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 ممخص الرسالة

القراءات السبع كعمميا"  تناكلت ىذه الرسالة البحث في الخبلؼ النحكم في كتاب "إعراب 
البف خالكيو، حيث رصدت الباحثة مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف في ىذا الكتاب، 
فبدأت أكالن بالحديث عف عمـ القراءات، كالقراءات المعتمدة عند النحاة، كأثر اإلعراب في اختبلؼ 

 القراءات.

ى إيراد أقكاؿ النحاة كآرائيـ في ثـ قامىٍت بدراسة ىذه المسائؿ دراسة مفصمة تعتمد عم 
مظانيا النحكية، كمحاكلة استقصاء جٌؿ ما قيؿ في المسألة قديمان كحديثان، كمناقشة اآلراء النحكية 

 مناقشة عممية ميبىيِّنىة كجو القكة كالضعؼ فييا اعتمادان عمى ما قالو عمماؤنا المتقدمكف.

كتب الخبلؼ، كمسائؿ تفرد بيا ابف ثـ قس مىٍت ىذه المسائؿ إلى مسائؿ مشتركة مع  
خالكيو في كتابو مع تقسيـ ىذه المسائؿ مذىبيان، فيناؾ مسائؿ أيد فييا ابف خالكيو البصرييف، 
كىناؾ مسائؿ أيد فييا ابف خالكيو الككفييف، كأخيران المسائؿ التي اكتفى فييا ابف خالكيو بذكر 

 الرأم دكف تريجيح ألم مذىب.

 :إحدل كسبعيف مسألة مقسمة كاآلتي كتاب ابف خالكيو تضمف فكانت نتيجة ذلؾ أف 

سته كأربعكف مسألة مشتركة مع كتب الخبلؼ، كخمسه كعشركف مسألة تفرد بيا كتاب  
ابف خالكيو، كاتضح أيضان أف عدد المسائؿ الككفية ىي التي كاف ليا النصيب األكبر، فكاف 

لة بصرية باإلضافة إلى أربع كعشريف مسألة إلى اثنتي عشرة مسأ ،عددىا خمسان كثبلثيف مسألة
 دكف ترجيح ألم مذىب.

كأخيران بي نىٍت مذىب ابف خالكيو النحكم، الذم تبيف أنو ككفي المذىب، كبي نىٍت منيجو في  
 عرض المسائؿ الخبلفية، كمنيجو في التعامؿ مع القراءات.
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Abstract   

 

This study tackles the issue of grammatical dispute observed in the book of "The 

Iraab of the Seven Qira'at and their Ilal" compiled by Ibn Khalaweiyh. The study 

recorded the disagreements between the Basris and the Kufis scholars observed in this 

book. The study firstly highlighted the science of Qira'at, the adopted Qira'at by the 

scholars of Nahw, and the effect of Iraab on the differences between Qira'at. 

The study then carried out a detailed study of the early and recent opinions of 

Nahw scholars in this regard in an inductive way. These opinions were systematically 

discussed to reveal their strengths and weaknesses based on the related literature.  

The discussed issues were divided to common issues that were mentioned in the 

different books, and specific ones that were only mentioned by Ibn Khalaweiyh in his 

book. Furthermore, these issues were divided according to the Nahw schools. In some 

of them, Ibn Khalaweiyh supported the Basris’ opinion, while in some other issues he 

supported the Kufis’ opinion. The study also discussed the issues in which Ibn 

Khalaweiyh mentioned the dispute without any judgment. 

As a result, the study found that Ibn Khalaweiyh’s book included seventy one 

issues divided as follows: Forty six issues that are commonly mentioned in the books 

of dispute, and twenty five issues that were solely mentioned by Ibn Khalaweiyh. The 

study also found that the Kufi’s issues form the majority of these issues, i.e. thirty five 

Kufi’s issues compared to twelve Basri’s issues in addition to twenty four issues 

without any supported opinion. 

The study finally explained the Nahw school of Ibn Khalaweiyh, which is the 

Kufi School, and his method in presenting the issues of dispute and dealing with the 

Seven Qira’at. 
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 آية قرآنية 

 

 

ِِّْوزِْعِنَِِّّرّب
َ
نِِّّْأ

َ
ْشُكرَِِّّأ

َ
نِِّّْامَِّتِِّّنِْعَمَتَكِِّّأ

َ
ََِِّّّعْمَتِّأ ََِّعَ

ِّ يََِِّّّوََعَ نَِِّّْواِِلَ
َ
ْعَمَلَِِّّوأ

َ
ْدِخنِْنِِّّتَرَْضاهَُِِّّصاِِلًاِّأ

َ
َِّوأ

اِِلِيَِِِّّعَبادِكَِِِّّفِِّّبِرَْْحَتَِكِّ  الصَّ

 
 19] :النمؿ[   
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 معنى انتضحٍت ومعنى احلب  إىل مه عهمين

 يعيدتيػػػػػػػػػػػػػػػوي مخمصػػػػػػػػػػػػػػػان حتػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػأنٌ 
 دفنػػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػد رحيػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػػدم  

   
 القمكب تػػػػػػػػػػػػػػػػئف  شػػػػػػػػػػػػػػػػكقان ًلركحػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػمات عنػػػػػػػػػػػػدمفبىٍعػػػػػػػػػػػػد    ؾ ماتػػػػػػػػػػػػت البىسى

   

 إىل مه عهمتين كٍف تكىن احلٍاة مجٍهت

كحػػػػػػػػػػػػػي كقمبػػػػػػػػػػػػػي كالحبيبػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػدتي  ري

 كىػػػػػػػػػػػػػػي الجميمػػػػػػػػػػػػػػةي أجمػػػػػػػػػػػػػػؿ التيجػػػػػػػػػػػػػػافً   

   
 ميمػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػكؿ فمػػػػػػػػػػػػف أيكفِّػػػػػػػػػػػػي حقيػػػػػػػػػػػػا

 فميػػػػػػػػػػػػػػػا جزيػػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػكر كالعرفػػػػػػػػػػػػػػػافً   

   

مه كان معً فى كم وقت ، مه قال ىل  امسه بكم فخز، إىل محمإىل املزبً و املعهم إىل مه أ

 استمــــــــزي فإن احلهم سٍتحقق

 سػػػػػػػػيييػػػػػػػػاتى دعنػػػػػػػػي مػػػػػػػػف حػػػػػػػػديثو قاى

 كػػػػػػػػػػػػؤكس الحػػػػػػػػػػػػب لمحػػػػػػػػػػػػٌراسً  يكاسػػػػػػػػػػػػق  

   
ػػػػػػػػػٍف تقصػػػػػػػػػدم ، مى  قمػػػػػػػػػبه بحػػػػػػػػػبص مٍفعىػػػػػػػػػـو

 قمػػػػػػػػػػت الحبيػػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػٌز النػػػػػػػػػػاسً   

   

 إىل أمً احلبٍبت، األجبذٌتانزوح،  وأعظم مه إىل مه هً أغهى مه 

، فقمػػػػػػت قيػػػػػػٍؿ مػػػػػػا تشػػػػػػتييقػػػػػػاؿى الح  نػػػػػػيفي

 كدع البنػػػػػػػػػػػػػافى يخػػػػػػػػػػػػػط  كيػػػػػػػػػػػػػؼ يشػػػػػػػػػػػػػاءي   

   
 عشػػػػػػػػػػػػػؽه كحػػػػػػػػػػػػػب  كالجػػػػػػػػػػػػػزاءي ممخػػػػػػػػػػػػػصه 

 )عػػػػػػػػػػػػػػف ذاتيػػػػػػػػػػػػػػا تتحػػػػػػػػػػػػػػدثي األشػػػػػػػػػػػػػػياءي   

   

 اوشغايل طٍهت انىقت اإىل أعضاء اجلسذ انىاحذ، أمجم رابطت فى حٍاتً مه حتمهى
 إلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػندم كمػػػػػػػػػف أحسسػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػييـ

 حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كالمحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زادم  

   
 لعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كركد قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده كا

 كبرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه كمكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كدادم  

   
 إىل رفٍقت دربً وحبٍبت قهيب

 إلػػػػػػػػػػى أختػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػد عشػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػنينا

 أجػػػػػػػػػكبي البيػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػى ألقػػػػػػػػػى الحنينػػػػػػػػػا  

   
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال كزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 رفيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى دربػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءي لينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   

 إنٍهم مجٍعاً أهذي حبثً هذا



 ح
 

 وتقديرٌ شكٌر 
  

َلئِـ َشَؽْرُتْؿ ﴿لشكري عمى كافًر آالًئو، القائؿي في كتابو: الحمدي ً عمى نٍعماًئو، كا

ُؽؿْ  َِزيَدكَّ . فمو الحمدي كالشكر أكالن كآخران، ظاىران كباطنان، كالصبلةي كالسبلـي عمى خٍير ]7إبراىيـ:[ ﴾َٕ
ـي التسميـ القائؿ: "ال يشكري ا مف ال يشكر ا  لناس".الشاكريف، نبينا محمدو عميو أفضؿي الصبلًة كأت

 كبعد..
أمىا كقد شارفت رسالتي عمى االنتياء، أسطري كمماًت شكرو كعظيـ عرفافو لمف أسيـ 

ي عمى أتـ كجو. فأشكر الجامعة اإلسبلمية، منبر ممأك كثير في إخراج ىذا العمؿ الع بجيد قميؿ
 العمـ، كمنارة العمماء، كأخص بالذكر منيا عمادة كمية اآلداب.

تقديرو لممعمـ المربي األستاذ الدكتكر: باسـ عبد الرحمف صالح كأكؿي عرفافو كشكرو ك 
البابمي، الذم كاف عنكانان لؤلدب الرفيع كالتعامؿ الحسف فعيدتيو ليس مشرفان فقط، كلكنو أبان حنكنان، 

 نيمت مف عممو الكثير، فجزاهي ا خيرى الجزاء.
اضع لعمىمىٍيف مف أعبلـ المغة كما أتقدـ بكؿ أدب كاحتراـ كشكرو كعرفاف بأسمى آيات التك 

 محمد فضؿ :الجدبة، كاألستاذ الدكتكر إبراىيـ العربية، مناًقشىٍي الرسالة األستاذ الدكتكر: أحمد
النمس. فكمي ثقة بأف ما يقدماًنو مف مبلحظات أك نقدو أك تعديؿ ما كاف إال ليزيدني كرسالتي 

 فخران كعزان.
لتقدير لؤلساتذة الكراـ في الجامعة اإلسبلمية بخالص الشكر كا ـكفي ىذا السياؽ أتقد

كالجامعات المجاكرة الذيف ما بخمكا عمي  بمشكرةو أك رأمو أك نصيحةو أك عمـ، كما أخص بالشكر 
 زينت بكمماتيا الشعرية إىداء البحث. ك الشاعرة فدكل أبك معيمؽ التي سطرت 

كؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ،  ىؤالء مف ذكرتيـ، أما مف لـ يتسع السياؽ لذكره، فمو مني
 فجزاكـ ا عني خيرى الجزاء. 
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 المقدمة
ممو البياف، كأقدره عمى التبييف، كالصبلة الحمد  ذم القكة المتيف، خمؽ اإلنساف ع

ماـ المرسميف، كعمى آلو كصحبو الغيرِّ المياميف، كعمى مف  كالسبلـ عمى محمد صفكة النبييف، كا 
 اقتفى سبيميـ، كاىتدل بيدييـ إلى يـك الديف، كبعد:  

إف أكثر ما يبلحظ عمى الدراسة المنيجية في مرحمة الدراسات العميا ىي تناكؿ عدد 
بير مف المسائؿ النحكية بالدراسة، كأىـ ما يميز ىذه المسائؿ ىك كثرة اآلراء كتنكع المذاىب، إذ ك

يأخذ الخبلؼ حكليا طابع الخبلؼ الجماعي تارة فيككف بيف عالـ كآخر، أك مجمكعة مف 
 العمماء، كتارة أخرل يككف كما ىك معيكد بيف عمماء البصرة كالككفة.

مف خبلؿ البحث عمى شيء كلك كاف يسيران مف ذلؾ لذلؾ كددت أف أسمط الضكء 
الخبلؼ بينيما، كتحقيقان ليذه الرغبة كاف بحثي بعنكاف: "المسائؿ الخبلفية بيف البصرييف 

 كالككفييف في "إعراب القراءات السبع كعمميا" البف خالكيو )دراسة كصفية تحميمية .

 أواًل: أىمية الدراسة: 
لممسائؿ الخبلفية التي ذكرىا ابف خالكيو في كتابو،  تنبع أىمية الدراسة مف جمعيا

كتبكيب كتكضيح ىذه المسائؿ الخبلفية بيف المدرستيف، كاستنباط مسائؿ يمكف أف تظير في 
 مؤلؼ كاحد خاص، مما ييسر عمى طمبة العمـ اإلحاطة بيا جميعان.

ئؿ التصالو ككاف اختيارم لكتاب: إعراب القراءات السبع كعمميا" مصدران ليذه المسا
 بكتاب ا عز كجؿ، ككؿ مكضكع يتصؿ بكتاب ا أكلى بالبحث كأجدر بالدراسة.

 : أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 
افتقار النحاة لمكتب المختصة الجامعة لمسائؿ الخبلؼ النحكم بيف البصرييف كالككفييف، 

م، التبييف لمعكبرم، ائتبلؼ فيي قميمة. كىي كما نشر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ البف األنبار 
النصرة في اختبلؼ نحاة البصرة كالككفة لمزبيدم، ما فات اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ لمدكتكر 

 فتحي حمكدة، ما فات كتب الخبلؼ مف مسائؿ الخبلؼ في ىمع اليكامع لمدكتكر باسـ البابمي.
 بلفية في ىذا المؤلؼ.آمميف أف نضيؼ شيئان جديدان يخدـ طبلب العمـ بجمعنا لممسائؿ الخ

 أىداف الدراسة: ثالثًا: 
  يحاكؿ البحث أف يثبت المسائؿ الخبلفية بيف البصرييف كالككفييف في كتاب القراءات

 السبع البف خالكيو، كانعكاس ىذا الخبلؼ عمى بعض القراءات القرآنية.
  النحكية التي يحاكؿ أف يقكـ بدراسة تحميمية ليذه المسائؿ بعد تكثيقيا مف المصادر كما

 تطرقت لمكضكع الخبلؼ بيف المدرستيف.
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 .عرض المسائؿ الكاردة في المؤلؼ عمى كتب الخبلؼ كاالستدراؾ عمييا 
 دوافعي لمبحث:  

الحديث عف عمـ القراءات كأثر اإلعراب فييا، كمعرفة ما اعتمد عند النحاة باالستشياد  -1
 في القراءات.

ؼ كالمثبتة في كتاب إعراب القراءات السبع استعراض المسائؿ الخبلفية في كتب الخبل -2
 كعمميا.

  االستدراؾ عمى كتب الخبلؼ بعرض المسائؿ الكاردة في المؤلؼ عمييا.  -3

 رابعًا: منيج الدراسة:
إف العبلقة المنيجية التي تربط بيف المكضكع كالمنيج تجعميما متبلزمتيف، فطبيعة المكضكع ىي 

د اإلحاطة بأىـ جكانب المكضكع، كعمى ذلؾ اعتمد البحث التي تحدد المنيج الكاجب إتباعو قص
عمى المنيج الكصفي التحميمي، الذم ترصد فيو المسائؿ في المصدر محؿ البحث، ثـ تدرس 

 كتكثؽ مف كتب الخبلؼ النحكم لمكصكؿ إلى تحقيؽ فرضية البحث.

 خامسًا: صعوبات البحث:
 االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي. .1
 ط المسائؿ الخبلفية لتعقدىا، كلشدة تعمؽ عمماء النحك فييا.صعكبة استنبا .2

 الدراسات السابقة:سادسًا: 
 مف بعض الكتب التي تحدثت عف الخبلؼ النحكم، كمف أبرزىا:الباحثة دت ااستف 
ما فات اإلنصاؼ مف مسائؿ الخبلؼ، فتحي بيكمي حمكدة، جامعة اإلماـ محمد بف  .1

 سعكد اإلسبلمية بأبيا. 
تب الخبلؼ مف مسائؿ الخبلؼ في ىمع اليكامع، باسـ عبد الرحمف البابمي، ما فات ك .2

 ـ. 2012، بيركت 1دار الكتب العممية، ط
مسائؿ الخبلؼ التصريفية بيف البصرييف كالككفييف، جمع كدراسة، لعبد ا ابف منكر  .3

 الجميمي، رسالة دكتكراه، الجامعة اإلسبلمية.

 سابعًا: خطة الدراسة: 
فصكؿ  ثبلثةمقدمة كتمييد ك  الخطة التي سارت عمييا الدارسة، فقد جاءت في عمى مستكل
 عمى النحك اآلتي:

 كفييا سبب اختيار المكضكع، كأىمية الدراسة، كأىدافيا، كالمنيج المتبع. المقدمة:
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 التمييد وفيو:  
 ابف خالكيو ككتاب إعراب القراءات السبع كعمميا. -
الخبلؼ النحكم بيف البصرييف كالككفييف )دراسة ؼ ك تاريخ التأليؼ في كتب الخبل -

 مكجزة .
 بالنحو العربي ويشتمل عمى: االفصل األول: القراءات القرآنية وعالقتي
 المبحث األكؿ: القراءات القرآنية.

 .القراءات المعتمدة عند النحاةالمبحث الثاني: 
 أثر اإلعراب في اختبلؼ القراءات.  المبحث الثالث:

اني: المسائل الخالفية بين البصريين والكوفيين في كتاب إعراب القراءات السبع الفصل الث
 وعمميا ويشتمل عمى:  

المبحث األكؿ: المسائؿ الخبلفية التي اشترؾ فييا ابف خالكيو في كتابو مع كتب 
 الخبلؼ.

 أكالن: ما اتفؽ فيو ابف خالكيو مع البصرييف.
 ككفييف. ثانيان: ما اتفؽ فيو ابف خالكيو مع ال

 ثالثان: ما اكتفى فيو ابف خالكيو بذكر الرأم دكف ترجيح أحد آراء المذىبيف. 
 المبحث الثاني: المسائؿ الخبلفية التي تفرد بيا ابف خالكيو في كتابو. 

 أكالن: ما اتفؽ فيو ابف خالكيو مع البصرييف.
 ثانيان: ما اتفؽ فيو ابف خالكيو مع الككفييف. 

 يو ابف خالكيو بذكر الرأم دكف ترجيح أحد آراء المذىبيف. ثالثان: ما اكتفى ف
 الفصل الثالث: ابن خالويو من خالل إعراب القراءات السبع وعمميا، ويشتمل عمى:

 المبحث األكؿ: منيج ابف خالكيو النحكم.
 المبحث الثاني: منيج ابف خالكيو في عرض المسائؿ الخبلفية.

 التعامؿ مع القراءات. المبحث الثالث: منيج ابف خالكيو في
 كفييا رصد ألىـ النتائج كالتكصيات. الخاتمة:
 الفيارس.

 قائمة المصادر والمراجع. 

 



 
 
 
 

 
 تمييد
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 القراءات السبع وعممياإعراب المبحث األول: ابن خالويو وكتاب 
 ه(370التعريف بابن خالويو )تالمطمب األول: 

 نسبو وكنيتواسمو و أواًل: 
،  1)المعركؼ بابف خالكيو عبد ا، الحسيف بف أحمد بف حمداف اليمذاني ىك أبك

كخالكيو: بفتح الخاء المكحدة كبعد األلؼ الـ مفتكحة ككاك مفتكحة أيضان كبعدىا ياء مثناة مف 
 . 2)تحتيا ساكنة ثـ ىاء ساكنة

بالياء "رة، لجباؿ بببلد فارس معركفة مشيك كنسبتو إلى ىمذاف المدينة المعركفة مف ببلد ا
كالميـ المفتكحتيف كالذاؿ المنقكطة بعدىما... أقمتي بيا في التكجو كاالنصراؼ أربعيف يكمان ككاف 

 . 3)بيا كمنيا جماعة مف العمماء كاألئمة المحدثيف عالـ ال يحصى"
لقب ابف خالكيو بذم الٌنكنيف، قاؿ ابف حجر:" كاف يقاؿ لو: ذك النكنيف؛ ألنو كاف يكتب 

 .  4)تبو: الحسيف بف خالكيو، فيطٌكؿ الٌنكنيف"في آخر ك
قرأت بخط العبٌلمة ابف مكتكـ: إنو كاف يمقب بذم النكنيف؛ ألنو كاف " كقاؿ الٌدلجي:

بف ، قاؿ: كقد رأيتيما طكيمتيف في آخر كتاب الحسيف ، كنكف )) يطكليما في خٌطو، كىما نكف
 .   5)الجميرة بخٌطو، كقد طٌكليما جدان"

 ولدهثانيًا: م
كاختمؼ في مكلده، فقيؿ: كلد في حدكد لـ تذكر المصادر مكاف كزماف مكلد ابف خالكيو،  

التسعيف كمائتيف، كقيؿ: في الخامسة كالثمانيف كمائتيف. كأما مكاف مكلده: فقيؿ: إنو كلد في ببلد 
 .    6)فارس، كقيؿ: ىمذاف المدينة، أك إحدل القرل التابعة ليا

لمعمـ سنة أربع عشرة  كغيرىما مف العمـك األدبية، دخؿ بغداد طالبان  إماـ المغة كالعربية
ثـ سكف حمب  . 7)كثبلثمائة، قاؿ الصفدم: "دخؿ بغداد كطمب العمـ سنة أربع عشرة كثبلثمائة"

 كاختص بسيؼ الدكلة بف حمداف كأكالده، كىناؾ انتشر عممو كركايتو، كلو مع المتنبي مناظرات.
                                                           

ابف عماد الحنبمي، شذرات الذىب  ، 1/359القفطي، إنباه الركاة )ج ، 1/529السيكطي، بغية الكعاة )ج  1)
  .  3/71)ج
  .179/ 2ابف خمكاف، كفيات األعياف )مج  2)
  . 5/410ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج  3)
  . 267/ 2حجر العسقبلني، لساف الميزاف )جابف   4)
  . 101ككف )صمالٌدلجي، الفبلكة كالمف  5)
  .  3/71 ، ابف عماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج1/240ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء )ج  6)
  .12/323الصفدم، الكافي بالكفيات )ج  7)
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خالكيو فيي ببلد فارس، كربما كانت ىمذاف المدينة، أك إحدل القرل  كأما مكاف كالدة ابف 
يا، كربما ال يككف مكلده فييا، فيككف أصمو منيا، التابعة ليا، اعتمادان عمى ما كرد في نسبتو إلي

   ىػ. 314إال أف المصادر تؤكد قدكمو إلى بغداد كذلؾ لمتزكد بالعمـ سنة 

 عصرهحياتو و  ثالثًا:
 ، 1)"نشأ بيمذاف ككفد إلى بغداد كأخذ عف ابف األنبارم كابف دريد كغيرىما"ابف خالكيو  

 سيبكيو كتاب شارح سعيد أبي السيرافي عمى فقرأ ببغداد، تكاجده أثناء العمماء بجمة اٌتصؿ
 كنافع عاصـ قراءات تمقيو عف فضبلن  مجاىد، ابف عف تمقاىا فقد القرآف قراءة كنفطكيو،أٌما

 . 2)كحمزة
 حينما الحمداني الدكلة سيؼ بالخميفة خالكيو ابف ،اٌتصؿ كالنحاة المغكييف مف ككغيره 

 . 3)العمـ لطبلب قبمةن  فأصبح صيتو، كذاع عممو استقاـ أف إلى أكالده بعض فأٌدب حمب،  سكف
 كاف الذم المتنبي الطيب أبي الشعر بنابغة كيجتمع يتعٌرؼ جعمو الدكلة بسيؼ كاجتماعو

 المتنبي يكره كاف خالكيو ابف أفٌ  ييركل ،كمٌما عداكة نقؿ لـ إف مناظرات، كيوخال ابف كبيف بينو
 تمؾ بعض كالنحك التراجـ كتب أيضان،كتركم كبالعربية بالشعر كعممو الطٌيب أبي لمكانة

 4)التمثيؿ سبيؿ عمى منيا كاحدةن  كسنسكؽ العالميف، بيف الكطيس حامية كانت التي المناظرات
.
    

 :كىك الدكلة سيؼ بحضرة قالو الذم المتنبي يتب أشيرىا فمف
 َساِجُموْ  َأشَفاهُ  والدَّمعُ  َتسَعدا بَأن           َطاِسُموْ  َأْشَجاهُ  َكالرَّْبع وفاُؤُكَما

 ألٌنو شجاه كىك أشجاه تقكؿ لو: كقاؿ المتنبي عمى فاعترض حاضران  خالكيو ابف ككاف"
 فردٌ  التضعيؼ أك باليمزة بتعديتو غيره مف بو ءالمجي يجكز فبل الثبلثي مف المتعدم جاء إذا

    . 5)"التفضيؿ أفعؿ ىك إٌنما عممؾ مف ىذا ليس اسكت المتنبي: عميو
 ككصؿ المتنبي، قالو ما الصكاب ككاف خالكيو، ابف فييا خيٌطئ مٌما الحادثة كىذه

 كجيو بو شجٌ  بمفتاح المتنبي خالكيو ابف قذؼى  حيث الضرب، حدٌ  إلى الرجميف بيف التباغضي 
 الدكلة سيؼ ببلط يبرحاف يككنا لـ أٌنيما عممنا إذا كبخاصةو  المتنبي، مف يغار كاف الرجؿ ،ككأفٌ 
 يكف ،كلـ كقتذاؾ العٌباسييف الخمفاء كدىٍأبً  بالعطاء، عمييما تيغدؽ يده  عمييما لو كانت الذم

                                                           

  .120انظر: محمد طنطاكم، نشأة النحك )ص  (1
  .6-5انظر: ابف خالكيو، ليس في كبلـ العرب )ص  (2
   . 6انظر: المرجع السابؽ )ص  (3

  . 120انظر: محمد طنطاكم، نشأة النحك )ص (4)
  . 7ابف خالكيو، ليس في كبلـ العرب )ص (5)
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باءن  عان ترفٌ  كلكف منو خكفان  ال يتحاشاه كاف بؿ خالكيو، ابف بعنفكاف المتنبي  كفي ، 1)كزىدان  كا 
 جني كابف المتنبي بيف ليا مثيؿ ال صداقة ىناؾ كانت الرجميف بيف المتكترة العبلقة ىذه  مقابؿ
 مطمعيا: بمرثية لممتنبي جني ابف رثاء  ذلؾ عمى كالشاىد الكقت، ذاؾ في

    (2)الُكُتبِ  ةُ َدوحَ  ري   َبعدَ  وَصّوحتْ            اأَلَدبِ  َنضَرة وَأودتْ  الَقريُض  غاَض 
 فيو ازدىرت الذم الذىبي العصر كىك اليجرم، الرابع القرف عمماء مف خالكيو كابف

ٌنفت العمكـ  مف الٌرغـ ،عمى نظير ليا ليس كفكريةه  عمميةه  حركةه  فيو كانتشرت المؤلفات، فيو كصي
 بركز مف يمنع لـ ىذا أفٌ  بيد النحك، عمـ مثؿ العربية عمكـ أىـٌ  لتقيقر بدايةه  ىي الفترة ىذه أفٌ 

 كالمغكية األدبية بيف تصنيفيـ في المؤرخكف ارتبؾ الذيف المكسكعييف العربية عمماء بعض
 ابف عاصركا ممف ،كىـ كالبطميكسي كالزبيدم، كالتبريزم، جني، كابف السيرافي منيـ كالنحكية،
 3)بيـ مقارنةن  ًعٍمموً  ضيؽ رغـ خالكيو

. 

 : حياتو االجتماعيةرابعاً 
يبدك أف ابف خالكيو كانت معيشتو ضنكان، فقد كاف يجرم كراء الماؿ ليسد العكز،  فيما

ما ذكره السيكطي، قاؿ:" سأؿ سيؼ الدكلة جماعة مف العمماء ذات كيبعد الفاقة، يدؿ عمى ذلؾ 
و مقصكران؟ فقالكا: ال، فقاؿ البف خالكيو: ما تقكؿ أنت؟ ، ىؿ تعرفكف اسمان ممدكدان، كجمعليمة

ا أعرؼ اسميف، قاؿ: كما ىما؟ قمت: ال أقكؿ لؾ إال بألؼ درىـ لئبل تؤخذ ببل شكر، قمت: أن
كىما صحراء كصحارل، كعذراء كعذارل. فمما كاف بعد شير أصبحت حرفيف آخريف، ذكرىما 
الجرمي في كتاب التنبيو، كىما صمفاء كصبلفى، كىي األرض الغميظة. حبراء كحبارل كىي 

شريف سنة كجدت حرفان خامسان ذكره ابف دريد في الجميرة، كىي: سبتاء أرض فييا ندكة، ثـ بعد ع
 .  4)كسباتى، كىي األرض الخشنة"

 : مكانتو المغوية والنحويةخامساً  
ابف خالكيو قدـ راسخة في الدراسات المغكية، فقد تتممذ عمى ابف دريد، كابف دريد لو في 

لك العمـ، كرجاالت األدب منذ تأليفو. كابف المغة كتاب الجميرة، كىك كتاب ثميف عرؼ قيمتو أك 
مف استدراكو عمى مكاضع، كنٌبو عمى  يذه الجميرة، كقد كتب عمييا حكاشو خالكيو كاف راكيان ل

 . 5)بعض أكىاـ كتصحيفات

                                                           

  . 8)ص ابف خالكيو، ليس في كبلـ العربانظر:  (1)
 (. 1/9انظر: ابف جني، مقدمة الخصائص )ج (2)

  . 118انظر: محمد طنطاكم، نشأة النحك )ص (3)
  . 530/ 1السيكطي، بغية الكعاة )ج  4)
  .1/95السيكطي، المزىر )ج  5)
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ليا، قاؿ السيكطي:" لـ يأت اسـ كالبف خالكيو حس مرىؼ في إدراؾ أسرار المغة كتذكقو 
في حرؼ كاحد، كىك قكؿ العرب: أسمت الماشية في المرعى،  فعكؿ مف أفعؿ عمى فاعؿ إالالم

فيي سائمة، كلـ يقكلكا ميسامة، قاؿ تعالى:"فيو تسيمكف"
، مف أساـ ييسيـ. قاؿ ابف خالكيو:  1)

أحسب المراد: أسمتيا أنا، فسامت ىي، فيي سائمة، كما تقكؿ: أدخمتو الدار فدخؿ، فيك 
 .  2)داخؿ"

 ريد حينما قاؿ في جميرتو: لـ يجئٍ حفظ المغة رده عمى ابف دكمما يدؿ عمى اتساعو في   
مىؼى  ًرطىان. قاؿ ابف خالكيو: كحكى الفراء: حى رىطى ضى ًنقىان، كضى نىؽى حى في الكبلـ فىعىؿى فىًعبلن إال حرفاف: حى

عى رىًضعىان  ًبقىان، كسىرىؽى سىًرقىان، كرىضى بىؽى حى ًمفىان، كحى حى
(3 . 

مكاف، قاؿ السيكطي:" ككاف أحد أفراد الدىر في كؿ قسـ رحؿ إليو طبلب العمـ مف كؿ 
مف أقساـ العمـ كاألدب، ككانت الرحمة إليو مف اآلفاؽ. كقاؿ لو رجؿ: أريد أف أتعمـ مف العربية 

 .  4)ما أقيـ بو لساني، فقاؿ: أنا منذ خمسيف سنة أتعمـ النحك، كما تعممت ما أقيـ بو لساني"

   5)طمبو لمعمم: سادساً 
ابف خالكيو حريصان عمى الطمب، دؤكبان عمى المطالعة، مكبان عمى اإلفادة شغكفان  نشأ 

بالعمـ، يشيد مجالس العمماء، كيحضر منتديات األدباء، ىذا كمو كغيره لو نماذج كاضحة، 
كشكاىد الئحة في أغمب مؤلفاتو، كفي ما نقؿ مف سيرتو، ركل صبلح الديف الصفدم في تذكرتو 

كيو: حضرت مجمس أبي عبد ا محمد بف اسماعيؿ القاضي المحاممي كفيو قاؿ: قاؿ ابف خال
عمييـ إف األنصار قالكا لمنبي صمى ا عميو كسمـ: كا ما نقكؿ لؾ ما قاؿ  ؿ  مى أى زىاء ألؼ، فى 

ا َهاُهـَا َقاِطُدونَ قكـ مكسى لمكسى  يؾ بأبنائنا بؿ نفد ]24المائدة:]َفاْذَهْب َأْكَت َوَرّبؽ َفَؼاتًًِل إِكَّ
فقمت لممستممي ىك )الغيماد  بضـ الغيف،  -بكسر الغيف–كأمياتنا، كلك دعكتنا إلى برؾ الغماد 

فقاؿ المستممي: قاؿ النحكم: )الغيماد  بالضـ أييا القاضي، قاؿ: كما برؾ الغيماد؟ قاؿ: سألت 
... قاؿ ابف : ىك بقعة جينـ، قاؿ القاضي: ككذا في كتابي عمى الغيف ضمةابف دريد، فقاؿ

خالكيو: كسألت أبا عمر عف ذلؾ فقاؿ: برؾ الًغماد بالكسر، كالغيماد بالضـ، كالًغمار بالراء مع 
 كسر الغيف، كقد قيؿ: إف الغيماد مكضع باليمف.

                                                           

 [.1]النحؿ:  1)
  . 2/88السيكطي، المزىر )ج  2)
  .75ص/2ج) المرجع السابؽ  3)
  .1/529السيكطي، بغية الكعاة )ج  4)
  .16مقدمة المحقؽ: إعراب القراءات السبع )ص  5)
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كالبف خالكيو عناية تامة في تقييد الفكائد عمى الشيكخ كنسخ مؤلفاتيـ كتدبرىا ثـ التعميؽ  
 عمييا بما يراه. 

  شيوخو ًا:سابع
النحك عف ك  المغة ى ابف مجاىد، كأخذملقد أخذ ابف خالكيو العمـ عف غير كاحد، قرأ القرآف ع

ابف دريد كالسيرافي كنفطكيو، كأبي بكر بف األنبارم، كأبي عمر الزاىد، كسمع الحديث مف محمد 
عنو  كيدخؿ في عداد شيكخو كؿ مف أسند إليو ركاية، أك نقؿ عنو خبران، أك حدث بف مخمد،
 شيكخو: أىـ كفيما يمي نبذة عف بحديث،

 بكر بن األنباري أبي .1
محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، اإلماـ أبك بكر بف األنبارم النحكم المغكم، كاف  ىك

مف أعمـ الناس بالنحك كاألدب، كأكثرىـ حفظان، سمع مف ثعمب كخمؼ، كاف صدكقان فاضبلن دٌينان 
 خٌيران مف أىؿ السنة.

فاتو: غريب الحديث، الياءات، األضداد، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، المذكر مف مصن
 . 1)ق328كالمؤنث، كغير ذلؾ. مات ببغداد سنة 

 ابن دريد  .2
ىك محمد بف الحسف بف دريد بف عتاىية، اإلماـ أبك بكر األزدم المغكم الشافعي، كلد 

أف مات. ركل عنو خمؽ كثير،  بالبصرة، كقرأ عمى عممائيا، ثـ صار إلى عماف فأقاـ بيا إلى
ركل مف أخبار العرب كأشعارىا ما  منيـ: أبك سعيد السيرافي، كالمرزباني، كأبك فرج األصفياني.

  .لـ يركه كثير مف أىؿ العمـ
كلو مف التصانيؼ: الجميرة ؼ المغة، األمالي، المجتنى، اشتقاؽ أسماء القبائؿ. مات سنة 

 . 2)ق321

 سعيد السيرافي  أبي .3
مف ببلد فارس عمى الخميج الفارسي  ارتحؿ )أبك سعيد الحسف بف عبد ا، نشأ بسيراؼ ىك 

إلى عماف في سبيؿ العمـ، ثـ عاد إلى سيراؼ، ثـ تكطف ببغداد، ككلي القضاء فييا، تمقى عف 
 ما.لسراج، كمبرماف، كابف دريد كغيرىابف ا
 

                                                           

  .1/212السيكطي، بغية الكعاة )ج  1)
 . 76ص ،المرجع السابؽ  2)
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بصرييف. تكفي ببغداد سنة كلو مف المصنفات: شرح كتاب سيبكيو، كأخبار النحكييف ال
 . 1)ق368

 عمر الزاىد  أبي .4
فاضؿ كامؿ،  ىك محمد بف عبد الكاحد بف أبي ىاشـ المغكم الزاىد، المعركؼ بغبلـ ثعمب،

الياقكت  يدؿ عمى حفظو لمغة، كلو مصنفات لغكية كثيرة، منيا: شرح كتاب حافظ لمغة، ككتابو )
الجميرة، كغيرىا، كمات ببغداد في الضفة التي الفصيح ككتاب فائت معجـ العيف، ككتاب فائت 

 . 2)ق345تقابؿ قبر معركؼ الكرخي سنة 
 ابن مجاىد  .5

أحمد بف مكسى بف العباس بف مجاىد التميمي الحافظ أبك بكر بف مجاىد البغدادم، شيخ 
ف عبدكس عشريف ق ببغداد. قرأ عمى عبد الرحمف ب245الصنعة كأكؿ مف سبع السبعة، كلد سنة 

 ؿ المكي، كعبد ا ابف كثير كغيرىما.كقرأ عمى قنبختمة، 
اشتير ابف مجاىد كذاع صيتو في القراءات، كانكب عميو طبلب العمـ، كازدحمت مجالسو، 

 ائة مصدر.رؤم في حمقة ابف مجاىد نحك ثبلثم حتى
قاؿ الذىبي:" كسمع القراءات مف طائفة كبيرة مذككريف في صدر كتابو، كتصدر لئلقراء، 

طاىر عبد الكاحد بف قرأ عميو أبك  ـ عميو أىؿ األداء، كرحؿ إليو مف األقطار كبعد صيتو.كازدح
 .  3)أبي ىاشـ، كصالح ابف إدريس، كأبك عيسى بكار، كأبك بكر الشذائي، كأبك الفرج الشنبكذم"

 كتاب القراءات الكبير، ككتاب قراءة ابف كثير، ككتاب الياءات، كغيرىا.كلو مف المصنفات: 
السبعة  الذم نقد فيو القراءات، ككثقيا كفحصيا، كدرسيا ظير جيد ابف مجاىد في كتابو )كي

دراسة عممية دقيقة، كخبل الكتاب مف العمؿ النحكية إال فيما ندر.  تكفي ابف مجاىد في شعباف 
قاؿ ابف خالكيو في إعراب القراءات السبع تعظيمان لمشايخو:" فنذكره في مكضعو  . 4)ق324سنة 

 .  5)كما ذكره ابف مجاىد؛ ألنا نحف متبعكف لشيكخنا، ال مبتدعكف" –إف شاء ا  –
 
 

 

                                                           

  .55)ص كتاريخ النحاة ، نشأة النحكالطنطاكم  1)
  . 1/164)جبغية الكعاة السيكطي، ، ك  3/171القفطي، إنباه الركاه )ج  2)
  . 153، معرفة القراء الكبار )صالذىبي  3)
  .1/261الزركمي، األعبلـ )ج ، 1/139، طبقات القراء )جابف الجزرم  4)
  . 2/190ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )  5)
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 محمد بن مخمد  .6
فاتو محمد بف مخمد بف جعفر، أبك عبد ا الدكرم العطار مف رجاؿ الحديث، مكلده كك 

 محمة بطرفيا . ببغداد، كنسبتو إلى الدكر )
انيؼ كتخاريج منيا: األمالي، كما ركاه قاؿ الدارقطني: ثقة مأمكف، كقاؿ الذىبي: لو تص

 . 1)ق331األكابر عف مالؾ بف أنس، كالمنتقى. تكفي سنة 

 نفطويو .7
ىك إبراىيـ بف محمد بف عرفو بف سميماف بف المغيره بف حبيب بف الميمب بف أبي صفرة أبك 

 ،فننان في األدبعبد ا الممقب بنفطكيو، كلقب بيذا لشبيو بالنفط لدمامتو كأدمتو. ككاف أديبان مت
: كتاب التاريخ، ككتاب حافظان لنقائض جرير كالفرزدؽ، أخذ عف ثعمب كالمبرد. كمف تصانيفو

 . 2)ق323االقتضابات، ككتاب غريب القرآف، كتاب المقنع في النحك كغيرىا. تكفي سنة 
ىؤالء ىـ أىـ شيكخو الذيف أخذ عنيـ العمـ مف عمماء المغة كالنحك، كىـ مف مشاىير " 

نحاة زمانيـ ، أخبارىـ مستفيضة، كذكرىـ منتشر كاسع، كيظير أف ابف خالكيو كاف محبان في 
اإلكثار مف الشيكخ كثير المباىاة بيـ، حريصان عمى ذكر كجكه اإلفادة منيـ، كالركاية عنيـ، 
كاإلسناد إلييـ، كاإلنشاد ليـ، كاالطبلع بيذا كمو إلى درجة يزاحـ بيا مشاىير نحاة عصره؛ 

تسنـ ذركة المجد أماـ الفارسي، كابف جني، كأبي الطيب المغكم، كأبي الحسف الرماني لي
كأضرابيـ، كيضرب بسو في منازليـ في الساحات العممية، كالمجالس األدبية كالنقدية، سكاء ما 

 . 3)"كاف عمى بساط سيؼ الدكلة، أك في ميداف آخر مف مياديف التنافس العممي

  ًا: تالميذهثامن
ليو رحؿ طبلب العمـ مف كؿ اآلفاؽ، كما ذكر القفطي. أخذ  عف ابف خالكيو خمؽ كثير، كا 

 كىنا سيتـ ذكر نبذة عف أشيرىـ:

 أبو بكر الخوارزمي .1
ىك محمد بف العباس أبك بكر الخكارزمي، أحد العمماء كالشعراء، كمف أئمة الكتاب. مات سنة 

 . 4)ق383
 
 

                                                           

  . 7/93الزركمي، األعبلـ )ج  1)
  . 1/428 . السيكطي، بغية الكعاة )ج1/211القفطي، إنباه الركاه )  2)
  .1/18ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  . 1/125السيكطي، بغية الكعاة )ج  4)
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 سعيد بن سعيد الفارقي .2
قي النحكم، عالـ بالعربية، كلو مصنفات كثيرة. قتؿ سنة ر د بف سعيد الفاىك أبك القاسـ سعي

 . 1)ق391
 السالمي  .3

ىك أبك الحسف محمد بف عبد ا الشاعر المعركؼ بالسبلمي. مف أىؿ العراؽ. مات سنة 
 . 2)ق394
 عبد المنعم بن غمبون .4

كبير، كلد بحمب كانتقؿ  ىك عبد المنعـ بف عبيد ا بف غمبكف الحمبي، نزيؿ مصر، أستاذ ماىر
 . 3)ق380لو كتاب اإلرشاد في السبع. تكفي  إلى مصر.

 المعافى بن زكريا .5
ىك المعافى بف زكريا بف يحيى النيركاني الجريرم، كاف عالمان بالنحك كالمغة كالفقو، صنؼ كتاب 

 . 4)ق390كغيرىما. مات سنة  الجميس كاألنيس، ككتاب التفسير الكبير

 : وفاتوتاسعاً 
جمع المترجمكف البف خالكيو عمى أف كفاتو كانت بحمب عاـ سبعيف كثبلث مئة أ

 . 5)لميجرة

 : آثارهعاشراً 
 مؤلفاتو:-أ

كاألدب، كأغمب مؤلفاتو تدكر حكؿ ثيرة في النحك كالمغة كالقراءات ألؼ ابف خالكيو كتبان ك
يا، كمحاكلة جمع غريبيا ىذه الفنكف، فكاف مغرمان بمعرفة المغة أصكليا، كاشتقاقيا، كبنية ألفاظ

كنادرىا، كالربط بيف مشتركيا، كمعرفة مترادفيا كمتكاردىا، كابف خالكيو مغـر بجمع ذلؾ كمو 
ترؾ ابف خالكيو لممكتبة العربية مصنفات  كحصره كمحاكلة استقصائو في كبلـ العرب، لذلؾ

 : 6)كفيرة في شتى صنكؼ المعرفة مف تفسير نحك كلغة كقراءات، كىي

 قاؽ.االشت .1
                                                           

 . 584ص ،السيكطي، بغية الكعاة   1)
  . 4/403ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج  2)
  . 1/471، طبقات القراء )جابف الجزرم  3)
  . 1/293السيكطي، بغية الكعاة )ج  4)
  . 2/178 ، ابف خمكاف، كفيات األعياف )1/324القفطي، إنباه الركاه )ج  5)
  . 2/231 . الزركمي، األعبلـ )ج1/529انظر: السيكطي، بغية الكعاة )ج  6)
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إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف، كيسمى بالطارقية، أك الطارقيات، حققو كنشره: المستشرؽ  .2
  األلماني فريتس كرنكك، تصحيح عبد الرحيـ محمكد، كنشر دار الكتب المصرية. 

 األلفات. .3
 اآلؿ. .4
 البديع في القراءات الثماف.  .5
 الجمؿ في النحك. .6
كأكثرىا شيرة، كتأتي أىمية ىذا  ت ابف خالكيوؤلفاشرح مقصكرة ابف دريد، كىك مف أجؿِّ م .7

  الشرح مف ككف المؤلؼ ركاىا عف شيخو ابف دريد، كقرأىا عميو، كىك مطبكع. 
العرب، كىك كتاب كبير، يدؿ عمى اطبلع المؤلؼ كاستحضاره، كمكضكعو: ليس في كبلـ  .8

 ليس في كبلـ العرب إال كذا ككذا. 
 المذكر كالمؤنث. .9
 المقصكر كالممدكد. .10
ختصر في شكاذ القرآف، كىك عمى حاشية البديع، كلو نسخة خطية كحيدة، كقد حققو م .11

 المستشرؽ األلماني: جكتيمؼ برجشتراسر، كنشره تمميذه أكتكبرتزؿ، كآرثر جيفرم.
  شعره: -ب

  : 1)أنشد لو بعض المترجميف شعران مف شعر العمماء كالفقياء منو قكلو في كصؼ برد ىمذاف
 ا القر وانقضىإذا ىمذان اعتراى

 فعينيــــك عشماء وانفـــك سائــــل  
 بزعمك أيمول وأنت مقيــــــــــــم

 ووجيك مسود البياض بييم
 عمى السيف تحنو تارة وتقوم وأنــــــت أسير البـــــرد تمشي بعمة

 : 2)كقكلو
 فال خير فيمن صدرتو المجالس  إذا لم يكن صدر المجالس سيدا 

 فقمـــــت لو من أجــــل أنك فارس  ــــــل مالي رأيتك راجاًل وكـــــــم قائـ
 : 3)كقكلو

  فكيف يبذل من بالقرض يحتال الجود طبعي ولكن ليس لي مال 
   إلى اتساعي فمي في الغيب آمال فيناك حظي فخذه اليوم تذكرة 

 

                                                           

  .4/54 ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1/123الثعالبي، يتيمة الدىر )ج  1)
  .9/204 ، الحمكم، معجـ األدباء )ج1/123الثعالبي، يتيمة الدىر )ج  2)
 .204ص ،الحمكم، معجـ األدباء   3)
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 : 1)كقكلو
 كمفت بو وجدا وىجت غراما  أيا سائمي عن قد محبوبي الذي 
 طواال فأضحى بين ذاك قواما  بي قصر األغصان ثم رأى القناأ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .205ص ،الحمكم، معجـ األدباء   1)
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 المطمب الثاني: التعريف بكتاب ابن خالويو
نفسو  كتاب )إعراب القراءات  ممخص مف كتاب )إعراب القرآف  بكؿ تأكيد؛ ألف المؤلؼ 

األمصار؛ مكة، كالمدينة،  : "ىذا كتاب شرحت فيو قراءات أىؿنص عمى ذلؾ في مقدمتو فقاؿ
مف مشكؿ أك تفسير غريب،  كالبصرة، كالككفة، كالشاـ، كلـ أعدي ذلؾ إلى ما يتصؿ باإلعراب

نما اختصرتو جيدم ليستعجؿ  كالحركؼ بالقراءات الشاذة، إذ كنت أفردت لذلؾ كتابان جامعان، كا 
 ذلؾ".  االنتفاع بو المتعمـ، كيككف تذكرة لمعالـ كيسيؿ حفظو عمى مف أراد

 (منيج ابن خالويو في كتابو )إعراب القراءات السبع وعممياأواًل: 
يعد كتاب إعراب القراءات السبع كعمميا كاحدان مف كتابيف نشرا البف خالكيو في عمؿ 
القراءات السبع. األكؿ منيما: كتاب الحجة في القراءات السبع، الذم أصبح معركفان في أكساط 

 مثيؿ عمى كجو اإلطبلؽ. سكب إلى ابف خالكيو، كليس لو من التراث القرآني بأنو
عثيميف، كنشرتو مكتبة  سميماف كالثاني: ىك كتابنا محكر الدراسة الذم حققو عبد الرحمف بف

 الخانجي بالقاىرة. 
إعراب القراءات السبع كعمميا  أغزر عممان، كأرحب مجاالن، كأكسع آراء مف ككتاب )

 ائد عممية كشتى صنكؼ المعرفة.مؤلفاتو، ففي ىذا الكتاب فك 
كدراسة ىذا الكتاب تمثؿ دراسة الفكر المغكم تمثيبلن صحيحان عند ابف خالكيو، يقكؿ ابف 

نة، ىذا كتاب شرحت فيو إعراب قراءات أىؿ األمصار: مكة، كالمديي خطبة كتابو: "فخالكيو 
شكؿ كتفسير، كغريب كالبصرة، كالككفة، كالشاـ، كلـ أعد ذلؾ إلى ما يتصؿ باإلعراب مف م

نما اختصرتو جيدم ليستعجؿ  كالحركؼ بالقراءة الشاذة، إذ كنت قد أفردت لذلؾ كتابان جامعان، كا 
 .  1)"االنتفاع بو المتعمـ، كيككف تذكرة لمعالـ، كيسيؿ حفظو عمى مف أراد ذلؾ إف شاء ا

يمتـز بما صرح بو لـ  كعمى الرغـ مف أف ابف خالكيو ذكر منيجو في مقدمة كتابو إال أنو
كما جاء كتابو  في بداية كتابو مف أنو لـ يذكر سكل السبعة، بؿ تعداىـ كذكر قراءات شاذة.

 مشتمبلن عمى صنكؼ مختمفة مف العمكـ مف تفسير كلغة، كنحك، كغير ذلؾ.
حتج لمسبعة بقراءة مف ابعد أف يذكر اآلية يفسر معانييا كيذكر أسباب النزكؿ، كما أنو ك 
 سبقيـ.

قد اقتفى في كتابو أثر ابف مجاىد، كسار عمى منيجو كالتـز طريقتو، يقكؿ: حدثني ابف ك 
األئمة السبعة  مجاىد، سألت ابف مجاىد، سمعت ابف مجاىد. كبعد الخطبة كتب مقدمة ذكر فييا

ذكر نبذة مختصرة في فضائؿ القرآف، ركل فييا عف شيكخو بإسناد دكف ذكر تراجميـ كأخبارىـ، ك 
كر في ذلؾ مف أحاديث كآثار كأقكاؿ السمؼ، ذكر بعدىا أسانيده إلى قراءات السبعة، بعض ما ذ

                                                           

   .1/3اب القراءات السبع )جابف خالكيو، إعر   1)
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ثـ أسانيد السبعة إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، ثـ ختـ ىذه المقدمة بفضؿ ذكر فيو الحث 
 عمى تعمـ العربية أسند فيو بعض ما أثر في ذلؾ.

 ثانيًا: مصادر كتابو
 ميمة في تاريخ القراءات القرآنية منيا:ى مصادر كثيرة ك رجع ابف خالكيو في كتابو إل

 .معاني القرآف ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء 
 .كتاب القراءات ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ اليركم 
 .كتاب المجاز ألبي عبيدة 
 .كتاب العيف 
 .نكادر الم حياني 
 .األبنية لمجرمي 
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 المبحث الثاني: 
 في كتب الخالف والخالف النحوي بين البصريين  تاريخ التأليف

 "دراسة موجزة" والكوفيين
نشأ النحك في العراؽ ما بيف الككفة كالبصرة، تمؾ البيئة النحكية التي ظير فييا الخبلؼ 
شيئان فشيئان عمى يدم سيبكيو كالكسائي، بعد اجتماعيما في بغداد، كاتضحت معالمو بحؽ بيف 

 تعصب لنحاة البمديف بيف تبلميذىما. المبرد كثعمب، كظير ال
، كلمعكامؿ  1)كقد ألفت كتب في ذلؾ الخبلؼ منيا كتاب " فخر أىؿ الككفة عمى البصرة"

السياسية المذىبية أثر في الخبلؼ بيف النحكييف في الككفة كالبصرة فالتعصب " الذم نشأ كاشتد 
 . 2)حتى أشعمت ناره، كاشتد أكاره"بيف المصريف كاف كليد السياسة، كالسياسة ىي التي تعيدتو 

كاتخذ التعصب بعد ذلؾ صكران شتى، منيا الفخر بعمماء البمد الذم ينتمكف إليو، كالنيؿ 
مف المنافس، كالطعف في عممو. كظير الخبلؼ النحكم في عصر سيبكيو كالكسائي، فعمى 

لكسائي كتبلميذه ال سيما بعد أف قرب العباسيكف اما بدأت معالـ المدرستيف تتضح، " يديي
كخصكميـ بتربية أكالدىـ كأغدقكا عمييـ، لما كاف أىؿ الككفة كبني عباس مف كجٌد يتييأ ألىؿ 
البصرة، فتمسككا بدنياىـ التي نالكىا عمى يد الخمفاء، ككقفكا بالمرصاد لمبصرييف الذيف سبقكىـ 

  .  3)في ميداف الدراسة النحكية"
 يتعٌدل البصرييف كالككفييف، الذيف أخذكا النحك عندما يذكر الخبلؼ في النحك فيك ال

عف سكاف الجزيرة العربية كقبائميا، كالتي بميجاتيا نزؿ القرآف الكريـ، كدار بينيما الخبلؼ في 
جؿ أبكاب النحك كمسائمو، عمى ما تفرع مف أصكؿ النحك التي كانت لغة ىذه القبائؿ أك بعضيا 

فاه ـ يكف ما جاء بعد ىاتيف المدرستيف إال نتيجة لما خمٌ سببان في كضعيا كىك السماع عنيا، كل
 مف مسائؿ كآراء في النحك العربي مف حيث القكاعد كالفركع.

قائـ عمى ما  ىـكلـ يكف بعدىما خبلؼ ذك باؿ يذكر، حيث جاء بعدىـ أىؿ بغداد كنحك 
تكفيؽ بيف النحك دار بيف البصرييف كالككفييف كعمى ما جاء في المذىبيف، كلـ يككنكا سكل جية 

انتقكا مف آراء المدرستيف، كلذا سمكا مدرسة فمـ يزيدكا عمى النحك إال أنيـ  البصرم كالككفي،
  . 4)االنتخاب أك المدرسة التكفيقية أك المدرسة المزدكجة

                                                           

  . 145ابف النديـ، الفيرست )ص  1)
  . 74)ص الطكيؿ، الخبلؼ بيف النحكييف  2)
  .26ص ،مرجع السابؽال  3)
  . 246–245رس النحكية )صاضيؼ، المد ، 2/298أميف، ضحى اإلسبلـ )ج  4)
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كأما ما جاء بعد البغدادييف مف عمماء األندلس كمصر كالشاـ في القرنيف الخامس 
يكف لمخبلؼ بينيـ انتشار، حيث إنيـ اتجيكا لمتأليؼ في تخصصات  كالسادس كما بعدىما، فمـ

 ختصارات. كات، ككضع الشركحات كاالالمغة مف نحك كصرؼ كمعاجـ كأص
كالمطمع عمى كتب الخبلؼ بصفة خاصة، ككتب النحك بصفة عامة يمحظ أف الخبلؼ   

الخبلؼ فييا، حتى كاد  قد طاؿ جميع أبكاب النحك العربي، كعميو فقد كثرت المسائؿ التي دار
النحك أف يككف كمو خبلؼ، سكاء بيف البصرييف كالككفييف بصفة عامة، أك ما كقع بيف أفراد 
 بعينيا منيما، كسكاء أكاف في أبكاب النحك العامة أـ في مسائؿ فرعية تندرج تحت ىذه األبكاب.

تباينة لكؿ كقد ظيرت مصنفات اعتنت بمسائؿ الخبلؼ كما كرد فييا مف كجيات نظر م
فريؽ كما استند إليو، فيما ذىب مف رأم كما جرل في الخبلؼ مف مسائؿ، أك تشير إلى بعض 
المسائؿ الميمة التي كقع فييا الخبلؼ، كذلؾ لمف أراد أف يعمـ عف مسائؿ الخبلؼ كآراء 

مى ٌكد الدارس عالمختمفيف فيو، كيختار مف اآلراء ما يناسب كيبلئـ فيمو كاستيعابو، كىذا يع
 الدربة في االختيار.

كمف أىـ المصنفات التي اىتمت بالخبلؼ كمسائمو، سكاء ظيرت ىذه المصنفات أياـ 
ىذه  رالمدرستيف أك بعدىما، كسكاء أكانت بيف أيدينا أـ عرفت في بطكف الكتب، كسأذك

 المصنفات حسب أسبقية كفاة أصحابيا زمنيان عمى النحك التالي:
 .ق289، جعفر الدينكرمألبي عمي أحمد بف  بذيالم .1
 . 1)ق291اختبلؼ النحكييف ألحمد بف يحيى ثعمب، ت .2
  ، كرد فيو عمى ثعمب. 2)ق320ما اختمؼ فيو البصريكف كالككفيكف البف كيساف، ت .3
، كىك لمرد  3)ق338المقنع في اختبلؼ البصرييف كالككفييف ألبي جعفر النحاس، ت  .4

 عمى ثعمب.
 ق.347، البف درستكيو الرد عمى ثعمب في اختبلؼ النحكييف .5
ألبي حسف الرماني،  ، كالخبلؼ بيف سيبكيو كالمبرد، كىما الخبلؼ بيف النحكييف .6

 . 4)ق384ت
 . 5)ق395كفاية المتعمميف في اختبلؼ النحكييف البف فارس، ت .7

                                                           

  .1/133خميفة، كشؼ الظنكف )ج  1)
   .3/59القفطي، إنباه الركاة )ج  2)
 .103، ص المرجع السابؽ  3)
 . 295ص ،المرجع نفسو  4)
  .1/133خميفة، كشؼ الظنكف )ج  5)
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اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ألبي البركات األنبارم،  .8
 ق.577ت

 .ق616ت العكبرم، البقاء ألبي كالككفييف البصرييف نحكييفال مذاىب في التبييف .9
مسائؿ الخبلؼ، إلبراىيـ بف عيسى بف محمد األزدم، المعركؼ بابف أصبغ كابف .10

 ق.628ناصؼ، القرطبي األندلسي 
 ق.681اإلسعاؼ في مسائؿ الخبلؼ البف اياز المتكفى  .10
 ق.678الذىب المذاب في مذاىب النحاة ليكسؼ الككراني ت  .11
 ق.802ة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة، لعبد المطيؼ الزبيدم تائتبلؼ النصر  .12

كالمتأمؿ ليذه المصنفات يجد أنيا تنقسـ إلى مرحمتيف مختمفتيف في الخبلؼ، فمف الكتاب 
ظيرت في زمف الخبلؼ بيف البصرة كالككفة، كبدأت بكتاب ككفي كىك لثعمب  ساألكؿ إلى الخام

لككفية، كالكتب التي تميو رد عميو مف نحاة كأغمب الظف أنيـ جمعكا بيف رأس الطبقة الخامسة ا
النزعة الككفية كالبصرية، كأبك جعفر النحاس كاف يأخذ برأم البغدادييف، كىذه الكتب يغمب عمييا 
الميؿ إلى العصبية المذىبية، كىذا ما أكده ابف األنبارم بعد ذلؾ في مقدمة كتابو اإلنصاؼ في 

لية بعد زكاؿ عيد الككفة كالبصرة، كلـ أر مف بيف ىذه الكتب كتابان لبصرم مف أعبلـ الفترة التا
 مدرسة البصرة.

أما باقي المصنفات فقد جاءت بعد ىدكء التعصب كخفكت نار الخبلؼ بذىاب 
المدرستيف؛ لذا فإف كجيتو كانت مائمة إلى االعتداؿ. كال أدؿ عمى ذلؾ مما قالو ابف األنبارم في 

)اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  حيث يقكؿ:" كاعتمدت في النصرة عمى ما أذىب  كتابومقدمة 
ران با يإليو مف مذىب أىؿ الككفة أك البصرة عمى سبيؿ اإلنصاؼ ال التعصب كاإلسراؼ، مستج

 . 1)مستخيران لو فيما قصدت"

 
 

                                                           

  . 1/5ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ )ج  1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 بالنحو العربي االقراءات القرآنية وعالقتي 
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 المبحث األول: القراءات القرآنية
 أواًل: القراءات لغة واصطالحاً 

  القراءات لغة: 
.  1)القراءات جمع قراءة، كىي في المغة: مصدر قرأ قراءة كقرآنان، بمعنى: الجمع كالضـ

تبل،  ةن كقرآنان، بمعنى: قرأ فبلف، يقرأ قراءيقاؿ . 2)كسمي القرآف قرآنان ألنو يجمع السكر فيضميا
فيك  ،تو كنطؽ بألفاظو عف نظر أك عف حفظتتبع كمما كقرأ الشيء قراءةن كقرآنان: . 3)فيك قارئ

 . 4)قارئ
" كجرل إطبلؽ السمؼ لفظة "قراءة" لمتعبير عف صنيع القراء في أداء نصِّ القرآف  
ج معِّيفو ليذا بحيث إذا أضيفت كممة "قراءة" إلى كاحدو مف أعبلـ القراءة، تدؿ عمى مني  5)المجيد"

 .بعض الحركؼ كأصكليا القارئ في التمقي كاألداء أك في فرش
: قراءة ابف -عمى سبيؿ المثاؿ –كقد اشتير مف الصحابة قراء كثيركف، فكاف يقاؿ 

إلخ. كلـ تكف تمؾ القراءات …مسعكد، كقراءة أبي بف كعب، كقراءة زيد بف ثابت، كقراءة أـ سممة
لـ يكف لكؿ صحابيص أصكؿ فرش ينفرد بو  حت تؤديو فيما بعد، إذو الذم أصبتؤدم المعنى نفس

 .  6)عف غيره
 القراءات اصطالحًا: 

لمقراءات تعريفات عدة منيا ما ىك قريب مف ىذا المعنى كمنيا ما ىك بعيد، كمف ىذه 
 ات: فالتعري

 كيعرفو .  7)عمـ بكيفية أداء كممات القرآف كاختبلفيا معزكان لناقمو"" تعريؼ ابف الجزرم:
عمـ ييعمـ منو اتفاؽ الناقميف لكتاب ا تعالى، كاختبلفيـ في الحذؼ كاإلثبات " بأنو: الدمياطي

كالتحريؾ كالتسكيف كالفصؿ كالكصؿ، كغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ كاإلبداؿ كغيره مف حيث 
 .  8)السماع"

                                                           

 ابف منظكر، لساف لعرب )مادة قرأ .   1)
  . 1/1المثنى، مجاز القرآف )ج  2)
   . 1/45)ج متكاترةالمغني في تكجيو القراءات العشر المحيسف، انظر:   3)
  . 419)ص معجـ األلفاظ كاألعبلـ القرآنيةإبراىيـ، انظر:   4)
  . 32)ص الحبش، القراءات المتكاترة كأثرىا في الرسـ القرآني كاألحكاـ الشرعية  5)
 . 33ص ،المرجع السابؽ  6)
  .3ابف الجزرم، منجد المقرئيف )ص  7)
   .5ءات األربع عشر )صالدمياطي، إتحاؼ فضبلء البشر بالقرا  8)
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يفيتيا مف تعريؼ الزركشي:" القراءات اختبلؼ ألفاظ الكحي في كتابة الحركؼ أك ك
 .  1)تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىا"

كىي  –صمى ا عميو كسمـ  –فالقراءة ىي النطؽ بألفاظ القرآف الكريـ كما نطقيا النبي 
 تختمؼ عف القرآف، فالقرآف الكريـ ىك األصؿ، كتمثؿ القراءات طرؽ أداء ذلؾ األصؿ. 

تصر عمى تعريؼ كيبلحظ مف التعريفات السابقة أف تعريؼ ابف الجزرم كالدمياطي اق
أما الزركشي فيك يعرؼ القراءة كالقراءات كما أنو ال يعرج عمى مكاطف االتفاؽ  ،عمـ القراءات
 بيف القراء. 

كعمى ىذا يمكف تعريؼ القراءات القرآنية مف خبلؿ مبلحظة السابؽ أنيا مذاىب لكتاب 
 زك كؿ نقؿ لناقمو. ا عز كجؿ في كيفية أداء الكممات القرآنية اتفاقان كاختبلفان مع ع

إذف فالقراءات القرآنية: ىي عمـ بكيفية النطؽ بألفاظ القرآف ككتابتيا، كمكاضع اتفاقيـ، 
كمكاضع اختبلفيـ في الكجكه المغكية كالصكتية التي أباح ا تعالى بيا قراءة كتابو العزيز؛ 

 تخفيفان لعباده كتيسيران ليـ. 
الخطر، عظيـ الشأف، شريؼ القدر؛ الرتباطو بالقرآف الكريـ  كعمـ القراءات بيذه المثابة عمـ جميؿ

 ارتباطان كثيقان، بؿ إف القرآف ىك مكضكع ىذا العمـ كقطب رحاه. 
 –إف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف، فالقرآف الكريـ ىك الكحي المنزؿ عمى محمد 

ي المذككر في كتابة ألفاظ الكحلمبياف كاإلعجاز، كالقراءات ىي اختبلؼ  –صمى ا عميو كسمـ 
. كجميع النحاة ال يخالؼ في حجية النص  2)تيا مف تخفيؼ أك تثقيؿ كغيرىماالحركؼ أك كيفي

القرآني المكحد، بؿ زادكا عمى ذلؾ قراءاتو، يقكؿ أبك حياف:" ىذه القراءات كميا صحيحة كمركية 
و ظاىر حسف في العربية، فبل ، كلكؿ منيا كج-صمى ا عميو كسمـ  –ثابتة عف رسكؿ ا 

 .  3)يمكف ترجيح قراءة عمى قراءة"

   ةالقراء السبعثانيًا: 
باس أبك بكر بف لما انتيت رئاسة عمـ القراءات إلى ابف مجاىد ) أحمد بف يكسؼ بف الع

فييا إلى كؿ إماـ اشتيرت قراءتو، كفاؽ  ، نظرىػ  ، شرع في اختيار قراءات 324مجاىد ت 
تقانان قراء عصره ضب ، كشيد لو أىؿ مصره باألمانة في كطالت ممارستو لمقراءة كاإلقراء ،طان كا 

فأفرد مف كؿ مصر ، تباع خط المصحؼ المنسكب إلى مصره، كاالنقؿ كحسف الديف ككماؿ العمـ
، مف أىؿ البصرةبف العبلء إمامان ىذه صفتو، قراءتو عمى مصحؼ مصره، فكاف أبك عمرك 

                                                           

  . 1/318الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج  1)
 .318المرجع السابؽ، ص  2)
  . 2/265أبك حياف األندلسي، البحر المحيط )ج  3)
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، كفة كسكادىا، كالكسائي مف أىؿ العراؽ، كابف كثير مف أىؿ مكةمزة كعاصـ مف أىؿ الككح
لشاـ، كنافع مف أىؿ المدينة، ككميـ ممف اشتيرت أمانتو، كطاؿ عمره في كابف عامر مف أىؿ ا

 . 1)، كارتحؿ الناس إليو مف البمدافاإلقراء
 ليككنكا "  سر اختيارىـ سبعة، فقاؿ:ق437تي )كقد عمؿ مكي بف أبي طالب القيس

ؿ عددىـ عمى أنو لك جع تيمنان بأحرؼ القرآف السبعةعمى كفؽ مصاحؼ األمصار السبعة، ك 
كلعؿ مف المفيد  . 2)"اء المكثكؽ بيـ أكثر مف أف يحصى، إذ عدد القر أكثر أك أقؿ لـ يمنع ذلؾ

ليـ في  بي، حسب ترتيب اإلماـ الشاطاألئمة الذيف اختارىـ ابف مجاىد أف نستعرض ىؤالء
  :ب ابف الجزرم ليـ في طيبة النشركحسب ترتي  ،اني)حرز األم

 . 3)، إماـ أىؿ المدينة في القراءةق 169)ت : نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ الميثياألكؿ
 ، عبد المطمب الدارم المكي، بف زاذاف بف كثير، بف عمرك، بف عبد االثاني: عبد ا

 . 4)، إماـ أىؿ مكة في القراءةق 120)ت
 . 5)ق 154)ت : أبك عمرك زباف بف العبلء عمار بف العرياف بف عبد ا المازني البصرمالثالث

 . 6)ق 118)ت أبك عمراف عبد ا بف عامر بف يزيد بف تميـ بف ربيعة اليحصبي الشامي: الرابع
، األسدم، شيخ : بيدلة، كاسـ أبي النجكدق 127)ت بف أبي النجكد: أبك بكر عاصـ الخامس

 . 7)، انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالككفة بعد السممياء بالككفةاإلقر 
، ق 156)ت ف إسماعيؿ الزيات التميمي الككفي: أبك عمارة حمزة بف حبيب بف عمارة بالسادس

 . 8)كانت لو اإلمامة في اإلقراء بعد عاصـ

                                                           

  .  48-47القيسي، اإلبانة عف معاني القراءات )ص  1)
 .51ص ،المرجع السابؽ  2)
-7/336 ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج369–5/368)ج انظر ترجمتو: ابف خمكاف، كفيات األعياف  3)

  . 2/330 ، ابف الجزرم، غاية النياية )ج338
 . 322–5/318 ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج42–3/41انظر ترجمتو: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج  4)

  . 1/157ابف عماد الحنبمي، كشذرات الذىب )ج
 –6/407 ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج470– 3/466فيات األعياف )جانظر ترجمتو: ابف خمكاف، ك   5)

  . 238 – 237/ 1 ، ابف عماد الحنبمي، شذرات الذىب )ج410
/ 1 ، ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء )ج5/292انظر ترجمتو: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  6)

  .1/156ج ، ابف عماد الحنبمي، شذرات الذىب)425–423
  .  349–1/346 ، ابف الجزرم، غاية النياية )ج5/256انظر ترجمتو: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  7)
 ، ابف 92–7/90 ، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج2/216انظر ترجمتو: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج  8)

  .263–1/261الجزرم، غاية النياية )ج



24 
 

، ق 189)ت بف فيركز األسدم الكسائي الككفي : عمي بف حمزة بف عبد ا بف بيمفالسابع
 . 1)انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالككفة بعد حمزة الزيات

  ثالثًا: نشأة عمم القراءات القرآنية
كريـ لعمـ القراءات كغيره مف العمكـ مٌر بمراحؿ متتالية كمتطكرة بدءان مف نزكؿ القرآف ا

ره كشيكخو، كفيما كأسفابأحرفو السبعة، كانتياءن باستقراره عممان مدكنان مدركسان لو مبادئو كأصكلو 
 :  2)يمي ممخص مكجز عف مراحمو

 المرحمة األولى: مرحمة نزول القراءات 
صمى  –بالقرآف عمى قمب رسكؿ ا  –عميو السبلـ  –يمكف اعتبار نزكؿ سيدنا جبريؿ 

 بأحرفو السبعة أكؿ مرحمة مف مراحؿ نشكء ىذا العمـ.  –ا عميو كسمـ 
 : كلمعمماء في ىذه المرحمة قكالف

صمى  –ا أنزلت كميا مف عنده سبحانو عمى رسكؿ ا يأف ا تعالى قاؿ بيا جميعان، كأن .1
 .-ا عميو كسمـ 

 أف ا تعالى قاؿ بقراءة كاحدة كأذف أف يقرأ بأكثر مف ذلؾ. .2
 المرحمة الثانية: مرحمة انتشار القراءات 

ة رضكاف ا عمييـ كتعميـ الصحاب –صمى ا عميو كسمـ  –كتتمثؿ في تعميـ رسكؿ ا 
 الصحابة بعضيـ بعضان، كتعميميـ التابعيف ليـ.
 المرحمة الثالثة: مرحمة تدوين عمم القراءات 

اشتير عند كثير مف الكتاب أٌف أكؿ مف ألؼ في القراءات ىك أبك عبيد القاسـ بف سبلـ، 
 اإلماـ الشافعي. ف فيوك  أكؿ مف دى  ف  كؿ اشتير أى صكلعؿ أمر القراءات كأمر عمـ األ

 مماء القراءات في تناُول القراءةمنيج عرابعًا: 
 القراءة كاشترطكا لصحة القراءة ضبط في ان سديد ان منيج التزمكا فقد القراءات عمماء أما

 : 3)ثبلثة؛ ىي ان شركط
 .بالتكاتر كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ إلى سنديىا يىًصح   أف -1
 .عميو المجمىع عثمانيال المصحؼ رسـ تيكافؽ أف -2
 .العربية كجكه مف ان كجي تيكافؽ أف -3

                                                           

 ، 297–3/295 ، ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج1/62زرم، غاية النياية )جانظر ترجمتو: ابف الج  1)
  . 9/131الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج

  .27-22انظر: عبد اليادم الفضمي، القراءات القرآنية تاريخ كتأليؼ )ص  2)
  . 1/9انظر: ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج  3)



25 
 

 السماع الصحيح، لغير تىخضع ال كأنيا ميت بعة، سينة القراءة بأف كالنحاة القراء صر ح كقد
 لصحة شرط أساسي كالتكاتر الثبلثة، شركطيا أحد تىخم ؼ ما عندىـ، فيي الشاذة القراءة أما

 أبك القراء منيج مىف ييمثِّؿ كخير الصبلة، في الشاذ بذلؾ القراءة حتىصً  لـ تخم ؼ فإذا القراءة،
 المغة، في األفشى عمى حركؼ القرآف مف شيء في تعمؿ ال القر اء "كأئمة :قكلو في الداني عمرك

 لـ عندىـ ثبتت إذا كالركاية النقؿ، كاألصح في األثر في األثبت عمى بؿ العربية، في كاألقيس
  . 1)"إلييا كالمصيري  قىبكليا يىمزىـ سينة ميتبعة القراءة ألف لغة؛ فيشك   كال بية،عر  قياس يرد ىا

 آنيةرلقاءات ارلقم اقساأخامسًا: 
تقسـ القراءات القرآنية في ضكء تكفرىا عمى األكصاؼ كالشركط السابقة، تقسـ إلى قسميف 

 ىما: المتكاترة كالصحيحة.
كؿ قراءة كافقت العربية مطمقان، ككافقت أحد المتكاترة: يعرفيا ابف الجزرم بقكلو:"  .1

 .  2)المصاحؼ العثمانية كلك تقديران، كتكاتر نقميا، ىذه القراءة المتكاترة، المقطكع بيا"
 الشاذة.  القراءات الجامعة لؤلركاف الثبلثة، ك الصحيحة:  .2

ابط عف سنده بنقؿ العدؿ الض الجامعة لؤلركاف الثبلثة: كيعرفيا ابف الجزرم بػ" ما صحٌ 
. كتقسـ إلى قسميف أيضان ىما: المستفيضة  3)الضابط، كذا، إلى منتياه، ككافؽ العربية كالرسـ"

 كغير المستفيضة. 
المستفيضة: كىي التي استفاضت نقميا كتمقتيا األمة بالقبكؿ. كيمثؿ ليا ابف الجزرم  .1

 .  4)المدبما انفرد بو بعض الركاة أك بعض الكتب المعتبرة، كبمراتب القراءة في 
ف لـ يبمغ مبمغيا، كذلؾ الستفاضتو، كيمحؽ  ىذا القسـ في رأييـ بالقراءة المتكاترة، كا 

الذم ىك  –صمى ا عميو كسمـ  –كاقترانو بما يفيد العمـ باتصالو برسكؿ ا 
 األساس في اعتبار القراءة قرآنان. 

مة بالقبكؿ. كىي غير المستفيضة: كىي التي لـ يستفيض في نقميا، كلـ تتمقيا األ .2
 : 5)في ثبلثة أقساـ

 المتكاترة. . أ
 األحادية. . ب

                                                           

 . 1/10راءات العشر )جابف الجزرم، النشر في الق  1)
  . 15ابف الجزرم، منجد المقرئيف )ص  2)
 . 16ص، المرجع السابؽ  3)
  .  57الفضمي، تاريخ القراءات القرآنية )ص  4)
 .59-58صالمرجع السابؽ،  ص   5)
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 الشاذة. . ت

  1)أوجو االختالف في القراءاتسادسًا: 
القراءات عمى اختبلؼ أنكاعيا، قاـ كؿ مف ابف قتيبة كالفخر الرازم كابف الجزرم باستقراء 

ختبلؼ في محاكليف حصر كجكه الخبلؼ فييا. كقد انتيت محاكالت الجميع إلى أف أكجو اال
  القراءات منحصر في اآلتي: 

االختبلؼ في حركات الكممة ببل تغير في معنى الكممة، كصكرتيا نحك:" كيضيؽ  .1
 يضيؽ  كبنصبيا. ) صدرم"، حيث قرئ برفع

االختبلؼ في الحركات مع تغيير المعنى كبقاء الصكرة. نحك:" ككفميا زكريا"، فقد قرئ  .2
 يد الفعؿ كنصب زكريا.بتخفيؼ الفعؿ كرفع زكريا، كقرئ بتشد

لى االختبلؼ في حركؼ الكممة مع تغير معنى الكممة كبقاء صكرتيا. نحك:" انظر إ .3
 ننشرىا  بالراء الميممة. كقرئ )ننشزىا  بالزام المعجمة العظـ كيؼ ننشزىا"، حيث قرئ )

االختبلؼ في الحركؼ مع تغير الصكرة، كبقاء المعنى، نحك:" كالعيف المنفكش". حيث  .4
 " كالصكؼ المنفكش". قرئت

كطمع منضكد". حيث الصكرة، نحك:"  راالختبلؼ في الحركؼ مع تغير المعنى كتغي .5
  ، بالعيف الميممة.رئ )كطمع  بالحاء الميممة، كققرئ )كطمح

االختبلؼ في التقديـ كالتأخير، نحك:" كجاءت سكرة المكت بالحؽ"، حيث قرئت )كجاءت  .6
 سكرة الحؽ بالمكت .  

كما عممتو عممت أيدييـ"، الذم قرئ أيضان ) الزيادة النقصاف، نحك:" كما االختبلؼ في .7
 أيدييـ . 

كيمحؽ ابف الجزرم االختبلؼ في األصكؿ القرآنية بالكجو األكؿ، يقكؿ:" كأما نحك اختبلؼ 
اإلظيار كاإلدغاـ كالركـ كاإلشماـ كالتفخيـ كالترقيؽ كالمد كالقصر كاإلمالة كالفتح كالتحقيؽ 

مما يعبر عنو باألصكؿ، فيذا ليس مف االختبلؼ الذم تتنكع فيو المفظ ؿ كاإلبداؿ كالنقؿ، كالتسيي
كالمعنى، ألف ىذه الصفات المتنكعة في آرائو ال تخرجو عف أف يككف لفظان كاحدان، كلئف فرض 

 .   2)فيككف مف األكؿ"
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 المبحث الثاني:
 القراءات المعتمدة عند النحاة 

ميتمكف بالقرآف  طان بالقرآف الكريـ ارتباطان كثيقان، ككاف النحاة األكائؿلقد نشأ النحك مرتب
مف ألف أغمب النحاة كانكا مف القراء، ففي البصرة أبك األسكد الدؤلي، كىك أكؿ  الكريـ كقراءاتو؛

كىك أحد القراء السبعة المشيكريف،  ، كأبك عمرك بف العبلء 1)كضع النحك كنقط المصحؼ
الفراىيدم، كسيبكيو، إماـ النحاة، كفي الككفة الكسائي إماـ الككفييف في النحك،  كالخميؿ بف أحمد

 كالفراء أعمـ الككفييف بالنحك بعد الكسائي. كأحد القراء السبعة المشيكريف،
كاشتيرت الككفة بكثرة القراء، كظير فييا ثبلثة مف القراء السبعة المشيكريف، كىـ: حمزة، 

حاة الككفة؛ لذلؾ يحتفؿ الككفيكف كثيران بالسماع كالركاية كيكثر عندىـ كعاصـ، كالكسائي، إماـ ن
  القياس عمى المسمكع.

كالخبلؼ النحكم كاف متأثران في بدايتو باختبلؼ القراءات القرآنية كاختبلؼ المصاحؼ، 
ففي الفترة التي سبقت كجكد المصحؼ العثماني، كاف لمصحابة مصاحؼ كثيرة، يقرأ بيا أىؿ 

ر، كمصحؼ عمي بف أبي طالب، كمصحؼ أيبي بف كعب، كعبد ا بف مسعكد، كعبد األمصا
ا بف عباس، كعبد ا بف عمرك بف العاص، كمصحؼ السيدة عائشة، رضكاف ا عمييـ 

 . 2)أجمعيف
ألفت كتب في اختبلؼ المصاحؼ ذكرىا ابف النديـ في الفيرست فقاؿ:" الكتب كقد 

ؼ: كتاب اختبلؼ مصاحؼ أىؿ المدينة كأىؿ الككفة كأىؿ البصرة المؤلفة في اختبلؼ المصاح
عف الكسائي، كتاب اختبلؼ المصاحؼ لخمؼ، كتاب اختبلؼ أىؿ الككفة كالبصرة كالشاـ في 
المصاحؼ لمفراء، كتاب اختبلؼ المصاحؼ ألبي داكد السجستاني، كتاب اختبلؼ المصاحؼ 

  .   3)لرحمف في اختبلؼ المصاحؼ"كجميع القراءات لممدائني، كتاب محمد بف عبد ا

 قف النحاة من القراءات القرآنيةمو أواًل: 
لقد اعتمد العمماء األكائؿ في تدكيف المغة كتقعيد القكاعد النحكية كالصرفية عمى السماع 
أك النقؿ لكبلـ ا، كالحديث النبكم الشريؼ، كالشعر، كاألمثاؿ، كلكف القرآف ىك أعمى ىذه 

ماع أك النقؿ؛ ذلؾ ألف ا سبحانو كتعالى تكفؿ بحفظو، كىك أكثؽ النصكص األنكاع مف الس
شرؼ العمكـ كأعبلىا منزلة؛ ييعدًّ عمـ القراءات القرآنية مف أحيث  كأقكاىا كأبمغيا كأكثرىا دقة.

بأشرؼ الكتب كىك كتاب ا الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كبلـ ا  ولتعمق
                                                           

  . 3/436الحمكم، معجـ األدباء )ج  1)
  . 1/259الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج  2)
  . 54ابف النديـ، الفيرست )ص  3)
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ألساطيف البياف كالببلغة. كمع ذلؾ فقد اعترض بعض أىؿ النحك عمى بعض قراءاتو  المعجز
  الثابتة، زاعميف أنيا خالفت قكاعد النحك.

كلـ يختمؼ النحاة كالمغكيكف حكؿ قبكؿ السماع، بؿ اختمفكا في القراءات، فمنيـ مف قبميا 
ع القاعدة التي قعدىا ضمف كجعميا حجة لو، كمنيـ مف رفضيا، كعندما كانت القراءة تختمؼ م

قد النحاة لمقراءة اءة بالقبح أك الخطأ أك المحف أك الشذكذ، ثـ إف نر القراءات السبع، فإنو يصؼ الق
م كليس نقدان لمقراءة بعد أف تككف صحيحة السند، فقد رأل سيبكيو أف القراءة ال ك اكاف نقدان لمر 

 . 1)تخالؼ ألنيا السنة
قرآنية مكقفان عمميان منيجيان يتفؽ كمكقفيـ مع سائر األساليب كقؼ النحاة مف القراءات ال

ف جؿ كا   المغكية، كالتزمكا فيو بمقاييسيـ، فقبمكا منيا ما كافقيـ كأكلكا كحفظكا ما تأبى عمييـ.
القرآف فكؿ ما كرد أنو قرئ بو جاز  اىا، قاؿ السيكطي:" أمك النحاة احترمكا القراءات القرآنية كأجم

ي العربية سكاء كاف متكاتران أـ آحادان أـ شاذان، كقد أطبؽ الناس عمى االحتجاج االحتجاج بو ف
بالقراءات الشاذة في العربية إذا لـ تخالؼ قياسان معركفان، بؿ كلك خالفتو يحتج بيا في مثؿ ىذه 

 كما ذكرتو مف االحتجاج بالقراءة الشاذة، ال ؾ الكارد بعينو كال يقاس عميو،الحرؼ بعينو، في ذل
ف اختمؼ في االحتجاج بيا في الفقو"  .  2)أعمـ فيو خبلفان بيف النحاة كا 

أما ما نسب إلى بعض النحاة كالفراء كالمبرد كالمازني كالزمخشرم مف طعف في بعض 
القراءات القرآنية ككصفيا بالضعؼ أك الكىـ أك الغمط أك المحف أك الشذكذ أك نحك ذلؾ. فيذا ال 

نما ىك مكقؼ بعض النحاة، ال يعدك ىذا الطعف أحرفان معدكدة، كلـ  يمثؿ مكقؼ النحاة جميعان  كا 
الشديدة في التحرم كالتثبت، يكف دافعيـ إلى ذلؾ الطعف كالتنقيص، إنما كاف دافعيـ الرغبة 

كيبدك أف التعبير قد خانيـ حيف كصفكا بعض القراءات بيذه األكصاؼ كلك قالكا: ىذه قراءة 
ف القاعدة أك نحك ذلؾ مف غير المجكء إلى الطعف كالتمحيف كالغمط تخالؼ القياس، أك خارجة ع
  .   3)كالكىـ كالخطأ لكاف صكابان"

 -بصرييف كانكا أـ ككفييف-ككاف ىناؾ بعض النحكييف المتعصبيف لمقاعدة أك القياس 
 ءكىؤال.  4)إلى التكىـ كالغمطيخطئكف بعض القراء الذيف يخالفكف قكاعدىـ كنسبكا بعض القراء 

كعرض كالقراء أىؿ تمؽو  ،نيـ يعتمدكف عمى السماع كىـ ثقةالقراء أكلى بالصحة مف النحاة؛ أل

                                                           

  . 1/74سيبكيو، الكتاب )ج  1)
  .36السيكطي، االقتراح في عمـ أصكؿ النحك )ص  2)
  . 223شكقي ضيؼ، المدارس النحكية )ص  3)
  . 2/76ف )جالفراء، معاني القرآ  4)
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كىـ أدؽ في نقميـ العربية، كلك أف النحاة كافقكا القراء في منيجيـ القائـ عمى السماع ألراحكا 
 .  1)أنفسيـ كأراحكا النحك مف العناء

كثر مف البصرييف كمف القراء، كلـ ينعت كقد احتـر الككفيكف كمعيـ سيبكيو القراءات أ
بالنعكت المألكفة لدل البصرييف عندما تتعارض مع أقيستيـ كقكاعدىـ التي الككفيكف القراءات 

صنعكىا بأنفسيـ، كلما كاف البحث في المغة ىك لخدمة القرآف كالمحافظة عميو كصيانتو فبل 
ىـ كال يجكز أف يقاس عمى القرآف عمى يمكف كال يجكز أف نخضع القرآف لمقاييس النحاة كقكاعد

شيء، بؿ عمى العكس يجب أف يككف القرآف ىك المقياس الذم يجب أف يقاس عميو، مع العمـ 
أف القراء الذيف اشترككا في ركاية ىذه القراءات ىـ عمماء في المغة كالنحك معان مثؿ أبي عمك بف 

  .  2)العبلء، كالكسائي
ت كمكقفيـ مف النصكص المغكية كأخضعكىا ألقيستيـ كقد كقؼ البصريكف مف القراءا

 . 3)كأصكليـ، ككانكا يقبمكف ما يكافقيـ منيا كيرفضكف ما يخالفيـ
كأما الككفيكف فقد قبمكىا كاحتجكا بيا كعقدكا عمى ما جاء فييا كثيران مف أصكليـ 

في المغة العربية  ألف المنيج الككفي مبني عمى منيج القراء الذم ال يقـك عمى األفشىكأحكاميـ 
 . 4)كعمى األثبت في األثر كاألثر كاألصح في النقؿ

 كاف النحاة البصريكف كالككفيكف يأخذكف عمى عدد مف القراء شيئان مف قراءتيـ، سكاء
كقد تجمى ىذا في نقد أبي عمرك بف العبلء فيما حكاه يكنس  أكانكا مف المشيكريف أـ مف غيرىـ.

، كالفراء كالكسائي، كاألخفش األكسط كالمازني كالمبرد، كغيرىـ. غير بف حبيب، كسيبكيو، كالخميؿ
أف البصرييف كانكا أسبؽ مف الككفييف في الطعف عمى القراءات القرآنية، كىذا يتجمى في النقد 

 .الذم كجيو سيبكيو كالخميؿ لكجكه منيا

 تين والكوفيين في تناُول القراءامنيج البصريثانيًا: 
ة مف القراءات القرآنية كاألخذ بيا، حيث كضعكا شركطان لؤلخذ بيا، اختمؼ مكقؼ النحا

مكقؼ التخطئة  –عدىـرد كقكاعندما يجدكنيا تىط  -يقفكف إزاء القراءات القرآنية ككاف بعض النحاة 
كالتمحيف كتضعيؼ القراءة، كمف المكضكعات التي أثارت جدالن كأٍثرىٍت الفكرم النحكم ما يتصؿ 

لصحيحة كما يتعمؽ بتكاتر القراءة كشذكذىا، فنجد بعض المتقدميف مف النحاة بشركط القراءة ا
  كقفكا مكاقؼ خالفت مكاقؼ المتأخريف. 

                                                           

  . 39الحمي، القراءات القرآنية بيف المستشرقيف كالنحاة )ص  1)
  . 129 ، حمكدة، القراءات كالميجات )ص232-231أنيس، مف أسرار المغة )ص  2)
  . 337المخزكمي، مدرسة الككفة )ص  3)
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يقكؿ الدكتكر محمد خير الحمكاني:" إف النحاة لـ يككنكا عمى منيج كاحد في أمر 
، كمنيـ  ؿ بعضان القراءات القرآنية التي تىخريج عف قراءة الجميكر، فمنيـ مىف رد  بعضيا، كقىبً  آخرى

مىف جعؿ قراءات القرآف كميا حيجة"
(1 . 

خديجة الحديثي:" فاالستشياد بالقراءات المتكاترة غير المخالفة لمقياس،  ةتقكؿ الدكتكر ك 
سار عميو البصريكف كما سار عميو الككفيكف، أما االحتجاج بالقراءات الشاذة كالقياس عمييا، 

ياد، فيك ليس مف منيج البصرييف؛ ألنيـ لـ يككنكا يعتبركف كاعتبارىا أصبلن مف أصكؿ االستش
رة، فإف خالىفتيا رد كىا،  مف القراءات حيجة إال ما كاف مكافقان  لقكاعدىـ كأٍقًيسىتيـ، كأصكليـ المقر 

 . 2)مف مصادر النحك الككفي" في حيف كانت القراءات مصدران 
ـ مف مصادر النحك الككفي، يقكؿ الدكتكر ميدم المخزكمي: "كالقراءات مصدر ىاك 

كلكف البصرييف كانكا قد كقىفكا منيا مكقفيـ مف سائر النصكص المغكية، كأخضعكىا ألصكليـ 
كأٍقًيسىتيـ، فما كافىؽ منيا أصكليـ كلك بالتأكيؿ، قًبمكه، كما أباىا رفضكا االحتجاج بو، ككصفكه 

كعد كىا شاذ ة، تيحفظ كال ييقاس  بالشذكذ، كما رفضكا االحتجاج بكثيرو مف الركايات المغكية،
 .   3)عمييا"

خديجة الحديثي أف ًمف النحاة مىف تكس ط، فأجاز االستشيادى بيا ال القياس  ةكقد ذكرت الدكتكر 
 . 4)عمييا

طبلؽ الحكـ القائؿ: إف البصرييف رد كا القراءات الشاذة، لذلؾ فإنو ال يمكف  تعميـ كا 
كاف البصريكف ينظركف إلى القراءات نظرة حيطة كحذر، ، فقد بلؽمكىا عمى اإلطكالككفييف قد قبً 

ذا كاف  كال يقبمكف منيا إال ما اتفؽ مع القكاعد التي أسسكىا، يقكؿ عبد الحميد السيد طمب:" كا 
البصريكف قد جعمكا القرآف الكريـ كقراءاتو مصدران مف مصادرىـ، فإنيـ لـ يأخذكا القراءات في 

ن ما أرادكا أف يطبقكا عمييا قكاعدىـ كمقاييسيـ .. فما كافؽ تمؾ القكاعد جممتيا كمصدر ليـ، كا 
كالمقاييس دكف حاجة إلى تأكيؿ قبمكه في الدرجة األكلى، كما طابقيا مع التأكيؿ اعتبركه في 

فقد رفضكه كاعتبركه نادران أك  –كلك بالتأكيؿ  –الدرجة الثانية، أما ما لـ يكافؽ مقاييسيـ كقكاعدىـ 
 .  5)شاذان"

فالبصريكف إذف لـ يحتجكا بالقراءات إال حينما تتفؽ مع أصكليـ كتتبلءـ مع قكاعدىـ، 
فأبعدكا بعض القراءات في مجاؿ الدراسات النحكية،" كىـ بعمميـ ىذا قد حرمكا النحك مف مصدر 

                                                           

  .37محمد خير الحمكاني، أصكؿ النحك العربي )ص  1)
  .47خديجة الحديثي، الشاىد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيو )ص  2)
  .384المخزكمي، مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك )ص  3)
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أف يجدكا في ضكئيا  -لك أنيـ أخذكا بالقراءات التي طرحكىا–عظيـ، كقد كاف مف المستطاع 
 .  1)كأصكالن تضاؼ إلى ما عرفكا لمنحك مف قكاعد كأصكؿ" عدقكا

، فمثبلن السيكطي في ذ عمييـ ىذا التكجو كيياجميـ فيوجعؿ الكثير مف العمماء يأخ كىذا
اقتراحو، يقكؿ:" كاف قكـ مف النحاة المتقدميف يعيبكف عمى عاصـ كحمزة كابف عامر قراءات 

ف، كىـ مخطئكف في ذلؾ، فإف قراءتيـ ثابتة باألسانيد بعيدة في العربية، كينسبكنيـ إلى المح
 .  2)المتكاترة الصحيحة التي ال مطعف فييا، كثبكت ذلؾ دليؿ عمى جكازه في العربية"

عتد بيا، مف القراءات التي يكيرل بعض المحدثيف أف سبب عدـ أخذ البصرييف لكثير 
كضعكا أصكليـ كمقاييسيـ كقكاعدىـ كالتي صح سندىا كتكاترت عمييا الثقات، مرجع ذلؾ" أنيـ 

قبؿ أف يستكممكا استقراءاتيـ كىذا خطأ كبير، إذ مف المعركؼ أنو ما لـ يكف االستقراء شامبلن، 
فبل يعتد بالنتائج التي تكصؿ إلييا، كمع أف البصرييف يعترفكف بالقرآف كمصدر مف مصادرىـ 

د عٌز عمييـ أف يحطمكا ما أقامكه مف أننا رأيناىـ ق صكؿ استشيادىـ، إالالنحكية، كأصؿ مف أ
مقاييس كقكاعد لمذىبيـ، أك أف ييدمكا ما شيدكه مف أصكؿ، كلـ يكف في قدرتيـ أف يبتعدكا عف 
القرآف كأاٌل يغترفكا مف معينو تثبيتان لقكاعدىـ، فمجأكا إلى التأكيؿ كالتخريج، كلك أٌف البصرييف 

ا كثيران عف ذلؾ الزلؿ الذم كقعكا فيو، كلما كاف ىناؾ صبركا إلى أف يستكممكا استقراءاتيـ البتعدك 
مف داع إلى التأكيؿ الذم لجأكا إليو فيما يخالؼ مقاييسيـ كلما خط أيكا مشاىير القراء كرٌدكا 

  .   3)قرءاتيـ"
د ال يختمؼ مف خبلؿ ما سبؽ؛ ف فيو إف مكقؼ النحاة كالمغكييف مف القراءات مكقؼ مكح 

لمصكاب،  ان مجانب ان ة قد كقفكا مف بعض القراءات مكقفمف النحا ان أف كثير  ككفي عف بصرم، كالحؽ
ىػ، 209منيـ بصريكف؛ أمثاؿ: المازني ت اف كلكف ىؤالء النحاة لـ يككنكا كميـ بصرييف، فك

ىػ، 189ككفيكف؛ أمثاؿ: الكسائي ت  ان كاف منيـ أيضك ىػ، 310، كالزجاج ت ىػ285كالمبرد ت 
ؼ في ما كاف الكسائي ىك الذم بدأ تىخطئة القر اء؛ إذ نرل الفراء يتكق  ىػ، بؿ رب207كالفراء ت 

؛ ليقكؿ: إف الكسائي كاف ال ييجيز القراءة بيذا الحرؼ أك ذاؾ، كييفيىـ ان كتابو )معاني القرآف  مرار 
 . 4)مف بعض نصكص معاني القرآف لمفراء أنو يىريد  بعض القراءات، كيىرمي بعض القر اء بالكٍىـ"

 
 
 

                                                           

  .82)صطمب، تاريخ النحك كأصكلو   1)
  . 80–79السيكطي، االقتراح في عمـ أصكؿ النحك)ص  2)
   بتصرؼ. 85طمب، تاريخ النحك كأصكلو )ص  3)
  . 80الديممي، الدراسات النحكية كالمغكية في البحر المحيط )ص  4)
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 من القراءات القرآنيةثالثًا: موقف سيبويو والفراء 
  موقف سيبويو من القراءات القرآنية: -1

ؼ كىي: أف القراءة ال تخالى  لقد كاف سيبكيو يحتـر القراءات القرآنية، كقاعدتو، معركفة
لقرآنية قارئان إال في اآلية ا ، ككاف معتدالن في مكقفو مف القراءات. كلـ يذكر أنو خٌطأ 1)ألنيا سنة

َـّ  َبـَاِت  َهُمٓءِ ﴿ ، أم بنصب كممة )أطير  كذلؾ كما قرأىا الحسف كزيد بف عمي  2)﴾لَُؽؿْ  َأْصَفرُ  ُه
امة الناس فيي كعيسى بف عمرك كسعيد بف جبير كمحمد بف مركاف كالسٌدم، كأما القراءة عند ع

ف في المحف، كقد لحف ف أبا عمرك رأل ذلؾ لحنان، كقاؿ:" احتبى ابف مركاالرفع، كقاؿ يكنس إ
كىك رجؿ مف أىؿ المدينة، كقرأ قكلو تعالى:" ىؤالء بناتي ىف أطيرى لكـ" بنصب )أطير  كمع 

 . لؾ فيك ناقؿ عف يكنسذ

أبك عمرك حسب ما نقؿ يكنس كركاه عنو سيبكيو قاؿ أبك حياف: كالذم لحف القارئ كخطأه ىك 
 . 3)بى فيو ابف مركاف في لحنو أم تربعقاؿ سيبكيو: ىك لحف، كقاؿ أبك عمرك بف العبلء احت

عمرك ابف العبلء الداني ركل عف األصمعي أنو قاؿ: قمت ألبي  ف  كقاؿ ابف الجزرم إ
 .  4)لحنو كاف: "ىف أطيرى لكـ" قاؿ احتبى فيعيسى بف عمر حدثنا قاؿ: قرأ ابف مر  ف  إ

نما لـ يمحف القارئ كما ك  القراء ما تقدـ نبلحظ أف سيبكيو لـ يخطئكم ذكر أبك حياف كا 
 ىك ناقؿ عف غيره. 

