المسألة: 
ـ فيك مبتدأ، دٌ ، فإف تقى العامؿال يجكز تقدـ الفاعؿ عمذىب البصريكف إلى أٌنو 

 ضميره يككف ىك الفاعؿ، كقد قاؿ بذلؾ سيبكيو، كالمبرد، كأبك عمي الفارسي، كيضمر في الفعؿ
 ... كابف جني كالجرجاني كغيرىـ كثير

 :(2)يقكؿ سيبكيو 
" كيحتممكف قيبحى الكبلـ حتى يصنعكه في غير مكضعو، ألٌنو مستقيـه ليس فيو نقضه فمف ذلؾ 

 قكلو: 
دى     دكدى كى كى طٍ أى ًت فى دٍ صى دكًد يى مى اؿه عى صى كً                        ٌمما قى لًت الص  كـي دي ى طيكًؿ الص 

(3) 
 

ٌنما الكبلـ: كقؿ  ما يىدكـ كصاؿه    ." كا 
 : (4)كقاؿ المبرد 

ٌنما خبرت عف ألنٌ  ؛ك، لـ يجز" كلك قمت: زيده قاـ عمره  ؾ ذكرت اسمان، كلـ تيخبر عنو بشيء، كا 
  .غيره"

 : (5)كقاؿ أبك عمي الفارسي
ٍفعه، كىصً  أفٌ  " اعمـ نً فىتيوي أف ييٍسنىدى الًفٍعؿي إليو مٌقدمان عمالفاعؿى رى ، كغى رىل الفرسي ـى يو، كمثالو: جى

، كيىطيبي الخى  ". بى الجيشي  ري
                                                           

 .2/546المقاصد الشافية  - 1
 .1/31الكتاب  - 2
، 358ـ، ص 1996 -ىػػ1416، دار الكتاب العربي، بيركت، 2ط ،البيت لعمر بف أبي ربيعة في ديكانو - 3

 .1/245، كخزانة األدب 1/31الكتاب :كانظر
 .1/128المقتضب  - 4
 .101 ص اإليضاح لمفارسي - 5
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 :(1)كقاؿ ابف جني
الفعؿ ال بد لو مف الفاعؿ، كال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، فإف لـ يكف مظيران  " كاعمـ أفٌ 

ـى. ؼ ضمير زيد،  (قاـ) يكف ،مرفكعه باالبتداء (زيده )بعده فيك مضمره فيو ال محالة، تقكؿ: زيده قا
 .فعمو" بكىك مرفكعه 

 :(2)رجانيجكقاؿ ال
مقدمان عميو، نحك: خرج  ييسند الفعؿ إليو كصؼ الفاعًؿ عند النحكييف أف " كينبغي أف تعمـ أفٌ 

" بزيده كطا  .الخبري
 

 البصريون بما يمي:  وقد احتجّ 
 : (3)الفعؿ عامؿه في الفاعؿ، كمرتبة العامؿ أف يككف قبؿ المعمكؿ، يقكؿ ابف يعيش أفٌ  أواًل:

 ألفٌ  ؛اعؿ في األصؿ أف يككف بعد الفاعؿالقياس في الفعؿ مف حيث ىك حركة الف " كاعمـ أفٌ 
ؿ أف كاف عامبلن في الفاعؿ كالمفعكؿ لتعمقيما بو عو عرض لمفكجكده قبؿ كجكد فعمو، لكنٌ 

  .كاقتضائو إياىما، ككانت مرتبة العامؿ قبؿ المعمكؿ فقدـ الفعؿ عمييما لذلؾ"
 ثانيًا: 

فيو   إذا كاف متأخران عنو، مثؿ: جاء الزيداف، كلك كاف يعمؿالفعؿ ال يعمؿ في الفاعؿ، إالٌ  أفٌ 
نٌ  مقدمان كمؤخران عمى حدو سكاء، لجاز أف يقاؿ: )الزيداف جاء(، ما تقكؿ: كالعرب ال تقكؿ ذلؾ كا 

 :(4)رجانيجيقكؿ ال )الزيداف جاءا(،
، مرفكعان ب رىبى فارغان مف ذً (ضرب)" فمك كاف زيده في قكلؾ: زيده ضربى يعكد إليو  رو كٍ ، ككاف ضى

 . (الزيداف ضىرىبى )ز ك لكجب أف يج
بىا)يقكلكا إال  لـفمما  رى مً (ضى با". عي فٍ رى  (الزيداف)متي أٌف ، عى رى  ييما باالبتداء كالفاعؿ ىك األلؼ في ضى

 
 ثالثًا: 

أدكات االستفياـ كالنفي ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، فكجب أف يككف )زيده( في: زيده ىؿ  أفٌ 
 مرتفعان عمى االبتداء ال عمى الفاعمية.  ؟قاـ

                                                           
 .33 صالممع  - 1
 .1/325المقتصد  - 2
 .1/75شرح المفصؿ  - 3
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حاؿ ميقع الفعؿ بعد حرؼ االستفياـ، ك ؾ تقكؿ: عبد ا ىؿ قاـ؟ فكمف ذلؾ أنٌ ": (1)يقكؿ المبرد
 . " أف يعمؿ ما بعد حرؼ االستفياـ فيما قبمو

 .(2)لك كاف الفعؿ عامبلن في االسـ المتقدـ ال بضميره لما برز في التثنية كالجمع رابعًا:
الفعؿ مع الفاعؿ كجزئي كممة، فكما ال يقدـ عجز الكممة عمى صدرىا كذلؾ ال يقدـ  أفٌ  خامسًا:

 الفاعؿ عمى فعمو. 
ٍز تقديمو عميو"  " كاعمـ أفٌ  :(3)رجانيجيقكؿ ال  .الفاعؿ كالجزء مف الفعؿ، كلذلؾ لـ يىجي

 
فاعؿ عمى عاممو، كقد ، فقد جٌكزكا تقدـ ال (4)قطرباألخفش ك ا الككفيكف كمعيـ أمٌ 

 الٌزباء:  احتجكا بقكؿً 
ـٍ حى أى                                   يدان ئً مًجماًؿ مىٍشيييا كى ا لً مى      ٍندىالن يىٍحًمٍمفى أى  (5)يدان دً جى
 

 .ففي ىذا الشاىد )مشيييا( تقدـ عمى عاممة )كئيدان( 
 

مبتدأ حذؼ خبره كبقي معمكلو،  يا(يي )مش :حيث جعمكا قكلو ىذا البيت،ف كقد تأكؿ البصريك 
 .(6) يظير كئيدان أك يككف كئيدان  :كالتقدير

 
لى قكؿ البصرييف في عدـ جكاز تقدـ الفاعؿ فماؿ إ –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
مستندان إلى ما ساقو البصريكف مف أدلة عقمية تكافؽ القكانيف المغكية كالقكاعد النحكية، عمى فعمو 

 :(7)إذ يقكؿ، خبلفان لما ساقو الككفيكف مف شكاىد شعرية قميمة تأٌكلكىا بما يكافؽ مذىبيـ

                                                           
 .4/128المقتضب  - 1
 .2/107انظر: شرح التسييؿ  - 2
 .1/327المقتصد  - 3
 .146انظر: الحمؿ ص  - 4
شرح شكاىد األلفية، بدر الديف أحمد بف مكسى  يء بنت عمرك في المقاصد النحكية فنسبت البيت لمزبا - 5

 :، كانظر2/199ـ، 2005-ىػػ 1436، دار الكتب العممية، بيركت 1العيني، تحقيؽ: محمد  باسؿ السكد، ط
 .2/73، كمعاني القرآف لمفراء 2/52، كالمقاصد الشافية 1/169شرح األشمكني 

 .2/108، كشرح التسييؿ 223صانظر: ما فات اإلنصاؼ  - 6
 .2/547المقاصد الشافية  - 7
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ذا ثبت فكؿ ما تيكىـى أٌف الفاعؿ فيو مقدـ فميس كذلؾ، بؿ الفاعؿ فيو ضمير مستتر في  "... كا 
 لفعؿ أك في االسـ الذم بمعناه".ذلؾ ا
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 ناصب المشغول عنو
 
 

 :(1)يقول الشاطبي 
ذا ا( نص عمى اختياره لمذىب أىؿ البصرة الذيف يقدركف لي" كقكلو: )بفعؿو أيضمر 
يستقيـ أف يو في المفظ، فبل الممفكظ بو قد أخذ ما يحتاج إل ألفٌ  ؛المنصكب فعبلن غير الممفكظ بو

العمؿ الطمب، فبل يعمؿ  غيره؛ ألٌنو قد اكتفى بالضمير فيك غير طالبو لغيره، كأصؿ ينصبى 
الظاىر ىك الطالبي مف جية المعنى، كأصؿ العمؿ الطمبي  .. كذىب الككفيكف إلى أفٌ في غيره.

  .مف فينبغي أف يككف ىك الناصب... "
 

 عرض المسألة: 
)زيدان ضربتو( فعؿه  :نحك ينو فعالعامؿ في االسـ المشغكؿ  ذىب البصريكف إلى أفٌ 

 . محذكؼه يفسره الفعؿ الذم بعده، كالتقدير: ضربتي زيدان ضربتيوي 
 :(2)وحيقكؿ الرضي في شر 

 .ف ككف المنصكب معمكالن لفعؿ مقدر يفسره ما بعده" ك " كاختار البصري
 :(3)كقاؿ سيبكيو 

ٌنم ف شئت قمت: زيدان ضربتو، كا  ا نصبتو عمى إضمار فعؿو ىذا يفسره، كأنؾ قمت: ضربتي " كا 
  .زيدان ضربتو"

، كالتقدير فيو: " كذىب البصريكف إلى أٌنو من (4) األنبارم: ابف كقاؿ ضربتي )صكبه بفعؿ مقدرو
  ."( زيدان ضربتو

 
، كال يج كقد احتجٌ  كز أف يككف ناصبو البصريكف لمذىبيـ ىذا بأٌف ىذا االسـ منصكبه

الشتغالو بالضمير، لذا كجب أف يككف عامبلن مقدران مف جنس الفعؿ الظاىر ؛ الظاىرالفعؿ 
 حتى ال يبقى المعمكؿ ببل عامؿ. 
                                                           

 .3/65المقاصد الشافية  - 1
 . 1/520شرح الرضي  - 2
 .1/81كتاب سيبكيو  - 3
 .77 ص اإلنصاؼ - 4
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 : (1)األنبارم ابف يقكؿ
في الذم ظير  ما قمنا إٌنو منصكبه بفعؿ مقدر؛ كذلؾ ألفٌ ا البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنٌ " أمٌ 

داللة عميو، فجاز إضماره استغناءن بالفعؿ الظاىر عنو، كما لك كاف متأخران، كقبمو ما يدؿ 
 عميو". 

 :(2)كقاؿ ابف يعيش
ىذا االسـ  كذلؾ أفٌ  ؛ظاىر، كتقديره ضربتي زيدان ضربتو" كالنصبي بإضمار فعؿو تفسيره ىذا ال

ف كاف الفعؿ بعده كاقعان عميو مف جية المعنى فإنٌ  و ال يجكز أف يعمؿ فيو مف جية المفظ مف كا 
 .فاستكفى ما يقتضيو مف التعدم" هو اشتغؿ عنو بضمير قبؿ أنٌ 

  
، إذ (3)وناصب االسـ المشغكؿ عنو ىك الفعؿ الظاىر نفسي  ذىبكا إلى أفٌ ا الككفيكف فأمٌ 

 : (4)ـ المشغكؿ عنو معان، يقكؿ ابف عقيؿعمؿ في الضمير كاالس
بعده كىذا مذىبه ككفي، كاختمؼ ىؤالء فقاؿ  ر،و منصكبه بالفعؿ المذكك " كالمذىب الثاني: أنٌ 

ناصبان لزيد  (ضربتي )كاف  (وزيدان ضربتي )و عمؿ في الضمير كفي االسـ معان، فإذا قمت: قكـه إنٌ 
 كلمياء". 

 : (5)كقاؿ األنبارم
 .بالفعؿ الكاقع عمى الياء"قكليـ: )زيدان ضربتو( منصكب  الككفيكف إلى أفٌ " ذىب 

  
المعنى؛ لذا كجب أف يككف  فياالسـ المشغكؿ عنو  ىيالياء  كا لما ذىبكا إليو بأفٌ كقد احتجٌ 

 و، كما في ضربتي أخاؾ زيدان. منصكبان بالعامؿ نفسً 
 
 

 :(6)يقكؿ العكبرم 

                                                           
 .77اإلنصاؼ ص  - 1
 .2/30شرح المفصؿ  - 2
 .1/518انظر: شرح الرضي  - 3
 .2/131شرح ابف عقيؿ  - 4
 .77 ص اإلنصاؼ - 5
 .18 ص التبييف - 6
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نٌ  " كاحتج اآلخركف بأفٌ  الٌ ما ذي الياء ىي زيده في المعنى كا   : فيك في المعنى كقكلؾكرت لمبياف، كا 
(، كلك قاؿ ذلؾ لـ يكف فيو خبلؼ أفٌ  ، فكذلؾ إذا أتى بالياء (ضربتي )النصب ب )زيدان ضربتي

)ضربتي أباؾ زيدان( ىك  :عمى جية البياف كالتككيد، كيدؿ عمى ما ذكرناه أف النصب في قكلؾ
 لما كاف زيده ىك األب في المعنى".  (ضربتي )ب
 

مف نصب االسـ المشغكؿ عنو بالفعؿ عمى الياء،  رييف رفضكا ما ذىب إليو الككفيكفلكٌف البص
فقد أجابكا عمى قكليـ: إٌنو منصكبه ألف الياء ىي االسـ المشغكؿ عنو في المعنى لذا كجب أف 

 يككف منصكبان بالعامؿ نفسو... 
( عمى البدؿ، انتصاب )زيد( في قكليـ: )أكرمتي أباؾ زيدان  كذلؾ ألفٌ  ؛ده و: " ىذا فاسفيقالكا 

ف البدؿي إاٌل متأخران عمى ك و تأخر عف المبدؿ منو، إذ ال يجكز أف يكألنٌ  ؛كجاز أف يككف بدالن 
المبدؿ منو، كأٌما ىىينا فقد تقدـ )زيده( عؿ الياء، فبل يجكز أف يككف بدالن منو؛ ألٌنو ال يجكز أف 

عندنا غير العامؿ في المبدؿ  العامؿ في البدؿ إفٌ مى المبدؿ منو؛ كعمى أٌنا نقكؿ: ـ البدؿ عيتقد
يرى في المبدؿ ظكما أي  كالذم يدؿ عمى ذلؾ إظياره في البدؿ ،منو عمى تقدير التكرير في البدؿ

ِٔ ﴿   منو، قاؿ تعالى: ٍِ ْ٘ ِْ قَ ٍِ َِ اْعخَْنبَُشٗا  ََلُ اىَِّزٝ ََ ٌْ قَبَه اْى ُْْٖ ٍِ  َِ ٍَ ِْ آَ ََ َِ اْعخُْعِؼفُ٘ا ىِ  ، (1)﴾ ىِيَِّزٝ
قكلو: "لمذيف استضعفكا" فظير العامؿ في البدؿ كما أظيره في  "بدؿي مف "لمف آمف منيـ:" كقكلو

َُ ﴿   المبدؿ منو، كقاؿ تعالى: ُْ َُٝن٘ اَل أَ ْ٘ ىَ اِحَذةً ىَّ  َٗ َٗ تً  ٍَّ ِْ َْٝنفُُش اىَّْبُط أَ ََ ِِ ىِ َجَؼْيَْب ىِ ََ ٌ ِٖ ُٞ٘حِ بُ بِبىّشْح

ٍت ُعْقفَبً  ِْ فِعَّ َْٖٞب َْٝظَُٖشٍُِٗ َؼبِسَج َػيَ ٍَ "لمف  تيـ سقفان مف فضةو" بدؿ مف قكلو:فقكلو: "لبيك  (2)﴾َٗ
تقدير في يكفري بالرحمف" فأظير العامؿ في البدؿ كما أظيره في المبدؿ منو، فدٌؿ عمى أنو 

 .(3)لعامؿ في المبدؿ منو" التكرير، كأف العامؿ في البدؿ ىك غيري ا
 : (4)كقاؿ ابف عقيؿ

عامؿه في ه، كقاؿ قكـه: و ال يعمؿ عامؿه كاحده في ضمير اسـ كميٍظيرً ىذا المذىب بأنٌ  د  كري " 
 .األسماء ال تيٍمغىى بعد اتصاليا بالعكامؿ" ، كرٌد بأفٌ  الظاىر كالضمير ميٍمغىىن 

  

                                                           
 .75 :األعراؼ - 1
 .33 :الز ٍخريؼ - 2
 .78-77 ص اإلنصاؼ - 3
 .2/131شرح ابف عقيؿ  - 4
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في عدـ إعماؿ الفعؿ في فقد كافؽ البصرييف رأييـ  -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
معان، عمى اعتبار أف المظير المتقدـ بدؿ مف الضمير المتأخر عنو، كال يجكز  هالضمير كمظيرً 

 :(1) ؿيقك حيث بإجماع النحاة تقديـ البدؿ عمى المبدؿ منو، 
ذا لـ يطمبو فبل ٌبد مف عامؿ فيو كليس  " كعند ذلؾ يظير أفٌ  الفعؿ غيري طالبو ليذا السابؽ، كا 
  .إال ما ٌقدره البصريكف"

كجكب تقدير عامؿ سابؽ كعدـ إعماؿ الفعؿ البلحؽ بأمثمة رٌد فييا عمى الككفييف،  كضحكقد 
 :(2)إذ يقكؿ

أخاه، كما أشبو ذلؾ؛ " فبل يستقيـ أف يككف الظاىري عامبلن في السابؽ في نحك: زيدان ضربتي 
 المفظ أك المعنى يأبى ذلؾ.  ألفٌ 

رتي بأخيو، أك زيدان مر  مررتي بو، كلما استقاـ معنى قكلؾ: بزيدو  زيدو بكلك كاف كما قالكا لقمت: 
 .. فالصكاب ما ذىبكا إليو مف تقدير العامؿ" . ضربتي أخاه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/66المقاصد الشافية  - 1
 . المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا - 2
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 العامل في المفعول بو
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
حه بأٌف المفعكؿ بو منصكبه بفعمو الذم قكلو )فانصب بو( إشارةه بؿ تصري ي"... كف

تعٌدل لو؛ إذ الضمير في بو عائده عمى الفعؿ، أم: انصب بالفعؿ مفعكلو. كىذا رأم سيبكيو، 
كغيره مف أىؿ البصرة خبلفان ألىؿ الككفة... فقد اضطرب الككفيكف في العامؿ ما ىك؛ فذىب 

معاكية الممقب بالٌطكؿ إلى أٌنو منصكب بالفاعؿ؛ كذىب الفراء إلى أٌنو منصكبه ىشاـ بف 
و منصكبه صاحب اإلنصاؼ قكالن ثالثان عف خمؼ األحمر: إنٌ  ىؿ معان... كحكبالفعؿ كالفاع

 .بمعنى المفعكلية" 
 

 عرض المسألة: 
يقكؿ نصبى ىك الفعؿ كحده، العامؿ في المفعكؿ بو ال ذىب البصريكف إلى أفٌ 

 :(2)سيبكيو
  ."(ضربى )، كىذا ارتفع ب(ضربى )"... ضرب ىذا زيدان، فزيدان ينتصب ب

 
 ." كذىب البصريكف إلى أٌف الفعؿ كحده عمؿ في الفاعؿ كالمفعكؿ جميعان": (3)ابف األنبارمكقاؿ 

  
الفعؿي إٌنما قمنا إٌف الناصب لممفعكؿ ىك  كقد استدؿ البصريكف لما ذىبكا إليو بأف قالكا: "

ا الفاعؿ فبل تأثير الفعؿ لو تأثير في العمؿ؛ أمٌ  ا أجمعنا عمى أفٌ كحده، دكف الفاعؿ، كذلؾ ألنٌ 
عمى أصمو في االسمية،  ، كىك باؽو (4)ال تعمؿو اسـ؛ كاألصؿ في األسماء أف ألنٌ ؛ لو في العمؿ

ضافة ما ال تأث ا لو تأثير ينبغي مر لو في العمؿ إلى يفكجب أف ال يككف لو تأثير في العمؿ، كا 
 .(5)أف يككف ال تأثير لو"

                                                           
 .132-3/131المقاصد الشافية  - 1
 .2/148الكتاب  - 2
 .75 ص اإلنصاؼ - 3
 . 274المفصؿ : انظركاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ،  مؿ إال إذا شابيت الفعؿ، كالمصدراألسماء ال تع - 4
 .75اإلنصاؼ  - 5
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 ا الككفيكف فقد تعددت مذاىبيـ في ىذه المسألة، حيث ذىب الفراء كأكثر الككفييف إلى أفٌ أمٌ 
  .(1)نحك: )ضرب زيده عمران( ،المفعكؿ بو الفعؿ كالفاعؿ معان ىما ناصبا

 
 وقد استدل الكوفيون لما ذىبوا إليو بدليمين: 

ذا كانا كالشيء الكاحد، ككاف المفعكؿ ال يقع  : أفٌ األول الفعؿ كالفاعؿ بمنزلة الشيء الكاحد، كا 
 .(2) بعدىما كاف ىذا دليبلن عمى أٌنو منصكبه بيماإالٌ 

، كال ييفضؿ عنو، كلٌما الفعؿ لك كاف ناصبان لممفعكؿ كحده، لكاف يجب أف يميو دائمان  أفٌ : الثاني
 .(3)أٌنو ليس العامؿ الكحيد فيو كحدهفصؿ عنو دٌؿ ذلؾ عمى يجاز أف 

 
الناصب  إفٌ ا قكليـ: أمٌ  كقد أجاب البصريكف عف كممات الككفييف ىذه بأف قالكا: "

يما قمنا: ىذا ال يدؿ عمى أنٌ  ،ككف إال بعدىما إلى آخر ما قركراو ال يألنٌ ؛ لممفعكؿ الفعؿ كالفاعؿ
، كىذا ييبطؿي قكؿ مف الفاعؿ اسـي، كاألصؿ ف ا بٌينا أفٌ العامبلف فيو، لم ي األسماء أف ال تعمؿي
 .(4)الفاعؿ كحده ىك العامؿ" ذىب منيـ إلى أفٌ 

و ال يجكز أف يككف الناصب ا رٌد  البصرييف عمى الككفييف حينما قالكا: " كالذم يدؿ عمى أنٌ كأمٌ 
ب أف يميو... فكاف ردىـ جيلك كاف ىك الناصب لممفعكؿ لكاف  لممفعكؿ ىك الفعؿ كحده، أنو

 عميو: 

و يجكز أٍف يقاؿ: )إٌف في الدار لزيدان(، ك )إٌف عندنا ا عمى أنٌ " ىذا ييٍبطؿي )بإٌف( فإنا أجمعنٌ 
ََٝتً ﴿   لعمران(، قاؿ تعالى: َٟ َُّ فِٜ َرىَِل  َّْنباًل ﴿ ، كقاؿ:(5)﴾ ئِ َْْٝب أَ َُّ ىََذ ، فنصب االسـ (6)﴾ ئِ

ٍف لـ تمو فكذلؾ  ذا لـ يمـز ذلؾ الحرؼ كىك أضعؼ مف الفعؿ؛ ألٌنو فر ب)إف( كا  عه عميو ىينا، كا 
:  في العمؿ، فؤلٍف ال يمـز ذلؾ في الفعؿ، كىك أقكل، كاف ذلؾ مف طريؽ األكلى، عمى أٌنا نقكؿي

 تواذالمعاني، صار يعمؿ عمميف، فيذا بالفعؿ لما كاف أقكل مف حركؼ  ألفٌ  ؛يى لً إٌف الفعؿ قد كى 
، كليس بينو كبيف رافعه لمفاعؿ، ك  ناصبه لممفعكؿ؛ لزيادتو عمى حركؼ المعاني، كتقديره ما عىًمؿى

 .  معمكلو فاصؿه
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ذا ل العامؿ ىك الفعؿ  ف أٌنو قد كليو العامؿ، فدٌؿ عمى أفٌ اـ يكف بينو كبيف معمكلو فاًصؿه بكا 
 .(1)كحده"

 : (2)كقاؿ اإلماـ الشاطبي
كاف كذلؾ المتنع تكسيط المفعكؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ معان، كلـ  كا الٌفراء فرد  مذىبو بأٌنو ل" كأمٌ 

 .(3) " ﴾ العيمىمىاءي  ًعبىاًده ًمفٍ  الم وى  يىٍخشىى ًإن مىا﴿   يكجد مثؿ قكلو تعالى:

 .(4)أٌما ىشاـ بف معاكية الممقب بالٌطكاؿ فذىب إلى أٌف المفعكؿ بو نصبو الفاعؿ كحده  
 

تعمؿ، كبخاصة  األصؿ في األسماء أالٌ  القكؿ األكؿ؛ ألفٌ كفي ىذا القكؿ مف الضعؼ ما في 
 :(5)اإلماـ الشاطبييقكؿ  ،إذا لـ تكف مشتقة

  .و لك كاف الفاعؿ ىك العامؿ لعمؿ فيو كىك غير مسند إلى الفعؿ"" فأٌما مذىب ىشاـ فرٌد بأنٌ 
 
 .(6)العامؿ في المفعكؿ ىك معنى المفعكلية ا خمؼ األحمر فقد ذىب إلى أفٌ أمٌ 

ا مذىب : " كأمٌ (7)كقد أكرد اإلماـ الشاطبي الرٌد عمى ىذا المذىب في كتابو، حيث قاؿ
خمؼ فيرٌد بأٌنو لك كاف كما قاؿ لكجب أال يرتفع مالـ ييسـ  فاعميو؛ لكجكد معنى المفعكلية، كما أٌف 

؛ لعدـ معنى الفاعمية في نحك: مات زيده، كسقط الحا ئطي، كما رفعو الفاعؿ بمعنى الفاعمية باطؿه
أشبو ذلؾ، مع أٌنو قد ارتفع فيو االسـ كما ارتفع في قاـ زيده، كنحكه، كأيضان كاف يجب أف 

، لكجكد معنى المفعكلية".   ينتصب زيده مف قكلؾ: زيده مضركبه
 

اكتفى بما ذكره ف مف ىذه المذاىب،  –رحمو ا  –مكقؼ اإلماـ الشاطبي ا أمٌ 
 :(8)البصريكف مف أدلة، مفندان آراء الككفييف، معبران عف ترجيحو لمبصرييف بقكلو 

 "فاألصح ما ذىب إليو الناظـ". 
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 : (1)كقد دلؿ عمى صحة رأم الناظـ، حيث قاؿ
، كالطالب لممفعكؿ ليس شيئان غيري  " كالدليؿ عمى صحة رأم الناظـ أفٌ  أصؿ العمؿ الطمبي

  .إذان العامؿ"الفعؿ، فيك 
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 العامل في المفعول فيو
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
" ... فإذان ال يعمؿ في الظرؼ غيري الفعؿ الكاقع فيو، كىك رأم أىؿ البصرة، كأىؿ 

 الككفة معان، إذا كاف الفعؿ ظاىران، إذ لـ أرى مف نفؿ في ذلؾ خبلفان بينيـ. 
ف، كابمعنى المصرح بو، كلك صرح بو ل وألنٌ  ؛المقدر ككنان خاصان  لنقؿ إذا كافكذلؾ يقتضى ا

نٌ  ؼ بينيـ إذا كاف المقدر عامان كىك الذم ال ينطؽ بو عند الجميكر مف الفريقيف بلقؿ الخما ني كا 
الظرؼ ىنا، فجميكر أىؿ  يـ اختمفكا في العامؿ فيفإنٌ زيده أمامؾ، كقدكمؾ يكـ الجمعة، كقكلؾ: 
اصبى فعؿه مقدره ىك الكاقع فيو... كذىب جميكر أىؿ الككفة إلى أٌنو منصكب الن . أفٌ البصرة..

 .عمى الخبلؼ" 
 

 عرض المسألة: 
بتدأ، مثؿ )زيده ممل ان الظرؼ ينتصب عمى الخبلؼ، كذلؾ إذا كقع خبر  يرل الككفيكف أفٌ 

بفعؿو و ينتصب عمب مف الككفييف إلى أنٌ ثكراءؾ( كما أشبو ذلؾ، كذىب  أمامؾ( ، )كمحمده 
أصؿ قكلنا: )زيده أمامؾ( ىك: )حؿ  أمامؾ( فحذفنا الفعؿ، كىك  ألفٌ  ؛محذكؼ غير مقدر

 .(2)مع الفعؿ مطمكب، كاكتفينا بالظرؼ منو، فبقي منصكبان عمى ما كاف عميو
كقد كانت حجتيـ التي استندكا إلييا أف قالكا: " ألٌف خبر المبتدأ في المعنى ىك المبتدأ، أال ترل 

( ، )منطمؽه( في منطمؽه( كاف )قائـه( في المعنى ىك )زيده  كقمت: )زيده قائـه(، ك)عمره  ؾ إذاأن
لـ يكف أمامؾ في المعنى ىك  كراءؾ( كفإذا قمت: )زيده أمامؾ(، ك)عمره  (،كالمعنى ىك )عمره 

(، كما كاف )قائـه( في المعنى ىك )زيده(، ك )منطمؽه  ( )زيده( كال )كراءؾ( في المعنى ىك )عمركه
(، فمما كاف مخالفان لو نصب عمى الخبلؼ؛ ليفرقكا بينيما" ف ي المعنى ىك )عمركه

(3). 
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كتقديرىـ )زيده استقر أمامؾ(، ك ، (1)ا البصريكف فذىبكا إلى أٌنو ينتصب بفعؿو  مقدرأمٌ 
 .(2)كقد نسب ىذا الرأم لسيبكيو كلجميكر البصرييف ،)محمده استقر كراءؾ(

 
ؾ كفي في أمامً  :كراءؾ( كاألصؿ في قكلؾ: )زيده أمامؾ( ك )عمره  كحجتيـ في ذلؾ " ألفٌ  

: حرؼ (في)، ك (في)مكنة أك األزمنة يراد فيو معنى : كؿ اسـ مف أسماء األالظرؼى  ؾ؛ ألفٌ كرائً 
)عجبتي األسماء باألفعاؿ، كقكلؾ:  يا دخمت رابطة تربطي تعٌمؽ بو؛ ألنٌ تليا مف شيء جر ال بد 

(، )كنظرت إلى  ( أك )إلى عمرو (، ك كعمرو مف زيدو ( لـ يجز حتى تقدر لحرؼ كلك قمت: )مٍف زيدو
(: زيده استقٌر ؾءكرا كعمره )ير في قكلؾ: )زيده أمامؾ(، كالتقد الجر شيئان يتعمؽ بو، فدؿ  عمى أفٌ 

ك استقر في كرائؾ، ،في أماًمؾ ثـ حذؼ الحرؼ، فاتصؿ الفعؿي بالظرؼ فنصبتو، فالفعؿ  كعمره
  (.3)مقدره مع الظرؼ، كما ىك مقدره مع الحرؼ"الذم ىك استقٌر 

و ينتصب بتقدير اسـ فاعؿ كتقديرىـ: )زيده مستقره أمامؾ(، نٌ أكذىب بعض البصرييف إلى 
 .(4)ك)محمده مستقره كراءؾ( 
اسـ الفاعؿ اسـه يجكز أف  ٌف تقدير اسـ الفاعؿ أكلى مف تقدير الفعؿ؛ ألفٌ إكقد احتجكا بقكليـ: " 

ا كجب تقدير أحدىما، كاف تقدير ممكاالسـ ىك األصؿ، كالفعؿ فرعه، فيتعمؽ بو حرؼ الجر، 
  ."(5)األصؿ أكلى مف الفرع

 
اسـ الفاعؿ فرعه  ألفٌ  ؛م قاؿ بو سيبكيو كجميكر البصرييفاألنبارم الرأم األكؿ الذابف ح كقد رجٌ 

ف كاف ىك األصؿ في غي ر العمؿ، كاألصؿ ىك الفعؿ، فاسـ الفاعؿ يعمؿ عمؿ في العمؿ كا 
 . (6)الفعؿ الذم ىك األصؿ

كما يككف الظرؼ صمة لمذم، نحك: )رأيت الذم أمامؾ، كالذم كراءؾ( كالصمة ال يمكف 
فمك كاف المقدر ىك اسـ الفاعؿ الذم ىك مستقر لكاف مفردان؛ ألف اسـ " اعتبارىا إال جممة 
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ٌنما يككف مفردان كالمفرد ال يككف صمةن البتة فكجب أف  الفاعؿ مع الضمير ال يككف جممة، كا 
يككف المقدري الفعؿ الذم ىك استقر؛ ألٌف الفعؿ مع الضمير يككف جممة"
(1). 

 فيذا كاف دليمو عمى أف الظرؼ منصكب بتقدير الفعؿ ال بتقدير اسـ الفاعؿ. 
 

ذا  خبر المبتدأ ا الجكاب عف كممات الككفييف؛ فقكليـ: إفٌ أمٌ  في المعنى ىك المبتدأ، كا 
( فمما ك)زيده(، ك )كراءؾ( ليس ىك )عمره  قمنا: )زيده أمامؾ كعمركه كراءؾ(، فػ)أمامؾ( ليس ىك

 كاف مخالفان لو كجب أف يككف منصكبان عمى الخبلؼ... 
الظرؼ ككنو مخالفان لممبتدأ لكاف كذلؾ ألٌنو لك كاف المكجبي لنصب "  ؛قالك فيو: ىك فاسده ف

الظرؼى مخالؼه  المبتدأ مخالؼه لمظرؼ، كما أفٌ  المبتدأ أيضان يجب أف يككف منصكبان، ألفٌ 
نما يككف مف اثنيف فصاعدان، فكاف تلممبتدأ، أال ترل أٌف الخبلؼ ال يي  ، كا  صك ر أف يككف مف كاحدو

ى فساد ما ٍمران كراءىؾ(، كما أشبو ذلؾ، فمما لـ يجز دٌؿ عمينبغي أف يقاؿ )زيدان أمامؾ( ك )عى 
 .(2)ذىبكا إليو"

 
" كاألكلى مف ذلؾ : (3)رٌجح مذىب البصرييف، لقكلوف -رحمو ا -إلماـ الشاطبي ا اأمٌ 

 .كم و ما رآه الناظـ" 
 : (4)كقد عمؿ ذلؾ بقكلو

مة، ك " إذ ىك المط رد في األبكاب كمِّ  يا، أعني في األبكاب التي ال يظير فييا عامؿه كباب الص 
كالحاؿ، كأيضان قد ثبت عمؿ الفعؿ في الظرؼ فيما لك ظير، فيك العامؿ فيما لـ يظير الصفة، 

ًفي عمى إذ ال ينفؾ الظرؼ ىنا عف معنى الككف  ،ما ظير، كيشيد لذلؾ معنى الكبلـ حبلن لما خى
نٌ   ما لـ يظير لمزـك الداللة عمى ذلؾ المحذكؼ... كاالستقرار، كا 

إذا " أم أٌف المخالفة خالفة... فبل يستقيـ كجو الصناعة فيوكما ذكره الككفيكف مف النصب بالم
يا ال بٌد أف تعمؿ في االسـ الكاقع مبتدأ، إذ ال تعمؿ المخالفة في كانت عاممة في الظرؼ فإنٌ 

   دكف اآلخر. أحدىما
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في القرآف بما كرد  ا أم بالمسمكع عف العربيالمٌطرد في األبكاب كمِّ بكلعٌؿ الشاطبي يعني 
 كنظـ العرب كمنثكرىا.  كالحديث النبكمالكريـ، 
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 العامل في المفعول معو
 

 :(1)يقول الشاطبي
يا تيٍعمؿي في " قاؿ سيبكيو بعد ما ذكر أمثمة مف الباب " كالكاك لـ تيغي ر المعنى، كلكنٌ 

ف كاف في األصؿ غير متعد  قد قكم بالتعدم بالكاك،  كىك ظاىر؛ ألفٌ  االسـ ما قبميا الفعؿ كا 
 فنصب كما تعدل الفعؿ غير المتعدم باليمزة كالتضعيؼ، ك المذاىب المخالفة لمناظـ أربعةه: 

الكاك ىي الناصبة  رجاني: أفٌ جبالكاك، كىك مذىب عبد القادر ال الأحدىا: ما نبو عميو بقكلو 
 بنفسيا. 

 جاج: أٌف النصب بإضمار فعؿو بعد الكاك... كالثاني: مذىب الز 
 كالثالث: مذىب أىؿ الككفة: أٌف النصب بالمخالفة... 

