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   )اعتماد جلنة املناقشة واحلكم                           ( 

  

  :     /      /عدنان بن ناصر عبدالرمحن امللحم بتاريخ/ نوقشت رسالة الطالب 

  :وتكونت جلنة املناقشة واحلكم من األساتذة

  

  االسم                                     الوظيفة                                     التوقيع

  األستاذ بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب للبنات بالدمام      د حممد الزين زروق.  أ- ١

  احلسني النور يوسف  األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية بكلية التربية جبامعة امللك فيصل.  د- ٢

  أسامة عطية        األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية جبامعة امللك فيصل.  د- ٣

  

  

  :قرار اللجنة 

     :             /       /تاريح موافقة جملس الكلية على املنح



  :ملخص الرسالة  

  

   قدمتـه احملـسبة   مل د القرآنية يف شروح ابن بابشاذ   الشواه( ا  هذه الرسالة عنوا                
  ).دراسة حنوية 

  :منهج الرسالة

  . املنهج الوصفي التحليليالبحث يف هذه الرسالة يسري وفق 
  .جانب اخلامتةة على متهيد وأربعة فصول إىل حتتوي هذه الرسال

قدمة لغة واصطالحاً ، وسبب     لتمهيد حول حياة ابن بابشاذ ، وتعريف بامل       دار ا  
  .الكتاب ، وطريقته ، وقيمته العلمية  تأليف

تناول الفصل األول الشواهد من حيث اللغة واالصطالح، وأقسام الشواهد،           
  .وقيمتها

والفصل الثاين يف شواهد االسم، والفصل الثالث يف شواهد الفعل، والفصل الرابع 
وحتت كل فصل مباحث حوت املوضوعات النحويـة الـيت          . يف شواهد احلرف  

  .استشهد عليها الشارح
 الفهارس الفنيـة، مث ثبـت       سجلت اخلامتة أهم نتائج البحث، وبعد اخلامتة      وقد   

 .باملصادر واملراجع



Abstract: 
 
 
 

           The title of the thesis is “The Qura’anic Evidences in 
Ibn Babshaz’s introduction ‘Al-Mohsibah: A grammatical 
Study’ ”. The thesis follows the analytical and descriptive 
approach. It contains an introduction, four chapters and a 
conclusion. The introduction includes a glance about the 
life of Ibn Babshaz, and the linguistic and semantic 
definition of Ibn Babshaz’s introduction. It also sheds light 
on the reason behind publishing Ibn Babshaz’s introduction 
and its approach and scientific value. The first chapter 
tackles the linguistic and semantic definition of the 
“Evidences”, it types and weights. The second chapter 
studies “Nouns Evidences”. The third chapter studies 
“verbs Evidences”. The forth chapter studies “Letters 
Evidences”. These chapters include a through discussion of 
the grammatical issues form Ibn Babshaz’s perspective. 
The conclusion lists the most important findings of the 
research followed by an index and a bibliography.   
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  بهاصحأاحلمد هللا، والصالة والسالم على خري من نطق بلغة الضاد، وعلى آله و   

ا سخره اهللا تعاىل هلا من وسائل احلفظ مب،  ال تزال اللغة العربية راسخة يف نفوس أصحاا
والصون، فغدت هذه اللغة اخلالدة موضع حبث ودراسة وتنقيب من لدن الباحثني 
والدارسني، فأداروا حوهلا البحوث، وألفوا فيها الكتب، فهي معني ال ينضب، وقرة عني ال 

  .     تنقطع
ر، ذلك النوع الذي يعتمد على   عرف النحاة العرب لوناً جديداً من التأليف منذ عصر مبك

تأليف الكتب التعليمية الصغرية واليت ختصص عادة للمبتدئني، بقصد التسهيل واإلجياز 
فتكون هذه الكتب أشبه باملقدمة أو املدخل لعلم أسس النحو وضوابطه، ككتاب اجلمل 

  .للزجاجي، وكتاب اإليضاح للفارسي، وكتاب اللمع البن جين
نحاة العرب على ج من سبقهم يف تأليف مثل هذه املختصرات،   وقد سار عدد من ال

خاصة إذا دعت ضرورة إىل تأليف خمتصر يف النحو أو غريه من العلوم األخرى، حني يطلب 
من أحدهم كتابة مؤلف موجز مفيد يف هذا العلم أو ذاك؛ إال أن بعض هذه الكتب التعليمية 

 ملحة إىل من يشرحها ويعلق عليها كي تفهم قد تأيت أقل أمثلة ووضوحاً، فتظهر احلاجة
  .فهماً صحيحاًً

:  ودار حوهلا عدد من الشروح ومن هذه الكتب اليت حظيت مبكانة رفيعة وشهرة واسعة،
، لطاهر بن أمحد بن بابشاذ، وهو من حناة القرن اخلامس اهلجري )املقدمة احملِسبة ( كتاب 

جل من كل فن بطرف، فلديه إملام بعلم القرآن، الذين عرفوا بتنوع الثقافة، فقد أخذ الر
  .وإملامه بعلم القرآءات والتفسري، والنحو، وإعراب القرآن، وعلوم اللغة، إىل جانب معرفته

 فقد نالت هذه املقدمة -  وعرفت أيضاً باملقدمة احملسبة-  أما عن كتابه املوسوم باملقدمة 
 يف عناية الدارسني ا، ملا اشتملت عليه من مرتلة كبرية، وقيمة عظيمة، وشهرة واسعة جتلت

  .أسس النحو وقواعده



وقد شرح ابن بابشاذ . وألمهية هذه املقدمة كثرت حوهلا الشروح؛ بل نظمت واختصرت
نفسه مقدمته، كما شرحها أحد تالمذته وهو ابن الفحام، وشرحها ابن هطيل، وكذلك 

  ١.اإلمام حيىي بن محزة العلوي، وغريهم
ابشاذ يف مؤلفه هذا ينهج ج النحاة الذين سبقوه، ويدور يف فلكهم، مستخدماً   وابن ب

ه مبجموعة من الشواهد لتوضيح  ابن بابشاذ يف مقدمتشواهدهم وأدلتهم، فقد استشهد
قواعد اللغة وتقرير أحكامها، ومن هذه الشواهد شواهد القرآن الكرمي وقرآءاته، اليت كان 

ع األخرى من الشواهد، فالشواهد القرآنية يف شرح املقدمة هلا نصيب السبق على األنوا
  .  اعتمد عليه ابن بابشاذ- ال يستهان به- احملسبة متثل ثقالً

 وألمهية الشاهد القرآين يف توضيح قواعد اللغة وتقرير أحكامها، وتبيني ظواهرها، رأيت من 
يف كتابه موضع دراسة وحبث، املناسب أن تكون اآليات القرآنية اليت استشهد ا ابن بابشاذ 

خاصة أن دراسة الشواهد القرآنية يف كتب النحاة مل حتظ بالنصيب الوافر الذي حظيت به 
  .الشواهد الشعرية

)  شاهد (ويكاد اهتمام النحاة القدماء ينصب على دراسة الشواهد الشعرية حىت أن كلمة   
رح شواهد اإليضاح، وشرح اقترنت بالشواهد الشعرية، فهناك شرح شواهد املغين، وش

  .شواهد الكافية، وغريها
  وقد سار عدد من الدارسني يف عصرنا احلاضر على ج األقدمني يف إفراد الشواهد 
الشعرية بالبحث والدرس، مما جعل العناية بدراسة الشواهد القرآنية ضعيفاً قليالً، على الرغم 

لة استشهاد النحويني باآليات القرآنية، من أمهية االستشهاد بنصوص الكتاب العزيز، وعلى ق
  .إذا ما قورن ذلك باالستشهاد بالشعر

 وقد فطن مجع من الدارسني واحملققني إىل ذلك، فيمموا أنظارهم شطر كتاب اهللا تعاىل، 
، ليفتحوا آفاقاً  كتب النحواا يف فدرسوها من مظفجعلوا عملهم يف الشواهد القرآنية،

  .النحوية واللغويةرحبة يف جمال الدراسات 

                                                 

. م١٩٧٦، ١ شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ، حتقيق خالد عبالكرمي مجعة، املطبعة العصرية، الكويت، ط-١
           )٣١ – ٣٠/ ١.(                                                                                          

       



، لعبدالعزيز )أوضح املسالك( دراسة الشواهد القرآنية يف كتاب :     ومن هذه الدراسات
، لعبداهللا بن حممد )اإلنصاف ( بن عبداحملسن أبامني، ودراسة الشواهد القرآنية يف كتاب 

  .املنصور
 القرآنية يف اجلزء الشواهد: (   ومنها دراسة ألستاذي الكرمي الدكتور حسني النور بعنوان

، لعبدالعزيز علي صاحل، )الشواهد يف النحو العريب ( وكذلك ). األول من كتاب سيبويه 
وغريها من الدراسات اليت تناولت الشواهد بشكل عام أو خصت الشواهد القرآنية بالبحث 

  .والتحليل
      ة، مثل   وقد ألفت كتب يف جمال إعراب شواهد القرآن الكرمي يف بعض الكتب النحوي

إعراب ( للدكتور رياض اخلوام، وكتاب ) إعراب الشواهد القرآنية يف شرح قطر الندى ( 
وهذه الكتب . للدكتور عبداجلواد حسني) الشواهد القرآنية النحوية يف شرح ابن عقيل 

  .اقتصرت على إعراب الشواهد القرآنية دون تناوهلا بالشرح والتحليل
      ب دراسة شواهد النحو ، وخيص الشواهد القرآنية يف كتاب   وهذا البحث يأيت يف رك

  . ذا الدرس البن بابشاذ) شرح املقدمة احملسبة ( 
 وإن كان للبحث مكان، فهو يجلّي جوانب لشخصية علم من أعالم النحـاة كـان هلـا                 

اسـة آي   إسهامات كبرية يف مساء اللغة العربية، كما يشرف خبدمة لغة كتاب اهللا تعاىل بدر             
الذكر احلكيم فيه، ويسهم يف إبراز أمهية دراسة الشواهد القرآنيـة، وقيمـة االستـشهاد               
بنصوص القرآن الكرمي، فهي تتيح للدارس فرصة الربط بني اجلانـب النظـري واجلانـب               

 وتزيد من خربتـه     التطبيقي يف النحو العريب، والوقوف على كثرٍة من أبوابه دراسة وتطبيقاً،          
 علـى وجـوه اإلعـراب       وضوعات النحو العريب وقواعده، إضافة إىل الوقوف      ومعرفته مب 

  .    املختلفة، والقراءات الواردة يف كثري من اآليات القرآنية
   والبحث ينهج منهجاً يقوم على توضيح موضع الشاهد القرآين، ونسبته، وحتليله، بتتبع 

 - كان املقام يتطلب ذلك، مرجحاًآراء النحاة واملفسرين، وأوجه اإلعراب املختلفة فيه إن
مع الوقوف على ما قد يكون فيه من .  يف املواضع اليت دار حوهلا خالف-ما أمكنين ذلك

قراءات، ونسبتها إىل مواضعها، خاصة أن ابن بابشاذ يويل أمر القراءات اهتماماً يستحق 
  . الدرس والبحث



 املقدمة التزاماً مبنهج املؤلف يف  وقد متّ تقسيم الشواهد القرآنية حسب ورودها يف شرح 
فصل االسم، وفصل الفعل، وفصل : هيقسم كتابه إىل عشرة فصول رئيسة، شرحه، حيث 

احلرف، وفصل الرفع، وفصل النصب، وفصل اجلر، وفصل اجلزم، وفصل العامل، وفصل 
   .ط التابع، وفصل اخل

 بابشاذ، امسه ونسبه ونشأته  وقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة، ومتهيد دار حول حياة ابن
وتعريف باملقدمة لغة واصطالحاً، وسبب تأليف الكتاب، . وشيوخه وتالميذه وثقافته وآثاره

  .وطريقته، وقيمته العلمية
 مث الفصل األول جاء تأصيالً للشواهد من حيث اللغة واالصطالح، وأقسام الشواهد 

  .وقيمتها
لثالث يف شواهد الفعل، والفصل الرابع يف شواهد والفصل الثاين يف شواهد االسم، والفصل ا

. وحتت كل فصل مباحث حوت املوضوعات النحوية اليت استشهد عليها الشارح. احلرف
 ،علماً أن هناك فصوالً ذكرها ابن بابشاذ يف تقسيمه لكتابه، إال أنه مل يستشهد عليها

  . كفصل اجلزم، وفصل العامل
  .ا البحث تبعاً لطريقة املؤلف يف استشهاده باآلياتوعلى هذا التقسيم جاءت فصول هذ  

 وأعقب فصول البحث خامتة حوت أهم النتائج اليت توصلت إليها، تليها الفهارس الفنية، مث 
  .ثبت باملصادر واملراجع

بعدد من مصادر النحو، وكتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب – بعد اهللا -  وقد استعنت 
ما تتطلبه طبيعة البحث، علماً أنين قد اعتمدت يف استخالص آءات، حسب التفسري والقر

  .الشواهد ودراستها على النسخة اليت قام األستاذ خالد عبدالكرمي بتحقيقها
   

 ويف ختام هذه املقدمة أجدين مدفوعاً بوافر الشكر والتقدير إىل جامعة امللك فيصل ممثلة يف 
، ووكالء اجلامعة، وعميد الدراسات العليا، عميدها األستاذ الفاضل الدكتور يوسف اجلندان

مثّ أُثين بشكري . ووكالئه، على ما أولته لنا من فرصة االلتحاق مبجال الدراسات العليا
وتقديري إىل كلية التربية ممثلة يف عميدها، ووكالئه، مث إىل رئيس قسم اللغة العربية األستاذ 

 كثرياً من العقبات، وأحاطنا بالرعاية الدكتور ظافر بن عبداهللا الشهري، الذي ذلل لنا
   .   والعناية، فكان أستاذاً كرمياً، وأخاً فاضالً



 بعد – الدكتور حسني النور يوسف، فله - الذي أُجله وأُكربه- وال أنسى أستاذي الفاضل 
 الفضل يف نشوء فكرة هذا البحث، وقد أوالين من صربه وحلمه وحسن متابعته - اهللا تعاىل
  .ثري، وأفدت من علمه وفضله، فجزاه اهللا عين خري ما جيازي أستاذاً عن تلميذهالشيء الك

 والشكر موصول ألساتذيت الكرام يف قسم اللغة العربية، وأخص منهم الدكتور إبراهيم 
  .كايد  الذي شرفت به أستاذاً يف مرحليت البكالوريس والدراسات العليا

  . عروفاً وفضالً  مث لكل من أسدى إلينا يف هذا العمل م
   

  .                      وبعد، فإن هذا هو جهد املُقل، وما توفيقي إال باهللا
                          وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  .         وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد بن عبداهللا وعلى آله وأصحابه وسلم
  

  . عدنان بن ناصر امللحم :                           الباحث                            
  . هـ ١٤٢٧                                                      غُرة شهر اهللا احملرم لعام 
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  . حياة ابن بابشاذ

   :امسه ولقبه  
أبو احلسن طاهر بـن     :  على أن اسم ابن بابشاذ      أن جتمع   كتب الطبقات والتراجم   تكاد 

بن داود بن سليمان بن إبراهيم، املعروف بابن بابشاذ النحوي اللغـوي            بن بابشاذ   أمحد  
      ١.اجلوهري املصري

لقب عرفت به أسرته، فوالـده      ، وهو   ) ابن بابشاذ  (اللقب  ذا  قد اشتهر ابن بابشاذ     و  
وكلمة بابشاذ بباء موحدتني بينهما ألف مث شني        . عرف به من قبل، فهو أمحد بن بابشاذ       

   ٢. معجمة، وبعد األلف الثانية ذال معجمة، كلمة عجمية تتضمن معىن الفرح والسرور
، إال أن   ) بابـشاذ  (مة بتلك الصورة    وأكثر من ترجم البن بابشاذ أتفق على كتابة الكل        

  ٤. صاحب األعالم وإليه ذهب٣). باب شاذ (السيوطي  أثبتها 
                                                 

فرنسشكه قداره وتلميذه خليان ربـارة، مكتبـة        : فهرسة ما رواه ابن خري عن شيوخه، اعتناء       : ه ينظر ترمجت  -١
، ونزهة األلباء، أبو الربكات بن األنباري، تح إبراهيم السامرائي،  )٣١٥ ص(. هـ١٤١٧، ٣ي، القاهرة، ط اخلاجن

، إنباه الرواة، القفطي، تح حممد أبو الفضل إبـراهيم، دار            )٢٦٣ ص  (.هـ  ١٤٠٥،  ٣مكتبة املنار، األردن، ط   
ن خلكان، تح إحسان عباس، دار صادر،       ، وفيات األعيان، اب    )٢/٩٥  (.هـ  ١٤٠٦،  ١الفكر العريب، القاهرة،ط  

 .هــ   ١٤١٣،  ٢، مرآة اجلنان، اليافعي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط         )٢/٥١٥ ( .هـ  ١٤١٤بريوت،  
 -هـ١٤٠٨،  ١، البداية والنهاية، ابن كثري، تح أمحد أبو ملحم وآخرون، دار الريان للتراث، مصر، ط               )٣/٩٨(

ئمة النحو واللغة، الفريوز أبادي، تح حممد املصري، مركز املخطوطات          جم أ ، البلغة يف ترا   ) ١٢/١٢٤  (.م١٩٨٨
، النجوم الزاهرة، ابن تغري بـردي، دار الكتـب املـصرية،            ) ١١٦ ص (.هـ  ١٤٠٧،  ١والتراث، الكويت، ط  

هــ     ١٣٩٩،  ٢، بغية الوعاة، السيوطي، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بريوت، ط            )٥/١٠٥. (القاهرة
، ١شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي، تح مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط              ، )٢/١٧( 

،  )٣/٢٢٠ ( .م  ١٩٨٩،  ٨األعالم، الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط       ) ٤/٢٤ (.م  ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
لرسالة، مؤسسة الرسالة، بـريوت،     معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، اعتىن به مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة ا            

  ).  ٢/٩  (.هـ ١٤١٤، ١ط
. ، بغية الوعاة، السيوطي   ) ٣/٩٨ . (مرآة اجلنان، اليافعي  : ، وينظر ) ٢/٥١٧ . ( وفيات األعيان، ابن خلكان    -٢
  ). ٣/٢٢٠ .  (، شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي) ٢/١٧(
  ،  )٢/١٦  (. بغية الوعاة، السيوطي-٣
  ).٢٢٠/ ٣. ( عالم، الزركلياأل:  ينظر-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٧  

 أن الصورة األوىل اليت ذهب إليها أكثر املترمجني هي األقرب إىل الصواب؛ ألـا                ويظهر
  .متثل صورة املركب املزجي الذي يقتضي كتابة الكلمة متصلة

معناهـا  ) با(فكلمة  . األصل تتكون من ثالث كلمات    فارسية  ) بابشاذ(ويبدو أن كلمة    
. أي السرور أو الرضى   ) شاذ(و. من معانيها الصفاء أو الرونق    ) آب(و). ذو(صاحب أو   

   ١).صاحب الصفاء والسرور(وعلى هذا فإن معىن الكلمة بعد التركيب 
 واألكثـر   ٢،، فمن احملققني من أثبتها بالكسر     )  بابشاذ ( حركة الباء الثانية يف كلمة        وعن

 وعدد منهم أمهلها دون ضبط ، إال أن األقرب إىل الصواب الفتح، ألنه              ٣ضبطها بالفتح، 
  .رواية أكثر املترمجني

 وقد أضافت بعض املصادر كلمة املصري إىل امسه إشـارة إىل            .أما عن كنيته فأبو احلسن    
. نفاتهالبلد الذي ولد فيه، ونشأ وعمل، وتلمذ على يد علمائها، وكتـب وأملـى مـص             

واجلوهري نسبة إىل صناعته اليت ورثها عن أبيه وجده وا عرف واشتهر، وإىل هذا أشار               
وكان جده  . أصله من العراق  . العالمة املشهور الذكر   ( :القفطي يف حديثه عن ابن بابشاذ     

   ٤). وكان جوهرياً فيما قبل. أو أبوه قدم مصر تاجراً
  
  
  
  
  

                                                 

  ). ٤/٢٤ . (شذرات الذهب: ، وينظر) ١/١٠ .. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ، حتقيق خالد عبدالكرمي-١
  ). ٢/٩ . (، ومعجم املؤلفني، عمر رضا كحالة) ٣/٢٢٠ . (األعالم، الزركلي:   ينظر-٢
.      م١٩٩٣،  ١ دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت، ط       دباء، ياقوت احلموي، تح إحسان عباس،     معجم األ :  ينظر -٣
 هـ ١٣٩٠، واتعاظ احلنفا، املقريزي، تح حممد حلمي، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة،              )١٤٥٥/ ٤( 
) ٢/٣١٨  .(         بطت فيها  بطت الباء بالسكون، وأخرى     وقد ذكر حمقق شرح املقدمة احملسبة أن إحدى النسخ ضض

  ).٢(هامش ). ١/١١(املقدمة  احملسبة  شرح . (الباء بالكسر
اضرة يف أخبار مصر والقاهرة، الـسيوطي، تـح خليـل           حسن احمل : ، وينظر ) ٢/٩٥ . ( إنباه الرواة، القفطي   -٤

. ، واألعـالم، الزركلـي    )١/٤٦١. (م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨،    ١املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط      
)٣/٢٢٠ .(  



  

 

 

  

  

  

  

 

٨  

  :نسبه ونشأته
فقد ذكر القفطي أن أصله     .  على أنه عراقي األصل     أن جيمعوا   بابشاذ  املترمجون البن  يكاد

 ومل أجـد أحـداً      ٢. وذكر ابن خلكان أن أصل ابن بابشاذ من بالد الديلم          ١من العراق، 
مث املصري، إشارة إىل مكـان      : قال. اشا البغدادي  بالديلمي البغدادي إال إمساعيل ب     وصفه

   ٣.مولده مصر
ذ مل ينص على مكان وال سنة مولده، إال أن الراجح أنه ولـد        وأكثر من ترجم البن بابشا    

. يف مصر بعدما هاجر جده إليها، حيث ولد طاهر بن أمحد ونشأ، وتلمذ على علمائهـا               
والقول بأن أصله من العراق من جهة بعض املترمجني ال يعين بالضرورة مولـده يف هـذا                 

أي أنه مصري من أصل     . يف مصر توحي بصحة والدته    ) أصله من العراق  ( فعبارة  . البلد
وإن كـان بعـض     .  من العراق  عراقي، الذي هو أصل أبيه وجده؛ اللذين وفدا إىل مصر         

 وقد ذهب إىل هذا الرأي الدكتور حممـد أبـو           . يرجح والدته بالعراق   الدارسني احملدثني 
     ٤.الفتوح شريف

    ٥.وقد نعته باملصري غري واحد ممن ترمجوا البن بابشاذ
هر بن أمحد يف كنف والده، وترىب يف رعايته حيث تأثر الولد بوالده، واكتسب              نشأ طا   

 إال أن جتارة اجلوهر مل تثٍن الوالد عن توجيه ابنه إىل طلب             ٦منه ممارسة التجارة يف اجلوهر،    
لـده  العلم، فاصطحبه معه يف سفره إىل العراق فأخذ عن علمائها، كما أخذ عن علماء ب              

  ٧.التجارةلب العلم مستعيناً عليه بلك بني طفجمع بذ. مصر

                                                 

  ).١١٦(، وينظر البلغة، الفريوز أبادي)٢/٩٥( قفطي   إنباه الرواة، ال-١
، وشذرات الذهب، ابـن     )٣/٩٨. ( مرآة اجلنان، اليافعي  . ، وينظر )٢/١٩٩. (  وفيات األعيان، ابن خلكان    -٢

  ).٤/٢٤. ( العماد احلنبلي
  ).٥/٤٣٠ (.هـ ١٤١٣ني، إمساعيل باشا البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت،  هدية العارف-٣
  ).٢٧  ص.  (شرح املقدمة النحوية، ابن بابشاذ: ينظر -٤

         . ، واألعـالم، الزركلـي    ) ٤٣٦ / ١. (  وحسن احملاضرة، السيوطي   ،)٢/٩٥. ( إنباه الرواة، القفطي  :  ينظر -٥
  ).١٢/١٢٤. ( البداية والنهاية. البصري: وأطلق عليه ابن كثري. ) ٣/٢٢٠( 
  ).٩٥/ ٢. (  إنباه الرواة، القفطي-٦
 ). ١٧/ ٢. (  بغية الوعاة، السيوطي-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٩  

وقد عرف ابن بابشاذ بالفضل والعلم، وظهر أثر علمه يف النحو واللغـة مـن خـالل                   
 يعمل يف    -يف عهد الدولة الفاطمية    - يف مصر  شتغل ا، فقد كان   الوظيفة اليت كان قد ا    

 خطأ من جهة    ال خيرج منه كتاب حىت يعرض عليه ويتأمله، فإن كان فيه          ( ديوان اإلنشاء   
وكان له علـى    . النحو أو اللغة أصلحه، وإال استرضاه فسريوه إىل اجلهة اليت كتب إليها           
   ١.) هذه الوظيفة راتب من اخلزانة يتناوله كل شهر، وأقام على ذلك زماناً

وهذا النص الذي رواه ابن خلكان يوقفنا على املكانة العلمية واالجتماعية اليت حظي ا                
 بتقلده ديوان اإلنشاء، ال يصدر عنه كتاب إال وقف عليه باملراجعة والتصحيح،     ابن بابشاذ 

 ثالثـون   مخسون أو (  ذكرت بعض املصادر أنه   من خزانة الدولة    ويأخذ على ذلك راتباً     
      ٢. )ديناراً وغلة

ور فأخذ عن علماء هذا      اللؤلؤ، إال أنه اغتنم فرصة وجوده       يف  ابن بابشاذ العراق تاجراً    د 
   ٣.البلد، مث رجع إىل مصر

ويبدو أن وظيفة ابن بابشاذ يف ديوان اإلنشاء، وجتارته يف اللؤلؤ مل تشغله عن إقباله على                 
العلم، بل من الثابت أنه زهد يف وظيفته وجتارته، حيث انقطع يف أخريات حياتـه عـن                 

   ٤.بن العاصالناس، ولزم التعليم والتأليف والعبادة، وكان ذلك يف غرفة يف جامع عمرو 
 والطرافة  وقد ذكرت كتب التراجم يف سبب تزهده وانقطاعه قصة فيها شيء من الغرابة             

 - أي القـط     -كان له قط قد أنس به ورباه أحسن تربية، فكان طاهر          ( ، حيث   والعربة
وأنه يوماً اختطف من يديه فرخ محام . اخللق، ال خيطف شيئاً، وال يؤذي على عادة القطط    

ه، مث عاد بعد أن غاب ساعة، فاختطف فرخاً آخر وذهب، فتبعه الشيخ             مشوي، فعجب ل  
إىل خرق يف البيت، فرآه قد دخل اخلرق، وقفز منه إىل سطح قريب، وقد وضع الفـرخ                 

                                                 

  ).٢/٥١٦. (  وفيات األعيان، ابن خلكان-١
واحـدةُ  : والغلة. الدخل من ِكراء داٍر وأجِر غالم وفائدِة أرض       : والغلة ). ٢/٣١٨. ( ظ احلنفا، املقريزي   اتعا -٢

  أعطت الغلّة، فهي: وأغلّت الضيعة. تهاواستغالل املستغالّت أخذ غلّ. واستغل عبده أي كلفه أن يِغلّ عليه. الغالت
مـادة   ). ٣٢٨٨/ ٥ ( .ت.د. لسان العرب، ابن منظور، تح عبداهللا الكبري وآخرون، دار املعارف، مصر          .  مِغلّة
  .   مادة غلل).  ٤٥٢: ( ت.، دار الفكر، د املصباح املنري، الفيومي: وينظر. غلل
  ).٢/١٧. (  بغية الوعاة، السيوطي-٣
 ). ٩٥/ ٢. ( الرواة، القفطي إنباه -٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠  

.  فتأمله الشيخ فإذا القط أعمى مفلوج ال يقـدر علـى االنبعـاث              .بني يدي قط هناك   
 وقد سخر له غريه يأتيه برزقـه،        –من مل يقطع ذا القط      : وقال. وحضره قلبه . فتعجب

 وأمجع رأيه على     . جلدير أال يقطع يب    -وخيرج عن عادته املعهودة منه إليصال الراحة إليه       
وضم أطرافه وباع ما حوله، وأبقى ما ال بد من احلاجة إليه،            . التخلي واالنفراد بعبادة اهللا   

   ١). وانقطع يف غرفة جبامع عمرو، وأقام على ذلك مدة
  

  :ه ومكانته العلميةثقافت
فن بطرف، فلديه   كانت حياة ابن بابشاذ حافلة بالعلم واملعرفة، فقد أخذ الرجل من كل              

 إىل جانب معرفته وإملامه بعلم القراءات الذي أخذه         النحو وإعراب القرآن،  التفسري و إملام ب 
  ٢.عن والده

م والفهم خاصة يف     بالفضل والعلم، حيث بلغ درجة عالية من العل        بن بابشاذ ا وقد عرف   
كان : (  قال عنه األنباري.وقد أشاد به وبعلمه عدد من أئمة النحو واللغة. النحو ومسائله 

 ووصـفه يـاقوت احلمـوي       ٣).من أكابر النحويني، حسن السرية، منتفعاً به وبتصانيفه       
 وطاهر هذا : (  أما القفطي فقد أضفى عليه لقب العالمة املشهور الذكر، مث قال           ٤.باللغوي

وكان هو  : ( ه ابن خلكان إمام عصره، فيقول      ويعد ٥).ممن ظهر ذكره، وسارت تصانيفه    
كان عاملاً فاضالً وله تـصانيف    : ( وقال عنه ابن تغري بردي     ٦).إمام عصره يف علم النحو    

أحد األئمة يف هذه الشأن واألعالم يف فنون        : (  وقد أثىن عليه السيوطي بقوله     ٧).يف النحو 
   ٨).اللسانالعربية وفصاحة 

                                                 

  ).١٢/١٢٤. ( البداية والنهاية، ابن كثري: ، وينظر). ٩٧ -٢/٩٦. (  إنباه الرواة، القفطي-١
  ).٧٣/ ١ ( .ت .ر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، راجعه علي الضباع، دار الكتاب العريب، بريوت، د  النش-٢
  ). ١٠٥/ ٥. ( والنجوم الزاهرة، ابن تغري بردي. ) ٣١٨/ ٢. ( اتعاظ احلنفا، املقريزي: نظروي
  ). ٢٦٣ص . ( باء، أبو الربكات األنباري نزهة األل-٣
  ). ٤/١٤٥٥. ( م األدباء، ياقوت احلموي معج-٤
  ). ٢/٩٥. (  إنباه الرواة، القفطي-٥
  ). ٢/٥١٥. (  وفيات األعيان، ابن خلكان-٦
  .)٥/١٠٥. (  النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي-٧
  ). ٢/١٧. (  بغية الوعاة، السيوطي-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١١  

وقد اضطلع ابن بابشاذ بشرح كتاب األصول البن السراج، كما شرح كتاب اجلمـل               
للزجاجي، وهي من أمهات كتب النحو اليت يعتد ا، مما يدل على اقتدار ابـن بابـشاذ                 

  .ومرتلته العلمية
  

  :آثاره
 وكان هلـذه    خلّف ابن بابشاذ إرثاً ال يستهان به من املؤلفات أكثرها يف النحو العريب،             

وقد لعب تالميذه دوراً بارزاً يف نشرها وذيـوع         . اآلثار شهرة واسعة يف حياته وبعد مماته      
  . صيتها يف مصر واملغرب واألندلس

 السبق، حيث نالت مرتلة كبرية؛ بل كانت تعد من ضـمن             وكان لكتاب املقدمة نصيب   
  .أشهر مصنفات النحو واللغة

  : ومن أشهر مؤلفات ابن بابشاذ
  :املقدمة -١
املُحِسبة، وتعـرف   : وقد عرفت بعدة أمساء، منها    . وهي أشهر مؤلفات ابن بابشاذ      

 وقد ذكر األستاذ خالد عبدالكرمي أن بعض نسخ املقدمة املخطوطة           ١.أيضاً باحملتسب 
 .اء يف مجلتها تشري إىل كتـاب واحـد    وهذه األمس  ٢.حرفت اسم  احملسبة إىل احملسنية     

بنـاه  : ( حاجي خليفة يف حديثه عن كتاب احملتسب حني قال        ويدل على ذلك كالم     
االسم والفعل واحلرف والرفع والنصب واجلر واجلزم والعامل        : على بيان عشرة أشياء   

 وهذا التقسيم إىل الفصول العشرة هو املنهج الذي  ٣). والتابع واخلط، وله عليه شروح    
  .أقام عليه ابن بابشاذ مقدمته احملسبة

 - إن شـاء اهللا  -هذه املقدمة شروح عدة ألمهيتها، سيأيت احلديث عنها       وقد قام حول    
  .يف القسم الذي خصصته عن املقدمة

                                                 

  ).١١٦ص . ( ، والبلغة، الفريوز أبادي)٢٦٣ ص (نزهة األلباء، أبو الربكات األنباري :  ينظر-١
  ).٢(هامش ). ١/٢٨ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ، تح خالد عبدالكرمي -٢
  ).١٦١٢. (  كشف الظنون، حاجي خليفة-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢  

ن فهاهو ابن خلكان يصفها بأا م     .  وقد ذكر املقدمة أكثر الذين ترمجوا البن بابشاذ       
وطاهر ( :  وقال القفطي عنها وعن مؤلفاته     ١. ابن كثري  املصنفات املفيدة، وإليه ذهب   

 ٢).ن ظهر ذكره وسارت تصانيفه مثل املقدمة يف النحو وشرحها مسري الشمس           هذا مم 
وكان أحسن مصنفاته فيها املقدمة     : ( وقال صاحب كشف الظنون عن كتاب املقدمة      

   ٣). وشرحها
 ويظهر من النصوص السابقة أن مقدمة ابن بابشاذ عرفت بأمساء مترادفة كان حيلـو              

يها على املقدمة، حىت أن القفطي مساها مقدمـة يف          لبعض املترمجني أو النساخ أن يضف     
وقد مال إىل هذه التسمية بعض الدارسني احملدثني ورجح أن تكـون عنوانـاً              . النحو

   ٤.للمقدمة
  : شرح املقدمة-٢    
 وقـد   ٥.شرح ابن بابشاذ مقدمته استجابة لطلب من أحد تالمذته، هو ابن الفحام             

وقد تعددت أمساء الشرح تبعاً     . اء ترمجته اذ أثن  هذا الشرح من ذكر ابن بابش      نص على 
 وعـرف بـشرح     ٦.فمنهم من أطلق عليه اسم شرح املقدمة      . لتعدد مسميات املقدمة  

   ٨. كما اشتهر أيضاً بشرح احملتسب٧.املقدمة احملسبة
   ٩).اجلمل اهلادية يف شرح املقدمة الكافية(  وهناك اسم آخر مسي به هذا الكتاب وهو 

                                                 

  ).١٢/١٢٤. ( ، والبداية والنهاية، ابن كثري)٢/١٩٩. (  خلكان وفيات األعيان، ابن-١
  ). ٢/٩٥. (  إنباه الرواة، القفطي-٢
  ). ١٦١٢ /٢. (  كشف الظنون، حاجي خليفة-٣
شرح املقدمة النحوية بتحقيقه، اجلهـاز  : ينظر.  وية،ومساها املقدمة النح  . هو الدكتور حممد أبو الفتوح شريف      -٤

  ). ٤٨ص  ( .م١٩٧٨ية واملدرسية، املركزي للكتب اجلامع
  . ستأيت ترمجته الحقاً يشيء من التفصيل يف احلديث عن تالميذ ابن بابشاذ-٥
، )٣/٩٨. ( ، مرآة اجلنان، اليافعي) ٢/٥١٥. ( ، وفيات األعيان، ابن خلكان) ٢/٩٥. (  إنباه الرواة، القفطي-٦

ب، ابن العماد ، شذرات الذه)٢/١٨٠٤. ( ليفة، كشف الظنون، حاجي خ)١/٤٣٦. ( حسن احملاضرة، السيوطي
  ).٣/٣٣٤( . احلنبلي

   ).٩٥/ ٢. ( ، وإنباه الرواة، القفطي )٢٦٣ ص . (، األنباري  نزهة األلباء-٧
       . ، كشف الظنون، حـاجي خليفـة      )٢/١٧. ( ، بغية الوعاة، السيوطي   ) ١١٦  ص . ( البلغة، الفريوز أبادي   -٨
 )٢/١٦١٢.(  
  ).١/٤٤ ( .املقدمة احملسبة، ابن بابشاذشرح :  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣  

  :جلمل للزجاجي شرح ا- ٣   
 نال كتاب اجلمل للزجاجي شهرة واسعة بني كتب النحو واللغة، وقبوالً عند الناس، حىت   

وكان ابن بابشاذ ممن شـرحوا هـذا        . أكب مجع من النحاة القدماء على درسه وشرحه       
  .الكتاب

والكتاب مبارك ما اشتغل به أحد إال انتفع، وكـان         : ( قال القفطي عن كتاب اجلمل    
له، وأن ينفع به قارئه،      إذا فرغ من باب طاف به أسبوعاً، ودعا اهللا أن يغفر          الزجاجي  

   ١).فلهذا انتفع به الطلبة
 ويظهر أن كتاب    ٢.وقد ذكر الفريوز أبادي أن البن بابشاذ ثالثة شروح على اجلمل          

اجلمل نسختان كربى وصغرى، وابن بابشاذ شرح اجلمل الصغرى، وألف يف الزيادة            
   ٤. وما زال الكتاب خمطوطا٣ً.رى والكربىاليت بني الصغ

 : شرح األصول البن السراج-٤   

شـرح   قد بن بابشاذ االبن بابشاذ، ومن الثابت أن      هذا الكتاب عدد ممن ترجم       ذكر    
   ٦.لكتاب مل يصل، فهو من اآلثار املفقودة إال أن هذا ا٥.كتاب أصول النحو البن السراج

، وذلك يف حديثه     الشرح يف موضعني من شرحه للمقدمة      وقد أشار ابن بابشاذ إىل هذا       
   ٧).إياك وأخواا( عن خالف العلماء يف 

    
  

                                                 

  ).١٦١ -١٦٠/ ٢. (  إنباه الرواة، القفطي-١
   ).١١٦  ص. ( البلغة، الفريوز أبادي-٢
، وحمقق املقدمة ينقل هذا الرأي عن الدكتور مازن املبارك         ) ١/٣٩ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :   ينظر  -٣

   ). الزجاجي حياته وآثاره (يف كتابه 
  ).٦٢ص . ( شرح املقدمة النحوية، ابن بابشاذ، تح حممد أبو الفتوح شريف:  ينظر-٤

، ومعجم املؤلفني، ) ١١١/ ١. ( ، وكشف الظنون، حاجي خليفة) ٥١٥/ ٢. (   وفيات األعيان، ابن خلكان-٥
  ). ٢/٩. ( عمر رضا كحالة

، وشرح املقدمة النحوية، ابن بابشاذ،       )٤١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ، تح خالد عبالكرمي       :  ينظر -٦
   ).٦٦ص . ( تح حممد أبو الفتوح شريف

  ).١٥٥/ ١( ، و )١٥٠/ ١. ( ابن بابشاذ، تح خالد غبالكرمي. شرح املقدمة احملسبة:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤  

  : شرح النخبة-٥ 
   ١. ذكر هذا الكتاب السيوطي

  :املفيد يف النحو -٦   
   ٢ ذكر هذا الكتاب الفريوز أبادي،

  :لتذكرة يف القراءات السبعا -٧   
 ويبدو أنه حدث لبس عند البغدادي يف نسبة         ٣.داديذكر هذا الكتاب إمساعيل باشا البغ      

هذا الكتاب إىل ابن بابشاذ للتشابه بني اسم ابن بابشاذ واسم صـاحب هـذا الكتـاب                
  ٤.احلقيقي، وهو طاهر بن غلبون

  :تعليق الغرفة -٨ 
.  مؤلفات ابن بابـشاذ    واذكرحاب التراجم والطبقات الذين      لفت هذا الكتاب أنظار أص    

الكتاب اكتسب أمهيته من حرص تالميذ الشيخ على هذا املؤلف الـذي            ويظهر أن هذا    
 ٥وأطلقوا عليه مسمى تعليق الغرفـة،     .  تناقلوه، مما يدل على مكانته وأمهيته وعظم شأنه       

وهذه التسمية نسبة إىل تلك الغرفة اليت انقطع فيهـا ابـن            .  بالتعليقة -أيضاً–كما عرف   
وأظن أن يكون تعليق الغرفة مبثابة خنبة ما .  حياتهبابشاذ يف جامع عمرو بن العاص يف آخر

هي كتاب شرح   أو تعليق الغرفة     ،شرحه وما ألفه ابن بابشاذ يف النحو، فقد تكون التعليقة         
النخبة املتقدم الذكر، ألا جاءت على صورة شكة كبرية يف النحو بلغت مخـسة عـشر      

  . جملداً

                                                 

كتـاب  ذكر األستاذ خالد عبدالكرمي أنه قد يكون حدث يف اسم هـذا ال            ). ٢/١٧. ( بغية الوعاة، السيوطي   -١
شـرح املقدمـة    .  لتقارب احلروف يف العنوانني    ، نظراً )النخبة  ( إىل    ) احملسبة  (  حتريف خفي، حيث حرف من      

     ).  ١/٤١. (احملسبة
  ).١١٦  ص. ( البلغة، الفريوز أبادي-٢
  ). ٥/٤٣٠ .  ( هدية العارفني، البغدادي-٣
 هو طاهر بن عبداملنعم بن عبيداهللا بن غلبون احلليب          وطاهر بن غلبون  ).  ١/٤١. ( شرح املقدمة احملسبة  :  ينظر -٤

   يف مصر سنة    - رمحه اهللا  -تويف. وهو شيخ الداين  . أستاذ يف القراءات، ثقة   . نزيل مصر، أبو احلسن ابن أيب الطيب      
  ). ٣/٢٢٢. ( األعالم).   هـ٣٩٩( 
 ). ٢/٩٦. (  إنباه الرواة، القفطي-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥  

لـو  : تعليقة كبرية يف النحو، قيل لنـا      ومجع يف حالة انقطاعه     : (  قال القفطي عنها  
تعليـق  ( بيضت قاربت مخسة عشر جملداً، ومساها النحاة بعده الذين وصلت إلـيهم             

، وانتقلت هذه التعليقة إىل تلميذه أيب عبداهللا حممد بن بركـات الـسعيدي              ) الغرفة
 املذكور  مث انتقلت بعد أيب الربكات    . النحوي اللغوي املتصدر مبوضعه واملتويل للتحرير     

مث . إىل صاحبه أيب حممد عبداهللا بن بري النحوي املتصدر يف موضعه واملتويل للتحرير            
انتقلت بعده إىل صاحبه الشيخ أيب احلسني النحوي املنبوز بثلط الفيـل املتـصدر يف               

  .١) موضعه
وقيل إن كل واحد من هؤالء كان يهبها         ( :ويواصل القفطي حديثه عن هذه التعليقة      

ولقد اجتهـد مجاعـة مـن طلبـة األدب يف           .  املذكور، ويعهد إليه حبفظها    لتلميذه
  .٢) انتساخها، فلم ميكن

 :  مث يذكر القفطي حدثاً آخر أحاط ذه التعليقة يؤكد أمهيتها ومكانتها يف نفوسهم            
وملا تويف أبو احلسني النحوي املقدم ذكره، وبلغين ذلك وأنا مقيم حبلب أرسلت من              ( 

أليب " التـذكرة   " بأي مثن بلغت، وكتـاب      " تعليق الغرفة   " ه حتصيل   أثق به، وسألت  
علي، فلما عاد ذكر أن الكتابني وصال إىل ملك مصر الكامل حممد بن العادل أيب بكر                

  ٣).جنم الدين أيوب، فإنه يرغب يف النحو وغريب ما صنف فيه
تصراً على تالميذ  مقحلرص على هذا الكتاب القيم مل يكويتبني من النص السابق أن ا  

ابن بابشاذ الذين توارثوه وحفظوه؛ بل تعدى إىل القفطي الذي طلب حتصيله بـأي              
  .مثن، مث املهتمني من علية القوم

     
  

  
  
  

                                                 

 . املصدر نفسه-١

 . املصدر نفسه-٢

  . املصدر نفسه-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦  

  :شيوخه 
  : ومن أبرز شيوخه. أخذ ابن بابشاذ العلم عن علماء عصره يف العراق ومصر

 ):هـ٤٤٤ت ( ١أمحد بن بابشاذ -١   

    وقد حبـب   . رف بأيب الفتح أمحد بن بابشاذ اجلوهري النحوي       وهو والد طاهر، وع
الوالد الولد يف العلم، وعليه أخذ القراءات، فأمحد بن بابشاذ إمام شهري مـن أئمـة                
. القراء، وهو راوي كتاب التذكرة، أليب احلسن طاهر بن غلبون الذي تقدم ذكـره             

  ).  هـ٤٤٤( تويف مبصر سنة 
 : الواسطي -٢    

له من املؤلفات كتاب شرح اللمع،      .  القاسم بن حممد بن مباشر الواسطي      هو أبو نصر  
    ٢.وكتاب يف النحو رتبه على أبواب اجلمل

 :احلويف -٣

 هو علي بن إبراهيم بن سعيد أبو احلسن النحوي احلويف املصري، فاضل عامل بالنحو              
دخل إىل مـصر    والتفسري، قَيم بعلل العربية أمت قيام، من أهل ضيعة من حوف مصر،             

فطلب العربية، وقرأ على علي أيب بكر األدفُوي، وأخذ عنه وأكثر، وطالع الكتـب،              
ولقي مجاعة من علماء املغرب القادمني على مصر وغريهم، وتصدر إلفادة هذا الشأن،       

ف وصنف يف النحو مصنفاً كبرياً عين به النحويون، استوىف فيه العلل واألصول، وصن            
  ٣).هـ ٤٣٠( تويف سنة .  إعراب القرآن، أبدع فيهتصنيفاً كبرياً يف

  : التربيزي -٤
 هو حيىي بن علي بن حممد بن احلسن بن بسطام الشيباين التربيزي اخلطيب أبو زكريـا،                
واخلطيب أبوه علي، ومل يكن هو خطيباً، بل غلب عليه اللقب، كانت له معرفـة تامـة                 

                                                 

 هـ ١٤٠٢، ٣ج، برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: غاية النهاية، ابن اجلزري، اعتناء: رمجته ينظر ت-١
   ).١/٧٣( .  يف القراءات العشر، ابن اجلزري، النشر) ١/٤٠( 
، كـشف   )٢/٢٦٢. ( ، بغية الوعاة، السيوطي   ) ٢٢٣٠/ ٥. ( معجم األدباء، ياقوت احلموي   : ه ينظر ترمجت  -٢

   ).١/٦٩٢. ( الظنون، حاجي خليفة
   . ، البلغة، الفريوز أبادي   ) ٣/٣٠٠. ( وفيات األعيان، ابن خلكان   : ظرن، وي ) ٢/٢١٩. (  إنباه الرواة، القفطي   -٣
  ). ٢/١٤٠.( ، بغية الوعاة، السيوطي) ١٤٤ص ( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧  

ومسـع بالـشام    . عري وغريه من الـشاميني    قرأ على أيب العالء امل    . باألدب والنحو واللغة  
وروى عنـه   . وسواحله من مجاعة شيوخ من شيوخ الوقت، وعاد إىل بغداد وتصدر ا           

   .اجلم الغفري، وتأدب به عامل كثري
الكبري، واألوسـط، والـصغري،     " شرح احلماسة   " يدة، مثل كتاب     صنف التصانيف املف  

   ١).هـ ٥٩٢( تويف سنة . راب القرآنوإعضليات، وذيب إصالح املنطق، وشرح املف
  :٢أبو حممد بن إمساعيل بن عمرو احلداد -٥
هو إمساعيل بن عمرو بن إمساعيل بن راشد احلداد أبو حممد املصري، املقرئ الصاحل،               

قرأ عليه أبو القاسـم     و وغزوان بن القاسم،     ،قرأ على أيب عدي عبد العزيز بن اإلمام       
  أستاذ ابن  ).  هـ٤٢٩( تويف سنة   .  أبو احلسن اِخللعي   ث عنه اهلذيل واملصريون، وحد

  ٣.وقد صرح ابن بابشاذ بذلك يف شرحه لكتاب اجلمل للزجاجي. بابشاذ يف القراءات
        

   
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  

                                                 

ـ  ) ٢٧٠ص  . (  األنبـاري  نزهة األلباء، : وينظر. بتصرف).  ٣٠-٢٨ /٤. (  إنباه الرواة، القفطي   -١ م ، معج
  ). ٥/٢٣٨. ( ، وفيات األعيان، ابن خلكان) ٢٨٢٣/ ٦.( ، ياقوت احلموي.األدباء

  ). ٤٠٧ -٤٠٦ /١. ( حسن احملاضرة، السيوطي:  ينظر-٢
  ). ٣٩  ص (.شرح املقدمة النحوية، ابن بابشاذ، تح حممد أبو الفتوح -٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨  

  : تالميذه
حظي ابن بابشاذ مبكانة علمية بني علماء عصره جعلته يتصدر للتدريس، فكانت لـه              

قد توافد عليه مجع غفري من الطلبـة مـن مـصر            و. حلقة يف جامع عمرو بن العاص     
  .واألندلس وغريها

  : وكان البن بابشاذ عدد من التالميذ
  :١ابن الفحام-١ 

 وهو عبدالرمحن بن عتيق بن خلف املقرئ الصقلي النحوي، من كبار القراء، رحـل              
 ٣ وابـن نفـيس،    ٢من املغرب إىل املشرق يف طلب القراءة، أدرك مبصر ابن اهلامشي،          

 وقد أملى ابن بابشاذ شرح مقدمته عليه، وله تأليف حـسن            ٤.دالباقي بن فارس  وعب
كان حافظاً للقراءات، صدوقاً متقناً، عاملاً كبري السن،        ). التجريد يف بغية املريد   ( مساه  

  ). هـ ٥١٦( تويف يف ذي القعدة سنة . أقام باإلسكندرية
   :ابن احلصار -٢

وهو أحد التالميـذ    ف بن سعيد املقرئ،     إبراهيم بن خل  أبو القاسم خلف بن       
وكان أحد األئمة . الذين حضروا االس اليت أملى فيها ابن بابشاذ شرح مقدمته  

  ٥.هـ٥١١تويف سنة . يف القراءات القرآنية
                                                 

، النجوم الزاهرة، ) ٢١٣/ ٣. ( ، مرآة اجلنان، اليافعي  )١٦٥ -١٦٤/ ٢. ( إنباه الرواة، القفطي  :  ينظر ترمجته  -١
  ). ٤٠٨/ ١. ( ، حسن احملاضرة، السيوطي) ٢٢٥/ ٥. ( ابن تغري بردي

.  هو أمحد بن علي بن هاشم، تاج األئمة أبو العباس املصري، قرأ على عمرو بن عراك وأيب الطيب بن غلبون                    -٢
شذرات الذهب، ابن العمـاد     : ، وينظر )١/٤٠٧. ( احملاضرة، السيوطي حسن  ).  هـ٤٤٥( تويف يف شوال سنة     

  ).  ٣/٢٧٢. ( احلنبلي
 هو أمحد بن سعيد بن أمحد بن نفيس أبو العباس املصري، انتهى إليه علو اإلسناد، قرأ على أيب أمحد السامرائي                     -٣

حسن ). هـ  ٤٥٣( جب سنة   تويف يف ر  . وعبداملنعم بن غلبون، وحدث عن أيب القاسم اجلوهري صاحب املسند         
  ). ٣/٢٩٠.. ( شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي: ، وينظر)١/٤٠٧. ( احملاضرة، السيوطي

. جود القراءات على والده، جلس لإلقراء وعمر دهـراً        .  هو عبدالباقي بن فارس بن أمحد أبو احلسن املصري         -٤
  ).١/٤٠٦. ( حسن احملاضرة، السيوطي). هـ٤٥٠( تويف يف حدود سنة 

 ).١/٢٧١ ( .١٤٠٢،  ٣ج برجستراسر، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط       :  غاية النهاية، ابن اجلزري اعتناء     -٥
ـ  ١٤٠٤،  ١ومعرفة القراء الكبار، الذهيب، تح بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الرسالة، بـريوت، ط              .       هـ

 )٤٦٦ -٤٦٥/ ١.(   



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩  

  :١السعيدي -٣
 النحوي اللغوي، ولد مبصر     حممد بن بركات بن هالل أبو عبداهللا  السعيدي املصري         

أخذ النحو عن ابن بابشاذ، وتـصدر       ). هـ٥٢٠( ا سنة   ، وتويف   )هـ٤٢٠ ( سنة
أخذ اللغة عن أصحاب أيب يوسف يعقوب بن خـرزاد النجريمـي،            . بعده للتدريس 

  . وكان  له شعر على طريقة أصحاب اللغة
  :أبو األصبغ الزهري -٤

 البحر الزهـري الـشنتريين،       عيسى بن حممد بن عبداهللا بن عيسى بن مؤمل بن أيب          
 كان من أهل الفتـوى يف       باحلشا، من أهل شنترين، وهو شيخ راوية فقيه،       املعروف  

املسجد اجلامع بقرطبة، عرف برقة القلب وكثرة البكاء، روى احلديث عنه القاضـي             
   ٢.هـ٥٣٠عياض، تويف سنة 

  
  :وفاته

 كان لوفاة ابن بابشاذ قصة ال ختلو من الغرابة، ذكرها معظم الذين ترمجوا لـه، وإن                
  .ك من اختالف ففي صياغة العبارة، أما جوهر احلدث فواحد يتفق فيه اجلميعكان هنا

باً على العلم والتـأليف   يف أواخر حياته عن الناس مك    انقطع  ابن بابشاذ   روي أن   فقد
   ٣.والتعبد، متأثراً حبادثة السنور اليت ذكرها معظم املترمجني البن بابشاذ

رافه وباع ما حوله وأبقى ما ال بد له منـه،           وكان سبب موته أنه ملا انقطع ومجع أط       
كان انقطاعه يف غرفة جبامع عمرو بن العاص، وهو اجلامع العتيق مبصر، فخرج ليلـة               

فزلت رجله من بعض الطاقات املؤدية للضوء إىل اجلامع،         . من الغرفة إىل سطح اجلامع    
  ٤.فسقط وأصبح ميتاً قد رزق الشهادة رمحه اهللا

                                                 

  ). ١/٤٣٧. (سن احملاضرة، السيوطي، ح)٧٩ -٧٨ /٣. (  إنباه الرواة، القفطي-١
  ).٣١٥  ص. ( فهرست ابن خري، ابن خري اإلشبيلي:  ينظر-٢

 ).١٧/ ٢. ( ، وبغية الوعاة، السيوطي)٩٧ -٩٦/ ٢. ( إنباه الرواة، القفطي:  ينظر-٣

. ة، السيوطي، بغية الوعا) ٥/١٠٥. ( ، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي)٢/٩٧. ( إنباه الرواة، القفطي:  ينظر-٤
  ).٤/٢٤. ( ، شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي)٢/١٧( 



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠  

               ١).والنوم يف عينيه فسقط من املنارة إىل سطح اجلامع        : ( بارةوذكرت بعض املصادر ع   
أمر مستبعد إذ ال ميكن إلنسان أن يعيش يف منارة مسجد؛           فسقوطه من املنارة    أما عن   

  .بل ال ميكن أن توجد غرفة يف منارة
 وقد ذكر ابن خلكان أنه دفن بالقرافة الكربى، وقد        ). هـ٤٦٩( ة  وكانت وفاته سن   

    ٢.زار قربه، وقرأ تاريخ وفاته على حجر عند رأسه
اريخ ال يعتـد    لت، إال أن هذا ا    )هـ٤٥٤(  وقد ذكر القفطي أن سنة وفاة ابن بابشاذ         

كما أن رواية ابن خلكان السابقة كفيلـة أن         . به، ألنه خيالف ما أمجع عليه املترمجون      
  . تدفع ما قاله القفطي

            أنه أملى شرح مقدمته علـى ابـن الفحـام سـنة             مث إن ابن بابشاذ نفسه قد ذكر       
   ٣.، فال يصح أن تكون وفاته قبل هذا التاريح)هـ٤٦٦( 

  . رحم اهللا ابن بابشاذ رمحة واسعة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 

وأكثر املصادر على ). ١٧/ ٢. ( بغية الوعاة، السيوطي: ، وينظر)٤/١٤٥٦. ( م األدباء، ياقوت احلموي معج-١
  .أنه سقط من سطح اجلامع

  ).٢/٥١٦. (  وفيات األعيان، ابن خلكان-٢
  ).٢/٤٧١. ( ن بابشاذشرح املقدمة احملسبة، اب:  ينظر-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١  

  .املقدمة احملسبة    
  :احملسبة يف اللغة    

  
 مـن   حِسب وحِسبت احلساب أحـسبه حـسباً      ( : جاء يف مجهرة اللغة البن دريد      

مآثر آبائه وأجداده، وحسيب كذا وكـذا أي يكفـيين،          : احلساب، وحسب الرجلِ  
  ١.)بت الرجل إذا أعطيته ما يكفيهسوأحسبين الشيء كفاين، وأح

  .  وأحسبين الشيء، أي كفاين، وشيء ِحساب، أي كاٍف(:٢ وجاء يف الصحاح
  .٣)اباً س ِحاًءطَع: ( ومنه قوله تعاىل
وهو الكايف، من أحـسبين     : حِسب يف أمساء اهللا تعاىل احلسيب     ( : ب ويف لسان العر  
مبعىن كفى، وحسبك درهم أي كفاك، وتقـول        : وحسب، جمزوم . اينفَالشيء إذا كَ  

محِسب : أحسبين ما أعطاين أي كفاين، ويقال     : حسبك ذلك أي كفاك ذلك، ويقال     
ظ املُحـِسبة    ويصرح هنا بلف   ٤. )حسبين الشيء كفاين  لك أي كاٍف لك من غريه، وأ      

  ٥.) واحملسبة من اإلحساب وهو الكفاية( : ليدل على املعىن اللغوي هلا، فيقول
املقدمة الكافية اليت تكفيك    : الكافية، واملقدمة احملسبة  :  وعلى هذا يكون معىن احملسبة    
  . الكافية:املقدمة  ولذا ورد أن من أمساء .وتغنيك عن كل مقدمة أخرى

  
    
  
  
  
  

                                                 

  ). ١/٢٧٧ ( .م١٩٨٧ ،١ط بريوت، للماليني، العلم دار بعلبكي، منري رمزي تح دريد، ابن  مجهرة اللغة،-١
  ). ١١٠/ ١. ( م١٩٩٠، ٤ الصحاح، اجلوهري، تح أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط-٢
  ).٣٦( من اآلية .  سورة النبأ-٣

   ).٣١٣ -٣١٠/ ١.  (  ابن منظور لسان العرب،-٤
   . املصدر نفسه-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢  

  : املقدمة وغرض تأليفها
  
           املقدمة : مقدمة اجليش، وهي من قذّم مبعىن تقدم، ومنه قوهلم(   كلمة املقدمة مأخوذة من 

       وقد استعري لكل   . ولو فتحت الدال مل يكن حلناً ألن غريه قدمه        : قال البطليوسي . والنتيجة
  .حوقد تفت: كسر الدال، قالمقدمة الكتاب ومقدمة الكالم، ب: شيء فقيل

      .١) مقدمة كل شيء أوله، ومقدم كل شيء نقيض مؤخره :وقيل    
 عرف النحاة العرب لوناً جديداً من التأليف منذ عصر مبكر، ذلك النوع الذي              وقد 

 بقـصد   على تأليف الكتب التعليمية الصغرية واليت ختصص عـادة للمبتـدئني           يعتمد
فتكون هذه الكتب أشبه باملقدمة أو املدخل لعلـم أسـس النحـو             التسهيل واإلجياز   

وضوابطه، ككتاب اجلمل للزجاجي، وكتاب اإليضاح للفارسي، وكتاب اللمع البن          
  ٢.جين

وقد سار عدد من النحاة العرب على ج من سبقهم يف تأليف مثل هذه املختصرات،        
 من العلوم األخرى، حني     خاصة إذا دعت ضرورة إىل تأليف خمتصر يف النحو أو غريه          

يطلب من أحدهم كتابة مؤلف موجز مفيد يف هذا العلم أو ذاك؛ إال أن بعض هـذه                 
الكتب التعليمية قد تأيت أقل أمثلة ووضوحاً، فتظهر احلاجة ملحة إىل مـن يـشرحها         

   .ويعلق عليها كي تفهم فهماً سليماً
قد شغلت عدداً من العلمـاء      ، ف  املعروفة  مصنفات النحو  تعد مقدمة ابن بابشاذ من     و

لة  والتحقيق، مما يدل على تلك املنـز      األقدمني، والدارسني احملدثني، فتناولوها بالدرس    
الكبرية واملكانة العظيمة اليت احتلتها هذه املقدمة، فقد أخذت حيزاً ليس بالقليل مـن              

  .فكر واهتمام العلماء والباحثني
  قبـل أن ميلـي       -مجاعة يزيدون على الكثرة    على   - وهذه املقدمة أمالها ابن بابشاذ    

وقد أشار يف شرحه للمقدمة إىل      . شرحها على ابن الفحام مبدة تربو على ثالثني عاماً        
فإن الغرض ذه املقدمة التسهيل والتوطئة ملا       : ( األسباب اليت دعته إىل تأليفها يف قوله      

                                                 

 ).٤٩٣/ ٢.  ( املصباح املنري، الفيومي: وينظر).  ٣٥٥٤/ ٥( .  لسان العرب، ابن منظور-١

  .بتصرف).  ٢٩/ ١.  (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٣  

، تعني على املقصود، ورمبا عسى أن يقرأ بعدها، ألن فيها مجالً ملخصة، وألفاظاً جمردة       
 ١). باملُحـٍسبة  – أدام اهللا اإلمتاع به      –كفت املطلوب، وهلذا ومسها بعض أهل العلم        

ويبدو أن ابن بابشاذ أراد أن تكون هذه املقدمة مدخالً لعلم النحو، ومعرفة أسـسه               
  .   وضوابطه

 لتلميـذه   هـ ، ذكر ذلك يف حديثه     ٤٣٥وقد ألف ابن بابشاذ املقدمة يف حدود سنة         
   ٢.ابن احلصار حني أعاد عليه اجلزء الذي فاته من شرح املقدمة

 نصوص حتمل يف طياا تلك الشهرة اليت طارت ا هـذه            - فيما سبق  -وقد وردت 
فقد ذكر عدد من أصحاب التراجم والطبقات املقدمة يف معـرض           . املقدمة وشرحها 

  . واألدبحديثهم عن صاحبها، أو حني تذكر مصنفات النحو واللغة
  . ومجلة ما حتمله هذه النصوص مسميات عدة عرفت ا هذه املقدمة

  وحفظها،  ،وهذا الترادف يف األمساء يدل على انشغال الناس ا، وشغفهم بدراستها           
 ويبدو أن هذا لون     ٣.حىت وصل م االجتهاد إىل التفنن يف وضع العناوين اليت تليق ا           

بفـتح  )  مقدمة(  حىت إنه ضبط كلمة       يف إظهاره  غ أراد بعضهم أن يبال    من اإلعجاب 
 وردت يف إحـدى    ٤الدال، وذلك يف أبيات ذكرها صاحب شرح املقدمـة احملـسبة          

  :النسخ
   اــا أَربـبِق فيما بعدهـت فلم تـ أغنةٌ    ـبـَحو محِسـة يف النـهذي مقدم

  اـــفاسأل ا اُألدبا ـِإنْ كنت جاهلَهها     ـدر قيمِتـايةُ فاعرف قــهي النه
  اـــدم الكُتبـاً تقـامـارت إمـفص   ةً  ـانيف أهل النحو قاطبــشأَت تص
   ا ــــبجع تـأو كاذب إا قد ضمنــد مِذق     ا حاسـك عنهـّال خيدعن

          .وكأا بقوله هذا قد قُدمت على غريها). مقدمة ( فهي  
  
  

                                                 

  ).٢/٤٧٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
  ).٢/٤٧١. (  املصدر نفسه-٢
  . )١٢ص   ( .  ينظر هذا البحث-٣
  ).٢٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٤  

  : عرفت ا مقدمة ابن بابشاذوأشهر األمساء اليت
  .املقدمة - ١
 .املقدمة احملسبة، أو املقدمة احملسبة يف النحو - ٢

 .احملتسب، أو احملتسب يف النحو - ٣

 .احملسنية - ٤

 .الكافية - ٥

 .مقدمة يف علم النحو، أو مقدمة يف النحو - ٦

 .املقدمة النحوية - ٧

   
    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٥  

  :طريقته يف تأليف الكتاب
   
قدمته معظم أبواب النحو، مرتبة ترتيباً منطقياً يقوم على أساس          عاجل ابن بابشاذ يف م     

، ىل أبواب بطريقة مل تكـن معروفـة      فقد عرض موضوعات املقدمة وقسمها إ     . عقلي
فصل االسم، وفصل الفعل، وفصل احلرف      : حيث قسم املقدمة إىل عشرة فصول، هي      

، وفـصل   وفصل الرفع، وفصل النصب، وفصل اجلر، وفصل اجلزم، وفصل العامـل          
وذكر حتت كل فصل أبرز القواعد اليت حيتاجها الدارس لعلـم           . التابع، وفصل اخلط  

جاء ذلك يف عبارات موجزة وملخصة تلخيصاً دقيقـاً، مـع عـرض مميـز               . النحو
  .للموضوعات

فكل فصل من هـذه     ( : بشاذ عن طبيعة هذه الفصول العشرة بقوله        وقد أبان ابن با   
ألن . ء، ما هو يف نفسه، وما قسمته، ومـا حكمـه          الفصول مشتمل على ثالثة أشيا    

     ١).مبعرفة هذه األشياء الثالثة يتحصل الغرض يف كل ما يفسر يف هذه املقدمة
    :      وقد صرح ابن بابشاذ بسبب تقسيمه الكتاب إىل عشرة فصول رئيسة، حيث قـال             

  فاحلاجة داعية  .  بعضها فألن مدار الكالم على هذه العشرة، ال ينفك كالم من مجلتها أو           ( 
  ٢). فلذلك أُخذ املبتدئ مبعرفتها، وألا تسهل عليه كل ما يأيت بعدها. إىل معرفتها

  وطريقة ابن بابشاذ يف املقدمة، أن يذكر املوضوع الرئيس، مث يأخذ بتعريفـه، ويـورد                
 غـري  ن مسمى، شخصاً كـان أو  واالسم ما أبان ع: ( يقول يف فصل االسم. أمثلة عليه   
  ومعلوم وحنـوه مـن      وعامل. رجل وامرأة وزيد وهند وحنوه من املرئيات      : مثلشخص،  
  .٣)وقدرة وفهم وحنوه من املعاينوعلم . الصفات

احلرف ما أبان عن معىن يف غريه، ومل يكن أحد جزأي اجلملـة             : (     ويف فصل احلرف  
ألنه أخذ مـن حـرف      من وإىل، وإمنا لقب هذا النوع حرفاً        : خالف االسم والفعل حنو   

  ٤).الشيء وهو طرفه حيث كان معناه يف غريه فصار كأنه طرف له
                                                 

  ).١/٩٤. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
  ).٩١/ ١. (  املصدر نفسه-٢
  ).١/٩٤. (  املصدر نفسه-٣
  ). ١/٢١٥. (  املصدر نفسه-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٦  

النصب ما جلبه عامل النصب، وعالماته كلها مخس، الفتحة واأللف  : ( ويف فصل النصب  
    ١).والياء وحذف النون والكسرة، واألصل منها الفتحة

 ابن بابـشاذ يف منـهج     مما تفرد به     ويف الفصل األخري، وهو فصل اخلط، وهذا الفصل         
وهو على ضربني متبع وخمترع، فـاألول       : ( املقدمة، حيث  نص على ما مساه فصل اخلط        

ون، اب، وقاسه النحويون ورمسـه العروضـي       عليه الكت  ما اصطلح بابه املصاحف، والثاين    
املمدود واملقصور واملهموز والوصل    : ومجلة األمر أن مداره على معرفة مثانية أشياء وهي        

  ٢).طع واحلذف والزيادة والبدلوالق
اذ يف معاجلته لفصول املقدمة، تقوم على عـرض املوضـوع األصـلي             طريقة ابن بابش  و

د أمثلة على الظاهرة النحوية اليت يعرض هلـا         اريف به، مث شيء من التفصيل مع إ ي        عروالت
رجـل  مثـل   : فنراه يعرف باالسم، مث يستدل عليه بقوله      . كما رأينا يف النماذج السابقة    

، ويعلـل   ات، وعلم وقدرة وحنوه من املعاين     وامرأة وزيد، وعامل ومعلوم وحنوه من الصف      
  .لسبب التسمية لالسم واحلرف والفعل

 ويعمد ابن بابشاذ إىل اإلجياز الدقيق، حني يقدم القاعدة النحوية بطريقة جمملة، حيـث              
ومجلة األمـر أن    : ل اخلط ومجلة األمر، أو ومدار األمر، أو غريه، كما رأينا يف فص          : يقول

هذا وغريه ينم عن عقلية رياضية تقوم على        . مث يعددها ،  ... مداره على معرفة مثانية أشياء    
، مما يعني الدارس املبتدئ على       وحسن التقسيم يف عرض املعلومات     مبدأ االتساق والتوافق  

 فيها، وهذا   دراسة مثل هذه املقدمات وحفظها، وجيعلها معدة لشرح قادم يوضح ما أمجل           
  .ما فعله ابن بابشاذ حني قام بشرح مقدمته استجابة لطلب من تلميذه ابن الفحام

 ونظراً لطبيعة املقدمة، والغرض الذي من أجله ألفت، فإا تكاد ختلـو مـن الـشواهد                
حيث مل يستـشهد ابـن بابـشاذ إال         . النحوية، وعلى وجه اخلصوص الشواهد القرآنية     

.  يا صاح ما هـاج العيـون الـذرفن   :   يف فصل االسم، ومها، وذلك شعريني   بشاهدين
  .ويا أبتا علك أو عساكا: والشاهد اآلخر

                                                 

  ). ٢/٢٩٧. (  املصدر نفسه-١
  ). ٢/٤٣٤. (   املصدر نفسه-٢
  



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٧  

 وطبيعة املقدمة اليت تقوم على اإلجياز واالختصار والتسهيل تتطلب تقدمي املعلومة بأيـسر             
يت ال يكون مقامها إال يف الـشروح،        طريقة بعيداً عن الدخول يف الفرعيات كالشواهد ال       

 يف الدراسة التطبيقية اليت خصصتها للشواهد القرآنيـة يف  -إن شاء اهللا- سنرى ذلك   كما
  . شرح ابن بابشاذ ملقدمته احملسبة

  
  :قيمتها العلمية

مر أن مقدمة ابن بابشاذ يف النحو أخذت أمهية خاصة حني تذكر بني مصنفات النحـو                 
وتواصـلت العنايـة    . ا وتوارثها واللغة واألدب، ويف اهتمام األقدمني ا بقراءا وحفظه       

باملقدمة عن طريق الدارسني احملدثني واحملققني الذين قيضهم اهللا خلدمتها، فمنـهم مـن              
فقد شرح مقدمة ابن بابشاذ غري      . نظمها، ومنهم من اختصرها، وقوم قاموا على شرحها       

  .واحد من علماء العربية
  :وأهم شروح املقدمة

  :   شرح ابن بابشاذ-١
    ح ابن بابشاذ مقدمته استجابة لطلب من أحد تالمذته وهو ابن الفحـام سـنة               وقد شر   
أما بعد محد اهللا جبميع احملامد، والتوكـل        : ( ، ويف مقدمة هذا الشرح يقول     )هـ٤٦٦( 

عليه يف كل املصادر واملوارد، والصالة على نبيه حممد خامت النبيني، وعلى آله وأصـحابه               
. فإن للمقصد حرمةً مأثورةً، ونية مشكورة مربورة      . ليهم أمجعني الربرة املتقني، والسالم ع   

وملا كنت أيها األخ أبا القاسم عبدالرمحن بن أيب بكر بن أيب سـعيد أدام اهللا توفيقـك                  
ين والدنيا والعلم هداك وإمدادك، قد أطلعتين علـى         دوإرشادك، وجعل من السعادة يف ال     

 إال  – مع قرب توجه سفرك إىل مقرك        – سكندريةحالك، وذكرت أنك مل تسافر من اإل      
. املرسومة هلـذا الـشأن     لتحصل ما أمكن من هذا العلم، وأن أقرب ذلك قراءة املقدمة          

.  وعونـه  وإيثارك تعليق شرحها خمتصراً لتنال من ذلك بلغةً إىل حني عودتك مبـشيئة اهللا             
ـ  فتشرع يف التبحر هلذا الشأن حبسب ما يؤديك            معينـك يف ذلـك     هادك، واهللا إليه اجت



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٨  

وموفقك، أجبت سؤالك إجياب مثلي ملثلك يف مقصِدك، وابتغاء مرضـاة اهللا سـبحانه              
   ١).واهللا املوفق للصواب مبنه. وتعاىل ورمحته

وعرف هذا الشرح بعدة أمساء تبعـاً       . وهذا الشرح ذكره أكثر الذين ترمجوا البن بابشاذ        
شرح املقدمة  ( و،  )شرح احملتسب ( ، و )دمةشرح املق ( ـفقد سمي ب  . لتعدد أمساء املقدمة  

  ٢).اهلادي يف شرح املقدمة الكافية( ، و)اجلمل اهلادية يف شرح املقدمة الكافية( ، و)احملسبة
وقد أعاد ابن بابشاذ الشرح مرة أخرى على تلميذه ابن احلصار، الذي فاته جـزء مـن                  

 األخري يتطابق متامـاً مـع       وهذا الشرح . الشرح األول، فأعاد الشيخ إمالء شرح املقدمة      
وخيتلف عنه يف اجلزء اليسري الذي      . الشرح األول من عند الفصل األول، وهو فصل االسم        

   ٣.يقع يف أول الكتاب
    .حد، وليس شرحني كما يتوهمرح املقدمة البن بابشاذ شرح واوعلى ذلك فإن ش 

بعد أيها الـشيخ أبـا      أما  : (  ويف ذلك يقول ابن بابشاذ يف مقدمة شرحه البن احلصار         
فإنك ملا عرفتين  . القاسم خلف بن إبراهيم بن خلف املقرئ أدام اهللا إمتاعك بالعلم والعمل           

حصول شرح املقدمة يف النحو الذي كنت أمليته على أيب القاسم عبدالرمحن بن أيب سعيد               
عمائة، الصقلي كتب اهللا سالمته يف مديدة قريبة من العام املاضي من سنة ست وستني وأرب       

وأنه مل يفتك منه إال شيء يسري من أوله، وهو تفسري النحو، والغرض به، والطريـق إىل                 
 من فصوله، وما يف خالل ذلـك ممـا          حتصيله يكون بإحكام أصوله وتقدمي األهم فاألهم      

تعلق به، وسألت إمالء ما يكون عوضاً من هذا اجلزء الذي فاتك نسخه، ومل يتحـصل                ي
م اهللا توفيقك إىل ذلك، حمللك من العلم املكني، وموقفك مـن            عندك شرحه، أجبتك أدا   
ورأيت أن يف هذه اإلجابة واإلصاخة إليك إحياء لشرح هذا          . اخللق الكرمي والدين القومي   

ألين . املقدمة على يديك خيلد مبشيئة اهللا تعاىل يف الولد وتبقى سنة هذه العلم يف هذا البلد               
. ، وأنا يف شغل كما يعلم اهللا قاطع، وزمان غري واسـع           كنت أمليته على املذكور ارجتاالً    

                                                 

  ). ٨٨ -١/٨٧. (  املصدر نفسه-١
  ). ٤٩ -٤٨ص ( .  شرح املقدمة النحوية، ابن بابشاذ، تح حممد أبو الفتوحو ). ١٢ص . ( ظر هذا البحث ين-٢
  ). ١/٤٣. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٩  

واهللا أسأل أن يكتب املذكور سالمته، ويتم عليك أيها املُحيب لذلك نعمتـه، وأن جيعـل            
    ١).ذلك لوجهه مبنه ورمحته

 ابن بابشاذ يف شرحه للمقدمة فيقوم على أساس إيراد نص من املقدمـة، مث          أما عن منهج  
ويسري على هذا النـهج حـىت       .  شرحه أورد نصاً آخر مث شرحه      فإذا انتهى من  . يشرحه

منتصف الكتاب، حيث يبدأ مبزج النص بالشرح، رغبة منه يف االنتهاء من شرح الكتاب              
          ٢.قبل سفر تلميذه ابن الفحام، كما أشار هو بذلك

يف تقـسيمها   اليت تقوم على املوضوعية  بابشاذ ملقدمته جبدة يف املنهج  وقد متيز شرح ابن   
إىل عشرة فصول، مع حسن عرض ودقة تقسيم يرافقه تسلسل منطقي، باإلضافة إىل مـا               

ذكـره يف طريقتـه يف تـأليف        التفصيل بعد اإلمجال كما مر      عرف به هذا الشرح من      
  ٣.الكتاب

 لديه قدرة على االحتجاج باآليات القرآنيـة        - يف شرحه للمقدمة احملسبة    - وابن بابشاذ 
 فقد استـشهد  مبـا       كام والقواعد اليت يتحدث عنها، مع تدعيمها بالقراءات،       تثبيتاً لألح 

 كما متيز شرح ابن بابشاذ للمقدمة باالحتجـاج باحلـديث           .يقرب من ستني ومائة آية    
  . النبوي فقد استشهد بثالثة أحاديث، إىل جانب استشهاده بشعر العرب

يذكر سبب ترتيب   و  - مر بنا   كما - وقد قسم ابن بابشاذ كتابه إىل فصول عشرة رئيسة        
فإمنا رتبت هذا الترتيب ملا تقدم من قوة االسم، ومن      : ( الكتاب وفق هذه الفصول العشرة    
مث قُدم الرفع على النصب ألنه من حركات العمد الـيت  . توسط الفعل، ومن تأخر احلرف    

، مث قُدم النصب علـى اجلـر ألن النـصب كـثري           . هي للفاعل وشبهه وللمبتدأ وشبهه    
مث قُدم اجلر على اجلزم ألن اجلر من        . واملنصوبات أكثر من املرفوعات وأقل من ارورات      

وليست األفعال مبـستحقة لإلعـراب يف       . إعراب ما هو مستِحق لإلعراب، وهو االسم      
ألن التابع إمنا   . مث قُدم العامل على التابع ألن العامل ال بد منه         . لشبهلراا  عاألصل، وإمنا إ  

مث قُدم التابع على اخلـط      . حمموالً على غريه، والعامل يأيت ألمر يحتاج إليه يف نفسه         يأيت  

                                                 

  ). ٤٧٢ -٢/٤٧١. (  املصدر نفسه-١
  ).  ٤٥/ ١. ( املصدر نفسه:  ينظر-٢
 ). ٢٥ص . (  هذا البحث ينظر -٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٠  

فهذا فيه معرفة   . ومل يبق إال جعل اخلط عاشراً     . ألن التابع الِحق باملتبوع فلحق مبا تقدمه      
   ١).ترتيب هذه اجلملة حىت تأخذ كالً منها على أصل يف نفسك مستِقر

  : ومن شروح املقدمة
  ٢. ابن الفحام شرح-٢
                                                     ٣. شرح ابن نمارة-٣
  ٤. شرح عبداللطيف البغدادي-٤
  ٥. شرح اإلمام حيىي بن محزة العلوي-٥
   ٦. شرح ابن بصيبص-٦

                                                 

  ). ٩٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١
   ). ١٨ص ( ابن الفحام يف هذا البحث وينظر ترمجة ).  ٤٠٨/ ١. ( حسن احملاضرة، السيوطي:   ينظر-٢
ري، قـرأ   وابن منارة هو حممد بن أمحد بن عمران بن منارة احلج          ). ٧٨/ ٢. ( غاية النهاية،ابن اجلزري  :   ينظر  -٣

غايـة  ). هـ٥٦٣( تويف سنة   . على خلف بن إبراهيم احلصار تلميذ ابن بابشاذ من أهل اإلتقان يف جتويد القرآن             
  ).٢/٧٨. ( النهاية، ابن اجلزري

. ، كشف الظنون، حاجي خليفة    )١٠٦/ ٢. ( ، بغية الوعاة، السيوطي   )١٩٣/ ٢. ( إنباه الرواة، القفطي  : ينظر -٤
ف البغدادي هو املوفق أبو حممد غبداللطيف بن يوسف العالمة ذو الفنـون الـشافعي               وعبداللطي). ١٧٩٥/ ٢( 

وله شرح املقامات، وله    . النحوي اللغوي الطبيب الفيلسوف املؤرخ، مسع من مجاعة أقام حبلب وصنف كتباً كثرية            
، )١٩٦ -١٩٣/ ٢( . إنباه الرواة، القفطي). ( هـ٦٢٩( تويف سنة . شرح بانت سعاد، وشرح مقدمة ابن بابشاذ

وقد حتامل القفطي عليه كثرياً يف ترمجته، حىت أين مل أجده قد ذكره خبري، وهذا على عادة القفطـي مـع بعـض                     
  ). ٢٣٥ -٢٣٤/ ٥. ( ، شذرات الذهب، ابن العماد احلنبلي)١٠٦/ ٢. ( وينظر بغية الوعاة، السيوطي. معاصريه

 .      الطالع، الشوكاين، دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة        ، البدر )١٧٩٥/ ٢. (  كشف الظنون، حاجي خليفة    -٥
وحيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم بن حممد بن إدريس بن علي بن جعفر املؤيد برب العزة احلسيين                    ). ٨٤٩ص  ( 

، اشتغل باملعارف العلمية وهو صيب، فأخذ يف مجيع أنواعهـا           )هـ٦٦٩( ولد بصنعاء سنة    . من كبار أئمة الزيدية   
ويعد حيىي بن محزة العلوي مـن املكثـرين يف   . ى أكابر علماء الديار اليمنية، وتبحر يف مجيع العلوم وفاق أقرانه   عل

أن كراريس تصانيفه زادت على : التأليف، فقد روي أن عدد مصنفاته بلغت مائة جملد، وفيه قيلت املقولة املشهورة         
احملصل يف كشف أسـرار     ( ،  )لبالغة وعلوم حقائق اإلعجاز   الطراز املتضمن ألسرار ا   ( له كتاب   . عدد أيام عمره  

تـويف  ).  الطاهراحلاصر لفوائد مقدمة  ( ، ويسمى شرحه للمقدمة     )اللباب يف حماسن اآلداب   ( ،  )املفصل للزخمشري 
،  أعالم املؤلفني الزيدية، عبدالسالم الوجيه     :، وينظر  )٨٥٢ -٨٤٩. ( البدر الطالع، الشوكاين  ). هـ٧٤٥( سنة  

    . ، معجم املؤلفني، عمر كحالـة     )١١٣١،  ١١٢٤ ( .م١٩٩٩،  ١ة اإلمام زيد بن علي الثقافية، عمان، ط       مؤسس
  ).  ١٤٤ -١٤٣/ ٨. ( ، األعالم، الزركلي) ٩٣/ ٤( 
  ).   ٣١٠/ ١. ( ، معجم املؤلفني، عمر كحالة)٣٣٥/ ١. (  بغية الوعاة، السيوطي-٦
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  ١. شرح ابن هطيل-٧
 االختصار  وقد اختصر ابن عصفور املقدمة احملسبة، وسمي هذا         ٢. خمتصر ابن عصفور   -٨
  .، واحملتسب كما هو معروف من أمساء املقدمة)خمتصر احملتسب( 
  ٣.اللطيف الزبيديد نظم عب-٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

وابن هطيل هو علي بـن      ).   ٤٩٤ص  . ( البدر الطالع، الشوكاين  ،  ) ٧٢٩/ ٥. (  هدية العارفني، البغدادي   -١
          حممد النجري املعروف بابن هطيل، من فضالء اليمن، نشأ وتعلم يف مدينة حوث، وسكن صنعاء وتويف ا سـنة                   

  ).  ٧/ ٥. ( األعالم، الزركلي.  له شرح املفصل، وشرح الظاهرية). هـ٨١٢( 
وابن عصفور هو ).  ١٦٠ص . ( ، البلغة، الفريوز أبادي  ) ٢/١٦١٢. ( جي خليفة كشف الظنون، حا  :   ينظر  -٢

: من تصانيفه . أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي النحوي اإلشبيلي، حامل لواء العربية يف زمانه باألندلس                
ب، ابن العماد   شذرات الذه ). هـ٦٦٩( تويف سنة   . املمتع يف التصريف، وشرح اجلزولية، وشرح األشعار الستة       

  ).  ٤٧٢/ ٥. (احلنبلي
، شـذرات  ) ١٠٧/ ٢. ( ، بغية الوعـاة، الـسيوطي  ) ١٧٩٥/ ٢. ( كشف الظنون، حاجي خليفة  :   ينظر  -٣

والزبيدي هو عبداللطيف بن أيب بكر بن أمحد، أبو عبداهللا، الـشرجي            ).  ١٧/ ٧. ( الذهب، ابن العماد احلنبلي   
ـ ٨٠٢( ، وسكن زبيد، وتويف ا سنة       )هـ٧٤٧( ولد بالشرجة سنة    . ربيةاليماين الزبيدي، من العلماء بالع     ).  ه

         . األعالم، الزركلي. له شرح ملحة اإلعراب، ومقدمة يف علم النحو، ونظم مقدمة ابن بابشاذ أرجوزة يف ألف بيت       
 )٥٨/ ٤ .(  
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٣٢  

  :مفهوم الشاهد وأقسامه: الفصل األول
  .: واالصطالحالشاهد يف اللغة

  
. بني ما يعلمه، شـِهد شـهادةً      الشاهد العامل الذي ي    :قال ابن سيده  : ( قال ابن منظور   

  .شهد الرجلُ على كذا:دةُ خرب قاطع تقول فيهوالشها
وداً هوشِهده ش . املعاينة: وأظهره، واملشاهدةَ بين ما يعلمه    وشهد الشاهد عند احلاكم أي       

 أيـضاً،   هدُُُُُ، وش وزمصِل مه ور،وهو يف األ  ضأي ح  ود  هوقوم ش . أي حضره، فهو شاهد   
  .عمثلُ راكٍع وركَّ

   له بكذا ش ى ما عنده من ال      ةًداهوشِهدأي أد   ِاشهادة، فهو ش  هش هد، واجلمعمثـل  د ،: 
  .وسفٍْر  وصحٍب وسافٍرصاِحٍب

عليه، أي صار شاِهدهوأش ِهده على كذا فشتعليهاًًد .  
واِملص األمر ِهدد روشهمن قوٍم ش ،شهادةً، فهو شاِهد.  