  موقف الفراء من القراءات القرآنية  -2
يعد الفراء الرجؿ الثاني الذم أسس مدرسة الككفة النحكية بعد الكسائي، كتكفؿ ىذه 

كىك أعرؼ الككفييف كأعمميـ بالنحك بعد الكسائي. كقد كاف الفراء يمثؿ  ،المدرسة بالرعاية كالنمك
ف كاف يرد بعض القراءات، كيرمي بعض القراء  فذيمنيج الككفييف ال كانكا يحتجكف بالقراءات، كا 

بالكىـ، فقد رٌد قراءة حمزة الزيات، التي ىي نفسيا قراءة بني يربكع، كرمى بعض القراء بالكىـ 
ا﴿ :حينما قاؿ:" كقد خفض الياء في قكلو )بمصرخٌي  في قكلو تعالى ِخُؽؿْ  َأَكا مَّ  ؿَأكتُ  َوَما بُِؿْْصِ

ِخلَّ  حيث قرأىا بكسر الياء مف حمزة كاألعمش كيحيى بف كثاب كجماعة مف   5)﴾بُِؿْْصِ

                                                           

  . 1/74سيبكيو، الكتاب )ج  1)
 [. 78]ىكد:  2)
  . 5/247أبك حياف، البحر المحيط )  3)
  . 2/261القراءات العشر )ج ابف الجزرم، النشر في  4)
 [. 22]إبراىيـ:  5)
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. كرأل  2)بقة يحيى فإنو قٌؿ مف سمـ منيـ مف الكىــ القراء طىٍ ، فقاؿ الفراء لعميا مف كى  1)التابعيف
 :قاؿ الزجاج، ك  4)إنيا لحف :كقد ردىا البصريكف، كقاؿ األخفش ، 3)قد غمطكاأبك عبيد أف القراء 

 .  6)إنيا ضعيفة :، كقاؿ الزمخشرم 5)يفرديئة كمرذكلة عند جميع النحكي ةءىذه القرا
 ت فيما سبؽ ذكره مكقؼ شيكخ المدرستيف: الككفة كالبصرة مف القراءات القرآنية، ر كقد ذك

 ما بعد المذىبين:
نضكل تحت القراءتيف كمنيـ مف ا ماكأما مف جاء بعدىـ فمنيـ مف قبؿ كاحدة مف تمك

لكائيا كاحتج بيا، كمنـ مف رفض القراءة التي ال تتفؽ مع القاعدة النحكية أك القياس أمثاؿ 
 الزمخشرم كابف األنبارم. 

كاحتج  أما ابف جني الذم تتممذ عمى شيخو أبي عمي الفارسي فقد ألؼ كتاب )المحتسب 
ف المعتدليف كلكنو غٌمط القراء فيو عمى أكلئؾ الذيف شذكا عف القراءات السبعة، كىك مف البصريي

 . 7)ةكرفض القراءات التي تخالؼ القياس أك القاعد
كلـ  في القراءات التي تشدد فييا البصريكف كأما أبك حياف األندلسي فإنو لـ يتشدد

أفضؿ  ف  إ يتساىؿ تساىؿ الككفييف كتساىؿ ابف مالؾ أيضان، بينما كانت قراءتو أمران كسطان، حيث
بيا ىي ما أجمعت عميو السبعة كما أخذ بكؿ قراءة صح سندىا عف  ه التي أخذالقراءات عند

كقد تصٌدل لمرد عمى البصرييف الذيف غم طكا القراء  –صمى ا عميو كسمـ  –الرسكؿ محمد 
 .  8)كردكا قراءاتيـ ألنيا ال تتفؽ مع قياساتيـ كقد رفض رأم النحاة الذيف يخطئكف القراء

      

 

 

 

                                                           

  . 66الحمي، القراءات القرآنية )ص  1)
  . 2/75الفراء، معاني القرآف )ج  2)
  . 5/419أبك حياف، البحر المحيط )ج  3)
  . 2/275األخفش، معاني القرآف )ج  4)
  .5/419أبك حياف، البحر المحيط )ج  5)
  . 2/374الزمخشرم، الكشاؼ )ج  6)
  . 1/94ابف جني، الخصائص )ج  7)
  . 418الحديثي، أبك حياف النحكم )ص  8)
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 ثالث: المبحث ال
 أثر اإلعراب في اختالف القراءات

كاإلعراب  –المشيكر منيا كالنادر  –مٌما ال شؾ فيو أٌف الٌصمة بيف القراءات القرآنية 
ؿ اٌلذيف نشأ إف  النٌ " د ذلؾ:متينة، كلعٌؿ في قكؿ الدكتكر عبد العاؿ سالـ مكـر ما يؤكٌ  حاة األيكى

بف العبلء، كعيسى بف عمر الثقفي، كيكنس، كالخميؿ،  الٌنحك عمى أيدييـ كانكا قٌراءن: كأبي عمرك
حكية، ليبلئميكا بيف القراءات كالعربٌية، بيف ما كلعؿ  اىتماميـ بيذه القراءات كٌجييـ إلى الدراسة النٌ 

ككا مف كبلـ العربكا كركىكا مف القراءات، كبيف ما سمعي سمعي   .  1)"كا كرى
غات كالٌميجات، كالفضؿ في ذلؾ يرجع إلى لمٌ  خير حافظ –في قراءاتو  –كالقرآف الكريـ 

ٌنيـ ليراعكف اليسير مف الخبلؼ إعناية القٌراء كتدقيقيـ في الٌضبط كتخريجيـ في التمٌقي حٌتى 
 .  2)كيمٌقنكنو كيدٌكنكنو
إعماؿ : احتكاء القرآف لمتغٌيرات اإلعرابية التي تطرأ بتغٌير القبائؿ، كمثؿ ذلؾ ىكذا كافى 

ىماليا عند التٌ )ما  عىمىؿ )لي فاِِتؿ ى:ػميمٌييف، في قكلو تعالس  عند الحجازييف، كا  َـّ أمَّ َما ُه
(3   .

مبتدأ، كيرفعكف ما بعده عمى أم ا مسألة )ضمير الفصؿ ، فبنك تميـ ال ييممكنو، بؿ يعٌدكنو 
ـ ِطـدكَ إْن كاَن َهذا ُهق احلّؼ مِ  قرأ بيا األعمش كزيد بف عمي اآلية:.  4)الخبر

 (5  . 
رات اإلعرابية التي طرأت عمييا بتغٌير القبائؿ كمف المسائؿ التي احتكاىا القرآف تبعان لمتغيٌ 

، كنسبيا الزجاج إلى ةيد كبعض بني عذر بإلزاـ المثٌنى األلؼ، كىي ليجة بمحارث بف كعب كز 
حركات يـ يمزمكف المثٌنى األلؼ كيعربكنو بكنانة، كابف جني إلى بعض بني ربيعة، فيؤالء كمٌ 

َلَساِحَرانِ  َهذانِ  إنَّ اآلية:   6)مقٌدرة عمييا، كبو قرأ ابف كثير
َفَؽان  : 8)، كقرأ أبك سعيد الخدرم 7)

َأَبقاُه ُممِمـَان
(9  . 

                                                           

، القرآف الكريـ كأثره في الدراسات النحكية )ص  1)   .77عبد العاؿ سمـ مكـر
  .220أحمد سميماف ياقكت، ظاىرة اإلعراب في النحك العربي )ص  2)
 [.2]المجادلة:  3)
  .8/27أبك حياف، البحر المحيط )ج  4)
 .]32]األنفاؿ:  5)
  .321\/2ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج  6)
 .]63]طو:  7)
  .6/255أبك حياف، البحر المحيط )  8)
 [. 80]الكيؼ:  9)
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لرسكؿ الكريـ بأٌنو معرب، كىؿ أدٌؿ عمى ذلؾ مف قكؿ ا عنو كىكذا فالقرآف الكريـ الذم عيًرؼ
، فطمبو ىذا دليؿ قاطع بأف  القرآف معرب، "كالتمسيكا غرائبىو أعربيكا القرآفى " مخاطبان المسمميف:

عراب القرآف ضركرة يقتض مـِـ ِطَباِده  إكَّؿـَا ََيَشك اهللَ ييا المعنى مثؿ ذلؾ قكلو تعالى:كا 

الُعؾََمءُ 
ـَ اُدِش  ، كقكلو: 1) كنَِي وَرسقلَفَأنَّ اهلل َبريٌء ِم

 قؿَ راهِ ابَتذ إب َوإذ كجؿ: كقكلو عزٌ  ، 2)

َرّبف
 . ىذه اآليات كغيرىا ال تفيـ الفيـ الذم مف أجمو أنزلت إال  باإلعراب.  3)

مف ىنا كاف اعتماد الٌنحاة في كثير مف شكاىدىـ عمى القرآف الكريـ، فسيبكيو ضم ف ك 
% مف 60كتابو سبعةن كخمسيف كمائة شاىدو مف شكاىد القرآف الكريـ، كىي تصؿ إلى أكثر مف 

، كىذه النٌ  اىده التي بمغت ست ةن مجمكع شك  سبة المرتفعة مف شكاىد القرآف كتسعيف كثبلثمئة شاىدو
التي اعتمد عمييا سيبكيو تدٌؿ عمى مدل اىتمامو بالقرآف الكريـ لتككف آياتو حٌجة لعمماء المغة 

 حك. كالنٌ 
اب )معاني ؼ كتكلـ يكف الفٌراء أقٌؿ اىتمامان بالقرآف كالقراءات مف سيبكيو، فيك قد ألٌ 

- فيو بما كاف يشكؿ في القرآف، كيحتاج إلى بعض العناء في فيمو.  كىك ىنى عٍ ، كىك يي  4)القرآف 
وُزلِزُلقا حتَّك يؼقَل الّرُسقُل مف ربط المعنى باإلعراب، ففي قكلو تعالػى:  -أيضان 

يقكؿ  .  5)
كليا  ، فإٌنيما رفعاىا.نافع ىك:ؿ المدينة قرأىا القٌراء بالٌنصب إال  مجاىدان كبعض أى" اء:الفػرٌ 

ا يتطاكؿ كالٌترداد، فإف أم ا الن صب، فؤلف  الفعؿ الذم قبميا ممٌ . عه فٍ كرى  به صٍ نى  كجياف في العربٌية:
حٌتى، كىك في المعنى ماض، فإذا كاف الفعؿ ذلؾ المعنى نيصب الفعؿ بعده بػ كاف الفعؿ عمى 

ا الفعؿ إذا كاف ماضيان، فأمٌ   حٌتى)فع الفعؿ بعد: الذم قبؿ )حٌتى  ال يتطاكؿ، كىك فعؿ ماض ر 
ظر جعؿ فبلف يديـ الٌنظر حٌتى يعرفؾ، أال ترل أٌف إدامة النٌ فقكلؾ: الذم يتطاكؿ كىك ماض، 

 .  6)" إف كاف ماضيان بتطاكلو ذىب بما بعدىا إلى الٌنصب ، حٌتى) طاؿ مف قبؿ تطكؿ، فإذا
، أم:  "مٌما يتطاكؿ كالٌترداد"يمو عمى أٌف الفعؿ قبميا اء دلكىكذا رأيت أف  الٌنصب عند الفرٌ 

د، كلـ ينقطع، كىك في الكقت نفسو ماض؛ أم:  استمرت الزلزلة، كدامت إلى أف المستمر يتردٌ 
 قاؿ الرسكؿ كىكذا يككف الٌنصب عنده دليؿى االستقباؿ. 

بو الكتب، كمف األكائؿ إعراصن فكا في قرآف، فإٌف كثيران مف النحاة ة إعراب الكنظران ألىميٌ 
ىػ، كأبك مركاف عبد الممؾ بف حبيب القرطبي 206قطرب أبك عمي محمد بف مستنير ت" منيـ:

                                                           

 [28]فاطر:  1)
 [3]التكبة:  2)
 [124]البقرة:  3)
  . 1/11الفراء، معاني القرآف )ج  4)
 [214]البقرة:  5)
  . 1/132لقرآف )الفراء، معاني ا  6)
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ىػ، كأبك العباس محمػد بف يزيد المبػٌرد 248ىػ، كحاتـ سيؿ بف محمد السجستاني ت 239ت
، كأبك ػى328ت  كأبك البركات األنبارم، ىػ291تكأبك العباس أحمد بف يحيى ثعمب ، ىػ286ت

ىػ، كمكي بف أبي طالب القيسي 370ىػ، كأبك عبد ا بف خالكيو ت 338ت جعفر بف النحاس 
        كأبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد األصفياني، ىػ502ىػ، كأبك زكريا التبريزم ت 437ت 
ىػ، 616 ت ىػ، كأبك البقاء العكبرم562ىػ، كأبك الحسف عمي بف إبراىيـ الحكفي ت 535ت 
 . 1)"  ىػ742ىػ، كأبك إسحؽ الفاقي ت 643ت  ب الديف اليمذاني جكمنت

حك كالقرآف الكريـ، فالنحكٌم ال غنى لو رل أٌف ىناؾ تبلزمان بيف النٌ أ يكصفكة القكؿ: إنٌ 
عف القرآف إذ ىك مادة استشياده لمقكاعد النحكية، كال عجب في ذلؾ التبلحـ بيف النحك كالقرآف 

ف ىك مف ىٌذب المساف العربي مف كحشي الكبلـ كغريبو، كمٌما يخرج عف الكريـ كقراءاتو، فالقرآ
قد أجمع الن اس أٌف المغة إذا كردت في القرآف فيي أفصح مٌما في "  ابف خالكيو: الفصاحة. قاؿ

 .  2)" غيره
لذلؾ جعؿ مف  يجات الكثيرة،كالقرآف الكريـ ىك مف خٌمص المغة العربية مف شتات المٌ 

ة لغة عالمٌية تنطؽ بيا األمـ، إذ تغمغمت في اليند كالصيف كأفغانستاف، كحسبنا ما الٌمغة العربي
، والبخارم، كمسمـ، كالنسائي، كابف ماجير العمماء مف تمؾ الببلد، مثؿ: نعممو مف مشاى

 كالقزكيني، كغيرىـ الكثير. 
ذا ػبطػيا، كىكتقعيد المغػة كض في يضاؼ إلى ذلؾ أف  القرآف الكريـ كاف لو الفضؿ الكبير

ة، بؿ غة العربيٌ عد  القرآف الكريـ بمنزلة الركح مف الجسد بالٌنسبة لمٌ أيمكف أٍف  -كبكؿ اطمئناف-
بً  طت قكاعدىا، كاٌتصمت حمقات عصكرىا، كانفتحت قؿ بفضمو سادت الٌمغة العربٌية كتيٌذبت، كضي

 لمعمكـ كالمعارؼ، كحفظت كحدتيا. 
ف  ألٌنياس الٌنحكم؛ ر مادة مف مكاد الدٌ فكانت الٌنحاة،  اكلياقراءات القرآنية التي تدأٌما ال كا 

لتفاعؿ البٌناء بيف احدثت نكعان مف ختمفت اآلراء في رفضيا كقبكليا أتفاكتت الٌنظرة إلييا، كا
قع قد ي حاة، كما االختبلؼ فييا إاٌل السبيؿ كالمنطمؽ إلى لغة قرآنية سميمةو مف كٌؿ زلؿو أك لحفو النٌ 

يؿ القراءات القرآنية كما ىي عميو مف سبلمةو في المغة، فالقرآف الكريـ الذم جاء عمى فيو مف يج
، ال سبيؿ لتخطئة قراءاتو إذا ما تكافرت ليا شركط القراءة  سبعة أحرؼ كؿ  منيا شاؼو كاؼو

  نثرىا كشعرىا. غة حيحة، كلـ تخرج عف مقاييس المٌ الصٌ 
 

 
                                                           

  .109الزجاج، إعراب القرآف )ص  1)
  . 1/129السيكطي، المزىر في عمـك المغة العربية )ج  2)
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 المبحث األول: 
المسائل الخالفية التي اشترك فييا ابن خالويو في كتابو "إعراب القراءات السبع 

 وعمميا" مع كتب الخالف، وفيو:
  .مع البصريين أواًل: ما اتفق فيو ابن خالويو

 المسألة-1

 حركة ىمزة الوصل القول في أصل 

ا َوَلقْ  قاؿ ابف خالكيو: "كقكلو تعالى:   ِمـ اْخُرُجقا َأوِ  َأكُػَسُؽؿْ  اْقُتُؾقا َأنِ  َطَؾْقِفؿْ  َكَتْبـَا َأكَّ

 . (1 ِدَياِرُكؿ
قرأ عاصـ كحمزة بكسر/ النكف كالكاك اللتقاء الساكنيف، كىما النكف كالقاؼ كالكاك كالخاء، 

 كاأللؼ سقطت لمكصؿ.
ك بضـ الكاك ككسر النكف قاؿ: لما احتجت إلى حكقرأ  ركتيا حركتى الكاك بحركة أبك عمرو
 ىي منيا، 

إنما حرككا بالضـ اتباعا لضمة التاء كالراء، كذلؾ غمط؛ ألف ألؼ : قال أىل الكوفة
أنيـ كرىكا أف  ولكن الحجة لمن ضم عند البصريين:الكصؿ تسقط مع حركتيا كال تنقؿ حركتيا، 

 . 2)كسر إلى ضـ، فضمكا لييتبعكا الضـ  الضـ، كقكلؾ: ايدخيؿ، ايخريج"يخرجكا مف 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

ذىب الككفيكف إلى أف أصؿ حركة ىمزة الكصؿ أف تتبع حركة عيف الفعؿ، فالحركة  
نما تحرؾ اللتقاء ككف بيا ىمزة الكصؿ، كقاؿ بعضيـ إالتي تككف بيا عيف الفعؿ ت نيا ساكنة كا 

 الساكنيف.
ذىب الككفيكف إلى أف أصؿ حركة ىمزة الكصؿ أف تتبع حركة عيف  قاؿ ابف األنبارم: "

ٍؿ" إتباعان لضمة العيف، كذىب  الفعؿ؛ فتكسر في "اٍضًرٍب" إتباعان لكسرة العيف، كتضـ في "اٍدخي
نما تحرؾ اللتقاء الساكنيف"  .  3)بعضيـ إلى أف األصؿ أف تككف ساكنة، كا 

 ىؿ الككفة لما قالكه بما يمي:ككانت حجة أ
إنما قمنا ذلؾ ألنو لما كجب أف يزيدكا حرفا لئبل يبتدأ بالساكف ككجب أف يككف الحرؼ 

ألنيـ يتكخكف ذلؾ في  ؛لممجانسة لعيف الفعؿ طمبان  كجب أف تككف حركتو تابعةن  الزائد متحركان 
                                                           

 .]66 النساء:[  1)
  . 135-1/134ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .107،ـ2/737األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
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ف كاف األصؿ في التاء أف  ،الميـ ةلضم ف فضمكا التاء إتباعان تي نٍ مي "أال ترل أنيـ قالكا  ،كبلميـ كا 
لكسرة  فكسركا الميـ إتباعان  "فه تً نٍ مً "ككذلؾ قالكا فييا أيضا  ،فه تً نٍ فيك مي  فى تى ألنو مف أنٍ  ؛تككف مكسكرة

ذا كانكا كسركا ما يجب بالقياس ضمو كضمكا ما يجب بالقياس كسره لئلتباع؛ طمبان التاء ، كا 
كسركىا لئلتباع كلـ يجب ليا حركة مخصكصة كاف ذلؾ لممجانسة فؤلف يضمكا ىذه اليمزة أك ي

 . 1)مف طريؽ األكلى
"كأما عف حجة مف ذىب إلى أف األصؿ فييا أف تككف ساكنة فقاؿ: أجمعنا عمى أف 

ذا كانت زيادة كاف تقديرىا ساكنة أكلى مف تقديرىا  ،الكصؿ زيادة عمى بناء الكممة ىمزة كا 
كالزيادة كمما  ،ة كاف زيادة حرؼ كاحد مجرد عف شيء آخركذلؾ ألنا إذا قدرناىا ساكن ،متحركة

فبل يؤدم إلى االبتداء  ؛ثـ يجب تحريؾ اليمزة اللتقاء الساكنيف ،كانت أقؿ كانت أكلى
 :  3)، كلكف رد األنبارم عمى ىذا القكؿ مف كجييف 2)"بالساكف

 -بأنو ال يمفظ بومع عممو -ساكف  حركة اجتبلب القاصد لمفظ بالساكف إذا قىد رى  أحدىما:
كاف تقديره محاالن، كلك جاز أف يقاؿ ذلؾ لجاز أف يقاؿ: إف االسـ يكضع أكالن عمى سككف األكؿ 
ثـ يتحرؾ؛ ألف االبتداء بالساكف محاؿ، ثـ يمزمو عمى ىذا أف ال يثبت حركة في لفظ إال 

ىذا ال يرتكبو  كف كؿ حرؼ في أكؿ كؿ كممة إذا لـ يبتدأ بو كال خبلؼ أف مثؿسلضركرة، كأف ي
 أحد. 

كالكجو الثاني: أف اليمزة إذا زيدت ساكنة ثـ تحركت اللتقاء الساكنيف لـ تكف جاءت 
ألجؿ المفظ بالساكف؛ فكاف حكميا حكـ ما يبنى عميو؛ إذ لك زيدت ساكنة لئبل يبتدأ بالساكف لكاف 

كاف يمـز عمى مقتضى ىذا تقدير السككف فييا محاال؛ لما فيو مف العىٍكد إلى عيف ما ييفىر منو، ك 
ٍؿ" بإثبات اليمزة، كذلؾ  ك اٍدخي ، كأف يقاؿ: "يا زيدي اٍضًرٍب كيىا عٍمري القكؿ أف ال يجكز حذفيا بحاؿو

 ال يجكز.
األنبارم في كتابو أسرار العربية قائبلن: "فذىب البصريكف إلى أف كصرح أبك البركات 

ف ضمت في نحك: "ايدٍ  ٍؿ" كما أشبو ذلؾ، ألف الخركج مف األصؿ في ىذه اليمزة الكسر، كا  خي
كسر إلى ضـ مستثقؿ، كليذا ليس في كبلـ العرب شيء عمى كزف "ًفعيؿ". كذىب الككفيكف إلى 
ف كاف مضمكما  أف ىمزة الكصؿ مبنية عمى ثالث المستقبؿ، فإف كاف مكسكران كسرت، كا 

 .  4)ضمت"

                                                           

  .737،338)ص ،األنبارم، اإلنصاؼانظر:   1)
 . 738ص ،السابؽمرجع ال  2)
 .741-740، صالمرجع نفسو  3)
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نما تضـ حت ى ال يخرج مف كسرو إلى كذىب البصريكف إلى أف أصميا متحرؾ بالكسر، كا 
 ضـ، فذلؾ عندىـ مستثقؿ.

كيقكؿ األنبارم: "كذىب البصريكف إلى أف األصؿ في ىمزة الكصؿ أف تككف متحركة 
ٍؿ" كنحكه لئبل ييخرج مف كسر إلى ضـ؛ ألف ذلؾ مستثقؿ، كليذا  نما تضـ في "اٍدخي مكسكرة، كا 

 ".ليس في كبلميـ شيء عمى كزف ًفعيؿو بكسر الفاء كضـ العيف
قاؿ ابف جني: "كاعمـ أف ىذه اليمزة إنما جيء بيا تكصبلن لمنطؽ بالساكف بعدىا لما لـ  

يكف االبتداء بو. ككاف حكميا أف تككف ساكنة؛ ألنيا حرؼ جاء لمعنى، كال حٌظ لو في اإلعراب، 
ٍيداه،  كىي في أكؿ الحرؼ، كالياء التي لبياف الحركة بعد األلؼ في آخر الحرؼ في: كازى

 . 1)عمراه، فكما أف تمؾ ساكنة فكذلؾ كاف ينبغي في األلؼ أف تككف ساكنة"ككا
كيشبو ابف جني ىمزة الكصؿ بياء السكت، فكما أف ىاء السكت ساكنة ينبغي في ىمزة  

الكصؿ أف تككف ساكنة أيضان، فمما اجتمع ساكناف ىمزة الكصؿ كالحرؼ الساكف الذم بعدىا 
 . 2)كسرت اللتقاء الساكنيف

ىاء السكت في أنيا تشبو ىمزة الكصؿ مف قبؿ أنيا تحذؼ في الدرج كقد تثبت فيو  أما 
ضركرة كأنيا تشببيا في كظيفتيا الصكتية، فيذا الشبو ليس كافيان، لمحكـ عمى ىمزة الكصؿ بأف 
حقيا أف تككف ساكنة كأنيا كسرت اللتقاء الساكنيف، فيذا الرأم يقكـ عمى فرض مجرد كال يمت 

ن ما ذىب ابف جني إليو لكلعو بالتعميؿ كالتنظير.   إلى الكاقع  المغكم بصمة كا 
كذكر الخميؿ في كتابو الجمؿ قائبلن: "فألؼ الكصؿ في ابتدائيا مكسكرة أبدا، نحك قكليـ:  

"  . 3)ًاستغفر ا، ًاستكدىعى ا. كىي تتصؿ بما قبميا مف ضـ، كفتح، ككسرو
خميؿ قائبلن: "كاعمـ أف ىذه اليمزة أبدان في األسماء كيبدك أف ابف جني استمد رأيو مف ال 

كاألفعاؿ مكسكرة، إال أنيا قد ضمت مف األفعاؿ في كؿ مكضع كاف ثالثيما مضمكمان ضمان 
نما  الزمان، كذلؾ نحك ايٍقتيؿ، ايٍخريٍج. كحكى قطرب عمى طريؽ الشذكذ: "ًاٍقتيٍؿ"، جاء عمى األصؿ. كا 

ج مف كسر إلى ضـ بناء الزمان، كلـ يعتدكا الساكف بينيما ضمكا ىذه المكاضع كراىية الخرك 
 . 4)حاجزان ألنو غير حصيف"

 ككانت حجة أىؿ البصرة بقكليـ:
كذلؾ ألف المقصكد بزيادة اليمزة أف  ،قمنا إف األصؿ فييا الحركة كىك الكسرأكالن: "إنما 

حركت فاء الفعؿ الساكنة في ألنو لك لـ نزد اليمزة لت ؛نمفظ بفاء الفعؿ ساكنة في حاؿ االبتداء
                                                           

  .113-1/112ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  1)
 .114-112، ص صالمرجع السابؽ  2)
  . 226الفراىيدم، الجمؿ في النحك )ص  3)
  . 1/116ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  4)
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كليذا لـ  ،فإذا كانكا قد زادكا اليمزة لئبل يبتدأ بالساكف ،ألف االبتداء بالساكف محاؿ ؛حاؿ االبتداء
ألنو مف المحاؿ أف تقصد إلى  ؛فينبغي أف تزاد متحركة ال ساكنة ؛يزيدكىا فيما تحركت فاؤه

 . (1)"حرؼ ساكف كأنت تقصد التخمص مف الساكف
نما كجب أف تككف حركتيا الكسرة ألنيا زيدت عمى حرؼ ساكف فكاف الكسر " ثانيان: كا 

أال ترل أنو األكثر في التقاء  ،ألف مصاحبتيا لمساكف أكثر مف غيره ؛أكلى بيا مف غيره
بيا  يءألف اليمزة إنما ج ؛إذا لقيو ساكففحركت بالكسر تشبييا بحركة الساكف  ؟الساكنيف

   . 2)"بل إلى النطؽ بالساكف اآلخركما أف الساكف إنما حرؾ تكص   ،تكصبل إلى النطؽ بالساكف
 كرد األنبارم عمى كممات كحجج الككفييف مف عدة جكانب: 

يككف الحرؼ الزائد متحركا كجب أف تككف حركتو   أما قكليـ إنو لما كجب أف أكالن: "
نما جاء ذلؾ في  ،مطردان  ياسان التحريؾ لئلتباع ليس ق :قمنا "لممجانسة طمبان  ،لحركة العيف تابعةه  كا 

ال عمى طريؽ  ،كذلؾ اإلتباع عمى طريؽ الجكاز ،بعض المكاضع في ألفاظ معدكدة قميمة جدان 
 ،بالكسر فيؤتى بو عمى األصؿ "فتً نٍ مي "بضـ التاء  فٍ تي نٍ أال ترل أنو يجكز أف يقاؿ في مي  ،الكجكب

ًِ نى "ألنو يقاؿ  ؛فى تي بكسر الميـ فيحتمؿ أف يككف مف نى  "فتً نٍ مً "كأما قكليـ   ؛لغتاف "فى تى كأنٍ  ،الشيء فى تي
 . 3)"فبل يككف الكسر لبلتباع

ٍؿ"  ثانيان: "كالذم يدؿ عمى أف حركتيا ليست إتباعان لحركة العيف في نحك "اٍضًرٍب، كاٍدخي
أنو لك كاف األمر كذلؾ لكاف ينبغي أف يقاؿ في ذىب يذىب "اىٍذىىٍب" بفتح اليمزة؛ ألف عيف 

نما الفعؿ من مـ أف أصميا أف تككف متحركة بالكسر، كا  و مفتكح، فمما لـ يجز ذلؾ كقيمت بالكسر عي
ؿ" كنحكه لئبل يخرجكا مف ضـ إلى كسر ألنو مستثقؿ، كلـ يفعمكا ذلؾ في "اٍذىىٍب"  ضمت في "ايٍدخي

 . 4)ألف الخركج مف كسر إلى فتح غير مستثقؿ؛ فجيء بيا عمى األصؿ كىك الكسر"
مما سبؽ أف رأم الخميؿ أكثر قبكالن مف رأم ابف جني، ذلؾ أنو ال يضطرنا كترل الباحثة 

إلى التزاـ مجيء الحركة عمى أصؿ مفترض كما في: "اٍغزكم" ك "امشيكا" فالتفسير المقبكؿ في 
ك قكليـ: اٍغًزم بضـ اليمزة راجع كما رد المذكر " بالضـ المفأرل إلى قكليـ في األمر: "اغزي

" فالكسر فيو سببو الكسر في األمر مف المفرد: "اٍمًش"، كقد نسب مشيكككذلؾ األمر في "ا
األنبارم رأم ابف جني إلى البصرييف كنسب إلى الككفييف رأيا يقترب مف رأم الخميؿ، لكنو أغفؿ 
تكجيو الخميؿ لكسر ىمزة الكصؿ في "اٍذىىب" كنحكه مع فتح ثالثو، كعد  الكسر ىنا ترجيحان لرأم 

 في النياية انتصر لرأم البصرييف. البصرييف، كىك
                                                           

  .2/738نبارم، اإلنصاؼ )جاأل  1)
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 المسألة-2

 األصل في )نعم وبئس( أفعالن ىما أم اسمان ؟

، فمما كانا فعميف غير متصرفيف،  ـى كبىًئسى : نىًع ـى كًبٍئسى قاؿ ابف خالكيو: "كاألصؿ في ًنٍع
 . 1)كعيف الفعؿ حرؼ مف حركؼ الحمؽ أتبعكا فاء الفعؿ عينو"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في ىذه ال  مسالة:كا 
ذىب البصريكف إلى أف  "نعـ كبئس" فعبلف ماضياف جامداف، يفيداف المدح كالذـ، يقكؿ 
، كىما األصبلف المذاف كضعا في الرداءة كالصبلح، كال  ـى كبىًئسى : نىًع ـى كًبٍئسى سيبكيو: "كأصؿ ًنٍع

، كاألفعاؿ عمى  2)يككف منيما فعؿ لغير ىذا المعنى"  .  3)التذكير" كيقكؿ أيضان: "ألنيف أفعاؿه
 . 4)كيقكؿ األنبارم: "كذىب البصريكف إلى أنيما فعبلف ماضياف ال يتصرفاف"

كقد استدؿ البصريكف ليذا المذىب بأدلة جاء تفصيميا في كثير مف كتب النحك،   
 كبخاصة في كتاب اإلنصاؼ، نكرد ىنا أىـ ىذه األدلة: 

عاؿ المتصرفة، نحك: نعما رجميف، أكالن: اتصاؿ الضمير المرفكع بيما، كما يتصؿ باألف
كنعمكا رجاالن، يقكؿ األنبارم: "كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أنيما فعبلف اتصاؿ 
الضمير المرفكع بيما عمى حٌد اتصالو بالفعؿ المتصرؼ؛ فإنو قد جاء عف العرب أن يـ قالكا: 

سائي، كقد رفعا مع ذلؾ المظير في نحك: "نعـ "ًنٍعمىا رجميف، كًنٍعميكا رجاالن" كحكى ذلؾ الك
ك"، فدؿ  عمى أنيما  " كالمضمر في نحك: "نعـ رجبلن زيده، كبئس غبلمان عمره ، كبئس الغبلـي الرجؿي

 . 5)فعبلف"
ثانيان: اتصاؿ تاء التأنيث الساكنة بيما، كذلؾ نحك: "نعمًت المرأة، كبئست الجارية"، يقكؿ 

محقيا تاء التأنيث الساكنة كصبلن ككقفان، كما تمحؽ األفعاؿ، نحك: ابف يعيش: "كمف ذلؾ أن و ت
 . 6)نعمًت الجارية ىند، كبئسًت الجارية جاريتؾ، كما تقكؿ: قامٍت ىند، كقعدٍت"

ثالثان: إنيما مبنياف عمى الفتح، كاألفعاؿ الماضية المتصرفة، يقكؿ ابف يعيش: " كأيضان 
 . 7)عارض عرض ليما، كما تككف األفعاؿ الماضية كذلؾ"فإف  آخرىما مبني عمى الفتح مف غير 

                                                           

  . 1/101ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
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 كما ذىب إليو البصريكف يحتاج إلى مناقشة مف جانبيف: 
أكالن: إف  "نعـ كبئس" تفتقراف إلى عنصريف مف عناصر الفعؿ، كىما الداللة عمى الحدث 

 . 1) حدث"كالزمف، يقكؿ ابف أبي الربيع: "فأم ا نعـ كبئس فميس فييما داللة عمى زماف كال
ثانيان: إف  "نعـ كبئس" ال تتصرفاف إلى مضارع كأمر، كالتصرؼ خاصية مف أىـ 
خصائص الفعؿ، يقكؿ النحاس: "الفعؿ ما دؿ  عمى المصدر، كحسف فيو الجـز كالتصرؼ، مثؿ: 

 .  2)قاـ يقكـ، كقعد يقعد، كما أشبو ذلؾ"
قكؿ ابف األنبارم: "ذىب الككفيكف أما الككفيكف فقد ذىبكا إلى أف  "نعـ كبئس" اسماف، ي

 . 3)إلى أف  نعـ كبئس اسماف مبتدآف"
 كقد استدؿ الككفيكف باألدلة التالية: 

أكالن: دخكؿ حرؼ الجر عمييا: نحك: ما زيد بنعـ الرجؿ، يقكؿ ابف األنبارم: " أما 
فإنو قد جاء الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أنيما اسماف دخكؿ حرؼ الخفض عمييما، 

"، قاؿ حساف ابف ثابت: ـى الرجؿي  عف العرب أنيا تقكؿ: "ما زيده ًبًنٍع
 (4)أخا قمٍة أو ُمْعِدَم الماِل ُمْصِرما بيُتوُ  ألْسُت بنعَم الجاُر ُيْؤَلفُ 

" ـى الس ٍيري عمى ًبٍئسى اٍلعىٍيري   5)كحيكي عف بعض فصحاء العرب أن و قاؿ: "ًنٍع
ء نحك: يا نعـ المكلى، كنعـ النصير، يقكؿ األنبارم: "الدليؿ عمى ثانيان: دخكؿ حرؼ الندا

أنيما اسماف أف  العرب تقكؿ: "يا نعـ المكلى، كنعـ النصير" فنداؤىـ نعـ يدؿ عمى االسمية؛ ألف 
 . 6)النداء مف خصائص األسماء"

ـى الرجؿي زيده"، كليس في أمثمة األفعاؿ فعي ؿ البتة، فدٌؿ ىذا ثالثان: إف  العرب قالت: "نىًعٍي
 . 7)عمى أن يما اسماف

 كما ذىب إليو الككفيكف يحتاج إلى مناقشة مف خمسة جكانب، كىي:

                                                           

  . 1/580ابف أبي الربيع، البسيط )ج  1)
  . 14أبك جعفر النحاس، التفاحة )  2)
  . 14ـ1/97األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
شرح المفصؿ يش، ابف يع ، ك 298البيت مف الطكيؿ لحساف بف ثابت، انظر ديكاف حساف بف ثابت )  4)

  . 7/127)ج
  . 14ـ1/98األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
 . 14ـ99، صالمرجع السابؽ  6)
 . 14ـ104، صالمرجع نفسوانظر:   7)
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أكالن: إف  "نعـ كبئس" تفتقراف إلى أىـ خاصية مف خصائص االسـ، كىي الداللة عمى 
ترف معنى في نفسيا؛ ألف االسـ كما يقكؿ النحاة، كممة تدؿ عمى معنى في نفسيا مفرد غير مق

 .  1)بزماف محصؿ يمكف أف يفيـ بنفسو
 ثانيان: إف  التنكيف ك )اؿ  التعريؼ ال يدخبلف عمييما، كىما عبلمتاف مف عبلمات االسـ.

ثالثان: إف  ما استدلكا بو مف نداء "نعـ كبئس" مردكد بأف  المنادل محذكؼ، كالتقدير: يا ا 
)يا  عمييا في نحك قكليـ: "يا نعـ المكلى" أنت نعـ المكلى، يقكؿ العكبرم: " كأما دخكؿ 

 . 2)فالمنادل محذكؼ، أم: يا ا أنت نعـ المكلى"
ـى الرجؿي زيده" مردكد بأنو شاذ، يقكؿ العكبرم: "كأما  رابعان: إف  استدالليـ بقكؿ العرب: "نىًعٍي

 . 3)ما حكى أن يـ قالكا "نعيـ" فشاذ"
يدؿ عمى اسميتيا؛ ألف حكاية القكؿ مقدرة  خامسان: أما دخكؿ حرؼ الجر عمييما فبل

 . 4)فيما استدلكا بو، كالتقدير في: "ما زيد بنعـ الرجؿ" ىك: ما زيد برجؿ مقكؿ فيو نعـ الرجؿ
أما ابف أبي الربيع فقد انفرد برأم خالؼ فيو النحاة جميعيـ، فمـ يؤيد الككفييف كال 

نما ذىب إلى أنيا حركؼ مف حركؼ المعا ـى كبئس فميس فييما البصرييف، كا  ني، يقكؿ: "فأما ًنٍع
نما ًجيء بيما تعظيمان أك تحقيران لبلسـ الذم بعدىا، كليست األفعاؿ  داللة عمى زماف كال حدث، كا 

 . 5)مأخكذة مف المصادر لذلؾ. ىذا إن ما ىك لمحركؼ، كىك الداللة عمى معنى في الغير"
كاضحة، فمـ يؤيد فييا البصرييف كال كاضح أف ابف أبي الربيع قد خالؼ النحاة مخالفة 

نما نظر إلى المعنى، فكجد أنيما حرفاف مف حركؼ المعاني، يفيداف المدح كالذـ،  الككفييف، كا 
 كليست ليما عبلقة بالفعمية كال االسمية.

كقد أخذ بيذا الرأم الدكتكر خميؿ عمايره في كتابو "في نحك المغة كتراكيبيا"، فذىب إلى 
: "كمف األدكات التي تضاؼ إلى الجممة ؿفيداف تككيد الجممة االسمية، يقك أنيما عنصراف ي

، كيقكؿ في  6)التكليدية االسمية ما يسميو نحاة البصرة أفعاؿ المدح كالذـ )نعـ كبئس كحب ذا "
مكطف آخر: "كلم ا أراد المتكمـ مزيدان مف المدح كالثناء أك التعظيـ كاإلشادة بالمتحدث عنو في 

عيف، ...، فقد أدخؿ عنصران جديدان مف عناصر التحكيؿ، كىك األداة التي تفيد ذلؾ، مكضكع م
ـى  بفتح ككسر، كال لغات فييا  ـى  بكسر كسككف، أك حب ذا، فميست األكلى مأخكذة مف )نىًع كىي )ًنٍع

                                                           

  .1/74الصيمرم، التبصرة كالتذكرة )ج  1)
  .1/180العكبرم، المباب )ج  2)
 . 181ص ،المرجع السابؽ  3)
 .  14ـ1/112اإلنصاؼ )جاألنبارم، انظر:   4)
  .1/580ابف أبي الربيع، البسيط )ج  5)
  .110خميؿ عمايره، في نحك المغة كتراكيبيا )  6)
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تصؿ إلى ثماف كما يرل ابف جني كابف عصفكر كغيرىما، فكؿ  كممة منيما كممة قائمة بذاتيا، 
 . 1)يا دكرىا في المعنى، كال أثر ليا في المبنى، كىي عنصر تحكيؿ بالزيادة"ل

أما الدكتكر تماـ حساف فقد قس ـ الكممات في العربية إلى سبعة أقساـ، ىي االسـ كالفعؿ 
كالضمير كالخكالؼ كالظركؼ كاألداة، كقد جعؿ "نعـ كبئس" مف الخكالؼ، فيي كما يقكؿ: 

ب إفصاحية، أم مف األساليب التي تستعمؿ لمكشؼ عف مكقؼ "كممات تستعمؿ في أسالي
 . 2)انفعالي ما كاإلفصاح عنو"

كقد رفض الدكتكر تماـ حساف أف تككف "نعـ كبئس" مف األفعاؿ أك األسماء؛ ألنيا، فيما 
يرل، ال تقبؿ كؿ عبلمات األفعاؿ أك األسماء، يقكؿ: "كغفؿ األكلكف عف أف  ىذيف المفظيف ال 

ف عبلمات األفعاؿ إال ىذه التاء الساكنة، أما تاء فعمت كياء افعمي كنكف اقبمف يقببلف م
كالتصرؼ إلى مضارع كأمر، بؿ التصرؼ في داخؿ اإلسناد فيما عدا قبكؿ تمؾ التاء، فبل يقبؿ 
شيئان منو، ككؿ ذلؾ يطعف في فعميتيا، كغفؿ األخركف عف أف  حرؼ الجر يدخؿ عمى الجممة 

د لفظيا فميس في دخكؿ الباء عمى نعـ في "كا ما ىي بنعـ الكلد" ما يؤكد المحكية حيف يقص
  . 3)اسميتيا، كال سيما إذا نظرنا إلى إبائيا قبكؿ بقية عبلمات األسماء"

فيذاف المفظاف، كما يرل الدكتكر تماـ، مف األساليب اإلنشائية التي تشير إلى انفعاؿ، 
ن ما معناىما اإلفصاح عف تأثر كانفعاؿ دعا إلى المدح  كيككف فييا كثير مف المبالغة، يقكؿ: "كا 

أك الذـ، بؿ إف  ابف جني في الممع يقكؿ إف  معناىا المبالغة في المدح كالذـ، كتعبيره بالمبالغة 
يتجو اتجاه تعبيرم باإلفصاح، كفي كبل التعبيريف إشارة إلى ما ىك أكثر مف مجرد المدح أك 

 .  4)الذـ"
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

  . 113) عمايرة، في نحك المغة كتراكيبيا  1)
  . 113تماـ حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا )  2)
 . 115، صالمرجع السابؽ  3)
 .115ص ،نفسوالمرجع   4)
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 مسألةال-3

 متحركة أو ساكنة؟ (َبْيَن َبْينَ )ىمزة 

ك  نما مدٌ   ىىآ آٍنتـيقاؿ ابف خالكيو: "كقرأ قالكف كأبك عىٍمرو ا؛ ألف  يىمهد اف كال ييمزاف؛ كا 
 بيف فمٌدا تمكينا ليا، كالياء مبدلةه أيضان مف ىمزة في قراءتيما.اليمزةى الثانيةى بيف 

 َها َأْكتُؿْ كقرأ الباقكف: 
كأنيـ جعمكا "ىا" تنبييان "كأنتـ" إخبار غيري استفياـ. كيجكز أف   1)

 آأكَذرُِتؿيككف استفيامان، كاألصؿ: آأنتـ كما قرأ ابف عامر 
، ثـ قمب مف   2) بيمزتيف بينيما ألؼه

اليمزة األكلى ىاءن، كذلؾ ضعيؼ؛ ألنو إنما تدخؿي األلؼي حاجزان بيف اليمزتيف كراىيةن 
"الجتماعيما، فإذا   . 3)قمبت األكلى ىاءن فميس ىناؾ ما ييٍستىٍثقىؿي

[َءَأْكَذْرَِتُؿْ ] كقاؿ ابف خالكيو أيضان: "قرأ عاصـ كحمزة كالكسائي
بيمزتيف عمى أصؿ   4)

 الكممة. فاليمزة األكلى ألؼي الت سكية عمى لفظ االستفياـ، كاأللؼ الثانية ألؼ القىطع.
ا مدة كأنو كره أف يجمعى بيف ىمزتيف كأف يحذؼ بيمزتيف بينيم  آأنذرتيـكقرأ ابف عامر
 شاىدان لقراءة ابف عامر:  -إحداىما/ قاؿ الشاعر

  (5)َفُقْمُت َلُو آأنت زيُد اأَلرَاِقمِ  تَطْالْمُت َفْاسَتْشَرْفُتُو َفَعَرْفُتُو 

ك كنافعه كابف كثير  كما  كرىكا الجمع بيف ىمزتيف فمينكا الثانية  آنذرتيـكقرأ أبك عىٍمرو
ك كنافع"  . 6)تقكؿ: آمف، كآدـ، كآزر غير أف ابف كثير أقصر مدان مف أبي عمرو

ـي كقاؿ ابف خالكيو في مكضع آخر: "كركم عف الكسائي:  بيمزتيف مثؿ:   ءىأىٍليىاكي
  أىٍنذىٍرتىييـٍ ء  كالصحيح عف السبعة كميـ  ُاُكُؿ التََّؽاُثر  َأْْلَ

  . 8)عمى الخبًر بألؼو كاحدةو"  7)
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

                                                           

 ]66آؿ عمراف:[  1)
 ]6بقرة:ال[  2)
  .1/114ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
 ]6البقرة:[  4)
  كركايتو في ديكاف 1/279)ج كالفارسي، الحجة  ،3/1849البيت مف الطكيؿ لذم الرمة انظر: ديكانو )ج  5)

 سيطك التفسير ال، كالكاحدم،  1/73تيذيب المغة )جاألزىرم، ذم الرمة كفي الحجة: )زيد األرانب ، ك 
  . 2/104)ج
  .60-1/59ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  6)
 ]1التكاثر:[  7)
  .2/524ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  8)
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 قاؿ سيبكيو: "اعمـ أف اليمزة تككف فييا ثبلثةي أشياء: التحقيؽ، كالتخفيؼ، كالبدؿ.  
"، كمعنى قكلنا بيف بيف في ىذا المكضع،   أما عف التخفيؼ فتصير اليمزة فيو بىٍيفى بىٍيفى

ج الحرؼ الذم منو حركة كفي كؿ مكضع يرد بعده مف اليمز أف تجعميا مف مخرج اليمزة كمخر 
اليمزة . فإذا كانت مفتكحة جعمناىا متكسطة في إخراجيا بيف اليمزة كاأللؼ، ألف الفتحة مف 
ذا كانت  ذا كانت مضمكمة فجعمناىا يف بيف أخرجناىا متكسطة بيف اليمزة كالكاك، كا  األلؼ، كا 

 .  1)مكسكرة جعمناىا بيف الياء كبيف اليمزة
 . 2)بصريكف إلى أف ىمزة بىٍيفى بىٍيف متحركة"قاؿ األنبارم: "ذىب ال 
: كاعمـ أف اليمزتيف إذا التقتا، فإف أىؿ التحقيؽ يحققكف إحداىا  3)يقكؿ سيبكيو 

كيستثقمكف تحقيقيا، كما استثقؿ أىؿ الحجاز تحقيؽ الكاحدة. فميس مف كبلـ العرب أف تمتقي 
آلخرة، كىك قكؿ أبي عمرك. كمنيـ مف ىمزتاف فتحققا، كمف كبلـ العرب تخفيؼ األكلى كتحقيؽ ا

 يحقؽ األكلى كيخفؼ اآلخرة.
ٍو؟ فقاؿ: إني رأيتيـ حيف أرادكا أف يبدلكا   ككاف الخميؿ يستحب ىذا القكؿ فقمت لو: ًلمى

 َأَألُِد  َوْيَؾَتك   َيا ﴿ إحدل اليمزتيف المتيف تمتقياف في كممة كاحدة: أبدلكا اآلخرة، كذلؾ في قكلو تعالى:

﴾ َطُجقزٌ  َوَأَكا
 ، كحقؽ األكلى. ككؿ  عربي. كقياس مف خفؼ األكلى أف يقكؿ: يا كيمتا اأًلدي. 4)

 ي الزنة، يدلمؾ عمى ذلؾ قكؿ األعشى:فكالمخففة فيما ذكرنا بمنزلتيا محققة 
 (5)َرْبُب المنون ودىر متبل خبلُ   أََأن رأت رجال أعشى أضر بو 

 .فمك لـ تكف بزنتيا محققة النكسر البيت 
 كأما أىؿ الحجاز فيخففكف اليمزتيف؛ ألنو لك لـ تككف إال كاحدة لخففت. 
حيث إف الشاىد في ىذا البيت: تخفيؼ اليمزة مف "أأف" كجعميا بيف بيف، كاالستدالؿ  

بيذا عمى أف ىمزة بيف بيف في حكـ المتحركة، كلكال ذلؾ النكسر البيت، كما أنيا لك كانت 
النكف، كىذا ال يككف في الشعر إال في القكافي، كيقكؿ السيرافي:  ساكنة اللتقى سككنيا بسككف

يقمبكف األكلى ألفان ألنيا ساكنة كقبميا فتحة، كيجعمكف الثانية بيف بيف. ككاف أبك زيد يجيز إدغاـ 
 اليمزة في اليمزة. 

                                                           

  .3/541انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  1)
  .2/726األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
  .550-3/548انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  3)
 ]72ىكد:[  4)
  .55البسيط لؤلعشى في ديكانو )صالبيت مف   5)
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ككانت حجة أىؿ البصرة في بيت األعشى، حيث ذكر األنبارم قائبلن: "فالنكف ساكنة  
ا ىمزة مخففة بيف بيف، فعمـ أنيا متحركة؛ الستحالة التقاء ساكنيف في ىذا المكضع، كىذا كقبمي

 . 1)ألف اليمزة إنما جعمت بيف بيف كراىية الجتماع اليمزتيف؛ ألنيـ يستثقمكف ذلؾ"
 . 2)أما أىؿ الككفة، فقد ذىبكا "إلى أف ىمزة بيف بيف ساكنة"

ساكنة أف ىمزة بيف بيف ال يجكز أف تقع مبتدأة،  فكانت حجتيـ بقكليـ: "الدليؿ عمى أنيا 
كلك كانت متحركة لجاز أف تقع مبتدأة، فمما امتنع االبتداء بيا دؿ  عمى أنيا ساكنة؛ ألف الساكف 

 . 3)ال يبتدأ بو"
كلكف األنبارم خالؼ الككفييف في رأييـ كأيد أىؿ البصرة، فرد عمييـ قائبلن: "أما قكليـ  

قع مبتدأة" قمنا: إنما لـ يجز أف تقع مبتدأة ألنيا إذا جعمت بيف بيف اختمست "إنو ال يجكز أف ت
ذا جعمت بيف بيف فقد  حركتيا كقربت مف الساكف، كاالبتداء إنما يككف بما تمكنت فيو حركتو، كا 
زاؿ ذلؾ التمكف كقربت مف الساكف، ككما ال يجكز االبتداء بالساكف فكذلؾ ال يجكز االبتداء بما 

 . 4)"قرب منو
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .2/728األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 . 726صالمرجع السابؽ،   2)
 .726ص ،المرجع نفسو  3)
 .731-730، ص صالمرجع نفسو  4)
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 المسألة-4

 العطف عمى الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكالم 

ورشكاُؤكؿقاؿ ابف خالكيو: "كقرأ الحسف كحده: 
بالرفع فعطؼ ظاىران عمى مكنى   1)

نما صمح ذلؾ حيث فصؿ بيف المفعكؿ فناب عف التأكيد، كالتأكيد أف تقكؿ: فاجمعكا  مرفكع، كا 
 . 2)ـ"أمركـ أنتـ كشركاؤيك

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 
أجاز الككفيكف العطؼ عمى المضمر المتصؿ المرفكع بدكف تككيد في كؿ مكضع مف 

 . 3)كبلـ كشعر
ـَ  إِنَّ  كقد نسب النحاس الجكاز إلى الكسائي، ففي إعراب قكلو تعالى:   ـَ  آَمـُقا الَِّذي  َوالَِّذي

ابِئنِيَ  َوالـََّصاَرى   َهاُدوا َوالصَّ
(4)
 ،قاؿ: "كقاؿ الكسائي كاألخفش ذكره في المسائؿ الكبير ،

. كىذا ما ذكره األخفش حقيقة في  5)ك)الصابئكف  عطؼ عمى الضمير الذم في )ىادكا "
، كذلؾ حيف جعمو أحد كجييف خرج عميو رفع الصابئيف، كىك أف عطؼ )الصابئكف   6)معانيو

 عمى المضمر الذم في )ىادكا . 
فبل يجيزكف العطؼ بدكف تككيد، نص عمى ذلؾ الخميؿ كسيبكيو كالزجاج  أما البصريكف 

 . 7)كابف السراج كالسيرافي
 :  8)كقد خطأ الزجاج األخفش مف كجييف 

 إحداىما: إف العطؼ عمى المضمر المرفكع قبيح حتى يؤكد.
ثانييما: إف ىذا العطؼ يؤدم إلى اختبلؿ المعنى، ألف المعطكؼ شريؾ المعطكؼ 

 كىذا يعني أف الصابئيف دخمكا في الييكدية، كىك محاؿ. عميو، 
 

                                                           

 ]71يكنس:[  1)
  . 1/271ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .66،ـ.2/474 ، األنبارم، اإلنصاؼ )ج174انظر: ثعمب، مجالسو )ص  3)
 ]69المائدة:[  4)
  . 2/474انظر: األخفش، معاني القرآف )ج  5)
 .474، صالمرجع السابؽ  6)
عرابو )ج2/378 ، ك)ج1/278انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  7)  ، ابف 2/179 ، كالزجاج، معاني القرآف كا 

  . 1/390 ، السيرافي، ىامش السيرافي عمى كتاب سيبكيو )ج2/179السراج، األصكؿ )ج
عرابو )ج  8)   .510-1/509 ، النحاس، إعراب القرآف )ج2/194الزجاج، معاني القرآف كا 
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 .  2)، كتابعو النحاس في ذلؾ 1)كاستحسف المبرد حذؼ التككيد إذا طاؿ الكبلـ
: أجاز العطؼ مف غير تأكيد إذا فصؿ بيف  3)كمف الجدير بالذكر أف ابف السراج 

نو عندئذ حسف، كمثؿ لو بنحك: ما قمت كال عمرك. كىك في  الضمير كبيف المعطكؼ بشيء، كا 
 . 4)رأيو ىذا متابع لسيبكيو

َكاَءُكؿْ  َأْمَرُكؿْ  َفَلْْجُِعقا أما ابف جني فقد ذىب في قكلو تعالى:   في قراءة رفع   (5 َورُشَ
"شركاؤكـ"، قاؿ: "أما بالرفع فرفعو عمى العطؼ عمى الضمير في )اجمعكا  كساغ عطفو عميو 

ا  مف أجؿ طكؿ الكبلـ بقكلو )أمركـ  كعمى نحك مف ىذا مف غير تككيد لمضمير في )اجمعك 
ف كاف مرفكعان  يجكز أف نقكؿ قـ إلى أخيؾ كأبك محمد فتعطؼ عمى الضمير مف غير تككيد كا 

 . 6)كمتصبلن لما ذكرناه مف طكؿ الكبلـ بالجار كالمجركر"
يمكف  ثـ يذكر ابف جني أنو مثمما يمكف االستغناء بطكؿ الكبلـ عف التككيد، كذلؾ 

االستغناء ب )ال  عف التككيد كطكؿ الكبلـ إف كانت بعد حرؼ العطؼ، كىك ما أجازه في قكلو 
[ما أرشكـا وٓ آباؤكا]تعالى: 

 كىك رأم ابف السراج السابؽ، كمف قبمو إماـ النحاة سيبكيو.   7)
بعضيـ كيبدك أف أبا عمي الفارسي لـ يرتض أف تقـ ال مقاـ التككيد كقبميا الكاك. كذىب  

 . 8)إلى أف ىذا استدراؾ مف أبي عمي عمى البصرييف قاطبة
كعمؿ ابف جني سبب مراعاة التككيد ككجكبو في ىذا العطؼ كاستحساف ما دكنو في  

ف لـ يكف في  المرتبة كمما ينكب عنو كضعؼ كصكليا إلى مرتبتو، قاؿ: "كذلؾ أف التككيد كا 
يا، كىك تثبيتو معنى االسمية لممضمر المتصؿ طكؿ ىذه الفركؽ كالفصكؿ فإف فيو معنى ليس في

الذم شعث الفعؿ فمازجو كصار كجزء منو، فضعؼ عف العطؼ عميو، كما ال يجكز العطؼ 
عمى جزء مف الفعؿ، فإذا ككد صار في حيز األسماء كلحؽ بما يحسف العطؼ عميو بعد تككيد، 

 . 9)كما حسف عمييا"

                                                           

 ، كابف عصفكر، شرح جمؿ 1/262 ، كابف برىاف، شرح الممع )ج3/210انظر: المبرد، المقتضب )ج  1)
  .1/241الزجاجي )ج

  .2/474لتسع )ج ، ابف النحاس، شرح المعمقات ا4/266انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج  2)
  .2/79ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  3)
  .1/390سيبكيو، الكتاب )ج  4)
 ]71يكنس:[  5)
  . 1/314ابف جني، المحتسب )ج  6)
 ]148األنعاـ:[  7)
  . 2/600انظر: الزجاج، إعراب القرآف )ج  8)
  .2/131ابف جني، المحتسب )ج  9)
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مساير لرأم أستاذه كمتابعو، قاؿ: "إف كفي مكضع آخر مف المحتسب يبدك فيو أنو  
العكض ينبغي أف يككف في شؽ المعكض منو، كأف يككف قبؿ حرؼ العطؼ كقكلو تعالى: 

ـُ  َقاُلقا َبَعَؽ  لََؽ  َأُكْمِم َْرَذُلقنَ  َواتَّ ْٕ ا
 كاتباعؾ، فمف قرأ   1) 

فيك معطكؼ عمى الضمير في   2)
ف؟ فإنما جاز العطؼ عمى الضمير المرفكع )أنؤمف  أم: أنؤمف لؾ نحف كأتباعؾ األرذلك 

المتصؿ مف غير تككيد لما كقع ىناؾ مف الفصؿ. كأما )ال  مف قكلو )كال آباؤنا  فإنيا بعد 
حركؼ العطؼ، فيي في شؽ المعطكؼ نفسو، ال في شؽ المعطكؼ عميو، كالجامع بينيما طكؿ 

امؿ األكؿ كاألقكل بديبلن لعدـ . أم أنو يجعؿ مف طكؿ الكبلـ الع 3)الكبلـ بكؿ كاحد منيما"
 التككيد. 

بقي أف نحقؽ القكؿ فيما نقؿ عف الفارسي لنتثبت مف صحتو، كىك القائؿ: "فالمرفكع إذا  
أريد العطؼ عميو كجب اإلتياف بالضمير المنفصؿ نحك قكلؾ: اذىب أنت كزيد. فإف قمت: اذىب 

نما يجيء في الكبلـ كزيده، كذىبت كزيد كاف قبيحان، كىك شيء ال يكاد يعرؼ ف ي غير الشعر، كا 
إذا حصؿ فصؿ، كقكلو تعالى: "كما أشركنا كال آباؤنا" كذاؾ أف )ال  فصؿ بيف حركؼ العطؼ 
نما قبح العطؼ عمى المضمر المرفكع غير المنفصؿ ألنو إما أف يككف  كبيف المعطكؼ، كا 

، فرأيو مف رأم أصحابو أف  4)مستكنان في الفعؿ، أك متصبلن بو اتصاؿ الجزء كاأللؼ في قاما.."
 الفصؿ يقـك مقاـ التككيد.

 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 ]111الشعراء:[  1)
بعض القراء قرأ كاتباعؾ كلكني لـ أجده عف القراء  ك . حيث ذكر الفراء: أ2/281ي القرآف )جالفراء، معان  2)

 المعركفيف. كىك كجو حسف.
  . 2/131ابف جني: المحتسب )ج  3)
  . 2/957الجرجاني، المقتصد )ج  4)



52 
 

 المسألة-5

ؿْ  َأَطدَّ  َوالظَّادنِِيَ  القول في مسألة قولو تعالى:   (1) َألِقًَم  َطَذاًبا َْلُ

" في مكضع نصبو  بتقدير فعؿ  قاؿ ابف خالكيو: " "يدخؿ مف يشاء في رحمتو كالظالميفى
، كلك رفع الظالميف يجعمو ابتداء كخبران كاف صكابان بإجماع ف أعد ليـالظالمي قبمو، كمعناه كعذ ب

 . 2)"النحكييف
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

ف عامؿ النصب في تبلؼ النصرة، حيث قاؿ الزبيدم: "إذكرت ىذه المسألة في كتاب ائ 
فيككف نصبان  الظالميف حسب مذىب البصرييف، أنو مف باب اشتغاؿ الفعؿ عف المفعكؿ بضميره،

 بإضمار فعؿ يفسره ما بعده؛ أم: كيعذب الظالميف؛ ألف إعداد العذاًب عذاب.
 .  3)كقاؿ الككفيكف: إنما نصب؛ ألف الكاك ظرؼ لمفعؿ، كىك )أعد " 
: "نصب الظالميف عند سيبكيو بإضمار فعؿ يفسره ما بعده أم كيعذبي  4)قاؿ النحاس 

 الظالميف. 
صبت ألف الكاك ظرؼ لمفعؿ أم ظرؼ ألعد. قاؿ أبك جعفر: كىذا أما الككفيكف فقالكا: ن 

: يجكز رفعو كىك مثؿ:  5)يحتاج إلى أف يبيف ما الناصب، كقد زاد الفراء في ىذا إشكاالن فقاؿ
 َُعَراء اْلَغاُوونَ  َيتَّبُِعُفؿُ  َوالشُّ

. قاؿ أبك جعفر: كىذا ال يشبو مف ذلؾ شيئان إال عمى بيعد. ألف قبؿ  6)
فعبلن فاختير فيو النصب لضمر فعبلن ناصان فيعطؼ ما عمؿ فيو الفعؿ، كالشعراء ليس يمييـ ىذا 

نما مبتدأ كخبره. قاؿ عز كجؿ:  َكاِذُبقنَ  َوَأْكَثُرُهؿْ فعؿ، كا 
كىاىنا يدخؿ مف يشاء في رحمتو   7)

 كيجكز الرفع عمى أف يقطعو مف األكؿ.
قرأ )كالظالمكف  بالرفع، كفي قراءة عبد قاؿ أبك حاتـ حدثني األصمعي، قاؿ سمعت مف ي 

 . 8)ا )كلمظالميف  بتكرير البلـ
 

                                                           

 ]31اإلنساف:[  1)
  .2/425ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .106ص ،124ؼ النصرة )ـ.الزبيدم، ائتبل (3)
  . 110-5/109النحاس، إعراب القرآف )ج  4)
  .3/220الفراء، معاني القرآف )ج  5)
 ]224الشعراء:[  6)
 ]223الشعراء:[  7)
  .3/220، معاني القرآف )جالفراء  8)
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: "منصكبه عمى االشتغاؿ بفعؿ يفسره "أعد  1)كقاؿ السميف الحمبي في الدر المصكف 
ليـ" مف حيث المعنى ال مف حيث المفظ، كتقديره: كعذب الظالميف، كنحكه: "زيدان مررت بو"، أم: 

النصب ىنا مختاران لعطؼ جممة االشتغاؿ عمى جممة فعمية قبميا، كىي جاكزت كالبست، ككاف 
". كقرأ الزبير كأباف بف عثماف كابف أبي عمبة "كالظالمكف" رفعان عمى االبتداء، كما  قكلو: "يدخؿي

 بعده الخبر، كىك مرجكح لعدـ المناسبة. كقرأ ابف مسعكد "كلمظالميف" ببلـ الجر. 
يككف "لمظالميف" متعمقان ب"أعد" بعده كيككف "ليـ" تأكيدان. كفيو كجياف، المشيكر: أف  

أف يككف مف باب االشتغاؿ، عمى أف نقدر فعبلن مثؿ الظاىر،  -كىك ضعيؼه جدان -كالثاني: 
كيجر االسـ بحرؼ جر. فنقكؿ: "بزيدو مررت بو"، أم: مررت بزيدو مررت بو. كالمعركؼ في لغة 

ناصب مكافؽ لمفعؿ الظاىر في المعنى. فإف كرد نحك العرب مذىب الجميكر، كىك إضمار فعؿ 
 "بزيدو مررت بو" عد مف التككيد، ال مف االشتغاؿ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 10/627السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  1)
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 المسألة-6

     عطف البيان بالمعارف والنكرات

ْقَد َوَأْكُتْؿ ُح قاؿ ابف خالكيو: "قرأ نافعه كابفي عامر  َٓ َتْؼتُُؾقا الصَّ ـَ آَمـُقا  ا الَِّذي ـْ َيا َأُّيُّ ُرٌم َوَم

ـَ الـََّعِؿ  ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُؾ َما َقتََؾ ِم اَرةٌ كَ  ََيُْؽُؿ بِِف َذَوا َطْدٍل ِمـُْؽْؿ َهْدًيا َبالَِغ اْلَؽْعَبِة َأْو َقَتَؾُف ِمـُْؽْؿ ُمَتَعؿِّ  َصَعامُ  ػَّ

 َأو َطْدُل َذلَِؽ ِصقَاًما لَِقُذوَق َوَباَل َأْمِرهِ  َمَساكنِيَ 
رأ الباقكف منكنان، كرفعكا الطعاـ؛ ألف  مضافان. كق  1)

 . 2)الطعاـ ىي الكفارة"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

كىذه المسألة مف المسائؿ التي ذكرىا الزبيدم في كتابو ائتبلؼ النصرة، فقاؿ: "يشترط 
عند البصرييف في عطؼ البياف أف يككف بالمعرفة عمى المعرفة، كال يجكز بالنكرات. كقاؿ 

 . 3)لككفيكف: يككف بالمعارؼ كالنكرات أيضان"ا
قاؿ أبك حياف األندلسي في ارتشاؼ الضرب في باب عطؼ البياف: "كمذىب 

 أنو ال يككف إال معرفة تابعان لمعرفة، كخصو بعضيـ بالعمـ اسمان، أك كنية أك لقبان.  4)البصرييف
و يككف في النكرة تابعان كذىب الككفيكف، كتبعيـ الفارسي، كابف جني، كالزمخشرم إلى أن

 . 5)لنكرة، كاختاره ابف عصفكر، كابف مالؾ"
: كرفعي "طعاـ" عمى أحد ثبلثة أكجو، أحدىا: أنو بدؿ  6)كذكر الحمبي في الدر المصكف

بأف   8). كرده الشيخ 7)مف "كفارة" إذ ىي مف جنسو. الثاني: أنو عطؼ بياف ليا، قالو الفارسي
البياف بالمعارؼ دكف النكرات. قمت: يخالؼ في ذلؾ كيستدؿ مذىب البصرييف اختصاص عطؼ 

شجرٍة مباركٍة زيتقكةٍ بأدلة، منيا: 
، فػ "زيتكنةو" عنده عطؼ بياف لػ "شجرة"، كالبدؿ فييا  9)

 محتمؿ فبل حجة لو، كالبدؿ قد يجيء لمبياف.

                                                           

 ]95المائدة:[  1)
  .1/149اءات السبع )جابف خالكيو، إعراب القر   2)
  . 101الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  3)
  .3/326 ، ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج2/423انظر: ابف عقيؿ، المساعد عمى تسييؿ الفكائد )ج  4)
  .5/1943أبك حياف، ارتشاؼ الضرب )ج  5)
  .4/425انظر: الحمبي، الدر المصكف )ج  6)
  .2/348ت السبع )جالفارسي، الحجة في عمؿ القراءا  7)
  .4/20أبك حياف، البحر المحيط )ج  8)
 ]35النكر:[  9)
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أجازكا فنبلحظ أف ما ذكره العمماء كاضح بيف، فكميـ فصمكا القكؿ عمى أف الككفييف 
 عطؼ البياف بالنكرات، كأما أىؿ البصرة فبل يجيزكف ذلؾ أبدان إال بالمعارؼ.  

 المسألة-7

 وزن "ميت" ونحوىا 

يِّتان قاؿ ابف خالكيو: "قرأ نافع كحده   مى
بالتشديد، كاألصؿ ميكت عمى )فيعؿ  عند   1)

 . 2)البصرييف، فقمبكا مف الكاك ياءن كأدغمكا الياء في الياء"
ليؾ  تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

ذكر األنبارم ىذه المسألة في كتابو اإلنصاؼ، حيث فصؿ القكؿ في آراء المذىبيف 
، نحك مىًكيت.  الككفي كالبصرم قائبلن: "ذىب الككفيكف إلى أف كزف "ميِّت" في األصؿ عمى فىعيؿو

و في األصؿ عمى كذىب قكـ إلى أف كزن -بكسر العيف–كذىب البصريكف إلى أف كزنو فىٍيًعؿه 
 . 3)فىٍيعىؿو بفتح العيف"

: "كاختمؼ النحكيكف في كزف ميت  4)ذىب الزجاجي في كتابو اشتقاؽ أسماء ا قائبلن 
كت" قمت الكاك ياء لسككف ما قبميا. كأدغمت الياء األكلى يٍ فقاؿ البصريكف: كزنو "فىٍيعؿ" كأصمو "م

مو "سىٍيكد" فقمبت الكاك ياء كأدغمت األكلى في في الثانية فقيؿ: "ميِّت"، كمثؿ ذلؾ "سيِّد" أص
 الثانية. كأما "مىٍيت" فإنما ىك تخفيؼ "ميِّت" كما قيؿ "ىيِّف" ك "ىىٍيف" ك "طٌيب" ك "طٍيب".

: أصمو "مىكٍيت" عؿ "فعيؿ" ثـ أعمت الكاك كقمبت كأدغمت، قاؿ: ألف ليس  5)كقاؿ الفراء
فيعؿ مثؿ بيطر كبيدر فقاؿ البصريكف: "فيعؿ"  في كبلـ العرب "فيعؿ" بكسر العيف إنما فيو

بكسر العيف بناء اختص بو المعتؿ ألنيـ يخصكف المعتؿ بما ال يككف في الصحيح، كما قالكا: 
" ك "قضاة" ك "راـ" ك "رماة"، كما أشبو ذلؾ مما ال نظير لو في الصحيح.   "قاضو

كفة فيما يتعمؽ بيذه كمما سبؽ يتبيف لي ما ذىب إليو كؿ مف مدرستي البصرة كالك 
المسألة، كلقد رأيت أف البصرييف قد انقسـ رأييـ إلى قسميف: قسـ يرل بأف العيف كانت في 
األصؿ مفتكحة، كقسـ يرل بأف العيف كانت في األصؿ مكسكرة، كككؿ المسائؿ الخبلفية التي 

ما يرل بالعقؿ  دارت بيف النحاة فمقد دعـ كؿ فريؽ مذىبيـ بكؿ ما أكتي مف حجة، كحاكؿ إثبات
 أك بالنقؿ، مف أجؿ اعتماد رأيو، كاختيار قكلو، كفيما يمي أعرض لحجة كؿ مف الفريقيف: 

                                                           

 ]122األنعاـ:[  1)
  .169-1/168ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .115،ـ.796-2/795األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  . 142الزجاجي، اشتقاؽ أسماء ا )ص  4)
 كفيو مذىب الفراء.  . 2/176شرح الشافية )جابف مالؾ،   5)
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"أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إف أصمو فًعيؿه نحك: سكيد كىكيف كمكيت ألف  
ىذا ىك  لو نظيران في كبلـ العرب، بخبلؼ فٍيعؿ؛ فإنو ليس لو نظير في كبلميـ، فمما كاف

األصؿ أرادكا أف يعم كا عيف الفعؿ كما أعمت في "ساد يسكد" كفي "مات يمكت" فقدمت الياء 
الساكنة عمى الكاك فانقمبت الكاك ياء؛ ألف الكاك كالياء إذا اجتمعتا كالسابؽ منيما ساكف قمبكا الكاك 

 ياء كجعمكىا ياء مشددة.
يـ لما أرادكا أف يعمكا الكاك كما أعمكىا ت، إال أنيكمنيـ مف قاؿ: أصمو سكيد كىكيف كمك  

في "ساد كمات" قمبكىا، فكاف يمزميـ أف يقمبكىا ألفان، ثـ تسقط لسككنيا كسككف الياء بعدىا، 
فكرىكا أف يمتبس فىًعيؿ كفىًعؿ، فزادكا ياء عمى الياء ليكمؿ بناء الحرؼ كيقع الفرؽ بيا بيف فعيؿ 

نو إنما صح ألنو غير جارو عمى الفعؿ" كفىًعؿ كيخرج عمى ىذا نحك سكيؽ كعكيؿ،  . 1)كا 
ككما ىك كاضح لي مف خبلؿ حجة الككفييف فإنيا تنقسـ إلى قسميف: قسـ يتخذ مف  

االستعماؿ كالنظير نقطة ارتكاز لو في المسألة، كقسـ يتخذ مف اإلعبلؿ بالقمب كمف ثـ اإلعبلؿ 
 غير في الصيغة. بالحذؼ نقطة ارتكاز كي يعمؿ ما جرل في ىذه الكممة مف ت

"كأما البصريكف فقالكا: إنما قمنا إف كزنو فٍيعىؿ؛ ألف الظاىر مف بنائو ىذا الكزف،  
 كالتمسؾ بالظاىر كاجب ميما أمكف. 

كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف المعتؿ يختص بأبنية ليست لمصحيح؛ فمنيا فيعىمىة في جمع  
 .  2)دة، كاألصؿ كٌينكنة كقٌيدكدة"فاعؿ نحك قاضو كقضاة، كمنيا فيعمكلة نحك كينكنة كقيدك 

كلقد انتقؿ الكبلـ عند البصرييف عف مكضكع آخر بعيد عف القضية األساسية التي ىي  
نية مف الحجة عف كممات محكر الخبلؼ في ىذه المسألة، كانتقؿ حديثيـ كما نرل في الفقرة الثا

 دخؿ ليا بالمسألة، بأكزاف المعتؿ التي يختمؼ بيا عف الصحيح، كىي حجة ال أخرل تختص
كمف ىنا فإننا استبعدنا الحديث عنيا؛ ألنيا ال تخدـ المسألة، كألف ذكرىا يطيؿ الكبلـ بغير 

 فائدة. 
كاألنبارم يقؼ إلى جانب البصرييف، كيكرد الرد عمى الككفييف إلبطاؿ مذىبيـ، فيذكر  

ر في الكبلـ، خصكصان أف ياء أف قكليـ عمى "فعيؿ" ثـ قمبكا كحذفكا كغيركا، فإف ىذا ليس لو نظي
"فعيؿ" ال تتقدـ عمى عينو في الصحيح، كما كاف غير جائز في الصحيح فأكلى بو أال يجكز في 

 غير الصحيح.

                                                           

  .2/796األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 .797-796، ص صالمرجع السابؽ  2)
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كمف حجة الككفييف أنيـ قالكا أنو كاف بقمب الكاك ألفان، ثـ حيف سكنت األلؼ كتحرؾ ما  
فكا ياءىا، كىذا كبلـ عند األنبارم باطؿ، قميا حذفت، ثـ كي ال تمتبس ىذه الكممة بػػ "فىعيؿ" ضع

 كذلؾ لك جاز أف يككف األمر عمى ذلؾ لما كجدنا: مٍيت، كىٍيف، بالتخفيؼ دكف التشديد. 
كأما ذكرىـ أنو لـ يجدكا في األكزاف "فيًعؿ"، فأجاب عميو األنبارم بأف المعتؿ لو مف  

 .  1)ر كاف عمى ذلؾاألكزاف ما ال يتاح لمصحيح مف أكزاف، كبالتالي فإف األم
كلقد تعرض الدكتكر عبد الصبكر شاىيف ليذه المسألة، غير أنو لـ يفصؿ القكؿ فييا  

نما اقتصر عمى القكؿ بأف ىذه الكممة تحتكم مزدكجان حركيان يصعب نطقو في العربية،  كثيران، كا 
مبت ياءن في ىذه كمف ىنا فإف المغة مالت إلى التخفيؼ كالتسييؿ، ثـ قاؿ بأف الكاك فعبلن قد ق

 .   2)المسألة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .2/802األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
  . 190-189عبد الصبكر شاىيف، المنيج الصكتي لمبنية العربية )ص  2)
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 المسألة-8

 الحكم اإلعرابي لغدوة بعد لدن 

 لغدكة": اقاؿ ابف خالكيو: "كليا عندم كجياف "أم 
أحدىما: أف "غيدكةه" تنصبيا العربي مع "لدف" فيقكلكف: لدف غدكة تشبييان بعشريفى درىمان، 

 .  1)فمما أشبيت المنككر دخمتيا األلؼ كالبلـ"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

"ذىب الككفيكف إلى رفع غدكةي بعد لدف عمى إضمار كاف تامةن، كىذا ال يعرفو 
 البصريكف، كال يجكزكنو، كاتفقكا عمى أنيا منصكبة. كالجر ىك القياس. 

كنصبيا إما عمى التمييز، أك عمى التشبيو بالمفعكؿ بو، أك عمى إضمار )كاف  ناقصة 
 . 2)كاسميا"

ٍف  3)ككاف أبك حياف مف المؤيديف ألىؿ البصرة بنصب غدكة بعد لدف فقاؿ : "كقكلو كا 
ف كاف المفرد لفظ غدكة فجكز الجر عمى األصؿ، كالنصب إذا  كاف غدكة نصب أيضان أم: كا 
جاءت بعد لدف. كقد تزاد ما بيف لدف كغدكة المنصكبة. كقاؿ يكنس في كتاب النكادر لو: 

بعد لدف ، فيقكؿ: لدف غدكةن، كبعضيـ ينصب مع حذؼ النكف، فيقكؿ: لدي "بعضيـ ينصب ما 
 غدكةن". كال يعني يكنس أنو ينتصب بعد لدف كؿ اسـ، إنما المحفكظ نصب غدكة فقط.

كقاؿ ابف خركؼ: اإلضافة في لدف غدكة أكثر. كقد كجيكا نصب غدكة بمدف بأنيا 
ف كانت مف بنية الكممة بالتنكيف؛  إذ صارت ىذه النكف تثبت تارة كتحذؼ تارة شبيت نكنيا كا 

 أخرل، فأشبيت ضاربان، فكما قالكا ضاربه زيدان قالكا لدف غدكةن. 
:  4)كأجاز بعضيـ انتصاب غدكة عمى إضمار كاف مضمران فييا اسميا، كما قاؿ سيبكيو

 "مف لدي شىكالن"، أم مف لدي كانت شكالن.
  كؿ، لدف بكرةن؛ ألنو لـ يكثر في كبلميـ".: "ال ينصب لدف غيرى غدكة، فبل تق 5)كقيؿ 
ةه، كجر، فقاؿ: غدكةو، ما الذم دعاه إلى الصرؼ، كال ك فإف قمت: فمف رفع، فقاؿ غد 

 إشكاؿ فيو كما في النصب؟

                                                           

  .1/391ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
  . 73-72الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  2)
  .75-8/74أبك حياف، التذييؿ كالتكميؿ )ج  3)
  .265-1/264سيبكيو، الكتاب )ج  4)
  .3/119 ، كسيبكيو، الكتاب )ج543اعة اإلعراب )صنانظر: ابف جني، سر ص  5)
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حممكا الجر عميو  -كىك األكثر مف أحكاليا–فالجكاب: أنيـ لما أكجبكا صرفيا منصكبة  
يف، فحممكا الرفع عمييما، كالرفع ىنا دخيؿ النصب، فمما ألنو أخكه، فصار ليا تنكيف في الحالت

 .  1)كاف فرعان في ىذا المكضع حمؿ عمى النصب في التنكيف
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 المسألة-9

 تقديم التمييز عمى عاممو 

ْسـَك فؾف جزاءً قاؿ ابف خالكيو: " قرأ حمزة كالكسائي  كحفصه عف عاصـو  احْلُ
بالنصب   1)

 نصبيوي عمى ضربيف، أحدىما:منكنان، ف
؛ ألف التمييز يقبيح تقديمو كقكلو: تفأ زيده شىٍحمان،  نصب عمى الت مييز، كىذا فيو ضعؼه
، فأما عرقان  ، كيقبح لو خبلًّ دف  قان، كما في السماء مكضعي راحةو سحابان، كلو دف  خبلًّ كتصببى عىرى

"   . 2)تصبب فما أجازهي مف النحكييف إال المازني 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

 ذكرت ىذه المسألة في كتب الخبلؼ، كىي خبلؼ بيف أىؿ البصرة كالككفة.
قاؿ األنبارم: "اختمؼ الككفيكف في جكاز تقديـ التمييز إذا كاف العامؿ فيو فعبلن متصرفان 

أبك لؾ عرقان، كتفقأ الكبش شحمان": فذىب بعضيـ إلى جكازه ككافقيـ عمى ذزيده نحك "تصبب 
 . 3)المازني كأبك العباس المبرد مف البصرييف. كذىب أكثر البصرييف إلى أنو ال يجكز"عثماف 

كذكر العكبرم قائبلن: "ال يجكز تقديـ المميز عمى العامؿ فيو متصرفان كاف أك غير  
متصرؼ، فالمتصرؼ نحك طاب زيده نفسان، كغير المتصرؼ نحك عشركف درىما. كقاؿ الككفيكف: 

ليو ذىب بعض البصرييف" يجكز  . 4)تقديمو عميو إذا كاف متصرفان، كا 
: "كاعمـ أف التبييف إذا كاف العامؿ فيو فعبلن جاز تقديمو، لتصرؼ الفعؿ.  5)يقكؿ المبرد 

 فقمت: تفقأت شحمان. كتصببت عرقان. فإف شئت قدمت، فقمت: شحمان تفقأت. كعرقان تصببت".
د جاء مف الفعؿ ما أنفذ إلى مفعكؿ، كلـ يقكى قكة غيره كسيبكيو ال يجيز ىذا، فيقكؿ: "كق 

مما قد تعدل إلى مفعكؿ، كذلؾ قكلؾ: "امتؤلت ماء، كتفقأت شحمان. كال تقكؿ: امتؤلتو كال تفقأتو 
كال يعمؿ في غيره مف المعارؼ، كال يقدـ المفعكؿ فيو، فتقكؿ: ماء امتؤلت، كما ال يقدـ المفعكؿ 

ال في ىذه األسماء، ألنيا ليست كالفاعؿ، كال ألنو فعؿ ال يتعدل إلى فيو في الصفات المشبية، ك 
نما أصمو: امتؤلت مف الماء، كتفقأت مف الشحـ" نما ىك بمنزلة االنفعاؿ، كا   . 6)مفعكؿ، كا 

                                                           

 ]88الكيؼ:[  1)
  .1/416ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  . 120،ـ.2/828األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  .394العكبرم، التبييف )ص  4)
  .3/36المبرد، المقتضب )ج  5)
  . 1/105سيبكيو، الكتاب )ج  6)
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"أال ترل أنو يقكؿ: ىذا زيد قائمان. كال يجيز: قائمان ىذا زيد؛ ألف العامؿ فيو غير فعؿ.  
ألف العامؿ فعؿ؛ فمذلؾ أجزنا تقديـ التمييز إذا كاف العامؿ فعبلن. كىذا  كتقكؿ: راكبان جاء زيد؛
 . 1)رأم أبي عثماف المازني"

: "أما الككفيكف فاحتجكا بأف  2)اؿكذكر األنبارم حجة أىؿ الككفة كحجة أىؿ البصرة فق 
تقديـ  ؿ متصرؼ؛ فجازعقالكا: الدليؿ عمى جكاز تقديـ التمييز مف القياس، ألف ىذا العامؿ ف

 معمكلو عميو كسائر األفعاؿ المتصرفة".
أما أىؿ البصرة فاحتجكا بأف قالكا بعدـ الجكاز: "ال يجكز تقديمو عمى العامؿ فيو، كذلؾ  

 ألنو ىك الفاعؿ في المعنى، أال ترل أنؾ إذا قمت "تصبب زيد عرقان" أف المتصبب ىك العرؽ".
أما قكليـ إنو فعؿ متصرؼ فجاز تقديـ كرد األنبارم عمى كممات الككفييف قائبلن: "ك  

معمكلو عميو كسائر األفعاؿ المتصرفة، قمنا: الفرؽ بينيما ظاىر، كذلؾ ألف المنصكب في 
ف لـ  "ضرب زيد عمران" منصكب لفظان كمعنى، كأما المنصكب في نحك "تصبب زيد عرقان" فإنو كا 

 . 3)يكف فاعبلن لفظان فإنو فاعؿ معنى، فباف الفرؽ بينيما"
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 3/36المقتضب، المبرد )ج  1)
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 .مع الكوفيين ثانيًا: ما اتفق فيو ابن خالويو
 المسألة -1

 إذا التقى مثالن متحركان من كممتين أو وليا ساكنا، ىل الحكم اإلدغام ؟

ك كحده ف خالكيو: "قرأ أبك يقكؿ اب ًدىفقْف هُّ عمرو
بإدغاـ الياء في الياء، ككذلؾ   1)

َْرَض  َلُؽؿُ  َجَعَؾ  أك متقاربيف، فالمتجانساف نحك:  يفعؿ بالحرفيف إذا التقيا، متجانسيف كانا ْٕ  ا

فَِراًشا 
(2    َب ـا  بِآياِت  ُكَؽذِّ َربِّ

َوَأْبَصاِرِهْؿ  بَِسْؿِعِفؿْ  َلَذَهَب  ك   3)
ف كاف الحرؼ األكؿ   4) كا 

أحؾَّ لؽؿمشددان لـ يدغـ نحك: 
َسَؼرَ  َمسَّ ك   5)

لفعًؿ نحك: أك كانت الكممةي محذكفةى عيًف ا  6)
  ـُ  كِْدَت إَِلْقِفْؿ  َتْرَك

ٌفت الكممةي بعض الًخف ًة"  (8 ُكـَت َتْرُجق ك  7)  . 9)أك خى
ثـ قاؿ: "كقرأ الباقكف كؿ ذلؾ باإلظيار. فحجة مف أدغـ قاؿ: إظيار الكممتيف كإعادة 

ساف مرة الحديث مرتيف، أك كخطك المقيد، فأسكف الحرؼ األكؿ كأدغمو في الثاني ليعمؿ الم
 كاحدة فقط؟

كأما مف أظير فإنو أتى بالكبلـ عمى أصمو لتكثر حسناتو، إذ كاف لو بكؿ حرؼ عشري 
نما اإلدغاـ تخفيؼ كتقميؿ الكثير. كاتفؽ  ، كا  القراء جميعان عمى إدغاـ الحرفيف المتجانسيف حسناتو

ْب   بِّعصاككاألكؿ ساكف نحك قكلو:  أِن اْْضِ
(10 "(11 . 

 
 
 
 

                                                           

 . ]2البقرة:[  1)
 .]22البقرة:[  2)
 ].27األنعاـ:[  3)
 .]20البقرة:[  4)
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ليؾ تفصي  ؿ القكؿ في المسألة:كا 

ذىب جميكر البصرييف إلى منع جكاز اإلدغاـ في المتماثميف إذا كانا في كممتيف، ككاف 
قبؿ الحرؼ المتحرؾ الذم بعده حرؼ مثمو، حرؼ ساكف، كذىب الفراء إلى جكاز اإلدغاـ في 

 مثؿ ىذا.
سكاءه إذا كانا قاؿ سيبكيو: "فأحسفي ما يككف اإلدغاـ في الحرفيف المتحركيف المذيف ىما 

منفصميف، أف تتكالى خمسة أحرؼ متحركة بيما فصاعدان. أال ترل أف بناًت الخمسًة كما كانت 
 ًعدتو خمسة ال تتكالى حركفيا متحركة، استثقاالن لممتحركات مع ىذه العدة، كال بد مف ساكف.

 كدليؿ سيبكيو عمى ما ذكره: 
ذكرت لؾ أحسف أنو ال يتكالى في تأليؼ يقكؿ سيبكيو: "كمما يدلؾ عمى أف اإلدغاـ فيما 

عىؿ ل ؾ كفىعىؿ ل بيده. كالبياف في كؿ ىذا عربي   الشعر خمسة أحرؼ متحركة، كذلؾ نحك قكلؾ: جى
"  . 1)جيده حجازم 

ف شئت بينت.  ككمما تكالت الحركات أكثرى كاف اإلدغاـ أحسف. كا 
ذا التقى الحرفاف الًمثبلف المذاف ىما سكاءه متحركيف، دص، فإف مكقبؿ األكؿ حرؼي  كا 

، ألف حرؼ المد بمنزلة متحرؾ في اإلدغاـ"  . 2)اإلدغاـ حسفه
"كمما يدلؾ عمى أف حرؼ المد بمنزلة متحرؾ أنيـ إذا حذفكا في بعض القكافي لـ يجز 
أف يككف قبؿ المحذكؼ ]إذا حذؼ اآلخر[ إال حرؼ مد كليف، كأنو يعكض ذلؾ، ألنو حرؼ 

 .  3)مطكؿ"
ذا كاف قبؿ الحرؼ المتحرؾ الذم بعده حرؼه مثمو سكاءه، حرؼ ساكف، كذؾ كقكلؾ:  كا 

، كاٍسـي ميكسى، ال تدغـ ىذا اٍبفي نيكحو
(4 . 

 كذكر سيبكيو أمثمة كثيرة عمى ما ال يجكز إدغامو مثؿ: 
عندما تقكؿ: "ىذا ثىٍكبي بىكر، البياف في ىذا أحسفي منو في األلؼ، ألف حركة ما قبمو 

، فتجرم الكاكيف كالباءيف  5)بمنزلة األلؼ" ليس منو فيككف . "كتقكؿ: ىذا دىٍلكي كىاقد، كظٍبيي يىاًسرو
ىينا مجرل الميميف في قكلؾ اسـي ميكسىى، فبل تدغـ"
(6 . 
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كمف المبلحظ أف  أبا عمرك بف العبلء قد خالؼ سيبكيو كجميكر البصرييف في ىذه 
ائز، كقد تابعو في ىذا الرأم، الفراء كىك إماـ المسألة، حيث كاف يرل اإلدغاـ في ذلؾ كمو أنو ج

ث ؿى رأم الفراء في إدغاـ الراء في الراء مف  كعمـ مف أعبلـ الككفييف فيذكر السيرافي قائبلن: " تىمى
شْفُر َرَمَضانقكلو تعالى: 

 عمى كجييف:   1)
ٌيد.  أكليما: أف ييٍجمع بيف ساكنيف، الياء كالراء مف شير، كىذا عنده جى

نييما: أف تمقي حركة الراء عمى الياء، ثـ تدغـ محتجان بقكليـ: عبشمي، فاألصؿ كثا
 عنده: عبد شمس، فألقكا حركة الداؿ عمى الباء، كأدغمكا الداؿ في الشيف.

أما السيرافي فيرل رأم سيبكيو الذم أنكر كجيي اإلدغاـ، كاألصؿ عند البصرييف، عبء 
 .   2)فراء"شمس، كخففت اليمزة، كحينئذو ال حجة لم

عىؿى لىؾ" كاف اإلدغاـ  كذكر األشمكني في شرح األلفية قائبلن: "فإف كانا في كممتيف مثؿ "جى
جائزان ال كاجبان بشرطيف؛ أف ال يككنا ىمزتيف نحك: "قىرىاى آية" فإف اإلدغاـ في مثمو ردمء، كأف ال 

شْفُر َرَمَضانيككف الحرؼ الذم قبميما ساكنان غير ليف، نحك : 
فإف ىذا ال يجكز إدغامو   3)

ك إدغاـ ذلؾ، كتأكلكه عمى إخفاء الحركة، كأجازه  عند جميكر البصرييف، كقد ركم عف أبي عمرو
 . 4)الفراء"

 كقاؿ الفارسي في كتابو التكممة: "كأما اإلدغاـ في المنفصميف فعمى ضربيف:
 أحدىما: إدغاـ ًمٍثؿو في مثمو. كاآلخر إدغاـ مقارب في مقاربو.

ََمءَ  َوُيْؿِسُؽ اـ المثؿ كقكلؾ: فىعىؿى لبيد، ك فإدغ َْرضِ  َطَذ  َتَؼعَ  َأن السَّ ْٕ ا
تقكؿي فىعىم بيده كاإلدغاـ   5)

ىنا حسفه لتكالي خمسًة أحرؼو متحركاتو كذلؾ مما ال يستحبكنو، أال ترل أنو ال يتكالى في تأليؼ 
 الشعر خمسةي أحرؼو متحركات.

 ـ في المنفصميف فإف  الساكف يككف عمى ضربيف: فإذا سكف ما قبؿ الحرؼ المدغ
. كاآلخر: أف يككف الحرؼي فيو مد  كليف.  أحدىما: أف يككفى حرفان ال مد فيو كال ليفى

فما ال مد  فيو ال يجكز اإلدغاـ في الحرؼ الذم بعده، كذلؾ نحك اسـ مكسى كقكـ مالؾ كال 
قكة المنفصميف أف ييحرِّؾ ليما الساكف، كما كاف  يجكز اإلدغاـ فيقكؿ: قكـ ٌمالؾ، ألنو لـ يبمغ مف
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ذلؾ في المتصميف نحك استعد ، ألن ؾ في المنفصميف بالخيار بيف اإلدغاـ كتركو، كالمتصبلف ليس 
" ـي فييما إال اإلدغا
(1 . 

كقاؿ الفارسي أيضان: "كأم ا ما كاف مف المنفصميًف قبؿ الحرؼ المدغـ منو حرؼ مد، فإف   
و جائزه ألف المد  الذم فيو ًعكىضه مف الحركًة فيصيري بمنزلًة ما كاف الحرؼي الذم قبمو اإلدغاـ في

دى، ك ، كعيٍكٍد د اكي ؿمتحركان، كذلؾ قكلؾ: الماؿي ل ؾى ققَؾ ْلَّ
، ألف   2) كقد أدغمكا أيضان نحك ثكٍب ب كرو

ـ  كميدىٍيٌؽ في المتصًؿ، فيذا إدغاـ األ ٍي  .  3)مثاؿ في المتصمة كالمنفصمة"ىذا في المنفصؿ مثؿ أيصى
كقاؿ ابف عقيؿ في كتابو المساعد: "إذا تحرؾ المثبلف مف كممتيف، كلـ يككنا ىمزتيف،  

جاز اإلدغاـ، نحك: فعؿى لىبيد، كيدي داكد؛ كاإلظيار لغة أىؿ الحجاز؛ كخرج نحك: قرأ أبكؾ؛ 
 كاإلدغاـ في ىذا كنحكه ردمء.

اه، امتنع اإلدغاـ؛ كىذا ىك قكؿ البصرييف؛ كقد قرأ أبك فإف كلي -)ما لـ يميا ساكنان  
الرطَب بَمعمرك في: 

(4  ،والشؿَس رساجا
(5  ،شفُر رمضان

، كغير ذلؾ، مما قبؿ  6)
المدغـ فيو ساؾ صحيح؛ كتأكلو مف منع ذلؾ عمى اإلخفاء؛ كالذيف نقمكا عنو اإلدغاـ مف أىؿ 

كا اإلخفاء إدغامان؛ فالصكاب عدـ المنع؛ كقد أجاز القراءة، ال يخفى عمييـ األمر، حتى يجعم
الفراء اإلدغاـ بعد الساكف الصحيح عمى كجييف، أحدىما: الجمع بيف الساكنيف، كما ركل أىؿ 
القراءة؛ كالثاني: إلقاء حركة األكؿ عمى الساكف قبمو؛ كاستضعؼ ىذا، كخرج عمييـ قكليـ: 

ذا فعمكه عىبشىمس، فقاؿ: أصمو: عبد شمس، فأدغمكا الد اؿ في الشيف، كنقمكا حركتيا إلى الباء؛ كا 
في المتقاربيف، ففي المثميف أحرل؛ كال يجيز سيبكيو كالبصريكف شيئا مف الكجييف؛ كالحؽ  جكاز 

 األكؿ.  
فإف كاف الساكف حرؼ ليف، جاز اإلدغاـ، نحك: الماؿ لؾ، كثكب بنت،  –)غيرى ليف   

يف قد أدغـ نحك: عدٌك كاقد، ككلٌي يزيد، كىذا القكؿ يفيـ كجيب بكر؛ كىذا إذا لـ يكف حرؼ الم
 . 7)مف قكلو فيما تقدـ: كال يدغـ في أكليما"
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 المسألة-2

 ىل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفيما؟

عمى كزف  قاؿ ابف خالكيو: "فأما )زكريا  فالقىٍصري كالمىد  فيو ليغىتىاف، كفيو لغة ثالثةه )زيكرم  
: زكرياف" ف شئتى حذفتى ياءن فقمتي ، فمف مد  زكرياآف، كمف قصر قاؿ: زكريياف، كا   . 1)بيٍخًتي 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
ىذه المسألة مف المسائؿ الصرفية التي تتعمؽ بالحذؼ، كفييا خبلؼ بيف أىؿ البصرة  

 كالككفة:
إذا كثرت حركفو سقطت ألفو في التثنية؛ لقد "ذىب الككفيكف إلى أف االسـ المقصكر  

ٍكزلىى، كقىٍيقىرىل": خكزالًف، كقيقراًف، كذىبكا أيضان فيما طاؿ مف الممدكد إلى أنو  فقالكا في تثنية "خى
 يحذؼ الحرفاف اآلخراف، فأجازكا في "قاصعىاء، كحاًثيىاء": قاصعاف، كحاثياف.

مقصكر ثبلثة أشياء: الثاني منيا: ذكر األشمكني في شرح األلفية: "جممة ما شذ مف ال 
ٍكزىالف كقىٍيقىرىاف، كقاس عميو الككفيكف. كالذم شذ مف الممدكد خمسة أشياء: األكؿ منيا:  خى

 .  2)حمراءاف بالتصحيح، حكى النحاس أف الككفييف أجازكه"
 . 3)كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز حذؼ شيء مف ذلؾ في مقصكر كال ممدكد" 
يتبيف لي ما ذىب إليو كؿ مف الفريقيف الككفي كالبصرم، كلقد استند كؿ  كفي ىذا النص 

كثرت إنما قمنا إنو يجكز ذلؾ ألنو لما مف الفريقيف إلى حجة، "فأما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا : 
حركفيما كطاؿ المفظ بيما، كالتثنية تكجب زيادة ألؼ كنكف أك ياء كنكف عمييما ازداد كثرة كطكال؛ 

ع فييما ثقبلف: ثقؿ أصمي، كثقؿ طارئ؛ فجاز أف يحذؼ منيا لكثرة حركفيما كما يحذفكف فاجتم
 لكثرة االستعماؿ. 

كالذم يدؿ عمى أف طكؿ الكممة ككثرة حركفيا لو أثر في الحذؼ قكليـ "اٍشيىاب  اٍشًيبابان،  
ة ككثرة حركفيا، ككذلؾ كاٍحمار  احًمراران، كأصمو اشييبابان كاحميراران، فحذفكا الياء لطكؿ الكمم

زعمتـ أف "كينكنة" أصميا كٌينكنة بالتشديد، ثـ أكجبتـ الحذؼ لطكؿ الكممة طمبان لمتخفيؼ؛ فدؿ أف 
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ىنا، كعمى ىذا يخرج ما لـ يكثر حركفو اطكؿ الكممة ككثرة حركفيا لو أثر في الحذؼ؛ فكذلؾ ى
 . 1)منيما؛ فإنو ال يجكز أف يحذؼ منو شيء لقمة حركفو"

ىي حجة الككفييف، كىي حجة منطقية في ناحيتيا األكلى، كحجة قياسية مف ناحية ىذه  
أخرل، فيـ جعمكا مف طكؿ الكممة ككثرة استعماليا سببان لمحذؼ، كلقد قاسكا ذلؾ عمى مصدر 

 "اشياٌب، كاحماٌر"، كجعمكا مف ىذا القياس عمى ىذه الحالة داعمان لمذىبيـ الذم ذىبكه.
تجكا بأف قالكا: إنو ال يحذؼ منيما شيء؛ ألف التثنية إنما كردت "كأما البصريكف فاح 

عمى لفظ الكاحد؛ فينبغي أاٌل يحذؼ منو شيء، قىم ت حركفو أك كثرت، كالذم يدؿ عمى أف العرب 
ادىيىٍيف" مف  مى لـ تحذؼ فيما كثرت حركفو، كما حذؼ فيما قمت حركفو، فقالكا في تثنية جمادل: "جي

 ر:غير حذؼ، قاؿ الشاع
ــــــــــــــْيَرْيَنو  فســــــــــــــَوُتُو ال تنقضــــــــــــــي َش

ــــــــــــــع وُجماَدَيْيَنــــــــــــــو   ــــــــــــــْيَري ربي (2)َش
 

   
كأرل في ىذه المسألة أف األمر قد اختمؼ بيف الككفييف كالبصرييف، فالمعركؼ عف  

ميما كاف في إقامة حجتيـ، كأما  نقؿ، أم أنيـ يعتمدكف عمى السماع الككفييف أنيـ مدرسة
يـ يعتمدكف عمى القياس كالحجة المنطقية في تسكيغ مكاقفيـ البصريكف فيـ مدرسة عقؿ، أم أن

التي يذىبكف إلييا، أما في ىذه المسألة فقد انعكس الحاؿ، فالككفيكف كما نرل قد اعتمدكا عمى 
ف لـ يكف ذلؾ بارزان تمامان في قكليـ، كالبصريكف اعتمدكا في ذلؾ عمى  العقؿ في حجتيـ، كا 

يا عمى صحة جاز المنقكلة عف العرب ليحتجكا بثة مف األر النقؿ، فمقد جاء البصريكف بثبل
 مذىبيـ كفساد مذىب الككفييف. 