كالرابع: مذىب األخفش: أٌف نصب ما بعد الكاك عمى حدِّ نصب )مع( لك كقعت ًعكىضى الكاك لما 
  ." االستثناء منصكبة نصب ما بعد إالٌ غيري في  تكان
 

 عرض المسألة: 
العامؿ في االسـ المنصكب بعد كاك المعية في نحك:  البصرييف إلى أفٌ ذىب جميكر 

 :   (3)، يقكؿ سيبكيو(2)(، ىك الفعؿ بتكسط )الكاك()استكل الماءي كالخشبةى، كجاء البردي كالطيالسةى 
و، كما انتصب ألٌنو مفعكؿ معو، كمفعكؿ ب ؛صب فيو االسـت" ىذا باب ما يظير فيو الفعؿ، كين

يا لرضعيا، و، كذلؾ قكلؾ: ما صنعت كأباؾ، كلك تركت الناقة كفصيمى كنفسى  قكلؾ: أمرأنفسو في 
ٌنما أردت: ما صنعت مع أبيؾ، كلك تركت الناقصة مع فصيميا، فالفص ؿ مفعكؿ معو، كاألب يكا 

 .لكنيا تيعمؿي في االسـ ما قبميا"كذلؾ، كالكاك لـ تغير المعنى ك 

 :(4)ابف األنبارمكيقكؿ 
 .تكسط الكاك" بى أٌنو منصكبه بالفعؿ الذم قبمو ف إلك البصري" كذىب 
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 كقد استدؿ البصريكف ليذا المذىب بأٍف قالكا: 
ٍف كاف في األصؿ غير متعد ، إال أنٌ  كذلؾ ألفٌ  ؛العامؿ ىك الفعؿ "إفٌ  و قكم بالكاك، ىذا الفعؿ كا 

زيدان(، ككما عيدِّم بالتضعيؼ فتعدم إلى االسـ فنصبو كما عيدِّم باليمزة في نحك: )أخرجت 
رىٍجتي بو( إال أفى الكاك ال تعمؿ؛ ألٌف نحك: )خرٌ  جتي المتاعى(؛ ككما عيٌدم بحرؼ الجر، نحك: )خى

، كحرؼ العطؼ ال يعمؿ كفيو معنياف؛ ال ي الجمع، نععطؼ كمالكاك في األصؿ حرؼ عطؼو
مً فمما كيضعىٍت مكضعى )مع اء العطؼ ف ٍت لمجمع، كما أفٌ عىٍت عنيا داللةي العطؼ، كأيٍخمص( خي

متبافييا معنياف: العطؼ كاال عنيا داللة العطؼ، ٍت عع، فإذا كقعت في جكاب الشرط خي
( فإنى  اءى تباع، ككذلؾ ىمزة الخطاب في  )ىى كأيٍخمًصٍت لبل ؿي ر دتيا مف يا رىجي يا إذا ألحقتيا الكاؼ جى
و مف كؿ  كجوو نصبيـ االسـ في باب و يصيري بعدىا في الكاؼ، كنظيري ما نحف فيالخطاب؛ ألنٌ 

، المفعكؿ معو منصكبه بالفعؿ المتق دـ بتقكية تقدـ بتقكية )إال( فكذلؾ ىىيينىااالستثناء بالفعؿ الم
 .  (1)الكاك عمى ما بي نا"

 
 أربعة:  فيي ن مالك وجميور البصريينا المذاىب المخالفة البأمّ 

 الكاك ىي الناصبة بنفسيا.  يرل أفٌ  إذرجاني: ج: مذىب عبد القاىر الاألول
و " لك كانت الكاك ىي الناصبة لـ ييشترط كجكد الفعؿ أك شبيو قبميا، المذىب بأنٌ  كقد ريد  ىذا

ا لـ يجز ذلؾ دٌؿ عمى أف  الناصب غير كنحكه نصبان، كلمٌ  ،و(كلجاز أف ييقاؿ: )كؿ رجؿو كضيعتى 
 .(2)الكاك" 
 : الثاني

 لتقدير إذا قمت: بعد الكاك كأٌف ا النصب بإضمار فعؿو  أفٌ  –البصرييف مف  –مذىب الزجاج 
ت سالبردي كالطيالسة عمى معنى كالبكجاء  تى أباؾ؟ سٍ ما صنعتى كأباؾ؟ ما صنعتى كالبى 

 .(3)الطيالسة
ا، أك ييشبو ما أشبو الفعؿ كأخكاتي "حرفان يعمؿ النصب كال يشبو الفعؿ كإفٌ  كىذا المذىب ريد  بأفٌ  

فدعكل العمؿ ليا   تشبو الفعؿ، كال تشبو ما أشبيوالتبرئة غير مكجكدو في كبلميـ، كالكاك ال كبل
  .(4)غير صحيح"
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العامؿ في االسـ المنصكب بعد كاك المعية  : مذىب الككفييف، الذيف ذىبكا إلى أفٌ الثالث
 .(1)الخبلؼ منصكب عمى

 كقد احتجكا بقكليـ:  
( ال يحسفي كالخشبةى  )استكل الماءي  :و إذا قاؿالمفعكؿ معو منصكب عمى الخبلؼ؛ " ألنٌ  إفٌ 

ة، فتستكم، فمٌما لـ جالخشبة لـ تكف ميٍعك  فٌ فيقاؿ: استكل الماءي كاستكت الخشبةي، أل ،تكرير الفعؿ
( فقد خالؼ الثاني األكؿ، فانتصب عمى ك)جاءى زيده كعمره  :يحسف تكرير الفعؿ كما يحسف في

 الخبلؼ. 
ال يجكز أف يعمؿى فيو، أٌف نحك: )استكل، كجاء( فعؿه الزـه، كالفعؿ  كالذم يدٌؿ عمى أٌف الفعؿى 

 .(2)" ما ذىبنا إليو البلـز ال يجكز أٍف ينصب ىذا النكع مف األسماء، فدٌؿ عمى صحةً 
 

 : (3)كتابو رٌد البصرييف عمييـ، بقكلو في –رحمو ا  –كقد أكرد اإلماـ الشاطبي 
، كنيف، نحك: ما قاـ زيده لكٍف عمره كأٌما: المذىب الثالث: فمردكده بالعطؼ الذم يخالؼ بيف المع" 

لزكمان عندنا ككذلؾ عندكـ، فمك كاف كما  كٍف يخالؼ ما قبميا، كليس بمنصكبفإف ما بعد ل
النصبي إذا  األكؿ، بؿ كاف يجب لمخالفتو ؛ يككف ما بعدىا معطكفان عندكـالٌ زعمتـ لكجب أ

ما  لكٍف، كىك حرؼه يمـز أف يخالؼى مع حصمت المخالفة، فمما لـ يكف الخبلؼ مكجبان لمنصب 
بعده ما قبمو فأال يككف مكجبان مع الكاك التي ال يجب أف يككف ما بعدىا مخالفان لما قبميا أحؽ 

ـى ز كأكلى. ككذلؾ يبطؿ ببل، ك  ـى زيده بؿ عمره يده ال عمره بٍؿ، إذا قمت: قا   .كنحك ذلؾ" كك، كما قا
 
نصب ما بعد الكاك أٌف  - كىك مف البصرييف كذلؾ –: فمذىب األخفش المذىب الرابعا أمٌ 

 .(4))جئتي مىعىوي( :)مع( في مثؿ ينتصب انتصاب
 "ألٌف )مع( ظرؼ، كالمفعكؿ معو في نحك: )استكل الماءي  ؛ان ه جميكر البصرييف ضعيفكقد عدٌ 
، كال يجكز أف ييج(، )ك جاء البردي كالطيالكالخشبةى   .(5)عؿى منصكبان عمى الظرؼ"سةى( ليس بظرؼو
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فقد أكد  ما ذىب إليو البصريكف مستندان إلى أدلتيـ   -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
، كليس إعماؿ الحرؼ خاصةن كأٌف كاك ، بإعماؿ الفعؿفي القياس مع العكامؿ النحكية األخرل

ككذلؾ عدـ تقدير عامؿ فعؿ عامؿ بعد الكاك استغناءن  ،مؿعاطفة كحركؼ العطؼ ال تعالمعية 
 :(1)في قكلو بالفعؿ السابؽ، مكتفيان بردكدىـ كاصفان رأم البصرييف بالصكاب

 ." كالصكاب ما ذىب إليو الناظـ" 
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 عمى صاحبيا المجرور بحرفتقديم الحال 
 
 

 : (1)يقول الشاطبي 
نسب إلى جممة النحكييف المنع في المسألة بقكلو: " قد أبكا" فظاىري ىذا أٌنو  و"... أنٌ 

الجميكر منيـ عمى ما قاؿ، كقد  ف فإفٌ ك ا البصريعمى المنع فيو، كىذا غير صحيح؛ أمٌ  متفؽه 
ي: " رأيت أبا عمي ييسيِّؿي تقديـ حاؿ المجركر ف إلى جكاز المسألة، كقاؿ ابف جنذىب ابف كيسا
قريبه مف حاؿ المنصكب" كفي التذكرة ما يدؿ عمى إجازتو إياه... كذكر ابف أبي  عميو، كيقكؿ:

 .و منقكؿه عف بعض الككفييف" الربيع أنٌ 
 

 عرض المسألة: 
(ذىب الككفيكف إلى جكاز تقديـ حاؿ المجركر بحرؼو عميو، نحك: )مررتي قائمةن   .(2) بيندو

 حيث قاؿ:  ،كقد سمؾ ىذا ابف مالؾ
تيـ في كحجٌ  ،(4)ىافأم أجيزه، كىذا كفاقان ألبي عمي الفارسي كابف كيساف، كابف بىرٍ  (3) "ال أمنعو"

 ا القياس، فقالكا: ماع كالقياس أمٌ ذلؾ الس  
عميو، كما ال يمتنع حاؿ  ورؼ مفعكؿ بو في المعنى فبل يمتنع تقديـ حالح"ألف المجركر بال

  .(5)المفعكؿ بو"
ب أَْسَعْيَْبَك ئاِلَّ َمبفَّتً ىِيَّْبطِ ﴿ قكلو تعالى:  نحكماع بو، كذلؾ كردى السٌ  ٍَ اؿ مف ح ةن فكاف (6)﴾َٗ

 .(8)كىك مذىب أبي عمي كابف كيساف كابف جٌني ، (7)الناس، أم ككاف لمناس كافة
 ما تككف،  منؾ، كالمراد: زيده خيره منؾ خيرى كا بقكؿ العرب: زيده خيرى ما تككف خيره كذلؾ احتجٌ 
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 .  (1)فقدـ ىنا الحاؿ عمى صاحبو المجركر بحرؼ
 
  :كىرىدى مف شعر، فمنو قكؿ الشاعر ا ماأمٌ 
 

ٌنمابً  مشغكفةن      ـى الفراؽي فما إليؾى                            ؾ قٍد شًغٍفتي كا  ًت  (2)سبيؿي حي
 

 .(3) مشغكفةن( ؾتقدـ عميو، كالمراد )شغفتي بمىنا )مشغكفة( حاؿ مف المجركر 
 
ف في حرؼ؛ فبل يجيزك الحاؿ عمى صاحبيا المجركر ب ـا جميكر البصرييف فقد منعكا تقدأمٌ 

( :نحك: )مررتي بيندو جالسةن(   .(4))مررتي جالسةى بيندو
 

 وقد احتجوا لمذىبيم ىذا بأوجو من القياس: 

: "إٌف تىعم ؽ العامؿ بالحاؿ ثافو لتعم قو بصاحبو، فحق و إذا تعدل لصاحبو بكاسطة أف يتعدل األول
إليو بتمؾ الكاسطة لكف منع ذلؾ خكؼ التباس الحاؿ بالبدؿ، كأٌف فعبلن كاحدان ال يتعدل بحرؼو 

 .(5)االشتراؾ في الكاسطة التزاـ التأخير" كاحدو إلى شيئيف، فجعمكا عكضان مف
 

 . (6)أٌف منع التقديـ محمكالن عمى حاؿ المجركر باإلضافة : الثاني
م ف معنى االستقرا : أفٌ الثالث ، نحك: زيده ر"حاؿ المجركر شبيو بحاؿو عمؿ فيو حرؼ جر، ميضى

نحك:  ،كأمثالو، ال يتقدـ عميوفي الدار متكئان، فكما ال يتقدـ الحاؿ عمى حرؼ الجر في ىذا 
 . (7)مررتي بيندو جالسةن"
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بالشعر، كقد حممكا اآلية خصكص جكاز ذلؾ م إفٌ ى ما احتج بو الككفيكف، فقالكا: ا الرد عمأمٌ 
 .(1)( حاؿ مف الكاؼ، كالتاء لممبالغة ال لمتأنيث كىك قكؿ الزجاج)كافةن  عمى أفٌ 

 
كافة عامة  ةؼ، كالتقدير: إال إرسال( صفة لمصدر محذك )كافةن  كمنيـ أٌكليا تأكيبلن آخر: كىك أفٌ 

 .(2)كىك قكؿ الزمخشرم  ،لجميع الناس
 

 لكف ىذه التأكيبلت ريدت حيث قالكا: 
؛ ألأمٌ  و جعؿ كافة حاالن مفردان مف مذكر مع ككنو مؤنثان، كىذا ال نٌ ا ما ذىب إليو الزجاج باطؿه

يا عمى كزف ألنٌ  ؛يذارة، ككافة بخبلؼ ذلؾمابة، ك : كنسٌ ةيأتي غالبان إال عمى أمثمة المبالغ
 .(3)فاعمة

 .(4)العرب لـ تستعمؿ كافة إال حاالن  فٌ إكؿ الزمخشرم فقد كيصؼ بالضعؼ إذ ا قأمٌ 
 

فنراه في ىذه المسألة قد ماؿ إلى ما ذىب إليو  -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
منع تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا  مف حتجكا بوا امفيمعترضان عمى ابف مالؾ كالككفييف البصريكف، 

 المجركر بحرؼ، لقكلو:
  :(6) (، مكضحان عدـ جكاز التقديـ، بقكلو5)" كىذا غير صحيح"

يـ لـ يأتكا بكجو المنع القياسي إال نٌ مع النحكييف دكف ابف مالؾ، أل -كا أعمـ –كالصكاب " 
ـى  يـ لـبعد استقراء كبلـ العرب، كأنٌ  ، أك في عىؿي كحده مأخذ قياسو جال يي  إال في شعرو  يجدكا التقدي

اآلية الكريمة مع  احتماليا كعدـ نظير ليا في ظاىرىا، كمعارضة االستقراء لمقياس في المسألة، 
فحينئذو جزمكا بمنع المسألة، كأٌكلكا اآلية الكريمة حيف لـ يجدكا ليا في الكبلـ نظيران، كلـ يثبت 

 . "المغات، فالحؽ ما ذىبكا إليوجكازي التقديـ في لغةو مف 
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فكما ىك كاضحه في كبلمو أٌنو ماؿ إلى البصرييف دكف ابف مالؾ كالككفييف، اعتمادان عمى قمة 
ية الكريمة اآل لقياس النحكم فييا، كأفٌ االشكاىد الشعرية كالقرآنية في ىذه المسألة، كعدـ تكفر 

 لت إلى ما ىك أرجح عندىـ. كٌ التي استدلكا بيا أي 
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 تقديم الحال عمى صاحبيا غير المجرور
 

 :(1)يقول الشاطبي
كبلمو في تقديـ الحاؿ عمى صاحبو المجركر بحرؼ قد دؿ  عمى إجازتو إذا لـ  "... أفٌ 

عمى  ع إال في قسـ كاحد و دؿٌ نو إذا لـ يذكر الميكف صاحبو مجركران، بؿ مرفكعان أك منصكبان؛ ألنٌ 
ز عمى رأم أٌف ما عداه غيري ممنكع، كعند ذلؾ نقكؿ: إٌنو أجاز التقديـ... كىك في الجكا

 .ف إلى أٌنو ال يجكز..." ك البصرييف، كذىب الككفي
 

 عرض المسألة: 
ذىب البصريكف إلى جكاز تقديـ الحاؿ عمى صاحبو إذا كاف منصكبان أك مرفكعان، ظاىران 

 .(2)كبةن ىندان، كجاءى مسرعان زيده كاف أك مضمران، نحك: لقيتي را
كمنع الككفيكف تقديـ حاؿ المنصكب إذا كاف ظاىران؛ حتى ال يتكىـ ككف الحاؿ مفعكالن، كككف 

 صاحبو بدالن. 
 :(3)سيكطييقكؿ ال

، فبل "كمنع الككفيكف أيضان التقديـ عمى المنصكب الظاىر سكاء كاف الحاؿ اسمان أك فعبلن 
و يكىـ ككف االسـ مفعكالن، كما بعده ، كال لقيتي تركبي ىندان، كعممكه بأنٌ ان نديجيزكف: لقيتي راكبة ن ى

 .بدؿ منو" 
 مفألٌف راكبةن  ؛" كالصحيح جكاز التقديـ مطمقان  (4)ابف  مالؾ رأل غير ذلؾ، حيث قاؿ:   أفٌ إالٌ 

 )لقيتي راكبةن ىندان( يتبادري الذىف إلى حالتيو، فبل يمتفت إلى عارض تكىـ المفعكلية". :قكلنا
  

 كمف شكاىد تقديـ حاؿ المنصكب، قكؿ الشاعر: 
  (5)ًئيىاالى قكا كى ى ييبلى تى كأٍعتىٍبتييـ حى                           ي تً رى يفى أيسٍ يئً ـ أىٍصًرـى ميسً كلى ٍمتي صى كى    
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  .(1)يفئيكصمت أسرتي مسفأراد ىنا 
 

 قكؿ الشاعر:  ،د تقديـ حاؿ المرفكعكاىكمف ش
 

ؿى ًمٍف أرًض العراؽً       كىاًحميوٍ رى ل سً كى يٍ ى طربو تى مى عى                   ميرقشه  تىرىح  اعان رى
(2) 

 
 ىنا تقدـ الحاؿ )سراعان( عمى الفاعؿ )ركاحميو(.

 
تقديـ الحاؿ عمى صاحبيا المجركر، مكافقةن أجاز ف  -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

 ،، رافضان ما ذىب إليو الككفيكف مف منع التقديـ خشية المبسلمبصرييف، اعتمادان عمى القياس
 : (3)حيث قاؿ

ىذا المبس أال يجكز عطؼي  يى "... فاالعٌتبلؿ بالٌمبس في مثؿ ىذا ضعيؼه جدان، كيمـز إٍف ركعً 
، كال أف يخبر عف المبتدأفي نحك: رأيتي زيدان أخ البياف بخبريف  اؾ، لئبل ييتكٌىـ أف ذا العطؼ بىدىؿه

 الثاني بىدىؿه أك نعته ... ككؿ ىذا فاسده".  أفٌ  فصاعدان؛ لئبل ييتىكى ـ
  

                                                           
 .2/340انظر: شرح التسييؿ  - 1
. 64ـ، ص 2002 -ىػػ 4123، دار الكتب العممية، بيركت، 3ط  ،يكانود فيالبيت لطرفة بف العبد،   - 2

 .2/341كانظر: شرح التسييؿ 
 .3/470المقاصد الشافية  - 3



184 
 

 تقديم الحال عمى عاممو
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
الككفيكف "... إٌف ما ذكره مف جكاز التقديـ عمى العامؿ ىك مذىب البصرييف، كذىب 

ـي الحاؿ عمى العامؿ منو مع االسـ الظاىر، فبل يقاؿ عندىـ: )راكبان جاءى إلى أنٌ  و ال يجكز تقدي
 .زيده(، كيجكز مع االسـ المضمر، نحك: راكبان جئتي ..." 

 
 عرض المسألة: 

، مع االسـ (2)و ال يجكز تقديـ الحاؿ عمى الفعؿ العامؿ فييا ذىب الككفيكف إلى أنٌ 
،  (3)(راكبان جئتي ك: )كمجكز مع المضمر، نح (راكبان جاءى زيده  ) :فبل يجكز عندىـالظاىر، 

ؾ و يؤدم إلى تقديـ المضمر عمى المظير، أال ترل أنٌ كحجتيـ في ذلؾ أف قالكا: ال يجكز " ألنٌ 
قديـ الضمير عمى إذا قمت: )راكبان جاءى زيده( كاف في راكبان ضمير )زيد( كقد تقدـ عميو، كت

 .(4)ال يجكز" المظير
 

ا البصريكف فذىبكا إلى أٌنو يجكزي تقديـ الحاؿ عمى العامؿ فييا مع االسـ الظاىر أمٌ 
 .(5)كالمضمر

"إٌنو يجكز تقديـ الحاؿ عمى العامؿ فييا إذا كاف العامؿ فعبلن، نحك: )راكبان  :كقد احتجكا بقكليـ
 جاءى زيده( لمنقؿ كالقياس: 

عمى الفعؿ العامؿ فييا  ، ك )شٌتى( حاؿه مقدمةه (6)ى تؤكب الحمبة(ليـ في المثؿ )شتٌ أما النقؿ فقك 
 عمى جكازه.  مع االسـ الظاىر، فدؿٌ 
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ذا كاف العامؿ متصرفان كجب أف يككف عممي  كأٌما القياس؛ فؤلفٌ  ، كا  و متصرفان العامؿ فييا متصرؼه
ذا كاف عممي  ـي معمكلًو عميو، كقكليـ: كا  رىبى زيده( فالذم و متصرفان كجب أف يجكز تقدي )عمران ضى
و بالمفعكؿ، ككما يجكز تقديـ المفعكؿ عمى الفعؿ، فكذلؾ يجكز تقديـ بٌ شى الحاؿ تي  يدؿ عميو أفٌ 
  .(1)" الحاؿ عميو
و يؤدم إلى تقديـ ما لـ يجز تقديـ الحاؿ؛ ألنٌ إنٌ  "ا جكابيـ عف كممات الككفييف، كىكأمٌ 

 قالكا فيو: ف، المضمر عمى المظير"
ف كاف مقدمان في المفظ، إالٌ "ألنٌ  ؛ده ىذا فاس ذا كاف مؤخران و مؤخٌ  أنٌ و كا  ره في المعنى كالتقدير، كا 

ٍَُ٘عٚ﴿   في التقدير جاز فيو التقديـ. قاؿ تعالى: ِٔ ِخٞفَتً  َجَظ فِٜ َّْفِغ ْٗ َ  .(2) ﴾ فَأ
تقدير التأخير، فالياء في نفسو عائدة إلى )مكسى( إال أٌنو لما كاف في تقدير التقديـ، كالياء في 

 .(3) " جاز التقديـ
 عدـ جكاز التقديـ...  فيصرييف عمى ما احتج بو الككفيكف ىذه ىي ردكد الب

 
فكاف مناصران لمبصرييف في ىذه المسألة، حيث صرح  -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

اعتمادان  السكاء،، في جكاز تقديـ الحاؿ عمى عاميا المظير كالمضمر عمى بصحة ما ذىبكا إليو
 :(4)بما كرد سماعان عف زىير حيث قاؿ، ثـ ذكر عمة ذلؾ كما ذكرنا عمى السماع كالقياس

" كالصحيح الجكاز، كال يمتنع تقديـ المضمر عمى المظير إذا كاف المضمري مؤخران في الرتبة 
 :عمى المظير، كما قاؿ زىير

ميقىا                      يىٍمؽى عمى ًعبلًتًو ىىًرمان  مىفٍ             ("5)يىٍمؽى الس ماحةى ًمٍنوي كالن دل خي
  

ـٌ استدٌؿ  إذا كاف العامؿي متصرفان في نفسو كجب ، فقاؿ: " مف القياس بما استدؿ بو البصريكفث
في معمكلو ما لـ يمنع مانعه، كال مانع ىنا، فكجىب  الحكـ بالجكاز"   .أف يككف متصرفا ن
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 ة اسميةوقوع الحال جمم
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
زعـ خبلؼ سمية تقتضي أٌنو مخالؼه ًلمىٍف بيف األكجو الثبلثة في الجممة اال" كتخييره ت

 ".سمية...يا الزمةه في الجممة االنٌ ، فزعـ الككفيكف أذلؾ. كمحؿ الخبلؼ الكاك
 

 عرض المسألة: 
ٌما ضميو ال بد لمجممة االسمية الكاقعة حاالن ذىب ابف مالؾ إلى أنٌ  ر مف رابط، كا 
 . (2)بينيما فتككف الجممة ذات كاك أك ضمير معان  صاحبيا، أك الكاك، أك قد تجمع

 
كمحؿ الخبلؼ ىي )الكاك(؛ إذ ذىب الككفيكف إلى لزكـ كجكدىا رابطة في الجممة االسمية 

إال  الحالية، كحجتيـ في ذلؾ عدـ مجيء الجممة االسمية الحالية في كبلـ العرب خالية منيا
 . (3) ان شذكذ

 :(4)عؿ ما جاء مف ذلؾ شاذان، حيث قاؿكقد نحا ىذا النحك الزمخشرم في المفصؿ، إذ ج
فالكاك إال ما شذ مف قكليـ: كىمىمتو فكهي إلى فٌي، كما  [أم الجممة الحالية]" فإف كانت اسمية 

 " . عميو جبة كشي ٍشي، فمعناه مستقرةا لقيتو عميو جبةي ك عسى أف ييعثىر عميو في الندرة، أمٌ 
 

ىا كثيران دك ر ممة الحاؿ االسمية دكف الكاك، لك ا البصريكف فذىبكا إلى جكاز مجيء جأمٌ 
في كبلـ العرب، حيث تأتي الكاك فييا رابطة دكف الضمير، أك بضمير دكف الكاك أك بكجكد 

 .(5) االثنيف معان )الكاك كالضمير(
 .(6)كالشمس طالعةه( ك )طمىعى الفجري كزيده قائـه(نحك قكلنا: )جئتي بالكاك دكف الضمير،  كجاءت
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ٍِ نُ ْٞ يَ ػَ  هَ ضَ ّْ أَ  ٌَّ ثُ  ﴿كمنو قكلو تعالى:   ٌْ ُٖ خْ َّ َٕ أَ  ذْ ٌ ٗغبئفتٌ قَ نُ ْْ ٍِ  تً فَ بئِ ٚ غَ ؾَ غْ بً َٝ بعَ ؼَ ُّ  تً َْ ٍْ أَ  ٌِ ىغَ ا ذِ ؼْ بَ  ِْ ٌ 

 طائفة قد أىمتيـ( في مكضع الحاؿ. ك )حيث كقعت جممة  ،(1)﴾ٌْ ُٖ غُ فُ ّْ أَ 
 كقاؿ امرؤ القيس: 

ييا أىٍف تقكـى فتيٍسمىعىامى اران عى ًحذى                    عه الً كى كـي طى جي ييا كالنٌ لى تي  إً ثٍ عى بى        
(2) 

 ىنا كقعت جممة )كالنجكـي طكالعي( حاالن. 
 

مع كجكد ضمير يعكد عمى  – كىي محؿ الخبلؼ -تأتي جممة الحاؿ خالية مف الكاككما كقد 
 .(3)كقكلنا: )جاءى زيده يده عمى رأسىو(صاحب الحاؿ، 

  .كرجع عكده عمى بدئو" كىممتيو فكهي إلى فٌي... ": (4)ككقكؿ سيبكيو

ٗ  ﴿ كمنو قكلو تعالى:  ٌْ ىِبَْؼٍط َػُذ ْٕبِطُ٘ا بَْؼُعُن قُْيَْب ا في بعضكـ لبعض عدك" "، فقكلو: (5)﴾ َٗ
ُجٌُُٕٖ٘ ﴿ كقكلو تعالى: ، مكضع الحاؿ مف كاك "اىبطكا" ُٗ َِ َمَزبُ٘ا َػيَٚ َّللاِ  ِت حََشٙ اىَِّزٝ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ َٗ

ةً  دَّ َ٘ ْغ  كمنو قكؿ الشاعر: ، (6)﴾ٍُّ

ٍيًف تىٍحسىبي أنٌ  الفى بلى فىغىدٍت كً    او                    رجى امييامى مفييا كأى فىًة خى ميٍكلى المىخى
(7) 
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يده عمى رأسو، كمنو قكلو تعالى: قكلؾ: جاءى زيده ك جتمع فيو األمراف )الضمير كالكاك( ا كمثاؿ ما
 ﴿ َُ ٘ َُ ٌْ حَْؼيَ ّْخُ أَ َٗ َّْذاًدا  ِ أَ  .(1)﴾ فَََل حَْجَؼيُ٘ا هلِلَّ

 كمف الشعر ، قكؿ امرئ القيس: 

قىٍد شىغىٍفتي في أىيىٍقتي        (2)كءىة الرجؿي الطالي يني كىمىا شىغىفىت المى                    اادىىى ؤى ميًني كى

 

يرل أٌف األصؿ كاألشير مجيء الجممة االسمية ف -رحمو ا –اإلماـ الشاطبي  أٌما
الشعرية  مف الشكاىدكثيران أكرد في كتابو حاالن مقترنة بالكاك كفقان لممسمكع عف العرب، إال أٌنو 

 كالنثرية في جكاز مجيء الجممة االسمية حاالن دكف اقترانيا بالكاك .

الككفيكف، ك ، رافضان ما ذىب إليو الزمخشرم لمبصرييف في ىذه المسألة أذف الشاطبي كاف مكافقان 
 :(3)حيث قاؿ

غير صحيح، كقد تقٌدـ جممةه مف كبلـ العرب في ىذا،  [ أم الزمخشرم كالككفيكف] الكه " كما ق
ثيؿ كالشكاىد بحيث ال يمكف فييا ما كىك مف الكثرة بحيث ييٍعذري مخالفيوي، كلذلؾ أكثرت مف المي 

ائزه قياسان، كذلؾ ظاىر مف  ف كاف ذلؾ لـ يكثر كثرة كجكد الكاك فإٌنو جى تأٌكلو الزمخشرم. ىذا كا 
 ".(4)كبلـ سيبكيو
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 وقوع الحال جممة فعمية فعميا ماضٍ 

 

 : (1)يقول الشاطبي

، فقكلؾ: جاء زيده أك مقدرة يا مف قٍد ظاىرةن فيلجممة المصدرة بالماضي ال بد  فإٌف ا " ...
اءى زيده كركب، فيجكز لكف عمى تقدير قد، فإف لـ تقدرىا لـ كقد  ركب، ىك األصؿ، فإف قمت: جى

ا تركو الكبلـ عمى قد فاالعتذاري عنو أٌف رأيو في التسييؿ عدـ التزاميا كأمٌ  .ييًجٍز أف تككف حاالن..
كىـ  - األخفش، كرٌد عمى مف قاؿ بالتزاـ ذلؾال في التقدير، كمذىب الككفييف ك في المفظ ك 

  .األصؿ ىك عدـ التقدير..." بأفٌ  –جميكر البصرييف 

 

 عرض المسألة: 

و ال يجكز كقكع الفعؿ الماضي حاالن إال أف إلى أنٌ  –عدا األخفش  -ذىب البصريكف 
، فإٍف قمنا: جاء زيده كركبى  ، فيجكز يككف معو )قد( ظاىرة أك مقدرة، نحك: جاءى زيده كقد ركبى

 .(2)لـ تقدر لـ يجٍز أف تككف حاالن ذلؾ عمى تقدير قد، فإف 

بإضمار قد أك بإظيارىا،  كالحاؿ ال تككف إال ": (3)كقد نحا نحكىـ الفراء مف الككفييف، حيث قاؿ
 يريد )جاءككـ قد حصرت صدكرىـ(.  ، و في كتاب ا " كجاءككـ حصرت صدكرىـ"ثمكم

 وقد استدلوا لذلك من وجيين: 

 . (4)الفعؿ الماضي ال يدؿ عمى الحاؿ، لذا ينبغي أف ال يقـك مقامو أفٌ  األول:
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)اآلف( ك )الساعة(، نحك:  :وفيضع مكضع الحاؿ ما يصمح أف يقاؿ أٌنو يصمح أف يك  الثاني:
ا و يصمح أف يقترف بو اآلف كالساعة، أمٌ (؛ ألنٌ ك يكتبي ، كنظرت إلى عمرو )مررتي بزيدو يضربي 

( ؛ ليذا لـ يجز أف يقاؿ: )مازاؿ زيده الماضي فبل يصمح بو ذلؾ،  ـى ، كليس زيده قا ـى  ،مازاؿألٌف )قا

، فمك ( يط(1)كليس ار كقكعو حاالن لكجب أف يككف ىنا جائران، فمما جمباف الحاؿ، كقاـ فعؿ ماضو
 .(2)الفعؿ الماضي ال يجكز أف يككف حاالن  لـ يجز ذلؾ، كاف ىذا دليبلن عمى أفٌ 

قره صائدان بو  : زيده في يده اليكـى نحك ،في المعنى حاالن إال بتأكيؿ كذلؾ إذا لـ يقع المستقبؿ صى
 فيك عمى تقدير: مقدران اليكـى الصيدى بو غدان، كذلؾ ال يجكز في الفعؿ الماضي.  .غدان"

الفعؿ  حيث إفٌ ، (3)كليصبح كؿ ذلؾ جائزان كاف ال بد مف قرينو تقربو إلى الحاؿ ؛ كىي )قد(
ٍرتي قىٍد بزيدو قا :الماضي ليا يجكز أف يقع حاالن، نحك ( كليذا يجكز أف يقترف بيا )اآلف، ـى )مىرى

 .(4) كالساعة(، فيقاؿ: )قد قاـ اآلف أك الساعة(

 :(5)فإذا لـ تظير )قد( كاف ال بد مف إضمارىا، يقكؿ ابف يعيش 

 كجكد إف لـ تكف في المفظ، قاؿ الشاعر: " كربما حذفكا منو )قد( كىـ يريدكنيا، فتككف مقدرة ال

طىٍعفو                غىذىا كالًزؽ  مىآلفي                            كىفىـ الزؽِّ  كى
(6) 

 .كالمراد: قد غذا"

إلى أٌف الفعؿ الماضي يجكز أف يقع  معيـ األخفش مف البصرييف، ذىبكاك ا الككفيكف، أمٌ 
 حاالن، 
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  والقياس:وحجتيم في ذلك السماع 

فحصرت: فعؿ ماضو كقع  (1)﴾ ٌ َحِصَشْث ُصُذُٗسٌُٕٗمُ بؤً جَ  ْٗ أَ  ﴿ ماع فمنو قكلو تعالى: ا السٌ أمٌ 
 ، كتقديره: حصرةن صدكرىـ. حاالن 

 كمف الشعر قكؿ الشاعر: 

ةن ي ًلًذكٍ ي لىتىٍعًرفيكنً نِّ كا ً        بم مىوي القيٍطري ضى العيٍصفكري ا اٍنتىفى مى كى                     رىاًؾ نيٍفضى
(2) 

 .ك )بممو( فعؿ ماض كقع حاالن 

 أٌما القياس فمف كجييف: 

ة كالفعؿ المضارع، نحك: قع حاالن مف المعرفيضي يقع صفة لمنكرة، لذا يجكز أف الما أفٌ  األول:
، كما تقكؿ: )مررتي برجؿو يكتب(ر )مررتي ب الحاؿ صفة في  كتقديره: أفٌ  ،جؿو كتب(، أم كاتبه

ذا كاف الماضي يصمح أف يككف صفة فقد صمح أف يككف حاالن   .(3)األصؿ، كا 

٘سِ  ﴿الماضي يقع مكقع المستقبؿ، كما في قكلو تعالى:  أفٌ  الثاني: ْْفَُخ فِٜ اىصُّ ُٝ ًَ ْ٘ َٝ َٗ  ٍَِ فَفَِضَع 

اثِ  َ٘ ََ ِِ ﴿ كيقع المستقبؿ بمعنى الماضي، كقكلو تعالى: ، (4)﴾فِٜ اىغَّ ْٞ َجَذ فَِٖٞب َسُجيَ َ٘ فَ

 ُِ فإذا كقع كؿ منيما مكقع اآلخر، كجاز الحاؿ في المستقبؿ، كاف مف البلـز أف ، (5)﴾َْٝقخَخََِل
 .(6)يجكز كذلؾ في الماضي
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 رٌدكىاالبصرييف  الككفيكف في جكاز كقكع الفعؿ الماضي حاالن، إال أفٌ  جىذه كانت حج
ْٗ َجبًؤُٗمٌ َحِصَشْث ُصُذُٗسٌُٕ﴿ تعالى:" أٌما احتجاجيـ بقكؿ ا  بقكليـ:  فبل حجة ليـ فيو  ﴾ أَ

 مف أربعة أكجو: 

َُ  ﴿ أف تككف صفة لقكـ المجركر في أكؿ اآلية، كىك قكلو تعالى: الوجو األول: َِ َِٝصيُ٘ ئالَّ اىَِّزٝ

 ًٍ ْ٘  .(1)﴾ ئِىَٚ قَ

رت جاؤككـ قكمان حصو: أك فيكيككف التقدير  ،(2)أف تككف صفة لقكـ مقدرو الوجو الثاني: 
 لمكصكؼ محذكؼ جاء أف يقع حاالن باإلجماع. صدكرىـ، كالماضي إذا كقع صفة 

 و قاؿ: أك جاؤككـ، ثـ أخبر فقاؿ: حصرت صدكرىـ. يككف خبران بعد خبر، كأنٌ ثالث: الوجو ال

صدكرىـ، و قاؿ: ضٌيؽ ا ، ال عمى الحاؿ، كأنٌ (3)أف يككف محمكالن عمى الدعاء الوجو الرابع: 
وي(، ك)أحسىفى إلٌي غىفىر اي لىوي(، ك)سىرىؽ قىطىعى اي يدهي(، ) جاءني فبلفه كس عى ا رزقى  :كما يقاؿ

 .(4)كما أشبو ذلؾ، فالمفظ في ذلؾ كٌمو لفظ الماضي كمعناه الدعاء"

 أما قكؿ الشاعر: 

 تىفىضى العيصفيكري بم مىوي القىٍطري كىماى انٍ ...   ...   ...   ...                                 

