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 صخّ املل
وتقوم فكرهتا على ب(، بي  تاب مغن اللَّ ويّة يف كِ من آراء املبِّد الّنح   هشامٍ  ابنِ  وقف  هذه الّدراسة بـ )مَ  ع نونت

مثّ بيان موقف ابن هشام منها؛ ابلتّأييد أو الّتعليق أو ، الواردة يف كتاب مغن اللّبيب الّنحويّة دراسة آراء املبّد
ابلّتسلسل حسب ورودها يف املسائل حبسب رأي املبِّد، مرتّبة  ث، وع نونتاملعارضة، وتالها رأي الباح

هرت عن املبّد، والكشف عن املنهجّية الّنحويّة، كما تبنّي ويٍّة اشت  تقدمي مسائَل حنهدف البحث هو  املغن.
األصيلة؛  ّنفاتصاملالّرجوع إىل اآلراء يف ، ولتحقيق منهجّية البحث مّت صّحة نسبة ثبوت الّنقل عن املبّد

واستفادت الّدراسة من املنهج اإلحصائّي والستقرائّي الّتحليلّي والوصفّي؛ وهو ما . للّتأّكد من صّحة نسبها
َمت املقّدمة ثالثة فصول: تناول على مقّدمة وأربعة فصول وخامتة، وق  احتوت  .يتناسب مع طبيعة الّدراسة سِّ

، ويف الفصل ا، ومصطلحاهتا، وأمهيّتهاشكلتها، وأسئلتها، وأهدافهمو الفصل األّول منها خلفّية الّدراسة، 
الّدراسات الّسابقة، أّما الفصل و اإلطار الّنظرّي، وخطواته، ومسّوغات الّدراسة،  أدبيّات البحث؛ وفيه الثّاين

ألّول . مّث جاءت فصول الّدراسة األربعة: يف الفصل االبحث منهجّيةعن فيه حلديث االثّالث منها فتّم 
فيه تعريف موجز ابملبِّد، واملبحث الثّاين بعنوان: )الّتعريف اببن و د(؛ مبحثان؛ األّول بعنوان: )الّتعريف ابملبِّ 

ابن هشام للمبِّد(؛ وفيه عرٌض  هشام(؛ وفيه تعريف موجز اببن هشام، وكان الفصل الثّاين بعنوان: )موافقات
لثّالث بعنوان: )آراء املبِّد ومناقشتها، وتالها رأي الباحث، والفصل ا مثانية آراء حنويّة للمبِّد، مّت عرضها،

د(، سّتة آراء حنويّة، والفصل الرّابع بعنوان: )اعرتاضات ابن هشام على املبِّ هشام(؛ فيه عرض  املعلَّقة عند ابن
من مقّدمة الّدراسة. وتلت ث منهجّية البحأّما تفصيل ما انتهجته الّدراسة فيكمن يف  مثانية وأربعون رأاًي.وفيه 

؛ مثل:  أهّم النّتائج النّتائج والّتوصيات واملقرتحات، ومن الّدراسة خامتة أجابت فيه عن أسئلة البحث، وفيها
مللحوظ يف موقف ابن هشام من املوافقة واملعارضة آلراء املبّد، والّتفاوت اراء الّنحويّة للمبّد يف املغن، كثرة اآل

مؤلّفاته. ومن بعض القراءات القرآنّية، وعدم ثبوت بعض اآلراء عن املبّد فيما وصل إلينا من ورّد املبّد 
يت مل تثبت ، ودراسة ت عىن حبصر اآلراء الّ ة إىل شروح ميّسرة لكتاب املغن؛ مثاًل: احلاجاملقرتحاتالّتوصيات و 

 .عن املبّد يف مؤلّفاته، وغريها ممّا ذ كر يف اخلامتة
  



 ك 
 

Abstract 

This study is titled by: (Ibn Hisham’s situation from Al-Mubarred’s syntax opinions in Mughni Al-

labib book), the idea is to study the opinions of the grammatical opinions contained in the book of 

Mughni Al-labib, then to explain the position of Ibn Hisham from it, with support or comment or 

opposition, followed by the opinion of the researcher, The title of the issues were written in by Al-

Mubarred's opinion, and arranged sequentially according to the Mughni Al-labib. the aim of the 

research is to present famous grammatical opinions about Al-Mubarred, the disclosure of the 

grammatical methodology, the validity of the ratio of confirmation of transfer from Al-Mubarred, and 

to achieve the search methodology was consulted in the original works; To make sure their ratios are 

correct  returned the opinions have been consulted in authentic works to ensure that their proportions 

are correct. The study benefited from the analytical and descriptive statistical and empirical approach, 

which is commensurate with the nature of the study. The study contained an introduction, four chapters 

and a conclusion, and the introduction was divided into three chapters: Chapter I dealt with the 

background, problem, questions, objectives, terminology and importance of the study, and in chapter II, 

research literature; The theoretical framework, its steps, the rationale for the study and the studies , and 

the third chapter was on the research methodology. The four chapters of the study followed: in the first 

chapter, two sections; the first entitled: (definition of Al-Mubarred); A brief definition of him, second 

one entitled: (definition of Ibn Hisham); A brief definition of him, second one entitled: (Ibn Hisham's 

approval of Al-Mubarred); Eight grammatical opinions, which were presented, discussed, then 

followed by the researcher's opinion, third chapter entitled: (The views of Al-Mubarred pending at Ibn 

Hisham); the presentation of six grammatical opinions, fourth chapter entitled: (Objections of Ibn 

Hisham on Al-Mubarred), forty-eight opinions. A breakdown of the study is the research methodology 

from the introduction to the study. The study was followed by a conclusion in which answered 

questions of research, including conclusions, recommendations and proposals, the most important 

results, such as: the abundance of grammatical opinions of Al-Mibarred, the noticeable disparity 

approval from Ibn Hisham and opposition to the views of Al-Mubarred, Al-Mubarred responded to 

some Qur'anic readings, and some opinions about the radiator were not confirmed in our writings. 

Recommendations and proposals are, for example: needing for explanations of Al-Mughni, a study on 

the enumeration of opinions that have not been demonstrated in the writings of Al-Mubarred, and 

others which are mentioned in the conclusion. 
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  "املقّدمة: "فصل األّولال
  

  خلفّية البحث: -1
، البن هشام األنصاريّ  عن كتب األعاريب) مغين الّلبيبدراسة كتاب (على  فكرة البحثتقوم 

لّتحليلاملذكورة صراحًة، ومن مثّ دراسة  الّنحويّةآراء املربّد  تتّبعو  على  والّتأصيل، والّتصنيف، هذه اآلراء؛ 
العتماد على  ّلفات األصلّية؛املؤ ، والعودة إىل فصول الّرسالة اآلراء  مستثنًيا؛ املنهج اإلحصائيّ وذلك 

، مقّسمة على وسّتو  ناثنا سُتدرسجمموع اآلراء اّليت ، و سبعة آراء اآلراء املكّررة وقد بلغت املتكّررة؛ ً ن رأ
راستها مع بداية كّل ل الّرسالة: الثّاين، والثّالث، والرّابع، وسريُد يف أثناء البحث عدد اآلراء املراد دفصو 

  فصل سُيعقد.
أمهّية ما سيتطرق إليه الباحث هو بيان مراد ابن هشام، وبيان موقفه يف رأي املربّد، معتمًدا على و  

ال يّتضح إّال برؤية شاملة يف املغين، ومن األمور املهّمة   ما ورد يف املصنَّف كامًال؛ ألّن مراد ابن هشام قد
بعد الّدراسة كذلك دراسة رأي املربّد، وبيان صّحة نسبته عنه يف مصّنفاته، ومن مثّ بيان توّجه الباحث. و 

يت ال ا، و أصيلّية؛ وذلك برّدها تّ الة راسدّ اإلحصائّية،  ّ لّرجوع  الّتحّقق من صّحة نسبها إىل املربّد؛إىل مظا
إىل كتايب املربِد: املقتضب، والكامل يف الّلغة واألدب، وسُيشري الباحُث كذلك إىل ُشهرة الرّأي عنه إن مل 

ا   .، أو كان قد عَدل عنهايكن وارًدا يف كتابيه؛ إذ إن هناك آراء قد ُنسبت إىل املربِّد مع أنّه مل يقل 
األصول الّنحويّة املعتمدة يف املسألة،  يلّية، مبّينةواملسائل الّنحويّة دراسة حتل ُتدرس اآلراءوس

الباحث يأيت ّمث ساإلمجاع واالتّفاق يف ذلك.  تبيان لرأي الّنحاة فيها؛ معتمدةً ومناقشِة قّوة الرّأي فيها، مع 
ملوافقة على رأَي املربّد، أو مفّنًدا ذلك الرّ بيان موقف ابن هشام منهابعد ذلك إىل ت أي، أو ؛ إّما مؤيًّدا 

ألفاظ ابن هشام ولغته املستخدمة يف بيان تلك  -أيًضا–وسيبني الباحُث  معّلًقا احلُكم على آرائه؛
  املوافقات واملخالفات واملعّلق من هذه اآلراء.

، حّىت وإن مل ُيصرّح ابن هشام مبوقفه من يف الكشِف عن مراد ابن هشاميكمن باحث دوُر الو 
ًنا مستنَتًجا هذه اآلراء؛ إذ إّن ابن هشام  قد يصرّح مبوقفه من تلك اآلراء، أو يلّمح، أو يكون ذلك متضمَّ

من الباحِث؛ فرأي ابن هشام قد يقرتن برأي سابق له ضّمنه يف املغين؛ على أّن استنتاجات الباحث 
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لّدليل واملنطق واُحلّجة املقنعة، مث سيكشف الباحُث الّتع ليل الّنحوّي واستنباطاته هذه إّمنا ستكون مقرونًة 
  والّتوّجه يف ذلك.

بني رأَيي ابن هشام واملربِّد يف اآلراء تلك، وترجيح جيح رتّ إلضافة إىل أّن الباحث سيعمد إىل ال
  يراد أدلّته وُحججه وِعلله العلمّية املتسقة يف تسويغ هذا الّرتجيح والّتخريج.الباحث إّمنا يكون 
رأي ابن  إىل تصنيف وتوجيه - أيًضا–عمُد سيُ واملربّد، و  رأيي ابن هشام الباحُث بنيوسريّجح 

حّية إيراد األدّلة واُحلجج والعلل  هشام يف موقفه من رأي املربّد؛ موافًقا، وخمالًفا، ومعّلًقا؛ وهذا من 
  لتخريج ذلك. ؛املتوائمة يف الّتسويغ

كم ابن هشام على أراء املربِّد سبّـًبا يف ح الباحثُ  قّدم اُحلجج والرباهني املنطقّية اّليت يراهاوست
لّدليل  املذكورة عنده يف املغين، وسيبين الباحُث ُحكمه على اآلراء فيما يراه األصول  معتمًداراجًحا 

العتماد على اإلمجاع يف الرّأي بني أشهر أعالم الّنحاة ومدارسهم، وسيعمد الباحُث كذلك الّنحويّة ، و
هذه اآلراء، بغّض الّنظر عن املخالفني لرأي  يف حاة واملدارس الّنحويّةأشهر النّ أقوال إىل الّرجوع إىل 

مدرستهم املشهور عنهم، إّال أنّه قد يرد رأي املتفّردين عن مدارسهم؛ وذلك للخروج إىل قضّية وأمر يفيد 
ل العلمّي احملكم الّدراسة، أّما ما ال يزيُد يف عمق املسألة فسيتّم االستغناء عن ذكره، وسيورُد الباحُث الّدلي

  يف توجيهاته وترجيحاته واختياراته.
  
  مشكلة البحث: -2
 مغين الّلبيباء املربِّد الّنحويّة يف كتابه (بيان موقف ابن هشام األنصارّي من آر  البحثحاول يس

، وكذلك سُيعىن البحُث هذا يف تصنيف ابن هشام آلراَء املربّد من وجهة نظره؛ عن كتب األعاريب)
ملوافقة عليها أو  ملواَفقة عليها أو املخاَلفة هلا، أو املعلَّق منها؛ أي عدم صراحة ابن هشام يف احلُكم 

املؤّلف من هذا  ، وهذا يعين أّن الباحث سيصّب اهتمامه علىمغين الّلبيباملخالفة هلا، وذلك يف كتاب 
، إّال أّن هذا ال مينع من العود إىل بعض مؤلفات ابن هشام األخرى فيما خيدم بني مؤّلفات ابن هشام

ب البحث عن نظرة أمشل وأوسع وأعمق يف القضّية.   القضّية واملسألة املبحوث فيها، وهذا إّمنا يكون من 
تمًدا املصادر األصيلة للمربّد، وقد يتّم ذكر مثّ سيُبني الباحث صّحة نسبة هذه اآلراء للمربّد؛ مع

  .مل يكن قد ورد عنه ذلك الرّأيالرّأي املشهور عن املربّد إن 
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املربّد مل يقل به، سبب ذلك الّشيوع يف رأي املربّد أنّه منسوب إليه، يف حني أّن وسيبّني الباحُث 
ِت عنه، أي بتخريج سبب موافقات ابن  ربّد؛وّجه العّلة يف موقف ابن هشام من آراء املما ستُ كومل 

  ، أو خمالفاته، أو تعليقه احلكم يف آراء املربد.هشام
مبحاولة إجياد اإلجابة عن سبب االختالف يف كّم اآلراء اّليت  - أيًضا–كما أّن البحث سُيعىن 

  وافق فيها ابن هشام املربِّد، واّليت عّلق فيها حكمه عليها، وكذلك اّليت جاءت خمالِفة له. 
وسيّتضح من خالل هذا البحث منهج ابن هشام يف توجيهه املسألَة الّنحويّة اّليت ذكر فيها رأَي 

ا ابن هشام ، وكذلك إظهار األصول  -أيًضا- ىن البحُث املربّد، وسُيع ظهار األصول الّنحويّة اّليت اعتّد 
ا عند املربّد.   الّنحويّة املعتّد 

رأي املربّد، وما إذا  اردة عند ابن هشام يف سياق عرضه الّشواهد الو  ذكروسيتطّرق الباحُث إىل 
من قبيل الّتوضيح والّشرح، وكذا احلاُل يف احلديث  كانت الّشواهد عنده قد جاءت بغرض االحتجاج، أم

عن هذه الّشواهد عند املربّد، وسُيضّمن الباحث استنتاجاته من الّشواهد عند الّنحويَّني: ابن هشام واملربِّد 
من خالل الكالم  - أيًضا-وسيّتضح موقفهما   يرد فيها ذكر لتلك االستنتاجات،يف خامتة البحث، اّليت

لقراءات القرآنّية، واحلديث الّنبوّي الّشريف، وشعر املوّلدين خارج عصر على الّشواه د من االحتجاج 
االحتجاج، وغريها، وهي قضا خالفّية قدمية عند الّنحاة، وقد ذكرها احملدثون أيًضا يف أحباث ومؤّلفات  

  كثرية. 
لبحث؛ ف ة الّنحويّةالبحُث إىل الرّأي الرّاجح عند العلماء يف املسأل وسيأيت لن يتناول املقصودة 

الباحُث احلديث عن قضا ليست من ُصلب الّدراسة وموضوعها؛ كون البحث سيعاجل اإلطار املرسوم 
مجاع يف املسألة والرّأي الّنحوّي املقصود ا، وكذلك سيتطّرق الباحث إىل اإلص هلملشكلة البحث املخصّ 

أكثر الكوفّيني حّىت وإن شّذ بعض من حناة املدرستني، وهو لبحث والّدراسة (وهو إمجاع أكثر البصرّيني و 
هل البلدين)، واالتفاق (واملقصود منه الّنحاة مجيعهم، من املدارس الّنحويّة املتعّددة)، وتطّرُق  ما ُعرف 

ب دعم الباحث وجهَة نظره والّتعليق  ،وتوجيهه يف الّشرح ،الباحث إىل هذا الرّأي الرّاجح سيكون من 
على رأي ابن هشام وعلى رأي املربّد، ويف الّتدليل على صّحة ما يراه راجًحا، على أّن الباحَث سريّجح 

العتماد على الّدليل الواضح واحلّجة املنطقّية والعّلة الّسليمة.   رأي أحد الّنحويَِّني؛ 
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  أسئلة البحث: -3
  ها:عن أسئلة كثرية؛ ومن سيحاول هذا البحُث اإلجابة

   لمربّد؟لوعّلقها، وخالفها  ،ابن هشامها ما اآلراء اّليت وافق -1
  ما الرّأي الرّاجح عند الباحث؟ -2
  أهناك تفاوٌت يف حجم اآلراء الّسابقة؟  -3
  ِملَ كان ذلك الّتفاوت يف كّم اآلراء؟ -4
ًجا مستقالًّ هل خ -5   يف موقفه من خالل توجيه الرّأي الّنحوّي؟ ّط ابن هشاٍم لنفسه 
  كيف وّجه ابن هشام املسألة الّنحويّة؟  -6
  ؟الّنحويّ  ماموقفهتوجيه يف  واملربّد ما األصول الّنحويّة اّليت اعتمدها ابن هشام -7
  ؟سوبة للمربّد عند ابن هشام صحيحةآآلراء املن -8
  
  

  أهداف البحث: -4
هرت عن املربّد يف  ويٍّة اشتإىل تقدمي مسائَل حن -إن شاء هللا تعاىل – لوصوليسعى البحُث إىل ا

صيلّية بيب عن كتب األعاريب) البن هشاممغين اللّ كتاب ( ، كما سّيقّدم الباحُث دراسة إحصائّية 
لّدراسة هذه، كما وصفّية  سيهتّم حتليلّيًة لتلك اآلراء الّنحويّة الواردة عند ابن هشام يف كتابه املقصود 

، بعيًدا ؛ وذلك للخروج برأي علمّي حمكم رصنيآراء املربّد إليه عند ابن هشام البحُث ببيان صّحة نسبة
  عن األهواء والّتخمينات.

  
لًغا يف  )ملغينـ(الكما أّن  جيه ابن هشام للمسألة الّنحويّة،عىن البحُث بدراسة تو وسيُ  اهتماًما 

ابن هشام، وأكثرها نفًعا، وأكثرها اهتماًما لدى الشُّرّاح،  اإلمام تالّنحو العرّيب؛ فهو من أجّل مؤّلفا
يف تقدمي دراسٍة حنويّة  - ههنا–؛ لذا جاء هدف البحث ومؤّلفي احلواشي، وشارحي شواهده، وخمتصريه

بني  ، ويبّني ويكشف عن آراء املربّد عند ابن هشام األنصارّي، ويوازنابن هشام دفيها آراء املربّد عن يُتناولُ 
ملقارنة والّرتجيح والعرض بني آراء املربّد وموقف ابن هشام منها.    الرّأيني 
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وكما كان البن هشام شهرته الواسعة اّليت طارت إىل األصقاع فتخّطت حدود املدرسة املصريّة، 
؛ فهو من أولئك الّنحاة اّلذين اجلليلة يف هذا الّضرب من العلومأمهّية  ال تقلُّ  شهرةً  - كذا–ّن للمربّد فإ

م إىل اآلفاق، ومأل بعلمه  البلدان، وجتاوز حدود مدرسته البصريّة؛ متفّرًدا مبنهجّية فّذة، طارت شهر
جّي عند املربّد، وعند ابن هشاٍم وعقلّية منرية، ومن هنا جاءت أهداف البحث يف تبيان ذلك الّتفّرد املنه

  أيًضا.
  
بحث الكشف عن املنهجّية الّنحويّة يف إقامة دور األصول الّنحويّة، من أهداف الكذلك فإّن و 

ألخذ يف الّسماع والقياس واالستصحاب وغريها.   ومواقف الّنحاة املتباينة يف االعتداد 
كما تظهر يف البحث إشارات وتنبيهات إىل موقف املربّد وموقف ابن هشام من طبيعة الّشاهد 

إن اقتضت طبيعة –لح ألن يكون شاهًدا أم ال يف نظريهما، وكذلك إشارات الّنحوّي املعتّد به، وهل يص
ا. - املسألة   إىل مواقف بعض الّنحاة يف القضّية ذا

  
يت يف سياق أهداف البحث بيان املدرسة الّنحويّة اّليت ينتمي إليها كّل من املربّد وابن  كما 

دارس الّنحويّة من آراء، وموافقتهما لطبيعة ؛ وذلك من خالل نزوعهما إىل القول مبا قيل يف املهشام
مدرستهما يف االحتجاج والّتوجيه والّتفكري الّنحوّي، وكذلك منهجّيتهما يف توجيه الّشواهد الّنحويّة، 

  وقوهلما املّتسق أو املعاِرض للمدارس الّنحويّة يف الرّأي الّنحوّي. 
  
  
  مصطلحات البحث: -5

عند ابن هشام يف  لّدراسة الّنحويّة آلراء املربِّد الواردة صراحًة  -كما مرّ –سُيعىن هذا البحث 
سم  انبغىلذا ؛ ب)مغين الّلبيب عن كتب األعاريكتاب ( بن هشام؛ وذلك كي ال يلتبس امسه  الّتعريف 

بن هشام غريه    ؛ فابن هشام صاحب املغين؛ هو:أيًضا ّممن شهر 
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أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصارّي، مجال الّدين  يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن    
  )1(.هـ)761 سنة (ويفّ هـ) يف مدينة القاهرة وفيها تُ 708ولد سنة (، أبو حمّمد

وهو املقصود يف هذا البحث هنا، وإّمنا اقتضى الّتعريف به؛ كي ال يُظّن أنّه ابن هشام صاحب الّسرية 
  الّنبويّة.

  فهو: م)828-000هـ = 213-000(أّما ابن هشام صاحب الّسرية؛  
ألنساب ًـ خ، كان عاملين: مؤرّ د، مجال الدّ ، أبو حممّ املعافريّ  عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمرييّ  ا 

   )2(". مبصرغة وأخبار العرب. ولد ونشأ يف البصرة، وتويفّ واللّ 
  
  هناك من ُشهر بكنية ابن هشام أيًضا؛ وهو حفيده: و  

ين م)، شهاب الدّ 1432-1386هـ =  835-788( وسفمحن بن عبد هللا بن يُ أمحد بن عبد الرّ "
بن هشام: حنويّ لَ ، املعروف كسَ األنصاريّ  ا. كتب فه  ، من أهل القاهرة. سكن دمشق وتويف 

  )3( ".ابن هشامين ه مجال الدّ ة) جلدّ (حواشي) على (توضيح األلفيّ 

  
ل عبد امللك بن هشام صاحب : األوّ مثانية، أشهرهم مجاعة كثريةابن هشام: ": يقول الّسيوطيّ 

الّلخمّي،  هشامبن  أمحدبن  حمّمدعبد هللا  أبو والثّالث، اخلضراويّ  هشامبن حيىي بن  والثّاين حمّمدريَة، السّ 
 املغينصاحب  املتأّخر احلنبليّ مجال الّدين عبد هللا بن يُوُسف بن هشام  الّشيخ واخلامس.؛ .. والرّابع
  بطه مشس الّدينسِ  والثّامن، الّرمحنبن عبد  أمحدحفيده  والّسابع ،حمّمدالّدين  حمبّ  ولده والّسادس، وغريه
  )4(".جد العجيميّ اد بن عبد املُحممّ 

                                                 
وانظر: ابن  –. 2/68، 1، طبغية الوعاةوانظر: الّسيوطّي،  –. 2/415، د.ط، الّدرر الكامنةابن حجر العسقالّين، انظر: (1) 

وغريها ممّا سريد يف مبحث . 6/163، د.ط، معجم املؤلفنيوانظر: كّحالة،  –. 6/191، 1، طشذرات الّذهبالعماد احلنبلّي، 
بن هشام يف الفصل األّول من البحث.   الّتعريف 

  .4/166، 15، طاألعالمانظر: الّزركلّي،  (2)
  .1/174، الّسابق) 3(
  .2/390، 1، طبغية الوعاةالّسيوطّي، ) 4(



7 
 

: "علم يُبحث فيه عن أدّلة الّنحو ويعين)؛ أصول الّنحومن املصطلحات الواردة يف الّدراسة (و 
." ستَدلِّ

ُ
ا، وحال امل ويف كتاب الّتعريفات للّشريف  )1(اإلمجالّية؛ من حيُث هي أدلّته، وكّيفّية االستدالل 

فتقر إليه، ا يُ عمّ  غة: عبارةاألصول: مجع أصل، وهو يف اللّ . األصل: هو ما يُبتَىن عليه غريهاجلرجاّين: "
  )3(يف بعض املراجع.ن الّنظر ميكيف موضوع األصول الّنحويّة وللّتوّسع  )2(".إىل غريه فتقر هووال يَ 

  
ويف مصطلح اسم الكتاب: "مغين الّلبيب"، أو "املغين"؛ فإّن املقصود هو كتاب: "مغين الّلبيب 

وهو عن كتب األعاريب" البن هشام األنصارّي؛ وذلك لوجود كتاب آخر بعنوان: "املغين يف الّنحو"؛ 
  )4(ه).680 البن فالح اليمّين (ت:

  
  يف املصطلحات الّداّلة على مدارس حنويّة:و 

  البصريّون):  (مدرسة البصرة،
هـ)، وسيبويه (ت: 182هـ)، ويوُنس بن حبيب (ت: 175هم: اخلليل بن أمحد الفراهيدّي (ت: و 

  هـ). 285هـ)، واملربِّد (ت: 210هـ)، واألخفش األوسط (ت: 180
  
  ، مدرسة الكوفة): لكوفّيون(ا

   هـ).291هـ)، وثعلب (ت: 207هـ)، والفرّاء (ت: 189هم: الكسائّي (ت: و 

                                                 
  .21، 2، طاالقرتاحالّسيوطّي،  (1)
  .28 ،1، طالّتعريفات، اجلرجاينّ ) (2
ريخ الّنحو العريبّ وانظر: األفغاّين،  – .، د.طأصول الّنحو العريبّ ) انظر: احللواّين، (3 القياس أبو عمشة، وانظر:  – .، د.طمن 

ع،  وانظر:–، رسالة ماجستري. القياس الّنحوّي يف كتاب سيبويهوانظر: أبو صيين، -. د.ط ،الّنحويّ  الّسماع وأمهّيته يف الّتقعيد رّ
ا وتطّورهااملبارك،  وانظر: – ، رسالة ماجستري.الّلغوّي عند سيبويه   1، طالّنحو العرّيب، العّلة الّنحويّة نشأ

بن فالح الّنحوّي (ت:  ) (4 ه). 680منصور بن فالح بن حمّمد بن سليمان بن معّمر اليمّين الّشيخ تقّي الّدين أبو اخلري املشهور 
توجيه علل الّنحو يف كتاب ُحبث يف كتاب ابن فالح رسالة دكتوراه. انظر: زوبع، . 2/302، 1، طبغية الوعاةانظر: الّسيوطّي، 

  .، رسالة دكتوراهه)680الح اليماينّ (ت: املغين يف الّنحو البن ف
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ولن يتوّسع الباحث يف دراسته هنا يف اخلالف يف تصنيف الّنحاة إىل مدارس حنويّة؛ إّال أنّه اتّبع 
إىل تصنيف بعض الّنحاة حني  املشهور يف الّتقسيم الوارد، على أنّه قد ترد إشارات وجيزة يف أثناء البحث

  تلزم احلاجة إىل ذلك.
  

على أّن بعض الّنحاة يف املدرسة الواحدة قد خيالف آراء مدرسته اّليت ينتمي إليها، وسُيشار إىل 
ا  إن  - بعون هللا تعاىل–ذلك يف أثناء البحث.كما سُيشار إىل بعض آراء املدراس الّنحويّة، أو رأي حنا

  وردت يف هذا البحث حني تقضي احلاجة إىل ذلك. 
  

  

  أمهّية البحث: -6
يف ، وجاءت هذه الّدراسة هذا البحث موضوع مع - قدميًا وحديثًا– املشرتكةكثُرت الّدراسات 

راسات الدّ  تنّوعتإذ بيان موقف ابن هشام من آراء املربِّد يف كتاب "مغين الّلبيب عن كتب األعاريب"؛ 
إعراب شواهده أو شرح شواهده،  وأبسيط، التّ أو االختصار،  وأ ،كتاب مغين الّلبيب  حشر  يفابقة السّ 

ة بيب، دراسة لسانيّ مغين اللّ "؛ ومنها: ة فيهواهر األلسنيّ متَّ تناول الظّ احلديثة راسات ة، ويف بعض الدّ القرآنيّ 
   )1(".حويلوليد والتّ حديثة يف ضوء منهج التّ 

  
أحد و األنصارّي ت دراسة اخلالف الّنحوّي بني ابن هشام راسات اّليت تناولالدّ وهناك بعض 

وقد عرَض بعض  على وجه اخلصوص، غيناملّن هناك دراسات تناولت كتاب الّنحاة، أو املفّسرين، كما أ
  بن هشام األنصارّي الّنحويّة.ء اارسني آلراالدّ 

  
ع يقف املتتبّ وسيحاول هذا البحُث الوقوَف على بيان املنهج الّنحوّي البن هشام األنصارّي؛ إذ 

يف ، حويّ املذهب النّ  َمْوصليّ إنّه وقفة املتسائل عندما يرى بعض من قال عنه  مذهبه النَّحويّ  عنفيما قيل 
عن ابن هشام  - كذلك–قيل ة، و الكوفحنو البصرة و حنو ع بني إنّه مجَ ، وقيل بصريّ  حني يرى آخرون أنّه

                                                 
  .، رسالة ماجستريدراسة لسانّية حديثة يف ضوء منهج الّتوليد والّتحويل، مغين الّلبيب) انظر: الّنجار، (1
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حثونحتدّ كما ة،  ة، واألندلسيّ البغداديّ  :أخذ من املدرستنياألنصارّي إنّه  اشتقَّ  آخرون عنه يف أنّه قد ث 
  .سبق إليهالنفسه آراء جديدة مل يُ 

  
"وكأنَّه ينحو يف طريقته منحاة أِهل املْوِصل، اّلذين اقتفوا أثر ابن  يف مقّدمته: يقول ابن خلدون

بعوا مصطلح تعليمه؛ فأتى من ذلك بشيٍء عجيٍب دالٍّ على قوة ملكته واتّ  ،)1(ه)392 (ت: جينّ 
   )2(.العه"واطّ 

  
  ويضيف: ،)3(ة "حو هو منهُج املدرسة البغداديّ ضيف: "ومنهجه يف النّ شوقي  الدّكتورويقول 

  )4(.ة"ة واألندلسيّ كان خيتار لنفسه من املدرستني البغداديّ "  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2/132، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 392) عثمان بن جّين أبو الفتح (ت: 1(
 . 1/755، د.ط، ريخ ابن خلدونابن خلدون، ) 2(
  .347، 7، طاملدارس الّنحويّةضيف، ) 3(
  .351، الّسابق) 4(
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  "أدبّيات البحث"الفصل الثّاين:
  

  اإلطار الّنظرّي:  -1
  حماور أساس؛ وهي: أربعة من الّدراسة يفاإلطار الّنظرّي يف سيكون احلديث 

  :وهي ثالثة فصول رئيسة؛؛ إذ حتوي املقّدمة -1
  ، ومصطلحاته، وأمهّيته.، وأهدافهومشكلته، وأسئلته البحث،خلفّية  -أ

   والّدراسات الّسابقة.اإلطار الّنظرّي، وخطواته، ومسّوغات الّدراسة،  أدبّيات البحث؛ وفيه - ب
  ؛ وفيه تصميم البحث.منهجّية البحث - ج
  من البحث؛ وفيه مبحثان: الفصل األّول -2
ملربِّد)؛  - ملربِّد. فيهو األّول بعنوان: (الّتعريف    تعريف موجز 
بن هشام - بن هشام)؛ وفيه تعريف موجز    .واملبحث الثّاين بعنوان: (الّتعريف 

  
  الّتالية من البحث؛ وهي:يف الفصول  الّتطبيقيّ اإلطار الّنظرّي، تال اإلطار هذا وبعد 

  ؛ وفيه: مثانية آراء.)لمربِّدلابن هشام  (موافقات :الثّاين الفصل -
َعّلَقة عند آراُء الثّالث: (الفصل  -

ُ
  ؛ وفيه: سّتة آراء.)ابن هشامٍ املربّد امل

.)اعرتاضات ابن هشام على املربّدالفصل الرّابع: ( - ً   ؛ وفيه: مثانية وأربعون رأ
ت القرآنّية، مثّ فهرس أهّم الّنتائج واملقرتحات والّتوصياتمثّ اخلامتة؛ وفيها:      ، وبعدها فهرس اآل

  الّشعريّة، وأخري قائمة املصادر واملراجع.األبيات 
  

  خطوات اإلطار الّنظرّي:
ت واملعلومات  مجع  الّدراسة  وبعدها، من مصادرها األصيلة من كتاب مغين الّلبيب، مثّ البيا

  املكّررة يف كتاب مغين الّلبيب. اآلراءاستبعاد و واملوازنة والّرتجيح،  واملناقشةالّتحليل و 
  



11 
 

ت واملعطيات اإلحصائّية وحتليلهاومن خالل      وازنتها ، ورّدها إىل مصادرها األصلّية، ومدراسة البيا
 عرض الباحثُ خامتة البحث، كما  ستخلص الباحُث نتائجه وتوصياته ومقرتحاته اّليت سرتد يفومقارنتها، ا

أعمق للّدراسة لطبيعة تلك ا يعطي فكرة أمشل و الّتباين بني كّم اآلراء الواردة يف موضوع البحث؛ ممّ  إظهارَ 
  ابن هشام األنصارّي على آراء املربّد.املعّلقة عند املوافقات واملخالفات واآلراء الّنحويّة 

  
  غات الّدراسة:مسوّ 

يف  هدراستفرتة منذ  بعلم النَّحو العريبّ ولٌع  للباحثكان فقد   غات الّدراسةأّما فيما خيّص أمر مسوّ 
ببيئة حييطها العلم من   -وهلل الفضل واملّنة–ه، متأثـّرًا من حيات بل قبل ذلك بفرتات، ألوىلجلامعّية ااملرحلة ا

 مراحله اجلامعّية، يف مرحليت: البكالوريوسيف  الباحث ازداد ذلك الشَّغف حينما درجكّل جانب، وقد 
ا يف اجلامعة األردنّيةاملاجستري، و  يف املرحلة األوىل، ويف اجلامعة  ،األردن - خمتارًا لقسم الّلغة العربّية وآدا

ب (مغين الّلبيب عن كتب يف املرحلة الثّانية، وقد كان له ردح من الّزمن مع كتا ،األردن - اهلامشّية
بة من األساتذة املبدعني احملّفزين؛ وهذا ما زاده حبًّا وإصرارًا على ، وقد حباه هللا بزمرة طيّ األعاريب)

مج  اه يف جامعٍة متمّيزة، فيها كوكبة من األساتذة األفاضل، فجزاهم هللا تعاىل ور الدّكتإكمال دراسته يف بر
  عّنا خري اجلزاء.

  
الّلبيب عن كتب غين مما كتابه "وال سيّ كبرية عند الباحث، ظوٌة  وقد كان ملؤلفات ابن هشام حُ 

إىل اختيار  وفيقتّ ال - وهلل احلمد واملّنة–ّمت إىل أن  ،هُد فيه مرادجي ها علَّ موضوعً  يتخّري فيهفأخذ ؛ "األعاريب
نٍّ  هذا املوضوع،   .ودراسٍة وتتّبع بعد 

دون بقية كتب ابن من حتديًدا  "مغين اللَّبيِب عن ُكتِب األعاريبِ كتاب "سبب اختيار  عن أمَّا و  
  نها:؛ متعود إىل كتاب املغين إىل أسباٍب عدة هو عائدٌ فاألنصارّي هشام 

  
حروف املعاين؛ فهو قيمة علمّية عالية يف أقسامه بديعة الّتصنيف، وخاّصة جزء كتاب حيتوي على   أنّه -1

  .األخرى إمجاًال  عن كتب األعاريب - عموًما–الباحَث يغين حبّق 
  .األنصارّي، وما استقّر عليه املصّنف من آراءل خالصة آراء ابن هشام ميثّ أنّه  -2
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  ترتيب أبواب الكتاب.ا يف ا فريدً جً  فيه ألنَّ  -3
  .اآلفاق لغًة طارت يف شهرةً أّن له  -4
 ،علمائنا دارسي الكتاب من كما ينعتها كثري من  ،اوأكثرها نفعً  اقدرً  ابن هشام من أجلِّ مؤلفات أنّه -5

  )1(."ويف قوهلم عن املغين: "وكان يف شهرته كما كان كتاب سيبويه
وُمعريب  ،وخمتصريه ،وشارحي شواهده ،ومؤلفي احلواشي، رَّاحكبرية من الشُّ   ُخدم خدمةً  املغينأّن  -6

ته   العظيمة. ة الكتابدليل على أمهيّ  ، ويف ذلكآ
  
  

  الّدراسات الّسابقة:
)،  76: ، جزء من اآليةيوسفسورة ( َّ جح مج حج مث هت ُّ يقول احلّق سبحانه وتعاىل:   

  .)85 ، جزء من اآلية:اإلسراءسورة ( َّ جل مك لك خك حك جك ُّ جّل شأنه:  - أيًضا-كما يقول 
 نصيبٌ  - أيًضا-اّليت تناولت ابن هشام األنصارّي، كما كان للمربّد القدمية واحلديثة كثُرت الّدراسات لقد  
ا قد  هنا الّدراسة هذهات، إّال أّن الّدراسهذه من وافر  فيما يعلم الباحُث إىل غاية –اختلفت عن سابقا

ا مل حتصر وجه املوافقة أو  -الّلحظة هذه ؛ على املربّداألنصارّي عند ابن هشام  املخالفةيف أّن سابقا
سواًء أكانت دراسة يف كتاب "مغين الّلبيب عن كتب األعاريب" على وجه اخلصوص، أم كانت يف 

شكل أشارت بكذلك فإّن الّدراسات الّسابقة ، و مؤّلفات ابن هشام األنصارّي األخرى على وجه العموم
واآلراء الّنحويّة  املسائلوموازنة ومقارنة شرح ويف هذه الّدراسة  عاّم إىل وجود خالفات يف اآلراء الّنحويّة،

الّنحوّي أو الّلغوّي جيح الرّأي تر  بّينت هذه الّدراسة، وكذلك بني ابن هشام األنصارّي واملربّد خصوًصا
   بينهما.

  
  
  

                                                 
  .371، 2، طاملدرسة الّنحويّة يف مصر والّشاممكرم،  (1)
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  :)1(الباحُث يف حبثه هذا هاتمداّليت اع الّدراسات الّسابقةأبرز ومن 

ه): عصره، فكره، مؤّلفاته، منهجه، ومكانته يف الّنحو" 761- ه708"ابن هشام الّنحوّي ( -1
  للدّكتور سامي عوض.

ختصار ، ملّمًحا )الّلبيب عن كتب األعاريب غينم(كتاب ف يف احلديث عن  وّسع املؤلِّ وفيه ت
ومكانته  ومنهجه ، وعن فكرهجّل مؤّلفه للحديث عن ابن هشامف ؛ إذ كثّ حنويّة آراءملا فيه من شديد 
  واستفيد من هذه الّدراسة يف تكوين نظرة شاملة عن ابن هشام الّنحوّي، ومنهجه يف الّنحو. ة.الّنحويّ 

  
ره ومذهبه الّنحوّي" للدّكتور عليّ  -2   فودة نيل. "ابن هشام األنصارّي، آ

رَ  لّدراسة والبحث ابن هشام تناول آ  غينكتابه معلى  يف قسم الكتاب األّول ، وتكّلم األنصارّي 
 ابن هشام من أشهر الّنحاة موقفَ  عن احلديثتناول و ، وخمطوطاته، وشروحه، وخمتصراته، الّلبيب

ر ايف دراسته تلك إىل املؤّلف  وَقَصدَ  ،املتعّددة، وموقفه من أصول الّنحو ختصار وجيز بن الّتعريف 
ر ابن هشام، ومذهبه يف الّنحو. .املتعّددةهشام  ذه الّدراسة يف الّتعرف إىل آ   ّمت االستعانة 

  
  "منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين" لعمران عبد الّسالم شعيب. -3

وحياته العاّمة، مثّ تكلم على حياته العلمّية، وتصانيفه املتنّوعة، ابن هشام، عن نسب فيه حتّدث 
عمد إىل دراسة مقارنة للحروف واألدوات، مثّ ختمه بنقول ابن هشام  ، مثّ ن كتاب املغينفّصل حديثه ع مثّ 

ب فيه.تناول أبواب  مثّ عّمن كتبوا يف احلروف،    كتاب املغين مببحث لكّل 
مدى دّقة ابن هشام يف نقل اآلراء ونسبتها، وحتّدث كذلك عن عالقة ابن هشام مثّ عرض فيه 

ت بني ابن هشام ملدراس   ّليتلنحويّة ااألصول اوذكر وبعض الّنحاة، الّنحويّة، وعقد يف كتابه مقار
ذه الّدراسة يف الّتعرف إىل طريقة ابن هشام ومنهجه الّتأليفّي. .ابن هشاميعتمدها    استعني 
  

  "ابن هشام وأثره يف الّنحو العرّيب" ليوسف عبد الّرمحن الّضبع. -4

                                                 
  ) انظر فهرس املصادر واملراجع؛ يف توثيق الّدراسات الّسابقة.1(
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حلديث عن عصر ابن هشام   أتىمثّ  .ألنصاريّ حياة ابن هشام ا ختصار عنحتّدث فيه 
لّدرس ملؤلََّفيه: أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك، وكتاب مغين الّلبيب عن كتب و  ومعاصريه، أخذ 
ني، مدرسة ابن هشام الّنحويّة، وبعض ما وافق فيه البصرّيني، وبعض ما وافق فيه الكوفيّ  ذكرو األعاريب، 

  وغريه. )1(ابن احلاجبوبعض الّنحوّيني؛ كوازن بني بعض اآلراء بني ابن هشام من جهة، مثّ 
 

  مكرم.سامل لعبد العال  "اماملدرسة الّنحويّة يف مصر والشّ " -5
ختصار حتّدث الّنحويّة؛ إذ مل يكن موضوع  ويوجز القول يف بعض آرائه ،عن ابن هشام ومؤلفاته 

بن هشام األنصارّي أو مؤّلفاته،  قّدم فيه جهوًدا واضحة يف احلديث عن و دراسته يُعىن بشكل مباشر 
  البيئة الّنحويّة يف ِمصر وبالد الّشام يف تلك احلقبة.

  استفيد من هذه الّدرسة يف تكوين نظرة أمشل لعصر ابن هشام. 
  

ه) دراسة وحتقيق" لعبد اجمليد فالح، رسالة 911 الّلبيب للّسيوطّي (ت:"الفتح القريب على مغين -6
  دكتوراه.

وحتّدث ، "على كتاب "مغين الّلبيب عن كتب األعاريبواملختصرات والّشروح الّدراسات الّسابقة  عَ مجََ 
   املغين.وشروحها، واحلواشي املكتوبة يف  ،الّشواهد عن

  مشل.واستفيد منها يف انتقاء احلاشية األ  
  
  ، رسالة دكتوراه.اهلييتّ  اينّ يث ُقهريِّ عبد هللا احليّ لل"الّتأويل الّنحوّي عند ابن هشام األنصارّي"  -7

تكوين نظرة شاملة عن ا يف استعني  هشام األنصارّي ونتاجه الّلغوّي.عرض فيها متهيًدا عن ابن 
  الّتأويل الّنحوّي، وحياة ابن هشام، ونتاجه.

  

                                                 
ّي ) أبو عمرو مجال الّدين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يوُنس بن احلَاِجب الكرِدّي الّدويّين اَألصل اإلسنائّي املولد، املقرئ الّنحو 1(

الكّي (ت: 
َ
  .135-2/134، 1ط ، بغية الوعاة،الّسيوطيّ ه). انظر: 646امل
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ر املربّ  أثرُ " -8   رسالة ماجستري. ،د" هلناء فاضل سلمانالقرآن يف آ
حتّدثت الباحثة عن أثر القرآن الكرمي يف ذكر األصول الّنحويّة، و مثّ عن املربّد،  متهيدٌ يف الّدراسة 

  .املربّد تفسري األدب والّنثر والّشعر عند
  
  خنفور، رسالة ماجستري. "آراء املربّد الّنحويّة يف نظر ابن مالك" لرشيدي عبد هللا -9

ابن مالك  اتاعرتض عرضُ و ؛ ابن مالك، مثّ قّسم رسالته فصوًال  عن حديثٌ و  املربّد،عن  هيدٌ فيها مت
  على املربّد، مبيّـًنا منهجّيته يف ترتيب تبويب هذه املسائل.

يف  هذا البحث؛نهّجة مب ومنهجّية الباحث يف دراسته آلراء املربِّد الّنحويّة يف نظر ابن مالك تتشابه
ى الباحث دراسته خبامتة خُلصت إىل نتائج ، و آلراء املربّد من وجهة نظر ابن مالك فيها عنونَ قسيم، تّ ال أ

خذ فكرة  قسمها قسمني: ما مل يثبت أنّه قول املربِّد، وما ثبَت أنّه قول للمربِّد. استفيد من الّدراسة هذه 
  د، والّنظر يف شيوع الرّأي عن املربّد يف بعض املسائل.عاّمة عن موقف بعض الّنحاة من آراء املربّ 

  
  .رسالة ماجستري ،اس فاضلعبّ  لعليّ ، "الّتعليل الّنحوّي عند املربّد يف كتابه املقتضب" -10

تناول فيها الباحُث أوجه الّتعليل الّنحوّي عند املربّد، ذاكرًا الكثري من العلل يف توجيه املسائل 
املربّد يف كتاب املقتضب، كما ذكر علل احلذف واإلحلاق، وعلل الّرتكيب يف احلروف، الّنحويّة عند 

يف الّنظر إىل موقف املربّد من األصول الّنحويّة  -هنا–استفيد منها  املربّد. دوعرَض الّضرائر الّشعريّة عن
  عاّمة.

 
 .رسالة دكتوراه ،ريّ فاضل الّشمّ "الّتفكري الّنحوّي عند املربّد"، لعلي  -11

وأفرد ، قف املربّد من األصول الّنحويّةعن أصول الّتفكري الّنحوّي عند املربّد، وقّدم فيه مو حتّدث 
والعّلة عند املربّد، مثّ تكّلم على الّتوجيه والّتأويل والّتخريج عند املربّد،   ،فصًال حتّدث فيه عن نظرية العامل

موجزًا احلديث عن  ،ني، وآرائه يف الّدرس الّنحويّ كما حتّدث عن خالفات املربّد مع بعض أشهر الّنحويّ 
د من األصول نُظر إىل الّدراسة هذه؛ لالستفادة من الّتعّرف إىل موقف املربّ  بعض املسائل الّنحويّة.

  الّنحويّة.
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على آراء أيب العّباس املربّد الّنحويّة والّصرفّية يف كتاب املقاصد الّشافية يف  اعرتاضات الّشاطيبّ " -12
  رسالة ماجستري. ،اهيمألشواق الربَ  ،شرح خالصة الكافية"

والّصرف يف كتاب درَست فيه الباحثة متتبّـَعًة اعرتاضات الّشاطّيب على آراء املربّد يف الّنحو 
صيلهااملقاصد الّشافية يف شرح خالصة الكافيةالّشاطّيب: "   وتوجيهها. ،وحتليلها ،"، مثّ 

يب وتناولت  الّتعريف املوجز بكتاب هـ)، و 790والّشاطّيب (ت:  عّباس املربّد،التعريًفا موجزًا 
ً مهمًّا يف شرح ألفّية ابن (" يف شرح خالصة الكافية "املقاصد الّشافية وهو كتاب لإلمام الّشاطّيب يعّد كتا

ّيب يف الفصول الّثالثة اعرتاضات الّشاطذكر ختمت رسالتها ذلك بثالثة فصول، و  أتبعتْ و مالك؛ 
ا. وهي، املذكورة    دراستها دراسة جّيدة يف مضمو

لّنظر إىل آراء املربّد، وكيفّية تو    جيه وتعليل الرّأي يف املسائل.استفيد من هذه الّدراسة 
  

  .ّي، رسالة ماجسترياو الغفور العزّ  وفاء عبد"، لللبصرّيني يف املقتضب هـ)285: د (تخمالفة املربّ " -13
  

ألصول الّنحويّة لغة واصطالًحا، وتكّلمت على  ملربِّد، والّتعريف  عرضت الباحثة الّتعريف 
وتركيبّية عند املربّد يف كتابه املقتضب، وما كان قد  ،وصرفّية ،عرضت مسائل لغويّة: حنويّة الّتأويل، مثّ 

ذه الّدراسة؛ ملعرفة شيوع الرّأي عن املربّد غري الوارد  خالف يف هذه املسائل حناة مدرسته البصريّة. اسُتعني 
  يف مصّنفاته يف املسائل الّنحويّة.

 
 ،كتاب مغين الّلبيب" ألهيف عبد العزيز بوريينّ ة بني البصرة والكوفة يف  "آراء ابن هشام الّنحويّ  -14

  .رسالة ماجستري
عمد يف دراسته إىل تصنيف اآلراء اّليت وافق فيها ابن هشام مذهب و ، هنا للباحث نفسه

البصرّيني؛ سواء أصرّح ابن هشام بذكر الرّأي أنّه للبصرّيني أم مل يصرّح بذلك، وسواء أكان موافًقا ملذهبهم 
ن الباحث عن اآلراء اّليت عارض فيها ابن هشام بلفظ صريح، أم  مل تكن موافقاته صرحية، كما أ

ّي آخر، األنصارّي مذهب البصرّيني، سواء أكان مّتجًها مع الكوفّيني أم مع مدرسة أخرى، أم مع حنو 
ا أو خمالفتها. وأفرد الباحُث كذلك فصًال    لآلراء اّليت عّلق فيها ابن هشام األنصارّي األخذ 
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لّنسبة إىل توّجه ابن هشام يف املوافقة عليق يف مذهب الكوفّيني، أو التّ  ،أو املخالفة ،وكذلك فعَل 
بتصنيف اآلراء اّليت مل يّصرح فيها ابن هشام األنصارّي األخذ عن مدرسة حنويّة  -أيًضا–كما قام 

بن هشام صراحًة، وعمد إىل إفراد فصل مستقّل يف وهي تلك اّليت انتهجها ابن  ؛تصنيف اآلراء اخلاّصة 
وعن الّنحاة الّسابقني عليه، وهو فصٌل مضٍن  ،هشام لنفسه متفّرًِدا فيها عن املذاهب الّنحويّة املتعّددة

  وشاقٌّ حيتاج إىل قراءات طويلة معّمقة يف الّنحو وآراء الّنحاة الّسابقني عليه.
  

سواء أكانت يف العّلة أم يف الّرتكيب  وقام الباحُث يف دراسته بتوجيه تلك املسائل الّنحويّة؛
ص إليها، وقد والبساطة، أم يف املوقع اإلعراّيب، أم يف االصطالح، ذاكرًا يف اخلامتة نتائج الّدراسة اّليت خلُ 

ثر ابن هشام - كذلك–ذكر  البصرة،  :وإن كان ابن هشام األنصارّي قد تفّرد أو وافق مدرسيت–مدى 
  بنحو البصرّيني.   -والكوفة

 
يف املدارس الّنحويّة، والّدراسات املنصّبة على ابن  ما حبثت - أيًضا-من الّدراسات الّسابقة و 

لّنسبة ل، أو مؤّلفاته عموًما، وخصوًصا شامه ختصاراملغين، وكذا األمر   ؛لمربِّد، ودراسة احلقبة التارخيّية 
والفلك  ،والثّقافّية العاّمة يف عصريهما؛ ليتمّكن الباحث من معرفة العقلّية الثّقافّية ،ملعرفة احلالة الّسياسّية

، وسيتّم الّرتكيز على دراسة كتب املربِّد ومؤّلفاته ؛ من أجل تقدمي تصّور أمشل وأعمقاّلذي دارت فيه
يت دارت حول منهجيهما، ، وسيتّم االستفادة من الّدراسات الّ ودراسة كتابيه: املقتضب، والكاملعموًما، 

لّرجوع إليها واالستزادة واالستفادة بعون هللا تعاىل.   ولن يستثين الباحث الّدراسات احلديثة يف حبثه 
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  "منهجّية البحث"الفصل الثّالث: 
 

  تصميم البحث:
املناهج املستخدمة يف د االباحث اعتملوصول البحث إىل نتائج ومعطيات سليمة، سيكون من 

  :سيأيت تطبيق املناهج اآلتيةويّة، اّليت تتناسب وموضوع حبثه هنا؛ ولذا األحباث الّلغ
حصر آراء املربّد يف   ؛ وذلك بغرضج اّليت ستطّبق يف هذه الّدراسةوهو أّول املناهاملنهج اإلحصائّي؛  -1

هذه  ، مثّ تصنيفب"األنصارّي املذكورة صراحًة يف كتاب "مغين الّلبيب عن كتب األعاري كتاب ابن هشام
 اآلراء املعّلقةتصنيفها إىل املربّد، ويف األنصارّي آراء أيب العّباس هشام  ابنُ فيها إىل اآلراء اّليت وافق  اآلراء

 املربّد،آراء على  ابن هشام حصر اعرتاضاتتصنيف و ، كذلك يف لمربّدل من جهة ابن هشام األنصاريّ 
، أم تفّرًدا منه، سواء مذهب البصرّيني أو الكوفيني؛ كبيان توّجه ابن هشام إىل مذهب حنوّي بعينه ومن مثّ 

ا؛ فال تندرج حتت  أم مل يصرّح. مبوقفه ذلك،أصرّح ابن هشام  وسيتّم استبعاد اآلراء املكّررة يف املسألة ذا
ب ال ذِّكر العاّم، أو احلديث عنها يف معرض احلصر احلقيقّي لتلك اآلراء، إّال أنّه قد يرد ذكرها من 

  احلديث عن الرّأي واملسألة الّنحويّة؛ وهذا لتقدمي صورة أمشل وأوسع.
  
 ابن هشام املسائل الّنحويّة اّليت أوردو  اآلراء املنهج االستقرائّي الّتحليلّي؛ وذلك يف أثناء دراسة -2

  ملربّد. يب العّباس األذكرها  األنصاريّ 
  
الرّأي الّنحوّي، ويف يف وصف الظّاهرة الّنحويّة، ويف وصف املنهج سيتّم تطبيقه املنهج الوصفّي؛ وهذا  -3

؛ وذلك بغية الوصول إىل وصف دقيق للظّاهرة؛ حّىت ال ختتلط مفاهيم الّظواهر الّنحويّ  وصف العّلة والوجه
   ريف ذاته.واملصطلحات يف هذ البحث مبفاهيم أخرى قد تشرتك معها يف الّتع

  
الّنظر يف اإلطار الّنظرّي الوارد يف الفصل الثّاين من اخلطّة؛ إذ فيه تبيان لتصميم  -أيًضا–وميكن 

تالبحث اّلذي سيقود يف تصميمه إىل مجع  واملعلومات واملعطيات، وطرائق مجعها من املصادر  البيا
  اقشة.واملراجع األصيلة، مثّ تصيريها إىل الّتحليل والّدراسة واملن
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إلحصاء والّتتّبع والّتحليل، ومن خالل دراسة البيا سُتستبعد ت واملعلومات يف هذه الّدراسة 
  دون حبثها وتقّصيها.من إلشارة إىل تكرارها  املغين، أو ُيكتفىبعض اآلراء املكّررة 

  
، ورّدها إىل مصادرها األصلّية، وموازنتها وحتليلهات واملعطيات اإلحصائّية ومن خالل دراسة البيا

ومقارنتها، سوف يستخلص الباحُث نتائجه وتوصياته ومقرتحاته اّليت سرتد يف خامتة البحث، كما 
ا يعطي فكرة أمشل الّتباين بني كّم اآلراء الواردة يف موضوع البحث؛ ممّ  إظهارَ  - كذلك–سيعرض الباحُث 

قات واملخالفات واآلراء الّنحويّة املعّلقة من جهة ابن هشام األنصارّي وأعمق للّدراسة لطبيعة تلك املواف
  على آراء املربّد.

  
  ستأيت الّدراسة مبنّية على إطار نظرّي يقوم على اخلطوات اآلتية:

يف كّل فصول  موافقًة رأي املربِّدإذ ستكون  ؛: عنونة املسألة الّنحويّة مبا يتواءم وطبيعة موضوعهاأوًال 
ذه العنونة عن رأي  ولذاالبحث؛  ستتشابه مع موقف ابن هشام يف فصل املوافقات فقط، وستختلف 

 املـُعلَّقةآراء ابن هشام (، أّما فصل )اعرتاضات ابن هشام على املربّد(ابن هشام األنصارّي يف فصل 
ه معّلٌق؛ فال هو األنصارّي من هذه العنونة للمسألة؛ وذلك ألّن موقفهشام فلن يّتضح موقف ابن  )للمربّد
ى الباحث هذه الطريقة يف العنونة معتمًدا أّن  العنوان وال ضّده، بل تركها معّلقة يف احلكم. مع هذا وار

  ا على ابن هشام األنصارّي.املربّد سابق يف رأيه الّنحوّي زمنيًّ 
  

عن كتب األعاريب؛ ألّن  حسب ورودها يف كتاب مغين الّلبيب ترتيب املسائل متسلسًال سيأيت  :نًيا
ت واجملرورات سيؤّدي إىل بٍرت يف أركان اجلُملة؛ كأن  ترتيبها ذلك الّرتتيب املعهود؛ كاملرفوعات واملنصو

ت، وخربها يف  -مثًال -يكون اسم (كاَن)  ت، واسم (إنَّ) يف املنصو يف املرفوعات، وخربها يف املنصو
ا، وُحيِدث برتًا غري حمموٍد من جانب، ومن جانب املرفوعات؛ فَيحدث يف هذا الّتقسيم تكر  ار للمسألة ذا

يف ترتيب كتابه مغين الّلبيب عن كتب األعاريب يف منهجّية فريدة مل  رَ آخر إّن ابن هشام األنصارّي فاخَ 
ذي عرف الّ قسيم إىل اللتّ  رجوا على هذا الّنهج يف الّتأليف؛ فرأى الباحُث أّال يعودَ يكن األقدمون قد د
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ن يف هذا الَضْرب من العلوم؛ لكيال يفّوت هذا الّنهج اّلذي ابتدعه ابن هشام جه الّنحاة واملشتغلو 
  األنصارّي.

  
فستأيت املسألة كر للمربّد، وتبيان توّجهه، إن كان خمالًفا : عرض كالم ابن هشام يف املسألة اّليت فيها ذِ لثًا

له فسيكون رأيه يف الفصل املعقود هلذه أو موافًقا لمخالفات، والرّأي الّنحوّي يف الفصل اّلذي سيعقد ل
  .فسريُد يف اآلراء املعّلقة للمربّد عند ابن هشام األنصاريّ  أو معلًِّقااآلراء خاّصًة، 

  
فيه انتهج  ملدرسته البصريّة، أوعرض كالم املربِّد يف املسألة، وتبيان توّجهه إن كان خمالًفا أو موافًقا : رابًعا
ً خاصًّا متفّرًدا ربّد لامل ، وقد يرُِد اعرتاض بعض الّنحاة : البصريّة والكوفّيةعن املدرستنيفيه نفسه رأ

  رين على رأي املربّد إن اقتضت احلاجة إىل ذلك.املتأخّ 
  

، املربّد يف رأيه، وحّجة ابن هشام يف رأيه أيًضاعلى حّجة  -بعدها–الكالم الباحث إىل يأيت : سخامًسا
إّمنا سيظهر يف فصل االعرتاضات أكثر من غريه؛ وذلك لوجود رأي مغاير البن هشام األنصارّي، هذا و 

   فسيتأتى توجيه آخر.
  

املربّد وعند ابن هشام كيفّية توجيه الظّاهرة الّنحويّة عند حديث الباحث عن   -أيًضا–وسريد 
يف توجيه هشام األنصارّي واملربّد  املعتمد عند ابناألصل الّنحوّي  عناحلديث كذلك سريد ، و األنصاريّ 

  ا من األصول الّنحويّة.هوغري  ،واالستصحابالظّاهرة؛ كالّسماع، والقياس، 
  
حلّجة واإلمجاع ملا يراه أقرب إىل املنطق الّلغوّي وحياديّة مبوضوعّية يلي ذلك ترجيح الباحث : سسادًسا
نصاف والربهان الواضح والّدليل العتماد على األصول الّنحويّة، وهذا ؛ من اآلراءاجح الرّ األقرب إىل ، 

العتماد على الكثري، والقليل، والّنادر، والّشاذ   . عيف، واملستبعد، والضّ وشيوع الرّأي بني الّنحاة 
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د عند ابن هشام، مثّ يتّم استبعاد اآلراء املتكّررة يف : سيتّم ذكر عدد اآلراء الواردة صراحة عن املربِّ سابًعا
ا؛ من خالل البحث يوّضح الباحث اآلراء املذكورة للمربّد عند ابن هشام األنصارّي كّلها، املس ألة ذا

واملتكّرر من هذه اآلراء، واآلراء املوافقة للمربّد عند ابن هشام، واآلراء املخالفة للمربّد من ابن هشام 
  األنصارّي.

  
ا؛ إذ ال يُ ظالعودة إىل آراء العلماء يف م: مًنا ّ دون الّرجوع إىل  من خر آعن  الّنحاة كتفى بنقل أحدا

أو احملّقق لكتاب "مغين الّلبيب عن كتب األعاريب" يف احلاشية نه، حّىت وإن ذكر الّشارح ع كتب املنقول
   .، وبرأيه الّنحويّ تعريًفا بهلكتاب املغين يف اهلامش 

  
ختصار يف هامش الّصفحات، والّنحويّ من الّلغويني املشهورين واملغمورين : ترمجة األعالم سًعا ني 

لّنزر اليسري يف الّرتمجة هلمويُ  م، ف يف اهلوامش؛ كتفى  ريخ وفيا ال حاجة وتقضي الّرتمجة بذكر أمسائهم، و
م ال ُيسِهَب الباحث يف دراسته؛ فتصل الّدراسة إىل توّسع غري حممود، ؛ حّىت تقضي الّتوسع يف الّتعريف 

ة واحدة؛ تكون يف أّول مرّة يرد ِذكر هلم األهداف املرجّوة منه، وُيكتفى بّتعريف األعالم مرّ يوصل إىل غري 
م والّرتمجة هلم يف املرّ    ات اّليت يذكرون فيها بعدها.يف البحث، وُيستغىن عن الّتعريف 

  
عن كتب  الّلبيب مغينكتاب هـ) على  1230 عمد الباحث إىل اختيار حاشية الّدسوقّي (ت:سي: عاشرًا

، أو استعصى إن استغلق فهم قضّية ما األنصاريّ  ؛ وذلك لالستعانة على فهم مراد ابن هشاماألعاريب
يف كثري من  –فصل كالمه صعوبة يف يكمن  إشكاًال  هذه احلاشية ، على أّن يففهم املراد يف عباراته

من الباحث ون هذه املالحظة ، وقد تكمن الشُّرّاح ومؤّلفي احلواشي عن كالم من ينقل عنهم - املواطن
سبب أّما عن  .إعادة شرح احلاشية، وحتقيقها بشكل أقرب للّدارسنيإىل فيه  يُعمدفاحتة حبث جديد 

ّن فيها فأل ؛كتاب مغين الّلبيب عن كتب األعاريبمن بني احلواشي اّليت شرحت   حاشية الّدسوقيّ  اختيار
بعض كالم شرّاٍح و ل نيتضم - كذلك–، وفيها كبريالكثري املفيد اّلذي خيدم الّدارس بشكل  الّشرح 

 وقد يرى الباحثُ  .هـ)872 (ت: هـ)، والشُّمينّ 827 (ت: ؛ كالّدماميينّ احلواشي الّسابقةأصحاب 
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إىل ذلك؛ كأن يتحّقق من  عند احلاجةمن احلواشي حلواشي املذكورة أو غريها إىل كتب ا الّرجوعإمكانّية 
  مل ترد يف حاشية أخرى على سبيل املثال. نسبة قول أحدهم فيها، أو إضافة

  
البصرة والكوفة؛ كالبغداديّة، مدرسيت برأي مدارس حنويّة غري  الباحثُ  : قد يستأنسحادي عشر

لقدر اّلذي يكون مناسًبامثًال، واألندلسّية، واملصريّة  خيرج البحث عن ُصلب ؛ حىت ال يف ذلك ولكن 
  .أصًال  ألجلهالبحث فضي إىل ما مل يوضع موضوعه، وكي ال ي

  
عن كتب األعاريب، البن هشام األنصارّي : سيعتمد الباحث على نسخة كتاب مغين الّلبيب ين عشر
م، مراجعة األستاذ سعيد األفغاّين، مطبعة أمري قُ و محد هللا،  وحمّمد عليّ  ،مازن املبارك الدّكتوربتحقيق 

  .من القطع املتوّسط ، والكتاب يف جزأين4ط
  

، اهتمام كبري من الباحث؛ يف الّلغة واألدب : سيكون لكتاَيب املربّد: املقتضب، والكاملرلث عش
احلديث  - حني الّضرورة–آرائه الّنحويّة، غري مغفٍل الّتفصيل  الّرجوع إىلوالّنهل منهما، يف  إليهمابرجوعه 

أليب نسخة كتاب "املقتضب" وستكون حول آراء العلماء املعرتضني منهم، أو املوافقني على آراء املربّد.
ون ؤ وزارة األوقاف اجمللس األعلى للشّ  رنش، و ضيمةد عبد اخلالق عُ حممّ العّباس املربّد بتحقيق الّشيخ 

الّنسخة اّليت سيعتمدها الباحث يف دراسته يف  القاهرةيف  اث اإلسالميّ ة جلنة إحياء الرتّ اإلسالميّ 
  املقتضب، وسيأيت ذلك يف توثيق اهلوامش، ويف قائمة املصادر واملراجع يف آخر البحث بعونه تعاىل.

اس املربِّد، إلضافة إىل اعتماد الباحث على نسخة كتاب "الكامل يف الّلغة واألدب" أليب العبّ 
يف القاهرة، وسيأيت ذلك يف توثيق اهلوامش، ويف  اكر، مطبعة احلليبّ ، وأمحد حمّمد شبتحقيق زكي مبارك

  يف آخر البحث. -بعون هللا عّز وجلّ - قائمة املصادر واملراجع 
  
ا للمربّد؛ كأن يكون رابع عشر ّ : لن يتطّرق الباحث إىل احلديث عن آراء مل يذكرها ابن هشام صراحًة أ

أم  ،أم خالفهم ،ني عاّمًة، سواء أوافق ابن هشام فيه البصرّينيالرّأي عند ابن هشام األنصارّي للبصريّ 
سكت عن احلُكم على رأيهم فيها، حّىت لو كان املربّد قد قال مبا قاله حناة البصرة، وكذلك احلال فلن يتّم 
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املربّد قد إدراج الرّأي يف فصل من الفصول اّليت ستأيت يف هذا البحث إن كان الرّأي للكوفّيني عاّمة وكان 
ا ما قد يفوق حدود الّدراسة  قال بقوهلم فيه؛ وذلك ألّن هذا سيفضي إىل أن جيعل البحث واسًعا جدًّ

  ومشكلة البحث اّليت وضعت له يف األساس.
على أّن هذه املالحظة قد جتعل االستفادة منها واردة عند طالب لبحٍث جديد مل يتكّشف بعد،  

ربّد غري املنسوبة إليه صراحًة يف كتاب مغين الّلبيب عن كتب األعاريب، وهو موقف ابن هشام من آراء امل
حٌث  ت جديدة يف األحباث الّنحويّة غري املدروسة بعد؛ كأن يقوم  إلضافة إىل أنّه يفتح آفاق عنوا
ء بدراسة مؤّلف آخر البن هشام غري كتابه "مغين الّلبيب عن كتب األعاريب" يعمد فيه إىل دراسة اآلرا
غري املذكورة صراحًة للمربّد، كما أّن الباحث قد جيعل من هذه الومضات فاحتًة جديدة لدراسات قد 

آخرين غري املربّد يعمد فيها إىل دراسة اآلراء غري املنسوبة يف كتاب مغين الّلبيب عن كتب  خذ فيها حناةً 
يتناول غري الّنحويني ّممن ُعرف أنّه األعاريب، أو أّي مؤلف آخر البن هشام، وكذا فإنّه من املمكن أن 

حٌث  لغوّي أو مفّسر مثًال، ومن املوضوعات هذه أيًضا ما ميكن أن يستدّل إىل طريق آخر يتناول فيه 
حنوًّ آخر غري ابن هشام األنصارّي؛ ليدرس آراء حنوّي أو صرّيف مل تنسب له اآلراء صراحًة؛ فيزيل عنها 

خذها بتتّبع صحة ن صيًال سبتها، ويسرتها، و   وحتليًال.تناوهلا إحصاًء ودراسة و
  

؛ وسبب االختصار يكمن ملربّد وابن هشام األنصاريّ : سيأيت الّتمهيد خمتصرًا يف الّتعريف خامس عشر
مايف أّن    .قدميًا وحديثًا :شبع حبثًا ودراسةً قد أُ  الّتعريف 

  
، والبحث يف : البصريّة، والكوفّيةالّنحويّة املشهورة: ّمتت االستفادة ممّا جاء عن املدارس عشر سادس

لّدليل والربهان، وكان كتاب  بني  األنبارّي "اإلنصاف يف مسائل اخلالفأيب الربكات آرائهم، ومناقشتها 
يستقي منه الباحث، كما سيعمد الباحث إىل أن يستفيد من  عذً منهًال الّنحويني البصرّيني والكوفّيني" 

  . املصنَّف أيًضاغري هذا 
  

اهلوامش يف فصل الّتمهيد ترتيًبا تنازليًّا ألصحاب الّرتاجم والوفيات حني قام الباحث  رُتّبت: سابع عشر
ن ُقدِّ  ملربِّد وابن هشام؛    م صاحب املصنَّف األقدم مثّ األحدث.لّتعريف 
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  الفصل األّول: "متهيد"
ملربِّد(املبحث األّول:  -   )1(:)الّتعريف 

  امسه ونسبه وكنيته ولقبه: 
هو حمّمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري بن حّسان بن سليمان بن سعد بن عبد هللا بن زيد بن 

مالك بن احلارث بن عامر بن عبد هللا بن بالل بن عوف بن أسلم (وهو مثالة) بن أحجن بن كعب بن 
غوث أبو العّباس الّثماّيل األزدّي، وكنيته أبو احلارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد بن ال

ملربِّد.   العّباس، املشهور 
لفتحة؛ أي: (املربَّد)، وقائل إنّه  وقد اخُتلف يف ضبط حركة حرف الرّاء يف لقبه، على قائل إنّه 

لفتحة، وم ملربَّد؛ أي  ت يف سبب تسميتهم له    نها:لكسرة؛ أي (املربِّد)، وكذلك اختلفت الّرو
قد الفريد من أّن املربّد اختار يف كتابه الّروضة أن جيمع أبرد ما وجد للّشعراء احملدثني، ما رواه صاحب العِ  -أ

  )2(حلقه هذا االسم لربده. وأّن (املربّد)

 

ن (ت:  - ب   أّن حمّمد بن يزيد أجاب عن سبب) 3()ه347ما نقله ابن اجلوزّي يف املنتظم عن ابن املرز

                                                 
 - .81-72، 1، طأخبار الّنحوّيني البصرّيني، الّسريايفّ وانظر:  - . 83، د.ط، مراتب الّنحوّيني ،انظر: أبو الطّّيب الّلغويّ  )(1

وانظر: ابن  - .84-82، 2، طالفهرست، وانظر: ابن الّندمي - .110-101 ،2، ط طبقات الّنحوّيني والّلغويني، وانظر: الزّبيديّ 
، 1، طريخ بغدادوانظر: اخلطيب البغدادّي،  -  .286. يذكر وفاته سنة 1/377، 5ط مجهرة أنساب العرب،، حزم األندلسيّ 

وانظر: أبو الربكات  - .285-4/280: ال يورد ترمجة مستقّلة له، 1طترتيب املدارك، ، وانظر: القاضي عياض -. 4/603-610
وفيات ، خّلكانابن وانظر:  - . 253 -3/241، 1، طإنباه الّرواة، وانظر: القفطيّ  - .173-164، 3، طنزهة األلّباء، يّ األنبار 

. 2/142، 1، طتذكرة احلّفاظ، وانظر: الّذهيبّ  -. 342، 1، طإشارة الّتعيني، وانظر: اليماينّ  -. 321-4/313، 1، طاألعيان
ذيب الكمالالبكجريّ  وانظر: - ، 1، طمرآة اجلنان، وانظر: اليافعيّ  –ه. 285. يذكر فقط وفاته يف 10/397، 1، ط، إكمال 
ديّ وانظر – .2/156-158 وانظر: ابن  –. 2/149، 1، طنزهة األلباب، وانظر: ابن حجر –. 286، 1، طالبلغة، : الفريوزآ

 . وهو كتاب واٍف.1، طاملربد سريته ومؤلّفاتهوانظر: احلديثّي،  -. 590-7/588، 1، طلسان امليزان، حجر
 .83-7/82، 1، طالعقد الفريد، ) انظر: ابن عبد ربّه(2
ن الّنحو أبو حمّمد عبد  )(3 رُز

َ
. 2/36، 1طبغية الوعاة، ، ه). انظر: الّسيوطيّ 347-ه258ّي (هللا بن جعفر بن ُدُرستويه ابن امل

  . 7/83، 1، طنثر الّدر يف احملاضراتانظر: اآلّيب، و  -وقد رويت القّصة مع اختالف طفيف دون نقل عن راٍو. 
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ملربَّد؛ أنّه اختبأ من صاحب الّشرطة عند أيب حامت الّسجستاّين   يف مزمََّلة فارغة ) 1(هـ)248(ت: تسميته 
فجعل أبو حامت  (أي جرّة أو غطاؤها؛ لتربيد املاء)، وملّا فّتشوا الّدار ما وجدوه، وخرج حمّمد بن يزيد بعدها

  )2(اس ذلك؛ فتناقلوه.د، وتسامع النّ يصّفق بيديه وينادي على املزمَّلة: املربَّد املربَّ 

  
ِينّ (ت:  اويف رأي الباحث أنّه قد يكون الّنقل واردً  ن واملـَرُز أّن  ، إّال )3(ه)384عن ابن املرز

ّين يف كتابه الباحث يرّجح أ  )ء والّشعراء والعلماءاملقتبس يف أخبار الّنحاة واألد(نّه نقل عن املرز
  . )4(هـ)673(ت: املفقود، واملختصر يف كتاب "نور القبس" لليغمورّي 

ن كان ثقة،  ن الوارد يف املنتظم عند ابن اجلوزّي؛ وذلك ألّن ابن املرز وليس الّنقل عن ابن املرز
 ، فال يرضى للمربِّد أن يكون)5(وكان صاحب املربِّد، وكان شديد االنتصار للبصرّيني كما نقل الّسيوطيّ 

ملربَّد، فروى  لقبه لشيء ضّده. ن إن كان قد ُسئل عن سبب تسمية املربِّد  وقد يكون الّناقل ابن املرز
م من وجهة نظهرهم، أو كان يرى يف فتح الرّاء مدًحا له. وهللا أعلم!   القّصة املختلقة على لسا

  

 )6(ه)248(ت:  املازينّ ه)، يف أّن اجلاحظ دخل على 395ما نقله أبو هالل العسكرّي (ت:  - ج
ن فعطس املربّ  فأخفى شخصه يف -وهو غالم - دوعنده املربّ  د من جّب عن اجلاحظ، وجلسا يتحد

  )7(ي بذلك.د منا؟ فُسمّ خمبئه، فقال اجلاحظ: من هذا املربّ 

  

                                                 
 .1/606، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 248ِين (ت: ا) أبو حامت سهل بن حمّمد بن عثمان بن القاسم الّسجست(1
  .12/389، املنتظمهـ)، 597ابن اجلوزّي (ت: ) (2
، 3ط سري أعالم الّنبالء،ه)، وقد طُعن يف أخالقه عند بعضهم. انظر: الّذهّيب، 384) حمّمد بن عمران بن موسى بن ُعبيد (ت: (3
16/448. 
انظر:  -ه). وجاءت فيه قّصة صاحب الّشرطة مرويّة عن الّصوّيل. 673) أبو احملاسن يوسف بن أمحد بن حممود اليغمورّي (ت: (4

  . 333-324، د.ط، وترمجة املربّد فيه: 324، نور القبساليغورّي، 
 .2/36، 1، طبغية الوعاة، ) انظر: الّسيوطيّ (5

  .466-1/463، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 248زّين (ت: يل ابن عدي املا) أبو عثمان بكر بن حمّمد بن بقية، وق6(
  .382، 1، طاألوائل، انظر: العسكريّ  )(7
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  قول الّشاعر فيه: ، يف أنّه استحقّ )1(ه)429ما جاء عند الثّعالّيب (ت:  -د

 يف اجلّد ِمنه إذا َما ِشئَت أو َلعبهْ       ذو بَــْرٍد عـلى أََدبِــهْ ِإّن الْـُمــبَـرََّد 
  ومـعــنـاه إن فـَّكـْرَت يف لــَقـَبـهْ  إّال  أبصَرْت عيناك ِمن َرجٍل    وقّلما 

  ت الثّعالّيب نسبة األبيات، ومل يعثر الباحث هلا على قائل.ثبِ ومل يُ 
ه): 481ه) يف نقله عن أبو بكر املصحفّي (ت: 575ما جاء عند ابن خري اإلشبيلّي (ت:  - ه

  )2(."إذا كان حسن الوجه وُحمسٌَّن، وُمقسٌَّم، : رجل ُمربٌَّد،ُحلسن وجهه، يقال ملربَّد"ولُّقب 

  

الّنحوّي البصرّي؛ ألنّه كان هـ) من أّن املربَّد لقب حمّمد بن يزيد 573ما ذكره نشوان اِحلمريّي (ت:  -و
  )3(يدرس يف الربَّادة.

  تح راء املربِّد؛ أي (املربَّد).والّسابق أقوال جاءت يف ف
رخيه: " لكسر؛ إذ ينقل ابن عساكر يف  ذكر أبو الفتح بن جّين وورد أّن املربِّد نفسه روى أّن الرّاء 

ونقله من خّط أيب الفتح قال:  -رمحه هللا-احلسن  يف إمالء اخلاطر ونقلته من خّط أيب احلسني هبة هللا بن
أ عثمان ملا عمل كتاب األلف والّالم تناوله كاّفة أصحابه عن جليله، فكانوا  ومن هذا ما حيكى من أنّ 

فقال  ،عن دقيقه ومعتاصه فأحسَن اجلواب عنه -يعين املربّد- اس إنّه سأل أ العبّ  فيه متقاريب األحوال، مثّ 
قال أبو العّباس: فغّري الكوفّيون امسي هذا فَجعلوه املبـُرَّد  .له أبو عثمان: قم فأنت املربِّد أي املثبت للحقّ 

واملطّلع على كتب الّنحو يرى إيراد (املربِّد)؛ بكسر الرّاء يف كثري منها، يف  )4(".بفتح الرّاء، وإّمنا هو بكسرها
  قدميها وحديثها.

ب عند الباحث، وهللا تعاىل نّه ال خرب أكيد يف رواية فتحها أو كسرها، والكسر أقر وممّا ُجيزم به أ
  أعلم!

                                                 
  .33، د.ط، لطائف املعارف، ) انظر: الثّعاليبّ (1
 .291، 1، طَفهرَسة ابن خري، ) ابن خري اإلشبيليّ (2
  .1/481، 1طمشس العلوم، ، ) انظر: احلمرييّ (3
  .250-56/249، د.ط، ريخ دمشق، ابن عساكر) (4
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 يف )ه1404(ت:  ضيمةعبد اخلالق عُ  الّشيخلع عليه الباحث هو كالم ولعّل أفضل ما اطّ 
ذين الّلقبني، ويظهر أنّ قوله الفتح كان خمتار الكوفّيني؛ آثروه ملا  : "واّلذي أراه أّن أ العّباس قد ُشهر 

ملدح، واشتهار الشّ  خص بلقبني ليس أمرًا مستبعًدا؛ فقد يشعره من الّذّم، أو عدوًال منهم عّما ُيشعر 
  )1(يف هذا". سبق سعيد بن املسّيب املربّدَ 

  

  شيوخه:بعض والدته و 
  )2(.هـ، يف مدينة البصرة، وتتلمذ على يد شيوخها210 وكذلك هـ،207 :ه، وقيل206ولد سنة 

  
  :تالمذتهمن 

   )3(.تلّقى العلم عن املربِّد َمجهرة من الُعلماء

  
  صفاته وثقافته:

وكان غزير األدب، كثري ، كان املربُِّد غالًما وسيًما، مجيل الوجه، ظريف الطّبع، وروي أنّه كان خبيًال 
رع البيانديهة، فصح احلفظ، حاضر الب ، وكان صاحب علوم متنّوعة، وثقافة واسعة بني العلوم الّلسان، 

عن  ، جديد االبتكارات يف عقله، فضًال القرآنّية، والّنوادر، واألخبار، والّشعر، متوّقد الفكر، واسع األفق
، وكان يعّظم كتاب سيبويه، فيقول ملن يريد أن )4(ه)180ثقافته الّلغويّة، نبغ واشُتهر بكتاب سيبويه (ت: 

                                                 
 .10، 1ط أبو العّباس املربّد وأثره يف علوم العربّية،، ) عضيمة(1
احظ (ت: أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب اجلو  ،ه)225أبو عمرو صاحل بن إسحاق اجلرمّي البصرّي (ت: منهم:  )2(

  واملازّين، والّسجستاّين، وغريهم. ه).233زّي (ت: عبد هللا بن حممَّد بن هارون التّـوّ ، و ه)255
أبو ، و ه)311اج (ت: جّ أبو إسحاق إبراهيم بن الّسرّي بن سهل الزّ و  ،ه)289رِّي (ت: أبو علّي أمحد بن جعفر الّدينَـوَ منهم:  )3(

(ت: أبو احلسن علّي بن سليمان األخفش األصغر ، و ه)291ثعلب (ت: الّشيَباِينّ َموالهم البغدادّي اِإلَمام العّباس أمحد بن حيىي 
(ت: أبو احلسن حمّمد بن أمحد بن إبراهيم بن كيَسان و  ،)316رّاج (ت: أبو بكر حمّمد بن الّسرّي البغدادّي بن السّ ، و ه)316
بن الّنّحاس الّنحوّي امل، و ه)320   وغريهم. ،ه)338(ت: صرّي أبو جعفر أمحد بن حمّمد بن إمساعيل بن يوُنس املراِدّي، يعرف 

  .230-2/229، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 180حلسن (ت: ) أبو بشر عمرو بن ُعثمان بن قنرب، ويقال أبو ا(4
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سة الّنحو الكوّيف إىل  البحر؟ يقرأ الكتاب: هل ركبتَ  سة الّنحو البصرّي، يف حني انتهت ر وإليه انتهت ر
  )1(.معاصره ثعلب، وعن طريق األخذ عنهما نشأ مذهب حنوّي جديد هو املذهب البغداديّ 

  
وقد وقف الباحث لدراسة جهود املربِّد يف علوم متنّوعة؛  قامت كثري من الّدراسات واألحباثو 

  )2(على مجلة ممّا ُعين به الباحثون بدراسة املربِّد وبنتاجه العلمّي؛ ومنها على سبيل الذّكر ال احلصر:

ره ومذهبه الّنحوّي"، بدا،  -1   م.1984ه/1404"أبو العّباس املربّد:حياته وآ
  ه. 1405ضيمة، يف علوم العربّية"، عُ "أبو العّباس املربّد وأثره  -2
 م.1990"، احلديثّي، ومؤّلفاته"املربّد سريته  -3
  م.1996"الّدرس الّصوّيت عند املربِّد"، البياّيت،  -4
  م.1999كاّيب، "املربِّد صرفيًّا"، الّر  -5
ر املربد"، سلمان،  -6  م.2002هـ/1423"أثر القرآن يف آ
 م.2003ه/1424رّي، املربِّد"، الّشمّ "الّتفكري الّنحوّي عند  -7
ه) أمنوذًجا"، د. الّتميمّي، 285"البحث الّصوّيت يف الكتب الّنحويّة، كتاب املقتضب للمربِّد (ت  -8

 م.2005
 م.2006ه/1427"الّتعليل الّنحوّي عند املربِّد يف كتابه املقتضب"، فاضل،  -9

 م.2009غويّة"، مجعة، "االستشهاد يف كتاب املقتضب للمربِّد دراسة ل-10
"منهج املربِّد يف تفسري القرآن الكرمي يف ضوء آرائه الّتفسرييّة يف كتابه املقتضب"، الّنعيمّي،  -11

 م.2011
ه)"، عّباس، 285"الّنظرية الّتوليديّة الّتحويلّية ومالحمها يف كتاب املقتضب للمربّد (ت  -12

 م.2012ه/ 1433
  ه.1435على آراء املربِّد الّنحويّة"، أبو اخليور،  سيّ الفار  "اعرتاضات أيب عليّ  -13

                                                 
 .62د.ط،  دروس يف املذاهب الّنحويّة،) انظر: الرّاجحّي، (1
 ) املعلومات الوافّية للّدرسات مذكورة يف قائمة املصادر واملراجع.(2



29 
 

  "املربِّد األزدّي وإسهامه يف علوم البالغة"، مهداّين، د.ت. -14
ره العلمّية، وبدارسات مقارنة بني املربّد وغريه من  ملربِّد وآ وما يزال الباحثون املعاصرون يهتّمون 

ره الّلغويّة واألدبّية(بعنوان: اختصاصّي قد ّمت انعقاد مؤمتر ، ولالّنحاة ، )املربِّد األزدّي:جهوده العلمّية وآ
ً أكادميّية اختّصت بنتاج املربِّد.   )1(قّدم فيه الباحثون أحبا

  
  وفاته:

ه، وقيل 285 ه، وقيل يف:221ه، أو 215قيل إّن وفاته كانت يف: من خالل الّرتمجة له، فقد 
ا كانت سنة  هـ، لكّن أشهر286 يف: ّ ت أ  رمحه هللا-وافته املنّية وقد ه، وهللا تعاىل أعلم! 285الّروا
  .يف بغداد، وُدفن يف مقابر الكوفة - تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
لّتعاون مع مركز الّدراسات الُعمانّية يف  -َوحدة الّدراسات الُعمانّية يف جامعة آل البيت يف املفرقأقيم املؤمتر بتنظيم من ) (1 األردّن، 

ره الّلغويّة واألدبّية"، جامعة الّسلطان قابوس؛ وهو -15املوافق:  املؤمتر العلمّي الّدوّيل العاشر بعنوان: "املربد األزدّي: جهوده العلمّية وآ
  م. نوقشت فيه إحدى ومثانون ورقة عمل لباحثني من خمتلف الّدول العربّية.16/4/2014
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بن هشام:املبحث الثّاين:  -   )1(الّتعريف 
  :امسه ونسبه وكنيته

الشَّْيخ  األنصارّي، هشامبن عبد هللا بن  أمحدعبُد هللا بن يُوُسف بن عبد هللا بن يوسف بن 
  جّده ألبيه.جّد وشهرة ابن هشام نسبة إىل (ابن هشام) جّد  ،، وكنيته أبو حمّمداحلنبليّ مجال الّدين 

ت: عبد هللا بن يوسف بن  بن هشام؛  األنصارّي، هشامبن عبد هللا بن  أمحدويف روا اشُتهر 
  وعلى هذا فتكون شهرته نسبة إىل جّد جّده ألبيه.

من األنصار يقول أحد الباحثني يف مقّدمة شرح الّلمحة البدريّة البن هشام:  نسبه إىل اخلزرجويف 
د األمري يف حاشيته على املغين يقّرر أنّه (خزرجّي)، وقد أعَرَضت "وقد وجدُت العّالمة الّشيخ حممّ 

زرج، ... وعليه املصّنفات القدمية واحلديثة عن بيان مدى صّحة نسب ابن هشام إىل األنصار أو اخل
رخييًّا  تكون نسبة ابن هشام املشار إليها من األمور اّليت ال ميلك الباحث إزاء الّتحّقق من صّحتها سنًدا 

  وقد تفّقه للّشافعّي، مثّ حتنبل. )2(مقبوًال".
  

  والدته وشيوخه:
  )3(.العربّيةا يف علوم الّدين وعلوم ه) يف القاهرة، وتتلمذ على يد شيوخه708ولد سنة (

                                                 
. ما ذكره عن ابن هشام فقط أّن 361، 4، طالوفيات، ذوانظر: ابن قنف –. 6-3/5، 1، طأعيان العصر، انظر: الّصفدي )(1

، د.ط، الّنجوم الّزاهرة، ابن تغري برديوانظر:  -. 308/ 2، د.ط، الّدرر الكامنةابن حجر، وانظر:  -ه. 761وفاته كانت: 
 –. 1/536، ُحسن احملاضرة، 1، طوانظر: الّسيوطيّ – .7/131 د.ط، املنهل الّصايف،، وانظر: ابن تغري بردي–. 10/336

يذكر  2/1747، و1/384 ، د.ط،كشف الظّنون،وانظر: حاجي خليفة-  .185- 1/183، 1طمفتاح الّسعادة، ، وانظر: زاده
، د.ط، هدية العارفني ،وانظر: البغداديّ  .135-5/130 ،1، طروضات اجلّنات، األصبهاينّ وانظر: -. ه)762أّن وفاته يف (

  .1، طابن هشام الّنحويّ عوض، وانظر: – .1/465
 .47، د.ط، شرح الّلمحة البدريّة، ) ابن هشام(2

َج الّدين الفاكهعمر بن علّي الّلخِمّي منهم:  )3( أبو عبد هللا بدر الّدين حمّمد بن إبراهيم بن سعد و، هـ)731ّي (ت: اإلسكندرّي 
ِ  ،شَهاب الّدين أبو الفرج عبد الّلطيف، و ه)733 احلموّي الّشافعّي (ت: هللا بن مجاعة الِكناينّ  . هـ)744(ت:  بن املرّحلاملعروف 

أبو ، و هـ)746علّي بن عبد هللا بن أيب احلسن األردبيلّي الّتربيزّي (ت: ، و 3/30، 1ط، طبقات الّشافعّية، انظر: ابن قاضي شهبة
  وغريهم من شيوخ الفقه واحلديث. ،ه)747اج (ت: رّ بكر مشس الّدين حمّمد بن حمّمد بن منري الّشيخ بن السّ 
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  تالمذته:
 )1(.كثريون

  
  صفاته وثقافته:

ميًا، كان زاهًدا، عظيًما يف نفسه، عزيز الّنفس، عّف الّلسان، رقيق القلب، متواضًعا، حليًما، كر 
رًّا، دمث اخللق لعربّية، مقتدرًا على الّتصّرف يف الكالم، متصّدرًا يف العلوم ، و مشفًقا،  ا 

ً
كان عامل

تعّلم ، ءمجاعة كبرية، فاق أقرانه بل وفاق الّشيوخ أيًضا، جّم الّنشاط، مشتعل الذّكاوالّتأليف، نفع بعلمه 
  القرآن الكرمي، والقراءات، والّتفسري، والفقه، واحلديث الّشريف، والّنحو، والّصرف، واألدب.