قد كقؼ األنبارم مع رأم البصرييف، كرد عمى كممات الككفييف بقكلو: "كأما الجكاب عف ك  
كممات الككفييف: أما قكليـ "إنما قمنا إنو يحذؼ لكثرة حركفيما كطكؿ ألفاظيما" قمنا: كثرة 

نما يكجد ذلؾ في ألفاظ يسيرة نقمت عنيـ عمى خبلؼ الحركؼ ال  تككف عمة مكجبة لمحذؼ، كا 
األصؿ كالقياس، فيجب االقتصار عمى تمؾ المكاضع، كال يقاس عمييا غيرىا؛ إذ ليس الحذؼ 
لمكثرة قياسان مطردان؛ فإذا كجب االقتصار عمى ما نقؿ مف الحذؼ لمكثرة بطؿ أف الحذؼ ىينا 

 . 3)قؿ بخبلفو"لمكثرة؛ لكركد الن
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كأما ما ذىب إليو الككفيكف مف االستدالؿ عمى صحة مذىبيـ بما حصؿ مف ثقؿ في  
"اشياٌب، كاحماٌر" في حاؿ المصدر، أم: اشيباب، كاحمرار، فمقد رده األنبارم بأنو ثقؿ الـز 

 . 1)كليس عارضان كما ىي الحاؿ في الثقؿ العارض بالتثنية في "القيقرٌياف"
أف نبيف الحالة الكتابية ليذه الكممات مف خبلؿ الكتابة الصكتية، حتى  كيتكجب عمينا

 : 2)يتضح لنا ما ليس كاضحان في حالة الكتابة األبجدية، فكممة "القيقرل" مع التثنية تكتب
 qahqaraan <حسب رأم الككفييف: قيقراف 

      qahqarayaan<حسب رأم البصرييف: قيقرياف 
ذفت الفتحة الطكيمة تخفيفان مف الكممة كالذم حصؿ في الحالة الك كفية كاضح لنا، حيث حي

في المفرد، أما في الحالة البصرية فمقد قصرت الفتحة الطكيمة، فصارت فتحة قصيرة، كزيدت 
 شبو حركة يائية تعكيضان عف الحركة الطكيمة المحذكفة. 

ممة عمى "قيقراف" أسيؿ كمف خبلؿ ىذه النظرة األكلية ليذه الحالة يتبيف لنا أف المفظ بالك
 كأيسر في النطؽ مف المفظ بالكممة عمى "قيقرياف"، حيث إف الصعكبة في فظ األخيرة ينجـ مف: 

أكالن: طكؿ الكممة حيث إف الكممة في تثنيتيا تطكؿ أكثر، كىك األمر الذم أشار إليو 
 العمماء الككفييف في أصؿ حجتيـ.

نطؽ ىذه الكممة عمى الكجو الذم أشار إليو  ثالثان: مف األمكر التي تكجد الصعكبة في
البصريكف كجكد الحركة المزدكجة في المقطع قبؿ األخير مف الكممة، كىذه الحركة المزدكجة تنفر 

 منيا العربية، كتسعى لمتخمص منيا. 
 

إضافة إلى ما تقدـ فمقد ذكرت بعض المعجمات أف تثنية كممة مثؿ: "القيقرل" يككف 
 ، كىذا جانب أخر مف الحجة التي يمكف أف ندعـ بيا حجة الككفييف.  3)بحذؼ األلؼ ال غير

كانطبلقان مف الناحية الصكتية التي بيناىا فيما سبؽ، إضافة إلى ذكر بعض المعجمات 
لما يخالؼ ما ذىب إليو البصريكف، كيكافؽ ما ذىب إليو الككفيكف فإننا نرل أف األسيؿ ىك الذم 

م أف تثنية مثؿ "القيقرل" تككف بحذؼ يائو؛ ألف في الحذؼ زيادة يجب عمى المغة أف تسمكو، أ
في التخفيؼ، كال يترتب عمى الحذؼ خمؿ في المعنى أك الداللة، كما أف عدـ الحذؼ ال يزيد 

 شيئان في داللة المفظة أك معناىا المنكط بيا. 
 

                                                           

  .2/256األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 .  41-40ص)اإلنصاؼ  الخبلؼ الصرفي في كتابالرشيدم،   2)
  .مادة قيقرالفيركز أبادم، القامكس المحيط )  3)
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  المسألة-3

 القول في مسألة ظرف الزمان إذا أضيف إلى فعل معرب أو جممة

اِدقنِيَ  َيـَْػعُ  َيْقمُ في قكلو تعالى:  قاؿ ابف خالكيو: " ِصْدُقُفؿْ  الصَّ
. فمف رفع جعؿ )ىذا   1)

 رفعان باالبتداء، كجعؿ اليكـى خبره. كمف نصب ففيو كجياف:

 أحدىما: أف يككف جعمو ظرفان، كالتقدير: ىذا يكـ نفع الصادقيف.

زماف إلى الفعؿ الماضي كالمستقبؿ فتحت؛ كالكجو الثاني: أف  العربى إذا أضافت اسـ ال
 ألف  اإلضافة إلى األفعاؿ إضافة غيري محضةو، كما قاؿ الشاعر:

ادقيف: ألف   فأضاؼ اسـ الز ماف إلى األفعاؿ في المعنى، كالتقدير: ىذا يكـي نفًع الص 
، أم كقت إمارتو"  . 3)الجممةى في معنى المصدر. ككذلؾ تقكؿ العرب: زرتؾ أياـ الحجاج أميره

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

أف ظرؼ الزماف إذا أضيؼ إلى فعؿ معرب أك جممة اسمية،  ى"ذىب الككفيكف إل
 . 4)عراب كاجب فيو"فاألرجح أف يعرب، كيجكز بناؤه عمى الفتح، كذىب البصريكف إلى أف اإل

يقع البناء في الظرؼ عند البصرييف إذا أضيؼ إلى الفعؿ المبني فأما إذا كاف معربان فبل  
 . 5)يبنى الظرؼ إذا أضيؼ إليو عندىـ، فالبصريكف إذف ال يجيزكف غير اإلعراب

 . 6)يقع في الظرؼ إذا أضيؼ إلى الفعؿ المعرب يجكز أف أما مذىب الككفييف فالبناء 

 

                                                           

 ]119المائدة:[  1)
المنصؼ ابف جني،  ، ك 1/369الكتاب )جسيبكيو،  ، ك 51البيت مف الطكيؿ لمنابغة الذبياني في ديكانو )  2)

ابف  ، ك 594صمغني المبيب )ابف ىشاـ،  ، ك 4/91 ،)ج3/16،81شرح المفصؿ )جابف يعيش،  ، ك 1/58)ج
  .1/218اليمع )جالسيكطي،  ، ك 3/112أكضح المسالؾ )جىشاـ، 

  .1/151ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .72صاالسـ،  .صؿ، ف66الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ـ.  4)
عرابو 3/177)ج  ، كالمبرد، المقتضب3/119انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  5)  ، كالزجاج، معاني القرآف كا 

  . 1/245 ، كالقيسي، مشكؿ إعراب القرآف )ج2/225)ج
  . 2/257 ، كاألشمكني، شرحو لؤللفية )ج1/327انظر: الفراء، معاني القرآف )ج  6)

  (2)وقمُت ألمَّا أصُح والشَّيُب َواِزعُ   َعَمى حيَن عاَيْنُت الَمِشيَب بمفرقي  
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 : 2)أف "يكـ" في قكلو: "كيـك عقرت" مف بيت امرئ القيس  1)جاء في شرح ابف األنبارم 

منصكب عمى اإلضافة غير المحضة إلى الفعؿ المبني )عقرت  مع جكاز أف يككف  
ابؽ: )كال سيما يكـ بدارة جمجؿ ، معطكفان عمى يكـ المجركر أك المرفكع في قكؿ امرئ القيس الس

لذلؾ بيني )يكـ  عمى الفتح لم ا أضيؼ الفعؿ الماضي المبني )عقرت  فجعؿ )يكمان  ك)عقرت  
 . 3)بمنزلة اسـ كاحد

"ككذا ظركؼ الزماف إذا أضيفت إلى األفعاؿ الماضية أك إلى اسـ غير متمكف بنيت  
 . 4)معيما مثؿ قكلؾ: أعجبني يكـ خرج زيد"

َوِمـ ِخزي يقمئذٍ ا نحك قكلو تعالى: ككذ 
، كقد "يقرأ بالخفض، إال أف )يكما  في بيت  5)

كىذا كجو إعرابي آخر يضيفو   6)المعمقة قد يككف منصكبان معربان عمى تقدير، ال أذكري يـك عقرت"
 النحاس.

في  كنرل أف ابف خالكيو في اعراب القراءات قد تابع مذىب الككفييف في المسألة، كأيضان  
حجتو تابعيـ كالدليؿ عمى مذىبو في اآلية السادسة كالستيف مف سكرة ىكد، قاؿ: "فالحجة لمف 

، أنو جعؿ )ىذا  مبتدأ، )يكـ ينفع  الخبر، كالحجة لمف نصب، أنو جعمو ظرفان لمفعؿ،  7)رفع
ـ ينفع كجعؿ )ىذا  إشارة إلى ما تقدـ مف الكبلـ، يريد كا أعمـ ىذا الغفراف كالعذاب في يك 

الصادقيف صدقيـ، أك يككف )اليكـ  ىاىنا مبنيان عمى الفتح إلضافتو )إلى أسماء الزماف  ألنو 
ف أضيؼ ىاىنا إلى  مفعكؿ فيو، فإف قيؿ: فاألفعاؿ ال تضاؼ كال يضاؼ إلييا فقؿ إف الفعؿ كا 

البناء عمى . كىذا مذىب الككفييف الذيف يجكزكف  8)أسماء الزماف فالمراد بو المصدر دكف الفعؿ"
 الفتح إلضافتو إلى الفعؿ كلك كاف معربان، كالبصريكف ال يجيزكف ذلؾ إال إذا أضيؼ إلى مبني.

                                                           

  . 1/111 ، كالنحاس، شرح القصائد التسع )ج34-33سبع )صانظر: األنبارم، شرح القصائد ال  1)
 . 11المرئ القيس في ديكانو )ص الطكيؿ البيت مف  2)
  .1/114انظر: النحاس، شرح القصائد التسع )ج  3) 
  . 2/347 ، كالمبرد، المقتضب )ج3/117 ، كفي )ج1/116انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  4)
 ]66ىكد:[  5)
  .1/115قصائد التسع )جالنحاس، شرح ال  6)
  .101الداني، التيسير في القراءات السبع )ص  7)
  .136ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  8)

 فيا عجبا من كورىا المتحمل ويوم عقرت لمعذارى مطيتي
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كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف أبا عمي الفارسي ماؿ إلى أف "يـك ينفع" مبني عمى الفتح أم  
 . 1)إلى قكؿ الككفييف

عرب اتسعت في بعض ذلؾ، كحقيقة إضافة اسـ الزماف إلى الجمؿ الفعمية ىنا ىك أف ال 
فخصت أسماء الزماف باإلضافة إلى األفعاؿ ألف الزماف مضارع الفعؿ، كألف الفعؿ لو بنى، 
فصارت إضافة الزماف إليو كإضافتو إلى مصدره، لما فيو مف الدليؿ عمييما، كذلؾ قكليـ: أتيتؾ 

 .  2)يـك قاـ زيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .23-1/22انظر: الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات )ج  1)
شرح  ، كابف يعيش، 2/9)ج  ، كابف السراج، األصكؿ في النحك259-1/258األخفش، معاني القرآف )ج  2)

  . 3/16المفصؿ )ج
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  المسألة-4

 القول في عمة بناء اآلن 

قاؿ ابف خالكيو: "كاختمؼ النحكيكف في "اآلف" فقاؿ الفراء رحمو ا أصمو: أكاف فقمبكا 
الكاك ألفان، قاؿ: كيجكز أف يككف: آف لؾ أف تفعؿ كذا أم: حاف لؾ، فيككف فعبلن ماضيان فمما 

 دخمت األلؼ كالبلـ عميو ترككه عمى فتحو، كأنشد: 

ؼ "خاًزباًز" مبني عمى الكسر، كحكـ ما كاف مبينان إذا أيضيؼى أك دخمو ألؼ كالـ أف 
، فيذا الشاعر أدخؿ األلؼ كالبلـ كبقي االسـ مبنيان.  ..يزكؿ عنو الًبناء كيعربي

ة ىذا، كاأللؼي كالبلـي تدخؿ كقاؿ سيبكيو رحمو ا: اآلف: إشارة إلى كقت أتت فيو بمنزل
 . 2)لعيدو تقدـ، فمما دخمت األلؼ كالبلـ عمى اآلف لغير عيدو ترؾ مبنيان"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
قاؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أف "اآلف" مبني؛ ألف األلؼ كالبلـ دخمتا عمى فعؿ  

 فتحتو. ، كبقي الفعؿ عمى"آف يئيف" أم حاف ماضو مف قكليـ
 . 3)كذىب البصريكف إلى أنو مبني ألنو شابو اسـ اإلشارة" 
ذىب الزجاج إلى أف "اآلف" بني كفيو األلؼ كالبلـ، "ألف األلؼ كالبلـ دخمتا بعيد غير  

، فاآلف عنده مبينة كىذه عمة البناء لديو؛ ألنؾ تقكؿ: اآلف فعمت، كلـ يتقدـ ذكر الكقت  4)متقدـ"
 األلؼ كالبلـ تنكباف عف معنى اإلشارة.  الحاضر، كذىب إلى أف

كيجدر بنا أف نذكر أف ابف خالكيو في كتابو الحجة، قد فصؿ القكؿ في المسألة قائبلن:  
ـى بني "اآلف" كفيو األلؼ كالبلـ، فقؿ: قاؿ الفراء أصمو أكاف، فقمبكا الكاك ألفان، فصار  "فإف قيؿ: ًل

، كقاؿ سيبكيو: "اآلف" إشارة إلى كقت أنت  5)ف بنائو"آاف، ثـ دخمت البلـ عمى مبني فمـ تغيره ع
 فيو، بمنزلة )ىذا  كاأللؼ كالبلـ تدخؿ لعيد قد تقدـ، فمما دخمت ىاىنا لغير عيد ترؾ مبنيان.

                                                           

 ، كالبغدادم، الخزانة 44 ، كابف السكيت، إصبلح المنطؽ )ص159ديكانو )في البيت البف أحمر الباىمي،   1)
  .6/442)ج
  .275-1/273ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .71،ـ.2/521اإلنصاؼ، األنبارم )ج  3)
عرابو )ج  4)   .3/24 ، )ج1/153الزجاج، معاني القرآف كا 
  .468-1/467الفراء، معاني القرآف )ج  5)

 (1)وُجنَّ الَخاِزَباِز ِبِو ُجُنوَنا       َتَفقَّأ َفْوَقُو الِقَمُع السََّواِري
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كقاؿ المبرد: إنما بنى اآلف مع األلؼ كالبلـ ألف معرفتو كقعت قبؿ نكرتو، كليس يشركو  
نما تعنى بو الكقت الذم أنت فيو مف الزماف،  غيره في التسمية، فتككف األلؼ كالبلـ معٌرفة لو، كا 
 . 1)فمذلؾ بيني كخالؼ نظائره مف األسماء"

: "أف تقكؿ: قمت اآلف فيك مبني عمى الفتح مع األلؼ كالبلـ. قاؿ   كقاؿ في مكضع ثافو
َنَ  ﴿تعالى:  ْٔ ـَ  َوُكـَْت  َقْبُؾ  َطَصقَْت  َوَقْد  َآ ـَ  ِم الفراء: األصؿ في آف أكاف كىذا . كقاؿ  2)﴾ اْدُْػِسِدي

 مأخكذ مف قكليـ: آف لؾ أف تفعؿ كذا، فيك فعؿ ماضو فدخمتو األلؼ كالبلـ، فترؾ عمى بنائو. 
كقاؿ أىؿ البصرة: فتح اآلف اللتقاء الساكنيف ألنو كجب فيو البناء، كفيو األلؼ كالبلـ  

أم ىذا الذم جئت بو اآلف فبني ألنيما غير اإلشارة معنى اآلف، فقد قالكا: األف جئت بالحؽ، 
 .  3)لذلؾ"

: أف عمة ذلؾ ىي أنو خالؼ  4)فيك ينقؿ رأم المبرد في عمة بناء اآلف، فالمبرد يرل
سائر أخكاتو مف األسماء، ألنو كقع في أكؿ أحكالو باأللؼ كالبلـ، في حيف جاءت أخكاتو نكرة 

 أكالن ثـ دخمت عمييا األلؼ كالبلـ، فتعرفت بيا. 
ف األنبارم قد أكرد حجج كؿ فريؽ فقاؿ: "أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما كنرل أ

قمنا ذلؾ ألف األلؼ كالبلـ فيو بمعنى الذم، أال ترل أنؾ إذا قمت "اآلف كاف كذا" كاف المعنى: 
 الكقت الذم آف كاف كذا، كقد تقاـ األلؼ مقاـ الذم لكثرة االستعماؿ طمبان لمتخفيؼ.

"فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا ذلؾ ألف سبيؿ األلؼ كالبلـ أف يدخبل  أما البصريكف:
لتعريؼ الجنس، كقكليـ "الرجؿ خير مف المرأة، ككقكليـ: "أىمؾ الناسى الديناري كالدرىـي، أك 
لتعريؼ العيد، أك يدخبل عمى شيء قد غمب عميو نعتو فعرؼ بو، كقكلؾ: الحارث، كالعباس؛ 

ر ما ذكر كدخمت عمى معنى اإلشارة إلى الكقت الحاضر صار معنى فمما دخبل ىاىنا عمى غي
" كقكلؾ: ىذا الكقت، فشابو اسـ اإلشارة كاسـ اإلشارة مبني؛ فكذلؾ ما أشبو"  . 5)قكلؾ "اآلفى

كيبدك أف ابف خالكيو قد ارتضى قكؿ الفراء بدليؿ أنو ذكره في المكضعيف مقدمان عمى 
أم أىؿ البصرة في المكضع الثاني، كما أنو جعمو جكابان رأم سيبكيو في المكضع األكؿ كعمى ر 

 لسؤاؿ، مف قاؿ: لـ بيني اآلف كفيو األلؼ كالبلـ، فأجاب بجكاب الفراء أكالن. 

                                                           

  . 1/183 ، كانظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحتسبة )ج159ابف خالكيو، الحجة )ص  1)
 ]91يكنس:[  2)
  .94الحسيف بف أحمد بف خالكيو، ليس في كبلـ العرب )ص  3)
  .104-4/103لمفصؿ )ج ، كابف يعيش، شرح ا2/523انظر: األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
  .522-2/521األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
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إنما بنى ألنو لما لـز مكضعان كاحدان أشبو الحرؼ؛  :  1)كذىب أبك سعيد السيرافي قائبلن 
  يا، كالحركؼ مبنية؛ فكذلؾ ما أشبييا. ألف الحركؼ تمـز مكاضعيا التي كضعت فييا في أكليت

كقد أنكر ابف جني ما ذىب إليو الزجاج مف تعريفو باإلشارة ألف أسماء اإلشارة ال تجد 
فييا الـ التعريؼ، كذلؾ نحك: ىذا كىذه كذلؾ كتمؾ، كأنكر عميو عمة بنائو باأللؼ كالبلـ لعيد 

لؼ كالبلـ لعيد غير متقدـ، كىي مع ذلؾ غير متقدـ، كذلؾ ألنو كجد كثيران مف األسماء فييا األ
 .  2)معربة، مف ذلؾ قكلؾ: يا أييا الرجؿ، كنظرت إلى ىذا الغبلـ

كبعد أف فٌند رأم الزجاج، ذىب إلى أنو بني لتضمنو الـ التعريؼ إال أنيا ليست ىذه 
نما ىي الـ مقدرة كما كانت في أمس، حيث تعرؼ ببلـ مقدرة مرادة، ك  استدؿ البلـ الظاىرة، كا 

عمى أنو ليس معرفان بالبلـ الظاىرة فيو، بأنو لك كاف معرفان بيا لجاز سقكطيا منو، كما تسقط مف 
ذا لـ تكف لمتعريؼ فيي زائدة، كما  الرجؿ كالغبلـ، كلـ يقكلكا: أفعٍؿ أف ذلؾ، كما قالكا: اآلف، كا 

 . 3)زيدت في الذم كالتي
ما الجكاب عف كممات الككفييف: أما قكليـ كرد األنبارم عمى كممات الككفييف قائبلن: "كأ

"إف األلؼ كالبلـ فيو بمعنى الذم" قمنا: ىذا فاسد؛ ألف األلؼ كالبلـ إنما يدخبلف عمى الفعؿ 
 . 4)كىما بمعنى الذم في ضركرة الشعر، ال في اختيار الكبلـ؛ فبل يككف فيو حجة"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .2/523)ج نبارم، اإلنصاؼاأل  1)
  . 1/297 ، كالفارسي، اإلغفاؿ )ج1/351انظر: ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  2)
  . 1/183 ، كابف بابشاذ، المقدمة المحسبة )ج353-1/352انظر: ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  3)
  .2/523األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
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 المسألة -5

 م الظرفية؟ القول في "سوى" ىل تكون اسمًا أو تمز 

قاؿ ابف خالكيو: "قرأ حمزةي كعاصـه كابفي عامرو )سيكلن  بالضـ. كقرأ الباقكف )ًسكلن  
 بالكسر، مقصكريف. كىما لغتاف. قاؿ الشاعر:

 إذا سك ل بينيما.     
، كمنيـ مف يفتح، كيىميد  فيقكؿ: كأما قكلييـ:  . فبالكسًر مقصكره جاءىني القكـي ًسكل زيدو
" جاءىني القكـي سىكاء زيدو
(2  . 

ٍسطىوي. كالس كىاءي بمعنى  : كى ككردت سكل بمعافو أخرل فقاؿ ابف خالكيو: "كسىكىاءي الجًحٍيـً
إىل كؾؿٍة َسَقْاءٍ ًسكىل، كالس كىاءي العىٍدؿي مف قكلو: 

(3 "(4 . 
َسَقاءً  لِؾـَّاسِ  َجَعْؾـَاهُ ككردت أيضان بمعنى مستكيان، فقاؿ ابف خالكيو: "في قكلو تعالى: 

(5  
 . 6)أم: مستكيان"

كنبلحظ مف اآلراء التي ذكرىا ابف خالكيو، أنو تبنى الرأم الذم يقكؿ بأف سكل تككف 
سكل اسـ كصؼ مشتؽ  اسمان كتككف ظرفان، كىك رأم أىؿ الككفة، ففي بيت الشعر السابؽ كانت

 مف السكاء، كاسـ بمعنى غير في القكؿ الثاني، كذكر معافو أخرل قد تأتي بيا سكل. 
 كىذه المسألة مف المسائؿ التي اختمؼ فييا نحاة البصرة كالككفة.

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة: اختمؼ نحاة البصرة كالككفة في )سكل ، فزعـ  كا 
ية، يقكؿ سيبكيو: "كمف ذلؾ أيضان: ىذا سكاءؾ، كىذا رجؿ البصريكف أنيا اسـ، يمـز الظرف

، كيقكؿ: "كأم ا أتاني القـك سكاؾ، فزعـ الخميؿ رحمو ا أف  ىذا  7)سكاءؾ، فيذا بمنزلة مكانؾ"
 .  8)كقكلؾ: أتاني القـك مكانؾ"

                                                           

البيت لمكسى الحنفي، شاعر جاىمي أدرؾ اإلسبلـ يدعى أزيرؽ اليمامة، كىك في ابف دريد، جميرة المغة   1)
  .42 ، كاألنبارم، األضداد )ص2/323)ج
  . 34-2/33ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
 ]64آؿ عمراف:[  3)
  .2/308اءات السبع )جابف خالكيو، إعراب القر   4)
 ]64آؿ عمراف:[  5)
  .2/74ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  6)
  .1/407سيبكيو، الكتاب )ج  7)
 . 350ص ،المرجع السابؽ  8)

 (1)ِسوًى بيَن َقْيٍس َقْيس َعْيالن والَفْزرِ   وأنَّ أبانا كاَن َحلَّ ِبَبمدٍة      
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كقد ذىب أبك عمي الفارسي إلى ما ذىب إليو سيبكيو مف ككف سكل اسمان يمـز الظرفية، 
يقكؿ أبك عمى الفارسي: "كمف ظركؼ المكاف ما يستعمؿ اسمان كظرفان؛ كمنيا ما يستعمؿ ظرفان كال 

 . 1)يستعمؿ اسمان، فاألكؿ: كخمؼ كقداـ كأماـ، كالثاني: نحك عندم كسكل كسكاء"
فالفارسي كالجرجاني كمف قبميـ مف نحاة البصرة أمثاؿ المبرد كابف السراج تابعكف 

 مسألة آخذكف برأيو. لسيبكيو في ىذه ال
كقد استدؿ أىؿ البصرة لتدعيـ كجية نظرىـ بدليؿ كاحد، كىك قكليـ: جاء الذم سكاؾ، 
فسكاؾ ىنا ظرؼ بمعنى مكانؾ، كىك كاقع في صمة المكصكؿ، كلك لـ يكف ظرفان ما صح  الكبلـ، 

 . 2)يقكؿ األنبارم: "فكقكعيا ىنا يدؿ عمى ظرفيتيا، بخبلؼ غير"
صرييف ظرؼ غير متصرؼ، ال تدخؿ عميو العكامؿ، فبل يككف فاعبلن ؼ)سكل  عند الب

دخاؿ )ًمٍف  عمى الظركؼ كإدخاؿ  كال مفعكالن، كال تدخمو حركؼ الجر، يقكؿ ابف أبي الربيع: "كا 
حركؼ الجر، كميا تصرؼ، فبل يقاؿ إال حيث قالت العرب؛ كال يقاؿ في الكبلـ: أخذت ىذا مف 

ن ما يقاؿ ىنا: أخ ذت ىذا مف غيرؾ، كال تستعمؿ )سكل  اسمان مجركران بمف، كال بغير سكاؾ، كا 
 . 3))مف ، إال في الشعر"

أٌما أىؿ الككفة فقد قالكا إن يا تككف ظرفان، كلكن يا تخرج عف الظرفية، يقكؿ األنبارم: 
 . 4)"ذىب الككفيكف إلى أف  "سكل" تككف اسمان كتككف ظرفان"

يخالفكا أىؿ البصرة، إال في قكليـ: إن يا تخرج عف  فأىؿ الككفة، كما ىك كاضح، لـ
الظرفية، إٍذ ىـ مقٌركف أن يا تككف ظرفان، كقد استدؿ  أىؿ الككفة بالسماع شعران كنثران، فمف الشعر 

 قكؿ الشاعر:
 (5)وال َيْنِطُق المكروَه ِمْن َكاَن ِمْنُيم            إذا َجَمُسوا مّنا وال ِمْن ِسواِئنا

 نثر قكؿ العرب، فيما حكاه الفراء: "أتاني سكاؤؾ".كمف ال
أٌما أبك القاسـ الزجاجي فقد خالؼ النحاة جميعان، إذ زعـ أف  "سكل" اسـ مبلـز لئلضافة، 
كال عبلقة لو بالظرفية، يقكؿ: "كأٌما الظركؼ فنحك: "خمؼ، كأماـ، كقداـ، ككراء، ككسط، كبيف، 

زاء، كعند، كمع" كما أشبو ذلؾ مف الظركؼ، كىي كثيرة، كفيما  كأسفؿ، كأعمى، كحذاء، كتمقاء، كا 
 ذكرناه دليؿ عمى ما بقي.

                                                           

  .165أبك عمي الفارسي، اإليضاح العضدم )ص  1)
  . 1/296األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
  .   2/882ابف أبي الربيع، البسيط )ج  3)
  .   1/295األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
، كالبيت مف الطكيؿ كمف كبلـ المرار بف سبلمة العجمي، كىك مف  1/31،408سيبكيو، الكتاب )ج :انظر  5)

  . 178شكاىد اإلنصاؼ الشاىد رقـ )
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ذك، كقرب، كلدل، ككؿ،  كأٌما األسماء، فنحك: "مثؿ، كًشٍبو، كشبيو، كسيكل، كسىكاء، كحى
كبعض، كغير" كما أشبو ذلؾ مف األسماء التي ال تكاد تنفصؿ مف اإلضافة، كال تستعمؿ 

 . 1)مفردة"
مف تتبع الكتب التي تحدثت عف ىذه المسألة أف  فييا اختبلفان كاضحان، كقد أتى  كيبدك لنا

ىذا االختبلؼ مف قكؿ النحكييف إن يا تككف ظرفان، مع أن يا تفيد ما تفيده "غير"، كال تشير إلى 
يف: الظرفية المكانية، يقكؿ األشمكني: "كلسكل مف األحكاـ ما لغير فيما سبؽ؛ ألن يا مثميا؛ ألمر 

أحدىما: إجماع أىؿ المغة عمى أف  معنى قكؿ القائؿ: قامكا سكاؾ، كقامكا غيرؾ كاحده، كأن و ال 
 . 2)أحد منيـ يقكؿ إف  سكل عبارة عف مكاف أك زماف"

ككاف سيبكيو في حيرة مف استعماؿ "سكل"، حيث أشار إلى أن يا بمعنى مكانؾ كما 
يا تككف بمعنى غير، يقكؿ: "إال أف  في سكاؾ معنى سبؽ، لكن و عاد كصٌرح في مكضع آخر بأن  

 . 4)، كيقكؿ: "فعمكا ذلؾ؛ ألف  معنى سكاء معنى غير" 3)االستثناء"
كقد تابع النحكيكف البصريكف سيبكيو في ذلؾ، فجاء األمر عندىـ مضطربان كما كاف عند 

 . 5)ستعمؿ إال ظرفان"سيبكيو، يقكؿ ابف السراج: "كسكل كسكاء إذا أردت بيا معنى غير لـ ت
 . 6)كيقكؿ ابف يعيش: "كغير المتصرؼ نحك عند كسكل إذا كاف بمعنى غير"

أٌما ابف مالؾ فقد خالؼ سيبكيو في ىذه المسألة، حيث رأل أف  "سكل" ال تمت إلى 
ن ما ىي اسـه بمعنى "غير"، تعامؿ معاممتيا، يقكؿ ابف مالؾ: صٌرح سيبكيو  الظرفية بأمِّ صمة، كا 

ف  معنى سكاء معنى غير، فذلؾ يستمـز انتفاء الظرفية، كما ىي منتفية عف غير، فإف  الظرؼ بأ
في العرؼ ما ضمف معنى "في" مف أسماء الزماف أك المكاف، كسكل ليس كذلؾ، فبل يصٌح ككنو 

 . 7)ظرفان"
 كقد الحظ الرضي كالجكاليقي كابف كالد ما الحظو ابف مالؾ مف أف  سكل ال تشير إلى

 . 8)الظرفية المكانية؛ يقكؿ الرضي: "فميس اآلفى فيو معنى الظرفية"

                                                           

  .    62الزجاجي، الجمؿ في النحك )ص  1)
  . 2/158األشمكني، شرح األشمكني )ج  2)
  .  2/350تاب )جسيبكيو، الك  3)
  .   1/32)ج المرجع السابؽ  4)
  .   1/199ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  5)
  .    2/44ابف يعيش، شرح المفٌصؿ )ج  6)
  .     2/316ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  7)
  .    2/132الرضي، شرح الرضي )ج  8)
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كيقكؿ الجكاليقي: "أٌما سكل فمـ يختمفكا في أٌنيا تككف بمعنى غير، تقكؿ: رأيت سكاؾ، 
 أم غيرؾ، كحكى ذلؾ أبك عبيد عف أبي عبيدة، كقاؿ األعشى:
 (1)وَما َقَصدْت ِمْن أْىِمَيا ِلِسَواِئَكا

أيضان غير ظرؼ، كتقدير الخميؿ ليا بالظرؼ في االستثناء بمعنى  أم لغيرؾ، كىي
 . 2)مكاف، كبدؿ، ال يخرجيا عف أف تككف بمعنى غير"

كيقكؿ ابف كالد: "ًسكل بمعنى غير مكسكر األكؿ، مقصكر يكتب بالياء، كقد يفتح أكلو 
 . 3)فيمٌد، كمعناه معنى المكسكر

ؼه بمنزلة )غػػػػػػػػػػػػػير  ال يمت  إلى الظرفية بأمِّ كيبدك لنا مٌما سبؽ أف  "سكل" اسـه متصر 
صمة؛ إذ لـ تأًت "سكل" فيما بيف أيدينا مف نصكص، مفيدة لمعنى الظرفية، كما يقكؿ النحاة، بؿ 
إف  مف النحاة مف نص  عمى أن يا اسـ متصرؼ، بمنزلة غير، كال عبلقة لو بالظرفية، يقكؿ 

ما لغير فيما سبؽ؛ ألن يا مثميا، ألمريف: أحدىما: إجماع أىؿ  األشمكني: "كلسكل مف األحكاـ
المغة عمى أف قكؿ القائؿ: قامكا سكاؾ، كقامكا غيرؾ، كاحد، كأن و ال أحد منيـ يقكؿ إف  "سكل" 

 . 4)عبارة عف مكاف أك زماف"
المكصكلة أم ا ما استدٌؿ بو النحاة مف أف  "سكاؾ" إنِّما كانت ظرفان لكقكعيا مكقع الجمؿ 

في نحك: جاء الذم سكاؾ، فإن ما يتكجو عمى أف  "سكل" خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره: جاء الذم ىك 
 .سكاؾ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 89اليمامة ناقتي، كىك في ديكانو )ص البيت مف الطكيؿ لؤلعشى، كصدر البيت تجانؼ عف جؿ  1)
  .   3/437البغدادم، الخزانة )ج  2)
 . 437ص ،المرجع السابؽ  3)
  .   2/158األشمكني، شرح األشمكني )ج  4)
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 المسألة-6

  ىل يقع الفعل الماضي حااًل؟

" يصحح ما قمت؛ ألف "قد" مع الفعؿ  قاؿ ابف خالكيو: "كفي حرؼ ابف مسعكد: "كقد تب 
معنى تاب ىذا قكؿ الناس كميـ، كال يككف الماضي حاالن إال مع الماضي يصير حاالن، فقد تٌبت ب

"قد" إال ما حدثني أبك عيمر عف ثعمب عف سممة عف الفراء عف الكسائي، قاؿ قد يككف الماضي 
 . 1)حاالن بغير "قد"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
"كذىب البصريكف  ذىب البصريكف إلى أف الفعؿ الماضي ال يأتي حاالن، يقكؿ األنبارم: 

 . 2)إلى أنو ال يجكز أف يقع حاالن"
 ذىب البصريكف ليذا المذىب باألدلة التالية: 

األكؿ: إف  الفعؿ الماضي منقطع، كال يمكف أف يدؿ عمى الحاؿ؛ لذا فبل يجكز أف يككف حاالن، 
ن ما قبحو أف يدؿ عمى الحاؿ لما أنت فيو، ك)فىعىؿى  لما مضى،  فبل يقع مكضع يقكؿ المبرد: "كا 

 . 3)الحاؿ"
 . 4)كيقكؿ األنبارم: "إف  الفعؿ الماضي ال يدؿ عمى الحاؿ، فينبغي أال يقكـ مقامو" 

الثاني: إف  الذم يصمح أف يككف حاالن ىك ما جاز فيو آلف أك الساعة، كىذا ال يككف في 
ثاني: إن و إن ما يصمح الماضي، فبل تقكؿ: جاءني زيد سار غبلمو اآلف، يقكؿ األنبارم: "كالكجو ال
: مررت بزيد يضرب، أف يكضع مكضع الحاؿ ما يصمح أف يقاؿ فيو "اآلف" أك "الساعة"، نحك

يكتب؛ ألنو يحسف أف يقترف بو اآلف أك الساعة، كىذا ال يصمح في الماضي،  كنظرت إلى عمركو 
 . 5)فينبغي أٍف ال يككف حاالن"

ضي حاالن، كلكٍف بتأكيؿ، كىك أٍف يقد ر معو "قد" كقد أجاز البصريكف أٍف يأتي الفعؿ الما 
مضمرة، أك تككف الجممة الفعمية التي فييا الفعؿ الماضي صفة لمكصكؼ محذكؼ، منصكب 
عمى الحالية، يقكؿ ابف السراج: "فمتى رأيت فعبلن ماضيان قد كقع مكقع الحاؿ فيذا تأكيمو، كالبيد  

 . 6)ة؛ لتؤذف بابتداء الفعؿ الذم كاف متكقعان"أٍف يككف معو "قد"، إما ظاىرة، أك مضمر 
                                                           

  . 542-2/541ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
  .32ـ ،1/252األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
 . 4/123المبرد، المقتضب )ج  3)
  .32،ـ1/254األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
 . 254، صمرجع السابؽال  5)
  .1/216ابف السراج، األصكؿ )ج  6)
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كيقكؿ ابف يعيش: "كربما حذفكا منو "قد" كىـ يريدكنيا، فتككف مقدرة الكجكد إٍف لـ تكف  
 في المفظ، قاؿ الشاعر: 

ـــــــــــــــــــــزق ـــــــــــــــــــــٍن كفـــــــــــــــــــــِم ال  وَطْع

(1)َغـــــــــــــــــــَدا والـــــــــــــــــــّزّق مـــــــــــــــــــ نُ   
 

   
 . 2)ا"كالمراد قد غد 
ذىب إليو البصريكف، يقكؿ: "كالحاؿ ال تككف  ككاف الفراء مف الككفييف قد ذىب إؿ ما 

ْت  َجاُءوُكؿْ  َأوْ إال بإضمار "قد"، أك بإظيارىا، كمثمو في كتاب ا:  ُصُدوُرُهؿْ  َحِْصَ
–يريد   3)

  4)جاؤككـ قد حصرت صدكرىـ" -كا أعمـ
 لكف ما ذىب إليو البصريكف يحتاج إلى مناقشة مف كجكه:

جكاز كقكع الفعؿ الماضي حاالن مردكد بكركده بكثرة في القرآف الكريـ،  أكالن: إف  ما منعكه مف عدـ
، كيقكؿ  5)ككبلـ العرب شعران كنثران، يقكؿ أبك حياف: "فقد جاء منو ما ال يحصى كثرة بغير قد"

 . 6)أيضان: "كثر في لساف العرب كثرة تكجب القياس"
لعرب بتقدير "قد"، أك مكصكؼ محذكؼ قبؿ ثانيان: إن يـ يؤكلكف ما كرد في القرآف لكريـ ككبلـ ا

 . 7)الفعؿ الماضي، كمف المعمـك أف  التقدير خبلؼ األصؿ، كما يقكؿ النحاة
ثالثان: إف  المعنى ال يحتاج إلى تقدير مكصكؼ أك "قد" قبؿ الفعؿ الماضي؛ إلف  المعنى تاـ 

ذكؼ المقدر ثبكتو أف يدؿ كمستقيـ، كليس في حاجة إلى تقديرىما، يقكؿ ابف مالؾ: "كحؽ المح
 . 8)عمى معنى ال يدرؾ بدكنو"

أما الككفيكف فقد ذىبكا إلى جكاز مجيء الفعؿ الماضي حاالن، يقكؿ األنبارم: "ذىب  
 .  9)الككفيكف إلى أف  الفعؿ الماضي يجكز أف يقع حاالن"

 كقد استدلكا ليذا المذىب بما يمي:  

                                                           

شرح ديكاف الحماسة  ىذا البيت مف اليزج كىك مف قصيدة لمفند الزماني قاليا في حرب البسكس، كىك في  1)
  . 1/451، كالبغدادم، الخزانة )ج 1/37لممرزكقي )ج

  . 2/67رح المفصؿ )جابف يعيش، ش  2)
 ]90النساء:[  3)
  .1/24الفراء، معاني القرآف )ج  4)
   . 3/317أبك حياف، البحر المحيط )ج  5)
 .423، صالمرجع السابؽ  6)
  . 1/517اإلستراباذم، شرح الرضي )ج  7)
  . 2/353ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  8)
  .1/252األنبارم، اإلنصاؼ )ج  9)



81 
 

ْت  َجاُءوُكؿْ  وْ أَ أكالن: أم ا السماع فقكلو تعالى:  ُصُدوُرُهؿْ  َحِْصَ
ِذهِ ، كقكلو تعالى:  1)  بَِضاَطُتـَا َه 

ْت  إَِلْقـَا ُردَّ
 ، كقكؿ الشاعر:  2)

ــــــــذكراِك نْفَضــــــــةٌ  ــــــــي ل ــــــــي لتعرون نِّ  وا 

ـــــــَتَفَض العْصـــــــُفوُر بممـــــــو القْطـــــــرُ    (3)كمـــــــا اْن
 

   
 كقكؿ اآلخر:

ــــــدُه النــــــدى ــــــٌل كالــــــدعِص لّب ــــــو كف  ل

ــــــيِط    ــــــِل الغب ــــــِك مث ــــــى حال ــــــذّأبِ إل (4)الم
 

   
 كقكؿ طرفة:

 وكــــــــرى إذا نــــــــادى المضــــــــاُف ُمحنَّبــــــــا

ـــــــــوردِ    ـــــــــو المت (5)كســـــــــيد الغضـــــــــا نّبيت
 

   
 كقكؿ الذبياني: 

ـــــال  َســـــَبْقَت الرجـــــاَل الباىشـــــيَن إلـــــى الُع

(6)َكَســــْبِق الَجــــَواِد اصــــطاد قْبــــَل الطَّــــواِردِ   
 

   
 

 ثانيان: أما القياس فقد استدلكا بما يمي: 
ا جاز أف يككف صفة لمنكرة جاز أف يككف حاالن لممعرفة، نحك: جاء رجؿه أكالن: إف  م 

مسرعه، كجاء الرجؿي مسرعان، يقكؿ األنبارم: "كأما القياس فؤلف كؿ ما جاز أف يككف صفة لمنكرة، 
نحك: "مررت برجؿ قاعد كغبلـ قائـ" جاز أف يككف حاالن لممعرفة، نحك "مررت بالرجؿ قاعدان، 

" كالفعؿ الماضي يجكز أف يككف صفة لمنكرة، نحك، "مررت برجؿ قعد، كغبلـ قاـ"، كبالغبلـ قائمان 
 . 7)فينبغي أف يقع حاالن لممعرفة، نحك "مررت بالرجؿ قعد، كبالغبلـ قاـ"، كما أشبو ذلؾ"

ثانيان: إن و يجكز أف تقاـ األزمنة مقاـ بعضيا، فإذا جاز أف يقاـ الماضي مقاـ المستقبؿ  
ـَ  ِطقَسك َيا اهللَُّ  َقاَل  َوإِذْ ى: في قكلو تعال جاز أيضان أٍف يقاـ الماضي مقاـ الحاؿ في:    (8َمْرَيؿَ  اْب

 جاء الرجؿ ذىب عقمو.
                                                           

 ]90النساء:[  1)
 ]65يكسؼ:[  2)
، كالبغدادم،  2/957شرح أشعار اليذلييف )ج البيت مف الطكيؿ ألبي صخر اليذلي، كىك لمسكرم، في  3)

  . 1/194 ، كالسيكطي، اليمع )ج1/552الخزانة )ج
  .33)ص البيت مف الطكيؿ المرئ القيس، كىك في ديكانو  4)
  .32)صو ديكانالبيت مف الطكيؿ لطرفة بف العبد، كىك في   5)
  . 57ديكاف النابغة )صالبيت مف الطكيؿ لمنابغة الذبياني، كىك في    6)
  .1/253األنبارم، اإلنصاؼ )ج  7)
 ]116المائدة:[  8)
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كقد تأكؿ البصريكف ما استدؿ بو الككفيكف مف السماع، فقالكا إنو ال حجة لمككفييف في  
َّٓ قكلو:  ـَ  إِ قَثاٌق  َوَبْقـَُفؿ َبْقـَُؽؿْ  َقْقمٍ  إىَِل   َيِصُؾقنَ  الَِّذي ْت  َجاُءوُكؿْ  َأوْ  مِّ ُصُدوُرُهؿْ  َحِْصَ

؛ ألف جممة  1)
"جاؤككـ" تحتمؿ أكثر مف كجو، فيي إما بتقدير قد، أك أنيا صفة لمكصكؼ محذكؼ، أم 
جاؤككـ قكمان حصرت صدكرىـ، أك أٍف تككف خبران بعد خبر، أك أنيا عمى الدعاء، كما زعـ 

 . 2)المبرد

 عر: أما قكؿ الشا 

  كما اْنَتَفَض العْصُفوُر بممو القْطرُ 

فقد تأكلو بأنو عمى تقدير "قد"، كقد حذفت مف البيت لضركرة الشعر، ككذلؾ األمر في  
 بقية األبيات: يقكؿ األنبارم: "ك أما قكؿ الشاعر: 

  كما اْنَتَفَض العْصُفوُر بممو القْطرُ 

 .  3)قطر، إال أنو حذؼ لضركرة الشعر"فإنما جاز ذلؾ؛ ألف  التقدير فيو: "قد بممو ال

كيبدك أف  الذم جعؿ البصرييف يمنعكف ذلؾ ىك أنيـ اشترطكا في الحاؿ أف تككف مقارنة  
أك منتظرة، كىذا غير مكجكد في الفعؿ الماضي؛ لذا أجازكا ما كرد مف كبلـ العرب شعران أك نثران 

، يقكؿ العكبرم: "كقاؿ الككفيكف يجكز عمى تقدير "قد"؛ ألنيا، كما يزعمكف، تقربو مف الحاؿ
ذلؾ؛ ألف أكثر ما فيو أنيا غير مكجكدة في زماف الفعؿ، كذلؾ ال يمنع، كما ال تمنع الحاؿ 

 . 4)المقدرة"

كقد ذىب ابف مالؾ كأبك حياف إلى ما ذىب إليو الككفيكف مف جكاز مجيء الحاؿ فعبل  
عـ قكـ أف الفعؿ الماضي لفظان ال يقع حاالن، ماضيان، بدكف تقدير "قد"، يقكؿ ابف مالؾ: "كقد ز 

كليس قبمو )قد  ظاىرة، إال كىي قبمو مقدرة؛ كىذه دعكل ال تقكـ عمييا حجة؛ ألف األصؿ عدـ 
التقدير؛ كألف كجكد )قد  مع الفعؿ المشار إليو ال يزيد معنى عمى ما يفيـ بو، إذا لـ تكجد، كحؽ 

 ال يدرؾ بدكنو. المحذكؼ المقدر ثبكتو أف يدؿ عمى معنى 

                                                           

 ]90النساء:[  1)
  . 4/124انظر: المبرد، المقتضب )ج  2)
  .1/257األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
   . 2/17العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب )ج  4)
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فإف قيؿ قد تدؿ عمى التقريب، قمنا داللتيا عمى التقريب مستغنى عنيا بداللة سياؽ  
لَِؽ الكبلـ عمى الحالية، كما أغنى عف تقدير السيف كسكؼ سياؽ الكبلـ في مثؿ قكلو:   َكَذ 

َتبِقَؽ  ََحاِديِث  َتْلِويؾِ  ِمـ َوُيَعؾُِّؿَؽ  َربَُّؽ  ََيْ ْٕ ا
تغنى عف تقدير قد مع الماضي القريب ، بؿ كما اس 1)

 .  2)الكقكع إذا كقع نعتان أك خبران"

ْت  َجاُءوُكؿْ كيقكؿ أبك حياف في قكلو تعالى:   ُصُدوُرُهؿْ  َحِْصَ
: "فأما قراءة الجميكر  3)

فجميكر النحكييف عمى أف  الفعؿ في مكضع الحاؿ، فمف شرط دخكؿ قد عمى الماضي، إذا كقع 
مقدرة، كمف لـ يرى ذلؾ لـ يحتج إلى تقديرىا، فقد جاء منو ماال ييحصى كثرةن بغير حاالن زعـ أنيا 

 . 4)قد"

َخِسَ كيقكؿ أيضان: "كقرأ الجميكر 
فعبلن ماضيان، كىك استئناؼ إخبار، كيجكز أٍف   5)

يككف في مكضع الحاؿ، كال يحتاج إلى إضمار قد؛ ألنو كثر كقكع الماضي حاالن في لساف 
 . 6)قد، فساغ القياس عميو" العرب بغير

كيقكؿ في مكضع آخر" "كالبصريكف ال يجيزكف كقكع الماضي حاالن، إال إذا اقترف بقد،  
كقد يجكز تقديرىا عندىـ إف لـ تظير، كقد أجاز األخفش مف البصرييف كقكع الماضي حاالن بغير 

كيبعد فييا التأكيؿ،  تقدير قد، كىك الصحيح، إذ كثر ذلؾ في لساف العرب كثرة تكجب القياس،
 . 7)كقد ذكرنا كثرة الشكاىد عمى ذلؾ في كتابنا المسمى بالتذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ"

ضمار قد قكؿ لمبصرييف، كمذىب الككفييف كاألخفش أف الماضي يقع   كيقكؿ أيضأن: "كا 
 . 8)حاالن، كال يحتاج إلى إضمار قد، كىك الصحيح، ففي كبلـ العرب كقع ذلؾ كثيران"

كيقكؿ أبك حياف في االرتشاؼ: "كالصحيح جكاز ذلؾ بغير كاك كال "قد"، كىك قكؿ  
 . 9)الجميكر كالككفييف كاألخفش لكثرة ما كرد في ذلؾ"

                                                           

 ]6يكسؼ:[  1)
  . 2/373ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  2)
 ]90النساء:[  3)
   . 3/317أبك حياف، البحر المحيط )ج  4)
ًسرى الدنا كاآلخرة".  ]11الحج:[  5)  ، "خى
  . 6/355أبك حياف، البحر المحيط )ج  6)
 .493ص ، المرجع السابؽ  7)
  .3/423أبك حياف، البحر المحيط )ج  8)
  . 2/370أبك حياف، االرتشاؼ )ج  9)
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كيبدك أف  ما ذىب إليو الككفيكف، كاختاره ابف مالؾ كأبك حياف ىك الراجح؛ كذلؾ ألف لو  
كاء في القرآف الكريـ أـ في كبلـ العرب، تؤيد ما يدعمو مف السماع فقد كردت نصكص كثيرة، س

ىذا كتدعمو، كقد صرح أبك حياف بيذه الكثرة، يقكؿ: "فقد جاء منو ما ال يحصى كثرة بغير 
 . 2)، كيقكؿ أيضان: "كىثير ذلؾ في لساف العرب كثرة تكجب القياس" 1)قد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .3/317أبك حياف، البحر المحيط )ج  1)
 . 493، صالمرجع السابؽ  2)
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 المسألة -7

" اسٌم ىو أو ح    رٌف؟ القول في "ُربَّ

" لمتقميؿ بمنزلة "كـ" لمتكثير"  . 1)قاؿ ابف خالكيو: "إٌف "رب 
" مف األسماء. كىذه مسألة خبلفية بيف أىؿ  فيذا القكؿ يدؿ عمى أف ابف خالكيو عىد  "رب 

 البصرة كالككفة.
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
" حرؼ جر يفيد التقميؿ، فيك   مناقض لػػػ "كـ" في الخبر، ذىب البصريكف إلى أف  "ريب 

"؛ ألف المعنى كاحد، إال أف   يقكؿ سيبكيو: "كاعمـ أف  كـ في الخبر ال تعمؿ إال فيما تعمؿ فيو "ريب 
كـ اسـ؛ كريب  بمنزلة ًمٍف"
(2 . 

 . 3)كيقكؿ ابف السراج: "كرٌب حرؼ جر"
 . 4)كيقكؿ األنبارم: "كذىب البصريكف إلى أنو حرؼ جر"

 بصريكف باألدلة التالية: كقد استدؿ ال 
"، فبل يقاؿ: ريب  رجؿ أفضؿ منؾ، كما تقكؿ: كـ  أواًل: إن و ال يجكز اإلخبار عف "ريب 
، فبل  رجؿو أفضؿي  " ذلؾ؛ ألف  "كـ" اسـ، كرب  غير اسـو منؾ، يقكؿ سيبكيو: "كال يجكز في "ريب 

 . 5)لؾ" يجكز أف تقكؿ: ريب  رجؿه 
ال تدخؿ عمييا، كلك كانت اسا لجاز ذلؾ، بخبلؼ "كـ" فإف  ذلؾ إف  حركؼ الجر  ثانيًا:

جائز فييا، يقكؿ ابف السراج: "كمما تبيف أف  ريب  حرؼ، كليست باسـ كػػػػ "كـ"؛ ألف  "كـ" يدخؿ 
"، تقكؿ: بكـ رجؿو مررت" عمييا حرؼ الجر، كال يدخؿ عمى "ريب 
(6 . 

ىا، كبقية حركؼ الجر األخرل، فتقكؿ: ريٌب إنيا تكصؿ معنى الفعؿ إلى ما بعدثالثًا:  
رجؿ عالـ أدركت، فػػػ "رٌب" أكصمت معنى اإلدراؾ إلى الرجؿ، كما أكصمت الباء معنى المركر 
إلى زيد في نحك: مررت بزيد، يقكؿ ابف يعيش: "كمف الدليؿ عمى ككف ريٌب حرفان، أنيا تكصؿ 

" معنى الفعؿ إلى ما بعدىا إيصاؿ غيرىا مف حركؼ الج ر، فتقكؿ: ريب  عالـو أدركت، فػػػػػ "ريب 

                                                           

  .1/341ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
  .2/161سيبكيو، الكتاب )ج  2)
  . 1/416ابف السراج، األصكؿ )ج  3)
  .121.،ـ2/832األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
  . 2/170الكتاب )جسيبكيو،   5)
  .1/416ابف السراج، األصكؿ )ج  6)
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أكصمت معنى اإلدراؾ إلى الرجؿ، كما أكصمت الباء الزائدة معنى المركر إلى زيد في قكلؾ: 
 . 1)مررت بزيد"

كقد جمع األنبارم حجج البصرييف في قكلو: "الدليؿ عمى أنيا حرؼ ال يحسف فييا  
ا قد جاءت لمعنى في غيرىا كالحرؼ، كىك تقميؿ ما عبلمات األسماء، كال عبلمات األفعاؿ، كأني

 . 2)دخمت عميو، نحك: "ريب  رجؿو يفيـ"، أم ذلؾ قميؿ"
" اسـه، يقكؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أف  "ريب    أما الككفيكف فقد ذىبكا إلى أف  "ريب 

" اسـ" ، كيقكؿ ابف يعيش: "كقد ذىب الكسائي مف تابعو مف الككفييف إلى 3)اسـ" أف  "ريب 
(4 . 

 كقد استدؿ الككفيكف ليذا المذىب باألدلة التالية:  
نما   " ال تقع إال في صدر الكبلـ، كحركؼ الجر ال تقع في صدر الكبلـ، كا  أكالن: إف  "ريب 

تقع متكسطة، لتكصؿ معاني األفعاؿ إلى األسماء، يقكؿ ابف يعيش: "كقالكا إن يا ال تككف إال 
 . 5)كؼ الجر إن ما تقع متكسطةن؛ إليصاؿ معاني األفعاؿ إلى األسماء"صدران، كحر 

، كفي قكؿ  6)ثانيان: جكزا اإلخبار عنيا في قكؿ بعض العرب: ريب  رجؿو ظريؼ
 الشاعػػػػػػػػػػػػر:

 إن يقتمــــــوَك فــــــينَّ قتمــــــك لــــــم يُكــــــنْ 

(7)عــــــــارًا عميــــــــك، وُربَّ قتــــــــٍل عــــــــارُ   
 

   
" ال تعمؿ  إال في النكرة، كحركؼ الجر تعمؿ في النكرة كالمعرفة عمى ثالثان: إف  "ريب 

 . 8)السكاء، كيقكؿ األنبارم: "إنيا ال تعمؿ إال في النكرة، كحركؼ الجر تعمؿ في النكرة كالمعرفة"
" ال تعمؿ الجر إال في نكرة مكصكفة، كحركؼ الجر عمى اختبلفيا تعمؿ         رابعان: إف  "ريب 

ير مكصكفة، يقكؿ األنبارم: "إن يا ال تعمؿ إال في نكرة مكصكفة، كحركؼ في النكرة مكصكفة كغ
 . 9)الجر تعمؿ في نكرة مكصكفة كغير مكصكفة"

 كقد رد البصريكف ما استدؿ بو الككفيكف مف أدلة عمى النحك التالي:  

                                                           

  . 8/27ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  1)
  . 2/833األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
 .832ص ،المرجع السابؽ  3)
  . 8/27ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  4)
  .8/27المرجع السبؽ )ج  5)
  .8/27انظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  6)
  . 2/68  كاألزىرم، التصريح )ج3/66المبرد، المقتضب )جف الكامؿ لؤلعشى، كىك في البيت م  7)
  .2/832األنبارم، اإلنصاؼ )ج  8)
 .833ص ،المرجع السابؽ  9)
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" صدر الكبلـ ناشئ عف إفادتيا التقميؿ، كالتقميؿ يشبو النفي  في لزـك أكالن: إف  لزكـ "ريب 
حركفو صدر الكبلـ، يقكؿ األنبارم: "إنما ال تقع ريب  إال في صدر الكبلـ؛ ألف معناىا التقميؿ، 

 . 1)كتقميؿ الشيء يقارب نفيو، فأشبيت حرؼ النفي، كحرؼ النفي لو صدر الكبلـ"
" لم ا   كانت ككاف أبك بكر بف السراج قد رد  قكؿ الككفييف ىذا مف كجو آخر، كىك أف  "ريب 

لػػػػ "كـ" في المعنى، حممت عمييا، فألزمت صدر الكبلـ؛ ألف  مف سنف العرب في كبلميا حمميـ 
، يقكؿ ابف السراج: "ككاف حقو أف يككف بعد الفعؿ  2)الشيء عمى ضده كما يحممكنو عمى نظيره

خبران، مكصبلن لو إلى المجركر كأخكاتو إذا قمت: مررت برجؿ، كذىبت إلى غبلـ لؾ، إذا كانت 
 . 3)فجعؿ لو صدر الكبلـ، كما جعؿ لػػػػػػػػػ "كـ"، كأٌخر الفعؿ كالفاعؿ"

ثانيان: إف  ما استدؿ بو الككفيكف في قكؿ بعض العرب: "ريب  رجؿ ظريؼ"، كفي قكؿ  
 الشاعر:

 إن يقتمــــــوَك فــــــينَّ قتمــــــك لــــــم يُكــــــنْ 

ـــــــــٍل عـــــــــارُ    ـــــــــك، وُربَّ قت  عـــــــــارًا عمي

   
 مردكد بما يمي: 

قكؿ العرب: "ريب  رجؿ ظريؼ" قكؿ شاذه، كالشكاذ ال يقاس عمييا كما ىك معمكـ أكالن: أف  
، يقكؿ  4)

، برفع ظريؼ، فيك  ابف  يعيش: "كأما ما تعمقكا بو مف قكؿ بعض العرب: ريب  رجؿ ظريؼه
 . 5)شاذ"

 ثانيان: أما البيت فقد تأكلو البصريكف بتأكيبلت ثبلثة، كىي: 
 . 6)يرة "كبعض قتؿ عار"األكؿ: إف  الركاية الشي

الثاني: إف  "عار" خبر لمبتدأ محذكؼ، أم ىك عار، يقكؿ ابف مالؾ: "كالصحيح أنو خبر 
 . 7)لمبتدأ محذكؼ"

" بػػػ "كـ"، يقكؿ ابف السراج: "كىذا إن ما يجيء عمى الغمط  الثالث: إف  الشاعر قد شبو "ريب 
 . 8)كالتشبيو"

                                                           

 األنبارم، اإلنصاؼ.  1)
  .23،ـ1/186انظر: األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
  .1/416ابف السراج، األصكؿ )ج  3)
  . 1/186اؼ )جانظر: األنبارم، اإلنص  4)
  .8/27ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  5)
  .439انظر: المرادم، الجنى الداني )ص  6)
  . 3/167ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  7)
  .1/418ابف السراج، األصكؿ )ج  8)
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" ال تعمؿ إال في النكرات، كحركؼ الجر تعمؿ في  ثالثان: إف  ما ادعاه الككفيكف مف أف  "ريب 
" تدخؿ عمى كاحد يدؿ عمى أكثر منو، فجرل مجرل التمييز  النكرات كالمعارؼ، مردكده بأف  "ريب 
في تنكيره، يقكؿ ابف يعيش: "كأما ككنيا ال تدخؿ إال عمى نكرة؛ فؤلنيا تدخؿ عمى كاحد يدؿ 

ل التمييز، أال ترل أف معنى قكلؾ: ريب  رجؿو يقكؿ ذلؾ: قؿ  ما يقكؿ عمى أكثر منو، فجرل مجر 
ذلؾ مف الرجاؿ؛ فمذلؾ اختصت بالنكرة دكف غيرىا؛ ألنيا نظيرة كـ عمى ما سبؽ، إذ كانت كـ 

 . 1)لمتكثير، كرب  لمتقميؿ، كالتكثير كالتقميؿ ال يتصكراف في المعارؼ"
"، فيي مبتدأ محذكؼ الخبر ككاف رضي الديف اإلستراباذم قد ذىب إ  لى اسمية "ريب 

دائمان، كقد اعتمد في ىذا الرأم عمى أف الفعؿ المتعدم يعمؿ بنفسو، أم بدكف حاجة إلى حرؼ 
الجر، كما في قكلنا: ريب  رجؿ أكرمت، يقكؿ الرضي: "كتشكؿ عمييـ حرفيتيا بنحك: ريب  رجؿ 

فعكؿ بنفسو الذم لكالىا لـ يفض إليو، كريـ أكرمت، إف  حركؼ الجر ىي ما يفضي إلى الم
 . 2)كأكرمت يتعدل بنفسو"

كقد استدؿ الرضي بدليؿ آخر، كىك قكليـ: ريب  رجؿ كريـ أكرمتو، إٍذ إف  الفعؿ المتعدم  
" ال يتعدل إلى مفعكليف معان، أحدىما ضمير، كاآلخر مجركر بحرؼ جر، يقكؿ: "كيشكؿ  "أكـر

لى أيضان بمثؿ قكلؾ: ريب  رجؿ كر  يـو أكرمتو؛ ألف  الفعؿ ال يتعدل إلى مفعكؿ بحرؼ الجر، كا 
 . 3)ضميره معان، فبل يقاؿ: لزيد ضربتو"

لكف ما استدؿ بو الرضي يحتاج إلى مناقشة مف حيث إف  البصرييف قد كانكا عمى عمـ  
" تأتي مع الفعؿ البلـز كالمتعدم، فإذا جاءت مع فعؿ الـز ذى ب اإلشكاؿ، بيذا، فقالكا إف  "ريب 

كأعرب ما بعدىا مبتدأ، أم ا إذا جاءت مع فعؿ متعدو فإننا نقدر ليا عامبلن محذكفان، يككف ىك 
"، كالتقدير: لقيت كما أشبو ذلؾ  . 4)الناصب لما دخمت عميو "ريب 

كاضحه أف ما قالو البصريكف، كأخذه عمييا الرضي ناشئ عف معيارية القاعدة النحكية  
الفعؿ المتعدم يجب أف يصؿ إلى المفعكؿ بدكف حرؼ الجر؛ لذلؾ جعمكا  التي تنص عمى أفٌ 

" ال يحتاج المعنى إليو.  "، كقدركا فعبلن عامبلن في مجركر "ريب   الفعؿ الظاىر صفة لمجركر "ريب 
"؛ ألنيـ كجدكىا تخالؼ   كلعؿ مف الكاضح أف  النحاة بصرييف كككفييف قد اختمفكا في "ريب 

رل في تصدرىا كفي دخمكىا عمى نكرة، كاحتياجيا إلى مكصكؼ؛ لذا حكـ حركؼ الجر األخ
 عمييا الككفيكف باالسمية، كقدر ليا نحاة البصرة العكامؿ. 

                                                           

  .8/27ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  1)
  .4/288األستراباذم، شرح الرضي )ج  2)
 .289ص ،مرجع السابؽال  3)
  .4/289)ج مرجع نفسوانظر: ال  4)
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" ىي التي جعمت ليا ىذه األحكاـ الخاصة التي   كلعؿى ىذه الخصيصة التركيبية لػػػػ "ريب 
كؿ الزجاجي: "ألف  الشيء قد يككف نرل أنيا ال تخرجيا عف ككنيا حرفان مف حركؼ المعاني، يق

لو أصؿ مجتمع عميو، ثـ يخرج منو بعضو؛ لعمة تدخؿ عميو، فبل يككف ذلؾ ناقضان لمباب، بؿ 
يخرج منو ما خرج بعمتو، كيبقى الثاني عمى حالو، أال ترل أف  اجماع النحكييف كميـ عمى أف 

ل كثيران منيا غير معرب لعمؿ فييا، أصؿ اإلعراب لؤلسماء كأصؿ البناء لمحركؼ كاألفعاؿ، ثـ نر 
 . 1)كال يككف ذلؾ مخرجان ليا عف االسمية"

" حرؼ مف حركؼ المعاني، يدخؿ عمى األسماء، فيعمؿ الجر، كال   كترل الباحثة أف  "ريب 
 تمت لبلسمية بأٌم صمة، إذ إٌنيا ال تقبؿ عبلمات االسـ التي جمعيا ابف مالؾ في قكلو:

ـــــــــــــويِن وا ـــــــــــــالجِر والتن ـــــــــــــدا وألب  لن

ـــــــلْ    ـــــــٌز َحَص (2)ومســـــــنٍد لالســـــــم تميي
 

   
فيي ال تقبؿ دخكؿ حركؼ الجر عمييا، كال تقبؿ التنكيف، كال حرؼ النداء كال "أؿ"  

نما ىي حرؼه يأتي لمعنى في  التعريؼ، كال يمكف أف تككف في الجممة مسندان أك مسندان إليو، كا 
ذلؾ أف ريب  معناه في غيره" غيره، يقكؿ ابف يعيش: "كريب  حرؼ، كالذم يدؿ عمى

(3 . 
" كممة تدؿ عمى   كيقكؿ ابف أبي الربيع: "كىذا الذم ذىب إليو ليس بصحيح؛ ألف  "ريب 

معنى في غيرىا، فيستقر أنيا حرؼ، كال يزاؿ عف ذلؾ إال بدليؿ عمى االسمية، ككذلؾ كاف 
إال أن ا كجدنا العرب حكمت  ينبغي أف يقاؿ في "كـ" أنيا حرؼ؛ ألنيا دالة عمى معنى في غيرىا،

 . 4)ليا بأحكاـ األسماء"
كيقكؿ الزجاجي في حد الحرؼ: "كأم ا حد حركؼ المعاني، كىك الذم يمتمسو النحكيكف، 
لى كثـ كما أشبو ذلؾ، كشرحو أف   فيك أف يقاؿ: الحرؼ ما دٌؿ عمى معنى في غيره، نحك ًمٍف كا 

عمى منتيى غيرىا، ال عمى منتياىا نفسيا، ككذلؾ )ًمٍف  تدخؿ في الكبلـ لمتبعيض، فخي تدؿ 
 . 5)سائر حركؼ المعاني""

"؛ ألنيا تدؿ عمى معنى في غيرىا، ال في نفسيا،   فيذه النصكص تشير إلى حرفية "ريب 
 فيي تدؿ عمى التقميؿ أك التكثير في االسـ الذم بعدىا. 

 
 

                                                           

  . 51الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك )ص  1)
 انظر: ألفية ابف مالؾ.  2)
  .8/27ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  3)
  .2/861ابف أبي الربيع، البسيط )  4)
  . 54الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك )ص  5)
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 المسألة-8
 القول في أصل االشتقاق، الفعل ىو أم المصدر؟

قاؿ ابف خالكيو: "كطىعىفى بالر مح طىعىنان كطعفى في نىسبو ًطعىانان، كضربى ضٍربان كالفٍعؿي 
"  . 1)أصؿه لكؿِّ مصدرو

كقاؿ ابف خالكيو في مكضعو آخر: "كقرأ عاصـه في ركاية أبي بكرو )بزينةو  منكنان أيضان، 
نصب بزينةو ألف  المصد يعمؿي نصب مفعكؿ أم: بزينتنا الككاكبى فعند البىصرييف يي   2))الككاكبى 

 . 3)عمؿى الفعًؿ كعند الككفييف ال ييشؽ  مف المصدر"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في ىذه المسألة:  كا 

ذىب البصريكف إلى أف  المصدر ىك أصؿ االشتقاؽ، يقكؿ سيبكيو: "ألف االسـ قبؿ 
 . 4)الصفة، كما أنو قبؿ الفعؿ"

 . 5)الفعؿ مشتؽ مف المصدر كفرع عميو"كيقكؿ األنبارم: "كذىب البصريكف إلى أف 
 كقد استدؿ البصريكف عمى أف  المصدر أصؿ االشتقاؽ بأدلة كثيرة، كىي: 

األكؿ: إف  المصدر يدؿ عمى زماف مطمؽ، كالفعؿ يدؿ عمى زماف معيف، فكما أف  
 . 6)المطمؽ أصؿي المقيد، فكذلؾ المصدر أصؿ الفعؿ

يقكـ بنفسو في بناء الجممة، أما الفعؿ فبل يقكـ بنفسو؛ الثاني: إف  المصدر اسـ، كاالسـ 
ألنو مفتقر إلى االسـ، كما يستغني بنفسو كال يفتقر إلى غيره أكلى مما ال يستغني بنفسو، كيفتقر 

 . 7)إلى غيره
 . 8)الثالث: إف  المصدر لو مثاؿ كاحد، كالفعؿ لو أمثمة مختمفة

دؿ عميو المصدر مف الحدث، كالمصدر ال يدؿ الرابع: إف  الفعؿ بصيغتو يدؿ عمى ما ي
عمى ما يدؿ عميو الفعؿ مف الزمف، كىذا يدؿ عمى أف المصدر أصؿ االشتقاؽ؛ إذ يجب أف 

 . 9)يككف الفرع متضمنان لؤلصؿ

                                                           

  .1/359ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
 ]6الصافات:[  2)
  .2/244ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
   .1/21سيبكيو، الكتاب )ج  4)
  .28،ـ1/235األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
 .237ص ،المرجع السابؽ  6)
 .237ص ،نفسوانظر: المرجع   7)
 .237ص ،انظر: المرجع نفسو  8)
 . 1/237نبارم، اإلنصاؼ )جانظر: األ  9)
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الخامس: إف المصادر لك كانت مأخكذة مف األفعاؿ لجرت عمى سنف كاحد في القياس، 
ـ، فمما اختمفت المصادر بأف كأسماء الفاعميف كالمفعكليف، نحك ضا رب كمضركب كمكًرـ كمكرى

 . 1)تعددت، نحك شرب شيربا كشٍربان كمىٍشربان، تبيف أن يا ليست مشتقة مف الفعؿ
السادس: مما يدؿ عمى أف المصدر أصؿ في االشتقاؽ أف المصدر يطمؽ في المغة 

تصدر منو، فعمى ىذا عمى المكضع الذم يصدر منو، كقكلنا: مصدر اإلبؿ، أم المكاف الذم 
يككف ىك مصدر الفعؿ، يقكؿ الزجاجي: "فعمى ما تكجبو حقيقة المغة ىك الشيء الذم يصدر 

 . 2)عنو الفعؿ، كلك كاف ىك صدر عف الفعؿ سٌمي صادران، ال مصدران"
العبكدية كالرجكلية، فإذا السابع: إف  بعض المصادر ال أفعاؿ ليا أبدان، مثؿ: كيح ككيس ك 

 . 3)ذه المصادر ال أفعاؿ ليا صح  أف المصدر أصؿ المشتقاتى تبيف أف
 أدلة شكمية، تقـك عمىفي معظميا ىذه أدلة البصرييف، كيتضح مف النظر فييا أن يا 

االستفادة مف المنطؽ كاالفتراضات العقمية، فمـ يكتًؼ البصريكف المتأخركف بالقكؿ إف  ك  القياس
يو، بؿ ذىبكا يمتمسكف األدلة المنطقية التي تبتعد بالدرس المصدر أصؿ االشتقاؽ، كما قاؿ سيبك 

ف  ما يستغني  المغكم عف مساره الذم يجب أف يككف لو، فقكليـ: إف المطمؽ أصؿ لممقيد، كا 
ف  الفرع ال بد  أف يككف  بنفسو كال يفتقر إلى غيره أكلى مما ال يستغني بنفسو كيفتقر إلى غيره، كا 

 .صمتيا بالتخريج المغكم ليست قكية ة،فيو األصؿ، عبارات منطقي
، كال أفعاؿ  ىذا باإلضافة إلى أف  كثيران مف أدلتيـ يمكف نقضيا، فقكليـ إف  ىناؾ مصادرى
ليا، مثؿ: كيح ككيس كالرجكلة كالعبكدية، مردكد عمييـ بأف  ىناؾ أفعاالن، كال مصادر ليا، مثؿ: 

 لكف ال مصادر ليا في كبلـ العرب. كليس كعسى، كىي في رأييـ أفعاؿ، ك  كبئسً  نعـً 
أم ا أىؿ الككفة فقد ذىبكا إلى أف  الفعؿ أصؿ االشتقاؽ، يقكؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف 

 . 4)إلى أف  المصدر مشتؽ مف الفعؿ كفرعه عميو"
 كقد استدلكا ليذا المذىب باألدلة التالية: 

مثؿ قاـك قكامان، كقاـ قيامان، األكؿ: إف  المصدر يصح لصحة الفعؿ كيعتؿ العتبللو، 
 . 5)حيث صح قكامان لصحة الفعؿ، كاعتؿ قيامان العتبلؿ الفعؿ
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الثاني: إف المصدر يككف تككيدان لمفعؿ في قكليـ: ضربت ضربان، فكما أف  المؤك د قبؿ 
 . 1)المؤكِّد، فكذلؾ الفعؿ قبؿ االسـ

كما أف العامؿ قبؿ المعمكؿ، الثالث: إف الفعؿ يعمؿ في المصدر، مثؿ ضربت ضربان، ف
 . 2)فكذلؾ الفعؿ قبؿ االسـ

الرابع: إف  ىناؾ أفعاالن، كال مصادر ليا، مثؿ نعـ كبئس كعسى كليس، فيذه أفعاؿ كال 
 . 3)مصادر ليا، كىذا يدؿ عمى أف الفعؿ أصؿ االشتقاؽ؛ الستحالة كجكد الفرع مف غير أصؿ

يكف فعؿ فاعؿ، كالفاعؿ كضع لو: فىعىؿى  الخامس: إف  المصدر ال يتصكر معناه ما لـ
، فينبغي أف يككف الفعؿ الذم يعرؼ بو المصدر أصبلن لممصدر  . 4)كيىٍفعىؿي

السادس: إنما سمي المصدر مصدران؛ ألنو مصدكر عف الفعؿ، كقكليـ: مركب فارهه، 
 . 5)كمشرب عذب، أٍم مرككب فاره، كمشركب عذب، فالمراد بو المفعكؿ ال المكضع

قمناه عف أدلة البصرييف ينطبؽ تمامان عمى ما استدؿ بو الككفيكف، فالمسألة شكمية، كما 
 .كالعقمية تقكـ عمى استنباط األدلة المنطقية

فإذا ما نظر الباحث في أدلة  ىذا باإلضافة إلى أف  ىذه األدلة يمكف ردىا كنقضيا،
إلثبات ما يريد كلنقض ما يذىب إليو  الطرفيف فإنو يجد أنيما قد استعمبل العبارات المنطقية، كؿ  

 الفريؽ اآلخر، فإف كاف القكؿ يصمح إلثبات الشيء كضده فإنو يككف ضعيفان في كبل اتجاىيو.
إف  المصدر يصح بصحة الفعؿ كيعتؿ باعتبللو، قد رٌده عمييـ البصريكف، فقالكا  :فقكليـ

ذا لـ يكف ىناؾ ثقؿ، فإنو يصح، كلك إنما يعتؿ المصدر إذا لزمو مف الثقؿ ما لـز الفعؿ، أٌما إ
كاف قكليـ ىذا صحيحان لكجب أف يككف مصدر كؿ فعؿ معتؿ معتبلن، مع أنيكـ قد قالكا: كىعىدى 
كعدان، ككزف كزنان، كقاـ قكمة، ككاؿ يكيؿ كيبلن، كماؿ يميؿ ميبلن، كما أشبو ذلؾ مما يطكؿ تعداده 

أنو ليس اعتبلؿ األفعاؿ عمة مكجبة العتبلؿ مف األفعاؿ المعتمة التي صحت مصادرىا؛ عممناه 
 . 6)المصادر"

إف المصدر مؤكد لمفعؿ، كالمؤك د قبؿ المؤكِّد، فقد رده البصريكف أيضان،  :أما قكليـ
فقالكا: إف  المصدر ىنا ال فائدة فيو أكثر مما في الفعؿ، ككاف األصؿ أٍف يقكلكا: قاـ قاـ، فمما 

ك تككيدا يتبع المؤكد، كما في باب التككيد، بدليؿ أن يـ يقكلكف: استثقمكه جعمكه اسمان، كليس ى
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ضربان ضربت، كقيامان قمت، كىذا ال يجكز في جاء زيده نفسوي، فبل يقاؿ: نفسو جاء زيده، يقكؿ 
الزجاجي: "كليس ىك بتككيد يتبع المؤكد عمى الحقيقة، كتكاكيد األسماء التي يتبع المؤكد، نحك: 

كأجمع كأكتع، كالدليؿ عمى صحة ما قمناه إجماع الككفييف كالبصرييف عمى قكلؾ: نفسو كعينو 
إجازتيـ قيامان قمت، كضربان ضربت زيدان، فيقدمكف المصدر عمى الفعؿ، كلك كاف تككيدان لو عمى 
الحقيقة تابعان كتكاكيد األسماء؛ لما جاز تقديمو عميو، كما ال يجيزكف نفسو ضربت زيدان، كىذا بيف 

 . 1)ع ذلؾ فميس في كبلـ العرب تككيد مشتؽ مف لفظ المؤكد"كاضح، كم
ف  رتبة العامؿ قبؿ المعمكؿ، فيجب أف يككف الفعؿ قبؿ المصدر، فقد : إأما قكليـ

اعترض عمييـ البصريكف، فقالكا: إف  الحركؼ كاألفعاؿ تعمؿ في األسماء، كلـ يقؿ أحد إف  
رضي عف ىذا الدليؿ فضعفو، كرده عمييـ، يقكؿ: الحركؼ كاألفعاؿ أصؿ لؤلسماء، كقد تحدث ال

"كاستدؿ الككفيكف عمى أصالة الفعؿ بعمو فيو، كقعدت قعكدان، كالعامؿ قبؿ المعمكؿ كىك مغالطة؛ 
ألف  قبمو بمعنى: أف األصؿ في كقت العمؿ أٍف يتقدـ لفظ العامؿ عمى لفظ المعمكؿ، كالنزاع في 

أيف أحد التقدميف مف اآلخر؟ كينتقض ما قالكا بنحك: أف  كضعو غير مقدـ عمى كضع الفعؿ، ف
 . 2)ضربت زيدان، كبزيد، كلـ يضرب، فإنو ال دليؿ فييا عمى أف كضع العامؿ قبؿ كضع المعمكؿ"

إف  ىناؾ أفعاالن مثؿ )نعـ كبئس كعسى كليس ، كال مصادر ليا، فيستحيؿ  :أما قكليـ
ثيرة مف غير أفعاؿ، مثؿ: كيح ككيس كجكد الفرع مف غير أصؿ، فمردكد بكجكد مصادر ك

كالرجكلة كالعبكدية، يقكؿ األنبارم: "خمٌك تمؾ األفعاؿ التي ذكرتمكىا عف استعماؿ المصدر ال 
ف لـ يستعمؿ  يخرج بذلؾ عف ككنو أصبلن، كأف  الفعؿ فرع عميو؛ ألنو قد يستعمؿ الفرع، كا 

 . 3)عف ككنو فرعان"بذلؾ عف ككنو أصبلن، كال الفرع األصؿ األصؿ، كال يخرج 
ٍيمىوي،  كيقكؿ أيضان: "ما ذكرتمكه معارض بالمصادر التي لـ تستعمؿ أفعاليا، نحك: "كى

ٍيسىوي، كأىبلن كسيبلن.....". ٍيبىوي، كىكى ٍييىوي، كىكى وي، كىكى ٍيحى  كىكى
 قاؿ ابف ميادة: 

 تفاقــــــــَد َقــــــــْومي إْذ يبيعــــــــْوَن ُميجتــــــــي 

(4)بعـــــدىا َبْيـــــراليـــــم بجاريـــــٍة، بيـــــرًا   
 

   
 . 5)فإف ىذه كميا مصادر، كلـ تستعمؿ أفعاليا"
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أٌما أبك عمي الفارسي فقد كاف بصيرا في ىذه المسألة، إذ يرل أف  المصدر أصؿ 
االشتقاؽ، يقكؿ: "كالدليؿ عمى أف الفعؿ مأخكذ مف المصدر أف ىذه المصادر تقع دالة عمى 

 . 1)جميع ما تحتيا، كال تختص شيئان مف دكف شيء"
في مكضع آخر: "أال ترل أف  )المضرب  لٌما كاف مأخكذان مف الضرب، دؿ عمى كيقكؿ 

مكانو، فكذلؾ كاف ينبغي أف يككف سبيؿ ىذه المصادر أف تككف دالة عمى ما تدؿ عميو األمثمة 
 . 2)مف المعنييف"

أما الشيخ عبد القاىر الجرجاني فقد تفرد برأم جديد، حيث زعـ أف  الفعؿ مشتؽ مف 
كالكصؼ مشتؽ مف الفعؿ، يقكؿ الجرجاني: "كالقسـ الثاني: ما كاف مشتقان، كأحمر  المصدر،

كأسكد؛ ألنيما مشتقاف مف الحمرة كالسكاد، كىكذا حكـ ضارب كآكؿ؛ ألنيما مشتقاف مف الفعؿ 
 . 3)الذم ىك أكؿ كضرب، أك يأكؿ كيضرب، كالفعؿ مشتؽ مف المصدر"

جاني فردكه، يقكؿ السيكطي: "كريٌد بأنو ليس كلـ يرتًض البصريكف المتأخركف رأم الجر 
في الكصؼ ما في الفعؿ مف الداللة عمى زمف معيف، فبطؿ اشتقاقو منو، كتعيف اشتقاقو مف 

 . 4)المصدر"
كعمى الرغـ مما في رأم الجرجاني مف جدة كطرافة كمخالفة لغيره مف العمماء، إال أنو ال 

اني يرل أف الكصؼ أقرب إلى الفعؿ كأف الفعؿ قد يخمك مف كجاىة كتعميؿ مقنع، فكأنما الجرج
صدر عف المصدر، فيي في حمقات ثبلث، ككأني بو قد تأثر بمنيج الككفة الذيف يركف أف اسـ 

 الفاعؿ مف األفعاؿ. 
كممف أتكا برأم جديد في ىذا المكضكع أبك بكر بف طمحة، حيث زعـ فيما يركيو عنو 

لمصدر كالفعؿ أصؿ نفسو، كليس أحدىما مشتقان مف أبك حياف في االرتشاؼ، أٌف كبل مف ا
 . 5)اآلخر

 أم ا عف آراء عمماء المغة المعاصريف في االشتقاؽ، فسنعرض لرأم الدكتكر تماـ حساف.
تحدث الدكتكر تماـ حساف عف االشتقاؽ، كعرض لنظرة الصرفييف كالمعجمييف، كبيف 

نع بأمص مف النظرتيف، يقكؿ: "تمؾ كانت نظرة البصرييف كالككفييف في أصؿ االشتقاؽ، كلـ يقت
كجية النظر الصرفية إلى المسألة، كىي كجية نظر تجعؿ بعض الصيغ أصبلن، كتجعؿ الصيغ 
األخرل فركعان عميو، كتفترض أف  كؿ مادة مف مكاد المغة بدأت في صكرة المصدر، أك في صكرة 

                                                           

   . 95أبك عمي الفارسي، المسائؿ العسكريات )ص  1)
  . 96الفارسي، المسائؿ العسكريات )ص  2)
   . 1/109عبد القاىر الجرجاني، المقتصد في شرح اإليضاح )ج  3)
    . 3/96كامع في شرح جمع الجكامع )جالسيكطي، ىمع الي  4)
   . 2/202انظر: أبك حياف األندلسي، ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب )ج  5)



95 
 

، حتى تصؿ المغة إلى مرحمة الفعؿ الماضي، ثـ عكؼ الناس يشتقكف منيا، كيفرعكف عمييا
تستنفد فييا حاجتيا إلى المزيد مف مشتقات ىذه المادة، أك تتكقؼ عف االشتقاؽ؛ ألنيا فرغت مف 
الصياغة عمى مثاؿ كؿ المباني الصرفية الممكنة، كليس شيء أبعد مف طبيعة نشأة المغة 

 . 1)كتطكرىا مف ىذا االفتراض"
ت تقكـ فعبلن دكف االقتناع برأم البصرييف أك برأم كيقكؿ أيضان: "كالكاقع أف  الصعكبا

 . 2)الككفييف عمى حد سكاء"
ف كاف منصبان عمى يثـ عرض بعد ذلؾ لنظرة المعجمييف، فكضح أف اىتماـ المعجمي

الكممات نفسيا ال صيغيا، حيث جعمكا حركؼ المادة مدخبلن إلى شرح معاني ىذه المفردات، 
د أعجب الدكتكر تماـ حساف بيذا الرأم، كنادل لؤلخذ بو، كلكف دكف ربطيا بمعنى معيف، كق

يقكؿ: "كالذم أراه أجدل عمى دراسة ىذه المشكمة )مشكمة االشتقاؽ  أٍف يعدؿ الصرفيكف بيا عف 
طريقتيـ إلى طريقة المعجمييف، بؿ أف يجعمكا دراستيا في إطار عمـ الصرؼ، حسبة لكجو عمـ 

كالزكائد كالممحقات ذات المعاني الكظيفية، جانحيف بيا  المعجـ مبتعديف بيا عف شكمية الصيغ
ذا صح  لنا أف نكجد  في اتجاه المعجـ، بحيث يككف "االشتقاؽ" حدكدان مشتركة بيف المنيجيف، كا 
نما نعكد إلى صنيع  رابطة بيف الكممات، فينبغي لنا أال نجعؿ كاحدة منيا أصبلن لؤلخرل، كا 

صكؿ المادة، فنجعؿ ىذا الربط باألصكؿ الثبلثة أصؿ المعجمييف بالربط بيف الكممات بأ
 . 3)االشتقاؽ، فالمصدر مشتؽ منيا، كالفعؿ الماضي مشتؽ منيا كذلؾ"

مة، إذ يالدكتكر تماـ حساف يخدـ المسألة خدمة عظ كترل الباحثة أف الرأم الذم أخذه
دـ الدرس المغكم، إف  الخكض في أصؿ المشتقات كاألصؿ كالفرع مسألة ال جدكل منيا، كال تخ

كقد أشار إلى ذلؾ أبك حياف، فيما ركاه عف السيكطي، يقكؿ: "قاؿ أبك حياف: كىذا الخبلؼ ال 
 . 4)يجدم كثير منفعة"

كقد كاف ابف مضاء القرطبي قد نادل بإلغاء المسائؿ التي ال تفيد نطقان، كىذه المسألة 
لنحك االختبلؼ فيما ال يفيد نطقان، فيما أرل منيا، يقكؿ ابف مضاء: "كمما يجب أف يسقط مف ا

كاختبلفيـ في )عمى  رفع الفاعؿ، كنصب المفعكؿ، كسائر ما اختمفكا فيو، مف العمؿ الثكاني 
كغيرىا، مما ال يفيد نطقان، كاختبلفيـ في رافع المبتدأ، كناصب المفعكؿ، فنصبو بعضيـ بالفعؿ، 
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الجممة كؿ )اختبلؼ  فيما ال يفيد كبعضيـ بالفاعؿ، كبعضيـ بالفعؿ كالفاعؿ معان، كعمى 
 . 1)نطقان"

كالذم يحتاجو الباحث مف فكرة االشتقاؽ غالبان ىك أف يجد المعاني المعجمية لؤللفاظ 
كفي ىذا يكفي أف يردىا إلى المادة المعجمية ليجد تحتيا المفردات التي تتككف منيا أك بزيادة 

 حركفيا. 
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 لمسألة ا-9

    ىل يجوز العطف عمى الضمير المخفوض؟                            

وإَْرَحامِ قاؿ ابف خالكيو: "كقرأ حمزةي كحده 
بالجرِّ أراد: تساءلكف بو كباألرحاـ/   1)

اج أن و كاف إذا سيئؿ كيؼى تجدؾ قاؿ: خيرو عافىاؾى ا، يريدي:  فأضمرى الخافض عمى قكًؿ العىج 
 . ٍيرو  ًبخى

ـى أف تقطعكىا. قالكا: كيبطؿ الخفضي مف كقرأ الباق ا كف بالن صب، ات قيكا ا كات قيكا األىٍرحى
.  جياتو

؛ ألف  إحداىا: أف  ظاىر المخفكض ال يعطؼ عمى مكنية، ال يقاؿ: مررت بؾ كزيدو
 المضاؼ كالمضاؼ إليو كالش يًء الكاحد إال ضركرة لشاعرو كما قاؿ:

 . 3)كزعـ البصريكف جميعان أنو لحف"
"قاؿ ابفي خالكيو رحمو ا: كليس لحنان عندم؛ ألف ابفى ميجاىدو حد ثنا بإسنادو يعزيو إلى 

. غير أف  مف  أنو قرأ: )كاألرحاـً  كمع ذلؾ فإف حمزةى كاف ال يقرأي حرفان إال رسكؿ ا  بأثرو
"  .  4)أجاز الخفض في )األرحاـً  أجمع مع مف لـ يجز أف النصب ىك االختياري

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
أجاز الككفيكف عطؼ الظاىر عمى الضمير المخفكض، كلـ يشترطكا لذلؾ إعادة الجار.  

 جركرة بالباء.عطفان عمى الياء الم  5)كاحتجكا بقراءة حمزة بجر )األرحاـً 
، كأنكركا قراءة حمزة، "قاؿ  6)أما البصريكف فقد منعكا العطؼ بدكف إعادة الجار 

 . 8)، كقد أجازه سيبكيو في ضركرة الشعر 7)رؤساؤىـ: ىك لحف ال تحؿ القراءة بو"
                                                           

 ]1النساء:[  1)
الحيكاف الجاحظ،   كفيو "تنائؼ" مكاف "نفانؼ"، ك 53البيت مف الطكيؿ لمسكيف الدارمي في ديكانو )  2)

 .  3/79شرح المفصؿ )جابف يعيش،  ، ك 4/164المقاصد النحكية )جالعيني،  ، ك 6/494)ج
  .128-1/127)جابف خالكيو، إعراب القراءات السبع   3)
 . 129-128، ص صالمرجع السابؽ   4)
  .1/252 ، كالفراء، معاني القرآف )ج118انظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  5)
 ، كالمبرد، المقتضب 1/391 ، كسيبكيو، الكتاب )ج65،ـ.2/464انظر: األنبارم، اإلنصاؼ )ج  6)

  .79-3/77 ، كابف يعيش، شرح المفصؿ )ج2/80ك )ج ، كابف السراج، األصكؿ في النح4/152)ج
  .1/431النحاس، إعراب القرآف )ج  7)
  . 2/381انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  8)

 (2)وما َبْيَنَيا والَكْعِب َغْوٌط َنَفاِنفُ   ي ُسُيوَفَنا ِفي ِمْثِل السَّوارِ  ُنَعمِّقُ 
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كقد قرأ الباقكف بنصب األرحاـ عمى اإلضمار كالعطؼ كالتقدير )كاتقكا األرحاـ ال  
كجو القراءة عند البصرييف. كالسبب في ذلؾ "أف ضمير الخفض شديد االتصاؿ  تقطعكىا ، كىذا

بما قبمو، فينزؿ لذلؾ معو منزلة شيء كاحد، فمك عطفت مف غير إعادة الخافض، لكنت قد 
عطفت اسمان كاحدان عمى اسـ كحرؼ، إذ ال يتصكر أف تعطؼ عمى بعض الكممة دكف بعض، 

 .  1)فت اسمان كحرفان عمى اسـ كحرؼ مثمو"فمذلؾ أعدت الخافض حتى تككف قد عط
 كىذه بعض آراء أتباع الفريقيف: 
قاؿ الزجاجي في مجالسو: "كاعمـ أف األسماء كميا يعطؼ عمييا إال المضمر  

المخفكض، فإف العطؼ عميو غير جائز إال بإعادة الخافض، كاف غير جائز عند البصرييف 
كفيكف كأجازكه عمى قبحو، فقرأ حمزة بالخفض عطفان البتة إال في ضركرة الشعر، كقد قبحو الك

، كىك في رأيو متابع  2)عمى المخفكض كالقراء غيره قرأكه بالنصب عطفان عمى ا عز كجؿ"
 لمذىب البصريف. 

كمف قبمو أستاذه الزجاج قاؿ: "كمعنى )تساءلكف بو  تطمبكف حقكقكـ بو )كاألرحاـ   
ى كاتقكا األرحاـ أف تقطعكىا. فأما الجر في األرحاـ، فخطأ القراءة الجيدة نصب األرحاـ كالمعن

في العربية ال يجكز إال في اضطرار شعر، ألنو في العربية بإجماع النحكييف يقبح أف ينسؽ باسـ 
ظاىر عمى اسـ مضمر في حاؿ الخفض إال بإظيار الخافض، يستقبح النحكيكف مررت بو كزيد 

حتى يقكلكا بؾ كبزيد، فقاؿ بعضيـ: ألف المخفكض  كمررت بؾ كزيد إال مع إظيار الخافض
حرؼ متصؿ غير منفصؿ فكأنو كالتنكيف في االسـ فيقبح أف يعطؼ باسـ يقكـ بنفسو عمى اسـ 

 . 3)ال يقـك بنفسو"
لقد خطأ الزجاج القراءة بالجر، كقد أكضح الزجاج أسباب تخطئتو، كليس مف أسبابيا  

أك عمى المذىب الككفي، ألنو القائؿ: "ألف القراءة سنة، ال  التحامؿ عمى القارئ أك عمى القراءة
ينبغي أف يقرأ فييا بكؿ ما يجيزه النحكيكف، كأف نتبع المشيكر فإف الذم ركم مف المشيكر في 

 . كبعد ىذا ال يمكف أف يقاؿ أف تخطئة الجر تعصب بصرم. 4)القراءة أجكد عند النحكييف"
لعطؼ بدكف إعادة الجار، إال أنيـ يجيزكنو عمى قمة، كالظاىر أف الككفييف ال يمنعكف ا 

 . 5)كىذه القمة ال تعني المنع كما ذىب إلى ذلؾ بعض المحدثيف"

                                                           

  . 1/243ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج  1)
  . 18 ، كالزجاجي، الجمؿ في النحك )ص246-245الزجاجي، مجالس العمماء )ص  2)
  .1/111جالزجاج، معاني القرآف )  3)
 .113، صالمرجع السابؽ  4)
  . 257الحمكاني، الخبلؼ النحكم )ص  5)
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قاؿ الفراء: "كما أقؿ ما ترد العرب مخفكضان عمى مخفكض قد كني عنو، كقد قاؿ  
 الشاعر: 

، ككافؽ ثعمب الفراء كمثؿ لذلؾ بقكلو: "كقاؿ: كمالي كزيد  1)فرد الكعب عمى بينيا" 
 . 2)كزيدان"

كأكد ابف خالكيو مذىب الككفييف ككافقيـ فيو، فقد جاء في حجتو بنصب األرحاـ، قكلو:  
ال تقطعكىا، فيذا كجو "فالحجة لمف نصب أنو عطؼ عمى )ا  تعالى، كأراد: كاتقكا األرحاـ 

القراءة عند البصرييف، ألنيـ أنكركا الخفض، كلحنكا القارئ كأبطمكه مف كجكه، فأما الككفيكف 
فأجازكا الخفض، كاحتجكا لمقارئ بأنو أضمر الخافض كاستدلكا بأف )العجاج  كاف إذا قيؿ لو: 

قاؿ: إف الككفييف عمى الرغـ ، كلكف ابف خالكيو  3)كيؼ تجدؾ؟ يقكؿ خيرو عافاؾ ا، يريد بخير"
 مف احتجاجيـ لمقارئ لكنيـ اختاركا النصب في القراءة.

كمف الجدير بالذكر: إف إضمار الخافض ىنا مذىب أبي عمي الفارسي كتمميذه ابف  
، فقد جاء في تخريج ابف جني لقراءة جر األرحاـ، كأنو قاؿ )كباألرحاـ  فحذؼ الباء بعد  4)جني

 قدـ الباء في )بو  داالن عمييا ككالعكض منيا.أف أعمميا، كصار ت

: قد تحامؿ كثيران عمى أبي البركات األنبارم كمف  5)كمما تجدر اإلشارة إليو أف الحمكاني 
تابعو، حتى بمغ تحاممو عمى مف سبؽ األنبارم مثؿ أبي جعفر النحاس، كىك يريد مف كؿ ىذا 

كاف قد ساؽ  -أم الحمكاني–ذا ما عممنا أنو ليخمص إلى براءة الككفييف مما نسب إلييـ. ىذا إ
بعض شكاىد الفراء في القرآف الكريـ كالشعر ليجيز العطؼ عمى المضمر المجركر، كلك كاف 
عمى قمة أك قبح، ككما كقؼ ىك عمى رأم ابف خالكيو، فضبلن عف أنو لـ يقؼ عمى تجكيز ثعمب 

 سالؼ الذكر. 

دـ جكاز العطؼ عمى المضمر المخفكض إال كالحقيقة أف ما ذىب إليو البصريكف في ع 
بإعادة الخافض يمثؿ المغة العربية الفصيحة التي بيا نطؽ القرآف الكريـ، كمخالفة الككفييف كمف 

                                                           

  . 2/378 ، كانظر: النحاس، إعراب القرآف )ج2/86الفراء، معاني القرآف )ج  1)
  .1/162ثعمب، مجالس ثعمب )ج  2)
  . 119ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  3)
 ، كالسيكطي، ىمع اليكامع 2/473 ، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج2/353انظر: ابف جني، الخصائص )ج  4)

  .2/141)ج
  .263-257انظر: الحمكاني، الخبلؼ النحكم )ص  5)

 ِب َغْوٌط َنَفاِنفُ وما َبْيَنَيا والَكعْ   ِفي ِمْثِل السَّواِري ُسُيوَفَنا  ُنَعمِّقُ 
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تابعيـ لما ذىب إليو البصريكف فيو جنكح عف الصكاب، كقد عرفنا أنيـ أجازكه مع قبحو، كدليميـ 
ذا كمثيمو مما كرد مف شكاىد شعرية يستدؿ بيا مف القراءة لـ يقؿ بو جميكر السبعة، كحمؿ ى

عمى المسألة قد يتخرج ذلؾ أف يككف مف باب حذؼ حرؼ الجر لنيابة حرؼ العطؼ منابو، 
 كذلؾ قميؿ.
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   لمسألةا-10

  ما حكم "إْن" إذا جاء في خبرىا الالم؟

َلَساِحَرانِ  َهَذانِ  إِنْ قاؿ ابف خالكيو: "كالقراءة الثالثة: 
"إٍف". جعؿ "إٍف" بمعنى  بتخفيؼ  1)

 . 2)"ما" جحدان، أم ما ىذاف لساحراف"
 سنفصؿ فيما يمي القكؿ في مذىب الفريقيف:

ذىب البصريكف إلى أف  "إٍف" في قكؿ العرب: إٍف زيده لذاىب، كفي قكلو تعالى: 
 َـَا ُسبَْحانَ  َوَيُؼقُلقن ـَا َوْطُد  َكانَ  إِن َربِّ ًٓ  َربِّ َدَْػُعق

ـا كادَ  إِنْ تعالى: ، كقكلو  3) ـْ  َلُقِضؾُّ تِـا َط آِْلَ
(4  ،

حرؼ يفيد التككيد، مخفؼه مف "إٌف" الثقيمة، فيي لمتككيد، سكاء كانت ثقيمة أـ خفيفة، يقكؿ 
ذا خففت فيي كذلؾ، تؤكد ما يتمكـ بو؛ كليثبت  سيبكيو: " ك "إٌف" تككيد لقكلو: زيد منطمؽ، كا 

 . 5)يا عكضان مما ذىب منيا"الكبلـ، غير أف  الـ التككيد تمزم
كيقكؿ ابف السراج: "الرابع أف تككف مخففة مف الثقيمة، فإذا رفعت ما بعدىا لزمؾ أف 

 . 6)تدخؿ البلـ عمى الخبر، كلـ يجز غير ذلؾ"
أم ا "البلـ" فيي الـ االبتداء؛ تفيد التككيد، كيمـز كجكدىا في ىذا التركيب؛ لكي ال تمتبس 

ٍف" النافية؛ ألننا لك قمنا: إٍف زيده قائـ، لظف السامع أف  المعنى ما زيده قائـ، يقكؿ "إٍف" المؤٌكدة ب "إ
ٍف عمره لخيره منؾ؛ لٌما خففيا جعميا بمنزلة لكف  ، كا  سيبكيو: "كاعمـ أن يـ يقكلكف: إٍف زيده لذاىبه

 . 7)بيا"حيف خففيا، كألزميا البلـ، لئبل تمتبس ب "إٍف" التي ىي بمنزلة "ما" التي تنفي 
كيقكؿ ابف يعيش: "فإذا ألغيت صارت كحرؼ مف حركؼ االبتداء، يمييا االسـ كالفعؿ، 

 . 8)كيمزميا المـ، فصبلن بينيا كبيف "إٍف" النىافية، إذ لكقمت: إف زيده قائـه اللتبس اإليجاب بالنفي"
 كقد استدؿ البصريكف باألدلة التالية:

                                                           

 ]63طو:[  1)
  .2/39ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
 ]108اإلسراء:[  3)
 ]42الفرقاف:[  4)
  . 4/233سيبكيو، الكتاب )ج  5)
  .1/237ألصكؿ )جابف السراج، ا  6)
  .2/139سيبكيو، الكتاب )ج  7)
  .8/71ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  8)
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ليس لو  كما لو نظير أكلى مم امخففة مف الثقيمة في كبلـ العرب، األكؿ: إف  ىناؾ نظيران لػػػ "إٍف" ال
 انظير، يقكؿ األنبارم: "كأما البصريكف فاحتجكا بأٍف قالكا: إن ما قمنا إن يا مخففة مف الثقيمة؛ ألن  

 . 1)كجدنا ليا في كبلـ العرب نظيران"
عرب؛ كأٌما القكؿ بأنيا بمعنى "إال فميس الثاني: إٌف القكؿ بأٌف "البلـ" لمتككيد لو نظيره في كبلـ ال

لو نظير في كبلـ العرب، يقكؿ األنبارم: "كككف البلـ لمتأكيد في كبلميـ مما ال ينكر؛ لكثرتو، 
فحكمنا عمى البلـ بما لو نظير في كبلميـ، فأم ا ككف البلـ بمعنى "إال" فيك شيء ليس لو نظيره 

 . 2)بلميـ أكلى مف المصير إلى ما ليس لو نظير"في كبلميـ، كالمصير إلى ما لو نظير في ك
كلعؿى مف المفيد أف نشير إلى أف  البصرييف يركف أف  "إٍف" تككف مخففة مف الثقيمة، سكاء 
جاء بعدىا االسـ مباشرة مثؿ: إٍف زيده لقائـه، أـ جاء بعدىا فعؿ ناسخ، مثؿ: كاف أك كاد، .. 