و حيذؼ لضركرة الشعر، فمما إال أنٌ  ،و القطرمالتقدير فيو: قد بم ألفٌ  ؛ما جاز ذلؾإنٌ " قالكا فيو: ف
كانت )قد( مقدرة تنزلت منزلة الممفكظ بيا، كال خبلؼ أٌنو: إذا كاف مع الفعؿ الماضي )قد( فإنو 

 . (5) " يجكز أف يقع حاالن 

قالكا ف ،و يصمحي أف يككف صفةن لمنكرة، فصمح أف تقع حاالن، نحك: )قاعد، قائـ(إنٌ ا قكليـ: أمٌ  
 فيو: 

                                                           
 .90النساء  - 1
 330 ص انظر: التبييف - 2
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و اسـ فاعؿ، كاسـ الفاعؿ يراد بو ألنٌ  ؛)قاعد، كقائـ( :ما جاز أف يقع نحكو إنٌ ألنٌ  ؛" ىذا فاسد
 .(1)"  يراد بو الحاؿ، فمـ يجٍز أف يقع حاالن ال و الحاؿ، بخبلؼ الفعؿ الماضي فإنٌ 

ذا جاز أف يقكـ مقاـ المستقبؿ جاز أف ا قكليـ: " إنٌ مٌ أ ـى المستقبؿ، كا  و يجكز أف يقكـ الماضي مقا
 قالكا فيو: ف، "يقـك مقاـ الحاؿ

ع عمى خبلؼ بعض المكاضىذا ال يستقيـ؛ كذلؾ ألٌف الماضيً إٌنما يقـك مقاـ المستقبؿ في " 
ْشٌَٝ﴿  كقكلو تعالى: ،(2)األصؿ بدليؿ يدؿ عميو  ٍَ  َِ ُ َٝب ِػَٞغٚ اْب فبل يجكز فيما ، (3)﴾ ئِْر قَبَه َّللاَّ

ع حاالن بدليؿ جكز أف يقع الماضي في بعض المكاضعداه، ألٌنا بقينا فيو عمى األصؿ، كما أٌنو ي
ا بقينا فيو كلـ يجز فيما عداه؛ ألنٌ  ،يدؿ عميو، كذلؾ إذا دخمت عميو )قد( أك كاف كصفان لمحذكؼو 

قبؿ، ينبغي ا نقكؿ: كليس مف ضركرة أف يجكز أف ييقاـ الماضي ميقاـ المستعمى أنٌ  عمى األصؿ،
 ،(4)فعؿ، فجنس الفعمية مشتمؿه عمييماالماضي  ألٌف المستقبؿ فعؿ، كما أفٌ  ؛أف ييقاـ ميقاـ الحاؿ

 .(5)"ا الحاؿ فيي اسـ، كليس مف ضركرة أف يقاـ الفعؿ مقاـ الفعؿ، يجب أف يقاـ مقاـ االسـكأمٌ 

 .(5)"االسـ
 

عرضو لممسألة مكافقتو لمبصرييف في  فيتضح مف -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
، اعتمادان عمى السماع ب كجكد قد أك تقديرىا مع الجممة الحالية المبدكءة بفعؿ ماضو كجك 

جماع العمماء ألٌف القياس المغكم يقتضي عدـ كقكع  -عدا الفراء –، خبلفان لؤلخفش كالككفييف كا 
لى ذلؾ ذىب الشاطبي في قكلو  :(6)الفعؿ الماضي حاالن إال مع قد ، كا 

 .عمى ىذا الترتيب اعتمدت" " فإذا كاف ىؤالء كغيريىـ يقركف المسألة

                                                           
 .216اإلنصاؼ ص  - 1
 .331 ص انظر: التبييف - 2
 .110 : المائدة - 3
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 مجيء التمييز معرفة

 

 : (1)يقول الشاطبي

انتصابيو عمى التمييز،  حٌ التنكير مف كصؼ االسـ الذم يص " كقكلو: )نكرة( يعني أفٌ 
 . "ف إلى جكاز تعريفوك كىذا مذىب البصرييف، كذىب الككفيفبل يككف معرفة قياسان، 

 عرض المسألة: 

 الكبشي شحمان، كامتؤلى  ذىب البصريكف إلى كجكب أف يككف التمييز نكرة، نحك: تفقأى 
 :(3)يقكؿ سيبكيو ،(2)كرأيت خمسةى عشرى رجبلن اإلناءي ماءن، كطاب زيده نفسان، 

" كتقكؿ: ىك أشجعي الناس رجبلن، كىما خيري الناس اثنيف، فالمجركر ىنا بمنزلة التنكيف، كانتصب 
ـ لكجيان، كال يككف إال نكرةن، كما منو  ىذا أحسفى  الرجؿي كاالثناف كما انتصب الكجو في قكلؾ:

 ".  يكف ثٌمةى إال نكرة

  ."ة" ال يككف التمييز بالمعرف: (4)كقاؿ المبرد

 ."كالبصريكف عمى اشتراط تنكير التمييز" : (5)كقاؿ السيكطي

أٌف األسماء التي تينصب عمى التمييز ال تككف إال نكراٍت تدؿ عمى  :" كاعمـ(1)كقاؿ ابف الٌسراج 
 األجناس". 

                                                           
 .3/526المقاصد الشافية  - 1
 . 2/70، كشرح المفصؿ 2/269، كاليمع 3/527 رجع السابؽانظر: الم - 2
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 البصريون لما ذىبوا إليو باآلتي:  وقد احتجّ 

الحاؿ نكرة  ، يأتي بعد تماـ الكبلـ، فكما أفٌ (2)فضمة اٌنوالتمييز يشبو الحاؿ في  : أفٌ أوالً 
 .(3)منصكب، فكذلؾ التمييز

ييز منصكبه كالحاؿ، كنصبو في ىذا الباب عف تماـ الكبلـ، مالت " اعمـ أفٌ : (4)اني جيقكؿ الجر 
ٍبتىوي؛ إذ ال يككف فإذا قمت: تفقأ زيده، كاف الفعؿ قد أخذ فاعمو، فمما احتجت إلى شيء  ييبيِّفي نىصى

د الفاعؿ إال المفعكؿ، كقكلؾ: ضربى زيده عمران، فقكلؾ: تفقأ زيده شحمان بمنزلة قكلؾ: عما ب
 الكبلـ نصبت ما بعده".  ا تـٌ ؾ لمٌ جاءني زيده راكبان في أنٌ 

 : (5)التمييز يجيء لبياف المبيـ، كىذا المعنى يككف مع النكرة، يقكؿ الشاطبي أفٌ ثانيًا: 

ذا كاف ستما كٍضعيوي أف يككف بيانان لما افإف التمييز إنٌ "  بيـ، كىذا المعنى يمكف مع التنكير، كا 
 . "كذلؾ فالعيديكؿ إلى التعريؼ مف غير حاجةو إليو تكمؼه تأباه حكمة العرب

عشر  دى : كجب في التمييز أف يككف نكرة؛ ألٌنو كاحده مف معنى الجمع، فإذا قمنا: رأيتي أحى ثالثاً 
دى عشرى  مف الرجاؿ، فدخؿ فيو معنى االشتراؾ، لذا كاف نكرة، يقكؿ ابف  رجبلن، كاف معناه: أحى

 : (6)يعيش

ٌنما كاف نكرة؛ ألنٌ  و كاحده في معنى الجمع، أال " كشرط التمييز أف يككف نكرة جنسان مقدران بمف، كا 
د دخمو بيذا معنى تراؾ إذا قمت: عندم عشركف درىمان، كمعناه عشركف مف الدراىـ، فق

 . " االشتراؾ، فيك نكرة

                                                                                                                                                                     
 1/223األصكؿ  - 1
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 يا أخؼالمراد مف التمييز الداللة عمى النكع أك الجنس، كالنكرة تؤدم ىذا الغرض؛ ألنٌ  : إفٌ رابعاً 

 

 .(1)األسماء 

كالمفسِّر في أكثر الكبلـ " : (2)يأتي التمييز نكرة، يقكؿ الفراء الغالب في الكبلـ أفٌ  إفٌ  خامسًا:
  ." نكرة

ما يدخؿ االسـ حتى تحصؿ الفائدة التمييز لـ يكضع ليجيز عنو، كالتعريؼ إنٌ  : أفٌ سادساً 
 .(3)باإلخبار عنو، فما ال يخبر عنو ال حاجة إلى تعريفو

" كأيضان لك صٌح تعريفو : (4)از أف يأتي مضمران، يقكؿ الشاطبي: أٌنو لك كاف معرفةن، لجسابعاً 
و ال فثبت أنٌ  -ى مضمران نأع –كلـ يأًت في كبلميـ  ،صحى  إضماره، لكف إضماره ال يصحي ل

 .يصح تعريفو"

و كأشعارىـ، كما أنٌ  ييز معرفةن لكركده في كبلـ العربأٌما الفراء كالككفيكف فقد أجازكا مجي التم
بيفى زيده رىأيىو، كألـ رأسىو القرآف الكريـ، فمف قكؿ العرب:  كرد في  .(5)ككجع بطنىو ، غى

 لشاعر: كمف الشعر، قكؿ ا

 (6)ركمٍ عى  فٍ ر عى كٍ ا بى تى النىٍفسى يى بٍ طً يتى كى ضً رى                بلًدنىاتى جً فٍ رً عى  فٍ ٌما أى لى  ؾى يتي أى رى    

 كقد جاء في القرآف الكريـ، نحك قكلو تعالى: 

                                                           
 .2/693انظر: المقتصد  - 1
 .1/79معاني القرآف لمفراء  - 2
 .3/526انظر: المقاصد الشافية  - 3
 .مرجع السابؽ، الصفحة نفسياال - 4
 .259 ص ، كما فات اإلنصاؼ3/527 : المرجع السابؽانظر  - 5
، كما 3/527، كالمقاصد الشافية 2/269 شكرم، كىك مكجكد في اليمعينسبت البيت لراشد بف شياب ال - 6

 **  صددت كطبت النفس ياقيس عف عمركرأيت لما أف عرفت كجكىنال : كيرك  ،259 ص فات اإلنصاؼ
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ِْ َعفَِٔ َّْفَغُٔ ﴿           ٍَ ِؼَٞؾخََٖب﴿  كقكلو :، (1)﴾ ئاِلَّ  ٍَ  .(2)﴾ بَِطَشْث 

 .(3) "تييراؽي الدماءى كفي الحديث "  

ِْ َعفَِٔ َّْفَغُٔ ﴿ كقكلو: " : (4)يقكؿ الفراء ٍَ العرب تكقعي )سىًفوى( عمى )نفسو( كىي معرفة،  ﴾ ئاِلَّ 
ِؼَٞؾخََٖب﴿ :ككذلؾ قكلو ٍَ و مفسِّر، كالمفس ر في أكثر ألنٌ  ؛مف المعرفة كالنكرة كىي ، ﴾ بَِطَشْث 

ُْْٔ َّْفًغب﴿  كقكلو:، كذلؾ: ضقت بو ذرعان،  كبلـ العرب نكرة ٍِ ٍء  ْٜ ِْ َؽ ٌْ َػ َِ ىَُن ُْ ِغْب ِ  ". (5)"﴾فَا

: " ، لقكلواألصؿ كاألكثر في التمييز أف يككف نكرة و ذىب إلى أفٌ ىذا أنٌ يتضح مف كبلـ الفراء 
لكف ىذه الكثرة لـ تمنعو مف قبكؿ ما كرد عف العرب معرفان ، فسِّر في أكثر كبلـ العرب نكرة"كالم

 دكف تقدير أك تأكيؿ. 

و " كذىب الككفيكف كابف الطركاة إلى أنٌ : (6)بك حيافأ قكؿي،  ابف الطراكة الرأم كقد كافؽ الفراء
 ".يجكز أف يككف معرفة

  .ال عمى التمييز محككمان بتعريفو، خبلفان لمككفييف، ككافقيـ ابف الطركاة""... : (7)ابف عقيؿ قاؿك  

  .الطركاة"

كقد تأٌكؿ البصريكف ما جاء بو الككفيكف، فما جاء في القرآف الكريـ منصكبان عمى التمييز كىك 
  :معيشتيا" أٌكلكه بتأكيبلت كثيرة معرفة، كقكلو تعالى: "سًفو نفسو" ، ك" بطرت

أٌف )نفسو( منصكبه عمى نزع الخافض، كالتقدير: سىًفوى في نفسو، فمما حذؼ الجار انتصب  أواًل:
 : (1)االسـ، يقكؿ ابك اسحاؽ الزجاج

                                                           
 . 130:البقرة  - 1
 . 58 :القصص - 2
سنف أبي داككد: أبك داككد سميماف بف األشعث السجستاني، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة  - 3

  .274، رقـ الحديث  1/71صرية، صيدا، بيركت،الع
 .1/79معاني القرآف لمفراء  - 4
 .4 :النساء - 5
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 .)في( حذفت"  )سفو نسفو( بمعنى سفو في نفسو، إال أفٌ  "إفٌ 

 

 :(2)و بمعنى أىمؾ أك جيؿ، يقكؿ أبك عبيدةألنٌ  ؛نفسو مفعكؿ بو لمفعؿ )سفو( أفٌ  ثانيًا:

 .")سفو نفسو( أم أىمؾ نفسو كأكبقيا" 

 : (3)حياف و، يقكؿ أبكو نفسى مف سفو قكلى  أٌف )نفسو( تككيد لمؤكد محذكؼ، كالتقدير: إالثالثًا: 

  .و"سىًفو قكلىو نفسى يد لمؤكد محذكؼ تقديره: كك " ... أك ت

شبو بالمفعكؿ م. أك : "..(4)بك حيافأصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ، يقكؿ )نفسو( من رابعان: أفٌ 
  .عمى قكؿ بعضيـ"

 :(5)محمكؿ عمى الزيادة، يقكؿ السيكطيىك ء معرفان باأللؼ كالبلـ فقالكا: جا ا ماأمٌ 

 . " " كاألكلكف قالكا ذلؾ عمى زيادة البلـ

عندىـ عمى تضميف الفعؿ غير  كى: "(6)يميـ لئلضافة، فقاؿ الشاطبي فيياا تأك أمٌ 
و، غىًبفى في رأيو فى رأيٌ بً المتعدم، معنى فعؿ يتعدل، أك عمى إسقاط الجار، فكأٌف التقدير في: غى 

  .عى بطنو أم مف بطنو، أك عيًرؼى ذلؾ شذكذان"جو ككى و، ككذلؾ سىًفوى نفسى أك جيؿ رأيٌ 

 

                                                                                                                                                                     
 .1/210 لمزجاج عرابو،معاني القرآف كا   - 1
سزكيف، )د.ط( مكتبة الخانجي، مجاز القرآف، أبك عبيدة معمر بف المثنى البصرم، تحقيؽ: محمد فؤاد  - 2

 .1/56ىػػ،  1381القاىرة، 
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بصرييف ، حيث صٌرح بصحة مكقفو مكافقان لم فكاف –رحمو ا  –أٌما اإلماـ الشاطبي 
 :(1) ابف مالؾ ، بقكلوما ذىب إليو 

 ." كالصحيح ما أشار إليو الناظـ مف لزـك التنكير..." 

كلعٌؿ مكافقتو لمبصرييف ترجع إلى كثرة السماع الكارد عف العرب في القرآف الكريـ، ككبلـ العرب 
بصرييف لما أف ذكر تأكيبلت البعد منظكميا كمنثكرىا، ككذلؾ اعتمادان عمى القياس، حيث قاؿ 

 :(2)احتج بو الككفيكف

. فإذا تقرر ىذا، فاشتراط الناظـ التنكير في االسـ الذم يىٍنصبي عمى التمييز  صحيح بناءن .".
، منصكبان عمى وي عمى االصطبلح البصرم، عمى ىذا يككف قكليـ: مررتي برجؿو حسفو كجيى 

 .. ".التشبيو بالمفعكؿ ال عمى التمييز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 3/526 المرجع السابؽ - 1
 .3/528 المقاصد الشافية - 2



211 
 

 

 

 

 المرفوع بعد ُمْذ وُمْنذُ 

 

: (1)يقول الشاطبي  

فىعا( يريد: رفعا ما  "... أحدىما: أف يرتفع ما بعدىا، كذلؾ قكلو: )اسماف حيثي رى
ىنا ال يمكف أف يككنا ما رأيتو منذي يكـي الجمعًة، فيا، ك بعدىما، نحك: ما رأيتو ميٍذ يكـي الجمعةً 

مبتدآف ما بعدىما  ايبقى النظر في إعرابيا ما ىك؟ ىؿ ىمحرفيف، كلكف يككنا اسميف، لكف 
ليو ذىب الفارسي كطائفة. . أك ىما ظرفاف خبراف لممرفكع بعدىما؟ ... كىك رأم .خبر ليما؟ كا 

 .الزجاجي، أك ظرفاف ما بعدىما مرفكعه بفعؿو مضمر... كىك مذىب الككفييف..." 
 

 عرض المسألة: 
)ميٍذ( ك )منذي(، إذا ارتفع  ألة، فذىب الككفيكف إلى أفٌ تعددت مذاىب النحاة في ىذه المس

 . (2)محذكؼ، كذىب الفراء إلى أٌنو يرتفع بتقدير مبتدأ محذكؼ االسـ بعدىما ارتفع بتقدير فعؿو 
 كقد احتج الككفيكف بأف قالكا:

، (3) (يما مركباف مف )ًمٍف( ك )إذبعدىا يرتفع بتقدير فعؿو محذكؼو أنٌ  االسـى  الدليؿ عمى أفٌ " 
كاحدو منيما، فحذفت اليمزة، ككصمت "مف" بالذاؿ، كضيمت  فغٌيرا عف حاليما في حاؿ إفراد كؿِّ 

                                                           
 .3/679المقاصد الشافية  -1
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 ، كاإلنصاؼ2/420شرح التصريح  :، كانظر249، 4/248)د.ط(، دار التراث العربي، الككيت، )د.ت(، ج 
 .326 ص
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ٍذ( أفٌ  ؛ لمفرؽ بيف حالة اإلفراد كالتركيب، كالذم يدؿ عمى أفٌ (1)الميـ مف  األصؿ فييما )مٍف كا 
ركبة مف )ًمٍف( ك)إٍذ( يا مالعرب مف يقكؿ في )مينذي(: ًمنذي، بكسر الميـ، فكسر الميـ يدؿ عمى أنٌ 

ذا ثبت أنٌ   الفعؿ يىٍحسيفي بعد ألفٌ  ؛( كاف الرفع بعدىما بتقدير فعؿو يا مركبة مف )ًمٍف( ك)إذٍ كا 
 
كالتقدير فيو: ما رأيتوي ميٍذ قضى يكماف، كمنذ قضى ليمتاف"، (2))إٍذ( 

(3) . 
 
إٌنما قمت إٌف االسـ يرتفع بعدىا بتقدير مبتدأ محذكؼ؛ كذلؾ ألٌف  قاؿ: أٌما الفراء فاحتٌج بأفٌ " 

 التي بمعنى الذم كىي لغة مشيكرة، قاؿ قٌكاؿ الطائي: ى  (4))مذ كمنذ( مركبتاف مف )مف(، ك)ذك(
 

 (5)ضي ائً رى ي  الفى رفىىميـ  فإٌف المىشٍ                   يان اعً اءى سى ا الٍمرًء ذيك جى ذى يى  لً قيكالى       
 

     أراد: الذم جاء... 
ذا كانا مركبتيف مف )ًمٍف كذيك( ال ر إلى صمة كعائد، يفتقتي بمعنى الذم، فالذم اسـ مكصكؿ كا 

 (و ميٍذ يكمافما رأيت)كخبر، أك فعؿ كفاعؿ، فإذا قمت:  ا أف تككف مف مبتدأ؛ إمٌ كالصمة ال تخمك
 فالتقدير فيو:  (منذ ليمتاف)أك 

يكماف، فحذؼ )ىك( الذم ىك المبتدأ، كبقي الخبر الذم ىك )يكماف(، ما رايتو ًمفى الذم ىك 
 (6)كحذؼ المبتدأ مف االسـ المكصكؿ جائز كقكلؾ: )الذم أخكؾ زيده( أم الذم ىك أخكؾ زيده.."

 
، كذىب مذىبو ىذا المبرد (7)يما مبتدآف ما بعدىما خبر ليما أٌما أبك عمي الفارسي فذىب إلى أنٌ 

 :(9)يقكؿ المبرد، (8)المبرد كابف الٌسراج
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" أٌما )ميٍذ( فيقع االسـ بعدىا مرفكعان عمى معنى كمخفكضان عمى معنى، فإذا رفعت فيي اسـ 
  .مبتدأ كما بعده خبر..."

يما يككناف كذىب البصريكف إلى أنٌ "  :(1)األنبارم ىذا الرأم لمبصرييف، إذ يقكؿابف كعزل 
  .ليما"و خبر اسميف مبتدأيف، فيرتفع ما بعدىما؛ ألنٌ 

ألٌف )ميٍذ كميٍنذي( معناىما كقد استدؿ أصحاب ىذا الرأم لمذىبيـ ىذا بأف قالكا: " 
( أم أمدي انقطاع الرؤية ، كمينذي ليمتافً أال ترل أٌف التقدير في قكلؾ: )ما رأيتو ميٍذ يكمافً ، (2)مداأل

ذا كأمدي انقطاع الرؤية ليمتاف، كاألمد في مكضع رفع االبتداء، فك ،(3)يكماف ذلؾ ما قاـ مقامو، كا 
ٌنما بينياداء كجب أف يككف ما بتبيما مرفكعاف باالثبت أنٌ  لتضمنيا معنى  ؛عدىما خبران عنيما، كا 

لى( أال ترل أنٌ  ؾ إذا قمت: )ما رايتو ميذ يكماًف، كمنذي ليمتاف( كاف معناه: ما رأيتو مف )مف، كا 
ناء، كبينيت )ميٍنذي( عمى ألٌنو األصؿ في الب أٌكؿ ىذا الكقت إلى آخره، كبينيت )ميٍذ( عمى السككف؛

 .(4)اللتقاء الساكنيف حركت بالضـ..."ألٌنو لما كجب تحريكيا  ؛الضـ  
ك)إٍذ( قالكا فيو: " ال  أٌما ردىـ عمى ما ذىب إليو الككفيكف مف أٌف )ميٍذ، كمٍنذي( مركبتاف )ًمٍف(

مِّ  عميو إال بكحي  أك تنزيؿ؟ كليس إلى ذلؾ ، كأم دليؿ يدؿ  عمى ذلؾ؟ كىؿ يمكف الكقكؼ ـي نيسى
 (. 5)سبيؿ" 

 : (6)كقاؿ ابف عقيؿ
ره مف الككفييف مف )ًمٍف( ك )إٍذ( كريد  األكؿ يغبة مف )ًمٍف( ك )ذيك( الطائية، ك " كقاؿ الفراء مرك

 . "باستعماؿ جميع العرب ليا، كالثاني بأٌف ًمٍف ال تدخؿ عمى )إٍذ(
 

 قالكا فيو:  "،كؿ في ميٍنذي: ًمٍنذي بكسر الميـيقإٌف مف العرب مف "كقكليـ: 
ٌنما يا حجة عمى أنٌ فياذة كنادرة ال يعرج عمييا، كال ة شيى غٍ " أكالن ىذه لي  ٍذ( كا  يا مركبة مف )ًمٍف كا 

جاءت بالكسر كما جاءت المغة الفصيحة المشيكرة بالضـ، فيك مف جممة ما جاء عمى لغتيف 
ٍذ( فكبل" أف تدؿ عمى أنٌ  الضـ كالكسر، كالضـ أفصح، كأٌما  .(7)يا مركبة مف )ًمٍف، كا 
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ميٍذ مضى يكماف، كمنذي مضى  :نذي( يككف بتقدير فعؿو كالتقديركمي  بعد )ميذٍ  كقكليـ: إٌف الرفع

 ، قالكا فيو: فاتليم
؛ ألٌف الحرفيف إذا ريكِّبا بطؿ حكـ كؿ كاحدو منيما مفردان" " ىذا باطؿه
(1). 

 
 قالكا فيو:فبمعنى الذم،  )ذك( إليو الفراء أفٌ ا ردىـ عمى ما ذىب أمٌ 

)منذي يكماف( بالرفع مستعمؿه في لغة جميع العرب، ك)ذك( إٌف ما يبطؿ ما ذىب إليو الفراء أٌف  
  .(2)ما تستعمميا طيء خاصة، لذا ال يقاس عميو التي بمعنى الذم إنٌ 

 
. المبتدأ الذم ىك )ىك( ..(، فحذؼ إٌف التقدير فيو: ) مف الذم ىك يكماف :ا قكليـكأمٌ 

قالكا فيو: " كىذا أيضان ال يستقيـ؛ ألٌف حذؼ المبتدأ مف صمة االسـ المكصكؿ ال يجكز في ف
نٌ  :نحك ذا طاؿ الكبلـ، )الذم أخكؾ زيده( أم الذم ىك أخكؾ، كا  ما يجكز ذلؾ جكازان ضعيفان، كا 

 كقكليـ: 
مف النحكييف مف  ، كما أشبو ذلؾ، عمى أفٌ (ما أنا بالذم قائؿه لؾ شيئان ))الذم راغبه فيؾ زيده( ك

ذا كاف شاذان ال ييقاسي عميو مع طكؿ  يجعؿ الحذؼ في ىذا النحك أيضان شاذان ال يقاس عميو، كا 
 .(3)الكبلـ فمع عدمو أكلى؛ فدؿ  عمى فساد ما ذىبتيـ إليو" 

 
)ميٍذ كميٍنذي( خبراف لممرفكع بعدىما  كذىب الزجاجي إلى أفٌ 

(، فكيكف التقدير في  ، كمعناىا(4) )بىٍيفى
ليو ذىب األخفش  في قكلؾ: )ما رأيتو منذي يكـي الجمعة(؛ بيني كبيف لقاًئًو يكـي الجمعة، كا 

 .(5)كالزجاج
 

 ما ىذه المذاىب إالٌ  أٌما ابف مالؾ فميس في نظمو صريحي نصو عمى اختيار أحدً 
 ييٍستىشعري مف قكلو: )حيث رفعا(. 

                                                           
 .المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا -1
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إال عمى مذىب الفارسي  اٍسنىدى رفع ما بعدىما إلييما لـ يستقـ ذلؾو لما رأل الشاطبي أنٌ  إذ
 . (1)ألٌف المبتدأ ىك الرافع لمخبر عند الناظـ ؛كالبصرييف

 
 : (2)م رجحو اإلماـ الشاطبي عمى رأم الككفييف، معمبلن ذلؾ بقكلوأكىذا الر 

حي بو رأم الناظـ عمى رأم الككفييف أفٌ  اإلضمار عمى خبلؼ األصؿ، فبل  " ... لكف الذم ييرج 
، بؿ الكبلـ تاـه مف غير دعكل اإلضمار، فكاف القكؿي بو  ينبغي أٍف ييد عى إال بدليؿ، كال دليؿى

 تكمفان مف غير حاجة". 
 

 : (3)كما كرٌجحى رأم الناظـ عمى ما ذىب إليو الزجاجي، معمبلن لذلؾ أيضان، حيث يقكؿ
حي بأنٌ  " كيبقى النظر بيف رأم الناظـ كرأم أعني رأم الناظـ مف جية  –و أقكل الزجاجٌي، فييرج 

ٍنذي يكـي الجمعةً  ،ؾ إذا قىٌدٍرتى قكلؾ: ما رأيتيو ميٍذ يكماف: أىمىٍد ذلؾ يكمافبأنٌ  –المعنى  ، كقكلؾ: مي
ابتداء انقطاعيا يكـي الجمعة، أك أٌكؿ ذلؾ يكـي الجمعة كاف صحيحان، كأنت إذا قدرت مذىب 

ـ ىذا التقدير، حتى تقكؿ: كما بىٍعدىه إلى اليكـ، كبيف لقائو يكـ الجمعة، لـ يستق يالزجاجي بين
ٍذؼه كثير، كتكمؼ في التقدير..." .   كىذا حى

 
رأم عمى  م ابف مالؾأمرجحان ر  -رحمو ا –ـ الشاطبي كلعٌؿ ما ذىب إليو اإلما

الزجاجي كالككفييف بعدـ إضمار عامؿ يرفعي ما بعد )ميٍذ كمنذي( يرجعي إلى تأكيده لرأم البصرييف 
 الذم يىسندي العمؿ إلييما فيما بعدىما. 
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 إعمال أمثمة المبالغة
 
 

 :(1)يقول الشاطبي 
دىا فعمى عبتصب ٌف ما انأىذه األمثمة غير عاممة، ك  .. كقد ذىب الككفيكف إلى أفٌ ".

 إضمار فعؿ، فقكلؾ: ىذا ضىركبه زيدان، عمى تقدير ىذا ضركبه يضربي زيدان... 
 كالرابعة: 

ٍف قؿ  في بعضيما كىك رأم الجميكر مف  أف الناظـ أطمؽ القكؿ في إعماليا جميعان، كا 
  .البصرييف"

 
 عرض المسألة: 

 ، ، كمً ذىب البصريكف إلى جكاز إعماؿ أمثمة المبالغة كىي )فٌعاؿه ، كفىعيكؿه ، كفىعيؿه ٍفعىاؿه
ٍف قؿ  ذلؾ في )فى  (كفىًعؿه  ، كحكميا في العمؿ حكـ اسـ الفاعؿ مف التقديـ (2) ؿ(عً يؿ كفى عً كا 

 كالتأخير، كاإلظيار كاإلضمار، فنقكؿ: 
ٌرابه عىٍمران، كمً ىذا ضركبه زيدان، كما تقكؿ: ىذا ضار  ًذر عدكه، كرحيـ ٍنحبه زيدان، كضى اره إبمو، كحى

كبو، كما أب ري اه، كفي ذلؾ كمو يجكز التقديـ كما يجكز تقديـ اسـ الفاعؿ، فتقكؿ: أزيدان أنتى ضى
 .(3)تقكؿ: أزيدان أنت ضاربو

 : (4)يقكؿ سيبكيو
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ٌنو يريد " كأجركا اسـ الفاعؿ، إذ أرادكا أف يبالغكا في األمر، ميجراه إذا كاف عمى بناء فاعؿ، أل
دِّث عف المبالغة، فما ىك األصؿي الذم عميو و يريد أف ييحى الفعؿ، إال أنٌ  عما أراد بفاعؿو مف إيقا

. كقد جاء فًعيؿه كرحيـ كعميـ كقدير كسميع  :أكثري ىذا المعنى ، كفىًعؿه ، كًمٍفعىاؿه ، كفىٌعاؿه فىعيكؿه
 كبصير، يجكز فييف ما أجاز في فاعؿو مف التقديـ كالتأخير كاإلضمار كاإلظيار". 

 
 

 : (1)يكقاؿ الزجاج
مىوي، كيتصرؼ ما تىٍعمؿي ىذه األمثمة تجرم مىٍجرل اسـ الفاعؿ، فتعمؿي فيما بعدى " اعمـ أفٌ  ا عىمى

و كما يتصرؼي ما يٍعمؿى فيو اسـ الفاعؿ. كذلؾ قكليؾ: )ىذا ضركبه زيدان(، كما تقكؿ: )ىذا في
ر ابه زيدان( ، ك رً )ضاربه زيدان( ... ككذلؾ تقكؿ: )ىذا ضى ك)مًضرابه زيدان(، به زيدان(، ضى

رً   . يبه زيدان( كؿ ذلؾ جائز")كضى
 

 كقد قسـ البصريكف ىذه األمثمة إلى قسميف: 
(. ما ييعمؿى كثيران، كىك )فٌعاؿه  األول: ، كفىعكؿه  ، كًمٍفعاؿه
( الثاني: ، كفىًعؿه  .ما ييعمؿ بقمة: كىك )فىعيؿه

 
(: أنا ضرٌ ثما األكؿ فيستعمؿ كثيران، فأمٌ   : (3)، كقاؿ سيبكيو(2)اؿه األبطاؿى زيدان، كمثٌ ابه اؿ )فٌعاؿه
". أٌما العسؿ"  ، فأنا شر ابه

 كما كجاء في الشعر ، كقكؿ الشاعر: 
 

ا الحى        لىٍيسى بكىالٌ               بلىلىيىارًب لىٌباسان إلييا جً أىخى كالً  جً كى  (4)بلٍعقى ًؼ أى الخى
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لىيىا( كما ينصبو اسـ الفاعؿ، المفعكؿ بو )جبلى  تنصبى ٌباسان( صيغة مبالغة عاممة، حيث فػ )ل
 :(1)المٌبرد كؿقي

(؛ ألٌنؾ إنما تريد بو " فيذا ما تريد بفاعؿ، إال أٌف ىذا أكثر  ينصب المفعكؿ كما ينصبو )فاعؿه
 يا(" .ال تراه يقكؿ )لباسان إلييا جبللى ، أمبالغةن 

 
إٌنو لًمنٍحاره بكاًئكىيىا" "كقالت العرب:  ،كمثاؿ )ًمٍفعىاؿ( قكلؾ: أنا مضرابه زيدان  

(2). 

 .(3)بمنحار كىي عمى ًمٍفعاؿ  ىنا نصب البكاًئؾى 
  

(: قكلؾ: أنا ضركبه زي  ذم الرٌمة:  دان، كقكؿكمثاؿ )فىعيكؿو
 

كـه     مىييا نىٍفسىوي غىيرى أٌنوي  ىىجي ٍينىيًو بالش ٍبًح                        عى يىٍنيىضً فىتىى ييٍرـى في عى
(4)  

 فأعمؿ ىنا )ىىجكـه( حيث نصب )نفسو(.
 

ؿ( كىك قميؿ االستعماؿ، فمثاؿ فعيؿ قكلؾ: إٌف ا يؿ، فعً عً أٌما القسـ الثاني فيك )فى  
سميعه دعاؤؾ
ي ة: ، (5) ؤى  كمنو قكؿ ساعدة بف جي

 (6)الميؿى لـ يىنىـً ًطرىابان كباتى بىات ٍت                 يؿه مىٍكىنان عىًمؿه مً حتى شآىا كى      

 

 .(7)حيث نصب )مكىنان( بكميؿ
                                                           

 . 2/112المقتضب  -1
ة كىي الناقة السمينة كبكائؾ: جمع بائك .59/ 3 كاليمع ،6/71،كشرح المفصؿ 1/112انظر: الكتاب  -2

 ة. يتالحسنة الف
 .6/71انظر: شرح المفصؿ  -3
ـ، 1995ىػ 1415، دار الكتب العممية، بيركت، 1، شرح أحمد حسف بسبح، طالبيت لذم الرمة في ديكانو -4

ىك ذكر النعاـ، ، كفي البيت يصؼ الشاعر: ظميمان ك 3/79كشرح التسييؿ  ،1/110، كانظر الكتاب 151ص 
 حيث يمقي نفسو عمى البيض حاضنان ليا، فإذا فكجئ بشبح أم شخص فارؽ بيضو كنيض ىاربان. 

 .4/283، كالمقاصد الشافية 3/59انظر: اليمع  -5
المقتضب  :، كانظر1/198ـ، ج 1965 - ق 1385انظر: ديكاف اليذلييف، )د.ط( الدار القكمية لمطباعة،  -6

، كشرح المفصؿ 4/283، كالمقاصد الشافية 3/80، كشرح التسييؿ 1/114، كالكتاب 2/114المقتضب 
 ، كشآىا: ساقيا، المكىف: كقت الميؿ كميؿ: برؽ ضعيؼ. 6/72
 . 2/114، المقتضب 1/114، الكتاب 6/72انظر: شرح المفصؿ  -7
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 قكؿ الشاعر:فمنو ا في إعماؿ )فىًعؿ( أمٌ 
 
ًذره أميكران ال تىًضيري كآمفه    ٍنجيىوي مف األىٍقدارً                            حى  (1)ما ليسى مى
 

مثؿ ابف مالؾ، حيث قاؿ: " كفي فعيؿ  ،ؿ )فعيؿ( عمى ضعؼو كمف البصرييف مف أعم
. (2)عمؿ فيو القياس عمى ضعؼفيذا دليؿ عمى أٌنو مما يي  ،رد، كال نقؿ  ذا كفعؿ" فمـ يقؿ شذ  

قؿ كركدان حتى إٌنو لـ يسمع إعمالو في نثر" أو "ألنٌ  ؛مف أنكر عمميا مطمقان مثؿ الجرميكمنيـ 
(3). 
 

ٌنما ينصب االسـ بعدىا عمى أٌما الككفيكف فقد ذىبكا إلى أٌف ىذه  األمثمة غير عاممة، كا 
 .(4)إضمار فعؿ، فقكلؾ: )ىذا ضركبه زيدان(، تقديره: ىذا ضركبه يضربي زيدان 

 : (5)يقكؿ السيكطي
إذ ال مبالغة  يا زادت عمى معنى الفعؿ بالمبالغة،ألنٌ  ؛كفية الكؿ، أم إعماؿ الخمسةك" كأنكر ال

 م أيضان، فما كرد بعدىا منصكبان بإضمار فعؿو يفسره المثاؿ" . لشبو الصكر افي أفعاليا، كلزكاؿ 
 

 ؛ما ذىب إليو البصريكف معمبلن ذلؾ ةفصرح بصح -رحمو ا –الشاطبي  ا اإلماـأمٌ 
: " كالصكاب صحة اإلعماؿ كما ذىب إليو البصريكف (6)لكجكده في المسمكع عف العرب إذ يقكؿ
ال يثبت مع قاعدة  [الككفيكف مأ] عمكه مف اإلضمار البصريكف لكجكده نظمان كنثران، كما ز 
 ليو كال ميكجب لذلؾإييد عى اإلضمار إال لمكجب يضطر )الحمؿ عمى الظاىر( إذ ال يصح أف 

 .كىك الصحيح" ىنا، فكاف القكؿ بإعماليا حقيقةن 
 

                                                           
، كالمقاصد 1/113الكتاب  :انظرر، يـ مف نسبو إلى عمرك بف األحماختمؼ في نسبة ىذا البيت، فمن -1

 .3/81، كشرح التسييؿ 6/71شرح المفصؿ  :انظر ،4/283فية الشا
 .4/286انظر: المقاصد الشافية  -2
 .3/59اليمع  -3
 .298 ص اإلنصاؼ فات ما،و4/287انظر: المقاصد الشافية  -4
 .3/59اليمع  -5
 .4/287المقاصد الشافية  -6
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بالغة كألفاظ الشاطبي ىذه في مكافقة البصرييف بعدـ اإلضمار تعتمد عمى تصنيفيـ ألمثمة الم
حسب كثرة استعماليا ككركدىا عاممة في الكبلـ العربي، حيث صرحكا بكثرة العمؿ مع فٌعاؿ 

كقمة العمؿ مع فىًعيؿ كفىًعؿ، كىذه الدقة في التصنيؼ تجعؿ ما ذىب إليو  كًمٍفعىاؿ، كفىعيكؿ،
 الككفيكف عمى العمكـ ضعيفان؛ لندرة شكاىده كعدـ الحاجة إلى اإلضمار.
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 في اإليجابالعطف بمكن 
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
ال  فيذهأحدىما أف تقع في عطؼ  الجمؿ، لكف عمى كجييف كما أيشير إليو،  " كاعمـ أفٌ 

أف تىٍعطؼ المفردات كىي  .. كالثاني.كال عمى نيي  دكف أمر ،بيا عمى نفي دكف إثبات رصتقيي 
قكؿ: ما تف (اإلثبات)يا تقع بيف )النفي، كالنيي( فبل تقع بعد ي ف أنٌ بالتي أخذ في تقرير حكميا، ف

يا ال تقع إال كىذا رأم البصرييف أنٌ  .كجدتيني عاذالن لكف عاذران، فبل تكيٍف لي خاذالن لكف ناصران..
 بعد النفي.