مثـل  ) شـهود (و) أشهاد ( واجلمع   )شاهد(ته فأنا   نيالشيء اطلعت عليه وعا   ) شهدت(و
  .قعوداف وقاعد وشريف وأشر

 اإلخبار مبا قد )الشهادةُ(:عىن أخرب به، وهلذا قال ابن فارسوشِهد بكذا يتعدى بالباء ألنه مب 
  .١)دشوه

معىن شِهد اهللا قضى    : ( قوهلما) املربد  (  وقد نقل ابن منظور عن أيب عبيدة، وأيب العباس          
 عِلم اهللا وبين اهللا، ألن الشاهد هو العامل الذي يـبني مـا              وحقيقته. ال هو هللا أنه ال إله إ    ا

أي  عند احلـاكم      وشِهد الشاهد  ...اهللا بين اهللا وأظهر    شِهد: وقال أبو العباس   ...،  علمه
  ٢.)بين ما يعلمه وأظهره

إال أن املعـىن    حتمل معاٍن عدة من الناحية اللغويـة ،         ) الشاهد( ومن املالحظ فإن كلمة     
تجاج  والتوضيح،   األول الذي يهمنا يف هذا املقام هو ما يدل على معىن االستدالل واالح            

                                                 

).  ٣٢٤/ ١.  (  املنري،أمحد الفيـومي   املصباح: وينظر. مادة شهد )  ٤/٢٣٤٨ ( .  لسان العرب، ابن منظور     -١
 .مادة شهد

  ).  شهد( مادة ).  ٤/٢٣٤٨ . (   لسان العرب، ابن منظور-٢
 



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٣  

 رأي خمالف، فالشاهد إمنا يساق عند النحويني واللغـويني وغريهـم   أو ما دل على نقض  
وبذلك  فإن معىن شِهده     .  رأي خمالف  تجاج  إلثبات قاعدة حنوية، أو نقض      للداللة واالح 

اً أي حضره، فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور هو أقرب املعاين، ألن الـشاهد               شهود
ومنه  املشاهدة  مبعىن املعاينة، فهو احلضور الـذي     . النحوي سيكون مبعىن احلجة احلاضرة    

  .يكون باملشاهدة والسماع
  

صطالحي للشاهد، فهو مـا     ىن اال للشاهد ميكننا أن نستخلص املع      التعريف اللغوي   ومن
 قوٍل من أقوال العرب املوثـوق       ، أو الترتيلإلثبات قاعدة حنوية، وقد يكون آية من        يذكر  

  ١.بيتهم، أو حديث صحيح السندبعر
ستشهاد ال يقتصر على أهل النحو واللغة، بل يلجأ إليه علماء البالعـة واملفـسرون               واال 

اط سـتنب لمة غريبة، أو إلبراز صيغة يف االشتقاق شـاذة، أو ال        وذلك لشرح ك   والفقهاء،
 كمعجم العني للخيل   ةاللغة املعتمد  حكم شرعي، وطريقهم يف ذلك كله قواميس ومعاجم       

. يدأبـا  للفريوز   والقـاموس احملـيط    ،ن منظور لسان العرب الب  ، و  الفراهيدي بن أمحد 
  ٢.واملصباح املنري للفيومي، وغريهاومقاييس اللغة البن فارس، وخمتار الصحاح للرازي، 

النحوية على قاعدة من القواعد     حتجاج  يد واال   للتقع  - عادة – به   ؤتى والشاهد النحوي ي  
  .اداً أو شذوذاًإطر
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .      م١٩٧٦ -هــ   ١٣٩٦،  ١عبداجلبار علوان، مطبعة الزهراء، بغـداد، ط       الشواهد واالستشهاد يف النحو،      -١
   ).٢١ص ( 
 -١٩٨٨. روس العمومية، جامعة تونس، كلية اآلداب مبنوبـة        الشواهد يف  العربية، حممد اليعالوي، جملة الد        -٢

 .بتصرف)  ٢٠  ص.  (م١٩٨٩



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٤  

  :أقسام الشواهد 
 هـذا   وقد ظهـر  .  عهد مبكر  وية بعناية علماء النحو واللغة منذ     يت الشواهد النح  ظح  
  ).الكتاب(هتمام جلياً عند إمام النحاة سيبويه يف اال
 ألف شاهد شعري، بينما بلغت شواهده        مبا يزيد على   تابيف الك  ١وقد استشهد سيبويه   

أن آيات القرآن الكرمي اليت ذكرها سيبويه مل   (  إال   .ائة آية قرآنية  القرآنية ما يزيد على ثالمث    
كما أن املادة اللغويـة     . تشمل ما تناوله وحبث فيه من الظواهر ومفردات النحو والصرف         

.  من مخسة أضعاف اآليات القرآنيـة املـذكورة        من كالم العرب شعراً ونثراً تعدل أكثر      
وبعض الظواهر واملسائل اليت احتج هلا سيبويه من الذكر احلكيم استأثر بأكثر من نصيب              

وهذه الظواهر واملسائل اليت احتج هلا سيبويه بقرآن كرمي         . بعضه اآلخر من اآليات القرآنية    
فردة، وقلما كانت املفـردة  جانب من تلك امل مفردة من مفردات موضوع حنوي وإما       إما  

  ٢. أو املسألة مستوفية للموضوع
 مما يدل على    .الشواهد القرآنية عدد  من النحاة من تقارب عدد الشواهد الشعرية عنده ب        و 

 الـشعرية   ) املقتـضب  ( فشواهد كتاب    قيمة االستشهاد بنصوص القرآن الكرمي لديهم،     
ل رمبا فاقت الشواهد القرآنية الـشواهد       ب ٣،من الشواهد القرآنية   تقترب كثرياً يف عددها   

، حيـث بلـغ عـدد       )د  ئد وحصر الشرائ  نظم الفرا ( كما يف كتاب    الشعرية يف عددها    
الشواهد القرآنية ثالثني ومائة آية، يف حني مل تتجاوز شواهده الشعرية سبعة ومائة بيـت               

اهد القرآنية ة لشرح مقدمة ابن بابشاذ حيث يقترب عدد الشو   وكذا احلال بالنسب   ٤.شعري
  ٥. اثنني وأربعني بيتاً شعرياًد الشعرية  ستني ومائة آية، بينما ال يتجاوز عدد الشواهمن

                                                 

بن قنرب أخذ النحو عن اخلليل، ويونس، وعيسى بن عمر، وأخذ اللغة عـن أيب                 هو أبو بشر عمرو بن عثمان         -١
ـ ١٨٠(سـنة  تـويف   . وعمل كتابه الذي مل يـسبق إليـه        اخلطاب األعشي،  ـ   ).هـ                       .ي إنبـاه الـرواة، القفط

 )٣٦٠ -٣٤٦ / ٢ .(  
 جملة جامعة  البعث، العـدد       احتجاج سيبويه بالقرآن الكرمي، مراجعة واجتهاد، حمي الدين عبدالرمحن عثمان،          -٢

 . بتصرف)   ٨٧  ص.  (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤،  عشرالثالث

 ). ١١٦ -١١٥/ ١ ( .وتاملقتضب، املربد، تح حممد عبداخلالق عضيمة، عامل الكتب، بري: ر  ينظ-٣

  ، ابن بركات املهليب، تح عبدالرمحن العثيمني، مكتبة اخلاجني، القاهرة،.حصر الشرائدنظم الفرائد و:   ينظر-٤
  ).٤٣ – ٤٢ص  ( .  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١ومكتبة التراث، مكة املكرمة، ط

 ). ٥٨ / ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:   ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٥  

  .  املصدر األول للسماع وعلى هذا يبقى كتاب اهللا تعاىل 
  :  الشواهد علماً أن هذا التقسيم تشريفي-أو أنواع  - وسأتناول أقسام

  
  :الشواهد القرآنية  -أوالً

   
فقـد   .لسماع، فال خالف يف االستشهاد به      األول ل  القرآن الكرمي هو املصدر   ال شك أن    

و قلة، وكان هـذا كافيـاً للنحـاة          أ به العرب اطراداً    كتاب اهللا تعاىل ما تكلمت     حوى
 .من أسس النحو وضـوابطه     ونهملا يقعد  واللغويني أن جيعلوا القرآن الكرمي مقياساً دقيقاً      

م، أو غري املوثوق م، حيـث       شعار العرب املوثوق    ىل أ  يتجهوا يف أول أمرهم إ     بدل أن 
  .انتباههم، وأخذت بتالبيب عقوهلم  هذه األشعارشدت

ستشهاد بنصوص القرآن الكرمي،     من اال  لقدماء عن موقفهم  وقد أبانَ جمموعة من علمائنا ا     
   ١).  الشعر يف احلجة منالكتاب أعرب، وأقوىو : (فهاهو الفراء يقول

آن فكل ما ورد أنه قـرئ  ما القرأ (: طي رأيه بوضوح يف هذه املسألة قائالًويذكر السيو 
  ٢).  متواتراً، أم آحاداً، أم شاذاً كانءيف العربية سواحتجاج به به جاز اال

ولكن قد تقع هلم . والشاهد القرآين قد يسبق كل شاهد عند النحاة وأهل اللغة والشراح     ( 
عليهم معناها، فيلجؤون إىل استشهاد عكسي، يطلبـون        فيه كلمة ال يفهموا، أو يلتبس       

  أي أم يردفون استشهادهم بالقرآن الكرمي استشهاداً         ٣). البيت واملثل ليفسروا به اآلية    
  .  ببيت شعري، أو مثل عريب

  وقد فصلت الدكتورة خدجية احلديثي القول يف أمهية االستشهاد بنصوص القرآن الكرمي            
 وكـان استـشهادهم     لقد اهتم النحاة األوائل بكتاب اهللا العزيز،      ( : ةوقراءاته عند النحا  

                                                 

 -هـ١٤٢٤،  ١فائق حممد خليل اللبون، دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط         : قرآن، الفرآء، اعتىن به    معاين ال  -١
. إمام الكوفيني ومن أوسعهم علمـاً     .والفراء هو أبو زكريا حيي بن زياد بن عبد اهللا الفراء          ).   ٢١ /١( . م٢٠٠٣

تويف سنة ).املقصور واملمدود( ، و)املذكر واملؤنث( ، و)معاين القرآن: (له. لوال الفراء ما كانت لغة: قال عنه ثعلب
 ). ٢٣ -٢٢. ( إنباه الرواة، القفطي: رمجتهينظر ت). هـ٢٠٧( 

 .)١٥٢ص  ( .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١ االقتراح، السيوطي، تح حممود فجال، مطبعة الثغر، ط-٢

  ). ٢٩ ( شواهد يف العربية، حممد اليعالوي، جملة الدروس العمومية ال-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٦  

 أساساً لبنـاء قواعـد      يف اللغة اليت يعتمد عليها وتعد     وا  الذين ألّف بآياته واضحاً، كما بين     
يات القرآن الكرمي أعالهـا مرتلـة       النحو والصرف أنواع هذه اللغة املسموعة، وجعلوا آ       

لك عدم حتـرج سـيبويه      ها تعبرياً، ويدل على ذ    اً، وأفصح ، وأفضلها أسلوب  ها رتبة وأمسا
وفيما ال مثيل   حتجاج بآيات الكتاب العزيز فيما له مثيل من كالم العرب           وشيوخه من اال  

  .له
أما قراءاته فلتعدد القارئني ا واختالفها وكثرا فقد حبثوا فيها وميزوا بينـها ووضـعوا               

وملا جيوز االحتجاج به إال أنه ال        به منها،  حتجاجاالا حيتج به منها وملا ال جيوز        شروطاً مل 
  ١.) يقاس عليه

مـن  وا  زوبذلك فإن النحاة مل يتحرزوا يف موقفهم من القراءات، وهم الذين مل يتحـر              
ته وقسموها  ا بل إننا نالحظ أم حبثوا يف قراء       ،ف املوحد االحتجاج مبا ثبت منه يف املصح     

وشاذ وموضوع وغريها، وقسموا القراء إىل جمموعات       متواتر ومشهور وآحاد    : إىل أنواع 
ب جودة قراءام واشتهارها وتواترها إىل القراء السبعة والقراء العشرة وما إليها، ومل             سحب

 يصفوها بأا شاذة أو ضـعيفة، وال    يتحرجوا أو يتحرزوا من أن يردوا بعض القراءات أو        
  ٢.) ؟  يدري ما العربيةأنه مل يكنب، أو وا القارئ بأنه الحن أن يصفُنم

  .وما يتبعه من قراءات  احلرص الشديد عند النحاة على كتاب اهللا تعاىل، كل هذا يثبت
  

  :احلديث النبوي الشريف شواهد :ثانياً
وكان ينبغي أن   . يأيت احلديث النبوي بعد كالم اهللا العزيز فصاحة وبالغة وصحة عبارة           

سموعة يف االحتجاج به يف علوم اللغة، ويف االعتماد         يعد املصدر الثاين من مصادر اللغة امل      
   ٣.عليه يف استنباط قواعد النحو والصرف

  

                                                 

) .  ١٤ص ( . م١٩٨١ة من االحتجاج باحلديث الشريف، خدجية احلديثي، دار الرشيد، العراق،   ف النحا  موق -١
 .بتصرف

 ). ٤٠٤  ص.  ( املصدر نفسه-٢

  ). ١٤  ص(.  املصدر نفسه-٣
 



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٧  

فصاحة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تضاهيها فصاحة، وأسلوبه يف حديثه ال يقاربـه               (  و
وهو املبعوث باآليات   أسلوب فلقد مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت البالغة نطاقها،          

   ١.) احلجج، املرتل عليه قرآن عريب غري ذي عرجالباهرة و
 فكانوا علـى    قف العلماء يف مسألة االحتجاج باحلديث النبوي الشريف،       اوقد تباينت مو  

  :جتاهاتثالثة ا
  .االستشهاد باحلديث يف النحو مطلقاً: جتاه األولاال

  .املنع من االستشهاد مطلقاً: االجتاه الثاين
   ٢. االجتاهنيالتوسط بني: اه الثالثاالجت

 رفض االحتجاج   وحقيقة األمر يف االستشهاد باحلديث النبوي أنه ال يوجد يف القدامى من           
اعتصموا بالصمت، ومل يثريوا هذه       النحو والصرف، وغاية األمر أم     باحلديث يف علمي  

                                          ٣.ألة البتةاملس
قهم أن ذلك لفـظ     وحلديث النبوي الشريف، منعوه لعدم وث     أما الذين منعوا االستشهاد با    

الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك ألجروه مجرى القرآن الكرمي يف إثبـات                
  ٤.القواعد الكلية

با حيان قد تـابع     ذهب إىل ما ذهب إليه الكثري بأن أ       يثي ال ت  بل إن الدكتورة خدجية احلد    
يب باحلديث الشريف، حيث مل يكن رفـض أ       ع االستشهاد   شيخه ابن الضائع يف القول مبن     

حيان لالحتجاج باحلديث الشريف رفضاً مطلقاً ولألحاديث كلها، وإمنا كـان رفـضه             
للحديث الذي مل يثبت أنه مروي عند العرب الفصحاء، أو الذي مل يثبت أنـه مـروي                 

ه ال مينع فيه االحتجاج     أما ما ثبت لفظه وصح فيه النقل، فإن       . بلفظه يئه بأكثر من رواية    

                                                 

ـ ١٤١٧،  ٢يب، حممود فجال، أضواء الـسلف، الريـاض، ط         احلديث النبوي يف النحو العر     -١ .         م١٩٩٧ -هـ
 ). ٥ ص (

  ).٣١٢ص . (  املصدر نفسه-٢

  . املصدر نفسه-٣
 . املصدر نفسه-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٨  

 وقد ذهب الدكتور حممود فجال إىل صحة جواز االستشهاد باحلديث النبوي مطلقاً،             ١.به
سواء كان مروياً باللفظ أم باملعىن، ألنه ال ينتج ضرر عن الرواية باملعىن، ألن شرط الراوي         

 رواية العرب   باملعىن أن يكون من أهل الضبط واإلتقان واحلفظ، وسواء أكانت الرواية من           
      ٢. مل يشترطوا أن يكون عربياً، وأالّ يكون من العجمأم العجم، ألن النقاد واحملدثني

  
  :الشواهد الشعرية: ثالثاً

 للشعر أربع   اة، وقد قسم العلماء القائلني    يعد الشعر من أهم مصادر االستشهاد عند النح        
  :طبقات

يف العصر اجلـاهلي، ومل يـدركوا       ين عاشوا   ، وهم الذ  ونيالشعراء اجلاهل : الطبقة األوىل 
  .      غريهم وواألعشى، وعنترة، مرئ القيس،سالم كااإل

ة، وأدركوا فترة من حيـام يف       املخضرمون، وهم الذين عاشوا يف اجلاهلي     :  الطبقة الثانية 
  .سالم كلبيد بن أيب ربيعة، وحسان بن ثابت، وغريهماإل

  .ملتقدمون، وهم شعراء العصر األموي كجرير والفرزدقاإلسالميون، أو ا: الطبقة الثالثة
 برد   أيب دون، ويقال هلم احملدثون، ويأتون بعد الطبقة الثالثة كبشار ابن         املولّ:الطبقة الرابعة 
  .وأيب نواس

 وأما الطبقـة الرابعـة      حيتج بكالم شعرائها،  أما الطبقات الثالث األوىل، فالصحيح أنه        
ها مطلقاً، وما وجد يف كتب النحو والصرف واللغة من هذه  كثرون ال يستشهد بكالم   فاأل

  ٣.الستشهادتمثيل، ال اليل ابس فهو على الطبقة
 ضافة إىل من كان قبله،    ن الشعراء فهو حمدث يف زمانه باإل      كل قدمي م   : (قال ابن رشيق   

ننا مـر صـبيا   د حىت مهمت أن آ     هذا املولّ  لقد أ حسن  : وكان أبو عمرو بن العالء يقول     

                                                 

-٤٢٣: ( ، والـصفحات  ) ٤٢٦  ص . ( االحتجاج باحلديث الشريف، خدجية احلـديثي         موقف النحاة من   -١
السري احلثيث : وينظر).  ٣١٥-٣١١ (، ) ١٠٦ ص. (حممود فجال. ، واحلديث النبوي يف  النحو العريب، د)٤٢٧

 .بتصرف).   ٥٥٢-٥٤٤ . (حممود فجال.د. احلديث يف  النحو العريبإىل االستشهاد ب

   ).٣١٥ -٣١٤ص . (  احلديث النبوي يف النحو العريب-٢
 .بتصرف ). ٣١ -٣٠ص  ( . الشواهد يف العربية، حممد اليعالوي، جملة الدروس العمومية-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٣٩  

ضـافة إىل شـعر اجلاهليـة       جرير والفرزدق، فجعله مولّداً باإل     يعين بذلك شعر     وايته،بر
   ١). واملخضرمني، وكان ال يعد الشعر إال ما كان للمتقدمني

  :الشواهد النثرية: رابعاً
وهذه الشواهد تتصل بكالم العرب ونثرهم، حيث تشمل مقوالت متنوعة، مـن مثـل               

  . وعبارة جاهزةسائر، وحكمة عامة، وقول حمفوظ،
فإذا كانت املقولـة  . شكل قاعدة مشتركة بني أفراد ذوي مستوى ثقايف  وهذه املقوالت ت  

حكمة قبلها السامع بيسر ألا تعود به إىل جتربة إنسانية عاشها أو قد يعيشها يوماً، وهذا                
مة أو قائل املثل أو احلكالنوع من الشواهد يقصد به اختصار الكالم، وال حاجة إىل معرفة           

  ٢.ارةالعب
  :قيمة الشواهد

وعندما . للشواهد العربية على اختالف أنواعها، وتعدد مشارا، أمهية خاصة للمستشهد  
تذكر الشواهد قد يتبادر إىل الذهن اقتصارها على الشواهد اللغويـة، أو اقتـصار هـذه              

  .عند النحاة بالشعر كما مر) شاهد ( حني ارتبطت كلمة  الشواهد على الشعر
إذا كـان النحويـون     ف. نيي على أهل اللغة من النحاة واللغو       أمهيتها الشواهد ال تقتصر   و

يلجؤون إىل الشواهد بقصد االستدالل واالحتجاج، فإن البالغـيني يـسوقون الـشاهد           
فيستدلون به على خمتلف األساليب يف املعاين والبيان، كما أم ال يقتصرون على الـشعر               

  .ل حيتجون أيضاً بشعر املولديناجلاهلي واإلسالمي، ب
 والشاهد يف كتب النحو واللغة، ويف كتب العلوم بوجه عام كالفقه والتفـسري وروايـة               

 بل يؤتى به لطرافة معناه أو مجـال   بالضرورة لالستشهاد أو االحتجاج؛ ال يساق  احلديث
اهد ليشرحوا مبناه، على الرغم من شذوذه وخمالفته للمألوف اللغوي، كما أم يأتون بالش

كلمة غريبة، أو يربزوا صيغة يف االشتقاق شاذة، أو يستنبطوا حكماً شرعياً من القـرآن               
  .والسنة

                                                 

ـ ١٤٠١،  ٥وت، ط  العمدة، ابن رشيق، تح حممد حميي الدين عبداحلميد، دار اجليـل، بـري             -١  .          م١٩٨١ -هـ
  ). ١١٣/ ١. ( املصدر نفسه: ، وينظر) ٩٠/ ١( 
  .بتصرف)  ٣٢ ( .حممد اليعالوي، جملة الدروس العمومية.  الشواهد يف العربية-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٠  

 والشواهد تعد وثيقة تارخيية ولغوية حفظت لنا مادة اللغة العربية، حيث استدل النحـاة              
  . يف تقعيدهم للنحو العريب اواللغويون

 فهو حجة النحوي إلثبات قاعدة، أو تقرير حكـم  شاهد يف علم النحو أمهية عظيمة،   ولل
 الكبري من الشواهد يف معاجم      ة، وما أدل على ذلك إال هذا الكم       ألنه مبثابة املرجع واحلج   

اللغة، كلسان العرب الذي استشهد فيه ابن منظور بآالف الشواهد على اختالف أنواعها،  
   ١.كل عظميألن النحو دون شواهد ال قيمة له فهو أشبه ما يكون ي

تيح للباحث التعرف والوقوف على أكرب قدر ممكـن مـن            ودراسة الشواهد بأنواعها ت   
 العريب، ودراستها عن قرب مما يزيد من خربته ومعرفته بقواعد اللغـة             موضوعات النحو 

  .لشواهد بني النحو النظري والتطبيقيالعربية حيث جيمع الباحث يف دراسته ل
الذين فاق عدد الشواهد القرآنية لديهم عدد الشواهد الشعرية،          النحاة    بابشاذ من    ابنو  

مما يعطي الشواهد القرآنية مكانتها احلقيقية باعتبارها املصدر األول لالستشهاد، ويفـتح            
سار عدد من النحاة بعد ابـن       وقد  . يات الذكر احلكيم  فقاً أوسع يف باب االستشهاد  بآ      أ

   .اهللا تعاىل أمهية أكرب يف االستشهاد على هذا النهج الذي يويل كتاب بابشاذ
كما أن إيراده   . يورد اآليات الكرمية تقريراً لألحكام، وتثبيتاً للقواعد      (  وكان ابن بابشاذ    
ليس حمكوماً مبنهج، أي أنه مل يرد أن يورد اآليـة أو            )  شرح املقدمة ( لآليات يف كتابه    

 هرة أو يف كل مـسألة تناوهلـا يف        اآليات على حنو متتابع، قاصداً أن جيعلها عند كل ظا         
 مل يورد آيات على كثري من الظواهر النحوية، ألن إيراده لآليات ليس مطرداً              فهو. كتابه

 وهو يف هـذا كلـه       .٢) بعضاً يف مواضع أخرى   وال مقصوداً؛ بل يورد بعضاً هنا ويغفل        
لي اجلـزم  ففي فـص .  االستشهادويه الذي يظهر تأثره به يف منهجيتتبع خطى أستاذه سيب 

ـ          والعامل مل يستشهد بشاهد قرآين واحد      وابع إال  ـ، بينما جنده ال يترك تابعـاً مـن الت
وعلى ذلك فإن الشواهد القرآنية يف كتاب شـرح املقدمـة           . عليه شاهداً قرآنياً   وردـوي

  .احملسبة متثل ثقالً ال يستهان به اعتمد عليه ابن بابشاذ
       

                                                 

 .بتصرف). ٢٥ -٢٠  ( . الشواهد يف العربية، حممد اليعالوي، جملة الدروس العمومية-١

 ). ٨٦ص . ( لة جامعة البعثجملكرمي، حميي الدين حممد عبدالرمحن، احتجاج سيبويه بالقرآن ا -٢
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٤١  

   :االسم: الفصل الثاين
   
. إىل عشرة فصول رئيـسة    )  املقدمة (اإلشارة إىل أن ابن بابشاذ قد قسم كتابه         سبقت   

  . ويف شرحه للمقدمة سار على املنهج نفسه
وطريقته هي أن يورد نصاً من املقدمة مث يشرحه، فإذا انتهى من شرحه أورد نصاً آخـر                  

  .مث شرحه كما مر ذكره
ر فيها سبب إمالء املقدمة على تلميذه       ك ذ  وقد بدأ ابن بابشاذ كتابه شرح املقدمة مبقدمة       

   ١. قبل أن يدخل يف التبويب الذي ارتضاهابن احلصار الذي فاته اجلزء األول منها
: ن ويف مقدمة الكتاب تناول ابن بابشاذ التعريف بعلم النحو، وذكر أن للنحو تفـسريي             

ويف .  حتـصيله  جله يحصل علم النحو، مث الغرض إىل      مث الغرض الذي أل   . لغوي وصناعي 
   ٢.اية هذه املقدمة يذكر سبب ترتيب الكتاب وفق الفصول العشرة

 وفيهـا يستـشهد   .وبعد هذه املقدمة يدخل ابن بابشاذ يف أول هذه الفصول وهو االسم     
  :بأربعة شواهد قرآنية

   
  ٣.����امه عِر وطَحد البي صمكُ أُِحلّ لَ����: تعاىلقال : الشاهد

فاملراد بالنحو الشيء   .  أن النحو من املصادر اليت وقعت موقع األمساء        ذهب ابن بابشاذ إىل    
   املنحو إليه، كاملراد بنسج اليمن إنه منسوج اليمن، وقد ذهب ابن بابشاذ إىل أن املـصدر               

  ٤. وقع موقع االسم بناء على أن النحو الشيء املنحو يف هذه اآلية ) صيد(
صدر، وهو هاهنا مبعىن املصيد، وسـمي مـصيداً         والصيد يف األصل م   : ( بو البقاء  قال أ 

   ٥).وصيداً ملآله إىل ذلك وتوفر الدواعي إىل صيده، فكأنه ملا أُعد للصيد صار كأنه مصيد 

                                                 

 ). ٨٨ -٨٧/ ١  ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

 ). ٩٣ -٨٨ /١.  (  املصدر نفسه-٢

م  لكُ لِّحأُ: ( من قوله تعاىل   ). ٩٦( من اآلية   :  املائدة  ). ٨٩ -٨٨/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٣
البحِرصيد عليكُم وللسيارِة متاعاً لكُ وطعامه مروح ماًم صيدرم حتمما د الرب  .( 

 ). ٨٩ -٨٨/ ١  ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٤

  ).٤٥٩/ ١ ( ت. التبيان، العكربي، تح علي حممد البجاوي، عيسى البايب احلليب وشركاه، د -٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٢  

 وإذا كان الصيد مصدراً يعبر به عن املصيد فذلك من قبيل ااز؛ ألنه تسمية للمفعـول                
  ٢.أراده ابن بابشاذ وهذا ما ١باسم الفعل، وتسمية الشيء باسم غريه،

وأكد ابن عطية هـذا املعـىن        ٣.قد يقع على املفعول   وقد ذهب الزخمشري إىل أن املصدر      
على احليوان املصيد، ولفظ الصيد هنا والصيد مصدر عومل معاملة األمساء فأوقع  (  :بقوله

   ٤).عام ومعناه اخلصوص
         وعلـى   ٥.قصد به عني املتصيد   فالصيد مصدر أُوقع موقع األمساء، ولذلك فإنه جيوز أن ي 

     ٦. على املصيد نفسه تسمية باملصدر يقع الصيدذلك فإن
   . موقع االسم) الصيد ( ، و)النحو : (  فهذه النصوص تؤكد وقوع املصدر مثل 
وابن بابشاذ فيما ذهب إليه يكون قد تابع العلماء واملفسرين يف كون الصيد قد خرج من           

حنوت النحو، إمنا ينتصب انتصاب املفعول      : إذا قلت . لى التأكيد حكم املصادر املنصوبة ع   
     ٧.به ال انتصاب املصدر املؤكد

                                                 

 .  هـ  ١٤٠٥صاص، تح حممد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العريب، بريوت،           أحكام القرآن، اجل  :  ينظر -١
، والكشاف عن حقائق غوامض الترتيل، حممود بن عمر الزخمشري، رتبه وضبطه وصـححه               )١٤٧ -١٤٦/ ٤( 

     .    م١٩٨٧ -هــ  ١٤٠٧، ٣مصطفى حسني أمحد، دار الريات للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العريب، بريوت، ط 
 .               ت. ، وتفسري القرطيب املسمى اجلامع ألحكـام القـرآن القـرطيب، دار الـشعب، القـاهرة، د                 )٦٨٠ /١( 
 )٣٢١/ ٦.( 

  ).٨٩ -٨٨/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ينظر -٢

يم، دار املعرفة، لبنـان،   الفائق يف غريب احلديث، الزخمشري، تح علي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراه    -٣
 -إمالء ما من به الرمحن، العكربي، تح إبراهيم عطوه عوض، املكتبة العلمية           : ، وينظر )١٥٥/ ١ ( . ت.، د   ٢ط

املصون يف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب، تح أمحد حممـد           ، والدر   )٢٢٦/ ١ ( .ت.الهور، باكستان، د    
 ).٤٨٧/ ٤ ( . م١٩٩٣ -ـه١٤١٤، ١اخلراط، دار الفكر، دمشق، ط

 تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، تح عبدالسالم عبدالـشايف حممـد، دار الكتـب           احملرر الوجيز يف   -٤
تفسري الثعاليب املسمى اجلواهر احلسان يف تفسري    : وينظر،  )٢٣٦/ ٢ ( .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣،  ١العلمية، لبنان، ط  

، )٤٨٧/ ١( . ت. لثعاليب، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، بـريوت، د       القرآن، عبدالرمحن بن حممد بن خملوف ا      
 ). ٣١٨ / ٦( و) ٣٠٣ / ٦. ( وتفسري القرطيب، القرطيب

   ).٢٦١/ ٣: (  لسان العرب، ابن منظور-٥
 أبو بكر حممد بن عبداهللا ابن العريب، تح حممد عبدالقادر عطا، دار الفكر، أحكام القرآن،: وينظر.  املصدر نفسه-٦
 ).٢٠١/ ٢ ( .ت. ان، دلبن

 ). ١/٨٩. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ينظر -٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٣  

ـ  مـه ِلم لع هن مِ ِرمويل األَ ىل أُ  وإِ وِلسىل الر  إِ وهدو ر  ولَ ���� :قال تعاىل  :الشاهد           ذين الّ
تنبطُيسونهم ١.����م نه   
  
  . علم النحو ذه اآلية الكرميةاستشهد ابن بابشاذ يف تعريفه ل 

علم مـستنبط   : (  فهو قولنا  - يعين لعلم النحو   -عيوأما التفسري الصنا  : (  قال ابن بابشاذ  
وال إشكال يف كون النحو علماً من العلوم اجلليلة، إذ كان العلم ضد اجلهل،               ). بالقياس

  ٢).ستخراجفلذلك مسي علماً، وال إشكال يف كونه مستنبطاً ألن االستنباط اال
  . يف اآلية الكرمية) يستنبطونه( املفسرون عند معىن و  النحاة وقف

ومعىن يستنبطونه يف اللغة يـستخرجونه،     : (  يقرر الزجاج املعىن اللغوي ليستنبطونه بقوله     
قد أنبط  : وأصله من النبط وهو املاء الذي خيرج من البئر يف أول ما حيفر، ويقال من ذلك               

 إمنا مسوا نبطاً السـتنباطهم مـا        ٤ استنبط املاء من طني حر، والنبط       أي ٣فالن يف غضراء،  
  ٥).خيرج من األرض

  . فالنبط قوم سموا بذلك الستنباطهم املاء وغريه من األرض
  ٦).والنبيط قوم يرتلون بالبطائح بني العراقني، واجلمع أنباط  ( 

                                                 

وإذا جاَءهم أمر من األمِن أو      : ( من قوله تعاىل  ).  ٨٣( من اآلية : النساء ).  ٨٩/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة   -١
 فضلُ اهللا علـيكم   الن يستنبطُونه منهم ولو   اخلوِف أذاعوا بِه ولو ردوه إىل الرسوِل وإىل أُويل األمِر منهم لعلمه الذي            

 ). ورمحته التبعتم الشيطانَ إال قليالً 

 ).٨٩/ ١  ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 .مادة غَِضر). ٣٢٦٤/ ٦. ( لسان العرب، ابن منظور. األرض الطيبة العِلكة اخلضراء:  الغضراء-٣

معجم البلدان، ياقوت احلموي، دار     . ج باحلفر، وهو شعب من شعاب هذيل       النبط بفتح الباء هو املاء املستخر      -٤
  ).٢٥٨/ ٥.   ( ت.الفكر، بريوت، د

 معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تح عبداجلليل عبـده شـليب، دار احلـديث،                   -٥
و جعفر أمحد بن حممد بـن إمساعيـل         أب،   الكرمي معاين القرآن : ، وينظر )٦٨/ ٢ ( .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤القاهرة،

، وإعـراب   )١٤١/ ٢  (.هــ   ١٤٠٩،  ١النحاس، تح حممد علي الصابوين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط          
  . ، ولسان العرب، ابن منظور    )٤٧٥/ ١ ( .ت. القرآن، النحاس، تح زهري غازي زاهد، عامل الكتب، بريوت، د           

 )٤٣٢٥/ ٦.( 

 -هــ   ١٤١٥أيب بكر الرازي، تح حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بـريوت،             خمتار الصحاح، حممد بن      -٦
  ).٢٦٨ص . ( م١٩٩٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٤  

          ونبطـة ِابـيض بطنـه،       الفرس وكل دابة نبطـاً    ) نبط  ( املاء نبوطاً نبع، و   ) نبط  ( و( 
   ١).املاء أخرجته باحلفر عنه ) أنبطت( و

 يعين اسـتخراج    - يف اآلية الكرمية   –  هو االستخراج، وهو هنا     يف معناه العام    فاالستنباط
  . العلم

الذين يبحثون عنـه    (  : قال الطربي .  وقد ذهب عدد من املفسرين إىل هذا املعىن اللغوي        
 وهم الذين يستنبطونه من الرسول      ( :وإليه ذهب الزخمشري بقوله    ٢).ويستخرجونه منهم 

  ٣).وأويل األمر أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه
وابن بابشاذ يقرر ما ذهب إليه املفسرون والنحاة يف أن معىن االستنباط االستخراج، وقد               

  .استشهد ذه اآلية الكرمية ليثبت معىن لغوياً ذهب إليه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢٢١/ ٣. ( م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، عامل الكتاب، بريوت، ١ األفعال، أبو القاسم السعدي، ط-١

 أبو جعفر،   ي الطرب  حممد بن جرير بن يزيد بن خالد       ، املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن        تفسري الطربي  -٢
 ).١٨١/ ٥(   .ت.دار الفكر، بريوت، د

، و التـسهيل لعلـوم      )٤٥٣/ ١. ( تفسري السمعاين، السمعاين  : ، وينظر )٥٧٢/ ١. (  الكشاف، الزخمشري  -٣
حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب، تح مكتـب البحـوث والدراسـات، دار الفكـر، بـريوت،                  الترتيل،  
 حممد بن علي    ، اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري        ، وفتح القدير  ) ١٥٠/ ١ ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 ، يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، وروح املعاين) ٤٩١/ ١ ( .ت.اين، دار الفكر، بريوت، د الشوكابن حممد
، ) ٦٦/ ٥ (  .ت.بريوت، د أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العريب،             

أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، تح حممد سيد كيالين، دار املعرفة، لبنـان،              واملفردات يف غريب القرآن،     
 ).  ٤٨١/ ١ ( .ت.د



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٥  

   ١.����ه ولُس ورنيِكِر املشن ِميٌءِر ب اَهللانّأَ � :قال تعاىل: الشاهد
  

 ذه اآلية الكرمية على أمهية معرفة صواب        - على سبيل التمثيل   –استشهد ابن بابشاذ        
  .  خطئه، وفهم كالم اهللا تعاىل وفوائدهالكالم من

أحـدمها معرفـة    : وقد قسم الغرض الذي به يعرف صواب الكلم من خطئه إىل قسمني            
  .واآلخر معرفة املعاين حىت تعتقد. اخلطأ حىت يجتنب

  املـشركني  ن مِ  بريءٌ  اهللاَ  أنّ : ( أن القراءة يف مثل قوله تعاىل      أال ترى : ( قال ابن بابشاذ   
 جبر الرسول تؤدي إىل التربء من الرسول بكونه معطوفاً على املشركني ارورين        )ه  ورسولُ
   ٢). فيؤدي إىل التربء من الرسول كالتربء من املشركني. قة بربيءمتعل) ِمن( ِمبن، و

  .ثالثة أوجه إعرابية، الرفع، والنصب، واجلر) ورسوله( يف و
  : وفيه ثالثة أوجه.الرفع: أوالً

يف اآلية معطوف على الضمري املستكن يف بريء، ومـا          ) ورسوله( على أن    :الوجه األول 
إن اهللا بـريء    :  فيكون تقدير الضمري    ٣.ساغ العطف بينهما جيري جمرى التوكيد فلذلك      

  .هو ورسوله
، إال أن   وقد ضعف سيبويه هذا الوجه، حني يكون الضمري حمموالً على االسم املـضمر             

إن زيداً منطلق هو وعمرو، وإن شئت محلت الكالم         : توكيداً للمضمر، فتقول  ) و( تأيت  
 وهـو   - والذي حسن هـذا الوجـه      ٤.إن زيداً منطلق وعمراً ظريف    : على األول فقلت  
  ). من املشركني( ل بقوله  كونه فُص-)بريء( مري املستكن يف العطف على الض

                                                 

وأذانٌ مـن اِهللا    : ( من قوله تعـاىل   ).  ٣( من اآلية   : التوبة ).  ٩٠/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
اِس يوم احلج األكرب أنّ اَهللا بريٌء من املشركني ورسولُه فإن تبتم فهو خري لكم وإن توليتم فـاعلموا   ه إىل الن  ورسولُ

 ).أنكم غري معجزي اَهللا وبشر الذين كفروا بعذاٍب أليم

 ).٩٠/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 البغدادي، تح عبداحلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بن السراج سهل  أبو بكر حممد بناألصول يف النحو،:  ينظر-٣
  ). ٢٤٠/ ١ ( .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣بريوت، ط

 شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبدالغين         إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر،      : وينظر.  املصدر نفسه  -٤
 ). ٣٠١/ ١ ( .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١الدمياطي، تح أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٦  

الرفع إن زيداً منطلق وعمرو، أن يكون حمموالً على املـضمر يف منطلـق،              : ( قال املربد  
ق هـو   إن زيداً منطل  : وهذا أبعد الوجهني، إال أن تؤكده فيكون وجهاً جيداً خمتاراً، حنو          

   ١).وعمرو
 فهذا الوجه عند النحاة ضعيف؛ إال أنه يقوى بالتوكيد، أو ما يقوم مقامه كالفصل كما               

  .يف اآلية الكرمية
فأما عطف ورسوله علـى املـضمر       : ( وقد فصل القيسي القول يف هذا املوضع بقوله         

 ه كثري منهم  فهو قبيح عند كثري من النحويني حىت يؤكده، وقد أجاز         )  بريء( املرفوع يف   
مـن  (  يعـين يف اآليـة       - وإن مل يؤكده، ألن ارور يقوم مقام التوكيد        يف هذا املوضع  

 فعطفه على املضمر يف بريء حسن جيد، وقد أتى العطف علـى املـضمر               -)املشركني
 ما أَشركْنا   : (ذكرهقال جل   . املرفوع يف القرآن من غري تأكيد، وال ما يقوم مقام التأكيد          

 ال آبا  ونا إمنا دخلت              ٢،)اؤفعطف اآلباء على املضمر املرفوع، وال حجة يف دخول ال أل 
منا يأيت قبل واو العطف يف موضع التأكيد لـو           العطف والذي يقوم مقام التأكيد إ      بعد واو 

 ولكن جاز   ٣،)فَاذْهب أَنت وربك    : ( قبل واو العطف، حنو قوله تعاىل     أتى به مل يكن إال      
   ٤).  الكالم قد طال بدخول ال فقام الطول مقام التأكيدذلك ألن

على الضمري املستتر   ) ورسوله( فمكي يقرر ما ذهب إليه كثري من النحاة بضعف عطف            
. فقام مقام التوكيـد   ) من املشركني (   لوجود اجلار وارور   حسنوه، إال أم    )بريء( يف  

ـ     )  ااؤنال آب ا و نركْشا أَ م: ( وأما قوله تعاىل   قام مقام  ) ال( اليت ساقها مكي، فإن الطول ب
  . فيهاالتوكيد

  ٥.والقول بطول الكالم قال به النحاس  
  

                                                 

 ). ١١٢/ ٤. (  املقتضب، املربد-١

 ). ١٤٨( من اآلية :  األنعام-٢

 ). ٢٤( من اآلية :   املائدة-٣

، ٢ مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب القيسي أبو حممد، تح حامت الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط-٤
 ).٣٢٣/ ١ ( . هـ١٤٠٥

 ) ٧٠/ ٨. ( تفسري القرطيب، القرطيب: ، وينظر)٢٠٢/ ٢. ( حاس  إعراب القرآن، الن-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٧  

أي ورسـوله   : ارتفع على االبتداء، واخلرب حمذوف تقـديره      ) ورسوله( أن  : الوجه الثاين 
   ١.بريء أيضاً من املشركني فحذف لداللة األول عليه

   ٢).ه اسم جاء بعد خرب مرفوعرفع رسوله، ألن: ( قال اخلليل 
  .بعده، فرفع على االبتداء) ورسوله(  وجاء .هو اخلرب) بريء ( فـ
   ٣).وجوز أن يكون مبتدأ خربه حمذوف( :قال األلوسي 

  ٤.، وحذفت الباء ختفيفاً)بأن اهللا( فعلى تقدير حرف اجلر) أن اهللا( وقراءة الفتح 

 على موضع االبتداء، وهذا الوجه هو ما عرب         اًمعطوف) ورسوله( أن يكون   : الوجه الثالث 
فأما الوجه احلسن فأن يكون حمموالً علـى االبتـداء، ألن           :( عنه سيبويه بالوجه احلسن     

 ٥).زيد منطلق وعمرو  : إن زيداً منطلق، زيد منطلق، وإنّ دخلت توكيداً، كأنه قال         : معىن
   ٦. ابن السراجوإليه ذهب

، فيشاركه فيه االسم    نّأ يف باب ما يكون حمموالً على        كرمية ال ذكر سيبويه هذه اآلية    وقد  
   ٧.الذي وليها، ويكون حمموالً على االبتداء

 الرفع، فيكـون االسـم      - هنا –يكون على حمل إن وامسها، وحملها       )  ورسوله(  فعطف  
: ، أي )حمموالً  (  هو معىن قول سيبويه       وهذا .على االبتداء مرفوعاً  )  ورسوله ( املعطوف

     .ع املعطوف محالً على احمللرف
  
  

                                                 

 عبدالرمحن بن علي بن حممد      ، يف علم التفسري   زاد املسري : ، وينظر )٣٢٣/ ١. (  مشكل إعراب القرآن، القيسي    -١
 األندلسي، تح عـادل أمحـد عبـداملوجود          أبو حيان   حممد بن يوسف   ، والبحر احمليط،  )٣٩٧/ ٣. ( بن اجلوزي ا

 ). ٥/٨ ( .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ن، دار الكتب العلمية، بريوت، طوآخرو

 ).١٥٤ص  ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ٥النحو، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، تح فخر الدين قباوة، ط اجلمل يف -٢

 ).       ٤٧/ ١٠. (   روح املعاين، األلوسي-٣

، وفـتح القـدير،    )٢٤٥/ ٢. ( شري، والكشاف، الزخم  )٢٠٣ -٢٠٢/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٤
 ).٤٧/ ١٠. ( ، وروح املعاين، األلوسي)٣٣٣/ ٢. ( الشوكاين

 ). ٢٣٨/ ١. ( ، و املصدر نفسه) ١٤٤/ ٢ ( . الكتاب، سيبويه-٥

 ). ٢٤٠/ ١. (  األصول يف النحو، ابن السراج-٦

 ). ١٤٤/ ٢. ( سيبويه: الكتاب:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٨  

أنّ إنّ وما عملت فيه مجيعاً يف موضع        : ( وقد نص ابن جين على جواز هذا املوضع بقوله        
  ١).أن اهللا بريء من املشركني ورسوله: (  بداللة قوله عز وجلاسم مرفوع باالبتداء

 . لرفع على االبتداءأنّ وامسها وخربها، فمحلها ا: ، يعين)وما عملت فيه مجيعاً : (  فقوله

، وهـي قـراءة احلـسن    )إن اهللا ( ن يكون على قراءة الكسر      والعطف على حمل اسم إ      
   ٢.واألعرج

(  ن، وتكـون     خرب إ  )بريء  ( ، و  إن اهللا بريء  : لى قراءة الكسر، فإن التقدير    وبناء ع   
       يـة   أو على أن اإليذان يف قوله تعاىل يف أول هـذه اآل            ٣.عطف على املوضع  )  ورسوله(
 يوجـب كـسر      القول  فإن اإليذان مبعىن   ٤.يكون مبعىن القول  )  وله ورس  اهللاِ ن مِ وأذانٌ( 

  .قول:  ال يغري معىن الكالم، فأذان مبعىن- أي اإليذان-، كما أنه)أنّ (  من اهلمزة
  المالقول فكأنه مل يغري معىن الك وقالوا األذان مبعىن ( :وقد وضح مكي هذا املعىن بقوله  

االبتداء؛ إذ هي ومـا بعـدها        بدخوله، ومنع ذلك مجاعة، ألن املفتوحة قد غريت معىن        
مصدر فليست هي كاملكسورة اليت ال تدل على غري التأكيد فال يغـري معـىن االبتـداء                 

     ٥).دخوهلا
ومن أجاز العطف على موضع اسم إن املكسورة        : (  وتعقب أبو حيان هذا القول بقوله      

   ٦). املفتوحة، ومنهم من أجاز ذلك مع املكسورة ومنع مع املفتوحة أن مع أجاز ذلك
املكسورة ملّا مل تغري املعىن جاز أن تقدر كالعدم فيعطف     ) إنّ( وقد ذهب األلوسي إىل أن       

  ٧.على حمل ما عملت فيه، أي على حمٍل كان له قبل دخوهلا فإنه كان إذ ذاك مبتدأ

  

                                                 

 . وقد مر ختريج اآلية). ٣٧٢/ ١. (  سر صناعة اإلعراب، ابن جين-١

، وروح املعـاين،    )٣٠١/ ١. ( ، وإحتاف فضالء البشر، الـدمياطي     )٨/ ٥. ( البحر احمليط، أبو حيان   :  ينظر -٢
 ).٤٧/ ١٠. ( األلوسي

 ).   ٤٧/ ١٠. ( ، وروح املعاين، األلوسي) ٧٠/ ٨. ( تفسري القرطيب، القرطيب:  ينظر-٣

    ).٣٣٣/ ٢. ( ، وفتح القدير، الشوكاين) ٥/٨. ( يانالبحر احمليط، أبو ح:  ينظر-٤
 ). ٣٢٣/ ١. (  مشكل إعراب القرآن، القيسي-٥

 ). ٥/٨. (  البحر احمليط، أبو حيان-٦

 ). ٤٧/ ١٠. ( روح املعاين، األلوسي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٤٩  

إما أن يكون عطفاً على االسم الظاهر، وهو لفظ         ) سولهور(  والنصب يف    :النصب: ثانياً
على أنه مفعـول معـه،      ) ورسوله(ونصب  ) مع(  أو أن تكون الواو مبعىن       ١.اجلاللة اهللا 
  ٢. ذكره الزخمشري، واأللوسي.بريء معه منهم: والتقدير

 وابن يعمر وزيـد عـن       وقراءة النصب هي قراءة أبو زيد وأبو جملز وأبو رجاء وجماهد           
  ٣.قوبيع
 وذكر القيسي والقرطيب واأللوسي أن قراءة النصب هي قراءة احلسن وابن أيب إسـحاق             

  ٤.وعيسى بن عمر

) ورسـوله ( إما على اجلوار، أو على أن الواو يف         ) ورسوله(  ويكون اجلر يف     :اجلر: ثالثاً
   ٥.للقسم

ة جداً؛ إذ ال معىن     وقال إا ضعيف  . ضعف الشوكاين قراءة اجلر على أن الواو للقسم       قد  و  
 ٦،هنا مع ما ثبت من النهي عن احللف بغري اهللا         هاللقسم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .م هو اهللا، وله سبحانه أن يقسم مبا شاء        إال أن قول الشوكاين هذا ليس حبجة؛ ألن املُقسِ        
   .يف العربية مأخوذ به كما أن اجلر على اجلوار معهود

    م بالواو هنا كالقسم بعمره صلى اهللا عليه وسلم يف قولـه سـبحانه              عد األلوسي القس  و 
وهي يف غاية الـشذوذ، كمـا أـا               ؛ إذ إن هذه القراءة لعمري مومهة جداً،         ) لعمرك( 

   ٧.مل تصح

                                                 

مـشكل   و  ،) ٢٠٣/ ٢. ( ، وإعراب القرآن، النحـاس    ) ٢٤٠/ ١. ( األصول يف النحو، ابن السراج    :  ينظر -١
  ).  ٦٣٥/ ٢. ( والتبيان، العكربي).  ٣٢٣/ ١. ( إعراب القرآن، القيسي

 ). ٤٧/ ١٠. ( ، وروح املعاين، األلوسي) ٢٤٥/ ٢. ( الكشاف، الزخمشري:  ينظر-٢

 ).  ٣٠١/ ١. ( ، و إحتاف فضالء البشر، الدمياطي) ٣٩٧/ ٣. (  زاد املسري، ابن اجلوزي-٣

عاين، ، وروح امل  ) ٧٠/ ٨. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب   ) ٣٢٣/ ١. ( ن، القيسي مشكل إعراب القرآ  :  ينظر -٤
 ). ٤٧/ ١٠( . األلوسي

.  شاذة، وقد رويت عن احلسنوذكر أبو حيان أن قراءة اجلر على اجلوار     ).  ٢٤٥/ ٢. (  الكشاف، الزخمشري  -٥
  ).٨/ ٥. ( ـيط، أبو حيانالبحر احمل

 ). ٣٣٤/ ٢ ( .فتح القدير، الشوكاين:  ينظر-٦

  .  اإلمـالء . وقد وصف العكربي قراءة اجلر على القسم بالشذوذ       ). ٤٧/ ١٠. ( روح املعاين، األلوسي  :   ينظر  -٧
 )١١/ ٢ .(  



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٠  

  ١.) ال يكون عطفاً على املشركني، ألنه يؤدي إىل الكفرو : ( قال أبو البقاء 
؛ ألن هـذا    )املشركني( ن أن يكون عطفاً على      ال ميك ) ولهرس( أن اجلر يف  :  ومعىن قوله 

   . إىل الكفر بصاحبه يؤدي قدء من الرسول كالتربء من املشركني ممااملعىن سيؤدي إىل الترب

وهذا الوجه األخري هو ما نص عليه ابن بابشاذ يف أمهية معرفة صواب الكلم من خطئه ،                  
ر لفظ الرسول يؤدي إىل التربء من الرسول بكونه         وفهم كالم اهللا تعاىل وفوائده؛ إذ إن ج       

فيؤدي إىل التربء مـن الرسـول       . معطوفاً على املشركني ارور ِمبن، وِمن متعلقة بربيء       
  ٢.كالتربء من املشركني

ف، أي ورسـوله     أن الرفع على االبتداء، واخلرب حمـذو       - بعد هذا كله   -ويترجح لدي   
ة، ألن هذا الوجه ميثل قراءة اجلمهور، مع قـرب          ، هو أجود الوجوه اإلعرابي    بريء منهم 

  . وبعده عن التأويالت. توجيهه
يف اآلية، ألن يف    ) أَنّ  ( وليس هناك داٍع يدعو إىل احلمل على موضع         : (  قال ابن بابشاذ  

ألنه قد سد طـول الكـالم       ). بريء  ( الكالم مندوحة عنه وهو العطف على املضمر يف         
، وطول الكالم يسد كـثرياً مـسد        )من املشركني ( كيد، بقوله   باجلار وارور مسد التأ   

  ٣)).ما أّشركْنا وال آباؤنا : ( التأكيد مثل
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١١/ ٢. (  اإلمالء، العكربي-١

  ).٩٠/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة-٢

  ). ١٤٨( اآلية من : واآلية  من سورة األنعام ). ٢٢٤/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٥١  

   ١.����ا هلّ كُماَءس اَأل آدملّم وع���� :تعاىلقال : الشاهد
،  قبل الفعل واحلـرف    االسمبديث  لبداية احل معلالً  استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية        

:  على نبيه آدم عليه السالم قال      شيء حممول على االسم، وألن اهللا تعاىل ملا امنت        ألن كل   
 ٢). وعلم آدم األمساء كلها( 

  . اسم وفعل وحرف: ال شك أن أقسام الكالم عند النحاة ثالثة  
قسام اليت عليها مـدار الكـالم يف        ة يف علة تسمية كل قسم من هذه األ        وقد تكلم النحا   

   .، كما سيأيت أثناء حتليل هذا الشاهدفوا عند سبب تقدمي االسم على غريهالعربية، كما وق
 كان االسم خيرب به وخيرب عنه، والفعل خيرب به وال خيرب            ملاو(  : قال أبو الربكات األنباري    

  ٣). عنه، واحلرف ال خيرب به وال خيرب عنه، فقد مسا على الفعل واحلرف أي ارتفع
ل يف اشتقاق االسم، وذكر اخلالف يف هذه املسألة بني الكوفيني             وقد فصل األنباري القو   

ذهب الكوفيون إىل أن االسم مشتق من الوسم وهو العالمة، وذهب           : ( والبصريني بقوله 
    ٤).وهو العلو ىل أنه مشتق من السمو، البصريون إ

ارك النوع   فاملزية اليت أخذها االسم وأهلته ألن يتقدم على كل من الفعل واحلرف، أنه ش             
الذي يكون خرباً يف هذا املعىن، ويفضله يف أن اخلرب يصح عنه، وجب أن يلقب مبا ينىبء                 

    ٥.عن هذه املزية، فلقب باالسم، ليدل ذلك على علوه وارتفاعه على النوعني اآلخرين
  
  

                                                 

وعلّم آدم األمساَء   : ( من قوله تعاىل  ).  ٣١( من اآلية   : البقرة ). ٩٢/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
عرض هم على املالئكِة فقال أنبئوين بأمساِء هؤالِء إن كنتم صادقنيكلها ثُم .( 

 ) ٩٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، تح حممد جة البيطـار، مطبوعـات                  العربية،  أسرار -٣
  ).٤ص  ( . ت.امع العلمي العريب، دمشق، د

 يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، األنباري، تح حممد حميي الدين عبداحلميـد،                اإلنصاف -٤
   ).٦/ ١ ( . م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ت، املكتبة العصرية، بريو

 أبو احلسن حممد بن عبداهللا الوراق، تح حممود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الريـاض،               علل النحو، : ينظر -٥
 ). ١٣٨ص  ( .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ط

 



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٢  

الفعل واحلرف مبزية أنـه     ومدار كالم النحويني يف هذه املسألة أن االسم مسا وارتفع على            
فالعلّة يف تقدمي الكالم على     : (  وهذا ما نص عليه ابن بابشاذ حني قال        ١.وخيرب عنه رب به   خي

اللُـه  : بدليل أنه يخرب به وخيرب عنه، من حنـو   . االسم من هذه الثالثة ألنه أقواها وأمكنها      
عل خيرب  والف. واحلرف عكسه ألنه ال يخرب به وال يخرب عنه، فأُخر لذلك           .ربنا، وربنا اهللاُ  

  ٢).به وال خيرب عنه، فوسط
فهذه األمساء  .  رأي يف مسألة األمساء، وذكرها يف هذه اآلية الكرمية         وقد كان البن جين     

هي أمساء مجيع املخلوقات جبميع اللغات العربية والفارسية والسريانية والعربانية والروميـة            
غة من هذه اللغـات علقـت   وغريها، وكان آدم عليه السالم وولده من بعده يتكلمون بل         
    ٣.بكل واحد منهم لغته اليت ا عرف، وتفرقوا ا يف األرض

 مث يذكر تعليل تقدمي األمساء على األفعال واحلروف، مع أن ما تعلمه آدم عليه السالم مل                
قيل اعتمد ذلك من حيث كانت األمساء أقوى القبل         : ( قال ابن جين  . يقتصر على األمساء  

 بد لكل كالم مفيد من االسم، وقد تستغين اجلملة املستقلة عن كل واحد من               الثالثة، وال 
احلرف والفعل، فلما كانت األمساء من القوة واألولية يف النفس والرتبة على ما ال خفـاء                

ا مما هو تاٍل هلا وحممول يف احلاجة إليه عليهابه، جاز أن ي ٤).كتفى 

رع يف الفصل األول من الفصول العشرة   شاذ شرحه، ش  بدأ ا ابن باب    املقدمة اليت     تلك بعد
ن أن كل فصل من هذه الفصول مشتمل على ثالثةاليت أقام عليها املقدمة احملسبة، حيث بي  

                                                 

،  أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، تح مازن املبارك، دار النفـائس            اإليضاح يف علل النحو،   :  ينظر -١
         . ، وأسـرار العربيـة، األنبـاري      ) ٤٤ -٤٣  ص  (.م١٩٩٦ -هـ١٤١٦،  ٦م، ط ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤،  ١ط
 عبدالقاهر اجلرجاين، تح كاظم حبر املرجان، منـشورات وزارة الثقافـة            ، واملقتصد يف شرح اإليضاح،    ) ٤ص  ( 

يف علـل البنـاء واإلعـراب،       باب  ، والل ) ٦٩/ ١ ( .م١٩٨٢واإلعالم، اجلمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر،       
 موفق ، وشرح املفصل،) ٤٤/ ١ ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١العكربي، تح عبداإلله نبهان، دار الفكر، دمشق، ط

 ).  ٢٤/ ١ ( .ت.الدين ابن يعيش، عامل الكتب، بريوت، د

 ). ٩٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 ). ٤١/ ١ ( .ت. جين، تح حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، د أبو الفتح عثمان بناخلصائص،:  ينظر-٣

  ).٤٢ – ٤١. (  املصدر نفسه-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٣  

أشياء، ما هو يف نفسه، وما قسمته، وما حكمه، ألن مبعرفة هذه األشياء الثالثة يتحـصل              
  .١الغرض يف كل ما يفسر يف هذه املقدمة

ومـا  : ( وقولـه . ، فيعين به تعريف هذا الشيء أو مفهومه       )ما هو يف نفسه    ( : أما قوله 
  . معرفة إعرابه: ، أي)وما حكمه: ( وقوله. ، فأقسامه وأنواعه)قسمته 

مث بدأ بتعريف االسم، وسبب تسميته، وقسمة األمساء ظاهر ومضمر ومبـهم، وأخـذ                
إىل أن وصل يف حديثه إىل مجـع        ومل يستشهد على ذلك كله      . بذكر تعريفاا وتقسيماا  

  . املؤنث السامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).١/٩٤ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٤  

  :مبحث مجع املؤنث السامل
   :: مها هذا املبحث بشاهدين قرآنينياستشهد ابن بابشاذ يف  
  ١.) مثَالثُ عوراٍت لكُ: ( قال تعاىل  :الشاهد 
    ٢).يف روضاِت اجلناِت: ( قوله تعاىل: الشاهد الثاين 

  
جوزة وبيضة وطُوبة وِتينـة، فـإن   :  فإن كان العني حرف علة، مثل     : (ابن بابشاذ قال    

   .٣)مجيع ذلك يبقى ساكناً لثقل احلركة على حرف العلة
مبفـرده  اتصلت  يف سياق حديثه عن املؤنث الذي       )  ضاتيب(  وقد عرض سيبويه لكلمة     

 ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كمـا       وقد جيمعون املؤنث الذي     ( :اهلاء، أو مل تتصل بقوله    
م يقولون بوأمجعوا فيها على لغة هذيٍل أليضوج اتو٤).زات   

   فتحريك العني من بيض رات لغة لبعض العرب، وعليه جاءت قـراءة الفـتح يف           ات وعو
  ٥.عورات

ح  بفـت  –أن جيمع على فَعـالت      ) فَعلَة(  واألصل يف كل مؤنث معتل العني على وزن          
 وزة وجوزة وعـورة    لَ :جفْنة وجفَنات، وصحفَة وصحفات، فإذا كان حنو      :  حنو -العني

وبوإمنا كانت ساكنة إذا كانت العني معتلة، ألن احلركة توجب          . ألكثر أن تسكن  ا، ف ةيض
   ٦.هما احلركة عليهما، وحرصاُ على تصحيحثقالً يف الواو والياء، فسكنومها هرباً من ثقل

                                                 

أيها الـذين    يا: ( من قوله تعاىل  ).   ٥٨( من اآلية   : النور ).  ١١٢/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
ِر وحني تضعونَ  الفج صالِةكم والذين مل يبلغوا احلُلُم منكم ثالثَ مراٍت من قبِلم الذين ملكت أميان نكُليستئذآمنوا  
   ُ.) م ثالثُ عوراٍت لكُاِءش الِعالِةن بعِد ص وِمهريِة الظّنم ِمثيابكُ

ترى الظاملني : ( له تعاىلمن قو ). ٢٢( من اآلية :  الشورى ). (١١٢/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢
مشفقني مما كسبوا وهو واقع م والذين آمنوا وعملوا الصاحلاِت يف روضاِت اجلنات هلم ما يشاءون عند رم ذلك 

 ). هو الفضلُ الكبري

 ). ١١٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

   ).٦٠٠/ ٣ ( .  ت.، د١وت، ط الكتاب، سيبويه، تح عبدالسالم هارون، دار اجليل، بري-٤
   ).٣٤/ ٤. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٥
 ). ٣٥٤ص . ( أسرار العربية، أبو الربكات األنباري: وينظر.  املصدر نفسه-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٥  

ذا أعتلت العني من االسم املؤنث، فما كان منه بوزن فعلة كجـوزة             إ: (  ابن يعيش  قال 
 ثالثُ: ( قال اهللا تعاىل  ) عيبات(و  ) جوزات: ( ف العلة منه فتقول   وعيبة فإنك تسكن حر   

راٍتع( ، وقال )م لكُ و : يف رواِتض ـضات    :، وال حيركون فيقولوا   )اِت اجلنيزات وبوج 
: جفَنات وتمرات، كأم كرهوا حركة العلة وقبله مفتوح فيقلب ألفاً فيقال          : لونكما يقو 

 ودارات  دارة:  ، بفعلة مفتوحة العـني حنـو       جازات وباضات، فيلتبس فعلة ساكنة العني     
   .١) وقامة وقامات

 ة، وبين متيم، يفتحون عني فَعالت واواً       بفتح الواو، هي لغة هذيل بن مدرك       )عورات(  و 
ومنهم من يقول جوزات وبيضات فيفتح وال يقلب ألن الفتحة          : (  قال ابن يعيش   ٢.أو ياءً 

   ٣). عارضة وهي لغة هلذيل
الراجح هو إسكان الواو ألن اجلمهور وعامة العرب كرهوا حتريك العني فيما كـان              و  

  ٤.عينه واواً أو ياًء ملا كان يلزم من استثقال احلركة أو االنقالب إىل األلف
  .الرفع، والنصب: قراءتان)  عورات لكمثالث( ويف 
هن ثالثُ عورات،   : خرب مبتدأ حمذوف، والتقدير   ) ثالث(  على أن    :قراءة الرفع :  أوالً

   ٥.هذه اخلصالُ وقت العورات: وقدره الفراء
اجلملة يف حمل رفـع علـى   ) يكون ليس عليكم: ( ( قال الزخمشري) ثالثُ(  وعلى رفع   
 وقدره أبو البقـاء علـى        ٦).هن ثالث عورات خمصوصة باالستئذان    : املعىنالوصف، و 

   ٧).أي هي أوقات ثالث عورات، فحذف املبتدأ واملضاف: ( حذف مضاف، فقال
  . ويتبني من هذه األقوال االختالف يف التقدير، مع اتفاقها يف وجه الرفع

                                                 

 ).  ٣٠/ ٥. (  شرح املفصل، ابن يعيش-١

.            الكشاف، الزخمشري: ينظر.  عمشوهذه القراءة بفتح الواو قرأ ا األ ). ٦٠٠/ ٣. ( الكتاب، سيبويه: ر ينظ -٢
 ). ٤٤٠/ ٨. ( ، والدر املصون، السمني احلليب) ٤٣٣ / ٦. ( ، و البحر احمليط، أبو حيان)٢٥٨/ ٣( 

 ). ٣٠/ ٥. (  شرح املفصل، ابن يعيش-٣

د األفغـاين،   لة، تح سعي  بن زجن  أبو زرعة    ، وحجة القراءات،  ) ٢٣٧/ ١٢. (  تفسري القرطيب، القرطيب  :  ينظر -٤
 ). ٥٠٦/ ١ ( . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 ). ٢٢٣/ ٢. (  معاين القرآن، الفراء-٥

 ). ٢٥٨/ ٣. (  الكشاف، الزخمشري-٦

 ). ١٥٩/ ٢. (  اإلمالء، العكربي-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٦  

      ١.وقراءة الرفع قرأ ا عامة قراء املدينة والبصرة
  : وهذه القراءة حتتمل ثالثة أوجه:٢قراءة النصب: ثانياً

ثـالثَ  (  الـسابقة    يف اآلية )  ثالثَ مراتٍ : ( بدل من قوله  )  ثالثَ(  أن   :الوجه األول 
 وهـذا   : (قال ابن عطيـة   . ، وثالث نصب على الظرفية    ... )مراٍت من قبِل صالِة الفجر    

رات، فحِذف املضاف وأُقيم املضاف إليـه       البدل إمنا يصح معناه بتقدير أوقات ثالث عو       
  ٤. الزخمشري وإليه ذهب٣).مقامه

وحمـل البـدل     ٥.قاله أبو البقاء  . بدل من األوقات املذكورة   )  ثالث(  أن   :الوجه الثاين 
   . ظرفلالنصب، وهذه األوقات حملها النصب، ألا مبعىن الساعات، فهي كا

 وحـني ( و)  ِر الفج الِة ص  قبلِ من: ( له تعاىل وهذه األوقات املذكورة يف اآلية هي يف قو       
تضونَعوِم( و )  هريِةن الظّم ِمكُ ثياببعِدن الِعالِة ص ٦). اءش   

   ٧.قدره أبو البقاء. أعين: والتقدير. منصوب على إضمار فعل ) ثالث(  أن :الوجه الثالث
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ). ١٦٣/ ١٨. ( تفسري الطربي، ابن جرير الطربي:   ينظر-١

          . الـسبعة يف القـراءات، ابـن جماهـد        . ( كسائي وعاصم يف رواية أيب بكر     ءة هي قراءة محزة وال     وهذه القرا  -٢
امـة  وقراء ع: ( قال الطربي).  ٤١٣/ ١. (  إحتاف فضالء البشر، الدمياطي . وزاد الدمياطي خلفاً   ). ٤٥٩/ ١( 

إعراب : وينظر. ) ١٦٣/ ١٨. ( تفسري الطربي، ابن جرير الطربي. )ثالث( بنصب  ) ثالث عورات( قراء الكوفة 
  ).  ١٤٧ -١٤٦/ ٣. ( القرآن، أبو جعفر النحاس

 ). ١٩٤/ ١. (  احملرر الوجيز، ابن عطية-٣

 ). ٢٥٨/ ٣. (  الكشاف، الزخمشري-٤

 ). ٥١/ ٤. ( فتح القدير، الشوكاين: وينظر).  ١٥٩/ ٢. (  اإلمالء، العكربي-٥

 ). ٥٨( من اآلية :  النور-٦

 ). ٩٧٧/ ٢. ( التبيان يف علوم القرآن، العكربي: وينظر).  ١٥٩ /٢. (  اإلمالء، العكربي-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٧  

  :مبحث األمساء الستة
  
   :ملبحث بشاهد قرآين واحد هذا ااستشهد ابن بابشاذ يف  

  ١. ���� قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني ����:  تعاىلقال: الشاهد
   
باعتباره امساً  )  احلمو(  يف سياق حديثه عن       من اآلية السابقة   )وحمياي( أورد ابن بابشاذ      

اهلمـز والقـصر    (  يف حاالتـه الـثالث       -سموكيف يضاف هذا اال   . من األمساء الستة  
ـ  . ؟  إىل ياء املتكلم   -) واإلعراب باحلروف    ، وللقـصر   )هذا حمِئـي    ( وقد مثّل للهمزب

    .كأيب وأخي) هذا حِمي ( ، ولإلعراب باحلروف بـ )هذا حماي( بـ
، ) وحمياي( فلو سكنت الياء جلمعت بني الساكنني، فأما قراءة من قرأ : ( قال ابن بابشاذ 

   ٢). بإسكان الياء، فإنه غري مقيس عليها
  ٣. نافع، وقراءة اجلمهور بالفتحقراءة) وحمياي (  وقراءة اإلسكان هذه يف ياء 

 األصل يف االسم املقصور الذي أضيف إىل ياء املتكلم أن تكون يـاؤه مفتوحـة، إال أن              
فعلى االستخفاف، لكنـه     فمن أسكنها    .احلركة ثقيلة، لذلك ذهب بعضهم إىل إسكاا      

                 ولـني، ألن املـد مجع بني ساكنني، واجلمع بني ساكنني جائز إذا كان األول حرف مد
   ٤.الذي فيه يقوم مقام حركة يستراح عليها، فيفصل بني الساكنني

وقد جوز الزجاج إسكان ياء املتكلم إذا كان ما قبلها متحركاً، فإذا كـان مـا قبلـها                 
  ٥.فتح الياء فيهاساكناً، فريى وجوب 

                                                 

  ).١٦٢( اآلية :  األنعام ).  ١٢٧/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١

 ). ١٢٧/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة-٢

 ضـيف، دار     البغدادي، تح شـوقي    بن جماهد  أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس         ت،السبعة يف القراءا  :  ينظر -٣
، والتيـسري يف     )٢٧٩ص  . ( ، وحجة القراءات، ابـن زجنلـة       )٢٧٥ص  . ( هـ١٤٠٠،  ٢املعارف، مصر، ط  

 أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداين، تح اوتو تريـزل، دار الكتـاب                    ، السبع القراءات
   ). ١٠٨ص  ( .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢العريب، بريوت، ط

 ).٢٧٩/ ١. ( ، ومشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب)١١١/ ٢. ( لقرآن، النحاسإعراب ا:  ينظر-٤

 ).٢٥٢ -٢٥١/ ٢. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٨  

وجه هذه القراءة   : ( قائالً) وحمياي( كات األنباري لقراءة اإلسكان يف ياء       أبو الرب  ويعلل   
أنه نوى الوقف فحذف الفتح، وإال فال وجه هلذه القراءة يف حال الوصل، إال أنه جيـري                 

    ١).يف حال الضرورة إمنا جيوز وذلكالوصل جمرى الوقف، 
يف حـال   ، أما   )وحمياي( وقف على الياء يف     سكان، يكون على نية ال    فالوجه يف قراءة اإل   

 جيـزه   وإسكان الياء يف اإلدراج مل     .الوصل فال جيوز إال الفتح، أو أن يبىن على الضرورة         
  .أحد من النحويني إال يونس

 وأراد أن يسلم من - يعين قراءة إسكان الياء    -ومن قرأ بقراءة أهل املدينة    : (  قال النحاس  
   ٢).حن وقف على حمياي، فيكون غري الحن عند مجيع النحوينيالل

إال أن يكـون      إال عند يونس،      فقد أخطأ   يف اإلدراج   وعلى ذلك، من قرأ بإسكان الياء     
  .قاصداً الوقف على الياء

سكنها نافع خبالف عن ورش، والذي أقرأين به (  :قال.  برواية اإلسكان اين   الد وقد أخذ  
 إال أن أبا علي الفارسي وصف قراءة إسـكان          ٣). ه عنه باإلسكان  ابن خاقان عن أصحاب   

وهي شاذة يف القياس، ألا مجعت بني ساكنني،        ( : ء بالشذوذ قياساً واستعماالً بقوله    اليا
لقتـا البطـان،           التقـت ح  : وشاذة يف االستعمال، ووجهها أنه قد سمع مـن العـرب          

   .يف حلقتا البطان، وثلثا املالفالتقى الساكنان  ٤). ولفالن ثلثا املال
اجلمهور اليت هـي     غري مقيس عليها، ورجح قراءة       اوصف ابن بابشاذ هذه القراءة بأ     و  

 فتح ياء - أي نافع– رواية لورش عن نافع أنه    ونقل ابن جماهد    ٥).وحمياي( بفتح الياء يف    
   ٦.بعد ما أسكنها) وحمياي( 

                                                 

 ).٦٦٦/ ٢. (  اإلنصاف، األنباري-١

 من حرز األماين يف القـراءات الـسبع،    إبراز املعاين : وينظر). ١١١/ ٢. (  إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس     -٢
 .    ت.عبدالرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم، تح إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة مصطفى البايب احللـيب، مـصر، د   

 )٢١٥/ ١.( 

 ).١٠٨ص  . (  التيسري يف القراءات السبع، الداين-٣

  ).٣٧٠ -٣٦٩/ ٢. (  احملرر الوجيز، ابن عطية-٤

، )٣٦٩/ ٢. (  احملرر الوجيز، ابن عطية    : : الفتح ينظر  وعن قراءة    ).١٢٧/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة  :  ينظر -٥
 ).١٦١/ ٣. ( ، وزاد املسري، ابن اجلوزي)٢٧٩ص . ( وحجة القراءات، ابن زجنلة

 ).٢٣٩/ ٥. ( الدر املصون، السمني احلليب:  ، وينظر)٢٧٥ص . (   السبعة يف القراءات، ابن جماهد-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٥٩  

بكسر الياء، وقرأ ابن أيب إسحاق      )  وحمياِي(  قرأ و  كما روى أبو خليد عن نافع أيضاً أنه        
وقرأ عيسى بن عمر صاليتَ ونسكي وحمياي       . وهي لغة هلذيل  ) وحميي( وعيسى اجلحدري   

   ١.وممايتَ بفتح الياء فيهن، وروى ذلك عن عاصم
ة ضاف، ألا قراءة اجلمهور، باإل    )وحمياي(  والراجح من هذه األقوال قراءة فتح الياء من          

  . جع عن قراءة اإلسكانإىل ما روي عن نافع أنه ر
   ٢).واألحسن يف العربية الفتح: ( قال أبو حيان 
 يف مسألة فتح    ٤ والقراءات ٣،علماء النحو   ذلك فإن ابن بابشاذ  يقرر ما ذهب إليه         وعلى 

  ).وحمياي: (  قوله تعاىلالياء يف
  ة مستشهداً ا على لغة القـصر يف        يف اآلية الكرمي  ) وحمياي(  وقد ساق ابن بابشاذ كلمة      

، ففي هذه احلالة ال تكون الياء إال متحركة، ألجل سكون األلف، وألن إسكان )احلمو ( 
  ).حمياي ( ، والياء الساكنة يف  ومها األلف الساكنة ٥.الياء سيؤدي إىل التقاء الساكنني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٢٦٣ -٢٦٢/ ٤. ( ، و البحر احمليط، أبو حيان)٣٧٠ -٣٦٩/ ٢. احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر-١

 ).٢٦٢/ ٤. (  البحر احمليط، أبو حيان-٢

،  )١١١/ ٢. ( ، و إعراب القـرآن، النحـاس      )٢٥٢ – ٢٥١/ ٢. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج   :  ينظر -٣
  ). ٦٦٦/ ٢( . واإلنصاف، األنباري

  ). ١٠٨ص . ( ري، الداين، والتيس )٢٧٩ص . (  ابن زجنلة حجة القراءات،-٤

  ).١٢٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٠  

  :مبحث األمساء املضمرة
 األول الـذي     وبدأ بالنوع  . األمساء املضمرة  اً من  أنواع بشاذ ابن با   يضم هذا الفصل عند    

اهر بعده مرفوعاً حبق اخلرب، ما مل يكن فصالً بني معرفتني يف بـاب              يكون مبتدأ فيقع الظ   
مث أخـذ   . كان وأخواا، وظننت وأخواا، وذلك كل مضمر منفصل مرفوع املوضـع          

  ١.بتعداد األمساء املضمرة
  
    ٢). وكُنا نحن الْواِرِثني( : قال تعاىل:شاهدال 
 مرفوع املوضع، ألنـك لـو   ، فهو املرفوع عن أحكام الضمري املنفصل  تكلم ابن بابشاذ    

 االبتداء، ولو وقع االسم الظاهر بعـدها        اً ظاهراً الرتفع هذا االسم على     جعلت مكانه امس  
بتدأ واخلرب، ولـذلك    ويصح ذلك ما مل تدخل كان وأخواا على امل        . الرتفع على أنه خرب   

كنت أنا القائم، فالضمري يف كنت اسم كان، والقائم منصوب          : جيوز يف هذه احلالة قولك    
كما .  على التأكيد والفصل وهو ال حمل له من اإلعراب دلّ) أنا( ألنه خرب كان، والضمري     

ملة يف موضع   خربه، واجل )  القائم( مبتدأ، و ) أنا  ( على أن   . كنت أنا القائم  : جيوز قولك 
   ٣.نصب خرب كان

الضمري املنفصل املرفوع هو الذي حيدث عن نفسه، وميكن أن حيلّ حملّ االسم الظاهر              و  
   ٤.هو وأنت: ظاهر يف استبداده، كقولكأو أن جيري جمرى ال

ويسميه  ٥ ، الضمري املنفصل املرفوع بني معرفتني وهو ما يسميه البصريون فصالً      يقع وقد  
   ٦.ماداًالكوفيون ع

   
                                                 

 ).١٤١/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

وكم أهلكنا  : ( من قوله تعاىل  ). ٥٨( من اآلية   :  القصص  ). ١٤٢/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
 ).  كنهم مل تسكن من بعدهم وكُنا حنن الوارثنيمن قريٍة بِطرت معيشتها فتلك مسا

 . املصدر نفسه-٣

 يف علم العربية، الزخمشري، دار اجليل، بريوت، ، واملفصل )٣٨٦/ ٢( ، و )٣٥٠/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٤
 ).١٢٧ص  ( .ت.د

   ).٧٣/ ١. ( جاج، ومعاين القرآن وإعرابه، الز)٣٨٧/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٥

 ).  ٣٦/ ٣( ، و)٤٩٥/ ١. ( اين القرآن، الفراء مع-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٦١  

   ١).والفصل هو الذي يسميه الكوفيون عماداً: ( قال الزجاج
 فصالً يف اصطالح البصريني لكونه      يسمى: ( وقد وضح ابن القواس وجه التسميتني بقوله      

   ٢). فارقاً بني النعت واخلرب، ويسميه الكوفيون عماداً، ألنه يعتمد به على هذا املعىن
ال املرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خـرب         ضمائر املنفصلة    والفصل ال يكون إال بأحد ال      

قمـت  : يقال. املنفصلنعت، وليفيد ضرباً من التأكيد، وهذا التأكيد يكون بضمري الرفع           
  .يف اجلملتني توكيد للضمري املتصل) أنت( و ) أنا( فالضمري  ٣.أنا، وقمت أنت

 املعرفة أو ما قارا من النكـرات،  ويشترط يف ضمري الفصل أن يقع بني معرفتني، أو بني      
خري منه، وما أشبهه مما ال تدخله األلف والالم، وإمنا زيد ضمري الفـصل يف هـذا                 : حنو

  .املوضع، ألنه معرفة، فال جيوز أن تؤكد إال املعرفة
، حنـو  ومن شروط ضمري الفصل أن يكون زائداً بني امسني ال يستغين أحدمها عن اآلخر          

    ا، أو مفعويل ظننت وعلمت وما أشبه ذلك، واالبتداء واخلـرب، وبـاب         اسم كان وخربه  
   ٤). إن( 
واعلم أن هو ال حيسن أن تكون فصالً حىت يكون بعدها معرفة أو مـا               : ( قال سيبويه   

أشبه املعرفة، مما طال ومل تدخله األلف والالم، فضارع زيداً وعمراً حنو خري منك ومثلك،       
كما أا ال تكون يف الفصل إال وقبلها معرفة أو ما ضـارعها،             وأفضل منك وشر منك،     

                                                 

، واملفـصل،    )٤١٤/ ١(   . املقتـصد، اجلرجـاين   :  ينظر، و  )٧٣/ ١. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج    -١
  ،)الشرح الكبري    ( ، وشرح مجل الزجاجي    )٧٠٧ -٧٠٦/ ٢. ( ، واإلنصاف، األنباري   )١٣٣ص  . ( الزخمشري

ـ ١٤١٩، عامل الكتـب، بـريوت، لبنـان،         ١احب أبو جناح، ط   تح ص   اإلشبيلي، ابن عصفور  .           م١٩٩٩ -هـ
 )٦٣/ ٢.(   
 ابن مجعة املوصلي املعروف بابن القواس، حتقيق علي موسى الشوملي، مكتبة اخلرجيي،              شرح ألفية ابن معطي،    -٢

، وشـرح  )١١٠/ ٣. ( شرح املفصل، ابن يعـيش : وينظر). ٦٧٧/ ١ ( . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط 
، وحممد بدوي املختـون، هجـر للطباعـة    السيد مجال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك، تح عبدالرمحن   التسهيل،

 رضي الدين حممد بن     ، يف النحو البن احلاجب    ، وشرح الكافية  )١٦٧/ ١ ( .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠،  ١والنشر، ط 
 يف  ، ورصف املبـاين   )٢٤/ ٢ ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥احلسن االستراباذي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،        

ـ ١٤٠٥، ٢ أمحد بن عبدالنور املالقي، تح أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمـشق، ط             ،شرح حروف املعاين    -هـ
 ). ٢٠٨ص  ( .م١٩٨٥

 ).١١١ -١١٠/ ٣. ( شرح املفصل، ابن يعيش: ، وينظر)١٣٣ص . (  املفصل، الزخمشري-٣

 ).١٠٤ -١٠٣/ ٤. (  املقتضب، املربد-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٢  

كان زيد هو منطلقاً، كان     : لو قلت . كذلك ال يكون ما بعدها إال معرفة أو ما ضارعها         
قبيحاً حىت تذكر األمساء اليت ذكرت لك من املعرفة أو ما ضارعها من النكرة مما ال يدخله                 

   ١).األلف والالم
 ميكننا أن حندد املواضع اليت يقع فيها ضمري الفصل، فقـد            ما سبقه    قول سيبويه، و    ومن 
  :قع ضمري الفصل بنيي

 نحا ن نكُو(  :اسم الفعل الناسخ وخربه، كما يف شاهد ابن بابشاذ يف قوله تعاىل            - ١
معرفة، ووقع ضمري     )الوارثني(  الدالة على الفاعلني معرفة، و     ) نا( ـ ف ٢)ثنياِرالو 

 يف غـري    –وكنا حنن الوارثون    : وجيوز الرفع . ني تلك املعرفتني  ب)  حنن( الفصل  
   ٣.حنن مبتدأ، والوارثون اخلرب، واجلملة يف موضع نصب خرباً لكان –القرآن 

       ت أنتنين كُيتفّوا تلمفَ: ( وكثرياً ما يستشهد النحاة يف هذا املوضع بقوله تعاىل    
    الرقيب( تعاىل وقوله ٤،) مليِه ع :وا ظَملمناهولِكم كَن ان٥). املنيم الظّوا ه    
   ).هم ( ، ويف اآلية الثانية )أنت ( فضمري الفصل يف اآلية األوىل     

 وضمري الفـصل يف املثـال           ٦.ظننت زيداً هو العاقلَ   :  حنو  مفعويل ظن وأخواا،   - ٢
 ). هو ( 

أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَِئـك هـم         ( : املبتدأ واخلرب، كما يف قوله تعاىل      - ٣
       ، ويف املثـال    )هـم   (  الفصل يف اآليـة      فضمري ٨. وزيد هو القائم   ٧.)الْمفِْلحونَ

 . ، وقد جاء فاصالً بني املبتدأ واخلرب داالً على التوكيد)هو ( 

                                                 

، )١٣٣ص . ( ، واملفصل، الزخمشري)٤١٤/ ١. ( املقتصد، اجلرجاين: ، وينظر )٣٩٢/ ٢. (  الكتاب، سيبويه  -١
، وشـرح الكافيـة،     )١٦٧/ ١. ( ، وشرح التسهيل، ابن مالك    )١١٢ -١١١/ ٣. ( وشرح املفصل، ابن يعيش   

 ). ٢٥ -٢٤/ ٢. ( الرضي

 ).٥٨(من اآلية :  القصص-٢

 ).١٤٢/ ١. ( سبةشرح املقدمة احمل:  ينظر-٣

 ).١١٧( من اآلية :  املائدة-٤

 ).٧٦( اآلية :  الزخرف-٥

 ).١١١/ ٣. (   شرح املفصل، ابن يعيش-٦

 ).٥( اآلية :  البقرة-٧

  ).١١١/ ٣. (  شرح املفصل، ابن يعيش-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٣  