ـْ  َكاُكقا َوإِنْ كقكلو تعالى:  ُمبنِيٍ  َضًللٍ  َلِػل ُؾ َقبْ  ِم
ـا طـ آْلتـاإ، كقكلو تعالى:  3) ن كاد لقضؾُّ

(4  ،
ك لخيره منؾ، لما خففيا جعميا بمنزلة  ٍف عمره يقكؿ سيبكيو: "كاعمـ أن يـ يقكلكف: إٍف زيده لذاىب، كا 

بيا. كمثؿ  لكف، حيف خففيا، كألزميا البلـ؛ لئبل تمتبس بػػػػػػ "إٍف" التي ىي بمنزلة "ما" التي تنفي
َحافِظٌ  َطَؾْقَفا َدَّا َكْػسٍ  ُكؾُّ  إِنْ ذلؾ: 

 َلَدْيـَا َْجِقعٌ  َدَّا ُكؾ   َوإِنْ ، إن ما ىي لعمييا حافظ، كقاؿ تعالى:  5)

ونَ  ُُمََْضُ
(6 .  ، إن ما ىي: لجميع كما لغكه

َلَػاِسِؼنيَ  َأْكَثَرُهؿْ  َوَجْدَكا َوإِنكقؿ تعالى: 
(7  ، ْـْ  ؽَكُظـّ  َوإِن اْلَؽاِذبنِيَ  َدِ

(8 "(9 . 
َّٓ  لََؽبَِرةً  َكاَكْت  َوإِنكيقكؿ الزجاج: "قكلو عز كجؿ:  ـَ  َطَذ  إِ اهللَُّ  َهَدى الَِّذي

، يعني قبمة  10)
ف كاف اتباعيا لكبيرة، المعنى إن و كبير عمى غير المخمصيف، فأما مف  بيت المقدس، أم  كا 

"إال عمى الذيف ىدل ا"، أم فميست بكبيرة عمييـ، كىذه  أخمص فميست بكبيرة عميو،  كما قاؿ:

                                                           

  .90،ـ.2/642األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 .642، صالمرجع السابؽ  2)
 ]164آؿ عمراف:[  3)
 ]42الفرقاف:[  4)
 ]4الطارؽ:[  5)
 ]32يس:[  6)
 ]102األعراؼ:[  7)
 ]186الشعراء:[  8)
  .2/139اب )جسيبكيو، الكت  9)
 ]143البقرة:[  10)
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البلـ دخمت عمى "إٍف"؛ ألف  البلـ لـ تدخؿ مع إٍف الخفيفة كاف الكبلـ جحدان، فمكال "البلـ" كاف 
 . 1)المعنى: ما كانت كبيرة، فإذا جاءت إٍف كالبلـ، فمعنيا التككيد لمقصة"

ٍف كانٍت لكبيرةكيقكؿ الزمخشرم:   . 2)ىي إٍف المخففة التي تمزميا البلـ الفارقة" ، كا 
ٍف كانتكيقكؿ العكبرم: "  إٍف المخففة مف الثقيمة، كاسميا محذكؼ، كالبلـ في قكلو:  كا 

"لكبيرة"، عكض مف المحذكؼ، كقيؿ: فصؿ بالبلـ بيف إٍف المخففة مف الثقيمة كبيف غيرىا مف 
 .  3)أقساـ إٍف"

َّٓ  َلَؽبَِرةً  اَكْت كَ  َوإِنكيقكؿ أبك حياف: " ـَ  َطَذ  إِ اهللَُّ َهَدى الَِّذي
اسـ كانت مضمر، يعكد   4) 

ٍف ىنا ىي  عمى التكلية عف البيت المقدس إلى الكعبة، قالو ابف عباس كمجاىد كقتادة، ...، كا 
المخففة مف الثقيمة، دخمت عمى الجممة الناسخة، كالبلـ ىي الـ الفرؽ بيف إٍف النافية كالمخففة 

 . 5)مف الثقيمة"
كقد كافؽ الكسائي البصرييف في القكؿ األكؿ، فقاؿ إنيا تككف لمتككيد إذا دخمت عمى 
األسماء، أم ا إذا دخمت عمى األفعاؿ، فيي نافية ال مؤكدة، يقكؿ الرضي اإلستراباذم: "كفرؽ 

سماء المخففة، الكسائي بيف "إٍف" مع البلـ في األسماء، كبينيا معيا في األفعاؿ، فجعميا في األ
كأما في األفعاؿ فقاؿ: إٍف نافية، كالبلـ بمعنى "إال"؛ ألف  المخففة باالسـ أكلى، نظران إلى أصميا، 

كالنافية بالفعؿ أكلى، ألف معنى النفي راجعه إلى الفعؿ"
(6 . 

عنى أم ا الككفيكف فقد ذىبكا إلى أف  "إٍف" إذا جاءت بعدىا البلـ تككف بمعنى "ما" كالبلـ بم
"إال". كقد استدؿ الككفيكف لمذىبيـ ىذا باآليات القرآنية نفسيا التي استدؿ بيا البصريكف، لكنيـ 

وَكَؽ  َكاُدوا َوإِن نظركا إلييا عمى أف  "إٍف" بمعنى "ما"، كالبلـ بمعنى "إال"، كقكلو تعالى:   َلَقْسَتِػزُّ

ـَ  َْرضِ  ِم ْٕ ِمـَْفا لِقُْخِرُجقكَ  ا
ف كاد 7)  َكاَكْت  َوإِن"كا إال يستفزكنؾ، ككقكلو تعالى: ، أم: كا 

َلَؽبَِرةً 
ـَا َوْطُد  َكانَ  إِن، أم كما كانت إال كبيرة، كبقكلو تعالى:  8) ًٓ  َربِّ َدَْػُعق

أم: كما كاف   9)
 كعد ربنا إال مفعكال، كبقكؿ الشاعر:

                                                           

عرابو )ج  1)   .1/220الزجاج، معاني القرآف كا 
  .1/200الزمخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )ج  2)
  . 1/124العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )ج  3)
 ]143البقرة:[  4)
   .1/598أبك حياف، البحر المحيط )ج  5)
  .4/367اإلستراباذم، شرح الرضي )ج  6)
 ]76اإلسراء:[  7)
 ]143البقرة:[  8)
 ]108اإلسراء:[  9)
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 . 2)أم: ما قتمت إال مسممان  
كقد ذىب الككفيكف إلى أٌف "إٍف" ال تككف مخففة مف الثقيمة؛ ألٌف الثقيمة حرؼ ثبلثي   

مشبيو بالفعؿ ، كمعناه التككيد، كال عبلقة لو بػػػػ "إٍف"؛ ألف  "إٍف" الخفيفة حرؼ ثنائي الكضع، يفيدي 
ف كاف زيده لقائمان، كمف الجدير النفي، سكاء دخؿ عؿ اسـ أـ عمى  فعؿ، مثؿ: إٍف زيده لقائـ، كا 

بالذكر أف  الككفييف ال يشترطكف في الفعؿ الذم يأتي بعد "إٍف" أف يككف مف األفعاؿ الناسخة؛ لذا 
ك، قياسان عمى "إٍف" قتمت لمسممان، ك "إٍف تزينيؾ  ف جاء لعمره فيـ يجيزكف: إٍف ضربت لزيدان، كا 

اجعه إلى أنيـ يركف أنيا نافية، فبل بأس في دخكليا عمى أم فعؿ، فأما البصريكف لنفسؾ"، كذلؾ ر 
فيركف أف "إٍف" الزالت مختصة بالدخكؿ عمى الجممة االسمية، حتى بعد التخفيؼ؛ لذا فبل بأس 
مف دخكليا عمى "كاف كأخكاتيا"، ك"كاد كأخكاتيا"؛ ألنيا تساكييا في ككنيا مف عكامؿ االبتداء، 

ٍف خرج لزيد، بمعنى إف  يقكؿ ال شيخ عبد القاىر: "كليذا لـ يجكز أصحابنا: إٍف ضربت لزيدان، كا 
ف  زيدان خرج؛ ألف  زيدان إذا كاف مفعكؿ ضربت، كفاعؿ خرج فميس لو تعمؽ  زيدان ضربتو، كا 
 باالبتداء كحكمو بكجو. كقد أجازه الككفيكف، كليس بثبت، رككا: أف تزينؾ لنفسؾ، كال يجكز قياس
ىذا عمى خبر كاف، نحك: إف كاف زيد لمنطمقان؛ ألف  خبر كاف خبر مبتدأ في األصؿ، كدخؿ كاف 
ذا كاف كذلؾ كانت البلـ كاقعة حيث  عميو فنصبتو، أال تراؾ إذا أسقطتيا قمت: زيده منطمؽ، كا 

 . 3)االبتداء كحده"
 كما قالو الككفيكف يحتاج إلى نظر مف عدة أكجو: 

أف  "البلـ" بمعنى "إال" ال يعتمد عمى دليؿ، إذ لـ تستعمؿ العرب البلـ بمعنى "إال"، أكالن: إف  قكليـ 
كلك جاز ذلؾ لقيؿ: جاء القكـي لزيدان، بمعنى " إال" زيدان، يقكؿ األنبارم: "فأما ككف البلـ بمعنى 
"إال" فيك شيء ليس لو نظير في كبلميـ، كالمصير إلى ما لو نظير في كبلميـ أكلى مف 

، كيقكؿ أيضأن: فأم ا قكليـ "إف  البلـ في )ليستفزكنؾ   4)مصير إلى ما ليس لو نظير"ال
ك)ليزلقكنؾ  ك)ليقكلكف  ك)لمفعكال  إلى غير ذلؾ مف المكاضع بمنزلة إال في ىذه المكاضع "قمنا: 

ي القـك ىذا فاسد؛ ألنو لك جاز أف يقاؿ "إف  البلـ تستعمؿ بمعنى إال، لكاف ينبغي أف يجكز "جاءن
 . 5)لزيدا"، بمعنى إال زيدان، فمما لـ يجز ذلؾ دؿ  عمى فساد ما ذىبتـ إليو"

                                                           

 ، كالبغدادم، خزانة األدب 1/142البيت مف الكامؿ لعاتكة بنت زيد العدكية، كىك في السيكطي، اليمع )ج (1)
  . 4/348)ج
  .641-2/640انظر: األنبارم، اإلنصاؼ )ج  2)
  .1/491ني، المقتصد في شرح اإليضاح )جالجرجا  3)
  .2/642األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
 . 642المرجع السابؽ، ص  5)

  (1)المتعمدِ  ُكِتَبْت َعَمْيَك ُعقوبةُ  ُشّمْت يميُنَك إْن َقَتْمَت َلمسممًا   
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ثانيان: إف  قكليـ إف  "إف" تدخؿ قياسان عمى النكاسخ كغيرىا، مثؿ: إٍف ضربتي لزيدان يحتاج إلى 
شعران سماع؛ ألنو لـ يرد دخمكىا عمى غير النكاسخ، سكاء في القرآف الكريـ أـ في كبلـ العرب 

كنثران، فاآليات التي جاءت "إٍف" فييا مخففة مف الثقيمة لـ تدخؿ فييا إٍف إال عمى النكاسخ "كاف 
 إِن َوَبْقـَُؽؿْ  َبْقـَـَا َشِفقًدا بِاهللَِّ َفَؽَػك   كأخكاتيا"، ك "ظف كأخكاتيا"، ك "كاد كأخكاتيا"، يقكؿ ا تعالى: 

ـْ  ُكـَّا لََغافِؾنِيَ  ِطَباَدتُِؽؿْ  َط
َّٓ  َأكَت  َوَما، كيقكؿ ا تعالى:  1) ثُْؾـَا َبَشٌ  إِ ُظـَُّؽ  َوإِن مِّ ـَ  كَّ ِ الَْؽاِذبنِيَ  َد

(2  ،
وَكَؽ  َكاُدوا َوإِنكيقكؿ ا تعالى:  ـَ  َلَقْسَتِػزُّ َْرضِ  ِم ْٕ ِمـَْفا لِقُْخِرُجقكَ  ا

، كىي كثيرة في القرآف  3)
 الكريـ.

 كأما احتجاجيـ بقكؿ الشاعر:

كبقكؿ العرب: "إف تزينؾ لنفسؾ" فمف الشاذ الذم ال يقاس عميو، يقكؿ الرضي اإلستراباذم: "كأما 
ف يزينيؾ لنفسيؾ فشاذه" ٍف كلييا جممة فعميةه،  4)قكلو: إف قتمت لمسمما، كا  فبل . كيقكؿ أبك حياف: "كا 

ٍف جاء الفعؿ مف غيرىا فيك شاذ ال يقاس عميو  بد عند البصرييف أٍف تككف مف نكاسخ االبتداء، كا 
 . 5)عند جميكرىـ"

ثالثان: إف  قكليـ ىذا يؤدم إلى أٍف تككف الجممة مؤكدة، بأسمكب القصر، مع أف  عمماء الببلغة لـ 
ـ ُكـُتؿ َوإِن"ينصكا عمى أف ىذا التركيب يفيد القصر، يقكؿ ابف حياف:  ـَ  َقْبؾِفِ  مِّ ِ الِّنيَ  َد الضَّ

، إٍف  6)
ىنا عند البصرييف ىي التي لمتككيد المخففة مف الثقيمة، كدخمت عمى الفعؿ الناسخ كما دخمت 
عمى الجممة االبتدائية، البلـ في لمف كما أشبيو فييا خبلؼ، أىي الـ االبتداء، لزمت لمفرؽ، أـ 

ؽ، كمذىب الفراء في نحك ىذا ىي النافية بمعنى "ما"، كالبلـ بمعنى ىي الـ أخرل اجتمبت لمفر 
إال، كذىب الكسائي إلى أف  إٍف بمعنى قد إذا دخمت عمى الجممة الفعمية، كتككف البلـ زائدة، 
كبمعنى ما النافية إذا دخؿ عمى الجممة االسمية، كالبلـ بمعنى إال، كدالئؿ ىذه المسألة تذكر في 

ى قكؿ البصرييف تككف ىذه الجممة مثبتة مؤكدة، ال حصر فييا، كعمى مذىب عمـ النحك، فعم
 . 7)الفراء مثبتة إثباتان محصكران كعمى مذىب الكسائي مثبتة مؤكدة مف غير جية قكؿ البصرييف"

                                                           

 ]29يكنس:[  1)
 ]186الشعراء:[  2)
 ]76اإلسراء:[  3)
  . 4/367اإلستراباذم، شرح الرضي )ج  4)
  . 3/110أبك حياف، البحر المحيط )ج  5)
  ]198البقرة:[  6)
  .2/107ر المحيط )جأبك حياف، البح  7)

  ُكِتَبْت َعَمْيَك ُعقوبُة المتعمدِ  ّمْت يميُنَك إْن َقَتْمَت َلمسممًا   شُ 
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كيبدك لنا أف  "إٍف" المخففة مف الثقيمة مؤكدة لمجممة، جاءت مخففة مع األسماء في قكؿ 
، تمثيبلن لبعض العادات الميجية عند بعض قبائؿ العرب، فبل فرؽ في العرب: إٍف زيده لذ اىبه

، يقكؿ سيبكيو: "كاعمـ أن يـ يقكلكف: إٍف زيده لذاىب،  ٍف زيده لذاىبه المعنى بيف: إف  زيدان لذاىب، كا 
ك لخيره منؾ، لم ا خففيا جعميا بمنزلة لكف حيف خففيا، كألزميا البلـ لئبل تمتبس بإف  ف عمره كا 

 . 1)التي ىي بمنزلة ما التي تنفي بيا"
"، كعندما أراد ىذا المتكمـ العربي تككيد الجممة جاء بػػػػ "إٍف"  فأصؿ الجممة: "زيده ذاىبه
مخففة، طبقان لعادتو الميجية، ثـ ألحؽ "الـ" التككيد التي جاءت في ىذا التركيب؛ لتؤدم دكريف: 

لذم في التركيب فمتجنب االلتباس بػػػػ "إٍف" النافية، دكر يخدـ التركيب، كدكر يخدـ المعنى. فأما ا
ك لخيره منؾ، لم ا خففيا جعميا بمنزلة  ف عمره يقكؿ سيبكيو: "كاعمـ أنيـ يقكلكف: إٍف زيده لذاىب، كا 

. كيقكؿ ابف  2)لكف حيف خففيا، كألزميا البلـ لئبل تمتبس بإف التي ىي بمنزلة ما التي تنفي بيا"
صارت كحرؼ مف حركؼ االبتداء، يمييا االسـ كالفعؿ، كيمزميا المـ، فصبلن يعيش: "فإذا ألغيت 

. كأما المعنى فيك  3)بينيا كبيف "إٍف" النىافية، إذ لكقمت: إف زيده قائـه اللتبس اإليجاب بالنفي"
 التككيد كما سبؽ أف أكضحنا. . 

اِن َلَساِحَرانِ إنَّ َهذكمما يدؿ عمى أف  ىذا األسمكب يفيد التككيد قكلو تعالى: 
فقد   4)

أجمع القراء عمى تشديد نكف "إٌف"، إال ابف كثير كحفصان عف عاصـ، فقد قرآىا بالتخفيؼ، 
كالمعنى في ذلؾ كاحد، فيي لمتككيد كاإلثبات بالتشديد، كلممعنى نفسو بالتخفيؼ، يقكؿ ابف 

"، إال )ابف كثير  خالكيو: "قكلو تعالى: "إف  ىذاف لساحراف" أجمع القراء عمى تشديد نك  ف "إف 
أبك حيكة، كالزىرم، كابف قكؿ أبك حياف: "كقرأ ، كي 5)ك)حفصان  عف )عاصـ  فإنيما خففاىا"

محيصف، كحميد، كابف سعداف، كحفص، كابف كثير "إٍف" بتخفيؼ النكف "ىذاف" باأللؼ، كشدد 
، كىك عمى أف  "إٍف" ىي المخففة مف الثقيمة  نكف ىذاف ابف كثير، كتخريج ىذه القراءة كاضحه

ٍف المخففة مف الثقيمة"  .  6)ك"ىذاف" مبتدأ ك"لساحراف" الخبر، كالبلـ لمفرؽ بيف إٍف النافية كا 
 
 
 

                                                           

  .2/139سيبكيو، الكتاب )ج  1)
 .139المرجع السباؽ، ص  2)
  .8/71ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  3)
 ]63طو:[  4)
   . 242ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  5)
  . 6/238أبك حياف، البحر المحيط )ج  6)
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 المسألة-11

 ىل تأتي "أو" بمعنى "بل" ؟  

: االختيار "أٍك" ألف "أىٍك" تككف بمعنى الكاك -رحمو ا–قاؿ ابف خالكيو: "قاؿ أبك عبيد 
َيِزيُدونَ  َأوْ  َألٍْػ  َئةِ ِما إىَِل كقكلو: 

 . 2)أم: كيزيدكف، كبؿ يزيدكف"  1)
أجاز الككفيكف أف تأتي )أك  بمعنى )بؿ  كيككف مف معانييا اإلضراب، كذىب ثعمب  

: "بؿ يزيدكف" كغيره يقكؿ: ﴾كأرسمناه إلى مائة ألؼ كيزيدكف﴿إلى أف الفراء يقكؿ في قكلو تعالى: 
بك بكر األنبارم في أف )أك  ىنا بمعنى )بؿ ، كجعؿ منو أيضان ، كتابعيـ أ 3))كيزيدكف عندكـ 

 قكؿ الشاعر:

 . 5)كأف معناه )بؿ أنت " 
 كجعؿ منو أيضان ما قدره مف قكؿ طرفة: 

، كبمعنى )بؿ  عمى ركاية العامة،  7)أف )أك  في البيت بمعنى )أـ  عمى ركاية أبي عبيدة 
 . 8)كالتقدير: بؿ أنا مفتد منو

كىك رأم الجكىرم أيضان في صحاحو، كالذم جاء ضمف حديثو عف أك، قاؿ: "كقد يككف  
 بمعنى بؿ في تكسع الكبلـ، قاؿ الشاعر: 

                                                           

 ]147الصافات:[  1)
  . 2/266السبع )جابف خالكيو، إعراب القراءات   2)
 ، كالرماني، معاني 3/393  ،)ج1/272 ، كانظر: الفراء، معاني القرآف )ج1/112ثعمب، مجالس ثعمب )ج  3)

 ، المالقي، رصؼ المباني 127 ، كاليركم، األزىية )ص127 ، كابف فارس، الصاحبي )ص78الحركؼ )ص
  .229 ، المرادم، الجنى الداني )ص123)ص

  لذم الرمة 2/457نسب في: ابف جني، الخصائص )ج ، ك 123في ديكانو )ص لجرير مف الطكيؿ البيت  4)
 ، كابف النحاس، شرح القصائد التسع 1/72كليس في ديكانو، كذكر غير معزك في الفراء، معاني القرآف )ج

 ، كابف ىشاـ، شذكر 5/15 ، كابف يعيش، شرح المفصؿ )ج215 ، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص1/280)ج
  . 299)ص الذىب

  .282-281انظر: أبك بكر األنبارم، األضداد )ص  5)
  . 52لطرفة في ديكانو )ص الطكيؿالبيت مف   6)
  . 2/175 ، كأبك عبيدة، مجاز القرآف )ج2/293انظر: الفراء، معاني القرآف )ج  7)
  . 132 ، كالمالقي، رصؼ المباني )ص208انظر: األنبارم، شرح القصائد السبع )ص  8)

 (4)أممحُ  في العينِ  وصورتيا أو أنتِ   الضحى    في رونقِ  الشمسِ  قرنِ  مثلَ  بدتْ 

 (6)أو أنا مفتدِ  عمى الشكر والتسآل  ولكن موالي امرؤ ىو خانقي    
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 ، كاستدؿ أيضان باآلية الكريمة السابقة.  1)يريد: بؿ أنت " 
كىك رأم الزجاجي أيضان، قاؿ: "تككف )أك  إضرابان بمنزلة )بؿ  نحك قكلو تعالى:  
 . 2)"﴾كأرسمناه إلى مائة ألؼ كيزيدكف﴿
كأنيا عندىـ عمى معناىا مف اإلباحة كالشؾ  ، 3)أما البصريكف فبل يجيزكف ذلؾ 

 كالتخيير. 
قاؿ الزجاج: "كىذا عمى أصؿ )أك  كقاؿ: قكـ معناىا معنى الكاك. ك )أك  ال تككف  

بمعنى الكاك ألف الكاك معناىا االجتماع، كليس فييا دليؿ أف أحد الشيئيف قبؿ اآلخر. ك )أك  
 . 4)معناىا إفراد أحد شيئيف أك أشياء"

: "قاؿ أبك جعفر: كىذا  5)﴾َأْدَكك   َأوْ  َقْقَسنْيِ  َقاَب  َفَؽانَ ﴿ؿ النحاس في قكلو تعالى: كقا 
أيضان مما يشكؿ في العربية ألف )أك  ال يجكز أف تككف بمعنى )الكاك  الختبلؼ ما بينيما، كال 

 . 6)بمعنى )بؿ "
عنى )الكاك  كخطأىـ مف إجازتيـ مجيء )أك  بم  8)كأبك عبيدة  7)كرٌد ما قاؿ بو الجرمي 

ََمْـُقنٌ  َأوْ  َساِحرٌ  َقاُلقافيما حممكا عميو قكلو تعالى: 
كجعمو مف ىذا الباب، قاؿ: "كىذا تأكيؿ   9)

 . 10)عند النحكييف الحذاؽ خطأ كعكس المعاني، كىك مستغنى عنو كلػػ )أك  معناىا"
 أما بيت طرفة:

 . 11)فقد كجو معنى )أك  في البيت عمى القطع، كالتقدير أك أنا مفتد منو 
                                                           

  . 6/2275الجكىرم، الصحاح )ج  1)
  . 75الزجاجي، حركؼ المعاني )ص  2)
 ، األنبارم، اإلنصاؼ 2/461 ، كابف جني، الخصائص )ج305-3/304انظر: المبرد، المقتضب )ج  3)

  .2/144 ، كالسيكطي، األشباه كالنظائر )ج246 ، المرادم، الجنى الداني )ص67،ـ.2/478)ج
عرابو )جالزجاج، معاني القرآ  4)   .4/314ف كا 
 ]9النجـ:[  5)
  . 3/263النحاس، إعراب القرآف )ج  6)
  .1/62 ، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج3/53انظر: ابف مالؾ، أكضح المسالؾ )ج  7)
  .2/227أبك عبيدة، مجاز القرآف )ج  8)
 ]38الذاريات:[  9)
  . 3/24النحاس، إعراب القرآف )ج  10)
  . 1/280القصائد التسع )جانظر: النحاس، شرح   11)

 وصورتيا أو أنت في العين أممحُ   الشمس في رونق الضحى بدت مثل قرن 

 أو أنا مفتدِ عمى الشكر والتسآل   ولكن موالي امرؤ ىو خانقي   
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 ، ثبلثة منيا لمبصرييف كىي:  1)أما الرماني فعد في اآلية الكريمة خمسة أقكاؿ 
قكؿ سيبكيو، كىك أف أك ىاىنا لمتخيير، كالمعنى: إذا رآىـ الرائي منكـ يخير في أف  -1

 يزيدكف.يقكؿ: ىـ مائة ألؼ أك 
 حكاه الصيمرم عنيـ، كىك أف أك ىاىنا ألحد األمريف عمى اإلبياـ كىك أصؿ أك.  -2
ذكره ابف جني، كىك أف ىاىنا لمشؾ، كالمعنى أف الرائي إذا رآىـ شؾ في عدتيـ  -3

 لكثرتيـ. ثـ ذكر رأييف ألىؿ الككفة كىي: 
فُ لَّ ﴿إف منيـ مف ذىب إلى أف أك بمعنى الكاك، كجعمكا منو قكلو تعالى:  -1 رُ  َعؾَّ  َأوْ  َيَتَذكَّ

 كزعمكا أف معناه: لعمو يتذكر كيخشى.   2)﴾ََيَْشك  
 كمنيـ مف جعؿ أك ىاىنا بمعنى بؿ، كالمعنى: بؿ يزيدكف كال يجكز ذلؾ عند البصرييف.  -2

ف  كقد ذكر الرماني ىذه األقكاؿ غير مرجح ألحدىا، كال مساند أك متابع ألحد الفريقيف، كا 
صرم الرأم ىنا ألنو ذكر في بداية حديثو عف أك، أنيا تككف تخييران كنت أذىب إلى أنو ب

 كتككف إباحة كلـ يذكر أنيا تككف لئلضراب فتككف بمعنى بؿ أك أنيا تككف بمعنى الكاك.
ألبي عمي الفارسي كابف جني أنيـ مف أتباع   4)كاألشمكني  3)كقد نسب ابف ىشاـ

 مطمقان، تمسكان بقكلو: المذىب الككفي، كأف أك عندىـ تأتي لئلضراب

الفتح في ذلؾ، جاء في الخصائص: "أك إنما أصؿ  يكليس صحيحان ما نسب إلى أب
ف كاف  كضعيا أف تككف ألحد الشيئيف أيف كانت ككيؼ تصرفت، فيي عندنا عمى ذلؾ، كا 

حاليا في بعض األحكاؿ حتى دعاه إلى أف نقميا عف أصؿ بابيا، بعضيـ قد خفي عميو ىذا مف 
كأرسمناه إلى مائة ﴿، كقاؿ: "فأما قكلو سبحانو:  6)كذلؾ أف الفراء قاؿ: أنيا قد تأتي بمعنى بؿ"

فبل يككف فيو، أك عمى مذىب الفراء بمعنى بؿ، كال عمى مذىب قطرب في أنيا  ﴾ألؼ أك يزيدكف
 . 7)ا عمى بابيا في ككنيا شكان"بمعنى الكاك، كلكنيا عندن

                                                           

  . 79-78الرماني، معاني الحركؼ )ص  1)
 ]44طو:[  2)
  .1/64ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج  3)
  . 3/106األشمكني، شرحو )ج  4)
 ، كاألشمكني، 1/91 ، كينظر: ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج188لجرير في ديكانو )ص ف البسيطالبيت م  5)

  . 3/106شرحو )ج
  .2/457ابف جني، الخصائص )ج: انظر  6)
  . 2/461)جانظر: المرجع السابؽ   7)

 (5)لوال رجاءك قد قتمت أوالدي  كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية   
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كحجة ىذا الفريؽ أنو عمى الرغـ مف أف الشؾ ال يتصكر مف ا تبارؾ كتعالى كأنو 
مستحيؿ، فإنو قد يرد مف ا تبارؾ بالنظر إلى المخاطبيف، كأنو قاؿ: كأرسمناه إلى مائة 

دكف، ثـ أخذ تعالى ألؼ، بناء عمى ما يحرز الناس مع ككنو تعالى عالمان بعددىـ كأنيـ يزي
في التحقيؽ فأضرب عما يغمط فيو غيره، أم أرسمناه إلى جماعة يحرزىـ الناس مائة ألؼ، 

 ، كبيذا تككف أك عمى بابيا.  1)كىك كانكا زائديف عمى ذلؾ
أما البيت الشعرم فعمى الشؾ يككف المعنى أبدع، ككأنو قاؿ: إلفراط شبييا بقرف 

أممح كأف التشبيو مخرج الشؾ كاف فيو الداللة عمى إفراط  الشمس، ال أدرم ىؿ ىي مثميا أك
 . 2)الشبو

كالبف السراج رأم لطيؼ في المسألة ال بأس مف إيراده، فابف السراج لـ يذكر رأيو   
صراحة في اآلية الكريمة، غير أنا نفيـ مف كبلمو أنو يجيز كقكع )أك  بمعنى )بؿ  كلكف ال 

ده تخرج مف الغمط إلى االستثبات فقد قاؿ: "تقكؿ: ضربت يحممو عمى معنى الغمط، كأنيا عن
زيدان ناسيان أك غالطان، ثـ تذكر  فتقكؿ بؿ عمرا مستدركان مثبتان لمثاني تاركان األكؿ فيي تخرج 

 . 3)مف الغمط إلى االستثبات، كمف نسياف إلى ذكر"
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 2/369 ، كالرضي، شرح الكافية )ج236-1/235انظر: ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج  1)
  .1/235 ، األنبارم، ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج2/458ابف جني، الخصائص )ج  2)
  . 2/59)جابف السراج، األصكؿ في النحك   3)
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 المسألة-12

 ىل تأتي "أو" بمعنى "الواو" ؟

: االختيار "أٍك" -رحمو ا–: "قاؿ أبك عبيد و في المكضع السابؽ نفسوالكيقاؿ ابف خ
 . 2)أم: كيزيدكف، كبؿ يزيدكف"   (1َيِزيُدونَ  َأوْ  َألٍْػ  ِماَئةِ  إىَِل ألف "أىٍك" تككف بمعنى الكاك كقكلو: 

كىي مسألة ليا صمة بسابقتيا، فما أجازه الككفيكف مف كقكع )أك  بمعنى )بؿ ، أجازكه 
 كقكع )أك  بمعنى )الكاك ، كمثمما لـ يجزه البصريكف مع )بؿ  لـ يرتضكه أيضان مع )الكاك . في 

  كقد حمؿ ابف األنبارم )أك  عمى )الكاك  في قكؿ طرفة

َٓ  ﴿، كجعؿ مف قكلو تعالى:  4)عمى تقدير: كأنا مفتد عمى   5)﴾ َكُػقًرا َأوْ  آثًَِم  ِمـُْفؿْ  طِعْ تُ  َو
، كلـ يرتض النحاس ىذا، ككجو معنى )أك  في البيت عمى القطع، كالتقدير:  6)تقدير: آثمان ككفكران 

 . 7)أك أنا مفتد منو
يا عمى معناىا الذم الكريمة عمى معنى اإلباحة، أم أنكىي عند الرماني في اآلية  

يران، كذلؾ نحك قكلؾ: تزكج ىندان أك بنتيا، خيرتو بينيما، كال يجكز كضعت لو، فقاؿ: "كتككف تخي
أف يجمعيما، كتككف إباحة، كذلؾ قكلؾ: جالس الحسف أك ابف سيريف، أم ذلؾ مباح لؾ تفعؿ 

كال تطع ﴿منو ما شئت عمى االنفراد كاالجتماع، كيدخؿ النيي عمى ىذا بالمفظ نحك قكلو تعالى: 
 . 8)"﴾منيـ آثمان أك كفكران 

كفي الكقت الذم جعؿ فيو أبك البركات الخبلؼ في المسألة مذىبيان فنسب إلى الككفييف  
جكاز مجيء )أك  بمعنى )الكاك  كنسب منعو إلى البصرييف، نجد أبا جعفر النحاس قد ذكر 

سكل  9)المسألة في ستة مكاضع مف )إعراب القرآف  لـ ينسب القكؿ فييا ألم مف الككفييف، 
قاؿ: "  ﴾كال تطع منيـ آثمان أك كفكران ﴿ذكر فيو أف الفراء قاؿ في قكلو جؿ شأنو:  مكضع كاحد،

                                                           

 ]147الصافات:[  1)
  . 2/266ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
 سبؽ تخريجو  3)
  . 208انظر: األنبارم، شرح القصائد السبع )ص  4)
 ]24اإلنساف:[  5)
  .208األنبارم، شرح القصائد السبع )  6)
  . 1/280النحاس، شرح القصائد التسع )ج  7)
  .3/56 ، كانظر: ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج77حركؼ )صالرماني، معاني ال  8)
  . 5/107 ، ك)ج246ك4/31 ، ك)ج3/443 ، ك)ج459-1/458انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج  9)

 (3)عمى الشكر والتسآل أو أنا مفتدِ   ولكن موالي امرؤ ىو خانقي   
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، أما بقية المكاضع فقد كاف ينسب فييا القكؿ  1))أك  بمنزلة )ال  أم: ال تطع مف أثـ كال كفر"
 . 2)ك عبيدةببجكاز مجيء )أك  بمعنى )الكاك  إلى بعض البصرييف منيـ األخفش كأ

 لككفييف ال يقكلكف بذلؾ ألنيـ ذكركا لنا أمثمة كأقكاالن ال يمكف تجاىميا.كلست أقصد أف ا 
كليس مف شؾ بعد ىذه الشكاىد، كالشكاىد في المسألة المتقدمة في تجكيز الككفييف  

مجيء )أك  بمعنى )الكاك ، أما البصريكف فقد جكز بعضيـ مجيء )أك  بمعنى )الكاك ، فقد قاؿ 
، كقاؿ بو الجرمي كأبك عبيدة، كقد مر ذكره في المسألة  4)نحاس، كخطأه ال 3)بذلؾ األخفش

 السابقة.  
، غير أني أفيـ مف كبلـ سيبكيو أنو أراد  5)أما سيبكيو فقد نسب إليو النحاس المنع 

التجكيز، قاؿ: "كتقكؿ: خذه بما عٌز أك ىاف، كأنو قاؿ: خذه بيذا أك بيذا. كمف العرب مف يقكؿ: 
 . 6)م: بالعزيز كالييف، ككؿ كاحدة تجزم عف أختيا "خذه بما عز كىاف، أ

ككذلؾ يمكننا أف نستشؼ تجكيز المبرد لذلؾ في قكلو: "كحقيا أف تككف في الشؾ كاليقيف  
. كالمنع مذىب  7)ألحد الشيئيف ثـ يتسع بيا الباب فيدخميا المعنى الذم في الكاك مف اإلشراؾ"

 . 8)ابف جني
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 3/219 ، كالفراء، معاني القرآف )ج5/107انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج  1)
  .236ك4/31 ، ك)ج1/459انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج  2)
  . 1/62 ، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج455ك1/185انظر: األخفش، معاني القرآف )ج  3)
  .1/495انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج  4)
  .4/246 ، كينظر منو )ج5/17)ج ،المرجع السابؽ  5)
  .185-3/184سيبكيو، الكتاب )ج  6)
  .3/301المبرد، المقتضب )ج  7)
  . 159)ص عمى شرح مشكبلت الحماسة ني، التنبيوانظر: ابف ج  8)
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 المسألة-13

 الفصل بين المضاف والمضاف إليو القول في

وكذلؽ ُزيِّـقاؿ ابف خالكيو: "قرأ أىؿ الش اـ: 
بضـ الزام )قىٍتؿي  بالر فع )أكالدىىيـ    1)

ـٍ  بالخفض عمى تقدير: قتؿي شركاًئيـ أكالدىىيـ ففر قكا بيف الميضاؼ كالميضاؼ  بالنصب )شركاًئًي
:  إليو كما قاؿ الش اعري

 

"  . 3)أراد: زج  أبي مزادة القىميكصى
 ليؾ تفصيؿ القكؿ في ىذه المسألة:ا  ك  

ذكر أبك البركات األنبارم أف  البصرييف كالككفييف قد اختمفكا في جكاز الفصؿ بغير 
كمنعو البصريكف، يقكؿ  ف،ك شعر، فأجاز ذلؾ الككفيي ضركرة الالظرؼ كالجار كالمجركر ف

كفيكف إلى أٌنو يجكز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ كحرؼ ك"ذىب ال األنبارم:
 . 4)الخفض لضركرة الشعر، كذىب البصريكف إلى أن و ال يجكز ذلؾ بغير الظرؼ كحرؼ الجر"

بقكؿ الشاعر السابؽ، العرب ليذا األسمكب،  كقد استدؿ  الككفيكف لما ذىبكا إليو باستعماؿ
كالمضاؼ إليو  حيث فصؿ بيف المضاؼ ،: زج  أبي مزادة القمكصى لمذككركالتقدير في البيت ا

 .كىك مفعكؿ بو ،بالقمكص
 لؽثر مـ ادشكني قتُؾ  ـَ يِّ وكذلؽ زُ ) :قراءة ابف عامر كمم ا استدؿ  بو الككفيكف أيضان 

المضاؼ بنصب )أكالدىىـ  كرفع )قتؿي  كجر )شركائيـ  ففصؿ بيف   5) فؿهؿ رشكائِ أوٓدَ 
 كالتقدير: قتؿي شركاًئيـ أكالدىىـ.  ،كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ بو

قد ذىب إلى غير ىذا  ،كىك مف مؤسسي مدرسة الككفة ،كمف الجدير بالذكر أف  الفراء
كليس يقكؿ: " ،المتضايفيف ر إلى منعو الفصؿ بيفكىذا يشي ،فقد رٌد قراءة ابف عامر ،المذىب

                                                           

 ]137األنعاـ:[  1)
  . 2/406 ، كابف جني، الخصائص )ج4/415البيت مف الكامؿ ببل نسبة في البغدادم، خزانة األدب )ج  2)
  .1/171ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .        60،ـ.2/427األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
  .270، كانظر: ابف مجاىد، القراءة في السبعة )ص]137عاـ:األن[  5)

  (2)زجَّ الَقُمْوَص أبي َمزَاَدهْ    ـــــا ُمَتَمكِّنــــــــــــًا   َفَزَجْجُتَيـــــ
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ُرُسَؾفُ  َوْطِدهِ  ُِمْؾَِػ قكؿ مف قاؿ 
الدىـ شركائيـ  بشيء. زيف لكثير مف المشركيف قتؿ أك كال )  1)

 . 2)"أبك مزاده القمكصً  زج   كالصكاب: : باطؿه في تأكيؿ البيت السابؽ قاؿ الفراءلؾ. ك كقد فيسر ذ
كشكو في ركاية البيت الذم  ،رد ه القراءةبدليؿ  ،فراء في ىذه المسألة مع البصرييففال

 يستدٌؿ بو الككفيكف.
كالجار  أم ا البصريكف فقد ذىبكا إلى عدـ جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف بغير الظرؼ

 كحجتيـ في ذلؾ ما يمي:  ،كالمجركر في ضركرة الشعر
 ،صؿي بينيمايف؛ فمذلؾ ال يجكز الفأكال: إف  المضاؼ إليو يتنزؿ مف المضاؼ منزلة التنك 

 أٌما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إنو ال يجكز ذلؾ؛ ألف المضاؼيقكؿ األنبارم: "
 . 3)فبل يجكز أٍف يفصؿ بينيما" ،كالمضاؼ إليو بمنزلة شيءو كاحدو 

 ،كىك مف تمامو ،و يتنزؿ مف المضاؼ منزلة التنكيفكيقكؿ أبك حياف: "كالمضاؼ إلي
 . 4)يجكز الفصؿ بينيما" فالقياس يقتضي أٍف ال

 ، كأمثمتو في الشعر كثيرة. الشعر ثانيا: إٌنما جاز الفصؿ بالظرؼ كالجار كالمجركر في
يقكؿ األنبارم:  ،كسع فييما ما ال يتكسع في غيرىماألٌف الظرؼ كالجار كالمجركر يت

 . 5)"الظرؼ كحركؼ الجر يتسع فييما ما ال يتسع في غيرىما"
نيا أكا في األبيات التي استدلكا بيا فقال ما استدؿ  بو الككفيكفالبصريكف كقد تأٌكؿ 

نشدكه فيك مع "أٌما ما أ يقكؿ األنبارم: ،الذم ال يعرؼ قائمو ال يعتدي بو كالبيت ،مجيكلة القائؿ
 . 6)فبل يجكز االحتجاج بو" ،قمتو ال يعرؼ قائمو

فقد اختمفٍت  "،الدىـ شركائيـمف المشركيف قتؿ أك ككذلؾ زيف لكثير "قراءة ابف عامر: أما 
 نظرتيـ إلييا عمى النحك التالي: 

كىا لكنيـ أكلٌ  ،ة؛ ألن يا قراءة سبعيةه متكاترةأكال: ذىب بعض النحكييف إلى قبكؿ ىذه القراء
يقكؿ: "كنحك قكلو:  ،ب السكاكييعقك  ككممف أخذ بيذا الرأم أب ،عمى أٌف ىناؾ مضافان محذكفان 

كنحك قراءة مف قرأ: )قتؿ  ،ؿه عمى حذؼ المضاؼ إليو مف األكؿمحمك  ،بيف ذراعي كجبية األسد

                                                           

  . 5/427، كانظر، أبك حياف، البحر المحيط )ج]47إبراىيـ:[  1)
  .     2/81الفراء، معاني القرآف )جانظر:   2)
  .2/431األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  .2/533أبك حياف، ارتشاؼ الضرب )ج  4)
  . األبيات التي استدؿ بيا الككفيكف مكجكدة في اإلنصاؼ.   2/435جانظر: األنبارم، اإلنصاؼ )  5)
 . 435، صالمرجع السابؽ   6)
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ف كاف فيو نكع  كما، ؛ الستنادىا إلى الثقاتأكالدىـ شركائيـ  ك )مخمؼ كعده رسمو  ذكرت، كا 
 . 1)فتخطئة الثقات كالفصحاء أبعد" ،مف البعد

ا كفي قارئيا؛ ألف  ثانيان: ذىب أكثر النحكييف البصرييف إلى رٌد ىذه القراءة كالطعف فيي
في الشعر الفصؿ بغير الظرؼ يقكؿ أبك  ،فكيؼ بو في القرآف الكريـ ،كالجار كالمجركر قبيح ه

كلك عدؿ عنيا كاف  ،: "ىذا قبيحه قميؿه في االستعماؿعمي الفارسي في الطعف في ىذه القراءة
بلـ مع اتساعيـ في أكلى؛ ألن يـ لـ يجيزكا الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ في الك

ن ما جاز في الشعر"  .  2)الظرؼ، كا 
أن يا عمى فخرجيا عمى  ،ض ليذه القراءة في كتابو "الحجة"ككاف ابف خالكيو قد تعر 

رئ كىـ؛ ألنًّو كلـ يكتؼ بذلؾ؛ بؿ ادعى أف  القا ،لكن و كصفيا بالقبح ،الفصؿ بيف المتضايفيف
لمف قرأه بضـ الزام: أنو دؿ  يقكؿ: "كالحجة ،الشاـرأل "شركائيـ" مكتكبة بالياء في مصاحؼ 

كنصب  ،فخفضيـ ،كأضافو إلى شركائيـ ،كرفع بو القتؿ ،عمى بناء الفعؿ لما لـ يسـ فاعموبذلؾ 
نما  ،ح في القرآفكىك قبي ،حاؿ بيـ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليوك  ،أكالدىـ بكقكع القتؿ عمييـ كا 

ن ما حمؿ القارئ ب، يجكز في الشعر فاتبع   ،كجده في مصاحؼ أىؿ الشاـ بالياء يذا عميو: أن وكا 
 .  3)الخط"

لمقراءات بمذاىب كىذا قكؿ غريب مف ابف خالكيو؛ ألن و ألؼ كتابو "الحجة"؛ ليحتج 
 كيصفيا بالقبح.  ،ال ليطعف فييا ،العرب في كبلميـ

أبك عبيد عف ابف  يقكؿ:" فأما ما حكاه ،قد كصؼ ىذه القراءة بأن يا لحفه أما الٌنحاس ف
نما أجاز النحكيكف التفريؽ بيف المضاؼ  ،الشاـ فبل يجكز في كبلـ كال شعر عامر كأىؿ كا 

" ،عر بالظرؼ؛ ألن و ال يفصؿكالمضاؼ إليو في الش  . 4)فأما باألسماء غير الظركؼ فمحفه
فييا  يقكؿ: "ىذه القراءة ،ككصفيا بالبعد ،ف أبي طالب فقد ضٌعؼ ىذه القراءةأٌما مكي ب

ضعؼ؛ لمتفريؽ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو؛ ألٌنو ٌإنما يجكز مثؿ ىذا التفريؽ في الشعر، كأكثر 
 ،ىك في المفعكؿ بو في الشعر بعيده ك  ،التساعيـ في الظركؼما يجكز في الشعر مع الظرؼ؛ 

فيي د، كخفض الشركاء ، كيقكؿ: "كمف قرأ ىذه القراءة بنصب األكال 5)فإجازتو في القرآف أبعد
 .  6)"قراءة بعيدة

                                                           

  .    130السكاكي، مفتاح العمـك )ص  1)
  .3/412أبك عمي الفارسي، الحجة لمقراءة السبعة أئمة األمصار )ج  2)
  . 151ابف خالكيو، الحجة )ص  3)
 .        2/98إعراب القرآف )جالنحاس،   4)
  . 1/454مكي بف أبي طالب، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ج  5)
  .  1/272مكي بف أبي طالب، مشكؿ إعراب القرآف )ج  6)
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كقاؿ إٌنيا ال تميؽ بإعجاز القرآف كحسف نظمو  ،فقد عاب ىذه القراءة ،أٌما الزمخشرم
  برفع القتؿ كنصب األكالد كجر ف عامر )قتؿي أكالدىىـ شركاًئيـكجزالتو، يقكؿ: "كأما قراءة اب

لك كاف في مكاف  الشركاء عمى إضافة القتؿ إلى الشركاء، كالفصؿ بينيما بغير الظرؼ فشيء
 مردكدان، كما سمج كرٌد: اكاف سمجل كىك الشعر، الضركرات،

 زجَّ القموَص أبي مزاده
فكيؼ بو في الكبلـ المنثكر، فكيؼ بو في القرآف المعجز بحسف نظمو كجزالتو، كالذم 

 .  1)"حممو عمى ذلؾ أف رأل في بعض المصاحؼ )شركائيـ  مكتكبان بالياء
لى مثؿ ىذا ذىب ابف ٌيف" بضـ الزام، "قتؿي  عطية، يقكؿ: "كقرأ ابف عامرً  كا  بالرفع،  ""ككذلؾ زي
شركائيـ" بخفض الشركاء، كىذه قراءة ضعيفة في استعماؿ العرب، " ،"أكالدىـ" بنصب الداؿ

كذلؾ أنو أضاؼ القتؿ إلى الفاعؿ، كىك الشركاء، ثيـ  فصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو 
فكيؼ ، بالظرؼ في مثؿ ىذا إال في الشعر  يجيزكف الفصؿبالمفعكؿ ، كرؤساء العربية ال

 . 2)بالمفعكؿ في أفصح الكبلـ"
كىذه القراءة فةه في القياس كاإلجماع، يقكؿ: "كقد ذكر األنبارم أف  ىذه القراءة ضعي

 .  3)"ضعيفة  في القياس كاإلجماع
، حيث قاؿ إٌف أٌما أبك غانـ أحمد بف حمداف النحكم فقد كاف قاسيان عمى ابف عامر

قراءتو ىذه ال تجكز؛ ألن يا مخالفة لئلجماع، فيي زل ة مف ابف عامر، يقكؿ القرطبي: " كقاؿ أبك 
ذا زؿ  تجكز في العربية، كىي زٌلة عالـ غانـ أحمد بف حمداف النحكم: قراءة ابف عامر ال ، كا 

 .  4)رار عمى غير الصكاب"العالـ لـ يجز اتباعو، كريٌد  قكلو إلى اإلجماع، فيك أكلى مف اإلص
 لكف  ما قالو ىؤالء النحاة يحتاج إلى مناقشة مف كجييف: 

أكالن: إف  ىؤالء النحاة قد طعنكا في قراءة سبعية متكاترة، يتصؿ سندىا برسكؿ ا صمى 
 ا عميو كسمـ، كقد كرد ذلؾ في كتب القراءات المعتمدة. 

ى ابف عامر الغمط كالسيك كالزلؿ؛ ألن و رأل "شركائيـ" ثانيان: إف  ىؤالء النحاة قد نسبكا إل
مكتكبان بالياء في مصاحؼ الشاـ، كمف المعمكـ أف  ابف عامر أحد القراء السبعة المكثكؽ بيـ 
الذيف أخذكا القراءة عف الصحابة الذيف أخذكىا بدكرىـ عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فيك 

كيكفي في ذلؾ دليبلن ىذه القراءة الصحيحة قكؿ عنو ابف الجزرم: "تدع ليا، يمتبع لمقراءة ال مب
المشيكرة التي بمغت التكاتر، كيؼ كقارئيا ابف عامر مف كبار التابعيف الذيف أخذكا عف 

                                                           

  . 2/70)ج الزمخشرم، الكشاؼ  1)
  .       6/158ابف عطية، المحرر الكجيز )ج  2)
  .  1/343أبك البركات األنبارم، البياف في غريب إعراب القرآف )ج  3)
  .   7/61القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف )ج  4)
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الصحابة، كعثماف بف عفاف كأبي الدرداء رضي ا عنيما، كىك مع ذلؾ عربي صريحه مف 
ألن و كاف قبؿ أٍف يكجد المحف، كيتكمـ بو، فكيؼ كقد قرأ  صميـ العرب، فكبلمو حجةه، كقكلو دليؿ؛

بما تمقى كتمٌقف، كركم كسمع كرأل، إٍذ كانت كذلؾ في المصحؼ العثماني المجمع عمى اتباعو، 
كأنا رأيتيا فيو كذلؾ، مع أف  قائميا لـ يكف خامبلن، كال غير متبع، كال في طرؼ مف األطراؼ، 

  .خرج عف الصكابف ينكر عميو إذا ليس عنده م
اإلماـ أن و كاف في حمقتو أربعمائة عريؼ يقكمكف عنو بالقراءة، كلـ  اف ىذكقد بمغنا ع

يبمغنا عف أحد مف السمؼ رضي ا عنيـ عمى اختبلؼ مذاىبيـ كتبياف لغاتيـ كشٌدة كرعيـ أن و 
، قراءتو، كال طعف فييا كال أشار  أنكر عمى ابف عامر شيئان مف كلقد كاف الناس إلييا بضعؼو

بدمشؽ كسائر ببلد الشاـ حٌتى الجزيرة الفراتية كأعماليا ال يأخذكف إال بقراءة ابف عامر، كال زاؿ 
 .  1)"األمر كذلؾ إلى حدكد الخمسمائة

كفي رفض قراءتو خطكرة كبيرة عمى األخذ بيا في مكاضع أخرل مف القرآف الكريـ، فيك 
ا عميو كسمـ، كلعؿ العمماء يقصدكف برفض قراءتو ثقة يركل بالتكاتر عف رسكؿ ا صمى 

 رفض األخذ بالميجة التي جاءت ىذه القراءة عمييا، كىك أمر مردكد أيضأ.
ة كلعؿ مف المفيد أٍف نشير إلى أف  ابف مالؾ قد ذىب إلى جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف في السع

 . 2)إذا كاف الفاصؿ معمكالن لممضاؼ
ف  أبا حياف قد ذكر أف الككفييف قد أجازكا الفصؿ بغير الظرؼ بالذكر أ ركمف الجدي

كفي النياية أجاز الككفيكف الفصؿ بيف المضاؼ ي النثر، يقكؿ: "كحرؼ لجر في الشعر كف
 .  3)كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ كحرؼ الجر في الشعر، كفي الكبلـ، كمنو قراءة ابف عامر"

كفييف استدلكا بقراءة ابف عامر؛ لذلؾ رد  أبك البركات كمما يقٌكم ما قالو أبك حياف أف  الك
ركرة الشعر ال في السعة، يقكؿ: "كأم ا قراءة مف قرأ األنبارم ىذا االستدالؿ بأف الخبلؼ في ض

ٌيفى لكثير مف مف القراء )   فبل يسكغ لكـ االحتجاج بيا؛ المشركيف قتؿي أكالدىىـ شركاًئيـككذلؾ زي
يا؛ ألف  اإلجماع كاقعه عمى امتناع الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو ألنكـ ال تقكلكف بمكجب

ذا كقع اإلجماع عمى امتناع  بالمفعكؿ في غير ضركرة الشعر، كالقرآف ليس فيو ضركرة، كا 
 . 4)حالة االضطرار"عمى اؿ االختيار سقط االحتجاج بيا الفصؿ بو بينيما في ح

 ال ما استدؿ الككفيكف بالقراءة.كيبدك أف ما ذكره أبك حياف ىك الصحيح، كا  

                                                           

  .  2/264ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج  1)
  .      3/273انظر: ابف مالؾ، شرح التسييؿ )ج  2)
  .           2/535حياف، االرتشاؼ )ج أبك  3)
  .  436-2/435اإلنصاؼ )جاألنبارم،   4)
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، فالمضاؼ إليو جزء مف ضاؼ كالمضاؼ إليو تبلزمان شديدان أف  بيف الم ةراه الباحثتكالذم 
المضاؼ، أتى بو المتكمـ العربي لمتعريؼ أك التخصيص، كالفصؿ بينيما يفكت ىذا الغرض، إٍذ 

إف  أكثر العرب ال تكاد تفصؿ قد يمتبس األمر عمى السامع، فبل يستطيع الربط بينيما؛ لذا ف
 بينيما.

أم ا عف الفصؿ بيف المتضايفيف بالمفعكؿ بو، كما في قراءة ابف عامر، فيبدك أنيا عادة 
ليجية عند بعض القبائؿ العربية، جاءت ىذه القراءة ممثمة ليا، كىذا ما كاف يريد قكلو أبك حياف 

إذا اتفؽ سيريف، يقكؿ: "كقاؿ أبك الفتح: "ف حينما نقؿ أقكاؿ ابف جنى كأبي عمرك بف العبلء كاب
شيء مف ذلؾ نيًظر في حاؿ العربي كما جاء بو كاف فصيحان، ككاف ما أكرده يقبمو القياس، 
فاألكلى أٍف يحسف بو الظف؛ ألنو يمكف أف يككف ذلؾ كقع إليو مف لغة قديمة قد طاؿ عيدىا 

إليكـ مما قالت العرب إال أقٌمو، كلك جاءكـ كعفا رسميا"، كقاؿ أبك عمرك بف العبلء :" ما انتيى 
، كنحكه ما ركم عف ابف سيريف عـ عمر بف الخطاب أٌنو حفظ أقؿ  كافران لجاءكـ عمـه كشعر كثيره
ذلؾ، كذىب عنيـ كثيرهي، يعني الشعر في حكاية فييا طكؿ"، كقاؿ أبك الفتح: "فإذا كاف األمر 

 .  1)الؼ الجميكر بالخطأ"كذلؾ لـ نقطع عمى الفصيح إذا سمع منو ما يخ
أٌما ما قالو البصريكف عف األبيات التي استشيد بيا الككفيكف، عمى جكاز الفصؿ بيف 
ٍف كانت مجيكلة القائؿ، إال  أنيا تشير إلى أف  ىذه  المتضايفيف بالمفعكؿ بو، فإٌنا نرل أن يا، كا 

 . ثر مف شاعرقد كرد ذلؾ في شعر أكعادة ليجية عند بعض القبائؿ العربية، ك 
ف كانت جائزة في ضركرة الشعر،  أم ا عف الفصؿ بالظرؼ كالجار كالمجركر فإن يا، كا 
كما أشار النحكيكف، إال أٌنيا قميمة االستعماؿ، كبخاصةو في النثر، كىذه القٌمة ال تمكننا مف جكاز 

 القياس في الفصؿ بيف المتضايفيف. 
قد قرأ بيا عمى ليجة مف ليجات  ونأ ديقصكلعؿ مف قاؿ برد قراءة ابف عامر كاف 

العرب، كىذه الميجة قبيحة، كليست القراءة ذاتيا قبيحة، أك لعميـ أرادكا ذلؾ، فيك أكلى مف 
الطعف في القراءة، أك في أخبلؽ القارئ، خشية مف امتداد الشؾ إلى القراءات القرآنية السبع 

 المكثكقة. 
 
 
 
 
 

                                                           

  .4/233محيط )جالبحر الأبك حياف،   1)
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 المسألة-14

 المضارع بنفسيا؟ىل تنصب "حتى" الفعل 

ـى خفضت حتى مطمع الفجر كقد رأيت "حتى" تنصب في  قاؿ ابف خالكيو: "فإف قيؿ: ًب
ُسقُل  َيُؼقَل  َحتَّكنحك قكلو:  الرَّ

 ؟ 1)
فالجكاب في ذلؾ أف "حتى" إذا كانت غايةن خفضٍت االسـى بإضمار "إلى" كنصب الفعؿ 

لى مطمع الفجر.بإضمار "إلى" كقكلؾ: دخمت الببلد حتى الككفةى أم:   حتى انتييت إلى الككفًة، كا 
" لى أف يقكؿى الرسكؿي كأما الفعؿي فقكلؾ: أسيري حتى أدخمىيا أم: إلى أٍف أدخميا كا 
(2 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
"ذىب الككفيكف إلى أف حتى تككف حرؼ نصب ينصب الفعؿ مف غير تقدير أٍف، 

ذىب أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي إلى أف كتككف حرؼ خفض مف غير تقدير خافض. ك 
االسـ يخفض بعدىا بػإلى مضمرة أك مظيرة. كذىب البصريكف إلى أنيا في كبل المكضعيف 

 . 3)حرؼ جر، كالفعؿ بعده منصكب بتقدير "أف" كاالسـ بعدىا مجركر بيا"
كالنصب كالبصرييف أنيا حرؼ جر،   4)إذا كاف المضارع بعدىا منصكبان، فمذىب سيبكيو 

 . 5)بعدىا بإضمار أٍف، كذىب الكسائي إلى أنيا ناصبة لو بنفسيا
ذا جاء الجر في االسـ بعدىا، فبإضمار )إلى  كيجكز عنده إظيارىا، كمذىب الفراء  :  6)كا 

أنيا ناصبة بنفسيا، كليست الجارة، كعنو أف الجر لبلسـ بعدىا إنما ىك لنيابتيا مناب )إلى ، 
إلى أنيا ناصبة بنفسيا كػػ )أٍف ، جارة بنفسيا لشبييا بػػ )إلى ، كأجاز   7)كذىب بعض الككفييف

ىؤالء القائمكف بأنيا ناصبة بنفسيا إظيار أٍف بعدىا تككيدان نحك: ألسيرف  حتى أٍف أصبحى القادسية 
 كما أجازكا ذلؾ بعد الـ الجحكد. 

                                                           

 ]214البقرة:[  1)
  .2/510ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
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لما بعدىا نحك: أسممت أنو إذا انتصب الفعؿ بعدىا تككف عمة كسببا   1)كذكر النحكيكف 
ؿى الجنة، كلمغاية نحك: أسيري حتى تىٍطميعى الشمس أم إلى أف تطمعى الشمس، كذكر ابف  حتى أدخي

ا بما  3)، كابف مالؾ 2)ىشاـ : أنيا قد تأتي بمعنى )إال أف ؛ فتككف لبلستثناء المنقطع؛ كاحتج 
 احتمؿ التأكيؿ فيو بمعنى إلى فتككف لمغاية.

،   4)كذكر في البسيط  عف بعضيـ في نحك: ال أقكـي حتى يقكـى قاؿ المعنى: إال  أىٍف يىقكـى
" المعنى حتى تفعؿى ليس بنص عمى أف   5)كقكؿ سيبكيو في قكليـ: "كا ال أفعؿ إال أف تفعؿى

 .  )حتى  إذا انتصب ما بعدىا تككف بمعنى )إال أف ؛ ألف قكلو ذلؾ تفسير معنىن
 حجة كؿ مف الفريقيف قائبلن: كذكر األنبارم في اإلنصاؼ  
"أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إنيا تنصب الفعؿ بنفسيا ألنيا ال تخمك: إما أف  

ما أف تككف  تككف بمعنى كي كقكلؾ: "أطمع ا حتى يدخمؾى الجنة" أم: كي يدخمؾ الجنة، كا 
أف تطمع الشمس، فإف كانت بمعنى إلى أٍف كقكلؾ: "اذكر ا حتى تطمع الشمس" أم: إلى 

بمعنى كي فقد قامت مقاـ أف، كأف تنصب، فكذلؾ ما قاـ مقاميا، كصار ىذا بمنزلة كاك القسـ؛ 
فإنيا لما قامت مقاـ الباء عممت عمميا، ككذلؾ كاك رب لما قامت مقاميا عممت عمميا، فكذلؾ 

لى تخفض ما بعدىا، فكذلؾ ما ىاىنا. كقمنا " إنيا تخفض االسـ بنفسيا" ألنيا قامت مقاـ إلى، كا  
 قاـ مقاميا. 

كأما الكسائي فقاؿ: إنما قمت إنيا تخفض بإلى مضمرةن أك مظيرة ألف التقدير في قكلؾ  
" حتى انتيى "ض إلى" تخفيفان، فكجب  يضربي إلى زيد، ثـ حذؼ "انتيى ضربربت القكـ حتى زيدو

 .  6)أف تككف إلى ىي العاممة"
: "إنما قمنا إف الناصب لمفعؿ "أف" المقدرة دكف حتى أنا أجمعنا أما عف البصرييف فقالكا 

ذا كانت مف عكامؿ األسماء فبل يجكز أف تجعؿ مف عكامؿ  عمى أف حتى مف عكامؿ األسماء، كا 
األفعاؿ؛ ألف عكامؿ األسماء ال تككف عكامؿ األفعاؿ، كما أف عكامؿ األفعاؿ ال تككف عكامؿ 

ذا ثبت أنو ال يجك  ز أف تككف عكامؿ األسماء عكامؿ األفعاؿ فكجب أف يككف الفعؿ األسماء، كا 
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نما كجب تقديرىا دكف غيرىا ألنيا مع الفعؿ بمنزلة المصدر الذم يدخؿ  منصكبان بتقدير "أٍف". كا 
 .  1)عميو حرؼ الجر، كىي أـ الحركؼ الناصبة لمفعؿ؛ فميذا كاف تقديرىا أكلى مف غيرىا"

ألىؿ البصرة في آرائيـ، فجاء الرد عمى كممات الككفييف  كنرل أف األنبارم كاف مؤيدان  
بقكلو: "أما الجكاب عف كممات الككفييف: أـ قكليـ "إنيا إذا كانت بمعنى كي فقد قامت مقاـ كي، 
ككي تنصب، فكذلؾ ما قاـ مقاميا" فردكا عمييـ بفساد ىذا الكبلـ كىذه الحجة، كما ردكا عمييـ 

 . بفساد حجتيـ في مسألة الـ كي
كأما قكليـ "إذا كانت بمعنى "إلى أف" فقد قامت مقاـ أٍف، كأٍف تنصب، فكذلؾ ما قاـ  

مقاميا" قمنا: ىذا فاسد؛ ألنو يجكز عندكـ ظيكر أٍف بعد حتى، كلك كانت بدالن عنيا لما جاز 
 ظيكرىا بعدىا؛ ألنو ال يجكز أف يجمع بيف البدؿ كالمبدؿ، أال ترل أف كاك القسـ لما كانت بدالن 
" ككذلؾ التاء في القسـ لما كانت بدالن  عف الباء لـ يجز أف يجمع بينيما؛ فبل يقاؿ "بكا ألفعمف 
" لما كاف يؤدم إليو الجمع بيف البدؿ كالمبدؿ؟ كأما كاك رب فبل  عف الكاك ال يقاؿ "تىكىا ألقكمف 

نما ىذا شيء تدعكنو عم ى أصمكـ، كىذا كبلـ نسمـ أنيا قامت مقاميا، كال أنيا عاممة، كا 
 . 2)فاسد"

"كأما ما ذىب إليو الكسائي مف أف الخفض بإلى مضمرة أك مظيرة فظاىر الفساد؛ لبعده  
بطاؿ معنى "حتى". كذلؾ ألف مكضع حتى في األسماء أف يككف االسـ الذم  في التقدير، كا 

تو مف بيف الجنس؛ ألنو يستبعد م نما حتى اختص  نو الفعؿ أكثر مف بعدىا مف جنس ما قبميا، كا 
استبعاده مف سائر الجنس، كقكلؾ "استجرأ عمى األمير جنديه حتى الضعيؼي الذم ال سبلح معو" 
ألف استجراء الضعيؼ الذم ال سبلح معو أبعد مف استجراء غيره؛ فمك قمنا إف التقدير فيو: حتى 

رة، ككانت "إلى" في انتيى استجراؤىـ إلى الضعيؼ الذم ال سبلح معو؛ ألدل ذلؾ إلى زيادة كثي
صمة "انتيى" ال في صمة "حتى" كذلؾ خركج عف المتناكالت القريبة مف غير برىاف كال قرينة، 
ذا قمنا: إنو مجركر بحتى؛ لـ يخرج عف قياس العربية كالمتناكالت القريبة؛ ألف  كذلؾ ال يجكز، كا 

ذا ظير الجر  بعدىا كلـ يدؿ دليؿ حتى قد يمييا المجركر في حاؿ كغير المجركر في حاؿ، كا 
 دؿ  عمى أنيا ىي الجارة. -عمى أف حركؼ الجر ال تعمؿ مع الحذؼ–عمى إضمار حرؼ الجر 

كالذم يدؿ عمى أنو ال يجكز أف تككف إلى مقدرة بعد حتى أف حتى تقكـ مقاـ إلى، أال  
" فتقكؿ ترل أنؾ تقكؿ: "أقـ حتى يقدـ زيد، كسر حتى تطمع الشمس" فيصمح أف تقيـ مقاميا "إلى

ـٍ إلى أف يقدـ زيد، كسر إلى أف تطمع الشمس" فتقـك "إلى" مقاـ حتى، فإذا كانت تقكـ مقاميا  "أق
 فينبغي أف ال يجمع بينيما؛ ألف إحداىما تغني عف األخرل.
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ـٍ إلى قدكـً زيد،   كالذم يدؿ عمى أف "حتى" في مكضع إلى في ىذا المكضع أنؾ تقكؿ: أًق
ـٍ حتى قيديـ عمرك.  نما ظيرت "أٍف" بعد إلى، كأًق ـز االسـ، كحتى كلـ تظير بعد حتى ألف إلى تمكا 

ال تمـز االسـ، فألزمكا إلى أٍف لتظير اسميةي ما دخمت عميو، كقكة لزكميا الجر، ككذلؾ أيضان 
يحسف ظيكر "أف" بعد الـ كي، كلـ يحسف بعد حتى ككي؛ ألف البلـ تمـز االسـ، بخبلؼ حتى 

 . 1)ككي
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 المسألة-15

 وزن "إنسان" وأصل اشتقاقو 

قاؿ ابف خالكيو: "األصؿ في الناس النيس أك الن كس فصارت الكاك كالياء ألفان النفتاح ما 
 قبميما.

كقاؿ آخركف: األصؿي النسي فجعؿ الـ الفعؿ ياء مف نسيت قاؿ: ثـ قدمكا كأخركا كما 
 . 1)قاؿ عاث كعثا"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسأ  لة: كا 
نبلحظ مما ذكره ابف خالكيو أنو جعؿ األصكؿ الثبلثة لكممة إنساف ىي )النكف كالسيف 
كالياء  كلـ يقؿ أف اليمزة مف أصكؿ الكممة، حيث ذكرىا في ىذا المكضع مجمكعة غير مفردة، 
كما قالو ينطبؽ عمى أصكؿ كممة إنساف المفردة، فنبلحظ مف ذلؾ أنو أيد رأم أىؿ الككفة في 

ذه الكممة، كلـ يذكر رأم أىؿ البصرة الذم نص عمى أف اليمزة ىي أصؿ مف أصكؿ أصؿ ى
 كممة انساف.

حيث ذكر األنبارم قائبلن: "ذىب الككفيكف إلى أف "إنساف كزنو إفعاف، كذىب البصريكف 
ليو ذىب بعض الككفييف"  . 2)إلى أف كزنو فعبلف، كا 

كيو أناس كاأللؼ كالبلـ بدؿ مف : "األصؿ عند سيب 3)ذكر النحاس في إعرابو قائبلن 
اليمزة"، كفي أناس، إذا أدخمت األلؼ كالبلـ قمت الناس؛ إال أف الناس قد تفارقيـ األلؼ كالبلـ 

 . 4)كيككف نكرة
كقد فصؿ ابف منظكر القكؿ في كزف إنساف كأصميا المغكم: كاإلنساف أصمو إنسياف ألف 

األخيرة عمى الياء في تكبيره، إال أنيـ حذفكىا لما  العرب قالكا في تصغيره: أينيًسياف، فدلت الياء
 .  5)كثر الناس في كبلميـ. كىذا التصغير جاء شاذان عمى غير قياس، كقياسو أينىٍيسافه 

  
كأكرد ابف منظكر قائبلن: "كركم عف ابف عباس، رضي ا عنيما، إنو قاؿ: إنما سمي  

نصكر: إذا كاف اإلنساف في األصؿ إنسياف فيك اإلنساف إنسانان ألنو عيد إليو فنسي، قاؿ أبك م
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ًحيى يضحى،  إفعبلف مف النسياف كقكؿ ابف عباس حجة قكية لو، كىك مثؿ ليؿ ًإضحياف مف ضى
 كقد حذفت الياء فقيؿ إنساف.

كركل المنذرم عف أبي الييثـ أنو سألو عف الناس ما أصمو؟ فقاؿ: األيناس ألف أصمو  
دت عميو البلـ التي تزاد مع األلؼ لمتعريؼ، كأصؿ تمؾ البلـ إبداؿ أناسه فاأللؼ فيو أصمية ثـ زي

مف أحرؼ قميمة مثؿ االسـ كاالبف كما أشبييا مف األلفات الكصمية، فمما زادكىما عمى أناس 
صار االسـ األناس ثـ كثرت في الكبلـ فكانت اليمزة كاسطة فاستثقمكىا فترككىا كصار الباقي: 

الضمة، فمما تحركت البلـ كالنكف أدغمكا البلـ في النكف فقالكا: الن اسي فمما أىليناس، بتحريؾ البلـ ب
 طرحكا األلؼ كالبلـ ابتدأكا االسـ فقالكا: قاؿ ناس مف الناس.

  ، نسافه في األصؿ ًإنسيافه كقاؿ األزىرم: كىذا الذم قالو أبك الييثـ تعميؿ النحكييف، كا 
نما زيد في كىك فعمياف مف اإلنس كاأللؼ فيو فاء الف عؿ، قاؿ الجكىرم: كتقدير إنساف ًفعبلفه كا 

كٍيجؿ، كقاؿ قكـ: أصمو إنسياف عمى إفعبلف،  تصغيره ياء كما زيد في تصغير رجؿ فقيؿ ري
 .   1)فحذفت الياء استخفافان لكثرة ما يجرم عمى ألسنتيـ، فإذا صغركه ردكىا ألف التصغير ال يكثر"

ساف العرب أنيا تنكعت ما بيف مؤيد ألىؿ الككفة، كنبلحظ مف اآلراء التي ذكرت في ل 
 كمعارض ألىؿ البصرة ، كالعكس. 

 كقد ذكر األنبارم حجة كؿ مف الفريقيف: 
"أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا ذلؾ ألف األصؿ في إنساف إٍنًسياف عمى إفعبلف 

 -التي ىي البلـ–ذفكا منو الياء مف النسياف، إال أنو لما كثر في كبلميـ كجرل عمى ألسنتيـ ح
لكثرتو في استعماليـ، كالحذؼ لكثرة االستعماؿ كثيره في كبلميـ، كالذم يدؿ عمى أف "إنساف" 
مأخكذ مف النسياف أنيـ قالكا في تصغيره "أنيسياف" فردكا الياء في حاؿ التصغير؛ ألف االسـ ال 

 ير يرد األشياء إلى أصكليا. يكثر استعمالو مصغران كثرةى استعمالو مكبران، كالتصغ
كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إف كزنو ًفٍعبلف ألف "إنساف" مأخكذ مف 
اإلنس، كسمي اإلنس إنسان لظيكرىـ، كما سمي الجف جنان الجتنانيـ أم استتارىـ، كيقاؿ "آنست 

فيو مكجكدتاف؛ فكذلؾ نكف يمزة في اإلنس أصمية كال ألؼ ك الشيء" إذا أبصرتو، ككما أف ال
اليمزة أصمية في إنساف، كيجكز أف يككف سمي اإلنس إنسان ألف ىذا الجنس يستأنس بو كيكجد 
فيو مف األنس كعدـ االستيحاش ماال يكجد في غيره مف سائر الحيكاف، كعمى كبل الكجييف 

 . 2)ف كزنو ًفٍعبلف"كالنكف فيو زائدتاف؛ فميذا قمنا إفاأللؼ 
 تبنى ككافؽ رأم أىؿ البصر فرد عمى كممات الككفييف قائبلن:  كلكف األنبارم 
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لما كثر في كبلميـ حذفكا منو الياء  األصؿ في إنساف إنسياف، إال أن و "إف :"أما قكليـ
لكثرة االستعماؿ، كقكليـ أيش في أم شيء" قمنا: ىذا باطؿ؛ ألنو لك كاف األمر كما زعمتـ لكاف 

كما يجكز أف تقكؿ: أم  شيء عمى األصؿ؛ فمما لـ يأت ذلؾ ف يؤتى بو عمى األصؿ، أيجكز 
 في شيء مف كبلميـ في حالة اختيارو كال ضركرة دؿ عمى بطبلف ما ذىبتـ إليو. 

كأما قكليـ "إنيـ قالكا في تصغيره أنيسياف" قمنا: إنما زيدت ىذه الياء في أنيسياف عمى 
 . 1)صغير ليمة، فبل يككف فيو حجة"ة" في تيخبلؼ القياس، كما زيدت في قكليـ "لييىٍيم
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 المسألة-16

 ضبط األسماء التي عمى وزن )َفْعل( بفتح الفاء وسكون العين، مما ثانيو أو 
 ثالثو من حروف الحمق

ك كابفي عامرو  ـَ اَدَعزِ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابف كثيرو كأبك عىمرو َوِم
 بفتح العيف.  1)

؛ ألف فييا كقرأ الباقكف بإس نما جازى الفىٍتحي كاف العيف، كىما ليغتاف، كاألصؿ: اإلسكاف، كا 
 .  2)حرفان مف حركؼ الحمؽ كىي العىيف"

يقم َضَعـِؽؿكقاؿ ابف خالكيو في مكضعو آخر: "كقرأ الباقكف: 
ن ما حرككه   3) بالفتح، كا 

"  . 4)ألف  العيف مف حركؼ الحمؽ مثؿ نىٍيرو كنىيىرو كشىٍمعو كشىمىعو
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

ىذه المسألة مف مسائؿ الخبلؼ التي ذكرىا الزبيدم في ائتبلؼ النصرة، قائبلن: "كؿ ما 
كاف مف األسماء عمى )فىٍعؿ  بفتح الفاء، كسككف العيف، مما ثانيو أك ثالثو حرؼ مف حركؼ 

 يتجاكزكف ذلؾ أصبلن.الحمؽ، فإف البصرييف يتبعكف فيو المغة كالسماع مف العرب؛ كال 
كقاؿ الككفيكف: يجكز فيو أبدان كجياف: اإلسكاف كالتحريؾ بالفتح، نحك: نىٍير، نىيىر، بىٍحر، 

ر، ما لـ يكف الـ الكممة، فيما عينو حرؼ حمؽ، أحد حركؼ العمة"  . 5)بىحى
يغ أف بعضيا متكلد مف اآلخر، كيبدك أف الفعؿ   يمحظ المتأمؿ لظاىرة التعدد في الصِّ
لصكتي الفردم لممتكمـ كاف لو أثر في تمؾ التغيرات فبعضيا يككف ليغىي ات فردي ة اكتسبت ا

كجكدىا في االستخداـ بعد شيكعيا كتىناقيًميا، ثـ استقرت لتككف ليجة خاصة بمنطقةو ما، مف ذلؾ 
نىٍير/  اإلتباع، فما كاف ثانيو مف حركؼ الحمؽ كىك ساكف سمع فيو إتباع الثاني لحركة األىك ؿ:

أىف ٍأف/ ضى نىيىر، كمىٍعز/ مىعىز، كضى
(6  . 

فإف التكجو ،  7)كرغـ أف صيغة )فىٍعؿ  بتسكيف العيف ىي األصؿ لخفتيا ككثرة شيكعيا
إلى اإلتباع ناتج مف ككف المتكمـ يفضؿ فيما كاف ثانيو مف حركؼ الحمؽ المماثمة عمى االنتقاؿ 

                                                           

 ]143األنعاـ:[  1)
  .1/172ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
 ]80النحؿ:[  3)
  .1/359سبع )جابف خالكيو، إعراب القراءات ال  4)
  . 91الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  5)
 ، ك البطميكسي، االقتضاب 127 ، كانظر: ابف خالكيو، الحجة )ص1/40الرًضٌي، الشافية )ج  6)

  . 1/314 ، كالسيكطي، المزىر )ج2/187)ج
  . 1/59ابف جني، الخصائص )ج  7)
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ـ إلى المجكء إلى تسكيف الثاني المتحرؾ في مف حركة إلى حركة أخرل، في حيف يميؿ المتكم
بيف، كفييا تسمب حركة الثاني  غير ما كاف ثانيو مف حركؼ الحمؽ، مثؿ: مىرىض كغيميؼ كعينيؽ كجي

 . 1)د صيغة جديدة في المثاؿ الكاحدفتتكل  
كنذكر أف الزبيدم ذكر الرأم األصح في نياية المسألة قائبلن: "كاألصح في ىذه المسألة 

ما كاف عينو أحد حركؼ الحمؽ أنو يجكز فيو الكجياف غالبان. كما عداه فيتٌبع فيو السماع عف أف  
 .  2)العرب. كالنقؿ ال يتجاكز"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .1/314 ، كالسيكطي، المزىر )ج2/120البطميكسي، االقتضاب )ج  1)
  . 91الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  2)
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 المسألة-17

 ىل يجوز بناء "غير" مطمقًا ؟ 

ٍيرىؾى بالنصب كأنشد:  قاؿ ابف خالكيو: "كأجاز الفراء رحمةي ا عميو ما جاءىني غى

" ىاىينا إنما فتحت ألن يا بينيت مع "أف"  ًمطى الفراء رحمو ا؛ ألف  "غيرى كقاؿ البىصريكف: غى
ـْ  َهْؾ فأم ا قكلو:  اهللَِّ َغْرُ  َخالٍِؼ  ِم

 . 3)اًئي  بالخفًض، عمى الن عت لخالؽو"فقرأىا حمزةي كالًكس  2)
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

ىذه المسألة مف مسائؿ الخبلؼ التي ذكرىا ابف األنبارم، فقاؿ: "ذىب الككفيكف إلى أف 
"غير" يجكز بناؤىا عمى الفتح في كؿ مكضع يحسف فيو "إال" سكاء أضيفت إلى متمكف أك غير 

 ما نفعني غير قياـ زيد، كما نفعني غير أٍف قاـ زيد. متمكف، كذلؾ نحك قكليـ: 
كذىب البصريكف إلى أنيا يجكز بناؤىا إذا أضيفت إلى غير متمكف، بخبلؼ ما أضيفت 

 . 4)إلى متمكف"
قاؿ الفراء: "كبعض بني أسد كقضاعة إذا كانت غير في معنى إال نصبكىا، تـ الكبلـ 

ؾ، كما أتاني أحده غيرىؾ"قبميا أك لـ يتـ، فيقكلكف: ما جاءني غيرى 
(5 . 

: "كانتصاب" غير" في االستثناء عف تماـ  6)كذكر ابف ىشاـ عف القكؿ في ىذه المسألة
الكبلـ عند المغاربة كانتصاب بعد إال عندىـ، كاختاره ابف عصفكر، كعمى الحالية عف الفارسي، 

اؤىا عمى الفتح إذا أضيفت كاختاره ابف مالؾ، كعمى التشبيو بظرؼ المكاف عند جماعة. كيجكز بن
 إلى مبني ".

يقكؿ: "قاؿ بعض بني أسد كقضاعة: إذا كانت غير في معنى   7)كفي ارتشاؼ الضرب 
ـ لك ي غيرىؾ، كما جاءني أحده غيرىؾ، إال ينصبكنيا تـ الكبلـ قبميا، أك لـ يتـ فتقكؿ: ما جاءن

                                                           

   .  2/329البيت مف البسيط لرجؿ مف بني كنانة، كىك في سيبكيو، الكتاب )ج  1)
 ]3فاطر:[  2)
  .1/190ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .38،ـ.1/287األنبارم، اإلنصاؼ )ج  4)
  . 1/382الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  .181-180ف ىشاـ، مغني المبيب )صاب  6)
  .1543-1542األندلسي، ارتشاؼ الضرب )ص  7)

 (1)َحَماَمٌة في ُغُصوٍن َذاِت َأْوَقالٍ   ْمَنِع الشُّْرَب َمْنَيا َغْيَر َأْن َنَطَقْت    َلْم يَ 



129 
 

أضيفت إلى مبني صمح مكانيا إال، بناءىا إذا   1)يمثؿ إال باإلضافة إلى مبني، كأجاز ابف مالؾ
 أك لـ يصمح".

قاؿ: "كيجكز النصب عمى االستثناء كليس بكثير غير أف فأما عف النحاس في إعرابو،  
الكسائي كالفراء أجازا نصب غير في كؿ مكضع يحسف فيو إال في مكضعيا تـ الكبلـ أك لـ يتـ، 

البصرييف نصب غير إذا لـ يتـ الكبلـ كأجازا ما جاءني غيرىؾ. كقاؿ أبك جعفر: ال يجكز عند 
نما استيكاه  البيت الذم أنشده  -يعني الفراء–كذلؾ عندىـ مف أقبح المحف. قاؿ أبك إسحاؽ: كا 

سيبكيو منصكبان إنما نصب غير في البيت ألنيا مضافة إلى ما ال إعراب فيو فأما ما جاءني 
غيرىؾ فمحف كخطأ"
(2 . 

 حجتو قائبلن:  كأما األنبارم فقد ذكر لكؿ فريؽ 
الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما جكزنا بناءىا عمى الفتح إذا أضيفت إلى اسـ متمكف أك " 

غير متمكف كذلؾ ألف غير ىاىنا قامت مقاـ إال كىي حرؼ استثناء، كاألسماء إذا قامت مقاـ 
ر الحركؼ كجب أف تبنى، كىذا ال يختمؼ باختبلؼ ما يضاؼ إليو مف اسـ متمكف أك غي

 متمكف.
كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا يجكز بناؤىا إذا أضيؼ إلى غير متمكف، كال  

يجكز بناءىا إذا أضيفت إلى متمكف، كذلؾ ألف اإلضافة إلى غير المتمكف تجٌكز في المضاؼ 
 .  3)البناء"

 ككعادة ابف األنبارم أف يرد ما ذكره أىؿ الككفة، فرد عمييـ قائبلن:  
""كأما الجكاب عف كممات الككفييف: أما قكليـ "إنيا في معنى إال فينبغي أف تبنى" قمنا:  

ىذا فاسد، كذلؾ ألنو لك جاز أف يقاؿ ذلؾ لجاز أف يقاؿ: "زيده مثؿى عمرك" فيبني مثؿ عمى الفتح 
ى لقيامو مقاـ الكاؼ؛ ألف قكلؾ: "زيد مثؿي عمر" في معنى "زيد كعمرك" كلما كقع اإلجماع عم

 . 4)خبلؼ ذلؾ دؿ عمى فساد ما ادعيتمكه"
 
 

 

                                                           

ابف مالؾ، شرح الكافية  ، 106 ، كابف مالؾ، التسييؿ )ص2/515انظر: محمد السمسيمي، شفاء العميؿ )ج  1)
  .2/714الشافية )ج

  . 135-2/134النحاس، إعراب القرآف )ج  2)
  .288-1/287األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
 .290ص ،المرجع السابؽ  4)
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 المسألة-18

 الفعل األمر معرب أو مبني ؟

كا بالت اًء عمى أصًؿ األمًر؛ كذلؾ أف  كؿ   قاؿ ابف خالكيو: "كركم عف الرسكؿ  فىٍمتىٍفرىحي
ـْ َسَعتِفِ ْؼ ُذو َسعَ ػلُِقـْ أمرو لمغائب كالحاضر فبلبد  مف الـو تجـز الفعؿ، كقكلؾ: ليقـ زيده  ٍة ِم

(1  
ككذلؾ إذا قمت قـ كاذىب كاألصؿ لتقـ كلتذىب بإجماع النحكييف، غير أف المكاجية كىثيرى 

ـٍ كفي استعمالو فحذفت البلـ مف الغائب  اختصاران كاستغنكا ب افرحكا عف لتفرحكا كبقـ عف لتق
 .   2)شعر" فبل يجكزي حذفيا إال في ضركرةً فأما البلـ  ﴾فبذلؽ فافرحقا﴿حرؼ أبيص 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
فعؿ األمر  ذكر األنبارم ىذه المسألة في كتابو اإلنصاؼ قائبلن: "ذىب الككفيكف إلى أف

. كذىب البصريكف إلى أنو  -ؿعى نحك افٍ –لممكاجو المعرل عف حرؼ المضارعة  معرب مجزـك
 .  3)مبني عمى السككف"

بإضمار البلـ؛ ألف أصؿ األمر أف يككف بالبلـ،  "قاؿ الككفيكف كميـ ىك مجزكـ أيضان 
كلكف كثر في الكبلـ، فحذفت البلـ منو أك أضمرت؛ ألف مف شأف العرب تخفيؼ ما يكثر في 
كبلميـ كحذفو، ال سيما إذا عرؼ مكقعو، كلـ يقع فيو لبس، فتقدير قكليـ: اذىب يا زيد، لتذىب 

 . 4)عندىـ مجزكـ بإضمار البلـ" يا زيد، ىذا أصمو، ثـ حذفت كأضمرت البلـ، فيك
كيفصؿ الزجاجي رأم البصرييف بقكلو: "كأجمع البصريكف عمى أف ىذا الفعؿ كاف بغير 
البلـ فيك غير معرب، كقكلؾ: اذىب يا زيد كاركب كانطمؽ، كما أشبو ذلؾ. كدليميـ عمى أنو 

رب نفسو، فكما أنو غير معرب أنو البد لممعرب مف عامؿ يدخؿ عميو كيعربو؛ ألف الشيء ال يع
ال يجكز أف يككف مرفكعان كال منصكبان كال مخفكضان بغير رافع كال ناصب كال خافض، فكذلؾ ال 
، كليس في قكلؾ: اذىب كاركب كما اشبو ذلؾ، جاـز يجزمو، كليس في  يككف مجزكمان بغير جاـز

 . 5)قكلؾ ليذىب زيد، كليركب جاـز كىي البلـ"
 
 

                                                           

 ]7الطبلؽ:[  1)
  .1/269ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .2/524األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  . 91-90ابف فارس، البلمات )  4)
  .92-91، ص صالمرجع السابؽ  5) 
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 ى ىذا النحك: أما حجة الككفييف كانت عم
"أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا إنو معرب مجزكـ ألف األصؿ في األمر 

. فثبت أف األصؿ في األمر 524لممكاجو في نحك "افعؿ" لتفعؿ، كقكليـ في األمر لمغائب "ليفعؿ"
استعماؿ لممكاجو )في نحك افعؿ  أف يككف بالبلـ نحك لتفعؿ كاألمر الغائب، إال أنو لما كثر 

األمر لممكاجو في كبلميـ كجرل عمى ألسنتيـ أكثر مف الغائب استثقمكا مجيء البلـ فيو مع كثرة 
االستعماؿ فحذفكىا مع حرؼ المضارعة طمبان لمتخفيؼ، كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ: الدليؿ عمى 

األمر  أنو معرب مجزـك أنا أجمعنا عمى أف فعؿ النيي معرب مجزـك نحك "ال تفعؿ" فكذلؾ فعؿ
نحك "افعؿ" ألف األمر ضد النيي، كىـ يحممكف الشيء عمى ضده كما يحممكنو عمى نظيره، فكما 
أف فعؿ النيي معرب مجزكـ فكذلؾ فعؿ األمر. كمف أدلتيـ أيضان عؿ أنو معرب مجزكـ ببلـ 

" فتحذؼ الكاك كالياء كاأللؼ كما تقكؿ "لـ  ، كاخشى ، ارـً ، كلـ مقدرة أنؾ تقكؿ في المعتؿ "اغزي يغزي
" بحذؼ حرؼ العمة؛ فدؿ أنو مجـز ببلـ مقدرة" ، كلـ يخشى  . 1)يرـً

كذكر النحاس قائبلن: "قاؿ أبك جعفر: سبيؿ األمر أف يككف بالبلـ ليككف معو حرؼ جاـز 
كما أ، مع النيي حرفان إال أنيـ يحذفكف مف األمر لممخاطب استغناءن كربما جازكا بو عمى األصؿ 

 . 2)كا"منو فبذلؾ فمتفرح
أما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: "إنما قمنا إنو مبني عمى السككف ألف األصؿ في 
نما أعرب ما أعرب مف  األفعاؿ أف تككف مبنية، كاألصؿ في البناء أف يككف عمى السككف، كا 
األفعاؿ أك بني منيا عمى فتحة لمشابية ما باألسماء، كال مشابية بكجو ما بيف فعؿ األمر 

 . 3)؛ فكاف باقيان عمى أصمو في البناء"األسماء
كاألنبارم رد عمى كممات الككفييف بالرفض: "أما قكليـ " إف األصؿ في افعؿ لتفعؿ" 
قمنا: ال نسمـ، قكليـ" كما قالكا لمغائب: ليفعؿ" قمنا: فكاف يجب أف ال يجكز حذؼ البلـ منو، كما 

اجو لكثرة االستعماؿ" قمنا: ىذا فاسد؛ ألنو ال يجكز في الغائب، قكليـ "إنما حذفت في األمر لممك 
 لك كاف األمر كما زعمتـ لكجب أف يختص الحذؼ بما يكثر استعمالو.

فأما قكليـ حمؿ األمر عمى النيي في اإلعراب غير مناسب؛ فإف فعؿ النيي في أكلو 
الفعؿ  حرؼ المضارعة الذم أكجب لمفعؿ المشابية باالسـ، فاستحؽ اإلعراب، فكاف معربان كأما

األمر فميس في أكلو حرؼ المضارعة الذم يكجب لمفعؿ المشابية باالسـ؛ فيستحؽ أف ال يعرب؛ 
فكاف باقين عمى أصمو في البناء"
(4 . 
                                                           

 528، 2/524األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
  . 2/259النحاس، إعراب القرآف )ج  2)
  . 2/534األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
 . 542-540، ص صمرجع السابؽال  4)
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 المسألة-19

 دخول نون التوكيد الخفيفة عمى فعل االثنين 

َتتَّبَِعانِ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابف عامر كحده بركاة ابف ذككاف 
لنكف. بتخفيؼ ا  1)
 . 2)كالباقكف بتشديدىا، كىي النكف التي تدخؿ لمتككيد كالن يي تككف مخففة كمشددة"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
: ذىب  3)ىذه المسألة مف المسائؿ التي ذكرىا الزبيدم في ائتبلؼ النصرةػ، فقاؿ فييا 

ليو الككفيكف إلى أنو يجكز دخكؿ نكف التككيد الخفيفة عمى فعؿ االث نيف، كفعؿ جماعة النساء، كا 
 ذىب يكنس بف حبيب البصرم.

قالكا: كما دخمت المشددة عمييما، فكذلؾ ىذه، بدليؿ قكلو تعالى: "كال تتبعاًف" بتخفيؼ  
 النكف في قراءة ابف عامر كغيره.

كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز؛ ألف نكف التثنية تسقط. كذلؾ أف نكف التككيد، إذا  
فعؿ معرب أكدت فيو الفعمية فردت إلى أصمو، كىك البناء، فإذا رد إليو سقطت  دخمت عمى

النكف، كمع سقكط النكف تبقى األلؼ؛ فإذا دخمت عمييا نكف التككيد الخفيفة لـ يخؿي إما أف 
ذا حذفت األلؼ التبس فعؿ االثنيف بفعؿ الكاحد،  تحذؼ األلؼ أك تكسر النكف أك تسك ناف معان، كا 

سرت النكف، اللتبست، كلـ يعرؼ أىي نكف التككيد أـ نكف اإلعراب. كلك سكنت لكاف ككذا لك ك
غير جائز؛ ألنو ال يجكز أف نجمع بيف ساكنيف ميٍظيىريف في درج الكبلـ إال شاذان، فبطؿ بيذا 

 جكاز إدخاليما عمييما.
، كال "ال" حرؼ نيي  نما النكف كأما قكلو تعالى: "كال تتبعاٍف"، فميس النكف نكف تككيدو ، كا 

نكف إعراب عبلمةه لمرفع، ك "ال" حرؼ نفي، كالجممة في مكضع نصب عمى الحاؿ، كالتقدير: 
 "فاستقيما غيري متبعيف"، أك تقدر جممة حالية، أم: "كأنتما غيري متبعيف". 

" في مكضع جـز عمى النيي كالنكف لمتككيد كحركت   قاؿ النحاس في إعرابو: ""كال تتبعافِّ
 . 4)الساكنيف كاختير ليا الكسر ألنيا أشبيت نكف االثنيف"اللتقاء 

ألنيا ساكنة ليست مدغمة  -مع ألؼ االثنيف–أما عف سيبكيو فقاؿ: "كلـ تكف الخفيفة  
 . 5)فبل تثبت مع األلؼ كال يجكز حذؼ األلؼ، فيمتبس بالكاحد"

                                                           

 ]89يكنس:[  1)
  .273-1/272ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  . 132-131الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  3)
  .2/267النحاس، إعراب القرآف )ج  4)
  .2/154سيبكيو، الكتاب )ج  5)
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ف كانت "ال" لمنيي كانت النكف لمتك   كيد، كىي الخفيفة، كقاؿ الحمبي في الدر المصكف: "كا 
كىذا ال يراه سيبكيو كالكسائي، أعني كقكع النكف الخفيفة بعد األلؼ، سكاء كانت األلؼ ألؼ تثنية 

 أك ألؼ فصؿ بيف نكف اإلناث كنكف التككيد. 
 . 1)كقد أجاز الفراء كيكنس كقكع الخفيفة بعد األلؼ كعمى قكليما تتخرج القراءة" 
 م بصحة قكؿ البصرييف.كفي نياية المسألة حكـ الزبيد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .6/262لمصكف )جالحمبي، الدر ا  1)
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 المسألة-20

 جواز التعجب من البياض والسواد 

وي كما أىٍحمىرىهي، قاؿ الشاعر: -ضركرة-قاؿ ابف خالكيو: "كربما قاؿ الشاعر   ما أىٍبيىضى

دىًة كأن و حماره ال مف  دىهي مف الس ٍؤدىًد ال مف سىكىاًد الم ٍكًف، كما أىٍحمىرىهي مف البىبلى : ما أىٍسكى كييقاؿي
ٍمرىًة" الحي
(2 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
اشترط النحاة شركطان لمتعجب، منيا أال يتعجب مف الفعؿ الداؿ عمى األلكاف كالزائد عف 

تمفكا في التعجب مف البياض كالسكاد دكف سائر األلكاف، فمنع البصريكف التعجب ثبلثة، كاخ
 . 3)منيما، كأجازه الككفيكف

 أما عف مذىب الككفييف: 
التعجب مف البياض كالسكاد خاصة مف دكف سائر األلكاف فيجكز عمى   4)أجاز الككفيكف

 مذىبيـ أف يقاؿ: ىذا الثكب ما أبيضو، كىذا الشعر ما أسكده.
 : 5)كاحتجكا عمى ذلؾ بالسماع، كمف شكاىدىـ قكؿ طرفة

فقكلو: "أبيضيـ أفعؿ تفضيؿ مف البياض، كما يشترط في أفعؿ التفضيؿ يشترط في 
 التعجب، كما شٌذ في أحدىما شٌذ في اآلخر.

كالبياض خاصة ألنيما أصبل األلكاف، كمنيما  كاحتجكا كذلؾ بجكاز التعجب مف السكاد
 . 6)يتركب سائرىما، فجاز ليما ما لـ يجز لبقية األلكاف

 
 

                                                           

  . 3/178البيت مف الطكيؿ لطرفة بف العبد، كىك في الشنقيطي، أضكاء البياف )ج  1)
  .380-1/379ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .6/93انظر، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  3)
  .3/450 ، كشرح الرضي عمى الكافية )ج5/136)ج انظر: أبك حياف، البحر المحيط  4)
 ، ابف يعيش، شرح 2/128 ، كالفراء، معاني القرآف )ج18البيت مف البسيط لطرفة كىك في ديكانو )ص  5)

  .8/230 ، كالبغدادم، خزانة األدب )ج1/149 ، كاألنبارم، اإلنصاؼ )ج6/93المفصؿ )ج
  . 1/150األنبارم، اإلنصاؼ )ج  6)

 (1)ُلْؤمًا َوَأْبَيُضُيْم ِسْرَباَل َطبَّاخِ        أمَّا الُمُمْوُك َفَأْنَت الَيْوَم أأْلَُمُيمْ 

 فأنت أبيضيم سربال طباخ  إذا الرجال شتوا واشتد أكميم     
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التعجب مف السكاد كالبياض قياسان عمى   1)أما عف مذىب البصرييف فمنع البصريكف
 غيرىما مف األلكاف.