 كذىب الككفيكف إلى جكاز العطؼ بيا في اإلثبات كالنفي".
 

 عرض المسألة: 
 .(2)كيجاب، نحك: جاءني زيده لكٍف عمره العطؼ بمكف في اإلذىب الككفيكف إلى جكاز 

 
أجمعنا عمى أٌف )بؿ( يجكزي العطيؼ بيا بعد النفي د استدلكا لمذىبيـ ىذا بقكليـ: "كق

ؾ تقكؿ: )ما جاءني زيده لكف ترل أنٌ  كذاؾ الشتراكيما في المعنى، أال ، فكذلؾ )لكٍف((3)كاإليجاب
ثبت ت( فكلك قمت: )ما جاءني زيده بؿ عمره  كما ،ف األكؿ( فتثبتي المجيء لمثاني دك كعمره 

المجيءى لمثاني دكف األكؿ، فإذا كاف في معنى كاحد، كقد اشتركا في العطؼ بيما في النفي، 
 .(4)فكذلؾ في اإليجاب"

 :(5)يقكؿ الرضي
ك، يضان، نحك: جاءني زيده لكٍف عمره " كأجاز الككفيكف مجيء لكف العاطفة لممفرد بعد المكجب أ

 .."حمبلن عمى بؿ..

                                                           
 . 139-5/138المقاصد الشافية  -1
، كالمقاصد الشافية 2/1355، كشرح الرضي 149 ص ، كائتبلؼ النصرة388 ص انظر: اإلنصاؼ -2
5/139 . 
 .5/139، كالمقاصد الشافية 8/104، كشرح المفصؿ 1/150انظر : المقتضب  -3
 .388ص اإلنصاؼ  -4
 .2/1355شرح الرضي  -5
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و ال يجكز العطؼ بيا في فذىبكا إلى أنٌ  (1) - عدا يكنس بف حبيب -ا البصريكف أمٌ   

ذا جيء بيا ن، كما كجدتكعمره  : ما جاءني زيده لكفٍ ؾ، نحك قكل(2)اإليجاب ي عاذالن لكٍف عاذران، كا 
جاءني زيده لكٍف  :لمجممة التي قبميا، نحك في اإليجاب كجب أف تككف الجممة التي بعدىا مخالفةن 

 .(3)عبد ا لـ يأتً 
لكف ال يتيدارؾ بيا  ، فيك ميحاؿ؛ ألفٌ كلكف طالحو  فإف قمت مررتي برجؿو صالحو " : (4)يقكؿ سيبكيو

 . "بعد اإليجاب، كلكنيا ييثبتي بيا بعد النفي
 

ما يككف في اإلثبات إنٌ كقد استدؿ البصريكف إلثبات صحة مذىبيـ بأٌف العطؼ بػػ)لكف( 
األكؿ مرجكع عنو، كىذا  ؾ تثبت لمثاني ما اثبتو لؤلكؿ، فيعمـ أفٌ ألنٌ  ؛في الغمط كالنسياف

،  : " ... ككذلؾ مررتي برجؿو صالحو (5)يقكؿ سيبكيو ،مستغنىن عنو ب)بؿ( في اإلثبات بؿ طالحو
 بكاجب".  و ابتدأنٌ أل ؛وكلكٌنو يجيءي عمى النسياف أك الغمط، فيتدارؾي كبلمى 

 
 :(6)كقاؿ ابف أبي الربيع

نٌ   ك" كا  ؾ لك قمت ىذا لكنت نافيان عف عمرك الخركج بغير ألنٌ  ؛ما لـ يجز: خرج محمده لكٍف عمره
 ،تبيف ىناؾيكال يجكز حذفيا إاٌل في القسـ عمى حسب ما  ،أداة نفي، كال يككف النفي إال بأداة

ك، أكجبت الخركج لعمرك كاإليج ذا بدأت بالنفي أكالن، فقمت: ما خرج محمده لكٍف عمره اب ال كا 
 .يحتاج ألداة يككف بيا ذلؾ"

 
 
 

                                                           
، كشرح 3/383انظر: أكضح المسالؾ  ،)لكٍف( ال تككف حرؼ عطؼ أبدان ذىب يكنس بف حبيب إلى أف  -1

 . 2/1355الرضي 
 . 5/139، كالمقاصد الشافية 4/232انظر الكتاب  -2
 . 3/370، كشرح التسييؿ 388 ص انظر: اإلنصاؼ -3
 . 1/435الكتاب  -4
 .1/434 المرجع السابؽ -5
 .1/348 البسيط  -6
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 : (1)األنبارمابف كقاؿ 
و ال يجكز العطؼي بيا بعد اإليجاب؛ كذلؾ ألٌف ما قمنا إنٌ ا البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنٌ " أمٌ 

ما في الغمط كالنسياف، أال ترل أنؾ لك عطفتي بيا بعد اإليجاب، العطؼ بيا في اإليجاب إنٌ 
( فكنت تيثبتي لمثاني بػػ)لكف( المجيء الذم أثبتو لؤلكؿ، كعمره  كؿ: )جاءني زيده لكفٍ لكنت تق

ذا كيجاب، نحك: )جاءني زيده بؿ عمره فييعمـ أٌف األكؿ مرجكعه عنو كالعطؼ بػ )بٍؿ( في اإل ( كا 
و قد ألنٌ  ؛ي الغمط كالنسياف فبل حاجة إلييااإليجاب إٌنما يككف ف كاف العطؼ ب)لكف( في

 ".و ال حاجةى إلى تكثير الحركؼ المكجبة لمغمط...ألنٌ  ؛عنيا بػػ)بؿ( في اإليجاباستغنى 
  

بؿ يجكز العطؼ بيا بعد النفي كاإليجاب،  ا جكابيـ عمى ما استدؿ بو الككفيكف، بأفٌ أمٌ 
 قالكا فيو: ف ،فكذلؾ )لكف(؛ الشتراكيما في المعنى

يا في النفس صكاب، كليس لمشاركتيا  ألفٌ  ؛ت )لكف( بؿ في النفس دكف اإليجابما شارك" إنٌ 
( لـ كالنفي: )ما جاءني زيده لكٍف عمره ؾ إذا قمت في عمى سبيؿ النسياف كالغمط؛ أال ترل أنٌ 

ذا كاف استعمالو في النفي ال  ،(كلك قمت: )ما جاءني زيده بؿ عمره  تكجب نسيانان كال غمطان، كما كا 
و يكجب نسيانان كال غمطان، فتكثير ما ىك صكاب ال ينكر، بخبلؼ استعمالو في اإليجاب، فإنٌ 

كاحد كىك فاقتصر بو عمى حرؼ  ،ما يقع نادران قميبلن يكجب النسياف كالغمط، كالنسياف كالغمط إنٌ 
 .(2) )بؿ(

تشارؾ )لكٍف، بٍؿ( في بعض األحكاؿ، مشاركتيا في كؿ األحكاؿ، أال ترل  ثـ ليس مف ضركرةو 
فيقاؿ:  ،، كلكف تدخؿ الكاك عمييا(كبؿ)سف دخكؿ الكاك عمييا، كال يقاؿ: )بؿ( ال يح أفٌ 

َِ َمفَُشٗا﴿ قاؿ تعالى: ، (3))كلكف( َٞبِغٞ َِّ اىؾَّ ىَِن في قراءة مف قرأ بالتخفيؼ، ككذلؾ قكلو: (4)﴾َٗ

َِّ اْىبِشّ ﴿ ىَِن كالشكاىد عمى ذلؾ في كتاب ا ككبلـ العرب مما ال يحصى كثرة، كذلؾ ال ، (5)﴾َٗ
 .(6)يكجد البتة في )بؿ( فدؿ عمى ما قمناه" 

 

                                                           
 .389 ص اإلنصاؼ -1
 .5/140المقاصد الشافية انظر:  -2
 5/139 المرجع السابؽانظر:  -3
 .102 :البقرة -4
 . 177 :البقرة -5
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ييـ، رافضان  ما ذىب إليو فقد كافؽ البصرييف رأ -رحمو ا–ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 :(1)حيث قاؿ ،ف مف حمؿ )لكف( عمى )بؿ( الشتراكيما في المعنىك الككفي

" ال يمـز االشتراؾ في المعنى، الشتراؾ في األحكاـ لمفظية. أال ترل أٌنو يحسيف دخكؿ الكاك عمى 
)لكف( كال يىٍحسيف دخكليا عمى )بؿ(، فإف ساغ االجتماع في األحكاـ عند االجتماع في المعنى 

فمما لـ يكف األمر كذلؾ لـ يمـز ما قالكه، كأيضان فإذا  ،ذا، كىك غير سائغ باتفاؽفميىسيٍغ مثؿ ى
كاف عطؼ بؿ في اإلثبات ال يتصكر إال عمى الغمط كالنسياف، كىك قميؿ في كبلـ العرب، لـ 

 . "يمـز أف ييحمؿ عميو في )لكف( حتى ييسمع، كلـ يٍسمع ذلؾ فبل سبيؿ إلى القكؿ بو
 

اإلماـ الشاطبي احتٌج بأدلة البصرييف في رفضو لعدـ العطؼ بمكف في  ككما ىك كاضح فإفٌ 
اإليجاب؛ ألٌف القياس مع )بؿ( غير جائز، كذلؾ اعتمادان عمى قمة الشكاىد الكاردة في االستخداـ 

 المغكم ، مما يجعؿ قكؿ الككفييف ضعيفان. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .5/139المقاصد الشافية  -1
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 ناصب الفعل المضارع بعد حّتى
 

 : (1)يقول الشاطبي
)أٍف( كذلؾ بعد )حٌتى( فبل ف المكاضع التي يمـز فييا إضمار " كىذا مكضعه ثالث م

ٍد حٌتى أٍف  يجكز أف تظير معيا ) أٍف( أصبلن، فبل تقكؿ: ًسٍرتي حٌتى أىٍف تطمعى  ، ك ال جي الشمسي
زىف.   تىسير  ذا حى

 كما ذيكر مف أٌف النصب بعدىا بإضمار )أٍف( ىك مذىب سيبكيو كالبصرييف. 
 .النصب بحٌتى نفسيا ذىب الككفيكف كالجرمي مف البصرييف إلى أفٌ 

نٌ   ما ىي كػ )كي ك لف( فإذا دخمت عمى األسماء فالجر كزعـ الككفيكف أٌنيا ليست بحرؼ جر، كا 
 . " بعدىا بإضمار )إلى(

 
 عرض المسألة: 

نحك: درستي ، رؼ جر، فإذا جاء بعدىا فعؿ مضارعذىب البصريكف إلى أٌف حتى ح
أٍف ال تظير بعد  " كاعمـ أفٌ  :(3)، يقكؿ سيبكيو(2)، فيك منصكب بأف مضمرة بعدىاى أنجحى حتٌ 

  .حتى ككي"
دخمت عمى اسـ رؼ غاية كجر، إذا ححتى "  ـه فيك مجركره بيا، أم أفٌ ا إذا جاء بعدىا اسأمٌ 

 .(4)ارع منصكب" ضمجركر، أك م
 : (5)ابف األنبارميقكؿ 

يا في كبل المكضعيف حرؼ جر، كالفعؿ بعدىا منصكبه بتقدير )أٍف(، " كذىب البصريكف إلى أنٌ 
 .كالسـ مجركره بيا" 

 عكامؿ األسماء في  البصريكف بأٌف حتى مف عكامؿ األسماء فبل يجكز أف تعمؿى  كقد احتجٌ 
 

                                                           
 .6/37المقاصد الشافية  -1
 .154 ص انظر: ائتبلؼ النصرة -2
 .3/7الكتاب  -3
 .24ـ، ص 2000-1421ىرة، ، مكتبة اآلداب، القا1مفتاح اإلعراب، محمد أحمد مرجاف، ط -4
 .477 ص اإلنصاؼ -5
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يا أـ ، لذا مف الكاجب أف يككف العامؿ في الفعؿ المضارع )أٍف( مضمرة بعد حتى، ألنٌ (1)األفعاؿ
 الحركؼ الناصبة لمفعؿ المضارع.

 : (2)األنبارم ابف يقكؿ 
ا البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إٌنما قمنا إٌف الناصب لمفعؿ )أٌف( المقدرة دكف )حتى( أٌنا كأمٌ " 

ذا كانت مف عكامؿ األسماء فبل يجكز أف تيجعؿى   أجمعنا عمى أٌف )حتى( مف عكامؿ األسماء، كا 
كما أٌف عكامؿ األفعاؿ ال ألفعاؿ، اعكامؿ األسماء ال تككف عكامؿ  ألفٌ  ؛مف عكامؿ األفعاؿ

ذا ثبت أٌنو ال يجكز أف تككف عكامؿ األسماء عكامؿ األفعاؿ، فكجب  فتكك  عكامؿ األسماء، كا 
ٌنما كجب تقديرىا دكف غيرىا؛ ألنٌ  يا مع  الفعؿ بمنزلة أف يككف الفعؿ منصكبان بتقدير )أٍف(، كا 

يو حرؼ الجر، كىي أـ الحركؼ الناصبة لمفعؿ، فميذا كاف تقديرىا أكلى المصدر الذم يدخؿ عم
 مف غيرىا". 

 
لمضارع ا الككفيكف كالجرمي مف البصرييف فذىبكا إلى أٌف )حتى( ىي الناصبة لمفعؿ اأمٌ 

 :(3)يقكؿ األنبارم ،بعدىا مف غير تقدير )أٍف(
ؿ مف غير تقدير )أٍف(، بالمستق)حٌتى( تككف حرؼ نصب ينصبي الفعؿ  "ذىب الككفيكف إلى أفٌ 

(، كتككف حرؼ خفض  ،نحك قكلؾ: )أطع ا حٌتى يدخمؾ الجنةى  كاذكر ا حتى تطمعى الشمسي
فتيو حٌتى الصيًؼ(" تيو حتى الشتاءً مٍ طى مف غير تقدير خافض، نحك قكلؾ: )مى   .، كسك 

 
 .(4)االسـ بعدىا يخفض بإلى مضمرة أك مظيرة كما كذىب الكسائي إلى أفٌ 

 
في نحك قكلنا: )أطع (  5) الككفيكف لما ذىبكا إليو " بأٌف حتى تقكـ مقاـ )كي( كقد احتجٌ 

ا حتى تدخؿى الجنة( فإٌف معنى ىذا الكبلـ: أطع ا كي تدخؿ الجنة، أك يقكـ مقاـ )إلى أف(، 
أف تطمع الشمس( فإف معنى ىذا الكبلـ: )اذكر ا إلى  )اذكر ا حتى تطمعى  :كما في قكلنا

حتى مؤٌدل )كي( أك )إلى  مقاـ شيء أٌدل مؤداه، فكجب أف تؤدقاـ م الشمس(، كالشيء إذا
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)أٍف( تنصب المضارع  كي تنصب المضارع بنفسيا، كما اتفقنا عمى أفٌ  أف(، كقد اتفقنا عمى أفٌ 
 ."(1)بنفسيا، فكذلؾ ما أٌدل مؤداىما ككقع مكقعيما

 أٌما الكسائي فاحتٌج لما ذىب إليو، بقكلو: 
( في قكلؾ: )ضربتي القكـى حتى زيدو  ألٌف التقدير ؛يا تيخفضي بإلى مضمرة أك مظيرة" إٌنما قمت إنٌ 

، ثـ حذؼ تخفيفان فكجب أف تككف )إلى( ىي  )انتيى ضربي إلى زيدو  :حٌتى انتيى ضربي إلى زيدو
  (.2)العاممة"

و يفتقر إلى تقدير، كما ال يفتقر قكؿ الكسائي ىذا بالضعؼ كالفساد؛ ألنٌ األنبارم ابف كقد كصؼ 
 .(3)إلى تقدير أكلى مما يفتقر إليو

 
استدؿ عمى صحة ما ذىب إليو البصريكف في فقد  -رحمو ا –أٌما اإلماـ الشاطبي 

ة أٌف الفعؿ بعدىا منصكبه بأف مضمرة، عمى اعتبار أٌف )أٍف المصدريككف حتى حرؼ جر، ك 
مع الفعؿ ( مؤكلة بمصدرو مجركر بحتى، إذ ال تعد في ذاتيا ناصبة لمفعؿ المضارع؛ ألٌنيا ال 

 : (4)تخرج عف دائرة حرؼ الجر إال إذا كانت عاطفة أك ابتدائية، يقكؿ
" كاألصح ما ذىب إليو الناظـ؛ ألٌف الجر قد ثبت مف عمميا، كمكاقعيا المعمكمة في الكبلـ 

اء، تأتي بعدىا الجممة االسمية كالفعمية، كتقع حرؼ عطؼ... كتقع حرؼ ثبلثة: تقع حرؼ ابتد
جر... كىا ىنا لـ يثبت ليا نصبي بأمرو بٌيف، فإذا رجعنا إلى المكاضع الثبلثة أمكف فيو منيا أف 
تككف جارة ألجؿ نصب الفعؿ بعدىا، فبل بيد  مف تقدير ما يصير بو الفعؿ في تقدير االسـ 

 .كصارت )حٌتى( في ذلؾ كػػ )الـ الجحكد، ككي الجارة( كنحك ذلؾ..." المجركر كىك )أٍف(
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 عامل الجزم في جواب الشرط
 

 : (1)يقول الشاطبي
ي العاممة الجـز في يف( إشعاري بأف  األدكات المذككرة ىلو: )ًفٍعمىٍيف يىٍقتىضً ك ق" كفي 

، ثـ ذكر محؿ الجـز الذم تطمبو، فذكر فعميف معان، فدٌؿ عمى  ؛الفعميف معان  ألٌنو كضعيا جكاـز
ا معان باألداة الداخمة عمى جممة الشرط، كىذا الذم ذىب إليو الناظـ ىك أحد مالجـز فيي أفٌ 

 .المذاىب األربعة في المسألة
الفعؿ  إلى أفٌ  فمف النحكييف مف ذىب إلى جزميا باألداة كحدىا، كما تقدـ كمنيـ مف ذىب 

األداة ىي الجازمة  األكؿ مجزكـه بيا، كالثاني مجزكـه بفعؿ الشرط...  كمنيـ مف ذىب إلى أفٌ 
  كما عممت فيو، كىك فعؿ الشرط... لؤلكؿ كحده، كأٌما الثاني فمجزكـه باألداة

، كىك فعؿ الشرط" رجـز فعؿ الجكاب عمى الجكا "كذىب الككفيكف إلى أفٌ    .لمجاكرتو المجزـك
 

 عرض المسألة: 
 عامؿ الجـز في فعؿ جكاب الشرط، فمنيـ مف ذىب إلى أفٌ  ياينت آراء البصرييف فتب

يقكؿ ، (2)ميؿ كلسيبكيو خبلف فيو، كقد نسب ىذا القكؿ لممالشرط يع ؿحرؼ الشرط كفع
 : (3)سيبكيو

  .بما قبمو" جزاء تجـز األفعاؿ كينجـز الجكابي " كاعمـ أٌف حركؼ ال
 :(4)كقاؿ

جـز إذا كانت ي كما تننً ؾى انجزمت بإف تأتً ، فآتً (ؾى تً ي آنً إف تأتً )ؾ لك قمت: " كزعـ الخميؿ أنٌ  
 .( "آًتني آًتؾى )مت : جكابان لؤلمر حيف ق

 
" حرؼ الشرط كفعؿ الشرط يقتضياف جكاب الشرط، فبل ينفؾ  كقد كانت حجتيـ في ذلؾ أفٌ 

 . (5)معان كجبى أف يعمبل فيو معان" أحدىما عف صاحبو، فمما اقتضياه
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بالضعؼ؛ " كذلؾ ألٌف فعؿ الشرط فعؿ، كاألصؿ في الفعؿ أف ال يعمؿ  كقد كصؼ ىذا المذىب
ذا لـ يكف لمفعؿ تأثير في العمؿ ك)إٍف( لو تأثير في العمؿ، فإضافة ما ال تأثير لو  في الفعؿ، كا 

 .(1)إلى مالو تأثير ال تأثير لو"
 
، كقد احتٌج بأٌف " فعؿ (2)فعؿ جكاب الشرط مجزكـ بفعؿ الشرط كحده إلى أفٌ  ا األخفش فذىبأمٌ 

 .(3)" الشرط يقتضي الجكاب كىك أقرب إليو مف الحرؼ، فكاف عممو فيو أكلى مف الحرؼ
 : (4)يقكؿ الشاطبي

نٌ  " كاعترض ىذا المذىب كجو منيا أفٌ  ما تقتضي الفعؿ األدكات ال تقتضي الفعميف معان، كا 
  .كالفعؿ األكؿ ىك الذم يقتضي الثاني، فينبغي أف يككف ىك العامؿ"األكؿ، 

 
يا اقتضت ألنٌ  ؛" بخبلؼ غيره مف الحركؼ الجازمة حرؼ الشرط ألفٌ  ؛كقد ريٌد  ىذا المذىب

فعبلن كاحدان عممٍت في شيء كاحد، كحرؼ الشرط لما اقتضى شيئيف كجب أف يعمؿ في شيئيف 
 .(5)قياسان عمى سائر العكامؿ" 

 
أٌما جميكر البصرييف فذىبكا إلى أٌف العامؿ في فعؿ جكاب الشرط ىك حرؼ الشرط 

أداة الشرط ىي الجازمة لفعؿ  أفٌ  (7) ، لما فيـ مف كبلـ ابف مالؾ: )ًفٍعمىيف يىٍقتىضيف((6)فقط
 .(8)الشرط كلفعؿ جكاب الشرط معان القتضائيا ليما

 
 (. 9)رفعؿ جكاب الشرط ىك الجكالجـز في ا الككفيكف فذىبكا إلى أٌف عامؿ اأمٌ 
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بلزـه لو، مكقد استدؿ الككفيكف لمذىبيـ ىذا بأٌف " جكاب الشرط مجاكره لفعؿ الشرط، ك 
ان عمى الجكار، ال يكادي ينفؾي عنو، فمما كاف منو بيذه المنزلة في الجكار حيمؿ عميو، فكاف مجزكم

ِِ ﴿كثير، قاؿ ا تعالى:   ركالحمؿ عمى الجكا ٌْ َُٝن ِْٕو اْىِنخَبةِ  ىَ ِْ أَ ٍِ َِ َمفَُشٗا  اىَِّزٝ

 َِ ْؾِشِمٞ َُ اْى ع ألٌنو اسـ ك فعمى )الذيف( فيك مر  المشركيف( بالخفضك كجو الدليؿ أٌنو قاؿ: ) (1)﴾َٗ
 )يكف(... 

 قاؿ زىير:  
 

ي رىىا لىعً            ي الميكًر كالقىٍطرً بىٍعدم سىكافً              بى الٌرياحي بيا كغى
(2) 

 
ٍف كاف ينبغي أف يككف مرفكعان؛ ألنٌ  (القطر)فخفض  و معطكؼ عمى عمى الجكار، كا 

 .(3)")سىكاًفي(
 

ف ي: " كأٌما مذىب الككفي(4)اإلماـ الشاطبي  كصؼ مذىبيـ ىذا بالضعؼ، إذ قاؿ إال أفٌ 
 لبلشتغاؿ برده".  ىعنمفضعيؼه جدان، فبل 

 
رافضان مذىب كاف إذ اإلماـ الشاطبي في ىذه المسألة مف خبلؿ ذلؾ يتضح مكقؼ 

 مرجحان لرأم جميكر البصرييف، الذيف فسركا قكؿ ابف مالؾ )فعميف يقتضيف( أفٌ الككفييف، 
 – شرطي العمؿ الشرط كجكاب الشرط ىك حرؼ الشرط، كال سيما أفٌ فعؿ العامؿ في 

 متكفراف ىنا.  –مطمكبو كالشيء الكاحد  معاالختصاص كأال يصير الطالب 
 : (5)يقكؿ الشاطبي
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، كقد أشعر في كبلمو بالعمة التي ألجميا ذىب إلى (1)" كاألصح مف ىذه المذاىب مذىب الناظـ
إذا ثبت طمبو لو، فكؿ عامؿ إٌنما يثبت لو العمؿي  العمؿ أصمو الطمب، ما ذىب إليو، كذلؾ أفٌ 

ذا كاف يطمب أكثر مف عامؿو كاحد فبل بيد  مف أف يقتضي جميع ما يطمبو، كالفعؿ البلـز  كا 
 كالمتعدم إلى كاحد، أك إلى اثنيف أك ثبلثة". 

 : (2)كقاؿ
لييا اإلشارة بقكؿ الناظـ )فعميف  ، كقد ذكرىا النحكيكف، كا  " كىذه المسألة مكضعي بيانيا األصكؿي

ذا كاف كذلؾ، كحصؿ شرطااألداة ىي الطالبة لم تى بعمة العمؿ؛ ليشعر أفٌ يقتضيف( فأ  فعميف، كا 
ثبت المطمكب، ثبت لو لعمؿ ببل شؾ، ك  العمؿ كىما االختصاص، كأال يصير الطالب كجزء مف

 غير طالبو لمفعؿ".  الفعؿى  ألفٌ  ؛في الفعؿليس بعامؿ  الفعؿى  أفٌ 
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 لوالاالسم المرفوع بعد 

 
 : (1)قال الشاطبي

)لكال( ليست بعاممة في المرفكع بعدىا، كىك مذىب المحققيف، كمف  " التنبيو عمى أفٌ 
يا عاممة فيما بعدىا الرفع، نقمو الفراء بيف بعض النحكيف، كنقمو ابف النحكييف مف ذىب إلى أنٌ 

 .األنبارم عف الككفييف مطمقان"
 

 عرض المسألة: 
كقكلو تعالى: " : (2)ال ترفع االسـ بعدىا بنفسيا، يقكؿ الفراءلك ذىب الككفيكف إلى أٌف 

اؿه  كلىٍكالى ﴿ ًنسىاءه  ميٍؤًمنيكفى  ًرجى  رفعيـ بػػ )لكال(".  (3)﴾ميٍؤًمنىاته  كى
 

لكال نائبة عف الفعؿ الذم لك ظير لرفع االسـ، نحك: )لكال زيده  كقد احتج الككفيكف بأفٌ 
 : (4)األنبارم ابف لجئتؾ(، فالتقدير: لك لـ يمنعني، إال أٌف الفعؿ حذؼ تخفيفان، يقكؿ

يا نائبة عف الفعؿ الذم لك يا ترفع االسـ بعدىا؛ ألنٌ ما قمنا إنٌ " أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنٌ 
التقدير في قكلؾ: )لكال زيده ألكرمتؾ(: لك لـ يمنعني زيده مف إكرامؾ  االسـ؛ ألفٌ ظير لرفع 

 يـ حذفكا الفعؿ تخفيفان". ألكرمتؾ، إال أنٌ 
( عندما تأتي بعد لكال تككف مفتكحة، كلك كانت في مكضع االبتداء لكانت )أفٌ  كما كاحتجكا بأفٌ 

 مكسكرة. 
 : (5)األنبارم ابف يقكؿ

( إذا كقعت بعدىا كانت مفتكحة، نحك )أفٌ  أٌف االسـ يرتفع بيا دكف االبتداء أفٌ "كالذم يدؿي عمى 
قكلؾ: )لكال أٌف زيدان ذاىبه ألكرمتؾ(، كلك كانت في مكضع رفع باالبتداء لكجب أف تككف 

 .مكسكرة" 
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ا البصريكف فذىبكا إلى أٌف االسـ بعد )لكال( يرتفع باالبتداء، كالخبر محذكؼ، فقكليـ: أمٌ 
 : (1)ال زيده ألكرمتؾ( التقدير فيو: لكال زيده كائفه أك مكجكده ألكرمتؾ، يقكؿ سيبكيو) لك 

مف االبتداء ييضمر فيو ما ييبنى عمى االبتداء كذلؾ قكلؾ: لكال عبد ا لكاف كذا باب  " ىذا
يث لكال، كارتفع دا عبد ا فإٌنو مف حككذا، أٌما لكاف كذا ككذا فحديثه معٌمؽه بحديث لكال، كأمٌ 

 .باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألؼ االستفياـ كقكلؾ: أزيده أخكؾ..." 
 

 " كأما حذفو كجكبان ففي مسائؿ: : (2)كقاؿ ابف ىشاـ في حاالت حذؼ الخبر كجكبان 
 ". إحداىا: أف تككف ككنان مطمقان كالمبتدأ بعد لكال، نحك: )لكال زيده ألكرمتؾ( أم لكال زيده مكجكده 

 
مختصان، ك)لكال( ال تختص باسـ  ف بأف الحرؼ" إٌنما يعمؿ إذا كافكقد استدؿ البصريك 

 ، كما في قكؿ الشاعر: (3)دكف فعؿ، بؿ قد تدخؿ عمى االسـ، كما تدخؿ عمى الفعؿ" 
 
يتيييـي ر  دى ال دى       دً                          ٌرًؾ إنِّي قىٍد رىمى  (4)لمحدكدً تي كال عيذرىم دٍ لكال حي

 
 حيث أدخؿ الشاعر لكال عمى الفعؿ. 

 
نٌ كما كاحتجكا بأفٌ  ما يقاـ الفعؿ مقاميا إذا كاف فيو معنى الفعؿ أك " األصؿ في العمؿ لؤلفعاؿ، كا 

 . (5)شبيو كلكال ليست كذلؾ" 
كقالكا بأٌف االسـ لك ارتفع بيا لكاف معو منصكب فكؿ حرؼ يرفع كينصب، مثؿ ما كالت، كلكال 

 .(6)يالمنصكب ال 
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مف  النحاة عرضو ألقكاؿكبلمو بعد فيظير مف  -رحمو ا –اطبي ا اإلماـ الشأمٌ 
لممذىب البصرم، إذ صٌدر كبلمو بالمسألة  ترجيحو ،عمؿ لكال كعدـ عمميا حكؿالفريقيف 

 : (1)بقكلو
لكال ليست بعاممة في المرفكع بعدىا كىذا مذىب المحققيف" ، ثـ ذكر رأم  " التنبيو عمى أفٌ 

بعض النحاة الذيف قالكا بعمميا فيما بعدىا، فيك ماؿ إلى رأم األكثرية، سارده كثير مف األمثمة 
 التي تدؿ عمى صحة قكليـ. 
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 تمييز كم الخبرية
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
( باإلضافة ال بػ )مٍف( مقدرة تقديرىا مع  الرابعة: أفٌ " كالفائدة  الخفض في ميميز )كـٍ

( ىنا حكـ )عشرة( ك )مائة( كالتمييز معيا مخفكضه  االستفيامية، كذلؾ أٌنو قرر أفٌ  حكـ )كـٍ
 باإلضافة، اتفاقان فكذلؾ يككف الحكـ في كـ عمى ىذا التقدير... 

امية إذا انٌجر )مٍف( كما قاؿ أىؿ البصرة في االستفي الجر بعدىا بإضمار كذىب الفراء إلى أفٌ 
نٌ ما بعدىا لـ يرتضً   .ما ارتضى مذىب الجماعة..." و الناظـ كا 

 : (2)كقاؿ
مٌميز الخبرية ال يجكز  ي أفٌ ا أف يؤخذ عمى صفتو كما أتى بو، فىييٍعطً تمثيمو إمٌ  " كالثالث: أفٌ 

( فبل يجكز إال أف تقكؿ: كـٍ رجؿو جاءني، كىك غير صحيح؛ ألفٌ  الفصؿ  الفصؿ بينو كبيف )كـٍ
ممكتى عبدان ... كيىٍبعيد أف  نصب فتقكؿ: كـٍ عندؾ غبلمان، ككـجائز، كلكنو ال بيٌد معو مف ال

 .مع الفصؿ..." يمتـز مذىب الفراء كالككفييف الذيف يضمركف )مٍف( فيجيزكف الجر
  

 عرض المسألة: 
( الخبرية مجركره بإضافتيا إليو إف لـ ييفصؿ بينيما،  ذىب البصريكف إلى أفٌ  تمييز )كـٍ

كذىب الفراء إلى أٌنو مجركره بإضمار )مف( فإف فيصؿ بينيما كجب النصب عند البصرييف، 
 .(3)كأجاز الفراء كجميكر الككفييف الجر بمف مع الفصؿ

 
( اسـه لعددو كثير، لذا فيك كالعدد نحك البصريكف فاستدلكا بأفٌ ا أمٌ  )مائة أك ألؼ(  :)كـٍ

 صؿ )بظرؼو أك حرؼ جر( كجب ككما ينجر المعدكد بالعدد كذلؾ ينجر التمييز بكـ، أٌما إذا في 
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بالفصؿ تبطؿ اإلضافة، لذا كجب أف يخرج المميز عف األصؿ كىك  ألفٌ  ؛النصب
 : (2)ألنبارماابف يقكؿ ، (1)النصب

يا بمنزلة )كـ( ىي العاممة فيما بعدىا الجٌر، ألنٌ  ألفٌ  ؛ما قمنا إٌنو ال يجكز فيو الجر" قالكا: إنٌ 
ذا فصؿ بينيما بظرؼو أك حرؼ جر، بطمت اإلضافة عددو يضاؼ إلى ما  ؛ ألفٌ (3)بعده، كا 

فىعيًدؿى إلى تيار الكبلـ، الفصؿ بيف الجار كالمجركر بالظرؼ كحرؼ الجٌر ال يجكز في اخ
 قاؿ الشاعر: ،المتناع الفصؿ بينيما ؛النصب

  
ـٍ نىالى      ـً مى ي ًمٍنيـ فىٍضبلن عى نً كى  (4) أىكىادي ًمفى اإلقتاًر أىٍحتىًمؿي إٍذ الى                    ى عىدى
 

:  إال أنٌ كالتقدير:  ، نصب )فضبلن( فراران مف الفصؿ (منيـ بينيما بػ )نالني و لما فيًصؿى كـ فضؿو
 بيف الجار كالمجركر... 