ملغرب هلذا العهد من  :)2(لدونقت شهرة ابن هشام اآلفاق؛ حىت قال ابن خُ بَ طَ  ليف "وصل إلينا 
بن هاشم ظهر من كالمه فيها أنّه استوىل على غاية من  رجل من أهل صناعة العربّية من أهل مصر يُعرف 

وأهل طبقتِهما؛ ِلعظم َمَلكته وما أحاط به من أصول  مَلكة تلك الّصناعة مل حتصل إّال لسيبويه وابن جّين 
يس منحصرًا يف املتقّدمني سّيما مع ما قّدمناه ذلك الفّن وتفاريعه وحسن تصّرفه فيه. ودّل على أّن الفضل ل

در من نوادر  من كثرة الّشواغب بتعّدد املذاهب والطّرق والّتآليف ولكّن فضل هللا يؤتيه من يشاء. وهذا 
ملغرب هلذه العصور ؛ فيلدون كتاَب ُمغين الّلبيب وصاحبهوجيّل ابن خُ  )3(الوجود". قول: "ووصل إلينا 

وب إىل مجال الّدين بن هشام من علمائها استوىف فيه أحكام اإلعراب جمملة ومفّصلة، ديوان من مصر منس
ملغين يف  ا ومسّاه  وتكّلم على احلروف واملفردات واجلمل وحذف ما يف الّصناعة من املتكّرر يف أكثر أبوا

بواب وفصول وقواعد انتظم سا ئرها فوقفنا منه اإلعراب. وأشار إىل نكت إعراب القرآن كّلها وضبطها 
على علم جّم يشهد بعلّو قدره يف هذه الّصناعة ووفور بضاعته منها وكأنّه ينحو يف طريقته منحاة أهِل 

                                                 
ه)، 767علّي البالِسّي املصرّي الّنحوّي (ت: ه). ونور الّدين 764: أبو حامت تقّي الّدين حمّمد السُّبِكّي (ت: أشهرهم منو ) 1(

  ه).799ه)، وحمّب الّدين حمّمد ابن الّشيخ مجال الّدين (ت: 790والّشيخ مجال الّدين إبراهيم الّلخِمّي الّشافعّي األميوطّي (ت: 
، األعالم، ه). انظر: الّزركليّ 808يلّي (ت: ) أبو زيد وّيل الّدين عبد الّرمحن بن حمّمد بن حمّمد، ابن خلدون اَحلضرمّي اإلشب(2
 .3/330، 15ط
 ذكر فيه االسم: (ابن هاشم) ولعّله خطأ طباعّي. .1/728، د.ط، ريخ ابن خلدون، ) ابن خلدون(3
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املوصل اّلذين اقتفوا أثر ابن جّينّ واتّبعوا ُمصطلح تعليمه؛ فأتى من ذلك بشيء عجيب داّل على قّوة ملكته 
  )1(واّطالعه. وهللا يزيُد يف اخللق ما يشاء".

  
وقف الباحث على مجلة ممّا ُعين الباحثون احملدثون فيها بدراسة ابن هشام وبنتاجه العلمّي؛ وقد 

  )2(ومنها على سبيل الذّكر ال احلصر:
  .1970ام على أيب حّيان"، الّضبع، "الّتبيان يف سرِّ حتامل ابن هش -1
  .1971"اجلملة االمسّية عند ابن هشام األنصارّي"، توفيق،  -2
ت القرآنّية بني الّزخمشرّي وابن هشام"، الّصاحل،  -3   .م1982"املسائل الّنحويّة يف اآل
"ختريج القراءات القرآنّية واألحاديث الّشريفة يف كتاب أوضح املسالك البن هشام"، البّواب،  -4

  .م1983/ه1402
  .م1983"مراحل الّتأليف عند ابن هشام"، الّسليم،  -5
غي، "دراسة الّشواهد ال -6   هـ.1403قرآنّية يف كتاب أوضح املسالك"، أ
  م.1996، "املسائل اخلالفّية يف مغين الّلبيب البن هشام األنصارّي"، عليويّ  -7
 م.1998"الّشواهد الّنحويّة عند ابن هشام األنصارّي"، سامي،  -8
  م.1998ه/1418"ابن هشام وأثره يف الّنحو العرّيب"، د. الّضبع،  -9

كتابه مغين الّلبيب عن كتب األعاريب مجًعا ودراسًة   اعرتاضات ابن هشام على الّنحاة يف" -10
صيًال"، زهران،    م.1999و

 م.2001"ردود ابن هشام األنصارّي على الّنحاة"، يوسف،  -11
 م.2004، "آراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب"، بوريينّ  -12
 م.2006"من اعرتاضات ابن هشام األنصارّي على أيب حّيان األندلسّي" د. الّشاعر،   -13
 ه.1427، "اعرتاضات األزهرّي الّنحويّة على ابن هشام يف الّتصريح مبضمون الّتوضيح" وّداينّ  -14

                                                 
 .1/755، د.ط، ريخ ابن خلدون) ابن ُخلدون، (1
  لّدرسات مذكورة يف قائمة املصادر واملراجع.عن ا) املعلومات الوافّية (2
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 م.2007ه/1428"اعرتاضات ابن هشام على معريب القرآن"، د. الّسّيد،  -15
  م. 2008الغموض الّنحوّي من خالل كتابه مغين الّلبيب"، الّنعيمات، "موقف ابن هشام من  -16
اخلالف الّنحوّي يف الباب الثّاين من كتاب "مغين الّلبيب" البن هشام األنصارّي عرض وحتليل " -17

 م.2009ه/1430الّشنقيطّي،  ،وترجيح"
مغين الّلبيب دراسة وصفّية  "تطّور الفكر الّنحوّي عند ابن هشام األنصارّي من قطر الّندى إىل -18

 م.2009ه/1430حتليلّية"، عبد هللا، 
لقرآن الكرمي"، الّزروق، "فّن االست -19  )1(م.2009شهاد 
 ه.1430"موقف ابن هشام يف املغين من آراء ابن الّشجرّي الّنحويّة" القرشّي،  -20
 م.2010ه/1431"آراء الكسائّي الّنحويّة يف كتاب مغين الّلبيب" املطرّيف،  -21
"اعرتاضات البغدادّي على ابن هشام يف شرح أبيات مغين الّلبيب مجًعا ودراسًة"، اخلريصّي،  -22

  ه.1431
صيل وتطبيق ومنهج"، تقّي،  -23  م. 2011ه/1432"توجيه الّشاهد القرآّين يف مغين الّلبيب 
 )2(م.2011حسني،  "الّنقد الّنحوّي عند ابن هشام يف أوضح املسالك" د. سالم -24
املقاصد واملسالك، وابن هشام يف كتابه أوضح  ح"الّشاهد الّنحوّي عند املرادّي يف كتابه توضي -25

 م.2011املسالك"، الّرشيدّي، 
"األصول الّنحويّة يف اعرتاضات ابن هشام على األخفش يف كتاب مغين الّلبيب عن كتب  -26

  م.2013ه/1434األعاريب"، الّرهبيّين، 
  

  وفاته:
 ه)، يف القاهرة، يف مصر.761يف سنة ( -رمحه هللا–وافته املنّية 

  

                                                 
لقرآن الكرمي""فّن االست) انظر: الّزروق، 1(   ./http://majles.alukah.net/t46608، شهاد 
  .http://www.alqaseda.net/vb/showthread.php?t=15091،الّنقد الّنحوّي عند ابن هشام يف أوضح املسالك) انظر: حسني، 2(
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  )لمربِّدلابن هشام  الفصل الثّاين: (موافقات

  )1():)(إذا) الفجائّية ظرف مكان إن مل تتلها (إنّ ( -1

ا للمفاجأة، و  يتحّدث ابن هشام عن (إذا)  جلمل االمسّية، وال حتتاج إىل جواب، يف كو ختتّص 
لباب"، وبقوله  وال تقع يف االبتداء، ومعناها احلال ال االستقبال، وميّثل هلا بنحو: "خرجُت فإذا األسُد 

(سورة  َّ جن يم ىم  ُّ  ، وبقوله تعاىل:)20اآلية:  ، جزء منطه(سورة  َّ يك ىك مك لك  ُّ  تعاىل:
  ).21يونس، جزء من اآلية: 

  
ال تدخل على اجلمل الفعلّية عند ابن هشام، ويشري الّدسوقّي إىل أنّه قيل  اّليت للمفاجأةف

ا بقد وإال فال جيوز، ( الّدسوقّي يف يقصد و بدخوهلا عليها مطلًقا، وقيل تدخل على الفعلّية بشرط اقرتا
ا ال عنها ويف قول ابن هشام  ، ويشري إىل أّن ابن هشام ذكرها يف (قد)،دخوهلا بغري هذا الّشرط) ّ أ

، وقوله ال تقع يف  ً حتتاج إىل جواب؛ وذلك لعدم تضّمنها للّشرط؛ وذلك ألّن الّشرط يقتضي جوا
ا هو الّداللة على أّن ما بعدها  ا ال تقع يف صدر الكالم؛ ألّن الغرض من اإلتيان  ّ االبتداء يعين أ

ض من تقّدم شيء عليها؛ فلزم أن حصل بعد وجود ما قبلها على سبيل املفاجأة؛ فال بّد يف حصول الغر 
  )2(ال تقع يف االبتداء، ومعناها للحال؛ فبذلك تكون فارقت (إذا) اّليت للّشرط.

  
ويف إشارة الّدسوقّي إىل األقوال بدخول (إذا) على اجلُمل الفعلّية، فقد ذكر ابن هشام هذه 

وتتعّلق أيًضا بـ (إذا) الفجائّية؛ فابن  األقوال يف حديثه عن (قد)؛ فقد أفرد مسألة تتعّلق جبزئّية يف (قد)،
إّال أنّه يلزم (إذا) الفجائّية دخوهلا على اجلُمل االمسّية؛ يقول عن  -وإن كان قد أورد فيها أقواًال –ام هش

 الفجائّية: "ووجهه عندي أّن التزام االمسّية مع إذا هذه إّمنا كان للفرق بينها وبني الّشرطّية املختّصة(إذا) 
ا".، إذ ال تقرتن الشّ ة؛ فإذا اقرتنت بقد حصل الفرق بذلكلفعليّ     )3(رطّية 

                                                 
 . 121-1/120، 4، طاملغين، انظر: ابن هشام )(1
 .95-1/93، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر:  )(2

 .233-1/232، 4، طاملغين، ابن هشام )3(
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ا،، الفجائّية مثّ يعرض ابن هشام ثالثة آراء يف (إذا) ها ألصحا   :هامن اختار  ذاكرًا سًبا إ

ا حرٌف، وهو رأي األخفش ّ   .)2(ه)672(ت:  ، واختاره ابن مالك)1()ه210 ت:( أّوهلا: أ

ا  ّ   .)3(ه)669(ت:  ظرُف مكاٍن، وهو رأي املربِّد، واختاره ابن عصفورنيها: أ

ا ظرُف زماٍن، وهو رأي الّزّجاج، واختاره الّزخمشريّ  ّ   .)4(ه)538(ت:  لثها: أ

لّرتجيح صراحًة، مث يعّززه ب (أي  )قوهلمكلمة: (بيرّجح ابن هشام الرّأي األّول؛ وذلك أنّه يدعمه 
لباب خرجُت فإذا إنّ (العرب):  فيه مقّيد ال مطلق؛ وذلك ألّن ابن هشام إّمنا  ترجيحه. على أّن )زيًدا 

ما  هيرّجح رأي األخفش، ومن قال قوله بتقييد يف املثال املذكور؛ جمليء (إّن) بعد (إذا) الفجائّية، وحاصل
  يت:

ا حقد يقع يف الوهم من يقرأ عبارة ابن هشام؛ فيظّن  ّ على  رفٌ أّن الكالم على (إذا) 
أيني اآلخرين، للرّ  اّن ذكر ابن هشام ترجيح رأي األخفش يُظّن أّن فيه نفيً إاإلطالق، وليس كذلك؛ ف

لباب(يًَّدا بذكر (إّن) يف القول بـ: فابن هشام يقصد الّرتجيح مق   .)خرجُت فإذا إّن زيًدا 

خذ به مطلًقا؛ من الوهم أيًضا أن يُظّن أّن ابن هشام عّلق الرّأي ايرى الباحث أنّه و  لثّاين أو مل 
ا ظرف مكان، أو أنّه عّلق الّرأي الثّالث  ّ ا ظرف زمان-أي يف أ ّ ب  -أ يف الّرتجيح أو الّتضعيف؛ من 

ألخذ أو الّتفنيد؛ وليس كذلكابن هشام مل يصرّ  أنّ    .ح 

                                                 
 .591-1/590، 1، طبغية الوعاةه)، انظر: الّسيوطّي، 210) أبو احلسن سعيد بن مسعَدة األخفش األوسط (ت: (1
ه). انظر: 672(ت:  أبو عبد هللا حمّمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك العّالمة مجال الّدين الطّائّي اجلياّين الشَّافعّي الّنحويّ ) (2

 .137-1/130، 1، طبغية الوعاةالّسيوطّي، 
بغية ه). انظر: الّسيوطّي، 669) أبو احلسن علّي بن مؤمن بن حمّمد بن علّي بن ُعصفور الّنحوّي احلضرمّي اإلشبيلّي (ت: (3

 .2/210، 1، طالوعاة
-2/279، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 538) أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر بن حمّمد بن أمحد الّزخمشرّي (ت: (4

280. 
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لباب(مثال: الرّأي أّن  وتفسري وجود (إّن) املكسورة املشّددة، مثّ  هضابطُ  )خرجُت فإذا إّن زيًدا 
يُتبع ابن هشام املثال بقوله: "بكسر إّن؛ ألّن إّن ال يعمل ما بعدها فيما قبلها"، وفيها أّن املعىن ال 

ا لو كانت احيتمل إّال أن تكون (إذا) هنا حرفً  أو   ،ظرف مكان-على رأي املربّد، ومن اختار رأيه-؛ ألّ
كما يشرح ذلك - لكانت حمتاجة إىل عامل  -ّزجاج ومن اختار رأيهعلى رأي ال–كانت ظرف زمان 

وهذا العامل ال ميكن أن يكون ما قبل الفاء اّليت يف (إذا)؛ ألنّه ال يعمل ما قبلها فيما  - الّدسوقيّ 
بعدها، وما بعدها (وهو خرب إّن) ال يعمل يف (إذا)؛ ألنّه ال يعمل فيما قبلها؛ أي فيما قبل (إّن)، 

أّن (إّن) املكسورة حرف له حّق الّصدارة يف اجلملة؛ فبعدها ال يعمل فيما قبلها، ولو كانت ومعلوٌم 
(أن)؛ جلاز عمل ما بعدها فيما قبله؛ فليس هلا الّصدر، وإن مل يتقّدمها شيء من صلتها؛ فيجوز أن 

  يكون العامل فيها خرب املبتدأ املؤّول منها مع صلتها.

نيًّا على رأي ابن هشام يف عدم عمل ما بعدها فيما قبله، إّال أنّه الّدسوقّي اعرتاًضا ضم ويذكر
يستدرك على ذلك؛ منتصرًا لقول ابن هشام؛ فحاصل االعرتاض هو أنّه قد يُقال إّن العامل مقّدٌر من 

ّن تقدير العامل على هذا االعرتاض ماّدة املفاجأة، وحينئٍذ مل يتّم هذا الّتخريج، ويستدرك  أنّه أجيَب 
   تكّلٌف ال داعي إليه؛ الستقامة املعىن على احلرفّية.

خرجُت (يف ظرفّيتها املكانّية يف مثال: ويتابع الّدسوقّي شرح كالم ابن هشام املنقول عن املربّد 
لباب لباب ؛)فإذا األسد  أّما  ،فمعىن الظّرفّية املكانّية فيه هو: خرجُت ففي الوقِت استقرار األسد 

  ظرفّيتها الّزمانّية عند الّزّجاج يف املثال فيلزمها تقدير فعل من ماّدة املفاجأة.

ا حرفّية بتخصيص وتقييد بوجود (إّن)؛ أ فالباحُث يرى ّ ّن ابن هشاٍم ارتضى رأي األخفش يف أ
ً ور ألّن ابن هشام سي ا) الفجائّية، ومل يرفض رأي لًيا موافًقا فيه املربِّد يف مثال خيلو من (إّن) بعد (إذ د رأ

املربّد ورأي الّزّجاج صراحًة يف هذا املوطن، لكّنه يرفض رأي الّزّجاج يف موطن الحٍق، إّال أنّه يُعلم أنّه 
  يرفض ما جاء يف رأييهما إن وردت (إّن) بعد (إذا).
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وُنسب إىل سيبويه، فهي  جِ إىل من يقول بقول الّزّجا ) 1()ه384 ت:( الّرّماينَّ  ويضيف الّدسوقيُّ 
  عندمها ظرفّية زمانّية.

؛ ألنّه نفى ختريج الّزمانّيةينفي الرّأي الثّالث القائل بظرفّيتها  - هنا–ظّن أّن ابن هشام وقد يُ 
يف غري هذا  وليس كذلك؛ ألّن ابن هشام يسوق كالم الّزخمشريّ  - الّزمانّيةالقائل بظرفّيتها –الّزخمشرّي 
  املوضع. 

صب (إذا) عندهم (أي من قال بظرفّيتها؛ سواء أكانت مكانّية أم يذكر  مثّ  ابُن هشام أّن 
وهنا يعين أنّه إذا مل يكن يف الكالم (إّن) بعد ، زمانّية) يف حنو: "خرجُت فإذا زيٌد جالٌس" اخلرب املذكور

صب إذا) عند من قال بظرفّيتها هو املقّدر يف حنو: "فإذا األ، إذا صبها (أي  سُد" أي حاضٌر، وأّن 
 ّ ".وإذا قّدرَت أ   ا اخلرب فعاملها "مستقٌر"، أو "استقرَّ

ت قرآنية؛ كما  ؛يشري ابن هشام إىل أّن األوضح يكون بذكر اخلرب؛ أي ال بتقديره مثّ  مستدالًّ 
 حي 	جي ُّ  وقوله تعاىل: .)97 ، جزء من اآلية:األنبياءسورة (  َّ ىك مك لك  ُّ  يف قوله تعاىل:

، جزء الّنازعات(سورة  َّ لك خك حك  ُّ ، وقوله تعاىل: )29 ، جزء من اآلية:يسسورة (  َّ  خي
 ،ُحسن استدالل ابن هشام، ورجاحة منطقه يف ختريج ذكر اخلرب ولك أن تالحظ .)14 من اآلية:

  وليس بتقديره.

صّحة رأي املربّد يف أن تكون خربًا إذا قيل: "خرجُت فإذا األسُد"؛  -صراحةً –ويذكر ابن هشام 
ظرف  )وجاء املبتدأ اسم جثّة، وقصده أن تكون (إذا -أي فباحلضرة األسد -أي حني حذف اخلرب 

  مكان، فهو خيرب به عن املبتدأ. 

  

                                                 
لّرّماّين أشهر (ت:  )(1 لورّاق، وهو  إلخشيدّي و ه). 384أبو احلسن علّي بن عيسى بن علّي بن عبد هللا الّرّماّين، ويعرف أيًضا 

 .181-2/180، 1، طبغية الوعاةانظر: الّسيوطّي، 
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عن اجلثّة، وينفي  وابن هشام ينفي رأي الّزّجاج يف أن تكون ظرف زمان؛ ألّن الّزمان ال خيَرب به 
  كذلك رأي األخفش القائل حبرفّيتها؛ ألّن احلرف ال  خيرب به وال عنه.

يت: رأي ابن هشاموخالصة  ا مقّيدة بضوابط كما  ّ   يف (إذا) الفجائّية أ

  حرٌف:

فيما قبلها حبكم  نّ ، وال يعمل ما بعد إألّن (إذا) تطلب عامًال  ؛(إذا)بعد (إّن)  جاءتيصّح إن 
ا اصد يت بعد (إذا) مبتدأ نقّدر ر يف االبتداء، وال يصّح على إطالقه؛ فهو منتٍف ألنّه يف جميء مجلة 

  فيه خربًا؛ واحلرف ال خيرب به وال عنه.

  ظرف مكان:

لية لـ (إذا) ِت (إّن)  ؛ فإن ذُكر اخلرب، فهو عامل الّنصِب فيها، وإن مل الفجائّية يصّح إن مل 
ا ظرف  يُذكر اخلرب فُيقّدر، (مع ت قرآنّية)، ويصّح كو أولويّة ظهور اخلرب كما استدّل به ابن هشام 

   قّدر.ويُ  ،مكان إن جاء املبتدأ اسم جثّة واخلُرب حمذوف

وسيأيت ، ّن) املكسورة املشّددة بعد (إذا)ظرفّية مكانّية إن جاءت (إالفجائية وال تصّح (إذا) 
  املسائل اّليت اعرتض فيها ابن هشام على املربِّد.ذكرها يف الفصل الرّابع من البحث، يف 

  ظرف زمان:

لية لـ (إذا)؛ مع وجود اخلرب، وتصّح إن كان اخلرب حمذوًفا ومل يكن املبتدأ  ِت (إّن)  يصّح إن مل 
وال تصّح ظرفّيتها الّزمانّية إن جاءت  ، وإّمنا هو استنتاج الباحث.ح ابن هشام بذلكصرّ ي ومل اسم جثّة.

  ) املكسورة املشّددة بعد (إذا)، وال تصّح كذلك إن ُحذف اخلرب وكان املبتدأ اسم جثّة.(إنّ 

  وما جاء يف حديث املربِّد يف املقتضب، مل يّتضح فيه قوله بظرفّيتها؛ فيقول يف املقتضب:
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فَِإذا  وبينا أسريُ  .فإذا زيدٌ  تُ خرج :وذلك قولك ،حرف املفاجأةهلا  وهي اّليت يُقال"وإلذا موضع آخر 
ً  وتكون ،فهذه ال تكون ابتداءً  .األسد  مت زت رت يب ىب ُّ  ّل:وج هللا عزّ  قال ، للجزاء كالفاءجوا
تين  :قولك أنّ  كماقنطُوا   معناها )؛ ألنّ 36 (سورة الّروم، جزء من اآلية: َّ رث يت ىت  نت ِإن 
ظرفّيتها املكانّية أو الّزمانّية؛ إذ يتحّدث تها أو وهنا مل تّتضح حرفيّ  )1(.ا"ك درمهً طأع معناهإّمنا  .درهمفلك 

   ة، و(إذا) اّليت للّشرط.عن فرق بني (إذا) الفجائيّ 
ا ليست حرفًا، يقول: " ب ما يُعرب من األمساء ويُبىنلكّنه يوّضح يف  ّ تقع  ا (إذا) اّليتفأمّ أ

فإذا  كَ متُ ، وكلّ فإذا زيدٌ  ئُتكَ ج قولك: وذلك مبتدأ،بعدها  واالسماخلرب،  مسدّ  تسدّ  اّليت يللمفاجأة فه
ويل .أخوك وهنا تّتضح ظرفّيتها؛ إّال أّن  )2(".أخوك متك، ففاجأين، وكلّ زيدٌ  ، ففاجأينهذا: جئتُ  و

  املربّد مل يقّدر اخلرب؛ كونه يقول إّن (إذا) اّليت للمفاجأة سّدت مسّد اخلرب.

ب ما يكون حاًال (يف  املربِّد ويقول  ةلّ به احلال لعِ  يوالّالم على خالف ما جتر  وفيه األلف هذا 
 : خرجتُ هذافلو قلت على  .املفاجأة هاهنا(إذ)  . فمعىنمن الدَّار فإذا زيد "وتقول: خرجتُ  :)دخلت

ومل يذكر (إذا) الفجائّية يف: "هذا  )3(: فإذا زيد قد وافقين".يمعىن فإذا، أ ا؛ ألنّ ا كان جيدً فإذا زيد قائمً 
 ؛ أي الّشرطّية.)5(، لكّنه يورد حديثًا عن (إذا) اّليت للجزاء)4(ِلم على حرفني".ب ما جاء من الكَ 

                                                 
 .57-2/56 ،2، طاملقتضب، املربِّد) (1
 . وعلى هذا فاجلملة بعدها امسّية يف معىن اجلملة الفعلّية. 3/178 ،الّسابق) (2
 .3/274، الّسابق) (3
 . 190-1/179، الّسابق )(4
ب ما حتتمل حروف اجلزاء من الفصل بينها وبني ما عملت فيه" 55-2/54، وذكر (إذا) يف الّشرط الّسابق )(5 . وانظر: "هذا 
ب ما يُعرب 2/74-79 ب إضافة األزمنة إىل اجلُمل" 3/177من األمساء وما يُبىن" ، وانظر: "هذا  -4/347، وانظر: "هذا 

351. 
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يذكره املرادّي (ت:  م مراد سيبويه واملربِّد يف (إذا) الفجائّية ماهْ وّمما يدّل على اضطراب فَـ 
  :يةالّنحوّيني يف إذا الفجائّ أقوال  من اختالف) 1()هـ749

ّ األوّ ف (ت:  ، واختاره ابن طاهر)2(ه)257(ت:  شيّ اج، والرّ جّ الزّ  :وهو مذهب ؛ا ظرف زمانل: أ
  د. قيل: وهو ظاهر كالم سيبويه.سب إىل املربّ ونُ  ،)4(ه)609(ت:  ، وابن خروف)3(ه)580

  

ّ والثّ  سب إىل ونُ ، ّين ، وابن ج)5(ه)377(ت:  د، والفارسيّ املربّ  :وهو مذهب ن؛ا ظرف مكااين: أ
ّ  سيبويه. واستدلّ  . "فإذا زيد خرجتُ "ة، يف حنو: ا عن اجلثّ بوقوعها خربً  ،ا ظرف مكانالقائلون 

  أي: حضور زيد. ؛على حذف مضاف نّه لونوأجاب األوّ 

  

 ّ ، )6(ه)645(ت:  نيوبِ لَ واختاره الشَّ  ،كي عن األخفشوهو مذهب الكوفّيني، وحُ  ف؛ا حر والثّالث: أ
  )7(.على صحته بثمانية أوجه مالك، واستدلّ ابن إىل هذا ذهب و  ،يف أحد قوليه

   
                                                 

بن أّم قاسم (1 ، بغية الوعاة. انظر: الّسيوطّي، هـ)749(ت: ) احلسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املرَادّي، بدر الّدين املعروف 
 .1/517، 1ط
شّي الّلغوّي الّنحوّي (ت:  )2(   .2/27، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 257أبو الفضل العّباس بن الفرج الّر

، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 580) أبو بكر حمّمد بن أمحد بن طاهر األنصارّي اإلشبيلّي املعروف بـ(اِخلَدّب) (ت: (3
1/28. 

بغية ه). انظر: الّسيوطّي، 609) أبو احلسن علّي بن حمّمد بن علّي بن حمّمد نظام الّدين ابن خروف األندلسّي الّنحوّي (ت: (4
 .204-2/203، 1، طالوعاة

-1/496، 1، طبغية الوعاةانظر: الّسيوطّي،  ه).377) أبو علّي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن حمّمد بن سليمان (ت: (5
 .152-51، 3، طأبو علي الفارسيّ وانظر: شلّيب،  -. 498

لشََّلْوِبني. انظر: الّسيوطّي،  )(6 ، 1، طبغية الوعاةأبو علّي عمر بن حمّمد بن عمر بن عبد هللا األستاذ اإلشبيلّي األزدّي املعروف 
2/224-225. 

 .375-374، 1، طاجلىن الّداين) انظر: املرادّي، (7



41 
 

وهي ظرف مكان أّن (إذا) الفجائّية ظرف مكان؛ فيقول: " )1(ه)616ويذكر الُعكربّي (ت: 
  ومل يذكر غري هذا الوجه. .)2(احملّققني" عند

العكربّي أّن (إذا) اّليت للمفاجأة ظرف  قولَ  ،)3(ه)745األندلسّي (ت:  ويرّجح أبو حّيان
ا إذا الكائنة للوقت، وهو مكان،  ّ وهو مذهب املربّد وظاهر كالم سيبويه، مبعًدا قوَل الّزخمشرّي يف أ

ا حرٌف. ّ شّي؛ أي ظرف زمان، ويُبعد قوَل الكوفّيني يف أ   )4(مذهب الّر

وال  ،جاجا ال ظرف زمان خالفًا للزّ على املفاجأة حرفً  وتدلّ يقول ابن مالك يف إذا الفجائّية: "
جاج ظرف مكان، وعند الزّ  ريايفّ د والسّ وهي عند املربّ ، ويتابع ابن مالك: ") 5("دظرف مكان خالفًا للمربّ 

وتكون  ه قال حني قصدها:وبني ظرف زمان حاضر، وهذا هو ظاهر قول سيبويه، فإنّ لَ الشّ  وأيب عليّ 
عن األخفش  يه. ورو هذا نصّ  مررت به فإذا زيد قائم. :يء توافقه يف حال أنت فيها، وذلك قولكللشّ 
 ّ   .)6("حيح عنديوهو الصّ ، على املفاجأة ا حرف دالّ أ

  

ا ليست، يف القول حبرفّيتها ألخفشأّن ابن مالك تبع ا )7(ه)918ويذكر األمشوّين (ت:  ّ  وأ
  )8(.اججّ ا للزّ تبعً  خمشريّ زمان كما يقول الزّ ظرف د، وال ا للمربّ صفور تبعً كما يقول ابن عُ   ،ظرف مكانب

                                                 
ّنحوّي احلنبلّي (ت: أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا بن احلسني اإلمام حمّب الّدين الُعكربّي البغدادّي الضَّرِير ال )(1

 .40-2/38، 1، طبغية الوعاة: الّسيوطّي، ه). انظر616
 للمفاجأة َوضمري الشَّْأن بْعدَها).. يف: (إذا اّليت 46، 1، طإعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث الّنبويّ ، الُعكربيّ  )(2
طّي اِإلمام أثري الّدين (ت: (3 ه). انظر: الّسيوطّي، 745) أبو حّيان حمّمد بن يوُسف بن علّي بن يوُسف بن حيَّان األندلسّي الغر

 .285-1/280، 1، طبغية الوعاة
 .355-7/354، د.ط، البحر احمليط، ) انظر: أبو حّيان األندلسيّ (4
 .2/210، 1، طشرح الّتسهيل ،مالك) ابن (5
 .2/214، الّسابق) (6
البدر ، الّشوكاينّ ه). انظر: 918علّي بن حمّمد بن عيسى بن يوُسف بن حمّمد األمشوّين األصل مثّ القاهرّي الّشافعّي (ت:  )(7
 . 1/491 ب.ط،، العالطّ 
 .197-1/196، 1طشرح األمشوينّ على ألفية ابن مالك،  األمشوّين،انظر:  )(8
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ترى الباحثة هبة هللا شفيع،  وتصنيفها ل الّنحاة يف (إذا) الفجائّيةاأقو واختالف  تنوّعويف 
والباحث د. طالل الّطوجبّي أّن الباحَث لُيدهش من تضارب أقوال الّنحاة يف تصنيف (إذا)؛ فمنهم من 
ا ظرف، على اختالف يف ظرفّيتها املكانّية، أو الّزمانّية، وهناك من يقّيد الّظرفّية بتضمينها معىن  ّ يرى أ

أضعف األقوال  وأخريًا مييل بعضهم إىل تصنيفها يف حقل األفعال، وهوالفعل، ومنهم من يقول حبرفّيتها، 
ويرى الباحثان أّن املربّد يف ظاهر كالمه مل ينّص صراحة على ظرفّيتها املكانّية أو  مجيًعا يف تصنيفها،

ذكره ثال اّلذي الّزمانّية، لكّن املتأّخرين فهموا من كالمه القول بظرفّيتها املكانّية، وهذا عائٌد إىل طبيعة امل
ا تكون خربًا  املربِّد (جئُتَك فإذا زيٌد) ّ فاكتفى بذكر املبتدأ، وإذا ذُكر املبتدأ وحده بعد (إذا) الفجائية فإ

ا ظرف مكان؛ إذ ال جيوز أن تكون ظرف زمان؛ المتناع وقوعه خربًا عن اجلثّة،  عنه؛ فيتعّني كو
 ا من الباحثني احملدثني ّممن يرونأو الّزمانّية، مثّ يذكران عددً  ويضّعفان من يرى القول بظرفّيتها املكانّية،

ا حرفّية، وهو ما يرّجحانه. ّ   )1(أ

  

ّمت االّجتاه فيه إىل أّن ، و آخر حبث يف ة(إذا) الفجائيّ  اختالف آراء الّنحاة يف نوع وقد ذُِكر
ّ  فيها األقرب   وّممن يقول حبرفّية (إذا) الفجائّية من احملدثني: )2(.ال ظرفٌ  ا حرفٌ أ

  

  

  

  

                                                 
 .143-138، ص1، ع17، جمّلة الّرتبية والعلم، مإذا الفجائّية: إشكالّية الّتصنيف والّرتكيب والعملانظر: شفيع، والّطوجبّي،  )(1
-209، ص3، ع9م جمّلة جامعة الّشارقة للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، ،إذا الفجائّية دراسة حنويّة وصفّيةعطّار، انظر:  )(2

211.  
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حمّمد حميي الّدين عبد احلميد (ت: الّشيخ و  ،)1()هـ1376(ت:  حممود صايفالّشيخ 
(ت: عبده الرّاجحّي  الدّكتورو  ،)3(ه)1398(ت:  حسن عّباسالعّالمة و  ،)2(ه)1392
  )5(أمين الّشّوا. الدّكتورو  ،)4(ه)1431

  

ا حرف؛ وذلك لرؤيته قوة ختريج ابن مالك يف ويرى الباحث  ّ أّن أقرب اآلراء هو أن يقال إ
حمّمد حميي الّدين عبد احلميد، كما أنّه من الّشيخ حممود صايف، و الّشيخ ، واملنطق املقنع يف قول )6(ذلك

ريب الّتخريج للّدارسني، وتق ب عدم التأّول وإجياد املخارج للقول بظرفّيتها، كما أّن يف ذلك تسهيًال 
  فيها، وكذا درج أكثر احملدثني يف القول حبرفّيتها.

  

 

                                                 
( سورة  َّىن نن من زن رن مم ام ُّ : . يقول يف قوله تعاىل5/101، 4، طاجلدول، انظر: صايف )(1

): "إذا: يف اآلية الكرمية هي حرف، وتعرب إذا الفجائّية، ويليها املبتدأ واخلرب، وأحيا تليها مجلة امسّية 77الّنساء، جزء من اآلية: 
ّن كقولنا: إن خرجت فإذا إّن املطر    زل... هذا هو األرجح واألقوى من رأي الّنحاة، وبعضهم اعتسفمصّدرة 

ويالت وتكلفات ال طائل حتتها".     الطّريق فجعلها ظرف زمان أو مكان، وأّدى به ذلك إىل 
. يذهب إىل أّن الّصحيح ما ذهب إليه األخفش وجرى 1/276، 2ط ،شرح األمشوينّ على ألفّية ابن مالك، األمشوينّ ) انظر: (2
لبابليه ابن مالك؛ أي القائَلني حبرفّيتها؛ بدليل إمجاعهم على صّحة قوهلع شرح ، األمشوينّ وانظر:  -. م: خرجت فإذا إّن زيًدا 

حمّمد حمّيي الّشيخ ويذكر احملّقق حسن محد يف حتقيقه لشرح األمشوّين كالم  .197- 1/196، 1، طاألمشوينّ على ألفّية ابن مالك
 الّدين عبد احلميد.  

. يقول: "وقد تكون إذا للمفاجأة، واألحسن يف هذه احلالة اعتبارها حرًفا"، ويشري 2/280، 15، طالّنحو الوايف) انظر: حسن، (3
 جيوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيًضا، مبعىن: "ففي الوقت أو ففي املكان". إىل أنّه

  .345، 153، 1، طالّتطبيق الّنحويّ ) انظر: الرّاجحّي، (4
  .297، 1، طمن أسرار اجلمل االستئنافّية) انظر: الّشّوا، (5
  .215-2/214، 1، طشرح الّتسهيل ،ابن مالك) انظر: (6



44 
 

يت ، حاشا االستثنائّية حرف جرٍّ  يت( -2   )1(:فعًال متعدًّ جامًدا)و

ً متصّرِفًا، وأن تك ون تنزيهّية، وأن يعرض ابن هشام أوجه (حاشا)؛ وهي: أن تكون فعًال متعّد
منها؛ أي (أن تكون لالستثناء) يذكر ابن هشام أقوال بعض الّنحاة  ويف الوجه الثّالثتكون لالستثناء، 

ا حرف داِئًما مبنزلة (إّال)، لكّنها جتّر املستثىن، مثّ  ّ فيها؛ فيذكر أّن سيبويه وأكثر البصرّيني ذهبوا إىل أ
، )3(ه)207والفرّاء (ت:  ،)2(ه)215وأبو زيد (ت:  يذكر أّن اجلرمّي واملازّين واملربِّد والّزّجاج واألخفش،

ً  )4(ه)206وأبو عمرو الّشيباّين (ت:  ا تستعمل كثريًا حرفًا جارًّا، وقليًال فعًال متعدِّ ّ ذهبوا إىل أ
  لتضّمنه معىن إّال. ؛جامًدا

 أّن ابنَ يرى  ترجيح صريح ألحدمها؛ إّال أّن الباحثُ  من دونيورد ابن هشام قول الفريقني  
ً جامًدا هشام يوافق املربّدَ  ستعماهلا حرف جّر، واستعماهلا فعًال متعّد دّلة؛ أل؛ وذلك والفريق القائل 

 وهي: 

ً متصّرفًا) اعرتض على املربّد تصريح ابن هشام حينما عرض  -1 وجه حاشا األّول (أن تكون فعًال متعّد
لتضّمنه معىن  ؛ وذلكدٌ إّمنا تلك حرف أو فعل جامابن هشام  حاشي) مضارع (حاشا) بقولأبتوّمهه أّن (

   احلرف.

وابن هشام يف هذا ال يعرتض على املربّد يف القول حبرفّيتها أو فعلّيتها، وإّمنا يعرتض على قول 
ا؛ فابن هشام يرى أّن (أحاشي) دليل على تصّرف  املربّد إّن (أحاشي) مضارع حاشا اّليت ُيستثىن 

أي  ؛هذه املسألة يف فصل اعرتاضات ابن هشام على املربّدذكر أيت يوس(حاشا) الفعلّية املتعّدية املتصّرفة. 
ا حرف رادًّا رأي سيبويه ،قرُّ جميئها حرفًا أو فعًال جامًداابن هشام يإّن  ّ   دائًما وأكثر البصرّيني يف أ

                                                 
 .166-1/165، 4، طاملغين، ) انظر: ابن هشام(1
بت بن بشري بن قيس بن زيد األنصارّي (ت: (2 ، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 215) أبو زيد سعيد بن أوس بن 
1/582-583. 

لفرّاء (ت: (3 د بن عبد هللا بن مروان الّديلمّي املعروف  ، 1ط بغية الوعاة،ه). انظر: الّسيوطّي، 207) أبو زكرّ حيىي بن ز
2/333.  

 .440-1/439، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 206رو إسحاق بن ِمرار الّشيباّين الُكوّيف (ت: ) أبو عم(4
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 مبنزلة إّال.

  األصبغ". يطاَن وأحاشا الشّ "اللهّم اغفر يل وملن يسمُع  استناد ابن هشام إىل مثال الّسماع: -2

  : اجلُميحاستشهاده ببيت  -3

نَ    )1(؛ إّن به    ضنًّا على امللحاة والّشتمِ حاشا أ ثو

أللف على لغة من قال:  ويشري ابن هشام إىل أنّه يروى بـ (حاشا أيب)، وحيتمل أن تكون روايته 
ها ....    إّن أ

سم، ولكنّ وأمّ يقول سيبويه: "  ما بعدها، وفيه حّىت  كما جترّ   ،ما بعده ه حرٌف جيرّ ا حاشا فليس 
  )2(".معىن االستثناء

ما من أفعال  -أيًضا- ويذكر املربّد أّن حاشا وخال من حروف االستثناء، ويذكرمها  ّ على أ
مثل سوى  ،خال زيد القوم جاءين :فتقول .حرف خفضٍ  )خال(وقد تكون ، ويقول املربّد: ")3(االستثناء

ومل ) 4(".حاشا منهكثري   ذلكفإن  واحد؟ على لفظ وفعًال  ،ن حرف خفضٍ فكيف يكو  :فإن قلت. زيد
  )5(".ما اتّفق لفظه واختلف معناه"يورد املربّد البيت املذكور يف املقتضب، أو يف الكامل، أو يف 

                                                 
  . البيت للُجَميِح، قال:367 ،6ط ،املفّضلّيات ،املفّضل الّضّيبّ ) (1

َن ليَس بُِبْكَمٍة َفْدمِ  َن ِإنَّ َأ ... ثـَْوَ َ ثـَْوَ   حاَشى َأ
  ببكمة: أبكم، الفدم: العيّي عن الكالم يف ثقل وقّلة فهم. 

 ، ماّدة حشا: 182-14/181، 3، طلسان العرب، وانظر: ابن منظور -
َْلحاِة والشَّْتمِ 

  ""وقال آخر: حاَشى َأيب مروان ِإنَّ به    َضنًّا عن امل
قال: شاهده قول َسْربة بن عمرو اَألَسدي: حاَشى َأيب  ،حرف جرّ  حاشى ال تكون ِإّال  :قال سيبويه :يّ "قال ابن بّرّي عند قول اجلوهر 

َْلحاة والشَّْتمِ 
َن، ِإنَّ به َضنًّا عن امل   ".قال: وهو منسوب يف املفّضلّيات للُجَمْيح اَألَسدي، وامسه ُمْنِقُذ بن الطَّّماح .ثـَْو

  .2/349، 3، طالكتاب، ) سيبويه(2
 .4/391، 2، طاملقتضب، ملربِّد) انظر: ا(3
 .4/426، الّسابق) (4
 .1، طما اتّفق لفظه واختلف معناه من القرآن اجمليد ،املربِّد) انظر: (5
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يذكر صاحب اإلنصاف مسألة حاشا يف االستثناء، متكّلًما على اخلالف يف القول حبرفّيتها أو 
وجهني، فيذكر رأي الكوفّيني أّوًال يف أّن حاشا يف االستثناء فعل ماٍض، وذهاَب بعضهم  فعلّيتها أو ذات

ا حرف جّر، ويذكر ذهاب  ّ ا فعل استعمل استعمال األدوات، مثّ يذكر ذهاب البصرّيني إىل أ ّ إىل أ
ِت إىل احل ا تكون فعًال وتكون حرفًا، ذاكرًا ُحجج الفريقني، ومل  ّ ديث عن رأي املربِّد أخًذا املربِّد إىل أ

  )1(أو ردًّا، ويّتجه منتصرًا ملذهب البصرّيني، ومفنًِّدا ُحجج الكوفّيني.

  ويذكر املرادّي أقوال الّنحاة يف حاشا االستثنائّية:

ا حرف جّر عند سيبويه وأكثر البصرّيني، وأّن  ّ اال جييز النّ  سيبويهفاألّول: أ  .ه مل يبلغهألنّ  ؛صب 
ّ والثّاين:  ، د، واملربّ ، واملازينّ مذهب اجلرميّ  ، ويشري إىل أنّه فتنصب، وتكون فعًال ا، فتجرّ ا تكون حرفً أ

عن بعض  يكحُ  ما، مثّ يذكر ه قد ثبت عن العرب الوجهانألنّ  ؛حيحالصّ  يراه املرادّي أنّهجاج. و والزّ 
يذكر ويروى وابن األصبغ. و  ،صبلنّ   اإلصبعأيطان و اغفر يل، وملن مسع حاشى الشّ  اللهمّ  :العرب

جاء عندهم  البيت  حوينيمن النّ  ا، وكثريً )2(ريايفّ د، والسّ املربّ ، مثّ يورد أّن لوجهنيأنّه روي ميح قول اجلُ 
  برواية: 

ن، إنّ    تمِ ا، عن امللحاة والشّ ضنًّ    به  حاشا أيب ثو
ّ  ؛وايةمن جهة الرّ  افيه ختليطً  ويقول إنّ  واب ما والصّ  ،بوا صدره على عجز غريهم ركّ وذلك أ

فتقول: حاشيت أحاشي. وأجيب  ؛فهابتصرّ  يد على فعلية أحاشاملربّ . مثّ يذكر استدالل لأنشده املفضّ 
ن أحاشي جيوز أن يكون تصريف فعل، من لفظ حاشا اّلذي هو حرف يستثى به. قال بعضهم: وال 

ا فعًال   والثّالث: أنّ  .ا، ويف غريه فعًال فتكون يف االستثناء حرفً  ؛ناء، يف غري االستثينكر سيبويه أن ينطق 
لّال فعل ال فاعل له. وإذا خفض اال يحاش اء، وقال وهو مذهب الفرّ  ،رةم املقدّ سم بعده فخفضه 

                                                 
): (حاشى يف االستثناء، فعل أو حرف أو ذات 37املسألة ( .232-1/226 د.ط،اإلنصاف، ) انظر: أبو الربكات األنبارّي، (1

 وجهني؟).
ن القاضي الّسرياّيف الّنحويّ أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن  )(2 َْرُزَ

، 1، طبغية الوعاة، هـ). انظر: الّسيوطيّ 368(ت:  امل
1/507-509. 
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 ّ إّن  ويقولا فعل، استعملت استعمال احلروف، فحذف فاعلها. بعضهم: ذهب بعض الكوفّيني إىل أ
  )1(اء.الفرّ  هذا مذهب اهر أنّ الظّ 

نَوأمّ : "ويذهب ابن جّين مذهَب املربّد؛ فيقول ن ، و انحرفني فيجرّ  ا حاشا وخال فيكو يكو
  )4(ورّد الّسيوطّي رأَي سيبويه يف حرفّيتها املطلقة. ،)3(، وكذلك يذهب ابن مالك) 2("فعلني فينصبان

ب الّتوّسع يف اإلفادة–ولك  حلديث  - من  عن آراء الّنحاة يف أن تنظر يف حبث اختّص 
  )5((حاشا)، وفيه يرّجح الباحث رأي املربّد وأصحابه.

ومن قال من الّنحاة  ،وابن هشام ،ويف ختام هذه املسألة، مييُل الباحث هنا إىل الّتوّجه توّجه املربِّد
حبرفّيتها وفعلّيتها؛ وذلك لثبات الّسماع فيها يف الوجهني من جانب، ومن جانب آخر يرى الباحُث قّوة 

  ، ويف ذكر األمثلة والّشواهد املسموعة.املسألة ريجتدّل على القول بذلك يف ُحسن خترأي من اس

  

 )6((الم املستغاث زائدة): -3

منها الم املستغاث عند إّن  يقولومنها: (الم املستغاث)؛ فيتحّدث ابن هشام عن الّالم الزّائدة؛ 
  سقاطها. إاملربّد، واختاره ابن خروف؛ بدليل صّحة 

ا زائدة؟ يف القولّن ابن هشام وافقهما إ يُقال: كيف قيلفإن  ّ : إّن ذلك يجيب الباحثُ ف إ
 :؛ وهييّتضح من جوانب

                                                 
 .564 -561، 1، طاجلىن الّداين، ) انظر: املراديّ (1
 .69، د.ط، الّلمع، ) انظر: ابن جّين (2
 .2/306، 1، طالّتسهيلشرح  ،ابن مالكوانظر:  - . 106-105، د.ط، تسهيل الفوائد، ) انظر: ابن مالك(3
 .276، 1، طالبهجة املـَرضّية، الغرسيّ ) انظر: (4
 .140-125، ص1، ع16، جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، مآراء الّنحاة يف (حاشا)انظر: برهوم،  )(5
 .289-1/288، 4، طاملغين، ) انظر: ابن هشام(6
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 هما.يهلو مبنزلة اعتماد رأي )1(إيرادها يف األنواع األربعةإّن  -أ

ا إّن  - ب د  .هكفيٌل بتوجيه رأيه حنو ما قاال  إىل دليل إسقاطها مستنًداصريح عبارة ابن هشام يف عّلة ز

خذ لو  - ج   ابنفم الزّائدة؛ يف أنواع الّال  ملا كان قد صّنفها ابن هشام برأي املربّد وابن خروفمل 

 الكوفّيني. -بصريح العبارة–قد أخرج من الّالم املفردة الّالم الّناصبة من القسمة خمالًفا بذلك  هشام 

صالتها. سيأيتما  -د  من تفنيد ورّد ابن هشام آراء القائلني 

ا عندهم أصلّية، واختالفهم يف ذلك؛  ّ ا (غري زائدة) أي إ ّ يت ابن هشام إىل ذكر القائلني إ مثّ 
ا متعّلقة؛ ومها اختالفان:وهو إ ّ  ّمنا يقصد اختالفهم يف أ

 ابن جّين يرى تعّلقها حبرف الّنداء.  -1

ا متعّلقة بفعل الّنداء احملذوف. -2 ّ  األكثرون يقولون إ

 أّما تفصيل الرّأيني، ففيه:

ّن معىن احلرف ال تعّلقها حبرف الّنداء؛ ملا فيه من معىن الفعل، وقد بإّن ابن جّين يقول  الرّأي األّول: ُرّد 
 يعمل يف اجملرور.

ّن احلرف اّلذي فيه معىن الفعل". ّن معىن الفعل؛ أي    )2(يقول الّدسوقّي: "املناسب 

 يرى الباحثُ لة ابن هشام؛ ويف الوقت ذاته مجيف تعديله  على صوابالّدسوقّي  يرى الباحُث أنّ 
سخ، أو سهو من املصّنف؛ فهو ال يفوتهأنّ    مثل هذا. ه سهو 

                                                 
  وهي: الّالم املعرتضة بني الفعل املتعّدي ومفعوله، والّالم املقحمة؛ وهي املعرتضة بني املتضايفني، والم الّتقوية، والم املستغاث. )1(

 .1/229، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (2
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قد عمل يف  - ابن هشام يقولكما –يرى ابن هشام أّن الّرّد الوارد على ابن جّين فيه نظر؛ ألنه 
  احلال يف حنو: 

 )1(ايلالبَ  شفُ اُب واحلَ ها الُعنّ رِ لدى وكْ    بًساًبا وَ طْ رَ  أّن قلوَب الّطريِ كَ 

ذي فيه معىن الفعل قد عمل ألّن يقصد ابن هشام إىل رّد الّرّد على رأي ابن جّينّ يف أّن احلرف الّ 
م يتوّسعون فيه ما ال يتوّسعون يف غريه، ويكفيه رائحة  معىن يف احلال "فأوىل اجلاّر واجملرور؛ ألّ

  )2(.، كما يورد الّدسوقيّ له من قّوة الفعل،.... والعامل يف احلال عامل يف صاحبها فال بدّ 

املوّجه لتعليل ابن جّينّ ال يعين موافقة ابن هشام لقول واعلم أّن دفاع ابن هشام وتضعيفه الّرّد 
ا. د   ابن جّينّ؛ ملا فيه أّن ابن هشام اختار رأي املربّد وابن خروف يف القول بز

بِ أّن (رَ  :هو بيتاليف  -الّدسوقيّ  يورد على ما – وموطن الّشاهد  ؛ًسا) حاٌل من اسم كأنّ طًبا و
وهو (قلوب)، والعامل يف صاحب احلال عامل يف احلال، والعامل هو (كأّن)؛ فحينئٍذ العامل يف احلال 

  .معىن كأّن؛ وهو (أشبه)

 األكثرون القائلون إّن الّالم متعّلقة بفعل الّنداء احملذوف. الرّأي الثّاين:

 نسباه لسيبويه، مثّ وابن عصفور، و ، )3(ه)680(ت:  يذكر ابن هشام أنّه اختيار ابن الّضائع
نّه متعّد بنفسه، مثّ  يذكر أّن هذا االعرتاض قد أجاب عليه ابن  يذكر ابن هشام إّن رأيهم قد اعُرتَض 

ن معىن االلتجاء يف حنو: ( لزيد) والّتعّجب يف حنو: ( مّ نّه ضُ  )4(ه)688(ت:  الرّبيعأيب 
  للّدواهي).

                                                 
بس الّتمر. 139، 3، طالّديوان) امرؤ القيس، (1  . واحلشف البايل: 
 .1/229، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (2
 .208، 1، طنشأة الّنحوه). انظر: الطّنطاوّي، 680أبو اَحلسن علّي بن حمّمد اإلشبيلّي الكتامّي (ت: ) (3
 .209-208، 1، طنشأة الّنحوانظر: الطّنطاوّي، ه). 688(ت: عبيد هللا بن أمحد اإلشبيلّي  ) أبو احلسني(4
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نّه متعَ يقول الّدسوقّي يف االعرتاض على رأي  هذا  إنّ ّد بنفسه، األكثرين على قول ابن هشام 
( ا متعّلقة بـ ( ّ  (أي يصلح ألن يكون ردًّا على رأي ابن جّين القائل بتعّلقها ؛أيًضا يرّد على القول 

 يعطى ال إّال أن يقال املضّمن لتضّمنها معىن أدعو؛ ألّن ذلك املتضّمن يتعّدى بنفسه، ؛حبرف الّنداء)
 عصفور. املصّنف (أي ابن هشام) على جواب ابن فريّد عليه مثل ما أورد األصل، قّوة

نّه متعّد بنفسه): أي فعل الّنداء؛ وهو أدعو. وقوله (  يتابع الّدسوقّي شرحه قول ابن هشام (
من  ئ لزيد ألجل خالص عمرو؛ فالّالم حينئٍذ للّتعدية، وقوله (والّتعّجب): أي أتعّجب لزيد): أي ألتجِ 
لّالم إّال ويسّجل الّدسوقّي اعرتاًضا على ابن الرّبيع يف أّن ماّدة الّتعّجب تتعدّ . كثرة الّدواهي ى ِمبن ال 

  )1(أن جتعل الّالم مبعىن من الّتعليلّية، وفيه بُعد.

قًال  منطقُحسن  هنايّتضح   ملن سبقه، بل يسّجل اعرتاضاته بوضوح،  الّدسوقّي، وأنّه مل يكن 
  ُحسن خترجيه وتعليله. فتأّمل! كما يظهر

مستقصًيا اآلراء يف املسألة، واحلّجج فيها، واالعرتاضات الواردة عليها، ورّد -مثّ ينتقل ابن هشام 
قد نسبا لسيبويه أّن  إذ إّن ابن الّضائع وابن عصفور- إىل جواب ابن عصفور ومجاعة  -االعرتاضات

نّه متعّد بنفسهأد ابن هشام داء احملذوف، مث أور قة بفعل النّ الّالم متعلّ  ف عُ نّه ضَ  -ّن رأيهم قد اعُرتَض 
) قد ضُعف؛ فكّل  بت عنه ( لّالم؛ أي إّن فعل الّنداء وهو أدعو اّلذي  لتزام احلذف فقوي تعّديه 

ّلالم، إّال أّن ابن هشام يضّعف جواب ابن عصفور،  لتزام حذفه جيوز تقويته   وبذاعامل ضُعف 
  فيه نظر.إّن  يضّعف إجابة أيب حّيان اّلذي اقتصر على إيراد هذا اجلواب؛ إذ يقول ابن هشام

عتَمد من أيب حّيان أّن الّالم املقّوية زائدة، 
ُ
وحاصل تضعيف ابن هشام جلواب ابن عصفور امل

دة. لّز   وهؤالء ال يقولون 

قوية بقوله: "األكثرون ال يقولون ينقل الّدسوقّي جواب الّشارح (الّشيخ دردير) عن الم التّ 
ّن الم الّتقوية عند املصّنف منزلة بني املنزلتني، فليست  دة، بل هي الم أصلّية، وأجاب الّشارح  لّز

زائدة حمضة؛ ملا حيصل يف العامل من الّضعف حّىت كأنّه قاصر، وال معّدية حمضة؛ لصّحة إسقاطها، وُرّد 
                                                 

 .1/230، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (1
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ّن الم الّتقوية زائدة، وما اختاره املصّنف ال يقول به أكثر الّنحويني، ّن املشهور عند الّنحويني أ
يت مذهبه هو انتهى تقرير شيخنا دردير   )1(".فاملصّنف اعرتض عليهم مبذهبهم، وما 

يتّحرز ابن هشام يف أنّه إن قيل إّن الّالم ال تدخل يف حنو "زيًدا ضربته" مع أّن الّناصب ملتزم 
ذكر يف الّلفظ ما هو ِعوض منه، كان مبنزلة ما مل ُحيذف، وإن قيل كذلك حرف  احلذف؛ فجوابه: ملا

مل جيز حذفه، مثّ إنّه ليس مبنزلة  ألبّتةالّنداء ِعوض من فعل الّنداء، فجوابه: إنّه كالِعوض، ولو كان عوًضا 
  احملذوف؛ فلم يُنّزل منزلته من كّل وجه.

لّالم؛ وحاصل ذلك الّتحّرز أّن ابن هشام ال ُيسلّ  م أّن كّل عامل واجب احلذف جيوز تقويته 
ك ال تقل لزيد بدليل أّن الّالم ال تدخل على (زيًدا) يف (زيًدا ضربته) مع أّن عامله جيب حذفه، وإنّ 

لّالم، فحينئ لتزام احلذف تقّوى تعديته  كان   ذٍ ضربته، وقد قال ابن عصفور إّن كّل عامل ضعف 
  بته مع أنّه مل يقل، فحينئٍذ يكون ليس كّل حمذوف الزًما تقويته.الظّاهر أن يُقال لزيد ضر 

ليل اجلمع بينهما، ومقصد كالم دويف تفسري جواب (ملا ذُكر يف الّلفظ ما هو ِعوض منه): أي ب
ابن هشام يف االحرتاز اآلخر يف أنّه قد يقال إّن حرف الّنداء عوض من فعل الّنداء؛ أي وحينئٍذ ففعل 

لّالم، ولو كان عوًضا الّنداء مبنزل مل جيز حذفه؛ أي مل جيز حذف حرف  ألبّتةة ما مل ُحيذف، وقد قوي 
الّنداء مع أنّه جيوز حذفه، فدّل على أنّه كالِعوض، خبالف ضربته فإنّه عوض قطًعا؛ ولذا ال جيوز حذفه 

من لفظه؛ ألّن  أصًال؛ ملا يلزم عليه من حذف الِعوض واملعّوض، وهو ليس مبنزلة احملذوف؛ أي ليس
ب االشتغال؛ فإّن املذكور واحملذوف كّل منهما فعل، ومع ذلك  ) حرف خبالف  احملذوف فعل و(

ٍن ، مثل: زيًدا ضربُت أخاه ؛مّتحدان لفظًا، أو متناسبان معىن وهو ليس مبنزلة احملذوف، وهذا دليٌل 
) ليست لفظ أدعو احملذوف وال من نوعه، خبالف زيًدا ضربته؛ فإنّه  على أنّه كالعوض؛ وحاصله أّن (

من لفظ ضربته احملذوف، وخبالف زيًدا ضربت أخاه؛ فإنّه من نوعه؛ أي أهنت زيًدا ضربت أخاه؛ 
ب االشتغال إّما من لفظ احملذوف أو من نوعه، وإّال لورد زيًدا ضربت أخاه.   فاملذكور يف 

  عة اّطالعه، وقوة احتجاجه. تعليله، وسَ لك أن تتأّمل ُحسن ختريج كالم ابن هشام، ودّقة و 

                                                 
 .1/230، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ ) (1
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؛ فحركة األوىل فتحة، والثّانية  والم املدُعو إليه )،املستغاث به(املدعو وقد فّرق املربّد بني الم 
ولالستزادة يف هذه مسألة فتح الم االستغاثة مع املستغاث به، وكسرها مع املعطوف على ) 1(كسرة.

   )2(ْصرّت.املستغاث به يُرجع إىل املسائل البَ 

  

 )3(:ة)(موضع (أنَّ) ومعموهلا بعد (لو) الّرفع على الفاعليّ  -4

موضعها عند اجلميع  مثّ يذكر أنّ  كثري،  وهويقُف ابن هشام على مسألة وقوع (أنَّ) بعد (لو)، 
سٍب  ،أقواًال سًبا – خمتلفة يورد أقواًال  مثّ مبوضعها؛ أي مع معموهلا)،  رفع (ويقصدُ  إىل  أخرىوغري 

ا   هي:و يف ذلك؛  - أصحا

 سبه إىل سيبويه).ينمبتدأ، وال حتتاج إىل خرب، ( -أ

 مؤّخًراويُقّدر مل ينسبه)، و (ا مقّدمً  قيل إنّه يُقّدرمبتدأ، واخلرب حمذوف؛ وفيه خالف على موضعه:  - ب
  (ينسبه إىل ابن ُعصفور).

  املربّد والّزّجاج والكوفّيني).؛ وهو (ثـََبَت)، (نسبه إىل (لو) فاعل، والفعل مقّدر بعد - ج

  )4( ليكون عوًضا عن الفعل احملذوف. (نسبه إىل الّزخمشرّي).فعًال  )أنّ خرب (جيب كون  -د

  أغفل الّدسوقّي شرح عبارات ابن هشام يف رأي املربّد والّزّجاج والكوفّيني.وقد  

                                                 
 .4/254، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربِّد(1
 .513-1/512، 1، طاملسائل البصرّت، ) الفارسيّ (2
  .357-1/355، 4، طاملغين، انظر: ابن هشام) (3
: "وجيب كون خرب 1/276الّدسوقّي ". وهذا ال يستقيم، أّما نسخة منت املغين يف حاشية نسخة املغين: "جيب كون أّن فعًال  ) يف(4

  . وهذا هو الّصواب."أّن فعًال 
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 خك  حك جك مق حق  ُّ بقوله تعاىل: ورّد ابن هشام رّد ابن احلاجب وغريه على الّزخمشريّ ي مثّ 
مثّ أورد ابن ، ؛ فقالوا إّمنا ذلك يف اخلرب املشتّق ال اجلامد)27 :ية(سورة لقمان، جزء من اآل َّ مك لك

  .يف الّشعر نّه قد جاء امسًا مشتقًّا وغريه هشام رّد ابن مالك على ابن احلاجب

ا يف القرآن أّن اخلرب وقع امسًا مشتقًّ ؛ فيذكر أي الّزخمشرّي وابن احلاجبر رّد ابن هشام وي     
)، 20 ، جزء من اآلية:األحزابسورة ( َّحص مس  خس حس جس مخ  ُّ : الكرمي؛ وهو يف قوله تعاىل

(سورة لقمان، جزء من  َّ مك لك خك  حك جك مق حق  ُّ ويف غريها، وكذلك مل يتنّبها إىل قوله تعاىل: 
  ).27 :يةاآل

مفاده أّن و على رأي ابن مالك)؛  ااعرتاضً  لكّنه ليسابن هشام اعرتاًضا على ابن مالك ( ويوردُ 
لّشعر. إليهاالعرتاض متوّجه    يف عدم اّطالعه على آية األحزاب؛ وإّال ملا استدَل 

إّال أّن الّدسوقّي يرّد اعرتاض ابن هشام على الّزخمشرّي وابن احلاجب وابن مالك، بقوله يف اآلية 
ا  يف رّده عليهم؛ وهي آية األحزاب: "فيه أّن كالمنا يف لو الّشرطّية، اّليت أوردها ابن هشام مستدالًّ 

ا للّتمّين حكاية  ّ وهي يف هذه اآلية إّما مصدريّة كما قال الرضّي: "داخلة على ثبَت حمذوفًا، أو أ
م خمرب عنهم، ومفعول يوّدوا حمذوف أي بدوهم، وقد أخرج ابن احلاجب هذ لغيبة ألّ م، وأتى   هلوداد

دون يف األعراب: قاآلية يف منظومته؛  م  ّ فكيف يُقال إنّه مل  )لو للّتمّين ليس من ذا الباب(ال: لو أ
  االعرتاض.لفاظ وهذا اعرتاض واضح وإن مل يكن فيه تصريح ) 1(.يطّلع عليها؟"

و) على ذلك إبقاء (ليف ألّن ؛ ُرّجح إنّه رأي املربّد والّزّجاج والكوفّينييف ابن هشام  يقول 
لفعل،   أوجه: سّتة؛ وذلك من والباحث يرى فيه ترجيًحا من جهة ابن هشاماالختصاص 

   قوله إنّه ُرّجح. أّوهلا:

  .على رأيهم ألّي اعرتاضته إشار نيها: عدم 

أي الّتايل هلم على أيني الّسابقني على رأي املربّد ومن معه، وعدم ترجيحه للرّ للرّ ه : عدم ترجيحلثها
  إّمنا هو مبنزلة القبول. رأيهم؛

                                                 
 .1/277، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (1



54 
 

لفعل؛ فمن غري املنطق أن ال يقبل هو قّوة احلّجة ويّتبعها.: رابعها   قّوة احلّجة يف جعل اختصاصها 
  )1(.)ثبتَ ( :يف موطن سابق يف املغين على تقدير فعل حمذوف بعد (لو)، وهوه حيصر ت: خامسها

سامي عوض؛ إذ أدرَج هذه املسألة ضمن املسائل اّليت كان توّجه  الدّكتور: ما جاء عند الباحث سادسها
املصدر املؤّول  ون من أنّ فيها ابن هشام مع الكوفّيني؛ فيقول عن ابن هشام: "رّجَح ما ذهب إليه الكوفيّ 

  )2(ر بعد (لو)".بعد (لو) فاعل بفعل حمذوف مقدّ 

  )3(.مل يتكّلم الّزخمشرّي على آية األحزاب يف تفسريه

لفعل املسند أو شبهه، وقد اهو  والعامُل يف الفاعلول الكنغراوّي يف حذف الفعل بعد (لو): "يق
   )4(ًعا".م نثري بعد (لو) و(لوال) وقد حيذفاك  هوو  حيذف فعله لقرينة،

يقول أبو حّيان يف آية لقمان: "وأّن بعد لو يف موضع رفع على الفاعلّية؛ أي لو وقع أو ثبَت 
  ) 5(." موضع مبتدأ حمذوف اخلرب على رأي غريهأو يف على رأي املربِّد،

لداللة  ؛روما بعدها فاعل ثبت املقدّ  واملنسبك من أنّ : ")6(ه)1270ويف تفسري اآللوسّي (ت: 
 رد، وقيل: مبتدأ ال خرب له، وقيل: خربه مقدّ إخل وهو مذهب املربّ  مسعناأي لو ثبت قوهلم:  ؛عليه أنّ 

  )7(".ولكن مل يقولوا األنفع واألقوم ولكن لعنهم هللا بكفرهم أي

  

  

                                                 
 .1/351، 4، طاملغين، انظر: ابن هشام) (1
  .94، 1، طابن هشام الّنحويّ ) عوض، (2
  .3/529، الكّشاف، ) انظر: الّزخمشريّ (3
  .20د.ط،  ،املويف يف الّنحو الكويفّ ، ) الكنغراويّ (4
  .8/419، د.ط، البحر احمليط، ) أبو حّيان األندلسيّ (5

  .177-7/176، 15، طاألعالم، انظر: الّزركليّ  -). ه1270وسّي (ت: ) أبو الثّناء شهاب الّدين حممود احلسيّين اآلل6(
  .3/47، 1، طروح املعاين، ) اآللوسيّ (7
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  )1((نعت اإلشارة ال يكون إّال طبقها يف الّلفظ): -5

على عطف البيان، ويشري إىل أّن  بن هشام مع سيبويه يف إجازته لـ ( هذاِن زيٌد وعمٌرو)يقف ا 
دّي (ت:  ذين الّطويِل والقصِري"، ) 2(ه)249الّز على البيان، وأجازه تبعه يف ذلك، فأجاز: "مررُت 

  على البدل أيًضا، ومل جيزه على الّنعت.

مثّ يشري ابن هشام إىل أّن ّممن نّص على منع الّنعت يف هذا سيبويه، واملربِّد، والّزّجاج، ويقول ابن 
  هشام وهو مقتضى القياس.

دّي واملربِّد والّزّجاج يف عدم إجا م الّنعت؛ وعلى هذا يكون ابن هشام قد وافق سيبويه والّز ز
وذلك ألّن نعت اإلشارة ال يكون إّال طبقها يف الّلفظ؛ أي خالفت لفظتا: (الّطويل) و(القصري) لفظة 

حي ن، و(هذين) مثّىن، (هذين) من  ما مفرد ّ ة توّجهه مع على صحّ لقياس ويستدّل ابن هشام ة أ
  القائلني مبنع الّنعت.

ذينِ ك ال ك على ذلك أنّ ويدلّ يقول سيبويه: " وأنت تريد أن  والقصريِ  ويلِ الطّ  تقول: مررُت 
ذا ذل مبنزلة هذا الرّ جتعله من االسم األوّ   يكما قلت: مررُت بزيد ذ  ،املال يجل، وال تقول: مررُت 

كرة، وذلك قولك: مررُت كرة من النّ من املعرفة جمرى صفات النّ  يصفات املعرفة جتر  واعلم أنّ  املال.
  )3(." اجلرّ ، إّال طويلٍ  كما ليس يف قولك: مررت برجلٍ   ، اجلرّ ؛ فليس يف هذا إّال ويَلنيخَويك الطّ 

 زيدٌ  :شئت قلت وإن ،اا وعمرً زيدً يقول املربِّد: "وتقول  هذاِن زيد وعمرو، وإن شئَت قلت: 
فعلى عطف  ،وأما الّرفع بتنوينعمرو. و   زيدُ  :قلت كأّنك  البدل،فعلى  بغري تنوينا الّرفع أمّ . ووعمرٌ 
 وهذا  هذا، :قلت ولو .فعلى عطف البيان على املوضع ،اا وعمرً زيدً  :ا قولكوأمّ . على الّلفظ البيان

  يءبعدها كالشّ  ومااملبهمة  ألنّ  ؛اأن يكون الّطويل والقصري نعتً  مل جيز والقصريُ  الّطويلُ 

                                                 
  .749/ 2، 4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (1
د بن أبيه الّز) أبو (2 ، ه). انظر: الّسيوطيّ 249دّي (ت: إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أيب بكر بن عبد الّرمحن ابن ز

  .1/414، 1، طبغية الوعاة
  .2/8، 3، طالكتاب، ) سيبويه(3
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  )1(الواحد". 

  وذلك ملا يرتاءى له من قّوة القياس فيه.؛ القائلني مبنع الّنعت يف املثال برأيخذ الباحث 

  
ُمروِين) بنون واحدة): -6  )2((حذف نون الوقاية يف قراءة من قرأ: (َأُحتاجُّوِين)، و(

نًيا ًال إذا دار بني كون احملذوف أوّ : (نوانع حتتمسائل يعرض ابن هشام  نًيا، فكونه  ، أو 
ُمروِين)؛ ومنها مسألة نون الوقاية يف قراءة أوىل) ؛ فيصرّح أّن من قال حبذف نون )3((َأُحتاجُّوِين)، و(

الوقاية (وهي الّنون الثّانية) فيمن قرأ بنون واحدة هم: أبو العّباس، وأبو سعيد، وأبو علّي، وأبو الفتح، 
مثّ يذكر  جّين. ناهم على الّرتتيب: املربّد، والّسرياّيف، والفارسّي، وابنواملقصود مبن ّمسى كُ  وأكثر املتأّخرين.

قول سيبويه واختيار ابن مالك له، يف أّن احملذوف األوىل؛ يقصد الّنون بعد واو اجلمع؛ أي عالمة رفع 
  ؛ أي الثّانية.املضارعاملضارع من األفعال اخلمسة، وأّن الّنون احملذوفة عندمها هي نون 

مل يفّند رأي سيبويه وابن  مل يؤيّد ابن هشام رأي من قال حبذف نون الوقاية صراحة، كما أنّه
مالك صراحًة؛ إّال أنّه يّتضح من عنونة املسألة عند ابن هشام من أنّه يتماشى مع حذف نون الوقاية؛ 

  أي الّنون الثّانية.
وممّا ُيشار إليه يف هذا الّسياق أّن ابن هشام جيعل من القراءات القرآنّية ُحّجة، وموقفه جتاهها 

  األخذ والّتسليم.
ب األفعال اّليت تنجزم لدخول معىن اجلزاء  واملربِّد يذكر آية الّزمر بتشديد الّنون، وجاءت يف 

    )4(فيها.

                                                 
  .266-4/265 ،2، طاملقتضب، املربِّد )(1
 .2/808 ،4، طاملغين، انظر: ابن هشام) (2
 حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت  ُّ  قوله تعاىل: -1 مها: واآليتان )3(

  َّ خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّ :قوله تعاىل -2). 80(سورة األنعام، اآلية:  َّ حف جف  مغ جغمع جع مظ
  .)64(سورة الّزمر، اآلية: 

 .2/83، 2، طاملقتضب، املربِّد )(4
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، ويقول الّسيوطّي إّن الّنون احملذوفة هي )1(ويذكر صاحب الّنشر اختالَف القرّاء يف (أحتاّجوين).
بني  ، ويذكر الّشيخ عضيمة االختالف)2(نون الّرفع؛ كراهة اجتماعها مع نون الوقاية يف (أحتاّجوين).

، انية نون الوقايةفع، والثّ ألن األوىل نون الرّ  ؛نون ثقيلة، و نون خفيفة بني )؛وينأحتاجّ ( قراءة يفالُقرّاء 
احملذوفة هي ويضيف أّن مع تركهما، واإلدغام، واحلذف إلحدامها،  : الفكّ فيها لغات ثالث ويذكر

مروين).انية عند األخفش ومن تبعهلثّ األوىل عند سيبويه ومن تبعه، وا وما  )3(، مثّ يذكر القراءات يف (أ
  يستحسنه الباحُث هو أّن احملذوف نون الوقاية؛ إلقامة األوىل؛ وهي نون رفع املضارع.

  

َنهُت نـَْفسي بَعدَما ِكْدُت َأْفعَلْه) -7   )4(:( (أفعَله) أصلها: (أفعُلها) يف قوله:.... َو

ا املعربيت ابن هشام  ، ويقول الّناصبة حذف أنْ ؛ ومنها إىل ذكر أماكن من احلذف يتمّرن 
إّن حذفها مطّرد يف مواضع معروفة، وشاّذ يف غريها، مثّ يذكر أّن سيبويه قال حبذفها يف عُجز البيت، 

ويصرّح ابن  ويذكر قول املربّد إّن األصل: (أفعُلها)، مثّ ُحذفت األلف، وانتقلت حركة اهلاء إىل ما قبلها،
يف موضٍع حّقها أّال  )أنْ (أضمَر  سيبويههشام برتجيحه رأي املربِّد؛ فيقول إنّه أوىل من قول سيبويه؛ ألّن 

بقاء عملها.               ا مع ذلك    تدخل فيه صرًحيا؛ وهو خرب كاد، واعتّد 

  مضطَّرين َأْن ههنا يستعملونقد  عراءألّن الشّ ؛ َأنْ  فحملوه علىيقول سيبويه بعد ذكر البيت: "
  ومل يورد املربّد قوَله يف ذلك يف املقتضب، أو الكامل.  )5(".كثرياً 

                                                 
 .260-2/259د.ط، ، الّنشر يف القراءات الَعشر، ) ابن اجلزريّ (1
موسوعة كّشاف اصطالحات الفنون ، وانظر: الّتهانويّ  - .42-1/41، د.ط، األشباه والّنظائر يف الّنحو، ) انظر: الّسيوطيّ (2

  .. وفيه ترجيح حذف نون الوقاية639، 1، طوالعلوم
، القراءات وأثرها يف علوم العربّية، وانظر: حميسن - .28-8/27، د.ط، دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ) انظر: ُعضيمة(3
  .31-2/30، 1ط
ا فَتًكا فَـَلم أَرمتَِض َله" لعامر بن جوين  .2/839 ،4، طاملغين، انظر: ابن هشام) (4 يثبت حمّققا املغين صدر البيت: "أرْدُت ِ

  حلاء املعجمة؛ وهي املغنم.  سيبويه: (ُخباسة)الطّائّي، ويشريان بورود صدره أيًضا: "فلم أر مثلها ُحباسة واجد"، ويقوالن إنّه عند 
  .1/307، 3، طالكتاب، ) سيبويه(5
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يذكر صاحب اإلنصاف خالف البصرّيني والكوفّيني يف مسألة إعمال أن املصدريّة حمذوفة من 
  )1(غري بدل؛ وهو جائز عند الكوفّيني، وممتنع عند البصرّيني، ويسوق لذلك حّجة الفريقني.

أراد بعد ما كدت أن ابن مالك بيت ابن جوين، ويشري فقط إىل قول سيبويه فيه أّن الّشاعر  يورد
  )2(.أفعله

لث؛ وهو أّن أصلها (أفعلنَُّه)، إّال أنّه يرّجح أن يكون أصلها  ويشري الّسيوطّي إىل رأي 
إىل احلُباسة وهي مؤّنث؛ فإذا قلنا وألّن الّضمري راجع  (أفعلها)؛ وذلك ألنّه ُعرف عن قبيلة الطّائيني،

  )3((أفعلها) كان جارً على القياس، والظّاهر ال يعدل عنه.

فابن هشام إّمنا يرّجح املّطرد، ويعرض عن الّشاّذ؛ ويف هذا منطق حنوّي، وسالمة يف االستدالل،  
أي املربِّد على رأي كما أنّه يعمل عقله يف القياس الّسليم إلضمار (أْن) مع خرب كاد؛ فخرج برتجيح ر 

  سيبويه.

يرتاءى للباحث صّحة هذا الّتوّجه من ابن هشام، أضف إىل ذلك أّن أدّلة الكوفّيني سليمة، إىل 
  جانب سالمة اُحلجج اّليت ساقها الّسيوطّي.

  

  

  

                                                 
(هل تعمل "أن" املصدريّة حمذوفة من غري ): 77املسألة ( .464-2/456د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (1

 وقد نسب البيت لعامر بن الطّفيل.بدٍل؟) 
  .3/1559، 1، طالكافية الّشافيةشرح ، ابن مالك) انظر: (2
البيت لعامر بني جرير الطّائّي، ويشري احملّقق أّن الّصحيح  ينسب. 932-2/931، د.ط، شرح شواهد املغينانظر: الّسيوطّي،  )(3

خلاء  (عامر بن جوين)، وصدر البيت عند الّسيوطّي: "فلم أر مثلها حباسة واحد"؛ ورجل حبوس: أي ظلوم. ويشري إىل ضبطه 
نهت: كففت. وأفعلة: قيل أصله أفعلها بضم ا لّالم، فحذف األلف اليت بعد اهلاء املعجمة. وينقل عن اجلوهري: احلباسة: املغنم. و

 وجعل فتحة اهلاء على الّالم، وهي لغة حمكية عن الطائّيني. وقيل: األصل أفعلنه، حذف منه نون الّتأكيد.
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    )1(يقع املاضي حاًال من غري تقدير (قد) ):( -8

يتحّدث ابن هشام عن ُحكم اجلُمل بعد املعارف والّنكرات، مثّ يذكر أّن من اجلُمل ما حيتمل 
مثلة؛ ومنها قوله تعاىل:  ختالف الّتقدير، وميّثل هلا    حئ جئ ُّ اإلنشائّية واخلربيّة؛ فيختلف احلُكم 

  ) مجلة إنشائّية معناها الّدعاء.90 (سورة الّنساء، جزء من اآلية: َّمئ خئ

يت ابن هشام إىل وحا حتمال إنشائّيتها، مثّ  حتمال خربيّتها، وقوًال  صل املسألة أّن فيها قوًال 
يت:   بسط اآلراء يف االحتمالني على ما 

ا مجلة خربيّة: ّ   القول إ

يت:    ينقل ابن هشام عن اجلمهور قوهلم خبربيّتها، مث يفّصل اختالفهم يف خربيّتها على ما 

ا حال من فاعل جاء على إضمار (قد).مجاعة منهم  -أ ّ   األخفش قالوا إ

   )3(: (حِصرًة).)2(ه)110ويصرّح ابن هشام بتأييده لألخفش بقراءة اَحلسن (ت: 

ا صفة؛ لئّال حيتاج إىل إضمار قد، وهؤالء قد اختلفوا أيًضا يف الصّ  - ب ّ فة ينقل ابن هشام عن آخرين إ
يت  :على ما 

ب حمذوف؛ أي قوًما حصرت صدورهم، ورأوا أّن إضمار االسم أسهل من فقيل املوصوف منصو  -/ب1
 )4( إضمار حرف املعىن.

                                                 
  .2/562، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام1(
 ،3طسري أعالم الّنبالء، ، يبّ انظر: الّذه - ه). 110رّي (ت: ) أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار، وهو احلسن البص2(
4/563-588.  
  .50، 1، طقراءة احلسن البصريّ ) انظر: ضمرة، 3(
"وعن املربِّد قوالن: أحدمها: أّن مثَّ حمذوًفا هو احلال، وهذا الفعل . يقول: 4/14، د.ط، البحر احمليط، انظر: أبو حّيان األندلسيّ  )4(

  عليهم، فال موضع له من اإلعراب" واآلخر: أنّه دعاءصفته أي: أو جاؤوكم قوًما حِصَرت صدورُهم. 
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، فما بينهما اعرتاض، ويؤيّده ألبّتةوقيل: خمفوض مذكور؛ وهم (قوم) املتقّدم ذكرهم؛ فال إضمار  - /ب2        
سقاط (أو) وعلى ذلك فيكون (جاؤوكم) صفة لقوم، ويكون (حصرت)  نية.أنّه قرئ    صفة 

  وقيل: بدل اشتمال من (جاؤوكم)؛ ألّن اجمليء مشتمل على احلصر. - ج    

ّن فيه بعًدا؛ ألّن احلصر من صفة اجلائني.   ويصف ابن هشام رأيهم 

ا مجلة إنشائّية: ّ   القول إ

مستأنفة. يورد ابن هشام نقًال عن أيب العّباس املربِّد أّن اجلملة إنشائّية معناها الّدعاء، وهي 
م عن قتال قومهم ال يّتجه. ّن الّدعاء عليهم بضيق قلو   ويذكر ابن هشام أّن رأيه ُردَّ 

ا يف موضع الّدعاء، ويرى أّن القراءة  ّ ويرى املربّد أّن اآلية الكرمية إذا قُرئت (َحِصرت) فإ
   )1(الّصحيحة هي (حصرًة).

يف القراءات  من املربِّد يف خمالفة املّتفق عليه صحّ يّجم ال جرأة و أّن هذا  الّشيخ ُعضيمةيرى 
ا إّال واحد من العشرة.املتواترة؛ بل إّن املربّد     )2(ينساق وراء قراءة مل يقرأ 

  
مل يذكر ابن هشام يف هذا املوضع من املغين صاحب الرَّّد على املربِّد، إّال أنّه يصرّح يف موطن 

على املربّد فيما تال؛ فحني يتحّدث ابن هشام يف الباب  الحق أّن الفارسيَّ هو صاحب االعرتاض
اخلامس عن ذكر اجلهات اّليت يدخل االعرتاض على املعرب من جهتها، فإنّه يذكر رأي املربّد ورّد 

الفارسّي عليه يف اجلهة األوىل؛ وهي: أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الّصناعة وال يراعي املعىن، وكثريًا ما تزّل 
ا مجلة األقدام بس ّ بب ذلك، مثّ يعرض ابن هشام يف مثال على تلك اجلهة قول املربّد يف آية الّنساء إ

                                                 
 .125-4/124، 2، طاملقتضب) انظر: املربِّد، 1(
ا ليست املرّة األوىل . 4/125، الّسابق) 2( ّ ا (حصرًة) إّال عند يعقوب من العشرة. وأ يرى أّن يف ذلك جرأة من املربِّد، وأنّه مل يُقرأ 

. مل ترد قراءة (حصرًة) يف 514-1/513، 1، طاملنح اإلهلّيةوانظر: احلافظ الِعلمّي،  -  قراءات املتواترة.اّليت يهجم فيها املربِّد على ال
 القراءات الّسبع. 
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ن حتصر صدورهم عن قتال قومهم، مثّ  نّه ال يدعى عليهم  جييب  ُدعائّية، ويذكر أّن الفارسّي قد رّده؛ 
ّن املراد الّدعاء عليهم  ن ُيسلبوا أهلّية القتال ابن هشام على قول الفارسّي بقوله: "ولك أن جتيب 

    )1(".ألبّتةحىت ال يستطيعوا أن يقاتلوا 
ومعىن (قتال قومهم) يف رّد الفارسّي على املربّد كما يقول الّدسوقّي: أي الكّفار؛ أي بل املطلوب 
ن  م يقعون يف بعضهم حّىت يُهلكوا بعضهم. وكذلك فإّن تفسري رّد ابن هشام يف قوله ( أن يدعى بكو

ملرض.     )2(ُيسلبوا أهلّية القتال) على الفارسّي: أي 
ورّد ابن هشام على الفارسّي ال يقتضي تسليم ابن هشام مبا قاله املربِّد من قبيل الّتخريج الّنحوّي 

ييده  يف ذلك؛ بل قد يكون من قبيل توجيه تفسري معىن الّدعاء؛ وهذا ألّن ابن هشام كان قد عرض 
  يفّصل احلديث عن خربيّة أو إنشائّية اآلية الكرمية؛ وذلك على ما سيأيت.قول األخفش قبل أن 

إّن ابن هشام توّجه إىل رأي األخفش يف أّن اآلية مجلة خربيّة على إضمار (قد)، وقد ورَد عنده 
يف املغين قبل حديثه عن رأي مجاعة واألخفش هنا؛ فابن هشام تكّلم يف مصّنفه قبًال يف موطن سابق يف 

وقوع الفعل املاضي حاًال غَري مسبوق بـ  ازعلى جو  - يف حديثه عن معاين (قد)-ء األّول من املغين اجلز 
 مهلو ق –إّال األخفش-  البصرّينيصراحًة عن  (قد)؛ إذ وقف عند مسألة خالفّية بني أهل املذهبني؛ فينقل

و مقّدرة، ويصرّح مبخالفة قع حاًال، وتكون (قد) إّما ظاهرة أالفعل املاضي الو ا لى) عبوجوب دخول (قد
لفهم الكوفّيون واألخفش، فقالوا: ال حتتاج لذلك؛ لكثرة "وخا الكوفّيني واألخفش للبصرّيني؛ فيقول:

    )3(لّتقدير، ال سيما فيما كثر استعماله".ادم عوقوعها حاًال بدون (قد)، واألصل 
انتصاب على احلال؛ ففي ذلك الفعل، هو املاضي اّلذي يكون هو وفاعله يف حمل ن م دراملاو 

ة، اّلذين مل يوجبوا دخول (قد) على املاضي، وإن كان ظاهر كالم لكوفهذه املسألة يتبع ابن هشام حناَة ا
ابن هشام على غري ذلك؛ وهذا ألّن الّلبس متأتٍّ من عبارة ابن هشام املنقولة عن الكوفة؛ فقد يُظن أّن 

  الم ابن هشام على انسياقه لرأي الكوفّيني يف املسألة؟العبارة مجيعها للكوفّيني، فكيف ُخيرَّج ك

                                                 
  .2/696، 4، طمغين الّلبيب، هشام) ابن 1(
  .2/174، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 2(
 .1/229، 4، طمغين الّلبيب) ابن هشام، 3(
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أّن العبارة املنقولة عن الكوفّيني واألخفش يف املغين هي ليست يف جمملها قول جييب الباحث 
–وضع حناة الكوفة؛ إذ إّن العبارة ن دافعة عن املضمون مملالكوفّيني، بل وليست احلجج الوارد فيها ا

ن يالبو نفسه؛  هشامكالم ابن   - أيًضا–كالم للكوفّيني، ومتضمَّنة   هايف –لالّلبس اّلذي قد حيص فشكل
سلوبه على لسان ابن هشام؛ لتصري:    ذلك، يصوغ الباحث اجلملة 

لة الفعلّية من الفعل جلما أي–كثرة وقوعها لفش فقالوا: ال حتتاج لذلك؛ خاألو هم الكوفّيون لفخا(و 
  ما كثر استعماله).ا فيوبقوهلم أقوُل؛ ألّن األصل عدم الّتقدير، وال سّيم بدون قد. ًال اح –املاضي وفاعله

يضع (انتهى) بعد   نكأ  -كي ال يتأّتى الوهم-ولو فصل ابن هشام حجَّته عن حجة الكوفّيني 
  أقوُل) بعد (حجتهم) لكان أجود وأقرب.ع (يضو كالمهم، مث يبدأ بكالمه، أ

ذه، وقد أدرجها ضمن املسائل اّليت أيّد فيها ابن د عمران شعيب ذكر للمسألة هنع ءاوقد ج
، إّال أنّه اكتفى بذكرها من دون تفصيل أو إبداء رأي فيها، )1(هشام الكوفّيني، وفيها رّد على البصرّيني

    )2(وض؛ فيوردها من دون تفصيل.عمي اس الدّكتوروكذلك فعل 
  

فش، ومنع البصريّون ذلك، األخوالكوفّيون جيّوزون وقوع املاضي حاًال، ومعهم أبو احلسن 
الكوفّيني مستندة إىل ة جوحوأمجعوا على أنّه إذا كانت معه (قد) أو كان وصًفا حملذوف، فإنّه جيوز. 