ألنيا زائدة عمى ، أك  2)كاحتجكا بأف األلكاف معافو الزمة كالخمؽ الثابت كاليد كالرجؿ
" نحك احمٌر كاصفر  . 3)ثبلثة أحرؼ، فيي تأتي عمى "افعؿ 

كاعترضكا عمى شكاىد المجيزيف، فقالكا ىي شاذة، أك ضركرة الشعر، أك ىي أفعؿ التي 
مؤنثيا فعبلء، كأنو قاؿ: أنت مبٌيضيـ سرباالن، كفي درعيا جسد مبيض مف أخت بني أباض، 

 . 4)ه دعكل ال دليؿ عميياكأما جعميما أصميف، فقالكا ىذ
كذكر ابف السراج تعميؿ المبرد لممنع فقاؿ: "كليس البيت الشاذ كالكبلـ المحفكظ بأدنى 
نما يركف إلى ىذا ضعفة أىؿ  إسناد حجة عمى األصؿ المجمع عميو في كبلـ كال نحك كال فقو، كا 

 . 5)النحك، كمف ال حجة معو"
ف السكاد كالبياض اعتمدكا عمى السماع مف مما سبؽ يتبيف أف الذيف أجازكا التعجب م

العرب، قاؿ الفراء: "حدثني شيخ مف أىؿ البصرة أنو سمع العرب تقكؿ: ما أسكد شعره، كسئؿ 
 . 6)الفراء عف الشيخ فقاؿ: ىذا بشار الناقط"

كمذىبيـ ىك الراجح كما كرد في شعر طرفة يدؿ عمى التفضيؿ كال يدؿ عمى الصفة 
 مانعكف.المشبية كما أكلو ال

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ، العكبرم، التبييف 6/93عيش، شرح المفصؿ )ج ، كابف ي1/105ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  1)
  .292)ص

  .6/93ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  2)
  .78ابف عصفكر، المقرب )ص  3)
  ،1/153 ، األنبارم، اإلنصاؼ )ج1/105انظر: ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  4)
  .1/105انظر: ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  5)
  .2/128لقرآف )جالفراء، معاني ا  6)
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 المسألة-21

 ىل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر؟ 

ن ؾ ببيتو ييستشيد بو إلى يكـ القيامة.  قاؿ ابف خالكيو: "قاؿ: كا ألىجيكى

"  . 2)فمد  الزنا كىك مقصكره
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

ليو ذىب أبك الحسف  "ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز مد المقصكر في ضركرة الشعر، كا 
 . 3)األخفش مف البصرييف، كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز"

: "كمد المقصكر اضطراران )بخمؼو يقع  فمنعو  4)كقيؿ في شرح األشمكني بحاشية الصباف
مقان، كأجازه جميكر الككفييف مطمقان، كفصؿ الفراء: فأجاز ما ال يخرجو المد جميكر البصرييف مط

إلى ما ليس في أبنيتيـ، فيجكز مد مقمى بكسر الميـ فيقكؿ مقبلء لكجكد مفتاح، كيمنع مد مكلى 
لعدـ مفعاؿ بفتح الميـ، ككذا يمد لحى بكسر البلـ فيقكؿ لحاء لكجكد جباؿ، كيمنعو في لحى 

و ليس في أبنية الجمكع إال نادران، كالظاىر جكازه مطمقان لكركده، كممف كافؽ بضـ البلـ ألن
الككفييف عمى جكاز ذلؾ ابف كالد كابف خركؼ، كزعما أف سيبكيو استدؿ عمى أف سيبكيو استدؿ 
عمى جكازه في الشعر بقكلو: كربما مدكا فقالكا منابير. قاؿ ابف كالد: فزيادة األلؼ قبؿ آخر 

 دة ىذه الياء".المقصكر كزيا
كذىب الزبيدم إلى القكؿ: "كمنع البصريكف مد المقصكر؛ ألف المقصكر ىك األصؿ، 
نما يجكز ضركرة قصر الممدكد؛ ألنو يرد  كمده يؤدم إلى رده إلى غير أصؿ، كذلؾ ال يجكز، كا 

 .  5)إلى األصؿ"
 

الكا أنيـ كذكر األنبارم أف حجة أىؿ الككفة كانت بالقياس كالسماع، أما السماع فق
سمعكا ذلؾ عف العرب في أشعارىـ، فكانكا يمدكف المقصكر لضركرة الشعر، أما القياس فإنما 

                                                           

،  6/2368)ج الصحاحكىك في الجكىرم، لمفرزدؽ،  مف الطكيؿ   نسب الجكىرم كابف منظكر ىذا البيت1)
  . 14/359)جلساف العرب ابف منظكر، ك 
  . 36-2/35ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .109،ـ.2/745األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  . 155-4/154باف )جشرح األشمكني بحاشية الص  4)
  .71الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  5)

 (1)وَمْن َيْشَرِب الُخْرُطوَم ُيْصِبْح ُمَسكَّرا َأبا حاِضٍر َمْن َيْزِن ُيْعَرْف ِزَناُؤُه 
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قالكا إنو يجكز مد المقصكر ألنيـ أجمعكا عمى أنو يجكز في ضركرة الشعر إشباع الحركات التي 
في ضركرة ىي الضمة كالكسرة كالفتحة فينشأ عنيا الكاك كاأللؼ كالياء، فإذا كاف ىذا جائزان 

الشعر باإلجماع جاز أف يشبع الفتحة قبؿ األلؼ المقصكرة فتنشأ عنيا األلؼ فيمتحؽ 
 . 1)بالممدكد"

كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: "إنما قمنا إنو ال يجكز مد المقصكر ألف المقصكر ىك 
أللؼ ال األصؿ كالذم يدؿ عمى أف المقصكر ىك األصؿ أف األلؼ تككف فيو أصمية كزائدة، كا

تككف في الممدكد إال زائدة، كالذم يدؿ أيضان أنو لك لـ يعمـ االسـ ىؿ ىك مقصكر أك ممدكد 
ذا ثبت أف المقصكر ىك  لكجب أف يمحؽ بالمقصكر دكف الممدكد؛ فدؿ ذلؾ عمى األصؿ، كا 
األصؿ لك جكزنا مد المقصكر ألدل ذلؾ إلى أف نرده إلى غير أصؿ، كذلؾ ال يجكز، كعمى ىذا 

ج قصر الممدكد؛ فإنو إنما جاز ألنو رده إلى األصؿ، بخبلؼ مد المقصكر؛ ألنو رده إلى غير يخر 
أصؿ، كليس مف ضركرة أف يجكز الرد إلى أصؿ أنو يجكز الرد إلى غير أصؿ، كىذا ال إشكاؿ 

 . 2)فيو"
كردان عمى كممات الككفييف: "عندما قالكا بإشباع الحركات كمد المقصكر، قالكا: الفرؽ 

نيما ظاىر، كذلؾ ألف إشباع الحركات ىناؾ يؤدم إلى تغيير كاحد، كىك زيادة ىذه الحركؼ بي
فقط، كأما ىا ىنا فإنو يؤدم إلى تغييريف: زيادة األلؼ األكلى، كقمب الثانية ىمزة؛ كليس مف 

 .  3)ضركرة أف يجكز ما يؤدم إلى تغيير كاحد أف يجكز ما يؤدم إلى تغييريف أك أكثر مف ذلؾ"
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .749-2/746األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 .750-749، ص صالمرجع السابؽ  2)
 .752ص ،المرجع نفسو  3)
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 المسألة -22

 القول في مسألة "نداء ابن المضافة إلى أم وعم"

 َتْلُخْذ  َٓ  َيبْـَُممَّ  قاؿ ابف خالكيو: "في قكلو تعالى: 
. قرأ أىؿ الككفًة إال حفصان عف  1)

". فمف كسر أراد: يا ابف أ ـ  أيـ  " بكسر الميـ. كقرأ الباقكف "يٍبنىؤي ِـّ ، كابفي عامرو "يىٍبنىؤي ٌمي عاصـو
 فحذؼ الياء. كمف فتح فمو ثبلثي حجج: 
ـ.  : أف يككف أراد: يابف أم اهي فرخ   إحداىف 

 كالثانية: أف يككف جعؿ االسميف اسما كاحدان نحكه: بعؿ بؾ، كمعديكرب، كجارم بيت بيت. 
 عنى يا ربي.كالثالثة: أف يككف أراد يابف أم ا؛ ألف  العربى تقكؿ: يا أم ا بمعنى يا أمي، كيا رٌبا بم

فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: إف  العربى إنما تحذؼ الياء مف المنادل، ال مف المضاؼ إلى المنادل، 
ـ ، كيابف أمِّي فيخزلكف الياء مف األكلى، كيثبتكنيا في الثانية، كما قاؿ الشاعر:  فيقكلكف: يأ

ـ ،  فقيؿ: ىذه المغة الفصحى، كمف العرًب مف يحذؼ الياء مف ىذا أيضان، فيقكلف: يابف أ
 كيابف عـ . فقاؿ الشاعر: 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
ـ ، كيا ابفى عـ  فيك اسماف مركباف جيعبل اسمان كاحدان، فيك كقكلؾ: يا "إذا قمت: يا ابفى أ 

، أقبمكا. ىذا مذىب البصرييف.   خمسةى عشرى
ف: ليس مركبان، بؿ تقديره: يا ابفى أم ا، فحذفت األلؼ تخفيفان، كبقيت الميـ كقاؿ الككفيك  

 . 5)مفتكحة لتدؿ عمى األلؼ المحذكفة"
مؤيداى لمذىب البصرييف: "بالفتح يجعؿ االسميف اسمان كاحدان، كقاؿ النحاس في إعرابو  

 . 6)كبالخفض عمى اإلضافة. قاؿ أبك إسحاؽ: كيجكز في غير القرآف "يا ابف أمي" بالياء"
 

                                                           

 ]94طو:[  1)
  .2/655 ، كالبغدادم، الخزانة )ج48البيت مف الخفيؼ ألبي زيد الطائي، كىك في ديكانو )ص  2)
  .2/26 ، كأبك عبيدة، مجاز القرآف )ج46لطكيؿ لجميؿ بثينة في ديكانو )صالبيت مف ا  3)
  .52-2/51ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  4)
  .107الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  5)
  .3/55النحاس، إعراب القرآف )ج  6)

 (2)ُنْوِد؟َأْنَت َخمَّْيَتِني لَدْىٍر كَ  يابَن ُأمِّي، ويا ُشَقيَِّق ُروِحي  

يَّاَك َنْخَزى يابَن عمَّ وُنْفَضحُ  ِرجاٌل وِنْسَواٌن يودُُّوَن َأنَّني    (4)"(3)وا 
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: "فأما قراءة الفتح فييا مذىباف: مذىب البصرييف أنيما بنيا  1)كذكر السميف الحمبي قائبلن  
عسر، فعمى ىذا فميس "ابف" مضافان إلى "أـ" بؿ مركب معيا  عمى الفتح لتركبيما تركيب خمسة

فحركتيما حركة بناء. كالثاني مذىب الككفييف كىك أف "ابف" مضاؼ ألـ كأـ مضافة لياء المتكمـ، 
كياء المتكمـ قد قمبت ألفان كما تقمب في المنادل المضاؼ إلى ياء المتكمـ نحك: يا غبلمان، ثـ 

الفتحة كما يجتزأ عف الياء بالكسرة، فحينئذ حركة "ابف" حركة إعراب حذفت األلؼ كاجتزئ عنيا ب
 كىك مضاؼ لػ )أـ  فيي في محؿ خفض باإلضافة.

كأما قراءة الكسر فعمى رأم البصرييف ىك كسر ألجؿ ياء المتكمـ، بمعنى أن ا أضفنا ىذا  
فيك نظير: يا أحدى االسـ المركب كمو لياء المتكمـ فكسر آخره، ثـ اجتزئ عف الياء بالكسرة 

عشرم ثـ: يا أحد عشًر بالحذؼ، كال جائز أف يككنا باقييف عمى اإلضافة إذ لـ يجز حذؼ الياء 
ألف االسـ ليس منادل، كلكنو مضاؼ إليو فمـ يجز حذؼ الياء منو. كعمى رأم الككفييف يككف 

لفتحة. كىذاف الكسر كسرى إعراب كحذفت الياء مجتزأ عنيا بالكسرة كما اجتزئ عف ألفيا با
 الكجياف يجرياف في "ابف اـ" ك "ابف عـ" ك "ابنة أـ" ك "ابنة عـ".

ـ  كيا ابفى عـ  بإتباع لؤلكؿ، أم جعميا بمنزلة  2)كذكر سيكبيو في كتابو  : كتككف يا ابفى أ
 االسـ الكاحد، فيي تككف مبنية عمى الفتح، فكثر ذلؾ في كبلميـ فأتبعكا الميـ فتحة النكف.

الفراء في كتابو: "تقرأ بالنصب كالخفض، كذلؾ أنو كثر في الكبلـ فحذفت منو كقاؿ  
الياء. كال يكادكف يحذفكف الياء إال مف االسـ المنادل يضيفو المنادل إلى نفسو، إال قكليـ: يا 
. كذلؾ أنو يكثر استعماليا في كبلميـ. فإذا جاء ما ال يستعمؿ أثبتكا الياء  ـى ابفى عـى كيا ابفى أ

ـ ، كيا ابف عـ  فق الكا: يا ابف أبي، كيا ابف أخي، كيا ابف خالتي، فأثبتكا الياء. كلذلؾ قالكا: يا ابف أ
 . 3)فنصبكا كما تنصب المفرد في بعض الحاالت"

 

 

 

 

 

                                                           

  .468-5/467السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  1)
  . 2/205)جانظر: سيبكيو، الكتاب   2)
  .2/394الفراء، معاني القرآف )ج  3)
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 المسألة-23

 غير المفعول عن الفاعل مع وجودهإنابة 

 المسألة-24

قامة الو    الفاعلمصدر مقام ا 

لَِؽ عاصـ كحده قاؿ ابف خالكيو: "قرأى  اْدُْمِمـنِيَ  ُكـِجل َوَكَذ 
 بنكفو كاحدة. 1)

قاؿ الفراء: ال كجو لو عندم إال المحف. كقد احتج  لو غيره. فقاؿ: نج  فعؿ ماضو عمى ما 
ـَ  َبِؼلَ  َما َوَذُروالـ يسـ فاعمو. ثـ أرسؿى الياءى، كما قرأ الحسف:  َبا ِم الرِّ

ـى   2) قاـ المصدر مقا
اءه المؤمنيف، احتجكا بأف أبا جعفر قرأ في الجاثية:  المفعكؿً  الذم ال ييذكر فاعمو. ككذلؾ: نيجِّي نىجى

لُِقْجَزى ققمًا بَم كاكقا َيْؽِسبقن
(3  :  عمى تقدير لييٍجزىل الجزاءي قكمان. كقاؿ الشاعري

فقاؿ أبك عيبىٍيد يجكز أف يككف أراد: "يينجي"، فأدغـ الن كف في الجيـ/ كىذا غمطه؛ ألف  
الن كف ال تندغـ في الجيـ، كال الجيـ في النكف. كلكف النكف تخفى عند الجيـ. فمما خفيت لفظان 

ىا كذلؾ، أخزلكىا خطأن فكتب في المصحؼ بنكفو كاحدةو، فذلؾ الذم حمؿ عاصمان عمى أف قر 
ف األكلى لبلستقباؿ كالثانية أصمية، أنجى ك فعؿه مضارعه، الن   -بنكنيف–ي  جِّ كاالختيار )ككذلؾ نينى 

 .  5)ينجي إنجاء، كالمؤمنكف مفعكلكف"
قاؿ ابف خالكيو: "كفييا قراءةه ثالثةه حدثني أحمد عف عمي عف أبي عيبىٍيدو قاؿ: قرأ أبك 

لُِقْجَزى ققماً جعفر: 
ـ  فاعمو.عمى م  6)  ا لـ ييسى

ـى نىصىبى قكمان؟  فإف قيؿ: ًل
زىاءي قكمان" : لييٍجزىل الجى  . 7)فقؿ: أضمر المىٍصدىر، كالتقديري

ليؾ تفصؿ القكؿ في المسألة:    كا 

                                                           

 ]88األنبياء:[  1)
 ]278البقرة:[  2)
 ]14الجاثية:[  3)
  .1/163 ، كالبغدادم، الخزانة )ج317البيت مف البحر الكافر لجرير، في ديكانو )ص  4)
  .67-2/65ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  5)
 ]14الجاثية:[  6)
  .2/313يو، إعراب القراءات السبع )جابف خالك   7)

 (4)َباَلُسبَّ ِبَذِلَك الَجْرِو الِكاَل  َفَمْو َوَلَدْت ُقَفْيَرُة َجْرَو َكْمٍب   
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تجدر اإلشارة بنا بالقكؿ أف ىذه المسألة ذكرت في كتب الخبلؼ، فذكرىا الزبيدم قائبلن:  
الحقيقي عف الفاعؿ، مع كجكد المفعكؿ الحقيقي مطمقان،  "أجاز الككفيكف نيابة غير المفعكؿ

في قراءة أبي جعفر، فيمف  بناه لما لـ  ﴾لييجزىل قكمان بما كانكا يكسبكف﴿مستدليف بقكلو تعالى: 
 يسـ فاعمو.

كقاؿ البصريكف: ال يجكز ذلؾ أصبل، ألنو ال يجكز إقامة غير المفعكؿ بو الصريح مع 
 .   1)كجكده"

وَُيَرُج لف يقم الؼقامة كتاباً أ: "فأما مف قر  
، فالذم قاـ مقاـ الفاعؿ مفعكؿ بو ال  2)

ؼ"كتابان" ينتصب  ﴾كييخرىجي لو عمميو يكـ القيامة كتابان ﴿مصدر، كال مفعكؿ بحرؼ جر. كالتقدير 
 عمى الحاؿ الكاقعة مكقع )مكتكب ، فمذلؾ ال يجكز أف تقاـ ا مقاـ الفاعؿ.

الذم أقيـ لمفاعؿ مذككر، كىك قكلو "كتابان". قيؿ: قد كاف محذكفان  فإف قيؿ: فإف المفعكؿ 
في قراءة الجماعة: "كيخرج لو يكـ القيامة كتابان" أم: يخرىجي لو عمميو كتابان، أم: مكتكبان ألف 
المفعكؿ فضمة، كالفضبلت تحذؼ، فالذم أقيـ مقاـ الفاعؿ فيمف قرأ "ييٍخرىج" ىك ذاؾ المفعكؿ 

 ان محذكفان.الذم كاف منصكب
، فإنيا مشكمة؛ ألنو أقاـ المصدر مقاـ ﴾ًلييجزىل قكمان بما كانكا يكًسبكف﴿كأما قكلو:  

 . 3)الفاعؿ مع كجكد المفعكؿ بو الحقيقي، كىك القكـ. كالتقدير: لييجزل الجزاء قكمان"
 أما العكبرم فقد ذكر ىاتاف المسألتاف بتفصيؿ أكثر، فقد ذكر كؿ مسألة عمى حدة. 
: نيابة غير المفعكؿ بو عف الفاعؿ، كقاؿ فييا: "إذا اجتمع في الكبلـ مفعكؿ  4)كلىاأل 

بو صحيح كظرؼه كحرؼي جر فالقائـ مقاـ الفاعؿ ىك المفعكؿ الصحيح. كقاؿ الككفيكف: يجكز 
 .  5)أف يقاـ الظرؼ كحرؼ الجر مقامو"

غير، كبياف أنو أشبو بو "كقالكا: لنا أف المفعكؿ الصحيح أشبو بالفاعؿ فأقيـ مقامو ال  
 مف أربعة كجكه: 

أحدىا: أف الفعؿ يصؿ إليو بنفسو، كال داللة في الفعؿ عميو، بخبلؼ الظرؼ كحرؼ  
 الجر، كالمصدر. 

كالثاني: أف المفعكؿ بو شريؾ الفاعؿ في تحقؽ الفعؿ، ألف الفاعؿ يكًجد الفعؿ، كالمفعكؿ  
 بو يحفظو مف حيث كاف محبلن لو. 

                                                           

  .77الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  1)
 ]13اإلسراء:[  2)
  .78-77الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )  3)
  .2/265 ، السيكطي، ىمع اليكامع )ج7/74انظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  4)
  .268العكبرم، التبييف )ص  5)
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عؿ فاعبلن في المفظ كقكلؾ: مات زيده كطمعت الشمس كرخص  الثالث: أف  المفعكؿ قد جي
 السعر، كليس كذلؾ بقية الفضبلت. 

كالرابع: أف مف األفعاؿ ما اقتصر فيو عمى المفعكؿ كلـ يذكر الفاعؿ كقكلؾ: "عينيت  
 بحاجتؾ"، ك "نيفست المرأة"، كليس كذلؾ بقية الفضبلت. 

رؼ الجر يعمؿ فييما الفعؿ كيجعبلف مفعكالن بيما عمى كاحتج اآلخركف بأف الظرؼ كح 
السعة، فصار كالمفعكؿ بو، ككما جاز أف يجعؿ المفعكؿ بو قائمان مقاـ الفاعؿ كذلؾ ىذه 

 األشياء. 
ذا دعت الحاجة إلى نيابة شيء   كالجكاب: أن ا قد بينا أف المفعكؿ بو مف أشبو بالفاعؿ كا 

 ائب ما ىك أشبو بالمنكب عنو. يقاـ مقاـ غيره فأكلى ما كاف الن
فإف قيؿ: يبطؿ ما ذكرتمكه بقكلؾ أعطيت زيدان درىمان، فإذا لـ تسـ الفاعؿ جاز أف تقيـ  

 الدرىـ مقامو، كال شبية أف زيدان أشبو بالفاعؿ إذ كاف فاعبلن لؤلخذ، كالدرىـ ليس إال مفعكالن بو. 
فعؿ كاصؿه إلييما عمى حد سكاء، قيؿ: ىما في ىذه الحاؿ متساكياف في المفعكلية، كال 

كقكة المفعكؿ األكؿ مف طريؽ المعنى ال مف جية المفظ، كمع ىذا فرفع الدرىـ ضعيؼ سكغو 
 .  1)أمف المبس"

كالثانية: إقامة المصدر مقاـ الفاعؿ، حيث قاؿ: "ال يجكز أف يقاـ المصدر مقاـ الفاعؿ  
نما با مف قاؿ يجكز،   2)بو الشعر، كمف البصرييفمع كجكد المفعكؿ بو الصحيح في االختيار، كا 

 .  3)كجكز ذلؾ بعض الككفييف أيضان"
قاؿ الفراء: "كقد قرأ عاصـ )نيجي  بنكف كاحدة كنصب )المؤمنيف  كأنو احتمؿ المحف كال  

نعمـ ليا جية إال تمؾ؛ ألف ما لـ يسـ فاعمو إذا خبل باسـ رفعو، إال أف يككف أضمر المصدر في 
الرفع كنصب "المؤمنيف  فيككف كقكلؾ: "ضيرب الضربي زيدان، ثـ تكنى عف نجي فنًكم بو 

 .  4)الضرب فتقكؿ: ضرب زيدان، ككذلؾ نيجي  نجاءن المؤمنيف"
"كحجة األكليف: أف المصدر يدؿ عمى أكثر مما دؿ عميو الفعؿ كال فائدة فيو أكثر مف  

لفظان أك تقديران، فبل يقكـ مقامو إال ما التككيد، كالفاعؿ غير الفعؿ مف كؿ كجو، كىك كاجب الذكر 
 شابيو. 

                                                           

  .269-268العكبرم، التبييف )  1)
  . 2/265 ، كانظر: السيكطي ىمع اليكامع )ج2/365األنبارم، غريب إعراب القرآف )ج  2)
  .270العكبرم، التبييف )ص  3)
  . 2/210الفراء، معاني القرآف )ج  4)
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كاحتج اآلخركف بالسماع كالقياس، أما السماع فيك فيما ذكر مف اآليات القرآنية السابقة  
كأبيات الشعر عمييا كثيرة، أما القياس فيك أف المصدر اسـ يصؿ الفعؿ إليو بنفسو فجازت إقامتو 

 .  1)مقاـ الفاعؿ كالمفعكؿ بو الصحيح"
 :  2)كأما الجكاب عف ذلؾ كمو 
  في قراءة حفص )نيجي المؤمنيف  فعنيا ثبلثة أجكبة:  
 أحدىما: أنيا ضعيفة ال ينبغي أف يؤخذ بيا، يدؿ عميو أف فييا أمريف يضعفانيا:  
أحدىما: إقامة المصدر مقاـ الفاعؿ مع المفعكؿ الصحيح مع أف المعنى ليس عميو، ألف  

 ـ الذيف ينجكف كنسبة النجاء إلى النجاء بعيد جدان. المعنى أف المؤمنيف ى
كالثاني: أنو سكف الياء كىي آخر الفعؿ الماضي، كىك مف باب الضركرة أيضان، كىذا ما   

 سبيمو ال يجعؿ أصبل يقاس عميو. 
كالثالث: أف أصمو مف نيٍنجي بنكنيف فقمب الثانية جيمان، كأدغـ كعمى ىذا ىك مستقبؿ لـ  

 مضركرة. يسكف آخره ل
أما قكلو: "لييجزم" فتقديره لييجزم الخيرى فالخير مفعكؿه ثافو كأنؾ تقكؿ: جزيت زيدان خيران،  

 كىذا إقامة مفعكؿو بو صحيح مقاـ الفاعؿ.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .272-270العكبرم، التبييف )  1)
 .273-272، ص صالمرجع السابؽ  2)
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 المسألة-25

 القول في مسألة ما كان جمعًا لــ )ُفْعمة( 

ّم الُغُرفاِت قاؿ ابف خالكيو: " قرأ الباقكف: 
ْلؿ ُغَرٌف مـ اع. كشاىدىـ قكلو: بالجم  1)

فققفا ُغَرٌف 
فغرفة كغرفات مثؿ ظممة كظممات، كىك جمع قميؿ، كغرفة كغرؼ جمع كثير   2)

 . 3)مثؿ ظيممة كظيمـ، كأجاز الن حكيكف ظيمىمات كغيرىفات بفتح البلـ كالراء فيك جمع الجمع"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
مسألة خبلفية بيف أىؿ البصرة كأىؿ الككفة، في كتاب ائتبلؼ  ذكرت ىذه المسألة أنيا 

النصرة، فقاؿ: "كؿ ما كاف جمعان لػػ )فيٍعمة  بالضـ: نحك ظيممة كظممات فإنو يجكز فيو اإلسكاف 
 كالضـ، كالفتح تخفيفان. فالفتح عند البصرييف مبدؿ مف الضمة، ألنو أخؼ، كىذا ىك المشيكر. 

، فجمع )ظيٍممة  )ظيمىـ ، كجمع ظيمىـ )ظيمىمات ، كقاؿ الككفيكف: إنما فت  ح؛ ألنو جمعي جمعو
 .   4)ففيتح عمى األصؿ"

كفي كتاب دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ لعبد ا الفكزاف، بحديثو عف جمع التكسير  
 كيطرد في ثبلثة أشياء.  -بضـ ففتح–: "الكزف الثالث: )فيعىؿ   5)فقاؿ
   سكاء أكاف صحيح البلـ أـ معتميا أـ مضاعفيا،  -بضـ فسككف–اسـ عمى كزف )فيٍعمة

نحك:  -بضـ أكلو كثانيو–مثؿ: غيٍرفة غيرىؼ، كىذا يمكف أف يجمع عمى كزف )فيعيمة  
غيريفة كغيرىؼ. كىذا ذكر في التسييؿ البف مالؾ
(6  . 

 كنبلحظ أنو ذكر الجمكع دكف ذكر رأم أم مف المذاىب. 
ذكر: ")كىـ في الغيريفات  كعف الحسف )في الغيٍرفات  إسكاف كفي إعراب القرآف لمنحاس 

الراء، كعف األعمش كحمزة )في الغيرفىًة . قاؿ أبك جعفر: "الغيرفات" جمع غيٍرفة عمى جمع التسميـ 
إال أف الراء ضمت فرقان بيف االسـ كالنعت، كمف قاؿ: غيٍرفات حذؼ الضمة لثقميا، كمف قاؿ: 

فىات" جمع غيرىؼ كمف قرأ غيرىفات أبدؿ مف الضمة ف تحة ألنيا أخؼ، كيجكز أف يككف "غيرى
 . 7))الغيرفة  أتى بكاحدة تدؿ عمى جماعة كالجمع أشبو ألف األخبار عف جمع"

                                                           

 ]37سبأ:[  1)
 ]20الزمر:[  2)
  .221-2/220القراءات السبع )جابف خالكيو، إعراب   3)
  . 102الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  4)
  .170-3/169عبد ا الفكزاف، دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ )ج  5)
  . 3/421ابف عقيؿ، شرح التسييؿ )ج  6)
  .3/353النحاس، إعراب القرآف )ج  7)
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 المسألة-26

 عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية 

ـَ قاؿ ابف خالكيو: "كقرأ الباقكف:   َوَيْعَؾَؿ الَِّذي
 بفتح الميـ.   1)

قاؿ الككفيكف: ىك نصبه عمى الصرؼ مف مجزكـ إلى منصكب كما قاؿ ا تعالى: ف
 َـ ابِِري ـَ َجاَهُدوا ِمـُؽْؿ َوَيْعَؾَؿ الصَّ َوَدَّا َيْعَؾِؿ اهللَُّ الَِّذي

 كاحتجكا بقكؿ الشاعر:  2)

ـٍ  اًدليكفى في آياًتنىا مىالىيي كقاؿ أىؿ البصرة: يىنتصب بإضمار "أف" معناه: كأف يىٍعمىـى الذيفى ييجى
، أم: مف مىٍعدىؿو كمىٍنجى كممجأو" ًمٍف مىًحٍيصو
(4 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
ذكرت ىذه المسألة في كتاب اإلنصاؼ: "ذىب الككفيكف إلى أف الفعؿ المضارع في نحك  

قكلؾ "ال تأكؿ السمؾ كتشربى المبف" منصكب عمى الصرؼ. كذىب البصريكف إلى أنو منصكب 
بتقدير أٍف، كذىب الجرمي مف البصرييف إلى أف الكاك ىي الناصبة بنفسيا؛ ألنيا خرجت عف 

 . 5)باب العطؼ"
ر سيبكيو في كتابو في باب الحركؼ التي تضمر فييا أٍف، كينصب ما بعدىا: "اعمـ كذك 

أف الكاك ينتصب ما بعدىا في غير الكاجب مف حيث انتصبى ما بعد الفاء، كأنيا قد تشرؾ بيف 
األكؿ كاآلخر كما تشرؾ الفاء، كأنيا يستقبح فييا أف تشرؾ بيف األكؿ كاآلخر كما استقبح في 

أنيا يجيء ما بعدىا مرتفعان منقطعان مف األكؿ كما جاء ما بعد الفاء. كاعمـ أف الكاك ذلؾ الفاء، ك 
ف جرت ىذا المجرل فإف معناىا كمعنى الفاء مختمفاف"  . 6)كا 

 

                                                           

 ]35الشكرل:[  1)
 ]142آؿ عمراف:[  2)
   . 2/179 ، كالمبرد، المقتضب )ج231كافر لمنابغة الذبياني، كىك في ديكانو )صالبيتاف مف ال  3)
  . 2/285ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  4)
  .75،ـ.2/555األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
  3/42سيبكيو، الكتاب )ج  6)

 َرِبْيُع النَّاِس والَبَمُد الَحرَامُ  فيْن َيْيَمْك َأبو قابوِس َيْيَمْك    

 (3)أَجّب الظَّْيِر َلْيَس َلُو َسَنامُ  ُنْمِسْك َبْعَدُه ِبِذَناِب َعْيشٍ وَ 
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عممان بأف الفاء كالكاك تجرياف مجرل كاحد في –كقاؿ سيبكيو قبؿ ىذا في باب الفاء  
ي باب الفاء ينتصب عمى إضمار أف، كما لـ : "ىذا باب الفاء اعمؿ أف ما انتصب ف-العمؿ

  . كىك قكؿ المبرد في المقتضب. 1)ينتصب فإنو يشرؾ الفعؿ األكؿ فيما دخؿ فيو"
كذكر في االرتشاؼ باب )الكاك كالفاء : "ذىب البصريكف إلى أف النصب بعد الكاك كالفاء 

كال يفصؿ ينيما كبيف  بإضمار أٍف كجكبان كىما حرفا عطؼ، فبل يتقدـ معمكؿ الفعؿ عمييما،
، إلى أف النصب بعدىما ىك بيما  3)، كمف كافقو مف أصحابو، كالجرمي 2)الفعؿ، كذىب الكسائي
 . 6)، إلى أف النصب بالخبلؼ" 5)، كبعض الككفييف 4)أنفسيما، كذىب الفراء

 كفي اإلنصاؼ احتج كؿ قـك لرأيو: 
الصرؼ، كذلؾ ألف الثاني مخالؼ  "احتج الككفيكف بأف قالكا: أنما قمنا إنو منصكب عمى

لؤلكؿ، أال ترل أنو ال يحسف تكرير العامؿ فيو، فبل يقاؿ: ال تأكؿ السمؾ كال تشرب المبف، كأف 
المراد بقكليـ "ال تأكؿ السمؾى كتشربى المبف" بجـز األكؿ كبنصب الثاني النيي عف أكؿ السمؾ 

منيما منفردان لما كاف مرتكبان لمنيي، كلك كشرب المبف مجتمعتيف، ال منفردتيف، فمك طعـ كؿ كاحد 
 كاف في نية تكرير العامؿ لكجب الجـز في الفعميف جميعان.

كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا أنو منصكب بتقدير "أف" كذلؾ ألف األصؿ 
في الكاك أف تككف حرؼ عطؼ، كاألصؿ في حركؼ العطؼ أف ال تعمؿ؛ ألنيا ال تختص؛ 

نما قصدكا أف يككف الثاني في غير حكـ األكؿ ألنيا ت دخؿ تارة عمى االسـ كتارة عمى الفعؿ، كا 
كحيكؿ المعنى حكؿ االسـ، فاستحاؿ أف يضـ الفعؿ إلى االسـ، فكجب تقدير "أٍف" ألنيا مع الفعؿ 

 بمنزلة االسـ، كىي األصؿ في عكامؿ النصب في الفعؿ. 
يا خرجت عف باب العطؼ فباطؿ؛ ألنو لك كأما ما ذىب إليو الجرمي أنيا عاممة ألن

كانت ىي العاممة كما زعـ لجاز أف تدخؿ عمييا الفاء كالكاك لمعطؼ، كفي امتناعو مف ذلؾ دليؿ 
 . 7)عمى بطبلف ما ذىب إليو"

                                                           

  .2/22 ، كانظر: المبرد، المقتضب )ج3/28سيبكيو، الكتاب )ج  1)
  .3/84 ، ابف عقيؿ، المساعد )ج49البطميكسي، إصبلح الخمؿ )صانظر:   2)
 ، كالدينكرم، ثمار 4/54 ، كالرضي، شرح الكافية )ج49كرأم الجرمي في: البطميكسي، إصبلح الخمؿ )ص  3)

  . 2/143 ، ابف عصفكر، شرح الجمؿ )ج1/214 ، النحاس، إعراب القرآف )ج373الصناعة )ص
  .2/240 ، ك)ج4/54الرضي، شرح الكافية )ج  4)
  . 74المرادم، الجنى الداني في حركؼ المعاني )ص  5)
  .4/1668ارتشاؼ الضرب )جأبك حياف،   6)
  .557-2/556األنبارم، اإلنصاؼ )ج  7)
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: "إف الثاني أما قكليـ"ككالعادة فاألنبارم يرد بالبطبلف عمى كممات الككفييف فيقكؿ: 
لو كصرفو عنو مكجبنا لو النصب" قمنا: قد بينا في غير مسألة أف  مخالؼ لؤلكؿ فصارت مخالفتو

الخبلؼ ال يصمح أف يككف مكجبنا لمنصب، بؿ ما ذكرتمكه ىك المكجب لتقدير "أف" ال أف العامؿ 
في قكلؾ: "أكرمت زيدنا" لـ  ىك نفس الخبلؼ كالصرؼ، كلك جاز ذلؾ لجاز أف يقاؿ: إف زيدان 

نما انتصب  ، كذلؾ محاؿ؛ ألف ككنو مفعكالن يكجب أف يككف ينتصب بالفعؿ، كا  بككنو مفعكالن
أكرمت عامبلن فيو النصب، فكذلؾ ىينا: الذم أكجب نصب الفعؿ ىينا بتقدير "أف" ىك امتناعو 
مف أف يدخؿ في حكـ األكؿ، كما أف الذم أكجب نصب زيد في قكلؾ "أكرمت زيدا" كقكع الفعؿ 

 .(1)"عميو؛ فدٌؿ عمى ما قمناه
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 ثالثًا: ما اكتفى فيو ابن خالويو بذكر الرأي دون ترجيح ألي منيما. 
 المسألة-1

 ما يجوز من وجوه اإلعراب في الصفة الصالحة لمخبرية إذا وجد معيا ظرف مكرر
خالدان فيياقاؿ ابف خالكيو: " 

كفي قراءتنا )خالدىٍيًف  ألف الخبر إذا كقع بيف   1)
ختيار فيو النصب كقكلؾ: إف  زيدان في الداًر قائمان فييا، كيجكز الرفع عند صفتيف متفقتيف كاف اال

البصرييف، كال يجكز عند الككفييف الرفع إال مع الصفة المختمفة كقكلؾ: إف  زيدان في الداًر راغبه 
"  .  2)فيؾى

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
ظرفيف عاد أحدىما عمى  إف مضمكف ىذه المسألة يسرم عمى الكصؼ الكاقع بيف

 مكضع األخر، فما يككف حكمو؟
 فنحاة البصرة قالكا بأف لو حكميف ىما:

األكؿ: النصب، فتقكؿ: في الدار زيد قائمان فييا. الثاني: الرفع، فتقكؿ: في الدار زيد قائـه 
 فييا. 

كقاؿ األنبارم: "ذىب البصريكف إلى أف النصب ال يجب إذا كرر الظرؼ كىك خبر 
تدأ، بؿ يجكز فيو الرفع كما يجكز فيو النصب. كأجمعكا عمى أنو إذا لـ يكرر الظرؼ يجكز المب

 . 3)فيو النصب كالرفع"
ف  فتىجرم قائـ عمى الصفة. ،في دارؾ رجؿه قائـه فييا كتقكؿي في الٌنكرًة:" قاؿ سيبكيو: كا 

ف شئ .كما يجكز فييا رجؿه قائمان  ،شئت قمت: فييا رجؿه قائمان فييا عمى الجكاز ت قمت أخكؾ كا 
فتجعؿ فييا صفةن لمٌساكف. كلك كانت التثنيةي تنصبي لنصبت في قكًلؾ:  ،في الٌدار ساكفه فييا

 . 4)عميؾ زيده حريصه عميؾ 
ف كٌررت الظرؼى فكذلؾ تقكؿ: إٌف زيدان في الٌدار قائـه فييا" كقاؿ المبٌردي:  كاف زيده في ك  ،كا 

ف شئت قمت: ،الٌدار قائمان فييا  . 5)"إٌف زيدان في الٌدار قائمان فييا يجرم مىجراه قبؿ التثنية كا 
كاحتج البصريكف لما ذكركه فقالكا: "الدليؿ عمى أف الرفع جائز أنا أجمعنا عمى أنو إذا لـ  

يكرر الظرؼ أنو يجكز فيو الرفع كالنصب، فكذلؾ إذا كرر؛ ألف قصارل ما نقدر أف يككف مانعان 
                                                           

 .]17الحشر:[  1)
  .88-1/87ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .33،ـ1/258نصاؼ )جاألنبارم، اإل  3)
  .2/126سيبكيو، الكتاب )ج  4)
  .4/317المبرد، المقتضب )ج  5)
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ري الظرؼ؛ ألف " في" األكلى تفيد ما تفيده الثانية، كىذا ال يصمح أف يككف مانعان؛ ألف األكلى تىكىر 
ف كانت تفيد ما تفيده الثانية إال أف الثانية تذكر عمى سبيؿ التككيد، كالتككيد شائع في كبلـ  كا 
العرب مستعمؿ في لغتيـ، كىذا ال خبلؼ فيو، كصار ىذا كقكليـ: "فيؾ زيد راغب فيؾ" كال شؾ 

 . 1)" األكلى تفيد ما تفيده الثانية"أف "فيؾ
كذىب الككفيكف إلى أف النصب كاجب في الصفة إذا كرر الظرؼ التاـ كىك خبر  

 . 2)المبتدأ، كذلؾ نحك قكليـ: "في الد ار زيده قائمان فييا"
 : 3)ككانت حجة الككفييف بأف قالكا: "الدليؿ عمى أف النصب كاجب النقؿ كالقياس

ـَ فِقَفا :ا تعالى أما النقؿ فقد قاؿ ـَِّة َخالِِدي ـَ ُسِعُدوا َفِػل اْْلَ ا الَِّذي َوَأمَّ
فقكلو تعالى:   4)

" منصكب بالحاؿ، كال يجكز غيره. كقاؿ تعالى:  ـِ "خالديفى ََُم ِّم الـَّاِر َخالَِدْي َبتَُفََم َأَّنَّ
َفَؽاَن َطاقِ

فِقَفا
جمعكا فييما عمى النصب، كلـ ييٍركى عف أحد ككجو الدليؿ مف ىاتيف اآليتيف أف القراء أ  5)

 منيـ أنو قرأ في كاحدة منيما بالرفع.
كأما القياس فقالكا: إنما قمنا إنو ال يجكز إال النصب، كذلؾ ألف الفائدة في الظرؼ الثاني 
في قكلؾ: "في الداًر زيد قائمان فييا" إنما تحصؿ إذا حممناه عمى النصب، ال إذا حممناه عمى 

أال ترل أنو إذا حممناه عمى النصب يككف الظرؼ األكؿ خبران لممبتدأ، كيككف الثاني ظرفان  الرفع،
لمحاؿ، كيككف الصمة لقائـ منقطعان عما قبمو؛ فيككف عمى ىذا كبلمان مستقيمان لـ يمغى منو شيء، 

الثانية لنيابة بخبلؼ ما إذا حممناه عمى الرفع فقمنا "في الدار زيد قائـه فييا" فإنو تبطؿ فائدة في 
األكلى عنيا في الفائدة، كحمؿ المبلـ عمى ما فيو فائدة أشبو بالحكمة مف حممو عمى ما ليس فيو 

 فائدة.  
كقاؿ الككفٌيكف: ما كاف مف الظركًؼ يككف " كلئؾ النحاة حيف قاؿ:أكقد تبع السيرافي 

رتو كجبى النصبي فخبران كييسٌمكنىو: الظرؼى التٌاـ: فإٌنؾ إذ ف لـ تكٌررٍ  ،ي الصفةا كر  ه فأنت كا 
. كاحتٌجكا في المكٌرر بقكلو عٌز كجٌؿ: ﴿ ،نصبتى إف شئت ، مخٌيره  ف شئت رفعتى كىأىم ا ال ًذيفى كا 

اًلًديفى ًفييىا ن ًة خى اًلدىٍيًف  ﴿ :كقكًلو عٌز كجؿٌ  ،﴾ سيًعديكا فىًفي اٍلجى اًقبىتىييمىا أىن ييمىا ًفي الن اًر خى فىكىافى عى

                                                           

  .1/259األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
  .1/258اإلنصاؼ، األنبارم )ج  2)
 .259-258، ص صالمرجع السابؽ   3)
 ]108ىكد:[  4)
 ]17الحشر:[  5)
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و تكريره قد جاء كما ليس في، فيو تكريره مف نحك ىذا مرفكعان كذكركا أٌنو لـ يجئ شيءه مٌما  ،﴾ًفييىا
 . 1)"بالرفًع كالنصبً 

ف كاف النصب ا  صب كالرفع في النصيف القرآنييف ك مذىب الفراء: فقد أجاز النأما عف 
كىي في قراءة  فييا  ا أٌنيما في النار خالديففكاف عاقبىتىيمكقكليو: )" فقاؿ:،  2)ىك األكلى عنده

كال أشتيي ، كفي قراءتنا )خالديف فييا  نصبه  ،قبىتىيما أٌنيما خالداف في النارعبد ا: فكاف عا
ف كاف يجكزي  ،الرفع  . 3) "كا 

الفراء اشتياه كما كرد في رسمو القرآني لكنو أجاز الرفع ضمف أصكلو فمف المبلحظ أف 
فحينئذو رفع إذا اختمفت الصفتاف ككقع اسـي الفاعؿ بينيما إنما ألـز الفراء النصب دكف ال النحكية،

مف ذلؾ  ،: جاز الرفعي كالنصبي عمى حيسفو فإذا اختمفت الٌصفتافً "قاؿ:  ،يجكز فيو الرفعي كالنصبي 
ككف أال ترل أٌف )في  التي في الٌدار مخالفةه لػ )في  التي ت ،عبدي ا في الٌداًر راغبه فيؾ :قكليؾ

 .  4) "في الرغبة
 : 5)أما عف كممات الككفييف فتحتاج إلى مناقشة مف عدة جكانب، قاؿ األنبارم

اًلًديفى ًفييىا﴿أكالن: أما احتجاجيـ بقكلو تعالى:  ن ًة خى كقكًلو  ،﴾ كىأىم ا ال ًذيفى سيًعديكا فىًفي اٍلجى
اًلدىٍيًف ًفي ﴿ :عٌز كجؿٌ  ا ًفي الن اًر خى اًقبىتىييمىا أىن ييمى فبل حجة ليـ في ىاتيف اآليتيف؛ إذ  ﴾يىا فىكىافى عى

نما فييما داللة عمى جكاز النصب.  ليس فييما ما يدؿ عمى أنو ال يجكز الرفع، كا 
ثانيان: كقكليـ: "إنو لـ يرك عف أحدو مف القراء بالرفع فكجب أنو ال يجكز" قمنا: ال نسمـ؛ 

ف ىذا االستدالؿ فاسد، كذلؾ ألنو فإنو قد ركم عف األعمش أنو قرأ "خالدكف فييا" بالرفع، عمى أ
 ليس مف ضركرة أنو لـ يقرأ بو أحد مف القراء أف ال يككف كبلمان جائزان فصيحان.

ثالثان: كأما قكليـ: "إنا لك حممنا عمى الرفع ألدل ذلؾ إلى أف تبطؿ فائدة في الثانية لنيابة 
ف كانت ا ألكلى تفيد ما تفيده الثانية إال أف األكلى عنيا في الفائدة" قمنا: ىذا فاسد؛ كذلؾ ألنو كا 

ذلؾ ال يدؿ عمى بطبلف فائدة الثانية؛ ألف مف مذاىب العرب أف يؤكد المفظ بتكريره؛ فيقكلكف: 
ف كاف األكؿ قد كقعت بو  "لقيت زيدان زيدان، كضربت عمران عمران" فيككف المكرر تككيدان لؤلكؿ، كا 

 الفائدة. 
 
 

                                                           

   . 2/455السيرافي، شرح كتاب سيبكيو )ج  1)
  .140أراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي)صسف ىادم عبد النبي، حينظر:   2)
    .139أراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي)صعبد النبي،  ، كينظر: 3/146معاني القرآف )جالفراء،   3)
  .3/146الفراء، معاني القراف)ج  4)
  .260-1/259األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
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 المسألة-2

 ئس إعراب )ما( بعد نعم وب

َفـِِعَمَّ ِهلَ قاؿ ابف خالكيو: "كاختمؼى الناس في قكلو: 
فقاؿ قكـه: "ما" ىي صمةه،   1)

َقؾِقؾٍ  َطَمَّ كقكلو: 
" ثـ  2) . كقاؿ آخركف: "ما" اسـه يىرتفعي بنٍعـ مثؿ "ذا" ب "حب  ، أم: عف قميؿو

ـى مىا ًىيى  فحذفكا "ما" األخيرة  جعمكا حبذ ا كنعما اسمان كاحدان. كقاؿ الكسائي: األصؿ: )فىًنٍع
َدَقاِت  ُتْبُدوا إِنْ اختصاران، كفي حرؼ ابف مسعكدو  ِهلَ  َفـِِعَمَّ  الصَّ

كركل الحمكاني، عف عاصـو   3)
)فًنٍعمىا  مخففان، كأخطأ"
(4 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 
معرفة تامة  لمنحاة مذاىب في إعراب "ما" المتصمة بػػػ )نعـ كبئس  فمنيـ مف رأل أنيا

بمعنى شيء كاحد، كمحميا الرفع عمى أنيا فاعؿ نعـ كبئس، كىك مذىب سيبكيو الذم يعد عممان 
مف أعبلـ مدرسة البصرة، في حيف ذىب آخركف إلى أف )ما  كما قبميا مف فعؿ المدح أك الذـ 

ميا النصب بمنزلة اسـ كاحد قائـ بنفسو، كقاؿ آخركف إلى أنيا نكرة ال مكصكفة كال مكصكلة كمح
 عمى أنيا مميز لمضمير المستكف في فعؿ المدح أك الذـ.   

قاؿ سيبكيو: ما المتصمة بنعـ كبئس معرفة تامة بمعنى شيء كمحميا الرفع عمى أنيا 
 . 5)فاعؿ نعـ كبئس

كذىب الكسائي إلى أف "ما" كما قبميا مف فعؿ المدح أك الذـ بمنزلة اسـ كاحد قائـ 
 . 6)الفراءبنفسو، كتابعو في ذلؾ 

"كقاؿ الفراء أيضان: ىي مكصكلة بمعنى الذم، فاعؿ نعـ كبئس، كالجممة التي بعدىا 
 .  7)صمتيا"

كقاؿ القيسي في كتابو: "قاؿ الككفيكف: بئس كما اسـ كاحد في مكضع رفع. كقاؿ 
 . 8)األخفش: ما نكرة مكضعيا نصب عمى التفسير"

                                                           

 ]271البقرة:[  1)
 ]40المؤمنكف:[  2)
 ]271البقرة:[  3)
  . 1/102ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  4)
  .156-3/155انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  5)
  .1/56حاشية معاني القرآف )جالفراء، انظر:   6)
   . 2/1120اإلستراباذم، شرح الرضي لكافية ابف الحاجب )ج  7)
    . 1/104القيسي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  8)



152 
 

عفان لو قائبلن: "كقاؿ سيبكيو، كالكسائي: كذكر الرضي رأم سيبكيو كالكسائي في "ما" مض
ما، معرفة تامة، بمعنى الشيء فمعنى: فنعما ىي: نعـ الشيء، فما، ىك الفاعؿ، لككنو بمعنى 
ذم البلـ، ك"ىي" مخصكص، كيضعفو: عدـ مجيء "ما" بمعنى المعرفة التامة، أم بمعنى 

مما أفعؿ ذلؾ، أم: مف األمر الشيء في غير ىذا المكضع، إال ما حكى سيبكيو أنو قاؿ: إني 
ف شئت قمت: إني مما أفعؿ، بمعنى: ربما أفعؿ، كما يجيء في  كالشأف أف أفعؿ ذلؾ. قاؿ: كا 

 . 1)الحركؼ"
كقد خالؼ الزمخشرم سيبكيو فذىب إلى أنيا نكرة ال مكصكفة كال مكصكلة كمحميا 

 . 2)النصب عمى أنيا مميز لمضمير المستكف في فعؿ المدح أك الذـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .2/1121اإلستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية )ج  1)
  . 1/397انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج  2)
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 المسألة-3

 المحذوف من التاءين المبدوء بيما المضارع 

بِفِ  َتَساَءُلقنَ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ حمزة كالكسائي كعاصـ 
ك   1) مخففةن، ككاف أبك عىٍمرو

يِّري في الت شديد كالتخفيؼ. كقرأ الباقكف مشٌددان، كاألصؿ في القراءتيف )تىتىساءىليكف  بتىاءيف، فمىف  ييخى
ف ؼ أسقط تاء، كمف شد د أدغـ التاء في السيف، فالتاء األكلى لبلستقباؿ كالثانية ىي التي كانت خ

مع الماضي، قاؿ سيبكيو رضي ا عنو: المحذكؼ الث اًنيىة. كقاؿى ىشاـه: األكلى. كقاؿ الفر اء: ال 
 .  2)تبالي أييما حذفت"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
"ذىب الككفيكف إلى أنو إذا اجتمع في أكؿ المضارع تاءاف: تاء المضارعة قاؿ األنبارم: 

" -كتاء أصمية  فإف المحذكؼ منيما تاء المضارعة دكف األصمية. -نحك "تتناكؿ، كتناك في
. كيتبيف  3)كذىب البصريكف إلى أف المحذكؼ منيما التاء األصمية، دكف تاء المضارعة"

منو كؿ مف رأم المدرستيف النحكيتيف حكؿ أم مف التاءيف لنا مف خبلؿ النص السابؽ ما تض
التي ييبدأ بيما المضارع قد حذفت، فالككفيكف يركف أف التاء التي دخمت الفعؿ ىي المحذكفة، أما 

 البصريكف فيركف أف تاء الفعؿ ىي المحذكفة.
:  4)قاؿنرل مف كبلـ سيبكيو أنو ذىب إلى أف التاء الثانية ىي المحذكفة، أم األصمية ف

ف شئت حذفت  "فإف التقت التاءاف في تتكممكف كتتترسكف، فأنت بالخيار، إف شئت أثبتيما، كا 
ف شئت حذفت التاء الثانية. ككانت الثانية أكلى بالحذؼ ألنيا ىي التي تسكف  إحداىما. كا 

 كتدغـ، كىي التي يفعؿ بيا ذلؾ في يٌذٌكركف. فكما اعتمت ىنا كذلؾ تحذؼ ىناؾ. 
. نرل أف الفراء لـ  5)اء: "كؿ مكضع اجتمع فيو تاءاف، جاز إضمار إحداىما"كقاؿ الفر 

 يبالي أييما المحذكؼ. 
كذكر الحمبي في كتابو: "قكلو "تساءلكف" قرأ  الككفيكف: بتخفيؼ السيف عمى حذؼ إحدل 

 . 6)التاءيف تخفيفان، كاألصؿ: تتساءلكف"

                                                           

 ]1النساء:[  1)
  .1/127ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .2/648األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)
  . 4/476الكتاب، سيبكيو )ج  4)
  .1/284الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  .3/553الحمبي، الدر المصكف )ج  6)
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ؤيد ما ذىب إليو، كيدحض مف كقد دعـ كؿ مف ىاتيف المدرستيف رأيو بحجة فييا ي
ناحية أخرل ما ذىب إليو غيره، "فأما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا ذلؾ ألنو لما اجتمع 

كىما التاء المزيدة لممضارعة كالتاء –في أكؿ ىذا الفعؿ حرفاف متحركاف مف جنس كاحد 
: إما أف تحذؼ الزائدة، أك استثقمكا اجتماعيما؛ فكجب أف تحذؼ إحداىما؛ فبل يخمك -األصمية

األصمة، فكاف حذؼ الزائدة أكلى مف األصمية؛ ألف الزائد أضعؼ مف األصمي، كاألصمي أقكل 
 . 1)مف الزائد؛ فمما كجب حذؼ أحدىما كاف حذؼ األضعؼ أكلى مف حذؼ األقكل"

كيظير لي مف خبلؿ حجة الككفييف ىذه أنيـ ارتكزكا عمى مرتكز رئيسي يتمثؿ بأف 
د أضعؼ مف األصمي، غير أنيـ لـ يكلكا الناحية الداللية، كالغرض الجديد الذم جاء بو ىذا الزائ

الزائد أم اىتماـ في حجتيـ، كاكتفكا بذكر ىذه الحجة السطحية التي اعتمدكا فييا كما قمت عمى 
 الناحية الشكمية البحتة في االحتجاج.

قالكا: إنما قمنا إف حذؼ األصمية أكلى مف حذؼ الزائدة؛ ألف الزائدة ف"كأما البصريكف 
دخمت لمعنى كىك المضارعة، كاألصمية ما دخمت لمعنى؛ فمما كجب حذؼ إحداىما كاف حذؼ 

 . 2)ما لـ يدخؿ لمعنى أكلى"
كفي حجة البصرييف كما أرل اىتماـ كاضح بناحية المعنى، فيـ يركف أف المعنى الذم 

اء المزيدة دفعيـ إلى القكؿ بأف التاء المحذكفة ىي تاء الفعؿ، كىي أيضان حجة أتت لو الت
 اعتمدت عمى جانب كاحد فحسب، كلـ تنظر في المسألة مف شتى نكاحييا. 

كاألنبارم يقؼ مؤيدان لرأم البصرييف، كيدحض بناء عمى ذلؾ رأم الككفييف، كأكرد جكابان 
الككفييف عف أف الزائد أضعؼ مف األصمي ال نسمـ ىذا عمى كممات الككفييف بأف قاؿ: إف كبلـ 

مطمقان؛ فإف الزائد يأتي عمى ضربيف: زائد جاء لمعنى، كزائد لـ يجيء بمعنى، فأما الذم جاء 
 .  3)لمعنى فيك أقكل مف األصمي؛ كىذا ما ال يكجد في المسألة الحالية

يكرد دعمان لمذىب  كبعد أف ذكر األنبارم ىذا الرد عمى كممات الككفييف رأل أف
البصرييف ببعض األمثمة النحكية التي حذؼ فييا األصمي كأبقي عمى الزائد بسبب المعنى الذم 

 جاء مف أجمو الزائد، كىذه الدعامات التي قدميا األنبارم تمثمت بثبلثة أمثمة: 
األكؿ: ضرب األنبارم مثبلن لحذؼ األصمي كالبقاء عمى الزائد بسبب المعنى الذم جاء 
مف أجمو االسـ المنقكص، فاالسـ المنقكص في حاؿ الرفع أك الجر تحذؼ ياؤه اللتقاء 

                                                           

  .2/248األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
 .648، صالمرجع السابؽ  2)
  .649-2/648األنبارم، اإلنصاؼ )ج  3)



155 
 

، كبيذا المثاؿ استطاع األنبارم أف يبيف لنا أنو يمكف أف يحذؼ األصمي كيبقى الزائد  1)الساكنيف
 لممعنى الذم جاء مف أجمو. 

كاألصؿ فيو أف الثاني: أنو ذكر لنا أف االسـ المقصكر يأتي عمى مثؿ: رحى، كعصا، 
، فمما تحركت الياء أك الكاك قمبت ألفان، فاجتمعت لنا األلؼ مع التنكيف  ، كعصكه يككف: رحيه
الساكف، فحذفكا األلؼ ألنيا ليست بذات معنى، كأبقكا عمى التنكيف ألنو لو معنى، كىي حجة 

 . 2)أخرل داعمة لبياف أف األصؿ أف يحذؼ ما كاف ليس لو معنى حتى لك كاف أصميان 
الثالث: أنو ذكر لنا تصغيران كجمعان مثؿ: منطمؽ، كمغتسؿ، حيث يقاؿ في تصغير 
األكؿ: ميطىٍيًمؽ، كجمعو مطالؽ، كيقاؿ في تصغير الثاني: ميغىٍيسؿ، كجمعو مغاسؿ، فكما نرل 
فإنو حذفت النكف كالتاء ألنيما لـ تأتيا لمعنى، كأبقى عمى الميـ التي أتت مف أجؿ معنى اسـ 

 . 3)فاعؿ
كىذه الحجج التي أتى بيا األنبارم أرل أنيا إنما جاءت مف أجؿ صرؼ نظر القارئ عف 
المسألة األساس، فالفرؽ كبير بيف حذؼ إحدل التاءيف في أكؿ الفعؿ المضارع، كبيف ما ضربو 
نما كانت أمثمة األنبارم تنصب حكؿ قضية  األنبارم مف أمثمة أخرل مف النحك كالصرؼ، كا 

بقاء عمى الزائد؛ ألف الزائد يأتي لمعنى، كاختفى مف تفكيره أصؿ القضية كىي حذؼ األصؿ كال
 حذؼ إحدل التاءيف مف أكؿ الفعؿ المضارع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  2/29انظر: العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب )ج  1)
  .2/649انظر: األنبارم اإلنصاؼ )ج  2)
  . 2/669الممحة )جانظر: ابف الصائغ، الممحة في شرح   3)
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 المسألة-4
 القول في عمل "ِإْن" المخففة النصَب في االسم

أْن لعـُة اهللقاؿ ابف خالكيو: "كقرأ الباقكف 
ف كثير. بالتخفيؼ، ككذلؾ ركاه قينبؿ عف اب  1)

 فمىٍف خف ؼى ففيو مذىباف:
فِّؼى كما قاؿ:  ءٍ  َطَذ  َيْؼِدُرونَ  َأٓأحدىما: أنو أراد أف ييخى ََشْ

أراد: أنيـ. ككقراءًة عاصـو   2)
وأْن كًلا كنافعو 

(3  :  أراد: كأف  كبٌلن، قاؿ الش اًعري

فىعيكا فقالكا:  أراد: ف فيكا رى كأف  فخفؼ، فيذا إنشاد البصرييف رحمييـي ا، كالككفي كف إذا خى
 "كأف  ثدياهي" إال أف يككف االسـي مكنيان كقكلو:

 . 6)أراد: فمك أن ًؾ"
قاؿ ابف خالكيو في مكضع آخر: "فمف خفؼ إف  جعمو مخففان مف مشددو فمذلؾ نصب ك 

بو. كما تقكؿ العرب: إٍف زيدان قائـه، يريدكف: إف  زيدان، ىذا مذىب البصرييف، كالككفيكف  7))كبٌلن 
 .  8)إذا خففكا إف  لـ ييعممكا، فعمى ىذا نصب "كبٌلن" ب "ليكفينيـ"

: "عند الككفييف كعند البصرييف أف "أف" الخفيفة ىاىينا ]71مائدة:ال[كقاؿ أيضا في سكرة 
: أنو ال تككف فتنةه كما قاؿ في مكضع آخر"  َّٓ َيْؼِدُرونَ مخففةه مف مشددةه، كاألصؿي أ

أم:   9)
َّٓ َيْرَجُع إَلْقِفْؿ َقْقًٓ وأأنيـ ال يقدركف عمى شيءو 

 . 11)أم: أنو ال يرجع إلييـ قكالن"  10)
                                                           

 ]44األعراؼ:[  1)
 ]29الحديد:[  2)
 ]111ىكد:[  3)
 ، كابف يعيش، 1/143البيت مف اليزج ككرد في المراجع بدكف نسبة، كىك في السيكطي، ىمع اليكامع )ج  4)

   .8/72شرح المفصؿ )ج
 ، 8/71المفصؿ )جالبيت مف الطكيؿ ككرد أيضان في المراجع دكف نسبة، كىك مف شكاىد ابف يعيش،   5)

  . 2/465كالبغدادم، الخزانة )ج
  .183-1/182ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  6)
 ]111ىكد:[  7)
  .1/294ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  8)
 ]29الحديد:[  9)
 ]89طو:[  10)
  .1/148بف خالكيو، إعراب القراءات السبع )جا  11)

 (4)َيْيِو ُحقَّانِ َثدْ َكَأْن   وصدٍر ُمْشِرق النَّْحِر  

 (5)ِفرَاَقِك َلْم َأْبَخْل َوَأْنِت َصِديقُ   َفَمْو َأْنِك في َيْوِم الرَّخاِء َسأَْلِتِني   
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لي   ؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة: كا 
ذكرت ىذه المسألة في اإلنصاؼ، حيث قاؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أف "إف"  

 ". 1)المخففة مف الثقيمة ال تعمؿ النصب في االسـ. كذىب البصريكف إلى أنيا تعمؿ
ف عمرك لخير منؾ. لما خففيا جعم  يا يقكؿ سيبكيو: "اعمـ أنيـ يقكلكف: إف زيد لذاىب، كا 

بمنزلة لكف، كألزميا البلـ لئبل تمتبس بأف التي ىي بمنزلة )ما  التي ينفى بيا. كمثؿ ذلؾ "إف كؿ 
 نفس لما عمييا حافظ" إنما ىي لعمييا حافظ.

كيقكؿ أيضان: كحدثنا مف نثؽ بو أنو سمع مف العرب مف يقكؿ: إف عمرا لمنطمؽ؛ كأىؿ  
ف كبلن" يخففكف كينصبكف"  . كعبارتو تفيد أف عمميا في االسـ الظاىر قميؿ.  2)المدينة يقرأكف "كا 

كيقكؿ المبرد: "أف تككف "إٍف" المكسكرة المخففة مف الثقيمة، فإذا رفعت ما بعدىا لزمؾ أف  
ذا دخمت  تدخؿ البلـ عمى الخبر، كلـ يجز غير ذلؾ؛ ألف لفظيا كمفظ التي في معنى )ما ، كا 

مـ أنيا المكجبة ال النافية، كذ لؾ قكلؾ: إٍف زيده لمنطمؽ. كعمى ىذا قكلو عز كجؿ: "إف كؿ البلـ عي
ف نصبت بيا لـ تحتج إلى البلـ إال أف تدخميا تككيدان، كما تقكؿ: إف  نفس لما عمييا حافظ". كا 

 . 3)زيدان لمنطمؽ"
" المكسكرة إذا خففت ارتفع ما بعدىا باالبتداء كالخبر،   كيقكؿ أبك الحسف الكراؽ: "أف  )إف 

نما كجب ذلؾ في أف المفتكحة، كلـ ك )أف     المفتكحة المشددة إذا خففت أضمر فييا اسميا، كا 
يجب في المكسكرة؛ ألف المفتكحة قد قمنا إنيا كما بعدىا اسـ، كأما المكسكرة فيي تقع في صدر 

 .  4)الكبلـ، فإذا ارتفع ما بعجيا لـ تكف بنا ضركرة إلى تقدير اسـ فييا"
لمكسكرة إذا ألغي عمميا في الظاىر ألغي في الحكـ كالتقدير أيضان كذكر ابف يعيش أف ا 

"كأما المفتكحة لـ تمغ عف العمؿ بالكمية كال تصير بالتخفيؼ حرؼ ابتداء، إنما ذلؾ في المكسكرة، 
 . 5)بؿ يككف فييا ضمير الشأف"

نما أجازكا اإلضمار في "أف" المفتكحة مف قبؿ اتصاؿ المكس  كرة كعمؿ ذلؾ بقكلو: "كا 
يعني: اتصاؿ العامؿ   6)باسميا كخبرىا اتصاؿ كاحد، كاتصاؿ المفتكحة بما بعدىا اتصاالف"

 بالمعمكؿ كاتصاؿ الصمة بالمكصكؿ.
  

                                                           

  .24،ـ.1/195جاألنبارم، اإلنصاؼ )  1)
  .1/475 ك )ج1/283انظر: الكتاب، سيبكيو )ج  2)
  . 2/360المبرد، المقتضب )ج  3)
  . 604أبك الحسف الكراؽ، عمؿ النحك )ص  4)
  .4/549ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  5)
 . 549ص ،المرجع السابؽ  6)
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عماليا كال يككف  كقاؿ ابف عصفكر في "إف" المخففة المكسكرة اليمزة: "كأما "إٍف" فيجكز إلغاؤىا كا 
 . 1)اسميا إال ظاىران"

ير القصة كالشأف: "ال يجكز حذؼ ىذا الضمير لعدـ الدليؿ كقاؿ الرضي في باب ضم 
، إذا خففت المفتكحة جاز إعماليا" كذكر أف المفتكحة   2)عميو، إال مع "أف" إذا خففت فيك الـز

"تعمؿ في ضمير شأف مقدر بخبلؼ المكسكرة الممغاة فإذا ألغيت ظاىران ألغيت مطمقان كلـ تعمؿ 
إنما عممت المفتكحة الممغاة ظاىران في ضمير شأف مقدر" ألنيا كعمؿ ذلؾ بقكلو: "  3)تقديران"

كصمتيا بتقدير المصدر أم المفرد "بخبلؼ )إف  المكسكرة فإنيا مع جممتيا ليست بتقدير 
 . 4)المفرد"

 أما عف قكؿ أىؿ الككفة فكانت حجتيـ بعدـ عمؿ إف المخففة كالتالي:  
عممت ألنيا أشبت بالفعؿ الماضي في المفظ؛ "إنما قمنا أنيا ال تعمؿ ألف المشددة إنما 

نيا مبنية عمى الفتح كما أنو مبني عمى الفتح، فإذا خففت فقد زاؿ  ألنيا عمى ثبلثة أحرؼ، كا 
" المشددة مف عكامؿ  شبييا بو؛ فكجب أف يبطؿ عمميا، كقالكا أيضان: إنما قمنا ذلؾ ألف "إف 

ف المخففة مف عكامؿ األفعاؿ؛ فينبغ ي أال تعمؿ المخففة في األسماء كما ال تعمؿ األسماء، كا 
المشددة في األفعاؿ؛ ألف عكامؿ األفعاؿ ال تعمؿ في األسماء، كعكامؿ األسماء ال تعمؿ في 

 . 5)األفعاؿ"
كلكف األنبارم لـ يكافؽ أىؿ الككفة بيذا الرأم كرد عمييـ قائبلن: "أما قكليـ "إنما عممت  

شبييا بو فبطؿ عمميا" قمنا: ىذا باطؿ؛ ألف إف إنما عممت  لشبو الفعؿ لفظان؛ فإذا خففت زاؿ
ألنيا أشبيت الفعؿ لفظان كمعنى، فإذا خففت صارت بمنزلة فعؿ حذؼ منو بعض حركفو، كذلؾ 
ف المخففة مف عكامؿ األفعاؿ"  ال يبطؿ عممو، أما قكليـ "إف  إٌف المشددة مف عكامؿ األسماء، كا 

بلؿ، فإنا إذا قدرنا أنيا مخففة مف الثقيمة؛ فيي مف عكامؿ قمنا: ىذا االستدالؿ ظاىر االخت
ف الخفيفة في األصؿ  ذا لـ تقدر أنيا مخففة مف ثقيمة؛ فميست مف عكامؿ األسماء، كا  األسماء، كا 
غير إف المخففة مف الثقيمة؛ ألف تمؾ الخفيفة مف عكامؿ األفعاؿ، كىذه المخففة مف الثقيمة مف 

نما كقع في إف المخففة مف عكامؿ األسماء، كلـ يقع ا لكبلـ في إف الخفيفة في األصؿ، كا 
 . 6)الثقيمة"

                                                           

  . 172ابف عصفكر، المقرب )ص  1)
  . 2/468الرضي، شرحو عمى الكافية )ج  2)
 .496ص ،المرجع السابؽ  3)
 .469ص ،المرجع نفسو  4)
  . 196-1/195األنبارم، اإلنصاؼ )ج  5)
 . 208ص ،لمرجع السابؽا  6)
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 :  1)أما عف البصرييف فاحتجكا لقكليـ بأدلة منيا 
ف كبل لما ليكفينيـ"، قالكا: كال يجكز أف يقاؿ  - الدليؿ عمى صحة اإلعماؿ  قكلو تعالى: "كا 

ألف الـ القسـ تمنع أف يعمؿ بأف "كبل" منصكب بػػ ليكفينيـ، ألنا نقكؿ: ال يجكز ذلؾ؛ 
 فيما قبميا.

كالذم يدؿ عمى صحة ما ذىبنا إليو مف إعماليا مع التخفيؼ ما حكى بعض أىؿ المغة  -
 مف إعماليا في المضمر مع التخفيؼ نحك قكليـ: أظف أٍنؾ قائـ، يريدكف أنؾ بالتشديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .1/169األنبارم، اإلنصاؼ )ج  1)
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  المسألة-5

 عامل النصب في المفعول معو

َكاَءُكؿْ  َأْمَرُكؿْ  َفَلْْجُِعقا لكيو: "فأما قكلو: "كشركاءكـ" في قكلو تعالى: قاؿ ابف خا َورُشَ
(1  
 فقرأ القراء بالنصب قاؿ الفراء: نصبو بإضمار فعؿو كالتقدير: فاجمعكا أمركـ كادعكا شركاءىكـ.

مع كقاؿ البصريكف: ىك مفعكؿه معو؛ ألف  الكاك بمعنى "مع" كالتقدير: فاجمعكا أمركـ 
 . 2)شركاءكـ"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
 .  4)أف المفعكؿ معو منصكب عمى الخبلؼ  3)يرل الككفيكف

ألف الفعؿ ال يحسف تكريره في نحك قكليـ: "لك تركت كاألسد ألكمؾ، كلك خميت كرأيؾ 
لضممت، فبل يقاؿ: لك تركت كتركت األسد ألكمؾ، كلك خميت كخمي رأيؾ لضممت، ألنيـ ال 
يعطفكف حرفان ال يستقيـ فيو ما حدث في ما قبمو، فاالسـ منصكب عمى الخبلؼ؛ ألف الفعؿ لـ 

 . 5)يعمؿ فيو
فقاؿ الفراء: "القراءة األكلى مف أجمع عمى الشيء يجمع إذا عـز عميو كفي نصب 
الشركاء، أجمع الشيء أم عده، كقاؿ الكسائي كالفراء: ىك بمعنى كادعكا شركاءكـ فيك منصكب 

 . 6)دىما عمى اضمار ىذا الفعؿ"عن
نو مفعكؿ معو، فكانكا يركف أف العامؿ في المفعكؿ معو فإ  7)أما عمى رأم أىؿ البصرة 

الذم قبمو بتكسط الكاك، ألف الفعؿ قكم بالكاك، فتعدل إلى االسـ فنصبو، كذلؾ نحك: "استكل 
.  8)، كما صنعت مع أبيؾالماء كالخشبة، كما صنعت كأباؾ، كالمعنى: استكل الماء مع الخشبة

 "كمف قراءات النحاة التي كجيت عمى المفعكؿ معو: 

                                                           

 ]71يكنس:[  1)
  .1/271ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
 ، 279 ، كالعكبرم، التبييف )ص1/248ارم، اإلنصاؼ )ج ، كاألنب1/33انظر: الفراء، معاني القرآف )ج  3)

  .1/517 ، كشرح الرضي عمى الكافية )ج2/54ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج
 كيسميو الفراء الصرؼ.  4)
  .1/34الفراء، معاني القرآف )ج  5)
 . 473ص ،مرجع السابؽال  6)
 ، كالزجاجي، اإليضاح 1/209لنحك )ج ، كابف السراج، األصكؿ في ا1/297انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  7)

  .2/48 ، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج2/640 ، ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج215)ص
  . 1/248 ، كاألنبارم، اإلنصاؼ )ج215ص) انظر: الزجاجي، اإليضاح  8)
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ْ في قكلو تعالى:  ََمَواِت  ِّم  َمـ لَفُ  ُيَسبُِّح  اهللََّ َأنَّ  َترَ  َأَل َْرضِ  السَّ ْٕ اٍت  َوالطَّْرُ  َوا َصافَّ
، قرأ  1)

، بالنصب عمى المفعكؿ معو. كقراءة الرفع بالعطؼ عمى مىف األعرج: كالطيرى
(2 . 

قاؿ الزجاج: "كيجكز كالطيرى عمى معنى: يسح لو الخمؽي مع الطير، كلـ ييقرأ بيا" 
(3  ،

 . 4)كالنصب في نظر النحاس أجكد مف الرفع، كىك عنده مثؿ: قمت كزيدان 
 . 5)أما قراءة األعرج: كشركاءىكـ، كىي قراءة الجميكر 

دة؛ أحدىا: )شركاءكـ  معطكؼ كلمعمماء في تكجيو قراءة األعرج كالجميكر آراء متعد
عمى )أمركـ  تقديره: كأمرى شركائكـ، فأقاـ المضاؼ إليو مقاـ المضاؼ. كالثاني: ىك مفعكؿ معو 
تقديره مع شركائكـ. كالثالث: ىك منصكب بفعؿ محذكؼ، أم: كاجمعكا شركاءكـ، كقيؿ التقدير: 

 . 6)كادعكا شركاءىكـ
ىك في نظره غمط؛ ألف الكبلـ ال فائدة فيو؛  إال أف ىذا التقدير ال يركؽ الزجاج، بؿ

ألنيـ إف كانكا يدعكف شركاءىـ أًلٍف يجمعكا أمرىـ، فالمعنى: فأجمعكا أمركـ مع شركاءكـ، كما 
 . 7)ييقاؿ: لك تركت الناقة كفصيميا لرضعيا، المعنى: لك تيركت الناقة مع فصيميا لرضعيا

فعؿ محذكؼ، ففي نحك: استكل الماء أف المفعكؿ معو منصكب ب  8)أما ما نسب لمزجاج
كالخشبة، التقدير: استكل الماء كالبس الخشبة، كفي نحك: ما صنعت كزيدان، التقدير: ما صنعت 

 كالبست زيدان، كالفعؿ ال يعمؿ في المفعكؿ كبينيما الكاك. 
أف المفعكؿ معو ينتصب انتصاب الظرؼ، فالكاك في "قمت كزيدان"   9)كنسب لؤلخفش  

اـ "مع"، كالمعنى: قمت مع زيد، فمما حذفت "مع" كأقيمت الكاك مقاميا انتصب زيد بعدىا قامت مق
 انتصابيا، كىك ضعيؼ ألف ما بعد الكاك في استكل الماء كالخشبة ليس ظرفان.

                                                           

 ]41النكر:[  1)
الكجيز في تفسير الكتاب  ، كابف عطية، المحرر 102انظر: ابف خالكيو، مختصر في شكاذ القرآف )ص  2)

  . 8/56 ، كأبك حياف، البحر المحيط )ج10/526العزيز )ج
عرابو )ج  3)   .4/39الزجاج، معاني القرآف كا 
  .3/98النحاس، إعراب القرآف )  4)
 ، كالعكبرم، التبياف في إعراب القرآف 7/84انظر: ابف عطية، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز )ج  5)

  .1/524)ج
  . كالسابؽ. 1/473انظر: الفراء، معاني القرآف )ج  6)
عرابو )ج  7)   . 3/23الزجاج، معاني القرآف كا 
  .379 ، كالعكبرم، التبييف )ص1/248انظر: األنبارم، اإلنصاؼ )ج  8)
 المرجعاف السابقاف.  9)
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كالراجح ىك مذىب البصرييف، كىك أف العامؿ في المفعكؿ معو ىك الفعؿ الذم قبمو  
ف كاف في األصؿ غير متعدو فإنو يتعدل بالكاك كما يتعدل باليمزة  بتكسط الكاك، ألف الفعؿ كا 

 ، فالحجة في الترجيح كجكد النظير.  1)كحرؼ الجر، كنظير ذلؾ "إال" في االستثناء
كأما قكؿ الككفييف أنو ينتصب بالخبلؼ، فيرد عميو بأف الخبلؼ ال يكجب النصب، يقكؿ  

 . 2)صب بالمعاني المجردة مف األلفاظ"السيكطي: "الخبلؼ معنى مف المعاني كلـ يثبت الن
كأما قكؿ األخفش بأف االسـ المنتصب عمى الظرؼ، فيمتنع، ألف "مع" ظرؼ، كالمفعكؿ  

معو في نحك: استكل الماء كالخشبة، كجاء البرد كالطيالسة، ليس بظرؼ، كال يجكز أف يجعؿ 
ف الذم يتـ الحدث منصكبان عمى الظرؼ بمعناه االصطبلحي ىك ظرؼ المكاف أك ظرؼ الزما

فيو كال ثالث ليما، كالخشبة كالطيالسة في المثاليف ال تصمحاف لمظرفية المكانية أك الزمانية، 
لمجيء البرد أك استكاء الماء، كلك كاف األمر كما قاؿ، لجاز النصب في كؿ كاك بمعنى "مع" 

 . 3)مطردان نحك: كؿ رجؿو كضيعتو"
قدير عامؿ محذكؼ، فيرد عميو بأف الفعؿ يعمؿ كأما قكؿ الزجاج إف االسـ منصكب بت 

في المفعكؿ عمى الكجو الذم يتعمؽ بو، فإف كاف يفتقر إلى تكسط حرؼ جر عمؿ مع كجكده 
ف كاف ال يفتقر إلى ذلؾ عمؿ مع عدمو، كقد ظير أف الفعؿ تعمؽ بالمفعكؿ معو بتكسط الكاك،  كا 

ا فكيؼ يجعؿ ما ىك سبب في كجكد كأنو يفتقر في عممو إلييا فينبغي أف يعمؿ مع كجكدىم
 . 4)العمؿ سببان في عدمو

كعمى تقدير الزجاج، فإف االسـ المنصكب بعد الكاك صار مفعكالن بو ال مفعكال لو، كقد  
 . 5)ذكر بعض الباحثيف أف نسبة ىذا الرأم لمزجاج غير صحيحة

 

 

 

 

 
                                                           

  .380العكبرم، التبييف )ص  1)
  .2/178السيكطي، ىمع اليكامع )ج  2)
  . 110امرائي، الحجج النحكية )صالس  3)
  . 2/49ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  4)
  . 30،165منصكر الكليدم، الخبلؼ النحكم في المنصكبات )  5)
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 المسألة -6

  القول في "ضيق" ومعانييا 

: االسـي. كالحرىج المصدر. فالحرج: الضيِّؽ. قاؿ ابف خالكيو: "كقاؿ آ خركف: الحًرجي
رىجان: الحرجي أشٌد الضيؽ، كأنو قاؿ: ضٌيقان جدان" يؽ، كمعنى ضيِّقان حى رىجي في المغة الضِّ كالحى
(1 . 

سماعيؿ عف نافعو  ّم ِضقٍْؼ كقاؿ في مكضعو آخر: "قرأ ابف كثيرو كا 
 بكسر الضاد.  2)

. كمف كسىرى  كقرأ الباقكف بالفتح، فمف يِّؽو فخفؼ مثؿ ميِّتو كمىٍيتو كىيِّفو كىىٍيفو فىتىحى أرادى: ضى
يجكزي أف يجعمو لغتيف. كيجكز أف يككفى الٌضيؽ اسمان، كالٌضٌيؽ مصدران. كاالختيار أف تقكؿ: 
يؽ في غير ذلؾ. فإذا كاف األمري كذلؾ فاالختيار )فىبل تىؾي ًفي  يؽ في المكاف كالمنزؿ كالض  الضِّ

 . 3)ٍيؽو  ألنو لـ يرد تعالى ًضيؽ المعيشة كال ًضيؽى المىنزؿ"ضى 
يِّؽي: لغتاف. ٍيؽي كالض   كقاؿ أيضأ: "فقاؿ قكـه: الض 

ٍيؽي: فيما ال يرل كال يحد  فتقكؿ: بيت  يِّؽي: فيما يرل لو حد ، كالض  كقاؿ آخركف: الض 
ٍيؽه، كصدره ٌضٍيؽه. يِّؽه كفيو ضى  ضى
، كاألصؿ: ىىيِّفه  كفيو قكؿ آخر: يجكز أف : ىىٍيفه لىٍيفه مىٍيته ٍيقان، كما تقكؿي يككف مكانان ضى

" لىيِّفه مىيِّته
(4 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
يؽ  إذا أردت بو   ىذه المسألة مف مسائؿ ائتبلؼ النصرة، فيقكؿ الزبيدم: ")الض 

ٍف أردت ا ٍيؽ  كالًعٍمـ المصدر، فتحت الضاد كالبىٍيع كالس ٍير، كنحكه، كا  السـ كسرت، كقمت: )الضِّ
ٍيؽ  أٍف يككف مخففان.  كالسِّحر. ىذا مذىب البصرييف، مف ضٍيؽ المدد. كأجازكا في )ضى

يؽ، بالفتح، كقد يقع مكقع المكسكرة، فيك عندىـ أبدان مخٌفؼ مف   كقاؿ الككفيكف: الض 
ٍيقوو  ىك الفقر كسكء الحاؿ"  . 5))ضٌيؽ  أك جمع )ضى

 : 6)اآلراء ليذه الكممة في تاج العركس لمزبيدم كىذه بعض 
يؽي: ضٌد  كقرأ ابفي كىثير )في ًضيؽ  بالكىٍسر: كتضٌيؽ كتىضايىؽ كىك: ًضٌد اٌتسع. كالضِّ

ٍيؽه كمىيِّتو كمىٍيتو  يِّؽه كضى  . الس عىًة. كحكى ابفي ًجٌني: أضاقىو إضاقىةن كضٌيقىو تىٍضييقان فيك ضى
                                                           

  . 1/169ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
 ]127النحؿ:[  2)
  . 1/361ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
 .119-118ص ،المرجع السابؽ  4)
  .107الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص (5)
 فصؿ الطاء مع القاؼ .الزبيدم، تاج العركس )  6)
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يى   ؽي بالٌتٍحريؾ: الٌشؾ  كىك بالفىٍتًح بيذا المعنى أكثىر فحينىًئذ الٌصكابي كنص  أبي عىٍمرك: الض 
ر ؾ. كقاؿ الفىٌراء: ٍيؽي بالفىٍتح: ما ضاؽى عٍنو صٍدريؾ فيك فيما ال يٌتًسعي. كقاؿ غيريه:  كييحى الض 

 .الٌضٍيؽ
يؽي بالكىٍسر يككف فيما يٌتًسعي ك   كاألٌكؿي ييثٌنى كييٍجمىع  كالٌداًر كالٌثٍكبً يضيؽي كقاؿ الفٌراء: الضِّ

 كيؤٌنث كالثاني ال أك ىما سىكاءه.
يف: أحديىما: أٍف   يؽ كاف عمى أٍمرى ٍيؽى قد كقىع في مكضع الضِّ كقاؿ الفٌراءي: إذا رأيتى الض 

ٍيقىةً  ٍمعان لمض  ف فان كأٍصميو الٌتشٍ  .يككفى جى ٍيؽ ميخى : أٍف ييرادى بو شيءه ضيِّؽه فيككف ضى ديد كالكجوي اآلخري
.  كمثميو ىٍيفه كلىٍيفه

يِّؽو بمنزلة   ٍيؽو: مفتكح األكؿ كىك تخفيؼ ضى كذكر أبك عبيدة في مجاز القرآف: "في ضى
ذا كسرت أكؿ ضيؽ فيك مصدر  ذا خففتيا قمت مٍيت كىىٍيف كلىٍيف كا  ميِّت كىيِّف كليِّف، كا 

 . 1)الضيِّؽ"
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 المسألة-7

  كتابة نون التوكيد الخفيفة 

: في  قاؿ ابف خالكيو: "فحد ثني ابف مجاىدو رضي ا عنو عف السِّم ًرمِّ عف الفىر اًء قاؿى
 : لَِقُسْقَءْن ُوُجقَهُؽؿْ قراءًة أيبىيص

(1   : لـسػعًا بالـَّاصقةِ بنكفو خفيفةو، كىي نكف الت أكيد مثؿي
ك   2)

ـَ  َلَقُؽقًكا ـَ  مِّ اِغِري  .  4)فيفةه كىي نكف التأكيد غير ىذه الثبلثة"كليس في القرآف نكفه خ  (3 الصَّ
كالكقؼ   5)كقاؿ أيضأن: "أجمع القراء في ىذه السكرة عمى تخفيؼ النكف في )لنسفىعىٍف 

نما ذكرتو ألف  ابفى مجاىدو حٌدثني عف الجم اؿ عف الحسف، فقاؿ: حدثنا أحمد عف  )لنسفعان  كا 
اف عف أبي حاتـ عف محبكب )لنسفعف  شبؿ عف محبكب عف أبي عمرك، كقاؿ: حٌدثنا سميم

بالناصية  بتشديد النكف، كىما لغتاف تقكؿ: اضربٍف زيدان، أك اضربف  زيدان، فمف شدد النكف أثبتيا 
: اضرباف/ كاضربف. كمف خفؼ النكف كقؼ بألؼ فقاؿ:  في الكقؼ، كفي التثنية كالجمع، فتقكؿي

 .  6)اضربان كحذفيا في التثنية"
ليؾ تفصيؿ ا   لقكؿ في المسألة: كا 
"ذىب البصريكف إلى أف نكف التككيد الخفيفة تكتب بالنكف إتباعان لمفظ، إذ الخط صكرة  

 المفظ. 
كأما الككفيكف يكتبكنو باأللؼ، ألف الكقؼ عميو باأللؼ. أال ترل أنؾ لك كقفت عمييا، 

عؿ ذلؾ بالتنكيف؛ ألنيا فقمت: )يا ىذا افعبل . في )افعىمىٍف يا ىذا . لـ تقؼ إال باأللؼ، كما تف
 . 7)"نظيره، ككذلؾ في )لنسفعان ، ك)ليككنف  . الكقؼ عميو باأللؼ، ال خبل فيو بيف القراء كالعمماء

كفي كتاب المكضح المبيف ألقساـ التنكيف: "كعمى مذىب الككفييف الذيف يكتبكف نكف 
ف عقيؿ عمى األلفية أنيا التككيد الخفيفة ألفان، قاؿ العبلمة الخضرم في حاشيتو عمى شرح اب

ترسـ ألفان عند الككفييف، كيقكؿ المؤلؼ أفضؿ مذىب الككفييف؛ ألنو نكف التككيد الخفيفة تنطؽ 

                                                           

 ]7اإلسراء:[  1)
 ]15العمؽ:[  2)
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ألفان، كىذا ما يرجع كتابة نكف )إذا  باأللؼ؛ ألنيا تنطؽ ألفان في الكقؼ، كلعؿ كت اب المصحؼ 
 .  1)في حالة الكقؼ" كتبكا ىذه النكنات الثبلث في المصحؼ مراعاة لنطقيا ألفان 

كذكر الككفيكف مف أف النكف الخفيفة تبدؿ ألفان عند الكقؼ، كىك مف أدلة ككنيا أصبل 
   2)عندىـ

قكاعده ك مفرداتو ك تمريناتو قيؿ: "كمف الجدير بالذكر كفي كتاب اإلمبلء العربي نشأتو ك 
ا بالنكف كقد شاع مذىب أف الككفييف يكتبكف نكف التككيد الخفيفة باأللؼ كالبصريكف يكتبكني

 . 3)البصرييف أكثر مف الككفييف"
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 المسألة -8

 زيادة األلف في "مائة" 

ـى زادكا في المائة ألفان؟   قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: مائة كفئة كزنيما كاحد فىًم
 فقؿ: لئبل يمتبس مائة بمنة.

: فإف فئة تمتبس بفية؟   فإف قيؿى
في ذلؾ: أنيـ فعمكا لمفرقاف في مائة لكثرة استعماؿ الكتاب لو. ك)فئة  قميمةي  فالجكاب

 . 1)االستعماؿ. كالساقطي مف فئة كمائة الـ الفعؿ، كاالختيار أف يجعؿ الساقط مف فئة عيفي الفعؿ"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
ؿ السيكطي: "كزيدت ذكرت ىذه المسألة في كتاب ما فات كتب الخبلؼ، حيث قاؿ: "قا 

ألؼ أيضان في )مائة . قاؿ أبك حياف: كذلؾ لمفرؽ بينيا كبيف )منو ، ككانت الزيادة مف حركؼ 
العمة، ألنيا تكثر زيادتيا، ككانت ألفان، ألنيا تشبو اليمزة، كألف الفتحة مف جنس األلؼ، كلـ تكف 

 يف الياء كالكاك.ياء، ألنو كاف يجتمع حرفاف مثبلف، كال كاكان الستثقاؿ الجمع ب
كجعؿ الفرؽ في )مائة  دكف )مئة ، إما ألف )مائة  اسـ، ك)منو  حرؼ، كاالسـ أحمؿ  

لمزيادة مف الحرؼ.. كضعؼ الككفيكف تعميؿ البصرييف بأف )مائة  اسـ، ك)منو  حرؼ، فيما 
 جنساف مختمفاف، كالفرؽ ينبغي أف يجعؿ في متحد الجنس، يدؿ ذلؾ عمى أنيـ لـ يفرقكا بيف
نما زيدت فرقان بينيا كبيف )فئة ، ك)رئة  في انقطاع لفظيا في  )فئة ، ك)فيو ، الختبلفو، قالكا: كا 
العدد، كعدـ انقطاع )فئة كرئة ، ألنؾ تقكؿ تسع مائة، كال تقكؿ عشر مائة بؿ تقكؿ: ألؼ، كتسع 

خالفتيا فيما فئات، كتسع رئات، كعشر فئات كعشر رئات، فبل ينقطع ذكرىا بو في التعشير، فمما 
 ذكر خالفكا بينيا كبينيا في الخط.

قاؿ أبك حياف: كقد رأيت بخط بعض النحاة: )مأة  ىكذا بألؼ عمييا ىمزة، اليمزة دكف  
 . 2)ياء"
كتجدر اإلشارة إلى أف نذكر قكؿ غاـ قدكرم الحمد في كتابو تأريخ كممة )مائة ،  

  حيث كقعت، إذ جاءت اليمزة فييا مرسكمة : "كننتقؿ إلى الحديث عف ىجاء كممة )مائة 3)فيقكؿ
رسمان مزدكجان بألؼ كياء، كلعؿ أصؿ ىجاء الكممة كاف باأللؼ فقط ىكذا )ماه  عند أىؿ 
التحقيؽ، كأف الياء زيدت في الرسـ بعد أف انتقمت صكرة رسـ الكممة مف بيئة تحقيؽ اليمزة إلى 

                                                           

  . 396-1/395السبع )ج ابف خالكيو، إعراب القراءات  1)
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ثبات رمز النطؽ بيئة الحجاز التي تسيميا، كلـ يغير الكتاب صكرة الك ممة بحذؼ األلؼ كا 
الجديد، بؿ إنيـ أثبتكه إلى جانب األلؼ، فظيرت الكممة بيذه الصكرة، كيؤيد الزعـ بأف أصؿ 
رسـ الكممة باأللؼ )مأه  ما قالو الشيخ أثير الديف أبك حياف مف أنو رأم بخط بعض النحاة )مأه  

قكلو: ككثيران ما أكتب أنا )مئة  بغير ألؼ  عمى ىذه الصكرة بألؼ عمييا نبرة اليمزة دكف ياء، ثـ
كما تكتب )فئة  ألف كتب )مأه  باأللؼ خارج عف القياس، فالذم أختاره أف تكتب باأللؼ دكف 
الياء عمى كجو تحقيؽ اليمزة، أك بالياء دكف األلؼ عمى كجو تسييميا. كيؤكد ىذا أف ىذه الكممة 

دكف الياء ىكذا )ماه ، كلما كانت اليمزة في )مئة  كردت في أحد النقكش النبطية مكتكبة باأللؼ 
مفتكحة بعد كسرة فإف سقكط اليمزة عند تخفيفيا يؤدم إلى أف تمتقي فتحتيا كالكسرة التي تسبقيا 
كيتكلد عف ىذا االلتقاء بعد تعكيض مكاف اليمزة ياء خالصة، أثبت الكتاب رمزىا إلى جانب 

 كبدت اليمزة مرسكمة برمزيف.األلؼ، فصار ىجاء الكممة ىكذا )مايو  
كىذا التفسير لرسـ اليمزة في ىذه الكممة باأللؼ كالياء يصحح كبلمان كثيران لعمماء العربية  

 بشأف زيادة األلؼ في ىذه الكممة كاختبلفيـ في سبب زيادتيا.
: إما لمفرؽ بيف )مئة   1)فيذكر الداني أف زيادة األلؼ في )مائة  كانت ألحد األمريف 

أف بعضيـ قاؿ   2)ف )منو  حيث اشتبيت صكرتيما، كىك قكؿ عامة النحكييف. كينقؿ الصكليكبي
إنيا لمفرؽ بينيا كبيف )مٌية  لكنو يعقب عمى ىذا بقكلو: "كىذا قكؿ مرذكؿ ألف مية متى تذكر 
ما أنيا تقكية لميمزة، مف حيث كانت حرفان خفيان بعيد المخرج فقككىا باأللؼ  كتقع في كتاب". كا 
لتتحقؽ نبرتيا، كخصت األلؼ بذلؾ معيا مف حيث كانت مف مخرجيا، ككانت اليمزة قد تصكر 
بصكرتيا، ثـ يقكؿ الداني: كىذا القكؿ عندم أكجو، ألنيـ قد زادكا األلؼ بيانان لميمزة كتقكية ليا 
في كمـ ال تشتبو صكرىف بصكر غيرىف، فزاؿ بذلؾ معنى الفرؽ، كثبت معنى التقكية كالبياف 

نو مطرد في كؿ مكضع. لكف التنسي يقكؿ: ما مف ىمزة إال كىي تفتقر إلى التقكية كسؤاؿ أل
 كفؤاد كسئمت كألرحمنؾ كغير ذلؾ مما ال يحصى، فتخصيص ىذا المكضع تحكـ.

كيبدك أف أساس الخطأ في تفسير ىذه الصكرة اليجائية لرسـ كممة )مئة  أف عمماء  
سـ الكممة لمعنى معيف إما لمفرؽ أك تقكية لميمزة. كالحقيقة السمؼ اعتبركا أف األلؼ زيدت عمى ر 

أف كبل الرمزيف يشير إلى نطقيف مختمفيف في مرحمتيف متتابعتيف، ثـ إف ىذا الشكؿ يشير إلى 
خاصية تميز الكتابات عامة، كىي احتفاظيا بمظاىر مف مخمفات النطؽ القديـ رغـ زكاليا مف 

 مكاكبة لمتطكر كالتغير الذم يمحؽ النطؽ. االستعماؿ. فالكتابة دائمان أقؿ 
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: "ككتبكا "ًمائىة" بألؼ لمفصؿ بينو كبيف "منو" كأجركا  1)كذكر ابف الدىاف النحكم قائبلن  
ي ة"، اسـ امرأة".  تثنيتو مجرل مفرده. كقيؿ: إنما فعؿ ذلؾ لمفصؿ بينو كبيف "مى

ة: كيصركف عمى كتابة )مائة  : "ًمئة، ًمائى  2)كذكر العدناني في معجـ األخطاء الشائعة 
باأللؼ بعد الميـ المكسكرة لمتفريؽ بينيا كبيف )ًمنو ، كذلؾ قبؿ أف يأمر الحجاج بف يكسؼ نصر 
بف عاصـ، كيحيى بف يعمر العدكاني بنقط الحركؼ العربية، قبؿ تكزيع القرآف الكريـ عمى 

 األمصار.
أصر البصريكف عمى إبقاء ألؼ  كعندما ظيرت مدرستا الككفييف كالبصرييف إلى الكجكد،

)مائة ، بينما رأل الككفيكف حذفيا. كحجتيـ في ذلؾ سيكلة التفريؽ بيف )مئة  ك )منو ، بعد أف 
كضع أبك األسكد الدؤلي الضكابط )الحركات كالشكؿ  لمحركؼ العربية، كبعد أف نقطيا نصر 

 كيحيى.
 كيقكؿ أنو يرل رأم الككفييف لؤلسباب التالية: 

 يع المخطكطات كالمطبكعات منقكطة، كىذا ىك رأم الككفييف ذاتو.ظيكر جم 
  ،سيًمحى ًؿ )فئة  ك )فيو  أف تبقيا عمى حاليما قبؿ الدؤلي كنصر كيحيى كبعدىـ

فمماذا يمكف أف نخطئ في قراءة )مئة  قبؿ التنقيط، كال يمكف اف نخطئ في قراءة 
 )فئة ؟

  قاعدة تحكؿ دكف شذكذ الكممة عمى أنا ال أحب الشذكذ في المغة، ما دامت ىنالؾ
 القاعدة.

  ليس في المغة العربية كميا ألؼ قبميا حرؼ صحيح مكسكر، الستحالة النطؽ
 باأللؼ بعد الكسرة.

  يسمح بعضيـ بكتابة )خمسمئة  مثبلن، دكف ألؼ، فمماذا ال نكتب اؿ )مئة  دائمان
 دكف ألؼ، سكاء أكانت مفردة أك مضافان إلييا.

 ( عمى مئتيف كمئات، فمماذا اتفقكا جميعان عمى كتابة ىاتيف الكممتيف   100يجمعكف
 دكف ألؼ زائدة بعد الميـ المكسكرة؟ 

  أجاز المجمع المغكم القاىرم كتابة كممة )مئة  كمركباتيا، بغير األلؼ التي زادىا
القدماء بعد الميـ في كتاباتيـ، كظمت مزيدة حتى يكمنا ىذا. ككذلؾ أجاز فصؿ 

ثبلثة كتسعة كما بينيما  عف )مئة ، مراعيان في ىذا نكعان مف التيسير األعداد )
 اإلمبلئي. 
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ىذه األسباب السبعة تظير لنا أف المنطؽ يفرض عمينا أف نجرد اؿ )مئة  مف األلؼ، 
 إبعادان لمشذكذ عف قكاعد اإلمبلء، كاختصاران لكقت الكاتب، كقبكالن بحكـ العقؿ. 