               ١.)  ه هو الْغفُـور الـرِحيم  ِإن : (كما يف قوله تعاىل   اسم احلرف الناسخ وخربه،      -٤    
 ).الغفور ( هو اهلاء، وبني خربها و) ِإنّ ( فصل بني اسم ) هو ( الفصل فضمري 

ختلف يف وقوع ضمري الفصل بني احلال وصاحبها، ونسب أبو حيان هذا الرأي    وقد اُ 
يد هو أفضل مـن  خري من ز:  وأجاز اجلزويل وقوعه بني أفعلي تفضيل حنو      ٢.لألخفش

  ٣.عمرو
 وإذا جتردت اجلملة من كان وأخواا، وظننت وأخواا، أخذ ضمري الفصل مكـان             

وقد استشهد ابن بابشاذ مبا يدل على ذلك مـن          . االسم الظاهر، وسيكون حقه الرفع    
أَأَنـتم  (  : وقوله تعـاىل   ٤.  )هو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإلَّا هو      : ( بقوله تعاىل القرآن الكرمي   

   ٥.)أَنزلْتموه ِمن الْمزِن أَم نحن الْمنِزلُونَ
أنه ال حمل له من       أما عن موضع ضمري الفصل من اإلعراب فقد ذهب اخلليل وسيبويه          

واعلم أن ما كان فصالً ال يغري ما بعده عن حاله اليت كان             : (  قال سيبويه  ٦.اإلعراب
  ٨.ملربد وابن يعيش وابن مالك والرضيا يه ذهبوإل  ٧). عليها قبل أن يذكر

أما الفرق بني الفصل والتأكيـد،    : (  وقد فصل ابن يعيش القول يف هذه املسألة بقوله        
قمت أنت، ورأيتك أنـت،     : فإنه إذا كان التأكيد ضمرياً فال يؤكد به إال مضمر حنو          

: ذا قلـت ومررت بك أنت، والفصل ليس كذلك؛ بل يقع بعد الظاهر واملضمر، فـإ    
كنـت  : ولو قلت . ههنا إال فصالً لوقوعه بعد ظاهر      هو    يكن كان زيد هو القائم، مل    

                                                 

 ).٥٣( من اآلية :  الزمر-١

ـ        ، من لسان العرب    ارتشاف الضرب  -٢ ، ١ة اخلـاجني، القـاهرة، ط      أبو حيان، تح رجب عثمان حممد، مكتب
 ).٩٥٢/ ٢ ( .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

 ).٢٥/ ٢. (  شرح الكافية، الرضي-٣

 ).٢٣( ، ومن اآلية )٢٢( من اآلية :  احلشر-٤

  ).٦٩( اآلية :  الواقعة-٥

ألنبـاري يف اإلنـصاف     ، ونسبه ا  )٢٤/ ٢. ( شرح الكافية، الرضي  : ، وينظر )٣٨٩/ ٢. (  الكتاب، سيبويه  -٦
 ).  ٩٥٢/ ٢. ( ارتشاف الضرب. ، ونسبه أبو حيان للخليل والبصريني) ٧٠٦/ ٢ (. للبصريني

 ). ٣٩٠/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٧

، وشرح التسهيل، ابن )١١٣/ ٣. ( ، و شرح املفصل، ابن يعيش) ١٠٤ -١٠٣/ ٤. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٨
 ). ٢٦/ ٢. ( ، وشرح الكافية، الرضي)١٦٨/ ١( . مالك



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٤  

ومن الفصل بينهما أنك إذا جعلـت       . أن يكون فصالً ههنا وتأكيداً    أنت القائم جاز    
الضمري تأكيداً فهو باق على امسيته وحيكم على موضعه بإعراب ما قبله وليس كذلك              

   ١). إذا كان فصالً
. كيد ال يكون إال بالضمري للضمري، أما الفصل فال يكون إال بعد االسم الظاهر             فالتأ 

  . فما كان تأكيداً مل جيز أن يكون فصالً، وما كان فصالً جاز أن يكون تأكيداً
وقد أشار سيبويه إىل أن من العرب من جيعل ضمري الفصل مبتدأ، ويرفع ما بعده على                

  .هد اكما يف هذه اآلية املستش ٢.أنه خرب
 وقد قرر . ف ال حمل له من اإلعراب     أن ضمري الفصل حر   ويترجح من هذه األقوال       

تأكيد وفصل ال موضع له  ( : النحو يف هذه املسألة حني قال     علماء    ما قاله  ابن بابشاذ 
  . وهو رأي البصريني٣). من اإلعراب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 

  ). ١١٣/ ٣. ( فصل، ابن يعيش شرح امل-١
 ). ٣٩٢/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٢

  ).١٤٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٥  

  ١.���� ستِعنيِإياك نعبد وِإياك ن ���� : قال تعاىل:الشاهد
  
وأخواته من الفروع األخرى، وهي اثنا      ) إياك( ذكر ابن بابشاذ أن الضمري املنفصل         

يكون منصوب املوضـع    ) إياك( عشر ضمرياً يكون منصوباً يف التقدير، وهذا الضمري         
   ٢.حبق املفعول، فهو مفعول مقدم يف موضع النصب

، وقد تباينـت آراؤهـم      ) إياك( ب   الضمري املنفصل املختص بالنص     تكلم النحاة عن  
         هو الضمري، ومـا بعـده مـن حـروف           ) إيا( إن  : وأقواهلم يف هذا الضمري، فقيل    

اسم مبـهم   ) إيا( إن  :  وقيل ٣.هي حروف دالة على اخلطاب    )  الكاف، الياء، اهلاء  ( 
  وقيل إنه اسم ظاهر مضاف ٤.مضاف ملا بعده

  اليت هي الكاف والياء واهلاء ،ما بعده من حروف   وقيل إنه عماد، والضمري      ٥.ملا بعده 
   ٧. الضمريبأكمله هو) إياك( إن :  وقيل٦.وقيل إنه بني الظاهر واملضمر

، ومثله  )نعبد(  وقع يف حمل نصب مفعوالً به مقدماً للفعل         يف اآلية الكرمية    ) إياك(   و
   ). إياك نستعني( 
) إيـاك (  يف  ليه، وموضع الكـاف      بوقوع الفعل ع   نصب) إياك: ( ( قال الزجاج   

   ٨.)إليها) إيا( خفض بإضافة 

                                                 

  ).٥( اآلية . الفاحتة ). ١٥٠/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١

 ).١٥٠/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة-٢

 )٣١٧ -٣١٢/ ١. ( سر صناعة اإلعراب، ابن جين:  ينظر-٣

 ).٧٠٢ -٦٩٥/ ٢. (  اإلنصاف، األنباري-٤

 ).١٠١ -٩٩/ ٣. (  شرح املفصل، ابن يعيش-٥

 ). ٧٠ -٦٩/ ١. (  مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب-٦

.       معاين القرآن، النحاس  : وملزيد من التفصيل يف هذه األقوال ينظر      ). ٧٢/ ١. ( احملرر الوجيز، ابن عطية   :  ينظر -٧
، وشـرح    )٦ص  . ( ، وإمالء ما من به الرمحن، العكربي      )٥٦ -٥٥/ ١. ( ، والكشاف، الزخمشري   )٦٤/ ١( 

  ). ٨٦/ ١. ( ، وروح املعاين، األلوسي)١٠١ -٩٨/ ٣. ( املفصل، ابن يعيش

وإعراب الكاف على أنه يف حمل جر مضاف إليه هو رأي الزجاج، ). ٥٣/ ١. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٨
 .وحدها ضمري على ما مر ذكره يف اخلالف) إيا(  فالنحويون على أن الكاف حرف خطاب، ووإال



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٦  

ه، ألنه لو تأخر مل يتصل بل       ويف هذا املوضع جيب فصل الضمري لتقدمه على العامل في          
ألنه ال يؤتى بالضمري املنفصل      ،) نستعينك(و ) نعبدك: ( ، والتقدير صار حرفاً مستقالً  

، ألنه ميكن اإلتيـان     ) أكرمت إياك  ( : فال تقول يف أكرمتك    ١.إال عند تعذر املتصل   
أكرمتك؛ إذ الغرض من اإلتيان بالضمري املتـصل االختـصار، وال           : باملتصل، فتقول 

   ٢.يتحقق هذا االختصار بالضمري املنفصل
، إال عند تعـذر     وألن املتصل أخصر مل يسوغوا تركه إىل املنفصل       : ( قال الزخمشري  

   ٣).ب هو، وال ضربت إياكضرب أنت، وال ضر: الوصل، فال تقول
 وقد جاء الضمري منفصالً مـع       . فالغرض من اإلتيان بالضمري املتصل هو االختصار       

  ٤:إمكان اإلتيان به متصالً مراعاة للضرورة الشعرية، ومنه قول الشاعر
  .اريِره الد يف دهِرضم األراهيِإ      تنِم ضَِد قَواِت األم الوارِثِثبالباِع    

جاء فيه الضمري منفصالً مع أنه يف موضـع ميكـن           ) ضمنت إياهم األرض    : ( فقوله
   ٥).ضمنتهم األرض : ( اإلتيان به متصالً، فيقال

                                                 

، وشرح ابن   )١٠٣/ ٣( . ، وشرح املفصل، ابن يعيش    )٧٠/ ١. ( مشكل إعراب القرآن، مكي بن أيب طالب       -١
عـصرية، بـريوت،    عقيل، على ألفية ابن مالك، اء الدين عبداهللا بن عقيل، تح حممد حميي الـدين، املكتبـة ال                 

 ، )٩٧/ ١ ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

، وشرح الكافية،   )١٩٣ -١٩٢/ ٢. ( ، واخلصائص، ابن جين   )٣٥٦ -٣٥٥/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :   ينظر  -٢
  ).١٢٨ -١٢٧. ( واملفصل، الزخمشري). ١٣/ ٢( . الرضي

.              شرح ابن عقيل، ابـن عقيـل  : ينظر.  ويف اختيار ال جييء املنفصل     إذا تأتى أن جييء املتصل            :  قال ابن مالك  
 )١٠١ -٩٧/ ١ .(  
  ). ١٢٧ص . (  املفصل، الزخمشري-٣
ـ ١٣٥٤،  ١اهللا سليمان الصاوي، مطبعة الـصاوي، ط      دلفرزدق، تح عب  ديوان ا : ينظر.  البيت للفرزدق  -٤  -هـ

ارسي، تح علي جابر  احلسن بن أمحد الفاملسائل العضديات، أبو علي: ، والبيت من شواهد )١٩٠ص  ( .م١٩٦٣
             . ، واإلنصاف، األنباري  ) ٣٩ص   ( .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦،  ١املنصوري، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط      

 جالل الدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر          ، ومهع اهلوامع،  )٩٩/ ١. ( ، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل     ) ٦٩٨/ ٢( 
، وقد نسب ابن جين هذا البيـت        )٢٤٦/ ١ ( .ت.لتوفيقية، مصر، د  السيوطي، تح عبداحلميد هنداوي، املكتبة ا     

 ).               ١٩٥/ ٢( و ) ٣٠٧/ ١. ( ابن جيناخلصائص، . ألمية بن أيب الصلت

  ).٦٩٨/ ٢. (  األنباري ابناإلنصاف،:  ينظر-٥

  
 



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٧  

يف اآلية الكرمية من سورة الفاحتة، فقد صرح النحاة        )  إياك( وعن سبب تقدمي الضمري     
 وإظهـار   يف جمملها حول االختصاص واحلـصر والتأكيـد       ر  بعدد من األقوال تدو   

   ١.االهتمام
 غايـة يف البيـان       إىل نكتة بالغية لطيفـة     - يف هذا املوضع   – لزخمشري وقد أشار ا   

حني رد انفصال الضمري يف هذه اآلية إىل االلتفات، وهو االنتقال مـن             ،  واالستدالل
وألن : ( قـال . أسلوب إىل أسلوب آخر، كاالنتقال من لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب          

  الكالم إذا ن       تطريةً لنـشاط الـسامع،      قل من أسلوب إىل أسلوب، كان ذلك أحسن 
وممـا  . وإيقاظاً لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد ختتص مواقعه بفوائد           

أنه ملا ذُكر احلقيق باحلمد، وأجرى عليه تلك الصفات العظام،          : اختص به هذا املوضع   
 وغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمـات،       تعلق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء      

 إياك يا من هذه صـفاته خنـص         :فخوطب ذلك املعلوم املتميز بتلك الصفات، فقيل      
بالعبادة واالستعانة، ال نعبد غريك وال نستعينه، ليكون اخلطاب أدلّ على أنّ العبادة له              

         ٢).لذلك التميز الذي ال حتق العبادة إال به ) سبحانه ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 فصل الفخر الرازي القول وقد). ١٠/ ٢.( ، ومهع اهلوامع، السيوطي )٦٤/ ١. ( معاين القرآن، النحاس: ينظر -١
   ).١٩٩/ ١.(  التفسري الكبري، الرازي: ينظر). نعبد( على )  إياك( يف وجوه تقدمي 

   ).١٤/ ١ ( . الكشاف، الزخمشري-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٨  

   :مبحث أمساء االستفهام
 ١تناول ابن بابشاذ أمساء االستفهام حتت ما مساه فصل األمساء اليت ال ظاهرة وال مضمرة                

وهو القسم الثالث من أقسام األمساء، وذكر يف هذا الفـصل أمسـاء اإلشـارة، وأمسـاء      
  . االستفهام، واألمساء املوصولة، والظروف املبنية، وأمساء األفعال

  
   ٢.���� ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها ���� : تعاىلقال: هدالشا

ذكر ابن بابشاذ األدلة على امسية أمساء االستفهام، فهي معمولـة، ومعانيهـا تتفـسر                 
   ٣.بأجوبتها، مث دخول حروف اجلر عليها

االستفهامية لتدل على امسيتها، وهنا حتـذف ألفهـا         ) ما  (  على   تدخل حروف اجلر  و 
وقد فـصل الزركـشي       ٥.ذف األلف هو للفرق بني االستفهام واخلرب       وعلة ح  ٤وجوباً،

ويكثـر  : ( االستفهامية بعد دخول حرف اجلر عليها قائالً) ما( ألف    حذف القول يف علة  
يف حالة اخلفض قصدوا مشاكلة اللفظ للمعىن، فحذفوا األلف كما أسقطوا الـصلة، ومل              

ا حرف  ، فإذا اتصل    ة على حرف واحد    كيال تبقى الكلم   ،والرفع حيذفوا يف حالة النصب   
   ٦).  ألن اخلافض واملخفوض مبرتلة الكلمة الواحدةاجلر أو مضاف اعتمدت عليه؛

                                                 

شرح املقدمة  : ينظر. أي أن أمساء اإلشارة مشبهة باألمساء الظاهرة، كما أا مشبهة بالضمائر، فصارت بينهما             -١
   ). ١٦٤ -١٦٣/ ١. ( اذاحملسبة، ابن بابش

  ).٤٣( اآلية : النازعات ). ١٧٣ -١٧٢/ ١. (  املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

   ).١٧٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣
 علي بن حممد اهلروي، تح عبداملعني امللوحي، مطبوعات جممع اللغة العربيـة،             األزهية يف علم احلروف،   :  ينظر -٤

  ).٤١٢/ ١. ( ، وشرح شذور الذهب، ابن هشام)٨٦ -٨٥ص  ( .م١٩٩٣ -ـه١٤١٣دمشق، 
 عن ، ومغين اللبيب )٩٣/ ١. ( ، والتبيان يف إعراب القرآن، العكربي  )٥٢٧/ ٢. ( اإلنصاف، األنباري :  ينظر -٥

ـ ١٤٠٧كتب األعاريب، ابن هشام، تح حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت،                  .  م١٩٨٧ -هـ
 أبو عبداهللا، تح حممد أبـو الفـضل         الزركشي حممد بن ادر بن عبداهللا       ، والربهان يف علوم القرآن،    ) ٢٩٩/ ١( 

  ). ٢١٣/ ٣.  ( هـ١٣٩١إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، 
   ).٤٠٣/ ٤. (  الربهان يف علوم القرآن، الزركشي-٦
  
 
 
 



  

 

 

  

  

  

  

 

٦٩  

  . فحذف األلف ال يكون إال يف حالة اجلر
 ألن هلا صدر الكالم ولكوا اسـتفهاماً، ومل          يف حالة اجلر   ذف ألف ما االستفهامية   حتو  

ركب معها حىت يصري اموع ككلمة واحدة موضـوعة         ميكن تأخري اجلار فقدم عليها و     
  ١.لالستفهام، فال يسقط االستفهام عن مرتبة التصدر، وجعل حذف األلف دليل التركيب

استفهام، وهي من األدوات اليت     ) ما( فعلّة حذف ألف ما االستفهامية يف حالة اجلر، ألن          
    . مة واحدةهلا الصدارة يف الكالم، وتقدمها حرف اجلر فصار معها كل

 الداخل عليها حرف اجلر، فإن من العرب من يلحـق            ألف ما االستفهامية   وعند حذف  
هاء السكت يف الوقف على ما االستفهامية جرباً ملا حذف من ما، وهو األلف، وإبقـاء                
حلركة امليم، لئال تذهب يف الوقف، فيجتمع يف ما وهي حرفان حذف أحدمها، وإسكان              

   ٢.اآلخر
يسأَلونك عِن الـساعِة أَيـانَ      : ( إنكار لسؤاهلم قبل هذه اآلية يف قوله تعاىل       )  فيم(  و 

) أنت( خرب مقدم، و  ) ( فيم(  و ٤.فيم هذا السؤال  : أي  ٣.)ِفيم أَنت ِمن ِذكْراها    مرساها
 مـن   أنت يف أي شـيء    : متعلق مبا تعلق به اخلرب، واملعىن     )  من ذكراها ( مبتدأ مؤخر، و  

  . ذكراها هلم وتبيني وقتها يف شيءما أنت من: ذكراها، أي
                                                 

  
   ).  ١٥٠/ ٣. ( فصل، ابن يعيششرح امل: ، وينظر )٥٤/ ٢. ( شرح الكافية، الرضي -١
  ).٤٢( اآلية : النازعات -٢
 ).٢٨١/ ١. ( ، وإبراز املعاين، عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي)١٦٤/ ٤. ( الكتاب، سيبويه: ينظر -٣

، وتفـسري البيـضاوي،     )٤١٦ / ٨. ( البحر احمليط، أبو حيان   : ، وينظر )٦٩٩/ ٤. (   الكشاف، الزخمشري   -٤
  ).   ٥/٣٨٠. (  وفتح القدير، الشوكاين،)٤٥٠/ ٥( . يضاويالب
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٠  

 فيم هـذا الـسؤال، مث  : فهو خرب مبتدأ حمذوف، أي) فيم(  ويف حال الوقف على قوله       
   ١).إرسالك وأنت خامت األنبياء، وآخر الرسل: ، أي)أنت من ذكراها ( :يبتدأ بقوله

    مـن مجلـة     متصل بسؤاهلم على أنه بدل       )فيم أنت من ذكراها   : ( وقيل إن قوله تعاىل   (  
يسألونك عن زمان قيام    : القول، أي  ، أو هو بتقدير   )  مرساها يسألونك عن الساعة أيان   ( 

  ٢). يف أي مرتبة أنت من ذكراها، أي علمها: الساعة، ويقولون لك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

   ).٦٨٣/ ١٠. (  الدر املصون، السمني-١
   ).٣٧ / ٣٠. ( روح املعاين، األلوسي -٢
  
   



  

 

 

  

  

  

  

 

٧١  

  :مبحث األمساء املوصولة
وهي من األمساء اليت ذكرها يف فصل         املوصولة،  األمساء يف هذا املبحث تناول ابن بابشاذ      

ة شواهد  وقد استشهد ابن بابشاذ يف هذا املبحث بأربع       . اليت ال ظاهرة وال مضمرة    األمساء  
  :قرآنية، هي على النحو اآليت

  
  ١.���� اًثُم لَننِزعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد علَى الرحمِن ِعِتي ���� : قال تعاىل:الشاهد

يف حالة اإلعراب   ) أيهم(  وذكر شيئاً من أحكام       اآلية الكرمية،  ذه ابن بابشاذ   استشهد   
   ٢.، ورأي سيبويه يف ذلكوالبناء

يف العربية على وجوه خمتلفة، فقد تكون جزاء، وتكون استفهاماً، وتكـون    ) أي  (  تأيت   
تاً فيه معىن املدح، فهي حبـسب   خرباً مبعىن الذي، وتكون تعجباً، وتكون نداء، وتكون نع        

   ٣.ما تضاف إليه
ال )  أياً(  خالفاً لثعلب الذي يرى أن       ٤من األمساء املوصولة على رأي اجلمهور     ) أي(  و 

   ٥.تكون موصولة أصالً، فهي عنده ال تكون إال استفهاماً أو شرطاً

                                                 

  ).٦٩( اآلية : مرمي ). ١٧٩/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١

 ).١٧٩/ ١. ( . احملسبة، ابن بابشاذ شرح املقدمة-٢

كـات  ، وأسرار العربية، أبو الرب    )١٠٧ -١٠٦ص   ( . علي بن حممد اهلروي    ألزهية يف علم احلروف،   ا:  ينظر -٣
 -٧٧/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هـشام     )١٤٥/ ٣. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش    )٣٨٦ -٣٨٥ص  ( .األنباري

 املكتبة األزهرية للتراث،    مشوين أللفية اين مالك، األمشوين، تح عبداحلميد السيد حممد عبداحلميد،         وشرح األ ). ٧٨
  ).٢١٧/ ١ ( .ت.د
أي أفضلُ، وأي   : اعلم أن أياً مضافاً وغري مضاف مبرتلة من، أال ترى أنك تقول           . هذا باب أي  : (  قال سيبويه  -٤

        ناملقتـضب،  : ، وينظر )٣٩٨/ ٢. ( الكتاب، سيبويه ). القوم أفضلُ، فصار املضاف وغري املضاف جيريان جمرى م
 ).٢٩١ -٢٩٠/ ٣(  .ملربدا

اعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، تح حممد        ، واملس )٧٨/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام   :  ينظر رأي ثعلب يف    -٥
ـ ١٤٠٥كامل بركات، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، إشراف جامعة أم القرى، مكة املكرمة،                 -هـ

 عبداهللا األزهري، دار ، خالد على ألفية ابن مالك البن هشام، وشرح التصريح على التوضيح)١٤٨/ ١ ( .م١٩٨٤
 ).٢١٤/ ١. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين)١٣٥/ ١ ( .ت.إحياء الكتب العربية، د



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٢  

 على الضم، وذلك إذا  فإا تبىن فيها،معربة يف مجيع حاالا، إال يف حالة واحدة ) أي( و  
:  حنو ١.أن يكون صدر صلتها ضمرياً حمذوفاً     : والثاين. أن تضاف : أحدمها. اجتمع شرطان 

أَحسن مهأَي نُألكِْرم.   
. هذا باب جمرى أي مضافاً على القيـاس       : ( قال سيبويه . واألفصح أن تضاف إىل معرفة     

 .أفضل، واضرب أيهم أبوه زيد    اضرب أيهم هو أفضل، واضرب أيهم كان        : وذلك قولك 
فأي هنا مبعىن الذي وهي مـضافة         ٢). حيسن ها هنا  ) الذي( جرى ذا على القياس، ألن      

  ). الضمري( إىل املعرفة 
وال خيلو أن تضيفها ملـا هـي        : ( قال ابن عصفور  . إىل النكرة على قلة   ) أي( وتضاف   

 فال تكون إال معرفة سواء أضفتها       فإن أضفتها إىل ما هي بعضه     . بعضه أو إىل ما تقع عليه     
؟ وأي زيـد     ؟ وأي الرجلني قائم    أي الرجال قائم  : إىل مفرد أو مجع أو مثىن، مثل قولك       

أحسن؟ فإن أضفتها إىل ما تقع عليه كان نكرة سواء أضفتها إىل مفرد أو مثىن أو جمموع،                 
   ٣). ؟ ؟ وأي رجلني عندك ؟ وأي رجال عندك أي رجٍل عندك: مثل قولك

  .ة األخرية أضيفت إىل نكرة، إفراداً وتثنية ومجعاً األمثلة الثالثفأي يف 
إال الفعل املستقبل، وال يعمـل فيهـا   )  أي( وقد ذهب ابن عصفور إىل أنه ال يعمل يف       

   ٤.اسم مبهم واملاضي يقيد ما يدخل عليه فيتناقضان)  أياً( املاضي، وسبب ذلك أن 
أي كذا  : ؟ فقال  ضربت أيهم قام  : ملاذا ال يقال  .  يف حلقة يونس   وكان الكسائي قد سئل    

   .فجواب الكسائي هذا يدل على رأيه، فأي عنده ال تدخل على املاضي ٥.خلقت
    ٦. أن املاضي يعمل يف أيوذهب األخفش إىل

  .الرفع والنصب: يف اآلية الكرمية اليت استشهد ا ابن بابشاذ قراءتان)  أيهم(  ويف 

                                                 

ـ ١٤٠٤ شرح شذور الذهب، ابن هشام، تح عبدالغين الدقر، الشركة املتحـدة، سـوريا،               -١  .        م١٩٨٤ -هـ
 ).١٤٥/ ٣. (  يعيششرح املفصل، ابن: ، وينظر)١٤١ص ( 

 ).٤٠٣/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٢

 ).١٣٥/ ١. ( شرح التصريح، األزهري: ، وينظر)٤٧٥/ ٢. (  شرح اجلمل، ابن عصفور-٣

 ). ٤٧٥/ ٢.  (   شرح اجلمل، ابن عصفور-٤

 ).١٣٦/ ١. ( ، وشرح التصريح، األزهري)٢٩٢/ ٣. ( اخلصائص، ابن جين:  ينظر-٥

 ).١٤٨/ ١ ( .الفوائد، ابن عقيلاعد على تسهيل  املس-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٣  

  :وفيها وجوه عدة: قراءة الرفع: جه األولالو
   ٢. املازين وإليه ذهب١وهو مذهب سيبويه،. ضمة بناء) أيهم( أن تكون الضمة يف :  أوالً

، وحركتها حركة بناء، خلروجهـا عـن        )الذي( وأيهم على هذا تكون موصولة مبعىن        
 ذهب أبـو    وإىل هذا . نظائرها من املوصوالت حبذف صدر صلتها، وجواز حذف العائد        

قال . وا قول سيبويه وغلطوه   عدداً من النحاة رد     إال أن     ٤. وابن هشام  ٣الربكات األنباري، 
  وما علمت أحداً من النحويني إال وخطأ سيبويه يف هذا، ومسعت أبا إسـحاق          : ( النحاس

 كتابـه إال يف موضـعني هـذا             بني يل أن سيبويه غلـط يف       ما ي  : يقول )يعين الزجاج   ( 
   ٥).أحدمها 

منفردة وهي  )  أي( ويواصل النحاس نقل رأي الزجاج الذي استنكر على سيبويه إعراب           
   ٦.ألا تضاف، فكيف يبنيها وهي مضافة

 قال  ٨ كما أن الزجاج    ٧).والصحيح ما ذهب إليه سيبويه      : (  أبو الربكات األنباري   قال 
   .فك عن اإلضافةفأي ال تن. يف حال البناء كما قال سيبويه)  أي(  وجوب إضافةب

  :ضمة إعراب، وعلى هذا تكون أي) أيهم( أن تكون الضمة يف : ثانياً
  ). أشد( مبتدأ، وخربها ) أي(  استفهامية، وتكون -١
على هذا الوجه، واختلفوا    ) أيهم( يف  ) نرتعن( وقد اختلف النحاة يف سبب عدم إعمال          

  :يف التقدير أيضاً على النحو اآليت

                                                 

 ) ٣٩٩ -٣٩٨/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-١

 ).٣٢٥/ ٢. ( األصول يف النحو، ابن السراج:  ينظر-٢

 ).٣٨٣ص . (  أسرار العربية، األنباري-٣

 ).  ٧٨ -٧٧/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام)١٤١ / ١. (  شرح شذور الذهب، ابن هشام-٤

.        ي، وروح املعاين، األلوس)١٣٤/ ١١. ( تفسري القرطيب، القرطيب: ، وينظر)٢٤/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس-٥
 ). ٣٤٤/ ٣. ( ، الشوكاين، وفتح القدير)١٢٠/ ١٦( 

 ). ٣٢٤/ ٢. ( األصول يف النحو.  يف حال اإلضافة) أي ( وقد استبعد ابن السراج بناء .  املصدر نفسه-٦

 ). ٣٨٣ص ( .  أسرار العربية، األنباري-٧

إعراب القرآن املنسوب للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري، تح إبراهيم األبيـاري، دار الكتـاب                : ظر ين -٨
  ).  ٨٢٧/ ٣ ( .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٣اللبناين، بريوت، مكتبة املدرسة، ط



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٤  

مث لنرتعن من كل شيعة الذي يقال مـن         :  مرفوعة على احلكاية، واملعىن    )أي(  تكون   -أ
      ١.أجل عتوه أيهم أشد على الرمحن عتياً، وهذا هو قول اخلليل

  ٢:وقد استشهد اخلليل على ذلك بقول األخطل 
            وأِبلقد ِميت أِب فَ        ٍل مبِرتاِةن الفتوال م ِرجال ح يتحروم.  

  . فأبيت مبرتلة الذي يقال له ال حرج وال حمروم:  واملعىن
   ٣.لنرتعن من كل شيعة الفريق الذي يقال أيهم: وجعل العكربي التقدير يف اآلية  
والذي أعتقده أن القول يف هذا قول اخلليل، وهذا         : ( وقد اختار الزجاج رأي اخلليل بقوله      

 )ثُم لَننِزعن ِمن كُلِّ ِشـيعةٍ  : ( ه تعاىل يله يف قول  موافق للتفسري ألن اخلليل كان مذهبه أو تأو       
 وإليـه   ٤).أي هؤالء أشد عتياً، فيستعمل ذلك يف األشد فاألشد        : الذي من أجل عتوه يقال    

     ٥. النحاسذهب
وما بعدها خربها، كما قال     على االستئناف، وهي هنا استفهامية مبتدأ       ) أيهم(  رفع   -ب 

 يرتل نرتعن مرتلة أفعال العلم الشك وما أشبهها، وهي األفعال الـيت             إال أن يونس   اخلليل،
  ٦.تعلق عن العمل، وال خيصها بأفعال القلوب

وقد علل العكربي هذا الرأي بأن نرتعن وهو فعل معلق عن العمل، ألن معناه التمييـز،                 
   ٧.علمت أيهم يف الدار: وهو قريب من معىن العلم الذي جيوز تعليقه، كقولك

  
                                                 

     . آن، النحـاس  ، وإعراب القر  ) ٢٧٧/ ٣. ( ، ومعاين القرآن وإعرابه، الزجاج    )٣٩٩/ ٢. (  الكتاب، سيبويه  -١
  ). ٢٥٣/ ٥. ( ، وزاد املسري، ابن اجلوزي)١٣٣/ ١١. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب)٢٤/ ٣( 
لقرآن وإعرابـه،   ، ومعاين ا  ) ٣٩٩/ ٢( ، و    )٨٤/ ٢. ( الكتاب. ( د سيبويه  البيت لألخطل، وهو من شواه     -٢

 ،)١٤٦ / ٣. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش) ٣٢٤/ ٢. ( ، واألصول يف النحو، ابن السراج)٢٧٧/ ٣( . الزجاج
  ).٨٧ / ٧( و
 ). ٣٤/ ٣. ( الكشاف، الزخمشري: ، وينظر)١١٦/ ٢. (  اإلمالء، العكربي-٣

 ).٢٧٨/ ٣. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٤

 . مث لنرتعن من كل فرقة األعىت فاألعىت: ، وجعل التقدير)٢٤/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس-٥

شرح املفصل،  : وينظر. أشهد إنك لرسول اهللا   : ، وهي عنده على تقدير    )٤٠٠/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٦
 ). ١٤٦/ ٣( . ابن يعيش

. ، وذكر األلوسي علة اإلفراز والتمييز الذي يلزمه العلم، فعومل معاملة العلـم )١١٦/ ٢. (  اإلمالء، العكربي -٧
  ).١٢١/ ١٦. ( روح املعاين: ينظر



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٥  

    ١). ليس بطلب علم) زعنـلنن( ( : هذا الوجه بقولهوقد رد األخفش
، إمنا يعلق بأفعـال الـشك       )لنرتعن( وال يعلق عند اخلليل وسيبويه مثل       : ( قال القرطيب 

   ٢). وشبهها ما مل يتحقق وقوعه
زعن هنا واقعة على املعـىن،      ـمستأنفة، وأي استفهامية، ونن   ) أيهم(  أن تكون مجلة     -ج
قول  وهو. لبست من الثياب، وأكلت من الطعام     : ، كما تقول  )أيهم( يست واقعة على    ول

 على هذا التقدير  ) ِمن( تكون   و ٤.لنرتعن كل شيعة  : وتقدير الكالم  ٣.الكسائي واألخفش 
   ٥.يف الكالم املثبت خالفاً لسيبويهزائدة على قول الكسائي واألخفش جبواز زيادا 

    بأفعال القلوب، وأنه ال جيـوز       أن التعليق خمتص  : ( الوجه بقوله وقد رد ابن هشام هذا       
 ) الفاسق ( الذي يقال فيه هو الفاسق، وأنه مل يثبت زيادة          : بالرفع بتقدير )  ألضربنِمن  (

  ٦.يف اإلجياب
خمالفاً لتخـريج اجلمهـور، فـإن    )  لنرتعن كل شيعة(  وجعل السمني احلليب هذا املعىن      

البتداء الغاية ال   ) ِمن( ، إال أن جتعل      التبعيض، وهذا يؤدي إىل العموم     خترجيهم يؤدي إىل  
    ٧.للتبعيض فيتفق التخرجيان

) ِمن( جبعل  ) لنرتعن بعض كل شيعة   : ( للتبعيض، فيكون التقدير  ) ِمن(  وميكن أن تكون    
اً زع واقعـوجيوز أن يكون الن : ( خمشري بقوله وإىل هذا ذهب الز   . ه لتأوهلا باسم  مفعوالً ب 

                                                 

ـ ١٤٠٥، ١ سعيد بن مسعدة البلخي األخفش، تح عبداألمري الورد، عـامل الكتـب، ط       لقرآن، معاين ا  -١  -هـ
 ).٤٠٧/ ١ ( .م١٩٨٥

 ).١٣٤/ ١١. (  تفسري القرطيب، القرطيب-٢

، وتفسري القرطيب،   )٤٦٠/ ٢. ( مشكل إعراب القرآن، القيسي   :  ، وينظر )٢٥/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس   -٣
 ).١٣٤/ ١١( . القرطيب

  ).٧٨ -٧٧/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام)١١٦/ ٢. ( اإلمالء، العكربي:  ينظر-٤

.              ، ومغين اللبيب، ابن هشام) ١٣٤/ ١١. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب) ١١٦/ ٢. ( اإلمالء، العكربي:  ينظر-٥
 )٧٨ -٧٧/ ١ .( 

 ). ٧٨/ ١. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٦

 ). ٦٢٢/ ٧. ( ، السمني احلليب الدر املصون-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٦  

لنرتعن بعض كـل    : أي  ١،)ووهبنا لَهم ِمن رحمِتنا   (: على من كل شيعة كقوله سبحانه     
   ٢). أيهم أشد عتياً: ؟ فقيل من هم: فكأن قائالً قال. شيعة

  ٣).وفيه تعسف ظاهر، وال أعلمهم استعملوا أياً املوصولة مبتدأ: ( قال ابن هشام  
بالنداء، مبعىن لننادين، على أن نادى فعل يعلق إذا كان بعده مجلة            ) لنرتعن(  أن تكون    -د

 ٤.النحاس هذا الرأي إىل الفـراء عىن وال تعمل يف اللفظ، وقد نسب كظننت، فتعمل يف امل 
   . إىل الكسائي نسبه٥إال أن ابن عطية

ـ           ) أيهم(  أن تكون    -٢ ع زـمبعىن الشرط واازاة، فلذلك مل يعمل فيها ما قبلـها، ونن
   ٦.زعن من كل فرقة إن تشايعوا أو مل يتشايعواـمث لنن: واملعىن. علقت عن العمل

إن غـضبوا أو مل     : واملعـىن . ضربت القوم أيهـم غـضب     : كما تقول : ( قال النحاس  
 ٩. ونسب العكربي هذا الرأي إىل الفراء      ٨ وهذا الرأي نقل عن بعض الكوفيني،      ٧).يغضبوا

  ١٠). وهذا أبعدها عن الصواب: ( قولهوقد رد العكربي هذا الوجه ب
  مرفوعة بشيعة ومتعلقة ا؛ ألا مبعىن تشيع، ويكون التقدير على ) أيهم(  أن تكون -٣

                                                 

 ). ٥٠( من اآلية :  مرمي-١

، وروح املعـاين،    ) ٦٢٢/ ٧. ( الدر املصون، الـسمني احللـيب     : ، وينظر ) ٣٤/ ٣. (  الكشاف، الزخمشري  -٢
 ). ١٢١/ ١٦( . األلوسي

 ).٧٨/ ١. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٣

، وتفسري القرطيب،   )٤٦٠/ ٢. ( اب القرآن، القيسي  مشكل إعر : ، وينظر )٢٥/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس   -٤
 ).١٩٦ / ٦. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان)١٣٤/ ١١. ( القرطيب

 ).٢٦/ ٤. (  احملرر الوجيز، ابن عطية-٥

: وجعل أبو حيان التقدير   ). ١٩٦/ ٦. ( البحر احمليط، أبو حيان   : ، وينظر )٢٥/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس   -٦
 ). ٦٢٣/ ٧. ( الدر املصون: ينظر.  السمني احلليبوإليه ذهب.  أو مل يشتدإن اشتد عتوهم،

، وتفسري القرطيب،   )٤٦٠/ ٢. ( إعراب مشكل القرآن، القيسي   : ،وينظر)٢٥/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس   -٧
 ).١٣٤/ ١١( . القرطيب

        .فـسري القـرطيب، القـرطيب   ، وت)٢٥/ ٣. ( إعراب القرآن، النحاس: ينظر.  وهي حكاية أليب بكر بن شقري -٨
 )١٣٤/ ١١.( 

 ).١١٦/ ٢. (   اإلمالء، العكربي-٩

 . املصدر نفسه-١٠



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٧  

زعن ـويلزم أن يقدر مفعوالً لنن     ١.وهو مبعىن الذي  . لنرتعن من كل فريق يشيع أيهم     : هذا
د، كأم يتبـادرون إىل     من الذين تشايعوا أيهم أش    : ( وجعل أبو حيان التقدير    ٢.حمذوفاً
  ٣).هذا

 فهـو مرفـوع     متعلق بشيعة، ) أيهم(  وقد نسب القرطيب رأياً للنحاس نقله عن املربد أن          
زعن من الذين تشايعوا أيهم، أي من الذين تعاونوا  فنظروا أيهـم             ـلنن: واملعىنباالبتداء،  

عمـل لوقـوع    من أفعال القلوب معلقة عـن ال      ) نظروا( فتكون  . أشد على الرمحن عتياً   
 إال أن ابن األنباري رد هـذا الـرأي    ٥ وقد حسن النحاس هذا الرأي،     ٤.االستفهام بعدها 

   ٦).هذا أيضاً خالف الظاهر، ألنه ليس يف اللفظ ما يدل على تقدير هذا الفعل: ( بقوله
نسبه ابن . مبتدأ وخرب) هم أشد( مقطوعة عن اإلضافة، فلذلك بنيت، وأن ) أياً(  أن -٤ 

وهذا باطل برسم الضمري متصالً بأي، واإلمجـاع        : ( ورده بقوله . ام إىل ابن الطراوة   هش
   ٧).على أا إذا مل تضف كانت معربة

زعن من كل شيعة    ـلنن:  وقعت صفة لشيعة، واملعىن    استفهامية) أيهم أشد (  أن مجلة    -٥
     .٨من كل شيعة متقاريب األحوال: أي. مقول فيهم أيهم أشد

  
  
  
  

                                                 

وكذا نسبه  .  ، وقد أورد النحاس هذا الرأي على أنه مسعه حمكياً عن املربد           )٢٥/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس   -١
 ).١٩٦ / ٦ ( .، والبحر احمليط)١١٦/ ٢. ( اإلمالء: ( ينظر. العكربي وأبو حيان

 ).١٩٦/ ٦. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٢

 ). ٢٦/ ٤. ( احملرر الوجيز، ابن عطية: وينظر.  املصدر نفسه-٣

 ) ١٣٥/ ١١(  تفسري القرطيب، القرطيب -٤

،    )١٩٦/ ٦. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان    )٤٦٠/ ٢. ( مشكل إعراب القرآن، القيسي   : وينظر.  املصدر نفسه  -٥
  ). ١٢١/ ١٦. ( وح املعاين، األلوسيور
  ).٦٢٣/ ٧. ( الدر املصون، السمني احلليب: ، وينظر)٧١٤/ ٢. (  اإلنصاف، ابن األنباري-٦

 )..٧٨/ ١. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٧

  ).١٢١/ ١٦. ( روح املعاين، األلوسي:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٨  

   :صبقراءة الن: الثاينالوجه 
  منسوبة ١وقد حكى سيبويه هذه القراءة عن هارون      . زعنـ، مفعوالً به لنن   )أيهم( بنصب  

  . إىل الكوفيني
امرر علـى أيهـم     : وهي لغة جيدة، نصبوها كما جروها حني قالوا       : ( قال فيها سيبويه   

زل أياً ومـن  ـك تناضرب الذي أفضل؛ ألن: أفضل، فأجراها هؤالء جمرى الذي إذا قلت      
  ٢). مرتلة الذي يف غري اجلزاء واالستفهام

، ولكن ملا كان    ) بعض( ، و ) كل(  والنصب عند سيبويه هو القياس بإعراا محالً على         
وليس للجزاء، أو االستفهام، اقتضى ذلك أن تبىن        ) الذي( زلة  ـاألصل فيها البناء ألا مبن    

  . صلتهاعلى الضم ملا دخلها نقص حبذف صدر
إذا تكلم ا   : وقالوا. وقد نصبها قوم وهو قياس    : (  ذهب األخفش بقوله   هذا الرأي  وإىل   

   ٤.ووصف العكربي قراءة النصب بالشذوذ ٣). فإنه ال يكون فيها إال اإلعمال
 -، فهو )أي( ، وضح أبو حيان مذهب سيبويه يف        )الرفع والنصب ( ومن خالل القراءتني    

على أن مـا    . جب فيها البناء إال إذا أضيفت، وحذف صدر صلتها         ال يو  -على حد رأيه  
  . نقل عن سيبويه هو حتتم البناء

        ٥). وينبغي أن يكون فيه على مذهبه البناء واإلعراب( : قال أبو حيان
  .جواز الوجهني على املساواة: أي
  
  
  

                                                 

مـن  . دي، عالمة صدوق نبيل له قراءة معروفة       هو هارون بن موسى أبو عبداهللا األعور العتكيب البصري األز          -١
  ). ٩٢٤ص . ( غاية النهاية، ابن اجلزري. ( تويف قبل املائتني. القراء

 ).٣٩٩/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٢

 ).٤٠٧/ ١. (  معاين القرآن، األخفش-٣

 ).١١٦/ ٢. (  اإلمالء، العكربي-٤

، وروح املعـاين،    )٦٢٤/ ٧. ( صون، السمني احللـيب   الدر امل : ، وينظر )١٩٦/ ٦. (  البحر احمليط، أبو حيان    -٥
 ).١٢٠/ ١٦.  ( األلوسي



  

 

 

  

  

  

  

 

٧٩  

   ١.����  أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالً���� : قال تعاىل:الشاهد 
  

.  يف سياق حديثه عن جواز حذف الضمري املنصوب املتصل           أورد ابن بابشاذ هذه اآلية    
   ٢). وإذا كان ضمري منصوب، كنت خمرياً إن شئت أثبته، وإن شئت حذفته: ( قال

   : فيه توفر عدد من الشروطوليس كل ضمري منصوب جيوز حذفه، فيجب
  .فعول به فضلة يف الكالم ألن املأن يكون الضمري املتصل منصوباً، -١

وال يصلح أن يكون مرفوعاً، ألنه سيكون فاعالً، والفاعل ال يحـذف، إال أن يطـول                
   ٤. وال ضمرياً جمروراً، ألنه كجزء من اجلار٣،الكالم

 فإن كان الضمري      ، لكثرة حروف املنفصل   أن يكون الضمري العائد متصالً ال منفصالً       -٢
   ٥. جاء الذي إياه أكرمت:منفصالً مل جيز احلذف، حنو

. جاء الـذي أكرمتـه    :  أن يكون الضمري املتصل منصوباً بفعل تام أو بوصف، حنو          -٣
فإن كان منصوباً بغري فعل     . جاء الذي أكرمت  : ، فتقول )أكرمته( فيجوز حذف اهلاء من     
جاء الذي  : بفعل ناقص، حنو  أو  . جاء الذي إنه منطلق   : كاحلرف حنو تام أو وصف امتنع،     

   ٦.نه زيدأك

: ، وذلك أن يكون ضمرياً واحداً ال بد للصلة منه، فتقـول            على حذفه دليل   أن يكون -٤
      ٧.، فتحذف العائد الذي هو اهلاء، ألن الكالم والصلة ال يتم إال بتقديرهالذي أكرمت زيد

                                                 

وإذا رأوك إن   : ( من قوله تعاىل  ). ٤١( من اآلية   :  الفرقان  ). ١٨١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 ). يتخذونك إال هزواً

 ). ١٨١/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

  ).١٠٨/ ٢. ( ب، سيبويهالكتا:   ينظر-٣
وملزيد من التفصيل   ). ١٥٢/ ٣. ( شرح املفصل، ابن يعيش   : ، وينظر )١٢٦ -١٢٥/ ١. (  اللباب، العكربي  -٤

 ).٣٤٨ -٣٤٧/ ١. ( مهع اهلوامع، السيوطي: ينظر

  ).١٥٢/ ٣. (  شرح املفصل، ابن يعيش-٥
  ).٢٢٣ -٢٢٢/ ١. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين)١٦٠/ ١. (  شرح ابن عقيل، ابن عقيل-٦
 ).١٥٢/ ٣. (  شرح املفصل، ابن يعيش-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٠  

 يف مجلة الصلة أمهية خاصة، فهو يربط مجلة الصلة باالسـم املوصـول،              وللضمري العائد 
الذي خرج زيـد،    : ، يف قوهلم  )زيد خرج ( علقها ويتممها به، ولذلك مل جيز أن يرتفع         وي

   ١.ألنه يؤدي إىل أن ختلو الصلة من العائد إىل املوصول
 ألن  ٢،) أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسـوالً      : (ىلوقد ساغ حذف الضمري العائد يف قوله تعا         

ز حذفه، ألنه صار االسم املوصـول، والفعـل،         العائد ضمري املنصوب املتصل، وهو جيو     
زلة الشيء الواحد، ولذلك طلبوا هلا التخفيف، وكـان حـذف           ـوالفاعل، واملفعول مبن  

  ٣.املفعول أوىل، ألن املفعول به فضلة، خبالف غريه من هذه األشياء، فكان حذفـه أوىل              
   ٤). بعثه (  تقدير احملذوف يف هذه اآلية هو اهلاء يفويكون
  ٥). الذي بعثه اهللا رسوالً( أهذا الذي بعثه هو : ألن املعىن قالوا: ( لنحاسقال ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٣٨١ص . (  أسرار العربية، أبو الربكات األنباري-١

 ). ٤١( من اآلية :  الفرقان-٢

 ).١٨١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: وينظر.  املصدر السابق-٣

، وتفـسري   )٢١١/ ٤. (  و احملرر الوجيز، ابن عطية     ،)٩٨٧/ ٢. ( التبيان يف إعراب القرآن، العكربي    :  ينظر -٤
  ).٧٧/ ٤. ( ، وفتح القدير، الشوكاين)٢٢/ ١٩. ( ، وروح املعاين، األلوسي)٣٥/ ١٣. ( القرطيب، القرطيب

 ).١٦٢/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٨١  

   ١.���� لته أيديِهمِما عم و���� : قال تعاىل:الشاهد
  ٢.����  املسنطانُ ِميبطه الشختي يِذ الّ���� : قال تعاىل:الشاهد

  
     تكون قراءة   ، وعليه ذف العائد  جواز ح   على اتني اآليتني الكرميتني  استشهد ابن بابشاذ 

  . اهلاء بغري٣). ديهم أيلتِما عوم( من قرأ 
   ٤). والعرب تضمر اهلاء يف الذي ومن وما، وتظهرها.  صوابوكلٌ: (  قال الفراء

  ).يتخبطه ( ، و)عملته ( فدل كالم الفراء على جواز إثبات اهلاء وحذفها من مثل 
ثبتها أنه أتى بالكالم على أصل ما وجب، ألن اهلاء عائدة           واحلجة ملن أ  (  :قال ابن زجنلة   

على ما يف صلتها، ألا من أمساء النواقص اليت حتتاج إىل صلة وعائد، واحلجة ملن حذفها                
أنه ملا اجتمع يف الصلة فعل وفاعل ومفعول خفف الكلمة حبذف املفعول، ألنه فـضلة يف                

   ٥).الكالم
   . ومن حذف فقد أخذ بالتخفيفأثبت اهلاء فقد عمل باألصل،فمن 
  : وجوه وقراءات٦) ميِهِد أيها عملتوم: ( من قوله تعاىل) ما (  ويف 
 
 

                                                 

ليأكلوا من مثـره    : (  تعاىل من قوله ).  ٣٥( من اآلية   : يسن ). ١٨١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 ). وما عملته أيديهم

الذين يـأكلون  : ( من قوله تعاىل ). ٢٧٥( من اآلية   :  البقرة  ).١٨١/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
يـع  الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهللا الب                    

وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيهـا                
 ).  خالدون

ص . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلـة      )٥٤٠ص  . ( السبعة، ابن جماهد  .  هي قراءة محزة والكسائي وأيب بكر      -٣
  ).٤٦٧ص . ( ، واإلحتاف، الدمياطي )٥٩٨

 ).٣٢٩/ ٢. (  القرآن، الفراء معاين-٤

  احلجة يف القراءات السبع، احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبداهللا، تح عبدالعال سامل مكرم، دار الـشروق،                    -٥
 القاسم بن فيزة    ، ووجه التهاين يف القراءات السبع     حرز األماين : ، وينظر ) ٢٩٨ص   ( . هـ١٤٠١،  ٤بريوت، ط 

 ). ١٣١ص  ( .ت.، د١لنفيس، بريوت، طبن خلف الشاطيب، دار الكتاب ا

  ). ٣٥( من اآلية :  يسن-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٢  

اليت )  مثره( موصولة مبعىن الذي، وتكون يف حمل جر عطفاً على            ) ما( أن تكون    - ١
 ١.ومما عملته أيديهم، أو ومن الذي عملته أيديهم       : قبلها، ويكون املعىن على هذا    

كما ) وما عملته ( يف  ) اهلاء (  موصولة على قراءة من حذف العائد      ) ما( وتكون  
موصـولة  )  ما(  وتكون   ٢.) أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالً     : (ىلحذف يف قوله تعا   

     ٣.أيضاً على قراءة من أثبت اهلاء بناء على األصل، وهي قراءة اجلمهور

  ٤.موصولة يف حمل جر مبعىن الذي) ما(نت وقد حسن الزجاج حذف اهلاء إذا كا    
ومـا  . ومن شيء عملته أيديهم   : ويكون التقدير نكرة موصوفة،   )  ما( أن تكون    - ٢

 .املوصوفة) ما(املوصولة يقال يف ) ما(قيل يف 

. ومل تعمله أيديهم  : نافية ال حمل هلا من اإلعراب، ويكون التقدير       ) ما(أن تكون    - ٣
ليأكلوا من مثره،   : نفياً وتكون على معىن   )  ما (وجيوز أن يكون    : ( قال الزجاج 

على أن الثمر خلـق اهللا، ومل       ) مثره( و اهلاء هنا عائدة على       ٥). ومل تعمله أيديهم  
 . تعمله أيدي الناس

 .وهذا التقدير على قراءة من أثبت اهلاء، وهي قراءة اجلمهور كما تقدم 

 حمـذوف،   – الذي هو اهلاء     -ل به   نافية مع عدم إثبات اهلاء، فاملفعو     )  ما (وقد تكون   
   ٦.ما عملت أيديهم شيئاً من ذلك، وذلك على قراءة من حذف اهلاء: والتقدير

                                                 

، ومشكل إعراب   )٣٩٤/ ٣. ( ، وإعراب القرآن، النحاس   )٢١٦/ ٤. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج   :  ينظر -١
  ).٥٩٨ص . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة)٦٠٣/ ٢. (  القرآن، القيسي

الـسبعة يف  : ينظـر .  بغري هاء هي قراءة أيب بكر ومحزة والكسائي وخلف      والقراءة). ٤١( من اآلية   :  الفرقان -٢
 أبـو عمـرو     ، للقرآن ، واألحرف السبعة  )٤٦٧ص  . ( ، واإلحتاف، الدمياطي  )٥٤٠ص  . ( القراءات، ابن جماهد  

 ). ٣٤ص  ( .هـ ١٤٠٨، ١الداين، تح عبداملهيمن طحان، مكتبة املنارة، مكة املكرمة، ط

.          السبعة يف القراءات، ابن جماهد    : ينظر.  ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم         وهي قراءة ابن كثري    -٣
 ). ٤٧٠ص ( و )٤٦٧ص . ( ، واإلحتاف، الدمياطي)٥٤٠ص ( 

 ). ٢١٦/ ٤. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٤

 . املصدر نفسه-٥

، وروح املعـاين،     )٢٦٨/ ٩. (  املصون، السمني احلليب   ، والدر ) ٣٢٠/ ٧. ( البحر احمليط، أبو حيان   :  ينظر -٦
 ).٨/ ٢٣( . األلوسي



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٣  

 مكي بن أيب طالب، وزاد موضحاً       نافية، وإليه ذهب  ) ما( أن تكون    ١وقد استبعد النحاس   
    ٢). ويبعد أن تكون نافية، ألنك حتتاج إىل إضمار مفعول لعملت: ( العلة بقوله

: واملعىن. من غري ضمري عائد) وما عملت(  على قراءة من قرأ مصدرية) ما( أن تكون -٤
) ما(فيعود املعىن إىل معىن    . واملصدر واقع موقع املفعول به    . ليأكلوا من مثره  وعمل أيديهم     

   ٣.املوصولة واملوصوفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ). ٣٩٤/ ٣. (  إعراب القرآن، النحاس-١
  ). ٦٠٣/ ٢. (  مشكل إعراب القرآن، القيسي-٢
  ). ٢٦٩/ ٩. ( ،، والدر املصون، السمني احلليب) ٤٥٣/ ٤. (  احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٤  

  : مبحث الظروف
وذكـر  . ِإذْ ، وِإذا ، وأَمِس ، واآلنَ ، وقَـطُّ           :  املبنية، وهي  تناول ابن بابشاذ الظروف    

 بشاهد قرآين) إَذا ( أحكامها، مث خص.  
  

  ١) تقّش اناُءما السذَِإ ( : قال تعاىل:الشاهد
، فهي من الظروف املبنية الـيت هـي         )إذا( على   ذه اآلية الكرمية     استشهد ابن بابشاذ    

  .أمساء، ألا مفعول فيها
وتـضاف إىل اجلملـة     ). إذ( وهي ظرف ملا يأيت من الزمان خبالف        : ( شاذ قال ابن باب   

  ٢). أجيئك إذا امحر البسر، وإذا قدم فالن وحنوه: بعدها من حنو
 ٣).  يستقبل من الدهر، وفيها جمـازاة، وهـي ظـرف          فلما)  إذا( وأما  : (  قال سيبويه 

  . ال يليها إال فعل ظاهر، أو مقدر)  إذا( ومذهب سيبويه أن 
  ٤). وال يليها إال الفعل الواجب: ( قال سيبويه

  .فأما إذا احلرفية، فهي اليت تدل على املفاجأة. لفظ مشترك يكون امساً وحرفاً)  إذا( و   
قفد تكون ظرفاً ملا يستقبل من الزمان جمردة من معىن الشرط، وقد            :  وأما االمسية فأقسام   

عن الظرفية، فتكون   ) إذا( ، وقد خترج    )إذا( قع  تكون ظرفاً ملا مضى من الزمان، واقعة مو       
وتكون ظرفاً ملا يستقبل من الزمان متضمنة معىن الشرط، وهي موضـع            . امساً جمروراً حبىت  

   .الدراسة
هذه ال يليها إال اجلملة الفعلية، وهي حتتاج إىل جواب، وتدل على االسـتقبال،   )  إذا( و 

   ٥.، كما أا تقع يف صدر الكالمواجلملة بعدها تكون يف حمل جر باإلضافة

                                                 

 ). ١( اآلية : االنشقاق ). ١٨٢/ ١. ( سبة، ابن بابشاذشرح املقدمة احمل -١

 ).١٨٢/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 ).٢٣٢/ ٤. (  الكتاب، سيبويه-٣

 . املصدر نفسه-٤

 احلسن بن قاسم املرادي، تـح       اجلىن الداين يف حروف املعاين،    و ). ٩٧ -٩٦/ ٤. ( شرح املفصل، ابن يعيش    -٥
، ) ٣٧٤ -٣٦٧ص ( .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣! ة وحممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، طفخر الدين قباو

   ).٩٣ -٩٢/ ١. ( ومغين اللبيب، ابن هشام



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٥  

الفعـل يف  : ؟ فقال  عن إذا، ما منعهم أن جيازوا ا- يعين اخلليل  -وسألته: ( قال سيبويه  
. زلة إذ فيما مـضى    ـأتذكر إذ تقول، فإذا فيما تستقبل مبن      : زلته يف إذ، إذا قلت    ـإذا مبن 

آتيك إذا امحر البـسر كـان       : ويبني هذا أن إذا جتيء وقتاً معلوماً؛ أال ترى أنك لو قلت           
فإن أبداً مبهمة، وكـذلك حـروف       . آتيك إن امحر البسر كان قبيحاً     : حسناً، ولو قلت  

احلني الذي تأتيين   : زلته يف حني كأنك قلت    ـفالفعل يف إذا مبن   . وإذا توصل بالفعل  . اجلزاء
    ١).فيه آتيك فيه

  .فإذا ظرف ملا يستقبل من الزمان، وال تكون للجزاء 
، ٢) ِإذَا السماُء انشقَّت  (  :يف مثل قوله تعاىل   )  إذا( د اختلف يف رفع االسم الذي بعد        وق

                               :وهذا االختالف على وجهني
الفعل املـذكور،   ذهب البصريون إىل أنه مرفوع على إضمار فعل يفسره          : الوجه األول 

فالتقدير يف اآلية الكرمية على      التأويل؛فعلى  وما جاء خالف ذلك       ٣وهو واجب عندهم،  
  ٤.إذا انشقت السماء انشقت: ذلك

ى ابن جـين    وقد قو  ٥. أنه مرفوع باالبتداء، وهو قول الكوفيني واألخفش       :الوجه الثاين 
الفعل فيـه   : ( بينما جنده يف موضع آخر حينما استشهد ذه اآلية يقول          ٦،رأي األخفش 

   ٧).السماءإذا انشقت : مضمر وحده، أي
  )  إذا( ش؛ إال ابن مالك ذكر اختصاصأن ابن مالك قال بقول األخف ٨اديوقد نقل املر 
  

                                                 

 ). ٢٣٢/ ٤( ، و )٦٠/ ٣. (  الكتاب، سيبويه-١

  ).١( اآلية :  االنشقاق-٢

 ).  ٢١٣/ ١. ( شرح شذور الذهب، ابن هشام:  ينظر-٣

، ومغين اللبيب،  )١٨٢/ ١. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ) ٦٢ -٦٠  /٣. ( هالكتاب، سيبوي :  ينظر -٤
، وموصـل الطـالب إىل قواعـد        ) ٩٧ -٩٦/ ٤. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش    ) ٩٣ -٩٢ / ١. ( ابن هشام 

 ). ٩٦/ ١ ( .إلعراب، خالد األزهريا

  ).٦٢٠/ ٢. ( ات األنباري، واإلنصاف، أبو الربك) ٣٦٨ص . (  اجلىن الداين، املرادي-٥

  ). ١٠٥/ ١. ( اخلصائص، ابن جين:  ينظر-٦
 ). ٣٨٠/ ٢. (  اخلصائص، ابن جين-٧

 ). ٣٦٨ص  ( . اجلىن الداين، املرادي-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٦  

: والكوفيني بقوله وقد رد أبو الربكات األنباري قول األخفش         ١.االستقبالية باجلمل الفعلية  
ليه أبو احلسن األخفش من أنه يرتفع باالبتداء ففاسد؛ وذلك ألن حرف            وأما ما ذهب إ   ( 

الشرط يقتضي الفعل وخيتص به دون غريه، وهلذا كان عامالً فيه، وإذا كان مقتضياً للفعل               
وال بد له منه بطل االبتداء؛ ألن االبتداء إمنا يرتفع به االسم يف موضع ال جيب فيه تقـدير      

ألن حقيقة االبتداء هو التعري من العوامل اللفظية املظهرة أو املقدرة، وإذا وجب             الفعل؛  
   ٢). تقدير الفعل استحال وجود االبتداء الذي يرفع االسم

واعلم أنه ال يقع بعد ( :  إىل نكتة لغوية لطيفة بقوله  - يف هذا السياق   - اهلروي  وقد أشار  
وإذا رأيت االسم بعـدها     . اليت للجزاء إال الفعل، ألن اجلزاء ال يكون إال بالفعل         )  إذا( 

   ٣). ؛ ألنه ال يكون بعدها االبتداء واخلربمرفوعاً فرفعه على تقدير فعٍل قبله
ومما يقبح بعده   : ( قال. على االبتداء )  إذا ( ويظهر أن سيبويه يرى جواز رفع االسم بعد        

: لَ على شيء من سببه نصباً يف القيـاس        عابتداء األمساء ويكون االسم بعده إذا أوقعت الف       
، وحيثُ زيداً جتده فأكرمه؛ ألما يكونان يف        إذا عبداهللا تلْقاه فأكرمه   : تقول. إذا، وحيثُ 

: لـو قلـت   . ويقبح إن ابتدأت االسم بعدمها إذا كان بعده الفعل        . معىن حروف اازاة  
إذا جلس زيد وإذا جيلس،     : اجلس حيثُ زيد جلس وإذا زيد جيلس كان أقبح من قولك          

اجلس : د تبتدئ بعدمها فتقول   والرفع بعدمها جائز، ألنك ق    . وحيثُ جيلس، وحيث جلس   
اهللا جلسإذا عبد واجلس ،٤). حيثُ عبداهللا جالس   

ه رفع االسـم    ز، يعين جتوي  )ئز، ألنك قد تبتدئ بعدمها    والرفع بعدمها جا  : ( فقول سيبويه  
       .على االبتداء) إذا ( بعد 

 فليس رفعه   وإذا وقع بعدها اسم مرفوع    : ( قال.  وقد ذهب ابن بابشاذ مذهب البصريني     
   ٥). عندنا باالبتداء، وإمنا رفعه بإضمار فعل

   

                                                 

  ).٨١/ ٤. ( ، ابن مالك.شرح التسهيل:  ينظر-١

 ).١٨٣  -١٨٢ /١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ، وينظر) ٦٢٠/ ٢. (  اإلنصاف، األنباري-٢

  ).٦٦ص . ( أسرار العربية، أبو الربكات األنباري: ، وينظر) ٢٠٤ص . (  األزهية يف علم احلروف، اهلروي-٣

 ).١٠٧ -١٠٦/ ١. (  الكتاب، سيبويه-٤

 ).١٨٢/ ١ ( .  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٧  

  : أقوال١)إذا السماء انشقت: ( من قوله تعاىل) إذا( ويف جواب 
     :  وقد نقل الفراء هذا الوجـه ورده بقولـه         ٢.، والواو زائدة  )أذنت( أن اجلواب    - ١

إذا ) إذا(وال  يف    تدأة، وال قبلها كـالم،      مب) إذ( ألنا مل نسمع جواباً بالواو يف       ( 
حىت إذا كان، وفلمـا أن كـان، مل         : ابتدأت، وإمنا جتيب العرب بالواو يف قوله      

  ٣).جياوزوا ذلك

بن على أنه قول له، مث نقل قوالً ال قد نقل هذا الرأي عن الفراء   ٤وقد رأيت الشوكاين   
بق ومل يقـل     أن الفراء نقل الرأي السا     وحقيقة األمر . األنباري على أنه رد على الفراء     

. إذا السماء انشقت أذنت لرا وحقت     : وقالوا أيضاً : (  بقوله هواستبعد ٥.به؛ بل رده  
   ٦). وهذا أبعد األقاويل، أعين زيادة الواو

 وإليه  .إذا كان يوم القيامة لقى اإلنسان عمله      : فمالقيه، واملعىن ) إذا( أن جواب    - ٢
  ٧.ذهب الزجاج

  وإن شئت كان جوابـه     : ( قال الفراء .  الفاء على حذف ،  ) أيها اإلنسان  يا( أنه   - ٣
إذا كان كذا وكذا فيا أيها الناس ترون ما عملتم          : أيها اإلنسان، كقول القائل    يا

   ٨).أيها اإلنسان هو اجلواب، وتضمر فيه الفاء من خري وشر، جتعل يا

أيها  يا: يقال: أيضاً، ولكن على إضمار القول، أي)  أيها اإلنسان يا( أن اجلواب  - ٤
  ٩.اإلنسان

                                                 

 ).١(اآلية :  االنشقاق-١

  ).٢٤٧ -٢٤٦/ ٢. ( ، وسر صناعة اإلعراب، ابن جين )٨٠ -٧٩/ ٢. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٢

 ). ٢٧٠/ ١٩. ( تفسري القرطيب، القرطيب: ، وينظر)٢٥٢/ ٣.  (  معاين القرآن، الفراء-٣

  ).٤٠٦ -٤٠٥/ ٥. (  فتح القدير، الشوكاين-٤
 ). ٢٥٢/ ٣. ( معاين القرآن، الفراء:   ينظر-٥

 ). ٨٠/ ٢. (  املقتضب، املربد-٦

 ).٧٢٥/ ٤. ( والكشاف، الزخمشري،  )٢٣٤/ ٥. ( لقرآن وإعرابه، الزجاج معاين ا-٧

 القرآن، أبو املظفـر  ، وتفسري )٦٤٧/ ٢. ( اخلصائص، ابن جين: ، وينظر) ٢٥٣/ ٣. (  معاين القرآن، الفراء   -٨
اض، السعودية، منصور بن حممد بن عبداجلبار السمعاين، تح ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس غنيم، دار الوطن، الري

 ). ١٨٧/ ٦( . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط

 ). ٧٢٩/ ١٠. ( ، والدر املصون، السمني احلليب) ١٢٧٨/ ٢. ( التبيان يف إعراب القرآن، العكربي:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٨  

  ١.بعثتم أو جوزيتم، وحنو ذلك مما دلت عليه السورة: أن اجلواب مقدر، واملعىن - ٥

   هو ما صرح به يف سوريت التكوير واالنفطار، وهو قولـه           )  إذا( قيل إن جواب     - ٦
 )ِلعمتفْ ننه السمني احلليب٣ قاله الزخمشري،٢). س٤. وحس  

 حمذوف، فإما أن يقدره الذي خرج به يف سـورة           )إذا( وجواب  : ( قال أبو حيان   
  ٥).القى كل إنسان كدحه: أي) إنك كادح( التكوير أو االنفطار، أو ما يدل عليه 

ياأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً : قيل إن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً، واملعىن  - ٧
 ٦.فمالقيه إذا السماء انشقت

إذا السماء انشقت فأما من     : ابه بيمينه، واملعىن  فأما من أويت كت   : أن يكون اجلواب   - ٨
ألن الفاء وما بعدها جواب، كما تكون جوابـاً         . أويت كتابه بيمينه فحكمه كذا    

 ٨. وهو قول الكسائي٧.نقله املربد وحسنه. جلزاء، ألن إذا يف معىن اجلزاءيف ا

: أي. يدإذا جاء ز  : كقول القائل عند تشديد األمر    . اخلرب حمذوف، لعلم املخاطب    - ٩
   ٩.نقله املربد. إذا جاء زيد علمت

إذا كانت ظرفاً، وذلك على رأي اجلمهور، حني يكون جواـا       ) إذا(  أما العامل يف    
   ١٠).انشقت( إما ملفوظاً، أو مقدراً، هو 

  
  
  

                                                 

 ).١٢٧٨/ ٢. (  التبيان، العكربي-١

 ). ١٤( من اآلية :  التكوير-٢

 ).٧٢٥/ ٤. (  الكشاف، الزخمشري-٣

 ).٧٢٩/ ١٠. ( مني احلليب الدر املصون، الس-٤

 ). ٤٣٨/ ٨. (   البحر احمليط، أبو حيان-٥

 ).١٩/٢٧٠. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب)١٨٧/ ٦. ( تفسري السمعاين، السمعاين:  ينظر-٦

 ).٧٩/ ٢. (  املقتضب، املربد-٧

 ).٢٧٠/ ١٩. (  تفسري القرطيب، القرطيب-٨

 ).٧٩/ ٢. (  املقتضب، املربد-٩

 ). ٨٠٨/ ٢. ( راب القرآن، القيسي مشكل إع-١٠



  

 

 

  

  

  

  

 

٨٩  

العامل انشقت، وأىب ذلك كثري من أئمتهم؛ ألن        : قال بعض النحاة  ( :  قال ابن عطية  
ت، ومن يجز ذلك تضعف عنده اإلضـافة ويقـوى معـىن            مضافة إىل انشق  ) إذا( 

  ١).اجلزاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٤٥٧/ ٥. (  احملرر الوجيز، ابن عطية-١



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٠  

 الَها، وقَ الَقَ أثْ ض األر رجِتزاهلا، وأخ لْض زِ  األر لِتذا زلزِ  إِ ���� :قال تعاىل  :الشاهد
اإلنانُسالَ مومِئها، يحٍذ تدثُ أخ١.����ها بار   
  
كرمية على تنوين العوض، وبني العلة يف تسميته، فهو ه اآلية ال ذاستشهد ابن بابشاذ  

مضافاً إليها، فحذفت هذه اجلملة، وعوض عنها       ) إذ  ( عوض عن مجلة كان الظرف      
ـ   ٢.بتنوين العوض اختصاراً   : ، والتقدير )يومئٍذ   ( يف اآلية الكرمية  ) إذ  (  وهو الالحق ل

   ٣.يوم إذ زلزلت: يوم إذ تزلزل، أو
والتنوين حيذف من املضاف، ألن التنوين يدل علـى االنفـصال،            : ( قال األنباري   

واإلضافة تدل على االتصال، فلم جيمعوا بينهما، ألن التنوين يؤذن بانقطاع االسـم             
ومتامه، واإلضافة تدل على االتصال، وال ميكن للشيء أن يكون متصالً منفـصالً يف              

   ٤.)حالة واحدة
   .  املضاف واألنباري يعلل حلذف التنوين من

يسمى تنوين ِعوض،   ٥) يومِئٍذ تحدثُ أَخبارها : ( إلذ يف قوله تعاىل  والتنوين الالحق 
   ، وكِسرت الـذال يف     )إذ( إىل   وضاً عن اجلملة احملذوفة املضافة    ألنه تنوين جيء به ع    

   ٧.يوم إذ تزلزل، أو يوم إذ زلِزلت:  والتقدير٦.اللتقاء الساكنني) إذ( 

                                                 

 ). ٤، ٣، ٢ ، ١( اآليات : الزلزلة.  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١

 ). ١٨٨/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ينظر -٢

، والـدر   )٤٩٧/ ٨. ( احمليط، أبـو حيـان  ، والبحر  )١٨٨/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر -٣
  ).٧٤/ ١١. ( املصون، السمني

 ).٢٧٩ص . (  أسرار العربية، أبو الربكات األنباري-٤

 ). ٤( اآلية :  الزلزلة-٥

ب، ابن  ، و مغين اللبي   )١٨١/ ١. ( ، واإلمالء، العكربي  ) ١٨٨/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٦
، ) ٢٢/ ١. ( ،  وشرح ابن عقيل، ابـن عقيـل        ) ١٦/ ١. ( ، وأوضح املسالك، ابن هشام    )٣٤٢/ ٢( . هشام

 ). ٣٨/ ١. ( وشرح األمشوين، األمشوين

، والـدر    )٤٩٧ / ٨. ( حيـان ، والبحر احمليط، أبو     )١٨٨/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :   ينظر  -٧
 ). ٧٤/ ١١. ( السمني احلليباملصون، 



  

 

 

  

  

  

  

 

٩١  

يف )  إذ(  وليست هذه الكسرة يف الذال كسرة إعراب، وإن كانت            (: قال ابن جين  
       موضع جر بإضافة ما قبلها إليها؛ وإمنا الكسرة فيها لـسكوا، وسـكون التنـوين              

   ١). بعدها
  

   ٢.���� اٍترفَ عنتم ِمفضا أَذَِإ فَ���� : قال تعاىل:الشاهد
  
           ذه اآلية الكرمية يف ذ ابن بابشاؤنث السامل، وقد استشهدع امليقع تنوين املقابلة يف مج    

  ٣.حديثه عن أنواع التنوين، وأحكامهسياق     
     يف اآلية الكرمية جاء ) عرفات( ألن . ، وحكم التنوين فيه)عرفاٍت( تكلم النحاة يف      
  ٤. به هذا املوضع مبكة، فسمي)عرفة( امساً ملكان ولفظه لفظ اجلمع، واألصل فيه مجع    

  .فعرفات لفظه لفظ اجلمع، وهو يدل على املفرد
  :وأشباهه أقوال) عرفات(  وللنحاة يف تنوين 

وهو األظهر، أنه تنوين مقابلة، ويقصد به أن التنوين يف مجـع املؤنـث        : القول األول 
مات السامل مقابل للنون يف مجع املذكر السامل، والتنوين يف عرفات على حده مـسل             

  فعرفات ومثله  ٥.الكسرة، وهي مقابلة للياء يف مسلمني، كما أن التنوين مقابل للنون          
  ٦:ق جبمع املؤنث السامل، قال امرؤ القيس ملح)أذرعات ( 
   . أَدىن داِرها نظَر عايل وأهلُها        بيثِْربِمن أَذِْرعاٍتتنورتها       

                                                 

 ). ٥٠٥ -٥٠٤/ ٢. (  اإلعراب، ابن جين سر صناعة-١

ليس عليكم جناح : ( من قوله تعاىل). ١٩٨( من اآلية :  البقرة ).١٨٩/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢
أن تبتغوا فضالً من ربكم فإذا أفضتم من عرفاٍت فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من 

 ).   الضالنيقبله ملن 

  ).١٨٩ -١٨٦/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

 .) عرف ( مادة  ). ٢٩٠١/ ٤. ( ، ولسان العرب، ابن منظور) ٢٣٤/ ١. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٤

 ). ٢٧٤/ ١. ( احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر-٥

  . ، واألصول، ابن الـسراج     )٣٨/ ٤. ( ، واملقتضب، املربد   )٢٣٣/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  البيت من شواهد   -٦
ـ ١٤٠٥،  ١، وسر صناعة اإلعراب، ابن جين، تح حسن هنداوي، دار القلـم، دمـشق، ط               )١٠٦/ ٢(   -هـ

   ).٤٩٧/ ٢. ( م١٩٨٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٢  

ما ينصرف وما ال ينصرف، فهو هنا الزم واجب،     والتنوين يف عرفات ليس فرقاً بني         
    ١.فال يحذف
    ٣. واختاره القرطيب٢،) هذا اجليد: ( قال النحاس

. ب اهللا عز وجل وهـي معرفـة       أال ترى إىل عرفاٍت مصروفة يف كتا      : ( قال سيبويه  
ك أيضاً على معرفتـها،  ويدلّّ. هذه عرفات مباركاً فيها  : على ذلك قول العرب   الدليل  

    ٤). رتلة أبانِني، ومبرتلة مجعـك ال تدخل فيها ألفاً والماً، وإمنا عرفات مبأن
  

من غري تنـوين  ) عرفات( حكاه األخفش والكوفيون، وهو فتح التاء يف   : القول الثاين 
   ٥.يف النصب واجلر، وأجروها جمرى هاء التأنيث يف فاطمة وعائشة

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

                                                 

بـن  ، واحملرر الوجيز، ا   ) ١٢٤/ ١. ( ، ومشكل إعراب القرآن، القيسي    ) ٣٣١/ ٣. ( املقتضب، املربد :  ينظر -١
، وشرح ابـن    ) ٤١٤/ ٢. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب   ) ١٦٢/ ١. ( ، والتبيان، العكربي  ) ٢٧٤/ ١. ( عطية

  ). ٤٠ -٣٩/ ١. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين) ٧٦ -٧٥/ ١. ( عقيل، ابن عقيل
  ). ٢٩٦/ ١. (  إعراب القرآن، النحاس-٢
  ). ٤١٤/ ٢. (  تفسري القرطيب، القرطيب-٣
 ). ٢٣٣/ ٣. ( سيبويه الكتاب، -٤

 الوجيز، ، واحملرر) ١٢٤/ ١. ( ، ومشكل إعراب القرآن، القيسي) ٢٩٦/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٥
 ). ٤١٤/ ٢. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب) ١٦٢/ ١. ( ، والتبيان، العكربي) ٢٧٤/  ١( . ابن عطية



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٣  

املفعول املطلق، واملفعول   : ، وعددها أحد عشر، وهي     املنصوبات حتدث ابن بابشاذ عن     
به، واملفعول فيه، واملفعول له، واملفعول معه، واحلال، والتمييز، واالستثناء، وخرب كـان             

  .وأخواا، واسم إنّ وأخواا، والفعل املضارع إذا سبق بناصب
تثناء، وتأيت علـى    احلال، والتمييز، واالس  :  واستشهد بشواهد قرآنية على ثالثة منها هي      

  :النحو اآليت
  :مبحث احلال 
 احلال املنتقل، واحلال املقـدر، واحلـال        : إىل أربعة أقسام للحال، وهي      ابن بابشاذ  أشار 

 وقد استشهد بشاهدين قرآنيني؛ شاهد على احلال املوطئة، وآخر        . املوطئ، واحلال املؤكِّد  
   ١.على احلال املؤكّدة

  
   ٢.����ً ايِبراناً عسدق ِلاب مصتا ِكهذ و���� : قال تعاىل:الشاهد

      . مررت بزيـٍد رجـالً صـاحلاً      : احلال املوطئة تكون حاالً موطئة للحال احلقيقية، حنو         
منصوب على احلال، وقد وطّئت بالصفة، ألن الصفة واملوصوف كالـشيء           ) رجالً ( ـف

   ٣.، وذلك بسبب الصفةمشتقاً، وإن كان جامداً) رجالً ( الواحد، فصار احلال 
اسم جامد موصوف بصفة هي احلال يف احلقيقة، فكأن         ( وعلى ذلك فاحلال املوطئة هي       

) لـساناً ( فـ ٤). االسم اجلامد وطّأ الطريق ملا هو حال يف احلقيقة يئه قبلها موصوفاً ا   
   ).عربياً ( ة جيء به توطئة للصفة يف اآلية الكرمي

 املوطّأَة، واملعىن أا وطّئت بالصفة املشتقة حىت صارت حـاالً           وتسمى هذه احلال أيضاً    
      ٥.وهي جامدة

                                                 

  ). ٣١٢ -٣١٠ /٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١
مـن قبلـه    و: ( من قوله تعاىل  ). ١٢( من اآلية   :  األحقاف  ). ٣١١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    -٢

 ).وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لُينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسننيكتاب موسى إماماً ورمحة 

.              ، واللباب، العكربي   )٧١/ ١. ( ، واإلمالء، العكربي  )٣١١ / ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٣
 )٢٩٥/ ١.( 

 ).٢٠٨/ ١. (  شرح الكافية، الرضي-٤

 مهذب الدين مهلب بن حسن بن بركات املهليب، تح عبدالرمحن العثيمني، مكتبة              نظم الفرائد وحصر الشرائد،    -٥
 ).٢٣٣ -٢٢٦ص  ( .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،١اخلاجني، القاهرة، ومكتبة التراث، مكة املكرمة، ط



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٤  

يف اآلية الكرمية هو واحد مـن       ) لساناً  (  وهذا الوجه الذي ذكره ابن بابشاذ يف إعراب         
  .أوجه عدة ذكرها العلماء يف إعراا

  ، والعامل فيـه    )مصدق( ن الضمري املستتر يف   مهو احلال، فهو حال     ) لساناً  ( فإذا كان     
والعامـل  ،  )مصدق(  بـوصف   ؛ ألنه قد  )كتاب  ( ، أو أن يكون حاالً من       )مصدق  ( 

   ٢.أشري إليه، أو أنبه عليه لساناً عربياً: ، والتقدير)ها (  أو من التنبيه يف ١.فيه معىن اإلشارة
سان عريب وهـو   يصدق ذا ل  : مفعوالً ملصدق، أي  ) لساناً  ( وحكى الزخمشري أن يكون      

    ٣.النيب صلى اهللا عليه وسلم
   ٤.أعين لساناً عربياً: منصوباً بفعل مضمر، والتقدير) لساناً (  أن يكون وجوز األخفش 
 ٥.على نـزع اخلـافض    ) لساناً  ( وحكى أبو حيان وجهاً آخر، وهو أن يكون نصب           

  ٦.وضعفه السمني احلليب
حاالً موطئة، ألا أكدت مضمون اجلملة قبلـها،        يف اآلية   ) لساناً  (  واألرجح أن يكون    

  .   وال حاجة إىل التأول يف التقدير٧وهذا ما نص عليه ابن بابشاذ وأكثر النحاة،
  
  
  
  
  

                                                 

 ). ٥٩/ ٨. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان)٣٠١/ ٤. ( الكشاف، الزخمشري:  ينظر-١

نباري، تح طه عبداحلميد طه، ، راجعه مصطفى السقا،          إعراب القرآن، أبو الربكات األ      غريب البيان يف :  ينظر -٢
              . ، والـدر املـصون، الـسمني احللـيب        ) ٣٦٩/ ٢( .  م١٩٨٠ -هــ   ١٤٠٠اهليئة املصرية العامة للكتاب،     

 )٦٦٥/ ٩  .( 

 ). ٦٦٦ -٦٦٥/ ٩. ( الدر املصون، السمني احلليب: ، وينظر)٤/٣٠١. (  الكشاف، الزخمشري-٣

  ).٦٩٣/ ٢. ( معاين القرآن، األخفش:  ينظر-٤

   ).٦٠ / ٨. ( البحر احمليط ،أبو حيان:  ينظر-٥
  ).٦٦٦ / ٩. ( ، السمنيالدر املصون:  ينظر-٦

، وشرح املفـصل،     )٦٣ص  . ( ، واملفصل، الزخمشري   )٣١٠/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٧
  ).٣١٥/ ٢. ( ، وشرح األمشوين على األلفية )٣١٨/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٦٥/ ٢. ( ابن يعيش



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٥  

  ١،) دقاً مصق احلَووه ( : قال تعاىل:الشاهد
    
 ٢ؤكدة،حال م) مصدقاً (  فـ ، على احلال املؤكدة   ذه اآلية الكرمية   استشهد ابن بابشاذ   

ا أكدت مضمون اجلملةأل.   
واحلال املؤكدة، هي اليت جتيء على إثر مجلة معقودة بني امسني، معرفتني، جامدين، ألن               

   ٣.زيد أخوك عطوفاً: التأكيد ال يكون إال للمعارف، حنو
ألا تعلم قبل ذكرها؛ فيكون ذكرها توكيداً، ألا معلومة         ( وقد سميت احلال باملؤكدة      

    ٤).ذكر صاحبهامن 
احلق مصدق، فلم تفـد هـذه       ومعلوم أن   .  مبتدأ، واحلق خرب   يف اآلية الكرمية  )  هو ( و 

 ،)هـو احلـق   ( امل فيها معىن اجلملة اليت دلّ عليها احلال إال التأكيد ألا ال تنتقل، والع  
، وال على   ) احلق( وهنا يلزم إضمار عاملها، وتأخريها عن اجلملة، فال جيوز تقدميها على            

  ٥.وهو احلق أحقّه مصدقاً: ما قبله، ألن العامل معىن فلم يتقدم معموله عليه، والتقدير

                                                 

وإذا قيل هلم آمنوا : ( من قوله تعاىل ). ٩١( من اآلية : البقرة  ).٣١١/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
مبا  ِأنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أُنزل علينا ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقاً ملا معهم قُل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل 

 ).إن كنتم مؤمنني

        . ، واحملرر الـوجيز، ابـن عطيـة       )٢٤٨/ ١ . (إعراب القرآن، النحاس  : ينظر.  هي حال مؤكدة عند سيبويه     -٢
 مما   وكذلك هو احلق بيناً، ومعلوماً، ألن ذا      : ( قال سيبويه ). ٢٩ / ٢. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب   )١٧٩/ ١( 

 ).٧٩/ ٢. ( الكتاب).  يوضح ويؤكَّد به احلق

، ، وشرح املفـصل   )٣٠٢ -٣٠١/ ٢. ( م، وأوضح املسالك، ابن هشا    )٦٣ص  . ( املفصل، الزخمشري :  ينظر -٣
  ).٣١٦ -٣١٥/ ٢. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين)٣١٨ / ٢. ( ومهع اهلوامع، السيوطي ) ٦٥/ ٢. ( ابن يعيش

 ).٤٠٢/ ٢. (  الربهان، الزركشي-٤ 

 :، وزاد يف التقدير    )٦٤ص  . (  ، واملفصل، الزخمشري  )٣١٢ / ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٥
 املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن        ، وتفسري أيب السعود   )٣٠٢/ ٢. ( وأوضح املسالك، ابن هشام   . أُثبت
واملطـالع  ،  )١٣٠/ ١ ( .ت. حممد بن حممد العمادي، دار إحياء التراث العريب، بـريوت، د           ، أبو السعود  الكرمي

وطي، تح طاهر سـليمان محـودة، الـدار املـصرية،           السعيدة شرح السيوطي على ألفيته املسماة بالفريدة، السي       
 ). ٣١٦ -٣١٥/ ٢. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين)٣٥٨ص ( . ت.اإلسكندرية، د



