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٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ملخص الرسالة
 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد

إيضـاح   يف كتابفهذه دراسة اشتملت على جمموعة من املصطلحات واألصول النحوية 
املتوىف سنة  -رمحه اهللا تعاىل-يب بكر حممد بن القاسم األنباري ألالوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي 

ويضم ؛ املصطلحات : ؛ األولبابني على الدراسة وجاءت . أحد أبرز علماء النحو الكوفيني   ٣٢٨
 :  وهي على النحو التايل  ،ستة فصول 

  . لقة باألمساء واجلملة االمسية املصطلحات املتع )١
  .املصطلحات املتعلقة باألفعال  )٢
 .املصطلحات اخلاصة باملنصوبات  )٣
 .مصطلحات التوابع  )٤
 .احلروف وما شاها  مصطلحات )٥
 .املصطلحات املتعلقة باألساليب النحوية  )٦

 :األصول النحوية ؛ ويضم ثالثة فصول ، وهي على النحو التايل : الباب الثاين  
 .السماع  )١
 .القياس  )٢
 .العلة النحوية  )٣

وقد تناولت الدراسةُ املصطلحات واألصولَ النحوية عند الكوفيني من خالل استعمال أيب بكر 
، وربط ذلك باستعماالت البصريني هلا أو ملا يقابلها ؛ مع عدم إغفال آراء وأقـوال املتـأخرين   هلا

 .واملعاصرين 
أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن يغفر لنا ما فيه من خلل وزلل ، 

 .واحلمد هللا رب العاملني 
 

 عميد الكلية                املشرف           الطالب 
 عبداهللا بن ناصر القرين   . د       محاد بن حممد الثمايل. عبدالوهاب بن حممد الغامدي      د

 



٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

m 
 

وعلى آله وصـحبه ومـن    احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد      
 وبعد وااله 
قسم اللغة والنحو  رسني يففقد تفضل علي رب العزة واجلالل بأن أكون أحد الدا      

عه، عظيم مبحتـواه ، عظـيم   ، ووفقين سبحانه إىل اختيار كتابٍ عظيم مبوضووالصرف
، أليب بكر حممـد بـن   واالبتداء يف القرآن الكرمي ، أال وهو كتاب إيضاح الوقفمبؤلفه

 .القاسم األنباري 
، وأن تكـون  ميولقد شاء اهللا تعاىل أن أَشرف يف عملي هذا باالرتباط بكتابه الكر     
املصطلحات واألصول النحوية (، الذي عنونت له بـمن عنوان حبثي جزًءا) القرآن(لفظة 

، وهذا ما جعلـين أشـعر بـالفخر    )وقف واالبتداء يف القرآن الكرمييف كتاب إيضاح ال
 .واالعتزاز وأنا أردد هذا العنوان العظيم 

أستاذي الفاضل سعادة األستاذ رشدي و، مث ملفضل واملنة الذي يسر يل وأعانينوهللا ال     
بالعربية سعد بن محدان الغامدي وفقه اهللا تعاىل، الذي أنـار يل بعـد اهللا    الدكتور العامل

لشـيخي  الشكر و .، فجزاه اهللا تعاىل عين خري اجلزاء اىل دريب، وأسرج يل دابة املسريتع
فأسأل اهللا أن  ،وجهينلمين ويع، الذي مل يألُ جهداً يفاضل فضيلة الدكتور محاد الثمايلال

 .خرياً عين وعن مجيع تالمذته وأن جيزيه  ،ينفعه مبا علم وعلّم
 

  عملي في البحث    
يف كتاب إيضاح  هذا البحث عبارة عن دراسة تتناول مصطلحات وأصول علم النحو    

مراحـل  حاولت فيها رصد بعض  ،الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي أليب بكر األنباري
مث  ،ايا واآلراء اخلالفية ذات الصلةالقض معووقفت  ،التطور لتلك املصطلحات واألصول

 . كل يف موضعه  ،ربطت كل مصطلح وأصل مبنهجي البصريني والكوفيني
 :وهي كالتايل  ،بابني وتسعة فصولإىل عمدت يف عملي هذا إىل تقسيمه وقد   



٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :من ستة فصول ويتكون  ،املصطلحات النحوية :الباب األول 
 : الفصل األول 

وهذه املصـطلحات   ،واجلملة االمسية حتدثت فيه عن املصطلحات اليت تتعلق باألمساء    
والكناية واملكين، وما  ،واملقصور واملمدود ،والتربئة ،واملبتدأ واخلرب ،املعرفةالنكرة و: هي 

 .جيري وما ال جيري 
 

 : الفصل الثاني 
،  وأركان كاملستقبل واملاضي واألمر ،حات اليت تتعلق باألفعالن املصطلحتدثت فيه ع   

 .اجلملة الفعلية كالفاعل واملفعول به ، وكذلك الصرف 
 

 : الفصل الثالث 
القطع ، والتفسري ، والصفة : باملنصوبات ، وهي  اخلاصةحتدثت فيه عن املصطلحات     

 .واحملل ، واإلغراء ، واملنصوب على املدح أو الذم 
 

 : الفصل الرابع 
 .التوكيد والنسق ، والترمجة ، والنعت : جعلته للتوابع ، وهي    

 

 :  الخامسالفصل 
ا يسميه أبو بكر بالتوكيد ، حيث جعلته للحروف وما شاها ؛ كالعماد والصلة أو م    

 .احلروف  إىلن العماد والصلة أقرب ما تكون إ
 

 : الفصل السادس 
، واجلزاء والشرط، ات ما يتعلق باألساليب النحوية، كاإلضافةلحوحيوي من املصط     

احلكاية، واالسـتفهام، والنـهي، واجلحـد،    ، و، والنداء، والترخيم، والندبةواالستثناء
 .، واليمني والتعجب

 
 :األصول النحوية ، وفيه ثالثة فصول  :الباب الثاني 

 



٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 السماع: الفصل األول  
، ومكانته ، وحدوده ، ومصادره ، وضـمنت كـل   حتدثت فيه عن تعريف السماع   

مصدر من مصادر السماع موقف أيب بكر من ذلك املصدر ، واستشهاده به يف املسـائل  
 .النحوية 

 
 القیاس: الفصل الثاني 

تعريف القياس ، وبداياتـه ، وتطـوره ، وأمهيتـه ،    : وضمنته عدة مباحث ، وهي     
 .مثلته عند أيب بكر األنباري وأركانه ، ومكانته عند الكوفيني ، وأ

 
 العلة النحویة: الفصل الثالث 

العلة النحوية ركن من أركان القياس ، إال أنين أفردا يف فصل مستقل ملا هلا مـن       
مكانة كبرية عند النحاة ، فقد أُلفت فيها املؤلفات ، وكثرت حوهلا اآلراء ، وتعـددت  

ف العلـة  يتعر: وضمنت هذا الفصل ما يلي . عاىل فيها األقوال ، كما سيأيت بإذن اهللا ت
 .ونشأا ، ومكانتها عند العلماء ، وأقسامها ، وأمثلتها عند أيب بكر 

  
وقد اجتهدت يف عملي هذا قدر اإلمكان ، وحتريت الصواب والدقة ، وعرضت ما      

ر محـاد  رأي شيخي فضيلة الـدكتو مستفيدا من يطرأ يل على كتب القدماء واحملدثني ، 
الثمايل،وفقه اهللا، الذي مل يبخل علي باملشورة والنصيحة ، فما وجدته ال يدور يف فلـك  

 .إىل ما هو أنسب وأقرب إىل آرائهم أولئك العلماء أعرضت عنه 
وقد كنت أختري من النصوص ما فيه توضيح للمراد ، ومازاد عن ذلك وله ارتبـاط        

ة تلك املعلومات اليت قد تثري احلاشية ، وخاصباملصطلحات واألصول جعلت مكانه يف 
 .بإذن اهللا تعاىل حبثي 
فما كان يف عملي هذا من توفيق فمن اهللا وحده ال شريك له ، وما كان فيـه مـن       

 .خلل وتقصري فمن نفسي والشيطان 



٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

العفو والغفـران ، وآخـر    ولطلبة العلم أسأل اهللا يل ولوالدي وألهل بييت وألساتذيت    
انا أن احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على سيد األنبياء واملرسـلني وآلـه   دعو

 .وصحبه أمجعني 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



١٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

M 
      
بكتاب اهللا العزيز ، فهو  كتاب إيضاح الوقف واالبتداء كتاب جليل القدر ملا يتصل     

ي درراً مثينة ، وفوائد نفيسة يف يعاجل ظاهرة الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي ، كما حيو
 .كرت من كنوز تراثنا العريب األصيل  نحو والصرف ووجوه القراءات ، فهوال
، فال مثيل له يف بابه ، إال ما كـان مـن كتـاب    ويعد هذا الكتاب نسيج وحده       
للنحاس وأليب عمـرو الـداين   ) املكتفى يف الوقف واالبتداء(وكتاب ) القطع واالئتناف(

يقـول أحـد    اهما اهللا تعاىل ، إال أن هذين الكتابني كانا دون كتاب أيب بكر كمرمح
 .١الباحثني

وقد حوى كتاب أيب بكر من املصطلحات واألصول النحوية مجلة ليست بالقليلة ،      
 مـدى متسـك صـاحبه   فقـد أظهـر   فهو كتاب جدير بالعناية والرعاية واالهتمام ، 

ده بالسماع ، واهتمامه بالقراءات ، واعتـزازه بشـيوخه   باملصطلحات الكوفية ، واعتدا
وتقدمي آرائهم ، وختطئة آراء بعض البصريني ، كما سيأيت بإذن  الكوفيني ، واألخذ عنهم

  . اهللا تعاىل 
فهو أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بـن   ٢أما مؤلفه     

سمة بن فَاعرب نِطَة بن قَون دعكان من أعلـم النـاس بـالنحو واألدب    . ة األنباري ام
ولد يف يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى . وأكثرهم حفظاً له 

 .وسبعني ومائتني 
مسع عالَماً من األئمة يف زمانه ، وروى عنه مثلُ ذلك ، وكان صدوقاً فاضالً دينـاً       
 .هل السنة من أزاهداً متواضعاً خيراً 

                                                        
 ٩حميي الدين رمضان ، مقدمة كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ص - ١
  ٤/٣٤١، وفيات األعيان ١٨/٣٠٦، معجم األدباء  ٣/٢٠١، إنباه الرواة  ٢٣١نزهة األلباء : ينظر  - ٢



١١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

. وكان يكتب عنه وأبوه حي ، ويملي يف ناحية املسجد وأبوه يف ناحيـة أخـرى        
ثالمثائة ألف بيت شاهد يف القرآن ، وذُكر أنه أملى كتبـه   –فيما ذُكر  –وكان حيفظ 

املصنفة وجمالسه املشتملة على احلديث واألخبار والتفاسري واألشعار ؛ كلّ ذلـك مـن   
أحفظ ثالثة عشر : قد أكثر الناس من حمفوظاتك ، فكم حتفظ؟ فقال : له  قيل. حفظه 

 .وقيل أنه كان حيفظ مائة وعشرين تفسرياً للقرآن بأسانيدها . صندوقاً 
، فقد صنف يف علوم القرآن ، ويف احلديث ، ويف اللغة والنحو، فكثرية أما مصنفاته      

فضليات ، وشرح السـبع الطـوال ،   ومنها كتاب املشكل وغريب احلديث ، وشرح امل
وكتاب الزاهر ، وكتاب الكايف يف النحو ، وكتاب الالمـات ، واملـذكر واملؤنـث ،    

 .واملقصور واملمدود ، وغريها 
سنة مثان وعشرين : تويف أبو بكر سنة سبع وعشرين وثالمثائة يوم األضحى ، وقيل      

 .فسيح اجلنان  وثالمثائة ، فرمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة وأسكنه
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١٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الدراسات السابقة
حظي النحو الكويف يف هذا العصر بشيء من العناية واالهتمام من قبـل بعـض   

دراسام يف توضيح كثري من اصطالحات الكوفيني وأصـوهلم   أسهمت وقدالباحثني ، 
 :وآرائهم ، ومن تلك الدراسات  ما يلي 

لدین عبدالقادر بن عبد اهللا ا لكنغراوي  الموفي في النحو الكوفي  ، لصدر ا
 ١٣٤٩ت 

من أوائل الكتب اليت حبثت يف النحو الكويف يف هـذا   -فيما أظن–هذا الكتاب 
هذا كتاب حنو وضعته على مـذهب األئمـة الكـوفيني     : العصر ، قال الكنغراوي 

أويـل ،  ومصطلحام ، إذ وجدا أُمهلت ، وهي حتتاج إىل النظر والتبصر من أهـل الت 
ويبىن عليها وجوه من القراءات ، والروايات املتحملة عن الفصحاء . والفقهاء ، والعلماء 

فجمعتها يف غضون كتاب من كتب كثرية اطلعت عليها ورتبتها على ترتيـب  . والبلغاء 
 . ٣املويف يف النحو الكويف : كتب املتأخرين ، ومسيته 

اليت وقفت على مجلة من املصـطلحات   ويعد كتاب الكنغراوي من اآلثار النافعة
 .وعرضتها بصورة جمملة ، بعيدة عن التفصيل 

 
للدكتور مھدي . مدرسة الكوفة ، ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو  

 المخزومي
فقد حوى مادة غزيرة ، صـاغها   يعد هذا الكتاب من البحوث العلمية الدقيقة ،

 .علمية واضحة ومفيدة ، وخلص إىل نتائج  رصنيصاحبها بأسلوب علمي 
النحو الكويف  صاحبه ، حيث درس البحوثمبزايا انفرد ا عن غريه من متيز  كما 

وقد أورد مجلة من .  دراسة تارخيية مستفيضة ، مل يكد يغفل فيها عن جانب من جوانبه 
، وفضـل   املصطلحات الكوفية ، وبين رأيه فيها ، وقابل بعضها مبا ورد عند البصـريني 

 . ٤الكوفيني وقدمه على غريه رأي
                                                        

 ٩املويف يف النحو الكويف ص: ينظر  - ٣
 وما بعدها ٣٠٣ينظر ص - ٤



١٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 
 النحو وكتب التفسیر  ، للدكتور إبراھیم عبداهللا رفیدة

هذا كتاب مكون من جزأين ، تعرض مؤلفه موعة من املصطلحات  الكوفية ، 
يف  ٥فقام بتحليلها ومناقشة بعض اآلراء حوهلا ، وأفرد هلا جزئية من املبحـث اخلـامس  

 .من الكتب القيمة واملفيدة يف جماله ، وهو من الكتاب الباب األول 
 

 أحمد دیرة  المختاردراسة في النحو الكوفي ، للدكتور 
بـدأها  ، ٦عرض الدكتور املختار مجلة من املصطلحات ، وأفرد هلا مبحثاً خاصاً

قسمها ثالثـة  مث ، اب تعدد املصطلحات وتنوع معانيها، وأسببتعريف املصطلح، وداللته
 : ايل على النحو الت ،أقسام
 .مصطلحات جديدة : األول
 .مصطلح كويف مقابل باملصطلح البصري : الثاين

 .مصطلحات كوفية خالصة : الثالث
 . ٧وقد  بدا تأثره واضحاً يف بعض املواضع ، بأسلوب الدكتور إبراهيم رفيدة

ويعد هذا الكتاب من الدراسات اجليدة اليت أولت النحو الكويف جانباً من الرعاية  
 .تمام وااله

 
 المصطلح النحوي ، للدكتور عوض القوزي

وهو كتاب . يعد هذا الكتاب من الكتب النفيسة ، فقد حوى درراً علمية ، وفوائد مجة 
عام ال خيتص باملصطلحات الكوفية فقط ، بل مشلها وغريها من املصطلحات النحوية ، 

  .خفاؤها وقد بدا جهد صاحبه فيه وعنايته به من الظواهر اليت ال ميكن إ
 : فصول وهي بشكل عام  قسم كتابه ثالثةوقد 

                                                        
 وما بعدها ١٨٥الباب األول ، املبحث اخلامس ص: ينظر  - ٥
 ٢٠٧الباب الرابع ، الفصل األول ص: ينظر  - ٦
 أصل هذا الكتاب رسالة ماجستري ، أشرف عليها الدكتور إبراهيم عبداهللا رفيدة   - ٧



١٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .املصطلح النحوي قبل الكتاب  -
 .املصطلح النحوي يف كتاب سيبويه -
 .املصطلح النحوي بني البصريني والكوفيني -

 

  الخثرانمصطلحات النحو الكوفي ، للدكتور عبداهللا 
، فقد أحاط فيه مؤلفه هذا الكتاب من الكتب الفريدة اليت عرضت للنحو الكويف  

بعدد كبري من مصطلحات الكوفيني وعرضها بأسلوب علمي رائع ، ومل يكثر من إيـراد  
النصوص ، وإمنا كان يف الغالب يكتفي باإلشارة إىل املواضع اليت ورد فيها املصـطلح ،  

 . وهو من الكتب الرائدة يف هذا اال 
 :وهذه إشارة سريعة إىل منهج اخلثران يف كتابه 
مل يسلك يف ترتيب مصطلحات دراسته الترتيب املبين على احلروف اهلجائيـة ، بـل    -

حاول أن جيمع املشتركة يف خاصة ما حتت عنوان واحد ، وما اليدخل فيها وضـعه يف  
 :املتفرقات ، فجاءت فصوله اخلاصة باملصطلح على النحو اآليت

 .مصطلحات أمساء األبواب واألجناس  -
 .راب والبناء مصطلحات اإلع -
 .مصطلحات احلروف  -
 .مصطلحات متفرقة  -

سبق هذه الفصول األربعة فصل خاص بالبحث يف مصادر النحو الكويف اليت اعتمد عليهـا يف  
استخراج املصطلحات الكوفية ، وبعد اخلامتة سرد جمموعة من املصطلحات الكوفيـة ومـا   

لقدر الذي حظيت به املصطلحات األخـرى  حتظ يف البحث با مل((: يقابلها ، واليت قال عنها 
من املعاجلة والدراسة ، فعلت ذلك حتريا لألمانة يف عرض ماديت العلمية ، والتزامـا باملنـهج   

 . ١٢ص ))الصحيح
 

النحو الكوفي في كتاب شرح القصائد السبع الجاھلیات ألبي بكر األنب اري  
 ، للدكتور محمد إبراھیم شیبة



١٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وهو  ١٤٠٨نوقشت يف جامعة أم القرى يف العام هذا البحث رسالة ماجستري 
موعة من املصطلحات الكوفية ،  به صاحبه عناية كبرية ، وعرض فيهاعتىن حبث جاد  

، وحيث أن حبثي هذا يلتقي مع حبث الدكتور حممد بن ظهر جهده واضحاً يف ذلك قد و
 :إبراهيم شيبة يف ثالثة أمور 

ور حول كتاب من كتب أيب بكر األنبـاري ،  أن كالً من البحثني يد: أحدمها 
 .فاحتاد شخصية مؤلف الكتابني ظاهرة توجب أن يلتقي البحثان يف بعض املسائل 

 .أن كالً من البحثني قد أُجنز يف جامعة أم القرى : األمر الثاين  
أن كالً من البحـثني يلتقيـان يف البـاب األول وهـو بـاب      : األمر الثالث 

الباب  األول من حبثي هو املصطلحات النحوية يف كتاب إيضاح  املصطلحات، حيث إن
الوقف واالبتداء ، والقسم األول من حبث الدكتور حممد شيبة يبحث يف املصـطلحات  

 .الكوفية الواردة شرح القصائد السبع اجلاهليات 
ولذلك فإنين أود أن أحتدث عن حبث الدكتور حممد شيبة بصفة أوسع مما حتدثت 

 .ه من الدراسات السابقة به عن غري
وبدًءا فإنين أشري إىل أن لكل حبث مساره الذي تتطلبه طبيعته ، وهلذا فإن هنـاك  

 :فروقاً جوهرية بني البحثني ، وأُمجل ذلك يف مسألتني 
 :مواضع االختالف ، وتتمثل فيما يلي  :املسألة األوىل 

لح عنـد أهـل اللغـة وأهـل     املصطسلكت منهجاً يبدأ بتعريف  -١
وإمنا  ،شيبة يف رسالته حممد الدكتور صطالح، وهذا ما مل يسلكه اال

كان يبدأ يف مستهل كل مصطلح بذكر النصوص اليت ورد فيها ذكر 
مث يوضح دالالت ذلـك املصـطلح    أيب بكر األنباري املصطلح عند 

بعرضه على استعماالت كبار الكوفيني والبصريني  له ، مستأنسـاً  
هم ، مث يورد بعض من استعمله منـهم إىل أن  بأقوال املتأخرين وآرائ

 .يصل إىل الترجيح يف ذلك 



١٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أن أقسام  حبثي وفصوله  ختالف أقسام  حبث الدكتور حممد شـيبة   -٢
 :فقد قسم حبثه ثالثة أقسام هي 

شرح القصـائد  (املصطلحات الكوفية الواردة يف الشرح : القسم األول 
 ) .السبع اجلاهليات

 .النحو الكويف الوارد يف الشرح مباحث : القسم الثاين 
 .مباحث الصرف الكويف الوارد ي الشرح : القسم الثالث 

 :أما حبثي فهو على بابني 
املصطلحات النحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء ، وهـو  : األول 

 .مكون من ستة فصول قد سبق ذكرها يف مقدمة هذا البحث 
سه ، وهو باب مكون من ثالثـة  األصول النحوية يف الكتاب نف: الثاين 
 .   ٨فصول

 مواضع االلتقاء :  املسألة الثانية 
بصيغة اجلمع ، وهي يف حقيقتها موضـع   مواضععربت يف هذه املسألة بقويل  

واحد ، ذلك هو موضع املصطلحات ، فقد التقيت مـع الـدكتور حممـد يف بعـض     
ة البحثني ، فال حمالة أن مـن  املصطلحات اليت ذكرها ، وهذا التقاء حتمي تفرضه طبيع

سيكتبون عن املصطلح الكويف أو غـريه سـيلتقون يف أمسـاء تلـك املصـطلحات ،      
 .وسيذكروا بأمسائها اليت عند أصحاا 

ومع ما يف هذا من حتمية املالقاة فإن عشرةً فقط من تلك املصـطلحات  الـيت    
. ا الدكتور حممـد شـيبة   قد ذكره  -واليت تزيد عن مخسة وثالثني مصطلحاً-ذكرا 

املستقبل ، والنسق ، والكناية ، والصلة ، واجلحد ، والتربئـة ،  : وهذه املصطلحات هي 
 .والصفة واحملل ، والقطع ، وما جيري وما ال جيري ، والترمجة 

                                                        
 .ينظر مقدمة البحث  - ٨



١٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وهذه املصطلحات قد عاجلتها مبعاجلات قد ختالف معاجلات الدكتور حممـد يف  
جة النهائية ، ولست ذا أغض من قدر حبث الدكتور حممد مواضع ، وقد توافقه يف النتي

 فللسابق فضل سبقه وما أسعف به الالحق ،. 
 : وإليك تفصيل ذلك 

 

 مصطلح املستقبل: أوالً 
أرجع الدكتور شيبة استعمال هذا املصطلح عند الكوفيني إىل رأيهم يف أن األصل 

 . يني الذين يرون أن األصل فيها البناء يف األفعال اإلعراب كاألمساء خمالفني بذلك البصر
) اضرالفعل احل( ذهب إىل ترجيح مصطلح  طلح املستقبل وال املضارع بلومل يرجح مص
ومع ذلك أرى اإلبقاء على مصطلح املضارع ؛ ألنه هـو   «: ، مث قال  ٩لعدة اعتبارات

 . »املشهور واملتدوال يف معظم التراث النحوي 
، فال أرى مسوغاً إليرادها  أرى اإلبقاء عليه  : يئاً من عبارة واحلقيقة أن يف النفس ش

ذه الصورة فمصطلح املضارع ثابت ومشهور كما قال ، وسواًء رأينا اإلبقاء عليه أم مل 
 .نر فلن يقدم ذلك شيئاً أو يؤخر 

 

 مصطلح النسق: ثانياً 
ما ذهب إليه رجح الدكتور شيبة مصطلح النسق على العطف لعمومه ودقته وهذا 

 . ١١، وقد أشرت إىل ذلك ١٠الدكتور مهدي املخزومي من قبل
 

 مصطلح الكناية :ثالثاً 
ذكر أن أبا بكر يستعمل مصطلح الكناية ، ويطلقه على الضمري املتصل ، وعلى 

 .١٢الضمري املستتر
                                                        

 ٥٠ص: ينظر  - ٩
ور نـص كـالم الـدكت    -قبل أن يرجح–، وقد نقل الدكتور حممد شيبة  ٣١٥مدرسة الكوفة ص: ينظر  - ١٠

إنـه دقيـق   : وممن أيد مصطلح النسق من احملدثني الدكتور مهدي املخزومي حـني قـال   «: مهدي، حيث قال 
  ٦٤النحو الكويف ص: ينظر  »....الختصاره 

 ٩٥مبحث النسق ص: ينظر  - ١١



١٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

كما أشار إىل استعماله ملصطلح الضمري وأنه أكثر ما يطلقـه علـى الضـمائر    
 .١٣قد يطلقه على الضمري املتصل املستترة، وأنه

ومل يذكر أن أبا بكر يطلق الكناية على اسم اإلشارة ، وأنه يطلق الضمري علـى  
 .١٤احملذوف ، وهذا  ما أشرت إليه

وذهب إىل  أن الدكتور مهدي املخزومي أدخل يف مصطلح الكناية أمساء اإلشارة 
احلقيقة أن هذا ليس من عمـل  ، و ١٥واألمساء املوصولة وأمساء االستفهام وأمساء الشرط

 . ١٧، وإمنا هو مستعمل من قبله ، وقد أشرت إىل تلك االستعماالت ١٦املخزومي
وقد رجح مصطلح البصريني وهو ما رجحه شـيخه الـدكتور أمحـد مكـي     

 . ١٨األنصاري رمحه اهللا تعاىل
 مصطلح الصلة : رابعاً 

إىل تسـميات أخـرى   ذكر صاحب النحو الكويف أن الصلة مصطلح كويف ، مث أشار  
، إال  ١٩يطلقوا عليه ، منها ما أشرت إليه كالتوكيد ، وما مل أُشر إليه كاإلقحام واللغو

، ومل يـذكر الـدكتور    ٢٠)ملغاة(أنين أشرت إىل أن الفراء قد أطلق على الزيادة عبارة 
 .شيبة ذلك ، ولعله اكتفى باصطالح اللغو عن ذلك 

 اجلحد: خامساً 

                                                                                                                                                             
 ٦٧ص: ينظر  - ١٢
 ٧٠ص: ينظر  - ١٣
  ٢٩و  ٢٨مبحث الكناية واملكين ص: ينظر  - ١٤
 ٧٣ص: ينظر  - ١٥
النحـو  :ينظر »أخذ إدخاهلا يف هذا املسمى عن الرضي  -أي املخزومي–لعله  «: لدكتور حممد شيبة قال ا - ١٦

 ٧٣الكويف ص
 ٣١و  ٣٠مبحث الكناية واملكين ص: ينظر  - ١٧
 ٧٥ص: ينظر  - ١٨
 ٩٠ص: ينظر  - ١٩
 ١٠٦مصطلح الصلة والتوكيد ص: ينظر  - ٢٠



٢٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ة أن هذا املصطلح كان مستعمالً عند البصريني ، وقد أشرت رأى الدكتـور شيب
إىل أن استعمــال    -وفقـه اهللا –، وذهب ٢١إىل  ذلك عند حديثي عن هذا املصطلح

مصطلح النفي  أوىل من استعمال مصطلح اجلحـد ، وهـذا ما أميل إليه وتطمئن إليـه  
 .نفسي 

 

 التربئة: سادساً 
ة يف كتب الكوفيني ، ومنهم أبو بكر ابن هذا املصطلح من املصطلحات املشهور

األنباري ، وقد التقيت مع الدكتور حممد شيبة فيه ورأيت صـواب مـا رآه مـن  أن    
عام ال يدرى ) ال(ألن مصطلح النفي بـ) ال(مصطلح التربئة أدق من مصطلح النفي بـ

ه الـدكتور  ولعل قبول بعض العلماء ملصطلح التربئة يشهد ملا ذهب إلي.  ٢٢معه ما املراد
 .  ٢٣شيبة

 الصفة واحملل: سابعاً 
ذهب الدكتور حممد شيبة إىل أن السابقني خلطوا يف نسبة مصـطلحي الصـفة   

 . ٢٤واحملل إىل الكوفيني ، ورجح أن ذلك ناتج عن السهو
ومع أن قوله قد يكون صائباً إال أنه ليس من دليل على ذلك ، فاألقوال اليت تؤيد 

عماهلم للمصطلحني ليست بالقليلة ، كما أنه ليس من السـهل  اختالف الكوفيني يف است
 .وصف ذلك العدد من العلماء بالسهو يف ظل غياب الكثري من مصنفات الكوفيني 

، إال أنه وصف ٢٥ولقد استحسن الدكتور مصطلح احملل خلفة لفظه وبالغة معناه
ل عليه ، وألنه يلتـبس  ملخالفة لفظه ملا يد : مصطلح الصفة بأنه غري موفق معتالً بقوله 

                                                        
 ١٥٦مصطلح اجلحد ص: ينظر  - ٢١
 ٩٨ص: ينظر  - ٢٢
 ٢٣مصطلح التربئة ص: ظرين - ٢٣
 ١١٨ص: ينظر  - ٢٤
 ١٢٢ص: ينظر  - ٢٥



٢١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وهذا القول فيـه إجحـاف مـن    . ٢٦ بالصفة املراد ا النعت ، فاألوىل عدم استعماله
 :جوانب
 .قوله أنه مصطلح غري موفق : األول 
، فهذا قد يكون يف نظر املعاصرين ، أمـا   أن لفظه خيالف ما يدل عليه  :قوله : الثاين 

 .عناه ولذلك استعملوه يف نظر الكوفيني أنفسهم فلفظه يوافق م
املراد ا النعت ، وهذا ال يكون عند الكوفيني ألم ال  يلتبس بالصفة  : قوله : الثالث 

 . يستعملون مصطلح الصفة مبعىن النعت ، وإمنا اكتفوا بالنعت 
فمن املفترض قبول مصطلحام وحكايتها دون االنتقاص من مكانتها أو نعتها مبا 

 .أصحاا ومكانتهم  ال يتوافق مع علم
 القطع: ثامناً 

رجح الدكتور شيبة أن مصطلح القطع عند الكوفيني ال مقابل له عند البصريني ، 
 . ٢٧وأن هذا املصطلح غري واضح عند الكوفيني أنفسهم

وال أوافقه فيما ذهب إليه من أن مصطلح القطع غري واضـح عنـد الكـوفيني    
كم مل أفهم مراده من عدم املقابلـة  ! ماله ؟أنفسهم، فكيف يكون ذلك مث يكثرون استع

 . مع وجود احلال عند البصريني  
والذي أراه ما ذهبت إليه يف حبثي من أن أبا بكر يستعمل مصـطلح القطـع إذا   
كانت احلال مفردة ، ويستعمل مصطلح  احلال إذا كانت احلال مجلة لعـدم وضـوح   

 . ٢٨االنقطاع
 ما جيري وما ال جيري: تاسعاً 

الدكتور حممد شيبة إىل أن مصطلحي الصرف واإلجراء مشـتركان بـني   ذهب 
 . ٢٩البصريني والكوفيني ، وأنه قد ثبت استعمال سيبويه للمصطلحني

                                                        
 ١٢٣ص: ينظر   - ٢٦
 ١٣٥ص: ينظر  - ٢٧
 وما بعدها ٦١ص: ينظر  - ٢٨
 ١٦٨ص: ينظر  - ٢٩
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، مث رجــح  ٣٠وقد أشرت إىل ذلك عند حـديثي عن مصطلــح اإلجـراء  
مصطلـح الصرف ، ورأى األخـذ به منعاً لتعدد املصطلحـات ، إضـافة إىل مجـال 

ـويت ، وهذا مـا ذهب إليه شيخـه الدكتـور أمحد األنصاري رمحـه اهللا  جرسه الص
 .تعاىل 

 
 الترمجة : عاشراً 

حاول الدكتور شيبة أن يقارن بني استعمال أيب بكر ملصـطلح الترمجـة وبـني    
والذي يبدو يل أنه يطلق الترمجة  : استعمال غريه ملصطلحي عطف البيان والبدل مث قال 

فكأنه غري متيقن من ذلك ، مع أنه نقل قول ابن عقيل من  ٣١لبدل على عطف البيان وا
مـن  –، ففي قول ابن عقيـل    ٣٢أن الكوفيني يطلقون الترمجة على البدل وعطف البيان

 .ما يغين عن التردد السابق   -وجهة نظري
 
وبعد فإنين أؤكد أن املصطلحات اليت ورد االتفاق فيها بني حبثي وحبث الدكتور  

ة هـي من الضرورات الالزمة اليت ال انفكاك للباحث عن موافقة غريه فيهـا  حممد شيب
 . ال سيما أا مصطلحات تلزم احملافظة على وصفها وداللة استعماهلا 



                                                        
 ٣٦و ٣٥ص - ٣٠
 ١٤٩ص - ٣١
 ١٥٢ص - ٣٢
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ات ــــــالمصطلح: الباب األول 

 النحویة

  

  المصطلحات المتعلقة باألسماء  والجملة: ـــــل األول الفص
 االسمیة

 اـــــابھھـــــمصطلحات الحروف وماش:  الفصل 

 ـعـمصطلحـــــــــــات الـتـــــوابـ: ع ـالفصل الــرابــ
 

 ـاتــمصطلحـــــــــــات المنصوبـــ: ـث ــالفصل الثـالـ
 

المصطلحات المتعلقة باألفعال  والجملة : ـي ــالفصل الثانــ
 الفعلیــة

 ةــــالیب النحویــــــــمصطلحـات األس: الفصل السادس 
 



٢٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 




 
 

 
 

رة  ــالنكـ
 والمعـــرفـــــة    

الكنــایــــة 
 والمكـنـــــي  

ورـــالمقصـ
 والممــــــدود   

 تـــبـــــرئــــــــةـــال
 

)    الترافع( المبتدأ 

ي وما ال ما یجـر
 یجــــري 

 الفصل األول  
 

ت المتعلقة باألسماء والجملة المصطلحا
 االسمیة

  



٢٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النكرة والمعرفة: المبحث األول 
 

ِكضد املعرفة: رةالن  . تركالشيءوقد ن كْنرهلتـه  إذا ج  راًوكُة ون  ـهتكَروأَن ،
هتكَرنتى واسقال األعشى ؛ ، مبعن: 

 ٣٣اـمن احلوادث إال الشيب والصلَع  رتين وما كان الذي نكرت ـوأَنكَ
مث  ، الشـيء  كرتن مصدرالنكرة ف .٣٤، أي غيره فتغير إىل جمهول نكَّره فتنكَّر :يقال و
و٣٥ئا بعينهف به االسم الذي ال خيص شيص. 
مث نقل فجعل وصفا ، رجل ذو معرفة  :ولذلك تقول ) العرفان(ـمصدر ك :لغة  املعرفةو

األصـل يف  و .٣٦ألنه يعرف به وهو يدل عليـه  ، لالسم الدال على الشيء املخصوص
 . ٣٧، فالنكرة أصل ، واملعرفة فرع عنها عنهاألمساء التنكري ، والتعريف فرع 

كر النحاة تعريفات عدة للنكرة واملعرفة ، جيمعـون  ذأما املعىن االصطالحي فقد 
فيها على أن النكرة اسم ملا كان شائعاً ، واملعرفة اسم ملا كان خاصاً ، إال أم عجـزوا  

 :، ومن هذه التعريفات  ٣٨عن الوصول إىل تعريف دقيق حييط حبقيقة كلِّ منهما
 النكرة: أوالً 

ال خيص واحداً من اجلـنس  .  هأمت الواقع على كل شيء من :االسم املنكر هو -
 .٣٩، وأرض ، وحائط ، وفرس رجل: دون سائره، وذلك حنو

                                                        
، وهو بالنسبة يف مقاييس اللغة ) نكر(، ولسان العرب  ١١٧ديوان األعشى ص: البيت من البسيط ، ينظر  - ٣٣
 ٢/٢٩٦٧وقد نسبه أبو عمرو بن العالء إىل نفسه ، ينظر سري أعالم النبالء .  ٥/٤٧٦

 ١/٤٧١اللباب: وينظر  )نكر(، مادة  ١٠٦٨الصحاح ص - ٣٤
 ١/٤٧١اللباب - ٣٥
   ١/٢٣٧اللمحة البدرية  :، وينظر  ١/٤٧١اللباب - ٣٦
 ٢/٥١٨ملقتضب ا»  أصل األمساء النكرة «: ، قال املربد  ٢/٧٨األشباه والنظائر  - ٣٧
من تعرض حلد املعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه ، ألن من األمساء ما هو « : قال ابن مالك  - ٣٨

  ١/١١٥شرح التسهيل » معرفة معىن نكرة لفظاً ، وعكسه ، وما هو يف  استعماهلم على وجهني 
 ٢/٥١٨املقتضب  - ٣٩



٢٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وإمنا مسي نكرة من أجل أنك ال ، كل اسم عم اثنني فما زاد فهو نكرة : وقيل  -
  . ٤٠رتعرف به واحدا بعينه إذا ذك

ا ودار وم، وفرس ، رجل  : حنو ؛ خيص الواحد من جنسه النكرة ما مل: وقيل  -
 .٤١أشبه ذلك
اسم ملا وضع شائعاً يف أمته ، غري مقصود به قصد شيء بعينه ، : النكرة وقيل  -

 ٤٢.كرجل ، وفرس 
 املعرفة : ثانياً 

 ٤٣.الواحد من جنسه صما خهي : املعرفة  -
، ) زيد وعمـرو (ما خص الواحد بعينه ، إما شخصاً من جنس كـ :  وقيل -

 .٤٤لضرب من احليات) ابن قترة(لألسد ، و) أسامة(وإما جنساً كـ
 .٤٥ما وضع خاصاً ملعني ، كزيد ، وعمرو:  وقيل -

ويالحظ أن التعريفات السابقة تتفاوت ، فقد يكون أحدها أكثر دقةً من اآلخر ، 
 . فيد العموم واملعرفة تفيد اخلصوص ، فالنكرة تن النكرة أمشل من املعرفةإال أا تتفق يف أ

تضاد ، فالنكرة لشياعها كاجلمع ، واملعرفة الختصاصها كالواحد ،  وبني النكرة واملعرفة
 .  ٤٦املعرفة نكرة فكما ال ميكن أن يكون الواحد مجعاً ، واجلمع واحداً ال ميكن أن تكون

                                                        
: ال يشترط يف النكرة كثرة املعاين يف الوجود ؛ بل العـربة  «  :، قال ابن هشام ١/١٤٨األصول يف النحو  - ٤٠

اسم للكوكب الليلي املعروف نكرتان ، مع أنه ال ) قمراً(اسم للكوكب النهاري ، و) مشساً(الصالحية ،بدليل أن 
 ٦مينظر رق. ، وهذا القول يدعم قول ابن مالك السابق  ١/٢٣٧اللمحة البدرية » ثاين لكل منهما يف الوجود 

 ٢٤١أسرار العربية  - ٤١
 ١/٢٣٧اللمحة البدرية  - ٤٢
 ٢٤١أسرار العربية  - ٤٣
أسامة ، فإنه جيري يف اللفظ جمرى محـزة يف منـع   : حنو قوهلم لألسد « : قال ابن مالك  ١/٤٧٢اللباب  -٤٤

ئـه مبتـدأ   واالستغناء عن اإلضافة واأللف والالم ، ويف وصفه باملعرفة دون النكرة ، واستحسـان جمي  الصرف ،
 .ويف هذا دليل على عدم دقة تعريف املعرفة  ١/١١٥شرح التسهيل  »وصاحب حال ، وهو يف الشياع كأسد 

 ١/٢٣٧اللمحة البدرية  - ٤٥
 ١/٣٠٠البسيط يف شرح اجلمل  - ٤٦
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ذكر عجز النحاة عن الوصول إىل حد للنكرة واملعرفـة ال   ٤٧ومع أن ابن مالك
والنكـرة مـا سـوى    : وإمنا اكتفى بقوله يلحقه استدراك ، فإنه مل يذكر حداً هلما ، 

فإذا ثبت كون االسم املعرفة ذه املثابة ، فأحسن ما  : مث قال يف شرح ذلك  ٤٨املعرفة
      .٤٩يبين به ذكر أقسامه مستقصاة ، مث يقال وما سوى ذلك فهو نكرة 

عنـد  أما عن استعمال أيب بكر هلذين املصطلحني فكان يف نطاق املتعارف عليه 
األصـل  ): املهتد ( ، و) اجلوار ( ، و) الداعِ ( النحاة ، ففي قوله  عن حذف الياء من 

فاستثقلوا الضمة يف الياء فحذفوها ) يوم يدع الداعي ، وله اجلواري ، فهو املهتدي ( فيه 
فبقيت ساكنة ومل يلقها ساكن يوجب هلا السقوط ، واملوضع الذي حذفت منـه اليـاء   

ستعمل ، جنده ي ٥٠املعرفة على النكرة واكتفي بالكسرة من الياء فسقطت الياء بنِيت فيه 
وإذا : قوله  ٥١ومن أمثلة ذلك عند الفراء. النكرة مبعىن العموم ، واملعرفة مبعىن اخلصوص 

: أوقعت األمر على نكرة بعدها فعل يف أوله الياء والتاء والنون واأللف كان فيه وجهان 
: والشرط ، والرفع على أنه صلة للنكرة مبرتلة الذي ، كقول القائـل   اجلزم على اجلزاء

 ها ، وإن شئتها : أعرين دابة أركبأركبمعـىن العمـوم   مـن  فيها فدابة نكرة ملا  ٥٢
: Â   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »Z٥٣   ]  :، ومثله قوله يف تفسري قوله تعـاىل والشياع 

 وقد جيوز يف [ ÁZ  لنكرة الرفع عل االئتناف ألنه معرفةٌ مفسر٥٤. 

                                                        
 .  ٦٧٢مجال الدين حممد بن عبداهللا بن عبداهللا الطائي اجلياين األندلسي ، برع يف علوم شىت، تويف سنة  - ٤٧
 ١/١١٥شرح التسهيل  - ٤٨
 ١/١١٦شرح التسهيل  - ٤٩
 ٤٦٨و  ٤٤٥و  ٣٧٣و  ٣٧٢و  ٣٧١/ ١: ، وينظر  ١/٢٤٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٥٠
 . ٢٠٧أبو زكريا حيىي بن زياد ، ت - ٥١
 ٢/١٣٧معاين القرآن   - ٥٢
 ٣٠،  ٢٩: طه  - ٥٣
 ٢/١٥٢معاين القرآن  - ٥٤
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عند شرح بيـت امـرئ    ٥٥بكر وقد يسمي الكوفيون النكرة باهول ، قال أبو
 :القيس

 ٥٦ نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل إذا قامتا تضوع املسك منهما
 :    هول ، فيوصـل كمـاا خيتلف فيصري مبرتلة ابا أن توصل ألن هبووإمنا جاز للص

Æ  Å  ]  :يف تفسري قوله تعـاىل  ) سبأ ( كلمة وقال الفراء عن  ٥٧يوصل الذي
   Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É    È  ÇZ٥٨  :  زعـــــم

وهو ذهب مـذهباً إذ مل  . لست أدري ما هو : أنه سأل أبا عمروٍ عنه فقال  ٥٩الرؤاسي
مثال ذلـك عنـد   و ٦٠ألن العرب إذا مست باالسم اهول تركوا إجراءه : يدرِ ما هو 

 : قوله ٦١ثعلب
 ٦٢دـاء فالسنـة بالعليـيا دار مي

                                                        
 . ٣٢٨، تحممد بن القاسم بن بشار األنباري  - ٥٥
وهو تفعـل ،  . أخذ كذا وكذا : معىن تضوع ، و ١١٥ديوان امرئ القيس ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ٥٦

ونسـيم  أمه يضوعه ضـوعاً ،   ضاعه صوت: يقال للفرخ إذا تسمع صوت أمه فتحرك . تضوع من ضاع يضوع 
 ٢٩ع الطوال صشرح القصائد السب: ينظر  . تنسمها ، وهو هبوا بضعف : صبا ال

  ٣٠شرح القصائد السبع ص - ٥٧
 ٢٢: النمل   - ٥٨
هو أبو جعفر حممد بن احلسن بن أيب سارة ، أستاذ أهل الكوفة يف النحو ، أخذ عن عيسى بن عمر ، ولـه   - ٥٩

الفيصل ، والتصغري ، والوقف واالبتداء الكبري، والوقف واالبتداء الصغري ، وله كتـاب يف اجلمـع   : من الكتب 
 . ١/٨٢، وبغية الوعاة  ١٢٥طبقات النحويني واللغويني ص: ينظر . فراد واإل
وقرأ ابن كثري يف روايـة  . مصروفاً على إرادة احلي ) من سبأ ( ، وقراءة اجلمهور  ٢/٢٥٠معاين القرآن   - ٦٠
مـزة غـري   بفـتح اهل ) من سبأَ ( واليزيدي ، وجبلة عن املفضل عن عاصم  بزي ، وأبو عمرو ، وابن حميصن ،ال

 )٦/٥٠٢معجم القراءات للخطيب : ينظر . ( مصروف ، اسم قبيلة أو امرأة 
 . ٢٩١: أبو العباس أمحد بن حيىي ، ت - ٦١
 ؛ عنـه  بلغه مما إليه واعتذر املنذر، بن النعمان ا مدح الذُّبياينّ للنابغة قصيدةً من من البسيط ، وهو الشاهد - ٦٢
ديـوان  : وينظر  ، ٢/٣٢١وهو من شواهد سيبويه  . السبع باملعلقات جلودا اأحلقوه وقد االعتذاريات، من وهي

  : القصيدة وأول.  ٨/٤٥٠،  ٤/١٢٥، خزانة األدب  ٢النابغة ص
 األبد سالف عليها وطال أقوت   يا دار مية بالعلياء فالسند 
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وإن كانـت  . ألا جمهولة ، من أجل أن هلا دوراً كـثرية  ) دار(العلياء من صلة : قال 
 .٦٣واحدة فخطأ

 املَنكـور من أن  ٦٤ومما يؤكد تسمية النكرة باهول  ما ذكره مرتضى الزبيدي
معرض حديثه عن اجلملة هل هي نكرة أو معرفة ؟  وذكر الرضي يف .٦٥املَجهول:  ىنمبع

، وكونه نكـرة   جمهوالً يء، أن كون الش ولو سلمنا أيضاً : حني قال  شيئاً من ذلك
، حـىت جيـب    ، والصفة ، ليس نفس اخلرب إن ذلك اهول املنكر: ، قلنا مبعىن واحد

µ  ´  ³    ² ]  :قوله تعـاىل  يف تفسري  ٦٧يانح قال أبوو ،٦٦ كوما نكرتني
  º¹  ¸  ¶Z٦٨  :³  ´ ]  وجاءZ  نكرة ألنه األصل يف اخلرب ، وألنه كان ،

  . ٦٩اهولَ

                                                        
 ٢/٤٣٥جمالس ثعلب  - ٦٣
 باللغـة  عالمـة : مبرتضـى  امللقـب  الفيض، أبو ،يبيدالز احلسيىن الرزاق عبد بن حممد بن حممد بن حممد - ٦٤

 ، ومات سـنة  ١١٤٥، ولد سنة  العراق يف واسط من أصله . املصنفني كبار من نساب،واأل والرجال واحلديث
 ٧/٧٠األعالم للزركلي : ينظر . ١٢٠٥

 )نكر: (تاج العروس  ، مادة  - ٦٥
 ٢/٢٩٩شرح الرضي على الكافية  - ٦٦
 . ٧٤٥ألندلسي ، تحممد بن يوسف ا - ٦٧
 ٢٢٣: البقرة  - ٦٨
 ٢/٢٩٤: ، وينظر  ٢/١٨١تفسري البحر احمليط  - ٦٩
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 )الترافع( المبتدأ : المبحث الثاني 
 

أولُ ما  والبديئة والبداءة والبداهة.  لوفعلُ الشيِء أ:  ، والبدُء البدِءاملبتدأ يف اللغة من 
 . ٧٠فَعلْته ابتداًء : وبدأْت الشيَء. ابتدأت به  : رِ بدءاًوأبدأت باألم. يفجؤك 

، أو عنـه  االسم ارد من عامل لفظي غري املزيد وحنوه خمرباً هو :ويف اصطالح النحاة
٧١وصفاً سابقاً رافعاً ملنفصل كاف . 

مل يف اصطالح بصري ، فالعامل هنا عامل معنوي وهو االبتداء ، أما العا التعبريوهذا 
بعد أن أورد هذا التعريف بأنـه   ٧٢، وقد علق السيوطيوهو اخلرب املبتدأ عند الكوفيني فلفظي 

غري مرضي عنده مليله إىل رأي الكوفيني يف أن العامل لفظي من جهة ، وأن هـذا  التعريـف   
ومـع عـدم ارتضـاء     .٧٣شامل للفعل املضارع ارد من الناصب واجلازم من جهة أخرى

 . ذا التعريف إال أنه مل يذكر تعريفاً حيد به املبتدأ ، ويرتضيه السيوطي هل
قـال  «: واملبتدأ ذا املسمى مل يرد عند أيب بكر إال على سبيل احلكاية كما يف قوله 

 : حنو قوله ، لكنه استعمل مصطلح االبتداء ،٧٥»نعته ) الكتاب(مبتدأ و ) ذلك: (٧٤األخفش
[  76  5   4Zعلى ] مرفوعة بـ) غشاوةال(ابتداء ، و ٧٦ Z واسـتعمله   ،٧٧

Ù  Ø  ×    Ö  ] : يف قـول اهللا تبـارك وتعـاىل    ) النار(الفراء ، حنو قوله عن 
ÚZ٧٨: 

                                                        
 بدأ: مادة  ٢/٣١لسان العرب   -٧٠
 ١/٣٠٨اهلمع   -٧١
 . ٩١١: جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ، ت - ٧٢
 ميكن أن يـدعي أن هـذا   ، وعدم ارتضاء السيوطي هلذا التعريف يف غري حمله ألنه ال ١/٣٠٩اهلمع  :ينظر  -٧٣

 .التعريف يشمل املضارع ، فاملضارع ال يخبر عنه 
 . ٢١٥سعيد بن مسعدة ، األخفش األوسط ، ت - ٧٤
 ١/٤٨٥إيضاح الوقف واالبتداء   -٧٥
 ٧: البقرة   -٧٦
 ١/٤٩٥إيضاح الوقف واالبتداء   -٧٧
 ٧٢: احلج  - ٧٨
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  االبتداء على والرفع.... ، الرفع أجودها ؛ أوجه ثالثة فيها وهو استعمال  .٧٩
مـا قارنامهـا    إذاالقبول والشيوع عند الكـوفيني  قليل ، فلم يكتب للمبتدأ واالبتداء 

أن  وشرح الترافـع بينهم ،  ادرج مها اللذان الترافعاملرافع وف، املُرافع والترافع  يمبصطلح
حنو  باملبتدأ ، أو املبتدأ ، أو املبتدأ يرتفع باخلرب واخلرب رفع املبتدأ رفَع اخلرب واخلرب: يقولوا
بــ   Z النجـوم ]فرفَـع   ٨٠  [  q   pZ :قـول أيب بكـر    حنو،  ذلك

[qZ و  [qZ  النجوم]  بـ Z قوله و ،٨١ : يرتفع بأشـد الظلم٨٢ ،
وعرضي مرتفع   :وقوله ،٨٤أنا مرفوع باألهل : قوله ، و٨٣أنا رفْع بالرجل :قوله و

   .٨٥بوافر 
، فرفعتها  رفع الثانية )ما(    [  r  q  p  o  n  mZ٨٦: وحنو قول الفراء 

 .٨٧بيوم 
 

ملبتدأ واخلرب ، وذلك أن الكوفيني يرفعون املبتدأ بـاخلرب  لقونه على افيط املُرافعأما 
واخلرب باملبتدأ ، فكلٌّ منهما مرافع لآلخر ، قال الفراء عن اهلجاء يف أوائل بعـض سـور   

                                                        
 ١/١٤٨معاين القرآن  - ٧٩
 ١٢:  النحل  -٨٠
 ١/١٢٥وقف واالبتداء إيضاح ال - ٨١
 : ، وهو من  قول طرفة ٢٠٩شرح القصائد السبع الطوال  ص -٨٢

 دـوظلم ذوي القرىب أشد  مضاضةً       على املرء من وقع احلسام املهن        
 : ، وهو من  بيت طرفة أيضاً  ٢١٢املرجع السابق  ص -٨٣

 دـاملتوق رأس احليةـخشاش ك ونه       ـأنا الرجل اجلعد الذي تعرف  
 :،وهو من قول طرفة  ٢٢٤املرجع السابق  ص - ٨٤

 دـله        وشقي علي اجليب يابنة معبـا أهـفإن مت فانعيين  مبا أن       
 :  عنترة، وهو من قول  ٣٣٩املرجع السابق ص  - ٨٥

 فـإذا شربت فإنين مستهـلك       مـايل وعرضي وافـر مل يكْلَـمِ         
 ٣٩٧،  ٣٦١، ٢٦٧، ١٨٩، ٦٣،٨٦، ٩: نظر صوي 

  ١٧:  االنفطار -٨٦
 ١/٤٣معاين القرآن  -٨٧



٣٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، عسـق  ،حـم : أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه ؛ مثل قولـه  : القرآن 
ر ، ما موضعه إذ مل يكن بعده مرافع ؟ قلت قبله ، مما يقل أو يكثص، وق، ويسو

هذه : املعىن واهللا أعلم Z٨٨!  "  #  $  ] :، مبرتلة قول اهللا تبارك وتعاىل ضمري
  .٨٩براءة من اهللا 

: قـال  ºZ٩٠  «  ¼  ½  ¾  ]  :قولـه عـز وجـل    : وقال ثعلـب  
 .٩٢ ذلكـف  مرافع ٩١فيومئذ

 : وقيـل  . عمن تستخبِر إٍما أَتاك من نب: واخلَبر  . رواحد اَألخبا : اخلَبر بالتحريكأما 
 .  ٩٣وأَخابِري مجع اجلمع، واجلمع أَخبار  ،اخلَبر النبأُ

اجلزء املستفاد الذي يستفيده السامع ، ويصري مـع املبتـدأ   : واخلرب اصطالحاً هو      
 . ٩٤كالماً تاماً

: اجلزء املتمم للفائدة بعد املبتدأ ، حنـو   استعمل البصريون اخلرب للداللة علىوقد  
ه الكوفيـون  اسـتعمل وزيد قائم ، فقائم هو اجلزء املتمم للفائدة يف هذه اجلملة االمسية ، 

، فعلـى  ) ذلك(بـ ) هدى(والوجه الثاين أن ترفع : بالداللـة نفسها ، قال أبو بكر 
ألما خربان ملا قبلـهما ،  ) فيه(وال على الريب حيسن الوقف على  هذا املذهـب ال

 ىن ـاملعـراء بـله الفـ، واستعم ٩٥ه ـر به عنـذي خبـى الـر إلـرب مضطـواخل

                                                        
  ١: التوبة  -٨٨
    ١/٢٦٢معاين القرآن  -٨٩
  ٩: املدثر  - ٩٠
، وكذلك يف  )٥/٦٦ إعراب القرآن( يكون بدالً ، وجوز نصبه بتقدير أعين) يومئذ(  أن جاء عند النحاس - ٩١

: وقيـل . فأما يومئذ فظرف لذلك :  ٣٨٠، وقال العكربي يف التبيان ص ٢/٣٠٩ي مشكل إعراب القرآن للقيس
 .يوم عسري خربه ،واجلملة خرب ذلك أو مبتدأ و. هو يف موضع رفع بدل من ذلك 

 ١/٢٠جمالس ثعلب  -٩٢
 خرب: مادة ، لسان العرب  -٩٣
 ١/٢٢٧شرح املفصل البن يعيش  -٩٤
 ١/٤٨٧الوقف واالبتداء  يضاحإ - ٩٥
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 .  ٩٧أيضاً املُرافعالتسمية ، بل أطلقوا عليه اصطالح  ، إال أم مل يكتفوا ذه٩٦نفسه
 :العامل يف املبتدأ واخلرب 

ف بني البصـريني والكـوفيني ،   تعد قضية العامل حموراً من حماور اجلدل واخلال
وليس هذا باألمر الغريب  إذا علمنا أن منهج كل فريق مغاير لآلخر ، فاملدرسة البصرية 

. استمدت منهجها من منهج املتكلمني ، أما أهل الكوفة فقد اعتمدوا الرواية منهجاً هلم 
العامل إما لفظي وإما ف ، يف التفاصيل وقضية العامل ضربت مثالً هلذا التغاير بني املنهجني

معنوي ، ويكون امساً أو فعالً أو حرفاً، ومن أوجه اخلالف يف هذا اجلانب مسألة العامل 
فالعامل يف املبتدأ واخلرب مل يكن موطن خالف بني املدرستني فحسب ، . يف املبتدأ واخلرب 

تصـرة إىل  إشارة خمبل وجِد اخلالف بني أصحاب املدرسة الواحدة أنفسهم ، وفيما يلي 
 :أقوال البصريني والكوفيني يف رافع املبتدأ واخلرب 

 رافع املبتدأ: أوالً 
 .٩٩واجلمهور إىل أن العامل يف املبتدأ معنوي ، وهو االبتداء ٩٨ذهب سيبويه -١
 .١٠١إىل أن العامل فيه هو تعريته من العوامل اللفظية ١٠٠ذهب املربد -٢

                                                        
 ١/١٨اين القرآن مع - ٩٦
 .سبقت اإلشارة إليه  - ٩٧
 . ١٨٠أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، ت - ٩٨
، وشرح املفصل البن يعـيش   ٢٢٤، والتبيني  ١/٦٠، واألصول يف النحو  ١٢٩،  ٢/١٢٧ينظر الكتاب  - ٩٩

شـرح  )) ح وقوله هو الصـحي : ((قال ابن مالك عن قول سيبويه   ١/٣١١،  واهلمع  ١/٢٠٥، واملساعد ٢٢٣
، ويبدو يل أن لالبتداء عند النحاة أكثر من داللة ، فقد ذكر املربد أن االبتداء هو التعـري مـن    ١/٢٧٠التسهيل 

ومنهم من ذهب إىل أنـه ارتفـع   : ((قالحيث يف نظر ابن عصفور   العوامل اللفظية وهذا املذهب هو الصحيح 
التعري ثبت الرفع له بشرط أن يكون االسم املعـرى قـد   لتعريه من العوامل اللفظية وهو الصحيح عندي ، ألن 

إال أنه وصفه بأنه عامل  ١/١٧٤، وأخذ به ابن عقيل يف شرحه لأللفية ١/١٧٥شرح اجلمل ))  ركِّب من وجه ما
وقد جعل العكربي  االبتداء والتعري عـاملني  العوامل املعنوية ومل يثبتها   معنوي ، مع العلم أن ابن عصفور رد ،

 .ويف هذا دليل على أن لالبتداء أكثر من داللة ) ٢٢٤التبيني(الً على حدة ك
 ٢٨٥: أبو العباس حممد بن يزيد ، ت - ١٠٠
، قـال   ١/٢٠٦، واملساعد  ٢٢٣، وشرح املفصل البن يعيش  ٢٢٤، والتبيني  ٢/٤٠٤ينظر املقتضب  - ١٠١

بتداء   هو التعري من العوامل اللفظية ألن العوامل يف إمنا قلنا إن العامل هو االبتداء وإن كان اال: (( أبو الربكات 
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 .١٠٢يرتفع مبا يف النفس من معىن اإلخبار: قيل  -٣
 . ١٠٣العامل فيه هو إسناد اخلرب إليه: آخرون  قال -٤
 .١٠٤يرتفع املبتدأ باخلرب ، واخلرب باملبتدأ ، فهما يترافعان: قال الكوفيون  -٥
، وقال بـه  ١٠٥للكوفيني قول آخر هو أن املبتدأ يرتفع مبا يعود عليه من اخلرب -٦

 . ١٠٦الفراء
 رافع اخلرب: ثانياً 

 . ١٠٧ذهب سيبويه إىل أن اخلرب يرتفع باملبتدأ -١
 .١٠٨ذهب املربد إىل أن اخلرب يرتفع باالبتداء واملبتدأ -٢
إىل أن رافـع اخلـرب هـو     ١١٠والرمـاين  ١٠٩ذهب األخفش وابن السراج -٣

 .١١١االبتداء
                                                                                                                                                             

ومنهم من ذهب إىل أنـه ارتفـع   : (( قال ابن عصفور و.  ١/٤٦اإلنصاف )) هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية 
وهو الصحيح عندي ، ألن التعري ثبت الرفع له بشرط أن يكون االسم املُعـرى قـد   . لتعريه من العوامل اللفظية 

 ١/١٧٥شرح اجلمل ....)) ه ما ،ركب من وج
منهم من ذهب إىل أن الرافع له شبهه بالفاعل يف أنـه خمـرب عنـه    : ((، قال ابن عصفور  ٢٢٥التبيني  - ١٠٢

كالفاعل وال يستغين عن اخلرب كما اليستغين الفاعل عن خربه وهو الفعل ، وهذا باطل ألن الشبه معىن من املعـاين  
 ١/١٧٥شرح اجلمل )) ، واملعاين مل يثبت هلا العمل 

وما جمـردين لإلسـناد هـو    وك«: ، قال الزخمشري  ٢٢٣، وشرح املفصل البن يعيش  ٢٢٥التبيني  - ١٠٣
 ٢٢٣شرح املفصل البن يعيش  »رافعهما
 ١/١٦٦، اخلصائص  ٢٢٢، وشرح املفصل البن يعيش  ٢٢٥التبيني  - ١٠٤
 ١/١٦٦، اخلصائص  ٢٢٥التبيني  - ١٠٥
 ١/٤٩الف اإلنصاف يف مسائل اخل - ١٠٦
 ١/٢٦٩، وشرح التسهيل  ٢/١٢٧الكتاب  : ينظر - ١٠٧
 ١/٢٧١، وشرح التسهيل  ٢/٤٠٤املقتضب  - ١٠٨
 . ٣١٦: أبو بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ، ت - ١٠٩
أظنه علي بن عيسى بن علي عبداهللا أبو احلسن النحوي ، كان من أهل املعرفة ، مفتناً يف علوم كثرية من  - ١١٠

كان مولده يف سنة . لفقه والقرآن والنحو واللغة والكالم على مذهب املعتزلة ، حدث عن ابن دريد وابن السراج ا
 ٢/٢٩٤إنباه الرواة: ينظر . ٣٨٤، ومات رمحه اهللا تعاىل سنة  ٢٩٦
  ١/٦٠، األصول يف النحو  ١/٣١١اهلمع  - ١١١
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إىل أن رافع اخلرب هو جترده من العوامل اللفظية إلسناده  ١١٢ذهب الزخمشري -٤
 .١١٣إىل املبتدأ

 .   ١١٤ذهب الكوفيون إىل أنه يرتفع باملبتدأ -٥
وأعدل هذه املذاهب مذهب سيبويه ، وهذا اخلالف ممـا ال  :  ١١٥قال ابن عقيل

 ١١٦طائل حتته
يرى الكوفيون أن تالزم  املبتدأ واخلرب، واقتضاء أحدمها لآلخر يوجب رفع كل و

واحد منهما باآلخر، وحجتهم يف عدم امتناع كون أحدمها عامالً ومعموالً يف آن واحد 
Z  ]   \  [    ^  _`  b  a  ]  :له تعـاىل  أن لذلك شواهد يف كتاب اهللا ، ففي قو

  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  gf  e   d  cZ١١٧ 

وقـد بسـط أبـو     ، والفعل نصـبها ،  ) تدعوا ( جزمت الفعل ) أي ( فأداة الشرط 
 .١١٩القول يف ذلك ١١٨الربكات

ملبتدأ ومع هذه اخلالفات والتباين الواضح فجميع النحاة متفقون على أن كالً من ا 
واخلرب مرفوع ، فال جدوى من هذه اخلالفات ، وال طائل من ورائها كما قـال ابـن   

، وال أرى هلا أثراً خيدم واقع النحو العريب ، إال أن املتأمل فيها يكاد يقف حريان ١٢٠عقيل
 . يف الترجيح بينها من جانب ، ويف سعة أفق املتقدمني من جانب آخر

                                                        
 . ٥٣٨أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي ، ت - ١١٢
قال ابن يعيش معلقاً  »وكوما جمردين لإلسناد هو رافعهما «: ، قال الزخمشري  ١/٢٢٢رح املفصل ش - ١١٣

: مث عاد يف موضع آخر وقـال   »املبتدأ واخلرب جتريدمها من العوامل اللفظية إشارة إىل أن العامل يف «: على ذلك 
 .فاالبتداء هو التجرد من العوامل اللفظية  »وأما العامل يف اخلرب فذهب قوم إىل أنه يرتفع باالبتداء وحده «

 ٥مسألة  ١/٤٤اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - ١١٤
 .  ٧٦٩عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن حممد بن حممد بن عقيل العقيلي اهلمداين املصري ، تويف سنة  - ١١٥
 ١/١٧٤شرح ابن عقيل  - ١١٦
 ١١٠:  اإلسراء  - ١١٧
 . ٥٧٧: حممد بن أيب سعيد األنباري ، تكمال الدين عبدالرمحن بن  - ١١٨
 ٥مسألة  ١/٤٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف  :ينظر  - ١١٩
 ١/١٧٤شرح ابن عقيل  - ١٢٠
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 التبرئــة: المبحث الثالث 
 
: ويقال  . ئةًه وبرأته تربا يل عليبرأته ممأ: مصدر من برأ وأبرأ ، يقال : لتربئة لغة ا
رًءا املرض من وبرئت.  براءة والعيوب الديون ومن منك برِئْتو ، بأْتراملـرض  مـن  ب 
 هـو ف بـرًءا  اخللق اهللا وبرأَ.  املرض من اهللا وأبرأه ، مرضه من بارئاً فالن وأصبح ،برًءا

 .١٢١البارئ
 .١٢٢، لعلة عارضة) إنَّ(النافية العاملة يف النكرات عمل ) ال(هي : واصطالحاً

التربئة أن تصـدق  ) ال(، وحق  التربئة دون غريها من أحرف النفي : )ال( ومسيت
، ولكنـهم خصـوها    على ال النافية كائنة ما كانت ألن من برأته فقد نفيت عنه شيئاً

 .١٢٣صلتربئة فيها أمكن منها يف غريها لعمومها بالتنصيفإن ا) إنّ(بالعاملة عمل 
مل يكن مصطلح التربئة معروفاً عند قدماء البصريني ؛ كاخلليل وسيبويه واألخفش 

سيبويه باباً مسـاه   ، فقد بوب) ال النافية(وإمنا اقتصروا على قوهلم واملربد وابن السراج ، 
، ونصبها ملا  تنوينفيما بعدها فتنصبه بغري تعمل  )ال(و :  يقول يف أوله) باب النفي بال(

  .١٢٤بعدها كنصب إنّ ملا بعدها 

                                                        
 برأ: الصحاح ، ولسان العرب ، مادة  - ١٢١
أشبهت أصلني وأخذت من كل واحد منـهما   «): ال(، قال الصيمري عن ) إنّ(مضارعتها لـالعلة هي  - ١٢٢
 : شيئاً

ال مالَ لكم فيجري النفـي  : إن لنا ماالً ، فتقول : إنَّ ماالً ، أي : ألا نقيضتها يف قولك ) إنّ: (أحدمها 
 . ما قام زيد فهذه طريقة النفي : قام زيد ، مث نفيت قلت : على حد اإلجياب ، كما أنك إذا قلت 

الستغراق ) ال(ار ، كما أن هل من رجل يف الد: ألا الستغراق اجلنس يف قولك ) : من: (واألصل الثاين 
من الوجه ) إنّ(، وجعل عملها النصب ؛ لشبهها بـ) من(اجلنس ، واجلار وارور مبرتلة شيء واحد ، لشبهها بـ

 .الذي ذكرنا 
 ١/٢٣٥التصريح مبضمون التوضيح  -١٢٣
 ٢/٢٧٤الكتاب  -١٢٤
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باب النفـي  : السراج  ابنوأطلق عليه ، ١٢٥) ال اليت للنفي(باب : املربد ومساه
 .١٢٦بال

مصطلح التربئة منذ زمن مبكر ،  النافية للجنس) ال(فقد أطلقوا على أما الكوفيون  
والفراء وثعلب ، واستعمله أبو بكر كذلك ، حنـو   ١٢٧ييف كالم الكسائذلك فقد ورد 

، الوقـف  Z١٢٨!  "  #  $  %   &'  )(  ]: إذا كانت تربئة فقوله )ال(وأما  :قوله 
ألن ) ريـب (قبيح ألا مع املنصوب مبرتلة شيء واحد، وال يتم الوقف علـى  ) ال(على 

 .١٢٩خرب التربئة ) فيه(

قبيح ألا مع املنصوب مبرتلـة  ) ال(الوقف على    [  CB  A  @Z١٣٠:  وقوله
 .١٣١قبيح ألن فيها خرب التربئة ) شية(شيء واحد والوقف على 

حبجة أنه يكثـر   أن مصطلح التربئة من صنعة الفراء ، إىل  ١٣٢أحد الباحثني وذهب
كثرة االستعمال ال تعد دليالً يقطع به ، عالوة على الذي أراه أنّ و .ملصطلح استعمال ا

سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها  : ح مستعمل عند الكسائي يف حنو قوله ذلك فاملصطل
 . ١٣٣قام رجلٌ، فلما تأخر اخلرب يف التربئة نصبوا ومل ينونوا ألنه نصب ناقص : فتقول 

                                                        
 ٤/٥٧١املقتضب  -١٢٥
 ١/٣٧٩األصول يف النحو   -١٢٦
 . ١٨٩علي بن محزة ، ت - ١٢٧
 ٢ ،١:  البقرة -١٢٨
 ١/١٤١إيضاح الوقف واالبتداء  -١٢٩
 ٧١: البقرة   -١٣٠
 ١/١٤١إيضاح الوقف واالبتداء  -١٣١
 ١٧٢الدكتور عوض القوزي ، املصطلح النحوي ص - ١٣٢
، حيث أشار إىل اسـتعمال   ١/٣٨١األصول البن السراج : ، وينظر  ١/١٢٨للنحاس إعراب القرآن  -١٣٣

راء ، ومل يشر إىل هذا املصطلح يف غري ذلك املوضـع ، ولـو أنّ الكسـائي    التربئة عند الكسائي وعند الف
 . استعمل مصطلحاً آخر غري التربئة يف الباب نفسه ألشار إليه ابن السراج وكذلك النحاس 
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(  *   +  ,  -    ] : تعـاىل  ومثال استعمال الفراء له قوله يف معىن قول اهللا
10  /  .Z١٣٤ : له بالتربئة إال جماهداً فإنه رفع الرفث القراء على نصب ذلك ك

 .١٣٦كذلك ثعلب واستعمله .١٣٥وكل ذلك جائز .  والفسوق ونصب اجلدال
ذكر ، عمل إنّ  مل تعمل وإن) ال النافية(ح التربئة على ن مصطليطلق الكوفيو وقد

 :قول الشاعريف ) ال(العباس ثعلب عن  أبو
 ١٣٧ـرِـا منيهـاريـرٍ لسـقم والا          ــوم فيهـلة ال نـليـيف بـفك
 .١٣٨، تربئة مبعىن غري ال قمرٍ: يف ) ال(أنّ 
ه ضربت «: الوزير رقعة فيها خط املربد أخت أيب عبيداهللا ابن إيلّ بعث  :أيضاً وقال

بال سيذا : قال » ف ألن  أ البتـة ، هذا خط أجيوز هذا؟ فوجهت إليه ال واهللا ما مسعت
 .١٣٩، ألا أداة وما تقع أداة على أداة  خافض وال غريه ال التربئة ال يقع عليها

، ولعل بداية ) ال النافية للجنس(أما املتأخرون فاصطلحوا على تسمية التربئة باسم 
إذا قلت ال  : هذا االصطالح مرتبطة ببعض اإلشارات يف كالم املتقدمني ، كقول املربد 

صـغري هـذا اجلـنس    ) الدار(نفيت عن ، وإمنا  رجل يف الدار مل تقصد إىل رجل بعينه
مل يظهر إال يف القـرن اخلـامس ،   ) ال النافية للجنس(وأظن أن مصطلح  .١٤٠وكبريه

ومها من علماء القرن الرابع مل يستعمال هذا املصطلح ،  ١٤٢مثالً والصيمري ١٤١فالزجاجي
                                                        

 ١٩٧: البقرة  -١٣٤
 ١/٩٤معاين القرآن  -١٣٥
 ١/١٣١جمالس ثعلب  -١٣٦
 فهارس جمالس ثعلب: انه ، ينظر البيت من الوافر ، وهو ملهلهل ، ومل أجده يف ديو - ١٣٧
 ١/١٣١جمالس ثعلب  -١٣٨
 ٥/١١٤معجم األدباء : ، وينظر ٣/٥٢٠األشباه والنظائر  -١٣٩
 ٤/٥٧١املقتضب  -١٤٠
 . ٣٣٩أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق ، ت - ١٤١
. عنـه   أبو حممد عبد اهللا بن علي بن إسحاق الصيمري ، له التبصرة يف النحو ، أكثر أبو حيان من النقل - ١٤٢

، مقدمة كتاب التبصـرة   ٢/٤٩بغية الوعاة : ينظر . وكانت وفاته يف أواخر القرن الرابع، أو أوائل القرن اخلامس 



٣٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

لسـراج  ، وقبلهما ابن ا١٤٣ باب النفي بال  : وإمنا استعمال مصطلح املتقدمني ، فقاال 
مل يكن ) ال النافية للجنس(، وهذا يدل على أن مصطلح  ١٤٤املتوىف يف بداية القرن الرابع

 .معروفاً 
مث أصبح بعد ذلك مصطلحاً متداوالً يف كتب املتأخرين كـابن مالـك ، وابـن    

، ١٤٩، والنيلـي ١٤٨ابـن عقيـل  ، و ١٤٧ابـن هشـام  ، و ١٤٦، وابن عصفور ١٤٥يعيش
 .، وغريهم ١٥٠واملرادي

ال الـيت  (أو ) النفي بـال (صطلح كويف يقابله عند البصريني املتقدمني مإذاً فالتربئة 
 .١٥١)ال النافية للجنس(وعند املتأخرين ) تعمل عمل إنّ

، ١٥٢، كما هو عنـد القيسـي   قبوالً عند غري الكوفيني) التربئة(وقد لقي مصطلح 
 .١٥٥ابن هشامو ،١٥٤القرطيبو ،١٥٣ابن الشجريو

                                                                                                                                                             
 ١/١٠والتذكرة 

 ١/٣٨٦، التبصرة والتذكرة  ٢٣٧اجلمل ص: ينظر    -١٤٣
 ١/٣٧٩األصول : ينظر    -١٤٤
 ٢/٩١، شرح املفصل  ٦٤٣:  موفق الدين ، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي ، ت -١٤٥
 . ٦٦٩: علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيلي ، ت - ١٤٦
 ٢/٦١، اللمحة البدرية  ٧٦١:أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبداهللا بن هشام األنصاري، ت -١٤٧
 ١/٣٣٥شرح ابن عقيل  -١٤٨
ن عبد اهللا إبراهيم بن ثابت الطائي البغدادي ، والنيلي هو تقي الدين إبراهيم بن احلسني ب٢/٨٦الصفوة الصفية  -١٤٩

 ١/٤١٠بغية الوعاة : ينظر. 
احلسن بن قاسم بن عبداهللا بن علي املعروف بابن أم قاسم ، لـه  : ، واملرادي هو  ١/٥٤٤توضيح املقاصد    -١٥٠

 ١/٥١٧بغية الوعاة : ينظر .  ٧٤٩شرح التسهيل وشرح املفصل وشرح األلفية وغريه تويف سنة 
ألن األخري عام ال يدرى معه ) ال(هب الدكتور حممد شيبة إىل أن مصطلح التربئة أدق من مصطلح النفي بـذ - ١٥١

  ٩٨النحو الكويف يف شرح القصائد السبع اجلاهليات ص: ينظر . هل املراد نفي االسم أو اخلرب 
  ١/١١٣مشكل إعراب القرآن .  ٤٣٧أبو حممد مكي بن أيب طالب ،  -١٥٢
 ٢/٥٢٧آمايل الشجري .  ٥٤٢بن علي بن حممد احلسين العلوي ، ت هبة اهللا  -١٥٣
طبعة درا الكاتـب  : مراجعة ١/٣٢٩اجلامع ألحكام القرآن .  ٦٧١أبو عبداهللا حممد بن أمحد األنصاري ، ت  -١٥٤

 )٣/٩٩٧( العريب ط
 ١/٢٥٤مغين اللبيب  -١٥٥
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 المقصور والممدود: المبحث الرابع 
 
: احلبس واملنع ، ومنه قولـه تعـاىل   : القصر لغة ملقصور مأخوذ من القصر ، وا

[  7  6  5   4Zأي حمبوسات ممنوعات عن التبذل ١٥٦. 
ـ : يف آخره ألف حنو معرب هو كل اسم: حاًواملقصور اصطال ى ، عصا ، ومعطً
 .١٥٨مزةاحملبوس واملمنوع من اهل: وقيل املقصور من األمساء  .١٥٧وحبلى ، وما أشبه ذلك

ومجهور النحاة يعللون تسمية املقصور بذلك ألنه قُصر عن اهلمزة أي حـبِس ،  
فليس بعد األلف مهزة فتمد ، أي أنه ال ميد إال مبقدار ما يف ألفه من اللني ، ألـا قـد   

 . ١٥٩حتذف لوجود التنوين أو الساكن بعدها فيقصر االسم
: ، قـال سـيبويه    ١٦٠سيبويه وقد يسمى املقصور منقوصاً أيضاً ، وهي تسمية

 وإمنا ، فاملنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوح
وأشياء . وال يدخلها نصب وال رفع وال جر ، نقصانه أن تبدل األلف مكان الياء والواو 

،  يعلم أا منقوصة ألن نظائرها من غري املعتل إمنا تقع أواخرهن بعد حـرف مفتـوح  
فاليـاء  ، جٍ رخوهو مثل م، لٌ عفْترى وأشباه ذلك ألن معطى مشطى ومعم: وذلك حنو 

إمنا ، وكذلك مشترى  .فنظائر ذا تدلك على أنه منقوص، مبرتلة اجليم والراء مبرتلة الطاء 
فْهو معلٌت ، وهو مثل معتر والياء مبرتلة الكاف ، فالراء مبرتلة الراء ، ك١٦١  وعلل األعلم

فأما قصره فهو حبسه عن اهلمزة بعده ، وأما نقصـانه فنقصـان    : هذه التسمية بقوله 

                                                        
  ٧٢: الرمحن  - ١٥٦
 ٣/٣٥٣شرح الرضي ، ٢/٦٠٨التبصرة والتذكرة  - ١٥٧
  ٢/٦٠٨التبصرة والتذكرة  - ١٥٨
اإليضاح يف شرح املفصل البـن احلاجـب   ، ٢/٢٢٢شرح مجل الزجاجي ،  ٢/٦٠٨التبصرة والتذكرة  - ١٥٩

مسي املقصور ، ألنه حـبس عـن   : وقيل «: ، قال السيوطي  ٣٠٦/ ٣اهلمع ،  ٣/٣٥٣، شرح الرضي ١/٦٢١
 ٣٠٦/ ٣اهلمع  »عر مبناقضة املمدود احلبس وليس جبيد ، ألنه ليس فيه ما يش: اإلعراب ، والقصر 

  ٣/٣٨٦كتاب سيبويه  - ١٦٠
 ٣/٥٣٦كتاب سيبويه  - ١٦١



٤١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

املقصور ، وذلك يف كتابه : واستعمل الفراء مصطلح املنقوص ويريد به . ١٦٢اهلمزة منه
: ونقل عنه ثعلـب قولـه   . ١٦٤، كما استعمل مصطلح املقصور ١٦٣)املنقوص واملمدود(
عطـاء  مثـل  واملمـدود، . ومرعى قفا مثل فتحة، قبلها وواو ياء ، ميد مل ما املقصور 

 ١٦٥وكساء
وحمققو النحاة ال يسمون شيئاً من األفعال واحلروف مقصوراً ، ألن املقصور هو 

 . ١٦٦الذي يوجد من جنسه ممدود ، وذلك فيهما مفقود
 
وتمددناه ، مدد ده فَتاً ومد به فامتد ومددمده ميده م . اجلذب واملطل: لغة  املدو

 .   ١٦٧ه ويجاذبهلوفالن يماد فالناً أَي مياط. مددناه : بيننا 
كسـاء  : كل اسم وقعت يف آخره مهزة قبلها ألف زائدة ، حنـو  : واملمدود اصطالحاً 

 .وأما املمدود فكل شيء وقعت ياؤه أو واوه بعد ألف : قال سيبويه. ١٦٨ورداء وحنومها
ألن استسـقيت اسـتفعلت مثـل    وذلك حنـو االستسـقاء   ، ممدودة  فأشياء يعلم أا

فإذا أردت املصدر علمت أنه ال بد من أن تقع ياؤه بعد ألف كما أنه ال بد ، استخرجت
فأنت تستدل على املمدود كما يستدل علـى   ، للجيم من أن جتيء يف املصدر بعد ألف

خـره مـن أن يقـع بعـد     ال بـد آل حيث علمت أنه ، املنقوص بنظريه من غري املعتل 
 .١٦٩ كما أنه ال بد آلخر نظريه من أن يقع بعد مفتوح،مفتوح

                                                        
 ٢/٩٧٠النكت  - ١٦٢
 ١١ص: ينظر  - ١٦٣
 ٢٨،  ٢٧،  ٢٣: ص  - ١٦٤
 ٢/٢١٧جمالس ثعلب   - ١٦٥
وال يوصف بذلك غري األمساء كيخشى ، « : ، قال السيوطي  يف باب املقصور ٢/٥١٦ارتشاف الضرب  - ١٦٦

 » وال املبنيات كمىت ، وهذا ، وإذا ، وما يقع يف عبارة بعضهم من إطالق ذلك عليه تسامح  ورمى ، وأىب ،
 ١٤/٣٧لسان العرب  - ١٦٧
  ٢/١٤، التذييل والتكميل  ٣/٢٠١شرح املفصل البن يعيش  - ١٦٨
 ٣/٥٣٩الكتاب  - ١٦٩



٤٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ١٧٠ومسي املمدود ممدوداً ألن األلف قبل اهلمزة متد ألجل اهلمزة وال حتذف حبال
جاء ، وشاء ، واملبنيات كهؤالء ، يسمى ممدوداً : وحنو . وال يسمى ممدوداً غري األمساء 

   .١٧١تسمحاً
كل مالـه قيـاس   : فاملقيس . مقيس ومسموع : ١٧٢مدود قسمان واملقصور وامل

عمى ، وكسى ، وجرحى ، وأُسارى  من املقصـور ، و  : يوجب قصره أو مده ، حنو 
ما ال يعرف مده وقصره إال بطريق : واملسموع . إعطاء ، ودعاء ، ومحراء ، من املمدود 

ن املقصور ، والسماء والعطـاء ،  العصا ، والرحى ، والقلى ، وحبلى م: السماع ، حنو 
 .واللواء واحلياء من املمدود 

واحلجة له يف الوقف   :قوله ومن أمثلة املقصور واملمدود عند أيب بكر األنباري 
أنه يحكى عن العرب ترك اهلمـز إذا  ) أنزل من السماء ماء: (على املمدود بغري مهز حنو 

، أو مضمومة مل تقع بني ألفني فلم تتـرك كان بني ألفني ، فإذا كانت اهلمزة مكسورة 
نسأل اهللا هدى، وأؤمـل  : واعلم أنك إذا وقفت على منصوب مقصور كقيلك : وقوله

؛ كان وقفك على األلف املبدلة مـن الم  )مسعنا فىت: (من اهللا رضى ، وكقوله عز وجل
 .١٧٣الفعل واأللف املبدلة من التنوين أسقطت 

                                                        
  ٣٠٦/ ٣اهلمع ،  ١/٦٢١اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب  - ١٧٠
 ٣٠٧/ ٣اهلمع : ينظر  - ١٧١
 وغريها ١/٦٥جملد٢، البديع البن األثري ٢/٢٢٣، شرح مجل الزجاجي  ٥٣٩-٣/٥٣٦الكتاب : ينظر  - ١٧٢
 ١/٤٠٤: ، وينظر أيضاً ٤١٧و ١/٤٠٦إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٧٣



٤٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 لمكنىالكنایة  وا:  الخامسالمبحث 
 

؛ كَنى عن اَألمر بغريه يكين كناية :يقال ن تتكلم بشيء وتريد غريه أ: الكناية لغةً 
 .١٧٤ذا تكلم بغريهيعين إ

، بلفظ غري صـريح يف   كان أو معىن ، لفظاً معني يءأن يعرب عن ش: واصطالحاً 
 . ١٧٥الداللة عليه

 نوالبصـريو ،  من استعماالت الكوفيني وقد ذكر بعض العلماء أنّ هذا املصطلح
وهذا القول يف رأيي مبين على كثرة ورود املصطلح عنـد   .١٧٦الضمري واملضمر يسمونه

كل فريق ، فاألكثر عند الكوفيني أم يستعملون الكناية ، وقـد يسـتعملون الضـمري    
واملضمر ، ويف املقابل فإن البصريني يكثرون من استعمال الضـمري واملضـمر ، وقـد    

إمنا هو حبسـب كثـرة   فنسبة مصطلح إىل فريق دون آخر . كين يستعملون الكناية وامل
. ظن املتأخرين غفلوا عن ذلك األمر، فاملصطلحان تناوشهما املتقدمون ، وال أ االستعمال

وال فرق بني املضمر واملكين عند الكوفيني ، وقد يكون أحدمها أعم من اآلخـر عنـد   
، فهما من قبيل  واملكىن عند الكوفيني ال فرق بني املضمر :  ابن يعيشالبصريني ، قال 

 :، فيقولون ، وأما البصريون ، وإن اختلفا من جهة اللفظ مساء املترادفة فمعنامها واحداأل

وقـال   .١٧٧مضمراً  مكين كل ، وليس مكين مضمر ، فكل الكنايات من املضمرات نوع
ىل من اسـتعمال  واستعمال املضمر أو .١٧٨تسميته مضمراً أخص من الكناية  : النيلي 

                                                        
 كىن: لسان العرب ، مادة  - ١٧٤
 ١٤٧ /٣شرح الرضي   - ١٧٥
، اهلمـع   ٥٨٩ -٥٨٨األول القسم الثـاين ص  جلزءالصفوة الصفية ا، ١/٣٥٩توضيح املقاصد : ينظر -١٧٦

١/١٩٠ 
 ٢/٢٩٢شرح املفصل  -١٧٧
 ٥٨٩، ٥٨٨الصفوة الصفية اجلزء األول القسم الثاين ص -١٧٨



٤٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أخفيته، فهو مضمر، وأمـا  :  أضمرته فمعىن،  ريفالضمري ؛ ألنه أجرى على قياس التص
  .١٧٩دو، عقدت العسل فهو عقيد أي معق فعلى حد قوهلم) الضمري(

 :ومن أمثلة استعمال الكوفيني للمصطلحني 
 :الكناية واملكين  -١
  :    به  يريدطلق أبو بكر الكناية واملكين وي
±  ²        ³  ] : تعـاىل و حنو قوله يف معىن قول احلق تبارك ري املتصل ،الضم -أ

  ¶  µ  ´Z١٨٠ :وأوقـع   فحذفت الالم »كالوا هلم أو وزنوا هلم  «: املعىن ،
  .١٨١املنصوب مع ناصبه حرف واحد   حرفاً واحداً ألن املكىن افصار) هم(الفعل على 
إا بقرة عوان بني ذلك  : ن أن تقولفلما مل حيس : حنو قوله اسم اإلشارة ،  -ب

، فال يتقدم املكىن  كناية عن الفارض والبكر )ذلك(مل جيز قوله ألن  ال فارض وال بكر ؛
 .١٨٢على الظاهر

 . ١٨٣وقد يريد به غري ذلك
 فإنه استثقل الضمة )معليه( قال  وأما من :  حنو قوله، الفراُء عبر بالكناية واملكين ممن و

                                                        
 ١/٢٤٣شرح اللمحة البدرية : ينظر  -١٧٩
 ٣: املطففني  -١٨٠
 ١/٤١٤: وينظر  ١/٣٤٥إيضاح الوقف واالبتداء  -١٨١
النحـو الكـويف يف شـرح    (ار الدكتور حممد شيبة يف حبثه وقد أش.  ١/٥٢٠إيضاح الوقف واالبتداء   -١٨٢

 .إىل االستعمالني األول والثاين ، إال أنه مل يشر إىل االستعمال الثالث ) ٦٧القصائد السبع ص
 : الضمري املستتر ، كما يف شرحه لبيت امرئ القيس  -١٨٣

ا أمشـي ت وراءنـا  فقمـت مر    جـر طـرحلعـلى إثـرنا أذيال م 
 -١٨٢) (٢٤(وينظـر  ) ٥٤(شرح القصائد السـبع  . »وجتر فيه كناية مرفوعة تعود على املرأة « : حيث قال  

 : ويروى البيت    . )١٤٠ -٩٤) (٤٨١
 رط مرحلـرينا ذيل مـلى أثـع    ـر وراءنـاي جتـت ا أمشـخرج

كساء من خـز أو غـريِه ،   : ملرط ، وا ٥٣، شرح القصائد السبع ص  ١١٤ديوانه ص: من الطويل ، ينظر  وهو
 . املُعلم بأعالم كالرحال : ضرب من الربود ، ويقال املرحل : واملرحل 



٤٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .١٨٤بكثرة دور املكىن يف الكالم ) معليه: (لها ياء ساكنة فقاليف اهلاء وقب
، وإذا مل  إذا جاءت الكناية عقب كالم أجازوه كلـهم  : قولهيف ثعلب  وكذلك
 .١٨٥ نعم القوم إخوتك وبئس هم: ، تقول تكن مل جييزوه

 الضمري واملضمر واإلضمار -٢
مشعراً بتكلمه أو خطابـه أو  املوضوع لتعيني مسماه هو : الضمري كما عرفه ابن مالك 

 . ١٨٦غيبته
 : ثالثة أشياء ويريد به وهوأبو بكر  وقد أطلقه

اسـم  ...    [vu   t  s  r  qZ١٨٧: الضمري املتصل ، حنو قولـه    -أ
 ١٨٨أصبح مضمر فيها 

̧         ] :يف قول احلق تبارك وتعـاىل ) كان(عن حنو قوله ، املستترالضمري  -ب   ¶
½  ¼    »  º  ¹      ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾Z١٨٩ :  واسم كان فيهـا

 .١٩٠مضمر
حسـن  ) امل(الوقف على  : احملذوف ، امساً كان أو فعالً ، فاالسم حنو قوله  -ج

 .١٩١ألنك ترفعها مبضمر 

                                                        
 ١/١٢معاين القرآن  -١٨٤
 ).٢٧٥ -٢٧٤ -١/٢٥٠(وينظر ) ٥٩٣ -٢/٥٩٢(جمالس ثعلب  -١٨٥
معايناً للسـامع   املراد بالتعيني جعل املفهوم «: ، قال ابن مالك شارحاً التعريف  ١/١٢٠شرح التسهيل  - ١٨٦

وذكر الوضع خمرج للمنادى ، واملضاف ، وذي األداة ، وذكر اإلشعار . يف حكم املعاين ، فذكره خمرج للنكرات 
  »بالتكلم أو اخلطاب أو الغيبة خمرج للعلم ، واسم اإلشارة ، واملوصول 

 ٢٥: األحقاف  - ١٨٧
 ٣٢٧،  ٣١٨ ، ١/١٢٩: ، وينظر  ١/١٢٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٨
 ٥١: النور  - ١٨٩
 ١/٣١٦ إيضاح الوقف واالبتداء - ١٩٠
هذه الكلمات يا حممد ، ذلك : ، واملعىن ) امل( «: ، قال يف أول البقرة  ٢/٥٦٣ إيضاح الوقف واالبتداء - ١٩١



٤٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

نصـبت  ... ÊÉ  È  Ç  Æ  ÅZ١٩٢] : وقوله : والفعل حنو قوله  
 .١٩٣قل ينفقون العفو : العفو بإضمار 
قـال  ، و١٩٤فراء بالضمري واملضمر كذلك عن املتصل واملستتر واحملـذوف وعبر ال

 .١٩٥ ئي ال ينسق على املضمر وال يؤكدهالكسا: ثعلب 
للمكين فأعم من استعمال الكـوفيني فاملكنيـات عنـدهم     استعمال البصرينيأما 

 :تشمل
 :أنشد اخلليل ، الضمائر -أ 
ـَرالع يـومدا       ـز إذا بـعبد العزي ها حسنـي  ١٩٦ـراملنب ة واستقـروب

 .١٩٧كىن عن عبد العزيز قبل أن يظهره مث أظهره : قال 
وقـال أبـو   . ١٩٨كنايـة التأنيـث   ) هي(فكناية التذكري و) هو(وأما  : وقال 

إذا بدئ بكناية املفعول قبل الفعل جاز الكـالم، فـإن   : )إياك نعبد(وجماز : ١٩٩عبيدة

                                                                                                                                                             
ـ .  ١/٤٨٤ »الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك  ار وهذا االستعمال مل يشر إليه الدكتور حممد شيبة ، وإمنا أش

 )٧٠النحو الكويف يف شرح القصائد السبع ص: (ينظر . إىل االستعمالني األول والثاين 
 ٢١٩: البقرة  - ١٩٢
 ١/٣٢٧ إيضاح الوقف واالبتداء - ١٩٣
 ٢/٣٧،  ١/٢٦٨،  ١/١٢٠،   ١/١٠٩معاين القرآن : ينظر  - ١٩٤
 ١/٣٢٤جمالس ثعلب  - ١٩٥
بال نسبة ، وكذلك ابن فارس يف مقاييس اللغة  ٢/١٢٨عني البيت من الكامل ، وقد أورده اخلليل يف كتابه ال - ١٩٦

 .يوم اجلمعة : والعروبة .  ٣/٢٢٢املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : وينظر .  ٤/٣٠١
 ٢/١٢٨العني  -١٩٧
 ٤/١٠٥العني   - ١٩٨
: ، ينظر٢٢٤ني ، تويف معمر بن املثنى التيمي ، ذكره الزبيدي ضمن الطبقة الرابعة من طبقات اللغويني البصري - ١٩٩

 .١٧٥طبقات النحويني واللغويني، ص



٤٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أدعـوك  : فإن زدت الكناية يف آخر الفعل جاز الكالم: بدأت بالفعل مل جيز إىل أن قال
  .٢٠٠إياك 

، وإياك، وأنت ، هو : قولك  فأما املكين فنحو: يف موضع آخرابن السراج وقال 
 .٢٠١قمت  والتاء يف، والكاف يف غالمك وضربك  ،غالمه وضربته  واهلاء يف

0  1    .  /] : عن قولـه تعـاىل    ٢٠٢أيب البقاءاملوصول ، حنو قول  - ب
2Z٢٠٣ :)وأحل لكم حتصيل مـا   :يوالذى كناية عن الفعل أ، مبعىن الذى  )ما

  ٢٠٤ وراء ذلك الفعل احملرم

j  i  ]: حنو قول أيب البقاء يف تفسري قولـه تعـاىل    ، أمساء اإلشارة - ج
  rq  p  o  n   m  l  kZ٢٠٥ : )كناية عن الواحد )ذلك ٢٠٦. 

 عـن  سؤال ألا ، كناية االستفهامية) كم(: يقال الرض،  أمساء االستفهام -د  
 سؤال كلها ألا ، االستفهام أمساء من وغريها ، وكيف ، وما ، من:  وكذا معني، عدد
 .٢٠٧ بامسه مصرح غري نيـمع عن

 . ٢٠٨ أمساء الشرط كلها كنايات  : قال الرضي ،  أمساء الشرط -هـ

                                                        
 ١/٢٤جماز القرآن  -٢٠٠
 وضـمري  ، بـاملراد  تصـريح  ألنه بكناية ليس وأنت، أنا،« : ، قال الرضي  ١/١٤٩األصول يف النحو   - ٢٠١

 ٣/١٤٨شرح الرضي »  فيه بظاهره صريح غري إليه املرجوع، بواسطة املعىن على دال هو إذ كناية، الغائب
عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا ، كان ثقة صدوقاً غزير الفضل ، ديناً حسن اخللق متواضعاً ، أُضر يف صباه  - ٢٠٢

 . ٦١٦تويف سنة . صنف إعراب القرآن ، وإعراب احلديث ، وإعراب الشواذ وغريها. باجلدري 
 ٢٤: النساء  - ٢٠٣
 ١٠٢التبيان ص - ٢٠٤
 ١٢: النساء   - ٢٠٥
 ١/١٧٠به الرمحن  إمالء ما من  - ٢٠٦
 ٣/١٤٨شرح الرضي  - ٢٠٧
 ٣/١٤٨شرح الرضي  - ٢٠٨



٤٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: ت عن غري اآلدمـيني قلـت   فإذا كني : قول سيبويه  حنو ، ٢٠٩أمساء أخرى -و
والفـرس الـذي   ، الفالن والفالنة واهلن واهلنة جعلوه كنايةً عن الناقة اليت تسمى بكذا 

مل يأت يف القـرآن   :  ٢١١، وقول النحاس٢١٠يسمى بكذا ليفرقوا بني اآلدميني والبهائم
 j    i  h  g ]كما قال جل وعـز  ، وإمنا يأيت بالكناية  ، تسمية أحد إال يسرياً

  kZوهو عقبة بن أيب معيط وبعـده   ٢١٢[  y  x  w     v    u   t  sZ٢١٣ 
 .٢١٤فجاء على الكناية، وهو أمية بن خلف 

                                                        
، شـرح الرضـي   ٢٢٤، املفصل ص٢/١١٥و  ١/١٤٩صول يف النحو األ،  ٣/٥٠٧الكتاب : ينظر   - ٢٠٩

٣/١٤٧ 
 ٣/٥٠٧كتاب ال  - ٢١٠
 . ٣٣٨أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ، ت - ٢١١
 ٢٧:  الفرقان  - ٢١٢
 ٢٨:  الفرقان  - ٢١٣
 ٢/٣١٩لقرآن إعراب ا  - ٢١٤



٤٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الُمجرى وغیر ( ريْجري وما ال َیْجما َی: المبحث السادس 
 )جرىالُم

 
  .٢١٥وجرياناً وجرياً جريةً يجري املاء جرى يقال. انساحمبعىن : جرى الشيء 

مسي بـه  قدمي للنحاة ، وهو اصطالح اسم مفعول من اإلجراء بضم امليم  رىواملُج
 .  ٢١٦كما أن غري ارى اسم لغري املنصرف ، نصرفامل

وعدم اإلجراء مبعىن منع االسـم  ، مبعىن تنوين االسم وجره ، الصرف :  اإلجراءف
ما ال ينصرف مبعىن ما ينصرف و ما جيري وما ال جيري: ، ويقولون منهما لعلل معروفة

 .٢١٧ري اجلاري اجلاري وغ: وقد يقولون 
؛ ويسـمى أمكـن   ، املنصرف هو االسم املستويف للحركات الثالث مع التنوين و
 . كزيد

ويسمى بـاملمتنع   ، التنوين ونع الكسرة هلا م اسم غري مستوفهو وغري املنصرف 
 .٢١٨أيضاً ملنعه الكسرة والتنوين واملنعي
باب مـا ال  : ا الباب باب ما ال ينصرف ، ومساه الكوفيون هذتسمية  يف املشهورو
 .٢١٩ارى وغري ارى : ، وقيل  جيري

هو اسم لرجل معروف فلذلك :  واحلجة ملن أجرى مثود أن يقول :  قال أبو بكر
  .٢٢٠قال هو اسم لألمة والقبيلة فصار مبرتلة املؤنث ) مثود(، ومن مل جير  أجريته

                                                        
 ١/٤٤٨مقاييس اللغة  - ٢١٥
 ١/٣٨٢كشاف اصطالحات الفنون   -٢١٦
 ١/١٨٦النحو وكتب التفسري    -٢١٧
 ٢٤٢ - ٤/٢٤١كشاف اصطالحات الفنون   -٢١٨
 ٢/٦٥والنظائر   األشباه،  ٢/٣٥٠اللمحة البدرية : ينظر  -٢١٩
 ٣٦٥ -١/٣٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  -٢٢٠



٥٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

،  ، اختلف القراء فيهZ٢٢١®  ¯  °  ±  ³²    ¬ ] : وقوله : وقال
والكسـائي   ٢٢٧ومحزة ٢٢٦وأبو عمرو ٢٢٥وعاصم ٢٢٤ونافع ٢٢٣وشيبة ٢٢٢فكان أبو جعفر

 ) رـمص: (ا ـرأهـيق ٢٢٨شـان األعمـراء وكـاإلجـب) راًـمص:  ( رؤونـقـي

                                                        
 ٦١: البقرة  -٢٢١
لعشرة يف القراءات ، وامسه يزيد بن القعقاع املدين ، قرأ على أيب هريرة ، وابـن عبـاس ،   أحد األئمة ا - ٢٢٢

سـري أعـالم   : ينظر . رمحه اهللا تعاىل  ١٣٢وقيل ١٢٧مات سنة . نزر الرواية إمام يف اإلقراء . وصلى بابن عمر
 ٥/٢٨٧النبالء 
 مـن  ، تاءاالقر يف أهلها وإمام ، دينةامل قاضي ، املدين املخزومي يعقوب بن سرجس بن نصاح بن شيبة - ٢٢٣
 ٣/١٨١األعالم للزركلي : ينظر .  ١٣٠مات سنة .  احلديث رجال ثقات
 أبـو : ويقـال  نعيم، أبو: ويقال احلسن، أبو : ويقال،  رومي أبو القرآن، حرب ، اإلمام ، نعيم أيب ابن نافع - ٢٢٤
 مـن  عدة على  اهللا كتاب دوجو ، وسبعني بضع سنة مروان بن امللك عبد خالفة يف ولد . أصبهاين أصله ، حممد

كانت  .سنة نافع قراءة:  وقال،  القراءة يف الناس إمام نافع: وممن قرأ عليه اإلمام مالك ،  الذي قال عنه  ، التابعني
 ٤١طبقات القراء السبع ص: ينظر .  ١٦٧: ، وقيل ١٦٩وفاته رمحه اهللا تعاىل سنة

دلة أمه ، قال الـذهيب ولـيس   : ه ، أبو بكر األسدي ، اسم أبيه دلة ، وقيل اإلمام الكبري مقرئ عصر - ٢٢٥
بشيء بل هو أبوه ، ولد يف إمرة معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه ، وهو معدود يف صغار التابعني ، كان حنويـاً  

ري أعالم النبالء س: ينظر.١٢٧: وقيل١٢٨مات بالكوفة سنة. فصيحاً إذا تكلم ، ذا أدب ونسك ، وصوت حسن
 . ٥٠، طبقات القراء السبع ص٥/٢٥٦

امسه العريان ،  من األعـالم يف  : أبو عمرو زبان بن العالء بن العريان التميمي مث املازين البصري ، وقيل  - ٢٢٦
جبري قرأ القرآن على سعيد بن . القرآن ، وعنه أخذ يونس بن حبيب ، والرواية عنه يف القراءة والنحو واللغة كثرية 

 ، السـقف  إىل بيت ملء دفاتره وكانت،  العرب وأيام والشعر، والعربية، بالقراءات يف عصره الناس أعلم كانو، 
: ينظـر  . فرمحه اهللا تعاىل  ١٥٧مات سنة  .وغريه الفرزدق مدحه العرب، أشراف من وكان، فأحرقها تنسك مث

 ٢/٢٩٦٧سري أعالم النبالء 
 التيمـي،  عمـارة  أبو ، القراءة شيخ ، القدوة اإلمام ،الزيات  إمساعيل بن عمارة بن حبيب بن محزةهو  - ٢٢٧
 عليـه  تـال ، وقيل من ولد أكثم بـن صـيفي ،     فارسي أصله . ربعي بن عكرمة موىل: وقيل  ، بن عجل موىل
 ثخـني  هللا، قانتـاً  ، اهللا لكتـاب  قيماً إماماً كان. وأخذ الكسائي عنه القراءة  . وطائفة ليلى، أيب وابن عمش،األ

.   ١٥٦تويف حبلوان سـنة   .بأثر إال حرفا محزة قرأ ما: الثوري قال . والفرائض باحلديث عاملاً الذكر، رفيع الورع،
 . ٥٦، وطبقات القراء السبع ص ١/١٥٦٧سري أعالم النبالء : ينظر 
 ، سـدي األ أبوحممـد  ،يف عصره  واحملدثني املقرئني شيخ ، االسالم شيخ اإلمام ، مهران بن سليمانهو  - ٢٢٨

 مالـك  بـن  أنـس  رأى . وستني إحدى سنة يف ولد. يالر نواحي من أصله،  احلافظ الكويف موالهم ، الكاهلي



٥١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 . ٢٢٩بال إجراء 
ـ  بيزيد التسمية كثرت كما ؛ خف الكالم به كثر إذا احلرف : وقال الفراء   أجروهف

Ä  Ã  ] :ومن أمثلة وردوده عند ثعلـب قولـه  . ٢٣٠ اإلجراء من متنع زائدة ياء وفيه
   ÅZ٢٣١ رِفَ واحدهرِ، وفَ دوفَ يد ،روفَ د ،ران ، وفَدرى ، وفُادراد ال يى جر٢٣٢. 

وهذا االصطالح هو الشائع عنده ، . ٢٣٣ومساه سيبويه باب ما ينصرف وما ال ينصرف 
. ٢٣٤)باب ما جيري وما ال جيري( فقد استعمل مصطلح الكوفيني وعقد له باباً مساه  أما املربد

وللمنصرف :  ٢٣٦، فقد قال السهيلي٢٣٥أن املربد نقل املصطلح عن سيبويهواألقرب يف رأيي 
، فمـن غـري   ٢٣٧جيري باب ما جيري وما ال: ثالثة جمار جيري عليها ، ولذلك قال سيبويه 

عن اصطالح البصريني إىل اصطالح الكوفيني ، كما أن يف بعض املتوقع أن ينصرف املربد 
كالم سيبويه ما يشري إىل مصطلح اإلجراء ، قال يف باب ما ينصرف من األمثلـة ومـا ال   

وكل أفعل يكون امسـاً  ، ال تصرفه يف معرفة وال نكرة  كل أفعلٍ يكون وصفاً : ينصرف 
ألن هذا مثال ميثـل   : قال ؟تصرفه فكيف تصرف وقد قلت ال : قلت. تصرفه يف النكرة 

                                                                                                                                                             
. اإلسـالم   عالمة وهو ،األول  الصف وعلى ، مجاعة يف الصالة على حمافظا ، النساك من كان.  عنه وروى ، عنه وحكى

 ٢/١٩٢٤النبالء  سري أعالم: ينظر .  ١٤٨مات بالكوفة سنة 
 ١/٣٧٢إيضاح الوقف واالبتداء  -٢٢٩
 ١/٢٣٣معاين القرآن  - ٢٣٠
 ٩٤: األنعام   -٢٣١
 ١/١٢٨جمالس ثعلب   -٢٣٢
 ٣/١٩٣الكتاب  -٢٣٣
 ٣/٢٠٣املقتضب  -٢٣٤
مصطلحا الصرف واإلجراء مشتركان بني البصريني والكوفيني ، غري أنه قد غلب يف « :  ةقال الدكتور حممد شيب - ٢٣٥

النحو الكويف يف شـرح  (: ينظر .  »ريني مصطلح الصرف ، وغلب يف استعمال الكوفيني مصطلح اإلجراءاستعمال البص
 ) .   ١٦٨القصائد السبع ص

 . ٥٨١أبو القاسم عبدالرمحن بن عبداهللا ، ت - ٢٣٦
  ١٦٧نقالً عن املصطلح النحوي ص ٢٩آمايل السهيلي ص  - ٢٣٧



٥٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فإن كان امساً ولـيس بوصـف    ، رِجا كان عليه من الوصف مل يملأن هذا املثال  فزعمت، به
 . ٢٣٨جرى

أن الفراء هو أول من استعمل مصطلح اإلجراء ، مـدعماً   ٢٣٩ورجح أحد الباحثني
 : قوله بثالثة أمور 

 .لكوفيني أن الفراء هو الذي صنع أكثر مصطلحات ا: أوهلا 
 .٢٤٠)احلدود النحوية(أنه عقد له باباً خاصاً يف كتابه : ثانيها 
 .أنه استعمل هذا املصطلح كثرياً : ثالثها 

وال . ٢٤١م السهيلي حني نسب هذا االصطالح إىل سـيبويه  هوقد و : مث قال 
على أنه  أرى أن كثرة استعمال الفراء للمصطلح ، وإفراده له بباب مستقل تعد دليالً قوياً

أول مستعمل للمصطلح ، وإذا سلمنا بأنه أول من أطلق املصطلح ، فماذا كان يسـمى  
قبل الفراء؟ أعتقد أن اإلجابة قد حتوجنا إىل مؤلفات للكوفيني بات من املستحيل احلصول 

 .عليها 
وأمساء : وقد يرتع الفراء إىل املزاوجة بني مصطلحي اإلجراء والصرف ، حنو قوله 

وأمساء النساء إذا خف منها شيء جرى إذا كـان  ، ن ال تنصرف خفت أو ثقلت البلدا
وإمنا انصرفت إذا مسي ا ، دعد وهند وجمل : على ثالثة أحرف وأوسطها ساكن مثل 

 .٢٤٢النساء 

                                                        
 ٣/٢٠٣الكتاب   - ٢٣٨
 ١٦٦املصطلح النحوي صالدكتور عوض القوزي ،   - ٢٣٩
 »أمساء احلدود نسختها من خط سلمة بن عاصم على هذا الترتيب  «:ذكر ابن الندمي كتب الفراء مث قال  - ٢٤٠

 ٧٤الفهرست ص: ينظر . وذكر أن آخرها باب ما جيري وما ال جيري ، ومل يذكر من أي الكتب نسخها 
  ١٦٧املصطلح النحوي ص - ٢٤١
 ٤١-١/٤٠معاين القرآن  - ٢٤٢



٥٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ومل يعد ملصطلح اإلجراء تدوال بني النحويني فقد اضمحل وخفت ذكره ، وليس 
انت ملصطلح الصرف الذي ألفَه أهل اللغة والنحو ، من عيب يف املصطلح ، لكن الغلبة ك

 .٢٤٣رمبا لشهرته ، ورمبا جلرسه الصويت كما يقول أحد الباحثني

                                                        
 ٤٥٣الدكتور أمحد مكي األنصاري ، أبو زكريا الفراء ص - ٢٤٣
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 الماضي والمستقبل: المبحث األول 
 

ماضٍ ، وأمر ، ومضارع : ، وهو على ثالثة أقسام  ٢٤٤أقسام الكلمةالفعل أحد 
ال بعد أن مرت مبراحل خالفية بني النحويني ، ، وهذه األقسام مل تستقر على هذا النحو إ

قـال  ، ومستقبلٍ ، وأدخل األمر يف املستقبل وحاضرٍ فقد قسم سيبويه الفعل إىل ماضٍ 
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء ، وبنيت ملا مضـى ، وملـا   : سيبويه 

لتقسيم سار النحاة بعـد  ، وقريباً من هذا ا٢٤٥يكون ومل يقع ، وما هو كائن مل ينقطع 
، ومنهم من  ، ومل يذكر األمر٢٤٦سيبويه ، فمنهم من قسمه إىل ماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ

، ومل يشر لألمر ، ولعل إقصاء هؤالء لفعل  ٢٤٧جعله ماضياً ومستقبالً وحاالً ومساه الدائم
وفيون جعلوا فالك. ٢٤٨األمر جاء تأثراً باملنهج الكويف الذي يعد األمر مقتطعاً من املضارع

فجزمتـه  ) الم األمر(الفعل نوعني ماضياً ومضارعاً ، فاألمر عندهم مضارع دخلت عليه 
 .٢٤٩مث حذفت

 الماضي: أوًال 
خـال   : ومضـوا  مضى الشيُء يمضي مضياً ومضـاءً املاضي لغة من مضى ، و

 .٢٥٠وذهب

                                                        
 ١، وشرح التسهيل ١/٢٧، وشرح الرضي  ١/١٢لكتاب ا: الكلمة إىل اسم وفعل وحرف ، ينظر تنقسم  -٢٤٤

 . ١/٥املساعد و،  ٣/
 ١/١٢الكتاب  - ٢٤٥
، ) يصـلي ( ، واحلاضـر حنـو  ) صلى زيد(فاملاضي حنو : ، ومثل لذلك   ١/٣٨األصول  البن السراج - ٢٤٦

 . )سيصلي(واملستقبل حنو 
أقوم و يقـوم  و تقـوم  و   (، وللمستقبل بـ ) قام  و قعد(، ومثل للماضي بـ  ٧اجلمل للزجاجي ص  - ٢٤٧
فإن أردت أن ختلصه لالستقبال دون احلال ، أدخلت عليه السني  «: ،مث قال ) يقوم ويصلي(، وللحال بـ ) نقوم

 . »وم سوف يقوم ، وسيق: أو سوف ، فقلت 
 .تعاىلاشتهر عند الكوفيني أن األمر فعل معرب مقتطع من املضارع ، وسيأيت بيانه إن شاء اهللا  - ٢٤٨
 ١/٣٠٥، وتوضيح املقاصد  ٢/٣٢١ينظر اللمحة البدرية   - ٢٤٩
 مضي: مادة  ١٤/٩٠لسان العرب - ٢٥٠
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الفتح ما مل مينع ما وقع وانقطع وحسن معه أمسِ ، وكان مبنياً على : واصطالحاً 
 . ٢٥١من فتحه مانع

، فهو مبين على الفتح مامل مينـع  ٢٥٢وبناء املاضي أمجع عليه الكوفيون والبصريون
من ذلك مانع ، واملانع  أن تتصل به واو اجلماعة فيبىن على الضم ، أو تتصل بـه تـاء   

، فال ) غداً(وال حيسن مع املاضي أن تقول . املتكلمني فيبىن على السكون ) نا(الفاعل أو 
: أمسِ ، قال أبو بكر األنبـاري  ذهبت : ذهبت غداً ، وإمنا حيسن معه أن تقول : تقول 

)اصطفيت غداً : فعل ماضٍ ال يصلح أن تقول فيه ) اصطفيتك٢٥٣. 
 المستقبل : ثانیًا 

 فالـدابر ، و قُبل عام ودبر عـام   ، قَبلْت الشيء ودبرته إِذا استقبلته أَو استدبرته
 . ٢٥٤املُولّي الذي ال يرجع و القابل املستقبل

ما مل يقع وحسن معه غد ، وكان مبنياً على السكون : واملستقبل يف االصطالح 
، وكانت يف أولـه إحـدى   ) غد(ما حسن فيه  :وقيل  . ٢٥٥ما مل مينع من سكونه مانع

أقوم ، ويقوم ، : ( ولك تاٌء ، أو ياٌء ، أو نونٌ ، أو ألف ، حنو ق:  الزوائد األربع ، وهي
 ونقوم ، ٢٥٦وما أشبه ذلك) وتقوم. 