ذه المسألة أف ابف خالكيو عرض رأيو فييا، كىذا الرأم كنرل في نياية الحديث عف ى 
 مف المذاىب.  ايكاد يككف منفردان عف اآلراء التي تـ ذكرىا، كلـ يؤيد أيًّ 
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 المسألة-9

 ىل يوقف بنقل الحركة عمى المحمى بأل الساكن ما قبل آخره؟

والَعْْصِ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ الناس كميـ: 
كاف الصاد إال سبلما أبا المنذر فإنو بإس  1)

ك:  ْزِ  َوَتَقاَصْقا قرأ "كالعىًصٍر" بكسر الصاد، ككأنو أراد الكقؼ كما قرأ أبك عمرو بكسر   (2 بِالصَّ
سكاف الراء، أراد: بالصبر فنقؿ كسرة الراء إلى الباء؛ ألف العرب ال تقؼ إال عمى ساكف  الباء، كا 

 : (3)عًمرك، كجاءني بًكر، قاؿ الشاعر فيقكلكف مررت ببًكر، ككنت عند

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
قاؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز أف يقاؿ في الكقؼ "رأيت البىكىٍر" بفتح الكاؼ 

 في حالة النصب.
 البصريكف إلى أنو ال يجكز.كذىب 

فيقاؿ في الرفع "ىذا ‘ كلكنيـ أجمعكا عمى أنو يقاؿ في حالة الرفع كالجر بالضـ كالكسر
 . 5)البكيٍر" بالضـ، كفي الجر "مررت بالبًكٍر" بالكسر"

كاحتج الككفيكف بأف قالكا: "أجمعنا عمى أنو إنما جاز ىذا المرفكع كالمخفكض نحك "ىذا 
بالبًكٍر" ليزكؿ اجتماع الساكنيف في حالة الكقؼ، كأنيـ اختاركا الضمة في المرفكع البكيٍر، كمررت 

كالكسرة في المخفكض ألنيا الحركة التي كانت لمكممة في حالة الكصؿ؛ فكانت أكلى مف غيرىا، 
ذا ثبت ىذا في المرفكع كالمخفكض، فكذلؾ أيضان في المنصكب؛ ألف الكاؼ في قكلؾ:  كما. كا 

" في حالة النصب ساكنة كما ىي ساكنة في قكلؾ: "ىذا البكر، كمررت بالبكر" في "رأيت البكر
حالة الرفع كالخفض، فكما حركت الكاؼ في المرفكع كالمخفكض ليزكؿ اجتماع الساكنيف، فكذلؾ 
ينبغي أيضان في المنصكب ليزكؿ اجتماع الساكنيف، ككما أنيـ اختاركا الضمة في المرفكع 

ألنيا الحركة التي كانت لمكممة في حالة الكصؿ، فكذلؾ يجب أيضان أف  كالكسرة في المخفكض
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 ]3العىصر:[  2)
 ، كاألنبارم، اإلنصاؼ 174البيت مف الرجز لجرير، كذكر في ابف خالكيو، إعراب ثبلثيف سكرة )ص  3)

  . 2/733)ج
  .2/526)ج السبعبف خالكيو، إعراب القراءات ا  4)

  .106،ـ.2/731جاألنبارم، اإلنصاؼ )  5)

 (4)َأْضِرُب بالسَّيِف وَسْعٌد في الَقِصْر" َأَنا َجِرْيٌر ُكْنَيِتي أبو َعِمْر   
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يختاركا الفتحة في المنصكب؛ ألنيا الحركة التي كانت لمكممة في حالة الكصؿ، كال فرؽ 
 .  1)بينيما"

أما عف حجة أىؿ البصرة: "إنما قمنا إنو ال يجكز ذلؾ؛ ألنو أكؿ أحكاؿ الكممة التنكير، 
النصب أف يقاؿ "بكرا" فبل يجكز أف تحرؾ العيف؛ إذ ال يمتقي فيو ساكناف  كيجب فييا في حاؿ

كما يمتقي في حاؿ الرفع كالجر، نحك "ىذا بٍكٍر، كمررت بالبٍكٍر" فمما امتنع في حاؿ النصب 
تحريؾ العيف في حاؿ التنكير دكف حالة الجر كالرفع تبعو حاؿي التعريؼ؛ ألف البلـ ال تمـز الكممة 

 .  2)حكاليا؛ فمذلؾ ركعي الحكـ الكاجب في حاؿ التنكير"في جميع أ
 كالذم ذىب إليو األنبارم ىك مذىب أىؿ الككفة فرد عمى كممات البصرييف:  
"أما قكليـ: "إف أحكاؿ الكممة التنكير، فمما امتنع في حاؿ النصب تحريؾ العيف تبعو  

ذا فاسد؛ ألف حمؿ االسـ في حالة   حاؿ التعريؼ ببلـ التعريؼ ألنيا ال تمـز الكممة" قمنا: ى
التعريؼ ببلـ التعريؼ عمى حالة التنكير ال يستقيـ؛ ألنو في حاؿ التنكير في النصب يجب 
تحريؾ الراء فيو، فبل يجكز تحريؾ العيف لعدـ التقاء الساكنيف، بخبلؼ ما إذا كانت فيو الـ 

كما ىي ساكنة في حاؿ الرفع  التعريؼ؛ فإنو ال يجب تحريؾ الراء فيو، بؿ تككف ساكنة فيو
كالجر، فكما تحرؾ الكاؼ في حالة الرفع بالضـ كفي حالة الجر بالكسر؛ فكذلؾ يجب أف تحرؾ 

 في حالة النصب بالفتح. 
نما يستقيـ ما ذكره البصريكف أف لك كاف الكقؼ يكجب فيما دخمو الـ التعريؼ  كا 

فمما لـ يقؿ ذلؾ لدخكؿ  "ارى كٍ رأيت بى "كما يقاؿ  "ارى كٍ رأيت البى "يككف الكقؼ عميو باأللؼ فيقاؿ   أف
عمى أف  .فبل يجكز أف يحمؿ أحدىما عمى اآلخر ؛الـ التعريؼ دؿ عمى أف الفرؽ بينيما ظاىر

كأكرمت  ،ٍر كٍ ضربت بى "مف العرب مف يقؼ عميو مع التنكير في حاؿ النصب بالسككف فيقكؿ 
ف كانت المغة العالية الفصيحة أف يكقؼ  "ركمٍ عى  ف اختمفكا في  ،عميو باأللؼكا  غير أف العرب كا 

الجممة في حاؿ التنكير ىؿ يكقؼ فيو باأللؼ أك السككف فما اختمفكا البتة في حاؿ التعريؼ 
كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف األلؼ ال تكاد تقع في ىذا . بالبلـ أنو ال يجكز الكقؼ عميو باأللؼ

 . 3)"اهنفدؿ عمى ما بي ؛النحك في القكافي كصبل إال قميبل
 

 

 
                                                           

  .2/732،735جاألنبارم، اإلنصاؼ )  1)
 .735، صمرجع السابؽال  2)
 .736-735ص ص نفسو،مرجع ال  3)
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 المسألة-10

" أىي لمتقميل أم لمتكثير؟  "ُربَّ

" لمتقميؿ بمنزلة "كـ" لمتكثير"  . 1)قاؿ ابف خالكيو: "إٌف "رب 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في ىذه المسألة:   كا 

"  اختمؼ النحاة في معنى ىذا الحرؼ اختبلفا كاسعان، فذىب جميكر النحاة إلى أف "          ريب 
فقط؛ كزعـ آخركف أن يا تفيد التقميؿ كالتكثير بحسب السياؽ الذم تقع فيو،  حرؼ يفيد التقميؿ
ف  كركدىا لمتكثير ىك األكثر في كبلـ أبينيـ في األكثرية، فزعـ بعضيـ  لكن يـ اختمفكا فيما
بعض النحاة المتأخريف، م غريب قاؿ أإن يا أكثر ما تككف لمتقميؿ، كىناؾ ر  :ركفالعرب، كقاؿ آخ

" حرؼ إثبات فقط، كيستفاد التقميؿ كالت " فٌ أيو يركف ف كثير مف السياؽ، يقكؿ المرادم: ريب 
" عمى أقكاؿ: كاختمؼ النحكيكف في معنى "" إٌنيا لمتقميؿ، كىك مذىب أكثر النحكييف،  األول: ريب 

 إن يا لمتكثير، نقمو صاحب "اإلفصاح" عف صاحب والثاني:. لى سيبكيوإ كنسبو صاحب "البسيط"
إن يا تككف  الثالث:. ر صاحب العيف أن يا تجئ لمتقميؿ"العيف" كابف درستكيو كجماعة، كلـ يذك

لى ىذا ذىب الفارسٌي في كتابو إن يا  الرابع:. "الحركؼ" لمتقميؿ كالتكثير، فيي مف األضداد، كا 
؛ كىك اختيار ابف ؿ بيا نادرإن يا أكثر ما تككف لمتكثير، كالتقمي الخامس:أكثر ما تككف لمتقميؿ. 

 .تكثير، بؿ ذلؾ مستفاد مف السياؽ إن يا جرؼ إثبات لـ يكضع لتقميؿ كال السادس: .مالؾ
 .  2)إن يا لمتكثير في مكضع المباىاة كاالفتخار" السابع:

لمتقميؿ،  يءيا لمتكثير، كلـ يذكر أن يا تجكيقكؿ أبك حياف: "كزعـ صاحب كتاب العيف أن  
المذىب إلى سيبكيو، كذىب الككفيكف كالفارسي في كتاب "الحركؼ" لو  كنسب ابف خركؼ ىذا

أن يا تككف تقميبلن كتكثيران، كذىب بعضيـ إلى أن يا لـ تكضع لتقميؿ كال لتكثير، كذلؾ مستفاد مف 
 سياؽ الكبلـ، كىذا الذم نختاره مف المذاىب. 

 ،كعيسى بف عمرك ،بكيوكسي ،كفي البسيط ذىب البصريكف إلى أن يا لمتقميؿ، كالخميؿ
كابف  ،كالزجاج ،كالمبرد ،كالجرمي ،كالمازني ،كاألخفش ،كأبي عمرك بف العبلء ،كأبي زيد ،كيكنس
 ،كىشاـ ،كالفراء ،كجممة الككفييف، كالكسائي ،كابف جنى ،كالرماني ،كالفارسي ،كالزجاجي ،السراج

 . ح بككنيا لمتكثير دكف التقميؿر  كابف سعداف، كال مخالؼ ليؤالء إال صاحب العيف، فإن و ص

                                                           

  .1/341ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
  .439المرادم، الجنى الداني )ص  2)
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كابف درستكيو،  ،كفي اإلفصاح: كقيؿ إن يا لمتكثير، كقاؿ بو جماعة، منيـ صاحب العيف
ابو تكابف طاىر ىي لمبيـ العدد تقميبلن كتكثيران، كقاؿ أبك نصر الفارابي في ك ،كقاؿ ابف الباذش

 .  1)أكثر ما تككف لمتقميؿ" ؼالحرك 
 فريؽ:  نعرض فيما يمي حجج كؿ

" حرؼ يفيد التقميؿ فقط، بما يمي:   احتٌج النحاة القائمكف بأف  "ريب 
" قد جاءت في مكاضع، كال معنى ليا إال التقميؿ، كجاءت في مكاضع  أواًل: إٌف "ريب 

ظاىرىا أٌنيا لمتكثير، كلكن يا محتممة لمتقميؿ بالتأكيؿ، يقكؿ المرادم: "كالدليؿ عمى ذلؾ أن يا قد 
ٍف أتقميؿ، بضرب مف التأكيؿ، فيتعيف في مكاضع ظاىرىا التكثير، كىي محتممة إلرادة الجاءت 
 رؼ تقميؿ؛ ألف  ذلؾ ىك المطرد فييا، فمما جاءت فيو لمتقميؿ قكؿ الشاعر: حتككف 

  2)ده أبوانـــــــــــــــد لم يمــــــــــوذي ول          و أبـــــــــس لــــــــود وليمول بَّ أال رُ 
 كقكؿ زىير: 

(3)عتفيو، ما تغب فواضموْ عمى مُ           اض، يداه غمامةــــــض، فيـــــوأبي
 

، كىذا خصكص، ال كجو فيو لمتكثير؛ ألن و إن ما أراد باألبيض: بف حذيفة ابف بدر الفزارم
 ـ.كلـ يرد جماعة كثيرة، ىذه صفتي

 .  4)كنظير ذلؾ في أشعار المتقدميف كالمتأخريف كثير" 
إف  األشعار التي تككف في األلغاز كفي كصؼ األشياء المخصكصة المعركفة، ال ثانيًا:  

تأتي فييا رب إال لمتقميؿ، يقكؿ المرادم: "كمما تأتي رب فيو لمتقميؿ، إتيانان مطردان، األشعار التي 
ما يستعممكف  نيا، فإنيـ كثيران يعيصؼ بيا الشعراء أشياء مخصكصة ب في األلغاز، كاألشعار التي
 . 5)في أكائميا رب مصرحان بيا"

كأما القائمكف بأف رب لمتكثير فقط، فميس بيف أيدينا كتب تكضح حججيـ، كلكف يبدك أف 
أدلتيـ مأخكذة مف الشعر، إذ نظركا إلى األبيات التي كردت فييا رب ففيمكا أنيا لمتكثير. أما 

ـ أيضان مف الشعر، إذ إنيـ تتبعكا أشعار العرب، القائمكف بأنيا تككف لمتكثير كالتقميؿ، فإف حججي
 . 6)فكجدكا أف رب تستعمؿ لمتقميؿ كالتكثير

                                                           

  .  2/465أبك حياف، االرتشاؼ )ج  1)
انظر: سيبكيو، الكتاب  ، 2/381رجؿ مف أزد السراة، كىك في البغدادم، خزانة األدب )جلالطكيؿ يت مف الب  2)

  .      115،154/ 4 ، )ج2/266)ج
  .55لزىير بف أبي سممى، في ديكانو )ص الطكيؿ البيت مف  3)
  .442المرادم، الجنى الداني )ص  4)
 .443ص ،المرجع السابؽ  5)
  .8/30 ، كابف يعيش، شرح المفصؿ )ج4/177، ىمع اليكامع )جانظر: السيكطي  6)
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: كليس معناىا التقميؿ دائمان، خبلفان لؤلكثريف، كال التكثير دائمان، خبلفان  1)كيقكؿ ابف ىشاـ
ل منيا البف درستكيو كجماعة، بؿ ترد لمتكثير كثيران كلمتقميؿ قميبلن، كقد ترد ألغراض أخر 

 التخكيؼ كاالفتخار، كعمييا امثمة كثيرة مف أشعار كأحاديث كأقكاؿ لمعرب.

نما ذلؾ مستفاد مف  أما الذيف قالكا بأف رب حرؼ إثبات لـ يكضع لتكثير كال تقميؿ، كا 
سياؽ الكبلـ فيـ مف النحاة المتأخريف الذيف لـ تذكر أسماؤىـ، كلعؿ المرادم أكؿ مف أكرد ىذا 

 . 2)السادس حرؼ إثبات، لـ يكضع لتقميؿ كال تكثير، بؿ مستفاد مف السياؽ"الرأم يقكؿ: "

كقد ذكر أبك حياف ىذا الرأم، كاختاره، كلكنو لـ ينسبو إلى أصحابو، يقكؿ: "كذىب 
بعضيـ إلى أنيا لـ تكضع لتقميؿ كال تكثير، كلكف ذلؾ مستفاد مف سياؽ الكبلـ، كىذا الذم 

 . 3)نختاره مف ىذه المذاىب"

قد ذكر السيكطي ىذا الرأم كلـ ينسبو ألحد، يقكؿ: "كسادسيا: لـ تكضع لكاحدو منيما، ك 
نما يفيـ مف خارج، كاختاره أبك حياف"  . 4)بؿ ىي حرؼ إثبات، ال يدؿ عمى تكثير كال تقيؿ، كا 

كلعؿ مف الكاضح أف نحاة العربية قد اختمفكا في ىذا الحرؼ اختبلفان كاسعان جعميـ 
حكـ عمى معناه، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى اختبلؼ فيميـ لمسياؽ الذم يرد فيو، ففيـ يتناقضكف في ال

 بعضيـ منو لمتقميؿ، كفيـ آخركف التكثير.

ىامان في المعنى، يقكؿ نايؼ  ف أف لمسياؽ كالمكقؼ الكبلمي دكران كلعؿ مف المفيد أف نبي
بدكنو ال يتـ ذلؾ، كلكف ما: "ىنالؾ إذف السياؽ المغكم الذم يحدد معاني المفردات، كالذم ر خ

ىنالؾ أيضان قرينة أخرل ىي المكقؼ أك المناسبة التي يقاؿ فييا الكبلـ كالتي أطمؽ عمييا 
المغكيكف عبارة المقاـ، فقالكا: لكؿ مقاـ مقاؿ، كىذا بالطبع يؤثر في معنى الجممة كميا تأثيران 

 كبيران.

ذكر أـ أنثى؟ صغير السف أـ  و: ىؿ ىكالمقاـ عديدة، أكليا المتكمـ نفس كعناصر ىذا
كبير؟ كاحد أـ اثناف أـ جماعة أـ جميكر؟ كما ىك جنسو كدينو كشكمو الخارجي، كنبرة صكتو 
كمكانو االجتماعي إلى آخره مف ىذه الصفات التي تميزه عف غيره، كىذا ينطبؽ عمى المستمع 

لصداقة أك المعرفة أيضان، كيشمؿ إضافة إلى ذلؾ عبلقتو بالمتكمـ، مف حيث القرابة أك ا
السطحية أك عدـ المعرفة أك البلمباالة أك العداكة أك المركز االجتماعي أك المالي أك السياسي 

                                                           

  .180ابف ىشاـ، مغني المبيب )ص  1)
  .449المرادم، الجنى الداني )ص  2)
  .2/455أبك حياف، االرتشاؼ )ج  3)
  .4/75السيكطي، ىمع اليكامع )ج  4)
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الخ، كمف عناصر المقاـ أيضان مكضكع الكبلـ، كفي أم جك يقاؿ كفي أم مكاف كأم زماف؟ 
ؤثر كؿ منيا تأثيران ككيؼ يقاؿ؟ ، كما الداعي لقكلو؟ كغير ذلؾ مف العناصر الكثيرة جدان التي ي

 . 1)مباشران عمى كيفية قكؿ الكبلـ كعمى تركيبو كعمى معانيو كعمى الغرض مف قكلو"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .123نايؼ خرما، أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة )ص  1)
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 المسألة-11

( بمعنى )نعم( في قولو:    (1)إنَّ َهذاِن َلَساِحَرانِ القول في مسألة )إنَّ
كال يدخؿ البلـ بيف المبتدأ قاؿ ابف خالكيو: "فقاؿ: قد أجزت أف تجعؿ "إف" بمعنى نعـ.  

 . 2)؟"إنَّ َهذاِن َلَساِحَرانِ كخبره. فما التأكيؿ في قكلو 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

 . 4)كالجميكر أف )إف   ترد بمعنى )نعـ   3)مذىب سيبكيو
كاختمفكا في تخريج اآلية الكريمة، فقاؿ قكـ إف )إف   باقية عمى ما كاف ليا مف عمؿ، 

اسميا مضمر فييا، كالتقدير: إنو ىذاف لساحراف، كيرل بعض النحكييف أف )إف  في اآلية  كلكف
، قاؿ أبك اسحاؽ بعد عرض آراء النحكييف في اآلية الكريـ: "كالذم  5)الكريمة بمعنى )نعـ 

ككنت عرضتو عمى عالمينا: محمد بف يزيد، عمي بف اسماعيؿ بف اسحاؽ بف  -كا أعمـ-عندم
يد القاضي، فقببله، كذكرا انو أجكد ما سمعناه في ىذا، كىك أف )إف  قد كقعت مكقع حماد بف ز 

ف البلـ كقعت مكقعيا كأف المعنى ىذاف ليما ساحراف" ، فتككف ىذاف في مكضع رفع  6))نعـ  كا 
مبتدأ، كالبلـ كاقعة عمى المبتدأ المحذكؼ، كالتقدير: نعـ ىذاف ليما ساحراف، كال ضركرة لدخكليا 

فيما ذىب إليو، ألف الحذؼ كالتككيد بالبلـ   7)خبر المبتدأ. كقد خطأه أبك عمي الفارسيعمى 
متنافيتاف، فبل فائدة ممف تككيد المحذكؼ، كتبعو ابف جني الذم ذىب إلى أف الضمير المحذكؼ 
ال كاف "في حذؼ مع الجيؿ بو بمكانة ضرب مف تكميؼ عمـ  ال يحذؼ إال بعد العمـ بو، كا 

ذا كاف معركفان فيك في غنى عف التككيد ألنو مف أمارات اإلطناب  8)اطب"الغيب لممخ ، كا 
كاإلطالة، كالحذؼ مف مكاضع االختصار كاالكتفاء، ثـ ذكر ابف جني عدـ جكاز تأكيد المحذكؼ 

                                                           

 ]63:طو[  1)
  .2/39ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .2/347 ، كالنحاس، إعراب القرآف )ج475-1/474انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  3)
-1/37 ، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج195-2/194انظر: ابف الحاجب، اإليضاح في شرح المفصؿ )ج  4)

36.  
  .3/130يعيش، شرح المفصؿ )ج  ، كابف2/543انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج  5)
عرابو )ج  6)   .3/363الزجاج، معاني القرآف كا 
 ، الفارسي، اإلغفاؿ 1/380 ، كابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج1/284السيكطي، األشباه كالنظائر )ج  7)

  .2/408)ج
  .1/380ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  8)
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فبل يجكز أف تقكؿ: زيد ضربت نفسو، فتؤكد الياء المرادة في ضربتو، "ألف الحذؼ ال يككف إال 
ذا كاف كذلؾ فقد استغني عف تأكيده"بعد التحقيؽ كال  . 1)عمـ، كا 

كمف الجدير باإلشارة أف ألبي اسحاؽ الزجاج في المسألة رأيان آخر خفي عمى أبي عمي  
كابف جني، ذىب فيو الزجاج إلى أف األصؿ في التثنية أف تككف باأللؼ رفعان كنصبان كجران، عمى 

ف الحركة في المثنى مقدرة كما  ىي في ألؼ عصا، كلكنيا قمبت في االستعماؿ صكرة كاحدة ، كا 
إلى ياء في النصب كالجر حرصان عمى البياف، إذ لـ يكف ما في المفردة مف البياف، كأف المعنى 
ال يتأتى بالتثنية لك قمت: ضرب الزيداف العاقبلف العمراف القائماف، كقد جاءت في اآلية عمى 

نيو أنيا لغة لكنانة، يجعمكف ألؼ االثنيف في األصؿ الذم ينبغي أف يككف عميو، كذكر في معا
 . 2)الرفع كالنصب كالخفض عمى لفظ كاحد كجعؿ ىذا المذىب يمي في الجكدة ما أيده أكالن 

كقاؿ بعض النحكييف إف )ذا  في )ىذا  "اسـ منيكؾ كنيكو إنو عمى حرفيف، أحدىما  
فمما ثني احتيج إلى ألؼ حرؼ عمة، كىي األلؼ، كىا كممة تنبيو ليست مف االسـ في شيء، 

التثنية فمـ يكصؿ إلييا لسككف األلؼ األصمية كاحتيج إلى حذؼ أحداىما فقالكا: إف حذفنا األلؼ 
ف أسقطنا ألؼ التثنية كاف في النكف منيا العكض كداللة عمى  األنصمية بقي عمى حرؼ كاحد، كا 

ألؼ االسـ كاحتاجكا إلى إعراب معنى التثنية فحذفكا ألؼ التثنية، فمما كاف األلؼ الباقية ىي 
التثنية فمـ يغيركا األلؼ عف صكرتيا ألف اإلعراب كاختبلفو في التثنية كالجمع إنما يقع عمى 

 . 3)الحرؼ الذم ىك عبلمة التثنية كالجمع فترككىا عمى حاليا في النصب كالخفض"
احراف خبر كيرل أبك بكر األنبارم أف اسـ إف مقدر بإضمار الياء كىذاف خبر إف كس 

. كالذم أراه أف ىذا المذىب أبعد  4)ىما، فيككف اإلضمار كالتقدير )إنو ىذاف ليما ساحراف 
 المذاىب، كأكثرىا غرابة ليذا التعقيد في التأكيؿ. 

كميما يكف مف أمر فقد كاف لمذىب سيبكيو المذككر آنفان نصيب مف القبكؿ مف لدف  
ختاره الرضي كرجحو مف المحدثيف الدكتكر حساـ كثير مف النحكييف إذ أيده ابف يعيش، كا

 . 5)النعيمي
 
 

                                                           

  .1/381ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  1)
عرابو )ج  2)   .  3/364الزجاج، معاني القرآف كا 
 . كنسب ىذا الرأم إلى الفراء أيضان، انظر: ابف جني، الخصائص 50ابف فارس، الصاحبي )ص  3)

  .3/67)ج
  .219-11/216انظر: القرطبي، تفسير القرطبي )ج  4)
  . 246حساـ النعيمي، النكاسخ )ص  5)
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 المبحث الثاني: 
المسائل الخالفية التي تفرد بيا ابن خالويو في كتابو "إعراب القراءات السبع 

 وعمميا، وفيو:
  .مع البصريين أواًل: ما اتفق فيو ابن خالويو

 المسألة-1

 األصل في "يا أَبْو" ومثيالتيا في النداء 

اؿ ابف خالكيو: "قاؿ البصريكف: يا أىبىٍو كيا أىبي سكاءه، كيا عم ٍو كيا عمِّي، فيجكزي أف ق
: يا طمحةى  ـ الياءى ثـ  رد ىا كتركيا عمى فتحيا، كما تقكؿ العربي تككفى قراءة اف عامرو يا أبىٍو ثـ رخ 

مكا الياءى رد كىا بعد أف حذفكىا  ، فمم ا رخ  كترككىا مفتكحةن لفتحًة الياًء، قاؿ أقبؿ، يريدكف يا طمحى
 النابغةي:

، ثـ رد  الياء كترؾ الياءى مفتكحةن  ـى كقاؿى غيرىـ: أراد:  -فيذا قكؿ البصرييف -أراد: يا أمي
ٍيمىتىاهي" يا أيمى
(2 . 

ليؾ تفصيؿ الق  كؿ في المسألة:كا 
ىذه المسألة تتضمف أف أىؿ البصرة ذىبكا إلى قراءة ابف عامر حينما قرأ: "يا أبو". كليـ 

 مف اآلراء التي تؤيد ىذا القكؿ. 
: "كسألت الخميؿ رحمو ا عف قكليـ: يا أبىٍو، ك يا أبًت ال تفعؿ، كيا أبتاه  3)قاؿ سيبكيو 

 ىذه الياء مثؿ الياء في عمة كخالة.كيا أمتاٍه، فزعـ الخميؿ رحمو ا أف 
 كزعـ الخميؿ رحمو ا أنو سمع مف العرب مف يقكؿ: يا أمةي ال تفعمي.  
كيدلمؾ عمى أف الياء بمنزلة الياء في عمة كخالة أنؾ تقكؿ في الكقؼ: ياأم ٍو كيا أبىٍو،  

نما يمزم كف ىذه الياء في النداء إذا كما تقكؿ يا خالٍو. كتقكؿ: يا أمتاهي كما تقكؿ يا خالتىاٍه. كا 
أضفت إلى نفسؾ خاصة، كأنيـ جعمكىا عكضان مف حذؼ الياء، كأرادكا أف ال ييخم ك باالسـ حيف 
اجتمع فيو حذؼ الياء، كأنيـ ال يكادكف يقكلكف يا أباه كيا أماه، كىي قميمة في كبلميـ كصار ىذا 

دكا أف يعكضكا ىذيف الحرفيف كما قالكا محتمبلن عندىـ لما دخؿ النداء مف التغيير كالحذؼ، فأرا

                                                           

    . 40ديكانو )صالبيت مف الطكيؿ لمنابغة كىك في   1)
  .1/298ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .2/211سيبكيو، الكتاب )ج  3)

 (1)وليٍل ُأقاِسيِو َبِطيِء الَكَواِكبِ   ِكِميِني ِلَيم  يا ُأَمْيَمَة ناِصِب      
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أٍينيؽه لما حذفكا العيف رأسا جعمكا الياء عكضان، فمما ألحقكا الياء في أبو كأمو، صيركىا بمنزلة 
الياء التي تمـز االسـ في كؿ مكضع، نحك خالة كعمة. كاختص النداء بذلؾ لكثرتو في كبلميـ 

 كما اختص النداء بيا أييا الرجؿ". 
خبلؿ كتاب النحاس أف أىؿ الككفة قرأكا بالكقؼ عمى التاء "يا أبت"، فيقكؿ في رل مف أ 

" بضـ التاء. قاؿ أبك جعفر: إذا قمت يا أبًت بكسر التاء فالتاء عند  1)ذلؾ : "أجاز الفراء "يا أبتي
 سيبكيو بدؿ مف ياء اإلضافة كال يجكز عمى قكلو الكقؼ إال بالياء، كلو عمى قكلو دالئؿ، منيا أف
قكلؾ: "يا أبت" يؤدم عف معنى قكلؾ: يا أبي، كأنو ال يقاؿ: يا أبو إال في المعرفة، كال يقاؿ: 
جاءني أبةه ال يستعمؿ العرب ىذا إال في النداء خاصة كال يقاؿ: يا أبتي ألف التاء بدؿ مف الياء 

ألف الياء في  فبل يجمع بينيما، كزعـ الفراء أنو إذا قاؿ: يا أبًت فكسر كقؼ عمى التاء ال غير
النية، كزعـ أبك إسحاؽ أف ىذا خطأ، كالحؽ ما قاؿ، كيؼ تككف في النية، كزعـ أبك إسحاؽ أف 
ىذا خطأ، كالحؽ ما قاؿ، كيؼ تككف في النية كليس يقاؿ: يا أبتا فأما قكلنا بكسر التاء كلـ نقؿ 

: عممة الخفض كسرة بكسر الياء فؤلف الكسر إنما يقع في اإلدراج كلك قمت: مررت بامرأة لقمت
التاء كال يقكؿ كسرة الياء إال مف ال يدرم. كيا أبتى بفتح التاء مشكؿ في النحك، كفيو أقكاؿ: 

أنيـ شبيكا ىذه الياء التي ىي بدؿ مف الياء بالياء التي ىي عبلمة التأنيث.   2)فمذىب سيبكيو
كأبي حاتـ يككف األصؿ يا ، كلو قكؿ آخر كىك قكؿ قطرب كأبي عبيدة  3)كىذا أحد قكلي الفراء

أبتاه ثـ حذؼ األلؼ، كيككف الكقكؼ عند الفراء عمى قكؿ بالتاء ال غير، كعمى القكؿ الذم كافؽ 
فيو سيبكيو بالياء عندىما جميعان ال غير كىذا القكؿ خطأ ألف ليس فيو مكضع ندبة كاأللؼ 

أبتان ثـ حذؼ التنكيف،  خفيفة ال تحذؼ، كقاؿ قطرب أيضان في يا أبت بالفتح يككف األصؿ يا
كقاؿ أبك جعفر: كىذا الذم ال يجكز ألف التنكيف ال يحذؼ لغير عمة كأيضان فإنما يدخؿ التنكيف 
في النكرة، كال يقاؿ يا أبةى، كفي الفتح قكؿ رابع كأنو أحسنيا يككف األصؿ الكسر ثـ أبدؿ مف 

بؿ : يا غبلمان أقبؿ، كزعـ أبك الكسرة فتحة كما تبدؿ الياء مف األلؼ فيقاؿ )في يا غبلمي أق
إسحاؽ أنو ال يجكز يا أبة بالضـ. قاؿ أبك جعفر: ذلؾ عندم ال يمتنع كما أجاز سيبكيو الفتح 

 تشبييان بياء التأنيث كما يجكز الضـ تشبييا بيا أيضان.
 

 

 
                                                           

  . 312-2/310النحاس، إعراب القرآف )ج  1)
  .1/317سيبكيو، الكتاب )ج  2)
  .2/32الفراء، معاني القرآف )ج  3)



181 
 

 المسألة-2

نما تخفى. فِمَم ظيرت في صنوان   وقنوان؟النون الساكنة ال تظير عند الواو إذا سكنت، وا 

نما تىخفى  قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: النكف ال تظير عند الكاك إذا سكنت، كا 
ؿْ  ِغَشاَوةٌ كقكلو:   َوَْلُ

؟   1)  فمـ ظيرت في ًصٍنكافو كًقٍنكىافو
 ففي ذلؾ جكاباف: 

 ا أف يمتبسى )ًفٍعبلف  بًفع اؿو لك أدغمكا.قاؿ أىؿي البصرًة: كرى
ىذه النكف سككنييا عارضه كىي تتحرؾ في ًصنى كًقنى كأىصناء  كقاؿ أىؿي الككفًة:

كأىقناء، فمما كاف السككف غيري الزـو ظيرتا"
(2 . 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

مما سبؽ يتضح لنا مذىباف، مذىب أىؿ البصرة كمذىب أىؿ الككفة في تفسيرىـ لسيي 
 منع اإلدغاـ، كمف الذيف أيدكا البصرييف في كتبيـ:

يقكؿ االستراباذم: "إذا اجتمع مف المتقاربة شيئاف: فإف كانا في كممتيف نحك مف مثمؾ 
فإنو يدغـ أحدىما في اآلخر، كال يبالي بالمبس لك عرض ألنيما في معرض االنفكاؾ، فإذا انفكا 
ف سكف األكؿ فقد يجب كالنكف في حركؼ )يرممكف ، كال يجي  يعرؼ أصؿ كؿ كاحد منيما، كا 

ف كانا في كممة: فإف تحركا كألبس اإلدغاـ في غيرىما ، بؿ يتأكد كال سيما إذا اشتد التقارب، كا 
ف كاف أكليما ساكنان: فإف ألبس كلـ يكف  ف لـ يمبس جاز اإلدغاـ، كا  مثاال بمثاؿ ال يدغـ، كا 

 .  3)تقاربيما كامبلن بقي األكؿ غير مدغـ، نحك قنكاف كصنكاف"
ز إدغاـ مثؿ "صنكاف كقنكاف" ألف اإلدغاـ يؤدم يج ل مف كبلـ االستراباذم أنو لـفنر 

إلى االلتباس، فكزف الكممتيف: صنكاف: فعبلف، كقنكاف: فعبلف، فمك أدغمنا سيمتبس األمر بكزف 
 فع اؿ كما ذكر أىؿ البصرة. 

عركفة كقعت قبؿ حركؼ اإلدغاـ الم ، إذاكعمماء التجكيد أف النكف الساكنةمى اأكد القدك 
، قاؿ دغاـ لئبل يقع االلتباس بالمضاعؼظيارىا كلـ يحسف فييا اإلفي كممة كجب إ

تككف ساكنةن مع الميـ إذا كانت مف نفس الحرؼ بينةن. كالكاك كالياء بمنزلتيا مع حركؼ ك  ":سيبكيو
نما حمميـ عمى البياف  كقنيةه، الحمؽ. كذلؾ قكلؾ: شاةه زنماء كغنـه زنـه، كقنكاء ككنيةه كمنيةه. كا 

                                                           

 ]7البقرة:[  1)
  .322-1/321ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  . 3/267االستراباذم، شرح شافية ابف الحاجب )ج  3)
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لتباس فيصير كأنو مف المضاعؼ، ألف ىذا المثاؿ قد يككف في كبلميـ مضاعفان. أال كراىية اال
 . 1)ـ"ف ىذا المثاؿ ال تضاعؼ فيو الميتراىـ قالكا امحى حيث لـ يخافكا التباسان؛ أل

ة مع الراء كالبلـ في كممة كاحدة، كعمؿ ذلؾ بثقؿ المخرجيف، كقكع النكف الساكن ثـ نفى 
لنكف كقعت ساكنةن في الكبلـ قبؿ راء كال الـ، ألنيـ إف بينكا ثقؿ عمييـ لقرب : "كال نعمـ اإذ قاؿ

 .          2)"المخرجيف
لكضكح مدعكمان باألمثمة القرآنية، قاؿ كتابعو عمماء التجكيد عمى ذلؾ مع شيء مف ا

في كممة ألظيرت كلـ يحسف أف تدغـ؛ لئبل يقع كلك كقعت النكف قبؿ الياء كالكاك : "مكي
 .  5)" 4)﴾قِـَْقانٌ ﴿ك  3)﴾ُبـَقانٌ ، كذلؾ نحك ﴿لتباس بالمضاعؼاال

بالمضاعؼ الذم   دغـأكضح الداني ذلؾ بقكلو: "كذلؾ مخافة أف يشتبو ذلؾ إذا  كما
م اء، نح)فىع اؿ  عمى مثاؿ ي اف كشاة جى ك اف كحى  . 6)، فىعيًدؿ عف اإلدغاـ لذلؾك صى

كممة لنكف الساكنة مع )الياء كالكاك  في اإلجماع عمى إظيار ا حكادعى ابف القاص
كممة كاحدة فبل خبلؼ  : "كأما إذا كانت النكف الساكنة مع الياء أك مع الكاك فيكاحدة، كذلؾ بقكلو

﴾، مثؿ: في إظيارىا  .  7)"﴿ًصٍنكىافه
أف إدغاـ النكف الساكنة مع الكاك كالياء في كممة كاحدة ،  كقد بيف عبد الكىاب القرطبي

  . 8)خفيان ، كيجب االجتناب عنو باإلظيار يعد لحنان 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .4/455سيبكيو، الكتاب )ج  1)
 .455ص ،المرجع السابؽ  2)
 [44]الصؼ:   3)
 ]99األنعاـ:[  4)
  .172مكي، الرعاية )ص  5)
  .115الداني، التحديد )ص  6)
  .300)ص ابف القاصح، نزىة المشتغميف في أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف  7)
  .148عبد الكىاب القرطبي، المكضح )ص  8)



183 
 

 المسألة-3

 إذا جئت بعد جواب الشرط بأجوبة، فما الخيار فييا؟

قاؿ ابف خالكيو: "كقاؿ آخركف: إذا جئت بعد جكاب الشرط بأجكبةو كنت مخيران فييا إف 
ف شئ ف شئت عطفت إذا كاف بالكاك كالفاء، كا  ف شئت أبدلت، كا  ت نصبت عمى شئت استأنفت، كا 

ُؾَد فِقف ُمَفاكاً ﴿الظرؼ في قكؿ الككفييف، كبإضمار "إف" في قكًؿ البصرييف، كلك قرأ قارئ    1)﴾َوََيْ
 . 2)بالنصب لكاف صكابان في العربية، كال أعمـ أحدان قرأ بو، غير أف الرفع كالجـز مقركآف"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
ذا عطؼ عمى جكاب الشرط بأجكبة بالكاك أك الفاء فجاز نستنتج مف الكبلـ السابؽ أنو إ 

 أك الفاء، أك البدؿ.  ،فيو ثبلثة أكجو، إما االستئناؼ، أك العطؼ بالكاك
كأما إذا نصب جكاب الشرط، فينا كانت نقطة الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف، فقاؿ  

 د الكاك أك الفاء. ينصب بإضمار "إف" بع :ينصب عمى الظرؼ، كقاؿ البصريكف :الككفيكف
كذكر الدكتكر محسف عطية في كتابو األساليب النحكية: في العطؼ عمى جكاب الشرط،  

 :  3)إذا عطفنا عمى جكاب الشرط بالفاء أك الكاك جاز فيو ثبلثة أكجو
 جزمو عطفان عمى الجكاب. - أ

 نصبو بأف مضمرة كجكبان بعد الكاك أك الفاء.  - ب
 رفعو عمى االستئناؼ.  - ج

: "قاؿ اإلماـ بدر الديف رحمو ا تعالى: قد  4)ر الجيش في كتابو تمييد القكاعدكيقكؿ ناظ
تضمر "أف" الناصبة بعد "كاك" الجمع ك"فاء" الجكاب في غير المكاضع المذككرة كذلؾ عمى 
ضربيف: أحدىما جائز في االختيار كسعة الكبلـ، كاآلخر مخصكص بالضركرة، فيجكز في 

ناصبة بعد الكاك كالفاء الكاقعتيف بيف مجزكمي أداة شرط أك بعدىما. االختيار إضمار "أف" ال
فمثاؿ األكؿ عمى ذلؾ: إف تأتني فتحدثىني أكرمؾ، فتنصب ما بعد "الفاء"؛ ألف الشرط غير 

ف  5)كاجب فيجكز أف يمحؽ بالنفي، قاؿ سيبكيو : كسألت الخميؿ عف قكلو: إف تأًتني فتحدثىني كا 
قاؿ: ىذا يجكز كالجـز الكجو، ككجو نصبو أنو حمؿ عمى االسـ كأنو أراد تأتني كتحدثىني أحدٍثؾ ف

أف يقكؿ: إف يكف منؾ إتياف فحديث أحدٍثؾ، فمما قبح أف يرد الفعؿ عمى االسـ نكل "أٍف"؛ ألف 
                                                           

 ]69الفرقاف:[  1)
  .2/127ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .341محسف عمي عطية، األساليب النحكية عرض كتطبيؽ )ص  3)
  .4242-8/4239انظر: ناظر الجيش، تمييد القكاعد )ج  4)
  . 3/88سيبكيو، الكتاب )ج  5)
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؛ ألنو إذا نصب كاف المعنى معنى الجـز فيما أراد مف  نما كاف الكجو الجـز الفعؿ معيا اسـ، كا 
 . 1)ككفيكف نصب المعطكؼ عمى الشرط ب، ثـ" كما في الكاك كالفاءالحديث. كأجاز ال

كمثاؿ الثاني: إف تأتني آتؾ كأحسف إليؾ، كالكجو فيو الجـز عمى االشتراؾ في معنى الجزاء، 
حساف،  كالرفع عمى االستئناؼ، كيجكز نصبو بإضمار "أف" عمى تقدير: إف تأتني يكف إتياف كا 

ضعيؼ،  -نصب بالفاء كالكاك في قكلؾ: إف تأتني آتؾ كأعطيىؾ: "كاعمـ أف ال 2)كحكى سيبكيو
يجكز كليس بحد الكبلـ كال كجو إال أنو في الجزاء صار أقكل قميبلن؛ ألنو ليس بكاجب أف يفعؿ 
إال أف يككف مف األكؿ فعؿ، فمما ضارع الذم ال يكجب كاالستفياـ كنحكه أجازكا فيو ىذا عمى 

ف كاف معناه كمعنى ما ق  بمو.ضعفو كا 
، كىي الفاء الكاقعة في جكاب  كقد يجـز المعطكؼ عمى ما قرف بالفاء البلـز لسقكطيا الجـز
شرط أك طمب، أما الشرط: فؤلنو إذا عطؼ عمى جكابو المقركف بالفاء مضارع فالكجو رفعو؛ ألف 
 الكبلـ الذم بعد الفاء أجرم مجراه في غير الجزاء، فحؽ ما عطؼ عميو أف يككف كذلؾ، كيجكز
فيو النصب بإضمار "أف"، كالجـز أيضان بالعطؼ عمى مكضع الفاء، كنظ ر سيبكيو الجـز فيو 

 . 3)بالنصب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 6/663حياف، التذييؿ )جأبك   1)
  . 3/90سيبكيو، الكتاب )ج  2)
 .91ص ،المرجع السابؽ  3)
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 .مع الكوفيين ثانيًا: ما اتفق فيو ابن خالويو

 المسألة-1

 القول في مسألة التخفيف بحذف إحدى النونين جوازًا في األفعال الخمسة 
 المتصمة بياء المتكمم

فبؿ تبشونِّ الكيو: " قرأ ابفي كثير قاؿ ابف خ
ـى   1) مشد دةى الن كف مكسكرةن، أرادى: فًب

تبشركنىًني، الن كف األكلى عبلمة الرفع. كالثانية مع الياء في مكضع الن صًب فأدغـى النكف في 
اَي َفاْرَهُبقنِ النكًف تخفيفان، كحذؼ الياءى اجتزاءن بالكسرة لرؤكس اآلم مثؿ:  وإيَّ

(2 . 
كقرأ نافعه )تبشركًف  بكسر الن كًف أيضان مثؿ ابف كثيرو غير أن و حذؼى إحدل الن كنيف 

 تىخفيفان كما قاؿ الش اعر:

 أراد: فىمىٍينىًني فحذؼ إحدل النكنيف، ىذا مذىب البصرييف.
َيْؼُتُؾقَكـِل َوَكاُدواؿ أىؿ الككفة: أدغـ ثـ حذؼ، كحجتيـ: كقا

َأَتِعَداكِـِلك  4)
فقالكا:   5)

نما الحذؼي في الميشددات نحك  لما أظيرت النكنات لـ تحذؼ، َتْلُمُروِنِّ كا 
قِنِّ ك  6) اجُّ َأُُتَ

(7  
"  . 8)فاعرؼ ذلؾ فإنو حسفه

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
عاؿ التي تمحقيا نكف الكقاية لمنعيا مف الكسر عند اتصاليا بياء المتكمـ، كمف األف

فإف إلحاؽ نكف الكقاية بيا مف  -ىي نكف الرفع–األفعاؿ الخمسة، كلما كانت ليذه األفعاؿ نكف 
شأنيا أف يؤدم إلى التضعيؼ كاجتماع األمثاؿ مثؿ: تبشركف كتعممكف كتحاجكف، يقاؿ عند 

فس: تبشركنني كتعممكنني تحاجكنني بنكنيف، كىذا مكركه عند العرب لثقمو اإلضافة إلى ياء الن
عمى ألسنتيـ، فربما تحممكه في بعض المكاضع، بيد أنيـ تخمصكا منو في مكاضع أخرل بطرؽ 

                                                           

 ]54الحجر:[  1)
 ]40البقرة:[  2)
  . 2/90 ، كالفراء، معاني القرآف )ج173البيت مف الكافر لعمرك بف معديكرب الزبيدم كىك في ديكانو )ص  3)
 ]150األعراؼ:[  4)
 ]17األحقاؼ:[  5)
 ]64الزمر:[  6)
 ]80األنعاـ:[  7)
  .345-1/344ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  8)

 (3)َيُسوُء الَفاِلَياِت ِإَذا َفَمْيِني  َترَاُه كالثََّغاِم ُيَعلُّ ِمْسكًا    
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شتى كاإلدغاـ، فيقكلكف في نحك: تعممكنني: تعممكٌني. أك حذؼ إحدل النكنيف فيقكلكف: 
 تعممكني. 

الكافي تفصيؿ في ىذه المسألة: " كتحذؼ نكف الرفع عند اتصاليا كذكر في كتاب النحك 
، كالمحذكؼ نكف الكقاية، السيما إذا عرفنا أف نكف الكقاية  1)بنكف الكقاية، كىك رأم سيبكيو

جاءت لغرض خاص؛ يضيع ذلؾ الغرض مثؿ: الصديقاف يكرماًني، أك يكرمكني، ككما يجكز 
نكف الكقاية يجكز إدغاميا فييا؛ فتصير نكنان مشددة، تقكؿ: حذفيا كبقاؤىا بغير إدغاـ عند كجكد 

الصديقاف يكرماٌني، كاألصدقاء يكرمكٌني كأنت تكرميٌني. فنخمص مف ىذا أف نكف األفعاؿ 
الخمسة ليا ثبلثة أحكاؿ عند اتصاليا بنكف الكقاية: الحذؼ، أك اإلدغاـ، أك الفؾ مع إبقاء 

 . 2)النكنيف
 الت حذؼ نكف الكقاية: كقد فصؿ عباس حسف في حا

 " إذا اجتمعت نكف األفعاؿ الخمسة كنكف الكقاية جاز أحد األمكر الثبلثة اآلتية: 
ترؾ النكنيف )نكف الرفع كنكف الكقاية  عمى حاليما مف غير إدغاـ؛ تقكؿ أنتما  -

أنًت تشاركينني فيما يفيد، كىكذا  -أنتـ تشارككنني فيما يفيد–تشاركانني فيما يفيد 
... 

دغاـ النكنيف، تقكؿ في األمثمة السابقة: أنتما تشاركانِّي، كأنتـ تشاركنِّي، كأنت إ -
 تشاركنِّي... )كىذا مذىب أىؿ الككفة باإلدغاـ .

حذؼ إحدل النكنيف؛ تخفيفان، كترؾ األخرل: تقكؿ: أنتما تشاركاًني، كأنتـ تشارككًني،  -
 دل النكنيف . بنكف كاحدة في كؿ ذلؾ. )كىذا مذىب أىؿ البصرة بحذؼ إح

قاؿ السيكطي: "إذا اجتمعت نكف الرفع مع نكف الكقاية جاز الفؾ؛ نحك أتعدانني، 
 كاإلدغاـ، كالحذؼ كقرئ بيما أتحاجكني. 

كاختمؼ في المحذكؼ حينئذ؛ فمذىب سيبكيو أنيا نكف الرفع كرجحو ابف مالؾ؛ ألنيا قد 
د حذفو أكلى، كألنيا نائبة عف تحذؼ ببل سبب كلـ يعيد ذلؾ في نكف الكقاية؛ كحذؼ ما عي

الضمة كقد عيد حذفيا تخفيفا؛ كألنيا جزء كممة كنكف الكقاية كممة كحذؼ الجزء أسيؿ، كألنو 
يحتاج إلى حذؼ أخر لمجاـز كالناصب، كال تغيير ثاف بكسرىا بعد الكاك كالياء لك كاف المحذكؼ 

 . 3)نكف الكقاية الحتيج إلى األمريف"
 

                                                           

 كما بعدىا.   3/519انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  1)
  .1/180انظر: عباس حسف، النحك الكافي )ج  2)
  . 202-1/201السيكطي، ىمع اليكامع )ج  3)
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 المسألة-2

 ن(ىُ )رُ  ل في مسألةالقو    

قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابف كثير كأبك عمرك )فىريىيفه . كقرأ الباقكف )فرىاف  كىما جمعاف ؼ 
مع الرِّىاف  ، ثـ جي " فقاؿ أىؿ الككفًة: أف ًرىىانان جمعي رٍىفو )رىٍىف  ك )رىاف  كبىٍحر كبحار، كأم ا "ريىيفه

ريىينان، فيك جمع الجمع"
(1 . 

ليؾ تفصيؿ القك    : 2)ؿ في ىذه المسألةكا 
" ىك جمع  -كىك عمـ عند البصرييف–مما سبؽ يتضح أف  أبا عمرك بف العبلء   أف "ريىيفه

لػػ "رىٍىف"، أما أىؿ الككفة، فقالكا: أف  "ريىيف" ىك جمع الجـ، أم ريىيف جمع رىاف كىك قكؿ الفراء، 
 كىذا غير مطرد عند سيبكيو كجماىير أتباعو.

 ثير، فجمع رىف، كفىٍعؿه يجمع عمى فيعيؿ نحك: سىٍقؼ كسيقيؼ. فأما قراءة ابف ك 
: "كسىٍقؼ كسيقيؼ. كأسىد كأيسيد، كىك كىـه" كلكنيـ قالكا: إف   3)ككقع في أبي البقاء بعد قكلو 

د، كقىٍمب  4)فعبلن جمع فعؿ قميؿ، كقد أكرد منو األخفش ألفاظان منيا : رىٍىف كريىيف، كلىٍحد القبر، كليحي
. كأنشد أبك النخمة ًسياـه حيشيره ٍشره كى ٍرده، كخيؿه كيريده، كسىٍيـه حى ، كقيميب، كرجؿه ثىط  كقكـه ثيطه، كفرس كى

 عمرك حجة لقراءتو قكؿ قعنب:
ــــــَدنُ  ــــــى ُدوَنيــــــا َع ــــــَعاُد وَأْمَس ــــــُت ُس  َباَن

ــــــرُُّىنُ    ــــــَك ال ــــــَدَىا ِمــــــْن َقْبِم ــــــْت ِعْن (5)َوَغِمَق
 

   
نما قرأت فريىي   ف لمفصؿ بيف الرىاف في الخيؿ كبيف جمع "رىٍىف" في كقاؿ أبك عمرك: "كا 

، كمعنى ىذا الكبلـ أنما اخترت ىذه القراءة عمى قراءة "رىىاف"؛ ألنو ال يجكز لو أف  6)غيرىا"
 يفعؿ ذلؾ كما ذكر دكف اتباع ركاية.

: "كىذه القراءة كافقت المصحؼ، كما كافؽ المصحؼ  7)كاختار الزجاج قراءتو ىذه قاؿ 
ناه، كقرأت بو القراء فيك المختار". قاؿ شياب الديف: أف الرسـ الكريـ "فرىف" دكف ألؼ كصح مع

بعد الياء، مع أف الزجاج يقكؿ: "إف  فيعيبلن جمع فىٍعؿ قميؿ"، كحكى عف أبي عمرك أنو قاؿ: "ال 
                                                           

  .1/105ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
    . 509-4/507الحنبمي، المباب في عمـك الكتاب )جانظر:   2)
   .1/121انظر: أبك البقاء، اإلمبلء )ج  3)
  .191-1/190انظر: األخفش، معاني القرآف )ج  4)
انظر: ابف منظكر،  ، 4/508لقعنب كىك في ابف عادؿ، المباب في عمـك الكتاب )جالبيت مف البسيط    5)

  .1/686، السميف الحمبي، الدر المصكف )ج،ـ. ر.ىػ.ف 5/349لساف العرب )ج
  .4/508الحنبمي، المباب في عمـك الكتاب )ج  6)
  .1/368الزجاج، معاني القرآف )ج  7)
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ف في الر ٍىًف أعرؼ الرىاف إال في الخيؿ ال غير". كقاؿ يكنس: ""الر ٍىفي كالرِّىاف: عربياف، كالر ىي 
 أكثر، كالرىاف في الخيؿ أكثر.

كقيؿ: إف  ريىينان جمع رىاف، كرىاف جمع رىٍىف، فيك جمع الجمع، كما قالكا في ثمار جمع 
ليو ذىب الفراء ، كلكف جمع الجمع غير مطرد عند سيبكيو كجماىير  1)ثمر، كثيمر جمع ثمار، كا 

 . 2)أتباعو
 
ىف" كفعؿ كفعاؿ مطره كثير نحك: كعب، ًكعىاب. كمف كأما عف "ًرىاف"، فرىاف جمع "رى  

 .   3)سىك ف ضمة الياء في "ريىيف" فممتخفيؼ كىي لغة، يقكلكف: سيٍقؼه في سيقيؼ جمع سىٍقؼو 
كأخيران نذكر رأم الخميؿ في كتابو العيف الذم ذكر فيو جمكع كممة "رىٍىف" فقاؿ:  

: جمع الر ىف  . 4)""كالر ىكف، كالرِّىاف كالر ىيفي
كمف خبلؿ ذلؾ كمو نجد أف البصرييف أجمعكا عمى أف "رىىف" تجمع عمى "ريىيف كرىاف  

كرىكف"، كلـ نجد إال الفراء الذم قاؿ: إف "رهىهف" ىي جمع الجمع لرىاف، كسيبكيو لـ يحبذ ىذا 
 الرأم؛ ألف جمع الجمع كاف عنده غير مطرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .1/188)ج انظر: الفراء، معاني القرآف  1)
  . 2/200انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  2)
  .4/508انظر، الحنبمي، المباب في عمـك الكتاب )ج  3)
 ، باب الياء كالر اء كالنكف معيما . 4/44ؿ، العيف )جالخمي  4)
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   المسألة-3

 غير الموجبالتام ستثناء المتصل القول في مسألة اال

َّٓ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابفي عامرو كحده  ِمـُْفؿْ  َقؾِقًًل  إِ
بالنصب. كقرأ الباقكف بالر فع   1)

كالبف عامر حجتاف. إحداىما: ما ذكر الفر اء أف )قميبلن  ينصب ب "أف" كال، يسد مسد الخبر، 
 يء.كالتقدير: ما فعمكه أف قميبلن، كليس ذلؾ بش

كالحجة الثانية: أف  العربى تنصب في النفي كاإليجاب بضمير فعؿ نابت عنو "إال" 
كالتقدير ما فىعىمكه، استىٍثًني قميبلن، فيك عمى أصؿ االستثناء، غير أف  االختيار في االستثناء إذا 

" مف جنس ما قبمو الرفع عمى البدؿ، كقكلؾ: ما في الد   اًر أحده إال كاف منفيان ككاف ما بعد "إال 
ذا كاف ما بعد "إال" ليس مف جنس ما قبمو اختير لو النصب، كقكلؾ:  ، كا  زيده، كما فعمكه إال قميؿه

َزى إَِّٓ اْبتَِغاءَ وَ ما في الدار أحده إال حماران.  ْعَؿٍة ُُتْ ََحٍد ِطـَدُه ِمـ كِّ ِٕ ِف إَْطَذ  َما  َوْجِف َربِّ
(2)"(3).

ك بالرفع  كقاؿ ابف خالكيو في مكضع إال امرأتيؾآخر: "قرأ ابفي كثيرو كأبك عمرو
عمى   4)

ن ما  ، كا  معنى: كال يمتفت منكـ أحده إال امرأتيؾ فإنيا ستمتفت، فعمى ىذه القراءة المرأة مف أىًؿ لكطو
 أمطر عمييا الحجارة ألنيا خالفت فالتفتت.

إٓ امرأَتؽكقرأ الباقكف: 
ْقِؾ َوَٓ جعمكىا استثناءن مف قكلو:   5) ـَ الؾَّ َفَلرْسِ بَِلْهؾَِؽ بِِؼْطٍع مِّ

" َؽ َيْؾَتِػْت ِمـُؽْؿ َأَحٌد إَِّٓ اْمَرَأتَ     .  6)فعمى ىذه القراءة المرأة ليست مف أىًؿ لكطو
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

َّٓ َما َفَعؾقه ﴿في قكلو تعالى: قاؿ العكبرم:  ع بدالن مف الضمير "يقرأ بالرف ﴾ِمـُْفؿْ  َقؾِقًًل  إِ
المرفكع، كعميو المعنى؛ ألف المعنى: فعمو قميؿ منيـ، كبالنصب عمى أصؿ باب االستثناء، 

 . 7)كاألكؿ أقكل"
كقاؿ أبك حياف: كارتفع )قميؿه  عمى البدؿ مف الكاك في )فعمكه  عمى مذىب البصرييف، 

االختيار في مثؿ ىنا كعمى العطؼ عمى الضمير عمى قكؿ الككفييف، كنص النحكيكف عمى أف 

                                                           

 ]66النساء:[  1)
 ]20-19الميؿ:[  2)
  .1/135ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
 ]81ىكد:[  4)
 ]81ىكد:[  5)
  .1/292ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  6)
  . 1/297العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )ج  7)



191 
 

التركيب إتباع ما بعد إال لما قبميا في اإلعراب، عمى طريقة البدؿ، أك العطؼ باعتبار المذىبيف  
 . 1)المذيف ذكرناىما

ف كانت قراءة  أقكؿ: القراءتاف متكاترتاف، فبل سبيؿ لترجيح إحداىما عمى األخرل، كا 
 بقراءة النصب.  -مف السبعة–الجميكر عمى الرفع، كانفرد ابف عامر 

ثـ إف بعض النحكييف نصكا عمى جكاز الكجييف )النصب كاالتباع ، دكف عد أحدىما أقكل 
إال أباؾ ألنو بمنزلة أتاني القكـ إال  -كما ذىب العكبرم. قاؿ سيبكيو: "مف قاؿ: ما أتاني القكـي 

 . 2)فإنو ينبغي لو أف يقكؿ: ما فعمكه إال قميبلن منيـ" -أباؾ

الكجييف أيضان، إال أنو اشترط أف يككف  -في مثؿ ىذا التركيب–راء كقد أجاز الف
)المستثنى منو  اسمان معرفة، فإف كاف نكرة فبل يجكز غير اإلتباع، يقكؿ: "في إحدل القراءتيف 
)ما فعمكه إال قميبلن منيـ  بالنصب، كفي قراءتنا بالرفع، ككٌؿ صكاب. ىذا إذا كاف الجحد الذم 

عرفة، فإذا كاف مع نكرة لـ يقكلكا إال االتباع لما قبؿ )إال ، فيقكلكف: ما ذىب قبؿ إال مع أسماء 
 . 3)أحده إال أبكؾ، كال يقكلكف: إال أباؾ"

كقاؿ الزجاج: "فأما الرفع إال قميؿه منيـ، فعمى البدؿ مف الكاك، المعنى: ما فعمو إال قميؿ 
 . 4)أستثني قميبلن منيـ"منيـ، كالنصب جائز في غير القرآف، عمى معنى: ما فعمكه 

كقاؿ ابف خالكيو في كتابو الحجة: "الرفع كجو القراءة، ألف مف شرط المستثنى إذا أتى بعد 
ذا أتى بعد منفي رفع. فقاؿ الفراء محتجان لو: إنما نصب ألنو أراد: ما فعمكه   5)مكجب نصب، كا 

 كبة مف )لك  ك )ال . إال قميبلن، ألف )إال  عنده مركبة مف )إٍف  ك )ال  كما كانت مر 

كقاؿ غيره: ىك منصكب بفعؿ مضمر معناه: استثنى قميبلن منيـ. كىذا احتجاج فيو بعض 
 الكىف ألنو يدخؿ عميو ما يفسده. 

كاالختيار في ىذا: أنو رد لفظ النفي عمى ما كاف في اإليجاب. كأف قائبلن قاؿ: قد فعمكه 
: ما فعمكه إال قميبلن منيـ، كما يقكؿ: قد قاـ زيد، فيرد إال قميبلن منيـ، فرد عميو لفظو مجحكدان فقاؿ

 عميؾ: ما قاـ زيد، فيذا كجو قريب. 

                                                           

  .3/696أبك حياف األندلسي، البحر المحيط )ج  1)
  . 2/311سيبكيو، الكتاب )ج  2)
  .299-2/298الفراء، معني القرآف )ج  3)
عرابو )ج  4)   . 2/59الزجاج، معاني القرآف كا 
  .61-1/60الفراء، معاني القرآف )ج  5)
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: أنؾ إذا قمت: ما قاـ أحد إال زيدان مف أحد فرفعتو فكأنؾ قمت: ما قاـ إال زيد  ككجو ثافو
ال تنكم كلـ تأًت )بأحد . فإف لـ تقدر البدؿ في كبلمؾ، كجعمت قكلؾ: ما قاـ أحد كبلمان تامان، 

فيو اإلبداؿ مف أحد، ثـ استثنيت عمى ىذا نصبت فقمت: ما قاـ أحد إال زيدان. فعمى ىذا تصح 
قراءة ابف عامر بالنصب، كأنو قاؿ: ما فعمكه عمى تماـ الكبلـ، كترؾ تقدير البدؿ فيو. ثـ قاؿ 

 بعد ذلؾ: إال قميبلن منيـ. فيذا كجو صحيح، كما قبمو ليس بخارج عنو. 
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   المسألة-4

 دخول األلف والالم عمى االسم المعرفة

القسعقاؿ ابف خالكيو: "
ببلـو مثؿ اليحمد: قبيمة مف العرب، كاألصؿ: يىسىعي مثؿ يزيد   1)

: نما تدخؿ األلؼي كالبلـي عند الفراء لممىٍدًح كما قاؿى الشاعري  كيشكر، كا 

ال تدخؿ األلؼ كالبلـ عمى اسـو معرفةو إال إذا كاف صفةن نحك الز بير  كعند البصرييف
 .   3)كالعب اس"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
إال  كيتضح مما سبؽ أف أىؿ البصرة ال يجيزكف دخكؿ األلؼ كالبلـ عمى االسـ المعرفة 

 -لما كاف في األصؿ مصدران –إذا كاف صفة، يقكؿ الفارسي: "فيجكز أف يككف جعؿ "التيـ" 
كعندما أضاؼ األلؼ  ،بمنزلة الصفة. كيجكز أف يككف جعؿ "التيـ" جمع تيمي؛ كييكدم كييكد

كالبلـ إلى ييكد قاؿ: أال ترل أف "ييكد" قد جرل في كبلميـ اسمان لمقبيمة، كما أف "مجكس" 
األلؼ كالبلـ، كما ال تدخؿ المعارؼ نحك: زيد  ]بيا الجمع، لـ يدخميا[؟ فمكال أف المراد كذلؾ

 . 4)كجعفر"
كأف أىؿ الككفة، كعمى رأسيـ الفراء أنيا تدخؿ لممدح، كقد صرح الفراء برأيو عف ىذه  

اؿ: "ال األلؼ كالمعنى التي جاءت بو، أنيا تككف لمعنى المدح إذا أضيفت إلى االسـ المعرفة، فق
تكاد العرب تدخؿ األلؼ كالبلـ فيما ال يجرل، مثؿ يزيد كيعمر إال في شعر، كقاؿ عف الكليد 
كاليزيد: إنما أدخؿ في يزيد األلؼ كالبلـ لما أدخميا في الكليد. كالعرب إذا فعمت ذلؾ فقد أمست 

 .  5)الحرؼ مدحان"
 : 6)كقد فصؿ الفارسي في الحديث عف ىذه المسألة قائبلن 

 اؿ أبك عمي: اعمـ أف الـ المعرفة تدخؿ األسماء عمى ضربيف: ق 
                                                           

 ]86األنعاـ:[  1)
 ، كشرح 3/1298الصحاح )جالجكىرم، أبرد، كىك في: البف ميادة كاسمو الرماح بف البيت مف الطكيؿ   2)

اإلنصاؼ األنبارم،  ، ك 1/36 ، كشرح شافية ابف الحاجب لؤلستراباذم )ج1/180الكافية الشافية )ج
 . 1/246المقاصد النحكية )جبدرم الديف،  ، ك 1/317)ج
  .1/163ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .3/339القراءات )جالفارسي، الحجة في عمؿ   4)
  . 1/342الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  .498-2/497الفارسي، الحجة في عمؿ القراءات السبع )ج  6)

  (2)َشِديدًا بأْعَباِء الِخاَلَفِة َكاِىُموْ   ًا   َوَجْدَنا الَوِليَد بَن الَيِزيَد ُمَباَرك
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 أحدىما: لمتعريؼ. 
 كاآلخر: زيادة كما تزاد الحركؼ؛ فبل تدؿ عمى المعاني التي تدؿ عمييا إذا لـ تكف زائدة. 

 كالتعريؼ الذم يحدث عمى ضركب:  
غبلـ، إذا أردت منيا: أف يككف إشارة إلى المعيكد بينؾ كبيف المخاطب، نحك: الرجؿ كال

 بيا: رجبلن كغبلمان عرفتماه بعيد كاف بينكما.
ف  كاآلخر: أف يككف إشارة إلى ما في نفكس الناس مف عمميـ لمجنس، فيذا الضرب، كا 
كاف معرفة كاألكؿ، فيك مخالؼ لو مف حيث كاف األكؿ قد عممو حسان، كىذا لـ يعممو كذلؾ، 

نما يعممو معقكالن.   كا 
بل تدخؿ عمييا األلؼ كالبلـ؛ كذلؾ أف تعميقيا عمى مف تعمؽ عميو فأما أسماء العمـ ف

كتخصيصو بيا يغني عف األلؼ كالبلـ، كذلؾ نحك التسمية ب"جدار، كحمار، كثكر، كأسد، 
 ككمب، كزيد، كزيادة، كبشر، كحمد". 

فأما نحك "العباس، كالحارث، كالقاسـ، كالحسف" فإنما دخمت األلؼ كالبلـ فييا عمى تنزيؿ 
كىذا ما يعني الخميؿ بقكلو: جعمكه  -كىذا رأم أىؿ البصرة-أنيا صفات جارية عمى مكصكفيف، 

 الشيء بعينو. فإف لـ تنزؿ ىذا التنزيؿ لـ يمحقكه األلؼ كالبلـ.
كذكر السميف الحمبي أف األلؼ كالبلـ زيدت في )اليسع  ككانت ىذه الزيادة عمى حد 

"كقيؿ األلؼ كالبلـ فيو لمتعريؼ كأنو قدر تنكيره. كالثاني أنو  : 1)الزيادة في اليزيد كالكليد، فقاؿ
اسـ أعجمي ال اشتقاؽ لو، ألف اليسع يقاؿ لو يكشع بف نكف فتى مكسى، فاأللؼ كالبلـ فيو 
فتاف، كىؿ "أؿ" الزمة لو عمى تقدير زيادتيا؟ فقاؿ الفارسي: إنيا الزمة شذكذان  زائدتاف أك ميعىرِّ

اؿ ابف مالؾ: "ما قارنت األداة نقمو كالنضر كالنعماف، أك ارتجالو كاليسع كمزكميا في "اآلف" كق
 كالسمكأؿ فإف األغمب ثبكت أؿ فيو، كقد تحذؼ". 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 5/29الحمبي، الدر المصكف )ج  1)
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   المسألة-5

َقاتعالى:  القول في مسألة قولو ـْ  َوََيْ ـْ  َحلَّ  َم َبقِّـَةٍ  َط
(1) 

الفر اء أف  مف العرًب مف يبني  قاؿ ابف خالكيو: "كحدثني ابفي ميجاىدو عف السِّم رمِّ عف
ادْقَتك َُيقل أنْ  َطذ بَؼادرٍ  َذلَِؽ  َألقَس الفعؿى المستقبؿ عمى الماضي فيدغـ فيقكؿ: 

بتشديد الياء   2)
 قاؿ الشاعر:

 لصحيحى إذا سكف الحرؼ لـ يجز اإلدغاـ فكيؼى المعتؿ.قاؿ البصريكف: ىذا غمطه؛ ألف  ا
؛ ألف المعتؿ فرعه لمصحيح فإذا جاز  قاؿ أبك عبد ا رضي ا عنو: ىك عندم جائزه

ـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽؿْ في الصحيح تحرؾ الحرؼ الثاني فيدغـ نحك:  َم
جاز أف يدغـ المعتؿ كيحرؾ   4)

، كىذا كاضحه جدًّا"الحرؼ الثاني، كالسيما أف  الياءى إ  . 5)ذا أيدغـ سىكىفى فصار غير عميؿو
" بياءىيف األكلى مكسكرةه،  كقاؿ ابف خالكيو في مكضع آخر: "مف قرأ الفعؿ "ييحًييى
نما ذكرتو؛ ألف البصرييف  فيصعب المفظ بيا، كالياء الثانية مفتكحة كىك اتفاؽ السبعة كغيرىـ. كا 

يس لحنان عندم، كقد حكاه الفراء باإلدغاـ "يحيِّي"/ ألف زعمكا أف إدغامو لحفه في العربية، كل
 . 6)كسرة الياء األكلى تنقؿ إلى الحاء كتدغـ الياء في الياء"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
إلى أقكاؿ عمماء النحك مف كتبيـ  عكالنحاس ىك مف فصؿ القكؿ في ىذه المسألة بالرجك  

ي مكضع نصب مف "حي  عف بينة" ىذه قراءة أبي عمرك كابف : "ك "يحيا" ف 7)كمؤلفاتيـ، فيقكؿ
كأبي عبيد، فأما احتجاج أبي عبيد فإنو في السكاد بياء كاحدة،   8)كثير كحمزة كىي اختيار سيبكيو

قاؿ أبك جعفر: ىذا االحتجاج ال يمـز ألف مثؿ ىذا الحذؼ في السكاد، كلكف اجتماع النحكييف 
حرفاف عمى لفظ كاحد كاف األكلى اإلدغاـ كما يقاؿ: جٌؼ، كقرأ  الحذاؽ في ىذا أنو لما اجتمع

                                                           

 ]42األنفاؿ:[  1)
 ]40القيامة:[  2)
   . 3/213 ، ك)ج1/412البيت مف الكامؿ لمحطيئة كىك في الفراء، معاني القرآف )ج  3)
 ]54المائدة:[  4)
  .227-1/226ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  5)
 .418ص ،المرجع السابؽ  6)
  .189-2/188النحاس، إعراب القرآف )ج  7)
  . 2/378سيبكيو، الكتاب )ج  8)

 (3)َتْمشي ِبُسدَِّة َبْيِتيا َفتِعي  وكأنَّيا َبْيَن النِّساِء سبيَكٌة    
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كالحجة ليما أنو ال يجكز اإلدغاـ في المستقبؿ فأتبعكا   1)نافع كعاصـ )مف حييى عف بينةو 
اإلدغاـ في المستقبؿ كأف يدغـ يحٌيي. كىذا عند جميع   2)المستقبؿ الماضي كقد أجاز الفراء

ثمو ال يجكز في شعر كال كبلـ كالعمة في منعو أنؾ إذا قمت: يىٍحيى البصرييف مف الخطأ الكبير كم
ف كاف يجكز  فالياء الثانية ساكنة فمـ يجتمع حرفاف متحركاف فيدغـ كقد كاف االختيار لـ يجفؼ كا 
لـ يًجؼ كلـ يىجؼ فيجكز اإلدغاـ، فأما في يٍحيىى فبل يجكز كأيضان فإف الياء تحذؼ في الجـز 

قِلَ  َأن َطَذ  بَِؼاِدرٍ  َذلَِؽ  َأَلقَْس ؼ  كال يجكز أيضان اإلدغاـ في فيذا مخالؼ ًليىجً  اْدَْقَتك َُيْ
ألف   3)

 الحركة عارضة".
النكع لغتاف مشيكرتاف: كىك كؿ ما  ا: "كاإلظيار كاإلدغاـ في ىذ 4)كقاؿ السميف الحمبي 

و األصؿ، كألف آخره ياءاف مف الماضي أكالىما مكسكرة نحك: حيي كعيي. فمف أظير فؤلن
اإلدغاـ يؤدم إلى تضعيؼ حرؼ العمة كىك ثقيؿ في ذاتو، كألف الياء األكلى يتعيف فييا اإلظيار 
في بعض الصكر، كذلؾ في مضارع ىذا الفعؿ النقبلب الثانية ألفان في يحيا كيعيا، فحيمؿ 

كبابو، كألف  الماضي عميو طردان لمباب، كألف الحركة في الثاني عارضة لزكاليا في نحك: حييت
الحركتيف مختمفتاف، كاختبلؼ الحركتيف كاختبلؼ الحرفيف قالكا: كلذلؾ قالكا: لًححىت عينو. قاؿ 

رب يقكؿ: ع: "أخبرنا بيذه المغة يكنس" يعني بمغة اإلظيار. قاؿ: "كسمعت بعض ال 5)سيبكيو
ذا لـ يدغـ مع لزكـ الحركة فمع عركضيا أكلى. كمف أ دغـ فبلستثقاؿ أحيياء كأحيية فيظير" كا 

ظيكر الكسرة في حرؼ يجانسو؛ كألف حركة الثانية الزمة ألنيا حركة بناء، كال يضر زكاليا في 
، كما ال يضر فيما يجب إدغامو مف الصحيح نحك: حممت كظممت؛ كىذا كمو فيما  نحك حييتي

قط لو: كانت حركتو حركة بناء، كلذلؾ قيد بو الماضي، أما إذا كانت حركة إعراب فاإلظيار ف
."  يٍحييى كلف يٍعييى

 

 

 

 

                                                           

  . 116الداني، التيسير في القراءات السبع )ص  1)
  .1/412الفراء، معاني القرآف )ج  2)
 ]40ة:القيام[  3)
  .317-5/316السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  4)
  .388-2/387سيبكيو، الكتاب )ج  5)
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 المسألة -6

 القول في مسألة "لمَّا" مشددة 

 قاؿ ابف خالكيو: "كأما مف شد د "لم ا" ففيو كجياف:
َحافِظٌ  َطَؾقَْفا َدَّا َكْػسٍ  ُكؾُّ  إِنْ قاؿ البصريكف: "لم ا" بمعنى "إال"، كمثمو: 

أم: إال عمييا   1)
 حافظ. 

حد ثنا الٌصاغاني عف عبد الكىاب عف ىاركف قاؿ في حرًؼ كحدثني ابف مجاىد قاؿ: 
ف كؿ   بالرفع  إال ليوفينيمعبد ا )كا 

ف كبل لمف ما، فقمبكا مف  2) ، كقاؿ الفراء: األصؿ: كا 
 . 3)النكف ميمان فاجتمعت ثبلث ميماتو فحذفكا إحداىف  اختصاران"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
: "كسألت الخميؿ عف قكليـ : أقسمت  4)صرة، ىا ىك سيبكيو يقكؿالدليؿ عمى قكؿ الب

نما أقسمت ىينا كقكلؾ: كا، فقاؿ  عميؾ أال فعمت، كلم ا فعمت، لـ جاز في ىذا المكضع كا 
 كجيو الكبلـ لتفعمف ىنا كلكنيـ أجازكا ىذا ألنيـ شبيكه بنشدتؾ ا إٍذ كاف في معنى الطمب".

إتياف العرب بفعؿ مضارع مؤكد بالبلـ في أكلو كبنكف  فسيبكيو يسأؿ شيخو عف عدـ
التككيد في آخره كما ىك شأنيـ في كؿ قسـ مكجب، كلذلؾ أجابو الخميؿ بقكلو: كجو الكبلـ 

كسألت الخميؿ عف قكليـ : أقسمت  لتفعمف، كىذا ال يعنينا كثيران، إنما الذم يعنيا قكؿ سيبكيو: "
بػ "إال" كجعميما بمعنى كاحد، كىذه إشارة مف سيبكيو إلى أف عميؾ أال فعمت" كقد قرف فيو "لما" 

"لم ا" بمعنى إال، كيعنيا أيضان قكؿ الخميؿ: كلكنيـ أجازكا ىذا ألنيـ شبيكه بنشدتؾ ا إذ كاف فيو 
 معنى الطمب، كىذا نص صريح مف الخميؿ عمى أف "لما" تككف بمعنى إال بعد قسـ الطمب. 

لم ا" بمعنى إال، ككاف يقرأ بتخفيؼ لما، كال يشدد الميـ ككاف كأنكر الكسائي أف تككف "
 . 5)يقكؿ: ال أعرؼ جية "لما" بالتشديد في القراءة

: "كأما مف جعؿ لما بمنزلة إال فإنو كجو ال  6)كأنكر الفراء أف تككف "لم ا" بمعنى إال فقاؿ
ال قمت عنا، فأما في االستثناء فمـ يقكلكه في شعر  نعرفو، كقد قالت العرب: با لما قمت عنا، كا 

                                                           

 ]4الطارؽ:[  1)
 ]111ىكد:[  2)
  . 1/295ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .106-3/105سيبكيو، الكتاب )ج  4)
  .7/334يط )ج ، كانظر: أبك حياف، البحر المح2/376الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  .377-2/376الفراء، معاني القرآف )ج  6)
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كال غيره، أال ترل أف ذلؾ لك جاز لسمعت في الكبلـ: ذىب الناس لما زيدان". فيك ىاىنا ال يجيز 
 أف تككف "لما" بمعنى إال، إال بعد قسـ الطمب. 

كذكر في مكضع آخر أف لما تككف بمنزلة إال مع إٍف خاصة فتككف في مذىبيا، كأنيا لـ 
 . 1)ا" فصارتا جميعان استثناءن كخرجتا مف حد الجحدضمت إلييا "م

كمعنى ىذا أف الفراء يجيز أيضان أف تككف "لما" بمعنى إال بعد قس الطمب بعد إف النافية 
ف بدا لنا أنو متردد في قبكلو استثنائيتيا.   كا 

: قرأ بعضيـ "لم ا" ففتح البلـ كضعؼ  2)كتردد األخفش في قبكؿ لما بمعنى إال، قاؿ
لميـ كزعـ أنيا إال كأنيا مف كبلـ العرب". إف قكؿ األخفش: كزعـ بعضيـ أنيا إال كأنيا مف ا

 كبلـ العرب يكحي بتردده. 
كأجاز الزجاجي أف تككف لما بمعنى إال مطمقان كزعـ أنو يقاؿ: لـ يأت مف القـك لما 

ال زيدان، كلـ يجكز  أحد االستثناء بيا مطمقان إال أخكؾ كلـ أرى مف القكـ لما زيدان بمعنى إال أخكؾ كا 
 الزجاج.

 . 3)كخرج ابف خالكيو: عمى أنيا بمعنى إال أك أف أصميا لمف ما، متابعن بذلؾ الفراء
كفي معاني القرآف فصؿ الفراء: "كأما مف شدد لما فإنو أراد: لمف ما ليكفينيـ، فمما  

 . 4)اجتمعت ثبلث ميمات حذؼ كاحدة فبيقت اثنتاف فأدغمت في صاحبتيا"
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 377-2/376الفراء، معاني القرآف )ج  1)
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 ، انظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع 42-41ابف خالكيو، إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف )ص  3)
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 المسألة -7

 القول في مسألة "لما" مخففة

 قاؿ ابف خالكيو: "كمف خفؼ ففيو كجياف أيضأ:
ف كؿ  نفس لعمييا حافظ. كقاؿ  ف كبلن ليكفينيـ، كا  قاؿ البصريكف: "ما" صمة كالتقدير: كا 

 .  1)الفراء: "ما" صفة عف ذات اآلدمييف كما تقكؿ: عندم لما غيره خير منو"
ليؾ تفصي   ؿ القكؿ في المسألة: كا 
 ىذه المسألة متصمة بسابقتيا، كلكف رأينا أف نفصؿ القكؿ كؿ عمى حدة. 

ذىب المازني فيما حكى عنو أبك إسحاؽ الزجاج إلى أف األصؿ "لما" بالتخفيؼ فثقمت، 
نما ىي لما، كلـ تبيف لنا المصادر رأيو في "ما" أىي مكصكلة  فيك ينكر أف تككف لما استثنائية كا 

 الزائدة.  أـ
كقيؿ أف المخففة ال إشكاؿ فييا: ألف "إٍف" عنده مخففة مف الثقيمة، كالبلـ التي في لما،  

 ىي البلـ الفارقة، كما زائدة، كالتقدير: إف كؿ نفس لعمييا حافظ.
كقاؿ سيبكيو: "لما مخففة، إنما ىي لعمييا حافظ، كقكلو: "لما جميع لدينا محضركف" إنما 

 . 2)" لغك"ىي: لجميع، ك "ما
 . 3)ذكر المبرد في المقتضب: "كمف قرأ عمى التخفيؼ فما زائدة كأف مخففة"

كقاؿ الفراء في تخفيؼ لما: "كمف قرأ بتخفيؼ لما، فيجعؿ ما اسمان لمناس أم صفة  
لآلدميف، ثـ جعؿ البلـ التي فييا جكابان إلف، كجعؿ البلـ التي في ليكفينيـ عمى نية يميف فييا: 

 . 4)ا كصمتيا؛ كما تقكؿ ىذا مف ليذىبف، كعندم ما لغيره خير منو"فما بيف م
 
 

 

 

 

                                                           

  .296-1/295ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
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 المسألة-8

 تأنيث الفعل إذا تاله جمع قمة أو جمع كثرة 

ـْ  الـَِّساءُ  َلَؽ  ََيِؾُّ  ٓاؿ ابف خالكيو: "في قكلو تعالى: ق َبْعُد  ِم
. فمف ذك ره قاؿ: شاىيديه:  1)

 ٌوقال كِْسَقة
ـى الجكارم إذا  كلـ يقؿ: كقالٍت.  2) ٍف أن ثى قاؿ: النٍِّسكىةي جمعه قميؿه كالعربي تقكؿ: قا كمى

ـى ذٌكر إذا كاف قميبلن؟  . كىذا مذىب الككفييف، فقيؿ لثىعمب: ًل  كف  قميبلت، كقامت؛ إذا كف  كثيراتو
فقاؿ: ألف  القميؿى قبؿ الكثير، كما أف  المذكر قبؿ المؤنث فجعمكه األكؿ لؤلكؿ. كىذا 

 طيؼ حسف.ل
كقاؿ البصريكف: النساء، كالنسكة، كالرجاؿ في الجمع سكاءه، كالتذكير كالتأنيث سكاءه. 
، كقاؿ النساءي كقالت النساءي، إنما يريد قامت جماعة  فتقكؿ العرب قاـ الرجاؿي كقامت الرجاؿي

ى الرجاؿ، كجماعة النساء، كتأنيث الجماعة غير حقيقي فتؤنث عمى المفظ تارة، كتذكر عم
 . 3)المعنى أخرل"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
قاؿ الحمبي: "النسكة فييا أقكاؿ، المشيكر أنيا جمع تكسير لمقمة عمى فعمة كالصبية  

كالغممة. كنص بعضيـ عمى عدـ اطرادىا كليس ليا كاحد مف لفظيا. كالثاني: أنيا اسـ مفرد 
اسـي جمعو قالو أبك بكر السراج . كالثالث: أنيا 4)لجمع المرأة، قالو الزمخشرم

ككذلؾ أخكاتيا   5)
بية كالًفتية. كعمى كؿ قكؿو فتأنيثيا غير حقيقي باعتبار الجماعة، كلذلؾ لـ يمحؽ فعميا تاء  كالصِّ

 . 6)التأنيث"
: سأؿ أحدىـ : " 7)كذكر فاضؿ السامرائي في مقاؿ لو، عندما سئؿ عف قكلو "كقاؿ نسكة"

 ََقاَل كِْسَقٌة ِّم اْدَِديـَِة اْمَرَأُة ﴿: في قكلو تعالى )نسكة  بالتذكير مع ؿ قا( عف سبب مجيء الفعؿ

ْػِسفِ  َْطَراُب ﴿: كمجيئو بالتأنيث في قكلو تعالى ﴾اْلَعِزيِز ُتَراِوُد َفَتاَها َطـ كَّ ْٕ كجو  كعف ، 8)﴾آَمـَّا َقاَلِت ا
 ذلؾ في العربية ؟

                                                           

 ]52األحزاب:[  1)
 ]30يكسؼ:[  2)
  .205-2/204ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .2/316)ج الزمخشرم، الكشاؼ  4)
  . 1/174ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  5)
  . 474السميف الحمبي، الدر المصكف )  6)
  .2012فبراير،13د.فاضؿ السامرائي، مقاؿ لمسات بيانية ،عالـ القرآف )  7)
 ]14الحجرات:[  8)
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و إلى   لمسات بيانية ؿ السامرائي فأجاب في مقاؿالدكتكر فاضكىذا السؤاؿ كاف قد كيجِّ
 : عنو بما يأتي

 :؛ كما جاء في اآلية في سكرة يكسؼكير الفعؿ يستعمؿ مع جمع التكسير؛ ليفيد الًقٌمةتذ"
قىاؿى ًنٍسكىةه " ؛ كما قاؿ تعالى في تأنيث الفعؿ، فإنو يفيد الكثرة، كىذا بخبلؼ ألف النسكة كانكا ًقٌمة "؛كى

ن ا: "الحجراتآية أخرل في سكرة  ، تفيد الكثرة ىنا؛ ألف األعراب كثرة، ت""، "قالقىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمى
 .  ، فتاء التأنيث في الفعؿ تفيد التكثيركفييـ قبائؿ متعددة

"نحف لدينا قاعدة كنت غافبلن عنيا )أف التأنيث  :كفي لمسة أخرل قاؿ الدكتكر فاضؿ
قىاؿى ًنٍسكىةه ) :تعالى قاؿكالتأنيث قد يفيد المبالغة . يفيد الكثرة، كالتذكير قد يفيد القمة،  .  كى

؛ ألف النسكة قميؿ، كاألعراب كثير. ىذا في القرآف كثير؛  قىالىًت اأٍلىٍعرىابي )قاؿ:)قاؿ ؛ لكف قاؿ: 
 فالتأنيث يفيد الكثرة".

: "جمع التكسير يجكز فيو ، فقاؿىذه القاعدة في لمسة أخرل ان كذكر الدكتكر فاضؿ أيض
التذكير كالتأنيث: )نسكة ، جمع تكسير، يبقى السبب، تقكؿ: أقبؿ الرجاؿ، كأقبمت الرجاؿ. قالت 

أف التذكير يدؿ عمى الًقٌمة، ة )يبقى االختيار، نحف عندنا في ىذا قاعد اؿ الرسؿ..الرسؿ، كق
 كالتأنيث يدؿ عمى الكثرة . )قاؿ نسكة  قميمة، )قالت األعراب  كثير".
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 مسألة ال-9

 ؟ (1) َيتِقًَم َذا َمْؼَرَبةٍ ،  َمْسَغَبةٍ  ِذي َيْقمٍ  ِّم  إِْصَعامٌ  َأوْ  بَم تنتصب "يتيماً" في قولو: 

 قاؿ ابف خالكيو: "فقاؿ أىؿ البصرة: ينتصب "يتيمان" "بإطعاـ". 
كقاؿ أىؿ الككفة: المصدر إذا نكف أك دخمتو األلؼ كالبلـ لـ يعمؿ فقيؿ ليـ: فبـ 

" أف يطعـ تنصبكف يت يمان؟ فقالكا: بفعؿ مشتؽ مف ىذا المصدر كالتقدير عندىـ: "أك إطعاـه
 . 2)يتيمان"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
ؼ بيف النحكييف. قاؿ قاؿ ابف خالكيو في حجتو: "كفي نصب "اليتيـ" ىاىنا خبل 

عناه، ألنو أصؿ الفعؿ، البصريكف: المصدر إذا دخمو التنكيف أك األلؼ كالبلـ عمؿ عمؿ الفعؿ بم
 كالفعؿ مشتؽ منو، مبني لؤلزمنة الثبلثة فيك يعمؿ بالمعنى عمؿ الفعؿ بالمفظ.

األلؼ كالبلـ لـ يعمؿ في األسماء، ألنو  وكقاؿ الككفيكف: المصدر إذا نكف أك دخمت عمي 
بـ قد دخؿ في جممة األسماء، كحصؿ في حيزىا، كاالسـ ال يعمؿ في االسـ نصبان. فقيؿ ليـ 

تنصبكف "يتيمان" ىاىنا؟ فقالكا بمشتؽ مف المصدر، كىك الفعؿ، كيككف قكلو: "مسكينان" معطكفان 
عمى قكلو: "يتيمان". كالحجة لمف فتحيما: أنو بناىما بناء الفعؿ الماضي كجعؿ فاعميما "اإلنساف" 

 .  3)المقدـ ذكره"
ا مف صفة اليتيـ، كأنو قاؿ: كذكر الفراء في كتابو المعاني: "لك كانت "ذا مسغبة" تجعمي 

. 4)أك أطعـ في يكـ يتيمان ذا مسغبة أك مسكينان"  . فنصب يتيمان بتقدير فعؿ ماضو
كفصؿ القكؿ في ىذه اآلية الحمبي في كتابو الدر المصكف: "كقرأ أمير المؤمنيف كأبك  

" فعميف، إال أنيما نصبا "ذا" باأللؼ. كقرأ الحسف "إطعاـه  " ك"ذا" باأللؼ أيضان رجاء "فؾ  أك أطعـى
"، كيتيمان حينئذو بدؿه منو أك نعته لو. كىك في  كىك عمى ىاتيف القراءتيف مفعكؿ "أطعـ" أك "إطعاـه
قراءة العامة "ذم" بالياء نعتان لػ"يكـ" عمى سبيؿ المجاز، كصؼ اليكـ بالجكع مبالغةن كقكليـ: "ليمؾ 

" كالفاعؿ إلطعاـ محذكؼ، كىذه  أحد المكاضع التي يطرد فييا حذؼ الفاعؿ قائـه كنيارؾ صائـه
 . 5)كحده عند البصرييف"

 
                                                           

 ]15-14البمد:[  1)
  . 2/483ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
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   .بذكر الرأي دون تبني أحد آراء المذىبين ثالثًا: ما اكتفى فيو ابن خالويو
 المسألة -1

   القول في مسألة العطف عمى عاممين            

ـْ قاؿ ابف خالكيو: "كقاؿ بعض النحكييف: مف قرأ:  َيْعُؼقب اقإِْسَح  َوَراء َوِم
 (1  

فمكضعو خفضه إال أنو ال ينصرؼ. كىذا غمط عند البصرييف؛ ألنؾ ال تعطؼ عمى عامميف، 
ك، كمف رفع جعمو ابتداء"  .  2)محاؿ أف تقكؿ: مررت بزيد في الدار كالحجرًة عمرو

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
ضع لينكب عف العامؿ، ال يجكز العطؼ عمى عامميف، مف قبؿ أف حرؼ العطؼ إنما ك  

كيغني عف إعادتو، فإف قمت: قاـ زيد كعمرك فالكاك أغنت عف إعادة )قاـ  ككذلؾ إذا عطفت بيا 
عمى منصكب نحك قكلؾ: إف زيدان منطمؽ كعمران، فالكاك نصبت كما نصبت )إف   ككذلؾ في 

 . 3)الخفض إذا قمت: مررت بزيد كعمرك، فالكاك جرت كما جرت الباء"
 : 4)ا في قكؿ الشاعركاختمفك  

 أكــــــــــــل امــــــــــــرئ تحســــــــــــبين امــــــــــــرأ

ـــــــــــــارا   ـــــــــــــل ن ـــــــــــــد بالمي ـــــــــــــاٍر توق  ون

   
فحممو سيبكيو عمى حذؼ مضاؼ تقديره: ككؿ نار، إال أنو حذؼ كيقدرىا مكجكدة، كأبقى 
المضاؼ عمى جره، كليس فيو مف عطؼ عمى عامميف، فمذىبو عدـ جكاز ذلؾ، كما جاء مف 

 .  5)دىذا ييرد بتأكيؿ يرده إلى عامؿ كاح
، كالبيت عنده محمكؿ عمى العطؼ عمى  6)كجكاز العطؼ عمى عامميف ينسب لؤلخفش

 عامميف، فيخفض ناران بالعطؼ عمى امرئ، المخفكض كينصب ناران بالعطؼ عمى الخبر. 
                                                           

 ]71ىكد:[  1)
  .1/289ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
عصفكر، شرح  ، كابف 2/70 ، كابف السراج، األصكؿ في النحك )ج4/195انظر: المبرد، المقتضب )ج  3)

 ، كابف يعيش، شرح 1/299 ، كاإلستراباذم، شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب )ج1/255جمؿ الزجاجي )ج
  . 2/101 ، كابف ىشاـ، مغني المبيب )ج3/27المفصؿ )ج

ألبي داككد االيادم حارثة بف الحجاج مف شعراء الجاىمية، كينظر: سيبكيو، الكتاب  المتقاربالبيت مف   4)
 ، األشمكني، شرحو عمى 3/27 ، كابف يعيش، شرح المفصؿ )ج2/281 ، كابف جني، المحتسب )ج1/33)ج

  . 2/56 ، كاألزىرم، شرح التصريح )ج3/488األلفية )ج
  . 1/33انظر: سيبكيو، الكتاب )ج  5)
  ، كابف1/299 ، األستراباذم، شرح الرضي عمى الكافية )ج3/27انظر: ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  6)

  .2/101ىشاـ، مغني المبيب )ج
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، كالكسائي أنو جاز  1)ىذا كنسب أبك جعفر النحاس إلى سيبكيو مع األخفش كالفراء
بي داككد المتقدـ مف ىذا الباب كذلؾ عند حديثو عف قكلو العطؼ عمى عامميف. كأف بيت أ

ََمَواِت  ِّم  إِنَّ  ﴿تعالى:  َْرضِ  السَّ ْٕ َياٍت  َوا ةٍ  ِمـ َيبُثُّ  َوَما َخْؾِؼُؽؿْ  َوِّم  * لِّْؾُؿْمِمـنِيَ  َٔ  لَِّؼْقمٍ  آَياٌت  َدابَّ

ْقؾِ  َواْختًَِلِف * ُيققِـُقنَ  ـَ  اهللَُّ َأكَزَل  َوَما َوالـََّفارِ  الؾَّ ََمءِ  ِم ْزٍق  ِمـ السَّ َْرَض  بِفِ  َفَلْحَقا رِّ ْٕ ا َبْعَد  ا يِػ  َمْقِِتَ  َوَتْْصِ

َياِح  فيو جائز،   3)، قاؿ: "اختمؼ النحكيكف فيو فقاؿ بعضيـ أف النصب 2)﴾َيْعِؼُؾقنَ  لَِّؼْقمٍ  آَياٌت  الرِّ
. كأنشد سيبكيو  4)كأجاز العطؼ عمى عامميف، فمف قاؿ ىذا سيبكيو كاألخفش كالكسائي كالفراء

"أكؿ امرئ... كنار"، كرد ىذا بعضيـ، كلـ يجز العطؼ عمى عامميف، كقاؿ: مف عطؼ عمى 
عامميف أجاز: في النار زيد كالحجرة عمرك، كقائؿ ىذا القكؿ ينشد "كناران" بالنصب. ككاف أبك 

عمى  إسحاؽ يحتج لسيبكيو في العطؼ عمى عامميف بأف مف قرأ )آيات  بالرفع فقد عطؼ أيضان 
عامميف ألنو عطؼ )كاختبلؼ  عمى )كفي خمقكـ  كعطؼ )آيات  عمى المكضع فقد صار 

 .    5)العطؼ عمى عامميف إجماعان كالقراءة بالرفع بٌينة ال ييحتاج إلى احتجاج كال احتياؿ"
كىذا الذم نسبو النحاس ألبي إسحاؽ الزجاج كىـ منو، ألف الزجاج لـ ينسب ىذا القكؿ  

ف كاف مذىبو جكاز العطؼ عمى عامميف، ألنو قاؿ: "كمف ذلؾ قراءة مف قرأ: "إف  في لسيبكيو، كا  
السماكات كاألرض آليات لممؤمنيف.. كاختبلؼ الميؿ كالنيار.. آيات لقكـ يعقمكف" بكسر التاء مف 
"آيات" بالعطؼ عمى قكلو: "إف في السماكات كاألرض آيات" كقاؿ سيبكيو العطؼ عمى عامميف 

يعني )إف  ك)في  أال ترل أنو جر قكلو )كاختبلؼ  بالعطؼ عمى )آيات  المنصكبة بػػ ال يجكز 
)إف  كجاز ىذا ألنو ذكرت )آيات  ثانية عمى سبيؿ التكرير كالتككيد، أال تراه لك قاؿ: )كاختبلؼ 

 .  6)الميؿ كالنيار  إلى قكلو: )كتصريؼ الرياح  كلك لـ يقؿ )آيات لقكـ يعقمكف  لكاف حسنان جيدان"
كيبدك أف النحاس إنما أراد تمرير مذىبو في المسألة فنسبو إلى سيبكيو، كالصحيح أنو لـ  

 يجز ذلؾ.