نٌ  ؿ صما بعده، كلـ يمتنع النصبي بالف ما عيًدؿى إلى النصب ألٌف كـ تككف بمنزلة عدٍد يصبي كا 
بخبلؼ الفصؿ ، الفصؿ بيف الناصب كالمنصكب لو نظير في كبلـ العرب ألفٌ  ؛كما امتنع الجر  

 .ما صرتـ إليو"و أكلى مبيف الجار كالمجركر، فإنٌ 
  

عمةى جر التمييز بعد )كـ( الخبرية ىي )ًمف(  ذىبكا إلى أفٌ ف أٌما الفراء كالككفيكف 
 . ، كأنؾ تقكؿ: كـ مف كتابو قرأتى المحذكفة قبمو؛ فحيف تقكؿ: كـ كتابو قرأتى 

 : (5)قاؿ ابف يعيش
ف لـ " كالككفيكف يخفضكف ما بعد )كـ( عمى كؿ حاؿ بمف، فإف أظيرتيا في  الخافضة، كا 

  .ي مراده مقدرة"يتظيرىا ف
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كرة النصبي كالخفض، فمف ذلؾ قكؿ نإذا ألقيتى )مف( كاف في االسـ ال: " ... ف(1)كقاؿ الفراء
 .العرب: كـ رجؿو كريـو قد رأيت، ككـ جيشان جراران قد ىزمت" 

 
 اع والقياس: سموقد استدل الكوفيون بال

 قكؿ الشاعر: فمنو ماع، أما السٌ 
ـٍ بً         عىوٍ كشىريؼو بيخٍ                       ىكدو ميٍقرؼو  نىاؿى العيمى جي كى ميوي قىٍد كىضى

(2) 
( مع الفصؿ  .(3)فجر  )مقرؼو

 
: )كـ  ؛خفض االسـ بعد )كـ( في الخبر بتقدير )مف( قالكا: " ألفٌ فأٌما القياس:  ألنؾ إذا قمتى

، ككـ امرأةو أى أىنت(،  ًمٍف رجؿو أكرمت، ككـ مف امرأةو  فيو: )كـٍ  ، كاف التقدير(تنرجؿو أكرمتى
قتضي ىذا التقدير، كىذا التقدير مع كجكد الفصؿ بالظرؼ كحرؼ الجٌر، كما يبدليؿ أف المعنى 

 .(4)"ىك مع عدمو، فكما ينبغي أف يككف االسـي مخفكضان مع عدـ الفصؿ فكذلؾ مع كجكده
 

 بقكليـ: ،كـ تككف بمنزلة عددو ينصب ما بعده فٌ إكقد رٌدكا عمى قكؿ البصرييف: 
و لك كانت بمنزلة عددو ينصب ما بعده كثبلثيف لكاف ينبغي أف ال يجكز ىذا ال يجكز؛ ألنٌ  

 .(5)الفصؿ بينيما كبيف معمكليا، فمك قمت: )ثبلثيف عندؾ رجبلن( لـ يجز ذلؾ
 
 : (6)تسييؿ ما ذىب إليو الفراء قائبلن كقد رفض ابف مالؾ في شرح ال  

ممت ك" كزعـ الفراء أف الجٌر بعدىا بمف مقدرة، كال سبيؿ إلى ذلؾ  ما ال سبيؿ إليو في ما حي
 ألفٌ  ؛مع الفصؿ مساكيان لجكاره ببل فصؿعميو؛ ألٌف الجٌر بعدىا لك كاف بمف مقدرة لكاف جكازه 

معنى )ًمٍف( مراد، كاستعماليا سائغ مع االتصاؿ، فمك كاف عمميا بعد الحذؼ جائز البقاء مع 
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دليؿه النظـ، كفي ككف الكاقع بخبلؼ ذلؾ االتصاؿ، لكاف جائز البقاء مع االنفصاؿ في النثر ك 
 .الجر باإلضافة ال بمف مقدرة" عمى أفٌ 

 و " مجركره خبر عف تمييز كـ الخبرية أنٌ أف السمسميمي ما ذىب إليو الفراء،أبك عبد ا  كردٌ 
 . (1)بإضافتيا إليو ال )بمف( محذكفة خبلفان لمفراء"

 
ٌد ال  :احتٌج بو الككفيكف بصريكف عمى ماكما كرى

 قكؿ الشاعر:  مف استدلكا بوأٌما ما 
كدو ميٍقرؼو نىاؿى العمى ـٍ ًبجي  كى

 مف كجييف:  أٌكلكهف
( بالرفع عمى سبيؿ االبتداء كما بعدىا )ناؿ العمى( ىي الخبر أفٌ  األول:  . (2)ركاية )مقرؼو

 .(3)أٌنو جاء شذكذان في الشعر، فبل يككفي فيو حجةالثاني: 
 

( بتقدير )مٍف( كالتقد إفٌ كقكليـ:   ،ير مع كجكد الفصؿ كما ىك مع عدموخفض االسـ بعد )كـٍ
 قالك فيو:

ـي أٌف جر  ( بتقدير )مف(، بؿ العامؿ فيو كـ؛ ألنٌ  " ال نسٌم يا عندنا بمنزلة عددو االسـ بعد )كـٍ
 .(4)يضاؼ إلى ما بعده"

 
كز كثبلثيف كنحكه لكاف ينبغي أف ال يجكقكليـ: إٌنيا لك كانت بمنزلة عددو ينصب ما بعده  

 كاف ردىـ عميو: ،  معمكليا فالفصؿ بينيا كبي
( كغيرى ا جكازان حسنان دكف )ثبلثيف( كنحكه، ألٌف كـ منعت بعض ما لػػ " إٌنما جاز الفصؿ بيف )كـٍ

)ثبلثيف( تككف فاعمة لفظان  )ثبلثيف( مف التصرؼ، فجيعؿ ىذا عكضان مما منعتو، أال ترل أفٌ 
، كقكلؾ: )ذىب ثبلثكف(، كتقع مفعكلة في رتبتيا، كقكلؾ: )أعطيتي ثبلثيف(، كال يككف  كمعنىن
ًعؿى ليا ضرٍب مف التصرؼ  ( بعض ما لػػ)ثبلثيف( مف التصرؼ جي (، فمما مينعىٍت )كـٍ ذلؾ في )كـٍ

                                                           
، المكتبة 1ك عبد ا السمسميمي، تحقيؽ: د. الشريؼ البركاتي، طشفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ، أب -1

 .580، ص 1986 -1406الفيصمية، مكة المكرمة، 
 ةذشا الركاية الصحيحة ىي الرفع كالنصب، كركاية الجر ، كقد ذكر العكبرم أفٌ 263 ص انظر: اإلنصاؼ -2

 .379 ص التبييف :انظر
 .379 ص ، كالتبييف62-3/61، كالمقتضب 2/166انظر: الكتاب  -3
 .264 ص اإلنصاؼ -4



228 
 

كمميزىا في  ءى الفصؿ بيف )ثبلثيف(ال يككف لػػ)ثبلثيف( ليقع التعادؿي بينيما، عمى أٌنو قد جا
  :الشعر، قاؿ الشاعر

مىى أن ني بىٍعدى مى        ى عى ٍكالن كىًميبلن بلى ثى                       ا قىٍد مىضى ثكفى لميىٍجًر حى
(1) 

 
ٍف كاف قميبلن ال يقاس عميو"... ففصؿ بيف )ثبلثيف( كبيف مميزىا بالجار كالمجرك   .(2)ر كا 

 

 : (3)فكافؽ البصرييف رأييـ، إذ يقكؿ -رحمو ا –الشاطبي أٌما اإلماـ 
كـ بالخفض حكمان مطمقان، كال شٌؾ أفٌ إنٌ "... كقد تقدـ في باب )اإلضافة(  ،الخفض باإلضافة و حى

ذا كاف منعي الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو إالٌ   في الشعر، أك في مكاضع ليس ىذا منيا، كا 
النظر: ىؿ يجكز مع الرجكع إلى النصب، فتقكؿ: كـ لؾ  لفصؿ ممتنعان مع الخفض بقيا

 غبلمان... 
كظاىر ما في نظمو عدـ جكاز الفصؿ مع الخفض، كىك صحيح كسكت عف جكاز النصب 

 ".  و إٌنما تكمـ عمى ما أعطاه مثالوي ككأنٌ 
 

و ألنٌ  ؛عمى السماع، بقكلو: " كىك صحيح" كيتضح مف كبلمو أٌنو رجح رأم البصرييف اعتمادان 
يرل عدـ الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، كىذا كاضح في القياس النحكم خبلفان لما ذكره 

، دكف فصؿ بينيما، كبقاء الجر عند الفصؿ ٌر عمى تقدير حرؼ الجر )ًمٍف(الككفيكف بأٌف الج
 .صحبينيما كالذم أكجب البصريكف فيو النصب كىك األ
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 المبحث الثاني
 موافقة الشاطبي لمكوفيين

 
مما ال شؾ فيو أٌف كثرة المسائؿ النحكية التي كافؽ فييا الشاطبي البصرييف، أك دافع 

 عف رأييـ محتجان بأدلتيـ، يدؿ عمى ميمو الكاضح لمذىب مدرسة البصرة.
الككفييف في  كية لـ يمنعو مف مكافقةعميو في عرضو لممسائؿ النح كىذا المكقؼ الذم سار

، اعتمادان عمى ما احتجكا بو بالقياس النحكم، كما كرد سماعان عف العرب في بعض المسائؿ
الذيف ال يدفعيـ مذىبيـ النحكم أك تعصبيـ لرأم   ما، إلى رفض ما كبلميا، كىذا شأف العمماء 

  قالو اآلخركف لصحتو كقكة حجتو، كمف المسائؿ التي ذىب فييا مذىب مدرسة الككفة:
 

 واتيا عمى )ما(تقديم خبر ما زال وأخ
 

 : (1)يقول الشاطبي
مف بك كيساف أالككفييف غير الفراء،  " أما ما زاؿ كأخكاتيا فحكى ابف األنبارم أفٌ 

ىك الذم اشتير عند البصرييف، كىك الذم  نعتقدـ أخبارىا عمى )ما(... كالميجيزكف لبصرييف ا
 .اعتمده ابف األنبارم كىك المعركؼ مف مذاىبيـ"

 
 عرض المسألة: 

لى ذلؾ ذىب ذىب البصريكف إلى أنٌ  و ال يجكز تقديـ خبر ما زاؿ كأخكاتيا عمى )ما(، كا 
 . (2)الفراء مف الككفييف

 
 كقد احتجكا لمذىبيـ ىذا بأف قالكا: 

ما لمنفي، كالنفي لو صدر الكبلـ، فجرل مجرل حرؼ  ألفٌ  ؛و ال يجكز تقديـ خبرىا عمييا"إنٌ 
ما جاء إلفادة المعنى في االسـ الحرؼ إنٌ  ، كالسر فيو أفٌ (3)لو صدر الكبلـ االستفياـ في أفٌ 
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حرؼ االستفياـ ال يعمؿ ما بعده فيما قبمو،  كالفعؿ، فينبغي أف يأتي قبميما ال بعدىما، كما أفٌ 
( لـ يجزفكذلؾ ىا ىنا، أال ترل أنٌ  ؾ تقدـي ما ىك ألنٌ ؛ ؾ لك قمت في االستفياـ: )زيدان أضربتي
ذا قمت: )قائمان متعمؽ بما بعد حرؼ اال ؾ ألنٌ  ؛ما زاؿ زيده( فينبغي أف ال يجكز ستفياـ عميو، كا 

 . (1)تقدـ ما ىك متعمؽ بما بعد حرؼ النفي عميو"
 

و يجكز تقدـ خبر ما زاؿ كأخكاتيا ا الككفيكف كابف كيساف كالبصرييف فذىبكا إلى أنٌ أمٌ 
 .(2)عمى )ما(
 :اعمسّ دلوا لما ذىبوا إليو بالقياس والوقد است

 ، حيث قالكا: فلذا جاز بو تقديـ الخبر عميو ككا)مازاؿ( فعؿ مثبت،  : فاعتبركا أفٌ القياسا أمٌ  
ٌنما ىك  ألفٌ  ؛ما قمنا ذلؾإنٌ "   فٌ أنفي لمفارقة الفعؿ، كبياف صكابو )مازاؿ( ليس بنفي الفعؿ، كا 

)زاؿ( فيو معنى النفي،  و ليس بنفي أفٌ الفاعؿ حاليوي في الفعؿ متطاكلة، كالذم يدؿ عمى أنٌ 
، كالذم يدؿ عمى أف النفي إذا دخؿ (3)ك)ما( لمنفي، فمما دخؿ النفي عمى النفي صار إيجابان 

ؾ إذا قمت: )انتفى الشيء( كاف ضدان لئلثبات، فإذا أدخمت عميو عمى النفي صار إيجابان، أنٌ 
نفي النفي إيجاب ، كذلؾ صار ما زاؿ  ) ما انتفى( صار مكجبان، فدٌؿ عمى أفٌ : النفي، نحك

 . (4)كاف يجكز تقديـ خبرىا عمييا، فكذلؾ ما زاؿ..."  بمنزلة كاف في أٌنو إيجاب، ككما أفٌ 
 

لفظ النفي باؽو كاالعتبار بو ال  .. ىذا ضعيؼ؛ ألفٌ .:  " (5)كقد رٌد العكبرم عمى ذلؾ بقكلو
، كلك جمعت مكانو )اترؾ الفعؿ( كاف لمعنى قكلؾ )ال تفعؿ( سيمٌي نييان  بالمعنى، أال ترل أفٌ 
 ".  كاحدان كييسمى )أمران(

 ، فمنو قكؿ الشاعر: ماعالسّ أما 
ا إٍف رى  كىرىجِّ        يًر مى ٍيران ال يزاؿي يزيدي                يتىوي أى الفىتىى لمخى مىى السِّفِّ خى  (6)عى

 
                                                           

 .137-136 ص انظر: اإلنصاؼ -1
 .1/113، كشرح األشمكني 1/246انظر: أكضح المسالؾ  -2
 .89 ص انظر: أسرار العربية -3
 .135-134 ص اإلنصاؼ -4
 .1/168المباب  -5
، 1/369، كحاشية الصباف 8/130، ، كشرح المفصؿ4/222عي في الكتاب نسب البيت لممعمكط القري -6
 .1/114شرح األشمكني:  :، كانظر190ص ، لمنحاس دكف نسبة في شرح أبيات سيبكيوكب
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 .(1)السِّفِّ خيران، حيث تقدـ معمكؿ الخبر )خيران( عمى المنفي ببل فقد أراد: ال يزاؿ يزيدي  
 

خيران منصكب بفعؿو محذكؼ  كقد رد البصريكف عمى استدالليـ بيذا البيت، بأفٌ 
 .فِّ خيران كالتقدير: يزداد عمى السٌ 

حك: يجكز فييا تقديـ الخبر عمييا، ن( كذلؾ حرؼ النفي المكجكد في البيت )ال(، ك)ال، كلـ، لف 
ـ أ(، بخبلؼ )ما(؛ ألٌف )ما( األصؿ في النفي كىي كـ يزؿ زيده، كقاعدان لـ يزؿ عمره )قائمان ل

 .(2)بابو
 

:  " كالجكاب (3)حيث يقكؿ ،ا اإلماـ الشاطبي، فكاف مكافقان لمككفييف في ىذه المسألةأمٌ 
ال فمك  ما لمنفي في ىذا المكضع، كلذلؾ صار الكبلـ ا قد أجمعنا عمى أفٌ عف ذلؾ أنٌ  إيجابان، كا 

ذا كاف معنى  –كقد فرضنا أف زاؿ كأخكاتيا نفي  - لـ تكف لمنفي لما صار الكبلـ بيا إيجابان، كا 
ذا  النفي  ثابتان فييا، كىي دالة عميو، فقد استكت مع )ما( الداخمة عمى كاف، كما أشبييا، كا 

لؾ في المسألة استكت في المكضعيف كىي في أحدىما مستحقة لمصدر، فيجب أف تككف كذ
ذا سممنا إلى أفٌ  معنى النفي غير معتبر فييا فذلؾ ال يمنع استحقاقيا لمصدر،  المتنازع فييا، كا 

اعتباران لؤلصؿ، كما لـ يمنع استحقاؽ االستفياـ لمصدر زكاؿ معناه، إذا قمت: عممت أٌييـ قائـه، 
  .كعممت أزيد في الدار أـ عمرك"

 
لمككفييف في جكاز تقديـ خبر ما زاؿ كأخكاتيا عمييا يتضح مف كبلـ الشاطبي مكافقتو 

( عمى اعتبار أٌنيا تفيد اإلثبات لداللة )ما( كالفعؿ )زاؿ( عمى معنى قائمان ما زاؿ زيده )في قكلنا: 
 النفي، كقياسان عمى جكاز تقدـ خبر كاف عمييا، فيي بمنزلة: ) قائمان كاف زيده(. 

 
 
 
 
 

                                                           
 .1/369انظر: حاشية الصباف  -1
 .1/114انظر: شرح األشمكني  -2
 .2/169المقاصد الشافية  -3
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 إضافة ظرف الزمان إلى الجممة
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
"... مف قاؿ بجكاز البناء فيما يميو المضارعي أك المبتدأ، فقكلو غيري خطأ، كىذه إشارة 

ؿ إليو بعض ف، كمايما ذكره ىنا ىك مذىب الككفي إلى الخبلؼ الكاقع في المسألة، كذلؾ أفٌ 
ذلؾ معو كمع أعني إلى جكاز البناء مع المضارع، كالككفيكف يقكلكف البصرييف كالسيرافي، 

 .صرييف عدـ الجكاز في ذلؾ كمو..."المبتدأ، كرأم الب
 

 عرض المسألة: 
ذىب البصريكف إلى كجكب اإلعراب عند إضافة ظرؼ الزماف إلى جممة فعمية فعميا 

، (أكرميؾ في يكـً تقكـي )، ك(أقكـي في حيف يقكـي )لؾ: ك ق، كما في (2)مضارع أك جممة اسمية
 . (3)(ىذا حيفي زيده قائـه )، ك(قائـه جئتؾ في حيًف زيده )ك

ٌْ ﴿ ككما في قكلو تعالى:  َِ ِصْذقُُٖ بِدقِٞ ْْفَُغ اىصَّ َٝ ًُ ْ٘ ًُ اَل  ﴿، ككذلؾ قكلو تعالى: (4)﴾ ََٕزا َٝ ْ٘ َٝ

ْٞئًب يُِل َّْفٌظ ىَِْْفٍظ َؽ َْ  .(6)ففي ىذه اآليات جاء الظرؼ معربان ال مبنيان ( 5)﴾ حَ
 ككقكؿ الشاعر: 

ـى  نى ي  ا أى يى م بً يدً عى كى       (7)ات ذكاًئبً اءى ذى ذرى ا عى يى كأىٍحًسٍف بً                ى ًمنىىن مى حفي عى ا
 

                                                           
 .4/83المقاصد الشافية  -1
 . 1828 ص ، كاالرتشاؼ3/255انظر: شرح التسييؿ  -2
 .4/80انظر: المقاصد الشافية  -3
 . 119 :المائدة -4
 .19 :االنفطار -5
انظر:  كثير كأبي عمرك بالفتح.في اآلية األكلى القراءة لغير قراءة نافع، كفي الثانية القراءة لغير ابف  -6
ىػػػ، 1403 ،، دار الفكر، دمشؽ1ش، طمش، تحقيؽ: د. عبد المجيد قطاذراءات السبع البف الباقناع في القاإل
2/637 ،806. 
د.ت  ،بيركت ،د. ط دار صادر ،تحقيؽ: د. ناصر الديف األسد في ديكانو، البيت لقيس بف الخطيـ، -7
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ْٞئًب﴿ ، نحك قكلو تعالى:(1)ا الككفيكف فأجازكا البناءأمٌ  يُِل َّْفٌظ ىَِْْفٍظ َؽ َْ ًَ اَل حَ ْ٘ عمى  ﴾ َٝ
 شعر، قكؿ أبي صخر اليذلي: ل. كمما جاء في ا(2)الككفة قراءة نافع كابف عامر كقراء

 
: ىى ذى إً       ـي الص  سً نى                 ا ًحيفى أىٍسميك يىيجني ذى ا قمتي ٌطمعي الفجري يثي يى ف حى بىا مً ي

(3) 

 
 ا شكاىد البناء مع الجممة االسمية، فمنيا قكؿ الشاعر: أمٌ 
 

 (4)افً التراجعي غير دى عمى حيفى                    سيمىيمى  ًمف ركٌ ذى ا تى مى  ركٌ ذى تى     
 

كبلـ العرب عمى  مفبالتالي الككفيكف جٌكزكا الكجييف )اإلعراب كالبناء( اعتمادان عمى ما جاء 
لى ذلؾ ماؿ ابف مالؾ حيث ذكر في التسييؿ أٌف مف قاؿ بجكاز البناء إذا كاف  ،الكجييف، كا 

عرب، فقد نقؿ عنيا الظرؼ قبؿ فعؿو معيربو أك قبؿ مبتدأ فقكلو صحيح، جاز عمى كبلـ ال
 .(5)البناء

 
الناظـ كالسيرافي فقد ذىب إلى ما ذىب إليو  –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 : (6)دكف تعميؿ، حيث قاؿ، في جكاز الكجييف كالككفيكف

 .. فالصكاب ما ذىب إليو الناظـ". ." 
 

اإلعراب كالبناء في القرآف كلعٌؿ ميؿ الشاطبي إلى ما ذىب إليو الناظـ كالككفييف لكركد 
الكريـ كما ذكرنا سابقان، كذلؾ لكركده فيما سمع عف العرب شعران، كلعدـ كجكد أدلة عقمية كنقمية 

 عند البصرييف تؤيد حجتيـ.
 
 

                                                           
 .1828ص ، كاالرتشاؼ 3/255انظر: شرح التسييؿ: - 1
.806/ 2انظر: اإلقناع في القراءات السبع:  - 2
 . 4/82، كالمقاصد الشافية 3/256شرح التسييؿ نسب البيت ألبي صخر اليذلي في  -3
 .4/82، كالمقاصد الشافية 3/256لـ ينسب البيت لشاعر معيف، كىك مكجكده في شرح التسييؿ  -4
 .255/ 3انظر: شرح التسييؿ  -5
 .4/84افية المقاصد الش -6



234 
 

 سوى بين التصرف والظرفية
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
ا جعميا ابف مالؾ، بؿ ىي " ... الخميؿ كسيبكيو، كالجميكر ال يجعمكف سكل كأختيا كم

باإلضافة،  ر  تيرفعي عمى الفاعمية، كال تىج الزمةي النصب عمى الظرفية؛ فبل تقع مبتدأه، كالعندىـ 
 فيي مف الظركؼ غير المتصرفة... 

 .يا تككف عندىـ  غير ظرؼ"كما ذىب إليو الناظـ ىك مذىب الككفييف أنٌ 
  

 عرض المسألة: 
 : (3)، يقكؿ سيبكيو(2)سكل ال تككف إال ظرفان  ذىب البصريكف إلى أفٌ 

اني القكـي مكانؾ، كما أٌف ىذا كقكلؾ: أت -رحمو ا –ا أتاني القكـي ًسكاؾ، فزعـ الخميؿي " كأمٌ 
  .كاؾ معنى االستثناء"مكانؾ، إال أٌف في سً  أتاني أحده 

 : (4)كيقكؿ
  .بمنزلة مكانؾ"" كمف ذلؾ أيضان: ىذا سكاءؾ، كىذا رجؿه سكاءؾ، فيذا 

 
 البصريكف لمذىبيـ بأف قالكا:  كقد احتجٌ 

يـ ما استعممكه في اختيار الكبلـ إال ظرفان، نحك قكليـ: )مررتي بالذم سكاؾ( ما قمنا ذلؾ ألنٌ إنٌ "
)مررتي برجؿو سكاؾ( أم مرتي  :فكقكعيا ىنا يدؿٌّ عمى ظرفيتيا بخبلؼ  غير، كنحك قكليـ

، برجؿو مكانؾ، أم يغني غىنىا ءؾ كييسد مسٌدؾ، كىك مكضعى نصبو عمى الظرؼ بفعؿو  مقدرو
 .(5)" )مررتي برجؿو غيرؾ...(في:  كتقديره سكاؾ أم مكانؾ، بخبلؼ )غير(

                                                           
 .398-3/397المقاصد الشافية  -1
 .1547 ص ، كاالرتشاؼ1/362، كشرح التصريح 365 ص ، كالتبييف252 ص انظر: اإلنصاؼ -2
 .2/350الكتاب  -3
 1/407 المرجع السابؽ -4
 .253 ص اإلنصاؼ -5
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 و في األنصؿ صفةي ألنٌ  ؛رييف: ىك الـز النصب عمى الظرفية: " كعند البص(1)كيقكؿ الرضي
فنصب عمى ككنو ظرفان في يا النصب، ، كاألكلى في صفات الظركؼ إذا حذفت مكصكفاتي ظرؼو 

  األصؿ...
 .قكعو صمة، بخبلؼ غير، نحك: )جاءني الذم سكل زيدى("كالدليؿ عمى ظرفيتو في األصؿ ك 

  
إذف سكل عندىـ ظرؼ غير متصرؼ، أم ال تدخؿ عميو العكامؿ، فبل يككف فاعبلن، كال مفعكالن، 

 :(2)كما ال تدخؿ عميو حركؼ الجر، يقكؿ ابف ابي الربيع
دخاؿ )مٍف( عمى الظركؼ كإدخاؿ حركؼ الجر، كميا تصرؼ؛ فبل يقاؿ إال حيث قالت  " كا 

نما يقاؿ ىناالعرب، كال يقاؿ في الكبلـ: أخ أخذتي ىذا مف غيرؾ، كال  :ذتي ىذا مف سكاؾ، كا 
 .تستعمؿ )سكل( اسمان مجركران بمف، كال بغير )مف( إال في الشعر"

  
)سكل( تككف ظرفان، كتككف اسمان متصرفان؛ حيث تأتي أٌما الككفيكف فذىبكا إلى أف

 .(3)مرفكعة كمنصكبة كمجركرة
 كحجتيـ في ذلؾ السماع كالقياس: 

كاكـ إال )ما أنتـ في سً  –صمى ا عميو كسمـ  -جيئيا مجركرة بالحرؼ، كقكلوم، السماعا أمٌ 
 .(4)كالشعرة البيضاء في جمد الثكر األسكد"

 كمثمو قكؿ الشاعر: 

ؽِّ مىٍكذيكبي كاًء الحى ميعىٌمؿه بسً                         ئيوي ككؿ  مىٍف ظف  أٌف المىٍكتى ميٍخطً    
(5) 

 
 كقاؿ آخر:

 
                                                           

 .1/787شرح الرضي  -1
 .2/883 البسيط  -2
، كشرح 2/84، كشرح المفصؿ 1546 ص كاالرتشاؼ، 365 ص ، التبييف252 ص انظر: اإلنصاؼ -3

 .1/788الرضي 
، دار طكؽ النجاة، 1البخارم، محمد بف اسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد زىير الناصر،طصحيح  -4

 .4741، رقـ الحديث: 6/97ق ،1422
، 1/235 ، كشرح األشمكني2/84شرح المفصؿ  :د، حارثة بف الحجاج بف إياد، انظراؤ نسب البيت ألبي د -5

 .253 ص ، كاإلنصاؼ2/315كشرح التسييؿ 
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كِّ اليىمىامىة نىاقىتي   دىٍت ًمٍف أٍىًميا ًلًسكاًئكا                تيجانىؼي عىٍف جى مىا قىصى كى

(1) 
 يا تمـز الظرفية. فأدخمت )في( ك)البلـ( كىي حركؼ جر عمى )سكل(، فكاف ىذا دليبلن عمى أنٌ  

 كمف مجيئيا مرفكعة بالناسخ، قكؿ الشاعر: 
 

بىٍينىيىاى  ىأىأىٍتريؾي لىٍيمى      بيكري                        لىٍيسى بىٍيني كى ًسكىل لىٍيمىةو ؟ إٌني إذان لىصى
(2) 

 
"ة بالفاعمية، كقكؿ الفراء: مرفكعكما كجاءت   (3)"أتاني ًسكاؾى

 كقكؿ الشاعر: 
ـٍ يٍبؽى         لى ـٍ كى ف دً                                كل العيٍدكا سكى  (4)كااني ا دى مى ٌناىي

 

 فكؿ ىذه أدلة سماعية تكضح صحة ما ذىب إليو ابف مالؾ كالككفيكف. 
 

كقد ثبت تصرؼ غير، لذا كجب أف  ،، فمعنى سكل كسكاء معنى )غير(القياسأٌما 
 (.5)يصرؼ ما كاف في معناىا

عمكا ذلؾ ألٌف معنى سكاء معنى "ف: (6)ٌر سيبكيو بمكافقتيا لغير في المعنى عندما قاؿقكقد أ
  ."رغي

 عف غير. ةفاء الظرفية عف سكل كما ىي منتفيلذا كاف مف البلـز انت
  

                                                           
، كخزانة 1/32، كالكتاب 1/788، كشرح الرضي 2/84نسب البيت لؤلعشى ميمكف، انظر: شرح المفصؿ  -1

 .3/435األدب 
، 1420، دار الكتب العممية ، بيركت، 1الممكح، كىك في ديكانو، طبف البيت لمجنكف بني عامر، قيس  -2

 .2/315، كشرح التسييؿ 1/236كانظر: شرح األشمكني ، 91ـ، ص 1999
 .2/315، كشرح التسييؿ 326 / 1انظر: شرح التصريح -3
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صرح سيبكيو بأٌف معنى سكاء معنى غير، فمذلؾ يستمـز انتفاء الظرفية كما "   :(1)يقكؿ ابف مالؾ
مِّ  ف معنى )في( مف أسماء الزماف أك ىي منتفيو عف غير، فإف الظرؼ في العيٍرؼ ما ضي

 .المكاف، كسكل ليس كذلؾ فبل يصحي ككنو ظرفان" 
 : (2)كيقكؿ األشمكني

ا مثميا آلمريف؛ أحدىما: إجماع أىؿ المغة عمى ي" كلسكل مف األحكاـ ما لغير مف األحكاـ؛ "ألنٌ 
سكل عبارة عف  ؾ كاحده، كأٌنو ال أحده منيـ يقكؿ: إفٌ معنى القائؿ ما قامكا سكاؾ كقامكا غيىرى  أفٌ 

ـى بمزكـ ذلؾ، كأنٌ  مكاف أك زماف، كالثاني أفٌ  كى ـى بظرفيتيا حى رؼ، كالكاقع في يا ال تتصمىف حكى
 ..".ذلؾ. كنظمان خبلؼ كبلـ العرب نثران 

  
يا ظرؼه إنٌ  :ف قاؿمىذه المسألة، فمنيـ  فييظير اختبلؼ النحاة كاضطرابيـ مما سبؽ 

ليا، كمنيـ مف  ال يتصرؼ، كمنيـ مف قاؿ: ىي اسـ متصرؼ بمعنى غير، لو مف األحكاـ ما
 قاؿ: ىي ظرؼه مع أنيا تفيد معنى غير... 

 
فكاف جكابو عمى الخبلؼ الدائر بيف النحاة حكؿ  - رحمو ا -ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

 : (3)فيقكؿ  ،في مجيء )سكل( ظرفان كغير ظرؼ يف كابف مالؾيىذه المسألة مكافقان لمككف
ف تككف ظرفان؛ فإٌف حرؼ الجر يعامؿ أو ال يمـز مف معاممتيا معاممة الظرؼ " كالجكاب: أنٌ 

ف سيٌمي ظرف  .ا إطبلقو ممنكع"ان مجازان فجائز، أمٌ معاممة الظرؼ كلـ يكف بذلؾ ظرفان، كا 
  

السماع فيما تعتمد عمى  -ككنيا ظرفان أك اسمان أم  –في جكاز األمريف  كلعٌؿ مكافقتو لمككفييف
في الحديث المذككر سابقان، ثـ عمى الشكاىد الشعرية،  -صمى ا عميو كسمـ –كرد عف النبي 

بداللة حرؼ الجر عمى الظرفية، كما تدؿ سكل  القياسالتي احتٌجكا بيا، ككذلؾ اعتمادان عمى 
ف كانت في لفظيا ال تحمؿ معنى الظرفية.  اكأختاى  عمى الظرفية، كا 
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 من البتداء الغاية الزمانية
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
ٍف(، ىنا ال تدخؿ )مً  كأفٌ " كىذا القسـ ميٍختىمىؼه في ثبكتو، فمذىب أكثر البصرييف نفيو، 

ٌنما ىي في المكاف نظير )ميٍذ( في الزماف، فكما ال تدخؿ )ميٍذ( عمى عمى الزماف أصبلن،  كا 
ا الككفيكف فأجازكا ذلؾ ككافقيـ المؤلؼ في كأمٌ  .كذلؾ ال تدخؿ )ًمٍف(عمى األزمنة األمكنة باتفاؽ

 . "التسييؿ
 

 عرض المسألة: 
، (2)الزماف بؿ تستعمؿ في المكاف فقط ٍف( ال تستعمؿ فيذىب البصريكف إلى أٌف )مً 

نحك: )خرجتي مف البصرًة إلى الككفة(، في حيف أف )ميٍذ( تستعمؿي في الزماف، نحك: )ما رأيتو 
ميٍذ يكـ الجمعة إلى اليكـ(، كال يمكف أف تستعمؿ إحداىما مكاف األخرل
، فبل تقكؿ: )خرجتي (3)

ميٍذ البصرة إلى الككفة( كال تقكؿ: )ما رأيتو مف يكـ الجمعة إلى اليكـ(
 (4). 

 : (5)كؿ سيبكيويق
" كأٌما )مٍف( فتككف البتداء الغاية في األمكنة، كذلؾ قكلؾ: ًمٍف مكاف كذا ككذا إلى مكاف كذا 

 .ككذا" 
 : (6)كيقكؿ في مكضعو آخر

" كأٌما )ميٍذ( فتكف ابتداء غاية األياـ كاألحياف، كما كانت )ًمٍف( فيما ذكرتي لؾ، كال تدخؿي كاحدة 
: ما لقيتو ميٍذ يكـ الجمعة إلى اليكـ، كميٍذ عىدكةى إلى الساعة، كما عمى صاحبتيا، كذلؾ كقكلؾ

لقيتو ميٍذ اليكـ إلى ساعتؾ ىذه، فجعمت اليكـ أٌكؿ غايتؾ فأجريت في باباىا كما جرٍت )مٍف( 
 .ت: مف مكاف كذا إلى مكاف كذا"حيث قم
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 كقد احتج البصريكف لرأييـ ىذا بقكليـ: 

ألٌف )مٍف( كضعت لتدٌؿ عمى ابتداء  ؛المكاف نظير )ميٍذ( في الزماف" أجمعنا عمى أٌف )مٍف( في 
الغاية في المكاف، كما أٌف )ميٍذ( كضعت لتدؿ عمى ابتداء الغاية في الزماف
ؾ ، أال ترل أنٌ (1)

" فيككف المعنى أٌف ابتداء الكقت الذم انقطعت فيو الرؤية يـك تقكؿ: " ما رأيتيوي ميٍذ يىكـي الجمعةً 
ما تقكؿ: )ما ًسٍرتي مف بغدادى( فيككف المعنى: ما ابتدأت بالسير مف ىذا المكاف، فكما الجمعة، ك

 .(2)" أف تقكؿ : )رأيتو مف يـك السبت( ال يجكز أف تقكؿ: )ما سرتي مذ بغداد( فكذلؾ ال يجكز
 

" : (3)ابف األنبارما الككفيكف فذىبكا إلى جكاز أف تستعمؿ )ًمٍف( في الزماف، يقكؿ أمٌ 
 .)مٍف( يجكز استعماليا في الزماف كالمكاف" الككفيكف إلى أفٌ ذىب 

 
كقد احتج الككفيكف لمذىبيـ ىذا بما كرٌد في القرآف الكريـ، كفي كبلـ العرب شعران كنثران؛ فمف  

 القرآف قكلو تعالى: 
 ﴿ َّٗ ِْ أَ ٍِ  ٙ َ٘ َظ َػيَٚ اىخَّْق ْغِجٌذ أُعِّ ََ ًَ قُ حَ  ُْ أَ  قُّ حَ أَ  ًٍ ْ٘ َٝ  هَ ىَ ِٔ فِ  ٘ ، فدخمت )ًمٍف( عمى )أكؿ يكـ( (4)﴾ ٞ

 كىك مف الزماف. 
َؼتِ ﴿ كقكلو تعالى:  َُ ًِ اْىُج ْ٘ َٝ ِْ ٍِ ََلِة  َٛ ىِيصَّ . ىنا دخمت )ًمٍف( عمى )يـك الجمعة(، (5)﴾ئَِرا ُِّ٘د

 كىك كذلؾ مف الزماف. 
" مثمكـ مثؿ الييكد كالنصارل كرجؿو استعمؿ  -صمى ا عميو كسمـ –كمف الحديث قكلو 

عماالن، فقاؿ: مٍف يعمؿ لي إلى نصؼ النيار، عمى قيراط قيراط؟ فعممت الييكد إلى نصؼ 
النيار عمى قيراط قيراط، ثـ قاؿ: مىٍف يعمؿ لي مف نصؼ النيار عمى قيراط قيراط؟ فعممت 

النيار عمى قيراط قيراط، ثـ قاؿ: كمف يعمؿ لي مف صبلة العصر إلى النصارل مف نصؼ 
مغرب الشمس عمى قيراطيف قيراطيف؟ أال فأنتـ الذيف تعممكف مف صبلة العصر إلى مغرب 

  . (6)الشمس، أال لكـ األجر مرتيف"
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 .(1)كمف ذلؾ قكؿ مف ركل حديث االستسقاء: " فمطرنا مف جمعة إلى جمعة"
 

"(2)بعض العربكحكى األخفش عف   .: " كمف اآلف إلى غدو
  

 كمف الشعر قكؿ النابغة الذبياني: 
 ًب ائً تى الكى  اعً رى ٍف قً ًبيف  فمكؿه مً                      ـ يي كفى يي عىٍيبى فييـً غىيرى أف  سي كال    
ٍثف ًمٍف أى تي     ٍبف كؿ التجاربً  كـى إلى اليى                       حميمةو  يكـً  افً زمى كرِّ رِّ  (3)قد جي

 ككقكؿ زىير: 
ٍف الدِّيار ًبقييًِّة الًحجٍر لً      جو كًمٍف ٌدٍىرً                            مى ٍيفى ًمٍف ًحجى أٍقكى

(4) 
 

ابف مالؾ كالرضي كمف البصرييف مف كافؽ الككفييف في ذلؾ، كاألخفش كالمبرد مف المتقدميف، ك 
 . (5)حياف مف المتأخريف يكابف المقيؿ كأب

 : (6)حيث جٌكزكا استعماؿ )مٍف( في الزماف، يقكؿ ابف مالؾ
" كأٌما استعماؿ )مٍف( في الزماف فمنعو غير صحيح، بؿ الصحيح جكازه لثبكت ذلؾ في القرآف 

 .كاألحاديث الصحيحة، كاألشعار الفصيحة" 
 : (7)ه سابقان ناديث الطكيؿ الذم ذكر بعد ذكره لمحكقد ذكر في كتابو )شكاىد التكضيح كالتصحيح( 

 : (7)سابقان 
يث استعماؿ )مٍف( في ابتداء غاية الزماف أربع مرات، كىك ما خفي د" قمت: تضمف ىذا الح

كأما )مف( فتككف البتداء الغاية في "عمى أكثر النحكييف، فمنعكه تقميدان لسيبكيو في قكلو: 
اف، كال تدخؿ كاحدة منيا عمى صاحبتيا" األماكف، كأٌما )ميٍذ( فتككف البتداء غاية األياـ كاألحي
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ٌمـ بإجماع،  الثاني ك يعني أف )ميذ( ال تدخؿ عمى األمكنة، كال )مٍف( عمى األزمنة، فاألكؿ ميسى
 . "فمنكع لمخالفة النقؿ الصحيح كاالستعماؿ الفصيح

 : (1)كقاؿ ابف عقيؿ
  ." كىك كثير في لساف العرب نثران كنظمان فالكجو اقتياسو"

 : (2)الرضيكقاؿ 
" كالظاىر مذىب الككفييف إٍذ ال منع مف مثؿ قكلؾ: نمتي مف أكؿ الميؿ إلى آخره، كصمت مف 

  .أٌكؿ الشير إلى آخره، كىك كثير االستعماؿ"
 : (3)كفي االرتشاؼ قاؿ أبك حياف

" ... كال تككف البتداء الغاية في الزماف عند البصرييف كقد كىثري ذلؾ في كبلـ العرب نثرىا 
 . "كىك الصحيح وبو الككفيكف كالمبرد كابف درستكيكنظميا، كقاؿ 

 
في كتابو، حيث  -رحمو ا –ىذا الرأم ىك الذم ارتضاه اإلماـ الشاطبي  كما أفٌ 

اعتمادان عمى كثرة ما كرد سماعان عف العرب،  كالككفيكف،الناظـ إليو صرح بصكاب ما ذىب 
 : (4)ككذلؾ عمى القياس مع ) ميذ(، يقكؿ

كبعد أف أكرد ردكد المانعيف لما أكرده المجيزكف مف شكاىد،  ،و الصكاب"" كال شؾ  فيما رأل أنٌ 
 :(5)ضٌعفو معمبلن ذلؾ، فيقكؿ

كلكف: كا مصادر قبؿ الزماف، فيقلمذىبيـ، فقدر لشكاىد مخالفان " كقد تأٌكؿ المانعكف ما جاء مف ا
 كىذا ضعيؼه مف كجييف:  ...التقدير: مف تأسيس أكؿ يـك

ما يسكغ في التأكيؿ فييا تكمؼ، إذ التأكيؿ إنٌ  السماع ىنا قد كثير كثرةن تؤذف بأفٌ  أحدىما: أفٌ 
 النكادر، كليس ىذا فييا ... 