للّنكرة، جاز أن والّشعر، والقياس، يف أنّه كل ما جاز أن يكون صفة  ،دليل الّنقل من كالم هللا تعاىل
ملستقبل؛ فجاز أن يقام مقام احلال، أّما اام قعرفة، وأجاز الكوفّيون أن يقام املاضي مللم يكون حاًال 

قوم : املاضي ال يدل على احلال، فال ينبغي أن يادمهحأحتّجوا ملا ذهبوا إليه من وجهني: ا فقدن ريّو بصال
ال جيوز: يصلح أن يقال فيه (اآلن)، أو (الّساعة)؛ ف : ما يصلح للحال هو املضارع اّلذياينلثّ امقامه، 

طل أبو بأ دقن احلال. و م ضيا؛ ألن (قد) تقّرب املوز: (مررت بزيد قد قام)جي، و )ما زال زيد قام(
    )3(ساء، وحججهم األخرى.النّ  الربكات األنبارّي حجج الكوفّيني يف استنادهم إىل آية

                                                 
 .170، 1، طابن هشام من خالل كتابه املغين منهجانظر: شعيب،  )1(
  .94–93، 1، طابن هشام الّنحويّ ) انظر: عوض، 2(
  ): (هل يقع الفعل املاضي حاًال؟).32. املسألة (209-1/205، د.طاإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 3(
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؛ ي(قد) ملعىن املاض حني مل يقرن املضارع بـو (قد)،  املاضي بِـ ه وقوع املضارع موقع وييبسوقد قرَن 
و حني يقول: "واعلم أّن (أسُري) مبنزلة (سرُت) إذا فه، ةة واحدإنّه مل يقصد املاضي املنقطع املعمول ملرّ ف

سري معىن سرت"  ه ُيستعَمل إذا كان الفاعل قد ُعرف منه ذلك الفعل ُخلًقا وطبًعا، والفإنّ ، )1(أردَت 
ويطلق  )2(أتى به مرّة من الّدهر. قد ل يكون هذا لفعالينكر عليه هذا الفعل يف املضّي واالستقبال، و 

   )3(اخلرب. ةظفلسيبويه على احلال 
  
لّزعم؛ وهو  اريً شمقول البصرّيني  -من دون ذكر املربّد–م قد كّرر يف املغين هشا ابن إنّ  مثّ  إليه 

لك ذوب (قد) مع املاضي مظهرة أو مقّدرة، وأشار إىل خمالفة الكوفّيني لذلك، فقد اشرتطوا جو  يفقوهلم 
   )4( هذا الّشرط.يف ونريّ  املاضي الواقع خربًا لكان، وقد خالفهم البصيف

  
حلال الوصف الفضلة ن هشالّدسوقّي يف معىن احلال اّلذي تقّدم كالم اب لو قيو  ام فيه: "املراد 

ويقول  )5(وليس املراد به الّزمن احلاّيل...أي الواقع هو وفاعله يف حمّل نصب على احلال".املنتصب إخل، 
ند ابن هشام يف تكرار ابن هشام للمسألة: "وهو مشكل من عيف احلال اّليت جاءت  -أيًضا– سوقيّ دّ ال

ال اّلذي هو زمن الّتكّلم، ال مبعىن ما يبّني هيئة الفاعل احل أّن كلمة (قد) تقرب املاضي من احلال، مبعىن
ذا املعىن اّلذي فيه الكالم على حسب عاملها قد يكون ماضًيا أو  اًال أو حأو املفعول، فإّن احلال 

    )6(شأ من استعمال لفظة احلال".نمستقبًال، فهذا غلط 
  

                                                 
  .3/24، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
  عبد الّسالم هارون.الّشيخ )، وقد نقل كالمه احملّقق 3. وهذا كالم الّسرياّيف يف احلاشية رقم (3/24، الّسابق) 2(
 .2/49، الّسابق) 3(
 .2/833، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام4(
 .1/184، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 5(
 .2/265، الّسابق) 6(
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من توجيه وتفسري  ا يعارضه؛ وذلك متأتٍّ وقد يبدو ظاهر كالم ابن هشام يف رأي املربِّد أّن فيه م
ييد االعرتاض من (قد)؛ معىن الّدعاء، ال من وقوع املاضي حاًال مع جتّرده   فابن هشام ساق كالمه يف 

  على تفسري داللة الّدعاء، إّال أنّه يوّضحه، ويتوّجه إىل تبيني معناه مبا ينساق مع توجيه املربِّد.  

املربِّد وقبله الكوفّيون واألخفش من جواز وقوع املاضي حاًال من دون يؤيّد الباحث ما ذهب إليه 
  .مستساغ ههذه الّصورة، كما أنّ  (قد)؛ وممّا يعّززه كثرة وقوعه على

كما أّن خترجيه على احلال مقبول يف املعىن، ويورد أبو حّيان يف البحر احمليط يف أكثر من موضع 
ملعىن احلال مع جتّرده من (قد)، ويشري كذلك إىل أنّه مستساغ يف توّجهه إىل أّن املاضي كثري الوقوع 

ال ميتنع وقوع املاضي موقع احلال وإن مل يكن معه ويذكر أبو حّيان يف الّتذييل أنّه قيل إنّه  )1(القياس.
ن الفرّاء ذُكر ع ه، مثّ ينقل ما يناقض ذلك من أنّ داس املربِّ أبو العبّ  هومنع ،قول اجلمهور يف )قد(الواو وال 

   )2(واملربِّد القول بتقدير (قد) قبل املاضي الواقع حاًال.

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .9/300، 8/251، 7/489، 4/14، د.ط، حر احمليطالب، ) انظر: أبو حّيان األندلسيّ 1(
  .9/189 ،1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ أبو حيان ) انظر: 2(
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  )ابن هشامٍ املربّد املَُعّلَقة عند آراُء (الفصل الثّالث: 
 )1():اخلة على اجلملة االمسّية عمل ليسإعمال (إْن) الدّ ( -1

ا ال تعمل عند ملابن هشام يف دخول (إْن) على اجليقول  ّ سيبويه والفرّاء، ويذكر أّن ة االمسّية إ
صل الّسماع؛ فيورد ما ُمسع من أهل )، و ليس(املربِّد أجازا إعماهلا عمل الكسائّي و  يدّلل على جميئها عاملة 

لعافية)العالية: (إْن أحٌد خريًا من أحٍد إّال  عماهلا عمل  وابن هشام ؛  ستدالله هذا ال ينحو حنو القائلني 
نّه لغة األكثرين؛ وهو: ًال آخر للّتدليل على إمهاهلا، ليس؛ ألنّه أردف مثا إن (، وأصله: )إْن قائمٌ (ويصفه 

ا، وحذفت ألفها يف الوصل. )إن(فحذفت مهزة أ اعتباطًا، وأدغمت نون  )أ قائمٌ    يف نو
نّه لغة األكثرين، إّال أّن هذا ال يعين ترجيحه لإلمهال ؛ ألنّه وإن كان ابن هشام قد نعت إمهاهلا 

  على اإلعمال. )إن قائًما( آخر مرتكًزا على الّسماع يف: عاد ليورد مثاًال 
ويرّد ابن هشام قول بعضهم يف ختريج أّن حركة اهلمزة نُقلت إىل الّنون، مثّ أسقطت على القياس يف 

لّنقل، مثّ سكنت الّنون وأدغمت؛ وذلك ألّن احملذو   )هذا قاضٍ (ل: ف لعّلة كالثّابت؛ وهلذا يُقاالّتخفيف 
لّرفع؛ ألّن حذف الياء جاء اللتقاء الّساكنني؛ فهي مقّدرة الثّبوت، وحينئٍذ ميتنع اإلدغام؛  بتنوين الكسر ال 

)؛ ألّن اهلمزة فاصلة يف الّتقدير.  (أي إدغام نون إن بنون أ
مهال (إْن) عند سيبويه؛ فألنّه  ا أّما القول  تشبه (ما) يف يذهب إىل رفع اخلرب فقط، يف كو

ا تكون يف معىن ما، وتصرُف الكالم إىل االبتداء كما صرفتها ما  ّ املعىن مثل: (إن زيٌد لذاهٌب)، وصرّح أ
  )2(.لالبتداء

إلعمال، يقول: " ا حرف نفي أّما املربّد فيقول  وكان سيبويٍه ال يرى فيها إّال رفع اخلرب؛ ألّ
 ما، وغريه جييز يفه؛ وذلك ملذهب بين متيم االستفهام فال تغريّ دخل على ابتداء وخربه، كما تدخل ألف 

نصب اخلرب على تشبيه بليس كما فعل ذلك يف ما؛ وهذا هو القول؛ ألنّه ال فصل بينها وبني ما يف 
  )3(".املعىن

                                                 
 .36-1/35، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(1
 . 153-152، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه(2
 .2/362، 2، طاملقتضب، املربِّد) (3



66 
 

إذا وليها مجلة امسّية جمّردة من االستثناء؛ فهي غري  أنّه )1(ه)820يذكر ابن نور الّدين (ت: 
  )2(عند سيبويه والفرّاء، وجائزة يف العمل عند الكسائّي واملربِّد؛ لوجود معىن الّنفي.عاملة 

رأي املربِّد يف أنّه أقوى، بعد ذكرها موافقة بعض الّنحاة رأي  الباحثة وفاء عبد الغفوروترّجح 
أي املربّد، مثّ تشري إىل أّن سيبويه، ومنهم: ابن الّسرّاج، والّرّماّين، واملرادّي. وذكرها موافقة بعض املفّسرين ر 

ً حمّدًدا   )3(.ابن هشام مل خيرت رأ

ا ، "إن زيٌد قائٌم"، ومل ميّثل بغريه كان نفًيا؛ يف: فيةتكون فيه (إن) مبثال ميّثل الّرّماّين   ّ ويذكر أ
ّن رأي إاّين اس جييز أن تعمل عمل ما، ويقول الّرمّ ال جيوز أن تعمل عند سيبويه، ويذكر أّن أ العبّ 

    )4(.سيبويه هو املعروف يف ذلك

ا خمّففة  )5(ه)1211ويشري البيتوشّي (ت:  دة وكو إىل وجود معان أخرى لـِ (إْن)؛ كالّنفي والّز
  )6(من الثّقيلة، إّال أنّه ترك تفصيل احلديث عن هذه الوجوه؛ لشهرة بعضها، وندرة استعمال بعضها.

ولك أن تنظر رجاحة رّد ابن هشام قول بعضهم يف عّلة أصل (إْن قائٌم)، وُحسن خترجيه، وعلى هذا 
  إلمهال أو اإلعمال؛ وعلى هذا مييل الباحث إىل إجازة الوجهني. مل يرّجح ابن هشام قول القائلني 

  
  

                                                 
ملوزّ ) أبو عبد هللا حمّمد بن علّي (1 بن نور الّدين، ويعرف  ه). انظر: 820عّي (ت: بن عبد هللا بن إبراهيم اخلطيب الّشهري 

 .6/287، 15، طاألعالم، الّزركليّ 
ملنع، ونقله عنه املربِّد، ونقل املنع 172-171، 1، طمصابيح املغاين، ) انظر: ابن نور الّدين(2 . يرى احملّقق أّن سيبويه مل يصرّح 

 يف البحر.األندلسّي ء جاء عن أيب حّيان عن الفرّا
 .118-117رسالة ماجستري، ص ه) للبصرّيني يف املقتضب،285خمالفة املربّد (ت: ) انظر: العزّاوّي، (3
 .51-50، 1، طمعاين احلروف، ) انظر: الّرّماينّ (4

ه)، وكانت والدته بني: 1211) عبد هللا بن حمّمد بن إمساعيل بن إبراهيم الّشافعي الكردّي اآلالّين اخلاَخنلي البيتوشّي (ت: 5(
كفاية ه). أورد هذه الّرتمجة شفيع برهاّين حمّقق كتاب كفاية املعاين. انظر: البيتوشّي، 1211)، ووفاته يف: (1130-1140(

ريخ الوالدة يف ( . وأورد19-15، 1، طاملعاين ه)، ووفاته يف: 1161الّزركلّي ترمجة مقتضبة له يف األعالم، إّال أنّه يثبت 
 .3/131، 15، طاألعالم، الّزركليّ ه). انظر: 1221(

  .83، 1، طكفاية املعاين، ) انظر: البيتوشيّ (6
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  )1(): اَرَب)(عسى) مبعىن (قَ (  -2

مقّدمة ممّهدة قبل عرض رأي املربّد، وبيان موقف ابن هشام سيأيت الباحث يف هذه املسألة إىل ذكر 
ذه املقّدمةهاالّضرورة اقتضت ألنّ  ؛ ذلكمنه ؛ فال تكاد املوجزة ؛ ألّن تعليق ابن هشام لرأي املربّد مرتبط 

أنّه سيعرتي املسألة شيء من الغموض والّنقص على  فضًال تتبّني حدود املسألة إذا اجُتزئ كالم ابن هشام، 
د، ومن مثّ رأي املربِّ درّج حّىت عرض كالم ابن هشام التّ يقتضي  تتّبع القضّية فإنّ ؛ لذا يف االجتزاءواخللل 

  ما يُثري. - إن شاء هللا تعاىل-الوصول إىل الّنتيجة، كما أّن يف املقّدمة 
ون)، وهو: أن الوجه األّول من وجوه حرفّية (أْن املفتوحة اهلمزة الّساكنة النّ  علىتكّلم ابن هشام  

صًبا للمضارع؛ فتقع يف موضعني:   تكون حرفًا مصدرًّ 
ت قرآنيّ  لهدارة، (وهي فيه يف موضع رفع)، وذكر االبتداء: أي الصّ  -1  يذكر زعمة، مثّ مواضع من آ

(سورة البقرة،  َّ  جمهل مل خل حل  جل مك  ُّ  يف قوله تعاىل: (أي موضع رفع) منه الّزجاج أنّ 
 مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق  ُّ وهي قوله تعاىل:  )؛224جزء من اآلية: 

  .اخلرب فحذف: خٌري لكم، ؛ أيَّ  جن مم خم حم جمهل
لّزعم تضمني لنفي لّتفصيل.هويف نعت ابن هشام رأي الّزّجاج    ، كما سيأيت 

يت يف موضع رفع، ونصب، وخفض، واحتمالّية الّنصب  بعد لفظ دالٍّ  -2 على معىن غري اليقني. (وهنا 
  واخلفض مًعا).
جمرى  من (معىن غري اليقني): أي غري ظّن، أو كان ظنًّا مل جيرِ  - على ما يورد الّدسوقيّ –واملراد 

سوقّي اعرتاًضا على هذا الدّ  ويذكرقيلة؛ أي (أنَّ). العلم؛ إذ لو كانت ليقني تكون بعده خمّففة من الثّ 
نّ  يت بعد يقني الّضابط  ا قد  ّ يف ه يقتضي أّن الّناصبة ال تقع بعد ما يدّل على اليقني، لكّنه أورد أ

  جرير: بيت

  )2(رُ شَ ه بَ لقِ ن خَ دانينا مِ ال يُ  وا     أنْ مُ لِ د عَ قَ  أّن الّناسَ  هللاِ  نِ ى عَ رضَ نَ 
                                                 

 .  43-1/41 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (1
ديوان ، ه). انظر: جرير114الّتميمّي (ت: والّشاعر: جرير بن عطّية  -. 28-1/27، 2، طاحلاشية، انظر: الّدسوقيّ  )(2
َ أْن ال   أّن الّناَس َقد َعِلُموا   رَضى َعِن هللاِ (نَ . والقصيدة يف هجاء األخطل: 200، د.ط، جرير  وردت: ِمن َخلِقه َبَشُر)، يفاِخَر

) يف ديوانه  .(يفاخر
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ا -يف قول الّدسوقيّ – وأجيبَ  بط بينهما مبا فال يرُد نقًضا؛ ألّن القصد الضّ  شاذّ  ،أنّه من القليل جدًّ
ّ  مصدريّ هو شائع إن قلَت إّن ظاهره أّن الواقعة بعد ما دّل على غري اليقني ال تكون إّال  ا تكون ة، مع أ

بقد أو نفي أو تنفيس)، مثّ ينتصر  فة، ويفصل بينها وبني الفعل مبا قاله ابن مالك: (فاألحسن الفصلخمفّ 
ة تقع يف هذا احملّل، وال يتناىف البن هشام بتأويل أن ليس يف كالم ابن هشام حصر؛ بل مراده أّن املصدريّ 

  وقوع غريها فيه.
أّن ابن هشام مل جيعل اليقني أو عدمه (اّلذي حيمله الفعل قبل أْن) هو الّضابط  يرى الباحثُ 

(أْن)، وهو  الث لِـ مصدريّة أو خمّففة؛ وذلك ألّن ابن هشام حينما أورد الوجه الثّ الوحيد على جعل (أْن) 
 ، جزء من اآلية:األعراف(سورة   َّ خن حن جن مم  ُّ : (أن تكون مفّسرة مبنزلة أي) خرّج قوله تعاىل

 عنقيلة؛ وذلك لدخوهلا على اجلملة االمسّية، ومل يتحّدث ابن هشام على أّن (أْن) خمّففة من الثّ ) 43
  اليقني أو الّشك ههنا.

  

ت قرآنيّ  ة قد جاء فيها دخول (أْن) على فعل مضارع، ومل يورد كما أّن استشهاد ابن هشام 
ّسابقة داّلة حّىت وإن كانت آية األعراف ال هذا وراء عدم ذكره حدود الّضابط.دخوهلا على االسم؛ ولعّل 

  على مستقبل مل يقع؛ فهي فيه موطن اخلرب األكيد؛ كونه صادر من رّب العزّة جّل وعال. 
سريد البن هشام رأي يف أّن (أْن) ليست على إضمار (الم) قبلها، وال على وجود (ال) كما 

هم لآلية: يف خترجي - صراحة -بعدها، وجعلها كذلك فيه تعّسف عنده، وهو إّمنا ارتضى رأي البصرّيني
  ، وبيت: )176 اآلية:جزء من ، ساءالنّ (سورة  َّ  ىتنت مت زت رت يب ُّ 

  
  )1(ومُ شتِ تَ  ى أنْ ا الِقرَ عّجلنَ مّنا    فَ  األضيافِ  لِ نزِ م مَ زلتُ نَ 

 

                                                 
،  .222، 1، طشرح املعّلقات الّسبع، الزَّْوَزينّ  )(1 البيت لعمرو بن كلثوم. أي: فّجعلنا ِقراكم كراهية أن تشتمو ولكي ال تشتمو

م واستهزاء: أن كًما   واملعىن: تعرضتم ملعاداتنا كما يتعّرض الّضيف للِقرى فقتلناكم عجاًال كما حيمد تعجيل ِقرى الّضيف، مث قال 
؛ أي قريناكم ع  .لى عجلة كراهية شتمكم إ إن أّخر قراكمتشتمو
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ا على حذف املفعول ألجله (كراهية) يف اآلية، وخمافة (يف البيت)؛ فحذف املفعول  والبصريّون يرو
ت تقع فيها (أْن) موضع رفع، ، املضاف إليه مكانه ، وأقيمفألجله، وهو املضا مثّ يستشهد ابن هشام 

 خل حل جل  ُّ  :قوله تعاىليف وموضع نصب، وموضع خفض، وموضع حتتمل فيه الّنصب واخلفض؛ وهو 
 مك  ُّ ية: مثّ يعطف ، "ِيل  ه: "يف أن يغفرَ ؛ وأصلُ )82(سورة الّشعراء، اآلية:  َّ  خم حم جم هل مل
 )أن(فموضع ؛ الّشعراء وظاهره أّن اآلية معطوفة على آية)، 224(سورة البقرة، جزء من آية:  َّ  جل

  حيتمل الّنصب واخلفض، وليس كذلك؛ ألنّه إّمنا قّيد االحتمالّية بتقدير اجلاّر: (يف أن تربُّوا) أو (لئّال تربُّوا).
أي مانًعا منه، ؛ جتعلوا هللا معرتًضا يف الربّ  ؛ أي: ال)رضةعُ ـ (ويف تقدير (يف أن يربُّوا) فاجلاّر يتعّلق ب

لفعل املنهيّ ويف تقدير (لئّال) فيه حذف للجاّر، وللنّ  عنه؛ أي ال جتعلوا هللا ألجل ترك  في؛ فيتعّلق اجلاّر 
ا وإتيان اّلذي هو خري؛ وعلى  الّرب والّتقوى والّصالح عرضة ألميانكم، أي حاجزًا ومانًعا ممّا حلفتم عليه 

  ين الّتقديرين حيتمل احملّل اجلّر والّنصب.هذ
يف موضع احملّل بعد حذف اجلاّر، أهو  -سؤاًال استنكارًّ  يظّنه الباحثُ – ويضع ابن هشام سؤاًال 

  جّر أو نصب؟
فاجلّر على أصل إقامة حمّل املذكور مقام احملذوف؛ أي تقدير وخيرّج الّدسوقّي معىن اجلّر والّنصب؛ 

وإعطاء املضاف إليه احلُكم، فيرتّتب  َّ    جل مك  ُّ املفعول ألجله (خمافَة) وهو مضاف، وترك املضاف إليه 
ُحكَم احملذوف، وهو (خمافَة)، وهو  َّ    جل مك  ُّ أّما الّنصب فعلى إعطاء املذكور . على ذلك جعله جمرورًا

  الّنصب. َّ    جل مك  ُّ عول ألجله؛ فكان حمّل مف
ابن  اج، أورد الّدسوقّي أنّ ويف نفي صّحة أن يكون موضع (أْن) الّرفع على االبتداء يف رأي الّزجّ 

، أو بدًال من اإلميان، ويف تقدير اخلرب (خٌري لكم) يورد أيًضا شرًحا  ً هشام يرى موضعها جواز جعله بيا
لكالم ابن هشام أّن هذا أي حذف اخلرب ليس مبتعّني لذلك؛ واجلواز كون ذلك يف حمّل جّر على أنّه عطف 

  أي لألمور احمللوف عليها. ؛بيان (ألميانكم)
بيان،  أنّه عطفُ  َّ    جل مك  ُّ ذي محل الّدسوقّي على ختريج قصد ابن هشام يف حمّل الما  يُعلموال 

  تصرًحيا، وال تلميًحا.ال فابن هشام مل يذكر ذلك  من (ألميانكم)؟ أو بدلٌ 
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ا (منصوبة على املفعولّية) بتقدير (خمافة)؛ وذلك  أنّ  يراه الباحثُ وما  ّ ابن هشام قصد يف حمّلها أ
جزء من ، ساءالنّ (سورة  َّ  ىتنت مت زت رت يب  ُّ (أن) يف آية:  ألّن ابن هشام صرّح بقوله عن معىن

ا مصدريّة) 176 اآلية: ّ (خمافة أن عمرو بن كلثوم وقوله يف بيت ، )1(واألصل: كراهية أن تضّلوا ،أ
.(   تشتمو

يت إىل عرض اخلالف  يف  - أيًضا–ويف حديث ابن هشام الّسابق عن موطن اخلالف يف احملّل، 
  موطن تعليق ابن هشام لرأي املربّد: - ههنا-احملّل يف (عسى زيد أن يقوم)، وسيأيت 

  فاملشهور: أنّه نصب على اخلربيّة. -1
  وقيل: على املفعولّية. -2
سقاط اجلاّر، أو بتضمني الفعل معىن  -3   .)اَربَ قَ (وقيل: نصب 
  وقيل: رفع على البدل سّد مسّد اجلزأين. -4
  

ة، يذكر الّدسوقّي أنّه على أربعة فاملقصود من الرّأي األّول، وهو املشهور أنّه نصب على اخلربيّ 
  أقوال: 

  ؛ فرتفع االسم وتنصب اخلرب.)كان(مثل  )عسى(أن تكون  -أ
  أو يّقدر يف الّرتكيب املذكور وحنوه مضاٌف يف االسم؛ أي: (عسى حال زيد القيام). - ب
  أو يّقدر يف الّرتكيب املذكور وحنوه مضاٌف يف اخلرب؛ أي (عسى زيٌد ذا قيام). - ج
سم الفاعل؛ ليصّح اإلخبار، وقصد الّدسوقّي (قائًما). -د   أو يؤّول املصدر 
  

لّية): على تعّدي الفعل (عسى) إىل مفعول واحد؛ وليست (عسى) هنا وعلى الرّأي الثّاين (املفعو 
هذا منقول عن املربّد،  وإّن معىن (عسيَت أن تفعل): قاربَت أن تفعَل. ويصرّح ابن هشام أنّ  مثل (كان).

  ومل يؤيّده أو يفّنده. 

                                                 
  .1/55 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (1
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سقاط اجلاّر)؛ فتفرّع إىل أّن احمل أي فتّم  ؛ّل هنا حمّل جرّ واملقصود من الرّأي الثّالث، وهو (الّنصب 
حذف اجلاّر فصار حمّل نصب، أو بتضمني الفعل معىن قاَرَب؛ والّتضمني غري محل املعىن على األصل كما 

  أن تفعل. من أن تفعل، أو قاربتَ  وإّن معىن (عسيَت أن تفعل): دنوتَ  ورد عند املربّد.
ابن هشام أّي األمرين نقله ابن مالك، نب وصرّح ابن هشام أّن هذا نقل ابن مالك عن سيبويه، ومل يُ 

  هذ الّنقل. شرح أم كان قصده االثنني مًعا؟ وكذلك مل ُينب الّدسوقيّ 
  

 لو  ى إّال وقد نفى ابن هشام الّتقدير األّول، وهو تقدير اجلاّر، ويف شرح الّدسوقّي أّن البعد ال يتأتّ 
نه هذا اجلاّر حمذوف جوازًا، وال يكون حمذوفً  كان املّدعى أنّ  ا على سبيل الوجوب؛ فال وجه لالستبعاد جلر

  يف كّل شيء واجب احلذف. 
  

لرّ  عالقة بني هذا  إذ المنه لرأي املربّد؛  ييدٌ فيه أي األّول ولرّمبا يُتوّهم أّن نفي ابن هشام لألخذ 
وذاك؛ ألّن ذلك نفي يف تقدير اجلاّر، وليس نفًيا منه ملعىن (عسى) أنّه قاَرَب كما ورد نقله عن املربّد، أو 

كما مل تبُد أيّة إشارة من ابن هشام يف االعرتاض أو املوافقة، ال تصرًحيا وال ،  تضمني (عسى) معىن (قاَرب)
  تلميًحا.

ن يكون معىن (عس ى) متضّمًنا معىن (قاربت)؛ فال حذف، وال خالف على هذا كذلك األخذ 
  التقدير يف أّن احملل نصب.

وعّلق ابن هشام اآلراء الواردة يف حمّل (أن يقوم)، يف: (عسى زيٌد أن يقوم) وحنوها، مع إيراده هلذه 
ويل جزئّية الرّ من أّن ابن هشام نفى  ألربعة، وكّلها يف حمّل نصب؛ إّال اآلراء ا أي الثّالث، القائل بينها 

  .ااألّول بعيدً  الّتقديرَ أنّه جعل  لّنصب على إسقاط اجلاّر؛ وذلك يف
  

وعلى هذا يكون ابن هشام قد وقف حمايًدا يف تبيني رأيه يف حمّل املصدر املؤّول من بني اآلراء اّليت 
  أوردها.
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  :تنبيه
فية يف (لئّال) يف تقعّد ابن هشام الّال  ومل  ،َّ    جل مك  ُّ  :دير احملذوف من اآليةم حرف جّر، وال 

؛ وذلك )لئّال (يت مبعىن  )ال(يعّدها قائمة معىن (أن)؛ ولرمبا كان ذلك عائد إىل أّن ابن هشام ال يرى أّن 
  لوجهني:

ّ  أّوهلما: أّن ابن هشام يذكر أّن لـِ (أْن) أربعة معانٍ  على  مثاًال  ، ومل يذكر)لئّال (ا تكون مبعىن ُأخر، وآخرها أ
  جميئها هلذا املعىن، ومل يؤيّد ذلك مبثال واحد.

، )176 ، اآلية:ساءالنّ (سورة  َّ  ىتنت مت زت رت يب  ُّ نيهما: أّن األمثلة اّليت ساقها؛ ومها: قوله تعاىل: 
وقد وصف ابن ، ؛ فهي مصدريّة عنده)لئّال (قد نفى كون (أْن) فيهما مبعىن ، و لثومن كُ مرو بِ ويف بيت عَ 

لّتعّسف.هشام    )1(جعل إضمار الم قبل (أْن)، و(ال) بعدها 
 

يستدرك بكالم مثّ  ،ويشرح الّدسوقّي أّن الّتعّسف مصدره حذف شيئني مع إمكان حذف واحد
عة الكالم، اين للقرينة جائز يف سَ وحذف الثّ  ،فيه أنّه قد يُقال إّن حذف اجلاّر قبل أن يطّردو ، الّدماميينّ 

  مبجّرده تعّسف موجًبا للّتعّسف.وليس تعّدد احملذوف 
  

أّن الّتعّسف يف كالم ابن هشام مل يكن يف حديثه عن  يرىيف ذلك؛ إذ  الّدسوقيَّ  الباحثُ  وال يوافق
  !أويل يف محله على الّتقدير، وهللا أعلماحملذوفني؛ وإّمنا تعّسف التّ 

  
أن يقوم) يف حديثه  ويف موطن آخر يسوق ابن هشام يف مصّنفه كالًما على إعراب (عسى زيدٌ 

اج وثعلب يف ابن الّسرّ  -صراحةً –مطلًقا، وليست حرفًا مطلًقا، خمالًفا  ريى (عسى) فعًال ؛ فعن (عسى)
   )2(تها حني يّتصل بـ (عسى) ضمري منصوب.سيبويه يف رؤيته حرفيّ  - أيًضا–قوهلما حبرفّيتها، وخمالًفا 

  

                                                 
 .1/55 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (1
 .1/202 ،الّسابق )(2
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لّتفصيل أقواًال يف    إعراب (عسى زيٌد أن يقوم):ومن مثّ يعرض ابن هشام 
ويل املصدر، األّول: أنّه مثل: (كان زيٌد يقوم)، ويصرّح أنّ  ّن اخلرب يف  ه قول اجلمهور، وفيه استشكل 
  مور:  مثّ يذكر أّن هذا أجيبَ ، اتواملخرب عنه ذات، وال يكون احلدث عني الذّ 

  
ام، أو قبل اخلرب؛ أي عسى زيٌد صاحب أنّه على تقدير مضاف قبل االسم؛ أي عسى أمُر زيد القي -أ

  قيام.
ب (زيٌد عدٌل وصوٌم). - ب   أنّه من 
ا ال تسقط يف أنّه أّن (أْن) زائدة ال مصدريّة، ورّد ابن هشام ذلك  - ج ا قد نصبت، وألّ ليس بشيء؛ ألّ
  . قليًال إّال 
  

ا فعل متعدٍّ مبنزلة قارَب معًىن وعمًال  ّ قُرَب من أن يفعل، وحذف اجلارُّ توسًُّعا،  ، أو قاصٌر مبنزلةالثّاين: أ
  به إىل سيبويه واملربّد، من غري أخذ به أو رّد، ال تصرًحيا وال تلميًحا.وبعد ذكر ابن هشام هذا الرّأي نسَ 

  
ا فعل قاصر مبنزلة قُرَب، وأن والفعل: بدل اشتمال من فاعلها، وقد نسب ابن هشام هذا الرّ  ّ أي الثّالث: أ

كوفّيني، مثّ رّده بصريح العبارة؛ وذلك كما يقول ابن هشام يف أنّه حينئٍذ يكون بدًال الزًما إىل مذهب ال
  تتوّقف عليه فائدة الكالم، وليس هذا شأن البدل.

  
قص كما يقول اجلمهور، وأْن والفعل بدل اشتمال كما يقول الكوفّيون، وأّن هذا البدل  ا فعل  ّ الرّابع: أ

  سّد مسّد اجلزأين.
  

األفعال اّليت تسّمى أفعال املقاربة وهي خمتلفة املذاهب ب هذا ( :يفالفعل عسى ضّم املربِّد ي
، وال بدّ  والّتقدير، جمتمعة يف املقاربة)، ً ال  ألنّهمن فاعل؛ ا هل ويقول فيه إنّه ملقاربة الفعل، وقد تكون ِإجيا

اعل وخربها مصدر؛ اوله ف إّال يكون فعل  لك: عسى زيد أن و ق وذلك ،الفعلملصدر اسم ملقاربته، وا ألّ
  معىن يف ، و(أن أقوم)لنّـّيةوقاربته  دنوُت من ذلك، ينطلق، وعسيُت أن أقوم، أي:
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  )2()".القيام زيدٌ  : قاربَ أن يقومَ  عسى زيدٌ (معىن وجاء عنه أّن: " )1(.القيام
 

  )3(:)تشديد نون (إّن)يف قراءة  َّحف جف مغ جغُّ م، يف قوله تعاىل: عَ ) مبعىن نَـ (إنّ (  -3

ابن هشام عن (إّن املكسورة املشّددة)، ويورد هلا وجهني؛ األّول: أن تكون حرف  يتحّدث
   تكون حرف جواب مبعىن نعم.فتنصب االسم وترفع اخلرب. والثّاين: أن  ؛توكيد

  
ا ابن ؛ فالوجه الثّاين من وجهيها؛ وذلك أّن فيه ذكرًا لرأي املربِّد وسيتناول الباحث ّ هشام يثبت أ

ّ  يف) 4()ه210رأي أيب عبيدة (ت:  -صراحة–تكون حرف جواب مبعىن نعم، خمالًفا  ا ال تكون مبعىن أ
نعم، مثّ يورد ابن هشام استدالل املثبتني بشاهد شعرّي، لكّنه يرّد هذا االستدالل، ويف رّده هذا ال يكون 

أ  ابُن هشام وإّال القتضى الّتناقض؛ إذ خالف مع املنكرين وقوعها ملعىن (إّن)؛قد متاشى ابن هشام 
يرى ابن هشام أّن الّشاهد اّلذي استدّلوا به ال يصلح؛ كونه يتخرّج على و عبيدة املنكر وقوعها ملعىن نعم، 

؛ وهو قول ابن بشاهد آخر يف نثر مسموع يستدلّ أّن (إّن) فيه حرف توكيد؛ لذا اختار ابن هشام أن 
قًة محلتين إليك": "إّن وراكَبها"؛ أي نعم -هرضي هللا عن- الزّبري  ولعَن راكبها؛ إذ  ،ملن قال له: "لعن هللا 

  ال جيوز حذف االسم واخلرب مجيًعا.
  

وبعد إثبات ابن هشام جميء (إّن) ملعىن نعم، يذكر املربَِّد اّلذي محل فيه قراءة من قرأ اآلية 
املذكورة بتشديد نون (إّن) على أّن (إّن) جاءت ملعىن نعم، مثّ يذكر ابن هشام أّن رأي املربِّد اعُرتِض 

                                                 
  .3/68، 2، طاملقتضب، انظر: املربِّد) (1
 .109، 1، طالعربّية أسرار، األنباريّ ) أبو الربكات (2
مدخل يف وانظر: الّطويل، – ).63. واآلية: (سورة طه، جزء من اآلية: 58-1/56، 4هشام، مغين الّلبيب، ط انظر: ابن )3(

وخيتلف ابن كثري عن  .د الباقونبتخفيف"إن" وشدّ  َّمغ جغُّ  وقرأ ابن كثري وحفص:يقول: " .295، 1ط ،القراءات علوم
"حفص يف تشديد النّ    .298-295الّنحوّيني والّلغوّيني يف ختريج القراءات . وأورد ذكر اختالف "ون من "هذانِّ

  .296-2/294، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 210صرّي (ت: ) أبو عبيدة معمر بن املثّىن الّلغوّي الب(4
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 يعود ابن هشام لُيضّعَف الّردود اّليت مرين، ويذكرمها، مثّ يذكر ردوًدا على اعرتاض األمر الثّاين منهما، مثّ 
يت ابن هشام إىل ذكر رأي آخر يف أّن (إّن) يف اآلية الكرمية  اعرتضت على اعرتاض رأي املربّد. مثّ 

  حرف توكيد ونصب؛ (وهو الوجه األّول من وجهيها)، ويذكر اختالف الّتخريج يف امسها: (هذان).
  

وردود واعرتاضات الّردود يف معىن (إّن) يف اآلية، إّال أّن مع كّل ما يورده ابن هشام من أقوال 
ييًدا أو تفنيًدا إن كانت (إّن) مبعىن نعم، أم كانت (إّن) املؤّكدة الّناصبة لالسم  رأي ابن هشام مل يتّضح 

  الرّافعة للخرب؛ لذا جاءت املسألة ضمن املسائل املعلَّقة.
  

ىل رأي املربّد، ورّدها، وما يف املسألة من أقوال أوردها ابن أّما الّتفصيل يف االعرتاضات املوّجهة إ
  هشام، فهو على ما سيأيت:

  االعرتاضان املوّجهان إىل رأي املربّد:
  أّوهلما: أّن جميء (إّن) مبعىن نعم شاّذ، حّىت قيل إنّه مل يثُبت.

  نيهما: أّن الّالم ال تدخل يف خرب املبتدأ.
  

  اإلجابة عن االعرتاضات:
يورد ابن هشام إجابة عن االعرتاض األّول، لكن ال ُيسّلم أنّه مقبول عند ابن هشام، ولرّمبا قبل مل 

ابن هشام شّق الكالم يف أنّه شاّذ، ولكن ال يُقبل أّن ابن هشام وافق على عدم ثبوته؛ ذلك أّن ابن 
  وهو مثال الّنثر املسموع. هشام اعرتض على شاهد املستدّلني بثبوته، فأورد ما كان جّيًدا يف االستدالل؛

  :وهي أّن الّالماالعرتاض الثّاين؛  عنمثّ يورد ابن هشام إجابة 
  زائدة، وليست لالبتداء. -
  أو داخلة على مبتدأ حمذوف؛ أي هلما ساحران. -
ْن املؤّكدة.أو دخلت بعد  -   إّن لشبهها لفظًا 

  الّرد على اإلجابة عن االعرتاضات:
لّشعر.رّد اإلجابة يف أّن  - دة الّالم يف اخلرب خاّصة    الّالم زائدة: هذا رد ضعيف؛ ألّن ز
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رّد اإلجابة يف أّن الّالم داخلة على مبتدأ حمذوف: إّن اجلمع بني الم الّتوكيد وحذف املبتدأ كاجلمع  -
  بني املتنافيني.

  أقوال يوردها ابن هشام يف ختريج قراءة (إّن):
  ي فهو حمذوف؛ يُقّدر بـِ اهلاء احملذوفة بعد إّن (إنّه)).قيل: اسم إّن ضمري الّشأن (أ -

وهذا ضعيف عند ابن هشام؛ ألّن املوضوع لتقوية الكالم ال يناسبه احلذف، واملسموع من حذفه شاّذ 
ب أّن املفتوحة إذا ُخّففت.   إّال يف 

  وقيل: هذان امسُها، مثّ اخُتلف: -
أللف. واختار هذا الّتخريج ابن قيل: جاءت على لغة بلحارث بن كعب يف إج -أ راء املثّىن دائًما 

  مالك.
. واختار هذا ابن  - ب ً قيل: مبّين؛ لداللته على معىن اإلشارة، وقول (هذين) جرًّا ونصًبا ليس إعرا

   احلاجب.
  أّال ختتلف صيُغه. ، أّن األقيس (هذان)؛ ألّن األصل يف املبينّ ورأي ابن هشام يف هذا القول

ا اجتمعت ألف هذا وألف الّتثنية يف الّتقدير قّدر بعضهم سقوَط ألف الّتثنية، فلم تقبل ألف قيل: ملّ  - ج
  (هذا) الّتغيري.

ًّ منها؛  وعلى كّل ما أورده ابن هشام يف املسألة من أقوال وخترجيات، إّال أنّه مل يرّجح أو يُبعد أ
ا محله املربّد من أّن معىن (إّن) يف اآلية حرف حّىت إّن ابن هشام مل ُينب إن كانت القراءة تتخرّج على م

  ذكر املسألة. -ههنا- جواب مبعىن نعم، أم ليس كذلك؛ فأورد الباحث 
  )1()".إنَّ ذاِن َلَساِحرانِ ( ابن مسعود قراءةومعىن إّن الثَّقيلة يف يقول املربّد: "...

ا أّما الباحث فريى أنّه ال ضري من محل (إ ّ ج على ذلك أّن (هذان) رّ الّتوكيديّة؛ فيتخّن) على أ
ا مسموعة ومعتّد  امسها على لغة بلحارث بن كعب، و(ساحران) خربها، والّالم هي املزحلقة؛ وذلك ألّ

  ا.

                                                 
، 1ط، العزيزاحملّرر الوجيز يف تفسري الكتاب انظر: ابن عطّية،  –ويف ختريج القراءة  .2/361، 2، طاملقتضب، ) املربِّد(1
4/50 . 
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  )1(:ضّمة بناء ال إعراب)يف: (ليَس غُري) (ضّمة (غري)  -4

  وهي: يف تركيب (ليَس غُري)؛ (غري)كلمة ضّمة  القول يف ابن هشام آراء يف  يذكر
ت كقبل وبعد؛ فعلى هذا حيتمل ضمّ  :عن املربِّد واملتأّخرين -1 لغا ة بناء ال إعراب، وإّن (غري) ُشّبهت 

  .وحيتمل أن يكون خربًا ،أن يكون امسًا
سم زمان كقبل وبعد، وال مكان كفوق وحتت، وإّمنا  وعن -2 األخفش: ضّمة إعراب ال بناء؛ ألنّه ليس 

 .هو مبنزلة كّل وبعض، وعلى هذا فهو االسم، وحذف اخلرب
لفتح والّتنوين، و"ليسَ  ابن خروف: حيتمل الوجهني، و "ليسَ  -3 لّضّم والّتنوين غريًا"     ؛غٌري" 

ت، وإّما للتّ  ؛ة؛ ألّن الّتنوين إّما للّتمكنيوعليهما فاحلركة إعرابيّ  املضاف إليه  فكأنّ  ؛عويضفال يلحق املعر
 كذلك موقفه من اآلراء موقفه من رأي املربِّد أخًذا أو ردًّا، ومل ُينبابن هشام يوّضح وهنا مل ، مذكور

م قبوًال عند ابن هشام؛ لذا املذكورة،  ويال   مل يرّجح أحدها. وهللا أعلم!ولرّمبا لقيت آراُء الّنحاة و

وقد ّحلن ابن هشام قوهلم: (ال غَري) دومنا تبيان حلدود املسألة، لكّن بعض املتأّخرين رّد تلحينه؛ 
ا ُخيرِج البحث عن موضوعه.   ذلك أنّه ورد عند الّنحاة والّلغوّيني، وهذا مبحث واسع جدًّ

  

  )2(:)، وإعراب املرفوع بعدمها)و(ُمذ )(منذُ  إعراب( -5

  : هلما يعرض ابن هشام ثالث حاالت
إحداها: أن يليهما اسٌم جمرور، والثّانية: أن يليهما اسٌم مرفوع، والثّالثة: أن يليهما اجلُمُل الفعلّية أو االمسّية. 

حلالة الثّانية؛ لذكر رأي املربّد فيها.   وسيعرُض الباحُث املتعّلق 
يعرض ابن هشام احلديث عن االسم املرفوع اّلذي يلي (منُذ، وُمذ)؛ حنو: (منُذ يوُم اخلميِس، وُمذ 

ما، وإعراب االسم املرفوع  سًبا إليهم أقواهلم، على خالف بينهم يف إعرا يومان)؛ فيسوق آراَء بعض الّنحاة 
لّتعّسف، بعدمها، ومعّلًقا احلُكم على الفريق األّول منهم فيما ذهبوا إلي ه  عًتا إ ه، رادًّا رأي الفريق الثّاين، 

                                                 
  .210-1/209، 4، طمغين الّلبيب) انظر: ابن هشام، (1
 .442-441/ 1، الّسابق) (2
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م بصريّو الّتوّجه؛ إذ هناك أقوال يف ذلك كما سيأيت يف  ّ وهذان الفريقان من البصرّيني أو ّممن ُعرف عنهم أ
  موضعه.

وبينهما خالف يف إعراب (منُذ) و(ُمذ) -أّما الكوفّيون فقد صّنفهم ابن هشام إىل الكثرة والقّلة 
  أعالَمهم. -كما جاء حديثه عن البصرّيني–ال بذكره  - ملرفوع بعدمهاوا

خذ أو يرّد  خذ أو يرّد قول الفريق األّول من البصرّيني، ومل  رأيي  -كذلك–إّال أّن ابن هشاٍم مل 
 -سابًقا-مّر الفريقني من الكوفّيني؛ فبقي احلُكم عليهم معّلًقا، إذا استُثين الفريق الثّاين من البصرّيني؛ ألنّه 

لّتعّسف.   أّن ابن هشام نعت رأيهم 
  

  فريقا البصرّيني:
–الفريق األّول: املربّد، وابن الّسرّاج، والفارسّي؛ إذ يقولون إّن االسم املرفوع بعد (منُذ) و(ُمذ) خرب، ومها  -

  ّول املـُّدة إن كان ماضًيا.  مبتدآن، ومعنامها األمد إن كان الّزماُن حاضرًا أو معدوًدا، ومعنامها أ -أي ُمنذ وُمذ
  

ابن الّسرّاج هو  حممود مغالسة أنّ  الدّكتورأّما احلديث عن مذهب ابن الّسرّاج الّنحوّي؛ فريى 
لبصرّيني والكوفّيني يف آرائه،  الثّاين من أوائل البغدادّيني البصرّيني، بعد أيب إسحاق الّزّجاج؛ وكان متأثرًا 

ويصّنفه عمران شعيب على أنّه  ،)1(دون أن يتجاهل مذهب الكوفّينيمن ه كان أمَيل إىل البصرّيني، إّال أنّ 
شوقي ضيف فال يُعّد ابن  الدّكتورأّما ، )2(من املدرسة البغداديّة، اّلذين غلبت عليهم الّنزعة البصريّة

الّسرّاج والفارسّي من البصرّيني، إذ يقول: "وال يكفي أن يَنسب ابن جّين وأبو علّي الفارسّي أنفسهما يف 
ما املذهب البغدادّي االنتخاّيب، وإن كانت قد  ما اتّبعا يف مصّنفا ّ البصرّيني لنعّدمها حّقاً منهم، فإ

هي ال خترجهما عن دوائر االجتاه البغدادّي، القائم على االنتخاب من غلبت عليهما الّنزعة البصريّة؛ و 
  )3(.آراء البصرّيني والكوفّيني"

  

                                                 
  .208، 1، طاملدرسة البغداديّةمغالسة،  :انظر )(1
 .160، 1، طمنهج ابن هشام من خالل كتابه املغين) انظر: شعيب، (2
 .265–255، 248، 247، 246، 7، طاملدارس الّنحويّة) ضيف، (3
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نّه ال خفاء مبا )1(والفريق الثّاين من البصرّيني: األخفش، والّزّجاج، والّزّجاجيّ  - ، وقد رّد ابن هشام قوهلم 
  فيه من الّتعّسف.

وقيل إنّه  ،)2(حوّي فقيل إنّه كان ميزج بني مدرسيت البصرة والكوفةأّما الكالم على مذهب الّزّجاج النّ 
وُصّنف  ،)4(ه مل يكن متعّصًبا أليٍّ من املذهبنيمغالسة أنّ  الدّكتور، ويرى )3(قد غلبت عليه الّنزعة البصريّة

  )5(على أنّه بصرّي أيًضا.
زًعا نزعة  أّما الّزّجاجيّ  ، وقيل إّن طريقته يف الّنحو )6(بصريّة قويّةفإنّه كان خيلط بني املدرستني، 

  .)7(طريقة متوّسطة؛ فال هي بصريّة، وال هي كوفّية

ما عّما بعدمها، ومعنامها (بني وبني) مضافان؛ فمعىن (ما  وهم يقولون يف (منُذ، وُمذ): ظرفان خمرب 
  لقيته مذ يومان): بيين وبني لقائه يومان.

  
  فريقا الكوفّيني:

األّول (أكثر الكوفّيني): يقولون يف (منُذ وُمذ): ظرفان ُمضافان جلملة ُحذف فعلها وبقي فاعلها، الفريق  -
  واألصل: ُمذ كان يومان.

فية، ورأيته: فعل وفاعل  ويوّضح ذلك الّدسوقّي أنّه إذا كانت اجلملة (ما رأيته مذ يومان) فما: 
لفعل، ويومان: فاعل لفع إلضافة ملذ، ذل حمومفعول، وُمذ: ظرف متعّلق  وف، واجلملة يف حمّل جّر 

ّمة. -يف أصل اجلملة- وكان    )8(عندهم 

 

                                                 
 .2/77، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 339اجّي (ت: أبو القاسم عبد الّرمحن بن إسحاق الّزج) 1(

  .369، 7، طاملدارس الّنحويّة) انظر: ضيف، (2
  .160، 1، طمنهج ابن هشام من خالل كتابه املغين) انظر: شعيب، (3
 .207، 1، طاملدرسة البغداديّة) انظر: مغالسة، (4
 .63-55، 1، طالّنحو والّنحاةانظر: ّمحود،  )(5
 .248 - 246، 7، طاملدارس الّنحويّةانظر: ضيف،  )(6
 .204، 1، طاملدرسة البغداديّةانظر: مغالسة،  )(7
 .1/331، 2، طاحلاشية، انظر: الّدسوقيّ  )(8
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  الفريق الثّاين (بعض الكوفّيني): -
) مرّكبة من: ذْ يقولون فيه إنّه خرب حملذوف؛ أي ما رأيته من الّزمان اّلذي هو يومان، بناًء على أّن (مُ 

  (من) و(ذو) الطّائّية. 
(خرب) أنّه يتحّدث عن (منذ ومذ)؛ ألّن الّسياق يف احلديث عنهما، وليس والظّاهر من كالمه 

حملذوف (الّضمري هو)، على ما يورده الّدسوقّي.   )1(هذا مراده؛ بل يقصد االسم الواقع بعدمها، ويقصد 

وعلى ذلك فالّضمري احملذوف هذا (هو) يقع مبتدأ، و(منذ، ومذ) خربان له، ويُعّدون (منُذ وُمذ) 
  ن، هذا رأي بعض الكوفّيني.ظرفا

  

يذهب إذ  ؛ّيني والكوفّينيوُمذ) مسألة خالفّية بني البصر  مسألة االسم املرفوع بعد (منذُ إّن 
 ؛ه يرتفع بتقدير مبتدأ حمذوفالفرَّاء إىل أنّ يذهب الكوفّيون إىل أنَّ االسم يرتفع بتقدير فعٍل حمذوف، و 

 ّ ا عن حاهلما يف إفراد كلِّ واحٍد مركبان من: (من) و (إذ)، فتغريّ ما ودليلهم على ارتفاعه بفعل حمذوف أ
لذَّال وُضمَّت امليم؛ للفرق بني حالة اإلفراد والرتّ  ،فحذفت اهلمزة ؛منهما كيب، وُوصلت (من) 

ٍس من العرب يف (منذ): (ِمنُذ) بكسر امليم. وإذا ثبت هذا فيقدَّر ون على هذا الرتّ ويستدلّ  كيب بقول 
، ة عنهما؛ ألنَّ معنامها األمدالبصريّون جلعلهم االسم املرفوع على اخلربيّ  وحيتجّ  ،ألنّه حيُسن بعد إذ الفعل؛

البتداء يف أصل مجلة: (ما رأيته مذ يومان، ومنذ ليلتان): أمد انقطاع الرُّؤية يومان،  وهو يف موضع رفع 
 ّ البتدوأمد انقطاع الرَّؤية ليلتان، وثبت أ جب أن يكون االسم بعدمها و اء (أي منذ ومذ) و ما مرفوعان 

ألنّه وجب  ؛ألنّه األصل يف البناء، وبناء (منُذ) على الضَّم؛ كونخرباً عنهما. وبناء (ُمذ) على السّ 
مّتجًها مع ُحجَّة الكوفّيني  املصّنفُ ورّد  اكنني؛ ألنَّ من كالمهم إتباع الضَّم الضَّم.حتريكها اللتقاء السّ 

  )2(اّليت ذكرها. كما يف أكثر املسائلالبصرّيني  

                                                 
 .1/331، 2، طاحلاشية ،) انظر: الّدسوقيّ (1
): (القول يف إعراب االسم الواقع بعد (مذ) و 56. املسألة (324-1/316، د.ط، اإلنصاف ،) انظر: أبو الربكات األنباريّ (2

 (منذ).
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يقول املربّد خبربيّة االسم املرفوع بعد (مذ)، وإّن (مذ) مبتدأ، وإّن وقوعها ال يكون إّال يف 
ك قلت: ُمّدة ذلك فكأنّ  )مل آته مذ يومان(ِإذا قلت: و غريه،  يف هلاال معىن و  ،نهالقلَّة متكّ االبتداء؛ 

  )1(.ته هذا املقداروبني رؤي : بيينوالّتفسري ،يومان

ت به ه إذا صحّ وحكى بعضهم: ما رأيته منُذ ستٌّ ومُذ يوماِن، وهذا كلّ إّال أّن ابن جّين يقول: "
  )2(."واية شاذّ الرّ 

، وجاء عند بعض احملدثني أّن )3(وميكن الّنظر فيما جاء عند ابن عصفور يف مسألة منذ ومذ
  )4(.الّتاّمة احملذوفة بعدمهالكان ه فاعٌل االسم بعدمها مرفوٌع على أَنّ 

  

  )5(؛ أي: ولداُر الّساعِة اآلخرِة):َّ خب حب جب  ُّ (احملذوف هو املوصوف يف قوله تعاىل:  -6

 جب ُّ يف حديث ابن هشام عن حذف املوصوف، يذكر أّن املوصوف احملذوف يف قوله تعاىل: 
)؛ هو (الّساعة)؛ 30اآلية: ) و(سورة الّنحل، جزء من 109(سورة يوسف، جزء من اآلية:  َّ خب حب

  فالّتقدير: ولدار الّساعِة اآلخرِة. ويذكر أّن املربِّد قاله.
  

: (احلياة اآلخرة)؛ أي إّن احملذوف )6(ه)542مثّ يورد ابن هشام قول ابن الّشَجرّي (ت: 
ييًدا أو رفًضا أليٍّ من املوصوف أيًضا؛ لكّنه كلمة (احلياة)، ومل يتكشّ    رأييهما.ف موقف ابن هشام 

                                                 
 .3/30، 2، طاملقتضب، انظر: املربِّد) (1
 .1/54، 1، طاملنصف) ابن جّين، (2
 .159- 2/151، 1، طشرح مجل الّزّجاجيّ ) انظر: ابن عصفور، (3
 .2/208، 28، طجامع الّدروس العربّية، ) انظر: الغالييينّ (4
 .2/817، 4، طمغين الّلبيب، م) انظر: ابن هشا(5
بن الشََّجرِّي (6 بغية ، ه). انظر: الّسيوطيّ 542(ت: ) أبو الّسعدات هبة هللا بن علّي بن حمّمد بن علّي بن عبد هللا املعروف 

 .2/324، 1، طالوعاة
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وخطر بقوله يف احملذوف: " -بعدما ذكر كالم املربِّد أّن احملذوف (الّساعة)-رّي يصرّح ابن الّشجَ 
،  َّ هتمت خت  حت  ُّ قوله: يقدير: ولدار احلياة اآلخرة، وقّوى ذلك عندتقدير إضافتها أّن التّ  يف يل

  )1(".انية نقيض احلياة اآلخرةفاحلياة الدّ ؛  َّ حج مث هت  مت خت حت ُّ وقوله: 
ب حذف املوصوف وإقامة الّصفة مقامه، وليست الّدار مضافة إىل  والبصريّون يقولون إنّه من 
صفتها؛ ألّن الّصفة هي املوصوف يف املعىن؛ وعليه فإّن الّشيء ال ُيضاف إىل نفسه، أما الكوفّيون فريون 

ال جيّوزون إضافة الّشيء إىل نفسه أنّه إن اختلف الّلفظان جازت اإلضافة، وإن اتّفقا فال؛ أي فالبصريّون 
  )2(أبو الربكات األنبارّي للبصرّيني. إذا اختلف الّلفظان، والكوفّيون جيّوزون ذلك. وانتصر

(سورة - َّمت خت حت جت هب مب  ُّ : املعىن قولهيفا يضاف إىل مثله ممّ ومثله يقول الفرّاء: "
رحة األوىل،  :اآلخرة. وكذلك ار هيكما أّن الدّ   ،ُهو اليقني واحلقّ  - )95الواقعة، اآلية:  آتيتك 
يء إىل نفسه ِإذا اختلف لفظه كما ومنه: يوم اخلميس، وليلة اخلميس. ُيضاف الشّ  ،والبارحة األوىل
تقل العرب: َهَذا حقُّ احلّق، وال يقني  فإذا اتفقا ملَ  اآلخرة، واليوم واخلميس.و ار واليقني، والدّ  اختلف احلقّ 

م يتومهّ  ؛اليقني ّ اختلفا يف اللّ  ن إذاو ألّ   )3(". املعىنيفما خمتلفان فظ أ

وينكر الّنّحاس إضافة الّشيء إىل نفسه؛ فيصرّح أّن الّتقدير: (ولدار حال اآلخرة)، ويقول: 
  )4(".عرف بهيء إىل غريه ليُ ا يضاف الشّ ألنّه إمنّ  ؛يء إىل نفسه حمالإضافة الشّ "

  

لكّن ابن جّين مع إقراره القول حبذف املوصوف وإقامة الّصفة مكانه، إّال أنّه يراه يف بعض 
حيث كان القياس حيظره، وهو ُيضّعف حذف املوصوف  دون الّنثر منمن املواطن، ويرى كثرته يف الّشعر 
ك جتد من مقامه أنّ فة د عندك ضعف حذف املوصوف وإقامة الصّ ا يؤكّ وممّ " وإقامة الّصفة مكانه؛ فيقول:

                                                 
)، وغريها، والثّانية: 14واآلية األوىل: (سورة آل عمران، جزء من اآلية:  .69-2/68، 1طأمايل ابن الّشَجرّي، ، ) ابن الّشجريّ (1

 ) وغريها.185(سورة آل عمران، جزء من اآلية: 
  ): (هل جتوز إضافة االسم إىل اسم يوافقه يف املعىن؟).61. املسألة (2/356، د.ط، اإلنصاف، ) انظر: أبو الربكات األنباريّ (2
  .331-1/330، 1ط ،معاين القرآن، ) الفرّاء(3
 .2/216، 1، طإعراب القرآن ،) الّنّحاس(4
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ولقيت  ،قام أخوه لة حنو: مررت برجلٍ فة مجُ وذلك أن تكون الصّ  ؛فات ما ال ميكن حذف موصوفهالصّ 
 )1(".مل حيسن ،أو لقيت وجهه حسن ،غالًما وجهه حسن. أال تراك لو قلت: مررت بقام أخوه

يء ِإىل نفسه وإّن اختلف ال جتوز إضافة الشَّ وال جيّوز الُعكربّي إضافة الّشيء إىل نفسه، فيقول: "
إلضافة التَّخصيص،  إذا اختلف الّلفظان، وحّجة األوَّلني أنّ  ذلكالكوفّيون  وأجازالّلفظان.  الغرض 
ضافة الّشيء ِإىل   ولو كانص نفسه، خيصّ  الوالشَّيء  كذلك لكان كّل شيء خمّصًصا، واحتجَّ اآلخرون 

، و   )2()".اآلِخَرةالدَّار ( :نهمصفته، كنحو ما ذكر

  )3(وُأشَري إىل هذا اخلالف يف أكثر من مؤلَّف.

وجاء أنّه على حذف املوصوف أي  ،)4(وورد أّن احملذوف هو احلياة؛ أي على قول ابن الّشَجريّ 
  )5((املّدة)، أو (الّنشأة)، واألّول ختريج كوّيف، والثّاين ختريج بصرّي.

  

أنّه مل ميل إىل  يف حذف املوصوف؛ إّال د وابن الّشجرّي ويظهر للباحث أّن ابن هشام مّتفق مع املربّ 
كما يقف الباحث إىل يرى أّن الّتقديرين جائزان، - وهللا تعاىل أعلم–أحدمها يف الّرتجيح؛ ولعّل ابن هشام 

جانب الكوفّيني؛ إذ يرى أّن كالمهم أدّق وأقرب إىل الّصواب؛ كونه مستنًدا شواهد القرآن الكرمي، أّما 
  البصريّون فدليلهم يف ذلك إّمنا هو الّتأويل.

                                                 
  . 2/368، 4، طاخلصائص، ) ابن جّين (1
 .1/391، 1، طالّلباب، ) الُعكربيّ (2
مشكل ، وانظر: مّكيّ  –. 3/301، 2، طاحلُّجة ،الفارسيّ وانظر:  -. 132-3/131، 1، طمعاين القرآن، ) انظر: الّزّجاج(3

ارتشاف ، وانظر: أبو حّيان األندلسيّ -. 2/167، 1، طشرح املفّصل، وانظر: ابن يعيش –. 1/251، 2، طإعراب القرآن
 . 7/34، 4/600، د.ط، الّدّر املصونوانظر: الّسمني احللّيب،  - . 1810-4/1806، 1، طالّضرب

احلال اآلخرة خري؛ ألّن الّناس حالني:  . ونقل عن األزهرّي قوله: أراد ولدار1/73، 1، طعمدة احلُّفاظ، ) انظر: الّسمني احلليبّ (4
  حال الّدنيا، وحال اآلخرة.

مواقف أيب حيان الّنحوية من وانظر: الّزهراّين،  - . 10/283، د.ط، دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، ) انظر: ُعضيمة(5
وائد األَلف والنّـْيف من سورة يوسف إحتاف اِإللف بذكر الفوانظر: نصر، واهلالّيل،  -. 376، رسالة دكتوراه، صمتقّدمي الّنحاة
  .1/908، 1، طعليه الّسالم
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  )اعرتاضات ابن هشام على املربّدالَفصل الّرابع: (
  

لّنون، ال بتنوين فتح: (إًذا) ): (ِإَذْن)قف على الو ( -1  )1(وكتابتها 

، مثّ يقول إّن ْن)؛ ومنها: يف لفظها عند الوقف عليهايعرض ابن هشام مسائل يف حديثه عن (ِإذَ 
ا تبدل ألًفا؛ تشبيًها هلا بتنوين املنصوب، مثّ يعرض  لّنون؛ الّصحيح أّن نو ا كنون أنّه قيل إنّه يُوَقف  ألّ

  قول مروّي عن املازّين، واملربّد.(لْن) و(إْن)، ويصرّح ابن هشام أّن هذا ال
فيما روى عنهما؛  -ه رأييهما صراحةً وإن مل يُظهر خمالفت-فابن هشام خيالف رأيي املازّين واملربّد 

ا تُبدل ألًفا قبل حديثه عن رأييهما، هلو مبنزلة املخاَلفة. مثّ يذكر ابن  فذِكر ابن هشام أّن الّصحيح أّن نو
ا  م يكتبو ّ هشام أنّه ينبين على اخلالف يف الوقف عليها خالف يف كتابتها؛ ذاكًرا قول اجلمهور إ

لّنون.أللف، وكذا ُرمست يف ا ا ُتكتب  ّ   ملصحف، مثّ يذكر أّن املازّين واملربّد يقولون إ
لّنون؛ للفرق بينها وبني  أللف، وإالّ ُكتبت  ا إن عملت ُكتبت  ّ مثّ يورد ابن هشام قول الفرّاء إ

  إًذا، وتبعه ابن خروف.
  

 ً عدم ورود نّص صريح ، وسيأيت فيه احلديث؛ إذ إّن اكثريً   ويرى الباحُث أّن يف املسألة اضطرا
ر هذا االضطراب من جانب، ومن جانب آخر قد يكون  م هو ما أ عن املازّين واملربّد والفرّاء يف مؤّلفا
هناك تطّور يف اآلراء عندهم؛ إذ مل يرد عن املازّين ما ُنسب إليه يف كتابه (الّتصريف) املشروح يف كتاب 

  )2((املنصف) البن جّينّ.
ما ُنسب إليه يف الوقف عليها أو  ) 4(، وال يف (الكامل))3(ملربّد يف (املقتضب)وكذلك مل يرد رأي ا

  )5(.كتابتها، واألمر ذاته كائٌن مع الفرّاء يف عدم ورود نّص قطعّي الثّبوت عنه

                                                 
 .1/31، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(1
 .1، طاملنصف، ابن جّين انظر:  )(2
ب إَذن). 12-2/10، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(3  (هذا 
 .3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) انظر: املربّد(4
 .1، طمعاين القرآن، الفرّاءانظر:  )(5
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أللف"هر عن املربّد قوله: اشتُ وقد     )1(".أشتهي أن أكوي يد من يكتبها 

تدوين، حّىت إّن الّنقول مل تّتفق يف إثبات أّن ذلك مشهور  دونمن ِهر عنهم اشتُ ولعّله ممّا نُقل و 
ً فيما أّما مسألة االضطراب، ف عنهم.  ابن هشام عن املازّين واملربّد ذكرريى الباحُث أّن هناك اضطرا
  .؛ وذلك ألّن بعض املصادر واملراجع قد نقلت ما يتعارض مع ما نسبه ابن هشام إليهموالفرّاء

  
ً أن نُ  إىلحال إذن  "فهذهيقول املربّد:  ؛  ،) 2(" ملسائلها إن شاء هللافرد  ً ومل يفرد ملسائلها 

  ولعّله سها عن ذلك، أو مل تصلنا الّنسخة املثبت فيها تلك املسائل. وهللا أعلم!

ً ملسائل إذن كما وعد، وإّمنا استعرض الّنواصب يف  وأشار حمّقق املقتضب إىل أّن املربّد مل يفرد 
  )3(اجلزء الرّابع.

يت: وحال االضطراب   على ما 
 : قول املربّد:أوًال 
  )4(."وأجاز املربّد الوجهني": يف شرح الكافية للّرضيّ  -أ

ا  ينقل الّسيوطيّ  - ب ّ لّنون، وأ يف (اإلتقان) أّن املربّد واملازّين ّممن جّوز يف غري القرآن الوقوف عليها 
لّنون. جلواز ) 5(ُتكتب بناًء على قوهلم  ليس  يف الوقف يف غري القرآن وحاصله أّن قول املازّين واملربّد 

 كقوهلما على إطالقه.
  : قول املازّين:نًيا
أللف على كلّ : )6(البطليوسيّ ذكر ي -أ   )7(حال، وهو رأي املازّين". "ورأى قوم أن تكتب 

                                                 
   .462-461/ 3، 1، طمهع اهلوامع، انظر: الّسيوطيّ  –. اها الّسيوطيّ . ورو 165-1/164، 1ط، عمدة الكتاب، النَّحَّاس) (1
 .2/12، 2، طاملقتضب، ) املربّد(2
 .5يف احلاشية رقم  .2/12، الّسابق) (3
ذّي، رضّي الّدين  )(4 ذن).4/45، د.ط، الكافية البن احلاجبشرح الّرضّي على األسرتا   . (يف حديثه عن نصب املضارع 
 .2/183، د.ط، اإلتقان يف علوم القرآن، ) انظر: الّسيوطيّ (5

ي) أبو حم6( -2/55، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 521(ت:  البطليوسيّ د (بكسر الّسني) ّمد عبد هللا بن حمّمد بن السِّ
56. 
 .2/124د.ط،  االقتضاب يف شرح أدب الكّتاب،، الَبطليوسيّ  )(7
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 يف ن يكون مهمًال أ ّال إا ثبت حباله، خر املوقوف عليه ساكنً آن كان إوقد جاء عن ابن مالك: " - ب
هلاء، فيبدل ّال إفيحذف،  اخلطّ  ا يف لغة غري ربيعة، وحيذف تنوين املضموم لفً أ تنوين مفتوح غري مؤنث 

لف من بدال األإ، يف ا للمازينّ حيح يف ذلك املقصور، خالفً زد، وكالصّ بال بدل يف لغة غري األواملكسور 
ذا يثبت  )1(.")نإذ(ا نون لفً أوتبدل  ا.ا، وأليب عمرو والكسائّي يف عدم االبدال منه مطلقً تنوين مطلقً  و

  املازّين يرى أّن األلف نوً على اإلطالق.أّن 
  
ا تكتب : "ويقول ابن عصفور - ج َّ اختلف الّنحويّون يف صورة إذن يف اخلّط؛ فمذهب املازّين أ

   )2(."أللف
  
ّ : ويقول املراديّ  -د ا تكتب "اختلف الّنحويّون أيًضا، يف رمسها، على ثالثة مذاهب: أحدها: أ

ألنّه أللف. قيل: وهو األكثر، وكذلك رمست يف املصحف. ونسب هذا القول إىل املازّين، وفيه نظر؛ 
أللف". لّنون، كما نقل عنه، فال ينبغي أن يكتبها    )3(إذا كان يرى الوقف عليها 

  
اسهيل : "واختلف يف (ِإذن) فجزم ابن مالك يف التّ يف اهلمع الّسيوطيّ  ويقول - ه أللف  ّ تكتب 

  ) 4(".املازينّ  مذهب وهذا ،شرحهمراعاة للوقف عليها، قال أبو حّيان يف 

  

ا أن يكون احلذف يف حنو: قوم اليوم، واإلبدال وأمّ " ّيان فقد قال يف شرحه للّتسهيل:أّما أبو ح
  فاحتمل ذلك فيه كما احتمل حذفها ا) إجحافًا فليس كذلك؛ ألّن هذا أمر عارض،يف (لنسفعً 

  )5(واضريب". واضربن، فصار اضربوا بعد الّضّمة والكسرة يف الوقف يف مثل اضرب

                                                 
 . 328، 1، طتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) ابن مالك(1
  .2/279، 1، طشرح مجل الّزجاجيّ ، ابن عصفور )(2
  . 366، 1، طاجلىن الّداين، املراديّ  )(3
 .3/461، 1، طمهع اهلوامع ،الّسيوطيّ  )(4
 .1/100، 1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ أبو حّيان ) (5
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حّيان يف شرحه الّتسهيل صحيًحا، من أّن أ  نسبه الّسيوطّي أليب حّيان، مل يكن ما وعلى هذا
يشرح قول املصّنف يف أّن الّسني ليست أصًال برأسها حّيان قد نسب هذا الرّأي للمازّين؛ إذ إّن أ 

مستقالًّ أصًال  مستقالًّ عن سوف؛ إذ منزلتها منها كمنزلة نون اخلفيفة من الثّقيلة؛ فليست الّنون اخلفيفة
ا الثّ  أنّ برأي املصّنف (ألّن اّلذي محل على ذلك  من الثّقيلة؛   ؛قيلةاخلفيفة تنفرد مبعاملة ال تعامل 

  ).ليوم )قومن(كحذفها عند مالقاة ساكن، حنو أن تصل 
تقول: قوم اليوم، وكإبداهلا ألًفا يف الوقف إذا انفتح ما قول املصّنف بقوله: "حّيان ويشرح أبو  

قيلة لكان حذفها بعد احلذف منها إجحافًا، وملا جاز أن فة من الثّ حنو (لنسفًعا). ولو كانت خمفّ  قبلها
ن، وذلك إجحاف أيًضا. فلمّ  ا كان هذا القول مفضًيا تبدل ألًفا؛ ألّن إبدال الباقي بعد احلذف تغيري 

نّ  إىل   )1(".ل ذلك، فوجب قبولهمث الّسني فرع سوف ال يفضي إىل هذا احملذور وجب اطراحه، والقول 
  

ا للمازّين، ولرّمبا كانت عبارة (وهذا لّنون أو الكتابة   يرى الباحث أّن أ حّيان مل ينسب الوقف 
ا ما أورده أبو حّيان عن املازّين، فيتخرّج ذلك. وهللا أعلم! ّ   مذهب املازّين) من قول الّسيوطّي ال أ

 
ا  -و ّ لّنون، وأ ويذكر الّسيوطّي يف (اإلتقان) أّن املربّد واملازّين ّممن جّوز يف غري القرآن الوقوف عليها 

لّنون.  )2(ُتكتب بناًء على قوهلم 

لّنون يف غري القرآن ليس كقوهلما على إطالق  وحاصله أّن قول املازّين واملربّد جبواز الوقف عليها 
  ذلك.

ا ُتكتب  إىل اجلمهور"ذهب : مسائل إذن)وجاء يف كتاب ( - ز ّ ، املصحفُرمست يف  وكذلك، أللفأ
 )3(املازّين". القول إىل هذاوُنسب 

                                                 
 .1/99، 1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ أبو حّيان  )(1
"أقول: اإلمجاع يف القرآن على الوقف عليها، وكتابتها : يقول .2/183د.ط، ، اإلتقان يف علوم القرآن ،) انظر: الّسيوطيّ (2

صبة للمضارع؛ فالّصواب إثبات هذا املعىن هلا".  ا مل تقع فيه  ّ ا اسم منّون ال حرف آخره نون خصوًصا أ ّ   أللف دليل على أ
 .436، ص119، جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، عمسائل (إذن)القرشّي،  )(3
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عن املازّين أنّه أصحاب هذه اآلراء  ينقلختالف ما نقله ابن هشام عن املازّين؛ فآراء  سبعةفهذه 
  !عنه يف املغين ال يقول مبا جاء عند ابن هشام

  
  الفرّاء:: قول لثًا
لّنون؛ فإذا توسّ قول ابن قتيبة: "ي -أ ذن الفعل املستقبل أن يكتبها  طت وقال الفرّاء: ينبغي ملن نصب 

أللفاالكالم، وكانت لغوً    )1(."، كتبت 

  

لّنون، فإذا الّنّحاس قوله: "ويورد  - ب ذن أن يكتبها  وقال الفرّاء: ينبغي ملن نصب الفعل املستقبل 
أللفالكالم، وكانت لغوً طت توسّ  بٌت قد جاء به ،ا، كتبت  فقال:  ،ه نقضهغري أنّ  ،وهذا لعمري قوٌل 

أللف ؛أللف يف كل حال أن يكتبها إيلّ  وأحبّ    )2(".ألّن الوقوف عليها يف كل حال 

 

ا  وهو ؛الّتفصيل إىل"ذهب الفرّاء عند القرشّي: جاء  - ج ّ ا قد ُكتبت   كانت ُملغاة  إنأ أللف؛ ألّ
ا قد قويت". كانت  وإنَضُعفت،  لّنون؛ ألّ   )3(عاملًة ُكتبت 

  

ا ثالثيّ "وأمّ عّباس حسن: العّالمة ويقول  -د ة خمتومة ا طريقة كتابتها فاألكثرون من القدامى يكتبو
ة خمتومة ثالثيّ ا خاصة احملدثني فيكتبون العاملة لّنون هكذا: "إذن" سواء أكانت عاملة أم مهملة. أمّ 

لّنون؛ للتّ  أللف، ال  "وهو رأي منسوب ويقول موّضًحا:  )4(وعني".فرقة بني النّ لّنون، واملهملة خمتومة 
 )5(.ويف بعض املراجع األخرى نسبته لغري الفرّاء"... اءللفرّ 

                                                 
 .249، د.ط، الكاتبأدب ، ابن قتيبة )(1
 . 165-1/164، 1، ط، عمدة الكّتاباسالنَّحَّ  )(2
 .438-436، ص119جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، عمسائل (إذن)، القرشّي،  )(3
  .4/312، 15، طالّنحو الوايف، حسن )(4
  .4/312، الّسابق )(5
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ملتها فاكتبها وقال الفرّاء: إذا أعوينسب الّرضّي إىل الفرّاء ما ينسبه ابن هشام للفرّاء؛ فيقول: "
لّنون، لئال ذا الزّ ت أللف وإذا ألغيتها    )1(".زها عنهاا إذا أعملتها فالعمل مييّ ة، وأمّ مانيّ لتبس 

  

  : يف الكثرة والقّلة يف كتابتها:رابًعا

رة نسبة الكثرة  - أيًضا–جيد الباحث أّن االضطراب متأتٍّ  لّنون، و يف نسبة الكثرة إىل كتابتها 
لّنون سواء أكانت عاملة أم مهملة، إىل   رة أخرى فيمن نسب إىل األقدمني كتابتها  أللف، و كتابتها 

لّنون؛ للتّ وخاّصة احملدثني يكتبون العاملة ثالثيّ  أللف، ال  لّنون، واملهملة خمتومة  فرقة بني ة خمتومة 
ً رابًعا يف كتابة نونووجد الباحُث  )2(.وعنيالنّ  ؛ وهو رأي املالقّي؛ إذ (إذن)، أو الّتنوين (إًذا) أّن هناك رأ

لّنون، عملت أو مل تعمل،    الكالمن ُوصلت يف يار أن ينظر: فإتخا: االيقول: "واّلذي عندي فيه ُكتبت 
مثاهلا من كم ا  لفظها مع ذلك؛ ألّن احلروفا يُفعل  ُكتبت   عليهاُوقف  وإذااشتقاق هلا،  ا الحرفً  كو

ا أللف ألمساء املنقوصة إذ ذ؛ ألّ ا الكالتّ   فيهاعدد حروفها، وأّن النُّون  يفاك مشبَّهٌة  ّ تعمل  نوين، وأ
،كما أشار )4(، وقد أشار صاحب حبث (مسائل إذن) إىل رأي املالقيّ ) 3(األمساء مطلًقا" مثل مع الوقف

  كتاب  يتحّدث صاحبومل  ،)5() لرأي املالقيّ جناينّ (الكايف يف شرح اهلادي للزّ حمّقق كتاب 

                                                 
ذيّ  )(1  .4/45د.ط، ، شرح الّرضّي على الكافية البن احلاجب، رضّي الّدين األسرتا
"وذهب املربّد . يقول: 3/461، 1، طمهع اهلوامع، وانظر: الّسيوطيّ  -. 4/312، 15ط ،الّنحو الوايفانظر: حسن،  )(2

لّنون ا تكتب  ّ ذهب املازّين  . يقول: "437، ص119، جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، عمسائل (إذن)القرشّي،  -". واألكثرون ِإىل أ
لّنون" ا ُتكتب  ّ أللف. قيل: وهو األكثر": 366، 1، طاجلىن الّداين. وانظر: املرادّي، واملربّد وأكثر الّنحوّيني إىل أ  -. "تكتب 

لنون. يقول: 2/279، 1، طشرح مجل الّزجاجيّ وانظر: ابن عصفور،  ا تكتب  ّ   "."ومذهب أكثر الّنحويني َأ
 .156، 3، طاملباين يف شرح حروف املعاينرصف ، املالقيّ  )(3
 .438، ص119، جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، عمسائل (إذن)انظر: القرشّي،  )(4
جناّين يذكر احملّقق يف رسالته أّن اجلاربردّي نقل أّن الزّ . 32رسالة ماجستري، ص ه،660الكايف يف شرح اهلادي للّزجناينّ فّجال،  )(5

لّنون،  أللف (إًذا)، ووضع هلا 32أنّه يقول يف ص  إّال يرى كتابتها  : "وقد وجدُت الّزجناّين كتبها خبّط يده يف (الكايف) غري مرّة 
نّه قال: (لكن اَألْوىل أ لّنون ...)، فوافق تنويًنا، علًما  الكوفّيني يف رأيه، ووافق البصرّيني يف استخدامه، ولعلَّ سبب ذلك ن ُتْكَتَب 

ورَة. وهللا أعلم". واجلاربردّي يلتزم الكتابة الّشائعة املشه -يف مسائل فصل اهلجاء-ة ُكّتاب عصره آنذاك، إذ الحظُت أنّه أنّه أراد جمارا
ه) مع شروح 819ه)، من ُشرّاح شافية ابن احلاجب يف الّتصريف واخلّط، وشرحه وحاشية شرحه البن مجاعة (ت: 746( يف: املتوىفّ 

حاشية على شرح )، و هـ776 :ت(مة نقره كار افية للعّال شرح الشّ )، و هـ746 :ت( مة اجلاربرديّ للعّال افية شرح الشّ وهي: (أخرى 
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  )1(عن الوقف وكتابة إذن، يف حديثه عنها. (كفاية املـُعاين يف حروف املـَعاين)

  
  :رأي الباحث يف املسألةو 

  يف عّلة أمر اضطراب الّنقل عن املازّين واملربّد والفرّاء: -أ
م؛ ولرّمبا يكون األمر عائًداتكمن العّلة يف عدم ثبوت نّص يف مصنّ   إىل: فا

م، أو ضياع نسخ كانت مشهورة وقتها، مل تصل إلينا،  الّنقول الّشفويّة، أو ورود نسخ خمتلفة من تالمذ
ب اختالط فهم  أو هو تطّور يف آراء الّنحاة؛ كما نقل الّنّحاس تبّدًال يف رأي الفرّاء، وقد يكون من 

كما نسبوا للمربّد أشياء ملا يقلها مع قصد الّنحاة، ولرمبا كانت َغرية بعضهم أن هاجم العلماء ملوقف ما؛  
إثباته عكس ما قالوا، ويف هذا يشري الّشيخ عبد اخلالق عضيمة قائًال: "فما أكثر ما ُنسب إىل املربّد من 

أقوال تُعارض ما أثبته يف مقتضبه، ويف ظّين أّن اّلذي جّر عليه ذلك إقدامه على نقد كتاب سيبويه، 
ديث الّنحاة عن شيء وَفهم شيء آخر، أو هو حديث الّنحاة عن ، أو ح) 2(ومجع ذلك يف كتاب"

ة؛ كحديث املربّد عن نون (كأّين).  )3(شيء مشابه، جعلهم يعّممون قوله على القضا واملسائل املشا

                                                                                                                                                             
الفوائد اجلليلة يف )، و هـ926 :ت( يخ زكر األنصاريّ افية للشّ املناهج الكافية يف شرح الشّ ، و ـ)ه819 :ت(البن مجاعة  اجلاربرديّ 

مع منت الّشافية البن احلاجب يف كتاب واحد يف جمّلدين. ة وجودوهي م )هـ1016 :ت( شرح الفرائد اجلميلة إلبراهيم الكرمياينّ 
 .1، طجمموعة الّشافية يف علمّي الّتصريف واخلطّ ابن احلاجب، انظر: 

 .143-140، 1طكفاية املُعاين يف حروف املَعاين، البيتوشّي،  ) انظر:(1
 .1/8، 2، طاملقتضب، املربّد) (2
لفوا يف تعليل "وأّما كائن فهي تلي كأّين يف الفصاحة، واختيقول:  .10/55، 1، طالّتذييل والّتكميل، أبو حّيان األندلسيّ  )(3

م بنوا من  ؛ تغيريها من كأّين ّ فقال املربّد: حذفوا الياء األوىل من كأّين، وجعلوا الّتنوين عوًضا من الياء احملذوفة. واّلذي يوجبه مذهبه أ
امسًا على وزن فاعل، الكاف منه فاء الفعل، وبعد الكاف ألف فاعل، وبعدها اهلمزة اّليت هي أّول أّي يف موضع عني الفعل، كأّين 

والياء الباقية يف موضع الم الفعل، ودخل عليه الّتنوين اّلذي كان يف أّي، فسقطت الياء الجتماع ساكنني، فصار كاء، ولزمت الّنون 
  عوًضا".

ب "الفعل املتعّدي إىل مفعول واسم الفاعل فيه واسم املفعول  املقتضب احلديث عن (كأّين)، إّال  ملربّد يفومل يرد عن ا  أنّه يورد يف 
 .97-4/86، 2، طاملقتضب، املربّد. انظر: شيء واحد" فيذكر (كان) أّول هذه األفعال
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واعلم أّن احلديث يف مواقف الّنحاة املتأّخرين منهم أمٌر ال يّتسع له كتاٌب منفرًدا؛ ويف هذا يشري 
اس املربّد، وبسط مذاهبه ورصد اجلليل بدا قائًال: "وممّا رسخ يف اعتقادي أّن دراسة أيب العبّ الباحث عبد 

  )1(مواقفه من الّنحاة املتقّدمني، ومواقف الّنحاة املتأّخرين منه، ال تّتسع له حنا كتاب واحد".

  

 يف أمر الوقف عليها وكتابتها: - ب
هم ملا ذهبوا إليه؛ يرى قّوة حججهم، وُحسن خترجي إّن الّناظر يف ُحجج أصحاب اآلراء األربعة

أللف املنّونة أو الّنون، بعد أن يقصي  فال يسعه إّال  من -أن جيّوز الرّأيني يف الوقف عليها أو كتابتها: 
ي: الفرّاء، واملالقّي مع عدم الّتقليل من شأن الرّأيني؛ ألّن فيهما اشرتاطًا لعملها رأيَ  - وجهة نظر الباحث

إلغائها؛ فاملتعّلمني حباجة إىل تسهيل يف القاعدة، وحباجة إىل ثبات يف الكتابة، ال أن ينظر إىل عملها أو 
  أو إلغائها؛ ليتقّرر أمر كتابتها.

  
أللف املنّونة أو الّنون؛ مع فأّما األقرب عند الباحث  هو جواز الوجهني يف الوقف والكتابة: 
ا حرف و  ؛ ألّ مسّيتها، وأّما االستناد أولويّة كتابتها نوً احلرف ال يُنّون، فهي أقوى اُحلجج، وهم يقولون 

أللف؛ فريى الباحث أنّه  أمٌر خاّص بكتابة القرآن الكرمي، وال يُعّمم يف  - مع قّوته–إىل رمسها يف القرآن 
ي إىل توّسع يف الكتابة يف غري القرآن، وهللا أعلم وأحكم! وحّىت ال يُطنب الباحث يف املسألة؛ ممّا يفض

البحث؛ فإنّه من احملمود أن يتّم العود إىل مظاّن الكتب اّليت تكّلمت على ُحجج أصحاب اآلراء يف 
لوقف والكتابة يف نون (إذن)، أو (إًذا).   قوهلم 

  
  
  
  

                                                 
ره ومذهبه الّنحويّ بدا،  )(1  حروف املعاين والّصفات،، وانظر: الّزّجاجيّ  -. 4، رسالة ماجستري، صأبو العّباس املربّد: حياته وأ
  . مل يذكر تفصيًال يف (إذن)، يقول: "ِإذن جواب وجزاء كقولك: سأقصدك غًدا فيقال ِإذن أكرمك".6، 1ط
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 قيلة يف: فة من الثّ خمفّ مفتوحة اهلمزة، وهي ْن) أ(( -2
 )1():تغضب لقتل ابن خازم؟ْن أذ قُتيبة ُحّز  ِجهارًا، ومل أأتغضُب 

فية، وأن تكون  يذكر ابن هشام أن (إْن) ترد على أربعة أوجه: أن تكون شرطّية، وأن تكون 
  )2(خمّففة من الثّقيلة، وأن تكون زائدة.

ما؛ لعدم تضمينه هذين   مثّ يقول إنّه قد زِيَد معنيان آخران يف (إْن)، وابن هشام ال يقّر 
لّزعم؛ وألنّه رفضهما، فُقطُرب املعنيني يف معانيها؛ ا قد تكون مبعىن (قد)،  )3(وألنّه يشري إليهما  ّ يزعم أ

ا تكون مبعىن (إذ)، وكذلك جعلوها مبعىن (إذ ّ ممّا الفعل فيه حمّقق الوقوع، إذا كان ) اوالكوفّيون يزعمون أ
يقتضي الّشرط، فقالوا يف  فنفوا أن تكون فيه (إْن) شرطّية؛ ألّن الّشرط مستقبل، وحدوث الّشيء ال

  قوله:
   قـَُتيَبَة ُحزَّ        ِجهارًا، وملْ َتغَضْب ِلقْتِل اِبِن َخاَزِم؟إْن أُذ أتغَضبُ 

ا ليست شرطّية، أي (إْن)؛ ألّن الّشرط للمستقبل، وهذه القّصة قد مضت. ّ   )4(إ

  

                                                 
  . 40-1/39، 4، طالّلبيب مغين، انظر: ابن هشام )(1

ه)، يورد حمّققا املغين أنّه يشري إىل مقتل عبد هللا بن خازم وقتيبة بن 114(ت:  البيت للفَرزَدق، أبو فراس مهّام بن غالب بن صعصعة
، شرح ديوان الفرزدق، انظر: الفرزدق -هجاء قيس وجرير. مسلم، أمريّي خراسان، ويف القصيدة مدح سليمان بن عبد امللك، و 

كرم البستاّين. ط، ُمثْـَبت بفتح مهزة (َأْن)، حتقيق  . د.2/311، ديوان الفرزدق، وانظر: الفرزدق -قيق الّصاوي. . حت2/855، 1ط
. حتقيق علي الفاعور، والبيت مثبت بفتح مهزة (أْن)، وكلمة (ليوم) بدًال من (لقتل)، 614، 1، طديوان الفرزدق، وانظر: الفرزدق -

  ويشري احملّقق يف بيت سبق أّن ابن خازم هو: بشر بن خازم األسدّي؛ وهو قول الفرزدق: 
ِهِليًّا ُجمّدًعا   طغى فسقيناه بكأس ابن خازمِ وما ك   ان إّال 

قّدَم للقصيدة: "قال يف قتل قتيبة ابن مسلم، وقتله وكيع بن حّسان، ومدح سليمان بن عبد امللك وهجا قيًسا وجريرًا"، فلم يذكر مقتل 
. 162 -3/161، 3، طالكتاب، سيبويهوانظر:  -وأربعني بيًتا.  . يف مائة وتسعة619 -610عبد هللا بن خازم، والقصيدة 

  مثبت بكسر مهزة (إْن).
 .39-1/33، 4، طالّلبيب مغين، انظر: ابن هشام )(2
عروف بُقطُرب(3

َ
 .243-1/242، 1ط ، بغية الوعاة،ه). انظر: الّسيوطيّ 206(ت:  ) أبو علّي حمّمد بن املستنري النَّحوّي امل

 .1/25، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ وانظر:  -. 1/39، 4، طالّلبيب مغين، انظر: ابن هشام )(4
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ب مقام املّسبِّب، : أن يكون على إقامة الّسببن هشام البيت على وجهني: أحدمهاحيمل ا
إذ االفتخار بذلك يكون سبًبا للغضب،  مفتِخر بسبب َحزِّ أذّين قتيبة؛ إن افَتخرَ  واألصل: أتغضب

، أي: أتغضب إْن تبنيَّ يف املستقبل أنَّ أُذّين قتيبة ومسبًِّبا عن احلَّز. والثّاين: أن يكون على معىن التّ  بنيُّ
  ُحّز فيما مضى.

جلمهور؛ي الكوفّيني، ورأي البصرّيني مثّ يعرض ابن هشام رأ فالكوفّيون  مشريًا إىل حناة البصرة 
ال يرون أنَّ (إْن) تكون للّشرط، فهي يف وقوعها مع ما حتقَّق من الفعل إّمنا تكون مبعىن (إذ)، وهي عند 

ُحلجج املذكورة عند ابن هشام، من دون إشارة منه إىل  أنَّ هذه اُحلجج البصرّيني إّمنا تكون ملعىن الشَّرط 
  والّتخرجيات هي قول البصرّيني.

  
ا  ّ جاء يف اإلنصاف أنَّ الكوفّيني يذهبون إىل أنَّ (إْن) تقع مبعىن (إذ)، ويذهب البصريّون إىل أ

احتّج الكوفّيون بكالم هللا تعاىل والّشعر، وحّجتهم يف ذلك أّن (إْن) الّشرطّية أتت يف و ،ال تقع كذلك
يت شرطًا، معىن الّشكّ الّشواهد تفيد  ، و(إذ) خبالفها، أمَّا البصريّون فحجتهم أنَّ األصل يف (إْن) أن 

واألصل يف (إذ) أن تكون ظرفًا، واألصل يف كّل حرف أن يكون على ما ُوضع له يف األصل، فمن 
قامة الّدليل،  ًنا  ستصحاب احلال، ومن عدل عن األصل بقي ُمر ألصل فقد متّسك  وأّن متّسك 

م يف إخراج كالمهم خمرج  ، جرً على عاد العرب قد تستعمل (إْن) شرطّية وإن مل يكن هناك شكٌّ
ً فأنت تفعُل كذا)، وغريه. ، ومنه: (إن كنَت إنسا     )1(الّشّك، وإن مل يكن هناك شكٌّ

  

) بفتح ذواب (أْن أُ اال: الصَّ هما يف بيت الفرزدق؛ فقيوينقل ابن هشام عن اخلليل واملربّد قول
، وهي عند اخلليل (أْن) النَّاصبة، وعند املربّد (أْن) املخّففة من الثّقيلة اهلمزة من (أْن)؛ أي: ؛ ألّن أُذ

مثّ يردُّ ابن  اعرتاض ابن هشام على قول املربّد، إذ حلديث يف هذه املسألة عند الباحث؛موطن ا وهذا
نَّ الناصبة ال  - صراحةً –هشام     املكسورة. م على إضمار الفعل، وإّمنا ذلك إلنْ يليها االسقول اخلليل 

                                                 
  ): (القول يف "إن" الّشرطّية، هل تقع مبعىن إذ؟).88. املسألة (521 -2/518د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (1
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أّن الفعل املضمر يفّسره الفعل املذكور؛ أي (حّز  يف عن الّدماميينّ  نقًال يورد الّدسوقّي  إّال أنّ 
)، ويقول الّدسوقّي بعد أن نقل     )1(.: "ولعّله لعدم مساعه"الّدماميينّ كالم أذ قتيبة حّز

اعتماد الّسماع  أّن الّدسوقّي مل يعتمد على الّشرّاح اّلذين سبقوه اعتماًدا ُكليًّا، كما يّتضح يّتضح 
  كأصل حنوّي عند ابن هشام.