                                                        
 ١/٣٤شرح اجلمل البن عصفور  - ٢٥١
 ١/٣٠٥توضيح املقاصد  - ٢٥٢
 ١/٢٠١االبتداء إيضاح الوقف و  -٢٥٣
 قبل: مادة  ١٢/١٤لسان العرب  - ٢٥٤
مل يقـع  : قولـه  : ، وهذا التعريف خاص بفعل األمر ألمرين ، أوهلما  ١/٣٤شرح اجلمل البن عصفور  - ٢٥٥

وكان مبنيـاً علـى   : قوله : وحسن معه غد ، وهذا خاص باألمر وباملضارع املبدوء بالسني أو بسوف ، وثانيهما 
من سكونه مانع ، فاخرج املضارع املبدوء بالسني أو بسوف ، فاألمر خيـتص بالبنـاء علـى    السكون مامل مينع 

السكون عند البصريني ، إال أن يكون معتل اآلخر ، أو أن يكون من األفعال اخلمسة وهذه هي املوانع اليت أشـار  
 . إليها 
ا يستقبل ، أي هو الذي يسـميه  ، وهذا التعريف يصلح ملا أنت فيه من الزمان ومل ٧اجلمل للزجاجي ص  - ٢٥٦

 )١/٣٩األصول البن السراج: ينظر . ( النحويون باملضارع 
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تقـول يف   : ، فقـد قـال    اين هو األقرب إىل مذهب أيب بكرواالصطالح الث
 املستقبل يأكل ويأمر ويأبقوقال  ٢٥٧ : فتجد الفعل حيسن بعده ) أدعو أنا غداً: (تقول

عند أيب بكر أجـده يطلقـه   ومن خالل تتبع مصطلح املستقبل . ٢٥٨وهو مستقبل ) أنا(
وال يكون فعـل األمـر إال    : قال النحاس ، ٢٥٩على املضارع الذي مل يسبق بالم األمر

يفعل فأما يفعل فقد اختلـف فيـه    وفوس سيفعلوكذا  ، مستقبال عند مجيع النحويني
يكـون   : والكوفيون يقولـون  . يكون مستقبال وحاالً : النحويون فالبصريون يقولون

 .٢٦٠ ن هذه الزوائد إمنا جيء ا عالمة لالستقبالمستقبال أل
 

 :ومن أبرز مواضع اخلالف بني الكوفيني والبصريني يف الفعل املستقبل
 ٢٦٢، وقال به الزجاج ٢٦١املستقبل عند الكوفيني يدل على االستقبال دون احلال -١

أما ألف املخرب عن نفسه فإنك تعرفها بأن حيسن بعد الفعـل   : قال أبو بكر ، 
R   Q  P  ] : ويكون الفعل مستقبالً كقولـه تعـاىل   ) أنا(ذي هي فيه ال

  X  W  VU     T  SZ أدعو أنا : هذه ألف املخرب عن نفسه ألنك تقول  ٢٦٣
يدل فعند البصريني ، أما  ٢٦٤وهو مستقبل ) أنا(غداً ، فتجد الفعل حيسن بعده 

                                                        
 ١/١٥٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٥٧
 ١/١٨٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٥٨

،  ١٧٥،  ١٦٨،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١/١٥١إيضاح الوقـف واالبتـداء   : ينظر  - ٢٥٩
٢/٦٠٠،  ٤٦١،  ٤٠٣،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٧،  ١٨٤، ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨٠ 
 ٢/٢٢٨إعراب القرآن  - ٢٦٠
 ٢/٢٢٨إعراب القرآن للنحاس  - ٢٦١
السيوطي يف اهلمع وذكـر مخسـة أقـوال يف     نقل ذلك عنه.  ٣١١أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، ت - ٢٦٢

أنكر أن يكون للحال صيغة لقصره ، أنه ال يكون إال للمستقبل ، وعليه الزجاج ، و «: املضارع ، قال يف ثانيها 
 ١/٣١»فال يسع العبارة ، ألنك بقدر ما تنطق حبرف من حروف الفعل يصبح ماضياً 

 ١٠٨: يوسف  - ٢٦٣
 ١/١٨٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٦٤
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والذي يظهر أن . ٢٦٦، وذُكرت أقوالٌ أخرى يف ذلك٢٦٥على احلال واالستقبال
نظرة البصريني تنصب على الناحية الشكلية للفعل دون املعىن الداليل ، ولذلك 
أفردوا األمر عن املستقبل مع أنه يدل على االستقبال ، بينما جعله الكوفيـون  

 . جزًءا من املستقبل باعتبار الداللة ال الشكل 
: قال أبو بكـر   ، ٢٦٧أمجع الكوفيون والبصريون على أن الفعل املضارع معرب -٢

)مرفوع بالنون اليت يف أوله ) نستعنياختلفوا يف علة إعرابـه ،  ، لكنهم  ٢٦٨
فعلَّلَ الكوفيون إعراب األفعال املضارعة أنه دخلها املعاين املختلفـة واألوقـات   

أما البصريون فذهبوا إىل أن املضارع معرب ملشاته االسـم مـن   ،  ٢٦٩الطويلة
 :، هي  ٢٧٠عدة أوجه

                                                        
ملـا أنـت فيـه ، وملـا مل يقـع      : يصلح لوقتني  «: ، وقال املربد عن املضارع  ١/١٢الكتاب : ينظر  - ٢٦٥

فإذا  «: إىل أن قال  » ...وال دليل يف لفظه على أي الزمانني تريد  «: ، وقال ابن السراج  ١/٣٠١املقتضب ))
 ١/٣٩األصول  »سيفعل أو سوف يفعل دل على انك تريد املستقبل وترك احلاضر على ، ألنه أوىل به : قلت 
ة يف احلال ، جماز يف االستقبال ، أنه حقيق: أنه اليكون إال للحال ، وعليه ابن الطراوة ، وثانيها: أحدها  - ٢٦٦

   ١/٣١اهلمع . أنه حقيقة يف االستقبال ، جماز يف احلال ، وعليه ابن طاهر : وعليه الفارسي ، وثالثها
 ٧٣مسألة  ٢/٥٤٩اإلنصاف  - ٢٦٧
  ١/١٥٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٦٨
من معان خمتلفـة كالفاعليـة   ومن األسباب اليت ذكرت يف إعراب األمساء أا تتض.  ٢/٥٤٩ اإلنصاف - ٢٦٩

والكوفيون محلوا املضارع يف اإلعراب على األمساء الحتماله )  ٥٠أسرار العربية ص: ينظر(،واملفعولية ، واإلضافة 
وينبغي أن تعلم أن املعاين اليت تعرض للكلم على ضـربني  :((١/٣٤مالك يف شرح التسهيل أكثر من معىن،قال ابن 

ني ما يعرض مع التركيب كالفاعلية واملفعولية واإلضافة ، وكون الفعل املضارع مـأموراً  ، والثاين من الضرب.... ،
به أو معطوفاً أو علة أو مستأنفاً ، وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة فتفتقر إىل إعراب مييز بعضها عن 

،  ورد أبـو  ))    اإلعـراب  بعض ، واالسم والفعل املضارع شريكان يف قبول ذلك مع التركيب ، فاشتركا يف
الربكات مذهب الكوفيني هذا ألن احلروف تدخلها املعاين املختلفة ومل تعرب ، أما األوقات الطويلة فـذكر أبـو   

 )    ٢/٥٥٠ينظر اإلنصاف . ( الربكات أن وقت املاضي أطول من املضارع ، ومع ذلك فإنه مل يعرب 
، وقد رد ابن مالك هذه  ١/٣٠٢، وتوضيح املقاصد  ٢/٥٤٩ف ، واإلنصا ٤٩أسرار العربية ص: ينظر  - ٢٧٠

 ١/٣٥شرح التسهيل)) املشاة ذه األمور مبعزل عما جيء باإلعراب ألجله :(( األوجه ، وقال 
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o  فعل شائع يصلح للحال واالستقبال ، فإذا فهو ) يقوم: (، حنو التخصيص
اسم ) رجالً(أدخلت عليه السني أو سوف اختص باالستقبال ، كما أن 

 .شائع فإذا أدخلت عليه األلف والالم اختص مبعني 
o إن : إن زيداً ليقوم ، ونقول يف االسـم  : دخول الم االبتداء عليه ، حنو

 .زيداً لقائم 
o  يشترك فيه احلال واالستقبال ، وحنو ) يقوم: (، فنحو  الزمن يفاالشتراك

 .اسم يدل على العني الباصرة ، وعني املاء ) العني: (
o  مررت برجلٍ يقوم ، ومررت برجلٍ قائمٍ : الوصف ، حنو االشتراك يف. 
o    جريان الفعل املضارع على اسم الفاعل يف حركاتـه وسـكونه، حنـو :

 ارِبوض رِبضي. 
، وبه قـال ابـن   ٢٧١الكوفيون الفعل املستقبل لتجرده من الناصب واجلازميرفع  -٣

: ومذهب أيب بكر أنه يرفع حبرف املضـارعة ، قـال أبـو بكـر      ، ٢٧٢مالك
)مرفوع بالنون اليت يف أوله ، والضمة عالمة رفع ) نستعنيوقـال عـن    ٢٧٣
يف موضع رفـع   : ª©  ¨  §  ¦  ¥Z٢٧٤  ] : من قوله تعاىل) ميحو(

                                                        
نسب هذا القول إىل الفراء ، ونسب إىل الكسائي قوله بأن حروف املضارعة هي الرافـع ، ونسـب إىل    - ٢٧١

، وأسـرار العربيـة    ٧٤مسألة  ٢/٥٥١اإلنصاف  : لمضارع هي املضارعة نفسها ، ينظر ثعلب أنه قال الرافع ل
، وقـد ضـعف أبـو     ٣/٢٧٧، وحاشية الصبان على شرح األمشوين ٤/٢١٩،وشرح املفصل البن يعيش ٥٠ص

، ) ٥٠، وأسرار العربيـة ص  ٢/٥٥٤اإلنصاف (الربكات قول الكوفيني وعلل ذلك بأن الرفع قبل النصب واجلزم 
: أحدها : ، وذُكرت أقوالٌ يف رفع املضارع ) ١/٣٥شرح اجلمل(وقال ابن عصفور عن قول الكوفيني بأنه  فاسد 

انه ارتفع بالسبب الذي أوجـب لـه   : أنه ارتفع باإلمهال ، وثالثها : التعري من العوامل اللفظية مطلقاً ، وثانيها 
 ١/٥٢٦: ع ، واهلم ٤/٢١٩شرح املفصل البن يعيش : ينظر . اإلعراب 

   :  ، وقال يف األلفية  ٤/٥شرح التسهيل  - ٢٧٢
ضيا   وفعل أمر ومنيا  برِيوأعربوا مضارعاً إن ع 

 ١/١٥٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٧٣
 ٣٩: الرعد - ٢٧٤



٦٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الفعـل   : وهو مذهب الكسائي ، قال أبـو بكـر    .٢٧٥اليت يف أوله بالياء 
  ٢٧٦املستقبل مرفوع باحلرف الذي يف أوله يف قول الكسائي 

، قال سيبويه يف علة رفع األفعـال  ٢٧٧أما البصريون فريفعونه لوقوعه موقع االسم
 مبتـدأ أو موضع اسم بين على  مبتدأاعلم أنها إذا كانت يف موضع اسم : املضارعة 

، أو يف موضع اسم جمرور أو مبتدأ وال مبين على  مبتدأأو يف موضع اسم مرفوع غري 
، وهـي سـبب    ، وكينونتها يف هذه املواضع ألزمتها الرفع ، فإنها مرتفعة منصوب

يقول زيد ذاك ، وزيد يقـول   :، ومثَّل لتلك املواضع بقوله  ٢٧٨ دخول الرفع فيها
اك ، وهذا يوم آتيك ، وهذا زيد يقـول ذاك ، وهـذا   ذاك ، ومررت برجلٍ يقول ذ

 .رجل يقول ذاك ، وحسبته ينطلق 
وهو معرب ، جمزوم  ازوم بالم األمر ، األمر عند الكوفيني مقتطع من املضارع -٤

، ويلتقي البصريون مع الكوفيني يف أن األمر جـزٌء مـن   ٢٧٩بالم األمر املقدرة
 . ٢٨١سكون غري معربمبين على العندهم ، إال أنه ٢٨٠املضارع

واحلقيقة أنه ال فائدة تطال من وراء بعض اخلالفات املذكورة ، ألنه ال ينشأ عنها 
 . ٢٨٢حكم تطبيقي ، كما قال أبو حيان

                                                        
 ١/٢٦٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٧٥
 ١/١٥٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٧٦
  ٤/٦، وشرح التسهيل  ١/٣٥ح اجلمل البن عصفور ، وشر ٧٤مسألة ٢/٥٥٢اإلنصاف : ينظر  - ٢٧٧
وقد توهم أبو العباس  أمحد بن حيىي ثعلب أن مـذهب سـيبويه أن    «: ، قال ابن يعيش  ٣/٩الكتاب  - ٢٧٨

والصحيح من مذهبه أن . ارتفاعه مبضارعة االسم ، ومل يعرف حقيقة مذهبه ، وتبعه على ذلك مجاعة من أصحابه 
 ٤/٢١٩شرح املفصل »عه بوقوعه موقع االسم  إعرابه باملضارعة ، ورف

 ١/٣٠٥، وتوضيح املقاصد  ٧٢مسألة  ٢/٥٢٤اإلنصاف  - ٢٧٩
يقتلُ ويذهب ويضرب : اذهب واقتل واضرب ، وخمرباً : وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمراً  «: قال سيبويه  - ٢٨٠
 ١/١٢٠املقضب  » ، ألنك إمنا تأمره مبا مل يقعوإمنا األمر من الفعل املستقبل «: ، وقال املربد  ١/١٢الكتاب »

وآخراألفعال فعل األمر الذي ليس يف أوله حرف املضارعة الذي مل يضـارع االسـم    «: قال ابن يعيش - ٢٨١
 ٤/٢٠٨شرح املفصل »ألبتة،فبقي على أصله ،ومقتضى القياس فيه السكون

شيبة حيث رجح إطالق مصـطلح الفعـل   وأشري هنا إىل ما ذهب إليه الدكتور حممد .  ١/٥٢٧اهلمع  - ٢٨٢
 . ٥٠النحو الكويف يف شرح القصائد السبع ص: ينظر . احلاضر عل الفعل املضارع لعدة اعتبارات 



٦١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 األمـــــر: المبحث الثاني 
 

استعمال صيغة دالة على طلب من املخاطـب  وهو . ٢٨٣نقيض النهي :األمر لغة 
 : ٢٨٥وله ثالث صيغ. ٢٨٤على طريق االستعالء

 .صيغة مقترنة بالالم اجلازمة وختتص بالفاعل الغائب  -١
 .صيغة يطلب ا الفعل من الفاعل املخاطب حبذف حرف املضارعة  -٢
 .اسم دال على طلب الفعل ، وهذا ما يسميه النحاة باسم الفعل  -٣

صيغة يطلـب ـا   : وقيل ، ٢٨٦طلب الفعل بصيغة خمصوصة: واألمر اصطالحاً
) افعـل  ( األمر  صـيغة  : وقيل . ٢٨٧حبذف حرف املضارعةالفعل من الفاعل املخاطب 

 . ٢٨٨خاصة بال قيد االستعالء والعلو
، لكنـه جتـوز يف   ٢٨٩اخلليل عن سيبويهالقدمية اليت نقلها  وهو من املصطلحات

وهو يريد النهي ، وذلك يف قوله استعماله ، فلم خيص به صيغة واحدة ، فقد أطلق األمر 
 :  ذاك وكتبت إليه أن ال  وكتبت إليه أن ال يقولَ ، ذاك  تقلْكتبت إليه أن ال: تقول

 . ٢٩١وهو يريد اإلغراءوأطلقه  ٢٩٠فأما اجلزم فعلى األمر.  ذاك تقولُ
األعلى إىل من هو دونه قيل ولصيغته أمساء حبسب إضافاته ، فإن كان من  ولألمر

 من األدىن إىل األعلى ، وإن كان طلب: من النظري إىل النظري قيل له  ، وإن كان أمر: له 

                                                        
 أمر: لسان العرب ، مادة  - ٢٨٣
 ١٧٦الكليات ص - ٢٨٤
 ١٧٨/الكليات : ينظر  - ٢٨٥
 ٤/٢٨٩شرح املفصل البن يعيش   - ٢٨٦
 ٣/٨٨٩شرح املقدمة الكافية  - ٢٨٧
 ١٧٦ليات صالك - ٢٨٨
 ٣/٦٣كتاب سيبويه  - ٢٨٩

 ٣/١٦٦ الكتاب - ٢٩٠
 ١/٢٥٦ الكتاب - ٢٩١



٦٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .٢٩٢دعاء: قيل له  
، أطال اهللا بقـاءه   : تقول ، وقد جييء األمر والدعاء على لفظ اخلرب إذا مل يلبس

 .٢٩٣ألنك ال تعلم أن اهللا قد أطال بقاءه ، فاللفظ لفظ اخلرب واملعىن دعاء ومل يلبس

عاء كلفـظ  والذي دعا النحاة إىل عدم تقييد صيغة األمر باالستعالء أن لفظ الد
أنت دونـه ، قـال    ممناألمر ، إال أن األمر ملن هو دونك ، أما الدعاء فهو أن تطلب 

: نْ يقالألنه استعظم أَ )دعاٌء(: وإمنا قيل  ، واعلم أَنّ الدعاَء مبرتلة األمر والنهى: سيبويه
ىهأو ن أمر ٢٩٤  

ابعهم عليـه مجهـور   وهذا الذي ذكرت إمنا هو مذهب البصريني يف األمر ، وت
ازوم بالم األمر ، عندهم مقتطع من املضارع  األمراملتأخرين ، وأما مذهب الكوفيني ف

والدليل على : ، وهذا مذهب أيب بكر ، فقد قال معرب جمزوم بالم األمر املقدرة  وهو
ئب فأمر املخاطب مبرتلة أمر الغا 4Z   5  76  ] :قوله  )ليتقِ(  )اتقِ(أن أصل قوله 

إال أن الالم حتذف من أمر املخاطب لكثرة االستعمال وتثبت يف أمـر الغائـب لقلـة    
والدليل على أن أمر املخاطب ينجزم بالم ساقطة قراءة رسول   :، وقال ٢٩٥االستعمال

وهو مذهب الفراء ،  ٢٩٦٢٩٧) ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأُيب بن كعب
 :قال مث   ( ( وقد ذُكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ :  قالمن قبل ، فقد 

                                                        
 ٢/٨٥٨، شرح مجل الزجاجي البن خروف  ٤/٢٨٩شرح املفصل البن يعيش : تنظر هذه التسميات  - ٢٩٢
 ٢/٨٥٨شرح مجل الزجاجي البن خروف : وينظر  ٢/١٧٠األصول يف النحو  - ٢٩٣

اعلم أن أصـل الـدعاء أن   « : ، قال ابن السراج  ١/٤٢٤املقتضب : ، وينظر  ١/١٤٢كتاب سيبويه  - ٢٩٤
األصـول يف النحـو    »والدعاء ملن فوقك، واألمر ملن دونك . وإمنا استعظم أن يقال أمر ، يكون على لفظ األمر 

٢/١٧٠ 
األصل يف األمر أن يدخل عليه الـالم ، وتلزمـه   « : ، قال ابن يعيش  ١/٢٢٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٩٥

يف النفي ، إال أم يف أمـر  » مل«يف النهي ، و» ال«معىن األمر ، إذ احلروف هي املوضوعة إلفادة املعاين كـإلفادة 
 ٤/٢٩١شرح املفصل » املخاطب حذفوا حرف املضارعة 

 ٥٨: يونس  - ٢٩٦
 ١/٢٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٩٧



٦٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

  ا يفى قول زيد أوقو قراءة أُيب)ْ(لألمـر إذا   ٢٩٨ لقوهو البناء الذي خ
ألمر واجهت به أو مل تواجِه ؛ إال أن العرب حذفت الالم من فعل املأمور املواجه لكثرة ا

وأنت تعلم أن اجلازم أو . خاصة يف كالمهم ؛ فحذفوا الالم كما حذفوا التاء من الفعل 
فلما حذفت التاء . الناصب ال يقعان إال على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون واأللف 

اضرب وافرح، ألن الضاد ساكنة فلم يستقم أن : ذهبت الالم وأحدثت األلف يف قولك 
فالفراء يـرى أن  .  ٢٩٩رف ساكن ، فأدخلوا ألفاً خفيفة يقع بعدها االبتداء يستأنف حب

فرع على ذلك البنـاء ،  ) افعلْ(هي البناء الذي خلق لألمر ، وأن صيغة ) لتفعلْ(صيغة 
كالمه السابق ، وأطلق اصطالح األمر علـى   منوتبعه يف ذلك أبو بكر كما هو ظاهر 

 تقف عليـه  µ  ´  ³  ²  ±Z٣٠٠  ¶   ]: وله ق : الصيغتني ، قال أبو بكر 

[µZ  بال ياء ألنه يف موضع جزم على اجلواب لألمر وقال  .٣٠١ : اعلم أن الياءات
4   5  ] :فمن ذلك قوله تعـاىل  ، ....، والواوات واأللفات حيذفن يف األمر والنهي

  76Z4   ] تقف عليه ٣٠٢Z   بال ياءواستعمل ثعلب مصطلح األمر كذلك يف .٣٠٣ 
 . ٣٠٤مواضع قليلة

                                                        
عن ابن عامر ، وقرأ النيب صـلى اهللا عليـه   بالياء أمراً للغائب ، وهي رواية » فلْيفرحوا «قراءة اجلمهور  - ٢٩٨

  وسلم وعثمان بن عفان وأبو عبدالرمحن السلمي وقتادة وعاصم اجلحدري وهالل بن يساف وزيد بن ثابـت وأيب
بن كعب وأنس بن مالك واحلسن البصري وأبو رجاء العطاردي وابن هرمز وحممد بن سريين ويعقوب احلضرمي 

والعباس بن الفضل األنصاري ورويس واملطوعي وأبو التياح الضبعي وعلقمـة   وسليمان األعمش وعمرو بن فائد
بن قيس وأبو جعفر خبالف عنه ، وأبو جملز وأبو العالية ، ومعاذ القارئ وأبو املتوكل والكسائي يف رواية زكريا بن 

 حرف أيب بن كعب ، وابن ويف. بالتاء أمراً للمخاطب )) فلتفْرحوا(( وردان ، وابن عامر وابن جبري عن الكسائي 
 )٣/٥٧٣معجم القراءات : ينظر . ( باألمر )) فبذلك فافرحوا (( مسعود  وأيب عمران 

 ١/٣٣٧معاين القرآن  - ٢٩٩
 ٩٣: يوسف  - ٣٠٠
 ١/٢٢٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٣٠١
  ٢٨٣: البقرة  -٣٠٢
 ١/٢٢٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٣٠٣
 ٥٨٨و  ٢/٥٥٢: عمل فيهما ثعلب مصطلح األمر، ينظر جمالس ثعلبوقفت على موضعني ال ثالث هلما است - ٣٠٤



٦٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وكان سيبويه قد سبق الكوفيني يف إطالق مصطلح األمر على املضارع اـزوم  
فأما األمر والنهي فإن شئت أدخلت فيه النون وإن شـئت مل    : بالم األمر ، فقد قال 

 نلُولتفع، ذاك  ولتفعالنِّ، ذاك  نلَلتفع: وذلك قولك . ألنه ليس فيهما ما يف ذا ؛ تدخل 
  .٣٠٥ ذاك

ليس فيه شيء مـن   )قُم(و )اضرِب: (ومذهب البصريني بعد سيبويه أنّ قولك 
، كما ٣٠٦فيجزمه جيز جزمه إال حبرف يدخل عليه حروف املضارعة ، ولو كانت فيه مل

أن القياس يف األمر عند البصريني أن يكون معرباً جمزوماً بالالم كأمر الغائـب ، لكـن   
رعة ؛ لكثرة االستعمال ، فزالت علة اإلعراب ، فرجع إىل حذفت الالم مع حرف املضا

 . ٣٠٧أصله من البناء
سائل اخلـالف  ومسألة اقتطاع األمر من املضارع ، وبناء األمر أو إعرابه ، من م

، وقد تصدى هلا أبو الربكات األنباري وبسط فيها القول ، وفند املشهورة بني الفريقني 
 . ٣٠٨حجج الكوفيني

                                                        
 وغريها ٣/١٠٠،   ٣/٣٥،  ٣/٨:  ، وينظر  ٣/٥٠٩ الكتاب - ٣٠٥
   ٢/٥٢٤،  ٧٢سائل اخلالف ، مسألة اإلنصاف يف م: ، وينظر  ١/٤٢٣املقتضب  - ٣٠٦
  ٤/١٢٥الرضيينظر شرح  - ٣٠٧
 ٧٢مسألة  ٢/٥٢٤اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - ٣٠٨



٦٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

  الفاعل والمفعول : المبحث الثالث 
 

هو كل اسم أو ما هو يف تقديره ، أسنِد إليه فعل أو ما جرى جمـراه ،  : الفاعل 
 .٣٠٩وقُدم عليه على طريقة فَعل أو فاعلٍ

) أنّ أو أنْ أو مـا  ( قام زيد ، أو مصدر مؤول من : زيد من : فالفاعل اسم حنو
 :وقوله تعـاىل  Z٣١٠¤  ¥  ¦  �  ¡  ¢  £    ]  :مع ما بعدهن حنو قوله تعاىل

[  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌZم ، :  يف األوىل والتقدير ٣١١خشوع قلو
قام زيد ، أو ما جـرى جمـراه    : قام من : شهادته ، أسنِد إليه فعل ، حنو : يف الثانية و

�  ¡    ¢  ]  :، واملصدر حنـو ª      ©  ¨  §Z٣١٢  ]  :كاسم الفعل حنو
  ¦¥  ¤  £Zواسم الفاعـل  : واسم املصدر حنو ،٣١٣ ، الغين أعجبين عطاُء الفقري

هذا ذباح البقر أبوه، والصـفة املشـبهة   : ، وصيغ املبالغة حنوt  sZ٣١٤  ]  :حنو
ما رأيت رجالً أحسن يف عينـه  : مررت برجلٍ حسن وجهه ، وأفعل التفضيل حنو: حنو

إذا قوي فيهما جانب الفعل باعتمادها  الكحلُ منه يف عني زيد ، والظرف واجلار وارور
: وأخـرج بقولـه   . على استفهام أو نفي أو مخبر عنه ، أو موصوف أو صاحب حال 

ما هـو علـى   ) على طريقة فَعل أو فاعل: (زيد قام ، وأخرج بقوله : حنو ) قُدم عليه(
 .ضرِب زيد ، وزيد مضروب عبده : حنو) فُعل أو مفعول(طريقة 

 دماًـهو ما أسند إليه الفعلُ مق: اعل بصورة خمتصرة لقلنا ـا وصف الفولو أردن

                                                        
 ٥١/ ١شرح اجلمل البن عصفور  - ٣٠٩
 ١٦: احلديد  - ٣١٠
 ٥٣: فصلت  - ٣١١
 ٣٦: املؤمنون  - ٣١٢
 ٩٧: آل عمران  - ٣١٣
  ٦٩: النحل  - ٣١٤



٦٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وهو مرفوع أبداً ، وارتفاعه ال يكون على احلدث ، أي أن رفعه ال يوجـب  .  ٣١٥عليه
 ما قام زيد ،: قام زيد ، ويف النفي : إحداث شيٍء على احلقيقة ، وهلذا يقال يف اإلثبات 

كل : اعلم أن الفاعل يف عرف النحويني  : ال ابن يعيش أ قام زيد ؟ ق: يف االستفهام و
ولذلك كـان يف  . اسم ذكرته بعد فعلٍ ، وأسندت ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك االسم 

الفاعل يف عرف أهل هذه الصنعة أمر لفظي ، : وقال أيضاً  ٣١٦ اإلجياب والنفي سواًء 
النفي ، واإلجياب ، واملستقبل ،  يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعالً يف الصور املختلفة من

هل يقـوم  (و ) سيقوم زيد(و ) قام زيد: (ا دام مقدماً عليه ؛ وذلك حنو واالستفهام ، م
يف مجيع هذه الصور فاعل ، من حيث أن الفعل مسند إليه ، ومقـدم   )زيد(، و )زيد ؟

أنك لو قـدمت   يد إعراضهم عن املعىن عندك وضوحاًويز.  عليه ، سواًء فعل أم مل يفعل
مل يبق عندك فاعالً ، وإمنا يكون مبتدأ وخرباً معرضاً للعوامل  )زيد قام(: الفاعل ، فقلت 

راً للفاعل عند كثريٍ من علماء العربية ، لكن يوهذا كالم مرضي يعطي تصو ٣١٧اللفظية 
مضمراً ، ، بل قد يكون ر الكامل له ، فالفاعل قد ال يكون  امساً ظاهراً يال يعطي التصو

يعجبين أنك تقوم ، وأنْ تقـوم ، والتقـدير   : مصرحاً بامسيته أو مقدراً ، فمثال املقدر 
أو  ظـاهراً  إال امسـاً عندهم ، ال يكون الفاعل  ٣١٨قيامك ، وعلى هذا مجهور البصريني

يعجبين يقوم زيد ، وظهـر يل  : أما الكوفيون فأجازوا أن يسند الفعل للفعل حنو. مقدراً 
z  y  x  }  |  {  ~  �  ]: ، واسـتدلوا بقولـه تعـاىل     ٣١٩زيد أم عمروأقام 

£   ¢   ¡Zولذلك قال ابن مالك يف حد الفاعل  ، ٣٢٠ :    هو املسـند إليـه
 فلذلك  : إىل أن قال  اً وغري اسمٍ ـالفاعل يكون امس : وشرح ذلك بقوله ، ٣٢١فعل

                                                        
 » وصفته أن يسند الفعل إليه مقدماً عليه « : ، قال أبو علي  ١٠١صتاب اإليضاح للفارسي ك: ينظر  - ٣١٥
 ١/٢٠٠شرح املفصل البن يعيش  - ٣١٦
 ١/٢٠١يعيش  شرح املفصل البن - ٣١٧
 ٦/١٧٣التذييل والتكميل  :ينظر  - ٣١٨
 ٦/١٧٣املرجع السابق  :ينظر  - ٣١٩
 ٣٥:يوسف  - ٣٢٠
 ٢/١٠٥شرح التسهيل  - ٣٢١



٦٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٣٢٢قلت املسند إليه ، ومل أقل االسم املسند إليه 
 . ٣٢٣وحق الفاعل أن يلي الفعل ، وقد يتقدم عليه عند الكوفيني

ولـيس لـدينا تصـور     ، ٣٢٤وزعم بعضهم أن أبا األسود أول من بوب للفاعل
يف دراسته للفاعل ، وال من درسه من بعده إىل أن جاء  ٣٢٥للكيفية اليت جها أبو األسود

 : سيبويه ، فبوب له أبواباً عدة ، هي على النحو التايل 
 .جلس عمرو : حنو.  ٣٢٦باب الفاعل الذي مل يتعده فعلُه إىل مفعولٍ -١
  .ضرب عبد اهللا زيداً : حنو .  ٣٢٧باب الفاعل الذي يتعداه فعلُه إىل مفعول -٢
باب الفاعل الذي يتعداه فعلُه إىل مفعولني فإن شئت اقتصرت على املفعول  -٣

أعطى عبد : حنو .  ٣٢٨ألولاألول إن شئت تعدى إىل الثاين كما تعدى إىل ا
 .اهللا زيداً درمهاً 

                                                        
 ٢/١٠٦املرجع السابق  - ٣٢٢
وتظهر مثرة اخلـالف يف  . زيد قام : فال يضر عندهم عدم متييز املبتدأ من الفاعل يف حنو « : قال الصبان  - ٣٢٣

حاشـية الصـبان   » الزيدان قام ، والزيدون قام جائز عند الكوفيني ممتنع عند البصـريني  : حو التثنية واجلمع ، فن
٢/٤٦ 

وسبب ذلك التبويب  ٢/٢٠٧٢، سري أعالم النبالء ١/٤١، إنباه الرواة  ٢١طبقات النحويني ص:  ينظر  - ٣٢٤
قال له أبو األسـود   –قود فرساً له وكان ي –أنّ رجالً فارسي األصل امسه سعد مر بأيب األسود : القصة املشهورة 

( ، )  ١/٤١هكذا يف إنباه الـرواة  . (ظالع: إن فرسي ظالعاً ، وأراد أن يقول: ما لك ال تركبه يا سعد ؟ قال : 
وأنـا أميـل إىل   ) »إن فرسي ضالع « : ٤٦ويف الفهرست ص( ،) » فرسي ضالع«  ٢٢ويف طبقات النحويني ص

يقول القوزي يف . عرابية تسوغ أليب األسود االندفاع يف بناء باب من أبواب النحو رواية القفطي ألن فيها مسألة إ
يريـد  » فرسي ضـالع «: وال أدري كيف ربط الرواة بني قول سعد الفارسي « : ٣٥كتابه املصطلح النحوي ص

ة هـذا البـاب   وبني صناعة باب الفاعل وباب املفعول فاملسألة صوتية ال إعرابية ، والذي يبدو أن تسمي» ظالع«
 . »كانت متأخرة عن زمان أيب األسود 

ظامل بن عمرو بن ظامل ، أول من أسس النحو ، كان من سادات التابعني ، من أكمل الرجـال رأيـاً ،    - ٣٢٥
 ٢/٢٢البغية. ٦٩وأسدهم عقالً،صحب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهو أول من نقط املصحف، مات سنة

 ١/٣٣الكتاب  - ٣٢٦
 ١/٣٤ ابالكت - ٣٢٧
 ١/٣٧ الكتاب - ٣٢٨



٦٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

باب الفاعل الذي يتعداه فعلُه إىل مفعولني وليس لك أن تقَتصر على أحـد   -٤
 . حسب عبد اهللا زيداً بكراً : حنو .  ٣٢٩راملفعولني دون اآلخ

أرى اُهللا بشراً زيـداً  : حنو .  ٣٣٠الذي يتعداه فعلُه إىل ثالثة مفعولني باب الفاعل -٥
 .باك أ

جيمـع مجيـع   مستقالً واحداً أما من جاء بعد سيبويه فالغالب أم عقدوا للفاعل باباً 
وال ميكن حتديد منهج الكـوفيني يف  . ٣٣١بعيداً عن التفريعات اليت عمد إليها سيبويهالفاعلني 

باب الفاعل ، إال أن تسمية املصطلح واحدة عند الفريقني اسـتمدوها مـن أيب األسـود إن    
 .وايات صحت الر

فكذلك فعل ما مل  : ومن أمثلة ورود هذا املصطلح عند أيب بكر األنباري قوله 
 ٣٣٢ا تضمن معىن الفاعل واملفعول جعل أوله مضموماً مـيسم فاعله ل

وقال . ٣٣٣هو كل فضلة انتصبت بعد متام الكالم يكون حمالً للفعل خاصةأما املفعول به ف
فاملفعول به مالزم للنصب ، وحكى العرب ، ٣٣٥لهو من وقع به الفع :  ٣٣٤ابن األثري

                                                        
 ١/٣٩ الكتاب - ٣٢٩
 ١/٤١ الكتاب - ٣٣٠
 وغريها ١٠١، اإليضاح للفارسي ص ١/٧٢، األصول يف النحو  ١/٥٥املقتضب : ينظر  - ٣٣١
 ٤٧٨، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٥٢، ١/١٥١: ، وينظر ١/٢٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٣٣٢
كل فضلة انتصبت : فقولنا « : وضحاً ذلك قال ابن عصفور م ١/٥٣شرح مجل الزجاجي البن عصفور  - ٣٣٣

ملفعـول فيـه دون غريمهـا مـن     بعد متام الكالم ، يدخل حتته مجيع الفضالت ، وقولنا حمالً، خيص املفعول به وا
الفعل خاصة ، خيص املفعول به دون ظريف الزمان واملكان : وقولنا . ت ألما حمالن وما سوامها ليس مبحل الفضال

هـو  : املفعول بـه  « :  ٣/١٤٦٦، وقال أبو حيان يف ارتشاف الضرب » فعل والفاعل واملفعول ألما حمالن لل
ضربت زيداً ، وهو منصوب إذا مل ينب ملا مل يسم فاعله ، والكالم هذا هـو  : ماكان حمالً لفعل الفاعل خاصة حنو 

و إىل اثنني من باب أعطى ، أو إىل يف املفعول الذي مل يكن من باب ظن وأعلم ، وإمنا هو فيما يتعدى إىل واحد أ
 »اثنني أحدمها أصله حبرف اجلر 

املبارك بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي بن عبدالواحد الشيباين ، العالمة جمد الدين أبو السعادات اجلزري  - ٣٣٤
.  ٦٠٦ تعاىل سنة كانت وفاته رمحه اهللا  ٥٤٤من أكابر العلماء ، وأكابر النبالء ، ولد سنة . املشهور بابن األثري 
جامع األصول يف أحاديث الرسول ، النهاية يف غريب احلديث ، البديع يف النحـو وغريهـا   : وله من التصانيف 

 ٢/٢٧٤بغية الوعاة : ينظر
 ١٣٧)/١مج(١البديع يف علم العربية  ج - ٣٣٥



٦٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

خرق الثوب املسمار ، وكسر الزجاج احلجر ، : يف قوهلم رفع املفعول به ونصب الفاعل
  .٣٣٦وإمنا أجاز ذلك فهم املعىن ، وعدم اإللباس ، وال يقاس على ذلك

، املفعـول املطلـق   : البصريني أن املفعول به قسم من أقسام املفاعيل ومذهب 
وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إمنا له مفعول واحد ، . واملفعول به ، وله ، وفيه ، ومعه 

.٣٣٧وهو املفعول به وباقيها عندهم ليس شيٌء منها مفعوالً ، وإمنا مشبه باملفعول
ا تضمن معىن الفاعل واملفعول جعـل  مـفعل ما مل يسم فاعله ل: قال أبو بكر

 ٣٣٨أوله مضموماً 

                                                        
 ٢/٦اهلمع : ينظر  - ٣٣٦
 ٢/٦اهلمع : ينظر  - ٣٣٧
 ١٩٩/ ١: نظر، وي ١/٢٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٣٣٨



٧٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الصَّْرف: الرابع المبحث 
 

 فرالشيء عن وجهه : لغة يف الالص دتعاىلقال . ر : [  sr  qZ أَي ؛٣٣٩: 
   .٣٤٠انصرفُوا عن العمل بشيء مما مسعوا : وقيل ، رجعوا عن املكان الذي استمعوا فيه

، ويف  الن ببعض حـروف النسـق  ـأن جيتمع فع هو : الكوفيني اصطالحيف و  
، فينصب الذي بعد حرف العطـف علـى    سن إعادته مع حرف النسقه ما ال حيـأول

، ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو ي يف  ، ألنه مصروف عن معىن األول الصرف
،  )أو(أو  )الفاء(أو  )مث(أو  )الواو(ـالصرف أن جيتمع الفعالن ب: وقيل . ٣٤١أول الكالم

أن يكـر يف   السـتفهام ممتنعـاً  مث ترى ذلك اجلحـد أو ا ،  مويف أوله جحد أو استفها
 .٣٤٢العطف

. ٣٤٣املعـىن  على العطف إىل اللفظ عن العطف صرف :وفهمه غري الكوفيني بأنه 
  .٣٤٤اإلعراب يف هلقب ما عم الفعل تشريك عدم: وقيل 

-  .  /  0  1   2  3  ]  :ظ الكوفيون يف مثل قولـه تعـاىل  حل
54Zأن الفعل  ٣٤٥)لَمععلى غري معىن التشـريك  ، واو جاء منصوباً بعد ال )ي

إىل القول بأن الفعل منصـوب علـى   هذا الذي دفعهم قبله ، و )علَمِي(بينه وبني الفعل 

                                                        
 ١٢٧:  التوبة - ٣٣٩
 صرف: مادة ،  لسان العرب - ٣٤٠
 ٧/٢٤٧تفسري الطربي  - ٣٤١
والكر مبعىن العطف ومبعىن البدل كما قال يف تفسـري   ١/١٧٣معاين القرآن : هذا تعريف الفراء ، ينظر  - ٣٤٢

مكروراً ) هذا (جتعل : اباً كان صو) القرآن(و ) هذا(ولو خفضت ) : (( مبا أوحينا إليك هذا القرآن ( قوله تعاىل 
 ٢/٢٨معاين القرآن ) ...)) ما ( على 
 ٩/٥٥٨الزجاج ، الدر املصون  إىلالسمني  نسبه - ٣٤٣
 ٤/١٢٤الدر املصون  - ٣٤٤
   ١٤٢:  آل عمران - ٣٤٥



٧١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ويعنـون  ٣٤٦الثاين منصوب على الصرف عن األول ) يعلم): قال أبو بكر الصرف ، 
حسـبما يقتضـيه    قبلـه  ما بإعراب بيعر أن إذا عطف الفعل حق منبذلك أنه كان 

لكن ملا كان املعىن على غري ما يقتضيه العطف نصب الفعـل ، فسـمي هـذا     ،لعطفا
 .بالصرف ، وهو ترك املتابعة ، فيبدو أن عامل نصب املضارع عامل معنوي 

ال حيسن تكرير العامل فيـه ، فـال   ، ف أن الثاين خمالف لألول وحجتهم يف ذلك
تشربِ اللنب ، ألن السمك وال  أكلِال ت ) :ال تأكل السمك وتشرب اللنب(: يف حنو يقال

النهي عن  ، جبزم األول وبنصب الثاين، ) ال تأكل السمك وتشرب اللنب: (املراد بقوهلم
 لألول ومصروفاً فلما كان الثاين خمالفاًلنب جمتمعني ، ال منفردين ، أكل السمك وشرب ال

دو خمالفـة معنويـة ال   واملخالفة فيما يب. ٣٤٧عنه صارت خمالفته لألول وصرفه عنه ناصباً
 .لفظية 

فهو النصب للفعـل   )ويعلَم الصابِرِين(: قوله تعاىل حنو  يف مذهب البصرينيأما 
اعلم أن ما انتصب يف بـاب   :  سيبويه قال، ال على الصرف  )أنْ(على إضمار  )يعلم(

، أو  دخل فيه ، وما مل ينتصب فإنه يشرك الفعل األول فيما الفاء ينتصب على إضمار أنْ
ال تأتيين : تقول . أو موضع اسم مما سوى ذلك أأو مبين على مبتد أيكون يف موضع مبتد

،  ال تـأتيين وال حتـدثين  : ، مل ترد أن تدخل اآلخر فيما دخل فيه األول فتقول فتحدثين
 ليس يكون منك إتيان: كأنك قلت ؛  ولكنك ملّا حولت املعىن عن ذلك حتول إىل االسم

، ألنّ أن  ، فأضـمروا أن  ، فلّما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إىل االسم فحديث
أن وا مل يكن إتيان، استحال: مع الفعل مبرتلة االسم، فلّما نووا أن يكون األول مبرتلة قوهلم

اعلم  : وقال . ؛ ألنه مع الفعل مبرتلة االسم يضموا الفعل إليه، فلّما أضمروا أن حسن
، وأـا قـد    الواو ينتصب ما بعدها يف غري الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاءأنّ 

شرِتل واآلخر كما تك الفاءشرِك بني األو ها يوأن ،ل  شـرِ ستقبح فيها أن تك بـني األو
ستقبح ذلك يف الفاء، وأنها جيئ ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من األول كمـا  واآلخر كما اُ

                                                        
 )ويذَرك وآلهتـك   (:وقوله« : قال الفراء.  ١١٨/ ١: وينظر ،١٣٩و ١/١٣٨إيضاح الوقف واالبتداء - ٣٤٦

 ١/٣٤معاين القرآن . » النصب على الصرف  )ويذَرك  (لك يف  ]١٢٧: عراف األ[
 ٥٥٦-٢/٥٥٥،  ٧٥املسألة  اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر  - ٣٤٧



٧٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وذهب اجلرمي إىل أن الـواو ، والفـاء ، و أو هـي الناصـبة     ٣٤٨ جاء ما بعد الفاء
 .  ٣٤٩بأنفسها

األصل يف الواو أن تكون حرف  أنّ ، )أنْ( بإضماريف النصب  :وحجة البصريني 
ا ال ختتص ؛ ال تعمل واألصل يف حروف العطف أ ، عطفتدخل تارة علـى   فهي؛ أل

لمـا  ف، ثاين يف املعىن الذي دخل فيه األول وفائدا أا تشرك ال االسم وتارة على الفعل
فاسـتحال أن  ، ل املعىن حول إىل االسم واألول وح معىنقصدوا أن يكون الثاين يف غري 

وهي األصل يف  ، ألا مع الفعل مبرتلة االسم )أنْ(فوجب تقدير ، يضم الفعل إىل االسم 
   . ٣٥٠عوامل النصب يف الفعل

، ويسميها الكوفيـون واو  ٣٥١اجلمع: ى الفعل املنصوبالداخلة عل) الواو( ومعىن  
، والصواب عند ابن هشام أا ٣٥٢عطف فعل على اسم مقدروحقيقتها عندهم  الصرف ،
 .٣٥٤، وهي واو عطف ٣٥٣وليست ناصبة للفعل واو للمعية

ابن هشام أن الكوفيني ال ينصبون الفعل مبخالفته ما قبله أيب حيان ووظاهر كالم  
 . ٣٥٦من قبلهما النحاسوإىل ذلك ذهب ، ٣٥٥إمنا ينصبونه بالواوو وانصرافه عنه ،

                                                        
  ٣/٤٤،  ٣/٤١،  ٣/٢٨الكتاب : ينظر  - ٣٤٨
 ٢/٣٨، اللباب  ١٠/٣٢شرح السريايف  - ٣٤٩
 )بتصرف( ٢/٥٥٦اإلنصاف يف مسائل اخلالف  :ينظر  - ٣٥٠
 ١٠/٤٤شرح الكتاب  » معىن الواو يف كل أحوال نصبها اجلمع «: قال السريايف ،  ١/٣٢٥املقتضب  - ٣٥١
 ٧/٤٩٩تفسري البحر احمليط  - ٣٥٢
  ٤١٦و  ٢/٤١٤مغين اللبيب  - ٣٥٣

ال  :درٍ مقدرٍ على مصدر متوهمٍ ، حنـو العطف هنا  عطف توهم ، عطف مص، و ٢/٤١٦مغين اللبيب  - ٣٥٤
 .تمع فيك كونك جلداً وإظهار جزع ليس جي: عاً ، أيتكن جلداً وتظهر جز

وفيون فـإن واو  وأما الك «: ، قال أبو حيان  ٢/٤١٦مغين اللبيب ،  ٧/٤٩٩تفسري البحر احمليط : ينظر  - ٣٥٥
 .» االصرف ناصبة بنفسه

ء بكـي  هت الواو والفابش «: قال النحاس ملا شرح معىن الصرف عند الكوفيني  ١/٢١٩إعراب القرآن  - ٣٥٦
فنا صبت«. 



٧٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

إال أنين مل أجد يف كالم الفراء وثعلب وأيب بكر أي إشارة إىل أن الـواو هـي   
أنّ  –للفعل ، وإمنا العامل عندهم معنوي وهو الصرف ، ولعل نسبة هذا القـول   ةالناصب

) أو والفاء والـواو  ( لكسائي يف أنّ إىل الكوفيني مبين على مذهب ا  -الواو هي العامل 
 .٣٥٧ناصبة بنفسها

الفعل انتصب بعد أو والفاء والواو بـاخلالف أو   إىل أنالكوفيني  وذهب بعض
 فهل اخلالف أو املخالفة والصرف مترادفان ؟ . ٣٥٨باملخالفة

واخلـالف   .رد الشيء عن وجهه : وهو أن عرضت املعىن اللغوي للصرفسبق 
مـن  : اللغوية يقارب الصرف ؛ إنْ مل يكن مطابقاً له ، فاخلالف لغـة من حيث الداللة 

ـ  إىل دينر أَي خلفـين أ، و هخلف إىل دهار أَي هيد الرجل فأخل ، وهـو مبعـىن    هخلف
 .٣٥٩املضادة

، ذهب الكوفيون إىل أن الظرف ينتصب على اخلالف إذا وقع خربا للمبتدأ  وقد
، وأن ٣٦١أن املفعول معه منصوب على اخلـالف ، و٣٦٠كوعمرو وراَء ، كزيد أمام: حنو

: ملا قيل : ال تظلمين فتندم منصوب على اخلالف كذلك ، قال الفراء : املضارع يف حنو 
ال تظلمين فتندم ، دخل النهي على الظلم ، ومل يدخل على الندم، فحني عطفت فعـالً  

ل على الذي مـن  على فعل ال يشاكله يف معناه ، وال يدخل عليه حرف النهي كما دخ
 .٣٦٢قبله ، استحق النصب باخلالف 

نصب املضارع بعد الفاء على اخلالف هو الضابط الذي وضعه الفراء يف فالضابط 
، وهو  أن جيتمع فعالن بالواو ، أو بالفاء ، أو بأو ، ويكون الفعـل مسـبوقاً   للصرف 

                                                        
 ٣/١٢٤٨توضيح املقاصد: ينظر  - ٣٥٧
، ٣/١٢٥٤املقاصـد ، توضيح  ٣/٨١املساعد   ٢/٥٥٧، ٧٦اإلنصاف يف مسائل اخلالف مسألة : ينظر  - ٣٥٨

 . ٣٨٠رصف املباين
 خلف:لسان العرب ، مادة  - ٣٥٩
  ١/٢٤٥ - ٢٩اإلنصاف يف مسائل اخلالف مسألة  - ٣٦٠
 ١/٢٤٨ - ٣٠مسألة  اإلنصاف يف مسائل اخلالف - ٣٦١
 ١٠/٣٢شرح السريايف  - ٣٦٢



٧٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ال : ما يف قوله جبحد ، أو طلب ، ويكون اجلحد والطلب خاصاً باألول دون الثاين ، ك
، ومع وجود هذا التطـابق  ٣٦٣أن تتكرر يف الفعل الثاين) ال(تظلمين فتندم ، وال ميكن لـ

بني الصرف واخلالف ، إال أنين أرى اخلالف أوسع من الصـرف ،   -الذي ذكرت  –
فالضابط املذكور ال يتواءم مع الظرف املنصوب على اخلالف إذا وقع مبتدأ ، ولو أنـه  

 .ف عن الصرف لكان ذلك ممكناً اُكتفي باخلال
-  ]  :وخالصة الكالم يف هذا املبحث أن الناصب للفعل يف مثل قوله تعـاىل  

54  3  2   1  0  /  .Zعند الكوفيني معنـوي ، وهـو    ٣٦٤
ـ مضمرة ، ويعجبين ما ) أنْ(، وعند البصريني لفظي وهو  الصرف أو اخلالف ابـن   هقال

إننا ننصب اجلواب علـى  : وقول البغداديني  ) : ما تزورين فتحدثين(يف قوهلم   ٣٦٥جين
: أمـا الصـحيح فقـوهلم     .وبعضه فاسد، بعضه صحيح ، كالم فيه إمجال ، الصرف 
إن الثـاين   : وهذا هو معىن قولنا ، صرف بالفعل الثاين عن معىن األولنأي ي : الصرف

ـ ، فأما انتصابه بالصرف فخطأ .   خيالف األول ألن  ، تض لـه وال بد له من ناصب مق
واملعىن الذي يرفع الفعل هو وقوع الفعل ، وإمنا ترفعها املعاين ، املعاين ال تنصب األفعال 

، كما جاز يف األمساء أن يرفعها املعىن  ، وجاز يف األفعال أن يرفعها املعىن، موقع االسم 
 ،تمكن يف االسمفكما أن املضارعة يف الفعل مبرتلة ال، أعين االبتداء ملضارعة االسم للفعل 

كما ، فكذلك وقوع الفعل موقع االسم يوجب له الرفع ، يف إجياا جنس اإلعراب هلما 
، وكما أن األمساء ال تنتصـب إال بناصـب لفظـي    ، أن ابتداء االسم يوجب له الرفع 

 . فكذلك األفعال ال تنتصب إال بناصب لفظي 

                                                        
 ١/١٧٣،  ١/٣٤معاين القرآن  - ٣٦٣
   ١٤٢:  آل عمران - ٣٦٤
 . ٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جين ، ت - ٣٦٥



٧٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وجب عليه من  فقد، لفظ فأما من ادعى انتصاب شيء من الكالم باملعىن دون ال
اع االسم املبتدأ من الداللة على ارتف، إقامة الداللة على ذلك مثل ما وجب علينا فأقمناه 

 .٣٦٦ باملعىن والفعل املضارع

                                                        
   ١/٢٨٥سر صناعة اإلعراب  - ٣٦٦



٧٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 
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٧٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 القطع: المبحث األول 
 

.  عقطعاً فانقط قَطعت احلبل :، يقال  إبانة بعض أجزاء اجلرمِ من بعض: القطع لغة 
القطع يكون ظاهراً ، وخافياً كالقطع يف الشيء امللزق املمـوه ،   :  ٣٦٧اللوقال أبو ه

 .٣٦٨فصل ، حىت يبِني أحد املفصولني عن اآلخر : وال يقال لذلك 
، فلما كان ما قبله معرفـة   ومعىن القطع أن يكون أراد النعت : قال ابن السراج 

 .٣٦٩وهو نكرة انقطع منه وخالفه 
، وهو من املصـطلحات الـيت   ٣٧٠ابل احلال عند البصرينيكوفيني يقوالقطع عند ال

دارت حوهلا الكثري من التساؤالت واآلراء ،  قدمياً وحديثاً ، ومل أجد قوالً فصالً فيـه ،  
وحاولت التوفيق بينها ، للوقـوف علـى    ٣٧١وحسيب أين تأملت آراء العلماء والباحثني

أن هذا املصـطلح حباجـة إىل   وأعتقد . حقيقة املصطلح واستعماالته وتسمياته عندهم 
 . إفراده ببحث مستقل يكشف حقيقته وأصوله وتطوره ، فهو جدير بذلك 

 : وملعرفة حقيقته أستعرض بعض ما قيل عنه 

: A   @  ?  >  =     <  ;:Z٣٧٢  ]  :من قوله تعاىل ) نزاعة(قال أبو بكر عن 
  لى القطع مـن  ع) نزاعة(وينصب ) لظى(حسن له أن يقف على ) نزاعة(ومن نصب

                                                        
احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكري ، كان موصوفاً بالعلم والفقه ، والغالب عليه األدب والشعر  ، من  - ٣٦٧

ومل يـبلغين  : قال ياقوت . الصناعتني ، التلخيص يف اللغة ، الصناعتني ، حلن اخلاصة ، األوائل وغريها : صنفاته م
بغيـة  : ينظر. لعشر خلت من شعبان سنة مخس وتسعني وثالمثائة ) األوائل(شيء عن وفاته إال أنه فرغ من إمالء 

 . ١/٥٠٦الوعاة 
 ١٧٠الفروق اللغوية ص - ٣٦٨
 ٢١٦ -١/٢١٥النحو  األصول يف -٣٦٩
ذهب الدكتور حممد شيبة إىل أن مصطلح القطع عند الكوفيني ال مقابل له عند البصريني ، وأنه مصطلح  - ٣٧٠

 .٣٥النحو الكويف يف شرح السبع الطوال ص: ينظر . غري واضح عند الكوفيني أنفسهم 
 ٢٤٣، دراسة يف النحو الكويف ص ١/١٩٥النحو وكتب التفسري : ينظر  - ٣٧١
 ١٦ - ١٥:  املعارج - ٣٧٢



٧٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: عـن احلـال والقطـع     ٣٧٤الرعيين ، وقال٣٧٣ إذا كانت نكرة متصلة مبعرفة) لظى(
ألن األصل أن يكون نعتاً  ، أما الكوفيون فيسمونه قطعاً وتسميته حاالً تسمية بصرية ،

 ٣٧٥وفرق هشـام  قطع عن التبعية إىل النصب  إال أنه ملا كان ما قبله معرفة وهو نكرة
، وما جاء بعد املعرفـة الظـاهرة    ء منها بعد املعرفة املضمرة يسمى حاالًما جا : فقال

ما كان فيما قبله دليل عليه فهـو   : عن الفراء قوله أبو حيان وذكر  .٣٧٦ يسمى قطعاً
 .٣٧٧ وما ال فمنصوب على احلال، املنصوب على القطع 

 Ê    É  È            Í  Ì  ËZ٣٧٨         ] : قوله تعـاىل  واملتأمل لقول الفراء يف معىن

 مـن  أتاك فما.  ألف بغري )للبشرِ نذير،  الكُبر ىِإلحد إِا( أىب قراءة ىف : حني قال 
: ولقولـه  .٣٧٩ احلـال  وعلـى  القطع على ونصبه ، ورفعته نصبته الكالم ىف هذا مثل

[ÅÄ  Ã   ÂZموات(ترفع  ٣٨٠(ـب )الس رفعـت  إذا )مطويـات 
: قـال  كأنـه  ،) ميينه( ىف الىت بالباء )السموات( رفع )طْوِياتم( : قال ومن. املطويات

، ٣٨١ أجـود  واحلال.  القطع على أو احلَال على املطويات وينصب. ميينه ىف والسموات
وكالمه نص يف ذلـك ،  احلال ، غري يريد بالقطع  حظ أنهيلاملتأمل لقويل الفراء : أقول 

                                                        
 ٢/٩٤٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ٣٧٣
، لقي أبا حيان ، وكان عارفاً  ٧٧٩أمحد بن يوسف بن مالك الغرناطي أبو جعفر األندلسي املتوىف سنة  - ٣٧٤

محه بالنحو وفنون اللسان ، مقتدراً على النظم والنثر ، ديناً ، حسن اخلُلُق ، كانت والدته بعد السبعمائة ، ومات ر
 ١/٤٠٣بغية الوعاة : ، ينظر  ٧٧٩اهللا تعاىل سنة 

خمتصر النحو واحلدود والقياس ، : ، صنف عبد اهللا أيببكىن املهشام بن معاوية الضرير  صاحب الكسائي - ٣٧٥
 ٢/٣٢٨بغية الوعاة : ينظر .  ٢٠٩تويف سنة 

 ٤٨٠/ ٢-١يف شرح الدرة األلفية الصفوة الصفية : ينظر قول الرعيين وهشام   -٣٧٦
 ١/٢٦٩البحر احمليط  -٣٧٧
 ٣٦ - ٣٥: املدثر   -٣٧٨
 ١/٢٢٥معاين القرآن  -٣٧٩
 ٦٧:  الزمر - ٣٨٠
 ٣/٣٧١معاين القرآن  - ٣٨١



٧٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

باحلال يف مجيع األحوال ، فقد يكون املقصـود مـن   وهلذا فليس صحيحاً تفسري القطع 
 .٣٨٢القطع قطع الكلمة عما قبلها يف اإلعراب أياً كان ذلك اإلعراب

 ، ويطلـق  يف الغالب يطلق مصطلح القطع على احلـال املفـردة   أما أبو بكر فهو
 :من أمثلة األول ، و احلال على احلال اجلملة مصطلح

، الوقـف علـى   ÇÆ  Å   ÄZ٣٨٣  ]  :فقولهوأما املقطوع منه القطع  : قوله 
Q  P  ] : وتقف  علـى قولـه   : وقوله .٣٨٤قطع منه ) واصباً(غري تام ألن ) الدين(

U  T      S  RZكان األصل  بالياء ألنه متأخر بعد األمساء) ظاملي. (٣٨٥ ،
، وموضع ظاملني نصب على القطع مـن   فسقطت النون اإلضافة) ظاملني أنفسهم: ( فيه

بالنصب ) غري املغضوب عليهم( ٣٨٧وقرأ ابن كثري : وقوله.٣٨٦) توفاهم(وامليم يف اهلاء 
 .٣٨٨)الذين(ومن ) عليهم(على القطع من اهلاء وامليم يف 

، متعلق باألول من جهـة  Z٣٨٩-  .  /  0  ] : قوله : وأما الثاين ؛ فقوله 
ضـمري الـذي يف   وجعلته حاالً لل) قد) (ختم(هذا إذا أضمرت مع : املعىن قال أبو بكر

، I  HZ٣٩١  ] : قولـه  : وقوله، ٣٩٠خامتاً اهللا على قلوم (: وتقديره) يؤمنون(

                                                        
 ١٣٠، النحو الكويف يف شرح القصائد السبع ص ١/١٩٦النحو وكتب التفسري : ينظر  - ٣٨٢
 ٥٢: النحل  -٣٨٣
 ١/١٣٠إيضاح الوقف واالبتداء   -٣٨٤
 ٩٧: النساء   -٣٨٥
 ١/٢٧٥لوقف واالبتداء إيضاح ا -٣٨٦
 القراء وأحد مكة، مقرئ العلم ماماإل هرمز بن فريوزان بن زاذان بن عبداهللا بن عمرو بن كثري بن عبداهللا - ٣٨٧
ومات رمحـه   ٤٨ولد سنة  .صلاأل فارسي الكناين ، علقمة نب عمرو موىل املكي الداري الكناين معبد أبو ،السبعة

 ٢/٢٤٦١عالم النبالء سري أ: ينظر.  ١٢٠اهللا تعاىل سنة 
 ١/٤٧٧إيضاح الوقف واالبتداء  -٣٨٨
 ٧: البقرة -٣٨٩
 ١/٤٩٤ إيضاح الوقف واالبتداء -٣٩٠
 ٩: البقرة  -٣٩١



٨٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

يف موضع           [  2  1   0Z٣٩٣ : وقوله، ٣٩٢)هم(يف موضع نصب على احلال من 
/    [   0: وقولـه ، ٣٩٤)غـري مبصـرين  : (نصب على احلال كأنـه قـال  

1Zالشياطني(حال من  ٣٩٥ (وقولـه ،  ٣٩٦ : [  ®  °  ¯Zحـال مـن    ٣٩٧
حمـرفني  : ، كأنـه قـال   حـال    [  0  /Z٣٩٩:  وقوله،  ٣٩٨) الراسخني(

 . ٤٠٠الكلم
 اللذين يعرب ما أبو بكر عن احلـال  احلاللفظ القطع وكالً من لفظ وإذا ما تأملنا 

والـرعيين ،   وابن السراج يف هذه األقوال مث عرضناها على األقوال السابقة هلشام والفراء 
 :يلي  وجدنا ما
مع أنـه يف  ، أن الكوفيني إمنا مسوا احلال قطعاً ألنه مل يتابع صاحبه يف احلركة  -١

املعىن صفة وحق الصفة أن تتابع املوصوف يف ذلك ، وبناء عليه فإن احلال املفردة يظهـر  
فمن مث مسى أبو بكـر احلـال   فيه القطع ، أما اجلملة فال يظهر فيها ، وإمنا هو حمللها ، 

واهللا . ة قطعاً لظهور القطع فيها ، ومسى اجلملة حاالً ملّا مل يكن للقطع ظهور فيهـا  املفرد
 . تعاىل أعلم 

يطلق احلال إذا كان صاحب احلال معرفة مضمرة ، كما يف قولـه   أن أبا بكر -٢
) يؤمنـون (وجعلته حـاالً للضـمري الـذي يف    ) قد) (ختم(إذا أضمرت مع : السابق 
 .على قلوم خامتاً اهللا: وتقديره

                                                        
 ١/٤٩٦إيضاح الوقف واالبتداء  -٣٩٢
 ١٧: البقرة   -٣٩٣
 ١/٥٠٠إيضاح الوقف واالبتداء    -٣٩٤
 ١٠٢: البقرة -٣٩٥
١/٥٢٥  -٣٩٦ 
 ٧: آل عمران   -٣٩٧
 ٢/٥٦٦ إيضاح الوقف واالبتداء  -٣٩٨
 ٤٦: النساء    -٣٩٩
 ٢/٦١٣إيضاح الوقف واالبتداء     -٤٠٠



٨١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 : امرئ القيسوقوله عند شرح بيت 
 ٤٠١لِعلـى إثرنا أذيـال مرط مرح فقـمت ـا أمشـي جتـر وراءنـا

  : وموضـعه يف   ، عالمة الرفع فيه سكون الياء وأمشي موضعه رفع باأللف ،
 .٤٠٢، والتقدير قمت ا ماشياً  التأويل نصب على احلال من التاء يف قمت

 : امرئ القيس بيت شرحعندما  أيضاًوقوله  
 ٤٠٣رسلِوبـات بعيين قائمـاً غـري مفبـات عـليـه سرجـه وجلـامـه   

    وقائماً منصوب على احلال٤٠٤. 
أنه يطلق القطع إذا كانت احلال نكرة وصاحبها معرفة ، وذلـك لوضـوح    -٣

،  نكرة منصـوباً  ، ةغري مجل، قطوع ال يكون إال مفرداً االسم املف .االنقطاع عن التبعية 
، ويصلح املقطوع أن يكون نعتـاً لالسـم    يأيت بعد كالم تام يصلح ألن يكون مستأنفاً

قوله عـن   وحنو السالفة الذكر ،) القطع(وذلك حنو أمثلة  . الذي قبله لو مل يكن معرفة
 :بيت امرئ القيس

 ٤٠٥ن ذي تـمائم حمـولِفأهليتهـا ع فمـثلك حبلى قد طرقت ومـرضع
 : ألن لفظهـا لفـظ    )مثـل (ون حبلى منصوبة على القطع مـن  جيوز أن يكو
 .٤٠٦املعرفة

 :الشاعر بيتعن  وقوله
 ٤٠٧الرعـى الربيـع والشـتاء أرم أحـب أن  أصطـاد ضبــاً سحبال 

                                                        
  ٣٠حاشية ص: ينظر . البيت من الطويل ، وقد سبقت اإلشارة إليه  - ٤٠١
 .ومذهب الكوفيني أن الفعل املضارع يرفع حبروف املضارعة .  ٥٤شرح السبع ص -٤٠٢
 ٥٠ات السبع للزوزين صشرح املعلق: ، وينظر  ١٢١البيت من الطويل ، وهو يف ديوانه ص - ٤٠٣
 ٩٩شرح السبع الطوال ص -٤٠٤
 .١٦شرح املعلقات السبع للزوزين ص: ، وينظر  ١١٣البيت من الطويل ، وهو يف ديوانه ص - ٤٠٥
 ٤٠-٣٩شرح السبع الطوال ص -٤٠٦
ل السحب، و وسحبلٌ اسم واد بعينه، ) سحبل(و) رمل (البيت من الرجز ، وهو بال نسبة يف لسان العرب  - ٤٠٧



٨٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 : فلما أسقط األلف والالم نصـبه علـى   .... معناه رعى الربيع والشتاء األرمل
 .أعلم  تعاىل اهللاو .٤٠٨القطع لتنكريه وتعريف الشتاء 

الباب ، بل اسـتعملوا مصـطلح   مل يكتف الكوفيون ذين املصطلحني يف هذا و
قوله تعاىل يف معىنالفراء ، قال علالف : [  '  &  %  $       #  "  !Z٤٠٩،  :
 )ق ونويت أن يكون نعتاً للكتاب ) إن شئتكرة ولو نصبته على ؛ ألنه نرفعت املصد

ق فالً للكتاب لكان صواباً عأن جتعل املصد٤١٠. 

يف قراءة عبـد اهللا   x  w  v  uZ٤١١  ] : قوله تعاىل وقال يف معىن
 t  s  rZ٤١٣   ] : ويف تفسريه لقوله تعاىل. ٤١٢ فجعله فعالً ) : مصدق(بنصب 

نكـرة فنصـبت علـى    ) غـري (، و وهم معرفة ، فغري منصوبة ألا نعت للقوم : قال
 .احلدثَ ولعله يريد بالفعل  .٤١٤الفعل

: قال عند إعراب قوله تعـاىل كما عرب الفراء مبصطلح اخلروج وهو يريد احلال ، 
[  s  r    q  pZ٤١٥ ،ولـو   جعلت مباركاً من نعت الكتاب فرفعته ،

 .٤١٦كان صواباً) أنزلناه(نصبته على اخلروج من اهلاء يف 

                                                                                                                                                             
 . ال امرأَة لهواألرمل الذي . من اَألودية الواسع 

 ٢/٣١٧الزاهر  -٤٠٨
 ٨٩: البقرة   -٤٠٩
، وجاز ذلك  يريد املؤلف أنه حال من كتاب «: ، قال حمقق كتاب معاين القرآن  ١/٤٩معاين القرآن    -٤١٠

 » ألنه قد ختصص بالوصف فقرب من املعرفة
 ٨١: آل عمران  -٤١١
ونصبها على احلال حسن هنا، مع كوا من النكـرة ألن   «: قال حمقق الكتاب  ، ١/٤٩معاين القرآن  -٤١٢

 . » rالنكرة هنا يف قوة املعرفة حيث أريد ا شخص معني وهو رسول اهللا حممد
 ٥٣: األحزاب  -٤١٣
 ٢/٣٠٢معاين القرآن  -٤١٤
 ١٥٥:  األنعام -٤١٥
 ١/٢٦٤معاين القرآن  -٤١٦



٨٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

احلـال  شرح للنصب علـى  إىل أن تعبري الفراء باخلروج  ٤١٧وذهب أحد الباحثني
، واملقصود به توضيح صاحب احلال أو توضـيح العامـل يف    وليس مصطلحاً من احلال

 .احلال 
، اصـطالحاً   واإىل االسم املنصوب على احلال دون أن يذكر يشري الكوفيون وقد

ألنـه  ) مصـدقاً (، نصبت Z٤١٨>  =   <  ] : تعاىل  قوله  :فهذا الفراء يقول
 .٤١٩معرفة  ، وحيىي نكرة

نصـبت   :  Z٤٢٠}  |  {  ~  ]  :من قوله تعـاىل ) مصدقاً(عن  وقال
 .٤٢١وجئتكم مصدقاً ملا بني يدي من التوراة :  كأنه قال) جئت(على فعل ) مصدقاً(

مل جيد لـه  وقد اضمحل وخفت ذكره  )القطع(أهل الكوفة مصطلح وبعد ، فإن 
Å  Ä  ] : له تعـاىل قو معىنيف ويستنكره ، فقد قال يضعف داللته  فهذا الزجاج قبوالً ،

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆZ٤٢٢ :   وقال بعـض
منصوب  على القطع من عيسى، وقطع ههنا كلمة حمال ألنه إمنا بشر ) وجيهاً: (النحويني

به يف هذه احلال، أي يف حال فضله فكيف يكون قطعها منه، ومل يقل مل نصـب هـذا   
فليس  ذلك املعىن موجوداً يف هذا اللفظ، وإن كان القطع، فإن كان القطع إمنا هو معىن، 

القطع هو العامل فما بني ماهو، وإن كان أراد أن األلف والالم قطعاً منه فهو حمـال ألن  
مجيع األحوال نكرات واأللف  والالم ملعهود، فكيف يقطع من الشيء ما مل يكن فيـه  

 .٤٢٣قط

                                                        
 ٥٩النحو الكويف ص الدكتور عبد اهللا اخلثران ، مصطلحات -٤١٧
 ٣٩: آل عمران  -٤١٨
 ١/١٥٨معاين القرآن  -٤١٩
 ٥٠: آل عمران  -٤٢٠
 ١/١٦٠معاين القرآن  -٤٢١
 ٤٥: آل عمران -٤٢٢
 ١/٤١٢معاين القرآن  -٤٢٣



٨٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

،  عند علماء العربيةوالنجاح وكتب له القبول وثبت ساد فقد ) احلال(مصطلح  أما
وإمنا ساد ألن طبيعة ما يتعامل معه النحاة تقتضي مصطلحاً خيتصر داللة اإلطالة باحلديث 

عنه ، فالبد أن يإذ لو كثرت حلصل شيء من االرتباك ر عنه مبصطلح معني عب ،.  



٨٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 التفسیر: المبحث الثاني 
 

 .أَبانه : رهسوف راًفس بالضم هفسريو سركبال هيفِسر الشيء فَسر،  البيان: الفَسر لغة
 .٤٢٤املُشكل اللفظ عن رادامل شفك سريوالتف ، املُغطّى كشف الفَسرو.  مثله والتفسري

التمييز ، والتفسري ، والتبيني ، أمساء مترادفة ، وحقيقته اللغوية ،  : قال ابن هشام 
انفردوا عن : أي  ،B  A  @    ?  >Z٤٢٥  ] :  ومنه، شيء  فصل شيء عن

 .٤٢٦ليصري كل إىل مقره، املؤمنني وكونوا على حدة 
،  ٤٢٧، بالنص على أحد حمتمالته رفع اإلام يف مجلة أو مفرد: يف االصطالح وهو

وهذا التعريف يف  .٤٢٨نبهم من الذوات، منصوب ، مفسر ملا ا نكرة كل اسم هو: وقيل 
: مثاله يف اجلملةو. يريدون به التمييز  رأيي يتناسب مع استعمال الكوفيني  للتفسري حني

 .، ومثاله يف املفرد عندي راقود خالً طاب زيد نفساً
تفسري العدد هو األصل يف التمييز ألن ألفاظ العدد وضعت مبهمـة   : قال النيلي 

و ) حبذا(و ) كم(فاحتاجت إىل ما يبينها ويرفع إامها، وغري األعداد مشبهة ا كمميز 
فإن هذه األلفاظ مل توضع مبهمة لكن عرض ) رب(التفضيل و ) أفعل(و ) بئس(و ) نِعم(

 .٤٢٩ مفسراً للعدد) أن يكون(التمييز ) األصل يف (هلا اإلام، فلذلك كان 
التفسري من املصطلحات املشهورة املستعملة عند الكوفيني ، أطلقوه على التمييز ، 

الوقف علـى   ،y  x   ~  }  |  {  zZ٤٣٠ ]  : والوقف على قوله : قال أبو بكر
                                                        

 فسر: لسان العرب ، مادة  - ٤٢٤
 ٥٩:  يس -٤٢٥
 ٢/١٨٥اللمحة البدرية  -٤٢٦
 ٢/٣٥(شرح املفصل  -٤٢٧
 ٢/١٨٥اللمحة البدرية  -٤٢٨
 ٥٠٢/ ٢ج-ة  القسم األولالصفوة الصفي -٤٢٩
 ٤: النساء  -٤٣٠



٨٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

واهللا  ؛ املعـىن  : وقال الفراء  .٤٣١تنتصب على التفسري ) النفس(شيء منه، قبيح ألن  
فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء فنقل الفعل من األنفس إليهن فخرجت النفس :  أعلم

º  ¹  «  ] : قوله تعـاىل وقال يف معىن  .٤٣٢وجهاً أنت حسن: ، كما قالوا مفسرة

  ¿  ¾  ½  ¼Z ٤٣٣ : ر ال يأيت مثله إال نكرةنصبت الذهب ألنه مفس  ،
أو : (ومثله قوله. عندي عشرون درمهاً، ولك خريمها كبشاً:  فخرج نصبه كنصب قولك

 .٤٣٤)عدل ذلك صياماً
ملفعول فيه تارة أما سيبويه فلم يستعمل التمييز وال التفسري وإمنا عبر بالتبيني تارة وبا

 بني به ممملوضع ما ذكرت كما صار الدرهم ي فصار هذا تبييناً...  : قولهأخرى، حنو 
ما قد أُنفـذ إىل   وقد جاء من الفعل: ، وقوله ٤٣٥ العشرون حني قلت عشرون درمهاً

وتفقَّـأْت  ، امتألت ماًء: وذلك قولك، دى إىل مفعولٍعقوة غريه مما قد ت ومفعول ومل يق
وال يقدم املفعول ، وال يعمل ىف غريه من املعارف، وال تفقَّأته هامتألت : وال تقول، اًمشح

 .٤٣٦تماًء امتأل: فيه فتقول
هـذا   :وذلك قولك ،ينتصب ألنه قبيح أن يكون صفة ما  : ورمبا عبر عنه بقوله 

وعليه حن ،خالً راقودمسناً ي ٤٣٧. 
 أفرد لـه  مييز والتبيني ؛ فقد ر عن التفسري بالتوإذا ما وصلنا إىل املربد وجدناه يعب
اعلم أن التمييز يعمل فيه الفعل ومـا   : ز ، قال يف صدرهيباب التبيني والتمي: باباً مساه

 فمعناه أن يأتى مبنيـاً . وإن اختلف عوامله ؛ ومعناه ىف االنتصاب واحد يشبهه ىف تقديره

                                                        
 ١٣٢ -١/١٣١إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٣١
 ١/١٨٨معاين القرآن    -٤٣٢
 ٩١: آل عمران  - ٤٣٣
 ١٦٧-١/١٦٦معاين القرآن  -٤٣٤
 ٢/١٩١الكتاب  - ٤٣٥
 ١/٢٠٤الكتاب  - ٤٣٦
 ٢/١١٧كتاب ال - ٤٣٧



٨٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

التبـيني إذا   واعلم أن : ، وقال ٤٣٨ عشرون درمهاً يعند: وذلك قولك ، عن نوعه 
 .  ٤٣٩ تفقأت شحماً : فقلت ، لتصرف الفعل؛ كان العامل فيه فعال جاز تقدميه 

 وقد يكون أثراً من قول سيبويه املفعول ألجله ،وعرب الكوفيون أيضاً بالتفسري عن 
 h  g  f  eZ٤٤٠    ] : والوقف على قوله : قال أبو بكر  على ما سيأيت ،

منصوب على التفسري عـن   i  l  k  jZ٤٤١   ]: حسن غري تام ألن قوله
ــاىل  .٤٤٢األول  ــه تع ــن قول ــال ع H     G      F  E  D  C  B  ]: وق
IZ٤٤٣ : م(: والوقف علىمنصـوب علـى    )ملوتحذر ا(غري تام ألن  )آذا

على غري وقوع )حذر(فنصب  : وقال الفراء  .٤٤٤ )جيعلون(التفسري وهو متعلق بـ 
أعطيتك خوفاً وفرقاً فأنـت  :  ، إمنا هو كقولك علوا حذراًجي: رد ، مل ت من الفعل عليه

  .٤٤٥ ، فنصبه على التفسري ليس بالفعل ، إمنا تعطيه من أجل اخلوف تعطيه اخلوف ال
هذا باب ما ينتصب من املصادر  : وكان سيبويه قد علل انتصاب املفعول ألجله بقوله 

وليس بصفة ملا  كان؟ مألنه تفسري ملا قبله لفانتصب ألنه موقوع له ، وألنه عذر لوقوع األمر 
 .عشرون درمها: قبله وال منه، فانتصب كما انتصب الدرهم يف قولك

 :قال الشاعر ، وهو حامت  بن عبد اهللا الطائي ... فعلت ذاك حذار الشر،: وذلك قولك

 ٤٤٦اوأعرض عن شتم اللئيـم تكرم خارهاد الكـرميِ وأغـفـر عـوراَء
                                                        

 ٢/٢٧املقتضب  - ٤٣٨
 ٢/٢٩املقتضب  - ٤٣٩
 ١٠٩: البقرة  -٤٤٠
 ١٠٩: البقرة  -٤٤١
 ١/٥٢٨إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٤٢
   ١٩:  البقرة  - ٤٤٣
 ١/٥٠١إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٤٤
 ١/٢٣معاين القرآن   -٤٤٥
 ١/٢٠٧،  األصول يف النحو  ١/٦١٠، املقتضب  ٨٥ديوان حامت الطائي ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ٤٤٦

 ١/٥٩، اللمع  ١٠٦، شرح أبيات سيبويه للنحاس ص



٨٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ويف هذا مـا يـوحي باسـتعمال     .٤٤٧فهذا كله ينتصب ألنه مفعول له  : لإىل أن قا
 .البصريني اُألول للتفسري مبعىن املفعول ألجله ، واهللا تعاىل أعلم 

معـىن  الفـراء يف   قال وقد يستعمل الكوفيون مصطلح التفسري للداللة على البدل،
سـرياً  تف) اجلـن (إن شئت جعلت  :º  ¹  ¸Z٤٤٨  «  ] :  قوله جل وعال

 .٤٤٩جعلوا اجلن شركاء هللا تبارك وتعاىل : للشركاء، وإن شئت جعلت نصبه على
واملتأمل لدالالت التفسري عند الكوفيني يستطيع أن يفرق بني كل منها من خـالل  

أن ينصـب   التفسري بعد مقـادير أو أعـداد ، أو    ، كأن يكون القرائن اليت تدل عليها
 .  أن يعوض بالتفسري عن االسم الذي قبله، أو  التفسري من أجل الفعل ال بالفعل

: قال أحـد البـاحثني   ،  إىل كتب املتأخرين وقد وجد اصطالح الكوفيني طريقه
   ،والذي يتضح يل أن املتأخرين قد أخذوا عن الفراء تسمية التمييز بالتفسـري والتبـيني

 .٤٥٠ة يواملفسر واملبني ومل يكن ذلك إال لقبوهلم هذا املصطلح وذه التسم

                                                        
 ٣٦٩ -٣٦٨ -١/٣٦٧الكتاب  -٤٤٧
 ١٠٠:  األنعام -٤٤٨
 ١/٢٥٢معاين القرآن  -٤٤٩
 ٢٣٠دراسة يف النحو الكويف ص ، الدكتور املختار أمحد ديره -٤٥٠



٨٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الصفة والمحل: المبحث الثالث 
 

 القـوم  نزول وذلك ، وحلَالً وحال ومحال حلوالً يحلُّ باملكان حلَّمن : احملل لغة 
 .٤٥١االرحتال نقيض وهو،  مبحلَّة

:  وصـفةً  وصـفاً  وعليـه  له الشيَء وصف: من الوصف ، يقال : والصفة لغة 
 .٤٥٢حالَّه

لكوفيني يقابالن املفعول فيه والظرف عند البصـريني الـذين   عند اوالصفة واحملل 
باطراد لواقع فيه مذكور ) يف(ما انتصب من وقت أو مكان على تقدير : يعرفوما بأما 

: كـذلك  و واقع فيه القيام ،) فاليوم( قمت يوم اجلمعة ،: فاملذكور حنو . ٤٥٣، أو مقدر
زيد أمامك ، والقتال يوم اجلمعة : واملقدر حنو  واقع فيه القيام ،) فاألمام( قمت أمامك ،

 :امرئ القيسشرح بيت  قال أبو بكر يف. 
 ٤٥٤س بأعزلبضاف فويـق األرض لي ضليـع إذا استدبـرته سـد فـرجه

 :وفويق األرض منصوب على احملل ، ، وهي خافضة لضاف  والباء صلة سد٤٥٥ . 
سميها البصـريون ظروفـاً يسـميها    واعلم أن األشياء اليت ي :  ابن السراج قال

وما اصطلح عليه البصريون  : وقال أبو حيان  .٤٥٦الكسائي صفة والفراء يسميها حمال 
من التسمية للمكان والزمان بالظرف ليس يسوغ عند الكوفيني تسميته ظرفاً بل يسميه 

                                                        
 حلل: لسان العرب ، مادة  - ٤٥١
 وصف: لسان العرب ، مادة  - ٤٥٢
 ٣/١٣٨٩االرتشاف  - ٤٥٣
، شرح املعلقات  ٩٠شرح القصائد السبع ص،  ١٢٠صديوان امرئ القيس : البيت من الطويل ، ينظر  - ٤٥٤

 .ذَنب ضاف وهو السابغ : العظيم األضالع املنتفخ اجلنبني ، ومعىن ضاف : والضليع .  ٤٥ص السبع للزوزين
 ٤٨٩، ٤٨٨، ٤١٥، ٣٥٠، ٣١٥، ١/٣١٤إيضاح الوقف واالبتداء : ،وينظر ٩٠شرح القصائد السبع ص -٤٥٥
 ١/٢٠٤األصول  -٤٥٦



٩٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الفراء وأصحابه حمـالً ، والكسـائي يسـمي الظـروف صـفات وال مشـاحة يف       
 .٤٥٧االصطالح

تسمية الكسـائي هلـا    أما، ٤٥٨حللول األفعال فيهاالكوفيون الظروف حمال ومسى 
 الرقيق الثوب، ف الفعل حيددوصف  مكانهأو الفعل ن زمكون من  ةمأخوذفلعلها بالصفة 

 ذلـك  فشبه اَألعضاء حجم منه فيظهر البدن يصف لرقَّته فإنه اجلَسد منه نبِي مل إن مثالً
 .٤٥٩بالصفة

كما يبدو من قويل ابن السراج وأيب لفراء هو الذي أطلق مصطلح احملل اويظهر أن 
حيان ، وتبعه الكوفيون ، أما تسمية الظرف بالصفة فأطلقها الكسـائي ، واسـتعملها   

 :شرحه لقول امرئ القيسالكوفيون كذلك ، فهذا أبو بكر يقول يف 
 ٤٦٠ـلأساب مبوجــارا أم الربــلها       كدأبـك مـن أم احلويرث قب

 : منصوبة على الصفة  )قبل(، و وأم احلويرث خمفوضة مبنثعلب يف حديثه  وقال .٤٦١
ألا تقوم مقام صفتني، إذا قالوا حيـث زيـد   ؛ حيث رفعوا ا شيئني  ): حيث(عن 

وإذا أفـرد   «: أيضاً  وقال .٤٦٢مكان يكون فيه زيد يكون فيه عمرو : عمرو، فالتأويل
 .٤٦٣، الصفة تؤدي عن الفعل  ، وزيد فوق ، وزيد قدام زيد خلف:  الصفة رفع

ـ (واعلم أن إمالة  : واحملال والصفات أمساء ، قال أبو بكر   ممكنـة  ) أىن(و) ىتم
االسم إذا كان يف معىن صـفة أو   : ، وقال الفراء ٤٦٤ألما مبعىن حملني، واحملال أمساء 
                                                        

 ٣/١٣٨٩االرتشاف  - ٤٥٧
 ١٤١ة صأسرار العربي - ٤٥٨
 وصف: لسان العرب ، مادة : ينظر  - ٤٥٩
، شرح املعلقات  ٢٧شرح القصائد السبع ص،  ١١١ص ديوان امرئ القيس: البيت من الطويل ، ينظر  - ٤٦٠

 .ماء بعينه : جبل بعينه ، وبكسر السني : العادة ، ومأسل بفتح السني : والدأب .  ١١ص السبع للزوزين
 )١١٦النحو الكويف ص(شيبة  .نظر ما قاله د، وي ٢٩صشرح القصائد السبع  -٤٦١
 ٢/٥٥٨جمالس ثعلب  -٤٦٢
 ١/٦٤جمالس ثعلب  -٤٦٣
 ١/٤١٥إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٦٤



٩١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: م جيعلوـا حروفـاً ، قـال    وزعم ابن السراج أ .٤٦٥حمل قوي إذا أسند إىل شيء 
لْف ، وقدام أمام: حروف اخلفض:  وخيلطون األمساء باحلروف فيقولونوقبـل   ، وخ ،

 .٤٦٦... وبعد
عن  ابن يعيش قاليتجوزون فيطلقون احملال  والصفات على حروف اجلر ،   وقد 

، ألا تضـيف معـاين    اعلم أن هذه احلروف تسمى حروف  اإلضافة : حروف اجلر
،  ؛ ألا جتر ما بعدها من األمساء ، وتسمى حروف اجلر ألفعال قبلها إىل األمساء بعدهاا

؛ ألا تقع صفات ملا قبلها مـن   وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات.  أي ختفضها
، إلضـافتها   حروف اإلضـافة  والكوفيون يسموا  : ابن عقيل وقال. ٤٦٧النكرات 

  .٤٦٨، ألا حتدث صفة يف االسم  فاتوحروف الص،  الفعل إىل االسم
وأمثلة ذلك عندهم كثرية ، فمن أمثلة إطالق الصفة على حروف اجلر قول الفراء 

أنت فينا أنت راغـب ففرقـوا   : فإذا قالوا: ع العرب بني امسني قد كين عنهما عن مج
%  &  '  )  (  ] : عن قوله تعاىلوقول أيب بكر  .٤٦٩بينهما بصفة قالوا ذلك

  *   21  0  /  .-  ,  +Z٤٧٠  :  ال أضيع عمل بعضكم من : (املعىن كأنه قال
 .٤٧١ارتفعت بالصفة  )بعض(خرت فلما أُ) بعض

 :ومن أمثلة إطالق احملل على حروف اجلر قول الفراء يف معىن قولـه تبـارك وتعـاىل    
[   Þ  Ý  Ü  Û  ÚZ٤٧٢ : إال النصب ) فتطردهم: (وليس يف قوله

                                                        
 ١/٩٣معاين القرآن  -٤٦٥
 ١/٢٠٤األصول  -٤٦٦
 ٤/٤٥٤شرح املفصل  -٤٦٧
يف يف شـرح  النحو الكو: ينظر . وقد رجح الدكتور حممد شيبة أن هذا خلط ناتج عن السهو .  ٢/٢٤٥املساعد  -٤٦٨

 .  ٣٥السبع الطوال ص
 ٢/٣٩معاين القرآن   -٤٦٩
 ١٩٥: آل عمران  -٤٧٠
 ٢/٥٩٠إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٧١
 ٥٢: األنعام  -٤٧٢



٩٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ال تشاكل ) عليك(و ) ما عليك من حسام: (ردودة على حمل وهو قولهألن الفاء فيها م
8   9    :  ;  >  =  <  ] : تعـاىل  د قول اهللاعنوقول أيب بكر  .٤٧٣ الفعل

    ?Z٤٧٤ :  يف احلياة الدنيا: (باحملل وهو قوله تعاىل) املودة(وجيوز أن ترفع (٤٧٥. 
على اجلار وارور وأخرى  قد يكون سبب إطالق املصطلحني عند الكوفيني مرةو

، كما أوضح ذلك عنهم ابن السراج  على الظرف أم ال يفرقون بني الظروف واحلروف
، أمام ، وقدام ، وخلف : حروف اخلفض:  وخيلطون األمساء باحلروف فيقولون:  بقوله

  .٤٧٦وقبل ، وبعد
ق مصطلح والذي أراه أن استعمال ثعلب للصفة أدق من استعمال غريه ، فقد أطل

، أما الظروف  ٤٧٧حيث ، وقدام ، وخلف ، وفوق: الصفة على الظروف املكانية ، حنو 
الساعة ، والعشية ، واليوم ، والبارحة ، وأمس ؛ فأطلق عليها مصـطلح  : الزمانية ، حنو 

واألوقـات   : ، ومل أجده يعبر مبصطلح احملل ، ومن أمثلة ذلك أيضاً قولـه  ٤٧٨الوقت
وكـذلك  . ً عمرا اليوم ، وضارب عمراً اليومِ زيد ضارب:  فتقول ، تضاف وال تضاف

يف الصفات زيد ضارب خلفك عمراًخلفَ ك عمراً وضارب٤٧٩.  
: عن العرب قوهلم الكسائياصطالح الوقت مستعمل عند غري ثعلب ، فقد حكى و

 فيقولون يف كـل  .  واملرتل الذي أمس، ، واملرتل الذي آنفاً  نزلنا املرتل الذي البارحة
، كأم يقولون نزلنا املرتل الـذي نزلنـا    ، وحيذفون الفعل معه وقت شاهدوه من قرب

                                                        
 ١/٣٠معاين القرآن  -٤٧٣
 ٢٥: العنكبوت  -٤٧٤
 ١/٣١٤إيضاح الوقف واالبتداء  -٤٧٥
 )١١٩النحو الكويف ص(شيبة .، ينظر ما قاله د ١/٢٠٤األصول  -٤٧٦
 ٢/٥٥٨،  ١/٦٤الس ثعلب جم: ينظر  - ٤٧٧
 ، ١/٢٦٦،  ١/٢٢٥جمالس ثعلب : ينظر  - ٤٧٨
 ١/١٧٥جمالس ثعلب  - ٤٧٩



٩٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

،  ، إذ كان الوقت يدل على الفعل ، اكتفوا بالوقت من الفعل ، والذي نزلناه اليوم أمس
 .٤٨٠وهو قريب 

 : شرح بيت امرئ القيس يف حنو قوله أبو بكر ، واستعمله 
 ٤٨١ى وجتملِـاللك أس:  ونـيقول همـمطي ـليوفاً ا صحيب عـوق

 وقت وقوف صحيب :  نصب وقوفاً على الوقت، كأنه قال: وقال بعضهم٤٨٢. 
: ل الزجاجي واإلملام ا ، قا وأخرياً فإنه ليس من السهل فهم مصطلحات الكوفيني

 ايـادة يف  لكان يف نقل ذلك مشقة علينا من غـري ز  لو تكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيا
سـتطيع  وعليه فال ن .٤٨٣الفائدة بل لعل أكثر ألفاظهم ال يفهمها من مل ينظر يف كتبهم 

أن أحدمها يقابل اجلار وارور واآلخر يقابـل الظـرف عنـد    القول عن احملل والصفة 
 يعنيـان ن مصطلحي الصفة واحملل عنـد الكـوفيني   ستطيع قوله إما ن ولكن،  البصريني

وقد نقل عن ابن السراج أن الظرف إذا كان غري  . ور عند البصرينيالظرف واجلار وار
ألنه لو حذف لكـان الكـالم    وجعله البصريون لغواً حمل مساه الكوفيون الصفة الناقصة

ر ما كان ويريدون باملستقَ، أما الظرف املستقَر فهو احملل ، مستغنياً عنه ال حاجة به إليه 
 .٤٨٤قراً ألنه يتعلق باالستقرار واالستقرار فيه، ومسي مست خرباً حمتاجاً إليه

                                                        
 ١/٢٦٦جمالس ثعلب  -٤٨٠
، وشـرح   ٢٣، وشرح القصـائد السـبع ص   ١١١ص ديوان امرئ القيس: البيت من الطويل ، ينظر  - ٤٨١

 . ١٠املعلقات السبع للزوزين ص
 ٢٤شرح القصائد السبع  -٤٨٢
 ١٣٢-١٣١النحو اإليضاح يف علل  -٤٨٣
 ١/٥١٠األشباه والنظائر  -٤٨٤



٩٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 اإلغراء: المبحث الرابع 
 

 بالشـيء  غَـرِي : ٤٨٦ويف اللسان.  ٤٨٥اإلغراء لغة من أغريته بكذا ، أي سهلته عليه
 .به وأَغْراه وغُري وغَراةً إِغْراًء به أُغْرِي وكذلك به أُولع وغَراًء غَراً يغرى

. ٤٨٧ارورات موضع أفعال األمر ومعاملتها معاملتـها وضع الظروف و: واصطالحاً 
هو تنبيه املخاطب : وقيل . ٤٨٨هو إلزام املخاطب العكوف على ما حيمد عليه: اإلغراء : وقيل 

 .٤٨٩على أمر حممود ليلزمه
اإلغراء أسلوب قدمي استعمله العرب طلباً للتخفيف وتنبيهاً للمخاطب على أمر حممود 

عليك وعندك ودونك ؛ أخف مـن األفعـال ،   : وارور حنو  ، فالظروف واجلار٤٩٠ليفعله
 . ٤٩١فاستعملوها بدالً عنها طلباً للتخفيف

وقد عبر به املتقدمون عن الظرف أو اجلار وارور املوضوع موضع فعل األمر ، قال 
:  غراءتقول يف اإل : وقال  ٤٩٢لديك فالنا كقولك عليك فالناً:  يقال يف االغراء «: اخلليل

عندك ، (بـ العرب تغري : ، وقال الزجاجي ٤٩٣مر أي عليكوهذا األ يءونك هذا الشد

                                                        
 ٢/١٧٦شرح مجل الزجاجي البن عصفور  - ٤٨٥
 )غرا(مادة  - ٤٨٦
اإللصاق واحلث حذراً مـن  : ومعىن اإلغراء « : ، قال العكربي ٢/١٧٦شرح مجل الزجاجي البن عصفور  - ٤٨٧

شرح ابن عقيل (» لزوم ما يحمد به أمر املخاطب ب: اإلغراء هو « : ، وقال ابن عقيل ) ١/٤٥٩اللباب ( » الفوات 
وضع الظرف أو اجلار وارور موضع فعل األمر ، وال جيوز إال فيما مسع عـن  « : ، وعرفه الكفوي بقوله ) ٢/٢٣٥

الكليـات ص  (» ) عليك ، وعندك ، ودونك ، وأمامك ، ووراءك ، ومكانك ، وإليك ، ولـديك  : ( العرب حنو 
نصب االسم بفعل حمذوف يفيد الترغيـب والتشـويق   : اإلغراء « : قول الغالييين : ، ومن تعريفات احملدثني ) ١٥٣

)٣/١٧جامع الدروس العربية (» واإلغراء 
 ٢/٢٠وقد نقله السيوطي يف اهلمع ) ٣/١١٥٧توضيح املقاصد (  - ٤٨٨
 ٢٢٢شذور الذهب ص - ٤٨٩
 ٣/١٨٨حاشية الصبان  - ٤٩٠
للتخفيـف ألن   طلباً :قيل ؟م بعض الظروف و احلروف مقام الفعلمل أقي:إن قال قائل « : قال أبو الربكات  - ٤٩١

 ١٣١أسرار العربية ص » عنها طلبا للتخفيف فاستعملوها بدالً، األمساء واحلروف أخف من األفعال 
  )و ء ي(باب الدال والالم و  ٨/٧٠العني  - ٤٩٢
 ) و ء ي(باب الدال والنون و  ٨/٧٢العني  - ٤٩٣



٩٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ٤٩٥، واستعمله ذا املعىن األصمعي وأبو عبيدة واملربد وغريهم ٤٩٤) ودونك ، وعليك
، أو غرى به ، منصوب بفعل مضـمر ، مكـرر  فعبروا به عن كل اسم م أما املتأخرون

 :الدارمياء املكرر حنو قول مسكني اإلغر، ف٤٩٦معطوف عليه بالواو مع معطوفه
 ٤٩٧الحـا بغري سـاع إىل اهليجـكس  ا له ـاك إن من ال أخـاك أخـأخ
الـزم  : كأنـه يريـد  : قـال ، ٤٩٨اإلغراء: هيريد بيسمي هذا أمراً ، و سيبويهو

 .٥٠٠، وتبعه ابن السراج٤٩٩أخاك
يها ، والعامـل  شأنك واحلج ، ونفسك وما يعن: واإلغراء الذي مع العطف حنو    

 . الزم وحنوه : فيهما 
وحنوه ، قال النحـاس يف  ) الزم(وعبر املتقدمون باإلغراء  عن املنصوب بإضمار 

؛ جيوز النصب على اإلغراء  : áà          ß  Þ     Ý  Ü  ÛZ٥٠١  ] : إعراب قوله تعاىل 
،  بصـريني د متقـدمي ال ذُكر عن ) الزم(والنصب بإضمار   ٥٠٢انظروا صنع اهللا : أي
 Z٥٠٤!  "  #  $  %  &  '  )  (]  قرأ فقد ٥٠٣عيسى بن عمرك

                                                        
 ٢٤٤اجلُمل ص - ٤٩٤
 ٢/٢٢١، وخزانة األدب  ٢/٤٦٨، واملقتضب  ٢/٢٦غريب احلديث :  ينظر - ٤٩٥
 ٢/٨٣٨، شفاء العليل ٣/١١٥٧، توضيح املقاصد ٢/٢٣٥، شرح ابن عقيل ٢/٤٨٥شرح الرضي : ينظر - ٤٩٦
 .٦٧و ٣/٦٥اخلزانة و، ١/٢٥٦، والكتاب  ٣٣البيت من الطويل ، وهو يف ديوان املسكني ص - ٤٩٧
هذا باب ما جرى من األمر والنهى علـى إضـمار الفعـل     «: سيبويه  لقا،  ١/٢٥٣الكتاب : ينظر  - ٤٩٨

: فاألمر عنده هو اإلغراء ، أما النهي فقال عنه»  املستعملِ إظهاره إذا علمت أنّ الرجل مستغن عن لَفْظك بالفعل
 . »وأما النهي فإنه التحذير كقولك األسد األسد «

منصـوب علـى   ) أخاك(على أن « : غدادي يف اخلزانة معلقا على البيت ، قال الب١/٢٥٦كتاب سيبويه  - ٤٩٩
  ٣/٦٥» الزم أخاك : يريد . اإلغراء ؛ وهو مكرر 

 ٢/٢٥٠األصول يف النحو  - ٥٠٠
 ٨٨: النمل  - ٥٠١
 ٣/٢٢٤إعراب القرآن  - ٥٠٢
ر العالء ، وعنه من قراء أهل البصرة وحناا ، وكان عاملاً ، أخذ عن ابن إسحاق ، وكان يف طبقة أيب عم - ٥٠٣

 ) ٢/٣٧٤إنباه الرواة ( هـ  ١٤٩أخذ اخلليل بن أمحد ، تويف سنة 
 ١: التوبة  - ٥٠٤



٩٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .٥٠٥وفيه معىن اإلغراء: على تقدير امسعوا أو الزموا ، قال ابن عطية ) براءة(بنصب 
وقف حسـن إذا       [(  '  &  %Z٥٠٦: بكر وإذا ما تأملنا قول أيب

فحذف الفعـل   الزموا كتاب اهللاعلى اإلغراء كأنه قال  Z ,-  *  + ]  نصبت
 أما. وجدناه ينهج ج املتقدمني يف استعمال مصطلح اإلغراء  ٥٠٧»)عليكم(واكتفى منه بـ

V  ]  :الفراء فاستعمل مصطلح األمر وهو يريد به اإلغراء ، ففـي معـىن قولـه تعـاىل     

WZقال الفراء ٥٠٨ : صوكذلك كل أمـر  ب على األمر، والذي نصب به مضمرن ،
£  ]:تعـاىل وقال يف تفسري قوله ، ٥٠٩»كت األفعال فانصب فيه األمساءفيه األمساء وتر أظهرت

¥  ¤¦  Z٥١٠ : ـا؛ ألن أول الكـالم    ) ملة إبراهيم (صب وقد تن على األمـر
وزعم ابن عقيل أن الفراء يسمي اإلغـراء  ، ٥١١اركعوا والزموا ملة إبراهيم: أمر،كأنه قال

 .T  S  R  X  W  V   UZ٥١٣ ]  :، وذلك يف تفسري قوله تعاىل ٥١٢حتذيراً

 :مث تبتدئ  : كما أشار أبو بكر إىل أسلوب اإلغراء دون ذكر املصطلح يف قوله 
 [¥  ¤  £¦  Zعلى معىن  ٥١٤الزموا ملة أبيكم إبراهيم٥١٥ 

                                                        
 ٣/٣٣٩معجم القراءات : ينظر  - ٥٠٥

-  ٢٤: النساء 
 ٢/٥٩٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٥٠٧
 ٤: حممد  - ٥٠٨
٣/٥٦معاين القرآن  - ٥٠٩
 ٧٨: احلج  - ٥١٠
والعرب تأمر من الصفات بعليـك ،  « : حيث قال : قوله تعاىل  ،  وينظر تفسري ٢/١٩٨معاين القرآن  - ٥١١

 ١/٢٣٤» تأخر : إليك إليك ، يريدون : وعندك ، ودونك ، وإليك ، يقولون 
، ومعاين القرآن للفراء  ٢/٥٧٥املساعد : ينظر » وأطلق على اإلغراء حتذيراً« : قال ابن عقيل عن الفراء  - ٥١٢

على  [  Y  X  W  VZ :لفراء بعد أن ذكر النصب يف قوله تعاىل قال ا« : ،وقال السلسيلي ٣/٢٧٣
 )٢/٨٣٨شفاء العليل (» اإلغراء ولو رفع على إضمار هذا جلاز 

 ١٣:الشمس  - ٥١٣
 ٧٨:احلج  - ٥١٤
 ٢/٧٨٧ إيضاح الوقف واالبتداء - ٥١٥



٩٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :وخالصة القول أن النحويني استعملوا يف هذا الباب ثالثة مصطلحات هي 
           .اإلغراء  -١
      . األمر  -٢
 ) . الزم(لنصب بإضمار ا -٣

، فقد حظي بالقبول وذلـك  ٥١٦العلماءاألكثر استعماالً عند هو مصطلح اإلغراء  إال أن
 .ملسايرته معىن التشويق والترغيب 

 

                                                        
بيـان ص  ، الت ٢/١٩٩و  ١/٢٨٧، إعراب القرآن للنحاس  ٣/٢٢٣٣و  ١/٧٢٦تفسري الطربي : ينظر  - ٥١٦
 ٢/٢٣٥، شرح ابن عقيل  ١/٤٨٥،  شرح الرضي  ٢٤٠و  ١٥٧



٩٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 المنصوب على المدح أو الذم:  الخامسالمبحث 
 

 ٥١٧.وهو حسن الثناِء، نقيض اهلجاِء : املَدح 
 : والذَّم واملَذموم واحد واملَذَمـة ، يف اإلساءة وهو اللوم ، نقيض املدح : الذَّم و

 . ٥١٨املالمة
، لكـن ال ميكـن    ٥١٩املشهورة والقدمية أيضاًمن األساليب العربية  املدح والذم

ولسيبويه واخلليـل    :حتديد بداية استعمال املصطلح على صورته احلالية ، قال الزجاج 
ما ينتصب  هذا باب : قال سيبويه . ٥٢٠ باب يسمونه باب املدح.... ومجيع النحويني 

 :وذلك قولك، عليه  لألول وال عطفاً ألنه ال يكون وصفاً، على املدح والتعظيم أو الشتم
ومما ال جتري الصفةُ عليه حنـو   :قال ، و٥٢١ يا أيها الرجل وعبد اهللا املسلمني الصاحلني

، أو تنصبه  ترفعه على االبتداء، إال أن  وقد تولّى أبواك الرجالُ الصاحلون، هذان أخواك 
 .٥٢٢ على املَدح والتعظيم

                                                        
 مادة مدح ١٤/٣٦لسان العرب  - ٥١٧
مـادة ذمم   ، قال املدح نقيض اهلجاء ، مث قال الذم نقيض املدح ، قال الرضي يف  ٦/٤٣لسان العرب  - ٥١٨

العسـكري بـني الـذم     هالل وفرق أبو،  ٤/٤٠٧ .باخلطاب من اهلجو، وهو الذم» هجوت  «: شرح الشافية 
ومحد املكلف يدل ،  ومها يدالن على الفعل، أن الذم نقيض احلمد : الفرق بني الذم واهلجو« : قال  حنيواهلجاء  

واهلجو نقيض املدح ومها يـدالن علـى   .  للعقاب بفعله استحقاقه، وذمه يدل على  للثواب بفعله استحقاقهعلى 
 : فتقـول ،  والفاعل الفعل وفرق آخر أن الذم يستعمل يف . بح الوجهالفعل والصفة كهجوك االنسان بالبخل وق

 وقـبح  بالبخل هجوته:  فتقول،  والصفة الفعل دون واملوصوف الفاعل يتناول واهلجو ، فعله وذممت،  بفعله ذممته
 ٦٣ة صالفروق اللغوي » وخبله قبحه هجوت:  تقول وال،  الوجه
بصـورته احلاليـة ،    البصرينيمل يكن معروفاً عند قدماء النحويني اصطالح النصب على املدح أو الذم   - ٥١٩

قرأ عيسى بـن   ٤٨: سبأ ë  ê  é     è  ç  æ  å  äZ   ] :لكنهم نصبوا على تقدير الفعل  ، ففي قوله تعاىل 
 ) ٧/٣٩٢معجم القراءات : ينظر ( فقد يكون بتقدير أعين  éZ  ]  عمر وابن أيب إسحاق بنصب

 ٥/٤٣، اخلزانة  ٢/١٣١آن للزجاج معاين القر - ٥٢٠
  ٢/١٩٤الكتاب  - ٥٢١
 ٢/٦٠الكتاب  - ٥٢٢
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قدير فعـل ، قـدره بعضـهم بــ     ويكون النصب على املدح أو على الذم بت
، فـالعرب  ٥٢٥)أذم ( ويف الذم بـ ٥٢٤)أمدح ( ، وقدره بعضهم يف املدح بـ٥٢٣)أعين(

    :اىلـما جاء يف قول احلق تبارك وتعك، تنصب على املدح عند تكرر العطف والوصف
[   Â Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã Ì  ÐÏ  Î  Í   ÓÒÑ

    Õ  ÔZقال أبو الربكات ،٥٢٦ :   إمنا هو يف موضع نصب علـى املـدح
العرب تنصب على املدح عند تكرر العطف أعين املقيمني ، ألن : بتقدير فعل ، وتقديره 

 .٥٢٧ والوصف
E  G  F  ] : واستعمله النحاس ، فقال يف إعراب قوله تعـاىل  

  PO  N  M  L  K  J   IHZ٥٢٨ :  الصابرين على املدح أي وأعين
وقـد  ، وذكر الزخمشري هذا النوع من املنصوبات يف باب االختصاص  ٥٢٩الصابرين

: وبقولـه تعـاىل    امللـك هللا أهـلَ امللـك   ، و  احلميد  ِهللا احلمد: مثل له بقوله 
[lkjZقال ابن يعيش  ٥٣٠ : لشتم ليس املـراد  وسائر التعظيم وا

  .٥٣١منه التخصيص والتخليص من موصوف آخر ، وإمنا املراد املدح والذم 
                                                        

اجلمل يف النحو املنسوب إىل اخلليل بن أمحد  :ينظر استعمله طائفة من العلماء يف تقدير الفعل الناصب ،  - ٥٢٣
،  ٢/٤٦٨، اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ٢/١٠٢، آمايل ابن الشجري  ١/٢٨٠إعراب القرآن للنحاس  ، ٩٠ص

 ،  ٢١٠إمالء ما من به الرمحن ، ص
 ٤٨،  ٥/٤٢، خزانة األدب  ٢/١٠٢آمايل ابن الشجري : ينظر  - ٥٢٤
، التبيـان ، ص   ٢/١٠١آمايل ابن الشجري : ينظر استعمله طائفة من العلماء يف تقدير الفعل الناصب ،  - ٥٢٥
 ٤سورة املسد آية  ٥٩٢ص ، إمالء مامن به الرمحن٤سورة املسد آية   ٣٩٥، ص ١٣١سورة طه آية  ٢٦٢
 ١٦٢: النساء  - ٥٢٦
 ٦٥، مسألة  ٢/٤٦٨اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - ٥٢٧
 ١٧٧: البقرة  - ٥٢٨
 ١/٢٨٠إعراب القرآن  - ٥٢٩
 ٤: املسد  - ٥٣٠
وإن كان « : الرضي يف باب املنصوب على االختصاص  قال،  ١/٣٦٩،٣٧٣شرح املفصل البن يعيش  - ٥٣١

احلمد هللا احلميد ، : مررت به الفاسق ، أو بعد الظاهر حنو : ضمري الغائب حنو  االختصاص بالالم أو اإلضافة بعد
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?  ] : من قوله تعـاىل  ) غري(، فقد ذكر أنه جيوز إعراب  ٥٣٢واستعمله أبو علي

   A  @Zعلى أعين ، قال  ٥٣٣ :   وقد حكي عن اخلليل حنو هذا ، أنه أجـازه
 . ٥٣٤ على وجه الصفة والقطع من األول 

 :وجهيف إعراب ما ينتصب على املدح أو الذم ثالثة أ ٥٣٥ذكر أبو سعيد السريايفو
إما الصفة وإتباع الثاين األول ، وإن كان قصدك فيـه املـدح    -

والثناء ، كنحو ما يذكر من تكبري صفات اهللا تعاىل على جهـة  
 .املدح والثناء 

 .وإما أن تنصبه بإضمار أذكر  -
 .ر االبتداء وإما أن تستأنفه فترفعه بإضما -

والذي يصريه مدحاً وثناء أو شتماً وتقبيحاً ، قصد املـتكلم بـه إىل    : مث قال 
 . ٥٣٦ذلك
منصوب على املدح أو الـذم أو  : الكوفيون فلم يقدروا وإمنا اكتفوا بقوهلم أما 

-  .  /   ]  :تعاىلعن قول احلق تبارك وبكر  الشتم ، قال أبو

  3  2  1  0Z٥٣٧ : لى والوقف ع [+Z    تـام إذا
: قراءة عبـداهللا   ويف  : وقال، ٥٣٨ على املدح  Z-  .  ]  نصبت

                                                                                                                                                             
احلمد هللا احلميد ، أو الـذم  : أو كان املختص منكراً ، فليس من هذا الباب ، بل هو منصوب إما على املدح حنو 

 ١/٤٣٣شرح الرضي »  l  k   jZ  ] :  حنو 
 ٢٥١اإليضاح ص.  ٣٧٧احلسن بن أمحد بن عبدالغفار ، ت - ٥٣٢
 ٧: الفاحتة  - ٥٣٣
 ١/١٠٦احلجة  - ٥٣٤
تـويف  .احلسن بن عبداهللا ، كان زاهداً ورعاً ، أفىت مخسني سنة على مذهب أيب حنيفة فما وجد له خطأ  - ٥٣٥
 ١/٥٠٧بغية الوعاة .  ٣٦٣سنة 
 ٦/١٥٠شرح كتاب سيبويه  - ٥٣٦
 ١٧ :  آل عمران - ٥٣٧
 ٢/٥٧٢،  ١/٤٩٠: ر ، وينظ ٢/٥٧١إيضاح الوقف واالبتداء  - ٥٣٨
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¿  À     ¾½]  :فيجوز النصب على الـذم كمـا قـال    ) صماً بكماً عمياً(
ÁZقال وكما  ٥٣٩  : [  l  k   jZ٥٤٠٥٤١. 

 
وعيسى بـن   ٥٤٢وقرأ ابن أيب إسحاق : حني قاللذم واواستعمل أيضاً الشتم 

  .٥٤٤ والشتم النصب على الذمب l  kZ  ] :٥٤٣عمر

!  ]  :قوله تعـاىل  قد استعمل التعبري نفسه ، فقال يف معىنالفراء  وكان
  #  "Z٥٤٦)التائبني العابدين ( قراءة من قرأ  على ٥٤٥ :  وجيوز أن

 .٥٤٧يف موضع نصب على املدح) التائبني(يكون 

: l  k   jZ٥٤٨ ]  :من قوله تعاىل kZ  ]  وقال يف إعراب

Z٥٤٨ :ها على الذم يكون نصبوقال يف موضع آخر ٥٤٩ ، : وقوله:  [   ¾½Z 
 .٥٥٠ منصوبة على الشتم

                                                        
 ٦١: األحزاب - ٥٣٩
 ٤:  املسد - ٥٤٠
 ٢/٦٢٠،  ١/٥٠٩: ، وينظر  ١/٥٠٠املرجع السابق  - ٥٤١
أعلم أهل البصرة ، وأعقلهم ، ففرع النحـو   أنه كان:  قيل عنه بن أيب إسحاق احلضرمي أبو حبر عبداهللا - ٥٤٢

كانت وفاتـه رمحـه اهللا   . ئيس الناس وواحدهم اله ، وكان روقاسه ، وتكلم يف اهلمز حىت عمل فيه كتاب مما أم
 .٢٢صمراتب النحويني : ينظر .  ١١٧تعاىل سنة

ينظر . ١٤٩أبو عمر ، كان ثقة عاملاً بالعربية والنحو والقراءة ، وقراءته مشهورة ، ت: أبو سليمان وقيل  - ٥٤٣
 ٤١، طبقات النحويني واللغويني ص ٢٩نزهة األلباء ص: 

 ٢/٩١٨: ، وينظر  ٢/٩٩١املرجع السابق  - ٥٤٤
 ١١٢: التوبة  - ٥٤٥
القراءة بالنصب هي قراءة أُيب بن كعب  وعبداهللا بن مسعود واألعمش وروي عن أيب جعفر وأيب عبداهللا  - ٥٤٦

 )٣/٤٦٦معجم القراءات: (، ينظر 
  ١/٣٢٥معاين القرآن  - ٥٤٧
 ٤: املسد  - ٥٤٨
 ٣/٣١٤معاين القرآن  - ٥٤٩
 ٢/٣٠٤معاين القرآن  - ٥٥٠
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 :ويبدو أن تسمية هذا الباب باب املدح والذم حيمل أمرين  
أنه تفسري للمعىن ، فهو مع املدح يسمى مدحاً ، ومع الذم يسمى ذماً ، وهـو  : األول 

 .مذهب أيب بكر والفراء يف األقوال السابقة 
أنه تفسري إعراب ، فالنصب هنا على أن العامل فعل يف املدح على معىن أمدح ، :  الثاين 

 . ويف الذم على معىن أذم 
، ٥٥١أوحنومها) أعين أو أذكر(أما إن كان هناك ما ال يفيد مدحاً وال ذماً فالعامل 

 . مع املدح والذم كما مر عند النحاس والسريايف ) أعين وأذكر(وقد يستعمل 

                                                        
 :ا مذهب سيبويه ، وأنشد وهذ - ٥٥١

 عواشيها باجلو وهو خصيب وما غرين حوز الرزامي محصناً 
فنصبه على أعين ، وهو فعل يظهر ؛ ألنه مل يرد أكثر من أن يعرفه بعينه ، ومل يرد افتخاراً وال ذمـاً وال   «: قال 

 ٢/٧٤الكتاب  »مدحاً 
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 یــــــــــــــدـالتوك
 

 النعـــــــــــــــــــت
 

 مــــــــــــــةـالترج
 

 ســـــــــــــــــقـالن
 

 الفصل الرابع
   

 مصطلحــــــــــــــات التوابع
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 التوكید: المبحث الثالث 
 

: وكَّد العقد والعهـد : يقال . الشد : والتوثيق ، وقيل  اإلحكام: ٥٥٢التوكيد لغة
:  ، قال اهللا تعـاىل  ، وا جاء القرآن أفصح) الواو(، و  التأكيد لغتانو، والتوكيد  أوثقه

 [  f  eZأوكدته وأكدته وآكدتـه إيكـاداً  : ، يقال واهلمز فيه لغة، ٥٥٣  ،
، واهلمز  وكدت اليمني: ، ويقال ، وتوكّد األمر وتأكد مبعىن ، أي شددته لواو أفصحوبا

 .٥٥٤، وإذا حلفت فوكِّد إذا عقدت فأكّد:  وتقول.  يف العقد أجود
تأكيد وتوكيد باهلمزة والواو اخلالصة ومها لغتان : اعلم أنه يقال : قال ابن يعيش

:  ، أال تراك تقـول  يتصرفان تصرفاً واحداً ، ألما وليس أحد احلرفني بدالً عن اآلخر
، فيجعـل   ، ومل يكن أحد االستعمالني أغلب د توكيداًيداً، ووكد يوكِّأكد يؤكد تأك

 .٥٥٥إما لغتان:  ، فلذلك قلنا أصالً
 : ٥٥٦هو على قسمنيو

ويكون بتكرار اللفظ مرتني ،  ، ، ويسمى توكيداً لفظياً وهو إعادة اللفظ :صريح 
،  Z٥٥٧¸   ¹] : قولـه تعـاىل  ر ،وقد يكون بثالث مرات ، ويكون مفرداً كوهو األكث

 . اهللا أكرب اهللا أكرب: قولهك ، ومجلةZ٥٥٨¾  ¿]  :وقوله 

                                                        
 ١/٩١وكد ، كشاف اصطالحات الفنون : ة لسان العرب ماد ،  ٢/٢٨٤اللمحة البدرية : ينظر  -٥٥٢
 ٩١:  النحل - ٥٥٣
 وكد: لسان العرب مادة  - ٥٥٤
 ٢/٢١٩شرح املفصل  - ٥٥٥
 -٢/٢٨٤، اللمحـة البدريـة    ١٩٦٠-٤/١٩٤٧، االرتشاف  ١١٥-١/١١٤شرح الزجاجي : ينظر  - ٥٥٦
٢٨٦ 
 ٢١:  الفجر - ٥٥٧
 ٢٢:  الفجر - ٥٥٨
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وكيداً معنوياً، وهو تابع بألفـاظ  ، ويسمى ت وهو إعادة األول مبعناه :وغري صريح 
 .حمصورة فال حيتاج إىل حد وال رسم 

الشك عن احلديث أو ووإزالة اللبس ، عىن يف النفس تثبيت املأما فائدته فهي إرادة 
أما يف التوكيد املعنوي فقسم يـراد بـه    ويكون هذا يف التوكيد اللفظي ،  ، احملدث عنه

 .٥٥٩شك عن احملدث عنه، وقسم يراد به إزالة العن احلديث إزالة الشك 
 التوكید عند الكوفیین

أبو استعمله ، و ٥٦١، وثعلب٥٦٠الفراءاستعمل الكوفيون مصطلح التوكيد ، فعبر به 
Ê  É  È   ] : وأما املؤكد دون التوكيد فقولـه تعـاىل    :بكر يف قوله
ËZقوله تعاىل غري تام ألنَّ) املالئكة(لوقف على ، ا٥٦٢ : [    Ë   ÊZ  توكيد

  .٥٦٣)املالئكة(لـ 
ضـربتك  : أهل البصرة يقولون : وقد يعبرون بالتأكيد ، كما هو يف قول ثعلب

 .٥٦٤ياك، بدل، وضربتك أنت تأكيد، ومها مجيعاً تأكيدإ
 كما أم يستعملون مصطلح التكرير وهم يريدون التوكيد ، ومنه قول الفراء عن 

 عـز  وقوله :ª         ©  ¨  §Z٥٦٥»  ¬     ® ̄           °     ±  ]  :قول احلق تبارك وتعاىل 
                                                        

 ١١٥-١/١١٤شرح الزجاجي  - ٥٥٩
 ينـووا  أن إال ءيش بينهما ليس عنهما كُىن قد امسني جتمع ال العرب« : قال الفراء  ٢/٣٨معاين القرآن  - ٥٦٠

 اآلخـرة  جنعـل  أن جيوز وال.  أخذها هو وهو ، فعلت أنت أنت:  قالوا ذلك أرادوا فإذا ؛ املكلَّم وإفهام التكرير
 فكان امسه له أدخلوا رافع أو ضـخاف أو بناصب ولاأل وصلوا إذا ولكنهم.  واحد لفظهما ألن ، لألوىل توكيداً
 .»توكيداً

 ٦ -٥الشـرح   ª     ©  ¨  §Z»  ¬     ®  ¯          °  ]  :قال عن قولـه تعـاىل   ،  ٢/٥٩٢جمالس ثعلب  - ٥٦١

 . ١/١٣٣: ، وينظر»هذا توكيد«:
 ٧٣: ص  - ٥٦٢
 ١/٣٤٧: ، وينظر  ١/١٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٥٦٣
 ٢/٥٥٧جمالس ثعلب  - ٥٦٤
 ٦ -٥الشرح  - ٥٦٥



١٠٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، أي  ٥٦٦ مبكرورة ليست واحدةً  مرةً:  عبداهللا اءةقر ىف )يسراً الْعسرِ مع فَإِنَّ(:  وجل
أتيتك يوم يوم قلت كذا، ويوم ليلة فعلت كذا، وليلـة   : وقال ثعلب . ليست مبؤكدة 

 .٥٦٨أن التكرير توكيداجلمهور مذهب و، ٥٦٧ هذا تكرير ال وقت: قال. ساعة قمت
علـى  ) دالتشـدي (ومن التعبريات األخرى عندهم ما ذهب إليه الفراء من إطالق 

، فـإن   فهذا الصنف الثالـث    [  ¨§  ¦Z٥٦٩ :التوكيد كما هو يف قوله
، وكل من سبق إىل نـيب مـن    شئت رفعت السابقني بالسابقني الثانية وهم املهاجرون

، وإن شـئت   األنبياء فهو من هؤالء فإذا رفعت أحدمها باآلخر، كقولك األول السابق
 .ª  ©Z ٥٧١  »   ] : ٥٧٠لهجعلت الثانية تشديداً لألوىل ورفعت بقو

وذا يتقرر أن الكوفيني عربوا عن هذا املصطلح بعدة تعبريات ، كلها تلتقـي يف  
 . ٥٧٢املعىن اللغوي ، فالتوكيد والتأكيد والتكرير والتشديد تفيد التقوية

وعليه فإنه ميكننا القول أن هذه املصطلحات مبنية على حس يساير املعىن اللغـوي  
 . عىن اللغوي نفسه إن مل يكن هو امل

 التوكید عند البصریین 
، فهو مصطلح ال يكاد البصريون والكوفيون خيتلفون يف استخدام مصطلح التوكيد 

: ، قال اخلليـل  ٥٧٣قدمي ، تناوله اخلليل وسيبويه واألخفش واملربد وابن السراج وغريهم
[  £   ¢  ¡  �Zـــأمج( ٥٧٤ ــ) ونـعـ ــد ـتوكيـ د بعـ

                                                        
 ٣/٢٨١معاين القرآن  - ٥٦٦
 ٢/٥٢٣جمالس ثعلب  - ٥٦٧
 ٨/٥٠٦البحر احمليط  - ٥٦٨
 ١٠: الواقعة  - ٥٦٩
 ١١: الواقعة  - ٥٧٠
 ٣/١٢٠معاين القرآن   -٥٧١
 )شدد(، ) كرر(، ) وكد(لسان العرب : ينظر  - ٥٧٢
 ٢/١٩،  األصول يف النحو  ٢/٥٢٧، املقتضب  ٢/٤٨٠معاين القرآن لألخفش : ينظر  - ٥٧٣
 ٧٣: ة ص سور -٥٧٤



١٠٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، فأعدت قد  فإمنا هذا كقولك قد ثبت زيد أمرياً قد ثبت:  سيبويه وقال.٥٧٥دـتوكي
لقيـت  : ومثله يف التوكيد والتثنيـه  . وقد عمل األول يف زيد ويف األمري ،  ثبت توكيداً
 .٥٧٦عمراً عمراً 

: لو قلـت   : ومل يكتف سيبويه مبصطلح التوكيد فقد عبر بالتكرير أيضاً ، فقال
وتقول مررت  : ، وقال  ٥٧٧ى التكرير والتوكيد مل يستقم إال عل،أيهما عندك عندك 

 . ٥٧٨ كأمجعني بزيد ابن عمروٍ إذا مل جتعل االبن وصفاً ولكنك جتعله بدالً أو تكريراً
 :قال السريايف ، ٥٧٩ عمراً لقيت عمراً : التوكيد والتثنية: وعبر بالتثنية حني قال 

 [   Ü            Û  Ú  Ù  ØZوهم هـم  : ية وتوكيد ألن تقديره وهم الثانية تثن، ٥٨٠
 .٥٨١  كافرون
قد وليت عمالً فكنت أنت إياك ، : وإن شئت قلت : يف قوله كما عبر عنه بالصفة  

: وقد جربتك فوجدتك أنت إياك ، جعلت أنت صفة ، وجعلت إياك مبرتلة الظريف إذا قلت
  .٥٨٢ فوجدتك أنت الظريف

فإن نعته حسن أن يشركه املظهر  : وله واستعمل النعت مبعىن التوكيد ، كما يف ق
Z٥٨٣+   ,  -  ]  :وذلك قولك ذهبت أنت وزيد وقـال اهللا عـز وجـل   

 

 ن الكالم حيثـه حسـفتـا وصـك ملـك أنـوذل x  w  v  uZ٥٨٤  ]و
                                                        

 ٣/١٧٩معاين القرآن للزجاج   -٥٧٥
 ٢/٣٦٠: ، وينظر  ٢/١٢٥الكتاب  - ٥٧٦
 ٣/١٧٢الكتاب  - ٥٧٧
 ٣/٥٠٨الكتاب  - ٥٧٨
 ٢/١٢٥الكتاب  - ٥٧٩
 ١٩:  هود - ٥٨٠
 ٧/٦٥شرح كتاب سيبويه  - ٥٨١
 ٢/٣٥٩الكتاب  - ٥٨٢
 ٢٤:  املائدة - ٥٨٣
 ١٩:  األعراف - ٥٨٤



١٠٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 . ٥٨٥طوله وأكده
، فالصفة أو النعـت  ٥٨٦ويعد سيبويه أول من استعمل الصفة والنعت مبعىن التوكيد

يضفيان مزيداً من التحقيق والتشديد والوضوح على معىن اجلملـة ،   مبعنامها االصطالحي
الصـفة أو  -فكل صفة توكيد ولكن ليس كل توكيد صفة ، وإمنا يقبل هذا املصـطلح  

   .٥٨٧يف مرحلة الدراسات األوىل -النعت
عـىن  أبو احلسن األخفش يف م قال أيضاً ، )التأكيد(مصطلح  البصريون لواستعم

 .٥٨٩د تأكي) بدين: (فقوله : Z٥٨٨%  &  $  ] : قوله تعاىل
وعليه فإنه ميكن القول أن الكوفيني والبصريني يكادون جيمعون علـى اسـتعمال   
مصطلح التوكيد ، خصوصاً عند املتأخرين منهم ، أما قبل ذلك فاملصطلح مل يصـل إىل  
درجة النضج واالكتمال ، فقام يف الغالب على املعىن اللغوي ، ولذلك فقـد تعـددت   

 .واهللا تعاىل أعلم . ٥٩٠املسميات واختلفت حىت عبر بعضهم بأكثر من تعبري

                                                        
 ٢/٣٧٨الكتاب  - ٥٨٥
 ١٨٠تطور املصطلح النحوي البصري ص: به حيىي عبابنة ، يف كتا. د - ٥٨٦
 ١٨١تطور املصطلح النحوي البصري ص: ينظر  - ٥٨٧
 ٢٨٢: البقرة  - ٥٨٨
 ١/٢٠٧معاين القرآن  - ٥٨٩
بني مصطلحات الصفة والنعت والتثنية والتكرير والتشديد ومصطلح التوكيد مسات مشتركة قد تكـون   - ٥٩٠

 :ومن هذه السمات ما يلي  .اً السبب الذي دفع املتقدمني إىل التعبري ا توسع
فكما ال توصف النكرة مبا توصـف  . التأكيد مبرتلة الصفة ، ألنه تابع ليس يف تقدير مجلتني بوجه فأشبه الصفة  ) أ

 )١/٢٢٥شرح اللمع : ينظر (.  به املعرفة ، كذلك ال تؤكد النكرة مبا تؤكد به املعرفة
اسطة حرف ومن غري أن ينوى باألول الطرح ، وكما أن النكـرة ال  التأكيد يشبه النعت يف أنه تابع من غري و )ب

 )١/١١٩شرح اجلمل : ينظر (. تنعت باملعرفة فكذلك ال تؤكد بشيء من هذه األشياء 

  C     BZ  ] : به بالتضمن حنـو  ، إذا أفاد املوصوف معىن ذلك الوصف مصرحاً يكون الوصف للتأكيد )ج
µ  ]  و  ]١٣: الحاق ة [  ́    ³Z ] أو إحاطـة  ، مشـوالً  ، فإن كان ذلك املعىن املصرح به يف املتبوع] ٥١: النح ل ،  ،

±  ] : الرجالن كالمها والرجال كلهم، وإن مل يكن، فهو صفة كما يف قوله تعاىل: ، حنو ، ال صفة فالتابع تأكيد



١٠٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النسق: المبحث الثاني 
 

، والنحويون يسمون حروف العطف  ما كان على طريقة نظام واحد: لغة النسق 
وقيل له  .٥٩١ ألن الشيء إذا عطفت عليه شيئاً بعده جرى جمرى واحداً؛ حروف النسق 

،  ، وكالم نسق ، إذا تساوت أسنانه ثغر نسق:  يقال، اإلعراب نسق ملساواته األول يف 
 .٥٩٢إذا كان على نظام واحد

، بشرط  هو محل اسم على اسم أو فعل على فعل أو مجلة على مجلة: واصطالحاً 
 .٥٩٣توسط حرف من احلروف اليت وضعتها العرب لذلك

 النسق عند الكوفیین
والذي أطلقه منـهم   ، ٥٩٤بينهم والً، وهو األكثر تدا الكوفينيعبارات النسق من 

،  قمت فعلت:  نو، ال يقول قمت ففعلت: قال الفراء . ٥٩٥هو الفراء مث تبعه الكوفيون
                                                                                                                                                             

  »º         ¹  ¸    ¶  µ  ́    ³  ²Z ]ملتبوع سواء، باملطابقة، فالتـابع  معىن التابع معىن ا ، وإن كان ]٥١: النحل
  ٢/٢٨٨شرح الرضي .  الرجل نفسه وزيد زيد: تأكيد تكرير، حنو

إىل مثله يف اللفظ مع كونه إيـاه يف   يءضم الش:  والتكرير ، ضم مفرد إىل مثله يف اللفظ غريه يف املعىن : التثنية )د
بلفظني فصاعدا، لكنهم اختصروا يف بعـض املواضـع    املعىن للتأكيد والتقرير والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر

إىل مثله يف اللفـظ وإن  يء ، ضم ش ، أيضا اموع ملشاته هلما من حيث إن التأكيد اللفظيجمرى املثىن و بإجرائه
 )١/٤٩شرح الرضي : ينظر ( . كان إياه يف املعىن

التقويـة ،  : ، وجاء يف معىن التوكيـد  شدد :لسانالالتقوية : التخفيف ، وهو مبعىن  خالف: التشديد لغة ) هـ
 ـذا ا  وكد:، اللسان ٧١٩/القسم الثاين ١الصفوة الصفية ج:  ينظر(والشدملعـىن اسـتعمله الزجـاجي يف    ، و

: ينظــر .» كل ذلك تشديد للتوكيـد ،ورأيت الرجلني أنفسهما أعينهما ، مررت بزيد نفسه عينه «:قــوله
 ١/٧٦الالمات 

 ١٤/٢٤٧لسان العرب  -٥٩١
 ٢/٢٧٦شرح املفصل  - ٥٩٢
 ١/٩١شرح مجل الزجاجي  - ٥٩٣
 ٣/١٥٥، اهلمع  ٢/٢٧٦شرح املفصل  - ٥٩٤
 ٢/٣٠٦اللمحة البدرية  - ٥٩٥



١١٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ألا نسق وليسـت باسـتفهام    وقمت فقام: قلت فقال:  ، حىت يقولوا وال قلت قال
 .٥٩٦يوقف عليه 

ل واالستثناء بني إذا وقع النسق والقطع واحلا :  قوله، وذلك يف ثعلب  واستعمله
،  الكسائي ال ينسق على املضمر وال يؤكده : قوله، و٥٩٧... الفعل وصلته كان صواباً

 .٥٩٨ولكنه جيعل منه قطعاً 

9  ] : وحذفت الواو من قولـه  : واستعمله  أبو بكر كثرياً ، ومثال ذلك قوله 
  @             ?  >  =            <  ;  :Zواو ألنه يف موضع بال) ويعف(، تقف عليه ٥٩٩ 
حسـن  ) يرجعـون (والوقف على  : وقوله  .٦٠٠جزم على النسق على جواب اجلزاء 

!  "     #  ] : نسق على قوله) السماء منأو كصيب : ( ؛ ألن قوله وليس بتام
  %  $Zكمثل صيب(أو  ٦٠١ (٦٠٢. 