يحكى عف شيخو عبد ا بف عبد المنعـ،  –ا رحمو  - (6)ي سمعت شيخنا األستاذكالثاني: أنٌ 
ؾ إذا ألنٌ  ؛مذىب الككفييف ىك الصكاب إبطاؿ تقدير المصدر لما يمـز عميو مف التسمسؿ، كأفٌ 

قدرت في اآلية: ميٍذ تأسيس أكؿ يكـ، اقتضى قصدي التاريخ تقدير زماف قبؿ التأسيس حتى يككف 
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، فترجع المس ألة إلى أكؿ أمرىا، فيفتقركف إلى تقدير مصدرو المعنى: مف زماف تأسيس أكؿ يـك
، كىكذا سائر الشكاىد، فالذم تمخص مف ىذا أٌف دخكليا عمى الزماف ثابته  ىكذا أبدان، كىك باطؿه

 .غير مندفع" 
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 أو بمعنى اإلضراب
 

 : (1)يقول الشاطبي
"... كالثاني: معنى اإلضراب فجميكر البصرييف عمى إنكاره، كنقؿ ابف مالؾ عف أبي 

ليو ذىب البصريكف"  ٍف لـ يظير منو التزامو، كا   .عمي القكؿى بو، كا 
 

 عرض المسألة: 
، نحك: ما قاـ زيده أك (2))أك( تجيء بمعنى بؿ في اإلضراب ذىب الككفيكف إلى أفٌ 

ابف ك ، كتبعيـ في ذلؾ ابف مالؾ كأبك عمي كابف برىاف (3)كيقـ عمره  ك، كال يىٍقـ زيده أك العمره 
 جني. 

 :(4)قاؿ ابف ىشاـ
 ."... كلئلضراب عند الككفييف كأبي عمي"

ف كأبك عمي كأبك الفتح كابف برىاف: تأتي لئلضراب ك كقاؿ الككفي" : (5)كذكر في كتابو المغني 
  .مطمقان"

 كقد استدلكا لمذىبيـ ىذا بأٌنو كرد كثيران في كتاب ا ككبلـ العرب نثران كنظمان، نحك قكلو تعالى: 
 ﴿ َُ ْٗ َِٝضُٝذٗ ئَِت أَْىٍف أَ ٍِ أَْسَعْيَْبُٓ ئِىَٚ   .(7)قاؿ الفراء: أك ىنا بمعنى بؿ أم بؿ يزيدكف، (6)﴾ َٗ

 

 و قكؿ الشاعر: منك  
 

ٍكنىؽً فً  بىدىٍت ًمٍثؿى قىٍرفو الٌشمسً     ى ي رى كرتً          الضيحى  (8)يا أىٍك أىنًت في العىيف أٍممىحي كىصي
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األصؿ في  كحجتيـ في ذلؾ أفٌ  ،(1)يا ال تككف بمعنى بؿا البصريكف فذىبكا إلى أنٌ أمٌ 
)أك( أف تككف ألحد الشيئيف بخبلؼ بؿ التي تككف لئلضراب، كالتمسؾ باألصؿ عندىـ أكلى 

قامة األدلة عميو  .(2)مف تركو، كا 
 أما رٌدىـ عمى ما استدؿ بو الككفيكف فيي كاآلتي: 

ٍمنىاهي ﴿ أٌما احتجاجيـ بقكلو تعالى:   الكا فيو: فق ،﴾ يىًزيديكفى  أىكٍ  أىٍلؼو  ًمئىةً  ًإلىى كىأىٍرسى
 ال حجة ليـ فيو كذلؾ مف كجييف: " 

يـ إذا رآىـ الرائي تخٌير في أف يقدرىـ مائة ألؼ أك ، كالمعنى أنٌ ريخيأحدىما: أف يككف لمت
 يزيدكف عمى ذلؾ. 

الرائي إذا رآىـ شؾ في عدتيـ  كالكجو الثاني: أف يككف بمعنى الشؾ، كالمعنى أفٌ 
  .(3)لكثرتيـ..."

 
 ا احتجاجيـ بقكؿ الشاعر: أمٌ 

 أك أٍنًت في العىٍيًف أىٍممىحي ...   ...   ...   ...                                     
ف سممنا أفٌ " قالك فيو:  كاية )أك( فبل حجة ليـ فيو الر  فالركاية فيو )أـ أنت في العيف أممح( كا 

، ء أف ييٍخرجكا الكبلـ مخرج الشؾِّ لشعرامذىب ا ألفٌ  ؛)أك( فيو لمشؾ كليس بمعنى بؿ ألفٌ  ؛أيضان 
ف لـ يكف ىناؾ شؾٌّ  ليدلكا بذلؾ عمى قكة الشبو، كييسمى في صنعة الشعر )تجاىؿ  ؛كا 

 . (4)العارؼ("
 

فقد ماؿ إلى ما ذىب إليو الناظـ كالككفيكف في مجيء  -رحمو ا -ا اإلماـ الشاطبيأمٌ 
 : (5))أك( بمعنى اإلضراب، معمبلن لذلؾ بقكلو

عي إليو تحاميان مف  " ... لظيكر كجيو ككضكح الشكاىد عميو، كالحمؿ عمى الظاىر أصؿه ييٍرجى
 تكمؼ التأكيؿ مف غير ضركرة. فقد تأٌكؿ البصريكف كثيران مف الشكاىد عميو كال حاجة إلى ذلؾ".   
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 أو بمعنى الواو
 

 : (1)يقول الشاطبي
  ..".يثبتكنو كالككفيكف قائمكف بثبكتو." ... كالثالث: معنى )الكاك( فالبصريكف ال 

 
 عرض المسألة: 

لى ذلؾ ذىب األخفش كالجر )أك( تككف بمعنى  ذىب الككفيكف إلى أفٌ  ي كابف مالكاك كا 
 .( 2)مالؾ مف البصرييف

 : (3)قاؿ ابف ىشاـ

 ي".ماك، قالو الككفيكف كاألخفش كالجر " ... كالخامس: الجمع المطمؽ كالك 
 

 ذلؾ جاء كثيران في كتاب ا ككبلـ العرب، قاؿ تعالى:  لما ذىبكا إليو، بأفٌ  ستدؿ الككفيكفكقد ا
 ﴿ َُ ْٗ َِٝضُٝذٗ ئَِت أَْىٍف أَ ٍِ أَْسَعْيَْبُٓ ئِىَٚ   أم كيزيدكف. ، (4)﴾ َٗ

ْٗ َمفًُ٘سا ﴿كقكلو تعالى:  ب أَ ًَ ٌْ آَثِ ُْْٖ ٍِ اَل حُِطْغ   أم ككفكران. ، (5)﴾  َٗ

 

 كمف الشعر قكؿ النابغة: 
مى قىالتٍ        ـي لىنى : أىالى لىٍيتىما الحى مىامىتناى أك نٍصفيوي فىقىدً                       اا إلى حى

(6) 
 أم كنصفو. 

 .(7) كمف الشكاىد في ذلؾ كثير...
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 . (1))أك( ال تككف بمعنى الكاك ا البصريكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ 
 

ؿ حد الشيئيف، كاألصؿ في كالكاك معناىا الجمع بيف الشيئيف، كأك تككف أل كحجتيـ في ذلؾ أفٌ 
و، كال يدؿ عمى معنى حرؼ آخر، لذا البصريكف تمسككا لحرؼ أف ال يدؿ إال عمى ما كضع 

 .(2)باألصؿ
 

 كقد أجابكا الككفيكف عمى ما استدلكا بو: 
أَْسَعْيَْبُٓ ئِىَٚ ﴿ ا احتجاجيـ بقكلو تعالى: أمٌ  َٗ َُ ْٗ َِٝضُٝذٗ ئَِت أَْىٍف أَ قالكا: ال حجة ليـ فيو، كقد ف ﴾ ٍِ

 .(3) عمة ذلؾ في المسألة السابقة ذكرنا
 

ْٗ َمفًُ٘سا﴿ أٌما ردىـ عمى احتجاجيـ بقكلو تعالى:  ب أَ ًَ ٌْ آَثِ ُْْٖ ٍِ اَل حُِطْغ   قالكا: ف، ﴾  َٗ
منيما كيؼ شئت... كالمنع  ؛" كال حجة ليـ فيو ألٌف )أك( فييا لئلباحة، أم قد أبحتؾ كؿ كاحد و
 .(4)بمنزلة اإلباحة..." 

 ا احتجاجيـ بقكؿ النابغة: كأمٌ 
 أىٍك ًنٍصفيوي فىقىدً ...   ...   ...   ...                        ...   ...              

 بالكاك، فبل يككفي لكـ فيو شاىد، كلك سممنا أفٌ  فردكا عمى ذلؾ بقكليـ: " الركاية )كنصفو فقد(
الركاية عمى ما ركيتمكه، فنقكؿ: )أك( فيو باقية عمى أصميا كىك أف يككف التقدير فيو، ليتما ىذا 

 الحماـ أك ىك نصفو كنصفو، فحذؼ المعطكؼ عميو  كحرؼ العطؼ، كقكلو تعالى: 
 .(6)ت"انفجر أم فضرب ف، (5)" فقمنا اضرب بعصاؾ الحجر فانفجرت" 

 
مف مكافقتو لمككفييف كمف تبعيـ  مف كبلموفيظير  –رحمو ا  –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 : (1)يقكؿ ؛ لكثرة ما كرد مف شكاىد قرآنية  كشعرية ، كلصحة القياس عمى معنى الكاك،البصرييف

 : (1)يقكؿ
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القكؿ بالجكاز  [ الناظـأم ] نادران، بؿ أطمؽ  (كأ )يـ يىعيديكنو فيف يحكى عنيـ أنٌ " ... كلـ أرى م
عنيـ، مف غير تقييد بقمة، فكأف الناظـ تكسط بيف المذىبيف فأجاز أف تأتي )أك( بمعنى الكاك 

 قميبلن، كمما جاء في ذلؾ قكؿ جرير:
  

مىى قىدىرً                        ت لىوي قىدىران نىاؿى الخبلفىةى أٍك كانى      ب و ميكسىى عى ا أىتىى رى كىمى
(2) 

 . "ظاىر فيو معنى الكاك كا أعمـفال
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 المبحث الثالث
 موقفو الوسط بين البصريين والكوفيين

في عرضو لممسائؿ النحكية عند مكافقتو  -رحمو ا –لـ يقؼ اإلماـ الشاطبي 
يح ، بؿ عرض بعض المسائؿ دكف تعميؽ أك ترجالمبصرييف في معظميا، كلمككفييف في بعضي

كاف يكتفي بعرض آراء عمماء المدرستيف كردكد كؿ منيما فقد إلحدل المدرستيف عمى األخرل، 
حداىما عمى األخرل، حيث كاف مكقفو كف أف يذكر جممة تشير إلى ميمو إلعمى األخرل د

 كنذكر مف ىذه المسائؿ:  ،كسطان بينيما
 

  رفع الوصف المشتق فاعاًل سّد مسّد الخبر 
 

 : (1)يقول الشاطبي
" ثـ قاؿ: )كقد يجكز نحك: فائزه أك لك الر شىٍد( ) قد ىنا بمعنى ربما، ككذلؾ عادتو أف 

و قد يجكز قميبلن أف يأتي ىذا الكصؼ مبتدأ يرفع فاعبلن ييغني عف يأتي بيا لمتقميؿ، كيعني أنٌ 
ٍف لـ يتقدـ نفيٌّ كال استفياـ، كذلؾ نحك: )فائزه أكلك الر شىد(.   الخبر، كا 

قيؿ إجازتو لمقياس في ىذه المسألة إٌما أف تككف مكافقة " األخفش أكالن، فإف كانت لو فمـ فإف 
عىموي أكالن مخالفان لو عند الكبلـ عمى قكلو: )فاعؿ أغنى في اسارو ذاف(.   جى

ف لـ تكف مكافقة لو فما ىذا المذىب الثالث؟ كالناس في المسألة عمى فرقتيف:   كا 
كفرقة تيجٌكز مطمقان كىـ األخفش كمف كافقو، كقد نقؿ المؤلؼ الجكاز فرقة تمنع كىـ الجميكر، 

 عف الككفييف أيضان. 
 .كأما مذىب ثالث ييجكِّز عدـ االعتماد عمى قمة فمذىب مبتدعه كرأمٌّ مخترع" 

 
 عرض المسألة: 

(، كمبتدأ لو مرفكعه سٌد مسٌد فالمبتدأ يأتي عمى قسمي : مبتدأ لو خبر، مثؿ )زيده حاضره
قائـه الزيداف(ما بو ، مثؿ: )أقائـه الزيداف( ك ) ىن الخبر، كىك الكصؼ الرافع لمٍكتىف

 (2). 
كالمقصكد بالكصؼ: االسـ المشتؽ، كىك اسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفة المشبية، كصيغ 

 المبالغة. 
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اعؿ، ىذا الكصؼ حيف يقع مبتدأ يحتاج إلى اسـ بعده، كعمى ذلؾ يعرب فاعبلن بعد اسـ الف
يعتمد ىذا المبتدأ  ؿ بعد اسـ المفعكؿ، كلكف بشرط أفكالصفة المشبية، كيعرب نائبان عف الفاع

 . (1)عمى نفي  أك استفياـ
ىذا الكصؼ ال يككف مبتدأ إال إذا  حيث ذىبكا إلى أفٌ  - عدا األخفش -كىذا مذىب البصرييف 
 . (2)سبقو نفي أك استفياـ

 
 فأجازكا: )قائـه الزيداف(، كعمى أفٌ  (.3)عدـ اشتراط ذلؾكذىب األخفش كالككفيكف إلى 

)قائـه( مبتدأ، )الزيداف( فاعؿ سد مسد الخبر
(4). 

 كقد استدلكا لمذىبيـ بقكؿ الشاعر: 
بيره بىنيك لىيىبو فبل تى      ٍمًغيان خى قىالةى ًليىًبي  إذا الط                       ؾي مي   (5)تري مىر  يٍ مى
 

 .(6)ر عف خبر المبتدأ كىك )بنك( مع أٌنو لـ يسبؽ الكصؼ نفي كاالستفياـيبفاعؿو خبىنا اكتفى 
 
حيث جعمكا )خبير(  خبر مقدـ، ك )بنك( مبتدأ مؤخر، كىذا  ،يف أٌكلكىا تأكيبلن آخريالبصر   أفٌ إالٌ 

 الراجحي لدل جميكر العمماء. 
 

يجب أف يتطابؽ المبتدأ كالخبر في  فمك احتجٌ أحده عمى البصرييف في تأكيميـ ىذا، فقالكا: إٌنو
( ك )بنك(اإلفراد كالتثنية كالجمع، كى (  ؛نا ال تطابؽ بيف )خبيره ألٌف خبيره )مفرد( ك)بنك ليبو

المصدر، كالمصدر ييخبري بو عف الكاحد، كالمثنى  زنة)خبير( جاءت  أفٌ  :جمع، كاف الجكاب
، كالمحمداف كالجمع بمفظو كاحدو  ، كقد كردت صيغة ، فتقكؿ: محمده عىٍدؿه ، كالمحمدكف عىٍدؿه  عدؿه
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)فعيؿ( ميخبران بيا عف الجماعة
ِٖٞشٌ ﴿، كما في قكلو تعالى: (1) ََلئَِنتُ بَْؼَذ َرىَِل ظَ ََ اْى َٗ ﴾(2). 

 

حيث تقكؿ: " كقد  ،عبارتو في األلفية تدؿ عمى مكافقتو لمذىب الككفييففأٌما ابف مالؾ 
يجكز نحك: فائزه أك لك الٌرشٍد" حيث جاء الكصؼ مبتدأ يرفع فاعبلن ييغني عف الخبر، دكف أف 

 . (3)يسبقو نفي أك استفياـ
 

رأل غير ذلؾ، فابف مالؾ لـ يكافؽ األخفش، ألٌنو  -رحمو ا –اإلماـ الشاطبي  إال أفٌ 
زكف يما األخفش كالككفيكف فبل يجكركد ىذا قميبلن، أٌ قاؿ: )قىٍد( كقد ىنا تعني ربما، أم أٌنو أجاز 

 المسألة عمى قمة، بؿ كافؽ في ذلؾ مذىب سيبكيو الذم يجيز قميبلن. 
 : (4)يقكؿ الشاطبي

كذلؾ ألٌف األخفش ال يجيز  ؛ـ( لـ يكافؽ فيو األخفش كال غيرهما ذىب إليو )أم الناظ " إفٌ 
الىفىوي الناظـ كما خالفو غيره، كأٌما إجازتو  المسألة عمى قمة، بؿ ىي عنده جائزةن جكازان حسنان فىخى

و قاؿ: ألنٌ  ؛في إيراد مذىب سيبكيو عمى رأييف إياىا عمى قمة فيك عنده مذىب سيبكيو، كالناس
ئـه زيده، كذلؾ إذا لـ تجعؿ قائمان خبران مقدمان و يستقبح أف تقكؿ: قاأنٌ  -رحمو ا –كزعـ الخميؿ 

 .مبنيان عمى المبتدأ..." 
 

كىكذا نرل الشاطبي في ىذه المسألة اكتفى بعرض آراء الفريقيف مف مدرستي البصرة 
و في ذلؾ ييجيز األمريف في االستخداـ المغكم ة، دكف ترجيح أحدىما عمى اآلخر، كلعمٌ لككفكا

 سمحي بذلؾ. تأدلة الفريقيف  قياس أك عمى أحدىما، ألفٌ اعتمادان عمى السماع كال
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 رافع المبتدأ والخبر

 
 : (1)يقول الشاطبي

المبنى عميو يرتفع كما ارتفع ىك باالبتداء، كقد  " ... فأٌما الذم يبني عميو شيءه ىك فإفٌ 
صرييف... كفي المسألة خبلؼ ذكر نحك ىذا في غير ىذا المكضع، كىذا مذىب جميكر الب

  :ممتو خمسة مذاىبجشيير 
 األكؿ: ما تقدـ. 

 االبتداء رافع لممبتدأ كالخبر معان.  كالثاني: أفٌ 
 المبتدأ معان رافعاف الخبر. ك االبتداء رافع لممبتدأ كىك  كالثالث: أفٌ 
  ..المبتدأ كالخبر رفع كؿ كاحد منيما صاحبو كىك مذىب الككفييف. كالرابع: أفٌ 

 . " االبتداء رافعه لممبتدأ كالخبر معان ال مطمقان  كالخامس: أفٌ 
 

 عرض المسألة: 
اختمؼ النحاة في رافع المبتدأ كالخبر عمى مذاىبو متعددة، حيث ذىب البصريكف إلى 

المبتدأ يرتفع باالبتداء، أما الخبر فاختمفكا فيو، حيث ذىب قكـه إلى أٌنو يرتفع بالمبتدأ كحده،  أفٌ 
 : (2)رأم سيبكيو، إذ يقكؿكىذا 

 .ؿ، كعمؿ فيو، كبو استغنى الكبلـ"ؾ إذا قمت: عبد ا أخكؾ، فاآلخر قد رفعو األك " ... كما أنٌ 
 أصحاب ىذا المذىب بأف قالكا:  كقد احتجٌ 

االبتداء  ألفٌ  ؛بتدأ يعمؿ في الخبر دكف االبتداءما قمنا إف االبتداء يعمؿ في المبتدأ، كالم" إنٌ 
 .(3)"عامؿه معنكم كالعامؿ المعنكم ضعيؼ، فبل يعمؿ في شيئيف كالعامؿ المفظي

  
" كاالبتداء كالمبتدأ يرفعاف  :(4)و يرتفع باالبتداء كالمبتدأ معان، يقكؿ المٌبردكذىب بعضيـ إلى أنٌ 

 .الخبر" 
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 كقد احتجكا بأف قالكا: 
 .(1)ب أف يككنا ىما العامميف فيو..."كالمبتدأ، فكجا كجدنا الخبر ال يقع بعد االبتداء " ألنٌ 
 

 :(2)و يرتفع باالبتداء فقط، يقكؿ السيكطيكذىب آخركف إلى أنٌ 
ليما، كعميو األخفش كابف الٌسراج  به و طال" كقيؿ العامؿ في الخبر ىك االبتداء أيضان، ألنٌ 

  .كالٌرماني"
 كقد احتج أصحاب ىذا القكؿ بأف قالكا: 

ف كاف االبتداما قمنا "إنٌ  ألٌف   ء ىك التعرم مف العكامؿ المفظية؛إٌف العامؿ ىك االبتداء، كا 
لمماء كالقطع لمسيؼ،  س ية كاإلحراؽ لمنار كاإلغراؽثرة حً ؤ العكامؿ في ىذه الصناعة ليست م

نٌ  مارة كالداللة تككف بعدـ شيء، كما تككف بكجكد شيء، أال ترل مارات كدالالت فاألأما ىي كا 
اآلخر فصبغت أحدىما كتركت صبغ و لك كاف معؾ ثكباف، كأردت أف تميز أحدىما  عف أنٌ 
ذا ثبت أنٌ اآل و خر، لكاف ترؾ صبغ أحدىما في التمييز بمنزلة صبغ اآلخر، فكذلؾ ىا ىنا كا 

عامؿ في المبتدأ، كجب أف يعمؿ في خبره، قياسان عمى غيره مف العكامؿ، نحك: كاف كأخكاتيا، 
ٌف كأخكاتيا،ك   . (3)." كظننتي كأخكاتيا.. ا 
 

المبتدأ يرفع الخبر، كالخبر يرفع  المبتدأ؛ فيما يترافعاف،  ا الككفيكف فذىبكا إلى " أفٌ أمٌ 
ك غبلمؾ("  .(4) كذلؾ نحك: )زيد أخكؾ كعمره

 
المبتدأ ال بد لو مف خبر كالخبر ال بيٌد لو مف مبتدأ، كال ينفؾ أحدىما مف  كحجتيـ في ذلؾ أفٌ 

ًّٝب أى ﴿ يتـ الكبلـ إال بيما، فيما كأدكات الشرط، عاممة معمكلة، كنحك قكلو تعالى:  صاحبو، كال
بُء اْىُحْغَْٚ  ََ ب حَْذُػ٘ا فَئَُ اْْلَْع ( بأيان ما فكاف كؿ ، فنصب )أيان ما( بتدعك، كجـز )تدعك(5)﴾ٍَ

 منيما عامبلن كمعمكالن. 

                                                           
 .42 ص اإلنصاؼ -1
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ٌُ ﴿ ككقكلو تعالى:  ب حَُنُّ٘٘ا ُْٝذِسُمُن ََ َْْٝ ثُ أَ ْ٘ ََ  منصكبة بتككنكا، كتككنكا (أينما)ىنا جاءت  (1) ﴾ اْى
 
 (. 2)مجزكمة بأينما 

 كقد أجاب البصريكف عمى كممات الككفييف ىذه: 
 كؿ منيما ال بيٌد لو مف اآلخر، فقالكا فيو:  يما يترافعاف؛ ألفٌ إنٌ ا قكليـ: أمٌ 

العامؿ  ميحاؿ؛ كذلؾ ألفٌ " الجكاب عف ىذا مف كجييف: أحدىما: أف ما ذكرتمكه يؤدم  إلى 
ذا قمنا إنٌ  يما يترافعاف كجب أف يككف كؿ كاحد منيما قبؿ اآلخر، سبيمو أف ييقد ر قبؿ المعمكؿ، كا 

 كذلؾ محاؿ، كما يؤدم إلى المحاؿ محاؿ. 
 

 كالكجو الثاني: 
؛ عامبلن ال يدخؿ عمى عامؿو  ألفٌ  ؛مكجكدان ال يدخؿ عميو عامؿ غيره العامؿ في الشيء ماداـ أفٌ 

فٌ  زيدان أخكؾ، كظننت زيدان أخاؾ( بطؿ أف يككف أحدىما  فمما جاز أف يقاؿ: )كاف زيده أخاؾ، كا 
  .(3)"عامبلن في اآلخر

 
  :(4)الككفييف ال حجة ليـ فيو مف ثبلثة أكجو إفٌ ما استشيدكا بو مف آيات فقالكا: ا أمٌ 

نٌ  إفٌ  أواًل: ما ىك مجزـك بإٍف، كأيامان كأينما نابا عف الفعؿ بعد )أيامان كأينما( ليس مجزـك بيما، كا 
 )إٍف( لفظان، فمـ يعمبل شيئان. 

الختبلؼ عمميما، كلـ يعمبل مف  ؛يعمؿ حرؼ الشرط كالفعؿ في بعضيماما جاز أف إنٌ  ثانيًا:
 كجو كاحد كالمبتدأ كالخبر، فجاز أف يجتمعا. 

ا المبتدأ الخبر يما عامبلف يستحقاف العمؿ، كأمٌ ألنٌ  ؛ا عمؿ كؿ  كاحدو منيما في صاحبوإٌنم ثالثا:
 سماء أف ال تعمؿ. فيما اسماف، كاألصؿ في األ

 
اختبلؼ النحاة في ىذه المسألة راجعه إلى محاكلة تبرير حركة الرفع  مما سبؽ يتضح أفٌ 

 : (5)ي بقكلوعمى المبتدأ كالخبر، كالتي عمؽ عمييا اإلماـ الشاطب
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المسألة  " كالمسألة طكيمة" أم أطاؿ النحاة الحديث فييا، كجعمكا ليا تفريعات متعددة، مع أفٌ 
الرفع دائمان،  والمبتدأ كالخبر كمييما حكم ألفٌ  ؛فائدة تؤثر في المعنى أك اإلعرابا ييليس ف

الخكض في مثؿ ىذه المسائؿ ال تؤثر في المعنى كاإلعراب، كىذا أمر  كلذلؾ ذكر الشاطبي أفٌ 
فاألكلى فييا كفي أمثاليا ترؾ " : (1)قكلو مف ال فائدة منو بالترجيح أك غيره، كىذا كاضحه 

 االشتغاؿ بالرد أك الترجيح". 
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 ناب الفاعل مع وجود المفعول بومإنابة غير المفعول بو 
 

 : (1)الشاطبي يقول
" ... يعني أٌف كاحدان مف ىذه األشياء الثبلثة )أم الظرؼ أك الجار كالمجركر أك 

غير المفعكؿ  ألفٌ  د حضكر المفعكؿ بو ممفكظان بو...المصدر( ال تصح نيابتو عف الفاعؿ عن
ما يقاـ بعد أف ييقد رى مفعكالن بو مجازان، فإذا كيًجد المفعكؿ بو حقيقةن لـ يقدـ عميو.. كىذا بو إنٌ 

 مذىب البصرييف. 
كذىب الككفيكف إلى جكاز إقامة غير المفعكؿ بو مع كجكده قياسان، كأجاز ذلؾ األخفش مف 

  .البصرييف"
 

 عرض المسألة:
ذىب البصريكف غير األخفش إلى عدـ جكاز إنابة غير المفعكؿ بو مف المصدر 

 .(2)ناب الفاعؿ مع كجكد المفعكؿ بومالزماف كالمكاف كالجار كالمجركر كظرفي 
 

 : (3)البصريون باألدلة اآلتية وقد احتجّ 
قدرة الفعؿ عمى الكصكؿ لممفعكؿ بو بنفسو، كىذا ال يتحقؽ في الظرؼ كالمصدر كحرؼ  أواًل:

 الجر. 
 فالفاعؿ يكجد الفعؿ كالمفعكؿ بو يحفظو.  ؛المفعكؿ بو شريؾ الفاعؿ أفٌ  ثانيًا:
، فزيده في  ثالثًا: جعؿ المفعكؿ فاعبلن لفظان في بعض األفعاؿ، نحك: ماتى زيده، طمعت الشمسي

. الحقيقة لي  س الفاعؿ، إٌنما مفعكؿه بو، ككذلؾ الشمسي
 

ا األخفش كالككفيكف فذىبكا إلى جكاز إنابة غير المفعكؿ بو مف مصدر كظرؼ زماف أمٌ 
 .(4)كظرؼ مكاف كمجركر مع كجكد المفعكؿ بو في الكبلـ
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 أٌف تجكيز األخفش كاف بشرط، كىك تقدـ المصدر كالظرؼ كالمجركر عمى المفعكؿ بو، إالٌ 
 نحك: 

ا إف تأخرت ضيربى الضربي الشديد زيدان، كضيربى اليكماف زيدان، كقتؿ القتؿ يكـ الجمعة أخاؾ، أمٌ 
 . (1)يا ال تنكب عف الفاعؿ مع كجكد المفعكؿ بوىذه األشياء فإنٌ 

 
  :مالؾ، إذ يقكؿ في ألفتيو مجكزان  كقد تبيـ في ىذا ابف

 (2)ٍد ًو كقىٍد يىرً مفعكؿه بً  ظً في الم  فً                 كيجٍد  كبي بعضي ىذم إفٍ ني يى  كال   

 
 وقد احتج الكوفيون باآلتي: 

 ماع: أواًل: السّ 
كىذىًلؾى  ﴿عاصـ كابف عامر ةحيث احتجكا بقراء ٍؤًمًنيفى  يٍ نيجِّ  كى بنكف كاحدة مضمكمة، كجيـ  (3) ﴾اٍلمي

ٍي( مشددة كياء ساكنة، كنصب المؤمنيف، حيث  الفاعؿ  نابمناب المصدر المضمر في )نيجِّ
ٍي النجاءي المؤمنيف كىك قكؿ الفراء  . (4)بدليؿ نصب المؤمنيف، كالتقدير: نيجِّ

 
ب َمبُّ٘ا َْٝنِغبُُ٘ ﴿كما كاحتجكا بقراءة جعفر:  ََ ب بِ ًٍ ْ٘ َٛ قَ د ناب ىنا الجار فق، (5) ﴾ ىَِْٞجِض

 دؿ رفعو. ناب الفاعؿ مع كجكد المفعكؿ بو، كالدليؿ عمى ذلؾ نصب )قكمان( بمكالمجركر )بما( 
كقد جعؿ الفراء النائب فناب الفاعؿ في اآلية ضمير المصدر، كتقديره: لييجزل ذلؾ الجزاء 

 .(6)قكمان 
ٍي( فعؿ مضارع أصمو ننجي بنكنيف فحذف البصرييف قامكا بتأكلييا بأفٌ  إال أفٌ  ت الثانية كما )نيجِّ
 .(7)اصميا )تتذكركف( فٌ إ)تذكركف( إذ  تاء حذفت
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كما كاعترضكا قكؿ الفراء في قراءة جعفر حيف جعؿ النائب عف الفعؿ ضمير المصدر أم  
)ليجزم ذلؾ الجزاء قكمان( فقاؿ النحاس: ىذا ال يجكز: ألٌنو أضمر الجزاء مف غير أف يتقدمو 

 ناب الفاعؿ فإفٌ ما إنابتيـ الجار كالمجركر )بما( ، أمٌ (1))يجزل( يدؿ عميو ما يدؿ عمى أفٌ 
 .(2)كسيبكيو كجميع البصرييف قد اعتبركه لحنان  الخميؿ

، كأنؾ قمت كقد أٌكلكا القراءة بأفٌ  جزيتي زيدان  :التقدير: )ليجزم الخيرى قكمان(، فالخير: مفعكؿ ثافو
عف الفاعؿ مفعكالن بو  اني عميو، كعمى ىذا يككف النائبخيران، كأضمر األكؿ لداللة الث

 .(3)صحيح
 كمف نظـ العرب، قكؿ الشاعر: 

لىدىٍت قيفيىرةي جى          (4)لسيب  بذلؾى الجرًك الكبلبىا                          ركى كىمبو كلك كى
 

( مع كجكد المفعكؿ بو  ىنا أناب الجار كالمجركر كىك )بذلؾ( منابى الفاعؿ لمفعؿ )سيب 
  .)الكبلبا(

 ثانيًا: القياس: 
المصدر كالظرؼ كحرؼ الجر يعمؿ فييا الفعؿ كيصؿ إلييا بنفسو فجازت  إذ يرل الككفيكف أفٌ 

 .(5)إقامتيا مقاـ الفاعؿ كالمفعكؿ بو الصحيح
ىذه اإلنابة عند الككفييف ىي مف أقبح الضركرة كمثمو ال يعتد بو  كرٌد عمييـ ابف جٌني بأفٌ 

 .(6)أصبلن 
 

المسألة رأم فريؽ عمى فريؽ، فمـ يرجح في ىذه  _رحمو ا_ ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
اؿ لرأم البصرييف مع عدـ رفضو لرأم الككفييف اعتمادان عمى كثرة الشكاىد الكاردة، محيث 

 .(7)كاعتمادان عمى كثرة ما كرد فيو مف أقكاؿ العرب
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 جواز نصب الجزأين بعد إن وأخواتيا
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
ر ىذه الحركؼ عمى عمؿ الرفع في الخبر مع  "... كالثانية: أفٌ  الناظـ مف حيث قىصى

نصب المبتدأ، دٌؿ ذلؾ عمى مخالفتو لمف أجاز في الخبر النصب، فأٌما الفراءي فأجاز نصب 
خبر ليتى كحدىا، ككافقو الكسائي عمى ذلؾ... كباقي الككفييف أجازكا ذلؾ أيضان في سائر 

 .أخكات ليت"
 

 عرض المسألة: 
 ذلؾ قكؿ الشاعر:  ، مف(2)راء نصب االسـ كالخبر معان بميتفال زأجا

 
مىى الفىتىى ليتى الش ب      (3)ىك الٍبدئي األٌكؿً  افى كالش يبي كى              ابى ىك الر جيعى عى
 

 قكؿ الشاعر: مف حجج ىذا ، ك (4)كؿ كاحدو مف الخمسة يكأجاز بعض الككفييف ذلؾ ف

 

ٍنحي الم يؿ ٍلتكيفٍ  فىٍمتىاتً  إذا اٍسٌكدى جي ٌراسنا أيٍسدا   كى  (5)خيطىاؾ ًخفىافىان إف  حي
 كمنو قكؿ الراجز:  

كىزىا جي إٌف العى          ري ٌبةن جى  (6)يزاٍأكؿي كيؿ  ليمةو قىفً تى                          كزى خى
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 . 1/228، كحاشية مغنى المبيب 2/9انظر: شرح التسييؿ  -2
، كذكر بدكف نسبة في معاني القرآف لمفراء 1/307نسب البيت لمقطامي في المساعد عمى تسييؿ الفكائد  -3
 .493 ص ، كالجني الداني2/352
 .2/9، كشرح التسييؿ 1/227انظر: المغني المبيب  -4
، لكف لـ أعثر عميو في ديكانو، كىك بدكف 2/310نسب البيت لعمر بف أبي ربيعة في المقاصد الشافية  -5

، أيٍسدا جمع 1/431، كاليمع 1/135، كشرح األشمكني 1/228، كالمغني 10/242نسبة في خزانة األدب 
 أسد. 