  

كما قـَُبَح أن   أن تفصل بني أن والفعل، قال اخلليل يف سؤال سيبويه عن بيت الفرزدق: ألنّه قبيح
  ،)2(ألنّه قد تـُُقدَِّم فيها األمساء قبل األفعال على إْن؛ا قبح ذلك ومل جيز ُمحَل فلمّ  تفصل بني كي والفعل،

 )3(وجاء عند سيبويه منع إتباع االسم بعد (إْن)، وقد يتبعها على تقدير فعل. 

وعلى ما تقدَّم من كالم سيبويه، يكون اخلليل قد قال بكسر مهزة (ِإْن)، فيتخرّج كالم ابن هشام 
  اطّلع على قول للخليل مل يصل إلينا.على أنّه غري دقيق، أو أّن ابن هشام 

، وإّمنا إيراد أخبار عن  يورد املربّد بيت الفرزدق يف الكامل، ولكن ليس لغرض حديثه عنه حنوًّ
  )4(الفرزدق يهجو جريًرا، ورّد جرير عليه.

ألّن  ليس كذلك؛و ، املربّد ، وقد يُتوّهم أنّه وافقكما نفى رأي اخلليل  ابن هشام رأي املربّد مل ينفِ 
  اعرتاض ابن هشام على املربّد متأتٍّ من أوجه:

ب (إْن املكسورة اخلفيفة)؛ وبذلك يكون قد أعرض عن قول اخلليل واملربّد  أّوهلا: أنّه يورد البيت يف 
  بدايًة.
 وقولاخلليل،  قولينتفي  املذكورين؛ وعليه وجهنيالعلى  -صراحةً –البيت  محل وّجه ا: أنّه إّمنانيه
  .املربّد

                                                 
  .26-1/25 ،2، طاحلاشية، الّدسوقيّ  )(1
: 3/161) 5عبد الّسالم هارون يف احلاشية رقم (الّشيخ يقول احملّقق  .162–3/161، 3، طالكتاب، انظر: سيبويه )(2

لفعل،  ا موصولة  "والّشاهد فيه كسر (إْن) ومحلها على معىن الّشرط لتقدميه االسم على الفعل املاضي، ولو فتح (أْن) مل حيسن؛ ألّ
ة) مل ُحتَزّا بعد، والفرزدق مل يقل هذا إّال بعد قتله، فيقبح فيها الفصل. وردَّ املربّد كسرها وألزم الفتح؛ ألّن الكسر يوجب أّن (أذين قتيب

 وحّز أذنيه. وحّجة سيبويه أن لفظ الّشرط قد يقع ملا هو يف معىن املاضي".
 .114–3/112، الّسابق) (3
 .2/59، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) انظر: املربّد(4
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لوجهني: (أْن) و(إْن)، وذلك يف كالمه على (أْن) املفتوحة ا: أنّه يذكر أّن (أْن) يف البيت لثه رويت 
هلمزة املفتوحة فهو ال ُيسلّ )1(اهلمزة الّساكنة الّنون م مبا قال به اخلليل أو املربّد؛ ألنّه ، ومع ذكره للبيت 

ه.خيّرجها على غري ما قاال كما سيأيت يف ا  لوجه أد

ا مصدريّة، وقبلها الم العّلة مقدرة.رابعه ّ   )2(ا: أنّه يصرّح أّن الّصواب أ

  

  أمَّا ما محل الباحَث على القول مبوافقة ابن هشام ملا يذهب إليه البصريّون ثالثُة أوجه:
  :بت بن قطنةأوَّهلا: حني يتابع ابن هشام كالمه يف املسألة، فإنّه خيرِّج قول 

  )3(يَقُتلوَك فإنَّ قْتلَك ملْ يُكْن    عارًا عليَك، وُربَّ قْتٍل عارإْن 

على أنَّه حمموٌل على وجهني؛ ومها: إقامة الّسبب مقام املـُسبِّب؛ أي: (إن يفتخروا بسبب قتلك)، أو 
م قتلوك)، وفيه يرى ابن هشام أنَّ القصَّة قد مضت، وهي ؛ أي: (إن يتبنيَّ أ : قتل على معىن التَّبنيُّ

املرثّي، فمع مضي الّزمن إّال أّن (إْن) فيه شرطّية، وهذه حجَّة أهل البصرة يف أّن (إْن) ليست مبعىن (إذ)، 
  حّىت يف وقوع احلدث يف املاضي.

  

بن هشام أن يذكر دليًال آخـر  يكـون فيـه  –غـري بيـت الّشـعر هـذا–لكّن الباحث يرى أنَّ األوىل 
والّــذي يــدّل علــى وقــوع احلــدث (أي قتــل املرثــّي) هــو أنَّ قتلــه مل يكــن عــارًا؛ . الفعــل ماضــًيا؛ ليقــوى الــّدليلُ 

ت وجهة الكالم.   أي أنَّ الفعل قد حدث، ولو قال: (لن يكوْن) لتغريَّ

  نيها: أنَّ ابن هشام مل يدرج رأَي الكوفّيني يف أوجه (إْن)؛ فكأنّه مل يعتّد برأيهم. 
لّزعم؛ وكأنّه غري راٍض عّما قالوه.لثها: يشري ابن هشام إىل رأيهم ور    أي قطرب مقروً 

  
  
  

                                                 
 .1/54، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(1
 .1/55، الّسابق) (2

ء يزيد بن املهلّ  ينسب حمّققا املغين البيت لثابت. 1/41، الّسابق )3(   .بقطنة، يف ر
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  (أل) الّداخلة على (أوبر) للّتعريف يف:(  -3
َ قَ لَ    وَ ًال اقِ سَ عَ وَ  اؤً كمُ ُتَك أَ نيْـ جَ  دْ قَ لَ وَ    )1():رِ بَ وْ األَ  ناتِ ن بَ عَ  ُتكَ يْـ د 

زمة ائدة غري الّال عن الزّ  يتحّدث أنواعها، مثّ يورد ابن هشام أوجه (أل)، ويتّكلم عليها مفّصًال  
  :؛ فقيلعر، ويعرض أوجه االختالف فيهاالواقعة يف الشّ 

 .للّضرورة زائدة -1
  )2(.مح األصلللَ  -2

  للّتعريف. -3
الثّالث موطن اعرتاض ابن هشام على املربّد؛ ذلك أّن ابن هشام يقول إنّه قيل فيها  والوجه

ا نكرة كابن لبون، ف ّ   يه مثلها يف قوله:ف )ألـَ (للّتعريف، وإ
  )3(سِ يْ ناعِ ة الُبزِل القَ لَ وْ صَ  عْ طِ ستَ ا لُّز يف قـََرٍن     مل يَ ذا مَ إِ  بونِ اللّ  وابنُ 

 

ا للّتعريف يف (األوبر)، مثّ يرّده  ابن هشام يصرّحو  ّ ذا الرّأي؛ أي إ نّه مل ُيسمع أّن املربّد يقول 
الظّاهر أّن ابن هشام يرّد قول املربّد يف ورودها هلذا املعىن يف ، كما أّن من الّصرفا ممنوعً  (ابن األوبر) إّال 

لبيت ليمّثل على أّن (أل) فيه كما يف (ابن األوبر)   .بيت: ابن الّلبون، وليس كذلك؛ وإّمنا أتى 
  

نكاره قول املربّد. فابن هشام يراها زائدة؛ بتصنيفه ووجه اعرتاض ابن  هلا حتت هذا الباب، و
  من الّصرف. اممنوعً  أنّه مل ُيسمع (ابن األوبر) إّال  -بتصرحيه–ربّد هشام على امل

                                                 
جمهول القائل، جنيتك: أي جنيت لك،  -كما يورد احملّققان–. والبيت 76-1/75، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(1

 أوبر مجع ابن أوبر؛ وهو علم على نوع من الكمأ.العساقل: نوع من الكمأ. وبتصريح ابن هشام أّن بنات 
ابق؛ مثل: انتقل إىل العلمّية، وترك معناه السّ  أي إّن أكثر األعالم منقول عن معىن سابق كان يؤّديه قبل أن يصري علًما، مثّ  )(2

  ة بواحد منها، مثّ صر، وال دخل للعلميّ عادل، ومنصور؛ فقد كان املعىن الّسابق هلا وهي مشتقات: ذاٌت فعلت العدل، أو وقع عليها النّ 
 ،15، طالّنحو الوايف، حسنانظر:  -واحد بعد ذلك علًما يدّل على ُمَسمًّى ُمَعّني، وال يدّل على شيء من املعىن الّسابق. كّل 

1/431. 
اإلبل، لُّز: رُبط، القرن: احلبل، . ابن الّلبون: صغري 250، د.ط، ديوان جرير، ه). انظر: جرير-114ة الّتميمّي () جرير بن عطيّ (3

زل؛ وهو البعري القوّي، القناعيس: مجع ِقنعاس؛ أي الّشديد. والقصيدة يف تسعة وثالثني بيًتا.  البزل: مجع 
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ويرّد الّدسوقّي وجه اعرتاض ابن هشام على املربّد؛ فهو يقول: "للمربّد أن يقول إّن منعه من 
الّصرف إذا ُنّكر للوصفّية األصلّية، ال العلمّية؛ ألّن (أوبر) يف األصل صفة مبعىن كثري الوبر، وأّما إذا 
ُجعل علًما، فالعّلة للعملّية ووزن الفعل. واحلاصل أّن ما ذكره املصّنف من الّرّد إّمنا يتمّشى على رأي 
ملنع من  األخفش؛ من أّن مثل (أمحر) إذا ُنّكر بعد الّتسمية به ُيصرف، وللمربّد أن ال يلتزمه ويقول 

لوصفّية األصلّية، وإلغاء لعروض االمسّية؛ الصّ    )1(".فالّرّد حينئٍذ مل يتمّ رف اعتبارًا 
  

أن يكون  :أحدمها وجهني:الّالم على و لف ألفإن ُدخول ايقول املربّد بعد إيراده بيت جرير: "
 :واآلخر ،األصل يفألّن أوبر نعت نكَرة  ؛والعّباس على ما وصفت لك يف الفضلدخوهلما كدخوهلما 

 هذاّممن له  داحو  هذاأي  ؛يدينهذا زيد من الزّ  :جتعله نكرة كما تقول ،على قولك هذا ابن عرس آخر
  )2(االسم".هذا  ا يقع له ممّ ضرً  أردتَ  فإّمنا ،آخر ا تقول بعدهنت وإن كنت مل تذكر قبله شيئً أف ؛االسم

  
ا اضطرارًا، ويذكر ) 3(ه)769(ت:  عقيل يرى ابنُ و  أّن الّالم يف (األوبر) زائدة غري الزمة جيئ 

 )4(للّتعريف. يف بيت جريردها ورو و  ،عن املربّد زعمه

  

  )5(:ا) )ة بعد (أمَ وصلتها يف موضع رفع على الفاعليّ  )أنّ ( ( -4

يت إىل  اوجه يعرض ابن هشام  (أَما)، ويف وجهها الثّاين: أن تكون مبعىن حقًّا أو أحقًّا، مثّ 
  ذكر اخلالف فيها؛ وهو اخلالف حبرفّيتها أو امسّيتها؛ وحاصله:

 يقول حبرفّيتها.ابن خروف  -

                                                 
 . 1/55، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (1
 .49-4/48، 2، طاملقتضب، ) املربّد(2
بغية ، ه). انظر: الّسيوطيّ 769(ت:  حمّمد بن عقيل القرشّي اهلامشّي العقيِليّ  ) عبد هللا بن عبد الّرمحن بن عبد هللا بن حمّمد بن(3

 .48- 2/47، 1، طالوعاة
 .71-70، 1ط شرح ابن الّناظم،، وانظر: ابن الّناظم –. 183-1/178، 20، طشرح ابن عقيل، ) انظر: ابن عقيل(4
  الوجه األّول لـِ (أَما) أن تكون حرف استفتاح مبنزلة (أال). .79-1/78، 4، طالّلبيب مغين، : ابن هشام) انظر(5
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ا اسم مبعىن حقًّا. - ّ   ويقول بعضهم: إ
ا كلمتان: اهلمزة لالستفهام، و(ما) اسم مبع - ّ فاملعىن  ىن شيء، وذلك الّشيء حّق؛ويقول آخرون: إ

  أحقًّا.
لرّأي الثّالث، وهو الّصواب عنده، وموضع (ما) الّنصب على الظّرفّية، كما  خذ ابن هشام  و

مثّ يرّجح ابن هشام أن (أّن) وصلتها مبتدأ، نّه رأي سيبويه؛ أي يف نصب حقًّا، ًحا أمصرّ انتصب حقًّا، 
  ذاكرًا عن املربّد أّن (أّن) وصلتها فاعل.

  
واختيار الّصواب من ابن هشام؛ ألنّه اجلاري على القواعد،  )1(ويورد املربّد وقوع (أََما) مبعىن حقًّا.

تفهام، واستعمال (ما) مبعىن شيء، فليس يف اجلمع بينهما ما ُيستنكر، فإنّه ال شّك يف ورود اهلمزة لالس
وموضع ما الّنصب على الظّرفية؛ أي الظّرفّية اجملازيّة؛ والّتفسري كان احلّق مكان، واختيار ابن هشام أّن 

(أّن) وصلتها مبتدأ، فهو على الرّاجح، وهذا اخلالف يف كّل مرفوع بعد ظرف اعتمد على نفي أو 
  )2(ه.شبه

ويف هذه املسألة مل يفّند ابن هشام رأي املربّد مباشرة؛ إّال أنّه يُفهم على أنّه رّد ملا جاء عنده؛ 
وصلتها يف موضع رفع على  )أنّ جاء عن سيبويه أّن (و  ذلك ألّن ابن هشام قد اختار ختريج سيبويه.

ة عند املربّد وابن على الفاعليّ أّن (أّن) وصلتها ، و يقولون بذلك سيبويه واجلمهور، وورَد أّن )3(االبتداء
مع معموليها  فأنّ  ،معىن الظّرف يفا قًّ ح" هذا اخلالف يف خزانة األدب؛ فيقول:إىل  وأشريَ  )4(.مالك

ر تدأ مؤخّ بأو م ،ف يف حنو: أعندك زيدالرف على اخلأَو فاعل للظّ  ،الة مبصدر فاعل لثبت حمذوفً مؤوّ 
  )5(".رف قبله خربوالظّ 

  

                                                 
  .10- 3/9، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(1
 .1/58، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (2
 .139-3/134، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه(3
  .1/309، 1طشرح الّتصريح، ) انظر: األزهرّي، (4
 .10/273، 4، طخزانة األدب، لبغداديّ ) ا(5
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 )1(:) مصدر من فعله (حقَّ) )احقًّ ( ( -5

ابن هشام يوافق  -الواردة يف املسألة الّسابقة–يف معرض كالم ابن هشام عن مسألة (أَما) 
؛ (أي ظرف على اجملاز مبعىن املكان)، إّال أّن ابن هشام مل يقل ذلك صراحًة ظرف )احقًّ ( سيبويه يف أنّ 

حينما أورد شاهًدا شعرًّ يف إدخال (يف) على (احلّق) فإنّه وافق  -أي ابن هشام–عن سيبويه، إّال أنّه 
  سيبويه على ذلك املعىن، مثّ ينقل عن املربّد أنّه يقول إّن (حقًّا) مصدر حلّق حمذوفًا.

  
 ظرف جمازيّ وهي  ،)3(، وجاء عن املربّد ما قاله)2(وقد ورد عن سيبويه القول إّن (حقًّا) ظرف

  )4(.من الّلفظ بفعله عند املربّد، وابن مالك ومصدر بدل ،مبنزلة كيف

  
ُمشَتمل  ظرف جمازيّ ؛ ألنّه  معىن الظّرفإىل هذه املسألة؛ فحقًّا يف )دبخزانة األ(ويشري يف 

ا عن خربً وقوعه جمرى الظّرف  ه جارٍ على أنّ  والّدليلكاشتمال الظّْرف على املظروف.   ،قعلى احملقّ 
 وقوعه يف أنّه جاز) 5(ه)476(ت: ، ويذكر قول األعلم الّزمان كذلكظرف  ة كما أنّ املصدر دون اجلثّ 

 وإقامة ،على حذف الوقت وكأنّه ؛والّزمان من املضارعة الفعلاألصل ملا بني  يفمصدر  وهو ،اظرفً 
معروفان  وهذان الوجهان. تقديره: أيف وقت حقّ  فكأنّ  ،: أَتـَيـُْتك خفوق الّنجمكما قالوا  ،املصدر مقامه

ا أّنك ذاهب تقول: أحقًّ  ،املصدر فأن فاعل ال غري على هذا إن كان حقًّا منصوً . املعتمدالظّرف  يف
فاعل املصدر أو فاعل الفعل على  وأنّ  ،ااصب حلقًّ هو النّ  فعل ماضٍ  ا. فقولك: حقّ قًّ ذلك ح أي: أحقّ 

  )6(لالستفهام. واهلمزة فيه،الف اخل
  

                                                 
 .1/79، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(1
 .139، 3/137، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه(2
 .3/266، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(3
 .1/309، 1طشرح الّتصريح، ، ) انظر: األزهريّ (4
عُروف (5

َ
 .2/356، بغية الوعاة، 1، طه). انظر: الّسيوطي476ألعلم (ت: ) يوُسف بن سليمان بن عيسى الّشنتمرّي امل

 .274-10/273، 4، طخزانة األدب، ) انظر: البغداديّ (6
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، وأّن (أحقًّا) جارية جمرى أوضح املسالك  وقد وّجه ابن هشام يف أّن األصل يف (أحقًّا) أيف حقٍّ
  )1(.ا عن املصادر دون اجلثثوهلذا تقع خربً ظرف الّزمان دون ظرف املكان؛ 

  
ومن وجهة نظر الباحث فإّن القول ما قال املربّد؛ وذلك ألّن املصادر كثريًا ما تنوب عن أفعاهلا، 

ويل يف زمان أو مكمن    ان.دون احلاجة إىل 
  
  )2():هو اخلرب الواقع بعد الفاء )أّما(واجلرور بعد  رف واجلارّ العامل يف الظّ ( -6

  ويذكر أمثلة عليها، ،)3(مور يفصل بينها وبني الفاءأ سّتةعن (أّما) يف حديثه يورد ابن هشام 
بت عنه، أو ؛ ظرف معمول لـ (أّما)وآخر هذه األمور هو     للفعلملا فيها من معىن الفعل اّلذي 

  حنو: (أّما اليوَم فإّين ذاهب)، و(أّما يف الّدار فإّن زيًدا جالٌس). ،احملذوف 
م جيعلون العامل اخلرب  يذكر ابن هشام رأي املربّد مصحوً برأي ابن درستويهمثّ  والفرّاء؛ يف كو

  وجوه: الف ما جاء عندهم؛ وذلك منخيأنّه  إّال  ،خالفته رأيهممبابن هشام  يصرّح ه، وملنفس
بت عنه، أو  األّول: أّن ابن هشام اعتمد أّن هذا الّظرف هو املعمول لـ (أّما)؛ ملا فيها معىن الفعل اّلذي 

والقصد أّن هذا الّظرف قد عملت فيه (أّما)، أو عمل فيه فعل حمذوف؛ ويقصد أّن  للفعل احملذوف.
  حملذوف يفّسره الفعل املذكور. لفعل اا

فأخرج ذلك من  ؛قد يكون نفس اخلرب يف الظّرف أو اجلاّر واجملرورهشام أّن العامل  مل يذكر ابن: الثّاين
  دائرة املوافقة.

                                                 
إّن سيبويه واجلمهور من الّنحاة يذهبون يف قوهلم: ويقول احملّقق .206-2/205، د.ط، أوضح املسالك، ) انظر: ابن هشام1(

ويل مصدر ا" منصوبة على الظّرفية متعّلقة "أحقًّا أّنك ذاهب" إىل أّن "حقًّ  ا خرب مقدم. و"أّنك ذاهب": يف  ّ الستقرار، على أ
البتداء. واألصل: أيف حقّ  ذهابك؛ فحذفت "يف" وانتصب "حقًّا" على الّظرفية، وذهب املربّد وتبعه ابن مالك إىل أّن "حقًّا"  مرفوع 

ويل مصدر مرفوع على الفا  .علّيةمصدر بدل من الّلفظ بفعله، و"أّن وما بعدها": يف 
 .1/83، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
 .61، 3، طمعجم الّنحو ،انظر: الّدقر - رها بعض احملدثني . وذك83-1/82، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(3



101 
 

كذلك ، و ال يتقّدم عليها )إنّ (: أّن ابن هشام صرّح أّن العامل ال يكون ما بعد الفاء؛ ألّن خرب الثّالث
  أخري؛ أي املعمول اّلذي هو الظّرف.ه التّ معموله؛ ويقصد أّن حقّ 

: تصريح ابن هشام أّن العامل ال يكون بعد الفاء، وأّن اخلرب ال يتقّدم عليها إّمنا هو قول سيبويه، ابعالرّ 
  قوهلم. وقد ارتضى ابن هشامواملازّين، واجلمهور؛ 

إشارة  واملازّين واجلمهور على رأي املربّد وابن درستويه والفرّاء سيبويهرأي ابن هشام تقدمي يف : اخلامس
  .إىل موافقته للجمهور، كما أنّه مل ترد إشارة إىل رّد قوهلم

نّه خمالف لسيبويه واملازّين واجلمهور؛ وفيه أ: يصف ابن هشام قول املربّد وابن درستويه والفرّاء الّسادس
 ّ   سيبويه واملازّين واجلمهور. وتوّجهه توّجههم، تضمني ملخالفته هو إ

  
فابن هشام يدخل شبه  ؛يف كالم ابن هشام على الظّرف املعمول -أيًضا–وتدخل شبه اجلملة 

رف املعمول: (أّما اليوَم فإّين ذاهب)، و(أّما يف اجلملة أيًضا؛ فهو يذكر مثالني من القول على هذ الظّ 
  الّدار فإّن زيًدا جالٌس).

هشام ينقل عن أّما الباحُث فيجد أّن نقل ابن هشام عن املربّد مل يكن دقيًقا؛ وذلك أّن ابن 
املربّد إجازته تقّدم معمول خرب (إّن) عليها، وابن هشام ال جييزه؛ وحاصله أّن املربّد مل جيز ذلك؛ فاملربّد ال 

جييز: "اليوَم إّنك منطلٌق"، بل يقول بفساد ذلك؛ ألّن (إنَّ) ال يصلح فيها الّتقدمي والّتأخري، كما مل 
كانت مكسورة؛ أي (إنَّ)، وإّمنا أجاز املربّد الّتقدمي والّتأخري؛   يصلح ذلك فيما تعمل فيه من األمساء إذا

ا موضوعة موضع املصدر، وكذلك فإّن الباحث مل جيد عند املربّد  أي تقدمي اخلرب يف (أنَّ) املفتوحة؛ ألّ
صبة للمفعول.   )1(قوله جبعل العامل فيما قبل إّن هو نفس اخلرب، وال قوله إّن (أّما) 

هر عنه، ومل يرد يف مصّنفاته اّليت وصلت إلينا، فتناهى رأيه إىل اشتُ ون للمربِّد رأي آخر إّال أن يك
هر عن حده قد قال مبا اشتُ ابن هشام، كما تناهى إىل غريه من الّنحاة؛ واحلقيقة أّن ابن هشام مل يكن و 

أي فقالوا بعمل د ومن وافقه: "املربّد. ووردت شهرة رأي املربّد يف حاشية الّصّبان؛ إذ يقول يف خمالفة املربّ 

                                                 
ب "الظّروف وأّما إذا اّتصلت بشيء منهّن أنَّ"، وأورد املربّد مثال: 355-2/354، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(1 أّما يوم (. يف 

  ، وهو جائز َفيكون الّتقدير مهما يكن من شيء ففي يوم اجلُمعة رحلتك. )اجلمعة فإّنك مرحتلٌ 
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وال  ،وهذا مل يرد به مساع: انقال أبو حيّ  . ضاربا زيداً فإينّ أمّ  :حنو ،ةا خاصّ فيما قبلها مع أمّ  ما بعد إنّ 
 :اججّ وقال الزّ  ،د عنهوقد رجع املربّد إىل مذهب سيبويه فيما حكاه ابن وّال  :قال .يقتضيه قياس صحيح

  )1(".اهـ سيوطيّ  .هرجوعه مكتوب عندي خبطّ 
  

وإن كان من احلّق أن يُقال إنّه اجتهد اجتهاًدا عظيًما يف –على الّدسوقّي  خذ الباحث
، ويف عدم شرح عبارات ابن هشام يف هذه املسألة يف يعرتيها بعض الّنقص حاشيتهيف أّن  -حاشيته

ا؛ سواء أكانوا من املؤيّدين أم الّنحاة املذكورون عند ابن هشام هنمل يشر إىل ما قاله مواطن أخرى؛ إذ 
ًّ من  مل ُينب رأي ابن هشام يف املخالفة، كما أنّه مل ينقل عن إنّه بل  املخالفني، الّشرّاح الّسابقني أ
خذ أّي مأخذ أو ، كالمهم ولعّل الّدسوقّي قد اعتمد على وضوح القصد، وشيوع املسألة، وأنّه مل 

إىل أّن الّدسوقّي قد وافق ابن هشام، ويقول معه بقول  ااألمر عائدً  اعرتاًضا على ابن هشام؛ ولرّمبا كون
  اجلمهور. وهللا أعلم! 

ر ابن هشام مسألة العامل يف الظّرف بعد (أّما) عند املربّد؛ فالعامل فيه مها (أّما)، وما بعد رّ ويك
، فيذكر ابن هشام قوله يف مسألة )2(ّدم املعمول على عامله بعد الفاءفاء اجلواب، وذلك إن امتنع تق

أو –(أّما)؛ فيعرض أنّه إن تالها ظرف، ومل يِل الفاء ما ميتنع تقّدم معموله عليه حنو: (أّما يف الّدار 
  كونه معموًال ألّما أو ملا بعد الفاء.  -أي الظّرف–فزيٌد جالٌس)؛ فهنا جاز  -عندك

ال (أّما) ظرٌف أو غري ظرف؛ فـفي املثال: (يف ومن املثال املذكور يّتضح مقصد ابن هشام أنّه إن ت
الّدار)؛ وهي شبه مجلة، ال ظرف. ومقصده ههنا أّن العامل (أّما)؛ فيذكر الّدسوقّي لنيابتها مناب مناب 

فعل الّشرط؛ ألّن األصل: مهما يكن من شيء فإّين أفعل كذا، فُحذفت (مهما ويكن)، وأُنيبت (أّما) 
ما، وقول ابن هشام ( فزيٌد جالٌس): مبتدأ وخرب، واجلملة جواب الّشرط، و(يف الّدار أو عندك) حيتمل منا

أنّه متعّلق خبرب املبتدأ؛ ألنّه ال ميتنع تقّدم معموله، ويكون من متعّلقات اجلزاء، وحيتمل تعّلقه بـ (أّما)؛ فهو 
   )3(من متعّلقات الّشرط.

                                                 
 .4/69، د.ط، حاشية الّصّبان، الّصّبان )(1

 .2/911، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام2(
  .2/314، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 3(
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أو -فاء ما ال يتقّدم معموله عليه؛ حنو: (أّما زيًدا مثّ يعرض ابن هشام مسألة يف (أّما) فيها إن تال ال
هو (أّما)؛ وفيه تصّح مسألة  - أي يف الظّرف–فإّين ضارٌب)، فيذكر رأي املازّين يف أّن العامل فيه  - اليوم

الظّرف فقط، (أي إن تال (أّما) ظرف)، مثّ يذكر ابن هشام رأي املربّد يف أّن العامل يف الظّرف جيوز من 
ومها: جهة كونه معموًال ألّما، وملا بعد الفاء، مثّ يذكر ابن هشام جتويز بعضهم أن يكون الظّرف وجهني؛ 

  معموًال ملا بعد الفاء؛ أي للجزاء، كما أجازوا كونه معموًال ألّما.
  

ويقول الّدسوقّي: "وهذا مقابل كالم الّسرياّيف؛ ألنّه يقول إنّه ليس إّال معموًال للّشرط ال للجزاء، 
   )1(وهذا (يقصد املربّد) يقول جبواز كونه معموًال للجزاء وللّشرط، وهذا القول هو قول املصّنف سابًقا".

  
نته أّي قول من هذين القولني كان للمصّنف سابًقا، أكان  خذ الباحث على الّدسوقّي عدم إ و

خذ الباحث على  الّدسوقّي اكتفاءه ذكَر الّسرياّيف مقابل مع ما أورده الّدسوقّي للّسرياّيف أم للمربِّد؟ كما 
م ابن هشام سابًقا؛ وهم: سيبويه واملازّين واجلمهور.   رأي املربّد، مع أولويّة ذكر من صرّح 

  
واحلّق أّن ابن هشام كان مع قول الّسرياّيف الوارد عند الّدسوقّي؛ فقد أورد ابن هشام هذا الرّأي 

ا بني (أّما) وبني الفاء؛ فلقد ذكر  سابًقا حني عرَض يف حديثه عن مسألة (أّما) يف األمور اّليت يُفصل 
بت عنه أو للفعل احملذوف، وّصرح أّن  الظّرف، وقال إنّه معمول ألّما؛ ملا فيها من معىن الفعل اّلذي 

جالٌس)؛ فيذكر  العامل ال يكون ما بعد الفاء يف املثالني: (أّما اليوم فإّين ذاهب)، و(أّما يف الّدار فإّن زيًدا
سبب ذلك: ألّن خرب إّن ال يتقّدم عليها، فكذلك معموله، ويّصرح ابن هشام أّن هذا قول سيبويه واملازّين 

ومل يذكر  )2(واجلمهور، مثّ يذكر مقابلهم خمالفة املربّد وابن درستويه والفرّاء؛ فقد جعلوا العامل نفس اخلرب.
ً آخر يف جواز أن ابن هشام ههنا أّن املربّد جيّوز أن يكو  ن العامل هو اخلرب (أي ما بعد الفاء)، وأّن له رأ

  يكون العامل (أّما)، ويذكر ذلك يف الباب الثّامن من املغين. 

                                                 
 .2/315، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 1(
 .1/83، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام2(
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ويذكر الّدسوقّي حاصل اخلالف، يف أنّه إذا تال (أّما) ظرف أو غريه وتال الفاء ما ال يتقّدم معموله 
متناع مسألة غري عليه ففيه أقوال ثالثة: امتناع مسألة  غري الظّرف، وتعّني كون الّظرف معموًال ألّما، وقيل 

   )1(.املسألتنيالظّرف، والّظرف جيوز أن يكون معموًال ألّما أو ملا بعد الفاء، وقيل جبواز 
  
7-  ) ُ   ا يف قوله:(إْن) شرطّية، والفاء جوا

 )2():امَ دَ عْ لْن يَـ ريٍف فَ وإْن مْن خَ   يٍِّف تُه الّرواعُد من صَ قَ سَ 

ة اهلمزة املشّددة مرّكبة من ر (إّما) املكسو أّن  رأَي سيبويه يف - من غري تصريح–ابُن هشام  يوافق
ودليل موافقة ابن هشام لسيبويه أّن ابن هشام يوافق أّن (ما) قد ُحتذف، كما يف بيت (إْن) و(ما)، 

  األوىل، وُحذفت (ما) من (إْن).ا) ؛ فحذفت (إمّ أي: (إّما من صيٍِّف وإّما من خريٍف)الّنمر؛ 
ويستدّل الباحُث على أّن ابن هشام يوافق سيبويه يف أّن ابن هشام مل يضّعف أو يرّد رأي  

  سيبويه، بينما رّد ابن هشام رأي املربّد على ما سريُِد. 
اء شرطّية، والف البيت يف أّن (إْن) يف) 3(ه)216(ت:  قول املربّد واألصمعيّ ابن هشام مثّ يذكر 

ليس بشيء؛ ألّن إنّه فاء اجلواب، واملعىن عندمها: (وإْن سقتُه من خريٍف فلن يُعدم الّرّي)، مثّ يرّد قوليهما 
لّرّي على كّل حال، ومع الّشرط ال يلزم ذلك.املراد وصف هذا الوَ    عل 

لث أليب عبيدة  يت برأي  أيب  يقبل ابن هشام رأي ومل، وهو: أّن (إْن) يف البيت زائدة ؛و
   لوجوه: ومع ذلك فرأي أيب عبيدة مستبعد عند ابن هشام؛ وذلك ينفه،، أو عبيدة

                                                 
 .2/314 ،2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(

  .1/84، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
. وروايته: 119، 1، طديوان الّنمر بن تولب الُعكليّ ، انظر: الّنمر بن تولب -ه). 14ت: البيت للّنمر بن تولب الُعكلّي (

: 118؛ يقصد يف بيت: "إذا شاَء طالَع مسجورًة  ترى َحوَهلا الّنبَع والّساَمسا" شري إىل أّن اهلاء ضمري (مسجورة)(سقتها)، وي
نوع شجر؛ قيل: الّشيز، وقيل اآلبنوس. وذُكر أن ورواييته بـِ (سقته)، والّرواعد: ومسجورة: عني مملوءة، والّنبع: أكرم العيدان، الّساَمسا: 

ته (سقته)؛ فاهلاء عائدة ي أنّه قصد مطر اخلريف. وعلى رواالّسحب املاطرة، والّصّيف: مطر الّصيف، واخلريف: الفصل املشهور؛ إّال 
 على الوعل.

، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 216صرّي (ت: علّي بن أصمع الب) أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن (3
2/112-113 . 
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  .تماشى معهيرأي سيبويه فيها، و يرتضي ألنّه  -1
  عدم قبول.خريه رأي أيب عبيدة فيه تضمني  -2
  .مل يرد يف عبارات ابن هشام ما يؤيّد رأي أيب عبيدة أو ما فيه معىن الّرتجيح -3
دة يف أنّه الّدسوقيّ ما يورده  -4   )1(بعد العاطف. )نْ (إ: مل يعهد ز

ويقول الّدسوقّي يف رأي سيبويه  ،)2(وقد ذكر سيبويه بيت الّنمر، قائًال إّمنا يريد: وإّما من خريف
ا بسيطة.أّن (إّما) مركّ  ّ   ) 3(بة؛ أّن األصل عند غريه أ

ا بسيطة؛ فيقول: "وجاء عن املربّد إنكاره قول اخلليل يف تركيبها، إذ يرى  ّ وزعم أن (إمَّا) املربّد أ
 ذلك إىل ِإالَّ َأن يضطرّ  منها جيوز حذف (ما) ال(ما) هلذا املعىن، و  إليهات مّ ) ضُ (ِإنْ هي  اهذه إمنَّ 

  )4(".ِإىل أصوهلا األشياء ضروَرة الّشعر تردّ احلذف؛ ألّن جاز  شاعر، فإن اضطرّ 

، وكذلك وافق )5(الفارسّي سيبويه يف تركيب (إّما)، ويقول بقوله يف بيت الّنمر ويوافق أبو عليّ 
.... وال والقول قول سيبويه يف بيت الّنمر؛ وذلك أنّه ال ذكر للّريّ األعلم الّشنتمرّي سيبويه؛ فيقول: "

  )6(".يف الّشعر حتذف ما من إّما إّال 

سيبويه، وقول األصمعّي، وأخذ املربّد ملا قاله ويورد ابن الّشَجرّي بيت الّنمر، مثّ يذكر قول 
  )7(األصمعّي.

ويشري املرادّي إىل اخلالف يف أصل (إّما)؛ وينسب أليب حّيان اختياره البساطة، مثّ يذكر قول 
م يقتصرون على (إْن) يف الّضرورة، ذاكرًا بيت الّنمر بن تولب، ورأي املربّد واألصمعّي  ّ سيبويه فيها، وأ

ا.يف أّن (إ د   )8(ْن) شرطّية، والفاء فاء اجلواب، مثّ يذكر رأي أيب عبيدة يف القول بز

                                                 
 .1/63، 2، طاحلاشية، قيّ ) انظر: الّدسو (1
 .1/267، 3، طالكتاب) انظر: سيبويه، (2
 .1/62 ،2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (3
 .3/28، 2، طاملقتضب ،) املربّد(4
  .125-123، 1، طاملشكلةاملسائل ، ) انظر: الفارسيّ (5
 .194، 1، طالّنكت ،) األعلم(6
 .27-26، 1، طما مل يُنشر من األمايل الّشَجريّة، ) انظر: ابن الّشجريّ (7
 .2/1017، 1طتوضيح املقاصد،  ويذكره املرادّي يف:. 535-533، 1، طاجلىن الّداين، املراديّ ) انظر: (8
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واعد ِإمَّا من صيف َوِإمَّا من سقته الرّ يورد البغدادّي بيت الّنمر بن تولب، ويقول إّن األصل فيه: 
حذفت  فلّما ،أصل ِإمَّا: ِإن َما وأنّ  ،الثَّانية )ِإمَّا(من ) َماو(األوىل  )ِإمَّا(خريف. َفحذف لَضُروَرة الّشْعر 

، مثّ يذكر قول سيبويه يف البيت، وبعدها يذكر اعرتاض ا لإلدغام ِإىل أصلهارجعت النُّون املنقلبة ميمً  )ا(م
 وإّمنارة وإّما يلزمها أن تكون مكرّ  ، غاية الّضرورةيف ما الجيوز إلقاؤها من إن إّال املربّد على سيبويه، يف أنّه 

إىل غريها سبيًال، ويستمّر وأنت جتد  ،والينبغي أن حتمل الكالم على الّضرورةواحدة، ة جاءت هنا مرّ 
: وإن أراد وإّمنا اجلزاءقال: هي إن  ال األصمعيّ قذلك ما  يف البغدادّي يف سوق كالم املربّد يف أّن الوجه

  )1(.فيّ واعد من صوله: الرّ قذكر سقته ل حيتج إىليعدم الّرّي. ومل  فلنسقته من خريف 

بن هشام  حّىت وإن أورد رأي سيبويه يف شاهد –من وجهة نظر الباحث فإنّه من األوىل 
وكذلك فإّن  أن يذكر أّن حذف (ما) من (إْن) إّمنا يكون يف ضرورة، وليس على اإلطالق. - شعريّ 

  والّرتكيب فرع عليه.الباحث يرى صواب بساطة (إّما)، وعدم تركيبها من (إْن) و(ما)؛ فاألصل البساطة، 

يتفّرد ابن هشام عن حناة البصرة والكوفة، بقوله إّن (َمهَما) بسيطة، وليست مرّكبة من (ما) 
يف أّن (الّسني) أصٌل  - خمالًفا مذهب الكوفّيني–، كما أنّه يتبع البصرّيني )2(ة، و(ما) الزّائدةالّشرطيّ 

م أصلّية، وأّن (عّل) لغة فيها، وليست أصل ّن (لعّل) أصٌل؛ فالّال ، ويقول إ)3(مستقّل عن (سوف)
،كما أنّه يقول بقول البصرّيني يف أّن (كم) بسيطة، خمالًفا من قال برتكيبها من (الكاف) و(ما) )4((لعّل)

، ومل يقبل ابن هشام تركيب (كأّن) )5(االستفهامّية حمذوفة األلف؛ لدخول اجلاّر، وسكنت ميمها ختفيًفا

                                                 
. (يقّدر البغدادّي حذف إّما األوىل) وهذا قول سيبويه دون اإلشارة منه إىل أنّه 9/25، 4، طخزانة األدب، ) انظر: البغداديّ (1

 .106-11/93قول سيبويه، مثّ يفّصل الكالم يف الّشاهد، ويذكر اعرتاضات على رأي املربّد واألصمعّي يف: 
الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب آراء ابن هشام وانظر: بوريين،  –. 35-1/34، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(2

 .187رسالة ماجستري، ص مغين الّلبيب،
 .1/184، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(3
 .1/206، الّسابق) (4
 .1/246، الّسابق) (5
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ا بسيطةمن اإلوامللّخص عنده  ّ ، كما يّتجه إىل القول ببساطة (لن)، وعدم )1(شكال أن يُقال إ
   .)3(، ومل يبِد رأيه يف القول ببساطة أو تركيب (لكّن))2(تركيبها

لبساطة لّرتكيب يف أكثر املفردات، إّال ما كان  وفيما سبق يّتضح منهج ابن هشام يف القول  ال 
بًعا منه هنا يف (إّما) متابًعا سيبويه،  ) املرّكبة عنده من كاف الّتشبيه، وأّي املنّونة،  وإن مل - ويف (كأيٍّ

  )4(مذهب سيبويه. -يصرّح

  

(سورة  َّ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس  ُّ  تعاىل:يف قوله (لو) (  -8
  )5().)22 ، اآلية:األنبياء

تكون فيه صفة مبنزلة  أن، وهو ) املكسورة اهلمزة املشّددة الّالم(إّال يف يعرض ابن هشام وجًها 
ا وبتاليها مجٌع منّكر أو شبهه)غري( آليةكّ به اجلمع، وميّثل على اجلمع املنأو ش ، فيوصف  الكرمية؛  ر 

) يف اآلية لالستثناء من جهة املعىن، ومن جهة الّلفظ، مثّ يصرّح مبخالفة املربّد فال جيوز أن تكون (إّال 
ا يف اآلية لالستثناّلذي ي ّ   ّن (لو) تدّل على االمتناع، -أي املربّد–حمتجًّا  ّن ما بعدها بدل؛اء، وإقول إ

  الّتفريغ بعدها جائز. وامتناع الّشيء انتفاؤه، وزعم أنّ  
  

أي تعّدد اآلهلة من إثبات الّتعدد؛ لو كانت لالستثناء أّما من جهة املعىن فلما يرتّتب عليها 
؛ وذلك يقتضي مبقتضى مفهومه؛ أي فيصري الّتقدير  حينئٍذ: لو كان فيهما آهلة ليس فيهم هللا لفسد

مبفهومه أنّه لو كان فيهما آهلة فيهم هللا مل تفسدا، وليس ذلك املراد كما يرى ابن هشام، وأّما من جهة 
ّد (إّال) لالستثناء؛ ألّن آهلة مجع منّكر يف اإلثبات فال عموم له، فال يصّح عَ الّلفظ فال يصّح أن تُـ 

                                                 
 .1/253، 4ط، مغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (1
 .1/373، الّسابق) انظر: (2
 .1/384، الّسابق) انظر: (3
  .1/246، الّسابق) انظر: (4
  .100-1/99، الّسابق) انظر: (5
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ً ونفّيا، ويف ستثناء منه؛ اال فاالستثناء قضّيته خروج ما بعدها ممّا قبلها، فما بعدها خمالف ملا قبلها إجيا
  )1(.ااآلية الكرمية ما قبلها موجب فيكون ما بعدها منفيًّ 

ّمث ينقل ابن هشام رأي الّشلوبني، وابن الّضائع يف أّن املعىن ال يصّح يف (إّال) اّليت يف اآلية حّىت 
ا البدل والعوض؛ أي يقصدان أّن املعىن ال يكون صحيًحا إن اعترب  تكون (إّال) مبعىن (غري) اّليت يُراد 
أًن (إّال) يف اآلية مبعىن (غري) مطلًقا، لكن يصّح اعتبارها مبعىن (غري) إن كانت تفيد البدلّية والعوض؛ 

. أي فيصبح الّتقدير: لو كان فيهما آهلة مكان أو عوض هللا ل   فسد

ألّن املعـىن يصـبح: ينكُر ابن هشام رأي الّشَلوبني وتلميذه ابـن الّضـائع؛ فالوصـف يف اآليـة مؤّكـد؛ 
؛ فيفيــد أّن اآلهلــة لــو كــانوا مصــاحبني هلل مل تفســدا، ومثلــه يف قولــك:  لــو كــان فيهمــا آهلــة بــدل هللا لفســد

نّــه غـــري الواحــد)؛ ومعلـــوم أّن املتعــّدد مغـــاير ) أي فحاصـــل كالمهمـــا أّن (إّال ؛ للواحــد (متعــّدد موصـــوف 
) الّـيت للبـدل أعـّم مـن (إّال  )غـري(مبعىن البدل والعوض فقط، وهذا ما ال يـراه ابـن هشـام دقيًقـا؛ فهـي مبعـىن 

) موصـوفها : إن طـابَق مـا بعـد (إّال أنّـه احلكم عند ابن هشـام؛ إذ والعوض؛ ففي اآلية ال يصّح محلها عليه
فراد أو غريه فالوصف مؤّكد.فالوصف خمّصص له، وإن    )2(خالفه 

أوَّل من  أنّه ابن هشامهشام، وفهمه املتعمِّق للمسألة؛ إذ يذكر  ويف هذا يُلحظ حسُن ختريج ابن
ليها وسابقها؛ فهو  أوضَح هذا التَّخريج يف معىن (إّال) يف اآلية الكرمية، ومعىن (إّال) معتمد حسب 

  )3(يقول: "ومل أَر من أفصَح عن هذا".
ً أو صفًة، وال تعّد ابن هشام يوجب أّن ما بعد (إّال يذكر الّدسوقّي أّن  ) مغاير ملا قبلها؛ ذا

ً كما تكون (إّال نفًيا أو إث مغايرته له مسيتها،  )غري() اّليت مبعىن أّن (إّال ، و ) يف حالة االستثناءبا ال قائل 
ا اسم،  ّ الّدماميّين: ولو ذهب إليه ذاهب مل يبعد، فإن قلت مينع  وينقل الّدسوقّي قولخبالف (غري) فإ
ولو كانت امسًا مبعىن غري، لكان ما بعدها مضافًا إليه؛ فيخفض دائًما.  ،منه التزام خفض ما بعدها

ا فيما بعده بطريق العارية. اهـ دماميين ا يف صورة احلرف ظهر إعرا إنّه  وقول ابن هشام، قلت: لكو
ا وبتاليها؛ ألّن جمموعهما يؤّدي مع ا وحدها، بل يوصف  ا وبتاليها يعين: أنّه ال يُوصف  ىن يوصف 

                                                 
 .1/75، 2، طاحلاشية) انظر: الّدسوقّي، (1
 .1/75، الّسابق) انظر: (2
 .1/100، 4، طمغين الّلبيب، ) ابن هشام(3
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) يف هذه أن تكون (إّال  -على ما نقل الّدسوقّي عن شيخه دردير ابن هشامنفي و ، الوصف، وهو املغايرة
مًّا غري موجٍب فإّن يرتّجح لالتباع، وإن مل  مًّا موجًبا، أّما إذا كان  اآلية لالستثناء؛ أي إذا كان الكالم 

مًّا فهو مفرغ   )1(.يكن 

صّح االستثناء من لفظة (آهلة) لسبب أّن (آهلة) مجع منّكر يف ويتابع ابن هشام يف أنّه ال ي
ن تنصب أأي  "؛زيًدا وهو قولك: "قاَم رجاٌل إّال  ؛فاقًامبثال ال يصّح اتّ  لهاإلثبات فال عموم له، وميّثل 

 فيهم، وحيتمل عدم داخًال  )زيد(ن و ا، فيحتمل أن يك(زيًدا) على االستثناء؛ ألّن (رجال) ليس عامًّ 
؟ وألّن (رجال) مجع منّكر يف نّه ليس داخًال أعدم دخوله فكيف خيرجه مع  ، وإذا كان حمتمًال دخوله

لّرفع فتكون فيه (إّال  ،اإلثبات فال يعّم، فال يصّح االستثناء اّلذي هو معيار العموم  )غري() مبعىن وأّما 
  صفة الّرجال وكان جائزًا. 

يف قول ابن هشام: ؛ وذلك دردير على ابن هشام شيخهمنقوًال عن ويسّجل الّدسوقّي اعرتاًضا 
اجلمع  بناء على أنّ  ؛قال بصّحة االستثناء ا قدفاقًا) نظر؛ ألّن بعضً (اتّ  ففي لفظة(ال يصّح اتّفاقًا)؛ 

  ، فيكفي عنده يف االستثناء احتمال الّشمول.املنّكر يف سياق اإلثبات يعّم احتماًال 

يت ابن (إّال  مثّ يعرض ابن هشام رأي املربّد يف أنّ  لّزعم؛ مثّ  ) يف اآلية لالستثناء، مقدًِّما رأيه 
لّرّد، مقرً رّده حبجج ه  يرى أّن  -كما أورد ابن هشام–املربّد ؛ فهشام إىل تفصيل رأي املربّد، خمتتًما إ

لى االمتناع، وأّن ع (لو) تدلّ  ) يف اآلية لالستثناء، وأّن ما بعدها بدل، وأّن حّجة املربّد يف ذلك أنّ (إّال 
  أجود كالم. )زيدٌ  لو كان معنا إّال (حنو:  يء انتفاؤه، وأّن الّتفريغ بعدها جائز، وأنّ امتناع الشّ 

وحّجة املربّد يف حديثه عن (لو) هي ملا كان شرط البدل وجوب تقّدمه بنفي أو بشبهه، فقد 
يغ جائز بعدها؛ أي بعد (لو)؛ فتسّلط وجد شرط البدل قائًما؛ وذلك يف تضمني (لو) معىن الّنفي، والّتفر 

ا مبنزلة العامل على ما بعد (إّال  أي  ؛زيٌد) الّنفي، ومثال: (لو كان معنا إّال ) جائز عند تقّدم (لو)؛ ألّ
ا يف اآلية ّ   .)هللا ما فيهما آهلة إّال ( :وهنا وقع الّتفريغ يف الّنفّي؛ وكأ

 زيٌد)، مبثالني؛ ومها: (لو املربّد؛ وهو: (لو كان معنا إّال مثّ يقيس ابن هشام املثال اّلذي جّوزه 
ر أكرمته)، و(لو جاءين من أحٍد أكرمته)، وهذان مثال ن ال يقوهلما العرب، وكما أورد جاءين دّ

                                                 
  .77-1/76، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (1
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ولو   ،الّدسوقّي عن شيخه دردير: "وحاصل الّرّد أّن عند أشياء مالزمة للّنفي وال يصّح وقوعها بعد (لو)
ر)، و(من الزّ نزلة الّنفي لصّح وقوع ما الزم الّنفي بعدها، والّال كان (لو) مب ومل ، )1(ائدة)"زم للّنفي هو (دّ

ملثالني األخريين؛ لوقوع مالزم الّنفي بعد (لو) فبطل كون (لو) للّنفي؛ فبطل كون ما بعدها  جيز القول 
    .ا بطل البدلمه، وإذً ؛ وذلك ألّن شرط البدل تقّدم الّنفي، كما شرط الّتفريغ تقدّ بدًال 

؛ فهو يقيس عدم جواز قوهلم يف املثالني الّسابقني مثّ ينفي ابن هشام ورود (لو) للّنفي أصًال 
ر)، و(ما جاءين من أحد) فهما ال جيوزان، مثّ يسوق ابن هشام رأي سيبويه  ؛مبثالني؛ مها: (ما فيها دّ

وموافقة ابن هشام لسيبويه موافقة جزئّية؛ ألّن ابن  صفة.) وما بعدها لى أنّه هو الّصواب يف: إّن (إّال ع
) وما بعدها، وسيأيت الكالم على تفّرد ابن هشام عن سيبويه هشام يسوق رأي سيبويه يف موطن (إّال 

  فيما سيأيت.  

واملطابقة تعين مطابقة يف اإلفراد والّتثنية واجلمع؛ فهنا تكون للّتخصيص، واملخالفة تعين أّن 
يت ما قبلها مجٌع وما بعدها مفرٌد، أو ما قبلها مثّىن وما بعدها مفرد. خيالف ما   قبلها ما بعدها؛ كأن 

مثّ يشري ابن هشام إىل مقتضى كالم سيبويه يف أنّه ال ُيشرتط كون املوصوف مجًعا أو شبهه؛ 
لو) جمرى الّنفي، كما ال جيري ( وسيبويهزيد لغلبنا)،  : (لو كان معنا رجٌل إّال ِـ وذلك ألّن سيبويه مّثل ب

جلمع،؛ يقول املربّد جلمع؛ ألّن (لو)  فلو قلنا إّن رجًال  فكلمة (رجل) ليست مجًعا وال شبيهًة  شبيه 
ّن سيبويه ال ُجيري  للّنفي فهو حينئٍذ نكرة يف سياق الّنفي، وهي تعّم كاجلمع، لكّن ابن هشام يستدلّ 

يف  -وقد ّمتت اإلشارة إليها سابًقا–ابن هشام لسيبويه يف رأيه  وهنا موافقة جزئّية من، (لو) جمرى الّنفي
، ) وما بعدها صفة، وهنا موافقة أخرى من ابن هشام لسيبويه يف أنّه ال ُجيري (لو) جمرى الّنفيأّن (إّال 

  شبهه. ) وهو املوصوف، يف كونه مجًعا أونّه يقّيد الّضابط مبا قبل (إّال أحاصله فأّما الّتفّرد من ابن هشام و 

  
(اسم هللا  ويشري ابن هشام يف موطن آخر إىل قول املربّد يف آية األنبياء، وأّن املربّد يقول إنّ 

  )2(بدّل من آهلة، وقد رّده ابن هشام يف ذلك. )تعاىل

                                                 
 .77-1/76، 2، طاحلاشية ،) الّدسوقيّ 1(

 .697-2/696، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(2
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ا لالستثناء، ّ ا وما  حقيقة األمر أّن املربّد قد عّد (إّال) اّليت يف اآلية على أ ّ ونقد سيبويه يف أ
ا وما بعدها ، إّال أّن املربّد قد عَدل عن رأيه؛)1(صفةبعدها  ّ   )2(صفة. ليتبع سيبويه يف أ

  

وابن هشام يف أّن إّال وما  - يف رأيه األخري–يذهب الباحث إىل ما ذهب إليه سيبويه واملربّد 
  بعدها صفة؛ وذلك ملا فيه من ُحسن ختريج يف الّلفظ واملعىن.

  

 )3(: ))(إنّ  تالهاجائّية ظرف مكان إن فُ (إذا) ال(  -9

لّتفصيل يف هذا البحث أّن ابن هشام وافق املربّد يف أّن (إذا) الفجائّية ظرف مكان إن مل  مّر 
تتلها (إّن)، وهي املسألة األوىل من مسائل املوافقات، أّما يف حالة وجود (إّن) فإّن املربّد يقول إّن (إذا) 

فيها الفجائّية، فإنّه قد عرض  ابن هشام عن (إذا)ام يف ذلك، ويف حديث ظرف مكان، وخيالفه ابن هش
  وهي: -كما مّر يف املسألة األوىل يف فصل املوافقات– راءبعض اآل

  واختاره نيها: ظرُف مكاٍن، وهو رأي املربّد،و  أّوهلا: حرٌف، وهو رأي األخفش، واختاره ابن مالك.

  وهو رأي الّزّجاج، واختاره الّزخمشرّي.لثها: ظرُف زماٍن، و  ابن عصفور. 

لّرتجيح صراحةً  يف   قل بهي أّن ابن هشام مل إّال  يرّجح ابن هشام الرّأي األّول؛ وذلك أنّه يدعمه 
ا؛  لباب(فابن هشام يقصد الّرتجيح مقيًَّدا بذكر (إّن) يف القول بـ: كّل حاال   .)خرجُت فإذا إّن زيًدا 

                                                 
 ).69. املسألة: (169- 166، 1، طاالنتصار لسيبويه على املربّد، ) انظر: ابن وّالد(1
. يذكر احملّقق أّن املربّد نقد كالم سيبويه، ولكن يف كالمه يف املقتضب قد مّثل للوصف 4/408، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(2

مثلة سيبويه وشواهده الّشعريّة، وهذا يعّد رجوًعا عّما قاله يف نقد سيبويه، ويشري إىل أّن ابن وّالد قد رّد ردًّا طويًال على  ّال، ومّثل 
 املربّد يف االنتصار، ولو أّن ابن وّالد وقف على ما يف املقتضب؛ لعرف أّن املربّد عَدل عن رأيه.

 .121-1/120، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(3
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خرجُت فإذا إّن زيًدا ني اآلخرين؛ فمثال: (أّن ابن هشام عّلق الرّأي ومن الوهم أيًضا أن يُظنّ 
ضابُط وجود (إّن) املكسورة املشّددة، مثّ يُتبع ابن هشام املثال بقوله: "بكسر إّن؛ ألّن إّن ال فيه  )لباب

ّ  ، وفيها أّن املعىن ال حيتمل إّال يعمل ما بعدها فيما قبلها" ا لو كانت أن تكون (إذا) هنا حرف؛ أل
  .إىل عامل الحتاجتأو زمان ، ظرف مكان

ا حرفّية بتخصيص وتقييد بوجود (إّن) أنّ  يرى الباحثُ  ّ ، ابن هشاٍم ارتضى رأي األخفش يف أ
صب (إذا) عند و  خرجُت فإذا زيٌد (بظرفّيتها؛ سواء أكانت مكانّية أم زمانّية يف حنو:  القائلنيأّن 

صب إذا) ، يعين أنّه إذا مل يكن يف الكالم (إّن) بعد إذاوهنا ، اخلرب املذكور )جالسٌ  صبها (أي  وأّن 
 ّ  فعاملها ا اخلربعند من قال بظرفّيتها هو املقّدر يف حنو: "فإذا األسُد" أي حاضٌر، وإذا قّدرَت أ

ويف هذا  ،مثّ يشري ابن هشام إىل أّن األوضح يكون بذكر اخلرب؛ أي ال بتقديره .)استقرَّ (، أو )مستقرٌ (
 رأي ابن هشاموخالصة  وليس بتقديره.، ُحسن استدالل ابن هشام، ورجاحة منطقه يف ختريج ذكر اخلرب

يت: تقييدهيف (إذا) الفجائّية    بضوابط كما 

  حرٌف:

فيما قبلها حبكم  نّ تطلب عامًال، وال يعمل ما بعد إألّن (إذا)  ؛(إذا)بعد (إّن)  جاءتإن 
ا يف االبتداء، اصد يت بعد (إذا) مبتدأ نقّدر ر وال يصّح على إطالقه؛ فهو منتٍف ألنّه يف جميء مجلة 

  فيه خربًا؛ واحلرف ال خيرب به وال عنه.

  ظرف مكان:

لية لـ (إذا)؛ فإن ذُكر اخلرب، فهو عامل الّنصِب فيها، وإن مل يُذكر اخلرب  ِت (إّن)  يصّح إن مل 
ا ظرف مكان إن جاء املبتدأ اسم جثّة واخلُرب حمذوف وي، فُيقّدر، (مع أولويّة ظهور اخلرب صّح كو

ا ظرفّية مكانّية إن جاءت (إّن) املكسورة املشّددة بعد (إذا). ويقّدر. ّ   وال تصّح (إذا) على أ
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  ظرف زمان:

لية لـ (إذا)؛ مع وجود اخلرب، وتصّح إن كان اخلرب حمذوًفا ومل يكن املبتدأ  ِت (إّن)  يصّح إن مل 
وال تصّح ظرفّيتها الّزمانّية إن جاءت (إّن) املكسورة ، (مع عدم تصريح ابن هشام بذلك) اسم جثّة

  املشّددة بعد (إذا)، وال تصّح كذلك إن ُحذف اخلرب وكان املبتدأ اسم جثّة.

ا حرف للمفاجأة، كقول:  ّ  تُ خرجمل يّتضح رأي املربّد فيما إذا كان قد قال بظرفّيتها؛ فيقول إ
ً  ابتداًء،ال تكون  ، فهيزيدٌ  فإذا   )1(. للجزاء كالفاءوتكون جوا

وهنا مل تّتضح حرفّيتها أو ظرفّيتها املكانّية أو الّزمانّية؛ إذ يتحّدث عن فرق بني (إذا) الفجائّية، 
ا ليست حرفًا، يف قوله: ب ما يُعرب من األمساء ويُبىنو(إذا) اّليت للّشرط، لكّنه يوّضح يف  ّ ا فأمّ " أ

 ،زيدٌ  فإذا جئُتكَ  قولك: وذلك مبتدأ،بعدها  واالسم ،اخلرب مسدّ  تسدّ  اّليت يتقع للمفاجأة فه اّليت(إذا) 
ويل .أخوك فإذا كَ متُ وكلّ   )2(أخوك". ، ففاجأينكَ متُ وكلّ  ،زيدٌ  ، ففاجأين: جئتُ هذا و

أّن املربّد مل يقّدر اخلرب؛ كونه يقول إّن (إذا) اّليت للمفاجأة سّدت مسّد  وهنا تّتضح ظرفّيتها؛ إّال 
 لعّلة احلال بهوالّالم على خالف ما جترى  األلف وفيه ب ما يكون حاًال  (هذا :يف املربّد ويقول اخلرب.
 هذا: خرجتُ . فلو قلت على ُهنا املفاجأة (إْذ) ها . فمعىنمن الّدار فإذا زيد "وتقول: خرجتُ  :"دخلت
ومل يذكر املربّد (إذا) الفجائّية يف:  )3(زيد قد وافقين". فإذا: ي، أفإذاا؛ ألّن معىن دً ا كان جيّ زيد قائمً  فإذا

ب ما جاء من الَكِلم على حرفني)  أي الّشرطّية.؛ )5(لكّنه يورد حديثًا عن (إذا) اّليت للجزاء .)4((هذا 

                                                 
 .57-2/56 ،2، طاملقتضب ،املربّدانظر: ) (1

  . وعلى هذا فاجلملة بعدها امسّية يف معىن اجلملة الفعلّية.3/178 ،الّسابق) 2(
 .3/274، الّسابق) (3
 . 190-1/179، الّسابق )(4
ب ما. وانظر: "55-2/54لّشرط ، وذكر (إذا) يف االّسابق )5(   حتتمل حروف اجلزاء من اْلَفْصل بَينَها هذا 

ب ما يُعرب من األمساء وما يُبىن" 79- 2/74َوَبني َما عملت ِفيِه"  ب إضافة األزمنة3/177، وانظر: "هذا    ، وانظر: (هذا 
  .351-4/347إىل اجلُمل): 
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 يذكره املرادّي من اختالف سيبويه واملربّد يف (إذا) الفجائّية ماا يدّل على اضطراب فهم مراد وممّ 
ّ األوّ ف ؛ية يف إذا الفجائّ نيحويّ النّ أقوال  ، واختاره ابن شيّ اج، والرّ جّ الزّ  :وهو مذهب ؛ا ظرف زمانل: أ

  سب إىل املربّد. قيل: وهو ظاهر كالم سيبويه.طاهر، وابن خروف، ونُ 

  
 ّ  سب إىل سيبويه. واستدلّ ، ونُ ّين وابن ج املربّد، والفارسيّ  :وهو مذهب ن؛ا ظرف مكاوالثّاين: أ

 ّ  نّه لون. وأجاب األوّ )خرجت فإذا زيد(ة، يف حنو: ا عن اجلثّ بوقوعها خربً  ،ا ظرف مكانالقائلون 
  أي: حضور زيد. ؛على حذف مضاف

  

ّ والثّ   ،يف أحد قوليه نيوبِ لَ واختاره الشَّ  ،كي عن األخفشوهو مذهب الكوفّيني، وحُ  ف؛ا حر الث: أ
  )1(.تهعلى صحّ  ابن مالك، واستدلّ إىل هذا ذهب و 

 ويرّجح أبو حّيانومل يذكر له غري هذا الوجه.  ،)2(ويذكر الُعْكَربِّي أّن (إذا) الفجائّية ظرف مكان 

  )3(الُعْكَربِّي. قولَ  األندلسيّ 
وال  ،جاجا للزّ ا ال ظرف زمان خالفً على املفاجأة حرفً  وتدلّ يقول ابن مالك يف إذا الفجائّية: "

ّ  يو ورُ مثّ يذكر: " ،)4("دا للمربّ ظرف مكان خالفً  وهو ، على املفاجأة ا حرف دالّ عن األخفش أ
  )5(".حيح عنديالصّ 

  

ا ليست، يف القول حبرفّيتها ألخفشأّن ابن مالك تبع ا ويذكر األمشوينّ  ّ كما   ،ظرف مكانب وأ
  )6(.اججّ ا للزّ تبعً  خمشريّ زمان كما يقول الزّ ظرف د، وال ا للمربّ صفور تبعً يقول ابن عُ 

                                                 
 .375-374، 1، طاجلىن الّداين) انظر: املرادّي، (1
  . يف: (إذا اّليت للمفاجأة وضمري الّشأن بعدها).46 ،1، طإعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث الّنبويّ ، انظر: الُعْكَربِيّ  )(2
 .355-7/354، د.ط، البحر احمليط) انظر: أبو حّيان األندلسّي، (3
 .2/210، 1، طشرح الّتسهيل ،) ابن مالك(4
 .2/214، الّسابق) (5
 .197-1/196، 1، طشرح األمشوينّ انظر: األمشوّين،  )(6
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ويف حبث جاء يف تضارب أقول الّنحاة يف تصنيف (إذا) الفجائّية ما فيه إّن الباحَث لُيدهش من 
ا ظرف، على اختالف يف ظرفّيت ّ ها املكانّية، أو تضارب أقوال الّنحاة يف تصنيف (إذا)؛ فمنهم من يرى أ

الّزمانّية، وهناك من يقّيد الظّرفّية بتضمينها معىن الفعل، ومنهم من يقول حبرفّيتها، وأخريًا مييل بعضهم إىل 
تصنيفها يف حقل األفعال، وهو أضعف األقوال مجيًعا يف تصنيفها، ويرى الباحثان أّن املربّد يف ظاهر  

ّية أو الّزمانّية، لكّن املتأّخرين فهموا من كالمه القول بظرفّيتها كالمه مل ينّص صراحة على ظرفّيتها املكان
املكانّية، وهذا عائٌد إىل طبيعة املثال اّلذي ذكره املربّد "جئُتَك فإذا زيٌد" فاكتفى بذكر املبتدأ، وإذا ذُكر 

ا تكون خربًا عنه؛ فيتعّني  ّ ا ظرف مكان؛ إذ املبتدأ وحده بعد (إذا) الفجائية فإ ال جيوز أن تكون  كو
ظرف زمان؛ المتناع وقوعه خربًا عن اجلثّة، ويضّعفان من يرى القول بظرفّيتها املكانّية، أو الّزمانّية، مثّ 

ا حرفّية، وهو ما يرّجحانه. ّ   )1(يذكران عدًدا من الباحثني احملدثني ّممن يرى أ

  

ّمت االّجتاه فيه إىل أّن ، و آخر حبث يف ة(إذا) الفجائيّ  حاة يف نوعاختالف آراء النّ  ّمت ذكروقد 
ّ  فيها األقرب   .)2(ال ظرفٌ  ا حرفٌ أ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .143-138، ص1، ع17، جمّلة الّرتبية والعلم، مالفجائّية: إشكالّية الّتصنيف والّرتكيب والعملإذا انظر: شفيع، والّطوجبّي،  )(1
-209، ص3، ع9، جمّلة جامعة الّشارقة للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، مإذا الفجائّية دراسة حنويّة وصفّيةانظر: عطّار،  )(2

211.  
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حمّمد حميي الّدين عبد الّشيخ و  ،)1(حممود صايفالّشيخ وّممن يقول حبرفّية (إذا) الفجائّية من احملدثني: 
  ) 5(أمين الّشّوا. الدّكتورو  ،)4(عبده الرّاجحيّ  الدّكتور، و )3( عّباس حسنالعّالمة و  ،)2(احلميد

  
ا حرف؛ برؤيته قوة ختريج ابن مالك يف  ّ ويستدّل الباحث على أّن أقرب اآلراء هو أن يقال إ

حمّمد حميي الّدين عبد احلميد، كما أنّه من الّشيخ حممود صايف، و  الّشيخ ، واملنطق املقنع يف قول)6(ذلك
على الّدارسني، وتقريب  بظرفّيتها، كما أّن يف ذلك تسهيًال أّول وإجياد احلجج والعلل للقول ب عدم التّ 

  الّتخريج فيها، وكذلك درج أكثر احملدثني يف القول حبرفّيتها.
  

  )7():   ء الّتعدية تعين املصاحبة( -10

ء الّنقل أيًضام يذكرحرف اجلّر الباء، ابن هشام  ذكريف  وهي املعاقبة  ؛عىن الّتعدية، وُتسّمى 
ي الفعل القاصر، تقول يف ذهب زيد: ذهبُت بزيد، ، وأكثر ما تعدّ للهمزة يف تصيري الفاعل مفعوًال 

                                                 
(سورة الّنساء، جزء من   َّىن نن من زن رن مم ام ُّ  وله تعاىل. يقول يف ق5/101، 4، طاجلدول، انظر: صايف )(1

ّن كقولنا: 77اآلية:  ): "إذا: يف اآلية الكرمية هي حرف، وتعرب إذا الفجائّية، ويليها املبتدأ واخلرب، وأحيا تليها مجلة امسّية مصّدرة 
زل... هذا هو األرجح واألقوى من رأي الّنحاة،  وبعضهم اعتسف الطّريق فجعلها ظرف زمان أو مكان، إن خرجت فإذا إّن املطر 

ويالت وتكلفات ال طائل حتتها".  وأّدى به ذلك إىل 
. يذهب إىل أّن الّصحيح ما ذهب إليه األخفش وجرى 1/276، 2ط ،شرح األمشوينّ على ألفّية ابن مالكاألمشوّين، ) انظر: (2

لبابعليه ابن مالك؛ أي القائَلني حبرفّيتها؛ بدليل إمجاعهم على صّحة قو  شرح ، األمشوينّ وانظر:  - .هلم: خرجت فإذا إّن زيًدا 
حمّمد حمّيي الّشيخ لشرح األمشوّين كالم ويذكر احملّقق حسن محد يف حتقيقه  .197- 1/196، 1، طاألمشوينّ على ألفّية ابن مالك

   الّدين عبد احلميد.
. يقول: "وقد تكون إذا للمفاجأة، واألحسن يف هذه احلالة اعتبارها حرًفا"، ويشري 2/280، 15، طالّنحو الوايفانظر: حسن، ) 3(

  جيوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيًضا، مبعىن: "ففي الوقت أو ففي املكان". يف احلاشية أنّه
  .345، 153، 1، طالّتطبيق الّنحويّ ) انظر: الرّاجحّي، (4
  .297، 1، طمن أسرار اجلمل االستئنافّية) انظر: الّشّوا، (5
  .215-2/214، 1، طشرح الّتسهيل ،ابن مالك) انظر: (6
 .1/138، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(7
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مثّ  )،17، جزء من اآلية: لبقرةسورة ا( َّ حن جن يم ُّ  وأذهبته، وجيعل ابن هشام منها قوله تعاىل:
ا:   املشهورة.وهي مبعىن القراءة  (أذهَب) يذكر ابن هشام أنّه قُرئ 

ا تعدية خاّصة خمت ّ لباء؛ وهي صّ ويورد الّدسوقّي يف حاشيته شرح كالم ابن هشام فيها إ ة 
، واملعاقبة للهمزة؛ أي املناوبة هلا، فإن وجدت إحدامها ال توجد األخرى، وتصيري تصيري الفاعل مفعوًال 

صّري هللا  اآلية: صّريته ذاهًبا، ومعىنالفاعل تعين تضمني الفعل معىن الّتصيري؛ فتقول ذهبت بزيد؛ أي 
نورهم ذاهًبا، واألصل ذهب نورهم؛ فنورهم فاعل ذهب، وإذا أريَد إدخال الباء صّريت الّنور اّلذي هو 

  )1(لفعٍل آخر. ؛ لكون الّذهاب فاعًال فاعٌل مفعوًال 

  

 فرقًا، وأّنك إذا ّن بني الّتعديتنييف أ )2(ه)581(ت:  مثّ يذكر ابن هشام قول املربّد والّسهيليّ 
آلية؛ أي يقصد و  ،قلَت: "ذهبت بزيد" كنت مصاحًبا له يف الّذهاب يعّقب على قوليهما أنّه مردوٌد 

 )20(سورة البقرة، جزء من اآلية:  َّ يكىك مك لك اك يق ىق  ُّ :ذهاب الّنور، أّما قوله تعاىل
  فيحتمل أّن الفاعل ضمري الربق.

  
ء الّنقل، وتعدية اهلمزة، ومصاحًبا له تعين: على ا دمهقصيذكر الّدسوقّي أّن و  لّتعديتني: تعدية 

ذا املعىن؛ إذ معناه صّريته :خالف إذا قلت آلية؛ ألنّه  ابن هشام ويرّده .أذهبُت زيًدا فإنّه إلشعار له 
كُر ابن هشام آلية ذِ أّما يستحيل أن يكون املوىل مصاحًبا لنورهم يف الّذهاب؛ حبيث يذهب مع الّنور. 

ذه اآلية؛ وذلك فمشيئة ذهاب مسعهم وأبصارهم  يقصد به أنّه ال يصّح الّرّد على كالم املربّد والّسهيلّي 
ألنّه حيتمل أّن فاعل (ذهَب) عائد على الربق؛ فالربق ال يستحيل ذهابه مع الّسمع والبصر، وحيتمل أن 

على هللا ففيه رّد عليهما، أّما إذا كان عوده على ضمري يكون عائًدا على هللا، وإذا كان عود الّضمري 
  .الربق فال رّد فيه

                                                 
 .1/109، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (1
اِفظ (ت: ) أبو زيد وأبو القاسم عبد الّرمحن بن عبد هللا بن َأمحد بن أصبغ بن ُحبَـْيش اِإلمام السُّهيلّي اخلثعمّي األندلسّي املالقّي احل(2

  .2/81، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 581
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ء الّتعدية غري اهلمزة؛ وذلك أنّه ينكر على أهل الّلغة قوهلم إّن (سرى)  أّما الّسهيلّي فريى أّن 
م مل ُحيّققوا العبارة، ويذكر أّن الّنحويني تساحموا يف ال ّ باء واهلمزة، و(أسرى) مبعىن واحد، ودّل ذلك أ

وجعلومها مبعىن واحد يف ُحكم الّتعدية، ويرى أّن الباء تُعطي يف الّتعدية طرفًا من املشاركة يف الفعل، وال 
تعطيه اهلمزة؛ (فـأقعْدَته): جعلته يقعد، ولكّنك شاركته يف القعود، فجذبته بيدك إىل األرض، أو حنو 

ودخلت به، وذهبت به، خبالف أدخلته، وأذهبته،  من طرٍف من املشاركة إذا قعدت به، ذلك، فال بدّ 
لّذهاب، ويضاف إليه طرف  -سبحانه–ويف معىن الّذهاب يف آييت البقرة، فيتعاىل هللا  عن أن يوصف 

  )1(منه، وإّمنا معناه أّن الّنور والّسمع كان بيده سبحانه.

  
ء الّتعديّة   ؛لى الفاعل، فتصريه مفعوًال اخلة عقول بعضهم: هي الدّ والّصواب عند املرادّي يف 

عدية، ال تقتضي عدية مبعىن مهزة التّ ء التّ  أنّ  يف مذهب اجلمهور، ويشري إىل زمي والّال ليشمل املتعدّ 
عدية تقتضي مصاحبة الفاعل ء التّ  إىل أنّ  هيليّ املربّد والسّ  ، مثّ يذكر رأيمشاركة الفاعل للمفعول

من مشاركة، ولو  : إذا قلت: قعدت به، فال بدّ هيليّ السّ  ويورُد قول، للمفعول يف الفعل، خبالف اهلمزة
ألّن هللا  )؛17، جزء من اآلية: لبقرةسورة ا( َّ حن جن يم ُّ  :عليهما بقوله تعاىلالّرد ورد مثّ يليد. 

لذّ  نّ هاب مع النّ تعاىل ال يوصف  لذّ ور. أجيب   هاب، على معىنه جيوز أن يكون تعاىل وصف نفسه 
جمليء، يف قوله  )،22، جزء من اآلية: الفجر(سورة  َّهل مل  ُّ تعاىل:  يليق به، كما وصف نفسه 

، وقد )2("(أذهَب) :ماينّ عدية مبعىن اهلمزة قراءة اليَ ء التّ  أنّ   دهذا ظاهر البعد. ويؤيّ يقول املرادّي فيه: "و 
  املربّد أيًضا. )3(ه)742خالف الّسفاقسّي (ت: 

  

                                                 
  .414-3/412، 1، طالّروض األُنفُ ، : الّسهيليّ ) انظر(1
  .38 ،1، طاجلىن الّدايناملرادّي، ) (2
الكّي العّالمة برهان الّدين الّسفاقسّي النّ (3

َ
ه). 742حوّي (ت: ) أبو إسحاق إبراهيم بن حمّمد بن إبراهيم بن أيب القاسم القيسّي امل

جمّلة جامعة اإلمام حمّمد الّتحفة الوفّية مبعاين حروف العربّية، ، انظر: الّسفاقسيّ  -. 1/425، 1، طبغية الوعاة، انظر: الّسيوطيّ 
 . 206، ص19بن سعود اإلسالمّية، ع
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قلة ملعىن( (بْل)  -11  )1():تالها مفردٌ و  تقّدماها إن الّنفي والّنهي عاطفة و

مفرٌد فهي عاطفة، وإن تقّدمها أمر أو إجياب، فهي جتعل ما يذكر ابن هشام أّن (بل) إن تالها 
ي فهي ، قبلها كاملسكوت عنه؛ فال ُحيكم عليه بشيء، وإثبات احلُكم ملا بعدها أّما إن تقّدمها نفي أو 

، مثّ )ما قاَم زيٌد بل عمرو، وال يقم زيٌد بل عمرو(لتقرير ما قبلها على حالته، وجعل ضّده ملا بعده، حنو: 
قلةً يف ) 2(املربّد وعبد الوارثإجازة يعرض  ابن  توّهم أنّ وقد ي، في والّنهي إىل ما بعدهامعىن النّ  أن تكون 

، وليس  "ما زيٌد قائًما بل قاعًدا، أو قاعٌد" :ألنّه قال: "وعلى قوهلما فيصحّ ذلك ؛ هشام يرّجح قوليهما
  .كذلك، كما سيأيت

لّرفع؛ خرب ملبتدأ حمذوف تقديره (هو)؛ فالقعود مثبٌت  وهنا إّمنا  -ورد الّدسوقيّ يكما –و(قاعٌد) 
ا حرف ابتداء، واحت ّ يج تقدير املبتدأ؛ ألّن (ما) دخلت على مجلة ال على مفرد، فليست عاطفة، بل إ

  )3(.ال تعمل يف اإلجياب

  

، ال إثباته يف أّن ابن هشام إّمنا أراد نفي ذلك ترجيح ابن هشام لرأي املربّد وعبد الوارث وهم ويُردّ 
   دون إشارة صرحية منه، يُفهم من ثالثة أوجه:من نفي رأييهما وذلك أّن ؛ وترجيحه

ا م قدّ حني ابن هشام  أنّ أّوهلما:  ّ ا تقرير ملا قبلها، وأ ّ ي، أوضَح أ لكالمه يف أنّه إن تقّدمها نفي أو 
  جتعل الّضّد ملا بعدها، ويف هذا خمالفة لرأيهما اجملّوز لنقل املعىن إىل ما بعدها.

اّجة إّمنا هي حمُ  : (ما زيٌد قائًما بل قاعًدا، وبل قاعٌد)قوهلماأنّه يصّح على نيهما: إيراد ابن هشام عبارة 
  ).يصّح قولك كذا، لو أّن كذا كان كذا(ما:  أمرًانكر ينكار؛ كقولك ملن تراه على سبيل اإل

                                                 
 .1/152، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(1
الء : "لعّله أبو املكارم عبد الوارث بن عبد املنعم، عامل يف الّنحو والّلغة واألدب، أخذ عن أيب الع1/152يقول حمّققا املغين  )(2

لوفيات، انظر: الّصفديّ  -املعّرّي".  : (أبو املكارم عبد الوارث بن حمّمد بن عبد املنعم بن عيسى بن حمّمد 19/189، 1، طالوايف 
ريخ وفاته. ومل يعثر الباحث له على ترمجة يف كتب الّرتاجم اّليت رجع بن عيسى ابن أ َرّي). ومل يُثبت  الكّي اَأل

َ
يب محّاد املطوعّي امل

 إليها.
 .121- 1/120، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر:  )(3
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  أنّه ال جييز ما ذهبا إليه. فُعلمَ لثهما: تعقيب ابن هشام بقوله: "وخيتلف املعىن"، 

بعدها، وصار ومعىن اختالف املعىن: أّن (بل قاعًدا): أي بل ما زيٌد قاعًدا؛ فنقلت الّنفي إىل ملا 
نفي القيام مسكوً عنه، ومعىن (بل قاعٌد): فتكون خربًا ملبتدأ حمذوف تقديره (هو)؛ فالقعود ُمثبت، 
فثبت الّضّد ملا بعدها، ويف (بل هو قاعد) دخول (بل) على مجلة ال على مفرد، فليست عاطفة، بل 

  )1(اإلجياب. حرف ابتداء، وإّمنا احتيج لتقدير املبتدأ؛ ألّن (ما) ال تعمل يف

  

وجاء يف كتاب (ضياء الّسالك إىل أوضح املسالك) ما نقله ابن هشام عن إجازة املربّد نقل معىن 
قلة معىن النّ الّنفي والّنهي إىل ما بعد (بل) : " ا  هي ملا بعدها؛ فيجوز على قوله: في والنّ وأجاز املربّد كو

قيل: إن مثل هذا وُشرح قول ابن هشام أنّه: " )2(ا".قاعدً : بل ما هو ىنععلى م ،اا بل قاعدً ما زيد قائمً 
  ألّن شرط عملها ا؛شيئً ) قائًما(ال تعمل يف  )ما(ألنّه يلزم عليه أن  االستعمال مل يسمع عن العرب؛

نّ بقاء النّ    )3(".العمل فال يضر نتقاض جاء بعد مضيّ اال في يف املعمول، وقد انتقل عنه. وقد أجيب 

  

م توّسعوا يف الّروايةيَ  -عنهم نُقلكما –والّناظر يف حنو الكوفّيني  ّ ، بل ، وتوّسعوا يف اجلوازعلم أ
لرّأي الواحد ت الّشاّذة، واعتّدوا  ، وعّمموا الظّاهرة الفرديّة، وقبلوا كّل ما جاء عن العرب، وقبلوا الّروا

ً قد اكتفوا بغريب الكالم، وأخذوا من عرب احلو    )4(اضر، وتوّسعوا يف املكان.وأحيا

                                                 
 .121- 1/120، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (1

 .3/212، 1، طاملسالكضياء الّسالك إىل أوضح ) الّنّجار، 2(
  .3/212، الّسابق) (3
-138، 3، طاملدارس الّنحويّةوانظر: خدجية احلديثّي،  –، وغريها. 377-376، 2، طمدرسة الكوفة) انظر: املخزومّي، (4

، اخلالف بني الّنحويني (دراسة وحتليل وتقومي)وانظر: الّطويل،  –. 153-145، 1، طمدرسة البصرة. وانظر: الّسّيد، 143
ره يف الّدرس الّنحويّ . وانظر: جعفر، 593- 592، 1ط وانظر:  –. 326، رسالة ماجستري، صاختالف الّنحاة مثاره وآ

- .55 - 50ث خترّج (بكالوريوس)، ص، حباختالف اآلراء الّنحويّة بني مدرسة البصرة والكوفة (دراسة وصفّية حتليلّية)معروف، 
 . 70- 69، ص2، ع16البلقاء للبحوث والّدراسات، م الّنحوّي وحقيقة املدارس الّنحويّة،اخلالف وانظر: طالفحة، وأبو دلو، 
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ا بل ضربت زيدً : َحنو قـَْولك للثّاين، واإلثباتاإلضراب عن األوَّل  يقول املربّد يف (بل): "ومعناها
  )1(".بل امرأة جاَءين رجلٌ  وما ،وجاءين عبد هللا بل أخوه ،اعمرً 

الّنفّي أو الّنهي إىل ما ابن مالك إنكاره على املربّد إجازته نقل  وينسب الّسيوطّي يف اهلمع إىل
ويل  )2(بعد (بل) ؛ وعلى هذا، مل يكن ابن هشام قد سبق إىل فهم مراد املربّد، ومل يكن قد سبق إىل 

  كالمه أيًضا. 

  

ال يوافق ما نقل ابن هشام عن املربّد، وأّن فْهَم ابن هشام ملا قاله املربّد كان من  -هنا–والباحُث 
قل الّنفي إليه؛ ففيه احتمال ربّد مل يؤّكد أّن اإلثبات للثّاين بعد (بل) مع نقبيل االحتمال؛ وذلك ألّن امل

دون نقل الّنفي من يكون ذلك قصده، وفيه احتمال آخر أن يكون قصُد املربّد إثبات احلُكم للثّاين  ألن
ىن: ما جاءين رجل إليه أيًضا؛ فاملثال املذكور عند املربّد: "ما جاءين رجٌل بل امرأٌة" حيتمل أن يكون املع

بل ما جاءتين امرأة (على ما ينسب ابن هشام للمربِّد)، وحيتمل أن يكون املعىن يف قصد املربّد: ما جاءين 
  رجٌل بل جاءتين امرأٌة؛ أي عدم نقل الّنفي إىل الثّاين.

  

عن خمالفة املربّد ) 3(ه)889وممّا يدعم قول الباحث ما جاء يف شرح حديث اجلَوَجرّي (ت: 
في (بل) بعد النّ  مذهب اجلمهور أنّ : "ملا بعدهاقلة ملعىن الّنفي والّنهي (بل)  اجلمهوَر يف جتويزه أنّ 

ه ملا بعدها. واملربّد وافقهم على ذلك، وأجاز القول هي تكون لتقرير ما قبلها على حالته وإثبات ضدّ والنّ 
  )4(".اآلخر على زعم بعضهم

ّن املربّد قد وافق اجلمهور، ويف زعم آخرين أنّه أجاز نقل معىن وما جاء يف شرح كالم اجلَوَجرّي أ
  الّنفي؛ وُخيلص إىل أنّه مل يثبت عن املربّد ما نسبه إليه ابن هشام.

  
                                                 

 .1/150، 2، طاملقتضب ،) املربّد(1
  .3/180، 1، طمهع اهلوامع، ) انظر: الّسيوطيّ (2
  .6/251، 15، طاألعالم، ه). انظر: الّزركليّ 889رّي (ت: ) حمّمد بن عبد املنعم بن حمّمد اجلَوجَ (3
 .2/813، 1، طشرح شذور الّذهب، اجلَوَجريّ ) (4
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  )1(): االستثنائّية ( (ُأحاشي) ُمضارع (َحاشا) -12
يتمن البحث يف املسألة الثّانية مرّ  يت ، حاشا االستثنائّية حرف جرٍّ  : ( )  جامًداّ متعدّ  فعًال و

من غري –يف الفصل الثّاين من البحث: (موافقات ابن هشام للمربِّد) أّن ابن هشام وافق املربّد ومن معه 
ً جامًدا - تصريح ا تستعمل كثريًا حرفًا جارًّا، وقليًال فعًال متعدِّ ّ لتضّمنه معىن إّال،  ؛فيما ذهبوا إليه من أ

  وقد بّني الباحث أدّلة موافقة ابن هشام هلم.
إّال أّن ابن هشام يرّد قول املربّد يف أّن (أحاشي) مضارع (حاشا) االستثنائّية، واصًفا أّن املربّد قد 

؛ توّهم يف ذلك؛ فريّد ابن هشام قوله يف أّن (حاشا) االستثنائّية حرف، أو فعل جامد لتضّمنه معىن إّال 
فابن هشام ال يعرتض على املربّد يف القول حبرفّيتها أو فعلّيتها، وإّمنا يعرتض على قول املربّد إّن (أحاشي) 

ا؛ فابن هشام يرى أّن (أحاشي) دليل عل ة ى تصّرف (حاشا) الفعلّية املتعّديمضارع حاشا اّليت ُيستثىن 
  املتصّرفة.

  
يت فيها صورة أخرى، ويف قوله بفعلّيتها فابن هشام يرى يف حرفّيتها  ما تقّدموعلى  أنّه ال 

يت منه مضارع أو أمر.   اجلامدة؛ أي فال يشتّق منها؛ كقولنا يف (ليس) إنّه فعل جامد؛ فال 
  

رأي سيبويه وأكثر البصرّيني  دّ ر وي ، جامًداحرفًا أو فعًال  يت ابن هشام أّن حاشا االستثنائّية يقرّ 
ا حرفٌ  ّ   )2(.زلة إّال دائًما مبن يف أ

ما من أفعال االستثناء. ّ   )3(يورد املربّد أّن حاشا وخال من حروف االستثناء، ويذكر أ

  .)4(وجاء عند أيب الربكات األنباري رأي املربّد

                                                 
 .1/164، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(1
 .166-1/165، الّسابق) (2
. ومل يرد قول املربّد يف أّن (أحاشي) مضارع حاشا؛ ال يف حرفّيتها وال يف 4/426، 4/391، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(3

 .فعلّيتها
): (حاشى يف االستثناء، فعل أو حرف أو ذات وجهني). 37. املسألة (1/226 د.ط،اإلنصاف، أبو الربكات األنبارّي، ) انظر: (4

 البصريّون إىل أنّه حرف جّر، وذهب املربّد إىل أنّه يكون فعًال ويكون حرًفا.و الكوفّيون بفعلّية (حاشا) يف االستثناء،  قولوفيها: 
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أي  ؛كما جاء عند املرادّي يف حاشا االستثنائّية استدالل املربّد على فعلّية (أحاشي) بتصّرفها 
ّن أحاشي جيوز أن يكون تصريف فعل من لفظ  االستثنائّية،بتصّرف (حاشا)  مثّ يورد أّن هذا ُأجيب 

  )1(حاشا اّلذي هو حرف ُيستثىن به.