النسق ، بـل عـربوا باصـطالحات    ومل يكتف الكوفيون يف هذا الباب مبصطلح 
 :ومنها ، أخرى

كأنه أميل بـه إىل   ، وأصله امليل ، االشتراك يف تأثري العامل العطف ، ومعناه   -١ 
±  µ  ´  ³  ²  ¶  ] : قولـه تعـاىل   معـىن الفـراء يف   قال. ٦٠٣حيز األول

¸Z٦٠٤ :  وإن شئت عطفته علـى أول   جواباً نصباً) فتكونا(إن شئت جعلت ،

                                                        
 ١/٦١: ، وينظر  ٤٢-١/٤١معاين القرآن   -٥٩٦
 ١/١٤٦جمالس ثعلب  -٥٩٧
 ١/٣٢٤جمالس ثعلب  -٥٩٨
 ٣٤: شورى ال - ٥٩٩
 ١/٢٣١إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٠٠
 ١٧: البقرة   -٦٠١
 ١/٥٠١إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٠٢
 ٢/٢٧٦شرح املفصل  - ٦٠٣
 ١٩: األعراف   -٦٠٤



١١١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فإذا جئت إىل العطوف اليت تكون يف   :وقال يف موضع آخر .٦٠٥الكالم فكان جزماً 
، مثل  ، إن شئت رفعت العطف اجلزاء وقد أجبته بالفاء كان لك يف العطف ثالثة أوجه

 .٦٠٦وتؤجر وحتمد . إن تأتين فإين أهل ذاك: قولك
وممن استعمله مـن الكـوفيني   ، ٦٠٧صرف الشيء ورجعه: الرد ، ومعناه لغة -٢
#  $  %      &  '  )  (  *  +   ,   ]: تعاىل  ، حنو قوله يف معىن قولهالفراء

  0  /  .  -Z٦٠٨  :)ىكْرذو نِنيمؤلْمإن ، ورفـع  نصب موضع ىف )ل 
 ؛ للمـؤمنني  وذكـرى  حق كتاب: قلت كأنك ؛ الكتاب على الرد على رفعتها شئت

 .٦٠٩املؤمنني به وتذّكر لتنذر:  به يراد والنصب
ريين األخريين ، وإمنا اكتفى بالنسق ، ويف هذا إشـارة  ومل أجد أبا بكر يعرب بالتعب

 .إىل استقرار مصطلح النسق عنده وعند معاصريه 
 النسق عند البصریین

، وهو ما عرب ٦١٠مل جيد النسق إىل كتاب سيبويه طريقاً ، فاألكثر أن يعرب بالعطف
Ò  Ñ  Ð  Ï  ] : وأمـا قولـه  : به األخفش يف معانيـه ، حنـو قولـه    

ÓZواو عطـف ) الواو(هذه ، فإن ٦١١ وقولـه  .٦١٢  :  وقـال : [  Á  À
ÂZوإن شئت جزمته إذا عطفته علـى   ، ألنه قطعه من الكالم األول رفع٦١٣ ، :

                                                        
 ١/٢٩معاين القرآن  -٦٠٥
 ١/٧١معاين القرآن   -٦٠٦
 ردد: لسان العرب ، مادة  - ٦٠٧
 ٢: األعراف  - ٦٠٨
 ١/٢٦٩معاين القرآن  - ٦٠٩
 ٣/٥٠١،  ٢/١٩٤،  ٢/١٩٢،  ٢/٩٠الكتاب : ينظر  - ٦١٠
 ٤٨-٤٧: الواقعة   -٦١١
 ١/٣٥آن معاين القر -٦١٢
 ١٧:  املرسالت - ٦١٣



١١٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: قـال ، ) حروف العطف مبعانيهـا ( وأفرد له باباً مساه،  املربد هاستعملو .٦١٤  )لك(
 فيها دليل علـى أيهمـا   وليس  ، شتراك الثاين فيما فيه األولا: ؛ ومعناها) الواو(فمنها

 .٦١٥جاءين زيد وعمرو : حنو قولك ،أوالً
ومعنـاه   : ، قـال   العطف من عبارات البصـريني  إىل أن ابن يعيشوقد أشار 

ومل يكن التعـبري  . ٦١٦االشتراك يف تأثري العامل وأصله امليل كأنه أميل به إىل  حيز األول
مصـطلح  : عملوا تعبرياً آخر ، هـو  بالعطف هو التعبري الوحيد عند البصريني ، بل است

عطف ) الضالني(:النحاس إىل ذلك حني قال الشركة ، وهو تعبري سيبويه ، وقد أشار 
وكذلك ، ٦١٧ إشراك: نسق وسيبويه يقول: والكوفيون يقولون) املغضوب عليهم(على 

ب بـا :  ، وأكثر ما يقول سيبويه باب النسق:  الكوفيون يقولون : ابن عقيل حني قال 
والسيوطي حني قال  .٦١٨أي حروف العطف) وهو اهول تابعاً بأحد حروفه(الشركة 

 :ا عند البصريني شركة وتسمى املعطوفات قال سيبويه   .٦١٩ :   مـررت برجـل
: وقال يف آخر الباب نفسه .٦٢٠فالواو أشركت بينهما يف الباء فجريا عليه .  ومحارٍ قبل

 رورواعلم أن املنصوب واملرفوع يفالشركة والبدل كا لذي دفـع سـيبويه   او .٦٢١
 . اإلشراك تفيد معىن حروف العطفأن  شراكلتسميتها حبروف اإل

أن سيبويه استعمل املضموم مبعىن املعطوف ، حيث ذكر وزعم عبدالسالم هارون   
هذا باب يكون االمسان فيـه   :  سيبويه، قال ٦٢٢عن املعطوف باملضمومسيبويه عرب أن

                                                        
 ٢/٥٦٢معاين القرآن  -٦١٤
 ١/٥٧املقتضب  -٦١٥
 ٢/٢٧٦شرح املفصل  - ٦١٦
 ١/١٧٦إعراب القرآن  -٦١٧
 ٢/٤٤١املساعد   -٦١٨
 ٣/١٥٥اهلمع  -٦١٩
 ١/٤٣٧الكتاب  -٦٢٠
 ١/٤٤١الكتاب  -٦٢١
» عطوف باملضمومالتعبري عن امل«  :ذكر عبد السالم هارون احملقق لكتاب سيبويه يف فهارس الكتاب عبـارة   -٦٢٢



١١٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: قولـك (وذلـك  ... ،  ة اسم واحد ممطول وآخر االمسني مضموم إىل األول بالواومبرتل
 .٦٢٣يا ثالثة وثالثني كأنك قلت يا ضارباً رجالً : وثالثةً وثالثيناه وإن مل تندب قلت

يف تتمـة  فقد قال ، أنه ال يريد باملضموم املعطوف سيبويه  والذي يظهر من كالم
، ألنك حني قلت يا زيـد وعمـرو    يا زيد وعمرووليس هذا مبرتلة العطف : كالمه 

،وإذا قلت يا ثالثة وثالثني فلم  مجعت بني امسني كل واحد منهما مفرد يتوهم على حياله
 .٦٢٤تفرد الثالثة من الثالثني لتتوهم على حياهلا وال الثالثني من الثالثة 

ع واألشـيع ،  وإذا ما تأملنا التسميات السابقة للمصطلح وجدنا أن النسق هو األذي
وتسـمى  : السـيوطي   قـال ،  ٦٢٥واألكثر قبوالً ، فقد استعمله املتأخرون ورضوا به

قال أحد  .٦٢٦، وعند الكوفيني وهو املتداول نسقاً  املعطوفات ا عند البصريني شركة
هذه املصـطلحات   : عن مصطلحات الكوفيني وعن النسق بوجه خاص   ٦٢٧املعاصرين

عريب ، إذا حنن استثنينا اصطالح النعت وعطف النسـق ، ألن  ظلت ال تسود يف النحو ال
نظامه الذي وضعه البصريون هو الذي عم بني العلمـاء والنـاس يف مجيـع األمصـار     

مصطلح النسق حني وصفه بأنه أدق مـن املصـطلح    ٦٢٨آخر ، واستحسن واألعصار 
 .البصري ، الختصاره وغنائه عن التخصيص والتقييد 

                                                                                                                                                             
  ٥/٣٢٨فهرس الكتاب : ، ينظر وكأنه يريد القول بأن سيبويه استعمل اصطالح املضموم وهو يريد املعطوف

 ٢/٢٢٨الكتاب  -٦٢٣
٢/٢٢٨ -٦٢٤ 
، مغـين اللبيـب    ٢/٣٦٩، إعراب القرآن للنحـاس   ٧٦-٢/٥٩و  ١/٤٢١األصول يف النحو: ينظر  - ٦٢٥

  ٤٤٩، شرح شذور الذهب ص ٢/٤٩٠
 ٣/١٥٥اهلمع  -٦٢٦
 ١٦٧شوقي ضيف ، املدارس النحوية ص: الدكتور  - ٦٢٧
النحو الكويف يف شرح السبع الطـوال  : ، وينظر  ٣١٥مهدي املخزومي ، مدرسة الكوفة ص: الدكتور  - ٦٢٨

 . ٦٥ص



١١٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الترجمة: المبحث الثالث 
 

،  للسـان  املفسر : والفتح بالضم والترجمان الترجمانو. من ترجم : الترمجة لغة 
 . ٦٢٩أُخرى لغة إىل لغة من ينقله أَي الكالم يترجِم الذي هوو

هو التابع املقصود باحلكم دون متبوعه ، ويكون مساوياً ملتبوعـه ،  : واصطالحاً 
حنو .  ٦٣١هو ثان يقدر يف موضع األول: وقيل . ٦٣٠ينهوبعضه ، وما يشتمل عليه ، ومبا

،  ضـربت زيـداً أخـاك   : العرب تقول : قال أبو بكر. مررت بأخيك زيد : قولك 
يرفعونـه بإضـمار   و) زيـد (على الترمجة عـن  ) األخ(وضربت زيداً أخوك فينصبون 

7   8  9  :  ;  >  =   ] يف قوله تعاىل ) الصراط(وقال عن  .٦٣٢)هو(

  >Z ٦٣٣ : )الصراط(الثاين مترجم عن ) الصراط (األول وقال عن  .٦٣٤) آبائـك (
 : º   ¹  ¸Z٦٣٥  «  ¼  ½  ¾  ¿  ] : من قوله تعـاىل 

 .٦٣٦ترمجة عن اآلباء ) إبراهيم وإمساعيل وإسحاق(ليس بتام ألن ) آبائك(والوقف على 
ه يتـرجم  مسي بالترمجة ألن ورمباوالترمجة اصطالح كويف يسميه البصريون البدل ، 

اصطالح البصـريني   البدل : قال ابن عقيل .  ٦٣٧عن متبوعه ، أي يشري إليه ويدل عليه
ونقل األخفش أم يسـمونه  ، تسميته تكريراً  ٦٣٨وأما الكوفيون فنقل عنهم ابن كيسان

                                                        
 ترجم: لسان العرب ، مادة  - ٦٢٩
 ٦٠املويف يف النحو الكويف ص - ٦٣٠
 ٢/٢٥٨شرح املفصل البن يعيش  - ٦٣١
 ١/١٣٢االبتداء إيضاح الوقف و -٦٣٢
 ٧ – ٦:  الفاحتة - ٦٣٣
 ١/٤٧٦إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٣٤
   ١٣٣:  البقرة - ٦٣٥
 ١/٥٣٣إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٣٦
 )) .التابع املقصود باحلكم دون متبوعه: الترمجة : (( ٦٠قال يف املويف يف النحو الكويف ص - ٦٣٧
وكـان أحنـى   : ن املربد وثعلب ، قال ابن جماهد حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان النحوي ، أخذ ع - ٦٣٨



١١٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

:  وأما الكوفيون فقال األخفـش  : قوله  وجاء يف شرح األمشوين .٦٣٩الترمجة والتبيني
 . ٦٤٠ يسمونه بالتكرير: التبيني وقال ابن كيسانيسمونه بالترمجة و

والغرض من الترمجة البيانُ ، وذلك بأن يكون للشخص امسان ، أو أمساء ، ويشتهر 
ببعضها عند قوم ، وببعضها عند آخرين ، فإذا ذكر أحد االمسني ، خاف أال يكون ذلك 

دل أحـدمها مـن   االسم مشتهراً عند املخاطب ، ويذكر ذلك االسم اآلخر على سبيل ب
 . ٦٤١اآلخر للبيان ، وإزالة ذلك التوهم 

يف  كقوله،  ٦٤٢البدلالذي أطلق مصطلح الترمجة على  هو وقد نسب إىل الفراء أنه
 ترمجة الكواكب خفض : 6Z٦٤٣  7  8  9  :  ;  >  ] : معىن قوله تعاىل 

: Uقولـه   ومثلـه  : وإليه أيضاً نسبت تسميته باملردود ، حنو قولـه  . ٦٤٤ الزينة عن
[  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |Zمردودة علـى  ) من(، إن جعلت ٦٤٥

 .٦٤٧ويريد بـه البـدل  ) مردود(حيث أورد مصطلح . ٦٤٦فهو من هذا ) الناس(خفض 
إن  : Ã   Â   ÁZ٦٤٨  ] :  قولـه تعـاىل  ورمبا أطلق عليه التكرير ، كقوله يف معىن 

: وقولـه   .٦٤٩نصباً بالتكرير مترمجاً عن الوزير فيكون  )هارون أخي(شئت جعلت 
                                                                                                                                                             

الالمات، الربهان ، غريـب احلـديث ،   : من مصنفاته . لكنه إىل مذهب البصريني أميل : منهما ، وقال ياقوت 
 ١/١٨بغية الوعاة: ينظر . معاين القرآن ، علل النحو ، وغريها 

 ٢/٤٢ملساعد على تسهيل الفوائد ا -٦٣٩
 ٣/١٢٣األمشوين  حاشية الصبان على شرح -٦٤٠
 ٢/٢٥٨شرح املفصل البن يعيش  - ٦٤١
 ١٦٤املصطلح النحوي : ينظر  - ٦٤٢
 ٦:  الصافات - ٦٤٣
 ٢/١٣٣معاين القرآن  - ٦٤٤
 ٩٧: آل عمران  -٦٤٥
 ١/١٣٥معاين القرآن  -٦٤٦
 ٣٦، مصطلحات النحو الكويف ص ١٦٤املصطلح النحوي ص: ينظر  - ٦٤٧
 ٣٠:  طه -٦٤٨
 ٢/١٥٢معاين القرآن  -٦٤٩



١١٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

[  <  ;  :Z بالتكرير الكواكب خيفض٦٥٠ درلى معرفة فينكرة ع وقوله ٦٥١ :
 وقوله عز وجل:    [  ¹  ¸  ¶  µZعلى التكرير  ٦٥٢قال النحـاس يف  ٦٥٣ ،

مسى الكوفيـون   كما.  ٦٥٤والفراء يقول على التكرير، على البدل  ) : ناصية(إعراب 
: U  : [   ½¼  »  º  ¹  ¸Z٦٥٥قولـه   معىن ال الفراء يفق، البدل تفسرياً 

 ا للشركاء) اجلن(إن شئت جعلتتفسري  ٦٥٦. 

+  ,  -    .  /   0  ] : أبو بكر عـن البـدل يف قولـه تعـاىل     وعبر
1Zقال ، بالتابع  ٦٥٧: )-  ,  +(      وقف غري تـام ألن قولـه :)   0   /
 .٦٥٨ )األخدود(تابع لـ :    )1

 .، فلم أجد الفراء يذكره يف املعاين  التبيني الذي ذكره األخفشأما مصطلح 
والظاهر أن الفراء يستعمل مصطلح التكرير للداللة على البدل أكثر من غريه مـن  

 .٦٥٩، كما هو واضح من األمثلة السابقة املصطلحات األخرى
عطف ، بل سموا  صطلح الترمجة على البدل فقطملصر الكوفيون استعماهلم ومل يق

يز ترمجة كـذلك ،  كما مسوا التمي.٦٦١، والسيوطي٦٦٠البيان ترمجة، ذكر ذلك ابن عقيل
                                                        

 ٦: ت الصافا - ٦٥٠
 ٢/٣٣٤معاين القرآن  - ٦٥١
 ١٦، ١٥:  العلق -٦٥٢
 ٣/٢٨٦معاين القرآن  -٦٥٣
 ٥/٢٦٣إعراب القرآن  - ٦٥٤
 ١٠٠: األنعام   -٦٥٥
 ١/٥٢معاين القرآن  -٦٥٦
   ٥ - ٤:  الربوج - ٦٥٧
 ٢/٩٧٣إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٥٨
 ٢/٦١،  ١/١٥٤،  ١/١٤: وينظر - ٦٥٩
 ٢/٤٢٣املساعد  -٦٦٠
 ٣/١٣١اهلمع  -٦٦١



١١٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

هللا دره : فيقولـون ) مـن (من رجل، مث يلقون هللا دره : العرب تقول :ومنه قول الفراء 
 .٦٦٢وليس حبال ) ملا قبله(رجالً فالرجل مترجم 

                                                        
 ٢/٨٦لقرآن معاين ا -٦٦٢



١١٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النعت : المبحث الرابع 
 

  . ٦٦٣عته مبا فيه وتبالغُ يف وصفهتن ، وصفُك الشيَء: النعت لغة 
أخص  ن إام وعموم إىل ما هواختصاص نفس املنعوت وإخراج له م: واصطالحاً

فيخرجها  ، وأما املعارفها النعت من نوع إىل نوع أخص منه، فالنكرات املنعوتة خيرجمنه
 . ٦٦٤عنه النعت من شخص مشترك االسم عند وقوع اللبس فيه إىل أن يزول اللبس

وقد كُتب هلذا املصطلح الشيوع والقبول عند النحاة ، ونِسب إىل الكـوفيني ، إال  
أنين مل أجد دليالً على أن التعبري بالنعت من خصوصيات املدرسة الكوفية ، فقد عرب بـه  

، ولعل غلبة استعمال الكوفيني هلذا املصـطلح دون   ٦٦٥كبار البصريني كاخلليل وسيبويه
 .   ٦٦٦ن جاء بعدهم إىل أن ينسبه إليهمغريه دفع بالكثري مم

: ، ومنـه قولـه   ٦٦٧ويشهد على ذلك كثرة استعمال أيب بكر له يف كتابنا هذا
 الوقف على[ ¥Z  غري تام ألن[¦Z  القدر(نعت( ٦٦٨. 

ويقابل هذا املصطلح مصطلح الصفة الذي قلّما جنده عند الكوفيني ، وهو التعبري 
 اخلليل  فارس عن ، إال أنه ال يرادف النعت ، نقل ابن الذي نال مكانته عند حناة البصرة 

 . ٦٦٩ لوصف قَد يكون فيه وفي غريهاو،  النعت ال يكون إِالَّ في حممود  : قوله 

                                                        
 نعت: مادة  ١٤/٢٩٥لعرب ، لسان ا ٩٨،  الصاحيب ص باب العني والتاء والنون ٢/٧٢العني : ينظر  - ٦٦٣
مررت برجل ظريف ، أخـص مـن   : قولك .  ١/٤٣٢، النكت  ٦/٥٠شرح الكتاب للسريايف : ينظر  - ٦٦٤

 . رجل ظريف مررت ب: مررت برجل ظريف صرييف ، أخص من قولك : مررت برجل ، وقولك : قولك 
  ٤٢٢و ١/٤٢١، الكتاب  ٢/٧٢العني  - ٦٦٥
والتعبري به اصطالح الكـوفيني،    «: ونقل السيوطي عن أيب حيان قوله ،  ٤٢الفروق اللغوية ص: ينظر  - ٦٦٦

 ٢/٥١حاشية اخلضري : ، وينظر ٣/١١٧اهلمع  »ورمبا قاله البصريون، واألكثر عندهم الوصف والصفة 
و  ٤٧٦و  ٤٧٥و ٤٧٤و  ٤٥٤و  ١٢٥و  ١٢٠و  ١١٩و  ١/١١٦واالبتـداء  إيضاح الوقف : ينظر  - ٦٦٧
 وغريها  ٥١٦و  ٥٠٩و ٥٠٣و  ٥٠٢و  ٤٩١و  ٤٩٠و ٤٨٥و ٤٧٧
 ١/١٢٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٦٦٨
 ٩٨صالصاحيب  - ٦٦٩



١١٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

النعت هو ما  : وفسر أبو هالل العسكري االختالف بني النعت والصفة بقوله 
 األمـني : كمثل قـوهلم  ، ة هذا نعت اخلليف: وهلذا قالوا ، يظهر من الصفات ويشتهر 

وإن ، ومل يقولوا صفته ،  األمنيمن ذكر نعته على املنرب أول : وقالوا .  واملأمون والرشيد
ال تفيـده   ن النعت يفيد من املعاين اليت ذكرناها ماصفة له عندهم أل األمنيكان قوهلم 

فمـراده أن   فقول أيب هالل يوحي أن النعت أعم من الصفة ، أما اخلليـل ، ٦٧٠ الصفة
وقد يكون بني النعت والصفة تداخلٌ ، وهذا ما رجع إليه أبـو  . الصفة أعم من النعت 

قد تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضـع اآلخـر ،    : هالل حني قال 
الصفة لغة والنعت لغة أخرى ، وال فرق بينـهما يف  : وجيوز أن يقال لتقارب معنييهما 

 . ٦٧١املعىن
مررت : ا سيبويه فيظهر من كالمه أنه مل يفرق بني النعت والصفة ، ففي حنو أم

برجل ظريف ، ومررت برجلٍ عاقلٍ كرميٍ مسلمٍ ، ومررت برجلٍ شر منـك ، جيعلـها   
 ٦٧٣الصفة والنعت واحد  : وعلى هذا سار النحاة من بعده ، قال ابن يعيش . ٦٧٢نعوتاً

: إىل أن النعت يكون باحللية ، حنو  ٦٧٥موذهب بعضه. ٦٧٤ابن هشام، وإىل ذلك ذهب 
طويل  وقصري تكون باألفعال ، حنو، والصفة :ضارب  وخارج  .  فعلى هـذا

،  موصـوف : ، وعلـى األول يقـال   منعـوت : موصوف وال يقال: Iيقال للباري 
وأما صفات الباري سبحانه فال نرى أن نسـميها نعوتـاً ،    : قال السهيلي . ومنعوت
وقد وجدنا لفظ الصـفة  . من إطالق هذا اللفظ لعدم وجوده يف الكتاب والسنة حترجاً 

يف كـل         Z٦٧٦!  "  #  $  ]للرجل الذي كان يقرأ  rيف الصحيح ، حيث قال 

                                                        
 ٤٢الفروق اللغوية ص - ٦٧٠
 ٤٢الفروق اللغوية ص - ٦٧١
 ٤٢٣و  ٤٢٢و ١/٤٢١الكتاب : ينظر - ٦٧٢
 ٢/٢٣٢شرح املفصل  - ٦٧٣
 ٢/٢٣، وينظر األصول البن السراج  ٢/٢٧٦اللمحة البدرية  - ٦٧٤
 ٢/٢٧٦، اللمحة البدرية  ٢/٢٣٢شرح املفصل البن يعيش  - ٦٧٥
 ١: اإلخالص  - ٦٧٦



١٢٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ولعل هذا سـبب مـن   ٦٧٨ ٦٧٧أحبها ألا صفة الرمحن: فقال  مل تفعل؟ : ركعة 
: فة البصري ، ففي قوله جل ذكره األسباب اليت دفعت الفراء إىل استعمال مصطلح الص

 [    Z  Y  X  W  V  U  TZقال الفراء  ٦٧٩ :     ٦٨٠قـرأ حيـىي بـن وثـاب 
[ZZ  باخلفض من نعت القوة وإن كانت أنثى يف اللفظ مث قال :   وقرأ النـاس
[ZZ  من صفة اهللا تبارك وتعاىل رفعفاملالحظ  أنه عرب بالصفة عنـدما أراد  ٦٨١ ،

 .وصف املوىل جل وعال 
وندر أن يستعمل أبو بكر مصطلح الصفة أو الوصف ، فلم يـرد عنـده إال يف   

٦٨٢ Z¬  ®  ¯  °  ±   ]  والوقف على : موضع واحد ، حيث قال 
، حسن  

i  h  g       ] : هو تام وهذا غلـط ألن قولـه  : ٦٨٣غري تام وقال السجستاين
  ml  k  jZوصفيتم الوقف على ما قبل ال ، فال صفو ٦٨٤٦٨٥. 

                                                        
 ٧٣٧٥حديث رقم  صحيح البخاري - ٦٧٧
 ١٦٠نتائج الفكر ص - ٦٧٨
 ٥٨: الذاريات - ٦٧٩
، األعـالم   األئمة أحد ، الكويف ، موالهم كاهلي،ال سدياأل ، القراء شيخ الفقيه، ، املقرئ القدوة اإلمام - ٦٨٠

 أهـل  أقرأ صار حىت ،رضي اهللا عنهما  مسعود وابن علي أصحاب على وتال القرآن،أقبل على  وهو تابعي ثقة ،
 ٣/٤٢١٢سري أعالم النبالء : ينظر  . ١٠٣، مات رمحه اهللا تعاىل سنة  زمانه
 ٢/٣٠٦: ، وينظر  ٣/٨٧معاين القرآن  - ٦٨١
 ٧٤:  لبقرةا - ٦٨٢
أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان، من ساكين البصرة، كان إماماً يف علوم القرآن واللغة والشعر ، قـرأ   - ٦٨٣

كان من أعلم النـاس بـالعروض،   . كتاب سيبويه على األخفش مرتني، وروى عن أيب عبيدة وأيب زيد واألصمعي
إعراب القـرآن ،  : من مصنفاته . حو، حىت كأنه نسيهوكان من الشعراء املتوسطني، وكان يعىن باللغة، وترك الن

 ١/٦٠٦بغية الوعاة : ينظر . ٢٥٤:، وقيل٢٥٠:، وقيل٢٤٨تويف سنة . حلن العامة، املقصور واملمدود، القراءات
 ٨٦: البقرة - ٦٨٤
 ١/٥٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٦٨٥



١٢١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 


 
 

 
 

 دـلة والتوكیــــالص
 

 انــيروف المعــــح
 

 العمــــــــــــــــاد
 

 الخامسالفصل 
   

 ا ــــــــروف وما شابھھـــــــــالح
 

  



١٢٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الصلة أو التوكید: المبحث األول 
 

وصل الشيء بالشيء يصلُه : ، يقال ل خالف الفص ، والوصل لصوالصلة لغة من 
 .٦٨٦ينقطع مل بالشيء الشيء واتصلَ.  وصالً وصلةً وصلَةً

هي احلروف اليت يكون دخوهلا كخروجها ، ليس هلا أثر :  يف اصطالح الكوفينيو
زاد الكسـائي يف   :  ابن الشجري قال. ايب ، وإمنا تزيد الكالم توكيداً يف املعىن اإلعر

أن :  ويعين بالزائد، ٦٨٧ ، يعين زائدة ، فزعم أا قد جاءت صلة قسماً آخر) من(معاين 
: ويسميها أبوبكر التوكيـد ، قـال    .٦٨٨يكون دخوله كخروجه من غري إحداث معىن

 يف ) مـا (م مل حيسن الوقف على مـا قبلـها و   إذا كانت توكيداً للكال) ما(واعلم أن
، وال أستحب أن أقول يف القرآن صلة ألنه ليس يف  التوكيد هي اليت يسميها العوام صلة

الوقف على من  ٦٩٠   [  ±  °    ¯Z: وقال  .٦٨٩القرآن حرف إال له معىن 
 .٦٩١من خطاياهم : توكيد معناه) ما(قبيح ألن 

فكفى بك  :  سيبويهقال البصريني ،  ن استعماالتوالتعبري عن الصلة بالتوكيد م
 .٦٩٢، وإمنا يريد كفيت فارساً ودخلته هذه الباء توكيداً  فارساً

قوله قال النحاس يف إعراب ، ٦٩٥، واللغو٦٩٤واإللغاء ٦٩٣الزيادةيستعملون كذلك و
،  ، والكوفيـون يقولـون صـلة    زائدة) ما( : Z٦٩٦&  '  )  (  ] : تعاىل

                                                        
 وصل: لسان العرب ، مادة  - ٦٨٦
 ٣/٦٥آمايل ابن الشجري  -٦٨٧
 ٥/٦٤فصل شرح امل -٦٨٨
  ١/٣٣١إيضاح الوقف واالبتداء   -٦٨٩
 ٢٥: نوح  -٦٩٠
 ١/٥٠٧،  ١/٣٣٩،  ١/٣٣٣: ، وينظر  ١/٣٣١إيضاح الوقف واالبتداء  -٦٩١
 ٢/١٧٥الكتاب  -٦٩٢



٢٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

والصلة واحلشو مـن   : وقال ابن يعيش  .٦٩٧فيها معىن التوكيد  :والبصريون يقولون
واستعمال أيب بكـر    .٦٩٨، والزيادة واإللغاء من عبارات البصريني  عبارات الكوفيني

الصطالح البصريني ورضاه به يدل على أن التعصب ال جيد إليه سـبيالً ، فهـو يضـع    
كى مصطلح الصلة عن غريه ، كما االصطالح املناسب يف املكان الالئق به ، على أنه ح

) ال: (كي عن الكسائي أنه قـال ح ZZ٦٩٩  ]  \  [    ^  ] : وقوله: يف قوله 
 بيتواستعمله يف غري القرآن ، حنو قوله يف شرح  .٧٠٠أقسم بيوم القيامة:  واملعىن، صلة 

 :امرئ القيس
 ٧٠١قابـما كان الع نيـاألشقَـوبم     ـهـين أبيـم ببـاهم جدهـوق

 :ومـا   ، والباء خرب كان ؛ العقاب اسم كان وباألشقني كان العقاب: ومعىن البيت ،
 .٧٠٢صلة دخلت لتوكيد الكالم 

: ، حنو قوله يف تفسري قوله تعـاىل  يف مواضع عدةواستعمل الفراء املصطلح نفسه 
[ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J     UTZ٧٠٣ :  أن توقع الضرب على

                                                                                                                                                             
زائدة يف الكالم، وإمنا ) ما(« ]: ٢٦: البقرة [    R  Q  PZ ]  :قال األخفش يف تفسري قوله تعاىل  - ٦٩٣
 ١/٥٩معاين القرآن : ينظر . » رب بعوضة مثالً إن اهللا ال يستحي أن يض: هو

وأظن اخلليل من أوائـل مـن اسـتعمل    .  »إن من أفضلهم كان زيداً ، على إلغاء كان « : قال اخلليل  - ٦٩٤
  ٢/١٥٣الكتاب: مصطلح اإللغاء مبعىن الزيادة ، ينظر 

، األصـول يف   ٣/٧٦،  ٣/١٤،  ٢/٢٨٦،  ٢/١٣٩الكتاب : استعمله اخلليل وسيبويه وغريهم ، ينظر  - ٦٩٥
 ٢/٢٥٩،  ١/٢٧٧النحو 
 ٣٨: البقرة  -٦٩٦
 ١/٢١٦إعراب القرآن  -٦٩٧
 ٥/٦٤شرح املفصل  -٦٩٨
 ١: القيامة  -٦٩٩
 ١/١٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  -٧٠٠
 . ٤/٨٣، مقاييس اللغة  ٤٥البيت من الوافر ، وهو يف ديوانه ص - ٧٠١
 ٦شرح القصائد السبع الطوال ص -٧٠٢
 ٢٦: البقرة  -٧٠٣



١٢٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

املعىن واهللا أعلم إن اهللا ال يستحي أن يضرب بعوضة  ....؛  صلة) ما(عل ، وجت البعوضة
 .٧٠٤فما فوقها مثالً 

N   M  L  K   ] :  اآلية الكرمية عن قوله، كما يف ثعلب  واستعمله
  R  Q   P  OZ٧٠٥ : ـم يرجعـون   :من قالحرام على قرية أهلكناها أ  ،

،  حلرام مكان القول وأقره على ما كـان جعل ا ، ومن صلة أم ال يرجعون) ال(فجعل 
 .٧٠٦فالقوالن صحيحان 

علـى قـول    هفي تعليقف، غري الصلة والتوكيد  الفراء مصطلحني آخرينواستعمل 
 :قيس بن زهري العبسي

 ٧٠٧والً ويسلم عامرـت مقتـلئن كن رةـريعاً حلـومي صـين قعدال يـف

  ولو 5Z  :  76  ] :  قوله تعاىل وقال يف معىن .٧٠٨ ملغاة) لئن(الالم يف  : قال 
، جـاز فيـه التأنيـث     عما قليـل آتيـك  : على جهة احلشو كما تقول) ما(جعلت 
 .٧٠٩واجلمع

من قولـه جـلَّ   ) ما(عن ، قال  سيبويه  التأكيدفهي زيادة هذه الالغرض من أما 
فهي لغو يف أا مل حتدث إذ جاءت شيئاً مل يكـن     w  v   uZ٧١٠  ]: ذكره

                                                        
 ١/٢٦معاين القرآن  -٧٠٤
 ٩٥: األنبياء  -٧٠٥
 ٢/٥٥١جمالس ثعلب  -٧٠٦
 . ٣/٤٦البت من الطويل ، وهو يف الكتاب  - ٧٠٧
 ١/٥٨معاين القرآن  -٧٠٨
ينظر . ، وقد أشار الدكتور حممد شيبة إىل أن  الكوفيني قد يستعملون مصطلح اللغو واإلقحام  ١/٥١معاين القرآن  -٧٠٩

 . ٩٠وال ص النحو الكويف يف شرح السبع الط: 
 ١٣: املائدة - ٧١٠



١٢٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ؛ وقد ذكر سيبويه أن الزيادة للتأكيد .٧١١، وهو توكيد للكالم  جتيء من العملقبل أن 
 .٧١٢أن احلرف دخل لغري معىن  لئال يظن ظانٌّ

                                                        
 ٤/٢٢١ الكتاب -٧١١
 ١/٤٥٤والنظائر  األشباه: ، ينظر ) بتصرف(القول للسريايف  -٧١٢



١٢٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 العماد: المبحث الثاني 
 

 .٧١٣ما أقيم به: لغة  العماد
هو الضمري الالغي الذي يتوسط بني املبتدأ واخلـرب، واسـم كـان    : واصطالحاً 

 .٧١٤)ظن(ها ومفعويل وخرب) إن(، واسم  وخربها

إن شـئت  : ، وجهـان L  K  J   IZ٧١٥   ] : ويف قوله : قال أبو بكر
ـ ) املفلحني(و) املفلحني(بـ) هم(ورفعت ) هم(مبا عاد من ) أولئك(رفعت  ) هـم (بـ

) هـم (وجتعل ) أولئك(بـ) املفلحني(و) باملفلحني(بـ) أولئك(أن ترفع : والوجه الثاين
 .٧١٦عماداً لأللف والالم 

يفصل ألنه   أنه يسمى فصالًمذهب البصريني، وبني النعت واخلرب يفصل ماد فالع 
إذا كان اخلرب مضارعاً لنعت االسم ليخرج من معىن النعت كقولـك   بني النعت واخلرب

ألنه فصل بـني اخلـرب   : ، وقيل فصل بني املبتدأ واخلربألنه : وقيل .  )زيد هو العاقل(
وأجاز األخفش دخول ضمري . ، ال تابعاً  الثاين خرباً، ألن الفصل به يوضح كون  والتابع

 هـو (أن  سـيبويه ويـرى  . ٧١٧الفصل بني احلال وصاحبها ، كجاء زيد هو ضـاحكاً 
 .٧١٨حىت يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه املعرفة ال حيسن أن تكون فصالً )وأخواا

ومسي  ، اآلخرا عن بني شيئني ال يستغين أحدمه فذلك ألنه يفصلفصالً أما تسميته 
 .٧١٩يتبني أن الثاين خرب التابع وبه ،  املراد ومزيد البيان حتديدعماداً ألنه معتمد عليه يف 

                                                        
 عمد : لسان العرب ، مادة   -٧١٣
 ٣١٢مدرسة الكوفة    -٧١٤
 ٥: البقرة  -٧١٥
 ١/٤٩٣إيضاح الوقف واالبتداء   -٧١٦
 ٢/٥٦٨مغين اللبيب : ينظر  - ٧١٧
 ٢/٣٩٢الكتاب  - ٧١٨
 ١/٢٢٧، اهلمع  ١/٢٠٧اء العليل يف إيضاح التسهيل شف: ينظر  -٧١٩



١٢٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

إمنا مسي فصالً، ألنه فصل به بني كون ما بعده نعتاً، وكونه خرباً، ألنـك  : قال الرضي 
ئـت  صفة فينتظر اخلـرب، فج ) القائم(زيد القائم جاز أن يتوهم السامع كون : إذا قلت

مسي فصالً لفصله االسم الذي : وقال اخلليل وسيبويه، بالفصل ليتعني كونه خرباً ال صفة 
، بل هو خربه والكوفيون يسـمونه   قبله عما بعده بداللته على أن ما بعده ليس من متامه

عماداً لكونه حافظاً مبا بعده حىت ال يسقط عن اخلربية كالعماد يف البيت احلافظ للسقف 
 . ٧٢٠ من السقوط

الفصل من عبارات البصريني كأنه فصل االسم األول عما بعده : وقال ابن يعيش 
والعماد مـن  .  وال بدل إال اخلرب ال غري ، ، وأن مل يبق منه بقية من نعت وآذن بتمامه

 .٧٢١، كأنه عمد االسم األول وقواه بتحقيق اخلرب بعده  عبارات الكوفيني
،  ، أي يقـوى بـه ويؤكـد    نه يدعم به الكالمدعامة أل:  مساه بعض الكوفينيو

ويعـين بـه    : قال أبو حيـان ، صفة : وبعض املتأخرين مساه. والتأكيد من فوائد جميئه
 .٧٢٢ التأكيد

والبصريون يسمون هـذا    :  ٧٢٣قال أحد الباحثني مستحسناً اصطالح الكوفيني
ألنه فصل بني اخلـرب   الضمري فصالً ألنه فصل بني املبتدأ واخلرب، وهذا تفسري شكلي أو

والكوفيون يسمونه عماداً ألنه يعتمد  . والتابع وهذا التفسري يعتمد على املعىن وال بأس به
، وبعض الكوفيني يسميه دعامة ألنه يدعم به  يف الفائدة إذ به يتبني أن الثاين خرب ال تابع

سرييهما تعتمـدان  والتسميتان بتف . الكالم أي يقوى به ويؤكد والتأكيد من فوائد جميئه
 .  ، واألخرية أصرح يف التعبري عن قيمة هذا الضمري يف االستعمال على املعىن

                                                        
 ٣/٢٠٢شرح الكافية  -٧٢٠
  ١/٣٢٩شرح املفصل  -٧٢١
 ١/٢٢٧اهلمع : تنظر هذه التسميات  -٧٢٢
 )١٣٧(ص ١٩٨٣، ١اللغة العربية، ط الضمائر يفالدكتور حممد عبداهللا جرب ،  -٧٢٣



١٢٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وللعماد فائدتان ؛ لفظية ومعنوية ، فاللفظية هي اإلعالم من أول األمر بأن ما بعده 
خرب ال تابع ، واملعنوية هي التوكيد كما سبق ، وأكثر النحويني يقتصر علـى الفائـدة   

 .٧٢٤األوىل
وذهب أكثـر  ، باقٍ على امسيته  وسيبويه وطائفة أن ضمري الفصل ومذهب اخلليل

: قال الرضي  .٧٢٥، كالكاف يف اإلشارة ، وصححه ابن عصفور إىل أنه حرف: النحاة
أي دفع التباس اخلرب الذي بعده  مث ملا كان الغرض املهم من اإلتيان بالفصل ما ذكرنا ،

، واخنلع عـن لبـاس    إفادة املعىن يف غريه صار حرفاً ، وهذا معىن احلرف أعىن بالوصفية
 .٧٢٦االمسية 

لـه  عند البصريني ، أما مذهب الكوفيني فعلى أن  من اإلعراب وال موضع للفصل
: ويف قولـه  : وهو مذهب أيب بكر يف قوله السابق حني قـال   ، من اإلعراب اًموضع

[LK  J   IZهـم ( مبا عاد مـن ) أولئك(إن شئت رفعت : ، وجهان٧٢٧ (
حكمـه  أن وذهب بعضهم إىل .٧٢٨) هم(بـ) املفلحني(و) املفلحني(بـ) هم(ورفعت 

 . ٧٢٩، وذهب بعضهم إىل أن حكمه حكم ما بعده حكم ما قبله
الفصل بالضمري وسيلة من وسائل تأكيد معـىن اإلسـناد يف    :  ٧٣٠أحد الباحثني يقول

ة يتم إسنادها ومعناها بدونه اجلملة ورمبا كان من األدلة على أن الضمري للفصل أن اجلمل
أركـان   أكيد ومن مث مل يكن الضري ركناً مـن فال يضيف الضمري إىل معناها إال جهة الت

 .اجلملة ومل يكن له حمل من اإلعراب

                                                        
 ١/٢٢٧اهلمع ،  ٢/٥٧٠اللبيب ، مغين  ٣/٢٠٣، شرح الرضي  ١/١٦١آمايل ابن الشجري : ينظر    -٧٢٤
 ١/٢٢٨اهلمع  -٧٢٥
  ٢/٤٦١شرح الرضي على الكافية  -٧٢٦
 ٥: البقرة  -٧٢٧
 ١/٤٩٣إيضاح الوقف واالبتداء   -٧٢٨
 ٢/٧٠٦اإلنصاف ،  ٢/٤٦٣شرح الرضي   -٧٢٩
 القاهرة  - عامل الكتب،  ٢/١٤البيان يف روائع القرآن   الدكتور متام حسان  -٧٣٠



١٢٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الكسـائي  وكان الكوفيون يطلقون العماد أيضاً على ضمري الشأن ، فقد ذهب  
، ومـا   ما بال زيد هو القائم: ، حنو سخإىل جواز وقوعه يف غري االبتداء والنوا:  والفراء

: قال الفـراء   .٧٣١، بنصب اجلميع ، ومررت بعبد اهللا هو السيد شأن عمرو هو اجلالس
وقوله :   [        f     e   d  c   b  aZاداً يصلح يف عم) هي(تكون  ٧٣٢

: ، ومثله قولـه z    y  x  w  v  uZ٧٣٣    }  ] : قولهفتكون ك) هو(موضعها 
[Å    Ä               Ç  ÆZفجاء التأنيث ألن األبصار مؤنثة والتذكري للعماد ٧٣٤٧٣٥. 

إن شـئت   : GF   E  D    CZ٧٣٦  ] : قوله تعـاىل  يف معىن قالو
 جتعـل  إمنـا  العرب إن: فإن قلت  : ، مث برر قوله هذا بأن قال  عماداً ) هو(جعلت 
 وأخواـا  )إنّ( ويف ، يرفعـان  ماأل )ليس(و)كان( وىف ، ناصب  ألنه الظَّن ىف العماد
 ، عماد هلا يكون أن ختفض وال ترفع وال تنصب ال يوه للواو يينبغ وال ، ينصبن ألن
 كـل  ىف وضـع  إمنا ، خلفض أو لرفع أو لنصب يكون أن على العماد يوضع مل:  قلت

 الفعل دون ماالس تطلب موضع ىف الواو رأيت فإذا ، الفعل قبل باالسم فيه بتدأي  موضع
: ىل ختطئة الفـراء بقولـه  وهذا الذي دفع النحاس فيما يبدو إ. ٧٣٧العماد ذلك ىف صلح

 اد وهذا عند البصريني خطأ ال معىن له ألن العماد ال يكون يف عم) هو(وزعم الفراء أن
 .٧٣٨أول الكالم 

 :يف اآلية السابقة عماد، حيث قالمذهب الفراء يف أن الضمري  ٧٣٩وذهب الطربي 
                                                        

 ١/٢٢٩اهلمع  -٧٣١
 ٩٧: ء األنبيا -٧٣٢
 ٩: النمل  -٧٣٣
 ٤٦: احلج   -٧٣٤
 ٢/١٨١معاين القرآن   -٧٣٥
 ٨٥:  البقرة -٧٣٦
 ١/٤٦معاين القرآن   -٧٣٧
 ١/٢٤٥إعراب القرآن  -٧٣٨
 . ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ، ت - ٧٣٩



١٣٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ًتقتضي امساً يليها دون ) هو(اليت مع ) الواو(، ملا كانت  والتأويل الثاين أن يكون عمادا
ىل أن الضمري يف اآلية ضمري الشأن واحلـديث وهـو   وذهب أبو الربكات إ .٧٤٠الفعل 

 .٧٤١مبتدأ أول
، حني قال عن قوله لعماد وهو يريد ضمري الشأن الفراَء يف إطالق ابكر  وتابع أبو

والوجه اآلخر أن جيعل اهلاء عمـاداً   : A   @  ?  >  =     <  ;:Z٧٤٢  ]: تعاىل 
 .٧٤٣) لظى(بـ ) نزاعة(و ) نزاعة(بـ ) لظى(ويرفع 

                                                        
 .مصر  -مد شاكر ، طبعة دار املعارف حتقيق أمحد حم،   ٢/٣١٢تفسري الطربي  -٧٤٠
تصـدرها وزارة الثقافـة   : ةطه عبد احلميد املكتبة العربي. د: حتقيق،  ١/١٠٥ ن البيان يف غريب القرآ   -٧٤١

 ).١٩٦٩ -١٣٨٩(العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العريب لطباعة والنشر  املؤسسة املصرية 
 ١٦-١٥:  املعارج -٧٤٢
 ٢/٩٤٨إيضاح الوقف واالبتداء  -٧٤٣



١٣١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 حروف المعاني: المبحث الثالث 
 

؛ ألنه جزء  من حروف اهلجاء وبه مسي احلرف،  الطَّرف واجلانب: احلرف لغة 
 .٧٤٤من الكلمة

ثُم وسوف و واو  :حنو، ليس باسم وال فعلٍ  وما جاء ملعىنهو : واصطالحاً 
 .٧٤٦فقط غريه يف معىن على دل مااحلرف : وقيل . ٧٤٥القسم والم اإلضافة وحنوها

، وقد ٧٤٧ومصطلح حروف املعاين من املصطلحات اليت استعملها البصريون قدمياً 
حلكايـة  وال يتم الكالم على ا : عبر به أبو بكر يف موضع واحد فقط ، وذلك يف قوله 

ألن حروف معان تقع الفائـدة  ) قد وسوف ولـما وإال ومثّ(دون احملكي ، وال على 
كما عبر مبصطلح األداة وهو املصطلح األكثر استعماالً عند الفراء يف . ٧٤٨فيما بعدهن 
 اإلمالة ممتنعة من األدوات متلئبة يف األمساء واألفعـال   : ، قال أبو بكر ٧٤٩هذا الباب

) أو و ال و بل و لكن: (وال يتم الوقف على  : مل مصطلح احلروف فقال واستع. ٧٥٠
 .٧٥١ألن حروف نسق يعطفن ما بعدهن على ما قبلهن 

                                                        
 حرف: ب ، مادة ، لسان العر ١٤٦ثالثة كتب يف احلروف ص: ينظر  - ٧٤٤
 ٧٢اإليضاح للفارسي ص ، ١/١٢كتاب ال - ٧٤٥
،  )جـاء ( :أوىل من قولك  )دل(ولفظ  «: ، قال أبو البقاء العكربي  ٨٥، التعريفات ص ١/٥٠اللباب  - ٧٤٦

ء وعلة الشـي ، بيان العلة الىت ألجلها جاء  )ما جاء ملعىن: ( وقولنا. ألن احلدود احلقيقية دالة على ذات احملدود ا 
داالن علـى   -مع داللتهما على معىن يف غريمها  -أما  :أحدمها : لوجهني )كيف(و   )أين(ـغريه وال ينتقض ب
أن داللتهما على معىن  : والثاين. وهو املكان واحلال وقد حصل االحتراز عن ذلك بقولنا فقط ؛ معىن يف أنفسهما 

 . ماوذلك عارض فيه، يف غريمها من جهة تضمنها معىن احلرف 
، اإليضـاح للفارسـي    ٣/٤٣٣، إعراب النحـاس   ١/٦١، األصول يف النحو  ١/١٢الكتاب : ينظر  - ٧٤٧

   ١/٢٢٥، اخلصائص ٧٢ص
 ١/١١٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٤٨
  ٣/٨٢،  ٣٢٤و ٢٠٣و ١٨٣و٢/١٧٧معاين القرآن للفراء  - ٧٤٩
 ١/١٨٢الزاهر : ، وينظر  ١/٤١٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٥٠
  ١٣٥و ١/١١٧: ، وينظر  ١/١١٩ضاح الوقف واالبتداء إي - ٧٥١



١٣٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وأظن التعبري مبصطلح األدوات أقدم من التعبري مبصطلح حروف املعاين ، ولذلك  
، وهل ، ويف ، د وق،  نم: حنو  مسى أهل العربية أدوات املعاين حروفاً : قال ابن جين 

فصارت كـاحلروف  ، وذلك ألا تأيت يف أوائل الكالم وأواخره يف غالب األمر ، وبل 
ـ وللقَ : ولذلك قال سيبويه ،  احلروفاألدوات أعم من  كما أن. ٧٥٢ واحلدود له مِس 

، فكل حرف أداة ، وليس ٧٥٣ واملقسم به أدوات يف حروف اجلر وأكثرها الواو مث الباء
 .العكس 
ومصطلح األدوات عند غري الكوفيني قد يتجاوز حروف املعاين فيشمل األمسـاء   

واألفعال ، وهذا هو املشهور يف استعمال املتأخرين ، فهم يعبرون باألدوات عن حروف 
، وقد عبـر املـربد    ٧٥٤الشرط وأمساء الشرط، وعن حروف االستفهام وأمساء االستفهام

كمـا تعمـل فيهـا    ؛عال أدوات لألمساء تعمل فيها األف : باألدوات عن األفعال فقال 
  ٧٥٥ احلروف الناصبة واجلارة

ارتضى تعبري املتأخرين فقسم األدوات إىل أصلية ،  ٧٥٦ويبدو أن بعض املعاصرين
وهي احلروف ذات املعاين كحروف اجلر والعطف وغريها ، وحمولة وقد تكـون امسيـة   

 .  ٧٥٧وفعلية وظرفية وضمريية
 :ض احلروف اليت تطرق أبو بكر إىل بعض معانيها وفيما يلي عرض لبع

 :حروف االستفھام : أوًال 
 َھْل ، واأللف ، و َأْم   -

 :صنفني  ها أبو بكرجعلوقد 
 ،كالم ، ويستفهم فيه ل واأللفاالستفهام املبتدأ ، وهو ما مل يسبقه : أحدمها  

                                                        
 ١/٢٩سر صناعة اإلعراب  - ٧٥٢
 ٣/٤٩٦كتاب ال - ٧٥٣
 ٢/٤٤٩،  ١/٤٩٤، اهلمع  ٣٣٣، شرح شذور الذهب ص ١/٢١، مغين اللبيب  ٢/٥٠اللباب : ينظر  - ٧٥٤
 ٢/٣٧٤املقتضب  - ٧٥٥
 متام حسان . د - ٧٥٦
 ١٢٣اللغة العربية معناها ومبناها ص: ينظر  - ٧٥٧



١٣٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

إىل ذلك  ، وقد أشار الفراء ٧٥٨املبتدأ هل واأللف : جعلوا لالستفهام  : قال أبو بكر 
 أو بـاأللف  إالّ يكـن  مل استفهمت مث ، كالم قبله ليس كالماً ابتدأت لو :  يف قوله

  .٧٥٩لْ
أ زيد قـائم أم  : ، وترد لطلب التصور ، حنو  ٧٦٠أصل أدوات االستفهام واأللف

السـتفهام  ويسمى هذا النوع من ا ٧٦١أ زيد قائم ؟: عمرو ؟ ، ولطلب التصديق ، حنو 
  .٧٦٤، وقد خترج عن ذلك إىل معان أخرى ٧٦٣أو احلقيقي ٧٦٢باالستفهام احملض

ودون ، دون التصـور  ، حرف موضوع لطلب التصديق اإلجيايب فهي ) هل(أما 
ـ : ـووذلك حن .٧٦٥التصديق السليب ام ـهل قام زيد ؟ وهل زيد قائم ؟ ويراد باالستفه

 ا
                                                        

 ١/١٩٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٥٨
 ١/٦١معاين القرآن  - ٧٥٩
 ١/١٤مغين اللبيب  - ٧٦٠
 ٤/٣٦٠، ومهع اهلوامع  ١/١٥مغين اللبيب : ينظر  - ٧٦١
 ٣٣حروف املعاين للزجاجي ص - ٧٦٢
 ١/١٧مغين اللبيب : ينظر  - ٧٦٣
: وذلك حنو قوله تعاىل . ستبطاء التسوية واإلنكار والتوبيخ والتقرير والتهكم واألمر والتعجب واال: منها  - ٧٦٤

 [+   *      )    (  '  &  %  $Z ] 5  6   7  ] : وقولـه تعـاىل   ] ٦: البقرة
  <;  :  9  8Z ] وقوله تعاىل ]٤٠:اإلسراء :[    £  ¢  ¡Z ] وقوله تعاىل ]٩٥: الصافات ، :

 [  x  w  v   uZ ] وقولـه تعـاىل   ]١: الشرح ، :[  |  {  z  y   x  w  vZ 
3  4  5  6  7           8     ] : ، وقولـه تعـاىل   ]٢٠: آل عمران [ tsZ  ] : ، وقوله تعاىل ]٨٧:هود [

   9Z ] وقوله تعاىل ] ٤٥: الفرقان ، : [  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �Z ] قـال ابـن    ]١٦:احلديد
اإلنكـار اإلبطـايل ،   : لإلنكار قسمني ، مهـا  ، كما ذكر » وذكر بعضهم معاينَ أخر ال صحة هلا  «: هشام 

5  6   7  8  9  ]  :ويقتضي أن ما بعد اهلمزة غري واقع ، وأن مدعيه كاذب ،  حنو قوله تعاىل 
  <;  :Z    واإلنكار التوبيخي ، ويقتضي أن ما بعد اهلمزة واقع ، وأن فاعله ملوم ، حنو قوله تعـاىل ، : [

    £  ¢  ¡Z   ٤/٣٦٢، اهلمع  ١٨و ١/١٧مغين اللبيب ،  ٣٣حروف املعاين للزجاجي ص: ينظر 
 ٢/٣٤٩مغين اللبيب  - ٧٦٥



١٣٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 . ٧٦٨، وقد يدخلها معان أخرى ٧٦٧ها مهزةبإبدال هائ) أل ( ، ويقال فيها ٧٦٦اجلحد
 ، )أم(، وجعلوا له  االستفهام املتوسط ، وهو ما كان يف وسط الكالم: واآلخر 

، بني االستفهام املتقدم واملتوسط ليفرقوا) أم(وجعلوا لالستفهام املتوسط  : قال أبو بكر 
  !  "  #  $  %  &  '   )  (  *   ] : الدليل على هذا قوله تعاىل

/.     -  ,  +Z٧٦٩ ز الفراء يف هذا الصنفقد و،  ٧٧٠بـاأللف االبتداء  جو 
   . ٧٧١وبأم

 : أم  -
ويقع الكالم ا يف االسـتفهام  . أما أم فال يكون الكالم ا إالَّ استفهاماً: قال سيبويه 
على معىن أيهما وأيهم، وعلى أن يكون االستفهام اآلخـر منقطعـاً مـن    : على وجهني

 .٧٧٢األول

فهي متصلة ، وما كانت مبعىن االسـتفهام فهـي منقطعـة    ) أي(فما كانت على معىن 
الفرق بني املتصلة واملنفصلة أنّ املتصلة ال يكون  :  ٧٧٣، قال السبكي وتسمى املنفصلة

: أزيد أم عمرو قائم ؟ ، أو لفظاً ال معىن ، حنو : قبلها إال استفهام إما لفظاً ومعىن ، حنو 
                                                        

 النفي: ، واجلحد هو  ٤/٣٩٢، مهع اهلوامع  ٢/٣٥٠مغين اللبيب  - ٧٦٦
 ٣٩٢/ ٤اهلمع  - ٧٦٧
 Z  Y  XZ  ]  \  [  ^  _  ] : كقوله تعـاىل   يدخلها معىن التقرير والتوبيخقد  - ٧٦٨

، يف ) مـا (، وجيعلوا مبعىن ] ٣٤: يونس [ Z(*   "  #  $  %  &  '  ) ] :، وقوله ]٢٨: الروم[

 Z,  -  .   /0  ]: وقولـه  ]١٥٨: األنعـام  [ Z!  "  #   $  %  &   ]: قوله تعاىل 
 ١٨حروف املعاين للزجاجي ص:ينظر  ].٥٨:األعراف [

٣ -١: السجدة  - ٧٦٩
 ١/١٩٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٧٠
 ٢/٣٥٠معاين القرآن  - ٧٧١
 ١٦٩/ ٣الكتاب  - ٧٧٢
أمحد بن علي بن عبدالكايف السبكي ، العالمة اء الدين أبو حامد ابن شيخ اإلسـالم تقـي الـدين أيب     - ٧٧٣

. عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ، والنظم الفائق وغريهـا  : ، ومن مصنفاته  ٧١٩احلسن ، ولد يف سنة 
 ١/٣٤٢بغية الوعاة : ينظر ٧٧٣مات رمحه اهللا سنة



١٣٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أقمت أم قعدت ، فإن االستفهام لفظي ال معنوي ، واملنقطعة قد ال يأيت قبلها سواء علي 
قد ال يكون معها ما ) أم(االستفهام ال لفظاً وال معىن ، وإذا تأملته مع ما بعده علمت أن 

 . ٧٧٤يصرفها النقطاع وال اتصال ، حىت يعرض ذلك على املعىن 
 

 حروف النسق: ثانیًا 
وال يتم الوقف علـى   :  ن حروف النسق وذلك يف قولهبعضاً م أبو بكر أورد  
كـل  و. ٧٧٥ألن حروف نسق يعطفن ما بعدهن على ما قبلـهن  ) أو وال وبل ولكن(

من معان تدور مع السياق ، وخترج به عن املعىن األصلي ال خيلو حرف من هذه احلروف 
بعضها حسـب مـا   الذي وضع له ، وقد تطرق أبو بكر إىل بعض تلك املعاين ، وأغفل 

 :يدعو إليه املقام واحلال ، وهذه وقفة يسرية مع كل حرف من هذه احلروف 
 :أو  -١

وحقيقتها أ ن تفرد شيئاً من شـيء ،   ، ٧٧٦العطف حيث كانت) أو(األصل يف 
ووجوه اإلفراد ختتلف ، فتتقارب يف حال وتتباعد يف أخرى ، وهي يف ذلك ترجـع إىل  

، ذكر منها أبو  ٧٧٨معان داللية أخرى خترج إليها) أو(، ولـ ٧٧٧األصل الذي وضعت له
 بكر ثالثة معان: 
ª  »  ] : وقوله عز وجل  : ، قال فيه ٧٧٩)بل(اإلضراب كـ : األول 

      °   ¯  ®  ¬Z الوقف على  ٧٨٠ [   ¯Z     قبيح ألن الفائدة فيمـا بعـدها .

                                                        
 ٢/٤٢٤فراح عروس األ - ٧٧٤
 ١/١١٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٧٥
 ١/٧٤، ومغين اللبيب  ١/٧٢٠، والنكت للشنتمري  ١٠/٥١شرح الكتاب للسريايف : ينظر  - ٧٧٦
 ٢/٨٠٢النكت للشنتمري  - ٧٧٧
: ينظر. ، ويف األزهية ثالثة عشر معىن  ٥٠،ص١٣ص:ينظر ) . أو(ذكر يف حروف املعاين مثانية معان لـ - ٧٧٨

 .  ١٣١ص: ينظر . رد يف رصف املباين مثانية معان ، وأو ١١١ص
 ٣/١٧٥، اهلمع  ١/٤٧٩، أوضح املسالك  ١/٧٦مغين اللبيب ،  ٥٢حروف املعاين للزجاجي ص: ينظر - ٧٧٩
 ١٤٧:  الصافات - ٧٨٠



١٣٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ح ، قبـي   Z¯]الوقف علـى      rq  p  o        n  mZ٧٨١  ] : وكذلك قوله 
وأرسلناه إىل مائـة  : ( كأنه قال )  بل(وجيوز للمضطر أن يقف عليهما ألما يف تأويل 

ª  »  ¬  ®  ¯   ] : قال الفراء يف تفسري قوله تعاىل ٧٨٢) ألف بل يزيدون

      °Z  :)بل(ها هنا يف معىن ) أو (٧٨٣. 

ومما     Z٧٨٥  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨] : قوله تعاىل  حنو،  ٧٨٤لشكا: الثاين 

يصلح للمضطر أن Z٧٨٦+  ,   -.  ] : قوله  : ذكره أبو بكر يف ذلك قوله 
٧٨٧الصحيحة يف الشك ) أو(ألا يف معىن   Z¯   ] يقف على 

å  ä  ã   â   á     ] : وقوله تعـاىل   :، قال أبو بكر  ٧٨٨مبعىن الواو :الثالث 
çæZأو(ال يصلح الوقف على  ٧٨٩ (ا يف معىن الـواو  ملختار وال مضطر أل٧٩٠ ،

 : وجتيء يف شواذ الشعر مبعىن الواو كقول الشاعر  : قال الزجاجي 
 ٧٩١ ا أو عليها فجورهاـلنفسي تقاه      اجرـأين فـلى بـت ليـد زعمـوق

                                                        
  ٧٤: البقرة - ٧٨١
 ١/٤٤٠إيضاح الوقف  واالبتداء  - ٧٨٢
 ٢/٣٤٤معاين القرآن  - ٧٨٣
شـرح  ،   ٢٢٠أسرار العربيـة ص  ، ١١٢و ١١١األزهية ص،  ٥٠جي صحروف املعاين للزجا: ينظر  - ٧٨٤

 ٣/١٧٣، اهلمع  ١/٤٧٩، أوضح املسالك  ١/٧٤، مغين اللبيب  ١٣١رصف املباين ص،  ٣/٣٦٣التسهيل 
  ١٩: الكهف  - ٧٨٥
 ١٦:  الفتح - ٧٨٦
كـون  أو حرف من األضـداد ت « : ٢٧٩قال أبو بكر يف األضداد ص ١/٤٤١إيضاح الوقف  واالبتداء  - ٧٨٧

 » يقوم هذا أو هذا، أي يقوم أحدمها : مبعىن الشك ، يف قوهلم 
واجلرمـي   قـال الكوفيـة واألخفـش   « : ٣/١٧٤، وقال السيوطي يف اهلمع  ١/٤٧٩أوضح املسالك  - ٧٨٨

 »ومبعىن الواو : واألزهري وابن مالك
 ٢٤: اإلنسان - ٧٨٩
 ١/٤٤١إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٩٠
وبال نسبة يف حـروف املعـاين للزجـاجي    ، ٣٨يف ديوانه صلتوبة بن احلمير البيت من الطويل ، وهو  - ٧٩١



١٣٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: حني قال ) الواو(مبعىن ) أو(وقد استشهد أبو بكر  بالبيت السابق يف اإلشارة إىل جميء 
 وعليها فجورها: أراد ٧٩٢، مبعىن الـواو  ) أو(يف جميء مستأنساً به لفراء أياً لروساق ،

ألضربنك عشت أو مت ، وآلتينك أعطيـت أو  : إذا قلت : وقال الفراء   :ذلك قوله 
، فالفراء مل يقل  ٧٩٣كأا واو نسق ) أو(ههنا ألن ) أو(منعت ، مل يصلح الوقف على 

: يف قوله تعـاىل  ) أو(، كما قال عن  واو نسق  كأا : وإمنا قال ) الواو(مبعىن ) أو(
[          æ     å  ä  ã   â   áZ٧٩٤   :  يكون املعىن يف [   ¯Z   قريباً من معىن الواو .

 معناه ألعطينك على كل حال . كقولك للرجل ألعطينك سألت أو سكتفالذي ، ٧٩٥
، وإمنا قد تشاها أو تقـرب مـن   متاماً ) الواو(مبعىن ) أو(يظهر أن الفراء ال يرى جميء 

L  K  J  I   H  G     F  ] : قوله تعاىليؤكد ذلك مذهبه يف تفسري معناها ، 
  N  MZحيث قال ٧٩٦ ، :  وإنا لعلى هـدى وأنـتم يف   : قال املفسرون معناه

غري أن العربية على . معىن الواو عندهم ، وكذلك هو يف املعىن ) أو(ضالل مبني ، معىن 
إن : مبرتلة الواو ، ولكنها تكون يف األمر املُفوض ، كما تقول ) أو(ال تكون :  غري ذلك

ويف . شئت فخذ درمهاً أو اثنني ، فله أن يأخذ واحداً أو اثنني ، وليس له أن يأخذ ثالثة 
مبرتلة الواو وجيوز له أن يأخذ ثالثة ؛ ألنه يف قوهلم ) أو(قول من ال يبصر العربية وجيعل 

إنا لضالون :   H  G     FZ  ] واملعىن يف قوله  . خذ درمهاً واثنني : ولك مبرتلة ق
املهتـدي وأن   rأو مهتدون ، وإنكم أيضاً لضالون أو مهتدون ، وهو يعلم أن رسوله

 . ٧٩٧ غريه الضال ، الضالون 

                                                                                                                                                             
 .هي ليلى األخيلية : وليلى يف البيت ، ٥٣ص

 . ٢٧٩ألضداد صا: ، وانظر  ١/٤٤٢ضاح الوقف واالبتداء إي - ٧٩٢
 ١/٤٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٧٩٣
 ٢٤: اإلنسان  - ٧٩٤
 ٣/٢٢١معاين القرآن  - ٧٩٥
 ) .١١٣األزهية ص(يف اآلية الكرمية مبعىن واو النسق ) أو(علي اهلروي ، عد  ٢٤: سبأ  - ٧٩٦
 ٢/٣١٤معاين القرآن - ٧٩٧



١٣٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أجود من مذهب غريه ، ألن مدلول اللغة على ما قـال ،  ) أو(ومذهب الفراء يف  
الواو ؛ فهو مذهب من يريد أن جيعل النحـو  ) أو(ه ممن جعل من معاين وأما مذهب غري

 .    وفق قوالب حمددة 
ملعان أخرى مل أجد هلا صدى عند أيب بكر يف كتابه هـذا ، وإن  ) أو(تأيت  وقد

وقد استقصينا  : كان تطرق هلا يف مواضع أخرى من كتبه ، فقد أشار إىل ذلك بقوله 
يف كتاب الرد على امللحدين يف القرآن ، وذكرنا منها هاهنا ) أو( الكالم يف تقسيم معاين

٧٩٨مجلة ال غىن بالكتاب عنها
 :ال  -٢

تدخل على االسم ، والفعل على الفعل ، وترد االسم ف ٧٩٩حرف نسق) ال(تكون 
بينهما مشركةً يف اللفظ من رفع ونصب وخفض وجزم ، وامسية وفعلية ، وختالف بينهما 

: ، حنو٨٠٠؛ ألا خترج ما بعدها من أن يدخل يف حكم ما قبلها من إثبات الفعليف املعىن 
 ال عمرو ٨٠١ .قام زيد 

                                                        
التخيري ، واإلباحة ، التقريب ، والتبعيض ، والتقسيم ، والتفصيل ، : ومن معاين أو .  ٢٨٢األضداد ص - ٧٩٨

شرح السريايف ،  ١٦٢ويه للنحاس صشرح أبيات سيب : ينظر. وتبيني النوع ، وتكون مبعىن حىت ، وإىل ، وإال أن 
أسـرار  ،  ١/٢٤٧شرح اللمع ،  ١١١،  األزهية ص ٥١حروف املعاين للزجاجي ص ١/٧٢٠، النكت  ١٠/٥١

، أوضـح املسـالك    ١/٧٤، مغين اللبيـب   ١٣١رصف املباين ص،  ٣/٣٦٣شرح التسهيل ،   ٢٢٠العربية ص
 ٣/١٧٣، اهلمع  ١/٤٧٩

 :ثة شروطعاطفة إال بثال) ال(ال تكون  - ٧٩٩
يا ابـن  : اضرب زيداً ال عمراً ، أو نداء ، حنو: جاء زيد ال عمرو ، أو أمر ، حنو: أن يتقدمها إثبات ، حنو: األول 

 .أخي ال ابن عمي 
 .جاءين زيد ال بل عمرو : أال تقترن بعاطف ؛ كالواو و بل ، حنو :    الثاين

: ينظـر  . جاءين رجل ال زيد ، ألنه يصدق على زيد اسم الرجل : أال يتعاند متعاطفاها ، فال جيوز حنو: الثالث 
 ١/٢٦٩مغين اللبيب 

 ٢٥٧رصف املباين ص - ٨٠٠
 ) :ال(وذكر أبو بكر معان أخرى لـ - ٨٠١

: النسـاء .[Z٨٠١#  $  %  &  '  )   (  *  +  ,-] : تكون ياً ، كقوله تعاىل : األول  
١٧١[ 
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 :بل  -٣
حرفاً مشركاً ما بعده مع ما قبله يف اللفظ ، وهو االمسية يف األمساء ، ) بل(تكون 

ن الفعـل  والفعلية يف األفعال ، والرفع والنصب واخلفض واجلزم ، وال تشرك يف املعىن أل
قام زيد بـل  : ألحدمها دون اآلخر وهو الثاين ، سواء كان األول موجباً أو منفياً ، حنو 

بل عمرو وما قام زيد ، اليت وردت عند  )بل(أبو بكر لباقي معاين ومل يتطرق . ٨٠٢عمرو
 . ٨٠٣العلماء غريه من

 :لكْن  -٤
فتشرك بني االمسـني يف  ، الفعلني يف اللفظ ال غري  أوهي اليت تشرك بني االمسني  

الرفـع  كذلك تشرك بني االمسـن أو الفعلـني يف   ، وبني الفعلني يف الفعلية ، واالمسية 
. ٨٠٤ما قام زيد لكن عمرو ،وما رأيت زيداً لكن عمراً: والنصب واخلفض واجلزم ، حنو 

للخطـاب ، وذهـب   ) الكـاف (، ومذهب الكوفيني أن ) إنّ(و ) ال(وهي مركبة من 
                                                                                                                                                             

 . ]٣٥: النور[µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®Z   ¶  ] : ، كقوله تعاىل )غري(تكون مبعىن : الثاين

 .]٢-١:البقرة [Z!  "  #  $  %   &'  ] : تكون مبعىن التربئة ، كقوله تعاىل :  الثالث
، وقد تكون توكيداً ، والتوكيد هنا هو ما يسميه الكوفيون صلة ، ويسميه البصريون زيادة ولغواً وحشواً : الرابع  

 .]٩٥: األنبياء [ Q   P  O   N   M  L  K  Z] : كقوله تعاىل.سبق احلديث عن ذلك 
، وذكـر يف  ١٤١، ١٤٠، ١٣٩،  ١/١١٨إيضاح الوقف واالبتـداء  : ينظر . تكون جحداً ، أي نفياً : اخلامس 

تكون ياً ، وخرباً ، وعطفاً ، وتربئة ، ودعاًء ، وجواباً للقسـم  :  وهي ) ال(ثالثة عشر معىن لـ ١٤٩األزهية ص
، ولتغـيري  ) لـيس (، ومبعـىن  ) غري(، ومبعىن ) مل(، ومبعىن ) صلة(، ورداً يف اجلواب ، وتوكيداً للجحد ، وزائدة 

 ، ١/٢٦٤، مغين اللبيب  ٢٦١، رصف املباين  ٣١و ص ٨حروف املعاين ص: الشيء عن حاله ، وينظر
 ١٥٤رصف املباين ص - ٨٠٢
n  ml  k      j  i   h  ] : قوله تعاىل : و  كثري ، حنيف القرآن ذا املعىن اإلضراب ، وهي: األول  - ٨٠٣

  y   x  w  v   u  ts  r  q  p  oZ.] ٨: ص[ 
 .رب بلد دخلته : بل بلد دخلته ، تريد : ، كقولك ) رب(مبعىن : الثاين 

ا ، تكون حرف ابتداء ، وذلك إذا مل يقع تشريك بني ما بعدها ومـا قبلـه   «: وقال املالقي : الثالث 
 . »اضرب زيداً بل أنت قائم : وتكون عاطفة مجلةً على مجلة مضربٍ عن األوىل ، حنو

 ١/١٣٠، مغين اللبيب  ١٥٥و١٥٣، رصف املباين  ٢١٩، األزهية ص ١٤حروف املعاين ص: ينظر 
 ٢٧٤رصف املباين ص: ينظر  - ٨٠٤
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حرف من حروف ) لكن(وكان أبو بكر قد ذكر أن . ٨٠٥إىل أا كاف التشبيه السهيلي
 . ٨٠٦النسق

 
 :حروف الجحد : ثالثًا 

سبق أنْ أشرت إىل أنّ اجلحد عند الكوفيني هو النفي عند البصريني ، وذكـرت  
مل  ، لكن الكـوفيني ٨٠٧)ما وال ولن ومل وإنْ اخلفيفة(حروفه عند أيب بكر إمجاالً ، وهي 

وسأقصر احلديث فيما .  ٨٠٨أحرفاً غريهااستعملوا جلحد على هذه احلروف فقد يقصروا ا
 : يلي عما ذكره أبو بكر 

 : ما  -١
، فية ، ومهّنا من القسمني احلرفيةيف كالم العرب لفظ مشترك بني االمسية واحلر) ما(

 :أشار أبو بكر إىل معنيني منها  ٨٠٩وهي على  ثالثة أوجه

قال أبـو  . Z٨١٠{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ] : تعاىل  هقولاجلحد ، ومنه : األول 
  .٨١١، ألا جحد  قبيح) ما(الوقف على : بكر 

                                                        
 ٢٠٠نتائج الفكر ص - ٨٠٥
 ١/١١٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٠٦
 ١/١٣٩وقف واالبتداء إيضاح ال - ٨٠٧
 اللسان ، ٣/١٥٣، اموع املغيث  ١/١٥١، جمالس ثعلب ١٢٦و ١٢٥و ١/١٢٤معاين القرآن : ينظر  - ٨٠٨

 )مل: (
، مغـين اللبيـب    ٣١٠، رصف املباين ص  ٥٣حروف املعاين ص : تكون نافية ومصدرية وزائدة ، ينظر - ٨٠٩

١/٣٣٣  

 ١١٧: املائدة  -٨١٠

. » تكون ما امساً وتكون جحداً«: قال الكسائي . ١/٤٩٧: ، وينظر ١/١٣٩إيضاح الوقف واالبتداء  -٨١١
جاز ذلك علـى غـري   ) ما قلت حبسن: (فإذا قال القائل « : الفراءوقال  ١٤/٦) ما(لسان العرب : ينظر 

 .١/١٣٣معاين القرآن  . »األوىل جحداً ) ما(عيب ؛ ألنه جيعل 
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، وهو ما يسميه الكوفيون الصلة ، والبصريون الزيادة ، وقد سبقت ٨١٢التوكيد: الثاين 
 .Ð   Ï    Î  ÍZ٨١٣]  :اإلشارة إىل هذه الدالالت،وذكر منه قوله تعاىل 

 :ال -٢
ث عن معانيها عند احلديث عن حروف النسق ، ومن أمثلتـها يف  وقد سبق احلدي 

 :بكر يف شرحه لقول زهري اجلحد قول أيب
غلْ لكـفت٨١٤ز ودرهمـرى بالعراق من قفيـق اـلُّ ألهلهـم ما ال تغـل 

:   ال(ومن دخلت مع اجلحد وهو (٨١٥. 
 : لن -٣

، وإن كان يف اللفظ باقياً  حرف ينفي األفعال املضارعة وخيلّصها لالستقبال معىن) لن(
ولكنـهم حـذفوا لكثرتـه يف     )ال أن(زعم اخلليل أا و. ٨١٦على احتماله للحال واالستقبال

ولكنها مبرتلة شيء على ، وليست من كلمتني ، زيادة  )لن(زعم غريه أنه ليس يف ، و كالمهم
، وأنّ األصـل   وذهب الفراء إىل أنها جحد. ٨١٧، وإليه ذهب سيبويه حرفني ليست فيه زيادة

 .٨١٩والصحيح من هذه املذاهب ما ذهب إليه سيبويه. ٨١٨نوناً )ال( ألف من فأبدلوا) ال(فيها 
 :لم -٤

زم وينفيها ، ـالف أنواع اجلـلى اختـال املضارعة عـرف جيزم األفعـح) مل( 
ـ  ، وأصـلها عنـد   ٨٢٠ل املضارع إىل املاضيـإال أا ختلّص معىن الفع ) ال: ( راءـالف

                                                        
  ٣٥٣و ٣٣٩و  ٣٣٠و ١/٣٢٣إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ٨١٢
 ٤٠:  املؤمنون - ٨١٣
 ) .غلل(، ولسان العرب  ١٩البيت من الطويل ، وهو يف ديوان زهري ص - ٨١٤
 ٢٧٢شرح القصائد السبع ص -٨١٥
 ٢٨٥رصف املباين ص - ٨١٦
 ٢٣٣أسرار العربية ص: ، وينظر  ٣/٥الكتاب  - ٨١٧
 لن : اللسان ، مادة  -٨١٨
 ١/٣١٣، مغين اللبيب  ٢٨٦رصف املباين ص: ينظر  - ٨١٩
 ٢٨٠رصف املباين ص - ٨٢٠
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ـ  ـا  دواـوجح،  ميماً )ال( أَلف من اوـوأَبدل  املُضـي  ويلـه تأ الـذي  لـاملستقب
 .٨٢١وجزموه

 : إْن -٥
 :معنيني منهاأبو بكر ، ذكر  ٨٢٢يف الكالم عدة معان) إنْ(لـ

 . Z٨٢٤|  {  ~  �    ¡  ¢   ]  :تعاىل  قوله، ومنه ٨٢٣اجلحد: األول 
ونقل معىن  .ªZ٨٢٦  »  ¬  ®  ] : ، ومنه قوله تعاىل ٨٢٥اجلزاء: الثاين 

 .º  ¹Z٨٢٨  «  ¼  ½  ] : ، ومنه قوله تعاىل ٨٢٧قد: آخر وهو جميئها مبعىن 

                                                        
 لن: اللسان ، مادة  -٨٢١
٨٢٢ -  ـا تكـون يف    : ذكر هلا ابن هشام أربعة معانشرطية ونافية وخمففة من الثقيلة وزائدة ، وزاد املـالقي أ

الكلمة بني آخرها وبني ياء اإلنكار وصلة هلا ، وذلك إذا كانت الكلمة مبنية أو ال يظهر فيها اإلعراب ، كقـوهلم  
و ) إذ(وذكر اهلروي من معانيها أا  تكون مبعـىن  . إنيه ، وعدها ابن هشام يف هذا املوضع زائدة : إنكار أنا   يف
وما بعدها ، رصف املبـاين   ١/٢٩وما بعدها ، مغين اللبيب  ٤٥،  األزهية ص ٥٧حروف املعاين ص: ينظر ) إما(

 ١٠٤ص
 ٤٩٦صائد السبع الطوال صشرح الق: ، وينظر  ١/٣٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  -٨٢٣

 ٢٦: األحقاف  -٨٢٤
  ٢٢٩و ٢٢٧و ١/١٣٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٢٥
 ٢٠: األحزاب  - ٨٢٦
 .، ومل أجد هذا املعىن يف كتب احلروف  ١/٣٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٢٧
 ٩:  األعلى - ٨٢٨
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 افـــــــــــــةـاإلض
 

 خیــــــــــــمترــــال
 

 النـــــــــــــــداء
 

 نـــــــــاءـثــاالست
 

 رطــزاء والشــالج
 

 الندبــــــــــــــــة
 

 الفصل السادس  
 

 األسالـــــــــــــیب النحویـــــــــــة
 

  

 الحكــــــــــــــایة
 

 ــــــامـــاالستفھـــ
 

 النھـــــــــــــــــي
 

 الجـــحــــــــــــد
 

 ــــــــبالتعــجــــ
 

 الــــیـــــمـــیـــن
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 اإلضافة : المبحث األول 
 

 . ، إذا أسـندته إليـه   أضفت ظهري إىل احلائط: يقالاإلسناد ، : اإلضافة لغة 
 .٨٢٩مالت: ومنه ضافت الشمس للغروب اإلمالة ، : وقيل

 .٨٣٠سناد اسم إىل ما أقيم مقام تنوينه أو نونه التالية لإلعرابهو إ: ويف االصطالح
هو نوع من : وقيل . ٨٣١اإلضافة نسبة بني امسني تقيدية توجب لثانيهما اجلر أبداً: وقيل 

اإلسناد ، يجر فيه الثاين بإسناد األول إليه لفظاً أو تقديراً ، فالثاين متمم لألول ومعمول 
 .  ٨٣٢له

عند متقدمي اليت اُستعملت ة من املصطلحات العلمية الناضجة مصطلح اإلضافيعد 
ومن جاء بعدهم ،  ٨٣٥، وثعلب٨٣٤واملربد٨٣٣، فقد استعمله اخلليل وسيبويه والفراء النحاة

، º  ¹  ¸  ¶  µZ٨٣٦  «    ]  :من قوله عن رجل مسي بأويلوسألته : قال سيبويه 
وإمنا ذهبت النـون يف  ، أضف  ألين مل، وهذا ألون ، أقول هذا ذوون: فقال ، أو بذوي
 [  j  i  hZ٨٣٨: واستعمله أبو بكر يف مواضع كثرية منها قوله   ٨٣٧ اإلضافة

                                                        
، ٢/٢٦٨لبدرية ، اللمحة ا ٢/٦٧٥شرح مجل الزجاجي البن خروف  ، ٧٨-٩/٧٧لسان العرب: ينظر  - ٨٢٩
 ٢/٤١١اهلمع
 ٢/٢٦٨اللمحة البدرية  - ٨٣٠
احتراز من قام زيد ، ) بني امسني(فـ« : ، مث شرح أبو حيان التعريف بقوله ٤/١٧٩٩ارتشاف الضرب  - ٨٣١

احتراز من ) توجب لثانيهما اجلر(، ، و) زيد قائم(احتراز من ) تقيدية(واإلضافة إىل اجلمل مقدرة اجلمل باسم ، و
 » مررت بزيد اخلياط ، فإنه لكونه نعتاً ال يلزم اجلر أبداً : احتراز من ) أبداً(، واخلياط صفة ، و) ياط قائمزيد اخل(

 ١/٢٨٣جملد/١ج ، البديع يف علم العربية - ٨٣٢
 وغريها ١/٢٣٠معاين القرآن : ينظر  - ٨٣٣
 وغريها ١/٢٦٦املقتضب : ينظر  - ٨٣٤
 ٢/٥٣٠ ، ١/١٠٣ جمالس ثعلب - ٨٣٥
   ٣٣ : النمل - ٨٣٦
  ٣/٢٨٢الكتاب  : ينظر  - ٨٣٧
 ١:  املائدة - ٨٣٨
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،   W  VZ  ] تقف عليه  i  hZ   ، [YX  W  VZ٨٣٩  ]  عليه تقف
 [p  oZتقف عليه     ٨٤٠ [oZ   بياء وكان األصل فيه غري حملـني

ومـن نافلـة   . ٨٤١إلضافةت النون ل، غري معجزين اهللا، واملقيمني الصالة فسقط الصيد
القول أن اإلضافة إذا أطلقت فإا تشتمل على املضاف واملضاف إليـه ، وقـد يطلـق    
املضاف ليعم جزئي اإلضافة املضاف واملضاف إليه ، وإطالق هذا اجلزء على اإلضـافة  
 يناسب البدء يف التأليف النحوي شأن كل بداية غري ناضجة ، مث تترقى إىل أن تصل إىل
أرفع املعاين االصطالحية ، فلهذا جند أوائل النحاة كأيب األسود وحيىي بن يعمر وغريهـم  

 . ٨٤٢استعملوا اإلضافة باسم املضاف
واإلضافة املعنية هنا هي إسناد اسم إىل اسم آخر بقصد التعريف أو التخصيص أو 

التحديـد   ، هذا هو االستعمال املشهور هلذا املصطلح ، وعلى الرغم من هذا٨٤٣التخفيف
هلذا املصطلح ، حيث ال ينازعه مصطلح آخر يف بابـه ، إال أن االعتبـارين الصـريف    

؛ حيث يدل صرفياً على باب النسـب ،   ٨٤٤والنحوي يدخالنه يف عالقة اشتراك لفظي
هـذا بـاب     :املربد ،  وقال٨٤٥ هذا باب اإلضافة وهو باب النسبة : قال سيبويه 

، أو غري ذلـك   أو بلد يإىل ح لم أنك إذا نسبت رجالًاع.. اإلضافة وهو باب النسب
ـ  فها لئال يلتبس بياء اإلضافة اليتومل ختف، نسبته إليه ياء شديدة  يأحلقت االسم الذ  يه

                                                        
 ٣:  التوبة - ٨٣٩
 ٣٥:  احلج - ٨٤٠
،  ٣١٣،  ٣٠٩،  ٢٨٩،  ٢٧٥،  ٢٧٠،  ٢٦٠،  ١/٢٤١: ، وينظر  ١/٢٣٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٤١
٣٤٥   
 ١/٥١إنباه الرواة ،  ٢/٢٠٧٢سري أعالم النبالء  - ٨٤٢
غالم زيد ، وإذا أضيفت إىل نكـرة اكتسـبت   : التعريف ، حنو إذا أضيفت النكرة إىل معرفة اكتسبت  - ٨٤٣

 .ضارب زيد فهي أخف من ضارب زيداً : والتخفيف حنو  .غالم رجلٍ : التخصيص ، حنو 
 ١٧٢املصطلحات النحوية يف التراث النحوي ص: ينظر  - ٨٤٤
 ٣/٣٣٥الكتاب  - ٨٤٥



١٤٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وإىل ذلك أشار املتأخرون ٨٤٦يوبكر،  يهذا رجل قيس: وذلك قولك ،  اسم املتكلم
 .٨٤٧كابن عصفور وأيب حيان وغريهم

: املضاف واملضاف إليه ومها كالكلمة الواحدة ، قال سيبويه : ولإلضافة ركنان 
  واملضاف إليه هو متام االسم ومقتضاه ، املضاف واملضاف إليه مبرتلة اسم واحد منفرد

واملضاف واملضاف إليه مبرتلـة   : ، وإىل ذلك ذهب أبو بكر حني قال٨٤٨  ومن االسم
 . ٨٤٩ حرف واحد 

االسم اعول كجزٍء ملا يليه ، خافضاً له مبعـىن  : أنه وقد حد ابن مالك املضاف ب 
إن حسن تقديرها مع صحة اإلخبار عـن  ) من(إن حسن تقديرها وحدها ، ومبعىن ) يف(

 . ٨٥٠حتقيقاً أو تقديراً فيما سوى ذينك) الالم(األول بالثاين ، ومبعىن 
سطة حرف جر كل اسم نِسب إليه شيء بوا: وحد ابن احلاجب املضاف إليه بأنه 

 . ٨٥١لفظاً أو تقديراً مراداً

                                                        
 ٢/١١١املقتضب  - ٨٤٦
اختلف النحويون يف تسمية هذا الباب فمنهم مـن مسـاه   « :  ٢/١٨٩قال ابن عصفور يف شرح اجلمل  - ٨٤٧

، ألن النسب يف العرف إمنـا   م من النسبألن اإلضافة أع،  ، وهو الصحيح ، ومنهم من يسميه اإلضافة بالنسب
اء ، واإلضافة يف هذا الباب قد تكون إىل غري اآلب ، يقال فالن عامل باألنساب هو إضافة اإلنسان إىل آبائه وأجداده

وقـال أبـو حيـان يف ارتشـاف الضـرب      ،  » واألجداد فلذلك كانت تسميته إضافة أجود من تسميته نسباً
وينظر » على هذا الباب الذي نتكلم فيه يطلق على النسب ، و: ويف اصطالح النحاة « : معرفاً اإلضافة ٤/١٧٩٩
 ٢/٣٢٩املساعد البن عقيل : 

 ٢/٢٢٦الكتاب  - ٨٤٨
 ١/١٢٦داء إيضاح الوقف واالبت - ٨٤٩

]  :وقوله تعاىل   O  N  MZ  ]  :بقوله تعاىل ) يف(، ومثل للذي مبعىن  ٣/٢٢١شرح التسهيل  - ٨٥٠
:  9  8  7Z   مث قال ) : من(والذي مبعىن ، وخامت فضة ، وإذ  انضـبطت مواضـع   « : ثوب خز

فة سوامها فهي مبعـىن الـالم ، وإن مل   فليعلم أن كل إضا) من(ومواضع اإلضافة اليت مبعىن )  يف(اإلضافة اليت مبعىن 
 »حيسن تقدير لفظها 

:  شارحاً التعريف ، قال ابن احلاجب ٢/٥٨٨، شرح املقدمة الكافية  ٢/٥٤٨أمايل ابن احلاجب : ينظر  - ٨٥١
 » تقديراً ، ليدخل فيه ارور بإضافة االسم إليه : قوله . لفظاً ، ليدخل فيه ارور حبرف اجلر : وقوله « 



١٤٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 والجزاء الشرط: المبحث الثاني 


   :تعریفھما 
 .٨٥٢واجلمع شروط، إِلزام الشيء والتزامه يف البيعِ وحنوه  :لغة الشرطُ

  . ٨٥٣املُكافأََة على الشيء :لغة  اجلَزاُءو
 الشـرط  حقيقـة و . ٨٥٤وقوع الشيء لوقوع غريه :ومها يف اصطالح النحويني 

إن زرتين أكرمتك فالكرامة مسببة : حنو قوله،  ، أن يكون الثاين مسبباً عن األول وجوابه
 . ٨٥٥عن الزيارة
 : من أركان ثالثة أسلوب الشرط واجلزاء يتألف و

، وأدوات الشـرط هـي    ٨٥٦امسـاً  أو، ، حرفاً  اجلزاء الشرط أو أداة: األول  
 ،٨٥٧ة الثانيةيبِ، واحلكم بسببية أوهلما ومسبكلمات وضعت لتدل على التعليق بني مجلتني 

قال أبو  .٨٥٨، وتعليق مستقبلٍ على مستقبل تعليق ماضٍ على ماضٍ: وهذا التعليق نوعان 
حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط وهلذا املعـىن   : الربكات

 .٨٥٩يسمى حرف اجلزاء
اضٍ أو مضارع ، وهو ما اشتهر بفعل لة الشرط وهي فعلية ، فعلها ممج: الثاين   
 .الشرط 
مجلة اجلزاء وهي فعلية ، فعلها ماضٍ أو مضارع ، وهو ما اشتهر جبواب : الثالث 

 .الشرط 
                                                        

 شرط: ، مادة  لسان العرب  - ٨٥٢
 جزي: رب ، مادة لسان الع - ٨٥٣
 .، وهذا التعريف يتناسب مع استعمال البصريني والكوفيني للمصطلح  ٣٤٦/  ١املقتضب  - ٨٥٤
 ١٧٥/ ٣اخلصائص  - ٨٥٥
 ٤/١٨٦٢االرتشاف  - ٨٥٦
 ٤/١٨٦٢االرتشاف : ، وينظر  ٤/٦٦شرح التسهيل  - ٨٥٧
 ٤/٦٦شرح التسهيل  - ٨٥٨
 ١/٢٩٥عربية أسرار ال - ٨٥٩



١٤٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الشرط :أوًال 
اكتفى سيبويه مبصطلح اجلزاء ومل يعبر عنه بالشرط ، وكذلك هو احلـال عنـد    

هذا ما يوحي بـأن مصـطلح   األخفش الذي اكتفى مبصطلح اازاة عن الشرط ، ويف 
الشرط اُستحدث بعدمها، وأظن الكسائي والفراء من أوائل من عبر بالشرط ، فقد أطلقاه 

، وقـال  ٨٦٠واجلزاء الفعل الثـاين ، شرط  )إنْ( :الشرطية ، قال الكسائي ) إنْ(على 
، واألكثر عند الفراء أن يطلق الشرط على جواب ٨٦١ا شرط وليست باسم إ : الفراء

: تريد ألنك ، واجلزم الرفع جلاز ، ألبس ثوباً أعرىن: قلت لو : ألمر ، كما هو يف قوله ا
وعبر أبو عبيـدة  . ٨٦٢ شرطاً جتعله أن على واجلزم.  النكرة صلة من رفعاً فتكون أَلْبسه

 يل تصلح بدابة ائتين: معناها ألن رفع ، أركبها بدابة ائتين:  يقولون: كتعبري الفراء فقال
:  كقولـك ؛ واـازاة  ةـالشريط جماز فعلى جزمه ومن ، الشرط ردي ومل ؛ أركبها أن

 .٨٦٣ ورثين يل وهبته إن فإنك
 األفعـال  تقع أن جيوز قد : واستعمل املربد الشرط يف مواضع قليلة ، منها قوله 

، أمـا  ٨٦٤يقع مل فعل على إال يقع ال الشرط ألن ؛ املستقبلة معىن على اجلزاء يف املاضية
، وكـذلك  ٨٦٥اجلزاء عن الثاينـتلميذه أبو إسحاق الزجاج فعبر بالشرط عن األول وب

، وابـن  ٨٦٨، وأبـو الربكـات  ٨٦٧، وابن جـين  و علي الفارسيـ، وأب٨٦٦ابن السراج

                                                        
 ٢/١٨٧األصول يف النحو  - ٨٦٠
 ١/٣٠٤معاين القرآن  - ٨٦١
 ٣/٤٥،  ٢٦٥و ٢٦٤و ٢/١٣٦: ، وينظر  ٢/٣١معاين القرآن  - ٨٦٢
 ٢/١جماز القرآن  - ٨٦٣
 ١/٣٤٦: ، وينظر  ١/٣٥٠املقتضب  - ٨٦٤
 ١/١١٧معاين القرآن : ينظر  - ٨٦٥
 ٢/١٨٧األصول يف النحو  - ٨٦٦
 .  » اجلزاء سبيله أن يقع ثاين الشرط «: ال ابن جين ، ق ١/٢٦٣سر صناعة اإلعراب  - ٨٦٧
ألن الشرط  ؛ مرتبة اجلزاء بعد مرتبة الشرط «: ، قال أبو الربكات  ٢/٦٢٧اخلالف اإلنصاف يف مسائل  - ٨٦٨

 .»  هبـواجلزاء مسب ،سبب يف اجلزاء



١٤٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ٨٧٤، واملـرادي ٨٧٣، والسلسيلي٨٧٢، والرضي٨٧١، وابن مالك٨٧٠، وابن يعيش٨٦٩برهان
 . ٨٧٥وغريهم

 وكل ما يف كتـاب  «: على األداة كقوله ومذهب أيب بكر يف الشرط أنه يطلقه تارة 
 :كقولـه ) مـا ( دون ) أين(على معىن الشرط مل يصلح الوقف على ) أينما(اهللا من ذكر 

[  po  n  m  l  kZ٨٧٦٨٧٧ . 
 قبيح ألا مع الفعل الـذي ) إذا(والوقف على  «: وتارة على األداة والفعل كقوله  

رأيت  وإن(: ومعناه.... : ،كقولهاألسلوب الشرطي كامالً ، وتارة على٨٧٨بعدها شرط 
 .٨٧٩)قم معنا: (؛ فحذف اجلواب ألن تأويل هذا الشرط كأنه قال)أال تؤذينا فافعل

والعالمة  ، نه عالمة على وجود الفعل الثاينأما عن سبب تسمية الشرط بالشرط فأل
  .واهللا تعاىل أعلم . ٨٨٠تسمى شرطاً

 الجزاء: ثانیًا 
 يل أنه نقله ويبدو، ٨٨١مية يف بابه ، استعمله سيبويه كثرياًاجلزاء من املصطلحات القد

ـ :فسألته ، هي أم حروف اجلزاء  )إنْ( زعم اخلليل أنّ «: قال حيثعن اخلليل  لقلـت  م 

                                                        
ل أمره منجماً مث صـار  وابن برهان هو عبدالواحد بن علي األسدي ، كان يف أو.  ٢/٣٧٠شرح اللمع  - ٨٦٩

  ٢/١٢٠بغية الوعاة : ينظر .  ٤٥٦حنوياً ، وكان حنبلياً فصار حنفياً ، تويف سنة 
 ٢٦٥و  ٤/٢٦٤شرح املفصل  - ٨٧٠
 ٤/٧٣شرح التسهيل  - ٨٧١
 ٤/٨٦شرح الرضي  - ٨٧٢
 ٣/٩٥٥شفاء العليل  - ٨٧٣
 ٣/١٢٧٧توضيح املقاصد  - ٨٧٤
 ٢/٤٥٣مع ، اهل ٣/١٤٦عد على تسهيل الفوائد،  املسا ٣٤١،ص٣٣٨صشرح شذور الذهب : ينظر  - ٨٧٥
 ٧٦:  النحل - ٨٧٦
 ١/٣٣٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٧٧
 ١/٤٩٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٧٨
 ٢/٦٣١إيضاح الوقف واالبتداء  - ٨٧٩
   ٣٣٨صشرح شذور الذهب  - ٨٨٠
 وغريها ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٣/٥٦،  ٢/٣٩٨، ١٣٤، ١٣٣،  ١/٩٩الكتاب : ينظر  - ٨٨١



١٥٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـ  ، استفهاماً فيكن؛ ل أىن أرى حروف اجلزاء قد يتصرفن بمن ق: فقال ؟ذلك ا ومنها م
 . ٨٨٢» ال تفارق اازاة الٍ واحدة أبداًوهذه على ح ،يفارقه ما فال يكون فيه اجلزاء

د أنه يطلقـه علـى الفعلـني    ومن خالل تتبعي ملصطلح اجلزاء عند سيبويه أج
ـ كقو،  جواب اجلزاء، ويطلق على األول الفعل ، وعلى الثاين اجلواب ، أو جمتمعني :  هل

 وينجزم اجلواب مبا قبله ، اعلم أن حروف اجلزاء جتزم األفعالهل، وقو٨٨٣  :  هاعلم أن
وكذلك املربد ، فإنه يطلق اجلزاء علـى  . ٨٨٤ ال يكون جواب اجلزاء إال بفعل أو بالفاء

، ٨٨٥ أصل اجلزاء أن تكون أفعاله مضارعة : الفعل واجلواب جمتمعني ، ومن ذلك قوله 
، واألكثـر أن يعبـر   ٨٨٨، وعبر به األخفـش ٨٨٧، والزجاجي٨٨٦واستعمله ابن السراج

، وتطلـق علـى   ٨٩٠زاة من املصطلحات املستعملة كثرياً يف هذا الباب، واا٨٨٩باازاة
واملـربد ،   ٨٩٢، وبـذلك عبـر سـيبويه   ٨٩١الفعلني كليهما لسببية األول ومسببية الثاين

، وقد يطلقها البعض ٨٩٤من يأتين آته : وأما اازاة فقولك : ، قال املربد ٨٩٣والفارسي
 : شرط وإن شئت قلتـجواب ال  [ ¼ Z٨٩٥: ى الفعل الثاين فقط، قال النحاس عل

                                                        
 ٣/٦٣اب الكت - ٨٨٢
 ٣/٦٢الكتاب   - ٨٨٣
 ٣/٦٣الكتاب   - ٨٨٤
 ...،  ٣٧٠،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٥١،  ١/٣٥٠: ، وينظر  ١/٣٤٩املقتضب  - ٨٨٥
 ... ، ١٩٠،  ١٨٩،  ٢/١٨٨األصول يف النحو  - ٨٨٦
 ٢١١صاجلمل  - ٨٨٧
 ١/١٨٤معاين القرآن  - ٨٨٨
 ١٥٦، ٨١، ٧٤، ١/٣٧معاين القرآن  - ٨٨٩
األصـول يف النحـو   ،  ٣٤٩،  ٣٤٦،  ١/٨١، املقتضـب   ٣/٦٣،  ٢٦٣،  ١/١٠٧الكتاب: ينظر  - ٨٩٠

 ١١٥و ١١٣، نتائج الفكر ص ٢١٣املفصل ص ، ٢٥١اإليضاح للفارسي ص ، ١٩٧،  ٢/١٨٧
 ٤/٨٦شرح الرضي  - ٨٩١
 ٣/٥٥الكتاب  - ٨٩٢
 ٢٥١اإليضاح ص - ٨٩٣
 ١/٨١املقتضب  - ٨٩٤

ــرة - ٨٩٥ ــا  ٢٣:  البق ــة بتمامه ¾  ¿   º  ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  «   ¼  ½  ] : واآلي



١٥١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٨٩٦جمازاة
أما اجلزاء عند الكوفيني فقد يطلقونه ويريدون به األسلوب املكـون مـن األداة   

واجلزاء يصلح فيه لفظ فَعل ويفعل ، كمـا  : والفعل واجلواب ، كما هو يف قول الفراء
 :هلمقو مثل ، اجلزاء : وقول ثعلب 9Z٨٩٧٨٩٨  :  ;  >  =  <  ?  ] : قال 
وحذفت الياء من اجلـزاء يف   : وقول أيب بكر. ٨٩٩ فعلت فعلت وإذا ،قمت قمت إذا
 ياء ألنه يف موضع جزم بـــ  بال )يأت(تقف عليه  ª¬Z٩٠٠  »  ] : قوله

وقد يطلقونه ويريدون به الفعل الثاين من األسلوب اجلزائي ، فقد نقل عـن   .٩٠١) إنْ(
 .  ٩٠٢ل الثايناجلزاء الفع : الكسائي أنه قال 

حني  ابن السراج وإىل ذلك أشاريطلقونه على كل فعل يكون سبباً لفعل ،  وقد
والبصريون يقتصـرون باسـم    ، وهم خيلطون باجلزاء كل فعل يكون سببا لفعل : قال

 ، ومنه قـول  ٩٠٣ وكان ملا يستقبل ، اجلزاء على ما كان له شرط وكان جوابه جمزوما
: هو جزاء ، معناه  : Z٩٠٤}  |    {  ~  ]:  قوله تعاىل معىن الفراء يف

الـذي  : أما سيبويه فكان يرى أنّ حنو قولك، ٩٠٥) اتبعوا سبيلنا حنمل عنكم خطاياكم(
 .، وتعبريه أكثر دقة ٩٠٦يف معىن اجلزاء، ليس جزاًء وإمنا هو  يأتيين فله درهم

                                                                                                                                                             

  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  ÀZ . 
 ٣/٢٤٩،  ٤٩١و ٤٧١و ٤٤١و  ١/٤٠٣: وينظر  ١/١٩٩إعراب القرآن  - ٨٩٦
 ٢٢٦: البقرة  - ٨٩٧
 ٢/٢٢٢معاين القرآن  - ٨٩٨
 ١/٣٠٢جمالس ثعلب  - ٨٩٩
 ٢٠: األحزاب  - ٩٠٠
 ١/٢٢٧إيضاح الوقف واالبتداء - ٩٠١
 ٢/١٨٧األصول يف النحو  - ٩٠٢
 ٢/١٨٨صول يف النحو األ - ٩٠٣
 ١٢: العنكبوت - ٩٠٤
 ٢/١٥٣معاين القرآن  - ٩٠٥
   ١/٣٥٢معاين القرآن لألخفش : وينظر ،  ١٤٠-١/١٣٩الكتاب - ٩٠٦



١٥٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الكسـائي   ، وهذا مذهب٩٠٧على الفعل الثاينوأما املتأخرون فإم أطلقوا اجلزاء 
 .  من تعميم اجلزاء على الفعلني وهذا املذهب له وجهة قوية ، وهو أجود . كما سبق 

 

 ووجهه أنه شابه اجلزاء من حيث كونه فعـالً ، جماز  والتسمية باجلزاء واجلواب
وشـابه   ، عليه أو عقاباً فأشبه الفعل املرتب على فعل آخر ثواباً ، على فعل آخر مترتباً

فصار كـاجلواب اآليت بعـد كـالم    ، عن القول األول  كونه الزماً اجلواب من حيث
تشبيها له جبواب السؤال وجبزاء األعمال وذلك ألنه يقع بعد وقـوع   :وقيل .٩٠٨السائل

 .٩٠٩األول كما يقع اجلواب بعد السؤال وكما يقع اجلزاء بعد الفعل اازي عليه

                                                        
، ٢٦٥و  ٤/٢٦٤شرح املفصل ،  ٢/٣٧٠شرح اللمع ،  ٢٥١اإليضاح ص، ٢/١٨٧األصول يف النحو  - ٩٠٧

 ٣/١٢٧٧توضيح املقاصد  ، ٣/٩٥٥شفاء العليل ،  ٤/٨٦شرح الرضي ،  ٤/٧٣شرح التسهيل 
 ٢/٤٥٣اهلمع : ينظر  - ٩٠٨
   ٣٤١صشرح شذور الذهب  - ٩٠٩



١٥٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 االستثناء : المبحث الثالث 
     

ى الشيَء ثَنبعضه على بعض: ياًثَن و رد ،تيثْنته  الشـيء  من الشيَء استـي٩١٠حاش  ،
ج لبعض اجلملة خرِعطفت عليه والتفت ، ألن املُ: االستثناء هو استفعال من ثنيت عليه أي و

يثنيه إذا  من ثناه عن األمر: وقيل .  ٩١١منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن احلكم املذكور
 . ٩١٣األمر يثنى مرتني: من الثِّنا ، والثِّنا : وقيل . ٩١٢صرفه عنه 

ريه بلفظ شاملٍ هلما وإدخاله إخراج الشيء مما دخل فيه هو وغ: واالستثناء اصطالحاً 
، أو ) إال(هو إخراج بعض من كل بـ: وقيل .  ٩١٤ما خرج عنه هو وغريه بلفظ شامل هلمافي

 .٩١٥احلكم املذكور وقيل إخراج ما لوال إخراجه لتناوله. ما قام مقامها 
عبـر بـه   ، و٩١٦مصطلح مشترك بني البصريني والكوفيني ، فقد استعمله اخلليلوهو 

 وأمـا  : وكذلك استعمله أبو بكر يف قولـه  ،  ٩١٨، واستعمله الفراء ٩١٧سيبويه ومن بعده
#  $  %  &  '  )  (  *   +  ]  :املستثىن منه دون االستثناء فقولـه  

  ,Z الوقف على ٩١٩ [  &Z تام ألن  غري [   *  )Z  لىـع منصوب 

                                                        
 )ثىن(اللسان ، مادة  - ٩١٠
 ١/٣٠٢اللباب  - ٩١١
 ٢/٤٦شرح املفصل البن يعيش  - ٩١٢
 ١٨٤الصاحيب ص  - ٩١٣
 ١/٦١٤النكت  - ٩١٤
ختصيص  كل استثناء ختصيص ، وليس كل «: ٢/٤٦، قال ابن يعيش يف شرح املفصل  ١/٣٠٢اللباب  - ٩١٥

أنه مل يكن داخالً حتت الصدر ، إمنـا ذكـرت   ) إال زيداً: (قام القوم إال زيداً ، تبين بقولك : استثناء ، فإذا قلت 
 »االستثناء إخراج بعض من كل : الكل وأنت تريد بعض مدلوله جمازاً ، وهذا معىن قول النحويني 

   ٣٥٢/ ٨،  ٤/٤٤٤،  ٣/٢٦٢ العني: ينظر  - ٩١٦
، ٢/٥٩٥، املقتضب  ١/٦٤و  ١/١٧وغريها ، معاين القرآن لألخفش  ٣١٨و ٣٠٩/ ٢الكتاب : ينظر  - ٩١٧

 ١/٣٧٥، التبصرة والتذكرة  ١٧٥، اإليضاح للفارسي  ص ٢٣٠اجلمل للزجاجي ص
 ١/١٢٧معاين القرآن  - ٩١٨
 ٣ – ٢: العصر - ٩١٩



١٥٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .Z  ٩٢٠$  ] االستثناء من 
 عربت باملستثىن: ، قال السيوطي   ٩٢١ومساه ابن مالك يف التسهيل باب املستثىن 

ألن ، باالسـتثناء  : سيبويه فمن بعـده  ، كابن مالك يف  التسهيل  خالف تعبري النحاة 
كما ترجم يف بقية األبواب باملفعول  ، أحدها ال االستثناء واملستثىن، بات الباب للمنصو

 .٩٢٢واحلال دون املفعولية واحلالية
فابن مالك عرب باملستثىن باعتبار كونه باباً من أبواب املنصوبات حيث ساقه ضمن 
تلك األبواب بعد املفعول معه وقبل احلال ، واملستثىن ركن من أركان االستثناء ، فـإذا  

فاالستثناء يطلق على إخراج زيد ، وعلى زيد املخـرج ،   جاءين القوم إال زيداً ،: قلنا 
املُخرج حتقيقاً أو تقـديراً مـن   : ، وحد املستثىن هو  ٩٢٣)إال زيداً(وعلى جمموع لفظ 

 . ٩٢٤مذكور أو متروك بإال أو ما مبعناها بشرط الفائدة
ك والتعبري باالستثناء أو املستثىن مما اتفق عليه الكوفيون والبصريون ، وليس هنـا 

 .اصطالح آخر تداوله الفريقان يف هذا الباب 
 : ٩٢٥ويف حتقيق معىن االستثناء ثالثة مذاهب

                                                        
 ٥٣٧،  ٥١٥،  ٤٧٧، ١/١١٦: ، وينظر  ١٣٠/ ١إيضاح الوقف واالبتداء  - ٩٢٠

 ٢/١٨٥، اهلمع  ١/٥٤٨املساعد البن عقيل : ينظر  ٩٢١-
  ٢/١٨٥اهلمع  -٩٢٢
 ١/٣٤٦شرح التصريح على التوضيح  - ٩٢٣
املخرج جنس يشمل اإلخراج بالتخصـيص  « :  ١/٤٩٧قال السلسيلي يف شفاء العليل . شرح التسهيل  - ٩٢٤
Z  Y  ]  \  [  ] : كقوله تعـاىل  : يراً قام القوم إال زيداً ، أو تقد: أكرم بين فالن الفضالء ، حتقيقاً حنو : حنو 

   a`  _  ^Z ] فالظن مل يدخل يف العلم حتقيقاً لكنه يف تقدير الداخل فيه إذ هـو مستحضـر    ]١٥٧:  النس اء
ما ضربت إال زيداً : قام القوم إال زيداً ، أو متروك حنو : بذكره لقيامه مقامه يف كثري من املواضع من مذكور حنو 

فـال  ) بشرط الفائـدة (أو ما مبعناها خرج به التخصيص بغري االستثناء ، ) إال(أحداً إال زيداً ، بـ، أي ما ضربت 
¿  Â  Á   À   ]  :قام قوم إال رجاالً لعدم الفائدة ، فإن أفاد االستثناء من النكرة جاز كقوله تعـاىل  : يقال 

  Å  Ä        ÃZ ]١٤: العنكبوت[    « 
شرح ،   ١/٣٥٩،٣٦٠اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب ،  ٢/٥٣٢لكافية شرح املقدمة ا: ينظر  - ٩٢٥

 ٢/٧٧الرضي 



١٥٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

كأن أصحاب . أن االستثناء مبين لغرض املتكلم باملستثىن منه : املذهب األول  -
فقـال   : قال الرضي . املذهب يريدون القول بأن املستثىن ليس بداخل يف املستثىن منه 

، أي أن  ، عام خمصوص ، جاء القوم ، بل القوم يف قولك ه غري داخلخنتار أن:  بعضهم
، قرينة تدل السامع على مـراد   زيداً إالاملتكلم أراد بالقوم مجاعة ليس فيهم زيد، وقوله 

اع أهل اللغة على أن االسـتثناء  مج، إلشيء ، وليس ب نه أراد بالقوم غري زيدأ، و املتكلم
 .٩٢٦خولإال مع الد إخراج، وال  خمرج

أن املستثىن منه وآلة االستثناء واملستثىن مجيعاً ملعىن واحد مـن  : املذهب الثاين  -
غري تقدير األول ملعىن مث أخرج منه الثاين ، حىت كأن العرب وضعت للتسعة عبـارتني ،  

 .٩٢٧عشرة إال واحد : ، واألخرى ) تسعة(إحدامها 
إىل األفراد مـن غـري    يع بالنظرأن املستثىن منه مراد به اجلم: املذهب الثالث  -

. ، مث حكم باإلسناد بعد تقدير اإلخراج فأخرج منه املستثىن على التحقيق ،حكم اإلسناد
وهو املستقيم املنـدفع  : ورد ابن احلاجب املذهبني األول والثاين ، أما الثالث فقال عنه 

 ٩٢٨عنه اإلشكاالت كلها
تثناء أن املستثىن مل يندرج يف االسم ومذهب سيبويه ، ومجهور البصريني يف االس 

املستثىن منه ، وال يف حكمه ، ومذهب الكسائي أن املستثىن مل يندرج يف املستثىن منـه ،  
قام القوم إال زيداً ، فهو إخبار عن : وهو مسكوت عنه مل حيكم عليه بشيء ، فإذا قلت 

 . القوم الذين ليس فيهم زيد ، وزيد حيتمل أنه قام وأنه مل يقم
وصف زيد من ) إال(ومذهب الفراء أن زيداً مل خيرج من القوم ، وإمنا أخرجت  

 .٩٢٩وصف القوم ؛ ألن القوم موجب هلم القيام ، وزيد منفي عنه القيام

                                                        
 ٢/٧٧شرح الرضي  - ٩٢٦
 ٢/٧٧شرح الرضي : ينظر . اجلبار من علماء القرن اخلامس  هو مذهب القاضي عبد - ٩٢٧
  ٢/٥٣٦شرح املقدمة الكافية  - ٩٢٨
هب إمنـا هـي يف   وهذه اخلالفات واملذا،  ٣/١٤٩٧، ارتشاف الضرب  ١/٥٤٨،٥٤٩املساعد : ينظر  - ٩٢٩

 .االستثناء املتصل 



١٥٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النِّداء والمناَدى: المبحث الرابع 
 

فالن  وفالن أَندى صوتاً من، وقد ناديته نِداء ، بأَرفع الصوت الدعاء : النداء لغة 
أشهرها كسر النون مع املد ، مث مع :  ثالث لغات، وفيه  ٩٣٠أَي أَبعد مذْهباً وأَرفع صوتاً

 .٩٣١القصر، مث ضمها مع املد
أو ) أدعـو  ( ذكر اسم املدعو بعد حـرف نائـب عـن    : والنداء اصطالحاً 

 .٩٣٢)أنادي(
أو  هو املطلوب إقباله حبرف نائب منـاب أدعـو، لفظـا   : واملنادى اصطالحاً 