 .2/310كالمقاصد الشافية ، 431 / 1 ، كاليمع2/9لـ ينسب البيت لشاعر معيف كىك في شرح التسييؿ  -6



259 
 

 
ج كؿ مف جكأخكاتيا كقد ردكا عمى ح فٌ إيكف فمـ يجيزكا فتح الجزأيف بعد ا البصر أمٌ 
 أجاز ذلؾ: 

، فحذفت كاف (ليت الشباب كاف الرجيع)ا البيت األكؿ: فيحمؿ عمى تقدير كاف، كاألصؿ: أمٌ 
قكم صكاب حجتيـ إظيار كاف بعد كأبرز الضمير، كبقي النصب دليبلن عمى حذفيا، كالذم ي

ٌف كثيران، نحك قكلو تعالىل ٌْ ﴿  :يت كا  َؼُٖ ٍَ ُْْج  ْٞخَِْٜ ُم ٌْ ﴿ كقكلو تعالى: ، (1) ﴾ َٝب ىَ َُ بُِن َ َمب َُّ َّللاَّ ئِ

ب ًَ ُْْج حَُشابًب﴿  ، كقكلو تعالى:(2)﴾ َسِحٞ ْٞخَِْٜ ُم  ... (3) ﴾َٝب ىَ
 .(4)از إضمار كاف ىنا لكثرة إظيارىاجف
 
 حراسنا أيٍسدىا  ا قكؿ الشاعر: إفٌ أمٌ 

منصكبة عمى الحالية، يا كانكا أسدا، كمنيـ مف قاؿ: إنٌ  حراسنا يشبيكف أسدا أك و قاؿ: إفٌ فكأنٌ 
 .(5)التقدير تمقاىـ أسدان 

ٍرك  خبةتأكؿ خبر إٌف، ك  محمكؿ عمى أفٌ ف زجراؿ الك قأٌما   ا حاالف. ز جى
، كعميو أبك عبيد (6)لغة بعض العرب نصب خبر إٌف كأخكاتيا كزعـ أبك محمد بف السيد أفٌ 

 : (7)طيك يف سبلـ كابف الٌطركاة، يقكؿ السالقاسـ ب
العرب نصب الجزأيف بعدىا، فقيؿ ىك مؤكؿ كعميو الجميكر، كقيؿ سائغ في كسمع مف بعض " 

و لغة، كعميو أبك عبيد القاسـ بف سبلـ، كابف الٌطركاة كابف الٌسيد، كقيؿ: خاص بميت الجميع، كأنٌ 
 ."كعميو الفراء

  
فمـ يكف في ىذه المسألة معارضان أك مرجحان لقكؿ  _رحمو ا_ ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 

 يؽ عمى آخر، فقد عرض حجج الككفييف كردكد البصرييف، كما إف كصؿ إلى ابف الٌسيد الذم فر 
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 :(1)زعـ بأف نصب خبر إف كأخكاتيا لغة بعض العرب، قاؿ
تماؿ نقؿو ال تأكيؿ فيو، أك بمشافية ألىميا مف غير احببت ما قاؿ بغير ىذه الشكاىد، بؿ " فإٍف ث

ف لـ يثبت إال بيذه الشكاىد ألنٌ  ؛فذاؾ، كال يعترض عمى الناظـ يا قميمة نادرة، فمـ يقيد بذكرىا، كا 
 فيي محتممة لغير ما التزمو الككفيكف". 
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 التنازع في العمل
 
 

 : (1)يقول الشاطبي
أكلى" أراد الثاني، فحذؼ الياء، كيعني أٌف أىؿ البصرة اختاركا مف  " قكلو: " كالثافً 

 .كالكجييف الجائزيف إعماؿ الثاني، كاختار غيريىـ العكس، كىك إعماؿ األكؿ"
  

 عرض المسألة: 
ؿ مععمكؿ كاحد أكلى بالالعامؿ الثاني عندما يجتمع عامبلف لم ذىب البصريكف إلى أفٌ 

 .مف األكؿ
 : (2)ابف األنبارميقكؿ 

 .إعماؿ الفعؿ الثاني أكلى" "... ذىب البصريكف إلى أفٌ  
  :استدل البصريون بالسماع والقياس وقد 
 
ِٔ قِْطًشا﴿فجاء كثيران، نحك قكلو تعالى:  السماعا أمٌ  ْٞ فأعمؿ ىنا الفعؿ  ،(3)﴾ آَحُِّٜ٘ أُْفِشْؽ َػيَ

 .(4)الثاني، كىك )أيفٍرغ(، كلك أعمؿ األكؿ لقاؿ: أيفرٍغوي عميو
لىةً  ًفي ييٍفًتيكيـٍ  الم وي  قيؿً  يىٍستىٍفتيكنىؾى  ﴿كقكلو تعالى:  ي، كىك فأعمؿ ىنا الفعؿ الثان، (5)﴾ اٍلكىبلى

 .(6)قاؿ: يفتيكـ فييال)يفتيكـ( كىك أعمؿ األكؿ 
 كمف الشعر قكؿ الفرزدؽ: 

لًكف  نً       ًبٍد شىمسو               سىب ني ٍصفان لىٍك سىبىٍبتي ك كى مف مىنىاؼو كىىاشـً بنك عى
(7) 
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ظيار نً ك تي كسبٌ بقاؿ: "سبلفأعمؿ الثاني، كلك أعمؿ األكؿ  " بنصب )بني( كا  ي بني عبد شمسو
 (. 1) الضمير في )سٌبني(

 
 كقاؿ طيفيؿ الغىنىكٌم: 

كيم     نىيىاتكى رى                         ان ميدىم اةن كىأٌف ميتكي  (2) ميٍذىىبً  ٍكفى لل فىكقىيىا كىاٍستىٍشعىرىت جى
 

 فأعمؿ الفعؿ الثاني، كلك أعمؿ األكؿ لرفع )لكفي مذىب( كأدلة السماع في ذلؾ كثيرة... 
 :(3)يقكؿ الرضي
 ر في كبلميـ"ثع االستقراء أٌف إعماؿ الثاني أك" كال شؾ م
 : (4)كقاؿ سيبكيو

ٌنما كبلميـ ضربتي كضربني  " كلـ تٍحمؿ الكبلـ : ضربتي كضربكني قكمىؾ، كا  عمى اآلخر لقمتى
 .قكميؾ" 

  ." كما ذىب إليو البصريكف ىك الصحيح؛ ألٌف إعماؿ الثاني أكثر في الكبلـ" :(5)كقاؿ ابف مالؾ
  .الكبلـ"

 
 وأّما القياس فمن عدة أوجو: 

نٌ (6)قربو كمجاكرتو لبلسـ الذم بعده، يقكؿ سيبكيو األول: ما كاف الذم يميو أكلى لقرب : " كا 
"ألنٌ ك جكاره؛   .و ال ينقيضي معنىن

 : (7)كقاؿ الرضي

                                                           
 .81 ص انظر: اإلنصاؼ -1
، دار صادر، بيركت، 1البيت لطفيؿ الغنكم في ديكانو، شرح األصمعي، تحقيؽ: صباف فبلح أكغمي، ط - 2

، 81، كاإلنصاؼ ص 78/ 1، كشرح المفصؿ163، كالتبييف ص 1/77، كانظر: الكتاب 32، ص 1997
 .1/204كشرح األشمكني 
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 .1/76الكتاب  -4
 .2/167شرح التسييؿ  -5
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نٌ  ألٌنو أقرب لمطالبيف إلى المطمكب، فاألكلى أف يستبٌد بو  ؛ما اختار البصريكف إعماؿ الثاني" كا 
  .دكف األبعد"

أكلى مما بعد عنو " كالثاني: أٌف الثاني مف العامميف أقرب إلى المعمكؿ، فكاف : (1)كقاؿ الشاطبي
يا أقرب ألنٌ  ؛زيد، بخفض الصدًر حمبلن عمى الباء ه، كصدرً ر ش ٍنتي بصدكىك األكؿ، كما قالكا: خى 

  .نت"خشعؿ الذم ىك فمف ال
 الثاني: 

و خبلؼ األصؿ، إعماؿ األكؿ يؤدم إلى الفصؿ بيف العامؿ كمعمكلو، كىذا غير مختار؛ ألنٌ  إفٌ 
  :(2)يقكؿ الرضي

ـى كقعدى زيده، لفصمتي بيف العامؿ كمعمكلو بأجنبي  " كأيضان لك أعممت األكؿ في العطؼ، نحك: قا
 ببل ضركرة، كلعطفت عمى شيء كقد بقيت منو بقيةه، ككبلىما خبلؼي األصؿ". 

 : (3)كقاؿ الشاطبي
 .كالفصؿ بيف العامؿ كمعمكلو بجممة أجنبية، كذلؾ قبيح" ... " 
 

بالعمؿ في المعمكؿ الذم يسبقو عامبلف ىك  ىاألكل ذىبكا إلى أفٌ ا الككفيكف فقد أمٌ 
 : (4)األنبارم ابف األكؿ، يقكؿ

ذىب الككفيكف في إعماؿ الفعميف، نحك: أكرمني كأكرمتي زيدان، كأكرمتي كأكرمني زيده إلى أٌف "
 . "إعماؿ الفعؿ األكؿ أكلى

 : (5)كقاؿ العكبرم
 . "ؾ مثؿ قكلؾ: )ضربني كضربتي زيدان(" كقاؿ الككفيكف أكالىما األكؿ، كذل

 
 وقد استدل الكوفيون كذلك بالسماع والقياس: 

 ، فمنو قكؿ امرئ القيس: أما السماع
ـٍ أٍطميٍب قى                   يشىةو ٍسعىى ألٍسمىى مىعً ا أى ف  مى فىمىٍك أى      لى  (1)يؿه ًمفى الماؿً مً كىفىاًني كى
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 .(2) كلك أعمؿ الثاني لنصب )قميبلن(فأعمؿ ىنا الفعؿ األكؿ )كفاني( 

 
 

 األىٍسدم:  ركقاؿ المير ا
مىى الفيؤىاًد ىىكىلن عى  سيكًئؿى لىٍك ييبيفي لنا السيؤاال             يدان مً فىرىد  عى  كى

قىٍد نىٍعنى  نىرل عيصيكران  ىكى ريدى الًخدىاال            ًبيا كى ًبيىا ٍيقىتىٍدنىنىا الخي
(3) 

 
(.  :األكؿ )نرل( فقاؿفأعمؿ الفعؿ   )الخردى الخذاال(، كلك أعمؿ الثاني لرفع كقاؿ: )الخردي الخذاؿي

 
 أما القياس فكان من أوجو: 

 : (4)األكؿ أكلى بالعمؿ لشرؼ تقدمو، كككنو أكؿ الطالبيف لو، يقكؿ الشاطبي إفٌ األول: 
" إف األكؿ سابؽه صالحه لمعمؿ كالثاني، فكاف إعمالو أكلى مف إعماؿ الثاني، ألٌف لمسبقية أثران 

  ...".في العمؿ
إٌف القكؿ بأٌف األكؿ ىك األكلى بالعمؿ يخمصنا مف اإلضمار قبؿ الذكر كىك مف األمكر  الثاني:
 :(5)يقكؿ الشاطبي ،الجائزةغير 

ر كىك اإلضمار قبؿ الذكر، إذا قمت: ضربني كضربتي زيدان، " إف إعماؿ الثاني يؤٌدم إلى محذك 
  .كاإلضمار قبؿ الذكر ال يجكز"

 
 ىذه كانت أدلة الككفييف، كالتي رٌد عمييا البصريكف بقكليـ: 

 أٌما قكؿ امرؤ القيس:
 كفاني كلـ أطميٍب قميؿه مف الماؿً 

                                                                                                                                                                     
، 166ص، كالتبييف 1/79، كشرح المفصؿ 3/98، كاليمع 1/79، كالكتاب 129 ص ديكانو :انظر -1
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 قالك فيو: 
و لك أعمؿ الثاني لكاف الكبلـ متناقضان كذلؾ مف لممعنى، فإنٌ  ما أعمؿ األكؿ منيا مراعاةن إنٌ  "

 كجييف: 
و لك أعمؿ الثاني لكاف التقدير فيو: كفاني قميؿه كلـ أطمب قميبلن مف الماؿ، كىذا أنٌ  أحدىما:

؛ ألنٌ  و يطمب القميؿ، كذلؾ و يخبر تارة بأف سعيو ليس األدنى معيشةو، كتارة يخبر بأنٌ متناقضه
 متناقض. 
 أٌنو قاؿ في البيت الذم بعده:  والثاني:
قىٍد ييٍدرىؾي المٍجدى المؤثىؿى أٍمثىالي                             ًؿ ثؤ مي  دو ا أٍسعى لمجمكلكنٌ        كى

  .(1)الثاني" فميذا أعمؿ األكؿ كلـ يعمؿٍ 
 كأٌما احتجاجيـ بقكؿ المير ار: 

ردى الخً قٍ ًبيىا ي...   ...   ...   ...                                         االدى تىٍدنىنىا الخي
عماؿ األكؿ جائز، ديكؿ مراعاة لحركة الركم، فإف القصما أعمؿ األنٌ قالكا فيو: " إً ف ة منصكبةه، كا 

 .(2)فاستعمؿ الجائز، ليخمص مف عيب القافية"

 ؿ سابؽه، فكاف األكلى إعمالو لمسبقية... الفعؿ األك  أما قكليـ: إفٌ 
ٍف كانكا يعنكف باالبتداء، إال أنٌ " قالكا فيو: ف ار أكثر عمى ما بيٌنا يعنكف بالمقاربة كالجك  ـيىـ كا 

 .(3)في دليمنا"
  .كأما قكليـ: لك أعممنا الثاني ألدل إلى اإلضمار قبؿ الذكر..

يـ قد يستغنكف ألنٌ  ؛ما بعده ييفسريهي  ألفٌ  ؛الذكر إٌنما جٌكزنا ىا ىنا اإلضمار قبؿ" قالك فيو: ف
 ببعض األلفاظ عف بعض، إذا كاف في الممفكظ داللة عمى المحذكؼ لعمـ المخاطب، قاؿ ا

 تعالى: 
اىزَّاِمَشاث﴿  َٗ َِ َّللاَ َمثَِٞشاً  اِمِشٝ اىزَّ َٗ اْىَحبفِظَبِث  َٗ  ٌْ َِ فُُشَٗجُٖ اْىَحبفِِظٞ فيما فمـ يعمؿ اآلخر ، (4) ﴾ َٗ

الثاني قد دخؿ في حكـ األكؿ،  أعمؿ فيو األكؿ استغناء عنو بما ذكر قبؿ، كلعمـ المخاطب أفٌ 
 كقاؿ ا تعالى: 
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َسُع٘ىُُٔ ﴿  َٗ  َِ ْؾِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ َ بَِشٌٛء  َُّ َّللاَّ فاستغنى بذكر خبر األكؿ عف ذكر خبر الثاني، ،  (1)﴾ أَ
 .(2)كلعمـ المخاطب أف الثاني قد دخؿ في ذلؾ"

ىذه كانت حجج الفريقيف كردكدىـ كالتي أكردىا اإلماـ الشاطبي في كتابو بالتفصيؿ دكف أف 
 يعمؽ بكممة كاحدة تظير ميمو ألحد الفريقيف دكف األخر. 
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 العامل في االسم بعد واو )ُرّب(
 

 : (1)يقول الشاطبي
يدي أٌف )ريٌب( قد حذفت مف المفظ كبقي ر في سـه برأسو،يا قى ألنٌ  ؛كبدأ الكبلـ عمى )ريٌب(" 

  :عممييا بعد ثبلثة أحرؼ
 لؤلحبة عرفتييا، تريد بٍؿ ريب  دارو لؤلحبة عرفتيا...  دارو  ؿبى  :أحدىا بؿ، نحك قكلؾ

 .كالثاني الفاء..
كالحذؼ بيف ىذيف الحرفيف قميؿ، كدٌؿ عمى ذلؾ مف كبلمو قكلو: )كبىٍعدى الكاك شاع ذا العمؿ( 

و لـ يسغ بعد غيرىا مف ما شاع بعد الكاك فاقتضى أنٌ ( مع بقاء عمميا إنٌ )ريبٌ  حذؼ ي أفٌ كيعن
 األحرؼ الثبلثة. 

  .كالكاك ىك الحرؼي الثالث، فتقكؿ: كتابو حفظتيو في ليمةو، كليؿو سيرتيا في طمب الربح..
كالفاء، فالجميكر  كىذا في بؿأٌف )رٌب( نفسيا ىي الجارة ال الحركؼ الثابتةي قبميا،  ما يقتضي

الكاك نفسيا ىي  األمر كذلؾ، كذىب الككفيكف كالمبرد مف أىؿ البصرة إلى أفٌ  مف البصرييف أفٌ 
 .الجارة" 

 
 عرض المسألة: 

نٌ   . (2)ما العمؿ لػػ )رٌب( مقدرةذىب البصريكف إلى أف  كاك رٌب ال تعمؿ الجر بنفسيا كا 
 يقكؿ األشمكني: 

 ."الجر برب المضمرة كىك مذىب البصرييف كالصحيح أفٌ "
يا غير مختصة، ألنٌ  ؛، كحركؼ العطؼ ال تعمؿكقد احتجكا لمذىبيـ ىذا بأف الكاك حرؼ عطؼ

 :(1)األنبارمابف كماال يختص ال يعمؿ، يقكؿ 
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فٌ قالكا: إنٌ  أما البصريكف فاحتجكا بأفك "   ؛)رٌب( مقدرةؿالعمؿ  ما قمنا: إٌف الكاك ليست عاممة، كا 
ما يعمؿ إذا كاف الحرؼ إنٌ  ألفٌ  ؛ (2)الكاك حرؼ عطؼ، كحرؼ العطؼ ال يعمؿ شيئان  كذلؾ ألفٌ 

ذا لـ يكف عامبلن كجب (3)مختصان، كحرؼ العطؼ غير مختصه  ، فكجب أف ال يككف عامبلن، كا 
( مقدرة"  .أف يككف العامؿي )ريب 

 
( تعمؿ الجر بنفسيا ا الككفيكف فذىبكا إلى أفٌ أمٌ  ليو ذىب المبرد مف كاك )ريب  ، كا 

 : (4)ابف األنبارمالبصرييف، يقكؿ 
ليو ذىب أبك العباس  " ذىب الككفيكف إلى أفٌ  كاك )ريٌب( تعمؿ في النكرة الخفض بنفسيا، كا 
 المبرد مف البصرييف". 

 .الجر بعد الكاك بالكاك نفسيا" " كزعـ المٌبرد أفٌ : (5)كقاؿ ابف مالؾ
 :(6)كقاؿ المرادم
( فذىب المٌبرد، كالككفييف إلى أنٌ " كأما كاك  يابتيا عف رب كأف الجر بيا ال نيا حرؼ جر، ل)ريب 

 .بػػ )ريٌب( المحذكفة" 
 

عف رٌب فعممت الجر بنفسيا عند  الكاك نابت كقد احتج الككفيكف لما ذىبكا إليو بأفٌ 
 . (7)نيابة عف با( كا )نيابة كاك القسـ عف الباء في قكليـ:  نيابتيا، مثؿ

 
كاك )رٌب( تأتي في بداية القصائد فمك كانت )رٌب( حرؼ عطؼ لما جاز ذلؾ،  كما كاستدلكا بأفٌ 

 قكاف ال بيٌد مف اسـ قبميا تعطؼ عميو ما بعدىا. 
 : (8)األنبارم ابف يقكؿ

                                                                                                                                                                     
 .145 ص ، كانظر: ائتبلؼ النصرة323 ص اإلنصاؼ-1
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يا نابت عف )ريٌب( فمما نابت عف ريٌب كىي تعمؿ الخفض، الكاك ىي العاممة؛ ألنٌ  فٌ إما قمنا " إنٌ 
يا لما نابت عف الباء عممت الخفض ؾ الكاك، لنيابتيا عنيا، كصارت ككاك القسـ، فإنٌ فكذل

كالباء، فكذلؾ الكاك ىا ىنا، لما نابت عف )ريٌب( عممت الخفض كما تعمؿ )ريٌب(، كالذم يدؿ  
حرؼى العطؼ ال يجكز االبتداء بو، كنحف نرل الشاعر يبتدئ بالكاك  يا ليست عاطفة أفٌ عمى أنٌ 
 ة، كقكلو: ديؿ القصفي أك 

 
 

اًميةو أىٍعمىاؤيهي بىمدو عى ك 
(1) 

 ككقكؿ أخر: 
 (2)كبمدو ليسى ًبيا أنيسي 

  .يا ليست عاطفة، فباف بيذا صحة ما ذىبنا إليو"كما أشبو ذلكف فدٌؿ عمى أنٌ 
 

يا لما نابت عف )ريٌب( عممت نٌ إفقكليـ:  ،البصرييف أجابكا الككفييف عف حججيـ ىذه إال أفٌ 
 عمميا ككاك القسـ، قالكا فيو: 

 ضو عنيا، كذلؾ نحك قكلو: كى و قد جاء عنيـ الجٌر بإضمار )ريٌب( مف غير عً " ىذا فاسده ؛ ألنٌ 
  

مىمًكٍدتي أى                       ٍو تي في طىمىمً قىفٍ ارو كى دى  ٍسـً رى         (4)" (3)وقًضي الحياةى مٍف جى
 

بؿ تجر، كما كتضمر بعد الفاء ،  )ريب( تضمر بعد بؿ، كليس ىناؾ مف ادعى أفٌ  أفٌ كما 
 : (5)األنبارم ابف كالفاء لـ تنيب عف )ريٌب( يقكؿ

                                                           
، كخزانة األدب 2/118، كانظر: شرح المفصؿ  3ص بف العجاج في ديكانو،ة بلرؤ  بيت مف الرجز -1
 ، كعجز البيت ىك: كأٌف كٍكف أرًضًو سماؤيهي.  1/637، كسر صناعة اإلعراب 6/458
، 52ـ، ص 1931ىػ 1305قاىرة ، ال ،دار الكتب ،1، طانوديك  في النميرم الرجز لجراف العكدىذا بيت مف -2

 2/322، كالكتاب 2/286، كشرح التسييؿ 2/117انظر: شرح المفصؿ ، ك بسباسان ليس بو أنيس  كل، كير 52
ال العيك كعجزه: إاٌل اليعافيري   .  سي ا 

المقاصد  :، كانظر52ـ، ص 1982 -ىػ1402ركت، ية في ديكانو، د. ط، دار بيركت، بلجميؿ بثينلبيت ا-3
 . 146صة ، كائتبلؼ النصر 10/720، كالخزانة 1/133، كسر صناعة اإلعراب 3/707الشافية 

 . 323 ص اإلنصاؼ-4
 .  3/705المقاصد الشافية  :، كانظر324 المرجع السابؽ-5
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 " الذم يدٌؿ عمى فساد ما ذىبكا إليو أيضان أنيا تضمر بعد بؿ قاؿ الشاعر: 
 

فىتٍ  حى ٍكًز تٍييىاءى كظىٍيًر الجى ٌبٍؿ جى
(1) 

 

 أراد بؿ ريب  جكز، كال يقكؿ أحده: إف )بؿ( تجر، ككذلؾ تضمر مع الفاء، قاؿ الشاعر: 
  

كرو قٍد تىيىٍكتي ًبيف  عيفو فىحي 
(2) 

  .كليست بنائبة عنيا كال عكضان منيا"
( فمك كانت نائبة عنيا أك عكضان منيا لما جاز  كما أفٌ  الكاك يٍحسيف ظيكرىا مع )ريب 

 : (3) يجكز الجمع بيف العكض كالمعكض عنو، يقكؿ الشاطبيو الظيكرىا معيا؛ ألنٌ 
" كالذم يدؿ  عمى عدـ النيابة عنيا، كأنيا ليت بعكضو منيا، أنو يحسف ظيكرىا معيا، فيقاؿ 

، كريبى بمدةو  معى جو ال يجكز أف يي ألنٌ  ؛عكضان عنيا لما جاز ظيكرىا معيا كلك كانت، كريبى بمدو
 ككاك القسـ ال يجكز أف يجمع بينيا كبيف الباء" .بيف العكض كالمعكض منو، 

  
 كاك العطؼ ال يجكز االبتداء بيا، حيث قالكا:  كقد ردكا عمى احتجاجيـ بأفٌ 

ف كقعت في أكؿ القص ، كا  ،  يا في التقدير عاطفةه عمى كبلـو ألنٌ  ؛دةي" ىذه الكاك كاك عطؼو مقدرو
ٍفرو طامسو أعبلمو سمكتو، كبمدو كأنٌ  عامية أعماؤه قطعتوي، يصؼ نفسو برككب  و قاؿ: ريٌب مى

 . (4)األخطار كقطع المفاكز كالقفاز"
 

إذ لـ يرجح رأم  فكاف مكقفو في ىذه المسألة كسطان، -رحمو ا –ا اإلماـ الشاطبي أمٌ 
 :(5)قكلول ،الخبلؼ في ىذه المسألة ال فائدة منو رأل أفٌ  حيثفريؽ عمى آخر، 

                                                           
، 2/118، كشرح المفصؿ 1/159ف، كىك مكجكد في سر صناعة اإلعراب يعلـ ينسب البيت لشاعر م-1

 . 3/702كالمقاصد الشافية 
ة عمطب،  1ي الحسنى العمكم، ط أمالي ابف الشجرم، ليبة ا بف عم :نسب البيت لممتنخؿ اليذلي، انظر-2

قاىرة . كانظر ديكاف اليذلييف )د.ط( الدار القكمية، ال218ـ، ج /1992 -ىػػ1413 ،مصر ،المدني 
ياط  ك كعجز البيت نكاعـ في الميري  2/19 ،1965ـ،1385  ط كفي الرِّ

 . 324 ص اإلنصاؼ :، كانظر1/705المقاصد الشافية -3
 . 325 ص اإلنصاؼ-4
 . 3/706المقاصد الشافية -5
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نٌ  فيذه المسألة ال ثمرة ليا في"  ما البحث فييا ميظيره لمميرتكب األكلى في ضبط النحك، كا 
ذ كاف كذلؾ فما قالو أىؿ البصرة لو كجوه صحيح، كما قالو األخركف كذلؾ"  .القكانيف خاصتو، كا 
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 توكيد النكرة

 

(:1)يقول الشاطبي  

نما قاؿ ىذا ألف البصرييف غير األخفش يمنعكف تككيد النكرة مطمقان، أفاد أك  ال ، كمف "... كا 
الككفييف مف يجيز مطمقان أفاد أك ال، حكاه في الشرح، كما ذىب إليو الناظـ ىك مذىب بعض 

 الككفييف كرأم األخفش".

 عرض المسألة:

ذىب البصريكف _ عدا األخفش_ إلى عدـ جكاز تككيد النكرة مطمقان سكاء أفاد أـ لـ يىًفٍد، فبل 
.(2)اعتكفتي كقتان كمو (يجكز قكلنا: ) صمتي شيران كمو( ك )   

". " كمنع البصريكف إال األخفش تككيد النكرة مطمقان (: 3) يقكؿ ابف مالؾ  

" ) كعف نحاة البصرة المنع شمؿ( أم عـ  المفيد كغير المفيد، كال يجكز:  :(4)كقاؿ األشمكني
 صمتي زمنان كٌمو كال شيرٌا نفسو ".

لة اآلتية:وقد استدل البصريون لما ذىبوا إليو، باألد   

أف النكرة شائعة، كليس ليا عيف ثابتة كالمعرفة، لذا كاف مف البلـز أف تؤكد؛ ألف تأكيد األول : 
(.5ما ال يعرؼ ليس بو فائدة )  

 

                                                           
 . 5/18المقاصد الشافية  -1
 .2/124، كشرح التصريح 61، كائتبلؼ النصرة ص 362انظر: اإلنصاؼ ص  - 2
 .296/ 3شرح التسييؿ  - 3
 .2/407شرح األشمكني  - 4
 .363انظر : اإلنصاؼ ص  - 5
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(: " كاعمـ أف األسماء كميا تؤكد إال النكرات، فإنيا ال تؤكد، لك قمت : ) قاـ 1يقكؿ الزجاجي)
( ك ) قبضتي درىمان كم و( لـ يجز ؛ ألٌف النكرة لـ تثبت ليا عيف فتؤك د؛ ألٌف األسماء  ورجؿه نفسي 

 التي يؤٌكدي بيا معارؼ، كال تت بع النكرات تككيدان ليا".

ألٌف النكرة تدؿ عمى الشياع كالعمكـ،  ؛منيما ضد اآلخر كاحد النكرة كالتككيد كؿ أفٌ  الثاني :
كالتخصيص.كالتككيد يدؿ عمى التعييف   

  (:2يقكؿ ابف األنبارم)

إٌف النكرة تدؿ عمى الشياع كالعمكـ، كالتككيد يدؿ عمى التخصيص كالٌتعييف، ككؿ منيما ضد "
صاحبو، فبل يصح أف يككف مؤكدان لو، كلك جٌكزنا ذلؾ لكنا قد صيرنا الشائع مخصصان كىك 

 ليس بتأكيد، بؿ ىك ضد ما كيضع لو".

يشبو النعت، كقد تقرر أف ألفاظ التككيد معارؼ، فكما ال تنعت النكرة أٌف التككيد الثالث: 
 بالمعرفة، كذلؾ ال تؤكد بيا.

(:3يقكؿ ابف يعيش)  

" إٌف األلفاظ التي يؤكد بيا في المعنى معارؼ، فبل تتبع النكرات تككيدان ليا؛ ألٌف التككيد 
 كالصفة".

سكاء أفاد اـ لـ ييًفد، كىك عند النحاة غير أٌما الككفيكف فمنيـ مف أجاز تككيد النكرة مطمقان 
 جائز.

 كأجازه بعضيـ إف أفاد، كمنعو إذا لـ يفد، كتبعيـ في ذلؾ األخفش كابف مالؾ مف البصرييف.

 

                                                           
 .22الجمؿ ص  - 1
 .364اإلنصاؼ ص  - 2
 .17/ 5، كانظر المقاصد الشافية 44/ 3شرح المفصؿ  - 3
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ف أفاد تككيد النكرة جاز، كفاقان لؤلخفش كالككفييف".1يقكؿ ابف مالؾ) (: " كا   

صمتي شيران كم و، كقمتي ليمةن كم يا، كىذا أسده ، نحك قكلنا: بشرط اإلفادة فيـ أجازكا تككيد النكرة
نفسيو، فبذكر ) كؿ ( عمـ أف الصياـ كاف في جميع اشير، كالقياـ كاف في جميع الميمة، كبذكر 

(.2النفس عمـ أف المشار إليو أسده حقيقي ال شيء شبيو باألسد)  

 وقد استدل الكوفيون ليذا المذىب باألدلة اآلتية:

فقد كرد عف العرب القكؿ بو، كقكؿ الشاعر:الٌسماع،  األول:  

ان أىٍجمىعىا ر ًت البىٍكرىةي يىكمى (3)قىٍد صى  

 فأكد يكمان كىك نكرة ب) أجمع(.

 كقاؿ آخر:

    ( كؿو كٌمًو رىجىبي لكٌنو شىاقىوي أٍف ًقيؿى ذىا رىجىبه               يىا لىيتى ًعد ةى حى
4)  

 فأكد حكؿو كىك نكرة ب)كمو(.

 كقاؿ آخر:

دافى ا حى ييى فً  ر  كى  كدي عي ا القي ذى إً   

ا)درٌ طى مي  وي مٌ يدان كي دً ان جى كمى يى 
5)  

 فأكد يكمان كىك نكرة ب) كٌمو(.
                                                           

 .3/295شرح التسييؿ  - 1
 .17/ 5المقاصد الشافية ، ك 296/ 3 المرجع السابؽ  انظر:  - 2
، كأكضح المسالؾ 3/45، كشرح المفصؿ 181/ 1بيت مف الرجز لـ ينسب لشاعر معيف كىك في الخزانة - 3
 .5/19، كالمقاصد الشافية407/ 2ألشمكني ، كشرح ا297/ 3، كشرح التسييؿ 334/ 3
، كشرح المفصؿ 407/ 2، كشرح األشمكني 170/ 5لـ ينسب البيت لشاعر معيف كىك مكجكد في الخزانة  - 4
3/44. 
 .170/ 5، كالخزانة 45/ 3بيتاف مف الرجز لـ يتعٌيف قائميما، كىما في شرح المفصؿ  - 5
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(: 1، يقكؿ ابف ىشاـ): حصكؿ الفائدةالثاني  

" كثانييما حصكؿ الفائدة أفمست ترل أف مف قاؿ: ) قد انتظرتؾ يكمان( قد يعني أٌنو انتظرتؾ 
ما ثمثيو... يقارب إما نصفو كا  زمنان معيف األكؿ كاآلخر مقداره يكـ، كقد يعني أٌف زمف انتظاره 

يكمان كمو( فقد أزاؿ بمفظ كمو االحتماؿ...".فإذا قاؿ لؾ: ) انتظرتؾ   

(:2لؾ بعد أف بيف حصكؿ الفائدة مف تككيد النكرة)كقد قاؿ ابف ما  

ف لـ تستعممو العرب فكيؼ إذا استعممتو"، كقد  " فتككيد النكرة إف كاف ىكذا حقيؽ بالجكاز، كا 
 ذكر األبيات السابقة.

 كقد رٌد البصريكف عمى ما استدؿ بو الككفيكف عمى النحك اآلتي:

يف:أما ما استشيدكا بو مف أبيات فمردكده مف كجي  

(: " كال حجة في ىذه األبيات لقمتيا 3األكؿ: أنيا شاذة ال يقاس عمييا، يقكؿ ابف يعيش)
 كشذكذىا في القياس".

ؽ مذىبيـ، فقالكا في قكؿ الشاعر:الثاني: أف البصرييف أكلكىا بما يكاف  

كؿو ...   ...   ...   ...                                     كمِّو رىجىبي يىا لىيتى ًعٌدةى حى  

 إف الركاية الصحيحة لو:

   بي جى و رى ي كم  كلً حى  ةى عد   يا ليتى ...   ...   ...   ...                             

 

                                                           
 .334/ 3أكضح المسالؾ  - 1
 .296/ 3شرح التسييؿ  - 2
 .3/45شرح المفصؿ  - 3
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(.1باإلضافة، كىك معرفة ال نكرة)  

 أما قكؿ الشاعر:

ًديدان  يىكمىان  ميطىٌردا كيٌموي  جى  

يككف تككيدان لممضمر في )جديد( كالمضمرات فقالكا فيو: إنو ال حجة ليـ فيو؛ " ألنو يحتمؿ أف 
(") (.2ال تككف إال معارؼ، ككاف ىذا أكلى بو ؛ ألنو أقرب إليو مف )يـك  

 كأما احتجاجيـ بقكؿ الشاعر:

ر تً  قىدٍ  ان  البىٍكرىةي  صى أىٍجمىعىا يىكمى  

(.3)فقالكا فيو: ىذا البيت مجيكؿ، فبل يجكز االحتجاج بو  

ف حصمت فييا الفائدة، لـ تخرج عف ككنيا  أما بالنسبة لحصكؿ الفائدة، فمردكده؛ ألف النكرة كا 
(.4شائعة ، كتأكيد الشائع بالمعرفة ال يجكز كالصفة، كألف تأكيد ماؿ ال يعرؼ ال فائدة فيو)  

أما اإلماـ الشاطبي _ رحمو ا _ فقد كاف مكقفو كسطان في ىذه المسألة، إذ لـ يرجح رأم فريؽ 
ذا  عمى آخر، بؿ قاؿ بأف ما ذىب إليو الناظـ كالككفيكف صحيح إذا كافؽ القياس كالسماع، كا 

:(5)كاف غير ذلؾ فالمرجح قكؿ البصرييف، يقكؿ  

" كما ذىب إليو الناظـ حسف إذا ساعد قياسو سماع ييٍعتىد بو في القياس، كيخرج بكثرتو عف 
ال فمنحاة البصرة أف يقكلكا: إٌف النكرة  ال يصح تككيدىا قياسان، إذ ليس الشذكذ، كتكمؼ التأكيؿ، كا 

 ليا عيف ثابتة كالمعرفة، فينبغي أال تؤٌكد؛ ألٌف تككيد ما ال يعرؼ غير مفيد".

 
                                                           

 .364انظر: اإلنصاؼ ص  - 1
 المرجع السابؽ، الصفحة نفسيا. - 2
 .365انظر: المرجع السابؽ ص  - 3
 انظر: المرجع السابؽ ، الصفحة نفسيا. - 4
.19/ 5المقاصد الشافية  - 5



277 
 

 الخاتمة
 

كبعد عرض المسائؿ المغكية التي كقع فييا الخبلؼ بيف عمماء المدرستيف كغيرىـ مف النحكييف 
 ف فقد انتييت إلى النتائج اآلتية:يكالمغكي

حظي بكثرة مف أعبلـ القرف الثامف اليجرم، الذم  -رحمو ا-الشاطبي يعد اإلماـ  -1
 الدراسات المغكية، خاصةن الشركح عمى ألفية ابف مالؾ.

المكسكعية في العمكـ المغكية، حيث عرض فيو يعد كتاب المقاصد الشافية أحد الكتب  -2
ان كمبينان األدلة لكؿ الشاطبي مسائؿ الخبلؼ المغكم شارحان كمناقشان آلراء العمماء، كمفند

منيا، كصكالن إلى الصكاب، اعتمادان عمى القياس كالسماع مف قكانيف المغة ككبلـ 
 العرب.

يعد كتاب المقاصد الشافية مف كتب الشركح اليامة أللفية ابف مالؾ في القرف الثامف  -3
 اليجرم، كال غنى لمدارسيف عنو.