  

مييُل الباحث إىل ما انتهجه ابن هشام يف رّده على املربّد؛ فالباحث يرى يف ثبات احلرفّية حلاشا 
بت ال ُيشتّق منه، حّىت وإن كان فيما االستثنائّية عدم اقتضاء أن تكون (أحاشي) مضارعها؛ فاحل رف 

حتمله (حاشا) االستثنائّية من معىن الفعل؛ أي أستثين؛ إّال أنّه من الُبعد أن يكون (ُأحاشي) مضارع 
حاشا االستثنائّية، وكالم املربّد مقبول يف أّن (أحاشي) مضارع حاشا، ودليل على تصّرفها؛ لكن ذلك 

  ة املتصّرفة، ال يف حاشا اّليت لالستثناء.ة املتعّديمقبول يف حاشا الفعليّ  ختريج

 
  )2(): ( (حاشا) الّتنزيهّية فعلٌ  -31

أّن ابن  لهوحاص، د ومن معهرأيه املخالف للمربِّ  ويذكر نزيهّية،تّ يتكّلم ابن هشام على حاشا ال
   .)31 اآلية:، جزء من يوسف(سورة  َّىي ميُّ : أّن (حاشا) تنزيهّية؛ يف حنو قوله تعاىل هشام يرى

ا فعل،  ّ يت ابن هشام لرأي املربّد وابن جّين والكوفّيني يف (حاَش) يف سورة يوسف على أ مثّ 
ّ  -على ما ذكرَ –وُحّجتهم  حلذف، وكذلك إلدخاهلم إ م يتصّرفون فيها  ّ   ها على احلرف.من جانبني: أ

ا تنزيهّية  ّ نزيه، وهذا ال يُنايف أن تكون (حاشا) أي جملّرد التّ  - على ما يذكر الّدسوقيّ –فمعىن أ
ا تنزيهّية؛ أي ُتذكر لتنزيه املوىل ّ ابتداًء، وتنزيه من يُراد  - جّل جالله -االستثنائّية فيها تنزيه، ومعىن أ

م يقولون: تنزّه املوىل عن أن يوجد  - سبحانه وتعاىل–تنزيهه بعد ذلك، وهي الّداخلة على اسم هللا  ّ فكأ
وختريُج اآلية يعين أّن معناها: جانَب يوسُف  .ذا الّشخص، وفيه من املبالغة ما ال خيفىهذا األمر يف ه

حلذف  فمعناه: أّن العرب حذفوا األلف اّليت بعد  -كما يقولون–املعصية ألجل ِهللا، أّما تصّرفهم فيها 

                                                 
 .564-561 ،1، طالّدايناجلىن ، انظر: املراديّ ) (1
   .165-1/164، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
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ا فعل؛ ينبين عليه أنّ  ،الّشني، وقد ُحتذف األلف اّليت بعد احلاء ّ الفاعل ضمري يعود على من  ويف قوهلم أ
 .يُقصد تنزيهه، وتكون الّالم للّتعليل

ا الّالم  - هنا- وينّبه الباحث ّ إىل أّن الّدسوقّي ال يعين بالم الّتعليل ما عهده دارس الّنحو يف أ
ن مضمرة بعدها كما جاء  الّناصبة؛ ألّن الّناصبة إّمنا تدخل على املضارع فتنصبه؛ سواء أكان الّنصب 

الّدسوقّي الفرق  ال خيفى على؛ إذ عن البصرّيني، أم كانت هي الّناصبة بنفسها كما جاء عن الكوفّيني
  .    املـُنزّهبني الّالميني حتًما، وقصَد من أّن (الّالم الّداخلة على اسم هللا تعاىل) الم للّتعليل؛ أي بيان 

ذين الّدليلني؛ فالّدليال ينافّيان احلرفّية، وال  - كما قال–ن هذان مثّ يفّند ابن هشام احتجاجهم 
ويلهم ملعىن اآلي ا فعلّية؛ ؛ فهو ة ال يتأّتىيُثبتان الفعلّية؛ و ّ يرى أن (حاَش) اسٌم؛ ويرّد قوهلم على أ

ا حرف جّر ، حاًشا هللوحيتّج على امسّيتها بقراءة من قرأها بتنوين الّنصب  ّ مثّ يرّد زعَم من قال إ
  بثالث ُحجج:

  أّوهلا: إّن اجلارّة إّمنا هي الواردة يف االستثناء.

 ن قرأ بذلك.نيها: ورودها منّونًة عند م

  لثها: دخوهلا على الّالم (هلل) يف قراءة الّسبعة؛ واجلاّر ال يدخل على اجلاّر.

ينتصر الّدسوقّي البن هشام يف شرح معىن أن تكون (حاشا) تنزيهّية؛ فالّدسوقّي يرى أّن قول 
ا تنز  مسّيتها دليل على صّحة رأيه؛ وذلك ألّن جعلها فعلّية يكون القصد  ن أراَد يه املتكلِّم مَ ابن هشام 

   )1(.جّل جالله تنزيهه من اخللِق ال من هللا

يء؛ أي ابن هشام يرى أّن (حاَش) اسٌم مرادف للرباءة من الشّ أّن  تتمّثل يففخالصة املسألة أّما 
حاًشا (ف من البشريّة، يف قوله تعاىل: مثّ براءة املقصود تنزيهه من اخللق عن كونه ال يطهر يوسُ  ،براءة هللا

                                                 
 .1/131، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(
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ا حرف جّر، ، وأنّه يرّد زعم من قال بفعلّيته)هلل ّ ا اسم فعل ا، ويرّد من زعم أ ّ وكذلك رّد زعم من قال إ
  مبعىن: أتربّأ، أو برئُت؛ بزعمهم أنّه مبينٌّ.

  فرّده زعم من قال بفعلّيتها؛ فله أسباٌب:

  أّوًال: ألّن أدلّتهم ال تنايف احلرفّية، وال تثبتان الفعلّية.

لّنصب. ا وردت منّونة  ّ   نًيا: أ

ويلهم للمعىن غري مقبول.   لثًا: 

ا حرف جّر؛ فمتأٍت من:  ّ   أّما رّده زعم من قال إ

  أّوًال: أّن اجلارّة تكون يف االستثناء.

ا وردت منّونة (أّي فاحلرف ال يُنّون)، واجلاّر ال يدخُل على اجلاّر؛ فقد دخلت على الّالم يف  ّ نًيا: أ
م؛ لبناء (حاشا) لشبهها بـ (حاشا) احلرفّية.، قراءة الّسبعة   وقد تُرك الّتنوين يف قراء

ا اسم فعل (مضارًعا أو ماضًيا)؛ وذلك لبنائها؛ فمردوٌد عند ابن هشام؛  ّ وأّما رّده زعم من قال إ
ا يف بعض الّلغات. وذلك   إلعرا

ا  عرا ا مبنّية الحتمال أنّه  -ء عند الّدسوقيّ كما جا–وقد يُعرتض رّد ابن هشام يف قوله  ّ
تنوين تنكري؛ فاسم الفعل ينّون تنوين تنكري، مثّ يعود الّدسوقّي فيجيب عن االعرتاض على ابن هشام يف 
 أّن تنوين الّتنكري ليس قياسيًّا يف أمساء األفعال؛ بل هو قياسّي يف ألفاظ خمصوصة، وليس (حاشا) منها.

ا معربة، ويرى أّن هناك رًدا لكّن الّدسوقّي يور  ّ د اعرتاًضا آخَر على رّد ابن هشام يف جواب من قال إ
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ا اسم فعل؛ جلواز أن يكون البناء لشبهها  ؛أقوى من ذلك؛ وهو أن يُقال إنّه ال يلزم من البناء كو
   )1(حلرف لفظًا ومعىن، وهذا رّد الّشمّين بتصريح الّدسوقّي.

  فيها من الّصواب ما فيها. ُسّجلت على ابن هشام اّليت عرتاضاتويرى الباحث أّن هذه اال

قراءة اآلية القرآنّية فيما يطوّع االستدالل الّنحوّي، له ابن هشام يوجت ّيةكيف  املطّلع ينظر إىلولعّل 
لقراءات القرآنّية، وَسعة اّطالعه.   كما أنّه ال خيفى علم ابن هشام 

  القائلني بفعلّية (حاَش) تناقضني: يف رّد ابن هشام حّجة يرى الباحثُ 

  أّوهلما: تناقض عند الكوفّيني.

  نيهما: تناقض عند ابن هشام.

م زعموا أّن (الّسني) الّداخلة على املضارع حرٌف، وهي  ّ أّما تناقض الكوفّيني؛ فحاصله أ
م يرون أّن ما يدخله احلذف فليس حبرف؛ ملاذا إذ ّ ال يرون حرفّية (حاشا)  نمقتطعة من (سوف)؛ أي إ

بناًء على تطبيقهم قاعدة (الّسني) يف (سوَف)؟ وعلى رأيهم يتخرّج أّن (سوف) حرف يُقال فيه: 
  )2(آخره. (سف)؛ حبذف أوسطه، ويُقال فيه: (سو) حبذف

عقده يف  يف فصلٍ –ناقض ههنا؛ فهو يرى أّن ابن هشام نفسه مل يسلم من التّ  والباحُث جيدُ 
مع خمالفته الكوفّيني صراحًة  ،قتطع من (سوف)؛ فُتحذف الواو منه، وُحتذف الفاء منهيف أنّه يُ  -سوف

 ،أنّه ُيسّلم أنّه يُقتطع من (سوف)، ويقال فيه: (سف)، و(سو) أيهم أّن الّسني جزء من سوف، إّال يف ر 
، )3(ذلك الكوفّينيبًعا بُحتذف منها الّالم وتبقى حرفًا  أّن (لعّل) -أيًضا– وكذلك فإّن ابن هشام يرى

                                                 
 . 1/132، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(

. ورد يف املسألة 1/232 د.ط،اإلنصاف، ، األنباريّ أبو الربكات وانظر:  -. 1/184، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
 ): (حاشى يف االستثناء، فعل أو حرف أو ذات وجهني).37(

  (يف مبحث لعلَّ). 1/379. (يف مبحث علَّ)، ويف: 1/206، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(3
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ّن  حلذف، ولدخوهلا على احلرف) رّد حّجتهم  لكّنه حينما رّد حّجة القائلني بفاعلّيتها (لتصّرفهم فيها 
(هذان ينافيان احلرفّية، وال يثبتان الفعلّية)؛ أي إّن احلذف ينايف احلرفّية، فكيف له أن يثبت حرفّية 

  حرفّية (حاَش) رغم احلذف؟(سوف)، وحرفّية (لعّل) رغم احلذف، وينفي 

اعرتاًضا آخر على ابن هشام يف نفيه دليل من زعم بفعلّيتها يف أّن (حاشا) ال ويورُد الّدسوقّي 
اعُرتَض ، و تدخل على حرف؛ الحتمال أّن الّالم حرف جّر زائد أتى به لقصد الِعوض عن ألف (حاَش)

يف رفضه ملعىن الّتأويل عند من قال بفعلّيتها يف اآلية من سورة يوسف عليه الّسالم؛  - أيًضا–ابن هشام 
م قالوا إّن (حاَش) مبعىن: (جانَب يوسف املعصية ألجل هللا)، ووجه االعرتاض من ابن هشام  ّ إذ إ

ّن هذا الّتأويل ال يتأّتى يف آية: ك أّن وذل؛ )٣١ ، جزء من اآلية:يوسف(سورة  َّىي ميُّ  عليهم: 
فبمجّرد  ،فقالت له: اخرج عليهنّ  -عليه الّسالم–ُلمَن امرأة العزيز (زُليخا) يف عشقها ليوسف  ملّا الّنسوة

ووجه االعرتاض على ، أن رأينه قطّعن أيديهّن من شّدة العشق، وقلَن: (حاَش هلل) تعّجًبا من ُحسنه
ّن املعىن ليس: (جانَب يوُسف املعصية أل جل هللا)؛ ألنّه ليس مقام تنزيه من اعرتاض ابن هشام 

   )1(معصية؛ إذ ليس هناك معصية يُنزّه عنها.

عن  -بذلك مع عدم تصرحيه–يرى الباحُث أّن القول بـ (حاشا) تنزيهّية، رأي تفّرد به ابن هشام 
املربّد) يقولون حناة البصرة والكوفة، كما أّن ابن هشام تفّرد عنهم يف جعلها امسًا؛ ذلك أّن البصرّيني (عدا 

) فغري، وسوى. وما (إّال  "وما جاء من األمساء فيه معىن؛ فيقول: حبرفّيتها دائًما؛ فهي عند سيبويه حرف
) فال يكون، وليس، وعدا، وخال. وما فيه معىن ذلك املعىن من حروف جاء من األفعال فيه معىن (إّال 

سم فحاشى وخال يف بعض الّلغات" سم، ويق) 2(.اإلضافة وليس  ول أيًضا: "وأّما (حاشا) فليس 

                                                                                                                                                             
ا، والكوفيون يقولون وقد ذكر الُعْكَربِّي مسألة الّالم األوىل يف (لعّل)، فهي مسألة خالفّية؛ فالبصريّون يقولون بز ا أصل. د ّ  –إ

 .361-359، 1، طالّتبيني عن مذاهب الّنحوّيني البصرّيني والكوفّيني، انظر: الُعْكَربِيّ 
  .1/131، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(

  .2/309، 3، طالكتاب، ) سيبويه(2
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ريون فن و الكوفيّ أّما  )1(.ولكّنه حرف جيّر ما بعده كما جتّر (حّىت) ما بعدها، وفيه معىن االستثناء"
  .فعلّيتها

يف ؛ فأّما صواب رأي ابن هشام ؛ فريى صواب رأييهماابن هشام والّدسوقيّ  يتوّجه الباحث توّجه
مسّيتها  فألّن يف انتصاره لقصد  ؛وأّما الّدسوقيّ احلّجة، يف المة االستدالل املنطق وس رؤيةفوجهه القول 

  ورجاحة املنطق الّلغوّي، وُحسن الّتخريج.، من رجاحة يف ُحسن الّتأويليظهر ابن هشام فيه ما 

 

يت مضمًرا) -14  )2(:(خمفوض حّىت قد 

النتهاء الغاية املكانّية؛  -وهو الغالب–فيه (حّىت)، تكون من وجوه  وجهٍ يتحّدث ابن هشام عن 
؛ ومنها: أن يكون يف أمور (حّىت) ختالف (إىل)  أنّ حرفًا جارًّا مبنزلة (إىل) يف املعىن والعمل؛ إّال أي 

ملضمر أي أن يكون ضمريًا،ظاهرًا ال مضمرًاخمفوضها  ني ويصرّح ابن هشام مبخالفته للكوفيّ  ؛ ويُقصد 
  .واملربّد ههنا

ربّد قد أجاز أن يكون جمرور (حّىت) ضمريًا، ومحل ابن هشام قول الّشاعر: "حّتاك" أي إّن امل
  )3(على أنّه ضرورة، إّال أنّه مل يرد عن املربّد القول بذلك.

ٍب  مارٍ ض ذا يكون ابن هشام قد متاشى مع سيبويه اّلذي ال يقول  منبعد حّىت، ففي 
ب ـأبواب كتاب سيبويه املسمى ب : "واستغنوا عن يقول) ما ال جيوز فيه اإلضمار من حروف اجلرّ (هذا 

  وبقوهلم: : دعه حّىت يوم كذا وكذا،وبقوهلم اإلضمار يف حّىت بقوهلم: رأيتهم حّىت ذاك،

                                                 
 .2/349، 3، طالكتاب، ) سيبويه(1
  .1/166، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
   .41–2/38، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(3
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  )2(".تقول: حّتاه وال: "، ويقول كذلك)1(دعه حّىت ذاك"

، ويف كالم سيبويه سيبويهمع  ومتاشىيف هذه املسألة،  -أيًضا– هشام قد خالف الكوفّيني فابن
ألّن  )؛إىل(ال تقوم مقام  )حّىت (للفرق بني إىل وحّىت، إذ إّن  وذلك(حّتاه)؛ ـيف عدم إجازته للقول ب

، وقد ذكر )حّىت (نتهاء الغاية، وهي أعّم يف الكالم من فإىل ال ؛موضعها يفال تصلح ألن تكون  )حّىت (
ثُّر ابن ا يدّل ممّ وهذا  ؛)4(اسيبويه هذا أيضً  ذكر وقد ،)3(تضعف يف الغاية) حّىت ( أنّ ابن هشام  على 

  هشام بكالم سيبويه.

ولعّل ما ذهب إليه سيبويه قد ذهب إليه عموم البصرّيني؛ إذ يورد أبو الربكات األنبارّي قبل 
حلرف عن احلرف يف بعض األحوال إذا كان يف معناه، انتصاره هلم على الكوفّيني قوله: " وقد يستغىن 

ّ أ ليك عن َحتَّاَك، ومبثلك عن َكَك، وكذلك استغنوا عن َودََع بتَـَرَك؛ ألنّه يف معناهال ترى أ ، م استغنوا 
  )5(وكذلك استغنوا به عن َوَذَر".

يظهر للباحث صّحة اعرتاض ابن هشام على املربّد يف ترجيح ابن هشام محل "حّتاك" يف قول 
مرجوح، هو عدم  -إن ثبت عنه–على أّن قول املربّد  -أيًضا–حث الّشاعر على الّضرورة، وممّا حيمل البا

دٌر  م مل يقولوا به، أو هو  ّ أو جميء قوهلم: "حّتاه، أو حّتاك" يف غري مثال قول الّشاعر؛ فدّل على أ
هر للباحث صّحة رأي ابن هشام ُحسن تعليل البصرّيني ة يف شعر؛ فال يقّعد عليه، كما يظقليل للّضرور 

حلرف عن احلرف يف بعض األحوال إن كان مبعناه؛ فاستغنوا بقول (إليك) عن  يف أنّ  العرب تستغين 
  (حّتاك).

                                                 
  .2/383، 3، طالكتاب، ) سيبويه(1
  .4/231، الّسابق) (2
  .1/168، 4، طالّلبيب مغين، بن هشام) انظر: ا(3
ب حّىت: 4/231، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه(4   .20- 3/16. ومل يتحّدث سيبويه عن (حّىت) اجلارّة يف 
 ): (هل جيوز أن يعطف بـ (لكن) بعد اإلجياب؟).68املسألة ( .2/396د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (5
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قُِلب الكالم؛ فُجعل املخرب و (عسى) يف: (عساَي، وعساَك، وعساُه) عمل (كان)، تعمل ( -15
لعكس)   )1(:عنه خربًا و

 وعساَك، وعساُه" ،أن يقال: "عسايَ  ؛ وهواستعمال (عسى) وجًها يفيعرض ابن هشام 
   لقليل، مثّ يذكر فيه ثالثة مذاهب: هويصف

ا ُأجريت جمرى (لعّل) يف نصب االأحدها:  ّ لسيبويه، ومل ُينب ابن هشام  ونسَبهم ورفع اخلرب، سأ
عن  احديثً يبويه قبل ذلك صراحًة حني عرَض هنا، إّال أّن ابن هشام قد خالف س موقفه من هذا القول
لّضمري املنصوب خمالًفا بذلك سيبويه(عسى)؛ فابن هش   )2(.ام نفى أن تكون (عسى) حرفًا حني تّتصل 

قوله سيبويه، إّال أّن سيبويه خيالف اجلمهور يقولون مبا ي -أيًضا–يشري الّدسوقّي إىل أّن اجلمهور 
ا  ّ ا يف تلك احلالة مثل (لعّل) يف العمل واحلرفّية، أّما اجلمهور يقولون إ ّ مبنزلة (لعّل) عمًال من حيث إ

  )3(فقط، وهي فعل على حاهلا قبل دخول الّضمري.

قية على إعماهلا عمل الثّاين:  ا  ّ ، ولكن استعري ضمري الّنصب مكان ضمري الّرفع، وهو )كان(أ
؛ ومعىن استعارة الّضمري فيه؛ أي أّن أصل (عساي) (عسيُت)، كالم ابن هشام  قول األخفش بنصّ 

نّه يَت)، وأصل (عساُه) (عسى هو)، (عس وأصُل (عساَك) ن ابن هشام موقفه من رأي األخفش  وأ
بة ضمري عن ضمري إمنّ  مرين؛ أّوهلما: أّن إ ا ثبت يف املنفصل، والثّاين: ورود اخلرب مرفوًعا يف مردود 

 قوله:

ُر كأٍس وَ فقلُت عَ    )4(أُعوُدهاها فَ وَ آيت حنَ شّكى فَ لَّها       تَ عَ ساها 

                                                 
 .204-1/203، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(1
  .1/201، الّسابق )(2
 .1/165 ،2، طاحلاشية ،انظر: الّدسوقيّ  )(3
وانظر: ابن  -. 1/204يف:  اجلعد، وكأس: اسم امرأة، وهي بنت جبري وأكثر شعره فيها) ينسب حمّققا املغين البيت لصخر بن (4

، املوجز يف قواعد الّلغة العربّية، وانظر: األفغاينّ  –يذكر البيت.  وملذكر القّصة، . 418-23/414، د.ط، ريخ دمشق، عساكر



131 
 

قية على إعماهلا عمل (كان)، ولكن قُِلب الكالم؛ فُجعل املخرب عنه خربًا الثّالث:  ا  ّ أ
لعكس،    د والفارسّي.لمربِّ ه لونسبَ و

أي ُجعل ما كان حّقه أن يكون خمربًا عنه مرفوًعا خربًا منصوً مقّدًما، وُجعل ما حّقه أن يكون 
، خربًا منصوً خمربًا عنه مرفوًعا مؤّخرًا؛  فإعراُب الياء يف: (عساين أن أقوَم) خرب عسى مقّدًما منصوً

  )1(و(أن أقوم) امسها مؤّخًرا.

ستلزامه االقتصاَر على فعل ومنصوبه، يف حنو قوله:    ويرّد ابن هشام رأي املربّد والفارسّي 

  )2( أبتا عّلَك أو عساكا

خربها املنصوب املقّدم، مع أّن ، وأبقى مسها املؤّخرأي القتصار يف الّلفظ؛ فحذف املرفوع؛ وهو ا
ّن املنصوب هنا مرفوع يف أّن  ابن هشام يذكرمثّ اّلذي يقع االقتصار على فعل ومرفوعه،  هلما أن جييبا 

  .املعىن، إذ مّدعامها أّن اإلعراب قُلب واملعىن حباله

مبنزلة (لعّل) مع  املواضعبعض  يفتقع وجاء عن املربّد إنكاره ملا قاله سيبويه من أّن (عسى) 
  ) فهو غلط منه؛ ألّن األفعال ال تعمل يف املضمر إّال كما تعملعساين(و )عساك(فتقول:  املضمر،

  ،اخلري أو الّشرّ  عساكَ كأنّه قال:   ،والفاعل مضمرم، مقدّ  املفعول : أنّ يف املظهر، وخيرّج املربّد الّرجز على
  )3(اخلرب امسًا.ملخاطب به، وَجعل ه حذف؛ لعلم اولكنّ  

وهلم يف  ،حاة يستشهدون بقوله "عساكا"النّ صاحب اإلنصاف الّرجَز، ويورد حمّققه أّن  ذكري
عسى يف هذا البيت وحنوه ليست هي  أنّ  أقوال، مثّ ينسبها كما نسبها ابن هشام، وخيلص إىلذلك ثالثة 

                                                                                                                                                             
 . وفيه: عّلها: لغة يف لعّلها. "عساها"1/299، 1، طكضياء الّسالك إىل أوضح املسالوانظر: الّنّجار،  –.  255، 73د.ط، 

ممّا  الّشاهد: نصب الّضمري حمالًّ بعسى، ورفع ما بعده على اخلربيّة؛. عسى حرف ترّج ونصب، و"ها" امسها. "وعّلها" مثل عساها
 .يدّل على عملها عمل (إّن)

 .1/165 ،2، طاحلاشية، انظر: الّدسوقيّ  )(1
كا) والّرجز لرؤبة أو العّجاج، ومعناه: (قد حان وقت رحيلك لعّلك جتد )(2  (وقد أورد احملّققان أنّه تكّرر: وقبله: (تقول بنيت قد أىن أ

 رزًقا).
 .72-3/71، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(3
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ا يف ، والّضمري املتّ ونصب مثل لعلّ  عسى اّليت ترفع االسم وتنصب اخلرب، بل هي ههنا حرف ترجٍّ  صل 
  )2(ذلك. يف همفاألمشوّين اختال، كما يورد )1(حمّل نصب امسها، وخربها حمذوف، أي عساك تبقى

  
 )3(:رضٍع)ومُ  د طرقتُ (الفاء جارّة يف قول الّشاعر: فمثِلِك قَ  -16

ا حرف  ّ -  رأي بعض الكوفّينيمهمل، وخيالف يتحّدث ابن هشام عن الفاء املفردة، فيقول إ
تينا فتحدِّثَنا)،  -صراحةً  صبة يف مثل: (ما  م يرون أّن الفاء  ْن و يف كو الّصحيح عنده، أّن الّنصب 

  برّب مضمرة.بيت اليف أّن اجلّر  ويصرّحمضمرة، مثّ ينسب ابن هشام للمربّد أّن الفاء جارّة يف البيت، 

تينا فتحدِّثَنا" أي بعض الكوفّيني القائلنير رّد ابن هشام  يذهب مذهب ، و بنصبها يف مثل: "ما 
  .للّسبب هو (أْن) مضمرة يف قوله إّن الّناصب للمضارع بعد فاء اّليت -وإن مل يصرّح بذلك–البصرّيني 

ب الفاء يُنصبفقد أورد  العّلة يف عدم أّما ) 4(على إضمار أْن". سيبويه: "اعلم أّن ما انتصب يف 
قوله: "ولو كانت الفاء والواو وأو ينصنب ألدخلت عليهّن فجاءت يف بعدها بنفسها  نصب الفاء املضارعَ 

ا مل م ـّا  الفاء والواو للعطف، ولكّنها كحّىت يف اإلضمار والبدل، فُشّبهت  كان الّنصُب فيها الوجه؛ ألّ
ُيضمر إذا أراد معىن إّمنا  بعد الفاء كما جعلوه يف حّىت،أْن جعلوا املوضع اّلذي يستعملون فيه إضمار 

 )5(".يف ما كان ليفعل الغاية، وكالكالم

                                                 
 الم "لعل" األوىل؛ زائدة هي أو أصلية؟).): (القول يف 26املسألة (. 180/ 1 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (1
 .1/290، 1، طشرح األمشوينّ ، األمشوينّ ) انظر: (2
  . 1/213، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(3

  . 31-30، 2، طديوان امرئ القيسوالبيت يف ديوانه، بتحقيق عبد الّرمحن املصطاوّي. انظر: امرؤ القيس، 
  َوُمْرضٍع   فأْهلَيُتها عن ذي متائَم ُحمِْولِ فِمثِلِك ُحْبلى قد َطَرْقُت 

ضمار ُربّ و    ديوان امرئ القيس،وانظر ديوانه بتحقيق مصطفى عبد الّشايف. انظر: امرؤ القيس،  -. جاء فيه: خفض فمثلك 
   .403-1/402 ، د.ط،شرح شواهد املغين، الّسيوطيّ وانظر:  - .113، 5ط
   .3/28، 3، طالكتاب، ) سيبويه(4
  .3/41، الّسابق) 5(
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ة بني ببيّ صب يف الفعل املضارع بعد فاء السّ عامل النّ املسألة اخلالفّية يف وقد أورد أبو الربكات األنبارّي 
   )1(.الفريقني

) امرئ القيس عن بيتابن هشام حتّدث سبق أن  أن يرّد الرّأي  قبلَ ، يف معرض حديثه عن (ُربَّ
ابن هشام يرى أّن ُربَّ تعمل حمذوفة بعد ؛ فجارّةفيه اّلذي نسبه للمربّد؛ يف كون املربّد يرى أّن الفاء 

ّن أقّل، مثّ يستشهد ببيت امرئ القيس على إعمال  الفاء كثريًا، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليًال، وبدو
  )2((ُرّب) مضمرة وواقعة بعد الفاء.

حرف،  )ُربّ ( وهي أنّ وقف فيها ابن هشام مع البصرّيني خمالًفا الكوفّيني؛ أخرى ألة وهذه مس
  )3(.وليس امسًا. وهي مسألة خالفّية بني املدرستني

يف  -خمالًفا الكوفّيني أيًضا–كما أّن ابن هشام يقول بوجوب إفراد وتذكري الّضمري اجملرور برّب 
الكوفّيون مطابقته للّتمييز يف الّتأنيث والّتثنية اجلمع، وليس يقول: "أجاز ف ؛موطن آخر يف املغين

  . ألصل الّسماعولك أن تلحظ اتّباع ابن هشام  )4(مبسموع".

ل وأبو حّيان يذكر املالقيّ  )أّن بعض الّنحوّيني يزعمون أّن اجلّر  ، فاء و(بل)؛ لنيابتها مناب (ُربَّ
البيت؛ فيقول املالقّي: "وذكر بعضهم أّن (بل) تكون حرف وينكر املرادّي أن تكون الفاء جارّة يف 
ا ُتضمر ويبقى  ذلك، بل ما بعدها خمفوض بـ (ُرّب)خفض للّنكرة مبنزلة (ُرّب) ... وليس ك ّ مضمرة، فإ

                                                 
): (عامل الّنصب يف الفعل املضارع بعد فاء 76. املسألة (455-2/454د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (1

  الّسببّية).
 .1/181، 4، طالّلبيب مغين، ) انظر: ابن هشام(2
) اسم هو أو حرف؟). 121. املسألة (687-2/686 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: (3      ): (القول يف (ُربَّ
 .187رسالة ماجستري، ص آراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب،وانظر: بوريين،  -

ني يف خمالفة ابن هشام للكوفيّ . وفيها 96، ابن هشام الّنحويّ وانظر: عوض،  –. 2/638، 4، طالّلبيب مغين، ) ابن هشام(4
 أنيث والّتثنية واجلمع.جوازهم مطابقة الّضمري للّتمييز يف التّ 
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ا إذا )1(عملها دون (بل) وغريها من حروف العطف". ّ ، ويقول كذلك: "وأّما ما ذكره بعضهم من أ
ا فليس كذلك، وإّمنا الواو والفاء قبلها حرفا ابتداء ُحذفت ُعوِّض منها ال واو والفاء على ما يذكر يف 

ما، وبدليل دخول (بل) على معموهلا".   )2(بدليل حذفها دو
  

لفاء، و(بل) لنيابتهما مناب (ربّ  ني أنّ حويّ وزعم بعض النّ "ويقول أبو حّيان:  ... )اخلفض هو 
ضمار (ربّ  اجلرّ  أنّ مذهب املربّد، والكوفّيني:  وأنّ  ) مضمرة بعد الواو، ) بعدها، وبـ (ربّ ا نفسها ال 

  )3(."وهو مذهب البصرّيني

  
املقّدرة بعدها، والفاء  مرئ القيس، وإّمنا اجلر بـ (ُرّب)ينِكر املرادّي أن تكون الفاء جارّة يف بيت ا

أن تكون (بل) حرف جّر خافض للّنكرة مبنزلة ُرّب، ويرى أّن اجلاّر  -أيًضا- وينكر  )4(فيه عاطفة.
لواهم. ا جارّة  ّ   )5(بـ(رّب) حمذوفة، وينعت من قال إ

  
ومل يرد عن املربّد يف مصّنفاته القول مبا ُنسب إليه من أّن الفاء جارّة، وما جاء عنه يف املقتضب  

 وم من الّنحاة احتجاجهم ببيت يدّل على إضمار ُرّب بعد الواو،كان يف واو ُرّب؛ إذ ينكر على ق
  )6(.ويقول إّن الواو بدٌل من ُربَّ 

ضمار ُرّب بعدها؛ فيذكر أبو  فاملربّد يذهب مذهب الكوفّيني القائلني إّن الواو تعمل بنفسها ال 
وإليه ذهب ، اخلفض بنفسهاكرة تعمل يف النّ  بّ واو رُ  ذهب الكوفّيون إىل أنّ الربكات األنبارّي ذلك: "

ا أمّ ، رةال تعمل، وإّمنا العمل لربَّ مقدّ  واو ربّ  اس املربّد من البصرّيني. وذهب البصريّون إىل أنّ أبو العبّ 

                                                 
 .233-232، 3، طرصف املباين يف شرح حروف املعاين، ) املالقيّ (1
 .269، الّسابق) (2
 .4/1746، 1، طارتشاف الّضرب، ) أبو حّيان األندلسيّ (3
  . 75، 1، طاجلىن الّداين، املراديّ ) انظر: (4
 .237، الّسابق) (5
  .347-346، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد(6
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ن قالوا: إمنّ الكوفّيون فاحتجّ  بت عن ُرّب، فلمّ  ؛الواو هي العاملة ا قلنا إنّ وا  ا  بت عن ُرّب ألّ ا 
ّ وهي تعمل اخلفض فكذلك ال بت عن الباء عملت واو لنيابتها عنها، وصارت كواو القسم؛ فإ ا ملا 

بت عن ُرّب عملت اخلفض كما تعمل ُربّ اخلفض كالباء، فكذلك الواو ههنا: ملّ    )1(."ا 

  
أّن صاحب املغين نسب إىل املربّد قوله إّن الفاء جارّة، وأّن املربّد مل يقل  حنان قادر باحثةالوترى 

وهذا ما ) 2(".ةاجلارّ  اّ إ ربّ  واو يف قال وإّمنا ،ةجارّ  الفاء إنّ  يقل مل املربّد أنّ  قواحلّ ذلك، إذ تقول: "
املربّد؛ إّال أن يكون الّرأي رّجحه الباحث هنا فيما سبق، وإنّه ملن األنصاف عدم بناء احلكم الّظّينّ على 

  صل إلينا، أو أن يكون قد عدل عنه، وهللا أعلم!أّن املربّد قال ذلك فيما مل ي
  

  )3(:ابطة للجواب حّىت يف الّضرورة)(امتناع حذف الفاء الرّ  -17

لفاء املفردة؛ مثّ يفّصل احلديث عن أوجهها وفوائدها، فيحصر املسائل اّليت ايعرض ابن هشام 
يكون شرطًا، واملسألة األخرية منها: أن تقرتن  ء رابطة للجواب، حيث ال يصلح ألنيها الفاتكون ف

  :بِـ رورة مستشهًدا حبرف له الّصدر، وأّن الفاء قد ُحتذف للضّ 

  ...) 4(سناِت هللاُ يشُكُرهان يفعِل احلَ مَ 

   أّن الّرواية: املربّد زعمويشري إىل عن املربّد أنّه منع ذلك حّىت يف الّشعر، ذكر ابن هشام وي

  من يفعِل اخلَري فالّرمحن يشكره

                                                 
، هل هي اّليت تعمل اجلّر؟).55املسألة (. 1/311د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) (1  ): (واو ُربَّ
ىل، عالفاء دراسة حنويّة داللّية) أمني، (2  .3، ص56، جمّلة د
  .1/218، 4، طالّلبيبمغين ) انظر: ابن هشام، (3
، سبق ذكر البيت عند ابن هشام، وقد نسبه صراحًة إىل عبد الّرمحن بن حّسان، وخرّج احملّققان أنّه عبد الّرمحن 1/80، الّسابق) (4

بت (ت:  لّشرِّ عند هللا مثالن"، وأشارا إىل روايته بـ: "من يفعل اخلري104بن حّسان بن  فالّرمحن يشكره"  ه)، وأمتّا البيت: "والّشرُّ 
وال شاهد فيه حينئٍذ، ويذكران أّن البيت يُنسب ألبيه وليس يف ديوانه، ويشريان إىل نسبته لكعب بن مالك. والبيت تكّرر يف املغين 

  عشر مرّات.



136 
 

ا ني غّريو زعم األصمعّي أّن الّنحويّ و )1(وقد ورد يف معاين القرآن أّن حذف الفاء واقٌع يف الّنثر.
عن يونس بن حبيب، وجعله الّشنتمرّي من  ه: من يفعِل اخلَري فالّرمحن يشكره... وقد نقلالبيت؛ وأنّه

غة، وقد أبطل قول ع يف حذف الفاء يف الّنثر أيًضا لصّحته يف فصيح اللّ وأجاز ابن مالك الّتوسّ ، الّضرورة
لّشعر فقط؛ فقد أجاز حذف الفاء إذا كان اجلواب مجلة امسّية أو طلبّية.     )2(من زعم أنّه خمصوص 

   
ت ّمت فيها  يرّد الباحث صالح الّدين قوَل الُعْكَربِّي وبعض املفّسرين ّممن يرون أّن بعض اآل

، وأّن مجهور عر عند األكثرينمقصور على الشّ  ، ويّتجه إىل أّن ذلكرطمن جواب الشّ حذف الفاء 
، مستشهًدا ببيت عبد الّرمحن بن حّسان، رورةعر وللضّ  يف الشّ ال تسقط إّال الّنحاة على أّن فاء اجلزاء 

(من يفعل اخلري ، وأّن املربّد يقول إّن الّرواية الّصحيحة هي: ل إّن املربّد يف كتابه الكامل مل جيز ذلكويقو 
، وهو سهٌو منه؛ وذلك ألّن املربّد مل يورد البيت يف الكامل، وإّمنا ذكره يف املقتضب،  )3(محن يشكره)فالرّ 

إىل ذلك أن املربّد مل يقل شيًئا يف رواية  كما أّن املربّد يورده بلفظ (يشكرها)، وليس (يشكره)، أضف
أخرى للبيت كما سيأيت، ولعّل املربّد كان قد قال ذلك يف غري ما ورد إلينا من مصّنفاته؛ فقد ُنسب إىل 

  املربّد ذلك عند كثريين.
 يورد القرطّيب عن الّنّحاس أّن حذف الفاء يف اجملازاة ال جييزه كثري من الّنحوّيني إّال يف ضرورة

م ال جييزونه  ّ ، مثّ يورد عن الّنّحاس: ألبّتةالّشعر، ويورد بيت عبد الّرمحن بن حّسان، ويورد قول بعضهم إ
 قال مسعت األصمعّي يقول: املازينّ  قال: حّدثين يزيدد بن ثين حممّ بن سليمان يقول: حدّ  عليّ  "ومسعتُ 

  )4(".ُن َيْشُكرُهُ اخلََْري فَالرَّمحَ َمن يَفَعل غّري الّنحويّون هذا البيت، وإّمنا الّرواية: 
 :هوإنشادُ ذكَر البيت، مثّ يذكر بعده رواية أخرى يف العجز، يقول: " املصون الّدرّ  ويورد صاحب

(أي  مبل كما تقدّ  ،سيبويه مل ينشده كذا  أنّ إّال  ...احلات هللا حيفظه" جيوز أن يكون رواية"من يفعل الصّ 
لشَِّر عنَد ِهللا ِمثال  ِت هللاُ َيْشُكُرها َمْن يـَْفَعِل اَحلسنابرواية:  ه ال جييز واملربّد روي عنه أنّ  )نوالشَُّر 

                                                 
 .1/168، 1، طمعاين القرآن، األخفش )(1
  .172، 1طالّربط يف الّلفظ واملعىن،  ) انظر: ُعكاشة،(2
  .468-467، د.ط، دراسات يف الّنحوانظر: الّزعبالوّي،  )(3
 وعلّي بن سليمان هو األخفش األصغر. .8/368 ،2، طمشكل إعراب القرآن، مّكيّ  )(4
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اس عليه النّ  محن يشكره"، وردّ ا، ال يف ضرورة وال غريها، ويرويه: "من يفعل اخلري فالرّ حذف الفاء مطلقً 
  )1(."ة على رواية سيبويههذه ليست حجّ  نّ 

للمربِّد أنّه قال مبنع حذف الفاء من اجلواب؛ فيقول شارح كتاب الّضرائر  - أيًضا-وقد ُنسب 
واملؤّلف من أحفاد شهاب الّدين – )2(هـ)1342(معّلًقا على قول املؤّلف حممود شكري اآللوسّي (ت: 

 يف فاء اجلزاء ال تسقط إّال  حاة على أنّ مجهور النّ  إنّ  - الثّناء اآللوسّي الكبري صاحب روح املعاينأبو 
): "والّشاهد فيه أنّه حذف الفاء من جواب الّشرط ضرورة؛ أي: فاهلل يشكرها. ومنع رورةعر وللضّ الشّ 

ن مَ لبيت صّححه الّرواة، وأصله: "ذلك أبو العّباس املربّد فقال: ال جيوز ذلك حّىت يف الّشعر، وزعم أّن ا
  )3(.""فعِل اخلَري فالّرمحن يشكرهيَ 

ابطة للجواب متناع حذف الفاء الرّ وممّا يدّل على اضطراب صّحة ما نُقل عن املربّد يف قوله 
الفاء (يف أّن  تمائة بعد السّ نيالّشاهد احلادي والّتْسعما جاء عند البغدادّي؛ إذ يورد يف  حّىت يف الّضرورة

املربّد  أنّ  اسالّنحّ مثّ يذكر عن  ) بيت عبد الّرمحن بن حّسان،رورةضط ر بطة حمذوفة من جواب الشّ الراّ 
  حّىت يف  ع ذلكمن يف أّن املربّد ذلك خالف مثّ يذكر عن العيينّ  ر، الّشعيفحذف الفاء ِ  ُجييز

  )4(.الّشعر 
تين آتِيك :الّشعر فهو يف ا ما ال جيوز إّال مّ أو يقول املربّد يف املقتضب: " تين ظاملوأنت  ،ِإن   ؛إن 

ا  فعًال  اجلوابتوقع الكالم إّال أن  موضعه، فال جيوز يف قول البصرّيني يف يف اجلزاء وألنّ  ،قد جزمت ألّ
تين أَتـَيـُْتك(ا فأمّ  إّال يف الّشعر. ؛ا جمزوًما أو فاءمضارعً  ا وأمّ الّشعر... جييزه يف غري بعضهم قد  فإنّ  )إن 

لشَِّر عنَد ِهللا ِمثال  (َمْن يـَْفَعِل اَحلسناِت هللاُ َيْشُكُرها : انقول عبد الّرمحن بن حسّ  فال  ن)والشَُّر 
  )5(اختالف بني الّنحوّيني يف أنّه على إرادة الفاء؛ ألّن الّتقدمي فيه ال يصلح".

                                                 
 .261- 2/260، د.ط، الّدّر املصون) الّسمني احللّيب، (1

، األعالم، . انظر: الّزركليّ هـ)1342(ت:  لوسي احلسيينّ ) أبو املعايل حممود شكري بن عبد هللا بن شهاب الّدين حممود اآل2(
  .173-7/172، 15ط
  .64، د.ط، الّضرائر، ) اآللوسيّ (3
 .50-9/49، 4، طخزانة األدب، ) انظر: البغداديّ (4
 .70-2/69 ،2، طاملقتضب، املربّد) (5
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على تقدير الفاء، ويذكر أّن ابن ضيمة يف أّن املربّد مع سيبويه يف أّن البيت ويعّلق الّشيخ عُ  
هشام والعيّين والّسيوطّي ينسبون إىل املربّد أنّه منع حذف الفاء حّىت يف الّشعر، وأشار إىل أّن املربّد يف 

  )1(إّمنا جيوز يف الّشعر على ضعف. هنقده لكتاب سيبويه قال إنّ 

، ة الـوزنوهـي صحّ  ؛ـرورةللضّ ُحذفت الفاء إّن  - بعد ذكر البيت– فتحي حسنيقول الباحث 
 عن األخفش أنّ ويذكر الّرواية اّليت نُقلت عن املربّد، وينقل  ،عراملربّد منـع ذلك حّىت يف الشّ ويذكر أّن 

ِت إىل ذكر تناقض الّنقل عن املربّد.فتحي حسن إّال أّن الباحث  )2(.حيحر الصّ ذلك واقع يف النـثّ    مل 

  

إىل ذكر البيت، وِذكر االختالف يف الّنقل عن املربّد يف مسألة الفاء؛ إذ الباحث حمّمد حيىي وأتى 
  )3(.انُقل عنه كمذهب األخفش، ونُقل عنه منع حذفها مطلقً ذكَر أنّه قد 

  

ً نصاف يف املسألة هذه أّال ومن اإل يُنسب إىل املربّد ما مل يثبت عنه، وال سّيما أّن هناك اضطرا
  ذلك أنّه مل يثبت عنه ذلك فيما وصلنا إليه من مصّنفاته هو.يف الّنقل عنه، أضف إىل 

  

  )4(:ريح)(محل (كذا) على العدد الصّ  -18

ا عن العدد؛ فهي ههنا مكنيً مرّكبًة (كذا) وجًها تكون فيه كلمة واحدة  لـ يذكر ابن هشام أنّ  ا 
ومن أوجه املخالفة هلا، أّن متييزها واجب الّنصب؛ فال جيوز  ؛) يف أمور، وختالفها يف أمورتوافق (كأيّ 

إلضافة،  إلضافةابن هشام يصرّح و جرّه مبن اتّفاقًا، وال   ؛مبخالفته الكوفّيني، اّلذين جييزون جرّه 
مثّ يذكر ، قياًسا على العدد الّصريح )كذا ثوٍب، وكذا أثوابٍ (فأجازوا يف غري تكرار وال عطف أن يُقال: 

                                                 
  .2/71 ،2، طاملقتضباملربّد، ) انظر: (1

  م. 28/07/2016: اسُتعرض بتاريخ ،http://majles.alukah.net/t61513،داللة الفاء يف العربّية"خطّاب، ") 2(
 :اسُتعرض بتاريخ ،http://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=6507،"حرف الفاء") كعدان، 3(

  م. 28/07/2016
 .1/248، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام(4
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يف هذا، لكن يف  قد وافقوا الكوفّيني والّسرياّيف وابن عصفور وابن كيسان املربّد واألخفش أنّ ن هشام اب
  غري مسألة اإلضافة.

عبارة ابن  ويشرحسواء أكان الّتمييز مفرًدا أم مجًعا،  ،ويذكر الّدسوقّي أّن الكوفّيني جيّوزون ذلك
يت لأأّن املقصود بغري مسمن  )املربّد .... -اإلضافةيت لأغري مس–افقهم على هذه الّتفاصيل وو (هشام: 

م من البصرّيني، وهم  ؛اإلضافة: "كذا درهم، وكذا دراهم، وإّمنا مل يوافقوهم ال يقولون جبّر متييز كذا ألّ
ما مثاالعلى  )كذا درهم، وكذا دراهم(: بقولهالّدسوقّي  ميّثل )1(، بل يقولون بنصبه".فةإلضا ّ ن على أ
  يت اإلضافة، وأّن املربّد ومن معه يوافقون الكوفّيني يف قياسهم (كذا) على العدد الّصريح.لأمس

  
ه خيالفهم؛ رى أنّ ي الباحث أنّ  لقائلني بذلك، إّال لمل تّتضح خمالفة ابن هشام صراحًة للمربّد و 

  :وجوهمن وذلك 

                                                                     خمالفته الكوفّيني يف قوهلم. أّوهلا:
               الرّأي. هو ه حيصي من ال يوافقهمحصره لألعالم املوافقني مذهب الكوفّيني؛ وكأنّ  نيها:
  . يقول بقوهلمهم"؛ وكأنّه اليف قوله: "ووافقَ يقل: (وأوافقهم) مثًال، ومل الغائبني، ضمري استخدامه ل لثها:

كانت مفردة أ سواء ا ومنصوً  مفردً متييز كذا ال يكون إّال  مذهب البصرّيني أنّ يذكر املرادّي أّن 
ّ مكرّ  مأ ا ا تُ رة، وذهب الكوفّيون إىل أ فكذا عبد كناية عن ثالثة إىل عشرة،  ؛عنهعامل معاملة ما يكىن 

ا من عشرين إىل من أحد عشر إىل تسعة عشر، وكذا عبدً ا ا، وكذا وكذا عبدً مائة فصاعدً  منوكذا عبد 
 )2(هانوابن الدّ  ،ا من واحد وعشرين إىل تسعة وتسعني، ووافقهم على ذلك املربّدتسعني، وكذا وكذا عبدً 

                                                 
 .1/199 ،2، طاحلاشيةالّدسوقّي،  )(1

 ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 569(ت:  ِويّ هان النَّحصح الّدين بن الدّ  امبن علّي بن عبد هللا اِإلم اركسعيد بن املب )2(
  .1/587، 1ط
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قال يف شرح ويقول املرادّي إنّه  .صاحب البسيط نقله عن األخفش ، ويروي املرادّي أنّ )1(عطٍ وابن مُ 
لثفصيل الرّأي ال الرّ هذا التّ  ومستند :سهيلالتّ  وهو موافقتهم يف  ؛واية، وذهب ابن عصفور إىل مذهب 

أللف  ؛الثة إىل العشرةوهو الثّ  ؛ب والعقد واملعطوف وخمالفتهم يف املضافاملركّ  فيفسر جبمع معروف 
(وهو  يدن السّ ه مذهب البصرّيني بناء على ما نقله ابزعم أنّ ويقول املرادّي إنّه والّالم جمرور مبن، 

كذا وكذا كناية عن األعداد املعطوفة، وأن كذا كذا    فقوا على أنّ البصرّيني والكوفّيني اتّ  من أنّ  )الَبطليوسيّ 
  )2(.ليس كما نقلويقول املرادّي إنّه بة، كناية عن األعداد املركّ 

  

يف رجٍل حني  دها كعمل أفضلهمن عملت فيما بع: كذا وكأيّ قال: "نقًال عن يونس يبويهسيقول 
  )4(.نصب متييز كذا يف تكرارها -أيًضا–وجاء عند سيبويه  ،)3( "رجًال  أفضلهم: قلت

ها إنّه ليس هلا الّصدر، وإّن متييزها واجب الّنصب، فال فيل يقو  )،كذا(يف  رسالةالبن هشام و 
إلضافة خالفًا للكوفّيني، مثّ يذكر موافقة املربّدجيوز جرّه مبن اتّ  معه موافقتهم للكوفّيني  ومن فاقًا، وال 

د َوِهَم يف نقله اتّفاق الّنحوّيني على إجازة ما أجازه املربّد ومن يت اإلضافة، ويذكر أّن ابن الّسيلغري مسأ
ا ال تستعمل غالًبا إّال معطوفًا عليها. - أيًضا-ذُكر معه، ويذكر ابن هشام  ّ ويقول يف الّلفظ ) 5(أ

، ويثبت ذلك بدليلّي: الّسماع )6("وابالصّ  وهوقول البصرّيني،  وهذاا، منصوب أبدً  هإنّ : "بتمييزها
   .والقياس

ا عن العدد القليل والكثريكّىن يُ  )كذا( وجاء يف (ضياء الّسالك) أنّ  وجيب يف متييزها  ، 
، ويعّلق املصّنف على ما سبق يف إّن ادر؛ فلذلك تقول: قبضت كذا وكذا درمهً هلا الصّ  صب، وليسالنّ 

                                                 
، بغية انظر: الّسيوطيّ  ه).628(ت:  اْحلََنِفّي النَّْحِويّ  املغريبّ  واويّ زين الّدين الزّ أبو احلسني ط بن عبد النُّور حيىي بن مع )1(

  .2/344، 1ط الوعاة،
 .3/1344 ،1طتوضيح املقاصد، ، املراديّ ) (2
 .3/171، 3، طالكتاب، ) سيبويه(3
 .3/170، الّسابق) (4
 .69-68، د.ط، فوح الّشذا مبسألة كذا، انظر: ابن هشام )(5
 .87-86 ،الّسابق )(6
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أصبحت كلمة واحدة معناها: اإلخبار عن عدد و ة، اإلشاريّ  )ذا(، و)شبيهكاف التّ (بة من مركّ (كذا) 
ام،  ،كيب، ويف البناءن"؛ يف الرتّ وهي توافق "كأيّ  ،قليل أو كثري، وتعرب على حسب العوامل واإل

ام، مييز مبفرد. وتشبه "كم" اخلربيّ واالفتقار إىل التّ  ويف البناء، ويف احلاجة إىل متييز، ة؛ يف اإلخبار ويف اإل
ّ  يفوختالفها  ّ ، صب على األرجح، ومتييزها واجب النّ ردا ال تكون يف الصّ أ ر مع ا تتكرّ والغالب أ

لواو إلضافة خالفً متييز كذا مبن اتّ  وال جيوز جرّ  .العطف  يت "كذا" كناية عن ، ونيا للكوفيّ فاقًا، وال 
ا عن العدد؛ فيكّىن  غري ا من خيرب ث عن شيء حصل، أو عن قول، ويتكلّ حدّ الّلفظ الواقع يف التّ   م 

عن احلديث عن شيء وقع، أو  -أيًضا– ويكّىن  عن غريه، فتكون من كالمه ال من كالم املخرب عنه.
لواو وال بدّ  ،خرب حدث، أو قول لإلشعار بطول الكالم؛ تقول: كان من  ؛من تكرارمها مع العطف 

  )1(.يت، وقالوا: ذيت وذيتاألمر كيت وك

  
 )2(:جر)(كّال) حرف معناه الّردع والزّ ( -19

وأكثر  جسيبويه واخلليل املربّد والّزّجا يتكّلم ابن هشام على معىن احلرف (كّال)، ويعرض رأي 
ّن معناه الّردع والّزجر م جييزون أبًدا الوقف  هم، وأنّه ال معىن هلا عندهم إّال عند البصرّيني  ّ ذلك، حّىت إ

ا ) كّال (عليها، واالبتداء مبا بعدها، ويعرض كذلك رأي مجاعة منهم: مىت مسعَت  ّ يف سورة فاحكم 
ا،   هديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك مبّكة؛ ألّن أكثر العتوّ مكّية؛ ألّن فيها التّ  ابن هشام  إّال أنّ كان 
يت حبّجة أنّه إّمنا يكون اختصاص العتّو أ إنّ يرّد حجتهم القائلة  ا، بقوله: وفيه نظر، مثّ  كثر العتّو كان 

   ا، ال عن غلبته، مثّ ال متتنع اإلشارة إىل عتّو سابق.

م كال  -يف هذه املسألة-وسيأيت ، منطق، وُحسن نظر حلّجتهم الّسابق ابن هشام ويف ردّ 
  . )1رقم (ب عقده الباحث عن الّشمّين يف تنبيه العرتاض سّجله الّدسوقّي نقًال 

                                                 
 .132-4/131، 1، طضياء الّسالك إىل أوضح املسالك) الّنّجار، (1
  .251-1/249، 4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام )(2
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ستناده إىل مثّ يرّد ابن هشام حجّ  تهم القائلة يف إّن (كّال) حرف معناه الّردع والّزجر؛ وذلك 
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ شواهد قرآنّية ال يظهر فيما قبل (كّال) معىن الّزجر؛ ككّال املسبوقة بقوله تعاىل: 

 خم حم جم يل  ُّ  ، ويف قوله تعاىل:)9-8: تاناالنفطار، اآلي(سورة  َّ ىب نب مب زب رب  يئ ىئ
 جي ٰه مه ُّ   ، ويف قوله تعاىل:)7- 6 :تان، اآلياملطّففني(سورة  َّ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 ).20- 19: ، اآليتانالقيامةسورة ( َّ جم يل ىل مل خل  خي حي

نّه تعّسف؛ وذلك م قالوا: انتِه عن ترك  مثّ يصف ابن هشام قوهلم فيها  ّ لّتصويرأ يف  اإلميان 
لقرآن لبعث، وعن العجلة   لّتعّسف ُحّجة ابن هشام يف نعته كالمهم، أّما أّي صورة ما شاء هللا، و

  :فمن وجوه

  م يف آييت االنفطار واملطّففني حكاية نفي ذلك عن أحد. ألنّه مل يتقدّ  -1

العجلة، مثّ يعمد ابن هشام إىل إثبات أّن وأّن اآلية األخرية فيها طوٌل يف الفصل بني (كّال)، وِذكر  -2
ا ال تفيد الّردع والّزجر، وفيه أّن (كّال  ّ ) جاءت يف افتتاح الكالم؛ مبعىن أنّه طول الفصل فيه دليل على أ

  ).6(سورة العلق، اآلية:  َّ حت جت هب  مب خب  ُّ  :ليس فيها ما يردع ويزجر ما قبلها؛ وهي

سورة آية ام عليهم بطول الفصل، وذكر العجلة يف وقد اعرتض الّدسوقّي على رّد ابن هش
  ) يف املسألة هنا. 2القيامة، يف تنبيه رقم (

ا للّزجر يف قوله -3  ، جزء من اآليةاملّدثّرسورة ( َّ خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  ُّ  :تعاىل ميتنع كو
 إذ ليس قبلها ما يصّح رّده. ؛)32واآلية  -31

وأ حامت ومن وافقهما يف أّن معىن الّزجر ليس مستمرًّا فيها، مثّ يعرض ابن هشام رأي الكسائّي 
ا، وقد اختلفوا يف تعيني ذلك املعىن على ثالثة  ا ويبتدأ  فزادوا فيها معىن يصّح عليه أن يوقف دو

  أقوال، أوردها ابن هشام:
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  ومتابعيه، قالوا: تكون مبعىن حقًّا. األّول: للكسائيّ 
  يه، قالوا: تكون مبعىن أال االستفتاحّية.الثّاين: أليب حامت ومتابع

 والفرّاء ومن وافقهما، قالوا: حرف جواب مبنزلة إي ونعم.) 1(ه)203(ت:  يلالثّالث: للّنضر بن مشُ 

  )، فقالوا: معناه إي والقمر.32 :(سورة املّدثّر، اآلية َّ خض حض  جضُّ :ومحلوا عليه قوله تعاىل

؛ إذ خيتار قول أيب حامت ومتابعيه؛ ألنّه من بينها عند ابن هشام هو الرّأي الثّاين الرّاجحوالرّأي 
  ولك أن ترى متاشي ابن هشام مع األكثر يف االطّراد. أوىل من القولني اآلخرين؛ ألنّه أكثر اطّراًدا،

  

  ُحلّجة والّدليل:املرجوحني عنده تفنيد ابن هشام الرّأيني اآلخرين 

  :والفرّاء الّنضررّد رأي  -أ

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّ : تعاىل ال يتأّتى يف قوله الّنضر ألّن اختيار -1
، املؤمنونسورة (  َّ جض مص خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح جح مجحج مثهت مت خت حت
ا قد تتعّني للّردع أو االستفتاح؛ فلو كانت مبعىن نعم 100-99: اآليتان ّ )؛ فقد اختار ابن هشام فيها أ

ا بعد الطّ لكانت للوعد   فتقول: نعم.  )ً أكرم فال(لب، كما يقال: لّرجوع؛ ألّ

 ين ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل 	خل  ُّ كذلك يف قوله تعاىل:  -2
هذا (ويف  )؛ وذلك لكسر إّن؛ وألّن نعم بعد اخلرب للّتصديق.62-61 ، اآليتان:الّشعراء(سورة  َّجه
ِت به ابن هشام مباشرة على –الردّ    تفنيٌد لقول الّنضر ومتابعيه). - قول الّنضر، ومل يصرّح بذلكوإن مل 

  

  :يتأّتى يف؛ ألنّه ال رّد رأي الكسائيّ  - ب

  ).7، اآلية: املطّففنيسورة ( َّ ين ىن من خن حن جن يم ُّ : قوله تعاىل -1

                                                 
  .314-2/316، 1ط ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 203النَّضر بن ُمشَيل بن َخرَشة بن كلثوم بن عنزة بن زُهري (ت:  )(1
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 ).15: ، اآليةاملطّففنيسورة ( َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف  ُّ  قوله تعاىل:و  -2

  ).18: ، اآليةاملطّففنيسورة ( َّ جئ  يي ىي ني مي زي ري  ُّ  وقوله تعاىل:  -3
تصريح كذلك من ابن ) 100(سورة املؤمنون، جزء من اآلية:   َّ  مح جح مجحج  ُّ وقوله تعاىل:  -4

ّن   -وإن مل يصرّح ابن هشام بذلك–لو كانت مبعىن حقًّا ملا ُكسرت مهزة إّن، ويف هذا رّد  )كّال (هشام 
 لقول الكسائّي ومتابعيه.

  فهي من جانبني: ؛ن هشام غري أّن املعىن ال يتأّتىابحّجة أّما 

  ُتكسر بعد أال االستفتاحّية، وال ُتكسر بعد حقًّا، وال بعد ما كان مبعناها. )أنّ (ألّن  -1

سم. ألنّ  -2   تفسري حرف حبرف أوىل من تفسري حرف 

مبعىن (حقًّا)،  اسم إذا كانت يف أّن (كّال) على رأي الكسائيّ  ورّد ابن هشام كذلك قول مّكيّ 
لبعيد؛ وذلك ألنّ    :فيه ونعته 

  ة واحلرفّية قليل.اشرتاك الّلفظ بني االمسيّ -أ

  لألصل. ةخمالف - ب

  ال نـُّونْت؟ مَ  فلِ لتكّلف دعوى عّلة لبنائها، وإّال  احتياج - ج

نّه متعسّ  )1(ه)310(ت:  قول الّطربيّ  ونعت ابن هشام ألّن اآلية مل تتضّمن  ف؛ومجاعة 
  ذلك،

) قال 30: ، اآليةاملّدثّرسورة ( َّ يت  ىت نت مت  ُّ  يف قوله تعاىل: نزل عدد خزنة جهّنم ايف قوهلم: إنّه ملّ 
  بعضهم: اكفوين اثنني وأ أكفيكم سبعة عشر؛ فنزل (كّال) زجًرا له.

                                                 
  .6/69، 15، طاألعالم، انظر: الّزركليّ  –ه). 310ّي (ت: ) حمّمد بن جرير بن يزيد الّطرب (1
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) يقول تعاىل ذكره: 30: ، اآليةاملّدثّرسورة ( َّ يت  ىت نت مت  ُّ وقوله: " :الّطربيّ  وجاء عند 
قال أبو  - مى هللا عليه وسلّ صلّ - ا أنزل على رسول هللا ذلك ملّ  وذُكر أنّ  ة.نَ زَ سقر تسعة عشر من اخلَ على 

اس ي، قال: ثين أيب، عن أبيه، عن ابن عبّ د بن سعد قال: ثين أيب، قال: ثين عمّ جهل ما حدثين به حممّ 
، جزء من املّدثّرسورة ( َّ  زن رن مم ام  ُّ : ) إىل قوله30: ، اآليةاملّدثّرسورة ( َّ يت  ىت نت مت  ُّ 

 ابن أيب كبشة خيربكم أنّ  هاتكم، أمسعُ ا مسع أبو جهل بذلك قال لقريش: ثكلتكم أمّ فلمّ ، )31: اآلية
م؟ فأوحي عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنّ  نتم الدَّهم، أفيعجز كلّ أار تسعة عشر و خَزنة النّ 

يت  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -إىل رسول هللا   لك  ُّ  ة فيقول له:أ جهل، فيأخذ بيده يف بطحاء مكّ أن 
قال أبو  - مى هللا عليه وسلّ صلّ -ا فعل ذلك به رسول هللا فلمّ  )،34(سورة القيامة، اآلية:  َّ يك ىك  مك

  )1(".ا، فأخزاه هللا يوم بدرك شيئً جهل: وهللا ال تفعل أنت وربّ 

أبو جهل: حيّدثكم حمّمد أّن خزنة جهّنم  "قال يف آية املّدثّر:) 2(ه)211(ت:  ويقول الّصنعاينّ 
  )3(.هم، فيجتمع على كّل واحد عشرة"تسعة عشر، وأنتم الدّ 

  

  فهما: هان الّلذان جاءا يف هذه املسألةأّما الّتنبي

  ): 1تنبيه (

 واخلليل اعرتاًضا على ابن هشام، حني عرض ابن هشام رأي سيبويه نقل الّدسوقّي عن الّشمينّ 
ّن معناه الّردع والّزجر عندهم، وأنّه ال معىن هلا عندهم إّال  جّجا املربّد والزّ و   ذلك، حّىت وأكثر البصرّيني 

م جييزون أبًدا الوقف عليها، واالبتداء مبا بعدها، ويعرض كذلك رأي مجاعة منهم: مىت مسعَت كّال يف  ّ إ
ا مكّية؛ ألّن فيها التّ  ّ ا،   ل ذلك مبّكة؛ ألّن أكثر العتوّ هديد والوعيد، وأكثر ما نز سورة فاحكم  كان 

ا، بقوله: وفيه نظر. ّن أكثر العتّو كان    مثّ يرّد ابن هشام حجتهم القائلة 

                                                 
  والّدهم: اجلماعة الكثرية. .24/28، 1ط، جامع البيان، الّطربيّ ) (1
فع احلم(2   .3/353، 15، طاألعالم، ه). انظر: الّزركليّ 211ريّي (ت: ) عبد الّرزّاق بن مهام بن 
   .2/329، 1، طتفسري القرآن، ) الّصنعاينّ (3
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ا إّمنا يلزم أن تكون اآلية اّليت فيها كّال مكّية ال الّسورة بتمامها وأيضً  :وذلك قول الّشمّين: "وأقولُ 
ملدينة، ولك أن تقول هذا اّليت هي فيها كما هو املّدعى؛ ألّن من السّ  ت  ت منها مبّكة وآ ور ما نزل آ

 ّ ا نزلت مبّكة قبل االعرتاض ال يرد؛ ألّن قصد هؤالء اجلماعة بقوهلم "فاحكم  ّ ا مكّية" أي: فاحكم 
ا مكّية؛ إذ ال  اهلجرة للمدينة؛ ألّن ذلك زمن العتّو، ومعىن "نزلت": افتتح نزوهلا؛ ألّن ذلك كاٍف يف كو

  )1(افتتاح تلك الّسورة مبّكة قطًعا". ورة نزلت مبّكة يلزمهشّك أّن كون آية من السّ 

  :)2(تنبيه 

إذ يف آية القيامة؛  اعرتض الّدسوقّي على رّد ابن هشام يف طول الفصل بني (كّال)، وِذكر العجلة
ديب وتربية له يقول الّدسوقّي: "قد يُقال إّن الفاصل من تتّمة الّسياق ال أجنّيب، مثّ  صّلى –الّزجر زجر 

  )2(حيث غلبه احلرص والّشوق يف تلّقي الوحي واإلخبار به". - ملّ هللا عليه وس
ماالوقف على كّال موسوم بـ: ( ويف حبث شهر أقوال الّنحاة واملفّسرين فيه أ ذُكر ) وبلى واالبتداء 

وممّا جاء فيه أّن الوقف وّمتت فيه مناقشتها، وترجيح بعضها؛  -وهو ما تُعىن به هذه املسألة–يف (كّال) 
ا مبينّ   جيبويه واألخفش واملربّد والّزّجا العربّية فيه؛ فمذهب اخلليل وس على اعتقاد أهل عليها واالبتداء 

ا رّد ملا قبلها وردع عنه وزجر، وأمحد بن ّ ّ  حيىي أ ، وهي على مذهبه )حقًّا(مبعىن  اومذهب الكسائّي أ
ا مب رون: معناها حقًّا. وقال ابن األنبارّي: قال املفسّ  قدير أحّق ذلك حقًّا.تّ عىن املصدر، والاسم؛ ألّ

الستفتاح  )أال (ىنوالّتوكيد إّمنا يقع بعد متام الكالم. وقال أبو حامت: هي مبع اج: حقًّا توكيد،وقال الّزجّ 
ا تكون للرّ الكالم، وقال فيها  ّ وسيبويه. وقال الفرّاء فيما حكى عنه  ّد؛ وهو قريب ممّا قال اخلليلأيًضا: إ

ا حرف رّد، ّ ا نعم وال يف االكتفاء، ابن األنبارّي: إ ّ   قال: وإن جعلتها صلة ملا بعدها مل تقف عليها فكأ
ا مبنزلة قولك:  كّال ورّب الكعبة ال تقف على ك:كقول    )3(ورّب الكعبة.إي  كّال؛ ألّ

                                                 
  .1/200، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ (1
  .1/200، الّسابق) (2

ما"،"الوقف على كّال ) الّداخل، 3( ، http://jamharah.net/showthread.php?t=22615#.V7U0DPl97IU وبلى واالبتداء 
  م. 2016-08-18اسُتعرض بتاريخ: 
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  يف القرآنكّال  تفسريه يف الكالم على يف فصل عقده يف) 1(ه)794ت: الزَّرَكِشّي (يقول 
ا ّ    على ثالثة أقسام: الكرمي، ذكر فيه أ
عتبار معنيني. إحداها: ما جيوز    الوقف عليه واالبتداء به مجيًعا 

  والثّاين: ما ال يوقف عليه وال يُبتدأ به.
 يُبتدأ به وال جيوز الوقف عليه، ومجلته ثالثة وثالثون حرفًا تضّمنها مخس عشرة سورة،  وكّلهاوالثّالث: ما 

 يف الّنصف األخري من القرآن، وليس يف الّنصف األّول منها شيء. ويورد عن الّشيخ عبد العزيز الّديريينّ 
ِت يف القرآن يف -رمحه هللا- نصفه األعلى، وحكمة ذلك  قوله: وما نزلت (كّال) بيثرب فاعلمن، ومل 

على وجه الّتعنيف  أّن الّنصف اآلخر من القرآن الكرمي قد نزل أكثره يف مّكة، وأكثرها جبابرة؛ فتكّررت
  )2(نكار عليهم، وهذا خالف الّنصف األّول من القرآن العظيم.والّتهديد واإل

  
سورة (  َّ جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ  ُّ  ضة يف قوله تعاىل:(الّالم معرتِ  -20
  )3(:)) 72: ، اآليةلّنملا

يصّنف ابن هشام الّالم املفردة إىل ثالثة أقسام: العاملة للجّر، والعاملة للجزم، وغري عاملة، 
  الكوفّيني. -صراحةً –وُيصرّح أن ليس يف القسمة الٌم تكون عاملة للّنصب، خمالًفا بذلك 

صبة بطريق األصالة، ؛ الكوفّيني يف الّالم العاملة للّنصبخيالف ابن هشام ف ا  ألّن الكوفّيني يرو
بت عن (أْن) لب اّلذي يرى أنّ وخيالف ثع كما خالف ابن هشام الكوفّيني يف قوهلم إّن الم  .)4(الّالم 

ّن الّنصب للمضارع اجلحود هو الّناصب بنفسه للمضارع،   ن إّمنا يكون وينحو حنو البصرّيني القائلني 
 .   )5(مضمرة وجوً

                                                 
ادر بن عبد هللا الّزرَكِشّي (ت:(1   .61-6/60، 15، طاألعالمهـ). انظر: الّزركلّي، 794 ) أبو عبد هللا بدر الّدين حمّمد بن 
  .369-1/368، 1، طالربهان، الزَّرَكِشيّ  )(2
  .1/285 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (3
  .1/277 ،الّسابق) (4
 .1/279 ،الّسابق) (5
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وهو  ؛يف املعىن احلادي والعشرينو  ،م العاملة للجرّ يذكر ابن هشام اثنني وعشرين معًىن لّال 
  الّتوكيد، يتحّدث عن الّالم الزّائدة، ويذكر فيها أربعة أنواع:

  الّالم املعرتضة بني الفعل املتعّدي ومفعوله. -1

ملقحمة -2  وهي املعرتضة بني املتضايفني. ؛الّالم املسّماة 

 وهي املزيدة لتقوية عامل ضُعف. ؛لّالم املسّماة الم الّتقويةا -3

 الم املستغاث. -4

ً وذلك ألّن فيه ؛ الّنوع األّول وسيأيت الباحث للحديث عن للمربّد؛ وهو ما يف ُصلب موضوع  رأ
  .دّمت ذكره يف موافقات ابن هشام للمربِّ منها الرّابع الّنوع ، و البحث

م جعلوا منه: ابن هشام ينسب ّ جزء من (سورة الّنمل،  َّ مس خس  ُّ  للمربِّد ومن وافقه أ
 مل خل  ُّ  َن معىن (اقرتب)؛ فهو مثل:مّ ضُ  )، وخيالفهم صراحًة، ويورد ابن هشام أنّه72اآلية: 
  .)1 (سورة األنبياء، اآلية: َّ  مم خم حم جم يل ىل
  

ما منه؛ )دخالفًا للمربِّ ( :يقول الّدسوقّي يف شرح نقل ابن هشام عن املربّد: "قوله ّ : أي القائل إ
ي ، وهو يتعّدى بنفسه أي تبعكم؛ وحينئٍذ فالّالم زائدة بني الفعل املتعدّ عَ بِ َف) مبعىن تَ دِ ألّن (رَ 

  )1(ومفعوله".
ما) فيقصد الفعل ومفعوله؛ أي إّن املربّد يرى أّن الفعل (َرِدَف) متعدٍّ،  ّ أّما قول الّدسوقّي: (إ

  الّضمري (كم) يف (لكم) مفعوله؛ أي إّن الّالم زائدة بينهما.وإّن 
ا يف اآلية من غري تصريح بذلك؛ إذ يرى أّن الفعل ُمحل على املصدر،  املربّد وجاء عن د قوله بز

 وأّن هذه الّالم (أي الزّائدة) تدخل على املفعول فال تغّري معناه، مثّ يورد أّن بعض املفّسرين قالوا يف:
                                                 

  .1/227 ،2، طاحلاشية، الّدسوقيّ ) (1
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آلية  َّ مس خس ُّ  أّن معناه ردَفُكم، ولعّل املربّد استحسَن قول بعض املفّسرين يف ذلك؛ فاستشهد 
ييٌد واضح.   )1(متثيًال على أّن الّالم زائدة، وإن مل يرّجح قوهلم صراحًة، أو يبُد من كالمه 

ا يف اإلضافةويرى املربّد أّن الّالم تُزاد  د تقول: هذا ضارٌب  ؛ فيذكر أّنكيف املفعول على معىن ز
ا ال تغّ  ؛ا، وهذا ضارٌب لزيدٍ زيدً  ، مثّ ينسب ري معىن اإلضافة إذا قلت: هذا ضارب زيٍد وضارب لهألّ

دة الّالم يف آية الّنمل إىل الّنحوّيني   إشارة يف أنّه مسبوق ولعّلها -من دون حتديد ألعالمهم -القول بز
  )2(إىل هذا الرّأي.

 
  يف بعض الّتفاسري: َّ مس خس  ُّ يورد الباحث ما جاء يف معىن و 

ه) أّن َرِدَف لكم مبعىن اقرتب لكم، وكذلك َرِدف مبعىن 327عند ابن أيب حامت الرّازّي (ت:  -1
  ) 3(أِزَف.

، وأّن (رِدَف) مبعىن د واقرتب، وقيل )4(ه) أّن الّالم فيها زائدة للّتوكيد410وقال البغوّي (ت:  -2
مائًة نقدتُه  تقول كما  ؛الّالم صلة زائدةأّن تبعكم واملعىن ردفكم وأدخل فيه الّالم، ويذكر عن الفرّاء 

  له.ونقدُت 

وهو من: ردفه: إذا ، ينقله عن ابن عّباس، ردف أي اقرتب ود ) أنّ ه437القرطّيب (ت:  وذكر -3
ملصدر. لكمألّن املعىن: اقرتب لكم ود  ؛لتأدخِ م وتكون الّال  ،تبعه وجاء يف أثره . أو تكون متعّلقة 

، مثل:  هُ فَ دِ رَ  يف ) لغةٌ أمرٌ  هُ فَ : و (أردَ اجلوهريّ  ونقل عن .كمعَ بِ وقيل: معناه (معكم). وقال ابن شجرة: تَ 
ال: (لكم). وقيل: ردفه وردف وهلذا ق ؛الفرّاء: ردف لكم د لكميورد القرطّيب قول و مبعىن،  تبعه وأتبعه

  )5(.وكيدله مبعىن فتزاد الّالم للتّ 

  ؛ وهي:َّ مس خس  ُّ ه) ثالثة أوجه يف معىن 450أورد املاوردّي (ت:  -4

                                                 
  .2/36 ،2، طاملقتضب، انظر: املربّد) (1
  .1/247، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، انظر: املربّد) (2
  .9/2917، 3، طتفسري القرآن العظيم، ) انظر: ابن أيب حامت الرّازيّ (3
 .3/319 ،3/512 ،2/236، 1، طمعامل الّتنزيل يف تفسري القرآن ،) انظر: البغويّ (4
 .13/230، 2، طاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطّيب،  )(5
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قاله جماهد.  ،اين: أعجل لكمالثّ و  اس وابن عيسى.قاله ابن عبّ  ،أحدها: معناه اقرتب لكم ود منكم
 )1(.قاله ابن شجرة ،الث: تبعكمالثّ و 
، وأِزَف، ومعناه: تبعكم  أّن (َرِدَف) عند الّزخمشريّ و  -5 لّالم حنو: د َن معىن فعل يتعّدى  ُضمِّ

 )2(.وحلقكم، ويورد قراءة األعرج (َرَدَف)، ويذكر أّن الكسر أفصح

 ه) أقواًال منسوبة إىل قائليها يف معىن (َرِدَف)؛ وهي: 911وذكر الّسيوطّي (ت:  -6
  .  )4(يف تفسري آخر أّن َرِدَف مبعىن (قـَُرَب) - أيًضا–كما جاء  .)3(أِزَف لكم، و َعِجَل لُكم، و اقتَـَرَب ِمنُكم

 ا منكما لكم قريبً أي د منكم، وصار ردفً  ؛ردف لكم) أّن هـ1394ويقول حمّمد أبو زهرة (ت:  -7
  )5(بعض اّلذي تستعجلون.

دة الّالم يف آية: الباحث كرميشري  إذ يقول عن هذا الرّأي ؛ َّ مس خس ُّ  إىل مسألة القول بز
وهـم:  يف ذلك؛ه و مجاعة قد وافقو ابن عصفـور ، مثّ يشري إىل أّن اس املربّدهذا أليب العبّ  يبدو أنّ إنّه 
 ، مثّ ينسب الباحث البن هشامانوأبو حيّ  ،)8(يّ كربَ والعُ ، )7(وابـن يعيـش ،)6(وابـن األنبـاريّ  ،شـريّ خمالزّ 

  ابن هشام يف مثّ يذكر أّن جمموعة من العلماء شاركوا يف املغين. ابن هشام جاء عندخمالفتهم؛ مستّدًال مبا 
  )9(ومنهم الّزركشّي. خمالفته هلم، 

                                                 
 .4/225، د.ط، الّنكت والعيون، املاورديّ  ) انظر:(1
 .2/444، 3، طالكّشاف) انظر: الّزخمشرّي، (2
  .6/375، د.ط، الّدّر املنثور، ) انظر: الّسيوطيّ (3
 .503، 1، طتفسري اجلاللني، ) انظر: احملّلّي، والّسيوطيّ (4
 .10/5481 د.ط، ،زهرة الّتفاسري، أبو زهرةانظر:  )(5
الربكات األنبارّي)؛ فقد وّثَق كتاب البيان يف حبثه؛ وهو أليب الربكات األنبارّي؛ أّما ابن األنبارّي فجماعة؛ منهم: أبو يَقصد (أبو  )(6

انظر: أبو الربكات  - . ه)328-ه) (وهو أشهرهم)، وابنه (أبو بكر حمّمد األنبارّي 304حمّمد القاسم بن حمّمد األنبارّي (ت: 
 .2/227، د.ط، البيان، األنباريّ 

ية الّنمل.4/479 ،1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظرا )(7 دة الّالم   . ميّثل على ز
؛ . 2/1013 د.ط، ،الّتبيان، انظر: الُعكَربِيّ  )(8 ً ا؛ فيكون الفعل متعّد د ا عندو إّال أنّه أجاز عدم ز اجلمهور بكسر  يذكر قراء

لفتح، وهي لغة،  ا قرئت  ّ والّالم زائدة أي َرِدَفكم. وجيّوز أّال تكون زائدة، وُحيمل الفعل على معىن د لكم، أو قَـُرَب من الّدال، وأ
  أجلكم، فالفاعل: بعُض.

ا يف القرآن الكرميزرندح،  )(9   . 935-934، ص2، ع18، جمّلة اجلامعة اإلسالمّية، مأحــرف اجلــّر الّزائدة يف العربّية واستعماال
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دة الّالم يف اآلية، مثّ يذكر أّن  مل ينِف الّزركشّي قول املربّد صراحًة؛ إذ يورد قول املربّد يف ز
 حم جم يل ىل مل خل  ُّ  قوله تعاىل:األكثرين على تضمني الفعل معىن اقرتب؛ مستشهًدا ب

ا ابن هشام؛ وعلى هذا قد )1(سورة األنبياء، اآلية: ) 1( َّ  مم خم ، وهي اآلية اّليت استشهد 
ابَن هشام يف اعرتاضه على املربّد؛كونه قد حتّدث عن أّن األكثرين جيعلون الفعل يكون الّزركشّي وافق 

آلية  ا ابن هشام.متضّمًنا معىن اقرتب، وكونه استشهد    اّليت استشهد 
 

  )2(:( ُمينع حذف الّالم وبقاء عملها حّىت يف الّشعر) -12

فهي عاملة  العاملة للجزم، وهي الّالم املوضوعة للطّلب؛ حلديث عن الّالمابن هشام يعرض ا
لو أخرجت عن الطّلب إىل غريه؛   عاملةللجزم يف كون الطّلب أمًرا، أو دعاًء، أو التماًسا، وكذلك فهي 

ا اخلرب، أو الّتهديد،  ا ومبصحو   مثلة.ابن هشام لذلك  وميّثلكاّليت يراد 

نّه ُيستغىن عنها غالًبا إن كان مرفوع أابن هشام  يرىذكر الّالم واالستغناء عنها ب يتعّلقوفيما 
(لُتعَن  :، وجتب الّالم إن انتفت الفاعلّية؛ حنو(قْم واقعْد) :؛ حنو)افعلْ (فعل الطّلب فاعًال خماطًَبا بصيغة 

مثّ يذكر أّن دخول الّالم على فعل املتكّلم قليل، سواء أكان ، (ليقْم زيٌد) :حباجيت)، أو اخلطاب؛ حنو
  .وأقّل منه دخوهلا يف فعل املخاطب، مع غريه ماملتكّلم مفرًدا أ

  بقوله: واستشهد لذلك ،يبقى عملهاقد ُحتذف يف الّشعر و هذه الّالم  ويصرّح ابن هشام أنّ 

  )3(صيبُ نَك نَ ولكْن يكْن للخِري مِ    يت    قائي وُمدَّ ّين بَ مِ  ستطلْ فال تَ 

                                                 
  .3/85، 1، طالربهان، الزَّرَكِشيّ ) انظر: (1
 .298-1/294 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) (2
اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ وانظر:  -. يقول عنه احملّققان إنّه جمهول القائل. 1/297 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) (3

حمّمد حميي الّدين يف حتقيقه لإلنصاف البيَت يف اهلامش؛ الّشيخ ذكر  ): (فعل األمر مبّين أو معرب؟).72. املسألة (2/433د.ط، 
وهو من شواهد ابن الّناظم يف  - يف حذف الم األمر وبقاء املضارع جمزوًما بعد حذفه-فهو مثل بيت الّشاهد اّلذي ذكره أبو الربكات 

جمزوًما كما كان والّالم مقرتنة  -وهو "يكن"-ضارع شرح األلفّية، وأراد: ولكن ليكن للخري منك نصيب؛ فحذف الم األمر وأبقى امل
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  )1(االبَ يٍء تَـ ن شَ َت مِ ا ِخفْ إذا مَ     فٍس َسَك كلُّ نَ فْ حممَُّد تفِد نَـ  وقوله:

أّن  يفنقل عنه الّشعر، و مثّ يذكر ابن هشام عن املربّد منعه حذف الّالم وإبقاء عملها حّىت يف 
الّالم وبقاء عملها يف الّشعر؛  فابن هشام ينكر منع املربّد حذفَ ؛ (حمّمد تفِد...) ال يعرف قائله :البيت

  ابن هشام يرى إمكانّية حذفها وبقاء عملها.إي إّن 

إلأّن ابن هشام ينكر على املربّد ذلك  يرى الباحثُ  ر؛ ّنكالّرغم من عدم تصريح ابن هشام 
  من عّدة وجوه: وذلك

 حذف الّالم يف الّشعر وبقاء عملها؛ فهو قد وافق ذلك بدايًة بصريح قوله. أّوًال: موافقته

لبيتني الّسابقني لتوجيه تلك املوافقة.نًيا:    استشهاده 

ب (حذف الم الطّلب)فييف املغين؛ لثًا: تكراره البيَت     )2(.ورده يف 
يغفُر هللاُ (حنو:  ؛يكون دعاء بلفظ اخلرب ّن البيت حيتمل أنإ يقولملربّد وبعد ذكر ابن هشام رأي ا

لكسرة. )يرُمحَك هللاُ (و ،)لكَ    وُحذفت الياء ختفيًفا، واجُتزئ عنها 

                                                                                                                                                             
. ذكره شاهًدا على جواز حذف الّالم على املخاطب يف الّشعر وبقاء 492، 1ط شرح ابن الّناظم،، ابن الّناظموانظر:  -به. 

خياطب به ابنه ملّا متّىن موته، وجاء . قال فيه العيّين إنّه 4/7، د.ط، حاشية الّصّبان، : الّصّبانوانظر - جزمها، دون نسبته إىل القائل. 
  يف اهلامش أّن الّشاهد يف: (يكن)؛ إذ أصله ليكن، فُحذفت الّالم للّضرورة.

وأليب طالب عّم  -وليس يف ديوانيهما-. يقول احملّققان: ينسب حلسان واألعشى 1/297 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام )(1
): (فعل األمر مبّين أو معرب؟). أورد أبو الربكات 72. املسألة (2/433د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ وانظر:  –الّنّيب". 

نفسك" ليس جمزوًما بالم مقدرة، وليس تفد فنقول: قوله " - وهو الّصحيح- املربّد للبيت، ويقول: "لئن سلمنا صّحته  األنبارّي: إنكار
تقدير الم، وهو خرب يراد به الّدعاء، كقوهلم: غفر هللا لك، ويرمحك  األصل فيه لتفد نفسك، وإمنّا األصل: تفدي نفسك، من غري
لكسرة عن اليا ، شرح شذور الّذهب ،مابن هشاوانظر:  -ء". ومل ينسبه إىل قائل. هللا، وإّمنا حذف الياء لضرورة الّشعر اجتزاء 

 .275د.ط، 
لّشعر".. يقول: "واحلّق 840/ 2 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام )(2  أّن حذفها خمتّص 
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اء قابن هشام وّجه البيَت توجيًها يف ظاهره أّن ابن هشام يوافق املربّد يف حذف الّالم وب إنّ 
طنه أّن ابن هشام بل  أنّه ليس كذلك،عملها، إّال   فال تناقض ؛يذكر احتمالّية كونه للّدعاء إّن 
  ةلالحتماليّ 

ُ
  نكر لرأي املربّد.تلك مع موقفه امل

"أي وما قيل من أنّه البيت:  أّن املربّد ال يعرف قائليف يف شرحه كالم ابن هشام  يقول الّدسوقيّ 
األّول وهو ما فيه (لكن يكن)؛ لعدم االّطالع قول عبد املطّلب مل يثبت عند املربّد، وسكت عن البيت 

ون لتدغم يف الّالم أصل (يكن) (يكون) فسكنت النّ  عليه، أو لعدم وقوفه على ختريج فيه، وخترجيه أنّ 
فحذفه للّضرورة  ؛بعدها ادغاًما جائزًا، مثّ قُلبت الّنون الًما وأُدغم، مثّ التقى ساكنان: الواو والّالم األوىل

؛ ألّن التقاء الّساكنني هنا جائز يف الّسعة؛ ألنّه على حدة؛ ألّن حروف الّلني إذا وقع نيلّساكنال اللتقاء ا
   .)7. (سورة الفاحتة، جزء من اآلية: )1("  َّّٰ ِّ ُّ : بعدها ساكن مشّدد جيوز إبقاؤمها كما يف

لعدم االّطالع  فيما أورد الّدسوقّي من أّن عدم ذكر املربّد لبيت (حمّمد تفِد....) ورأي الباحث
  مردوٌد؛ وذلك ملا يلي: عليه، أو لعدم وقوفه على ختريج فيه

 يفتقر إىل دليٍل يف أّن ذلك مراد ابن هشام. ويلٌ إّن هذا أّوًال: 
لّدسوقّي  ض أّن هذا شرح اجتهد فيه الّدسوقّي، وهو رأيافرتُ  نًيا: لو ال  - صرّح بهي مع أنّه مل–خاصٌّ 

مردوٌد أيًضا؛ وذلك ألّن املربّد قد أورده يف املقتضب، فكيف  فهو ابن هشام أن يكون شرًحا لكالم
  املربّد مل يقف على قائله. إّال أن يكون قصد الّدسوقّي أنّ  ّن يقول إّن املربّد مل يطّلع عليه؟أللّدسوقّي 

ويلهلثًا: كان من األجود  أنّه يشرح  ون غريه، أ، أو أنّه نقٌل عهو أن يبّني الّدسوقّي أّن هذا كالمه و
أّن الّدسوقّي يشرح كالم ابن هشام؛ وذلك لعدم وجود دليل يشري  أّن الباحث يرىقصد ابن هشام، مع 

صنَّف قبله.
ُ
ًّ كان زاعمه فالكالُم مردوٌد. إىل أنّه كالمه هو، أو كالم شيخه، أو كالم أحد ُشرّاح امل   وأ

يف أن يُقال  عاٍر عن الّدّقةكالم   -يقصد املربّد– ختريج فيه) (لعدم وقوفه على :قول الّدسوقيّ رابًعا: إّن 
  ملزمٌ  فالّدسوقيّ  ولو افرتضنا عدم معرفة الّتخريج من املربّد، ،حمض اّدعاٍء ال أساس له وهواملربّد، يف 

                                                 
  .1/236، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 1(
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يت     لّدليل.أن 
 ن قائله، ويقولكان يُلحِّ ي املغين أّن املربّد  قَ حمقِّ  ، وعند)1(ورد يف بعض الكتب؛ كخزانة األدبخامًسا: 

لّدسوقّي أن يكتفي  وال ُحيتج به، وال جيوز مثله. ،ال يُعرف قائله إنّه قول إّن املربّد أغفل لوكان األوىل 
  هذا أسلم!و  ،احلديث عنه؛ ألنّه ال يعتّد به

  مثّ ينسب ابن هشام للمربّد أنّه قال يف:

  )2(ىكَ بَ ن مَ بِك جِه أو يَ وَ يُل ُحرَّ الالوَ  كِ ي   لَ شِ عوضِة فامخُْ بَ اِب الثِل أصحَ لى مِ عَ 

  ه على قبحه جائز؛ ألنّه عطف على املعىن، إذ: امخشي ولتخمشي مبعىن واحد.إنّ 

  

أّن الفعل (يبِك) عطف على معىن فامخشي؛ ألّن  -كما يقول الّدسوقيّ – أي إّن قصد املربّد
مأخوذة من املعطوف حبسب املعىن، وليست  طة على احملذوف، لكّن الّالممعناها فلتخمشي فالّالم مسلّ 

حمذوفة، وحيتمل أّن املربّد يقول إّن الّالم حمذوفة من املعطوف وحمّل منع حذف الّالم ما مل يوجد مسوّغ، 
وهو العطف على املعىن، واألّول أقرب، ووجه الُقبح أنّه يف الّصورة فيه حذف الم األمر،  ؛هنا ُوجدو 

د بواسطة العاطف، وليس ىن من تسليط الم األمر اّليت يف املعطوف عليه املتصيّ ه يف املعووجه اجلواز أنّ 
  )3(فيه حذف.