 . ٩٣٣تقديراً
  . ٩٣٤ويعد النداء أحد العالمات اليت يتميز ا االسم عن الفعل واحلرف

: اتفق الكوفيون والبصريون على تسمية االسم الواقع بعد حـرف النـداء   وقد 
،  ٩٣٥نادى أو النداء ، ومصطلح النداء هو املصطلح األكثر استعماالً عند متقدمي النحاةامل

اعلم أن  : ادى والنداء واستعمله الفراء من قبله ، قال أبو بكر وقد استعمل  أبو بكر املن
²  ³  ]  :كلّ اسمٍ منادى أضافه املتكلم إىل نفسه فالياء منـه سـاقطة كقولـه    

´Z٩٣٦ وقال أيضاً  ٩٣٧ ، : ودار عبلة منصوب على النداءوقال الفراء ٩٣٨ ، :  وقد
                                                        

 مادة ندي ٢٢٧/ ١٤لسان العرب    -٩٣٠
 ٢/١٣٣، حاشية الصبان ٢/١٦٣، شرح التصريح ٢/١٠٥١، توضيح املقاصد ٢/٤٨٠املساعد البن عقيل : ينظر - ٩٣١
، أو أقبل علـي ، أو   يلَّاحضر إ: فلو قلت  «:، قال ابن هشام موضحاً التعريف ٢/١٣٠اللمحة البدرية  - ٩٣٢

  »ياعبداهللا ، كان لغة واصطالحاً : ، وقصدت بذلك اإلنشاء كان ذلك نداء لغة ال   اصطالحاً ، ولو قلت أدعوك
 ١/٣٤٤شرح الرضي  - ٩٣٣
 ٣٩ينظر أسرار العربية ص - ٩٣٤
 ١٤٧وغريها ، اجلمل ص ١/٣٢٩، األصول يف النحو٢/٤٦١وغريها، املقتضب  ٢/١٨٢الكتاب : ينظر - ٩٣٥
 ٦٥ : األعراف - ٩٣٦
 ١/٢٤٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٩٣٧
 : من قول عنترة ) دار عبلة ( ، و ٢٩٧شرح القصائد السبع ص - ٩٣٨

 وعمي صباحاً دار عبلةَ واسلمي     دار عبلة باجلواِء تكلَّمي يا 



١٥٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

؛ ألن املنادى يرفع ٩٣٩إىل مرافعيارجل ، فإن يك كذلك فليس حيتاج : إنه  )طَه(قيل يف
،   النداء فقد عبروا عنه بالدعاءاصطالح ، إال أن الكوفيني مل يقتصروا على  ٩٤٠بالنداء 

¸  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ]  :قال الفراء يف قوله تعاىل 
  ÄÃZ ٩٤١:  بالتخفيف قرأها حيىي بن وثّاب)نر ذلك عـن نـافع ومحـزة     )أَ موذُك
وهو وجه حسن ، العرب تدعو بألف كما يـدعون  . يا من هو قانت : سروها يريد وف
وهو كـثري يف الشـعر    : إىل أن قال  يا زيد أقبل ، و أزيد أقبل : فيقولون  ؛ )يا(ـب

، ألته ذكر الناسي الكافر ، مث قص قصة الصـاحل   ٩٤٢فيكون مردوداً بالدعاء كاملنسوق
فالن ال يصلي وال يصوم فيا من يصلي ويصـوم أبشـر   :  بالنداء ، كما تقول يف الكالم

 .٩٤٣واهللا أعلم . فهذا هو معناه
وابـن   ٩٤٥، واستعمل الدعاء واملدعو من البصريني املـربد  ٩٤٤وعبر أيضاً باملدعو

 . ٩٤٧، أما سيبويه فاستعمل املدعو دون الدعاء٩٤٦السراج

                                                        
 .يطلق الكوفيون املرافع على املبتدأ واخلرب  - ٩٣٩
 ١/٢٦٨معاين القرآن  - ٩٤٠
  ٩: ر الزم - ٩٤١
أن النداء هنا رد على ما سبق كرد املعطوف على املعطـوف  : املردود واملنسوق مبعىن املعطوف ، ويريد  - ٩٤٢

 .  عليه ، وقد بني معىن ذلك 
) ٢١/٢٦٥ج(، ووافقه الطربي فذكر حنو ذلك يف تفسري اآلية  ١/٢٣٦: ،وينظر  ٢/٣٦٤معاين القرآن  - ٩٤٣

بتخفيف امليم، ولقراءم ذلـك كـذلك   " نأم:"وبعض املدنيني وعامة الكوفينيقرأ ذلك بعض املكيني «: ، قال 
يا من هو قانت آناء الليل، والعرب تنادي باأللف : مبعىن الدعاء، يراد ا" أمن"يكون األلف يف أحدمها أن: وجهان

أمـن  (يف قراءة احلرميني  «:  ١/١٩وقال ابن هشام يف املغين ،  »أزيد أقبل، ويا زيد أقبل: كما تنادي بيا، فتقول
ويقربـه   ))يـا  ((وكون اهلمزة فيه للنداء هو قول الفراء، ويبعده أنه ليس يف الترتيل نداء بغري) هو قانِت آناَء اللّيلِ

 »سالمته من دعوى ااز
   ٢/٣٦٨،  ١/٩٤معاين القرآن  - ٩٤٤
، فمحال أن تكون لـه يف الـدعاء ،ال    فأما املخاطب «: ٢/٥٠٩قال املربد،  ٤٨٥-٢/٤٧٢املقتضب  - ٩٤٥
 ١/٣٢٩اإلنصاف لألنباري : ،  وينظر  »يا أمك أقبلي : تقول 
  ٣٧٠ – ٣٥١- ١/٣٢٩األصول يف النحو  - ٩٤٦
  »اعلم أن املندوب مدعو ولكنه متفَجع عليه  «: ٢/٢٢٠قال يف باب الندبة ، و ٢/٢٢٩الكتاب  - ٩٤٧



١٥٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :فاملصطلحات املستعملة يف هذا الباب هي 
 .الدعاء -٤         . املدعو -٣    .   املنادى -٢   .    النداء  -١

وميكننا التعرف على الفرق بني الدعاء والنداء من خالل ما قاله أبو هالل ، فقد ذكر أنّ 
ناد معي ليكون ذلك أنـدى   : والعريب يقول لصاحبه ، النداء هو رفع الصوت مباله معىن

 ،دعوته من بعيـد   : يقال ، ت وخفضهأبعد له، والدعاء يكون برفع الصو : لصوتنا أي
 .٩٤٨ناديته يف نفسي : وال يقال، ودعوت اهللا يف نفسي 

األصل يف املنادى النصب ، وهو عند البصريني مفعول به ، إال أنه عـرض يف  و
اعلم أن  : قال سيبويه  ،٩٤٩املفرد املعرفة والنكرة اليت اكتسبت التعريف ما يوجب البناء

، املفرد رفع  و،  فهو نصب على إضمار الفعل املتروك إظهاره النداء كل اسم مضاف فيه
 . ٩٥٠وهو يف موضع اسم منصوب

                                                        
 ٤٩الفروق اللغوية ص - ٩٤٨
، وشرح املفصـل  ١/١٦٢،١٨١، والبسيط  ٣/٣٨٥، وشرح التسهيل  ١٧٢أسرار العربية ص:  ينظر  - ٩٤٩

  ١/٣١٦البن يعيش 
، املنادى املفرد هو الذي ال يكون  مضافاً وال شبيهاً باملضاف ، ويكون معرفة ويكـون   ٢/١٨٢كتاب ال - ٩٥٠
 املنادى عند البصريني على ما يرفع بـه ،  يازيد أقبل ، ويف هذه احلالة يبىن: فاملعرفة ما كان على أصله حنو. نكرة 

، ) اثين عشر واثـنيت عشـر   (فإن كان مفرداً كزيد بين على الضم ،وإن كان مثىن بين على األلف ، واختلف يف 
فالبصريون  يعاملونه معاملة املثىن فيبنونه على األلف ، والكوفيون يعاملونه معاملة  املنادى املضاف فينصبونه بالياء 

كان مجعاً بين على الواو ، ويكون يف حمل نصب، أما عند الكوفيني فمعرب مرفوع بغري تنوين، إال الفـراء   ، وإن
بين ألن أصل يا زيد يا زيداه ، وما قبل األلف هاهنا مفتـوح أبـداً ، فلمـا    «: فقد بناه على الضم  ، حيث قال 

: ينظر  .» من قبلُ ومن بعد : ملا حذف ضم ، فقيل ) دبع(و ) قَبلُ(حذفت األلف ضم ، كما أن املضاف إليه يف 
هـب الكسـائي   ذ«:  ٢/١٠٦٠، قال يف توضيح املقاصـد   ٤٥املسألة  ١/٣٢٣اإلنصاف يف مسائل اخلالف 

فإن كان مبنياً فحكمه بعد النداء  «: ابن عصفور فقال وقال  »وحنوه ضمة إعراب  )يازيد(والزيادي إىل أن ضمة 
، توضيح املقاصـد   ٣/٣٩٢شرح التسهيل : وينظر  ٢/٤٩شرح اجلمل  »يا هذا ، ويا هؤالء :  كحكمه قبله حنو

 :وميكن تلخيص آراء الكوفيني والبصريني يف التايل . ٢/١٦٦، شرح التصريح  ٢/١٠٦٠
 .املنادى املفرد املعرفة معرب مرفوع غري منون ، وهو رأي الكوفيني   -١
 .وال مفعول ، وهو رأي الفراءيكون مبنياً على الضم ليس بفاعل   -٢
  .يكون مبنياً على الضم يف حمل نصب على أنه مفعول به ، وهو رأي البصريني  -٣



١٥٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 حروف النداء
يا ، و أيا ، و هيـا ، و أي ،  : عد البصريون أحرف النداء مخسة أحرف ، هي 

، ومنهم من عدها مثانية ٩٥٢)وا(، وعدها ابن عصفور ستة بزيادة ٩٥١)األلف(واهلمزة أو 
، وعدها أبو بكر األنباري مثانية ، وذلك عنـد شـرحه    ٩٥٣و آي ، و واآ ، : ، بزيادة 

 :لقول امرئ القيس 
 ٩٥٤وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي لِـذا التدلـاطم مهالً بعض هـأف

، ) يـا (، فاطم بإسقاط ) يا(يا فاطم بإثبات :  ٩٥٥تسع لغات )يافاطم(: حيث ذكر يف 
ألف ، أي فاطم ، آي فاطم ، أيا فـاطم ، هيـا   وافاطم ،  أفاطم ، آفاطم مزة بعدها 

 .فاطم
باملد إال الكوفيون ،  )آي(و  )آ(ومل يذكر مع حروف النداء  : قال ابن مالك   

 .٩٥٦رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم ، ورواية العدل مقبولة 
 

                                                                                                                                                             
املنادى النكرة املقصودة ، واملضاف ، والشبيه باملضاف ، منصوب ، وهذا القول أمجـع عليـه    -٤

    . ٤٥املسألة  ١/٣٢٣اإلنصاف يف مسائل اخلالف : لالستزادة ينظر. الفريقان
وهذه ينبه ا املدعو ، إال أن أربعة غري األلـف  : (( وقال عن األلف ) ١/٣٢٩األصول(قاله ابن السراج  - ٩٥١

يستعملوا إذا أرادوا أن ميدوا أصوام للشيء املتراخي عنهمم ، أو لإلنسان املعروض ، أو النائم املستثقل ، وقـد  
 يستعملون هذه اليت للمد يف موضع األلف 

) آي ( ممـدودة ، و ) آ ( وزاد أبو احلسن األخفش « : ، وقال أيضاً  ٢/٤٩البن عصفور  شرح اجلمل - ٩٥٢
 »كذلك 

   ١/٣٢٨، اللباب  ١/٣٢٩، ومنهم من خصها بالندبة ، األصول البن السرج  ٢/١٣٨اللمحة البدرية  - ٩٥٣
: والصـرم  أزمعت قتلي، وأزمعـت هجـري،  : ، وروي  معلقته املشهورة الطويل ، وهو من البيت من - ٩٥٤

 .٤٤شرح القصائد: ينظر.لرمل تنقطع من معظمه قطع من ا: القطيعة ، ومنه سيف صارم ، والصرائم
 ٤٢شرح القصائد السبع ص - ٩٥٥
 ٣/٣٨٦شرح التسهيل  - ٩٥٦



١٦٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

٩٥٧: مس المبحث ا
 

، النَ وسـهلَ  : ؛ أي خم رخامةً ور، رخم الكالم والصوت من : الترخيم لغة
يـا   :بلغنا أَن اهللا تبارك وتعاىل يقول لداود يوم القيامة  :٩٥٨ويف حديث مالك بن دينار

. هو الرقيق الشجِي الطيب النغمـة  ؛  ٩٥٩مجدين بذلك الصوت احلسنِ الرخيمِ ، داود
ةً فهي رخيمة الصوت ورخيم إِذا كانت ورخمت اجلارية رخام . وكالم رخيم أَي رقيق

 :قال قَيس بن ذريح  ؛ سهلة املنطق
 ٩٦٠كالشمسِ إِذْ طلعت رخيمِ املَنطقِ رةـني غريـة اجلَبـاً لواضحـربع

ومنه الترخيم يف اَألمساء َألم إِمنا حيذفون أَواخرها ليسـهلُوا   ؛ والترخيم التليني 
وهو أَن حيذف مـن  ، ومنه ترخيم االسم يف النداء  ؛ الترخيم احلذف: يل وق ، النطق ا

مسي ترخيماً لتليني املنـادي  ، يا مالِ : مالكاً كقولك إِذا ناديت  ، آخره حرف أَو أَكثر
 .٩٦١صوته حبذف احلرف

                                                        
هو على ثالثـة   «: قال املرادي . يستعمل الترخيم يف التصغري كما يستعمل يف النداء ، واملرادان خمتلفان  - ٩٥٧
 ٣/١١٢٦ »وترخيم التصغري ، وترخيم الضرورة ، رخيم النداءت: أنواع 
 ، مالك بن أنس من ومسع ، عباس ابن أيام يف لدو املصاحف، كتبة أعيان ومن التابعني، ثقات يف معدود - ٩٥٨
 قـه وثّ.  سريين بن وحممد ، البصري واحلسن جبري، بن وسعيد قيس، بن حنفاأل وعن عنه، وحدث ، بعده فمن

سري : ينظر .  ١٢٧مات رمحه اهللا تعاىل سنة  . احلسن درجة يف وحديثه ، البخاري به واستشهد ، ريهوغ النسائي
 . ٣/٣١٦٧أعالم النبالء 

وإِنَّ لَه عندنا لَزلْفَى  ( :ومل يعلق عليه وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل  ٤/٣٣٣ذكره ابن كثري يف  تفسريه  - ٩٥٩
يوم القيامـة   داود عليه السالم يقام  «: هقي يف البعث والنشور ، واحلديث بتمامه ،  وذكره البي )وحسن مآبٍ

، فيقـول  الذي كنت متجدين به يف الدنيا يا داود  جمدين بذاك الصوت احلسن الرخيم :  مث يقول  عند ساق العرش
 :يستفرغ نعيم بصوت ه السالم فريفع داود علي قال ،اليوم إين أرده عليك :  اهللا عز وجل لبته؟ فيقولكيف وقد س

 . » انأهل اجلن
، ) رخم(، لسان العرب ١/٢٣٩، جمالس ثعلب  ٩٩ديوان قيس بن ذريح ص: البيت من الكامل ، ينظر  - ٩٦٠
 . اُألمور جترب مل اليت احلديثة الشابة هي : غرِيرةوال

 مادة رخم ٦/١٢٩لسان العرب - ٩٦١



١٦١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .  ٩٦٢ختفيفاً ةحذف أواخر األمساء املفرد:  صطالحاليف ا الترخيمو
يقـال يف تـرخيم    : ، قال أبو بكرٍ   والبصريون ذا املعىنواستعمله الكوفيون 

) يـا أبـت  : (ومن قـرأ  : وقال  ٩٦٣بثينة وخدجية يا بثني أقبلي ، ويا خديج اقعدي 
بالترخيم مث أدخلت اهلـاء   يا أبدت أر: أحدمها أن يقول : بالنصب كان له مذهبان 

ثعلب باملعىن  وعند ٩٦٥وجاء عند الفراء،  ٩٦٤ألا أشبع للكالم مث عربتها بإعراب الباء 
 . ٩٦٦نفسه

، ٩٦٧ذو صلة وثيقة بالنداء فال يكاد يذكر منفرداً عنـه إال يف ضـرورة  والترخيم 
 .  ٩٦٨وأول من بوب له اخلليل بن أمحد

                                                        
 ٢/٢٣٩الكتاب  - ٩٦٢
 ٤٣شرح القصائد السبع  - ٩٦٣
 ١/٢٩٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٩٦٤
  ٤٣شرح القصائد السبع نقل ذلك عنه أبو بكر يف  - ٩٦٥
 ٢/٤٧٤،  ١/٧٤جمالس ثعلب : ينظر  - ٩٦٦
واعلم أن الترخيم ال يكون إال يف النداء إال أن يضطر شاعر، وإمنا كان ذلك يف النـداء   «: قال سيبويه  - ٩٦٧

الكتـاب   » فوا التنوين، وكما حذفوا الياء من قومي وحنوه يف النـداء لكثرته يف كالمهم، فحذفوا ذلك كما حذ
الترخيم املطرد إمنا يكون يف النداء ، ويف غري النداء إمنا يكون على سبيل النـدرة ،  «: ، وقال ابن يعيش  ٢/٢٣٩

كالمهم ، إذ خص النداء بالترخيم لكثرته يف  «: ، وقال النيلي  ١/٣٧٤شرح املفصل  »وهو من قبيل الضرورة 
كان مبدأَ كلِّ خطاب وفاحتة كلِّ كالم ، وإمنا اختص حبذف اآلخر ؛ ألنه حمل التغيري ، ولـذلك حيـذف آخـر    

  .القسم األول  ٢٢٣/٢الصفوة الصفية  »اخلماسي األصول يف اجلمع 
ي العرب السهل مـن  ما تسم: أَخذَ عين اخلليل معىن الترخيم وذلك أَنه لقيين فقال يل  «: قال اَألصمعي - ٩٦٨

لسـان   »فعمل باب الترخيم على هـذا  ؛ العرب تقول جارية رخيمةٌ إِذا كانت سهلَةَ املَنطقِ : الكالم ؟ فقلت له
 –وهذه تسمية قدمية ؛ فقد حكي عن بعض الصحابة والتـابعني   «: مادة رخم ، قال ابن هشام  ٦/١٢٩العرب
اللمحة ( »! ما أشغل أهل النار عن الترخيم : فقال )ونادوا يامالِ (: يقرأ  أنه مسع قارئاً –خالف يف ذلك  على

 )٢/١٥٠البدرية 
 :ومن صور اخلالف بني الكوفيني والبصريني يف الترخيم 

 . هو جائز : ال جييز البصريون ترخيم املضاف إليه من املنادى املضاف ، وقال الكوفيون  -١



١٦٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الندبة: المبحث السادس 
 
أَي بكى عليهمن : دبة لغةالن امليت بده ،  ننحاسم ددوقيل. وع: دنيـت  امل ب

نه احتراق ولَـذْع مـن   َأل، وهو من الندب للجراح  ، بعد موته من غري أَن يقَيد ببكاء
 . ٩٦٩!واهناه! وافُالناه : يف قوهلا دعو النادبةُ امليت حبسن الثناءأَن ت: والندب . احلُزن

 .٩٧٠هي نداء املتفجع عليه ، أو املتوجع منه: والندبة يف االصطالح 
املندوب مدعو ولكنـه متفجـع    : فالندبة نداء ، واملندوب منادى ، قال سيبويه

 . ٩٧١عليه

                                                                                                                                                             
الكوفيون فيبنون الترخيم على وسط الثالثي ، فإن كـان الثالثـي    ال جييز البصريون ترخيم الثالثي ، أما -٢

عمر و حكَم ، جـاز  : زيد وعمرو ، مل جيز ترخيمه ، وإن كان متحرك الوسط حنو : ساكن الوسط حنو 
 .، ومنعه الكسائيترخيمه

أما الفراء فينظر  يا جعف ،: جعفر يقال : حيذف البصريون حرفاً واحداً مما زاد عن ثالثة عند ترخيمه حنو -٣
سـعيد و  : وحنو . إىل ثالثه ، فإن كان ساكناً حذفه مع األخري ، وإن كان متحركاً تركه وحذف األخري 

حذف آخره ، وحذف آخره مع حـرف  : حيذفون آخره ، ونقل عن الفراء وجهان عماد فإن البصريني 
 . ن خالفاً للبصرينيفردوس وغُرنيق حذف احلرفني اآلخري: املد ، وأجاز يف حنو

حضرموت وسيبويه ومخسة عشر علماً ، أما الفـراء  : يرخم البصريون تركيب املزج حبذف عجزه ، حنو  -٤
 .نعوا حنو مخسة عشر وما آخره ويهمخسة عشر ، ورخم سيبويه على سيبوى ، والكوفيون م: فقد منع حنو

 .  ان و بنون ، ومنعه الكوفيون يد: أجاز البصريون ترخيم ما مسي به من مثىن وجمموع ، حنو  -٥
،  ١/٧٤جمالس ثعلب : ينظر.از ذلك منع البصريون ترخيم املندوب ، وقد ورد عند ثعلب ما يشري إىل جو -٦

، شرح اجلمل البن عصـفور   ١/٣٤٩، اللباب  ٨٣مسألة ٤٥٣، التبيني ص١٧٩ -١٧٨أسرار العربية 
 ١١٤٠-٣/١١٣٩ضيح املقاصد ، تو ٢/٥٤٨، املساعد  ٤٢٣ -٣/٤٢١، شرح التسهيل  ٢/٦٨

 ندب : مادة ، لسان العرب   - ٩٦٩
) يا(املندوب هو املذكور بعد  «: ، قال ابن مالك  ٣/١١٢٠، توضيح املقاصد  ٢/١٤٦اللمحة البدرية  - ٩٧٠

 .٣/٤١٣شرح التسهيل  »تفجعاً لفقده حقيقة أو حكماً ، أو توجعاً لكونه حملّ أمل أو سببه) وا(أو 
األلف ، : وتزاد يف آخر املندوب إذا وقف عليه  «:  ١/٣٤٢، قال أبو البقاء يف اللباب  ٢/٢٢٠الكتاب  - ٩٧١

فـإن  . هاٌء ، لتبيني األلـف  : ليزداد مد الصوت ، ليشيع حال املندوب ، ويدل على تفجع النادب ، وتزاد عليها 
 . »حذفت اهلاء مل تأت باأللف ، لئال يظن أا بدل من ياء التكلم 



١٦٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

نيابة عنه وذلك ) يا(، وجيوز له استعمال ) وا(ويستعمل النادب من حروف النداء  
 ه من أن يكون قبلـد لـدوب البـلم أن املنـاع :ـال سيبويه، ق٩٧٢إن أُمن اللبس

 .٩٧٣) وا(أو  )يا(امسه 
ويطلق الكوفيون مصطلح الندبة على املنادى إذا حلقته األلف واهلاء كما هو عنـد  

أن : أحـدمها  : بالنصب كان له مذهبان ) يا أبت: (ومن قرأ  :البصريني، قال أبو بكر 
، للكالم مث عربتها بإعراب الباء بالترخيم مث أدخلت اهلاء ألا أشبع يا أبأردت : يقول 

، وكأن أبا بكر يف قوله هذا ال يريد ٩٧٤) يا أبتاه(أردت الندبة : أن تقول  :والوجه اآلخر 
مناسب لنـداء   الندبة مبعناها االصطالحي وإمنا هو نداء أُشرب معىن التوجع والترمن ، وهو

 إن شئت أحلقت يف آخر االسم األلف : األب ملا له من مكانة يف نفس االبن ، قال سيبويه
ألن الن ،دم يترمنون فيهاك ةَبلحق كما مل تلحق يف النداء أ؛ وإن شئت مل ت٩٧٥ . 

¸  º   ¹    ]  :تعاىل قوله يف تفسري قول اهللالفراء  ومن أمثلة ورود الندبة عند
½  ¼  »Z٩٧٦ :  ولو قيل) :جلاز الوقوف عليها باهلاء من جهة ، ومل جيز ) يا أبت

جتعل الفتحة فيها من النداء وال تنـوي أن   فأما جواز الوقوف على اهلاء فأن.  من أخرى
     ٩٧٧تصلها بألف الندبة 

                                                        
 ») ... وا(أو ) يـا (وإذا أمن أن يلتبس  املندوب مبنادى غري مندوب جاز وقوعه بعد  «: ل ابن مالك قا - ٩٧٢

،وجيوز إنابـة  )وا(واحلرف املستعمل يف هذا الباب بطريق األصالة  «: ،  وقال ابن هشام ٣/٤١٤شرح التسهيل 
 .٢/١٤٧البدرية اللمحة  »عنه بشرط حصول قرينة مانعة من اشتباهه باملنادى احملض ) يا(

 ٢/٢٢٠الكتاب  - ٩٧٣
 ١/٢٩٧إيضاح الوقف واالبتداء - ٩٧٤
األلف ، : وتزاد يف آخر املندوب إذا وقف عليه  «:  ١/٣٤٢، قال أبو البقاء يف اللباب  ٢/٢٢٠الكتاب  - ٩٧٥

فـإن  . لـف  هاٌء ، لتبيني األ: ليزداد مد الصوت ، ليشيع حال املندوب ، ويدل على تفجع النادب ، وتزاد عليها 
 . »حذفت اهلاء مل تأت باأللف ، لئال يظن أا بدل من ياء التكلم 

 ٤: يوسف  - ٩٧٦
 ٢/٢٨معاين القرآن  - ٩٧٧



١٦٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وأبرز أوجه اخلالف بني الكوفيني والبصريني يف باب الندبة يتمثل يف جواز إحلاق 
ـ ـ، فذهب الكوفي) وازيد الظريفاه ( :  ة حنوـة بالصفـة الندبـعالم س ـون ويون

 ن ـهم ابـ، ووافق٩٧٩اف إليهـاملض ، ومحالً على٩٧٨وابن كيسان إىل جواز ذلك مساعاً
 . ، أما البصريون فيمنعون ذلك٩٨٠الكـم

                                                        
، وشـرح التسـهيل    ٥٢مسألة  ١/٣٦٤اإلنصاف : واجمجمتي الشاميتيناه ، ينظر : مسع عن العرب  - ٩٧٨

 ٢/٧٦، وشرح اجلمل البن عصفور  ١/٣٤٤، واللباب  ٣/٤١٦
 ١٨٤أسرار العربية  - ٩٧٩
   ٣/٢١٦شرح التسهيل  - ٩٨٠

 : ومن صور اخلالف بني الكوفيني والبصريني يف باب الندبة 
 .موسى ، عند الندبة ، أما الكوفيون فيقلبوا ياًء: حيذف البصريون األلف من حنو  -١
 . ا محراء ، علماً، أما البصريون فيبقون عليه: حيذف الكوفيون األلف واهلمزة من حنو -٢
 .أجاز الكوفيون ندبة النكرة واألمساء املوصولة ، ومنع البصريون ذلك  -٣
: واغالم زيداه ، وأجـاز الكوفيـون حتريكـه    : غالم زيد فيقولون : حيذف البصريون التنوين من حنو  -٤

 . واغالم زيدناه 
: يون جييزون هذا ، وجييزون وازيدناه ، والكوف: التزم البصريون فتح نون التثنية يف ندبة املثىن ، فيقولون  -٥

، وشـرح   ٥١مسـألة   ١/٣٦٢اإلنصـاف  :  ينظر  .واستحسن ابن مالك قول الكوفيني .  وازيدانِيه
، شرح التسـهيل   ٣/١١٢٣، وتوضيح املقاصد  ٢/٧٩، وشرح اجلمل البن عصفور  ٣/٤١٧التسهيل 

٣/٤١٨ . 
 



١٦٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الحكایة: المبحث السابع 
 

ـ : يقال.  املماثلةو ، املشاة: املُحاكاةُ ،  ناً ويحاكيهـا فالن حيكي الشمس حس
 .٩٨١ه، إذا فعلت مثل فعله وهيئت تهحكيت فعله وحاكي: ويقال 

على الوصف الـذي   ٩٨٢السم أو ما قام مقامهأن يأيت اهي  :اصطالحاًواحلكاية 
 ،استبقاء صورته األوىل  معاحلكاية أن جتيء بالقول بعد نقله : وقيل  . ٩٨٣كان قبل ذلك

إيراد لفظ املـتكلم علـى   : ، وقيل ٩٨٤)هللا وبدأت باحلمد(تان ، دعين من متر:  كقولك
إيـراد صـفته أو   إيراد اللفظ املسموع يئته أو : ، وقيل  ٩٨٥حسب ما أورده يف الكالم

 . ٩٨٦معناه
طـالق  وتساهل قوم يف إ : ، قال الكفوي  وقد تطلق احلكاية ويراد ا اإلخبار

 .٩٨٧لفظ احلكاية مبعىن اإلخبار 
وهي يف كالم العرب علـى ثالثـة    .٩٨٨واحلكاية تكون يف املعارف والنكرات

 :٩٨٩أضرب

                                                        
 ، مادة حكا ، حكى ٢٥١الصحاح ، ص: ينظر  - ٩٨١
واالسم يكون نكرة ويكون معرفة ،وحكايـة  . مررت بتأبطَ شراً : اجلملة حنو : ام االسم هو ما يقوم مق - ٩٨٢

االسم املفرد ال تكون يف كالم العرب إال مبن بشرط أن يكون علماً ، وبعض العرب حيكي سائر املعارف وإن  مل 
كرة كنت بني أمرين ؛ إمـا أن تعيـد   تكن أعالماً ، أما النكرة فمن النحاة من ال جييز حكايتها ، فإن حكيت الن

. ( النكرة معرفة باأللف والالم فليس ذلك حكاية ، وإما أن تعيدها بلفظها ويكون ذلك خروجاً عن كالم العرب 
 ) ٣/٢٥٨، واملساعد البن عقيل باب احلكاية  ٢/٢٨٥ينظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور ،  باب احلكاية 

  ٢/١٣٥اللباب  - ٩٨٣
 ١/٦٥الكشاف  - ٩٨٤
 ٣/٢٢٨اهلمع  - ٩٨٥
 ٢/١٤٢حاشية اخلضري  - ٩٨٦
 ٤٠٩الكليات ص - ٩٨٧
  ٢/١٣٥اللباب  - ٩٨٨
 ٣٢٥اجلمل للزجاجي ص: ينظر  - ٩٨٩



١٦٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ما أشـبهها  قال ، وقلت ، ويقول ، ونقول و: فنحو . ما حيكى بالقول : أحدها 
وقعت يف كالم العرب للحكاية ، وإمنا يحكى ا ما كان كالماً قائماً بنفسه ، فإن كان 

فمثـال  . شيئاً يتضمن معىن الكالم احملكي عمل فيه القول فنصبه ، وبطلـت احلكايـة   
: قـال سـيبويه   . صاحبك منطلق : عمرو منطلق ، و قلت : قال زيد: احلكاية بالقول 

رتان، على احلكاية لقوله:  عربقال بعض المعربياً . ما عنده مترتان: دعنا من ت ومسعت
 .٩٩٠ ليس بقرشياً، حكايةً لقوله: ؟ فقال أليس قُرشياً: مرة يقول لرجل سأله فقال

رأيت زيـداً ،  : ، حنو قول الرجل ) أي(و ) من(ما يقع من احلكاية بـ: ثانيها 
، وكـذلك قـول   ) من(اسم حمكي يف موضع رفع خرب ) زيداً(من زيداً؟ فـ: فيقال له 

 .وهذا النوع ال يكون إال يف األعالم خاصة . من زيد؟ : مررت بزيد ، فيقال : الرجل 
فتحكى ا النكرات ، وجيوز أن يحكى ا من يعقل ومن ال يعقل ، إذا ) أي(أما 

رأيت : أيةً؟ ، وإن قيل : ؛ قلت رأيت امرأة : أيا؟ ، وإن قيل: رأيت رجالً ، قلت : قيل 
 .أيين؟ وهكذا : رجلني ؛ قلت
قرأت احلمد هللا رب العاملني ، وجاءين تأبطَ شـراً  : اجلمل احملكية ، حنو :  ثالثها 

 . وبرق حنره
وباب احلكاية طريـق  : قال أبو علي واحلكاية باب واسع يتقبل فيه كل تأول ، 

مهأو حديث البحر الـذي انطـوت    ؛ وما أشبهه إال باملنام تأول يتقبل فيه كل ٩٩١عي ،
 . ٩٩٢، وترك التناكر لشيء يرد عنه النفوس على تقبل ما يعرض فيه

وأما احلكاية دون احملكي فقوله  : أما أمثلة احلكاية عند الكوفيني فقول أيب بكر
 Ï  Î  Z]  اليتم الوقف على Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÕ  Z٩٩٣]  :تعاىل 

                                                        
 ٢/٤١٣الكتاب  - ٩٩٠
ق ر وطريوهاع الشيء يهِيع هياعاً اتسع وانتش، سوطة أَرض هيعةٌ واسعةٌ مب) : مادة هيع(جاء يف اللسان  - ٩٩١

يح واسع بع واضيهع واسع،  نميهكأنه يريـد أن   »وما أشبهه إال باملنام ، أو حديث البحر  «: وقوله  . وبلد م
 .إن احلكاية أمر واسع كخياالت النائم ، أو أساطري البحار : يقول 
 ٦/١٥١خزانة األدب  - ٩٩٢
 ١١٩: املائدة  - ٩٩٣



١٦٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

هـو   è     ç  æ  Z]  :إىل قولـه   Ó  Ò    Ñ  Ð  Ô  Z]  :ألن قوله 
 . ٩٩٤الكالم احملكي

: i  h  g    f     e   d  c  b  Z]  : عند تفسري قوله تعـاىل : وقول الفراء 

ما يـوحى إيلّ  : ويكون يف هذا املوضع . نصباً   fZ ]فإذا ألقيت الالم كان موضع «
أخـربوين أين مسـيء ،   :  حكاية ، كما تقول يف الكالم املعىن مبني ألن إال أنك نذير

 :وأخربوين أنك مسيء ، وهو كقوله 
ـّا رأين ربانـاـة أخـن ضبـالن مـرج  ٩٩٥الً عريـاناـا رجـأن

 . ٩٩٦أخربانا أما رأيا ، فجاز ذلك ألن أصله احلكاية: واملعىن 
 : عن قول الشاعرل ثعلب وقا

 ٩٩٧دـديـف مـا هلـلينـياً عـبغ دـزيـىن يـوايل بـت أخـئـنب
 ٩٩٨، حكاية املستقبل ويزيد، رفع على احلكاية .يقال مررت بيزيدورأيت يزيد ،٩٩٩ 

وهذا االلتقاء بني الكوفيني والبصريني يف التعبري ذا املصطلح يؤكد أنه اصطالح 
 .واهللا تعاىل أعلم . به عن هذا الباب  مي ، ومستقر ، وال يوجد غريه يعبرقد

                                                        
 ٦٣٤،٦٤٠، ٢/٦١٤و ٤٩٦، ٤٧١، ٤٧٠،  ٤٢٧، ١/١١٩:وينظر ،١/١٤٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٩٩٤
 . ٩/١٨٣، واخلزانة  ٢/٤٧٥، ومغين اللبيب  ٢/٣٣٨البيت من الرجز ، وهو بال نسبة يف اخلصائص  - ٩٩٥
 ٢/٣٦٠معاين القرآن  - ٩٩٦
 ٢/٧١٩، ومغين اللبيب  ١/٢٤، وبال نسبة يف املفصل  ١/٢٧٠البيت من الرجز  ، وهو لرؤبة يف اخلزانة  - ٩٩٧

. 
 .ارع ، فيزيد هنا اسم ، وهو يف األصل فعل مضارع الفعل املض: املستقبل  - ٩٩٨
 ١/١٧٦جمالس ثعلب  - ٩٩٩



١٦٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 االستفھام: المبحث الثامن 
 

ـ   طلب خبرِ أي : الستخباراوهو  .طلب الفهم :  لغةاالستفهام   دما لـيس عن
استخبار ، واالستخبار هو طلـب  : االستفهام : قال عبدالقاهر اجلرجاين ،١٠٠٠ربِختساملُ

االسـتفهام واالسـتعالم   ، وهو كـذلك االسـتعالم ، ف  ١٠٠١من املخاطب أن خيربك
 .١٠٠٢ر مبعىن واحدواالستخبا
ـ  ، م أو يشك فيهال يكون االستفهام إال ملا جيهله املستفهِو م أن املسـتفهِ  كوذل

مـىت  : استفهام عن كلمة ، حنـو  : جنسان يف كل اللغات  وهو .١٠٠٣يفهم نْأل طالب
هل جاء أخـوك ؟ ويكـون   : واستفهام عن مجلة ، حنو  .؟ ويكون جوابه بكلمة جئت

 .١٠٠٤جوابه بنعم ، أو ال
، فإن كانـت   هو طلب حصول صورة الشيء يف الذهن: تفهام اصطالحاً االسو

، وإال فهو  ، فحصوهلا هو التصديق ، أو ال وقوعها تلك الصورة وقوع نسبة بني الشيئني
 .١٠٠٥التصور

أ دبـس  (: ، ومثال التصور  )أ قام زيد ؟(، و  )أ زيد قائم ؟(: فمثال التصديق 
االستفهام  : قال السبكي  )بسك أم يف الزق ؟ اخلابية دأيف (، و  )يف اإلناِء أم عسلٌ ؟

عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن بني ثبوا وانتفائها ، واالستفهام عن التصـور  
يكون عند التردد يف تعيني أحد شيئني ، فباالستفهام يعلم أنـه أحـاط بأحـدمها ، ال    

                                                        
ألن ، وذلك أن أوىل احلالني االسـتخبار   ، كر أن بني االستخبار واالستفهام فرقوذُ،  ٢٩٢/الصاحيب  - ١٠٠٠

 ه يلتمين ما قلأفهِ: تقول ، ، فإذا سألت ثانيةً فأنت مستفهم ، فربما فهمته وربما مل تفهمه تستخرب فتجاب بشيء
 .الصفحة نفسها: ينظر. 

 ١٤٠/دالئل اإلعجاز - ١٠٠١
 ٢/١٢٩اللباب  - ١٠٠٢
 ٤٨/ الفروق اللغوية  - ١٠٠٣
 ١٦٥/التطور النحوي : ينظر  - ١٠٠٤
 ١٨/التعريفات  - ١٠٠٥



١٦٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

كي يتضح مراده ، ففي املثالني األولـني مل  ، وبتأمل األمثلة السابقة لكالم السب١٠٠٦بعينه
يتأكد ثبوت أو انتفاء القيام لزيد وال لغريه ، أما املثال الثالث فقد تأكد أن يف اإلناء شيئاً 

 .   املثال الرابع يني الشيء الذي يف اإلناء ، ومثله ، إال أن التردد يف تع
، ١٠٠٨فـش ، واألخ١٠٠٧واالستفهام من املصطلحات الـيت اسـتعملها سـيبويه   

: قولـك  : ، قال سيبويه ١٠١١، وعبروا عنه باالستخبار١٠١٠، وابن السراج ١٠٠٩واملربد
وهـذا  ، غري أن ذلك استخبار ،  زيد أخوك: أزيد أخوك إمنا رفعته على ما رفعت عليه 

وهو ؛ واستخبار ، خرب : أقسام الكالم أربعة : قوله  ١٠١٣، ونقل عن قطرب١٠١٢ خرب
وما قام ، أعمرو أخوك  : قولك : قال ابن السراج، و١٠١٤ ونداء ، وطلب، االستفهام 

فصـريته   عمرو أخوك   وكـان خـرباً   :أال ترى أن األلف دخلت على قولك  ، زيد
: منــها قولــه  ،كـثرية  وأمثلــة االسـتفهام عنــد أيب بكــر  ،   ١٠١٥  اسـتخباراً 

[MLZ١٠١٦،[/.-,Z١٠١٧،[KMLZ
فأبدلوا من األلف الثانيـة   )أألذكرين ، أاهللا خري ، أاآلن(: كان األصل يف هذا ....١٠١٨

                                                        
 ١/٤٢٤عروس األفراح  - ١٠٠٦

  ١/٩٩،١٠٠،١٠١الكتاب : ينظر  - ١٠٠٧
 ٥٢٨،  ٥٠٩ ، ٤٦١/ ٢،    ١٥٨،  ٣١،  ١/٨معاين القرآن : ينظر  - ١٠٠٨
 ٥٧٢،  ٥٦٥،  ١/١٢٢املقتضب : ينظر  - ١٠٠٩
 ٢/٢١٣  ١/٢٤٢األصول يف النحو : ينظر  - ١٠١٠
 ٣٨٤،  ١/١٢٣، املقتضب  ٢/١٢٩الكتاب : ينظر  - ١٠١١
 ٢/١٢٩كتاب ال - ١٠١٢
 .٢٠٦حممد بن املستنري البصري ، لغوي حنوي ، أخذ عن سيبويه ، تويف سنة  - ١٠١٣
 ١/٤٧اهلمع  - ١٠١٤
 ١/٤٣و األصول يف النح - ١٠١٥
 ٥٩: النمل  - ١٠١٦
 ١٤٣: األنعام  - ١٠١٧
 ٩١: يونس  - ١٠١٨



١٧٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ومل يعبر بغريه ، واستعمله الفـراء يف مواضـع    .١٠١٩ مدة ليفرقوا بني االستفهام واخلرب
 .١٠٢١، وكذلك ثعلب١٠٢٠كثرية من كالمه

                                                        
 ٢٠٦و ١٩٥و ١٩٤و ١٩٢و ١٩١و ١٣٥و ١/١١٧: ، وينظـر   ١/١٩٣البتـداء  إيضاح الوقف وا - ١٠١٩

 ٢/٥٧٨،  ٥٠٩و ٤٤٧و ٤٢٤و ٢١٧و
 وغريها ٣٥٠و ١٧٧و ٧٠و ٤٢و ٢/٢٣،  ١٢٦و ٧٨و ٧٠و ٦١و ١/٤٨معاين القرآن  - ١٠٢٠
 ٢/٣٥٨،  ٢١٦و ٨٨و ١/٥٨جمالس ثعلب  - ١٠٢١



١٧١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النھي: المبحث التاسع 
 

 . كَف : وتناهى،  هىفانت ياً هاهين اه: يقال  ، اَألمر خالف: ١٠٢٢النهي لغة
طلب : وقيل .١٠٢٣حثاً كان على الشيء أو زجراً عنه) علالتف(صيغة  :واصطالحاً
 .١٠٢٥ال تفعل: فأما النهي فقولك: قال ابن فارس .١٠٢٤الكف عن شيء

وهـو  ، ١٠٢٦اليت يطلب ا ترك الفعـل  ،النهي  )ال(هو ، لنهي حرف واحدول
كقولـك   ؛ كالتهديد، الترك أو وقد يستعمل يف غري طلب الكف ،كاألمر يف االستعالء

اللهم ال : وقد يستعمل على سبيل الدعاء ، حنو  .١٠٢٧يأمر ال متتثلْ :ميتثل أمركلعبد ال 
ال تفعل كذا أيها : تشمت يب أعدائي ، أو االلتماس ، حنو قولك لنظريك ومن يساويك 

 .١٠٢٨األخ
، وعبـر بـه   ١٠٢٩ال تفعل: والنهي مصطلح قدمي ، أطلقه املتقدمون على صيغة 

 ،١٠٣٠ كقولك اَألسد اَألسـد  ،ا النهى فإِنه التحذيروأَم : سيبويه عن التحذير ، فقال
وأما  :  املضارعة األفعال فقال عن جوازم ١٠٣٢املربد بالنفي هعبر عن، و ١٠٣١ومساه األمر

                                                        
 ي: اللسان ؛ مادة  ، ٤/٩٣العني  - ١٠٢٢
 ٩٠٣الكليات ص - ١٠٢٣
 ٤/٣٦٧النحو الوايف  - ١٠٢٤
 ٣٠٢صالصاحيب  - ١٠٢٥
 ٢٥٣العوامل املائة ص: ينظر  - ١٠٢٦
  ٣/٨٨اإليضاح يف علوم البالغة  ينظر - ١٠٢٧
 ٤٢٨/املُطول  - ١٠٢٨
، األصـول يف النحـو    ٣٤٥،٤٢٦/ ١ املقتضـب ،  ٩٣،  ٣/٨، الكتـاب   ٢/٢٢٤العـني  : ينظر - ١٠٢٩

  ١/٢١٩،٢٣٠، إعراب النحاس  ٢/١٦٢،١٧٥
 ١/٢٥٣كتاب ال - ١٠٣٠
 ٣/١٦٦الكتاب  - ١٠٣١
لعل املربد أطلق النفي على النهي تأثراً بالكوفيني الذين جيوزون اجلزم بال النافية إذا صلح قبلها كـي ،   - ١٠٣٢
بـاب  هذا « : ه قال يف موضع آخر ، وحيتمل أن يكون ذلك خطأ من النساخ ألن ٢/١١٩حاشية اخلضري : ينظر

وليس ،  ١/٣٤٥ املقتضب» يف األمر الالم«و، يف النهي »ال«و ،» ملّا«و،  »مل«وهي  ،احلروف اليت جتزم األفعال 



١٧٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ال يقـم  : يف النفي حنو )ال(و ، زيد ليقم :حنو )الم األمر(و،  )املّ(و،  )مل(ـ ما جيزمها ف
زيد١٠٣٣. 

يف  )ال(وأمـا   : ال تفعل ، فقال: فقد أطلقه على صيغة  أما النهي عند أيب بكر
  الوقف علـى  ١٠٣٤ g  f  e  d   c  b  aZ  ]  :النهي دون ازوم فقوله 

[dZ   زوم مبرتلة حرف واحدا مع اقبيح ألوقال ١٠٣٥ : ومما حذفت منه الياء يف 

الفـراء وثعلـب بـاملعىن    واستعمله ،  ١٠٣٧»ÒÑ  Ð  Ï  Î  ÍZ١٠٣٦] النهي
 .١٠٤٠ي  o  nZ١٠٣٩] :  قوله: ، قال الفراء  ١٠٣٨هنفس

 

                                                                                                                                                             
 .هناك ما يثبت اخلطأ 

٢/٣٧٧املقتضب  - ١٠٣٣
 ١١: البقرة  - ١٠٣٤
 ١/١٣٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٠٣٥
 ٧٧: القصص  - ١٠٣٦
 ٢٧١،  ٢٢٢،  ١١٨،  ١/١١٧: ، وينظر ١/٢٢٥تداء إيضاح الوقف واالب - ١٠٣٧
 ٢/٥٥٢،  ١/٣٨وغريها ، وجمالس ثعلب  ٢٩٤،  ١/٣٠معاين القرآن للفراء : ينظر  - ١٠٣٨
   ٨:  فاطر - ١٠٣٩
 ٢/٣١٩معاين القرآن  - ١٠٤٠



١٧٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الجحد: المبحث العاشر 
 

 علـم  مع إالّ يكون وال ، اإلقرار ضد وهو،  إنكار شيء مع العلم به:  لغةاجلحد 
نفَـى   :، ويكون مبعىن النفي ، يقال  جحده حقه وحبقه كمنعهو.  صحيح أنه به اجلاحد

!  "  #  ] : تعـاىل  قـال . ١٠٤١ جحده: ونفى ابنه، جحده : الشيء نفياً
  $Zوقال جل ذكره ، ١٠٤٢ : [  S  R  Q      P  O  NZاجلحد  ١٠٤٣

 ١٠٤٤.رمبعىن اإلنكا يف اآليتني
، وإن كـان كاذبـاً   وال يسمى جحداً النايف إن كان صادقاً يسمى كالمه نفياً ف

 . ١٠٤٥، فكل جحد نفي وليس كل نفي جحداً يسمى جحداً ونفياً أيضاً
ـ : وقيل. نفيه القلب يف ما إثبات أو ثباته لقلبا يف ما ينف داجلحو  إنكـار  داجلح
 . ١٠٤٦وجه كل من للنفي مرادفاً فليس املعرفة

وعلى هذا فالنفي واجلحد مبعىن ، إال أن معىن النفي أوسع من اجلحد وأعم ، قـال  
النفي إمنا يكون على حسب اإلجياب ؛ ألنه إكذاب له ، فينبغي أن يكـون  : ابن يعيش 

فْق لفظه ال فرق بينهما ، إال أن أحدمها نفي واآلخر إجيابعلى و١٠٤٧ 
خبار عـن  لم للنفي املاضي ، وهو عبارة عن اإلما اجنزم ب: واجلحد يف االصطالح 

ـ  لـالفع عن ارةـعب اجلحد : لـوقي.  اضيـترك الفعل يف امل  اـزوم  ارعـاملض

                                                        
،  ١/٣٩٨احمليط  القاموس، نفي  : مادة ، جحد: مادة ، لسان العرب ،  ١/٤٢٦مقاييس اللغة : ينظر  -١٠٤١

 ١/٢٧٣اصطالحات الفنون كشاف 
 ١٤: النمل  -١٠٤٢
 ٤٧: العنكبوت  -١٠٤٣
 ٢/٢٢٩تفسري املدارك للنسفي  -١٠٤٤
 ٢/٢١٣اإلتقان : ينظر  - ١٠٤٥
 ٤/٦٠٥الدر املصون  - ١٠٤٦
 ٥/٣١شرح املفصل  - ١٠٤٧



١٧٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وحدها ، قال أبو ) مل(ـوهذا تعريف قاصر ، فاجلحد عند الكوفيني ال يكون ب .١٠٤٨بلم
، كما أن احود ال يكون ١٠٤٩) ما وال ولن ومل وإنْ اخلفيفة(والعرب جتحد بـ: بكر 

{   ~  �  ¡  ] : أما اجلحد دون احـود فقولـه    : مضارعاً فقط ، قال أبو بكر 
¢   ¤  £Z١٠٥٠

: قبيح ؛ ألا جحد وما بعدها جمحود ، وكـذلك  ) ما(الوقف على  
[      ¥   ¤   §  ¦Z١٠٥١ ١٠٥٢ . 

 املصطلحات اليت استعملها الكوفيون أكثر مـن اسـتعمال  من اجلحد واجلحود و
، واألقرب أن أصول مصطلح اجلحد بصرية ، فقـد اسـتعمله اخلليـل يف    البصريني هلا 

أما تستحي من اهللا ؟ أما عندك :  ، تقول استفهام جحد: اأم : مواضع عدة ، حنو قوله 
 ١٠٥٥قل عن الليـث نو .١٠٥٤ اجلحد  من حروف:  خفيفة مل : ، وقوله ١٠٥٣ زيد ؟
 . عن اخلليل القول ولعل الليث قد نقل هذا. ١٠٥٦حرف ينفي به وجيحد به  :ال : قوله

واستعمله الكوفيون بعد ذلك ، كما هو عند أيب بكر يف القولني السابقني ، وعند 
ما كنـت  : املعىن  ألن! مين أين كنت لتنجو: مسعت العرب تقول :  يف قوله الكسائي
 .١٠٥٧ما كنت لتنجو مين : ألن معناها جحد) أين(، فأدخل الالم يف  مين لتنجو

                                                        
 ٧٧التعريفات طبعة بريوت ص -١٠٤٨
 ١/١٣٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٠٤٩
 ١١٧:  املائدة - ١٠٥٠
 ٨:  امللك - ١٠٥١
 ١/١٣٩ف واالبتداء إيضاح الوق - ١٠٥٢
 ٨/٤٣٥كتاب العني  - ١٠٥٣
 باب الالم وامليم ل م، م ل مستعمالن ٣٢١/ ٨كتاب العني - ١٠٥٤
هو : الليث بن رافع بن نصر بن يسار ، وقال األزهري : هو الليث بن نصر بن يسار اخلرساين ، وقيل  - ١٠٥٥

بغية : ينظر . صرياً بالشعر والغريب والنحو الليث بن املظفر ، كان من أكتب الناس يف زمانه ، بارعاً يف األدب ، ب
 ٢/٢٧٠الوعاة 
 ١٣/١٥١لسان العرب  -١٠٥٦
 ١/١٢٥رآن معاين الق -١٠٥٧



١٧٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

¤   ¥      ¦  §   ¨  ©  ª  »  ] : وأما اجلحد فقوله : يف حنو قوله   الفراءوعند 
¬Z١٠٥٨١٠٥٩. 

، فلما ضـمتا   للجحد )ال(، و للتمين )لو(أن ) لوال(أصل : يف حنو قوله  ثعلبو
، والـذين   ما زيد قائم: وبنو متيم يرفعون فيقولون : وقوله . ١٠٦٠واحدة  صارتا كلمة
 .١٠٦١بني االسم والفعل ألن الفعل هو احود .. نصبوا أدخلوا

وقـال اهللا   : ومل يقتصر الفراء على مصطلح اجلحد بل استعمل النفي ، حنو قوله 
، فكان الرفـع   رفةامساً مع) فعلوه(ألن يف Z١٠٦٢,  -  .  /  10  ]  :تبارك وتعاىل

مـا  (وهي يف قـراءة أيب  ، ، ويثبته ملا بعد إال  الوجه يف اجلحد الذي ينفي الفعل عنهم
 .١٠٦٣كأنه نفي الفعل وجعل ما بعد إال كاملنقطع عن أول الكالم )فعلوه إال قليالً

ما : وإذا قدمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل وامسه فقلت : وقال يف موضع آخر
أال ترى أنه  ، وذلك أن الباء مل تستعمل هاهنا ومل تدخل . وما قائم أخوك ، سامع هذا 

 .١٠٦٤؛ ألا إمنا تقع يف النفي إذا سبق االسم  ما بقائم أخوك: قبيح أن تقول
وقـد   : وكان أحد الباحثني زعم أن الفراء مل يستعمل مصطلح النفـي ، قـال   

، وال أعلم أما اسـتعمال كلمـة    يف كالم الفراء وثعلب كثرياً) اجلحد(جاءت كلمة 
من أن الكوفيني أقـرب إىل الطريقـة   : ، وهذا مؤيد يؤيد ما حنن بصدد تأكيده )النفي(

 .، ويف كالم الفراء السابق ما يرد على هذه املزاعم ١٠٦٥اللغوية من البصريني 
 

                                                        
 ٩-٨: امللك  -١٠٥٨
 ١/٤٧معاين القرآن  -١٠٥٩
 ٢/٥٥٩جمالس ثعلب  -١٠٦٠
 ٢/٥٩٧جمالس ثعلب  -١٠٦١
 ٦٦: النساء  -١٠٦٢
 ١/١٢٦معاين القرآن  -١٠٦٣
 ٢/٣٧ن معاين القرآ -١٠٦٤
 ٣٠٩مدرسة الكوفة  -١٠٦٥



١٧٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

،  ١٠٦٦وقد حظي مصطلحا اجلحد والنفي بالقبول عند قدماء النحويني ومتأخريهم
دثون فقد انتقص بعضهم من مصطلح البصريني ، ورجحوا كفة املصطلح الكويف ، أما احمل

أكثـر مـن    اللغة، يساير روح  مصطلح موفقإىل أن اجلحد  ١٠٦٧فذهب أحد الباحثني
النفي مصطلح مقتبس من أن  ١٠٦٨ورأى آخر . مصطلح النفي الذي يساير روح الفلسفة

ومما يضـعف هـذين   .  نفي واملنفي، وال ألفاظ املتكلمني وكالمهم يف الثبوت والثابت
ألن اجلحـد يف  ،  والصواب تسميتها الم النفي : الرأيني قول النحاس عن الم اجلحود 
 .١٠٦٩  اللغة إنكار ما تعرفه ال مطلق اإلنكار

وليست الغاية هي االنتصار ألحد املصطلحني هنا، فمع استحساين ملصطلح اجلحـد إال  
، ألن  ، كما أنه األنسب يف هـذا البـاب  اراً ، وأعم معىنأن النفي أكثر شهرة ، وأوسع انتش

النفي يشمل أنواع النفي سواء كان النايف صادقاً أم كاذباً ، عاملاً بصـدق حديثـه أم غـري    
 .  ١٠٧٠عامل

وقد ورد املصطلحان متالزمني عند بعض أئمة اللغة والنحو والتفسري ؛ مما يـدل علـى   
 :مسايرة املصطلحني لروح العربية 

لو ، ١٠٧١ D  C  B   A  @  ?Z   ] : تفسري قوله تعاىليف الطربي  قال
نفـي وجحـد، وال   ) ال(وال الضالني ألن : كان الزاعم من أهل البصرة لكان خطأ أن يقال 

 .١٠٧٢يعطف جبحد على جحد 
                                                        

وغريهـا ، أسـرار العربيـة     ١/٣٧٩وغريها ، األصول يف النحو٢٢٢و ٤/٢١٧الكتاب: ينظر النفي  - ١٠٦٦
، مغين  ٣٦،  ٣٤،  ١٥معاين احلروف ص: ، وينظر اجلحد  ١/٤٦٩،  اللباب يف علل البناء واإلعراب  ١٢٠ص

 ٢٩٧، اهلمع  ١/٢٣١اللبيب 
 ٤٤٢أبو زكريا الفراء ص، الدكتور أمحد مكي  -١٠٦٧
 ٣٠٩مدرسة الكوفة مهدي املخزومي ،  الدكتور - ١٠٦٨
 ١/٢٣٦مغين اللبيب  - ١٠٦٩
النحو الكويف يف شرح السبع الطـوال  : ينظر. وقد رأى الدكتور حممد شيبة أن األخذ مبصطلح النفي أوىل - ١٠٧٠

 ١٤٩مصطلحات النحو الكويف ص:عبداهللا اخلثران، ينظر. د:وذهب إىل هذا الرأي من الباحثني املعاصرين. ٩٤ص
 ٧: احتة الف -١٠٧١
 .، طبعة دار املعرفة١١/٦١للطربي  جامع البيان -١٠٧٢



١٧٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

±  µ  ´  ³  ²  ¶  ] : قوله تعـاىل يف معىن ،  أبو احلسن األخفش وقال
¹¸Z١٠٧٣  وهو ما كان جوابـاً ) الفاء(جواب  :فهذا الذي يسميه النحويون :
  .١٠٧٤واجلحود  نهي ، واالستفهام ، والتمين ، والنفيلألمر، وال

                                                        
 ٣٥: البقرة  -١٠٧٣
 ١/٦٥معاين القرآن  -١٠٧٤



١٧٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ب ــجـــالتع: المبحث الحادي عشر 
 
ومجـع العجـبِ   ، إِنكار ما يرِد عليك لقلَّـة اعتيـاده    :لغة  لعجب والعجبا
جاب١٠٧٥أَع.  

ى الشيَء يرأَن ت بجعوالت كجِبثلَه، عم رأَنك مل ت ظُنانفعـال  :  وقيل. ١٠٧٦ ت
إذا ظهـر السـبب بطـل    : ، وهلـذا قيـل   يعرض للنفس عند الشعور بأمر خيفى سببه

 .١٠٧٧العجب
به  لْعفْأَ: ، أو هلَعفْما أَ:  هو ما يكون على صيغة: والتعجب يف اصطالح النحاة 

 .١٠٧٨، يسمى عندهم فعل التعجب املعىن، وليس كل فعل أفاد هذا  على هذا املعىن داالً
استعظام زيادة يف وصف الفاعل ، خفي سببها وخرج ا املتعجب منه عن نظائره : وقيل 

 .١٠٧٩أو قلّ نظريه
: وأولُ من بوب للتعجب هو أبو األسود الدؤيل ، قال أبو حرب بن أيب األسود 

  أول باب رسم أيب من النحو باب التعجب١٠٨٠. 
منهج أيب األسود يف باب التعجب فقد تكون جمـرد إشـارات   وال ميكن تصور 
 ، مث ملاجمة األعـا لتكون دليالً ملن فسدت ألسنتهم مبخالطـوتلميحات خمتصرة وضعه

                                                        
 عجب: ،   مادة  ١٠/٣٨لسان العرب  - ١٠٧٥
 عجب: ، مادة  ١٠/٣٨لسان العرب  - ١٠٧٦
 ٤/٢٢٨شرح الرضي  - ١٠٧٧
 ٤/٢٢٨شرح الرضي  - ١٠٧٨
استعظام ألن التعجب ال يصح إال ممـن   :فقولنا  «: ، قال ابن عصفور  ١/٣١٨شرح مجل الزجاجي  - ١٠٧٩

يف : ، وقولنـا  ....زيادة ، ألن التعجب ال جيوز إال مما يزيد وينقص ، : ، وقولنا ....يصح يف حقه االستعظام ، 
خفي سـببها ،  : ،وقولنا .... وصف الفاعل ، حترز من وصف املفعول ألنه ال جيوز التعجب من وصف املفعول ، 

خرج ا املتعجب منه عن نظائره أو قل نظريه ، ألنه ال جيـوز  : السبب كاأللوان ، وقولنا حترز مما هو غري خفي 
التعجب إال مما كان من الصفات قد يزيد زيادة ال ميكن أن يون هلا نظري، وإن وجد فقليـل ، ولـذلك مل جيـز    

 .  »التعجب من اهللا تعاىل إال قليالً ألنه ال نظري له ، وإذا جاء فمجاز 
 ٢/٥٣٧، وفيات األعيان  ١/٥١باه الرواة إن - ١٠٨٠



١٧٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .يلبث باب التعجب أن حظي باهتمام النحاة حىت استقر على ما هو عليه 
: ب بصيغتني مهـا  وما يفهم منه التعجب يف لغة العرب كثري غري أن النحاة خصوا التعج

b    ] : وجـل  عز قوله«: قال الفراء  وقد استعملها الكوفيون ، ،) أفعل به(و ) أفعلهما (

  dcZالعرب تقـول يف التعجـب   «: قال أبو بكر و ،١٠٨٢» يكون تعجباً    ١٠٨١ :
، حنو ١٠٨٤مسندة إىل الفعل) ما(بغري ) أَفْعلَ(صيغة  ، وزاد بعض النحاة١٠٨٣»أَظْرِف بزيد 
 : بن مرداس  قول العباس

حميهـومةُ يإذا مـر مـمدواـا تح درراً فأَبزهم شنطْع١٠٨٥ت فارِساًـوي   
، كما ١٠٨٦كذا) أَفْعلَ من ( وزاد بعض النحاة يف صيغ التعجب  أي ما أبرحت فارساً ،

: كقول العرب ،  ١٠٨٧أن هناك ألفاظاً للتعجب مل يتعرض هلا النحويون يف باب التعجب
سبحان اهللا إن املؤمن  : أليب هريرة رضي اهللا عنه r، وواهاً له ، وكقول النيب  هللا أنت

، ويا للماء ، وهللا ال يؤخر األجل ، وويله ١٠٨٩، وكلفظ قضو الرجل زيد١٠٨٨ال ينجس 
 وغريها ، رجالً ، ويالك من ليل ، والعظمة هللا من رب. 

باب ما يعملُ عملَ  : مساه وأفرد له باباً  ١٠٩٠التعجبمصطلح استعمل سيبويه و
وذلك قولك ما أحسن  : قال فيه  ١٠٩١الفعل ومل يجرِ مجرى الفعل ومل يتمكَّن متكُّنه 

وال جيوز أن تقَدّم عبد اهللا وتؤخّر مـا   : أبرز قواعد التعجب فقال  ، وضمنه  عبد اهللا
                                                        

 ١٧:  عبس - ١٠٨١
 ٣/٢٣٩معاين القرآن  - ١٠٨٢
 ٢/٧٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٠٨٣
 ٣/٣٦ واهلمع ، ٤/٢٠٧٠لضرب ارتشاف ا: ينظر  - ١٠٨٤
 . ٣٠٧و ٣/٣٠٢، واخلزانة  ١/٣٠٩، واألصول  ٢/١٧٤الكتاب  ، وهو يفمن الطويل البيت  - ١٠٨٥
  ٤/٢٠٧٠ لضربارتشاف ا: ينظر  - ١٠٨٦
 ٣/٤٢، واهلمع  ٣/٣٠شرح التسهيل البن مالك : ينظر  - ١٠٨٧
 . ٣٧١، صحيح مسلم احلديث رقم  ٢٨٥: صحيح البخاري احلديث رقم - ١٠٨٨
 . إِذا جاد قَضاؤه : قَضو الرجلُ - ١٠٨٩
 ٣/١٢،  ١/٧٢الكتاب : ينظر  - ١٠٩٠
 ١/٧٢الكتاب  - ١٠٩١



١٨٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وال شيئاً مما يكـون يف األفعـال   ، وال تقول فيه ما يحِسن ، وال تزيلَ شيئاً عن موضعه 
، ألم مل يريدوا أن يتصرف  ؛ هذا، من فَعلَ وفَعلَ وفَعلَ وأَفْعلَ  وبناؤه أبداً . سوى هذا

 ١٠٩٢ فجعلوا له مثاالً واحدا يجرى عليه
الفعل الذي يتعدى إىل مفعول  هذا باب :  ، قال فيهوكذلك أفرد له املربد باباً 

؛ ألن املعـىن   وال يتصرف تصرف غريه من األفعال ويلزم طريقة واحدة،  ه مبهموفاعلُ
ما أحسن زيـداً، ومـا أكـرم عبـد     : لزمه على ذلك وهو باب التعجب وذلك قولك

 .١٠٩٣اهللا
وقد متخضت اهتمامات النحويني بباب التعجب عن اختالفات وآراء سـاعدت  

تلخيص قضايا اخلـالف   وميكن. كثرياً يف كشف احلجب عن جزئيات الباب ومفرداته 
 : ١٠٩٤فيما يلي
اسـتفهامية ،  : ا نكرة تامة وهو قول سيبويه ، وقيـل إ: ؛ قيل) ما( -١

 .، والقوالن األخريان لألخفش نكرة موصوفة: ، وقيل موصولة: وقيل
،  فعـل : ، وقيل وهو مذهب الفراء والكوفيني اسم : ؛ قيل ) أَفْعلَ( -٢

 . وهو مذهب البصريني والكسائي
عول به والفاعـل  واالسم بعده مف ، لفظاً ومعىن أمر: ؛ قيل) به أفْعلْ( -٣

الفراء والزجاج والزخمشرى وابن كيسان وابن مستتر فيه ، وهو قول 
فعل ماضٍ ، واالسـم  الصيغة صيغة األمر وهو : وقيل ، ١٠٩٥خروف

 .، وهو مذهب البصريني بعده فاعل 
مـا أفعلـه   (إىل  ،إضافة) أفْعل من(، وصيغة ) أَفْعل(استعمال صيغة  -٤

 ).وأفعل به
                                                        

 ١/٧٣ الكتاب - ١٠٩٢
 ٢/٤٣٩املقتضب  - ١٠٩٣
أوضح  ، ٤/٢٠٦٥، ارتشاف الضرب  ٢/١٤٧املساعد ، ١/١٩٨اللباب  ،١/١٢٦اإلنصاف : ينظر  - ١٠٩٤

 ٢/٥٩٩شفاء العليل  ، ١/٤٣٠املسالك 
 . ٦٠٩أبو احلسن علي بن حممد بن علي ، كان إماماً يف العربية ، له شرح سيبويه وشرح اجلمل ، ت - ١٠٩٥



١٨١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ین ــــــالیم: المبحث الثاني عشر 
 

ـ . ١٠٩٦انواجلمع أيمن وأمي، احلَلف والقَسم   :لغة  اليمني م وهذا يعين أنّ القَس
ميان بفتح اهلمزة مجع ميني ، وأصل الـيمني  األ: وقيل . ١٠٩٧واليمني مترادفـاتواحلَلف 

ه ، وقيل بنهم كانوا إذا حتالفوا أخذ كُلٌّ بيمني صاحيف اللغة اليد وأُطلقَت على احللف أل
ألنّ اليد اليمىن من شأا حفظ الشيء فسمي احلَلف بذلك حلفظ احمللـوف عليـه ،   : 

 .١٠٩٨وسمي احمللوف عليه ميينا لتلبسه ا
 

فلكل كلمة مـن هـذه الكلمـات    ، دف اليمني والقسم واحللف أسلِّم بتراوال 
ـ خرِج بعضها عن بعض يف املعىن ، بالزيادة أو بالنقصان ، لغوية ت دالالت اليمني هـي  ف

املقسم به ، واجلملة املُؤكَّدة ، واجلملـة  : املُقسم به ، أما القسم فهو الصيغة املكونة من 
املُؤكِّدة ، وأما احللف فيتكون من املقسم به ، واجلملة املُؤكَّدة فهو أقل من القسم ، حنو 

: ،  واجلملة املُؤكَّـدة قولنـا    نّ زيداً قائم ، فاملقسم به هو اهللا جل وعزأحلف باهللا أ: 
من حلَـف علَـى    :  ويف احلديث. أن زيداً قائم : أحلف باهللا ، واجلملة املُؤكِّدة قولنا 

ا فَاجِرهلَيع ومٍ هلسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتنيٍ يمي ،  وهو اللَّه يان لَقـبغَض هلَيع ١٠٩٩، 
هو اليمني ، فإن هنـاك زيـادة   ، فإن قلنا احللف ) حلَف ، وميني ( خالف بني اللفظني 

 . ١١٠٠، وهي زيادة التأكيدمعىن
 ،احللف من أبلغ القسم أن: واحللف مسالقَ بني الفرق : هالل العسكري قال أبو

 الذي أن واملراد،  النصيب مسوالقَ ، باهللا قسم ذا صار أنه،  باهللا أقسم:  قولنا معىن نأل

                                                        
 مين: مادة  لسان العرب ، - ١٠٩٦
احللْـف   «:  ابـن منظـور  وقال  »اليمني : القسم  «: ي، قال اخلليل هذا ترادف لغوي ال اصطالح - ١٠٩٧
فواحلَل:  مم، لغتان ؛ القَسأَي أَقْس لَفحلف: مادة ،  لسان العرب،   ٥/٨٦العني : ينظر  » ح 
  ٥/٤١ فتح الباري - ١٠٩٨
 ١٣٨: ، وصحيح مسلم ، احلديث رقم ٢٣٥٦:  رقم ديثصحيح البخاري  ، احل: ينظر  - ١٠٩٩
 ١/٣٢٠، والنهاية يف غريب احلديث  ١/٤٨٧اموع املغيث : ينظر  - ١١٠٠
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 سـيف  قولك من واحللف ، باهللا اخلصم عنه ودفع أحرزه قد وغريه املال من عليه أقسم
،  بـاهللا  املخاصمة قطع:  قلت فكأنك ، باهللا حلف قلت فإذا ، ماض قاطع : أي حليف
،  حلـف  : وقولنا.  معنيان ففيه،  اخلصم دفع مع اآلخر معىن يتضمن ألنه أبلغ فاألول
 يف باسـتحقاق  يءالش أحرز من أن وذلك،  فقط املخاصمة قطع وهو اواحد معىن يفيد

ـ  يف اخلصومة دفع من كل وليس،  فيه أحد وبني بينه خصومة فال الظاهر  فقـد  يءالش
 تصـافقوا  يءش على تقامسوا إذا كانوا أم وذلك،  مستعار للقسم اسم واليمني أحرزه،
 .١١٠١ ميينا القسم مسي حىت ذلك كثر مث،  بأميام

اسم من اإلقسام ، وهو أخص من الـيمني  : والقَسم بفتحتني  :  الكفوي وقال
 .١١٠٢واحلَلْف

من إجياب أو ، يقِسم ا احلالف ليؤكد ا شيئاً يخرب عنه  ما :اصطالحاً  واليمني
واجلملة ، فاجلملة املؤكَّدة هي املُقْسم عليه  ، وهو مجلة يؤكد ا مجلة أخرى ،١١٠٣جحد

، قـال  ١١٠٤واالسم الذي يدخل عليه حرف القسم هو املُقْسم بـه  ، املؤكِّدة هي القسم
 .١١٠٥ اعلم أنَّ القسم توكيد لكالمك : سيبويه 

ما : ومعىن ميني اهللا تعاىل« : وأطلق الرضي اليمني على املقسم به وذلك يف قوله 
: و fZ١١٠٧  ] : ، وZ١١٠٦!  "  #  ] : حلــف بــه تعــاىل مــن قولــه

[B  CZواهللا ورب : تعـاىل حنـو   بأمسائه، أو اليمني اليت تكون  ، وحنوها١١٠٨

                                                        
 ٦٨الفروق اللغوية ص - ١١٠١
 ٧٢٥الكليات ص - ١١٠٢

 أي اإلثبات والنفي: اإلجياب واجلحد  - ١١٠٣
 ٣/٧١املخصص البن سيده  - ١١٠٤
 ٣/١٠٤الكتاب  - ١١٠٥

 ١: الشمس  - ١١٠٦
 ١: الليل  - ١١٠٧
 ١: الضحى  - ١١٠٨
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ومـن كسـر    : ونظري ذلك عند أيب بكر قولـه   ١١٠٩ ذلك ، وحنو الكعبة، واخلالق
واهللا أن لـو  : أضمر ميينـاً تأويلـها    3Z١١١٠  4  5  6   ]  احلروف وفتح

واللَّيـلِ إِذَا  ( : اباا فقوله وأما األميان دون جو« : وقوله،  ١١١١استقاموا على الطريقة
ألنه هـو اجلـواب ،    v    u  t    sZ١١١٣  ]  :ال يتم الكالم دون قوله ١١١٢)يغشى

ألن  FZ  ]  اليتم الوقف على G  F  E  D  C  BZ١١١٤  ]  :وكذلك قوله 
فقد استعمل اليمني والقسـم ، ومـن    ١١١٦جواب القسم  J  I  H Z١١١٥]  :قوله 

§  ¨   ] : ند الفراء قوله عند تفسري قول احلق تبارك وتعاىلأمثلة اليمني والقسم ع
   ±°  ¯   ®  ¬«  ª  ©Z١١١٧  :  ا ، العرب وكل مينيفهي ترفع جبوا

إن ، : فلو ألقيت  : ، وقوله١١١٨حلف صادق ألقومن ، وشهادةُ عبداهللا لتقومن : تقول
والعرب تلقي الواو من  : ن قال إىل أ علي اهللا ألضربنك أي علي هذا اليمني : لقلت 

،  فاستعمل القسم واليمني كذلك ١١١٩اهللا لتفعلن: القسم وخيفضونه ، مسعناهم يقولون 
وهذا يدل على أم يستعملون اليمني والقسم ملعىن واحـد ، وال ينظـرون إىل الفـرق    

 . اللغوي ألن املوضع ال يطلبه  
                                                        

ميني ، و )  لعمرك ( لعمرك ألفعلن ، أن : أن الفراء  يرى  يف حنو  يضاًأ، وذكر  ٤/٣٠٥شرح الرضي  - ١١٠٩
وليس بشيء ، ألن العمر معناه البقاء فهو مقسـم بـه ، و    «: ميني ، إال أن الرضي أبطل ذلك بقوله ) ألفعلن ( 
 ٤/٣٠٥ »سم عليه ، فكيف يكون هذا ذاك ؟ مق) ألفعلن (

 ١٦: اجلن  - ١١١٠
 ٢/٩٥١داء إيضاح الوقف واالبت - ١١١١
 ١: الليل  - ١١١٢
 ٤: الليل  - ١١١٣
 ٢،  ١: الضحى  -١١١٤
 ٣: الضحى  -١١١٥
 ١/١٣٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١١١٦
 ٦: النور  - ١١١٧
 ٢/٢١٢معاين القرآن  - ١١١٨
  ٢/٣٦١معاين القرآن  - ١١١٩
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واعلم أنّ من األفعال أشـياء فيهـا   : ه البصريني قـول سيبوي دومن أمثلة اليمني عن
،  أقسـم ألفعلـن  :  ، وذلك قولـك  ، جيري الفعل بعدها جمراه بعد قولك واللَّه معىن اليمني

وأشهد ألفعلن وأقسمت باللَّه عليك لتفعلن ، واليمني متداول بـني   ، فاصطالح القسم١١٢٠
 .الفريقني 

،  ١١٢١اجلر كما يقـول ابـن هشـام    من فروع باب حروف اًم فرعسويعد باب القَ
) ال(و ) مـا (ويربِط القسم باملقسم عليه يف النفي . الباء ، والواو ، والتاء ، والالم : وحروفه 

واهللا إنّ : حنو ) الالم(و ) إنَّ(خرج زيد ، وتاهللا ال خيرج عمرو ، ويف اإلجياب  واهللا ما: حنو 
الالم : وجوابات األقسام أربعة  : بكر األنباري قال أبو .  ١١٢٢زيداً قائم ، و واهللا لزيد قائم

 ١١٢٣وأنَّ وما وال 
وقد لقي مصطلحا القسم واليمني قبوالً عند النحاة ، فمنهم من اسـتعمل مصـطلح   

، وال أرى بني املصطلحني تعارضا ١١٢٥ومنهم من استعمل مصطلح اليمني والقسم، ١١٢٤القسم
 . أعم من اآلخر ، فكالمها يدل على املعىن نفسه ، إال أن أحدمها 

                                                        
 ٣/١٠٤الكتاب  - ١١٢٠
  ٢/٢٦٠شرح اللمحة البدرية  - ١١٢١
اعلم أنه ملا كان كل واحد من القسم واملقسم عليه  «: ، قال ابن يعيش  ٢/٢٦١شرح اللمحة البدرية  - ١١٢٢

مجلة ، واجلملة عبارة عن كل كالم مستقل قائم بنفسه ، وكانت إحدامها هلا تعلق باألخرى ؛ مل يكن بـد مـن   
الشرطَ باجلزاء ، فجعل لإلجياب حرفان ، ومهـا الـالم و   روابط ت ربط إحدامها باألخرى ، كربط حرف الشرط

وإمنا وجب هلذه احلروف أن تقع جواباً للقسم ألا يسـتأنف  . » ال«و » ما«للنفي حرفان ، ومها  ، وجعل» إنَّ«
 ١/٢٨٦، وينظر شرح اجلمل البن عصفور  ٥/٢٥١شرح املفصل »ا الكالم 

: وال بد للقسم من جواب ، وجوابه يف اإلجياب  «: ، قال الزجاجي  ١/١٢٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١١٢٣
املقسم عليـه مجلـة مؤكـدة     «: ، وقال ابن مالك  ٧٠اجلمل ص »)  ما ، وال : ( ، ويف النفي ) لالم إنَّ ، وا(

وتصدر . مثقلة أو خمففة ، وال يستغىن عنهما غالباً دون استطالة ) إنَّ(بالقسم ، تصدر يف اإلثبات بالم مفتوحة أو 
وتصـدر يف  ) . لـن أو مل (، وقد تصدر بـ ) إنْ  ما أو ال أو(، ويف النفي بـ) لو ولوال(يف الشرط االمتناعي بـ

  ٣/٢٠٥شرح التسهيل  »الطلب بفعله أو بأداته أو بإال أو ملّا مبعناها 
، ٢٠٣،   ١٢٩،١٨٩ة أليب الربكات ص أسرار العربي، ...  ،  ٨٧، ص ٣٧ب  ثالثني سورة صإعرا - ١١٢٤
 .... ،  ٢٠٤، ٤٠ص، شذور الذهب  ٢٧٥هو مجع ميني ص» أمين«، إال أنه قال يف  ٢٧٧

ـ  ،....٦١٤،٧٦٥، ١/١٧١،١٧٦للطربي جامع البيان  - ١١٢٥  ٣/٣٢٦،  ١/٤٧٠رآن للنحـاس  إعراب الق
  ....،  ١٣٦،  ٨٢،  ٣٦، ١٤كربي ص التبيان للع ،.... ، ٢٣٦، ١٧امن به االرمحن ص إمالء م ،... ،
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  الباب الثاني
 ةــــــــول النحویــــــــــاألص 

 

  

 السمـــــــــــــــــــاع : الفصـــــل األول 
 

 نحویــــــــةة الــــالعل: الفصل الثـالــث 
 

 القیـــــــــــــــــــاس : الفصل الثانـــي 
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نبذة موجزة عن أصول 
 النحو

 ــادرهمـــــــــصــــــــــ

 ــــدودهحــــــــــــــــــ

 ـــــــــھمكـــــــــــانتــ

 تعریف السمــــــــــــاع
 

 ولالفصل األ
   

 السمــــــــــــــــــــــــــــــاع
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 نبذة موجزة عن بدایات أصول النحو
 

 . ١١٢٦أَسفل كل شيء ومجعه أُصول ال يكَسر على غري ذلك: لغة اَألصلُ 
الـيت تفرعـت منـها فروعـه      أدلة النحـو :  ينيالنحو يف اصطالح صولواأل

حيـث أدلتـه ،    علم يبحثُ فيه عن أدلة النحو اإلمجالية ، من: وقيل  . ١١٢٧وفصوله
 . ١١٢٨وكيفية االستدالل ا ، وحال املستدل

مـن التـأليف   األصول عند علماء النحو  يف وقت مبكـر  كان ظهور مصطلح 
، وهـذا هـو املعـىن    ١١٣٠وكان يعىن  بالقواعد األساسية يف النحـو  ، ١١٢٩النحوي

–االصطالحي األول لألصول عند النحويني ، أما الداللة االصطالحية األخرى لألصول 
فلم تبد بواكرها إال بعد نشأة النحو بقرون ، وحتديـداً بعـد ابـن     -وهي مدار حديثنا

 : ، والكتب اليت عرضت ألصول النحو على نوعني ١١٣١السراج
كتب عرضت لقواعد النحو األساسية ، كاملرفوعـات واملنصـوبات ،   :األول 

م باألصـول يف  املوسـو واإلعراب والبناء وغريها ، ومن تلك الكتب كتاب ابن السراج 

                                                        
 أصل: ، مادة لسان العرب  - ١١٢٦
  ٨٠ملع األدلة ص - ١١٢٧
 ٢١االقتراح  - ١١٢٨
ت أن أضع مسعت ببلدكم حلناً فأرد «: يب طالب رضي اهللا عنه أنه قالعلي بن أ أمري املؤمننينسب إىل  - ١١٢٩

طبقـات   »ألقى إيل علي أصوالً احتذيت عليها  «: ، وقال أبو األسود ١/٤إنباه الرواة  »كتاباً يف أصول العربية
 ٢١النحويني اللغويني ص

 اخل ...كرفع الفاعل ونصب املفعول به  - ١١٣٠
مل نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب أصـول الكـالم   «: قال ابن جين - ١١٣١
 » وقد تعلق عليه بـه ،  إال حرفا أو حرفني يف أوله ؛ فأما كتاب أصول أيب بكر فلم يلمم فيه مبا حنن عليه،  والفقه

 ) .١/٢خلصائص ا(
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إىل األصـول   على أن ابن السراج أشار يف بعض املواضع. ١١٣٢و ، ومن اقتفى أثرهالنح
 . ١١٣٣واألدلة الكلية كالقياس والسماع، واملطرد والشاذ والعلة

كتب عرضت ألصول النحو وأدلته الكلية ، ككتاب أيب احلسن األخفش :الثاين 
زجاجي ، ومـا تضـمنه كتـاب    ، وكتاب اإليضاح يف علل النحو لل ١١٣٤يف املقاييس

اخلصائص البن جين من أحباث نفيسة يف تلك األصول ، مث ألّف العالمة أبو الربكات ابن 
األنباري كتابني خمتصرين ضما خنبةً من اآلراء السديدة اليت ما زالت تمـد الباحـث يف   

 . دلةاإلغراب يف جدل اإلعراب ، ولُمع األ: ، ومها أصول النحو إىل يومنا هذا 
وما ال ميكن إغفاله أن هذه األصول املنهجية واألدلة اإلمجالية كانت حمطَّ أنظـار  
أوائل النحاة ، وعليها قام النحو واشتد عوده ، فمبادئ وتطبيقات هذه األصول كانـت  

فمن البدايات احلقيقية يف هذا . معلومةً ومقررة وإن مل تكن مكتوبة يف مؤلفات مستقلة 
من اهتمامات بعض النحاة كابن أيب إسحاق الذي اشتهر بأنه أول مـن   امليدان ما روي

، واشـتهر بأنـه كـان شـديد التجريـد       ١١٣٥بعج النحو ومد القياس وشرح العلل
، وصنيعه هذا يوحي أنه نتاج صرب ودأب وخربة ، وأنه مبين علـى قاعـدة   ١١٣٦للقياس

فقد كان صاحب تقعري ضاربة بأطناا يف السماع عن العرب ، وكعيسى بن عمر الثقفي 

                                                        
 وذكرنا يف كل باب من املسائل مقداراً، املرفوعات واملنصوبات  قد فرغنا من ذكر« : قال ابن السراج  - ١١٣٢

 «: وقـال  » ل حبسب ما يصلح يف هذا الكتاب ألنه كتـاب أصـو  ،  املودرس للع، فيه دربة للمتعلم  ، كافياً
عل ف :اعلم أن أصول الكالم مجلتان« : ، وقال أيضاً »  واإلعراب يف األصل لألمساء وما أشبهها من األفعال أعرب

 ) .٢/٢٧٦،  ٢/١٤٦،  ١/٣٢٨األصول يف النحو (: ينظر  » ومبتدأ وخرب ، وفاعل
واعلم أم ال جيعلون شيئا من هذه األمساء مبرتلـة اسـم   « : وحنومها ) بيت بيت ، وبني بني(قال عن  - ١١٣٣

،  ١/٣٥:  وينظـر  ٢/١٤٠ األصول يف النحـو . » واألصل والقياس اإلضافة ،واحد إال إذا أرادا احلال والظرف
٨١،  ٥٧، ٥٦، ٤٧ 

على أن أبا احلسن قد كان صنف يف شيء مـن املقـاييس    «: ، قال ابن جين  ١/٢اخلصائص : ينظر  - ١١٣٤
، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنا نبنا عنه فيه، وكفيناه كلفة التعب به، وكافأناه على لطيف مـا   كتيباً

 » فيضة ماء البشر والبشاشة عليناملأوالناه من علومه املسوقة إلينا، ا
 ٣١طبقات النحويني واللغويني ص - ١١٣٥
 ٤٣، أخبار النحويني البصريني ص ٢٧نزهة األلباء ص: ينظر  - ١١٣٦



١٨٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الذي كان  ١١٣٨، وأيب عمرو بن العالء١١٣٧يف كالمه واستعمال للغريب فيه ويف قراءته
، وكالمها مل يكونا ليتوسعا يف الكالم إال ١١٣٩أوسع علماً بكالم العرب ولغاا وغريبها

من كالم العـرب ، وال  قياساً على منقول ، فمنهج البصريني يف القياس مبين على املطرد 
أما اخلليل بن أمحد فاعتمد يف تأصيله لقواعد النحو وإقامة . لنادر مكاناً لشاذ وال ليضع ل

، وسيبويه الذي مل يكن يسجل القواعد فقط ، ١١٤٠بنيانه على السماع والتعليل والقياس
بل كان يفكر يف العبارات ويالحظ ويتأمل ويستنبط خواصها ومعانيهـا حبـس العـامل    

ه على منهج سابقيه من البصريني ، وهو منهج النقـل عـن   املرهف ، وقد سار يف مساع
القراء وعلماء اللغة املوثّقني والعرب الذين يوثق بفصاحتهم ، فطفح كتابه مبا قيده عنهم 

 . ١١٤١وكثرت التعليالت عنده ، وكذلك كثر القياس كثرة مفرطة. شعراً ونثراً 
لى مذاهب الكوفيني ، وإذا ما انتقلنا إىل اجلانب الكويف وجدنا السماع يطغى ع

مع عدم إمهاهلم للقياس ، فقد ذُكر عن الكسائي أنه كان يسمع الشاذ الذي ال جيوز من 
اخلطأ واللحن وشعر غري أهل الفصاحة ، والضرورات فيجعل ذلك أصـالً ، ويقـيس   

 .     ١١٤٣، ونسب بعضهم إىل الفراء أنه  واضع أصول النحو وقوانينه ١١٤٢عليه
األصول يف أول األمر فهو عبارة عن أحكام مقتضـبة ، أو  أما ما كُتب عن هذه 

 .١١٤٤آراء موجزة أو تعليقات عابرة على خرب معني ، أو حادثة يرويها أحد الرواة
وجتدر اإلشارة إىل أن علم أصول النحو قد تأثر يف نشأته بغريه مـن العلـوم ،   

الدرس النحوي ، وهذا وخاصة علم أصول الفقه الذي يعترب أشد العلوم اإلسالمية أثراً يف 
                                                        

 ٤١طبقات النحويني واللغويني ص - ١١٣٧
وثوق زبان بن العالء بن عمار بن العريان بن عبداهللا بن احلصني التيمي املازين ، كان من جلة القراء وامل - ١١٣٨

 ٣٥طبقات النحويني واللغويني ص: ينظر .  ١٥٤فيهم  ، ت
 ٤٣أخبار النحويني البصريني ص - ١١٣٩
 ٤٦املدارس النحوية ص - ١١٤٠
 ٨٧،  ٨٢،  ٨٠املدارس النحوية ص: ينظر  - ١١٤١
 ١٣/١٨٣معجم  األدباء  - ١١٤٢
 ٣٣٧و  ٣٣٥و  ٣٣٣، وينظر ص ١٦٠صأبو زكريا الفراء : ينظر  - ١١٤٣
 ٦٠٨يني صاخلالف بني النحو - ١١٤٤



١٩٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

التفاعل بني أصول الفقه وأصول النحو يعد الصورة الثانية من صور التفاعل بني العلـوم  
الشرعية وعلم العربية ، أما الصورة األوىل فكانت مع بزوغ جنم علم العربية بعد اختالط 

 .١١٤٥العرب باألعاجم وتسرب اللحن إىل اللسان العريب
مثالً تكلم  ١١٤٦الفقه وأصول النحو كثرية ، فاآلمديوأمثلة التفاعل بني أصول 

، ث عن االستثناء ، ومعناه ، وصيغهعن األدلة املتصلة من أدلة ختصيص العموم ، فقد حتد
وأقسامه ، وصحة االستثناء من غري اجلنس واختالف األصوليني يف ذلك ، وحنو ذلك من 

 . ١١٤٧عنها املباحث النحوية اليت ال غىن  لألصويل
الفراء أنه كان جييـب يف الفقـه مسـتهدياً بـالنحو ، فقـد روى       وذكر عن

، فتذاكرا يف الفقه والنحـو،  ١١٤٩بن احلسنالفراء كان يوماً عند حممد أن  ١١٤٨احلموي
: ففضل الفراء النحو على الفقه، وفضل حممد بن احلسن الفقه على النحو، حىت قال الفراء

: غريه، إال سهل عليه، فقال حممد بن احلسن النظر يف العربية، وأراد علماً عمنأَ رجلٌ قلَّ
هات على : فقال. يا أبا زكريا، قد أنعمت النظر يف العربية، وأسألك عن باب من الفقه

ما تقول يف رجل صلى فسها يف صـالته، وسـجد سـجديت    : بركة اهللا تعاىل، فقال له
: لم؟ قال: له حممدفقال . ال شيء عليه: السهو، فسها فيهما، فتفكر الفراء ساعة، مث قال

. ألن التصغري عندنا ليس له تصغري، وإمنا سجدتا السهو متام الصالة، وليس للتمام متـام 
 .١١٥٠ما ظننت أن آدمياً يلد مثلك: فقال حممد بن احلسن

 
                                                        

 ٣٨و  ١٥الكوكب الدري ص: ينظر  - ١١٤٥
، الفقيه األصويل، امللقب سيف الدين اآلمـدي  ، أبو احلسن علي بن أيب علي بن  حممد بن سامل التغليب  - ١١٤٦
 ٣/٢٩٣وفيات األعيان  : ينظر 

  وما بعدها ٤١٧، و ٢/٤١٦اإلحكام لآلمدي ، مثالً : ينظر  - ١١٤٧
معجم األدبـاء ، ومعجـم   :  احلموي الرومي  البغدادي  ، من مصنفاته أبو عبداهللا ياقوت بن عبداهللا - ١١٤٨

 ٣/٤١٤٥سري أعالم النبالء .  ٦٢٦ت. البلدان ، واملبدأ واملآل يف التاريخ ، وغريها 
أظنه أبو عبداهللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين الكويف ، صاحب أيب حنيفة ، وستأيت ترمجته بإذن اهللا  - ١١٤٩
 .تعاىل 

 ١/٦٨معجم األدباء  - ١١٥٠



١٩١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فهي التعويل يف إثبات احلكم على احلجة والتعليل ، واالرتفاع عـن  : أما فائدته 
على الدليل ، فإن املخلد إىل التقليد ال يعـرف  االطالع  ١١٥١حضيض التقليد إىل يفاع

، ١١٥٢وجه اخلطأ من الصواب ؛ وال ينفك يف أكثر األمر عن عوارض الشك واالرتياب
وبعبارة أخرى فإن املائل إىل التقليد ، والنازل يف فنائه ، ال يكاد يفـرق بـني اخلطـأ    

 . ١١٥٣والصواب
 :أقسام أصول النحو 

ت العلماء ، خمالطة للقواعد األساسية لعلـم  كانت أصول النحو مبثوثة يف مؤلفا
النحو ، إىل أن جاء ابن جين ، فالحظ وجود عالقة بني أصول النحو وأصول الفقـه ،  
فربط بني العلمني ، وأفاد من مذهب أصوليي الفقهاء يف تأليف كتاب يتعرض ألصـول  

لعمل أصـول   مل نر أحداً من علماء البلدين تعرض : النحو ، وقد أكّد ذلك حني قال
وكانت تلك حمـاوالت جزئيـة يف   . ١١٥٤ ، على مذهب أصول الكالم والفقه النحو

 ١١٥٥وكذلك كتب حممد بن احلسـن : ترسم خطى الفقهاء وحماكام ، قال ابن جين 
رمحه اهللا إمنا ينتزع أصحابنا منها العلل ألم جيدوا منثورة يف أثناء كالمه فيجمع بعضها 

 .١١٥٦ رفقإىل بعض باملالطفة وال
السـماع واإلمجـاع   : وقد قسم ابن جين أدلة النحو ثالثـة أقسـام ، هـي    

، مها من  ١١٥٨، مث جاء أبو الربكات األنباري الذي أفرد هذا العلم برسالتني١١٥٧والقياس

                                                        
 .ما ارتفع من األرض  - ١١٥١
 ٢٢، االقتراح ص ٨٠ملع األدلة  ص - ١١٥٢
 ١/٢٢٨فيض االنشراح : ينظر  - ١١٥٣
 ١/٢اخلصائص  - ١١٥٤
ولد بواسط ونشـأ بالكوفـة فطلـب    ، وهو موىل لبين شيبان ، ويكىن أبا عبد اهللا ، حممد بن احلسن  - ١١٥٥
.  لري سنة تسع ومثانني ومائة يف السنة اليت تويف فيهـا الكسـائي  مات با ،وجالس أبا حنيفة وأخذ عنه  ،احلديث

 ٢٥٧الفهرست ص: ينظر 
 ١/١٦٣اخلصائص  - ١١٥٦
 ٢١االقتراح ص : ينظر  - ١١٥٧
 يف أصول النحو ، حتقيق سعيد األفغاين  ملع األدلة، واإلغراب يف جدل اإلعراب  - ١١٥٨



١٩٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أبرز ما أُلف يف أصول النحو ، بل مل ينسج بعده على منوالـه أحـد مـدة أربعمائـة     
، فإذا ما وصلنا ١١٦٠ياس واستصحاب حالمساع وق: ، وقسم أصول النحو إىل ١١٥٩سنة

إىل السيوطي وجدنا هذا العلم قد بلغ مرحلة النضج واالستواء ، فجمع ما تشتت مـن  
كالم املتقدمني ، كابن جين واألنباري ، فتحصل لديه مما ذكراه أربعة أقسـام ألصـول   

 :١١٦١هي النحو
 .مساع ، وقياس ، وإمجاع ، واستصحاب حال 

يف كتابه  فيما ورد من هذه األصول عند أيب بكر األنباري وفيما يلي بسط للقول
 . إيضاح الوقف واالبتداء

 
 

 

                                                        
 ٢١مقدمة اإلغراب يف جدل اإلعراب ص: ينظر  - ١١٥٩
 ٨١دلة صملع األ - ١١٦٠
  ٢١االقتراح : ينظر  - ١١٦١



١٩٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 الـــســمــــاع: أوًال 


 تعریفھ : المبحث األول 
9  :  ;  >  ]  :ويف الترتيل. حس اُألذن وهو السمع من : السماع لغةً 

=Zوقال ثعلب  ١١٦٢ :مال له فلم يشتغل بغريه وقد سعاً  معناه خـمعاً وسمه سع
وكلُّ ما التذته ، ما سمعت به فشاع وتكُلِّم به : والسماع . وسماعاً وسماعةً وسماعيةً 

 وأمـا السـماع فيكـون امسـاً    : ، قال أبو هالل  ١١٦٣اُألذن من صوت حسنٍ مساع
ويكون مبعـىن   ويقال للغناء مساع،، هو مساعي : يقال ملا مسعته من احلديث ، للمسموع 
  ١١٦٤مسعت مسعاً : كما تقول ، مسعت مساعاً : السمع تقول

 ، حتويلُ الشيء من موضع إِىل موضـع : ، والنقل لغةً ١١٦٥وهناك من مساه النقل
 .١١٦٦التحول: والتنقُّل . نقَله ينقُله نقْالً فانتقَل 

ل كالم ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته فشم:  السماع يف اصطالح النحاةو
، إىل أن فسـدت   الفصـحاء ، وكالم العرب  rاهللا تعاىل ؛ وهو القرآن ، وكالم نبيه 

هو الكالم العـريب  : وقيل  .١١٦٧األلسنة بكثرة املولدين ، نظماً ونثراً عن مسلم أو كافرٍ
 . ١١٦٨الفصيح املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة

فخرج عنه إذاً ما جاء يف كـالم   : هذا التعريف  عنقال أبو الربكات األنباري 
ـ      والنصـب  ) لـن (غري العرب من املولدين ، وما شـذَّ مـن كالمهـم كـاجلزم بـ

                                                        
 ٣٧:  قسورة  - ١١٦٢
 ٢٥٧،  ٧/٢٥٥) مسع( لسان العرب - ١١٦٣
 ١٠٣ص الفروق اللغوية - ١١٦٤
 ٨١ملع األدلة ، ص - ١١٦٥
 ١٤/٣٤٤) نقل( لسان العرب - ١١٦٦
 ٣٦االقتراح  ص - ١١٦٧
 ٨١، ملع األدلة ، ص ٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب ص - ١١٦٨



١٩٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فصاحة املنقول ، وصحة : فاشترط يف هذا الكالم املنقول شروطاً هي  ١١٦٩)....مل(بـ
 .النقل ، واالطراد وعدم الشذوذ 

النقل أعـم  وهناك من ذهب إىل أن مترادفان ، ميكن القول بأن النقل والسماع و
من السماع ، فاملسموع عن العرب منقول ، وليس كل منقول مسموع ، وقد يكـون  

بعض املعاصرين أن السماع أمشل من النقل الشتماله  ورأىالنقل مباشراً وقد ال يكون ، 
وهـي قـد تكـون بالرحلـة     (على الرواية وهي النقل ، وعلى مشـافهة األعـراب   

 .١١٧٠)والوفادة
 مكانتھ : المبحث الثاني 

حظي السماع مبا مل حيظ به أصل من األصول النحوية ، فهو األول واملقدم فيها ، 
وهو الباب األكثر يف اللغة ، حىت أن بعض اللغة ال يؤخـذ إال بـه ، وال يلتفـت إىل    

ولو أن  : ، قال سيبويه ١١٧٢ومع مكانة القياس فإن السماع إذا ورد أبطله.  ١١٧١غريه
وقال يف موضـع   ١١٧٣ ق بعربيتها تقوله مل يلتفت إليهاس مل تكن العرب املوثوهذا القي

أرض مسبعةٌ، ومأسدةٌ، : وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء باملكان، وذلك قولك :آخر 
 .١١٧٤ وليس يف كل شيء يقال إال أن تقيس شيئاً وتعلم أن العرب مل تكلم به. ومذأبةٌ

تـرع  خنولَيس لَنا اليوم أن ، ء فال قياستكلمت بالشيفمعىن كالمه األخري أن العرب إذا 
 .  ١١٧٥وال أن نقول غري ما قالوه وال أن نقيس قياساً لَم يقيسوه

                                                        
 ٨١ملع األدلة ص - ١١٦٩
ولعل األنبـاري آثـر   « : ، يقول الدكتور حممود حنلة وما بعدها  ٨٩صول لتمام حسان األص: ينظر  - ١١٧٠

مصطلح النقل ألن السماع قد يشعر بأن ما نقله الناقل قد مسعه من مصدره األصلي دون فاصل أو فواصل ، فالنقل 
 )٣١ص أصول النحو العريب( » أعم ذا املعىن وأمشل إذ يشمل السماع املباشر وغري املباشر 

 ١/٣املنصف: ينظر  - ١١٧١
 ٨/٤٢١اخلزانة : ينظر  - ١١٧٢
 ٢/٢٠الكتاب  - ١١٧٣
 ٤/٩٤الكتاب  - ١١٧٤
 ٥٧الصاحيب ص - ١١٧٥



١٩٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وبلغت مكانة السماع عندهم أم أحياناً ال يأخذون بغريه حىت مع انعدامه ، جاء 
، لعيقاس على فَفال ، ال تدرك مصادر الفعل الثالثي إال بالسماع  : عند السيوطي قوله 

 . ١١٧٦ ولو عدم السماع
 ) الزمانية واملكانية( حدوده: المبحث الثالث 

إىل ذلـك الرغبـة يف    لغتهم  إىل السماع ، يدفعهمقواعد جلأ النحاة يف تدوين 
؛ ريف ، وا تستنبط أحكام الشريعة ، فهي لغة القرآن الكرمي واحلديث الشاحلفاظ عليها

امتزاج احلضارة اإلسالمية باحلضارات األخرى يف العراق والشام  الدينية والدنيوية ، فبعد
وغريمها ، ودخول عناصر غري عربية بني العرب فسدت ألسنة الناس وظهر اللحن وفشا ، 
  هم شـوائبا من مشافهة العرب اخللّص ، الذين مل تشب ألسنتفلم جيد النحاة والرواة بد

ينقلون عنها ، ويسمعون منها ، فأخـذوا عـن   احلضارة ، فحدد البصريون القبائل اليت 
القبائل املوغلة يف الصحراء ، املتعمقة يف البداوة ، وأقاموا قواعدهم على األشهر واألكثر 

 .من كالمهم ، وأمهلوا ما عداه مهما كان فصيحاً 
ومن القبائل اليت أخذ عنها البصريون قريش وهم أفصح العرب وأجودهم انتقاء  

ومتيم وأسد ، فقد أُخذ عنهم أكثر اللسان العريب ، وعليهم اتكـل يف   لأللفاظ ، وقيس
وعـن  .   ١١٧٧الغريب ويف اإلعراب والتصريف ، مث هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني

، لكنهم نقلوا كذلك عن القبائل اليت خالطت احلضر ،  ١١٧٨هذه القبائل أخذ الكوفيون
وإياد وبكر وعبدالقيس وأزد عمان كقبائل احلجاز وثقيف وخلم وجذام وقضاعة وغسان 

ل أهم ما مييز املدرسـة الكوفيـة مـن    ـوأهل اليمن وبين حنيفة وسكان اليمامة ، ولع
ة األشعار وعبارات اللغة عـن مجيـع العـرب    ـة اتساعها يف روايـة البصريـاملدرس

                                                        
 . ، ومع كون هذا املثال يف اللغة إال أنه يشعر مبا للسماع من مكانة عند العلماء  ٣/٢٨٢اهلمع  - ١١٧٦
 ٤٤االقتراح  ص - ١١٧٧
إنبـاه  .(رة قنينة حرباً غري ما حفظ عش، وقيل أنه أنفد مخس  ذ عن أهلهارحل الكسائي إىل البادية ليأخ - ١١٧٨
 )٢/٢٥٨الرواة 



١٩٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الشعر بالكوفة أكثر وأمجـع منـه    : ال أبو الطيب ـق، ١١٧٩ريهمـدويهم وحضـب
١١٨٠بالبصرة

العرب الـذين  : أما احلدود الزمانية فقد فصلَ جممع اللغة العربية يف ذلك ، فقال 
يوثق بعربيتهم ، ويستشهد بكالمهم هم عرب األمصار إىل اية القرن الثـاين ، وأهـل   

فامع جتاوز الفترة الزمنيـة الـيت   . ١١٨١البادية من جزيرة العرب إىل اية القرن الرابع
خـتم   : لسماع من عرب األمصار ، فقد ذُكر عن األصمعي قولـه  حددها القدماء ل

وقد كانت وفاة إبراهيم بن هرمـة  . ١١٨٢الشعر بإبراهيم بن هرمة ، وهو آخر احلجج 
أنَّ الشعر فُتح بامرئ القيس وخـتم بـذي   :  وزعم أبو عمرو بن العالءهـ ، ١٧٦سنة
١١٨٤ختم الشعر بـابن ميـادة  : ل ، وهناك من قا١١٨٣هـ١١٧ سنة الذي تويف الرمة

 .هـ ١٤٩املتوىف  سنة 
وقد علل بعضهم أن هذا االختالف يف التحديد ميكن اجلمع بينه على أن نظـرة   

النحاة هذه نظرة تعتمد اجلانب النقدي مدخالً هلـا يف احلكـم علـى بدايـة وايـة      
ى أنه ال ميكن التعويل ومع ما يف هذا التعليل من مقاربة لواقع النحاة إال أنين أر 

 .  عليه 
أما من يحتج بكالمهم من الشعراء فهم الفصحاء املوثوق بعربيتهم ، وهم علـى  

جاهليني مل يدركوا اإلسالم ، وخمضرمني أدركوا اجلاهلية واإلسـالم ،  : أصناف ثالثة 
حتجاج فالصنفان األوليان انعقد اإلمجاع على صحة اال. وإسالميني مل يدركوا اجلاهلية 
                                                        

 ١٥٩املدارس النحوية لشوقي ضيف ص - ١١٧٩
 ٩٧مراتب النحويني ص - ١١٨٠
 ١ج ٢٠٢جملة امع ص - ١١٨١
 ٥٥االقتراح ص - ١١٨٢
 ٤/١٦وفيات األعيان  ،  ٨٤/ ٤البيان والتبيني : ينظر  - ١١٨٣
 ٣/٣٤٩البيان والتبيني  - ١١٨٤
والذي أراه أن اجلمع بني هذه األقوال ميسور وسهل ، ذلك أنه ال ينبغـي  « : قول الدكتور السبيهني ي - ١١٨٥

على أنه حتديد لعصور االستشهاد ، بل ينبغي أن حنمله أحيانـاً إذا سـندتنا   ) ختم الشعر(قوهلم  -دائماً–أن حنمل 
 )٢٠٨على الدليل العقلي صوء االعتراض اخلالف النحوية يف ضمسائل (» القرائن على أنه رأي فين نقدي صرف 



١٩٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

إىل جـواز االحتجـاج    ١١٨٦بأشعارهم ، أما الصـنف الثالـث فـذهب البغـدادي    
، كما ال جيوز  ١١٨٨وال يحتج بكالم املولدين واحملدثني يف اللغة والعربية. ١١٨٧بكالمهم

عند البصريني االحتجاج بشعر جمهول قائله ، وجوز ذلك الكوفيون ، واحتجوا بأبيـات  
 .١١٨٩ااهيل ، وبنوا عليها قواعدهم

  مصادره : المبحث الرابع 
 القرآن الكریم : المصدر األول 

ي املوحـد املتجـانس للكتـاب    حني نقول القرآن ال نعين النص الشمويل الكل
، ألن النحاة لو فهموا باللفظ هذا املعىن ملا كـان ألحـد منـهم أن جيـادل يف     احلكيم

ا الـنص ألقيسـة   االحتجاج بآية واحدة ، من أفصح نص بالعربية ، وال أن خيضع هـذ 
اخترعها النحاة وجردوها جتريداً ، وإمنا نقصد بالقرآن عدداً من القراءات اليت قد يكون 
بني إحداها واألخرى خالف يف صوت أو لفظ أو تركيب حنـوي آليـة مـن آيـات     

  . ١١٩٠القرآن

                                                        
 . ١٠٩٣عبدالقادر بن عمر البغدادي ، ت - ١١٨٦
:  ر وغـريه عش: الكالم الذي يستشهد به نوعان «: ، حيث قال البغدادي  ١/٥خزانة األدب : ينظر  - ١١٨٧

  :  فقائل األول قد قسمه العلماء على طبقات أربع
 . ، كامرئ القيس واألعشى مالشعراء اجلاهليون، وهم قبل اإلسال:   األوىل
 . ، كلبيد وحسان املخضرمون، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم:   الثانية
 . ، كجرير والفرزدق ، وهم الذين كانوا يف صدر اإلسالم ، ويقال هلم اإلسالميون املتقدمون:  الثالثة 
 . ، كبشار ابن برد وأيب نواس اننا، ويقال هلم احملدثون، وهم من بعدهم إىل زم املولدون:  الرابعة

وقد كان أبـو   . وأما الثالثة فالصحيح صحة االستشهاد بكالمها.  يستشهد بشعرمها إمجاعاً األوليان فالطبقتان   
، وعبد اهللا بن أيب إسحاق، واحلسن البصري، وعبد اهللا بن شربمة، يلحنون الفرزدق والكميـت   عمرو بن العالء

؛ وقيل يستشهد بكالم من يوثق  فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقاً الرابعةوأما ، ....  ، وذا الرمة وأضرام
 . »شعر أيب متام يف عدة مواضع ؛ فإنه استشهد ب ، وتبعه الشارح احملقق ، واختاره الزخمشري به منهم
 ٥٤االقتراح ص - ١١٨٨
 ٥٥االقتراح ص - ١١٨٩
 ١٠٣ص،  لتمام حسان األصول - ١١٩٠



١٩٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

لقد توافر للقرآن العظيم ما مل يتوافر لغريه من النصوص ، فقد أواله املوىل جـلّ  
ايته ، وسخر له من يقوم عليه بالتدوين والتحرير والضبط ، فهو النص الصـحيح  وعز عن

فكان من مثرات هذه العنايـة اإلهليـة أن   . املتواتر امع على تالوته حسب ما جاءنا به 
 كلها هقراءاتو. يكون هو النص الصحيح امع على االحتجاج به يف مجيع علوم العربية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكل منها وجه ظاهر حسن صحيحة ومروية ثابتة عن 
، فلم تكن أئمة القراء تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشـى يف  ١١٩١يف العربية

اللغة واألقيس يف العربية ، بل على األثبت يف األثر واألصح يف النقل والرواية ، إذا ثبت 
قراءة سنة متبعة يلـزم قبوهلـا واملصـري    عنهم مل يردها قياس عربية وال فشو لغة ألن ال

الديانة حتظر الطعن على القراءة اليت قرأ ا  : النحاس  قال أبو جعفرولذلك . ١١٩٢إليها
وقد قال عليـه   ،اجلماعة وال جيوز أن تكون مأخوذة إال عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم 

لقرآن ، وتلك ، ومع هذه املكانة ل١١٩٤ ١١٩٣)أنزل القرآن على سبعة أحرف( :السالم
األمانة للقراء إال أن النحاة مييلون إىل االستشهاد بالشعر دون غريه ، وبـاألخص حـني   

أرى النحويني يتحريون  وكثرياً :  ١١٩٥تصطدم قواعدهم مع بعض اآليات ، قال الرازي
يف تقرير األلفاظ الواردة يف القرآن ، فإذا استشهدوا يف تقريره ببيت جمهول فرحوا بـه ،  

 شديد التعجب منهم ، فإم إذا جعلوا ورود ذلك البيت اهول على وفقه دلـيالً وأنا 
 .١١٩٦على صحته كان أوىل  على صحته ، فألن جيعلوا ورود القرآن به دليالً

كل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية سواًء كان  : قال السيوطي 
لناس على االحتجاج بالقراءات الشـاذة، يف  ، وقد أطبق ا١١٩٧متواتراً أم آحاداً أم شاذاً 

                                                        
 ٢/٢٧٥حر احمليط تفسري الب - ١١٩١
 ١/١٠النشر يف القراءات العشر  - ١١٩٢
 ٩٤٢سنن النسائي ، احلديث رقم  - ١١٩٣
 ٥/٢٣١إعراب القرآن  - ١١٩٤
 . ٦٠٤فخر الدين حممد بن عمر بن حسني ، ت - ١١٩٥
 ٤/٤٣٥مفاتيح الغيب  - ١١٩٦
هو ما صح : حاد واآل. هو ما نقله مجع ال ميكن تواطؤهم على الكذب ، عن مثلهم إىل منتهاه : املتواتر  - ١١٩٧



١٩٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

العربية إذا مل ختالف قياساً معروفاً ، بل ولو خالفته حيتج ا يف مثل احلرف بعينـه وإن مل  
، لفته القياس يف ذلك الوارد بعينهيجز القياس عليه ، كما يحتج باملُجمع على وروده وخما

١١٩٩ Z'  ]  ،١١٩٨ ÊZ  ] : وال يقاس عليه، حنو
 ١٢٠٠ . 

 
 :موقف النحویین من االحتجاج بالقرآن الكریم وقراءاتھ 

تباينت أقوال النحويني وتطبيقام العملية إزاء االحتجاج بالقرآن وقراءاته ، فقد 
اختار البصريون قبائل معينة لألخذ عنها وتركوا ما عداها حمتجني بفساد لغتها ، وكانوا 

، أما الكوفيـون فقـد    ١٢٠١ ال يعمل ايسمون لغات هذه القبائل باللغات الشاذة اليت
اعتمدوا على القبائل اليت اعتمد عليها البصريون ، واعتمدوا علـى لغـات أخـرى أىب    

، وال يعين أخذهم باللهجات اليت أباها البصريون أم كانوا ١٢٠٢البصريون االستشهاد ا
لغـام   يترخصون كل الترخص يف قبول اللهجات واللغات ولكنهم وثقوا بأولئك ورأوا

متثل فصيحاً من اللغات ال يصح إغفاله وخاصة بعدما رأوها متمثلة يف قراءات القـرآن  
، فكانوا حيترمون كل ما جاء عن العرب وجييـزون للنـاس أن يسـتعملوا    ١٢٠٣السبع

 .  ١٢٠٤استعماهلم
لقد كان موقف البصريني من القراءات كموقفهم من سائر النصوص اللغويـة ،  

قبلوه ، ومـا   -ولو بالتأويل-أقيستهم ، فما وافق منها أصوهلم فقد أخضعوها ألصوهلم و

                                                                                                                                                             
ما تـوفر فيـه   هو : والشاذ . سنده ، وخالف الرسم أو العربية ، أو مل يشتهر االشتهار املذكور ؛ وهذا ال يقرأ به 

.  الشاذ ما مل يصـح سـنده   : صحة السند وموافقة العربية ومل يوافق رسم املصحف امع عليه ، وقال بعضهم 
 )٣٠ل النحو لألفغاين ص، يف أصو ٥١القراءات واللهجات ص: ينظر (

 ١٩: اادلة  - ١١٩٨
 ٣٢: التوبة   - ١١٩٩
 ٣٦: االقتراح  - ١٢٠٠
 ١٠٧فصول يف فقه اللغة  - ١٢٠١
 ٨١الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه  - ١٢٠٢
 ٣٣١مدرسة الكوفة - ١٢٠٣
 ٢/٢٩٥ضحى اإلسالم  - ١٢٠٤



٢٠٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أما الكوفيون فلهم موقف يغـاير  .  ١٢٠٥أباها رفضوا االحتجاج به ، ووصفوه بالشذوذ
موقف البصريني من القراءات كل املغايرة ، فقد قبلوها ، واحتجوا ا ، وعقدوا على ما 

لقراءات اليت جيتمـع القـراء   رجحوا اجاء فيها كثرياً من أصوهلم وأحكامهم، وهم إذا 
وميكن القول . ١٢٠٦، فال يرفضون غريها ، وال يغلطوا ، ألا صواب عندهم أيضاًعليها

أن هناك جانبني ملواقف النحاة تلك ، أحدمها نظري واآلخر عملي ، فمن أمثلة اجلانـب  
ß  Þ       á  à         ]: فأمـا قولـه عـز وجـل      : النظري عند البصريني قول سيبويه

âZبعضهم قرأ وقد. كثري عريب وهو ضربته، زيداً: قوله على هو فإمنا ،١٢٠٧ :[  ®
  °  ¯Z القراءة ألن ختالف؛ ال القراءة أن إال ،١٢٠٨ السةنوقول الزجاج  ١٢٠٩ :

  القرآن حمكم ال حلن فيه ، وال فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه يف اإلعـراب١٢١٠ 
ظر الطعن على القراءة اليت قرأ ا اجلماعة وال جيوز أن تكون الديانة حت : وقول النحاس 

 . r ١٢١١مأخوذة إال من النيب
والكتاب أعرب وأقوى يف احلجة مـن   : ومن أمثلته عند الكوفيني قول الفراء 

إذا اختلف اإلعراب  يف القرآن عن السبعة مل أفضل إعراباً  :وقول ثعلب  ١٢١٢الشعر 
 . ١٢١٣ذا خرجت إىل كالم الناس فضلت األقوى على إعراب يف القرآن ، فإ

 :وإذا ما تأملنا اجلانب العملي عند النحاة وجدنا ما يلي 
 

                                                        
 ٣٣٧مدرسة الكوفة  - ١٢٠٥
 ٣٤١مدرسة الكوفة  - ١٢٠٦
 ٤٩القمر  - ١٢٠٧
 ١٧فصلت  - ١٢٠٨
 ١/١٤٨لكتاب ا - ١٢٠٩
 هـ١٤١٤،  ١طبعة دار احلديث ، ط  ٢/٨١معاين القرآن  - ١٢١٠
 )١٩٥٠القاهرة( ٣/٢٢٨إنباه الرواة  - ١٢١١
 ١/٢١معاين القرآن  - ١٢١٢
 ٤/٩٢البحر احمليط  - ١٢١٣



٢٠١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :تغليب الشعر على القرآن يف االستشهاد  -١
فقد جعلوا الشعر مصدرهم األصلي ، وعولوا عليه أكثر من تعويلهم على القرآن 

عند تقعيد القواعد ، وقد جيعلون الكرمي ، وهذا مما أُخذ عليهم فهم يعتمدون على الشعر 
أساس استشهادهم على القاعدة النحوية بيتاً من الشعر  بل شطراً من بيت ، وإىل هـذا  

 .  ١٢١٤أحد الباحثني أشار
 :الطعن يف بعض القراءات أو ردها  -٢

ليس من اإلنصاف القول بأن مجيع البصريني أو الكوفيني قد طعنوا يف القراءات، 
فريق آخر ليس من العدل يف شيء ، فاحلكم بني الفريقني حيتاج  وتربئة فريق على حساب

إىل جترد كامل من خالله ميكن أن نتبني مواقف النحويني من القراءات ، وما ذهب إليه 
فيه إجحـاف  أن البصريني يردون بعض القراءات ويضعفوا من  ١٢١٥بعض املعاصرين

معلقـاً   ١٢١٦أحد البـاحثني يقول  وجتن على علماء وهبوا أنفسهم خلدمة الدين وأهله  ،
وتوسع يف وصف ذلك بعض املعاصرين ، فقـالوا   : على موقف البصريني من القراءة 

إم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفوا ، كأن ذلك كان ظاهرة عامة عنـد حنـاة   
البصرة مع أنه ال يوجد يف كتاب سيبويه نصوص صرحية خمتلفة تشـهد هلـذه التهمـة    

ويف احلق أن بصريي القرن الثالث هم الذين طعنـوا يف بعـض   : ىل أن قال إ الكبرية
، ولعلـه  القراءات ، وهي أمثلة قليلة ال يصح أن تتخذ منها ظاهرة وال خاصة عامـة  

، فقد جاء من بعد أولئك يقصد ببصريي القرن الثالث املربد والزجاج مث أبا علي الفارسي
(مام يقرأ لف إلو صليت خ : عن املربد قوله  (و ١٢١٧ )

                                                        
 )م١٩٧٥بغداد( ١٣١صالشواهد واالستشهاد يف النحو ،  الدكتور عبداجلبار النايلة - ١٢١٤
،  ٢٣، الكوفيـون يف النحـو    ٢٣، املدارس النحوية للسامرائي  ٣٣٩،  ٣٣٨مدرسة الكوفة : ينظر  - ١٢١٥

، مسائل اخلالف النحوية يف ضوء االعتراض علـى   ٢/٦، معجم القراءات للخطيب  ١٥٧اخلالف بني النحويني 
 ٢٤٦الدليل النقلي

 ١٩املدارس النحوية  شوقي ضيف ، . د - ١٢١٦
بكسـر     )مبصرخي إين ( :وثاب واألعمش ومحزة  وقد قرأ حيىي بن «: ، قال النحاس  ٢٢ : إبراهيم - ١٢١٧

لعل الذي قرأ ذا : وقال الفراء ، ما مسعت هذا من أحد من العرب وال من النحويني  : قال األخفش سعيد، الياء 



٢٠٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

(نعلي ومضيت ألخذت ١٢١٨ وقـال عـن قـراءة محـزة      ،١٢١٩
)(:ا ال حتل القراءةكما جاء عن الزجاج قوله عن قراءة. ١٢٢٠) ( 

فأما اجلر يف األرحام  : إىل أن قال  ألرحام القراءة اجليدة نصب ا :  ١٢٢١بكسر امليم
، ١٢٢٢فخطأ يف العربية ال جيوز إال يف اضطرار شعر ، وخطأ أيضاً يف أمر الدين عظـيم  

:  )(وقال عن قراءة أيب عمرو وعاصم واألعمش ومحزة على إسكان اهلـاء مـن   
ن ال ينبغي أن يقرأ به ، ألن اهلاء ال ينبغي وهذا اإلسكان الذي روي عن هؤالء غلط بي

(  :١٢٢٤عن قـراءة ابـن عـامر    علي الفارسي وأب ، وقال١٢٢٣أن جتزم 
(١٢٢٥  :  ـ كـان  إىل غريهـا  دل عنـها  هذا قبيح قليل يف االستعمال ولو ع
برفع القتل  )(: وأما قراءة ابن عامر  : ، وقال الزخمشري ١٢٢٦أوىل

                                                                                                                                                             
،  ٢/٣٦٨إعراب القـرآن : ينظر » ال جيوز بإمجاع ظن أن الباء ختفض الكلمة كلها قال أبو جعفر فقد صار هذا

: والثانية ، ياء اجلمع : فالياء األوىل ، وهو مجع مصرخ ، اجلمهور على فتح الياء  )مبصرخي ( «: قاء وقال أبو الب
ويقرأ بكسرها وهو ضعيف ملا ذكرنا مـن الثقـل   ، ضمري املتكلم وفتحت لئال جتتمع الكسرة والياء بعد كسرتني 

ـ به مصرخي وهي لُأنه أراد : والثاين ،  أنه كسر على األصل : أحدمها: وفيها وجهان  ـا   ،ة غييف : يقـول أربا
ورم٢٢١التبيان ص » تيه فتتبع الكسرة الياء إشباعا إال أنه يف اآلية حذف الياء األخرية اكتفاء بالكسرة قبلهاي. 