طمحاتو كثنائو كتكجيياتو، كما مصلقد كاف الشاطبي بصرم المذىب، كما تبٌيف مف  -4
، كمخالفتو لنحاة الككفة في المسائؿ الصرفية كثرة مكافقتو لنحاة البصرةتبيف مف 
 . كالنحكية

ماؿ الشاطبي لمدرسة البصرة، إال أنو لـ يكف يسمـ ليـ في بعض المسائؿ المغكية،  -5
مف القياس كالتي رٌجح فييا مذىب الككفة، اعتمادان عمى قكة حججيـ، كصحة أدلتيـ 

 كالسماع.
لقد كاف لمشاطبي مكقؼه كسطه في بعض المسائؿ المغكية، دكف ترجيح إلحدل   -6

 المدرستيف، كىذا يدؿ عمى اقتناعو بأدلة الفريقيف، تاركان لمدارسيف قبكؿ أحدىما.
إٌف اختبلؼ النحاة في كثير مف المسائؿ المغكية، يرجع إلى التيسير عمى الدارسيف في   -7

 اختيار ما يكافؽ رأييـ المغكم. 
 التوصيات:

 الباحثة أىؿ العمـ كالقائميف عميو كالباحثيف باآلتي:تكصي 
 الذم ال ينضب أبدان.أف ينيؿ جميع الدارسيف كالباحثيف مف معيف المغة العربية  -1
الدارسيف في قسـ المغة العربية بالتركيز عمى مجاؿ عمكـ المغة، فيي  أكصي  -2

 عىصىبي المغة، كفييا عمـه غزير متدفؽ يحتاج إلى دراسة كتمحيص.
 اإلقباؿ عمى كتاب المقاصد الشافية؛ لثرائو بآراء النحاة عمى اختبلؼ مذاىبيـ. -3
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 الفيارس الفنية
 

  فيرس اآليات القرآنية 

  فيرس األحاديث الشريفة 

 األقوال المأثورة األمثال فيرس 

  فيرس األشعار 

 فيرس األرجاز 

 فيرس المصادر والمراجع 

  المحتوياتفيرس 
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 -اواًل / فيرس اآليات القرآنية :

 انصفحت رقًهااآليت

 انبقرة

﴿  َُ ٘ َُ ٌْ حَْؼيَ ّْخُ أَ َٗ َّْذاًدا  ِ أَ ﴾ فَََل حَْجَؼيُ٘ا هلِلَّ  22 188 

  ﴾ َّْٖبسُ  ﴿ ِْ حَْحخَِٖب اْْلَ ٍِ حَْجِشٛ   25 75 

 ﴾ ﴿   ٗ ٌْ ىِبَْؼٍط َػُذ ْٕبِطُ٘ا بَْؼُعُن قُْيَْب ا َٗ  36 187 

 245 61 ﴿ فَقُْيَْب اْظِشْة بَِؼَصبَك اْىَحَجشَ  ﴾ 

َِ َمفَُشٗا ﴾  َٞبِغٞ َِّ اىؾَّ ىَِن َٗ  ﴿ 112 211 

ِْ َعفَِٔ َّْفَغُٔ ﴿  ٍَ  196 131 ﴾ ئاِلَّ 

َِّ اْىبِشَّ  ﴾  ىَِن َٗ  ﴿ 177 211 

َِّ ثَََلثَتَ قُُشٗءٍ  ﴾  ِٖ ّْفُِغ َ َِ بِأ طَيَّقَبُث َٝخََشبَّْص َُ اْى َٗ  ﴿ 228 45 

 ﴾  َِ ِْٞ ٍِ ْإ ٍُ  ٌْ ْْخُ ُْ ُم ٌْ ئِ ََٝتً ىَُن َٟ َُّ فِٜ َرىَِل   167 248 ﴿ ئِ

 آل عًراٌ

 ﴾  ٌْ ّْفُُغُٖ ٌْ أَ ْخُٖ ََّ غَبئِفَتٌ قَْذ إََٔ َٗ  ﴿ 154 187 

 ﴾  ٍِ بِٞ ٍُ ِْ قَْبُو ىَفِٜ َظََلٍه  ٍِ ُْ َمبُّ٘ا  ئِ َٗ تَ  ََ اْىِحْن َٗ ٌُ اْىِنخَبَة  ُٖ َُ َُٝؼيِّ َٗ  ﴿ 164 145 

 اننساء

ُْْٔ َّْفًغب ﴾   ٍِ ٍء  ْٜ ِْ َؽ ٌْ َػ َِ ىَُن ُْ ِغْب ِ 4197 ﴿ فَا

ب ﴾  ًَ ٌْ َسِحٞ َُ بُِن َ َمب َُّ َّللاَّ 29258 ﴿ ئِ

َمفَٚ ﴾  َٗ ىًِّٞب  َٗ  ِ َمفَٚ بِبهللَّ ِ َِّصًٞشا َٗ بِبهللَّ  ﴿ 45131

ب ﴾  ًَ ًصا َػِظٞ ْ٘ ٌْ فَأَفَُ٘ص فَ َؼُٖ ٍَ ُْْج  ْٞخَِْٜ ُم 73258 ﴿ َٝب ىَ

ثُ  ﴾  ْ٘ ََ ٌُ اْى ب حَُنُّ٘٘ا ُْٝذِسُمُن ََ َْْٝ 78252 ﴿ أَ

ًِٖٞذا ﴾  ِ َؽ َمفَٚ بِبهللَّ َٗ  ﴿ 79131

 ﴾  ٌْ 91189 ﴿ َحِصَشْث ُصُذُٗسُٕ

   ﴾ َِ ئ ًٍ الَّ اىَِّزٝ ْ٘ َُ ئِىَٚ قَ َِٝصيُ٘  ﴿ 91192

 ﴾  ٌْ ٞثَبقَُٖ ٍِ  ٌْ ِٖ ب َّْقِع ََ 155126 ﴿ فَبِ

ٌْ فِٜ اْىَنََلىَتِ  ﴾  ُ ُْٝفخُِٞن  176261 ﴿ َْٝغخَْفخََُّ٘ل قُِو َّللاَّ
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 انًائدة

 ﴾ َُ ببِئُ٘ اىصَّ َٗ َِ َٕبُدٗا  اىَِّزٝ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آَ َُّ اىَِّزٝ  141 69 ﴿ ئِ

 ﴾  ﴿ ًُ ْ٘ ٌْ ََٕزا َٝ َِ ِصْذقُُٖ بِدقِٞ ْْفَُغ اىصَّ َٝ  119 231 

ْشٌَٝ ﴾  ٍَ  َِ ُ َٝب ِػَٞغٚ اْب  193 111 ﴿ ئِْر قَبَه َّللاَّ

 األنعاو

 َِ ٞ َِ ِ َسةِّ اْىَؼبىَ بحِٜ هلِلَّ ََ ٍَ َٗ  َٛ ْحَٞب ٍَ َٗ ُُّغِنٜ  َٗ َُّ َصََلحِٜ  ﴾   قُْو ئِ   ﴿ 162 67 

﴾سىفي حٍ م أى ذً ى الٌ مى ان عى امى مى تى  ﴿  154 113 

 األعراف

 ﴾ ٌْ ُْْٖ ٍِ  َِ ٍَ ِْ آَ ََ َِ اْعخُْعِؼفُ٘ا ىِ ِٔ ىِيَِّزٝ ٍِ ْ٘ ِْ قَ ٍِ َِ اْعخَْنبَُشٗا  ََلُ اىَِّزٝ ََ  164 75 ﴿ قَبَه اْى

 ﴾  َُ ٌْ َْٝشَٕبُ٘ ِٖ ٌْ ىَِشبِّ ُٕ َِ  79 154 ﴿ ىِيَِّزٝ

 انتوبت

َسُع٘ىُُٔ  ﴾  َٗ  َِ ْؾِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ َ بَِشٌٛء  َُّ َّللاَّ  264 3 ﴿ أَ

َِ اْعخََجبَسَك فَأَِجْشُٓ  ﴾  ْؾِشِمٞ َُ َِ اْى ٍِ ُْ أََحٌذ  ئِ َٗ  ﴿ 6 151 

 ﴾ َٙ٘ َظ َػيَٚ اىخَّْق ْغِجٌذ أُعِّ ََ  238 118 ﴿ ىَ

 يوسف

 ﴾  ٌٌ يٌَل َمِشٝ ٍَ ُْ ََٕزا ئاِلَّ  ب ََٕزا بََؾًشا ئِ ٍَ  ﴿ 31 77 

 انحج

 ﴾  َِ ٞ َِ ْغيِ ٍُ ْ٘ َمبُّ٘ا  َِ َمفَُشٗا ىَ دُّ اىَِّزٝ َ٘ ب َٝ ََ  84 2 ﴿ ُسبَ

 اإلسراء

َّٗلَ  ﴾  ُْ َمبُدٗا ىََْٞغخَفِضُّ ئِ َٗ  ﴿ 76 145 

بُء اْىُحْغَْٚ ﴾  ََ ب حَْذُػ٘ا فَئَُ اْْلَْع ٍَ  251 111 ﴿ أًَّٝب 

 انكهف

اَل أُْؽِشُك بَِشبِّٜ أََحًذا ﴾  َٗ ُ َسبِّٜ  َ٘ َّللاَّ  138 38 ﴿ ىَِنَّْب ُٕ

ِٔ قِْطًشا ﴾  ْٞ  261 96 ﴿ آَحُِّٜ٘ أُْفِشْؽ َػيَ

 يريى

َِ اْىبََؾِش أََحًذا ﴾  ٍِ  َِّ ب حََشِٝ ٍَّ ِ  137 26 ﴿ فَا
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 طه

ٍَُ٘عٚ ﴾  ِٔ ِخٞفَتً  َجَظ فِٜ َّْفِغ ْٗ َ 185،121 67 ﴿ فَأ  

 األنبياء

 ﴾  َِ ِْٞ ٍِ ْإ َُ ِْْجٜ اْى َمَزىَِل ُّ َٗ  ﴿ 88 255 

 انفرقاٌ

ِْ آَىَِٖخَِْب ﴾  ُْ َمبَد ىَُِٞعيَُّْب َػ  145 42 ﴿ ئِ

 اننًم

٘سِ  ﴾  ْْفَُخ فِٜ اىصُّ ُٝ ًَ ْ٘ َٝ َٗ  ﴿ 87 191 

 انقصض

 ﴾  ُِ ِِ َْٝقخَخََِل ْٞ َجَذ فَِٖٞب َسُجيَ َ٘  191 15 ﴿ فَ

ِؼَٞؾخََٖب ﴾  ٍَ ِْ قَْشٍَٝت بَِطَشْث  ٍِ ْٕيَْنَْب  ٌْ أَ َم َٗ  ﴿ 58 196 

 األحزاب

اْىَحبفِظَبثِ  ﴾  َٗ  ٌْ َِ فُُشَٗجُٖ اْىَحبفِِظٞ َٗ  ﴿ 35 264 

 سبأ

ب  ﴾  ٍَ َِّزًٝشاَٗ َٗ أَْسَعْيَْبَك ئاِلَّ َمبفَّتً ىِيَّْبِط بَِؾًٞشا   ﴿ 28 178 

 فاطر

ِْ ِػبَبِدٓ ﴾  ٍِ  َ ب َْٝخَؾٚ َّللاَّ ََ  168 28 ﴿ ئَِّّ

 انصافاث

 ﴾  َُ َْْضفُ٘ َْْٖب ُٝ ٌْ َػ اَل ُٕ َٗ ٌه  ْ٘  148 47 ﴿ اَل فَِٖٞب َغ

 ﴾  َُ ْٗ َِٝضُٝذٗ ئَِت أَْىٍف أَ ٍِ أَْسَعْيَْبُٓ ئِىَٚ  َٗ  ﴿ 147 244،242  

 ص  

 ﴾  ٌْ ب ُٕ ٍَ قَيٌِٞو  َٗ بىَِحبِث  يُ٘ا اىصَّ َِ َػ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آَ  119 24 ﴿ اىَِّزٝ

 انزير

َِ َمَزبُ٘ا ِت حََشٙ اىَِّزٝ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ َٗ  ﴾  ﴿ 61 187 

 انزخرف

 ﴾  َُ َْٖٞب َْٝظَُٖشٗ َؼبِسَج َػيَ ٍَ َٗ  ﴿ 33 164 

 انجاثيت
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ب  ﴾  ََ ب بِ ًٍ ْ٘ َٛ قَ َُ ىَِْٞجِض َمبُّ٘ا َْٝنِغبُ٘  ﴿ 14 255 

 انفتح

َْبثٌ  ﴾  ٍِ ْإ ٍُ َِّغبٌء  َٗ  َُ ُْ٘ ٍِ ْإ ٍُ اَل ِسَجبٌه  ْ٘ ىَ َٗ  ﴿ 25 221 

 انطور

 ﴾  َُ ٌْ اَل حُْبِصُشٗ ّْخُ ًْ أَ  119 15 ﴿ أَفَِغْحٌش ََٕزا أَ

 انًًتحنت

َْبُث  ﴾  ٍِ ْإ َُ ٌُ اْى ُْ٘ا ئَِرا َجبَءُم ٍَ َِ آَ َب اىَِّزٝ َٖبِجَشاثٍ َٝب أَُّٖٝ ٍُ  ﴿ 11 45 

 انجًعت

َؼتِ  ﴾  َُ ًِ اْىُج ْ٘ َٝ ِْ ٍِ ََلِة  َٛ ىِيصَّ  238 9 ﴿ ئَِرا ُِّ٘د

 انتحريى

ِٖٞشٌ  ﴾  ََلئَِنتُ بَْؼَذ َرىَِل ظَ ََ اْى َٗ  ﴿ 4 249 

 انقهى

 ﴾  ٌْ ِٕ  145 51 ﴿ ىَُْٞضىِقََُّ٘ل بِأَْبَصبِس

 انًزيم

ب ﴾  ًَ َجِحٞ َٗ َّْنباًل  َْْٝب أَ َُّ ىََذ  167 12 ﴿ ئِ

 اإلنساٌ

ْٗ َمفًُ٘سا   ب أَ ًَ ٌْ آَثِ ُْْٖ ٍِ اَل حُِطْغ  َٗ  ﴿ 24 244 

 اننبأ

ُْْج حَُشابًب ﴾  ْٞخَِْٜ ُم  258 41 ﴿ َٝب ىَ

 االنشقاق

َّْؾقَّجْ  ﴾  بُء ا ََ  151 1 ﴿ ئَِرا اىغَّ

 االنفطار

ْٞئًب ﴾  يُِل َّْفٌظ ىَِْْفٍظ َؽ َْ ًَ اَل حَ ْ٘ َٝ ﴿ 19 231 

 انبينت

 ﴿ ٌْ ِْٕو اْىِنخَبةِ ىَ ِْ أَ ٍِ َِ َمفَُشٗا  ِِ اىَِّزٝ  218 1 ﴾     َُٝن
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 قشٝؼ

ْٞفِ  ﴾ اىصَّ َٗ خَبِء  ٌْ ِسْحيَتَ اىؾِّ ِٖ 2113 ﴿ ئََِٝلفِ

 

 -ثانيًا / فيرس االحاديث الشريفة :

 
 -األقوال المأثورة :و  األمثال ثالثًا / فيرس

 الصفحة الحديث الشريف مسمسل
 179 " تييراؽي الدماءى "  1
 239 " فمطرنا مف جمعة إلى جمعة"  4
 في جمد الثكر األسكد كاكـ إال كالشعرة البيضاءما أنتـ في سً "  2

" 
234 

 238 " أال لكـ األجر مرتيف .....   مثمكـ مثؿ الييكد كالنصارل"  3

 الصفحة القول المأثور مسمسل
 174 " ة" استكل الماء كالخشب 1
 67 "التقت حمقتا البطاف" 2
 207 ار بكائكيا "" إنو لمنح 3
 174 " جاء البرد كالطيالسة " 4
 184 "شتى تؤكب الحمبة" 5
 119 " في أكفانو يمؼ الميت " 6
 119 " في بيتو يؤت الحكـ " 7
ذا لـ نكنيـ فمف ذا يككنيـ"" 8  122 كناىـ كا 
 67 " لو ثمثا الماؿ" 9



284 
 

 
 
 

 -فيرس األشعار :رابعًا / 
 الصفحة القائل الكممة 
 87 مجيكؿ القائؿ غناءي  اليمزة
 256 نسب لجرير الكبلبا ب
 272 مجيكؿ القائؿ رجبي  
 234 نسب ألبي دؤاد مكذكبي  
 231 قيس بف الخطيـ ذكائبً  
 239 النابغة الذبياني التجاربً  
 261 طفيؿ الغنكم مذىبً  
 248 مجيكؿ القائؿ مر تٍ  ت
ٍحفىتٍ    268 مجيكؿ القائؿ الجى
 32 إبراىيـ الشاطبي دىًنفىتٍ  
 151 نسب لسعد بف مالؾ براحي  ح
 242 ذك الرمة أممحي  
 55 نسب لطرفة بف العبد طٌباخً  خ
 255 ابف مالؾ يردٍ  د
 257 نسب لعمر بف أبي ربيعة أيٍسدىا 
 160 نسب لمزباء بنت عمرك حديدا 
 45 السندمنسب ألبي العطاء  خدكدي  
 229 نسب لممعمكط القريعي يزيدي  
 136 مجيكؿ القائؿ لكميدي  

 118 مف يشنؤؾ " " مشنكءه  10
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 الصفحة القائل الكممة 
 77 النابغة الذبياني أحدً  
 244 النابغة الذبياني فقدً  
 119 نسب لمفرزدؽ األباعدً  
 103 مجيكؿ القائؿ غدً  
 146 نسب لعاتكة بف يزيد المتعمدً  
 221 نسب لمجمكح الظفرم لمحدكدً  
 118 ابف مالؾ ضررا ر
 74 ابف ميادة بيرا 
 84 ثابت قطنة عاري  
 232 نسب ألبي صخر اليذلي الفجري  
 191 نسب ألبي صخر اليذلي القطري  
 235 قيس بف الممكح لصبكري  
كىري    155 نسب لٌمعيف المنقرم الخى
 64 مجيكؿ القائؿ جارً  
 207 مختمؼ النسبة فيو األقدارً  
 218 زىير بف أبي سممى القطرً  
ك   196 نسب لراشد بف شياب اليشكرم عمرو
 52 نسب لعمي بف محمد المغربي الس ميرً  
 239 زىير بف أبي سممى دىرً  
 201 نسب لقٌكاؿ الطائي الفرائضي  ض
 207 ذك الرمة ينيضً  
 187 امرؤ القيس فتسمعا ع
 126 نسب لمعباس بف مرداس  الضبعي  
 45 عبدة بف الطيب تصٌدعيكا 
 63 نسب لمفرزدؽ الصياريؼً  ؼ
مقا ؽ  185 زىير بف ابي سممى خي
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 الصفحة القائل الكممة 
 143 بشر بف خاـز األسدم شقاؽً  
 235 نسب لؤلعشى ميمكف لسكاًئكىا ؾ
 263 نسب لممرار األسدم الخذاال ؿ
 206 نسب لمقيبلح بف حزف المنقرم أعقبل 
 227 العباس بف مرداس كميبل 
 224 القطامي أحتمؿي  
 179 القائؿمجيكؿ  سبيؿي  
 188 امرؤ القيس الطالي 
 262 امرؤ القيس الماؿً  
 78 مجيكؿ القائؿ عدؿً  
 15 نسب ألعشى ىمذاف الجمؿً  
 257 نسب لمقطامي األكؿً  
 61 حساف بف ثابت معدما ـ
 158 عمر بف أبي ربيعة يدكـي  
 78 نسب لمجميح األسدم ىدـً  
ـً    107 مجيكؿ القائؿ التكر 
 260 الفرزدؽ ىاشـً  
 207 ساعدة بف جؤية ينـً  
 114 مجيكؿ القائؿ كائفي  ف
 235 مجيكؿ القائؿ دانكا 
 190 نسب لمفند الر ماني مبلفي  
 232 مجيكؿ القائؿ دافً  
 25 نسب لمشاطبي ديني 
 269 نسب لممتنخؿ اليذلي عيفو  
 225 مجيكؿ القائؿ كضعوٍ  ق
 183 طرفة بف العبد ركاحموٍ  
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 الصفحة القائل الكممة 
 268 جميؿ بثينة جمىًموٍ  
 137 مجيكؿ القائؿ يقكليا 
 187 لبيد بف أبي ربيعة أماميا 
 122 أبك األسكد الدؤلي بمبانيا 
 182 مجيكؿ القائؿ كالئيا م

 
 -خامسًا / فيرس األرجاز :

 الصفحة القائؿ الكممة 
 272 مجيكؿ القائؿ ميطردىا د
 257 مجيكؿ القائؿ قًفيزىا ز
 268 راف العكد النميرمج يسي أنً  س
 56 رؤبة بف العجاج اضً أبى  ض
 272 مجيكؿ القائؿ اعى مى أجٍ  ع
 86 مجيكؿ القائؿ اؿٍ ضى ينً بً  ؿ
 87 مجيكؿ القائؿ اؿٍ مكى الكى  
ٍنفيكؿٍ    96 مجيكؿ القائؿ قىرى
 91 مجيكؿ القائؿ اكمسن حي  ـ
 91 مجيكؿ القائؿ حراـ 
اًحبوٍ  ق  62 مجيكؿ القائؿ صى
 93 نسب لنقيع بف طارؽ وٍ تً ج  حً  
ادىيىٍينىوٍ           مى  91 نسب المرأة مف فقعس جي
 268 رؤبة بف العجاج أىٍعمىاؤهي            
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  : سادسًا / فيرس المصادر والمراجع

   .القرآن الكريم 

 ، الزبيدم بكر أبي بف المطيؼ ،عبد كالبصرة الككفة نحاة اختبلؼ في النصرة ائتبلؼ .1
 ، ق1407 ، بيركت ، العربية النيضة كمكتبة  الكتب عمـ ،1ط الجنابي، طارؽ. د: تحقيؽ
 .ـ1987

،مطبعة اليرمكؾ،  1أبك البركات األنبارم كدراستو النحكية ، د . فاضؿ صالح السامرائي ، ط .2

  .ـ1975ق ،1395بغداد،

تحقيؽ : أخبار النحكييف البصرييف كمراتبيـ كأخذ بعضيـ عف بعض ، أبك سعيد السيرافي ،  .3

 .ـ 1985 –ق  1405، دار االعتصاـ ، مصر ، 1د. محمد البنا ، ط

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب؛ ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: د. رجب محمد، كد.  .4

 .1998-1418، مكتبة الخانجي، القاىرة، 1رمضاف عبد التكاب، ط

، دار 1الديف ط ، تحقيؽ: محمد حسف شمسابف األنبارمأسرار العربية، ألبي البركات  .5

 .ـ1997 -ق1418الكتب العممية، بيركت، 

 .ـ2012، دار المقداد، غزة، 5أسس الدرس الصرفي في العربية، أ.د كـر زرندح، ط .6

، دكف معمكمات عف دار 5األصمعيات، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، كعبد السبلـ ىاركف، ط .7

 النشر، بيركت، د.ت.

، مؤسسة 3، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي طاألصكؿ في النحك، ألبي بكر ابف الٌسراج .8

 .ـ1997 -ىػ 1417الرسالة، بيركت 
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، دار الكتاب  1االعتصاـ ، ابراىيـ بف مكسى الشاطبي ، تحقيؽ : عبد الرز اؽ الميدم ، ط .9

 .ـ1996 –ق 1417العربي ، بيركت ، 

يف(، خير األعبلـ ) قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرق .10

 -ق 1422بيركت  –الطبعة الخامسة عشرة  –دار العمـ لممبلييف  –الديف الزركمي 

 ـ.2002

 .األغاني ، أبك الفرج األصفياني ،  د. ط ، دار الثقافة ، بيركت ، د .ت .11

اإلفادات كاإلنشادات ، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ، تحقيؽ الدكتكر محمد أبك األجفاف ،  .12

  .ـ1983ق ، 1403، بيركت  ، مؤسسة الرسالة 1ط

، دار الفكر، 1اإلقناع في القراءات السبع البف الباذش، تحقيؽ: د. عبد المجيد قطامش، ط .13

 .ىػػػ1403دمشؽ، 

، مطبعة المدني ، مصر،  1أمالي ابف الشجرم، ليبة ا بف عمي الحسنى العمكم، ط  .14

 ـ.1992 -ىػػ1413

تحقيؽ:  ،ابف األنبارمكفييف، أبك البركات اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالك .15

 .د. ت ، مكتبة الخانجي، القاىرة،1د. جكدة مبركؾ محمد مبركؾ، ط

أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد   .16

  (.الحميد، )د.ط(، المكتبة العصرية، بيركت، )د.ت

 بيركت، الكتب، عالـ ،2ط المرجاف، بحر كاظـ. د تحقيؽ الفارسي، عمي ألبي اإليضاح، .17
 .ـ1996 -ىػ1416

اإليضاح في شرح المفصؿ، البف الحاجب، تحقيؽ : د. مكسى العميمي، )د.ط(،  مطبعة  .18

 إحياء التراث اإلسبلمي، )د.ت(، العراؽ
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، دار 3اإليضاح في عمؿ النحك، ألبي القاسـ الزجاجي، تحقيؽ: د. مازف المبارؾ، ط .19

 .ـ1979 -ق1399ائس، بيركت، النف

 باشا إسماعيؿ ، كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ عمى الذيؿ في المكنكف إيضاح .20
 .ط. د ، بيركت العربي، التراث إحياء دار ، ط. د البغدادم،

البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، )د.ط(، دار الفكر،  .21

 .ىػ 1420بيركت، 

، دار  1المجارم ، أبك عبد ا محمد المجارم ، تحقيؽ : محمد أبك االجفاف ،طبرنامج  .22

 ..  ـ1992الغرب اإلسبلمي، بيركت ، 

،دار 1البسيط في شرح جمؿ الزجاجي، البف أبي الربيع اإلشبيمي، تحقيؽ د. عياد الثبيتي، ط .23

  .ـ1986-ق1407الغرب اإلسبلمي، بيركت، 

ق(   911في طبقات المغكييف كالنحاة، جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)ت  بغية الكعاة .24

 ـ.1979 –ق 1399الطبعة الثانية،  –دار الفكر  –تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

التبياف في إعراب القرآف، أبك البقاء العكبرم، تحقيؽ: عمى محمد البجاكم، )د. ط(، مطبعة  .25

 (.عيسى لبابي الحمبي، )د.ت

ييف  عف مذاىب  النحكييف البصرييف كالككفييف ، أبك البقاء العكبرم ، تحقيؽ : د. عبد التب .26

 .ـ1976ق ،  1396، دكف ممكمات عف دار النشر،1الرحمف بف سميماف  العثيميف، ط

 .، دار العصماء، سكرية، د.ت1التحميؿ الصرفي، ياسيف الحافظ، محمد عمي سمطاني، ط .27

ب التسييؿ، ألبي حياف األندلسي، تحقيؽ: د. حسف ىنداكم، التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتا .28

 ـ.2005 -ىػػ 1426، دار كنكز اشبيميا، السعكدية، 1ط
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، عالـ الكتب،  1التعريفات ، أبك الحسف الجرجاني، تحقيؽ : د. عبد الرحمف عميرة، ط .29

 .ـ،1997-ق1407بيركت، 

، 2قيؽ : محمد الداية، طالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،محمد عبد الرؤكؼ المناكم، تح .30

 2002-ق1423دار الفكر، بيركت، 

، دار  1الثابت كالمتغير في فكر اإلماـ أبي إسحاؽ الشاطبي ، مجدم محمد عاشكر ، ط .31

حياء التراث ،دبي،    . ـ2002 –ق 1423البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا 

، مؤسسة 1حمد، طالجمؿ في النحك، ألبي القاسـ بف اسحؽ الزجاجي، تحقيؽ: عمي تكفيؽ ال .32

 .1984-1404الرسالة، بيركت، دار األمؿ ، األردف، 

، دار الكتب العممية،  1جميرة األمثاؿ، ألبي ىبلؿ العسكرم: تحقيؽ: أحمد عبد السبلـ، ط  .33

  .1988 -ىػػ 1408بيركت، 

الجني الداني في حركؼ المعاني، لمحسف بف قاسـ المردام، تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة،  .34

 د نديـ فاضؿ، د.ط، دار الكتب العممية، بيركت د.ت.كد. محم

حاشية الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ، كمعو شرح الشكاىد لمعيني،  .35

 .تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، د. ط، المكتبة التكفيقية، مصر، د.ت

الحمؿ في إصبلح الخمؿ في كتاب الجمؿ، تحقيؽ: سعيد عبد الكريـ سعكدم، )بدكف  .36

 .معمكمات عف الطبعة كدار النشر

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، لعبد القادر البغدادم، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، ط  .37

 .ـ2000 -ىػ 1420، مكتبة الخانجي، القاىرة، 4

 الخصائص، البف جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار، د.ط ، المكتبة العممية، مصر، د.ت.  .38
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)دكف معمكمات عف دار  مائة الثامنة، ابف حجر العسقبلني، د.طالدرر الكامنة في أعياف ال .39

 .النشر( د.ت

 .ـ1980دركس في المذاىب النحكية، عبده الراجحي، د . ط ، دار النيضة، بيركت، .40

الديباج المذىب في معرفة عمماء أعياف المذىب ، ابف فرحكف المالكي، تحقيؽ د : محمد  .41

 .القاىرة ، د. ت األحمدم أبك النكر، د.ط ، دار التراث،

، دار اليبلؿ، بيركت، 2ديكاف أبي األسكد الدؤلي، تحقيؽ: محمد حسف آؿ ياسيف، ط .42

 .ـ1998 -ىػ1481

 .ـ2004 ، ىػػ1425 بيركت، العممية، الكتب دار ،5 ط القيس، امرمء ديكاف .43
 إحياء مديرية مطبكعات ،(ط.د) حسف، ًعز ة. د تحقيؽ األسدم، خاـز بف بشر ديكاف .44

 .ـ1960 - ىػ1379 دمشؽ، التراث،
 .النشر كدار الطبعة معمكمات دكف السامرائي، ماجد: تحقيؽ العتكي، قطنة ثابت ديكاف .45
 .ـ1931 -ىػ1305 ، القاىرة الكتب، دار ،1ط ، النميرم العكدجراف ديكاف .46
 .ـ1982 -ىػ1402 بيركت، بيركت، دار ط،. د ، بثينة جميؿ ديكاف .47
 .ـ1994-ق1414بيركت، العممية، الكتب دار ،2ط ثابت، بف حساف ديكاف .48

، دار الكتب 1ديكاف الحماسة، ألبي تماـ حبيب بف أكس الطائي، شرح أحمد بسبح، ط .49

 ـ.1998 -1418العممية، بيركت، 

 ىػ،1415 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط بسبح، حسف أحمد شرح ، الرمة ذم ديكاف .50
 .ـ1995

 كاألبيات رؤبة ديكاف عمى مشتمؿ كىك العرب أشعار مجمكع)  العجاج بف رؤبة ديكاف .51
 (.ت.د)الككيت، قتيبة، ابف دار ،(ط.د) ،(إليو المنسكبة

 لبناف، العممية، الكتب دار ،1ط فاعكر، حسف عمي شرح سممي، أبي بف زىير ديكاف .52
 .ق1408 – ـ1998
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 . ـ2002 - ىػػ4123 بيركت، العممية، الكتب دار ،3 ط  العبد، بف طرفة ديكاف .53
 صادر، دار ،1ط أكغمي، فبلح صباف: تحقيؽ األصمعي، شرح الغنكم، طفيؿ ديكاف .54

 .ـ1997 بيركت،
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت، د . ت.1ديكاف العباس بف مرداس تحقيؽ: د. يحيى الجبكرم، ط .55

 . ـ1971 ق،1391 بغداد، ، التربية دار ط،.د ، الطبيب بف عبدة ديكاف .56
 .ـ1996 -ىػػ1416 بيركت، العربي، الكتاب دار ،2ط ، ربيعة أبي بف عمر ديكاف .57
 ـ.1987 -1407، دار الكتب العممية، بيركت، 1ديكاف الفرزدؽ، شرح عمي فاعكر، ط .58

، 1ديكاف القٌطامي، كىك عمير بف شميـ ، تحقيؽ: د. إبراىيـ السامرائي، كأحمد مطمكب، ط .59

 ـ .1960دار الثقافة، بيركت، 

 .ت.د بيركت، صادر، دار ط،. د ، ربيعة أبي بف لبيد ديكاف .60
 ،1420 بيركت، ، العممية الكتب دار ،1ط( الممكح بف قيس) عامر بني مجنكف ديكاف .61

 .ـ1999
 -1402 العربية، المغة مجمع مطبكعات ط،.د حداد، حنا. د: تحقيؽ  ميادة، ابف ديكاف .62

 .ـ1952
 ـ.1996 -1416، دار الكتب العممية، بيركت،  3ديكاف النابغة الذبياني، ط .63

 ـ.1965 -ق  1385اليذلييف، )د.ط(، الدار القكمية لمطباعة،  ديكاف .64

، دار المعارؼ، مصر، 2السبعة في القراءات، ألبي بكر البغدادم، تحقيؽ: شكقي ضيؼ، ط .65

 .ىػػ1400

سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح ابف جني، تحقيؽ: د. حسف ىنداكم،)دكف معمكمات عف  .66

 الطبعة كدار النشر(.
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ك داككد سميماف بف األشعث السجستاني، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد سنف أبي داككد: أب .67

 المكتبة العصرية، صيدا، بيركت الحميد،

، كمية الدعكة اإلسبلمية، طرابمس ، نشر 1الشاطبي كمقاصد الشريعة ، حمادم العبيدم ، ط .68

 .   ـ1992

لمطبعة السمفية ، شجرة النكر الزكية  في طبقات المالكية، محمد  بف محمد مخمكؼ، د.ط ، ا .69

  . ـ1930القاىرة، 

، مطبعة البابي الحمبي، مصر، 15شذا العرؼ في فف الصرؼ، أحمد الحمبلكم، ط  .70

 .ـ1964-ىػ 1383

، عالـ 1شرح أبيات سيبكيو، ألبي جعفر أحمد النحاس، تحقيؽ: د. زىير غازم زاىر، ط .71

 ـ.1986-1406الكتب، كمكتبة النيضة العربية، بيركت، 

، دار 1ي عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد، طشرح األشمكن .72

 .الكتاب العربي، بيركت، د.ت

، 1شرح التسييؿ، البف مالؾ، تحقيؽ: د. عبد الرحمف الٌسٌيد، كد. محمد بدكم المختكف، ط .73

 .ـ1990-ىػ 1410ىجر لمطباعة كالنشر، مصر، 

 ىػ . 1325عة األزىرية، مصر، ، الطب2شرح التصريح، خالد عبد ا األزىرم، ط .74

-ق1419 بيركت، العممية، الكتب دار ،1ط اإلشبيمي، عصفكر البف الزجاجي، جمؿ شرح .75
 .ـ1998

، مكتبة جامعة اإلماـ 1شرح الرضي لكافية ابف الحاجب، تحقيؽ: د. يحيى بشير مصرم، ط .76

 .ـ1996 -ىػ 1417محمد بف سعكد اإلسبلمية ، السعكدية، 
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 اليمذاني، العقيمي الرحمف عبد بف ا عبد عقيؿ البف مالؾ، ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح .77
 لمطباعة، مصر كدار القاىرة التراث، دار ،20 ط الحميد، عبد الديف محي محمد. د تحقيؽ
1400-1980. 

شرح القصائد التسع المشيكرات، ألبي جعفر أحمد بف النحاس، تحقيؽ أحمد خطاب، د.ط،  .78

 ـ.1973ىػػ، 1393دار الحرية، بغداد، 

 فيمي دك محم. كد التكاب عبد رمضاف. د: تحقيؽ السيرافي، سعيد ألبي سيبكيو كتاب شرح .79
 .ـ1986 لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،(ط.د) حجازم،

 .شرح المفصؿ البف يعيش، د. ط، المطبعة المنيرية، مصر، د.ت .80

، 1، تحقيؽ: د. الشريؼ البركاتي، طشفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ، أبك عبد ا السمسميمي .81

 .1986 -1406المكتبة الفيصمية، مكة المكرمة، 

شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح، البف مالؾ، تحقيؽ: طو محسف،  .82

 .ىػ1403، مكتبة ابف تيمية، 1ط

، دار طكؽ 1صحيح البخارم، محمد بف اسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد زىير الناصر،ط .83

 .ق1422جاة، الن

 دار ت،.د شاكر، محمد محمكد: تحقيؽ الجمحي، سبلـ البف الشعراء، فحكؿ طبقات .84
 . ت.د السعكدية، المدني،

طبقات النحكييف كالمغكييف ، أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم، تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ  .85

 .ابراىيـ، د.ط، دار المعارؼ، مصر، د.ت

 .ـ1900كماؿ بشر، د. ط، دار المعارؼ ، القاىرة،  عمـ المغة العاـ ) األصكات (، د. .86

، مطبعة 2فتاكل اإلماـ الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى الشاطبي، تحقيؽ: محمد أبك األجفاف، ط .87

 .ـ1985 –ق 1406الككاكب، تكنس، 
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، الناشر محمد أميف  2الفتح المبيف في طبقات األصكلييف، عبد ا مصطفى المراغي ، ط .88

  .ـ1974 -ق1394كشركاه ، بيركت ، 

الفصكؿ الخمسكف، زيف الديف ابف معطي المغربي، تحقيؽ : محمكد الطناحي، د.ط، عيس  .89

 .البابي الحمبي، د. ت

الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي، محمد بف الحسف الحجكم، د.ط ، مكتبة دار  .90

  .ـ1977 –ق 1397التراث، القاىرة،  

مد بف أبي يعقكب إسحؽ، تحقيؽ: رضا المازندراني، الفيرست، البف النديـ: أبك الفرج مح .91

 .ـ1988 –ق 1408، دار المسيرة، إيراف، 3ط

، مكتبة دار الكفاء،  1الكافية في النحك: ابف الحاجب، تحقيؽ: د. طارؽ نجـ عبد ا، ط .92

  .ىػ 1407جدة، 

، 3كتاب سيبكيو ، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ، تحقيؽ : عبد السبلـ ىاركف ، ط .93

 .ـ1988 -ق1408مكتبة الخانجي،القاىرة ، 

، دار 3الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرم، ط .94

 ق. 1407الكتاب العربي، بيركت، 

، مكتبة 2الكيناش في النحك كالتصريؼ، ألبي الفداء، تحقيؽ: د. جكدة مبركؾ محمد ، ط .95

 .ـ2005 -ىػػ1426اآلداب، القاىرة، 

، دار الفكر 1تحقيؽ: غازم مختار طميمات، ط لمعكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، .96

 .1995 -1416المعاصر بيركت، كدار الفكر دمشؽ، 
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، دار الكتب العممية، 1لساف العرب ، ابف منظكر األنصارم، تحقيؽ : عامر حيدر، ط .97
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