                                                           

  .3/45الفراء، معاني القرآف )ج  1)
 ]8-5الجاثية:[  2)
 ، الزركشي، 2/371 ، ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج236انظر: الصفاقسي، غيث النفع )ص  3)

  . 8/43البحر المحيط )ج
  . 3/25انظر: معاني القرآف لمفراء )ج  4)
  .124-3/123لقرآف )جالنحاس، إعراب ا  5)
أف   . كفيو ذكر الصباف3/123 ، كانظر: الشافعي، حاشية الصباف )ج3/909الزجاج، إعراب القرآف )ج  6)

 المنع مذىب سيبكيو كالمبرد كابف السراج كآخريف كعف األخفش كالزجاج كالككفييف الجكاز. 
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سيبكيو فيما نسبا إليو كمذىبيما المنع أيضان كأنو   1)كقد أنصؼ ابف السراج كابف جني
 خطأ في القياس، كغير مسمكع مف العرب، كأنو لك كانت مف إجازة في ذلؾ لجاز عمي ثبلثة

 كأكثر، 
ف جر )آيات  فقد عطؼ عمى عامميف، كىي قراءة عطؼ عمى )إف    قاؿ ابف السراج: "كا 

: كىذا عندنا غير جائز، أما مف ظف إف جر آيات في قكلو : "كفي خمقكـ  2)ك)في ، قاؿ المبرد
، ثـ قاؿ: "أما مف رفع كليس  3)كما يبث مف دابة آيات" فقد عطؼ عمى عامميف، فغمط منو"

، عنده مكررة، فقد عطؼ عمى عامميف نصب أك رفع، فإذا رفع فقد عطؼ )آيات  عمى )آيات 
االبتداء كاختبلفان عمى )في خمقكـ ، كذلؾ عامبلف، كلكنو قصد التكرير رفع أك نصب فقد زاؿ 
العطؼ عمى عامميف، فالعطؼ عمى عامميف خطأ في القياس غير مسمكح مف العرب، كلك جاز 

ز عمى ثبلثة، كأكثر مف ذلؾ، كلك كاف الذم أجاز العطؼ عمى عامميف العطؼ عمى عامميف لجا
أم شاىد عميو بمفظ غير متكرر، نحك "إف في الدا زيدان كالمسجد عمران" كعمرك غير زيد لكاف 
ذلؾ شاىدان عمى أنو حكى مثمو حاؾو كلـ يكجد في كبلـ العرب شائعان فبل ينبغي أف تقبمو كتحمؿ 

 . 4)"كتاب ا عز كجؿ عميو
فجعمو مف الحذؼ الذم يقـك دليؿ عميو، كالذم سكغ ذلؾ أف )آيات  عنده مكرر لمتككيد  

كأف كآيات األخيرة ىي األكلى، كأنيا إنما تككف حجة لك كاف الثاني غير األكؿ، فمكضع الخبلؼ 
في قراءة مف قرأ بخؼ )آيات  مف قكلو )كتصريؼ الرياح آيات  نابت فيو الكاك مف تصريؼ 

ف في تصريؼ الرياح آيات مناب ، ىذا عمى رأم مف أجاز  5))في  كمناب )إف ، كأنو قاؿ: كا 
العطؼ عمى عامميف. كتتخرج اآلية عمى رأم مف منع ذلؾ، عمى أف تككف آيات تككيدان آليات 
المتقدمة ال معطكفة عمييا فمـ يعطؼ إذف إال تصريؼ الرياح عمى السماكات، فنابت )الكاك  

 .  6)ةمناب )في   خاص
أما عف ابف خالكيو في الحجة، فقد ذكر ىذه المسألة غير مؤيد لرأم ممف قاؿ بالجكاز  

ـْ  ﴿عف قكلو تعالى:  -كما ذكر في كتابو إعراب القراءات-أك المنع، كذلؾ في حديثو   َوَراء َوِم

                                                           

   .282-1/281انظر: ابف جني، المحتسب )ج  1)
  .4/195المقتضب )جانظر: المبرد،   2)
  .2/74ابف السراج، األصكؿ في النحك )ج  3)
 .76، صلمرجع السابؽا  4)
  .2/139انظر: السيكطي، ىمع اليكامع )ج  5)
  .1/256انظر: ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج  6)
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صرؼ، ، قاؿ: "ككاف بعض النحاة يقكؿ: ىك في مكضع خفض، إال أنو ال ين 1)﴾ َيْعُؼقب إِْسَحاق
 . 2)كىذا عطفو عمى عامميف )الباء  في قكلو: "كبشرناه بإسحاؽ" ك )مف  "

 : 3)كالمأخكذ مف كبلـ أبي عمي الفارسي أنو جاز ذلؾ في قكؿ الفرزدؽ 

ه، كما ذىب إليو قاؿ: "فقد يككف عمى العطؼ عمى عامميف، فإف أضمرت جاز لتقدـ ذكر  
ـْ  ﴿. إال أنو منع أف يحمؿ عميو قكلو تعالى:  4)بعض الناس" ، عمى  5)﴾ َيْعُؼقب إِْسَحاق َوَراء َوِم

قراءة الفتح في )يعقكب  عمى أف تعطفو عمى الباء الجارة كأنو أراد بشرت بيما أك حممو عمى 
يس بالسيؿ كميدانو الشعر، ، كضعؼ الكجو األكؿ كماه بالفحش كأنو ل 6)مكضع الجار كالمجركر

ألف الكاك عاطفة عمى حرؼ الدر، كقد فصؿ بينيا كبيف المعطكؼ بيا بالظرؼ. كقد بدا في بيت 
الفرزدؽ مشايعان لمف مذىبو الجكاز، كلكف سرعاف ما يتبدد ىذا الظف لحممو عمى مضمر 

 محذكؼ. 
عامؿ كاحد كأبك الحسف األخفش يجيز ذلؾ، كعنده أف حرؼ العطؼ لما ناب مناب  

فكذلؾ ينكب مناب أزيد إال أف إذا اجتمع لو في العطؼ مخفكض كغير مخفكض قدـ المخفكض 
عمى غيره، كرأيو في بيت الفرزدؽ أنو عطؼ )جنبيو  عمى لبانو، كعطؼ )حر النار  عمى 

 .  7))الصبل  كنابت )الكاك  مناب باشر كمناب الباء
 

 

 

 

 
                                                           

 ]71ىكد:[  1)
  .164ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  2)
 ، كانظر ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي 559كىك في ديكانو )ص زدؽالبيت مف الطكيؿ لمفر   3)

  .1/256)ج
  .115الفارسي، المسائؿ العسكريات )ص  4)
 ]71ىكد:[  5)
  .115الفارسي، المسائؿ العسكريات )ص  6)
  . 1/256انظر: ابف عصفكر، شرح جمؿ الزجاجي )ج  7)

 وجنبيو حر النار ما يتحرق  وباشر راعييا الصال بمبانو    
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 المسألة -2

 ة عمى المنعوت؟ما حكم تقديم النعت النكر 

أحٌد قاؿ ابف خالكيو: "ك 
ينتصب ألنو نعت نكرة  كػقاً يرتفع، ألنو اسـ كاف ك   1)

متقدمة كما تقكؿ: عندم ظريفان غبلـه تريد: عندم غبلـه ظريؼه فمما قدمت النعت عمى المنعكت 
ه اآلية نصبتو عمى الحاؿ في قكؿ البصرييف، كعمى الًخبلؼ في قكؿ الككفييف كالتقدير في ىذ

 . 2)عمى ىذا: كلـ يكف لو أحده كفكان"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

:  3)ذكر السيكطي في كتابو األشباه كالنظائر في مسألة اإلخبار بالظرؼ الناقص قائبلن 
"قاؿ ابف النحاس في )التعميقة : أجاز الككفيكف اإلخبار بالظرؼ الناقص إذا تـ بالحاؿ، كجعمكا 

ككفكان حاؿ مف الضمير المستكف في لو كقاسكه عمى جكاز اإلخبار بالخبر الذم  )لو  خبر يكف،
َفُؾقنَ  َقْقمٌ  َأكُتؿْ  َبْؾ ال يتـ إال بالصفة كقكلو تعالى :  َُتْ

 ، ك نحكه. 4)
كفرؽ البصريكف فأجازكا اإلخبار بما ال يتـ إال بالصفة، كمنعكا اإلخبار بما ال يتـ إال 

اـ المكصكؼ، كالحاؿ فضمة فبل يمـز مف جكازىا ما ىك مف تماـ جكاز بالحاؿ، ألف الصفة مف تم
 ما ىك فضمة.

كفي إعراب القرآف ذكر النحاس: "قالكا "كفكان" خبر يكف ك "أحد" اسـ يكف. ىذا قكؿ أكثر 
النحكييف عمى أف محمد بف يزيد غم ط سيبكيو في اختياره أف يككف الظرؼ خبران إذا قيدـ ألنو 

الدار زيدان جالسان، فخطأه باآلية ألنو لك كاف "لو" الخبر لـ ينصب "كفكان" عمى أنو يختار: إف في 
 خبر يكف عمى أف سيبكيو قد أجاز أف يقدـ الظرؼ كال يككف خبران.

كفي نصب كفك قكؿ آخر أف أحدان مف النحكييف ذكره كىك أف يككف منصكبان عمى أنو 
. كلكف ذكر الفراءنعت نكرة متقدـ فنصب عمى الحاؿ كما تقكؿ: جا أنو يقاؿ:   5)ءني مسرعان رجؿه

ما كاف ثىـٌ أحده نظيره لزيد، فإف قدمت قمت: ما كاف ثـى نظيران لزيد أحده، كلـ يذكر العمة التي 
 . 6)أكجبت ىذا"

                                                           

 ]4اإلخبلص:[  1)
  .2/547لسبع )جابف خالكيو، إعراب القراءات ا  2)
  . 2/232السيكطي، األشباه كالنظائر في النحك )ج  3)
 ]55النمؿ:[  4)
  .3/299الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  . 312-5/311النحاس، إعراب القرآف )ج  6)
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كذكر السميف الحمبي في كتابو الدر المصكف: ففي نصب كفكان كجياف، أحدىما: أنو 
" متعمؽ بالخبر، أم: كلـ يكف أحده كفكان لو. كقد رد المبرد عمى خبر "يكف" ك "أحد" اسميا ك "لو

بيذه اآلية، مف حيث إنو يزعـ أنو إذا تقدـ الظرؼ كاف ىك الخبر، كىنا لـ يجعمو خبران   1)سيبكيو
 مع تقدمو.

كقد رد المبرد بكجييف، أحدىما: أف سيبكيو لـ يحتـ ذلؾ بؿ جٌكزه. كالثاني: أٌنضا ال نسمـ 
: "الكبلـ  2)ىنا ليس بخبر بؿ ىك خبر، كنصب "كفكان" عمى الحاؿ . كقاؿ الزمخشرمأف الظرؼ 

العربي الفصيح أف يؤخر الظرؼ الذم ىك لغك غير مستقر كال يقدـ. كقد نص سيبكيو في كتابو 
عمى ذلؾ، فما بالو مقدمان في أفصح كبلـ كأعربو؟ قمت: ىذا الكبلـ إنما سيؽ لنفي المكافأة عف 

تعالى، كىذا المعنى مصبتو كمركزه ىك ىذا الظرؼ، فكاف لذلؾ أىـ  شيء كأعناه  ذات البارم
كأحقو بالتقديـ كأحراه". كالثاني: أف ينصب عمى الحاؿ مف "أحد" ألنو كاف صفتو فمما تقدـ عميو 

كغيره. كيجكز أف يككف حاالن مف الضمير المستكف   3)نصب حاالن، ك "لو" ىك الخبر. قالو مكي
بعد أف حكى كبلـ الزمخشرم كمكي: "كىذه الجممة ليست   4)لكقكعو خبران. قاؿ الشيخ في الجار

مف ىذا الباب كذلؾ أف قكلو: "كلـ يكف لو كفكان أحد" ليس الجار كالمجركر فيو تامان، إنما ناقص 
مكاًفئان  ال يصمح أف يككف خبران لػػ "كاف" بؿ ىك معمؽ بػػ "كفكان" كقيدـ عميو. كالتقدير: كلـ يكف أحده 

لو، فيك في معنى المفعكؿ متعمؽ بػػ "كفكان" كتقدـ عمى "كفكان" لبلىتماـ بو، إذ فيو ضمير البارم 
ف كاف األصؿ التأخير؛ ألف تأخير االسـ ىك فاصمة فحسف ذلؾ.   تعالى، كتكسط الخبري كا 

"أحد" كعمى ىذا الذم قررناه يبطؿ إعراب مكي كغيره أف "لو" الخبر، ك "كفكان" حاؿه مف 
ألنو ظرؼ ناقص ال يصمح أف يككف خبران. كبذلؾ يبطؿ سؤاؿ الزمخشرم كجكابو. كسيبكيو إنما 

: "كتقكؿ ما كاف فييا أحده  5)تكمـ في الظرؼ الذم يصمح أف يككف خبران كأف ال يككف. قاؿ سيبكيو
 خيره منؾ، كما كاف أحده مثمؾ فييا، كليس أحده فييا خيره منؾ، إذا جعمت "فييا

، كلـ تجعمو عمى قكلؾ: فييا زيده قائـه أجريت الصفة عمى االسـ. فإف جعمتو -أم خبران –تقران مس 
عمى "فييا زيده قائـه" نصبت فتقكؿ: ما كاف فييا أحده خيران منؾ، كما كاف أحده خيران منؾ فييا، إال 

ذا أردت أف يككف مستقر  ان فكمما قدمتو أنؾ إذا أردت اإللغاء فكمما أخرت الميٍمغى فيك أحسف، كا 
كاف أحسف، كالتقديـ كالتأخير كاإللغاء كاالستقرار عربي جيد كثير قاؿ تعالى: "كلـ يكف لو كفكان 

 أحده". 
                                                           

  .1/27سيبكيو، الكتاب )ج  1)
  .4/299الزمخشرم، الكشاؼ )ج  2)
  .2/510مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  3)
  . 8/529بك حياف، البحر المحيط )جأ  4)
  .1/27سيبكيو، الكتاب )ج  5)
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    المسألة-3

ُقَرْيشٍ  إِليًلِف القول في مسألة الالم في قولو تعالى: 
(1) 

عجب، كمعناه: قاؿ ابف خالكيو: "كاختمؼ أىؿ العربية في ىذه البلـ فقاؿ قكـه: ىي الـ الت
أعجب يا محمد إلالؼ ا قريشان، فقيؿ البلـ الـ التعجب، كقيؿ: البلـ الـ إضافة، كىي متصمة 

 ."  ب "ألـ ترى
كقاؿ الخميؿ كأصحابو: "البلـ متصمة ب "فميعبدكا" كتمخيصو فميعبدكا رب ىذا البيت 

 . 2)إليبلؼ قريش عمى التقديـ كالتأخير"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسأ  لة:كا 

يقكؿ القائؿ: كيؼ ابتدئ   4)" ُقَرْيشٍ  إِليًلِف  : "في قكلو تعالى: " 3)يقكؿ صاعد البغدادم
 الكبلـ ببلـ جارة، ليس بعدىا شيء يرتفع بيا؟

 فالقكؿ في ذلؾ مف كجييف: 
ألم ترقاؿ بعضيـ: كأنيا مكصكلة بػ 

، كذلؾ أنو ذٌكر أىؿ مكة عظيـ النعمة عمييـ  5)
ثـ قاؿ: إليبلؼ قريش، أيضان كأنو قاؿ: ذلؾ إلى نعمتو عمييـ في رحمة  فيما صنع بالحبشة،

 الشتاء كالصيؼ، فيقكؿ: نعمة إلى نعمة، كنعمة لنعمة سكاء في المعنى.
كيقاؿ: إنو تبارؾ كتعالى عٌجب نبيو فقاؿ: اعجب يا محمد لنعـ ا عمى قريش في 

ميف   بذلؾ عف اإليماف كاتباعؾ، يدؿ عمى ذلؾ  إيبلفيـ رحمة الشتاء كالصيؼ، ثـ قاؿ: فبل يتشاغى
اْلَبقِْت  َهَذا َربَّ  َفْؾقَْعُبُدوا قكلو: 

(6 . 
ليعبدكا رٌب ىذا البيت إليبلؼ ": ؿكأٌنو قا"فميعبدكا"،  كقاؿ الخميؿ: البلـ مف صمة

 ..".قريش
 عمى أقكاؿ:"إليبلؼ قريش"  اختمؼ الن حاة في تأكيؿ البلـ في قكلو تعالى:

 
 

                                                           

 ]1قريش:[  1)
  .2/534ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .256-5/254صاعد البغدادم، الفصكص )ج  3)
 ]1قريش:[  4)
 ]1الفيؿ:[  5)
 ]3قريش:[  6)
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كىك أٌف ىذه البلـ الـ ،  1)كعمى رأسيـ الخميؿ كسيبكيو ،كىك قكؿ البصرييف ألكؿ:القكؿ ا
فميعبد ىؤالء رٌب ىذا البيت إللفيـ رحمة الشِّتاء "كالتقدير:  ،كاآلية متصمة بما بعدىا ،اإلضافة
 ككانكا آمنيف بينما ،كصيفنا إلى اليمف ،كذلؾ أٌف قريشنا كانت ترحؿ شتاءن إلى الشاـ ."كالصيؼ

ذا عرض ليـ عارض قالكا: ،الٌناس مف حكليـ يتخطفكف نحف أىؿ حـر ا؛ فبل يتعرض ليـ  كا 
فأعمـ ا أٌف مف الداللة عمى كحدانيتو ما فعمو بيؤالء ألنيـ ببمد ال زرع فيو كأنيـ فيو  ،أحد
 . 2)فآمنك 

ا قبميا كىك كىك أٌف ىذه اآلية مت صمةه بم،  3)شكىك قكؿ أبي الحسف األخف القكؿ الثاني:
ْلُكقلٍ  َكَعْصٍػ  َفَجَعَؾُفؿْ : قكلو تعالى مَّ

 ،كىذا بمنزلة التضميف في الشعر: " 5)يقكؿ الز مخشرم،  4)
 ،كىما في مصحؼ أبٌي سكرة كاحدة ،كىك أف يتعمؽ معنى البيت بالذم قبمو تعمقان ال يصٌح إاٌل بو
 ".رب كقرأ في األكلى )كالتيف ببل فصؿ. كعف عمر أن و قرأىما في الثانية مف صبلة المغ

رد ىذا القكؿ جماعة بأن و لك كاف كذا؛ لكاف : " 6)عمى ىذا القكؿ بقكلو كعمؽ الحكفي
كفي إجماع الجميع عمى الفصؿ بينيما ما يدؿ عمى عدـ ، )إليبلؼ  بعض سكرة )ألـ تر 

   ".ذلؾ
ف يككف المعنى ال يجكز أ: " 7)فقاؿ ،كقد اعترض المبرِّد كذلؾ عمى قكؿ أبي الحسف

ٌنما جعمكا )كعصؼو مأككؿ  لكفرىـ ،عمى ىذا  ".كالقكؿ فيو قكؿ الخميؿ ،)لئبلًؼ قيريش  ال ،كا 
فيو بعد؛ إلجماع الجميع عمى الجكاز عمى الكقؼ " : 8)الذم قاؿ ،ككذلؾ مكي القيسي

 ."عمى آخر )ألـ تر 
: استدؿ  بقكلو تعالىك  ،حممو عمى ما يؤكؿ إليو عاقبة األمر  9)عمي الفارسيا لكٌف أب

 ُؿْ  لِقَُؽقنَ  فِْرَطْقنَ  َآُل  َفاْلَتَؼَطف ا َْلُ ا َوَهاَمانَ  فِْرَطْقنَ  إِنَّ  َوَحَزًكا َطُدوا  . (10 َخاصِئنِيَ  َكاُكقا َوُجـُقَدُُهَ
                                                           

عرابو )ج  1)  ، مكي، مشكؿ 187ي، المسائؿ المشكمة )ص ، الفارس5/365انظر: الزجاج، معاني القرآف كا 
  .10/548 ، أبك حياف، البحر المحيط )ج2/427 ، الباقكلي، كشؼ المشكبلت )ج2/845إعراب القرآف )ج

عرابو )ج  2)   . 5/365انظر: الزجاج، معاني القرآف كا 
حياف، البحر   ، أبك2/845 ، مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج187انظر: الفارسي، المسائؿ المشكمة )ص  3)

  .10/547المحيط )ج
 .]5الفيؿ:[  4)
  .6/435الزمخشرم، الكشاؼ )ج  5)
  .10/547أبك حياف، البحر المحيط )ج  6)
  . كىك غير مكجكد في المقتضب أك الكامؿ. 188الفارسي، المسائؿ المشكمة )ص  7)
  ،2/845مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  8)
  .188-187ص الفارسي، المسائؿ المشكمة )  9)
 .]8القصص:[  10)
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إال أنيـ التقطكه ليككف ليـ  ،خبار عف العاقبةترل أف  المعنى في ىذه اإلأال : " 1)يقكؿ
كذلؾ جعمكا )كعصؼو مأككؿ  لتككف العاقبة في إىبلكيـ كاستئصاليـ ائتبلؼ ف ،عدكًّا كحزننا

ٍف كانكا عمى الحقيقة أىمككا لكفرىـ ،قريشو  كما كاف أخذي آؿ فرعكفى لمكسى إٌنما كاف ليصير  ،كا 
 ".ليـ كليًّا ال عدكًّا

ة بفعؿو كىي متعمق، كىك أٌف ىذه البلـ الـ الت عجب،  2)كىك قكؿ الفٌراء القكؿ الثالث:
يؼ كتركيـ عبادة رب ىذا البيت"كالتقدير:  ،مضمر  ."اعجبكا إليبلؼ قريش رحمة الشِّتاء كالص 

كيقاؿ: إٌنو تبارؾ كتعالى عٌجب نبٌيو فقاؿ: اعجٍب يا محمد لنعـ ا تبارؾ كتعالى ":  3)يقكؿ الفٌراء
ميف   ،عمى قريش في إيبلفيـ رحمة الشتاء كالصيؼ كعف  ،بذلؾ عف اتباعؾثـ قاؿ: فبل يتشاغى

 ."اإليماف با
كيرل أٌف األكلى أف تككف البلـ ىنا لبلختصاص؛  ،كىك قكؿ الفٌراء أيٌضا: القكؿ الرابع

 . 4)ألن وي لـ يثبت مجيء )الـ التعجب  إال في القسـ
 ،كىك أف تككف البلـ متعمقة بفعؿ مضمر،  5)قكؿ الس ميف الحمبي القكؿ الخامس:

 أم )إىبلؾ أصحاب الفيؿ . ،ا ذلؾكالتقدير: فعمن
بتصرؼ يسير؛  ،كصاعد في ىذه المسألة عمى رأم الفٌراء؛ ألن وي نقؿ المسألة بأكمميا عنو

كذلؾ  -مف كجية نظرم-إاٌل أنني أميؿ إلى ترجيح قكؿ البصرييف؛ ألن وي أقرب إلى الصكاب 
 ألسباب :

 حاة.أكليا: أٌف قكؿ أبي الحسف لـ يخؿي مف اعتراضات الن  
 فقط. ثانييا: يجاب عف قكؿ الفٌراء بأٌنو لـ يثبت مجيء )الـ التعجب  إاٌل في القسـ

ألٌف  ،لكنو يقع في الرتبة بعد قكؿ سيبكيو كالخميؿ ،ثالثيا: أٌف قكؿ الس ميف قكؿ جيِّد
كالقاعدة الٌنحكٌية الشييرة نٌصت عمى أٌف: )القكؿ بعدـ الحذؼ  ،الس ميف تأٌكؿ فعبلن مضمرنا

      أكلى مف القكؿ بالحذؼ كالتأكيؿ . ،كالتأكيؿ

 

 

                                                           

  .188الفارسي، المسائؿ المشكمة )ص  1)
  .2/845انظر: مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  2)
  .3/292الفراء، معاني القرآف )ج  3)
  .4/286انظر: الرضي، شرحو لكافية ابف الحاجب )ج  4)
  .11/111انظر: السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  5)
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 المسألة-4

 ما أصل كممة "آية" ؟

ف كاف الخط  بألؼو كاحدة، فأجمع النحكيكف أف   قاؿ ابف خالكيو: "كقيؿ: الياء ألفاف لفظان كا 
، فقمبكا األلؼى األكلى فاءي الفعًؿ أصمي ة كالثانية اختمفكا فييا، كقاؿ الفراء: األصؿ في آية: أييو

الياءى ألفان كراىةى التشديد، كقاؿ الكسائي: كزنيا فاعمة عمى كزف دابة، كاألصؿ آييو كداببة فاأللؼ 
الثانية محمكلة كاأللؼ في ضاربو. كقاؿ سيبكيو: األصؿ أىيىيىة فقمبكا الياء األكلى ألفان لتحركيا 

 . 1)كانفتاح ما قبميا"
ليك تفصيل القول في المسألة:   وا 

ممة )آية  إشكاالن في تأصيؿ جذكرىا؛ إذ ىي كممة تجتافيا األلؼ. كاأللؼ في تثير ك
األسماء نكعاف: ألؼ منقمبة عف جذر، كألؼ زائدة. كأٌما األلؼ المنقمبة عف جذر فقد تككف منقمبة 

 عف كاك أك ياء أك ىمزة. كبناء عمى ىذه اإلمكانات تعددت األقكاؿ في جذر الكممة: 
 ةأواًل: األلف منقمب

مف القكؿ الذم نسبو سيبكيو إلى أستاذه الخميؿ أٌف جذر )آية  ىك )ء/م/م ؛ ألنو يفيـ -1
 . 2)يذىب إلى أنيا منقمبة عف ياء

سيبكيو أٌف األلؼ كاك، قاؿ: "قاؿ سيبكيو: مكضع العيف مف اآلية كاك؛ نسب الجكىرم إلى -2
عيف كالبلـ ياءاف، مثؿ: ألف ما كاف مكضع العيف منو كاك كالبلـ ياء أكثر مما مكضع ال

" ًيٍيتي ٍيتي أكثر مف باب حى شىكى
 . كمعنى ذلؾ أف جذرىا )ء/ك/م .  3)

. كيبدك أٌف الصفدم قد نقؿ عف الجكىرم ذلؾ  4)كنقؿ ابف فارس عف الجكىرم ذلؾ بنصو
، كىك بيذا يكىـ أٌف عيف )آية   5)دكف تفصيؿ، ثـ قاؿ: "كأكرده في أيا. باب الكاك كالياء"

 بل خبلؼ.كاكية ب
كنقؿ ابف فارس عف الجكىرم قكالن لـ يعٌيف صاحبو، قاؿ: "قالكا: كأصؿ )آية : أىٍأيىة بكزف -3

. أم أف األلؼ مف )آية  منقمبة عف ىمزة  6)أىٍعيىة، ميمكز ىمزتيف، فخففت األخيرة فامتدت"

                                                           

  .1/299إعراب القراءات السبع )جابف خالكيو،   1)
  .4/398و، الكتاب )جسيبكي  2)
  .6/2275الجكىرم، الصحاح )ج  3)
  .1/168ابف فارس، مقاييس المغة )ج  4)
 .105صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم، غكامض الصحاح )ص   5)
  .1/168ابف فارس، مقاييس المغة )ج  6)
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مى أٌف . كعمى ذلؾ فالجذر )ء/ء/م . ع 1)الجتماع ىمزتيف أكالىما مفتكحة كأخراىما ساكنة
نما لـ  اجتماع ىمزتيف جذريف متجاكريف في كممة كاحدة أمر يدفعو ابف جٌني الذم يقكؿ: "كا 
تجتمع الفاء كالعيف كال العيف كالبلـ ىمزتيف لثقؿ اليمزة الكاحدة؛ ألنيا حرؼ سفؿ في 
الحمؽ، كبعد عف الحركؼ، كحصؿ طرفنا فكاف النطؽ بو تكمفنا، فإذا كرىت اليمزة الكاحدة 

ال سيما إذا كانتا مصطحبتيف غير مفترقتيف، فاءن كعيننا، أك –باستكراه الثنتيف كرفضيما فيـ 
 . 2)أحرل، فميذا لـ تأت في الكبلـ لفظة تكالت فييا ىمزتاف أصبلف البتة" -عيننا كالمنا

 ثانيًا: األلف زائدة
ب القكؿ ممف يذىبكف إلى زيادة األلؼ الكسائي، كقد بيف المعرم أٌف ىذا القكؿ يكج-1

  3): بالحذؼ كأٌف لمحذؼ احتماليف
 األكؿ: أف المحذكؼ ىمزة، كمعنى ذلؾ أف جذر الكممة ىك )ء/ء/م .
 الثاني: أف المحذكؼ ياء، كمعنى ذلؾ أف جذر الكممة ىك )ء/م/م .

كالغريب أف الجكىرم ينسب ىذا القكؿ إلى الفراء، قاؿ: "قاؿ الفراء: ىي مف الفعؿ فاعمة، 
نما ذىبت من  . 4)و البلـ، كلك جاءت تامة لجاءت آيية كلكنيا خففت"كا 

 كننتيي مف ذلؾ كمو إلى أف الجذكر المحتممة ىي: )ء/م/م ، )ء/ك/م ، )ء/ء/م .
ح ذلؾ عمى أمكر:  كالجذر الراجح ىك )ء/م/م ، كيعتمد ترج 

 ر.أٌف جميكر المغكييف كالصرفييف عمى اختبلفيـ في بنية الكممة يتفقكف عمى ىذا الجذ -1
 رٌد نسبة الجكىرم )ء/ك/م  إلى سيبكيو. -2

ال نجد في كتاب سيبكيو ما يثبت صحة ما نسبو الجكىرم إليو، بؿ إٌف ما يستأنس بو أٌنو 
ٍف لـ يستعمؿ–افترض أٌف فعؿ )آية   ىك في إعبلؿ عينو مثؿ الفعؿ )باع ، قاؿ: "فمما جاء  -كا 

 .  5)آية"في الكبلـ عمى أٌف فعمو مثؿ )بعت : آم، كغاية، ك 
بؿ يصرح صاحب الكتاب بأف العيف ياء في معرض ذكره لقكؿ آخر غير قكؿ الخميؿ، 
، كلكنيـ قمبكا الياء كأبدلكا مكانيا األلؼ الجتماعيما؛ ألنيما  قاؿ: "كقاؿ غيره ىي أٌية كأٌم فىٍعؿه

 . 6)تكرىاف"

                                                           

  .167بلؿ كاإلبداؿ )صالعميـ إبراىيـ، تيسير اإلع عبد  1)
  .1/71ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج  2)
  .107أبك العبلء المعرم، رسائؿ المبلئكة )ص  3)
  .6/2275الجكىرم، الصحاح )ج  4)
  .4/398سيبكيو، الكتاب )ج  5)
 .398ص ،المرجع السابؽ  6)
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ابف برم: لـ  كتعقب ابف برم الجكىرم كرٌد ما نسبو إلى سيبكيو، جاء في المساف: "قاؿ
نما قاؿ أصميا: أٌية، فأبدلت الياء الساكنة  يذكر سيبكيو أٌف عيف آية كاك كما ذكر الجكىرم، كا 

 .  1)ألفنا"
 االحتجاج ليائية العيف: -3

صرح بيائية عيف )آية  ابف جٌني، قاؿ: "كأٌما )آية  فعينيا ياء كىي مف مضاعؼ الياء 
 :   2)آلية ىي العبلمة، كقد قاؿ الشاعرنحك )حييت، كعييت ، كيدؿ عمى ذلؾ أٌف ا

 قف بالديار وقوف زائر      وتأيَّ إّنك غير صاغر
فمعنى )تأم  : تثبت كتنظر كتأمؿ آياتيا كعبلماتيا. كلك كانت مف الكاك لقاؿ )تأك   كما تقكؿ في 

 .   3))تمكل كتسكل : تمٌك كتسٌك"
 :   4)عركأٌيد ابف جٌني قكلو بيائية عيف )آية  بقكؿ الشا

 لم ُيبِق ىذا الدَّْىُر من آياِئو
 غيـَر أثاِفيـِو وَأْرِمداِئـو

، كآمه كاحده آية، كظيكر العيف ياءن في اآلياء يدؿ  ، كىي جمع آمو فاآلياء كزنيا: أىٍفعىاؿه
. كقاؿ العكبرم إٌف الجمع )آياء  يدؿ عمى أٌف العيف ياء؛ إذ لك كانت  5)عمى أٌف )اآلية  مف الياء

كاكنا لقالكا: آكاء عينيا
 . كجاء في المساف نحك مف ذلؾ، قاؿ: "كعيف اآلية ياء كقكؿ الشاعر: 6)

 لـ يبًؽ ىذا الدىر مف آيائو
، كلك كانت  فظيكر العيف في آيائو يدؿ عمى ككف العيف ياء، كذلؾ أٌف كزف آياء أىٍفعىاؿه

 .   7)"العيف كاكنا لقاؿ آكائو؛ إذ ال مانع مف ظيكر الكاك في ىذا المكضع
كجـز ابف فارس بيائيتيا فصنؼ الكممة في المدخؿ )أيي ، قاؿ: "اليمزة كالياء كالياء 

 أصؿ كاحد، كىك النظر. يقاؿ تأٌيا يتأٌيا تأٌيينا، أم تمٌكث.
أما إدراج ابف فارس )آية  في باب )أيو  مف معجمو )مجمؿ المغة  فيك تساىؿ منو عمتو 

 .  8)االختصار
                                                           

 ابف منظكر، لساف العرب )مادة:أيا .  1)
، كىك في أحمد صفكت، جميرة خطب العرب لمكميت بف زيد األسدم مجزكء الكامؿ  البيت مف  2)

  .2/428)ج
  . 2/574ابف جني، المنصؼ )ج  3)
 ألبي النجـ العجمي. البيت   4)
  .2/143ابف جني، المنصؼ )ج  5)
  .1/56العكبرم، التبياف )ج  6)
 ابف منظكر، لساف العرب )مادة:أيا .   7)
  . 1/220ابف فارس، مجمؿ المغة )ج  8)
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  المسألة-5

قتَؾ  فجزاٌء مثُؾ ماي مسألة: القول ف
(1) 

قاؿ ابف خالكيو: "قرأ أىؿ الككفة )فجزاءه  بالتنكيف )مثؿي  بالرفع. كقرأ الباقكف مضافان. 
فمف نكف جعمو رفعان باالبتداء، كجعؿ المثؿى خبرىهي. كالككفيكف يقكلكف رفعان بالصفة، كالبصريكف 

 . 2)باالبتداء، كمف أضاؼ فمعناه: جزاء مثؿ المقتكؿ"
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 

" بتنكيف جزاء كرفع "مثؿ"، فأما قراءة الككفييف فؤلف "مثؿ"  أىؿ الككفة قرأكا: "فجزاءه مثؿي
كأبك   4). كجكز مكي 3)صفةه لػػ "جزاء" أم: فعميو جزاءه مكصكؼ بككنو "مثؿ مما قتمو" أم مماثمو

كجيان غريبان كىك أف يرتفع "مثؿ" عمى   5)كر الزجاجالبقاء كغيرىما أف يرتفع "مثؿ" عمى البدؿ، كذ
أنو خبر لػػ )جزاء ، كيككف "جزاء" مبتدأ قاؿ: "كالتقدير: فجزاءي ذلؾ الفعًؿ مثؿي ما قتؿ". قمت: 
"، إال أف األحسف أف يقدر ذلؾ المحذكؼ ضميران  كيؤيد ىذا الكجو قراءة عبد ا: ""فجزاؤه مثؿي

ره: "فجزاءي ذلؾ الفعؿ" ك "مثؿ" بمعنى مماثؿ قالو جماعة: يعكد عمى المقتكؿ ال أف يقد
تكىـ أف "مثبلن" قد   7)كغيره، كىك معنى المفظ، فإنيا في قكة اسـ فاعؿ، إال أف مكيان   6)الزمخشرم

بمعنى مماثؿ،  -يعني قراءة الككفييف –يككف بمعنى غير مماثؿ فإنو قاؿ: "كمثؿ" في ىذه القراءة 
ثؿه لما قتؿ يعني في القيمة أك في الخمقة عمى اختبلؼ العمماء، كلك قدرت كالتقدير: فجزاه مما

نما يمزمو جزاء المقتكؿ  مثبل عمى لفظو لصار المعنى: فعميو جزاءه مثؿي المقتكًؿ مف الصيد، كا 
دىل جزاءن مثؿى المقتكؿ صار إنما كدل جزاءى ما لـ يقتؿ؛ ألف مثؿى  بعينو ال جزاءه مثميو، ألنو إذا كى

قتكؿ لـ يقتمو، فصح أف المعنى: فعميو جزاءه مماثؿه لممقتكؿ، كلذلؾ بعدت القراءة باإلضافة الم
 عند جماعة. 

فقراءة المدنييف كأبي عمرك   8)"قاؿ الكسائي: كفي حرؼ عبد ا )فجزاؤه مثؿي ما قتؿ 
"مثؿ" نعتان  ا عمى قراءة الككفييف أيضان كيككف1بمعنى فعميو جزاء مثًؿ ما قتؿ، كيجكز أ يككف ق

                                                           

 ]95المائدة:[  1)
  .1/149ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  . 4/418الحمبي، الدر المصكف )ج  3)
  .1/244مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  4)
  .2/228الزجاج، معاني القرآف )ج  5)
  .1/644الزمخشرم، الكشاؼ )ج  6)
  .1/244مكي، مشكؿ إعراب القرآف )ج  7)
  .4/19بك حياف، البحر المحيط )جانظر: أ  8)
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لجزاء، كيجكز أف ككف "جزاء" مرفكعان باالبتداء كخبره "مثؿي ما قتؿ" كالمعنى فجزاء فعمو مثؿ ما 
"  .  1)قتؿ كمف نصب "مثبلن" فتقديره فعميو أف يجزم مثؿى ما قتؿى

كقاؿ ابف خالكيو في حجتو: "الحجة لمف نكف: أنو جعؿ قكلو: فجزاءه مبتدأ، كجعؿ قكلو: 
 . 2). أك برفعو بإضمار. يريد فعميو جزاء كيككف )مثؿي  بدالن مف جزاء""مثؿ" الخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  41-2/40النحاس، إعراب القرآف )ج  1)
  . 134ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  2)
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 المسألة-6

 القول في مسألة عدم مماثمة القصوى لمدنيا ؟

قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: قصا يقصك، كدنا يدنك، ىما مف ذكات الكاًك فمـ 
 يا؟لـ يقؿ كىـ بالعيدكة القيصيا كما قيؿ الد ن

 ففي ذلؾ جكاباف:
أحدىما: أف  الد نيا اسـه مبني  عمى الفعؿ فقمبت الكاك ياءن كما انقبمت في دينا كأدنى كييدني. 

 كالقيصكل: اسـ مختمؽ ليس مبنيان عمى الفعؿ ىذا قكؿ الككفيكف.
ف كاف م ف كأما أىؿ البصرة فيقكلكف: إف  االسـى إذا كرد عمى )فىعمى  صح ت الكاك فيو، كا 

ف كانت صفةن انقمبت الكاك ياءن نحك  ذكات الياء انقمبت الياء فيو كاكان مثؿ الفتكل كالتقكل، كا 
دياء، كالصفة: ما كاف عمى )فيعمى  بالضـ فانقمبت الكاك ياءن استثقاال نحك الد نيا كالعيميا،  الص 

 . 1)"كخرجت القصكل عمى أصميا، عمى أف ابفى األعرابي حكى القيصيا بالياء أيضان 
كقاؿ ابف خالكيو: "أىؿ الككفة ذكركا أف ذكات الكاك نحك "ضحى"، ك "ًعدل" في جمع 

، كنحكىما يكتب بالياء، كيثنى بالياء النكسار فاًء الفعؿ في ًعدل، كضميا في ضيحى.  عدكص
 . 2)كقاؿ أىؿ البصرة: ال يعتؿ آخر االسـ ألكلو، كال يجيزكف كتب ضحا إال باأللؼ"

ليؾ تفصيؿ ا  لقكؿ في المسألة: كا 
كممػػة )الػػدنيا  مؤنػػث األدنػػى، كىػػي عمػػى كزف )فيٍعمىػػى  مقترنػػة بػػاأللؼ كالػػبلـ كىػػي مطابقػػة  

 لمكصكفيا.
: " الػديٍنيىا: تأنيػػث األدنػى، كترجػػع إلػى الػػدنك بمعنػى القػػر  ، كاأللػؼ فيػػو بأكرد أبػك حي ػػاف أف 

  . 3)"لمتأنيث، كال تحذؼ منيا األلؼ كالبلـ إال في بعض الشعر
" : لػػديٍنيا كالقيٍصػػػكل عمػػى كزف فيٍعمػػػى، كجػػاءت إحػػػداىما باليػػاء كالثانيػػػة ايػػرل الزمخشػػػرم أف 

بػػػالكاك، كالقيػػػاس ىػػػك قمػػػب الػػػكاك يػػػاء كالعميػػػا، كأمػػػا القيٍصػػػكل فكػػػالقكد فػػػي مجيئػػػو عمػػػى األصػػػؿ، 
 . (4)كقد جاء القيٍصيىا أيضان" ،كاستعماؿ القيصكل أكثر

مقترنتػػا بػػأؿ، كىمػػا تأنيػػث األدنػػى كاألقصػػى عمػػى كزف  فالػػدنيا كالقصػػكل فػػي اآليػػة الكريمػػة
 أفعؿ. 

                                                           

  .1/224ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
 . 488، صلمرجع السابؽا  2)
  .1/282أبك حي اف األندلسي، البحر المحيط )ج  3)
  .2/159ؼ )جالزمخشرم، الكشا  4)
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: "القيٍصػػػكىل بػػػالكاك، كىػػػي خارجػػػة عػػػف األصػػػؿ، كأصػػػميا مػػػف الػػػكاك،  كعنػػػد أبػػػي البقػػػاء أف 
كقياس االستعماؿ أف تككف القيٍصيىا، ألنو صفة كالدنيا كالعميػا، كفعمػى إذا كانػت صػفة قمبػت كاكىػا 

 .(1)ياء، فرقان بيف االسـ كالصفة"
قػاؿ ابػف يعػيش: "القيػاس فػػي )ديٍنيىػا  أف يكػكف بػاأللؼ كالػبلـ ألنػػو صػفة فػي األصػؿ عمػػى 

زنة فيٍعمىى، كمذكره األٍدنىى مثؿ: األٍكبىٍر كالكيٍبرىل"
(2). 

م ػى  عمػى كزف فيعمػي  كقد ترد )دنيا  بغيػر األلػؼ كالػبلـ كاإلضػافة، كتكػكف نكػرة كمثميػا )جي
 .(3)كأجؿ عمى كزف أفعؿ لشبييما بالجكامد، كىما مؤنث أدنى

كيقػػكؿ األزىػػرم: "الحرانػػي عػػف ابػػف السػػكيت قػػاؿ: مػػا كػػاف مػػف النعػػكت مثػػؿ العميػػا كالػػدنيا 
فإنو يأتي بصـ أكلو كبالياء، ألنيـ يستثقمكف الكاك مع ضمة أكلو، فميس فيو اختبلؼ، إال أف أىؿ 

إذ سػػكف مػػا قبػػؿ الػػكاك،  الحجػػاز قػػالكا: القصػػكل فػػأظيركا الػػكاك، كىػػك نػػادر، كأخرجػػكه عمػػى القيػػاس
 . 4)كأخرجكه عمى القياس إذ سكف ما قبؿ الكاك، كتميـ كغيرىـ يقكلكف: القصيا"

: "قكلو القصكل تأنيث األقصى. كاألقصى: األبعد.  5)كيقكؿ السميف الحمبي في كتابو
ا ياء، عبارتاف أغمبيما مف ذكات الكاك: إف كانت اسمان أبدلت المي  6)كالقصك: البعد. كلمتصريفيف

ثـ يمثمكف بنحك الدنيا كالعميا كالقصيا، كىذه صفات ألنيا مف باب أفعؿ التفضيؿ ككأف العذر ليـ 
ف كانت فعمى صفة  ف كانت في األصؿ صفات إال أنيا جرت مجرل الجكامد. قالكا: كا  أف ىذه كا 

ف ٍمكل تأنيث األحمى، كنصكا عمى أف القصكل شاذة كا  كانت  أقرب الميا عمى حاليا نحك: الحي
لغة الحجاز، كأف القصيا قياس، كىي لغة تميـ. كممف نص عمى شذكذ القصكل يعقكب ابف 

د في مجيئو عمى األصؿ، كقد جاء القصيا إال  7)السكيت. كقاؿ الزمخشرم : "كأما القصكل فكالقىكى
أف استعماؿ القصكل أكثر، كما كثر استعماؿ "استصكب" مع مجيء "استصاب" كأغيمت مع 

 أغالت". 
العكس، أم: إف كانت صفة أبدلت نحك: العميا  -كىي المغمكبة القميمة–كالعبارة الثانية  

ٍزكل. ف كانت اسمان أقرت نحك: حي  كالدنيا كالقصيا، كا 

                                                           

  .2/7أبك البقاء العكبرم، إمبلء ما مف بو الرحمف )ج  1)
  .6/100ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  2)
  .5/2334انظر: أبك حياف األندلسي، ارتشاؼ الضرب )ج  3)
  . 9/219األزىرم، تيذيب المغة )ج  4)
  .612-5/610السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  5)
  .2/541في التصريؼ )ج ابف عصفكر، الممتع  6)
  .2/159الزمخشرم، الكشاؼ )ج  7)



218 
 

كقد ترتب عمى ىاتيف العبارتيف أف "قصكل" عمى خبلؼ القياس فييما، كأف "قصيا" ىي  
قمبكنيا ياء، كعند اآلخريف مف قبيؿ الصفات القياس ألنيا عند األكليف مف قبيؿ األسماء، كىـ ي

مكل كحيزكل: فالحمكل عند األكليف تصحيحيا  نما يظير الفرؽ في الحي كىـ يقمبكنيا أيضان ياءن، كا 
قياس لككنيا صفة كشاذة عند اآلخريف ألف الصفة عندىـ تقمب كاكىا ياءن، كالحزكل عكسيا: فإف 

خركف عكسيـ. كىذا مكضعه حسفه يختمط عمى األكليف يعمكف في األسماء دكف الصفات، كاآل
كثير مف الناس. كنعني بالشذكذ شذكذ القياس ال شذكذ االستعماؿ، أال ترل إلى استعماؿ المتكاتر 

 بالقصكل.
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 المسألة -7

وضقاءً حكم الواو في قولو تعالى: 
(1) 

: الكاك زائدةه، كالتقدير: كلقد قاؿ ابف خالكيو: "فأما الكاك في قكلو: "كضياءن" فقاؿ الفراء
 آتينا مكسى كىاركف الفرقاف ضياءن، فيككف نصبان عمى الحاؿ.

كقاؿ البصريكف: الكاكي نسؽه كليس زائدان، فمعناه: أعطيناىما التكراة التي فرقت بيف الحؽ 
َوُكقرٌ  ُهًدى فِقَفاكالباطؿ، كأعطيناه ضياءن كذكران، كشاىده بيذا القكؿ قكلو: 

لن كر ىك كا  2)
الييدىل"
(3 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
أما عف مذىب الفراء: "قاؿ الفراء: أف ضياء مف صفة الفرقاف كمعناه آتينا مكسى 

 . 4)كىاركف الفرقاف ضياء"
كذكر ابف خالكيو في حجتو: "الكاك في كضياء زائدة، ألف الضياء: ىك: الفرقاف. فبل كجو 

 . 5)ىي كاك عطؼ معناىا: كآتيناىما ضياءن" لمكاك". كقاؿ البصريكف:
: "يجكز أف يككف مف باب عطؼ الصفات، فالمراد بو شيء كاحد  6)كقاؿ السميف الحمبي 

: "ؼ"ضياء" حاؿ عمى  7)أم آتيناه الجامع بيف ىذه األشياء: كقيؿ الكاك زائدة. قاؿ أبك البقاء
 ىذا".

اس أنو يرل حذؼ الكاك، كقاؿ بعض أما عف رأم الزجاج في إعرابو: "جاء عف ابف عب 
النحكييف معناه كلقد آتينا مكسى كىاركف الفرقاف ضياءن، كعند البصرييف أف الكاك ال تزاد كال تأتي 

 . 8)إال بمعنى العطؼ"
 

 

                                                           

 ]48األنبياء:[  1)
 ]44المائدة:[  2)
  . 63-2/62ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .2/205الفراء، معاني القرآف )ج  4)
  .249ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  5)
  .8/167السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  6)
  .2/133أبك البقاء العكبرم، اإلمبلء )ج  7)
عرابو )ج  8)   . 3/394الزجاج، معاني القرآف كا 
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 المسألة-8

 ما وزن كممة "رعاة"؟

مف قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: ما مثاؿ رعاة مف الص حيح؟ فقؿ: ال مثاؿ لو 
الصحيح عند البصرييف؛ ألف  كزفى رعاةو )فيعىمىة ، كعند الككفييف )فيع ؿه  مثؿ غيزًّل في جمع غاز، 

، فحذفكا حرفان كراىية التشديد كعك ضكا الياءى في آخره"  .  1)كاألصؿ: ريع يه
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
. كفيو كجيا آخراف: يقكؿ ابف خالكيو في حجتو: "كالرعاء بكسر الراء كالم  د: جمع راعو

راعكف عمى السبلمة، كرعاة عمى التكسير، كىك جمع مختص بو االسـ المعتؿ فأصمو عند 
يىةه  انقمبت ياؤه ألفان، لتحركيا كانفتاح ما قبميا.   البصرييف: )ريعى

 كأصمو عند الككفييف ريعىن فحذفكا حرفان كراىة لمتشديد كألحقكا الياء عكضان مما حذفكا 
 . 2)فانقمبت الياء ألفان، ألف ما قبؿ الياء ال يككف إال مفتكحان"

كقاؿ ابف منظكر في لساف العرب: "كالجمع ريعاة مثؿ قاضو كقضاة، كليس في الكبلـ  
ساءه. كذىب أبك حنيفة إلى أف  اسـ عمى فاعؿ يعتكر عميو فيعىمىة إال ىذا، كقكليـ آسو كأساة كا 

ف كاف ج -ريعىن جمع ريعاةو  ، إال أف ميياة كاحد ،  -معان كا  لفظو لفظ الكاحد، فصار كمياةو كميىن
 . 3)كرعاة جمع"

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 2/169ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
  . 277-276ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  2)
  .5/251لساف العرب )جابف منظكر،   3)
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 المسألة -9

 تشديد نون التثنية في اإلشارة والموصول

والؾذانِّ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابف كثير كحدىه 
جعؿ النكف عكضان مف الياء المحذكفة   1)

مف كبلـ العرب أف يحذفكا كيعكضكا، كأف يحذفكا كال التي كانت في الذم، كخففيا الباقكف؛ ألف 
 . 2)يعكضكا"

كأكرد ابف خالكيو أيضان أمثمة أخرل بنفس عمة التشديد في أسماء اإلشارة، فقاؿ: "قرأ ابف 
إْن هذانِّ كثير كحفص 

، كقراءة ابف كثير بتشديد النكف في قكلو تعالى:  4)بتشديد نكف التثنية"  3)
  َِخْصََمنِ  َهَذان 

(5 "(6 . 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:    كا 
: "قاؿ  7)كردت ىذه المسألة في كتاب ائتبلؼ النصرة، كفصؿ القكؿ فييا، حيث قاؿ 

الككفيكف: نكف التثنية في أسماء اإلشارة، نحك ىذاف كىذيف، يجكز تشديدىا في حاؿ الرفع 
َـّ ﴿ك  8)﴾إحدى ابـتلَّ هاتنيَّ ﴿كالنصب كالجر، بدليؿ مف قرأ:   بالتشديد.  9)﴾أركا الؾذي

نما يختص ذلؾ بحالة الرفع،   كقاؿ البصريكف: ال يجكز في المنصكب كالمجركر، كا 
 .  10)﴾فذاّكؽ﴿كقكلو تعالى: 

كالصحيح األكؿ، كقطع بو ابف بابشاذ كغيره، كال يعرؼ عنيـ إال أٌف فيو لغتيف في 
 عكض مف المحذكؼ. حاالت اإلعراب كميا، فالتخفيؼ ىك األصؿ، كالتشديد كال

الككفي –كنبلحظ مما ذكره ابف خالكيو في المكضع السابؽ أنو خمط بيف المذىبيف  
نما اكتفى بذكر أف نكف التثنية في اإلشارة  -كالبصرم فمـ يذكر شركط كؿ مذىب عند التشديد، كا 

كالمكصكؿ تككف مشددة، كيككف التشديد عكضان عف محذكؼ، كما قمنا أنو لـ يذكر حاالت 
                                                           

 ]16النساء:[  1)
  .1/130كيو، إعراب القراءات السبع )جابف خال  2)
 ]63طو:[  3)
  .2/39ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  4)
 ]19الحج:[  5)
  . 2/74ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  6)
  . 81-80الزبيدم، ائتبلؼ النصرة )ص  7)
 ]27القصص:[  8)
 ]29فصمت:[  9)
 ]32القصص:[  10)
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التشديد في ىذه األسماء. فكاف مف الجدير بالذكر تفصيؿ ىذه المسألة كذكر الشركط الخاصة 
 لكؿ مذىب. 

: "كجو تشديد النكف فييا، جعؿ إحدل النكنيف عكضان  1)كقاؿ الحمبي في الدر المصكف 
بت مف الياء المحذكفة التي كاف ينبغي أف تبقى، كذلؾ أف "الذم" مثؿ "القاضي"، ك "القاضي" تث

ياؤه  في التثنية، فكاف حؽ ياء الذم كالتي أف تثبت في التثنية كلكنيـ حذفكىا: إما ألف ىذه تثنية 
عمى غير القياس، ألف المبيمات ال تثنى حقيقةن، إذ ال يثنى إال ما ينكر، كالمبيمات ال تنكر، 

ما لطكؿ الكبلـ بالصمة. كزعـ ابف عصفكر أف  تشديد النكف ال فجعمكا الحذؼ منبيةن عمى ىذا، كا 
يجكز إال مع األلؼ كيذه اآلية، كال يجكز مع الياء في الجر كالنصب، كقراءة ابف كثير في حـ 

ـِ  َأِرَكا ﴿السجدة:  َذْي َكا الؾَّ  حجة عميو.   2)﴾ َأَضًلَّ
كذكر الفراء في كتابو معاني القرآف أف مثؿ ىذه األسماء ترد مشددة النكف، كلـ يذكرىا  

إعرابيا، فيك ذكرىا عمى اإلطبلؽ، عمى خبلؼ أىؿ البصرة الذيف قالكا بأنيا  بشركط أك بحاالت
 ، تشدد في حالتي الرفع كالجر دكف النصب، فقاؿ الفراء: "ككثير مف العرب يقكؿ )ذانىؾ، ىذافى

 . انتيى قكؿ الفراء.  3)كالمذافى  فيشددكف النكف"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 3/621الدر المصكف )جالسميف الحمبي،   1)
 ]29السجدة:[  2)
  . 2/306الفراء، معاني القرآف )ج  3)
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 المسـألة-10

  َُوْيَكَأنَّو (1) نفصمة؟متصمة أم م 

ٍيكىأىن وي"، ففيو قكالف؛ يككف متصبلن، كمنفصبلن، فاختار أىؿي  قاؿ ابف خالكيو: "فأم ا قكليو: "كى
ٍزفو عندىـ. قاؿ الشاعر:   البصرًة أف تىًقؼى عمى "كىٍم" ثـ تبتدئ: كأىن و، ك "كىٍم" كممة حي

ٍيكىأىن وي" كممةه كاحدةه؛ ألنيـ كجدكه كذلؾ في المصحؼ  كاختار الككفيكف أف يجعمكا "كى
مكتكبان، كمعنى "كيكأنو": ألـ تىرىأن و"
(3 . 

 ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:كا   
 مذىب أىؿ البصرة أنؾ تقؼ عمى كىٍم ثـ تذكر كأن و. 
 مذىب أىؿ الككفة أنيا كممة كاحدة.  
 كبالرجكع إلى كتب التفسير نجد أف المفسريف قد فصمكا القكؿ فييا:  
ىي : ""كيكأنو" فييا مذاىب منيا: أف "كم" كممة برأسيا ك  4)قاؿ الحمبي في الدر المصكف 

اسـ فعؿ معناىا أعجب أم أنا. كالكاؼ لمتعميؿ، كأف كما في حيزىا مجركرة بيا. كقياس ىذا 
. إال أنو ينقؿ عنو أف أصميا كيمؾ،  5)القكؿ أف يكقؼ عمى "كم" كحدىا، كقد فعؿ ذلؾ الكسائي

 كىذا ينافي كقفو. 
" لمتشبيو، إال أنو ذىب منيا معناه،   كصارت لمخبر الثاني: قاؿ بعضيـ: قكلو "كأف 

 كاليقيف. 
الثالث: أف "كيؾ" كممة برأسيا، كالكاؼ حرؼ خطاب، ك "أف" معمكلو محذكؼ أم: أعمـ  

 . كحقو أف يقؼ عمى "كيؾ" كقد فعمو أبك عمرك بف العبلء. 6)أنو ال يفمح. قالو األخفش

                                                           

 ]82القصص:[  1)
لى زيد بف عمرك بف نفيؿ العدكم. ككبلىما مف   2) البيتاف مف الخفيؼ كينسباف إلى نبيو بف الحجاج السيمي، كا 

   .3/99 ، كالبغدادم، الخزانة )ج1/290قريش، كىك في سيبكيو، الكتاب )ج
  .180-2/179ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .699-8/697السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  4)
  .2/151 ، ابف الجزرم، النشر )ج61الداني، التيسير )ص  5)
  . 434األخفش، معاني القرآف )ص  6)

 َقْد ِجْئُتمـــاِني ِبُنْكــــــرِ َقــــلَّ َماِلْي  َسأَلتَـــــاِني الطَّــــالَق َأْن رََأتَاِني

 (2)ـَبْب َوَمْن َيْفَتِقْرَيِعْش َعْيَش ُضر   َوْي َكَأنَّ َمْن َيُكْن َلُو َنَشٌب ِيْحـ
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ليو ذىب الكسائي كيكنس كأبك حاتـ. كحقيـ أف يق  فكا الرابع: أف  أصميا كيمؾ فحذؼ. كا 
، فحذؼ. كلـ يرسـ  ٍيمىؾى عمى الكاؼ كما فعؿ أبك عمرك. فإنو يحتمؿ أف يككف األصؿ فييما: كى
ٍيكىأن و متصمة في المكضعيف، فعامة القراء اتبعكا الرسـ، كالكسائي كقؼ  ، كى ٍيكىأف  في القرآف إال: كى

. ٍيؾى  عمى "كىٍم"، كأبك عمرك عمى كى
" كميا كممة   ٍيكأف  ، كربما نقؿ ذلؾ عف كالخامس: أف "كى متصمة بسيطة، كمعناىا: ألـ تىرى

أنيا   2)أنيا بمعنى: أما ترل إلى صنع ا. كحكى ابف قتيبة  1)ابف عباس. كنىقىؿ الكسائي كالفراء
 بمعنى: رحمةن لؾ، في لغة حمير. 

كيكنس كسيبكيو كالكسائي   3)كقاؿ النحاس: "أحسف ما قيؿ في ىذا قكؿ الخميؿ رحمو ا 
القكـ تنبيكا فقالكا كىٍم، كالمتندـ يقكؿ في حاؿ تندمو: كىٍم، كحكى الفراء أف

: أف بعض النحكييف  4)
قاؿ: أنيا كٍيؾى أم كٍيمىؾى ثـ حذفت البلـ. قاؿ أبك جعفر: كما أعمـ جية مف الجيات إال ىذا القكؿ 

لكا لو كيمؾ، ككاف خطأ منيا فمف ذلؾ أف المعنى ال يصح عميو ألف القـك لـ يخاطبكا أحدان فيقك 
يجب عمى قكلو أف يككف "أنو" بكسر "اٌف" ألف جميع النحكييف يكسركف أف بعد كيمؾ، كأيضان فإف 

 .  5)حذؼ البلـ مف كيؿ ال يجكز، كأيضان فميس يكتب ىذا كيؾ"
  

 

 

 

 

 

 

                                                           

  . 2/312الفراء، معاني القرآف )ج  1)
  .526)صابف قتيبة، تأكيؿ مشكؿ القرآف   2)
  .1/390الكتاب، سيبكيو )ج  3)
  .2/312الفراء، معاني القرآف )ج  4)
  .3/244النحاس، إعراب القرآف )ج  5)
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 المسألة-11

 القول في مسألة ضمير الشأن  

ِمـُْفؿْ  َأَشدَّ  ُهؿْ  َكاُكقافي قكلو:  قاؿ ابف خالكيو: "
، ىـ فاصمة عند البصرييف عماد عند  1)

ـي الظالميف  ـي/ )كلكف كانكا ىي الككفييف كما تقكؿ: كاف زيده ىك القائ
ف قيؿ لؾ: الفاصؿ ال  2) . كا 

يككف إال بيف معرفتيف "كأشد " نكرة فمـ صح ذلؾ؟ فقؿ: ألف أفعؿ الذم معو "مف" بمنزلة المضاؼ 
 .  3)المعرفة"

ِؿقُد  الَْغـِلُّ  ُهقَ  اهللََّ  َفنِنَّ  في قكلو تعالى:  كقاؿ أيضأن: " احْلَ
. كمف زاد "ىك" فمو مذىباف  4)

 في النحك: 
 .  5)أحدىما: أف تجعؿ "ىك" عمادان أك فاصمةن زائدةن"

كقاؿ في سكرة الككثر: "ك "ىك" فاصمةه عند البصرييف، كعماده عند الككفييف؛ ألنو لك قيؿ 
، إف شانيؾ األبتر بغير  ىك جازى أف يككف نعتان، كخبران فإذا فصمت بينيما ب "ىك" صح  أنو خبره
فُ ألـ تسمع قكلو تعالى:  ْعَرى َربُّ  ُهقَ  َوَأكَّ الشِّ

أتى بفاصمة جاز أف يككف بدالن كصفة، فمما   6)
فُ قاؿ:  ُوىَل  َطاًدا َأْهَؾَؽ  َوَأكَّ ْٕ ا

 مف االسـ فصح كلـ يقؿ كأنو ىك أىمؾ؛ ألف الفعؿ ال يككف بدال  7)
أنو خبر، فأنت فيو قائؿ في الكبلـ: إف  زيدان قائـه، كال يقاؿ: إف زيدان ىك قائـ، فإذا قمت: أف زيدان 
القائـ جاز أف تقكؿ: إف زيدان ىك القائـ، كال تككف الفاصمة إال بيف معرفتيف الثاني محتاج إلى 

 "  . 8)كخبرىا"األكؿ كمفعكلي ظىننت، كاسـ "كاف" كخبرىا، كاسـ "إف 
ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:  كا 

"ناقش ابف يعيش مسألة ضمير الفصؿ مف حيث ككنو يمتمؾ محبلن مف اإلعراب أك ال 
يمتمؾ ىذا المحؿ. كتبنى مكقؼ البصرييف كدعمو بالحجج، كعرض لمكقؼ الككفييف دكف أف 

مرات ال تككف فصبلن يصرح بذكرىـ كاكتفى بقكلو: "كقد ذىب قكـ إلى أف ىك كنحكىا مف المض

                                                           

 ]21غافر:[  1)
 ]86الزخرؼ:[  2)
  .2/265ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
 ]24الحديد:[  4)
  . 2/352ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  5)
 ]49جـ:الن[  6)
 ]50النجـ:[  7)
  . 2/538ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  8)
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نما ىي في ىذه المكاضع كصؼ كتأكيد كىي باقية عمى اسميتيا، كقد بينا ذلؾ بكقكعو بعد  كا 
 . 1)الظاىر كالمضمر، كال يؤكد بو الظاىر، كبدخكؿ الـ التأكيد عميو"

كابف يعيش فصؿ القكؿ في ىذه المسألة التي أكجز القكؿ فييا ابف األنبارم، كعرض 
ت ىذا الضمير، كقمىب مختمؼ األكجو، فذكر أف مصطمح ضمير الفصؿ مف لمنظر في احتماال

ف لـ يبؽ منو بقية مف نعت  عبارات البصرييف، كأنو فصؿ االسـ األكؿ عما بعده آذف بتمامو، كا 
كال بدؿ إال الخير ال غير. كالعماد مف عبارات الككفييف، كأنو عمد االسـ األكؿ كقكاه بتحقيؽ 

 الخبر بعده. 
مف دخكؿ الفصؿ في الكبلـ ىك إرادة اإليذاف بتماـ االسـ ككمالو كأف الذم  كالغرض

بعده خبر كليس بنعت، كالحؽ أف ابف يعيش لـ يكف متشددان في مناقشة ىذه المسألة التي اختمؼ 
فييا الككفيكف أنفسيـ، كاكتفى برفض كجية نظرىـ في مكاضع. كعرض مكقؼ البصرييف، كلـ 

نما  يقؼ عند ما نسبو إلييـ ابف األنبارم مف القكؿ بأف ضمير الفصؿ ال محؿ لو مف اإلعراب، كا 
ناقش كجيات نظر أخرل كبيف التباس ضمير الفصؿ بالتأكيد كالبدؿ، كبيف جكاز اعتبار ضمير 
الفصؿ مبتدأ كما بعده خبر لو، ثـ يككف لمجممة حقيا مف اإلعراب، ففي قكلؾ مثبلن: ما ظننت 

 .   2)كخبر في مكضع المفعكؿ الثاني" أحدان ىك خير منؾ: مبتدأ
إعرابو: "زعـ  كزعـ الزجاج أف سيبكيو لـ يذكر الفصؿ الكاقع بيف المبتدأ كالخبر، قاؿ في

سيبكيو أف ىك، كىما، كىـ، كأنا، كأنت، كنحف، كىي، كسائر ىذه األشياء إنما تككف فصكالن مع 
 . 3)"فصؿ مع المبتدأ كالخبراألفعاؿ التي تحتاج إلى اسـ كخبر، كلـ يذكر سيبكيو ال

كاعمـ أنيا تككف في إف " :ذكر سيبكيو الفصؿ مع المبتدأ كالخبر فقاؿ في كتابوكلكف  
  .  4)صؿ"فكع؛ ألنو مرفكع قبؿ أف يذكر الفكأخكتيا فصبلن، كفي االبتداء، كلكف ما بعدىا مر 

فييا معنى التككيد  كقاؿ النحاس: " في قكلو: "فإف ا ىك الغني الحميد" جعؿ "ىك زائدة
 . 5)أك مبتدأ، كما بعدىا خبران، كالجممة خبر "إف""

  
، في قكلو: "كلكف كانكا ىـ لغة تميـ ترفع االسـ بعد ضمير الفصؿ، فيككف مبتدأ"ك 

الظالميف"، قرأ أبك عبد ا كأبك زيد النحكياف الظالمكف بالرفع عمى أنو خبر ىـ، كىـ مبتدأ، 

                                                           

  .114-3/113ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج  1)
  .659عبد اإللو نبياف، ابف يعيش النحكم )ص  2)
عرابو )ج  3)   .510-1/509الزجاج، معاني القرآف كا 
  .1/395سيبكيو، الكتاب )ج  4)
  . 367-4/366جالنحاس، إعراب القرآف )  5)
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الخبر.  جعؿ ما ىك فصؿ عند غيرىـ مبتدأ، كيرفعكف ما بعده عمىت ـكذكر الجرمي أف لغة تمي
 .  1)رأكف: "تجدكه عند ا ىك خير كأعظـ أجران"، يعني برفع خير كأعظـ"قاؿ أبك زيد: سمعتيـ يق

كقد جعؿ ناس كثير مف العرب ىك كأخكاتيا في ىذا الباب اسمنا  اب سيبكيو: "كفي كت  
ف: ر منؾ، كناس كثير مف العرب يقكلك ىك خي فكأنو يقكؿ: أظف زيدان  مبتدأ، كما بعده مبني عميو،

 . 2)"كما ظممناىـ كلكف كانكا ىـ الظالمكف"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .4/488 ، ك)ج8/27انظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج  1)
  .1/395سيبكيو، الكتاب )ج  2)
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 المسألة -12

الرَّْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ *  حم: فع "حم" و "تنزيل" في قولو تعالىِبَم ترت
(1) 

ف" "حـ" يترفع ب "تنزيؿ" ك "تنزيؿ" قاؿ ابف خالكيو: "قاؿ الككفيكف: "حـ تنزيؿ مف الرحم
 ب "حـ".

 . ، كىذا تنزيؿي  كقاؿ الفراء: يرتفع تنزيؿ بإضمار: ذلؾ تنزيؿي
َؾْت َآَياُتفُ كقاؿ البصريكف: "تنزيؿ" يرتفع باالبتداء ك كَِتاٌب ُفصِّ

خبريه ك )قرآنان  يككف   2)
 3)نصبان عمى المصدر كعمى الحاؿ"

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة   : كا 
": يجكز أف يككف خبرى "حـ" عمى القكؿ بأنيا اسـ لمسكرة،   قيؿ في الدر المصكف: ""تنزيؿه

أك خبر ابتداء مضمر أم: ىذا تنزيؿ أك مبتدأ، كخبره "كتاب فصمت". كيتضح ىنا أنو جمع بيف 
 مذىبي الككفة كالبصرة كلكف لـ يصح بذلؾ. 

ؿ"تنزيؿ" كيجكز أف يككف خبران ثانيان،  كقكلو: "كتاب": قد تقدـ أنو يجكز أف يككف خبران  
، قالو أبك  كأف يككف بدالن مف "تنزيؿ"، كأف يككف فاعبلن بالمصدر، كىك "تنزيؿ" أم: نزؿ كتابه

 البقاء، ك"فصمت آياتو" صفة لكتاب".
كقكلو: "قرآنان" في نصبو ستة أكجو: ىك حاؿه بنفسو ك"عربيان" صفتو، أك ىك حاؿ مكطئة،  

" لكصفو بػ كالحاؿ في الحق يقة "عربيان"، كىي حاؿه غيري منتقمة. كصاحب الحاؿ إما "كتابه
ما "آياتو"، أك منصكب عمى المصدر أم: تقرؤه قرآنان، أك عمى االختصاص كالمدح،  "فصمت"، كا 

 . 4)أك مفعكؿ ثافو لػ "فصمت"، أك منصكب بتقدير فعؿو أم: فصمناه قرآنان"
يؿه  رفع باالبتداء كخبره "كتاب فصمت آياتو". قاؿ: كقاؿ النحاس: "قاؿ أبك إسحاؽ: )تنز  

: يجكز أف يككف رفعو عمى إضمار ىذا )قرآنان عربيان  قاؿ  5)كىذا قكؿ البصرييف. قاؿ الفراء
الكسائي كالفراء: كيجكز أف يككف منصكبان بالفعؿ أم فصمت كذلؾ قاؿ: كيجكز أف يككف منصكبان 

بان عمى الحاؿ أم فصمت آياتو في حاؿ جمعو. كقكؿ عمى القطع. كقاؿ أبك إسحاؽ يككف منصك 
 . 6)أخر: يككف منصكبان عمى المدح أم أعني قرآنان عربيان"

                                                           

 ]2-1فصمت:[  1)
 ]3فصمت:[  2)
  . 2/275ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
  .9/505السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  4)
  .3/11الفراء، معاني القرآف )ج  5)
  . 4/47س، إعراب القرآف )جالنحا  6)
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 المسألة-13

 َأْن" وما بعدىا في قولو تعالى:موضع "
  ُب ْكرَ  َطـُؽؿُ  َأَفـََْضِ فنِيَ  َقْقًما ُكـُتؿْ  َأن َصْػًحا الذِّ ْسِ مُّ

 (1) 
ر  عند الككفييف؛ ألف  التقدير: قاؿ ابف خالكيو: "فمكضع "أىفٍ  " نصبه عند البصرييف، جى

اٌلكرى صفحان ألف كنتـ كبأف كنتـ قكما مسرفيف"
(2 . 

ليؾ تفصيؿ القكؿ في المسألة:   كا 
قاؿ النحاس في كتابو: "كمف قاؿ: معناه أفنذىري عنكـ الذكر فنجعمكـ سدلن قدره، أفترؾ أف  

نيي فنجعمكـ ميمميف قاؿ أبك جعفر: كىذا قكؿ حسف ينزؿ عميكـ الذكر الذم فيو األمر كال
صحيح بيف أم أفنيممكـ فبل نأمركـ كال ننياكـ كال نعاقبكـ عمى كفركـ بعد أف ظيرت لكـ 

 . فاكتفى بذكر ىذا الرأم دكف تكضيح أكثر. 3)البراىيف ألف كنتـ قكمان مسرفيف"
تقدـ يدؿ عمى الجكاب. كقاؿ الحمبي في كتابو: "كقرئ إٍف بكسرىا عمى الشرط، كما  

 .  4)كالباقكف بالفتح عمى العمة أم: أًلف كنتـ"
ككاف التكضيح األكثر في كتاب اتحاؼ فضبلء البشر، فقاؿ: "كالباقكف بالفتح عمى  

 العمة، مفعكالن ألجمو، أم ألف كنتـ". فيك أكد مذىب أىؿ البصرة.
، فمف فتحيا فالمعنى أفنضرب كقاؿ الزجاج في إعرابو: "كيقرأ "إف كنتـ قكمان مسرفيف" 

عنكـ الذكر صفحان ألف كنتـ، كمف كسرىا فعمى معنى االستقباؿ، عمى معنى إف تككنكا مسرفيف 
نضرب عنكـ الذكر، كيقاؿ: ضربت عنو الذكر كأضربت عنو الذكر، كالمعنى أفنضرب عنكـ 

 . 5)ذكر العذاب بأف أسرفتـ"
فالحجة لو: أنو قدر"أٍف" تقدير إٍذ، كقدر كقاؿ ابف خالكيو في حجتو: "أما مف فتح أف  

 . 6))كنتـ  بعده تقدير الفعؿ الماضي لفظان كمعنى، كمكضع )أف  عمى ىذا نصب كخفض"
 

 
 

                                                           

 ]5الزخرؼ:[  1)
  . 2/292ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  2)
  .4/98النحاس، إعراب القرآف )ج  3)
  .9/574السميف الحمبي، الدر المصكف )ج  4)
عرابو )ج  5)   . 4/405الزجاج، معاني القرآف كا 
  .320ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: 
 ابن خالويو من خالل إعراب القراءات

 السبع وعمميا 
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 :الميل المذىبي البن خالويو المبحث األول:
و مف كبار النحكييف، كلو آثار في النحك ظاىرة، ككتاباه "إعراب القراءات" ك يعد ابف خالكي

"إعراب ثبلثيف سكرة" يدالف عمى معرفة كاممة في النحك كاإلعراب، كذكر أقكاؿ عمماء النحك 
متردد بيف البصرييف  -كما قمنا-كاختبلفاتيـ، كالمقارنة بيف آرائيـ، كمحاكلة التكفيؽ بينيا، كلكنو

ف كانت كفة الترجيح تميؿ إلى الككفييف أكثر )كسنثبت ذلؾ في كتابو ، كسبؽ أف كالككفي يف، كا 
 : "خمط بيف المذىبيف". 1)سمعنا قكؿ ابف النديـ

: "كلـ يكف في النحك  2)يقكؿ الشيخ كماؿ الديف أبك البركات األنبارم، في نزىة األلباء
 بذاؾ".

بيا، كال يمـز مف اشتياره بالمغة كتميزه فييا أف نعـ: إف ابف خالكيو إنما تميز بالمغة كاشتير 
نما غمب عميو االىتماـ المغكم؛ كذلؾ أف كتبو في المغة سارت  يككف مقصران في النحك، كا 
كانتشرت كاشتيرت، أما كتبو في النحك: كػػػػ "الجمؿ" ك "المبتدأ" فمـ يكتب ليا مف الركاج بيف 

؛ ألنو ال يتصكر أف -رحمو ا-شيخ كماؿ الديف الطمبة ما كتب لتمؾ، كلعؿ ىذا ىك مراد ال
يككف الشيخ عالمان في المغة مقصران في النحك، كىما عمماف يرتبط أحدىما باآلخر ارتباطان كثيقان ال 
يتصكر استغناء أحدىما عف اآلخر، كلكف مف العمماء مف يبدع في أحدىما أكثر مف إبداعو في 

مبدعان في المغة، لو جيكده ظاىرة مشككرة في النحك  اآلخر، كىكذا كاف اإلماـ ابف خالكيو
كالتصريؼ كالقراءات كالتفسير، لو مشاركة جيدة في معرفة الحديث كالفقو كأصكلو... كىكذا كاف 

 . 3)العمماء رحميـ ا كخاصة األفذاذ منيـ
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .92ابف النديـ، الفيرست )ص  1)
  .313أبك البركات األنبارم، نزىة األلباء )ص  2)
  .1/54انظر: ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  3)
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 الصفحة المسائل التي أيد فييا ابن خالويو الكوفيين الرقم
 62 مثبلف متحركاف مف كممتيف أك كليا ساكنان، ىؿ الحكـ اإلدغاـ؟إذا التقى  1
 66 ىؿ يحذؼ آخر المقصكر كالممدكد عند التثنية إذا كثرت حركفيما؟ 2
 69 القكؿ في مسألة ظرؼ الزماف إذا أضيؼ إلى فعؿ معرب أك جممة. 3
 72 القكؿ في عمى بناء اآلف. 4
 75 ـز الظرفية؟القكؿ في "سكل" ىؿ تككف اسمان أك تم 5
 79 ىؿ يقع الفعؿ الماضي حاالن؟ 6
؟ 7 " اسـه ىك أك حرؼه  85 القكؿ في "ريب 
 90 القكؿ في أصؿ االشتقاؽ، الفعؿ ىك أـ المصدر؟ 8
 97 هل يجوز العطف على الضمير المخفوض؟ 9
 101 ما حكـ "إٍف" إذا جاء في خبرىا البلـ؟ 10
 107 ىؿ تأتي "أك" بمعنى "بؿ" ؟ 11
 111 ىؿ تأتي "أك" بمعنى "الكاك" ؟ 12
 113 القكؿ في الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو 13
 119 ىؿ تنصب "حتى" الفعؿ المضارع بنفسيا؟ 14
 123 كزف "إنساف" كأصؿ اشتقاقو 15
 126 ضبط األسماء التي عمى كزف )فىٍعؿ  بفتح الفاء كسككف العيف، مما ثانيو أك ثالثو مف حركؼ الحمؽ 16
 128 ىؿ يجكز بناء "غير" مطمقان ؟ 17
 130 الفعؿ األمر معرب أك مبني ؟ 18
 132 دخكؿ نكف التككيد الخفيفة عمى فعؿ االثنيف 19
 134 جكاز التعجب مف البياض كالسكاد 20
 136 ىؿ يجكز مد المقصكر في ضركرة الشعر؟ 21
 138 القكؿ في مسألة "نداء ابف المضافة إلى أـ كعـ" 22
 140 إنابة غير المفعكؿ عف الفاعؿ مع كجكده 23
 140 الفاعؿمقاـ إقامة المصدر  24
 144 القكؿ في مسألة ما كاف جمعان لػػ )فيٍعمة  25
 145 عامؿ النصب في الفعؿ المضارع بعد كاك المعية 26
 185 ة بياء المتمكـالقكؿ في مسألة  التخفيؼ بحذؼ إحدل النكنيف جكازان في األفعاؿ الخمسة المتصم 27
 187 القكؿ في مسألة )ريىيف  28
 189 القكؿ في مسألة االستثناء المتصؿ التاـ غير المكجب 29
 192 دخول األلف والالم على االسم المعرفة 30
ي  عىٍف بىيِّنىةو القكؿ في مسألة قكلو تعالى:  31 يىٍحيىا مىٍف حى   194كى
 196 القكؿ في مسألة "لما" مشددة 32
 198 القكؿ في مسألة "لما" مخففة 33
 199 تأنيث الفعؿ إذا تبله جمع قمة أك جمع كثرة 34
ـى تنتصب "يتيمان" في قكلو:  35 بىةو  ب   201 أىٍك ًإٍطعىاـه ًفي يىٍكـو ًذم مىٍسغىبىةو ، يىًتيمنا ذىا مىٍقرى
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 تمخيص المسائل التي أيد فييا ابن خالويو المذىب الكوفي:

 تقى مثالن متحركان من كممتين أو وليا ساكنًا، ىل الحكم اإلدغام؟إذا ال

ذىب جميكر البصرييف إلى منع جكاز اإلدغاـ في المتماثميف إذا كانا في كممتيف، ككاف قبؿ 
الحرؼ المتحرؾ الذم بعده حرؼ مثمو، حرؼ ساكف، كذىب الفراء إلى جكاز اإلدغاـ في مثؿ 

 ىذا.
 ود عند التثنية إذا كثرت حروفيما؟ىل يحذف آخر المقصور والممد

ذىب الككفيكف إلى أف االسـ المقصكر إذا كثرت حركفو سقطت ألفو في التثنية، كذىب 
 البصريكف إلى أنو ال يجكز حذؼ شيء مف ذلؾ في مقصكر كال ممدكد.

 القول في مسألة ظرف الزمان إذا أضيف إلى فعل معرب أو جممة

إذا أضيؼ إلى فعؿ معرب أك جممة اسمية، فاألرجح أف ذىب الككفيكف إلى أف ظرؼ الزماف 
 يعرب، كيجكز بناؤه عمى الفتح، كذىب البصريكف إلى أف اإلعراب كاجب فيو.

 القول في عمى بناء اآلن

ذىب الككفيكف إلى أف "اآلف" مبني؛ ألف األلؼ كالبلـ دخمتا عمى فعؿ ماضو مف قكليـ "آف يئيف" 
 كذىب البصريكف إلى أنو مبني ألنو شابو اسـ اإلشارة. أم حاف، كبقي الفعؿ عمى فتحتو،

 القول في "سوى" ىل تكون اسمًا أو تمزم الظرفية؟

 كزعـ البصريكف أنيا اسـ، يمـز الظرفية. قاؿ الككفيكف أف سكل تككف اسمان كتككف ظرفان،

 ىل يقع الفعل الماضي حااًل؟

لككفيكف إلى أف  الفعؿ الماضي يجكز كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز أف يقع حاالن، كذىب ا
 أف يقع حاالن.

" اسٌم ىو أو حرٌف؟  القول في "ُربَّ

" حرؼ جر يفيد التقميؿ، فيك مناقض لػػػ "كـ" في الخبر، أما  ذىب البصريكف إلى أف  "ريب 
" اسـه.  الككفيكف فقد ذىبكا إلى أف  "ريب 

 القول في أصل االشتقاق، الفعل ىو أم المصدر؟
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البصريكف إلى أف الفعؿ مشتؽ مف المصدر كفرع عميو، أم ا أىؿ الككفة فقد ذىبكا إلى أف   ذىب
 الفعؿ أصؿ االشتقاؽ.

 ىل يجوز العطف عمى الضمير المخفوض؟

أجاز الككفيكف عطؼ الظاىر عمى الضمير المخفكض، كلـ يشترطكا لذلؾ إعادة الجار، أما 
 جار.البصريكف فقد منعكا العطؼ بدكف إعادة ال

 ما حكم "إْن" إذا جاء في خبرىا الالم؟

حرؼ يفيد التككيد، مخفؼه مف "إٌف"  ذىب البصريكف إلى أف  "إٍف" في قكؿ العرب: إٍف زيده لذاىب،
أم ا الككفيكف فقد ذىبكا إلى أف  "إٍف" إذا جاءت  الثقيمة، فيي لمتككيد، سكاء كانت ثقيمة أـ خفيفة،

 " كالبلـ بمعنى "إال". بعدىا البلـ تككف بمعنى "ما

 ىل تأتي "أو" بمعنى "بل" ؟

أما البصريكف فبل  أجاز الككفيكف أف تأتي )أك  بمعنى )بؿ  كيككف مف معانييا اإلضراب،
 .يجيزكف ذلؾ

 ىل تأتي "أو" بمعنى "الواو" ؟

 فنسب إلى الككفييف جكاز مجيء )أك  بمعنى )الكاك  كنسب منعو إلى البصرييف.

 بين المضاف والمضاف إليو القول في الفصل

كفيكف إلى أٌنو يجكز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ كحرؼ الخفض كذىب ال
 .لضركرة الشعر، كذىب البصريكف إلى أن و ال يجكز ذلؾ بغير الظرؼ كحرؼ الجر

 ىل تنصب "حتى" الفعل المضارع بنفسيا؟

فعؿ مف غير تقدير أٍف، كتككف حرؼ ذىب الككفيكف إلى أف حتى تككف حرؼ نصب ينصب ال
كذىب البصريكف إلى أنيا في كبل المكضعيف حرؼ جر، كالفعؿ ، خفض مف غير تقدير خافض

 بعده منصكب بتقدير "أف" كاالسـ بعدىا مجركر بيا.

 وزن "إنسان" وأصل اشتقاقو
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ل يو ذىب ذىب الككفيكف إلى أف "إنساف كزنو إفعاف، كذىب البصريكف إلى أف كزنو فعبلف، كا 
 .بعض الككفييف

ضبط األسماء التي عمى وزن )َفْعل( بفتح الفاء وسكون العين، مما ثانيو أو ثالثو من حروف 
 الحمق

إف البصرييف يتبعكف فيو المغة كالسماع مف العرب؛ كال يتجاكزكف ذلؾ أصبلن، كقاؿ الككفيكف: 
ر، ما لـ يكف الـ يجكز فيو أبدان كجياف: اإلسكاف كالتحريؾ بالفتح، نحك: نىٍير،  نىيىر، بىٍحر، بىحى

 .الكممة، فيما عينو حرؼ حمؽ، أحد حركؼ العمة
 ىل يجوز بناء "غير" مطمقًا ؟

ذىب الككفيكف إلى أف "غير" يجكز بناؤىا عمى الفتح في كؿ مكضع يحسف فيو "إال" سكاء 
يفت إلى غير كذىب البصريكف إلى أنيا يجكز بناؤىا إذا أض أضيفت إلى متمكف أك غير متمكف،

 متمكف، بخبلؼ ما أضيفت إلى متمكف.

 الفعل األمر معرب أو مبني ؟

معرب  -نحك اٍفعىؿ–ذىب الككفيكف إلى أف فعؿ األمر لممكاجو المعرل عف حرؼ المضارعة 
، كذىب البصريكف إلى أنو مبني عمى السككف.  مجزـك

 دخول نون التوكيد الخفيفة عمى فعل االثنين

 نو يجكز دخكؿ نكف التككيد الخفيفة عمى فعؿ االثنيف، كفعؿ جماعة النساء،ذىب الككفيكف إلى أ

 كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز؛ ألف نكف التثنية تسقط.

 جواز التعجب من البياض والسواد

 منع البصريكف التعجب منيما، كأجازه الككفيكف.

 ىل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر؟

ليو ذىب أبك الحسف األخفش  ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز مد المقصكر في ضركرة الشعر، كا 
 مف البصرييف، كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز.

 القول في مسألة "نداء ابن المضافة إلى أم وعم"
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ـ ، كيا ابفى عـ  فيك اسماف مركباف جيعبل اسمان كاحدان، فيك كقكلؾ: يا خمسةى  إذا قمت: يا ابفى أ
، أقبمكا. ىذا  مذىب البصرييف، كقاؿ الككفيكف: ليس مركبان، بؿ تقديره: يا ابفى أم ا، فحذفت عشرى

 .األلؼ تخفيفان، كبقيت الميـ مفتكحة لتدؿ عمى األلؼ المحذكفة
 إقامة المصدر مقام الفاعل، إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده

لمفعكؿ الحقيقي مطمقان، كقاؿ أجاز الككفيكف نيابة غير المفعكؿ الحقيقي عف الفاعؿ، مع كجكد ا
 البصريكف: ال يجكز ذلؾ أصبل، ألنو ال يجكز إقامة غير المفعكؿ بو الصريح مع كجكده.

 القول في مسألة ما كان جمعًا لــ )ُفْعمة(

كؿ ما كاف جمعان لػػ )فيٍعمة  بالضـ: نحك ظيممة كظممات فإنو يجكز فيو اإلسكاف كالضـ، كالفتح 
البصرييف مبدؿ مف الضمة، ألنو أخؼ، كىذا ىك المشيكر، كقاؿ الككفيكف:  تخفيفان. فالفتح عند

، فجمع )ظيٍممة  )ظيمىـ ، كجمع ظيمىـ )ظيمىمات ، ففيتح عمى األصؿ.  إنما فتح؛ ألنو جمعي جمعو
 عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية

أىؿ البصرة: يىنتصب فقاؿ الككفيكف: ىك نصبه عمى الصرؼ مف مجزكـ إلى منصكب، كقاؿ 
 .بإضمار "أف"

القول في مسألة  التخفيف بحذف إحدى النونين جوازًا في األفعال الخمسة المتصمة بياء 
 المتمكم

 قاؿ البصريكف: التخفيؼ بالحذؼ، أما أىؿ الككفة فقالكا: اإلدغاـ ثـ الحذؼ.

 القول في مسألة )ُرُىن(

" ىك جمع لػػ "رىٍىف"، أما أىؿ -يفكىك عمـ عند البصري–قاؿ أبك عمرك بف العبلء  : أف "ريىيفه
الككفة، فقالكا: أف  "ريىيف" ىك جمع الجـ، أم ريىيف جمع رىاف كىك قكؿ الفراء، كىذا غير مطرد 

 عند سيبكيو كجماىير أتباعو.
 القول في مسألة االستثناء المتصل التام غير الموجب

مى البدؿ مما قبمو، كعمى العطؼ في قكؿ قاؿ البصريكف: االستثناء في ىذه الحالة يرتفع ع
 .الككفييف
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 دخول األلف والالم عمى االسم المعرفة

ٍدحً  ال تدخؿ األلؼ كالبلـ  كعند البصرييف، تدخؿ األلؼي كالبلـي عمى االسـ المعرفة عند الفراء لممى
 .عمى اسـو معرفةو إال إذا كاف صفةن نحك الز بير كالعب اس

 

 ﴾َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنةٍ ﴿تعالى:  القول في مسألة قولو

قاؿ الفر اء: أف  مف العرًب مف يبني الفعؿى المستقبؿ عمى الماضي فيدغـ، كقاؿ البصريكف: ىذا 
 غمطه؛ ألف  الصحيحى إذا سكف الحرؼ لـ يجز اإلدغاـ فكيؼى المعتؿ.

 القول في مسألة "لما" مشددة

ف كبل لمف ما، فقمبكا مف النكف ميمان قاؿ البصريكف: "لم ا" بمعنى "إ ال"، كقاؿ الفراء: األصؿ: كا 
 .فاجتمعت ثبلث ميماتو فحذفكا إحداىف  اختصاران 

 القول في مسألة "لما" مخففة

ف كؿ  نفس لعمييا حافظ. كقاؿ الفراء:  ف كبلن ليكفينيـ، كا  قاؿ البصريكف: "ما" صمة كالتقدير: كا 
 .تقكؿ: عندم لما غيره خير منو""ما" صفة عف ذات اآلدمييف كما 

 تأنيث الفعل إذا تاله جمع قمة أو جمع كثرة

ـْ  الـَِّساءُ  َلَؽ  ََيِؾُّ  ٓقاؿ ابف خالكيو: "في قكلو تعالى:  وقال . فمف ذك ره قاؿ: شاىيديه: َبْعُد  ِم

كِْسَقةٌ 
ـى الجكارم إذا كف  كلـ يقؿ: كقالٍت. كمىٍف أن ثى قاؿ: النٍِّسكىةي جمعه قميؿه كالعربي تقكؿ  : قا

ـى ذٌكر إذا كاف قميبلن؟   . كىذا مذىب الككفييف، فقيؿ لثىعمب: ًل قميبلت، كقامت؛ إذا كف  كثيراتو
فقاؿ: ألف  القميؿى قبؿ الكثير، كما أف  المذكر قبؿ المؤنث فجعمكه األكؿ لؤلكؿ. كىذا لطيؼ حسف. 

 جمع سكاءه، كالتذكير كالتأنيث سكاءه.كقاؿ البصريكف: النساء، كالنسكة، كالرجاؿ في ال
 ﴾َأْو ِإْطَعاٌم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ، َيِتيًما َذا َمْقَرَبةٍ ﴿بَم تنتصب "يتيماً" في قولو: 

فقاؿ أىؿ البصرة: ينتصب "يتيمان" "بإطعاـ". كقاؿ أىؿ الككفة: المصدر إذا نكف أك دخمتو األلؼ 
ف يتيمان؟ فقالكا: بفعؿ مشتؽ مف ىذا المصدر كالتقدير كالبلـ لـ يعمؿ فقيؿ ليـ: فبـ تنصبك 

" أف يطعـ يتيمان".  عندىـ: "أك إطعاـه
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 مذىب ابن خالويو النحوي في كتابو من خالل: بينت الباحثةو 

 أواًل: الكتب التي اعتمد عمييا ابن خالويو في كتابو
تفسيران كقراءات كتاب إعراب القراءات السبع كتاب حافؿ في عمكـ القرآف إعرابان ك  إف

 :  1)فمصادره جمة كثيرة، فاتضح لي أف اعتماده الكبير كاف عمى
ىػ  ركاية محمد بف الجيـ 207معاني القرآف ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء )ت -

السمرم. كيركيو عف شيخو ابف مجاىد عف السمرم صاحب ىذه الركاية عف الفراء عف 
 دكف تصريح بالمعاني.المؤلؼ. كينقؿ عف الفراء بيذا السند 

كرجع ابف خالكيو إلى كتاب "المجاز" ألبي عبيدة إال أنو لـ يصرح بذلؾ كال حظي بالسند  -
 كالركاية عف المؤلؼ.

عرابو لمزجاج، كتفسير ابف جرير الطبرم. -  كمثمو معاني القرآف لؤلخفش كمعاني القرآف كا 
 . 3)، كاألبنية لمجرمي 2)كصرح بنقمو عف العيف -

 

 في مسائمو الخالفية   ممذاىب النحويةييده لثانيًا: تأ
، كالجدكؿ خبلفية ةإحدل كسبعيف مسألاشتمؿ كتاب إعراب القراءات السبع كعمميا عمى حيث 

 التالي يبيف ذلؾ.
  المسائل الخالفية في كتاب إعراب القراءات السبع وعللها  

 (52) تفرد فيها ابن خالويهالمسائل التي  (64) المسائل المشتركة مع كتب الخالف  المجموع

 لم يرجح أي مذهب مؤيد للبصرة مؤيد للكوفة لم يرجح أي مذهب مؤيد للبصرة مؤيد للكوفة

26 9 11 9 3 13 71 

 
 المجموع بصريينلتي أيد فييا ابن خالويو الالمسائل ا الكوفيينالمسائل التي أيد فييا ابن خالويو 

53 21 74 

 

                                                           

  .1/100انظر: ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
 .418ص ،المرجع السابؽ  2)
 .177ص ،المرجع نفسو  3)
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في خمس كثبلثيف مسألة، في  المذىب الككفيكافؽ  أف ابف خالكيو قدؿ السابؽ تبيف مف الجدك 
المذىبيف في أربع  ة، كلكنو لـ يرجح أحدحيف كافؽ المذىب البصرم في اثنتي عشرة مسأل

  كعشريف مسألة.
 يظير في الجداول التالية:فتفصيل ما سبق إجمالو، أما 

 لياأواًل: مسائل ابن خالويو الخالفية وتضمن كتب الخالف 
المسائل في كتاب ابن خالويو "إعراب القراءات 

 السبع"
ائتالف  التبيين اإلنصاف

 النصرة
ما فات 
 اإلنصاف

ما فات كتب 
 الخالف

   *  * القول في أصل حركة ىمزة الوصل.

األصل في )نعم وبئس( أفعالن ىما أم 
 اسمان؟ 

* * *   

     * ىمزة )بين بين( متحركة أو ساكنة؟ 

الضمير المرفوع المتصل في  العطف عمى
 اختيار الكالم.

*  *   

القول في مسألة قولو تعالى: "والظالمين 
 أعد ليم عذابًا أليمًا".

  *   

   *   عطف البيان بالمعارف والنكرات.

   *  * وزن )ميت( ونحوىا. 

   *   الحكم ااإلعرابي لغدوة بعد لدن.

  * * * * تقديم التمييز عمى عاممو. 

إذا التقى مثالن متحركان من كممتين أو 
 وليا ساكنًا فيل الحكم اإلدغام؟

    * 

ىل يحذف آخر المقصور والممدود عند 
 التثية إذا كثرت حروفيما؟

*  *   

القول في مسألة ظرف الزمان إذا أضيف 
 إلى فعل معرب أو جممة.

  *   

     * القول في عمة بناء )اآلن(. 

  * * * *تكون اسمًا أو تمزم  القول في )سوى( ىل
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 الظرفية؟

   * * * ىل يقع الفعل الماضي حااًل؟

   *  * القول في )رب( اسم ىو أو حرف؟

القول في أصل االشتقاق من الفعل ىو أو 
 المصدر؟ 

* * *   

   *  * ىل يجوز العطف عمى الضمير المخفوض؟

   *  * ما حكم )إْن( إذا جاء في خبرىا الالم؟ 

   *  * ل تأتي )أو( بمعنى )بل(؟ى

   *  * ىل تأتي )أو( بمعنى )الواو(؟ 

القول في الفصل بين المضاف والمضاف 
 إليو.

*  * *  

   *  * ىل تنصب )حتى( الفعل المضارع بنفسيا؟

   *  * وزن )إنسان( وأصل اشتقاقيا؟ 

ضبط األسماء التي عمى وزن )فعل(بفتح 
انيو أو ثالثو من الفاء وسكون العين مما ث

 حروف الحمق

  *   

   * * * ىل يجوز بناء )غير( مطمقًا؟

   * * * الفعل األمر أو مبني؟

دخول نون التوكيد الخفيفة عمى فعل 
 االثنين.

*  *   

   * * * جواز التعجب من البياض والسواد.

   *  * ىل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر؟

ن المضافة إلى أم القول في مسألة نداء اب
 وعم.

  *   

  *    إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده.

  *    إقامة المصدر مقام الفاعل.
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   *   القول في مسألة ما كان جمعًا لفعمة؟

عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو 
 المعية.

*  *   

ما يجوز من وجوه اإلعراب في الصفة 
د معيا ظرف الصالحة لمخبرية إذا وج

 مكرر.

* *    

  *    إعراب "ما" بعد نعم وبئس.

المحذوف من التاءين المبدوء بيما 
 المضارع.

*  *   

القول في عمل )إن( المخففة النصب في 
 االسم.

* * * *  

   * * * عامل النصب في المفعول معو.

   *   القول في "ضيق" ومعانييا.

   *   كتاب نون التوكيد الخفيفة.

 *     زيادة األلف في مائة.

ىل يوقف بنقل الحركة عمى المحمى بأل 
 الساكن ما قبل اآلخر.

*     

   *  * "رب" ىل ىي لمتقميل أم التكثير؟ 

( بمعنى )نعم(.     *  * القول في مسألة )إنَّ

 2 7 37 11 32 المجموع

 عدم وجود المسألة        *وجود المسألة في كتاب الخالف

 :ما يمي تضح من الجدول السابقي

 اتفؽ األنبارم في كتابو )اإلنصاؼ  مع ابف خالكيو في اثنتيف كثبلثيف مسألة. -
 اتفؽ العكبرم في كتابو )التبييف  مع ابف خالكيو في إحدل عشرة مسألة. -
 اتفؽ الزبيدم في كتابو )ائتبلؼ النصرة  مع ابف خالكيو في سبع كعشريف مسألة. -
 ابو )ما فات اإلنصاؼ  مع ابف خالكيو في سبع مسائؿ. اتفؽ حمكدة في كت -
 )ما فات كتب الخبلؼ  مع ابف خالكيو في مسألتيف. اتفؽ البابمي في كتابو -
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 عمى:ويدل ذلك 

أكثر مف اتفقكا مع ابف خالكيو في مسائؿ الخبلؼ كاف األنبارم كالزبيدم، حيث اتفؽ  
 كمع الزبيدم في سبع كعشريف مسألة. األنبارم مع ابف خالكيو في اثنتيف كثبلثيف مسألة

ككاف االتفاؽ أضعؼ مع كتب الخبلؼ األخرل فالعكبرم إحدل عشرة مسألة  
 كالمعاصراف حمكدة في سبع مسائؿ كالبابمي في مسألتيف. 
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 ي أيد فييا ابن خالويو المذىب البصري مقارنة بآراء الت الخالفية المسائلثانيًا: 
 تب الخالف.    بعض أصحاب ك

 ما فات اإلنصاف ائتالف النصرة التبيين اإلنصاف المسائل في كتاب ابن خالويو "إعراب القراءات السبع"

   *   *  القول في أصل حركة ىمزة الوصل.

   * * *  األصل في )نعم وبئس( أفعالن ىما أم اسمان؟ 

       * ىمزة )بين بين( متحركة أو ساكنة؟ 

لضمير المرفوع المتصل في اختيار العطف عمى ا
 الكالم.

*   *   

القول في مسألة قولو تعالى: "والظالمين أعد ليم 
 عذابًا أليمًا".

    *   

   *     عطف البيان بالمعارف والنكرات.

   *   * وزن )ميت( ونحوىا. 

   *     إلعرابي لغدوة بعد لدن.الحكم ا

 * * * * تقديم التمييز عمى عاممو. 

 *تأييد الكتاب لممذىب البصري كما رأى ابن خالويو.
 لم ترد المسألة في الكتاب.      

 :أن الجدول السابقيتضح من 

كافؽ األنبارم في كتابو )اإلنصاؼ  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب البصرم في ست  -
 مسائؿ. 

 .م في مسألتيفكافؽ العكبرم في كتابو )التبييف  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب البصر  -
كافؽ الزبيدم في كتابو )ائتبلؼ النصرة  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب البصرم في ثماني  -

 مسائؿ. 
كافؽ حمكدة في كتابو )ما فات اإلنصاؼ  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب البصرم في  -

 مسألة كاحدة. 
 
 
 



244 
 

ي مقارنة بآراء أصحاب كتب ثالثًا: المسائل الخالفية التي أيد فييا ابن خالويو المذىب الكوف
 الخالف.

 المسائل في كتاب ابن خالويو "إعراب 
 القراءات السبع"

ائتالف  التبيين اإلنصاف
 النصرة

ما فات 
 اإلنصاف

ما فات كتب 
 الخالف

إذا التقى مثالن متحركان من كممتين أو 
 وليا ساكنًا فيل الحكم اإلدغام؟

    * 

ىل يحذف آخر المقصور والممدود عند 
 ية إذا كثرت حروفيما؟نالتث

**  **   

القول في مسألة ظرف الزمان إذا أضيف 
 إلى فعل معرب أو جممة.

  *   

     ** القول في عمة بناء )اآلن(. 

القول في )سوى( ىل تكون اسمًا أو تمزم 
 الظرفية؟

** ** ** *  

   ** ** ** ىل يقع الفعل الماضي حااًل؟

   **  ** حرف؟ القول في )رب( اسم ىو أو

القول في أصل االشتقاق من الفعل ىو أو 
 المصدر؟ 

** ** **   

   *  ** ىل يجوز العطف عمى الضمير المخفوض؟

   **  ** ما حكم )إْن( إذا جاء في خبرىا الالم؟ 

   **  ** ىل تأتي )أو( بمعنى )بل(؟

   **  ** ىل تأتي )أو( بمعنى )الواو(؟ 

ن المضاف والمضاف القول في الفصل بي
 إليو.

**  ** **  

   **  ** ىل تنصب )حتى( الفعل المضارع بنفسيا؟

   **  ** وزن )إنسان( وأصل اشتقاقيا؟ 

ضبط األسماء التي عمى وزن )فعل(بفتح 
الفاء وسكون العين مما ثانيو أو ثالثو من 

  *   
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 المسائل في كتاب ابن خالويو "إعراب 
 القراءات السبع"

ائتالف  التبيين اإلنصاف
 النصرة

ما فات 
 اإلنصاف

ما فات كتب 
 الخالف

 حروف الحمق

   ** ** ** ىل يجوز بناء )غير( مطمقًا؟

   ** ** ** األمر أو مبني؟ الفعل

دخول نون التوكيد الخفيفة عمى فعل 
 االثنين.

**  **   

   ** ** ** جواز التعجب من البياض والسواد.

   **  ** ىل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر؟

القول في مسألة نداء ابن المضافة إلى أم 
 وعم.