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٦  

  ١).القرآن هو احلق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل)  احلق( وكذلك (  : قال الزجاج 
وإمنا كانت هذه احلال مؤكدة     : ( حاالً مؤكدة بقوله  )  مصدقاً( وعلل أبو البقاء جميء       

ق ال يكون إال مصدقاً للحق، وإمنا جيء ا لشدة توكيد احلق بالتصريح املغين عن               ألن احل 
          :   إال أن أبا البقاء قدر تقديراً آخر خالفاً ملـا قـرره النحويـون، بقولـه                 ٢).االستنباط

وهو ثابت : من معىن الفعل إذ املعىن  ) احلق( حال مؤكدة، والعامل فيها ما يف       ) مصدقاً( ( 
، وعند آخرين صاحب احلال     عند قوم )  احلق( قاً، فصاحب احلال الضمري املستتر يف       مصد

مصدر ال يتحمل الضمري على حسب حتمل اسم الفاعل )  احلق(  عليه الكالم، و  ضمري دلّ 
   ٣).له عندهم

  ٤: ومن احلال املؤكدة قول القائل
  .وهلْ ِبدارةَ يا للناِس ِمن عاِر     ا نسيب      معروفاً أَنا ابن دارةَ           

  ).أنا ابن دارة ( حال مؤكدة للجملة اليت قبلها ) معروفاً ( فـ
   

 ؛ بل إنه جعـل احلـال             وقد ذهب الزركشي إىل ما ذهب إليه أبو البقاء يف هذا التقدير           
مؤكدة؛ ألن   كثري من املعربني     - يعين مصدقاً  -جعلها: ( قال. نة ال مؤكدة  مبي) مصدقاً  ( 

وحيتمل أن يريدوا تأكيد العامل، وأن يريدوا بـه تأكيـد مـا      : قيل. صفة احلق التصديق  
ودعوى التأكيد غري ظاهرة؛ ألنه يلزم من كون الشيء حقّاً يف نفـسه أن              . تضمنته اجلملة 

يكون مصدقاً لغريه، والفرض أن القرآن العزيز فيه األمران؛ وهو كونه حقاً وكونه مصدقاً              
      حال مبينة ال مؤكدة، ويكـون العامـل فيهـا    )  مصدقاً(  من الكتب، فالظاهر أن  لغريه

                                                 

، واملقتصد، )١٠٥/ ١. ( مشكل إعراب القرآن، القيسي: ، وينظر)١٥٥/ ١. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج -١
          . ، وشرح ابن يعـيش، ابـن يعـيش        )٢١٥/ ١. ( الرضي، وشرح الكافية،     )٦٨٢/ ١. ( عبدالقاهر اجلرجاين 

 ).٤٧٥/ ١. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان)٦٤/ ٢( 

 ).٢٨٨/ ١. (  اللباب، العكربي-٢

، )١٨٨/ ١). (  وصاحب احلال الضمري املستتر يف ثابـت      : ( وقال يف اللباب  ). ٥٢/ ١. (  اإلمالء، العكربي  -٣
 ). ١٣٠/ ١. ( ، أبو السعود)رشاد اإل ( تفسري أيب السعود: وينظر

،  )٦٠/ ٣( ، واخلصائص، ابن جـين،       )٧٩/ ٢. ( الكتاب، سيبويه : والبيت من شواهد  .  هو سامل بن دارة    -٤
   ).٣١٦ص . ( ، وشرح شذور الذهب، ابن هشام )٢٨٨/ ١. ( واللباب، العكربي



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٧  

لتأولـه    )  احلـق ( لكونه مبعىن الثابت، وصاحب احلال الضمري الذي حتملـه          )  احلق( 
  ١).باملشتق 

ألن احلق ال يكـون     )  هو احلق مصدقاً   ( - أي املؤكدة  –ومنه  : قالوا: ( ابن هشام  قال   
) هو احلق صادقاً  ( ، والصواب أنه يكون مصدقاً ومكذباً، وغريمها، نعم إذا قيل           إال مصدقاً 

   ٢). فهي مؤكدة
  .ابن هشام يف رأيه هذا يوافق الزركشي فيما ذهب إليهو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٤٠٤/ ٢. (  الربهان، الزركشي-١

 ).٤٦٤/ ٢. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٨  

  :مبحث التمييز
  : ثة شواهد قرآنية، هي على النحو اآليتاستشهد ابن بابشاذ على التمييز بثال  

  ١ ).إالّ من سِفه نفْسه(  : تعاىلقال: الشاهد
 ٢).ِبِطرت مِعيشتها (  :قال تعاىل: الشاهد

   
ليس ) معيشتها  ( و،  )نفسه  (  أن انتصاب     الشاهدين األول والثاين على    ساق ابن بابشاذ    

 وقد استشهد ابن    .وإمنا انتصاما من وجوٍه أخرى    . على التمييز عند احملققني، ألنه معرفة     
  .بابشاذ اتني اآليتني ليخرجهما من التمييز، ال ألما منه

إنه على حذف اجلـار،     : ، وقيل  )إال من جهل نفسه   ( :  فالسفه مبعىن اجلهل، فكأنه قال    
  .سفه يف نفسه: فإن األصل

، أو على إسقاط حـرف      )جهلت معيشتها   : (  وكذلك البطر يف معىن اجلهل، كأنه قال      
 معيشتها، فلما سقط اجلار تعدى الفعل فنصب على حد قولـه            بِطرت يف : اجلر، والتقدير 

  ٣).واختار موسى قومه سبعني رجالً : ( تعاىل
 ميكن حصرها عدداً من الوجوه اإلعرابية،     ) معيشتها  ( و  ) نفسه  ( ذكر النحاة يف نصب     

  :على النحو اآليت
 متعـٍد،   معىن فعـل  ) سفه  ( أن يكون منصوباً على أنه مفعول به، على تضمني           - ١

والقول اجليد عندي يف هذا أن سـفه       : ( قال الزجاج . وقدره الزجاج مبعىن جهل   
 إال من جهل نفـسه، أي مل يفكـر يف           - واهللا أعلم  -: يف موضع جِهل، فاملعىن   

  ٤).نفسه
                                                 

ِوِمن يرغب عن : ( من قوله تعاىل ). ١٣٠( من اآلية :  البقرة ).٣١٩/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١
 ).ِملّة إبراهيم إال من سِفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرِة ملن الصاحلني

وكم أهلكنا من : ( من قوله تعاىل). ٥٨( من اآلية : القصص ). ٣١٩/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -٢
 ). هم وكُنا حنن الوارثنين بعِدقريٍة بِطرت معيِشِتها فتلك مساكنهم مل تسكن ِم

 ). ٣٢٠ -٣١٩/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ينظر.  اآلية نفسها-٣

إال من  : وجعل التقدير ). ١١٧/ ١. ( التبيان، العكربي : ينظرو)  ١٨٤/ ١. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج    -٤
         . ، وتفـسري الـسمرقندي، الـسمرقندي      ) ١٣٢/ ٢. ( وتفسري القرطيب، القرطيب  . جهل خلق نفسه أو مصريها    

 )١٢١/ ١.( 



  

 

 

  

  

  

  

 

٩٩  

   ١.وقدره أبو عبيدة مبعىن أهلك نفسه، وأوبق نفسه 
  ٢.لكونه يتعدى بنفسه كسفّه املُضعف) سِفه ( وقد ينصب

ـ اخل: فهـل الس ـوأص. امتهنها واستخف ا  : سفه نفسه : ( قال الزخمشري   فّة ــ
    ٣).ومنه زمام سفيه

 . سفه يف نفسه: منصوب على إسقاط حرف اجلر، والتقدير) نفسه ( أن  - ٢

  ٤. إىل األخفش يف أحد قوليه هذا الرأي النحاسوقد نسب

   ٥).وهو قول بعض البصريني :  ( قال أبو حيان
  . هان األول والثاين مها اللذان ذكرمها ابن بابشاذالوجو
  :وقد ذكر النحاة عدداً من الوجوه األخرى   

ه، فحـذف   سِفه قولَه نفـس   : حمذوف تقديره توكيداً ملؤكٍَّد   ) نفسه(  أن يكون    -٣
    ٦.املؤكَّد، قياساً على النعت واملنعوت

العرب توقـع   ( :  قال الفراء  .يز، وهو قول الفراء   على التمي ) نفسه  (  أن ينصب    -٤
وهي مـن املعرفـة       ٧)تهايشبِطرت مع : ( وكذلك قوله . سفه على نفسه وهي معرفة    

                                                 

خلاجني، القاهرة،  لقرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي، عارضه وعلق عليه حممد فؤاد سزكني، مكتبة ا               جماز ا  -١
 أبو بكر حممد بن عزيز      ، وغريب القرآن،  )١٨٤/ ١. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج   : ، وينظر ) ٥٦/ ١ ( .ت.د

، وتفسري السمرقندي،  )٢٥٩ -٢٥٨/ ١ ( .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦السجستاين، تح حممد أديب مجران، دار قتيبة،   
  ).١٢١/ ١ ( .السمرقندي

، وحكى القرطيب هذا الرأي عن )١٣٢/ ٢. ( ، وتفسري القرطيب، القرطيب)١١٧/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٢
 ). ٥٦٥/ ١. ( والبحر احمليط، أبو حيان.  ثعلب واملربد

  ). ١٨٩/ ١. (  الكشاف، الزخمشري-٣
، والتبيـان،   )١١١/ ١. ( مشكل إعراب القرآن، القيـسي    : ، وينظر ) ٢٦٣/ ١. (  إعراب القرآن، النحاس   -٤

، وتفسري البغوي، البغوي، تح خالد عبـدالرمحن        )١٣٢/ ٢ . (، وتفسري القرطيب، القرطيب   )١١٧/ ١( . ربيالعك
 ).١١٧/ ١ ( .ت.العك، دار املعرفة، بريوت، د

 ).١٤٤/ ١. ( فتح القدير، الشوكاين: ، وينظر).٥٦٥/ ١. (  البحر احمليط، أبو حيان-٥

 .)٥٦٥/ ١. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٦

 ).٥٨( من اآلية :  القصص-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٠  

 ١). ضقْت به ذرعـاً   : كالنكرة، ألنه مفسر، واملفسر يف أكثر الكالم نكرة، كقولك        
   ٢). وجيوز أن يكون يف شذوٍذ تعريف املميز: (  بقولهوقد ذكره الزخمشري

   ٣.فراء مردود عند البصريني، ألن التمييز ال يكون عندهم إال نكرةوقول ال
وعندي أن معىن التمييز ال حيتمل التعريف، ألن التمييز إمنا هو واحـد        : ( قال الزجاج 

وهـذا مل   . يدل على جنس أو خلة ختلص من خالل، فإذا عرفه صار مقصوداً قصده            
   ٤).يقله أحد ممن تقدم النحويني

 ونسبه السمني احلليب لبعض ٥.منصوباً على التشبيه باملفعول به) نفسه (  أن يكون -٥
   ٦.الكوفيني

وقد نسبه ابـن هـشام إىل       . توكيد) نفسه( نصب على االستثناء، و   ) ِمن  (  أن   -٦
   ٧.الكرماين

بعد أن رد الوجوه األخـرى،      . عوليةعلى املف )  نفسه( نصب  وقد اختار أبو حيان       
على أن يكون مفعوالً به ويكون الفعل يتعدى بنفسه فهو الـذي            وأما نصبه   : ( بقوله
  ٨). خنتاره

  ).معيشتها( يقال يف  )  نفسه( وما قيل يف  
، أو مشبه   منصوب على التمييز على مذهب الكوفيني     ) معيشتها( و(  :قال أبو حيان    

، معىن فعٍل متعـدٍ   ) بِطرت( باملفعول على مذهب بعضهم، أو مفعول به على تضمني          
                                                 

  ).٦٦/ ١. (  معاين القرآن، الفراء-١

 ).١٨٩/ ١. (  الكشاف، الزخمشري-٢

 ).٥٦٥/ ١. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان)٢٦٣/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٣

 ).١٨٤/ ١. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٤

 ).٥٦٥/ ١. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٥

 ).١٢٢/ ٢. ( الدر املصون، السمني:  ينظر-٦

 ).١٢٢/ ٢. ( الدر املصون، السمني: ، وينظر) ٥٥١/ ٢. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٧

أما التمييز فال جييزه البـصريون، ألنـه        : ( رد الوجوه األخرى بقوله   ).  ٥٦٥/ ١. (  البحر احمليط، أبو حيان    -٨
 يكون نكرة، وأما كونه مشبهاً باملفعول به فذلك عند اجلمهور خمصوص بالصفة، أن: معرفة، وشرط التمييز عندهم

ـ : وال جيوز يف الفعل تقول  رف اجلـر  زيد حسن الوجه، وال جيوز حسن الوجه، وال حيسن الوجه، وأما إسقاط ح
 ذلك  ينقاس، وأما كونه توكيداً وحذف مؤكده ففيه خالف، وقد صحح بعضهم أن           وأصله من سفه يف نفسه فال       

 ).     أن يحذف املؤكد ويبقى التوكيد، وأما التضمني فال ينقاس- أعين–ال جيوز 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠١  

       أي ) يف( على مذهب أكثر البـصريني، أو علـى إسـقاط           ) خِسرت معيشتها ( أي  
أيـام  ( لظـرف، علـى تقـدير       على مذهب األخفـش، أو علـى ا       )  معيشتها( 

   ١).جئت خفوق النجم على قول الزجاج: كقولك)معيشتها
  ).  معيشتها( من وجوه ميكن أن يقال ا يف ) نفسه ( ما قيل يف و 
مـن املتعـدي   )  بِطرت( و )  سِفه( ل ابن بابشاذ الفعلني يف اآليتني الكرميتني     وقد جع   

  : من)  اختار ( وقد قاس عليه الفعل .الذي يتعدى بعد إسقاط حرف اجلر
  

  ٢.����جالً ني رِعبومه سى قَوسار مت واخ���� : قال تعاىل: الشاهد
  .٣)) مه سبعني رجالًواختار موسى قو( فنصب على حد : ( قال ابن بابشاذ

يف تعديهما ) بطرت  ( و  ) سفه  ( على الفعلني السابقني    ) اختار  ( فابن بابشاذ قاس الفعل     
   دون حرف اجلر 

ة حرف اجلر، ثنني، أحدمها بنفسه، واآلخر بوساط  من األفعال اليت تعدت إىل ا     ) اختار(  و 
   ٤). من قومه: ( والتقدير. هو املفعول الثاين) قومه( هو املفعول األول، و)  سبعني( و

وقد يكون الفعل متعدياً إىل مفعول واحد بنفسه، واآلخر حبرف اجلر، مث            : ( قال أبو البقاء  
   ٥). يحذف احلرف، فيتعدى إليه الفعل بنفسه

                                                 

          . معـاين القـرآن، الفـراء     : ينظـر ) معيشتها( ، وللوجوه اإلعرابية يف     )١٢١/ ٧. (  البحر احمليط، أبو حيان    -١
إمنا ) إال من سفه نفسه   : (  جهة قوله  كفرا خِسرا ونصبك املعيشة من    : بطرا: ( وفيه قال ). ٢٦٧ -٢٦٦/ ٢( 

فذٌكرت املعيشة ألن . أبطرك مالُك وبطرته، وأسفهك رأيك فسفهته: املعىن واهللا أعلم، أبطرا معيشتها، كما تقول      
   : وفيه قال ). ١١٣/ ٤. ( و معاين القرآن وإعرابه، الزجاج    ). الفعل كان هلا يف األصل، فحول إىل ما أضيفت إليه         

، ومـشكل إعـراب القـرآن،       )٢٤٠/ ٣. ( وإعراب القرآن، النحاس  ). نصوبة بإسقاط يف وعمل الفعل    إا م ( 
، والتسهيل لعلـوم    )١٠٢٣/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي  )٤٢٣/ ٣. ( ، والكشاف، الزخمشري  )٥٤٦/ ٢.( القيسي

 ). ١٠٩/ ٣. ( الترتيل، الكليب

واختـار  : ( من قوله تعـاىل    ). ١٥٥( من اآلية   : ألعرافا ). ٣٢٠/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا فلما أخذتهم الرجفةُ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبلُ  وإياي أتهلكنا مبا فعـل        

 ). خري الغافرينالسفهاُء ِمنا إن هي إال فتنتك تِضل ا من تشاء ودي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت 

 ).٣٢٠/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

 ).٤٧٥ -٤٧٣/ ٥. ( ، والدر املصون، السمني)٣٩٧/ ٤. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٤

 ).٢٦٩/ ١. (  اللباب، العكربي-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٢  

بدالً منه  )  سبعني( و مفعوالً أوالً، ) قومه( لى إعراب    يقوم ع  قل أبو البقاء رأياً آخر    وقد ن 
سبعني رجـالً   : البدل جائز على ضعفه، والتقدير     وأرى أن : ( مث قال . بدل بعض من كل   

  ٢. واستبعده أبو حيان١).منهم
  

  :مبحث االستثناء
  

  :استشهد ابن بابشاذ على االستثناء بشاهدين قرآنيني
  ٣).ما فعلُوه إال قليلٌ منهم : (  تعاىلقال: الشاهد

     وقد استشهد ذه .، وأقسامهستثناء أورد ابن بابشاذ هذه اآلية يف سياق حديثه عن اال    
  ٤).إال قليالً ( اآلية مورداً قراءة ابن عامر بالنصب    

  :ذكر النحاة يف حكم املستثىن بإال يف هذه اآلية وجهني إعرابيني، على النحو اآليت
  :الرفع: الوجه األول

دالً من املـستثىن    ب) قليل  ( ملا قبلها، فيكون املستثىن     ) إال  ( وذلك على إتباع ما بعد      
: واملعـىن . ما فعله أحد إال قليل: ، ويكون التقدير )فعلوه  ( منه، وهو واو اجلماعة يف      

على أنه معطوف على املستثىن     (  أو الرفع    ٥.ذلك على رأي البصريني   . فعله قليلٌ منهم  
العاطفة يف أن ما    ) ال  ( حرف عطف عند الكوفيني، وهي عندهم مبرتلة        ) إال  (منه و   

   ٦.)بعدها خمالف ملا قبلها

                                                 

 ).٢٨٦/ ١. (  اإلمالء، العكربي-١

فإعرابه فيه بعد وتكلف حذف يف رابط البدل ويف املختار           ( :وفيه قال ). ٣٩٧/ ٤. (  البحر احمليط، أبو حيان    -٢
، ومهع  )٣٥٨/ ٢( ،  )٢٩٠/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام    )٤٥٩/ ٢. ( احملرر الوجيز، ابن عطية   : وينظر). منه

 ).٧١ / ٩. ( ، وروح املعاين، األلوسي)١٣/ ٣. ( اهلوامع، السيوطي

ولَو أنـأ كتبنـا   : ( من قوله تعاىل ). ٦٦( من اآلية :  النساء  ).٣٢٠ /١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    -٣
عليهم أِن اقتلوا أنفسكم أِو أخرجوا من ِدياركم فافعلوه إال قليلٌ منهم ولو أم فعلوا ما يوعظون به لكان خرياً هلم                     

 ).وأشد تثبيتاً 

  ). ٣٢٢ -٣٢٠/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤
 ). ٢٢ / ٤. ( ، والدر املصون، السمني) ٢٩٧/ ٣. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٥

  ).٢٩٧/ ٣. ( البحر احمليط، أبو حيان: ، وينظر) ٧٠/ ١. ( لبيب، ابن هشام مغين ال-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٣  

   . ووجه الرفع على البدلية هو اختيار سيبويه
فهذا وجه الكالم أن جتعل املستثىن بدالً من الذي قبله، ألنك تدخله            : (  قال سيبويه  

فإذا كان مـا    : (  وقال به الفراء    ٢، الزخمشري  وإليه ذهب  ١).فيما أخرجت منه األول   
فأما املعرفـة   .  تابعاً ملا قبلها؛ معرفة كان أو نكرة       قبل إال فيه جحد جعلت ما بعدها      

ما فيها أحـد إال غالمـك، مل   : ما ذهب الناس إال زيد، وأما النكرة فقولك      : فقولك
   ٣).يأِت هذا عن العرب إال إتباع ما بعد إال ما قبلها

  .هنا، إعراب املستثىن على البدليةويعين باإلتباع 
: ؛ وذلـك ألن املعـىن  )قليل(  جعل الفعل عامالً يف وبين األخفش أن علة الرفع هي   

   ٤.فغلوه قليل منهم
  .  وهي األجود عند مجهور النحاة٥وقراءة الرفع هي قراءة اجلمهور،   
    فالرفع فيه هو الوجه األقوى عند النحويني على البدل من فاعل : ( قال أبو شامة    

   ٦).لو كان ذه العبارة مل يكن إال الرفعما فعله إال قليل منهم، و: كأنه قال    فعلوه،
وإمنا صار الرفـع أجـود ألن       : ( ل القرطيب جودة الرفع عند النحويني بقوله      لوقد ع  

      ٧).اللفظ أوىل من املعىن، وهو أيضاً يشتمل على املعىن
  .أن مراعاة اللفظ يف اآلية أوىل من مراعاة معىن االستثناء: ومعىن كالم القرطيب

. ما فعلوه ما فعله إال قليـل منـهم        : على نية التكرير، كأن معناه    ) قليل( ع   وقيل رف 
   ٨.والتكرير من مصطلحات الكوفيني

                                                 

مـا  ما يكون املستثىن منه بدالً مما نفي عنه         ( وقد استشهد ذه اآلية يف باب       ). ٣١١/ ١. (  الكتاب، سيبويه  -١
 ).أُدخل فيه 

 ).٦٨ص . (   املفصل، الزخمشري-٢

 ).١٢٦/ ١. (  معاين القرآن، الفراء-٣

شذور الذهب، ابـن    ، وشرح   )٣٧٠/ ١. ( التبيان، العكربي : ، و ينظر  )٤٤٩/ ١. (  معاين القرآن، األخفش   -٤
 ). ٣٤٣/ ١( . هشام

 ). ٢٤٥ص .( م، وشرح قطر الندى، ابن هشا)٢٣٥ص . ( السبعة، ابن جماهد:  ينظر-٥

 ).٢٤٣ص . ( شرح قطر الندى، ابن هشام: وينظر).  ٤١٨/ ١. (  إبراز املعاين، عبدالرمحن بن إمساعيل-٦

 ). ٢٧٠/ ٥ ( . تفسري القرطيب، القرطيب-٧

 ).  ١٦١/ ٥. ( تفسري الطربي، ابن جرير:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٤  

   :وفيه عدد من الوجوه ١.النصب: الوجه الثاين 
، وذلك على األصل يف االستثناء، ألن حكم املستثىن النصب،          )قليالً  ( النصب يف    - ١

 . وسبب النصب هنا هو االنقطاع

ما قام القوم، اللـهم     :  ومثّل له بقولك   ٢). فإذا نويت االنقطاع نصبت   : ( فراءقال ال  
ع عـن أول    قطرجالً أو رجلني، فكأنه نفى الفعل يف اآلية، وجعل ما بعد إال كـاملن             

  ٣.الكالم
إال ما النصب على أصل االستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه            : (  قال أبو حيان   

   ٤).القراءة
على أا صفة للمصدر، أي للمفعول املطلق احملذوف، فتكـون           ) قليالً( نصب   - ٢

ما فعلـوه إال فعـالً      : ( قاله الزخمشري، وجعل التقدير   . نائبة عن املفعول املطلق   
 ٧).وفيه نظر : (  وقال السمني٦. وضعفه أبو حيان٥).قليالً

، احملذوفـة ) كان  (  خرباً لـ    ل وتكون  على إضمار فع   )قليالً  ( أن يكون نصب     - ٣
  ٨. ذكره القرطيب). ما فعلوه إال أن يكون قليالً منهم: ( والتقدير

وقـد  . استثين قليالً منهم  : منصوب على إضمار فعل، والتقدير    ) قليالً  ( قيل إن    - ٤
 ١٠.وابن زجنلة ٩.ذكره ابن خالويه

                                                 

 يف القراءات الـسبع، ابـن       احلجة: نظري.  النصب هي قراءة ابن عامر وأُيب وابن أيب إسحاق وعيسى بن عمر            -١
  ).٢٩٨/ ٣. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان )٢٣٥ص . ( ، والسبعة، ابن جماهد )١٢٥ -١٢٤ص  ( .خالويه

 ). ١٢٦/ ١.(  معاين القرآن، الفراء-٢

 . املصدر نفسه-٣

 ).٢٩٨/ ٣. (  البحر احمليط، أبو حيان-٤

 ).٥٣٠/ ١. (  الكشاف، الزخمشري-٥

 ).٢٩٨/ ٣. (  احمليط، أبو حيان البحر-٦

 ).٢٢/ ٤. (  الدر املصون، السمني-٧

  ).٢٧٠/ ٥ ( . تفسري القرطيب، القرطيب-٨
وهذا احتجاج فيه بعض الوهن، ألنه يـدخل عليـه مـا            : ( قال).  ١٢٥ -١٢٤ص  . (  احلجة، ابن خالويه   -٩

 ).يفسده

 ). ٢٠٦/ ١( .، ابن زجنلة. حجة القراءات-١٠



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٥  

ء ويترجح وجه الرفع على البدلية لعدم خمالفته للظاهر، كما أن النصب على االستثنا             
  .ل، وبه تواترت القراءةقوي مقبو

 ١)).قليـل   ( والنصب عريب جيد، وقد قرىء بـه يف الـسبع يف            ( :  قال ابن هشام  
  ٢.والنصب قراءة ابن عامر

  
  ٣. ���� وٍء سن ِمليِهنا عمِلا ع  ماش ِهللا ح���� : قال تعاىل:الشاهد
   
ذكـر رأي   وقد  ذه اآلية الكرمية،    ) حاشا  ( احتج ابن بابشاذ يف سياق حديثه عن         

  ٤).حاشا ( سيبويه واملربد يف 
      ، وهو رأي سـيبويه     )إال( زلة  ـ مبن  حرف جر  ال تكون إال  )  حاشا( أن  واملشهور   
   ٥.البصرينيبعض و
وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف جير ما بعده كما جتر حىت مـا              : ( قال سيبويه  

ـ .شى زيدٍ أقبل القوم حا  : حنو ٦). وفيه معىن االستثناء  . بعدها يف املثـال   ) حاشا  (  ف
  ).إال ( مبعىن 

كما تدخل علـى    )  ما( أنه لو كان فعالً جلاز أن يدخل عليه         ( وحجتهم يف ذلك     
 على   دلّ فلما مل يقل  )  ما خال زيداً  : ( ، كما يقال  ) ما حاشا زيداً  : ( األفعال، فيقال 

    ٧). أنه ليس بفعل، فوجب أن يكون حرفاً

                                                 

 -هـ١٣٩٩،  ٥ إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، تح حممد حميي الدين، دار اجليل، بريوت، ط               أوضح املسالك  -١
 ). ٢٥٨/ ٢ ( . م١٩٧٩

، وحجة القراءات،    )١٢٤ص  . ( ، واحلجة يف القراءات، ابن خالويه      )٢٣٥ص  . ( السبعة، ابن جماهد  :  ينظر -٢
  ).٢٠٦ص . ( ابن زجنلة

من  ) ٣١( ، ومن اآلية    ) ٥١( من اآلية   :   يوسف  ). ٣٢٧ -٣٢٦/ ١( .  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٣
  ). حاش هللا ما هذا بشراً : ( السورة نفسها من قوله تعاىل

  ).٣٢٦/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

  ).٢٠٧ص . ( أسرار العربية، األنباري:  ينظر-٥

 ). ٣٥٠ -٣٤٩/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٦

 ). ٢٠٨ص . ( سرار العربية، أبو الربكات األنباري أ-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٦  

  ١:مردود بقول األخطلإال أن هذا الكالم 
  .لُهم فَعاال ـ فِإنا نحن اَفْض رأّيت الناس ما حاشا قُريشاً               

    .على قلة) ما حاشا : ( يف قوله) حاشا ( ى املصدرية عل) ما (  حيث أدخل 
ها ما خال فليس فيه إال النصب، ألن ما اسم وال تكون صلت           : فإذا قلت ( : قال سيبويه 

أتوين : أال ترى أنك لو قلت    . أفعلُ ما فعلت  : إال الفعل ها هنا، وهي ما اليت يف قولك        
    ٢). ما حاشا زيداً، مل يكن كالماً

   يف االستثناء فعلٌ ماض، وذهب بعضهم إىل أنه فعل )  حاشا( وذهب الكوفيون إىل أن     
   ٣). استعمل استعمال األدوات    
     عدد من   وإليه ذهب  ٤). وما كان فعالً فحاشا   : ( قال. ا فعل أما املربد فذهب إىل أ 

   ٥.النحاة
يتصرف، والتصرف من خصائص األفعال، وإذا      )  حاشا(  أن   وحجة املربد ومن تبعه     

يدخله احلذف، واحلـذف  )  حاشا( و .ثبت أن يكون متصرفأ، وجب أن يكون فعالً     
وهلذا  ). حاشا هللا حاش هللا   ( ا يف   إمنا يكون يف الفعل ال يف احلرف، أال ترى أم قالو          

  ). حاش هللا: ( قرأ أكثر القراء بإسقاط األلف
وحرف اجلر إمنا يتعلـق     ).  حاشا هللا : (  كما احتجوا بأن الم اجلر تتعلق به يف قوهلم        

   ٦.بالفعل ال باحلرف، ألن احلرف ال يتعلق باحلرف
  
  

                                                 

ومغين . ، ومل ينسبه   )٥٦٥ص   ( . احلسن بن قاسم املرادي    ، يف حروف املعاين   اجلىن الداين :  البيت من شواهد   -١
      . ، وشرح التصريح، خالـد األزهـري       )٢٨٢/ ٢( . ، ومهع اهلوامع، السيوطي    )١٢١/ ١( . اللبيب، ابن هشام  

 )٣٦٥/ ١( . 

 ). ٣٥/ ٢. (  الكتاب، سيبويه-٢

 ).٥٢/ ٢. ( ، واإلمالء، العكربي)٢٧٨/ ١. (  اإلنصاف، أبو الربكات األنباري-٣

 )٣٩١/ ٤. (  املقتضب، املربد-٤

 ).٢٧٤/ ٢. ( ، وشرح األمشوين)٥٦٥/ ١. ( ، وشرح ابن عقيل)١٢٢/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٥

   ).  ٢٠٨ص . ( كات األنباري أسرار العربية، أبو الرب-٦
  



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٧  

   ١.ون، ورد حجج الكوفيني    األنباري ما ذهب إليه البصري      الربكات وقد صحح أبو     
مأخوذ مـن   ) أُحاِشي  ( ليس حبجة، ألن قوهلم     يتصرف  ) حاشا  ( فقوهلم بأن الفعل    

بسمل ومحدل، من بسم اهللا، واحلمد      : ، وليس متصرفاً منه، على غرار     )حاشى  ( لفظ  
يدخله احلذف، واحلذف ال يدخل احلرف، بأن احلذف قد         ) حاشا  : ( ورد قوهلم . هللا

إنّ الم اجلـر    : وقوهلم). سو أفعل   ): ( سوف أفعل   ( ، بدليل قوهلم يف     فيدخل احلر 
     ٢.زائدة، فال تتعلق بشيء) حاشا هللا ( ، بأن الالم يف )حاشا ( تتعلق بـ

اسم مصدر مرادف للرباءة من كـذا، بـدليل         ) ( حاشا( وذهب ابن هشام إىل أن        
 وإليـه ذهـب    ٣).  هللا من كذا   براءةً: بالتنوين، كما يقال  )  حاشاً هللا ( قراءة بعضهم   

 هذه الصورة يف هذه اآليـة هـي         على)  حاشا(  وقراءة إثبات األلف يف      ٤.السيوطي
 عمرو بن العالء، وهو األصل فيها، وإمنا حتذف ختفيفاً، ومن حذف األلـف           قراءة أيب 

عـالً  قد تكون ف) حاشا( قد ذكر ابن هشام أن و ٥.جعل الالم اليت بعدها عوضاً عنها
     ٦.مبعىن استثنيته) حاشيته( : متعدياً متصرفاً؛ تقول

    ٧.حاشاك، وحاشا لك، وحاش لك، وحشا لك: يقال: لغات)  حاشا( ويف   
  
  
  

                                                 

، ) ٢١٠ -٢٠٩ص . ( ، وأسرار العربية)٢٨٧ -٢٧٨/ ١. ( اإلنصاف:  تفصيل اخلالف يف هذه املسألة ينظر   -١
  ).٢٨٣/ ٢. ( ومهع اهلوامع، السيوطي

  . املصدر نفسه-٢
 ).  ١٢٢/ ١. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٣

  ).٢٨٣/ ٢. (  مهع اهلوامع، السيوطي-٤

   ).٣٢٧ -٣٢٦/ ٣. ( إعراب القرآن، النحاس: ر ينظ-٥
   ).٢٧٨/ ٢. ( شرح األمشوين على األلفية: ، وينظر )١٢١/ ١. (  مغين اللبيب، ابن هشام-٦
  ).٣٢٧ -٣٢٦/ ٣. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٧

 
 
 
 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٨  

  :مبحث التوكيد
استشهد ابن بابشاذ بستة شواهد قرآنية، عاجل فيها عدداً من قضايا التوكيد، وهـي               

  :على النحو اآليت
   ����١.   اجلنةَجكوز أنت و اسكُن���� :  قال تعاىل:الشاهد

  
ل الكالم، فإنه يؤكد بضمري منفصل،      طإذا عطف على الضمري املرفوع املستتر، ومل ي         
   . هذه اآلية الكرميةقمت وزيد، ومنه: قمت أنت وزيد، وال حيسن: حنو
    ، وليس مبعطـوف علـى   ) اسكن( معطوف على الضمري املستتر يف    ) جكزو( فـ   
والعطف إمنا هو على املؤكـد ال  . املوجودة تأكيد ألنت املقدرة) أنت ( ، ألن )أنت( 

   ٢.على التأكيد، وحسن العطف هنا تأكيده بأنت
: وإن محلت الثاين على االسم املرفوع املضمر فهو قبيح، ألنك لو قلت: ( قال سيبويه 

 وعلى ذلك  ٣).اذهب أنت وزيد  :  كان قبيحاً، حىت تقول    اذهب وزيد ،    يف   فـال بـد 
    .العطف على الضمري املستتر من ضمري منفصل يؤكده

 لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا   (:  كما يف قوله تعاىل    ٤.لتوكيدفإن طال الكالم حسن حذف ا      
يف اآلية فصلت بني حرف العطف واملعطوف، ومل يؤكـد          ) ال  ( فـ ٥.)وال آباؤنا   

  .  مسد التأكيدقد سدت ) ال ( الكالم بضمري فصل، وكأن 
  

                                                 

 وكُال منها رغداً حيثُ شئتما وقُلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة: ( من قوله تعاىل). ٣٥( من اآلية :  البقرة-١
  ).١٩( من اآلية : وكذلك من سورة األعراف). وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني

 ).٥٢/ ١. ( ، والتبيان، العكربي)٤٠٨/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

 دار الكتب الثقافية، الكويت،     اللمع، ابن جين،تح فائز فارس،    : وينظر). ٢٩٨/ ١ (و  ) ٢٧٨/ ١. (  الكتاب -٣
  ،)١٢٧/ ١. ( ، والكشاف، الزخمشري )٩٦ص . ( ت.د

، )٧٦/ ٣. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش    )٥٢/ ١. ( ، والتبيان، العكربي  )١٢٦/ ١. ( واحملرر الوجيز، ابن عطية   
 ). ٢١٨/ ٢. ( ، وشرح ابن عقيل)٣٠٦/ ١. ( والبحر احمليط، أبو حيان

 ).٢١٠/ ٣. ( ربداملقتضب، امل:  ينظر-٤

 ).١٤٨( من اآلية :  األنعام-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٠٩  

ال جيوز عند البصريني العطف على الضمري املرفوع املستتر دون تأكيد أو فـصل              و  
   ١.يقوم مقام التأكيد، وهو هنا عندهم من قبيل عطف املفردات

ـ     ومن هذا الفصل     وال . ( كما يف اآلية السابقة   ) ال  ( الذي قام مقام التوكيد الفصل ب
   ). آباؤنا 

ليـسكن  ( و :إىل أنه من قبيل عطف اجلمل، والتقـدير عنـده          وذهب ابن مالك     
 ألن مـن حـق       عليه الفعل املـذكور،     دلّ ، فزوجك مرفوع بفعل حمذوف    )زوجك

ال يصح حلوله حمل الـضمري، ألن       ) زوجك( و.  املعطوف عليه  املعطوف أن حيلّ حملّ   
   ٢.مرفوع فعل األمر ال يكون ظاهراً؛ بل ضمرياً خماطباً مستتراً

 قول ابن مالك      وقد ر بأن هذا من عطف املفردات، وليس من عطف اجلمل، وعلى          د
، وأنه ال ميكن لزيد أن يباشر       )د وزي  عائشةٌ تقوم( أن النحويني قد أمجعوا على جواز       

   ٣.العامل
فاذهـب أنـت    : ( أنت تأكيد للمضمر الذي يف الفعـل، ومثلـه        : (  قال القرطيب  

  ٥).ال اذهب وربك، إال يف ضرورة الشعر وال جيوز اسكن وزوجك، و٤،)وربك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٣٠٦/ ١. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-١

 ).٥٧٩/ ٢. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام)٣٧٢ -٣٧١/ ٣. ( شرح التسهيل، ابن مالك:  ينظر-٢

 ).٢٧٩/ ١. ( ، والدر املصون، السمني)٣٠٧/ ١. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٣

 ). ٢٤( من اآلية : ائدة امل-٤

 ).٣٠٠/ ١. (  تفسري القرطيب-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٠  

    ١.���� فَسجد الْمالِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ ����  : قال تعاىل:الشاهد
    ٢.���� وِإنَّ جهنم لَموِعدهم أَجمِعني ����:   قال تعاىل:الشاهد
   

ال تلي العامـل     ذكر ابن بابشاذ يف حديثه عن التوكيد أحكاماً ألمجع وتوابعها، فهي            
: رأيت أمجعني، إال أن تأيت باملؤكد، فتقـول       : جاءين أمجعون، وال  : مباشرة، فال جيوز  

جاءين القوم أمجعون، ورأيتهم أمجعني، وذلك ألن هـذه األلفـاظ ال تـستعمل إال               
   ٣.تأكيداً

    ٤.إلرادة تقوية التوكيد) كل ( بعد ) أمجع (  ويؤتى بـ 
، فلهذا استغنت عن أن     )كل(  أا يؤكد ا غالباً بعد       وتوابعها،) أمجع( ومن أحكام   

اشتريت العبد كله أمجع، واَألمـةُ كلـها        : يتصل ا ضمري يعود على املؤكد، تقول      
 ومن  ٥.عليها) كل( كما جيوز التأكيد ا وإن مل تتقدم        . مجعاء، والعبيد كلهم أمجعني   

وِإنّ جهـنم   : ( قولـه تعـاىل   ذلك الشاهد الثاين الذي استشهد به ابن بابشاذ، وهو          
   ٦).ملوعدهم أجمعني

جاء القوم أمجعون   :  وال جيوز تقدمي أمجع على كل لضعفها وقوة كل عليها، فال جيوز           
  ٧.كلهم

   ٨.رأيت املالَ أمجع، ورأيت القوم أمجعني: معرفة، فتقول) أمجع(  ولفظ 

                                                 

  ).٣٠( اآلية :  احلجر).  ٤١٠/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

 ).٤٣( اآلية :  احلجر ). ٤١٠/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

. ، والالمات، الزجاجي  )٣٨٠/ ٣. ( ربداملقتضب، امل : وينظر). ٤١٠/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٣
 ).٧٨١/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي)٧٦ص ( 

           . ، وأوضـح املـسالك، ابـن هـشام        )٤٠٣/ ١. ( ، واللباب، العكربي  )٨٥ص  . ( اللمع، ابن جين  :  ينظر -٤
 )٣٣١/ ٣.( 

  ).٥١٠/ ٢. ( ، واملغين، ابن هشام)٢٩٤ص . ( شرح قطر الندى، ابن هشام:  ينظر-٥
 ).٤٣( اآلية :  احلجر-٦

 ).٨٥ص . ( اللمع، ابن جين:  ينظر-٧

 ).١٤٣/ ٣. ( ، وشرح األمشوين)٣٤٢/ ٣. ( املقتضب، املربد: وينظر). ٧٨ص . (  العدد يف اللغة، ابن سيده-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١١١  

وكيد، وهو مذهب سـبيبويه     يف اآلية الكرمية توكيداً بعد ت     ) أمجعون( وقد أفاد لفظ     
يف اآلية هو رفع وهم من يتـوهم أن         ) أمجعون(  وقيل إن الفائدة من ذكر       ١.واخلليل

 ٢وأبطله ابن هشام  . املالئكة مل يسجدوا يف وقٍت واحد، بل سجدوا يف وقتني خمتلفني          
  .  ٣) لَأُغِْوينهم أَجمِعني  (:مستدالً بقوله تعاىل

مررت بكم أمجعني،   : ولكنهم يقولون : ( قال سيبويه .   صفة ال تقع إال  ) أمجعون(  و
   ٤).ألن أمجعني ال يكون إال وصفاً

ليس بـصفة، وهـو     ) أمجعون(   وقد ذهب ابن سيده إىل أن سيبويه قد صرح بأن           
   ٥.عكس الظاهر

    وقد استشهد ابن بابشاذ على ذلك ٦تستعمل استعمال األمساء،ف ) كل(  أما     
   ����٧ وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَرداً���� :  قال تعاىل:بالشاهد     

) كـل (  و ٨،خـربه ) آتيه فردا (  ليس بتوكيد، بل هو مبتدأ، و      يف اآلية   ) كلهم( فـ  
) آتيه(  وقد أفرد الضمري يف اخلرب     ٩،، وإضافته الزمة  )هم( مضاف إىل الضمري املتصل     

 ١١ املضاف جاز محل الضمري على املعىن، فإن مل يذكر١٠،)كل( وذلك محالً على لفظ 
  ١٢).وكلٌ أتوه داخرين (    : يف قوله تعاىلكما

                                                 

 ).٣٨٠/ ٢. ( إعراب القرآن ، النحاس:  ينظر-١

 ).٤٤٢/ ٥. ( يط، أبو حيانالبحر احمل: وينظر). ٥٥٤ص . (  شرح شذور الذهب، ابن هشام-٢

  ).٨٢( من اآلية :  ص-٣

 ).٣٧٩/ ٢( ، و )٣٨١/ ٢. (  الكتاب-٤

ـ ١٤١٣،  ١عدنان الظـاهر، ط   العدد يف اللغة، علي بن إمساعيل بن سيده، تح عبداهللا الناصر و           : نظر ي -٥  -هـ
 ). ٧٨ص  ( .م١٩٩٣

 ).٤١٠/ ٢. (   شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٦

 ).٩٥( ية اآل:  مرمي-٧

 ).٢٠٨/ ٦. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان)٤١٠/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة:  ينظر-٨

 ).٣٤٨/ ٢. ( املساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل:  ينظر-٩

 ).٦٥١/ ٧. ( ، والدر املصون، السمني)٧٤٢/ ٢. ( املقتصد، اجلرجاين:  ينظر-١٠

 ).٢٠٨  /٦. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-١١

 )..٨٧( من اآلية :  النمل-١٢



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٢  

   ١.����قُلْ ِإنَّ الْأَمر كُلَّه ِللَِّه  ���� :قال تعاىل:  الشاهد   
  .النصب والرفع: فيها وجهان هذه اآلية الكرمية يف) كُلّه (  فـ

    وهـو   ٣،)ِإنّ  (  توكيد السم    )كلَّه  ( ون على أن     ويك ٢.والنصب هي قراءة اجلمهور   
 )  األمر(        رور    ٤.، أو يكون منصوباً على البدل، وهو رأي األخفشواجلار وا  )  ِهللا (

  ).ِإنّ ( خرب 
 املبتـدأ   ، وتكون اجلملة مـن    )كلُّه  ( خرب املبتدأ   ) وِهللا   ( ٦ فعلى االبتداء،  ٥ أما الرفع 

  ).إنّ ( واخلرب خرب 
    ٧).كل ( ن التأكيد أملك بلفظة  والراجح قراءة اجلمهور، أل

  ٨.����ِكلْتا الْجنتيِن آتت أُكُلَها  ���� : قال تعاىل:الشاهد  
، )كال وكلتـا    (  اخلالف يف لفظيت     - عن التوكيد   معرض حديثه  -ذكر ابن بابشاذ يف      

   ٩.فهما مفردان يدالن على التثنية وليسا مبثنيني
اً باأللف، ونصباً وجـراً باليـاء، إذا أضـيفتا إىل           إعراب املثىن رفع  ) كال وكلتا ( تعرب   

جاءين كالمها، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، فإن أضيفتا إىل االسم          : تقول. الضمري

                                                 

ثُم أنلَ عليكُم من بعد الغم أمنةً نعاساً يغشى طائفةً مـنكم            : ( من قوله تعاىل  ). ١٥٤( من اآلية   :  آل عمران  -١
                     كُلّـه اجلاهلية يقولون هل لنا من األمِر من شيء قُل إن األمر ظن هم يظنون باهللا غري احلقوطائفةٌ قد أمهتهم أنفُس 

 ....). هللا

  ).١٧٧ص . ( حجة القراءات، ابن زجنلة:  ينظر-٢

   ).٤١٠/ ٢. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ )٢٣/ ٢. ( األصول يف النحو، ابن السراج:  ينظر-٣
   ).٤٢٥/ ١. ( معاين القرآن:  ينظر-٤
 النحاس ابن أيب ليلى     ، وزاد  )١٧٧ص  . ( ءات، ابن زجنلة  حجة القرا : ينظر.  قراءة الرفع هي قراءة أيب عمرو        -٥

   ).٤١٣/ ١. ( إعراب القرآن. وعيسى
  ).٣٠٣/ ١. ( ، والتبيان، العكربي )٤١٣/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٦

  ).٥٢٨/ ١. ( احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر-٧

ت أُكُلَها ولَم تظِْلم ِمنه شيئاً وفَجرنـا ِخاللَهمـا   ِكلْتا الْجنتيِن آت( : من قوله تعاىل ). ٣٣(  من اآلية    : الكهف -٨
 .)نهراً

 ).٤١٠/ ٢ ( .شرح املفدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٩

 
 



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٣  

الظاهر أُعربتا إعراب االسم املقصور املفرد، حبركات مقدرة على األلف، كما يف اآليـة              
   ١.الكرمية
، )اجلنـتني ( وقد أضيفت إىل اسم ظاهر هو       يف اآلية الكرمية وقعت مبتدأ،      ) كلتا(  و

    ٢).آتت( وخرب املبتدأ مجلة 
مفرد يف اللفظ مـثىن يف  ) كلتا( ، ألن  )كلتا( محالً على لفظ    ) آتت(  وقد أُفرد لفظ    

    ٤. آتت أكُلهاكل واحدة منهما: واملعىن). آتتا: (  ومل يقل٣.املعىن
لكـان  ) آتتـا ( و كان    فل .اة معنامها مراعاة لفظهما، ومراع  ) كال وكلتا (  وجيوز يف   

   ٥.اجلنتان كلتامها آتتا أكُلَهما: جائزاً، ويكون املعىن
مع االسم الظاهر جمرامهـا مـع الـضمري يف          ) كال وكلتا (  ومن العرب من يجري      

  ٦.اإلعراب، وبعضهم جيريهما معهما باأللف مطلقاً
 كال الـرجلني يف الرفـع       وقد اجتمعت العرب على إثبات األلف يف      : (  قال الفراء 

رأيـت ِكلـِي الـرجلني،    : إال بين كنانة فإم يقولونوالنصب واخلفض ومها اثنان،     
   ٧). ومررت بكلِي الرجلني، وهي قبيحة قليلة، مضوا على القياس

 جمراهـا إذا    - إذا أضيفت إىل االسم الظاهر     -)كال وكلتا   ( جيرون  ) بنو كنانة   (  فـ
  . عليهخالف املتفقأضيفت إىل الضمري، وهو 

يف حالة إضافتها إىل االسم الظاهر باأللف، وإضـافتها إىل  ) كال وكلتا (  وإمنا كانت   
الضمري باأللف يف حالة الرفع، وبالياء يف حاليت النصب واجلر؛ ألا أشبهت يف لزومها             

                                                 

                . ، وشـرح شـذور الـذهب، ابـن هـشام          )٤٤١ص  . ( املفردات يف غريب القرآن، األصـفهاين     :  ينظر -١
 ).  ١٥١/ ١. ( ع، السيوطي، ومهع اهلوام)٦٩ -٦٨ص ( 

. ، وشرح شذور الذهب، ابن هشام)١٠٢/ ٢. ( ، واإلمالء، العكربي)٤١١/ ٢( شرح املقدمة احملسبة :  ينظر-٢
 ).٦٩ص ( 

      . واملقتـصد، اجلرجـاين   ،  )٢٣٢/ ٣. ( آن وإعرابه، الزجاج  ، ومعاين القر  )٨٦ص  . ( اللمع، ابن جين  :  ينظر -٣
 ).٢٨٦ص . ( ، وأسرار العربية، األنباري)٨٤٧/ ٢. ( كربي، والتبيان، الع)١٠٤/ ١(

 ).٢٣٢/ ٣. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٤

 . املصدر نفسه-٥

 ).١٥١/ ١. (  اهلمع، السيوطي-٦

 ).٣٣٩/ ٧. ( الدر املصون، السمني: وينظر). ١٥٧/ ٢. (  معاين القرآن، الفراء-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٤  

يف أن كالً منها يلزم امساً يدخل عليه، فإن دخلت على           ) إىل، وعلى، ولدى  ( اإلضافة  
ر قلبت ألفها ياء،    ، وإن دخلت على املضم    )إىل زيد ( اسم ظاهر كانت باأللف، حنو      

   ١).إليك( كما يف 
وذهـب  . ، ومعنامها مثىن هو قـول البـصريني       ) كال و كلتا  (  والقول بإفراد لفظ    

   ٢.الكوفيون إىل أن لفظهما مثىن
كال ( لّل على إفراد ، وده وقد رد أبو الربكات األنباري حجج الكوفيني فيما ذهبوا إلي

جاءين كال أخويـك، ورأيـت كـال        : يف اللفظ بإضافتها إىل املثىن، فتقول     ) وكلتا
أخويك، ومررت بكال أخويك، وجاءين أخواك كالمها، ورأيتهما كليهما، ومـررت   

   ٣.ما كليهما، فلو كانت التثنية فيهما لفظية ملا جاز إضافتهما إىل الشيء نفسه
   ٤.ليست للتثنية بدليل جواز إمالتها)  كال وكلتا( األلف اليت يف و  

هي ألف تأنيث، والتاء عنده مبرتلة الواو       )  كال وكلتا (  ومذهب سيبويه أن األلف يف      
  ٥).ِفعلى( يف ِشروى، وتكون على وزن 

 لقوة األدلة علـى ذلـك،       ، وتثنيتهما يف املعىن،   لفظاً)  كال وكلتا (  إفراد   والراجح   
  .آين بهوورود النص القر
  ٦).والفصيح مراعاة اللفظ، ألنه الذي ورد به القرآن : (  قال الزركشي

  
  

                                                 

، وشـرح   )٢٨٩ص  . ( ، وأسرار العربيـة، األنبـاري     )٤١١/ ٢ ( .ن بابشاذ ، اب شرح املقدمة احملسبة  :  ينظر -١
 ).٥٥ -٥٤/ ١. ( املفصل، ابن يعيش

 ).١٥١/ ١. ( ، واهلمع، السيوطي)٤٤٨ -٤٤٧/ ٢. ( اإلنصاف، األنباري:  ينظر-٢

 ). ٣٢٦/ ٤. ( الربهان، الزركشي: وينظر). ٤٤٨/ ٢ ( .  اإلنصاف، األنباري-٣

إبراز املعاين، أبو   : ينظر. ة والكسائي ، واإلمالة هي قراءة محز    )٤٤٩ -٤٤٨/ ٢. ( األنبارياإلنصاف،  :   ينظر  -٤
). تى أُكُله   كلّ اجلنتني آ  ( وقرأ ابن مسعود    ). ٣٣٦ص  . ( ، وإحتاف فضالء البشر، الدمياطي    )٢٢١/ ١( . شامة

 ). ١٢٠/ ٢. ( معاين القرآن). ومعناه كل شيء من مثر اجلنتني آتى أكله ( : قال الفراء

           . ، واإلحتـاف، الـدمياطي    )١٥١/ ١. ( ، وسر صناعة اإلعراب، ابـن جـين       )٣٦٤/ ٣. ( الكتاب:  ينظر -٥
 ).٣٦٦ص ( 

 ).٣٢٦/ ٤ ( . الربهان، الزركشي-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٥  

  :مبحث النعت
  

  .االستشهاد على النعت بآية قرآنية واحدةاكتفى ابن بابشاذ يف 
 لَِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ����  : تعاىلقال :الشاهد

ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك والْمِقيِمني الصالةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنـونَ ِباللَّـِه             
   ١.����والْيوِم 

كل نعت أُريد به املدح أو الذم وجاء بعد تكرير جاز قطعه عن إعراب ما قبله، فتنصبه                 ( 
.  اجلليلَ  العاقلَ  الكرميِ مررت بالرجلِ : مثاله. بتدأأبداً بإضمار فعل، وترفعه أبداً بإضمار امل      

    ، ورفعـت  ) العاقـل (وإن شئت نصبت .  اإلعرابشئت جعلت الكل باباً واحداً يف   فإن  
 ).هو( بإضمار  ) اجلليل( ، ورفع   )أذكر( أو  ) أعين( بإضمار  ) العاقل( ، فنصب )اجلليل( 

قد الرفع بإضمار هو، والنصب بإضـمار  وكلٌ من هذا الناصب والرافع ال يظهر، وإمنا يعت     
  .أعين

ـ : مثال ذلـك .  وال يستعمل هذا القطع يف املدح أو الذم إال بصفة تدل على ذلك        مل االع
  .ح، واجلاهل والبخيل واللئيم وحنوه يف الذموالعاقل واجلليل وحنوه يف املد

 بل جيري على    وال ذم فال يستحب فيه القطع      فأما الصنائع وحنوها مما ليس فيه معىن مدح       
   ٢).مررت بزيٍد املعلِم القرآن البزاز، وحنوه: منهاج املنعوت يف إعرابه، مثل

 ألما من املواضع اليت      قطع املدح والذم،    على جواز   ذه اآلية   وقد استشهد ابن بابشاذ   
     .يؤدي إىل وجوب تكرير النعتيستحب فيها اإلسهاب واإلطالة، مما 

أعين، أو أمدح، أو    :  اآلية الكرمية يكون على إضمار فعل تقديره       يف)  املقيمني(  فنصب   
   ٣.املؤتونهم : والتقدير. بإضمار املبتدأ) املؤتون( وارتفع . أذكر

  
  

                                                 

 ).١٦٢( من اآلية :  النساء ). ٤١٩ -٤١٨/ ٢. ( ابن بابشاذ.  شرح املقدمة احملسبة-١

  ).٤١٨ -٤١٧/ ٢. ( بابشاذ شرح املقدمة احملسبة، ابن -٢
، والتبيـان،   )٥٠٤/ ١. ( ، وإعراب القرآن، النحـاس    )٤٠٨/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٣

  ).٤٦٨/ ٢. ( ، واإلنصاف، األنباري)٤٠٧/ ١. ( العكربي



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٦  

    وذهب إىل هذا املعىن بعض : ( قال ابن عطية  ٢. ومذهب البصريني١،وهو قول سيبويه    
   ٣). حنويي الكوفة والبصرة    
ته  العرب حيث إا ختالف يف إعراب صفة الشيء الواحد ونع          وعلى هذا جرت عادة    

فعون إذا كان االسم مرفوعاً، وينصبون أحياناً للمـدح         إذا تطاولت باملدح والذم، فري    
   ٤.إخراجاً له عن الكالم املتبع

واعلم أن مراد املادح إبانة املمدوح من غريه، فال بد من إبانة إعرابه : (  قال الزركشي
   ٥). ليدل اللفظ على املعىن املقصود عن غريه،

 فاملخالفة يف اإلعراب قد تؤدي إىل إبانة املعىن وتوضيحه ولفت النظر إليه على سبيل              
  .االهتمام

، فإن جعـل    )يؤمنون( يف اآلية الكرمية هو     ) الراسخون(  وعلى هذا القول فإن خرب      
دح، ألنه ال يكون إال بعد      على امل ) املقيمني( ، مل جيز نصب     )أولئك سنؤتيهم ( اخلرب  

  ٦.متام الكالم
  ٧).فقوله ضعيف) أولئك سنؤتيهم( ومن جعل اخلرب : (  قال أبو حيان

      على املدح غري جائز وهو )املقيمني(  أن نصب  عن بعضهموحكى ابن جرير الطربي 
  ٨.يف وسط الكالم، وملا يتم خرب االبتداء 
     :، أشهرها)املقيمني( يلت يف قوهذا القول هو واحد من أوجه إعرابية   

                                                 

  ).٦٣/ ٢. ( الكتاب). هذا باب ما ينصب على التعظيم واملدح: (  قال سيبويه-١

 ).٢٠٢/ ١. ( ، واإلمالء، العكربي)١٠٧/ ٢. ( ن وإعرابه، الزجاجاين القرآمع:  ينظر-٢

.         لقـرآن، الفـراء   معـاين ا  : ينظرونسبتها،  وللوقوف على هذه اآلراء     ). ١٣٥/ ٢ ( . احملررالوجيز، ابن عطية   -٣
 ورصف املباين، ،)١٠٦/ ٢. ( عرابه، الزجاج، ومعاين القرآن وإ)٣٤٨/ ١. ( ن، األخفش، ومعاين القرآ)٨٤/ ١( 

  )٤٧٨ص . ( املالقي
 ).٢٦ -٢٥/ ١. ( ، وتفسري الطربي، ابن جرير)٨٣/ ١. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٤

. قبيـل االلتفـات   من  ) واملقيمني الصالة ( وقد حكى الزركشي أنه جعل      ). ١٩٨/ ٣. (  الربهان، الزركشي  -٥
 ).٣٢٥/ ٣( . الربهان

 ).٢١٢/ ١. ( ن، القيسيمشكل إعراب القرآ:  ينظر-٦

 ).٤١١/ ٣ ( . البحر احمليط، أبو حيان-٧

 ).٢٥/ ٦ ( . تفسري الطربي، ابن جرير-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٧  

      يؤمنون مبا أُنزل إليك، : ، ويكون التقدير) ما( معطوف على ) املقيمني( أن  -١        
   وهذا : ( وقال عنه النحاس.  للكسائي٣ والنحاس٢وقد عزاه الفراء ١.وباملقيمني 
   ٤).بعيد 
  دي بالصواب أن يكـون     وأوىل األقوال عن  :(  بقوله  وقد اختاره ابن جرير الطربي     
مبا أنزل إليك وما أنزل من      : يف موضع خفض نسقاً على ما اليت يف قوله        ) املقيمني( 

ورده أبو الربكات األنباري     ٥).قبلك، وأن يوجه معىن املقيمني الصالة إىل املالئكة       
أنا ال نسلم أنه يف موضع جر، وإمنا هو يف موضع نصب على املدح بتقدير       : ( بقوله
أعين املقيمني، وذلك ألن العرب تنصب على املدح عنـد تكـرر            : ، وتقديره فعل

  ٦).العطف، والوصف، وقد يستأنف فريفع
فيكـون بـذلك يف     . وبدين املقيمني :   وقيل إن التقدير على حذف مضاف، أي      

  ٧.موضع خفض، فيكون املراد م املؤمنني أو املسلمني
         هم املالئكة، وقيل هم األنبياء، وقيل هم ، فقيل )املقيمني( قد اختلف يف   وبذلك ف

  ٨.املؤمنون  
     ومن قبل املقيمني، فحذف : ، والتقدير)قبل( معطوفاً على ) املقيمني( أن يكون  -٢      
 ٩.وأُقيم املضاف إليه مقامه) قبل( املضاف       

          
    

                                                 

 ).٢٠٢/ ١. ( ، واإلمالء، العكربي)١٣٥/ ٢. ( احملرر الوجيز، ابن عطية:  ينظر-١

  ).٨٤/ ١. (  معاين القرآن، الفراء-٢
 ).٥٠٦ -٥٠٤/ ١. (  إعراب القرآن، النحاس-٣

  .ر نفسه املصد-٤
 ).٢٦/ ٦ ( . تفسري الطربي، ابن جرير-٥

 ).٤٦٨/ ٢ ( . اإلنصاف، األنباري-٦

  ). ٢٠٢/ ١. ( اإلمالء، العكربي:  ينظر-٧
، واإلنـصاف،   )٨٣/ ١١. ( ، والتفسري الكبري، الفخر الـرازي     )٥٠٤/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٨

  ).٤٦٣/ ٢( . األنباري
 ).٤٠٨ -٤٠٧/ ١. ( ، والتبيان، العكربي)٥٠٤/ ١. (  النحاسإعراب القرآن،: :  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٨  

    سعيد بن جبري وعاصم قرأ  و١.واألقوال املذكورة هي على قراءة اجلمهور بالياء 
               عطفاً على ) واملقيمون ( ، بالواو-قراءة ابن مسعودلف يف خت وا-اجلحدري،   
  ٢). املؤمنون(  
 . ما ذهب إليه ابن بابشاذ موافقاً يف ذلك سيبويه والبصرينيجح يف هذه اآلية الكرمية ويتر 

  .، وقـوة األدلـة عليـه      رب تقـديره  لق. على املدح )  املقيمني( يف  نصب  ال  وجه وهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ).٢٤٨ص . ( ، واإلحتاف، الدمياطي)٤٠٧/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-١

.              واإلمالء، العكـربي  ). ٢٥١/ ٢. ( ، وزاد املسري، ابن اجلوزي    )٥٠٦/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٢
 )٢٠٢/ ١ .( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١١٩  

  :مبحث البدل
  
بعـد أن    ١عرف ابن بابشاذ البدل، وذكر أقسامه، واستشهد عليه بتسعة شواهد قرآنية           

  :تأيت على النحو اآليتقسمها على مسائل، 
   ٢.����مت علَيِهم ِصراطَ الَِّذين أَنع،  اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم ���� : تعاىلالق: لشاهدا
     على بدل الكل من الكل، وعلى مسألة بدل معرفة من           اتني اآليتني استشهد ابن بابشاذ 

  . معرفة
معـرف  ) صـراط الـذين     (  الكرمية معرفة باأللف والالم، و     يف اآلية ) الصراط  (  فـ  

   ٣.باإلضافة، ومها لشيء واحد، ألن الصراط املستقيم هو صراط من أنعم عليهم
) صـراط   ( صفة للصراط، و  ) املستقيم  ( ، و )اهِد  ( مفعول به ثان للفعل     ) الصراط  ( و 

اهـدنا الـصراط    : والتقـدير . ، بدل كل من كل    )الصراط  ( منصوب على أنه بدل من      
   ٤.املستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، ألن البدل على نية تكرير العامل

  
  ٥.���� ، حداِئق وأَعنابا ِقني مفَازاًِإنَّ ِللْمت���� : قال تعاىل: الشاهد

نكرة، وهو بدل من    ) حدائق  ( فـ.  استشهد ذه اآلية الكرمية على بدل نكرة من نكرة        
مصدر مبعىن  فوزاً وظفراً بالنعمة واملطلوب، والنجاة        ) مفازا  ( و ٦).مفازا  ( نكرة، وهو   

                                                 

 ).٤٢٧ -٤٢٣/ ٢. ( ح املقدمة احملسبةشر:  ينظر-١

  ). ٧ ، ٦( اآليتان :   الفاحتة ). ٤٢٥-٤٢٤/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

  ).٤٢٥/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

      .  القيـسي  ، ومشكل إعراب القـرآن،     )٨٩ص  . ( ، واللمع، ابن جين    )٢٩٦/ ٤. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٤
، وشـرح شـذور      )٨ -١/٧. ( ، والتبيان، العكربي   )٢٩٨ص  . ( األنباري ابن   ، وأسرار العربية،   )١٢/ ١( 

  ). ٦٣ -٦٢/ ١. ( ،  والدر املصون، السمني )١٤٨/ ١. ( ، وتفسري القرطيب )٥٦٩ص . ( الذهب، ابن هشام

  ).٣٢ -٣١( اآليتان : النبأ ). ٤٢٥/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -٥

وشرح شـذور    )/ ٤٥٦/ ٢. ( الربهان، الزركشي : طرنوي ). ٤٢٥/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٦
، )٦٨/ ٣. ( ، وشرح املفصل، ابن يعـيش   )١٢٦٧/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي   )٥٧٥ص  . ( الذهب، ابن هشام  

 ).٤٠٧/ ٨. ( والبحر احمليط، أبو حيان



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٠  

 بيان حال املؤمنني وما أعد        وهذا شروع يف    ١.من العذاب، وميكن أن يكون موضع فوز      
) حدائق  ( وانتصاب  . )حدائق  : ( اهللا هلم من اخلري، حيث فسر سبحانه هذا املفاز فقال         

بدل اشتمال، أو بدل كل من كل جاء على طريق املبالغة جبعل ) مفازا  ( على أنه بدل من     
    ٢. مفازة- أي احلدائق واألعناب–نفس هذه األشياء 

  
  ٣.���� ناِصيٍة كَاِذبٍة خاِطئٍَة ،يِةاِصاً بالنعفَ لنس���� : قال تعاىل:الشاهد

نكرة وهو جمرور   ) ناصية  ( فـ  . استشهد ذه اآلية الكرمية على بدل النكرة من املعرفة          
 وهـي  –وإمنا حسن بدل النكرة من املعرفة    ( ٤.وهي معرفة ) الناصية  ( على أنه بدل من     

   ٥).، فصار فيها فائدة زائدة من قبل أا وصفت فتخصصت -دوا
 أـا   - مع أن النكرة أقل فائدة من املعرفـة        -  من املعرفة   بدالً  النكرة  فالذي سوغ جميء  
  .ختصصت بالوصف

  
  ٦.����  ، ِصـراِط اهللاِ     وِإنك لَتهـِدي ِإلَـى ِصـراٍط مـستِقيمٍ         ����: قال تعاىل :  الشاهد

وبدل املعرفة  ( :  قال املربد  ٧.ة من نكرة  بدل معرف ) صراط  ( بدل من   ) صراط اهللا   ( فـ  
مررت برجٍل زيٍد، كأنك حنّيت الرجل ووضعت زيداً مكانه، فكأنك     : من النكرة كقولك  

   ٨).مررت بزيٍد، ألن ذلك الرجل هو زيد يف املعىن : قلت
  

                                                 

  ).١٩/ ٣١. (  والتفسري الكبري، الفخر الرازي، )٣٨٧ص . ( ملفردات يف غريب القرآن، األصفهاينا:  ينظر-١

  ).٣٦٨/ ٥. ( فتح القدير، الشوكاين:  ينظر-٢

 ).١٦ -١٥( اآليتان :  العلق ).٤٢٥/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

  ).١٢٩٥/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٤

  ).٤٢٥/ ٢ ( .قدمة احملسبة، ابن بابشاذ شرح امل-٥

   ).٥٣ ، ٥٢( اآليتان :  الشورى  ).٤٢٥/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٦
،  )٢٠٦ص  . ( ، واجلمل يف النحو، الفراهيدي     )٢٦/ ١. ( ، واملقتضب، املربد  )١٤/ ٢. (  الكتاب، سيبويه  -٧

، وشرح شـذور     )٤٢٥/ ٢. ( رح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    ، وش  )٤٦/ ٢. ( واألصول يف النحو، ابن السراج    
  ). ٥٧٥ص ( . الذهب، ابن هشام

   ).٢٦/ ١ ( . املقتضب، املربد-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢١  

   ١.����  وما أَنساِنيه ِإلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره���� : قال تعاىل:الشاهد
  ٢،)أنـسانيه   (  من اهلـاء يف      صب بدل اشتمال   يف موضع ن    يف هذه اآلية   )أن أذكره   ( و

  ٣.ما أنساين ذكره إال الشيطان: واملعىن
  
   ٤.���� ِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالًوِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت م ���� : قال تعاىل:الشاهد 
  

  ٥.رأيت زيداً وجهه: من الكل، حنو هذا الشاهد على بدل البعض ساق ابن بابشاذ
  .املعرف باأللف والـالم   ) الناس(  من    بعض من كل   معرفة بالصلة، وهو بدل   ) من  (  فـ

وبدل البعض من كل ال بد له من ضمري يعود على املبدل منه كبدل االشتمال، وهنا ليس                 
ا هو املعـىن    وهذ. من استطاع إليه سبيالً منهم    : بضمري، فهو حمذوف للعلم به، وتقديره     

  .الذي قصده ابن بابشاذ
 وهذا الوجه هو أحد أوجه ستة ذكرها العلماء يف ختريج هذه اآلية الكرميـة، واختـاره                 

   ٨).هذا قول أكثر النحويني : (  قال أبو جعفر ٧. وإليه ذهب عدد من العلماء٦.سيبويه

                                                 

قال أرأيت إذ   : ( من قوله تعاىل   ). ٦٣( من اآلية   :  الكهف  ).٤٢٦/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 ). الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجباً سانيه إال فإين نسيت احلوت وما أنأوينا إىل الصخرة

اءات، ابـن   السبعة يف القر  : ينظر. وقرأ مجهور القراء بكسر اهلاء    ، بضم اهلاء انفرد ا حفص    ) أنسانيه  (  قراءة   -٢
  ).٤٢٢ص . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة )٣٩٤ص ( . جماهد

 والتبيان، ، )٤٤٥/ ١. ( ، ومشكل إعراب القرآن، القيسي )٢٤٥/ ٣. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٣
              . ، وشـرح شـذور الـذهب، ابـن هـشام           )٦٩/ ٣. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش     )٨٥٤/ ٢ . (العكربي

  ).٥٧٢ص ( 

فيِه آيـات   : ( اىلمن قوله تع   ). ٩٧( من اآلية   :  آل عمران   ).٤٢٦/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٤
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غـين          

 ).عن العاملني

 ).٤٢٦/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥

 ).١٥٢/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٦

، واللمع،   )٤٧/ ٢. ( ، واألصول يف النحو، ابن السراج      )١١١/ ٣( و   ) ٥٧ /١. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٧
  ).٣٠٩ص . ( ، وشرح قطر الندى، ابن هشام )١٤٤/ ١. ( ، واإلمالء، العكربي )٨٩ص . ( ابن جين

  ).٣٩٦/ ١. (  إعراب القرآن، النحاس-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٢  

يف حمل جزم فعل     ) استطاع( شرطية يف حمل رفع مبتدأ، و     ) من  ( أن تكون   : الوجه الثاين 
   ٢. وهو قول الكسائي١.من استطاع فليحج: الشرط، واجلواب حمذوف تقديره

، واملـصدر   )حـج   ( موصولة يف موضع رفع باملصدر      ) من  ( أن تكون   : الوجه الثالث 
وهللا على الناس أن حيج البيت من اسـتطاع إليـه           : ويكون التقدير . مضاف إىل مفعوله  

   ٣.سبيال
يان هذا الوجه من حيث اللفظ ومن حيث املعىن، أما من حيث اللفظ              وقد ضعف أبو ح   

وال يقع إال يف الشعر علـى       فألن إضافة املصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل يف الكالم،           
إن اهللا أوجب على    : وأما من حيث املعىن فإنه ال يصح، ألن املعىن سيكون         . قول بعضهم 

البيت املستطيع، ومتعلق الوجوب إمنـا هـو        الناس مستطيعهم وغري مستطيعهم أن حيج       
  ٤.املستطيع

  ٥.ذكره السمني. أا بدل كل من كل، إذ املراد بالناس املذكورين خاصة: الوجه الرابع
    هو مـن اسـتطاع،   : موصولة خرب ملبتدأ مضمر تقديره ) من  ( أن تكون   : الوجه اخلامس 

   ٦.أو هم من استطاع
  ٧.أعين من استطاع: وبة بفعل مضمر، والتقديرأا مصدرية منص: الوجه السادس

  

                                                 

  ).٢٨١/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-١

 يف  ، والبـسيط   )٣٠٩ص  . ( ، وشرح قطر الندى، ابن هشام      )٣٩٦/ ١. ( النحاسإعراب القرآن،   :   ينظر  -٢
 عبيداهللا بن أمحد بن عبيداهللا القرشي األشبيلي، تح عياد بن عيد الثبـييت، دار               ، ابن أيب الربيع   شرح مجل الزجاجي  
  ). ٤٠٤/ ١. ( م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧، ١الغرب اإلسالمي،ط

، والـدر املـصون،      )٤٠٤ -٤٠٣/ ١. ( ، والبسيط، ابن أيب الربيع     )٢٨١/ ١. ( التبيان، العكربي :  ينظر -٣
  ).٣٢٢ -٣٢١/ ٣. ( السمني

  ).١٣/ ٣. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٤

 ).٣٢١/ ٣. ( الدر املصون، السمني:  ينظر-٥

 . املصدر نفسه-٦

 . املصدر نفسه-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٣  

بـدل  ) من  ( ي ذهب إليه ابن بابشاذ بأن        ويترجح من األقوال السابقة القول األول الذ      
د،  إىل توضيح املعىن املقصو     الوجوه ، ألن هذا الوجه هو أقرب     )الناس  ( بعض من كل من     

  .واحلذفمع بعده عن التكلف يف التقدير 
  

ا ِلمن آمـن  الَ الْملَأُ الَِّذين استكْبروا ِمن قَوِمِه ِللَِّذين استضِعفُو قَ �:قال تعاىل: الشاهد
 مه١.���� ِمن  

بدل بعض من كل، وقد أظهر العامل يف        ) الذين  ( يف اآلية الكرمية بدل من      ) ملن آمن   ( و
ل يف تقـدير تكـرار    والبد٢.البدل، كما أظهر يف املبدل منه على تقدير التكرير يف البدل        

  ٣).ملن ( العامل، بدليل تكرار احلرف يف اآلية 
 وذهب أبو حيـان،     ٤.وذهب الكوفيون إىل أن العامل يف البدل هو العامل يف املبدل منه            

   ٥.بدل كل من كل) من آمن ( والسمني احلليب إىل جواز كون 
  

  ٦.����  ِقتاٍل ِفيِه يسأَلونك عِن الشهِر الْحراِم����  : قال تعاىل:الشاهد 
 بدل اشتمال،   )الشهر( بدل من   ) قتال  ( فـ   .بدلعلى   ذه اآلية     استشهد ابن بابشاذ  

         عائـد علـى    ) فيـه   ( والـضمري يف    . وهو بدل نكرة من معرفة، والقتال يقع يف الشهر        
   ٧.، ألن بدل االشتمال ال بد فيه من ضمري يعود على املبدل منه)الشهر( 

                                                 

قال املأل الذين : ( من قوله تعاىل ). ٧٥( من اآلية : ف األعرا ).٤٢٧/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
     استكربوا من قومه  للذين استضعفوا ملن آمن منهم أتعلمون أن صاحلاً مرسل من ربه قالوا إنـا مبـا أرسـل بـه                     

 ). مؤمنون 

            .القـرآن، النحـاس   ، وإعـراب     )١١١/ ٣. ( ، واملقتضب، املـربد    )١٥٢/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٢
  ).٣٠١ص . ( ، وأسرار العربية، األنباري )١٠٧/ ٤( 

  ).٤٥٥/ ٢. ( الربهان، الزركشي:  ينظر-٣

  ).٨٣ -٨٢/ ١. ( اإلنصاف، األنباري:  ينظر-٤

  ).٣٦٥/ ٥. ( ، والدر املصون، السمني )٣٣٣ -٣٣٢/ ٤(  البحر احمليط، أبو حيان -٥

  ).٢١٧( من اآلية :  البقرة ).٤٢٧/ ٢( .  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٦

  . ،  واللمع، ابن جين )٢٩٧/ ٤( ، و  )٢٧/ ١. ( ، واملقتضب، املربد )١٥١/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٧
     ).٣٠٧/ ١. ( النحاس، وإعراب القرآن،  )٤٧/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج )٨٩ص ( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٤  

  :وجهان آخران) قتال ( عراب  ويف إ
 وإليه ذهـب    ١.وهو قول الكسائي  ). عن  ( جمرور بإضمار   ) قتال  (  أن   :الوجه األول  

  ٣.والفراء  ٢اخلليل
وهذا ضعيف جداً، ألن حرف اجلر ال يبقى        : (  وقد ضعف العكربي هذا الوجه بقوله     

ه، ومنـه    عمل د حذف حرف اجلر مع بقاء      إال أنه ور   ٤).عمله بعد حذفه يف االختيار    
  ٥:قول القائل

    .حتى تبذّخ فارتقَى األعالِم      أَِلفْته   وكَِرميٍة ِمن آِل قيسٍَ            
  .فارتقى إىل األعالِم:  حيث حذف حرف اجلر وأبقى عمله، والتقدير

ن وهذا ال ينبغي أن يعد خالفاً بني البصريني والكسائي والفـراء، أل           : ( قال السمني   
. البدل عند مجهور البصريني على نية تكرار العامل، وهذا هو بعينه قـول الكـسائي              

ألن حرف اجلر ال يبقى عمله بعد حذفه، إن أراد يف غري البدل فمـسلّم، وإن                : وقوله
   ٦). أراد يف البدل فممنوع، وهذا هو الذي عناه الكسائي

وقـد  .  ختريج مجهور العلماء   وعلى ذلك فإن قول الكسائي واخلليل والفراء يلتقي مع        
  ٧).ال فرق بني هذه األقوال هي كلها ترجع ملعىن واحد : ( قال أبو حيان يف ذلك

   ٨.قاله أبو عبيدة. خمفوض على اجلوار) قتال (  أن :الوجه الثاين   
  ٩.وقد خطّأ هذا الرأي عدد من النحاة    

                                                 

 ). ٣٠٧/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-١

   ).٢٠٧ص . ( اجلمل يف النحو، اخلليل بن أمحد:  ينظر-٢
  ).١٠٨/ ١. ( معاين القرآن، الفراء:   ينظر-٣

  ).١٧٤/ ١. (  التبيان، العكربي-٤

حروف املعاين، أبو القاسم الزجاجي، تح علـي توفيـق   : والبيت من شواهد.  من الشواهد اليت ال يعلم قائلها   -٥
   ).   ٣٩/ ٢. (  يف شرحه على األلفية، و ابن عقيل )٨٢ص . ( م١٩٨٤، ١وت، طالة، بريساحلمد، مؤسسة الر

  ).٣٨٩/ ٢. (  الدر املصون، السمني-٦

  ).١٥٤/ ٢ ( . البحر احمليط، أبو حيان-٧

  ).٧٢/ ١. (  جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن:  ينظر-٨

   . ، والتبيان، العكـربي  )٢٩٠/ ١. (  الوجيز، ابن عطية، واحملرر )٣٠٧/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر -٩
 )١٧٤/ ١.( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٥  

، فإذا أراد باجلوار املصطلح عليه       وقد برر أبو حيان قول أيب عبيدة هذا بأنه حيتمل أمرين          
عند النحاة فهو خطأ، وإن أراد به أنه تابع ملخفوض، فخفضه بكونه جاور خمفوضاً، أي               
صار تابعاً له، مل يكن خطأ، وكان قوله موافقاً لقول اجلمهور إال أنه أغمض يف العبـارة                 

   ١.وألبس يف املصطلح
فمرجع األمر إىل فهم العبارة     ،  يب عبيدة أل  يلتمس العذر    - يف توجيهه هذا   -  وأبو حيان 
   .واملصطلح

 يعـين   -وقال أبو عبيدة هو جمرور على اجلوار، وهو أبعد من قوهلمـا           : ( قال أبو البقاء  
 ألن اجلوار من مواضع الضرورة والشذوذ وال حيمل عليه ما وجـدت             -الكسائي والفراء 

   ٢).عنه مندوحة 
جلوار ال ضرورة  له، مع وجود ما هـو أوضـح            يف اآلية  باجلر على ا     ) قتال  (  فحمل  

   .  وأقرب إىل املعىن منه
 هي قـراءة عبـداهللا بـن        ٣-)عن قتال فيه  ) ( عن  ( بإظهار   - )قتال  ( وقراءة اجلر يف    

    ٤.بالرفع) قتالٌ فيه( وقرأ األعرج . مسعود
  :ويف قراءة الرفع ثالثة أوجه

وهـذه  . أقتالٌ فيـه  : فهام، ويكون التقدير   االبتداء به وهو نكرة أنه على نية مهزة االست        
  ٥.اجلملة املستفهم عنها يف موضع البدل من الشهر احلرام

   ٦.أجائز قتالٌ فيه: مرفوع باسم فاعل تقديره) قتال( أن :  الوجه الثاين
: خرب مبتدأ حمذوف معه مهزة االستفهام، ويكون التقدير       ) قتال( أن يكون   :  الوجه الثالث 
   ٧.فيهأجائز قتالٌ 

                                                 

  ).١٥٤/ ٢. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-١

   ).٩٢/ ١. (  اإلمالء، العكربي-٢
  ).١٠٨/ ١. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٣

  ). ٤٤/ ٣ ( .تفسري القرطيب، القرطيب:  ينظر-٤

  ).٣٩٠/ ٢. ( ، والدر املصون، السمني )١٥٤/ ٢. ( حيانالبحر احمليط، أبو :  ينظر-٥

 . املصدر نفسه-٦

    . ، والدر املصون، الـسمني     )١٧٤/ ١. ( ، والتبيان، العكربي   )٣٠٨/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٧
 )٣٩٠/ ٢.(  



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٦  

    ٢. فقد وصفها أبو جعفر بالغموض١وقراءة الرفع هذه على شذوذها،    
ويترجح لدي ما ذهب إليه اجلمهور، وتوافق معه قول الكسائي واخلليل والفراء، وهو             

ألنه هو األقرب يف املعىن، واألبعد عن        .بدل اشتمال ) الشهر( بدالً من   ) قتال( كون  
  .التكلف

  
   ٣. ���� الناِر ذَاِت الْوقُوِد ، قُِتلَ أَصحاب الْأُخدوِد ���� قال تعاىل  :الشاهد

استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على بدل االشتمال، وهو هنا بدل معرفـة مـن                 
، بأن  )األخدود( بدل اشتمال من    ) النار( لل إعراب   وقد ع . معرفة، ومها األخدود والنار   

   ٥. فاألخدود مشتمل على النار٤. فيهاألخدود هو الشق يف األرض، والنار
   ٦.جمرور على اجلوار، ونسبه مكي للكوفيني) النار( وقيل إن 

على أنه بدل كل من كل، ويكون على تقدير         ) النار(  وقد ذكر أبو حيان جواز إعراب       
   ٧.أخدود النار: حمذوف، أي

   ٨.اف إليه مقامهذي النار، فحذف املضاف وأُقيم املض:  وحكى أبو البقاء أن التقدير
قتلتهم :  واملعىن ٩.هو النار : بالرفع، على أن التقدير   ) النار  ( قراءة أخرى هي    ) الناِر(  ويف  
  ١٠.النار
  

                                                 

 ). ٣٩٠/ ٢. ( ، والدر املصون، السمني )١٥٤/ ٢. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-١

   ).٣٠٨/ ١. ( معاين القرآن، النحاس:   ينظر-٢
  ).٥ ، ٤( اآليتان :  الربوج-٣

  ).٤٢٨/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

    .، وإعراب القرآن، النحـاس     )٤٧/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٢٥٧/ ٣. ( معاين القرآن، الفراء  :  ينظر -٥
  ).١٢٨٠/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٤٢٧/ ٢. ( ن جين، واخلصائص، اب )١٩٢/ ٥( 

  ).٨٠٩/ ٢ ( .مشكل إعراب القرآن، القيسي:  ينظر-٦

  ).٤٤٤/ ٨. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٧

  ).١٢٨٠/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٨

 . املصدر نفسه-٩

، والـدر املـصون،      )٤٤٤/ ٨. ( ط، أبو حيان  ، والبحر احملي   )١٩٢/ ٥. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -١٠
  ).٧٤٦/ ١٠. ( السمني



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٧  

  :مبحث العطف
  

استشهد ابن بابشاذ يف الفصل الذي مساه فصل النسق بأربعة شواهد قرآنية، وهي علـى               
   :النحو اآليت

   ١.���� وال آباؤنا  ما أَشركْنا����: قال تعاىل: الشاهد
، ومل يفـصل بـني    )أشـركنا   ( معطوف على الضمري املرفوع املتصل يف       ) آباؤنا  ( فـ  

أكيد الزائدة  للت  ) ال  ( املتعاطفني بضمري رفع منفصل، وال فاصل آخر؛ بل اكتفى بوجود           
قد سدت مسد التأكيد حيـث      )  ال( واملعطوف، وكأن   لتكون فصٍال بني حرف العطف      

   ٢.م اطال الكال
   ٣. والكوفيون ال يشترطون التوكيد يف مثل هذه املسألة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

سيقول الذين  : ( من قوله تعاىل   ). ١٤٨( من اآلية   :  األنعام  ).٤٣١/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
.... أسـنا أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا ب        

 ).اآلية 

           . ، وإعـراب القـرآن، النحـاس       )٢١٠/ ٣. ( ، واملقتضب، املـربد    )٣٧٩/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٢
، وأوضـح    )٥٤٦/ ١. ( ، والتبيان، العكـربي    )٤٣١/ ٢. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ      )١٠٥/ ٢( 

  ).٣٩٠/ ٣. ( املسالك، ابن هشام

  ).٤٣١/ ١. ( ، واللباب، العكربي )٤٧٤/ ٢. ( نصاف، األنبارياإل:  ينظر-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٨  

  ١.���� عوا أَمركُم وشركَاَءكُم فَأَجِم����: قال تعاىل: الشاهد
  

، وذلك عطفـاً    )شركاءكم(  استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على قراءة الرفع يف           
، وقد سـد    )أمركم( ن الفصل جاء باملفعول     ، وقد جاز ذلك أل    )فأمجعوا( على الواو يف    

  ٢.املفعول املنصوب مسد التأكيد للطول به
   ٣. وهذا الوجه الذي ذكره ابن بابشاذ هو الوجه األول يف قراءة الرفع

وشركاؤكم : مبتدأ خربه حمذوف، والتقدير   ) شركاؤكم( أما الوجه الثاين فيكون على أن       
   ٤.فليجمعوا أمرهم، أو ليجمعه شركاؤكم

   ٥.أمجعت شركائي: أمجع رأيه، وال جيوز: يتعلق باملعاين دون الذوات، يقال) أمجع (  و
  :، وفيها أوجه)كموشركاَء(  بالنصب ٦وقراءة اجلمهور

وأمر شركائكم، فأقام   : ، ويكون التقدير  )أمركم( معطوف على   ) شركاءكم( أن  : األول
على ظاهر اللفظ، فإن كان العطف      العطف   هذا إذا مل يكن       ٧.املضاف إليه مقام املضاف   

:     ويف ذلك يقول ابن هـشام     . على ظاهر اللفظ مل يصح عطفه على تقدير حذف مضاف         
، ألنه حينئٍذ شريك له يف      )أمركم  ( وال جيوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفاً على          ( 

                                                 

واتلُ عليهم نبأ   : ( من قوله تعاىل   ). ٧١( من اآلية   : يونس ). ٢٢٤/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 أمـركم   نوح إذ قال لقومه يا قوِم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلـت فـأمجعوا                   

 ).اآلية... وشركاءكم

  . ، وإعراب القرآن، النحـاس     )٢٢٥ -٢٢٤/ ١( ، و    )٤٣١/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٢
  ).٦٨١/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٣٥٠/ ١. ( ،  ومشكل إعراب القرآن، القيسي )٢٦١/ ٢( 

،  )٢٦١/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس  : ينظر.  سى ويعقوب  قراءة الرفع قرأ ا احلسن وابن أيب إسحاق وعي         -٣
  ).٣٦٢/ ٨ ( .، وتفسري القرطيب، القرطيب )٣٥٠/ ١. ( يسيومشكل إعراب القرآن، الق

، وتفسري   )٢٠٣ص  . ( الئي، والفصول املفيدة، صالح الدين الع     )٢٦١/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٤
   ).٤٦٣/ ٢. ( وفتح القدير، الشوكاين،  )٣٦٣/ ٨. ( القرطيب، القرطيب

  ).٦٨١/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٢٦١/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٥

  ).٣٦٠/ ٢. (  ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٦٨١/ ٢. ( التبيان، العكربي: ر ينظ- -٦

  ).٦٨١/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٧

 
 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٢٩  

) أمجـع   ( ألن  أمجعوا أمركم وأمجعوا شركاءكم، وذلك ال جيوز،        : معناه، فيكون التقدير  
     ١).أمجعت شركائي : أمجعت رأيي، وال تقول: إمنا يتعلق باملعاين دون الذوات، تقول

 ويكون نصب   ٢.وهو قول الزجاج  . مع شركائكم : أن يكون مفعوالً معه، والتقدير    : الثاين
  ٣.على تضمني الكالم فعالً مناسباً) شركاءكم ( 

. وأمجعوا شـركاءكم  : عل حمذوف، والتقدير  منصوباً بف ) وشركاءكم( أن يكون   : الثالث
   ٥. والفراء٤وهو قول الكسائي،. وادعوا شركاءكم: وقيل

   
ِقيلَ يا نوح اهِبطْ ِبسالٍم ِمنا وبركَاٍت علَيك وعلَى أُمـٍم ِممـن              ����: قال تعاىل  :الشاهد
 كع٦.����م   

، وهـو   )عليك( يف  ) الكاف(  معطوف على الضمري املتصل وهو        يف اآلية  )أمٍم  ( فـ   
، )أمٍم( قبل  ) على(أعيد حرف اجلر    ) الكاف(  ولكي يصح العطف على      ٧.ضمري ارور 

  . كما مر.صرينيب املضمر ارور وجب إعادة اجلار عند الألنه إذا عطف على
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٣٠٩ص  ( . شرح شذور الذهب، ابن هشام-١

  ).٢١٧ص . ( اإليضاح العضدي، أبو علي الفارسي:  وينظر، )٢٣/ ٣. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٢

  ).٥٦ص . ( املفصل، الزخمشري:  ينظر-٣

   ).٢٦٢/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٤
  ).٣٤٠/ ١. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٥

وأمـم  : ( ... من قولـه تعـاىل     ). ٤٨( من اآلية   : هود ).  ٤٣١/ ١. ( ن بابشاذ شرح املقدمة احملسبة، اب    -٦
 ).سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم 

  ).٢٣١/ ٥. ( ، والبحر احمليط، أبو حيان )٤٣١/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٠  

  ١.����ام واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرح ����:  قال تعاىل:الشاهد
      يف  ٢ ذكر ابن بابشاذ هذه اآلية الكرمية بعد اآلية السابقة معلقاً على قراءة محـزة بـاجلر               

   ٣.جمرور بواو القسم) األرحاِم ( ، على أن الواو فيها هي واو القسم، و)واألرحاِم ( 
  :ويف قراءة اجلر توجيهان آخران 

  ). به( ر يف معطوف على الضمري ارو) واألرحاِم ( أن : األول
إال أن الكـوفيني جييـزون ذلـك        .  إال بإعادة اجلار كما مر     وهذا ال جيوز عند البصريني    

   ٤.مطلقاً
 - وصفهاوقد ٥.وقد نقل أبو جعفر عن الكوفيني قبح هذا الرأي، مع عدم ذكر علة قبحه          

   ٦. بعض العلماء بالقبح -أيضاً
   ٧.لف بغري اهللا وضعف أبو البقاء هذا الوجه لورود النهي عن احل

، ووهن ما ذهب إليـه      )واألرحاِم  (  وقد دافع الفخر الرازي بقوة عن قراءة محزة باجلر          
  .كثري من النحويني حني قالوا بفساد هذه القراءة

ألن محزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه مل يأِت ذه القراءة من عند نفسه؛ بل               : (  قال
عليه وسلم، وذلك يوجب القطع بـصحة هـذه اللغـة،           رواها عن رسول اهللا صلى اهللا       

                                                 

يأيها الناس اتقوا ربكم الـذي      : ( عاىلمن قوله ت   ). ١( من اآلية   : النساء. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 اهللا الذي تساءلون به واألرحام      خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجاالً كثرياً ونساء واتقوا            

 ).ن اهللا كان عليكم رقيباً إ

، وإعـراب   ) ٢٢٦ص  .( السبعة يف القراءات، ابن جماهـد     : ينظر.  قراءة اجلر هي قراءة محزة وإبراهيم وقتادة       -٢
  ).١/٤٣١( . القرآن، النحاس

التبيـان،  ، و  )٤٣٢/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس  : ، وينظر  )٤٣٢/ ٢ ( .  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ      -٣
  ).٣٢٦/ ١( . العكربي

  ).١١٩ص . ( ينظر احلجة، ابن خالويه -٤

  ).٤٣١/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٥

وقد ذكر العلة يف أن العرب ال ترد خمفوضاً على خمفوض، وقـد              ). ١٨٥/ ١. ( لقرآن، الفراء معاين ا :  ينظر -٦
فأما اجلر يف األرحام فخطأ يف  العربية ال جيوز          : ( وفيه قال  ). ٦ -٥/ ٢. ( ومعاين القرآن وإعرابه، الزجاج   . كُين

  ).٣٢٦/ ١. ( والتبيان، العكربي). إال يف اضطرار الشعر

  ).٣٢٦/ ١. ( تبيان، العكربيال:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣١  

والقياس يتضاءل عند السماع ال سيما مبثل هذه األقيسة اليت هـي أوهـن مـن بيـت                    
  : النحويني هؤالءمث ساق حجتني يدحض ما قول ١).العنكبوت 

تساءلون : أن قراءة محزة ميكن خترجيها على تقدير تكرير اجلار، كأنه قيل          :  احلجة األوىل 
  .ه وباألرحامب

  :ورود ذلك يف الشعر، واستدل ببيتني من الشعر: احلجة الثانية
   ٢:قول أحدهم:  األول
          ِت فاليومونا وتشج تبنا       قرعجِبفاذْ م اِم ِمنواألي ا ِبكفم هب.  