  

ْن  م شّبهوها  ّ ا تعمل مضمرة؛ كأ ّ وجاء عند سيبويه القول إنّه جيوز حذف الّالم يف الّشعر، وأ
  )4(إذ أعملوها مضمرة، ومّثل ببيت متّمم بن نويرة، وقال إنّه أراد: ليبك.

                                                 
  .3/629، 4، طخزانة األدب، ) انظر: البغداديّ (1
  . نسبه ملتّمم بن نويرة.9- 3/8، 3، طالكتاب، انظر: سيبويه )(2
  . 1/236 ،2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ (3
  .3/8، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه(4
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موقًفا خمالًفا للمربّد  - وإن مل يصرّح–حديث ابن هشام عن الّالم العاملة للجزم  يف أنّ اعلم و 
بصيغة  عن الّالم فاعًال اسُتغين أنّه إذا كان مرفوع فعل الطّلب ذلك أّن ابن هشام حينما ذكر ؛نيوللبصريّ 

  .)ُقْم واقُعدْ (افعْل غالًبا، وضرب له أمثلًة؛ حنو: 

ج الكوفيّ  انتهجوهنا  –قد سبق له يف املغين  عراب األمر؛ فابن هشام ني القائلنيابن هشام 
اّلذي مضارعه يئي، هو (إه) حبذف الّالم  ، وعدعىنمبى) القول إّن األمر من (وأ -قبل هذه املسألة

هلاء للّسكت يف الوقف.    )1(لألمر و
ه مل يصرّح نّ أ عمقوله الّسابق يّتضح متاشيه مع حناة الكوفة اّلذين يرون أّن األمر فعل معرب  ويف

  .فةذو حمبذلك يف هذا املوضع؛ فهو يرى أّن الم األمر 
  
لّدسوقّي: "(قوله حبذف الّالم): أي وهو الياء، واألصل: اوئي ، َكـ(ارمي)، ّمث ُحذفت الياء ا لو قي

ألّن األمر  والفعل تقديرًا؛ ألنّه مقتطٌع من املضارع، وهذا مذهب املصنِّف، أ بالم األمر الّداخلة على
ّمث ُحذفت الواو اّليت هي فاء الكلمة حلذفها يف املضارع، فتبعتها  ،حرف العّلة ذفح لىاملعتّل مبينٌّ ع

، فإذا أسند اء الّسكت وجوً ت هذا األمر مهزة الوصل لالستغناء عنها حينئٍذ، وأحلقت بقّية الكلمة 
ء ا ؛والياء فاعل ،نو للمخاطبة تقول: إي  هنُد؛ فهو فعل أمر مبّين على حذف النّ  ا     )2(بة".طخاملألّ

أّن مذهب  مع بيانه، م الّدسوقّي أّن هذا الرّأي إّمنا هو لنحاة أهل الكوفةكالن  ممل يظهر و 
  املصّنف يقوم على أّن األمر جزء من املضارع. 

  
ه وقف إىل جانب رأي الكوفّيني هذا، إذ يقول: "وزعم أنّ  خرابن هشام يف موضع آمثّ ُيصرّح 

الكوفّيون وأبو احلسن أّن الم الطّلب حذفت حذفًا مستمرًا يف حنو: قم، واقعد، وأّن األصل لتُقم ولتقعد، 
حلرف، دّ وهلم أقول؛ ألّن األمر معىن حّقه أن يؤ قفحذفت الّالم للّتخفيف، وتبعها حرف املضارعة، وب ى 

لّزمان احملّصل، وكونه  ّنهي،لوألنّه أخو ا حلرف، وألّن الفعل إّمنا وضع لتقييد احلدث  ومل يُدّل عليه إّال 

                                                 
 .1/27 ،4، طمغين الّلبيب، هشام ابن) انظر: 1(
 .1/16، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 2(
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أمرًا أو خربًا خارٌج عن مقصوده، وألنـّّهم قد نطقوا بذلك األصل ... وألّن البناء مل يُعهد كونه 
   )1(."حلذف

يف إعراب األمر   أّن قول ابن هشام إىل -رمحه هللا تعاىل– حسن الّشاعر الدّكتور األستاذ رييش
 فعل يف قوهلم ببناء تبع البصرّيني غري املغين قد أربعة مصّنفات وقد سبق أّن ابن هشام يف يف املغين، كان
عَرٌب جمزوم، ويذهب مواجه املعّرى عن حرف املضارعة مُ للر مفعل األ فّيون إىل أنّ كو يذهب الو   )2(.األمر

  )3(البصريّون إىل أنّه مبّين على الّسكون.
عراب األمر أنّه خالف ما جاء يف اويرى األست ذ عبد الفتاح احلُموز رأي الكوفّيني يف القول 

ويالت،  املنهج الكوّيف يف الّتعليل، أو الّتأويل، أو عدم احرتام ظاهر الّنّص؛ من حيث إّن فيه
    )4(امهم لطبيعة الّلغة.وتقديرات، وختمينات تدّل على عدم احرت 

  ال يُعرف قائله، مع وينسب املرادّي للمربِّد منع ذلك حّىت يف الّشعر، وأثبت زعمه يف أّن البيت
لكسرة، وحذفت الياء، احتماله أن يكون خربًا،   أنّه جيوز حذفها، مثّ يذكر مذهب الكسائّي يف استغناء 

لقول.   ) 5(بعد األمر 
ّر، ويستشهدون على ذلك الّنحويّون جييزون إضمار هذه الّالم للّشاعر إذا اضطُ إّن  ويقول املربّد

  بقول متّمم بن نُويرة:
  ىجِه أَو يـَْبِك َمْن َبكَ ِك الَويُل ُحرَّ الوَ لَ   ي ُعوضِة فاُمخشِ ثل أصحاِب البَـ على مِ 

  :خراآلوقول  .أو ليبك من َبَكى :يدر يُ 
  يٍء تَباَال ِإذا َما ِخْفَت ِمْن شَ    كلُّ نـَْفٍس   فَسكَ ُد تـَْفِد نَ ُحمَمّ 

                                                 
  .1/300 ،4، طمغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) 1(
. واملصّنفات اّليت ذكرها هي: شرح القطر، 23-22، 1، طتطّور اآلراء الّنحويّة عند ابن هشام األنصاريّ ) انظر: الّشاعر، 2(

 وشرح الّلمحة.وشرح الّشذور، وأوضح املسالك، 
 : (فعل األمر معرب أو مبّين؟).72. املسألة 445-2/427د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 3(
وحتّدث عن هذا الرّأي يف الّصفحات: . 164، 1، طالكوفّيون يف الّنحو والّصرف واملنهج الوصفّي املعاصر) انظر: احلموز، 4(

واب أنّه: جمزوم، وذكر ؛ إذ يقول: "فعل األمر للمواَجه معرب منصوب"، والصّ 171العنوان يف: ، وقع سهٌو يف 171، 108، 63
  .178أنّه معرب على رأي الكوفّيني يف: 

 . 113 ،1، طاجلىن الّداين، املراديّ ) انظر: 5(
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؛ ألّن اجلزم يف ها اجلازمةوأضعفُ  ،ال تضمر األفعالعوامل  ألنّ  ؛على ما قالوا وال يرى املربّد ذلك
املعىن؛ ألنّه إذا قال: ل على محُِ  - على ما يرى املربّد–نظري اخلفض يف األمساء. ولكن بيت متّمم  األفعال

 ،مبعروف مثّ يصرّح أّن البيت اآلخر ليس املعىن. على الثّاينفلتخمشي فعطف  يف موضع فهوفامخشي 
 .ألّنك عطفت على الّالم ؛وينطلق عبد هللا ،ويْقعد خالد ،ليقْم زيد: وتقول إنّه يف كتاب سيبويه،على 
ألنّه –اجلزم يف الكالم. ولكن لو اضطّر شاعر فحمله على موضع األّول جيز   د زيد ملعقلت ُقم ويق ولو

: برغم أّن البيت يف كتاب سيبويه؛ فليس فاملربّد يقصد )1(.وصفت لكعلى ما كان   -الّالمه حقّ  ممّا كان
 )2(سيبويه، والبيت وارد عند سيبويه.قصده أنّه ليس مبعروف وجوده يف كتاب 

  

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  ُّ  (الفعل (يقيموا) يف اآلية: -22
بتقدير: قل هلم أقيموا جمزوم ) 31 سورة إبراهيم، اآلية:( َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

   )3(:يقيموا، واجلزم يف جواب أقيموا املقّدر، ال يف جواب ُقْل)

 د رأي املربّد يف منعبعد أن فنّ –جتويز الكسائّي حذفها وبقاء عملها يف الكالم عرض ابن هشام يَ 
وجعل الكسائّي شرطًا لعملها وهي  -املسألة الّسابقةر؛ وهي حذف الّالم وبقاء عملها يف الّشع املربّد

وزاد عليه أّن ذلك يقع يف  لكسائّي،(قل)، ويسّجل ابن هشام موافقة ابن مالك لها حمذوفة أن يتقّدم
وينسب ابن هشام للكسائّي أنّه جعل منه (أي من حذف الّالم وبقاء  ،الّنثر قليًال بعد القول اخلربيّ 

لّالم احملذوفة؛ أي: ليقيموها.  أي إنّ  إبراهيم الّسابقة؛آية عملها يف الكالم)    الفعل (يقيموا) جمزوم 

وبعد ، ة مثله مثل قولك: (ائتين أكرْمك)أّن اجلزم يف اآلي يفعرض ابن هشام قول اجلمهور مثّ يَ 
لجزم العامل لمن  إىل أّن مقتضى اخلالف متأتٍّ  ذلك يذكر ابن هشام أّن هناك خالفًا يف ذلك؛ رامًيا
  .فيها، ويذكر أّن اخلالف يف ذلك على ثالثة أقوال

                                                 
 .131-2/130، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد1(
  .3/8، 3، الكتاب، ط) انظر: سيبويه2(
  .300-1/298 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 3(



158 
 

وهذا ليس بسهٍو منه؛  أقوال؛ واعلم أّن عدد ما ذكره ابن هشام من أقوال يف هذا اخلالف سّتة
ا، فُيسقط  -غالًبا–وإّمنا هذا دأب ابن هشام وديدنه  يف أنّه قد يذكر عدًدا أكثر من اآلراء اّليت ُيصرّح 

ففي احملّصلة  ه؛ة وعدم شيوعتلضعفه، ولضعف اُحلّجة فيه، أو قلّ  ؛ وذلكفيهمله ؛منها غري ما ذكر عدده
ها. أنّه ال يلتفت إليها؛ فقد يكتفي برّدها،   وقد يناقشها داحًضا إ

يت إىل ذكر ابن هشام يذكر  ثالثة آراء ويناقشها، مثّ يتبعها بذكر رأي ابن مالك ويناقشه، مث 
ً يرّده  شرحه  دون مناقشته، ويكتفي برّده، حّىت إّن الّدسوقّي أمهلمن رأي املربّد ويناقشه، ومثّ يعرض رأ

  وكأّن الرّأي غري مذكور.كليًّا، 

وأّمت فيها  الفً ُخمتَ  أقواًال  ذََكرَ سابًقا من أّن ابن هشام  هعلى أّن ما أورد -أيًضا- الباحثُ  وينّبه
فيها إىل اختيار ابن هشام ؛ فليس هذا املراد؛ وإّمنا يعمد من ابن هشام دهاايعين اعتمأّن هذا  مناقشتها

ب عرض  فذكره تلك األقوال ؛امستنًدا إىل األصول يف ذلك، وقد يُبقي رأيه ُمعلَّقً  ؛األرجح واألقوى من 
ً خاصًّا   .املسألة، وأشهر ما جاء فيها، وقد يدحضها منتهًجا لنفسه رأ

ابن هشام، إليهم من سب كما نُ   واُحلجج فيهامواطن اخلالف،  ويف هذه املسألة سيذكر الباحثُ 
رأي ابن هشام يف الّرتجيح  سُيعرضعلى شرح مقاصدهم يف العامل والعّلة الختيارهم، وبعدها  سيُتكّلممثّ 

ا عند سيتّم ِذكر مثّ بينها،  عتّد 
ُ
املربّد، ومن  حديثُ  سُيعرض، وشرحهما، ويف خامتة املسألة هاآلراء غري امل

  مثّ الّرتجيح بني رأي ابن هشام واملربّد.

على أقول إبراهيم الواردة؛ وهو  (يقيموا) يف آية :يف الفعل اجلزمعامل خالف اجلمهور على 
  الثة:ث

للخليل وسيبويه: أنّه بنفس الطّلب؛ ملا تضّمنه من معىن إن الّشرطّية كما أّن أمساء الّشرط إّمنا أّوًال: 
 جزمت لذلك.

لطّلب؛ لنيابته مناب اجلازم اّلذي هو الّشرط املقّدر، كما أّن الّنصب بـ نًيا:  للّسرياّيف والفارسّي؛ أنّه 
) يف قولك: (ضرً زيًدا)،  لنيابته عن (اضرب) ال لتضّمنه معناه. (ضرً
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 للجمهور؛ أنّه بشرط مقّدر بعد الطّلب.لثًا: 

  عن شيخه الّدردير يعين: -على ما أورد الّدسوقيّ –فقول اخلليل وسيبويه 

إّن اجلزم حصل بنفس فعل الطّلب (وهو ُقْل)؛ ألنّه تضّمن معىن الّتعليق املوضوعة له (إْن)، 
ن وجه الّتضمني أحاصل و  ّن الطّلب إّما أن يكون مقصوًدا لذاته؛ كقْم واقعْد، أو مقصوًدا لغريه؛ وذلك 

فالقيام مطلوٌب لرتّتب اإلكرام عليه؛ وذلك الّرتّتب هو الّتعليق،  ؛(ُقْم ُأكرْمَك) :رّتب عليه شيٌء؛ حنو
ه مقصود لغريه؛ لرتّتب وهو مدلول إْن الّشرطّية؛ فصّح كون الفعل متضّمًنا معىن الّتعليق؛ أي من حيث إنّ 

)) 31(سورة إبراهيم، جزء من اآلية: ( َّ  خئ حئ جئ  يي ىي ني  ُّ  عليه، فقوله تعاىل: هغري 
ويتابع  ،املقصود من األمر إّمنا هو إقامة الّصالة عليه، فصار (قْل) متضّمًنا للّتوّقف اّلذي هو الّتعليق

- أي للّتضّمن؛ فأصل (مىت)  ؛جزمت لذلك) ا: (إمنّ الّدسوقّي شرح عبارة ابن هشام عن اخلليل وسيبويه
فال يبعد  -لتضّمنه معىن الّشرط- للّزمان، مثّ ضّمن معىن الّشرطّية فجزم، وحيث جزم االسم فعلني  - مثًال 

  )1(يف إسناد اجلزم لفعل الطّلب. عدَ أن جيزم الفعل بتضّمنه معىن الّشرط فعًال واحًدا، فال بُ 

لطّلب -على ما أورد الّدسوقيّ -رأي الّسرياّيف والفارسّي  أّما أي بفعل الطّلب (وهو  ؛فإنّه ُجزم 
ُقْل)؛ لنيابته مناب اجلازم؛ فهو قد وقع موقع (إْن اجلازمة وفعل الّشرط)، واألصل: إْن تقل أقيموا يقيموا؛ 

  (قْل) مقامهما؛ فعمل ما يعمل ذلك اجلازم. قيمَ أُ  مثّ  ،فحذف (إن وتقل)

لب؛ أي إّن الّشرط وفعله قد ُقّدرا، يقيموا) ُجزم بشرٍط ُمقّدر بعد الطّ ( الفعلأّن  رأي اجلمهورو 
  .و(يقيموا) جوابه جمزوًما

ال  املقّدر، أقيموا اجلزم يف جوابأّن أنّه خيتلف معهم يف  إّال  واعلم أّن املربّد يقول برأي اجلمهور،
  .سيأيت وهذا ما محل ابن هشام على االعرتاض على رأيه هذا كما يف جواب ُقْل؛

  ُيصرّح ابن هشام برتجيح رأي اجلمهور على الرّأيني األّول والثّاين. قول ابن هشام يف اجلزم يف اآلية:

                                                 
 .1/237، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(
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  حّجتا ابن هشام يف رّد الرّأي األّول:

فليس فيه تغيري ملعىن األصل اّلذي  -حّىت وإن كان خالف األصل-وذلك يف أنّه يرى أّن احلذف أّوًال: 
ى طلب مدلوله ليدّل عل -كما يقول الّدسوقيّ –واألصل اّلذي وضع له الطّلب ُوضع لصيغة الطّلب؛ 

ب الّتضمني إخراٌج لصيغة الطّلب عن أصل وضعها. هغري لذاته، ال لرتّتب   عليه؛ فجعُلها من 

إّن تضمني الفعل معىن احلرف إّما غري واقع، أو غري كثري؛ وهو يعين بذلك أّن تضمني االسم معىن نًيا: 
رط واالستفهام؛ ولذلك تضّمن الفعل معىن فعل آخر؛ أّما تضمني الفعل معىن رف كثري يف أمساء الشّ احل

 حرف فهو غري واقع، أو قليل.

  اعرتاضا الّدسوقّي على حّجيت ابن هشام:

  االعرتاض على اُحلّجة األوىل:

ضمني مبعىن قد يقال هذا (أي اعرتاض ابن هشام يف حّجته برّد قول اخلليل وسيبويه) يف التّ 
إشراب الكلمة معىن كلمة أخرى، وقصد الّدسوقّي (أي إّن قول ابن هشام يؤخذ به لو كان الّتضمني 

أّن الّدسوقّي يوّضح مقصد  فيصّح قول ابن هشام حينئٍذ)، إّال يعين إشراب الكلمة معىن كلمة أخرى؛ 
ابن هشام؛ إذ ال يسع أحد أن يقول إّن اخلليل وسيبويه يف معىن الّتضمني؛ فريى أنّه ليس املراد كما أورد 

، بل معناه طلب القول قطًعا، ومعىن تضّمنه معىن إن تعليق اإلقامة على القول اآليةمعىن (قل) يف 
 يف مقام يكون القصد فيه ترّتب الّشرطّية أّن العرب ال يستعملون فعل الطّلب وبعده مضارع جمزوم إّال 

  مضمون على مضمون فعل الطّلب كالقول.

هنا ُحسن ختريج الّدسوقّي يف توجيه رأي اخلليل وسيبويه؛ ملا فيه رجاحة يف  ويرى الباحثُ 
  .خذ الباحثُ الّتفكري، وُحسن منطق يف فهم املراد، وكبري احتمال يف واقع القصد، وبقول الّدسوقّي 

  

  



161 
 

  االعرتاض على اُحلّجة الثّانية:

 من تضمني الفعل معىن احلرف (خالفًا ملا أورد ابن ينقل الّدسوقّي عن الّدماميّين قوله بوقوع كثري
ا مضّمنة معىن احلرف اّلذي هو حّقه أن  ّ هشام)، أال ترى نعم وبئس وحّبذا وعسى وصيغ الّتعّجب؟ فإ

حلرف.  يوجد؛ ألّن كّل معىن   كاملدح والّذم واملقاربة حّقه أن يؤّدى 

حلرف املوجود؛ وعليه  لّدماميّين يف أنّ مثّ جييب الّدسوقّي بنقل إجابة الّشمّين على قول ا املراد 
ا مضّمنة معىن  )ليس(فإّمنا قال املصّنف "أو غري كثري"؛ الحتمال وقوعه، وهو كذلك؛ أال ترى  ّ فإ

  ؟كما وال  ةحرف الّنفي موجودأالّنفي، مع أّن 

 -أي إجابته له–أّن الّدسوقّي اعتمد إجابة الّشمّين يف الّرّد على الّدماميّين؛ فهي  ورأي الباحث
على إجابة الّشمّين، وال  من الّدسوقيّ  اعرتاض فال يُرىإّمنا هي مبنزلة القبول واالستحسان من الّدسوقّي؛ 

بن هشام لرأي الفريق األّول وعلى هذا فاالعرتاض من جهة الّدسوقّي كان يف رّد ا ؛لكالم الّدماميينّ  ييد
  حبّجة واحدة، وهي على االعرتاض األّول البن هشام.

  وحّجة ابن هشام يف ترجيح رأي اجلمهور على الرّأي الثّاين:

ئب الشّ    يء يؤّدي معناه، والطّلب ال يؤّدي معىن الّشرط.ألّن 

يابة من حيث كونه كالمنا يف النّ  فقد يُقال  : أي حبسب الّشأن، وإّال يشرح الّدسوقّي كالمه قائًال و 
  ، وهي ال تستلزم ذلك، أال ترى نيابة املفعول عن الفاعل مع اختالف معنامها؟عامًال 

ا يف موضوع جزم (يقيموا) يف اآلية؛ وهي ثالثة: وبعدها   يعرض ابن هشام اآلراء اّليت مل يعتّد 

 رأي ابن مالك. -1
 رأي املربّد. -2
 رأي مل ينسبه إىل أحد. -3



162 
 

  مالك: رأي ابن 

آلية أن يكون اجلزم يف جواب شرط مقّدر؛ ألّن تقديره يستلزم أّال  ٌد من  يتخّلف أحأبطل 
اجلزم ليس  ة، وإّمنا يرى أنّ أي إّن ابن مالك ال ينفي اجلزم مطلًقا يف اآلي؛ املقول له ذلك عن االمتثال

ف أحٌد من املؤمنني عن من تقدير جلواب شرط؛ وحّجته يف ذلك أنّه لو كان كذلك ملا ختلّ  حاصًال 
  الّصالة؛ فهم املقول هلم ذلك.

ّن الّتخّلف واقع:   ورّده ابن هشام 

مثّ يورد ابن هشام إجابة لكالم ابن مالك؛  أي إنّنا جند كثريًا من املؤمنني ال ميتثل ألمر الّصالة. 
  وفيه وجهان:

على سبيل اإلمجال، ال إىل كّل فرد؛ ّن احلكم ُمسند إليهم  )1(ابنهإيراد ابن هشام إلجابة األّول: 
لفعل.  فيحتمل أّن األصل يقْم أكثرهم، مثّ حذف املضاف وأنيب عنه املضاف إليه فارتفع واّتصل 

خَلصني منهم، وكّل مؤمن خمَلص الثّاين: 
ُ
إلميان مطلًقا، بل امل لعباد املوصوفني  حتمال أنّه ليس املراد  و

 أقم الّصالة أقامها. -يه وسّلمصّلى هللا عل– قال له الّرسول

 الّتخصيص؛على على العموم ال  ومعىن كالم ابنه يف الوجه األّول أّن القول مسند للعباد املؤمنني
ب اإلسناد  فحينها حيتمل أنّه مسند للمجموع من غري حذف مضاف، واحلاصل أّن اآلية من 

ف هو (أكثر)، واملضاف إليه هو للمجموع، لكن إّما مع حذف مضاف أو بدونه، واملضاف احملذو 
  (هم)، فارتفع أي صار واًوا ورجعت الياء فصار يقيموا.

                                                 
، األعالمم). انظر: الّزركلّي، 1287هـ/686حمّمد بن حمّمد بن عبد هللا بن مالك الطّائّي (ابن الّناظم) ( أبو عبد هللا بدر الّدين) 1(
وهو من أشهر وأقدم ُشرّاح األلفّية، ومل خيّرجه احملّققان، أو يشريان إليه، ومل يرد تفسري كالم ابن هشام يف تعريف  .31-7/30 ،15ط

 . ؛ وذلك رمبا لشهرتهبعلمّية (ابنه) عند الّدسوقيّ 
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ه؛ وذلك ألّن حّجتَ  قبولهاإلجابة على قول ابن مالك ال يعين ابن هشام إيراد  رأي الباحث يفو 
د قابن هشام إّمنا اعتمد رأي اجلمهور صراحًة، وكالم ابن مالك خرج عن ذلك، وإن مل يكن ابن هشام 

  أنّه معلوٌم نفيه له. نفى قول ابن مالك صراحًة؛ إّال 

رأي املربّد كما أسنده ابن ، و مثّ ينتقل ابن هشام لعرض رأي املربّد يف مسألة جزم (يقيموا) يف اآلية
  هشام إليه:

 فيقيموا جمزوم ؛قل هلم أقيموا يقيموا، واجلزم يف جواب أقيموا املقّدر، ال يف جواب ُقلْ  :إّن الّتقدير
  يف جواب املقول ال يف جواب القول كما هو يف القول األّول، فتقدير الّشرط إن تقيموا الّصالة يقيموا.

يقول الّدسوقّي: "فعلى كالم املربّد يُقّدر شرط حمذوف، لكن من جنس املقول ال من جنس 
تقديره من جنس  القول كما قال اجلمهور؛ فاملربّد موافق للجمهور يف تقدير الّشرط، لكن املخالفة يف

   )1(."وف، ال من جنس القولذاملقول احمل

) 53(سورة اإلسراء، جزء من اآلية:  َّ رثيت  ىت نت مت زت رت  ُّ  :َقوله يقول املربّد: "وأّما
ً (لقل). ولكن املعىن   : قل لعبادي: قولوا يقولوا. وكذلك: -وهللا أعلم-وما أشبهه، فليس (يقولوا) جوا

وإّمنا هو: قل هلم يفعلوا  )31إبراهيم، جزء من اآلية:  (سورة َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني  ُّ 
   )2(يفعلوا".

  رّد ابن هشام لرأي املربّد:

    يصرّح ابن هشام برّد قول املربّد؛ وذلك من جهتني:

                                                 
  .1/238، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 1(
 .  82-2/81 ،2، طاملقتضب، املربّد) 2(
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 و  ألّن اجلوابأّوهلما: 
ُ
إئتين (عل والفاعل؛ حنو: الف إّما يف: خيالفا؛أن  ال بدّ و  ال جيوز أن يتوافقا، ابجامل

   .)قْم أقمْ (أو يف الفاعل؛ حنو: ، )اجلّنةأسلم تدخل (أو يف الفعل؛ حنو: ، )أكرْمكَ 

قّدر للمواجَ  نيهما:
ُ
فال ُجتاب املواجهة بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل ؛ للغيبة )يقيموا(هة، وإّن األمر امل

(يقيموا)، والفاعل واحًدا؛ واملقصود من املواجهة (اخلطاب)؛ واملخاطب: أقيموا، والغيبة (الغائب)؛ وهو 
  وهو واو اجلماعة. ؛واحد

  :هو إىل أحد ابن هشام الرّأي اّلذي مل ينسبهأّما 

بقوله: "وليس مناقشته  دونمن ، ويرّده ابن هشام أّن (يقيموا) مبّين؛ حللوله حمّل أقيموا وهو مبينّ 
  بشيء".

القائلني بُعد رأي شري إىل ؛ وكأنّه يذلك أيًضا الّدسوقيّ  جتاوزوكما جتاوز ابن هشام هذا الرّأي 
وكأن الّدسوقّي يسقطه؛ إذ لو كان فيه  فيه، فيعرض عن شرح قول ابن هشام فيه؛ به؛ فال دليل وال حّجة

  . فتأّمل!كألشار إىل ذل -ولو كان ضعيًفا–ما حيتمل وجًها 

ألدّلة نفسها اّليت ساقها ابن هشام  يف رّده رأي املربّد، واعلم أّن رأي املربّد مرجوح عند الُعْكَربِّي 
دون أن يتعّرضوا من كربّي أّول من رّد رأي املربّد؛ ألنّه يقول إّن رأي املربّد قد حكاه مجاعة ولعّل العُ 
ثّر واضح من ابن هشام  ؛)1(إلفساده وسوُق ابن هشام أدّلة العكربّي يف رّد األخري على املربّد 

  األدّلة قد ُسبق إليها، ومل يذكر صاحبها كذلك.كربّي، وإن مل يصرّح ابن هشام أّن هذه لعُ 

ألدّلة الواردة عند الُعكربّي  وكذلك أنكر أبو حّيان األندلسّي على املربّد قوله، وخرّج فساده 
   )2(نفسها.

                                                 
  .2/770 د.ط، ،الّتبيان، ) انظر: الُعكَربِيّ 1(
  .6/438، د.ط، البحر احمليط يف الّتفسري) انظر: أبو حّيان األندلسّي، 2(
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اجح عند أيب الربكات األنبارّي؛ فيذكر أّن يف جزم (يقيموا) ثالثة رّ هو الواعلم أّن رأي املربّد 
  )2(، وكذا رّجح ابن الّشجرّي رأي املربّد.)1(املربّد أوجه، ويرّجح رأي

  

    )3(:(دخول الّالم مقيًسا بعد أنَّ املفتوحة، وهي الم االبتداء) -32

ثالثة: عاملة للجّر، وعاملة للجزم، وغري عاملة،  اّن ابن هشام قّسم الّالم أقسامً يف البحث أمّر 
   )4(.نيلكوفيّ ا من القسمة أن تكون عاملة للّنصب مصّرًحا أنّه خمالفٌ  استثىنوأنّه 

يفرد ابن هشام لّالم غري العاملة سبعة أقسام: الم االبتداء، والّالم الزّائدة، والم اجلواب، والّالم 
نّ  ؤِذنة أو اجلواب بعدها مبّين على قَسم قبلها، ال على شرط (الّالم امل الّداخلة على أداة شرط لإليذان 

  الم أل كالّرجل، والّالم الّالحقة ألمساء اإلشارة، والم الّتعّجب غري اجلارّة.و املوطئة)، 

ا داخلة يف: ّ   ويف الّنوع الثّاين من الّالم غري العاملة (الّالم الزّائدة)، ويذكر ابن هشام أ

   )5(.بَهْ خرب املبتدأ؛ يف حنو قوله: أمُّ احلُليِس لعجوٌز شهرَ  -أ

                                                 
 .2/59، د.ط، البيان، ) انظر: أبو الربكات األنباريّ 1(
  .2/477، 1/61 ،1طأمايل ابن الّشَجرّي، ، ) انظر: ابن الّشجريّ 2(
  .1/307، 4، طمغين الّلبيب، هشام ) انظر: ابن3(
 ) يف هذا الفصل.20انظر: املسألة رقم () 4(
فيها عن هذه الّالم، . حني تكّلم على (الم االبتداء) أفرد مسألة للحديث 1/304، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام5(

فائدة. يثبت احملّققان أّن بعده:  يف الّالم يف: "أمُّ احلُليِس لعجوٌز شهربَْه" فقيل: زائدة، وقيل لالبتداء. وساق كالًما فيه أقواًال عَرَض فيها 
، 1، طمجهرة الّلغة، وانظر: ابن دريد –. عروس، أو ليزيد بن ضّبة"ترضى من الّلحم بعظِم الّرقبة"، وينسبان الّرجز لرؤبة أو لعنرتة بن 

الّشاهد يف البيت  ، ويف هامش الّتحقيق:2/56، 1، طسّر صناعة اإلعراب ،ابن جّين وانظر:  -. ومل ينسبه إىل قائل. 2/1121
دة هي أحد خترجيات هذا البيت) أو امسها، والوليس خرب (إنّ  ،قوله: "لعجوز" حيث زادت الّالم يف خرب املبتدأ ر صدره يف: . وتكرّ ّز

  : "أدخل الّالم على اخلرب ضرورة".. وقال ابن جين2/59
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 )1(وخيالف ابن هشام املربّد بقوله: "وليس دخول الّالم مقيًسا بعد (أّن) املفتوحة خالفًا للمربّد".

دة الّالم فيه، ابن هشام حيكم على  أنّ  ويستنتج الباحث حّىت وإن كان قد أورد فيها قوًال ز
ها، وأّن ما سيأيت من آخر؛ إذ عنون هلذا القسم بـ (الّالم الزّائدة)؛ أي فهو ُحكم مسبق منه على نوع

ب عرض املسألة والّتوّسع فيها.   خالف يف نوعها، هو من 

ّ ابن هشام مثّ يتكّلم  ا الم االبتداء، وكان على قول فيها؛ إّن األصل هلي عجوز؛ أي إنّه يقصد أ
  ابن هشام قد حتّدث عن قول سابق فيها.

م) يف قوله تعاىل: خرب (أنَّ) املفتوحة؛ كقراءة سعيد بن جبري - ب ّ  مض خض  ُّ  : بفتح مهزة (أّال) ومهزة (أ
  )2().20(سورة الفرقان، جزء من اآلية:   َّ مظ  حط

ة؛ وذلك ألّن ابن هشام خيالف املربّد القائل الييف املسألة التّ  : وسيأيت عليه الكالم ُمفصًَّال خرب لكنّ  - ج
ا الم االبتداء. ّ   إ

   يف خرب زال. –د

  .الثّاينيف املفعول  - ه

  

                                                                                                                                                             
م : . ماّدة (شهرب)1/510، 3، طلسان العرب، وانظر: ابن منظور - مقحمة يف لعجوز، وأدخَل الّالم يف غري خرب إّن ضرورة الالَّ

، 1، طشرح األمشوينّ ، وانظر: األمشوينّ  -يٌد َقائٌم. وال يقاس عليه، والوجه أن يقال: َألُمُّ اْحلَُلْيِس َعُجوٌز َشْهَربَْه، َكَما يـَُقاُل: َلزَ 
 وأصل الكالم: أم احلليس هلي عجوز".: "307. ويف هامش 1/306-307
  .1/304 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام )1(

سر مهزة . ينقل عن املازّين قراءة سعيد بن جبري؛ بفتح مهزة (أن)، وك1/274 ،3، طاألصول يف الّنحو، ) انظر: ابن الّسرّاج2(
. ُنسبت القراءة لسعيد بن جبري، بفتح مهزيت (أن)، 1/506 ، د.ط،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، وانظر: ُعضيمة -(إّال). 

 أّال).و(
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   )1(لالبتداء):) (الّالم بعد (لكنّ  -24

لكوفّيني اّلذين يقولون بقياس دخول الّالم بعد (لكّن)، وخيالفهم  يصرّح ابن هشام مبخالفته ا
يف رأيهم القائل إّن الّالم بعدها الم االبتداء، ويصرّح مبخالفته للمربِّد من البصرّيني  - صراحةً –كذلك 

  يف أّن الّالم بعد (لكّن) الم االبتداء.القائل بقول الكوفّيني 
دة هذه الّالم، ويستشهد على ذلكهشام  فابن   :بقوله يقول بز

  )2(ميدُ عَ ها لَ بِّ حُ  نْ مِ  ِين نَّ لكِ وَ       ِيل واذِ يلى عَ لَ  بِّ  حُ ِيف  ِين ونَ لومُ يَ 
خلرب ة ؛ ألّن الم االبتداء خاصّ لالبتداء، ودخلت عليه الّالم، وليست خرب لكنّ  :لعميدُ  ملبتدأ، أو 
  )3(.: القتيل من العشقوالعميدم على املبتدأ، املقدّ 

  
 ملحيو ة وال نظري، وال تتمّ مثّ يورد ابن هشام البيت املذكور، ويرّده مصّرًحا أنّه ال يُعرف له قائل، 

 ، مثّ ينإنّ  أصله: لكنْ  أو أنَّ  ،خرب لكنّ ا على ني يف دخوهلذهب الكوفيّ م وينفيدة، الّالم فيه على الزّ 
  )4(للّساكنني. لكنْ  ونون، احذفت اهلمزة ختفيفً 

فإنكار ابن هشام قول الكوفّيني يف نوع الّالم مل يكن إنكارًا يف استعمال املصطلح؛ بل ينكر  
ا الم االبتداء، بغض الّنظر عن املصطلح، أ ، إّال أّن ابن هشام يستخدم املصطلح بصرّي أم كويفّ هو كو

ومعلوم أّن البصرّيني يسمون الّالم الّداخلة على البصرّي ههنا، وكذلك يف أكثر مصطلحاته يف املغين، 

                                                 
 .1/307 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 1(
. يقول: "قال 2/605 ، د.ط،شرح شواهد املغين، الّسيوطيّ وانظر:  -) أثبت احملّققان صدره، ويقوالن فيه إنّه جمهول القائل. 2(

الثّاين) ال يعرف له قائل وال تتّمة وال نظري، وإّمنا أنشده الكوفّيون، والعميد والعمود: اّلذي هّده العشق. األئّمة: هذا الّشطر (يقصد 
لكاف، وهو احلزين".  . يقول: "وال تدخل هذه الّالم على 1/363، 20، طشرح ابن عقيل، انظر: ابن عقيلو  -ويروى: لكميُد 

قي أخوات إّن، فال تقول: لعّل زيًدا  لقائم، وأجاز الكوفّيون دخوهلا يف خرب لكّن" مثّ يذكر البيت شاهًدا أنشده الكوفّيون. وذكر خرب 
وانظر: - ارح العّالمة". احملّقق يف هامش الّصفحة: "هذا البيت ممّا ذكر الّنحاة أنّه ال يعرف له قائل، ومل أجد أحًدا ذكر صدره قبل الشّ 

 .1/192، ب.ط، حاشية األمري، األمري
 .1/244 ،2، طاحلاشية، ظر: الّدسوقيّ ) ان3(
 .1/385 ،4، طمغين الّلبيب، هشامابن ) انظر: 4(
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ا (الم جواب القسم) دة الّالم يف خرب ، )1(املبتدأ (الم االبتداء)، أّما الكوفّيون فيسمو والقول يف ز
مسألة خالفّية بني البصرّيني والكوفّيني؛ إذ يذهب الكوفّيون إىل أنّه جيوز دخول الّالم يف خرب  )لكنَّ (

ومل يرد يف   )2((لكنَّ) كما جيوز يف خرب إّن، ويذهب البصريّون إىل أنّه ال جيوز دخوهلا يف خرب (لكنَّ).
   )3(.نَّ تُزاد يف خرب لكأّن الّالم سيبويه كتاب 

صالة (لكّن)، أو أّن واخلالف يف املصطلح شئ من القول  ا لالبتداء  ّ ا أو أ د ، والقول بز
دة الّالم، وإّن دخوهلا يف خرب  ج البصرّيني وابن هشام يف القول بز أصلها (إّن)، وينتهج الباحث 

  (لكّن) غري مقيس. 

   )4(:افية للجنس معرٌب يف الّتثنية واجلمع إن كان غري عامٍل)(اسم ال النّ  -25

فية، ويتحّدث فيه عن مخسة أوجه هلا؛ ويف  يذكر ابن هشام يف وجه من أوجه (ال) تكون فيه 
ا نفي اجلنس على سبيل الّتنصيص، وُتسّمى  الوجه األّول منها: (أن تكون عاملة عمل إّن) إن أريد 

ا ، أو رافعً جوٍد ممقوتٌ  صاحبَ حنو ال  (مضافًا) اويظهر نصب امسها إذا كان خافضً  ؛ربئةتحينئٍذ (ال) 
ملضاف)  صبً حنو ال حسنً (شبيه  ملضاف) ا ا فعُله مذموٌم ، أو  وقد   حاضٌر.جبًال  اطالعً حنو ال (شبيه 

 فإنّه ساق سبعة أوجه ملخالفة (ال) (إّن)، والوجه الثّاين من أوجه املخالفة: (أّن امسها إذا مل يكن عامًال 
  يُبىن).

  ن:قوال - يذكرعلى ما –ويف عّلة بنائه 

                                                 
): (الّالم الّداخلة على املبتدأ، الم االبتداء أو الم 58. املسألة (333-1/330د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 1(

 جواب القسم؟).
دة الم االبتداء يف خرب لكنَّ). ومل ): 25. املسألة (176-1/169د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 2( (القول يف ز

  يذكر عن املربّد متاشيه مع الكوفّيني.
 .278، 237، 207 –2/206، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه3(
الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب آراء ابن هشام وانظر: بوريين،  – .1/313 ،4، طمغين الّلبيبابن هشام، ) انظر: 4(

 . 71- 69، رسالة ماجستري، صمغين الّلبيب
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  .لتضّمنه معىن (ِمن) االستغراقّيةأّوهلما: 

 لرتكيبه مع (ال) تركيب مخسةَ عشَر.نيهما: 

؛ فيُبىن على الفتح؛ يف حنو:  )، ال رجَل، وال رجالَ (فامسها يُبىن على ما يُنصب به لو كان ُمعرً
  هشام أي ويُبىن يف اجلمع أيًضا).. (وقصد ابن )ال قائِمني(. و)ال رجلنيِ (ويُبىن على الياء؛ يف حنو: 

إّن اسم (ال) يف حاّليت  ؛ وهو:يورد ابن هشام رأي املربّد - أي يف حالة الّتثنية واجلمع–ويف هذا 
ة احلرف. لّتثنية واجلمع عن مشا   الّتثنية واجلمع معرٌب؛ وذلك لبعده 

  خيالف ابن هشام قول املربّد بدليلني:

ذكر أّن ي فإنّه يُبىن، مثّ  أوجه خمالفة (ال) (إّن) أّن امسها إذا مل يكن عامًال ذكر يفيأّوهلما: أّن ابن هشام 
،ما بناءه على    ذكر أمثلة لبنائه على الفتح يف اإلفراد واجلمع من غري الّسامل،ي مثّ  يُنصب به لو كان ُمعرً

 مثّ ذكر بناءه يف املثّىن واجلمع الّسامل. 

وال  )، زيداِن،  زيدونَ (ولو صّح هذا للزم اإلعراُب يف: إنّه  املربّد بقولهنيهما: أّن ابن هشام يرّد قول 
  قائل به.

إّن كالم املربّد لو صّح ما قاله من اإلعراب  -املربّد رأيَ  يف شرح رّد ابن هشام-يقول الّدسوقّي 
ة احلرف لّتثنية واجلمع عن مشا للزم اإلعراب يف املثّىن  -أي لتضّمن االسم معىن احلرف- لبعده 

ب الّنداء على ما يُرفع به اتّفاقًا؛ وهو األلف يف املثّىن والواو يف اجملم وع، ولو واجملموع اّلذي يُبىن يف 
ب الّنداء فكا يُنصبان ّىن صّح ما قاله من أّن املث ب (ال) للزم اإلعراب هلما يف   واجلمع معرب يف 

ما مفعوًال  عد لبُ  )؛ زيدون(و ) زيدان(عو، واإلمجاع على عدم إعرابه؛ فال إعراب يف:  ألدلياء؛ ألّ
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لّتثنية واجلمع م ُحسن  ويُلحظ) 1(.ل ما قالهطُ حمّلها؛ فبَ  ن كاف اخلطاب يف أدعوك اّليت حّال شبههما 
   خريج على القياس.تّ المنطقه يف  وسالمةفهم الّدسوقّي، 

ج البصرّيني معامل  ضحتتّ  ابن هشام اّليت عرضها املخالفاتمن خالل هذه  وإن مل –انتهاجه 
به  ينتصبه يُبىن على ما إذا مل يكن عامًال فإنّ  (ال) إذ يذكر أّن اسم ؛نيوخمالفته للكوفيّ  -يصرح بذلك
  .لو كان معرً 

امسها  ون فيقولون إنّ ا الكوفيّ أمّ  ،على الفتح امسها مبينّ  إىل أنّ  ونيذهبومعلوٌم أّن البصرّيني 
ا ويف ذلك يقول  )2(.عشرَ  تركيب مخسةَ  )ال(لرتكيب  هي نية بنائه عند البصريّ وعلّ  ،معرب منصوب 

نوين بغري تنوين، ونصبها ملا بعدها كنصب إّن ملا بعدها، وترك التّ  فتنصبه"(ال) تعمل فيما بعدها  سيبويه:
ا جعلت وما عملت فيه مبنزلة اسم وا ؛الزمٌ  فيهملا تعمل  ا ألّ  تشبه الحد حنو مخسة عشر؛ وذلك ألّ

سم، وهو الفعل وما ُأجري جمراه ا ال تعمل  ؛سائر ما ينصب ممّا ليس    كرة، وال وما تعمليف النّ  إّال ألّ

ا فلمّ  فيه يف موضع ابتداء،  ا عن حال أخوا   )3(."عشرَ  بلفظها كما خولف خبمسةَ  خولفا خولف 

 ؛ إذ إنّ يف ارتفاع خربها عند إفراد امسها نيالبصريّ ابن هشام سيبويه فيما خالف به سيبويه  ديؤيّ 
ا، وهذا قال به سيبويه: "قبل دخوهل امرتفعً ه ارتفع مبا كان سيبويه يرى أنّ   - رمحه هللا- اخلليل فزعما ال 

من املواضع اّليت قال فيها وغريه  )4(.هذا جيري على املوضع ال على احلرف اّلذي عمل يف االسم" أنّ 
  .)5(ذلك

  فال خيالف املفرد وأّما غري ا،االسم مفردً  إذا كان فيما نيالبصريّ  أصحابهبني سيبويه و  فحاصل اخلالف

                                                 
 .1/248، 2، طاحلاشية، ّدسوقيّ ) انظر: ال1(
 ): (اسم ال املفرد الّنكرة، ُمْعَرٌب أو مبينٌّ؟).53. املسألة (305-1/302د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 2(
 .2/274، 3ط، الكتاب، ) سيبويه3(
 . 3/292، الّسابق) 4(
 .3/292. 295-2/291، الّسابق) 5(
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  .فيه أصحابه 

ارتفاع اخلرب يكون بال إذا كان امسها  أنَّ البصرّيني حاِصُلها موافقة من ابن هشام ملذهب  وهناك 
واحلاصل  ،(أّن) ال تعمل يف اخلرب، فكذلك ما قيس عليها وهو (ال) إنّ ون فيقولون وأّما الكوفيّ  ،عامًال 

فقوا فاتّ  ونالبصريّ أّما  ،ا مثل إنّ ا تعمل (ال) يف االسم، وال عمل هلا يف اخلرب مطلقً إمنّ  يقولونني الكوفيّ  أنّ 
 ّ    )1(.به"ا شبيهً  أوا ا، وكذا يف اخلرب إن كان مضافً ا تعمل يف االسم مطلقً على أ

ه ال عمل فسيبويه يذهب إىل أنّ  ؛االسم كما مرّ  إفرادا بدا بني سيبويه وأصحابه يف اخلالف إمنّ  لكنّ 
  .)ال العاملة عمل (إّن)(ويسميها سيبويه  ،بال نفسها فيهوا العمل ب(ال)، وأصحابه أوجلِـ 

  

    )2(:((لوالي، ولوالك، ولواله) غري مسموع) -62

  وهو: الوجه األّول لـ (لوال)؛ حينما عرض-رافع االسم بعد (لوال)  يقف ابن هشام على مسألة

إذ ينفي  - ؛ حنو: لوال زيٌد ألكرمُتكَ (أن تدخل على مجلتني امسّية ففعلّية لربط امتناع الثّانية بوجود األوىل)
 )لوالـ (أن يكون املرفوع فاعًال بفعل حمذوف، وال هو مرفوع بلوال لنيابتها عنه، وينفي كذلك رفعه ب

نّ  افع دون إشارة منه إىل زاعمي تلك األقوال، وُيصرّح أّن الرّ من ه خمالٌف لزاعمي ذلك أصالًة، ويصرّح 
  هو االبتداء.

ا ؛ فيبّني أّن القائل برفع االسم بعد لوال بفعل )3(وينسب الّدسوقّي تلك األقوال إىل أصحا
   لَك عمُر" فتقديره: لوال ُوجَد عليٌّ هللك عمُر.هل حمذوف إّمنا هو الكسائّي؛ أي فإذا قيل: "لوال عليٌّ 

ئب فاعل وال خيفى   فليس ،(ُوجَد) للمجهول ؛ وذلك لبناءأّن (عليٌّ) يف املثال ارتفع كونه 

                                                 
  . 1/249، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
 .361-1/359 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 2(
َقشها.1/278، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 3( ا، مثّ   . نسَب اآلراء الّثالثة إىل أصحا
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لفاعلّية؛ فاعًال، لكن ال يبُطل زعمهم (عليٌّ) لفاعل لقول  ئبه على فإّمنا أراد    حّد سواء. الفاعل و

الّدسوقّي القول إىل صاحبه، يبّني رأي الّرضّي يف قول الكسائّي ههنا؛ إذ إّن  وبعد أن نسب
وذلك أّن الظّاهر منها (لو) االمتناعّية دخلت  ؛قريب من وجه -أي رأي الكسائيّ –الّرضّي يقول إنّه 

ون والبصريّ ، وامتناع عدمه وجوده، )انتفى هالك عمر المتناع عدم عليّ ( :على (ال)؛ فمعىن املثال املتقّدم
عدلوا عن هذا، وجعلوا (لوال) كلمة بنفسها؛ ألّن الفعل إذا ُأضمر وجوً فال بّد من اإلتيان مبفّسر، وهو 

أّما  مع الّتكرار. يف غري الّدعاء وجواب القسم إّال  منتٍف هنا، وأيًضا لفظ (ال) ال يدخل على املاضي
فهو كما حكاه الفرّاء ) مرفوع بعد (لوال) لنيابتها عنهأن االسم عند الّدسوقّي؛ وهو: ( القول الثّاين ةنسب
ّنك تقوُل: )لو مل يوجد( ة عن بعضهم؛ فقد نقل عن بعضهم إنّه مرفوع بلوال؛ ملنابتها منابنقًال  ، وُرّد 

  .فيوال يُعطف بال بعد النّ  )،لو زيد ال عمرو ألتيُتك(

استجازوا أن يقولوا:  حّىت ا الكالم  اخلرب وكثر وقد استعملت العرب (لوال) يفيقول الفرّاء: "
ّ  علىقولك: لوال أ ولوال أنت فقد توضع الكاف  يفلوالك ولوالي، واملعىن فيهما كاملعىن   ،ا خفضأ

ّ ؛ وذلك وابفع فيها الصّ والرّ  ا خيفض ألوشكت أن ترى ممّ  كانجند فيها حرفًا ظاهرًا ُخِفض، فلو    ملأ
يتعر فإنّ الشّ  يف ذلك ملستجاز: وإّمنا دعاهم إىل أن يقولوا: لوالك يف موضع الرّ ه اّلذي  م  ؛فع  ألّ
 يف وجيدونه يستوي أيًضا ،صب، فيقال: ضربتك ومررت بكاخلفض والنّ  يفاملكّىن يستوي لفظه  نجيدو 

لّنونصب واخلفض، فيقال ضربنا ومريّنا، فيكون اخلفض والنّ فع والنّ الرّ   ؛مثّ يُقال قمنا ففعلنا ،صب 
لّنون. فلّما  فيكون الرّ  موضع (أنت) رفًعا إذ كان إعراب  يف استجازوا أن يكون الكاف ذلك كانفع 

لدّ  حلركاتاملكّىن     )1(".الالت ال 

  من وجوه:وذلك ؛ قولهيف الفرّاء  يرى الباحُث عدم قّوة رأي

إّال أنّه رأي  - مع ما للفرّاء من رجاحة عقل، ومكانة علمّية عالية–إّن تفّرد الفرّاء يف هذا الّتخريج  -1
لّضرورة األخذ به.   فردّي، ال يوجب 

                                                 
 .2/85، 1، طالقرآنمعاين ، الفرّاء )1(
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  .ةغلضعفه يف منطق اللّ  -2
 القول.عدم تبيان منه لّلذين حكى عنهم ذلك  -3
 واّطراد له. عدم كثرةٍ  -4
ملثال -5  .رجاحة الرّد عليه 

ذا املروّي يف عّلة الّرفع لالسم بعد (لوال). يرى الباحث فإنّ  وعلى ما سبق   ضعف الّتسليم 

القائل إّن الرّافع لالسم بعد (لوال) هو (لوال)  -على ما أورده الّدسوقيّ –الرّأي الثّالث  ةأّما نسب
ألمساء، ختصاصها  ّن احلرف  مثّ  أصالًة، إّمنا هو مذهب الفرّاء؛ وعّلله  يورد الّدسوقّي ردًّا حلّجة الفرّاء؛ 

املختّص يعمل العمل اخلاّص مبا اختّص به كاجلّر يف األمساء، وقد خيرُج لعمل الّنصب مع الّرفع كإّن 
ا، وأّما عمل الّرفع فال نظري له. ا، وما احلجازيّة وأخوا   وأخوا

عمل  على الفرّاء عند الّدسوقّي يف أن ذكرَ  ني يف َسوق الّرّد املوّجهج البصريّ  للباحثيتضُح 
ا؛ ألّن تلك مسألة خالفّية بني  ، درسيت: البصرة والكوفة، يف عمل واحد أم عملنيمالعملني ألّن وأخوا

اية املسألة يوّضح توّجه ابن هشام توّجه البصرّيني يف عمل   الّتنبيه إّن) عملني؛ وهو( وسيأيت تنبيه يف 

لّرفع. الّرّد املوّجه للفرّاء؛ فلم يثبت ف للباحث صواب يرتاءىاألّول، كما    عًال اختصاص حرف 

  فّصل القول يف مسألة خرب املبتدأ:يابن هشام و 

  بني وجوب احلذف إن كان الكون مطلًقا، وعدم احلذف إن كان الكون مقّيًدا. -1

، أو ال  )أنّ (وحني دخول (لوال) على  -2 مثّ االسم اّلذي كان يف أصله مرفوًعا، فإّن اخلرب حمذوف وجوً
  خرب للمبتدأ، أو املرفوع يصري فاعًال بثَبَت حمذوفًا.

  وبّني رأي من قال يف كونه كوً مطلًقا فيجب حذفه، وكوً مقّيًدا فوجب ذكره إن مل يُعلم. -3

 .جواز األمرين إن ُعلم -4
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  ورّدها.أخرى  كما أورد أقواًال 

ّن رافع االسم بعد (لوال) هو االبتداء إّمنا أ - أّول املسألة-  يف ابن هشامتوّجه إّن  يقول الباحث
هذا  يعلمذلك أّن القارئ للّنحو البصرّي ؛ نيمع البصريّ  - وإن مل يذكر موافقته لرأيهم-فيه يتماشى 
–، وسيعقد الباحث تنبيًها يتكّلم فيه نيني والكوفيّ ال ختفى هذه املسألة اخلالفّية بني البصريّ فالرّأي، 
  على هذه املسألة اخلالفّية؛ وهو يف الّتنبيه الثّاين.  - جياز

 أن يكون ضمري رفع؛ ممّثًال  - أي الّضمري –؛ فحّقه )لوال(ُحكم املضمر بعد مثّ يعرض ابن هشام 
  ). 31(سورة سبأ، جزء من اآلية:  َّ  من خن حن جن  ُّ على ذلك بقوله تعاىل: 

ملضمر  ههنا إىل أنّ  ينّبه الباحث سواء أكان  الّضمري على اإلطالق؛ أيابن هشام ال يعين 
 ويدّلل الباحثقصده إّمنا يف الّضمري املنفصل الواقع للّرفع؛ ألنّه مل يقصد املّتصل؛ و ؛  أم منفصًال مّتصًال 

  رى مبا يلي:يعلى صّحة ما 

ية أّوًال:    لّضمري فيها منفصل.؛ وااملذكورة سبأسورة استشهاده 

ملضمر األّول.إيراده مثاًال نًيا:    بعدها لضمري مّتصل؛ ليدّلل على مراده 

ملضمر (املّتصل لثًا:  عرضه مواطن اخلالف يف ُحكم املّتصل بعد إتيانه مبثال املّتصل، ولو كان يقصد 
  مباشرة.واملنفصل) على حّد سواء؛ ألّتى إىل ذكر اخلالف بعد احلديث عن اآلية 

  اخلالف يف املّتصل؛ وعليه يُبىن عمل (لوال). أنّ  رابًعا:

  أّن اخلالف يف املّتصل مسألة مشهورة. خامًسا:

ّن حّقه الّرفع، يقّر أنّه ُمسع (لوالَي، ولوالَك،  )لوال(وبعد ذكر ابن هشام رأيَه يف املضمر بعد 
يُنكر قول: (لوالي، ولوالَك، ولوالُه). اّلذي  ملربّدولوالُه) مع حتّرزه بذكر أنّه قليل، مصّرًحا ملخالفته ا

  وسيأيت الكالم على إنكار املربّد لذلك يف املسألة هذه.
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يتابع ابن هشام مسألة الّضمري املّتصل بـ(لوال)؛ فيعرض قول سيبويه واجلمهور؛ إذ يقولون إّن 
لظّاهر، وال تتعّلق (لوال) بشيء،  )لوال( جارّة للّضمري خمتّصة به، كما اختّصت (حّىت) و(الكاف) 

ا رفع على االبتداء، واخلرب حمذوف.   وموضع اجملرور 

بوا  يت ابن هشام إىل رأي األخفش القائل إّن الّضمري مبتدأ، و(لوال) غري جارّة، ولكّنهم أ مثّ 
  .)وال أنَت كأ(، )ما أ كأنتَ (، كما عسكوا؛ إذ قالوا: الّضمري املخفوض عن املرفوع

  أّن ابن هشام تبع سيبويه واجلمهور فيما قالوا؛ وذلك من أوجه: وبرأي الباحث

؛ إذ يرى ابن هشام أّن الّنيابة وقعت يف الّضمائر )1(أّوهلا: أّن ابن هشام أنكر على األخفش حّجته
  ألمساء الظّاهرة.املنفصلة؛ وذلك لشبهها يف استقالهلا 

ً مماثًال  نيها: أنّ  ب (عسى) رأ بة ضمري يف اإلابن هشام أورَد يف    عن ضمري إّمنا بة؛ إذ قال إّن إ
قية  )عسى(يف املنفصل، وهذه كانت أوىل احلّجتني يف رّد قول األخفش أيًضا، اّلذي قال إّن  ثبتت

على عملها كان، ولكن استعري ضمري الّنصب مكان ضمري الّرفع. وذلك قول األخفش يف (عساي، 
ب (عسى) أّن اخلرب ورد مرفوًعا يف قوله: ،وعساَك، وعساُه) ين اُحلّجتني يف رّده لألخفش يف    و

ُر كأٍس وعّلها    تشّكى فآيت حنوها فأعوُدها   )2(فقلُت عساها 

ب (عسى)، وتفنيد ابن هشلثها: أّن ت فنيده لرأي املربّد والفارسّي الّلذين قاال إّن ام لرأي األخفش يف 
قية على عمل كان، إّال  ،وعساك ،عسى يف: (عساي  أّن فيه قلًبا للكالم، فجعل املخرب عنه وعساه) 

لعكس ا أجريت جمرى (لعّل)،  ابن هشام قبول؛ وهذا يعين خربًا و ّ رأي  وقبولهرأي سيبويه القائل إ
  رأي سيبويه يف (لواله).يف (عسى) داللة واضحة على قبوله سيبويه 

  يف (لوالي، ولوالَك، ولوالُه) لرأي سيبويه ابن هشام قبولمن الباحث يف  وهذا فيه قياس

                                                 
 .204-1/203 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 1(
 ) من هذا الفصل.15) انظر: املسألة (2(
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  ، وعساُه).(عساَي، وعساكَ  :على قبوله برأي سيبويه يف

يرى الباحث أّن ابن هشام مل يرّد قول سيبويه، ال تصرًحيا وال تلميًحا، بل على العكس من ذلك، رابعها: 
  .يوافقه كّل املوافقة أنّه

لوالك (خامسها: أّن ابن هشام يوجب الّرفع يف االسم الظّاهر إن ُعطف على الّضمري املّتصل؛ حنو: 
ا جارّة للّضمريكما قد يُتوهَ - ؛ وليس يف ذلك )وزيدٌ  ّ رّد على سيبويه واجلمهور؛ وذلك ألّن  -م بقوهلم إ

البتداء، واخلرب حمذوف.   موضع الّضمري اجملرور بعدها عندهم رفع 

 - من غري تصريح منه بذلك–ابن هشام يف هذا إّمنا يرّد على األخفش  ووجهة نظر الباحث أنّ 
ٍن؛ مفاده أّن الرّ  ليس متأتًيا من عطف مرفوع على مرفوع؛ وذلك ألّن األخفش فع يف االسم الظّاهر برّد 

  برفع الّضمري املّتصل بلوال على االبتداء؛ أي فحكمه الّرفع. يقول

كالم شرح  الّدسوقّي عدم شرحه عبارات ابن هشام الّسابقة؛ فقد أغمض  خذ الباحث علىو
ها مع  أنّه من املمكن أن يُقال ؛ إّال فيهاملصّنف يف هذا، واقتضب  إنّه غّض الطّرف عن عباراته؛ لتشا

ب عسى، وقد أحسَن تفصيلها  -كذلك–فرتكها هنا، ومن املمكن  ذلك؛؛ فاكتفى بهناك عباراته يف 
  القول إنّه تركها؛ لعلمه أّن القارئ قادٌر على كشف املقصود.

ولو  ،أظهرت رُفع ، إذا أضمرت االسم فيه ُجّر، وإذاي)ولوال ،لوالك( يف:قوله وجاء عن سيبويه 
: ، ولكّنهم جعلوه مضمرًا جمرورًا، وأّما قوهلم يفلوال أنت :جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلت

ّ  ليلوالدّ ، ) أَبـََتا َعلََّك أو َعساَكا(وهو رؤبة: ؛ اجزقال الرّ ، منصوبة فالكاف )عساك(  ا منصوبةعلى أ
  )1(الّشواهد. بعًضا من ويذكر)، ين( إذا عنيت نفسك كانت عالمُتك كأنّ 

                                                 
. وينقل قول 338-5/336، 4، طخزانة األدب، وانظر: البغداديّ  -. 376-2/373، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه1(

: "الّشاهد يف هذا البيت إتيان ضمري اخلفض بعد لوال اّليت يليها املبتدأ، وملّا كان مبتدؤها حمذوف اخلرب أشبه اجملرور؛ 5/338األعلم 
ملربّد وسّفه قائله حتامًال منه النفراده، واملضمر ال يتبّني فيه اإلعراب فوقع جمروره موقع مرفوعه، واألكثر لوال أنت كالظّاهر. ورّد هذا ا

 وتعسًُّفا". 
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البتداء بعد (لوالفيقول إّن أّما املربّد  عليه، و(لوال) حرف  )، وخربه حمذوف ملا يدلّ االسم يرتفع 
 (لوال)من  (ال)فإن حذفت يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم، وهي: لو، وال، وقد ُجعلتا شيًئا واحًدا، 

ومل يورد املربّد يف املقتضب إنكاره قوهلم:  .)1(ما قبلهانقلب املعىن، فصار الّشيء يف (لو) جيب لوقوع 
لوال ختفض املضمر  سيبويه يزعم أنّ  فإنّ  )لوالك(ا قوله: أمّ (لوالُه، ولوالَي، ولوالَك)، ويذكر يف الكامل: "

الويرتفع بعدها الظّ  الكاف خمفوضة دون أن  ليل على أنّ بتداء. فيقال: إذا قلت لوالك، فما الدّ اهر 
ك تقول لنفسك: لوالي، ولو كانت منصوبة فتقول: إنّ  ؟صب كضمري اخلفضتكون منصوبة، وضمري النّ 

فيقال له: الّضمري يف موضع ظاهره، فكيف يكون  ...ون قبل الياء، كقولك: رماين وأعطاينلكانت النّ 
وزعم  ؟حنو إن وما كان معها يف الباب ؛ههال يكون يف الفعل وما أشب مَ ا فلِ وإن كان هذا جائزً  ؟اخمتلفً 

فيقال:  صب،مرفوع، ولكن وافق ضمري اخلفض، كما يستوي اخلفض والنّ  الّضمري األخفش سعيد أنّ 
 أن تقول: لوال هذا خطأ ال يصلح، إّال  نّ إاس: واّلذي أقوله قال أبو العبّ  ؟فهل هذا يف غري هذا املوضع

    )2(".أنت
، ، وهو حمتّج به عندهالقدميابن الّشجرّي أّن ابن الّشجرّي جيّل الّشعر  وجاء عند حمّقق أمايلّ    

على قصيدة يزيد بن احلكم  -أي املربّد– طعنه اس املربّد، يفالعبّ  أيب وظهر ذلك اإلجالل يف تعّقبه
ا عن القياس، فال معرّج على هذا مواضع، وخروجً  ا يفهذه القصيدة شذوذً  يف إنّ "، وقوله: يّ قفالثّ 

عر قصيدة من الشّ  الثة، إذا وقع ذلك يفاذ أو احلرفني أو الثّ احلرف الشّ  : إنّ يّ جر فقال ابن الشّ ". البيت
لوالك هذا العام  :شعر ألعرايبّ  ، وقد جاء يفا لالحتجاج بشعرهقائلها، وال دافعً  ا يفالقدمي، مل يكن قادحً 

   )3(.مل أحجج
مسألة (لوالي، ولوالك)  األنباريّ أبو الربكات  فقد ذكر وما قال به األخفش قال به الكوفّيون؛        

يف هذه  نيح مذهب الكوفيّ ني، وصحّ مذهب األخفش إىل الكوفيّ  ّية، وفيها نسبسائل اخلالفامليف 

                                                 
 .3/76، 2، طاملقتضب) انظر: املربّد، 1(
 .3/247، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) املربّد2(
. 278-1/276. مثّ فّصل األقوال يف مذاهب الّنحاة يف لوال، 1/106 ،1طأمايل ابن الّشَجرّي، ) انظر: ابن الّشجرّي، 3(

ملّتصل املخفوض فقلت: لوالك، ولوالي، ولوالكم،  والظّاهر أّن ابن الّشجرّي اختار مذهب سيبويه؛ فهو يقول: "وإن شئت جئت 
 . 2/512ق منهوى". جرامه من قّلة الّني …قال يزيد ابن احلكم الثّقفّي: وكم موطن لوالي طحت كما هوى 
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ن قوله إنّ وفّند  ، املسألة ن عالمة مرفوع غري مسلّ  كالم سيبويه  ه جيوز أن م؛ فإنّ الياء والكاف ال يكو
 قال: واّلذي يدلّ  . مثّ )عساك(يستعار للمرفوع عالمة املخفوض، كما يستعار له عالمة املنصوب يف حنو 

، مثّ ق بفعل أو معًىن، وليس هنا ذلكه لو كان كذلك لوجب أن يتعلّ لوال ليس حبرف خفض أنّ  على أنّ 
   )1(ذكر رأي املربّد املخالف لرأي البصرّيني.

ملربِّد؛ وذلك ملا ورد من شواهد يدعمها الّسماع، ويقف الباحث إىل ما جاء ينكر الباحث رأي ا
   عند الكوفّيني واألخفش من األخذ مبا ورد عندهم، وما أيّدهم به أبو الربكات األنبارّي.

  )2(الّتنبيه األّول:
ج البصرّيني يف القول إّن (إّن) تعمل ا حرف  يف االسم واخلرب؛ انتهج ابن هشام  ّ   فيقول إ

ا عملت عملني  ،)3(وترفع اخلرب تنصب االسم توكيد، ّ  -يف موضع آخر من املغين-ويكّرر ابن هشام أ
  )4(من دون اإلشارة إىل أنّه مذهب البصرّيني.

ا القسم؛ فتنصب االسم وترفع اخلرب؛ أي  -كما ذكر األمري-فهي  حرٌف للّتوكيد؛ هلذا جياب 
إليها من حيث العمل، وكذا اخلرب، والحظوا فيه ما كان من دون املبتدأ؛ لظهور منافاة إّن امسها ُأضيف 

ألمساء عند ابن عصفور، وقال اجلمهور  سبقها لالبتداء، وعملت لالختصاص، كما اختصت األفعال 
ألفعال يف الّثالثّية وفتح اآلخر وحذف الّنون؛ حنو: (مل يُك)، وألّن معناها (أكدتُّ  ) وحنوه، زِيَد لشبهها 

ا ا القسم،   -كما ذكر الّدسوقيّ –وتفيد توكيد الّنسبة  )5(.والتصال نون الوقاية والّضمري  لذلك جياب 
لّالم حنو: (وهللا إّنك لفطني).  - كما ذكر الّدسوقيّ –والّسبب يف عملها على هذا الوجه  كما جياب 

ة لألفعال املتعّديأّن هذ ا على ه احلروف مشا ت مطلق األفعال املاضية من حيث كو ة معىن، وشا

                                                 
): (القول يف هل يُقال "لوالَي" و"لوالَك"؟ 97. املسألة (569-2/564 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 1(

 وموضع الّضمائر).
 .27- 26ص ،رسالة ماجستريآراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب، ) انظر: بوريين، 2(
 .1/55 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 3(
  .2/875 ،الّسابق) 4(
  . 1/35 ، د.ط،حاشية األمري، انظر: األمري )5(
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ة (ما) احلجازيّ  تها لألفعال أقوى من مشا ة؛ ثالثة أحرف فصاعًدا، ومن حيث فتح أواخرها، ومشا
ا على مرفوعها؛ وذلك ألّن العمل الطّبيعّي عندهم أن يُرفع مثّ  ن ُقّدم منصو  لذلك جعل عملها أقوى 

م املنصوب على املرفوع قصًدا إىل ري طبيعّي، فهو تصّرف يف العمل. وقيل: ُقدِّ ينصب، فعكسه عمل غ
ا فروًعا  الفرق بينها وبني األفعال اّليت هي أصلها من أّول األمر، وتنبيًها جيعل عملها فرعيًّا على كو

  )1(للفعل هنا.

ا عملت عملني: الّرفع والّنصب، كما عملت ّ كان الّرفع   يقول سيبويه: "وزعم اخلليل أ
ب احلروف اخلمسة اّليت تعمل فيما بعدها كعمل الفعل  )2(والّنصب". وجاء كالم سيبويه حني عقد 

ّن سّتة، واجلواب أنّه جعل من (إّن) (أّن) أيًضا. ّ يف - كذلكويقول   فيما بعده. وللمتسائل أن يقول إ
ا، وانتصابه إذا صار ما قبله مبن -موضع آخر ا على االبتداء، فيقول: "ألّن املعىن يًّ إّن اخلرب منتصب 

على (إّن)، وذلك  االسم اّلذي قبله أن يكون حمموًال واحد يف أنّه حال؛ وأّن ما قبله قد عمل فيه، ومنعه 
ا عملني؛ إذ يقول: "... فلعّل )  3(إّن هذا عبُد هللا منطلًقا". :قولك مثّ إّن سيبويه يؤّكد عمل (إّن) وأخوا

ا قد عم   ) 4(لن فيما بعدهّن عملني: الّرفع، والّنصب".وأخوا
ال يرى خالفّية بني حناة أهل البلدين؛ إذ  مسألةفعمل (إّن) عملني أم عمل واحد أمُر أّما 
ا تشبه الفعل الكوفيون  ّ ا ترفعه، وحّجة الكوفّيني يف ذلك أ ّ ا ترفع اخلرب، والبصريّون يذهبون إىل أ ّ أ

تها للفعل، والفعل يكون له مرفوع ومنصوب؛ فاحنّطت عن األصل،  ا قويت مبشا ّ والبصريّون على أ
  ) 5(ألّن عمل (إّن) فرع، فألزموا الفرع للفرع. ؛فاملنصوب ُقّدم

                                                 
 .1/37، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(
  .2/131، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
 .2/147، الّسابق) 3(
 .2/148، الّسابق) 4(
): (القول يف رافع اخلرب بعد إنَّ املؤّكدة) . اخلرب 22. املسألة (150-1/144د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 5(

): 23. املسألة (158-1/151 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ  وانظر: -ٍق على وضعه قبل دخول إنَّ عند الكوفّيني. 
لّرفع قبل جميء اخلرب) ذك م يُعملون (إنَّ) يف االسم فقط دون اخلرب، والبصريّو (القول يف العطف على اسم إنَّ  ّ ن ر عن الكوفّيني أ

): (القول يف عمل إِن 24. املسألة (168-1/159د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ وانظر:  -يعملون إْن كما يُعملون إنَّ. 
): (القول يف الم لعلَّ 26املسألة ( .183-1/177د.ط، اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ وانظر:  -املخّففة الّنصب يف االسم). 
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ا ال عمل هلا يف اخلرب؛ فيقول: "يقع على االسم وال ّ  )1(يقع على اخلرب". ويرى الفرّاء ضعفها، 
جياز ويذكر بعض الباحثني هذه املسألة ا) تنصب االسم )2(اخلالفّية  ، ويذكر الّصّبان أّن (إّن وأخوا

  )3(وترفع اخلرب.
يف  –وإن مل يكن قد صرّح برأيهم هذا–يظهر ممّا تقّدم توّجه ابن هشام توّجه مذهب البصرّيني و 

ا تعمل عملني، ومل يوّضح الّدسوقّي واألمري ذلك الّنزوع من ابن هشام حنو البصرّيني. ّ   قوهلم إ
  
  )4(:الّتنبيه الثّاين

ة لنياب )لوـ (بكما ينكر رفعه  بفعل حمذوف،  فاعًال  )لوال(بعد  املرفوعينكر ابن هشام أن يكون 
صحاب هذا الّزعم، ويصرّح أّن لزاعمي ذلك،  خالفاً أصالًة،  لوالعنه، وال  (لوال) رفعه ومل يصرّح 

  )5(.احمذوفً  امطلقً  جيب كون اخلرب كوً أنّه أكثرهم  ينقل عن البتداء، مثّ 
ّن املرفوع ارتفع إني يف القول البصريّ  ويتبعورأي الفرّاء،  يف هذا ينفي رأي الكسائيّ  فهو
رتفاع االسم على االبتداء  أنّ . وليس هناك من خفاء )6(البتداء فابن  ؛رأي بصريّ هو إّمنا القول 
   ذلك.ينحو حنوهم يف  –قوهلمهذا  أنّ  صراحةً وإن مل ُيشر - هشام

                                                                                                                                                             
ا) تعمل الّنصب والّرفع، فهي عندهم تشبه الفعل لفظًا فقط،  األوىل، زائدة هي أم أصلية ؟) وفيها أنَّ البصرّيني يقولون إنَّ (إنَّ وأخوا

لفعل. ا    والكوفّيون يشّبهو
ذيّ ) رضّي الّدين 1(   .1/110، ضّي على الكافية البن احلاجبشرح الرّ ، األسرتا
  .182 –114، 1، طمدرسة البصرةوانظر: الّسّيد،  -. 285، 2، طمدرسة الكوفة) انظر: املخزومّي، 2(
  .1/421، د.ط، حاشية الّصّبان، ) انظر: الّصّبان3(
 .71، رسالة ماجستري، صآراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب) انظر: بوريين، 4(
، 207- 1/205، 1/197، 1، طشرح األمشوينّ ، وانظر: األمشوينّ  -. 1/359 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 5(
"وذهب اجلمهور إىل أّن اخلرب بعد "لوال" واجب احلذف مطلًقا، بناء على أنّه ال : 207-1/206. يقول األمشوّين يف: 2/119

 ا، وإذا أريد الكون املقّيد جعل مبتدأ، فتقول: لوال مساملة زيد إ ما سلم، أي: موجودة".يكون إّال كوً مطلقً 
 .1/278، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 6(
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البتداء كما  وارتفعقوله: " وكذلك ،)1(األمساء" بعدهاتبتدأ  ولوالذلك يقول سيبويه: " ويف
يف  )هللا لكان كذا وكذا عبدلوال ( :على مجلةا . وهذا قد جاء تعليقً )2(يرتفع بعد ألف االستفهام"

  .)عبد هللاالسم (حديثه عن ارتفاع 
  
 ؛يف موضعه وعامل رفعه اخلالفَ أّن  ، إّال )لوال(ه ال خالف يف ارتفاع االسم بعد إىل أنّ  صلَ خيُ 

  )3(أصالًة. بلواليرفعونه  ونوالكوفيّ  ،االبتداءعامل ون يرفعونه بالبصريّ ف

  

مّ   )لَ أفعَ  لنْ (( -27      )4(:؛ فهي مبتدأ حمذوف اخلرب)كالم غري 

(ال) أصلها  فًيا أنّ  عرُض ابن هشام احلديث عن (لن)؛ فهي حرف نصب ونفي واستقبال،يَ 
(ال أن) خمالًفا  :للفرّاء، كذلك فإّن ابن هشام ينفي أن يكون أصل (لن) -كما قال–خالفًا  وأصل (مل)،

  اخلليل والكسائّي بتصرحيه يف قوهلما حبذف اهلمزة ختفيًفا واأللف للّساكنني، راًدا قوهلما بـِ:

خالفًا لألخفش الّصغري، وامتناع حنو:  )زيًدا لن أضربَ (هلا عليها؛ حنو: جواز تقدمي معمول معمو  -1
  خالفًا للفرّاء. )زيًدا يعجبين أن تضربَ (
  
مّ )املوصول وصلته مفرٌد، و(لن أفعل وألنّ  -2  .كالم 

  

                                                 
 .140–3/139، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
 .2/129، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
  ). القول يف عامل الّنصب يف املفعول): (10املسألة (. 65-1/60، د.ط، اإلنصاف، ) انظر: أبو الربكات األنباريّ 3(
 .1/373 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 4(
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نوع (ال) و(أْن)؛ فيوضح الّدسوقّي أّن املقصود بخذ الّدسوقّي على ابن هشام عدم تصرحيه 
فية، و(أْن) مصدريّ  قصد ابن هشام وإن كان(ال) الّنافية، و(أْن) املصدريّة،  ة يؤخذ من  من أّن (ال) 

يت.    )1(كالمه فيما 

تفسري اعرتاض ابن هشام يف حّجته األوىل على تركيب (لن) فيما زعمه اخلليل واعلم أّن 
فقد تقّدم على (لن)، فلو صّح تركيب (لْن) من (ال  ؛يعين أّن (زيًدا) معمول للفعل (أضرب) ؛والكسائيّ 

  ملا جاز تقدمي (زيًدا) على (لْن). ،وأْن)

ّن قول ابن هشام قد يُقال فيه إّن جواز تقدمي  لكّن الّدسوقّي يسّجل اعرتاًضا على ابن هشام 
لّرتكيب غّري ما كان قبله، وهذا االعرتاض من  لّرتكيب؛ إذ ال مانع من حدوث حكم  معموهلا حدث 

واحلّق أّن هذا االعرتاض من الّدسوقّي مل يكن  انية البن هشام.على اُحلّجة الثّ  - أيًضا–الّدسوقّي سّجله 
  )2(مفّصل ابن يعيش. هذا االعرتاض يفبه؛ إذ ورد  اخاصًّ  اعرتاًضا

ا به؛ فهو اعرتاض سيبويه على مل يكن اعرتاًضا خاصًّ  ض ابن هشام على اخلليل والكسائيّ اكما أّن اعرت 
  ) 3(اخلليل.

بن هشام أن يرّد قول اخلليل والكسائّي بقوله: إّن األصل عدم  وبرأي الباحث أّن األحرى 
  الّرتكيب، والّرتكيب فرع على األصل.

 )4()381(ت:  ممّا جاء عند ابن هشام؛ فقد أورد ابن الورّاقعلى اخلليل أجود  ردودٌ  وقد وردتْ 

ن قالوا: إّن  هأنّ  تركيب (لن) من: (ال أن)، يورد بعد أن ذكر رأي اخلليل يف ما بعد (أن) ال ُرّد عليه 
                                                 

  .1/287، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر:  )1(
. ينكر على الفرّاء ذهابه إىل أّن األصل يف (لن)، و(مل)، (ال)، وإّمنا 226-4/225، 1، طشرح املفّصل) انظر: ابن يعيش، 2(

  .من ألف (ال) الّنون يف (لن)، وامليم يف (ْمل)أبدل 
 .3/5، 3، طالكتاب، انظر: سيبويه )3(
بن الو ) 4( ، 1ط ، بغية الوعاة،ه). انظر: الّسيوطيّ 381رّاق (ت: أبو احلسن حمّمد بن عبد هللا بن العّباس الّنحوّي املعروف 
1/129-130. 
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يعمل فيما قبلها، ولو كانت (لن) على ما زعم اخلليل مل جيز: زيًدا لن أضرب، فتقّدم ما بعد (لن) 
ن يقول: عليها، مثّ يذكر أّن للخليل أن ينفصل من  عّما   بت خرجتمىت ركّ  احلروفوجدت هذا 

، وال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، لو قلت: زيًدا كانت عليه، فمن ذلك (هل) أصلها االستفهام
جاز أن يتقّدم ما بعدها عليها، حضيض، فإذا زيد على (هل) (ال) ودخلها معىن التّ  هّال ضربت، مل جيز،

فإذا كان تركيب احلروف خيرجها عن حكم ما كانت عليه قبل الّرتكيب، مل يلزم  ضربت. ا هّال قولك: زيدً 
مىت جاء  الّلفظ ويذكر أّن قول اخلليل ضعيف من وجه آخر؛ وهو َأنّ  كره ابن الورّاق،اخلليل اّلذي ذ 

إىل غريه من غري ضرورة تدعو إىل ظاهره  عن استعمال معناه، مل جيز أن يعدلعلى صفة ما، وأمكن 
ر من غري مفهوم بنفس لفظها مل جيز أن نّدعي أّن أصلها شيء آخ معناها ملّا وجد أنّ ويقول إنّه  ذلك،

، املاضينّه جيوز َأن يليها  -أيًضا-على ضعف قول اخلليل ابن الورّاق ويدّلل  حّجة قاطعة، وال ضرورة،
قائم بنفسه وضع للفعل (لن) حرف  وأنّ ، َفعلمنا أن حكم (َأن) ساقط، ال يليها إّال املستقبل(أن)  وأنّ 

، ومل جتعلها حّىت والّالم والفاء والواو وأو)بعد (ضمر (َأن) تُ  زعمتم أنّ  أين: من قائل قالفإن  املستقبل.
تلزم األفعال، وحيدث فيها معىن، (لن وإذن وكي)  نّ : أوجييب على ذلك رة بعد (ِإذن وكي ولن)؟مقدّ 

لّلفظ دون املعىن، فإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم  لّتشبيه  وإن كان بعض العوامل قد يقع عمله 
ا هذه احلروف ّ حّىت والفاء ا (وأمّ ولن) الشرتاكهما يف لزوم الفعل،  ،فيما بعدها كحكم (أنة عامل يف أ

، وذلك أّن (حّىت) قد ثبت حكمها أن ختفض (أن) مضمرة بعدها اللة قد دّلت على أنّ فالدّ  والواو)
، وقد است بعد (حّىت)  الفعل، فلّما وجد األمساء، وال جيوز لعامل االسم أن يعمل يف الفعل قّر منصوً

ن تقّدر بعدها (أن)؛ ألّن (أن) والفعل مبنزلة ذيف هوأمكن أن جتعل هلا اخلفض،  ا،  ا املوضع على 
ا، وجب أن تقدر (أن) بعدهاوما تعلّ املصدر، فتصري (حّىت) يف املعىن خافضة لـ (أن)  ؛ لئّال ُخيرجها ق 

   )1(.عن أصلها وعن أحكام العوامل

  

  

                                                 
 .194- 192، 1، طعلل الّنحو، ) انظر: ابن الورّاق1(
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  املربّد:خمالفة ابن هشام رأي 

قوله إّن (لن  -ة يف اعرتاضه على اخلليل والكسائيّ انيبعد أن ساق احلّجة الثّ -هشام  يورد ابن
ّم، ويذكر قول املربّد إنّه مبتدأ ُحذف خربه أي: (ال الفعل واقٌع) وخيالفه:   أفعل) كالم 

 .)ألكرمُتكَ لوال زيٌد (مسّده شيء، خبالف حنو:  ه مل يسدّ ألنّه مل يُنطق به مع أنّ  -أ
ّم  - ب ّن الكالم    دون مقّدر.من و
ّن الّداخلة على اجلملة االمسّية واجبة التّ  - ج كرار إذا مل تعمل. وينكر ابن هشام على املربّد عدم قوله و

  ذلك؛ ألّن االستقراء يشهد بذلك.  وجوبَ 

ا من االعرتاضات املوّجهة  وسيأيت هذا االعرتاض يف مسألة منفصلة يف هذا الفصل؛ وذلك ألّ
ا حباجة إىل و من ابن هشام على املربّد،    . كذلك  فصيلتألّ

إن كان اخلرب حمذوفًا جوازًا،  - كما أورد الّدسوقيّ –وحاصل الّرّد األّول من ابن هشام على املربّد 
ة يف تركيب، وإن كان احلذف وجوً فال بّد أن يسّد شيء مسّده ه ولو مرّ فال بّد من أن يُنطق ب

الستقراء؛ كالواو اّليت مبعىن مع ومدخوهلا، واحلال اّليت ال تصلح خربًا، وجواب لوال، وهنا مل يسّد شيء 
 :ّده، ومجلةإّما أن يُنطق به ولو مرّة يف تركيب، وإّما أن يسّد شيء مس مسّده؛ أي مع أّن اخلرب احملذوف

  (لوال زيٌد ألكرمُتَك) فإّن أكرمُتك خرب لوال، وال خرب للمبتدأ؛ إلغناء خرب لوال عنه.

لوال أّن (حني دخول أّن على املبتدأ، فيقول:"فتقول:  )لوال(وكان ابن هشام قد ذكر حذف خرب 
، أو مبتدأ ال خرب له، أو فاعًال  )زيًدا قائمٌ    )1( بثبَت حمذوفًا".وتصري أْن وصلتها مبتدأ حمذوف اخلرب وجوً

وقد جتاوز الّدسوقّي عن شرحه؛ لوضوح –إّن مراد ابن هشام يف اعرتاضه الثّاين  يقول الباحث
؛ وذلك ألّن )لن أفعلَ ( املوّجه على املربّد، هو أنّه ما من ضرورة تقتضي تقدير اخلرب (واقٌع)، يف: - معناه

مٌّ.   الكالم 

                                                 
 .1/360 ،4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) 1(
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على املربّد فهو أّن (ال) الّداخلة على اجلملة  - عند الّدسوقيّ -أّما حاصل رّد ابن هشام الثّالث 
االمسّية واجبة الّتكرار مع معطوف آخر؛ حبيث يُقال: ال أرقد وال آكل؛ وهنا مل ُتكّرر فدّل على أّن  

  ذلك. كالمه ال يصّح. وسيأيت الكالم على

  رّد الّدسوقّي على اعرتاض ابن هشام:

نّه ال يصّح إّال   إذا كانت (ال) غري مرّكبة، وهنا رُّكبت يورد الّدسوقّي ردًّا على اعرتاض ابن هشام 
  مع (أْن) فصارت هلا حالة أخرى غري احلالة األوىل.

اجلملة االمسّية ومل فال يلتفُت ابن هشام لقول املربّد يف عدم وجوب تكرار (ال) إذا دخلت على 
  تعمل؛ فابن هشام يرى يف أّن هذا خمالٌف لالستقراء فال ُحيتّج به.

لقول يف تركيب  يشري الباحث هنا إىل أنّه قد يُتوّهم أّن املربّد قد متاشى مع اخلليل والكسائّي 
صالتها، إّال  ا تعمل عملها؛(لن) من (ال أن)، وليس كذلك، وإّمنا قال  ّ ب  املربّد فيقول  أنّه يرى أ يف 

فية لقولك  ،ومن هذه احلروف (لن)" ما جاء على الكلم من حرفني: وإّمنا تقع على على األفعال 
أي  ،وعّما مل يقع حنو هو يصّلي يف احلال،أن خترب به عن فعل  زألّنك إذا قلت هو يفعل جاسيفعل؛ 

 ،يفعل فقد َأخلصت الفعل ملا مل يقع ف، أو سو سيفعل :فِإذا قلتغًدا.  ة، وهو يصّليهو يف حال صال
   )1(يفعل". : هوما يفعل نفي لقوله؛ كما أّن قولك: سيفعل :لن يفعل فهو نفي لقوله :فإذا قلت

هنا وفيما سيأيت  )لن(: "حديث املربّد عن بقوله الّشيخ ُعضيمة على كالم املربّد الّسابق ويعّلق
موافق ملا يقوله سيبويه من أّن (لن) حرف لنفي املستقبل، وابن هشام يف املغين ينسب إىل املربّد القول 

يت  ،ن (لن أفعل) مبتدأ ُحذف خربه، أي (ال الفعل واقع) ويبطل كالم ابن هشام أّن املربّد سريّد فيما 

                                                 
 .1/185، 2، طاملقتضب، ) املربّد1(
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ّن (لن) مرّكبة من   عن املربِّد: إنّه مبتدأ يذكر قول ابن هشام مثّ  ،)1(")وأنْ ال (على اخلليل يف زعمه 
نّه يُنطق بهذِ حُ    . ف خربه: أي ال الفعل واقع مردود 

ب احلروف اّليت تنصب األفعال): "وكان اخلليل ينفي  املربّد قول اخلليل صراحًة؛ فيقول يف (هذا 
ف من (ال)، لأْن) ولكّنك حذفت األيقول: إّن (أْن) بعد إذن مضمرة، وكذلك (لن) وإّمنا هي (ال 

واهلمزة من (أْن) وجعلتها حرفًا واحًدا. وليس القول عندي كما قال؛ وذلك أّنك تقول: (زيًدا لن 
أضرب)؛ كما تقول: (زيًدا سأضرُب). فلو كان هذا كما قال اخلليل لفسد هذا الكالم؛ ألّن زيًدا كان 

    )2(لة (أْن)".ينتصب مبا يف صلة (أْن)، ولكن (لن) حرف مبنز 

ا توكيد الّنفي خالفًا للزّ  وقد عرض ابن هشام يف مبحث (لن) عدمَ    خمشرّي يف كشافه،إفاد

بيد الّنفي خالفًا للّزخمشرّي يف أمنوذجه. ا    وعدم إفاد

(سورة  َّ ين ىن من  ُّ وقد نسَب الّسيوطّي إىل الّزخمشرّي أنّه تكّلم على معىن (لن) يف قوله تعاىل: 
، واحلقيقة أن الّزخمشرّي مل يذكر اآلية يف األمنوذج، بل )3(األمنوذج كتاب  ) يف73جزء من اآلية: احلّج، 

فإن قلت: يف الكّشاف: " يقول الّزخمشريّ وليس يف األمنوذج. ف )،الكّشافتفسريه (تكّلم على ذلك يف 
كيد النّ ما معىن لن؟ قلتُ  ، )اال أفعل غدً (املستقبل. تقول:  يتنف )ال( وذلك أنّ  )ال(اّلذي تعطيه  فيّ : 

أخت  )نويقول كذلك: (ل )4(".. واملعىن: أّن فعله ينايف حايل)الن أفعل غدً (دت نفيها قلت: فإذا أكّ 
نظرية  )لن("و :أّما يف األمنوذج فيقول الّزخمشريّ  )5(."ادً ا مؤكّ تنفيه نفيً  )لن(  أنّ املستقبل، إّال  ييف نف )ال(
  )6(.على الّتأكيد ولكن ،يف نفي املستقبل) ال(

                                                 
 . 1/185، 2، طاملقتضب، ) املربّد1(
 .8-2/7، 2، طاملقتضب، ) املربّد2(
  .2/286 ،1، طمهع اهلوامع، الّسيوطيّ  )3(
  . 2/154، 3، طالكّشاف، ) الّزخمشريّ 4(
  .3/171، الّسابق) 5(
  32، 1، طاألمنوذجالّزخمشرّي،  )6(
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  : كرار)الّداخلة على اجلملة االمسّية غري واجبة التّ (ال) الّنافية املهملة ( -28

ّم، وقول املربّد إنّه مبتدأ ُحذف  يقول ابن هشام يف معرض حديثه عن (لن): "ولن أفعل كالم 
نّه مل يُنطق به مع أنّ  ؛خربه (لوال زيٌد  :شيء مسّده، خبالف حنوه مل يسّد أي "ال الفعل واقع" مردوٌد 

ّن الّداخلة على اجلملة االمس ،ألكرمُتك) ّم بدون املقّدر، و ّية واجبة الّتكرار إذا مل تعمل، وأّن الكالم 
     )1(وال التفات له يف دعوى عدم وجوب ذلك؛ فإّن االستقراء يشهد بذلك".