  *   

  **    إنابة غير المفعول عن الفاعل مع وجوده.

  **    إقامة المصدر مقام الفاعل.

   **   قول في مسألة ما كان جمعًا لفعمة.ال

عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو 
 المعية.

**  **   

 لم ترد المسألة في الكتاب.     *مكافقة ابف خالكيو عمى المذىب الككفي.**مخالفة ابف خالكيو باعتماد المذب البصرم.

 ما يمي: من الجدول السابقيتضح 

عارض األنبارم في كتابو )اإلنصاؼ  ابف خالكيو في تسع عشرة مسألة حيث اعتمد  -
 فييا األكؿ المذىب البصرم. 

عارض العكبرم في كتابو )التبييف  ابف خالكيو في ست مسائؿ حيث اعتمد فييا األكؿ  -
 المذىب البصرم.  

بف خالكيو بمكافقتو لممذىب الككفي في أربع كافؽ الزبيدم في كتابو )ائتبلؼ النصرة  ا -
 مسائؿ، كعارضو في ثماني عشرة مسألة حيث اعتمد فييا الزبيدم المذىب البصرم.  

كافؽ حمكدة في كتابو )ما فات اإلنصاؼ  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب الككفي في  -
 م. مسألة كاحدة، كعارضو في ثبلث مسائؿ حيث اعتمد فييا حمكدة المذىب البصر 
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كافؽ البابمي في كتابو )ما فات كتب الخبلؼ  ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب الككفي في  -
 مسألة كاحدة. 

 مالحظة:

اختمؼ مع ابف خالكيو في تأييد الككفييف معظـ أصحاب الكتب الخبلفية كلـ يتفقكا معو  -1
في أربع  إال في ست مسائؿ متفرقيف ككاف أكثرىـ اتفاقان مع ابف خالكيو الزبيدم فكافقو
 مسائؿ مف المسائؿ الست. كحمكدة في مسألة كالبابمي في مسألة كاحدةو أيضان.

عدا خمس معظـ المسائؿ التي أيد فييا ابف خالكيو الككفييف كردت في كتب الخبلؼ  -2
مسائؿ كردت في مصدر كاحد فقط. كفي أغمبيا كاف ميؿ أصحاب الكتب الخبلفية 

 لمبصرييف.

ب ابف خالكيو لمككفييف، كيشعرنا بمقدار انتصاره لممذىب، كأنو مف كىذا يدلؿ عمى مقدار تعص
 مكاليو الذيف ينافحكف عنو. 
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 رابعًا: مسائل ابن خالويو الخالفية المشتركة مع كتب الخالف والنسب المئوية ليا
 ا دون ترجيحالمسائل التي ذكرى المسائل التي أيد فييا الكوفيين المسائل التي أيد فييا البصريين

 القكؿ في أصؿ حركة ىمزة الكصؿ

 

إذا التقى مثبلف متحركاف مف كممتيف 
 أك كليا ساكنا، ىؿ الحكـ اإلدغاـ ؟

ما يجكز مف كجكه اإلعراب في الصفة 
الصالحة لمخبرية إذا كجد معيا ظرؼ 

 مكرر

األصؿ في )نعـ كبئس  أفعبلف ىما 
 أـ اسماف ؟

ىؿ يحذؼ آخر المقصكر كالممدكد 
 د التثنية إذا كثرت حركفيما؟عن

 إعراب )ما  بعد نعـ كبئس

 

القكؿ في مسألة ظرؼ الزماف إذا  ىمزة )بىٍيفى بىٍيفى  متحركة أك ساكنة؟
 أضيؼ إلى فعؿ معرب أك جممة

المحذكؼ مف التاءيف المبدكء بيما 
 المضارع

 

العطؼ عمى الضمير المرفكع 
 المتصؿ في اختيار الكبلـ

القكؿ في عمؿ "ًإٍف" المخففة النصبى في  اآلف القكؿ في عمة بناء
 االسـ

القكؿ في مسألة قكلو تعالى: 
 كالظالميفى أعد ليـ عذابان أليمان  

القكؿ في "سكل" ىؿ تككف اسمان أك 
 تمـز الظرفية؟

 عامؿ النصب في المفعكؿ معو

 

 ؽ" كمعانيياالقكؿ في "ضي ىؿ يقع الفعؿ الماضي حاالن؟ عطؼ البياف بالمعارؼ كالنكرات

؟ كزف "ميت" كنحكىا " اسـه ىك أك حرؼه  ةكتابة نكف التككيد الخفيف القكؿ في "ريب 

القكؿ في أصؿ االشتقاؽ، الفعؿ ىك  الحكـ اإلعرابي لغدكة بعد لدف
 أـ المصدر؟

 زيادة األلؼ في "مائة"

ىؿ يجكز العطؼ عمى الضمير  تقديـ التمييز عمى عاممو
 المخفكض؟

الحركة عمى المحمى بأؿ  ىؿ يكقؼ بنقؿ
 الساكف ما قبؿ آخره؟

ما حكـ "إٍف" إذا جاء في خبرىا  
 البلـ؟

" أىي لمتقميؿ أـ لمتكثير؟  "ريب 

القكؿ في مسألة )إف   بمعنى )نعـ  في  ىؿ تأتي "أك" بمعنى "بؿ" ؟ 
 قكلو: )إف  ىذاف لساحراف 

  ىؿ تأتي "أك" بمعنى "الكاك" ؟ 

ف المضاؼ القكؿ في الفصؿ بي 
 كالمضاؼ إليو

 

ىؿ تنصب "حتى" الفعؿ المضارع  
 بنفسيا؟
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 ا دون ترجيحالمسائل التي ذكرى المسائل التي أيد فييا الكوفيين المسائل التي أيد فييا البصريين

  كزف "إنساف" كأصؿ اشتقاقو 

ضبط األسماء التي عمى كزف )فىٍعؿ   
بفتح الفاء كسككف العيف، مما ثانيو 

 أك ثالثو مف حركؼ الحمؽ

 

  ىؿ يجكز بناء "غير" مطمقان ؟ 

  الفعؿ األمر معرب أك مبني ؟ 

لتككيد الخفيفة عمى فعؿ دخكؿ نكف ا 
 االثنيف

 

 جكاز التعجب مف البياض كالسكاد 

ىؿ يجكز مد المقصكر في ضركرة 
 الشعر؟

 

القكؿ في مسألة "نداء ابف المضافة  
 إلى أـ كعـ"

 

إنابة غير المفعكؿ عف الفاعؿ مع  
 كجكده

 

  إقامة المصدر مقاـ الفاعؿ 

القكؿ في مسألة ما كاف جمعان لػػ  
 ة )فيٍعم

 

عامؿ النصب في الفعؿ المضارع  
 بعد كاك المعية

 

 إحدى عشرة مسألة ست وعشرون مسألة  تسع مسائل

19.5% 56.6% 23.9% 

عدد المسائل التي وافق فييا ابن خالويو المذىب الكوفي بمغت ستًا  يتضح من الجدول السابق أن
ييا المذىب البصري فبمغت تسع %، أما المسائل التي وافق ف56.6وخمسين مسألة بنسبة مئوية 

%، وأخيرًا بمغت المسائل التي لم يرجح فييا ابن خالويو أي المذىبين 19.5مسائل بنسبة مئوية 
 %. 23.9إحدى عشرة مسألة بنسبة مئوية 
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مم والتي بمغت إحدى عشرة مسألة ف ما بالنسبة لممسائل الخالفية المشتركة مع كتب الخالف،أ
 يعود إلى: قد أن سبب ذلك من المذىبين، وترى الباحثة و أي مذىب يرجح فييا ابن خالوي

لترجيح أحد الرأييف  كلـ تكف أدلتو كافية ،المسائؿ النحكيةىذه أف ابف خالكيو تكقؼ عند  -
 عمى اآلخر. 

، فمـ يرجح أحدىما عمى كرأل أف لكؿو منيما أدلتوكبل الرأييف،  دأف ابف خالكيو تكقؼ عن -
 اآلخر. 

ممذىب الككفي، إال أف الحيادية العممية دفعتو في بعض كميمو لابف خالكيو رغـ تأييد  -
رجيح الرأم الذم يتكافؽ مع مذىبو، كىذه سمة المرحمة التي عاشيا عدـ تالحاالت إلى 
  ق .370ابف خالكيو )

آثر ابف خالكيو في بعض المسائؿ النحكية الخمط بيف المذىبيف الككفي كالبصرم كعدـ  -
 : "خمط بيف المذىبيف". 1)عمى اآلخر، فقاؿ ابف النديـ في الفيرست ترجيح أحدىما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .92صابف النديـ، الفيرست )  1)
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 المبحث الثاني: منيج ابن خالويو في عرض المسائل الخالفية
ألة خبلفية، ما ضـ كتاب "إعراب القراءات السبع كعمميا البف خالكيو إحدل كسبعيف مس 

راستي ليذه المسائؿ اتضح منيج ابف خالكيو في صكتية ، كبعد دك  ،صرفيةك  ،بيف مسائؿ )نحكية
عرضو ليا، فاعتمد المؤلؼ عمى أف يصرح بذكر المسألة الخبلفية بيف المذىبيف مف خبلؿ ذكر 
رأم قكؿ مذىب معيف كذكر الرأم المخالؼ لممذىب اآلخر ىذه مف ناحية، أك حتى ذكر رأم 

 يصرح بأف ىذه مسألة خبلفية بيف مذىب كاحد، كمف ناحية أخرل فكاف ابف خالكيو يسكت أك ال
النحكييف، كال يتـ التعرؼ إلييا إال عف طريؽ الرجكع إلى كتب الخبلؼ، أك حتى كتب النحك 

 كمقارنة اآلراء فييا بالرأم الذم ذكره ابف خالكيو، كمثاالن عمى ذلؾ:

 أواًل: المسائل التي صرح فييا ابن خالويو بالمسألة الخالفية
)خالداف فييا  كفي قراءتنا )خالدىٍيًف  ألف الخبر إذا كقع بيف صفتيف  قاؿ ابف خالكيو: " -

متفقتيف كاف االختيار فيو النصب كقكلؾ: إف  زيدان في الداًر قائمان فييا، كيجكز الرفع عند 
البصرييف، كال يجكز عند الككفييف الرفع إال مع الصفة المختمفة كقكلؾ: إف  زيدان في 

"  . 1)الداًر راغبه فيؾى
قاؿ ابف خالكيو: "قرأ أىؿ الككفة )فجزاءه  بالتنكيف )مثؿي  بالرفع. كقرأ الباقكف مضافان.  -

فمف نكف جعمو رفعان باالبتداء، كجعؿ المثؿى خبرىهي. كالككفيكف يقكلكف رفعان بالصفة، 
 . 2)كالبصريكف باالبتداء، كمف أضاؼ فمعناه: جزاء مثؿ المقتكؿ"

يكف: "حـ تنزيؿ مف الرحمف" "حـ" يترفع ب "تنزيؿ" ك "تنزيؿ" قاؿ ابف خالكيو: "قاؿ الككف -
. كقاؿ البصريكف:  ، كىذا تنزيؿي ب "حـ". كقاؿ الفراء: يرتفع تنزيؿ بإضمار: ذلؾ تنزيؿي

مىٍت آىيىاتيوي "تنزيؿ" يرتفع باالبتداء ك) خبريه ك )قرآنان  يككف نصبان عمى المصدر   ًكتىابه فيصِّ
 . 3)كعمى الحاؿ"

خالكيو: " في قكلو: "كانكا ىـ أشد  منيـ"، ىـ فاصمة عند البصرييف عماد عند قاؿ ابف  -
ف قيؿ لؾ: الفاصؿ  ـي الظالميف . كا  ـي/ )كلكف كانكا ىي الككفييف كما تقكؿ: كاف زيده ىك القائ
ال يككف إال بيف معرفتيف "كأشد " نكرة فمـ صح ذلؾ؟ فقؿ: ألف أفعؿ الذم معو "مف" 

 .  4)رفة"بمنزلة المضاؼ المع

                                                           

  .88-1/87ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج  1)
 .149ص ،المرجع السابؽ  2)
 . 275ص ،المرجع نفسو  3)
 .265ص ،المرجع نفسو  4)
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ٍيكىأىن وي"، ففيو قكالف؛ يككف متصبلن، كمنفصبلن، فاختار أىؿي  - قاؿ ابف خالكيو: "فأم ا قكليو: "كى
ٍزفو عندىـ. كاختار الككفيكف  البصرًة أف تىًقؼى عمى "كىٍم" ثـ تبتدئ: كأىن و، ك "كىٍم" كممة حي

ٍيكىأىن وي" كممةه كاحدةه؛ ألنيـ كجدكه كذلؾ في المصحؼ مكتكبان، كمعنى  أف يجعمكا "كى
"كيكأنو": ألـ تىرىأن و"
(1 . 

قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: ما مثاؿ رعاة مف الص حيح؟ فقؿ: ال مثاؿ لو مف  -
الصحيح عند البصرييف؛ ألف  كزفى رعاةو )فيعىمىة ، كعند الككفييف )فيع ؿه  مثؿ غيزًّل في 

، فحذفكا حر   .  2)فان كراىية التشديد كعك ضكا الياءى في آخره"جمع غاز، كاألصؿ: ريع يه
قاؿ ابف خالكيو: "فإف سأؿ سائؿه فقاؿ: قصا يقصك، كدنا يدنك، ىما مف ذكات الكاًك فمـ  -

لـ يقؿ كىـ بالعيدكة القيصيا كما قيؿ الد نيا؟ ففي ذلؾ جكاباف: أحدىما: أف  الد نيا اسـه مبني  
انقبمت في دينا كأدنى كييدني. كالقيصكل: اسـ مختمؽ ليس  عمى الفعؿ فقمبت الكاك ياءن كما

مبنيان عمى الفعؿ ىذا قكؿ الككفيكف. كأما أىؿ البصرة فيقكلكف: إف  االسـى إذا كرد عمى 
ف كاف مف ذكات الياء انقمبت الياء فيو كاكان مثؿ الفتكل  )فىعمى  صح ت الكاك فيو، كا 

ف كانت صفةن انقمبت الكاك ي دياء، كالصفة: ما كاف عمى )فيعمى  كالتقكل، كا  اءن نحك الص 
بالضـ فانقمبت الكاك ياءن استثقاال نحك الد نيا كالعيميا، كخرجت القصكل عمى أصميا، عمى 

 . 3)أف ابفى األعرابي حكى القيصيا بالياء أيضان"
مضافان. قاؿ ابف خالكيو: "قرأ أىؿ الككفة )فجزاءه  بالتنكيف )مثؿي  بالرفع. كقرأ الباقكف  -

فمف نكف جعمو رفعان باالبتداء، كجعؿ المثؿى خبرىهي. كالككفيكف يقكلكف رفعان بالصفة، 
 . 4)كالبصريكف باالبتداء، كمف أضاؼ فمعناه: جزاء مثؿ المقتكؿ"

ف كاف الخط  بألؼو كاحدة، فأجمع النحكيكف أف   - قاؿ ابف خالكيو: "كقيؿ: الياء ألفاف لفظان كا 
الفعًؿ أصمي ة كالثانية اختمفكا فييا، كقاؿ الفراء: األصؿ في آية: أييو،  األلؼى األكلى فاءي 

فقمبكا الياءى ألفان كراىةى التشديد، كقاؿ الكسائي: كزنيا فاعمة عمى كزف دابة، كاألصؿ آييو 
كداببة فاأللؼ الثانية محمكلة كاأللؼ في ضاربو. كقاؿ سيبكيو: األصؿ أىيىيىة فقمبكا الياء 

 . 5)ان لتحركيا كانفتاح ما قبميا"األكلى ألف
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 ثانيًا: المسائل التي سكت عن التصريح بيا أنيا مسألة خالفية:
جعؿ النكف عكضان مف الياء المحذكفة التي  قاؿ ابف خالكيو: "قرأ ابف كثير كحدىه )كالمذافِّ  -

كا كال كانت في الذم، كخففيا الباقكف؛ ألف مف كبلـ العرب أف يحذفكا كيعكضكا، كأف يحذف
. كأكرد ابف خالكيو أيضان أمثمة أخرل بنفس عمة التشديد في أسماء اإلشارة،  1)يعكضكا"

، كقراءة ابف كثير بتشديد  2)فقاؿ: "قرأ ابف كثير كحفص )إٍف ىذافِّ  بتشديد نكف التثنية"
 . 3)النكف في قكلو تعالى: )ىذافِّ خصماف "

رةي طعاـً مساكيف  مضافان. كقرأ الباقكف منكنان، : "قرأ نافعه كابفي عامر )كفاقاؿ ابف خالكيو -
 . 4)كرفعكا الطعاـ؛ ألف  الطعاـ ىي الكفارة"

: االختيار "أٍك" ألف "أىٍك" تككف بمعنى الكاك -رحمو ا–قاؿ ابف خالكيو: "قاؿ أبك عبيد  -
 . 5)كقكلو: )إلى مائة ألؼ أك يزيدكف  أم: كيزيدكف، كبؿ يزيدكف"

قاؿ: قد أجزت أف تجعؿ "إف" بمعنى نعـ. كال يدخؿ البلـ بيف المبتدأ قاؿ ابف خالكيو: "ف -
 . 6)كخبره. فما التأكيؿ في قكلو )إف ىذاف لساحراف ؟"

" لمتقميؿ بمنزلة "كـ" لمتكثير" -  . 7)قاؿ ابف خالكيو: "إٌف "رب 
فإنو قرأ قاؿ ابف خالكيو: "قرأ الناس كميـ: )كالعىٍصًر  بإسكاف الصاد إال سبلمان أبا المنذر  -

ًبٍر  بكسر  ك: )كتكاصكا بالص  "كالعىًصٍر" بكسر الصاد، ككأنو أراد الكقؼ كما قرأ أبك عمرو
سكاف الراء، أراد: بالصبر فنقؿ كسرة الراء إلى الباء؛ ألف العرب ال تقؼ إال عمى  الباء، كا 

 ساكف فيقكلكف مررت ببًكر، ككنت عند عًمرك، كجاءني بًكر، قاؿ الشاعر: 
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 المبحث الثالث: منيج ابن خالويو في التعامل مع القراءات
ابتدأ ابف خالكيو في االحتجاج لمقراءات بسكرة الفاتحة إلى آخر القرآف بذكر اآلية  

، إنما المختمؼ فييا، ثـ يسند القراءات المذككرة فييا ، كال يمتـز بتقديـ أحدو مف القراء عمى أحدو
 يذكر ما اتفؽ لو دكف أف يمتـز بمنيج معيف في ذلؾ.

 كما أف المؤلؼ قد يقدـ آية عمى أخرل، فمـ يمتـز التزامان كامبلن في ترتيب اآليات.  

ة القيراء كقد اتبع ابف خالكيو منيجان محددان في تعميمو لمقراءات، كتعميؿ ابف خالكيو لقراء 
 السبعة إلى أمكر منيا: 

أكالن: احتجاجو لقراءةو بقراءةو أخرل في آية مشابية ليا في مكضع آخر، كىذا النكع مف 
،  1)االحتجاج كثيره جدان عند ابف خالكيو، يقكؿ : "كاالختيار بالتاء؛ ألف بعض القرآف يشيد لبعضو

اءىٍتييـي  ككاف جماعةه مف الصحابة كالتابعيف يحتجكف لبعض القرآف عمى بعضو قاؿ ا تعالى: ﴿جى
.﴾ ـٍ ـٍ تىٍأًتًي لى  البىيِّنىةي﴾ فيذا شاىد ﴿أىكى

﴾ ... كأدغـ التاء في الطاء... 2)كقاؿ  ط فيوي الط ٍيري  : قرأ نافعه ﴿فىتىخى

ًطؼى   ﴾ مخففان، كىك االختيار لقكلو تعالى: ﴿إال  مىٍف خى كقرأ الباقكف ﴿فىتىٍخطىفيوي الط ٍيري
طٍ  ﴾ الخى فىةى﴾ كلـ يقؿ اختطؼ، ككافؽ نافعه الجميع عمى التخفيؼ في قكلو: ﴿يىكىٍادي البىٍرؽي يىٍخطىؼي

ف كانت المغتاف فصيحتيف تقكؿ العرب... ؛ كا   كالقرآف يشيد بعضو لبعضو

ىذاف مثاالف كأمثاليا كثير؛ اخترتيما لتصريحو باحتجاجو لبعض القرآف ببعض، كأف ىذا  
 ابة كالتابعيف رحميـ ا. ىك طريؽ السمؼ مف الصح

ثانيان: احتجاجو لمقراءة بما ثبت عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كتفضيمو ما ثبت 
سكاف العيف: "كاالختيار  3)عنو صؿ ا عميو كسمـ، قاؿ : في قراءة ﴿فىًنٍعما ىي﴾ بكسر النكف كا 

ا بف عمرك:  "ًنٍعم ا بالكماًؿ  إسكاف العيف؛ ألف  ىذه المفظة ركيت عف رسكؿ ا أنو قاؿ لعبد
الصالًح" كذا تحفظ ىذه المفظة عف النبي صمى ا عميو كسمـ كمتى صح الشيء عف النبي 

 صمى ا عميو كسمـ لـ يحؿ لمنحكم كال غيره أف يعترضى عميو".
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﴾ بالجر قاؿ . قاؿ 1)كلما ذكر قراءة حمزة ﴿كاألرحاـً  : "كزعـ البصريكف جميعان أنيا لحفه
: كليس لحنان عندم؛ ألف ابف مجاىد حدثنا بإسناد يعزيو إلى رسكؿ ا -رحمو ا–ابف خالكيو 

 ."﴾  صمى ا عميو كسمـ أنو قرأ: ﴿كاألرحاـً

:   2)ثالثان: احتجاجو لمقراءة بما كرد في قراءة أبي كابف مسعكد كغيرىما مف الصحابة، قاؿ
 : قرأ أبك عمرك كالكسائي ﴿الحؽ ﴾ بالضـ.في سكرة الكيؼ "قكلو تعالى: ﴿ الحؽِّ﴾

كقرأ الباقكف بالكسر، فمف جر قاؿ: الحؽ  ىك ا فخفض نعتان  تعالى. كاحتج بقراءة 
ابف مسعكد، كىك في قراءتو ﴿ىنالؾ الكالية  كىك الحؽ﴾ كفي قراءة أبي ﴿ىنالؾ الكالية الحؽ  

 ﴾ . كمثؿ ذلؾ كثير في الكتاب.

جاجو  لمقراءة بما كرد مف مأثكر كبلـ العرب شعران كنثران كىذا كثيره مستفيض رابعان: احت
 في كتاب ابف خالكيو.

أف اختبلؼ القراء ليس اختبلؼ تغاير؛   3)كبيف ابف خالكيو في غير مامكضع مف كتابو
ؾ، ألف اختبلؼ التغاير غير مكجكد في كتاب ا أما اختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحده فبل بأس بذل

 كمث ؿ بما كرد عف عبد ا بف مسعكد كغيره. 

أف االختيار مف قراءة السبعة ال يعتمد عمى تفضيؿ أحد منيـ  -رحمو ا–كبيف المؤلؼ 
: "إذا كرد الحرؼ عف السبعة كقد  4)عمى اآلخر فنقؿ عف محمد بف أبي ىشاـ عف ثعمب قكلو

، فإذا   كرد في الكبلـ اخترت كفضمت ".اختمفكا  ثـ اخترت  لـ أفضؿ بعضان عمى بعضو

﴾ بالجر–إال أنو قاؿ   " غير أف مف أجاز الخفض في  -في تكجيو قراءة حمزة ﴿كاألرحاـً
 . 5)﴿األرحاـ﴾ أجمع مع مف لـ يجز أف النصب ىك االختيار"
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فمعمو يقصد في غير القرآف، أما في القرآف فتتساكل القراءتاف عمى حد ما نقؿ عف ثعمب  
 .رحمو ا

كجعؿ ابف خالكيو جؿ اىتمامو كعنايتو برسـ المصحؼ كعدـ مخالفتو فكثيران ما تجده  
 : "فيذا عمى خبلؼ المصحؼ فبل تجكز القراءة بو". 1)يقكؿ

كتاب أبي عبد ا دفاعو عف القراء جممة كأفرادان قاؿ في كما أف مف السمات الظاىرة  
ف ينغم ط؛ ألف  القراءة كاألئمة ييختار ليـ أك يحتج ليـ : "فيذا أشبو بقراءة األئمة مف أ 2)عف جممتيـ

: "كقد اجترأ جماعة في الطعف عمى ىؤالء السبعة في بعض حركفيـ، كليس  3)ال عمييـ" كقاؿ
 كاحد منيـ عندم الحنان بحمد ا".

فإف قاؿ قائؿ: فقد لحف يكنس كالخميؿ كسيبكيو رضي ا عنيـ حمزة في قراءتو ﴿فما  
 كا﴾؟ اسطىاعي 

ف كانكا أئمة–فالجكاب في ذلؾ كالجكاب فيما سمؼ؛ ألف ىؤالء   فربما لـ يأخذكا  -كا 
أنفسيـ باالحتجاج لكؿ مف يركم عف ىؤالء السبعة كعناية غيرىـ بو، كسترل االحتجاج لحمزة 

 كجميع ما يمحف فيو كال قكة إال با".
النحكييف يمحنكنو كليس الحنان : "كأما حمزة فإف أكثر  4)كدافع عف حمزةو خاصةن فقاؿ 

: "كقد نسب بعض مف ال يعرؼ العربية كاتساع العرب حمزة إلى المحف، كليس  5)عندنا" كقاؿ
 الحنان لما أخبرتؾ".

كقاؿ: "كمع ذلؾ فإف حمزة كاف ال يقرأ حرفان إال بأثر" كرد عمى أبي عبيد لقاسـ بف سبلـ  
عمرك كحمزة  يبركاية أبي بكر كأب "كقرأ عاصـه  : 6)في تخطئتو بعض القراءات قاؿ

ٌلٍو...كنيٍصًمٍو﴾ باإلسكاف.  ﴿نيكى
 .  قاؿ أبك عبيد: مف أسكف الياء فقد أخطأ؛ ألف الياء اسـ، كاألسماء ال تجـز
قاؿ أبك عبد ا الحسيف بف خالكيو رضي ا عنو: ليس غمطان؛ كذلؾ أف الياء لما  

كىا باإلسكاف، كليس كؿ سككف جزمان، كالدليؿ اتصمت بالفعؿ فصارت معو كالشيء الكاحد خفف
 عمى ذلؾ أف أبا عمرك قرأ: ﴿كىك خادٍعييـ﴾ فأسكف تخفيفان".
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كما رد عمى المبرد في تمحينو حمزة كالكسائي في خفض آيات مف قكلو تعالى: ﴿كما 
 يبث  مف دابة آيات﴾.

ي". ككاف : "قاؿ المبرد: ىك لحف عندم؛ ألنو عطؼ عمى عامميف "إف" ك "ف 1)قاؿ
األخفش يرل العطؼ عمى عامميف فيقكؿ: مررت بزيدو في الدار كالحجرًة عمرك كاحتج بقكؿ 

 الشاعر:
 ونار تأجج لمحرب نارا  أكل امرئ تحسبين امرأ 

كمف خفض التاء فمو حجة أجكد مما مضى أنو يجعؿ ﴿آيات﴾ الثانية بدالن مف األكلى، 
 فيككف غير عاطؼ عمى عامميف.

 لعباس ىذا عميو حتى لحف  مف كسر كقد قرأ بذلؾ إماماف".ككأف أبا ا 
تخريج القراءات كتعميميا كلك عمى رأم مرجكح، أك لغة  -رحمو ا–كيحاكؿ ابف خالكيو  

 قميمة نادرة.
﴾ كال يجكز غير  2)قاؿ  : "قاؿ ابف مجاىد: اتفؽ الناس عمى إسكاف الكاك مف ﴿عىٍكراتو

﴾ بفتح الكاك، فقاؿ: غمطه.ذلؾ، فقمت لو: قرأ األعمش: ﴿ثبل  ث عىكىراتو
ف كاف غٌمطو مف   قاؿ أبك عبد ا: إف كاف جعمو غمطان مف جية الركاية فقد أصاب، كا 

لىٍكزىةو  ٍكزىةو كى جية العربية فميس غمطان؛ ألف المبرد ذكر أف ىذيبلن مف طانجو يقكلكف في جمع جى
كىزىات، كأجمع ال نحكيكف عمى أف اإلسكاف أجكد؛ ليفرؽ بيف الصحيح كعىٍكرىةو: عىكىرىات كلىكىزات كجى

كالمعتؿ".كقدـ ابف خالكيو قراءة القراء عمى مراعاة قكاعد المغة كالنحك كأصكليما فكؿ قاعدة 
 نحكية ال تتمشى مع قراءات القراء الصحيحة الثابتة فيي باطمة، فاألساس ىي القراءة.

، كىذا المنيج ينطمؽ مف قاعدتو األساسية كىذا منيج سميـ؛ فالقراءة قبؿ القاعدة النحكية 
)كمتى ما صح الشيء عف النبي صمى ا عميو كسمـ ال يحؿ لمنحكم كال لغيره أف يعترض 

 عميو  كالقراءة الصحيحة مف شرطيا صحت السند؛ ألنو ال تصح القراءة إال إذا صحت سندان. 
؛ ككاف بعضيـ ال يجيزه : "كما قرأ أحده )شىٍقكتنا  بفتح الشيف 3)قاؿ ابف خالكيو 

في قراءة كال في عربٌيةو، كىك عندم جائز؛ ألنو تجعمو المرة الكاحدة مف المصدر شقى شقكة، كناـ 
 نكمة، كزقا الٌديؾ زقكة، إال أف القراءة سنةه ال يقرأ إال بما قرئ".
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الؽه كؿ  دابةو  كاف سائغان في الن حك 1)كقاؿ      ر ه  إاٌل  : "كلك قرأ قارئه )كالٌمو خى مثؿ )كىشفىته ضي
أف القراءة سنةه ال تحمؿ عمى قياس العربي ة، إن ما يتبع بو األئمة" كشد د في اإلنكار عمى مف 

: "كلك قرأ قارئه "ككؿ  آًتٍيو" كاف صكابان غير أف القراءة سنة  2)أخضع القراءة لقكاعًد النحك قاؿ
ٌية كمف فعؿ ذلؾ كاف عند العمماء معيبان يأخذىا آخر عف أكؿ، كال تحمؿ عمى قياس العرب

 مبتدعان". 
: "قاؿ النحكيكف: كلك قرأ قارئه "مف ًسئىًتًو" لكاف صكابان يجعمو كممتيف مأخكذ مف  3)كقاؿ       

سئة القكس كىما طرفاىا، غير أف القرآف سنة، كال يقرأ كؿ ما يجكز في النحك إنما يتبع فيو 
 األئمة". 
 )كمف تقنت...  بالتاء: كىك صكابه في العربي ة خطأ في الٌركاية...".  4)ةكقاؿ في قراء      
ـٍ  مصدر آب يؤكب أكبان، كاإلياب: الرجكع إال ما  5)كقاؿ       : "قرأ الناسي كمييـ: )إٌف إلينا إيىابىيي

لتشديد، كأىؿ حدثني أحمد بف عمي عف أبي عيبىٍيدو أٌف أبا جعفر المدني قرأ: )إٌف إلىٍينىا إي ابيـ  با
ع فيكٍف ذلؾ، كال كجو لمتشديد عندىـ. كلو عندم كجو، تجعمو مصدر أٌكب يؤٌكب إٌيابان  العربي ة ييضى

 لما قالكا أر ؽى إر اقان، كأنشد: 
رّاقِ                   يا َعْيدُّ ماَلَك من َشْوٍق وا 

 اٍل َطرَّاِق ومرَّ َطْيٍف عمى األىو                                        
 فقمب الكاك ياءن في المصدر. 

ثاؽ كًكثاؽ فأم ا القراءة فبل ". 6)كقاؿ  : "سمعت ابف مجاىد يقكؿ: ركم أبك زيد عف العرب كى
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 خاتمة
 نتائج وتوصيات

 أواًل: النتائج
كقؼ النحاة مف القراءات القرآنية مكقفان عمميان منيجيان يتفؽ كمكقفيـ مع سائر األساليب  -1

 غكية، كالتزمكا فيو بمقاييسيـ، فقبمكا منيا ما كافقيـ كأكلكا كحفظكا ما تأبى عمييـ. الم
ف مف القراءات كمكقفيـ مف النصكص المغكية كأخضعكىا ألقيستيـ مكقؼ البصريي -2

 كأصكليـ، ككانكا يقبمكف ما يكافقيـ كيرفضكف ما يخالفيـ. 
جاء فييا كثيران مف أصكليـ كأحكاميـ  أما الككفيكف فقد قبمكىا كاحتجكا بيا كعقدكا عمى ما -3

م ال يقكـ عمى األفشى في المغة كعمى الككفي مبني عمى منيج القراء الذ ألف المنيج
 األثبت في األثر كاألصح في النقؿ. 

مميا، تنكعت ما بيف تـ حصر إحدل كسبعيف مسألة مف كتاب إعراب القراءات السبع كع -4
 . كصكتية ك صرفيةمسائؿ نحكية 

كأربعيف مسألة اشترؾ فييا ابف خالكيو مع  ذه المسائؿ تكقفت الباحثة عند ستكمف ى -5
حدل مسائؿ بصرية، كسته  تب الخبلؼ، منيا تسعي ك عشرة  كعشركف مسألة ككفية، كا 

 مف المذاىب.  ان مسألة لـ يرجح فييا ابف خالكيو أي
بمغ مجمكع  تبيف مف النتائج أف الزبيدم مف أكثر العمماء تأثران بابف خالكيو، حيث -6

اثنتيف كثبلثيف مسألة، ثـ جاء العكبرم ليتفؽ مع  المسائؿ التي اتفؽ فييا مع ابف خالكيو
ابف خالكيو في إحدل عشرة مسألة، أما حمكدة فبمغت مجمكع المسائؿ التي اتفؽ فييا مع 
ابف خالكيو سبع مسائؿ، أما البابمي فقد استدرؾ عمى كتب الخبلؼ في كتابو )ما فات 

خبلؼ  بمائة كاثنتيف كثمانيف مسألة، اتفؽ فييا مع ابف خالكيو بمسألتيف كتب ال
 جديدتيف.

ت نسبة اتضح مف نتائج الدراسة أف ابف خالكيو ماؿ إلى المذىب الككفي، حيث كان -7
% مف مجمكع المسائؿ المحصكرة، مقارنة 56.6الككفة  المسائؿ التي أيد فييا نحاة

أك المسائؿ التي ذكرىا دكف ، %19.5كالتي بمغت بالمسائؿ التي أيد فييا البصرييف 
%، كذلؾ كمو مف مجمكع المسائؿ المشتركة مع كتب 23.9ترجيح كالتي بمغت نسبتيا 

 الخبلؼ كالتي بمغ عددىا ستان كأربعيف مسألة. 
البصرة كمقارنتيا بآراء أصحاب  ائؿ التي أيد فييا ابف خالكيو نحاةعند استعراض المس -8

األنبارم ابف مسائؿ نفسيا تبيف لمباحثة أنيا تسع مسائؿ، حيث اتفؽ كتب الخبلؼ في ال
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ابف خالكيو في ستو منيا، أما العكبرم صاحب كتاب مع صاحب كتاب )اإلنصاؼ  
لنصرة فكافؽ صاحب كتاب ائتبلؼ ا)التبييف  فكافقو في مسألتيف ثنتيف، كجاء الزبيدم 

 )ما فات اإلنصاؼ  بمسألة كاحدة.  في كتابوحمكدة مسائؿ، كتفرد  ابف خالكيو في ثماف
عند استعراض المسائؿ التي أيد فييا ابف خالكيو أىؿ الككفة كمقارنتيا بآراءا أصحاب  -9

كتب الخبلؼ في المسائؿ نفسيا، تكصمت الباحثة إلى ستو كعشريف مسألة، حيث 
عارض األنبارم ابف خالكيو في تسع عشرة مسألة حيث اعتمد فييا األكؿ المذىب 

رم، كعارض العكبرم ابف خالكيو في ست مسائؿ حيث اعتمد فييا األكؿ المذىب البص
، أما عف الزبيدم فكافؽ ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب الككفي في أربع مسائؿ، البصرم

كافؽ ك كعارضو في ثماني عشرة مسألة حيث اعتمد فييا الزبيدم المذىب البصرم، 
ي في مسألة كاحدة، كعارضو في ثبلث مسائؿ ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب الككفحمكدة 

كافؽ البابمي ابف خالكيو بمكافقتو لممذىب ، ك حيث اعتمد فييا حمكدة المذىب البصرم
 الككفي في مسألة كاحدة.

تكصمت الباحثة عند عرض المسائؿ الخبلفية في كتاب ابف خالكيو عمى كتب الخبلؼ  -10
في اثنتيف كثبلثيف مسألة، كاتفاؽ  كتضمنيا ليا إلى اتفاؽ األنبارم مع ابف خالكيو

العكبرم مع ابف خالكيو في إحدل عشرة مسألة، كاتفاؽ الزبيدم مع ابف خالكيو في سبع 
 كعشريف كمسألة، أما حمكدة فاتفؽ معو في سبع مسائؿ، كاتفؽ البابمي معو في مسألتيف. 

يف مسألة تبيف مف النتائج أف كتاب "إعراب القراءات السبع" اشتمؿ عمى خمس كعشر  -11
خبلفية جديدة، تفرد بيا ابف خالكيو في كتابو، منيا ثبلث مسائؿ بصرية كتسع مسائؿ 

مف المذاىب، فيككف مجمكع  ان ككفية، كثبلث عشرة مسألة لـ يرجح فييا ابف خالكيو أي
التي أيد فييا ابف خالكيو المذىب الككفي خمسان كثبلثيف  -في الكتاب ككؿ–المسائؿ 
عشرة مسألة بصرية، كأربع كعشريف مسألة لـ يرجح فييا ابف خالكيو  إلى اثنتي مسألة،

 مف المذاىب.  ان أي
تكصمت الباحثة إلى أف سبب عدـ ترجيح ابف خالكيو لمذىب معيف في بعض المسائؿ  -12

 يعكد إلى األسباب التالية:
  أف ابف خالكيو تكقؼ عند بعض المسائؿ النحكية كجاء ببعض األدلة العممية التي لـ

 ًؼ لترجيح أحد الرأييف عمى اآلخر. تك
  أف ابف خالكيو تكقؼ عف كبل الرأييف، كرأل أف لكؿو منيما احترامو كقكتو، فمـ يرجح

 أحدىما عمى اآلخر. 
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  أنو رغـ تأييد كميؿ ابف خالكيو إلى المذىب الككفي، إال أف الحيادية العممية دفعتو
آلخر في بعض المسائؿ في بعض الحاالت إلى عدـ ترجيح بعض الرأييف عمى ا

 الخبلفية النحكية. 
  أنو كاف في بعض المسائؿ النحكية يخمط بيف المذىبيف الككفي كالبصرم كال يقكـ

  : "خمط بيف المذىبيف".(1)بترجيح أحدىما عمى اآلخر، فقاؿ ابف النديـ في الفيرست

 ثانيًا: التوصيات
مف الدراسة المتأنِّية المتعمِّقة، فنيحاتنا  إف  نحكنا العربي ال يزاؿ في حاجةو ماس ة إلى مزيدو  -

السابقكف قد درىسكا النحك، فأشبعكه درسنا بما كاف لدييـ مف طرؽ كأساليب، كلكف  ىذا ال 
، مع األٍخذ بمعطيات العصر كتقد ـ العمـك  .يمنع مف محاكلة النظر فيو مف جديدو

ا عية كتفنيدىا، كنسبتيمحاكلة تضافر الجيكد في مراجعة مسائؿ الخبلؼ مراجعة كا -
يا مف أىمية كتدكيف ذلؾ، كجمع ما في بطكف كتب ألصحابيا، كمحاكلة استنباط ما في

النحك مف ىذه المسائؿ التي لـ تذكرىا كتب الخبلؼ أك الدراسات التي قدمت في ىذا 
 المضمار. 
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 در والمراجعالمصا
 القرآن الكريم.

 : مكتبة غريب.  د.ـ) . د.ط) تيسير اإلعبلؿ كاإلبداؿ.إبراىيـ، عبد العميـ. )د.ت . 

: دار الفكر )د.ـ . 2طمعجـ األلفاظ كاألعبلـ القرآنية. ـ . 1998إبراىيـ، محمد إسماعيؿ. )
 العربي. 

تحقيؽ: عياد ح جمؿ الزجاجي. البسيط في شر ـ . 1968ابف أبي الربيع، عبيد ا بف أحمد. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي. 1طبف عيد الثبيتي. 

تحقيؽ: محمد المكضح المبيف ألقساـ التنكيف. ـ . 1998ابف أبي المطؼ، محمد بف محمد. )
 . )د.ف  . )د.ط عامر حسف. 

. 1طتحقيؽ: عمي حسف فاعكر. ديكاف زىير بف أبي سممى. ـ . 1988ابف أبي سممى، زىير. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

. 1طتحقيؽ: ىدل محمكد قراعة. معاني القرآف. ـ . 1990األخفش، أبك الحسف المجاشعي. )
 القاىرة: مكتبة الخانجي. 

شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح ـ . 2000األزىرم، خالد بف عبد ا بف أبي بكر. )
 الكتب العممية. . بيركت: دار 1طبمضمكف التكضيح في النحك. 

. بيركت: 1طتحقيؽ: محمد عكض مرعب. تيذيب المغة. ـ . 2001األزىرم، محمد بف أحمد. )
 دار إحياء التراث العربي. 

تحقيؽ: شرح الرضي لكافية ابف الحاجب. ـ . 1966اإلستراباذم، محمد بف الحسف الرضي. )
ماـ محمد بف سعكد : جامعة اإل)د.ـ . 1طحسف بف محمد الحفظي، يحيى بشير مصطفى. 

 اإلسبلمية. 

تحقيؽ: شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ. ـ . 1955األشمكني، عمي بف محمد بف عيسى. )
 . بيركت: دار الكتاب العربي. 1طمحمد محيي الديف عبد الحميد. 

. )د.ط شرح كتعميؽ: محمد حسيف. ديكاف األعشى الكبير. األعشى، ميمكف بف قيس. )د.ت . 
 بة اآلداب بالجماميز. مصر: مكت

 . مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب. )د.ط ضحى اإلسبلـ.ـ . 1997أميف، أحمد. )
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تحقيؽ: طو عبد الحميد طو. البياف في غريب إعراب القرآف. ـ . 1980األنبارم، أبك البركات. )
 . مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب. )د.ط 

تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي. نزىة األلباء في طبقات األدباء.  . ـ1985األنبارم، أبك البركات. )
 : مكتبة المنار. )د.ـ . 3ط

تحقيؽ: عبد السبلـ شرح القصائد السبع الطكاؿ. ـ . 2008األنبارم، أبك بكر محمد بف القاسـ. )
 . مصر: دار المعارؼ. 5طمحمد ىاركف. 

الخبلؼ بيف النحكييف: البصرييف اإلنصاؼ في مسائؿ ـ . 1993األنبارم، كماؿ الديف. )
 . بيركت: المكتبة العصرية. )د.ط  كالككفييف.

 )د.ط تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. األضداد. ـ . 1987األنبارم، محمد بف القاسـ. )
 بيركت: المكتبة العصرية. 

تحقيؽ: رجب عثماف ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب. ـ . 1998األندلسي، أبك حياف. )
 . مصر: مكتبة الخانجي. 1طد، رمضاف عبد التكاب. محم

تحقيؽ: حسف التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ. ـ . 1998األندلسي، أبك حياف. )
 . الرياض: كنكز اشبيميا لمنشر كالتكزيع. 1طىنداكم. 

 . القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. 6طمف أسرار المغة. ـ . 1978أنيس، إبراىيـ. )

تحقيؽ: محمد أبك الفتكح شرح المقدمة المحتسبة. ـ . 1978ابشاذ، طاىر بف أحمد. )ابف ب
 : الجياز المركزم لمكتب الجامعية.)د.ـ . )د.ط شريؼ. 

ما فات كتب الخبلؼ مف مسائؿ الخبلؼ في ىمع ـ . 2012البابمي، باسـ عبد الرحمف. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طاليكامع. 

يضاح ـ . 1987الحسف عمي بف الحسيف األصبياني. )الباقكلي، أبك  كشؼ المشكبلت كا 
 . )د.ف  )د.ط .تحقيؽ: محمد أحمد الدالي. المعضبلت. 

تحقيؽ: حسيف عطكاف. شعر عمرك بف أحمر الباىمي. الباىمي، عمرك بف أحمر. )د.ت . 
 . دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية. )د.ط 

الحمؿ في إصبلح الخمؿ مف كتاب الجمؿ. ف السيد. )د.ت . البطميكسي، أبك محمد بف محمد ب
 .  )د.ف  )د.ط .تحقيؽ: سعيد عبد الكريـ سعكدم. 
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تحقيؽ: االقتضاب في شرح أدب الكتاب. ـ . 1996. )أبك محمد بف محمد بف السيدالبطميكسي، 
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 القديـ. 
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 ت: دار صادر.. بيرك 1طإحساف عباس. 

تحقيؽ: محمد شرؼ الديف كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف. خميفة، حاجي. )د.ت . 
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي. )د.ط يالتقايا. 

. بيركت: )د.ط تحقيؽ: اكتك برتزؿ. التيسير في القراءات السبع. ـ . 1984الداني، أبك عمرك. )
 دار الكتاب العربي. 

. 2طتحقيؽ: عزة حسف. المحكـ في نقط المصاحؼ. ىػ . 1407ثماف بف سعيد. )الداني، ع
 دمشؽ: دار الفكر. 
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تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد. التحديد في اإلتقاف كالتجكيد. ـ . 2000الداني، عثماف بف سعيد. )
 . األردف: دار عمار. 1ط

الجبكرم، خميؿ إبراىيـ تحقيؽ: عبد ا مي. ر اديكاف مسكيف الدـ . 1970مي، مسكيف. )ر االد
 . بغداد: مطبعة دار البصرم. 1طالعطية. 

. 1طتحقيؽ: رمزم منير بعمبكي. جميرة المغة. ـ . 1987ابف دريد، محمد بف الحسف أبك بكر. )
 بيركت: دار العمـ لممبلييف. 

. مصر: مطبعة )د.ط الفبلكة كالمفمككف. ىػ . 1322الدلجي، أحمد بف عمي بف عبد ا. )
 ب. الشع

 الدراسات المغكية كالنحكية في البحر المحيطـ . 1992الدليمي، عبد العزيز عمي مطمؾ. )
 )دكتكراه . جامعة بغداد، العراؽ.

إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة ـ . 1987الدمياطي، الشيخ أحمد بف محمد البنا. )
كتب، القاىرة: مكتبة . بيركت: عالـ ال1طتحقيؽ: الدكتكر شعباف محمد إسماعيؿ. عشر. 

 الكميات األزىرية. 

. بيركت: 1طتحقيؽ: فائز فارس. باب اليجاء. ـ . 1986ابف الدىاف، سعيد بف المبارؾ. )
 مؤسسة الرسالة. 

تحقيؽ: محمد بف خالد ثمار الصناعة في عمـ العربية. ىػ . 1411الدينكرم، ابف قتيبة. )
 . )د.ف  )د.ط الفاضؿ. 

. بيركت: 3طتحقيؽ: عباس عبد الساتر. ديكاف النابغة الذبياني. ـ . 1996الذبياني، النابغة. )
 دار الكتب العممية. 

تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف سير أعبلـ النببلء. ـ . 1985الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 3طبإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. 

معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار. ـ . 1997. )الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. 1طتحقيؽ: أحمد حسف بسج. ديكاف ذم الرمة. ـ . 1995ذك الرمة، غيبلف بف عقبة. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 
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ئؿ الخبلؼ الخبلؼ الصرفي في كتاب اإلنصاؼ في مساـ . 2011الرشيدم، نايؼ إبراىيـ. )
 )ماجستير . جامعة مؤتة. 

. 1طتحقيؽ: عرفاف بف سميـ حسكنة. معاني الحركؼ. ـ . 2005الرماني، أبك الحسف. )
 بيركت: المكتبة العصرية. 

تحقيؽ: مطاع شعر عمرك بف معديكرب الزبيدم. ـ . 1985الزبيدم، عمرك بف معديكرب. )
 . دمشؽ: مجمع المغة العربية. 2طالطرابيشي. 

. 2طتاج العركس مف جكاىر القامكس. يدم، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ. )د.ت . الزب
 : مطبعة الككيت.)د.ـ 

. )د.ط تحقيؽ: إبراىيـ اإلبيارم. إعراب القرآف. ـ . 1982الزجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ. )
 : دار الكتب اإلسبلمية. )د.ـ 

دمشؽ:  .2طتحقيؽ: مازف المبارؾ. مات. البلـ . 1985. )، أبك القاسـ عبد الرحمفالزجاجي
 دار الفكر. 

تحقيؽ: مازف مبارؾ. اإليضاح في عمؿ النحك. . )د.ت . عبد الرحمف الزجاجي، أبك القاسـ
 : دار النفائس. )د.ـ  )د.ط .

تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد. الجمؿ في النحك. ـ . 1984. )الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف
 رسالة. . بيركت: مؤسسة ال1ط

تحقيؽ: عمي تكفيؽ حركؼ المعاني كالصفات. ـ . 1984. )الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1طالحمد. 

تحقيؽ: عبد رب الحسيف اشتقاؽ أسماء ا. ـ . 1986. )الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 2طالمبارؾ. 

تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. مجالس العمماء. ـ . 1999. )سـ عبد الرحمفالزجاجي، أبك القا
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 3ط

 . بيركت: دار الكتب. 1طالبحر المحيط في أصكؿ الفقو. ـ . 1994. )االزركشي، أبكعبد 

. تحقيؽ: أبي الفضؿ الدمياطيالبرىاف في عمكـ القرآف. ـ . 2006عبد ا. )زركشي، أبك ال
 . القاىرة: دار الحديث. )د.ط 
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. بيركت: دار العمـ )د.ط األعبلـ. ـ . 2002الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد. )
 لممبلييف. 

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ. ىػ . 1407الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك. )
 . بيركت: دار الكتاب العربي. 3ط

ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة ـ . 1987بكر. )الزيبدم، عبد المطيؼ بف أبي 
 : عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية. )د.ـ . 1طتحقيؽ: طارؽ الجنابي. كالبصرة. 

 . األردف: دار عمار. 3طلمسات بيانية. ـ . 2003. )صالح فاضؿمحمد السامرائي، 

ية القرف الثالث اليجرم. الحجج النحكية حتى نياـ . 2009السامرائي، محمد فاضؿ صالح. )
 . األردف: دار عمار لمنشر كالتكزيع. 2ط

تحقيؽ: عبد الحسيف األصكؿ في النحك. ـ . 1996ابف السراج، أبك بكر محمد بف سييؿ. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 3طالفتمي. 

. ـ . 1987السكاكي، يكسؼ بف أبي بكر. ) . بيركت: 2طتحقيؽ: نعيـ زرزكر. مفتاح العمـك
 ر الكتب العممية. دا

تحقيؽ: عبد الستار أحمد شرح أشعار اليذلييف. السكرم، أبك سعيد الحسف بف الحسيف. )د.ت . 
 : مكتبة دار العركبة. )د.ـ  )د.ط فراج. 

تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، عبد إصبلح المنطؽ. ابف السكيت، يعقكب بف إسحاؽ. )د.ت . 
 . مصر: دار المعارؼ. )د.ط السبلـ ىاركف. 

تحقيؽ: الشريؼ عبد شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ. ـ . 1986السمسيمي، محمد بف عيسى. )
 . مكة المكرمة: دار الفيصمية. 1طا الحسيني البركاتي. 

تحقيؽ: الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف. السميف الحمبي، أحمد بف يكسؼ. )د.ت . 
 .. دمشؽ: دار القمـ)د.ط أحمد محمد الخراط. 

تحقيؽ: عبد السبلـ محمد كتاب سيبكيو. ـ . 1988. )سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 3طىاركف. 

تحقيؽ: ما ذكره الككفيكف مف اإلدغاـ. ـ . 1985السيرافي، الحسف بف عبد ا أبك سعيد. )
 . جدة: دار البياف العربي. 1طصبيح التميمي. 
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تحقيؽ: أحمد حسف ميدلي. عمي شرح كتاب سيبكيو. ـ . 2008بف عبد ا. )السيرافي، الحسف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طسيد عمي. 

تحقيؽ: محمد أبك بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة. ـ . 1979السيكطي، جبلؿ الديف. )
 . القاىرة: دار الفكر.2طالفضؿ إبراىيـ. 

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طاألشباه كالنظائر. ـ . 1990السيكطي، جبلؿ الديف. )

تحقيؽ: فؤاد عمي منصكر. المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا. ـ . 1998السيكطي، جبلؿ الديف. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

تحقيؽ: عبد العاؿ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع. ـ . 2001السيكطي، جبلؿ الديف. )
.  . القاىرة: عالـ الكتب. )د.ط  سالـ مكـر

تحقيؽ: عبد الحكيـ عطية، عبلء االقتراح في أصكؿ النحك. ـ . 2006السيكطي، جبلؿ الديف. )
 . دمشؽ: دار البيركتي. 2طالديف عطية. 

المنيج الصكتي لمبنية العربية رؤية جديدة في الصرؼ ـ . 1980شاىيف، عبد الصبكر. )
 الة. . بيركت: مؤسسة الرس1طالعربي. 

تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ الممحة في شرح الممحة. ىػ . 1424ابف الصايغ، محمد بف الحسف. )
 عمادة البحث العممي. -. السعكدية: الجامعة اإلسبلمية1طالصاعدم. 

حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف ـ . 1997الصباف، أبك العرفاف محمد بف عمي. )
 كتب. . بيركت: دار ال1طمالؾ. 

تحقيؽ: عبد اإللو نبياف. غكامض الصحاح. ـ . 1996خميؿ بف أيبؾ. )صبلح الديف الصفدم، 
 . لبناف: مكتبة لبناف ناشركف. 1ط

تحقيؽ: أحمد األرناؤكط، الكافي بالكفيات. ـ . 2000الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ. )
 . بيركت: دار إحياء التراث.)د.ط تركي مصطفى. 

. تحقيؽ: أحمد غيث النفع في القراءات السبعق . 2004ي بف محمد بف سالـ. )الصفقاسي، عم
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طمحمكد عبد السميع الشافي الحفياف. 

. مصر: 1طجميرة خطب العرب في عصكر العربية الزاىرة. ـ . 1923صفكت، أحمد زكي. )
 مطبعة مصطفى البابي الحمبي. 
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 )د.ط عني بو: محمد بيجة األثرم. أدب الكاتب. ىػ . 1341حيى. )الصكلي، أبك بكر بف ي
 مصر: المطبعة السمفية، بغداد: المكتبة العربية. 

تحقيؽ: فتحي أحمد  التبصرة كالتذكرة.ـ . 1986الصيمرم، أبك محمد عبد المؤمف بف عمي. )
حياء التراث اإلسبلمي.1طعمي الديف.   . السعكدية: مركز البحث كا 

 . مصر: دار المعارؼ. 7طالمدارس النحكية. شكقي عبد السبلـ. )د.ت .  ضيؼ، أحمد

 )د.ط تحقيؽ: نكرم حمكدم القيسي. شعر أبي زبيد الطائي. ـ . 1967الطائي، أبك زبيد. )
 بغداد: مطبعة المعارؼ. 

 . القاىرة: مكتبة الشباب. )د.ط تاريخ النحك كأصكلو. طمب، عبد الحميد. )د.ت . 

تحقيؽ: أبي محمد عبد الرحمف نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة. ـ . 2005د. )الطنطاكم، محم
 : مكتبة إحياء التراث اإلسبلمي. )د.ـ . 1طبف محمد بف إسماعيؿ. 

. مكة )د.ط  الخبلؼ بيف النحكييف دراسة تحميؿ تقكيـ.ـ . 1984الطكيؿ، السيد رزؽ. )
 السعكدية: المكتبة الفيصمية.  -المكرمة

: تمكز )د.ـ . 1طآراء الككفييف المغكية في شرح السيرافي. ـ . 2012، حسف ىادم. )عبد النبي
 لمطباعة كالنشر. 

. 3طتحقيؽ: ميدم محمد ناصر الديف. ديكاف طرفة بف العبد. ـ . 2002ابف العبد، طرفة. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 

. القاىرة: )د.ط ميؽ: فؤاد سزكيف. تعمجاز القرآف. أبك عبيدة، معمر بف المثنى التيمي. )د.ت . 
 مكتبة الخانجي. 

 . لبناف: مطبعة لبناف. 2طمعجـ األخطاء الشائعة. ـ . 1983العدناني، محمد. )

تحقيؽ: فخر الديف الممتع في التصريؼ. ـ . 1987ابف عصفكر، عمي بف مؤمف بف محمد. )
 . بيركت: دار المعرفة. 1طقباكة. 

تحقيؽ: عادؿ المقرب كمعو مثؿ المقرب. ـ . 1998محمد. )ابف عصفكر، عمي بف مؤمف بف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طأحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض. 

تحقيؽ: فكاز الشعار.  شرح جمؿ الزجاجي.ـ . 1998ابف عصفكر، عمي بف مؤمف بف محمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط
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المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. ـ . 2001لسي. )ابف عطية، عبد الحؽ بف غالب األند
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1طتحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد. 

. األردف: دار المناىج 1طاألساليب النحكية عرض كتطبيؽ. ـ . 2007عطية، محسف عمي. )
 لمنشر كالتكزيع. 

تحقيؽ: محمد كامؿ بركات. تسييؿ الفكائد. المساعد عمى ـ . 1982ابف عقيؿ، بياء الديف. )
 . السعكدية: جامعة أـ القرل. 1ط

. الككيت: المجمس 1طتحقيؽ: فائز فارس.  شرح الممع.ـ . 1984العكبرم، ابف برىاف. )
 الكطني لمثقافة كالفنكف. 

ؽ: تحقيالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب. ـ . 1995العكبرم، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف. )
 . دمشؽ: دار الفكر. 1طعبد اإللو نبياف. 

التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف ـ . 1976. )عبد ا بف الحسيف العكبرم، أبك البقاء
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي. )د.ط تحقيؽ: عبد الرحمف السميماف العثيميف. كالككفييف. 

التبياف في عمكـ القرآف )إمبلء ما مف بو . ـ 1976عبد ا بف الحسيف. )أبك البقاء العكبرم، 
 القاىرة: عيسى البابي الحمبي.  )د.ط تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. الرحمف . 

. السعكدية: عالـ 1طفي نحك المغة كتراكيبيا منيج كتطبيؽ. ـ . 1984عمايرة، خميؿ أحمد، )
 المعرفة. 

نحكية في شرح شكاىد شركح األلفية. المقاصد الـ . 2010العيني، بدر الديف محمكد بف أحمد. )
 . مصر: دار السبلـ. 1طفاخر، أحمد السكداني، عبد العزيز فاخر.  تحقيؽ: عمي

 )د.ط تحقيؽ: السيد أحمد صقر. الصاحبي. . )د.ت . س، أحمد بف زكريا أبك الحسيفابف فار 
 القاىرة: مطبعة عيسى البابي الحمبي.

تحقيؽ: عبد السبلـ معجـ مقاييس المغة. ـ . 1979)ابف فارس، أحمد بف زكريا أبك الحسيف. 
 القاىرة: دار الفكر.  )د.ط ىاركف. 

. 1طتحقيؽ: حسف شاذلي فرىكد. اإليضاح العضدم. ـ . 1969. )أبك عمي الحسفالفارسي، 
 . )د.ف 

. )د.ط تحقيؽ: عبد ا بف عمر الحاج إبراىيـ. اإلغفاؿ. . )د.ت . الفارسي، أبك عمي الحسف
  .)د.ف 
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. بيركت: دار 1طتحقيؽ: يحيى مراد. المسائؿ المشكمة. ـ . 2003. )رسي، أبك عمي الحسفالفا
 الكتب العممية. 

: جامعة )د.ـ . 1طتحقيؽ: حسف شاذلي فرىكد. التكممة. ـ . 1981. )الفارسي، أبك عمي الحسف
 الرياض. 

ر الديف قيكجي، تحقيؽ: بدالحجة لمقراء السبعة. ـ . 1993. )الفارسي، أبك عمي الحسف
 بيركت: دار المأمكف لمتراث.  -. دمشؽ2طجكيجابي. 

تحقيؽ: عمي جابر المسائؿ العسكريات في النحك العربي. ـ . 1982. )الفاسي، أبك عمي الحسف
 : مطبعة بغداد. )د.ـ . 2طالمنصكرم. 

 . . بيركت: عالـ الكتب3طمعاني القرآف. ـ . 1983الفراء، أبي زكريا يحيى بف زياد. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1طالجمؿ في النحك. ـ . 1985الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد. )

. بيركت: 1طتحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم. كتاب العيف. ـ . 2003الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد. )
 دار الكتب العممية. 

. 1طعكر. تحقيؽ: عمي فاديكاف الفرزدؽ. ـ . 1987الفرزدؽ، ىماـ بف غالب بف صعصعة. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 

. بيركت: مركز الغدير 4طالقراءات القرآنية تاريخ كتعريؼ. ـ . 2009الفضمي، عبد اليادم. )
 لمدراسات كالنشر كالتكزيع. 

 : دار المسمـ. )د.ـ . 1طدليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ. ـ . 1999الفكزاف، عبد ا. )

تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي القامكس المحيط. ـ . 2005قكب. )الفيركز أبادم، محمد بف يع
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 8طمجد الديف. 

ابف القاصح، عمي بف عثماف )السنة الثانية . نزىة المشتغميف في أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف. 
 . 309-271 ، 3)مجمة البحكث كالدراسات القرآنية، 

دمشؽ: دار  )د.ط ء العربي نشأتو كقكاعده كمفرداتو كتمريناتو. اإلمبلقبش، أحمد. )د.ت . 
 الرشيد.

تحقيؽ: إبراىيـ شمس تأكيؿ مشكؿ القرآف. ابف قتيبة، أبك محمد عبد ا بف مسمـ. )د.ت . 
 بيركت: دار الكتب العممية.  )د.ط الديف. 
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ة العراقية: المجنة . الجميكري1طرسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية. ـ . 1982قدكرم، غانـ. )
 الكطنية. 

: دار )د.ـ . 1طتحقيؽ: محمد إبراىيـ البنا. الرد عمى النحاة. ـ . 1979القرطبي، ابف مضاء. )
 االعتصاـ. 

تحقيؽ: غانـ قدكرم الحمد. المكضح في التجكيد. القرطبي، أبك القاسـ عبد الكىاب. )د.ت . 
 األردف: دار عمار.  )د.ط 

تحقيؽ: عبد ا بف عبد الجامع ألحكاـ القرآف. ـ . 2006األنصارم. ) القرطبي، محمد بف أحمد
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1طالمحسف التركي. 

تحقيؽ: عبد ا بف عبد تفسير القرطبي. ـ . 2006القرطبي، محمد بف أحمد األنصارم. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1طالمحسف التركي. 

تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إنباه الركاة عمى أنباه النحاة.  ـ .1928القفطي، جماؿ الديف. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.1طإبراىيـ. 

. بيركت: دار 5طتحقيؽ: مصطفى عبد الشافي. ديكاف امرئ القيس. ـ . 2004القيس، امرئ. )
 الكتب العممية. 

كتحقيؽ لفظ التبلكة. الرعاية لتجكيد القراءة ـ . 1996القيسي، أبك محمد مكي بف أبي طالب. )
 . األردف: دار عمار. 3طتحقيؽ: أحمد حسف فرحات. 

تحقيؽ: عبد اإلبانة عف معاني القراءات. ـ . 1977مكي بف أبي طالب. )أبك محمد القيسي، 
 . مصر: دار نيضة مصر. )د.ط الفتاح إسماعيؿ شمبي. 

اءات السبع كعمميا الكشؼ عف كجكه القر ـ . 1984مكي بف أبي طالب. )أبك محمد القيسي، 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 3طتحقيؽ: محيي الديف رمضاف. كحججيا. 

تحقيؽ: حاتـ صالح مشكؿ إعراب القرآف. ـ . 1984مكي بف أبي طالب. )أبك محمد القيسي، 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 2طالضامف. 

قيؽ: حاتـ صالح تحمشكؿ إعراب القرآف. ـ . 1984مكي بف أبي طالب. )أبك محمد القيسي، 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 2طالضامف. 

تحقيؽ: أحمد رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني. المالقي، أحمد بف عبد النكر. )د.ت . 
 دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية. )د.ط محمد الخراط. 
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ؽ: عبد تحقي شرح التسييؿ البف مالؾ.ابف مالؾ، جماؿ الديف محمد بف عبد ا. )د.ت . 
 : دار ىجر. )د.ـ الرحمف السيد، محمد بدكم المختكف. 

بيركت: المكتبة  )د.ط ألفية ابف مالؾ. محمد بف عبد ا. )د.ت . جماؿ الديف ابف مالؾ، 
 الشعبية. 

. مكة المكرمة: 1طشرح الكافية الشافية. . )د.ت . مالؾ، جماؿ الديف محمد بف عبد اابف 
 جامعة أـ القرل. 

تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة. المقتضب. ـ . 1994د، أبك العباس محمد بف يزيد. )المبر 
 . القاىرة: كزارة األكقاؼ المجمس األعمى لمشئكف لجنة إحياء التراث.  3ط

تحقيؽ: محمد فؤاد سزكيف،  مجاز القرآف. ىػ .1381المثنى، أبك عبيدة معمر التيمي البصرم. )
 نجي.. القاىرة: مكتبة الخا)د.ط 

تحقيؽ: شكقي السبعة في القراءات. ىػ . 1400ابف مجاىد، أحمد بف مكسى بف العباس. )
 . مصر: دار المعارؼ. 1طضيؼ. 

. بيركت: دار 2طالمغني في تكجيو القراءات العشر المتكاترة. ـ . 1988محيسف، محمد سالـ. )
 الجيؿ، القاىرة: مكتبة الكميات األزىرية. 

. مصر: 2طمدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك. ـ . 1958المخزكمي، ميدم. )
 مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي. 

تحقيؽ: غريد الشيخ. شرح ديكاف الحماسة ألبي تماـ. ـ . 2003المرزكقي، أحمد بف محمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 2ط

جنى الداني في حركؼ المعاني. الـ . 1992المرادم، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ. )
  . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: فخر الديف قباكة، محمد نديـ فاضؿ. ط

بيركت:  )د.ط تحقيؽ: مجدم سميـ الجندم. رسالة المبلكة. ـ . 1992المعرم، أبك العبلء. )
 دار صادر. 

( . ، عبد العاؿ سالـ مكـر : )د.ـ . 2طسات النحكية. القرآف الكريـ كأثره في الدراـ . 1978مكـر
 مؤسسة عمي جراح الصباح. 
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تحقيؽ: أميف محمد لساف العرب. ـ . 1999ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ. )
. بيركت: دار إحياء التراث العربي، مؤسسة 3طعبد الكىاب، محمد الصادؽ العبيدم. 

 التاريخ العربي. 

دمشؽ:  )د.ط تحقيؽ: حنا جميؿ حداد. شعر ابف ميادة. ـ . 1982ابف ميادة، الرماح بف أبرد. )
 مطبكعات مجمع المغة العربية. 

تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد. ـ . 1428ناظر الجيش، محمد بف يكسؼ بف أحمد. )
 . القاىرة: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة. 1طتحقيؽ: عمي محمد فاخر. 

 سكريا: اتحاد كتاب العرب.  )د.ط ابف يعيش النحكم. ـ . 1997نبياف، عبد اإللو. )

. بيركت: 1طتعميؽ: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ. إعراب القرآف. ىػ . 1421النحاس، أبك جعفر. )
 دار الكتب العممية. 

. بغداد: )د.ط تحقيؽ: ككركيس عكاد. التفاحة في النحك. ـ . 1965النحاس، أبك جعفر. )
 مطبعة العاني. 

. )د.ط تحقيؽ: أحمد خطاب. شرح القصائد التسع المشيكرات. ـ . 1973لنحاس، أبك جعفر. )ا
 بغداد: دار الحرية لمطباعة. -العراؽ

. 2طتحقيؽ: إبراىيـ رمضاف. الفيرست. ـ . 1997ابف النديـ، أبك الفرج محمد بف إسحاؽ. )
 بيركت: دار المعرفة. 

 بغداد: دار الرسالة.  )د.ط كتاب سيبكيو.  النكاسخ فيـ . 1977النعيمي، حساـ سعيد. )

تحقيؽ: عبد المعيف األزىية في عمـ الحركؼ. ـ . 1993اليركم، عمي بف محمد النحكم. )
 . دمشؽ: مجمع المغة العربية. 2طالممكحي. 

تحقيؽ: مازف مغني المبيب عف كتب األعاريب. ـ . 1964ابف ىشاـ، جماؿ الديف األنصارم. )
 . دمشؽ: دار الفكر. 1طحمد ا.  المبارؾ، حمد عمي

. بيركت: )د.ط أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ. . )د.ت . شاـ، جماؿ الديف األنصارمابف ى
 المكتبة العصرية. 

مصر: مطبعة مصطفى  )د.ط شذكر الذىب. ـ . 1938. )األنصارم جماؿ الديفابف ىشاـ، 
 البابي الحمبي. 
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تحقيؽ: عادؿ الكسيط في تفسير القرآف المجيد. ـ . 1994د. )الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحم
أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، أحمد صيرة، أحمد الجمؿ، عبد الرحمف عكيس. 

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط

تحقيؽ: محمكد جاسـ محمد عمؿ النحك. ـ . 1999ابف الكراؽ، محمد بف عبد ا بف العباس. )
 لرياض: مكتبة الرشد. . ا1طالدركيش. 

األردف: عالـ  )د.ط .الخبلؼ النحكم في المنصكبات. ـ . 2006الكليدم، منصكر صالح. )
 الكتب الحديث. 

 . بيركت: دار صادر. 2طمعجـ البمداف. ـ . 1995ياقكت الحمكم، شياب الديف أبك عبد ا. )

راب في النحك العربي كتطبيقيا ظاىرة اإلعـ . 1994. )شياب الديف أبك عبد ا، الحمكم ياقكت
 : دار المعرفة الجامعية. )د.ـ في القرآف الكريـ. 

. مصر: إدارة الطباعة )د.ط شرح المفصؿ. ابف يعيش، مكفؽ الديف األسدم المكصمي. )د.ت . 
 المنيرية. 
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 اآليات الكريمةفيرس 

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة البقرة 
1.  َوإَذا ابتَذ إبراِهقؿ َرّبف 214 35 
2.   ًُّدىفقْف ه 2 62 
3.    َْرَض  لَُؽؿُ  َجَعَؾ ْٕ   22 62فَِراًشا  ا
4.    َوَأْبَصاِرِهْؿ  بَِسْؿِعِفؿْ  َلَذَهَب 20 62 
5.  أحؾَّ لؽؿ 187 62 
6.   ََمءَ  َوُيْؿِسُؽ َْرضِ  َطَذ  َتَؼعَ  َأن السَّ ْٕ   185 64ا
7.  شْفُر َرَمَضان 185 64 
8.  َلَؽبَِرةً  َكاَكْت  َوإِن  َّٓ ـَ  َطَذ  إِ   143 102اهللَُّ  َهَدى الَِّذي
9.  ُسقُل  َيُؼقَل  َحتَّك   214 119الرَّ

10.   ََفـِِعَمَّ ِهل 271 151 
11.   ٌؿْ  ِغَشاَوة   7 181 َوَْلُ
12.   ِاَي َفاْرَهُبقن   40 185وإيَّ

 ل عمرانسورة آ
 75 64 ]إىل كؾؿٍة َسَقْاٍء[  .13
14.   َُسَقاءً  لِؾـَّاسِ  َجَعْؾـَاه 64 75 
15.   ْـْ  َكاُكقا َوإِن   164 102ُمبنِيٍ  َضًللٍ  َلِػل َقبُْؾ  ِم
16.   َـ ابِِري ـَ َجاَهُدوا ِمـُؽْؿ َوَيْعَؾَؿ الصَّ   142 145َوَدَّا َيْعَؾِؿ اهللَُّ الَِّذي

 سورة النساء
17.   ِوإَْرَحام 1 97 
18.    ْا َوَلق  ِمـ اْخُرُجقا َأوِ  َأكُػَسُؽؿْ  اْقتُُؾقا َأنِ  ِفؿْ َطَؾقْ  َكَتبْـَا َأكَّ

 ِدَياِرُكؿ
63 38 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

19.   ْْت  َجاُءوُكؿْ  َأو   90 80 ،81ُصُدوُرُهؿْ  َحِْصَ
20.   َّٓ ـَ  إِ  82 90 ...َقْقمٍ  إىَِل   َيِصُؾقنَ  الَِّذي
21.   َّٓ   66 189ِمـُْفؿْ  َقؾِقًًل  إِ

 سورة المائدة
ا َهاُهـَا َقاِطُدونَ َفاْذَهْب َأْكَت َوَرّبؽ َفؼَ ]  .22  8 24 [اتًًِل إِكَّ
23.    َّـَ  إِن ـَ  آَمـُقا الَِّذي ابِئنِيَ  َوالـََّصاَرى   َهاُدوا َوالَِّذي   69 49َوالصَّ
24.   ٌاَرة   95 54َمَساكنَِي  َصَعامُ  َكػَّ
25.   ُاِدقنِيَ  َيـَْػعُ  َيْقم   119 69ِصْدُقُفؿْ  الصَّ
26.   َْمْرَيؿَ  ـَ ابْ  ِطقَسك َيا اهللَُّ  َقاَل  َوإِذ 116 81 
27.   ْـْ َيْرَتدَّ ِمـُْؽؿ   54 194َم
28.  قتَؾ  فجزاٌء مثُؾ ما 95 214 
29.  َوُكقرٌ  ُهًدى فِقَفا 44 219 

 سورة األنعام
 50 148 ]ما أرشكـا وٓ آباؤكا[  .30
31.    َب ـا  بِآياِت  ُكَؽذِّ   27 62َربِّ
32.  وكذلؽ ُزيِّـ 137 113 
 182 99 ﴾قِـَْقانٌ ﴿  .33

 ألعرافسورة ا
34.  َلَػاِسِؼنيَ  َأْكَثَرُهؿْ  َوَجْدَكا َوإِن 102 102 
35.  أْن لعـُة اهلل 44 156 
36.  َيْؼُتُؾقَكـِل َوَكاُدوا 150 185 

 سورة األنفال
37.    َإْن كاَن َهذا ُهق احلّؼ ِمـ ِطـدك 32 34 
38.  َقا ـْ  َوََيْ ـْ  َحلَّ  َم   42 194َبقِّـَةٍ  َط
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة التوبة
39.  ـَ اُدِشكنَِي وَرسقَلفَأنَّ اهلل   3 35 َبريٌء ِم

 سورة يونس
40.   َكاَءُكؿْ  َأْمَرُكؿْ  َفَلْْجُِعقا   71 50 ،160 َورُشَ
َنَ   .41 ْٔ ـَ  َوُكـَْت  َقْبُؾ  َطَصقَْت  َوَقْد  ]َآ [ ِم ـَ  73 91 اْدُْػِسِدي
42.     105 29 ...َوَبْقـَُؽؿْ  َبْقـَـَا َشِفقًدا بِاهللَِّ َفَؽَػك 

 سورة ىود
َـّ  َبـَاِت  ] َهُمٓءِ   .43  32 78 [ لَُؽؿْ  َأْصَفرُ  ُه
 47 72 ﴾ َطُجقزٌ  َوَأَكا َأَألُِد  َوْيَؾتَك   َيا ﴿  .44
45.   ٍَوِمـ ِخزي يقمئذ 55 70 
46.  ـَ فِقَفا ـَِّة َخالِِدي ـَ ُسِعُدوا َفِػل اْْلَ ا الَِّذي   108 149َوَأمَّ
47.   وأْن كًلا 111 156 
48.   ِْقِؾ َوَٓ َيْؾَتِػْت ِمـُؽْؿ َأَحٌد إَِّٓ َفَلرْسِ بَِلْهؾَِؽ بِؼ ـَ الؾَّ ْطٍع مِّ

 َؽ اْمَرَأتَ 
81 189 

49.   ْـ   71 202َيْعُؼقب إِْسَحاق َوَراء َوِم
 سورة يوسف 

50.   ِِذه   65 81إَِلْقـَا ُردَّْت  بَِضاَطُتـَا َه 

51.   لَِؽ َتبِقَؽ  َكَذ  ََحادِ  َتْلِويؾِ  ِمـ َوُيَعؾُِّؿَؽ  َربَُّؽ  ََيْ ْٕ   6 83يِث ا

52.  ـَ  َلَقُؽقًكا ـَ  مِّ اِغِري   32 165 الصَّ

 سورة ابراىيم
َِزيَدكَُّؽؿْ ]  .53 َٕ  ح 7 [َلئِـ َشَؽْرُتْؿ 

ا  .54 ِخُؽؿْ  َأَكا ]مَّ [ َأكُتؿ َوَما بُِؿْْصِ ِخلَّ  32 22 بُِؿْْصِ

55.   ُرُسَؾفُ  َوْطِدهِ  ُِمْؾَِػ 47 114 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة الحجر 
56.   ِّفبؿ تبشون 54 185 

 نحلسورة ال
57.   ّم ِضقٍْؼ 127 163 

 سورة االسراء
58.    ـُ  كِْدَت   74 62إَِلْقِفْؿ  َتْرَك
59.   َـَا ُسْبَحانَ  َوَيُؼقُلقن ـَا َوْطُد  َكانَ  إِن َربِّ ًٓ  َربِّ   108 101َدَْػُعق
60.   وَكَؽ  َكاُدوا َوإِن ـَ  َلَقْسَتِػزُّ َْرضِ  ِم ْٕ   76 103ِمـَْفا لِقُْخِرُجقكَ  ا
61.   لف يقم الؼقامة كتاباً وَُيَرُج 13 141 
62.   ْلَِقُسْقَءْن ُوُجقَهُؽؿ 7 165 

 سورة الكيف
63.  َفَؽان َأَبقاُه ُممِمـَان 80 34 
64.   ًفؾف جزاء 88 60 

 سورة طو
65.   ِإنَّ َهذاِن َلَساِحَران 63 34 ،106 ،

177 
فُ ﴿  .66 رُ  لََّعؾَّ  109 44 ﴾ََيَْشك   َأوْ  َيَتَذكَّ
67.    َّْلُخْذ تَ  َٓ  َيْبـَُمم  94 138 
68.   ًَٓيْرَجُع إَلْقِفْؿ َقْق َّٓ   89 156وأ

 سورة االنبياء
69.   لَِؽ   88 140اْدُْمِمـنِيَ  ُكـِجل َوَكَذ 

 سورة المؤمنون
70.   ََّقؾِقؾٍ  َطَم 40 151 

 سورة النور
71.   ٍشجرٍة مباركٍة زيتقكة 35 54 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

72.   ْ ََمَواِت  ِّم  َمـ َلفُ  ُيَسبُِّح  اهللََّ  َأنَّ  َترَ  َأَل َْرضِ  السَّ ْٕ  َوالطَّْرُ  َوا

اٍت   َصافَّ
41 161 

 سورة الفرقان
73.  ـا طـ آْلتـاإ   42 102ن كاد لقضؾُّ

ُؾَد فِقف ُمَفاكاً ﴿  .74  183 69 ﴾َوََيْ

 سورة الشعراء
75.  ـُ  َقاُلقا بََعَؽ  لََؽ  َأُكْمِم َْرَذُلقنَ  َواتَّ ْٕ   111 51ا

76.   َُعَراء   224 52ْلَغاُوونَ ا َيتَّبُِعُفؿُ  َوالشُّ

77.   َْكاِذُبقنَ  َوَأْكَثُرُهؿ 223 52 

78.   ْـْ  َكُظـّؽ َوإِن ِ   186 102الَْؽاِذبنِيَ  َد

79.  َأكَت  َوَما  َّٓ ثُْؾـَا َبَشٌ  إِ  105 186 ...مِّ

 سورة النمل
80.   ِّكِْعَؿتََؽ... َأْشُؽرَ  َأنْ  َأْوِزْطـِل َرب  19 ث 
81.   َفُؾقنَ  َقْقمٌ  َأكُتؿْ  َبْؾ   55 206َُتْ

 سورة القصص
82.   ُكـَت َتْرُجق  86 62 
83.   ُؿْ  لِقَُؽقنَ  فِْرَطْقنَ  َآُل  َفاْلَتَؼَطف ا َْلُ  َوَهاَمانَ  فِْرَطْقنَ  إِنَّ  َوَحَزًكا َطُدوا

ا  َخاصِئنِيَ  َكاُكقا َوُجـُقَدُُهَ
8 209 

84.    ٍيكىأىن وي   82 223 كى
 سورة السجدة

ـِ  َأِرَكا ﴿  .85 َذْي  212 29 ﴾ َكاَأَضًلَّ  الؾَّ
 سورة االحزاب

86.  ٓ  ُّـْ  الـَِّساءُ  َلَؽ  ََيِؾ   52 199َبْعُد  ِم
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة سبأ
87.   ّم الُغُرفاِت 37 144 

 سورة فاطر
88.  إكَّؿـَا ََيَشك اهلل مـِـ ِطَباِده الُعؾََمء 28 34 
89.   ـْ  َهْؾ   3 128اهللَِّ  َغْرُ  َخالٍِؼ  ِم

 سورة يس
90.   ْونَ  َلَدْيـَا قعٌ َْجِ  َدَّا ُكؾ   َوإِن   32 102ُُمََْضُ

 سورة الصافات
91.   َيِزيُدونَ  َأوْ  َألٍْػ  ِماَئةِ  إىَِل 147 107 

 سورة الزمر
92.   ْلؿ ُغَرٌف مـ فققفا ُغَرٌف 20 144 

 سورة فصمت
93.  الرَّْحَمنِ  ِمنَ  َتْنِزيلٌ *  حم 1-2 228 
94.   َُؾْت َآَياُتف   3 228كَِتاٌب ُفصِّ

 سورة الشورى 
95.   َـ   35 146 َوَيْعَؾَؿ الَِّذي

 سورة الزخرف
96.   ُب ْكرَ  َطـُؽؿُ  َأَفـََْضِ فنِيَ  َقْقًما ُكـتُؿْ  َأن َصْػًحا الذِّ ْسِ   5 230مُّ

 سورة الجاثية
97.  لُِقْجَزى ققمًا بَم كاكقا َيْؽِسبقن 14 140 
98.   َََّمَواِت  ِّم  إِن َْرضِ  السَّ ْٕ َياٍت  َوا  203 8-5 ...لِّْؾُؿْمِمـنِيَ  َٔ

 سورة الحجرات
َْطَراُب ﴿:  .99 ْٕ  199 14 ﴾آَمـَّا َقاَلِت ا

 سورة الذاريات
100.  ََمْـُقنٌ  َأوْ  َساِحرٌ  َقاُلقا 38 108 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة النجم
101.   ُف ُوىَل  َطاًدا َأْهَؾَؽ  َوَأكَّ ْٕ   50 225ا

 سورة القمر
102.   ََّسَؼرَ  َمس 48 62 

 سورة الحديد
103.  ٓءٍ ََشْ  َطَذ  َيْؼِدُرونَ  َأ 29 156 
104.    َِّؿقُد  اْلَغـِلُّ  ُهقَ  اهللََّ َفنِن   24 225احْلَ

 سورة المجادلة
105.  فاِِتؿ َـّ أمَّ   2 34َما ُه

 سورة الحشر
106.  ـِ فِقَفا ََُم ِّم الـَّاِر َخالَِدْي َبَتُفََم َأَّنَّ

  17 149َفَؽاَن َطاقِ
 سورة الصف

 182 44 ﴾ُبـَقانٌ ﴿  .107
 سورة الطالق

108.   ْـْ َسَعتِفِ لُِقـ   7 130ْؼ ُذو َسَعٍة ِم
 سورة القيامة

109.   قِلَ  َأن َطَذ  بَِؼاِدرٍ  َذلَِؽ  َأَلْقَس   40 195اْدَْقَتك َُيْ
 سورة االنسان

110.    َؿْ  َأَطدَّ  َوالظَّادنِِي   31 52 َألِقًَم  َطَذاًبا َْلُ
111.  ﴿  َٓ  111 24 ﴾ َكُػقًرا َأوْ  آثًَِم  ِمـُْفؿْ  ُتطِعْ  َو

 ارقسورة الط
112.   َْحافِظٌ  َطَؾقَْفا َدَّا َكْػسٍ  ُكؾُّ  إِن 4 102 ،196 

 سورة البمد
113.   َْمْسَغبَةٍ  ذِي َيْقمٍ  ِّم  إِْصَعامٌ  َأو 14-

15 
201 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة الميل
114.   ََزى إَِّٓ اْبتَِغاءَ و ْعَؿٍة ُُتْ ََحٍد ِطـَدُه ِمـ كِّ ِٕ ِف إَْطَذ  َما  - 19َوْجِف َربِّ

20 
189 

 سورة العمق
115.   ِلـسػعًا بالـَّاصقة 15 165 

 سورة التكاثر
116.   ُاُكُؿ التََّؽاُثر اُكُؿ التََّؽاُثرُ  َأْْلَ   1 46 َأْْلَ

 سورة العصر
117.   ِوالَعْْص 1 171 
118.   ْزِ  َوَتَقاَصْقا   3 171 بِالصَّ

 سورة الفيل
119.   ْْلُكقلٍ  َكَعْصٍػ  َفَجَعَؾُفؿ   5 209مَّ
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 ت الشعريةفيرس األبيا

 الشاعر البحر البيت
رقم 
 الصفحة

 بيتيػػػػػػػػػػػػوي  ييٍؤلىػػػػػػػػػػػػؼه  الجػػػػػػػػػػػػاري  بػػػػػػػػػػػػنعـى  ألٍسػػػػػػػػػػػػتي 

ـى  أك قمػػػػػػػػػػػػةو  أخػػػػػػػػػػػػا   ٍعػػػػػػػػػػػػًد  ميٍصػػػػػػػػػػػػًرما المػػػػػػػػػػػػاؿً  مي

 البحر   
 الطكيؿ

حساف بف 
 43 ثابت

ٍفتيوي  تطىٍالٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ٍفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  فىٍاستىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  فىعىرى

 األىرىاًقػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  زيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  آأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   

 البحر   
 الطكيؿ

 46 الرمة ذم

 بػػػػػػػػػػػػػو أضػػػػػػػػػػػػػر أعشػػػػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػػػػبل رأت أىف

  
ٍبػػػػػػػػػػػػػػبي   خبػػػػػػػػػػػػػػؿي  متبػػػػػػػػػػػػػػؿ كدىػػػػػػػػػػػػػػر المنػػػػػػػػػػػػػػكف رى

   
 البحر
             البسيط

 47 االعشى

تيوي  ٍينىو تنقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيرى  شى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيرىم مادىيىٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شى  كجي

   
 مف امرأة            الرجز

 67 فقعس

مىػػػػػػػى ًشػػػػػػػيبى  عايىٍنػػػػػػػتي  حػػػػػػػيفى  عى  بمفرقػػػػػػػي المى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقمػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  ألم   كىاًزعي  يبي كالش 

   
 النابغة          الطكيؿ

 69 الذبياني

 مطيتػػػػػػػػػػػػػػػي لمعػػػػػػػػػػػػػػػذارل عقػػػػػػػػػػػػػػػرت كيػػػػػػػػػػػػػػػـك

  
 المتحمػػػػػػػػػػػػػػؿ ككرىػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف عجبػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػا

   
 70 القيس امرؤ        الطكيؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًرم الًقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  فىٍكقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  تىفىق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  الس 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف   اًزبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازً  كجي نيكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  الخى  جي

   
ابف احمر  الكافر

 72 الباىمي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  أبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأف    ًببىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةو  حى

  
ػػػػػػػػٍيبلف قىػػػػػػػػٍيس قىػػػػػػػػٍيسو  بػػػػػػػػيفى  ًسػػػػػػػػكلن   كالفىػػػػػػػػٍزرً  عى

   
 75 مكسى الحنفي الطكيؿ

ػػػػػػػػػافى  ًمػػػػػػػػػفٍ  المكػػػػػػػػػركهى  يىٍنًطػػػػػػػػػؽي  كال  ًمػػػػػػػػػٍنييـ كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا إذا   مىسي  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًئنا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  كال مٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

المرار بف  الطكيؿ   
سبلمة 
 العجمي

76 

 نػػػػػػػػػػاقتي اليمامػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف تجػػػػػػػػػػانؼ

  
ػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػدتٍ  كمى  ًلًسػػػػػػػػػػػػػكىاًئكىا يىػػػػػػػػػػػػػاأٍىمً  ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ  قىصى

   
 77 األعشى الطكيؿ           

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؽ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  كطىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآلفي  كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزؽٌ  غى

 80 الزماني الفند  اليزج            
نِّػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػةه  لػػػػػػػػػػػػػػػذكراؾً  لتعركنػػػػػػػػػػػػػػػي كا   نٍفضى

  
 القٍطػػػػػػػػػػػري  بممػػػػػػػػػػػو العٍصػػػػػػػػػػػفيكري  اٍنػػػػػػػػػػػتىفىضى  كمػػػػػػػػػػػا

   
 صخر أبك             الطكيؿ

 81 اليذلي

 النػػػػػػػػػػػػدل ٌبػػػػػػػػػػػػدهي ل كالػػػػػػػػػػػػدعصً  كفػػػػػػػػػػػػؿه  لػػػػػػػػػػػػو

  
 المػػػػػػػػػػػػػذٌأبً  الغبػػػػػػػػػػػػػيطً  مثػػػػػػػػػػػػػؿً  حالػػػػػػػػػػػػػؾً  إلػػػػػػػػػػػػػى

   
 81 امرؤ القيس         الطكيؿ

 ميحن بػػػػػػػػػػػػا المضػػػػػػػػػػػاؼي  نػػػػػػػػػػػػادل إذا ككػػػػػػػػػػػرل

  
 المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردً  نٌبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد

   
 بف طرفة               الطكيؿ

 81 العبد

ػػػػػػػػبىٍقتى   العيػػػػػػػػبل إلػػػػػػػػى الباىشػػػػػػػػيفى  الرجػػػػػػػػاؿى  سى

  
ػػػػػػػػػػٍبؽً  ػػػػػػػػػػكىادً  كىسى  كاًردً الط ػػػػػػػػػػ قٍبػػػػػػػػػػؿى  اصػػػػػػػػػػطاد الجى

   
 النابغة               الطكيؿ

 81 الذبياني

ػػػػػػػػػػػػفٍ  لػػػػػػػػػػػػـ قتمػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػإف   يقتمػػػػػػػػػػػػكؾى  إف  يكي

  
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  كريب   عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاران 

   
 87 األعشى         الكامؿ

 مييجتػػػػػػػػػػػػػي يبيعػػػػػػػػػػػػػٍكفى  إذٍ  قىػػػػػػػػػػػػػٍكمي تفاقػػػػػػػػػػػػػدى 

  
 بىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران  بجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو،

   
 93 ميادة ابف  الطكيؿ      

ػػػػػػػػػػػكاًرم ؿً ًمٍثػػػػػػػػػػػ ًفػػػػػػػػػػػي نيعىمِّػػػػػػػػػػػؽي  ػػػػػػػػػػػييكفىنىا الس   سي

  
ٍعػػػػػػػػػػػػػبً  بىٍينىيىػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍكطه  كالكى  نىفىػػػػػػػػػػػػػاًنؼي  غى

   
 مسكيف          الطكيؿ

 97 الدارمي
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ػػػػػػػػػػػػػػٌمتٍ   لىمسػػػػػػػػػػػػػػممان  قىتىٍمػػػػػػػػػػػػػػتى  إفٍ  يمينيػػػػػػػػػػػػػػؾى  شي

  
مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  كيًتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   المتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  عيقكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  عى

   
 بنت عاتكة  الكامؿ        

 104 العدكية زيد

 ىالضح ركنؽ في الشمس قرف مثؿ بدت
  

 أممػػػػػػػػػػػحي  العػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػت أك كصػػػػػػػػػػػكرتيا

   
 107 جرير الطكيؿ     

 خػػػػػػػػػػػانقي ىػػػػػػػػػػػك امػػػػػػػػػػػرؤ مػػػػػػػػػػػكالم كلكػػػػػػػػػػػف

  
 مفتػػػػػػػػػػػػدً  أنػػػػػػػػػػػػا أك كالتسػػػػػػػػػػػػآؿ الشػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػى

   
طرفة بف  الطكيؿ         

 107 العبد

 ثمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة زادكا أك ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكا

  
 أكالدم قتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال

   
 109 جرير البسيط

ٍجتييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        ان ميتىمىكِّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فىزىجى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىادىهٍ  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكصى  زج    مى

 113 نسبة ببل  الكامؿ           
ػػػػػٍربى  يىٍمنىػػػػػعً  لىػػػػػـٍ  ٍنيىػػػػػا الش  ٍيػػػػػرى  مى  نىطىقىػػػػػتٍ  أىفٍ  غى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػةه  مىامى ػػػػػػػػػػػػػػػػكفو  فػػػػػػػػػػػػػػػػي حى  أىٍكقىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  ذىاتً  غيصي

   
رجؿ مف  البسيط           

 128 كنانة

ػػػػػػػػػػػا  أأٍلىميييػػػػػػػػػػػـٍ  اليىػػػػػػػػػػػٍكـى  فىأىٍنػػػػػػػػػػػتى  الميميػػػػػػػػػػػٍكؾي  أم 

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ  ٍؤمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لي   طىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخً  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىاؿى  كىأىٍبيىضي

   
 بف طرفة        الطكيؿ

 134 العبد

 أكميػػػػػػػػػػػػػػػـ كاشػػػػػػػػػػػػػػػتد شػػػػػػػػػػػػػػػتكا الرجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إذا

 طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرباؿ أبيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

طرفة بف  البسيط                         
 134 العبد

ػػػػػػػػفٍ  حاًضػػػػػػػػرو  أىبػػػػػػػػا  ًزنىػػػػػػػػاؤيهي  ييٍعػػػػػػػػرىؼٍ  يىػػػػػػػػٍزفً  مى

ػػػػػػػػػفٍ    ٍرطيػػػػػػػػػكـى  يىٍشػػػػػػػػػرىبً  كمى ػػػػػػػػػك را ًبحٍ ييٍصػػػػػػػػػ الخي  ميسى

 136 الفرزدؽ الطكيؿ          
ػػػػػػػػػػػػي، يػػػػػػػػػػػػابفى  ػػػػػػػػػػػػقىيِّؽى  كيػػػػػػػػػػػػا أيمِّ كًحػػػػػػػػػػػػي شي  ري

  
م ٍيتىًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى   كىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًد؟ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍىرو  خى

   
 زيد أبك       الخفيؼ

 138 الطائي

 أىن نػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كيفى  كًنٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػكىافه  ًرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه 

ي ػػػػػػػػػػػػاؾى    ـ   يػػػػػػػػػػػػابفى  نىٍخػػػػػػػػػػػػزىل كا  ػػػػػػػػػػػػحي  عػػػػػػػػػػػػ  " كنيٍفضى
 138 ينةبث جميؿ      الطكيؿ   

لىػػػػػػػػػػػػػػدىتٍ  فىمىػػػػػػػػػػػػػػكٍ  ػػػػػػػػػػػػػػٍركى  قيفىٍيػػػػػػػػػػػػػػرىةي  كى ٍمػػػػػػػػػػػػػػبو  جى  كى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركً  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًلؾى  لىسي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجى  الًكبلى

   
 140 جرير       الكافر

 يىٍيمىػػػػػػػػػػػػػؾٍ  قػػػػػػػػػػػػػابكسً  أىبػػػػػػػػػػػػػك يىٍيمىػػػػػػػػػػػػػؾٍ  فػػػػػػػػػػػػػإفٍ 

  
ًبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  ـي  كالبىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  الحى

 الكافر   
 لمنابغة
 145 الذبياني

نيٍمًسػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػًذنىابً  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىهي  كى  شو عى
  

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  ـي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى  الظ ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػرً  أجى ػػػػػػػػػػػػػػػػنىا  سى

   
 الن ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ميٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؽ كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفٍ    ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ثىٍديىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  كى  حي

 156 -         اليزج   
ػػػػػػػػأىٍلًتًني الر خػػػػػػػػاءً  يىػػػػػػػػٍكـً  فػػػػػػػػي أىٍنػػػػػػػػؾً  فىمىػػػػػػػػكٍ   سى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  لىػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ًفرىاقىػػػػػػػػػػػػػػػؾً  ػػػػػػػػػػػػػػػًديؽي  كىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتً  أىٍبخى  صى

   
 156 - الطكيؿ         

ًرٍيػػػػػػػػػػػػػػره  أىنىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػٍر  أبػػػػػػػػػػػػػػك كيٍنيىًتػػػػػػػػػػػػػػي جى  عى

  
ػػػػػػػػػػيؼً  أىٍضػػػػػػػػػػًربي  ػػػػػػػػػػٍعده  بالس   القىًصػػػػػػػػػػٍر  فػػػػػػػػػػي كسى

   
 171 جرير  الرجز      

 أب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد ريب   أال

  
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كذم

   
رجؿ مف أزد  الطكيؿ                              

 174 السراة

 غمامػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػداه فيػػػػػػػػػػػػػػػاض، كأبػػػػػػػػػػػػػػػيض،

  
 فكاضػػػػػػػػػػػػػموٍ  تغػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػا ميعتفيػػػػػػػػػػػػػو، عمػػػػػػػػػػػػػى

   
 أبي بف زىير الطكيؿ

 174 سممى

ـص  ًكًميًنػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػةى  يػػػػػػػػػػػػػا ًليىػػػػػػػػػػػػػ ٍيمى  ناًصػػػػػػػػػػػػػبً  أيمى

  
 الكىكىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  بىًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءً  أيقاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوً  كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو 

   
 179 النابغة         الطكيؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   كالث غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاهي   ًمٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان  ييعى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءي   فىمىٍيًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًإذىا الفىاًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  يىسي

   
 بف عمرك  الكافر     

معديكرب 
 الزبيدم

185 
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 الشاعر البحر البيت
رقم 
 الصفحة

ػػػػػػػػػػعىادي  بىانىػػػػػػػػػػتي  ػػػػػػػػػػى سي ػػػػػػػػػػدىفي  ديكنىيػػػػػػػػػػا كأىٍمسى  عى

  
ًمقىػػػػػػػػػػػػػتٍ   الػػػػػػػػػػػػػر ىيفي  قىٍبًمػػػػػػػػػػػػػؾى  ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ  ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدىىىا كىغى

   
 187 لقعنب       البسيط

ػػػػػػػػػػػٍدنىا ًليػػػػػػػػػػػدى  كىجى كػػػػػػػػػػػػان  اليىًزيػػػػػػػػػػػدى  بػػػػػػػػػػػفى  الكى  ميبىارى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديدان    فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  بأٍعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  شى  كىاًىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  الًخبلى

 192 ميادة ابف الطكيؿ   
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكىةه  النِّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى  ككأن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ةً  تىٍمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    فىتًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىٍيًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبسي

 194 الحطيئة      الكامؿ   
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئ أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

  
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا بالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو 

   
 داككد أبك المتقارب

 االيادم
 بف حارثة

 الحجاج

202 

 بمبانػػػػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػػػػبل راعييػػػػػػػػػػػػػػػػا كباشػػػػػػػػػػػػػػػػر

  
 يتحػػػػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػار حػػػػػػػػػػػػػػػر كجنبيػػػػػػػػػػػػػػػو

   
 205 الفرزدؽ              الطكيؿ

 زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديار قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

  
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغر غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأم  

   
 مجزكء
       الكامؿ

 بف الكميت
 213 األسدم زيد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألىتىاًني  رىأىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًني أىفٍ  الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽى  سى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػاًليٍ  قىػػػػػػػػػػػػػػػػؿ    ًبنيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًجٍئتيمػػػػػػػػػػػػػػػػاًني قىػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  مى

 مف   
 الخفيؼ

 بف نبيو
 الحجاج
 السيمي

223 
ػػػػػػػػػأىف   كىمٍ  ػػػػػػػػػفٍ  كى ػػػػػػػػػفٍ  مى ػػػػػػػػػبه  لىػػػػػػػػػوي  يىكي  ًيػػػػػػػػػحٍ  نىشى
  

  
ػػػػػػػػػػػػفٍ  بىػػػػػػػػػػػػبٍ  مى ػػػػػػػػػػػػٍيشى  يىٍفتىًقػػػػػػػػػػػػٍريىًعٍش  كى ػػػػػػػػػػػػػرص  عى  ضي

   
 

   

 