 ١النساء  - ١٢١٨
 ٥/٧اجلامع ألحكام القرآن  - ١٢١٩
 ٢/٢٨٣شرح املفصل البن يعيش  - ١٢٢٠
، وابـن  وابـن عبـاس   ، البصري  ، واحلسن، وجماهد ، واملطوعي ،  وقتادة، والنخعي ، قرأ ا محزة  - ١٢٢١
 .واألعمش وغريهم ، وطلحة بن مصرف ، وحيىي بن وثاب رزين، 
 ٢/٦معاين القرآن  - ١٢٢٢
 ١/٤٣٢معاين القرآن  - ١٢٢٣
 اليحصـيب  عمـران  أبـو ،  األعالم وأحد ، الشام مقرئ الكبري اإلمام متيم بن يزيد بن عامر بن عبداهللا - ١٢٢٤

: ينظر. ولد سنة إحدى وعشرين ، ومات يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائة ، وله سبع وتسعون سنة  .مشقيالد
 . ٢/٢٤٠٨سري أعالم النبالء 

  ١٣٧ األنعام - ١٢٢٥
 ٣/٢٣٥احلجة  - ١٢٢٦



٢٠٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

والد وجر الشركاء على إضافة القتل إىل الشركاء ، والفصل بينـهما بغـري   ونصب األ
... . كان مسجاً مـردوداً ، الظرف ، فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر ، ل

  .١٢٢٧ فكيف به يف الكالم املنثور فكيف به يف القرآن املعجز حبسن نظمه وجزالته
معارضة غري صرحية ، وإين  أن سيبويه عارض بعض القراءات ١٢٢٨وزعم بعضهم

إن سيبويه قد أخذ بالقراءات مجيعها متواترها ومشهورها ، فلم يعب  ١٢٢٩مع من يقول
قارئاً ومل خيطئ قراءة، ومل يصف قراءة بالشذوذ  أو اخلطأ ، ومل يصف قارئاً باخلطـأ أو  

 .يطعن فيه 
عـض  ومل يكن بعض الكوفيني مبنأى عن بصريي القرن الثالث يف مواقفهم من ب

حدثىن شريك بن عبداهللا عـن   (  : (القراءات ، فهذا الفراء يقول يف قراءة 
باهللا والرحم؛ وفيه قبح؛ ألن : هو كقوهلم: األعمش عن إبراهيم أنه خفض األرحام، قال

: ، وقال عن قراءة ابن عـامر   ١٢٣٠العرب ال ترد خمفوضا على خمفوض وقد كُنِى عنه

)(  قول من قال وليس: )(  وال)
( بشيء ١٢٣٢، وقال عن قراءة احلسن البصـري ١٢٣١ :)

(  :  وجاء عن احلسن)( أنـه   وكأنه من غلط الشيخ ظن
ذكـر أحـد   ولعل هذا بتأثري من الكسائي كمـا  .  ١٢٣٣» مبرتلة املسلمني واملسلمونَ

                                                        
 ٢/٦٦الكشاف  - ١٢٢٧
 ٣٩أصول النحو العريب : ينظر  - ١٢٢٨
 ١٤٠،  ١٣٩الشاهد وأصول النحو : ينظر  - ١٢٢٩
 ١/١٨٥آن معاين القر - ١٢٣٠
 ٢/٦٨معاين القرآن  - ١٢٣١
 كعب اليسر أيب موىل ويقال االنصاري، هو احلسن بن أيب احلسن يسار، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت - ١٢٣٢

 ، ناسـكاً  ، عابداً ، مأموناً ، حجةً ، ثقةً ، فقيهاً ، رفيعاً ، عاملاً ، جامعاً اهللا رمحه احلسن كان.  السلمي عمرو بن
 ١/١٤٥٦سري أعالم النبالء : ينظر .  ١١٠تويف سنة  . وسيماً ، مجيالً ، حاًفصي ، العلم كثري

 ٢/٢٤٦معاين القرآن  - ١٢٣٣



٢٠٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ويظهر أن الكسائي هو الذي بدأ ختطئة القـراء إذ نـرى    : ، حيث قال ١٢٣٤الباحثني
الفراء يتوقف يف كتابه معاين القرآن مراراً ليقول إن الكسائي كان ال جييز القراءة ـذا  

اء على األقوال السابقة فإنه ال ميكن تربئة سـاحة البصـريني وال   وبن.  احلرف أو ذاك 
الكوفيني ، كما ال ميكن تعميم القول على مجيع حناة البصرة والكوفة ، وقد يكون لكلٍّ 
دوافعه ونواياه ، وإن كنا حنسب أن علماءنا يقدمون اجلانب الديين على جانب العصبية 

 . واهلوى 
 :اام القراء بقلة الضبط  -٣

مل يسلم بعض القراء من القدح والتعريض بل رمي بعضهم بالضعف والـوهم ،  
عـن قـراءة    فاملازين مثالً قالتوالت عبارات بعض النحويني تنال وجترح القراء ، وقد 
)(  باهلمز : فأما قراءة من قرأ من أهل املدينة)( اهلمز فهي خطأ ، فـال  ب

ن نافع بن أيب نعيم ، ومل يكن يدري ما العربية ، وله أحرف ، وإمنا أخذت عيلتفت إليها
(وقال الفراء عـن قـراءة محـزة واألعمـش       ١٢٣٥يقرؤها حلناً حنواً من هذا 

( : مهلم منهم من الواء طبقة حيىي فإنه قل من سم القُرهولعلـه  . ولعلها من و
  .١٢٣٦ خافضة للحرف كله )(ظَن أن الباء ىف 

 
 :موقف أبي بكر من القرآن الكریم وقراءاتھ 

اعتد أبو بكر بالقرآن الكرمي واهتم به اهتماماً بالغاً ، وأنزله املرتلة األوىل ، فقـد  
ظهر ذلك جلياً يف صدر كتابه إيضاح الوقف واالبتداء ، حيث كان أول ما بدأ بـه يف  

،  r، وعند رسوله ومكانته عند رب العزة واجلالل ،ميتابه أن ذكر فضائل القرآن الكرك
إن اهللا جـل   : ودعم ذلك ببعض اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة ، يقول أبو بكر 

                                                        
 ١٥٧املدارس النحوية شوقي ضيف ، . د - ١٢٣٤
 ٢/٣٠٧املنصف  - ١٢٣٥
 ٢/٦٣معاين القرآن  - ١٢٣٦



٢٠٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

جالله وتقدست أمساؤه ، عظم القرآن وشرفه وكرمه ، أمر فيه وى ، وضـرب فيـه   
 . ١٢٣٧ماألمثال ، وأوضح فيه الشرائع واألحكام ، وفضله على كل الكال
: ، مث قال بعد ذلك١٢٣٨كما اهتم بالقراءات فبدأ بذكر أسانيد ما يف الكتاب منها

  وأنا مبتدئ أول األبواب مبا ال خالف فيه بني القراء والنحويني ، وعاقد أصول الباب
 مبا ال خالف فيه بني القراء والنحـويني   :، فقوله ١٢٣٩يف أوله مث مفرعها بعد ذلك 

، نباري يدرك أنه أمام عامل متورعينهم ، لكن املتأمل لكالم ابن األيؤكد وجود اخلالف ب
ال يكاد يعيب قراءة وال قارئاً، فلم أجده يغلط قارئاً ، وال ينكر قراءة أو يقبحها ، إال ما 

ويف هذه  : ، حيث قال )(بنصب  ١٢٤٠)(:عن قراءة احلسن  قاله
، ومع ذلـك  ١٢٤١) وجعل كلمته هي العليا(قبح ،ألنه لو كانت كذلك لكانت القراءة 

وبعد فالقراءة بالنصـب جـائزة معروفـة يف كـالم      : فقد صحح القراءة حيث قال 
، أما إذا مل يكن للقراءة إمام فإنه ال يعتد ا ، مثال ذلك قوله ملا ذكر أوجه ١٢٤٢العرب

فتفتح امليم من الـرحيم  ) الرحيم احلمد هللا : ( ل والوجه الثالث أن تقو : قراءة الفاحتة 
وهذا الوجه الثالـث مسعـه    : إىل أن قال  ألنك نقلت إليها فتحة األلف من احلمد 

، كمـا  ١٢٤٣رأ به ألنه ال إمـام لـه   ـوز ألحد أن يقـالكسائي من العرب ، وال جي
ه ـ، حىت إن رأي اـف أبو بكر من بعض القراءات املختلَف فيها موقف املصحح هلـوق

: ١٢٤٤ا صحح قراءة طلحةـراء أنفسهم ، فعندمـليقدم عند بعض العلماء على آراء الق
                                                        

 وما بعدها ١/٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٣٧
 ١/١١١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٣٨
 ١/١١٥قف واالبتداء إيضاح الو - ١٢٣٩
 ٤٠التوبة  - ١٢٤٠
 ٢/٦٩٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٤١
 ٢/٦٩٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٤٢
 ١/٤٥٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٤٣
طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب ، اإلمام احلافظ املقرئ ، اود ، شيخ اإلسالم ، أبو حممد اليامي  - ١٢٤٤

حيىي بن وثاب وغريه ، وحدث عن أنس بن مالك ، وعبداهللا بـن أوىف ،  ومـرة بـن    اهلمداين الكويف ، تال على 
 ٢/٢٠٦٨سري أعالم النبالء . ١١٢تويف رمخه اهللا تعاىل سنة. الطيب ، وغريهم ، أثىن عليه معاصروه وذكروه خبري 
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)(بفتح  ١٢٤٥)ّـ ـق، ) أن ـ  : ١٢٤٦ني احللـيب ـال السم  ابـن  الـق
. الشرط فاِء بعد ألنه حلن؛ وهو أحد، به يقْرأْ مل: يقول جماهد ابن سمعت: ١٢٤٧خالويه

: قلت.  جهنم نار له أنَّ فجزاؤه :ومعناه،  صواب هو: يقول األنباري ابن ومسعت : لقا
ابن يف إماماً كان وإنْ ١٢٤٨جماهد ،ه إالَّ القراءاتأن يفها، عليه خوهـو  وجه  عجيـب 

 األنبـاري  ابـن  أنَّ جـرم  ال األنعام، يف )( قراءتي عن غَفَلَ كيف. جداً
بوصتطُولِ القراءةَ اسه لالعربية يف باعكما استصوب قراءة ابن عـامر  ١٢٤٩ ،: )

(فقد نقل السمني عنه أنه قال١٢٥٠ : كانـت  وإذا ، صحيحة قراءة هذه 
 . أخيـك  اهللا شـاء  إن غـالم  هو:  قوهلم يف باجلملة املتضايفني بني فَصلَت قد العرب

 . ١٢٥١ أسهل باملفرد يفْصل فأنْ، أخيك غالم هو: دونيري
ومما يشهد على ورعه وأدبه مع القراءات والقراء قوله يف قراءة ابن مسعود رضي 

وال خيفي على ذي متييز أن هذا كالم من النيب  ) : إن الدين عند اهللا احلنيفية: (اهللا عنه 
مـن ينقـل احلـديث يف     صلى اهللا عليه وسلم على جهة التفسـري ، أدخلـه بعـض   

فلم يطعن يف القراءة ، ومل يقدح فيها ، وإمنا بين موطن اللبس بـأدب   ،١٢٥٢القراءات
جم. 

                                                        
 ٢٣اجلن  - ١٢٤٥
 ١/٤٠٢بغية الوعاة .  ٧٥٦سنةتويف . أمحد بن يوسف بن عبدالدائم ، كان بارعاً يف النحو والقراءات  - ١٢٤٦
: احلسني بن أمحد بن خالويه ، عامل بالعربية ، حافظ للغة ، بصري بالقراءة ، ثقة مشهور ، من مصنفاته  - ١٢٤٧

 ١/٥٢٩بغية الوعاة . القراءات ، واجلمل يف النحو ،  وإعراب ثالثني سورة وغريها 
 ، البغدادي جماهد بن العباس بن موسى بن أمحد بكر أبو ، املقرئني شيخ ، النحوي احملدث املقرئ اإلمام - ١٢٤٨
تويف يف شعبان سـنة أربـع   . ، وقرأ عليه خلق كثري  ومئتني وأربعني مخس سنة ولد، )  السبعة كتاب ( مصنف

 ١/١٠٢١سري أعالم النبالء . وعشرين وثالمثائة 
 ١٠/٥٠٣الدر املصون  ١٢٤٩
 ١٠٩األنعام  - ١٢٥٠
 ٥/١٦٦الدر املصون  - ١٢٥١
 ٢/٤٢٦احمليط البحر  - ١٢٥٢
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 ل النحویة استشھاده بالقرآن وقراءاتھ على المسائ
استشهد أبوبكر بالكثري من آيات القرآن العظيم ، وبقراءات القراء املختلفة يف تقريـر   

:سائل النحوية ، ومن تلك املسائل وتثبيت كثري من القواعد وامل
 :االسم املنقوص  -١
 املنقوص املنون  -أ

اعلـم   : قال أبو بكر  ، الساكنين اللتقاء وجراً رفعاً املنون املنقوص ءيا تحذف
£  ¤         ¥  ¦   §  ] : أن الياء إذا سكنت ولقيهـا تنـوين كقولـه عـز وجـل      

¨Zكان األصل فيها  ١٢٥٣)فاستثقلوا الضمة يف الياء فحذفوها فبقيت اليـاء  ) ناجي
إىل أن هـذا   ، مث أشار١٢٥٤ساكنة ، والتنوين ساكن فحذفوا الياء الجتماع الساكنني 

، إال أن بعض قراء ١٢٥٥، ومذهب الفراء والكسائي ومن قال بقوهلمامذهب القراء مجيعاً 
ء حمتجاً بـزوال علـة   بإثبات اليا) زان ، وغواشٍ ، وآت: (البصرة كان يقف على حنو 

، فقد حذفت الياء لسكوا وسكون التنوين ، فلما زال التنوين زالت العلـة  ١٢٥٦احلذف
  . الباب مجيع يف بالياء يقفكان  أنه ابن كثري عن جماهد ابن نقل. فبقيت الياء 

واعلم أن العرب تستثقل الضمة والكسرة يف  : هذا االستثقال بقوله وعلل ابن األنباري
والعلة يف هـذا أـم    : إىل أن قال  املكسور ما قبلها واليستثقلون الفتحة فيها الياء 

قـال  . ١٢٥٧استثقلوا الضمة والكسرة يف الياء لثقلهما ألما خترجان بتكلف شـديد  
يستثقل الضم والكسر على الياء املكسور ما قبلها، وذلك حمسوس لضـعف  : الرضي 

 .  ١٢٥٨لها حبركة ثقيلةالياء، وثقل احلركتني مع حترك ما قب

                                                        
 ٤٢: يوسف - ١٢٥٣
 ١/٢٣٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٥٤
 ١/٢٣٤إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٢٥٥
 ١/٢٣٥إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٢٥٦
 ٢٣٧،  ١/٢٣٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٥٧
 ١/٩٨شرح الرضي  - ١٢٥٨
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كما وجد من القراء من يسكِّن ياء املنقوص يف النصب استثقاالً للفتحة ، كما يف 
قال  ١٢٦٢ Z¿  ] : لقوله تعاىل  ١٢٦١عن عاصم ١٢٦٠واملفضل ١٢٥٩قراءة محزة وأبان

 جيـوز  ال املنقوص من الفتحة تقدير : وقال السمني احلليب  كِّن ختفيفاً س : أبو البقاء 
،   ١٢٦٣فيهـا  بـه  يقـالَ  أَنْ ينبغي فال متواترة القراءة وهذه ،شذوذ أو ضرورة يف إالَّ

 أحسـن  مـن  النصـب  يف املنقـوصِ  يـاء  تسـكني  : واستحسن املربد ذلك بقوله
ومن العرب من يسـتثقل   : عن العرب ، قال أبو بكر  عوسمهذا م، و١٢٦٤الضرورة

 . ١٢٦٥الفتحة يف الياء فيسقطها
 

 املنقوص املضاف -ب
فكان الكسائي يقـف   c  bZ١٢٦٦  ] اختلفوا يف الوقف على  : أبو بكر  قال

وكان محزة يقف عليه بغري . بالياء ، ويقول امسه وادي ، فال يتم إال بالياء ) وادي(عليه 
فكان أبو جعفـر      7Z١٢٦٧  8  9    :       ] : واختلفوا يف قوله . ياء اتباعاً للكتاب 

باإلضافة ، وكـان  ) اد العمي: (والكسائي يقرؤوا وشيبة وعاصم ونافع وأبو عمرو 
بتنـوين هـاد ونصـب    ) وما أنت ـاد العمـي  : (عبداهللا بن عامر الشامي يقرؤها 

                                                        
هو : قال الذهيب . بعي ، الكويف ، الشيعي أبو أمية الر: وقيل . أبان بن تغلب ، اإلمام املقرئ أبو سعد  - ١٢٥٩

صدوق يف نفسه ، عامل كبري ، وبدعته خفيفة ، ال يتعرض للكبار ، وحديثه حنو املئة ، مل خيرج له البخاري ، تويف 
 ١/٦٣٩سري أعالم النبالء : ينظر .  ١٤١يف سنة 
احملـدث   فضـالة  بن مبارك أخو ، البصري موالهم القرشي، مالك أبو أمية، أيب بن فضالة بن املفضل - ١٢٦٠

 ٣/٣٩٢٢سري أعالم النبالء : ينظر  . ومجاعة النجود، أيب بن عاصم عن روى ،املشهور 
 السبعة يف القراءات البن جماهد - ١٢٦١
 ٢١اإلنسان  - ١٢٦٢
 ١٠/٦١٦الدر املصون  - ١٢٦٣
 ٤٢املرجتل ص: ، وينظر ٢/٦٣٧الدر املصون  - ١٢٦٤
 ١/٢٣٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٦٥
 ١٨النمل   ١٢٦٦
 ٥٣الروم  - ١٢٦٧
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األفصـح   : ، واألفصح عند إضافة املنقوص إثبات الياء ، قال السيوطي  ١٢٦٨)العمي(
ري منون إثبـات  غوإن كان  ، ومررت بقاضٍ هذا قاضٍ : حذف يائه حنو إن كان منوناً

ومررت بالقاضي ، جاء القاضي  : وأن يكون معرفاً بالالم حن:  وحتت ذلك صور، يائه 
 .١٢٦٩ وقاضي املدينة، جاء قاضي مكة  : أو باإلضافة حنو

 
 )املعرفة(املنقوص غري املنون  -ج

Ç  Æ  ] : وأسقطوا الياء مـع األلـف والـالم يف قولـه      : قال أبو بكر 
ÈZوكذلك١٢٧٠ ، : [ C   E  DZوكذلك١٢٧١ ، : [  c  b  aZ١٢٧٢ ،

Ä  Ã  ÂZ١٢٧٣  ] : وحذفوها يف اخلفض مع األلف والالم يف قوله 
  ١٢٧٤. 

إالّ إذا وقعت يف القافية  ١٢٧٥األفصح يف املنقوص غري املُنون إثبات الياء يف الوقف
: قال أبو بكر . لغة فصيحة غري جارية على القياس  والوقوف بدون ياء، أو يف الفواصل 

 املوضع الذي حذفت منه الياء بنيت فيه املعرفة على النكرة ، واكتفي بالكسرة مـن  و
:  ١٢٧٦الياء فسقطت الياء ، وهذه لغة سائرة فاشية عند العرب ، قال حممد بن سـعدان 

  .١٢٧٧هذا الوالِ والوايل ، وهذا القاضِ والقاضي : العرب تقول : مسعت الكسائي يقول

                                                        
 ١/٢٤١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٦٨
 ٣/٣٨٧اهلمع  - ١٢٦٩
 ٦ : القمر - ١٢٧٠
 ٢٤ : الرمحن - ١٢٧١
 ٤١ : ق - ١٢٧٢
 ١٨٦ : البقرة - ١٢٧٣
 ١/٢٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٧٤
  ٣/٣٨٧، اهلمع  ٤٢املرجتل : ينظر  - ١٢٧٥
، وكتـاب كـبري يف   ) خمتصر النحـو (حممد بن سعدان أحد القراء ، وله كتاب مصنف يف النحو هو  - ١٢٧٦

 ٣/١٤٠إنباه الرواة : ينظر . ، وكان بغدادي املولد كويفّ املذهب  ٢٣١، مات يف سنة ) القراءات(القراءات وهو 
 ١/٢٤٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٧٧
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ثباته من الياءات والواوات حيذف يف الفواصل أن ما خيتار إ ١٢٧٨وقد ذكر سيبويه
 .واحلذف عريب كثري ، ١٢٧٩أجودووالقوايف ، واإلثبات أقيس 

 

 اإلضـــافـــــة -٢
 إضافة الظرف إىل الفعل -أ

اإلضافة من خواص االسم ، واملراد باإلضافة هنا أن يكون االسم مضافاً ال مضافاً 
Ó  Ò    Ñ  Ð  ] : لـه تعـاىل   حنـو قو  ١٢٨٠إليه ، فالفعل قد يأيت مضـافاً إليـه  

ÔZقوله تعاىل ، و١٢٨١ : [  ¡�  ~  }  |  {  zZعـن  قال أبوبكر ،     ١٢٨٢
: وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحيىي بن وثاب وعاصم ومحزة والكسائي  : اآلية السابقة 

بالنصب ، على أنه يف موضع رفع إال أنه نصـب ألنـه مضـاف غـري     ) يوم ال متلك(
 :١٢٨٥، وقال عن قراءة األعـرج ١٢٨٤أعجبين يوم يقوم زيد : ، كما تقول  ١٢٨٣حمض
جيوز أن يكون منصوباً على أنه مضـاف   :  )يوم(بنصب  )هذا يوم ينفع الصادقني(

كـل   األفعـال نصـبوها علـى    غري حمض ، وذلك أن العرب إذا أضافت املواقيت إىل
 ضع رفـع ، على الفتح على أنه يف مو) يوم(، هذا هو مذهب الكوفيني ، بناء ١٢٨٦حال

ومذهب البصريني أنه ال جيوز فيما أضيف سواء كان الفعل املضاف إليه مبنياً أو معرباً ، 

                                                        
 ٤/١٨٥ينظر الكتاب  - ١٢٧٨
 ٢/٣٩٩شرح ابن عقيل : ينظر  - ١٢٧٩
 ١/٨٩شرح املفصل البن يعيش : ينظر  - ١٢٨٠
 ١١٩املائدة  - ١٢٨١
 ١٩االنفطار  - ١٢٨٢
اإلضافة غري احملضة هي اليت ليس بني طرفيها قوة اتصال وارتباط ألا على نيـة االنفصـال ، وهـذه     - ١٢٨٣

 ٣٢٧و  ٣٢٦شرح شذور الذهب ص: ينظر  .اإلضافة ال تفيد تعريفاً وال ختصيصاً 
 ٢/٩٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٨٤
رئ ، عبدالرمحن بن هرمز ، أخذ القراءة عن أيب هريرة وابن عباس وعبـداهللا  اإلمام احلافظ احلجة ، املق - ١٢٨٥

 ٢/٢٢٤٨سري أعالم النبالء . ١١٧بن عياش بن أيب ربيعة، وأخذ العربية عن أيب األسود، مات رمحه اهللا تعاىل سنة 
 ١/٣٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٨٦



٢١٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وال جيوز البنـاء إال   عرابإال اإل ، ، أو إىل مجلة امسية ضارعإىل مجلة فعلية صدرت مب
 .١٢٨٧فيما أضيف إىل مجلة فعلية صدرت مباض

هذا باب مـا    : ، قال سيبويه واإلضافة إىل األفعال مسألة مقررة عند النحويني
وذلك قولك هذا يوم يقـوم  ، يضاف إليها أمساء الدهر  ،يضاف إىل األفعال من األمساء 

 يوم يقول ذاك وقال اهللا عز وجل وآتيك، زيد : [  r  q  p  o  nZو١٢٨٨[    Ñ  Ð
Ô  Ó  Ò Z  ،ة واطرد فيها كما جاز للفعل أن يكـون  نوجاز هذا يف األزم

فلم خيرجوا الفعل من هذا كما مل ، سعوا بذلك يف الدهر لكثرته يف كالمهم وتو؛ صفةً 
ومما يضـاف إىل  .  وإمنا أصله للفعل وتصريفه ،خيرجوا األمساء من ألف الوصل حنو ابنٍ

 .١٢٨٩ .... ومنه أيضاً آية،  ان عندي ومذ جاءينما رأيته منذ ك :الفعل أيضاً قولك
ىل الفعل ، لكن ذلك عنده خالف األصل ، ومذهب أيب الربكات جواز اإلضافة إ

وإن كانت اإلضافة  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð Z :] : قال عن اإلضافة يف قوله تعاىل
وإمنا جاز ذلك ألن املقصود باإلضافة إىل الفعل مصـدره مـن    ، إىل األفعال غري جائزة

ـ  نفـعِ  هذا يوم: فالتقدير فيه  ؛حيث كان ذكر الفعل يقوم مقام ذكر مصدره ادقني الص
مـن  ، وإمنا خصوا أمساء الزمان ذه اإلضافة ملا بني الزمان والفعل من املناسبة ، هم صدقُ

وأن الزمان حركات الفلك كمـا أن الفعـل حركـة    ، حيث اتفقا يف كوما عرضني 
وذهب ابن يعـيش إىل أن اإلضـافة إىل   . ١٢٩١، ووافقه أبو البقاء العكربي١٢٩٠الفاعل

اإلضافة ينبغي ا تعريف املضاف ، وإخراجه مـن إـام إىل   األفعال مما ال يصح ؛ ألن 

                                                        
 ٢/٥٠شرح ابن عقيل  : ينظر - ١٢٨٧
 ٣٥املرسالت  - ١٢٨٨
 ٣/١١٧كتاب ال - ١٢٨٩
 ١/١٤١اإلنصاف  - ١٢٩٠

وال ،  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð Z] :الفعل كقوله تعـاىل   جتوز إضافة الزمان إىل «: قال أبو البقاء  - ١٢٩١
فكأنـك أضـفت    ، إذ كان الفعل يدل على الزمان؛ ألن بني الزمان والفعل مناسبة ؛ جتوز إضافة غري الزمان إليه 

 زمان ماض أو مستقبل والذي يضاف إليه مل يكـن ماضـياً   يدل على إىل خاص فتخصص ألن الفعل عاماً زماناً
 ١/٣٩٢اللباب  » كاليوم والساعة ، بلفظه وال مستقبالً



٢١٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ختصيص على حسب خصوص املضاف إليه نفسه ، واألفعال ال تكون إال نكرات ، وال 
 .١٢٩٢يكون شيء منها أخص من شيء ، فامتنعت اإلضافة إليها لعدم جدواها

 ) إذ(إضافة ظرف الزمان إىل  -ب
'  )  ] : ءة أيب عمرو لقوله تعاىل كما يف قرا) إذ(قد يضاف ظرف الزمان إىل 

   ,  +  *  )Zاليوم(إىل ) الفزع(، حيث أُضيف ١٢٩٣ ( ضفوخ)وجيوز ) اليوم ،
 ١٢٩٥عن قـالون  ١٢٩٤كما يف قراءة نافع فيما حدث به إمساعيل) اليوم(يف العربية نصب 

مئـذ بإضـافة   يومن فزعِ ( ومن قرأ  : ، مث قال ١٢٩٦، وهذا ما أشار إليه أبو بكر عنه
) إذ(ألنه مـع  ) اليوم( مل جيز له أن يقف على ) اليوم(وفتح امليم من ) اليوم(إىل ) لفزعا(

إىل  ١٢٩٨وهو مبـهم ) اليوم(، فالفتح هنا عالمة بناء ، حيث أضيف ١٢٩٧مبرتلة حرف
 . ١٢٩٩مبين فجاز له أن يكتسب البناء ، كما اكتسبت النكرة املضافة إىل املعرفة التعريف

 

 :توكيد احلروف  -٣
 !  "    #  $  % ] : من قوله تعاىل ) عن(ر ـأبو بكر عن حرف اجلال ـق

                                                        
 ٢/١٨٠شرح املفصل  - ١٢٩٢
 ٨٩النمل  - ١٢٩٣
 إمساعيـل  بن إسحاق بن إمساعيل ، إسحاق أبو اإلسالم شيخ ، احلافظ ، العالمة اإلمام القاضي إمساعيل - ١٢٩٤

 ،فقيهاً متقناً عاملاً كان . بغداد قاضي املالكي، البصري، موالهم زدي،األ درهم بن زيد بن محاد ةالبصر ثحمد بنا
 كتـاب  ولـه  ، )املوطأ(  صنف مث،  مالك وحديث ، أيوب حديث ومجع ، القرآن علوم وصنف )املسند( صنف
 ظـاهر  ، احلرمـة  وافـر  كان.  القراءات يف وكتاب ، القرآن معاين وكتاب ، مثله إىل يسبق مل ، القرآن أحكام
 ١/١٠٩٩سري أعالم النبالء : ينظر  .٢٨٢سنة  تويف أن إىل قضاءها وويل ، بغداد استوطن الشأن كبري ، احلشمة
 .زريق بين موىل مينا، بن عيسى موسى أبو النحوي، اود ماماإل هو نافع، وتلميذ املدينة، مقرئ قالون - ١٢٩٥
سري : ينظر  .سنة ومثانني نيف عن ومئتني عشرين سنة مات.  قراءته جلودة ونبقال فلقبه نافع، ربيب كان: يقال

 ٢/٢٩٩٦أعالم النبالء 
 ١/٣٤٨إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٢٩٦
 ١/٣٤٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٢٩٧
   . الذي ال يتضح معناه إال مبا أضيف إليههو : املبهم  - ١٢٩٨
 ٨١شذور الذهب : ينظر - ١٢٩٩



٢١٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 '&Z١٣٠٠  :  الثانية توكيداً لألوىل كما قرأ عبداهللا ) عن(والوجه اآلخر أن جتعل
فجعـل الـالم الثانيـة توكيـداً      Z١٣٠٢\  [  ^  _    ١٣٠١ ] : بن مسعود

 )( ، وكـون  بعده )( بـ متعلِّقاً )(كون : املشهورهذا و ١٣٠٣لألوىل
، ويسمى هذا النوع من التوكيد بالتوكيد اللفظي وهو القسم الثـاين مـن   ١٣٠٤تأكيداً

دة ، مفـر ، أو حروفـاً جيري يف األلفاظ كلها، أمساء كانت، أو أفعاالًوقسمي التوكيد ، 
 .١٣٠٥، أو غري ذلككانت أو مجالً

،  ١٣٠٦أن تكون غـري مسـتقلة  واحلروف املؤكَّدة إما أن تكون مستقلة ، وإما 
، وبلى، فإن مجيعهـا   معال، ون: وهيا ، مع الوقف عليه اما جيوز االبتداء : فاملستقلة 

 :، قال مجيل بثينة يصح الوقف عليها مع االبتداء ا 
 ١٣٠٧وداًـواثقاً وعهـأخذت علي ما  ـةَ إـنـثـب بـوح حبـال ال أب
 : ١٣٠٨وهي على أنواع. تداء ا وال الوقف عليهااالبما ال جيوز : ةوغري املستقل

 . ما كان حرفاً واحداً ،كواو العطف وفائه ، والم االبتداء  - ١
ما كان واجب االتصال ، كحـروف اجلـر ، يف و علـى وإىل     - ٢

 .وغريها ، فإا ال تنفك عن جمرورها 
الـالم  : ما كان حرفاً واحداً واجب االتصال ، كحريف اجلـر   - ٣

 :كقوله . الثة ال تكرر وحدها إىل يف ضرورة الشعر وهذه الث. والكاف 

                                                        
 ٢-١النبأ   - ١٣٠٠
 ١٠/٦٢٧الدر املصون: ، ينظر)وللظاملني ( والصواب يف قراءة ابن مسعود) والظاملني(كُتبت يف اإليضاح  - ١٣٠١
 ٣١اإلنسان  - ١٣٠٢
 ٢/٩٦٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٠٣
 ١٠/٦٢٧الدر املصون  - ١٣٠٤
 ٢/٣٦٣شرح الرضي : ينظر  - ١٣٠٥
 ٢/٣٦٤شرح الرضي : ينظر  - ١٣٠٦
 . ٣/١٤٤، وبال نسبة يف اهلمع  ٥/١٥٩، اخلزانة  ١/٤٦٣ح املسالك أوض: البيت من الكامل ، ينظر  - ١٣٠٧
 ٢/٣٦٣، وشرح الرضي  ٢/١٧٠شرح ابن عقيل : ينظر  - ١٣٠٨



٢١٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـُـلْفَي ملــا يب   ١٣٠٩داً دواُءا بِهِــم أبــِموال لل فــال واهللا ال ي
فإن فصل بني احلرفني بفاصل أو أعيد مع ما دخل عليه جاز التكرار ، فمثـال تكـرار   

 :احلرفني مفصولني قول الشاعر 
 ١٣١٠رنـقبـ اتـددمش اـأعناقه أنْـوك أنْـا وكـراهـىت تـح

 : وقوله 
 ١٣١١امأو حيـولَـن دون  ذاك حمـ  مـل آتينهـل مث هـليت شعري ه

 

!  ]  :ومثال إعادته مع ما دخل عليه ، قراءة ابن مسعود السالفة الذكر ، وقوله تعـاىل  

'&  %  $  #    "Z١٣١٢. 
، وال واجب االتصال، كإنّ وليت، ما مل يكن على حرف واحد - ٤

ومما جاء مكرراً يف كـالم  . ز تكريرها، واألحسن الفصل بينهاوهذه جيو
 :العرب قول الشاعر 

 ١٣١٣د ضيماـاره قـن أجـيـرين م ا لـمـلم مـرمي  حيـإنّ إنّ الك
 .١٣١٤ووصفه ابن هشام بالشذوذ 

 

 الناسخة ) إنّ(  -٤
 :كسر وفتح مهزة إنّ  -أ

                                                        
 ١٠/١٩١و ٥/١٥٧و ٣١٢و ٢/٣٠٨اخلزانـة  : ينظر . البيت من الوافر ، وهو ملسلم بن معبد الواليب  - ١٣٠٩

 ١/٢٠٤، ومغـين اللبيـب   ٢/٥٧١، واإلنصـاف  ٢/٢٨٢، وهو بالنسبة اخلصائص ٣٣٠و ٢٨٧و ١١/٢٦٧و
 .  ٢/٤٠٨و ٢٠٦و

، اهلمـع   ١/٤٦٤الرجز لألغلب العجلي أو خلطام ااشعي ، وهو بال نسـبة يف أوضـح املسـالك     - ١٣١٠
 . ١٢/٢٠٣املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : ، وينظر ٣/١٤٥

يف سر صناعة اإلعراب  نسبة ديوانه ، وهو بال: البيت من اخلفيف ، وهو للكميت بن معروف ، ينظر  - ١٣١١
 ٣/١٤٥، واهلمع  ٢/٤٠٤، ومغين اللبيب  ٢/٤٢٢

 ٢-١النبأ   - ١٣١٢
 . ٣/١٤٦، واهلمع ١/٤٦٤أوضح املسالك :  البيت من اخلفيف ، ومل أعثر على قائله ، ينظر - ١٣١٣
 ١/٤٦٤أوضح املسالك  - ١٣١٤



٢١٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

كان أبـو   : ١٣١٥ v  u  t  s  r  Z ] : قال أبو بكر عن قوله تعاىل 
بفتح األلف ، وكان شيبة ونافع وعاصم ) أني لكم(جعفر وأبو عمرو والكسائي يقرؤون 

بالفتح مل يقف على قومـه  ) أني: (بكسر األلف ؛ فمن قرأ ) إني لكم: (ومحزة يقرؤون 
وابتـدأ  ) قومـه (بالكسر وقـف علـى   ) إني: (، ومن قرأ )أنّ(ألن اإلرسال عامل يف 

 .١٣١٦)إنّ(
 : ثالثة أحوال  )إن(ـ ل

حيث ال جيوز أن يسد املصدر مسـدها ومسـد   ، ما جيب فيه الكسر : أحدها 
، منها أن تقع يف ابتداء الكالم وهو املوضع الذي  ١٣١٧مواضع يف عدةوذلك ،  معموليها

ذكره أبوبكر آنفاً ، ومنها أن تقع بعد القول وقد أورده أبوبكر يف حديثه عن قراءة حيىي 
=  <  ?  @   B  A     ] :من قوله تعاىل ) إنه(ألعمش ومحزة والكسائي لـبن وثاب وا

   F  E  D  CZحيث قال  ١٣١٨ ، :  قلت) (آمنت(أويل ألن ت) إنَّ(كسرت ( ،
 . ١٣١٩ )إنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيلقلت : (كأين قلت 

 بكر قوله عنومما جاء عند أيب . ١٣٢٠ما جيب فيه الفتح وذلك يف مواضع: ثانيها 

                                                        
  v  u  t  s  r  q   p  o  n  mZ   ] : ، واآلية بتمامها  ٢٥هود  - ١٣١٥
 ، ٨٢١،  ٨١٨،  ٧٦٤،  ٧٠٨،  ٧٠٣،  ٦٨٩/ ٢: ،  وينظـر   ٢/٧١١إيضاح الوقف واالبتـداء   - ١٣١٦
٩٠٩،  ٨٨٩  

وفيه خـالف بـني   (إذا وقعت يف ابتداء الكالم ، ، وبعد أَالَ ، وصلة لالسم املوصول ، وجواب قسم   - ١٣١٧
خالفاً (واو احلال ، وموقع خرب اسم عني  ، وحمكية بالقول يف لغة من ال يفتحها بعده ، وبعد) البصريني والكوفيني

. وبعد أما اليت مبعىن أالَ االستفتاحية وهو مـذهب سـيبويه   . وقبل الم معلقة ، وبعد حيث ، وبعد إذ ، ) للفراء
 )١/٤٣٨، اهلمع  ١/١٧٢، أوضح املسالك  ٣/١٢٥٦، ارتشاف الضرب  ١/٣١٥املساعد : ينظر (

 ٩٠يونس  - ١٣١٨
 ٢/٧٠٨تداء إيضاح الوقف واالب - ١٣١٩
الظرفية ، وبعد حىت غري االبتدائيـة  ) ما(بعد لوال ، وبعد لو ، وبعد : وجوباً هي) إن(مواضع فتح مهزة  - ١٣٢٠

:  ١/٣١٨، بعد أَما املخففة إذا كانت مبعىن حقاً ، بعد ال جرم قال ابن عقيل يف املساعد ) وهي العاطفة أو اجلارة(
قرأ القراء ، وقد أجريت ال جرم جمرى اليمني فكسر بعـض العـرب إنّ    فتح أن بعد ال جرم هو املشهور ، وبه «

إذا وقعت يف موقع رفع  بفعل بأن تقع فاعالً ، أو نائباً عنـه  . إذا وقعت يف موضع جر حبرف أو إضافة .  »بعدها 



٢١٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

كان : ١٣٢١ F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =Z   ] : قول احلق تبارك وتعاىل 
وكان حيىي ابن . بفتح األلف  )أنه(: أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو يقرؤون

بالفتح مل يقف على  )أنه(فمن قرأ . بالكسر  )إنه(وثاب واألعمش والكسائي يقرؤون 
، وهذا املوضع من مواضع وجوب فـتح مهـزة إن ،    ١٣٢٢مل يف أنَّ ألنه عا )آمنت(

ومن مواضع وجوب فتح مهزة إنّ أن تكـون يف  ) . آمنت(حيث وقعت معمولة للفعل 
[  Á  À: ، مثال ذلك ما أورده أبو بكر يف قولـه   ١٣٢٣موضع رفع خرب ابتداء مضمر

   Ã  ÂZكان عاصم واألعمش ومحزة والكسائي يكسـرون   ١٣٢٤ : [ Á  À   ÂZ 
وجيوز أن يكون يف موضع رفع علـى   : إىل أن قال  وكان نافع وأبو عمرو يفتحاا 

ومن املواضع أيضاً أن تكون مبدلة .  ١٣٢٥) ذلك عيسى بن مرمي وذلك أن اهللا ( معىن 
: ª  ©  ¨Z١٣٢٦  »   ] : من قوله تعاىل ) إنّ(من جمرور أو مرفوع ، قال أبو بكر عن 

 ا(ومن قرأا(جعل  بالفتح )أنيف موضع خفض على الترمجة عن الطعام كأنه قال  )أن :
هو أنا (بإضمار ) أنّ(وكذلك إن رفعت ) ... أنا صببنا(إىل ) فلينظر اإلنسان إىل طعامه(

 . ١٣٢٧ألا يف حال رفعها مترمجة عن الطعام ) صببنا املاء صبا
 

                                                                                                                                                             
شـيء  وإذا جاءت معطوفة على شيء من ذلك ، أو مبدلة من . إذا وقعت يف موضع نصب غري خرب . ، أو مبتدأ 
أُولت عند أكثر النحاة مبصدر ، وهو املشهور ، فإذا كان خربها فعـالً أو امسـاً   ) إن(إذا فتحت مهزة و. من ذلك 

بلغين أنك تنطلق ، أو منطلق : مالقياً للفعل يف االشتقاق ، قدرت مبصدرٍ من لفظ ذلك الفعل ، وذلك االسم حنو 
بلغين أنك عند : فيهما حنو  وراً ، قدر مصدر من لفظ االستقرار العاملأي بلغين االنطالق ، وإن كان ظرفاً أو جمر

ر الكونزيدبلغين أن هـذا  : حنو  ، أو يف الدار ، أي بلغين استقرارك عند زيد ، أو يف الدار ؛ فإن كان جامداً ، قد
 )١/٤٤٠مع ، اهل١/١٧٤، أوضح املسالك  ٣/١٢٥٥ارتشاف الضرب : ينظر . (زيد ، أي كون هذا زيداً 

 ٩٠يونس  - ١٣٢١
 ٢/٧١١: ، وينظر  ٢/٧٠٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٢٢
 ٧/٦٠١ينظر الدر املصون  - ١٣٢٣
 ٣٦مرمي  - ١٣٢٤
 ٢/٧٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٢٥
 ٢٥عبس  - ١٣٢٦
 ٢/٩٦٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٢٧



٢١٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

منه عند أيب بكـر   ، ومما ورد١٣٢٨، الفتح ، والكسر ما جيوز فيه األمران: ثالثها 
بفتح     Ä     Ã    Â  ÁZ١٣٢٩]: كان أبو جعفر ونافع والكسائي يقرؤون: قوله 

بكسر األلف ، فمن  )إنه(: وكان عاصم واألعمش وأبو عمرو ومحزة يقرؤون . األلف 
بالفتح مل يقف علـى   )أنه(: ومن قرأ .  )إنه(وابتدأ )ندعوه(قرأ بالكسر وقف على 

: ، قال ابن هشام ١٣٣٠) ندعوه ألنه وبأنه(متعلقة مبا قبلها ، واملعىن ) أن(ألن  )ندعوه(
        قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقـدير الم العلـة ، والبـاقون علـى أنـه تعليـل

 .١٣٣١مستأنف
 ) أنّ(ختفيف نون  -ب

ـ  وـومما أورده أب املفتوحـة،) أنّ(قـد ختفف  راءة ابـن أيب  ـبكر يف ذلك ق
حيـث  ON  M  L  K  JZ١٣٣٣] : ـه تعــاىل للقو ١٣٣٢اقـإسح
بفـتح األلـف وختفيـف     )وأنْ هذا صـراطي (اق ـرأ ابن أيب إسحـوق : قـال

 .١٣٣٤ونـالن
 

 ) لعل(مبعىن ) أنّ(جميء  -ج
 : ١٣٣٥املفتوحة املشددة النون على وجهني )أنّ(تأيت 

                                                        
د إذا الفجائية ، بعد فـاء  بع: إذا قُدرت مجلة كسرت ، وإذا قُدرت مبصدر فتحت ، وذلك يف مواضع  - ١٣٢٨

اجلزاء ، بعد أي املفسرة ، إذا وقعت إنّ خرباً عن قول ، وخربها قول ، وفاعل القولني واحد ، بعد مـذ و منـذ   
 )١/٤٤١اهلمع ،  ١/١٧٦أوضح املسالك :  ينظر ( .وأن تقع بعد واو مسبوقة مبفرد صاحل للعطف عليه .

 ٢٨الطور  - ١٣٢٩
 ٨٨٩،  ٨٢٠،  ٨١٨،  ٦٨٩، ٢/٦٤٢: ، وينظر  ٢/٩٠٩ إيضاح الوقف واالبتداء - ١٣٣٠
أوضـح املسـالك   (  عد ابن هشام التعليل موضعاً من  املواضع اليت جيوز فيها كسر أو فتح مهـزة إن   - ١٣٣١

١/١٧٥  ( 
 ، ٥/٢٢٥،  الدر املصون  ٤/٢٥٤البحر احمليط ،  ٢٧٣السبعة : ينظر ( وهي قراءة ابن عامر ويعقوب  - ١٣٣٢

 )٢٢٠إحتاف فضالء البشر  ، ٢/٣٦٤احملرر الوجيز
 ١٥٣األنعام  - ١٣٣٣
 ٢/٦٤٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٣٤
 ١٢٥، رصف املباين  ١/٤٩مغين اللبيب : ينظر  - ١٣٣٥



٢١٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 . أن تكون حرف توكيد تنصب االسم وترفع اخلرب: أحدمها 
 . ١٣٣٦يف لعلأن تكون لغة : الثاين 

Ï  Î          Í  Ì  Ë  Ê  ] : قال أبو بكر يف معىن قولـه تبـارك وتعـاىل    
ÑÐZ١٣٣٧ :  ... وما يشعركم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون(املعىن (١٣٣٨. 

 

 عطف االسم الظاهر على الضمري ارور -٥
تعددت اآلراء يف هذه املسألة ، بني جميز للعطف على الضمري ارور ومانع له ،  
فقد أجازوا هذا النوع من العطف ، قال أبو بكر  ١٣٣٩أما الكوفيون ويونس واألخفشف

ــاىل   ــه تع ــن قول ــا  : 3Z١٣٤٠  4  5  6   7    98  ] : ع ــن قرأه م
، كما تقـول  )به واألرحامِ: (خفضها على النسق على اهلاء كأنه قال ١٣٤١)واألرحامِ(
لظاهر علـى الضـمري   ، وأكثر البصريني ال جييز عطف ا   ١٣٤٢)أسألك باهللا والرحم(

ف عليه إال بإعـادة  وأما الضمري ارور فال جيوز أن يعط : ، قال الصيمري ١٣٤٣ارور
فجر   )تساءلون به واألرحامِ(، وهذا مذهب البصريني ، وخطؤوا من قرأ ....العامل ،

 .١٣٤٤ألن هذا ال جيوز عندهم إال يف ضرورة الشعر) به(عطفاً على اهلاء يف ) األرحام(
 

                                                        
هي مبرتلـة قـول   « :  Ñ  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊZ  ]  :من قوله تعاىل ) أن(قال اخلليل عن  - ١٣٣٦
كتـاب   » لعلها إذا جاءت ال يؤمنـون : فكأنه قال ، لعلك : أي ، شيئاً لنا  ائت السوق أنك تشتري : العرب

 ٣/١٢٣سيبويه 
 ١٠٩األنعام  - ١٣٣٧
  ٢/٦٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٣٨
 ١/٤٨٥أوضح املسالك   - ١٣٣٩
 ١النساء   - ١٣٤٠
إحتـاف   ، ٢/٢٤٧، النشر يف القراءات العشر  ٢٢٦السبعة : قرأ محزة وحده خبفض األرحام ، ينظر  - ١٣٤١
 ١٨٥لبشرفضالء ا
 ٢/٥٩٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٤٢
 ٤٤٩شذور الذهب : ينظر  - ١٣٤٣
 ١٤٢،  ١/١٤٠التبصرة والتذكرة  - ١٣٤٤



٢٢٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 نصب الفعل املضارع  -٦
: ، منها ما ذكره أبـوبكر يف قولـه    ١٣٤٥ينصب الفعل املضارع يف مواضع عدة

 ك(: كان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو ومحزة والكسائي يقرؤونذَروي( 
بالنصب كان له  )ويذَرك(: فمن قرأ . بالرفع  )ويذَرك(: وكان احلسن يقرأ. بالنصب 
وقال ....  )أتذر موسى(: نصبته على الصرف عن قوله : أن يقول : ا أحدمه: مذهبان 
ليفسـدوا يف األرض ويـذرك   (منصـوب علـى معـىن     )ويذَرك(:  ١٣٤٦اليزيدي
 العطـف  إىل اللفظ عن العطف صرف :يف رأي الزجاج  الصرف ومعىن١٣٤٧)وآهلتك
 مـا  مع الفعلِ كتشري عدم بالصرف ويعنون : ، وقال السمني احلليب  ١٣٤٨املعىن على
 .١٣٤٩ اإلعراب يف هلَقب

هذا هو مذهب الكوفيني يف نصب الفعل املضارع يف اآلية السابقة وفيما شاها ، 
 . ١٣٥٠مضمرة إىل أنه منصوب بتقدير أن فذهبوا البصريون أما

 

 إعمال اسم اإلشارة -٧
 �] : من قوله تبارك وتعاىل ١٣٥١)قول(قال أبو بكر عن قراءة النصب للفظة 

                                                        
 وإذن،  املصـدرية  وكـي ، لن :  إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي الفعل املضارعينصب  - ١٣٤٥
، شرح قطر الندى وبـل   ٢٧٥إىل٢/٢٦٧شرح ابن عقيل : ينظر (  .املصدرية ظاهرة أو مضمرة  وأن،  بشروط
 )٧٨إىل٥٩الصدى 
حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي، اإلمام أبو حممد اليزيدي ، املقرئ اللغوي، أخذ عن اخلليـل اللغـة    - ١٣٤٦

  ٢/٣٤٠بغية الوعاة : ينظر .  ٢٠٢والعروض، كان أحد القراء الفصحاء العالمني بلغة العرب والنحو ، مات سنة 
 ٢/٦٩١: ، وينظر  ٢/٦٦٣بتداء إيضاح الوقف واال - ١٣٤٧
H  G  F  E      D  C      B  A  ] :، قال الزجاج يف حنو قولـه تعـاىل    ٩/٥٥٨الدر املصون : ينظر  - ١٣٤٨

  J  IZ ه وذلك «:   ٣٥: الشورىا أنمل لَم نسحي عطف )إنْ: املعىن يكونُ إذ قبلَه ما على جمزوماً )ويعلَم 
 يف الفعـلِ  مع ليكونَ )أنْ( بإضمار إالَّ ذلك يتأتى وال. قبلَه الذي الفعلِ مصدرِ على العطف إىل لعد يعلَم،/ يشأْ

 ٩/٥٥٨الدر املصون  »اسم تأويلِ
 ٤/١٢٤الدر املصون  - ١٣٤٩
 ٢/٥٥٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - ١٣٥٠
 قرأ ا عاصم وابن عامر وابن أيب إسحاق - ١٣٥١
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¢  ¡    ª    ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤£Z١٣٥٢ :  والوجه اآلخر أن ينصبه على
هـذا  (و ) هذا زيد أخـاك : (كما تقول ) كان(يف مذهب ) ذلك(وجيعل ) ذلك(خرب 

الفعل ونصبت بـه كمـا تنصـب    ) هذا وذلك(فتنصبه ألنك قرنت بـ) اخلليفة قادماً
 . ١٣٥٣) كان(بـ

معىن الفعل ، وهذا املعـىن هـو   فالظاهر من كالم أيب بكر أن يف اسم اإلشارة 
معـىن فعـل    )هذا(والدليل على أن يف  : ، قال ابن السراج ) أخاك(السبب يف نصب 

واحلال ال بد من أن يكـون  ، انتصب على احلال  ألن منطلقاً ، هذا زيد منطلقاً: قوهلم 
  ١٣٥٤ العامل فيها فعل أو معىن فعل

يني ، وال يعملونه إال إذا أريد هو مذهب الكوف) كان(وإعمال اسم اإلشارة عمل 
ما كان من السباع غري خموف فهذا األسـد  : قال الفراء عن قوهلم ،  ١٣٥٥)التقريب(به 

ليست بصفة لألسد إمنا دخلت تقريباً ، وكان اخلـرب  ) هذا(نصبت الفعل ألن : خموفاً 
ـ : أجود ؛ أال ترى أنك لوقلت ) هذا(بطرح  ان ما ال يضر من السباع فاألسد ضار ، ك

، ذا أول ما أخربكم عنهفه: وأما معىن التقريب : مث قال عن معىن التقريب ، ١٣٥٦أبني 
) هذا(باألسد وخربه منتظر ، فلما شغل األسد مبرافعة ) هذا(فلم جيدوا بداً من أن يرفعوا 

، ففي هذا تشبيه السـم اإلشـارة بكـان     ١٣٥٧نصب فعله الذي كان يرافعه خللوته 
، نتظر يتم الكالم به فينصب خللوتهكان على االسم رفعته واخلرب م وأخواا ، فإذا دخلت

وذهب الكوفيون إىل أن هذا وهـذه  : أي لعدم اشتغاله مبرافع كاالسم ، قال السيوطي 
                                                        

 ٣٤مرمي  - ١٣٥٢
 ٢/٧٦٣بتداء إيضاح الوقف واال - ١٣٥٣
 ٢/١٢٩األصول يف النحو  - ١٣٥٤
ال نكاد نظفر عند الكوفيني بنصوص تفسـر لنـا   « :  ٩٤يقول صاحب مصطلحات النحو الكويف ص - ١٣٥٥

إعمـال  ) هـؤالء (و ) هذه(و ) هذا(سبب اختيارهم لفظ التقريب مصطلحاً ملا يقصدونه من إعمال اسم اإلشارة 
م وضعوا هذا املصطلح ملّا كانت هذه اإلشارة تكون للقريب أي أا بيد أننا نتصور أ. بشروط خمصوصة  )كان(

 . » تدل على تقريب املشار إليه 
 ١/١٩معاين القرآن  - ١٣٥٦
 ١/١٩معاين القرآن  - ١٣٥٧
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وخـرب   ، إذا أريد ما التقريب كانا من أخوات كان يف احتياجهما إىل اسم مرفـوع 
كيف أخاف الربد وهذه (و ،  )؟قادماًكيف أخاف الظلم وهذا اخلليفة : (حنو ، منصوب 

وكذلك كل ما كان فيه االسم الواقع بعد أمساء اإلشارة ال ثاين له يف ) . ؟الشمس طالعةً
واملرفوع اسم  ، فيعربون هذا تقريباً ،) هذا ابن صياد أشقى الناس: (حنو ،  ١٣٥٨الوجود
عن اخلليفة بالقـدوم   ألن املعىن إمنا هو على اإلخبار ،واملنصوب خرب التقريب ،التقريب

تشـر  مل للقدوم والطلوع أال ترى أنك  وعن الشمس بالطلوع وأتى باسم اإلشارة تقريباً
فـال حيتـاج إىل تبيينـهما    ، وأيضا فاخلليفة والشمس معلومان . ومها حاضران، إليهما 

ألنـك لـو    ، وتبني أن املرفوع بعد اسم اإلشارة خيرب عنه باملنصوب.  باإلشارة إليهما
 ١٣٥٩ كان زيد قائماً :من )كان(كما لو أسقطت ،قطت اإلشارة مل خيتل املعىن أس

التنبيه ، وعلى هذا فـإن  ) ها(وذهب بعض النحاة إىل أن معىن الفعل يكون يف 
 قال: ال تعمل، نقل السمني احلليب حنو ذلك عن أيب حيان يف قوله ) ذلك ، وتلك: (حنو

&  '  ] : وحنـوه  اِإلشـارة  معـىن  مـن ) تلك( عليه دلَّ ما والعاملُ: الزخمشري
)(Zه؛ وليس: الشيخ قال . ١٣٦٠يف ألنَّ حنو  [  )(  '  &Z تنبيـه  حرف .
 حرف فيها فليس) تلك( وأما. تنبه: أي التنبيه حرف عليه دل ما احلالِ يف العاملُ: وقيل
 احلال، يف يعملُ قد احلرف ألنَّ بيه،التن معىن من فيه مبا عامالً التنبيه حرف كان فإذا تنبيه؛

، وظاهر كالم ابن جـين عـن   ١٣٦١قيامه حال يف أو شيخه حال يف لزيد تنبه: فاملعىن
التنبيه ، ) ها(أن معىن الفعل يكون يف  Z&  '  )(  ] : من حنو قوله تعاىل ) هذا(

: تقول، ز تقدمي احلال عليه مل جي إن مل يكن العامل متصرفاً : ، حيث قال  واإلشارة معاً
للتنبيه  )ها(من معىن الفعل ألن  )هذا(على احلال مبا يف  )قائماً(فتنصب ،  هذا زيد قائماً

                                                        
 ١/١٩معاين القرآن » واحداً ال نظري له) هذا(أن يكون ما بعد « : عرب الفراء عن هذا بقوله - ١٣٥٨
 ١/٣٥٩اهلمع  - ١٣٥٩
 ٧٢هود  - ١٣٦٠
 ٩/٤٤البحر احمليط : ، وينظر  ٩/٦٤١الدر املصون  - ١٣٦١



٢٢٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ووافقـه ابـن   ١٣٦٢، وأشري إليه قائماً أنبه عليه قائماً : فكأنك قلت، لإلشارة  )ذا( و
هذا لك : (و، وهو ما ذهب إليه ابن هشام يف حديثه عن الواو من حن ١٣٦٣برهان يف ذلك

، وما ذهب إليـه   ١٣٦٤فيه معىن الفعل  )لك(و )ذا(و )ها(كال من  : حني قال) وأباك
انتبه ، : إمنا هو معىن التنبيه ، أي) هذا(هؤالء  هو مذهب سيبويه واملربد من أنّ العامل يف 

هذا عبداهللا : وأما النصب يف  : قال السريايف . ١٣٦٥أشري: معىن اإلشارة أي ) ذاك(ويف 
فأما التنبيه فهو . إلشارة إما التنبيه ، وإما ا: شيئني  لقاً فعلى احلال ، والعامل فيه أحدنطم

 .١٣٦٦) ذا(، وأما اإلشارة فهي بـ) ها(بـ
 

 الفـــاعــل -٨
 توحيد فعله -أ

جـائز أن   :  )قد أَفلَحوا املُؤمنون(:قال أبو بكر عن قراءة طلحة بن مصرف 
، فمن اشتق  )أفلحوا(، وممكن أن يرتفعوا بـ )أفلحوا(من مبشتق  )املؤمنون(يرتفع 

يرتفعـون   )املؤمنون(: وقال البصريون ) . قد أفلحوا قد أفلح املؤمنون(فعالً بناه على 
على مذهبه حيسن الوقـف   : مث قال  ١٣٦٧ )أفلحوا(على البدل من الضمري الذي يف 

) املؤمنني(فإن رفعت ) املؤمنونأفلح (على معىن  )املؤمنون(: مث تبتدئ  )أفلحوا(على 
 :وجعلت الواو عالمة لفعل اجلميع كما قال الشاعر ) أفلحوا(بـ

 ١٣٦٨م ألـومـيـل أهـلي فكلُّـه يلـومـونين يف اشتـراء النـخــ

                                                        
 ١/٦٢اللمع  - ١٣٦٢
 ١/١٣٤شرح اللمع  - ١٣٦٣
 ٢٤٣شرح شذور الذهب  - ١٣٦٤
 ٢/٤٣٥املقتضب ،  ٢/٧٨الكتاب : ينظر  - ١٣٦٥
 ٦/١٦٤شرح السريايف  - ١٣٦٦
 ٢/٧٨٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٦٧
، وهو بال نسبة يف سر صناعة  ١٢٧ديوانه ص :البيت من املتقارب ، وهو ألمية بن أيب الصلت ، ينظر  - ١٣٦٨

 .  ١/٢٣٩، أوضح املسالك ٢/٤٢١، مغين اللبيب ٢/٢٧٤اإلعراب 



٢٢٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وإن رفعـت  ) أفلحـوا (ومجع الفعل مل حيسن الوقف على ) يلومونين(بـ) األهل(رفع 
 .١٣٦٩مل حيسن الوقف عليه ) لحواأف(على اإلتباع ملا يف ) املؤمنني(

كقراءة ،  ، أو اجلمع قد يؤتى يف الفعل املسند إىل الظاهر بعالمة تدل على التثنية
خرجها النحـاة   ١٣٧٠طلحة لآلية السابقة ، وكالبيت املذكور ، وهي لغة فصيحة قليلة

ءة ، قال أا لغة معزوة إىل طيئ وأزد شنومن النحويني من ، ف ١٣٧١وحنوها خترجيات عدة
 وقيل مبتدأ،  مث اختلفوا فقيل ما بعدها بدل منها، ضمائر هذه العالمات جعلومنهم من 

، ومنهم من اشتق فعالً من الفعل نفسه وقدره بعد الضـمري كمـا    واجلملة السابقة خرب
أو التثنية، كداللة التـاء يف  ذكر أبو بكر ، ومنهم من اعتربها أحرفاً للداللة على اجلمع 

، وصححه أبـو حيـان وابـن     ١٣٧٢على التأنيث ، وهو مذهب سيبويه) قامت: (حنو
 . ١٣٧٣هشام

 حذف عامل الفاعل -ب
!  "  #  â  á    à  ß    Þ  Ý   ] : قال أبو بكر عن قوله تعاىل 

  )  (  '      &  %  $Z١٣٧٤ :    كان احلسن وعاصم يف رواية أيب بكر عنـه يقـرآن
بكسـر   )يسبح(:وأبو عمرو ومحزة يقرؤون  وكان نافع. بفتح الباء  )يسبح له فيها(:

بفتح الباء كان علـى   )يسبح(:فمن قرأ . عن عاصم  والباء ، وكذلك روى أبو عمر
ضرب زيد عمرو ، علـى  : كما تقول )  يسبحه رجال(إن رفع الرجال مبعىن : معنيني 
يرتفع  والوجه اآلخر أن. وليس بتام  )اآلصال(حسن الوقف على ) ضربه عمرو(معىن 

                                                        
 ٢/٧٩٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٦٩
ـرح ابـن عقيـل   ش: ينظر . أكلوين الرباغيث ، ومساها ابن مالك لغة يتعاقبون فيكم مالئكة : ة ـلغ - ١٣٧٠

 ]٣: األنبياء[ 8Z  9  :  ;   ] : يف القرآن ، وهو قوله تعاىل  ، وهلا شاهد آخر ١/٥١٤، واهلمع ١/٤٠١
 ، ٦/٢٠٣التـذييل والتكميـل    ، ٢٤٠و١/٢٣٨، أوضح املسالك  ١٩و٢/١٨شرح السريايف : ينظر  - ١٣٧١
 ١/٥١٣اهلمع 
 ٢/١٩، شرح السريايف  ١/١٩كتاب سيبويه  - ١٣٧٢
 ١/٢٤٠أوضح املسالك ،  ٦/٢٠٣التذييل والتكميل : ينظر  - ١٣٧٣
 ٣٧-٣٦النور  - ١٣٧٤



٢٢٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ممـا يف  ) يسبح له فيها رجال(و ) رجال( Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔZ   ] : بقوله ) الرجال(
 .١٣٧٥) أن ترفع مسبحاً له فيها: (كأنه قال ) ترفع(

 :من اآلية الكرمية وجهني ) رجال(ذكر أبو بكر يف إعراب 
رب زيد عمرو ض: كما تقول  : أن تعرب فاعالً لفعل حمذوف ، قال : األول 

وهـو   .عمـرو  : كأنه جواب عن سؤال ، من ضربه ؟ فقيل  ضربه عمرو : على معىن
: كأنه قـال  . رفع الرجال بنية فعل جمدد  )يسبح(:من قال  : الفراء يف قوله مذهب 

، فالفعل إذا أشعر به ما قبله ، وأُمن اللبس جـاز   ١٣٧٦يسبح له رجال ال تلهيهم جتارة 
 . ١٣٧٧حذفه

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ] : مبتدأ خربه مقدم ، وهو قولـه تعـاىل    أن تعرب: الثاين 
ÙZ . 

 . ١٣٧٨رجالٌ ةحاملُسب: أي حمذوف مبتدأ خرب رجاالً أنَّ: وذُكر وجه ثالث 
 

 قصر املمدود -٩
ذكر أبو بكر أن من العرب من يقصر املمدود ، واستشهد على ذلـك بقـراءة   

ــاىل  ــه تع ?  @  C  B  A  9  :  ;  >       =  <   ] : عاصــم لقول
EDZبترك اهلمز من اللفظ يف الوقف مع اإلشـارة  ) دعا وندا(، حيث قرأ عاصم ١٣٧٩
وحنومها مما وقعـت فيـه   ) دعاء ونداء(ويوقف على  : جاء يف اإلحتاف قوله . ١٣٨٠إليه

                                                        
 ٢/٧٩٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٧٥
 ٢/٢١٨معاين القرآن  - ١٣٧٦
، اهلمـع   ١/٢٣٦أوضح املسالك  ، ٦/٢٠٩التذييل والتكميل  ، ٣/١٣٢٢ارتشاف الضرب : ينظر  - ١٣٧٧

١/٥١٤ 
 ٨/٤١٠، الدر املصون ٦/٢١٢ينظر التذييل والتكميل  - ١٣٧٨
 ١٧١البقرة  - ١٣٧٩
 ١/٣٧٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٨٠



٢٢٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

اهلمزة متوسطة بالتنوين بعد ألف بالتسهيل بني بني مع املد والقصر ، هـذا مـا عليـه    
 .١٣٨١اجلمهور 

كسائي إىل أن قصر املمدود ال يكون إال يف النصب ، فال يكون يف جر وذهب ال
 : بقول الشاعر  ١٣٨٢وال رفع، ورد قوله هذا

 ١٣٨٣ولـو حتنـى كلّ عـود ودبـر رـال السفـالبد من صنعا وإن ط
 :وقول اآلخر 

 ١٣٨٤ادث وقدميِـل الوفا من حـوأه فهم مثل النـاس الذين يعـرفونه
 

زيادة ، ومن قصره اضطراراً فقـد رده   -كما قال ابن السراج-د واملد يف املمدو
، وهي مسألة شبيهة بصرف مـا ال ينصـرف فلـذلك أُمجـع علـى      ١٣٨٥إىل األصل
 .١٣٨٦جوازها

 

 املنـــــادى -١٠
 حذف املنادى وإثبات حرف النداء -أ

?   @            E      D  C  B  A  ] : قال أبو بكر عن قوله تبـارك وتعـاىل   
 G  F Z١٣٨٧  : :  وابتـدأ  ) أال يـا (وقـف   ١٣٨٨ومن قرأ بـالتخفيف :

                                                        
 ١٥٢إحتاف فضالء البشر  - ١٣٨١
 ٣/٢٤٠اهلمع : ينظر  - ١٣٨٢
، وأوضح املسـالك   ٢/١٧٥، وسر صناعة اإلعراب ٢/٢١٩البيت من الرجز ، وهو بال نسبة يف العني  - ١٣٨٣

 ) .صنع(، ولسان العرب ٢/١٣٣
املعجـم  : ، وينظـر  ٣/٢٤٠، واهلمـع   ٢/١٣٤البيت من الطويل ، وهو بال نسبة يف أوضح املسالك - ١٣٨٤

 ٧/٤٣٨فصل يف شواهد اللغة العربية امل
 ٣/٤٤٧األصول يف النحو : ينظر - ١٣٨٥
  ٣/١٣٦٣، توضيح املقاصد  ٢/١٣٣أوضح املسالك : ينظر  - ١٣٨٦
 ٢٥النمل  - ١٣٨٧
 قرأ ا أبو جعفر املدين ، وأبو احلسن الكسائي - ١٣٨٨



٢٢٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ومعىن هـذه  ) يسجدوا(بالضم ألن األلف مبنية على الثالث وهو اجليم يف ) اسجدوا(
 .١٣٨٩) يا(وأبقوا ) هؤالء(فحذفوا ) أال يا هؤالء اسجدوا: (القراءة 

من ) يا(حذف املنادى لداللة الكالم عليه ، وحذف ألف  : قال ابن الشجري 
اللفظ لسكون السني ، مث حمل اخلط على اللفظ ، فحذفت األلف خطاً كما حـذفت  

 .١٣٩٠لفظاً 
أجازت العرب حذف املنادى إذا دلت عليه قرينة وكان ما بعده أمراً أو دعـاًء،  
ألما داعيان إىل توكيد املأمور واملدعو ، فاستعمل النداء قبلهما كثرياً حىت صار املوضع 

 .١٣٩١النداء فحسن حذفه لذلك) يا(نادى إذا حذف وبقيت منبهاً على امل
 G  F  E      D  C  B  A            @   ?Z  ] : فاألمر كقوله تعاىل 

 :والدعاء كقول الشاعر 
 ١٣٩٢والصاحلني على مسعان من جارِ مـوام كُلّهـةُ اِهللا واألقـيا لَعن

والذي أذهب إليـه أن   :  وذهب أبو حيان إىل أن هذا احلذف ال جيوز ، فقال
ذف املنادى ، ألن املنادى وح فيه للنداء )يا(مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست 

 ،عندي ال جيوز حذفه ، ألنه قد حذف الفعل العامل يف النداء ، واحنذف فاعله حلذفـه  
،  املنـادي ولو حذفنا املنادى ، لكان يف ذلك حذف مجلة النداء ، وحذف متعلقه وهو 

أال(كد به عندي يف تلك التراكيب حرف تنبيه أُ )يا(فـ .... ا فكان ذلك إخالالً كبري( 
 . ١٣٩٣اليت للتنبيه

 

  اوإثباياء املتكلم من املنادى حذف  -ب

                                                        
 ١/١٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٨٩
 ٢/٤١٠أمايل ابن الشجري  - ١٣٩٠
 ٢/٣٤، اهلمع  ١/٤٢٩شرح الرضي  ، ٢/٤٨٦املساعد  ، ٣/٣٨٨التسهيل شرح : ينظر  - ١٣٩١
، وإعراب القرآن  ١/٣٥٤، واألصول يف النحو  ٢/٢١٩البيت من البسيط ، وهو بال نسبة يف الكتاب  - ١٣٩٢

  ٢٧٨، والتبيني ص ١/١١٨، واإلنصاف ١/٣٨٥، وشرح ابن يعيش  ٨٠، واملفصل ص ٣/٢٠٧للنحاس 
 ٢/٣٥اهلمع : ، وينظر  ٧/٦٦يط تفسري البحر احمل  - ١٣٩٣



٢٢٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

u  t   ] : واختلفت املصاحف يف حرف يف سورة الزخرف  : قال أبو بكر 
  x  w   vZمصاحفنا بغـري يـاء ،    فهو يف مصاحف أهل املدينة بياء ، ويف ١٣٩٤

فيها وحيتج بأنه رآها يف مصاحف أهل املدينة واحلجاز   ١٣٩٥وكان أبو عمرو يثبت الياء
 .١٣٩٦ بياء 

، ، وتبقى الكسرة للداللة عليها ١٣٩٧حتذف ياء املتكلم من املنادى ، وهو األشهر
داء مما يكثـر فيـه احلـذف    وإمنا يكون ذلك يف النداء ، ألن الن : قال ابن الشجري 

إىل  ١٤٠٠، وذهب سيبويه ١٣٩٩، وإثبات الياء هو األصل١٣٩٨، لكثرة استعماله التغيريو
أن ياء اإلضافة ال تثبت مع النداء كما مل يثبت التنوين يف املفرد ألن ياء اإلضافة يف االسم 
مبرتلة التنوين ، فال معىن هلا وال تثبت بنفسها إال أن توصل باملضاف ، كما أن التنوين ال 

ىت يكون يف االسم ، معلالً حذفها بكثرة استعمال النـداء يف الكـالم ،   يقوم بنفسه ح
وأن : ومتام هذا االعتالل أن يقـال   :  ١٤٠١قال الشنتمري. فاستغنوا بالكسرة عن الياء 

يا غالمنـا مل جيـز   : الياء إذا حذفت دلت الكسرة عليها ، والدليل على هذا أنا لو قلنا 
واعلم أن بقيان الياء لغـة يف النـداء يف    : يبويه وأما بقاء الياء فقال س ١٤٠٢حذف نا

 .١٤٠٣ وكذلك إذا وقفوا،  يا غالمي أقبل : الوقف والوصل تقول
 بدون ألف) أيها(الوقف على  -ج

                                                        
 ٦٨الزخرف  - ١٣٩٤
: ينظر . قرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ورويس بالياء ساكنة يف احلالني ، وحذفها الباقون يف احلالني  - ١٣٩٥
 ٣٨٦، اإلحتاف  ٢/٣٧٠، النشر ٥/٦٣، احملرر ١٦/٩٦، تفسري القرطيب  ٥٨٨السبعة 
 ١/٢٤٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٩٦
 ٢/٤٣٨هلمع ا - ١٣٩٧
 ٢/٧٣أمايل ابن الشجري  - ١٣٩٨
 ١/٢٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٣٩٩
 ٢/٢٠٩كتاب سيبويه  - ١٤٠٠
 . ٤٧٦: أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ، املعروف باألعلم ، ت - ١٤٠١
 ١/٥٥٧النكت  - ١٤٠٢
 ٢/٢١٠كتاب سيبويه  - ١٤٠٣



٢٢٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

لف إال فالوقف عليه بـأ ) يا أيها(فكل ما يف كتاب اهللا من ذكر  : قال أبو بكر 
ويف سورة  ،Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍZ١٤٠٤  ]  :ثالثة أحرف يف سورة النور

ــرف  ــرمحن0Z١٤٠٥  1  2    ]: الزخ ــورة ال s  r  q  ] : ، ويف س
tZوكان عبداهللا بن . فالوقف على هؤالء الثالثة بغري ألف اتباعاً للمصحف ، ١٤٠٦

وقد اختلف القراء يف الوقف عليهن ، فكـان  . عامر يضم اهلاء يف هؤالء املواضع الثالثة 
هـذا مـن عمـل    : ، وكان الكسائي يقول أبو عمرو والكسائي يقفان عليهن باأللف 

 .١٤٠٧وكان نافع يقف عليهن بغري ألف اتباعاً للكتاب. الكاتب 
يف ثالثة مواضع من القرآن كما ذكر أبو بكر ، ) أيها(حذفت األلف من اهلاء يف 

وقيل اهلاء هنا للتنبيه ، وحفظ عن القراء ضم اهلاء بعد حذف األلف جوازاً  ، وكـذلك  
، وذهب السمني احلليب إىل أن ابن عامر ١٤٠٨لغة العرب فتحها : فراء فتحها ، قال ال

 إتباعاً للمصحف، حيث قال ) أيه(ضم : ذَفَها وقدأنه إال مواضع، ثالثة يف عامر ابن ح 
    ÒZ]  و      2Z  ]: الوصل يف فقرأ األلف، حذف بعد الباقية اهلاء ضم

 األلـف  ألنَّ للرسـم  إتباعاً ذلك فَعل امنإ لكن الرمحن، يف      tZ]يف النور ، و 
فَتذت فقد  اجلملة وعلى الثالثة، هذه يف الشام مصحف  مرسوم يف حثَب ذْفألـف  ح 

متصلة باسم ) أيها(من ) ها(، ومذهب الكوفيني وابن كيسان أن  ١٤٠٩للتنبيه اليت) ها(
 .١٤١٠يا أيهذا الرجل: عندهم ) الرجل يا أيها(اإلشارة ، لفظاً أو تقديراً ، فأصل 

  
 

                                                        
 ٣١النور  - ١٤٠٤
 ٤٩الزخرف  - ١٤٠٥
 ٣١الرمحن  - ١٤٠٦
 ١/٢٧٨بتداء إيضاح الوقف واال - ١٤٠٧
 ٢/٥٠٥املساعد : ينظر  - ١٤٠٨
 ٣/٢٣٧الدر املصون  - ١٤٠٩
 ٢/٥٠٦املساعد : ينظر  - ١٤١٠



٢٣٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 إعمال اسم الفاعل -١١
كان  : 7Z١٤١١  8  9    :       ;  >=  ] : قال أبو بكر عن قوله تعاىل 

باإلضافة  )اد العميِ(: أبو جعفر وشيبة وعاصم ونافع وأبو عمرو والكسائي يقرؤوا 
) هـاد (بتنـوين   )اد العمـي وما أنت (:وكان عبداهللا بن عامر الشامي يقرؤها .... 

 . ١٤١٢)العمي(ونصب 
 ، وإن مل يكن كـذلك ١٤١٣ألل كان صلةً يعمل اسم الفاعل عمل فعله مطلقاً إذا

    :عمل بشرطني
 .كونه للحال أو االستقبال : أحدمها 
، وهذا شـرط   على استفهام أو نفى أو خمرب عنه أو موصوف أن يعتمد:  والثاين

وزاد . ١٤١٤يون ذلك بل أعملوه مطلقاً ، ووافقهم األخفشالبصريني ، ومل يشترط الكوف
 :شرطني  ١٤١٥بعضهم

 .أال يكون مصغراً ، خالفاً للكسائي : األول 
 .أال يكون موصوفاً خالفاً للكسائي أيضاً يف إجازته إعماله مطلقاً : الثاين 

 ضـارب ، : اعلم أن أمساء الفاعلني اجلارية على أفعاهلم ، حنو  : قال السريايف  
: وقاتلٌ ، ومضارب ، ومكسر ، ومستغفر ، وما أشبه ذلك ، إذا كانت جاريـة علـى   

، تعمل عمل الفعل الذي جرت عليه ، إذا كان ....ضرب ، وقاتل وكسر ، واستغفر ، 
، كمـا  ) هذا ضارب زيـداً : ( الفعل للحال ، أو املستقبل ، وتتصرف تصرفه ، تقول

 ١٤١٦)هذا يضرب زيداً: (تقول
 

                                                        
 ٥٣الروم  - ١٤١١
 ١/٢٤١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤١٢
 ٢/٨٤٩، توضيح املقاصد ١/٤١١أوضح املسالك : ينظر  - ١٤١٣
 ٣/٥٤اهلمع ،  ٢/٨٥١توضيح املقاصد : ينظر  - ١٤١٤
 ٣/٧٢شرح التسهيل ،  ٤٨لربكات صمنثور الفوائد أليب ا: ينظر  - ١٤١٥
 ٣/٢٠٣شرح السريايف  - ١٤١٦



٢٣١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 صرف ما ال ينصرف -١٢
واحـتج الفـراء   ،  )أفعل منك(ال إالكسائي والفراء صرف ما ال ينصرف أجاز 

: ، ووافقهم أبوبكر حني ذهب إىل جواز صرف قوله تعاىل  ١٤١٧يف الشعر تهبكثرلذلك 
 [  w  v   uZقال  ١٤١٨ :    واحلجة أن العرب جتري ما ال جيري يف كـثري مـن

 . ١٤١٩كالمها 
بألف ، موافقةً للمصحف ، مشـرياً  ) مثود(الوقف على وكان أبو بكر يستحب 

إىل جواز صرفها يف غري القرآن ، على أن تكون امساً لرجل معروف ، وذهب الكسـائي  
، وكان يصـرفها يف غـري   ١٤٢٠إىل جواز صرفها منصوبة يف عدة مواضع من كتاب اهللا

صـرفها ،  ، ومن أصله أال يZ١٤٢١¡    ¢    £  ¤  ] : النصب ، كما يف قوله تعاىل 
. ١٤٢٣، وهذا ما يسمى باجلوار١٤٢٢وعلل صرفه إياها يف هذا املوضع بقرا من املصروف
، وهو مذهب أيب األسود الذي ١٤٢٤فإن أُريد ا اسم األمة أو القبيلة منعت من الصرف

: واحتج أبـوبكر للمـذهبني بقولـه    . ١٤٢٥يف شيء من القرآن) مثود(مل يكن يصرف 
ا ، وكان حيىي بـن وثـاب   وروي عن عاصم أنه كان ال جيري اليت يف النجم وال ينو

                                                        
 ٥/١٠١إعراب القرآن للنحاس  - ١٤١٧
   ١٦ - ١٥:  اإلنسان - ١٤١٨
 ١/٣٦٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤١٩

: هـود [ zZ    }    |  {  ~�  ]  :يف أربعة مواضع من القرآن ، هي ) مثود(كان الكسائي يصرف  - ١٤٢٠

ــانا[ Z  YZ    ]  \  ] و ،] ٦٨  µ´  ³  ²     ±  °  ¯  ®Z  ]  و،  ]٣٨: لفرق
 . ]٥١: النجم[ C  B  A  @Z   ]و ،  ]٣٨: العنكبوت[

 ٦٨:  هود - ١٤٢١
 ١/٣٦٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٢٢
هذا جحـر  : حنو قوهلم اجلوار هو أن تتبع كلمة الكلمة السابقة عليها يف حركة اإلعراب اورا هلا ،  - ١٤٢٣

 .ضب خربٍ
 ١/٣٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٢٤
 ١/٣٦٥إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٤٢٥



٢٣٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

) مثود(وكان محزة ال جيري . يف كل شيء من القرآن وينونانه ) مثوداً(واألعمش جيريان 
 :، وأنشد حجة ملن صرف قول الشاعر ١٤٢٦وال ينونه يف شيء من القرآن 

 ١٤٢٧ابأرضِ ثـمود كلِّهـا فـأجا دعـت أم غَنـمٍ شر لص علمـتـه 
 : وملن منع قول اآلخر  

 ١٤٢٨اثـمود أُنكحـت الرباببـالد  إنْ أنت عقـرتهـا وأرحت منهـا
أنه لوال خمالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف إذ كـان    ١٤٢٩وزعم أبو عبيد

واألجـود عنـد    ، ١٤٣١، ورد النحاس ما ذهب إليه أبو عبيد١٤٣٠األغلب عليه التأنيث
، وما أشـبههما  ، وثقيف ، قريش  :حنو ، الصرف ؛ و فالنبن : سيبويه فيما مل يقل فيه

 .  ١٤٣٣والقول نفسه يف عاد وتبعٍ. ١٤٣٢وكذا مثود
 

 دخول الم األمر على فعل املخاطب املضارع -١٣
والدليل على أنّ أمر املخاطب ينجزم بالم ساقطة قراءة رسـول   : قال أبو بكر 

 .١٤٣٤١٤٣٥)فبذلك فلتفرحوا(وأيب بن كعب  rاهللا 

                                                        
 ١/٣٦٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٢٦
 : ٦/٣٥١البيت من الطويل ، ومل أقف على قائله ، وروايته يف الدر املصون  - ١٤٢٧

 ...................... دعت أم عمروٍ أمر شر علمته  
 .على قائله البيت من الوافر ، ومل أقف  - ١٤٢٨
طبقـات النحـويني   (، ٢٢٤ذكره الزبيدي ضمن الطبقة الثالثة من طبقات اللغويني الكوفيني ، تـويف   - ١٤٢٩

 )١٩٩، صواللغويني
    ٢/٢٨٩ للنحاس إعراب القرآن: ينظر  - ١٤٣٠
  ٢/٢٨٩إعراب القرآن  - ١٤٣١
 ٢/٢٨٩ للنحاس إعراب القرآن،  ٢٥٠إىل  ٣/٢٤٦الكتاب : ينظر  - ١٤٣٢
 ١/٣٦٦الوقف واالبتداء إيضاح  - ١٤٣٣
فروى رويس باخلطـاب وهـي قـراءة أُيب    ) وليفرحوا(واختلفوا يف « : قال ابن اجلزري  ، ٥٨يونس  - ١٤٣٤

 ) .٢/٢٨٥النشر ( »وهي لغة لبعض العرب  r وروينامها مسندة عن النيب
 ١/٢٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٣٥



٢٣٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وليس ١٤٣٦لكوفيون هذه القراءة دليالً على أن فعل األمر معرب جمزوم غري مبينجعل ا
هذا املراد هنا ، إمنا املراد جواز أمر املخاطب بالفعل املضارع املقرون بالم األمر ، على خـالف  

الالم يف األمر للغائب ولكل  : بني النحاة ، فقد ذهب بعضهم إىل جودته يف الكالم ، قال املربد 
ولـو  .  فالالم جازمة لفعل املـتكلم ، ) قم وألقم معك( : كان غري خماطب حنو قول القائلمن 

الستغنائهم بقوهلم افعلْ عن ، وإن كان يف ذلك أكثر  ، على األصل كانت للمخاطب لكان جيداً
 ١٤٣٨، ووافقه الزجاج١٤٣٧ بالتاء  )رحواتففَبِذلك فَلْ( :قرأ  rوروي أن رسول اهللا ،  لتفعلْ
وجيوز  : يف ذلك ، وذهب آخرون إىل أا لغة رديئة قليلة ، قال الرضي  ١٤٣٩الزخمشري وتبعه

:  أيب مصـحف  ويف : ، وقال أبو حيـان   ١٤٤٠على قلة إدخال الالم يف املضارع املخاطب
 بالياء )فليفرحوا( وأما ، املخاطب أمر يف الشهرية الكثرية اللغة هي وهذه ، )فافرحوا فبذلك(

، بل لتضرب: اضرب ، وقيل : فالفصيح املستعمل: وقال يف موضع آخر، ١٤٤١ قليلة لغة فهي
 )فبذلك فلتفرحـوا ( نص النحويون على أا لغة رديئة قليلة ، إذ ال تكاد حتفظ إال قراءة شاذة

 )رحواتففَل(، وال يكاد يبتعد الكسائي عن هذا الرأي ، فكان يعيب قراءة ١٤٤٢ بالتاء للخطاب
 .١٤٤٣ ألنه وجده قليالً فجعله عيباً ، وهو األصل  : اء ، مث قال ، نقل ذلك عنه الفر

 

  القطع عن البـدلية -١٤
علـى   vu    tZ  ] : وقف حسن مث تبتدئ    [s  r  q  Z١٤٤٤: قال أبو بكر 

فعلى هذه القراءة ال حيسن الوقف  )فيه آية بينة(: ، وقرأ ابن عباس ) منها مقام إبراهيم: (معىن 
 .١٤٤٥ترمجة عن اآلية  )مقام إبراهيم(ن أل )بينة(على 

                                                        
 ٢/٥٢٤اإلنصاف : ينظر  - ١٤٣٦
 ١/٣٤٥املقتضب  - ١٤٣٧
 ٨/٩البحر احمليط : نظر ي - ١٤٣٨
 ٢/٣٣٦الكشاف  - ١٤٣٩
 ٤/٨٤شرح الرضي  - ١٤٤٠
 ٥/١٧٠البحر احمليط  - ١٤٤١
 ٨/٩البحر احمليط  - ١٤٤٢
 ١/٣٣٨معاين القرآن  - ١٤٤٣
 ٩٧آل عمران  - ١٤٤٤
 ٢/٥٨٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٤٥



٢٣٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: فتقـول  باجلمع يوفِّي ما إال منه يبدل ال  مجع ذُكر مىت أنه على نص النحويون
:  قالوا يوف مل فإن ،  ثالثة الصحيح اجلمع أقل ألنَّ ، وبكرٍ وعمرٍو زيد برجالٍ مررت
بجو ا:  البدلية عن القطعا فعلٍ، بإضمارِ النصب إىل إمعلى الرفعِ إىل وإم مبتدأ حمذوف 

فإن جاء مجع وتبعه ما ليس موافقاً ، فيؤول : قال أبو حيان يف باب البدل .  ١٤٤٦اخلرب
اجلمع على أنه متجوز فيه واقع على االثنني ، أو اعتقد حمذوف يفي بـه ، وباملـذكور   

: أو خـرباً ، فقـال   مبتدأ ) مقام(ولذلك أعرب أبو حيان . ١٤٤٧اإلطالق على اجلمع 
 خرب مبتـدأ حمـذوف تقـديره     أنْ يكون )مقام إبراهيم(األوىل واألصوب يف إعراب :

: أو مبتدأ حمذوف اخلرب تقديره منها . أي أحد تلك اآليات البينات مقام إبراهيم : أحدها
د ، بالتوحي )آية بينة(: وأما على قراءة من قرأ  ....أي من اآليات البينات مقام إبراهيم 

 .١٤٤٨ فإعرابه بدل
 .وهذا هو الظاهر من كالم أيب بكر ، أنه ال يبدل املفرد من اجلمع 

 
 يف االستثناء املنقطع) إال(معىن  -١٥

، وإليه ذهب أبو بكر ١٤٤٩)لكن(يف االستثناء املنقطع مبعىن ) إال(أولَ البصريون 
لكن : (نقطع كأنه قال فنصبه على االستثناء امل١٤٥٠)إال من ظَلَم(: ومن قرأ : يف قوله 

                                                        
 ٣/٣١٧الدر املصون : ينظر  - ١٤٤٦
 ٤/١٩٧٣ارتشاف الضرب  - ١٤٤٧
 ٣/١٠البحر احمليط  - ١٤٤٨
ما «: ، قال سيبويه  ٢/٨٢شرح الرضي ،  ١/٢٩٠، األصول يف النحو  ٤/٨٠إعراب النحاس : ر ينظ - ١٤٤٩

، وكرهوا أن يبدلوا اآلخر من األول فيصري كأنه من نوعه ،  جاءوا به على معىن ولكن محاراً،  فيها أحد إال محاراً
 ٢/٣١٩كتاب ال» فحمل على معىن ولكن

: ينظر .  واحلسن جبري وابن عمر وابن عباس ابن منهم كثرية مجاعةا ، وهذه القراءة قرأ  ١٤٨النساء  - ١٤٥٠
 ٤/٢٦١٣، ونعتها بعضهم بالشذوذ ، ينظر تفسري الطربي  ١٩٥، اإلحتاف  ٤/١٣٥الدر املصون



٢٣٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ولـيس هـذا مـذهب الكـوفيني ،     ١٤٥١)شاكراً عليماً(مت الوقف على ) من ظلم
 .١٤٥٣تكون مبعىن الواو، وذهبوا إىل أا ١٤٥٢)سوى(فالكوفيون جيعلوا مبعىن 

 نعت النكرة ال يكون ماضياً ومستقبالً -١٦
  "  #  $  %  &  '     )  (  *  +  ,   -  .  /] : قال تعاىل 

  1  0Zمـن  (، قرأ ابن كثري واألعمش وأبو عمرو ومحـزة والكسـائي    ١٤٥٤
نعتاً لقولـه   )اختذناهم(: حبذف األلف يف الوصل ، فيكون قوله   )اختذناهم. األشرار 

حـال ،   )اختذناهم( : أ أبو بكر ذلك فقال ، وخطّ ١٤٥٥على رأي النحاة )رجاالً(:
هذا نعت للرجال ، وهو خطأ ألن النعت : وقال السجستاين . قد اختذناهم : كأنه قال 

 :، فمذهب أيب بكر هنا خمالف للبصريني من جهتني ١٤٥٦ال يكون ماضياً ومستقبالً
 .١٤٥٧منع وقوع املاضي نعتاً للنكرة: األوىل 
،  ١٤٥٩من النكرة، وهو ما ال جييزه سيبويه١٤٥٨جواز إتيان املاضي حاالً: الثانية 

 .١٤٦٠مقدرة فيه) قد( ووكان أبو احلسن األخفش جييز إيقاعه حاالً
 

                                                        
 ٢/٦٠٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٥١
 ٢/١٨٦اهلمع  ، ١/٢٩٠األصول يف النحو : ينظر  - ١٤٥٢
 ٢/٢٠٣، والسيوطي يف اهلمع  ٣٥مسألة  ٢٦٦ /١اإلنصاف  نقل ذلك عنهم أبو الربكات يف - ١٤٥٣
 ٦٣،  ٦٢ص  - ١٤٥٤
، البحر ١٥/١٩٧تفسري القرطيب ،  ٢١٧، اإليضاح للفارسي ص ٣/٤٧١إعراب النحاس :  ينظر مثالً  - ١٤٥٥

 ٩/٣٩٣، الدر املصون  ٧/٣٨٩احمليط
 ١٥/١٩٧، ونقله القرطيب يف تفسريه  ٢/٨٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٥٦
r    q  p  ]  :، قـال تعـاىل   ....وتوصف باجلمل كلـها ،  « : قال ابن خروف عن النكرات  - ١٤٥٧

sZ ١/٣٠٢شرح مجل الزجاجي » صفة للكتاب )أنزلناه(فـ ١٥٥:األنعام 
  ٣/١٢، أمايل ابن الشجري  ٢١٧إيضاح الفارسي ص : ينظر  - ١٤٥٨
 :من قوله تعاىل) حصرت(يه يف قوله وأثناء حديثه عن رأي سيب ٣/١٢نقل  ذلك ابن الشجري يف أماليه - ١٤٥٩

 [  z  y   x  wZ ومل أجد هذه اآلية يف كتاب سيبويه  ٩٠: النساء ، .   
 ٣/١٢أمايل ابن الشجري : ينظر  - ١٤٦٠



٢٣٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :تعضید القراءة بالشعر  
أشـري  وسأشرت يف موضع سبق إىل بعض مواقف النحاة السلبية جتاه القراءات ، 

القراءة بكـالم   -رمحه اهللا تعاىل-هنا إىل بعض األبيات الشعرية اليت يعضد ا أبو بكر 
 :العرب ، ومن ذلك

Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼    ÃZ١٤٦١] : يف قوله تعاىل  -١
 

: على معىن  ١٤٦٢بالرفع )اُهللا ربكم(بالفتح على الترمجة ، وقرئت  )اَهللا ربكم(قرئت 
 :استشهد أبو بكر  على ذلك بقول الشاعر . هو اُهللا ربكم
 ١٤٦٣ريِ اخلالئفـربيب النيب وابن خ اـن يغدرا ـارينِ لـا جـفإنّ هل

 .١٤٦٤لنيب وابن خري اخلالئف مها ربيب ا: على معىن ) ربيب(فرفع  : مث قال 
?   @            D  C  B  A      ]  :من قوله تعاىل  Z?   @] قرئت  -٢

  G  F  EZالنداء ، وقد توسع أبو ) يا(وتقدير حمذوف بعد  )أال(بتخفيف  ١٤٦٥
، شواهد تدل على جـواز حـذف املنـادى    بكر يف االستشهاد هلذه القراءة ، فذكر عشرة

 :  ١٤٦٦منها
 : قول العجاج

 ١٤٦٧مِمسن  مييـن  سبسمسمٍ  أو ع مث اسلمي  يا دار سلمى يـا اسلمي
 :وقول ذي الرمة 

 ١٤٦٨طروال زال منهالً جبرعائـك الق أال يا اسلمي يا دار مي على البِلـى
                                                        

 ١٢٦ – ١٢٥: الصافات - ١٤٦١
: ينظر . قرأ حفص ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف بالنصب ووافقهم األعمش ، وقرأ الباقون بالرفع  - ١٤٦٢
 ٣٧٠، اإلحتاف  ٢/٣٦٠النشر

 )ربب(ديوانه ، لسان العرب : البيت من الطويل ، وهو ملعن بن أوس ، ينظر  - ١٤٦٣
 ١/١٣٣إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٤٦٤
 ٢٥: النمل - ١٤٦٥
 ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧١و  ١/١٧٠إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٤٦٦
 )مسسم(، ولسان العرب  ١/١٠٢ديوان العجاج ، واإلنصاف : البيت من الرجز ، ينظر - ١٤٦٧
 .  ١/١٠٠ ، اإلنصاف ٣/٢٠٦، إعراب القرآن للنحاس  ١٠٣ديوان ذي الرمة ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ١٤٦٨



٢٣٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :وقول الكميت 
 ١٤٦٩أال يا اسلمي حييت عين وعن صحيب أال يا اسلمي يا ترب أمساَء من تربِ

 ١٤٧٠) يا(وترك ) هذه(أال يا هذه اسلمي، فحذف : أراد يف مجيع هذه األبيات : بكرقال أبو    

، قـال   ١٤٧٢حبذف ياء املتكلم وإثبااw  vZ١٤٧١    ] : قرئ قوله تعاىل  -٣
 :الشاعر 

ـُه  ١٤٧٣وال وجـد العذري قبلِ مجيـل فمـا وجـد النهدي وجداً  وجدت
ملواضع اليت أُثبتت فيها الياء أخرجت على ا : قال أبو بكر . قبلي مجيل : أراد  

 ١٤٧٤األصل ألا ياء املتكلم ، واملوضع الذي حذفت منه الياء اكتفي بالكسرة منها 
K  ] : اختلف القراء يف الياءات احملذوفة من رؤوس اآلي كقولـه تعـاىل    -٤

LZواستشهد أبو بكر بقول األعشى١٤٧٥ ، : 
 ١٤٧٦رنْسـبت لـه أنكإذا مـا انت ومـن كـاشـح ظـاهر غمـره

 ١٤٧٧أنكرين ، فحذف الياء اكتفاء بالكسرة منها : أراد  : مث قال
، ١٤٧٨ل دومنا جـازم ـات الذكر احلكيم حبذف ياء الفعـقرئت بعض آي -٥

E  ] : وقـال جل ذكـره ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤Z١٤٧٩»  ] : قـال تعاىل
                                                        

 . ١/١٠١، واإلنصاف  ١٢٥ديوان الكميت ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ١٤٦٩
 ١/١٧١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٧٠
 ١٧الزمر  - ١٤٧١
 ١/٢٤٩، إيضاح الوقف واالبتداء  ٥٦١السبعة : ينظر . اءته ، وحذفها الباقون أثبتها أبو عمرو يف قر - ١٤٧٢
 . ٢/١٤٢، واهلمع  ٢/٥٤٥البيت من الطويل ، وهو بال نسبة يف اإلنصاف  - ١٤٧٣
  ١/٢٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  -١٤٧٤
 ١/٢٥٧إيضاح الوقف واالبتداء : كان عيسى بن عمر يثبتها يف الوصل ، ينظر  ٤٠البقرة  - ١٤٧٥
 :  ٤٨٠، واملفصل ص ٤/١٨٧ديوان األعشى ، وروايته يف الكتاب: البيت من املتقارب ، ينظر  - ١٤٧٦

ههجو فشانِئ كاس نوم      ........................ 
 ٢/٢٦٣أمايل القايل : ، روي البيت بسكون النون ، ينظر  ١/٢٥٩إيضاح الوقف واالبتداء  -١٤٧٧
̈    ©  ª»  ] :  ىل قرأ عاصم ومحزة قوله تعا - ١٤٧٨   §  ¦  ¥  ¤Z  وقوله : [  IH      G  F  EZ   حبـذف

 .٢٩٢، اإلحتاف ١/٢٦١إيضاح الوقف واالبتداء : الياء ، وكان ابن كثري ويعقوب احلضرمي يثبتاا يف هذه احلروف ، ينظر 
 ١٠٥: هود - ١٤٧٩



٢٣٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

IH             G  FZقال الفراء ١٤٨٠ ، : ال أدر  :مسعت العرب تقولـ ١٤٨١ ال أبـو  ـ، وق
 :خراش 

 ١٤٨٢خال أنه قد سلَّ عن ماجد حمضِ وال أدرِ من ألقى عليه رداءه
 .١٤٨٣وال أدري ، فاكتفى بالكسرة من الياء : أراد  : قال أبو بكر 

 µ  ´  ³        ²  ±Z١٤٨٤  ] : من قوله تعاىل  )هم(اُختلف يف  -٦
 : عمر حرفني ، قـال أبـو عبيـد     فجعلها اجلمهور حرفاً واحداً ، وجعلها عيسى بن

واحتج أبو بكر ملن جعلها حرفاً واحـداً بقـول   .  ١٤٨٥وأحسب قراءة محزة كذلك 
. قد كلتك طعاماً كثرياً ، ووزنتك ماالً عظيماً ، مبعىن كلت لك ، ووزنت لك : العرب 

 :وبقول الشاعر 
 ١٤٨٦ولقد  يتك عن بنات  األوبر ولقد جنيتك  أكموءاً  وعساقالً

جنيت لك  فحذفت الالم وأوقع الفعل على الكاف ، : واحلجة يف ذلك أن املراد 
 .١٤٨٧وكذلك يف اآلية

، قرئت اآلية برفع Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î Z١٤٨٨] : قال تعاىل  -٧
 :ني من الشعر ، أحدمها قول الشاعروبنصبها ، واحتج أبو بكر لقراءة النصب ببيت )يوم(

 ١٤٨٩ا تصح والشيب وازعأملَّ:وقلت الصباعلى حني عاتبت املشيب على 
                                                        

   ٦٤: الكهف - ١٤٨٠
  ١/٢٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٨١
 ١/٣٩٠، وهو بال نسبة يف اإلنصاف  ٥/٤٠٦خزانة األدب : طويل ، ينظر البيت من ال - ١٤٨٢
 ١/٢٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٨٣
 ٣: املطففني  - ١٤٨٤
 ٥/٤٥٠، احملرر  ١٩/٢٢٠، القرطيب  ١/٣٤٥إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٤٨٥
، واإلنصـاف   ٣/٥٨ ، اخلصائص ٥/١٧٤البيت من الكامل ، وهو بالنسبة يف إعراب القرآن للنحاس  - ١٤٨٦

 ) . وبر(، ولسان العرب  ١/٦٣، ومغين اللبيب  ٢/٧٢٦و ١/٣١٩
 ١/٣٤٥إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٤٨٧
 ١١٩ : املائدة - ١٤٨٨
، ولسان العـرب   ٢/٣٣٠، والكتاب  ٤٤ديوانه ص: البيت من الطويل ، وهو للنابغة الذبياين ، ينظر  - ١٤٨٩



٢٣٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وذلك أن العرب إذا أضافت املواقيت إىل األفعال نصبوها على : وقال قبل ذلك
 .١٤٩٠كل حال
) مثود(كان محزة ال جيري  zZ١٤٩١    }    |  {  ~�  ] : قال تعاىل  -٨

: ه تعـاىل  وال ينونه يف شيء من القرآن ، وكان الكسائي جيريه يف اآلية السابقة ويف قول

[  \  [    Z  YZ²  ³  ] : ، وقوله   ١٤٩٢     ±  °  ¯  ®
  µ´Zوقوله ١٤٩٣ :[  B  A  @Zقال أبو بكر  ١٤٩٤ :  العرب تقف على

) رأيت سالسالً وقواريرا ، ورأيت يزيـدا : (املنصوب الذي ال يجرى باأللف فيقولون 
 :بقول الشاعر ) مثود(واحتج ملن أجرى  ١٤٩٥فإذا وصلوا مل ينونوا 

 ١٤٩٦ود كلِّهـا فـأجاارضِ ثـمبأ دعـت أم غَنـمٍ شر لص علمـتـه 
 :وملن مل يجرها بقول الشاعر 

 ١٤٩٧اـالد ثـمود  أُنكحـت الربابب إنْ أنت عقـرتهـا وأرحت منهـا
:     3Z١٤٩٨   4  5  6  7  8  ] : قال أبو بكر عن قولـه تعـاىل    -٩

  :فيجوز النصب على الذم كما قال الشاعر  )كماً عمياًصماً ب(:  قراءة عبداهللا ويف«
ـَّفـوين   ١٤٩٩ذبٍ وزورِاِهللا مـن ك عــداةُ سقـوين الـخمـر مثَّ تكن

                                                                                                                                                             
 ٢/٥٩٤، ومغين اللبيب  ١/٢٩٢، واإلنصاف ٢/٥٣رآن للنحاس ، وهو بال نسبة يف إعراب الق) وزع(

 ١/٣٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٩٠
 ٦٨:  هود - ١٤٩١
 ٣٨:  الفرقان - ١٤٩٢
 ٣٨:  العنكبوت - ١٤٩٣
 ٥١:  النجم - ١٤٩٤
 ١/٣٦٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٤٩٥
 . ٢١٤ص سبقت اإلشارة إليه - ١٤٩٦
 . ٢١٥صسبقت اإلشارة إليه  - ١٤٩٧
 ١٨: البقرة  - ١٤٩٨
، ولسـان العـرب    ٢/٧٠، والكتاب  ٣٥ديوانه ص: البيت من الوافر ، وهو لعروة بن الورد ، ينظر  - ١٤٩٩

 . ٢/٣٤٩، وهو بالنسبة يف جمالس ثعلب ) نشأ(
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 .١٥٠٠على الذم ) عداة اهللا(فنصب 
ــاىل   -١٠ ــه تعـ ´  º  ¹   ¸  ¶  µ«  ¼  ½  ¾   ] : يف قولـ
¿Zم(: قرأ األعمش ومحزة والكسائي  ١٥٠١هذَريعلى حمل الفاء باجلزم عطفاً  )و

 :، واستشهد أبو بكر لذلك بقول الشاعر º  ¹   ¸Z١٥٠٢«    ] :من قوله تعاىل 
 ١٥٠٣ـك جـانـبـاًوماً وأكفـيـ دعنـي فأذهــب جــانـبــاً

ÂÁ  À  ¿  ¾Z١٥٠٤  ] : قرأ احلسن قوله تعـاىل   -١١
بفـتح   

وجعل : (ويف هذا القراءة قبح ألنه لو كان كذلك لكانت  : ، قال أبو بكر  )كلمة(
، ومع أن أبا بكر قبح القـراءة إال أنـه    ١٥٠٥) وكلمةُ اهللا(ومل يكن ) كلمته هي العليا

 : جوزها واحتج هلا بقول الشاعر 
 ١٥٠٦ريانغص املـوت ذا الغنـى والفق ال أرى املوت يسبــق املوت شيٌء

 Z١٥٠٧;  >  ] : ألعمش ومحزة والكسائي قوله تعاىلقرأ أبو جعفر وا -١٢
 ١٥٠٩، وجوز أبو بكرZ١٥٠٨&  '  )  (  *] :فض عطفاً على قوله تعاىلباخل

                                                        
 ١/٥٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٠٠
 ١٨٦: األعراف  - ١٥٠١
 ٢/٦٧٢إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٥٠٢
،  ٣٣٦املفصـل ص : ، ينظـر   ٣٩بن معد يكرب يف ديوانه ص البيت من جمزوء الكامل ، وهو لعمرو - ١٥٠٣

 . ٩/١٠٠وخزانة األدب 
 ٤٠:  التوبة - ١٥٠٤
 ٢/٦٩٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٠٥
،وهـو  ) نغـص (، ولسان العـرب   ١/٦٢الكتاب: البيت من اخلفيف ، وهو لسواد بن عدي ، ينظر  - ١٥٠٦

، وذكـر يف   ٢/٥٧٥، ومغين اللبيب  ٣/٥٣ص، واخلصائ ٢/٢١٦و ١/٣٥٦بالنسبة يف إعراب القرآن للنحاس 
 .أن البيت لعدي بن زيد ) نغص(اللسان 
 ٢٢:  الواقعة - ١٥٠٧
 ١٨:  الواقعة - ١٥٠٨
 ٢/٩٢٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٠٩
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ذلك ألن العرب تتبع اللفظة اللفظة ، وإن كانت غري موافقة هلا يف املعىن ، حمتجاً بقـول  
 :الشاعر 

 ١٥١٠اونوزججن  احلـواجب والعيـ إذا ما الغانيـات بـرزن يـومــاً
: داهللا بن مسعود لقوله تعاىل قد يؤكد احلرف باحلرف ، كما يف قراءة عب -١٣

[  _  ^  ]  \  [Zواستشهد أبو  )وللظاملني أعد هلم(: ، حيث قرأ  ١٥١١ ،
 :لذلك بقول الشاعر  ١٥١٢بكر

 ١٥١٣يإالم تـسـارعـني إلـى فراق أقول لـهـا إذا سـألت طـالقـاً
لقراءة شيبة وأيب جعفر ونافع وحيـىي بـن وثـاب     ١٥١٤استشهد أبو بكر -١٤

بنصـب    zZ١٥١٥  }  |  {  ~  �¡  ] : ائي لقوله تعـاىل  وعاصم ومحزة والكس
 :بقول الشاعر  )يوم(

مـن املـوت أفـر يومـي مـن أي قـدرلـم ي قُ أيـوم أم  يوم ر١٥١٦د 






                                                        
للحطيئة ومل أجـده يف ديوانـه ،    ٢/٩٢٢يف إيضاح الوقف واالبتداء البيت من الوافر، ونسبه أبوبكر  - ١٥١٠

،  وديوان الراعي ، وبال نسـبة يف إعـراب    )زججن(لسان العرب : النمريي ، ينظر  هو للراعي: وقال اجلوهري
 . ٢/٦١٠، واإلنصاف  ٢/٤٣٢، اخلصائص  ٤/٣٢٨القرآن للنحاس

 ٣١: اإلنسان - ١٥١١
 ٢/٩٦٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥١٢
 .البيت من الوافر ، ومل أقف على قائله  - ١٥١٣
 ٢/٩٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥١٤
 ١٩: نفطاراال - ١٥١٥
ديوانـه  : البيت من الرجز ، وهو منسوب إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه ، ينظـر   - ١٥١٦

،  ٣/٩٤،  وهو بالنسبة يف اخلصائص  ٨٠، وكتاب من الشعر املنسوب إىل اإلمام علي رضي اهللا عنه ص ٥٤ص
مل (الراء على إرادة النـون اخلفيفـة فحـذفها    مل يقدر بفتح: ، وقوله  ١/٣٠٦، ومغين اللبيب  ٢/٢٨٨واللباب 
 ٣/٩٥اخلصائص : ينظر ) يقدرنْ
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الحدیث النب وي عل ى ص احبھ أفض ل الص الة وأت م       : المصدر الثاني 

 :السالم 
أفصح الناس ، وأعلمهم  rالنيب مما ال حيتمل النقاش ، وال يتطرق إليه الشك أن 

بلغة قومه ، فهو عليه الصالة والسالم أفصح من امرئ القيس ، ومن الشـماخ ، ومـن   
احلسن البصري ، وأعلم من األصمعي ، وأيب عبيدة ، وأيب عبيد ، فما يف الضالل أبعـد  

قـد  فكيف و -عليه السالم–من أن حيتج يف اللغة بألفاظ هؤالء ، وال حيتج بلفظه فيها 
أضاف ربه تعاىل فيه إىل ذلك العصمة من اخلطأ فيهـا ، والتأييـد اإلهلـي ، والنبـوة     

 .١٥١٧والصدق
 : ومع ذلك فالنحاة يف االستشهاد باحلديث على ثالث طوائف 

، اللـذين كانـا    ١٥١٨طائفة منعت االستشهاد به ، كأيب حيان وابن الضائع -١
 :  وسندمها أمران ،١٥١٩سبباً يف شيوع ظاهرة منع االستشهاد باحلديث النبوي

                                                        
 ٥٤٠ -٥٣٩اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر  - ١٥١٧
هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن يوسف الكَتامي اإلشبيلي ، بلغ الغاية يف فـن النحـو والزم    - ١٥١٨

شرح كتاب سيبويه ، مجع فيه بني شرح السريايف وشـرح  الشلوبني ، وفاق أصحابه بأسرهم ، له شرح اجلمل ، و
 . ٦٨٠ابن خروف باختصار حسن ، مات سنة 

ال نعلم أحداً من علماء العربية خالف العلماء يف االحتجـاج باحلـديث    «: قال ابن الطيب الفاسي  - ١٥١٩
رح اجلمل ، وتابعهما على الشريف إال ما أبداه الشيخ أبو حيان يف شرح التسهيل ، وأبو احلسن ابن الضائع يف ش

وحنـن  « : قال الدكتور حممود فجال  . ١١٣ص احلديث النبوي يف النحو العريب: ينظر  »ذلك اجلالل السيوطي 
حنمل ابن الضائع وأبا حيان تبعة شيوع هذه القضية اخلاطئة ، فهما أول من روج هلا ، ونادى ا ، وعنهما أخذها 

قة يف حكمهما ، أو ختففاً من البحث ، وركوناً إىل الراحة ، والتماسـاً أليسـر   العلماء دون متحيص أو حتقيق ، ث
ولعل منشأ تلك الفكرة اخلاطئة هو أن القدماء سكتوا عن االستشهاد باحلديث ، واكتفوا بدخوله حتـت  . السبل 

ون ذلك فلم خيصـوا  نوا هذه الفكرة كانوا يفهم، مث حني جاء من تلوهم ودو) فصحاء العرب(املعىن العام لكلمة 
احلديث النبوي بنص مستقل ، فلما جاء ابن الضائع وأبو حيان وغريمها ومل جيدوا نصاً يعد احلديث من مصـادر  

احلديث : ينظر. » مل يكونوا يستشهدون به ، وسجلوا هذا الظن على أنه حقيقة واقعة  ءاالحتجاج ظنوا أن القدما
 . ١١١و ١١٠النبوي يف النحو العريب ص
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أن األحاديث مل تنقل كما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنـا  : أحدمها 
  .١٥٢٠رويت باملعىن
 . ١٥٢١أن أئمة النحو املتقدمني من املصرين مل حيتجوا بشيء منه : وثانيهما

مع أما قد يذهبان إىل االستشهاد باحلديث يف بعض القضايا ، قال ابـن الطيـب   
بل إن ابن الضائع وأبا حيان ومها على رأس من رفـض االستشـهاد     : ١٥٢٢الفاسي

رأيت االستشهاد يف كالم أيب : ، وقال  باحلديث مل ختلُ كتبهما من بعض األحاديث 
حيان نفسه مرات ، وال سيما يف مسائل الصرف ، إال أنه ال يقر له عماد ، فهو يف كل 

                                                        
. أن األحاديث أصح سنداً من كثري مما ينقل مـن أشـعار العـرب    : أوهلا : وقد رد عليهم بعدة أمور  - ١٥٢٠
ـ أن احملدثني الذين ذهبوا إىل جواز الرواية باملعىن شرطوا يف الراوي أن يكون حميطاً جبميع د:  ثانيها ائق اللغـة ،  ق

نظم كالمه ، وإال فال جيوز له الرواية باملعىن ، على أن اوزين ذاكراً مجيع احملسنات الفائقة بأقسامها ، لرياعيها يف 
الرواية باملعىن معترفون بأن الرواية باللفظ هي األوىل ، ومل جييزوا الرواية باملعىن إال إال فيما مل يدون يف الكتـب ،  

فساد اللغة على أيدي رجال  أن كثرياً من األحاديث دون يف الصدر األول ، قبل: ثالثها. ويف حالة الضرورة فقط 
أن اللغـويني  : رابعها. يحتج بأقواهلم يف العربية ، فالتبديل على فرض ثبوته إمنا كان ممن يسوغ االحتجاج بكالمه 

احلديث النبوي يف النحو العـريب  : ينظر . احتجوا باحلديث يف اللغة ألجل االستدالل على معاين الكلمات العربية 
  ١١٢و ١١١ص

 -جتويز الرواية باملعىن هو السبب عنـدي يف تـرك األئمـة    « : ، قال ابن الضائع  ١/٩نة األدب خزا - ١٥٢١
، واعتمدوا يف ذلك على القرآن وصـريح النقـل عـن     االستشهاد على إثبات اللغة باحلديث -كسيبويه وغريه 

ت فصيح اللغة كالم النيب صلى اهللا العرب، ولوال تصريح العلماء جبواز النقل باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبا
إمنا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول  «: وقال أبو حيان .  » ، ألنه أفصح العرب عليه وسلم

وإمنا كـان ذلـك   .  ، إذ لو وثقوا بذلك جلرى جمرى القرآن الكرمي يف إثبات القواعد الكلية صلى اهللا عليه وسلم
رواة جوزوا النقل باملعىن، فتجد قصة واحدة قد جرت يف زمانه صلى اهللا عليه وسلم مل تقـل  أحدمها أن ال: ألمرين

، ألن كثرياً من الرواة كانوا  أنه وقع اللحن كثرياً فيما روي من احلديث:  األمر الثاين. ....  بتلك األلفاظ مجيعها
، ودخل يف  حن يف كالمهم وهم ال يعلمون، وال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع الل غري عرب بالطبع

 .»  كالمهم وروايتهم غري الفصيح من لسان العرب
أبو عبد اهللا ، مشس الدين حممد بن الطيب بن حممد بن موسى الفاسي الصميلي املدين امللكي ، املشهور  - ١٥٢٢

األزهار الندية ، إسفار : مؤلفاته  ومن. ونشأ ا وأخذ عن علمائها  ١١١٠ولد بفاس سنة . بالشركَي أو الشرقَي 
مات يف املدينـة  . اللثام عن حميا شواهد ابن هشام ، حاشية التسهيل ، حاشية الدرة ، حاشية املغين ، وغريها كثري 

 . ١/١٩مقدمة فيض نشر االنشراح : ينظر .  ١١٧٠املنورة سنة 
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وال خيفى أنـه   : إذ قال  ١٥٢٤الدماميينوقد تصدى هلما البدر . ١٥٢٣حني يف اجتهاد 
، السـيما   ، ألن األصل عدم التبديل يغلب على الظن أن ذلك املنقول احملتج به مل يبدل

ومـن  .  ، شائع بني النقلة واحملـدثني  ، والتحري يف نقل األحاديث والتشديد يف الضبط
ي الذي ال ينايف وقـوع  يقول منهم جبواز النقل باملعىن فإمنا هو عنده مبعىن التجويز العقل

؛  ، مع قوهلم جبواز النقل بـاملعىن  ، فلذلك تراهم يتحرون يف الضبط ويتشددون نقيضه
،  ، ويكون احتمال التبديل فيهـا مرجوحـاً   فيغلب على الظن من هذا كله أا مل تبدل
فيما مث إن اخلالف يف جواز النقل باملعىن إمنا هو . فيلغى وال يقدح يف صحة االستدالل ا

ن وال كتبمل يدو وأما ما دو ،ل يف بطون الكتب فال جيوز تبديل ألفاظه مـن  ن وحص
 . ١٥٢٥ غري خالف بينهم

طائفة جوزت االستشهاد به مطلقاً ، كالرضي وابن هشام وابن مالك الـذي   -٢
 .١٥٢٦فاقهم يف االستشهاد باحلديث الشريف

األحاديث الـيت  طائفة توسطت يف ذلك ، كالشاطيب الذي جوز االحتجاج ب -٣
 . ١٥٢٧اعتين بنقل ألفاظها

                                                        
 )١٠٦ص النبوي يف النحو العريباحلديث : نقالً عن ( ٩٩حترير الرواية يف تقرير الكفاية ص - ١٥٢٣
حممد بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن حممد بن سليمان القرشي املخزومـي اإلسـكنداين ، حنـوي     - ١٥٢٤

، تصدر إلقراء النحو بالقاهرة ، مث غادر إىل اإلسكندرية ، وتـوىل القضـاء    ٧٦٣أديب، ولد باإلسكندرية سنة 
ودرس جبامع زبيد ، مث غادر إىل اهلند وقُتل ـا   ٨٢٠دخل اليمن سنة ، و ٨٠٠بالقاهرة ، وغادر إىل دمشق سنة 

حتفة الغريب يف حاشية مغين اللبيب ، وشـرح البخـاري ، وشـرح    : ، وله مصنفات منها  ٨٣٧مسموماً سنة 
 . ٦٧و ١/٦٦بغية الوعاة : ينظر. التسهيل ، وجواهر البحور يف العروض وغريها 

 ١/١٤اخلزانة  - ١٥٢٥
الصفار ، والسـريايف ، والشـريف الغرنـاطي ، يف    : ئمة الذين استشهدوا باحلديث يف النحو ومن األ - ١٥٢٦

شروحهم لكتاب سيبويه ، وابن عصفور وابن احلاج يف شرح املقرب ، وابن اخلباز يف شرح ألفية ابـن معطـي ،   
ابن بري ، والسهيلي ، اجلوهري ، واحلريري ، وابن سيده ، وابن فارس ، وابن خروف ، وابن جين ، وأبو حممد و

، والزخمشري ، والزجناين ، وأبو علي الشلوبيين ، وابن الشجري ، وابـن يعـيش ، والسـخاوي ، واألمشـوين     
احلديث النبوي : ينظر . ابن مالك كله وأكثر السهيلي من االستشهاد به ، وفاقهم يف ذلك . واألزهري ، وغريهم 

 ١٠٦ص يف النحو العريب
 جند أحداً من النحويني استشهد حبديث رسول اهللا صـلى  مل «: ، قال الشاطيب  ١/١٢ اخلزانة: ينظر  - ١٥٢٧



٢٤٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ومل يثبت عن املتقدمني أم منعوا االستشهاد باحلديث النبوي ، فسيبويه مثالً مل يرفع 
: ، كمـا يف قولـه    r، لكن ورد عنده ما يوافق كالم النيب  rيف كتابه حديثاً للنيب 