قول املربّد اّلذي يرى  -سألة الّسابقةكما مضى يف امل-ويف حديث ابن هشام عن (لن) فقد رّد 
حلديث عن خمالفة العبارة اّليت فيها لن، عبارة (لوال)، مثّ  غري أّن (لن أفعل) كالم  ّم، مثّ يتابع كالمه 

الّداخلة على اجلملة االمسّية واجبة الّتكرار إذا مل تعمل؛ وهنا مل يوّضح ابن (ال) يتابع خمالفته للمربِّد يف أّن 
تعمل ربّد عدم وجوب الّتكرار إذا مل مقصده يف ذلك؛ أي فالواضح أّن ابن هشام ينكر على املهشام 

حني تدخل على اجلملة االمسّية؛ إّال أّن هذه الّداخلة على اجلملة االمسّية مل تّتضح، فهل عىن ابن هشام 
  (لن)؛ كونه يتحّدث عنها؟ أم هو يتكّلم على (لوال)؟ 

يقصد (لن)، وال يقصد (لوال)، بل يقصد (ال) الّنافية؛ إذ إّن نّص كالم  احلاصل أّن ابن هشام ال
ّن  ابن هشام وكذلك  )2(الّداخلة على اجلملة االمسّية واجبة الّتكرار إذا مل تعمل". )ال(عند الّدسوقّي: "و

ويشرح  )3(حمّمد حميي الّدين عبد احلميد. الّشيخ جاء نّص كالم ابن هشام يف كتاب مغين الّلبيب بتحقيق
مع أي أّن (ال) الّداخلة على اجلملة االمسّية واجبة الّتكرار الّدسوقّي قول ابن هشام يف رّده على املربّد يف 

املربّد من وجهة نظر  ؛ وهنا مل ُتكّرر فدّل على أّن كالم)ال أرقد وال آكل(معطوف آخر؛ حبيث يُقال: 
  .ال يصحّ  ابن هشام

                                                 
 .1/374، 4، طمغين الّلبيب، ) ابن هشام1(
أي سقطت (ال) من الّنسخة اّليت اعتمدها الباحث، ومل يشر حمّققا الّنسخة إىل ذلك؛  .1/287، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 2(

سقاط (ال) من عبارات ابن هشام. وكان األحرى أن ُيشار إليه؛ ألنّ   املعىن ال يستقيم 
 . 1/313، د.ط، مغين الّلبيب، انظر: ابن هشام) 3(
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أّما وجه اعرتاض ابن هشام على املربّد فألّن املربّد ال يقول بوجوب تكرار (ال) إذا دخلت على 
ب (ال)  مجهورَ  اجلملة االمسّية، ويف هذا خيالف املربّدُ  الّنحاة القائلني بوجوب تكرارها؛ فيقول املربّد يف 

ً لقولك:ها إن جعلتَ  اّليت للّنفي: "وكذلك  يف ال رجلٌ  :قلت ؟رجل يف الّدار أو أهل ،رجل يف الّدار جوا
  )1(".الّدار

مهال (ال) الّتربِئة (ال الّنافية للجنس) إن دخلت على  وقد متاشى املربّد مع اجلمهور يف القول 
اسم معرفة، أو ُفصل بينها وبني امسها، موافًقا بذلك الّنحاة، إّال أنّه تفرَّد عن اجلمهور يف عدم قوله 

  (ال)، كما سيأيت.بوجوب تكرار 
ويف هذا يقول الباحث خنفور عن رأي املربّد: "فقول املربّد: ال رجٌل يف الّدار، وقوله: ال زيٌد يف 

يف املواضع الّثالثة يف الّدار، مثّ ذكر البيت: (أْن ال إلينا رُجوُعها)، يفيد أنّه جيّوز عدم تكرير (ال) 
(ال) فيها جوازًا، واملعرفة، واالسم املفصول عنها. ومل يسبق املربّد الّنكرة املّتصلة اّليت أُلغي عمل  االختيار:

بعه من الّنحاة ابنُ     )2(كيسان".  فيما قال أحٌد، و
مثّ يسوق املربّد ثالثة شواهد شعريّة على عدم تكرار (ال) فيها، إّال أّن أّول هذه الّشواهد جاء 

ا  الثّاين عند سيبويه على إعمال (ال) عمل ليس،وجاء  ،)3(عند سيبويه على الّضرورة على ضعفه ّ وقال إ
   )5(واألخري جاء عند سيبويه للّضرورة الّشعريّة.، )4(لغة قليلة

إمجاع الّنحاة على تكرار (ال) املهملة مع املعرفة، ومع الّنكرة املفصولة عنها، ومع الّنكرة وحاصُل 
م قالوا بوجوب تكرارها؛ فسيبويه  ّ اّليت كانت  ب ما ال تُغّري فيه ال األمساء عن حاهلايقول يف (املّتصلة أ

ه جواب لقوله: أغالٌم انية؛ من قبل أنّ الثّ  )ال( أن تُعيد وال جيوز ذلك إّال ): "عليها قبل أن تدخل ال
                                                 

  .4/359، 2، طاملقتضب ،) املربّد1(
 .158-157، رسالة ماجستري، صآراء املربّد الّنحويّة يف نظر ابن مالك) خنفور، 2(
. ونسب البيت فاِجعُ وأنَت امرٌؤ منَّا ُخلقَت لغِري   حياُتك ال نفٌع وموُتك . وفيه: 2/305، 3، طالكتاب ،انظر: سيبويه) 3(

  . نسب البيت للّضّحاك بن هّنام.4/38 ،4، طخزانة األدب، البغداديّ وانظر:  –لرجل من بين سلول. 
ا   فأ اْبُن قَـْيٍس ال بَراحُ . وفيه: 1/58، 3، طالكتاب ،سيبويهانظر:  )4( ِ ونسب البيت لسعد بن مالك القيسّي، . َمْن فَـرَّ عن ِنريا

ا    فأ ابُن قيٍس ال بَراحُ . 2/296وورد يف:  ِ  وروايته: َمن َصدَّ عن نريا
  قال الّشاعر: بكْت َجْزّعا واسرتجعت مث آذنْت  . "وقد جيوز يف الّشعر رفع املعرفة، وال تثىن ال. يقول: "2/298، الّسابق) 5(

  ركائُبها أن ال إلينا رجوُعها". ومل ينسب البيت.
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 ه ال حيسن إذا أردت، كما أنّ )ال( أن تُعيد أحدمها عنده. وال حيسن إّال  إذا اّدعيَت أنّ  ؟عندك أم جارية
ا هي جواٌب لقوله: ال غالَم، فإمنّ  :وإذا قال  أن تذكرها مع اسم بعدها.إّال  )أم(املعىن اّلذي تكون فيه 

فيما بعدها وإن كان يف موضع ابتداء، كما عملْت ِمن يف الغالم وإن كان  )ال(وعملْت  ؟هل من غالم
ال وبني االسم حبشو مل حيسن  ك إذا فصلت بنيواعلم أنّ ويقول يف الباب ذاته: " )1(".يف موضع ابتداء

مبنزلة ليس،  ذا عندك أم ذا؟ ومل ُجتعل ال يف هذا املوضعأانية، ألنّه ُجعل جواب: الثّ  )ال( أن تعيد إّال 
ا ليست بفعل م جعلوها، إذا رفعْت، مثلها إذا نصبْت؛ ال تفصل ألّ فتعّني عند سيبويه  )2(".وذلك ألّ

لعطف والّتكرير؛   وذلك ليطابق اجلواب الّسؤال. أن يكون اجلواب 
  

وال حيسن أن تدخل ): "مل تغريه عن حاله )ال(ب ما إذا دخلت عليه ويقول ابن الّسرّاج يف (
ا اّلذي ال فأمّ . جاز )ال(رت فإن كرّ  )ال(م فيه فقد تقدّ  ،على معرفة مبتدأة غري معطوفة على كالم )ال(

)... ال( شاعر فريفع املعرفة وال يثّين   أن يضطرّ إّال  )ما(؛ ألّن هذا موضع )ارال زيد يف الدّ (جيوز فقولك: 
يف  -أيًضا–ويقول  )3(".يت حسنا ثنّ وملّ  ،ار وال عمروا اّلذي حيسن وجيوز فقولك: ال زيد يف الدّ فأمّ 

انية؛  أن تعيد الثّ مل حيسن إّال  ،واالسم حبشو )ال(وكذلك إذا فصلت بني حال ُفصل بني (ال) وامسها: "
    )4(ا".ذا عندك أم ذأ :ألّن جعل جواب

  
أكثر من اثين عشر حنوًّ قالوا بوجوب الّتكرار ّممن سبقوا ابن أّن ويشري الباحث خنفور إىل 

 ا بعده ارتضوا هذاو مالك، كما يشري إىل أكثر من اثين عشر حنوًّ ّممن عاصروا ابن مالك أو جاؤ 
  )5(مالك للمربِّد صراحة.املذهب، مثّ يشري إىل خمالفة ابن 

  

                                                 
 .2/295، 3، طالكتاب، سيبويه )1(
 .299-2/298، الّسابق) 2(
  .393-1/392، 3، طاألصول يف الّنحو، ) ابن الّسرّاج3(
 .1/394 ،الّسابق) 4(
 .162-161ص، رسالة ماجستري، آراء املربّد الّنحويّة يف نظر ابن مالك) خنفور، 5(
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ا من مصاحبة ذي  وعّلة تكرار (ال) املهملة مع املعرفة عند ابن مالك أّن يف الّتكرار عوًضا ممّا فا
دة كما أنّ  دة، وعّلة تكرارها إذا ُفصلت عن معموهلا بفاصل؛  العموم، فإّن يف الّتكرار ز يف العموم ز
   )1(تساويها يف وجوب اإلمهال.فحمًال على اّليت تليها املعرفة؛ وذلك ل

  
املربّد وابن كيسان؛ وذلك  يأّما وجهة نظر الباحث فهي الوقوف مع مجهور الّنحاة، وتضعيف رأي

ألّن أدلة املربّد اّليت ساقها ضرورة كما قالوا، وفيها احتمال من دون دليل قاطع، كما أّن املسموع ال 
  يدعمه.

  

   )2(، وهذه األفعال عاملة):اَل) زائدةثـَُر)، و(طَ )، و(كَ (قلَّ  ألفعال:املّتصلة ((ما)  -29

يعقد ابن هشام يف حديثه عن (ما)، حديثًا عن حرفّيتها، مثّ يذكر (ما) الزّائدة، ويذكر يف (ما) 
ا  ّ ال تّتصل إّال بثالثة أفعال (أي حّىت تكون فيها   -أي (ما)-الزّائدة (ما) الكاّفة عن الّرفع، ويصرّح أ

ذه األفعال بُرّب، وال يدخلّن حينئٍذ كاّفة عن الّرفع)؛ وهي: (قّل، وكثُر، وطاَل)؛ والعّلة يف ذلك شبه ه
 إّال على مجلة فعلّية، مثّ يشري ابن هشام إىل بيت املرَّار: 

   )3(ومُ دُ وِد يَ وِل الصُّدُ لى طُ اٌل عَ صَ ا   وِ مَ وَد وقلَّ دُ لِت الصُّ َددِت فأطوَ صَ 

                                                 
  .2/65، 1، طشرح الّتسهيل ،ابن مالك) 1(
  .404-1/403، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام2(
وانظر: عمر بن أيب  - بيعة. . نسبه احملّققان للمرَّار بن سعيد الفقعسّي، وذكرا أّن البيت يف ديوان عمر بن أيب ر 1/403 الّسابق،) 3(

د.ط،  ،ما جيوز للّشاعر يف الّضرورة، القزّازوانظر:  -. والبيت ورد منفرًدا ال ضمن قصيدة. 3/502، 2، طالّديوان شرح، ربيعة
 –. بدون نسبة. 202، 1، طضرائر الّشعر، وانظر: ابن عصفور – . ممّا جيوز للّشاعر: وضُع الكالم غري موضعه، ومل ينسبه.309

شرح الّشواهد وانظر: ُشرَّاب،  – . ينسبه للمرّار الفقعسّي.7/208، 1، طاملعجم املفّصل يف شواهد العربّيةيعقوب، وانظر: 
  . 3/92، ينسبه للمرّار الفقعسّي، وينسبه لعمر بن أيب ربيعة يف: 3/66، 1، طالّشعريّة
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صرًحيا، والّشاعر قد فيه على أنّه ضرورة؛ ووجهها أّن (قّلما) حّقها أن يليها الفعل  قول سيبويه فيعرض
ملذكور، مثّ يذكر ابن هشام أنّه قيل إّن وجه  أوالها فعًال مقّدرًا، و(وصاٌل) مرتفٌع بيدوم حمذوفًا مفسَّرًا 

د يف أّن البصرّيني ال جييزون تقدمي الفاعل يف شعر الفاعل، مثّ يورد رّد ابن الّسي الّضرورة أّن الّشاعر قّدم
ب اجلملة االمسّية عن الفعلّية، وال نثر، مثّ يورد وجًها آ خر يف وجه الّضرورة هنا؛ وهو أّن الّشاعر أ

لّزعم؛ إذ إّن املربّد يرى أّن (ما) زائدة، و(وصال) فاعل ال  وبعدها يورد ابن هشام قول املربّد مقروً 
  مبتدأ، ويورد قول بعضهم يف أّن (ما) مع هذه األفعال مصدريّة ال كاّفة.

ويالت وجه الّضرورة يف قول سيبويه يف البيت، ولرمبا أّن كث أّن سيبويه نفسه مل يفّصل مرجعها رة 
؛ مثّ يذكر سيبويه البيت يف )1(أصل الكالم فيه: وقّل ما يدوم وصالٌ  يف ذلك؛ ومحل البيت على أنّ 

إن كان الفعل  سيبويه يف املوضعني ، ومل ُيِنب )2(موضع آخر، ويقول إنّه قد جيوز يف الّشعر تقدمي االسم
ّخر، أم كان حمذوفًا مقّدرًا يفّسره الفعل املذكور؛ لذا جاء قول  (يدوم) يف أصل الكالم اّلذي ذكره قد 
م فهموا كالم سيبويه على أّن الفعل (يدوم) يف أصل  ّ بعضهم إّن (وصاٌل) فاعل مقّدم، ومحََلهم ذلك أ

ّخر، ويف إيراد ا د لقوهلم؛ وعدم اعرتاض من ابن هشام لقوله تسليم من بن هشام رّد ابن الّسيالكالم قد 
  د عن البصرّيني، واعتماد ابن هشام لرّده هلم.بن هشام بصّحة ما قاله ابن الّسيا

وجه الّضرورة عند سيبويه يف البيت على أّن  )3(ه)502وقد فهم أبو زكرّ الّتربيزّي (ت: 
    )4((وصال) مبتدأ.

                                                 
 . 1/31، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه1(
 .3/115، الّسابق) 2(
ه). انظر: 502) أبو زكرّ حيىي بن علّي بن حمّمد بن احلسن بن حمّمد بن ُموَسى ابن بسطَام الشَّيَباِينّ، ابن اخلطيب الّتربيزّي (ت: 3(

 .2/338 ،1ط ، بغية الوعاة،الّسيوطيّ انظر: 
 . 260، د.ط، شرح القصائد العشر، ) انظر: الّتربيزيّ 4(
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وكان جائزًا للّضرورة، كما  .شاعر ِإىل فصل األلف والّالم الستقام ذلكولو احتاج "يقول املربّد: 
حنوها من احلروف اّليت تكون أصًال لألفعال كما قال حيُث و  )،قد(و )،قّلما(و)، سوف(جيوز مثله يف 

  اضطّر الّشاعر:

  وَد وقـَلََّما   ِوَصاٌل َعلى طُوِل الصُّدوِد َيدومُ دُ َصَددِت فَأْطَولِت الصُّ 
   )1(."للفعل )قلَّما(ا وإمنّ 

وكذلك يقول املربّد: "تقول: َقلَّ رجٌل يقول ذلك، فإن أدخلَت (ما) امتنعْت من األمساء وصارت 
   )2(لألفعال، فقلت: قّلما يقوم زيد".

ويرى الباحث أْن ليس يف كالم املربّد ما يعارض كالم سيبويه يف املوضعني اآلنفني؛ فاملربّد يصرّح 
أّن (قّلما) للفعل، وأّن البيت على الّضرورة؛ لذا فال صّحة ملا ُنسب إليه يف أنّه يرى أّن (ما) زائدة، وأّن 

  عنه وقال به قبل فراغه من املقتضب.هر اشتُ (ما) ال تكّف (قّل) عن عملها؛ إّال أن يكون الرّأي قد 
ويقول حمّقق املقتضب أنّه ال خالف بني سيبويه واملربّد يف (قّلما)، وال خالف بينهما يف القول 

أي  - لّضرورة يف البيت، ويذكر أّن ابن هشام يف املغين ينسب إىل أّن املربّد خالف سيبويه، وجعل
   )3(فاعل للفعل.(ما) يف (قّلما) زائدة، و(وصال)  - املربّد

لذا كان األحرى مبحّقق املقتضب واحلّق أّن ابن هشام مسبوق بنسبة هذا الرّأي إىل املربّد؛ 
  اإلشارة إىل ذلك، وعدم االكتفاء بذكر نسبة ابن هشام هذا الرّأي إىل املربّد.

دة (ما)، وأّن االسم مرتفع بـ(قلَّ) يورد ، وكذلك )4(إذ يذكر ابن الّشَجرّي أن املربّد يقول بز
ة، مامنئة، ويذكر أنّه من شواهد سيبويه، وأّن (ما) عنده كافّ البيت يف الّشاهد األربعني بعد الثّ البغدادّي 

قول  ، ويعرضووصال: مبتدأ. ويقول إّن (ما) يف (قّلما) عند بعضهم زائدة، ووصال: فاعل (قّلما)
وصال يدوم على طول  ره: وقلّ زائدة، وقدّ  )ما(أّن املربّد خالف سيبويه يف هذا، وجعل  يفاس حّ النّ 

                                                 
 .1/222، 2، طاملقتضب، ) املربّد1(
 .2/54، الّسابق) 2(
  .1/222، الّسابق) 3(
 .2/567 ،1طأمايل ابن الّشَجرّي، ، ن الّشجريّ ) انظر: اب4(
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وام، البغدادّي أّن الّصواب عند الّنّحاس ما ذهب إليه سيبويه؛ ألنّه إّمنا أراد تقليل الدّ  ويذكردود. الصّ 
ّن قول املربّد ضعيف؛ ألّن  و(قّلما) نقيضه (كثر ما). ويذكر البغدادّي رأي األعلم فيما جاء عن املربّد؛ 

   )1(ما األفعال، ويصريا من احلروف املخرتعة هلا.هِ يِ لتلْ  ؛)بّ رُ (، و)قلّ (د يف ا تزاإمنّ  )ما(

على أّن القول بفاعلّية (وصال) مسألة متذبذبة عند أيب علّي الفارسّي؛ إذ يعرتض على ختريج 
 سيبويه، ويرى أّن (ما) صلة، وأّن (وصال) فاعل للفعل (قّل)؛ ألنّه مل يرد يف سائر كالمهم الفعل بال

ويله يصري داخًال على فعل، وأّن الفعل (قّل) داّل على ما كان عليه قبل دخول  فاعل، وأّن الفعل على 
   )2((ما) من احلدث والّزمان.

 )3(يرى أّن (قّلما) فعل بال فاعل يف البيت؛ ملا فيه من معىن الّنفي. ويف مصّنف آخر للفارسيّ 
ويدعم كالمه األخري يف مصّنف آخر؛ إذ يرى أّن (ما) إذا أُدخلت على (قّل) كّفته وهّيأته للّدخول على 

وال جيوز أن يرفع (وصال) بـ (يدوم) وقد  ،أن يليه (يدوم) دون (ِوصال) (قّلما) كان حكمالفعل؛ وعليه  
ولرمبا ال  )4(.البتداء على ما َقدَّره ألنّه ال يصلح أن ترفعه ؛ر عن االسم، ولكن بـ (يكوُن) وحنوهخّ 

  تناقض يف ذلك؛ فلعّله عائٌد إىل تطّور يف الرّأي عنده، وهللا أعلم.

يشري الباحث إىل أنّه قد يقع يف الوهم من يظّن أّن ابن هشام وافق املربّد يف رأيه، أو أن يظّن أّال 
دة عن ابن تعارض يف موقف ابن هشام وموقف املربّد من القول إّن (ما) زائ دة؛ وذلك ألّن مصطلح الّز

دة عند املربّد؛ فابن هشام يرى (ما) زائدة كاّفة للفعل (قّل)، واملربّد  - هنا-هشام  ال يوافق مصطلح الّز
  يرى (ما) زائدة غري كاّفة للفعل (قّل).

                                                 
. وينسب البيت نقًال عن أيب حمّمد األعراّيب إىل املرّار الفقعسّي يف: 10/226 ،4، طخزانة األدب، انظر: البغداديّ ) 1(

  . ويذكر فيه روايًة أخرى نقًال عن أيب حمّمد األعراّيب؛ وهي: 10/231
  ِوصاًال على طُول الصُّدود َيُدومُ    صددِت فأطولِت الّصدود َوَال أَرى 

 ويقول: "وعليه ال شاهد فيه".
 .109، 1، طاملسائل املشكلة، ) انظر: الفارسيّ 2(
  .91، 1ط ،كتاب الّشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب، ) انظر: الفارسيّ 3(
 .1/54، 1، طالّتعليقة على كتاب سيبويه، ) انظر: الفارسيّ 4(
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 يقول -كما–رأي املربّد، ويرى  - وإن مل يصرّح بذلك–ويّتضح للباحث أّن ابن هشام يعارض 
سيبويه إّن (ما) كاّفة عن العمل، وأّن (وصال) فاعل لفعل حمذوف (يدوُم) يفّسره الفعل املذكور، ويدّلل 

وجه:   الباحث على أّن ابن هشام يعارض املربّد يف هذا الّرأي 

لّزعم؛ وإن مل يكن يف ذلك داللة قويّة؛ ألّن الزّ  عم ال أّوهلا: أّن ابن هشام يشري إىل رأي املربّد مقروً 
  يعين الّنفي على إطالقه، إّال أنّه قريب من اإلشارة لالعرتاض على غري إطالق.

 يف ختريج وجوًها مثّ يذكر على أنّه من الّضرورة، نيها: أّن ابن هشام يقّدم قول سيبويه يف خترجيه للبيت
  ن يف هذا دليل مطلق.ويف ذلك الّتقدمي إشارة يف استحسان ابن هشام قوَل سيبويه، وإن مل يك الّضرورة،

ا (ما) اّليت تلحق  - وهذا دليل قويّ –: أّن ابن هشام لثها ّ يعقد احلديث عن (ما) الكاّفة، ويصرّح أ
بثالثة أفعال: (قّل)، و(كثر)، و(طاَل)، ويف ذلك إشارة قويّة لرفضه رأي املربّد اّلذي يرى أّن (وصال) 

  فاعل للفعل (قلَّ).

يذكر البيت يف موضعني آخرين يف املغين؛ فيقول بعد أن ذكر  - ذا أقوى األدّلةوه–: أّن ابن هشام رابعها
ملذكور"ِـ قول بعضهم إّن (وصال) مبتدأ: "والّصواب أنّه فاعل ب ، وقوله: "ومن )1("يدوم" حمذوفًا مفّسرًا 

والّصواب  ...َيُدوم) دودِ الصّ  على طولِ  وصالٌ    ماوقلّ (... : بيت الكتابيفقول بعضهم الوهم يف الثّاين 
   )2(".ملذكور عليه ا مدلوًال حمذوفً  )يدوم(فاعل  )وصال( أنّ 

  
  
  

                                                 
  .2/758، 4، طمغين الّلبيب، ) ابن هشام1(
 خريها.. يقصد الوهم يف املعموالت اّليت أوجبوا 2/768، الّسابق) 2(
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   )1(:((ِمْن) البتداء الغاية الّزمانّية) -03

ا البتداء  ،مخسَة عشَر وجًها، فعقد هلا (ِمْن) يتكّلم ابن هشام على ّ ويف الوجه األّول منها أ
ا تقع هلذا املعىن يف  ّ الغاية، وهو الغالب عليها، حّىت اّدعى مجاعة أّن سائر معانيها راجعة إليه، مثّ يقول إ

 حئ  ُّ  ىل:وقوله تعا) 1 (سورة اإلسراء، جزء من اآلية: َّ  مم خم حم  ُّ : قوله تعاىل غري الّزمان؛ حنو
  .)30جزء من اآلية: سورة الّنمل، ( َّ مئ خئ

  
أي –ني يف قوله حّىت ادعى مجاعة أن سائر معانيها ابن هشام إّمنا يقصد البصريّ  أنّ  يرى الباحث

الّدعاء؛  البصريّونراجع إىل ابتداء الغاية؛ ف -(ِمْن) ال يقولون بتناوب حروف اجلّر؛ لذا نعت هذا القول 
  حروف اجلّر. القائلني بتناوب -م عنهمكما هو معلو –ني يتماشى مع الكوفيّ  ابن هشام ألنّ 

  على هذا الّتفسري أوجه:الباحث ما محل و 

ا ال تكون إّال أّوهلا: أّن البصريّ  ّ   ل يف معناه.البتداء الغاية، أو ما يؤوّ  ني يرون فيها أ

  فيها مرادَفة (عن)، و(يف)،  جعلهايف (ِمْن)  معانكثريًا من نيها: أّن ابن هشام قد عرض  

   )2(و(على).و(عند) 

الّدعاء؛ واالدّ  ابن هشام لثها: نعت ّن سائر معانيها راجع البتداء الغاية  عاء موجب رأي القائلني 
  الّدليل.  طلبَ 

كثر  مستدلني ؛تقع للّزمان أيًضا (ِمْن) ني واملربّد وابن درستويه يف أنّ يورد ابن هشام قول الكوفيّ 
   وبقول الّنابغة:)، 108(سورة الّتوبة، جزء من اآلية:   َّ نئ  مئ زئ  ُّ  قوله تعاىل: من شاهد؛ منها:

                                                 
 .1/419، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
 .424-1/423، الّسابق) 2(
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َن مِ     )1(اِربِ لَّ الّتجَ ُجرّبَن كُ  دْ وِم قَ  اليَ َىل ٍة    إِ مَ ليْ اِن يوِم حَ أزمْ  نْ ُختُريِّ

سيس :يف اآلية مثّ يذكر ابن هشام أنّه قد قيل  أّول يوم، ويف بيت الّنابغة: من إّن الّتقدير من 
ني واملربّد وابن وقد يتوّهم أّن الّسهيلّي رّد قول الكوفيّ –ويورد رّد الّسهيلّي ، يوم حليمةمضّي أزمان 

لّتقدير(نّه لو قيل هكذا  - درستويه، بل على عكس كذلك   الحتيج إىل تقدير الّزمان. )أي قيل 

لغاية  يف عبارة (ابتداء الغاية): أي ذي الغاية، أو -كما أورد الّدسوقيّ - ومراد ابن هشام  املراد 
ن يكون جمرورها اسم عني، أو اسم مكان،  املسافة بتمامها، وقول ابن هشام يف (غري الّزمان): أي 

سيس أوّ  :مان فسيكون األصلوكالم الّسهيلّي يعين أنّنا لو احتجنا إىل تقدير الزّ  ل يوم)، (من وقت 
  )2(و(من وقت مضّي أّول أزمان).

؛ فلسّتة وجوهعلى املربّد  ات ابن هشامهذا الرّأي يف اعرتاض نيفعلى تص محل الباحثأّما ما 
  أّن ابن هشام:وهي 

  تقع ملعىن ابتداء الغاية يف غري الّزمان. (ِمْن) قّر صراحًة أنّ يأّوهلا: 

  ني واملربّد وابن درستويه يف مقابل ما توّجه إليه، وليس استئناًسا منه برأيهم.ورد قول الكوفيّ ينيها: 

ا للغاية (وهو املعىن الثّالث عشر)؛ وهي فيه للمكان، ال يف الّزمان.يذ لثها:  ّ   كر من معاين (ِمْن) أ

                                                 
أمثال ، وانظر: املفّضل الّضّيبّ  -ن). . برواية (تـُُورِّثن) بدًال من (ختريّ 32، 3، طديوان الّنابغة الّذبياينّ ، ) انظر: الّنابغة الّذبياينّ 1(

ماء الّسماء. . املثل: (ما يوم حليمة بسّر)، ويوم حليمة: واقعة مشهورة يف اجلاهلّية، قُتل فيها املنذر بن 170-169، 1، طالعرب
. وحليمة بنت احلارث بن أيب مشر، والدها وّجه جيًشا لقتل املنذر بن ماء الّسماء. وقد 92، 1، طاألمثال، وانظر: ابن سّالم –

د.ط،  ،الّشعر والّشعراء، قتيبة الّدينوريّ  وانظر: ابن –. متعامل مشهور. والبيت يف وصف الّسيوفيضرب يوم حليمة لكّل أمر 
، د.ط، مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، الثّعاليبّ وانظر:  –. 2/233، د.ط، مجهرة األمثال، وانظر: العسكريّ  –. 1/266

311 .  
 .318- 1/317، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر:  )2(
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 )وتقول رأيته من ذلك املوضع(" ؛ فيقول ابن هشام:مثال سيبويه يف املعىن الثّالث عشر رابعها: يورد
ا يف  وزعم )ه من زيدوكذا أخذت(تهاء، قال نلالبتداء واال أي حمالًّ  ؛فجعلته غاية لرؤيتك ّ ابن مالك أ

ا لالبتداء؛ ألّن األخذ ابتدأ من عنده وانتهى إليَك"والظّاهر عندي هذه للمجاوزة،  ّ    )1(.أ

من مكان  (يقول سيبويه يف (ِمْن): "وأّما (ِمْن) فتكون البتداء الغاية يف األماكن، وذلك قولك: 
: )كذا إىل مكان كذا وكذا ً وتقول رأيته ويقول أيًضا: " )2(".)نن إىل فالمن فال(. وتقول إذا كتبَت كتا

   )3(من ذلك املوضع، فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت االبتداء واملنتهى".

ون مينعونه يف الّزمان؛ إلمجاعهم ون فيجّوزون استعمال (ِمْن) يف الّزمان واملكان، والبصريّ ا الكوفيّ أمّ 
أّن  ووضعت (ِمْن) لتدّل على ابتداء الغاية يف املكان، كما أّن (ِمْن) يف املكان نظري (ُمذ) يف الّزمان،

   )4(لتدّل على ابتداء الغاية يف الّزمان.(منذ)؛ 

بن هشام أن يضّم هذا املعىن أنّ  الباحث رىي إىل املعىن : (للغاية)) الث عشرأي الثّ ( ؛األحرى 
: (أحدها: ابتداء الغاية وانتهاؤها)، أو أن كأن يقول يف املعىن األّول مثًال   (ابتداء الغاية)؛ ؛ وهواألّول

َيت مبثايل سيبويه؛ الث عشر: (انتهاء الغاية)، أو أّال يقول يف املعىن األّول: (ابتداء الغاية)، ويقول يف الثّ   
يت مبثال أو أكث ومن ، ر تكون (ِمْن) ملعىن انتهاء الغاية فقطألّن فيهما ابتداء الغاية وانتهاؤها، وأن 

بن هشام أيًضا  -أيًضا– الباحث وجهة نظر أن جيعل  -إن كان يريد فصل املعنيني–أنّه كان حرّي 
حد عشر معىن!   املعنيني متقاربني، ال أن يفصل بينهما 

                                                 
 .1/425، 4، طمغين الّلبيب ،امابن هش )1(
  .4/224، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
  .4/225، الّسابق) 3(
 –): (هل تقع (من) البتداء الغاية يف الّزمان؟). 54. املسألة (376-1/370 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 4(

 .142، 1، طإئتالف الّنصرةوانظر: الّشرجّي، 
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يقول  هذاويف  )1(.: أنّه مل يقل يف تضمني (قط) معىن (ِمْن)؛ فهي تتضّمن معىن ُمذ وإىلخامسها
ا تضّمنت معىن (ِمْن) و(إىل)؛ ألّن (ِمْن) عند أكثر البصريّ  ّ ني ال تكون الّدسوقّي إّن ابن هشام مل يقل إ

    )2(البتداء الغاية يف الّزمان، و(ُمذ) تكون له.

ني؛ فقد جاء القول ببناء (قُط) على الّضم، وتضّمنها ابن هشام يتماشى يف هذا مع البصريّ و  
لّضّمة معىن ما غايتان، فحسُب لال ؛(منُذ) عند سيبويه: "وحرّكوا قطُّ وحسُب  نتهاء، وقطُّ كقولك: ألّ

   )3(منُذ كنُت".

: أّكَد يف موطن آخر يف املغين أّن (ِمْن) ال تكون البتداء الّزمان؛ وذلك أنّه يراها تدخل على سادسها
 ّ ة، وإّمنا مها يف األصل صفتان للّزمان، فمعىن "جئُت لتني يف الظّرفيّ ما غري متأصّ (قبُل) و(بعُد)؛ فإ

 .يراه الباحثوهذا الوجه أقوى الوجوه للّتدليل على صّحة ما  )4(قبَلَك" جئُت زمًنا قبل جميئك.

يف (أوضح املسالك)؛ إذ كان ه اّلذي اعتمده عدَل عن رأي ابن هشام ا جتدر اإلشارة إليه أنّ وممّ 
خيالف فيه البصرّيني لغاية الّزمانّية يف (ِمْن)؛ إذ  واملربّد وابن درستويه يف القولني توّجهه مع الكوفيّ 

  ، أّما يف املغين فإنّه توّجهه مع البصرّيني، خمالًفا الكوفّيني واملربّد وابن درستويه. )5(صراحةً 

ذي ذكره مل يكن يف الّزمان، قوًال يف أّن (ِمْن) للغاية الّزمانّية، حّىت إّن املثال الّ املربّد  ومل يرد عن
ب ما جاء من الكلم على حرفني): وإّمنا يف املكان؛ فيقول "ومنها (ِمْن) وأصلها ابتداء الغاية؛  يف (هذا 

ن، وحملَّه ن" فمعناه: أّن ابتداءه من فالن إىل فالحنو: سرُت من مّكة إىل املدينة. ويف الكتاب: "من فال
  )6(ن".فال

                                                 
 .1/233، 4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 1(
 .1/187، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر: ) 2(
  .3/286، 3، طالكتاب، ) سيبويه3(
 .1/429، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام4(
 .20-3/19، د.ط، أوضح املسالك) انظر: ابن هشام، 5(
 .1/182، 2، طاملقتضب، ) املربّد6(
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َمن أشار قبل ابن هشام إىل أّن املربّد يقول إّن (ِمن) للغاية  -فيما اطّلعَ –كما أّن الباحث مل جيد 
لّرجوع إىل مفّصل ابن يعيش ُوجد أنّه مل )1(الّزمانّية، إّال إشارة إىل أّن ابن يعيش نسب إىل املربّد ذلك ، و

لعّل اإلشارات إىل رأي املربّد يف القول إّن و  )2(ينسب ذلك إىل املربّد، بل نسبه إىل الكوفّيني وحسب.
حّىت إّن بعض الباحثني . وابن هشام بعده -اّليت مل تثبت–(ِمْن) للغاية الّزمانّية بدأت بعد إشارة املرادّي 

لغاية الّزمانّية واملكانّية يف (ِمن)  إىل املربّد، واحلّق أّن هذا ليس بثابت احملدثني يتماشون مع نسبة القول 
  )3(ه.عن

 

   )4((الّتنوين يف (جواٍر وغواٍش) ِعوٌض من ضّمة الياء وفتحتها الّنائبة عن الكسرة): -13

د، أو مضاف يتحّدث ابن هشام عن تنوين الِعوض؛ فهو الّالحق عوًضا من حرف أصلّي، أو زائ
وغواٍش) هو تنوين  ، مثّ يوافق ابن هشام سيبويه واجلمهور يف أّن الّتنوين يف (جوارٍ إليه: مفرًدا أو مجلة

املربّد؛ إذ ينسب ابن هشام للمربّد القول إّن الّتنوين فيهما هو  -صراحة-عوض من الياء، وخيالف بذلك 
عوض من ضّمة الياء وفتحتها الّنائبة عن الكسرة، أّما ُحّجة ابن هشام يف رّد قول املربّد فهي أنّه لو صّح 

  قول املربّد لُعّوض عن حركات؛ حنو حبلى.

اّلذي يرى أّن الّتنوين فيهما تنوين متكني، ورأي  - صراحةً –د رّد ابن هشام رأي األخفش وق
وزان اآلحاد كسالٍم فُصرِ  ف، وحّجة ابن هشام ألّن حذفهما األخفش أنّه ملّا حذفت الياء التحق اجلمع 

وامل، وقد وافق على عارض للّتخفيف، وهي منويّة؛ بدليل أّن احلرف اّلذي بقي أخريًا مل ُحيّرك حبسب الع
مث سّكن ختفيًفا مل ُجيز صرفه كما جاز صرف هند، وأنّه إذا قيل يف جيأل علًما  بكِتف امرأةٌ ي أنّه لو مسّ 

                                                 
 .309، 1، طاجلىن الّداين) انظر: املرادّي، 1(
  .3/116، 1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظرا )2(
، 75ة الّرتبية األساسّية، ع، جمّلة كليّ اخلالف يف الّزمن يف ضوء الّسياق واحلال وأسباب الّنزولنظر: اخلالدي، وزنكنة، ا )3(

  .32ص
     .1/446، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام4(
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ء كِتف ومهزة َجَيل  لّنقل مل ينصرف انصراف َقَدم علًما لرجل؛ ألّن حركة  الثّبوت،  منوًّ لرجل َجَيل 
ء جيل ألًفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.  وهلذا مل تُقلب 

يت: -كما يقول الّدسوقيّ -وحاصل املسألة     )1(عند سيبويه واجلمهور، واملربّد، واألخفش ما 
عند سيبويه واجلمهور أّن الياء حمذوفة بناًء على أّن اإلعالل مقّدم على منع الّصرف، فأصل (جواٍر 

استُثقلت الّضّمة على الياء فُحذفت، مثّ  ،اشي؛ ومها على صيغة منتهى اجلموعواري وغو وغواٍش) ج
ما ممنوعان من الّصرف؛ فهما على زنة  ؛الياء اللتقاء الّساكنني، فصار (جواٍر وغواٍش) حذفت ألّ

لّتنوين عِ  وًضا عن الياء احملذوفة (مفاعل) تقديرًا؛ إذ احملذوف لعلة كالثّابت؛ فصار (جواٍر وغواٍش) فُأيت 
 أّما املربّد فيقول إّن منع الّصرف مقّدم على خمافة عودها يف الّلفظ؛ لزوال املوجب حلذفها، وهو الّتنوين.

 عن الكسرة الّضّمة والفتحة الّنائبة فاستُثقلتالّصرف؛  بتقدمي منع عنده (جواري) اإلعالل؛ فاألصل
فهي خفيفة فهي ظاهرة، وحينئٍذ صارت (جواري) مثّ ُعوض  ؛ةعلى الياء فُحذفت، وأّما الفتحة األصليّ 

اللتقاء الّتنوين عن كّل احلركة أي الّضّمة، والفتحة الّنائبة عن الكسرة فصارت (جواري) فُحذفت الياء؛ 
والفتحة الّنائبة عن الكسرة إشارة جلواب عن استشكال بعضهم استثقال الّساكنني فصارت (جواٍر)، 

ئبة عن الكسرة اّليت حّق هذه الكلمة أن الفتحة على اليا ا هنا  ا نفسها خفيفة؛ وذلك ألّ ّ ء مع أ
ئبها وهو الفتحة حكمها يف االستثقال  ا، والكسرة على الياء ثقيلة بال شّك؛ فأعطى  تُعرب 

ولو صح قول املربّد أي إّن الّتنوين عوض عن احلركة لعوض الّتنوين عن حركة حبلى؛ حبيث  فحذفت.
يقال (حبال)؛ ألّن أصله حبلى، بل قد يُقال إّن الّتعويض يف (حبلى) أوىل؛ ألّن حركة (حبلى) متعّذرة ال 

ا، والّتعّذر خوف  ا إّمنا هي ثقيلة ميكن الّنطق  ا، خبالف حركات (جواٍر) فإّن حركا ميكن الّنطق 
) مبنعها من الّصرف؛ لصيغة منتهى واألخفش يقول إّن الّتنوين للّتمكني؛ فاألصل عنده (جواري الثّقل.

وزان اآلحاد،  اجلموع؛ فاستثقلت احلركة على الياء فحذفت، مثّ حذفت الياء للّتخفيف، فالتحق اجلمع 
  فنـُّون للّتمكني.

                                                 
 .5-2/4، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر: ) 1(
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ورّد ابن هشام كالم األخفش؛ ألّن حذف الياء عارض والعارض ال يُعتّد به، والياء منويّة أي  
ا موجودة؛ فالرّاء حرف  ّ مل ُحيّرك يف جواٍر، ومل ُحيّرك الّشني يف غواٍش كذلك، وعدم حتريكه لكونه غري كأ

وزان اآلحاد، وقد وافق األخفش لو ُمسّي  آخر بنّية الياء بعده؛ وحيث كانت الياء منويّة مل يلتحق اجلمع 
، وجاز الّصرف يف بكتف امرأة مثّ ُسّكن ختفيًفا مل ُجيز صرفه؛ أي ُمينع صرفه؛ ألنّه حمّرك الوسط أصالة

عيًّا  (هند) الّثالثي الّساكن الوسط أصالة؛ فيجوز فيه الّصرف وعدمه، واحلاصل أّن املؤّنث إذا كان ر
امتنع صرفه، وأّما إذا كان ثالثيًّا ساكن الوسط جاز فيه األمران، ال إن كان ُحمرًّكا؛ ألّن حتّرك الوسط منزل 

 أّن احلركة مقّدرة، وهذا الّسكون عارض للّتخفيف، والعارض ال منزلة حرف رابع. فلم جيز صرفه نظرًا إىل
لّنقل؛ أي  يُعتد به. وإذا قيل يف جيأل (اسم مؤنث الّضبع) ومذّكره يقال له ضبعان َعلًما لرجل (جيل) 

نقل حركة اهلمزة للياء، وحذف اهلمزة، مل ينصرف انصراف قدم؛ ألنّه ثالثّي مسّمى به مذكر خبالف 
ء جيأل ألًفا زينب وسعا عّي فيمتنع للتأنيث األصلّي، ومل تُقلب  د وجيأل إذا ُمسي به مذّكر؛ ألنّه ر

ة الثّبوت مل تُقلب ألًفا؛ لتحرّكها حبركة عارضة لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ أي ألجل كون مهزة جيل منويّ 
 وما قبلها مفتوح. 

ء أو واوً  كلّ يقول سيبويه: "   كان قبل الياء والواو حرٌف مكسور أو   ا، مثّ شيء كانت المه 
 ّ ًء، وتلزمها كسرة قبلها أبدً   انوين، واوً ا تعتلُّ وحتذف يف حال التّ مضموم، فإ فظ ا، ويصري اللّ كانت أو 

ه فة فإنّ شيء من بنات الياء والواو كان على الصّ  كلّ   مبا كان من بنات الياء والواو سواء. واعلم أنّ 
م حذفوا الياء فخفّ لرّ وا ينصرف يف حال اجلرّ  َّ ا. وإذا كان شيء نوين عوضً فصار التّ  ؛عليهم فع. وذلك أ

ا صرفته، وإن كان غري مصروف مل ة مصروفً صب نظرت: فإن كان نظريه من غري املعتلّ منها يف حال النّ 
غري بنات الياء والواو. وإذا كانت الياء زائدة وكانت حرف  صب كما تتمّ يف حال النّ  تصرفه؛ ألّنك تتمّ 

ّ اإلعراب، وكان احلرف اّلذي قبلها كسرً  ا مبنزلة الياء اّليت من نفس احلرف، إذ كانت حرف اإلعراب. ا فإ
وكذلك الواو تبدل كسرًة إذا كان قبلها حرف مضموم وكانت حرف اإلعراب وهي زائدة: تصري مبنزلتها 

وايت ما قبلها مكسور قولك: وهي حرف اإلعراب. فمن الياءات والووات اللّ  ؛نفس احلرف إذا كانت من
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ما قبله مضموم فقولك: هذه أدٍل  ، وهؤالء جواٍر. وما كان ما منهنّ هذا قاٍض، وهذا غاٍز، وهذه مغازٍ 
   )1(."وأظٍب، وحنو ذلك

اضطر  فإذاألّن األصل يف األشياء أن تنصرف. ما ال ينصرف؛  صرف وجيوز له"ويقول املربّد: 
ا  إىل ب  ...ألنّه األصل ذلك؛واخلفض فعل  يف الّرفعالياِء املكسور ما قبلها أن يعر فإّمنا انصرف 

ب ضوارب يف هذين  (جواٍر) قاٍض فاعلم لو  وكذلك. املوضعنييف الّرفع واخلفض؛ ألنّه أنقص من 
 فالصب ع واخلفض؛ ألّن الّتنوين يدخل عوًضا ممّا حذف ِمْنُه. فأّما يف النّ نصرف يف الّرفامرأة ال بهمسّيت 
ِإذا حّرك -فحقُّه  )جوارٍ (الّشاعر إىل مثل  احتاج. فِإن فيها ال عّلة غريه ممّ  مبنزلةألنّه يتّم فيصري  ؛ُجيرى

   )2(."ُجيرِيَه، ولكّنه يقول: َمَررت جبوارِيَ أّال  -آخره يف الّرفع واخلفض

مذهب اخلليل وسيبويه يف اإلجابة عن  -من دون اإلشارة إىل رأي املربّد–وقد اختار ابن جّين 
ا على  ذه املفردات وحنوها وهي غري منصرفة؛ ألّ وزن الّتنوين يف (جواٍر وغواٍش) وعّلة حلق الّتنوين 

ّ مفاعل،  الواحد، وهو أيًضا اجلمع األكرب ا كان مجًعا، واجلمع أثقل من ن هذا ملّ ما ذهبا إىل أّ وذلك أ
ا هو وحنوه إمنّ  )جوارٍ (نوين يف التّ  أنّ . ووقف ابن جّين من ختريج أيب إسحاق يف اّلذي تتناهى إليه اجلموع
نوين،  اكنني هي والتّ اللتقاء السّ  ؛وين حذفت الياءنا جاء التّ لثقلها عن الياء فلمّ  ؛بدل من احلركة امللقاة

، موقف الرّافض له؛ فهو غري مرٍض، وال حنو: قاٍض وغاٍز ومشٍرت ومتعالٍ  كما حذفت من املنصرف يف
ب  وذلك أنّ سائغ يف القياس؛ فيقول ابن جّين: " قد عاقبت  فع واجلرّ وحنوه يف الرّ  )جوارٍ (الياء يف 

وبتهااحلركة، فلم جتتمع معها، فلمّ  ن  منها ووسيلة هلا، فكما ال ينبغي أفلم جتامعها صارت بدًال  ا 
ض من احلركة وهي موجودة، فكذلك ال ينبغي أن يعوض من احلركة وهناك من الياء ما يعاقبها يعوّ 

لوجب  فع واجلرّ ا هو عوض من حركة الياء يف الرّ إمنّ  )جوارٍ (نوين يف ال منها. وأيًضا فلو كان التّ ويكون بدً 
ّ  فإن قلت: ضوا من ضمة الياء والواو يف حنو: يقضي ويغزو.أيًضا أن يعوّ  ا رفضوا ذلك يف الفعل م إمنّ إ
ا، وال له مدخل فيها.األفعال ال يليق التّ  من قبل أنّ  نوين ا ميتنع فيه من التّ الفعل إمنّ  فاجلواب: أنّ  نوين 

                                                 
   .3/308، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
  .281-1/280، 2، طاملقتضب، ) املربّد2(
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ويشري ابن يعيش إىل  )1(".نوين فقد أدخل عليها غري ذلك من التّ ن، فأمّ مكّ ة والتّ  على اخلفّ ما كان داالًّ 
واختار ابن  )2()، وخيتار مذهب سيبويه واجلمهور، ويضّعف مذهب الّزّجاج.تنوين (جواٍر وغواشٍ 

يف أماليه مذهَب سيبويه يف أّن (جواٍر) يف الّرفع واجلّر ممتنع من الّصرف، والّتنوين فيه تنوين  احلاجب
منع  أنّ  رهافمنهم من فسّ ِعوض خالفًا لبعضهم، ويشري احملّقق إىل أّن خالفًا وقع يف فهم كالم سيبويه؛ 

–، ويشري احملّقق رفم على منع الصّ اإلعالل مقدّ  رها أنّ م على اإلعالل، ومنهم من فسّ رف مقدّ الصّ 
وحنوه بدل من احلركة امللقاة  )وغواشٍ  جوارٍ (نوين يف التّ  اج أنّ جّ أيب إسحاق الزّ إىل أّن مذهب  - كذلك

أّن الّتنوين يف (جواٍر وغواٍش) تنوين  وكذلك مذهب ابن عصفور )3(.لثقلهما ؛فع واجلرّ عن الياء يف الرّ 
عوض ) تنوين وغواشٍ  جوارٍ أّن تنوين ( - من دون ترجيح–ويذكر املرادّي  )4(عوض من احلرف احملذوف.

   ،من حركة الياء فقط عوضأنّه تنوين  يّ جاملربّد والّزّجايذكر عن و  ،من الياء احملذوفة حبركتها عند سيبويه

وقد ُنسب إىل املربّد يف حاشية الّصّبان ما نسبه إليه ابن  )5(رف.تنوين الصّ  يف أنّه ل األخفشو قيذكر و 
ومنع  ،ه عوض عن حركة الياءأنّ  ججلمهور ما قاله املربّد والّزّجا ومقابل مذهب سيبويه وا: "فيقولهشام؛ 

سقاط التّ الصّ   ،الياءنوين استثقلت الّضّمة على رف مقدم على اإلعالل فأصله بعد منع صرفه جواري 
لتّ     )6(."، وكذا يُقال يف حالة اجلرّ اكننينوين عوًضا عنها مث حذفت الياء اللتقاء السّ فحذفت وأتى 

هر هذا عن اشتُ ويلحظ الباحث أّن األقدمني مل ينسبوا إىل املربّد ما ُنسب إليه يف املغين، وإّمنا 
 -فيما اطّلع الباحث–ملربِّد كانت عند املتأّخرين، وأّول إشارة عنه االّزّجاج عندهم، وأّن نسبة الرّأي إىل 

مييل الباحث إىل ترجيح رأي سيبويه واجلمهور؛ وذلك ملا ظهر له من قّوة رأيهم، ورجاحة عند املرادّي، و 
  القياس فيه، وُحسن االستدالل.

                                                 
 .171-2/169، 1، طسّر صناعة اإلعراب ،ابن جّين  )1(
 .1/179، 1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظر) ا2(
 .2/484، د.ط، أمايل ابن احلاجب، ) انظر: ابن احلاجب3(
 .353، 1طاملمتع، ، ابن عصفور) انظر: 4(
 .145 ،1، طاجلىن الّدايناملرادّي، ) انظر: 5(
  .1/77، د.ط، حاشية الّصّبان، ) الّصّبان6(
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يت (هل) مبعىن (قد) إن وليها الفعل) -32 ):)1(   

ابن هشام على معىن (هل)، مثّ يعقد فروقًا بينها وبني واهلمزة، ويذكر يف الفرق العاشر  يقفُ 
موضوع إتيان (هل) مبعىن (قد) مع الفعل، وُيشري الباحث هنا إىل أنّه قد يُتوهم من أّن ِذكر ابن هشام 

  ا يعين أنّه يُقّر به، وليس كذلك.هذا الفرق بينهم

 جس مخ جخ  ُّ  هل) مع الفعل معىن (قد) قد فّسر به مجاعة قوله تعاىل:مثّ يورد ابن هشام أّن إفادة (
والكسائّي  -نهرضي هللا ع–ومنهم: ابن عّباس )، 1ورة اإلنسان، جزء من اآلية: (س َّ  حص مس خس حس

  والفرّاء واملربّد.
عّز قوله  يفتكون مبنزلة قد؛ و قول املربّد: "هل لالستفهام؛ حنو: هل جاء زيد؟، ابن هشام ويذكر    
   )3(يف املقتضب.عند املربِّد  ردَ و وما نقله ابن هشام عن املربّد  .)2("َّ حس جس مخ جخ  ُّ جّل: و 

ملبالغة؛  يت ابن هشام إىل ذكر رأي الّزخمشرّي يف معىن (هل) يف آية اإلنسان، واصًفا كالمه  و
ا أبًدا مبعىن قد، وأّن االستفهام إّمنا هو مستفاد من  ّ  مهزة ُمقّدرة معها، وينسب ابنفالّزخمشرّي يزعم أ

  أّن هل "فقال: وعند سيبويه فيقول عن الّزخمشرّي: املفّصل عن سيبويه؛ هشام للّزخمشرّي أنّه نقله يف

ا ال تقع إّال يف االستفهام، وقد جاء دخوهلا عليها يف قوله: م تركوا األلف قبلها؛ ألّ ّ   مبعىن قد، إّال أ

   )4(ِبشّدتنا    أَهْل رأو بَسفِح الَقاِع ِذي اَألَكِم"َسائْل فوارَس يَربوٍُع 

                                                 
 .462-1/460، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  .1/181، 2، طاملقتضب) املربّد، 2(
 .3/289مبنزلة (قد) يف: . وكّرر ذكر اآلية يف أّن (هل) تصري 182-1/181، الّسابق) 3(
. والبيت يف قصيدة يذكر وقائعه 155، 1، طشعر زيد اخليلانظر: زيد اخليل، و  -. 1/460، 4، طمغين الّلبيب، ) ابن هشام4(

، عروس األفراح، وانظر: الّسبكيّ  –. 2/376، 1، طُأْسد الغابة، وانظر ترمجته يف: ابن األثري –. يف بين متيم، وإيقاعه برجال منهم
  .20/4، 1، طالّلباب، وانظر: ابن عادل –. 1/435، 1ط
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  )1(وقد أورد الّزخمشرّي يف املفّصل ما نسبه إليه ابن هشام.

مرينو    :؛ ومهايرّد ابن هشام قول الّزخمشرّي 

  أّوهلما: أنّه لو كان كما زعم مل تدخل إّال على الفعل كقد.
ب أم املّتصلة، ولكن فيه أيًضا ما قد خيالفه؛ عنه،نيهما: أنّه ثبت يف كتاب سيبويه ما نقله   ذكره يف 

ب عّدة ما ؛فإنّه قال ومل يزد على  .)2("وهل وهي لالستفهام": يكون عليه الكلم (أي سيبويه) يف 
 ذلك.

ويورد ابن هشام أّن الّزخمشرّي قال يف كّشافه: (هل أتى) أي قد أتى، على معىن الّتقرير والّتقريب 
أي أتى على اإلنسان قبل زمان قريب طائفة من الّزمان الّطويل املمتّد مل يكن فيه شيًئا مذكورًا، مجيًعا؛ 

إلنسان اجلنس؛ بدليل قوله تعاىل  جع مظ حط مض  ُّ : بل شيًئا منسيًّا نطفة يف األصالب، واملراد 
  ) 3(اف.الكشّ ). وما نقله ابن هشام عن الّزخمشرّي وارد يف 2(سورة اإلنسان، جزء من اآلية:  َّمع

 ،نة ملعىن االستفهاماملتضمّ  )من(: كيف دخل حرف اجلّر على فإن قلتَ : "يقول الّزخمشريّ 
مررت؟ وال تقول: على أزيد مررت؟ قلت:  واالستفهام له صدر الكالم؟ أال ترى إىل قولك: أعلى زيدٍ 

األصل  احلرف، وإّمنا معناه: أنّ ا: معىن االسم، ومعىن على معنيني معً  االسم دلّ  ن أنّ ضمّ ليس معىن التّ 
ل. واألصل: أهَ ) هل(ن، فحذف حرف االستفهام واستمّر االستعمال على حذفه، كما حذف من أمِ 

   )4(".األكم يأهل رأو بسفح القاع ذ قال:
ويتابع ابن هشام رّده على الّزخمشرّي يف أّن غريه فّسرها بقد خاّصة، ومل حيملوا قد على معىن 

  على معىن الّتحقيق، وقال بعضهم معناها الّتوّقع. الّتقريب، بل

                                                                                                                                                             
دّي،  –. 1/404، 1، طتفسري ابن عرفة، وانظر: ابن عرفة – وانظر:  –.5/335 ، د.ط،بصائر ذوي الّتمييزوانظر: الفريوزآ

  .6/409، 1، طغرائب القرآن، الّنيسابوريّ 
  .437، 1طاملفّصل، ، ) انظر: الّزخمشريّ 1(
 .4/220، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
 .4/665، 3، طالكّشاف، ) انظر: الّزخمشريّ 3(
 .3/342، الّسابق) 4(
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مثّ يورد ابن هشام أنّه جاء عن ابن مالك يف الّتسهيل أنّه يتعّني مرادفة (هل) لـ(قد) إذا دخلت 
يت لذلك كما يف  ا ال تتعّني لذلك إذا مل تدخل عليها، بل قد  ّ عليها اهلمزة، كما يف البيت، ومفهومه أ

يت   له. اآلية، وقد ال 
يت  وبعد ذلك يذكر ابن هشام رأي قوٍم يقولون عكس ما قاله الّزخمشرّي؛ فزعموا أّن (هل) ال 

هشام  مبعىن (قد) أصًال، ويتوّجه ابن هشام توّجههم ويرتضي قوهلم، فريى أّن هذا هو الّصواب، ووّجه ابنُ 
دّلة:   اختياره رأيهم 

أراد به االستفهام على الّتقرير، ال أنّه استفهام  -رضي هللا عنه–اس أّوهلا: أنّه يرى أّن قول ابن عبّ 
حقيقّي، وينفي ابن هشام قول بعضهم أّن (هل) ال تكون لالستفهام الّتقريرّي، وينفي رأي من قال إّن 

 رئ	 ّٰ ِّ ُّ 	َّ  ُّ (هل) تكون مبنزلة (إنَّ) يف إفادة الّتوكيد والّتحقيق، ومحلوا على ذلك قوله تعاىل: 
  ). 5، اآلية: جرالف(سورة  َّ مئ زئ

 ً آخر أورده سيبويه  نيها: إّن سيبويه مل يقل ذلك فيها على اإلطالق؛ فابن هشام يقصد أّن لسيبويه رأ
ب عّدة ما يكون عليه الكلم.   يف 

بيت وردت عند لثها: احلرف ال يدخل على مثله يف املعىن؛ ويستدّل ابن هشام أّن الّرواية الّصحيحة لل
  فهي منقطعة، وخيرّج البيت برواية غري الّسرياّيف على الّشذوذ. ؛وأم هذه مبعىن بل الّسرياّيف: (أم هل)

  
يت يف هذه املسألة -كما أورد الّدسوقيّ –وحاصل القول     )1(:ما 

يت لذلك؛ وال يصّح جعل آية  يت (هل) مبعىن (قد)، واهلمزة ال  أّن (هل) خبالف اهلمزة؛ فقد 
على االستفهام احلقيقّي؛ ألّن هللا تعاىل عامل بكون اإلنسان أتى عليه حني من الّدهر كان فيه اإلنسان 

ا دائًما مبعىن قد، سواٌء أدخلت  ّ غري مذكور، وّمت إنكار ابن هشام على الّزخمشرّي اّلذي يرى يف (هل) أ
ألّن (هل) ال تدخل  ؛اهلمزة على فعل أم على اسم، واالستفهام مستفاد من اهلمزة املقّدرة، وُحذفت تلك

إّال على شيء مستفهم عنه؛ فحينئٍذ ُتسومح يف اهلمزة وُحذفت، والقرينة عليها هل؛ وقد نقل الّزخمشرّي 
ا ال تقع إّال يف االستفهام؛ أي يف  سيبويه أّن (هل) مبعىن (قد)، إّال عن  م تركوا األلف قبلها؛ ألّ ّ أ

                                                 
  .16-2/15، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ انظر:  )1(
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مزة  ل. وقد مّر أّن ابن هشام أنكر ذلك على الّزخمشرّي؛ ألنّه ورد عن الكالم اّلذي فيه االستفهام  ال 
ب آخر أّن هل تكون لالستفهام.   سيبويه قوله يف 

يسّجل الّدسوقّي اعرتاًضا على ابن هشام يف نقل ابن هشام عن سيبويه بعبارة: (ومل يزد على 
ب أم املّتصلة، و  ّن هذا خمالف ملا ذكره سيبويه يف  أنّه قد  -أيًضا–وجه اعرتاض الّدسوقّي ذلك)؛ 

  يُقال معىن قوله وهي لالستفهام: أي إّن الكالم معها على االستفهام؛ وذلك لتقدير األلف فال تنايف.
ويشري الباحث إىل أّن نسخة املغين يف حاشية الّدسوقّي ورد فيها أّن الّزخمشرّي قد قال يف  

ضافة اهلمزة قبل قد؛ وهو كّشافه: (هل أتى): (أي أقد أتى على معىن  الّتقرير والّتقريب مجيًعا)؛ أي 
املقصود، والّتقرير مبعىن محل املخاطب على اإلقرار مبا بعد األداة، وملّا كان الّتقرير فيها ظاهرًا والّتقريب 

نّه   أتى. فيها خفّي تعّرض لبيانه بقوله أي أتى على اإلنسان، ولو أريد بيان األمرين لقيل أقّر واعرتف 
رة تكون مبعىن قد؛ وهذا ما متاشى معه  رة تكون لالستفهام، و وتفسري غري الّزخمشرّي أّن هل 

ّن ذلك قول مطلق ورأي أخري البن هشام يف  هشام يف قول املربّد أّوًال، إّال ابن  أنّه ال ميكن الّتسليم 
لك ُوجد أّن الّدسوقّي يقول فيه إنّه ما يوافق املسألة؛ وإّال ملا كان اعرتاض ابن هشام على املربّد قائًما؛ لذ

  ما مشى عليه املصّنف أّوًال يف قوله والعاشر، وِلما ذكره املربّد يف املقتضب.
وقول ابن هشام يف أّن قوًما عكسوا قول الّزخمشرّي؛ أي إنّه قول آخر يف األقوال يف (هل)؛ وهو 

رة ال تكون، من غري  تعيني أن تكون داخلة عليها اهلمزة أم ال. واألقوال أّن (هل) تكون مبعىن (قد) و
  يف (هل) هي:

ا تكون مبعىن (قد) دائًما. - ّ  أ
رة  - رة تكون، و ا مبعناها، بل  ا مبعىن (قد) إن دخلت عليها اهلمزة، وإّال فال يتعّني كو ا يتعّني كو ّ أ

 ال تكون.
ا ال تكون مبعىن (قد) أصًال. - ّ  أ

أّن (قد) تفيد الّتوّقع  -كذلك–وكما ينفي ابن هشام وقوع (هل) مبعىن (قد) أصًال، فهو ينفي 
فابن هشام يقف عند معاين يًقا آخر متفّرًدا به عن الّنحاة؛ أصًال مع املاضي واملضارع شاقًّا لنفسه طر 

والّتقليل، والّتكثري، احلرف (قد)، ويذكر له مخسة معاين؛ وهي: (الّتوقع ، وتقريب املاضي من احلال، 
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، ويف املعىن األّول (الّتوقع) يذكر ابن هشام إفادة (قد) مع املضارع، وهو واضح كقولك: )1(والّتحقيق)
(قْد يقُدُم الغائُب اليوَم) إذا كنت تتوّقع قدومه، مثّ يتحّدث عن وقوعها مع املاضي، وقد أثبته األكثرون، 

املاضي: "قال اخلليل: يقال (قد فعل) لقوم ينتظرون اخلرب، ومنه  مث ينقل عن اخلليل قوله يف دخوهلا على
قول املؤذِّن: قد قامت الصَّالة؛ ألّن اجلماعة منتظرون لذلك، قال بعضهم: تقول: (قد ركب األمُري) ملن 

ا كانت 1(سورة اجملادلة، جزء من اآلية:  َّ حم جم يل ىل مل خل  ُّ : ينتظر ركوبه، ويف التَّنزيل )؛ ألّ
 –دون اإلشارة إىل أعالم  –يذكر ابن هشام أنَّ بعضهم  . مثّ )2(إجابة هللا سبحانه وتعاىل لدعائها" تتوّقع

ا للّتوّقع مع املاضي؛ ا تدّل على الّتوقع  أنكر كو ّ فالّتوقُّع انتظار الوقوع، واملاضي قد وقع. ومراد املثبتني أ
  فهذا هو قوهلم. –كما ذكر ابن هشام   –ن متوقَّع إلخباريّة متوقـًَّعا، ال أنّه اآلمع املاضي كان قبل ا

لث يف املسألة ؛ إذ إّن أّول الرّأيني الّسابقني يثبت وقوع (قد) مع )3(ويظهر البن هشام رأي 
املاضي ملعىن الّتوّقع، والرّأي الثّاين ينكر وقوع (قد) مع املاضي ملعىن الّتوقع. أّما رأي ابن هشام: أّن (قد) 

ع أصًال، ال مع املضارع، وال مع املاضي. أمَّا املضارع فإنَّ (قد) ال تفيد الّتوقُّع يف قولك: ال تفيد الّتوق
ّن معىن الّتوّقع يفيد من دون ذكر  ا الّتوّقع يف املضارع  (يقدُم الغائُب)؛ إذ يعّلل ابن هشام عدم إفاد

ُخِربُ ظاهٌر من حاله حَني أخرب عن مستقبٍل أنّه ُمتَـ 
ا ال تفيد (الّتوقُّع) (قد)؛ إذ امل ّ َوقٌِّع له، أّما عّلته يف أ

ا داخلة على ما هو متوقَّع لصحَّ أن يُقال يف: (ال رجَل)  ّ نّه لو صحَّ إثبات الّتوّقع هلا مبعىن أ يف املاضي 
ً ملن قال: (هل من رجٍل؟)، فما بعد (ال)  ا ال تدخل إّال جوا لفتح إنَّ (ال) هي لالستفهام؛ ألّ

   سَتفَهٌم عنه من جهة شخٍص آخر، كما أنَّ الفعل املاضي الواقع بعد (قد) متوقٌَّع كذلك.مُ 

ا تدخل على ماٍض  ّ ا حسنة، فقد قال يف (قد): إ ّ مثَّ يشري ابن هشام إىل عبارة ابن مالك 
ا تفيد التّ  ّ وقَّع. مث يصرِّح ابن هشام أنَّ ابن مالك مل يتعرَّض للّتوقُّع يف (قد) اّليت تدخل متوقَّع، ومل يقل إ

ّن هذا هو احلّق. ألبّتةعلى املضارع    ، وينعت ابن هشام ما نقله عن ابن مالك 

                                                 
خذ ابن هشام به؛ 233-1/226، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1( . ويورد من معانيها معىن سادًسا؛ وهو الّنفي، ومل 

 معانيها مخسة.لذا مل يذكره، فجعل 
  .1/228، الّسابق )2(
 . 201-199، رسالة ماجستري، صآراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب) انظر: بوريين، 3(
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ا ال تفيد الّتوّقع مع املاضي؛ ألّن املاضي متوقَّع ّ يف  فقصد ابن هشام أّن كالم ابن مالك يف أ
ا تفيد الّتوّقع هوظاهر حال  ّ خِربِ، وعدم ذكر ابن مالك (قد) إن تالها املضارع 

ُ
ا ال  امل حقٌّ؛ ألّ

وال يُفهم من كالم ابن هشام حينما حتدَّث يف بداية معىن (الّتوقُّع) لـِ(قد) الّداخلة على املضارع  تفيده.
واضٌح من الفعل يف ذاته، ال من وجود  صلت به، بل هو يعين أنَّ الّتوّقعّن الّتوّقع واضح فيها حني اتّ 

  (قد).

 الفعل عن حاله اّليت كان وال تغّري   الفعلاحلروف اّليت ال يليها بعدها إّال ( ب يفيقول سيبويه 
، ال يفصل بينها وبني الفعل بغريه، وهو )قد(فمن تلك احلروف ): "عليها قبل أن يكون قبله شيء منها

ً جواٌب لقوله أفعل كما كانت ما  ا مها  اه مل يقع. وملّ  هلل فعل؟ إذا أخربت أنّ فعل جوا يفعل وقد فعل، إمنَّ
ا ال يفصل بينها وبني الفعلملّا أشبهت قد ا. فمن مثّ لقوٍم ينتظرون شيئً  َّ ا وأمّ ويقول أيًضا: " )1(."، يف أ

   )2(".ن اخلربهذا الكالم لقوم ينتظرو  وزعم اخلليل أنّ  قد فجواب لقوله ملا يفعل، فتقول: قد فعل.

وبكالم ابن هشام يقول الباحث؛ وذلك لصحَّة رأيه، وقبوله عقًال ومنطًقا، وسالمًة يف 
  االستدالل. 

 

    )3((واو ُرّب جارّة بنفسها): -33

ا واو ينجّر ما بعدها ببيت امرئ القيس: يستشهدُ  ّ   ابن هشام متثيًال لـ(واو رّب) يف أ

نواِع اهلُُموِم لَِيبَتِليوليٍل َكَموِج الَبحِر أَْرَخى  ِ    )4(ُسُدوَلُه   َعَليَّ 

                                                 
  . 115-3/114، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
  .4/223، الّسابق) 2(
  .1/473، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام3(
 –.  132د.ط،  ،مجهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشيّ وانظر:  -. 117، 5ط ديوان امرئ القيس،) انظر: امرؤ القيس، 4(

وانظر:  –. 40د.ط، عيار الّشعر، ابن طباطبا، وانظر:  –. 1/85 ، د.ط،طبقات فحول الّشعراء، ابن سّالم اجلَُمحيّ وانظر: 
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مبؤّخٍر، وهي عنده واو  ّال على ُمنّكٍر، وال تتعّلق إّال ال تدخل إ -كما يذكر ابن هشام-وهذه الواو 
الكوفّيني واملربّد، وحّجتهم أّن القصائد افتُتحت  -صراحةً –العطف، واجلّر بُرّب حمذوفًة، وخيالف بذلك 

نّه قد أجيب على ُحجتهم جبواز تقدير العطفا.   على شيء يف نفس املتكّلم، ويذكر ابن هشام 
ا عاطفة أّن واو العطف ال تدخل عليها كما تدخل على واو القسم.   ويوّضح كو

لزّائد  ني مبؤّخر يف البيت، وقول الكوفيّ  ال يتعّلق إّال  - ما قال الّدسوقيّ ك–فّرّب حرف شبيه 
ا؛ أي مل يتقّدم عليها ما يُعطف به، واجلواب عليهم جبواز أنّ  واملربّد من فتتاح القصائد  م احتّجوا  ّ  أ

تقدير العطف على شيء يف نفس املتكّلم، ... ويُبعد الّدسوقّي احتمال ما قاله الشُّمّين يف تفسريه 
  فمن ة شيًئا،كون الرّاوي حذف من أّول القصيد  لتقدير العطف على شيء يف نفس املتكّلم؛ أي

   )1(املمكن دخول واو العطف على واو القسم؛ الختالف معنامها. 

مبنع دخول واو العطف على واو القسم،  -هنا–يرى الباحث أنّه ال تناقض بني قول ابن هشام 
املعىن ذلك وإن تشابه حرفا الواو هنا، إّال أّن ؛ وما قاله يف منعه دخول اهلمزة على هل يف املسألة الّسابقة

ما للغرض ذاته.   خمتلف بينهما، وإن اختلفا شكًال بني اهلمزة و(هل) فال تعارض؛ ألّ

وقد ذكر ابن هشام يف موطن سابق يف املغين أّن (ُرّب) تعمل حمذوفة بعد الفاء كثريًا، وبعد الواو 
ّن أقّل.    )2(أكثر، وبعد (بل) قليًال، وبدو

مضمرة وتكون الواو ظاهرة، يقول: "وإذا أعملت العرُب وقد جاء عند سيبويه أّن (ُرّب) تعمل 
شيًئا مضمرًا مل خيرج من عمله مظهرًا يف اجلّر والّنصب والّرفع؛ تقول: وبلٍد، تُريُد ُرب بلٍد. وتقول: زيًدا، 

                                                                                                                                                             
ديوان ، العسكريّ وانظر:  –. 282، 247د.ط،  ،الّصناعتني، وانظر: العسكريّ  –. 1/208، 2، طجمالس العلماء، ّزّجاجيّ ال

  . وغريها.1/138، 1، طاية األرب يف فنون األدب، وانظر: الّنويريّ  –. 1/345د.ط،  ،املعاين
 .2/23، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(
 .1/181، 4، طمغين الّلبيب) انظر: ابن هشام، 2(
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ويقول سيبويه كذلك:  )1(تريد: عليك زيًدا. وتقول: اهلالُل، تريُد: هذا اهلالُل. فكله يعمل عمله مظهرًا".
"وال جيوُز أن ُيضمر اجلاّر، ولكّنهم ملّا ذكروه يف أّول كالمهم شّبهوه بغريه من الفعل، وكان هذا عندهم 

    )3(ويذكر واو رّب يف مواضع متعّددة. )2(أقوى إذا أضمرت ُرّب وحنوها".

) وليس بـ(واو ُرّب)،  فمسألة القول فابن هشام ينحو حنو البصرّيني القائلني إّن اجلر يكون بـ (ُربَّ
يف عامل اجلّر للّنكرة بعدها أهو لُربَّ أم للواو إّمنا هي من املسائل اخلالفّية بني البصرّيني والكوفّيني؛ إذ 

واو ّب، وأن واو ُرّب ال تعمل، وحّجتهم على أّن الواو الّسابقة لُرّب ذهب البصريّون إىل أّن عمل اجلّر لرُ 
، وذهب الكوفّيون إىل أّن واو ُربَّ تعمل يف الّنكرة جيوز ظهورها معهاه مضمرة بعدها أنّ  بَّ رُ  العطف وأنّ 

بت عن ُرّب. ا  ّ    )4(اخلفض بنفسها، وذهب املربّد من البصرّيني مذهب الكوفّيني، وحّجتهم أ

الباحث إّمنا هو رأي البصرّيني اّلذي انتهجه ابن هشام لنفسه؛ وذلك لقّوة  معهواّلذي يتماشى 
  ُحججهم، وُحسن تعليلهم.

  

34- :(   )5((جيوز حذف عامل احلال إذا كان معنوًّ

وسبب يورد الباحث مقّدمة مهّمة تفضي إىل احلديث عن رأي املربّد، مثّ إنكار ابن هشام له، 
لّنتائج.املقّدمة قبل احلديث عن  إيراد   رأي املربّد مثّ إنكار ابن هشام له؛ الرتباط هذه املقّدمة 

                                                 
  .1/106، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
  .263-1/262، الّسابق) 2(
  .2/163. 498، 128، 104، 3/9، الّسابق )3(
، هل ه): 55. املسألة (315-1/311 د.ط،اإلنصاف، ، الربكات األنباريّ أبو ) انظر: 4(   اّليت تعمل اجلّر؟). ي(واو ُربَّ
  .1/475، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام5(
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أّن حديثه عن واو الّثمانية ال يعين تسليمه  حلديث عن واو الّثمانية، إّال ام ايعرض ابن هش
ء ذكروها كاحلريريّ  ، ومن الّنحويني الّضعفاء كابن )1(بوجودها؛ إذ يذكر ابن هشام أّن مجاعة من األد

  )3(، ومن املفّسرين كالثّعلّيب.)2(ه)370(ت:  خالويه

لّنحويّ  ني الّضعفاء، وهذه إشارة من ابن هشام يف عدم قوله بواو الّثمانية؛ إذ أحلق ابن خالويه 
وقد يكون ابن خالويه يف نظر ابن هشام ضعيًفا، سواء أقال بواو الّثمانية أم مل يقل، ولعّل ابن هشام مل 

ء واملفّسرين  القائلني بواو الّثمانية ما وصف به ابن خالويه، أو مل ترد إشارة منه يف نعتهم يصف األد
ا أو عدمه ليس بذيلّضعف مثًال  م من غري الّنحاة؛ فقوهلم  ّ أمهّية كبرية، أو أّن قول  ؛ على تقدير أ

ء فيها ليس  ا، إّال األد   .أّن قول املفّسرين يبقى ذا أمهّية بدرجة أمهّية قول حنوّي 

ة؛ وذلك أنّه قد سبق له تدّل على عدم قوله بواو الّثمانيوقد سبقت إشارة أخرى من ابن هشام 
) أنّه ذُكر أّن من 73(سورة الزُّمر، جزء من اآلية:  َّ خس حس جس مخ جخ  ُّ  القول يف آية:

ا عاطفة، وقد ذكر ابن هشام إثبات همعاين الواو ههنا دخوهلا كخروج ّ الكوفّيني ا؛ وهي الزّائدة، أو أ
ا، ومل ُيشر إىل املربّد اّلذي يثبتها كالكوفّيني واألخفش د ، ومل ُينب ابن هشام عن )4(واألخفش ومجاعة ز

ا عاطفة، وقد ذكرها قبل إفراد احلديث عن  ّ ا، أو القول إ د موقفه يف االختيار بني الرّأيني: القول بز
ا واو الّثمانية. ّ   واو الّثمانية؛ ومل يقل إ

وممّا جتدر اإلشارة إليه أّن القول يف جواز وقوع الواو العاطفة زائدة مسألة خالفّية؛ إذ جيّوز 
الكوفّيون أن تقع الواو العاطفة زائدة، ومعهم من البصرّيني أبو احلسن األخفش واملربّد وأبو القاسم بن 

                                                 
، يريّة". انظر: الّزركليّ ه)، صاحب "املقامات احلر 516القاسم بن علّي بن حمّمد بن عثمان احلريرّي البصرّي (ت: ) أبو حمّمد 1(

  . 31، 1، طالغواص درّة، انظر: احلريريّ - ر واو الّثمانية . ويف ذك178-5/177، 15، طاألعالم
 ،1ط ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 370(ت:  النَّْحِويّ  د بن خالويه بن محَدان اهلمذاينّ بن أمح احلسني هللاو عبد بأ )2(
1/529-530.  
لّتأريخ. انظر: الّزركليّ ه)، مفّسر له اش427) أبو إسحاق أمحد بن حمّمد بن إبراهيم الّنيسابورّي (ت: 3( ، 15، طاألعالم، تغال 
  .258- 8/257، 163-6/162، 1، طوالبيانالكشف ، انية يف تفسريه. انظر: الثّعليبّ . وقد ذكر واو الّثم1/212
  .474-1/473، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام4(
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ت ، وذهب البصريّون إىل أنّه ال جيوز. وجعل الكوفّيو )1(ه)456بَرهان (ت:  ن آية الّزمر وغريها من اآل
     )2(منها، وخّرجها البصريّون على العطف.

دة الواو؛ وذلك ألّن الواضح  إّال أّن الباحث ال ُيسّلم أّن املربّد يتوّجه توّجه الكوفّيني يف القول بز
دة من كالم املربّد أنّه مع البصرّيني يف القول بعدم جواز ذلك بصريح قوله: "وهو أبعد األقاو  يل، أعين ز

دة الواو) ُيشعِ  املقتضبكما إّن حمّقق   )3(الواو". نّه مع البصرّيني يف يرى أّن صنيع املربّد (أي القول بز ر 
دة الواو.    )4(القول بعدم ز

م زعموا أّن العرب إذا عّدوا قالوا: سّتة،  -كما يورد ابن هشام-وحّجة القائلني بواو الّثمانية  ّ أ
ّم، وأنّ سبعة،  ّن الّسبعة عدد   ً ت   لّ ما بعدها عدٌد مستأنف، وقد استد ومثانية، إيذا املثبتون هلا 
  كرمية. 

أّن هذه لغة فصيحة لبعض  -على ما يورد الّدسوقّي يف نقله عن الّدماميّين –وتفسري حّجتهم 
وهو الّزوج، أو  ؛فرٌد أو مرّكب من فردينالعرب (يقصد واو الّثمانية)، ويف توجيه متام الّسبعة أّن العدد إّما 

من زوج وفرد، أو من زوجني، والّثالثة اُألَول من الّثالثة فإّن يف ضمنها الواحد واالثنني، واألخري من 
يت تكرار؛ فالّثمانية زوج وزوج قد مضى،  ا األحوال، وما  األربعة وجمموع الّثالثة واألربعة سبعة، فتّمت 

وهكذا. ويتابع شرح عبارة ابن هشام (أّن ما بعدها عدد مستأنف)؛ أي فهذه تشبه  والّتسعة زوج وفرد
واو االستئناف من حيث إّن ما بعدها مستأنف، لكن ملّا كانت ال تدخل إّال على لفظ مثانية ويصّح 

   )5(سقوطها مل ُجتعل واو االستئناف.

                                                 
) أبو القاسم عبد الواحد بن علّي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن بَرهان بـ (بفتح الباء) اَألسدّي العكربّي الّنحوّي (ت: 1(

 121-2/120 ،1ط ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 456
  ): (هل جيوز أن جتيء واو العطف زائدة؟)64. املسألة (378 -2/374 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 2(
  .2/77، 2، طاملقتضب، ) املربّد3(
  .2/77، الّسابق )4(
    .25-2/24 ،2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 5(
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على غري عادته يف عدم الّتصريح غري مصرّح به على أنّه اعرتاض؛ –ويسّجل الّدسوقّي اعرتاًضا 
ّم؛ فال خصوصّية  -بلفظ االعرتاض ّم يف أنّه يقال كذلك غري الّسبعة عدد  على قوهلم إّن الّسبعة عدد 

  هلا؛ أي إّن الّدسوقّي يتماشى مع من ال يقّر بوجودها.

ا املثبتون لواو الّثمانية ع ت اّليت استدّل  ا غري واو وقد خرّج ابن هشام الواو يف اآل ّ لى أ
ا. لثة يف أنّه ال يقول    الّثمانية، وهذه إشارة 

 أّما اإلشارة الرّابعة: فهي أّن ابن هشام يُنكر على أيب البقاء قوله إّن الواو هي واو الّثمانية يف آية الّتوبة:

 -صراحة-؛ فيورد ابن هشام إنكاره )112 (سورة الّتوبة، جزء من اآلية: َّ جن يم ىمُّ 
عفاء، فقال مذهب الضّ  يف هذه اآليةذهب قد  -على إمامته-لرأي أيب البقاء؛ فكما ذكر أّن أ البقاء 

ّم. ّن الّسبعة عندهم عدد   ً   إّمنا دخلت الواو يف الّصفة الثّامنة إيذا

ا مبذهب الّضعفاء.   واإلشارة اخلامسة: وصفه مذهب من أقّر 

لو   أنّه )73سورة الزُّمر، جزء من اآلية: ( َّ خس حس  ُّ أّما اإلشارة الّسادسة: فهي قوله يف آية: 
  كان لواو الّثمانية حقيقة مل تكن اآلية منها؛ فهو ال يرى لوجودها حقيقة.

ا واو الّثمانية يف اآلية: ّ (سورة  َّ ىتنت مت زت  ُّ  ويف نفي ابن هشام قول الزّاعمني إ
ا عاطفة جلملة على مجلة، واملعطوف عليه من كالم 22الكهف، جزء من اآلية:  ّ ) يذكر أنّه قيل فيها إ

ا عاطفة بقول ابن عّباس  ّ  - رضي هللا عنهما–هللا تعاىل، ويوافق ابن هشام القول بعطفها، ويؤيّد رأيه 
رضي هللا - تفت إليها، وبقول ابن عّباس أنّه حني جاءت الواو انقطعت العّدة؛ أي مل تبق عّدة عاّد يل

منهم كلبهم).  -عنهما   تكون: (هم سبعة و

ً آخر   مت زت  ُّ يف أنّه قيل يف واو اآلية؛ أي:  - ال ُيسلِّم به–مثّ يعرض ابن هشام رأ
ا واو احلال، وعلى هذا فُيقّدر املبتدأ اسم إشارة أي هؤالء سبعة؛ ل َّ ىتنت ّ يكون يف الكالم ما يعمل إ

يكفي يف  وعلى هذا فتقدير اسم اإلشارة: (هؤالء)؛ ألّن فيه معىن الفعل؛ وهو (أشُري)، واحلال احلال؛ يف
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ّن حذف عامل احلال إذا كان معنوًّ ممتنع، وهنا العمل فيها رائحة الفعل،  ويرّد ابن هشام حّجتهم 
م رّدوا على املربّد قوله يف بيت الفرزدق: ّ   يعرض أ

   )1(َعاَد هللاُ نِعَمَتهم    ِإْذ ُهْم قـَُريٌش، وِإْذ َما ِمثَلُهم َبَشرُ َفأصَبُحوا َقد أ

، وينكر ابن هشام عليه ذلك؛ إذ يرى أّن   إذ يرى املربّد جواز حذف عامل احلال إذا كان معنوًّ
ا  ّ عامل احلال إذا كان معنوًّ فحذفه ممتنع، فابن هشام يورد رأي املربّد يف موضع كلمة (مثَلهم) على أ

صُبها خرب حمذوف؛ أي و    إذ ما يف الوجود بشر مماثًال هلم.حاٌل 

، مثّ يكّرره يف موطنني آخرين بعد )2(سبق البن هشام أن ذكر بيت الفرزدق يف موطن سابقوقد  
  )3(هذا املوطن.

ّ نقّدره  - أي يف رّد ابن هشام حّجتهم، فيقال من جهتهم–ويشري الّدسوقّي إىل أنّه قد يُقال  إ
دودون، واحلال أّن اسم إشارة، ولكن جنعل العامل غري معنوّي، بل اسم مفعول، واألصل: هؤالء مع

منهم كلُبهم وال منع وال شيء. ولكّن الّدسوقّي يستدرك على هذا االفرتاض يف رّدهم فيتابع متاشيه مع 
ّن هذا وإن كان جائزًا إّال ابن هشام فري    أنّه بعيد من الكالم، كما أّن تقدير اسم اإلشارة بعيد كذلك. ّد 

م عند الّدسوقّي، ومهارته يف ختريج الرّأي وتوجيهه، ويشري الباحث إىل املنطق الّنحوّي الّسلي
واالفرتاض احملمود من جانبه، وإقامة اُحلّجة، واالستدراك املقنع، ويرى متّكنه يف ذلك كّله، وعدم اكتفائه 

  لّنقل عن سابقيه؛ كالّشمّين والّدماميّين وشيخه الّدردير.

و من ساق وجه االعرتاض أصًال؛ فهو يقول: مل يعرتض ابن هشام على قول املربّد صراحًة، وال ه
(رّدوا)؛ وفيه إشارة إىل أّن رّد رأي املربّد قد ُرّد من غريه، إّال أّن الّسياق دّل على أّن ابن هشام يوافق من 

                                                 
  .. يف مدح عمر بن عبد العزيز167 ،1، طديوان الفرزدق، ) انظر: الفرزدق1(
 .251، 1، طالفصول املفيدة يف الواو املزيدة، وانظر: خليل بن كيكلديّ  –
  .1/114، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام2(
  .2/783، 2/671، الّسابق) 3(
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؛ أي ما فيه  رّدوا على املربّد ذلك؛ إذ مينع ابن هشام أن يعمل العامل يف احلال حمذوفًا إن كان معنوًّ
دون حروف؛ كاسم اإلشارة، واجلاّر واجملرور، وليت ولعّل وكأّن؛ ألّن فيها معىن الفعل دون  معىن الفعل

حروفه. وتقدير املربّد يعين أّن: (إذ ما يف الوجود: خرب مقّدم)، و(بشر: مبتدأ مؤّخر)، و(مماثًال هلم: حال 
  منصوبة).

ا عنده، هلو دليل ومل يرد عند سيبويه اإلشارة إىل واو الّثمانية، وعدم ذكره هلا  على عدم القول 
    )1(كذلك فإّن اآلية يف الّزمر وردت عنده يف سياق سؤال سيبويه للخليل عن جواب إذا.و 

ه خرب وذهب إىل أنّ ، نييّ وقد نصبه بعض النَّحو  ه،فع الَوجفالرّ يقول املربّد يف بيت الفرزدق: "
 اخلرب،وتضمر ، امً ا مقدّ نصبه جيوز على أن جتَعله نعتً  ولكن .َوغلط بنيِّ  ،خطأ فاحش اذوه ،ممقدّ 

 ، واحلاليكون قبل املنعوت ال وذلك أّن الّنعت )؛ا رجلٌ قائمً  (فيها :مثل قولك احلال. فتنصبه على
على معىن  وإذا كان ،فعًال  كانذا  لعامل إ احلالر وقد فسّ ، ارً ا ومؤخّ مً يكون مقدّ  واملفعول فيها،مفعول 
   )2(إعادة القول فيه".عن  يستغىن الفعل مبا

  موصل الّطّالب:كتاب فاألقوال يف الواو يف آية الّزمر كما وردت يف  

  واو زائدة، وتسّمى يف القرآن صلة، وإىل هذا الرّأي مييل املصّنف. -
  عاطفة، وَنسَب هذا الرّأي إىل الّزخمشرّي والبيضاوّي. -
  الَبغوّي.واو احلال، وَنسَب هذا الرّأي إىل  -
  واو الّثمانية، وَنسَب هذا الرّأي إىل احلريرّي، وابن خالويه، والّثعلّيب. -

    )4(.واو الّثمانيةوهناك دراسات حديثة حبثت يف موضوع  )3(ويناقش تلك األقوال، ويُنكر واو الّثمانية.
  

                                                 
  .3/103، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه1(
  .191-4/190، 2، طاملقتضب) املربّد، 2(
 . 147-145، 1طموصل الّطّالب، ، األزهريّ  ) انظر:3(
  .493- 401، ص45، جمّلة الّدرعّية، ع واو الّثمانية بني الّلغة والّتفسري) انظر: العبيد، 4(
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واو ) 73(سورة الزُّمر، جزء من اآلية:  َّ خس حس جس مخ جخ  ُّ (الواو يف قوله تعاىل:  -35
   )1(احلال):

 أي: جاؤوها يف أّن هذه الواو هي واو احلال؛ يذكر ابن هشام أّن قول املربّد والفارسّي ومجاعة
ا،كما صرّح بـ(مفّتحًة) حاًال يف قوله تعاىل:  مفتحةً  (سورة ص،  َّ مم  ام يل ىل مل يك ُّ أبوا
  قبل جميئهم إكراًما هلم عن أن يقفوا حّىت تُفتح هلم.)، وقيل: إّمنا فتحت هلم 50اآلية: 

عرتاضه على املربّد والفارسّي ومجاعة-يرى الباحث أّن ابن هشام   يفيعارضهم  -وإن مل يصرّح 
ا واو احلال؛  قوهلم ّ   ال يوافقهم؛ وذلك من أوجه:و إ

طفة عند آخرين، ويف ذلك الّتقدمي ّن الواو مقحمة عند قوم، وعاأ -قبل حديثه عن قوهلم-: أنّه يورد أّوهلا
ابن هشام إّمنا أّخر ذكر رأيهم؛ ألنّه قّدم ما تراءى له من صّحة؛ إّال أّن ذلك ليس مبنزلة  تلميح على أنّ 

  الّدليل الفيصل.