 عند  بغري إعادة حرف اجلر، وهو    ) بك  ( على الضمري ارور يف     ) األيام  ( حيث عطف    
ا الكوفيون فيجيزون ذلك كما مرالبصريني من الضرورة، أم.  

   ٣:قول القائل: واآلخر 
   .وطُ نفاِنِفـغَوما بينها والكعِب   نعلّق يف مثِل السواري سيوفَنا                 
ما بينـها  : ، ويكون التقدير)بينها  ( جمرور بعطفه على الضمري ارور يف       ) الكعب  ( فـ 

  . وبني الكعب
 النحاة يف هـذه القـراءة، حـني          عجبه من رأي هؤالء    - بعد ذلك    - الرازي  مث أبدى 

هذه القراءة ببيتني من الشعر جمهولني، ومل يستحسنوها بقراءة محزة وجماهـد،            استحسنوا  
   ٤.مع أما من علماء السلف املوثوقني

  .قانمها البيتان الساب). ببيتني من الشعر جمهولني : (  وقوله

                                                 

  ).١٣٣/ ٩. (  التفسري الكبري، الفخر الرازي-١

،  )١١٩/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج )٣٧٣/ ٢. ( الكتاب، سيبويه: وهو من شواهد.  البيت جمهول القائل-٢
. ع، السيوطي، واهلم )٤٧٢/ ٢( و  ) ٤٦٤/ ٢. ( ، واإلنصاف، األنباري )٤٣١/ ١. ( وإعراب القرآن، النحاس 

   ). ٢٢١/ ٣(  و  ) ٤٣٩ / ١( 
        . ، واإلنـصاف، األنبـاري     )٤٣١/ ١. ( إعراب القرآن، النحـاس   :  البيت جمهول القائل، وهو بال نسبة يف       -٣
  ).٤٧٢/ ٢( و  ) ٤٦٥/ ٢( 

  ).١٣٤ / ٩ ( . التفسري الكبري، الفخر الرازي-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٢  

تـساءلون بـه    : ، والتقدير جمرور بباء مقدرة لداللة األوىل عليها     ) األرحاِم  (أن و : الثاين
وقد رده الرازي    ٢. ويضعف هذا الوجه أن حرف اجلر ال يعمل وهو حمذوف          ١.وباألرحام
  .مبا سبق

، ويكـون  )اهللا( ى أنه معطوف على لفظ اجلاللة ، فعل)واألرحام (  يف   أما وجه النصب  
      أو يكون بالعطف على موضع اجلـار واـرور           ٣.واتقوا األرحام أن تقطعوها   : قديرالت
   ٤).به ( 

، فهي قراءة اجلمهور، كما أـا     )واألرحام  (  ويترجح من هذه األقوال قراءة النصب يف        
  . ويبقى التخريج لقراءة محزة له وجاهته. األقرب إىل الصواب، واألبعد عن التأويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٨٧/ ٣. (  املفصل، ابن يعيش، وشرح )٢٨٥/ ١. ( اخلصائص، ابن جين:  ينظر-١

  ).٣٢٠/ ١. ( شرح الكافية، الرضي:  ينظر-٢

              . ، والتبيـان، العكـربي     )١١٨ص  . ( ، واحلجـة، ابـن خالويـه       )٤٣١/ ١. (  إعراب القرآن، النحاس   -٣
 )٣٢٦/ ١.(  

  ).٣٢٦/ ١. (  التبيان، العكربي-٤
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١٣٣  

  : الفعل:الفصل الثالث
فصل األفعال، وقد أطلق عليه ابن بابشاذ فصل الفعل، وهو الفصل الثاين مـن               هو   ١هذ 

  .فصول املقدمة احملسبة
  .قارنة بالشواهد يف الفصول األخرى والشواهد القرآنية يف هذا الفصل حمدودة م

اعه، وشيئاً من أحكامه،    اشتقاق الفعل، وأنو  :  قضايا حنوية مثل    هذه الشواهد  قد عاجلت و 
كالفعل املاضي إذا اتصلت به تاء التأنيث وبعدها مهزة وصل، والفعل املضارع إذا اتصلت              

  .به نون النسوة، وأحكام النون الثقيلة واخلفيفة
، )كان وأخواا (  وقد استشهد ابن بابشاذ على األفعال اليت تحمل على األفعال الناسخة            

   .   جمراها، كما سيتبني أثناء دراسة هذه الشواهد والوقوف عليهاكأفعال املقاربة وما جرى
   

  :مبحث الفعل واشتقاقه
   
 بتعريف الفعل، ومثّل لـه،      استشهد ابن بابشاذ يف هذا الفصل بعدة شواهد، وقد بدأه            

، فاألفعـال تـدل علـى الزمـان          وفرق بني األفعال واألمساء    .وذكر علة تسميته بالفعل   
وذكر علة تسمية الفعل    . مساء فال تدل إال داللة واحدة وهي ذات املسمى        واحلدث، أما األ  

    ١.الفعل املصدر الذي هو احلدث، وهو اسم ذه التسمية ليفرق بينه وبني
  : مث استشهد على ذلك بقوله تعاىل 

   ٢.���� ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ���� : قال تعاىل:الشاهد
وأما الفعـل فأمثلـة     : (  يف حد الفعل، فقد عرف سيبويه الفعل بقوله        اختلف النحويون  

أخذت من لفظ أحداث األمساء، وبنيت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كـائن مل                 
وأما بناء ما مل يقع فإنه قولـك        . فأما بناء ما مضى فذهب وِمسع ومكُثَ وحِمد         . ينقطع
يقتل ويذهب ويضِرب ويقتلُ ويضرب، وكذلك بناء       : رباًِاذهب واقتل واضِرب، وخم   : آمراً

                                                 

   ).١٩٤ -١٩٣/ ١ ( .ذشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشا:  ينظر-١
  ).٢٣( اآلية : األنبياء ).  ١٩٣/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٤  

 اليت أُخذت من لفظ أحداث األمساء، وهلا فهذه األمثلة. ما مل ينقطع وهو كائن إذا أخربت    
   ١).واألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل  .أبنية كثرية ستبني إن شاء اهللا

رن بزمن، فاألمثلة اليت أخذت مـن        وعلى هذا فالفعل عند سيبويه ما دلّ على حدث مقت         
). واألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل      : ( لفظ أحداث األمساء هي املصادر بداللة قوله      

ـ ذَ: والزمان يف الفعل ما دل على املاضي، ومثّل له بـاألفعال          هب ـ  وم ـ  ثَكُ . د وحِم
: ال ومثل له باألفعال   واحل. ب واضرِ  واقتلْ اذهب: واملستقبل وهو األمر، ومثّل له باألفعال     

لُيقت ويذه ويضرِ ب ؛ بل عرب عنه    )احلال  ( ، إال أن سيبويه مل يعرب عن املضارع بلفظ          ..ب
  ).وخمرباً : ( باإلخبار يف قوله

  ٢. وهذا التعريف قال به عدد من النحاة
  دلّ ما: (  يف قوله   وقد أغفل أبو القاسم الزجاجي يف تعريفه للفعل داللة الفعل على احلال           

   ٣).قام يقوم، وقعد يقعد، وما أشـبه ذلـك        : على حدث، وزمان ماض أو مستقبل، حنو      
 داللة فعل األمر على االستقبال إمنا هي حبسب املأمور به            ( هو األمر، ألن   - هنا –واحلال  

وهو احلدث املطلوب إيقاعه، وأما باعتبار كون األمر من قبيل الطلب الذي هو من أقسام               
   ففعل األمـر      ٤). داالً على احلال بالنظر للطلب، فإن اإلنشاء زمنه حاضر         اإلنشاء فيكون 

باعتبار داللته على الطلب يدل على احلاضر، ألن اإلنشاء ما قارن مدلوله الـتلفظ بـه،                
وباعتبار احلدث املطلوب يدل على االستقبال، ألن زمن احلدث املطلوب متأخر عن زمن             

      ٥.الطلب
 دليل احلدث وغريه، أما املصدر فدليل احلدث وحده، وذا يكون           وعلى ذلك فالفعل هو    

    ٦.الفعل فرعاً عن املصدر
                                                 

  ).١٢/ ١. (  الكتاب، سيبويه-١

.           ، وشرح الكافية، الرضـي     )١١ص  . ( ، وأسرار العربية، األنباري    )٢٤٣ص  . ( املفصل، الزخمشري :  ينظر -٢
  ).٢١٩/ ١. (  الربيع، والبسيط، ابن أيب )٢٢٣/ ٢( 

  ).٥٣ – ٥٢ص . (  اإليضاح، الزجاجي-٣

  ).٣١ص . ( م١٩٥٥  -هـ ١٣٧٤، مطبعة مصطفى البايب احلليب، ٢ شرح األزهرية، خالد األزهري، ط-٤

 . املصدر نفسه-٥

، ١وت، ط  مسائل خالفية يف النحو، أبو البقاء العكربي، تح حممد خري احللواين، دار الشرق العريب، بري               : ينظر -٦
  )٦٧ ( .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٥  

 وهنا تربز مسألة خالفية بني النحويني حول أصل االشتقاق، فذهب البـصريون إىل أن              
  ١.الفعل مشتق من املصدر، وقال الكوفيون إن املصدر مشتق من الفعل

 حدث الفعل له، فهو سبحانه ال يسأل عما يفعل، وهم            يف اآلية الكرمية نسب     واهللا تعاىل 
كل فعل يدل على حدث من سائر األحداث        ) يفعل  ( ، فيدخل حتت    يسألون عما يفعلون  

  ٢.كلها على اختالف أنواعها
إذ يستحيل فعل املخلوق    : (  وبذلك يتضح أن الفعل أعم من العمل بدليل قول أيب البقاء          

، ألن الفعل من العمل، وكان يقع على كل حركة وعـزم،            إال يف زمان، ومل يسم عمالً     
: قد فعلت، وال يقال   : قد عملت، وقد فعلت، وإذا تكلم قال      : وهلذا يقول من بىن حائطاً    

   ٣).عملت 
وقد جـاء  . أفعال مضارعة مرفوعة) يسأل ، ويفعل ، ويسألون   (  واألفعال يف هذه اآلية     

   .جاء مبنياً للمعلوم) يسأل ( ، بينما الفعل للمجهولمبنيني ) سأل ، ويسألون ي( الفعالن 
    
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٧٣ص . ( ، ومسائل خالفية يف النحو، العكربي )٢٣٥/ ١. ( اإلنصاف، األنباري:  ينظر-١

  ).١٩٤ -١٩٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

  ).٤٥ – ٤٤/ ١. (  اللباب، العكربي-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٦  

  :مبحث أنواع الفعل
  
  ١.���� لَه ما بين أَيِدينا وما خلْفَنا ���� : قال تعاىل:الشاهد 
 ماٍض، ومستقبل، وال ماٍض وال مستقبل، وهـو         :قسم ابن بابشاذ الفعل إىل ثالثة أقسام       

  .احلال
   ٢. التقسيم بالسماع والقياس، واستشهد على السماع ذه اآلية الكرمية مث دلل على هذا

ما بـني   ( يدل على املاضي، و     ) وما خلفنا   ( يدل على املستقبل، و   ) ما بني أيدينا    (  و  
وهذا ما   . وبذلك يكون تقسيم الفعل حسب داللته على الزمن       . يدل على احلال  ) ذلك  

 إال أن سيبويه مل يصرح بلفظ احلال؛ بل عرب          ٣.قسيمذهب إليه عدد من النحاة يف هذا الت       
   ٤).وخمرباً ( عنه باإلخبار يف قوله 

وقد قسم ابن السراج الفعل إىل ماٍض وحاضر ومستقبل، ومل يشر إىل مصطلح احلال، إال               
   ٥).احلاضر ( أنه عبر عنه بلفظ 

     . عليه، أما التقسيم فقد يكون متفقاً فاالختالف كائن يف استخدام املصطلح
 وهذه اآلية الكرمية ال تتضمن أي قسم من أقسام الفعل، إال أا تشري إىل أقسام األزمنـة                 

  .اليت منها يتوصل إىل تقسيم الفعل الذي هو مشهور عند النحاة
 - يف معظمهـا   –وقد تضمنت هذه األقوال     .  وللعلماء يف تفسري هذه اآلية أقوال خمتلفة      

  ٦.كون األزمنة ثالثة
األمـر  فعـل  ماٍض، ومضارع، ومل يذكروا   : د ذهب الكوفيون إىل أن الفعل قسمان       وق 

  إذ األصل يف فعـل       .وذلك بناًء على أنه مقتطع من املضارع جمزوم بالم الطلب احملذوفة          
                                                 

  إال بأمرِ  وما نترتلُ : ( من قوله تعاىل   ) ٦٤( من اآلية   : مرمي   ).١٩٤/ ١. ( سبة، ابن بابشاذ   شرح املقدمة احمل   -١
ريك لهما بني أيدين ا وما خلفنا وما بنيوما كانَ ذلك رب نسياًك  .( 

  ).١٩٤/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

 ). ٣١٥ص . ( ، وأسرار العربية، األنباري )٢/ ٢. (  املقتضب، املربد-٣

  ).١٢/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٤

  ).٣٨/ ١. ( األصول، ابن السراج:  ينظر-٥

 . ، والبحر احمليط، أبو حيان     )٢٩/ ٢. ( ، والكشاف، الزخمشري   )٦٢٦/ ٢. ( معاين القرآن، األخفش  :  ينظر -٦
  ).٣٤٢/ ٣. ( ، وفتح القدير، الشوكاين )١٩٣ -١٩٢/ ٦( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٧  

، إال أنه ملا كثُر أمر املخاطب يف الكالم استثقلت الالم فحذفت        )لتفعل  ( األمر للمخاطب   
املضارعة الذي هو تاء اخلطاب، فجيء مزة الوصل توصالً ا إىل           ختفيفاً، فتبعها حرف    
  ١.ِاذهب: النطق بالساكن، فقيل

العتقاده أن فعل احلال ال يثبت، وليس عدم ثباته ممـا      : ( وقد بين ابن بابشاذ ذلك بقوله      
يوجب رفعه باجلملة، ألنه هو األصل الذي نشأ عنه املاضي، وتبقّى عنه املستقبل فكيـف             

  ٢).ن األصل مطّرحاً يكو
   ٣وكالم ابن بابشاذ يشري إىل أن املضارع هو األصل يف األفعال وهو أسـبق يف التقـدم،                

، فكيف ال يكون قسماً قائمـاً       ففعل احلال الذي هو املضارع هو األصل للماضي واألمر        
  . بذاته

. عل احلـال  وأنكر قوم ف  . ماٍض وحاضر ومستقبل  : وأقسام األفعال ثالثة  : ( قال أبو البقاء  
وحجة األولني أن الفعل اشتق من املصدر ليدل على الزمان، فينبغي أن ينقـسم حبـسب                
انقسامه، وال أحد ينكر زمن احلال وهو اآلن، فكذلك الفعل الدال عليه، فهو واسطة بني               

   ٤).املاضي واملستقبل 
  .وكالم أيب البقاء يؤكد ما قرره ابن بابشاذ 
  
  
  
  
  
  

                                                 

،  )٢٢٤/ ١. ( ، والبسيط، ابن أيب الربيـع      )٧٢( املسألة   ) ٥٢٨ -٥٢٤/ ٢. ( اإلنصاف، األنباري :  ينظر -١
       . ، واهلمـع، الـسيوطي     )٣١ص  . ( ، وشرح األزهرية، خالد األزهري     )٦١/ ٧. ( وشرح املفصل، ابن يعيش   

 )٣٤/ ١.(  

  ).١٩٤/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

  ).٨٥ص . ( اإليضاح، الزجاجي:  ينظر-٣

   ).١٤ -١٣/ ٢. (  اللباب، العكربي-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٨  

  ١.  ���� زيِزراةُ العالِت ام قَ���� :قال تعاىل: الشاهد
  ٢.���� قُِل ادعوا ���� :قال تعاىل: الشاهد
  ٣.���� قُِل انظُروا ���� :قال تعاىل: الشاهد

   
 حديثه عن الفعل املاضي إذا اتصلت به تـاء التأنيـث             يف  ساق ابن بابشاذ هذه اآليات    
  ٤.الساكنة، وبعدها مهزة وصل

 والفعل املاضي يبىن علـى      تأنيث الساكنة،  اتصلت به تاء ال     فعل ماضٍ  )قالت   (  والفعل
، )امـراة   (  مهزة وصـل يف      الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث؛ إال أنه جاء بعد هذه التاء           

فإذا مل يـذكر بعـد       . ولذلك حرك آخر الفعل بالكسر، اللتقاء الساكنني عمالً باألصل        
   ٥.كانت التاء ساكنة على حاهلاوالساكن مهزة وصل ختفف، 

) قل ادعوا  ( هدين اآلخرين، ا يف الش   الكسر هنا عارضة، كحركة الضمة لإلتباع       وحركة
فمن قرأ بالكسر على أواخر هذه الكلمات فقد عمل بأصل التقـاء              ٦،)وقل انظروا   ( و

لـضعف احلـاجز    ) قـل   ( الالم يف   بع حركتها حركة    الساكنني، ومن قرأ بالضم فقد ات     
    ٧.بينهما، وهو الساكن

                                                 

قالت امـرأة   : ( من قوله تعاىل   ). ٥١( من اآلية   : يوسف ).  ١٩٩/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
العزيز اآلن حصحصاحلق ه عن نفِس أنا راودته وإنهملن ادقني  الص.( 

قل ادعوا الذين : ( من قوله تعاىل   ). ٥٦( من اآلية   : اإلسراء ). ١٩٩ /١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
زعمت  فال ميلكونَ  م من دونه  كش ف الض  قل ادعوا اهللا   : ( ، من قوله تعاىل    )١١٠( ومن اآلية   ). ويالم وال حتْ  كُر عن

      اً ما تدعوا فلهاو ادعوا الرمحن أي ماُء األس ىن وال جتْ   احلسبصالتِ هر اِفختَ وال   كا وابتِغ بني ذلك سبيالً       ت  .(وسبأ :
 وال يف   ماواِت ذرٍة يف الس   قالَ مثْ  ال ميلكونَ   اهللاِ م من دونِ  قل ادعوا الذين زعمت   : ( من قوله تعاىل   ). ٢٢( من اآلية   
 ).م من ظهري ه من وما لهرٍك وما هلم فيهما من ِشاألرِض

قُِل انظروا ماذا : ( من قوله تعاىل ). ١٠١( من اآلية : يونس ).  ١٩٩/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣
 ). منون  عن قوٍم ال يؤ والنذر وما تغين اآليات واألرِضيف السماواِت

  ).١٩٩/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

  ).١٥٨/ ٤. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٥

،  )١٧٥ -١٧٤ص  . (  السبعة، ابن جماهد  : ينظر.  ومحزة، وقرأ الباقون بالضم     قرأ بالكسر أبو عمرو وعاصم     -٦
  ).١٢٢ص . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة )٧٨ص . ( والتيسري، الداين

   ).٤٨٢/ ١. ( ، والتبيان، العكربي )٣٦٩ / ٢. ( األصول، ابن السراج:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٣٩  

ل أمر مبين على السكون ألنه صحيح اآلخر، فحركة بنائه األصلية السكون،            فع) قُل  ( فـ
   ).قل ( يف ) الالم ( والكسر حركة عارضة يء مهزة الوصل بعد آخر الفعل وهو 

، وأجروه على الباب    )قِل انظروا   ( وقد كسر قوم فقالوا     : ( وقد وضح سيبويه ذلك بقوله    
وأما الذين يـضمون فـإم      . جعلوها كآخر جريِ  األول، ومل جيعلوها كاأللف، ولكنهم      

    ١).يضمون يف كل ساكن يكسر يف غري األلف املضمومة 
  ٢).قل انظروا كسر مجيع هذا : ومن قال: (   مث قال

  ).الكسر والضم ( فسيبويه علل لكلتا القراءتني   
  

   ٣.����ِدِه عقْدةُ النكَاِح ِإلَّا أَنْ يعفُونَ أَو يعفُو الَِّذي ِبي ���� : قال تعاىل:الشاهد
  

     عن الفعل املضارع حني تتصل به نـون اإلنـاث      يف هذه اآلية الكرمية     ابن بابشاذ   حتدث
  ٤).نون النسوة ( 
 ، )عفا  ( يف موضع النصب بأن، والواو فيه أصلية وهي واو           )يعفونَ  ( الفعل املضارع    و
 النسوة، والنون ضمري متصل يف حمـل        ، والفعل مبين على السكون التصاله بنون      )يعفو  ( 

  .رفع فاعل
الرجال يعفون، ألن تلك    : ، وهي ليست كالواو يف    هي الم الكلمة  ) يعفون  (  والواو يف    

    ٥).يقومون ( الواو ضمري جلمع الذكور، كالواو يف 
، فحذفت الواو اليت هي الم الفعل، وبقيت واو         )يعفوون  (  وأصل الفعل يف املثال السابق      

  .والنون يف الفعل هي عالمة الرفع. مريالض

                                                 

  ).١٥٨/ ٤( ، و )١٥٣/ ٤. ( لكتاب ا-١

 .سه املصدر نف-٢

 نوإن طلقتموه: ( ، من قوله تعاىل )٢٣٧( من اآلية : البقرة ).  ٢٠٣/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣
 وأن كـاحِ  الندةُقْ ع الذي بيدِه يعفو أوونَفُ يع أنْتم إالّ ا فرض  م  فنصف  فريضةً تم هلن  فرض  وقد نوه متس  أنْ من قبلِ 

تعفو أقربلَ بينكُم إنّ اَهللا مبا  قوى وال للتوا الفضري  بِصتعملونَتنس.( 

  ).٢٠٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

  ).٣٥ص . ( شرح قطر الندى، ابن هشام:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٠  

   ١.النساء يعفون، فلم حيذف منه شيء:  أما يف قولنا
، ولكنها عالمة فلـو     )يعفون  (  وقد ذهب الكوفيون إىل أن السبيل هو حذف النون من           

  ٢.حذفت لذهب املعىن
   وهو منـصوب، ألن    ) يعفون  ( وهو معطوف على الفعل الذي قبله       ) أو يعفو   ( والفعل  

  ).أنْ ( حمله النصب مع ) يعفون ( 
   ٣.بواو ساكنة) يعفو ( ، وقرأ احلسن هي قراءة اجلمهور) يعفو (  وفتح الواو يف 

 هو استثقال الفتحة على الواو املتطرفة       - يف حال الوقف   –  وسبب قراءة الواو بالسكون   
 واو مفتوحـة     ومل تعرف يف كالم العـرب      .وقبلها متحرك، لقلة جميئها يف كالم العرب      

غفوة مجع غفو، وكذلك احلركة ما كانت قبـل الـواو           : متطرفة قبلها فتحة إال يف قوهلم     
    ٤.قاله اخلليل. املفتوحة فإا ثقيلة

  
   ٥.���� فَاستِقيما وال تتِبعانِّ ����: قال تعاىل: الشاهد 
لثقيلة واخلفيفة،  استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية يف سياق حديثه عن أحكام النون ا             

فذكر أن التأكيد بالنون الثقيلة أكثر من التأكيد بالنون اخلفيفة، ألن التأكيد بالنون الثقيلة              
  ٦.زلة التأكيد باسم واحدـزلة التأكيد بامسني، والتأكيد بالنون اخلفيفة مبنـمبن

اإلناث لـئال    أن التأكيد بالنون اخلفيفة ال يقع يف التثنية وال مع نون             : ومن أحكام النون  
   ٧. الساكنة اخلفيفةجيتمع ساكنان، ألف التثنية والنون

  
  

                                                 

  ).  ١٩٠/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-١

  ).٣٢٠/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٢

  ).٢٠٦/ ١. ( ، وتفسري القرطيب )٣٢١/ ١. ( جيز، ابن عطيةاحملرر الو:   ينظر-٣

  ).٢٠٦/ ١. ( تفسري القرطيب: وينظر.  املصدر نفسه-٤

قال قد أُجيبت   : ( من قوله تعاىل   ). ٨٩( من اآلية   : يونس ).  ٢٠٩/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٥
كما فاستقيما وال تتبعانِّ سبيلَدعوتال ي الذين عون لم .( 

  ).٢٠٩/ ١  (. احملسبة، ابن بابشاذشرح املقدمة:  ينظر-٦

 . املصدر نفسه-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤١  

 وذهب يونس والكوفيون إىل جواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني، وفعل             
قـال  .  وهذا ما ال يراه سيبويه     ١.اضربناِن:  بشرط كسرها يف الوصل، حنو     مجاعة النسوة 

ال : ل االثنني ثبتت األلف اليت قبلها، وذلـك قولـك         فإذا أدخلت الثقيلة يف فع    : ( سيبويه
افعالنِّ ذلك، وهل تفعـالنّ     : وتقول، )ال تتبعانِّ سبيل الذين ال يعلمون     ( تفعالنِّ ذلك، و  

 يف  ف ههنـا  بت يف فعل اجلميع، وإمنا ثبتت األل      فنون الرفع تذهب ها هنا كما ذه      . ذلك
 مدغماً يف حرف موضعه وكان       ألنه قد يكون بعد األلف حرف ساكن إذا كان         كالمهم،

    ٢).اآلخر الزماً، ومل يكن حلاق اآلخر بعد استقرار األول يف الكالم 
، يدل على عدم    )فنون الرفع تذهب ها هنا كما ذهبت يف فعل اجلميع           : (  فقول سيبويه 

 وذهب األخفش   .جواز دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النساء          
    ٣.اب مطلقاًإىل اإلعر

أا ال تؤكد الفعل املسند إىل نون اإلناث، ألن هذا الفعـل            :  ومن أحكام النون اخلفيفة   
بألف تفصل بني النونني، وذلك قصداً للتخفيف       ) ألف االثنني (  جيب أن يؤتى بعد فاعله      
ني، ومـن   والنون اخلفيفة ال تقع بعد ألف االثن      ). اضِربنانِّ  : ( لعدم توايل األمثال، فيقال   

   . كما مر٤ فقد أجاز بشرط كسرها- هنا-أجازها
أكـرم  : أنه جيب حذفها إذا وليها ساكن، لئال يلتقي ساكنان، فيقـال          :  ومن أحكامها 

فحذفت نون التوكيد اخلفيفة اللتقائها بـساكن،       ) أكرمن  ( الرجل، بفتح امليم، واألصل     
   ٥).الرجل ( وهو الم التعريف يف 

  ٦:لشاعر ومن ذلك قول ا
                                                 

 أبو عبداهللا بدر الدين     وشرح ألفية ابن مالك،    ). ٩٤( املسألة   ). ٦٥٠/ ٢. (  األنباري  ابن اإلنصاف،:  ينظر -١
 .          ت.ميد، دار اجليل، بـريوت، د     بابن الناظم، تح عبداحلميد السيد حممد عبداحل       حممد بن حممد بن مالك املعروف     

  ).٦٣٠ص ( 

   ).٥٠٩/ ٣( ، و)٥٢٤ -٥٢٣/ ٣. (  الكتاب، سيبويه-٢
  ).٦٤/ ١ ( .شرح األمشوين، األمشوين:  ينظر-٣

  ).٤١٧/ ٣ ( .، وشرح األمشوين، األمشوين )١٠٣/ ٤. ( هشامأوضح املسالك، ابن :  ينظر-٤

  ).٢٩١/ ٢ ( .شرح ابن عقيل، ابن عقيل:  ينظر-٥

، وشرح التـصريح علـى       )٤٣/ ٩. ( والبيت من شواهد املفصل، ابن يعيش     .  هو األضبط بن قُريع السعدي     -٦
  ).٤٥٣/ ١. ( ، وشرح شواهد املغين، السيوطي )٢٠٨/ ٢. ( التوضيح، خالد األزهري



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٢  

             ِالفقري هنيعلّك أنْ       ال ت   يوماً والد كعتر قَه رهدرفَع .  
فحذف نون التوكيد اخلفيفة من الفعل اللتقاء الساكنني، وأبقى الفتحة دلـيالً عليهـا،              

  ).ال تِهينن ( واألصل 
حذف ألجـل نـون     يرد ما كان    لنون إذا وقعت بعد ضمة أو كسرة، ف        وتحذف هذه ا  

مـع واو   ) اضربوا( : يف حال الوقف على الفعل    ) دون  اضربن يا زي  : ( التوكيد، فيقال يف  
، فتحذف نـون التوكيـد      )اضريب  ( :مع ياء املخاطبة  ) ن يا هند    اضِرِب: ( اجلماعة، ويف 

فـإن  . اخلفيفة بسبب الوقف، وترد الواو اليت حذفت ألجل نون التوكيد، وكذلك الياء           
   ١.اضرباً): اضربن يا زيد : ( عت هذه النون بعد فتحة قُلبت يف الوقف ألفاً، فيقال يفوق

  :  واألصل فيهـا   ٣).ينِراِغ الص نناً مِ وكُيِل(  و ٢، )يِةاِصالناً بِ عفَلنس: ( ومن ذلك قوله تعاىل   
 ) ن( ، و )لنسفع ن٤).ليكون   

   .لشيطانَ واَهللا فاعبدا وال تعبِد ا     :  ٥وقول الشاعر      
: ، واألصل فيه  )فاعبداً  (  حيث أبدل الشاعر نون التوكيد اخلفيفة ألفاً يف الوقف يف قوله            

    ٦).فاعبدنْ ( 
، هي نون التوكيد الثقيلة، والفعل مبين معهـا،         )وال تتبعانّ   (  والقراءة بتشديد النون يف     

  ٧.وليس معرباً
   ٨.ور وقراءة التشديد هي قراءة اجلمه

    :ويف هذه القراءة وجهان  ٩.وقرأ ابن عامر بتخفيف النون مع كسرها

                                                 

  ).٢٩٢/ ٢. ( شرح ابن عقيل:  ينظر-١

  ).١٥( من اآلية :  العلق-٢

  ).٣٢( آلية من ا:  يوسف-٣

  ).٢٠٨/ ٢. (  التصريح، خالد األزهري شرح: ينظر-٤

       .وهو من شواهد الكتـاب، سـيبويه      . ربنهاوإياك وامليتاِت ال تق   : وصدر البيت .  هو األعشى ميمون بن قيس     -٥
  ).٧٨/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٢٠٨/ ٢. ( التصريح، خالد األزهريشرج ، و )٥١٠/ ٣( 

   ).٤٢٠/ ٣ ( . األمشوين، األمشوينشرح:  ينظر-٦
  ).٦٨٥/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٧

  ).٣٣٦ص . ( حجة القراءات، ابن زجنلة:  ينظر-٨

  ).٣١٧ص . ( ، واإلحتاف، الدمياطي )٣٢٩ص . ( السبعة، ابن جماهد:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٣  

الثقيلة ختفيفاً،   تكون للنهي، وحذف النون األوىل من     ) وال تتبعاِن   ( يف  ) ال  ( أن  : األول
ومل حتذف من الثانية، ألنه لو حذفت حلذفت معها نون حمركـة، واحتـيج إىل حتريـك         

  ١.تغرياًالساكنة، وحذف الساكنة أقل 
أن يكون الفعل معرباً مرفوعاً، ويعرب خرباً يف معىن النهي، أو أن يكون يف موضع               : الثاين

  ٢.فاستقيما غري متبعني: احلال، والتقدير
    

  :مبحث األفعال الناسخة
  
  ٣.����وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة  ����: قال تعاىل: الشاهد 
األفعال واحلروف  : بشاذ هذه اآلية يف فصل ذكر فيه العوامل اللفظية، وهي         أورد ابن با     

وبدأ باألفعال  العاملة، وجعل منها األفعال الناسخة، وهي كان وأخواا ومـا             . واألمساء
حمل عليها، مث حتدث عن أحكام هذه األفعال، ليشرع يف ذكر األفعال اليت حتمل علـى                

. ليت تعرف بأفعال املقاربة   فتها يف بعض األحكام، وهي ا     كان وأخواا يف العمل وإن خال     
  ٤).جعلَ وطِفق وكرب وأخذَ وكاد وعسى( : وهي

، ومن قبيـل    وأفعال املقاربة من نواسخ االبتداء، وقد سميت بذلك على سبيل التغليب           
ـ : وإال فهي على ثالثة أقسام   ٥تسمية الكل باسم اجلزء،    رب، ما وضع للداللة على قُرب اخل

: وما وضع للداللة على رجاء اخلرب، وهـو ثالثـة         .  كاد، وأوشك، وكرب  : وهو ثالثة 

                                                 

  ).٦٨٥/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-١

 . املصدر نفسه-٢

ما هفـدالّ : ( من قوله تعـاىل  ). ٢٢( من اآلية : األعراف ).  ٣٥١/ ٢ ( . احملسبة، ابن بابشاذ   شرح املقدمة  -٣
بغ اقَا ذَ رور فلم ا الشرةَج ب دهلُ ت م ا سوءاتفاِنِصا خيْ قَِفما وطَ ه ا من ورقِ   عليهم ِة اجلن وناداه  ما ربكما عن    هما أمل أ
     :من قوله تعـاىل    ). ١٢١( من اآلية   : ومن سورة طه  ).  بني   م ا عدو م لكُ طانَي الش ما إنّ ل لكُ  وأقُ جرِةما الش لكُِت
 ).وى ه فغ ربى آدمص وعِة اجلنما من ورِق عليِههما وطفقا خيصفاِنما سوءات هلُدتبها فَال منفأكَ( 

  ).٣٥١/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

  ). ٤٦٨/ ١. ( ، واهلمع، السيوطي )١١١/ ٤. ( ك، ابن هشامأوضح املسال:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٤  

أنشأَ، وطَِفق، وجعلَ،   : وما وضع للداللة على الشروع، ومنه     .  عسى، واخلولَق، وحرى  
  ١.وعِلق، وأَخذَ

 وتنـصب   ، فترفع االسـم،   )كان وأخواا   (  وهذه األفعال تعمل عمل األفعال الناسخة       
كاد الرجلُ يقوم، وعسى الرجلُ أنْ يقوم،       : ومن أمثلتها . اخلرب لدخوهلا على  املبتدأ واخلرب     

الرجلُ يتصدق وطِفق .  
يف موضع نصب، تشبيهاً هلا بأخبار كان وأخواـا، إال أن           ) يتصدق( ، و   )يقوم(  فـ  

  .هذه األفعال جاءت ملقاربة الفعل
   ٢.عال أن تكون لالستقبال كما ورد يف األمثلة السابقة واملشهور يف أخبار هذه األف

 ختالف كان وأخواا يف أنه بينما يصح اإلخبار عن األفعـال الناسـخة               وأفعال املقاربة 
باملفرد، واجلملة االمسية، واجلملة الفعلية، وشبه اجلملة، فإنه يشترط يف خرب هذه األفعـال              

  . كما يف هذه اآلية الكرميةأن يكون مضارعاً متأوالً باسم الفاعل، 
فعل مضارع وقـع خـرباً   ) خيصفان ( و . يف حمل رفع اسم هلا   ) طِفقا  ( فألف االثنني يف    

وطفقا خاصفني  : خاصفني، أي : لطفق، وحمله النصب، وهو متأول باسم الفاعل، والتقدير       
     ٣.عليهما من ورق اجلنة

  
   
  
  
  
  
  

                                                 

 . املصدر نفسه-١

، وشرح املفصل، ابـن     ) ٩٨ -٩٧/ ١. ( ، واخلصائص، ابن جين    )٧٠ -٦٩/ ٣. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٢
     .       ت.، والتوطئة، أبوعلي الشلوبيين، تح يوسـف أمحـد املطـوع، دار الكتـب، د              )١٢٦ -١١٩/ ٧. ( يعيش

 ).٤٧٧/ ١( ،و )٤٧١/ ١. ( ، واهلمع، السيوطي)٢٩٩ -٢٩٧ص ( 

  ).٣٥١/ ٢ (  .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٥  

  ١. ����نْ يأِْتي ِبالْفَتِح فَعسى اللَّه أَ ����  :ىلقال تعا: الشاهد
  ٢.����عسى ربكُم أَنْ يرحمكُم  ����: ال تعاىلق:  الشاهد

  
، )أَنْ  ( تدخل عليـه    ) عسى  (  أن خرب     اتني اآليتني الكرميتني على    ابن بابشاذ استشهد   
  ٣،تصرف الفعل إىل معىن االستقبال) أنْ ( و

فمن جميئه بعد عسى قـول      . بعد عسى، وكاد      وندر جميء خرب هذه األفعال امساً مفرداً        
  :٤الشاعر

  .أكْثَرت يف العذِْل مِلحاً داِئماً   ال تكِْثرنَ إين عسيت صائماً              
، فرفع ا االسم وهو ضمري املتكلم، ونصب ـا          )كان  ( جمرى  ) عسى  ( فقد أجرى    

  ).صائماً ( اخلرب الذي جاء امساً مفرداً وهو 
  :٥ومن جميئه امساً مفرداً بعد كاد قول الشاعر 
            ِفرصها وهي تآيباً       وكم ِمثِْلها فارقْت ٍم وما ِكدتِإىل فَه تفَأُب.  

  . امساً مفرداً، وقد جاء )كاد ( خرب ) آيباً (  فـ 
ـ ) عسى (  وقد نص ابن بابشاذ على أن      ) أَنْ ( ا من بني أفعال املقاربة تدخل على خربه

  . مستشهداً على ذلك باآليتني السابقتني

                                                 

 يف  فترى الذين : ( من قوله تعاىل   ). ٥٢( من اآلية   : املائدة ).  ٢/٣٥٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
م مرضقلوشى أنْ خنْولونَم يقُ فيِهسارعونَ يا دائرةٌ تصيبنفع بالفتِح يأيتَ أنْى اُهللاس ِمٍر أو أم ِعن ِدنحوا على ه فيصب

ما أسمني م ناِدِهوا يف أنفِسر.( 

م أن  كُى رب عس: ( من قوله تعاىل   ). ٨( من اآلية   : اإلسراء ). ٣٥٢/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
يرمحكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جم للكاِفهنرينرياً ِص ح.( 

  ).٣٥٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

   .، وشرح األلفية، ابن النـاظم  )٣٠٢/ ٢. ( شرح الكافية، الرضي: والبيت من شواهد .  هو رؤبة بن العجاج    -٤
  ).٢٩٨ص . ( ، والتوطئة، الشلوبيين )٢٩٩/ ١. ( ، وشرح ابن عقيل )١٥٣ص ( 

 .  ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابـشاذ  )٣٩١/ ١ . (اخلصائص، ابن جين: وهو من شواهد .  البيت لتأبط شراً   -٥
، والتوطئـة،    )١٥٤ص  ( ، .، وشرح األلفية، ابن الناظم     )١٢٥/ ٧. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش     )٣٥١/ ٢( 

  ).  ٢٩٨ص (  . الشلوبيين



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٦  

قد جاء الفعل املضارع مقترنـاً      يف حمل نصب خرب عسى، و     ) أن يأيت   (  ففي اآلية األوىل    
  .بأن

  .، وهو يف موضع النصبمقترناً بأن)  يرمحكم أن(  ويف اآلية الثانية جاء اخلرب 
ن خربها فعالً مضارعاً متأوالً بـأن،       ، فيكو )قارب  ( يف اآليتني جاءت مبعىن     ) عسى  (  و
) عـسى   ( واملعىن اآلخر أن تكون     . عسى زيد أن خيرج، مبعىن قار ب زيد اخلروج        : حنو
يف تأويـل   ) أن مع الفعـل     ( مرفوع، إال أن مرفوعها     فال يكون هلا إال     ) قرب  ( لة  مبرت

      ١.قرب خروجه: فاملعىن. عسى أن خيرج زيد: املصدر، حنو
  ٢.يف القرآن الكرمي إال مقترناً بأن كما يف اآليتني) عسى ( خرب ومل يرد 

      ٣:، وذلك يف الشعر، ومنه قول القائل)أَنْ ( متجرداً من ) عسى (  وقد ورد خرب 
          ى الكرالِذعس فيِه    ب يتسقَيكونُ وراَء    ي أم جفَر ِره يب.  

  .املصدرية) أن ( عالً مضارعاً جمرداً من ف) يكون ( وهو ) عسى ( حيث وقع خرب 
   ٤: ويف ذلك قال ابن مالك

  . بعد عسى             نزر وكاد األمر فيِه عِكسا )  أن( وكونه بدوِن        
  .، يعين خرب عسى)وكونه : (  وقوله

 ٥ي،واا، ألن معناها الطمع والترج    خخالفت أ ) عسى  ( وقد ذهب ابن بابشاذ إىل أن           
) كاد  ( االستقبال، خبالف    تصرف الفعل إىل معىن   ) أَنْ  ( وهذا املعىن يكون للمستقبل، و    

   ٦).أَنْ ( وأخواا اليت تكون مبعىن احلال ومقاربة الفعل فلم حتتج أخبارها 

                                                 

، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنـان،       ١الزخمشري، تقدمي علي بو ملحم، ط      عراب،املفصل يف صنعة اإل   :  ينظر -١
  ).٣٥٧ص .  ( م١٩٩٣

  ).٣٠٢/ ١ ( .شرح ابن عقيل، ابن عقيل:  ينظر-٢

،  )٧٠/ ٣. ( ، واملقتضب، املـربد    )١٩٥/ ٣. ( الكتاب، سيبويه : والبيت من شواهد  .  هو هدبة بن اخلشرم    -٣
 .         ت.د. لسيوطي، منـشورات مكتبـة احليـاة      ، وشرح شواهد املغين، ا     )١١٧/ ٧( . وشرح املفصل، ابن يعيش   

 )٤٤٣/ ٢.(  

  ).٣٠١/ ١ ( .شرح ابن عقيل، ابن عقيل:  ينظر-٤

شرح .  طمع فيما يستقبل، وإشفاق أن ال يكون      : أي ). ٢٣٣/ ٤. ( الكتاب.  طمع وإشفاق :  قال  سيبويه   -٥
   ).١١٥/ ٧. ( املفصل، ابن يعيش

  ).٣٥٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٧  

   ١).كاد يفعل( عسى يفعل، يشبهها بـ :  وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يقول
ال أن املشهور   يف نظم الكالم، إ   ) أَنْ  ( من  ) عسى  (  جتريد خرب     أنه ال جيوز   :ومعىن قوله  

  .، كما مر يف الشواهد واألمثلة)أن ( اقترانه بـ 
   

    ٢.���� ال تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم ����: قال تعاىل: الشاهد
  عشر ذكر ابن بابشاذ األفعال اليت تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب، وعددها أربعة             

علمت، ورأيت، ووجدت، وظننت، وحِسبت، وِخلْت، وزعمت، ونبئت،        : وهي،  فعالً
  . رتعلمت، وحدثت، وأُخربت، وخبوأُنِبئت، وأُريت، وأُ

  ٣.، اليت تعرف بأفعال القلب والتحويلوبني أحكام هذه األفعال 
علمـت  : دها حرف استفهام حنو   م وليس بع  إذا وقعت يف بداية الكال    أا  : فمن أحكامها 

 وال شيء مينع من العمل يف اللفظ كالمِ       علمت لزيد قائم،    :  ابتداء حنو  أزيد قائم، وال الم   
  :٤القسم حنو قول الشاعر

                  ع ِلولقدلَم تم ني   ِنتأِتيِإنّ يت  املنايِطا ال تِسه هايشام.  
  ).لتأتني : ( بالم القسم، وهي الالم يف قوله ) علمت( فقد علِّق الفعل  

  . االمسنيتنصبفإذا مل مينع هذه األفعال مانع 
 . واإلعمال أجود  ٥يف وسط الكالم بني االمسني جاز فيها اإلعمال واإللغاء،         توقعإذا   و 

  .زيد ظننت عامل، باإلمهال: زيداً ظننت عاملاً، وجيوز: فمثال اإلعمال

                                                 

  ).٢٠٧/ ٢. ( األصول، ابن السراج: ، وينظر )١١/ ٣( ، و  )١٥٨/ ٣. (  الكتاب-١

م من تطعتم ما اسوا هلُدِعوأَ: ( من قوله تعاىل ). ٦٠( من اآلية  : األنفال ).  ٣٥٧/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة   -٢
 ن شيءً وا مِ فِقا تن م وم لمه يع م اهللاُ وُلمم ال تع  ن دوِ  مِ رينم وآخِ كُ وعدو  اهللاِ دو ع  بهِ ونَبِهر ت اخليِل  ومن رباطِ  قوٍة

 ).ون لمظْم ال تم وأنتوف إليكُ ي اِهللايف سبيِل

بن عقيل،  ، وشرح ا   )٢٧٦/ ٢. ( لرضي، وشرح الكافية، ا    )١٥٦ص  . ( األنباري ابن   أسرار العربية، :  ينظر -٣
  ). ٣٨٠/ ١ ( .ابن عقيل

    . ، وشرح الكافية، الرضـي     )١١٠/ ٣.  ( الكتاب، سيبويه : والبيت من شواهد  .   هو لبيد بن ربيعة العامري     -٤
  ).٦١/ ٢ ( .، وشرح األمشوين، األمشوين )٢٠٧ص . ( لناظم، وشرح األلفية، ابن ا )٢٨١/ ٢( 

    .أوضح املسالك، ابن هـشام    . ظاً وحمالً، لضعف العامل بتوسطه أو تأخره      إبطال العمل لف  ): اإلمهال  (  اإللغاء   -٥
 )٥٧ -٥٤/ ٢ .(  



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٨  

  ١. أجود - هنا - ، لكن اإللغاء   أيضاً اإلعمال واإللغاء    فيها خر اجلملة جاز   وإذا وقعت يف آ   
 - هنـا  -اإللغاءلكن  . زيداً عاملاً ظننت، باإلعمال   : زيد عاملٌ ظننت، وجيوز   : فاإللغاء حنو 

مها : وقيل.  ألن إلغاء املتأخر أقوى من إعماله، وإعمال املتوسط أقوى من إمهاله             أرجح،
   ٢.فعولنييف املتوسط بني امل

 ومن أحكام هذه األفعال أنه ال جيوز حذف أحد مفعوليها ملا كان أصلها املبتدأ واخلـرب،   
، إذا كان معىن    )علمت منطلقاً   ( وال  ،  )علمت زيداً   ( نطلقاً،  علمت زيداً م  : فال جيوز يف  

ـ                دى إىل  العلم علم القلب، أما إذا كانت مبعىن علم املعرفة جاز ذلك، ألن علم املعرفة يتع
   ٣.مفعول واحد، بدليل هذه اآلية اليت استشهد ا ابن بابشاذ

) يعلمهم(، وكذلك   )اهلاء( نصب مفعوالً واحداً هو الضمري املتصل به        ) تعلموم(  فـ  
  ).اهلاء( نصب مفعوله وهو 

   ٤.ال تعرفوم اهللا يعرفهم:  فالعلم يف اآلية الكرمية مبعىن املعرفة، واملعىن
  

ومنـه قـول    . عِلمت زيداً أخـاك   : اليت مبعىن اليقني فتنصب مفعولني، حنو     ) م  عِل( أما  
  : ٥الشاعر

         ِلعمالب كلَاِذت املعِروف  ثتعيب واِج   فانب فُ إليكالش وِق واَألاتِل م.   
: كاف اخلطـاب، والثـاين    : األول. يف البيت مبعىن اليقني، فنصبت مفعولني     )  عِلم( و 
   .والنصب على أنه مفعول به للباذلاجلر على اإلضافة، ) املعروف( وجيوز يف . لباذلا

  
   

                                                 

  ).٣٥٥/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٦٠/ ٢. ( أوضح املسالك، ابن هشام:  ينظر-٢

 . املصدر نفسه-٣

، وتفسري الطـربي،     )١٨٩/ ٣. ( ربد، امل ، واملقتضب  )٤٠/ ١( ، و    )٢٣٧/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٤
  ).٣٢٩/ ١ ( .الطربي

، وشرح ابن عقيل، ابـن       )٧٨/ ٢. (  مالك شرح التسهيل، ابن  : وهو من شواهد  .  هذا البيت جمهول القائل    -٥
   ).٣٧/ ٢ ( .شرح األمشوين، األمشوين، و )٣٨٢/ ١ ( .عقيل



  

 

 

  

  

  

  

 

١٤٩  

  ١. ���� وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني ����: عاىلقال ت: الشاهد
، حيث حتـدث عـن      )ظن  (  ابن بابشاذ هذه اآلية الكرمية يف سياق حديثه عن            أورد 

ىن الشك، وال جيوز االقتصار علـى أحـد         حكمها يف نصب املفعولني إن كان الظن مبع       
، ألن الظن تغليب القلب على أحد جموزين ظـاهري          )العلم  ( كما مر يف فعل      مفعوليها

ظننـت  : وال جيـوز  . ظننت زيداً أخاك  : تجويز فكان حكمه كحكمه يف التعدي، حنو      ال
  : ٢ ومن ذلك قول القائل.شككت: زيداً، مبعىن

         إنْ ش كتظننلَب ظَتى احلرِف  يا    اِلِب ص تدرفَعمن كَيانَ عنهدرعاًا م .  
املفعول ) ظننتك  ( الكاف يف   ا مبعىن الرجحان، و   يف البيت نصبت مفعولني أل    ) ظن  ( فـ

   .املفعول الثاين) صاليا( األول، و 
ظننت زيداً مبعىن : ، تقولتعدى الفعل إىل مفعول واحد) التهمة ( أما إذا كان الظن مبعىن    

  ٣.امت زيداً
         ٤ وعلى هذا املعىن استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على قراءة مـن قـرأ بالظـاء                

، وفيه ضمري مستتر     مظنون : أي مبعىن متهم، وهو فعيل مبعىن مفعول     ) ظنني  ( و). بظنني  ( 
   . مظنون هو:  والتقدير٥.قام مقام ما مل يسم فاعله

ضـن  : يقال . باخل:  أي ببخيل، وهو مبعىن فاعل،   : ، فاملعىن )بضنني   ( ٦ومن قرأ بالضاد  
   . ِخبلَ به: أي. الرجلُ مباله

   .ضنني هو:  والتقدير٧.وفيه ضمري هو فاعله

                                                 

  ).٢٤( اآلية : التكوير ).  ٣٥٨/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة-١

، وشـرح األمشـوين،      )٢٤٨/ ١. ( زهريشرح التصريح، خالد األ   : وهو من شواهد  .  البيت جمهول القائل   -٢
  ).٣٩/ ٢ ( .األمشوين

، وشـرح     )١٢٧٣/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي   )٣٥٨ -٣٥٧/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٣
  ).٤٧٠ص .( شذور الذهب، ابن هشام

   ).٦٧٣ص . ( السبعة، ابن جماهد: ينظر. راءة ابن كثري وأيب عمرو والكسائي هي ق-٤
ح املسالك، وأوض ).  ١٢٧٣/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٣٥٨/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥

  ). ٤٨/ ٢( . ابن هشام

   ).٧٥٢ص . ( حجة القراءات، ابن زجنلة: ينظر.  هي قراءة اجلمهور-٦
  ).١٥٧/ ٤. ( ، والربهان، الزركشي )٣٥٨/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٠  

  ١. ����، ونراه قَِريبا ِإنهم يرونه بِعيداً ���� :قال تعاىل: الشاهد  
  ٢.���� وتراهم ينظُرونَ ِإلَيك وهم ال يبِصرونَ ����: قال تعاىل:  الشاهد

   
، فإن كانت مـن     )رأيت  ( ساق ابن بابشاذ هاتني اآليتني الكرميتني مستشهداً على معىن          

، واملفعـول   )يرونه  ( فاملفعول األول هو الضمري يف      . رؤية القلب تعدت فنصبت مفعولني    
   ٣).بعيداً ( الثاين 

 ٤.يظنونه بعيداً، ونعلمه قريبـاً    : ية األوىل جاءت مبعىن ظن وعِلم، واملعىن      يف اآل ) رأى(  و
  :٥ومن ذلك قول القائل

          .وداً محاولةً وأكثَرهم جن  رأيت اَهللا أكرب كلِّ شيٍء                     
  

، واملفعول )اهللا( لفظ اجلاللة : ، املفعول األوليف مفعولني) رأى(  فقد عمل الفعل الناسخ  
من الرؤية القلبية، اليت معناها العلم، ولو كـان         ) رأى( ، وذلك ألن    )أكثر( لفظ  : الثاين

   ٦.الفعل من رؤية البصر لتعدى إىل مفعول واحد
يف ) اهلاء(   وهو     أما إذا كانت الرؤية مبعىن رؤية العني تعدى الفعل فنصب مفعوالً واحداً           

  ٧. احلال نصب على يف موضع)ينظرون( و . يف اآلية الثانية)  وتراهم( 
  
   

                                                 

  ).٧ و ٦(  اآليتان : املعارج ).  ٣٥٨/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

هم ع وإن تد: (من قوله تعاىل ). ١٩٨( من اآلية : األعراف ).  ٣٥٨/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢
 ). رون ِصبيم ال  وهرون إليكم ينظُوا وتراهعدى ال يسمإىل اهلُ

، واهلمع،  )١٧٠ص . ( ، وشرح قطر الندى، ابن هشام )٣٥٨/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣
  ).٥٤٣/ ١( . السيوطي

   ).٣٤/ ٢ ( .شرح األمشوين، األمشوين:  ينظر-٤
          مكـان  ) محافظـة   ( ، وروى    )٩٧/ ٤. ( املقتـضب، املـربد   : والبيت من شواهد  .  ن زهري    هو خداش ب   -٥
  ).٣٨١/ ١ ( .، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل )١٩٥ص . ( لناظم، وشرح األلفية، ابن ا)حماولة ( 

  ).٣٤/ ٢ ( .شرح األمشوين، األمشوين:  ينظر-٦

  ).٣٥٨/ ٢ ( .ذشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشا:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥١  

  ١. ���� ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر  ���� :قال تعاىل: الشاهد 
  ����٢  وآتينا داود زبوراً����: ال تعاىلق:  الشاهد

  ٣.����  ومن يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً كَِثرياً����: قال تعاىل: الشاهد 
  
ه اآليات الكرمية مستشهداً ا على األفعال اليت تتعـدى فتنـصب            ساق ابن بابشاذ هذ    

: ، وهي ما كان املفعول الثاين فيها غري األول، مثل         ا االقتصار على أحدمه   جيوزمفعولني، و 
   ٤. أعطى، وكسا، وآتى، وأوىل

، )أعطـى   ( الضمري املتصل يف    :  ففي اآلية األوىل من سورة الكوثر ذُكر املفعوالن، ومها        
  ٥).الكوثر ( فعول الثاين وامل

  ٦).زبوراً ( ، واملفعول الثاين )اود د(  وكذلك يف اآلية الثانية، فاملفعول األول 
   ٧.ومن آتاه اهللا احلكمة فقد آتاه خرياً كثرياً: ويف اآلية الثالثة ذُكر املفعوالن، والتقدير 
أعطيت زيداً درمهاً،   : ، حنو من األفعال املتعدية اليت ال تدخل على املبتدأ واخلرب        ) أعطى(  و

  ). درمهاً ( مغاير للمفعول الثاين الذي هو ) زيداً ( فاملفعول األول الذي هو 
ـ       آخذٌ للدرهم، وليس الدرهم بزيد، وال جيـوز        ) زيدا  (واملغايرة هذه من طريق املعىن، ف

. ليس األول زيد درهم، ألن الثاين     : يف هذه احلالة إسقاط الفعل والفاعل، فال جيوز القول        
أعطيت، ألن الفعـل والفاعـل حيـسن        : وهنا يصح االكتفاء بالفاعل مع الفعل، فيقال      

  . السكوت عليهما

                                                 

  ).١( اآلية : الكوثر ).  ٣٦٢/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

 إنا أوحينا إليك: ( من قوله تعاىل ). ١٦٣( من اآلية : النساء ). ٣٦٢/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢
كم ا إىل نوحٍ  ا أوحين والنبيي ِهن بعدِ  مِ ن نا إىل إبراهي   وأوحيم يلَماِع وإس وإس حاق واألسباطِ  ويعقوب   وعيسى وأيوب  
ويونوهارونَس ليمانَ وسوآتينا داود وراً  زب.( 

 ).رياً رياً كِثي خقد أُوِت فَ احلكمةَتؤ ين وم من يشاُءمةَيؤيت احلكْ: ( من قوله تعاىل ). ٢٦٩( من اآلية :  البقرة-٣

  ).٣٦٠/ ٢ ( .ابن بابشاذشرح املقدمة احملسبة، :  ينظر-٤

  ).١٨٣/ ٢. ( ، وأوضح املسالك، ابن هشام )٣٦٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥

  ).٣٦٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦

 .. املصدر نفسه-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٢  

أعطيت درمهاً، فيكون ذلك توسـطاً يف       :  كما جيوز االقتصار على أحد املفعولني، فيقال      
  ١ً.البيان والفائدة، وإعالماً عن جنس الشيء واملُعطى

  
  ٢.����وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم   ���� : قال تعاىل: الشاهد

  ٣.���� فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّاراً ����:  قال تعاىل: الشاهد 
  ٤.����  واستغِفره ِإنه كَانَ تواباً����:  اىلقال تع:  الشاهد

  
 مـع ارزقـوهم   ذُكر أحد املفعولني وحذف اآلخر، فذكر املفعول األول       يف هذه اآليات    

واكسوهم مما تكسبون،   : واكسوهم وهو الضمري املتصل، وحذف املفعول الثاين، والتقدير       
  ٥.وارزقوهم مما تتناولون

:  واملعـىن  أن يف على أصلها،   : أحدمها: ، فيه وجهان  )وارزقوهم فيها   : (  قال أبو البقاء  
  ٦).أا مبعىن من :  والثايناجعلوا هلم فيها رزقاً،

وعلى الوجه الثاين مبعىن من،     . )رزقاً  ( ه األول يكون املفعول الثاين احملذوف        فعلى الوج 
  . وارزقوهم مما تتناولون ذهب إليه ابن بابشاذ وهوون موافقاً للتقدير الذييك

من حيث عدم جواز اإلخبار باملفعول الثاين عن        )  أعطى( يأخذ حكم   )  كسا(   والفعل
كسوت، وحـذف   : يف كونه جيوز حذفه مع األول، حنو      و. زيد جبة : املفعول األول، حنو  

    ٧.كسوت جبةً: كسوت زيداً، وحذف األول وإبقاء الثاين، حنو:  وإبقاء األول، حنوالثاين

                                                 

   ). ٨٢/ ٧. ( شرح املفصل، ابن يعيش:  ينظر-١
 فهاَءوا السؤتوال ت: ( من قوله تعاىل ). ٥( من اآلية : النساء ).  ٣٦٢/ ٢ ( . بابشاذ شرح املقدمة احملسبة، ابن-٢

 ).روفاً عوالً مم قَم وقولوا هلُوهسم فيها واكْوهم قياماً وارزقُ لكُ اُهللام اليت جعلَكُأموالَ

   ).١٠( اآلية : نوح ).  ٣٦٢/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣
 ك رب ِدح حبم فسبِّ: ( من قوله تعاىل   ). ٣( من اآلية   : النصر ).  ٣٦٢/ ٢ ( . املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     شرح -٤

ِفتِغواسره إنكانَه اباً  تو.( 

 . املصدر نفسه-٥

  ).٥٨٣ /٣. ( الدر املصون، السمني احلليب: وينظر ). ٣٣١/ ١. (  التبيان، العكربي-٦

  ).٤٩١ -٤٩٠/ ١( ، و )٤١٤ -٤١٣/ ١ ( . ابن عقيلشرح ابن عقيل،:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٣  

: والتقدير  ، وحذف اآلخر،    )ربكم  ( ، ذكر أحد املفعولني، وهو كلمة       ويف اآلية الثانية  
   ٣.  أو سلوه املغفرة من ذنوبكم٢، أو توبوا وارجعوا من ذنوبكم ١استغفروه ذنوبكم،

  . لك التقدير نفسه يف اآلية الثالثةوكذ
  

  ٤.����  هلْ يسمعونكُم ِإذْ تدعونَ����:  قال تعاىل: الشاهد
     ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا اسـتجابوا            ���� :قال تعاىل : الشاهد

 ٥.����لَكُم  
  

 اليت تتعدى إىل مفعـول      بابشاذ هاتني اآليتني  يف سياق حديثه عن تلك األفعال          ذكر ابن   
، ، وملس اقم، وذَ ، وش صربأ: واحد فتنصبه، وهي أفعال احلواس، وما جرى جمراها، وهي        

ِموسع.  
   ٦. وهذه األفعال تعمل سواء تقدم معموهلا أو تأخر

 فالقياس يف هذا الفعل أن يتعدى إىل        باالستشهاد،) مسع  ( وقد خص ابن بابشاذ الفعل        
مسعت قولَك وصوتك، ألن القول     : مفعول واحد كباقي إخوانه من أفعال احلواس، فيقال       

ـ    : والصوت مما يسمع، وأما قوهلم     هو القائل، وقد اتصل    ) زيد  ( مسعنا زيداً يقول ذلك، ف
فعول الثـاين، ألن    يف موضع امل  ) يقول  ( به ما يدل على املسموع فجعل مفعوالً أول، و        

    ٧.القول والقائل متالزمان
  

                                                 

  ).٣٦٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٤٧٧/ ٣ ( .تفسري السمرقندي، السمرقندي:  ينظر-٢

   ). ٢٩٧/ ٥. ( فتح القدير، الشوكاين:  ينظر-٣
ـ  قـالَ : ( من قوله تعاىل   ). ٧٢( ية  من اآل : الشعراء ).  ٣٦٦/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٤ لْ ه 

م إذْونكُيسمعون  تدع.(  
م ال وهعإن تـد : ( من قوله تعاىل   ). ١٤( من اآلية   :  فاطر  ). ٣٦٦/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٥

يسمعوا دكُاَءعِمم ولو سعوا ما اسوا لكُتجابفُ يكْيامِة الِقم ويوممكُرِك بِشونَرري  خِبلُك مثْنبئُ وال ي.( 

   ).٣٦٥/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦
  ).٥٤٥/ ١. ( ، واهلمع، السيوطي )٢٦٨/ ١. ( اللباب، العكربي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٤  

  : ١ومن ذلك قول الشاعر
   .فقلت لصيدح انتِجعي بالال        ِمسعت الناس ينتِجعونَ غيثاً               

الناس ينتجعون  : مسعت من يقول  : على سبيل احلكاية، أي   ) الناس  ( وقد روي بالضم يف      
  .على أنه مفعول به) ناس ال( ورواية النصب . غيثاً
  :  يف اآلية األوىل يكون على وجهنيالتقديرعلى ذلك، فو 

هـل  : على تقدير حذف املضاف وإقامة املضاف إليـه مقامـه، واملعـىن           : الوجه األول 
      إذ تـدعون، فحـذف املـضاف       :  لداللة قوله  ٢.، فحذف الدعاء   ؟ يسمعونكم دعاءكم 

  ٣. لفهم املعىن- هنا–
ملا ) إذ ( هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون، فكأن الظرف : أن يكون التقدير: الوجه الثاين

    ٤.كان مضافاً كان فيه ما يسد ذلك املسد من املفعول املسموع
، ويكون التقدير على    )هل يسمعونكم   ( : بضم الياء من قوله تعاىل    ) يسمعونكم  ( وقُرأ   

  ٥.هل يسمعونكم أصوام إذ تدعون: ذلك
، بداللة  )دعاءكم  (  ألن املفعول مذكور يف اآلية وهو        ، فال إشكال فيها،   ية الثانية  أما اآل 

  ٦.ولو مسعوا دعاءكم ما استجابوا: ، أي)ولو مسعوا ما استجابوا ( حذفه اختصاراً بعد 
   
   
  

                                                 

           . ، وسر صـناعة اإلعـراب، ابـن جـين          )١٠/ ٤. ( املقتضب، املربد : وهو من شواهد  .  البيت لذي الرمة   -١
  ).٣٣٥ص . (  األنباري ابن، وأسرار العربية، )٢٣٢/ ١( 

والكشاف، ،   )٣٦٦/ ٢ ( .، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ      )٦٤٦/ ٢ . (معاين القرآن، األخفش  :  ينظر -٢
  ).٢٦٨/ ١. ( ، واللباب، العكربي )٣١٨/ ٣( . الزخمشري

  ).٣٠٩/ ١. ( شرح اجلمل، ابن عصفور:  ينظر-٣

، والبحر احمليط، أبو     )٩٩٦/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي   )٣٦٦/ ٢ ( .قدمة احملسبة، ابن بابشاذ   شرح امل :  ينظر -٤
  ).٢١/ ٧. ( حيان

، وتفسري القـرطيب،     )١٨٣/ ٣. ( حاسإعراب القرآن، الن  : ينظر. بضم الياء هي قراءة قتادة    ) يسِمعونكم   ( -٥
   ).١٠٩/ ١٣( . القرطيب

  ).٣٦٦/ ٢ ( . ابن بابشاذشرح املقدمة احملسبة،: ر ينظ-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٥  

  ١.���� أَِن اشكُر ِلي ����:   تعاىلقال: الشاهد 
  ٢.���� روِنواشكُروا ِلي وال تكْفُ ����: تعاىلقال :  الشاهد

  
استشهد ابن بابشاذ اتني اآليتني الكرميتني يف سياق حديثه عن األفعال الـيت تتعـدى                

ـ            حبرف اجلر أو            ل عليهـا   غريه، فتنصب مفعوالً جمروراً لفظـاً، منـصوباً تقـديراً، ومثّ
 اجلر  ، وذكر أفعاالً تلحق ا، وهي اليت تتعدى بنفسها تارة وحبرف          )نزلَ  ( ، و )مر  ( بـ

   ومثّـل عليهـا    .  دون أن يتعدى بواسطة كاهلمزة يف أول الفعل، والتضعيف         تارة أخرى، 
 )نَ  زو( ، و كلته، وكلت لـه   :  حنو )كالَ  ( وشكرته، وشكرت له،    :  حنو ،)كر  ش( بـ
   ٣.رجعته، ورجعت إليه:  حنو)جع ر( ، ووزنته، ووزنت له: حنو
 ٤وفة على السماع، مث أورد اخلالف فيها، فمن النحاة        موق) شكر  ( التعدية يف   وذكر أن    

شكرت له، مث حذف اجلار فتعدى :  حنو التعدي باجلر ) شكر( من ذهب إىل أن األصل يف       
  .شكرته: الفعل فنصب، فصار

 ومنهم من ذهب إىل أن هذا الفعل يتعدى تارة بنفسه، وأخرى حبـرف اجلـر، ولـيس            
    ٥.أحدمها أصالً لآلخر

وعلى هذه اللغة ماروي مـن    .بالالم) شكر  ( سابقتان شاهد على تعدية الفعل      واآليتان ال 
   ٦).ه  لَ فغفر اهللا لهكرشفَ( : حديث الرجل الذي سقى الكلب

                                                 

ني له يف عاِماُاً على وهٍن وفصنه وه أمه محلت بوالديِهانَينا اإلنسووص: ( من قوله تعاىل ). ١٤( من اآلية :  لقمان-١
 ).ري  إيلّ املِصر يل ولوالديككُ اشأِن

 ).رون فُوا يل وال تكْر واشكُمكُركُوين أذْركُفاذْ: ( من قوله تعاىل ). ١٥٢( من اآلية :  البقرة-٢

  ).٣٦٨ -٣٦٧/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

  ). ١٦/ ٢. ( ، وأوضح املسالك، ابن هشام )٢٤٦ص . ( شرح  ألفية ابن مالك، ابن الناظم:   ينظر-٤
       .ساعد، ابـن عقيـل    وامل ). ٣٠٦/ ١. ( ، وشرح اجلمل، ابن عصفور     )٣٣٨/ ٤. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٥
 )٤٢٧/ ١  .( 

صحيح مسلم بشرح النووي، تح عصام . باب فضل سقي البهائم احملترمة وإطعامها.   أخرجه مسلم يف صحيحه-٦
حـديث رقـم           ). ٥٠٢/ ٧. ( م١٩٩٥ -هـ١٤١٥،  ١الصبابطي وحازم حممد وعماد عامر،دار أيب حيان، ط       

 )٢٢٤٤.(   



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٦  

      ركُاس مـن ال يـش      الن ركُال يش (  :  ومن تعدي هذا الفعل بنفسه ما روي من حديث        
      ١).اهللا 
ويف احلديث تعـدى     .تتعدى تارة بنفسها وتارة حبرف اجلر     من األفعال اليت    ) شكر  ( فـ

  ).اهللا ( ، ولفظ اجلاللة )الناس ( الفعل بنفسه فنصب املفعول 
حت لـك،   صشكرت لك، ون  : شكرتك، وإمنا تقول  : العرب ال تكاد تقول   : ( قال الفراء 
   ٢).نصحتك، ورمبا قيلتا : وال يقولون
 ستشهادويؤيد هذا املعىن ا). شكر ( يف  على أما لغتان يدل) ورمبا قيلتا   : (  فقول الفراء 
     .باآليتني السابقتنيابن بابشاذ 

       ٣.واشكروا يل ما أنعمت به عليكم: جعل الزخمشري التقدير يف اآلية الثانيةو
   : ومنه).كال ( ، )شكر ( ويقاس على  

  ٤.���� م يخِسرونَوِإذَا كَالُوهم أَو وزنوه ����: قال تعاىل: الشاهد
كالوا هلم، و وزنوا هلم، فحذف املفعول األول، ألنه متـصل يف            : فالتقدير يف اآلية األوىل   

  ٥.الصلة
  ٦.ووزنته، ووزنت له. كلت لزيٍد الطعام، وكلته الطعام: يقال) وزن ( ، و)كال (  ويف 

  : فيه وجهان) كالوهم ( يف ) هم (  والضمري 
وقد يتعدى هـذا    . كالوا هلم : رياً متصالً يعرب مفعوالً به، والتقدير     أن يكون ضم  : األول

كـالوهم  : ، والتقـدير  الفعل بنفسه تارة، وباحلرف تارة أخرى، ويكون املفعول حمذوفاً        
   ٧).باأللف كالوا ووزنوا ( ينها ال يكتب الطعام، وح

                                                 

حممد حميي الدين   : سنن أيب داود، راجعه وضبط أحاديثه وعلّق حواشيه       ). األدب  ( ب  أخرجه أبو داود يف كتا     -١
   ). ٢٥٥/ ٤. ( ت.عبداحلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، د

  ).٧٥/ ١. (  معاين القرآن، الفراء-٢

  ).٢٠٦/ ١ ( .الكشاف، الزخمشري:   ينظر-٣

  ).٣( اآلية : املطففني ).  ٣٦٩/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٤

  ).١٦٥/ ٣. ( ، والربهان، الزركشي )٤٥١/ ١. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٥

،  )١٤٧ص . ( م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢الالمات، الزجاجي، تح مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، ط:  ينظر-٦
 ).٤٢٧/ ١.  ( واملساعد، ابن عقيل

  ).١٢٧٦/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٧  

كالوهم : تصل ا كالوا ووزنوا ؛ بل مع الضمري امل      : ال تكتب بصورة األلف الفارقة    :  أي
  .ووزنوهم

، وهو عائد علـى  )الواو ( ضمرياً منفصالً مؤكداً لضمري الفاعل  ) هم  ( أن يكون   : الثاين
 – هم   -كالوا:  أي  ١.باأللف) كالوا ووزنوا   ( املطففني، ويف هذا املوضع يكتب الفعالن       

  . املطففون: أي
 ضمرياً مرفوعاً للمطففني، ألن     وال يصح أن يكون   : (  وقد رد الزخمشري هذا الوجه بقوله     

إذا أخذوا مـن النـاس اسـتوفوا، وإذا    : الكالم خيرج به إىل نظم فاسد، وذلك أن املعىن       
إذا أخذوا من النـاس     : أَخسروا، وإن جعلت الضمري للمطففني انقلب إىل قولك       أعطوهم  

ر، ألن  استوفوا، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على اخلصوص أخسروا، وهو كالم متنـاف             
  ٢).احلديث واقع يف الفعل ال يف املباشر 
يف حمل نصب مفعول به، وال يـصح كونـه          ) هم  (  فالزخمشري يؤكد على أن الضمري      

إذا أخذوا من الناس اسـتوفوا، وإذا       : هذا إذا كان املعىن   . ضمري رفع عائد على املطففني    
  . أعطوهم أخسروا

الزخمشري يريد أن يحافظ على أن املعىن       ( :  وقد فسر السمني معىن قول الزخمشري بقوله      
إذا أخذوا من غريهم، وإذا أعطوا غريهم، وهذا إمنا يتم علـى تقـدير أن           : مرتبط بشيئني 

   ٣).يكون الضمري منصوباً عائداً على الناس، ال على كونه ضمري رفع عائد على املطففني 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٧١٧/ ١٠. ( ، والدر املصون، السمني )٥١٦/ ٣. ( اهلمع، السيوطي: وينظر.   املصدر نفسه-١

  ).٧٢٠ -٧١٩/ ٤ ( . الكشاف، الزخمشري-٢

  ).٧١٧/ ١٠ ( . الدر املصون، السمني-٣



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٨  

  ١.���� ِقيامِة ِكتاباً يلْقَاه منشوراًونخِرج لَه يوم الْ ����: قال تعاىل: اهدالش 
  
أورد ابن بابشاذ هذه اآلية الكرمية يف سياق حديثه عن األفعال اليت تبىن للمجهول، وهي               

كل فعل صحيح أوله مضموم، وما قبل آخره مكسور مع املاضي، ومفتوح مع املضارع،              
   ٢).نِزلَ ( ، و)أُبِصر ( ، و)عِلم أُ( ، و)أُعِطي( ، و)عِلم ( بـ: عالومثل هلذه األف

على قراءة من قـرأ بالبنـاء       ،  )يخرج  (  وقد استشهد باآلية الكرمية السابقة على الفعل        
منصوباً علـى احلـال،     ) كتاباً  (   وعلى هذه القراءة يكون       ٣).ويخرج له    (  للمجهول

   ٤.ه يوم القيامة مكتوباًويخرج له عمل: وضمري الطائر قام مقام الفاعل، والتقدير
مفعوالً بـه،   ) كتاباً  ( ، ويكون   )أَخرج  ( بالنون، مضارع   ) نخِرج   ( ٥ وقراءة اجلمهور 

  ٦.ه، أي عمله كتاباًائر له طَجِرخون: والتقدير
، والفاعل ضـمري    )خرج  (  بالياء مفتوحة، وضم الراء، مضارع       ٧)ويخرج  (  ويف قراءة   

 على احلـال    منصوب) كتاباً  ( و. يخرج له طائره يف هذه احلال     و: التقدير يكون.  الطائر
  ٨.ِوفقاً هلذه القراءة

: ، يكـون التقـدير    )أخرج  ( ، بضم الياء، وكسر الراء مضارع       )ويخِرج  ( قراءة  يف   و
   ٩.مفعول به) كتاباً ( و . ويخِرج اهللا له

  .والً واحداًمفع) خيِرج ( وعلى هذه القراءة ينصب الفعل 
                                                 

 هاٍن ألزمناه طائر  وكلُّ إنس : ( من قوله تعاىل   ). ١٣( من اآلية   : اإلسراء ).  ٣٧٤/ ٢. (  شرح املقدمة احملسبة   -١
القيامِة كتاباً يلقاه له يوم ِرجخيف عنقِه ونمن وراً ش.( 

  ).٣٧٠/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

وزاد القرطيب يف نسبة هـذه       ). ٣٥٦ص  . ( اإلحتاف، أبو شامة الدمياطي   : ينظر.  هي قراءة أيب جعفر املدين     -٣
  ).   ٢٢٩/ ١٠ ( .تفسري القرطيب، القرطيب. بن حميصن، ويعقوباحلسن، وجماهد، واابن عباس، و: القراءة

  ).١٨٩/ ٣. ( ، ومعاين القرآن وإعرابه، الزجاج )٩٨/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٤

  ).٩٨/ ٢. ( معاين القرآن. ونسبها الفراء إىل حيىي بن وثاب ). ٣٥٦ص . ( اإلحتاف، الدمياطي:  ينظر-٥

 ،  )٧٥/ ٧. ( شرح املفصل، ابن يعيش:  ينظر-٦

.           اإلحتاف، الدمياطي . ووافقه ابن حميصن واحلسن    ). ٩٨/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء  : ينظر.  هي قراءة يعقوب   -٧
   ).٣٥٦ص ( 
   ).٣٢٢/ ٧. ( الدر املصون، السمني:  ينظر-٨
 ). ١٨٩/ ٣. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٥٩  

   ١.���� ِليجِزي قَوماً ِبما كَانوا يكِْسبونَ ����: قال تعاىل: الشاهد
  
، وقـال    بالبناء للمجهول  ٢)ليجزى  ( استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على قراءة           

   ٣).إا مشكلة جداً : ( عنها
: ، والتقدير )قوماً  (  وهو   ل مع وجود املفعول به،     واإلشكال فيها إقامة املصدر مقام الفاع     

 فهم جييزون نيابـة املـصدر،       ٥. وإليه ذهب األخفش والكوفيون    ٤.وليجزى اجلزاُء قوماً  
  ٦. مع وجود املفعول به، خالفاً للبصرينيوالظرف، واجلار وارور

  ٧: وعلى هذه القراءة أنشدوا قول القائل
              قُفَريةُ ج لَدتولو وكَر ٍب  لْو   بذلك بلس ِو الكَ اجلرا الب.  