 طْرة : وأما قوهلمعلى الف ولَدى يكون أ، كلُّ مولود يبواه مهـا اللـذان يهودانـه    حت
، وكأن سيبويه يف عدم رفعه هذا القول إىل النيب ١٥٢٩  ففيه ثالثة أوجه؛  ١٥٢٨وينصرانه
r   يتورع عن أن ينسب حديثاً إليهr ح املـربد  . ١٥٣٠دون دراية وعلم بالروايةوصر

ألنه  ١٥٣١صدقةٌ ليس يف اخلضرواتr  : وجاء عن النيب : باحلديث النبوي يف قوله 
، وكـذلك ابـن   ١٥٣٣، واستشهد األخفش باحلديث النبوي١٥٣٢هب االسم ذهب مذ

، وابن ١٥٣٨، والشنتمري١٥٣٧، والصيمري١٥٣٦، والنحاس١٥٣٥، والزجاجي١٥٣٤السراج
 .، وغريهم ١٥٤١، وابن احلاجب١٥٤٠، وأبو البقاء العكربي١٥٣٩الشجري

                                                                                                                                                             
، وأشعارهم اليت  ، الذين يبولون على أعقام ، وهم يستشهدون بكالم أجالف العرب وسفهائهم اهللا عليه وسلم

، خبـالف   ا وألفاظهـا ، وختتلف روايا ، ألا تنقل باملعىن ، ويتركون األحاديث الصحيحة فيها الفحش واخلىن
، ولو وقفت على اجتهادهم قضـيت   ، ملا ينبين عليه من النحو ، فإن رواته اعتنوا بألفاظها كالم العرب وشعرهم

قسم يعتين ناقله مبعناه دون لفظه، فهذا : وأما احلديث فعلى قسمني.  ، وكذا القرآن ووجوه القراءات منه العجب
وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه ملقصود خاص؛ كاألحاديث اليت قصد ا بيـان  .  مل يقع به استشهاد أهل اللسان

فصاحته صلى اهللا عليه وسلم، ككتابه هلمدان، وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال النبوية؛ فهذا يصح االستشهاد به 
 . » يف العربية
 ٢٦٥٨، وعند مسلم حديث رقم  ١٣٨٥ورد حنو هذا عند البخاري حديث رقم - ١٥٢٨
 ٤/١١٦،  ٣/٢٦٨،   ٢/٨٠،  ٢/٣٢،  ١/٣٢٧،  ١/٧٤: ، وينظر  ٢/٣٩٣الكتاب  - ١٥٢٩
 ١٠٩ص احلديث النبوي يف النحو العريب: ينظر  - ١٥٣٠
 )لبنان  –بريوت  –دار املعرفة ( ١٨٨٤حديث رقم  ٢/٢٥٨رواه الدار قطين  - ١٥٣١
 ٢/٢٠٤: ، وينظر  ١/٤٩٩املقتضب  - ١٥٣٢
 ٢/٥٩٢،  ٢/٤٤٩،  ١/٣٥٧معاين القرآن : ينظر  - ١٥٣٣
  ٣/١٥٩،  ١/١٣١األصول يف النحو : ينظر  - ١٥٣٤
 ٢٦١، ص ٢٠٨اجلمل ص: ينظر  - ١٥٣٥
 ٣/٣١٥إعراب القرآن : ينظر  - ١٥٣٦
  ٢/٦٧٣،  ١/٥١٤،  ١/١٨٠التبصرة والتذكرة : ينظر  - ١٥٣٧
 ٢/٩٩٧،  ٢/٩٣٠النكت : ينظر  - ١٥٣٨
 ....،  ٢/٤٩٥،  ٢/٣٨٣،  ١/٤١٤،  ١/٣٩٤: ينظر  - ١٥٣٩



٢٤٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

النحاة اُألول االستشـهاد   ويف هذا دليل على خطأ املتأخرين فيما ادعوه من رفض 
م برفضهم االستشهاد باحلديث إمنا يقتفون أثـر  باحلديث ، وأم وامهون حينما ظنوا أ

 . ١٥٤٢املتقدمني وينهجون جهم
 

 موقف أبي بكر من االستشھاد بالحدیث النبوي
ميكننا أن نستجلي موقف أيب بكر من احلديث النبوي من خالل مؤلفاته الـيت بـني   

معاين كلمـات النـاس ، وشـرح     أيدينا ، ومنها إيضاح الوقف واالبتداء ، والزاهر يف
 .القصائد السبع الطوال ، واملذكر واملؤنث ، واألضداد 

لتأخـذوا  r :ففي كتابه إيضاح الوقـف واالبتـداء استشـهد حنويـاً بقولـه       
، ويطالعنا يف  ١٥٤٤، ويف كتابه الزاهر زادت األحاديث عن مثانني ومائة ١٥٤٣مصافَّكم

، وأورد يف األضـداد  ١٥٤٥د على ثالثني حديثاًكتابه شرح القصائد السبع الطوال مبا يزي
، ومع كون استشهاده لغوياً يدور يف فلك املعىن غالباً إال أنه ١٥٤٦أكثر من مخسني حديثاً

 . واعتداده به  rينبئ عن شدة احترامه لكالم رسول اهللا 
 :وإليك املوضع الوحيد الذي استشهد فيه أبو بكر باحلديث النبوي 

                                                                                                                                                             
 ١/٤٤٧ب اللبا: ينظر  - ١٥٤٠
 ٢/٢٧٢،  ٢/١٦،  ١/٥٣٣،  ١/١٣٩اإليضاح يف شرح املفصل : ينظر  - ١٥٤١
 ١١٠ص احلديث النبوي يف النحو العريب: ينظر  - ١٥٤٢
، وقال عنه احلافظ مجال الـدين   ٢/٣٣٦، ذكر الزخمشري هذا احلديث يف تفسريه  الكشاف  ١/٢٢٤ - ١٥٤٣
 ٢/١٢٧)آلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشريختريج األحاديث وا: (ينظر.  »غريب  «): ٧٦٢ت(الزيلعي 

  . 
يف ينظـر مـثالً   و. ذكر ذلك الدكتور عبدالفتاح احلموز من خالل تتبعه لألحاديث يف كتاب الزاهر  - ١٥٤٤

 وغريها ١٤٤و  ٩٦و  ٦٣و ٤٥/ ٢،  ٣٠٠و ٢٢٧و  ٢٢٦و  ١٠٨و  ٦٨و  ١/٣٩: كتاب الزاهر 
: وهو استعمال لبيان املعـىن ، ينظـر   ) ٦٠٨هرس احلديث صف(شرح القصائد السبع الطوال : ينظر  - ١٥٤٥

  ٤٦٣،  ٤٥٧،  ٤٣٨،  ٤٣٥،  ٣٣٨،  ٣١٥،  ١٦٨،  ١٦٢،   ١٣٣،  ٢٩ص
 وغريها ٣٥٠،  ٢٨٦،  ٢٢٥،  ١٨٧،  ١٠٦،  ١٠٥،   ٨٠،  ٧١،  ٣١ص: ينظر مثالً  - ١٥٤٦



٢٤٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـ   ـر املخـل على أن أمـيوالدل : ال أبوبكر ـق  اقطة ـاطب ينجـزم بـالم س
  rول النيب ـوق١٥٤٧ )فبذلك فلتفرحوا(ب ـن كعـوأيب ب rول اهللا ـراءة رسـق

 
 . ١٥٤٨)لتأخذوا مصافكم(: زواته ـض غـبع يف

على أن فعل األمر ينجـزم  لتأخذوا مصافَّكم r  :بقوله  -رمحه اهللا-استدل  
هذا احلديث أصالً يستدلون به على إثبات إعـراب فعـل   بالم ساقطة ، وعد الكوفيون 

إال أنه ملا كثر يف كالمهم ، ولتذهب ، لتقم : اذهب و، قم : حنو األصل يف األمر ، وأن 
مع حـرف   وجرى على ألسنتهم استثقلوا جميء الالم فيه مع كثرة االستعمال فحذفوها

 .  ١٥٤٩اًاملضارعة ختفيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ٥٨: يونس  - ١٥٤٧
 ١/٢٢٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٤٨
واستدلوا أيضاً على جزم فعل األمر بدليلني آخـرين ،   ٢٢٨، أسرار العربية  ٢/٥٢٥اإلنصاف : ينظر  - ١٥٤٩
،  قم: وال تذهب فكذلك فعل األمر حنو ، ال تقم : على أن فعل النهي معرب جمزوم حنوأم قالوا أمجعنا : أحدمها 
م قالوا الدليل على أنه أ: والثاين . على نظريه  حيملعلى ضده كما حيمل الشيء فألن النهي ضد األمر ، واذهب 

، كما تقول مل يغز ومل يرم ومل خيـش  ، جمزوم أنك تقول يف املعتل اغز وارم واخش فتحذف الواو والياء واأللف 
 . فدل على أنه جمزوم بالم مقدرة



٢٤٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 
 
 
 

 :الم العرب ك: المصدر الثالث 
، فقد  ١٥٥٠سبقت اإلشارة إىل القبائل العربية اليت ينقل عنها البصريون والكوفيون  

نقلوا عنها شعراً ونثراً كثرياً ، لكنِ املتأمل لكتب اللغويني جيدهم أوفر حظاً يف االستشهاد 
، فالشـعر   ١٥٥١بالشعر والنثر من النحويني الذين يكاد يقتصر استشهادهم على الشـعر 

، وهو مورد اللغويني والنحاة ، منه يستقون أساليب العرب يف لغام ، ١٥٥٢العربديوان 
 .وعليه يقيسون ما يستنبطونه من خالل استقراء كالمهم وهلجام 

ـ  ام مـا مل يلقـه املصـدران    وقد لقي هذا املصدر عند علماء النحو من االهتم
على درجة واحـدة يف  ، ومؤلفام خري شاهد على ذلك ، ومل يكن  النحويون السابقان

ذلك فقد تباينوا يف األخذ عن العرب ، ما بني مستكثر متِسع ينقل عن مجيـع العـرب   
، وبني متشدد ال ينقل إال عن فصحاء العـرب  ١٥٥٣بدويهم وحضريهم ؛ وهم الكوفيون

الذين مل تصبهم آفات احلضارة ؛ وهم البصريون ، لكنهم اتفقوا على أن األخذ ال يكون 
 .١٥٥٤باملشافهة ، مشافهة األعراب الوافدين عليهم ، أو مشافهتهم بالرحلة إليهمإال 

                                                        
  الفصلحدود السماع االزمانية واملكانية يف هذا : ينظر  - ١٥٥٠
ومن ينعم النظـر يف معـاجم اللغـة    « :  ٥٩أصول النحو صقال سعيد األفغاين رمحه اهللا يف كتابه يف  - ١٥٥١

وكتب قواعدها جيد كتب اللغويني أوفر حظاً يف االستشهاد بالشعر والنثر على السواء يف إثبات معىن أو استعمال 
 »كلمة ، وجيد النحاة يكادون يقتصرون على الشعر 

؛ ألم كانوا يرجعون إليـه عنـد    ن العربالشعر ديوا: وإمنا قيل« :  ١/٣٤٤ املزهريف قال السيوطي  - ١٥٥٢
وأخرج أبو بكـر  »  ، ومعدنُ أخبارهم ، وحافظُ آدام ، وألنه مستودع علومهم اختالفهم يف األنساب واحلروب

إذا سـألتم عـن   « :  عن طريق عكْرِمة عن ابن عباس قال ١/٦٢ واالبتداء الوقفإيضاح بن األنباري يف كتاب 
 » ، فإن الشعر ديوان العرب لتمسوه يف الشعرشيء من غريب القرآن فا

 ١٥٩املدارس النحوية لشوقي ضيف ص - ١٥٥٣
 ٢/٢٥٨إنباه الرواة : ينظر  - ١٥٥٤



٢٤٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وكان مما أدى إليه ذلك التباين يف األخذ عن العرب أن اتسعت دائرة اخلالف بني 
املدرستني ، وهذه نتيجة غري مستغربة ، ففريق متشدد ، وفريق متساهل ، ولذلك قـال  

إمنا أخذنا اللغة عن حرشة الضـباب وأكلـة    :  بعض البصريني مفتخراً على الكوفيني
وأكلـة   ١٥٥٦وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصـحاب الكـواميخ  ، ١٥٥٥الريابيع

. ، فتشدد البصريني يف األخذ عن فصحاء العرب مفخرة من مفـاخرهم  ١٥٥٧ الشواريز
 : ١٥٥٨وهلذا فقد قُسم الشعراء إىل طبقات

 . امرئ القيس واألعشى، ك ، وهم قبل اإلسالمنياجلاهليطبقة 
 . ، كلبيد وحسان ، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالمنياملخضرموطبقة 

،  ، وهم الذين كـانوا يف صـدر اإلسـالم    اإلسالميون : ، ويقال هلم نياملتقدمطبقة و
 . كجرير والفرزدق

بن برد شار ، كبالطبقة السابقة  بعدجاء ن احملدثون، وهم م: ، ويقال هلم  نياملولدوطبقة 
 . وأيب نواس

وأما الثالثـة فالصـحيح صـحة    .  فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرمها إمجاعاً
؛ وقيـل   فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقـاً  وأما الرابعة . االستشهاد بكالمها

 . ١٥٥٩، واختاره الزخمشري يستشهد بكالم من يوثق به منهم
قائلها فتتضح من خالل مؤلفام ، قـال  أما مواقف النحاة من األبيات اهول 

سألت عنها فعرِف ألـف ومل تعـرف   ،  ألف ومخسون بيتاًيف كتاب سيبويه : اجلرمي 
                                                        

حيوان صغري يشبه الفأر، وله ذنب : والريبوع .  ضبب على الضب إِذَا حرشه ليخرج مذَنباً فيأْخذَ بِذَنبِه - ١٥٥٥
 .ويل الرجلنيطويل ، وهو قصري اليدين ط

١٥٥٦ - خب : الكامم معرر ،  نوع من اُألدرياز بالكّسه : الشمـاؤ جخرتاملَس ائبن الرؤكَل وهو اللّبالذي ي . 
 . اللّبن بالفارسية شريازويسمى 
 ٩٩ص البصريني أخبار النحويني - ١٥٥٧
 ١/٥خزانة األدب : ينظر  - ١٥٥٨
حمدثاً ال يستشـهد بشـعره يف   وهو وإن كان  «: ثنياً على أيب متامقال الزخمشري م ١/٥خزانة األدب  - ١٥٥٩
الـدليل عليـه بيـت    : أال ترى إىل قول العلماء . ، فهو من علماء العربية ، فاجعل ما يقوله مبرتلة ما يرويه اللغة

 ) ١/١١٩الكشاف ( »احلماسة ، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه 



٢٥٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، والذي أراه أن استشهاد سيبويه ذه اخلمسني مبين على مسـتند مـن    ١٥٦٠مخسون 
يشار إليهم السماع قوي ، فليس من شك أنه نقلها عن الثقات الذين تؤمن أساليبهم ، و

، ومن النحاة من تردد يف ١٥٦١أما املربد فرفض االستشهاد مبثل هذه األبيات. بالفصاحة 
 .  ١٥٦٢قبوهلا كابن هشام

 :موقف أبي بكر من االستشھاد بالشعر 
 :ميكننا التعرف على موقف أيب بكر من االستشهاد بالشعر من خالل أمرين 

يها مبا للشعر من مكانة عند العرب قويل ، ويتمثل يف أقواله اليت صرح ف: أحدمها 
 .عموماً ، وعند النحاة واملفسرين خصوصاً 

عملي ، ويتمثل يف كثرة الشواهد الشعرية اليت يتناوهلا إلثبات بعـض  : ثانيهما 
كان من  املفردات اللغوية ، أو بعض القواعد النحوية ، كما يتمثل يف عنايته بالشعر فقد

كر عنه أنه كان حيفظ ثالمثائة ألـف بيـت شـاهداً يف    أحفظ الناس للغة والشعر ، وذُ
 .١٥٦٣القرآن

 :وفيما يلي إيضاح هلذين األمرين 
 )أقواله الصرحية عن مكانة الشعر(اجلانب القويل : أوالً 

، الصغري والكبري ، والذكر واألنثىحظي الشعر مبكانة رفيعة عند العرب ، فحفظه 
دوه ، وتناقلوه حىت غدا مصدراً مهماً يف تقعيـد  والعامل واملتعلم ، واخلاص والعام ، فتناش

، إال أنّ هناك من أنكر علـى النحـاة روايتـهم للشـعر،      كالمهم ، وتبيني ألفاظهم
 -رمحه اهللا تعاىل-، ولذا فقد ذهب ١٥٦٤واحتجاجهم به، كما يتضح من كالم أيب بكر

وبين أن النحاة مل إىل الرد على من أنكر على النحويني احتجاجهم على القرآن بالشعر ، 
جيعلوا الشعر أصالً للقرآن ، وإمنا أرادوا يتبينوا احلرف الغريب من القرآن بالشعر ألن اهللا 

                                                        
  ١٦/١٢٣معجم األدباء : ينظر  - ١٥٦٠
  ١/٤٢٥املقتضب  - ١٥٦١
   ١٤٢،  ١/١٤١املزهر : ينظر  - ١٥٦٢
 ١٨/٣٠٧معجم األدباء  - ١٥٦٣
 ١٠١و  ١/١٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٦٤



٥١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

واستأنس ،  u     t  sZ١٥٦٦  ]: وقال   X  W  V  UZ١٥٦٥   ] : تعاىل قال 
الشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم احلرف : بقول ابن عباس رضي اهللا عنه حني قال 

ن الذي أنزله اهللا تعاىل بلغة العرب رجعوا إىل ديواا فالتمسوا معرفـة ذلـك   من القرآ
تفسري تعلمه العلمـاء ، وتفسـري   : تفسري القرآن على أربعة أوجه : وقوله . ١٥٦٧منه

العرب ، وتفسري ال يعذر أحد جبهالته ، وتفسري ال يعلمه إال اهللا تعاىل ، فمن ادعى علمه 
إذا أعيتكم العربية يف القرآن فالتمسوها يف الشعر فإنه : أيضاً  ، وقوله١٥٦٨فهو كاذب 
 . ١٥٦٩ديوان العرب

 ª  ©  ¨Z١٥٧٠   »  ] : ورد احتجاج من احتجوا بقوله تعاىل 
خـري لـه مـن أن ميتلـئ      ١٥٧١ألنْ ميتلئَ جوف أحدكم قيحاً حىت يريه r :وقوله 

 شعراء املشركني الذين هو احتجاج فاسد ، ألن اآلية نزلت يف: ، بأن قال ١٥٧٢شعراً
: واملؤمنني ، الدليل على ذلك أنه أخرج املؤمنني منـهم فقـال    rيهجون رسول اهللا 

[      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½  ¼Z١٥٧٣   ــر أن يف . ١٥٧٤ مث ذكـ
 : احلديث قولني 
 .١٥٧٥، ورده أبو عبيد rأن الشعر املراد هو الشعر الذي هجي به النيب : األول 

                                                        
 ٣: الزخرف  - ١٥٦٥
 ١٩٥: الشعراء - ١٥٦٦
 ١/١٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٦٧
 ١/١٠١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٦٨
 ١/١٠١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٦٩
 ٢٢٤:  راءالشع - ١٥٧٠
 .أي حىت يأكل القيح جوفه  - ١٥٧١
 ٢٢٥٧، ومسلم يف صحيحه حديث  ٦١٥٥البخاري يف صحيحه حديث  - ١٥٧٢
 ٢٢٧:  الشعراء - ١٥٧٣
 ١/١٠٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٧٤
لو كان شطر بيت لكان كفراً ، فكأنه إذا محل وجـه   r الشعر الذي هجي به النيب« : قال أبوعبيد  - ١٥٧٥

 ١/١٠٣إيضاح الوقف واالبتداء  . »ء القلب منه أنه رخص يف القليل منه احلديث على امتال



٢٥٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

راد هو الشعر الذي ميأل القلب حىت يغلب عليه فيشغله عن القـرآن  أن امل: الثاين 
 .١٥٧٦وعن ذكر اهللا تعاىل ، أياً كان ذلك الشعر ، وهذا قول أيب عبيد

كأيب بكـر ، وعمـر ،    rمثّ بني ما للشعر من مكانة عند صحابة رسول اهللا 
ون الشـعر ،  ، وعمار ، وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم مجيعاً ، وأم كانوا حيفظوعلي

 . ١٥٧٧ويتناشدونه ، بل قد يصل األمر م أن يتناشده الرجالن ومها يطوفان بالبيت
 

 )استشهاده بالشعر على املسائل النحوية(اجلانب العملي : ثانياً 
استشهد أبو بكر بالشعر يف تقرير كثري من القواعد واألحكام النحوية ، ومع ذلك 

 :فقد رأيناه يرد بيت قيس بن اخلطيم 
 ١٥٧٨نيبنشرٍ وتكثـري احلـديث قـم إذا جــاوز اإلثنـني سر فـإنـه

 :وبيت مجيل بثينة 
 ١٥٧٩ان الدهرِ مين ومن جملِعلى حدث أال ال أرى إثنني أحـسـن شيمـةً 

العرب مز ألف الوصل يف ضرورة الشعر وهو ممـا ال يلتفـت    : قال أبو بكر
ستقبحة عندهم فهم يقعـون فيـه وال   وقد ال يكون هذا من الضرورات امل .١٥٨٠إليه

 .يالمون عليه 
 :املسائل اليت استشهد بالشعر عليها  
 : حذف املعطوف  -١

 :أحدمها قول املثقب العبدي ،١٥٨١استدل أبو بكر على جواز حذف املعطوف بشاهدين
                                                        

 ١/١٠٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٧٦
 ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١/١٠٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٧٧
،  ٢/١٠٨، واللبـاب   ٤٩٨، واملفصـل   ١٠٥ديوان قيس بن اخلطيم ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ١٥٧٨

 .، وبال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ، واهلمع ) نثث(ولسان العرب  ، ١٧٦ومحاسة البحتري ص
، وبال نسبة يف سر صناعة اإلعراب ، وأوضح املسالك،  ٨٩ديوان مجيل ص: البيت من الطويل ، ينظر  - ١٥٧٩

 .وخزانة األدب 
 ١/٢١٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٨٠
 ١/١٢٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٨١



٢٥٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـُّهمـا ي  ومـا أدري إذا يـممـت وجهـاً   ليـينأريـد اخلـري  أي
  ١٥٨٢و يبتغيـينر الـذي هأم الشـ ـغيـهأألـخيـر الـذي أنـا أبـت

 :والثاين قول أيب ذؤيب 
 ١٥٨٣د  طالامسـيع فمـا أدري أرش عصـاين إلـيها القلـب إين ألمرها

من الـذي  ) الرشد(أَرشد طالبها أم غري رشد ، فاكتفي بـ: معناه : قال أبو بكر  
قـال  . ١٥٨٤فاكتفي باخلري من الشر فحذفه أريد اخلري والشر ،: خيالفه، ومعىن البيت األول 

وقد جعل . ١٥٨٥ومعطوفها ) أم(ومن القليل حذف  : ابن هشام معلقاً على بيت أيب ذؤيب 
 .١٥٨٦ K   J  I  H  GZ   ]  :من هذا الباب قوله تعاىل الفراء 

 ١٥٨٧بعد العطف) ال(زيادة  -٢
 :بعد العطف بقول جرير ) ال(استدل أبو بكر على زيادة 

 ١٥٨٨روالطـيبـان أبو بكـرٍ وال عم يرضـى رسولُ اهللا دينهممـا كان 
صلة إذا اتصلت جبحد ) ال(إمنا جيوز أن جتعل  : وإىل هذا ذهب الفراء يف قوله 

 .١٥٩٠ي أو نفي بعد العاطفة الواو بعد فتزاد) ال( وأما : ، قال الرضي ١٥٨٩قبلها
  ١٥٩١حذف املنادى وإثبات حرف النداء -٣

                                                        
، وخزانة ١٥٠، وديوان احلماسة للبحتري ص ٢١٣و ٢١٢ديوان املثقب ص: ، ينظر البيتان من الوافر  - ١٥٨٢
 ) .أمن(، ولسان العرب  ١١/٨٠األدب 
، وهو بال  ٢/٧٢١و  ٥٤و ١/٢٠، ومغين اللبيب  ٢٨ديوان أيب ذؤيب ص: البيت من الطويل ، ينظر - ١٥٨٣

 . ٣/١٦٨نسبة يف اهلمع 
التقدير أريد اخلري ال الشر ، وال جيوز أن يكـون   «: غدادي ، قال الب ١/١٢٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٨٤

 ١١/٨٣ينظر اخلزانة  »التقدير أريد اخلري والشر ألنه غري مراد له بدليل ما بعده 
 ٢/٧٢١مغين اللبيب  - ١٥٨٥
 ٢/٩٣، ينظر معاين القرآن  ٨١: النحل  - ١٥٨٦
 ١/١٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٨٧
 . ٥/٧٧، وإعراب النحاس  ٣٢حروف املعاين ص: ينظر ١٩٦يوانه صالبيت من الطويل، وهو يف د - ١٥٨٨
 ١/١٥معاين القرآن  - ١٥٨٩
 ٤/٤٣٧شرح الرضي  - ١٥٩٠
 .سبقت اإلشارة إىل هذه املسألة يف هذا الفصل عند احلديث عن استشهاده بالقراءات على املسائل النحوية  - ١٥٩١



٢٥٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 : املرقش وذلك حنو قول 
 ١٥٩٢ماداً مـا دام  وصلُك دائوال أب أال يـا اسلمي ال صرم يل اليوم فاطما 

 :وقول األخطل 
 ١٥٩٣رِكان  حياناً عدى آخر الدهوإنْ  أال يـا اسلمي يـا هند  هند بين بدرٍ 

، ١٥٩٤) يـا (وتـرك  ) هذه(فحذف : يا هذه اسلمي : أراد  : قال أبو بكر 
أال يا هـؤالء  : أال يا ارمحونا ، أال يا تصدقوا علينا ، مبعىن  :وحكى الفراء عن العرب 

، وذهـب أبـو   ١٥٩٦وإىل ذلك أشار النحاس ، وأبو الربكات وغريهم.  ١٥٩٥افعلوا هذا
يـا   : يف النداء تكون تنبيها ونداء يف حنو )يا( : وابن جين إىل رد ذلك ، قال ابن جين 

?   ]  :حنو قـول اهللا تعـاىل   ، داء للتنبيه البتة وقد جتردها من الن، ويا عبد اهللا ، زيد 
            @Zوكذلك قول العجاج، أال ها اسجدوا  :كأنه قال ١٥٩٧:  

١٥٩٨اسلمى سلمى يا اسلمى مثَّ يا دار    
 .١٥٩٩ يف التنبيه على األمر  )هلم(  :وهو كقوهلم ، ها اسلمى  :إمنا هو كقولك

 

 :بني االستفهام غري املسبوق بكالمم والتفريق بني االستفهام املسبوق بكال  -٤
العرب فرقت بني االستفهام الذي سبقه كالم وبني االسـتفهام   : قال أبو بكر 

. هل واأللف وما أشـبه ذلـك   : لوا لالستفهام املبتدأ ـه كالم ، فجعـالذي مل يسبق
 ،١٦٠٠دم واملتوسط ـوا بني االستفهام املتقـليفرق) أم(ط ـلوا لالستفهام املتوسـوجع

                                                        
 . ١/١٠٠اإلنصاف : ، وينظر  ٩٧البيت من الطويل ، وهو يف ديوان املرقش ص - ١٥٩٢
 . ١/٩٩اإلنصاف : ، وينظر  ٧٠البيت من الطويل ، وهو يف ديوان األخطل ص - ١٥٩٣
 ١/١٧١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٩٤
 ٢/٢٥١معاين القرآن للفراء : وينظر  ١/١٧٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٥٩٥
  ١/١٠٢، اإلنصاف  ٣/٢٠٦إعراب القرآن : ينظر  - ١٥٩٦
 ٢٥:  النمل - ١٥٩٧
 ) .بيت(، ولسان العرب  ١/١٠٤سر صناعة اإلعراب : من الرجز ، وهو يف ديوان العجاج ، وينظر  البيت - ١٥٩٨
 ٢/١٩٦اخلصائص  - ١٥٩٩
 ١/١٩٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٠٠



٢٥٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :واستدل بقول امرئ القيس 
 ١٦٠١رومـاذا  يضيـرك  لـو تـنتظ تـروح مـن الـحـي أم تبـتكـر

 :وبقول األخطل 
 ١٦٠٢االالظالمِ من الربابِ خي غلـس كَذبتك عينـك أم رأيت بـواسـط

ومل يسبقها ) أم(أتى بـ : هي االستفهام حيث يقول ) أم(فمذهب أيب بكر أن 
، أما سيبويه فريى ١٦٠٣لها هي االستفهام ، ليفرق بني املتقدم واملتوسط استفهام ، فجع

وقـال  . ١٦٠٤هي االستفهام) أم(أن ألف االستفهام يف البيت حمذوفة ، ومل ينص على أن 
 معىن تفرق أن: إحدامها ؛ جهتني على االستفهام على ردا تكون املعىن ىف) أَم ): الفراء 

)تفهم أن واألخرى )أىسي نوى والذى ، النسق جهة على فتكون.  اا ي  ُإالّ االبتـداء  
 إالّ يكـن  مل استفهمت مث ، كالم قبله ليس كالما ابتدأت فلو.  بكالم متصلٌ ابتداء أنه

فلْ أو باأللرد  بيتيف  )أم( وزعم أبو عبيدة أن، ١٦٠٥األخطل مبعىن االستفهام ا ،
 .١٦٠٦؟هل رأيت: فقال إن املعىن 
تكون استفهاماً  خمالف ملذهب البصريني ) أم(ب أيب بكر والكوفيني يف أن ومذه

واهلمزة ، وقـد رجـح ابـن هشـام مـذهب      ) بل(الذين يرون أا تكون أبداً مبعىن 
 .١٦٠٧الكوفيني
 سقوط ياء املنقوص يف حال نصبه -٥

 ون الضمةـرب ، ولذا فإم يستثقلـكان طلب اخلفة يف الكالم مما متيزت به الع

                                                        
 .٣٠٨و ١/١٨٥إعراب النحاس : ، وبال نسبة يف  ٦٨البيت من املتقارب ، وهو يف ديوان امرئ القيس ص - ١٦٠١
،  ٢/١٣٣، واللباب  ٣/١٧٤الكتاب : ، وينظر  ٢٤٦يف ديوان األخطل ص البيت من الكامل ، وهو - ١٦٠٢

 ١٣٣و ١٣١و ١١/١٢٢،  ١٩٥و ١٢و ١٠و ٦/٩وخزانة األدب 
 ١/١٩٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٠٣
 ٣/١٧٤كتاب سيبويه  - ١٦٠٤
 ١/٦١معاين القرآن  - ١٦٠٥
 ١/٥٦مغين اللبيب : وينظر  ١/٥٦جماز القرآن  - ١٦٠٦
 ١/٥٦مغين اللبيب  - ١٦٠٧
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وال يسـتثقلون  . هذا قاضٍ ، ومررت بقاضٍ : لكسرة يف الياء املكسور ما قبلها ، حنو وا
وسمع عن بعضهم استثقال الفتحة فأسقطها وسـكَّن  . رأيت قاضياً : الفتحة ، فيقولون 

 :واستدل أبو بكر على ذلك بقول بِشر بن أيب خازم . الياء مث أسقطها يف اللفظ 
 ١٦٠٨ال شـافس لسـقمه إذ طولي افكـفى بالنأي مـن أمسـاء كـ

 .١٦٠٩ كفى بالنأي من أمساَء كافياً ، فأسقط الياء يف النصب : أراد  : مث قال 
 حذف ياء املنقوص مع وجود األلف والالم -٦

هذا الوالِ والوايل ، وهذا الرامِ والرامي ، وهي لغة سائرة فاشـية  : تقول العرب 
 :د ، منها قول كعب بن مالك عند العرب، استشهد هلا أبو بكر بشواه

 ١٦١٠هابـالواد من هند إذ تعدو عوادي مـا بـالُ هم  عميد بـات يطرقين
وإذا كان احلرف ال يتحامل بنفسه حىت يدعو إىل اخترامه  :  ١٦١١قال ابن جين

وذلك حنو ، وحذفه كان بأن يضعف عن حتمل احلركة الزائدة عليه فيه أحرى وأحجى 
ــاىل ــول اهللا تع ^    ]  وIH             G  F  EZ١٦١٣  ] و Z١٦١٢(  *  +    ]    :ق

  _Zوقوله ١٦١٤ :  
ـَا سيفـي ـقَ ومـا بنجـد وما كنقَرقُ رمر  ١٦١٥اهقـبالش الواد   

                                                        
، ونسبه صاحب اللسـان إىل أيب حيـة ،    ١٤٢البيت من الوافر ، وهو يف ديوان بشر بن أيب خازم ص - ١٦٠٨
،  ٢/٢٦٨، وبال نسـبة يف اخلصـائص    ٤٨٢و ١٠/٤٧٧،  ٤/٤٣٩، وخزانة األدب )قفا(لسان العرب : ينظر

 . ٢٧٧واملفصل ص
 ١/٢٣٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٠٩
 .١/٣٨٩اإلنصاف : وينظر، وليس يف ديوان كعبوالبيت من البسيط ،  ،١/٢٣٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦١٠
 ٢/٢٩٢اخلصائص  - ١٦١١
 ٤الفجر  - ١٦١٢
 ٦٤الكهف  - ١٦١٣
 ٩الرعد  - ١٦١٤
، ونسـب إىل  ) قمر(لسان العرب : البيت من السريع ، وهو أليب عامر جد العباس بن مرداس ، ينظر  - ١٦١٥

: ومعىن قرقر .  ١/٣٨٨، واإلنصاف  ٢/٢٩٢سبة  يف اخلصائص ، وهو بالن) ودي(أيب الربيس التغليب يف اللسان 
 .صوت ، والقُمر مجع قمري وهو نوع من الطري 
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 االكتفاء بالكسرة من ياء املتكلم -٧
حتذف ياُء املتكلم يف مواضع من الكالم ، ويكتفى بالكسرة منها ، ومثال ذلك االسـم  

 : دما يضيفه املتكلم إىل نفسه فإن الياء تسقط منه ، قال الشاعر املنادى عن
 ١٦١٦ات مسعوداما م وابك ابن أم  إذا يـا عنيِ جودي بـدمع منك جمهودا
 :وقد حتذف مع غري املنادى ، كقول الشاعر

 ١٦١٧لُوال  وجـد العـذري قبلِ مجي فمـا وجد النهدي  وجداً وجدتـه
واضع اليت أثبتت فيها الياء أخرجت على األصل ألا ياء املتكلم ، فامل : قال أبو بكر   

 . ١٦١٨واملوضع الذي حذفت منه الياء اكتفي بالكسرة منها 
 حذف آخر املضارع املعتل اآلخر دون جازم -٨

ال حتذف وكان حق هذه الياء أ )ال أدري( هاأصل، و) ال أدر: (ومن ذلك قوهلم 
 : ، وأنشد أبو بكر دليالً لذلك قولَ أيب خراش  ١٦١٩الاالستعمإال جلزم فحذفت لكثرة 

 ١٦٢٠اجد حمضِخال أنه قـد سلَّ عن م وال أدرِ مـن ألـقى علـيـه رداءه
ال يـألو فـاكتفي   : ، أرادوا ١٦٢١أقبل يضربه وال يألُ: ونظري ذلك قول العرب 

ن الواو ، وإىل ذلك أشار أبو الربكات ، أن العرب جتتزئ بالضمة ع. بالضمة من الواو 
مما حذف وأصله يف الكـالم  : قال سيبويه . وبالكسرة عن الياء ، وبالفتحة عن األلف 

 . ١٦٢٢  لَم يك وال أَدرِ وأشباه ذلك : غري ذلك
                                                        

 .البيت من البسيط ، ومل أقف على قائله  - ١٦١٦
 . ٢٢٠ص: سبقت اإلشارة إليه ، ينظر - ١٦١٧
ملنادى لضـرورة  ، والذي ارتآه أبو الربكات أن  حذف الياء من غري ا١/٢٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦١٨
 )٢/٥٤٥ينظر اإلنصاف (الشعر 
  ٣/٣٤٣، األصول يف النحو  ٣/٣٠٢، إعراب النحاس  ٤/١٨٤كتاب سيبويه : ينظر  - ١٦١٩
 . ٢٢١سبقت اإلشارة إليه ص - ١٦٢٠
 ٥/٢٥٣، لسـان العـرب    ١/٢٧٠إيضاح الوقف واالبتـداء   :، ينظر  حكاه اللحياين عن الكسائي - ١٦٢١

 .دري :مادة
قالوا يا صاح وهم يريدون يا صاحب وذلك لكثرة استعماهلم هـذا احلـرف   « : وقال  ١/٢٥كتاب ال - ١٦٢٢

 ٢/٢٥٦الكتاب »  فحذفوا كما قالوا مل أبل ومل يك وال أدر
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 حذف واو اجلماعة مع املاضي -٩

، وعد أبو البقاء العكـربي  ١٦٢٣حذْف واو اجلماعة موجود كثري يف كالم العرب
 :يف ذلك قول الشاعر  ١٦٢٥، ومما أنشده أبو بكر١٦٢٤ورة الشعريةمن الضرذلك 

 ١٦٢٦اةانَ مع األطـبـاِء  الشـفوك فلـو أنَّ األطـبـا كانُ حولــي
 :وقول اآلخر 

ـَن أرادوا   ١٦٢٧راراوا لـهـم أحد ضوال يـأل إذا مـا شـاُء ضـروا م
 )يا أيها: (أصل  -١٠

 :، وأنشد  ١٦٢٨أيهذايا ) : يا أيها(ذكر أبو بكر أن األصل يف 
 ١٦٢٩ك احلي عاهدكأنـك مل  يعهد  ب أال  أيهـذا املنـزلُ الدارس الـذي

، وتابعه املربد حـني  ١٦٣٠)أي(وصف لـ) ذا(أن ) أيها ذا(ومذهب سيبويه يف 
 .١٦٣١ ألي ألنه مبهم مثله جتعل هذا نعتاً : قال

                                                        
، شفاء العليـل   ١/٣٨٥، اإلنصاف  ٢٢٧، أسرار العربية ص ١/٢٧٢إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٦٢٣

 ١/١٩٥، اهلمع١/١٧٦
 ٢/١١١اللباب  - ١٦٢٤
 ٢٧٤و  ٢٧٣و  ١/٢٧٢إيضاح الوقف واالبتداء : أنشد أبو بكر يف ذلك سبعة شواهد ، ينظر  - ١٦٢٥
، اهلمع ٢/١١١، واللباب  ٢/٥٤٦و  ٣٨٥/اإلنصاف١: البيت من الوافر ، ومل أقف على قائله ، ينظر  - ١٦٢٦

 . ٢٣١و ٥/٢٢٩، وخزانة األدب  ١/١٩٥
، اهلمـع   ٢/٦٣٣، مغين اللبيـب   ١/٣٨٦إلنصاف ا: البيت من الوافر ، ومل أقف على قائله ، ينظر - ١٦٢٧

 . ٢٣٢و ٥/٢٣١، اخلزانة ١/١٩٦
 ١/٢٧٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٢٨
 . ٢/١٩٣، ويف الكتاب  ٦٢البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة يف ديوانه ص - ١٦٢٩
 ٢/١٩٣الكتاب  - ١٦٣٠
 ٢/٤٧٥املقتضب  - ١٦٣١
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يـا أيهـا   : و، حن) أل(هذه جييء بعدها اسم جنس بـ) أيا(واجلمهور على أن 
يـا أيهـا ذا ،   : يا أيها الذي ، أو اسم إشارة ، حنو: ، حنو) أل(الرجل، أو موصول ذو 

 .١٦٣٢وهذا التابع هو وصف ، وقيل عطف بيان
منادى ليس ) أي(دخلت للتنبيه على اسم اإلشارة ، و) ها(ومذهب الكوفيني أن 

) أي(لرجل استأنف لبيان هو هذا ا: يا أي ، التبس امسه ، مث قال : مبوصوف، فإذا قال 
اكتفـاًء  ) ذا(يا أيهذا الرجل ، وحذف : يا أيها الرجل قائماً ، يريد : إلامه ، فإذا قال 

 .١٦٣٣منها) ها(بـ
 ) الت(إعمال  -١١

،  ١٦٣٥، وهو اختيـار الفـراء   ١٦٣٤)ليس(يف معىن ) الت(من العرب من جيعل 
 :وأنشد يف ذلك قول الشاعر 

 ١٦٣٦اوأضحى الشيب قد  قطع القرين اًتذكَّـر حب ليـلى الت حيـنـ
 :، أنشد أبو بكر يف ذلك قول الشاعر ١٦٣٧ومنهم من خيفض ا

 ١٦٣٨دمِولتندمـن والت سـاعة مـن فلتـعرفَن خـالئـقاً مشـمولـةً
هم إىل أا فعل مـاضٍ مبعـىن   فذهب بعض) الت(واختلف النحويون يف ماهية 

في بليس ، وذنقصا كما ن فيأُبدلت سينها تاًء ، ) ليس(هب بعضهم إىل أن أصلها ، ن
ومذهب اجلمهور على أا حرف حلقته التاء ، واختلفوا يف عملها ، فذهب األخفش إىل 
أا ال تعمل ، وإن وليها مرفوع فهو مبتدأ وخربه حمذوف ، أو خرب ملبتدأ حمذوف ، وإن 

                                                        
 ٤/٢١٩٣االرتشاف : ينظر  - ١٦٣٢
 ٤/٢١٩٥االرتشاف : ينظر  - ١٦٣٣
 ١/٢٩٠، إيضاح الوقف واالبتداء  ١/٥٧الكتاب : ينظر  - ١٦٣٤
 ١/٢٩٠إيضاح الوقف واالبتداء : ، وينظر  ٢/٣٤٨معاين القرآن  - ١٦٣٥
، وبال نسبة يف إعراب النحاس  ٧٣٤تذكرة النحاة ص: البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن شأس ، ينظر  - ١٦٣٦

 .١٧٨و ٤/١٦٩خزانة األدب ١/٤٠٣، واهلمع  ٣/٤٥٣
 ٢/١٩٧شرح الرضي : ينظر . عند األخفش ال عمل هلا ) الت(، و ١/٢٩٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٣٧
 .البيت من الكامل ، ومل أعثر على قائله  - ١٦٣٨
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ر إىل أا تعمـل عمـل    وليها منصوب فعلى إضمار فعل ، وذهب األخفش يف قول آخ
 .١٦٣٩)ليس(، وذهب اجلمهور إىل أا تعمل عمل ) إنّ(

 جميء خرب كان ضمرياً متصالً -١٢
 ضربتك وضربتين ،: اً له بــكنتك وكنتين ، تشبيه: قول العرب: ـال ذلكمث

 :، منها قول أيب األسود الدؤيل  ١٦٤٠وأنشد أبو بكر يف ذلك أبياتاً
ـْه فـإ   ١٦٤١اـاأخوهـا غذَتـه أمـه بلـب نـه فـإال يكنهـا  أو تكن

،  ١٦٤٣، واختار ابن السراج االنفصال١٦٤٢وحكاه سيبويه عن العرب املوثوق م
إمنـا   : ، وابن احلاجب ، قال الرضي  ١٦٤٥، وأبو البقاء العكربي١٦٤٤وعليه الزخمشري

حـىت   اعالًف ، ألن امسها يف احلقيقة ليس االنفصال: وأخواا) كان(كان املختار يف خرب 
 .١٦٤٦ احلقيقة مضمون اجلملة، بل الفاعل يف  يكون كاجلزء من عامله

 وضع الظاهر موضع الضمري -١٣
، وأنشد لذلك قول سـوادة  ١٦٤٧جوز أبو بكر إحالل االسم الظاهر حمل الضمري

 : بن عدي
 ١٦٤٨وت ذا  الغىن  والفقـريانغص امل ال أرى املـوت يسبق  املوت شيٌء

 : ١٦٤٩وقول اآلخر

                                                        
 ١/١٩٩، شرح التصريح ١/٢٨١، مغين اللبيب  ٣/١٢١٠االرتشاف : ينظر  - ١٦٣٩
 ١/٣١٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٤٠
، واألصـول البـن    ١/٤٦، والكتاب  ٣٠٦و ١٦٢يف ديوان أيب األسود صالبيت من الطويل ، وهو  - ١٦٤١
 ٢/٨٢٣، وبال نسبة يف اإلنصاف ٢/٢٩٠و  ١/٩١السراج 
 ١/٢١٣اهلمع  - ١٦٤٢
 ٢/١١٨األصول يف النحو  - ١٦٤٣
 ١/١٧٠املفصل  - ١٦٤٤
 ١/٤٥٦اللباب  - ١٦٤٥
 ٢/٤٤٢شرح الرضي  - ١٦٤٦
  ٨٩إمالء ما من به الرمحن ص ،٣/٥٣صائص اخل :وينظر.  ٢/٦٩٤،  ١/٣٢٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٤٧
 .٢٢٣سبقت اإلشارة إليه ص - ١٦٤٨
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 ١٦٥٠وض زيد نقـارعِلتهدم ظُلماً ح مىت تـأت زيداً قـاعداً عند حوضه
اعلم أن  : ، قال أبو سعيد السريايف ١٦٥١وقد جوز سيبويه أن يعاد األول بلفظه

االسم الظاهر مىت احتيج إىل تكرير ذكره يف مجلة واحدة ، كان االختيـار أن يـذكر   
زيد ضـربته ، وزيـد   : (بس ، كقولك ضمريه ؛ ألن ذلك أخف ، وأنفى للشبهة والل

 .١٦٥٢، ولو أعدت لفظه بعينه يف موضع كنايته جلاز) ضربت أباه ، وزيد مررت به
 االستفهامية ، حرف أم حرفان) ماذا( -١٤

، هل هي حرف واحد أم حرفان ؟ وأنشد أبو بكر يف هذا قول ) ماذا(اُختلف يف 
 : الشاعر

 ١٦٥٣ينِيـئـيبِ نبـغـاملـب  ولكن  ه ـقيـَأَتـمت سـاذا علـم ذري
مبعىن ) ذا(صلة و ) ما(والذي أذهب إليه يف هذا البيت أن تكون  : قال أبو بكر 

، وهذا خمالف ملذهب سيبويه واألخفش ١٦٥٤ذري الذي علمت : ، كأنه قال ) الذي(
، وهو مذهب اجلمهور ، وذهـب ابـن   ١٦٥٥اللذين ذهبا إىل أا يف البيت حرف واحد

 .١٦٥٦موصول خرب) ذا(اسم استفهام مبتدأ و) ما(ر إىل أن عصفو
 )اجتماع كلمتني جتزئ إحدامها عن األخرى( دخول املوصول على املوصول -١٥ 

                                                                                                                                                             
 )١٤٢٤/٢٠٠٣،  ١دار إحياء التراث العريب طبعة( ١/٣١٥أنشده الفراء يف إجازة ذلك ،  معاين القرآن  - ١٦٤٩
 )١طبعة،العريب دار إحياء التراث( . ١/٣١٥ للفراء معاين القرآن: طويل ، ومل أقف على قائله ، ينظرالبيت من ال - ١٦٥٠
 ٣/٥٣اخلصائص : ، وينظر  ١/٦٢الكتاب  - ١٦٥١
 ٣/٣٥شرح كتاب سيبويه  - ١٦٥٢
، ونسب البيـت   ٧/٤٨٩، وخزانة األدب  ٢١٣البيت من الوافر ، وهو للمثقب العبدي يف ديوانه ص - ١٦٥٣

عجم املفصل يف وامل) أيب(لسان العرب : لسحيم بن وثيل الرياحي ، ونسبه صاحب اللسان أليب حية النمريي ينظر 
 . ١/٣٣١، ومغين اللبيب  ٢/٤١٨، وهو بال نسبة يف الكتاب  ٨/٢٥٠شواهد اللغة العربية 

 ١/٣٢٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٥٤
 ١/٣٢٨إيضاح الوقف واالبتداء : رأي األخفش وينظر ،  ٩/١٦٠، شرح السريايف  ٢/٤١٨الكتاب  - ١٦٥٥
 ١/٣٣١مغين اللبيب : ينظر  - ١٦٥٦



٢٦٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـ الن ، وإمنا وضـعه العرب  صول على املوصول مل جيئ يف كالمدخول املو اة رياضـة  ح
أنشد أبـو  ،  ١٦٥٧، وذكر بعضهم جواز ذلك إن اختلف اللفظان هلم للمتعلمني وتدريباً

 :بكر 
 ١٦٥٨قعقعوا البابِ  حلقةَ اللئام هابي   همإذا   نـالذي الئيـال النفرِ نـم

 ولعل العرب أحست يف بعض األدوات تقلصاً يف املعىن ، وقصوراً يف أداء الوظيفة 
فإن استعماهلا يف النفي قليل إذا مـا  ) إنْ(ينطبق هذا على . فأرادت أن تدعمها بنظائرها 

ماله يف الشرط مثالً ، وكأمنا حلظ العرب ذلك فدعموها بأداة يكثر ورودهـا  قيس باستع
 .١٦٥٩)ما إن مسعت وال رأيت: ( ، فقالوا ) ما(يف النفي وهي 

 حذف اجلار وإيقاع الفعل على ارور -١٦ 
 :أنشد أبو بكر لذلك قول الشاعر  

 ١٦٦٠رِد يتك عـن بنـات األوبولق ولـقد جنيتك أكموءاً وعسـاقـالً
 :وقول عنترة  

 ١٦٦١أكلِال بـه كـريـم املحتى أن ولقـد أبيت على الطـوى وأظلُّـه
قد كلْتك : أظلُّ عليه ، والعرب تقول : جنيت لك ، ويف الثاين : أراد يف األول  

قـال  .  ١٦٦٢قد كلت لك ، ووزنت لـك : طعاماً كثرياً ، ووزنتك ماالً عظيماً ، مبعىن 
 .١٦٦٣  فض حيذف فيما يتعدى إىل مفعولني أحدمها حبرفحرف اخل : النحاس 

 إضافة الظروف إىل األفعال -١٧

                                                        
 ٣/٣٢، شرح الرضي  ٢/٣٥٤، األصول البن السراج  ١/٣٣٢اح الوقف واالبتداء إيض: ينظر  - ١٦٥٧
،  ٨٧و ٨٦و ٨٤و ٨٣و ٨٠و ٧٩و ٦/٧٨البيت من الطويل ، وهو أليب الـربيس يف خزانـة األدب    - ١٦٥٨

 . ٢/٣٥٤، وبال نسبة يف األصول البن السراج ) لوي(ولسان العرب 
  ٤٨٧أبو زكريا الفراء ص: ينظر  - ١٦٥٩
 . ٢٢١اإلشارة إليه صسبقت  - ١٦٦٠
 . ٥٧البيت من الكامل ، وهو يف ديوان عنترة ص - ١٦٦١
 ١/٣٤٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٦٢
 ٥/١٧٤إعراب القرآن  - ١٦٦٣



٢٦٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ت إىل األفعال نصبوها على كل حالحكى أبو بكر أن العرب إذا أضافت املواقي
 :وأنشد

 ١٦٦٤ا تصح والشيب وازعوقلت أملَّ على حني عاتبت املشيب  على الصبا
 وأفعلُ، وتفعلُ، ،يفعلُ إىل اليوم أضافوا إذا فعالر تؤثر العرب أن: يالكسائ زعمو 

 يـوم  هـذا : قالوا فإذا.  ذاك ونفعل ذاك، وأفعل ذاك، نفعلُ يوم هذا: فيقولون ،ونفعلُ
والبصريون يوجبون إعراب . ١٦٦٥النصب آثروا إِذْ إىل أو فعلت إىل يوم فأضافوا ، فعلت

فالبنـاء أرجـح    مبنياً ما وليه فعالًفإن كان ، أو مجلة امسية  فعل معربالظرف إن وليه 
 . ١٦٦٦للتناسب

 قلب نون التوكيد اخلفيفة ألفاً -١٨
يف الوقف حكم التنوين فإن وقعت بعد فتحة قلبـت  نون التوكيد اخلفيفة عطى ت

 : ، أنشد أبو بكر لألعشى ١٦٦٧ألفاً
 ١٦٦٨بد الشيطان واهللا فاعبداـوال تع وصـلِّ على حني العشيات والضحى

  ينصرفصرف ما ال -١٩
، ١٦٦٩مثود ، وعاد ، وجذام ، وتبع ، ومنعها بعضهم: صرف بعض العرب حنو 

 :أنشد أبو بكر يف صرفها قول الشاعر 
ـُه  ١٦٧٠ابـأرضِ  مثود كلِّهـا  فأجابـه دعـت  أم  غَنمٍ شر لـص علمت

 :ويف منعها قول الشاعر 
                                                        

 .٢٢١سبقت اإلشارة إليه ص - ١٦٦٤
 ٣/٢٤٧معاين القرآن للفراء : ينظر  - ١٦٦٥
، أوضـح املسـالك   ١/٤٥٨، اإليضاح يف شرح املفصل  ٢/٢٨٨شرح املفصل البن يعيش : ينظر   - ١٦٦٦

 ٢/١٧٠، اهلمع  ١/٣٨٠
 ٢/٥٤، أوضح املسالك  ١/٣٦٠إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٦٦٧
، وتـذكرة النحـاة    ٧٠ديوان األعشـى ص : البيت من الطويل ، وقد تعددت روايات البيت ، ينظر  - ١٦٦٨

 . ٢/٤٢٨، ومغين اللبيب  ٢/٣١٦، وسر صناعة اإلعراب  ٧٢ص
 ٣٦٦و ١/٣٦٥ف واالبتداء إيضاح الوق: ينظر  - ١٦٦٩
 . ٢١٤سبقت اإلشارة إليه ص - ١٦٧٠



٢٦٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ١٦٧١ات الربـاببـالد مثـود أنـكح إنْ أنت عقرتهـا وأرحـت منـها
 املكـان  ليبتأو اكناألم ويف ، احلي أو ، األب بتأويليكون  القبائل يف فالصرف

 ، القبيلة أو ، األصل يف كان نإ األم بتأويل القبائل يف الصرف وترك ، وحنومها واملوضع
 .١٦٧٢وحنومها والبلدة البقعة بتأويل األماكن ويف

يف كثري من كالمها ، وأنشد يف وذكر أبو بكر أنَّ العرب تصرف ما ال ينصرف 
 :ذلك قول عمرو بن كلثوم 

 ١٦٧٣يـناخمـاريـق  بأيـدي العبـ كـأنّ سـيوفنـا فينـا وفيـهـم
 :وقول لبيد 

 ١٦٧٤امسـح كسوب  رغائبٍ غنـامه فـضالً وذو كـرمٍ يعني على الندى
 . خماريق ، ورغائب : فصرفا 

، قال  ١٦٧٥يه البصريون و الكوفيونوصرف ما ال ينصرف يف الشعر مما أمجع عل
، ١٦٧٦اعلم أنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من صرف ما ال ينصرف: سيبويه 

فصرف ما ال ينصرف جائز . ١٦٧٧العرب تجري ما ال يجرى يف الشعر : وقال الفراء 
 .١٦٧٨يف كل األمساء ، مطرد فيها ، ألن األمساء أصلها الصرف

 احلجازية )ام( عمل )إنْ( إعمال -٢٠

                                                        
 . ٢١٥سبقت اإلشارة إليه ص - ١٦٧١
 ١/١٣٩شرح الرضي ،  ٣٠٢إىل  ٢/٢٩٨، املقتضب  ٣/٢٤٨ الكتاب  :ينظر  - ١٦٧٢
، وشـرح   ٣٩٧ديوان عمرو بن كلثوم ، وشرح القصائد السبع الطوال ص: البيت من الوافر ، ينظر  - ١٦٧٣

 .ما تلعب به الصبيان من اخلرق املفتولة : ومعىن خماريق ) . خرق(، ولسان العرب  ١٧٦املعلقات السبع ص
 . ١٦٠، وشرح املعلقات السبع ص ٥٩٣شرح القصائد السبع الطوال ص: البيت من البسيط ، ينظر  - ١٦٧٤
 ١/١٢١، اهلمع  ٢/٤٩٣اإلنصاف : ينظر  - ١٦٧٥
 ١/٢٦الكتاب  - ١٦٧٦
 ٣/٢١٩معاين القرآن  - ١٦٧٧
 ٢/١٠١رح السريايف ش: ينظر  - ١٦٧٨



٢٦٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: ، وهو يريد١٦٧٩إنّ قائماً: حكى أبو بكر عن الكسائي أن من العرب من يقول 
،  خـالف ، ويف هذا ) ما(عمل ) إنْ(، على إعمال ١٦٨٠ما أنا قائماً: إنْ أنا قائماً، أي 

، وأجازه الكسائي وأكثر الكـوفيني وابـن السـراج     أكثر البصرينيالفراء ومنعه فقد 
، فنقـل   واختلف النقل عن سيبويه واملـربد . ١٦٨١، وابن مالك ، وأبو الفتح والفارسي

سـيبويه   : وقال النحاس .  ١٦٨٢السهيلي أن سيبويه أجاز إعماهلا ، وأن املربد منع ذلك
 )مـا (ألن عمل  ، منطلق إن زيد: فيقول  )ما(إذا كانت مبعىن  )إنْ(خيتار الرفع يف خرب 

 .١٦٨٣ مبعناها فهي أضعف منها )إنْ(ضعيف و
 )بل(مبعىن ) أو(ستعمال ا -٢١

 :يف هذا قول ذي الرمة  ١٦٨٤أنشد أبو بكر
 ١٦٨٥وصورتها  أو أنت  يف العنيِ  أملح بدت مثل قرن الشمس يف رونقِ الضحى

إمنا أصل وضعها أن تكون ألحد الشيئني أين كانت وكيف  )أو( : قال أبو الفتح 
ليه هذا من حاهلا يف بعض ع خفيوإن كان بعضهم قد ؛ عندنا على ذلك  ، فهيتصرفت 
وذلك أن الفراء قال إا قد تأتى مبعـىن  ، حىت دعاه إىل أن نقلها عن أصل باا  ،األحوال

 :  وأنشد بيت ذى الرمة، ) بل(
 وصورتها  أو أنت  يف العنيِ  أملـح بدت مثل قرن الشمس يف رونقِ الضحى

                                                        
 )إنا قائماً(الصواب تبت ، وهكذا ك - ١٦٧٩
 /١اهلمع : ، وينظر  ١/٤١٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٨٠
، شـرح   ٣/١٢٠٧ارتشـاف الضـرب    ، ٤/٢٧٧التذييل والتكميل  ، ١/٣٣١شفاء العليل : ينظر  - ١٦٨١

  ١/٣٩٤، اهلمع ١/٢٠١التصريح 
، التـذييل  )  ٤٢٥الـد األول   –اجلزء الثـاين  (علم العربية  البديع يف ، ١/٣٣١شفاء العليل : ينظر  -١٦٨٢

  ١/٣٩٤، اهلمع  ١/٢٠١، شرح التصريح  ٣/١٢٠٧ارتشاف الضرب  ،٤/٢٧٧والتكميل 
 ٢/١٦٨إعراب القرآن للنحاس  - ١٦٨٣
 ٢/٨٨٥،  ١/٤٤٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٨٤
، ٥٢بـال نسـبة يف حـروف املعـاين ص    ، و١/٤٢٤، اللباب ٢/٤٥٨البيت من الطويل، وهو يف اخلصائص - ١٦٨٥

 . ٢/٤٧٨واإلنصاف 



٢٦٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

بـل إذا   -ا أا يف موضعها وعلى باـا  وإذا أرين. بل أنت يف العني أملح : معناه : وقال 
وذلك أـا  ، فقد وفينا ما علينا  - كانت هنا على باا كانت أحسن معىن وأعلى مذهباً

 ، مل بل أنت يف العني أملح: فقال  ،) بل(ترى أنه لو أراد ا معىن  أال ك؛على باا من الش
ا يف، يف الشك  )أو(مبعىن  يفالعني أملح كان يف ذلك سرف منه  ألنه إذا قطع بيقني أ ،

وإذا أخرج الكالم خمرج الشك كان يف صورة املقتصـد   ، ودعاء إىل التهمة يف اإلفراط له
 .١٦٨٦ وأقرب إىل تقبل قوله ، غري املتحامل وال املتعجرف فكان أعذب للفظه

 مبعىن الواو) أو(استعمال  -٢٢
 :مير منها قول توبة بن احل ١٦٨٧أنشد أبو بكر لذلك أبياتاً

  ١٦٨٨اـلنفسي تقاها أو عليها فجوره رـأين فاجـلى بـد زعمت ليـوق
 :وقول جرير 

 ١٦٨٩لى قدرِـا أتى ربه موسى عـكم دراًـانت له قـة أو كـاخلالف نال
وكانت له قدراً ، وهـذا مـذهب   : أراد وعليها فجورها ، ويف الثاين : أراد يف األول  

، وابن هشام ال يرى ذلك فهي  ١٦٩٠بن مالكالكوفية واألخفش واجلرمي واألزهري وا
 ذْإِ(والذي رأيته يف ديوان جرير  : عنده يف بيت توبة لإلام ، أما بيت جرير فقال عنه 

كانت( وزعم بعضهم أن استعمال ١٦٩١ ،)مبعىن الـواو ال يكـون إال يف شـواذ    ) أو
 .١٦٩٢الشعر

 ) حىت(مبعىن ) أو(استعمال  -٢٣
                                                        

 ٢/٤٥٧اخلصائص  - ١٦٨٦
 ٤٤٢و  ١/٤٤١إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٦٨٧
، وبال  ١١/٦٨، وخزانة األدب  ١/٧٥، ومغين اللبيب  ٣٨البيت من الطويل ، وهو يف ديوان توبة ص - ١٦٨٨

 . ٣/١٧٤، واهلمع  ٥٣نسبة يف حروف املعاين ص
،  ١١/٦٩، وخزانـة األدب   ١/٧٥، ومغين اللبيب  ٢٠٥البسيط ، وهو يف ديوان جرير ص البيت من - ١٦٨٩

 ٥٣وبال نسبة يف حروف املعاين ص
 ٣/١٧٤اهلمع ،  ١/٧٥مغين اللبيب  : ينظر - ١٦٩٠
 ١/٧٥مغين اللبيب  - ١٦٩١
  ٥٢حروف املعاين ص: ينظر  - ١٦٩٢



٢٦٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :يسأنشد أبو بكر قول امرئ الق 
 ١٦٩٣ذرااول ملكـاً أو منـوت فنعحن فقـلت  له  ال تبك  عينك  إنـمـا 

 :وقول األحوص  
 ١٦٩٤صنعا أو يصنع احلب يب غري  الذي ال أستطيـع نـزوعاً عـن مودـا 

حـىت يصـنع   : أراد  : ، وعـن الثـاين   حىت منـوت  : أراد  : مث قال عن األول 
إال أن ، أو إىل : يف بيت امرئ القـيس مبعـىن   ) وأ(، ومذهب البصريني أن ١٦٩٥احلب
 . ١٦٩٦أنْ

 حذف التنوين إذا اجتمع ساكنان -٢٤
حيذف التنوين من الكلمة إذا أضيفت إىل كلمة بعدها ، إال أنه حيذف يف موضع 

  :، وأنشد أبو بكر لذلك قول أيب األسود  ١٦٩٧آخر ، وذلك عند اجتماع ساكنني
 ١٦٩٨يالـلـق  إال  اَهللا  رِــذاكوال  بٍتـعـستـري مـه غـيتـألفـف

واألجود حتريك التنوين  : وقد ذهب النحاس إىل تقبيح هذا احلذف حيث قال 
، ورأى بعضهم أن حذفه يف مثل قول ١٦٩٩ فحذفها قبيح، اللتقاء الساكنني ألنه عالمة 

وإمنا جاز  : ، قال أبو الفتح ١٧٠٠أيب األسود من الضرورات الشاذة اليت ال يقاس عليها
ن الوجـه حتريكـه اللتقـاء    وقد كا- ن من هذه األمساء يف هذه األماكنذف التنويح

                                                        
،  ٥١، وحروف املعـاين ص ٣/٤٧ب ، والكتا ٦٤البيت من الطويل ، وهو يف ديوان امرئ القيس ص - ١٦٩٣

 .٣٢٦واملفصل
 . ٢/٦٠ديوان األحوص ، وهو بال نسبة يف معاين القرآن للفراء : البيت من البسيط ، ينظر  - ١٦٩٤
  ٢/٥٨٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٩٥
، أمـايل ابـن    ٣/٧٨أمايل ابن الشـجري  ، ٥١، حروف املعاين ص٢/١٥٦األصول يف النحو :ينظر  - ١٦٩٦

 ٢/٩٣، شرح اجلمل البن عصفور  ١/٣١٣احلاجب 
 ١/٤٥٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٦٩٧
، وبال  ٢/١٠٠، واللباب  ١/١٦٩، والكتاب  ٥٤البيت من املتقارب ، وهو يف ديوان أيب األسود ص - ١٦٩٨

 .٢/٦٦٩، واإلنصاف  ٤٥٦، واملفصل  ٣/٤٥٥ نسبة يف األصول
 ٥/٣١٠إعراب القرآن للنحاس  - ١٦٩٩
 ٤/٤٨٣شرح الرضي ،  ٣/٤٥٥، األصول يف النحو  ١/١٦٩يه كتاب سيبو: ينظر  - ١٧٠٠



٢٦٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فكما ، ألنه ضارع حروف اللني مبا فيه من الغنة وغري ذلك مما قدمناه ذكره  -الساكنني
كـذلك   ، ويدعو القـوم  ، وقاضي البلد ، رمى القوم: حيذفن اللتقاء الساكنني يف حنو 

وا مـا بعـده   يدلك على إرادته أم مل جير، نني وهو مراد حذف التنوين اللتقاء الساك
 .١٧٠١  بإضافته إليه
 وقوع الفعل املاضي حاالً -٢٥

،  أو مضمرة ظاهرة ال بد معه من قد زعم البصريون أن الفعل املاضي الواقع حاالً
، ١٧٠٢)كـان ( ـل واشترطوا ذلك يف املاضي الواقع خرباً واألخفش  وخالفهم الكوفيون

املاضي ال يكون حاالً إال  : ذهب أيب بكر مذهب البصريني حيث قال أبو بكر ووافق م
 :، قال الشاعر) قد(مع 

ـَر  ١٧٠٣ررى جلمـرة  حبـلٌ  غوأضح تصابـى  وأمسـى عـاله  الكب
 .١٧٠٤» هوأمسى قد عال: أراد 

 حذف جواب الشرط -٢٦ 
ألي شيء وضـع   عرِف عن العرب أا قد تترك اجلواب يف كالمها لعلم املخبر 

 : أنشد أبو بكر لذلك قول امرئ القيس .  ١٧٠٥هذا الكالم
 ١٧٠٦اولكـن  يف ديـار  بين مـرين فلـو يف يوم معـركـة أُصيـبـوا

 .١٧٠٧فحذف اجلواب . فلو يف معركة أصيبوا لكان كذا وكذا : أراد  : مث قال 
 جزم الفعل حمالً على حمل مجلة اجلواب املقرونة بالفاء -٢٧  

                                                        
 ٢/١٨٩سر صناعة اإلعراب  - ١٧٠١
 ٢/٧٣١،  ١/١٩٥، مغين اللبيب  ١/٢٥٢اإلنصاف : ينظر  - ١٧٠٢
: ، ينظـر  )  غذمر(، وتاج العروس ) غرر(البيت من املتقارب ، وهو للنمر بن تولب يف أساس البالغة  - ١٧٠٣

  . ٣/٢٠لعربية املعجم املفصل يف شواهد اللغة ا
 ١/٥٠٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧٠٤
 ١/٥٤١، إيضاح الوقف واالبتداء  ٣/١٠٣الكتاب : ينظر  - ١٧٠٥
 ، وخزانـة األدب ) مـرن (، ولسان العـرب   ١٦٩البيت من الوافر ، وهو يف ديوان امرئ القيس ص - ١٧٠٦

٨/٥٤٦ . 
 ١/٥٤١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧٠٧



٢٦٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :نشد أبو بكر يف ذلك قول الشاعر أ 
 ١٧٠٨اًيـومـاً  وأكـفـك جـانب دعـين فـأذهـب جـانـبــاً

، ومما جاء عند سـيبويه  ١٧٠٩ على النسق على حمل الفاء ) وأكفك: (فجزم  : مث قال 
½  ¾      º  ¹   ¸  ¶  µ  ´ « ] : وقد بلغنا أن بعض القراء قرأ  : قوله 

  À  ¿Z هـذا الكـالم يف    ألن؛ لك ألنه محل الفعل على موضع الكالم وذ١٧١٠
ولكنهم قـد  ؛ وفيه تعمل حروف اجلزاء  ، ألن أصل اجلزاء الفعلُ؛ موضع يكون جواباً 

فيجـوز   (    :(، قال السريايف عن قـراءة  ١٧١١ يضعون يف موضع اجلزاء غريه
 .١٧١٢قوي اجلزم فيه عطفاً على موضع الفاء ، وهو أيضاً جيد 

 توحيد الفعل املسند إىل الظاهر اموع  -٢٨ 
 :أنشد أبو بكر يف ذلك قول الشاعر 

 ١٧١٣ـيـل أهـلي  فكلُّـهم  ألـوم يـلومونين يف اشتـراء النـخــ
اختلف  ، وهذه لغة قليلة ، ١٧١٤ومجع الفعل) يلومونين(بـ) األهل(فالشاعر رفع 

غة معزوة إىل طيئ وأزد شنوءة ، ومنهم من قال أا لمن  هممن، ف١٧١٥النحاة يف خترجيها
، ، ومنهم من اعتربها أحرفاً للداللة على اجلمع أو التثنيـة،  ضمائر هذه العالمات جعل

                                                        
، وخزانـة   ٣٣٦يف املفصل و،  ٣٩يف ديوانه ص هو لعمرو بن معد يكربالبيت من جمزوء الكامل ، و - ١٧٠٨
 . ٩/١٠٠األدب 
 ٢/٦٧٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧٠٩
 وهي قراءة األعمش ومحزة والكسائي  ١٨٦:  األعراف - ١٧١٠
 ٣/٩٠الكتاب  - ١٧١١
 ١٠/١١٦شرح كتاب سيبويه  - ١٧١٢
 . ٢٠٦قت اإلشارة إليه صالبيت من املتقارب ، وهو ألمية بن أيب الصلت ، وقد سب - ١٧١٣
 ٢/٧٩٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧١٤
 ، ٦/٢٠٣التـذييل والتكميـل    ، ٢٤٠و١/٢٣٨، أوضح املسالك  ١٩و٢/١٨شرح السريايف : ينظر  - ١٧١٥
 ١/٥١٣اهلمع 



٢٧٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، وصححه أبـو  ١٧١٦على التأنيث ، وهو مذهب سيبويه) قامت: (كداللة التاء يف حنو 
 .  ١٧١٧حيان وابن هشام

 )بل(مبعىن ) أم(استعمال  -٢٩ 
 :لك قول الشاعر أنشد أبو بكر لذ 

لـتفواهللا مـا أدري أسلـمى تغو أم  النحبـيب ١٧١٨وم أم كلٌّ إلـي 
 .١٧١٩) بل(هاهنا ) أم(فمعىن  : مث قال 

 

 عطف الظاهر على املضمر -٣٠ 
جوز الكوفيون عطف االسم الظاهر على ضمري الرفع املتصل أو املستكن ، ورده  

 .  ١٧٢٠وز إال لضرورة الشعرالبصريون، وذهبوا إىل أن ذلك ال جي
 :ومما أنشده أبو بكر يف ذلك قول الشاعر 

عوده يصلـب بـعأنّ  الـن  أمل تر املتقص  وال يسـتوي واخلروع١٧٢١ف 
 )وفيه استعمال املصدر بلفظ اسم الفاعل( العطف على حمل اجلملة  -٣١ 
 :أنشد أبو بكر يف ذلك قول الفرزدق  

 ١٧٢٢اً  من  يفَّ  زور كـالمِوال خارج دهر مسلـماًعلى قسـمٍ ال أشتم ال

                                                        
 ٢/١٩، شرح السريايف  ١/١٩كتاب سيبويه  - ١٧١٦
 ١/٢٤٠أوضح املسالك ،  ٦/٢٠٣التذييل والتكميل : ينظر  - ١٧١٧
، ١٦٨، والصـاحيب   ١/٦٣٧، والطـربي   ١/٦١يف معاين القرآن من الطويل ، وهو بال نسبة  البيت - ١٧١٨

 . تلونت: ومعىن تغولت  ١٢٩واألزهية ص
، اهلمـع   ٩٥، رصف املبـاين ص  ٤٨حروف املعاين ص: ، وينظر  ٢/٨٨٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧١٩

٣/١٦٩ 
 ٢/٤٧٤نصاف اإل،  ٢/٣٨٦ اخلصائص ، ٢/٣٧٩كتاب سيبويه : ينظر  - ١٧٢٠
 ٥/٤٤املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية : ينظر . البيت من الطويل ، ومل أعرف قائله  - ١٧٢١
،  املقتضب ، تذكرة النحـاة ، خزانـة    ١/٣٤٦ديوان الفرزدق ، الكتاب : البيت من الطويل ، ينظر  - ١٧٢٢
 .األدب  



٢٧١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ١٧٢٣ال أشتم وال خيرج ، فلما صرف خيـرج إىل خـارج نصـب    : أراد  : مث قال 
فلما ) أشتم(مجلة يف حمل نصب معطوفة على مجلة ) خيرج(أستجليه من قول أيب بكر أنّ 

وهـو مـذهب    .أبقى له ذلـك النصـب   ) خارجاً(إىل االسم ) خيرج(صرف الفعل 
فيه منسوق ) خارجاً(وأما بيت الفرزدق فإن  : ، مث إن أبا بكرٍ قال بعد ذلك ١٧٢٤الفراء

قال أبو جعفر ،  ١٧٢٥عاهدت ريب ال شامتاً وال خارجاً : على موضع أشتم ، والتقدير 
 :هذا أصح ما قيل فيه ١٧٢٦. 
شعرية يف وميكن القول بعد عرض هذه املسائل أن أبا بكر اعتمد على الشواهد ال 

تقرير القواعد واألحكام واستنباطها ، وجعل الشعر على رأس مصادر االستشهاد عنده ، 
والدليل على ذلك كثرة الشواهد الشعرية يف االستدالل على املسائل النحويـة مقارنـة   
بشواهد القراءات واحلديث النبوي ، واعتماده عليها أكثر من اعتماده على املصـدرين  

 .اآلخرين 
مل آراء أيب بكر يف الشواهد السابقة ميكننا القول بأنه كان يقيم احلكم بنـاًء  وبتأ 

ة ، فالتعصب ال يعـرف إليـه   على استقرائه لكالم العرب ، دون حتيز ملذهب أو طائف
، فهو تارة يوافق الكوفيني ، وتارة خيالفهم ويوافق البصريني ، كما هو مذهبه يف أن سبيالً

وخـالفهم ووافـق    فقد خالف الكوفيني يف ذلك ،) قد(ال مع املاضي ال يكون حاالً إ
  ومما خالف فيه البصـريني  ،  ) لكن(يف االستثناء املنقطع مبعىن ) إال(البصريني حني أول 

، كما خالفهم حني ، وخالفهم يف جتويزه اتصال خرب كان ا )  أيهذا) : (أيها(أن أصل 
 . جوز إتيان املاضي حاالً من النكرة 

                                                        
  ٢/٩٥٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧٢٣
 ٣/٢٠٩للفراء  معاين القرآن: ينظر  - ١٧٢٤
 ٢/٩٥٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٧٢٥
، مغين اللبيـب   ٢/٨٦٤، شفاء العليل  ٥/١١٩شرح السريايف : وينظر  ٥/٧٩إعراب القرآن للنحاس  - ١٧٢٦

ونصـبه لوقوعـه   . خارجاً من يفَّ زور كالم : الشاهد فيه نصب  «: ، قال ابن يعيش عن بيت الفرزدق ٢/٤٦٦
وجيوز أن يكـون  . الفعل ، والتقدير عاهدت ريب ال خيرج من يفّ زور كالم خروجاً  موقع املصدر املوضوع موضع

عاهدته صادقاً ، وهو قول عيسى بـن  : عاهدت ريب غري شامتاً وال خارجٍ ، أي : حاالً ، واملراد ) خارجاً: (قوله 
 ٢/١٢شرح املفصل  »عمرو 



٢٧٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ستشـهاد بكـثري مـن الشـواهد     ومما جتدر اإلشارة إليه أنه وافق سيبويه يف اال 
، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه من أنه يبين أحكامه وآراءه بعيداً عن التعصـب  ١٧٢٧الشعرية
 .واهللا تعاىل أعلم . املذهيب 

                                                        
 :وهذه الشواهد هي - ١٧٢٧

 موضعه يف  البيت
 اإليضاح

 موضعه يف
 الكتاب

 ٣/٥٣ ١٦١ هـُجِمــه فيعـرِبـد أن يعـيري والشـعر ال يسطيعه مـن يظلمه
ةُ اِهللا ـــيا لَعن   لّهِمواَألقوامِ ك ع  والصاحلني٢/٢١٩ ١٧٢ ارِـانَ من جـعلى مس 

 ٣/١٣٦ ١٩٣ ائرـك طـأن قلب لٌ ـأوِ انبت حب باعدت  ــأأحلق أنْ دار الربابِ ت
 ك أم رأيتك عينـبواس كذبت  الظّط باب المِ ـغَلَسي  من الر٣/١٧٤ ١٩٥ االَـخ 

رِ منصى يشأ يمت وانـوأخو الغ ه ـوينَ أَعـعـدعـداًء بـي د ١/٢٨ ٢٤٤ وِداد 
شانِئ كـوم ـنفاس هجـو  ه تلـَسـإذا ما ان تكَ ه ــبنْـأن٤/١٨٧ ٢٥٩ ر 

 ٤/١٨٦ ٢٦٠ من نك ولَست ـت مـإني لَسـف وراً  ـاولْت يف أسد فُجــإذا ح
فَار عوا اجلدرو ي لَىـوهمممٍ  ـت  ح وهمـأص ك اب٤/١٨٦ ٢٦٠ إنّ اظَ ـيومِ ع 

ينة قَرضى باملدوأر ابن تيزـج  ـوق ه فّاعِ  لتجِ  املدينة  لشـأو٤/٢١٢ ٢٧٤ ف 
تهيحن تم فوا بسنفَتا  ــلو ساووفيالع فوس  قد قَنِع الركْب ٤/٢١٢ ٢٧٤  لَراح 

 ٤/٢١٢ ٢٧٤ جمع  اـمن بكْرٍ وم تدعو العرانِني ةٌ  ـوقال طافت بأَعالقه خود يماني
 ٢/١٩٣ ٢٧٧ دـالَحى عاه  د بكـيعه كأنك ملذي  ـال أَيها ذا املَرتِلُ الدارِس  أَال 

 ٣/٩٩ ٢٧٧ اللَّذات هل أنت مخلدي  وأَنْ أَشهد ر الوغَى ـُأَال أيهذا الزاجِرِي أَحض
 ٣/٢٨٣ ٢٩٧ وليلٍ أقاسيه بطــيِء الكواكـب أٌميمـةَ  ناصبِ  يا   كليين هلّـمٍ 

ـُه  بِلـبانـه   نه أو  تكُنـه  فإ  ال يكُنهـا فإنْ  أم  ـهوهـا  غَذَت١/٤٦ ٣١٧أخ 
 ١/٦٢ ٦٩٤- ٣٢٠نغـص املوت ذا الغنـى  والفَقـريا   ال أرى املَوت يسبِق املَـوت  شئٌ 

 ٢/٤١٧ ٣٢٥ أَنحب فيقْضى  أم ضـاللٌ وباطـلُ  يحاوِلُ   أَال  تسـأَالن املَرَء  ماذا 
 ٢/٤١٨ ٣٢٨ولكـن  باملـغيـبِ  نبـئـيـنِي   ـاذا علمــت سأَتقيـه  دعى م

 ٢/١٠٦ ٣٣٩ كَمن  بِواديه بعد املَحـلِ ممـطْورِ  إني وإيـاك إذْ حـلَّت بأَرحلنـا  
ـْالً  على من غَيرِنا    ٢/١٠٥ ٣٣٩ حـب  النـيب حمـمـد  إيـانـاَ فكَفَى  بنا فَض
ـَلِ   أغَـرك مـني أنَّ حبك  قاتـلي    ٤/٢١٥ ٣٤٠وأنك مهما  تأمرِي القَلْـب يفْع

ـَا أصـح والشيب وازِع     حني غاتبت املشيب على الصبا   على ألَم ٢/٣٣٠ ٣٥١وقلت 
ـُدا   وال تعفإيــاك واملَيـتات ال تقْـربنها    ٣/٥١٠ ٣٦٠بـد الشيطـانَ واَهللا فاعب
  ـكمطعأْ منه فَزارةُ  تشمـا تـا  فَمهعنمـأْ منـه فـزارةُ تشما ته٣/٥١٥ ٣٦٠ وم 
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 شواھد أبي بكر الشعریة
 بأس ـا  بلغت شواهده الشعرية سبعة وتسعني وثالمثائة شاهد ، وهي حصيلة ال

، وقد نسب منها اثنني وثالثني ومائة ، ومل ينسـب   إذا ما قارناها حبجم الكتاب ومادته
، إال أنين أرى  ١٧٢٨البقية ، ومع أنّ هناك من مينع االستشهاد بشعر أو نثر ال يعرف قائله

                                                                                                                                                             
ـُه اجلاهـلُ مـا مل  يعلَما    ٣/٥١٦ ٣٦١معمما     كُرسـيِه   شيخـاً  عـلى يحسب

 ٣/٢٤٨ ٣٦٦وعجت عجيجاً  من جذام  املَطارِف     روحٍ  وأنكَر جِلْـده    نبا اخلَز عن
ـْرِ   سالَتـانِى  الطّـالق  أنْ رأَتـاَىن    ٢/١٥٥   ٣٩٥قَـلَّ مـاىل  قد  جِئتمـاىن بِنك
ـِبٍ   ١/١٦٩ ٤٥٧   قَـلـيــالً إالّ   وال ذاكـرِ اِهللا  فأَلفَـيتـه غــري مسـتعت
 ٤/١٥٠ ٤٥٨ ـري  جِـعـالِ  ب القـدر ينزلُهـا  وال يبـادر  يف الشتاِء ولـيـدنا  

ـْنا   بذَلْ دع ذا وعجلْ ذا وألحق
 :  ويف اإليضاح 

قلت لطاهينا املُطَـري يف العمل     

بالشحـم إنا قـد مللْنـاه  بجـلْ  
 

 ٣/٣٢٥ ٤٧٣ بِـذلْ  اـذا وأحلقـنعجل لنـا ه

 ألشحمِ إنا قد أمجنا ذا بجلْ
 ٣/٢٥٧  ٤٨١تأولَهـا  منـا  تـقي ومعــرِب    وجدنـا لكم يف آلِ حاميـم آيةً  
ـْر  مثَّ  تكنفـوين    ٢/٧٠ ٥٠٠عـداةَ  اهللا مــن  كَـذبٍ وزورِ    سقَـوين اخلَم

ـْرةٌ  مهـراقـةٌ  وإنّ   ٢/١٤٢   ٥٦٩فهل عند رسـمِ دارِسٍ من  معـولِ   شفـاَء  عب
 تشام نفانص كانَ الناس تإذا م    ـعنأص ـّذى كـنت  ١/٧١ ٥٧٠وآخر مثْنِ بال

 ٣/٤٧   ٥٨٤نحاوِلُ ملْكـاً أو نمـوت فنعـذَرا  فقلت له  ال تبك  عينك إنمــا  
 ١/٣٧٤ ٥٨٦تمسّح حولى  بالبقيـعِ  سالَبهــا      وجاءت سلَيم  قَضهـا بقَضيضها 
 ١/٣٠٥ ٦٦٩منع الرّحـالةَ أَنْ تمـيـلَ مميـالَ         أَزمانَ  قومى  واجلماعةَ كـالذى 

 ٣/١٢٦ ٦٨٢اجلـارِ         عـلى نى أَحنو عليه مبا يحذاك وإني على  جاري لذو حدبٍ  
ـَةَ دعِ املغمر ال تسـألْ مبصـرعـه  ٤/٢٠٨ ٨١٠ما  فَعلْ     البكْرِي  واسألْ بمصقْل
ـَا  ـّات منـه القَدم  ١/٢٨٧ ٨٧٤اُألفْعـوانَ والشجـاع  الشجعمـا    قد سالَم احلي

 رقالو  ى احلَمـامنغـَىن ذا ت  ١/٢٨٦ ٩٣٩ ولــو  تغربت  عنهـا أُم عـمارِ هيج
لْفةعلى ح   متماً  ال أَشلسم رهكَـالمِ    الد ورز ـىف ـن١/٣٤٦ ٩٥٧وال خارجاً م 

 
صرح بذلك ابن األنباري يف كتـاب    ال جيوز االحتجاج بشعر أو نثر ال يعرف قائله،«: قال البغدادي  - ١٧٢٨

 »؛ وعلة ذلك خمافة أن يكون ذلك الكالم مصنوعاً، أو ملولد، أو ملن ال يوثق بكالمهاإلنصاف يف مسائل اخلالف 
 ١/١٥اخلزانة : نظري
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. بولة أنّ ما رواه من الشعر مما يعول عليه يف االستشهاد ، فأبو بكر ثقة ، ورواية الثقة مق
 .وهو مل ينفرد بذلك ، فسيبويه مثالً أغفل نسبة مخسني بيتاً يف كتابه 

 : هلم أنشدالشعراء الذين و
 شعراء اجلاهلية: أوالً

 مضـر؛  مزينـة  مـن  ، وزهري بن أيب سلمى اجلاهلية يف متيم شعراء من أوس بن حجر 
و من بكر بـن  وه واألعشى .غطفان من أنه الناس ظن، فغطفان بالد يف حملتهم وكانت

 بن مالك بن سعد بن عمرو هو بل: ويقال مالك، بن سعد بن ربيعة هوو ، واملرقشوائل
بـن  وبشر  .، وكان جيد الشعراملشهورين العرب عشاق أحد،  ثعلبة بن قيس بن ضبيعة

 حجر بن القيس امرؤ هوو ، وامرؤ القيس جاهلي قدمي خزمية بن أسد بين أحد أيب خازم
 كـالب  بـن  جعفـر  بن مالك بن، وعامر بن الطفيل جند أهل نم الكندي، عمرو بن

 وأدرك قـدمياً،  جاهليـاً  كـان  طىيء، من حرملة، بن املنذر الطائي ، وأبو زبيدالعامري
 عـروة  يلقـب  وكـان  عبسٍ، بين من هو، والورد بن عروةو .يسلم مل أنه إال اإلسالم،

 وطرفة .بن ربيعة التغليب هلهلوامل .قراد بن عمرو بن شداد بن العبسي وعنترة .الصعاليك
من تغلب من ، وعمرو بن كلثوم  الفحل من بين متيم وعلقمة .بن العبد من بكر بن وائل

 .بين عتاب
مـن   وأمية بن أيب الصـلت  .وائلٍ بن بكر من يشكر بين منواحلارث بن حلزة 

 بن اةمن بن زيد بن القيس امرئ بين منوعدي بن زيد  .هوازن بن بكر بن منبه بن ثقيف
 ،وأهلـه  وأمه أبوه وكذلك نصرانياً، وكان اجلاهلية، شعراء من فصيحاً شاعراً كان، متيم

 من دالنهدي و وعبداهللا بن عجالن .بنجدية ليست ألفاظه ألن شعره، تروي ال والعرب
  .سيد األوس يف اجلاهلية وأحيحة بن اجلالح .بالشام طائفة منهم وكانت ،اليمن قبائل

 عمـرو  اخلرع واسم اخلرع، بن عطية بن عوف وهوع التيمي ، وامسه وابن اخلر
 أد بن مناة عبد بن تيم ابن احلارث بن عمرو بن لؤي بن اهللا عبد بن وريقة بن عيش بن
 .عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن طاخبة بن
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ـ  عليه اهللا صلى النيب دعاه، من األوس من بين ظفروهو  ،وقيس بن اخلطيم  لموس
 هذه أمري يف أنظر فدعين عجيباً، كالماً ألمسع إين: فقال القرآن، عليه وتال اإلسالم، إىل

 .احلول قبل فمات ،إليك أعود مث السنة،
 املخضرمون : ثانياً
 موقد اإلسالم، وأدرك ،وفرسام اجلاهلية شعراء من كان بن ربيعة العامري لبيد

 ،بالدهـم  إىل ورجعوا فأسلموا كالب، بين فدو يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على
 إسالمي جاهلي وهو،  من اخلزرج من بين النجار ،األنصاري املنذر بن وحسان بن ثابت

  .سنةً ستني اإلسالم ويف سنةً ستني اجلاهلية يف عاش اإلسالم، متقدم
 ،واإلسالم اجلاهلية أدرك خمضرم وهو ،الغطفاين ضرار بن معقل امسهو  والشماخ

   .صحبة هول
 اهللا صلى اهللا رسول شعراء أحد هوو ،من اخلزرج من بين سلمة وكعب بن مالك

 اجلاهلية يف عليه غلب قد مطبوعاً جموداً وكان ،عنه األذى يردون كانوا الذين وسلم عليه
 فإنـه  تبوكو بدراً يشهد ومل كلها واملشاهد العقبة وشهد أسلم مث به، وعرف الشعر، أمر

  .بدراً شهد إنه قيل دوق ،امعنه ختلف
وكعب  .من قبيلة مراد يف اليمنوهو  الفتح، عام أسلم صحايبوفروة بن مسيك 

 أدركومتمم بن نويرة من بين متـيم   .الشعر كثري جموداً، شاعراًمن مزينة، كان  بن زهري
  . إسالمه فحسن وأسلم اإلسالم

 بن عمرو بن قرد بين أحد مرة، بن خويلد وامسه وأبو خراش، من شعراء هذيل،
 كـبري  شيخ وهو أسلم ،وفتاكهم العرب فرسان أحد ،هذيل بن سعد بن متيم بن معاوية
 .إسالمه وحسن

ة احلطيئ وكان ،بين قُطيعة بن عبسوقيل من  ،ثعلبة بن ذهل بينوهو من واحلطيئة 
 .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وفاة بعد إال سلميرى أنه مل يو، إسالمياً جاهلياً

 :سالميون اإل :ثالثاً
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وأبو األسـود، وامسـه    . لؤي بن عامر بين أحدشاعر قريش ،  ابن قيس الرقيات
 بـن  الديل بن عدي بن نفاثة بن حليس ابن يعمر بن جندل بن سفيان بن عمرو بن ظامل
والقطـامي  . نزار بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزمية بن كنانة بن مناة عبد بن بكر
ـ ، وتغلب بن غنم بن عمرو بن حبيب نب بكر بين أحد  رقيـق  فحـالً  شـاعراً  انـك
، بن أيب ربيعـة  ، وا،  اإلسالم صدر يف وكان شعره يف األمثال كثري الكالم واشيـح
 الـيت  الليلة، كان ميالده يف خمزوم بين من املخزومي، ربيعة أيب بن اهللا عبد بن عمر هوو

 كـان عنه أنـه   قتيبة ابن وذكر ،بامسه فسمي عنه، اهللا رضي اخلطاب بن عمر فيها مات
 .ن ويشبب احلاج لنساء يتعرض فاسقاً

 فاسقاً وكان كعب، بن رثااحل بين من مالك، بن عمرو بن قيس هوو والنجاشي
 .خـثعم  وهـومن ، هأم والدمينة ؛اهللا عبد بن اهللا عبيد هوو وابن الدمينة .اإلسالم رقيق

 كليب بن عوف بن سلمة بن بدر بن ذيفةح اخلطفي واسم اخلطفي، بن عطية بن وجرير
  .متيم بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن يربوع بن

 بـن  حممـد  بن عقال بن ناجية بن صعصعة بن غالب بن مهام وامسه ،والفرزدق
  .مالك بن حنظلة يف جرير مع وجيتمع ،جماشع بن سفيان

 شعراء من إسالمي  شاعر وهو ،الفيل وأبا الفرزدق، أبا ويكىن ،السلويل العجريو
 كعب بن عبيدة بن اهللا عبد بن العجري هو :ويقال ،هالل لبين موىلوكان . األموية الدولة

  .سلول وهم صعصعة بن مرة بن عمرو بن جابر بن رفيع بن ضبيط بن عائشة بن
. منـاة  عبد بن عدي بن مالك بن صعب بين من عقبة، بن غيالن هو ،وذو الرمة

 رؤبـة  بن اهللا عبدوهو  والعجاج .تشبيهاً اإلسالم أهل أحسن ن، وكااحلارث أبا ويكىن
 جميداً كان رجز، ديوان له متيم، بن مناة زيد بن سعد بن مالك بين من صخر، بن لبيد بن

، كعـب  بن محان بين من وهووامسه يعمر، وأبو نخيلة   .وغريبها وحشيها باللغة عارفاً
 هـو  ومحان ،محان بن خماشن بن ظامل بن يأبز بن لقيط ابن زائدة بن حزن امسه: وقيل
 النـاس  أفصـح  منأبو خنيلة  وكان، متيم بن مناة زيد بن سعد بن كعب بن العزى عبد
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 عليـه  الغالـب  وكان جداً، غزيراً واملعاين البدائع كثري مقتدراً مطبوعاً وكان وأشعرهم،
  .القصيد يف يقصر ال ذلك ومع الرجز

 بن عامر بن احلارث بن قيس بن ربيعة بن الدجم بن األخنس بن زيد بن والكميت
 مقـدم  شاعر كويف وهو، أسد بن دودان ابن ثعلبة بن سعد بن مالك بن عمرو بن دويبة
 القحطانيـة  على املتعصبني وألسنتها مضر شعراء ومن بأيامها، خبري العرب، بلغات عامل

 ،كسفدو من تغلب، ينب من غوث، بن غياث هوو خطلواأل  .باملثالب العاملني املقارعني
 .الذبياين بالنابغة اجلاهلية شعراء من يشبه األخطل وكان .مالك أبا ويكىن

 أهـل  عنـد  اًمقدموكان  ،ثابت بن عاصم بن اهللا عبد بن حممد بن واألحوص
 كالمـاً،  وأسلسـهم  طبعـاً،  أمسحهـم  ألنه الدنيئة؛ أفعاله ال لو الرواة، وأكثر احلجاز

 يف حمسـن  وهـو  ،ألحد ليست ألفاظ وعذوبة وحالوة، نقرو ولشعره معىن؛ وأصحهم
  .واملدح والفخر الغزل

 اهللا عبد بن ربيعة بن قطن بن جندل بن معاوية بن حصني بن عبيد امسهو والراعي
 لكثرة الراعي ولقّب. جندل أبو: الراعي وكنية. صعصعة بن عامر بن منري بن احلارث بن

  .مقـدم  اإلسـالم،  شعراء من مشهور، فحل رشاع وهو ،شعره يف والرعاء اإلبل وصفه
 بن احلارث بن عبدة بن اهللا عبيد بن عبيد بن قدامة بن الفضل امسهو ،العجلي وأبو النجم

 العلـم  أهـل  من مجاعة عند مقدم، عجل بن ربيعة بن مالك بن ربيع بن عوف بن إياس
  .العجاج على

صعصـعة،  بـن  عامر بن ربيعة بن كعب بن عقيل بين من هو ،روتوبة بن احلمي 
 . ١٧٢٩األخيلية ليلى صاحب وهو ،شاعر فارس ،حرب أبا ويكىن

                                                        
 :وهذه نبذة يسرية عن هؤالء الشعراء  - ١٧٢٩

زهري و.  كان أوس فحل مضر، حىت نشأ النابغة وزهري فأمخاله:قيل ،  هو أوس بن حجر بن عتابأوس 
أبو بصري ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بـن  هوألعشى وا. بن ربيعة بن قرط هو  زهري

 أيب بـن  بشرو .ويلقب الصناجة ولد بقرية باليمامة يقال هلا منفوحة وفيها داره وا قربه، ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
.  بينـهما  احللـف  بشـرٍ  بن نوفل نهاب هو وشهد ، وطىيٍء أسد حرب شهد قدمي، جاهلي أسد، بين من هو خازم

 بن يعرب بن معاوية بن عمرو بن املرار آكل حجر بن عمرو بن احلارث بن حجر بن القيس امرؤهو  القيس امرؤو
 ، العامري كالب بن جعفر بن مالك بن الطفيل بن عامر هو الطفيل بن وعامر.  كندة بن معاوية بن مرتع بن ثور
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 ، حرملـة  بن املنذر هو الطائى زبيد أبوو .رضي اهللا عنه  الصحايب لبيد عم ابن وهو لكنه مل يسلم ، rأتى النيب 

 زيـد  أبو كان: الطربي وقال،  نصرانياً ومات ، يسلم مل أنه إال ، اإلسالم وأدرك ، قدمياً جاهلياً وكان ، طىيء من
 واليـة  يف معـيط  أيب بن عقبة بن الوليد إىل منقطعاً اإلسالم ويف باجلزيرة، تغلب بين أخواله يف مقيماً اجلاهلية يف

 عمرو بن عنترة هو العبسي شداد بن عنترةو. إسالمه وحسن أسلم حتى الوليد به يزل ومل الكوفة، ووالية اجلزيرة
واملهلهل قيـل  .  بغيض بن عبس بن قطيعة بن غالب بن مالك بن عوف بن خمزوم بن قراد بن عمرو بن شداد بن

 املهلـهل  اسم وكان ، شيبان بنو قتلته وائل، كليب أخيه قتل يف ، الوقائع وذكر القصائد قصد من أولأنه : عنه 
هو طرفة طرفة و.  واختالفه اضطرابه وهو ، الثوب كهلهلة شعره هللهلة مهلهالً مسي وإمنا ، التغليب ربيعة بن عدي

، ومسي طرفة  إن امسه عمرو :يقالو ، بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة
من  ، علقمة بن عبدةوعلقمة هو .  وكان أحدث الشعراء سناً وأقلهم عمراً، قتل وهو ابن عشرين سنة ، ببيت قاله

، جاهلي  ، من بين عتابٍ هو من بين تغلبوعمرو بن كلثوم .  ، وهو الذي يقال له علقمة الفحل بين متيمٍ جاهلي
من بين يشكر من بكر بـن   احلارث بن حلزة اليشكرىواحلارث هو .  بن هند ملك احلرية، وهو قاتل عمرو  قدمي
وقـد  ،  هو أمية بن أيب الصلت بن أيب ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غرية بن قسي أمية بن أىب الصلتو.  وائلٍ

يبعث قـد أظـل    نبياً كان قرأ الكتب املتقدمة من كتب اهللا جل وعز، ورغب عن عبادة األوثان، وكان خيرب بأن
، عجالن بن اهللا عبدو . وقصته كفر حسداً له r، فلما بلغه خروج رسول اهللا  زمانه، ويؤمل أن يكون ذلك النيب

وقيس بن اخلطيم من األوس من بين ظفـر ،  .  عشقاً ماتوا الذين املشهورين العرب عشاق من وهو،  جاهليشاعر
 بـن  كلفـة  بن جحجىب بن احلريش بن اجلالح بن أحيحة هو ةوأحيح. واسم اخلطيم ثابت بن عدي بن عمرو 

 الثالثـة  الطبقة يف اجلمحي جعلهأما الشماخ فقد  . عمرو أبا أحيحة ويكىن ، األوس بن مالك بن عمرو بن عوف
 وأشـد  الشـعر،  متون شديد كان إنه: وقال. اهلذيل ذؤيب وأيب ولبيد اجلعدي بالنابغة وقرنه اإلسالم، شعراء من

ولبيد هو لبيد بن .  الفتح عام أسلم صحايب مسيك بن فروةو .منطقاً منه أسهل ولبيد كزازة، وفيه لبيد، من كالماً
 أن إىل لبيـد  فأقام ذلك، بعد البادية إىل بنوه فرجع ، وبنوه الكوفة لبيد قدمربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب ، 

 ابن وهو مات وأنه معاوية، خالفة أول يف كانت وفاته إن ويقال كالب، بن جعفر بين صحراء يف فدفن ا، مات
ليكة ، وهو جـاهلي   .سنةً ومخسني وسبع مائةواحلطيئة هو جرول بن أوس ، من بين قُطيعة بن عبس ، يكىن أبا م

 اإلسالم رقيق فاسقاً وكان كعب، بن رثااحل بين من مالك، بن عمرو بن قيس هو احلارثي النجاشيو.. إسالمي 
 زيـد  بن مالك بن حنظلة بن يربوع بن ثعلبة بن عبيد بن شداد بن مجرة بنهو أبو شل متمم بن نويرة ومتمم  .

وعمر بن أيب ربيعة من بـين خمـزوم   . ، وهو من أصحاب املراثي ، رثى أخاه مالك بن نويرة وأكثر متيم بن مناة
بن عامر بن صعصعة ، وكان شاعراً لصـاً  وتوبة بن احلمري من بين عقَيل بن كعب بن ربيعة . ويكىن أبا اخلطاب 

والقطامي التغليب هو عمري بن شييم بن عمرو بن عباد بن بكر بن عامر ، والكميت هو .  ،وصاحبته ليلى األخيلية 
وأبو خنيلة هو يعمر من بـين  . أبو املستهل الكميت بن زيد كان رافضياً ، شديد التكلف يف شعره ، كثري السرقة 

.  كنيته ال الشاعر اسمأبو خنيلة : وقيل خنيلة أبو بن سعد ، ولدته أمه جنب خنلة فسمي بأيب خنيلة حمان بن كعب 
 وهـي  اخلبـزة، يشـبه   مدوراً وكان وجهه شبه ألنه الفرزدق مسي وإمناوالفرزدق هو مهام بن غالب بن صعصعة 

، واألخطل هو أبو مالك ، غياث وجرير هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي من بين كليب بن يربوع  . فرزدقة
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وهؤالء كلهم من اجلاهليني واملخضرمني ومن الذين عاشوا يف صدر اإلسـالم ،  
ومنهم من عاش يف عهد بين أمية ، وشعرهم حجة ، وليس فيهم ما يعيب فصاحتهم ، إال 

اف ي، ويدخل األر كان يسكن باحلرية  :ما ذكره ابن قتيبة عن عدي بن زيد حني قال 
 .  ١٧٣٠ علماؤنا ال يرون شعره حجةً، و فثقل لسانه، واحتمل عنه شيء كثري جداً،

     

                                                                                                                                                             
والراعي . واألحوص هو األحوص بن حممد بن عبداهللا بن عاصم بن ثابت بن أيب األقلح . بن غوث من بين تغلب 

وأبو األسود هو ظامل بن . هو حصني بن معاوية من بين نمري ، مسي الراعي ألنه كان يصف راعي اإلبل يف شعره 
 والـدهاة،  واألمراء، والفرسان واألشراف، والشعراء، واحملدثني، والفقهاء التابعني يف معدوداً كان عمرو من كنانة

وابن الدمينـة هـو   . األشراف والبخالء األشراف، والصلع والبخالء، والشيعة، اجلواب، واحلاضرين والنحويني،
. ل بن قدامة ، من بـين عجـل   وأبو النجم الراجز هو الفض.  عبيداهللا بن عبداهللا ، والدمينة أمه ، وهو من خثعم 

وابن قيس الرقيات هو عبيداهللا بـن قـيس ،   . والعجاج هو عبداهللا بن رؤبة ، من بين مالك بن سعد بن زيد مناة 
وأبو خراش هـو  . أحد بين عامر بن لؤي ، ومسي بالرقيات ألنه كان يشبب بثالث نسوة يقال هلن مجيعاً الرقيات 

وذو الرمة هو غيالن بن عقبة بـن  . بن عمرو بن معاوية بن متيم بن سعد بن هذيل خويلد بن مرة ، أحد بين قرد 
طبقات فحول الشعراء ، الشعر والشعراء ، املؤتلف : ينظر . بهيش من بين صعب بن ملكان بن عدي بن عبد مناة 

 .واملختلف، خزانة األدب، ومعجم األدباء 
 أمحد حممد شاكر : ، ت ١٩٦٦مصر ، دار املعارف  ١/٢٢٥الشعر والشعراء  - ١٧٣٠
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 القیاس: ثانیًا 


 تعریفھ : المبحث األول 
قاس الشيء يقيسـه  : يقال . املقدار : واملقياس . التقدير :  ١٧٣١القياس يف اللغة

 . اً و اقْتاسه و قَيسه إِذا قدرهقَيساً و قياس
محـل  : وقيل . ١٧٣٢محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه: واصطالحاً 

هو علم مبقـاييس  : وقيل . ١٧٣٣فرع على أصل بعلة ، وإجراء حكم األصل على الفرع
 .١٧٣٤مستنبطة من استقراء كالم العرب

حماكـاة العـرب يف   : بأنه  وبصورة أسهل وأكثر بسطاً ميكننا أن نعرف القياس
طرائقهم اللغوية ، ومحل كالمنا على كالمهم ؛ يف صوغ أصول املـادة ، وفروعهـا ،   
وضبط احلروف ، وترتيب الكلمات ، وما يتبع ذلك من إعالل ، وإبـدال ، وإدغـام ،   

 .١٧٣٥وحذف ، وزيادة
 

 بدایاتھ وتطوره: المبحث الثاني 
ن ظهوره يف وقت مبكر من تاريخ التأليف القياس قدمي قدم النحو نفسه ، فقد كا

يشري إىل جهود  ١٧٣٦النحوي، حيث استعمله أوائل النحاة ، ودعوا إليه ، فهذا ابن سالم
،  أول من أسس العربية : أيب األسود الدؤيل وأنه أول من وضع القياس ، قال ابن سالم 

 .١٧٣٧  أبو األسود الدؤيل:  ، ووضع قياسها وفتح باا وأج سبيلها

                                                        
 قيس: لسان العرب  مادة  - ١٧٣١
 ٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب ص - ١٧٣٢
 ٩٣ملع األدلة ص - ١٧٣٣
 ٧٠االقتراح ص - ١٧٣٤
 ٢٢اللغة والنحو بني القدمي واحلديث ص: ينظر  - ١٧٣٥
 . ٢٣١: حممد بن سالم اجلمحي ، ت - ١٧٣٦
 ١/١٢طبقات فحول الشعراء  - ١٧٣٧
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مث توالت اجلهود ، وتنافست العقول ، وانربت األقالم ، بني مطـور وجمـدد ،    
ذكر عنه ابـن  فقد فجاء عبد اهللا بن أيب إسحاق الذي اشتهر مبده للقياس ، وجتريده له ، 

،  وكان معه أبو عمرو ابـن العـالء  .  أول من بعج النحو، ومد القياس والعلل سالم أنه
، ومواقفـه مـع   ١٧٣٨وكان ابن أيب إسحاق أشد جتريداً للقيـاس  وبقى بعده بقاء طويالً

 .١٧٣٩الفرزدق ال ختفى
ومن الذين أخذوا عن ابن أيب إسحاق وساروا على منهجه عيسى بـن عمـر ،   
وكان من املتشددين يف القياس ، وكان يطعن على العـرب ، كمـا فعـل يف بيـت     

، ويـونس بـن   ١٧٤١القياسأبو عمرو بن العالء ، وكان متشدداً يف منهم و. ١٧٤٠النابغة
 .  ١٧٤٢حبيب الذي تفرد ببعض األقيسة واملذاهب يف النحو

وملا جاء اخلليل أدى دوراً ريادياً يف ميادين اللغة والنحو والشعر ، أسـهم مـن   
، ١٧٤٣اً جييد القياس وميد أطنابهقياس -كما قيل-لنظري ، فقد كان خالله إسهاماً منقطع ا
، ومـع  ١٧٤٤د قومه وكاشف قناع القياس يف علمـه سيوهو  : وصفه أبو الفتح بقوله 

كثرة قياس اخلليل إال أنه مل يكن خيرج عما ألفته العرب، وخري دليل على ذلك ما ذكره 
 :أنشدنا رجل: ١٧٤٥األصمعي من أن اخلليل قال له

 ١٧٤٦اـا فارفنععـز بنـع العـتراف
 :  كيف جاز للعجاج أن يقول: فقال، هذا ال يكون : فقلت 

 
                                                        

 ٢٧نزهة األلباء ص: ، وينظر ١/١٤طبقات فحول الشعراء  - ١٧٣٨
 ٢٧صنزهة األلباء : ينظر  - ١٧٣٩
  ٤١طبقات النحويني واللغويني ص: ينظر  - ١٧٤٠
 ٣٩صطبقات النحويني واللغويني : ينظر  - ١٧٤١
 ٥٠أخبار النحويني البصريني ص - ١٧٤٢
 ٢/٢٧٨ضحى اإلسالم ،  ٥٤أخبار النحويني البصريني ص: ينظر  - ١٧٤٣
 ١/٣٦١اخلصائص  - ١٧٤٤
 ١/٣٦٠ئص اخلصا  - ١٧٤٥
 ٣/٢٩٨،  ١/٣٦٠اخلصائص : مل أعرف قائله ، ينظر  - ١٧٤٦
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 ١٧٤٧فاقعنسسا  ز بناـالعس ـتقاع
والعرب مل  يأنه بناه مما المه حرف حلق : وعلل أبو الفتح منع اخلليل مثل هذا القياس 

 .١٧٤٨  تنب هذا املثال مما المه أحد حروف احللق
وليس من شك أن النحاة بعد اخلليل ، بصريهم وكوفيهم ، قد لوا من صـايف  

فتلميذه األول سيبويه ميثِّل أمنوذجاً علـى   علمه ، وتزودوا من  خالصة جهده وفكره ،
واهتمـام سـيبويه   :  ١٧٤٩ذلك ، حيث اهتم بالقياس اهتماماً بالغاً ، حىت قال بعضـهم 

مث جاء بعد سـيبويه  . بالقياس ال حيتاج إىل شرح أو إيضاح وكتابه خري دليل على ذلك 
كتابـاً يف   حناة اهتموا بالقياس ، وأولَوه عنايتهم ، ومنـهم األخفـش الـذي ألّـف    

ما قيس على كالم العرب فهو مـن كـالم    : ، واملازين الذي كان يقول ١٧٥٠املقاييس
نت وال غريك اسم كل فاعل وال مفعول وإمنا مسعـت  أنك مل تسمع أأال ترى  ، العرب

نه كان يتشدد يف األخذ بالقياس ، ويرد إ: ، حىت قيل عنه ١٧٥١ البعض فقست عليه غريه
، ومنـهم املـربد   ١٧٥٢غة العرب ومن بعض القراءات للذكر احلكيمما ال يطّرد معه من ل

الذي وصفه أبو الفتح بأنه جبلٌ يف العلم ، وإليه أفضت مقاالت البصريني ، وبأنه هـو  
 .١٧٥٣الذي نقلها وقررها، وأجرى الفروع والعلل واملقاييس عليها

 اء اومماهتم بالقياس من الكوفيني الكسائي ، وهو من أئمة القر لذين ال يعملون ن
يف القرآن على األفشى واألقيس ، بل على األثبت واألصح يف النقل ، فقد تأثر باخلليل ، 

  :١٧٥٤فجمع بني منهجه ومنهج القراء ، واعتد بالقياس ، حىت نقل عنه قوله
                                                        

، وبال نسـبة يف العـني    ٣/٢٩٨، و ١/٣٦٠البيت من الرجز ، وهو يف ديوان العجاج ، واخلصائص - ١٧٤٧
٢/٣٤٩،  ١/١٣٠. 

 ١/٣٦٢اخلصائص  - ١٧٤٨
 ٢٤٨الدكتورة خدجية احلديثي يف كتاب الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه ص - ١٧٤٩
  ١/٢اخلصائص : ينظر  - ١٧٥٠
 ١/٣٥٧اخلصائص  - ١٧٥١
 ١١٩قاله شوقي ضيف ، املدارس النحوية ص - ١٧٥٢
 ١/١٤٠سر صناعة اإلعراب : ينظر  - ١٧٥٣
 ١٣/١٩١معجم األدباء  - ١٧٥٤



٢٨٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ١٧٥٥فعـتـر ينـي كل أمـه فـوب عـبـاس يتـو قيـحـا النـمـإن
جيوز من اخلطأ واللحـن   يسمع الشاذ الذي الأنه لبل ذُكر أنه كان يغايل يف القياس حىت 
ويقيس عليـه حـىت أفسـد     ، فيجعل ذلك أصالً وشعر غري أهل الفصاحة والضرورات

 . ١٧٥٦النحو
وإذا ما بلغنا القرن الرابع بزغ لنا جنم أيب علي الفارسي وتلميذه أيب الفتح اللذين  

لقد كان أعلى علمـاء العربيـة   : ح بلغا من القياس أَوجه وأعاله ، حىت قيل عن أيب الفت
كعباً يف مجيع عصورها ، وأغوصهم عامة على أسرار العربية ، وأجنحهم يف االهتداء إىل 
النظريات العامة فيها وكتابه اخلصائص ال يزال حمط إعجاب علماء العرب والغرب على 

 .١٧٥٧السواء
، وأقاموه على  والذي يظهر مما سبق أن البصريني سبقوا إىل القياس وتوسعوا فيه

قدر كبري من السماع ، فالسماع هو األصل ، والقياس فرع عليه ، فال قياس بدون مساع 
، أما أهل الكوفة فكانوا أكثر تساحماً يف السماع ، ولذلك غلب مساعهم قياسهم ، بـل  

 . ١٧٥٨ذُكر عنهم أم استخدموا القياس أحياناً دون استناد إىل مساع
لناظر يف كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو يف مراحل وجتدر اإلشارة إىل أن ا

والواقع أن هذا التشـابه  . متأخرة ليدرك التشابه الشديد بني مصطلحات هذين العلمني 
يتركز بصورة خاصة يف مبحث القياس ، فقد تكلم علماء الفنني عن القيـاس وأنواعـه   

ومسالك إثباـا ، وال أرى   وأركانه وشرائطه ، كما فصلوا القول يف العلة وقوادحها ،
                                                        

 ١٣/١٩١معجم األدباء : ينظر . البيت من الرمل ، وهو منسوب إىل الكسائي  - ١٧٥٥
 القياس فليس من السهل أن نسلِّم بأنه أفسد النحو ، ولئن سلمنا مبغاالته يف.  ١٣/١٨٣معجم األدباء  - ١٧٥٦

نزهـة  : ينظر ترمجة الكسائي يف .  فالقول بذلك عظيم يف حق الكسائي ، كما أن األدلة على ذلك ليست كافية
أن  ٢/٢٧٤، وذكر القفطي يف إنباه الـرواة  ١٢٧، طبقات النحويني ص ٣/٢٩٥، وفيات األعيان  ٦٦األلباء ص

ن يونس وعن عيسى بن عمر علماً كثرياً صـحيحاً ، مث قـدم عـرب    عأيب عمرو ابن العالء و الكسائي أخذ عن
أن الفاسد الـذي   -فيما يبدو يل-واملعىن  .نتهى ا. احلطمة ، وأخذ عنهم شيئاً فاسداً ، فخلط هذا بذاك فأفسده 

 واهللا أعلم. ه أفسد النحو أخذه من كالم عرب احلطمة أفسد الصحيح الذي أخذه من البصريني ، وليس املعىن أن
 ٩١سعيد األفغاين ، يف أصول النحو ص: قاله  - ١٧٥٧
 ٣/١٨٥، اهلمع  ١/٣٢٢مغين اللبيب  - ١٧٥٨



٢٨٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

احلاجة ملِّحةً يف عرض العالقة بني أصول النحو وأصول الفقه ، ملا يصحب ذلـك مـن   
تعقيد وتفصيل يضلُّ معهما الفهم ، ويرهق يف بابيهما الفكر ، عالوةً على ذلك فالبحث 

 . يف أصول الفقه ليس مما يعنينا 
 

 أھمیتھ : المبحث الثالث 
الثاين من أصول النحو ، فلواله لضاقت اللغة على الناطق ا ، القياس هو األصل 

فهو طريق سهلَ القيام على اللغة ، ومكَّن اإلنسان من النطق بآالف من الكلم واجلمـل  
، فقانونه عام ، وظالله مهيمنة على كلِّ القواعـد إىل   ١٧٥٩دون أن تقرع مسعه من قبل

فقد لعب دوراً ١٧٦١و ، إمنا ينكر النحو نفسه، ومن ينكر أمهيته يف النح ١٧٦٠أقصى حد ،
، ١٧٦٢إن القياس هو الذي أوجد النحو ، ووسع اللغـة : كبرياً يف اللغة والنحو ، بل قيل 

أخطئ يف مخسني مسألة يف اللغة  : ولذلك لقي قبوالً شديداً عند النحاة ، قال أبو علي 
 ة واحدة مـن القيـاس  مسأل : ، وقال أبو الفتح ١٧٦٣ وال أخطئ يف واحدة من القياس

، ولعلي أذكر مسألة من املسـائل الـيت   ١٧٦٤ أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس
إن ما كـان مـن    : ذكرها أبو الفتح ، وهي مسألة يف اجلمع ، مجعِ القلة ، حيث قال 

، خرخ وأفْروفَ، ب ب وأكععوكَ، ب لُكْب وأَلْككَ،ل عفْعلى فعل فتكسريه على أَ الكالم
ـ فْوما كان على غري ذلك من أبنية الثالثي فتكسريه يف القلة على أَ حنـو  ، ال ع :ـ ج ل ب

وأجال ب ،وعنق وأعل وآبالبِوإِ، اق ن ، وعز وأعجاز ج ،ورباع ع وأرب ،ع وأضالع لَوض
فليت شعري هل قالوا هـذا   : مث قال   ل وأمحالموح، ل وأقفال فْوقُ، د وأكباد بِوكَ

عرف وحده لي ،أال تراك لو مل تسمع تكسري واحد من  ، عرف هو ويقاس عليه غريهأو لي

                                                        
 ٢٤صالقياس يف اللغة العربية : ينظر  - ١٧٥٩
 ٢٠هذه عبارة شوقي ضيف يف كتابه املدارس النحوية ص - ١٧٦٠
 ٧١، االقتراح  ٩٥ملع األدلة :  ينظر  - ١٧٦١
 ٢٧٩و٢/٢٧٨سالم ضحى اإل: ينظر  - ١٧٦٢
 ٢/٨٨اخلصائص  - ١٧٦٣
 ٢/٨٨اخلصائص  - ١٧٦٤



٢٨٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

بل  ، ال؟ أكنت حتتشم من تكسريه على ما كسر عليه نظريه  هذه األمثلة بل مسعته منفرداً
 .١٧٦٥ كنت حتمله عليه

 

 أركــانھ: المبحث الرابع 
 .املقيس عليه ، ويسمى األصل  -١

عليـك   : ند البصريني ، كما قال ابن أيب إسحاق وهذا األصل يكون مطرداً ع
، وكما قال أبو عمرو بن العالء عن قياسـاته الـيت   ١٧٦٦بباب يطرد من النحو وينقاس 

، أما املقيس عليه عند  ١٧٦٧أعمل على األكثر ، وأمسي ما خالفين لغات  : سئل عنها 
جعل أهل  : الفتح  ، قال أبو ١٧٦٨الكوفيني فقد يكون مطرداً وقد يكون نادراً أو شاذاً

وجعلوا  ، علم العرب ما استمر من الكالم يف اإلعراب وغريه من مواضع الصناعة مطرداً
 .١٧٦٩ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إىل غريه شاذاً

التتابع واالستمرار ، ويكون يف السماع قبل القياس ، فـاالطراد  : ومعىن االطراد 
ه عن العرب كثرةً تنفي عن املقيس عليه أن يرى قلـيالً أو  كثرة ما ورد من: يف السماع

 . ١٧٧١موافقة املقيس عليه لقاعدة أصلية أو فرعية: واالطراد يف القياس . ١٧٧٠شاذاً
ن القياس ، ولـيس مـن   واشترِط يف املقيس عليه أال يكون شاذاً خارجاً عن سن 

 . ١٧٧٢على الكثري ملخالفته له، وميتنع يقاس على القليل ملوافقته للقياس، فقد شروطه الكثرة
 .املقيس ، ويسمى الفرع  -٢

                                                        
 ٢/٤٠اخلصائص  - ١٧٦٥
 ٣٢طبقات النحويني ص - ١٧٦٦
 ٣٩طبقات النحويني ص - ١٧٦٧
. هو ما قـل ومل خيـالف   : والنادر . هو ما فارق ما عليه بقية بابه ، وانفرد عن ذلك إىل غريه : الشاذ  - ١٧٦٨
  ١٩٠أصول النحو عند ابن مالك ص،  ١/٢٢٧ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها :ينظر 

 ١/٩٧اخلصائص  - ١٧٦٩
 ١٨٠ص حساناألصول لتمام  - ١٧٧٠
مثـل  فالقاعدة الفرعيـة  فاعل ، أما ، والقاعدة األصلية مثل قاعدة رفع ال١٨٠األصول لتمام حسان ص - ١٧٧١

 .قاعدة اإلبدال واإلعالل واحلذف وغريه 
 ٧٤و  ٧٣االقتراح ص - ١٧٧٢



٢٨٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

قال . املقيس حممول على كالم العرب ، غري مسموع عنهم ، لكنه من كالمهم 
 .١٧٧٣ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم : املازين 

 :١٧٧٤واملقيس نوعان
ما تكلمت به العرب  : ، أو كما قال ابن السراج  مسموع غري مطرد : األول 

حاحيـت  : حنـو قـوهلم   .  فأحوج إىل أن يبحث عن أصوله وتقديراته ان مشكالًوك
 .١٧٧٥وهاهيت وعاعيت

ما قـيس علـى    : ، أو كما قال ابن السراج غري مسموع عن العرب : الثاين 
 : ١٧٧٧وقسمه ابن السراج قسمني ١٧٧٦كالمهم وليس من كالمهم 

كالبناء مـن  . ف وأحلق مبا هو غري مضاع، ما بين من حروف الصحة : أحدمها 
)ملو ع برفَر ، فتقول ) ضعب : على جبرض. 

يف كالمهم مثالـه إال مـن    جيئومل ، ما بين من املعتل بناء الصحيح : اآلخر و
هذا الضرب ينقسم بعدد احلروف املعتلة ثالثة أقسام وهـي اليـاء والـواو    و.  الصحيح
 . ١٧٧٨، ويتفرع عن ذلك فروع كثرية واهلمزة

 احلكم  -٣
للمقيس عليه حكم خاص به ، هذا احلكم ال يلبث أن ينتقل إىل املقيس ، فاحلكم 

يقصد باحلكم  ما يسري على :  ١٧٧٩أو كما قيل. إعطاء املقيس حكم املقيس عليه : هو 
 . املقيس مما هو يف املقيس عليه 

 : واألحكام اليت يستعملها النحاة قد تكون على النحو التايل 

                                                        
 ٧٩صاالقتراح  - ١٧٧٣
 ١٨٦ألصول لتمام حسان صا: ينظر  - ١٧٧٤
  ٣/٣١٦األصول يف النحو البن السراج - ١٧٧٥
 ٣/٣١٦األصول يف النحو البن السراج - ١٧٧٦
 ٣/٣٥١األصول يف النحو البن السراج - ١٧٧٧
 وما بعده ٣/٣٥٨األصول يف النحو البن السراج: ينظر  - ١٧٧٨
 ٢٠٤أصول النحو عند ابن مالك ص،  ٢٧٧الشاهد وأصول النحو ص - ١٧٧٩



٢٨٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أو احلُسن أو القبح أو الضعف أو اجلواز أو خمالفة األوىل أو الوجوب أو االمتناع 
 . ١٧٨٠الرخصة

 :واحلكم قسمان 
، وال خالف بني النحاة ١٧٨١حكم ثبت استعماله عن العرب ، وقد أثبته السيوطي

 . ١٧٨٢يف جواز القياس على قاعدة هذا احلكم
لى وحكم ثبت بالقياس واالستنباط ، وفيه خالف ، وقد جوزه السيوطي بناء ع

ـ : ن تقول أومن االعتالل هلم بأفعاهلم  : قول أيب الفتح يف باب االعتالل  م إذا كان اس
و أ و حاالًأصفة أو صلة  -مىت جرى على غري من هو له الفاعل على قوة حتمله للضمري 

 . ١٧٨٣ حيتمل الضمري كما حيتمله الفعل فما ظنك بالصفة املشبهة باسم الفاعلمل -اًخرب
القياس على األصـل  : خلالفية املتعلقة ذا الركن ، اخلالف حول ومن املسائل ا

 املختلف يف حكمه ، هل جيوز أم ال جيوز ؟ 
وقد أجاب السيوطي عن هذا باجلواز ، ألن املختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار 

فـرع  مبرتلة املتفق عليه ، ورد على املانعني حلجة أن املختلف فيه فرع لغريه وال يكون ال
جميء اسم الفاعل أصالً : أصالً ، بأنه جيوز أن يكون فرع الشيء أصالً لشيء آخر ، حنو 

 .١٧٨٤للصفة املشبهة وهو فرع عن الفعل
 )العلة  أو العلة اجلامعة: (اجلامع ويسمى  -٤

 .مستقل بإذن اهللا تعاىل  فصلوسيأيت احلديث عنه يف 
 
 

 مكانة القیاس عند الكوفیین :  سمالخاالمبحث 
                                                        

 وما بعدها ٢٠٥صأصول النحو عند ابن مالك  ، ٢٠٧صاألصول لتمام حسان  :ينظر  - ١٧٨٠
  ٨٠االقتراح ص - ١٧٨١
 ٢٠٨ص األصول لتمام حسان: ينظر  - ١٧٨٢
 ١/١٨٦اخلصائص  - ١٧٨٣
 ٨١صاالقتراح : ينظر  - ١٧٨٤



٢٨٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

م النحاة خططاً لتحقيق أهدافهم ، وبلوغ مآرم ، وحتروا يف ذلـك فلـم   رس 
يستعجلوا ، وساروا خبطى ثابتة ومل يتوانوا ، خاضـوا الصـعاب وجتشـموا العقـاب     

فبذلوا الـنفس والنفـيس ،   يستقرؤون كالم العرب ، ويقعدون له ، ويستنبطون علله ، 
 .ترويه مصنفام علم غزير تنطق به مؤلفام ، و فوصلَ إلينا

الكسائي الـذي اعتـد    -كما ذكرت سابقاً-وممن اهتم بالقياس من الكوفيني 
  .بالقياس اعتداداً كبرياً 

وال خيفى على باحث بصري أن البصريني حازوا قصب السبق يف هذا امليـدان ،  
ل والفكر والواقع يشهد هلم بذلك ، فقد أصلوا أصوالً لكالم العرب ، وحكّموا فيها العق

، فحفظوا بذلك الكثري مـن   بعضاحىت جاءت قياسام متماسكة منسجمة مع بعضها 
 .اللغة 

أما الكوفيون فقد ذُكر عن أصوهلم أا مستمدة من أساتذم البصريني ، ومـع  
ذلك فإم مل حيسنوها ، بل قاسوا على ما هو شاذ وحلن وخطأ ، وجعلوه قاعدة لنفسه ، 

 .  ١٧٨٥عدهم ، ومل يعد هلا ما ميسكها من نظام أو منطقفانتشرت عليهم قوا
يف  الكوفيني إذا مسعوا لفظـاً  ةعاد : ومما قيل عنهم ما ذكره السيوطي يف قوله 

   .١٧٨٦وليس باجليد .  أو فصالً شعر أو نادر كالم جعلوه باباً
وقد تعددت مذاهب احملدثني حول قياس الكوفيني ، وتباينت آراؤهـم ، بـني    

إىل القول بأن البصـريني أكثـر    ١٧٨٧م ، ومستهجنٍ ملنهجهم ، فذهب بعضهممنتصر هل
أن الكوفيني رمبا كانوا أكثر قياسـاً إذا راعينـا    ١٧٨٨قياساً من الكوفيني ، ورأى آخرون

الكم ، فهم يقيسون على القليل والكثري والشاذ والنادر ، أما البصريون فهم أقـيس إذا  
 . ال على األعم األغلب راعينا الكيف ، فهم ال يقيسون إ

                                                        
 ٢٠٦يف أصول النحو لألفغاين ص: ينظر  - ١٧٨٥
 ١/١٥٢اهلمع  - ١٧٨٦
 ١٣٩الف بني النحويني ص، اخل ١٤٣دراسة يف النحو الكويف ص: ينظر  - ١٧٨٧
 ٢٠٨يف أصول النحو لألفغاين ص: ينظر  - ١٧٨٨



٢٩٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ومال صاحب الرأي السابق إىل أن املذهب الكويف ال هو مذهب مساع صـحيح  
 .  ١٧٨٩وال مذهب قياس منظم

، فهدم أصلني مها السماع والقيـاس يعـد   اًوالذي أراه أن يف هذا القول إجحاف
هدماً للمذهب من أساسه ، وهذا مردود مجلة وتفصيالً ، فكيف يكون مسـاعهم غـري   
صحيح ، وهم مسعوا كذلك عن العرب املوغلني يف البداوة ، ورحلة الكسائي إىل البادية 

 .١٧٩٠شاهد ال ميكن إخفاؤه
إىل أن الكوفيني يريدون أن يضعوا قواعد للموجود حىت الشاذ ،  ١٧٩١وذهب قوم 

 .من غري أن يهملوا شيئاً حىت املوضوع 
بـدون اسـتناد إىل أي   أن الكوفيني استخدموا القياس أحياناً  ١٧٩٢وذكر بعضهم 

 .مساع 
 . م يقيسون على الشاذ فيه مبالغةأن ما قيل عن الكوفيني من أ ١٧٩٣وذكر غريهم 

إن احلق مع الكوفيني ومن وافقهم ، حني أجـازوا القيـاس   :  ١٧٩٤وقال آخرون
على املثال الواحد املسموع ، وإن البصريني بعيدون عن اجلادة ، ألم ارتضوا الكثـرة ،  

 ا واعتصموا. 
فيه جتن على البصريني ، مع بعده عـن الواقـع    -يف رأيي-وهذا القول األخري 

، عالوة على ذلك فإن  ١٧٩٥النحوي ، فالذين وافقوا الكوفيني من غري الكوفيني قلة قليلة

                                                        
 ٧٥من تاريخ النحو لألفغاين ص - ١٧٨٩
. رة قنينةً حرباً غري ما حفـظ   عشذ عن أهلها ، وقيل أنه أنفد مخس ل الكسائي إىل البادية ليأخـرح - ١٧٩٠
 ٢/٢٥٨إنباه الرواة : ينظر 

 ٢/٢٩٦ه اهللا تعاىل يف كتابه ضحى اإلسالم هذا ما ذهب إليه األستاذ أمحد أمني رمح - ١٧٩١
 ١٦٤ذكره الدكتور شوقي ضيف ، املدارس النحوية ص - ١٧٩٢
 ١٤٤اخلالف بني النحويني ص  -١٧٩٣
: ، وينظـر   ٩٩، ص ٩٤، ص ٤٨اللغة والنحو بني القدمي واحلـديث ص : قاله عباس حسن ، ينظر  - ١٧٩٤

 ٣٧٩مدرسة الكوفة للمخزومي ص
إمنا يركن إىل هذا ضـعفة أهـل    «: قال و،  والشاذ ربد أنه ال يقاس على النادرامل أيب العباس جاء عن - ١٧٩٥

 ١/١٠٥األصول يف النحو : ، وينظر  »النحو ومن ال حجة معه



٢٩١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وال بأس ذا إن كان القياس على لغة القـرآن   : صاحب الرأي رد على نفسه ، حني قال 
سك بثالثة ، ولعل هذا هو األحكم واألجدر اليوم بالتفضيل ؛ خللـوه  وفريق منهم مت. وحنوه 

من التشدد املعوق وكذلك التهاون الذي يؤدي إىل البلبلة واالضطراب يف  التفاهم ، ويبعـد  
 .١٧٩٦عن اللغة أهم خصائصها وهو التفاهم اجللي

 :وأخلص حيال هذه القضية إىل ما يلي 
 ألم قد يقيسون على املثال الواحد ، الكوفيون أكثر قياساً من البصريني -١

يف اإلجيـاب  ) لكن(وقد يقيسون على غري مثال ، كقياسهم العطف بـ
 . ١٧٩٧قام زيد بل عمرو: ، يف حنو ) بل(على العطف بـ

قياس الكوفيني أقل دقة وضبطاً من قياس البصريني ، فهم يقيسون علـى   -٢
 . ١٧٩٨الشاذ واملطرد على حد سواء

على الذوق اللغوي ، وال يضع مكانـاً للقـوانني    قياس الكوفيني يقوم -٣
 .  ١٧٩٩العقلية واملنطقية

 

 أمثلة القیاس عند أبي بكر : المبحث السادس 
يكـون   : بال مـد  ) قال ائتوين: (قال عن قراءة عاصم واألعمش ومحزة  -١

تعلقـت  : كما تقول ) القطر(جيئوين به ، فتسقط الباء من : ، أي ) ايتوين بقطر: (املعىن
 صـواب  واألعمـش  محزة وقول : ، قال الفراء ١٨٠٠تعلقت باخلطام : اخلطام ، مبعىن 

 علـى  ويكـون .  باخلطام وأخذت اخلطَام أخذت: قولك مثل يكون.  وجهني من ائزج
: والباء يف قوهلم . ١٨٠١ الثانية مهزت األوىل أَسقطت فإذا) آتوىن( ىف األوىل اهلمزة ترك

                                                        
 »فريق منهم متسك بثالثـة  «: وقوله  ١اهلامش رقم  ٤٨اللغة والنحو بني القدمي واحلديث ص: ينظر  - ١٧٩٦

 .أي ثالثة أمثلة مسموعة يقاس عليها 
 ٣/١٨٥، اهلمع  ١/٣٢٢مغين اللبيب  :وينظر  ١٦٤املدارس النحوية ص شوقي ضيف يف.أورده د - ١٧٩٧
، ومما ذكره ابن خالويه عن أيب زيد األنصاري شيخ سيبويه أنـه كـان    ٤١القياس يف اللغة ص: ينظر  - ١٧٩٨

 ) . ١/٢٣٣املزهر : ينظر . (جيعل الشاذ والفصيح واحداً فيجيز كل شيء قيل 
 ٣٨٣و ٣٨٢و ٣٨١مدرسة الكوفة صما قاله مهدي املخزومي ،  :ينظر  - ١٧٩٩
 ١/١٨٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٠٠
 ٢/١٣٤معاين القرآن  - ١٨٠١



٢٩٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

يتـه  وكن ، وبزيد فأما قوهلم مسيته زيداً :قال أبو الفتح  تعلقت باخلطام ، ليست زائدة ،
وإمنا أوصلوا ا الفعـل تـارة إىل   ، فليست الباء فيه زائدة ، أبا عبد اهللا وبأيب عبد اهللا 

ه صـدر  نتوخش، وجئت إليه  كما قالوا جئته، وأوصلوه تارة أخرى بنفسه ، املفعول 
وخشبصدره نت ١٨٠٢. 

أن فعل ما مل يسم فاعله ضم أوله قياساً على ما تضـمن   ذهب أبو بكر إىل -٢
اليت تضمنت معىن حملني ، فلما تضمن فعل مـا  ) حيثُ: (معنيني أو دل على اثنني ، حنو 

 . ١٨٠٣مل يسم فاعله فاعالً ومفعوالً أعطي الضمة لتدل على اثنني
مر بـأ  العـرب وجعل بعض النحاة ضم أول ما مل يسم فاعله دليل على اهتمام 

املفعول إذا أسـند الفعـل إليـه    ، فخصوا  برتبة الفاعل محىت كاد يلحق عندهاملفعول 
 عن صورته مسنداً؛ إىل املفعول  مسنداً املثالتغيري صورة : بضربني من الصنعة ، أحدمها

أم غـريوا   : واآلخر. رب وض، زيد  برض: وذلك حنو ، والعدة واحدة ، إىل الفاعل 
 .١٨٠٤مكوأزكمه اهللا وز بوذلك حنو قوهلم أحببته وح، م أوله عدة احلروف مع ض

، فنصبت مثلها ، وهذا مذهب اخلليل ) ليس(على معىن ) الت(محل أبو بكر  -٣
ومما شبه من احلـروف   : قال ابن السراج . ١٨٠٥وسيبويه واألخفش والكسائي والفراء

ومل متكَّـن  . ١٨٠٦ شبهها ا أهل احلجاز وذلك مع احلني خاصـة ،  )الت) (ليس(ـب
: ، ألنه يتعذر املخاطبة ا ، أو اإلخبار ا عن غائب ، قال سيبويه ) ليس(متكُّن ) الت(
  متكُّنها مكَّنا ليست، ومل تستعمل إال مضمراً فيها ، ومل تيف املخاطبـة   كلـيس  أل

بىن علـى  فت ، وعبد اهللا ليس ذاهباً، لست ولست وليسوا : تقول ،  واإلخبار عن غائب
 .١٨٠٧)الت(وال يكون هذا يف ،فيه  وتضمر أاملبتد

                                                        
 ١/١٤٧سر صناعة اإلعراب  - ١٨٠٢
 ١/١٩٩إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٨٠٣
 ٢/٢١٨ينظر اخلصائص  - ١٨٠٤
 ١/٢٩٠إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٨٠٥
 ١/٩٥األصول يف النحو  - ١٨٠٦
 ١/٥٧كتاب ال - ١٨٠٧



٢٩٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

محـالً  ) هيهات هيهاه(الثانية باهلاء يف ) هيهات(جعل أبو بكر الوقف على  -٤
 أداتـان  أمـا  ١٨٠٩فيهما الذى والنصب : الفراء قال. ١٨٠٨وحنوه) مخس عشره(على 
الثانيـة مـن   ) هيهات(وليس الوقف باهلاء على  ،١٨١٠ عشر مخسة مبرتلة افصارت اجمعت

واختـار الكسـائي    : مذهب الفراء ، وإمنا هو مذهب الكسائي وسيبويه ، قال الفراء 
 )هيهات هيهات ملا توعدون(من قال  : قال النحاس ، و١٨١١، وأنا أقف على التاء اهلاء

وموضـعها  ، ألا واحدة وبنيت على الفتح ، وقف باهلاء عند سيبويه والكسائي ال غري 
ألا مل يشتق منها فعل فهي مبرتلة احلروف فاختري هلا الفـتح ألن   ،  البعدرفع ألن املعىن

ومل يصـرح  .  ١٨١٢فهي مبرتلة اسم ضم إىل اسم كخمسـة عشـر   ، فيها هاء التأنيث
إذا كانت علماً فهي مبرتلة ) هيهات(سيبويه أا مبرتلة مخسة عشر فقد نقل عن يونس أن 

 هيهـات  : مـن قـال   : ،  وقال أبو الفتح ١٨١٣اء، فإذا وقف عليها وقف باهل) علقاة(
وهيهات على هذا ، ألا مبرتلة علقاة وأرطاة ، فحكمه أن يقف باهلاء ، ففتح ؛ هيهات 

) ذيـة (ويفهم من كالم سيبويه عن . ١٨١٤ اسم واحد كما أن علقاة وأرطاة اسم واحد
، ون مبنية على الفتحسة عشر ، وتكإذا مل تكن علماً مبرتلة مخ) هيهات هيهات(أنه جعل 

، كان من األمر ذيـة وذيـة   : وذلك قولك  ، إذا مل يكن امساً، ذية  ومثل هيهاةَ: قال 
، فصارت مبرتلة الصوت،  وذلك أا ليست أمساًء متمكنات ، مكفتحة اهلاء ثَ فهذه فتحة
فإن قلت لملْ م كسـائر   فإن اهلاء ليست ههنا؟ ة وقبلها حرف متحركتسكن اهلاء يف ذي
فكرهوا أن جيعلوها ، أال ترى أا تبدل يف الصلة تاًء وليست زائدة يف االسم . احلروف 

وصارت الفتحة أوىل ا ألن ما قبل هـاء التأنيـث   ، مبرتلة ما هو يف االسم ومن االسم 

                                                        
 ١/٢٩٨إيضاح الوقف واالبتداء : ينظر  - ١٨٠٨
 )هيهات هيهات(يف : أي  - ١٨٠٩
 ٢/٢٠٣معاين القرآن  - ١٨١٠
 ٢/٢٠٣معاين القرآن  - ١٨١١
 ٣/١١٤إعراب القرآن  - ١٨١٢
 ٣/٢٩١الكتاب  - ١٨١٣
 ٢/١٦٠سر صناعة اإلعراب  - ١٨١٤



٢٩٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وامتنعـت أن   ، ولزوم الفتح، فجعلوا حركتها كحركة ما قبلها لقرا منه ، مفتوح أبداً 
 .١٨١٥ كنة كما امتنعت عشر يف مخسة عشرتكون سا
العرب تقـول يف   : حيث قال  قياساً ،) سنهات(على ) سنة(مجع أبو بكر  -٥

سنهات على القياس ، ومل يسمع اجلمع عـن  : سنيهة ، ويقال يف مجعها : تصغري السنة 
ومل أجد سيبويه يذكر هذا اجلمع ، وإمنا ذكر مجعهـا علـى سـنوات     ١٨١٦ العرب 
ـ  ينهس:  قال،  سات : قال من  :السريايف قال،  ١٨١٧نوسنو وسال اهلـاء  نأل ، ين 
:  جيتذا أصـالن  ) : سنة(وقال املربد عن . ١٨١٨ سنهات:  يقال ال،  اجلمع يف ترجع

: قولـه  سـنهات ، وذلـك يف  : قل عن العرب مجعهم هلا على ن، و١٨١٩ الواو، واهلاء
سنوات :مجعها يف تقول ، بعضهم قول يف والواو ، العرب بعض قول يف اهلاء الساقط ، 

: ، ونقله النحاس كذلك حـني قـال   ١٨٢٠ هاتنس:  يقول وبعضهم.  الرجل وسانيت
سـنهات : ومنهم من يقول ، سنوات  : ومن العرب من يقول وأجـاز ابـن    ١٨٢١ ،

، واعترب الشنتمري هذا من الشاذ الذي ال ١٨٢٢كيسان مجعها على سنات قياساً على بنات
 .  ١٨٢٣قاس عليهي

) ضربتك وضربتين(بـ) كنتك وكنتين( نقل أبو بكر عن العرب تشبيههم   -٦
، ١٨٢٤) ضربتك وضـربتين (كنتك وكنتين ؛ فيشبهونه بـ: العرب تقول  : حيث قال

                                                        
 ٣/٢٩٢الكتاب  - ١٨١٥
 ١/٣٠٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨١٦
 ٣/٣٩٩اب الكت - ١٨١٧
 ٢/٦٦شرح الشافية  - ١٨١٨
 ١/٥٢١املقتضب  - ١٨١٩
 ٣/٥١الكامل يف اللغة واألدب  - ١٨٢٠
 ٢/٢٤٥إعراب القرآن  - ١٨٢١
 ٢/٩١١النكت  - ١٨٢٢
 ٢/٩١١نفسه  - ١٨٢٣
 ١/٣١٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٢٤



٢٩٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أجـروه   )ليسـين : ( قوهلم ) : ليسين وليسه(، قال ابن السراج عن ١٨٢٥وذكره سيبويه
الذي ليس زيـد إيـاه    : ربت عن املفعول قلتإن أخو : إىل أن قال ) ضربين(جمرى 
على قيـاس الـذين أجـازوه يف     ،وك الذي ليسه زيد أخ  :وإن شئت قلت  ،أخوك 

كنتـه  : إذا اتصلت بضمري رفع أن يقال  )كان(يف باب ابن مالك  وجوز. ١٨٢٦)كان(
   . ١٨٢٧على االتصال ، وكنت إياه على االنفصال ، واختار االتصال جلودته وألنه األصل

،  ١٨٢٨اقـضِ ، وادع جمـزوم  : ذهب أبو بكر إىل أنَّ أمر املخاطب  حنـو   -٧
.  لتأخذوا مصافكم  r :، وبقوله ١٨٢٩)فبذلك فلتفرحوا: (واستدل على جزمه بقراءة

على ) ادع(والذي يبدو يل أن أبا بكر قاس . وهذا مما انفرد به الكوفيون ورده البصريون 
)خاطب ، فجزم األول ألن الثاين جمزوم ، وذهـب  لداللتهما على الطلب من امل) لتدع

، ) ادع: (الرضي إىل أنّ الكوفيني قاسوا أمر املخاطب على أمر الغائب ، فجزموا حنـو  
عل املخاطب أن يكـون  اعلم أنه كان القياس يف أمر الفا : هذا الذي ظهر يل من قوله 

، وبين  ف املضارعة ختفيفاً، حذفت الالم وحر ، لكن ملا كثر استعماله كالغائب ، بالالم
الكوفيني حـىت   والذي غر : إىل أن قال   لزوال مشاة االسم بزوال حرف املضارعة

،  يف الشـعر بـالالم   ئهالقياس املذكور، وأيضا جميواجلازم مقدر، هو  نه جمزومأ:  قالوا
ـا  إ، ف النهي )ال(، احلمل على  ، وأيضاًيء ، كما جي املة ازومعمعاملة آخره م وأيضاً

 .١٨٣٠ تعمل يف املخاطب كما تعمل يف الغائب
عنـد الوقـف   ) نبغي(ذكر أبو بكر عن الفراء أن الكسائي حذف الياء من  -٨

أستجيز أن أحذف الياء يف السكت  : قال الكسائي  . عليها ألن املسكوت عليه جمزوم
يف موضع رفع ألن املسكوت عليه جمزوم ، فاستجزت احلذف للجزم فإذا وصلت كانت 

                                                        
 ١/٤٦الكتاب  - ١٨٢٥
 ٢/٢٩٠األصول يف النحو  - ١٨٢٦
 ٢٩شواهد التوضيح والتصحيح ص - ١٨٢٧
 ١/٢٢٤االبتداء إيضاح الوقف و - ١٨٢٨
 )٢/٢٨٥النشر (r عن النيب ورويت ، وهي قراءة أُيب ٥٨: يونس  - ١٨٢٩
 ٨٥/ ٤ شرح الرضي - ١٨٣٠



٢٩٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فقاس حذف حرف العلة من آخر الفعل املعتل على حذف احلركة مـن   ،  ١٨٣١فأثبتها 
آخر الفعل الصحيح اآلخر إذا وقف عليه ، وهذا خمالف ملذهب البصريني ، فسيبويه مثالً 

 .١٨٣٢يرى أن احلذف سببه الفواصل بني اآليات ، ويرى أن إثبات حرف العلة أقيس
: h  g  f  e   dZ١٨٣٣] : يف قوله تعاىل ) لّنأ(قال أبو بكر عن  -٩

 والقياس فيه كالقياس يف احلرف الذي يف سورة األنبياءفالظاهر من كالمه أنه ال ١٨٣٤ ،
يرى القياس على احلرف الذي يف سورة القيامة وإمنا يرى القياس على احلرف الـوارد يف  

أن احلرف الـذي يف  ، أي g  f  e  d  cZ١٨٣٥   ] : سورة األنبياء يف قوله تعاىل 
سورة القيامة مما ال يقاس عليه ، وهذا موافق ملا قرره النحويون كما يبـدو مـن قـول    

فهو مما ال يقاس  )أَلَّن نجمع عظَامه(وما وقع يف رسم املصحف من وصل  : السيوطي 
١٨٣٦عليه

: ، قـال  ) بـني (يف آية البقرة على إسقاط ) بعوضة(ذكر أبو بكر نصب  -١٠
ـا يف    ) بني(فلما أسقط ) ما بني بعوضة إىل ما فوقها: (أنه قال فككأنـه جعـل إعرا
) له عشرون ما ناقـةً فجمـالً  : (مراد ، وهو مبرتلة قوهلم ) ما(ليعلم أن معىن ) البعوضة(

فجعـل  . ١٨٣٧وجعل إعراا يف الناقة واجلمل ) بني(ما بني ناقة ومجل فأسقط : املعىن 
خلافض محالً على ما حكي عـن العـرب مـن نصـبهم     على إسقاط ا) بعوضة(نصب 

 ، بعوضة بني ما: التقدير،  اخلافض إسقاط على نصب: قيل : قال السمني ). ناقة(لـ
 مبعـىن  )فوقها فما(: قوله يف الفاء وتكون بإعراا، )بعوضة( أُعربت )نيب( حذفت فلما
 له(: وحكَوا،  الكوفيني من وغريهم والفراء للكسائي هذا ويعزى فوقها، ما إىل: أي إىل،

                                                        
 ١/٢٦٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٣١
 ٤/١٨٥الكتاب : ينظر  - ١٨٣٢
 ٣:  القيامة - ١٨٣٣
 ١/٣٥٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٣٤
 ٨٧: األنبياء - ١٨٣٥
 )٣/٤٨٦اهلمع : (يف ذلك ه ، وينظر رأي ابن درستوي ٣/٤٧٣اهلمع  - ١٨٣٦
 ١/٣٥٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٣٧



٢٩٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 )فَحمالً ناقةً ما عشرون له(: وحكَوا : فقول السمني . ١٨٣٨)فَحمالً ناقةً ما عشرون
 .، واهللا أعلم ) بعوضة(يدل على أم قاسوا عليه النصب يف 

، وقاس ) ما هي بعوضة(على معىن ) هي(، بإضمار ) بعوضة(وجوز رفع  -١١
 :األعشى الرفع على قول 

 دوراإذا مـا النفوس مـألنَ  الص  فـأنـت الـجـواد وأنت الـذي
 ١٨٣٩النحورا اُء ضرب منهـا النسِء ت جديـر  بطعـنـة  يـومِ اللقــا

: قال السـمني  . ١٨٤٠) هو(وأنت الذي هو جدير ، فأضمر : أراد  : مث قال 
مها وجهان، ذلك ويفما( لـ صلةً اجلملة هذه جتعل أن:  أحد( الـذي  مبعىن الكو ، 

 خاصةً )أي( يف إال البصريني عند جيوز ال وهذا ، الصلة لتط مل وإن العائد فحذ ولكنه
 . بعوضةٌ هو الذي مثَالً:  قيل كأنه ،....، ضرورة أو فشاذٌّ غريها وأما ، باإلضافة الطوهل
 انطـوى  امل كاملفسرة مجلةً )بعوضةٌ هو( وتكونَ،  صفةً أو زائدةً )ما( تجعلَ نأ:  والثاين
 .١٨٤١ الكالم عليه

µ   ´   ³  ] : على قوله تعـاىل  ) كأنك بالفَرجِ قد أقبل: (محل قوهلم  -١٢
¶Zقال أبو بكر ١٨٤٢ ، :  كذا : (التعجب  كما تقول ) وي(معىن فعلت موي ل

أنك بالفَرجِ قـد  ك: (أظنه وأعلمه ، كما تقول يف الكالم ) : كأنه(ويكون معىن ) وكذا
، وإىل ذلك أشار ابن هشام حني ذكـر أن مـن   ١٨٤٣أظن الفَرج مقبالً : فمعناه ) أقبل

ومحلوا عليه كأنـك بالشـتاء    : التقريب ونسبه إىل الكوفيني ،  مث قال ) كأن(معاين 
 . ١٨٤٤ وكأنك بالفرج آت، مقبل

                                                        
 ١/٢٢٤الدراملصون  - ١٨٣٨
 . ١٠٣البيتان من املتقارب ، ومها يف ديوان األعشى ص - ١٨٣٩
 ١/٣٥٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٤٠
 ١/٢٢٥الدراملصون  - ١٨٤١
 ٨٢:  القصص - ١٨٤٢
 ١/٣٩٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٤٣
 ١/٢١٦مغين اللبيب  - ١٨٤٤



٢٩٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

) والت ربت وثــمت (قياساً على ) بل(جاز دخول عالمة التأنيث على  -١٣
فأمكن دخول عالمة التأنيث على األداة ههنا كما  ) : بلى(قال أبو بكر عن األلف يف 

قال ابن هشام عن . ١٨٤٥مثلهما ) والت(وكلتامها أداة ، ) ربت ومثّت(أمكن دخوهلا يف 
، ولعله يقصـد  ١٨٤٦ دليل إمالتهاب؛ إا للتأنيث  : وبعض هؤالء يقول : هذه األلف 

: وذكر السيوطي يف هذه األلف رأيني ، أحـدمها  . الكوفيني ) : الءوبعض هؤ: (بقوله 
استدل  : مث قال . أا لإلضراب أو للتأنيث : ، والثاين ) بل(أا أصلية ، وليس أصلها 

والقياس على ، والثاين بإمالتها وكتابتها بالياء ،  قائل األول بلزوم كون ما قبلها منفيا أبداً
 .١٨٤٧ وحنومها بالتاء )موثَ بر(تأنيث  

ذكر جواز حذف التنوين إذا جاء احلرف يف أول الكلمة اليت تليه ساكناً ،  -١٤
وإنـه لغفـور   (: تقول  : قال أبو بكر  ) .قام زيد الظريف: (وقاس ذلك على عبارة 

 فتحذف التنوين لسكونه وسكون الالم ؛ كما تقول   )احلمد هللا. رحيم :   قـام زيـد
ومنه القراءة يف قوله ،  ١٨٤٨ حذف التنوين من زيد لسكونه وسكون الظاء الظريف ، فت

قال أبو الفتح ابن جين عـن حـذف التنـوين    . ١٨٤٩)اُهللا الصمد. اُهللا أحد  (: تعاىل 
فأمـا حـذف    :  o  n   m  l  kZ١٨٥٠  ] : يف قوله تعاىل ) عزير(من

تكـاد كثرـا جتعلـها     ر كثريةٌفله نظائ، عنه  خرباً جعل ابناً نيف م )عزير(التنوين من 
. ١٨٥٢واستقبح ابن السراج هذا احلذف وعده مثل الشاذ الذي ال يقاس عليه. ١٨٥١قياساً
 :ا قرئـوعليه، ة ـلغ اًـاء الساكنني مطلقـوين اللتقـحذف التن : ال اجلرميـوق

                                                        
 ١/٤١٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٤٥
 ١/١٣١مغين اللبيب  - ١٨٤٦
 ٢/٤٩١اهلمع  - ١٨٤٧
 ١/٤٥٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٤٨
 )٧٠١السبعة ص: ينظر (، وروى هذه القراءة هارون عن أيب عمرو  ٢و١اإلخالص  - ١٨٤٩
   ٣٠:  التوبة - ١٨٥٠
 ٢/١٨٨سر صناعة اإلعراب  - ١٨٥١
 ٣/٤٥٥األصول يف النحو  - ١٨٥٢



٢٩٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

)دأَح . دماُهللا الص( ١٨٥٣. 
فتقف على اهلاء ، كمـا  ) اقتربه(قرأنا  : حكى أبو بكر عن اخلليل قوله -١٥

، ومل ينكر على اخلليل ذلـك ،  ١٨٥٤رأيت طلحه وعمره : نقول يف سائر أمساء املؤنث 
ي عن اجلمل اليت تسـمى ـا   قال السيوط. وفيه قياس للفعل إن سمي به على االسم 

ألن ذلك شأن التاء الـيت يف  ، آخرها تاء تأنيث قلبت هاء يف الوقف إن كان  : السور
 .١٨٥٥ ءاألمسا

3  4  5  ] : يف قوله تعاىل ) األرحامِ(ذهب أبو بكر إىل جواز عطف  -١٦
  98    7   6Zوقاس ذلك اجلواز على قـوهلم  ) به(على ضمري الغائب يف  ١٨٥٦ ، :

وذلك  ) : األرحام(قال الطربي عن جر .  ١٨٥٧وبالرحم: ، أي ) أسألك باهللا والرحم(
إال يف   تنسق بظاهر على مكين يف اخلفـض ، ألا ال غري فصيح من الكالم عند العرب

 .١٨٥٨ضرورة الشعر 
، وهذا ال جيوز عند البصريني ، هو معطوف على ارور  : قيل : وقال العكربي

 .١٨٥٩وأجازه الكوفيون على ضعف ، وإمنا جاء يف الشعر على قبحه 
ـ ) لعل(مبعىن ) أنَّ(ذكر أبو بكر جميء  -١٧ ن قياساً على كالم العرب ، قال ع

: املعىن  : Ñ  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊZ١٨٦٠  ] : يف قوله تعاىل ) أنّ(معىن 
مـا أدري أنـك   : ، حكي عن العرب .... وما يشعركم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون ،

                                                        
 ٣/٣٧٢اهلمع : ينظر  - ١٨٥٣
 ١/٤٧٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٥٤
 ١/١١٦اهلمع  - ١٨٥٥
 ١:  النساء - ١٨٥٦
 ١/٥٩٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٥٧
 ٣/٢١١٦تفسري الطربي  - ١٨٥٨
 ١٧٢ص إمالء ما من به الرمحن - ١٨٥٩
 ١٠٩:  األنعام - ١٨٦٠



٣٠٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وقاس عليه حني قال ،  حكاه اخلليل عن العرب، و١٨٦١لعلك صاحبها: صاحبها ، املعىن 
 ، إئت السوق أنك تشتري لنا شيئاً: مبرتلة قول العرب  هي : يف اآلية السابقة ) أنّ(عن 
 .  ١٨٦٢ لعلك : أي

\   [  ^  ] : قــاس أبــو بكــر معــىن النفــي يف قولــه تعــاىل  -١٨
_`Zوعلى قـول  . ما ضربت عبد اهللا وعنده أحد : على معىن النفي يف  ١٨٦٣
دخوهلـا ،   املعىن  دخلوها وهم ال يطمعـون يف  :    ما كأا أعرابية ، قال : العرب 

ما ضربت عبداهللا وعنده : ، كما تقول ) الطمع(إىل ) الدخول(فيكون اجلحد منقوالً من 
أحد ، فمعناه ضربت عبد اهللا وليس عنده أحد ، فاجلحد منقول من الضرب إىل آخـر  

قـال  . ١٨٦٤كأا ليست أعرابية : ما كأا أعرابية ، مبعىن : حكي عن العرب . الكالم 
 فيـه  جـاء :  3Z١٨٦٥  4  5  6  7         8  9:  ] : قوله تعاىل الفراء يف معىن 

:  ويقال.  خرب إىل الرؤية مع حتتاجون ال:  تروا عمد بال مرفوعة خلقها: يقول:  قوالن
 آخـر  مـن  ١٨٦٦احلجة تقدم قد والعرب.  العمد تلك ترون ال ، تروا ال دعمب خلقها
 :وأنشد ، ١٨٦٧  جائزاً ذلك يكون: أوهلا إىل الكلمة

 ١٨٦٨وتنكؤها ةًـَنكب ىـل دثـتح ةًـمـالـظ زالــت اــأراه وال
 . وأراها ال تزال ظاملة  : أراد 

                                                        
 ١/٦٤٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٦١
 ٢/٩٠إعراب القرآن للنحاس ،  ١/٢٧١لنحو األصول يف ا : وينظر  ، ٣/١٢٣كتاب سيبويه  - ١٨٦٢
 ٤٦:  األعراف - ١٨٦٣
 ٢/٦٥٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٦٤
 ٢:  الرعد - ١٨٦٥
» تقـدم اجلحـد   :  تصحيفاً ، فهو يريد أن يقول» والعرب تقدم احلجة « : الذي يبدو يل أن يف قوله  - ١٨٦٦

 .املذكور  بدليل البيت
 ٢/٤٩معاين القرآن  - ١٨٦٧
،وبال نسـبة يف مغـين    ٩/٢٣سرح ، وهو إلبراهيم بن هرمة يف ديوانه ، وخزانة األدب البيت من املن - ١٨٦٨
 ١/٣٥٦، واهلمع  ٢/٤٥٣اللبيب 



٣٠١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أجاز أبو بكر إقامة املضاف إليه مقام املضاف قياساً ، فقد نقل عن بعـض   -١٩
: على معىن Z١٨٦٩)        (  *  +,  ] : ذلك، فقدر حمذوفاً يف قوله تعاىلأهل العربية حنو 

مقامه ، كمـا قالـت   ) عمل(وقام ) ذو(فحذف  : ، قال ابنك ذو عمل غري صاحل إن
يومنـا  : ومثله . عبداهللا ذو إقبال وإدبار : عبداهللا إقبال وإدبار ، وهم يريدون : العرب 

*   +  ,  ] : قال النحاس عن قوله تعاىل . ١٨٧٠ذو مطر وريح: مطر وريح ، يعين به 
  .  -Z١٨٧١  : نوقرأ الكوفيو )اخلرب  )من آمن باهللا(رفع باالبتداء  ١٨٧٢)ولكن الرب

 :مث حذف كما قال، ولكن الرب بر من آمن باهللا : وفيه ثالثة أقوال يكون التقدير 
 ١٨٧٤ ١٨٧٣ارـــال وإدبــا هي إقبــفإمن

8  9  :  ] : يف قوله تعـاىل  ) أسروا النجوى الذين(أجاز محل  -٢٠ 
   ;Zبو بكر ، قال أ قاموا إخوتك: على  ١٨٧٥ :  يف موضع رفـع  ) الذين(إن جعلت
قاموا إخوتك ، مل حيسن الوقف على : والواو عالمة لفعل اجلمع كما تقول ) أسروا(بـ

:  أكلوين الرباغيث : قال ابن هشام أثناء حديثه عن قول بعض العرب . ١٨٧٦) أسروا(
 8  9  ]  : انهلترتيل العظيم منها قوله سبحمل على هذه اللغة آيات من اوقد ح

                                                        
 ٤٦:  هود - ١٨٦٩
 ٢/٦٥٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٧٠
   ١٧٧:  البقرة - ١٨٧١
 .قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر والكسائي وابن مسعود وغريهم  - ١٨٧٢
 ١/٤٣١، وخزانـة األدب   ١/٣٣٧والكتاب  ، ٤٨البسيط ، وهو للخنساء يف ديواا صالشاهد من  - ١٨٧٣

 : وهو  عجز بيت قالته ترثي أخاها صخراً ، صدره ،  ٢/٣٤و
 ...........................      ادكرت إذا حىت رتعت ما ترتع

 ٢/١٨٩املقتضب : ، وينظر  ١/٢٧٩إعراب القرآن  - ١٨٧٤
 ٣:  األنبياء - ١٨٧٥
 ٢/٧٧٢يضاح الوقف واالبتداء إ - ١٨٧٦



٣٠٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

;  :Z ،واألجود خترجيها على غري ذلك ذلك أجاز األخفش أن يكون قد و، ١٨٧٧
 .١٨٧٨أكلوين الرباغيث : على لغة من قال

 S Q  PO  N T] :يف قوله تعاىل) الباء(ل أبو بكر ـمح -٢١
    W  V   UZوأنشد ١٨٨٠)عن(على معىن  ١٨٧٩ ،: 

 ١٨٨١بالنـساء طبي بصـري بـأدواء فـإنْ  تسألـوين بالنسـاء  فإنـين
 قول وهو : يف اآلية والبيت ، مث قال ) عن(مبعىن ) الباء(وأجاز أبو حيان جميء 

 .  ١٨٨٢ والزجاج األخفش
والبيت علـى أن  ، لوا اآلية وأو، والبصرية أنكروا هذا املعىن  : قال السيوطي 

 : لسؤال معـىن أو تضمني ا، علموا حاهلن وبسبب النساء لت،  اسأل بسببه خبرياً : املعىن
 . االعتناء واالهتمام

: يـد  روسقيته بعيمة ت، جلاز أطعمته جبوع  )عن( :ولو كانت الباء مبعىن : قالوا 
 .١٨٨٣ وعن عيمة ،عن جوع

!  "  #  ] : اُألوىل يف قـول اهللا تعـاىل   ) احلَق(كلمة  رفعأبو بكر  جوز  -٢٢
 -  ,  +     *  )  (  '  &%$Zبقوله  ١٨٨٤)تقول ،كما ) ألمألن :

عزمـة  : كما تقول ) ألمألن(من رفع األول بـ : قال أبو بكر عزمةٌ صادقة آلتينك ، 

                                                        
 ١٧٩ص شرح شذور الذهب - ١٨٧٧
 ٣/٦٤إعراب القرآن للنحاس : ينظر   - ١٨٧٨
 ٥٩:  الفرقان - ١٨٧٩
 ٢/٨٠٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٨٠
، وأدب الكاتـب   ٢١٦، ومحاسة البحتري ص٢٣البيت من الطويل ، وهو لعلقمة الفحل يف ديوانه ص - ١٨٨١
٣٩٧ . 

 ٦/٤٦٦تفسري البحر احمليط  - ١٨٨٢
 ٢/٣٣٨اهلمع  - ١٨٨٣
 ٨٥،  ٨٤:  ص - ١٨٨٤



٣٠٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 عن وذُكر : حني قالذلك الفراء ، وقد ذكر  ١٨٨٥صادقة آلتينك ، مل يتم الوقف عليه 
 العرب ألن ؛ جوابه بتأويل رفعه يكون وقد.  احلَق وأقولُ احلَق فأنا:  قال أنه عباس ابن
 ادقةص مةعز:  تأويل هـفي ألن ؛ كينآلت ادقةص ةٌعزم: ويقولون ، نألقوم احلق:  لتقو
 .١٨٨٦ آتيك أن

 

                                                        
 ٢/٨٦٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٨٨٥
 ٢/٣٦١معاين القرآن للفراء  - ١٨٨٦



٣٠٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 


 




 
 

 
 

 ا ـــــــــتعریفھا ، ونشأتھـ
 

أمثلتھا عند أبي 
 ر ــــــــبك

 أقســــــــــامــــــــــھا 
 

مكانتھا عند 
 اء ـــــــــالعلم

 لفصل الثالثا
 

 العلـــــــــة النحویـــــــــــة
 

  



٣٠٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 العلة النحویة: ثالثًا 


 تعریفھا ، ونشأتھا: المبحث األول 
العلة  : وقال الشريف اجلرجاين. ١٨٨٧وجهه عن صاحبه يشغلُ حدثٌ: العلة لغة 

 ، علة املرض يسمى ومنه اختيار، بال احملل حال به فيتغري احمللب حيل معىن عن عبارة: لغة 
 .١٨٨٨الضعف إىل القوة من الشخص حال يتغري حبلوله ألنه

تفسري اقتراين يبني علة اإلعراب أو البناء علـى اإلطـالق وعلـى    : واصطالحاً 
 .١٨٨٩اخلصوص وفق أصوله العامة

ىل أن اخلليل هو أول مـن  أما نشأة العلة فاختلف فيها ، فمن العلماء من ذهب إ
وذهب بعضهم إىل أن عبداهللا . ١٨٩٠استنبط العلل وتوسع فيها توسعاً لفت أنظار معاصريه

، وذهب أبو الفتح ابن جين إىل أن أبا عمرو  ١٨٩١بن أيب إسحاق هو أول من علل النحو
ويذكر أن تعليالت النحاة اُألول ظهرت . ١٨٩٢بن العالء هو أول من نقل تعليالت العرب

ول أمرها سهلة بعيدة عن التعقيد ، إىل أن جاء اخلليل وتالمذته ومن بعدهم فتوسعوا يف أ
، وال أرى ١٨٩٣ا ودقائقهـا وا يغوصون يف كوامن العلل وخفاياهيف التعليل ، حىت أصبح

احلاجة ملحةً إىل احلديث عن دور األوائل يف العلل ، فقد سبقت اإلشارة إىل دورهم يف 
إىل االختالف الذي وقـع  أحد دعائمه وأركانه ، ولكين أشري  القياس الذي تكون العللُ

بني املعاصرين حول علل النحويني ، وإىل تعدد آرائهم فيها ، وتباين توجيهام هلا ، فال 
فقـد زعـم بعضـهم أن    . يزالون خيوضون يف موضوعها دون تقدمي أدلة شافية مقنعة 

                                                        
 باب العني والالم ١/٨٨العني  - ١٨٨٧
 ١٥٤التعريفات ص - ١٨٨٨
 ٢٩نظرية التعليل يف النحو العريب ص - ١٨٨٩
 ٤٧طبقات النحويني ص - ١٨٩٠
 ٢٧نزهة األلباء ص: ينظر  - ١٨٩١
 ١/٢٤٩اخلصائص  - ١٨٩٢
 ٣١٨الشاهد وأصول النحو ص - ١٨٩٣



٣٠٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أثروا باملتفقهني ، ومنهم من برأ سـاحة  النحويني تأثروا بالفالسفة ، وزعم آخرون أم ت
 .الكوفيني من ذلك التأثر ، وخص البصريني ، ومنهم من عم بالقول 

وفيما يلي أستعرض طائفة من أقواهلم ، اليت يـوحي بعضـها بعـدم التجـرد      
 :   ةواحليادي

، ونسبوا ١٨٩٤ذهب بعض املُحدثني إىل أنّ علل النحويني مأخوذة من علل الفقهاء
 . ١٨٩٦، ورده آخرون ١٨٩٥قول إىل أيب الفتحذلك ال

أن هناك عالقة بني نشأة العلة يف البصرة وبني فلسـفة   ١٨٩٧وزعم أحد الباحثني
واملتتبع للعلل النحوية يلحظ  :  وقال أيضاًاليونانيني ، وحكمة اهلنود منذ بداية النحو ، 

عىن وذوق العرب ، أا كانت يف أول نشأا بعيدة عن التكلف ، تعتمد يف جمملها على امل
ونزوعهم إىل طلب اخلفة ، وفرارهم من القبح والثقل ، مث ما لبثت أن اصطبغت بصـبغة  

وفيما ذهب إليه الباحث مأخذ ، فكيف ترتبط نشأة العلة عند  .منطقية مع مرور الزمن 
فـاألوىل أن   ؟البصريني بفالسفة اليونان ، وحكماء اهلنود مث تعتمد على ذوق العـرب  

؛ ألم قد اسـتمدوا منـهجهم مـن     ا يف عللهم على الذوق الفلسفي املُتكلَّفيعتمدو
 .اليونانيني واهلنود 

وملا جاء القرن الرابع غزت الرتعة املنطقية الفكر  : ١٨٩٨وقالت إحدى الباحثات
. اإلسالمي فتأثرت ا العلوم املختلفة ومنها علم النحو الذي اعتمد على التعليل والقياس

 . أقرب إىل الصواب إن ثبت أخذ النحاة عن الفالسفة واملتكلمني وهو رأي 

                                                        
 ٦٦الكوكب الدري صمقدمة ،  ١٠٠يف أصول النحو لألفغاين ص: ينظر  - ١٨٩٤
   ١/١٦٣اخلصائص : ينظر  - ١٨٩٥
: ، ومما ألبس على بعض احملدثني من كالم أيب الفتح قوله ٥٨اعتراض النحويني للدليل العقلي ص: ينظر  - ١٨٩٦

أصحابنا ، يقصد : ، فقد زعم البعض أن كلمة  »ع أصحابنا منها العللكتب حممد بن احلسن رمحه اهللا إمنا ينتز «
الدكتور متام حسـان   وقال .ا النحاة ، وزعم آخرون أن يعين ا أصحاب املذهب احلنفي ، ألنه حنفي املذهب 

 ١٩٢األصول ص »رمبا عاد الضمري على املتأخرين من النحاة  «) : أصحابنا(عن ضمري املتكلمني يف 
 ٨٧٠صتأثري الكوفيني يف حناة األندلس : ينظر ،  حممد بن عمار درين. د - ١٨٩٧
 ١٩٢األصول لتمام حسان ص: ، وينظر  ٣٢٠خدجية احلديثي ، الشاهد وأصول النحو ص.د - ١٨٩٨



٣٠٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

أن علل النحويني تقـع   ١٩٠٠من بعض كالم أيب الفتح ١٨٩٩واستشف باحثٌ آخر
 .يف مرتلة بني علل الفقهاء وعلل املتكلمني 

على بعض الدارسني قوهلم بأن حنو الكوفيني ميثـل النمـوذج    ١٩٠١وعاب آخر
قة اللغوية العلمية ، ووصفهم بـالغلو ، وذهـب إىل أن   األصيل القائم على إدراك احلقي

التكلف واالفتعال يف تعليالت الكوفيني من األمور اجللية ، وبلغ به األمر أنْ عـد مجلـة   
 .الكوفيني أهل لغة ال حنو 
يف بعض ما ذهب إليه ، حني حاول إثبات عدم خلو تعليالت  ١٩٠٢ووافقه أحدهم

دعماً رأيه مبا ذُكر عـن الفـراء وانتسـابه إىل فرقـة     الكوفيني من الرتعة الفلسفية ، م
 .١٩٠٣املعتزلة

إىل أن حنو الكوفيني أبعد ما يكون عـن   ١٩٠٤فيما ذهب صاحب مدرسة الكوفة
األخذ بأسباب املنطق ، أو التعلق بأساليب الفالسفة ، وعد حنوهم ثورة علـى املنطـق   

 .واملقاييس العقلية 
، ووصف تعليالم بأـا يف غايـة    النحاة بصريهم وكوفيهم ١٩٠٥وهاجم آخر

مشكلة التعليل هذه خطـرية ، فقـد    : ، مث قال ١٩٠٦اإلساءة ، كما انتقص من بعضهم
                                                        

 ٤٧اعتراض النحويني للدليل العقلي ص: ينظر  - ١٨٩٩
ذلك حذاقهم املتقنني ال ألفـافهم  علم أن علل النحويني وأعىن با« :  ١/٤٨قال أبو الفتح يف اخلصائص  - ١٩٠٠

 » املستضعفني أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل علل املتفقهني
 ٥٧،  ٥٦املدارس النحوية أسطورة وواقع ص: ينظر  - ١٩٠١
 ١٣٨الكوفيون يف النحو ص: ينظر  - ١٩٠٢
امـة رجـل   ، بزع ١١٠وسنة  ١٠٥املعتزلة فرقة كالمية  ظهرت يف القرن الثاين اهلجري ما بني سنة  - ١٩٠٣

 ٢/١٠١٧فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم : ينظر . واصل بن عطاء الغزال ، هلم عقائد وآراء ومعتقدات كثرية 
 ٣٨٠مدرسة الكوفة ص: ينظر  - ١٩٠٤
 ١٤٦اللغة والنحو ص: ينظر  - ١٩٠٥
وقد يكون من اإليضاح والفكهـة  « : قال عباس حسن عن كتاب اإلنصاف وعن مؤلفه أيب الربكات  - ١٩٠٦

تقدمي التمييز ، واحلرب الكالمية اليت أغرقت بضع صـفحات  : معاً أن أسوق مثاالً من احلوار التعليلي ، موضوعه 
ألفـه  ) اإلنصاف ، يف أسباب اخلـالف : (بسببه بني النحويني يف البصرة والكوفة ، منقوالً من كتاب ضخم امسه 

ق من التعليالت يف طوايا الكتب النحوية ؛ مزهـواً  عبدالرمحن بن األنباري خاصاً بذلك ، وقصره على بغض ماتفر



٣٠٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ولدت ، ومنت ، وامتدت ، أصوالً وفروعاً على الوجه الذي نرى يف مطوالت النحـو ،  
تتسرب إىل كل مسألة ، وتتسلل لكل قاعدة ، ومتأل الصفحات الكثرية بكـل مجـاف   

 .١٩٠٧....قل ، بعيد عن احلق ، إال يف أقل املسائل ، وأندر القواعد ، للع
إن العرب نطقت علـى   : ولكن أين هذا الكالم من قول اخلليل رمحه اهللا تعاىل 

سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كالمها ، وقام يف عقوهلا علله ، وإن مل ينقـل ذلـك   
فإن أكن أصبت العلة فهـو الـذي   . لته منه عنها ، واعتللت أنا مبا عندي أنه علة ملا عل

التمست ، وإن تكن هناك علة له فمثلي كمثل رجل حكيم  دخل داراً حمكمة البنـاء ؛  
عجيبة النظم واألقسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيها بـاخلرب الصـادق أو الـرباهني    

إمنـا  : ال الواضحة واحلجج الالئحة ، فكلما وقف هذا الرجل يف الدار على شيء منها ق
 ١٩٠٨فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا 

على أن اآلراء السابقة ال خيلو بعضها من التعسف والـتجين املـذمومنيِ ، وإين    
ألعجب من بعضهم كيف يتطاول على العلماء ، وينـتقص مـن قـدرهم وعلمهـم     

 .ومكانتهم
وإذا سلمنا بأخذ النحويني من الفالسفة واملتكلمني ، فمىت كان ذلك ، أكان مع  

بداية النحو أم بعد زمن الترمجة ؟ وأي املتكلمني والفالسفة نعين ؟ هل هـم فالسـفة   
اإلغريق ، أم فالسفة ومتكلمي اإلسالم ؟ وهل كان هذا األخذ بالتأثر أم بالنقل ؟ وهل 

ومناذج مدروسة أم أنه مبين على أحكام السابقني وآرائهم ؟ هذا احلكم مبين على أسس 
كل هذا حيتاج إىل وقفة تأمل قبل إصدار احلكم ، كما أنه ليس بالضرورة أن تطابق عللُ 
النحويني عللَ املتفقهني واملتكلمني ، ولعل األخذ مبذهب من قال أن علل النحويني تقـع  

 أقرب إىل القبول ،  فلكل علم طبيعة ختصه ، يف مرتلة بني علل املتكلمني وعلل املتفقهني

                                                                                                                                                             
: ينظـر  . إىل آخر ما قال » مبا فعل ، منتزعاً به إعجاب كثري من النحاة يف عصره وبعد عصره ، إال من رحم اهللا 

 ١٥٢و ص ١٥١و ص ١٤٦اللغة والنحو ص
 ١٥٦صاللغة والنحو  - ١٩٠٧
 ٦٦اإليضاح يف علل النحو ص - ١٩٠٨



٣٠٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

العلـة الفلسـفية    : يشري إليه يف قوله  ١٩٠٩وهذا ما وجدت أحد الباحثني. وميزة متيزه 
والكالمية يف طبيعتها غائية يكشف ا عن تالزم عقلي بينها وبني املعلول ، فالعالقة بينها 

والعلة الفقهيـة  . أما يوجدان معاً  وبني املعلول عالقة معية ومصاحبة يف الوجود ، مبعىن
تعبدية تكشف عن الصاحل العام أو املصاحل املرسلة ، وتسبق املعلول يف الوجود ، حبيـث  

أما العلة النحويـة فهـي حسـية    . تنشأ العلة الداعية إىل احلكم فينشأ احلكم بعد ذلك 
حق معلوهلا يف تكشف عن نتيجة االستقراء ، وقد تكون ضرورية يف بعض احلاالت ، وتل

الوجود ، مبعىن أن العريب يتكلم واالستقراء يتم أوالً مث يأيت النحوي بعد ذلك ليشـرح  
فإذا كان الفالسفة واملتكلمون ألصق باملنطق األرسطي التجريـدي الصـوري ،   . العلل 

وكانت علل الفقهاء رموزاً وأمارات لوقوع األحكام ، فإن علل النحاة حسية تنتمي إىل 
املادي أو الطبيعي ، وليست من املنطق الصوري الذي يزعم النقاد أن النحاة سطوا  املنطق

عليه ، هذا والفرق بني هذه العلل النحوية وعلل الفقهاء إمنا يكمن يف االتكال على احلس 
، وهذا الكالم يبلغ درجة عالية من الدقة واإلنصاف ويدل  أو عدمه  -أي االستقراء-

 .على خربة صاحبه 
: وهو قول أحد الباحثني ختم آراء املعاصرين برأي يعد من أحسن ما قرأت ، وأ

 البحث يف عوامل اإلعراب ويف أسباب ظواهره ليس عمالً عقيماً على اإلطالق وال هو
معدوم الفائدة حبد ذاته ، ولكنه يكون كذلك إذا احنرف عن طبيعة الدراسة اللغويـة ،  

ليل املنطقي ارد الذي ال يرتبط بواقع اللغة ، وال يستند إىل وأمهل فصوهلا ، واشتغل بالتع
 .١٩١٠طبيعة تركيبها والتعبري عنها 

ومصطلح العلة كغريه من املصطلحات ، واجهته رياح التعديل ، فسمي العلـة ،  
 .واجلامع ، والعلة اجلامعة ، والتعليل ، واملراد من هذه التسميات واحد كما سيأيت 

                                                        
  ١٩٠يف كتابه األصول صالدكتور متام حسان  - ١٩٠٩
 ٣٥٤نقالً عن الشاهد وأصول النحو ص ٤٥حنو التيسري ص :أمحد عبدالستار ، ينظر . د - ١٩١٠



٣١٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ثالً استخدم مصطلح العلة وأكثر من استخدامه وخصوصـاً يف  فأبو الربكات م 
: وذلك يف قوله عن القياس ) اجلامع(، كما استخدم مصطلح  ١٩١١تناوله العملي للقياس

 هو إحلاق الفرع باألصل جبامعالعلـة اجلامعـة  (أو ) اجلامع(واملتأمل ملصطلح . ١٩١٢ (
امع جيمع بينهما ، أو علة تسيغ يدرك معناه بسهولة ، فال يحمل الفرع على األصل إال جب

، واستعمل الكـثري مـن احملـدثني    ١٩١٣واستخدم السيوطي مصطلح العلة. ذلك احلمل 
 .١٩١٤مصطلح التعليل

ووجود العلة خلف الظواهر اللغوية والقواعد النحوية أمر حمتوم ال ريب فيـه ،  
، قال ١٩١٥عليها وغاية الباحث النحوي اكتشاف العلة املؤثرة يف الظواهر مث بناء القواعد

 . ١٩١٦ من عدل عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل لعدوله عن األصل: أبو الربكات 
ومن احملال أن تكون العرب قد نطقت ذه العلل ، ألن هذه العلل مـن وضـع   

كما أن . النحاة ، فهي تربيرات هلذا القياس أو ذاك ، وهي نتاج تأمالت عقلية وفكرية 
ما ذهـب إليـه اخلليـل يف     قة وال تتكلف يف كالمها ، وهذاالعرب تتكلم على السلي

 . تعليالته
هل العلة من وضع العريب أم أا مـن وضـع   : ووقف أحد الدارسني متسائالً 

لقد كان من اليسري علينا أن نرد هذا إىل حمض الصدفة والتصـرف   : النحوي؟ مث قال 
 .١٩١٧ماكن كثرية العفوي لوال أن العرب محلوا الفرع على األصل يف أ

 

 
                                                        

 ٣٣٣دراسة يف فكر ابن األنباري ص، أصول النحو  - ١٩١١
 ٩٣ملع األدلة ص - ١٩١٢
 ١٨١االقتراح   ص - ١٩١٣
،  ١٣٥يون والنحـو ص ، الكوف ١٢٣، تقومي الفكر النحوي ص ١٨٧األصول لتمام حسان ص: ينظر  - ١٩١٤

 ١٨٦اخلالف بني النحويني ص
 ١٢٣تقومي الفكر النحوي ص - ١٩١٥
 ١/٣٠٠اإلنصاف  - ١٩١٦
 ٥١بكري ص. أصول النحو العريب يف ضوء مذهب ابن مضاء ، د - ١٩١٧



٣١١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 مكانة العلة عند العلماء : المبحث الثاني 
توسع النحاة يف العلل وحاولوا التماسها يف كثري من جماالت النحو إن مل يكن يف 

، ومن يف طبقتهم ،  ١٩١٨ومن أولئك الذين توسعوا اخلليل كما سبق ، وسيبويه .أغلبها 
ية كما ذُكر عنه ، واملربد ومن عاصـره  والفراء الذي كان يرتع أحياناً إىل الرتعة الفلسف

من علماء القرن الثالث ، حيث كانوا يعتربون العلـة واحلكـم النحـوي رديفـان ال     
 .١٩١٩يفترقان

أنه كان متقدماً على الفراء جلودة قرحيتـه   ١٩٢٠وجاء عن علي بن املبارك األمحر
 . ١٩٢١وتقدمه يف العلل

حسـن النظـر يف    ١٩٢٢ بن قادمكان أبو جعفر حممد بن عبداهللا : وقال ثعلب        
 .١٩٢٣العلل

ومما يدل على مكانة العلة عند النحويني أن ابن السراج عدها أصالً مستقالً مـن  
 . ١٩٢٤أصول النحو كما ذُكر عنه

وكان أبو الفتح ابن جين ممن برز يف العلل ، فعلّل واستنتج وقارن بني العلـل ،  
تعاليل النحاة ، والتمس هلم العذر وكتابه اخلصائص خري شاهد على ذلك ، كما أنه برر 

 فالنٌ: من اليمن يقول  مسعت رجالً : حكى األصمعي عن أيب عمرو قال: فيها ، فقال 

                                                        
 ٤٨، وينظر ص ٤٣إىل  ٤٠نظرية التعليل يف النحو العريب ص: ينظر  - ١٩١٨
و الكوفيون يف  ٣١٩قالً عن الشاهد وأصول النحو صن ٦٩-٦٧النحو العريب ملازن املبارك ص: ينظر  - ١٩١٩

 ١٩٩صنزهة األلباء : ما قاله الزجاج عن تعليالت املربد يف : ، وينظر  ١٣٨النحو ص
كان مشهوراً بالنحو واتساع احلفظ ، قال ثعلب  علي بن املبارك  األمحر ، أول من دون عن الكسائي ، - ١٩٢٠

 )٨٩صنزهة األلباء : ينظر ( ٢٠٧أو  ٢٠٦:، ت نحو كان حيفظ أربعني ألف شاهد يف ال: عنه 
 ٨٩صنزهة األلباء : ينظر  - ١٩٢١
، بغيـة   ٣/١٥٦إنباه الرواة : ينظر .  ثعلب عنه وأخذ ، الفراء أصحاب أعيان من كانحنوي كويف ،  - ١٩٢٢
  ١/١٤٠الوعاة 
 ٢اهيم ، طحتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـر     ( ١/١٤٠بغية الوعاة : ، وينظر  ١٣٠نزهة األلباء ص - ١٩٢٣
 )دار الفكر ١٣٩٩/١٩٧٩
 ١٢٨الشاهد وأصول النحو ص: ينظر  - ١٩٢٤



٣١٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ألـيس  . نعـم   : قـال  !أتقول جاءته كتايب :فقلت له، لغوب جاءته كتايب فاحتقرها 
 ؟ بصحيفة

، وقاسـوا  ، وتدربوا ، وقد نظروا  هأفتراك تريد من أيب عمرو وطبقت : مث قال 
وحيـتج لتأنيـث   ، يعلل هذا املوضع ذه العلة  الًفْغُ جافياً وتصرفوا أن يسمعوا أعرابياً

فعلوا كـذا  : فيقولوا ، وال يسلكوا فيه طريقته ، هم ملثله  فال يهتاجوا، املذكر مبا ذكره 
 .١٩٢٥ه ووقفهم على مسته وأم، وصنعوا كذا لكذا وقد شرع هلم العريب ذلك ، لكذا 

مما يدل أيضاً على عناية العلماء جبانب التعليل ظهور مؤلفات عدة تعتمد التعليل و
 : ١٩٢٦مادة هلا، منها

للمـازين ، وكتـاب    علل النحولقطرب ، وكتاب  العلل يف النحوكتاب 
العلل يف النحو وكتاب ١٩٢٧هلارون الضرير ،علل النحو    البن كيسـان ، وكتـاب
الربهان يف علل النحو  وكتاب  ١٩٢٨عبدوس الكويف النحويالبن ،علل النحو  البن

 .١٩٢٩الوراق
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يقطَع بقبول هذه التعاليل عند مجيع النحاة ، فهذا أبـو  

على العـرب يف   ١٩٣٠صخرألا ت، واألوىل اإلضراب عن هذه التعاليل  : حيان يقول
ألـا تعليـل   ، تـاج إليهـا   وهذه التعاليل ال حي : ، وقال  ١٩٣١اموضوعات كالمه

                                                        
 ١/٢٤٩اخلصائص  - ١٩٢٥
،  ١/١٢٩، ١/١٩ : بغية الوعـاة ،  ٩٥و ص ٩٤و ص ٨٩و ص ٨١و ص ٥٨الفهرست ص: ينظر  - ١٩٢٦

٢/٣١٩،  ١/٤٦٥،  ١/٢٤٢  
 العلـل  صنف . حلريةا من يهودي أصله ، ثعلب أصحاب أعيان أحد النحوي الضرير احلائك بن هارون - ١٩٢٧

 ٢/٣١٩بغية الوعاة  ، ٨١الفهرست ص :ينظر  . اهلامشي والغريب ، النحو يف
 ميـزان  ، الشـعر  معـاين  النحو، علل يف الربهان:  صنف،  النحوي الكويف عبدوس بن حممد بن علي - ١٩٢٨
 ٢/١٩٤بغية الوعاة : ينظر  .الشعر

: وله من املصـنفاتت  . ٣٨١مات رمحه اهللا تعاىل سنة حممد بن عبداهللا بن العباس أبو احلسن النحوي ،  - ١٩٢٩
 ١/١٣٠بغية الوعاة : ينظر . علل النحو ، وشرح خمتصر اجلرمي 

 )باب الصاد ، فصل اخلاء ١/٨٣٨القاموس احمليط : ينظر (افترى : خترص  - ١٩٣٠
 ١/١٩٢اهلمع  - ١٩٣١



٣١٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

إياكم وتعاليل الرمـاين والـوراق    : ، وقال أيضاً ١٩٣٢والوضعيات ال تعلل، وضعيات
وطلب التعليل يف مثل هـذه   : ، كما قال عن بعض تعليالت النحويني ١٩٣٣ونظرائهما

األشياء ال حيصل طائالً ، وال يوقف من ذلك على ما يثْلج به الصدر ، وإمنا تلك خياالت 
: وهو ليس بنحـوي   ١٩٣٥، وقال ابن حزم١٩٣٤وسواسية وضياع وقت يف غري حاصل 

 ًوأما العلل يف النحو ففاسدة جدا١٩٣٦. 
إنه يدور يف فلك علل السماع ، والعلـل  : أما عن منهج الكوفيني يف العلل فقيل 

لثـواين  التعليمية الغائية، بعيد عن علل املناطقة والفالسفة ، والعلل اجلدليـة ، والعلـل ا  
 .  ١٩٣٧والثوالث

 

 أقسام العلل: المبحث الثالث 
 :، هي على النحو التايل  ١٩٣٨ذكر الزجاجي ثالثة أضرب لعلل النحو

، وتبعـه ابـن   ١٩٣٩تعليمية ، ومساها ابن السـراج العلـل األول  علة  -١
 . ١٩٤٠مضاء

 .قام زيد : إنّ زيداً قائم ، وقولنا : قولنا : مثاهلا 
 األوىل ، ورفعه يف الثانية ؟ يف زيدما علة نصب : إذا قيل 

                                                        
 ١/١٩٠اهلمع  - ١٩٣٢
 )٨٧١حناة األندلس ص يف نقالً عن تأثري الكوفيني( ٢٢٩منهاج السالك ص - ١٩٣٣
 ١/٣٢٨التذييل والتكميل  - ١٩٣٤
بن سفيان بن  بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدانأبو حممد، علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم : هو  - ١٩٣٥

حامل فنون من حديث وفقه وجـدل   -رمحه اهللا  -كان ابن حزم ،  القرطيب األندلسي، مث األصليزيد الفارسي 
، وله كتب كثرية مل  ، مع املشاركة يف أنواع التعاليم القدمية من املنطق والفلسفة األدبل ونسب، وما يتعلق بأذيا

 ٢٧٢٨و  ٢/٢٧٢٥ سري أعالم النبالء: ينظر .  خيل فيها من غلط جلراءته يف التسور على الفنون ال سيما املنطق
 ١٠٣تاريخ النحو ص: ينظر  - ١٩٣٦
 ١٣٨الكوفيون يف النحو ص - ١٩٣٧
 ٦٤يضاح يف علل النحو صاإل: ينظر  - ١٩٣٨
 ١/٥٤األصول يف النحو  - ١٩٣٩
 ١٢٧الرد على النحاة ص: ينظر  - ١٩٤٠



٣١٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فنصبته ، ألا تنصب املبتدأ وترفـع   إنّيف األوىل دخلت عليه : قـلنـا
 .اخلرب 

 . ويف الثانية وقع فاعالً اشتغل به الفعل فرفعه 
 فهي توضح وتفسر بعض. فهذه وحنوها من العلل يتوصل ا ملعرفة كالم العرب 

 :  ما يلي أمثلتها عند أيب بكر ومنالظواهر واألحكام النحوية ، 
: بقولـه   4Z١٩٤١   5  76  ] : يف قوله تعاىل ) وليتق(علّل حذف الياء من الفعل  -
 ا يف موضع جزم بالم األمرألوهي علة حذف الواو من  ١٩٤٢ ،)عفلْيد. ( 
: بقوله  Z١٩٤٣!  "  #  $  ] : يف قوله تعاىل ) اتق(علّل حذف الياء من الفعل  -
 موضع جزم بتأويل الم ساقطة ألنه يفوهي علة حذف الواو من  ١٩٤٤ ،)عاد. ( 
 µ  ´  ³  ²  ±Z١٩٤٥  ¶   ] : يف قوله تعـاىل  ) يأت(علّل حذف الياء من  -

من قوله ) أتلُ(وكذلك الواو يف  ١٩٤٦ألنه يف موضع جزم على اجلواب لألمر  : بقوله 
 .Z١٩٤٧¢    £  ¤] : تعاىل 

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©         ] :  قوله تعاىل يف) يؤت(علّل حذف الياء من  -
  ®¬  «  ªZبقوله  ١٩٤٨ :    و ) ميـتعكم (ألنه يف موضع جزم على النسـق علـى

 .  ١٩٤٩هو جواب األمر ) ميتعكم(

                                                        
 ٢٨٣: البقرة  - ١٩٤١
 ١/٢٢٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٤٢
 ١: األحزاب  - ١٩٤٣
 ١/٢٢٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٤٤
 ٩٣:  يوسف - ١٩٤٥
 ١/٢٢٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٤٦
 ١٥١:  األنعام - ١٩٤٧
 ٣:  هود - ١٩٤٨
 ١/٢٢٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٤٩



٣١٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: بقولـه   ١٩٥٠ ªZ  »  ¬  ] : يف قوله تعـاىل  ) يأت(علّل حذف الياء من  -
إنْ(ألنه يف موضع جزم بـ (ن وكذلك حذفت الواو م. ١٩٥١)يف قوله تعـاىل  ) تدع :

 [  »    º  ¹  ¸   ¶Z للعلة نفسها  ١٩٥٢. 
G   F  E  D  C  BZ١٩٥٣  ] : يف قولـه تعـاىل   ) يأت(علّل حذف الياء من  -

 
 . ١٩٥٤ألنه جواب اجلزاء  : بقوله

 vu  t  s  r  qZ١٩٥٥  ] : يف قوله تعـاىل  ) يؤت(علّلَ حذف الياء من  -
 . ١٩٥٦)مل(ء ألنه يف موضع جزم بـبال يا) يؤت(تقف عليه  : بقوله 

Ò     Ñ  Ð  Ï    Î   ] : يف قوله تعـاىل  ) مهلكي(علّلَ سقوط النون من  -
  Ô  ÓZيف قوله تعاىل ) صالو(، ومن ١٩٥٧ : [  Ë  Ê  ÉZومن ١٩٥٨ ،

سقطت : ، وحنوها ، بقوله ١٩٥٩ á  à  ß  Þ  ÝZ  ] : يف قوله تعاىل ) مرسلو(
 .١٩٦٠النون لإلضافة 

سقطت الياء مـن اللفـظ    : وحنوها بقوله ) مهلكي(لياء يف اللفظ من علّلَ سقوط ا -
Ð  ] مـن  ) القـرى (، ويريد بالالم السـاكنة الم  ١٩٦١لسكوا وسكون الالم 

                                                        
 ٢٠:  األحزاب - ١٩٥٠
 ١/٢٢٧إيضاح الوقف واالبتداء   - ١٩٥١
 ١٨:  فاطر  - ١٩٥٢
 ١٤٨: البقرة - ١٩٥٣
 ١/٢٢٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٥٤
 ٢٤٧: البقرة - ١٩٥٥
 ١/٢٣١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٥٦
 ٥٩:  القصص - ١٩٥٧
 ٥٩: ص - ١٩٥٨
 ٢٧: القمر - ١٩٥٩
 ١/٢٧٥،  ١/٢٧٠،  ١/٢٣٩إيضاح الوقف االبتداء  - ١٩٦٠
 ١/٢٧٠،  ١/٢٣٩إيضاح الوقف االبتداء  - ١٩٦١



٣١٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ÑZ  . يف قوله تعـاىل  ) صالو(وعلل سقوط الواو يف اللفظ من :  : [  Ê  É
  ËZيف قوله تعاىل ) مرسلو(، ومن ١٩٦٢ : [  á  à  ß  Þ  ÝZ ا، ، وحنوه١٩٦٣

 .بالعلة نفسها 
 |  {  ~       �  ¡  ¢  £] : يف قوله تعاىل ) تسبوا(علّلَ سقوط النون من  -

   ©¨     §  ¦  ¥  ¤Zبقوله  ١٩٦٤ :  سقطت النون للجزميسـبوا (، ومن ١٩٦٥ (
نصب بالفاء ، ألا جواب النهي ، عالمة النصب فيها سقوط ) يسبوا(وموضع  : بقوله 
 .١٩٦٦النون 

، وعرفت عنـد ابـن   ١٩٦٧، ومساها ابن مضاء العلل الثواينقياسية علة  -٢
 .١٩٦٨السراج بعلة العلة، ومجع معها القسم التايل أيضاً

 .إنّ زيداً قائم : مثاهلا 
 بإنّ ؟ زيدملاذا نصب : إذا قيل 
شات الفعل املتعدي إىل مفعول وضـارعته ،   إنّ وأخواا: قلنــا

 .ته فحملت عليه وأُعملت إعماله ملا ضارع
 .١٩٦٩جدلية نظرية ، ومساها ابن مضاء بالعلل الثوالثعلة  -٣

 :حنو  إنّ وأخوااكلُّ ما يعتلُّ به يف باب : مثاهلا 
 من أي جهة شات هذه احلروف األفعالَ ؟ -

                                                        
 ٥٩: ص - ١٩٦٢
 ٢٧: القمر - ١٩٦٣
 ١٠٨:  األنعام - ١٩٦٤
 ١/٢٧١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٦٥
 ١/٢٧١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٦٦
 ١٢٧الرد على النحاة ص: ينظر  - ١٩٦٧
 ١/٣٥األصول يف النحو  - ١٩٦٨
 ١٢٧الرد على النحاة ص: ينظر  - ١٩٦٩



٣١٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

من األسئلة املترتبة على بعضـها  بأي األفعال شبهت ؟ وغري ذلك  -
 . ابعض

ؤول جواباً عن هذه املسائل فهو داخل وكلُّ شيء اعتلّ به املس : قال الزجاجي 
مل صار : فإن قال قائل  : ومن أمثلة هذا النوع عند أيب بكر قوله .  يف اجلدل والنظر 

: وقوله  ١٩٧٠الذي يتضمن معنيني يعطى الضم؟ فقل ألنه يقوى فيعطى أثقل احلركات 
 عد الفعل وقد ب) أنا(زعمت أن ألف املخبِر عن نفسه تعرف بأن حيسن : فإن قال قائل

حيسن بعـده ،  ) أنا(و Z١٩٧١$  %  &  ] : وجدنا األلف مكسورة يف قوله 
إمنا تعرف ألف املتكلم بأن حيسن بعـد الفعـل   : اصطفيت أنا ؟ فيقال له : ألنك تقول 

 . ١٩٧٢ويكون الفعل مستقبالً) أنا(
 .١٩٧٣وتندرج مجيع العلل السابقة عند بعض املعاصرين حتت مسمى العلل الغائية

، وهي على  ١٩٧٤نحاة جيعلون العلل املطردة على كالم العرب أربعاً وعشرينوال 
 :النحو التايل

 .علة التنظري    -٣ .علة الفرق    -٢ .علة التشبيه    -١
 .علة التضاد    -٦ .علة املشاكلة    -٥ .علة النقيض    -٤
 .علة احلمل على املعىن  -٩ .علة اجلواز    -٨ .علة الوجوب    -٧

 .علة اَألولَى  -١٢ .علة املعادلة  -١١ .علة ااورة  -١٠
 .علة األصل  -١٥ .علة االختصار  -١٤ .علة التعويض  -١٣
 .علة االستغناء  -١٨ .علة التوكيد  -١٧ .علة السماع  -١٦

                                                        
 ١/٢٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٧٠
 ١٤٤: األعراف   - ١٩٧١
 ١/٢٠١إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٧٢
 ١٩٨األصول لتمام حسان ص: ينظر  - ١٩٧٣
،  ٢٠٠و  ١٩٩، األصول لتمام حسـان ص  ١١٣، يف أصول النحو ص ٨٤و  ٨٣االقتراح ص: ينظر  - ١٩٧٤

، أصول النحو عنـد   ٣٢٩وأصول النحو ص، الشاهد  ٨٤و  ٨٣االقتراح ص: وينظر  أمثلة تلك العلل وشرحها 
   ٢١٤ابن مالك ص



٣١٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .علة الداللة  -٢١ .علة التحليل  -٢٠ .علة التغليب  -١٩
 .علة التخفيف  -٢٤ . ال علة االستثق -٢٣ .علة اإلشعار  -٢٢


 تعلیالت أبي بكر األنباري: المبحث الرابع 

، ليالت لكالم أيب بكر يف كتابه إيضاح الوقف واالبتداء جيده يكثر من التع املتتبع 
، أو ١٩٧٥فال يكاد يذكر مسألة إال بعلتها ، سواًء كان ذلك باستعمال مصـطلح العلـة  

أو يكتفي بذكر السبب دون استعمال ما يدلل على ،  الم التعليل، أو  ألنّباستعمال 
 . ١٩٧٦أنه يعلل

 :والعلل اليت وردت عند أيب بكر هي 
 

 : علة التضمُّن  -
 . ١٩٧٧كما تودع الوعاَء املتاع، ضمن الشيَء الشيَء أَودعه إياه من : التضمن لغة 

، ويعـد مـن   ١٩٧٨ةأن تحمل اللفظ معىن غري الذي يستحقه بغري آلة ظاهر: واصطالحاً 
 الغرض يف : قال الزخمشري . ١٩٧٩يدل بكلمة واحدة على معىن كلمتني هناالختصار أل

 .١٩٨٠ إعطاء جمموع معنيني ، وذلك أقوى من إعطاء معىن التضمني
 :ومن أمثلة هذه العلة عند أيب بكر 

الضمة يف كل حال ألـا  ) حيث(أعطوا  : ، قال أبو بكر ) حيثُ(علة ضم آخر  -١
زيد يف مكـان فيـه   : زيد حيث عمرو ، فمعناه : ى حملني، وذلك أنك إذا قلتتدل عل
 .١٩٨٢ وبنيت على الضم تشبيها بقبل وبعد : وقال غريه . ١٩٨١عمرو

                                                        
 ٢٦١و  ٢٤٠و  ٢٣٧و  ١/٢٣٣: مثالً ينظر  - ١٩٧٥
 ٢٦٠و  ١/٢٤٠: ينظر  - ١٩٧٦
 ضمن: لسان العرب ، مادة  - ١٩٧٧
 ١/٢٣٠األشباه والنظائر  - ١٩٧٨
 ٢/٦٠٩مغين اللبيب  » أن يدل بكلمة واحدة على معىن كلمتني: فائدة التضمني  «: قال ابن هشام  - ١٩٧٩
 ١/٢١٩األشباه والنظائر : ، وينظر  ٢/٦٧٠ الكشاف - ١٩٨٠
  ١/١٩٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٨١
 ٢/١٥٢اهلمع  - ١٩٨٢



٣١٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

) حنـن (مضمومة يف كل حال ألن ) حنن(جعلوا النون يف  : بقوله ) حنن(لَ ضم آخر علّ -٢
 )حنـن : (وقال الزجـاج  ،  ثعلبالفراء و وهذا هو قول. ١٩٨٣تتضمن معىن التثنية واجلمع 

:  ١٩٨٤وقال األخفش الصـغري ،  والضمة من جنس الواو، جماعة ومن عالمة اجلماعة الواو لل
ألا متعلقة بشـيء  ، تشبيها بقبل وبعد : املربد  وقال،  للمرفوع فحرك مبا يشبه الرفع )حنن(

فنقلت ، وسكون النون بضم احلاء  نحاألصل ن: وقال هشام ، وهو اإلخبار عن اثنني فأكثر 
 . ١٩٨٥احلاء حركة احلاء على النون وأسكنت

فعل ما مل يسم فاعله ملا تضمن معـىن   : لَ ضم أول الفعل الذي مل يسم فاعله بقوله علّ -٣
أول فعل ما مل يسم  : قال النحاس  .١٩٨٦الفاعل واملفعول جعل أوله مضموماً يف كل حال 

نه وبني الفعل الذي مسي فاعله مل جيز أن يكسـر إال لعلـة   فاعله ضم ألنه ملا وجب الفرق بي
ويأيت ،  ستعنيوحنن نِ معلَأنت ت : مسي فاعله قد يأيت مكسورا يف قول بعضهم ماألن ؛ أخرى 
تعليالً آخر وذلك قوله  أبو الربكات وأورد، ١٩٨٧ فلم يبق إال الضم ، وهو الباب ، مفتوحاً

 :  حنو  ؛ كسروا الثاينو ، فلم ضموا األول: فإن قيل) :رِضب قيل  ؟وما أشبه ذلك ) زيد :
 . ١٩٨٨كان من عالماته  إمنا ضموا األول ليكون داللة على احملذوف الذي هو الفاعل إذ

 

 :علة كثرة االستعمال  -
لعرب ختفف ما تكثر اسـتعماله  ترتبط هذه العلة ارتباطاً وثيقاً بعلة التخفيف ، فا 

م إىل ختفيف ما إ : اوله على األلسن ، قال سيبويه  يسهل تدحىتحلاجتها إىل ذلك ، و
 :، ومن أمثلة هذه العلة عند أيب بكر ١٩٨٩ أكثروا استعماله أحوج

                                                        
 ،  ١/٢٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٨٣
وله من الكتب كتاب ، مثائة تويف سنة مخس عشرة وثال،  أبو احلسن علي بن سليمان األخفش النحوي - ١٩٨٤
 . كتاب اجلراد، واجلمع كتاب التثنية و، واألنواء 
 ١/٢٠٢اهلمع نقل السيوطي هذه اخلالفات يف  - ١٩٨٥
  ١/٢٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٨٦
 ٤/٣٥٨إعراب القرآن - ١٩٨٧
 ٨٧أسرار العربية ص - ١٩٨٨
 ٢/١٦٣الكتاب  - ١٩٨٩



٣٢٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

. ١٩٩٠، حذفت الالم والياء وأُدخلت األلف وذلك لكثرة االستعمال) ليتق) : (اتق(أصل  -١
معرب وإعرابـه   األمر أن وذهب الكوفيون إىل : وهذا مذهب الكوفيني ، قال أبو الربكات 

) لـتقم ولتـذهب   :قم واذهب(نه معرب جمزوم ألن األصل يف إإمنا قلنا : قالوا ، ...،  اجلزم
استثقلوا جميء الالم فيه مع  ،موجرى على ألسنته، ر يف كالمهمـا كثـه ملــإال أن، ...،

 .١٩٩١ مع حرف املضارعة ختفيفاً اكثرة االستعمال فحذفوه
اكتفـوا   : ، بقولـه  ) يا رب ، يا قومِ: (املتكلم املضافة إىل املنادى حنوعلّلَ حذف ياء  -٢

وهذا موافق ملا . ١٩٩٢بالكسرة من الياء فحذفوها ، وكثر استعماهلم هلذا اجلنس فقوي احلذف 
اعلم أن ياء اإلضافة ال تثبت مع النداء كما مل يثبت التنـوين يف   : ذهب إليه سيبويه يف قوله 

 وألنه ال يكون كالمـاً ، ألا بدل من التنوين ، اء اإلضافة يف االسم مبرتلة التنوين املفرد ألن ي
رك آخـر  ذف وتفح ، كما أن التنوين إذا مل يكن فيه ال يكون كالماً،حىت يكون يف االسم 

حيـث   ، وصار حذفها هنا لكثرة النداء يف كالمهم، فصل بني اإلضافة وغريها لي االسم جراً
 .١٩٩٣لكسرة عن الياءاستغنوا با

 .١٩٩٤وإمنا حذفت الياء لكثرة االستعمال : بقوله ) يا أبت(علَّلَ حذف ياء املتكلم من  -٣
وهذا يف ، والتاء فيه زائدة عوضاً من ياء املتكلم  ، يقرأ بكسر التاء) يا أبت ): قال أبو البقاء 
 لئال جيمع بني العوض ، ع بينهماوال جيم، وكسرت التاء لتدل على الياء احملذوفة ،النداء خاصة 

 .١٩٩٥ واملعوض
 

 :علة الثَِّقل  -
ثقَالً وثَقَالـة   ثَقُل الشيء: تقول ، يل مصدر الثَّق: والثِّقَل . نقيض اخلفَّة : الثِّقَل 

 .١٩٩٦واجلمع ثقالٌ، فهو ثَقيل 
                                                        

 ١/٢٢٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٩٠
 ٢٢٨أسرار العربية  - ١٩٩١
 ١/٢٤٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٩٢
 ٢/٢٠٩سيبويه كتاب  - ١٩٩٣
 ١/٢٩٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٩٤
 ٣٤٤صرمحن إمالء ما من به ال - ١٩٩٥
 ثقل: لسان العرب ، مادة  - ١٩٩٦



٣٢١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

:  مثالً معىن ثقل الفعلف. والته ولوازمه ـرت مدلـمات ما كثوالثقيل من الكل
 اعل واملفعولـوازمه الفـ، ولإن ـ، فمدلوالته احلدث والزمدلوالته ولوازمه كثريةمأن 

 .١٩٩٧والتصرف وغري ذلك
 :عند أيب بكر الثقل ومن أمثلة علة 

 Z١٩٩٨£  ¤         ¥  ¦   §  ¨  ] : يف قوله تعاىل ) ناجٍ(علّلَ حذف الياء من  -١
اء ساكنة ، والتنوين ساكن فحذفوا استثقلوا الضمة يف الياء فحذفوها فبقيت الي: بقوله 

قـال أبـو   . أيد ، وغواشٍ ، وزان ، وقاضٍ : ، وكذلك ١٩٩٩الياء الجتماع الساكنني 
 ، هذا قاضـي : واألصل ، يا فىت  ومررت بقاضٍ، يا فىت  هذا قاضٍ : تقول : الربكات 

قيت اليـاء  فب، إال أم استثقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذفومها  ، ومررت بقاضيٍ
وجاء عن اخلليل وسيبويه . ٢٠٠٠ والتنوين ساكن فحذفوا الياء اللتقاء الساكنني، ساكنة 
اجلمع األكـرب   وهو أيضاً ، واجلمع أثقل من الواحد ، ملا كان مجعاًغواشٍ ، أنه : يف حنو 

ووقعت مع ذلك يف آخـره   ، ثقالً، زاده ذلك اجلمع األكرب  الذي تتناهى إليه اجلموع
فلما حذفت ، فلما اجتمعت فيه هذه األشياء خففوه حبذف يائه ، وهي مستثقلة ، الياء 

لنقصانه عـن   فدخله التنوين )جناح(بوزن  )غواش( وصار )مفاعل(الياء نقص عن مثال 
 .٢٠٠١غواشٍ: مفاعل ، فقلت 

                                                        
 ١/٣١٩ينظر األشباه والنظائر  - ١٩٩٧
 ٤٢: يوسف  - ١٩٩٨
 ١/٢٣٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ١٩٩٩
، نـوين لـوجهني   وكان حذف الياء أوىل من حذف الت «: قال أبو الربكات .  ٥٥ص أسرار العربية - ٢٠٠٠
خبالف التنوين فإنه لو حذف مل يبق يف ، وهي الكسرة ، أن الياء إذا حذفت بقي يف اللفظ ما يدل عليها  : أحدمها

 : الثـاين و . فلما وجب حذف أحدمها كان حذف ما يف اللفظ داللة على حذفه أوىل ، اللفظ ما يدل على حذفه
فلما وجب حذف أحدمها كان حذف مـا مل  ، ياء فليست كذلك وأما ال، وهو الصرف ، أن التنوين دخل ملعىن 

 » يدخل ملعىن أوىل من حذف ما دخل ملعىن
 ٢/٣٩٣، املغين  ١/١٥٢شرح الرضي : ، وينظر  ٢/١٧٠سر صناعة اإلعراب  - ٢٠٠١



٣٢٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

الضمة إعراب والياء تكون إعرابـاً   : علَّلَ ثقل الضمة يف ياء االسم املنقوص بقوله  -٢
، وكذلك ثقلت الكسرة يف ياء املنقـوص  ٢٠٠٢هوا أن يدخلوا إعراباً على إعراب فكر

استثقلوا الضمة والكسرة يف الياء لثقلهما ألمـا   : وقال يف موضع آخر . للعلة نفسها 
وإمنـا قـدرت الضـمة والكسـرة      : قال ابن هشام . ٢٠٠٣ خترجان بتكلف شديد 

 .٢٠٠٤لالستثقال
، استثقلت العرب اجلمع بني ثالث نونات فأبدلوا مـن   يتسنن: أصل يتسنه : قيل  -٣

 ٢٠٠٥فلما دخلت مل أسقطت الياء وأدخلت اهلاء للسكت) يتسىن(النون الثالثة ياًء فصار 
 

 : التخــــفیــــــفعلة  -
فهو ، خف يخف خفّاً وخفَّةً صار خفيفاً و. ضد الثِّقَلِ والرجوحِ : اخلَفَّةُ واخلفّةُ 

 .٢٠٠٦خفيف وخفاف بالضم
واخلفيف من الكلمات ما قلت مدلوالته ولوازمه ، فخفة االسم أنه يدل علـى  
مسمى واحد وال يلزمه غريه يف حتقق معناه ، كلفظة رجل فإن معناها ومسماها الـذَّكر  

 .  ٢٠٠٧من بين آدم ، وال يقترن بذلك زمان وال غريه
 :ومن أمثلة هذه العلة عند أيب بكر 

ومل يستثقلوا الفتحـة فيهـا ألن    : لَ عدم حذف ياء املنقوص مع الفتحة بقوله علّ -١
وإمنـا ظهـرت الفتحـة     : قال ابن هشام . ٢٠٠٨الفتحة خترج مع النفَس بال مؤونة 

 .٢٠٠٩للخفة
                                                        

 ١/٢٣٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٠٢
 ١/٢٣٧إيضاح الوقف االبتداء  - ٢٠٠٣
 ٦٦شرح شذور الذهب ص - ٢٠٠٤
 ١/٣٠٨قف واالبتداء إيضاح الو - ٢٠٠٥
 لسان العرب ، مادة خفف - ٢٠٠٦
 ١/٣١٩األشباه والنظائر : ينظر  - ٢٠٠٧
 ١/٢٣٧إيضاح الوقف االبتداء  - ٢٠٠٨
 ٦٦شرح شذور الذهب ص - ٢٠٠٩



٣٢٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

: الواردة يف قولـه تعـاىل   ) املهتدي(و ) اجلواري(و ) الداعي(علّلَ حذف الياء من  -٢
[  È  Ç  ÆZ وله ـ، وقـــ٢٠١٠:  [             H  G  F  E  D  CZ٢٠١١ ،
بأنه اُكتفي بالكسرة من اليـاء فسـقطت    SR  Q  P  O  NZ٢٠١٢  ] : وله ـوق

 . ٢٠١٣الياء
w  v   u  t  s  ] : مـن قولـه تعـاىل    ) الداعي(علَّلَ إثبات الياء يف  -٣

yxZفَس بـال     ٢٠١٤ا ختـرج مـع الـنبأن الياء مفتوحة ، والفتحة ال تستثقل يف الياء أل 
فاجليد الوقف عليه يف ، لأللف والالم  إذا مل يكن املنقوص منوناً: قال أبو البقاء . ٢٠١٥مؤونة

وجيوز ، لعدم موجب احلذف فلم تتغري يف الوقف  ، ألا تثبت يف الوصل، بالياء  الرفع واجلر
 :وفيه وجهان ، حذفها 
أم قدروا االسـم نكـرة    : والثاين. الفرق بني الوصل والوقف وال فارق إال الياء  : أحدمها
فأما يف النصب فالياء . عليه مث أدخلوا عليه األلف والالم وهو كذلك فبقي على حاله  موقوفاً

 .٢٠١٦وكفى به فرقاً  ال غري ألا تتحرك يف الوصل وحذفت حركتها
 : علَّل حذف التنوين من حنو قول أيب األسود  -٤

 ٢٠١٧الاَهللا  إال  قـلـي وال  ذاكــرِ فـألـفيتـه غري مـسـتـعتـبٍ
، وهو موافق لرأي  سيبويه الذي قال ٢٠١٨فحذف التنوين الجتماع الساكنني  :بقوله 

. ٢٠١٩ ه اللتقاء الساكننيمل يحذف التنوين استخفافاً ليعاقب ارور ولكنه حذف : فيه
                                                        

  ٦: القمر - ٢٠١٠
  ٢٤: الرمحن - ٢٠١١
 ١٧: الكهف - ٢٠١٢
 ١/٢٤٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠١٣
 ١٠٨:  طه - ٢٠١٤
 ١/٢٤٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠١٥
 ٢/٢٠٤اللباب يف علل البناء واإلعراب  - ٢٠١٦
 . ٢٥٠ص سبقت اإلشارة إليه - ٢٠١٧
 ١/٤٥٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠١٨
 ١/١٦٩كتاب ال - ٢٠١٩



٣٢٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

لتقـاء  ال إلضـافته وال ال  ويشبه هذا مما حذف من اللفظ ختفيفاً : أما أبو الفتح فقال 
 . ٢٠٢٠ الساكنني ألنه ليس بساكن نون التثنية واجلمع

) هود( : قرأت هوداً ، بقوله : وهو أعجمي يف حنو قولك  هودعللَ جواز تنوين  -٥
صرف وهو أعجمي خلفته نوا : النحاس  قال. ٢٠٢١خف لقلة حروفه ، فلذلك أجري 

 .٢٠٢٢ ألنه على ثالثة أحرف
وحتذف امليم ألن اجلمع  : عليها ، قال أبو بكر ) طسم(ت الطواسني ، وبني) طس(جتمع  -٦

واعلم أن اخلماسي من األمساء اليت  : قال ابن السراج . ٢٠٢٣ال حيتمل حروف اسم مخاسي 
 .٢٠٢٤هي أصول ال جيوز تكسريه فمىت استكرهوا حذفوا منها وردوه إىل األربعة

 

 :علة األصل  -
 .٢٠٢٥ذلك غري على يكَسر ال،  صولأُ :  ومجعه،  شيء كل أَسفل:  اَألصلُ 
من عادة العرب يف بعض ماله أصل متروك ، وقـد اسـتمر    : قال ابن مالك  

االستعمال خبالفه ، أن ينبهوا على ذلك األصل لئال جيهل ، فمن ذلك جعل بعض العرب 
 .٢٠٢٦خرب كاد وعسى مفرداً منصوباً 

 :ومن أمثلة هذه العلة عند أيب بكر  
^  _      `  a  ] : عند الوقف عليها يف قوله تعاىل ) وادي(يثبت ياء  كان الكسائي -١

c  bZوعلّلَ ذلك بقوله٢٠٢٧ ، :    امسه وادي ، فال يـتم إال باليـاءقـال   .٢٠٢٨

                                                        
 ١/٣٥٨، وينظر إعراب القرآن للنحاس  ٢/١٩٠سر صناعة اإلعراب  - ٢٠٢٠
 ١/٤٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٢١
 ٢/١٣٦إعراب القرآن  - ٢٠٢٢
 ١/٤٨٢ء إيضاح الوقف واالبتدا - ٢٠٢٣
 ٣/١٢األصول يف النحو  - ٢٠٢٤
 أصل: لسان العرب ، مادة  - ٢٠٢٥
 ١/٣٩٣شرح التسهيل  - ٢٠٢٦
 ١٨: النمل - ٢٠٢٧
 ١/٢٤٠إيضاح الوقف االبتداء  - ٢٠٢٨



٣٢٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 لفظـاً  حمذوفةٌ وألا ،م للرس باعاتا ياء دونَ) واد( على همكل القراء ووقف  :السمني
: حنـو  ننيكاالس اللتقاِء ذفحت مل حيث تفَحذ قد وألا ، الوصل يف ننيكاالس اللتقاء

[  J  I  HZذُفها ٢٠٢٩وقد -  اًـوقف فَح هِدسـاكنني  التقـاء  دون هاحذف ع- 
ـ  التقاء هو إمنا للحذف املوجب ألنَّ:  قال بالياء فقو فإنه الكسائي إالَّ.  أَولَى  ننيكاس

 .٢٠٣٠ األصل وةبق الرسم خمالفة عن واعتذَر ، الالم دتافع زال وقد ، بالوصل
L  KZ٢٠٣٢  ] : يف حنـو   ٢٠٣١علل إثبات ياء املتكلم عند من أثبتها -٢

أنـه   
خ٢٠٣٣ج على األصلر . 
G  F  E  D  ] : علّلَ إثبات ياء املتكلم املضافة إىل املنادى يف قوله تعاىل  -٣

  L   K  J  I  HZوقوله ٢٠٣٤ ، : [  z  y  x  w  v  u  t
  �~  }    |  {Zا أُخرجت ، ب٢٠٣٥قال أبو البقاء  .٢٠٣٦على األصل فثبتت الياءأ : 

ومنهم ، ألنه ال يلبس  ، وهذا يف النداء خاصة، حذف ياء املتكلم اكتفاء بالكسرة وهذا جيوز 
 .٢٠٣٧ بعد فتح ما قبلها ومنهم من يقلبها ألفاً، ومنهم من يفتحها ، من يثبت الياء ساكنه 

 ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤Z٢٠٣٨»] :  يف قوله تعاىل) يأيت(علّلَ جواز إثبات ياء  -٤
ال وجه حلذف الياء وال  :مجاعة من النحويني قال  : قال النحاس . ٢٠٣٩بأا حرف من الفعل

                                                        
 ٩: الفجر  - ٢٠٢٩
 ٨/٥٨٣الدر املصون  - ٢٠٣٠
 ٢١١/ ٢، النشر ١٣٥اإلحتاف : ينظر  )فارهبوين(قرأ يعقوب بإثبات الياء يف الوصل والوقف  - ٢٠٣١
 ٤٠:  لبقرةا - ٢٠٣٢
 ١/٢٦٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٣٣
    ٥٦: العنكبوت - ٢٠٣٤
 ٥٣: الزمر - ٢٠٣٥
 ١/٢٤٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٣٦
 ٤٤صإمالء ما من به الرمحن  - ٢٠٣٧
 ١٠٥: هود  - ٢٠٣٨
 ١/٢٦٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٣٩



٣٢٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ألن الفعل السامل  : قال ،يـالوقف بغري ياء ففيه قول الكسائفأما . جيزم الشيء بغري جازم 
 .٢٠٤٠ة فحذف الياء كما حيذف الضم، يوقف عليه كازوم 

كل اسم فيـه هـاء    : بقوله ) األيكة(، وجواز صرف ) ليكة (نع صرف علل م -٥
، كل اسم ال يجرى إذا دخلت عليه األلف والـالم  .... التأنيث ال يجرى يف املعرفة ، 

مجيع ما ال ينصرف إذا أدخلت عليه األلـف والـالم أو    : قال سيبويه . ٢٠٤١جرى 
 أضيف اجنرقال ) األيكة(لغة يف ) ليكة( ، وزعم أبو جعفر النحاس أن ٢٠٤٢ ، :  وإمنا

فألقى حركة اهلمـزة  ، األسود  : يريد، هذا على لغة من قال جاءين صاحب زيد لسود 
يـت  قلوسقطت اهلمزة ملا أُ، على الالم فتحركت الالم وسقطت ألف الوصل لتحركها 

: فقـال  ) ةليك(، أما أبو البقاء فقد أنكر على من قرأ ٢٠٤٣حركتها على ما قبلها وكذا 
 ليكـة (وهذا ال يستقيم إذ ليس يف الكالم ، بياء بعد الالم وفتح التاء ) ليكة(وقرىء( 

 . ٢٠٤٤ فهو يف غاية البعد ماًفإن ادعى قلب اهلمزة ال، حىت جيعل علماً 
 

 :علة االكتفاء  -
:  ويقـال .  فكَفانِيـه  أَمراً هاستكْفَيت : ويقال.  باَألمر قام إِذا كفايةً يكْفي كَفَى

 .٢٠٤٥الشيء هذا وكَفاك،  حسبك أَي اَألمر هذا كَفاك
،  ٢٠٤٦كتفاء أسلوب من أساليب العرب يف االختصار ، وهو مبعىن االستغناءاالو

 : وهو مما استعمله أبو بكر وأكثر منه يف التعليل ، ومن أمثلته ما يلي 
 لّلَـبال ياء ، وع) لعميدي ا(من قراءة محزة ) دي( جوز أبو بكر الوقف على  -١

                                                        
 ٢/٣٠٢إعراب القرآن  - ٢٠٤٠
 ١/٤٤٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٤١
 ١/٢٢الكتاب  - ٢٠٤٢
 ٢/٣٨٨إعراب القرآن  - ٢٠٤٣
 ٤٦٥إمالء ما من به الرمحن ص - ٢٠٤٤
 كفي: لسان العرب ، مادة  - ٢٠٤٥
 ليلـة  يف البقـرة  سـورة  آخر من اآليتني قرأَ من: ( احلديث ويف «: قوله  كفى: اللسان مادة  جاء يف - ٢٠٤٦
 . » الليل قيام عن أَغْنتاه أَي، ) كَفَتاه



٣٢٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وميكن القـول أن  . ٢٠٤٧ألن العرب تكتفي بالكسرة من الياء فتحذفها  : ذلك بقوله 
 .هذا االكتفاء طلب للخفة 

 

_  ] : ، وقولـه  ٢٠٤٨ L  KZ  ] : علّلَ حذف الياءات من قوله تعاىل  -٢
`Zوقوله  ٢٠٤٩ ، : [  À    ¿  ¾  ½Zفـي   ٢٠٥٠وحنوها ، بأنـه اكت ،

اهد الشعرية ليسـوغ ـا هـذا    وساق أبو بكر عدداً من الشو. ٢٠٥١ياءبالكسرة من ال
 :  ٢٠٥٢، من ذلك قول األعشىاحلذف

 

هكـاشـحٍ ظاهـرٍ غـمـر نلـه أنـك وم إذا مـا انتسـبتن٢٠٥٣ر 
 :فأين الضرورة يف قول النابغة : هذا احلذف للضرورة ، قلت : فإن قال قائل 

 

 ٢٠٥٤ـي لست منك ولـست منفإن إذا  حاولـت يف  أسـد فجـوراً
 :ويف قوله 

 

 ٢٠٥٥اظَ إنِّوهـم أصحاب  يومِ  عك وهـم  وردوا اجلفار عـلى متيـمٍ
   :علّلَ حذف حرف العلة من آخر الفعل املضارع املرفوع حنو قول أيب خراش  -٣

 ٢٠٥٦خال أنـه قد سلَّ عن ماجد حمضِ وال أدرِ مـن ألقـى عليـه رداءه
 Ç  Æ ] : اىل ـه تعـو قولـ، ويف حن ٢٠٥٧بالكسرة من الياء ي ـاكتف : ه ـبأن

                                                        
 ١/٢٤٢إيضاح الوقف االبتداء  - ٢٠٤٧
 ٤٠:  لبقرةا - ٢٠٤٨
  ٤١:  البقرة - ٢٠٤٩
 ١٥٢:  البقرة - ٢٠٥٠
 ١/٢٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٥١
  ٢٦٠: وينظر  ١/٢٥٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٥٢
 .٢٢٠سبقت اإلشارة إليه ص - ٢٠٥٣
 . ٤/١٨٦، والكتاب ١٩٩البيت من الوافر ، وهو يف ديوان النابغة ص - ٢٠٥٤
 . ٤/١٨٦، والكتاب ١٩٩ة ص، وهو يف ديوان النابغ الوافر البيت من - ٢٠٥٥
 .٢٢١صسبقت اإلشارة إليه  - ٢٠٥٦
 ١/٢٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٥٧



٣٢٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ÈZ٢٠٥٨ :  م اكتفوا بالضمة من الواوبأ وحكي هذا عن العرب ، قـالوا  ٢٠٥٩ ، :
حذف اليـاء  و : الزخمشري ، يقول٢٠٦١أبالِ وال ،أَدرِ ال: وقالوا،  ٢٠٦٠أقبل يضربه ال يألُ

 .  ٢٠٦٣على رأي سيبويه، وهو شاذ ٢٠٦٢هذيل لغة يف كثري بالكسرةعنها  االجتزاءو
 IH             G  F  E  DZ٢٠٦٤] : من قولـه تعـاىل   ) نبغ(علل حذف الياء من الفعل  -٤

استثقلوا الضمة يف الياء فحذفوها فبقيت اليـاء سـاكنة فـاكتفي بالكسـرة     : بقوله 
 . ٢٠٦٥منها
 : يف قول ابن مقبل) مجعوا (علّلَ حذف واو اجلمع من  -٥

 ٢٠٦٦ا مجعالعـرانني من بكرٍ وم تدعو ميانيةٌ راحـت بأعـالقـه حـوالً 
وهذا كثري يف لغة قيس وأسـد  . ٢٠٦٧اكتفي بالضمة من واو اجلمع  : بقوله      

، قـال  ٢٠٦٨)يغزو(وواو ) يقضي(كما ذكر سيبويه ، شبهوا حذف الضمري حبذف ياء 
ا دون حذَف الواو وهي ضمري الفاعلني ألنه يشبهها بواو يغزو ، وحذفه: الشنتمري 

 .٢٠٦٩حذف واو يغزو يف احلُسن ، ألنّ الواو هاهنا اسم ، وواو يغزو حرف 

                                                        
 ٦:  القمر - ٢٠٥٨
 ١/٢٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٥٩
 ١/٢٧٠إيضاح الوقف واالبتداء ،  ٢/١٩٦الكتاب : ينظر  - ٢٠٦٠
 ٦/٣٨٧الدر املصون  - ٢٠٦١
 ٢/٤٠٤الكشاف  - ٢٠٦٢
 ٤/١٨٤ الكتاب - ٢٠٦٣
 ٦٤: الكهف - ٢٠٦٤
 ١/٢٦٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٦٥
 . ٤/٢١٢، وبال نسبة يف الكتاب  ١٧٠البيت من البسيط ، وهو البن مقبل يف ديوانه ص - ٢٠٦٦
 ١/٢٧٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٦٧
 ٤/٢١٢الكتاب : ينظر  - ٢٠٦٨
 ٢/١١٢٤النكت  - ٢٠٦٩



٣٢٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ـ ـارة بعـم اإلشـذف اسـلَ حـعلّ -٦ ـ ـد حرف الن ـ ـداء يف ق  :اىل ـوله تع
[o  n  m  lZــ ٢٠٧٠ S  R   Q  P  O  ] : وله ـوقـ

UTZبقوله  ٢٠٧١ : يـا أيهـا   : (وكذلك . فحذفوا ) أوالء(من ) الناس(اكتفي بـ
. ٢٠٧٢) ذا(مـن  ) النيب(فاكتفي بـ) يا أيهذا النيب(ألن األصل فيه ) يا أيها( تقف) النيب
جل نداء املعرف أل ليس هذا التركيب مصوغاً : يا أيهذا الرجل: الرضي عن قوهلم قال 
مـن  ، يا أيهذا  : على حنو ، بدليل اقتصارهم كثرياً شارةجل نداء اسم اإل، بل أل بالالم

باسـم اإلشـارة    )أي(قد تنعت  : وقال ابن هشام . ٢٠٧٣دون الوصف باسم اجلنس
 .٢٠٧٤ أن تنعت اإلشارة والغالب حينئذ، يا أيهذا : كقولك 

) نسأل اهللا هدى ، وأؤمل من اهللا رضى: (الوقف على االسم املقصور املنصوب حنو  -٧
ها واألصل في. يكون على األلف املبدلة من الم الفعل وأسقطت األلف املبدلة من التنوين 

)هياً ورِدوعلل أبو بكر ذلك بقوله )ياًض ، :     اعتماداً علـى أن األلـف األوىل تكفـي
مذهب سيبويه فيمـا نقـل    : وهذا خمالف ملذهب سيبويه ، قال السيوطي . ٢٠٧٥منها

أكثر النحويني أن املقصور املنون كالصحيح فيما ذكر من أن أشهر اللغات فيه حـذف  
،  ومررت بفىت، قام فىت : حنو ح  من املفتو وإبداله ألفاً، ر التنوين من املضموم واملكسو

ففي حالة الضم والكسر هـي  ، فإن العرب جممعون على الوقوف باأللف  ، ورأيت فىت
ألنه ملا حذف ، وحذفت اللتقائها ساكنة مع التنوين ، األلف اليت كانت يف آخر الكلمة 

أما يف املفتوح فإا بـدل مـن   و.  ٢٠٧٦التنوين عادت األلف إذ قد زال موجب احلذف

                                                        
 ٢١:  البقرة - ٢٠٧٠
 ٦٥:  األنفال - ٢٠٧١
 ١/٢٧٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٧٢
 ١/٣٧٦الرضي  شرح - ٢٠٧٣
 ١٥٢شرح شذور الذهب  - ٢٠٧٤
 ١/٤١٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٧٥
: من املقصور املنصرف يف حنو قولك أصحابنا يف الوقف على املرفوع واروراختلف « : قال أبو الفتح  - ٢٠٧٦

على املرفوع  ألن التنوين حيذف يف الوقف ، األلف اآلن هي الم الفعل: فقالت اجلماعة ،  ومررت بعصاً هذه عصاً



٣٣٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

فأما يف النصب فال خالف بينهم أن الوقف إمنا هـو   : ، وقال أبو الفتح  ٢٠٧٧التنوين
 .٢٠٧٨ على األلف اليت هي عوض من التنوين

 

 :علة المشابھة  -
بِيهوالش هبوالش هبثْلُ  : الشامل ، باهه الشيُء الشيَء ماثله. واجلمع أَشب٢٠٧٩وأَش. 

الشيء إذا أشبه الشيَء أعطي حكماً مـن أحكامـه ، علـى     : ال ابن يعيش ق
وليس كل شبه بني شيئني يوجب ألحدمها حكماً هـو يف األصـل   . حسب قوة الشبه 

فكلما كان الشبه . لآلخر ، ولكن الشبه إذا قوي أوجب احلكم ؛ وإذا ضعف مل يوجب 
به األعم كشبه الفعل باالسم من فالش. أخص كان أقوى ، وكلما كان أعم كان أضعف 

وليس . جهة أنه يدل على معىن ، فهذا ال يوجب له حكماً ، ألنه عام يف كل اسم وفعل 
كذلك الشبه من جهة أنه ثان باجتماع السببني فيه ، ألن هذا خيتص نوعاً من األمسـاء  

 . ٢٠٨٠دون سائرها فهو خاص مقرب االسم من الفعل 
 :عند أيب بكر  ومن أمثلة هذه العلة 
باهلاء يف الثانية ملن جعلهما حرفاً واحداً ال يفـرد  ) هيهات هيهات(ل الوقف على علّ -١

 .٢٠٨٢، وهو مذهب سيبويه والكسائي٢٠٨١مخس عشره: من اآلخر بأا مبرتلة أحدمها 

                                                                                                                                                             
وأن ، إال أبا عثمان فإنه ذهب إىل أن األلف فيهما عوض مـن التنـوين    ، ومررت بزيد ، حنو هذا زيد ، وارور

، التنوين يف املقصور مفتوح يف مجيـع حاالتـه    قال وذلك أن ما قبل ، الالم أيضا حمذوفة لسكوا وسكون هذه
 ٢/٣١٥سر صناعة اإلعراب  » رأيت زيداً : فجرى جمرى املنصوب الصحيح حنو

 ٣/٣٨٦اهلمع  - ٢٠٧٧
 ٢/٣١٥سر صناعة اإلعراب  - ٢٠٧٨
 شبه: لسان العرب ، مادة  - ٢٠٧٩
 ١/٤٧٠األشباه والنظائر : ، وينظر  ١/١٦٦شرح املفصل  - ٢٠٨٠
 ١/٢٩٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٨١
 ٣/١١٤إعراب القرآن للنحاس : ينظر  - ٢٠٨٢



٣٣١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

باهلاء والتاء ، إذا أُفرد أحدمها من اآلخـر  ) هيهات هيهات(ل جواز الوقف على علّ -٢
.  ٢٠٨٣واستحب الفراء الوقف على التاء تشبيهاً هلا بعرفات وملكوت. اء تاء بأن أصل اهل
 اـوالتاء فيه،  )هيهاة(فصارت  فانقلبت الالم ألفاً،  ... ، وأصلها هيهية: قال ابن جين

 . ٢٠٨٤ والوقوف عليها باهلاء )والشوشاة ، القوقاة(للتأنيث مثلها يف 
 من : قال الفراء . ٢٠٨٥بـحذامِ وقطامِ  شبهوه : بقوله) هيهات(لَ خفض تاء علّ -٣

 مبرتلـة  فصـارت ،  التأنيث اء ليست أا على ذلك فدلّ ، ٢٠٨٦التاء خيفض من العرب
اكرظَارِ دون وجاء عند أيب الفتح قوله٢٠٨٧ ، :  ومن كسر التاء فقال :فـإن   ، هيهات

الالم عندنا حمذوفة اللتقاء و، والكسرة فيها كالفتحة يف الواحد ، التاء تاء مجاعة التأنيث 
وعلل . ٢٠٨٩، وهو قول سيبويه٢٠٨٨ اتهييولو جاءت غري حمذوفة لكانت ه ، الساكنني

 . ٢٠٩٠ السكون:  التاء أصل ألن للساكنني، وكسرت : الرضي خفض التاء بقوله 
غـاقِ  : شبهه باألصوات بقـوهلم   : مع تنوينها بقوله ) هيهات(عللَ خفض  تاء  -٤

 .٢٠٩٢ الكسر بال تنوين وبتنوين على أنه مجع تأنيث : ل أبو البقاء قا. ٢٠٩١وطاقِ
شبه التاء باهلـاء ونصـبها علـى مـذهب      : بقوله  ٢٠٩٣)هيهات(عللَ فتح تاء  -٥

، حني كـان مفعـوالً    أصله إىل نظراً األكثر، على التاء فتح : قال الرضي ٢٠٩٤األداة

                                                        
 ١/٢٩٨إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٨٣
 ٣/٤١اخلصائص  - ٢٠٨٤
 ١/٣٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٨٥
 )٣/٧٣شرح املفصل البن يعيش : ينظر (الكسر لغة متيم وأسد  - ٢٠٨٦
 ٢/٢٠٢معاين القرآن  - ٢٠٨٧
 ٣/٤١اخلصائص  - ٢٠٨٨
 ٣/٢٩١الكتاب  - ٢٠٨٩
 ٣/٧٣شرح املفصل البن يعيش : ، وينظر  ٣/١٠٢شرح الرضي  - ٢٠٩٠
 ١/٣٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٩١
 ٤٤٥ء ما من به الرمحن صإمال - ٢٠٩٢
 )٣/٧٣شرح املفصل البن يعيش : ينظر (الفتح لغة أهل احلجاز  - ٢٠٩٣
 .، واألداة عند الكوفيني تطلق على احلرف كما سبق يف باب املصطلحات  ١/٣٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٠٩٤



٣٣٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ملا قبلها من الفتح ، إذ كانت األلف  إتباعاً التاء هنا وجعل ابن يعيش فتح .٢٠٩٥ مطلقاً
   . ٢٠٩٦)شتانَ(و ) اآلنَ(غري حصينة لضرب من اخلفة ، كما فتحوها يف 

 ٢٠٩٧ Â  Á  ÀZ  ] : شبهوه بقوله  : مع التنوين بقوله ) هيهاتاً(عللَ فتح تاء  -٦
 .٢٠٩٩الفتح بالتنوين على إرادة التكثري  : قال أبو البقاء . ٢٠٩٨فقليالً إميام : أي
هيهات لك ، بالرفع بغري تنوين ذهب ا إىل : من قال  : بقوله ) هيهات(عللَ ضم تاء  -٧

أن : أحـدمها  : وحيتمل الضم فيها أمرين . ٢١٠٠هي أداة واألدوات معرفة : الوصف ، وقال 
 نأن يكون بنـاًء ، أل : واألمر الثاين . ، وقد أخلصها امساً معرباً فيه معىن البعد  يكون إعراباً

اسم الفعل ، أما  أداة: وقد يكون مراد أيب بكر بقوله ، ٢١٠١الضم قد يكون اللتقاء الساكنني
 .بعداً : فألا بال تنوين ، فلو أا نونت لصارت نكرة ، ويكون معناها  معرفة: قوله 

 إذ ، فيه البعد معىن قوة على احلركة بقوة للتنبيهجاء  الضم إىل أنالرضي  وذهب 
 .٢١٠٣وذكر العكربي أن الضم تشبيهاً هلا بقبل وبعد . ٢١٠٢أبعده ام:  معناه
: شبه التاء بتاء اجلمع كقولـه تعـاىل    : مع التنوين بقوله ) هيهات(عللَ ضم تاء  - ٨

[  O   N  M  LZ٢١٠٤
 قال أبو البقاء . ٢١٠٥ : والضم بالوجهني شه ب

 .٢١٠٦ بقبل وبعد

                                                        
 ٣/١٠٢شرح الرضي  - ٢٠٩٥
 ٣/٧٣شرح املفصل  - ٢٠٩٦
 ٨٨:  البقرة - ٢٠٩٧
 ١/٣٠٠البتداء إيضاح الوقف وا - ٢٠٩٨
 ٢٧٥التبيان يف إعراب القرآن ص: ، وينظر  ٤٤٥إمالء ما من به الرمحن ص - ٢٠٩٩
 ١/٣٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٠٠
 ٣/٧٤شرح املفصل البن يعيش : ينظر  - ٢١٠١
 ٣/١٠٢شرح الرضي  - ٢١٠٢
 ٤٤٥إمالء ما من به الرمحن ص - ٢١٠٣
 ١٩٨:  البقرة - ٢١٠٤
 ١/٣٠٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٠٥
 ٤٤٥إمالء ما من به الرمحن ص - ٢١٠٦



٣٣٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وهو مذهب أهل احلجاز ، قـال  . ٢١٠٧ليسأا يف معىن  التعلّلَ النصب بـ - ٩
، وذلك مع احلني خاصةً  ، كما شبهوا ا الت يف بعض املواضع ) : ليس(سيبويه عن 

ومل . ه مفعـول بـه   فيها مرفوعا وتنصب احلني ألن تضمر، ال مع احلني ال تكون الت إ
خبار عن يس يف املخاطبة واإلألنها ليست كل، مراً فيها ن متكُّنها ومل تستعمل إال مضتمكَّ

 وتضـمر  املبتدأ على فتبىن ، وعبد اهللا ليس ذاهباً ،لست ولست وليسوا : تقول، غائبٍ 
وال قومـك التـوا   ، منطلقـاً   عبد اهللا الت : ال تقول، وال يكون هذا يف الت ، فيه 
 .٢١٠٨ قنيمنطل
يصـلح   ال ٢١٠٩ µ  ´  ³  ²  ±  °Z  ¶   ¸  ] : يف قوله تعاىل  -١٠

حرف واحد مبرتلة ) إما(ألن  : عللَ أبو بكر لذلك بقوله ) . ما(دون ) إن(الوقف على 
، هي عنده مركبة، فيرى بساطتها وهذا خمالف ملذهب سيبويه الذي ال. ٢١١٠رمبا وكلما 

وهـو مـذهب   ، الزائدة  على األصح   )ما( و )إنْ(وهي مركبة من  : قال السيوطي 
واختاره أبـو  ، بسيطة : وقيل .  )ما(وحذف  )إنْ(قتصار على  وعليه بين اال ، سيبويه
وانتقد أبو البقاء القول بتركيبها وذلـك  . ٢١١١ ألن األصل البساطة ال التركيب، حيان 

ألن املعـىن يف  ، النافيـة   )ما(الشرطية و )إنْ(وقد زعم قوم أا مركبة من  : حني قال 
وهذا تعسـف ال  ، كن قام زيد فقد قام عمرو وإن مل ي: قام إما زيد وإما عمرو  : قولك

 .٢١١٢ حاجة إليه ألن وضعها مفردة أقرب من دعوى التركيب
{  ~  �  ] : يف قوله تعاىل  -عند من حذف- )كأي(علل حذف النون من  -١١

¤  £     ¢  ¡Z ته للتنوين الذي يتصل بـاإلعراب ويسـقط عنـد     ٢١١٣ملشا
                                                        

 ١/٢٩٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٠٧
 ١/٥٧الكتاب  - ٢١٠٨
 ٤٠: الرعد - ٢١٠٩
 ١/٣٣٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١١٠
 ١/٧١، مغين اللبيب  ٣/١٤١و  ١/٢٦٧و  ١/٢٦٦الكتاب : وينظر  ٣/١٧٩اهلمع  - ٢١١١
 ١/٤٢٦اللباب  - ٢١١٢
   ١٤٦: آل عمران - ٢١١٣



٣٣٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ويدل كالم ابن هشام وغريه على أن . ٢١١٥ا، فالنون عنده من الكلمة نفسه ٢١١٤الوقف
 )أي(اسم مركب من كاف التشـبيه و  )كأي( : النون ليست أصلية ، وذلك يف قوله

ألن التنوين ملا دخل يف التركيب أشبه النـون  ،ولذلك جاز الوقف عليها بالنون ، املنونة 
ه يف األصـل  ومن وقف عليها حبذفه اعترب حكم ، وهلذا رسم يف املصحف نوناً، األصلية 

 .٢١١٦وهو احلذف يف الوقف
وعللَ .٢١١٧)ذكرى و شعرى(بأا اسم واحد ، وهي مبرتلة ) كلتا(عللَ جواز إمالة  -١٢

ألفها ألف تثنيـة كـألف   : قال ) كلتا(من أبطل إمالة  : بقوله ) كلتا(إبطال إمالة ألف
مـذهب   وهذا. ٢١١٨وواحد كلتا كلت ، وألف التثنية ال تعرف إمالتها ) غالما وذوا(

لو أا كانـت  ، فليست للتثنية  )كال وكلتا( األلف يف : الكوفيني ،  قال أبو الربكات 
: تقول ، ألن األصل هو املظهر  ؛ للتثنية النقلبت يف النصب واجلر إذا أضيفتا إىل املظهر

ومـررت بكلتـا   ، ورأيت كلتا املرأتني  ، ومررت بكال الرجلني، رأيت كال الرجلني 
فلما مل تنقلب دل على أـا  ، ولو كانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع املظهر  ، املرأتني

 .٢١١٩ أن األلف فيهما للتثنيةوذهب الكوفيون إىل .  وليست للتثنية، األلف املقصورة 
ألما مبرتلة حرف واحد ، وذلك أن  : التعريف بقوله ) أل(علل فتح األلف من  -١٣

: ، وهذا موافق لرأي اخلليل ، قال السيوطي ٢١٢٠ هل وبل ومن وكم: على وزن ) أل(
 ا : أحدمها  : علم أن يف أداة التعريف مذهبنياوعليه اخلليـل وابـن   ، جبملتها  )أل(أ

واملـذهب  .  وهل، فهى حرف ثنائي الوضع مبرتلة قد .  وصححه ابن مالك، كيسان 
وفتحت على خالف ،  كنواهلمزة وصل اجتلبت لالبتداء بالسا، أا الالم فقط : الثاين 

                                                        
 ١/٣٨٢داء إيضاح الوقف واالبت - ٢١١٤
 ١/٣٨٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١١٥
 ٢/٥٠٣اهلمع : ، وينظر  ١/٢٠٩مغين اللبيب  - ٢١١٦
 ١/٤٣٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١١٧
 ١/٤٣٥إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١١٨
 ٢١٠أسرار العربية ص  - ٢١١٩
 ١/٢١٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٢٠



٣٣٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ونقله أبو حيان عـن مجيـع   ، وعليه سيبويه .  لكثرة دورها سائر مهزات الوصل ختفيفاً
أنه كان يسـميها   اخلليل وحكي عن : قال ابن جين . ٢١٢١ النحويني إال ابن كيسان

القـاف   : كما ال يقـول يف قـد  ،وأنه مل يكن يقول األلف والالم  )قد(كقولنا  )أل(
 .٢١٢٢والدال

  

 :علة السماع  -
عمالس سه وقد ، اُألذن حعمعاً سمعاً سمماعاً وسماعةً وسيةً وسماعوقـال ،  وس 

 ابـن قال .  أَسماع واجلمع اُألذن أَيضاً والسمع،  االسم والسمع،  املصدر السمع بعضهم
 .٢١٢٣اًومجع واحداً يكون وغريه اِإلنسان سمع السمع:  السكيت

، ونصـب  وهو أصله وأكثـره، كرفـع الفاعـل   ، والسماع عليه مدار هذا الفن
 .٢١٢٤املفعول

 :ومن أمثلة هذه العلة عند أيب بكر 
: بقولهÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎZ٢١٢٥] : يف قوله تعاىل ) يوم(علّلَ نصب  -١
  العرب إذا أضافت املواقيت إىل األفعال نصبوها على كل حالذكر ابن هشام يفو .٢١٢٦ 
إذا أضيف إىل مجلة جاز إعرابه وجاز بناؤه على الفتح  ٢١٢٧ باب املبنيات أن الزمن املبهميف

، فإذا أضيف إىل مجلة فعلية فعلها مبين فالبناء أرجح ، وإذا أضيف إىل مجلة فعليـة فعلـها   
 .٢١٢٨معرب فاإلعراب أرجح

                                                        
 ١/٢٥٦اهلمع  - ٢١٢١
 ٢/١٥سر صناعة اإلعراب  - ٢١٢٢
 مسع: العرب ، مادة  لسان - ٢١٢٣
 ٢/٨٦٠فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح  - ٢١٢٤
 ١١٩:  املائدة - ٢١٢٥
 ١/٣٥٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٢٦
شـرح شـذور   ( . احلني والوقت والساعة والزمـان : وذلك حنو ، ما مل يدل على وقت بعينه : املبهم  - ٢١٢٧
 )٧٨صالذهب 
 ٧٩،  ٧٨صشرح شذور الذهب  - ٢١٢٨



٣٣٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

عن  بالسماع w  v   uZ٢١٢٩  ] : الثانية من قوله تعاىل ) قواريرا(علل إجراء  -٢
 . ٢١٣٠العرب
 )أفعل مـن (من يصرف كل ما ال ينصرف إال  قد حكى أن من العرباألخفش وكان 

ونسـب النحـاس ذلـك إىل    . ٢١٣١وهي لغة الشعراء ، مث كثر حىت جرى يف كالمهم
أفعـل  (ال إوالفراء أجازا صرف ما ال ينصرف  الكسائي : الكسائي والفراء حني قال 

 .٢١٣٢ لشعرواحتج الفراء بكثرة ذلك يف ا،  )منك
z    }    |  {  ] : يف قولـه تعـاىل   ) مثـود (وقف بعض القراء على آخر  -٣
�~Z٢١٣٤باأللف ومل جيره ، وقد عللَ أبو بكر هذا الوقف بالسماع عن العرب ٢١٣٣. 