أو علـى أن    ). الكـالب   ( ، وترك املفعول به وهو      )بذلك  ( فأقام اجلار وارور وهو      
         مفعوالً به لولدت، ويقوم اجلار وارور مقـام الفاعـل، ويكـون            ) الكالب  ( يكون  

قفرية الكالب يـا    ولو ولدت   : كأنه قال . منادى حذف منه حرف النداء    ) جرو كلٍب   ( 
  ٨.جرو كلب لسب بذلك اجلرو

  
  

                                                 

وا قُل للذين آمن  : ( من قوله تعاىل   ). ١٤( من اآلية   : اجلاثية ). ٣٧٥/ ٢. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
 ).بون وا يكِساناً مبا كَوم ليجزي قَام اِهللا أيونَروا للذين ال يرجيغِف

وقرأ ابن عامر    ). ٤٦٩ص  . (  زجنلة حجة القراءات، ابن  : ينظر.  هي قراءة أيب جعفر بضم الياء، وفتح الزاي        -٢
          وقـرأ البـاقون    . حنـن جنـزي   : بالنون إخبار اهللا سبحانه عن نفسه، والتقدير      ) لنجزي قوماً   ( زة والكسائي   ومح
  )  جزيلي (اهللا : أي. بالياء جنلةحجة القراءات، ابن ز   . ليجزي ) .  وتفـسري القـرطيب، القـرطيب       )٦٦٠ص ،        . 
 )١٦٢/ ١٦  .(   
  ).٣٧٥/ ٢ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

  ).٧٥ / ٧. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش )٣٩٧/ ١. ( اخلصائص، ابن جين:  ينظر-٤

  ).١٣٣٩ -١٣٣٨/ ٣. ( ، واالرتشاف، أبو حيان )١٢٩ -١٢٨/ ٢. ( شرح التسهيل، ابن مالك:  ينظر-٥

  ).٨٥/ ١. (  وشرح الكافية، الرضي، )٣٩٧/ ١. ( اخلصائص، ابن جين:  ينظر-٦

، وشرح التسهيل، ابن    ) ٣٩٧/ ١. ( اخلصائص، ابن جين  : وهو من شواهد  .  البيت جلرير يهجو فيه الفرزدق     -٧
   .٥٤٨/ ١. ( ، وشرح اجلمل، ابن عصفور )١٢٨/ ٢( . مالك

  ).٥٤٩ -٥٤٨/ ١. ( شرح اجلمل، ابن عصفور:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٠  

  
  ١.����اً يبِس حى باِهللافَ كَ����:  قال تعاىل:الشاهد

، وذلك  )أفِْعلْ به   ( مثّل ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على إحدى صيغ التعجب، وهي              
  .يف سياق حديثه عن األفعال اجلامدة اليت ال تتصرف

، أُحتيج إىل فاعل، وفاعله يكون اجلار واـرور،         ) به   أفِْعلْ(  فإذا كانت صيغة التعجب     
 واجبة الزمة،   - هنا –، والباء زائدة، وزيادا     هو الفاعل ) زيٍد  ( فـ. أكِرم بزيٍد   : ومثاله
   ٢.كرم زيد جداً: واملعىن

   ٣.ل ماض، ولفظ اجلاللة فاعل، والباء زائدة للتوكيديف اآلية فع) كفى (  و
، )كفـى بـاهللا     ( ، كما يف اآلية الكرمية       )كفى( لباء غالبة يف فاعل      وقد تكون زيادة ا   

 والباء يف هذا املوضع الزمة ال جيوز حذفها نظـراً ملعـىن التعجـب،     ٤كفى اُهللا، : واملعىن
  ٦.والباء وما عملت فيه يف موضع الرفع ٥.وملخالفة لفظه لفظ سائر األخبار

اكتفاؤك بـاهللا يكفيـك،     : ؤك باهللا، أي  كفى اكتفا :  وقد ذهب الزجاج إىل أن التقدير     
   ٧.يف موضع نصب، والفاعل عنده مستتر) باهللا ( ويكون 

فعلى . ، ألن املعىن هنا ليس كاملعىن هناك      )أَفِْعلْ بِه   ( تشبه  ) كفى  (  وعلى ذلك، فليست    
ضع عنده يف مو  ) بزيٍد  ( أكِْرم بزيٍد، أكِرم زيداً، ألن      : رأي الزجاج يكون التقدير يف مثل     

  . الفاعلهو) زيد ( كرم زيد، فـ: وعلى التقدير األول يكون. نصب على أنه مفعول به
  

                                                 
 فإن  وا النكاح لوا اليتامى حىت إذا بلغ    وابت: ( من قوله تعاىل   ). ٦( من اآلية   : النساء ).  ٣٨١ /٢ . ( شرح املقدمة احملسبة   -١

آنستم منه  م رش م أمواهلم وال تأكُ   وا إليهِ داً فادفع رافاً وبِ لوها إس  داراً أن يكبغنياً فليستعِ  وا ومن كانَ  ر ـ   ومن كـانَ   فف رياً  فِق
 ).  يباً  حِسى باِهللام وكفَوا عليِهدِهم أمواهلم فأش إليِه فإذا دفعتمروِف باملعلْفليأكُ

   ). ١٠٦/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٣٨٢ -٣٨١/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢
ص . ( ، ورصف املباين، املـالقي     )١٤١/ ١. ( ، وسر صناعة اإلعراب، ابن جين      ) ٩٢/ ١. (  الكتاب، سيبويه :  ينظر -٣

٢٢٦ .(  

   ).٩٢/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٤
  ).٨٣/ ٣. ( ، والربهان، الزركشي )١٠١/ ١. ( األصول، ابن السراج:  ينظر-٥

  ).٣٤٤/ ١. ( ، ومشكل إعراب القرآن، مكي )١٤١/ ١. ( سر صناعة اإلعراب، ابن جين:  ينظر-٦

، واللبـاب،   )٣٨٢/ ٢ ( .رح املقدمة احملسبة، ابـن بابـشاذ  ، وش )١٤٢/ ١. ( سر صناعة اإلعراب، ابن جين    :  ينظر -٧
  ).١٠٦/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٢٠٣/ ١ ( . العكربي



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦١  

    ١.كفى كفاييت باهللا، حذف املصدر لداللة الفعل عليه: وذهب ابن السراج إىل أن التأويل
 وهذا الذي ذهب إليه ابن السراج ال يسوغ إال على مذهب الكوفيني، حيـث جييـزون          

   ٢.در، وهو عند البصريني ال جيوزإعمال ضمري املص
  ٣:بغري الباء، ومنه قول سحيم عبد بين احلسحاس) كفى ( وقد تأيت 

          مع ِإي عنْرةَ ودجته غَز فَكَ    اِديا    تى الشواإلس للْيب الميا رِء ناِهم .  
     خول علـى فاعـل     ، ألن هذه الباء ليست واجبة الد      )كفى  ( فقد أسقط الباء من فاعل       
، خبالف دخوهلا على فاعل فعل التعجب الذي على صورة األمر، فإن اقترانـه              )كفى  ( 

  ٤.بالباء الزم ال جيوز غريه
   
  ٥.���� ِهمواِهفْ أَنمةً ختْرج ِمِل كَبرت كَ���� :قال تعاىل: لشاهدا 
  

ومـا جـرى     ) س، وبـئ  معِن(  هذه اآلية الكرمية يف معرض حديثه عن         ساق ابن بابشاذ  
  ٦.جمرامها

الذي ) فَعلَ  (   جمرى أفعال املدح عند النحاة، ألن وزن         أُجريت هذه اآلية الكرمية     وقد    
  ٧).نعم، وبئس (  قد كثُر يف باب ،)كَبر ( يراد به املدح أو الذم، ومنه الفعل 

  :وجهان) كبرت ( ويف فاعل  

                                                 

  ). ٢٦٠/ ٢ ( .ل، ابن السراجاألصو: ينظر -١

  ).١٨٢/ ٣. ( البحر احمليط، أبو حيان: ينظر -٢

          . عة اإلعراب، ابن جـين    ، وسر صنا   )٢٢٥/ ٤( ، و    )٢٦/ ٢. ( الكتاب، سيبويه : البيت من شواهد   -٣
   ).٢٥٣/ ٣. ( ، وأوضح املسالك، ابن هشام )١٤١/ ١( 

  ).٢٥٣/ ٣. ( أوضح املسالك، ابن هشام: ينظر -٤

كبـرت  : ( من قوله تعاىل   ). ٥( من اآلية   : الكهف ).   ٣٨٤/ ٢. (  احملسبة، ابن بابشاذ   شرح املقدمة  -٥
باً ِذ كَ إالّولونَم إن يقُِهن أفواِه ِمكلمةً خترج.( 

   ).٣٨٣ -٣٨٢/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ: ينظر -٦
،  )١١٥/ ١. ( ، واألصول يف النحو، ابن السراج      )٩٧ص  . ( اخلليل بن أمحد  : اجلمل يف النحو  : ينظر -٧

  ).٤٨٩/ ٢. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٣٨٤/ ٢( . قدمة احملسبة، ابن بابشاذوشرح امل



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٢  

كبرت تلك الكلمـة    : عل الفراء التقدير   ضمري مرفوع عائد على الكلمة، وج      هأن:  األول
   ١.كلمةً

  ألا نكرة،  منصوبة على التمييز،  ) كلمةً  ( و ٢.كبرت مقالتهم : أو على مقالتهم، والتقدير   
  ٣.ما أكربها كلمةً: ويكون معىن الكالم على التعجب، أي

ـ ( أن الفاعل ضمري مفسر بالنكرة املنصوبة بعده على التمييز وهـي                :  الثاين ، )ةً  كلم
 كلمةً خارجةً من أفـواههم      كبرت الكلمةُ : ويكون املخصوص بالذم حمذوف، والتقدير    

  ٤.ذكره السمني. تلك املقالة الشنعاء
   ٥.بالنصب هي قراءة اجلمهور) كلمةً( و

) خترج ( عظُمت كلمةٌ، ويكون :  واملعىن٦.بالرفع على الفاعلية) كلمةٌ ( وقرأ ابن حميصن 
   ٧.صفة للكلمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).١١٢/ ٢. ( القرآن، الفراءمعاين : ينظر -١

  ).٤٣٧/ ١. ( مشكل إعراب القرآن، القيسي:  ينظر-٢

  ).٤٤٠/ ٧. ( ، والدر املصون، السمني )٣٨٤/ ٢ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

  ).٤٤٠/ ٧ ( .املصون، السمنيالدر :  ينظر-٤

  ).٣٦٣ص . ( اإلحتاف، الدمياطي:  ينظر-٥

 .فسه املصدر ن-٦

  ).٤٣٧/ ١. ( ، واملشكل، القيسي )١١٢/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٧
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١٦٣  

  :احلرف: لفصل الرابعا
  
  للمقدمـة  فصل احلرف هو الفصل الثالث من فصول املقدمة احملسبة، و يف نسخ أخرى             

  ١.فصل احلروف
 هذا  ة يف يد عد  حنوية  وقد متيز هذا الفصل بكثرة شواهده القرآنية، مما جعله حيوي مباحث          

  .الباب
، فهو مأخوذ مـن حـرف        بدأ ابن بابشاذ الفصل بتعريف احلرف، وذكر سبب تسميته        

  .الشيء، وهو طرفه
 وبني أقسام احلروف، فقسمها إىل حروف عاملة، وحروف غري عاملة، وحروف تعمـل             

   .على صفة وال تعمل على صفة أخرى
م منها ينـصب األمسـاء ،   سوحتدث عن احلروف العاملة وجعلها مثانية وثالثني حرفاً، فقِ     

وهو تقسيم ذهب إليـه      ٢.قسم رابع جيزمها   األفعال، و  وقسم جيرها، وقسم ثالث ينصب    
       ٣.كثري من النحاة

  
  :مبحث احلروف املشبهة باألفعال

، .ِإنّ وأَنّ وكأنّ ولكن وليت ولعـلّ      : احلروف اليت تنصب االسم وترفع اخلرب ستة، وهي       
وذكر أحكامها، وبين العلة يف إعمال هذه احلروف، فهي         . إنّ فالناً فاعلٌ  : ومثل هلا بقوله  

   ٤.مشبهة باألفعال من جهة اللفظ واملعىن
  :وهذه احلروف أشبهت الفعل من مخسة وجوه 
أا تقتضي االسم   : أا مبنية على الفتح، والثالث    : أا على وزن الفعل، والثاين    : األول( 

أا تدخلها نون الوقاية كما تدخل علـى الفعـل          : كما أن الفعل يقتضي االسم، والرابع     
   حققت، ومعـىن   ) ِإنّ وأَنّ   : ( أن فيها معىن الفعل، ، فمعىن     : ين، واخلامس إنين وكأن : مثل

                                                 

  ).١( هامش رقم  ). ٢١٥/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٢١٦ -٢١٥/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

  ).٢٧ -٢٦ص ص . (  املرادي، واجلىن الداين، )١٠٠ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٣

 . املصدر نفسه-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٤  

) لعـلّ   ( ، ومعىن   متنيت  ) ليت  ( تدركت ، ومعىن    اس) لكن  ( شبهت، ومعىن   ) كأنّ  ( 
 ١).ترجيت  

 وذكر ابن بابشاذ شروط عمل هذه احلروف فهي تنصب االسم وترفع اخلرب، ولـذلك              
وهي اليت تـسمى مـا      ،  )ما  ( بـعدم اتصاهلا   :  فمن شروطها  مسيت باحلروف الناسخة،  

عمل النـصب   الكافة تكف هذه احلروف الناسخة عن       ) ما  ( الكافة، أو ما احلرفية، ألن      
، وتكون صاحلة للدخول على     إمنا زيد صائم  :  مثل  ما بعدها على االبتداء    والرفع، فريتفع   

   ٢.)اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُءِإنما يخشى : (  مثل قوله تعاىلاألفعال،
الكافة املهيئة، ألا هيأت هذه األلفاظ للدخول على الفعل، ومل تكـن            ) ما  (   وتسمى  

  ٤:اً قول القائلشعر و من ذلك ٣.قبل ذلك صاحلة للدخول عليها، ألا خمتصة باألمساء
      بـ               راألم ِمن فُوسالن هلّ الِعقَما تكْرةٌ كَحجفَر ِل اـِر لَه.  

  : ذه اآليةالكافة) ما ( وقد استشهد ابن بابشاذ على  
   ٥.���� ِإنما اللَّه ِإلَه واِحد ����: ال تعاىلق :الشاهد

  
 فكفتها عن العمل، فارتفع ما بعـدها ) إنّ ( يف هذه اآلية الكرمية دخلت على      ) ما  ( فـ 
  ٧.الكافة، ألن ذلك خيل باملعىن) ما ( ز إلغاء وال جيو ٦. واخلرباالبتداءب
  

                                                 

  ).١٧٨/ ١. (  األنباري ابناإلنصاف،:  ينظر-١

  ).٢٨( اآلية :  فاطر-٢

  ).٣٣٥ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )١٦١ -١٦٠ص . ( اإليضاح العضدي، أبو علي الفارسي:  ينظر-٣

لت، وإىل أيب قـيس اليهـودي، وإىل ابـن صـرمة             اختلف يف نسبة هذا البيت، فنسب إىل أمية بن أيب الص           -٤
. رمبا جتزع بدل تكـره    :  وروي .األنصاري، وإىل حنيف بن عمري اليشكري، وإىل ار ابن أخت مسيلمة الكذاب           

، واألصول، ابن  )٤٢/ ١. ( ، واملقتضب، املربد )٣١٥/ ٢( ، و )١٠٩/ ٢. ( والبيت من شواهد الكتاب، سيبويه
،  )٨٢ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٣٨ص  . ( ، ومنازل احلروف، الرماين    )٣٢٥/ ٢(  و ، )١٦٩/ ٢. ( السراج

  ).٤٠/ ١. ( ، و اهلمع، السيوطي )١٧٢/ ١( ، و  )١٧١/ ١ص . ( وشرح شذور الذهب، ابن هشام

  إلـه   اهللاُ إمنا: ( من قوله تعاىل   ). ١٧١( من اآلية   : النساء ).  ٢١٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٥
واحدأن يكونَ سبحانه له ولد يالً  وِك وكفى باِهللا وما يف األرِض ما يف السماواِت له.( 

  ).٢١٧/ ١ ( .، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ )٥٠٩/ ١ . (إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٦

  ). ٩٠ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٥  

مع احلروف الناسخة اسـم مبـهم       ) ما  (  وقد ذهب ابن درستويه وبعض الكوفيني أن        
  ١.ام، وتكون اجلملة بعده مفسرة لهزلة ضمري الشأن يف التفخيم، واإلـنمب

 )ِإنّ  ( تكـف    ، فمنهم من ذهـب إىل أـا         )ِإنّ  ( بعد  ) ما  ( اختلف يف إعمال     وقد  
اليت جيوز فيها وحدها العمل واإللغاء، وهو مـذهب         ) ليت  ( وأخواا عن العمل ما عدا      

  ٣: حيث مل يسمع العمل واإللغاء إال يف ليت، ومنه بيت النابغة٢.األخفش
  .فُه فَقَِد ـا ونصـإىل محامِتن   قالت أَال ليتما هذا احلمام لنا                  

  .، وعدم إعماهلا)ليت (  على جواز إعمال .ونصبه) مام احل(  وذلك برفع 
      قياسـاً علـى    وجيعلها مزيدة،  ومنهم من جيوز يف مجيع هذه احلروف اإلعمال واإللغاء    
جيـوز  ) ليت، ولعل، وكأنّ    ( ومنهم من ذهب إىل أن       ٤، وهو مذهب الزجاجي   )ليتما  ( 

، وكأمنا زيداً قائم، برفع زيد  ، ولعلما زيداً قائم   ليتما زيداً قائم  : فيها اإلعمال واإللغاء، حنو   
    ٥.ونصبه يف اجلميع، وال جيوز يف غريها إال اإللغاء، وهو مذهب السراج والزجاج

: واألرجح أا ال تعمل لورود السماع، وللقياس فهي ختتص باجلملة االمسية والفعلية، حنو            
   ٦.إمنا زيد قائم، وإمنا يقوم زيد

وهي تسمى عند النحويني    . إمنا الكرمي يوسف  :  تفيد احلصر والتخصيص، ومنه    )إَمنا  (  و
    ٧.حرف ابتداء، ألا ترفع األمساء بعدها على االبتداء

الكافة عملت النصب يف االسم والرفع يف اخلـرب،         ) ما  (  واحلروف الناسخة إذا فارقتها     
ن اَهللا يفعلُ مـا يريـد، ولعـلّ اَهللا      ِإنّ حممداً رجلٌ فاضل، وليت املسافر يعود، ولك       : حنو

نا، وكأنّ الرجلَ أسدميرح  .    
  

                                                 

  ).٣٠٧/ ١. ( ممغين اللبيب، ابن هشا:  ينظر-١

   ).٤٤٢ -٤٤١/ ١. ( شرح مجل الزحاحي، ابن عصفور:  ينظر-٢
، وشرح املفـصل، ابـن       )٨٩ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )١٣٧/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  البيت من شواهد   -٣

  ).  ٥٨/ ٨. ( يعيش

  ).٤٤١/ ١. (  الزجاجي، ابن عصفورشرح مجل:  ينظر-٤

 . املصدر نفسه-٥

  ).٢٠٣ص . ( ف املباين، املالقيرص:  ينظر-٦

  ).٢٠٤ص . (  املصدر نفسه-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٦  

  ١.����  ِإنَّ ِفيها قَوماً جباِرين����: قال تعاىل: الشاهد
   
.  خبار احلروف الناسخة على أمسائها، ما مل يكن ظرفاً أو جـاراً وجمـروراً             تقدمي أ  ميتنع 

الشبه ومل تبلـغ يف قوـا أن يكـون          والعلة يف ذلك أن هذه احلروف إمنا عملت حبكم          
حكمها حكم األفعال الناسخة، ألا ملا تصرفت يف أنفسها تصرفت يف أخبارها بالتقـدمي    

  ٢.هلا على أمسائها، وعليها يف أنفسها
جار وجمـرور متعلـق     ) فيها  ( مؤخر، و ) ِإنّ  ( يف هذه اآلية الكرمية اسم      ) قوماً  (  فـ

   ٣.باخلرب، وقد تقدم على االسم
وإمنا جاز تقدمي اخلرب ظرفاً لتوسعهم يف الظروف وما نزل مرتلتها ما ال يتوسع يف غريها،                 

وقد أُجري اجلار وارور جمرى الظرف ملناسبة بينهما، إذ كل ظرٍف يف التقـدير جـار                
   ٤. أو معناه كاحتياج الظرفوجمرور، واجلار وارور حمتاج إىل الفعل

وال : (  ويف ذلك يقول سـيبويه      ٥. جاراً وجمروراً امتنع تقدميه    فإن مل يكن اخلرب ظرفاً أو      
ِإنّ عبداهللا أخوك؛ ألا ليست بفعل،      : إنّ أخوك عبداهللا، على حد قولك     : جيوز أن تقول  

كالفعل، كذلك مل جيز فيها كل ما جيوز فيه         ) ِإنّ  ( وإمنا جعلت مبرتلته، فكما ال تتصرف       
   ٦).ومل تقو قوته 

       خبـالف  ع كون هذه احلروف غري متصرفة، إذ ال جييء منها فاِعـل وال يفعـل     فعلة املن 
  ٧.اليت يأيت منها يكون، وكن وكائن) كان ( 

الناقصة، فهي عاملة حبكم الـشبه ال حبـق         ) كان  (  وهذه احلروف فرع يف العمل على       
  . األصل

                                                 

  ).٢٢( من اآلية : املائدة ). ٢١٩/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

  ).٢١٩/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

   ).٢١٩/ ١ ( .ة، ابن بابشاذ، وشرح املقدمة احملسب )١٣٢/ ٢ . (معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٣
  ).٤٤٧/ ١. ( ، وشرح اجلمل، ابن عصفور )١١١ -١١٠/ ١. ( شرح الكافية، الرضي:  ينظر-٤

، وشرح املقدمة احملـسبة، ابـن        )٢٣١/ ١ . (، واألصول، ابن السراج    )١٠٩/ ٤. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٥
 ). ١٩٩ص . ( ، ورصف املباين، املالقي )٢١٩/ ١( . بابشاذ

  ).٥٩/ ١. (  الكتاب، سيبويه-٦

  ).١٠٩/ ٤. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٧  

لشبه، ومل يبلغ من قوا إنّ هذه احلروف إمنا عملت حبكم ا: (  وهذا معىن قول ابن بابشاذ
اليت هي أفعال، ألا ملا تصرفت يف أنفـسها         ) كان وأخواا   ( أن يكون حكمها حكم     

   ١).تصرفت يف أخبارها بالتقدمي على أمسائها 
 باألفعال، فهي فرع من األصل، والفرع أضعف        هاشبهالناسخة عملت حبكم     فاحلروف  
على أمسائها باستثناء كون اخلرب ظرفـاً أو        ولذلك كان منع تقدمي أخبارها        ٢من األصل، 

جاراً وجمروراً، وذلك ألن هذه احلروف الناسخة ال تعمل يف لفظ اخلرب، وإمنا العامل فيـه            
  .معىن االستقرار
  ٣).مستقر ِإنّ عندك زيداً : اً، فتقديرهإَنّ عندك زيد: فإذا قلت: (  قال ابن بابشاذ

  ٤.ِإنّ فيها قوماً جبارين مقيمون: رمية وعلى ذلك يكون التقدير يف اآلية الك
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).١٩٩ص . ( رصف املباين، املالقي: ، وينظر )٢١٩/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

  ).١٥٠ص . (  األنباري ابنأسرار العربية،:  ينظر-٢

  ).٢٢٠/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

  . املصدر نفسه-٤
  
  
  
 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٨  

  :مبحث احلروف اليت تنصب الفعل املضارع
  
    : تناول ابن بابشاذ األحرف اليت تنصب الفعل املضارع، وعدها تسعة حـروف، وهـي              
     ومعناهـا النفـي،    ) لن  ( اخلفيفة املصدرية، إذا كان قبلها فعل طمع وإشفاق، و        ) أَنْ  ( 
 إذا ،)حىت ( التعليل، و: ومعناها الغرض، أي) كي ( ومعناها اجلواب واجلزاء، و) إذن ( و

إذا كانت جواباً السـتفهام، أو أمـر، أو   ) الفاء ( ، و)إىل أَنْ ( ، أو )كي  ( كانت مبعىن   
إذا كانت جواباً مبعىن  )الواو ( و. ، أو متن، أو حتضيض، أو دعاء     ي، أو جحد، أو عرض    

يف املوجـب   ) الالم  ( و،  )إال أن   ( كانت مبعىن   إذا  ) أو  ( ، و - او املعية و: أي -اجلمع،  
  ١.وغريه

 الكـثرية   ألا هي أصل الباب، وألا الدائرة     ) أَنْ  (  وقد جعل دوران هذا الفصل حول       
  ليصل يف حديثه     ٢، مث أخذ يتحدث عن أحكام هذه احلروف       . االستعمال ظاهرة ومقدرة  

  : ، فهي على ثالثة أقسام)أَنْ  ( إىل األفعال الواقعة قبل
أطمع أَنْ تغفر يل، وأرجو أن ـب يل،         : ، ومثّل هلا  أفعال طمع وإشفاق  :  القسم األول 

علي أن يتغري ين، وأُشفقأن تفوت وأخاف.  
مع هذه األفعال خمففةً من الثقيلـة، وال        ) أَنْ  ( أفعال علم ويقني، فتكون     :  القسم الثاين 
  .أعلم أَنْ ستقوم، وأحتقق أَنْ ستفلح، وأرى أن ال خييب: صب، ومثّل هلا بـتعمل فيها الن
وهذه األفعال يصح فيها األمران، ألن يف احلسبان        . أفعال احلسبان والظن  :  القسم الثالث 

الناصبة ) أَنْ  ( والظن ضرباً من العلم، وضرباً من الشك، فيجوز أن يقع بعد هذه األفعال              
ظننت أَنْ يقوم، والتقـدير  : فيقال ٣.وتكون املخففة من الثقيلة .  لألمساء بةلألفعال والناص 

وحذف امسها، وبقي خربها، وهـو      ) أَنّ  ( ظننت أَنه ِيقُوم، فخففت     : يف حالة الرفع هذه   
   ٤.ظننت أَنْ يقوم: ويف حالة النصب. الفعل وفاعله

                                                 

  ).٢٢٦/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

   ).٢٢٧/ ١. (  املصدر نفسه-٢

  ).٢٣٠/ ١. (  املصدر نفسه-٣

  ).٣١٥/ ٢ ( .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل:  ينظر-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٦٩  

: أَنْ، حنـو  :  وهي ١املضارع بعده،  و من هذه احلروف ما يعمل النصب بنفسه يف الفعل           
 وِإذنْ، .دعوت اَهللا كي يغفـر يل :  وكي، حنولن ينجح املهملُ،: أُريد أَنْ تقوم، ولَن، حنو   

   .آتيك: إذنْ أُكِْرمك، جواباً ملن قال: حنو
 .، أن يكون هلا الصدارة يف الكالم      كي ينصب الفعل املضارع بعدها     )إذن  ( رط يف   تيش و

 ا بفاصل إال القسم      وأال يجواباً ملن قال    إذن واهللاِ : ، حنو فصل بينها وبني منصو ،كمأُكر  :
  ٢: ومنه شعراً قول القائلأزورك،

               حب مهِميِإذَنْ واِهللا نرٍب        ر الطّفلَ ِمن قب شيبيِب ِل املِش ت.   
مع وجود الفـصل    ) نرميهم  ( دها   الفعل املضارع بع   النصب يف ) ِإذن  ( عملت    حيث  
  ).واِهللا ( بالقسم 

    .كما يف املثال السابق. وأن يكون الفعل داالً على االستقبال 
:  وهي٣، ال بنفسها وجوباًومن هذه احلروف ما ينتصب الفعل املضارع بعدها بأن مضمرة

 السببية املسبوقتان   اءف، وواو املعية، و   )إال  ( أو  ) إىل  (  اليت مبعىن    ، وأو الم اجلحود حىت، و 
  . بنفي أو طلب

  . فسيأيت احلديث عنها مفصالً) حىت (  أما 
وما كَانَ اللَّه    ( : اجلحود، فيشرط أن تكون مسبوقة بكون منفي، حنو قوله تعاىل          مالوأما   

    ِفيِهم تأَنو مهذِّبع(  فالفعل املضارع    ٤.)ِلي  عذّبد الم  منصوب بأن مضمرة وجوباً بع    ) لي
      .اجلحود، وليس بالالم نفسها

  
                                                 

، وشرح شـذور    )١٥٥ -١٤٨. ( شام، وأوضح املسالك، ابن ه     )٢١ -٢٠/ ٢. ( املقتضب، املربد :  ينظر -١
  ).٣١٧ -٣١٥. ( ، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل )٣٧٤ -٣٧١ص . ( الذهب، ابن هشام

، وشرح التصريح،    )٥٩،  ٥٨ص  . ( شرح قطر الندى، ابن هشام    : وهو من شواهد  .  البيت حلسان بن ثابت    -٢
   ).٥١٨/ ٣. ( ، وشرح األمشوين )٢٣٥/ ٢. ( خال األزهري

.               ، واملقتـضب، املـربد     )٤٨ -٤٦( ، و    )٤٤ -٤١/ ٣. ( الكتـاب، سـيبويه   : املواضـع يف   ينظر هذه    -٣
.            ، وشرح شـذور الـذهب، ابـن هـشام          )١٩٠ -١٧٠. ( ، وأوضح املسالك، ابن هشام     )٢٩ -٢٥/ ٢( 
.          ألزهـري ، وشرح التـصريح، خالـد ا       )٣٢٧ -٣١٩. ( ، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل      )٣٨٧ -٣٨٤ص  ( 
 )٢٤٣ -٢٣٦/ ٢.(   
  ).٣٣( من اآلية :  األنفال-٤



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٠  

   ١:، حنو قول الشاعر)إىل ( اليت مبعىن ) أو (  و
  .َألستسهِِلَن الصعب أو أُدِرك املىن       فَما انقَادِت اآلمالُ ِإالّ لَصابِر           

، )إىل  (   اليت مبعىن ) أو  ( بأن مضمرة وجوباً بعد     ) أُدرك   ( حيث نصب الفعل املضارع    
   ٢:، حنو قول القائل)ِإالّ ( مبعىن ) أو ( وقد تكون . إىل أن أُدرك املىن: واملعىن

   .وكنت ِإذا غَمزت قَناةَ قوِم         كسرت كُعوبها أو تستقيما             
    الـيت مبعـىن    ) أو  ( بأن مضمرة وجوباً بعد     ) أو تستقيما   (  حيث نصب الفعل املضارع     

  .إال أن تستقيم: ، واملعىن)ِإالّ ( 
: بعد فاء السببية املسبوقة بنفي، حنو قوله تعاىل   :  ومن مواضع نصب الفعل املضارع وجوباً     

نصب بأن مضمرة وجوباً بعد     ) فيموتوا  (  فالفعل املضارع    ٣،) ال يقْضى علَيِهم فَيموتوا      (
وال : ( د تسبق هذه الفاء بطلب، حنو قوله تعاىل       وق). ال  ( فاء السببية املسبوقة بنفي وهو      

     كُملَيِحلَّ عا ِفيِه فَيوطْغمنصوب بأن مضمرة وجوباً بعـد      ) فيحلَّ  (  فالفعل املضارع    ٤.)ت
  ).وال ( فاء السببية املسبوقة بنهي وهو 

:  تعاىل  وينصب الفعل املضارع بأن مضمرة وجوباً بعد واو املعية املسبوقة بنفي، حنو قوله            
)اِبِرينالص لَمعيو كُموا ِمنداهج الَِّذين لَِم اللَّهعا يلَم٦: أو طلب، حنو قول القائل٥،) و  

  .يم ِظعلْت عليك ِإذا فَر عال تنه عن خلٍق وتأْيتَ مثْلَه          عاَ            
                                                 

، وشرح ابن عقيل، ابـن       )١٧٢/ ٤. ( أوضح املسالك، ابن هشام   : وهو من شواهد  .  مل ينسب لقائل معني    -١
   ).٣٨٤/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٣١٩/ ٢( عقيل 

، وشـرح    )٢٩/ ٢. ( ، واملقتضب، املربد   )٤٨/ ٣. ( الكتاب، سيبويه : وهو من شواهد  .  هو زياد األعجم   -٢
   ).٣٨٧ ، ٣٨٦ص . ( شذور الذهب، ابن هشام

  ).٣٦( من اآلية :  فاطر-٣

  ).٨١( من اآلية :  طه-٤

  ). ١٤٢( من اآلية :  آل غمران-٥

.  العالئيالفصول املفيدة،: ، وينظر )٤٢/ ٣. ( الكتاب.  اختلف يف نسبة هذا البيت، فنسبه سيبويه إىل األخطل-٦
ونسبه حالد األزهـري،   ). ٩٦ص . ( اجلمل يف النحو. ونسبه اخلليل بن أمحد إىل املتوكل الكناين       ). ٢٠٩ص  ( 

 ). ٣٩٣/ ٢ص   ( .، واهلمع، الـسيوطي    )١٤٤ص  . (  موصل الطالب  :ينظر. والسيوطي إىل أيب األسود الدؤيل    
  . ، واللباب، العكربي )٣٨ص . ( اين، الزجاجي، وحروف املع )١٢٩ص . ( اللمع، ابن جين: وهو بال نسبة يف

ونسبه حمقق شرح ابن عقيل لدثار بـن شـيبان           ). ٤٠٢ص  ( . وشرح شذور الذهب، ابن هشام    ،   )٤١/ ٢( 
   ). ٣٢٥/ ٢. ( شرح ابن عقيل، ابن عقيل: ينظر. النمري



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧١  

جوباً بعد واو املعية املـسبوقة بنـهي             منصوب بأن مضمرة و   ) وتأيتَ  (  فالفعل املضارع   
    ).ال ( 
 وذلك بعد الم التعليـل،      ١وهناك مواضع ينصب الفعل املضارع فيها بأن مضمرة جوازاً،         

وهذا العـاطف  . وبعد حرٍف عاطف على مصدر صريح .اجتهد املؤمن ليظْفر باجلنة : حنو
  . الواو، وأو، والفاء، وثُم: هو

  ٢:قول القائل أما الواو فنحو 
  .                أَحب ِإيلّ ِمن لُبِس الشفوِف يينباءٍة وتقر عس عبولُ             

منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الواو العاطفة املسبوقة مبصدر         ) وتقر  ( فالفعل املضارع    
  .ولبس عباءة وأن تقر عيين: ، والتقدير)لبس ( صريح 
وما كَانَ ِلبشٍر أَنْ يكَلِّمه اللَّه ِإلَّـا وحيـاً أَو ِمـن وراِء              : ( قوله تعاىل ، حنو   )أو  (  وبعد  

منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد     ) يرسلَ  ( املضارع  فالفعل    ٣.)ِحجاٍب أَو يرِسلَ رسوالً     
  ).وحياً ( العاطفة املسبوقة مبصدر صريح ) أو ( 

  ٤:قائل، حنو قول ال)الفاء (  وبعد 
       .ما كُنت أُوِثر ِإتراباً على ترِب  فَأُرِضيه            لوال توقّع معترٍّ              

منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد الفاء املـسبوقة مبـصدر صـريح                     ) فأرضيه  ( فالفعل   
  ).توقع ( 

   ٥:، حنو قول القائل)ثُم (  وبعد 

                                                 

،  )١٩٣ -١٩١/ ٤. ( ، وأوضح املسالك، ابن هـشام      )٤٥/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر هذه املواضع يف    -١
، وشرح التـصريح،     )٣٣٢ -٣٣٠. ( ، وشرح ابن عقيل، ابن عقيل      )٦٠ص  . ( وشرح قطر الندى، ابن هشام    

   ).٢٤٥ -٢٤٣/ ٢. ( خالد األزهري
.          ، واللبـاب، العكـربي     )٢٧/ ٢. ( املقتضب، املـربد  : وهو من شوهد  .  البيت مليسونة بنت حبدل الكلبية     -٢
  ).٥٦٠/ ٣. ( ح األمشوين، األمشوينوشر ). ٤٢/ ٢( 

  ).٥١( من اآلية :  الشورى-٣

، وشرح ابن عقيـل، ابـن       ) ١٩٤/ ٤. ( أوضح املسالك، ابن هشام   : وهو من شواهد  . البيت جمهول القائل   -٤
  ).٤٠٤/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٣٣٢/ ٢( . عقيل

، واهلمـع،    )٣٣١/ ٢. ( يل، ابـن عقيـل    شرح ابن عق  : والبيت من شواهد  .  هو أنس بن مدركة اخلثعمي     -٥
  ).٥٦٢/ ٣. ( ، وشرح األمشوين، األمشوين )٤٠٤/ ٢. ( السيوطي



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٢  

           ِقي ِإنأَع ليكَاً ثُملي سوقَت ملّا عافِت البقر ِربضكالثّوِر ي         لَه.  
  ).قَتل ( املسبوقة مبصدر صريح، وهو ) ثُم ( بعد ) أعِقلَه ( فنصب الفعل املضارع  
   

الناصـبة  ) أَنْ ( وقد استشهد ابن بابشاذ على القسم الثالث من األفعال اليت تقع قبل           
  : عال احلسبان والظن باآليةاليت هي أف

   ١.����وحِسبوا أَلَّا تكُونَ ِفتنةٌ  ���� :قال تعاىل: الشاهد
  

 استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على القسم الثالث من احلروف اليت تنصب الفعل              
  .املضارع، وهي أفعال احلسبان والظن

وعلـى ذلـك    . ، أو مبعىن الشك   يف اآلية الكرمية جاءت مبعىن العلم واليقني      ) حِسب  (  و
  :وجهان إعرابيان) تكون ( يكون يف 

: مبعىن العلـم والـيقني، أي    ) حسبوا  ( على أن تكون    ) يكون( الرفع يف    : الوجه األول 
   خمففة من الثقيلة، وامسها ضمري الشأن حمذوف، ومجلـة          - هنا -)أَنْ  (   و  ٢.علموا وتيقنوا 

. وحسبوا أنـه ال تكـونُ فتنـة       : ، ويكون التقدير   )أَنْ( يف حمل رفع خرب     ) تكون فتنة ( 
   ٣.، وحذف ضمري الشأن، فصار أن ال تكون فتنة)أن ( فخففت 

  ٤.وحسبوا أنه ال تكون فتنة: املخففة من الثقيلة تكتب منفصلة، ألن التقدير) أن (  و
  ٥. وقد ذهب سيبويه إىل أن الرفع على هذا املعىن حسن

املخففة من الثقيلة بإظهار الضمري فيها، وبـني  ) أَنْ ( اصالً بني يف اآلية جاءت ف   ) ال  (  و
  ).  تكون ( الفعل 

                                                 

 وحسبوا أال تكونَ: من قوله تعاىل ). ٧١( من اآلية : املائدة ).  ٢٣٠/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
 ).ون ملُ مبا يع بصريهم واُهللان ِموا كثريم مث عموا وصم عليِه اُهللا تابوا مثّموا وصم فعفتنةٌ

  ).٤٥٢/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٢

ـ  .منازل احلروف، الرماين  :  ينظر -٣            .، واألصـول، ابـن الـسراج    )٤٦ – ٤٥ص  ( .سامرائي، تح إبراهيم ال
   ).   ٣٧٨ص . ( ، وشرح شذور الذهب، ابن هشام )٢٠٩/ ٢( 
  ).٢٣١/ ١. ( مة احملسبة، ابن بابشاذشرح املقد:  ينظر-٤

  ).١٦٦/ ٣ ( .الكتاب، سيبويه:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٣  

ولكن هذه إذا خففت وهي     : ( مع هذه املخففة، بقوله   ) ال  (  وقد حسن األخفش إظهار     
حىت تكون عوضـاً مـن ذهـاب التثقيـل     ) ال  ( إىل جنب الفعل مل حيسن إال أنّ معها         

  ١).واإلضمار 
عوضاً من  ) ال  ( وبناء عليه تكون    . املخففة) أنْ  ( مع  ) ال  ( حسن وجود    فاألخفش است 

يف املعىن والتقـدير،    ) ال  ( والم  ) أنْ  ( حتول بني   ) اء  اهل( و. التخفيف، وحذف الضمري  
  ٢.فيمتنع اتصاهلا بالالم

  ٣: وقد ورد يف النظم استخدام املخففة كثرياً، ومنه قول الشاعر
  .تِعلُنيفى و حين ملُّك كُاِلأَنْ ه   وا    مِل عدِد قَيوِف اهلنِسيٍة كَتيف ِف          

بـالرفع علـى    ) هالك  ( ، وقد دخلت على االسم       يف البيت خمففة من الثقيلة     )أَنْ  ( فـ 
   .أنه هالك: تقدير حذف الضمري

ـ               الفعل، قد تدخل على  و  سني أو   وحينها ال بد من فاصل بينها وبني الفعـل بقـد أو ال
   ٥.)عِلم أَنْ سيكُونُ ِمنكُم مرضى : ( ذلك قوله تعاىل ومن ٤.سوف

: ؟ قلت  اليت للتحقيق ) أَنْ  ( كيف دخل فعل احلسبان على      : فإن قلت : ( قال الزخمشري 
؟  فأين مفعوال حـسب   : ، فإن قلت  ...زلة العلم،   ـنزل حسبام لقوته يف صدورهم من     

ما يشمل عليه   : قلت املفعـولني، واملعـىن            سد صلة أَنْ وأنّ من املسند واملسند إليه مسد  :
   ٦).وحسب بنو إسرائيل أنه ال يصيبهم من اهللا فتنة 

 بني الوجهة النحوية والناحية البالغية، فتحول احلسبان        - يف قوله هذا   - شريالزخمربط   و
ـ : يف حدِس بين إسرائيل إىل يقني لقوته يف صدورهم، وكأن املعىن           يقن أو عِلـم بنـو      وت

  .إسرائيل أنه ال يصيبهم من اهللا فتنة
                                                 

 .وقد اختار األخفش هذا الوجه ). ٢٩٣/ ١ ( . معاين القرآن، األخفش-١

  ).٢٣٣/ ١. ( مشكل إعراب القرآن، القيسي:  ينظر-٢

،                  )١٦٤/ ٣( ، و   ) ٧٤/ ٣( ، و    )١٣٧/ ٢. ( الكتـاب، سـيبويه   :  والبيت من شـواهد   .  هو األعشى  -٣
. ، وشرح املفصل، ابن يعيش   )٢٣٩/ ١. ( ، واألصول، ابن السراج    )٩/ ٣. ( ، واملقتضب، املربد   )٤٥٤/ ٣( و  
 )٧١/ ٨(  ، 

  ).١٩٥ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٤

  ).٢٠( من اآلية :  املزمل-٥

  ).٦٦٣/ ١. (  الكشاف-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٤  

) حسب  (ـزول   وقد اختار أبو جعفر النحاس الرفع ألنه األجود عند النحويني، وذلك لن           
   ١.زلة العلم، ألنه شيء ثابتـمن

   ٢: مث استشهد على ذلك بقول القائل
  .ثايلم أَوله الّهدُش يالّ وأَرتِب كَ    ين نباسةُ اليوم أَ بستمع زالَأَ            

  .ونصبه) يشهد ( على جواز رفع الفعل املضارع 
    ٣.قراءة أيب عمرو بن العالء، ويعقوب، والكسائي، ومحزة) تكونُ (  ووجه الرفع يف اآلية 

تكون ) حسب (  للفعل، و ناصبة) أن  ( ، على جعل    )يكون  ( النصب يف    : الوجه الثاين 
   ٤.الظنمبعىن الشك أو 

   ٥.املخففة من الثقيلة منفصلة) أنْ  (  كما كتبتالناصبة للفعل متصلة،) أَنْ (  وتكتب 
  ٦. وقراءة النصب قرأ ا ابن كثري، ونافع، وعاصم، وابن عامر

اخلفيفـة ليـست    ) أنْ  ( حسب مبعىن الشك، ألا مل يتبعها تأكيد، ألن         : (  قال مكي 
واملـشددة إمنـا    . وقد ال يقع، فالشك نظري ذلك وعديله      للتأكيد، وإمنا هي ألمر قد يقع       

املشددة لليقني، ومع   ) أنْ  ( مع  ) حسب  ( ثبت، فلذلك كان    تدخل لتأكيد أمر قد وقع و     
  ٨.  وعلى ذلك جيوز الوجهان يف هذه اآلية الكرمية٧).اخلفيفة للشك 

أن :  واملعىن عندهم  ،)ليس  ( يف اآلية مبعىن    ) نْ   إ (وقد ذهب قوم من غري البصريني إىل أن         
     ٩.ليس تكونُ فتنة

                                                 

  ).٢٤٨/ ٦ ( .تفسري القرطيب، القرطيب: ، وينظر )٣٣ – ٣٢/ ٢ ( .حاس إعراب القرآن، الن-١

  ).وأال يحسن : ( برواية ). ٤٢٣/ ٢. ( اخلصائص، ابن جين: وهو من شواهد.  البيت المرئ القيس-٢
، وتفـسري    )٢٣٢ص  . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة     )٢٤٧ص  . ( السبعة يف القراءات، ابن جماهد    :  ينظر -٣

  ).٢٠٥/ ٦. ( ، وروح املعاين، األلوسي )٣٥١/ ٢. ( البضاوي

.             ، والتبيـان، العكـربي     )٤٦ – ٤٥ص  . ( ، ومنازل احلـروف، الرمـاين      )١٦٧/ ٣. (  الكتاب، سيبويه  -٤
  ).٢٢٠ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٤٥٢/ ١( 

  ).٢٣١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥

  ).٤٠٠ – ٣٩٩/ ٢. ( ، وزاد املسري، ابن اجلوزي )٢٤٧ص . ( السبعة يف القراءات، ابن جماهد: ظر ين-٦

   ).٢٣٣/ ١ ( . مشكل إعراب القرآن، القيسي-٧
  ).١٥٧/ ٢. ( معاين القرآن وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٨

  ).٦٧ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٥  

   ١.���� وانطَلَق الْملَأُ ِمنهم أَِن امشوا ����: قال تعاىل: الشاهد
  

ـ      .  املخففة من الثقيلة، غري األقسام الثالثة الـسابقة       ) أًنْ  (  أورد ابن بابشاذ قسماً رابعاً ل
  :هلا قسمان آخران) أنْ ( فـ

واستشهد ابن بابشاذ ذه اآليـة      . اليت تأيت للتفسري  ، وهي   )أَي  ( أن تكون مبعىن     - ١
 .على هذا املعىن

 وهـو قـول   . أي امـشوا  : ، والتقدير )يأ( مبعىن  ) امشوا  ( قبل الفعل   ) أًنْ  (  فـ
    ٢.اليت للعبارة والتفسري ملا قبلها) أنْ ( وهي عندهم . اجلمهور
عدها يف موضـع نـصب      مصدرية، وهي وما ب   ) أنْ  (  إىل أنّ    ٤ والنحاس ٣وذهب الفراء 

كأنـك  : (   قال الفـراء    .بأن امشوا، أي انطلقوا باملشي    : بإسقاط حرف اجلر، والتقدير   
  ٥).انطلقوا مشياً ومضياً على دينكم : قلت
  ٦.حرف ال حمل له من اإلعراب، ألنه جاء للتعبري عن املعىن) أَنْ (  و

ـ   وما بعدها مجلة، ألا واجلملة       ما قبلها كالماً تاماً     يكون املفسرة، أن ) أنْ  (  ويشترط ل
وأال  يتصل ا شيء من صلة الفعل الذي تفسره، ألنه إذا اتصل ا              . بعدها تفسر ما قبلها   

علقـة  فالباء مت .  أنْ قُم بأمرته  : ن تفسرياً له، حنو   مل تك شيء من ذلك صارت من مجلته، و      
  . األوىلبالفعل، ولذلك صارت من مجلته، والتفسري إمنا يكون جبملة غري

                                                 

نهم أِن  املُأل ِمانطلقو: ( من قوله تعاىل ). ٦(  اآلية من: ص ).  ٢٣١/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
امشراد  هذا لشيٌءم إنّوا على ما أصابكُوا واصربي .( 

،  )٢٣٧/ ١. ( ، واألصول، ابن السراج )٤٩/ ١. ( ، واملقتضب، املربد )١٦٢/ ٣. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٢
، وشرح املفصل،    )٦٩ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٤٧ – ٤٦ص  . ( ماين، ومنازل احلروف، الر    )٢٠٨/ ٢( و

.                     رادي، واجلــىن الــداين، املــ )١٩٧ -١٩٦ص . ( ، ورصــف املبــاين، املــالقي )٧٤/ ٨. ( ابــن يعــيش
  ).٢٢١ – ٢٢٠ص ( 

  ).٣٤٩/ ٢ ( . معاين القرآن، الفراء-٣

  ).٤٥٤/ ٣ ( . إعراب القرآن، النحاس-٤

 . املصدر السابق-٥

  ).٧٠ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٦  

يه معـىن القـول دون      وتعرب عنه ف  ) أَنْ  (  الذي تفسره    أن يكون الفعل  : ومن شروطها  
    ١.)ما قُلْت لَهم ِإلَّا ما أَمرتِني ِبِه أَِن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم : ( ثل قوله تعاىلم، حروفه

وأَوحى ربك ِإلَى النحِل    ( :  سبحانه  ومنه قوله  ٢.فاألمر يف هذه اآلية الكرمية مبعىن القول       
  .فالوحي قول دون حروفه ٣.)أَِن اتِخِذي 

انطلقوا يف القول، ولـيس     : يف اآلية قد يكون مبعىن االنطالق يف القول، أي        ) انطلق  (  و
  .االنطالق مبعىن الذهاب احلسي؛ بل انطالق األلسنة بالكالم

وانطلقوا قـائلني امـشوا، فكـأن       : يكون التقدير ، و تهحقيقاالنطالق على    وقد يقصد   
   ٤.االنطالق مضمناً معىن القول

وقد وافـق   . يف هذه اآلية مفسرة   ) أَنْ  (  ويترجح مما سبق ما ذهب إليه ابن بابشاذ، بأنّ          
  .بذلك مجهور النحاة

ـ   -٢ املخففة، أن تكون زائدة، واستشهد ابن بابشاذ على هـذا          ) أَنْ  (  والقسم اآلخر ل
   ٥.���� فَلَما أَنْ جاَء الْبِشري ���� :بقوله تعاىلىن املع

 واملعىن ٦.يف اآلية الكرمية زائدة، وزيادا للتوكيد، فهي ال حمل هلا من اإلعراب        ) أَنْ  (  فـ
    ٧.فلما جاء البشري: يف اآلية

  ٨.وذهب األخفش إىل أا قد تنصب الفعل وهي زائدة

                                                 

  ).١١٧( من اآلية :  املائدة-١

، واملسائل السفرية، ابن هشام،      )١٤٢/ ٨. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش     )٤٩/ ١. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٢
  ).٣٩ص .  ( هـ ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١تح حامت الضامن، ط

  ).٦٨(  من اآلية : النحل-٣

   .   ، والتبيان، العكـربي    )٧٣/ ٤. ( ، والكشاف، الزخمشري   )٤٨٩ – ٤٨٨/ ١. ( املقتصد، اجلرجاين :  ينظر -٤
  ).٣٨٦/ ٢. ( ، وشرح الكافية، الرضي )١٠٩٧/ ٢( 

  ).٩٦( من اآلية : يوسف ).  ٢٣١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -٥

     .   ، ورصف املبـاين، املـالقي      )٦٨ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٢٣٨ – ٢٣٧/ ١. ( ج األصول، ابن السرا   -٦
  ).١٩٧ص ( 

  ).٦٨ص . ( ، واألزهية، اهلروي )٢٣١/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٧

  ).٢٢٣ -٢٢٢ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٧  

وأَن : (  كما يف قوله تعاىل ١،)لو  ( ما يف هذه اآلية، وقبل      بعد ملّا، ك  ) أَنْ  (  وتطّّرد زيادة   
تقَلّو اسوا ع٢ ).ِةيقَِرلى الطَّام  

   
  ٣.���� وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ ����: قال تعاىل: الشاهد

اليت ينتصب الفعل املـضارع  ) حىت ( ساق ابن بابشاذ هذه اآلية الكرمية أثناء حديثه عن          
  ٤.بعدها

  ٥.من حيث األحكام، هلا معنيان يف الرفع، ومعنيان يف النصب) ىت ح(  و
  :املعىن األول :الرفع: أوالً 

: سبباً وعلة ملا قبلها، فيكون مبعىن املاضي، حنـو        ) حىت  (  أن يكون الفعل بعد       ويشترط
هنا ال تعمل، وإمنا هي حـرف       ) حىت  (و. سرت فدخلتها   : أي. املدينةسرت حىت أدخلُ    

  . ال حمل لهابتداء
سرت حـىت أدخـلُ     : كما يشترط كون زمن الفعل داالً على احلال ال االستقبال، حنو           
دينة، وأنت تريد الدخول اآلن، أو أن يكون السري والدخول قد مضيا؛ إال أنك تريـد                امل

  ٦.حكاية حاٍل قد مضت
  ).  حىت ( بعد ) يقولُ (  يف اآلية، رفع الفعل ٧ وعلى هذا قراءة الرفع

                                                 

  ).٢٢١ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )١٩٧ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-١

  ).١٦( من اآلية :  اجلن-٢

أم حسبتم أن : ( من قوله تعاىل ). ٢١٤( من اآلية   : البقرة ).   ٢٣٤/ ١. ( شاذب شرح املقدمة احملسبة، ابن با     -٣
تدخ وملا يأتِ  ةَلوا اجلن   وا من قبلِ   خلُ كم مثلُ الذين كم مست لوا حىت يقولَ زلِز و  والضراءُ اُءهم البأسولُ الرسنوا  والذين آم
معهأال إنّ اِهللا مىت نصر قريب اِهللا نصر  .( 

  ).٢٣٤ – ٢٣٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

  . املصدر نفسه-٥
بة، ، وشرح املقدمة احملـس     )١٥٣/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٢٦ – ٢٥/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٦

  ).٦٨ -٦٧ص . ( ، وشرح قطر الندى، ابن هشام )٢٣٤/ ١. ( ابن بابشاذ

وقال  ).  ١٣١ص  . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة     )١٨١ص  . ( السبعة، ابن جماهد  : ينظر.   هي قراءة نافع    -٧
   ).  ٣٠٤/ ١. ( إعراب القرآن).  هذه قراءة أهل احلرمني : ( أبوجعفر النحاس عن قراءة الرفع



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٨  

 مـضيا،  يف قراءة الرفع ال تعمل يف الفعل بعدها، ويكون املعىن على أن الفعلني  ) حىت  (  و
وزلزلـوا فقـال     : يف اآلية  ، ويكون التقدير   )حىت(  الفعل األول، والفعل الذي يلي       ومها

على الرغم من داللته علـى      ) حىت  ( وقد رفع الفعل بعد     .  الرسول، فالزلزلة سبب القول   
  ١.يف هذه احلالة) أَنْ ( ال أنه أراد حكاية احلال، وال جيوز إظهار املاضي زمناً؛ إ

قد مضى وما بعدها حـادث   ) حىت  ( قد يكون الرفع على أن يكون ما قبل         : املعىن الثاين 
  .اآلن، فيكون الفعل داالً على احلال

ني فعلى هذه القراءة بالرفع وهي أب     : (  وقد ذهب إىل هذا الرأي أبو جعفر النحاس بقوله        
زلزلوا حىت الرسول يقول، أي حىت هذه حاله؛ ألن القول إمنا كان عن             : وأصح معىن، أي  

  ٢).الزلزلة غري منقطع منها 
  . وقد أقام أبو جعفر حجته يف هذا الرأي على املعىن

  
  :النصب: ثانياً

   .وفيها معنيان كسابقتها ٣.وقراءة النصب هي قراءة اجلمهور 
علـى هـذه     )حىت  ( و  إذا كان غاية ملا قبلها،     )حىت   ( عدينتصب ما ب  و: املعىن األول  

.  وزلزلوا إىل أن يقول الرسول    : ، ويكون املعىن يف اآلية    )إىل أنْ   : ( القراءة مبعىن الغاية، أي   
 الشمس، مبعىن إىل أن تطلع الشمس، فطلوع الشمس غاية          ألسرينّ حىت تطلع  : وحنو قوهلم 

 غاية لزلزلـة أصـحابه،      - يف اآلية  –ة والسالم   السري، كما أن قول الرسول عليه الصال      
  ٤.والزلزلة والقول قد مضيا

                                                 

.        ، واإلمـالء، العكـربي    )٦٩ص  . ( ، والالمات، الزجـاجي    )١٨٤ص  . ( اجلمل يف النحو، اخلليل   : ينظر -١
  ).٦٨ص . ( ، وشرح قطر الندى، ابن هشام )٩١ص ( 

  ).٣٠٥/ ١ ( . إعراب القرآن، النحاس-٢

وقـرأ  : ( قال النحاس  ).  ١٣١ص  . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة     )١٨١ص  . ( السبعة، ابن جماهد  :  ينظر -٣
 :     ويف قـراءة عبـداهللا     ). ٣٠٤/ ١. ( إعراب القرآن ). أهل الكوفة واحلسن وابن أيب إسحاق وأبو عمرو بالنصب        

  ).١٠٣/ ١. ( معاين القرآن، الفراء: ينظر). حىت ( بالواو بدالً من ). وزلزلوا مث زلزلوا ويقول الرسول ( 

 .     ، وشرح املقدمة احملسبة، ابـن بابـشاذ        )٤٣/ ٢. ( ، واملقتضب، املربد   )٢٧/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٤
 )٢٣٣/ ١.(   



  

 

 

  

  

  

  

 

١٧٩  

، وذلك إذا كان ما قبلها سبباً ملا بعـدها،          )كي  ( مبعىن  ) حىت  ( أن تكون   : ملعىن الثاين ا
   ١.كي يغفر اهللا يل: صمت حىت يغفر اُهللا يل، أي: حنو

اليت ) كي  ( ، ويبعد أن تكون مبعىن      )إىل أنْ   ( مبعىن  ) حىت  (  واألقرب يف اآلية أن تكون      
  .للتعليل

   ٢. وقد ضعف أبو حيان والسمني هذا املعىن
إىل أن يقول الرسول، فهـو غايـة، والفعـل       : يقرأ بالنصب، والتقدير  : ( قال أبو البقاء   

   ٣).إىل أن قال الرسول : املستقبل حكيت به حاهلم، واملعىن على املضي، والتقدير
  ومنه قـول  ).إىل أن   ( ) حىت  (  على أن معىن     قاء فيه ترجيح لوجه النصب     وقول أيب الب  
  ٤:امرئ القيس

            سرِبي ِهتمح تِكى تِطلَّ مهم      ي   وحتى اجليم ساِنادنَ بأرقدا ي.  
  ).إىل أن ( اليت جاءت مبعىن ) حىت (  بعد بأن مضمرة وجوباً) تكلَّ (فنصب الفعل 

املضمرة وجوباً  ) أَنْ  ( هو) حىت  (  وعلى وجه النصب يكون العامل يف الفعل الواقع بعد          
   ٥.على مذهب البصريني

   ٦.نفسها) حىت (  وعلى مذهب الكوفيني يكون النصب بـ
من عوامل األمساء، وعوامل    ) حىت  ( ويترجح يف هذا الشاهد القرآين قول البصريني، ألن         

  .فعالاألمساء ال تعمل يف األ

                                                 

  ).٢٣٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ). ٣٨٢ / ٢ ( .، والدر املصون، السمني )١٤٩/ ٢. ( البحر احمليط، أبو حيان:  ينظر-٢

  ).١٧٢/ ١. (  التبيان، العكربي-٣

. املقتضب، املربد ، و )سريت  ( بدل  ) مطَوت  : ( برواية ) ١٠٣/ ١. ( معاين القرآن، الفراء  : يت من شواهد   الب -٤
وقد اسـتدلّ    ). ٢١٤/ ٣. ( ، ومهع اهلوامع، السيوطي    )٢٦٧ص  . (  األنباري  ابن ، وأسرار العربية،   )٤٠/ ٢( 

         .الكتـاب  . ، وقد وقعت بعـدها اجلملـة      )حىت اجلياد   : ( سيبويه ذا البيت على أن حىت الثانية ابتدائية يف قوله         
 )٢٧/ ٣.(   
    .      األنبـاري   ابن ، وأسرار العربية،   )١٥١/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٣٨/ ٢. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٥
  ).٢٣٣ص . ( ، وأسرار النحو، ابن كمال باشا )٣٣٢ص ( 

  ).١٩/ ٧. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش )٥٩٨ – ٥٩٧/ ٢ ( . األنباري ابناإلنصاف،:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٠  

بأن مضمرة ال بنفسها كما يقـول       ) حىت  ( وإمنا قلنا إن النصب بعد      : (  قال ابن هشام  
الكوفيون، ألن حىت ثبت أا ختفض األمساء، وما يعمل يف األمساء ال يعمل يف األفعـال،                

   ١).وكذا العكس 
  ٢. وقد وصف ابن جرير الطربي وجه النصب بأنه الفصيح والصحيح من كالم العرب

   .يد ذلك كله قراءة اجلمهور بالنصب ويؤ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢٥/ ١ ( . مغين اللبيب، ابن هشام-١

  ).٣٤٢/ ٢ ( .تفسري الطربي، الطربي:  ينظر-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨١  

  :مبحث حروف اجلر
  

 مبعاين حروف اجلر؛ بل مبعاين احلروف،        اهتمام النحاة وعنايتهم الفائقة     يلفت نظر املتأمل  
  . أطلقوا عليها معاين احلروف، وحروف املعاين وفألفوا فيها الكتب املتنوعة،
   . فهل املعاين من النحو ؟

 مبعناه، وعمل هذه احلروف اجلرعىن بعمل العامل الالنحو ي  .  
   عناية من ِقبِل النحاة مبعانيها ؟فلماذا هذه ال 
واحلرف كلمة دلـت    : (  جييب على هذا التساؤل ابن يعيش أثناء تعريفه احلرف، بقوله          

دلت : كلمة جنس عام يشمل االسم والفعل واحلرف، وقولنا       : على معىن يف غريها، فقولنا    
على معىن يف غريها فصل ميزه من االسم والفعل؛ إذ معىن االسم والفعـل يف أنفـسهما،                 

       ومعىن احلرف يف غريه، أال تراك إذا قلت :     أل مفردة مل   : الغالم، فُهم منه املعرفة، ولو قلت
  مبا بعده من االسم أفاد التعريف يف االسم، فهذا– أي احلرف –، فإذا قُرن يفهم منه معىن 

   ١).معىن داللته يف غريه 
تعريف حنوي، ومن هنا جاءت عناية النحاة ) ما دلّ على معىن يف غريه (  فتعريف احلرف 

مبعاين احلروف ، ألن معانيها هي عملها يف االسم والفعل؛ إذ إنّ احلرف منفرداً ليس لـه                 
ـ  ) جلس  ( لفعل  مثالً، وا ) حممد  ( ليس هلا معىن يف نفسها كما يف االسم         ) أل  ( معىن، ف

 وعلى ذلك فمعاين احلـروف      .صار حمدداً ) البيت  : ( مثالً، إالّ أن معناها يظهر يف قولك      
   .ولذلك أخذت حيزاً من اهتمام النحاة. تتعدد تبعاً الرتباطها باالسم أو الفعل

     
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢/ ٨. ( شرح املفصل، ابن يعيش -١



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٢  

 فاألصل.  انية عشر حرفاً، وذكر أحكامها    حتدث ابن بابشاذ عن حروف اجلر، وعدها مث        
) ِمـن   ( فـ. خرجت من الدار  : يف هذه احلروف إيصال معاين األفعال إىل األمساء، مثل        

  .أوصلت معىن اخلروج إىل االسم
ـ  ، وبين معانيها، فتكون البتداء الغاية مع املكان كاملثال السابق، وتكـون       )ِمن  (  وبدأ ب

واستـشهد  .  اتبعضه، وتكون للتبيني يف الصف    : أكلت من الرغيف، أي   : للتبعيض، مثل 
  :على ذلك

    ١.���� فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن ����: قال تعاىل: الشاهد 
  

لتبـيني  ) ِمن  ( وقد دخلت   . يف اآلية الكرمية جاءت للتبيني، أو لبيان اجلنس       ) ِمن  (  فـ
واجتنبـوا  :  والتقـدير  ٢.املقصود باالجتناب، وهو اجتناب جنس الرجس، وهي األوثان       

   ٣.ترجع إىل معىن الصفة) ِمن (اجتنبوا الرجس الوثين، و: س الذي هو األوثان، أيالرج
فاجتنبوا الرجس الـذي    : يف اآلية للتبعيض، واملعىن عنده    ) ِمن  (  وذهب األخفش إىل أنّ     

   ٤.عبادا: هو من األوثان، أي
   ٦).وهذا تكلف: (   وقال ابن هشام٥. ووصفه النحاس بأنه غريب حسن

 للتبعيض، ألنه لـيس     - أي ِمن  -وال جيوز أن تكون   : (  األنباري هذا املعىن بقوله    وقد رد 
   ٧).املأمور به اجتناب بعض األوثان دون بعض، وإمنا املقصود اجتناب جنس األوثان 

هنا جاءت للتجنيس، أي لبيان اجتناب جنس األوثـان،         ) ِمن  (  ويصح هذا القول، ألن     
  .وليس الجتناب بعض األوثان

                                                 

  ).٣٠( من اآلية : احلج ).  ٢٣٦/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

، ومنـازل احلـروف،      )٥٠ص  . ( ، وحروف املعاين، الزجاجي    )٤١٠/ ١. (  ابن السراج  األصول،:  ينظر -٢
ـ       )٢٥٩ص  . ( األنبـاري ابـن   ، وأسرار العربية،     )٥٠ص  . ( الرماين                 . ر الـرازي  ، والتفـسري الكـبري، الفخ

  ).٣٥٤/ ١. ( ، واللباب، العكربي )١٦٦/ ١٩( 

  ).٤١٧/ ٤. ( الربهان، الزركشي:  ينظر-٣

  ).٦٣٨/ ٢ ( . معاين القرآن، األخفش-٤

   ).٩٦/ ٣ ( . إعراب القرآن، النحاس-٥
  ).٣١٩/ ١ ( . اللبيب، ابن هشام مغين-٦

  ).٢٥٩ص  ( . ابن األنباري. أسرار العربية-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٣  

   ١.���� ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره ����: قال تعاىل: لشاهدا
  

ـ          ، حيث تكون زائـدة،     )ِمن  (  استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على املعىن الرابع ل
  .ما جاءين أحد:  واملعىن٢.ما جاءين من أحٍد: حنو
  ٣. رفع مبتدأيف حمل) إله ( ما لكم إله غريه، و: يف اآلية زائدة، واملعىن) ِمن ( و

  ٥.بالنصب) غريه (   وقُرأ ٤.باجلر صفةً على اللفظ) غِريه (  وقُرأ 
ما لكم من إلـٍه يف      : ، أو أن يكون حمذوفاً، واملعىن     )لكم  ( وخرب املبتدأ يف هذه اآلية هو       

   ٦.الوجود أو يف العامل
، وأن يكون ما    أن تدخل النكرة اليت يقصد ا استغراق اجلنس       ) ِمن  (  ويشترط يف زيادة    
، وهو النفي، كما يف اآلية املستشهد ـا، والنـهي   )أي غري مثبت    ( قبلها غري موجب،    

  ٧.هل قام من أحٍد: ال يقُم من أحٍد، واالستفهام حنو: حنو
الزائدة يف اإلجياب، وحينها جتر املعرفـة، وال        ) ِمن  (  وذهب األخفش إىل جواز وقوع      

، )قد أصابنا من مطـٍر      : (  على ذلك بقول العرب    تدلّ  وقد اس   ٨.تقتصر على جر النكرة   
  ٩.قد أصابنا مطر، وقد كان حديثٌ: ، والتقدير)قد كان من حديٍث ( و

  .يف النفي) ِمن (  وهذا الرأي له وجاهته لورود السماع به؛ إال أنه أقل من جميء 
                                                 

 من :، وهود )٨٥،   ٧٣ ،   ٦٥ ،   ٥٩( من اآلية   : األعراف ).  ٢٣٦/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
  ).: ٣٢ ، ٢٣( من اآلية : ، واملؤمنون )٨٤ ، ٦١ ، ٥٠( اآلية 

  ).٢٣٦/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

   .     ، وإعراب القـرآن، النحـاس      )٣٧٠/ ٤. (  ، واملقتضب، املربد   )٢٧٦/ ١. ( معاين القرآن، الفراء  :  ينظر -٣
  ). ٣٥٤/ ٥. ( ، والدر املصون، السمني )٥٠ص  ( .، ومنازل احلروف، الرماين )١٣٤/ ٢( 

. ، والتيسري، الداين   )٢٨٤ص  . ( السبعة يف القراءات، ابن جماهد    .  قراءة اجلر قرأ ا الكسائي وأبو جعفر املدين        -٤
  ). ٢٨٥ص . ( ، واإلحتاف، الدمياطي )١١٠ص ( 

  ).٣٥٤/ ٥. ( الدر املصون، السمني.  قرأ ا عيسى بن عمر-٥

  ).٣٥٤/ ٥. ( ، والدر املصون، السمني )٥٧٧/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٦

، واألزهيـة،    )٢٣٦/ ١. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابـشاذ       )٩٤/ ١. ( األصول، ابن السراج  :  ينظر -٧
  ).٣١٨ – ٣١٧ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٢٣٠ص . ( اهلروي

  ).٤٨٨/ ٢( ، و )٢٧٣ -٢٧٢/ ١ ( .معاين القرآن، األخفش:  ينظر-٨

   ).٣٩١ص . ( رصف املباين، املالقي: وينظر ).  ٤٨٨/ ٢. (  املصدر نفسه-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٤  

شهد ا، وتزاد مـع      فهي تزاد مع املبتدأ كما يف اآلية املست        ١الزائدة مواضع، ) ِمن  ( ولـ
ما يأتيهم ذكر، فهو :  واملعىن٢.)ما يأِْتيِهم ِمن ِذكٍْر ِمن ربِهم   (:الفاعل كما يف قوله تعاىل 

 ٣ ).ومـهِ اِن قَ لـسِ  بِ وٍل إالّ س ر نا مِ نلْسا أر مو: ( ومع املفعول به، حنو قوله تعاىل      الفاعل،
 ما كَانَ ينبِغي : (تزاد مع احلال، حنو قوله تعاىل    و ول،وما أرسلنا رسوالً، فهو املفع    : واملعىن

:  بالبناء للمجهول، واملعىن   ٥)نتخذَ  ( وذلك يف قراءة     ٤.)لَنا أَنْ نتِخذَ ِمن دوِنك ِمن أَوِلياءَ      
  .زائدة) أولياء ( قبل ) ِمن (  و.أن نتخذَ أولياء من دونك

  
   ٦.����ال بعضهم علَى بعٍض  ولَع����:  تعاىلقال: الشاهد

  
اليت هي يف األصل مبعىن االستعالء،      ) على  (  استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على        

  ٧.فالنٌ عليه دين: حنو
فعـل  ) عـال   ( ، و )بعض  (  يف اآلية الكرمية فعل ماض، والفاعل        - األوىل   – )عال  (  و

 ٨.سال ، يسلو ، سلواً، فهو سـالٍ       : ، مثل )علواً  ( ، ومصدره   )يعلو  (  مضارعه   متصرف
   . الثانية فهي حرفية)على ( أما 
امسية، وذلك إذا دخل عليهـا      ) على  ( الفعلية هي أحد أقسام ثالثة، فقد جتيء        ) عال  ( و

   ٩.جئت ِمن عليه: حرف اجلر، مثل
                                                 

  ).٣٢٠ص  ( .، واجلىن الداين، املرادي )١٤٠ – ١٣٩/ ٣. ( شرح التسهيل، ابن مالك:  ينظر-١

  ). ٢٠( من اآلية :  األنبياء-٢

  ). ٤( من اآلية :  إبراهيم-٣

  ).١٨( من اآلية :  الفرقان-٤

  ).٤١٦ص . ( اإلحتاف، الدمياطي.  قرأ ا أبو جعفر ووافقه احلسن-٥

        : مـن قولـه تعـاىل      ). ٩٦( من اآلية   : املؤمنون ).  ٢٣٨ -٢٣٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٦
ـ   اهللاِ  سبحانَ هم على بعضٍ   ولعال بعض  مبا خلق  إلٍه    كلُّ  من إلٍه إذاً لذهب     معه ا كانَ  من ولٍد وم    اهللاُ ما اختذَ (  ا  عم
فون ِصي.( 

  ).٣٧/ ٨. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش )٢٣٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٧

، ورصف   )٢٥٧ص  . (  األنباري  ابن ، وأسرار العربية،   )٢٣٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٨
  ).٤٣٣ص  (  . املالقياملباين،

  ).٢٣٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٥  

                       ١:، ومنه قول مزاحم العقيلي)فوق ( يف املثال السابق مبعىن ) على ( و
         ِمن ع تغَدليِه بعدها    مٍض ِب     ا متّ ِظمؤتِصلُّ وعن قيززاَءيم هِلج.  

 عليه، وهو   )ِمن  (  البيت اسم لدخول حرف اجلر       يف) على  ( و.  غدت من فوقه  : واملعىن
   ٢.من حروف اجلر اليت ال تعمل إال يف األمساء

   ٣).ِمن ( وإن دخلت عليها ) على ( ل حبرفية  وقد ذهب الفراء إىل القو
، أن تكون حرفية، وهي اليت توصل معىن الفعـل إىل           )على  (  والقسم الثالث من أقسام     

         ٤.جلست على األرض: االسم، مثل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

تِصل وعن قيض : غدت من عليه بعد ما متّ ِخمسها: ، برواية )٢٣١/ ٤. ( الكتاب، سيبويه:  البيت من شواهد-١
، وشرح املفصل، ابـن     ) ٢٥٦ص  . (  األنباري  ابن ، وأسرار العربية،  )٥٣/  ٣. ( واملقتضب، املربد . ببيداء جمهل 

والشاعر يصف طري    ).  ٢٩/ ٢. ( ، وشرح ابن عقيل    )٤٣٣ص  . ( ، ورصف املباين، املالقي    )٣٨/ ٨. ( يعيش
  .قطاٍة تركت بيضها يف الصحراء لشدة عطشها

  ).٢٣١/ ٤. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٢

  ).٤٧٢ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٣

ابن ، وأسرار العربية،  )١٩٤ص . ( ، واألزهية، اهلروي )٢٣٨/ ١. ( احملسبة، ابن بابشاذشرح املقدمة :   ينظر-٤
،  )٤٧٦ص  ( . ، واجلىن الداين، املـرادي    ) ٤٣٤ -٤٣٣ص  . ( ، ورصف املباين، املالقي    )٢٥٧ص  . ( األنباري

  ).٢٥/ ٢ ( .وشرح ابن عقيل، ابن عقيل



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٦  

  :مبحث حروف اجلزم
  
والم األمـر،   مل، وملا،   : تناول ابن بابشاذ احلروف اليت جتزم الفعل املضارع، وهي مخسة          

: وال الناهية، وإنْ الشرطية، وما حمل عليها من األمساء والظروف، وهي أمساء الـشرط             
من، وما، ومهما، وأي، وأين، ومىت، وأيان، وأنى، وحيثما، وكيفما، وإذمـا، يف أحـد       

   ١.القولني، وإذا
الم األمـر   وقد استشهد ابن بابشاذ على هذه احلروف بأربعة شواهد قرآنية، شاهد على          

  ).أينما ( ، وشاهدان على )مهما ( للغائب، وشاهد على 
  : ويف سياق حديثه عن الم األمر للغائب، استشهد باآلية اآلتية

   ٢.���� فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا ����:  قال تعاىل:الشاهد
  أمـا    ٣.بتاء اخلطاب ) فلتفرحوا  ( وقد اسشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على قراءة           
  ٤).فليفرحوا ( جلمهور بالياء ا

ِليقُم زيد، ألن هذه الالم ال تكون إال مـع          : واألصل يف الم األمر أن تكون للغائب، مثل       
فعل الغائب يف الغالب، وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعالً خماطباً استغين عن الالم بصيغة               

  .لتعن حباجيت: جبت الالم، حنووإن انتفى الفاعل و. قُم، واقعد: غالباً، حنو) ِافْعلْ ( 
  

                                                 

  ).٢٤٣ -٢٤٢/ ١  (.احملسبة، ابن بابشاذشرح املقدمة :  ينظر-١

 قُلْ بفـضِل اهللاِ : ( من قوله تعاىل ). ٥٨( من اآلية : يونس ).  ٢٤٤/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ   -٢
  ). ون ا جيمع مموا هو خري فلْيفْرحوبرمحتهِِ

فـر املـدين،     قرأ ا عثمان بن عفان، وأيب، وأنس، واحلسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سريين، وأبو جع                -٣
حجة : ينظر.  والسلمي، وقتادة، واجلحدري، وهالل بن يساف، واألعمش، وعمرو بن قائد، والعباس بن الفضل            

.           ، والبحـر احملـيط، أبـو حيـان         )١٢٦/ ٣. ( ، واحملرر الوجيز، ابن عطية     )٣٣٣ص  . ( القراءات، ابن زجنلة  
  ).١٢٦/ ١١(  .، وتفسري الطربي، ابن جرير الطربي )١٧٠/ ٥( 

، واإلحتـاف،    )٣٣٤ص  . ( ، وحجة القراءات، ابـن زجنلـة       )٣٥٤/ ٨ ( .قرطيب، القرطيب تفسري ال :  ينظر -٤
  ).٣١٦ص ( . الدمياطي



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٧  

: ألقُم، مع املفرد، ومع اجلمع، حنو قوله تعاىل       :  ودخول الالم على فعل املتكلم قليل، حنو      
(  الفاعل املخاطب أقل، ومنه قـراءة        ودخول الم األمر يف فعل     ١).م  اكُايطَلْ خ ِمحنولْ( 

   ٢،)فلتفرحوا 
، حيث أدخل الم األمر على      )لتأخذوا  ( فيه  والشاهد   ٣).ولتأخذوا مصافّكم   ( وحديث  

    ٤. مصافكمخذوا: الفعل املوجه للمخاطب، وأصله
يف ) يفرحـوا   (  والفعل   ٥. للتوكيد، والفعل معها يكون جمزوماً ا      - هنا –ودخول الالم   

اآلية فعل مضارع جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، ألنه من األفعـال               
  . اخلمسة
: اعلم أن كل أمر للغائب واحلاضر ال بد من الٍم جتزم الفعل، كقولك            : (  ابن زجنلة  قال  

   ،زيد ذو سعٍة    ( ليقُم ولتـذهب   : قُم، واذهب، فاألصل  : ، وكذلك إذا قلت   )لينفق لتقُم
م هلا فحذفت الالم اختصاراً وإجيـازاً،       ر استعماهلُ ، فتبني أن املواجهة كثُ    بإمجاع النحويني 

ـ واستغنوا ـ )افرحوا  (  ب     تـاء فإمنـا قـرأ علـى        ل، فمن قرأ با   )لتقُم  ( عن  ) قُم  ( ، وب
  ٦).األصل (

                                                 

  ).١٢٠(  العنكبوت، من اآلية -١

، واجلـىن الـداين،      )٢٢٤/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هـشام      )٥٩/ ٤. ( شرح التسهيل، ابن مالك   :  ينظر -٢
  ).١١١ص . ( دياملرا

 ووجدته  يف    .ومل أعثر عليه  يف كتب الصحاح الستة ذه الرواية         .  والقراءات  والتفسري  روته أكثر كتب النحو    -٣
، حممد بن عيسى )اجلامع الصحيح ( سنن الترمذي ). أبواب الرب والصلة ( ، )على مصافّكم ( سنن الترمذي برواية 

.       ت.ري، تح أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التـراث، بـريوت، د            أبو عيسى السلمي، اجلزء اخلاص بالتفس     
 ، وشرح )٩٣ص . ( ، والالمات، الزجاجي )٢٦٧ص . ( اجلمل يف النحو، اخلليل بن أمحد: ينظرو ). ٣٦٨/ ١( 

بـن   ا ، واإلنـصاف،   )٣١٨ص  . (  األنبـاري   ابن ،  وأسرار العربية،    )٢٤٤/ ١( . املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ   
  ).  ٢٢٤/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام ) ٥٢٥/ ٢(  .األنباري

   ).٢٤٤/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤
  ).٩٢ص . ( الالمات، الزجاجي:  ينظر-٥

  ).٣٣٣ص  ( . حجة القراءات، ابن زجنلة-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٨  

لتقُم، ولتذهب، ولكثرة استعمال املخاطب يف الكالم، حذفت الـالم          :  فاألصل املتروك 
وعلـى    ١.اليت هي فعل األمر) لْ ِافْع( ا عن هذا األصل إىل صيغة اختصاراً وإجيازاً، فعدلو 

  ٢).فافرحوا ( قراءة ذلك وردت 
:  ووافقه األخفش بقوله   ٣.لقلته، مع أنه هو األصل    ) فلتفرحوا  ( وقد عاب الكسائي قراءة     

وهي لغة للعرب رديئة، ألن هذه الالم إمنا تدخل يف املوضـع            ) فلتفرحوا  ( قال بعضهم   ( 
ـ : ( ، وال تدخل الالم إذا كلمت الرجل فقلت)ِافْعلْ ( الذي ال يقدر فيه على     ، ومل )لْ قُ

  ٤).حتتج إىل الالم 
  

تعد مقبولة وإن حكم عليها بالرداءة، لثبوا، وألا        ) فلتفرحوا  ( وعلى ذلك، فإن قراءة     
  .متثل األصل املتروك، وإن كانت قليلة

ومما يقوي ثبوت هذه القراءة، أا رويت عن يعقوب يف رواية رويـس، ويعقـوب يف                 
  ٥.تواترالعشرة اليت يعدها بعضهم من امل

    ٦).زيادة يف تأكيد املخاطبة واملواجهة : ( شاذ هلذا األصل املتروك بقولهبوقد علل ابن با
  .  وهو تعليل لطيف يلتمس العذر هلذه القراءة بتلك الصيغة

  ٧).لغة جيدة : (  وقد قال عنها أبو القاسم الزجاجي
    
  
  
  

                                                 

، وحجة   )٣١٨ص  . (  األنباري  ابن لعربية،، وأسرار ا   )٢٤٥/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -١
  ).٣٣٣ص . ( القراءات، ابن زجنلة

  ).٢٢٥/ ٦. ( ، والدر املصون، السمني )٣٣٧/ ١. ( معاين القرآن، الفراء.  هي قراءة أيب-٢

  ).٣٣٨/ ١. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٣

  ).٥٧٠/ ٢. (  معاين القرآن، األخفش-٤

  ).٣٣٣ص . ( راءات، ابن زجنلةاحلجة يف الق:  ينظر-٥

  ).٢٤٥/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦

  ).١١١ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٨٩  

  ١.���� يٍةهما تأِْتنا ِبِه ِمن آ م����: عاىلقال ت: الشاهد
  
 أربعة أمسـاء    -الشرطية اليت جتزم فعلني   ) إنْ  ( يف معرض حديثه عن      -ذكر ابن بابشاذ      

  ).مهما (  ، و)أي ( ، و)من ( ، و)ما : ( حملت عليها، وهي
، فمنهم من جعلها امساً واحداً مبنياً، ومنهم        )مهما  ( (  وعرض إىل خالف النحاة حول      

) مـه   ( ، أو هي مركبة من      )ماما تفعلْ افْعل    ( أن أصلها   من جعلها مركبة من شيئني، و     
 حيث ذهب ،   وهذا الرأي األخري لسيبويه    ٢.وجوزي ا ) ما  ( اسم للفعل، وزيدت عليها     

   ٣). ما( ضم إليها ) إذ( كـ) مه) ( مهما( إىل أن أصل 
حكاه الـسمني،   .  به ما تأتنا : مه، مث قالوا  : ، كأم قالوا  ) مهما( وقيل إنه ال تركيب يف      

     أي ينفـي كـون      ٤.متصلة ينفي كون كٍل منهما كلمةً مستقلة      ) مهما( ورده بأن كتابة    
  .كلمة قائمة بذاا)  ما( و)  مه( 

الثانية اليت هي للشرط توكيداً، فاستثقل      ) ما(، وكُررت   ) ماما) (  مهما(  وقيل إن أصل    
  ٦.  وهو قول اخلليل٥.األوىل هاء)  ما( توايل لفظني، فأبدلت ألف 

  يف ) اهلـاء   ( ، بعود الضمري    )مهما  ( ل ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على امسية         دوقد است 
  ).مهما ( عليها، مما يثبت امسية ) به( 
   ٧.يف هذه اآلية اسم شرط جازم، وهو يف حمل نصب مفعول به) مهما (  و

                                                 

ما وقالوا مه: ( من قوله تعاىل ). ١٣٢( من اآلية : األعراف ).  ٢٤٦/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
 ).نني  مبؤِم لكنا ا فما حننر لتسح من آيٍةا بِهنتأِت

  ).٢٤٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

  ).٦٠/ ٣ ( .الكتاب، سيبويه:  ينظر-٣

  ).٤٣١/ ٥ ( .الدر املصون، السمني:  ينظر-٤

ـ       )٢٢٠/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٤٨/ ٢. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٥    .       اس، وإعـراب القـرآن، النح
   ).٢٤٦/ ١. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ )١٤٦/ ٢( 
.            ، واألصـول، ابـن الـسراج       )٤٨/ ٢. ( ، واملقتضب، املـربد    )٦٠ -٥٩/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٦
 )١٥٩/ ٢.(  

  ).٥٩٠/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٠  

ضمري متصل يعود على  ) به( يف  ) اهلاء( حبذف حرف العلة، و    فعل الشرط جمزوم  ) تأتنا  ( و
  ١).مهما( 

مفعوالً به إذا كان فعل الشرط متعدياً مل يستوِف مفعوله، فإذا اسـتوىف            ) مهما(  وتعرب  
  .مبتدأ، ويكون اخلرب مجلة جواب الشرط) مهما( فعل الشرط مفعوله يف اجلملة أعربت 

   ٢.جزاءه هو اخلرب وقيل مجلة فعل الشرط هي اخلرب، ومنهم من جيعل الشرط و
  :على قولني) مهما(  وقد اختلف النحاة يف 

نسب ابن هشام هذا القول إىل السهيلي وابن        أا حرف ال حمل له من اإلعراب، و       : األول
   ٤.، والضمري ال يعود إال إىل االسم)به(  ورد بعود الضمري إليها يف ٣.يسعون
وزا فَعلـى   ( : قال أبو حيان   . ا بسيطة فذهب قوم إىل أ   أا اسم واختلف فيها،     : الثاين

  ٥).وألفها إما للتأنيث، وإما لإلحلاق، وزوال التنوين للتأنيث
) ما( ، وزيدت عليها    )اسكت( أو  ) اكتِف( وهي اسم فعل مبعىن     ) مه(  وقيل إن أصلها    

   ٧.  وإليه ذهب األخفش والزجاج٦.للجزاء
ألفاً كما تبدل   )  من(  الشرطية، أُبدلت نون     )من( ، و )مه( مركبة من   ) مهما(  وقيل إن   

      ولـيس  : (  ورده الـسمني بقولـه     ٨.النون اخلفيفة بعد فتحة، وكما يبدل التنوين ألفـاً        
  ٩).بشيء 

  
                                                 

   .   ، واللباب، العكـربي    )٢٠ص  . ( ، وحروف املعاين، الرماين    )١٤٦/ ٢. ( إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -١
 )٥٤/ ٢.(   
. هـ ١٤٠٨ بريوت، -، دار ابن كثري، دمشق١رسالة املباحث املرضية، ابن هشام، تح مازن املبارك، ط:  ينظر-٢
  ).٤٨ص ( 