، باأللف  من العرب من يقف على مجيع ما ال ينصرف إذا كان منصوباً : قال أبو الفتح
وإمنا فعلوا ذلك ألم قد كثر ، ولقيت إبراهيما  ، وكلمت عثمانا ، رأيت أمحدا :فيقول

 ، والشعر كـثري جـداً  ، اعتيادهم لصرف هذه األمساء وغريها مما ال ينصرف يف الشعر 
 .٢١٣٥هااعليهم األلف فاجتلبوها فيما ال ينصرف خلفتها وكثرة اعتيادهم إي ت أيضاًوخفّ
ضربت الرجال ، : بألف حنو عللَ الوقف على آخر املنصوب الذي فيه األلف والالم  -٤

مررت بالرجلي ، بالسماع عن : هذا الرجلو ، وآخر املخفوض حنو : وآخر املرفوع حنو 
 :قال جرير . ٢١٣٦العرب

 ٢١٣٧افقد كـان مأنوساً فأصبح خالي أال حـي رهىب مثَّ حـي املطاليـا

                                                        
 ١٦ - ١٥ن اإلنسا - ٢١٢٩
 ١/٣٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٣٠
 ١/٢١٤، مغين اللبيب  ٨/٣٨٧البحر احمليط : ينظر  - ٢١٣١
 ٨/٣٣٦تفسري البحر احمليط : ، وينظر  ٥/١٠١إعراب القران  - ٢١٣٢
   ٦٨:  هود - ٢١٣٣
 ٣/٢١٦معاين القرآن للفراء : ، وينظر ١/٣٦٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٣٤
  ٢/٣١٦سر صناعة اإلعراب  - ٢١٣٥
 ١/٣٧٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٣٦
 . ٤٥٨البيت من الطويل ، وهو يف ديوان جرير ص - ٢١٣٧



٣٣٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .٢١٣٨إمنا هذا إشباع للحركة: قال بعضهم 
يف الكلمة إىل آخر حرف يف الكلمة اليت قبلـها   من أول حرف يفعللَ نقل احلركة  -٥

وهذا مـذهب الكـوفيني حكـاه     .٢١٣٩بالسماع عن العرب) الرحيم احلمد هللا : (حنو 
ذهب الكوفيون  : ، ومنعه البصريون ، قال أبو الربكات ٢١٤٠الكسائي عن بعض العرب

أنـه ال   وذهب البصـريون إىل ، إىل أنه جيوز نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها 
 .٢١٤١جيوز

 

 :علة المجاورة أو الجوار  -
 وارةُ:  اجلراملُجاو  .ك الذي:  واجلارجاوِري  .رةً  الرجلَ وجاورجـاووجِـواراً  م 

 .٢١٤٢ساكَنه : أَفصح والكسر،  وجواراً
 : كقول بعضـهم ، ن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره إ : قال ابن هشام 

باجلر ،  خربٍ هذا جحر ضب٢١٤٣وكان بابـاً   للجـوار  عقدأبو الفتح ابن جين قد
 . ٢١٤٤أوضح فيه أنواعه ، وبني مسائله

 : ومن أمثلة علة اجلوار عند أيب بكر 
]  \    [  ^  _  ̀   ] : علّلَ جزم جواب اجلزاء يف حنـو قولـه تعـاىل     -١

baZ  بقوله  ٢١٤٥ :  يغن(موضع (اورة لـجزم على ا) يتفرقـا (وهـذا  ٢١٤٦ ،
وذهب الكوفيون إىل أنه  : ذهب الكوفيني يف جزم جواب الشرط ، قال أبو الربكاتم

                                                        
 ٣١٥و   ٢/١٣٥سر صناعة اإلعراب : ينظر  - ٢١٣٨
 ١/٤٥٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٣٩
 ١٣٠و  ١/١٢٩، تفسري البحر احمليط  ٢/٧٤١اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر  - ٢١٤٠
 ٢/٧٤١ف اإلنصاف يف مسائل اخلال - ٢١٤١
 جور: لسان العرب ، مادة  -  ٢١٤٢
 ٢/٧٨٨مغين اللبيب  - ٢١٤٣
 ٣/٢١٨اخلصائص  - ٢١٤٤
 ١٣٠:  النساء - ٢١٤٥
 ١/٢٢٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٤٦



٣٣٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

عليه يف اجلزم  فكان حمموالً، ألن جواب الشرط جماور لفعل الشرط، جمزوم على اجلوار 
 .٢١٤٧كالمهم واحلمل على اجلوار كثري يف

 : من قول الشاعر ) يعلما(نقل عن الفراء أن علة فتح امليم يف الفعل  -٢
ـُه اجلـاهـلُ مـا مل يعلمـا  ٢١٤٨اشيخـاً عـلى كرسيـه معمم حيسب

لفتحة امليم  صلة) يعلما(األلف يف  : قال حيث ، هي احلمل على فتحة الالم     
: فأما قول القائل  : قال ابن السراج  . ٢١٤٩وإمنا فتحت امليم محالً على فتحة الالم 

 .٢١٥٠ لنون اخلفيفةفقد قيل فيه أنه يريد ا، ما مل يعلما 
بقربه مـن   Z٢١٥١¡    ¢    £  ] : عند من أجراه يف قوله تعاىل ) مثود(علّلَ إجراء  -٣

 )مثود إن أال(:  وقرىء : قال الزخمشري . ٢١٥٢املُجرى وجواره له ، نقالً عن الكسائي
 ، األكـرب  األب أو احلـي  إىل للذهاب فالصرف ، وامتناعه بالصرف كالمها )لثمود( و

 .٢١٥٣ القبيلة مبعىن ، والتأنيث لتعريفل ومنعه
جلوارهـا   w  v   uZ٢١٥٤  ]  :الثانية من قولـه تعـاىل   ) قواريرا(عللَ إجراء  -٤

وخرج أبو حيان حنو اآلية السـابقة  . ٢١٥٥، حيث نونَ األوىل ألا على رأس اآليةلألوىل
 .٢١٥٦ املنون من بعده وما قبله ما ملناسبة فرِص : بقوله 

                                                        
 ٢٣٩أسرار العربية ص - ٢١٤٧
،  ٢/٢٠٠، واألصول  ٢/٥٥٣، وجمالس ثعلب  ٣/٥١٦الرجز ، وهو بال نسبة يف الكتاب البيت من  - ٢١٤٨

 . ٢/٦٥٣واإلنصاف 
 ١/٣٦١إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٤٩
 ٢/١٧٣األصول يف النحو  - ٢١٥٠
 ٤/٩٣معجم القراءات  : بالتنوين ،  ينظر ) لثمود(، قرأ الكسائي واألعمش  ٦٨:  هود - ٢١٥١
 ١/٣٦٦إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٥٢
 ٢/٣٨٦الكشاف  - ٢١٥٣
 ١٦ - ١٥اإلنسان  - ٢١٥٤
 ١/٣٦٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٥٥
 ٨/٣٣٦احمليط تفسري البحر  - ٢١٥٦



٣٣٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 آخر حرف يف االسم أو الفعل وحتريك احلرف الذي قبله يف حنو قـول  عللَ تسكني -٥
 :الشاعر

 ٢١٥٧عد  يف  القصرأضرب بالسيف وس أنـا جـريـر كنييت أبـو عمـرو
أال  : هـذا بكُـر   : ، قال ابن جين يف حنو ٢١٥٨فنقل كسرة الراء إىل الصاد  : بقوله 

 .  ٢١٥٩رت لذلك كأا يف الالم مل تفارقها صا، تراها ملا جاورت الالم بكوا يف العني 
 

 : صارــــــــــاالختعلة  -
واالختصار حـذف  ، جيازه اختصار الكالم إالتقريب والتلخيص ، و: االختصار 

 . ٢١٦٠الفضول من كل شيء
 .٢١٦١هو جل مقصود العرب وعليه مبين أكثر كالمهم  : قال السيوطي عنه  
 :ومن أمثلته عند أيب بكر  
األلف والالم والتنوين واإلضافة ، ومل جتمع العرب بني دليلني ، : دلة األمساء ثالثة أ -١

ألن من شأن العرب االختصار واإلجياز فاكتفوا بالدليل من الدليلني ومل  : قال أبو بكر 
فمذهب الكوفيني أنه ال جيوز اجلمع بني دليلني من دالئل األمساء ، . ٢١٦٢جيمعوا بينهما

ال نسلم أنه إمنا مل جيز اجلمع بني التنوين واإلضافة ألما دليالن من  : كات قال أبو الرب
أن اإلضـافة  :  أحدمها : وإمنا مل جيز اجلمع بني التنوين واإلضافة لوجهني ، دالئل األمساء

فلو جوزنا اجلمع بينهما ألدى ذلك إىل ، والتنوين يدل على التنكري  ، تدل على التعريف
مة تعريف وعالمة تنكري يف كلمة واحدة ومهـا ضـدان والضـدان ال    أن جيمع بني عال

فلـو  ، والتنوين عالمة الفصـل  ، أن اإلضافة عالمة الوصل :  الثاين والوجه.  جيتمعان
                                                        

، تـاريخ دمشـق     ٨١و ٣/٧٩تاريخ الطربي : البيت من الرجز ، وهو جلرير بن عبداهللا البجلي ينظر - ٢١٥٧
 .٢/٧٣٣، وبال نسبة يف اإلنصاف  ٢٠/٣٥٣

 ١/٤٣٣إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٥٨
 ٣/٢٢٠اخلصائص  - ٢١٥٩
 خصر ، و خلص: لسان العرب ، مادة : ينظر  - ٢١٦٠
 ١/٦٦األشباه والنظائر  - ٢١٦١
 ١/٣٥٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٦٢



٣٤٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

جوزنا اجلمع بينهما ألدى ذلك إىل أن جيمع بني عالمة وصل وعالمة فصـل يف كلمـة   
 .٢١٦٣ ومها ضدان والضدان ال جيتمعان؛ واحدة 

االختصـار يف هـذا    : التربئة يف بعض كالم العرب بقوله ) ال(إضمار خرب  عللَ -٢
املوضع أوىل وأشبه إذ خرب التربئة ال يستنكر إضماره يف حال نصب االسم وال رفعـه ،  

إن زرتنا فال براح ياهذا ، وإن زرتنا فال براح ، وهم يضمرون يف كـال  : فتقول العرب 
وأكثروا من احلذف فتارة حلرف مـن الكلمـة    : قال السيوطي. ٢١٦٤) لك(الوجهني 

مل يك ، ومل أُبلْ ، وتارة لكلمة بأسرها ، وتارة للجملة كلها ، وتارة ألكثر مـن  : كـ 
 .٢١٦٥ذلك 

 Y   X  W  VZ٢١٦٦] : الفصل بني تسعة وبني عشر بالوقف يف حنو قوله تعاىل  -٣
، ل احلرفان حرفاً واحداًرة ، وجعفحذفت الواو من العش) تسعة وعشرة(قبيح ألن أصلها 

فحذف الواو من عشرة وكذلك التاء عنـد  . ٢١٦٧وعربا بأخف احلركات لطول االسم 
 .التركيب حسب السياق كله من دواعي االختصار 

 

 :علة اَألْوَلى  -
ـ .  بـه  أَحـق :  أَي فالن من اَألمر ذا أَوىل فالن:  يقال  :  اَألولَيـان  ماـوه

 اَألوايل وهـم  اَألوىل هـو :  يقال.  وأَجدر به أَحرى أَي بكذا ىلأَو وفالن.  انـاَألحقَّ
 .٢١٦٨واَألعلَونَ واَألعايل اَألعلى مثال على واَألولَونَ

تستخدم هذه العلة يف الترجيح بني العوامل ، وترتبط بفكرة األولوية ، فاَألوىل و 
 . ٢١٦٩اأن تقرر األحكام على نفس الترتيب الذي ارتضاه النحويون هل

                                                        
 ٢/٤٩٣اإلنصاف يف مسائل اخلالف  - ٢١٦٣
 ١/٤٨٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٦٤
 ١/٦٧األشباه والنظائر  - ٢١٦٥
 ٣٠: املدثر  - ٢١٦٦
 ١/٣٥٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٦٧
 ويل: لسان العرب ، مادة  - ٢١٦٨
 ٢٤٦أصول النحو عند ابن مالك ص: ينظر  - ٢١٦٩



٣٤١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 :ومن أمثلتها عند أيب بكر 
: بقولـه   Z٢١٧٠#  $  %   &'  )(  *   +  ,  ] : من قوله تعاىل ) فيه(علَّلَ إلقاء  -
ال ريب فيه فيـه  : ( واهلاء لوضوح معنييهما ، ولو ظهر يف اللفظ لقيل  ٢١٧١وألقي احملل

*    ]:  وقولـه  : قال السـمني  . ٢١٧٢فكان االختصار يف هذا املوضع أَولَى ) هدى

+   Z إنَّ:  قلنا إذا عليه متقدماً )فيه( هوخرب مبتدأ يكونَ أن ، أوجه عدة فيه جيوز خرب 
 ال:  تقديره )ال( خبرب عليه مدلوالً حمذوفاً خربه كان خربها )فيه( قلنا وإنْ ، حمذوف )ال(

فيه ، فيه ريب هدى  ، ....٢١٧٣. 
 

 :علة الفرق  -
 قاجلمع خالف:  الفَر  .قُه قهفَرفْرقاً يقه فَروقيل.  وفَر : ققـاً  للصالح فَرفَر  ،

 .٢١٧٤وافْترق وتفَرق الشيء قنفروا.  ريقاًتف لِإلفساد وفَرق
رفـع الفاعـل ،   : عللوا به أحكاماً كثرية ، منها  : قال السيوطي عن الفرق  

املخاطبـة ،   ونصب املفعول ، وضم تاء املتكلم ، وفتح تاء املخاطـب وكسـر تـاء   
....٢١٧٥. 

 :أيب بكر  ومن أمثلة هذه العلة عند 
كرهـوا أن   : بقولـه ) إنْ ومن(التعريف وعدم كسرها مثل ) أل(علل فتح مهزة  -١

قال أبو الفتح عن . ٢١٧٦ففتحوها ليفرقوا بينهما ) اثنني واثنتني(يكسروها فتلتبس بألف 
فجعلـوا  ؛ وذلك ألن الالم حرف ، ة معها مفتوح الم التعريف اهلمزةُ:  )أل(فتح مهزة 

                                                        
 ٢ : البقرة - ٢١٧٠
 .يطلق الكوفيون مصطلح احملل وهم يريدون حروف اجلر  - ٢١٧١
 ١/٤٨٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٧٢
 ١/٨٦الدر املصون  - ٢١٧٣
 فرق : لسان العرب ، مادة  - ٢١٧٤
 ١/٥٥٩األشباه والنظائر  - ٢١٧٥
  ١/٢١٩إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٧٦



٣٤٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

وكان قد ذكر قبل . ٢١٧٧ حركة اهلمزة معها فتحة لتخالف حركتها يف األمساء واألفعال
ذلك أن مهزة الوصل يف أول األمساء واألفعال مكسورة ، وضمت من األفعال يف كـل  

 .اُقْتل ، واُخرج : موضع كان ثالثها مضموماً ضماً الزماً ، حنو 
ن كل هاء دخلت للتأنيث فإنه جيوز الوقف عليها باهلاء والتاء ، وأورد تعليـل  ذكر أ -٢

. هذه امرأت ، فتقف بالتاء وتصـل بالتـاء   : الفراء جلواز الوقوف بالتاء أنَّ طيئاً تقول 
أن اهلاء يف املؤنث هي األصل يف األمساء ، ليفرقوا بينها : ونقل تعليالً آخر عن النحويني 

امرأة ، : والوقف باهلاء يف حنو .  ٢١٧٨، فتكون األمساء باهلاء واألفعال بالتاءوبني األفعال 
إذا كان آخر املوقوف عليه تاء تأنيـث يف   : وفاطمة ، وقائمة أفصح ، قال السيوطي 

فإن كانـت للتأنيـث ومل   . ٢١٧٩ اسم فاألفصح إبداهلا يف الوقف هاء إن حترك ما قبلها
: نت ، وقف عليها بالتاء ، وإن كانت يف فعـل حنـو   أُخت ، وبِ: يتحرك ما قبلها حنو 

وبعض العـرب ال يبـدل وإن اجتمعـت    قامت وقعدت ، وقف عليها بالتاء ال باهلاء ، 
ال أحفـظ فيهـا وال    : فقال جميـب  ، يا أهل سورة البقرت: قال بعضهم ، الشروط 

من وجهي . ٢١٨٠آيت ذات(وقال النحاس يف وجه : (  الوقوف عليه)باهلـاء ألن   )ذاه
 .٢١٨١ تأنيث األمساء باهلاء

 

 :علة الحمل على النقیض  -
 قْضالن  :ما إِفْساد تمرمن أَب قْدو بِناء أَو ع ،قْضالن  :قْضلِ البِناء نواحلَب دهوالع 
 اسـم  : قْضوالن . وتناقَض وانتقَض نقْضاً ينقُضه نقَضه،  اِإلبرام ضد النقْضو.  غريهو

 .٢١٨٢خالَفَه:  ونِقاضاً مناقَضةً الشيء يف وناقضه.  هدم إِذا املَنقُوضِ البِناء

                                                        
 ١/١٢٩سر صناعة اإلعراب  - ٢١٧٧
 ١/٢٨٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٧٨
 ٣/٣٩٧اهلمع  - ٢١٧٩
 ٣/٣٩٧اهلمع : ينظر  - ٢١٨٠
 ٥/٣٠٦إعراب القرآن  - ٢١٨١
 نقض: لسان العرب ، مادة  - ٢١٨٢



٣٤٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

البسيط يف قال : فيه فروع ، منها  : قال السيوطي عن محل الشيء على نقيضه  
ذهب سيبويه إىل أن حرف التعريف الالم وحدها ، ألن دليل التنكري حرف واحد وهـو  

حرف واحد قياساً ألحد النقيضني على  -وهو التعريف–دليل نقيضه التنوين ، فكذلك 
 .٢١٨٣اآلخر ولذلك كانت ساكنة كالتنوين 

 : ومن أمثلة احلمل على النقيض عند أيب بكر  
بإثبات اليـاء يف  ) نبغي(قرأ الكسائي  IH             G  F  E  DZ٢١٨٤  ] : يف قوله تعاىل  -

ألن املسكوت عليه جمزوم فاسـتجزت   : بقوله الوصل وحذفها يف الوقف معلالً ذلك 
وذكر النحـاس عـن   . ٢١٨٥احلذف للجزم فإذا وصلت كانت يف موضع رفع فأثبتها 

، الفعل السامل يوقف عليه كـازوم   :قال الكسائي : حنو ذلك ، حيث قال  الكسائي
ع ومجي : ، أما سيبويه فعللَ ذلك احلذف بقوله  ٢١٨٦ فحذف الياء كما حيذف الضمة

. الفواصـل والقـوايف    حيـذف يف  ، ما ال حيذف يف الكالم وما خيتار فيه أن ال حيذف
 .IH             G  FZ ٢١٨٨  ]  و   Z٢١٨٧(  *  +,  ] : فالفواصل قول اهللا عز وجل  

 

 :علة الداللة -
ـ  الطريـق  على دلَّه وقد.  الدالُّ : والدليل ، به يستدلُّ ما : الدليل    داللـة  هيدلُّ

 والداللـة  الداللـة :  واالسـم ،  وأَدالَّء،  أَدلَّة:  واجلمع،  أَعلى والفتح ودلولة  وداللة
 .٢١٨٩والدلِّيلى والدلُولة،  والفتح بالكسر

 والشـيء  ، آخر بشيء العلم به العلم من يلزم حبالة الشيء كون هي: والداللة  
 باصـطالح   املعـىن  على اللفظ داللة وكيفية ، املدلول هو والثاين ، الدال وـه األول

                                                        
 ١/٤٢٠األشباه والنظائر  - ٢١٨٣
 ٦٤:  الكهف - ٢١٨٤
 ١/٢٦٢إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٨٥
 ٢/٣٠٢إعراب القرآن للنحاس  - ٢١٨٦
 ٤:   الفجر - ٢١٨٧
 ٤/١٨٤الكتاب   - ٢١٨٨
 دلل: لسان العرب ، مادة  - ٢١٨٩



٣٤٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 .النص واقتضاء ، النص وداللة ، النص وإشارة ، النص عبارة يف حمصورة األصول  علماء
 ، ال أو ، الـنظم  بنفس ثابتاً يكون أن إما النظم من  املستفاد احلكم أن : ضبطه ووجه
 احلكمن كا إن: والثاين ، إلشارةفا وإال ، العبارة فهو ، له مسوقاً النظم كان إن:  واألول
 ثبت عما عبارة النص فداللة . االقتضاء فهو شرعاً أو ، الداللة فهو لغة اللفظ من مفهوماً

 مبجـرد  اللسان هذا يعرف من كل يعرفه أي ، لغة:  فقوله،  اجتهاداً ال لغة النص مبعىن
y  x  w   ]:  تعـاىل  قولـه  يف التـأفيف  عـن  كالنهي،  تأمل غري من اللفظ مساع

zZبـدون  األذى مـن  نـوع  فيـه  ممـا  وغريه الضرب حرمة على به يوقف ،٢١٩٠ 
 .٢١٩١االجتهاد

 :ومن أمثلة هذه العلة  
y   x  w  ] : يف قولـه تعـاىل   ) قـد (قال أبـو بكـر عـن إضـمار      -١

zZ٢١٩٢ :  قد مضمرة ألن املاضي ال يكـون حـاالً إال مـع    ) حصرت(ومع
إذا حلت حملّ  )لَعفَ( وذلك أن ، الدليل عليهاملا يف الكالم من ) قد(حذفت ، ف٢١٩٣)قد(

 .٢١٩٤)قد( احلال كان معلوما أا مقتضية
N  M  L  K  J  ] : يف قوله تعـاىل  ) بعوضة(قال عن وجه من وجوه إعراب  -٢

  UT   S  R  Q  P  OZ٢١٩٥ :  كأنه ) بني(على إسقاط ) البعوضة(وتنصب
فيمـا  ) بـني (ض نصب ألنه جعل إعراب فلما أسقط اخلاف) مثالً ما بني بعوضة: (قال 

ما يـدل علـى أن احملـذوف    ) بعوضة(ففي نصب  ٢١٩٦بعدها ليعلم أن معناها مراد 
 .ليعلم أن معناها مراد  : منصوب ، ولذلك قال 

                                                        
 ٢٣:  اإلسراء - ٢١٩٠
 ١٠٤كتاب التعريفات ص - ٢١٩١
 ٩٠:  النساء - ٢١٩٢
 ١/٥٠٤إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٩٣
 ٣/٢٤٤٥،  ١/٢٨٧الطربي : ينظر  - ٢١٩٤
 ٢٦:  البقرة - ٢١٩٥
 ١/٥٠٧إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢١٩٦



٣٤٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 
 

 :علة التحلیل  -
ـ  يف ريـأُج مث،  نيـاليم يلحتل من لـالتحلي شتقاُ   حـىت ،  الكـالم  رـسائ
 ضهاقون اـهحفت: الـح يحلُّها العقْدة لَّـوح. ركتـب إذا لـاإلب وصف يف :لـقي

لَّتحلُّ واحلَلُّ ، فانقْدة ح٢١٩٧الع . 
وأما علة التحليل فقد اعتاص علـي   : قوله  ٢١٩٨نقل السيوطي عن ابن مكتوم

، مث نقل عن الشيخ مشس الدين ابن  شرحها وفكرت فيها أياماً فلم يظهر يل فيها شيء 
 ٢٢٠٠قد رأيتها مذكورة يف كتب احملققني كابن اخلشاب البغـدادي  :  قوله ٢١٩٩الصائغ

بنفي حرفيتها ألـا مـع   ) كيف(حاكياً هلا عن السلف ، يف حنو االستدالل على امسية 
االسم كالم ، ونفي فعليتها اورا الفعل بال فاصل ، فتحلـل عقـد شـبه خـالف     

أوضح املراد منـها ،   -هلذه العلةممن تعرض -ومل أجد أحداً من املعاصرين . ٢٢٠١املدعى
 نتقول هـذا  : مثل هلا بقول ابن السراج  ٢٢٠٣، إال أن بعضهم ٢٢٠٢أو فصل القول فيها

هذان يضرب زيدا ويتركـه  : لو قلت ، فألن الفعل ال يصلح هنا ، ضارب زيدا وتاركه 
                                                        

 حلل: لسان العرب ، مادة  - ٢١٩٧
جة سنة ثنتني ومثانني وستمائة ، والزم أبا أمحد بن عبد القادر بن أمحد بن مكتوم ، ولد يف آخر ذي احل - ٢١٩٨

شرح كافية ابن احلاجـب ، وشـافيته ،   : وله تصانيف حسان منها . حيان دهراً ، وتقدم يف الفقه والنحو واللغة 
: ينظر . مات رمحه اهللا تعاىل  سنة تسع وأربعني وسبع مائة . شرح الفصيح ، الدر اللقيط من البحر احمليط وغريها 

 ١/٣٢٦وعاة بغية ال
حممد بن عبدالرمحن بن علي الزمردي ، ولد قبل سنة عشر وسبعمائة ، واشتغل بالعلم ، وبرع يف اللغـة   - ٢١٩٩

كانت وفاته رمحه اهللا تعاىل . والنحو والفقه ، أخذ عن أيب حيان وغريه ، وله تصانيف منها شرح ألفية ابن مالك 
  ١/١٥٥بغية الوعاة : ينظر . سنة ست وسبعني وسبعمائة 

عبداهللا بن أمحد بن أمحد ، كان أعلم أهل زمانه بالنحو ، وكانت له معرفة يف احلديث والتفسري واللغة،  - ٢٢٠٠
بغية : ينظر . تويف رمحه اهللا تعاىل يف رمضان سنة سبع وستني ومخسمائة . واحلساب واهلندسة ، واملنطق والفلسفة 

 . ٢/٢٩الوعاة 
 ٨٥االقتراح ص - ٢٢٠١
، الشـاهد   ٢٠٤ص) متام حسـان .د(، األصول  ١٢١ص) حممد عيد.د(ول النحو العريب أص: ينظر   - ٢٢٠٢

 ٢٣٧، اإلفصاح يف شرح االقتراح ٢١٥، أصول النحو عند ابن مالك  ٣٣٠وأصول النحو ص
 ٢٠٤متام حسان ، األصول ص. د - ٢٢٠٣



٣٤٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

ز إال مل جي،هذان زيد وعمرو : فإذا قلت  ، ألنه اسم )فاعل(وإمنا جاز هذا يف ، مل جيز ،
 . ٢٢٠٤ بالواو ألن الواو تقوم مقام التثنية واجلمع

) عوان(ومما ذكره أبو بكر ويظهر يل أنه يدخل حتت هذه العلة قوله عن إعراب 
 : º   ¹  ¸  ¶  µZ٢٢٠٥  «  ¼  ½  ¾¿] : نعتاً يف قوله تعاىل 

  ا إذا كانت نعتاً هلا وجب تقدميها إليهافلما مل حيسن أن تقول. هذا غلط أل :
مل جيز قوله ألن ذلك كناية عن الفـارض  ) إا بقرة عوان بني ذلك ال فارض وال بكر(

 . ٢٢٠٦والبكر ، فال يتقدم املُكنى على الظاهر ، فلما بطل يف التقدم بطل يف التأخر 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ٢/٧٨األصول يف النحو  - ٢٢٠٤
 ٦٨:  البقرة - ٢٢٠٥
 ١/٥٢٠إيضاح الوقف واالبتداء  - ٢٢٠٦



٣٤٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

  اخلامتة
 ليس باإلمكان أن حييط الباحث يف النحو الكويف بكل جزئية من جزئياته ، وليس 

من السهل أن يتعرف على مجيع دالالت املصطلحات الكوفية وأصوهلا ، وواضعيها ، فما 
، لكن املالحـظ  على مثل هذه األمور للحكم بني أيدينا من نتاج الكوفيني ال يعد كافياً 

أن الكوفيني سلكوا طريقاً خيالف ما عليه حناة البصرة ، فخـالفوهم يف مصـطلحام ،   
عدهم ، فأسسوا منهجاً جديداً وقوياً ، لكنه مل حيظ مبا حظي بـه  وخالفوهم يف بناء قوا
سبب من أسباب فقدان الكثري مـن مصـنفات    -فيما يبدو يل–حنو البصريني ، وهذا 

 .الكوفيني 
لذلك املنهج القوي ، فهو يف مصنفاته عموماً ويف كتاب إيضاح  أبو بكر امتداداًوميثّل  

استعمال مصطلحات الكوفيني ، ويقدمها على ما سواها ، الوقف واالبتداء خصوصاً يرتع إىل 
فيمـا   اًمنصفجنده ويشيد بآراء شيوخه ، ويستأنس ا ، ويقدمها على غريها ، وهو مع ذلك 

 .والعلم وحده  ،يذهب إليه فال تشدد وال تعصب ضد البصريني ، وإمنا هو العلم
 :وميكن أن أخلص يف هذا البحث إىل ما يلي  

 صطلحاتامل: أوالً 
حرص أبو بكر على استعمال مصطلحات الكوفيني حرصاً كبرياً ، كما هـو   -١

، ومـا جيـري ومـا    ٢٢٠٨، والكنايـة ٢٢٠٧احلال يف استعماله ملصطلح التربئة
 .، وغريها ٢٢١٠، والنسق٢٢٠٩الجيري

يطلق أبو بكر مصطلح القطع عندما تكون احلال نكرة وصـاحبها معرفـة ،    -٢
مصطلح احلال فيطلقه إذا كان  ، أما٢٢١١وذلك لوضوح االنقطاع عن التبعية

                                                        
 ٢٢ص: نظر ي - ٢٢٠٧
 ٢٧ص: ينظر  - ٢٢٠٨
 ٣٥ص: ينظر  - ٢٢٠٩
 ٩٣ص: ينظر  - ٢٢١٠
 ٦٥ص: ينظر  - ٢٢١١



٣٤٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، كما أنه يطلق القطع على احلـال املفـردة ،   ٢٢١٢صاحب احلال معرفة مضمرة
 .٢٢١٣ومصطلح احلال على احلال اجلملة

، جمتنبـاً بـذلك   اً واحداً يقابل تعبري البصرينييعبر أبو بكر غالباً باملصطلح تعبري -٣
، ومن ذلك مصـطلح  طلح الواحد عند غريه من الكوفينيالدالالت الكثرية للمص

، على حني جند غريه من ٢٢١٤على ما يسميه البصريون بالتمييز التفسري الذي أطلقه
، وهـذا  ٢٢١٥ز وعلى املفعول ألجله وعلى البدلالكوفيني يطلق التفسري على التميي

 .يدل داللة واضحة على أن املصطلح النحوي كان مستقراً يف زمن أيب بكر نوعاً ما 
فيني قبوالً عند املتأخرين ، كما هو احلال مـع  لقيت بعض مصطلحات الكو -٤

 .٢٢١٦نسقمصطلح ال
لواضع لكـثري مـن مصـطلحات الكـوفيني،     يعد الفراء يف أغلب األقوال هو ا -٥

 .٢٢١٩، واإلجراء٢٢١٨، والتربئة٢٢١٧كالترمجة
ـ  -٦ : لاشترك أبو بكر وغريه من الكوفيني مع البصريني يف كثري من املصطلحات مث

،  ، والندبـة  ، والتـرخيم  ، والنـداء  سـتثناء ، واال ، والشرط واجلزاء اإلضافة
 .٢٢٢٠واحلكاية، وغريها

 :األصول: ثانياً 
بالسماع اعتداداً بالغاً ، وبىن عليـه يف   -كغريه من الكوفيني_ اعتد أبو بكر -١

 .٢٢٢١كثري من القضايا واملسائل
                                                        

 ٦٤ص: ينظر  - ٢٢١٢
 ٦٣ص: ينظر  - ٢٢١٣
 ٦٨ص: ينظر  - ٢٢١٤
 ٧٢،  ٧١ص: ينظر  - ٢٢١٥
 ٩٧ص: ينظر  - ٢٢١٦
 ٩٩ص: ينظر  - ٢٢١٧
 ٢٣ص: ينظر  - ٢٢١٨
 ٣٨ص: ينظر  - ٢٢١٩
 بعدهاوما  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٠، ١٣٧،  ١٣١،  ١٢٨ص: ينظر  - ٢٢٢٠
 وما بعدها ١٩١ص: ينظر  - ٢٢٢١



٣٤٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

، ٢٢٢٣، وكذلك الشـعر ٢٢٢٢وعول عليها كثرياً جعل القراءات يف املقام األول -٢
 .غريه من حناة الفريقنيما فعل عول عليه كثرياً كأما احلديث فلم ي

، وهذا ما ٢٢٢٤م قد يقيسون على الشاذ ، وجيعلونه أصالً قيل عن الكوفيني إ -٣
 .٢٢٢٥مل أملسه عند أيب بكر

إذا ما قارنا السماع عند أيب بكر بالقياس وجدناه يويل السماع اهتماماً أكرب،  -٤
 .٢٢٢٦لكوفيني عموماًوهذا منهج ا

اح الوقف واالبتداء يهتم بظاهريت الوقف واالبتداء أكثر من مع أن كتاب إيض -٥
احتلت مكاناً رفيعاً ، فال يكاد مير  رغريها ، إال أن العلل النحوية عند أيب بك

دة عن وتعليالته يف الغالب واضحة وسهلة ، وبعي. مبسألة إال يذكر تعليالً هلا 
 .٢٢٢٧أساليب الفالسفة واملناطقة

 
ىل الذي من علي بإاء هذا العمل ، وأسأله التوفيق والسـداد يف  أمحد اهللا تعاوختاماً 

 .القول والفعل ، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
 ١٨٨ص: ينظر  - ٢٢٢٢
 ٢٣٣ص: ينظر  - ٢٢٢٣
 ٢٦٧ص: ينظر  - ٢٢٢٤
 وما بعدها ٢٦٨ص: ينظر  - ٢٢٢٥
 وما بعدها ٢٦٦ص: ينظر  - ٢٢٢٦
 وما بعدها ٢٩٣ص: ينظر  - ٢٢٢٧
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 الفھــــــارس
 

  

 المصــــــــــــــــادر والمراجــــــــــــع
 

 ــــــارــــــــــــــــرس األشعـــــــفھـ
 

 ــراءاتـرس القــــــــــــــــــــفھـــــ
 

 ادیث واآلثارـــفھـــــــــــــــــرس األح
 

 ـــاتـــــــــــرس اآلیـــــــــــفھــــــ
 

 ــــــــــالمفھـــــــــــــــــرس األعـــ
 

 ـــــــاتــفھـــــــــــــــــرس المحتویـ
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 المصادر والمراجع 


 المصدر أو المرجع


 أبــــــو زكریـــــا الفــــــــــــــراء
   ---- احملقق نصاريأمحد مكي األ املؤلف

 الس األعلى لرعاية الفنون اآلداب الدار ---- الطبعة
 إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر

   علي حممد الضباع احملقق أمحد بن عبدالغين الدمياطي املؤلف
 بريوت -الندوة اجلديدة  الدار ---- الطبعة

 اإلتقان في علــــــــوم القرآن
   مصطفى القصاص احملقق جال الدين السيوطي ؤلفامل

 بريوت_ إحياء العلوم  الدار ١٤١٦/١٩٩٦، ) ٢( الطبعة
 اإلحكام في أصـــول األحكام

   حممد أمحد عبدالعزيز احملقق علي بن أمحد بن سعيد بن حزم املؤلف
 مكتبة عاطف الدار ١٣٩٨/١٩٧٨األوىل ،  الطبعة

 لآلمدياإلحكـــــــــــــــام 
   ---- احملقق سيف الدي عيسى بن أيب علي اآلمدي املؤلف

 بريوت -العلمية  الدار ١٤٠٣/١٩٨٣ الطبعة
النحویین البصریینأخبار

   حممد إبراهيم البنا احملقق أبو سعيد احلسن السريايف املؤلف
 االعتصام الدار ١٤٠٥/١٩٨٥األوىل ،  الطبعة

 ــــبأدب الكــــــــــاتــــــ
   حممد حميي الدين عبداحلميد احملقق أبو حممد عبداهللا بن قتيبة املؤلف

 الفكر  الدار ١٣٨٢/١٩٦٣، ) ٤( الطبعة
 ارتشاف الضرب من لسان العرب

   رجب عثمان حممد. د احملقق أبو حيان األندلسي املؤلف
 القاهرة -اخلاجني  الدار ١٤١٨/١٩٩٨األوىل  ،  الطبعة

 في علم الحروفاألزھیة 
   عبداملعني امللوجي احملقق علي بن حممد اهلروي املؤلف

 ---- الدار ---- الطبعة
 أســـــــــاس البـــــــــالغة

    احملقق الزخمشري املؤلف
 ن.د: القاهرة  الدار األوىل الطبعة


  أسرار العربیــــــــــة  بركات يوسف هبود احملقق كمال الدين أبو الربكات األنباري املؤلف
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 األرقم الدار ١٤٢٠/١٩٩٩األوىل ،  الطبعة

 األشباه والنظائر في النحو
   عبداإلله نبهان وآخرون احملقق جالل الدين السيوطي املؤلف

 دمشق -جممع اللغة  الدار ---- الطبعة
 األصـــــــــــــــــــــــول

   ---- احملقق متام حسان. د املؤلف
 الدار البيضاء –الثقافة  الدار ١٤١١/١٩٩١ الطبعة

 أصول النحو العــــربي
   ---- احملقق بكري عيد الكرمي. د املؤلف

 الكتاب احلديث الدار ١٩٩٩األوىل ،  الطبعة
 )دراسة في فكر ابن األنباري( أصول النحو 

   ---- احملقق حممد سامل صاحل. د املؤلف
 القاهرة -دار السالم  الدار ١٤٢٧/٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة

 أصول النحو العربي
   ---- احملقق حممود أمحد حنلة. د املؤلف

 بريوت -العلوم العربية  الدار ١٤٠٧/١٩٨٧األوىل ،  الطبعة
 أصول النحو العربي

   ---- احملقق حممد عيد. د املؤلف
 هرةالقا -عامل الكتب  الدار ١٤١٠/١٩٨٩الرابعة ،  الطبعة

 أصول النحو عند ابن مالك
   ---- احملقق خالد سعد شعبان املؤلف

 القاهرة –مكتبة اآلداب  الدار ١٤٢٧/٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة
 أصول النحو عند السیوطي

   ---- احملقق عصام عيد فهمي املؤلف
 اهلييئة املصرية العامة للكتاب الدار ٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة

 نــــــــــــــحواألصول في ال
   عبداحلسني القتلي احملقق أبو بكر حممد بن سهل بن السراج املؤلف

 بريوت -الرسالة  الدار ١٤٠٨/١٩٨٨الثالثة ،  الطبعة
 األضـــــــــــــــــــــــــداد

   حممد أبو الفضل إبراهيم احملقق أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املؤلف
 الكويت رالدا ١٩٦٠ الطبعة

 اعتراض النحویین للدلیل العقلي
   ---- احملقق حممد بن عبدالرمحن السبيهني. د املؤلف

 الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥األوىل ،  الطبعة
 إعــــــــــــــــــراب القــــــــــرآن

   زهري غازي زاهد. د احملقق أبو جعفر النحاس املؤلف
 بريوت -عامل الكتب  الدار ١٤٠٩/١٩٨٨، ) ٣( الطبعة
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 إعراب ثالثین سورة من القرآن

    احملقق أبو عبداهللا ابن خالويه املؤلف
 بريوت –الكتب  الدار ١٤٠٦/١٩٨٦ الطبعة

 األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
    احملقق خري الدين الزركلي املؤلف

 بريوت -دار العلم للماليني  الدار ١٩٨٦،  السابعة الطبعة
 لمع األدلة في أصول النحو –اإلغراب في جدل اإلعراب 

   سعيد األفغاين احملقق كمال الدين أبو الربكات األنباري املؤلف
 الفكر الدار ---- الطبعة

 االقتراح في علم أصول النحو
   احلمصي وآخر أمحد سليم. د احملقق جال الدين السيوطي املؤلف

 جروس برس الدار ١٩٨٨األوىل ،  الطبعة
 أمـــــــــــــــــــالي ابن الحاجب

   فخر صاحل قدارة. د احملقق أبو عمرو ابن احلاجب املؤلف
 بريوت –اجليل  الدار ---- الطبعة

 أمــــــــــــــــالي بن الشجــــــري
   حممود الطناحي ققاحمل هبة اهللا بن علي بن الشجري املؤلف

 القاهرة -اخلاجني  الدار ---- الطبعة
 إمــــــــــــــالء ما مّن بھ الرحمن

   الناشر احملقق أبو البقاء العكربي  املؤلف
 بريوت -الفكر  الدار ١٤٠٦/١٩٨٦، ) ١( الطبعة

 إنباه الرواة على أنباه النحـــاة
   أبو الفضل إبراهيمحممد  احملقق مجال الدين القفطي املؤلف

 القاهرة –الفكر  الدار ١٤٠٦/١٩٨٦األوىل ،  الطبعة
 اإلنصاف في مسائل الخــــــالف

   حميي الدين عبداحلميد احملقق أبو الربكات ابن األنباري املؤلف
 الفكر الدار ---- الطبعة

 أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك
   إميل يعقوب.د احملقق ابن هشام األنصاري املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣الثانية ، الطبعة


 اإلیـــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــاح
   كاظم حبر املرجان. د احملقق أبو علي الفارسي املؤلف

 بريوت -عامل الكتب  الدار ١٤١٦/١٩٩٦، ) ٢( الطبعة
  اهللا عز وجلإیضاح الوقف واالبتداء في كتاب   حميي الدين رمضان احملقق أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املؤلف
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 دمشق -جممع اللغة العربية  الدار ---- الطبعة

 اإلیضــــــاح في شرح المفصــــــــــل
   موسى بناي العليلي. د احملقق أبو عمرو عثمان بن عمر بن احلاجب املؤلف

 بغداد –ة العاين مطبع الدار ---- الطبعة
 اإلیضــــــــــــــــــاح في علل النحو

   مازن املبارك. د احملقق أبو القاسم الزجاجي املؤلف
 النفائس  الدار ١٤١٦/١٩٩٦السادسة ،  الطبعة

 اإلیضـــــــــــاح في علوم البالغة
   ---- احملقق اخلطيب القزويين املؤلف

 ريوتب –اجليل  الدار ---- الطبعة
 البدیع في عــــــــــــــــلم العربیة

   فتحي أمحد علي الدين. د احملقق املبارك بن حممد بن األثري املؤلف
 )معهد البحوث(جامعة أم القرى الدار ---- الطبعة

 البرھان في علــــــــــــــــوم القرآن
   مصطفى عبدالقادر عطا احملقق بدر الدين الزركشي املؤلف

 بريوت_ الفكر  الدار ١٤٢١/٢٠٠١ لطبعةا
 البسیط في شرح جمل الزجاجي

   عياد الثبييت. د احملقق ابن أيب الربيع املؤلف
 بريوت -الغرب اإلسالمي  الدار ١٤٠٧/١٩٨٦األوىل ،  الطبعة

 بغیــــــــــــــــة الوعــــــــــــــــــاة
   أبو الفضل إبراهيمحممد  احملقق جالل الدين السيوطي املؤلف

 الفكر الدار ١٣٩٩/١٩٧٩الثانية ،  الطبعة
 البیــــان في روائع القـــــــــــــرآن

   ---- احملقق متام حسان. د املؤلف
 عامل الكتب القاهرة الدار ---- الطبعة

 البیــــــــــــــان في غریب القرآن
   بداحلميدطه ع احملقق أبو الربكات إن األنباري املؤلف

 دار الكتاب  الدار ١٣٨٩/١٩٩٦ الطبعة
 تأثیر الكوفیین في نحاة األندلس

   ---- احملقق حممد بن عمار درين. د املؤلف
 الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود  الدار ١٤٢٧/٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة

 تــــــــــــــــــــــاج العـــــــــروس
    احملقق زبيديحممد مرتضى ال املؤلف

 بريوت -إحياء التراث العريب  الدار ١٣٨٥/١٩٦٥ الطبعة
 التبصــــــــــرة والتذكــــــــــرة

   فتحي أمحد مصطفى. د احملقق أبو حممد الصيمري املؤلف
 دمشق –الفكر  الدار ١٤٠٢/١٩٨٢األوىل ،  الطبعة
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 التبیــــــــــــان في إعراب القرآن

   بيت األفكار الدولية احملقق أبو البقاء العكربي املؤلف
 بيت األفكار الدولية الدار ---- الطبعة

 الـــــــــــتــــــــبـــــیــــــــــــین
   عبدالرمحن العثيمني. د احملقق أبو البقاء العكربي املؤلف

 الرياض -العبيكان  الدار ١٤٢١/٢٠٠٠األوىل ،  الطبعة
ث واآلثار الواقعة في تفسیر الكشافاألحادی

   سلطان بن فهد احملقق احلافظ الزيلعي املؤلف
 الرياض -ابن خزمية  الدار ١٤١٤،١٩٩٣األوىل ،  الطبعة

 تذكــــــــــــــــــرة النحــــــــــــاة
   عفيف عبدالرمحن. د احملقق أبو حيان األندلسي املؤلف

 مؤسسة الرسالة الدار ١٤٠٦/١٩٨٦األوىل ،  الطبعة
 التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل

   حسن هنداوي. د احملقق أبو حيان األندلسي املؤلف
 دمشق –القلم  الدار ١٤١٨/١٩٩٧األوىل ،  الطبعة

 تطور المصطلح النحوي البصري
   ---- احملقق حيىي عطية عبابنة املؤلف

 إربد -تب احلديثة عامل الك الدار ٢٠٠٦األوىل  الطبعة
 التطـــــــــــــــور النحــــــــــــوي

   رمضان عبدالتواب: ترمجة احملقق برجستراسر املؤلف
 القاهرة -اخلاجني الدار ١٤١٧/١٩٩٧الثالثة ،  الطبعة

 التعـــــــــــــــــــــریفــــــــــــات
   ---- احملقق الشريف علي اجلرجاين املؤلف

 الفيصلية الدار ---- الطبعة
 تفسیر البحر المحیــــــــــــــــــط

   عادل أمحد عبداملوجود احملقق أبو حيان األندلسي املؤلف
 بريوت –الكتب العلمية  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١، ) ١( الطبعة


 )تفسیر ابن عاشور(تفسیر التحریر والتنویر 

    احملقق حممد الطاهر بن عاشور املؤلف
  الدار ١٤٢٠/٢٠٠٠، ) ١( طبعةال

 تفسیر القـــــرآن العظیــــــــــــم
   حممود عبدالقادر األرناؤوط احملقق عماد الدين ابن كثري املؤلف

 بريوت_ صادر  الدار ١٤٢٠/١٩٩٠، ) ١( الطبعة
  )مفاتیح الغیب(التفسیر الكبیر    احملقق فخر الدين الرازي املؤلف



٣٥٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 
 القاهرة -الغد العريب  الدار ١٤١٢/١٩٩١، ) ١( الطبعة

 تفسیــــر المـــــــــــــــــــــــدارك
   زكريا عمريات احملقق عبداهللا بن أمحد النسفي املؤلف

 كراتشي -قدميي كتب خانة  الدار ---- الطبعة
 تقویــــــــــــــــم الفكر النحوي

   ---- احملقق علي أبو املكارم. د املؤلف
 بريوت -الثقافة  الدار ---- طبعةال

 توضیح المقاصد والمسالك  بشرح ألفیة ابن مالك
   عبدالرمحن علي سليمان احملقق ابن أم قاسم املرادي املؤلف

 القاهرة -الفكر العريب  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١األوىل ،  الطبعة
 ثالثـــــــة كتب في الحــــــــروف

   رمضان عبدالتواب احملقق الرازي -ابن السكيت-اخلليل املؤلف
 القاهرة -اخلاجني  الدار ١٤١٥/١٩٩٥الثانية ،  الطبعة

 جامع البیان عن تأویل آي القرآن
   أمحد عبدالرزاق البكري وآخرون احملقق أبو جعفر الطربي املؤلف

 القاهرة –السالم  الدار ١٤٢٥/٢٠٠٥، ) ١( الطبعة
 ــــــــةجـــــــامع الدروس العربیـــ

   ---- احملقق مصطفى الغالييين املؤلف
 املكتبة العصرية الدار ٢٠٠٠الثامنة والثالثني ،  الطبعة

 الجامع ألحكام القــــــــــــرآن
   عبدالرزاق املهدي احملقق أبو عبداهللا القرطيب املؤلف

 بريوت_ الكتاب العريب  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٤ الطبعة
 لنحـــــــــــــوالجمــــــل في ا

   فخر الدين قباوة. د احملقق اخلليل بن أمحد املؤلف
 ---- الدار ١٤١٦/١٩٩٥اخلامسة ،  الطبعة

 الجمـــــل في النحـــــــــــــــو
   علي احلمد. د احملقق أبو القاسم الزجاجي املؤلف

 بريوت -مؤسسة الرسالة  الدار ١٤١٧/١٩٩٦اخلامسة ،  الطبعة
 الخضــــــــــــريــــــة حاشی

   ---- احملقق حممد الدمياطي الشافعي/ الشيخ املؤلف
 مصر -مكتبة مصطفى البايب  الدار ١٣٥٩/١٩٤٠ الطبعة

 ح األشمونيرحاشیة الصبان على ش
   ---- احملقق  املؤلف

 إحياء الكتب العربية الدار ---- الطبعة
 الحجة في علل القراءات السبع

   علي النجدي ناصف وآخرون احملقق أبو علي الفارسي ؤلفامل
 القاهرة -الكتب املصرية  الدار ١٤٢١/٢٠٠٠، ) ٣( الطبعة



٣٥٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 
 الحدیث النبوي في النحو العربي

   ---- احملقق حممود فجال. د املؤلف
 الرياض -أضواء السلف  الدار ١٤١٧/١٩٩٧الثانية ،  الطبعة

 معانـــــــــــيحــــــــــــــــروف ال
   علي توفيق احلمد. د احملقق أبو القاسم الزجاجي املؤلف

 مؤسسة الرسالة ، بريوت الدار ١٤٠٤/١٩٨٤األوىل ،  الطبعة
 انــــــــــــة األدبخـــــــــــــــز

   عبدالسالم حممد هارون احملقق عبدالقادر البغدادي املؤلف
 القاهرة -خلاجني ا الدار ١٤١٨/١٩٩٧، ) ٤( الطبعة

 ئـــــــــــــــصالخصـــــــــــــــــــا
   حممد علي النجار احملقق أبو الفتح ابن جين املؤلف

 بريوت -املكتبة العلمية  الدار ---- الطبعة
 بین النحویین الخــــــــــــــالف

   ---- احملقق سيد رزق الطويل. د املؤلف
 الفيصلية الدار ١٤٠٥/١٩٨٥األوىل ،  الطبعة

 الــــــــــــــــــدر المصــــــــــــــون
   أمحد اخلراط احملقق  املؤلف

 دمشق_ القلم  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣، ) ٢( الطبعة
 معاني القرآن للفراء خاللدراسة في النحو الكوفي من 

   ---- احملقق املختار أمحد ديرة. د املؤلف
 قتيبة الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣الثانية ،  الطبعة

 دالئــــــــــــــــل اإلعجــــــــــــــاز
   حممود حممد شاكر احملقق أبو بكر عبدالقاهر اجلرجاين املؤلف

 القاهرة ، جدة –املدين  الدار ١٤١٣/١٩٩٢الثالثة ،  الطبعة


 دیــــــــــــــــــــــــــوان ابن مقبـل
   عزة حسن. د احملقق  املؤلف

 دمشق -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي الدار ١٣٨١/١٩٦٢ لطبعةا
 دیــــــــــــوان أبي األسود الدؤلي

   حممد حسن آل ياسني احملقق أبو سعيد احلسن السكري املؤلف
 مكتبة اهلالل الدار ١٤١٨/١٩٩٨الثانية ،  الطبعة

 دیـــــــــــــــــــــــــوان أبي النجم
   سجيع جبلي ققاحمل  املؤلف

 بريوت -صادر  الدار ١٩٩٨األوىل ،  الطبعة
  دیوان أبي ذؤیب  انطونيوس بطرس احملقق  املؤلف



٣٥٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 
 بريوت -صادر  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣األوىل ،  الطبعة

األخطلدیوان
   راجي األمسر: شرحه  احملقق  املؤلف

 بريوت -الكتاب العريب  الدار ١٤٢٥/٢٠٠٤ الطبعة
 األعشى األكبر دیوان

   عبدالرمحن املسطاوي احملقق  املؤلف
 بريوت -املعرفة  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥األوىل ،  الطبعة

 دیوان الحطیئة
    احملقق أبو سعيد السكري: شرحه  املؤلف

 صادر الدار ١٤١٨/١٩٩٨ الطبعة
 دیوان الحماسة

   حممود رمضان ديوب احملقق أبو عبادة البحتري املؤلف
 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٠/١٩٩٩األوىل ،  الطبعة

 دیوان الراعي النمیري
    احملقق واضح الصمد.د: شرح  املؤلف

 بريوت -اجليل  الدار ١٤١٦/١٩٩٥األوىل ،  الطبعة
 دیوان الفرزدق

    احملقق علي فاعور: شرحه  املؤلف
 الكتب العلمية الدار ---- الطبعة

 میت بن زیددیوان الك
   ---- احملقق داود سلوم. د املؤلف

 بغداد -األندلس  الدار ١٩٦٩ الطبعة
 دیوان المثقب العبدي

   حسن كامل الصرييف احملقق  املؤلف
 املخطوطاتمعهد  –جامعة الدل العربية  الدار ١٣٩١/١٩٧١ الطبعة

 دیوان المرقشین
   كارين صادر احملقق ---- املؤلف

 بريوت -صادر  الدار ١٩٩٨األوىل ،  الطبعة
 دیوان المھلھل بن ربیعة

    احملقق طال حرب املؤلف
 بريوت -صادر  الدار ١٩٩٦األوىل ،  الطبعة

 دیوان النابغة الذبیاني
   شكري فيصل. د احملقق ابن السكيت املؤلف

 الفكر الدار ---- الطبعة
 دیوان امرئ القیس

   ة من األدباءمجاع احملقق  املؤلف
 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٠٣/١٩٨٣األوىل ،  الطبعة



٣٥٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 دیوان أمیة بن أبي الصلت
   مسيع مجيل اجلبيلي. د احملقق  املؤلف

 صادر الدار ١٩٩٨األوىل ،  الطبعة
 دیوان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

    احملقق عبدالعزيز الكرم: مجعه  املؤلف
 ---- الدار ---- الطبعة

 خازمدیوان بشر بن أبي 
   عزة حسن. د احملقق  املؤلف

 دمشق -وزارة الثقافة واإلرشاد القومي الدار ١٣٧٩/١٩٦٠ الطبعة
 دیوان توبة بن الحمیر

    احملقق إبراهيم العطية. د املؤلف
 بريوت -صادر  الدار ١٩٩٨األوىل ،  الطبعة

 ـــــــوان جریردیــــــــــــ
   مهدي حممد ناصر الدين: شرحه  احملقق  املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ---- الطبعة
 دیوان حاتم الطائي

   مفيد حممد قميحة. د احملقق  املؤلف
 املطبوعات احلديثة الدار ---- الطبعة

 دیــــــــوان ذي الرمة
   صطاويعبدالرمحن امل احملقق ---- املؤلف

 املعرفة الدار ١٤٢٧/٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة


 دیوان عمرو بن معدیكرب
   ---- احملقق هاشم الطحان املؤلف

 الثقافة واإلعالم الدار ---- الطبعة
 دیــــــــــــــــــــــوان عنترة

   ----- احملقق ----- املؤلف
 صادر الدار ٢٠٠٥الثانية ،  الطبعة

 بن  ذریحدیوان قیس 
   عبدالرمحن املصطاوي: شرحه  احملقق  املؤلف

 املعرفة الدار ١٤٢٣/٢٠٠٣األوىل ،  الطبعة
 الخطیمدیوان قیس بن 

   ناصر الدين األسد. د احملقق  املؤلف
 القاهرة -العروبة  الدار ١٩٦٢/األوىل ، ١٣٨١ الطبعة

 دیوان كعب  بن مالك
   ينسامي مكي العا احملقق  املؤلف

 بغداد -النهضة  الدار ١٣٨٦/١٩٦٦األوىل ،  الطبعة
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 رصــــف المبــــــاني
   أمحد حممد اخلراط احملقق أمحد بن عبدالنور املالقي املؤلف

 جممع اللغة العربية بدمشق الدار ---- الطبعة
 ریـــــــاض الصالحین

   عبدالعزيز رباح احملقق أبو زكريا النووي املؤلف
 املأمون للتراث الدار ١٤١٢/١٩٩٢، ) ١٣( عةالطب

 الزاھر في معاني كلمات الناس
   صاحل الضامن. د احملقق أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املؤلف

 بريوت -الرسالة  الدار ١٤١٢/١٩٩٢، ) ١( الطبعة
 السبعة في القراءات

   شوقي ضيف احملقق ابن جماهد املؤلف
 املعارف دارال الثانية الطبعة

 سر صناعة اإلعراب
   حممد حسن حممد احملقق أبو الفتح عثمان بن جين املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢١/٢٠٠٠األوىل ،  الطبعة
 سنن الدار قطني

    احملقق اإلمام احلافظ أبو احلسن الدار قطين املؤلف
 بريوت -املعرفة  الدار  الطبعة

 سنن النسائي
   ---- احملقق اإلمام أمحد بن شعيب النسائي املؤلف

 بريوت -ابن حزم  الدار األوىل الطبعة
 سیر أعالم النبالء

   حسان عبداملنان: رتبه  احملقق أبو عبداهللا مشس الدين الذهيب املؤلف
 بيت األفكار الدولية الدار ---- الطبعة

 الشاھد وأصول النحو في كتاب سیبویھ
   ---- احملقق خدجية احلديثي. د فاملؤل

 ---- الدار ١٣٩٤/١٩٧٤ الطبعة
 شذور الذھب في معرفة كالم العرب

   حممد حميي الدين عبداحلميد احملقق ابن هشام األنصاري املؤلف
 مكة املكرمة –املكتبة الفيصلية  الدار ---- الطبعة

 شرح ابن عقیل
   حممد حميي الدين عبداحلميد احملقق اء الدين ابن عقيل املؤلف

 مكة املكرمة –الفيصلية  الدار ---- الطبعة
 شرح أبیات سیبویھ

   زهري غازي زاهد احملقق أبو جعفر النحاس املؤلف
 عامل الكتب الدار ١٤٠٦/١٩٨٦األوىل ،  الطبعة

 



٣٦١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 شرح التسھیل
   رعبدالرمحن السيد وآخ. د احملقق مجال الدين ابن مالك املؤلف

 هجر الدار ١٤١٠/١٩٩٠، ) ١( الطبعة
 شرح  التصریح على التوضیح

   ---- احملقق خالد األزهري/ الشيخ  املؤلف
 إحياء الكتب العربية الدار ---- الطبعة

 شرح  كتاب سیبویھ
   رمضان عبدالتواب وآخرون احملقق أبو سعيد السريايف املؤلف

 العامة للكتاب اهليئة املصرية الدار ---- الطبعة
 شرح الرضي على الكافیة

   ---- احملقق يوسف حسن عمر املؤلف
 جامعة بنغازي الدار ---- الطبعة

 شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات
   عبدالسالم حممد هارون احملقق أبو بكر حممد بن القاسم األنباري املؤلف

 املعارف الدار اخلامسة الطبعة
 البدریة في علم العربیةشرح اللمحة 

   صالح رواي احملقق ابن هشام األنصاري املؤلف
 ---- الدار الثانية الطبعة


 شــــــــــــــــــــرح اللمع

   فائز فارس. د احملقق ابن برهان العكربي املؤلف
 الكويت -السلسلة التراثية  الدار ١٤٠٤/١٩٨٤األوىل ،  الطبعة

 عشرح المعلقات السب
   ---- احملقق أبو عبداهللا احلسن بن أمحد الزوزين املؤلف

 مكة املكرمة –الفيصلية  الدار ---- الطبعة
 خشريـــــــللزمشرح المفصل 

   إميل بديع يعقوب.د احملقق موفق الدين أبو القاء ابن يعيش املؤلف
 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١األوىل ،  الطبعة

 مل الزجاجيشرح ج
   أنس بديوي. د احملقق ابن عصفور اإلشبيلي املؤلف

 بريوت -إحياء التراث العريب  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣، ) ١( الطبعة
 شرح جمل الزجاجي

   سلوى عرب. د احملقق أبو احلسن علي بن حممد بن خروف املؤلف
 )معهد البحوث(جامعة أم القرى الدار ---- الطبعة

 أبي سلمىشعر زھیر بن 
   فخر الدين قباوة. د احملقق األعلم النتمري املؤلف

 حلب -القلم العريب  الدار ١٣٩٣/١٩٧٣و ١٣٩٠/١٩٧٠األوىل والثانية ،  الطبعة



٣٦٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 شعـــــــــــــــر عروة بن الورد
   حممد فؤاد نعناع. د احملقق أبو يوسف بن السكيت املؤلف

 القاهرة -خلاجني ا الدار ١٤١٥/١٩٩٥األوىل ،  الطبعة
 شفاء العلیل في إیضاح  التسھیل

   الشريف عبداهللا الربكايت . د احملقق أبو عبداهللا السليسلي املؤلف
 مكة املكرمة–الفيصلية  الدار ١٤٠٦/١٩٨٦األوىل ،  الطبعة

 شواھد التوضیح  والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح
   مد فؤاد عبدالباقيحم احملقق مجال الدين ابن مالك املؤلف

 بريوت -عامل الكتب  الدار )٣( الطبعة
 الصـــــــــــــــــــــــــاحبي

   أمحد صقر احملقق أبو احلسني أمحد بن فارس املؤلف
 القاهرة -عيسى احلليب  الدار ---- الطبعة

 البخـــــــــــــــاريصحیح 
   بيت األفكار الدولية احملقق أبو عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري املؤلف

 بيت األفكار الدولية الدار ---- الطبعة
 الصفوة الصفیة في شرح الدرة األلفیة

   حمسن العمريي. د احملقق تقي الدين إبراهيم بن احلسني النيلي املؤلف
 )معهد البحوث(جامعة أم القرى الدار ---- الطبعة

 ضحـــــــــــــــى اإلسالم
   ---- احملقق أمحد أمني فاملؤل

 النهضة املصرية الدار الثامنة الطبعة
 الضمائر في اللغة العربیة

   ---- احملقق حممد عبداهللا جرب. د املؤلف
 ---- الدار ١٩٨٣األوىل ،  الطبعة

 طبقات القراء السبع
   أمحد عناية احملقق أمني الدين عبدالوهاب بن السالر املؤلف

 بريوت -الكتاب العريب  الدار ١٤٢٥/٢٠٠٥ىل ، األو الطبعة
 طبقات النحویین واللغویین

   حممد أبو الفضل إبراهيم احملقق أبو بكر حممد بن احلسن األندلسي املؤلف
 املعارف الدار الثانية  الطبعة

 طبقات فحول الشعراء
   حممود حممد شاكر احملقق حممد بن سالم اجلمحي املؤلف

 القاهرة –مطبعة املدين  الدار ---- الطبعة
 المفتاح تلخیصعروس األفراح في شرح 

   عبداحلميد هنداوي. د احملقق اء الدين السبكي املؤلف
 بريوت -املكتبة العصرية  الدار ١٤٢٣/٢٠٠٣األوىل ،  الطبعة

 



٣٦٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 العوامل المائة النحویة
   البدراوي زهران. د احملقق خالد األزهري املؤلف

 املعارف  الدار ١٩٨٣األوىل ،  الطبعة
 العــــــــــــــــــــــــــــین

   مهدي املخزومي وآخر. د احملقق اخلليل بن أمحد املؤلف
 الرشيد الدار ---- الطبعة

 غریــــــــــــــب الحدیث
   ---- احملقق أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي املؤلف

 بريوت –الكتب العلمية  الدار ١٤٠٦/١٩٨٧، ) ١( الطبعة
 فتـــــــــــــح البــــــاري

   حمب الدين اخلطيب احملقق أمحد بن علي بن حجر املؤلف
 القاهرة -املكتبة السلفية  الدار ١٤٠٧الثالثة ،  الطبعة

 الفروق اللغویـــــــــــة
   حممد باسم عيون السود احملقق أبو اهلالل العسكري املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥، ) ٣( الطبعة


 الفصول في فقھ العربیة
   ---- احملقق رمضان عبدالتواب. د املؤلف

 القاهرة -اخلاجني الدار ١٩٩٤الثالثة ،  الطبعة
 في أصول النحــــــــــــو

   ---- احملقق سعيد األفغاين املؤلف
 بريوت -كتب اإلسالمي امل الدار ١٤٠٧/١٩٨٧ الطبعة

 فیض االنشراح من روض طي االقتراح
   حممود فجال. د احملقق أبو عبداهللا الطيب الفاسي املؤلف

  -البحوث للدراسات اإلسالمية الدار ١٤٢٣/٢٠٠٢الثانية ،  الطبعة
 القــــــــــاموس المحیط

   عشليحممد عبدالرمحن املر:تقدمي  احملقق الفريوزآبادي املؤلف
 إحياء التراث العريب الدار ١٤١٧/١٩٩٧األوىل ،  الطبعة

 القراءات واللھجــــــــــات
   ---- احملقق عبدالوهاب محودة املؤلف

 مكتبة النهضة املصرية الدار األوىل الطبعة
 القیاس في اللغة العربیة

   ---- احملقق حممد اخلضر املؤلف
 لسلفية املطبعة ا الدار ---- الطبعة

 كتـــــــــــــــــــاب سیبویھ
   عبدالسالم هارون احملقق أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٠/١٩٩٩األوىل ،  الطبعة



٣٦٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 كشاف اصطالحات الفنون
   لطفي عبدالبديع. د احملقق حممد بن علي التهانوي املؤلف

 النهضة املصرية الدار ---- الطبعة
 الكشاف عن حقائق التنزیل

   عبدالرزاق املهدي احملقق أبو القاسم الزخمشري املؤلف
 بريوت -إحياء التراث العريب  الدار ١٤١٧/١٩٩٧، ) ١( الطبعة

 الكلیـــــــــــــــــــــــــــــــــات
   عدنان درويش وآخر. د احملقق أبو البقاء الكفوي املؤلف

 مؤسسة الرسالة  الدار ١٤١٩/١٩٩٨، ) ٣( بعةالط
 الكوفیون في النحو والصرف والمنھج الوصفي المعاصر

   ---- احملقق عبدالفتاح احلموز. د املؤلف
 عمار الدار ١٤١٨/١٩٩٧األوىل ،  الطبعة

 الكوكب الـــــــــــــــــــــــدري
   عواد حممد حسن. د احملقق جالل الدين األسنوي املؤلف

 عمان -عمار  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥األوىل ،  الطبعة
 الالمــــــــــــــــــــــــــــــات

   مازن املبارك احملقق ابو إسحاق الزجاجي  املؤلف
 دمشق_ الفكر  الدار ١٤٠٥/١٩٨٥الثانية ،  الطبعة

 اللباب في علل البناء واإلعراب
   غازي خمتار طليمات احملقق أبو البقاء العكربي املؤلف

 دمشق -الفكر  الدار ١٩٩٥األوىل ،  الطبعة
 لســـــــــــــــــــــــان العرب

   ---- احملقق أبو الفضل ابن منظور املؤلف
 بريوت -صادر  الدار ٢٠٠٣و  ٢٠٠٠، ) ٢(و) ١( الطبعة

 اللغة العربیة ، معناھا ومبناھا
   ---- احملقق متام حسان. د املؤلف

 الدار البيضاء –الثقافة  الدار ١٩٩٤ الطبعة
 اللغة والنحو بین القدیم والحدیث

   ---- احملقق عباس حسن املؤلف
 مصر –املعارف  الدار الثانية الطبعة

 الـــــــلـــــــــــمـــــــــــع
   فائز فارس احملقق ابن جين املؤلف

 الكويت -دار الكتب الثقافية  الدار ---- الطبعة
 مجـــــــــاز القــــــــــرآن

   فؤاد سزكني. د احملقق أبو عبيدة معمر بن املثىن املؤلف
 القاهرة –اخلاجني  الدار ---- الطبعة

 



٣٦٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 مجالـــــــس ثعــــــــــلب
   عبدالسالم هارون احملقق أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب املؤلف

  الدار الثانية الطبعة
 جالـــــــس العلمــــــــاءم

   عبدالسالم حممد هارون احملقق أبو القاسم الزجاجي املؤلف
 ---- الدار ١٤٢٠/١٩٩٩الثالثة ،  الطبعة

 المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث
   عبدالكرمي العزباوي احملقق أبو موسى حممد بن أيب بكر األصفهاين املؤلف

 مكة املكرمة –جامعة أم القرى  الدار ١٤٠٨/١٩٨٨األوىل ،  الطبعة
 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز

   عبدالسالم عبدالشايف احملقق عبداحلق بن غالب بن عطية املؤلف
 بريوت –الكتب العلمية  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١، ) ١( الطبعة


 المخصـــــــــــــــص

   مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العريب احملقق أبو احلسن ابن سيده املؤلف
 بريوت -إحياء التراث العريب  الدار ١٤١٧/١٩٩٦األوىل ،  الطبعة

 المدارس النحویــــة
   ---- احملقق إبراهيم السامرائي املؤلف

 عمان -الفكر  الدار ١٩٨٧، ) ١( الطبعة
 المدارس النحویــــة

   ---- احملقق شوقي ضيف. د املؤلف
 القاهرة -املعارف  الدار السابعة  الطبعة

 مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو
   ---- احملقق مهدي املخزومي. د املؤلف

 مصر -البايب احلليب  الدار الثانية  الطبعة
 المــــذكر والمــــؤنث

   عظيمةحممد عبداخلالق  احملقق أبوبكر حممد بن القاسم األنباري املؤلف
 القاهرة-الس األعلى للشؤون اإلسالمية الدار ١٤٠١/١٩٨١ الطبعة

 مراتب النحــــویین
   حممد زينهم احملقق أبو الطيب اللغوي املؤلف

 القاهرة -اآلفاق العربية  الدار ١٤٢٣/٢٠٠٣ الطبعة
 المــــــــرتــــجــــــــل

   علي صدر قاحملق أبو حممد عبداهللا بن اخلشاب املؤلف
 دمشق -....  الدار ١٣٩٢/١٩٧٢ الطبعة

 المزھر في علوم اللغة
   حممد أمحد جاد املوىل وآخرون احملقق جالل الدين السيوطي املؤلف

 الفكر الدار ---- الطبعة



٣٦٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 النحویة في ضوء االعتراض على الدلیل النقلي الخالفمسائل 
   ---- حملققا حممد بن عبدالرمحن السبيهني. د املؤلف

 الرياض -جامعة اإلمام حممد بن سعود  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥األوىل ،  الطبعة
 المساعد على تسھیل الفوائد

   حممد كامل بركات احملقق أبو عبد اهللا اء الدين ابن عقيل املؤلف
 )معهد البحوث(جامعة أم القرى الدار ١٤٢٢/٢٠٠١الثانية ،  الطبعة

 مشكل إعراب القرآن
   حامت صاحل الضامن. د احملقق مكي بن أيب طالب املؤلف

 دمشق -البشائر  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣، ) ١( الطبعة
 القرن الثالث الھجري أواخرالمصطلح النحوي ، نشأتھ وتطوره حتى 

   ---- احملقق عوض القوزي املؤلف
 الرياضجامعة  –عمادة شؤون املكتبات  الدار ---- الطبعة

 النحو الكوفي مصطلحات
   ---- احملقق عبداهللا اخلثران. د املؤلف

 هجر الدار ١٤١١/١٩٩٠األوىل ،  الطبعة
 المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم االصطالح الحدیث

   ---- احملقق إيناس كمال احلديدي. د املؤلف
 اإلسكندرية -الوفاء  الدار ٢٠٠٦األوىل ،  الطبعة

 )مفتاح العلوم تلخیصشرح ( المطول
   عبداحلميد هنداوي. د احملقق سعد الدين التفتازاين املؤلف

 بريوت -الكتب العلمية  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١األوىل ، الطبعة
 معانـــــــي القـــــــــرآن

   هدى حممود قراعة. د احملقق أبو احلسن األخفش املؤلف
 القاهرة -جني اخلا الدار ١٤١١/١٩٩٠، ) ١( الطبعة

 معانـــــــي القـــــــــرآن
   يوسف بقاعي.د احملقق أبو زكريا الفراء املؤلف

 بريوت -إحياء التراث العريب الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣،) ١( الطبعة
 معانـــــــي القـــــــــرآن

   عبد اجلليل عبده. د احملقق أبو إسحاق الزجاج املؤلف
 بريوت -عامل الكتب  الدار ١٤٠٨/١٩٨٨، ) ١( الطبعة

 معجـــــــم األدبـــــــــاء
   ---- احملقق ياقوت احلموي املؤلف

 بريوت –إحياء التراث العريب  الدار ---- الطبعة
 معجـــــــم الصحـــــــــاح

   خليل مأمون  احملقق إمساعيل اجلوهري املؤلف
 وتبري –املعرفة  الدار ١٤٢٦/٢٠٠٥، ) ١( الطبعة

  معــــجـــــــم القــــــراءات
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 ---- احملقق عبد اللطيف اخلطيب. د املؤلف
 دمشق -سعد الدين  الدار ١٤٢٢/٢٠٠٢، ) ١( الطبعة

 المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة
   ---- احملقق إميل بديع يعقوب. د املؤلف

 ريوتب -الكتب العلمية  الدار ١٤١٧/١٩٩٦األوىل ،  الطبعة
 معجم مقـــــاییس اللغــــــــة

   عبدالسالم هارون احملقق أمحد بن فارس املؤلف
 الفكر الدار ١٣٩٩/١٩٧٩ الطبعة


 مغني اللبیب عن كتب األعاریب

   حممد حميي الدين احملقق ابن هشام األنصاري املؤلف
 بريوت -املكتبة العصرية  الدار ١٤٢٤/٢٠٠٣ الطبعة

 ــــــــح  العلـــــــوممفاتیـــ
   جودت فخر الدين. د احملقق أبو عبداهللا حممد بن أمحد اخلوارزمي املؤلف

 بريوت -املناهل  الدار ١٤١١/١٩٩١األوىل ،  الطبعة
 المفصل في صناعة اإلعراب

   علي بو ملحم. د احملقق أبو القاسم الزخمشري املؤلف
 بريوت -اهلالل مكتبة  الدار ١٩٩٣األوىل ،  الطبعة

 المقدمة الكافیة في علم اإلعراب
   مجال خميمر احملقق مجال الدين بن احلاجب املؤلف

 مكة املكرمة –نزار الباز  الدار ١٤١٨/١٩٩٧، ) ١( الطبعة
 من الشعر المنسوب إلى اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

    احملقق عبدالعزيز سيد األهل: مجعه  املؤلف
 بريوت -صادر  الدار ١٤٠٠/١٩٨٠و ١٣٩٣/١٩٧٣األوىل والثانية ،  الطبعة

 من تاریخ النحــــــو
   ---- احملقق سعيد األفغاين املؤلف

 الكويت -مكتبة الفالح  الدار ١٤٠٠/١٩٨٠ الطبعة
 منثور الفوائـــــــــد

   الضامن حامت صاحل. د احملقق كمال الدين أبو الربكات األنباري املؤلف
 مؤسسة الرسالة الدار ---- الطبعة

 المنصــــــــــــــــــف
   إبراهيم مصطفى وآخر احملقق أبو الفتح عثمان بن جين املؤلف

 مصر -مصطفى اليايل الدار ١٣٣٧/١٩٥٤، ) ١( الطبعة
 المنقـــــــوص والممدود

   اجكويتعبدالعزيز امليمين الر احملقق أبو زكريا الفراء املؤلف
 املعارف الدار الثالثة الطبعة

  الموفي في النحو الكوفي
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 حممد جة بيطار احملقق صدر الدين الكنغراوي املؤلف
 امع العلمي العريب الدار ---- الطبعة

 النحــــــو الوافـــــــــي
   ---- احملقق عباس حسن املؤلف

 مصر -املعارف  الدار اخلامسة الطبعة
 لنحو وكتب التفسیرا

   ---- احملقق إبراهيم عبداهللا رفيدة املؤلف
 اجلماهريية الدار الثالثة الطبعة

 نزھة األلباء في طبقات األدباء
   حممد أبو الفضل إبراهيم احملقق أبو الربكات عبدالرمحن بن األنباري املؤلف

 الفكر العريب الدار ---- الطبعة
 شرالنشر في القراءات الع

   علي حممد الضباع: إشراف احملقق أبو اخلري حممد بن اجلزري املؤلف
 دار الفكر الدار ---- الطبعة

 نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین
   ---- احملقق حسن مخيس امللخ. د املؤلف

 الشروق الدار األوىل الطبعة
 النكت في تفسیر كتاب سیبویھ

   زهري عبداحملسن سلطان احملقق أبو احلجاج الشنتمري املؤلف
 الكويت -املنظمة العربية للتربية والثقافة الدار ١٤٠٧/١٩٨٧األوىل ،  الطبعة

 النھایة في غریب الحدیث
   حممد أبو الفضل عاشور احملقق أبو السعادت املبارك بن األثري املؤلف

 بريوت -التراث العريبإحياء  الدار ١٤٢٢/٢٠٠١األوىل ،  الطبعة
 ھمـــــــــع الھوامـــــــــــع

   أمحد مشس الدين احملقق جالل الدين السيوطي املؤلف
 بريوت –الكتب العلمية  الدار ١٤١٨/١٩٩٨األوىل ،  الطبعة

 وفیات األعیان وأبناء الزمان
   إحسان عباس. د احملقق أبو العباس أمحد بن خلكان املؤلف

 بريوت -صادر  الدار ---- الطبعة






 الرســـائل الجامعیة
النحو الكوفي  في شرح القصائد السبع الجاھلیات ألبي بكر بن األنباري  -١
  )رسالة ماجستیر(  ١٤٠٨ تارخيها حممد بن إبراهيم شيبة الباحث
    أم القرى اجلامعة 
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 الصفحة احلديث م
 ٢٤١ )كل مولود يولد على الفطرة(  ١

خري له من أن ميتلئ  ألنْ ميتلئَ جوف أحدكم قيحاً حىت يريه( ٢
 )شعراً

٢٤٧ 

 ٢٩٠ )لتأخذوا مصافكم( ٣

 ١١٧ . أحبها ألا صفة الرمحن: فقال  )مل تفعل؟  ( ٤

 ١٩٥ )أنزل القرآن على سبعة أحرف( ٥

 ٢٤١ )يف اخلضروات صدقة( ٦


 الصفحة األثر م
 ١٥٧ ..). مجدين ،يا داود :يقول لداود يوم القيامة بلغنا أَن اهللا تبارك وتعاىل( ١

 ٢٤٧  )الشعر ديوان العرب( ٢

 ٢٤٧  ....)تفسري تعلمه العلماء ، : ة أوجه تفسري القرآن على أربع( ٣

 ٢٤٧ )إذا أعيتكم العربية يف القرآن فالتمسوها يف الشعر ( ٤

 ٢٩٨ ) احلَق وأقولُ احلَق فأنا( ٥

٦   
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 فھرس األشعار


 
ـُـلْفَي ملــا يب  ١  الصفحة البحر القائل  فــال واهللا ال ي
ـِمـا بِهِــم أبـداً دواُء    ٢١١ الوافر مسلم بن معبد وال لل

 
 

    وقـاهم جدهـم ببـين أبيـهـم      ٢
 ٢٢٠ الوافر امرؤ القيس وبـاألشقـني ما كان العـقاب  

 
 

     فـإنْ  تسألـوين بالنسـاء  فإنـين ٣
 ٢٩٧ الطويل علقمة الفحل بصـري بـأدواء النـساء طبيب  

 
 

٤ لـتفواهللا مـا أدري أسلـمى تغو     
 ٢٦٥ الطويل ---- لٌّ إلـي حبـيبـأم  النـوم أم ك  

 
 

     إنْ أنت عقـرتهـا وأرحت منهـا ٥
-٢٣٥-٢٢٨ الوافر ---- بـالد ثـمود أُنكحـت الربابا  

٢٥٩ 
 
 

     عنـي فأذهــب جــانـبــاًد ٦
 ٢٣٦-٢٦٤ ملجمزوءالكا عمروبن معديكرب يـوماً وأكفــك جـانـبـاً  

 
 

     أال يا اسلمي يا ترب أمساَء من تربِ ٧
 ٢٣٣ الطويل الكميت أال يا اسلمي حييت عين وعن صحيب  

 
 

     فلـو أنَّ األطـبـا كانُ حولــي ٨
 ٢٥٤ الوافر  ---- اِء  الشـفاةع األطـبــوكانَ م  

 
 

     بدت مثل قرن الشمس يف رونقِ الضحى ٩
 ٢٦١ الطويل ---- حـوصورتها  أو أنت  يف العنيِ  أمل  

 
 

     أال  أيهـذا املنـزلُ الدارس الـذي ١٠
  عاهد احلي بك  ٢٥٤ الطويل ذو الرمة كأنـك مل  يعهد 

 
 

     دـزيـ يىنـوايل بـت أخـئـنب ١١
 ٢٦٤ الرجز رؤبة دـديـف مـا هلـلينـياً عـبغ  

 
 

     وصـلِّ على حني العشيات والضحى ١٢
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 ٢٥٩ الطويل األعشى اعبداـبد الشيطان واهللا فـوال تع  
 
 
 
 
 
 

     يـا عنيِ جودي بـدمع منك جمهودا ١٣
 ٢٥٣ البسيط ---- وابك ابن أم  إذا ما مات مسعودا  

 

     ال ال أبـوح حبـب بـثـنـةَ إـا   ١٤
 ٢١٠ الكامل ---- أخـذت علي مـواثقاً وعهـوداً  

 
 

١٥ البد من صنعا وإن طـال السفـر     
  بـرود ـى كلّ عـود٢٢٢ الرجز ---- ولـو حتن 

 
 

١٦ مـن املـوت أفـر يومـي مـن أي     
 ٢٣٧ الرجز علي بن أيب طالب در أيـوم لـم يقـدر أم  يوم قُ  

 
 

١٧ ـَر      تصابـى  وأمسـى عـاله  الكب
  ٢٦٤ املتقارب النمر بن تولب وأضحـى جلمـرة  حبـلٌ  غرر 

 
 

     أنـا جـريـر كنييت أبـو عمـرو ١٨
  ر٣٣٤ الرجز جرير أضرب بالسيف وسعد  يف  القص 

 
 

    ـدا       يـا حسنه عبد العزيـز إذا ب ١٩
  املنبـر ـَة واستقـر  ٤٣ الكامل ---- يـوم العروب

 
 

     أال يا اسلمي يا دار مي على البِلـى ٢٠
  الً جبرعائـك القطرهن٢٣٢ الطويل ذو الرمة وال زال م 

 
 

     تـروح مـن الـحـي أم تبـتكـر ٢١
 ٢٥٠ تقاربامل امرؤ القيس ومـاذا  يضيـرك  لـو تـنتظر  

 
 

     فـال يدعين قـومي صـريعاً حلـرة ٢٢
 ٢٢١ الطويل ---- لئن كنـت مقتـوالً ويسلم عامر  

 
 

٢٣ مـا كان يرضـى رسولُ اهللا دينهم     
  بـان أبو بكـرٍ وال عمر٢٤٩ الطويل جرير والطـي 

 
 

ـَن أرادوا  ٢٤      إذا مـا شـاُء ضـروا م
  ضوال يـألوا لـه أحد ٢٥٤ الوافر ---- راراــم 
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     فقـلت  له  ال تبك  عينك  إنـمـا  ٢٥
 ٢٦٢ الطويل امرؤ القيس حناول ملكـاً أو منـوت فنعذرا  
 

 

     فـأنـت الـجـواد وأنت الـذي ٢٦
    دوراــإذا مـا النفوس مـألنَ  الص  

 

     جديـر  بطعـنـة  يـومِ اللقــا 
 ٢٩٢ املتقارب األعشى  وراـاُء  النحـضرب منهـا النسِء ت  

 
 

     ال أرى املوت يسبــق املوت شيٌء ٢٧
 ٢٥٦-٢٣٦ اخلفيف سواد بن عدي نغص املـوت ذا الغنـى والفقريا  

 

     مـوام كُلّهـةُ اِهللا واألقـيا لَعن ٢٨
 ٢٢٣ البسيط ---- والصاحلني على مسعان من جارِ  

 

     ولقد جنيتك  أكموءاً  وعساقالً ٢٩
 ٢٥٨-٢٣٤ الكامل ---- ولقد  يتك عن بنات  األوبر  

 

     دراًـانت له قـة أو كـاخلالف نال ٣٠
 ٢٦٢ البسيط جرير لى قدرِـوسى عـا أتى ربه مـكم  

 

     أال يـا اسلمي يـا هند  هند بين بدرٍ  ٣١
  اناً عدى٢٥٠ الطويل األخطل  آخر الدهرِ وإنْ كان  حي 

 

ـَّفـوين ٣٢      سقـوين الـخمـر مثَّ تكن
 ٢٣٥ الوافر عروة بن الورد عــداةُ اِهللا مـن كذبٍ وزورِ  

 

    وم فيهــا          فكـيف بـليـلة ال ن ٣٣
 ٣٥ الوافر مهلهل هـا منيــرِوال قمـرٍ لسـاري  

 

٣٤ حميهـومةُ يإذا مـر مـمدواـا تد     
 ١٧٦ الطويل ----  ت فارِساًـويطْعنهم شزراً فأَبرح  

 

     ه رداءهـى عليـوال أدرِ من ألق ٣٥
 ٢٥٣-٢٣٤ الطويل ---- د حمضِـن ماجـخال أنه قد سلَّ ع  

 

     عـبـاس يتـو قيـحـا النـمـإن ٣٦
 ٢٧٩ الرمل الكسائي فعـتـر ينـي كل أمـه فـوب  

 

     على حني عاتبت املشيب على الصبا ٣٧
 ٢٥٨-٢٣٤ الطويل النابغة الذبياين ح والشيب وازعـا تصـَأملّ:وقلت  

 

       همإذا   نـالذي الئيـال النفرِ نـم ٣٨



٣٩٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

  ـهياب ٢٥٧ الطويل أبو الربيس قعقعوا البابِ  حلقةَ اللئام 
 

     راحـت بأعـالقـه حـوالً  ميانيةٌ ٣٩
  من بكرٍ وما مجع ـرانني٣٢٣ البسيط ابن مقبل تدعوا الع 

 
 
 
 

      رتين وما كان الذي نكرت ـوأَنكَ ٤٠
 ٢٢ البسيط األعشى اـمن احلوادث إال الشيب والصلَع  

 

     ال أستطيـع نـزوعاً عـن مودـا  ٤١
 ٢٦٢ البسيط األحوص أو يصنع احلب يب غري  الذي صنعا  

 

     مىت تـأت زيداً قـاعداً عند حوضه ٤٢
 ٢٥٦ الطويل ---- لتهدم ظُلماً حوض زيد نقـارعِ  

 

     فإنّ هلـا جـارينِ لـن يغدرا ـا ٤٣
  خـريِ اخلالئف النيب وابن ٢٣٢ الطويل معن بن أوس ربيب 

 

٤٤ أي مـن أمسـاء كـافكـفى بالن     
 ٢٥٢ الوافر بشر بن أيب خازم ل شـافوليس لسـقمه إذ طا  

 

٤٥ عوده يصلـب بـعأنّ  الـن  أمل تر     
  فاملتقص  ٢٦٦ الطويل ---- وال يسـتوي واخلروع 

 

     أقول لـهـا إذا سـألت طـالقـاً ٤٦
 ٢٣٧ الوافر ---- إالم تـسـارعـني إلـى فراقي  

 

     ةرـني غريـة اجلَبـاً لواضحـربع ٤٧
  ١٥٧ الكامل قيس بن ذريح كالشمسِ إِذْ طلعت رخيمِ املَنطقِ  

 

ـَا بنجـد ومـاـسيفـي وم ٤٨ ا كن     
 ٢٥٢ السريع أبو عامر   اهقـواد بالشـال  رـرقر قمـق  

 

ـُه ٤٩      فمـا وجـد النهدي وجداً  وجدت
 ٢٣٣-٢٥٣ الطويل ---- وال وجـد العذري قبلِ مجيـل  

 

     كَذبتك عينـك أم رأيت بـواسـط ٥٠
 ٢٥١ الكامل األخطل  االـغلـس الظالمِ من الربابِ خي  

 

٥١ ـاً سحبال أحـب أن  أصطاد ضب     
 ٧٨ الرجز ---- رعـى الربيـع والشـتاء أرمال  

 

     فــألفيـتـه غـري مستعـتبٍ ٥٢
 ٣١٨-٢٦٣ املتقارب أبو األسود يالـلـق  إال  اَهللا  رِــوال ذاك  
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    ت ا أمشـي جتـر وراءنـا    فقم ٥٣
 ٧٨ الطويل امرؤ القيس عـلى إثـرنا أذيال مـرط مرحل  

 

     ضليـع إذا استدبـرته سـد فـرجه ٥٤
 ٨٦ الطويل امرؤ القيس بضاف فويـق األرض ليس بأعزل  

 
 

        كدأبـك مـن أم احلويرث قبـلها    ٥٥
 ٨٧ الطويل امرؤ القيس وجــارا أم الربـاب مبأسـل  

 

    وجلـامـه   فبـات عـليه سرجه  ٥٦
 ٧٨ الطويل امرؤ القيس اً غـري مرسلِين قائموبـات بعي  

 

          إذا قامتا تضوع املسك منهما ٥٧
 ٢٥ الطويل امرؤ القيس نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل   

 

     ولقـد أبيت على الطـوى وأظلُّـه ٥٨
 ٢٥٨ الكامل عنترة أكلِـحتى أنال بـه كـريـم امل  

 

     أفـاطم مهالً بعض هـذا التدلـلِ ٥٩
 ١٥٦ الطويل امرؤ القيس وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي  

 

     وقـوفاً ا صحيب عـلي مطيـهم ٦٠
 ٩٠ الطويل امرؤ القيس اللك أسـى وجتملِ: يقولـون   

 

     أال ال أرى إثنني أحـسـن شيمـةً  ٦١
  مهرِ مين ومن جالد ٢٤٨ الطويل مجيل بثينة لِـعلى حدثان 

 

     رضعفمـثلك حبلى قد طرقت وم ٦٢
 ٧٨ الطويل امرؤ القيس فأهليتهـا عن ذي تـمائم حمـولِ  

 

     ليت شعري هـل مث هـل آتينهـم  ٦٣
  مـام٢١١ اخلفيف الكميت أو حيـولَـن دون  ذاك ح 

 

     يلـومـونين يف اشتـراء النـخــ ٦٤
  ألـوم م٢٦٥-٢١٩ املتقارب أمية بن أيب الصلت ـيـل أهـلي فكلُّـه 

 

     أال يـا اسلمي ال صرم يل اليوم فاطما  ٦٥
 ٢٤٩ الطويل املرقش وال أبداً مـا دام  وصلُك دائما  

 

ـُه اجلـاهـلُ مـا مل يعلمـا ٦٦      حيسب
 ٣٣٣ الرجز ---- شيخـاً عـلى كرسيـه معمما  

 

٦٧ مـا لـم إنّ إنّ الكـرمي  حيـلم     
 ٢١١ اخلفيف ---- يـرين مـن أجـاره قـد ضيما  
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     على قسـمٍ ال أشتم الدهر مسلـماً ٦٨
 ٢٦٦ الطويل الفرزدق مِوال خارجاً  من  يفَّ  زور كـال  

 

     فلتـعرفَن خـالئـقاً مشـمولـةً ٦٩
 ٢٥٥ الكامل ---- ولتندمـن والت سـاعة مـندمِ  

 
 

     يا دار سلمى يـا اسلمي  مث اسلمي ٧٠
 ٢٣٢ الرجز العجاج بسمسمٍ  أو عن  مييـن  سمسمِ  

 

     فتغـللْ لكـم ما ال تغـلُّ ألهلهـا ٧١
 ١٣٨ الطويل زهري  قـرى بالعراق من قفيـز ودرهم  

 

     فهم مثل النـاس الذين يعـرفونه ٧٢
 ٢٢٢ الطويل ---- وأهـل الوفا من حـادث وقدميِ  

 

٧٣ هكـاشـحٍ ظاهـرٍ غـمـر نوم     
 ٣٢٢-٢٣٣ املتقارب األعشى رنْـإذا مـا انتسـبت لـه أنك  

 

      وكـأنْحـىت تـراهـا وكـأنْ  ٧٤
 ٢١١ الرجز األغلب العجلي رنـقبـ اتـددمش اـأعناقه  

 

     إذا جــاوز اإلثنـني سر فـإنـه ٧٥
 ٢٤٨ الطويل قيس بن اخلطيم بنشرٍ وتكثـري احلـديث قـمني  

 

     رجـالن مـن ضبـة أخـربانـا ٧٦
ـّا رأينـا رجـالً عريـانا    ١٦٤ الرجز ---- أن

 

     الغانيـات بـرزن يـومــاًإذا ما  ٧٧
  ٢٣٧ الوافر الراعي ن  احلـواجب والعيـوناـْجـوزج 

 

     كـأنّ سـيوفنـا فينـا وفيـهـم ٧٨
 ٢٦٠ الوافر عمرو بن كلثوم خمـاريـق  بأيـدي العبـيـنا  

 

     تذكَّـر حب ليـلى الت حيـنـاً ٧٩
 ٢٥٥ الوافر ن شأسعمرو ب وأضحى الشيب قد  قطع القرينا  

 

     فلـو يف يوم معـركـة أُصيـبـوا ٨٠
 ٢٦٤ الوافر امرؤ القيس ولكـن  يف ديـار  بين مـرينا  

 

     وهـم  وردوا اجلفار عـلى متيـمٍ ٨١
 ٣٢٢ الوافر النابغة الذبياين وهـم أصحاب  يومِ  عكاظَ إنِّ  

 

     إذا  حاولـت يف  أسـد فجـوراً ٨٢
 ٣٢٢ الوافر النابغة الذبياين إنـي لست منك ولـست منف  
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     ومـا أدري إذا ميمـت وجهـاً ٨٣
    أريـد اخلــري أيهمـا يليـنـي  

 

     أألـخيـر الـذي أنـا أبـتـغيـه 
 ٢٤٨ الوافر املثقب العبدي أم الشـر الـذي هـو يبتغيـين   

 
 
 
 

     ه  ـقيـَأَتـمت سـاذا علـم ذري ٨٤
  ـغـاملـب  ولكنببِ ن٢٥٧ الوافر املثقب العبدي ينِيـئـي 

 

     ةًـمـالـظ زالــت اــأراه وال ٨٥
 ٢٩٥ املنسرح ابن هرمة وتنكؤها ةًـَنكب ىـل دثــتح  

 

     دعـت أم غَنـمٍ شر لص علمـتـه  ٨٦
-٢٣٥-٢٢٨ الطويل ---- بأرضِ ثـمود كلِّهـا فـأجاا  

٢٥٩ 
 

     عصـاين إلـيها القلـب إين ألمرها ٨٧
 ٢٤٩ الطويل أبو ذؤيب مسـيع فمـا أدري أرشد  طالا  

 

٨٨ وقـد زعمـت ليـلى بـأين فـاجر          
 ١٣٣-٢٦١ الطويل توبة بن احلمري  لنفسي تقاهـا أو عليها فجورها  

 

ـْه فـإنـه  ٨٩      فـإال يكنهـا  أو تكن
 ٢٥٦ الطويل أبو األسود أخوهـا غذَتـه أمـه بلـباـا  

 

     فـضالً وذو كـرمٍ يعني على الندى ٩٠
 ٢٦٠ البسيط لبيــد مسـح كسوب  رغائبٍ غنـامها  

 

     مـا بـالُ هم  عميد بـات يطرقين ٩١
 ٢٥٢ البسيط كعب بن مالك بـالواد من هند إذ تعدو عواديها  

 

     أال حـي رهىب مثَّ حـي املطاليـا ٩٢
 ٣٣١ الطويل جرير فقد كـان مأنوساً فأصبح خاليا  

 

     يا دار ميـة بالعليـاء فالسنـد ٩٣
 ٢٥ البسيط النابغة الذبياين   

 

     ارـــال وإدبــا هي إقبــفإمن ٩٤
 ٢٩٦ البسيط اخلنساء   

 

     اـععـا فارفنـز بنـع العـرافـت ٩٥
 ٢٧٧ الرجز ----   

 

     اـفاقعنسس  اـز بنـس العـتقاع ٩٦
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 ٢٧٨ الرجز العجاج   
 

 فھرس األعالم 


 
 الصفحة الشهرة االسم

 ٢٠٥  أبان بن تغلب
 ٣٦ النيلي إبراهيم بن احلسني بن عبداهللا

 ٥٤ الزجاج إبراهيم بن السري
 ٤٧ عاصم أبو بكر األسدي

 ٣٤٠ ابن مكتوم أمحد  أمحد بن عبدالقادر بن
 ١٣١ السبكي  أمحد بن علي بن عبدالكايف

 ٤٥ النحاس أمحد بن حممد بن إمساعيل
 ٢٠٣ ابن جماهد أمحد بن موسى بن العباس

 ٢٥ ثعلب أمحد بن حيىي
 ٢٠٢ السمني احلليب أمحد بن يوسف بن عبدالدامي

 ٧٥ الرعيين أمحد بن يوسف بن مالك
 ٢٠٩  اعيلإمساعيل بن إسحاق بن إمس
 ٢٧٣  أوس بن حجر بن عتاب

 ٢٧ السيوطي جالل الدين بن عبدالرمحن بن أيب بكر
 ٢٠٠ احلسن البصري احلسن بن أيب احلسن يسار

 ٩٧ أبوعلي الفارسي احلسن بن أمحد بن عبدالغفار
 ٩٧ السريايف احلسن بن عبداهللا

 ٧٤ أبوهالل العسكري احلسن بن عبداهللا بن سهل
 ٣٦ املرادي سم بن عبداهللا احلسن بن قا
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 ٢٠٣ ابن خالويه احلسني بن أمحد بن خالويه
 ٤٧ الزيات محزة بن حبيب بن عمارة
 ٤٧-١٨٦ أبوعمرو العالء زبان بن العالء بن العريان

 ٢٧ األخفش سعيد بن مسعدة
 ٤٧ األعمش سليمان بن مهران

 ١١٧ السجستاين سهل بن حممد بن عثمان
 ٤٧  جسشيبة بن نصاح بن سر

 ٢٠٢ طلحة طلحة بن مصرف بن عمرو
 ٢٧٤ أبو األسود ظامل بن عمرو بن ظامل
 ٣٥ الزجاجي عبدالرمحن بن إسحاق
 ٤٨ السهيلي عبدالرمحن بن عبداهللا

 ٣٢ ابن األنباري عبدالرمحن بن حممد بن أيب سعيد
 ٢٠٧ األعرج عبدالرمحن بن هرمز
 ١٩٤ البغدادي عبدالقادر بن عمر

 ٩٨ ابن أيب إسحاق بن أيب إسحاق احلضرميعبداهللا 
 ٣٤٠ ابن اخلشاب عبداهللا بن أمحد بن أمحد

 ٤٤ أبو البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا
 ١٩٩ ابن عامر عبداهللا بن عامر بن يزيد

 ٣٢ ابن عقيل عبداهللا بن عبدالرمحن بن عبداهللا
 ٣٥ الصيمري عبداهللا بن علي بن إسحاق

 ٧٦ ابن كثري  بن عمروعبداهللا بن كثري
 ٣٦ ابن هشام عبداهللا بن يوسف

 ١٨٧ اآلمدي علي بن أيب علي حممد 
 ٣٠٨ ابن حزم علي بن أمحد بن سعيد



٤٠٠ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٣١٤ األخفش الصغري علي بن سليمان
 ٣١ الرماين علي بن عيسى بن علي بن عبداهللا

 ٣٦ ابن عصفور علي بن مؤمن احلضرمي
 ٣٠٧ سابن عبدو علي بن حممد بن عبدوس

 ٢٣٨ ابن الضائع علي بن حممد بن علي
 ١٧٧ ابن خروف علي بن حممد بن علي

 ٣٠ سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب
 ٩٨-٩٢  عيسى بن عمر النحوي

 ٢٠٩ قالون عيسى بن مينا 
 ١٧١ الليث الليث بن نصر بن يسار 
 ٦٥ ابن األثري املبارك بن حممد بن األثري
 ٢٣٩ الدماميين حممد بن أيب بكر بن عمر
 ١١١ ابن كيسان حممد بن أمحد بن إبراهيم
 ٣٦ القرطيب حممد بن أمحد األنصاري

 ١٢٦ الطربي حممد بن جرير
 ٢٥ الرؤاسي حممد بن احلسن بن أيب سارة

 ١٨٧  حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين
 ٢٠٦  حممد بن سعدان 

 ٣١ ابن السراج حممد بن سهل
 ٢٣٩ الشرقي  مد الفاسيحممد بن الطيب بن حم

 ٣٠٦ ابن قادم حممد بن عبداهللا بن قادم
 ٣٠٧ ابن الوراق حممد بن عبداهللا بن العباس

 ٣٤٠ ابن الصائغ حممد بن عبدالرمحن بن علي
 ١٩٥ الرازي حممد بن عمر بن حسني



٤٠١ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٢٥ ابن األنباري  حممد بن القاسم األنباري
 ٢٦ الزبيدي حممد بن حممد بن عبدالرازق

 ١٦٦ قطرب حممد بن املستنري البصري
 ٣٠ املربد حممد بن يزيد

 ٢٦ أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي
 ٣٢ الزخمشري حممود بن عمر اخلوارزمي

 ٤٣ أبو عبيدة معمر بن املثىن
 ٢٠٥  املفضل بن فضالة

 ٣٦ القيسي مكي بن أيب طالب
 ٤٧ نافع نافع بن أيب نعيم

 ٣٠٧ ابن احلائك هارون بن احلائك الضرير
 ٣٦ ابن الشجري هبة اهللا بن عبداهللا بن حممد
 ٧٥ هشام هشام بن معاوية الضرير

 ١٨٧ احلموي ياقوت بن عبداهللا
 ٢١٦  حيىي بن املبارك بن املغرية

 ٢٤ الفراء حيىي بن زياد
 ١١٧  حيىي بن وثاب

 ٤٧ أبو جعفر يزيد بن القعقاع 
 ٣٦ ابن يعيش يعيش بن علي بن يعيش

 ٢٢٤ الشنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٠٢ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فھرس المحتویات
 

 الصفحة  العنوان
 ٤  املقدمة

 ٤  عملي يف البحث

 ١٠-٨  الدراسات السابقة – متهيد

 ٢٠  المصطلحات النحویة: البــاب األول 

 ٢١  املصطلحات املتعلقة باألمساء 

 ٢٢  النكرة واملعرفة : املبحث األول  •

 ٢٢  النكرة : أوالً  ⋅

 ٢٣  املعرفة: ثانياً  ⋅

 ٢٧  )الترافع(املبتدأ واخلرب : املبحث الثاين  •

 ٣٠  العامل يف املبتدأ واخلرب ⋅

 ٣٠  رافع املبتدأ: أوالً  ⋅

 ٣١  رافع اخلرب: ثانياً  ⋅

 ٣٣  التربئة: املبحث الثالث •

 ٣٧  ملقصور واملمدودا: املبحث الرابع  •

 ٤٠  الكناية واملكين: املبحث اخلامس  •

 ٤١  الكناية واملكين: أوالً  ⋅

 ٤٢  الضمري واملضمر واإلضمار: ثانياً  ⋅



٤٠٣ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٤٦  ما جيري وما ال جيري: املبحث السادس  •

   

 ٥١  املصطلحات املتعلقة باألفعال 

 ٥٢  املاضي واملستقبل: املبحث األول  •

 ٥٢  املاضي: والً أ ⋅

 ٥٣  املستقبل: ثانياً  ⋅

 ٥٨  األمر: املبحث الثاين   •

 ٦٢  الفاعل واملفعول به: املبحث الثالث  •

 ٦٧  الصرف : املبحث الرابع   •

   

 ٧٣  املنصوبات 

 ٧٤  القطع: املبحث األول  •

 ٨٢  التفسري: املبحث الثاين   •

 ٨٦  لالصفة واحمل: املبحث الثالث  •

 ٩١  اإلغراء: املبحث الرابع   •

 ٩٥  املنصوب على املدح والذم: املبحث اخلامس •

   

 ١٠٠  مصطلحات التوابع 

 ١٠١  التوكيد: املبحث األول  •

 ١٠٢  التوكيد عند الكوفيني ⋅

 ١٠٣  التوكيد عند البصريني ⋅

 ١٠٦  النسق: املبحث الثاين  •

 ١٠٦  النسق عند الكوفيني ⋅

 ١٠٨  النسق عند البصريني ⋅



٤٠٤ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ١١١  الترمجة: املبحث الثالث  •

 ١١٥  النعت: املبحث الرابع   •

   

 ها١١٨  احلروف وما شا 

 ١١٩  الصلة أو التوكيد: املبحث األول  •

 ١٢٣  العماد: املبحث الثاين  •

 ١٢٨  حروف املعاين: املبحث الثالث  •

 ١٢٩  حروف االستفهام: أوالً  ⋅

 ١٣٢  حروف النسق: ثانياً  ⋅

 ١٣٧  حروف اجلحد: ثالثاً  ⋅

   ى

 ١٤٠  األساليب النحوية 

 ١٤١  اإلضافة: املبحث األول  •

 ١٤٤  الشرط واجلزاء: املبحث الثاين  •

 ١٤٥  الشرط: أوالً  ⋅

 ١٤٦  اجلـزاء: ثانياً  ⋅

 ١٥٠  االستثناء: املبحث الثالث  •

 ١٥٣  النداء واملنادى: املبحث الرابع   •

 ١٥٦  حروف النداء ⋅

 ١٥٧  الترخيـم: املبحث اخلامس •

 ١٥٩  النـدبـة: املبحث السادس •

 ١٦٢  احلكايـة: املبحث السابع  •

 ١٦٥  االستفهام: املبحث الثامن   •

 ١٦٨  النهـي: املبحث التاسع   •



٤٠٥ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ١٧٠  اجلحـد: املبحث العاشر   •

 ١٧٥  التعجب: املبحث احلادي عشر  •

 ١٧٨  اليمني : املبحث الثـاين عشر  •

   ى

 ١٨٢  األصول النحویة: الباب الثاني 

 ١٨٣  السماع 

 ١٨٤  نبذة موجزة عن بدايات أصول النحو ⋅

 ١٨٨  أقسام أصول النحو  ⋅

 ١٩٠  السمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع: أوًال 

 ١٩٠  تعريفه: ول املبحث األ •

 ١٩١  مكانته: املبحث الثاين  •

 ١٩٢  حدوده الزمانية واملكانية: املبحث الثالث •

 ١٩٤  مصادره: املبحث الرابع  •

 ١٩٤  القرآن الكرمي: املصدر األول  ⋅

 ١٩٦  موقف النحويني من االحتجاج بالقرآن وقراءاته  ⋅

 ٢٠١  موقف أيب بكر من القرآن الكرمي وقراءاته  ⋅

 ٢٠٤  تشهاده بالقرآن وقراءاته على املسائل النحويةاس ⋅

 ٢٠٤  االسم املنقوص - ١

 ٢٠٧  اإلضافــة - ٢

 ٢٠٩  توكيد احلروف - ٣

 ٢١١  إن الناسخة - ٤

 ٢١٥  عطف االسم الظاهر على الضمري ارور  - ٥

 ٢١٦  نصب الفعل املضارع  - ٦

 ٢١٦  إعمال اسم اإلشارة  - ٧



٤٠٦ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٢١٩  الفــاعل  - ٨

 ٢٢١  قصر املمدود  - ٩

 ٢٢٢  ادىاملنــ - ١٠

 ٢٢٦  إعمال اسم الفاعل - ١١

 ٢٢٧  صرف ما ال ينصرف - ١٢

 ٢٢٨  دخول الم األمر على فعل املخاطب املضارع - ١٣

 ٢٢٩  القطع عن البدلية  - ١٤

 ٢٣٠  معىن إال يف االستثناء املنقطع - ١٥

 ٢٣١  نعت النكرة ال يكون ماضياً والمستقبالً - ١٦

 ٢٣٢  تعضيد القراءة بالشعر  ⋅

 ٢٣٨  لنبوي احلديث ا: املصدر الثاين  ⋅

 ٢٤٢  موقف أيب بكر من االستشهاد باحلديث النبوي ⋅

 ٢٤٤  كالم العرب: املصدر الثالث  ⋅

 ٢٤٦  موقف أيب بكر من االستشهاد بالشعر ⋅

 ٢٤٨  استشهاده بالشعر على املسائل النحوية ⋅

 ٢٤٨  حذف املعطوف - ١

 ٢٤٩  بعد العطف) ال(زيادة  - ٢

 ٢٤٩  حذف املنادى وإثبات حرف النداء - ٣

 ٢٥٠  لتفريق بني االستفهام املسبوق بكالم وغري املسبوقا - ٤

 ٢٥١  سقوط ياء املنقوص يف حال نصبه - ٥

 ٢٥٢  حذف ياء املنقوص مع وجود األلف والالم - ٦

 ٢٥٢  االكتفاء بالكسرة من ياء املتكلم - ٧

 ٢٥٣  حذف آخر املضارع املعتل اآلخر دون جازم - ٨



٤٠٧ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٢٥٤  حذف واو اجلماعة مع املاضي - ٩

 ٢٥٤  )هايا أي(أصل  - ١٠

 ٢٥٥  )الت(إعمال  - ١١

 ٢٥٥  جميء خرب كان ضمرياً متصالً - ١٢

 ٢٥٦  وضع الظاهر موضع الضمري - ١٣

 ٢٥٧  االستفهامية حرف أم حرفان ؟) ماذا( - ١٤

 ٢٥٧  دخول املوصول على املوصول - ١٥

 ٢٥٨  حذف اجلار وإيقاع الفعل على ارور - ١٦

 ٢٥٨  إضافة الظروف إىل األفعال - ١٧

 ٢٥٩  ألفاً قلب نون التوكيد اخلفيفة - ١٨

 ٢٥٩  صرف ما ال ينصرف - ١٩

 ٢٦٠  احلجازية) ما(عمل ) إنْ(إعمال  - ٢٠

 ٢٦١  )بل(مبعىن ) أو(استعمال  - ٢١

 ٢٦١  مبعىن الواو) أو(استعمال  - ٢٢

 ٢٦٢  مبعىن حىت) أو(استعمال  - ٢٣

 ٢٦٣  حذف التنوين إذا اجتمع ساكنان - ٢٤

 ٢٦٣  وقوع الفل املاضي حاالً - ٢٥

 ٢٦٤  حذف جواب الشرط - ٢٦

 ٢٦٤  محالً على حمل مجلة اجلواب املقرونة بالفاءجزم الفعل  - ٢٧

 ٢٦٥  توحيد الفعل املسند إىل الظاهر اموع - ٢٨

 ٢٦٥  )بل(مبعىن ) أم(استعمال  - ٢٩

 ٢٦٦  عطف الظاهر على املضمر - ٣٠



٤٠٨ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٢٦٦  العطف على حمل اجلملة - ٣١

 ٢٦٩  شواهد أيب بكر الشعرية ⋅

   

 ٢٧٥  القياس 

 ٢٧٦  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسالقیــــــ: ثانیًا 

 ٢٧٦  تعريفه : املبحث األول  •

 ٢٧٦  بداياته وتطوره: املبحث الثاين  •

 ٢٨٠  أمهيتـه: املبحث الثالث  •

 ٢٨١  أركانـه : املبحث الرابع   •

 ٢٨٤  مكانته عند الكوفيني: املبحث اخلامس •

 ٢٨٦   بكرأمثلته عند أيب: املبحث السادس •

   

  ٢٩٩  العلة النحوية 

 ٣٠٠  العلة النحویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ثالثًا 

 ٣٠٠  تعريفها ونشأا: املبحث األول  •

 ٣٠٦  مكانة العلة عند العلماء: املبحث الثاين  •

 ٣٠٨  أقسام العلل : املبحث الثالث •

 ٣١٣  أمثلة من تعليالت أيب بكر :املبحث الرابع  •

 ٣١٣  علة التضمن ⋅

 ٣١٤  علة كثرة االستعمال ⋅

 ٣١٥  علة الثقل ⋅

 ٣١٧  علة التخفيف ⋅

 ٣١٩  علة األصل ⋅

 ٣٢١  علة االكتفاء ⋅



٤٠٩ ــــــــــــــــــ كر األنباريالنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء أليب ب واألصول املصطلحات 

 ٣٢٥  علة املشاة ⋅

 ٣٣٠  علة السماع ⋅

 ٣٣٢  علة ااورة ⋅

 ٣٣٤  علة االختصار ⋅

 ٣٣٥  علة اَألوىل ⋅

 ٣٣٦  علة الفرق ⋅

 ٣٣٧  احلمل على النقيضعلة  ⋅

 ٣٣٨  علة الداللة ⋅

 ٣٤٠  علة التحليل ⋅

 ٣٤٢  اخلاتـــمـــة

 ٣٤٦  املصادر واملراجع

 ٣٦٤  ــاتـفهرس اآليـــ

 ٣٨٠  اديثـــــفهرس األح

 ٣٨١  ـراءاتــــفهرس القـ

 ٣٨٥  ـارـفهرس األشعــــ

 ٣٩٢  ـالمـفهرس األعــــ

 ٣٩٦  اتـــــاحملتوي فهرس 
 

 