  ). ٥٤٨/ ٢. ( اهلمع: ينظر. ، ونسبه السيوطي خلطاب والسهيلي )٣٣٠/ ١. (  مغين اللبيب-٣

  ).٥٤/ ٢. ( ، واللباب، العكربي )٢٤٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

، ومغـين   )١٩٩/ ٢. ( شرح اجلمل، ابن عـصفور  :  وينظر ).  ١٨٦٣/ ٤ ( . ارتشاف الضرب، أبو حيان    -٥
  ).٣٣١/ ١. ( اللبيب، ابن هشام

  ).٢٤٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦

  ).١٨٦٣/ ٤. ( ارتشاف الضرب، أبو حيان:  ينظر-٧

 . املصدر نفسه-٨

  ).٤٣١/ ٥. (  الدر املصون-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩١  

  ١: وهذا القول استدلوا عليه بقول الشاعر
  .ِمدني يِوا ماِسيلَ هذا الناِو أقَ  يقِه  ِدع يف صتِمسي مه من ياِومأَ          

كمـا يف   ) مه مـن    (  أو   ٢).مهمن  ( الشرطية، وكُتبت   ) من( على  ) مه( حيث أدخل   
  . البيت

واألقرب إىل الصواب من هذه األقوال، أا بسيطة، ألن هذا القول هـو األبعـد عـن                  
   .التكلف يف الـتأويل والتكرار والتقدير

  ٣. وهذا ما رجحه ابن هشام
  

  ٤.���� أَين ما تكُونوا يأِْت ِبكُم اللَّه جِميعاً ����: تعاىلقال : الشاهد
  ����٥.أَينما تكُونوا يدِركْكُم الْموت  ���� :قال تعاىل: الشاهد

استشهد ابن بابشاذ اتني اآليتني الكرميتني يف سياق حديثه عن أمساء الشرط اليت تعرب               
   .أين، وأنى، ومىت، وحيثما: ظروفاً، وهي

  . أين تقُم أقم: ظرف مكان، مثل) أين (  و
لتدل علـى    )ما  ( ، وقد تتصل ا     ) ما( أن تكون مفردة جمردة من      ) أين  ( واألصل يف   

   ٦.التأكيد، فهي زائدة
    ٧. ويسميها الزركشي صلة، ألنه يرى أنه ليس يف القرآن حرف إال وله معىن

  

                                                 

   ). ٨/ ٤. ( شرح املفصل، ابن يعيش: وهو من شواهد.  مل ينسب لقائل-١
  ).١٩٩/ ٢. ( شرح اجلمل، ابن عصفور:  ينظر-٢

  ).٣٣١/ ١ ( .مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٣

 ةٌهولكٍل وج : ( من قوله تعاىل   ). ١٤٨( من اآلية   : البقرة ).  ٢٤٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٤
هير  قِد شيٍء اهللا على كلِّم اهللا مجيعاً إنّونوا يأِت بكُ أينما تكُوا اخلرياِتيها فاستبقُولّو م.( 

ونـوا  أينما تكُ: ( من قوله تعاىل ).  ٧٨( من اآلية : لنساءا ).  ٢٤٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ  -٥
كُدركْي ولو كُ  م املوت م يف بروجٍ  نت م دة وإنْ شي ت صبه ِموا هذهِ ولُ يقُ نةٌم حس ه وإنْ الِل عنِدنيقولوا هذِههم سيئةٌ تصب  
 ). يثاً ِدون حون يفقه القوم ال يكاده فماِل هؤالِء الِلن عنِد كلٌ ِمك قلْن عنِدِم

  ).٣٧٤/ ١. ( ، والتبيان، العكربي )٢٤٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦

   ).٤٠٩/ ٤ ( .الربهان، الزركشي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٢  

 ١).ما ( ا وتكون للجزاء سواء كانت مفردة أم اتصلت   
يف اآليتني اسم شرط جازم جيزم فعلني، األول فعل الشرط والثاين جوابه، وهـو              ) أين  (و 

   ٢.يف حمل نصب على الظرفية املكانية، لداللته على املكان
يف اآليتني فعل الشرط جمزوم بأين، وعالمة جزمه حذف النون ألنـه مـن              ) تكونوا  ( و 

شرط جمزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة، ألنه        جواب ال ) يأِت  ( األفعال اخلمسة، و  
يف اآلية الثانية جواب الـشرط جمـزوم، وعالمـة جزمـه            ) يدرككم  ( و. معتل اآلخر 

   ٣.السكون
  وتكـون  ٤.بالرفع) يدركُكُم  ( بالسكون، وقُرأ   ) م  يدركْكُ(  وهو على قراءة اجلمهور     

  ٥.درككم املوتفي:  على حذف الفاء من جواب الشرط، والتقديرقراءة الرفع
  ٦: وقد حتذف الفاء من اجلواب ضرورة، كقول عبدالرمحن بن حسان

  .الِن اِهللا ِمثْدنر بالشر ِعوالش    ا    هركُشياِت اُهللاُ عِل احلسنمن يفْ           
    .فاهللا يشكرها، حذفت الفاء من جواب الشرط ضرورة: واملعىن

   
واب، بل هو على نية التقـدمي والتـأخري، واجلـواب           ذهب سيبويه إىل أن ذلك ليس جب      

  ٧:حمذوف، واستشهد بقول جرير البجلي
  .ع رص توك يصرع أخنْ ِإكنِإ          عرابٍس يا أقْع بن حريا أقْ            

  

                                                 

  ).٣٨/ ٤ ( .، وشرح األمشوين، األمشوين )٢٤٧/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٥٦٦/ ٢. ( اهلمع، السيوطي:  ينظر-٢

.            ، والدر املـصون، الـسمني      )٣٧٤/ ١. ( ، والتبيان، العكربي   )٤٥/ ١. (  األنباري  ابن اإلنصاف،:  ينظر -٣
 )٤٢/ ٤.(  

، والـدر    )٢٨٢/ ٥ ( .تفسري القرطيب، القـرطيب   : ينظر.  بن سليمان  هي قراءة طلحة  ) يدرككم  (  الرفع يف    -٤
  ). ٤٣/ ١. ( املصون، السمني

  ).٣٧٤/ ١. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٥

   ). ٧٢/ ٢(  .املقتضب:ينظر. د حلسان بن ثابت ، ونسبه املرب )٦٥/ ٣. ( الكتاب، سيبويه:  البيت من شواهد-٦
،         )١٩٢/ ٢( ، و )٢١٨/ ١. ( ، واألصول، ابـن الـسراج      )٧٢/ ٢. ( املقتضب، املربد :  البيت من شواهد   -٧
  ).٥٥٨/ ٢. ( وطي، واهلمع، السي) ٤٦٢/ ٣( و



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٣  

إنك تـصرع إن    : يف النية مع تضمنها للجواب يف املعىن، والتقدير       ) تصرع  ( حيث قدم   
صرع١. أخوكي  

  ٢. وذهب املربد إىل أنه اجلواب، وإمنا حذفت منه الفاء، وهي مرادة، دون نية التقدمي 
، وفعـل   )أينما تكونـوا    ( موقع  ) أينما كنتم   (  وخرجه الزخمشري على التوهم، فأوقع      

  ورد أبو حيان هـذا       ٣.الشرط إذا كان ماضياً لفظاً جاز يف جوابه املضارع الرفع واجلزم          
  ٤.بكون فعل الشرط مضارعاً، وعطفه على التوهم ال ينقاسالوجه 

 ٥).يالً ِت فَونَملَال تظْو: (  أن يكون الشرط متصالً مبا قبله من قوله تعاىل      وأجاز الزخمشري 
      : ثُم ابتـدأ قولـه    . وال تنقصون شيئاً مما كُتب من آجالكم أينما تكونوا        : والتقدير عنده 

   ٦).تكونوا إمنا (  الوقف على ، ويكون)يدرككم املوت ( 
وهذا ختريج ليس مبستقيم، ال من حيث املعىن، وال من       : ( ورد أبو حيان هذا الوجه بقوله      

وال ( حيث الصياغة النحوية، أما من حيث املعىن فإنه ال يناسب أن يكون متصالً بقولـه                
، وأمـا مـن حيـث       .......انتفاء الظلم إمنا هو يف اآلخرة،     ، ألن ظاهر    )تظلمون فتيالً   

وال ( متعلق بقوله   ) ا  أينما تكونو ( الصياغة النحوية، فإنه على ظاهر كالمه يدل على أن          
فالعامل فيه إمنا هو فعل الشرط بعده،       اسم شرط   ) أينما  (  ال جيوز ألن     وهذا،  )تظلمون  

ه يقدر له جواب حمذوف يدل علي     : ، فإن قال  ......وألن اسم الشرط ال يتقدم عليه عامله      
ل الـشرط   ال يحذف اجلواب إال إذا كان فع      : ، قيل له  ).....ال تظلمون (  ما قبله، وهو  

: أنت ظامل إن فعلت، وال تقـل      : بصيغة املاضي، وفعل الشرط هنا مضارع، تقول العرب       
ـ        وعلى ذلك  ٧).أنت ظامل إن تفعل      يف ) أينمـا ( ، فإنه يصح أن يكون جواب الشرط  ل

  . لثبوته مساعاً وقياساًهذا املوضع جمزوماً ومرفوعاً

                                                 

  ).٦٧/ ٣. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-١

  ).٧٢/ ٢. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٢

  ).٥٣٧/ ١ ( .الكشاف، الزخمشري:  ينظر-٣

  ).٣١١/ ٣ ( . البحر احمليط، أبو حيان-٤

  ).٧٧( من اآلية :  النساء-٥

  ).٥٣٨/ ١ ( .الكشاف، الزخمشري:  ينظر-٦

  ).٣١٢ – ٣١١/ ٣ ( .حيان البحر احمليط، أبو -٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٤  

  :مبحث احلروف غري العاملة
  
ملة، وجعلها تزيد على أربعني حرفاً،      عا ابن بابشاذ للحروف غري ال     يف فصل احلرف عرض    

إمنا، وأمنا، وكأمنا، ولكنما، وليتما، ولعلما، وأمـا        : وقسمها إىل مخسة عشر حرفاً، وهي     
، وال مبعىن االمتناع، وحىت يف أحد أقسامها       االستفتاح، ول  ىنمبعىن التفصيل، وأما خفيفة مبع    

واو احلال، وِإنْ اخلفيفة يف أحـد أقـسامها، ولكـن           ووأال مبعىن التنبيه، والم االبتداء،      
    . وقد استشهد على هذه احلروف بتسعة شواهد قرآنية١.اخلفيفة

   
وأَما  ،    وريحانٌ وجنت نِعيمٍ   فَروح ،   فَأَما ِإنْ كَانَ ِمن الْمقَرِبني     ���� :قال تعاىل : الشاهد

  ٢.���� فَسالم لَك ِمن أَصحاِب الْيِمِني ، ِإنْ كَانَ ِمن أَصحاِب الْيِمِني
  
التفصيلية، وهي الـيت تـأيت      )  أما( ساق ابن بابشاذ هذه اآليات يف معرض حديثه عن           

  ٣.أَما زيد فقائم: لتفصيل ما أُمجل، حنو
مهما يكـن   ( بـ :ف تفصيل، وهو يتضمن معىن الشرط، وقد قدره سيبويه        حر) أما  (  و

   ٤).من شيء 
: أما زيد فمنطلق، فالتقـدير    : لم أداة الشرط وفعل الشرط، فإذا قي      تقوم مقا  ) أما(  فـ

مقامهـا،  ) اأم( مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فحذف فعل الشرط وأداته، وأُقيمت            
 حتـسيناً   - الذي هـو اخلـرب     -فمنطلق،  فأًخرت إىل اجلزء الثاين      ا زيد أم: فصار التقدير 

   ٥.وإصالحاً للفظ

                                                 

  ).٢٥٠/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨( اآليات : الواقعة ). ٢٥٢/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

  ).٢٥١/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

  ).١٣٧/ ٣ ( .الكتاب، سيويه:  ينظر-٤

، واجلىن  )٤٣/ ١. ( ، والتبيان، العكربي )٧١/ ٢. ( ، واملقتضب، املربد )٢٣٥/ ٤. ( لكتاب، سيبويها:  ينظر-٥
   ).٥٢٢ص . ( الداين، املرادي



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٥  

يف ) مهمـا ( زلة  ـيف اآلية الكرمية حرف تفصيل تضمن معىن الشرط، وهو مبن         )  اأم(  و
) روح (  و  ٢.فيقال له سـالم   : و فله روح، : ، والتقدير )فروح  ) ( أما(  وجواب   ١.اجلزاء

  .خرب)  له( مبتدأ، و) سالم  (و. خرب)  له( مبتدأ، و
، ومجلـة   )مهما( ملقربني فجزاؤه روح، فحذفت     فإن كان املُتوىف من ا    ( : قال ابن هشام   

أن : أحـدمها : ا فإن كان، ففروا من ذلك لوجهني      أم: فصار)  اأم( شرطها، وأُنيب عنها    
طف فحقها أن تقع    أن الفاء يف األصل للع    : اجلواب ال يلي أداة الشرط بغري فاصل، والثاين       

بني شيئني ومها املتعاطفان، فلما أخرجوها يف باب الشرط عن العطف حفظوا عليها املعىن              
اآلخر وهو التوسط فوجب أن يقدم شيء عليها إصالحاً للفظ، فقُدمت مجلـة الـشرط               

يت ل أما إن كان من املقربني فروح، فحذفت الفاء ا         :، فصار ....الثاين، ألا كاجلزء الواحد   
ليس حمذوفاً، بل مقدماً    ) أما( جواب  ) فتخلُص إن   ( لتقي فاءان   لئال ت ) ِإنْ  ( ي جواب   ه

   ٣).بعضه على الفاء 
وللشرط معاً، فيكون ) أما(  عن األخفش أن الفاء وما بعدها جواب لـ٤ وقد نقل املرادي

   مت مهما يكن من شيء فإن كان من املقربني فروح، مث تقـد           : على ذلك يف اآلية    التقدير
فالتقـت  . فأما إن كان من املقربني ففـروح      : والفعل الذي بعدها، فصار التقدير    )  إن( 

   ).  فروح( فاءان، فأغنت إحدامها عن األخرى، فصار
أال ترى أن الفـاء  : ( ألا حتمل معىن الشرط، وقد قال سيبويه    ) أما(  وتلزم الفاء جواب    

  ).  أما( اب أن الفاء تلزم جو: أي  ٥).الزمة هلا أبداً
 فيها معىن الشرط،    ) اأم ( : (قال ابن يعيش  . واألصل يف هذه الفاء أن تدخل على املبتدأ       

وأداة الشرط يقع بعدها فعل الشرط مث اجلزاء بعده، فلما حذف فعل الشرط هنا وأداتـه،                

                                                 

  ).٢٠ص . ( حروف املعاين، الزجاجي:  ينظر-١

  ).٧٠٣/ ٢. ( معاين القرآن، األخفش:  ينظر-٢

 -هــ   ١٤٠٦، دار عمـان، األردن،      ١احلموز، ط  اعتراض الشرط على الشرط، ابن هشام، تح غبدالفتاح          -٣
  ).٣٤ -٣٣ص .  ( م١٩٨٦

  ).٥٢٦ص  ( . اجلىن الداين، املرادي-٤

  ).٢٣٥/ ٤ ( . الكتاب، سيبويه-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٦  

معنامها كرهوا أن يليها اجلزاء من غري واسطة بينهما فقدموا أحد جزأي            )  أما( وتضمنت  
   ١). اجلواب وجعلوه كالعوض من فعل الشرط

ألزموا جواا الفاء اليت    : ، يعين )وكرهوا أن يليها اجلزاء من غري واسطة بينهما         : (  فقوله
  .الواسطةكهي 
وألنه لو   ٢.ال يليها فعل، ألا تقوم مقام أداة الشرط وفعله، فهي خمتصة باالسم           )  أما(  و

    ٣.وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط
أمـا يف الـدار     : واخلرب، حنو . ا زيد فمنطلق  أم: ، أن يليها املبتدأ، حنو    )اأم( ومن أحكام    

واملفعول به املقدم وهو االسم املنصوب جبواب        . فزيد )( ، حنو قوله تعاىل   )اأم :  ِتيما الْيفَأَم
 رقْهـ         ٤،)فَال ت أمـا حممـداً    : و واملفعول املنصوب بفعل مقدر يفسره الفعل املذكور، حن
ا موأَ: ( أما اليوم فأزور زيداً، واجلار وارور، حنو قوله تعاىل        : والظرف، حنو .  فأكرموه

أما فهمـاً   : واملصدر، حنو . أما مسرعاً فزيد ذاهب   :   واحلال، حنو   ٥، )ثْدحفَ ك رب مِةعِنِب
   ٦.ومجلة الشرط، كما يف هذه اآليات املستشهد ا. فافهم

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).:١٨٢ص . ( رصف املباين، املالقي: وينظر ). ١١/ ٩. (  شرح املفصل-١

  ).١٤٤ص  ( .واألزهية، اهلروي، )٢٨٠/ ١. ( ، واألصول، ابن السراج )٢٧/ ٣. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٢

  ).٥٢٥ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٣

  ).٩( اآلية :  الضحى-٤

  ).١١( اآلية :  الضحى-٥

  . ، والتبيان، العكربي   )٢٥٢/ ١. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابن باشاذ      )١٤٤ص  . ( األزهية، اهلروي :  ينظر -٦
  ).٥٨٠/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٥٢٥ص . (  املرادي، واجلىن الداين، )٤٣/ ١( 



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٧  

   ١.���� لَوال أُنِزلَ علَيِه ملَك ����: قال تعاىل: الشاهد
  
من حروف االبتداء، وهي يف اآلية الكرمية ليست حرف ابتداء، بل حرف يدل             )  لوال( و 

وعلـى  . ، وبذلك فإا ختتص باألفعال     )هالّ أُنِزلَ عليه ملَك   : ( على التحضيض، واملعىن  
     ٢.ذلك استشهد ا ابن بابشاذ

    لَوال أُنِزلَ ِإلَيِه ملَك فَيكُـونَ معـه          (:يف قوله تعاىل  )  لوال( هب اهلروي إىل أن      وقد ذ 
  ٤.استفهامية ٣ )نِذيراً
 ٦ كما يف هذه اآلية،  أو مقدراً،        ظاهراً ، وال يليها إال الفعل    ٥مهملة غري عاملة،  ) لوال  (  و

  ٧:حنو قول الشاعر
           تدعقْونَ عِالن رفْب أَيضلَ مم    ِدكُج   ين ضبعارى لَطَواملُقن وال الكِمي.  
  .لوال تعدون الكمي املقتعا: أي 

 وهي تدخل على الفعل املضارع فتفيد التحضيض،  وقد تدخل علـى املاضـي فتفيـد                
  .التوبيخ

علـى  ، ومع ذلك فقـد دلـت        )أُنزلَ  (  يف اآلية الكرمية دخلت على املاضي        ) لوال(  و
   ٨.، ألن هذا الفعل يف تأويل املستقبل)هالّ ( التحضيض مبعىن 

                                                 

 نزلَوا لوال أُ  وقالُ: ( من قوله تعاىل  ). ٨( من اآلية   : األنعام ).  ٢٥٣/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
  ).ون رظَن ال ي مثّر األميِضلنا ملكاً لقُ ولو أنز ملكعليِه
  ).٦٠٦ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٢٥٣/ ١ ( .بن بابشاذشرح املقدمة احملسبة، ا:  ينظر-٢

  ).٧( اآلية :  الفرقان-٣

  ).١٦٦ص . (  األزهية، اهلروي-٤

، وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، )١٣٢/ ١. ( ، واللباب، العكربي )١٠٠/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٥
  .  )١١٤ص  ( .، تح عبدالكرمي جماهد.زهريخالد األ

   ).٣٦١ص ( 
.              ، ورصـف املبـاين، املـالقي       )١١٠/ ١. ( ، والتبيـان، العكـربي     )١٠٠/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٦
   ).٣٦١ص ( 
  .              ، واألزهيـة، اهلـروي     )٤٥/ ٢. ( اخلـصائص، ابـن جـين     : والبيت من شواهد  .  هو جرير بن اخلطفى    -٧
  ).  ٣٨/ ٢. (  ن يعيش، وشرح املفصل، اب )١٦٨ص ( 

   ).٣٧٧/ ٤. ( ، والربهان، الزركشي )١٤٤/ ٨. ( شرح املفصل، ابن يعيش:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٨  

فـايء  . لوال زيد جلئتـك : حرف امتناع لوجوب، أو لوجود، حنو) لوال(  وقد تكون  
  .تنع لوجود زيدما

اليت تدل االمتناع ترفع االسم بعدها على تقدير فعـٍل          )  لوال(  إىل أن    الكوفيون وذهب  
    .لو انعدم زيد: ، واملعىنلوال زيد ألكرمتك: حنومنابه، ) ال( نابت 

ـ    لـوال زيـد    : مرتفع باالبتداء، واخلرب حمذوف، والتقـدير     ) زيد  (  أما عند البصريني ف
   ١.موجود

.  لوال زيد لزرتك  : أن يكون جواا ماضياً مثبتاً، مقروناً بالالم، حنو       )  لوال(  ومن أحكام   
ـ      ولَوال فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ما       : ( حنو قوله تعاىل   ٢،) ما( وقد يأيت اجلواب منفياً ب
  .ما زكى أحد منكم أبدا:  واملقصود٣.)زكَى ِمنكُم ِمن أَحٍد أَبداً 

  
  ٤.���� أَال ِإنَّ أَوِلياَء اللَِّه ال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ ����: ال تعاىلق: الشاهد

  
اليت لتنبيه املخاطب، وهي من حروف      ) أال  ( شهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على        است 

أال يـذهب   : حنـو  ٥االبتداء، ألنه يليها االسم كما يف اآلية، وتدخل على اجلملة الفعلية،          
فهو حرف غري خمتص جلواز دخوله على اجلملة االمسية والفعلية. حممد.  

كمـا  . تاحاً للكالم، فهي لفظ يشترك بني التنبيه واالستفتاح       تنبيهاً وافت ) أال( وقد تكون    
    ٧. وهي تدخل على كالٍم مكتٍف بنفسه٦.تدل على التأكيد، ويصح الكالم بدوا

                                                 
  
   ). ٣٦٢ص . ( ، ورصف املباين، املالقي )٧١ -٧٠/ ١. ( اإلنصاف، األنباري:   ينظر-١
  . فصل، ابن يعيش  ، وشرح امل   )١٦٧ -١٦٦ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٧٦/ ٣. ( املقتضب، املربد :   ينظر  -٢
  ).٦٠٢ -٥٩٧. ( ، واجلىن الداين، املرادي )٣٦٢ص . ( ، ورصف املباين، املالقي )١٤٦ -١٤٥/ ٨( 

  ).٢١( اآلية :  النور-٣

  ).٦٢( اآلية : يونس ).  ٢٥٥/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٤

   ).٣٨١ص . (  املرادي، واجلىن الداين، )١٦٥ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٥
  ).٢٧٩/ ٢. ( ، واخلصائص، ابن جين )١١ص . ( حروف املعاين، الزجاجي:  ينظر-٦

  ).١٦٥ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

١٩٩  

مركبة من  ) أال  ( وقيل إن     ١.، واستبعد هذا الرأي   )حقاً  (  وقد حكى املرادي أن معناها      
   ٢.طةوقيل هي بسي. النافية) ال ( مهزة االستفهام و 

  . واألقرب أن تكون بسيطة، بعداً عن التكلف يف التركيب والتقدير
 تقتصر على التنبيه واالستفتاح، فقد تدل على         خترج إليها، فهي ال    رهلا معاٍن أخ  ) أال  ( و

   ٣.التوبيخ واإلنكار
   ٤:قول حسان  ومن ذلك 

  .ِرياِننلَ التو حكُمؤـشج تالِّإ    يةً     اِدانَ عسرال فُعانَ أَأال ِط              
  ٥.يف البيت للتمين) أال ( وقد ذهب املالقي إىل أن  

لتدل على العـرض    ) أال  ( وقد تأيت   . أال رجلَ يف الدار؟   : هام، حنو  وقد يقصد ا االستف   
وتكـون  . أال تـذهب  : والتحضيض، وتكون حينها خمتصة بالدخول على األفعال، حنو       

بلـى،  : أال، مبعـىن : أملْ تقم؟ فتقول: وقد تكون جواباً، حنو.  طعام آكلُه أال: للتمين، حنو 
   ٦.وهو قليل

  
   
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٣٨١ ( .اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-١

 . املصدر نفسه-٢

  ). ٦٨/ ١ ( . مغين اللبيب، ابن هشام-٣

   ).٦٨/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٣٠٦/ ٢. ( ويهالكتاب، سيب:  البيت من شواهد-٤
  ).١٦٦ص  ( . رصف املباين، املالقي-٥

، ومغين اللبيب،    )١٦٦ -١٦٥ص  . ( ، ورصف املباين، املالقي    )١٦٥ -١٦٣ص  . ( األزهية، اهلروي :  ينظر -٦
  ).٣٨٤ -٣٨١ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٦٩ -٦٨/ ١. ( ابن هشام



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٠  

  ١.���� وِإنا لَنحن الْمسبحونَ ، وِإنا لَنحن الصافُّونَ ���� : قال تعاىل: الشاهد
     ٢.����  ا لَهم الْغاِلبونَوِإنَّ جندن ، ِإنهم لَهم الْمنصورونَ ����: قال تعاىل: الشاهد

  
) هلُم  ( و،  )لنحن  ( الم يف   ت استشهاداً على الم االبتداء، فال      ساق ابن بابشاذ هذه اآليا    

: السياق يف اآليات  و ٣.لالبتداء ال حمل هلا من هلا من اإلعراب، ألا تفيد ضرباً من التأكيد            
  .للتوكيد) حنن(  الفصل ، فدخلت الم االبتداء على ضمري)إنا حنن الصافون ( 

 والم االبتداء يف األصل تدخل على املبتدأ، وما جيوز أن حيلّ حمله من الفعل املضارع له،                
  : قوله تعـاىل  : لزيد قائم، ومن دخوهلا على الفعل املضارع، حنو       : فمن دخوهلا على املبتدأ   

 )نَِّإور لَب كيكُحب مي٤).م نه  
واألصل يف الم االبتـداء أن      . إنّ زيداً لقائم  : لى خرب املبتدأ، حنو    كما تدخل هذه الالم ع    

، ولكن هذا سيؤدي إىل اجتماع حرفني يدالن على التوكيد، وال يصح            )إنّ  ( تكون قبل   
  . قلهذه الالم إىل موضع ال يكون فيه ثأن جيتمع حرفا توكيد يف أول اجلملة، فأخرت 

) ِإنّ   ( ر إىل ضمري الفصل الذي يقع بني اسم       تؤخومن هذه املواضع اليت أخرت فيها أن        
     ٥.كما هو يف اآليات الكرمية. وخربها

، )الـصافون ( ، وخربها   )نا الفاعلني ( وامسها  ،  )إنّ  (  ويف اآليات يكون احلرف الناسخ      
    ، فتكـون صـورا     )إنّ  ( ، والم االبتداء دخلت يف األصل على        )حنن  ( وضمري الفصل   

) حنن  (  لثقل اجتماع حريف توكيد أخرت الم االبتداء إىل ضمري الفصل            ولكن،  )إلنا  ( 
 التوكيد، وعلى ذلك بقيـة      وخربها مبالغة يف  ) إن( ففصلت بني اسم    ) لنحن  ( ارت  فص

  .اآليات
                                                 

  ) .١٦٦ـ١٦٥(اآليتان : الصافات). ١/٢٥٥ (.ملقدمة احملتسبة، ابن بابشاذـ شرح ا١
  ). ١٧٣ -١٧٢( اآليتان : الصافات ). ٢٥٥/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٢

   ).٢٥٥/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣
  ).١٢٤( من اآلية :  النحل-٤

    .     ، ورصـف املبـاين، املـالقي       )٢٣٤/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٣٤٣/ ٣ . (املقتضب، املربد :  ينظر -٥
   ).١٣٢ -١٣١ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي) ٣٠٩ – ٣٠٦ص ( 
  
  



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠١  

، وجعلها تدخل على الكالم لتوكيد اخلرب، )إنّ (  وقد أطلق الزجاجي على هذه الالم الم     
   ١.إنّ زيداً قائم: جملة، حنومؤكدة لل)  إنّ( كما تدخل 

مـع  ) إنّ  ( غري صحيح لـدخول الـالم يف اسـم          : (  وقد رد املالقي هذا الرأي بقوله     
  ٢).، ويف غري اخلرب ....الفصل

  . ومن دخوهلا مع الفصل هذه اآليات اليت استشهد ا ابن بابشاذ
بشاذ هذه الالم ليفـرق   الم اجلر، فقد ذكر ابن باوالم االبتداء يف هذه املواضع ختتلف عن    

  : بشاهدينبينها وبني الم االبتداء يف املواضع السابقة، مث استشهد على الم اجلر
  فالالم يف اآليتني الم      ٤.����يم  ات النعِ نم ج ه لَ ����و. ����٣ن  اؤوشيا  م م  لَه ���� :قوله تعاىل   

   ٥.اجلر، وقد فُتحت ألا دخلت على ضمري، وحقها الكسر
،  ٦.ِلي ثوب :  الفتح مع مجيع الضمائر، إال مع ضمري املتكلم املفرد، حنو           وحركة الم اجلر  

   ٧. على األصل)هلم (  فُتحت مع الضمري املتصل ا وقد
يعين حقها مع االسم الظـاهر،      ): وحقها الكسر   : (  ومعىن قول ابن بابشاذ يف الم اجلر      

    .لزيدهذا كتاب : فالم اجلر مع االسم الظاهر حركتها الكسر، حنو
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ). ٧٢ص .  ( الالمات، الزجاجي:  ينظر-١

  ).٣٠٩ص  ( . رصف املباين، املالقي-٢

   ).٣٥( من اآلية :  ق  ).٢٥٥/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣
  ).٨( من اآلية :  لقمان ). ٢٥٥/ ١. (  شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٤

  ).٢٥٥/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٥

  ).٣٢٨ص . ( ، واملفصل، الزخمشري )٩٨ص . ( الالمات، الزجاجي:  ينظر-٦

  ).٩٨ -٩٧ص . ( الالمات، الزجاجي:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٢  

  ١.���� يغشى طَاِئفَةً ِمنكُم وطَاِئفَةٌ قَد أَهمتهم أَنفُسهم���� : ال تعاىلق: الشاهد
  
أقبل حممد وهو   : استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على الواو اليت معناها احلال، حنو            

  .يضحك
 نصب على    خرب، واجلملة يف حمل    )هم  تهم أنفس قد أمه ( يف اآلية مبتدأ، و   ) وطائفة  (  فـ

  ٣. وهي الرابط بني اجلملتني النعدام العائد٢.هي واو احلال) وطائفة ( احلال، والواو يف 
   ٤.وهي تدخل على اجلملة اليت تكون يف موضع احلال.  وتسمى هذه الواو واو االبتداء

 ألن احلال يف املعـىن      إذ طائفة يف هذه احلال،    : وقدر سيبويه هذه الواو بإذ، واملعىن عنده       
  ٦:ومنه قول النابغة ٥.ظرف للعامل فيها

           تبواِكو كَدوالش هبطَم اِلسعةٌ       ال النن ورو ِإظْال اِإلور ظْالم الم.  
إذ : هي واو احلال، وعلى تقدير سيبويه يكون املعـىن       ) والشمس طالعة   : ( فالواو يف قوله  
  .الشمس طالعة

   ٨.  ورده ابن هشام٧).إذ (  واو احلال ليست مبعىن  إىل أن  ذهب أبو البقاءوقد

                                                 

مث أَنزلَ  : ( من قوله تعاىل   ).  ١٥٤( من اآلية   : آل عمران  ).  ٢٥٦/ ١ ( .ة احملسبة، ابن بابشاذ    املقدم  شرح -١
 ). احلق ظن اجلاهلية  غريهم أنفُسهم يظنون باِهللا أمهتم وطائفةٌ قدكُ الغم أمنةً نعاساً يغشى طائفةً منم من بعِدعليكُ

، والتبيـان،    )٢٥٦/ ١. ( ، و شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ       )١٤٠/ ٤( . إعراب القرآن، النحاس  :  ينظر -٢
  ). ٣٠٣/ ١. ( العكربي

ين العالئي، ، والفصول املفيدة يف الواو املزيدة، صالح الد )٢٥٦/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣
  ).١٦٥ص ( ، و)١٥٦ص  ( .تح حسن الشاعر

      . ، ومغين اللبيب، ابـن هـشام       )٤٨٠ص  . ( ، ورصف املباين، املالقي    )١٢٥/ ٤. ( ربداملقتضب، امل :  ينظر -٤
   ).٣٢٦/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )١٥٥ص . ( ، والفصول املفيدة، العالئي )٣٥٩/ ٢( 
 ، وسر )٣٧ص . ( ، وحروف املعاين، الزجاجي )٢٦٣/ ٣. ( املقتضب، املربد: وينظر ).  ٩٠/ ١. (  الكتاب-٥

،  )١٦٤ص ( . ، واجلىن الداين، املرادي )٢٣٣ص . ( ، واألزهية، اهلروي )٦٤٠/ ٢. ( صناعة اإلعراب، ابن جين
  ).  ٩٧ص . ( ونظم الفرائد وحصر الشرائد، املهليب

  :  مـادة  ). ١٧٧١/ ٣ ( .، ولسان العرب، ابن منظور )٤٨١ص ( . رصف املباين، املالقي:  البيت من شواهد  -٦
  ). روح ( 
   ).٣٠٣/ ١ ( .التبيان، العكربي: ينظر-٧
   ).٣٦٠/ ١ ( .مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٨



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٣  

 وواو احلال يف هذه اآلية الكرمية، وبيت الشعر دخلت على اجلملة االمسية، كما تـدخل               
   ١.جاء زيد وقد طلعت الشمس: على اجلملة الفعلية يف حنو

، وفيها ضمري يعود على صـاحب        وإذا كانت اجلملة امسية فالغالب أن تكون بواو احلال        
: الرابط، حنو حتذف واو احلال ويكتفى بالضمري      وقد  . جاء زيد وهو يضحك   : احلال، حنو 

   ٢.وقد يكتفى بالواو وحدها، كما يف اآلية املسشهد ا. جاء الرجلُ طلعته ية
 تقترن اجلملة   وإذا كانت اجلملة املقترنة بواو احلال فعلية، فإن كان الفعل مضارعاً مثبتاً مل            

ا إذا  جاء زيد يضحك، أم   : بالواو، وال بد من ضمري رابط يعود على صاحب احلال، حنو          
يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَـد      ( : سبق الفعل املضارع املثبت بقد تعينت الواو، حنو قوله تعاىل         

      كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رونَ أَنلَمعا   ) وقد تعلمون   (   فاجلملة احلالية     ٣.)تلزمت الواو، القترا
   ٤.بقد

جاء زيد  :  ومن املواضع اليت متتنع فيها الواو اجلملة االمسية املعطوفة على حاٍل قبلها، حنو            
ذَِلك الِْكتاب ال   : ( تعاىلواحلال املؤكدة ملضمون اجلملة، حنو قوله       . ماشياً أو هو راكب   

واملاضي املتلو بـأو،    .  ما تكلم زيد إال قال خرياً     : ، حنو   واملاضي املتلو بإال    ٥.)ريب ِفيهِ 
 مـا ِلـي ال أَرى      : (تعاىلواملضارع املنفي بال، حنو قوله      .  ه ذهب أو مكث   ألكرمن: حنو

دهد٧:املنفي مبا، حنو قول القائل واملضارع ٦.)الْه  
        ع م كِهدتا تصو وفيكبش فَ ةٌ       بيب ا لَمب كعالش ما دتياً مبيِب ص.   

                                                 

، واجلىن الداين،    )١٥٦ -١٥٥ص  . ( ، والفصول املفيدة، العالئي    )٤٨١ص  . ( رصف املباين، املالقي  :  ينظر -١
  ).١٦٤ص (  .املرادي

    .      ، والفـصول املفيـدة، العالئـي       )٤٨١. ( القي، ورصف املباين، امل    )١٢٥/ ٤. ( املقتضب، املربد :  ينظر -٢
 )١٥٦ -١٥٥.(  

  ).٥( من اآلية :  الصف-٣

   ).١٥٧ -١٥٦ص . ( الفصول املفيدة، العالئي:  ينظر-٤
 ).٢( من اآلية :  البقرة-٥

  ).٢٠( من اآلية :  النحل-٦

، واملـساعد علـى تـسهيل     )٣٦٠/ ٢. ( شرح التسهيل، ابن مالك : وهو من شواهد  .  البيت جمهول القائل   -٧
.            ، وشـرح التـصريح، األزهـري       )٣٢٥/ ٢ ( .، وشرح األمشوين، األمشـوين     )٤٤/ ٢. (  عقيل الفوائد، ابن 

 )٣٩٢/ ١.(   



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٤  

  .مل تقترن بالواو، ألن فعلها مضارع منفي مبا) ما تصبو (  فجملة احلال 
  ١. وما عدا هذه املواضع، فإنه جيوز االقتصار على الضمري، وعلى الواو

  
  ����٢. ِإنْ كُلُّ نفٍْس لَما علَيها حاِفظٌ ����: تعاىلقال : الشاهد
  ٣.���� وِإنْ كُلٌّ لَما جِميع لَدينا محضرونَ ����: ىلقال تعا: الشاهد

     
 ساق ابن بابشاذ هاتني الكرميتني أثناء حديثه عن احلروف اليت ليست بعاملة، واستـشهد         

   ٤.اخلفيفة، وذكر أقسامها، وبعض أحكامها) ِإنْ ( ما على 
 حرف مهمل، ألا خففت فبطل      - هنا – يف اآلية األوىل خمففة من الثقيلة، وهي         )ِإنْ  ( و 

خـرب  )  علينا( مبتدأ ثان، و  )  حافظ( على االبتداء، و  ) كل  ( عملها، وارتفع ما بعدها     
 وجيوز أن يكون   ).  كل( املبتدأ الثاين، واجلملة االمسية من املبتدأ واخلرب يف حمل رفع خرب            

   ٥. لعليها حافظإنْ كل نفٍس: متعلق به، والتقدير)  علينا( هو اخلرب، و)  حافظ( 
ِإنْ زيـد   : اإلمهال، حنو ت نقص عملها، فجاز فيها اإلعمال و      املكسورة إذا خفف  ) ِإنّ  (  و

  . كما يف هاتني اآليتني٦إال أن األرجح اإلمهال،. منطلقملنطلق، وإن زيداً 
املخففة من الثقيلة يف حال اإلمهال، وجتوز يف حال اإلعمـال،           ) إنْ  (   وتلزم الالم خرب    

  .  كما يف املثالني السابقني٧الثقيلة،) إنّ ( وتكون حينها للتوكيد كدخوهلا على خرب 

                                                 

، وشـرح    )٣٢٧ -٣١٨/ ٢. ( ، وشرح األمشـوين    )٣٦٤ -٣٦٢/ ٢. ( شرح التسهيل، ابن مالك   :  ينظر -١
  ).٣٦٣ -٣٦٢ص . ( ، واملطالع السعيدة، السيوطي )٣٩٣ -٣٩١/ ١. ( التصريح، األزهري

  ).٤( اآلية : طارقال ).  ٢٥٦/ ١ ( .ة احملسبة، ابن بابشاذ شرح املقدم-٢

  ).٣٢( اآلية : يس ).  ٢٥٦/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-٣

  ).٢٥٧ -٢٥٦/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٤

.              ، واألزهيـة، اهلـروي     )١٩٨/ ٥. ( ، وإعراب القـرآن، النحـاس      )١٣٩/ ٢. ( كتاب، سيبويه ال:  ينظر -٥
، أمحد الواحدي أبو احلسن، تح صفوان عدنان        .، وتفسري الواحدي   )٢٠٢/ ٦. ( ، وتفسري السمعاين   )٥٥ص  ( 

  ). ١٢٨١/ ٢. ( ن، العكربي، والتبيا ).١١٩٢/ ١.  ( هـ١٤١٥، دار القلم، دمشق، بريوت، ١ط(  داوودي، 

، وشرح قطر  )١١٤ -١١٣ص  ( .، ونظم الفرائد وحصر الشرائد، املهليب )٥٠/ ١. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٦
  ).١٥٣ص . (  الندى، ابن هشام

   ).٢٣٧/ ١. ( األصول، ابن السراج:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٥  

) ملـا   ( ، و )ما  (  نافية مبعىن    )إنْ  (  وعلى هذه القراءة تكون      ١.قراءة التشديد ) ملّا  ( ويف  
    ٢.ما كلُّ نفٍس إال عليها حافظ: ، ويكون التقدير)إال ( مبعىن 

   ٣). عليك إال فعلت، وملّا فعلتأقسمت : ( وقد حكى سيبويه
ـ      خمففة من الثقيلة، فزال اختصاصها وارتفع ما بعـدها        ) ِإنْ  (  وكذلك يف اآلية الثانية، ف

   ٤.اخلرب)  مجيع( على االبتداء، و)  كل( وهو 
    ٥.هي قراءة اجلمهور)  ملّا( ، مع ميم )ِإنّ ( وختفيف نون 

   ٦).ال أعرف جهة ملّا يف التشديد يف القراءة : (  بقوله التشديدقراءةوقد رد الكسائي 
 وقد خرجها النحاة على أن      ٧ وقول الكسائي هذا ال ينفي كون هذه القراءة متواترة ثابتة،         

وما كل إال : ، يف باب االستثناء، و يكون التقدير)إالّ  ( مبعىن  )  ملّا( نافية، و ) ِإنْ  ( تكون  
، فحذفت إحدى امليمني    )ملَن ما   ) ( ملّا  ( صل  أو على أن يكون أ      ٨.مجيع لدينا حمضرون  

  ٩.ختفيفاً وأدغمت الباقيتان
. النافية) إنْ  ( املخففة للتفريق بينها وبني     ) ِإنْ  ( ن الالم تلزم خرب     هذه القراءة فإ   وعلى   

 وإن كلٌ جلميـع لـدينا       :كون تقدير املعىن يف هذه اآلية      وي صلة مؤكدة، )  ما( وتكون  

                                                 

  ).٦٧٨ص . ( السبعة، ابن جماهد: ينظر.  قرأ ا عاصم وابن عامر ومحزة-١

 . وإعراب القرآن، النحاس  ) ١١ص  . ( ، وحروف املعاين، الزجاجي    )٣٢٩/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء  :  ينظر -٢
، وموصل الطـالب،    )٢٨١/ ١. ( ، ومعين اللبيب، ابن هشام     )١٢٨١/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي   )١٩٨/ ٥( 

  ). ١١٨ص ( ، و )١٠٢ص . ( األزهري

  ).١٠٥/ ٣ ( . الكتاب، سيبويه-٣

.   ، ومشكل إعراب القرآن، القيسي )٣٢٩/ ٢. ( ، ومعاين القرآن، الفراء )١٣٩/ ١. ( الكتاب، سيبويه:  ينظر-٤
  ).٢٤/ ١٥ ( .، وتفسري القرطيب، القرطيب )٣٨٦/ ٤ . (، والربهان، الزركشي )٦٥٠/ ٢( ، و )٦٠٢/ ٢( 

  ).٧٥٨ص . ( ة القراءات، ابن زجنلة، وحج )٦٧٨ص . ( السبعة يف القراءات، ابن جماهد:  ينظر-٥

  ).٣٢٩/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء:  ينظر-٦

  ).٦٧٨ص . ( السبعة، ابن جماهد. ( هي قراءة عاصم وابن عامر ومحزة:  ينظر-٧

 .  املصدر نفسه-٨

 . املصدر نفسه-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٦  

وتكون )  ما( داخلة على   )  الالم( لفراء هذه القراءة على أن تكون       واختار ا  ١.حمضرون
   ٢).ِإنْ ( جواباً لـ

ـ   ) ِإنْ  (  وارتفع ما بعد      على اعتبـار موضـعها، فموضـعها        )ِإنّ  ( على االبتداء، ال ب
  . االبتداء

فظ ال يف   إمنا أشبهت الفعل يف الل    :  فقالوا -)ِإنّ  (  أي   -وأما الذين رفعوا ا   : ( قال املربد  
املعىن، فلما نقصت عن ذلك اللفظ الذي أشبهت به الفعل رجع الكالم إىل أصـله، ألن                

 يف املعـىن،  إنّ زيداً ملنطلق، إمنا هو زيد منطلق : االبتداء، أال ترى أن قولك    ) إنّ  ( موضع  
، وهـذا   وملا بطل عملها عاد الكالم إىل االبتداء، فباالبتداء رفعته، ال بإنّ، وما بعده اخلرب             

    ٣).القول الثاين هو املختار 
ول األ أقسام أخرى خترج إليها، فتكون شرطاً فتجزم فعلني          املخففة من الثقيلة  ) إنْ  (  ولـ

مـا ِإنْ يف الـدار      : وتكون زائدة، حنو  . إنْ تأتين أكرمك  : فعل الشرط والثاين جوابه، حنو    
  ٤:ومنه قول الشاعر. ما يف الدر أحد: أحد، مبعىن

               ولِكنْ ِطا ِإوم نبنا جبن             منايانا ودوِرلةُ آخا ـين.   
  ٥. فأبطلت عملهااحلجازية) ما ( الزائدة على ) إنْ (  فدخلت 
 ٦.)ِإِن الْكَاِفرونَ ِإلَّا ِفـي غُـرورٍ      : ( على اجلملة االمسية، حنو قوله تعاىل     ) إنْ  (  وتدخل  
   ٧.رون إال يف غرورما الكاف: والتقدير

                                                 

.               لقـرآن، النحـاس   ، وإعـراب ا    )٥٠/ ١. ( ، واملقتـضب، املـربد     )١٣٩/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -١
، واملشكل،   )٤٨ص  . ( ، ومنازل احلروف، الرماين    )٣٧٧/ ١. ( ، وسر صناعة اإلعراب، ابن جين      )١٩٨/ ٥( 

  ).٨١١/ ٢. ( القيسي

  ).٣٢٩/ ٢ ( .آن، الفراءمعاين القر:  ينظر-٢

  ).٥٠/ ١ ( . املقتضب، املربد-٣

،  )٥١/ ١. ( ، واملقتضب، املـربد    )١٥٣/ ٣. ( الكتاب، سيبويه : والبيت من شواهد  .  هو فروة بن مسيك    -٤
  ).٨١/ ١. ( ، وشرح شواهد املغين )١٢٠ / ٥. ( ، وشرح املفصل، ابن يعيش )٥١ص . ( واألزهية، اهلروي

   ).٤٨ص . ( منازل احلروف، الرماين:  ينظر-٥
  ).٢٠( اآلية :  امللك-٦

  ).٤٨. ( نازل احلروف، الرماين، وم )٥٠/ ١. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٧



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٧  

ابشاذ وقد استشهد ابن ب   .  وتكون نافية، وقد ذُكرت هنا، وهي اليت ال يلزم خربها الالم          
  ١.���� ولَقَد مكَّناهم ِفيما ِإنْ مكَّناكُم ِفيِه ����  :بقوله تعاىلعليها 
ـ         : ، أي )ما  ( يف اآلية نافية مبعىن     ) إنْ  (  فـ ذي مـا   يف الذي مل منكنكم فيـه، أو يف ال

  ٢.يف هذه اآلية على اجلملة الفعلية) ما ( وقد دخلت . مكناكم فيه
 ٣.)وذَروا ما بِقي ِمن الربا ِإنْ كُنتم مـؤِمِنني        ( : ، كقوله تعاىل  )إذا  ( مبعىن  ) إنْ  (  وتأيت  
  .إذا كنتم مؤمنني: مبعىن

  ٤:، ومنه قول الشاعر)إما (  وتكون مبعىن 
  .ا لن يعدمريٍف فَوِإنْ ِمن خ      ٍف    ي صند ِماِعوته الر سق            

  ).وإما من : ( ، أي)وإنْ من ( : وقوله
قـد نفعـت   :  أي٥.)فَذَكِّر ِإنْ نفَعِت الـذِّكْرى  : ( عاىل، حنو قوله ت   )قد  ( وتكون مبعىن   

  ٦.الذكرى
  
  
  
  
  
  

                                                 

م ناه مكّولقد: ( من قوله تعاىل ). ٢٦( من اآلية : األحقاف ).  ٢٥٧/ ١ ( ، شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١
 .... ).دةًاراً وأفِئصعاً وأبملنا هلم س وجعم فيِهناكُ مكّفيما إنْ

، ورصـف املبـاين،      )٥٣ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٢٥٧/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٢
  ).٢٣ -٢٢/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )١٩٠ص . ( املالقي

  ).٢٧٨( من اآلية :  البقرة-٣

              . ، واخلـصائص، ابـن جـين       )٢٦٧/ ١. ( الكتـاب، سـيبويه   : والبيت من شواهد  .  هو النمر بن تولب    -٤
   ).٦٠ – ٥٩/ ١. ( يب، ابن هشام، ومغين اللب )٤٤١/ ٢( 
  ).٩( اآلية :  األعلى-٥

، واجلـىن الـداين،      )١١٣ -١١٢ص  . ( ، ونظم الفرائد، املهليب    )٥٥ -٥٠ص  . ( األزهية، اهلروي :  ينظر -٦
  ).٢١٤ -٢١٠ص . ( املرادي



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٨  

  ١. ���� هد ِبما أَنزلَ ِإلَيكلَِكِن اللَّه يش ����: قال تعاىل: الشاهد 
  )  ففت بطل عملها، وارتفع مـا بعـدها علـى               ) لكنا إذا خمن حروف االبتداء، أل

   ٢.هي اخلرب) يشهد ( مبتدأ، ومجلة ) اهللا ( فلفظ اجلاللة . االبتداء
 يف باب احلروف اليت جيوز أن يليها بعدها األمساء، وجيوز أن          ) لكن  (  وقد أورد سيبويه    
  . يليها بعدها األفعال

من احلروف اليت ال تعمل فتركت األمساء على حاهلا كأنه مل يذكر            ) لكن  ( وقد ذكر أن     
  ٣.قبلها شيء

  .ال تعمل إذا خففت، وتكون مهملة) لكن (  ف
 ٤.وهو منصوب) لكن ( بالتشديد، فيكون لفظ اجلاللة اسم ) لكن ( ت يف اآلية وقد قُرئ 

  .ي بعدها النصب، ألا مشددةفعملت يف االسم الذ
خالفاً ليونس واألخفش، حيث     ٥.إذا خففت ) لكن  (  واملشهور يف مذهب النحاة إمهال      

  ٧. ورود السماعم ورد بعد٦،)وكأنْ ( و، )أَنْ ( ، و)ِإنْ  ( أجازا إعماهلا خمففة قياساً على
، حنو قولـه    )إنّ   ( عملمشددة إذا كان قبلها الواو، ألا تكون عاملة         ) لكن  (  وتكون  

   ٩. ليست عاطفة- هنا-وهي  ٨.)ولَِكن اللَّه يفْعلُ ما يِريد: ( تعاىل

                                                 

لكِن : ( قوله تعاىل من   ). ١٦٦( من اآلية   : النساء ).  ٢٥٨ -٢٥٧/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -١
مبا أنزلَ إليك أنزله واملالئكةُِه بعلِماُهللا يشهد يش هون وكفى باِهللادهيداً  ش .( 

  ).٢٥٨/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

  ).١١٦/ ٣. ( الكتاب،سيبويه:  ينظر-٣

، وروح املعاين،    )١٣٨/ ٢. ( ابن عطية ، واحملرر الوجيز،     )٥٩٢ -٥٩١/ ١. ( الكشاف، الزخمشري :  ينظر -٤
  ).١٩/ ٦. (  األلوسي

  ).٢٩٢/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٥

، وشـرح التـصريح،      )٥٨٦ص  . ( ، واجلىن الداين، املـرادي     )٨٠/ ٨. ( شرح املفصل، ابن يعيش   :  ينظر -٦
  ).٢٣٥/ ١. ( األزهري

   ).٥٨٦ص . ( اجلىن الداين، املرادي، و )٣٤٨ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٧
  ).٢٥٣( من اآلية :  البقرة-٨

  ).٥٨٧ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٩



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٠٩  

ما : حرف عطف إذا أتى بعدها مفرد بشرط أن يتقدمها، حنو         ) لكن  (  وميكن أن تكون    
 صارت الـواو هـي      بالواو، وإذا اقترنت بالواو   ) كن  ل( ومل تقترن   . قام زيد لكن عمرو   

   ٢. على االستدراك- هنا-) لكن (  وتدل ١العاطفة،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، واجلىن   )٢٩٣ -٢٩٢/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام     )٣٤٧ -٣٤٥ص  . ( رصف املباين، املالقي  :  ينظر -١
   ).٥٩٠ -٥٨٧ص . ( الداين، املرادي

   ).٢٦٢/ ١. ( حملسبة، ابن بابشاذشرح املقدمة ا:  ينظر-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٠  

  :مبحث حروف العطف
الواو، والفاء، وثُم، وأو، وإما :  تناول ابن بابشاذ يف فصل احلروف حروف العطف، وهي

  .مكسورة مكررة، وأم، وبل، ولكن بعد النفي، وال بعد اإلجياب، وحىت يف أحد أقسامها
ن العلة يف تسميته    وبي    دخل ما بعدها يف إعراب ما قبلها وتعطفه        ا حبروف العطف، فهي ت
   ١.مث أخذ يعددها، ويذكر أحكامها. عليه

) ال  ( املكسورة املكررة، وشاهد علـى      ) ا  مِإ( شاهد على   . واستشهد بشاهدين قرآنيني  
  .   العاطفة
   ٢.����ِلي فَقُو فَِإما ترِين ِمن الْبشِر أَحداً ����: قال تعاىل: الشاهد

املكسورة املكررة يف العطـف،  ) ا إم( ساق ابن بابشاذ هذه اآلية الكرمية أثناء حديثه عن     
  .وذكر أقسامها

املكسورة، ليفرق بينها وبني    ) إما  (  وقد جاء استدالل ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على          
فاً مـن حـروف     ، وتعد حر  املكسورة املكررة واليت هي داخلة  يف باب العطف        ) إما  ( 

، ٥، ويـونس وابـن كيـسان      ٤، خالفاً أليب علي الفارسي    ٣العطف عند مجهور النحويني   
   .٦ووافقهم ابن مالك

وهي ) ما  ( الشرطية اجلازمة، و  ) ِإنْ  ( يف اآلية وقعت شرطاً، وهي تتكون من        )  إما   ( و
   ٧.زائدة تدل على التوكيد

                                                 

  ).٢٦٣ -٢٥٨/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

فكُلي واشـريب   : ( من قوله تعاىل   ).  ٢٦( من اآلية   : مرمي ).  ٢٦٠/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
وقريناً فِإي عما تريِمن البشِرن ذْين نويل ِإداً فقُ أحللرمحِنرت ص كلّماً فلن أُوياً نِس ِإم اليوم.(  
، ومغين اللبيب، ابـن      )١٨٣ص  . ( ، ورصف املباين، املالقي    )٢٦٨ -٢٦٧/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٣

   ).٥٢٨ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٥٩/ ١. ( هشام
 حسن شاذيل فرهود، دار العلـوم للطباعـة         اإليضاح العضدي، أبو علي احلسن بن أمحد الفارسي، تح        :  ينظر -٤

  ).٢٩٧ص  ( .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢والنشر، ط

  ).٥٩/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٥

  ).٣٤٤/ ٣ ( .شرح التسهيل، ابن مالك:  ينظر-٦

 ، ومغـين   )٢٦٠/ ١ ( .، و شرح املقدمة احملسبة، ابن بابـشاذ        )٦٣ص  ( . حروف املعاين، الزجاجي  :  ينظر -٧
  ).٥٣٤ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٥٩/ ١. ( اللبيب، ابن هشام



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١١  

 منه نون اإلعراب، وبين الفعل لدخول       فعل مضارع فعل الشرط، وقد حذفت     ) ترين  (  و
  ١.نون التوكيد الثقيلة عليه

الشرطية، وبني  ) إما  ( للتفريق بني   ) ترين  (  وقد أُدخلت نون التوكيد الثقيلة على الفعل        
  ٢.كُل إما متراً وإما مسكةً: اليت للتخيري، يف حنو) إما ( 
املكسورة ) إما  ( لـها ابن بابشاذ     معاٍن ذكر  اليت للتخيري هي واحدة من أربعة     ) إما  (  و

  .املكررة العاطفة
   ٣.خذْ إما ديناراً وإما درمهاً:  ويكون التخيري يف األوامر فيما أصله احلظ، حنو

ـ   جاءين إما زيـد    : أن تكون للشك يف اخلرب أو عدم العلم به، حنو         ) إما  (  واملعىن الثاين ل
  .وإما عمرو

املكسورة العاطفة لإلباحة، وتكون فيما لـيس أصـله         ) إما  ( أن تكون   :  واملعىن الثالث 
  .تعلّم إما فقهاً وإما حنواً: احلظ، حنو

اإلباحية، أن املأمور له أن جيمع بني الـشيئني يف          ) إما  ( التخيريية، و ) إما  (  والفرق بني   
  .اإلباحة، وليس له ذلك يف التخيري

 الشك، إال أن املخرب يف الشك ال يعلم         لإلام، وهي مثل  ) إما  ( أن تكون   :  واملعىن الرابع 
فعل الفعل، ويف اإلام يعلمه، وإمنا أراد أن يبهم على السامع لنوع من املصلحة، ألن                من

على سبيل اإلام، فهو    . جاءين ِإما زيد وإما عمرو    : حنو ٤.الشك واإلام معنيان يف اخلرب    
  . السامع لغرض يريده املتكلميعلم حقيقة من الذي جاء، وإمنا أراد أن يبهم على 

   ٦).اً ورفُكَِإما شاِكراً وِإما ( : وله تعاىل معىن التفصيل، حنو ق٥ وزاد ابن هشام
                                                 

    .    ، والتبيـان، العكـربي   )١٠٩/ ٣. ( ، واخلصائص، ابن جـين     )٢٨ص  . ( منازل احلروف، الرماين  :  ينظر -١
 )٨٧٢/ ٢.(  

  ).١٨٤ص . ( ، ورصف املباين، املالقي )١٤٣ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٢

  ).٢٦٠/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

، واملفصل،   )١٤٣ -١٣٩ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٢٦٠/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٤
.                اللبيـب، ابـن هـشام      ، ومغـين   )١٨٤ -١٨٣ص  . ( ، ورصف املباين، املـالقي     )٣٠٥ص  . ( الزخمشري

  ).٥٣٠ص . ( اجلىن الداين، املرادي، و )٦١ -٦٠/ ١( 

  ).٥٣٠ص . ( اجلىن الداين، املرادي: وينظر ). ٦٠/ ١ ( . اللبيب، ابن هشام مغين-٥

 ).اكراً وِإما كفُوراً ا شمإنا هديناه السبيلَ ِإ: (  من قوله تعاىل ).٣(  اآلية  من: اإلنسان-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٢  

كتبنـا لـه اهلدايـة يف       : ، أي )إَنا هديناه   ( والتفصيل يكون يف بيان اهلداية يف أول اآلية         
  . احلالتني، فإما أن يكون شاكرأ، وإما أن يكون كفوراً

   
   ١.���� فَال صدق وال صلَّى  ����: قال تعاىل: شاهدال
  .العاطفة، وأقسامها) ال ( شاذ ذه اآلية الكرمية يف سياق حديثه عن بستشهد ابن باا 
يـصدق  فلم  : ، والتقدير )مل  ( يف اآلية دخلت على الفعل املاضي فجاءت مبعىن         ) ال  (  و

  ٢. وهو رأي اجلمهور.ومل يصلِّ
مبعىن   ) ما  (  فهما جعال    ٣.ما صدق وما صلى   : واملالقي التقدير يف اآلية    وجعل أبو البقاء    

   ٤: ومن ذلك شعراً قول القائل.النافية) ما ( 
  .ٍد لّك ال أَلَما ـوأَي عب  إَنْ تغِفِر اللّهم تغِفر جما                          

   ٥.مل يِلم بالذنوب: أي. مل يلم: تقدير اآلخرأو على ال. ما أملّا: أي) ال أملّا : (  وقوله
 ٦.يف اآلية نافية، وهي تدخل على املاضي قليالً، واألكثر حينئذ أن تكون مكررة            ) ال  ( و

 تكون عاطفة بني اإلجياب،     أن ومنها   .وهي أحد أقسام كثرية ذكر ابن بابشاذ بعضاً منها        
   .قام زيد ال عمرو: حنو
    
  
  
  

                                                 

  ).٣١( اآلية :   القيامة ).٢٦٣/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ-١

، وإعـراب القـرآن،     )٦٠/ ٢. ( ، واألصول، ابن السراج    )٣٢١ص  . ( اجلمل يف النحو، الفراهيدي   :  ينظر -٢
، وشرح املفصل، ابن  )٧٦/ ١. ( ، واإلنصاف، األنباري )١٥٧ص . ( ، واألزهية، اهلروي )٢٣٠/ ٥. ( النحاس
  ).١٠٩/ ١. ( يعيش

  ).٣٣١ص  ( .، ورصف املباين، املالقي )١٢٥٥/ ٢. ( يالتبيان، العكرب:  ينظر-٣

.         ، واألزهيـة، اهلـروي     )٨ص  . ( حروف املعاين، الزجاجي  : والبيت من شواهد    .  هو أمية بن أيب الصلت     -٤
   ). ٧٦/ ١. (  األنباري ابنواإلنصاف،. ، ونسبه أليب خراش اهلذيل )١٥٨ص ( 
  ).١٥٨ص . ( األزهية، اهلروي:  ينظر-٥

  ).٢٩٧ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٣  

  :مبحث حروف اجلواب
  
لـى،  عم، وب ن: تناول ابن بابشاذ حروف اجلواب، وجعلها ستة، وذكر أحكامها، وهي           

 ١.وهي حروف معناها يف غريهـا     . ل، وِإنّ يف أحد أقسامها    جوإي، وجِري يف القسم، وأَ    
  .واستشهد عليها بثالثة شواهد قرآنية

  
  ٢.����أَلَست ِبربكُم قَالُوا بلَى   ����:  تعاىلقال: الشاهد 

  
اليت معناها اإلجياب بعـد نفـي أو        ) بلى  ( استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على         

والنفي املقرون باستفهام حقيقـي،     . بلى: ما قام زيد، فيقال   : استفهام، فالنفي ارد، حنو   
  ٣.قام زيد: بلى، واملعىن: أليس زيد قائماً، فيقال: حنو
، )ألست  (  اإلجياب بعد نفي اقترن باستفهام يف        يف هذه اآلية وقعت جواباً يف     ) بلى  (  و

  ٤. التقرير- هنا–والغرض من االستفهام . بلى أنت ربنا: واملعىن
ـ  وال يصح اجلواب   تكون ) نعم ( عن النفي ارد، أو املقرون باالستفهام، ألن       ) نعم  (  ب

  : ذا كان اجلواب  ليس لك عندي وديعة، فإ    : تصديقاً للمخرب يف اإلجياب والنفي، فإذا قيل      
  ٥. كان إجياباً ملا نفى) بلى : ( ، فهو تصديق لقوله، وإذا كان)نعم ( 

 كان كفراً معاذ اهللا،     - يعين اجلواب يف اآلية    -)نعم  ( ولو كان هاهنا    : (  قال ابن بابشاذ  
  ).إمنا أخرج اجلواب إجياباً وتقريراً 
                                                 

  ).٢٦٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

وِإذْ أَخذَ  : ( من قوله تعاىل   ).  ١٧٢( من اآلية   : األعراف ).  ٢٦٤/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ     -٢
      ذُر وِرِهمظُه ِمن مِني آدب ِمن كبِة      رامالِْقي موقُولُوا يا أَنْ تنِهدلَى شقَالُوا ب كُمبِبر تأَلَس فُِسِهملَى أَنع مهدهأَشو مهتي

ذَا غَاِفِلنيه نا عا كُنِإن(. 

  ).٤٢١ -٤٢٠. ( ، واجلىن الداين، املرادي )٢٣٤ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٣

  .  ، والكشاف، الزخمـشري    )٥١ص  . ( ، والصاحيب، ابن فارس    )١٦١/ ٢. (  القرآن، النحاس  إعراب:  ينظر -٤
. أنا ربكم: ، وجعل التقدير )٣٣٤/ ٢. ( ، والربهان، الزركشي )٣٥٥ص  . ( ، والتوطئة، الشلوبيين   )١٧٦/ ٢( 

  ).٢٦٢ – ٢٦١/ ٤. ( الربهان.  أنت ربنا: ويف موضع آخر

   ). ٤٢٢ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )١١٣/ ١. ( بن هشاممغين اللبيب، ا:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٤  

ـ       ) نعم (  له، فكأم يف جوام بـ، كان تصديقاً)نعم  (  وهو يريد أن النفي إذا أجيب ب
  .أقروا بأنه ليس برم

يف جواب النفي املصاحب ألداة االستفهام، واملراد إجياب النفي إذا أمن           ) نعم  (  وقد تقع   
   ١.اللبس، حبيث يكون التقدير يف املعىن إجياباً

               ٢:ومنه قول الشاعر
             أَلياُهللا ي سجمأم ـعع وِإ  ـرٍو   م يذَا فَانـَ ِباك   ـي اِنـا تدن
            منع و اللَ كَـرى اِهلتِرا أَم     اه  ويعلُوها النكَه ارمي ـِالنا ع   .  

  
وكـأن  . يف البيت جاءت لتصديق اخلرب املثبت املؤول به االستفهام مع النفي          ) نعم  ( فـ

  .مراعاة للمعىن، ألنه إجياب) نعم  ( بـ) أليس ( الشاعر أجاب قوله 
، وهو ما قدره الشاعر يف اعتقاده مـن         ل الشاعر بأن نعم جواب لغري مذكور      وقد تِؤل قو  

 أن الليـل     كلّ أحٍد يعلم   وقد جاز ذلك ألمن اللبس، لعلمه أنّ      . أن الليل جيمعه وأم عمرو    
  فقـدم  -وأرى اهلالل: وله أي جواباً لق- أو أن يكون جواباً ملا بعده       ٣.جيمعه وأم عمرو  

  ٤.عليه
يصح أن تـأيت بعـد النفـي        ) نعم  ( ال تأيت إال بعد نفي، و     ) بلى  (  وعلى ذلك، فإن    

  ٥.واإلجياب
  
  
  

                                                 

 األشبيلي، تح عادل أمحد عبداملوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلميـة،             املقرب، ابن عصفور  :  ينظر -١
  ).٤٢٢ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٣٧٢ص  ( .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨، ١بريوت، لبنان، ط

    .    ، ورصف املبـاين، املـالقي      )٣٧٣ص  . ( املقرب، ابن عصفور  : بيت من شواهد  وال.  هو جحدر بن مالك    -٢
   ). ٣٤٧/ ٢. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٤٢٧ص ( 
  ).٣٤٧/ ٢. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٣

  ).٤٢٣ص . ( اجلىن الداين، املرادي:  ينظر-٤

  ).٤٦٦ص . ( طالع السعيدة، السيوطي، وامل )٣٤٦/ ٢. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٥  

  ١.���� ِإي وربي ِإنه لَحق ����:  قال تعاىل:الشاهد
  
  .اليت هي من حروف اجلواب) إي ( استشهد ابن بابشاذ ذه اآلية الكرمية على   
، وتكون لتـصديق  )نعم (  حرف جواب مبعىن    - بكسر اهلمزة وسكون الياء    -) إي  (  و

إي : فيقـال هل قام زيد ؟   : إي واهللا، وإعالم املستخرب، حنو    : قام زيد، فيقال  : ر، حنو املخِب
   ٢.إي واهللا: أكرم زيداً، فيقال: وواهللا، ووعد الطالب، حن

به، كما يف اآلية الكرمية، ويكون معناهـا       يف الكالم إال جواباً مع املقسم       ) إي  ( وال تقع   
  ٤.فتكون مع القسم وغري القسم) م نع(   أما ٣.اإلثبات والتوكيد

  ٥.يف املعىن ال يف اللفظ) حقّاً ( تكون مبعىن ) إي (  وقد نقل املالقي أن 
فصيحة جداً لوال ما دخل عليها من فساد العاميـة يف           ) إي  (  ونص ابن بابشاذ على أن      

  ٦).ِإيوه : ( قوهلم
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

ويـستنِبئُونك  : ( اىلمن قوله تع   ). ٥٣( من اآلية   : يونس ).  ٢٦٥/ ١ ( .دمة احملسبة، ابن بابشاذ    شرح املق  -١
ِجِزينعِبم متا أَنمو قلَح هي ِإنبرقُلْ ِإي و وه قأَح(. 

، وموصل الطالب،  )٢٣٥ -٢٣٤ص . ( ، و اجلىن الداين، املرادي )٧٦/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٢
  ).١٠٤ص . (  األزهري

، وشرح املقدمة احملسبة، ابن      )٣٣١/ ٢. ( ، واملقتضب، املربد   )٥٠١ -٥٠٠/ ٣. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٣
  ).٥٩٠/ ٢. ( ، واهلمع، السيوطي )٢١٤ص . ( ، ورصف املباين، املالقي )٢٦٥/ ١. ( بابشاذ

  ).٥٩٠/ ٢. ( اهلمع، السيوطي:  ينظر-٤

  ).٢١٤ص  ( .رصف املباين، املالقي:  ينظر-٥

  ). ٢٦٥/ ١ ( .دمة احملسبة، ابن بابشاذشرح املق:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٦  

   ١.����ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن  ���� :قال تعاىل: دلشاها
  
، وهـي مـن     )نعم  ( اليت مبعىن   ) ٍإنّ  (  أورد ابن بابشاذ هذه اآلية يف سياق حديثه عن           

  ٣.وهو قول سيبويه ٢.حروف اجلواب
، وعدد مـن    وفيها ثالث قراءات  .   وهذه اآلية أشكلت على النحاة فاختلفوا يف خترجيها       

  :الوجوه اإلعرابية
    ).ِإنّ (  بتشديد نون ٤قراءة اجلمهور: القراءة األوىل: أوالً

بألف التثنيـة،   ) هذان  ( ، و )نعم  ( حرف جواب مبعىن    ) ِإنّ  (  تكون   راءةهذه الق على  و 
) لساحران  ( خرب، والالم الداخلة على اخلرب    ) ساحران  ( والنون اخلفيفة املكسورة مبتدأ، و    

  ٥.دة غرضها التوكيد، وليست لالبتداءزائ
نعم هذان هلما ساحران، فالالم     : ، وأن التقدير  وقيل إن الالم يف موضعها على غري ضرورة       

  ٦.وهو قول الزجاج. داخلة على مبتدأ حمذوف
وض٧.ف هذا القول بأن اجلمع بني الم التوكيد وحذف املبتدأ كاجلمع بني متنافينيع   

   ٨:بقول القائل) نعم ( مبعىن ) ِإنّ ( ء  وقد استشهدوا على جمي
                ويش قُلْنقَي بدال         ع  كقَ وِب كَدتلْقُ فَره: تِإن.   

                                                 

قَـالُوا ِإنْ هـذَاِن   : (  قوله تعاىلمن ). ٦٣( من اآلية : طه ).  ٢٦٦/ ١ ( . شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ -١
ثْلَىلَسالْم ا ِبطَِريقَِتكُمبذْهيا وِرِهمِبِسح ِضكُمأَر ِمن اكُمِرجخاِن أَنْ يِريداِن ياِحر(. 

  ).٢٦٥/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

 .وجعلها مبرتلة أجل ).  ١٥١/ ٣ ( .الكتاب، سيبويه:  ينظر-٣

، والبحر احمليط، أبو     )٢٤٢ص  . ( ، واحلجة يف القراءات، ابن خالويه      )٤١٩ص  . ( السبعة، ابن جماهد  :  ينظر -٤
  ).٢٣٨/ ٦. ( حيان

، واملـشكل،   )٣٨/ ١. ( ، وسر صناعة اإلعراب، ابن جين  )١٥٨ص  . ( اجلمل يف النحو، الفراهيدي   :  ينظر -٥
ـ   )٢٦٥/ ١. ( ، وشرح املقدمة احملسبة، ابـن بابـشاذ        )٤٦٧ -٤٦٦/ ٢. ( القيسي .             ان، الزركـشي  ، والربه

  ).٣٨/ ١. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٢٢٩/ ٤( 

  ).٣٨٠/ ١. ( سر صناعة اإلعراب، ابن جين: وينظر ).  ٢٩٦/ ٣ ( .  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٦

  ).٣٨/ ١. ( مغين اللبيب، ابن هشام:  ينظر-٧

.     ، واألصول، ابن الـسراج     )١٥١/ ٣. ( لكتاب، سيبويه ا: والبيت من شواهد  .  هو عبداهللا بن قيس الرقيات     -٨
   ).٤٣ص . ( ، واللمع، ابن جين )٥٦ص . ( ، وحروف املعاين، الزجاجي )٣٨٣/ ٢( 



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٧  

للسكت، وتكون يف الوقف لبيـان      ) إنه  ( ، واهلاء يف    )نعم  ( يف البيت مبعىن    ) ِإنّ  ( فـ  
املـذكورة، واخلـرب    ) إنّ  ( اسـم   ) ء  اهلا( وقيل   ١.احلركة، وكراهية اجتماع الساكنني   

  ٢.إنه كذلك: حمذوف، واملعىن
لعـن اُهللا   : واجليد االستدالل بقول ابن الزبري رضي اهللا عنه ملن قال له          : (  قال ابن هشام  

نعم ولعن راكبها، إذ ال جيوز حذف االسم واخلرب         : ، أي )ها  ِإنّ وراكب ( ناقةً محلتين إليك    
  ٣).مجيعاً 

هو قول ابن الزبري يف     ) نعم  ( اليت مبعىن   ) إنّ  (  األوىل يف االستدالل على      فابن هشام يرى  
  ).ها إنّ وراكب( هذا اخلرب 

  ٤. وقول ابن الزبري هذا روته كثري من كتب النحو والتفسري
 : قـال . ، وهو رأي استحسنه شيخه الفراء)نعم ( مبعىن  ) ِإنّ  (  وقوع   ورجح الزجاج     
 حممد بن يزيد، وعلى إمساعيل      -وكنت عرضته على عاملينا    - أعلم  واهللا -والذي عندي ( 

ـ                        وبن إسحاق بن محاد بن زيد القاضي فقباله، وذكرا أنه أجود ما مسعناه يف هـذا، وه
هـذان هلمـا         : ، وأن الالم وقعت موقعها، وأن املعـىن       )نعم  ( قد وقعت موقع    ) إنّ  ( 

   ٥).ساحران 
  
  
  
  

                                                 

    .     ، واجلـىن الـداين، املـرادي       )٢٥٧ص  . ( ، واألزهية، اهلروي   )٣٨٣/ ٢. ( األصول، ابن السراج  :  ينظر -١
  ).٣٩٩ص ( 

   ).٣٩٩ص . ( ، واجلىن الداين، املرادي )٣٨/ ١. ( يب، ابن هشاممغين اللب:  ينظر-٢
     .    ، واجلـىن الـداين، املـرادي       )٢٠٤ص  . ( رصف املباين، املالقي  : وينظر ). ٣٨/ ١. ( مغين اللبيب :  ينظر -٣
  ).٣٩٩ -٣٩٨ص ( 

    . ، وتفسري الـسمعاين    )٥٠/ ٤. ( ، واحملرر الوجيز، ابن عطية     )٥٦ص  . ( حروف املعاين، الزجاجي  :  ينظر -٤
وقد روى اخلـرب     ). ١٥٦/ ١. ( ، ولسان العرب، ابن منظور     )٦٥/ ٨. ( ، والدر املصون، السمني    )٣٣٩/ ٣( 

 .لعن اهللا ناقة: ال محل اهللا ناقة، بدل: والعبارة عنده. مفصالً

  ).٢٩٦/ ٣ ( . معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٨  

   :يةالقراءة الثان: ثانياً
، )هذان  ( ، و )إنِّ  ( وهي قراءة حفص وابن كثري، إال أن حفصاً قرأ بتخفيف النون من              

ما متفقان علـى     فه ١).هذان  ( ، وتشديد النون من     ) ِإنّ  ( وابن كثري قرأ بتخفيف نون      
  ).ِإنْ ( ختفيف نون 

     سـها  خمففة من الثقيلة، فهي مهملـة، مث خيـف التبا         ) إنّ  (  وعلى هذه القراءة تكون     
) سـاحران   ( مبتدأ، و ) هذان  (  و .النافية فجيء بالالم يف اخلرب للتفريق بينهما      ) ِإنْ  ( بـ
  ٢.اخلرب

،  ما هذان إال سـاحران     :، واملعىن )إال  ( ، والالم مبعىن    )ما  ( نافية مبعىن   ) إنْ  (  وقيل إن   
  ٣.وهو رأي الكوفيني

،  )ِإنْ ذان لساحران    ( ، ويف رواية    )ان  ما هذان إال ساحر   (  وهذا التخريج وافق قراءة أيب      
   ٥).ِإنْ ذاك إال ساحران : (  ويف تفسري السمعاين٤).ِإنْ هذان إال ساحران ( و

  ٦).فأوضح القراءات معىن ولفظاً وخطاً : (  قال السمني عن هذه القراءة
ملصحف على وضوح املعىن واللفظ، وموافقتها لرسم ا فالسمني يرجح هذه القراءة اعتماداً 

   .الشريف
  
  
  
  

                                                 

، والبحر احملـيط، أبـو       )٤٥٦ص  . ( ءات، ابن زجنلة  ا، وحجة القر   )٤١٩ص  . ( السبعة، ابن جماهد  :  ينظر -١
  ).٢٣٨/ ٦. ( حيان

، واملشكل،   )٢٩٦/ ٣. (  الزجاج ،، ومعاين القرآن وإعرابه    )١٥٩ص  . ( اجلمل يف النحو، الفراهيدي   :  ينظر -٢
  ). ٢٣٢/ ١. ( ، واألصول، ابن السراج )٤٦٧/ ٢. ( القيسي

  ). ٢٣٢/ ١. ( ، وشرح التصريح، األزهري )٦٤/ ٢. (  األنبارين اباإلنصاف،:  ينظر-٣

  . ، وزاد املسري، ابن اجلـوزي      )٧٢/ ٣. (  ، والكشاف، الزخمشري   )١٥٦/ ٢. ( معاين القرآن، الفراء  :  ينظر -٤
   ).  ٦٠٠/ ٢. ( ، وإبراز املعاين، الدمياطي )٢٩٨/ ٥( 
 .وهي شاذة: قال ). ٣٣٩/ ٣ ( . تفسري السمعاين، السمعاين-٥

  ).٦٣/ ٨ ( .الدر املصون، السمني:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢١٩  

  :القراءة الثالثة
، مـع  )هذين ( ، وبالياء يف )ِإنّ ( شديد نون  ، بت )ِإنّ هذين   ( قراءة أيب عمرو بن العالء       

  ١.ختفيف النون  فيها
اخلرب، ودخلت  ) لساحران  ( ، و منصوب) ِإنّ  ( اسم  ) هذين  (  ووفقاً هلذه القراءة تكون     

   ٢.الالم عليه للتوكيد
ءة واضحة من حيث اإلعراب واملعىن، ألا جاءت موافقة للقاعدة النحويـة،             وهذه القرا 

   ٣.إال أا أشكلت من حيث رسم املصحف الشريف
  ٤.ز الزجاج هذه القراءة، ألا خالف املصحفومل يج

وهذا ال ينبغي أن يرد به على أيب عمرو،         : (  وقد أجاب السمني عن هذا اإلشكال بقوله      
م أشياء خارجة عن القياس، وقد نصوا هم أنه ال جيوز القراءة ا فليكن              وكم جاء يف الرس   

  ٥).هذا، أعين خرج عن القياس 
ا خمالفتها لرسم املصحف،    م وأ .، ملوافقتها القياس النحوي   مروفالسمني ال يرد قراءة أيب ع     

ص بعدم صحة القراءة ا، ولذلك فـإن        رسم القياس، ونُ  اء خرجت عن    يففي الرسم أش  
  .راءة أيب عمرو تقاس على ذلكق

من  وقد ذهب مجاعة منهم عائشة وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما وأبو عمرو، أن هذا                
أنه كان األصل أن يكتبه بالياء      : لعرب ستقيم هذا اخلطأ بألسنتها، أي     غلط الكاتب، وأن ا   

 باليـاء علـى     أو مل يفعل، فلم يقرأه الناس إال      ،  )هذان(باأللف   وكتبه فأخطأ،) هذين  ( 
  ٦.الصواب

                                                 

، .، والسبعة يف القراءات    )٤٣/ ٣. ( ، وإعراب القرآن، النحاس    )١٥ص  . ( الصاحيب، أمحد بن فارس   :  ينظر -١
  ). ٤٥٤ص . ( ، وحجة القراءات، ابن زجنلة )٤١٩ص . ( ابن جماهد

  ).٨٩٤/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٢

  ).٦٤/ ٨ ( .الدر املصون، السمني: ر ينظ-٣

  ).٢٩٦/ ٣ (  .معاين القران وإعرابه، الزجاج:  ينظر-٤

  ).٦٤/ ٨ ( . الدر املصون، السمني احلليب-٥

، والبحـر    )٢١٦/ ١١ (  .، وتفسري القرطيب، القـرطيب    )٢٩٥/ ٣. ( زجاج ال لقرآن وإعرابه، معاين ا : ـ ينظر ٦
 ).٨/٦٥.( والدر املصون، السمني،   )٢٣٨/ ٦. ( احمليط، أبو حيان



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٠  

ده ر وسالم ابن تيمية هذا اخلرب الوارد عن عثمان رضي اهللا تعاىل عنه،          أبطل شيخ اإل  وقد    
 در ذلك فيه فإمنـا رأى ذلـك يف نـسخة           كذب ذلك أن عثمان لو قَ      نيومما يب : ( بقوله

واحدة، فأما أن يكون مجيع املصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قـد رآه يف مجيعهـا                
 نت، فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبوا ومن عثمان مث من املـسلمني الـذي               وسك

وصلت إليهم املصاحف ورأوا ما فيها وهم حيفظون القرآن ويعلمون أن فيه حلناً فال جيوز               
   يف اللغة فضالً عن التالوة، وكلهم يقرأ هذا املنكر ال يغريه أحد، فهذا مما يعلـم بطالنـه                  

   ١).عادة 
  . ال ميكن أن يقروا هذا اخلطأ ويسكتوا عنه، مع علمهم به- رضي اهللا عنهم-ابة فالصح

 وقد رد قوهلم بأن هذا من غلط الكاتب، بأن املصحف منقول بالتواتر، وقد كتبت عدة               
     ٢. فكيف يتصور يف هذا غلط -)هذان (  أي باأللف يف -مصاحف وكلها باأللف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، دار اجليـل، بـريوت،           ١ إنّ هذان لساحران، ابن تيمية أمحد بن عبداحلليم بـن عبدالـسالم احلـراين، ط               -١
  ).٤٨ – ٤٧ص .  ( م١٩٩١ -هـ ١٤١١

  ).٥٢ -٥١ص . (  املصدر نفسه-٢



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢١  

  :مبحث حروف التنكري
فرد ابن بابشاذ حروف التنكري بشاهد قرآين واحد يف سياق حديثه عن تنـوين مـا ال                 أ 

   ١.ينصرف واألمساء املبنيات
  

  ٢.���� د اُهللاح أَ����: قال تعاىل: الشاهد
يف هذه اآلية منونة، فهي ساكنة، ألن التنوين يف األصـل نـون             ) أحد  ( جاءت كلمة    

إمنا هي حركة التقـاء     ) أحدن اهللا   (  يف   ساكنة، فال يلتقي ساكنان، ولذلك فإن احلركة      
     ٣.الساكنني

قة، وخمرجه اخليشوم، وال يقع     لْ ويعد التنوين حرفاً كسائر احلروف، وحركته السكون خِ       
  ٤.إال يف أواخر األمساء خاصة

 ومثال ما حرك بالكسر    . لضم والفتح قاء الساكنني، قد حيرك بالكسر وا     حرك اللت  والذي ي
  ٦. ومنهم مـن يكـسر   ٥،)قُلُ انظروا   ( :  قوله تعاىل  وما حرك بالضم،  . ميةية الكر هذه اآل 

  .  قُِل انظروا: يقول: أي
 ويف  ٧، ) اهللاُ امل( : أحدمها يف قولـه تعـاىل      وقد ذكر سيبويه أن الفتح وقع يف حرفني،         

 ولكنهم كسروا لكثرة استخدامه يف كالمهم فأجروه على         .ِمن اهللا، وِمن الرسول   : قوهلم
   ٨.لقياس اللتقاء الساكننيا

   ٩. يف اآلية قُرئت بالتنوين )أحد(  و

                                                 

  ).٢٧٣ -٢٧٢/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٢ -١( من اآليتني : اإلخالص ). ٢٧٣/ ١ ( .املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ شرح -٢

  ).٤١٠ / ٣. (  ، واهلمع، السيوطي )٢٧٣/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

  ).٥٧ص . ( هـ١٤٠٧، دار الفكر، دمشق، ٢ املصحف، الداين، تح عزة حسن، طنقط:  ينظر-٤

   ).١٠١( من اآلية :  يونس-٥
  ).٣٧٠/ ٢. (  األصول يف النحو، ابن السراج-٦

  ).٢ -١( اآليتان :  آل عمران-٧

 ).١٥٤ -١٥٣ -٤ ( .الكتاب، سيبويه:  ينظر-٨

، واحملرر   )٧٠١ص  . ( السبعة، ابن جماهد  : ينظر.  قرأ ا ابن كثري ونافع وعاصم وابن عامر ومحزة والكسائي          -٩
  ).٥٣٦ / ٥. ( الوجيز، ابن عطية



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٢  

   ١.وينوحذف التنوقُرئت بإسكان الدال، 
أما مـن حـذف       ٢.واألجود حتريك التنوين اللتقاء الساكنني، ألنه عالمة وحذفها قبيح        

ـ ( اد الوقف، مث ابتـدأ فقـال        التنوين فاللتقاء الساكنني، ومن قرأ بالسكون فقد أر        ه اللَّ
دم٣.)الص  

      خـرب الـضمري  -)اُهللا احد    ( -، واجلملة )اُهللا  ( خرب املبتدأ وهو لفظ اجلاللة      ) أحد  (  و
.  اخلـرب ) أحد ( ، و) هو( بدالً من الضمري   ) اهللا  ( جلاللة  وجيوز أن يكون لفظ ا    ).  هو( 

    وجيوز أن يكـون    . خرباً ثانياً ) أحد  ( وخرباً أول،   ) اُهللا  ( فظ اجلاللة   وجيوز أن يكون ل   
   ٤.هو أحد: خرب مبتدأ حمذوف،والتقدير) أحد ( 

) أحـد   ( فاألخفش يرى أن     ٥).اُهللا  ( بدالً من لفظ اجلاللة     ) أحد  ( وقد جعل األخفش    
، مع أنه ال بد يف بدل االشتمال من ضمري يعود على            )اهللا  ( ظ اجلاللة   بدل اشتمال من لف   

  ٦.ل النكرة من املعرفة وهذا من قبيل إبدا.املبدل منه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).١٦٤/ ٣٢ ( . ، الفخر الرازي، والتفسري الكبري )٧٠١ص . ( السبعة، ابن جماهد: ينظر.  قرأ ا أبو عمرو-١

  ).٣١٠/ ٥. ( إعراب القرآن، النحاس:  ينظر-٢

  ).٧٤٦/ ٢. ( ، ومعاين القرآن، األخفش )٢٩١/ ٥. (  معاين القرآن وإعرابه، الزجاج-٣

  ).١٤٩/ ١١ . (الدر املصون، السمني:  ينظر-٤

  ).٧٤٦/ ٢ ( . معاين القرآن، األخفش-٥

  ).١٢٣ص : (  ينظر هذا البحث-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٣  

  :مبحث حروف النداء
  
استشهد ابن بابشاذ أثناء حديثه عن حروف النداء بشاهد قرآين واحد، وقد ذكر هـذه      

       ، )اهلمـزة   ( ، و )آ  ( و ،) أي( ، و ) هيـا ( ، و ) أيـا ( ، و ) يا( : احلروف، وهي سبعة  
   ١.تعمل على أخرىوهي من احلروف اليت تعمل على صفة وال ). وا ( و

 حديث ابن بابشاذ عن احلروف، فقد قسمها إىل حروف          - يف بداية هذا الفصل      – تقدم  
 وحـروف  ٢.عاملة، وهي اليت تعمل النصب واجلر يف األمساء، والنصب واجلزم يف األفعال     

 ليصل إىل حروف النداء اليت جعلها تعمل        ٣.غري عاملة، ملا يعرض هلا من الكف واالشتراك       
ألن حروف النداء تنوب يف األصل مناب الفعل، فـإذا          . فة وال تعمل على أخرى    على ص 

عن الفعل، كما أن هذه     ) يا  ( أُنادي عبداهللا، فناب حرف النداء      : يا عبداهللا، فاملعىن  : قلت
: احلروف يقع بعدها االسم املنصوب واالسم ارور كما يقع بعد الفعل، فاملنصوب، حنو            

 رور، حنو   : اهللا، واملعىن يا عبداهللا، واعبد يٍد، واملعىن  : ناديتِلزيٍد، وهـذا    : يا لَز تصح
  ٤.كله يدل على نيابة حروف النداء عن األفعال

       
  ٥.����يوسف أَعِرض عن هذَا  ���� : قال تعاىل: الشاهد

كـرة  يـا زيـد، أو الن     : أنه إذا وليها املفرد العلم املعرفة، حنو      : من أحكام هذه احلروف    
  . بين على الضم- إذا عينته-يا رجلُ : املقصودة، حنو

يا طالعاً جـبالً، أو  : اهللا، أو الشبيه باملضاف، حنو  يا عبد :  أما إذا أتى بعدها املضاف، حنو     
  . كان منصوبا٦ً.يا غالماً إذا مل تعينه: النكرة غري املقصودة، حنو

                                                 

  ).٢٧٤/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

  ).٢١٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

  ).٢٥١/ ١. (  املصدر نفسه-٣

  ).٢٧٥ -٢٧٤/ ١. (  املصدر نفسه-٤

يوسف أَعِرض : ( اىلمن قوله تع ).  ٢٩( من اآلية : يوسف ).  ٢٧٥/ ١ ( .ة، ابن بابشاذمة احملسبدملق شرح ا-٥
اِطِئنيالْخ ِت ِمنِك كُنِبِك ِإنِفِري ِلذَنغتاسذَا وه نع(. 

  ).٢٤٢ص . ( ، واملقرب، ابن عصفور )٢٧٤/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٤  

م مفرد صحيح، وقد حـذفت أداة       يف اآلية منادى مبين على الضم، ألنه عل       ) يوسف  ( و
   ١.يا يوسف: النداء، وبقي املنادى، والتقدير
 وخرج أبـو    ٢.بالفتح) يوسف  (  عن األعمش أنه قرأها       وقد حكى أبو البقاء والسمني    
  : البقاء هذه القراءة على وجهني

  ٣: على أصل املنادى، كما يف قول القائل- أي يوسف–أن يكون أخرجه : األول
           ضربص تها ِإدرقَيلّ والت          ياألواِقِدا ع كقتو اً لقدي ي .  

وهذا معـىن   . أدعو أو أنادي  : فاألصل يف املنادى أن يكون منصوباً بفعل حمذوف  تقديره         
  .األصل يف املنادى أن يكون منصوباً:  أي).أصل املنادى ( قول أيب البقاء السابق 

وكان حقه البنـاء    . منصوباً على األصل يف املنادى    ) عدياً  (  يف البيت     وقد جاء املنادى  
   . على الضم، ألنه علم مفرد معرفة

مث وصل، وأجرى الوصل جمرى الوقف، فـألقى        ) يوسف  ( أن يكون وقف على      :الثاين
  ٤).يوسف عِرض ( حركة اهلمزة على الفاء، فصار اللفظ ا 

ر أحرف النداء استعماالً، وهي يف األصل لنداء البعيد، وقد        هي أم الباب، ألا أكث    ) يا  ( و
يب غـري الغافـل إذا   زيالً للبعيد، وقد ينادى ا القرـينادى ا القريب إذا كان غافالً تن     

   ٥.كان اخلطاب املترتب على النداء يف حمل العناية واالهتمام بشأن املنادى
نيب اهللا يوسف عليه السالم من ِقبل شاهد العزيز وهذا ما دلّ عليه املنادى يف اآلية، فالنداء ل

  .جاء يف معرض العناية واالهتمام
  ٦).يوسف أعرض : (  وأورد أبو البقاء والسمني قراءة أخرى يف هذه اآلية، وهي

                                                 

،  )٧٢٩/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٤٤٥/ ٤. ( ، والربهان، الزركشي )١٠٩ص . ( اللمع، ابن جين:  ينظر-١
   ).٣٧٣/  ٢. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٢٤٤ص . ( واملقرب، ابن عصفور

  ).٤٧٣/ ٦ ( .، والدر املصون، السمني )٧٢٩/ ٢. ( التبيان، العكربي:  ينظر-٢

      .   ، وسر صناعة اإلعراب، ابـن جـين        )٢١٤/ ٤. ( املقتضب، املربد : وهو من شواهد  . ربيعة هو مهلِهل بن     -٣
  ).٧٢٩/ ٢. ( ، والتبيان، العكربي )٨٠٠/ ٢( 

  ).٧٣٠ -٧٢٩/ ٢ ( .التبيان، العكربي:  ينظر-٤

، وتفسري القرطيب،    )٤٤٥/ ٤. ( كشي، والربهان، الزر   )٢٧٥/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ    :  ينظر -٥
  ).٣٧٣/ ٢. ( ، ومغين اللبيب، ابن هشام )٢٥٢/ ١٤ ( .القرطيب

  ).٤٧٤/ ٦ ( . املصون، السمني، والدر )٧٣٠/ ٢ ( .التبيان، العكربي:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٥  

فعالً ماضياً، واجلملة الفعلية من     ) أعرض  ( مبتدأ، و ) يوسف  (  وعلى هذه القراءة يكون     
  .ل رفع خرب املبتدأالفعل والفاعل يف حم

 ويكون املنادى   إن وليها أمر أو دعاء فهي حرف نداء،       ) يا  ( وقد ذهب ابن مالك إىل أنّ       
ليت، ويا  يا: حنو. فهي حرف تنبيه) حبذا ( ، أو )رب ( ، أو )ليت (  وليها  وإن.حمذوفاً

أال يـا   :  والتقـدير   ١،)أَلَّا يسجدوا ِللَّهِ  ( : أما األمر فنحو قوله تعاىل     ) .رب، ويا حبذا  
   ٤. وهي قراءة الكسائي٣.أمراً) اسجدوا ( ، وجعل )يا ( على إفراد  ٢.هؤالء

   ٥: وأما الدعاء فنحو قول الشاعر
       لَأال يا أسمي يا دع يم ى   لى الِبلَار   ومنا زالَ مهالًّ جبْرطْ القَكِِائِِع ر.  

، فاتصل حرف النداء بالفعل لفظاً،      )أسلمي  ( ل فعل األمر    وقد حذف املنادى يف البيت قب     
  . حرف نداء، وليس حرف تنبيه- هنا-) يا ( و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢٥( من اآلية :  النمل-١

  ).٣٨٩/ ٣. ( شرح التسهيل، ابن مالك:  ينظر-٢

  ).٥١٤ص . ( رصف املباين، املالقي:  ينظر-٣

   ).٦٢٩/ ٢. ( ، وإبراز املعاين، الدمياطي )٥٢٦ص . ( حجة القراءات، ابن زجنلة:  ينظر-٤
 .   ، وشرح األمشوين، األمشـوين     )٢٤٧/ ١. ( بن عقيل، ابن عقيل   شرح ا : وهو من شواهد  .  البيت لذي الرمة   -٥
  ).٦١٧/ ٢.  ( ، وشرح شواهد املغين، السيوطي )٤١/ ١( 



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٦  

  :النافية) ما ( مبحث 
  :  هوالنافية بشاهد قرآين واحد) ما ( استشهد ابن بابشاذ على  

   ١.���� ما هذَا بشراً ���� :قال تعاىل: الشاهد
      ، )مـا   (  حمل رفع اسـم      مبين يف ) هذا  ( ية، واسم اإلشارة    ية ناف يف هذه اآل  ) ما  ( فـ 
  . اخلرب) بشراً  (و
احلجازية، وقد  ) ما  ( رفعت االسم ونصبت اخلرب على لغة أهل احلجاز، وتسمى          ) ما  (  و

ـ      ، فهما للنفي، وتدخالن على املبتـدأ واخلـرب،         )ليس  ( عملت هذا العمل تشبيهاً هلا ب
   ٢.وخيلص ما بعدها للحال

  فإذا تقدم بطل عملها    يتقدم خربها على االسم،     إذا مل  ترفع االسم وتنصب اخلرب،   ) ما  (  و
ما قائم زيد، وإذا مل يتقدم معمول اخلرب على االسم وهو غـري ظـرف وال جـار                  : حنو

    ).آكل ( مفعول ) طعامك (  فـ٣.ما طعامك زيد آكلٌ: وجمرور، مثل
ما زيد إال قائم، ومنه     : ، مثل )إال  ( بتداء واخلرب إذا دخلت     على اال ) ما  (  ويرتفع ما بعد    

   ٤).ر ش با هذا إالّم: ( قوله تعاىل
ما ما زيد   : ، حنو )ما  (  وإذا تكررت    ٥.ما ِإنْ زيد قائم   : املخففة، مثل ) ِإنْ  ( وإذا دخلت   

٦.قائم   
     
  

                                                 

فَلَما سِمعت  : ( اىلمن قوله تع   ).  ٣١( من اآلية   : يوسف ).  ٢٧٦/ ١ (  .سبة، ابن بابشاذ   شرح املقدمة احمل   -١
كْبرنه ِبمكِْرِهن أَرسلَت ِإلَيِهن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واِحدٍة ِمنهن ِسكِّيناً وقَالَِت اخرج علَيِهن فَلَما رأَينه أَ                

كَِرمي لَكذَا ِإلَّا مراً ِإنْ هشذَا با هِللَِّه م اشح قُلْنو نهِديأَي نقَطَّعو(   . 

.              زل احلـروف، الرمـاين    ، ومنـا   )١٨٨/ ٤. ( ، واملقتـضب، املـربد     )٥٩/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٢
، وشـرح   )١٦٦/ ١ص . ( ري األنبا ابن، واإلنصاف، )١٤٣ص . ( ي األنبار ابن، وأسرار العربية،  )٣٦ص  ( 

  ).٢٧٩/ ١ ( .ابن عقيل، ابن عقيل

  ).٢٧٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٣

  ). ٣٣(  ، و )٢٤( من اآليتني :  املؤمنون-٤

  ).٢٧٧ -٢٧٦/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٥

  ).٢٨٢ -٢٨١/ ١ ( .ح ابن عقيل، ابن عقيلشر:  ينظر-٦



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٧  

زع ـمنصوب بن :  أي ١. منصوب حبذف حرف اجلر    )ما   ( خرب وذهب الكوفيون إىل أن     
:      ورده ابن األنبـاري بقولـه     . ما هذا ببشرٍ  : اخلافض، فاملعىن عند الكوفيني يف هذه اآلية      

 حرف اجلر ال يوجب النصب، ألنه لو كان حذف حرف اجلر             ألن حذف  ،هذا فاسد ( 
    ٢).يوجب النصب لكان ينبغي أن يكون يف كل موضع 

ينطقون إال بالباء، فلما حذفوها أحبوا أن يكون هلـا      فال يكاد أهل احلجاز     : (  قال الفراء 
    ٣).أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك 

منصوب حبـذف   ) ما  (  هذا يؤيد ما ذهب إليه الكوفيون بقوهلم إن خرب            يف قوله  الفراء و
، )ببشٍر  (  يقولون   :، أي )فال يكاد أهل احلجاز ينطقون إال بالباء        : ( وقوله. حرف اجلر 

  .ما هذا بشراً:  الباء، فصار الكالمفحذفوا
 ورد هذا القول بأن حرف اجلر يف هذا املوضع ليس بأصل، بل هو زائد، ودخول البـاء     

كن تقدمي الزائد علـى  إمنا هو لتوكيد النفي، فالنصب هو األصل، واجلر طارئ عليه فال مي    
  ٤.ما هو أصل 
على هذه القراءة مرفوعاً على االبتداء       ) ما(  ويكون ما بعد     ٥.بالرفع) بشر  (   وقُرأ اخلرب 

   ٦.على لغة متيم
وال يعملوا، ألا حرف غري خمتص فيدخل على االسم والفعل، ) ما (  وبنو متيم يهملون 

   ).ما هذا بشر (  وعلى هذه اللغة جاءت القراءة ٧.واحلروف ال تعمل إال إذا اختصت
  

                                                 

  ).٣٦/ ٢. ( ، ومعاين القرآن، الفراء )١٢٠ص . ( اجلمل يف النحو، الفراهيدي:  ينظر-١

  ).٣٢٧/ ٢. (  إعراب القرآن، النحاس: وينظر ).  ١٤٤ -١٤٣ص  ( . األنباري ابن،  أسرار العربية-٢

  ).٣٦/ ٢ ( . معاين القرآن، الفراء-٣

  ).١٦٧/ ١ ( . األنباري ابناف، اإلنص-٤

ونسب ابن اجلوزي القراءة إىل أيب املتوكـل         ). ٤٦٦/ ٢. ( الكشاف، الزخمشري : ينظر.  قرأ ا ابن مسعود    -٥
   ).٢١٩/ ٤. ( زاد املسري. وأيب يك وعكرمة ومعاذ القارئ

.              هلمـع، الـسيوطي   ، وا  )١٠٨/ ١. ( ، وشرح املفصل، ابـن يعـيش       )٥٩/ ١. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٦
 )٤٤٧/ ١.(  

.                  ،ورصـف امليـاين    )٣٦ ص. ( ، ومنـازل احلـروف، الرمـاين       )١٨٨/ ٤. ( املقتضب، املـربد  :  ينظر -٧
  ).٣٨٠ -٣٧٩ص ( 



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٨  

  :النافية) ال ( مبحث 
   .اليت لنفي اجلنس بشاهد قرآين واحد) ال ( اذ أثناء حديثه عن استشهد ابن بابش 

  
   ١.���� ال ِفيها غَولٌ  ����: قال تعاىل: اهدالش
  

   .النافية للجنس ذه اآلية الكرمية) ال (  استشهد ابن بابشاذ يف سياق حديثه عن 
 ققت معها  ذا جاءت بعدها، وحت   النافية للجنس هي اليت تكون معها النكرة مبنية إ        ) ال  ( و

   .شروط نص عليها النحاة
فيجب أن يكون النفي مستغرقاً للجنس، وأن تليها النكرة، مبعىن أن يليها امسهـا بغـري                 

  ٢).ال ( فاصل، وأال يكون قد عمل يف النكرة عامل غري 
 حىت لو كان هذا الفاصل ظرفاً أو جاراً وجمـروراً           -وامسها بفاصل   ) ال  (  فإن فصل بني    

    .ال فيها أحد:  حنو٣. بطل عملها-اً هلاواقعاً خرب
مبتدأ مـؤخر مرفـوع،     ) غولٌ  ( فـ.  ومن ذلك هذه اآلية اليت استشهد ا ابن بابشاذ        

يف هذا املوضع لوجود الفاصل، وهو      ) ال  ( ومل تعمل   . خرب مقدم ) فيها  ( واجلار وارور 
   ٤).فيها ( اجلار وارور 

ال : ، مثـل )ال ( ، أال يعمل يف النكرة عامـل غـري   يف النكرة) ال  (  ومن شروط عمل    
تقع مفعوالً به لفعل حمذوف،     ) ال  ( فهذه األمساء اليت بعد     . مرحباً، وال أهالً، وال كرامةً    

عمـل ألـا   ) ال ( ، وحينها ال يكون لـ)ال  ( فهي منصوبة بأفعال مضمرة مقدرة بعد       
  ٥.مهملة

                                                 

ها غَولٌ  ال ِفي : ( من قوله تعاىل   ). ٤٧( اآلية  من  : الصافات ).  ٢٧٧/ ١ ( .سبة، ابن بابشاذ   شرح املقدمة احمل   -١
  .)وال هم عنها ينزفُونَ

  ).٢٧٨ -٢٧٧/ ١ ( .شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-٢

 . املصدر نفسه-٣

.                ،واألصـول، ابـن الـسراج      )٣٦١/ ٤. ( ، واملقتـضب، املـربد     )٢٩٩/ ٢. ( الكتاب، سيبويه :  ينظر -٤
، ورصـف    )١١١/ ٢. ( ، وشرح املفصل، ابن يعـيش      )٢٥٧ / ٤ . (، وإعراب القرآن، النحاس    )٣٩٤/ ١( 

  ).٥٢٦/ ١. ( ، واهلمع، السيوطي )٣٣٥ص . ( املباين، املالقي

  ).٣٩٤/ ١. ( ، واألصول، ابن السراج )٣٨٠/ ٤. ( املقتضب، املربد:  ينظر-٥



  

 

 

  

  

  

  

 

٢٢٩  

  : ا ختالفها يف مجلة أمور، إال أ)ِإنّ ( يف العمل مثل ) ال (  و
  . إنّ رجالً حاضـر   : ِإنّ زيداً قادم، والنكرة، حنو    : تعمل يف املعرفة، حنو   ) ِإنّ  ( أنّ  : األول

  .ال رجلَ يف الداِر : ال تعمل إال يف النكرة، حنو) ال ( و 
  .ةال تبىن مع النكر) ِإنّ ( و. ال رجلَ يف الدار: تبىن مع النكرة، حنو) ال : ( الثاين
ال بـأس، وال  : حيسن حذف خربها، حنو) ال (  حذف خربها، وسنال حي ) ِإنّ  : ( الثالث
خوف.  
ِإنّ الرجلَ  : جيوز العطف على موضعها بعد اخلرب، وال جيوز قبل اخلرب، حنو          ) ِإنّ  : ( الرابع

موضـعها  جيوز العطف على    ) ال  ( و. ِإنّ الرجلَ يف الداِر واملرأةُ    : واملرأةُ يف الدار، وجيوز   
    ١.ال رجلَ وامرأةٌ يف الدار، وال رجلَ يف الداِر وامرأةٌ: قبل اخلرب، وبعد اخلرب، فيجوز

  ٢.اليت هي األصل) ِإنّ ( فرعاً عن ) ال (  ولذلك عدت 
    

  
  

                                                 

  ).٢٤٨ -٢٤٧ص . ( ألنباري ا ابن، وأسرار العربية، )٢٧٨/ ١. ( شرح املقدمة احملسبة، ابن بابشاذ:  ينظر-١

   ).٢٤٨ص . (  األنباري ابنأسرار العربية،:  ينظر-٢
  
 



 ٢٣٢
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  خامتة البحث                                 
  
بعد رحلة مضنية ممتعة عشتها مع آي الذكر احلكيم، وتفيئت ظالل كتاب اهللا تعـاىل،                

من إعجـازه اللغـوي،     فذقت شيئاً من عظمة هذا الكتاب العظيم، وتلمست نزراً يسرياً           
ديها حني أقع علـى  بعجاٍب أُها، أو كلمة إقُال أملك نفسي من تكبرية أطلِ مبهوراً  فكنت  

  ! . موضع يروق للناظرين، ويبهج خاطر املتأملني، وما أكثرها من مواضع
أن   ميكـنين ،)شرح املقدمة احملسبة (  ومن الوهلة األوىل لتتبع الشواهد القرآنية يف كتاب        

  :أسجل النتائج اآلتية
لآليات ليس مطرداً   ، فإيراده    واضحاً جلياً  يبدو منهج ابن بابشاذ يف االستشهاد      -١

 فهو ال يلتزم    وال مقصوداً، بل يورد بعضاً هنا ويغفل بعضاً يف مواضع أخرى،          
  .د اآليات على حنو متتابع مسلسلمبنهج معني يف االستشهاد، ألنه ال يور

فبينما ال يستشهد يف    ،   على كثري من الظواهر النحوية      ابن بابشاذ  مل يستشهد   -٢
رك تابعاً من التوابع إال ويورد عليـه شـاهداً          فصل اجلزم والعامل، جنده ال يت     

  . قرآنياً
، قد يكتفي ابن بابشاذ يف استشهاده جبزء من اآلية دون  إيراد نص اآلية كامالً            -٣

 ورمبا اقترن الشاهد القرآين عنده      أو اإلشارة إىل معناها وتفسريها دون ذكرها،      
 . مها عن اآلخر بالشاهد الشعري، أو قدم أحدمها على اآلخر، أو اكتفى بأحد

   . لألحكام وتدعيماًبيتاً تث تأيت يف منهج ابن بابشاذاآليات القرآنية -٤
الـشواهد   )شرح املقدمـة احملـسبة      (  يف كتاب     الشواهد القرآنية  فاق عدد  -٥

 الـشواهد   ، بينما ، فعدد الشواهد القرآنية يقترب من مائة وستني آية        الشعرية
 اثنني وأربعني بيتاً شعرياً، ولذلك فإن الشواهد القرآنية يف          تجاوز ال ت  الشعرية

ذلك فإن ابن بابـشاذ     وب. ل ثقالً ال ميكن االستهانة به      متث شرح املقدمة احملسبة  
 .يعد من املكثرين يف االستشهاد باآليات القرآنية

��ّ��
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يويل ابن بابشاذ القراءات عناية خاصة، فكثرياً ما يستشهد بآيـات قرآنيـة              -٦
، وغالباً ما تكون هذه  ا على قراءة معينة تؤكد معىن أو حكماً إعرابياً       مستدالً

 .القراءة موافقة لقراءة اجلمهور

مل يكن من عادة ابن بابشاذ أن يغلط قارئاً أو يتهمه باللحن، بل يرد القـراءة                 -٧
رداً رقيقاً، كأن يصفها بعدم القياس، كما يف قراءة نافع بتسكني اليـاء مـن                        

 )  حمياي(     سن الظنكما يف آيـة      ، أو حيملها على ح ) َهللا بـريٌء مـن     أَنّ ا
فبـذلك  ( ، أو يردها باحثاً هلا عن ختريج، كما يف قراءة           )املشركني ورسولُه   

حفْربالتاء)وا فَلْت ،.  
وأخرياً، فإن ابن بابشاذ يعد من النحاة الذين فاق عدد الشواهد القرآنية لـديهم عـدد                

 الشعرية، مما يعطي الشواهد القرآنية مكانتها احلقيقية باعتبارهـا املـصدر األول            الشواهد
  . لالستشهاد، ويفتح أفقاً أوسع يف باب االستشهاد  بآيات الذكر احلكيم

 وقد سار عدد من النحاة بعد ابن بابشاذ على هذا النهج الذي يويل كتاب اهللا تعاىل أمهية                 
 . أكرب يف االستشهاد
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����       اكِإيِعنيتسن اكِإيو دبع٦٥  ٥ -  الفاحتة           .���� ن  

����   ِقيمتساطَ الْمرا الصِدناه ،     ـتمعأَن اطَ الَِّذينِصر
 ِهملَيع����.  

  ١١٩  ٧، ٦ -  الفاحتة

����     وع لّماَأل آدم لّ كُماَءس٥١  ٣١ -  البقرة                    ����ا ه  

����     و اسكُن أنت زوكةَجاجلن   ����     
 

      ���� وهاحلَو قصقاً مد ����،                        

  ٣٥ - البقرة 

  

  ٩١ -  البقرة

١٠٨  

  

٩٥  

����       هنفْس ِفهس ن٩٦  ١٣٠ -  البقرة    .���� إالّ م  

  ١٩١  ١٤٨ -  البقرة   .���� أَين ما تكُونوا يأِْت ِبكُم اللَّه جِميعاً      ����

  ١٥٥  ١٥٢ - البقرة     .���� واشكُروا ِلي وال تكْفُروِن      ����

  ٩١  ١٩٨ - البقرة                 .���� اٍترفَ عنتم ِمفضا أَذَِإ فَ����

  ١٧٧  ٢١٤ - البقرة     .���� وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ �     

  ١٢٣       ٢١٧ -  البقرة    .���� يسأَلونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه  ����     

����  فُونَ أَوعكَاِح ِإلَّا أَنْ يةُ النقْدِدِه عالَِّذي بي فُوع١٣٩      ٢٣٧ -  البقرة          ���� ي  

  ٨١  ٢٥٧ -  البقرة   .����   املسنطانُ ِميبطه الشختي يِذ الّ����

  ١٥١     ٢٦٩ -  البقرة  ����  ومن يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً كَِثرياً����

ِن استطَاع ِإلَيِه ِحج الْبيِت موِللَِّه علَى الناِس  ����
              .���� سِبيالً

  ١٢١  ٩٧ - آل عمران



 

 

 

  

٢٣٤ 

 ���� مهتمأَه طَاِئفَةٌ قَدو كُمى طَاِئفَةً ِمنشغي   
مهفُسأَن ����.              

  ٢٠٢  ١٥٤ -  آل عمران

  ١١٢  ١٥٤ -  آل عمران         .����قُلْ ِإنَّ الْأَمر كُلَّه ِللَِّه      ����

����     امحالْأَراَءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت قُوا اللَّهات١٣٠  ١ -  النساء  .����و  

����     موهاكْسا وِفيه مقُوهزار١٥٢  ٥ -  النساء  .����و  

  ١٦٠  ٦ -  النساء  .����اً يبِس حى باِهللافَ كَ����

  ١٠٣  ٦٦ -  النساء                           .����ما فعلُوه إال قليلٌ منهم     ����

����    توالْم ِركْكُمدوا يكُونا تمن١٩١  ٧٨ -  النساء    ����أَي  

 ِر مويل اَألوِل وِإىل أُسوه ِإىل الرو رد ولَ    ����
                          .����ه منهم يستنبطُون هم لعِلمه الّذين نِم 

  ٤٣  ٨٣ -  النساء

لَِكِن الراِسخونَ ِفي الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ����
           ِقـيِمنيالْمو ِلـكقَب ِزلَ ِمـنا أُنمو كِزلَ ِإلَيا أُنِبم

  .����الصالةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ والْمؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم 

  ١١٥  ١٦٢ -  النساء

����كلَ ِإلَيزا أَنِبم دهشي ٢٠٨  ١٦٦ -  النساء   . ���� لَِكِن اللَّه  

����     اِحدو ِإلَه ا اللَّهم١٦٤  ١٧١ -  النساء                            .���� ِإن  

����    اِرينبماً جا قَو١٦٦  ٢٢ -  املائدة                                                   .����  ِإنَّ ِفيه  

  ١٤٥  ٥٢ -  املائدة  . ����فَعسى اللَّه أَنْ يأِْتي ِبالْفَتِح  ����

  ١٧٢  ٧١ -  املائدة             .����وحِسبوا أَلَّا تكُونَ ِفتنةٌ  ����       

  ٤١  ٩٦ -  املائدة       .����امه عِر وطَحد البي صمكُأُِحلّ لَ     ����

  ١٩٧  ٨ -  األنعام                 .����وال أُنِزلَ علَيِه ملَك  لَ����

  ١٢٧  ١٤٨ -  األنعام          .���� ما أَشركْنا وال آباؤنا      ����

����     و اسكُن أنت زوكةَج١٠٨  ١٩ -  األعراف  ����   اجلن  

  ١٤٣  ٢٢ -  األعراف  .����وطَِفقَا يخِصفَاِن علَيِهما ِمن ورِق الْجنِة     ���� 



 

 

 

  

٢٣٥ 

  الَ الْملَأُ الَِّذين استكْبروا ِمن قَوِمِه قَ    ����
  .���� ا ِلمن آمن ِمنهم  ِللَِّذين استضِعفُو

  ١٢٣  ٧٥ -  األعراف

�     هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُم٦٥، ٥٩ - األعراف  .���� م ،

٨٥، ٧٣  

١٨٣  

����    م آي ا ِبِه ِمنأِْتنا تم١٨٩  ١٣٢ - األعراف                         .���� ٍةه  

����    واخ تم ارى قَوسس هومِعبر الً  ني١٠١  ١٥٥ - األعراف   .����ج  

  ٢١٤  ١٧٢ -  األعراف    .����أَلَست ِبربكُم قَالُوا بلَى  ����

  ١٥٠  ١٩٨ - األعراف  .���� وتراهم ينظُرونَ ِإلَيك وهم ال يبِصرونَ     ����

����     مهلَمعي اللَّه مهونلَمع١٤٧  ٦٠ -  األنفال       .���� ال ت  

  ٤٥  ٣ - التوبة         .���� ولُس ورنيِكِر املشن ِميٌءِر ب اَهللانّأَ ����     

���� قلَح هي ِإنبر٢١٦                      ٥٣ - يونس               .���� ِإي و  

����     وا  فَِبذَِلكحفْر١٨٦                          ٥٨ -  يونس                       .���� فَلْي  

����            ـمال هو ِهملَـيع فـواَء اللَِّه ال خِليأَال ِإنَّ أَو
  .    ����يحزنونَ

  ١٩٨    ٦٢ - يونس 

  ١٢٨                 ٧١ - يونس            .���� عوا أَمركُم وشركَاَءكُم فَأَجِم     ����

  ١٤٠                        ٨٩ - يونس                         .���� فَاستِقيما وال تتِبعانِّ  ����

                            ١٠١ - يونس                       .���� قُِل انظُروا  ����

  

١٣٨ ،
٢٢٢  

����    ربا والٍم ِمنِبطْ ِبساه وحا نكَاٍت ِقيلَ ي  
 كعم نٍم ِمملَى أُمعو كلَيع����.              

          ٤٨ - هود

  

١٢٩  

�     هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُم١٨٣                                                  ٨٤، ٦١، ٥٠- هود                                                  . ���� م  

  ٢٢٥  ٢٩- يوسف   .����عِرض عن هذَا يوسف أَ ����

  ٢٢٧                   ٣١ - يوسف                .���� ما هذَا بشراً ����



 

 

 

  

٢٣٦ 

����     ِهللاح اشم  ِلا عمِمليِهنا ع ن١٠٥                           ٥١ -  يوسف     . ���� وٍء س  

  ١٣٨                              ٥١ - يوسف                              .  ���� زيِزراةُ العالِت امقَ     ����  

����      ِشرياَء الْبا أَنْ ج١٧٦                         ٦٩ - يوسف                                                                              .���� فَلَم  

    ١٠٩                         ٣٠-  احلجر     .���� فَسجد الْمالِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ      ����

����      ِعنيمأَج مهِعدولَم منهِإنَّ ج١٠٩                  ٤٣ -  احلجر                  .���� و  

����       كُممحرأَنْ ي كُمبى رس١٤٥               ٨ - إلسراءا             .����ع  

  ١٥٨  ١٣ - اإلسراء  .���� ونخِرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتاباً يلْقَاه منشوراً ����

  ١٣٨                            ١١٠ ، ٥٦ - اإلسراء                            .���� قُِل ادعوا      ����

  ١٦١                    ٥ - الكهف  .���� ِهمواِهفْ أَنمةً ختْرج ِمِل كَبرت كَ����

����    هطَانُ أَنْ أَذْكُريِإلَّا الش اِنيهسا أَنم١٢١              ٦٣ - الكهف   .����  و  

  ٢١٠          ٢٦ - مرمي           .����فَقُوِلي  فَِإما ترِين ِمن الْبشِر أَحداً ����

����     ِدينأَي نيا بم ا  لَهلْفَنا خم١٣٦              ٦٤ - مرمي              .����ا و  

  ثُم لَننِزعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة ����
أَش مهاً أَيِن ِعِتيمحلَى الرع د ����.            

  ٧١            ٦٩ - مرمي

  ١١١                           ٩٥ - مرمي                     ���� وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَرداً    ����

  ٢١٧                      ٦٣ - طه                      .����ِإنْ هذَاِن لَساِحراِن      ����

  ١٣٣                    ٢٣ - األنبياء                .���� ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ    ����

  ١٨٢                  ٣٠ - احلج                 .���� فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن     ����

�     هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُم٨٣                                                 ٣٢، ٢٣- املؤمنون                                                   .���� م  

  ١٨٤                  ٩٦ - املؤمنون                     .���� ولَعال بعضهم علَى بعٍض     �

  ٥٤  ٥٨ - النور                     .����  م ثَالثُ عوراٍت لكُ   ����

    ����ثَ اللَّهعذَا الَِّذي بوالً هس٧٩                         ٤١ - الفرقان                                                .���� ر  

  ١٥٣                   ٧٢ - الشعراء         .����  هلْ يسمعونكُم ِإذْ تدعونَ   ����



 

 

 

  

٢٣٧ 

  ٩٦                            ٥٨ - القصص                                   .���� ِبِطرت مِعيشتها     ����

����اِرِثنيالْو نحا نكُن٦٠                   ٥٨  - القصص                 . ���� و  

  ٢٠١                               ٨ - لقمان                               .����  لَهم جنات النِعيم    ����

                            ١٤ - لقمان                                         .���� أَِن اشكُر ِلي ����

  

١٥٥  

����  اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدِإنْ ت  
 وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو����.         

  ١٥٣  ١٤ - فاطر

  ٢٠٤             ٣٢ - يسن  .���� وِإنْ كُلٌّ لَما جِميع لَدينا محضرونَ ����

����    و امديِهمِم عأي ه٨١                              ٣٥ - يسن                    .���� لت  

  ٢٢٨                                   ٤٧ - الصافات                                      .���� ال ِفيها غَولٌ  ����

   وِإنا لَنحن   وِإنا لَنحن الصافُّونَ     ����
      .���� الْمسبحونَ        

  ٢٠٠           ١٦٥،١٦٦_الصافات

  وِإنَّ جندنا لَهم  ، ِإنهم لَهم الْمنصورونَ  ����
    .����  الْغاِلبونَ   

 ١٧٢،١٧٣ - الصافات

    

٢٠٠  

  ١٧٥                     ٦ - ص                    .���� وانطَلَق الْملَأُ ِمنهم أَِن امشوا    ����

  ٥٤                      ٢٢ - الشورى                   .���� يف روضاِت اجلناِت     ����

  ١٢٠             ٥٣ - ٥٢ - الشورى  .����  ، ِصراِط اِهللا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم����

  ١٥٩  ١٤ - اجلاثية   .���� ِليجِزي قَوماً ِبما كَانوا يكِْسبونَ     ����

����    هذا ِك وتصم ِلاب قدساناً عِبر٩٣  ١٢ - األحقاف    .����ً  اي  

  ٢٠٨  ٢٦ - األحقاف     .���� ولَقَد مكَّناهم ِفيما ِإنْ مكَّناكُم ِفيِه ����

  ٢٠١                ٣٥ - ق        ���� لَهم ما يشاؤون ����



 

 

 

  

٢٣٨ 

فَـروح وريحـانٌ    ، مقَـرِبني فَأَما ِإنْ كَانَ ِمن الْ  ����
   ،وأَما ِإنْ كَانَ ِمن أَصحاِب الْيِمِني ، وجنت نِعيٍم

  .���� فَسالم لَك ِمن أَصحاِب الْيِمِني 

، ٩٠، ٨٩، ٨٨ - الواقعة

٩١         

١٩٤  

  ١٥٠                  ٧، ٦ - املعارج  . ����، ونراه قَِريبا ِإنهم يرونه بِعيداً ����

  ١٥٢            ١٠ - نوح    .���� فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّاراً ����

  ٢١٢  ٣١ - القيامة         .���� فَال صدق وال صلَّى����      

  ١١٩  ٣٢، ٣١ - النبأ  .���� ، حداِئق وأَعنابا ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازاً     ����

  ٦٨                        ٤٣ - النازعات                          .����فيم أنت من ذكراها       ����

  . ���� وما هو علَى الْغيِب ِبضِنٍني ���� 
  .���� وِإذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ����

  ٢٤ - التكوير

                ٣ - املطففني

١٤٩  

١٥٦  

  

  ٨٤  ١ - االنشقاق                 ���� تقّش اناُءما السذَ ِإ����

  ٢٠٤                    ٤ - الطارق   ����ِإنْ كُلُّ نفٍْس لَما علَيها حاِفظٌ ����

����فَلنسعاِطئٍَة ،يِةاِصاً بالنٍة خٍة كَاِذباِصي١٢٠  ١٦، ١٥ - العلق    .���� ن  

 ض األر رجـتِ زاهلـا، وأخ  لْض زِ  األر لِتذا زلزِ ِإ����
  ثُ دٍذ تحومِئها، يالَ مانُس اإلنالَوقَها،الَقَأثْ
 أخها بار����.               

  ٩٠   ٤، ٣، ٢، ١ - الزلزلة 

����     ثَرالْكَو اكنطَيا أَع١٥١  ١ - الكوثر  . ���� ِإن  

  ١٥٢              ٣ - النصر                                           ����اً واستغِفره ِإنه كَانَ تواب     ����

  ٢٢٢                   ٢، ١ - اإلخالص                                .���� د اُهللاح أَ����

 

 



 
 
 

  ٢٣٩  
٢٣٩  

                   � ����� ��	
 �� ��	��� ��  

  

��  ������ ���� ����  ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�����  
  ٢٠٣                ٢ - البقرة   . � ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه �
وأُولَِئـك هـم    هدى ِمن ربِهـم     أُولَِئك علَى    �

  .� الْمفِْلحونَ
  ٦٣            ٥ - البقرة

� ِريدا يلُ مفْعي اللَّه لَِكن٢٠٩                   ٢٥٣ - البقرة                     .� و  
� ِمِننيؤم متبا ِإنْ كُنالر ِمن ِقيا بوا مذَر٢٠٨             ٢٧٨ - البقرة   .�و  
  .�  اُهللا امل�
)           لَـمعيو كُموا ِمـنـداهج الَِّذين لَِم اللَّهعا يلَمو 

اِبِرينالص(                                      

     ٢، ١ - آل عمران
  

                                ١٤٢ - آل عمران 

٢٢٢  

١ ١     

� ظْولَال ت١٩٤                          ٧٧ - النساء    . � يالًِت فَونَم  
  ٤٦                              ٢٤- املائدة                                  .�ب أنت وربك  فاذه�
  .� مليِه عقيب الرت أنتنين كُيتفّوا تلمفَ �
عبدوا اللَّه ربي   ما قُلْت لَهم ِإلَّا ما أَمرتِني ِبِه أَِن ا         �

 كُمبرو�  

   ١١٧ - املائدة
    ١١٧ - املائدة 

٦٢  

١    

  ٥٠ ، ٤٦       ١٤٨ - األنعام   .�ما أَشركْنا وال آباؤنا  �
١٠٨  ،
١٢٧  

  ١٦٩                  ٣٣ - األنفال  .�يعذِّبهم وأَنت ِفيِهم وما كَانَ اللَّه ِل �
�  )وما أرلْسا ِمننر ومِهاِن قَلِس ِبوٍل إالّس(   

  .� وِإنّ جهنم ملوعدهم أجمعني 
  ٤ - إبراهيم
                    ٤٣ - احلجر

١٨٤  
١١٠  



 
 
 

  ٢٤٠  
٢٤٠  

  
�) دهدى الْهال أَر ا ِليم  � 
   
� نَِّإور لَب كيكُحب ميم نه�.                        

  ٢٠ –النحل 
  

            ١٢٤ - النحل

!٠#    

!٠٠  
  ٧٤  ٦٩-  مرمي.                                  � ننِزعن ِمن كُلِّ ِشيعٍةثُم لَ �
� ) طْغال تو كُملَيِحلَّ عا ِفيِه فَيو�. 
  
�  ِهمبر ِذكٍْر ِمن ِمن أِْتيِهما يم�.                 

  ٨١ - طه 
  

                    ٢٠ - األنبياء

١ ١   

١$#  
� هتمحرو كُملَيلُ اللَِّه عال فَضلَوو   
  . �ما زكَى ِمنكُم ِمن أَحٍد أَبداً �

  ١٩٨        ٢١ - النور

�قبِل من الِة صِر الفج �، �وحني ت ضونَع   
وِم�،)  هريِةن الظّم ِمكُثياب بعِدن الِعالِة ص اءش �.                                

  ٥٦                                   ٥٨ - النور

 � نِذيراً لَيِه ملَك فَيكُونَ معه لَوال أُنِزلَ ِإ�
   � ما كَانَ ينبِغي لَنا أَنْ نتِخذَ ِمن دوِنك ِمن أَوِلياَء�

  ٧ - الفرقان 
  ١٨ - الفرقان

١٩٨  
١٨٤  

  ٨٠                         ٤١ - الفرقان  .�  أَهذَا الَِّذي بعثَ اللَّه رسوالً�
� هعكُونَ مفَي لَكِه مِزلَ ِإلَيال أُنِذيراً  لَو١٩٧    ٧٧ - الفرقان  .�  ن  
  ٢٢٦                              ٢٥ - النمل  .                            � أَلَّا يسجدوا ِللَِّه � 
�بِطرت مع٩٩                         ٥٨ - القصص  .�تها يش  
 �كُونا نحن٦٢                                 ٥٨ - القصص  .�ثني اِر الو  
  � ماكُايطَلْ خِمحن ولْ�
  �. علَماُءِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْ � 
  �يقْضى علَيِهم فَيموتوا  ال �
� ِعنيمأَج مهنلَأُغِْوي �. 

  ١٢٠ - العنكبوت 
  ٢٨ - فاطر
  ٣٦ - فاطر
                            ٨٢ - ص

١٨٦  
١٦٥  
١٧١  
١١١  



 
 
 

  ٢٤١  
٢٤١  

� ِحيمالر فُورالْغ وه ه٦٣                         ٥٣ - الزمر    .� ِإن  
� مو           ِمـن ياً أَوحِإلَّا و اللَّه هكَلِّمٍر أَنْ يشا كَانَ ِلب

     .�وراِء ِحجاٍب أَو يرِسلَ رسوالً 
  ١٧٢                              ٥١ - الشورى

�و ا ظَملمناهولِكم كَن ان٦٢    ٧٦ - الزخرف  .� املنيم الظّوا ه  
� وهملْتزأَن متأَأَنالْم ِزلُونَ ِمننالْم نحن ِن أَم٦٣                  ٦٩ - الواقعة  .� ز  
� وِإلَّا ه الَِّذي ال ِإلَه اللَّه و٦٣                        ٢٣، ٢٢ - احلشر  .�  ه  
  يا قَوِم ِلم تؤذُونِني وقَد تعلَمونَ  �

 كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رأَن�.  
  ٢٠٣               ٥ - الصف

  ٢٠٦                          ٢٠ - امللك  .� ِإِن الْكَاِفرونَ ِإلَّا ِفي غُروٍر �
�  )تقَوأَن لّو اسوا عِةيقَِرلى الطَّام .� 
  . � نْ سيكُونُ ِمنكُم مرضى عِلم أَ �

  ١٦ - اجلن
                      ٢٠ - املزمل

١٦٨  

١ #  
  ٢١٢                      ٣ - اإلنسان    .�اً  ورفُكَ ِإما شاِكراً وِإما �
�ِحاًءطَ ع ٢١       ٣٦ - النبأ         .�اباً س  
ِفيم أَنت ِمن    يسأَلونك عِن الساعِة أَيانَ مرساها    � 

 �. ِذكْراها
   .�ا راهكْ ِذن ِمتن أَميِف �

  
  ٤٢ - النازعات
                               ٤٣ - النازعات

  
٦٩  
٧٠  

� قَّتشاُء انم٨٦ ،٨٥                             ١ - االنشقاق   .� ِإذَا الس                                                          
� رقْهفَال ت ِتيما الْي١٩٧                                     ٩ - الضحى     .� فَأَم  
  ١٩٧                   ١١ - الضحى          .� ثْدحفَ ك ربمِةعِنا ِبم وأَ�
� دمالص ٢٢٣                                   ٢ - اإلخالص  .�  اللَّه  

      

  



 
 
 

  ٢٤٢  
٢٤٢  

  
  

                                                                                                                                    



 

٢٤١ 
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�� ������� 	
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��        
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  ١٥٥                                                         ).هفر لَ له فغَفَشكر اُهللا(                 

  )ال يكُشرالن ال ي نم اس١٥٦                                       ).    اهللا ركُش   
 )ولتذُأخافّكُوا م١٨٧                                                          ).م ص                                            



 

 

 

 

 

٢٤٣    
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����� ��� ������� 	
����� ��� ������� 	
����� ���        

                                	
����	
����	
����	
        الصفحة                                                           ����

  )ب  (                                          
  ٢٣          ا تقـــدم الكُتباًشأَت تصـانيف أهل النحو قاطبةً          فصارت إمام

ـّك عنها حاسـ ـَ تِذق          أو كاذب إا قد ضمند مال خيدعن  ٢٣              اعجب

   ٢٣         اهي النهـايةُ فاعرف قدر قيمـتها          ِإنْ كنت جاهلَها فاسأل ا اُألدب

  ٢٣        ا با أَر أغنت فلم تبِق فيما بعدهـ     هذي مقدمة يف النـحو محِسـبةٌ    
        ١٥٩       رِو الكالبا ـــلسب بذلك اجل       رو كلٍب  ـريةُ جـدت قُفَـولو ولَ

  ١٤٦       رج قريبُـونُ وراِءه فَـــيك      ِه    ـعسى الكرب الذي أمسيت في
ـَرٍّ         ١٧٢   ترابـاً على تـرِب   فَأُرِضيــه           ما كُنت أُوِثر ِإ لوال توقّع معتـ

ـَرٍب            تشيب الطّفـلَ ِمن قبـِل املِشيِب    ١٧٠     ِإذَنْ واِهللا نرِميـــهم حب
نـا          فاذْهبِتمونا وتشـج تبقر  عجِب فاليوم اِم ِمنواألي ا ِبك١٣١       فم    

  
  ) د                 (                             

هـاك وامليتـوإيبدــا        اِت ال تقربنـِوال تعب١٤٢      داـ الشيطانَ واَهللا فاع  

  ١٤٩       رداـها معـفَعردت فيمن كانَ عن   ظننتك إنْ شبت لظى احلرِب صاليا    
            ١٥٠        وداً ــرهم جنــمحاولةً وأكثَ    يٍء     ــر كلِّ شــرأيت اَهللا أكب

   ١٦٦        ِدـفُه فَقَـــا ونصــإىل محامِتن    ا    ـام لنـقالت أَال ليتما هذا احلم
  



 

 

 

 

 

٢٤٤    

  

  
  

  )ر  (                                        
لَأال يا أسمي يا دع يم لى الِبلى      ار ومنـا زالَ مـالًّ جبهرطْـ القكِِائِِع      ٢٢٦ر  

  ١٤٥     ثِْلها فارقْتـها وهي تصِفــر وكم ِم اً       ـدت آيبـفَأُبت ِإىل فَهٍم وما ِك

ي وقَتليـِإنِقـلي سأَع كَاً ثُم        ـكالثّـلَهضملّـوِر ي ِرب ١٧٣      ا عـافِت البقر    
سا ن ًروفاعارةَ مد نلْ ِب        يبــأَنا ابـ وهارةَ يا للنعــد ٩٦        اِر ـاِس ِمن 

تساملَُألس ِركأو أُد بعالص ىن       هِِلَن   قَـفَمـا ان١٧١   ابِرــادِت اآلمالُ ِإالّ لَص  

     ٦٦     اريِرـِر الدهـهدض يفَ م األرـِإياه   ت   نِم ضَِد قَواِتِث الوارِث األمبالباِع
      ١٩٩    ـِرياِنـنلَ التوــ حكُمؤـشِج تالِّإةً         ياِدـانَ عـسرال فُانَ أَـعأال ِط

  
  )س  (                                       

  ١٤٦      ا ــر فيِه عِكسـاد األمـزر وكـنـى          بعد عس) أن( وكونه بدوِن 

  
  ) ع    (                                      

تدعقْونَ عِالن رفْب أَيضلَ مم     ِدكُج   ين ضـبعـا  رى لَطَواملُقن ١٩٧   وال الكِمـي  
    ١٩٢      ع رـص توكـرع أخـ يصنْ ِإكنِإ ع        رـٍْس يا أقـابرع بن حـأقيا 
  

  )ف  (                                       
  ١٣١       ِفـوطُ نفاِنـغَها والكعِب ـوما بينـوفَنا       ِل السواري سيـنعلّق يف مث

  ١٧٢      لُبـِس الشفـــوِف  أَحب ِإيلّ ِمن      ينــير عـاءٍة وتقـبس عـبولُ
  



 

 

 

 

 

٢٤٥    

  

  )ل  (                                        
 اسالن ترأّياشـما حشاً      ــا قُري ـفِإنحــا ناَفْض ـنفَع م١٠٦      اال ــلُه    

  ١٥٤        الالـي بـدح انتِجعـفقلت لصي    ثاً   ــونَ غيـِمسعت الناس ينتِجع

  ١٧٤         تِعلُنيى وـف حينلُّ مـك كُاِل أَنْ ه  وا    مِل عدِد قَوِف اهلنـيِسيٍة كَتيف ِف
  ١٧٥          ثايلم أَوهـل الّهدُـش يالّرت وأَِبكَ ين      نوم أَــباسةُ الي بستمع زالَأَ

  ٩١        ر عايل ا نظَـى داِرهـثِْرب أَدنـا        بيــورتها ِمن أَذِْرعاٍت وأهلُهـنتَ
  ١٦٥      ِعقَـاِل لّ الـةٌ كَحـ  ـِر لَه فَرجوس ِمن األمـ        ـا تكْره النفُـربم

  ١٤٨          وِق واألمِل ـ إليك يب واجفات الش      املعروفِ فانبعثت   علمتك الباذلَ

ِمن ع تغَدليِه بعدها     ـا متّ ِظم مـتِص   ؤٍض ِبـلُّ وعن قيززاَءيم ١٨٥      .هِلج    

                                          

  )م  (                                           

  ١٤٥           اًـي عسيت صائمـرنَ إنـال تكِْث     اً داِئماً   ـذِْل مِلحـأكْثَرت يف الع

قَن تزِإذا غَم تـاةَ قَــوكنِم       وـكسكُع تتقيمـرها أو تس١٧١        ا ـوب   

قتـسالر ِمــاِعوه دنص ـِيخ ٍف فَـريٍف        وِإنْ ِمنعي ـلن٢٠٧    ــا   دم  
عم كِهدتا تـو وفيـُبصكش ةٌ        فَبيبا لَمب كعالش ـدبمـَيِب صتي٢٠٣    ا ـاً م    

    ٢١٢    اــــٍد لّك ال أَلَمـــبوأَي عـا       ر جمـم تغِفــِر اللّهـإَنْ تغِف
تـبواِكو كَدـبوالش هطَم ـةٌ      عاِلسـال النن ـورو ِإـظْال اِإلور ظْالم  ٢٠٢  الم  

ـلقوأِبد ِميت ـيأِبفَ       ٍلِرتـ مباِةــن الفتال ح ـتوال م ِرجــحر  ٧٤     وم        
نـال تلٍق وتخ عن لَـأْيتَ مثْـه       ليـعـهع ِإذا فَعـاَر ِظيـكع ـلْت ١٧١    م  

  ١٢٤     الِم ــى األعــذّخ فارتقَـه       حتى تبـُسٍَ أَِلفْتــٍة ِمن آِل قيـوكَِرمي

             ١٩٠    ِمدــني ياِو ماِســيلَ هذا الناِوأقَ   ِه   ـيقِدع يف صتِمسه من يـي ماِومأَ
  



 

 

 

 

 

٢٤٦    

  

  )ن  (                                           
ننْ ِطا ِإومبــبولِكـا ج ــنن       ـانـَايـنما ودـلوِرةُ آخ٢٠٦ــا    ـين    

  ١٩٢      الِنـ اِهللا ِمثْدنر ِعــر بالشوالش  ا    ــهركُشيمن يفعِل احلسناِت اُهللاُ 

ـَ ِباكذَـا فَـاني وِإ  رٍو   ــمع أم عــمجس اُهللا يـيأل   ٢١٥    ي ــاِنـا تدـن
سرِبي ـِهتمح تِكى تِطلَّ مـُيم      ه  وحتـى اجليم سادنَ بأرقد١٨٠     اِنــا ي  

منعو اللَ كَــــرى اِهلتِرا أَم     اه  ويعلُوها النــهكَار مـِـالنا ع         ٢١٥   ي ـ
  

                                       
  )هـ   (                                           

ـقُويش لْنيٌقَب دال        ـــــ ع  كـقَ وـِب كَدتـلْقُ فَر٢١٧      هـِّإن: ت  
   ١٤٢        رفَعهدر قَـهاً والدـع يومـكتر    لّك أنْ       ـ عرِــني الفقيـال ته

  ١٤٧      اــش ِسهامهـايا ال تطيـِإنّ املن      تي   ـــأِتين منيـولقد علمت لت
  

  )ي  (                                            
ضربص ــتها ِإدرـقَيلّ والتـ        يِدا عـيقتو األواِقـاً لقد ٢٢٥   ــي  ك  

  ١٦١      يب واإلسالم للمرِء ناهيا ـكفى الش   زت غاِديا    ـريةَ ودع إن جتهـعم

  
                                    

  
  
  



 

 

 

 

 

٢٤٧    

  

   ٦٦     .اريِرض يف دهِر الدهم األرِإياه   ت   نِم ضَِد قَواِتِث الوارِث األمبالباِع

وأِبلقد ِم يتأِب فَ        ٍل مبِرتاِةن الفتوال م ِرجال ح يتحر٧٤            .وم      

  ٩١.                       تنورتها ِمن أَذِْرعاٍت وأهلُها        بيثِْرب أَدىن داِرها نظَر عايل 
 ٩٦                                 .ِس ِمن عاِر أَنا ابن دارةَ معروفاً ا نسيب       وهلْ ِبدارةَ يا للنا

  ١٠٦                                       .رأّيت الناس ما حاشا قُريشاً      فِإنا نحن اَفْضـلُهم فَعاال               

  ١٢٤                                      .وكَِرميٍة ِمن آِل قيسٍَ أَِلفْته       حتى تبذّخ فارتقَى األعالِم 

 ١٣١                     .فاليوم  قربت جونا وتشِتمنا        فاذْهب فما ِبك واألياِم ِمن عجبِ         
  ١٣١                                           .وطُ نفاِنِفـغَنعلّق يف مثِل السواري سيوفَنا        وما بينها والكعِب 

   ١٤١                                 . رفَعهدر قَهتركع يوماً والد        علّك أنْ       لفقريِال تهني ا

  ١٤٢                   .وال تعبِد الشيطانَ واَهللا فاعبداوإياك وامليتاِت ال تقربنها           

  ١٤٥                                      .ين عسيت صائماًأكْثَرت يف العذِْل مِلحاً داِئماً   ال تكِْثرنَ إ

 ِفرصها وهي تآيباً       وكم ِمثِْلها فارقْت ٍم وما ِكدتِإىل فَه ت١٤٥                .فَأُب  
  ١٤٦                      .يكونُ وراِءه فَرج قريب  عسى الكرب الذي أمسيت فيِه    

ِكسا ) أن(  بدوِن وكونهفيِه ع األمر وكاد رعسى             نز ١٤٦                     .بعد  

  ١٤٧                                        . ِإنّ املنايا ال تطيش ِسهامها ولقد علمت لتأِتين منيتي   

  ١٤٨                 . الشوِق واألمِل  إليك يب واجفات  املعروفِ فانبعثت   علمتك الباذلَ

  ١٤٩         .فَعردت فيمن كانَ عنها معرداً  ظننتك إنْ شبت لظى احلرِب صاليا    

           ١٥٠                           .محاولةً وأكثَرهم جنوداً   رأيت اَهللا أكرب كلِّ شيٍء     

  ١٥٤                    فقلت لصيدح انتِجعي بالال      ثاً   ِمسعت الناس ينتِجعونَ غي

  ١٥٩                       .لسب بذلك اجلرِو الكالبا      ولو ولَدت قُفَريةُ جرو كلٍب  

  ١٦١             .كفى الشيب واإلسالم للمرِء ناهيا     عمريةَ ودع إن جتهزت غاِديا    

  ١٦٤.               ِعقَاِل ره النفُوس ِمن األمـ          ـِر لَه فَرجةٌ كَحلّ الربما تكْ



 

 

 

 

 

٢٤٨    

  

  ١٦٥                              فُه فَقَـدِ  ـا ونص ـإىل محامِتن    قالت أَال ليتما هذا احلمام لنا             

 ١٦٩                            .بِل املـِشيِب    ِإذَنْ واِهللا نرِميهم حبرٍب         تشيب الطّفلَ ِمن ق               

  ١٧٠                .َألستسهِِلَن الصعب أو أُدِرك املىن       فَما انقَادِت اآلمالُ ِإالّ لَصابِر 

   ١٧٠                 .وكنت ِإذا غَمزت قَناةَ قوِم         كسرت كُعوبها أو تستقيما 

ال ت ِظيمع ِإذا فَعلْت ليكع عاَر          أْيتَ مثْلَهلٍق وتخ عن ه١٧٠                  .ن  

 ١٧١.                               أَحب ِإيلّ ِمن لُبِس الشفوِف                     يينباءٍة وتقر ع  س ع بولُ

     ١٧١                  .ر ِإتراباً على ترِب     فَأُرِضيه            ما كُنت أُوثِ               لوال توقّع معترٍّ  
 ملّا عافِت البقر ِربضكالثّوِر ي         ِقلَهأَع ليكَاً ثُملي سي وقَت١٧٢.                  ِإن  

  ١٧٣              .تِعلُنيفى و حينلُّ مك كُاِل أَنْ ه  وا    مِل عدِد قَيوِف اهلنِسيٍة كَتيف ِف 
   ١٧٤                             .ثايلم أَوله الّهدُش يالّرت وأَِبين      كَنباسةُ اليوم أَ بستمع زالَأَ

سرِبي ِهتمح تِكى تِطلَّ مهم      ي   وحتى اجليم ساِنادنَ بأرقد١٧٩                          .ا ي  

  ١٨٥             .هِلج م زاَءيزتِصلُّ وعن قيٍض بِ      ا متّ ِظمؤها             م دعليِه ب  ع غَدت ِمن 

 ١٩٠                     .ِمدني ي اِو م اِسيلَ هذا الن  اِويقِه   أقَ   ِدع يف ص  تِمسي مه من ي   اِومأَ

  ١٩٢                    .الِن اِهللا ِمثْدنلشر ِعر باوالش  ا    هركُشيمن يفعِل احلسناِت اُهللاُ 

   ح بن ابٍس يا أقْ  يا أقرعر                ِإ  عننْ إِ ك  أخ رعصي وك ت صر  ١٩٢                 .ع  
تدع قْونَ ع ِالن رفْب أَ يض لَ مم          ِدكُج   ين ضب عا  رى لَ طَواملُقن ١٩٧           .وال الكِمي 

  ١٩٩                       .ِرياِننلَ الت و ح كُمؤشِج ت الِّإ يةً                اِدانَ ع سرال فُ عانَ أَ أال طِ 

تبواِكو كَ د والش هبطَ م اِلس عةٌ       ال النن ورو ِإظْال اِإلور ظْالم ٢٠٢                .الم 
ع م كِهدت ا تص و وفيكب ش فَ         ةٌبيب ا لَ م ب كع الش ما    دتياً مب٢٠٣             .يِب ص  

ولِكنْ ِطا ِإوم نبنا جبن             منايانا ودوِرلةُ آخ٢٠٦                          .ا ـين  
الر هقتِماِعوس دنص ٍف        ي  خ ريٍف فَوِإنْ ِمندمعي ٢٠٧                        .ا لن  



 

 

 

 

 

٢٤٩    

  

  ٢١٢                             .إَنْ تغِفِر اللّهم تغِفر جما         وأَي عبٍد لّك ال أَلَما                   

اُهللا ي أليسجمع أم ـعوِإ    ـرٍو   ميذَا فَانـَ ِباك   ٢١٥                                ـي اِنـا تدن
منع و اللَ كَـرى اِهلتِرا أَم     اه  ويعلُوها النكَه ارم٢١٥                 . ي ـِالنا ع      

ويش قُلْنقَي بدال         ع  كقَ وِب كَدتلْقُ فَره: ت٢١٧                              .ِإن 

ضرب ص تها إِ در قَيلّ والت          ي اًِدا عاألواقِ ي كقتو ٢٢٥                    . ي  لقد 

لَأال يا أسمي يا دع يم ارلى الِبلى      ومنا زالَ مهالًّ جبرالقطْكِِائِِع  ٢٢٦           .ر  
  

  
  
  

 



 
 

 
٢٤٧  
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   إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع، عبدالرمحن بن إمساعيل بـن إبـراهيم               -١

احلليب، ، تح إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة مصطفى البايب          املعروف بابن شامة املقدسي   
 .   ت.مصر، د

ين أمحد بن حممد بن عبدالغين       د يف القراءات األربعة عشر، شهاب ال      إحتاف فضالء البشر   -٢
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١، طالدمياطي، تح أنس مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان

املقريزي، تـح حممـد     تقي الدين أمحد بن علي      ،   بأخبار الفاطميني اخللقا   اتعاظ احلنفا  -٣
   . هـ ١٣٩٠ة، حلمي، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهر

  عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بـن عمـرو            األحرف السبعة للقرآن، أبو عمرو     -٤
  . هـ ١٤٠٨، ١الداين، تح عبداملهيمن طحان، مكتبة املنارة، مكة املكرمة، ط

اجلصاص، تح حممد الصادق قمحـاوي،       أبو بكر أمحد بن علي الرازي        أحكام القرآن،  -٥
  .   هـ ١٤٠٥وت، ، بريدار إحياء التراث العريب

بن العريب، تح حممد عبـدالقادر عطـا، دار         لقرآن، أبو بكر حممد بن عبداهللا       أحكام ا  -٦
 . ت. الفكر، لبنان، د

، تح   األندلسي الغرناطي   حيان ارتشاف الضرب من لسان العرب، حممد بن يوسف بن         -٧
 . م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ،١القاهرة، ط رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني، 

  بـن مـصطفى  إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، أبو السعود حممد بن حممد  -٨
  . ت.لعريب، بريوت، د، دار إحياء التراث ا احلنفيالعمادي

 علي بن حممد اهلروي، تح عبـداملعني امللـوحي،           أبو احلسن  علم احلروف، هية يف   األز -٩
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ق، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمش

أسرار العربية، أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، تح حممد جة          -١٠
  .  ت.لمي العريب، دمشق، دالبيطار، مطبوعات امع الع



 
 

 
٢٤٨  

األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن سهل بن السراج البغدادي، تـح عبداحلـسني                -١١
  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٣، طالفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت

بـن  اعتراض الشرط على الشرط، أبو حممد مجال الدين عبداهللا بن يوسف بن أمحد               -١٢
  .  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ، دار عمان، األردن١، تح غبدالفتاح احلموز، ط األنصاريهشام
، تح إبـراهيم   الزجاجإعراب القرآن املنسوب للزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري         -١٣

   . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٣، طتاب اللبناين، بريوت، مكتبة املدرسةاألبياري، دار الك
 النحاس، تح زهري غازي زاهد،       أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل       إعراب القرآن،  -١٤

  . ت. عامل الكتب، بريوت، د 
عمان، أعالم املؤلفني الزيدية، عبدالسالم الوجيه، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية،             -١٥
   . م١٩٩٩، ١ط

  .م ١٩٨٩، ٨ الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، ط خري الدين بن حممداألعالم، -١٦
هـ ١٤٠٣وت،  ، عامل الكتاب، بري   ١ السعدي، ط   علي بن جعفر   األفعال، أبو القاسم   -١٧
 . م١٩٨٣ -

 السيوطي، تح حممود فجـال،       أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد        االقتراح، -١٨
  . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١غر، طمطبعة الث

 أبو البقاء عبداهللا بن احلسني بن       ، من وجوه اإلعراب والقراءات    إمالء ما من به الرمحن     -١٩
  .  ت.الهور، باكستان، د  - العكربي، تح إبراهيم عطوه عوض، املكتبة العلميةعبداهللا

، دار  ١اين، ط إنّ هذان لساحران، ابن تيمية أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلـر            -٢٠
 .  م١٩٩١ -هـ ١٤١١اجليل، بريوت، 

، تـح    أبو احلسن مجال الدين علي بن يوسف القفطي          ، على أنباه النحاة   إنباه الرواة  -٢١
   .هـ ١٤٠٦، ١حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة،ط

ربكـات   أبـو ال اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البـصريني والكـوفيني،          -٢٢
 األنباري، تح حممد حميي الـدين عبداحلميـد، املكتبـة           عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد     

  .  م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧بريوت، العصرية، 
، دار   عبداحلميـد  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، تح حممد حميي الدين           -٢٣



 
 

 
٢٤٩  

  .  م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٥اجليل، بريوت، ط
 الفارسي، تح حسن شاذيل      بن عبدالغفار  لي احلسن بن أمحد   اإليضاح العضدي، أبو ع   -٢٤

  . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢فرهود، دار العلوم للطباعة والنشر، ط
اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي، تح مازن املبارك، -٢٥

  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ٦طم، ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، ١دار النفائس، ط
، تح عادل أمحد     الغرناطي  األندلسي حممد بن يوسف بن علي بن حيان        يط،  البحر احمل -٢٦

  . م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ريوت، طعبداملوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، ب

، تح أمحد أبـو ملحـم       البداية والنهاية، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي         -٢٧
    .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١وآخرون، دار الريان للتراث، مصر، ط

 الـشوكاين، دار   حممد بن علي بن حممـد ، مبحاسن من بعد القرن السابع   البدر الطالع -٢٨
  . ت.سالمي، القاهرة، دالكتاب اإل

، تح حممـد    ر بن عبداهللا الزركشي      حممد بن اد    أبو عبداهللا  الربهان يف علوم القرآن،    -٢٩
   .  هـ١٣٩١أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، 

يط يف شرح مجل الزجاجي، ابن أيب الربيع عبيداهللا بن أمحد بن عبيداهللا القرشـي               البس -٣٠
 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧، ١،طاألشبيلي، تح عياد بن عيد الثبييت، دار الغرب اإلسالمي

  أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممـد         ، يف طبقات اللغويني والنحاة    بغية الوعاة  -٣١
   .هـ ١٣٩٩، ٢الفكر، بريوت، طإبراهيم، دار السيوطي، تح حممد أبو الفضل 

الفـريوز  حممد بن يعقـوب       أبو الطاهر جمد الدين    البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،     -٣٢
  .هـ ١٤٠٧، ١أبادي، تح حممد املصري، مركز املخطوطات والتراث، الكويت، ط

 أيب سـعيد   البيان يف غريب إعراب القرآن، أبو الربكات عبدالرمحن بن حممـد بـن               -٣٣
األنباري، تح طه عبداحلميد طه، ، راجعه مصطفى السقا، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب،        

  .  م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
التسهيل لعلوم الترتيل، حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب، تح مكتب البحوث              -٣٤

  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ريوت، والدراسات، دار الفكر، ب
املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار السمعاين، تـح ياسـر بـن             تفسري القرآن، أبو     -٣٥



 
 

 
٢٥٠  

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١إبراهيم وغنيم بن عباس غنيم، دار الوطن، الرياض، السعودية، ط
، تح يوسف أمحد     عمر بن حممد بن عمر األزدي املعروف بالشلوبني        التوطئة، أبوعلي  -٣٦

  .            ت.ر الكتب، داملطوع، دا

ري يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو               التيس -٣٧
   . م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢ت، طالداين، تح اوتو تريزل، دار الكتاب العريب، بريو

بن يزيـد بـن خالـد        حممد بن جرير      أبو جعفر  جامع البيان عن تأويل آي القرآن،      -٣٨
 .  ت. الفكر، بريوت، د دارالطربي،

 القـرطيب، دار الـشعب،   ،أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري  ع ألحكام القرآن  اجلام -٣٩
  .                ت. القاهرة، د

 العلـم  دار بعلبكـي،  منري رمزي تح دريد، بن احلسن بن حممد بكر أبو مجهرة اللغة،  -٤٠

   .م١٩٨٧ ،١ط بريوت، للماليني،
 -هـ١٤١٦، ٥ح فخر الدين قباوة، ط اجلمل يف النحو، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ت     -٤١

  .م١٩٩٥
 املرادي، تح فخر الـدين       بن عبداهللا  اجلىن الداين يف حروف املعاين، احلسن بن قاسم        -٤٢

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١ الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طقباوة، وحممد ندمي فاضل، دار

وف الثعاليب، مؤسـسة    اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، عبدالرمحن بن حممد بن خمل          -٤٣
  . ت. مطبوعات، بريوت، داألعلمي لل

 بن زجنلة، تح سعيد األفغـاين، مؤسـسة الرسـالة،      سهل حجة القراءات، أبو زرعة    -٤٤
  .  م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢بريوت، ط

احلجة يف القراءات السبع، احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبداهللا، تح عبدالعال سامل               -٤٥
 .  هـ١٤٠١، ٤بريوت، طمكرم، دار الشروق، 

، ٢احلديث النبوي يف النحو العريب، حممود فجال، أضـواء الـسلف، الريـاض، ط              -٤٦
  .         م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

  أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممـد         حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة،      -٤٧
 -هــ   ١٤١٨،    ١السيوطي، تح خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان، ط          
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  .م١٩٩٧
مل الكتـب،   ، تح حممد علي النجار، عا      املوصلي اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين      -٤٨

 . ت.بريوت، د

الـسمني  ب  أمحد بن يوسف بن حممد املعروف      الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون،      -٤٩
  . م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١احلليب، تح أمحد حممد اخلراط، دار الفكر، دمشق، ط

، ١اهللا سليمان الصاوي، مطبعة الصاوي، ط     د، تح عب  ، مهام بن غالب   ديوان الفرزدق  -٥٠
   . م١٩٦٣ -هـ١٣٥٤

 بن هـشام  رسالة املباحث املرضية، أبو حممد مجال الدين عبداهللا بن يوسف بن أمحد              -٥١
 .هـ ١٤٠٨ بريوت، - دمشق، دار ابن كثري،١، تح مازن املبارك، طاألنصاري

 املـالقي،    بن أمحد بن راشد    شرح حروف املعاين، أمحد بن عبدالنور     رصف املباين يف     -٥٢
  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢شق، طتح أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دم

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، أبو الفضل شهاب الدين الـسيد               -٥٣
   .ت. دالتراث العريب، بريوت،حممود األلوسي البغدادي، دار إحياء 

ي بن حممد  اجلوزي، املكتب اإلسالمي،       زاد املسري يف علم التفسري، عبدالرمحن بن عل        -٥٤
  . هـ ١٤٠٤، ٣بريوت، ط

السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغـدادي، تـح                 -٥٥
  . هـ١٤٠٠، ٢شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط

، تح حـسن هنـداوي، دار        املوصلي بن جين فتح عثمان    أبو ال  سر صناعة اإلعراب،   -٥٦
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١القلم، دمشق، ط

، اجلزء اخلاص بالتفسري، أبو عيسى حممد بن عيسى          )اجلامع الصحيح   ( سنن الترمذي    -٥٧
  .ت.السلمي، تح أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث، بريوت، د

اب الدين أبو الفالح عبداحلي بن أمحد بـن          شه ، يف أخبار من ذهب    شذرات الذهب  -٥٨
، ١بن العماد احلنبلي، تح مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بـريوت، ط            حممد  

  .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩
،  اهلمداين املـصري   شرح ابن عقيل، على ألفية ابن مالك، اء الدين عبداهللا بن عقيل            -٥٩
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 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥صرية، بريوت، ، املكتبة الع عبداحلميدتح حممد حميي الدين

، مطبعـة  ٢ األزهـري، ط  بن عبداهللا بن أيب بكر اجلرجـاوي   شرح األزهرية، خالد   -٦٠
 . م١٩٥٥  -هـ ١٣٧٤ليب، مصطفى البايب احل

  أبو احلسن علي نور الدين بن حممـد بـن عيـسى             شرح األمشوين أللفية اين مالك،     -٦١
  . ت.األزهرية للتراث، دميد، املكتبة األمشوين، تح عبداحلميد السيد حممد عبداحل

، وحممد  السيدشرح التسهيل، مجال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك، تح عبدالرمحن             -٦٢
  . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١ر، طبدوي املختون، هجر للطباعة والنش

 بـن أيب    شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك البن هشام، خالد عبداهللا            -٦٣
 . ت. األزهري، دار إحياء الكتب العربية، دبكر اجلرجاوي

شرح ألفية ابن مالك، أبو عبداهللا بدر الدين حممد بن حممد بن مالك املعروف بـابن                 -٦٤
   ت.الناظم،تح عبداحلميد السيد حممد عبداحلميد، دار اجليل، بريوت، د

ملوصلي املعروف بابن القـواس،     بن مجعة ا   عبدالعزيز بن زيد     شرح ألفية ابن معطي،    -٦٥
  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١، طحتقيق علي موسى الشوملي، مكتبة اخلرجيي، الرياض

شرح الكافية يف النحو البن احلاجب، رضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي، دار              -٦٦
  .  م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ لبنان، الكتب العلمية، بريوت،

 .ت.ريوت، د، عامل الكتب، بن علي بن يعيش ببن يعيششرح املفصل، موفق الدين  -٦٧

ن بابشاذ، حتقيق خالد عبدالكرمي مجعـة،       ب أبو احلسن طاهر بن أمحد       شرح املقدمة احملسبة،  
  .  م١٩٧١املطبعة العصرية، الكويت، 

، اجلهـاز املركـزي      البن بابشاذ، تح حممد أبو الفتوح شريف       شرح املقدمة النحوية   -٦٨
  . م١٩٧٨، تب اجلامعية واملدرسيةللك
علي بن مؤمن بن حممد بن علي بن عصفور         ،  )الشرح الكبري   ( شرح مجل الزجاجي     -٦٩
  .        م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ١شبيلي، تح صاحب أبو جناح، طاأل

بن  أبو حممد عبداهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبداهللا             شرح شذور الذهب،   -٧٠
  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، تح عبدالغين الدقر، الشركة املتحدة، سوريا،  األنصاريهشام
الصاحيب يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها،أبو احلسن أمحد بن فارس بـن                -٧١
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   .  م٢٠٠٣زكريا، شرح وحتقيق السيد أمحد صقر، اهليئة العامة لقصور الثقافة، 
 اجلوهري، تح أمحد     إمساعيل بن محاد      أبو نصر  ،، تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح -٧٢

 . م١٩٩٠، ٤عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

 تح عـصام    أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري،     صحيح مسلم بشرح النووي،    -٧٣
  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١يب حيان، طالصبابطي وحازم حممد وعماد عامر،دار أ

، ١إمساعيل بن سيده، تح عبداهللا الناصر وعدنان الظـاهر، ط         العدد يف اللغة، علي بن       -٧٤
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣

علل النحو، أبو احلسن حممد بن عبداهللا الوراق، تح حممود جاسم الدرويش، مكتبـة               -٧٥
  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١، الرياض، طالرشد
ح حممد  ، ت  القريواين بن رشيق العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي احلسن           -٧٦

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٥ين عبداحلميد، دار اجليل، بريوت، طدحميي ال
، ٣ج، برجستراسر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط      : غاية النهاية، ابن اجلزري، اعتناء     -٧٧

  .هـ ١٤٠٢
غريب القرآن، أبو بكر حممد بن عزيز السجستاين، تح حممد أديب مجران، دار قتيبة،               -٧٨

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

 اخلوارزمي، تح علي     الزخمشري  أبو القاسم حممود بن عمر     الفائق يف غريب احلديث،    -٧٩
  . ت.، د ٢ان، ط وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، لبنحممد البجاوي

 حممـد   فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن علي بن              -٨٠
  .  ت.الشوكاين، دار الفكر، بريوت، د

  العالئـي   خليل بن كَيكَلِْدي    صالح الدين   أبو سعيد  الفصول املفيدة يف الواو املزيدة،     -٨١
ـ ١٤١٠،  ١عمـان، ط  ، دار البـشري،     ١ الـشاعر، ط    موسى ، تح حسن  الدمشقي  -هـ
  .م١٩٩٩٠

 ، من الدواوين املصنفة يف ضروب العلم وأنواع املعـارف          عن شيوخه  فهرسة ما رواه   -٨٢
فرنسشكه قداره وتلميذه خليان ربارة، مكتبة اخلـاجني،        :  اعتناء األشبيلي،أبو بكر ابن خري     

  .هـ ١٤١٧، ٣القاهرة، ط
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الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، تح عبدالسالم هارون، دار اجليل،               -٨٣
 . ت.، د١بريوت، ط

 حممـود بـن عمـر الزخمـشري       أبو القاسم   الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل،       -٨٤
 مصطفى حسني أمحد، دار الريات للتراث، القاهرة، ودار         :،رتبه وضبطه وصححه  اخلوارزمي

  .       م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٣الكتاب العريب، بريوت، ط
الزجاجي، تح مازن املبارك، دار الفكـر،       أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق      الالمات،  -٨٥

  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢، طدمشق
 العكربي، تح    أبو البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا       ء واإلعراب، اللباب يف علل البنا    -٨٦

  . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١ق، طعبداإلله نبهان، دار الفكر، دمش
، تح عبـداهللا     املصري األنصاري  بن منظور لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرم        -٨٧

  .  ر املعارف، مصرالكبري وآخرون، دا
ار الكتـب الثقافيـة،     ،تح فائز فـارس، د     املوصلي ن جين باللمع، أبو الفتح عثمان      -٨٨

 ..ت.الكويت، د

 حممد فؤاد سزكني،    :جماز القرآن، أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي، عارضه وعلق عليه           -٨٩
  . ت.مكتبة اخلاجني، القاهرة، د

بـن عطيـة    تاب العزيز، أبو حممد عبداحلق بـن غالـب          احملرر الوجيز يف تفسري الك     -٩٠
ـ ١٤١٣،  ١ن، ط دلسي، تح عبدالسالم عبدالشايف حممد، دار الكتب العلمية، لبنا        األن  -هـ

  . م١٩٩٣
 الرازي، تح حممود خاطر، مكتبة لبنان        بن عبدالقادر  خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر      -٩١

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ريوت، ناشرون، ب

 أبو حممد عبداهللا بن     ،ان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزم         مرآة اجلنان  -٩٢
، ٢، دار الكتاب اإلسـالمي، القـاهرة، ط        اليمين املكي   اليافعي أسعد ابن علي بن سليمان    

  هـ١٤١٣
 بـن هـشام   املسائل السفرية، أبو حممد مجال الدين عبداهللا بن يوسف بـن أمحـد               -٩٣

  . هـ ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١، تح حامت الضامن، طاألنصاري
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 العضديات، أبو علي احلسن بن أمحد الفارسي، تح علي جابر املنصوري، عامل             املسائل -٩٤
  .  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١ية، طالكتب، مكتبة النهضة العرب

، تح حممـد     اهلمداين املصري  بن عقيل املساعد على تسهيل الفوائد، اء الدين عبداهللا         -٩٥
إشراف جامعة أم القرى، مكـة      كامل بركات، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، جدة،         

  . م١٩٨٤ -هـ١٤٠٥كرمة، امل
، تح حـامت الـضامن،       أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي         مشكل إعراب القرآن،   -٩٦

 .  هـ١٤٠٥، ٢، بريوت، طمؤسسة الرسالة

 أبو الفضل عبدالرمحن بن     املطالع السعيدة شرح السيوطي على ألفيته املسماة بالفريدة،        -٩٧
 . ت. السيوطي، تح طاهر سليمان محودة، الدار املصرية، اإلسكندرية، دمدأيب بكر بن حم

معاين القرآن الكرمي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، تح حممـد علـي          -٩٨
  .هـ ١٤٠٩، ١املكرمة، طالصابوين، جامعة أم القرى، مكة 

ج، تح عبداجلليل عبـده     معاين القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجا         -٩٩
  . م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤،شليب، دار احلديث، القاهرة

معاين القرآن، سعيد بن مسعدة البلخي األخفش، تح عبداألمري الورد، عامل الكتب،             -١٠٠
  . م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ط

فائق حممد خليل اللبون، دار     :  الفرآء، اعتىن به   أبو زكريا حيىي بن زياد    معاين القرآن،  -١٠١
  . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١لتراث العريب، بريوت، طإحياء ا
 احلموي، تح إحسان عباس، دار الغرب        بن عبداهللا  ياقوتأبو عبداهللا   معجم األدباء،    -١٠٢

  .      م١٩٩٣، ١وت، طاإلسالمي، بري
  .ت.، دار الفكر، بريوت، د أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا احلمويمعجم البلدان،_ ١٠٣
مر رضا كحالة، اعتىن به مكتب حتقيـق التـراث يف مؤسـسة             معجم املؤلفني، ع   -١٠٤

    .هـ ١٤١٤، ١الرسالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
معرفة القراء الكبار، الذهيب، تح بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة الرسـالة،             -١٠٥

       . هـ١٤٠٤، ١بريوت، ط

هللا بن يوسف بن أمحد     مغين اللبيب عن كتب األعاريب، مجال الدين أبو حممد عبدا          -١٠٦
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ـ      األنصاري بن هشام   ين عبداحلميـد، املكتبـة العـصرية، بـريوت،        د، تح حممد حميي ال
  .      م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين، تح حممد سيد              -١٠٧

  . ت.املعرفة، لبنان، دكيالين، دار 

 الزخمشري، تقدمي علـي بـو       أبو القاسم حممود بن عمر     املفصل يف صنعة اإلعراب،    -١٠٨
 .  م١٩٩٣، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ١ملحم، ط

دار اجليل، بـريوت،     الزخمشري،    أبو القاسم حممود بن عمر     املفصل يف علم العربية،    -١٠٩
 . ت.د

جلرجاين،  ا أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد          املقتصد يف شرح اإليضاح،    -١١٠
 الرشـيد   تح كاظم حبر املرجان، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية، دار          

  .م١٩٨٢للنشر، 
  املربد، تح حممد عبـداخلالق عـضيمة، عـامل          أبو العباس حممد بن يزيد     املقتضب، -١١١

 . الكتب، بريوت

، تح إبراهيم   . الرماين  أبو احلسن علي بن عيسى بن علي بن عبداهللا         منازل احلروف،  -١١٢
  . ت. السامرائي، دار الفكر، عمان، د 

 موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف، خدجية احلـديثي، دار الرشـيد،            -١١٣
  .م١٩٨١العراق، 

بن تغـري    يف ملوك مصر والقاهرة مجال الدين أبو احملاسن يوسف           النجوم الزاهرة  -١١٤
   . ت.دية، القاهرة، بردي، دار الكتب املصر

 بـن    عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد      ، أبو الربكات   يف طبقات األدباء   نزهة األلباء  -١١٥
   .هـ ١٤٠٥، ٣األنباري، تح إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، األردن، ط

بن اجلزري، راجعه علـي الـضباع، دار         حممد بن حممد     النشر يف القراءات العشر،    -١١٦
  ت .العريب، بريوت، د الكتاب 

نظم الفرائد وحصر الشرائد، مهذب الدين مهلب بن حسن بن بركات املهليب، تح              -١١٧
، ١عبدالرمحن العثيمني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ومكتبـة التـراث، مكـة املكرمـة، ط             
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 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

 الداين، تـح عـزة       أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد         نقط املصحف،  -١١٨
 . هـ١٤٠٧الفكر، دمشق، ار ، د٢حسن، ط

، إمساعيـل باشـا      أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنـون        هدية العارفني  -١١٩
  .هـ ١٤١٣ريوت، البغدادي، دار الكتب العلمية، ب

مهع اهلوامع، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، تح عبداحلميد هنداوي،             -١٢٠
 . ت.ملكتبة التوفيقية، مصر، دا

، تح صـفوان     أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي        ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز     -١٢١
  .  هـ١٤١٥، دار القلم، دمشق، بريوت، ١ط(  عدنان داوودي، 

بن خلكان، تح إحسان عباس،      مشس الدين أمحد     ، وأنباء أبناء الزمان   وفيات األعيان  -١٢٢
   .هـ ١٤١٤دار صادر، بريوت، 
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 جملة   حميي الدين عبدالرمحن عثمان،    احتجاج سيبويه بالقرآن الكرمي، مراجعة واجتهاد،      -١

   . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ عشر،جامعة  البعث، العدد الثالث 
 كليـة   الشواهد يف  العربية، حممد اليعالوي، جملة الدروس العمومية، جامعة تـونس،            -٢

  .  م١٩٨٩ -١٩٨٨. ةاآلداب مبنوب
، ١الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبداجلبار علوان، مطبعـة الزهـراء، بغـداد، ط             -٣

  .    م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦
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