ا عاطفة؛ فقد مّر  -هنا-نيها: أنّه وإن مل ينِف  ّ قحامها، إّال أنّه يرى أ يف املسألة –قول القائلني 
  .يف ذلك - رضي هللا عنهما-أّن الواو إّمنا هي عاطفة بتأييده قول ابن عّباس  -الّسابقة

، وإّمنا فيها ذكر ألبّتةتكون واو الّثمانية، إّن اآلية ليس فيها ذكر عدد  قول يف نفيه ألنلثها: أنّه ي
(أي على العدد)، بل إّن الواو  ؛األبواب، وهي مجع ال يدّل على عدد خاّص، والواو ليست داخلة عليه

  داخلة على مجلة هو فيها؛ أي فإّن الواو عنده دخلت على اجلملة، وهذا إّمنا يكون يف العاطفة.

  واو احلال.وبقول ابن هشام يقول الباحث؛ ذلك أنّه ما من داٍع يقتضي الّتأويل ألن تكون 

  

 

                                                 
 .1/476، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
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   )1(فعلّية): مجلة: (زيٌد قام)جيوز أن تكون ( -36

يف الباب الثّاين (ما جيب على املسؤول يف املسؤول عنه أن يفّصل فيه) الحتماله يورد ابن هشام 
ّية ال ني، مثل: (زيٌد قام)، ويرى أّن اجلملة امساالمسية والفعلّية؛ الختالف الّتقدير، أو الختالف الّنحويّ 

   ويشري ابن هشام إىل أّن ذلك قول اجلمهور. غري؛ لعدم ما يطلب الفعل،

جلمهور   فهو يرى  عند ابن هشام البصريّون، وأّن الرّأي يف هذا إّمنا هو رأيهم؛ -هنا-واملقصود 
ا فعلّية، أو جواز فعلّيتها وامسّيتها قول  ّ أّن مجلة (زيٌد قام) مجلة امسّية، ويف قوله: "ال غري" أي إّن القول إ

د والكوفّيني؛ أي إّن املربّد قد خالف البصرّيني؛ إذ مردود قبل أن يتابع إيراده املسألة، عارًضا لرأي املربّ 
  يقول عكس ما قالوه.

وابن مالك فعلّيتها على اإلضمار  )2(ه)390مثّ يورد ابن هشام إجازة املربّد وابن العريف (ت:  
ال جبواز والّتفسري، مثّ يذكر رأي الكوفّيني على الّتقدمي والّتأخري، ومل يورد ابن هشام تعليًقا على رأي من ق

  فعلّيتها.

  يصّنف الباحث هذا الرّأي من اعرتاضات ابن هشام على املربّد؛ وذلك من وجوه:

ا امسّية ال غري؛ فانتفى أخذه برأي اجملّوزين لفعلّيتها، بغض الّنظر عن  ّ أّوهلا: أّن ابن هشام قطع بقوله إ
  تقديرهم لإلضمار والّتفسري، أو الّتقدمي والّتأخري.

د يف توّجهه مع استحسانه نقل ابن الّسي -لكاّفةيف حديثه عن ما ا–ابن هشام أورد سابًقا  نيها: أنّ 
، وهنا لن يستقيم من ابن هشام أن يتوّجه مع )1(البصرّيني اّلذين ال جييزون تقدمي الفاعل يف شعٍر وال نثرٍ 

ا من الّتقدمي والّتأخري؛ لكيال يكون متناقًضا.  ّ   الكوفّيني يف خترجيهم اجلملة على أ

                                                 
 .2/496، 4، طمغين الّلبيب) انظر: ابن هشام، 1(
وأخوه ابن . 543-1/542، 1، طبغية الوعاة، انظر: الّسيوطيّ ه). 390)أبو القاسم احلسني بن الوليد بن نصر الّنحوّي (ت: 2(

  .1/527، 1، طبغية الوعاةه). انظر: الّسيوطّي، 367أبو بكر احلسن بن الوليد بن نصر القرطّيب (ت: العريف أيًضا: 
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ئبه يتقّدمان على عاملهمالف لثها: أّن ابن هشام كان قد رّد قول من يرى أنّ    اعل و
ن خرب (كّل)؛ إذ كان قد قال: "والّصواب أّن وهذا الوجه الثّالث قد حتّدث به ابن هشام يف حديثه ع

 مك لك خك   ُّ الّضمري ال يعود إليها من خربها إّال مفرًدا مذّكرًا على لفظها ... ومن ذلك قوله تعاىل: 
) ويف هذه اآلية حذف مضاف 36(سورة اإلسراء، جزء من اآلية:  َّ جم هل مل خل حل جل

  أي إّن كلّ  ؛فظلّ عليه املعىن ال الوإضمار ملا دّل 
ُ
ر عنه. وإّمنا قدّ  مسؤوًال ف كلّ هذه اجلوارح كان امل

 لئّال  )؛كلّ ـ(لِ  اراجعً ر ضمري كان مل يُقدّ  وإّمناؤال عن أفعال احلواس، ال عن أنفسها، ألّن السّ  ؛املضاف
ئبه ال  الفاعلهم، ويرّده أّن م بعضُ كما توهَّ   ،)عنه(إىل  اسندً فيكون حينئٍذ مُ  ضمري عن) مسؤوًال (خيلو  و
  )2(".مان على عاملهمايتقدّ 

للزم  )كلّ (ا على جعلنا ضمري (كان) عائدً  لو ألنّنا: "يف تفسري كالم ابن هشامالّدسوقّي  يقول
 خلو د أّن األفعال مسؤولة، وإذا فسد املعىن تعنيَّ يألنّه يف ؛فيفسد املعىن ؛ كذلكضمري مسؤوًال  عليه أنّ 

ئب   أنّ ضمري تعنيَّ  نعخال  وإذان ضمري، ) عمسؤوًال ( ئب فاعل، وهو غري صحيح؛ ألّن  (عنه) 
 )مسؤوًال ( يلزم على رجوع ضمري أي لئّال  ؛فيه حذف )خلإ يلزم خلو لئّال ( :، فقولهميتقدّ الفاعل ال 

ال  ئب الفاعل ه أنّ ئب الفاعل عنه وهو فاسد؛ ألنّه يردّ   أنّ فيتعّني ؛ ن الّضمريع فتعّني اخللوّ  ،فساد
... عليه القرآن ألنّه ضعيف ُخيرَّجقلت: ال جيوز أن  .مهني ُجيوِّز تقدّ م، فإن قلت إّن مذهب الكوفيّ يتقدّ 

ف املفهوم من ا على املكلّ ) عائدً ، وُجيعل ضمري (مسؤوًال على كلّ  عائدفإن قلَت إّن ضمري (كان) 
ه إنّ  :قلت .املذهب الكويفّ ه ماش مع إنّ  :كان األمر كذلك لوجب اإلبراز، فإن قلت  لو :املعىن، قلتُ 

    )3(".فضعيمذهب 

وبعٌض  ،ذاهب كلٌّ "  ـِ:على ذلك ب لوميثّ ملفرد،  )كلّ (اإلضمار عن  إنّ  يقول وسيبويه
   )4(.ذاهٌب"

                                                                                                                                                             
 .من هذا الفصل 29انظر: املسألة و - . 404-1/403، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  .264-1/263، الّسابق) 2(
  .1/212، 2، طاحلاشية) الّدسوقّي، 3(
  .3/252، 3، طالكتاب، ) سيبويه4(
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جيّوز بعض الكوفّيني تقدمي الّتمييز إذا كان العامل فعًال متصّرفًا، ووافقهم من البصرّيني املازّين 
فكما ال واملربّد، أّما البصريّون فال جيوز ذلك عندهم، ومل يوافق ابن جّين ما ذهب إليه الكوفّيون، وقال: 

   )1(.كان هو الفاعل يف املعىن على الفعل  ز إذاجيوز تقدمي الفاعل على الفعل فكذلك ال جيوز تقدمي املميّ 

خري الفاعل عن عامله، وينقل عن  ويذكر الّسيوطّي أّن الّصحيح ما عليه البصريّون يف وجوب 
  )2(الكوفّيني جواز تقدميه.

  
م الفاعل ما ظاهره تقدّ  فإن وجد، الفاعل عن رافعه خري -يف شرحه لأللفّية–األمشوّين  ويوجب

  ، حمذوف الفعلا فاعًال وإمّ  ،)زيد قام( حنو: ا مبتدأً م إمّ ا، وكون املقدّ ا مسترتً الفاعل ضمريً وجب تقدير 
   )3(.تهفاعليّ  مع بقاء م الفاعل تقدّ نيالكوفيّ  ويذكر إجازة 

  
خري الفاعل عن فعله، وأنّه  الدّكتوركما يذكر  فاضل الّسامرّائّي أّن اجلمهور يذهبون إىل وجوب 

ال يصّح تقدميه عليه، وجيّوز الكوفّيون تقدمي الفاعل على الفعل، ويشري إىل جتويز بعض احملدثني تقدمي 
املبتدأ ال  مهدي املخزومّي تقدمي الفاعل على فعله؛ ألنّ  الدّكتورالفاعل على فعله، ويشري إىل إجازة 

بًتا، مثّ يُنكر الّسامرائّي عليه ذلك؛  ملسند اّتصافًا  نّه يّتصف  يتمّيز عن الفاعل مبكانه، وإّمنا يتمّيز 
بًتا، واصًفا ما قاله املخزومّي من أّن قاعدة املبتدأ واخلرب عنده  ملسند اّتصافًا  مثبًتا أّن املبتدأ مل يّتصف 

   )4(قد اخنرمت.

بٌت عنه، وميّثل لذلك جبمليت: (طلع البدر، والبدُر طلع)؛ فإّن  الدّكتورىل وما ُنسب إ املخزومّي 
ال خالف فيها مع القدماء، أّما الثّانية فامسّية يف نظر القدماء، وفعلّية يف  - على حّد قوله–اجلملة األوىل 

                                                 
): (القول يف تقدمي الّتمييز إذا كان العامل فعًال 120. املسألة (2/683 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 1(

 .2/386، 4، طاخلصائص، وانظر: ابن جّين  -مش الّتحقيق. متصّرًفا). والّنقل عن ابن جّين يف ها
 .1/511 ،1، طمهع اهلوامع، الّسيوطيّ ) انظر: 2(
 .1/388، 1، طشرح األمشوينّ ، ) انظر: األمشوينّ 3(
 .95، 1، طحتقيقات حنويّة) انظر: الّسامرائّي، 4(
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إليه ال يغّري من طبيعة اجلملة؛ ألنّه نظره؛ ألنّه مل يطرأ عليها جديد إّال تقدمي املسند إليه، وتقدمي املسند 
   )1(إّمنا ُقّدم لالهتمام به.

  
يتّوجه الباحث إىل القول بعدم تقدمي الفاعل على فعله؛ ِلما اّتضح من اجتماع فاعلني على فعل 
يف حنو القول بعبارة: (جاءا احملّمدان)، وفيه شذوذ عن الكثرة ممّا ورد من صحيح الّلغة، وِلما ظهر خرق 

املخزومّي، كذلك ملا هو عليه اجلمهور من  الدّكتورالّسامرّائّي يف رّده على  الدّكتورسناد يف حديث لإل
  الّنحاة.

  

فية للجنس تطلب ( -37 دخول اهلمزة على (ال) ال يغّري حكمها قبل دخول اهلمزة؛ فتبقى (ال) 
   )2(امسًا وخربًا):

ئب فاعل  )هرجوعُ (، وأو صفة خرب لـ (ال) )مستطاعٌ (فعلى قول املربّد بعنوان املسألة ينبين أّن 
  :قوله ملستطاع يف

ْت يُد الغَ ه   فَ ستطاٌع رجوعُ أال ُعمَر وّىل مُ    )3(فالتِ ريأَب ما أ

                                                 
  .46-42، 2، طيف الّنحو العريبّ ) املخزومّي، 1(
 .2/499، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام2(
. يذكر صدره، ويكمله 1/498، 1، طالّلمحة، انظر: ابن الّصائغ- باحث مجيعها. ) البيت بال نسبة يف املراجع اّليت عادها ال3(

احملّقق، ويذكر أّن مذهب سيبويه واخلليل واجلرمّي أّن (أال) هذه مالحظ فيها معىن الفعل واحلرف؛ فهي مبنزلة (أمتّىن) فال خرب هلا، 
علها كاجملّردة من مهزة االستفهام. ومل ومبنزلة (ليَت) فال جيوز مراعاة حمّلها مع امسها، وال إلغاؤها إذا تكّررت، ويشري إىل خمالفة املازّين فج

، د.ط، عقود الّزبرجد، وانظر: الّسيوطيّ  –. 1/266، 1، طإرشاد الّسالك، وانظر: ابن قّيم اجلوزيّة -هلم. يذكر خمالفة املربّد 
نظر: عيد، وا –. 23، 1، طأدوات اإلعرابوانظر: البياّيت،  – .1/344، 1، طشرح األمشوينّ ، وانظر: األمشوينّ  -. 3/107

القواعد وانظر: دعكور،  -. 28-27، 5، طإعراب اجلُمل وأشباه اجلُملوانظر: قباوة،  –. 314، د.ط، الّنحو املصّفى
 .218، 2، طالّتطبيقّية يف الّلغة العربّية
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) خربه، واجلملة يف حمّل نصب على أال) عند ابن هشام للّتمّين، ويقّدر أّن (رجوُعه) مبتدأ، و(مستطاعٌ (
ا صفة، ال يف حمّل رفع  ّ ا خرب؛ ألّن (أال) اّليت للّتمّين ال خرب هلا عند سيبويه لفظًا وال تقديرًا. أ ّ على أ

  يرّجح قول سيبويه يف املسألة، وإن مل يقل ذلك صراحًة. - هنا-فابن هشام 

وميتنع عند ابن هشام أن يكون تقدير (مستطاع) صفة على احملّل، أو تقدير (مستطاع رجوعه) 
 ّ ا صفة على احملّل إجراء لـ (أال) ُجمرى (ليت) يف امتناع حمّل امسها، واجلملة مجلة يف موضع رفع على أ

ا خرب (أال)؛ ألّن (أال) اّليت للتّ  ّ ا صفة، ال يف حمّل رفع على أ ّ مّين ال خرب هلا عنده يف حمّل نصب على أ
  عند سيبويه، مثّ يذكر أّن املازّين واملربّد قد خالفاه يف ذلك.

يف الّتنبيه اّلذي عقده ابن هشام بعد حديث ابن هشام عن "انقسام اجلملة إىل  يقول الّدسوقيّ 
ذا الّتنبيه عقب ما قبله لتوّهم أّن قوله أال ُعمَر وّىل إخل مجلة كربى؛ ألّن  ُصغرى وُكربى": "إّمنا أتى 

ه) مجلة صغرى، رجوعُ  ه) خرب، فحينئٍذ يكون (مستطاعٌ رجوعُ  (ُعمَر) يف األصل مبتدأ، وقوله: (مستطاعٌ 
ا ليست مجلة كربى أصًال". ّ    )1(وقوله: أال عمَر إخل مجلة ُكربى؛ فدفع املصنِّف هذا الّتوّهم 

الّدسوقّي إىل شرح عبارات ابن هشام يف بيت الّشعر؛ فيقول: "قوله: (أال ُعمَر إخل):  يت مثّ 
يها مهزة االستفهام صارت للّتمّين، اهلمزة لالستفهام، و(ال) أصلها ال الّنافية للجنس، مثّ دخلت عل

فحينئٍذ يكون هلا اسم، وليس هلا خرب، وعمَر امسها مبّين معها على الفتح. وقوله: (مستطاع رجوعه): 
مجلة يف حمّل نصب صفة لعمَر؛ نظرًا لّلفظ يف احلالة العارضة، ال صفة على احملّل، وإّال كانت يف حمّل 

أمتّىن عمرًا موصوفًا بكونه رجوعه مستطاع. قوله: ال يف  :أي واألصلرفع، قوله: واجلملة يف حمّل نصب: 
ئب فاعل؛ ألّن مستطاع اسم مفعول.  حمّل رفع: أي حّىت تكون اجلملة كربى. قوله: فاعًال: األوىل 

ئب فاعل. قوله (مجلة): أي من مبتدأ؛ وهو رجوعه، وخرب؛ وهو  قوله: (صفة على احملّل): أي ورجوعه 
   )2(".مستطاعٌ 

                                                 
 .2/40 ،2، طاحلاشية) الّدسوقّي، 1(
 .2/40، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 2(
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ب إنكاره رأييهما، وإن مل يصرّح ابن  مثّ يذكر ابن هشام خمالفة املازّين واملربّد لرأي سيبويه من 
    هشام بذلك اإلنكار عليهما.

 عملت فيما مّين إذا كانت مع ألف االستفهام ودخل فيها معىن التّ  )ال( واعلم أنّ " يقول سيبويه:
نوين ون والتّ  فيما تعمل فيه يف اخلرب، وتسقط النّ هذا املوضع إّال بعدها فنصبته، وال حيسن هلا أن تعمل يف 

ردً  مين كما سقطا يف اخلرب. فمن ذلك: أال غالَم يليف التّ  رَد قال: أال وأال ماَء  ا. ومن قال: ال ماَء 
   )1(.رَد" ماءَ 

ب ((ال) إذا  دخلها ألف يذكر املربّد مذهب سيبويه ومذهب املازّين؛ فيتحّدث املربّد يف 
واخلليل  فالّنصب ال غري يف قول سيبويه االستفهام أو معىن الّتمّين) أنّه إن دخلها (أي: ال) معىن الّتمّين 

وغريمها، إّال املازّين وحَده، وحّجتهم: أنّه ملّا دخله معىن الّتمّين زال عنه معىن االبتداء، وموضعه نصب، مثّ 
مع الّتمّين جمراه قبُل؛ فيكون الّلفظ على ما كان عليه وإن دخله يذكر عن املازّين أنّه كان ُجيري هذا 

   )2(خالف معناه، ومل يّتضح ترجيح املربّد أحد الرّأيني.

يقول أبو حّيان األندلسّي: "وقال سيبويه: ومن قال: ال غالم أفضل منك مل يقل يف: أال غالم 
لنّ أفضل منك إّال   ر مستغنًيا عن اخلرب. وزعم املازّين واملربّد: أنّ  وصامّين صب؛ ألنّه دخل فيه معىن التّ  

قدير، فظ، أو يف التّ في، فيكون هلا خرب يف اللّ دة من اهلمزة حملض النّ  كحكمها جمرّ مّين حكمها وهي للتّ 

                                                 
  .2/307، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
ً على آخر، ويذكر نقد املربّد لسيبويه يف 386-4/382، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد2( . ويشري احملّقق إىل عدم ترجيح املربّد رأ

ل ألف قول سيبويه إّن الّرفع ال يكون إذا حلقت (ال) ألف االستفهام ملعىن الّتمّين؛ فاملربّد يقول جبواز الّرفع والّنصب، كما كان قبل دخو 
لّنصب؛ ألنّه دخل فيه معىن الّتمّين، مردود عند املربّداال ؛ ستفهام عليه. فقول سيبويه إّن: (ال غالَم أفضل منك) فغالَم ال يكون إّال 

ّن قول املربّد خطأفيقول املربّد إنّه ليس كما قال؛ فحكمه قبل أن يدخل ألف االستفهام. مثّ يورد احملّقق رّد ابن وّالد ع ألّن  ؛لى املربّد 
  ليس مبوضع ابتداء، وال حيتاج فيه إىل اخلرب. موضع الّتمّين 
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 فظ، وعلى املوضع، وجيوز أن تعمل عمل ليس، وأن تلغى، والفرق بني املذهبني أنّ ويتبع امسها على اللّ 
   )1( واقًعا على االسم، ويف مذهب املازّين على اخلرب".مّين كون التّ يف مذهب سيبويه ي

فال خرب هلا، ومبنزلة "ليت" فال  )أمتّىن (هذه مبنزلة  )أال( فعند اخلليل وسيبويه أنّ يقول األمشوّين: "
رت، وخالفهما املازّين واملربّد، وال حجة هلما يف البيت؛ ها مع امسها، وال إلغاؤها إذا تكرّ جيوز مراعاة حملّ 

ا، مً خرب مقدّ  )مستطاع(، بل جيوز كون فاعًال  )رجوعه(خرب أو صفة، و )مستطاع(إذ ال يتعني كون 
نية، وال خرب هناكرً مبتدأ مؤخّ  )رجوعه(و   )2(".ا، واجلملة صفة 

لفتح والّتخفيف، ابن هشام قد ذكر البيت قبل هذا املوضع؛ فذكره يف وكان  حديثه عن (أال) 
يت فيه للّتمّين، فيقول فيه إّن (يرأَب) على الّنصب؛ ألنّه جواب  ومّثل به على أنّه وجه من وجوه (أال) 

لفاء.    )3(متنٍّ مقرون 

ليل على ؛ والدّ مبعىن أمتّىن  )أال(اهد جميء الشّ ويتحّدث عن أّن  ،ويذكر الّنّجار البيت الّشاهد
ا، وذلك كثري يف كالم العربذلك نصب  ، ويذكر خمالفة املازّين واملربّد يف املضارع بعد الفاء يف جوا

ما  ّ لبيت السّ دة من مهزة االستفهام، واستدّال كاجملرّ (أي أال)  جعالها أ : إما )مستطاع(ابق؛ فجعال  
ئب )رجوعه(ي: راجع، و، واخلرب حمذوف؛ أ)ال(ها قبل دخول ا لال، أو صفة المسها، مراعاة حمللّ خربً   ،

   )4(، ويف هذا خمالفة ملذهب سيبويه واخلليل.فاعل مستطاع

ا ال تتطّلب خربًا؛  ّ ويّتجه الباحث إىل القول مبا جاء عند اخلليل وسيبويه يف أّن (أال) للّتمّين، وأ
(رجوعه) مبتدأ، وخربه إذ إّن دخول اهلمزة غّري يف تركيب (ال)؛ فجعلها للّتمّين، مثّ إّن األوىل أن يكون 

  (مستطاع) على الّتقدمي والّتأخري ال غري.

                                                 
 .3/1318، 1، طارتشاف الّضرب، ) أبو حّيان األندلسيّ 1(
 . 1/344، 1، طشرح األمشوينّ ، ) األمشوينّ 2(
  .1/97، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام3(
  .1/355، 1، طضياء الّسالك إىل أوضح املسالك) الّنّجار، 4(
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(املضارع املرفوع يف جواب الّشرط الّداخل على املاضي مرتبط بفاء مقّدرة، واجلملة امسّية ال  -38
   )1(مستأنفة):

عقده بعنوان: (من اجلُمل ما حمّل هلا من اإلعراب، ويف تنبيه جلُمل اّليت ال يعرض ابن هشام ا
جرى فيه خالف، أمستأنف أم ال؟) فيذكر يف هذا الّتنبيه مثال: (إن قام زيٌد أقوُم)، واخلالف فيه على 

ً مرفوًعا بعد شرط، فهل هو  (أقوُم)؛ فحاصل اخلالف هو يف كّل تركيب وقع الفعل املضارع فيه جوا
يت ابن هشام على االستئناف أم ال؟ فيذكر ابن هشام أّن امل ربّد يرى أّن املضارع على إضمار الفاء، مثّ 

لقول سيبويه؛ يف أّن املضارع مؤّخر من تقدمي، وأّن األصل: أقوُم إن قام زيٌد، وأّن جواب الّشرط 
  حمذوف. 

 ؛ورأي املربّد هو أّن الفاء مضمرة يف (أقوُم)، وفيه أيًضا إضمار مبتدأ؛ فالّتقدير: (فأ أقوُم)
ا جواب الّشرط، وسيبويه يرى أنّه فعل مضارع مرفوع،  فاجلملة لفاء، وليست مستأنفة؛ ألّ امسية فُرتبط 

وهو دليل اجلواب؛ ألّن حّقه الّتقدمي، واجلواب حمذوف؛ أي (أقم) دّل عليه (أقوُم) املذكور؛ فاجلملة على 
    )2(هذا مستأنفة.

رتض فيها ابن هشام على املربّد، أّن ابن ووجه تصنيف الباحث هذا الرّأي ضمن اآلراء اّليت اع
لتزامهم يف مثل ذلك؛ كون الّشرط ماضًيا.  ييده له    هشام يؤيّد سيبويه صراحًة؛ ويذكر 

وممّا يؤّكد توّجه ابن هشام مع رأي سيبويه أّن ابن هشام قد أورد يف موضع آخر من املغين، يف 
ً لشرط جازم)؛ وذكر أّن الفاء اجلُمل اّليت هلا حمّل من اإلعراب (اجلملة الوا قعة بعد الفاء أو إذا جوا

؛ فإيراد ابن هشام رأي املربّد مل يكن )3(املوجودة كاملقّدرة، مثّ يذكر أّن منه عند املربّد حنو: (إن قمت أقوُم)
  هذه املخالفةوستأيت  على الّتسليم منه مبا جاء عن املربّد، بل جملّرد إيراد الرّأي فقط، ال على الّتسليم به.

                                                 
 .2/505، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
 .2/44 ،2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 2(
 .2/552، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام3(
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  من ابن هشام لرأي املربّد يف هذا الفصل.

، بل هذين املذهبني أصًال  ألَحدِ  ال حنتاجُ  وقد أورد الّدسوقّي قوًال للّرضّي جاء فيه: "قال الّرضيّ 
ً ألن خري وال حذف، وإّمنا رفع اجلزاء لضعف أداة الّشرط جنعل نفس (يقوم) جوا ، وال تقدمي وال 

الّشرط غري معمول لفظًا بينها وبني اجلواب، فلّما مل تعمل يف الّشرط لفظًا مع أنّه بلصقها، مل حبيلولة فعل 
". فعل تعمل يف اجلزاء أصًال؛ لبعده عنها؛ فاألداة مل تعمل إّال يف   )1(الّشرط حمالًّ

: وكذلك أن يقولقوُم) بدًال من (يقوم)، : (أعند الّدسوقّي أن يقول األصلويرى الباحُث أّن 
ً إلنْ  ً ألّن.، ال جوا   ولعّله خطأ طباعّي؛ إذ ال خيفى على الّدسوقّي أّن (أّن) ال جواب هلا. جوا

ييده رأي سيبويه؛ وكأّن نيتوقد بىن ابن هشام مسأل العتماد على   بعد هذا اخلالف مباشرًة 
، مااآلتيتني فيه انتصار مسبق لسيبويه على املربّد وإن مل يصرّح بذلك يف أثناء عرضه املسألتنيحديثه عن 

  باًعا هلذه املسألة. وستأيت املسألتان تِ 

يشرح الّدسوقّي عبارة ابن هشام: (وينبين على هذا مسألتان) أي يف اخلالف من كون (أقوم) 
مؤّخر  -كذلك–جواب الّشرط، وأنّه ليس مبستأنٍف، أو أنّه ليس جواب الّشرط، بل دليل اجلواب، وأنّه 

  من تقدمي؛ فهو مستأنف.

ين وقد يقال: إن أتيتَ ...  ينإن أتيتَ  ، أي آتيكَ ين آتيكَ وقد تقول: إن أتيتَ يقول سيبويه: "
   )2(".كَ آتِ 

                                                 
 .2/44، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 1(
  .69-3/68، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
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شوقي ضيف إىل أّن سيبويه يقّدر جواب الّشرط حمذوفًا يف مثل: (إن قام زيد أقوم)،  الدّكتوريشري 
واملضارع مؤّخر يف هذا املثال من تقدمي، واألصل: (أقوم إن قام زيد)، وُحذف اجلواب لداللة (أقوم) 

 )1(عليه.

  االختالف يف املذاهب الّثالثة يف حمّل (أقوم) يف مجلة (إن قام زيٌد أقوُم)؛ وهي:ويذكر األزهرّي 

اجلواب، وإّمنا هو دليل اجلواب أي ال عينه، وهو مؤّخر من تقدمي، واجلواب حمذوف، هو  ليسأّوًال: 
  قام زيد)، ويشري إىل أنّه مذهب سيبويه.إن واألصل (أقوم 

الفاء واملبتدأ، والّتقدير (فأ أقوُم)، يشري إىل أنّه مذهب الكوفّيني، ومل اجلواب على إضمار نفس نًيا: 
  يذكر أّن هذا مذهب املربّد.

ا مل األداة ملّ  ألنّ  ؛فظهلمل جيزم  لثًا: هو اجلواب، وليس على إضمار الفاء، وال على نّية الّتقدمي، وإّمنا
  ل يف اجلواب مع بُعده.ماضًيا مع قربه، فال تعملكونه  ؛تعمل يف لفظ الشَّرط

وهو أنّه دليل اجلواب ال حمل له؛ ألنّه مستأنف، ولفظه مرفوع؛ لتجرُّده عن  ؛لاألوّ  القولفعلى 
أثر الّناصب واجلازم. وعلى القول الثّاين؛ وهو أن يكون على إضمار الفاء حمّله مع املبتدأ اجلزم، ويظهر 

لّرفع،(إن قام زيد أق :ذلك االختالف يف الّتابع فتقول  )ويقعد أخواك( الثّاينوعلى  وُم ويقعُد أخواك) 
  )2(جلزم.

  آخذ على قول األزهرّي الّسابق؛ وهي: بعض املإّال أّن الباحث يسّجل 

لقول  لقول الثّالث. مثّ إنّه يذكر نتيجتني متناقضتني يف األخذ  أّوُال: أنّه مل يوّضح الّنتيجة حني األخذ 
لّرفع (وهذا  الثّاين؛ وذلك أنّه قال إن الّتابع (أي الفعل املعطوف على الفعل املرفوع (أقوُم)) يكون 

وز على القول الثّاين، كذلك إن كان يقصد بكلمة مقبول)، مثّ يذكر الفعل (يقعْد) أنّه جمزوم! وهذا ال جي
جلزم) أنّه املذهب الثّالث فال يستقيم مطلًقا؛ ألّن  (الثّاين) الثّانية يف قوله: وعلى الثّاين (ويقعد أخواك 

                                                 
  .75، 2، طاملدارس الّنحويّة) ضيف، 1(
  .45-44، 1طموصل الّطّالب، ، األزهريّ ) انظر: 2(
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جلزم يف اجلواب؛ فهي مل تعمل يف فعل الّشرط وهو أقرب، فكيف تعمل يف الثّاين  القول الثّالث ال يقول 
  ؟وهو أبعد

  نًيا: عدم إشارته أّن القول الثّاين هو قول املربّد، واكتفى بذكر الكوفّيني.

ألزهرّي أن يشري إىل أصحاب الرّأي الثّالث؛ كونه قد أشار إىل أصحاب الرّأي  لثًا: كان األحرى 
ملذهبني: األّول والثّاين.   القائلني 

ي الكوفّيني واملربّد ونعته ملذهب سيبويه بعد ذكره رأي سيبويه ورأ-عّباس حسن العّالمة ويرى 
أّن هذا الرّأي الثّالث  - وأّن رأي الكوفّيني واملربّد أقرب إىل القبول، وذكره للرّأي الثّالث ملتكّلف واملرهق،

ا أداة الشّ  أقرب إىل الّسداد، إّال أّن الّتعليل فيه واضح الفساد يف كون ثري يف لفظه؛ ألّ رط مل يظهر هلا 
ر يف لفظه أيضا! فضعفت عن الوصول إىل املضارع لتؤثّ  ؛رط املاضيأثري يف لفظ فعل الشّ عجزت عن التّ 
 رط املاضي، مع أنّ وعدم عجزها حني جتزم املضارع مع فعل الشّ  ،بب يف عجزها هناالسّ ويتساءل عن 

جزمه  لكن يصحّ  ،اومً األصل أن يكون املضارع يف اجلواب جمز ويورد أّن يف احلالّتني؟  رط ماضٍ فعل الشّ 
بطني حسن، ولكن اجلزم  فقط؛ فكال الضّ ، أو معًىن ا ومعًىن ا لفظً رط ماضيً ورفعه إن كان فعل الشّ 

م عر وليس له معمول متقدّ ا يف الشّ عند وقوعه مرفوعً ، ويقول يف إعراب املضارع يف مجلة اجلواب أحسن
ه مرفوع، ثر: إنّ ة ضعيفة. وعند وقوعه يف النّ رورة أو على لغرط، مرفوع للضّ ه جواب الشّ على األداة: إنّ 

   )1(.أويل املرهقعيفة، وال داعي للتّ غة الضّ حماكاة لتلك اللّ 
  

لرّأي  وبرأي الباحث أّن أقرب اآلراء يف ختريج املضارع املرفوع يف: (إن قاَم زيٌد أقوُم) هو األخذ 
ضعيفة؛ فبذلك يتّم اخلروج من معضلة الّتقدمي القائل إنّه جواب الّشرط مرفوع للّضرورة قياًسا على لغة 

والّتأخري، ومسألة احلذف والّتقدير، كما أّن الباحث يرى فيه قُرً من وظيفة الّنحو الّتطبيقّي، وال سّيما 
  ملتعّلمي الّنحو.

                                                 
. وتفصيل املسألة حتت عنوان: (أحكام عاّمة ختتّص جبمليت الّشرط 476-4/417، 15، طالّنحو الوايف، ) انظر: حسن1(

  واجلواب مًعا).



229 
 

   )1((ال يعمل فعل اجلزاء فيما تقّدم على الّشرط): -39

خذ برأي املربّد وهذه املسألة مبنّية على املسألة الّسابقة  اّليت أيّد فيها ابن هشام سيبويه، ومل 
ين أكرُِمُه)؛ فسيبويه ُجييز:  فيها، وهنا يعرض ابن هشام سؤاًال يف جواز نصب (زيًدا) يف: (زيًدا إن أ

ِين)، أّما املربّد فيمنعه؛ ألنّه يف سياق  ِين ُأكرُِمُه)، كما ُجييز (زيًدا ُأكرُِمُه إن أ أداة الّشرط؛ فال (زيًدا إن أ
  يعمل فيما تقّدم على الّشرط، فال يفّسر عامًال فيه.

أّن حمّله الّتقدمي؛ فهو منصوب بفعل  -على ما يذكر الّدسوقيّ –وسبب اإلجازة  عند سيبويه 
   )2(حمذوف يفّسره املذكور. ومل يتكّلم الّدسوقّي على شرح عبارات ابن هشام يف رأي املربّد.

  من ثالثة وجوه: -مع عدم تصرحيه أو تلميحه–ن هشام يؤيّد سيبويه هنا ويرى الباحث أّن اب

أّوهلا: أّن ابن هشام متاشى مع مذهبه يف املسألة الّسابقة؛ وهي أّن (أقوُم) يف: (إن قاَم زيٌد أقوُم)؛ فأقوُم 
) احملذوفة مع الفاء املضمرة؛ فرتجيحه رأي سيبويه أن تكون ً وليست خربًا لـ(أ ّخرت  ليست جوا قد 

ين أكرُمُه).   من مقّدم، إّمنا هو دليل على قوله برأي سيبويه يف مسألة (زيًدا إن أ

ين أكرُمُه)  نيها: أّن ابن هشام يذكر يف موضع آخر من املغين رأي سيبويه ورأي املربّد يف: (زيًدا إن أ
ً جلُمل اّليت هلا حمّل من اإلعراب؛ وهي اجلملة حينما عرض ابن هشام ا الواقعة بعد الفاء أو إذا جوا

لشرط جازم، ويذكر ابن هشام أّن املضارع املرفوع يف جواب الّشرط وجه من الوجوه عند سيبويه، وأّن 
الوجه اآلَخر أنّه على الّتقدمي والّتأخري؛ فيكون دليل اجلواب ال عينه، مثّ يذكر ابن هشام رأي املربّد يف أّن 

    )3(أخري حمتجًّا (أي املربّد) أّن الّشيء إذا حّل يف موضعه ال ينوى به غريه.املربّد منع الّتقدمي والتّ 

                                                 
 .2/505، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  .2/44، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 2(
  .2/552، 4، طمغين الّلبيب، هشام) انظر: ابن 3(
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عرب من 
ُ
لثها: أّن ابن هشام حينما حتّدث عن جواب الّشرط يف اجلهات اّليت يدخل االعرتاض على امل
 الّصناعة)؛ جهتها؛ يذكر يف اجلهة الثّانّية منها: (أن يراعي املعرُب معىن صحيًحا، وال ينظر يف صّحته يف

(سورة   َّ حس جس مخ  جخ   ُّ  يورد اعرتاًضا على قول الّزخمشرّي يف من رفع (يُدرك) يف قوله تعاىل:
) أنّه جيوز؛ كون الّشرط مّتصًال مبا قبله؛ أي (وال تظلمون فتيًال أينما 78الّنساء، جزء من اآلية: 

 َّ مص خص حص مس خس حس جسُّ تكونوا)، فيكوُن اجلواب حمذوفًا مدلوًال عليه مبا قبله، مثّ يبتدئ: 
   )1().78(سورة الّنساء، جزء من اآلية: 

جواب الّشرط إّال وفعل الّشرط ماٍض، وهذا االعرتاض من  أّما وجه االعرتاض هو أنّه ال ُحيذف
ابن هشام بتصرحيه إّمنا هو كالم سيبويه وغريه من األئّمة؛ فقد نّصوا على أنّه ال ُحيذف اجلواب إّال وفعل 
الّشرط ماٍض، وابن هشام جييز ذلك يف الّشعر؛ فيقال:(أنت ظامل إن فعلَت)، وال يقال: (أنت ظامل إن 

تين)، على أّن املتقّدم هو تفعل) إّال   يف الّشعر، وخيّطئ ابن هشام الكوفّيني اّلذين جيّوزون: (آتيَك إن 
   اجلواب، ال على احلذف عندهم؛ وذلك ألّن الّشرط له الّصدر.

من حروف اجلزاء يف األفعال حّىت جتزمه يف  يءوقبح يف الكالم أن تعمل إن أو ش" يقول سيبويه:
آتيك إن  :ك تقول: آتيك إن أتيتين، وال تقولال يكون هلا جواب ينجزم مبا قبله. أال ترى أنّ  مثّ  ،فظاللّ 

ً  )إن(رت  يف شعر، ألّنك أخّ تين، إّال     )2(." ينجزم مبا قبلهوما عملت فيه ومل جتعل ألّن جوا
 إذ يذهبوالقول يف تقدمي املفعول على حرف الّشرط مسألة خالفّية بني حناة البصرة والكوفة؛ 

جلزاءلشّ  املتقّدم أن ينصب عدم جوازون إىل البصريّ  تقدمي  جوازون إىل ذهب الكوفيّ ، ويرط وال 
جلزاء على حرف الشّ  لشّ  ).ا إن تضرْب أضربْ زيدً : (رط، حنواملفعول  رط؛ واختلفوا يف جواز نصبه 

ن قالوا: إمنّ الكوفيّ  واحتجّ  ، ومل جيزه الفرّاء.فأجازه الكسائيّ  جلزاء ا قلنا إنّ ون  ه جيوز تقدمي املنصوب 
 )،َأْضِرُب إْن تضرب(كقولك:   )إنْ (ًما على رط؛ ألّن األصل يف اجلزاء أن يكون مقدّ على حرف الشّ 

جلواه ملّ  أنّ إّال  وكان ينبغي أن يكون مرفوًعا، وأما . ه أن يكون مرفوًعا، وإن كان من حقّ را ُأّخر اجنزم 
رط مبنزلة رط؛ ألّن الشّ رط واجلزاء على حرف الشّ ه ال جيوز تقدمي معمول الشّ نّ أ فهي نيالبصريّ حّجة 

                                                 
  .706-2/705، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  .3/66، 3، طالكتاب ،) سيبويه2(
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 ذلكاالستفهام، واالستفهام له صدر الكالم، فكما ال جيوز أن يعمل ما بعد االستفهام فيما قبله فك
 ا إْن تضربْ زيدً ( :؟ فكذلك ال جيوز أن يقال)زيًدا َأَضَرْبتَ ( :ال جيوز أن يقالفرط، الشّ  احلال يف
   )1(.)أضربْ 

م إن كان له معمول متقدّ عّباس حسن أّن أكثر الّنحاة مييل إىل رفع املضارع العّالمة وجاء عند 
ً ورة يكون املضارع دليل اجلواب على األداة، ويف هذه الصّ   نا إن تزرْ طعامَ ( :ا؛ حنوحقيقيًّ  وليس جوا

 دليل اجلواب احملذوف، وال يصحّ  يعدّ اّلذي  )كل(م للمضارع مفعول مقدّ  -صبلنّ -، فطعام )كل
 ً ة، يّ رطم هو وال شيء من معموالته على اجلملة الشّ ال يتقدّ  ألّن اجلواب احلقيقيّ  ؛ا حقيقيًّ أن يكون جوا
   )2(.وال على األداة

عّباس حسن أنّه ال جيوز تقدمي مجلة جواب الّشرط، وال تقدمي العّالمة عند  - أيًضا-وقد مّر 
ا على أداة الّشرط، وال على اجلملة الّشرطّية إّال أن يكون اجلواب مجلة  شيء من أجزائها ومعموال

ا مضارعّية، مضارعها مرفوع، أو أن يكون املعمول هو (إذا) الّشرطّية عند من يعر وكذا ا ظرفًا جلوا
سرط حني يكون فعًال رطية األخرى اّليت ال تكون معمولة لفعل الشّ غريها من األمساء الشّ     )3(ًخا. 

  
يشري الباحث هنا إىل أنّه ليس مقصد سيبويه أّن جواب الّشرط عمل يف املنصوب قبل حرف 

أّن  اجلملة عند البصرّيني، وإّن املقصودالّشرط؛ ألّن ذلك ال يصّح؛ فحرف الّشرط له حّق الّصدارة يف 
  اجلواب مفّسر وليس عامًال.

 

                                                 
جلزاء على حرف ): 87. املسألة (517-2/514 د.ط،اإلنصاف، ، أبو الربكات األنباريّ ) انظر: 1( (القول يف تقدمي املفعول 

  الّشرط).
  .4/476، 15، طالوايفالّنحو ، ) انظر: حسن2(
  .4/450، الّسابق) 3(
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(املضارع املعطوف على اجلواب املرفوع يف الّشرط الّداخل على املاضي جيوز فيه الّرفع  -40
  ) 1(واجلزم):

وهذه املسألة الثّانية اّليت بناها ابن هشام على املسألة قبل الّسابقة، وحاصل القول فيها إّن 
اخلالف بني سيبويه واملربّد على حكم املضارع املعطوف إذا جيء به بعد املضارع املرفوع يف مجلة: (إْن 

قاَم زيٌد أقوُم)؛ أي لو كان هناك فعل مضارع بعد املضارع (أقوُم)، فابن هشام يصرّح أنّه على قول 
لعطف على لفظ الفعل،  سيبويه فيه أنّه ال جيوز اجلزم. وأّما على قول املربّد فإنّه ينبغي أن جيوز الّرفع 

لعطف على حمّل الفاء املقّدرة وما بعدها.   وجيوز اجلزم 

أّما رأي سيبويه يف أنّه ال جيوز اجلزم؛ فذلك ألّن الفعل مؤّخر من مقّدم، وحمّله الّتقدمي فهو 
هذا فال عامل للجزم مرفوع، وليس حمّله الّتأخري على أنّه جواب الّشرط حّىت يكون حمّله اجلزم؛ وعلى 

لعطف على لفظ الفعل (أقوُم)، وأجاز فيه  فيه. أّما على قول املربّد إّن الّرفع جائز؛ فذلك ألنّه ارتفع 
  اجلزم على حمّل الفاء املقّدرة وما بعدها؛ أي الفاء الواقعة يف جواب الّشرط وما بعدها املقّدر.

ربّد جبواز اجلزم يقول الّدسوقّي: "وفيه تسّمح؛ ويف تفسري عبارة ابن هشام عن املربّد يف قول امل
حيث جعل احملّل للجملة والفاء، وأدخل الفاء يف احملّل، مع أّن احملّل إّمنا هو للجملة اّليت بعدها فقط،  

  )2(كما يدخلون حرف اجلّر مع اجملرور، مع أّن احملّل للمجرور فقط".

  وذلك: ورأي الباحث أّن ابن هشام توّجه مع سيبويه هنا؛

ييده لرأي سيبويه يف التزامهم (أي املسألة و  ،أّوًال: ألنّه حكم له قبل عرض املسألة هذه اّليت قبلها؛ يف 
  العرب) يف حذف جواب الّشرط كون فعل الّشرط ماضًيا.

فيه نًيا: أّن الباحث يرى أّن هذا الّتفسري فيه دليل واضح على أّن ابن هشام تبَع سيبويه يف رأيه، كما 
 إعراض عن رأي املربّد.

                                                 
  .2/505، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  .2/44، 2، طاحلاشية، ) الّدسوقيّ 2(
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ابطة للجواب أّن ابن هشام كان قد رّد رأي املربّد مسبًقا يف أّن املربّد يرى امتناع حذف الفاء الرّ لثًا: 
  .حّىت يف الّضرورة، وقد رأى ابن هشام أّن الفاء قد ُحتذف للّضرورة
) على تقدير الفاء، وإيراد ابن هشام رابًعا: أّن ابن هشام قد أورد رأي املربّد يف جعله: (إن قمَت أقومُ 

  رأي املربّد إّمنا كان على سبيل الذِّكر فقط، ال على الّتسليم كما مّر.
وجه الكالم، وهو اجلّيد؛  (أي يف املضارع املعطوف على املرفوع يف اجلزاء) فعالرّ أّن سيبويه يرى 
  )1(الفعل هنا كما كان جيري يف غري اجلزاء.؛ فجرى غري اجلزاءيف  جمراهبعد الفاء جرى اّلذي ألّن الكالم 

لّتقدمي والّتأخري، ويرى املربّد أن يكون الكالم إذا مل جيز يف موضع  وينكر املربّد على سيبويه قوله 
 ، ويذكر احملّقق ما نقله ابناجلواب مبتدأ على معىن ما يقع بعد الفاء، فكأّنك قّدرته وأنت تريد الفاء

لعطف على لفظ هشام يف املغين عن املربّد من  أّن املعطوف على املرفوع ينبغي فيه أن جيوز الّرفع 
لعطف على حمّل الفاء وما بعدها؛ فالّتقدير فأ أقوم.    )2(الفعل، واجلزم 

ربّد للعّلة اّليت يراها امل يرى الباحُث أّن املضارع املعطوف يف هذه احلالة يكون مرفوًعا؛ ولكن ليس
  يف اجلواب، بل ألّن املعطوف تبع حركة اجلواب املرفوع أصًال.

      

   )3(كان الّناقصة ال مصدر هلا):( -14
يفرد ابن هشام حديثًا عن اجلُمل اّليت ال حمّل هلا من اإلعراب؛ ومنها: (الواقعة صلًة السم أو 

جلملة الواقعة صلة حلرف؛ حنو: ال حمّل هلا، مثّ يعرض ا حرف)؛ فاملوصول االمسّي له موضع، والّصلة
(أعجبين أن قمَت، أو ما قمَت)، وهنا يُقال: املوصول وصلته يف موضع كذا؛ ألّن املوصول حرف فال 

يت ابن هشام إىل قول أيب البقاء (وهو اَلُعْكَربِّي) يف:  ، مثّ   ىق 	يف  ُّ إعراب له ال لفظًا وال حمالًّ
)، إّن (ما) مصدريّة وصلتها (يكذبون)، وأّن (يكذبون) يف 10(سورة البقرة، جزء من اآلية:  َّيق

                                                 
 .3/90، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه1(
 .2/67، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد2(
  .2/536، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام3(
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موضع نصب خربًا لكان فظاهره متناقض؛ (أي ألّن مقتضى كون (يكذبون) صلة أنّه ال حمّل هلا؛ فينايف 
ا يف حمّل نصب خرب كان) ّ املصدر إّمنا ينسبك  ، فريى ابن هشام يف رأي أيب البقاء أّن لعّل مراده أنّ )1(أ

من (ما ويكذبون)، ال منها ومن كان، بناء على قول أيب العّباس وأيب بكر وأيب علّي وأيب الفتح وآخرين 
   )2(يف أّن كان الّناقصة ال مصدر هلا.

ا  هنا مصدريّة، وصلتها يكّذبون، وليست كان صلتها؛ يقول أبو البقاء الُعكَربِّي: "وما ألّ
ُتستعمل منها مصدر، ويكّذبون يف موضع نصب خرب كان، وما املصدريّة حرف عند الّناقصة، وال 

، ويرى أّن كان )3(من صلتها شيٌء". سيبويه، واسم عند األخفش، وعلى كال القولني ال يعود عليها
ا أفعال ال تدّل على احلدث، وأّن أصلها الّتمام، ولكّنهم جعلوا داللتها على احلدث،  الّناقصة وأخوا

     )4(وبقيت داللتها على الّزمان.
فابن هشام يسوّغ قول أيب البقاء يف أّن مراده ليس يف جعل (يكذبون) وحدها يف موضع نصب، 

وإّمنا قصده من ذلك يف املصدر املنسبك من ما املصدريّة ويكذبون؛ وعلى هذا ال تناقض. إّال أّن ابن 
ّن ابن هشام يرى أّن (كان الّناقصة) هلا مصدر، أل - حّىت وإن سوّغ له ذلك–هشام ال يسّلم مبا قيل 

  ومن هنا جاء تصنيف هذا الرّأي يف االعرتاضات على املربّد؛ ألّن املربّد ّممن يقولون أنّه ال مصدر هلا.
  

ّن (كان الّناقصة) ال –فالباحث يرى  وإن مل يفّند ابن هشام أو يؤيّد صراحة رأي القائلني 
  قول إّن هلا مصدرًا؛ أي كان الّناقصة؛ وذلك من وجوه:أّن ابن هشام ي -مصدر هلا

لساق تسويغ كالم أيب البقاء بصورة توّضح أّن أ البقاء كان  ؛أّوًال: أّن ابن هشام لو كان يتبع هذا الرّأي
  أنّه ال مصدر لكان الّناقصة.  يف ؛على صواب يف القول

ذا الرّأي لكان قد  نًيا: أّن ابن هشام مل ينسب نفسه إىل القائلني إنّه ال مصدر هلا؛ فلرّمبا لو كان يقول 
ذا؛ فقال وآخرين.   أشار بعبارات صرحية توّضح أنّه ّممن يقول 

                                                 
  .2/65، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ ) انظر: 1(
 ) وهم: املربّد، وابن الّسراج، والفارسّي، وابن جّين.2(
  .1/27د.ط،  ،الّتبيان، ) الُعكَربِيّ 3(
 .70-69، 1، طمسائل خالفّية يف الّنحو، ) انظر: الُعكَربِيّ 4(
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ذا لقال برتجيح رأي القائلني به، وملا تركه دون تعليق؛ كأن  لثًا: أّن ابن هشام لو كان من القائلني 
رة موحية بذلك. وقد يُقال إّن عدم ترجيح ابن هشام ال يقول: وبقوهلم أقول، أو وهو صواب، أو أيّة عبا

  يعين تفنيده، ويف ذلك يقول الباحث:
رابًعا: إّن ابن هشام قد تبع سيبويه يف كثري من آرائه يف املغين، وال سّيما تلك اآلراء الواردة بني سيبويه 

ويه يف مئة واثنتني وستني يذكر آراء سيبواملربّد؛ فكانت الغلبة لرتجيح آراء سيبويه على املربّد؛ فابن هشام 
كما جاء عند الباحث هنا يف –منها ثالثة مواضع يذكر فيها كتابه الكتاب، ويف هذه اآلراء  موضًعا؛

لّرتجيح، وما يقارب   -دراسة سابقة له كان ابن هشام قد رّجح رأي سيبويه يف سبعني نقًال مصحوً 
   )1(ة الّنقول فبقيت معّلقة احلُكم ال ترجيًحا وال تفنيًدا.ّما بقيّ عشرة نُقول اّجته فيها إىل تضعيفه، أ

على –خامًسا: إّن أسلوب ابن هشام اإلكثار من إغفال الّرتجيح أو الّتفنيد صراحة يف اآلراء؛ فيكون 
ب إنكاره له. -األغلب   الرّأي املبتِدئ به هو األقوى لديه، وذكره للرّأي الثّاين إّمنا يكون من 

م، كما سيبويه: " يقول وتقول: ُكنَّاهم، كما تقول ضربناهم وتقول: إذا مل نكنهم فمن ذا يكوُ
م م فمن يضر    )2(."فهو كائن ومكوٌن، كما تقول ضارب ومضروب... تقول إذا مل نضرُ

الباحث  ومل يرد عند املربّد القول إّن (كان) الّناقصة ال مصدر هلا يف مصّنفاته، وأّن ما اطّلع عليه 
ذا، وبعض ّممن اتبع قول الفارسّي، كما أّن ابن مالك ينسب إىل املربّد أّن  كان حول قول الفارسّي 

ا داّلة على مصادرها. وتعبري ابن مالك أدّق من تعبري ابن هشام؛ إذ  )3(الظّاهر يف كالمه أّن كان وأخوا
ّما ابن هشام فينسب إىل املربّد ذلك؛ وكأّن إّن ابن مالك يقول: (والظّاهر)؛ وهذا استنتاج غري مؤّكد، أ

ذا.   املربّد يصرّح 
ّن  وجاء عند ابن عقيل ذكر اخلالف يف وجود مصدر من (كان) الّناقصة من عدمه، وقد صرّح 

ّ ( :قوله صدرًا، ذاكرًا شاهًدا على ذلك يفالّصحيح أّن هلا م اقصة استعمل مصدر كان النّ ف )هوكونك إ
   )4(.رفع االسم ونصب اخلرب وأجراه جمراها يف

                                                 
  .9رسالة ماجستري، صلّلبيب، آراء ابن هشام الّنحويّة بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين ا) انظر: بوريين، 1(
 .1/46، 3، طالكتاب، ) سيبويه2(
 .340، د.ط، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) انظر: ابن مالك3(
 .1/270، 20، طشرح ابن عقيل، ) انظر: ابن عقيل4(
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ويذهب أبو حّيان إىل أّن كان الّناقصة جييء منها املصدر، وقد أنكر مذهب الفارسّي اّلذي 
، ويشري أبو حّيان )1(ث أبو حّيان عن رأي املربّد فيهايذهب إىل أّن كان الّناقصة ال مصدر هلا، ومل يتحدّ 

   )2(الّداللة على احلدث، وجتّردت إىل للّزمان.إىل أّن الفارسّي يزعم أّن كان الّناقصة ُسلبت 
 يتبّني مل  سيبويه أنّ ا هو مفعول من كني، إمنّ  )مكون( يبويه يف أنّ س ويشري أبو حّيان إىل أّن قول

ا قصد حكي عنه أيًضا إمنّ ، وينقل أنّه اسأشكل على النّ  يبويهكالم سأّن  ما اّلذي يقام مقام احملذوف، و 
متنع ألمر آخر من ا اف، بل إمنّ صرّ مل ميتنع من حيث عدم التّ  (مكون)ــف، فل متصرّ هذا الفع  أنّ أن يبّني 
إذ ؛ مسها، واحنذف حبذفه خربهااه إذا بنيت للمفعول حذف ذهب إىل أنّ  ريايفّ السّ  . مثّ يذكر أنّ خارج

هذا رّد بن عصفور وينقل أّن ا حمال وجود مسند يغري مسند إليه، وأقيم ضمري مصدرها مقام احملذوف.
نّ  )، مث يذكر كان زيًدا قائًما كوً (ه ليس هلا مصدر؛ ألنّه مل يسمع قط كالمهم: حيح أنّ الصّ  املذهب 

ّ  واستدلّ  ،، وقال: حيذفان، ويقام مصدرها مقام الفاعلريايفّ ابن خروف مذهب السّ اختيار  ا ذات على أ
لزّ  حلدث، وبقوهلم: عجبت من كونك قائًمامان، وإّمنا مصدر بقوهلم: كن قائًما، وحمال أن يؤمر  ، يؤمر 

م قالوا:  ّ ّ  وال ننكر أنّ مثّ ينقل أبو حّيان عن بعضهم (دون ذكر أعالم) أ ا (كان) هلا مصدر مبعىن أ
لكون، وإّمنا إمنّ  )كن قائًما(ا يكون أبًدا مأخوًذا من احلدث، فـ فعل إمنّ  مأخوذة منه؛ ألّن كلّ  ا هو أمر 

اخلرب قد قام هلا وقام احلدث، فال يقال: كان زيد قائًما   من أنّ  ما زعم الفارسيّ  : مصدر هلانعين بقولنا ال
، وال ينطبق هلا به أصًال  ، وما ذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه ابن الّسرّاج، ويرّجح أبو حّيان أّن كوً

ا للمفعول، ومل   ه ال جيوز أن تبىن، وهو أنّ من هذه املذاهب هو مذهب الفارسيّ  ُخيتاراّلذي  كان وأخوا
ه، فوجب     )3(طراحه.إيسمع شيء من ذلك عن العرب، والقياس 

                                                 
. يقول: "ومن زعم أّن كان الناقصة ال مصدر هلا، فمذهبه مردود، وهو 1/98، د.ط، البحر احمليط، ان األندلسيّ ) انظر: أبو حيّ 1(

مذهب أيب علّي الفارسّي. وقد كثر يف كتاب سيبويه اجمليء مبصدر كان الّناقصة، واألصّح أنّه ال يلفظ به معها، فال يُقال: كان زيٌد 
 ." الّلغات العربّية يف تفسري وانظر: احلارثّي،  –. 3/58 ، د.ط،ميدراسات ألسلوب القرآن الكر ، ر: ُعضيمةوانظ –قائًما كوً
، رسالة دكتوراه، مواقف أيب حّيان الّنحوية من متقّدمي الّنحاةوانظر: الّزهراّين،  - . 78رسالة ماجستري، ص البحر احمليط،

  .1137ص
 .3/151، د.ط، البحر احمليط، يّ ) انظر: أبو حّيان األندلس2(
 .259-6/255 ،1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ أبو حّيان ) انظر: 3(
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؛ ملفعول معه ال يكون بعدهاا أنّ  اقصة خالف: ذهب بعضهم إىلويف كان النّ ويقول أبو حّيان: "
ا ليس فيها معىن وّ لواو، وال تعمل إّال  ىحدث يعدّ  ألّ ما ورد من ذلك ل  يف امسها وخربها ال غري، و

ّ اقصة؛ ألّن الصّ النّ  )كان(جواز ذلك يف  وذهب اجلمهور إىل ...بعد كان ّ ا مشتقّ حيح أ  ا تدلّ ة، وأ
ا اجلارّ رف، ويتعلّ هذا تعمل يف الظّ  ىمان، فعلالزّ  ىسو  معىن ىعل ، وتنصب املفعول معه كسائر ق 

   )1(".األفعال
رمسه كرسم ) إّن املفعول اّلذي مل يسم فاعله ب(ويقول أبو حّيان يف ارتشاف الضََّرب يف 

ب النّ مسّ ه ابن مالك على أنّ يشري إىل اصطالح نه يبدل به مبنه، و  أّ الفاعل، إّال  ائب عن ى هذا الباب 
خّ جمرى الفاعل يف تنزّ وجيري  الفاعل، ره له منزلة اجلزء يف حنو: ضربت، ويف امتناع احلذف، ويف وجوب 

اّلذي يقوم مقام الفاعل ، ويشري إىل أّن  الفعل املصوغ له، واسم املفعولعامله إّال عن العامل، وال يكون 
  فق عليه أربعة:املتّ ويذكر أّن فق عليها، وخمتلف فيها، أشياء متّ 

مًّ الفعل إمّ  حنو: ضرب زيد، مثّ  ؛أحدها: املفعول به قًصاا أن يكون  قًصا من  ،ا أو  إن كان 
والفرّاء أجازا جعل يفعل يف جعل   الكسائيّ نعلم أحًدا أجاز بناءه للمفعول إّال ب أفعال املقاربة، فال 

فًا كني يقام، وإن كان من غريه جامًدا، فكذلك، أو متصرّ :زيد يفعل، واخلالف فيه كاخلالف اآليت يف
وذهب ، والفرّاء، وهشام إىل جواز ذلك، ون، والكسائيّ الكوفيّ و ريايف، فذهب سيبويه، والسّ  )كان(حنو: 

 )،فهو كائن ومكون(سيبويه يف كتابه:  ويشري إىل قول. اختاره أبو حّيانإىل املنع، وهو اّلذي  الفارسيّ 
وّ   ة.امّ ه من كان التّ ن إنّ ، واألعلم قول سيبويه: مكوّ ل الفارسيّ ومل يبني ما اّلذي يقوم مقام احملذوف، و

ّ ال يتكلّ  اقصةن من كان النّ ابن طاهر، وابن خروف، مكوّ ويذكر قول  ا فعل م به، وإّمنا قصد سيبويه أ
(ت:  ريّ يمَ الصَّ ويشري إىل أّن   إن منع مانع.ف ويستعمل منه ما ال يستعمل من األفعال إّال متصرّ 
نسب اقصة للمفعول، وإجازة ذلك تُ ني املنع من بناء كان النّ مذهب البصريّ  على أنّ  قد نصّ  )2(ه)390
: حيذف اسم كان، وينحذف اخلرب حلذفه، ويقام ضمري مصدرها مقام ريايفّ السّ ويشري إىل قول  ني.للكوفيّ 

                                                 
 .102-8/101 ،1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ أبو حّيان ) 1(
. ومل يذكر 2/49، 1، طبغية الوعاة، لّسيوطيّ انظر: ا .ه)390(ت:  أبو حمّمد عبد هللا بن علّي بن إسحاق الصَّيَمرِّي الّنحويّ ) 2(

ريخ وفاته، 19صرسالة ماجستري،  اختيارات الّصيمرّي يف كتاب الّتبصرة والّتذكرة،وانظر: العتيّيب،  –وفاته.  . يذكر اختالفات يف 
ا أقّل مبئة ومخسني عاًما ممّا ذكر كارل بروكلمان؛ ويُرّجح أّن وفاته تقريًبا يف (ت:  ّ   ه).390وينقل عن دارسني إ
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واختاره ابن خروف، وقال ابن عصفور: حيذف االسم واخلرب، ويقام ظرف، أو جمرور معمول  ،احملذوف
يفعل  ، ويردّ : كان يقام، فيجعل يف كان جمهوًال )كان زيد يقوم( :فكان يقول يف الكسائيّ  وينقل قولهلا، 
:  )كان زيد قام(: كني يقام، ويف )كان زيد يقوم(الفرّاء يف  ويذكر قول آخر، فعل، وجيعل فيه جمهوًال إىل يُ 

فقال: كني يقام، وكان يقام  )1(ه)209(ت:  ا هشاموأمّ  من الفعلني فارغ ال شيء فيه. كني قيم، وكلّ 
واحد من اجملاهيل يرجع إىل  ، وليساين، وجتعل منهما مجيًعا جمهوًال ل ما ألزمت الثّ إن شئت ألزمت األوّ 

كان زيد يقوم أو قام، وال يف  (ني يف وال جيوز عند البصريّ  ،ل على حالهصاحبه، وإن شئت تركت األوّ 
ون:  ما يعود عليه، وأجاز الكوفيّ  لتحمل اخلرب الّضمري، فال يكون مثّ  ؛أن يبىن للمفعول )كان زيد قائًما
         .الفرّاء قال: إن نويت بقائم أن يكون امسًا مبنزلة زيد، ورجل جاز أن تقول: كني قائم  أنّ كني قائم، إّال 

، فإن قلت: كان زيد قائًما )كني رجل قائم(على أن تريد  )كني قائم(ون جييزون: اس: والبصريّ حّ قال النّ و 
ني، وكذا: كان زيد حسًنا يّ ني، وجاز ذلك على مذهب الكوفإىل املفعول على مذهب البصريّ  أبوه، مل يردّ 

ون بني هذا وبني: كان زيد يقوم، ق الكوفيّ قول: وفرّ  وجهه، فإن قلت: حيسن وجهه، مل جيز على كلّ 
وكذا ال جيوز يف: كان زيد وجهه حسن، وال يف: كان زيد أبوه منطلق، وال يف: كان زيد قائم، على أن 

ًما الزًما مل  تضمر يف كان ضمري األمر.  إىل مصدر ال زمان، وال مكان حنو: ظاهرًا إّال  يتعدّ وإن كان 
   )2(.ه ال جيوزني إىل أنّ ني والكوفيّ حاة من البصريّ جلس وقعد، فذهب أكثر النّ 

ملرفوع، ومل يفتقر إىل  ويف الفعل الّتام والّناقص يقول املرادّي يف إّن الّتام من األفعال ما اكتفى 
ملرفوع؛  قص؛ وهو اّلذي ال يكتفي  قصةوهلذا مسّ منصوب، وما سواه  ا  ؛يت هذه األفعال  ال ألّ

   )3(. عملهامًال ني لوجود مصدرها عاا جلمهور البصريّ خالفً  ،اللة على املصدرلبت الدّ سُ 
ّ  اقصة تنصب املفعول معه؛ ألّن األصحّ كان النّ واجلمهور على أن ّ  ّ  ،ةا مشتقّ فيها أ  ا تدلّ وأ

ا فعلى هذا  ؛على احلدث ّ ا اجلارّ رف ويتعلّ تعمل يف الظّ فإ وتنصب املفعول معه كسائر األفعال،  ق 
، وهلا ماماقصة أصلها التّ كان النّ و  )4(.املذكورةالثة اللة على احلدث منع أن تعمل يف الثّ ومن سلبها الدّ 

                                                 
  .2/328، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 209وّيف (ت: ) أبو عبد هللا هشام بن معاوية الّضرير الّنحوّي الك1(
 .1327-3/1325، 1، طارتشاف الّضرب، ) انظر: أبو حّيان األندلسيّ 2(
 .1/498 ،1، طتوضيح املقاصد، انظر: املراديّ ) 3(
ظر اجليش4(  .4/2045، 1ط متهيد القواعد،، ) انظر: 
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هم جعلوا داللتها على احلدث وبقيت داللتها على مثل: قد كان األمر، أي حدث، ولكنّ مصدر؛ 
   )1(ة.به احلدود العامّ  مان، وهذا أمر عارض ال تنقضّ الزّ 

  
ا  ،اقصة ال مصدر هلاالنّ ام حّسان ملذهب البصرّيني أّن كان متّ الدّكتور ينسب  ومع ذلك يعتربو

إلمجاع )2(مشتَّقة يف ، ويرى الباحث أّن هذا كالم ليس بدقيق؛ فبناء على مّر سابًقا فليس هذا 
  مذهبهم.
  
م ذكروا مصدر ظلّ   ّ ت (بيتوتًة)، ومصدر كاد (كيًدا)، ،)3((ظلوًال) وجاء أ   ومصدر 

ا مشتّقة من أحداث مل  اوأُنكر على من زعم أّن كان وأخوا   .)4(يُنطق 
  

وقصدوا أنّه من (أفتأُت فتأ)، و(أفتأُت  ،أيب زيد أّن مصدر (فتئ) مستعمل كما ذكروا عن
   )5(إفتاًء)، و(أفتأ فتًئا).

  

   )6((األفعال الّناقصة ال تدّل على احلدث؛ فال تتعّلق شبه اجلملة به): -42

كما - على احلدث، خمالًفا بذلكيرى ابن هشام أّن األفعال الّناقصة كّلها إّال (ليس) تدّل 
  فارسّي، وابن جّين، واِجلرَجاينّ من يزعم أّن الفعل الّناقص ال يدّل على احلدث؛ وهم: املربّد، وال -يذكر

                                                 
 .71-70، 1، طاألفعال الّناسخة) انظر: كوكب، 1(
  .167، 5، طالّلغة العربّية معناها ومبناها) حّسان، 2(
ن3( وانظر:  – .3/579، د.ط، كتاب األفعال، ن احلّدادوانظر: اب -. 499، د.ط، تصحيح الفصيح وشرحه، ) انظر: ابن املرز

 .10/300، د.ط، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيينّ وانظر:  – .3/75، د.طشرح ديوان املتنيب، ، الُعكَربِيّ 
 .4/135، 1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ انظر: أبو حّيان  )4(
ظر اجليش5(  .3/1086، 1ط متهيد القواعد،، ) انظر: 
  .2/570، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام6(
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  ، وابن بَرهان، والشََّلوِبني.)1(ه)471(ت: 

اجلاّر مل ينكر ابن هشام صراحًة ما رأوه من عدم الّتعّلق، إّال أنّه يثبُت تعّلق شبه اجلملة من 
ا ال تدّل على احلدث؛ ألّن القول بعدم داللتها  وهكذاواجملرور والّظرف به؛  ّ ثبت إنكاره ملا قالوا من أ

  على احلدث هو قول بعدم تعّلقها.

ثباته الّتعّلق تقّرر إنكاره ملا قالوه يف عدم تعّلقه؛ فيستدّل ابن هشام ملثبيت الّتعّلق بقوله تعاىل:  و
) فالّالم ال تتعّلق بعجًبا؛ ألنّه مصدر 2(سورة يونس، جزء من اآلية:  َّ حن جن  يم ىم مم  ُّ 

وحينا؛ لفساد املعىن، وألنّه صلة ألّن، وجيوز   حال من  متعّلقة مبحذوف هو أيًضا أن تكون مؤّخر، وال 

  (عجًبا). 

صيغة وحاصله أّن من يقول بعدم داللتها على احلدث، يرى أّن فيها داللة زمنّية فقط مأخوة من 
الفعل، واألفعال جيب أن تكون فيها داللة زمنّية، وداللة على احلدث؛ وهي مأخوذة من لفظ الفعل. وملّا 

ا أفعال غري حقيقّية،  ّ أن ُجّردت هذه األفعال من احلدث مل تتوّفر فيها داللة األفعال احلقيقّية؛ فقالوا إ
ا غري حقيقّية؛وهم يرون ضرورة جميء اخلرب مع هذه األفعال اّليت يقولو  ّ وذلك ألّن اخلرب عوض من  ن إ

  اّلذي تدّل عليه األفعال مع الّزمن. احلدث

) أنّه مل يرد عند كان الّناقصة ال مصدر هلاوقد مّر يف املسألة الّسابقة من هذا الفصل؛ وهي (
عدم ذكره أّن كان املربّد يف مصّنفاته املوجودة أنّه قال بعدم وجود مصدر لكان الّناقصة، وكذا احلال يف 

ا ال حدث فيها، كما أنّه مل يتحّدث عن التّ    عّلق أو عدمه ألشباه اجلمل فيها.وأخوا

يرى أبو الربكات األنبارّي أّن األفعال الّناقصة (وهي يف اصطالحه أفعال العبارة) تدّل على 
ا) أفعاًال وليست حروفًا، ويرّد  )2(الّزمان اجملّرد عن احلدث. ويّتجه اّجتاه أكثر الّنحاة إىل أّن (كان وأخوا

                                                 
   .2/106، 1، طبغية الوعاة، انظر: الّسيوطيّ ه). 471) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الّرمحن اِجلرَجاِينّ الّنحوّي (ت: 1(
  ). 14. املسألة (30، 1، طمنثور الفوائد، لربكات األنباريّ ) انظر: أبو ا2(
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ا أفعال غري حقيقّية؛ وهلذا املعىن ُتسّمى  ّ ا ال تدّل على املصدر بقوله إ ّ على من يرى حرفّيتها حبّجتهم أ
    )1(أفعال العبارة.

لفعل الّناقص، على قولني؛ ومها ويورد الّسيوطّي أنّه اخُتلف يف تعّلق اجلاّر واجملرور و  الظّرف 
ّن األفعال الّناقصة ال تدّل على احلدث وهلا على احلدث أم ال؛ فمن قال إمبنّيان على اخلالف يف مدل

لّرتتيب نفسه، ومن قال تدّل عليه (أي على احلدث) جّوزه  منع ذلك؛ وهم املذكورون عند ابن هشام 
 واسمُ  يَتعّدى اسم الفاعل إىل اسم املفعولولعّل حديث سيبويه يف (الفعل اّلذي  )2((أي جّوز الّتعّلق).
  سيبويه إذ يستدّل كّل فريق بنّص كالم ) قد أشكل على الفريقني؛فيه لشيء واحد الفاعل واملفعول

ا تقول: كان عبُد هللا أخاك، فإمنَّ ممّا يدّل على أّن مقصد كالمه مل يّتضح؛ إذ يقول سيبويه: " نفسه؛
ا )3("عن األخّوة ُختربأردت أن  ّ ، ومل يتحّدث عن مصطلح الّنقص أو ما يف معناه، ومل يتكّلم على أ

  للّزمان من غري حدث.

ا) ال تدّل على احلدث،  )5(، والفارسيّ )4(يرى ابن الّسرّاج أّما ابن مالك فيؤيّد أّن (كان وأخوا
ستثناء  ا  عدم  يعود إىل نواقصعلى احلدث والّزمن، ويرى أّن تسميتها ب )ليس(داللة كان وأخوا
ا تدلّ  )، ويرّد ليس( داللتها عليهما إّال  -عنده– على زمن دون حدث، فاألصحّ  اكتفائها مبرفوع، ال ألّ

ا تدلّ   أنّ  -ومل يذكر املربّد منهم–دعوى من زعم  على  على زمن وقوع احلدث وال تدلّ  كان وأخوا
سبة اّليت بني مقصود إسناده إىل النّ بكالم سيبويه؛ فريى أّن حدثها  جه، مثّ يستدلّ بعشرة أو  حدث

  )6(.معموليها

                                                 
 .113-112، 1، طالعربّية أسرار، األنباريّ ) انظر: أبو الربكات 1(

 .2/378، د.ط، األشباه والّنظائر يف الّنحو، الّسيوطيّ ) انظر: 2(

  .1/45، 3، طالكتاب، ) سيبويه3(
  .1/82 ،3، طاألصول يف الّنحو، نظر: ابن الّسرّاج) ا4(
 .25-23، 1، طاملسائل املشكلة، ) انظر: الفارسيّ 5(
 .340-333، د.ط، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) انظر: ابن مالك6(



242 
 

ا إن دّل عليه دليل لفظّي أو معنوّي فيما ذكر سيبويه، دّل  وملّا أن ثبت حذف خرب كان وأخوا
ً وزمًنا؛ ألّن املّدعني عدَم داللتها على احلدث استندوا إىل  ا) حتمل حد ذلك على أّن (كان وأخوا

وبناًء ما جّوزه سيبويه،  ضرورة وجود اخلرب صراحًة، وأنّه ال ُيستغىن عنه؛ وعليه فإّن الباحث يرى صّحة
. على ما سبق ً ا) حد   فإّن الباحث يتوّجه توّجه املثبتني حلمل (كان وأخوا

 

   )1():جائزٌ  والّتمييزِ  بني الفاعل الظّاهرِ  (اجلمعُ  -34
يتكّلم ابن هشام على ما افرتق فيه احلال والّتمييز وما اجتمعا فيه، ومن األمور اّليت افرتقا فيها أّن 

يت ابن هشام إىل ذ  احلال كر إجازة املربّد ومن وافقه تكون مؤّكدة لعاملها، وال يقع الّتمييز كذلك. مثّ 
ا مردودة، مثّ يعرض رأيه يف: لـِ: ّ                                        (نِعَم الّرجُل َرُجًال زيٌد)، ويقول ابن هشام إ

  )2(فَِنعَم الزَّاُد زَاُد أَبيَك زَاَدا تـََزوَّْد ِمثَل زَاِد أبيَك ِفينا  

فريى الّصحيح أّن (زاًدا) معمول لـ (تزّود): إّما مفعول مطلق إن أريد به الّتزّود، أو مفعول به إن أريد به 
  الّشيء اّلذي يتزّوده من أفعال الّرب، وعليهما فإّن (مثَل) نعت له تقّدم فصار حاًال.

   )4(.)3(ه)540 قد ذكرمها ابن يسعون (ت: هنيويذكر الّسيوطّي أّن هذين الوج 

                                                 
 .2/604، 4، طمغين الّلبيب، ابن هشام) انظر: 1(
. من قصيدة يف مدح عمر بن عبد العزيز. ويقول حمّققا املغين 107، د.ط، ديوان جريرانظر: جرير،  –) البيت جلرير بن عطّية. 2(

  إذ املعروف أّن ابن عبد العزيز من نسله. -رضي هللا عنه–: "ويقصد بقوله (أبيك) عمر بن اخلطاب 2/604يف 
لّشنشّي (ت: 3(  ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 540) يوُسف بن يبقى بن يوُسف بن يسعون الّتِجيِيبّ الباجلّي ويعرف أَيضا 
 .2/363 ،1ط
  .1/59 ، د.ط،شرح شواهد املغين، الّسيوطيّ ) انظر: 4(
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يت بـ (رجًال)فأّما مقصد ابن هشام  ؛ وذلك (نِعَم الّرجُل َرُجًال زيٌد)يف مثال:  هو أنّه ال جيوز أن 
حية  حية املعىن، ومن  ألّن ذكر (الّرجل) األّول أغنت عن ذِكر الثّانية؛ فال داعي يستوجب ذكرها من 

  على أّن هناك كالًما للفعل (نِعم). وقول ابن هشام يف أّن الّصحيح أّن (زاًدا) كذا وكذا دلّ  العمل

  قيل فيها، وأّن ابن هشام قد عارضه، وهو هنا إّمنا يقصد قول املربّد كما سيأيت تفصيل الكالم فيه. 

ملنع كما قال به مجاعة من الّنحاة؛ فقد نّص سيبويه على  - وإن مل يصرّح–فابن هشام  يقول 
م من اّلذي تقدّ و  ، فاملعىن واحد (أي بذكر رجًال)،)ا مضَمرً ب ما ال يعمل يف املعروف إّال (املنع يف 

 عمَ نِ (قوهلم: . و نه، وال يكون يف موضع اإلضمار يف هذا الباب مظهرفسري حّىت يبيّ اإلضمار الزٌم له التّ 
 )؛عبُد هللا(جل ومل يعمل يف يف الرّ ) نِعم(مل عَ وقد ، فهو مبنزلة: ذهب أخوه عبد هللا، )جل عبد هللالرّ 
ن يف يعمال ، مثّ )وحيه ومثَله(ره ما بعده، فتكون هي وهو مبنزلة ة عاملة يف مضمر يفسّ تكون مرّ  )عمَ نِ ـ(ف

ة أخرى تعمل يف مظهر ال ا. وتكون مرّ يل مثله عبدً  :إذا قلت )مثله ووحيه(ر املضمر عمل اّلذي فسّ 
   )1(جتاوزه.

أّما املربّد فيجّوز وجود الفاعل ظاهرًا مع الّتمييز؛ وذلك على سبيل الّتوكيد؛ وليس املقصود 
 جلُ الرّ  عمَ نِ لّتوكيد هنا املصطلح اإلعراّيب املعلوم، وإّمنا معىن الّتوكيد. يقول املربّد إّن (رجًال) توكيد يف: (

 إّمنا ).اعندي من الّدراهم عشرون درمهً ( وهو مبنزلة: .ًال جل أوّ ُمستغىن عنه بذكر الرّ  ألنّه )؛ زيدٌ رجًال 
   )2(إليه، مثّ حيمل املربّد قول الّشاعر منه؛ أي قول جرير.ولو مل تذكره مل حتتج  ،اتوكيدً  الّدرهمذكرت 

هشام موافقتهم للمربّد، ومل وهم اجلماعة اّلذين ذكر ابن –وِمن الّنحاة َمن جيّوز ما يراه املربّد 
يف إجازة اجلمع بني الفاعل الظّاهر والّتمييز؛ وهم: ابن الّسرّاج، والفارسّي، والّزخمشرّي، وابن  - همُيسمّ 

  ، وابن عقيل.)3(ه)732(ت: مالك، وابن الّناظم، وأبو الفداء 

                                                 
 .179-2/175، 3، طالكتاب) انظر: سيبويه، 1(
  .2/148، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد2(
انظر: ه). 732مساعيل بن علّي بن حممود بن حمّمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب: امللك املؤّيد، صاحب محاة (ت: ) إ3(

 .1/319، 15، األعالم، طالّزركليّ 
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  رأي ابن الّسرّاج:
جل توكيد؛ ألنّه مستغىن عنه بذكر الرّ  )رجًال (فقولك:  ،جل رجًال زيد: نعم الرّ وإذا قلتَ يقول: "

   )1()".راهم عشرون درمهًاعندي من الدّ (وهو مبنزلة قولك:  ،ًال أوّ 
  

  رأي الفارسّي:
ينتصب على احلال واالسم مضمر يف  ) زيدٌ نِْعَم رجًال ( :يف )رُجًال (ني: قال بعض البصريّ يقول: "

، فقد ) زيدٌ نِْعَم رجًال (ه إذا قال: م فكأنّ فسري إذا تقدّ ، والّضمري يلزمه التّ )زيدٌ (ال يظهر، وتفسريه  )نعم(
أضيف إىل ما  االعرب جتعل م قال: واعلم أنّ ). ا زيدٌ جاء راكبً ( :كقولك  ) زيدٌ جُل رجًال نعم الرّ (قال: 

 )2()".نِْعَم أخو قوٍم زيدٌ (ليس فيه ألف والم مبنزلة ما فيه األلف والّالم فرتفعه كما ترفع ذلك، فتقول: 
وإن ذكرته  فإن مل تذكر (رجًال) جاز، نعم الّرجُل رجًال زيٌد. يف مصنَّف آخر: "وتقول: الفارسيّ  ويقول

  ) 4(كالم الفارسّي يف شرح بيت جرير.مثّ يذكر بيت جرير. ولك أن تنظر   )3(.فتأكيد"
  

  رأي الّزخمشرّي: 
كيدً اهر وبني املميّ وقد جيمع بني الفاعل الظّ يذكر يف (ممّيز نعم وبئس): " جل م الرّ نعِ  :فيقال ،از 

   ، مثّ يذكر بيت جرير املذكور على سبيل االستشهاد لصّحة ما يقول.)5(" زيدٌ رجًال 
  

  رأي ابن مالك:
هذا  وقوله يف ،اسمييز وإظهار الفاعل، وأجاز ذلك أبو العبّ سيبويه اجلمع بني التّ ومنع يقول: "

اممييز يف األصل مسوقً حيح، وحامل سيبويه على املنع كون التّ هو الصّ  ام إذا ظهر ، ا لرفع اإل واإل

                                                 
 .1/117، 3، طاألصول يف الّنحو، ) ابن الّسرّاج1(
 .1/640 ،1، طاملسائل البصرّت، الفارسيّ ) 2(
 .88، 1، طاإليضاح، ) الفارسيّ 3(
 .135-1/132، 1، طإيضاح شواهد اإليضاح، ) انظر: القيسيّ 4(
  .362، 1طاملفّصل، ، ) الّزخمشريّ 5(
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له ( :كقولك؛  ام فيهما ال إ مييز يف كلّ مييز، وهذا االعتبار يلزم منه منع التّ الفاعل زال فال حاجة إىل التّ 
ام، عل سبب اجلواز التّ وجُ .. ، ومثل هذا جائز بال خالف.)اراهم عشرون درمهً من الدّ  وكيد ال رفع اإل

ملنع حتكّ  ؛، وال مينعجل رجًال نعم الرّ  :فكذلك يفعل يف حنو م بال دليل. هذا لو مل ألّن ختصيصه 
يستدّل ابن مالك ببيت جرير وغريه ممّا جاء يف  . مثّ )1(؟"تستعمله العرب، فكيف وقد استعملته العرب

  الّشعر.
  

  رأي ابن الّناظم:
مييز كما جييء التّ  ؛ فإنّ وما ذهب إليه املربّد هو األصحّ يرّجح قول املربّد بصريح الّلفظ، فيقول: "

ام، كذلك قد جييء للتّ      )2(".وكيدلرفع اإل
  

  رأي أيب الفداء:
به، حنو: نِ  ما يعود إليه الّضمري يفيقول: " ضمري يعود إىل  )عمنِ (، ففي ) زيدٌ نعم رجًال (عم و

- ذي حقائق خمتلفة، واسم اجلنس يدّل على حقيقة الّذات، فأيت به لتمييز اجلنس املقصود معهود ذهينّ 
 زيد، وهلذا لو قلت: جل رجًال نعم الرّ  :، أي) زيدٌ ، ونعم ضارً نعم رجًال (فقالوا:  -عمأعين املضمر يف نِ 

كيدً يّ كرة املمَ اهر وبني النّ ه جيوز اجلمع بني الفاعل الظّ واعلم أنّ ويقول أيًضا: " )3(".مل جيز )عم زيدنِ ( ا زة 
اهر، ز لتأكيد الظّ وِّ ر، لكن جُ ر واملفسَّ وهو مجع بني املفسِّ  )، زيدٌ رجًال  جلُ عم الرّ نِ (اهر فتقول: للفاعل الظّ 

    )4(.نبيه على أّن هذا هو األصلوللتّ 
  
  

                                                 
 .16-3/14، 1، طشرح الّتسهيل ،ابن مالك )1(
 .336، 1ط شرح ابن الّناظم،، ) ابن الّناظم2(
 .1/241، د.ط، الُكّناش، ) أبو الفداء3(
 .2/54، الّسابق) 4(
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  رأي ابن عقيل:

  )1(بعد الفاعل الظّاهر موّكًدا حنو: (نعم الّرجل رجًال زيٌد)". - أي الّتمييز–يقول: "وقد يرد 

سيبويه ومعظم ، مثّ يذكر أّن ) زيدٌ : (نعم رجًال ويشري أبو حّيان األندلسّي إىل قول العرب
) متييز لذلك الّضمري، وذهب (رجًال  ا هو فاعل بـ(نعم)، ويف (نعم) ضمريًا مستكنًّ  إىل أنّ ذهبوا ني البصريّ 

وعند الفرّاء ... حال ه ال ضمري، والفاعل بنعم هو زيد، واملنصوب عند الكسائيّ ، والفرّاء أنّ الكسائيّ 
حذف رجل، وقامت صفته مقامه، مث نقل الفعل  ،جل زيدمتييز من قبيل املنقول، واألصل: رجل نعم الرّ 

خريه، وجيوز عند الكسائّ )د زينعم رجًال (اسم املمدوح فقيل:  إىل خري املنصوب ، ويقبح عنده  ي 
يف (نعم) ضمريًا، واملنصوب  نّ إوالقائلون  ..، وميتنع تقدميه عندمها على نعم.)نعم زيد رجًال (فتقول: 

  ،جل جنس اختلفوا هنا فقال بعضهم: الّضمري هنا شخصبعده متييزًا اختلفوا فمن قال: (أل) يف نعم الرّ 
نّ زيد نعم هو رجًال  ك قلت:كأنّ  ة قال ة شخصيّ جل) أل فيه عهديّ (الرّ   وقيل هو جنس، ومن قال 

   )2(الّضمري هنا شخص.

هلل العلوّي  قدير فيه: نعم ألّن التّ  ؛ زيدمثل: نعم رجًال  ويف: ")3(هـ)745(ت: ويقول املؤيّد 
، وال جيوز اإلقدام على حذفه بقولنا: رجًال فسري ، وإّمنا جاز حذفه، ملكان ما ذكر من التّ  زيدٌ جل رجًال الرّ 
ه مضمر أن، إنّ نعم وبئس، وضمري الشّ  عليه داللة ترشد إليه، واألقرب أن يقال يف  مع قرينة تدلّ إّال 

   )4(."ا أحقّ فلهذا كان جعله مضمرً  ؛اإلضمار حاصل وهو الفعل يألّن ما يقتض ؛اوليس حمذوفً 
ا على رأي آخر غري ما وجاء عند املرادّي رأي يف (زاًدا) يف  بيت جرير، وأبيات أخرى احُتَج 
ويل غري ما ذكروه، وهو أقرب؛ وذلك أن )5(أوردوا، يقول املرادّي: "يقول الّشيخ أثري الّدين : وعندي 

                                                 
 .2/130، 1، طاملساعد، عقيل) ابن 1(
  . 2049-4/2048، 1، طارتشاف الّضَرب، األندلسيّ ) انظر: أبو حّيان 2(
هللَّ حيىي بن محزة بن علّي احلسيّين العلوّي الطّالّيب (ت: 3(  .144-8/143 ،15، طاألعالم، : الّزركليّ هـ). انظر745) املؤيّد 
هللَّ 4(  .3/166، 1، طالّطراز، ) املؤيد 
  يقصد أبو حّيان األندلسّي. )5(
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ّخر عن املخصوص على جهة  نّدعي أّن يف نِعم وبِئس ضمريًا، وفحًال وفتاًة وزاًدا متييز لذلك الّضمري، و
  )1(والفحل والفتاة والزّاد هي املخصوصة، وفحلهم وهند وزاد أبيك أبداٌل من املرفوع قبلها".الّندور، 

اهر يف نعم مييز والفاعل الظّ اختلف الّنحويّون يف جواز اجلمع بني التّ ويقول ابن عقيل: "
ا وذهب قوم  ، زيدجل رجًال نعم الرّ  :وهو املنقول عن سيبويه فال تقول ،فقال قوم ال جيوز ذلك؛ وأخوا
مييز فائدة زائدة ل بعضهم فقال إن أفاد التّ وفصّ . مثّ ذكر بيت جرير، ويقول كذلك: ")2(ز".إىل اجلوا

فإن   . زيدٌ رجًال  جلنعم الرّ  :حنو ، فالوإّال ، ا زيدٌ جل فارسً نعم الرّ  :اجلمع بينهما حنو على الفاعل جاز
    )3(". زيدٌ نعم رجًال  :ا حنوفاقً مييز اتّ ا جاز اجلمع بينه وبني التّ كان الفاعل مضمرً 

قوله: وذُكر بيت جرير يف املقاصد الّنحويّة يف الّشاهد احلادي والّتسعني بعد الّسبعمئة، وفيه: "
  يف نصبه ثالثة أوجه: )زاًدا(

أي: مثل زاد أبيك زاًدا، فيكون حنو قوهلم: ما رأيت  )زاد أبيك(ل: أن يكون متييزًا ملثل يف قوله: األوّ 
 أكيد، وهو مذهب أيب عليّ ز على جهة التّ مييز واملميّ جال، وقد اجتمع فيه التّ رجًال، أي: من الرّ  مثلهم

  .ثره ال حيسن يف النّ عر وإنّ اج، وقيل: هذا من ضرورة الشّ رّ وشيخه أيب بكر بن السّ 
  

  د.والثّاين: أن يكون مفعوًال لقوله تزوّ 
  

ًدا، وذلك د مثل زاد أبيك فينا تزوّ قدير: تزوّ دة، والتّ الزّ الث: أن يكون منصوً على املصدر احملذوف والثّ 
حيث  )اد إىل آخرهفنعم الزّ (يف قوله:  االستشهاد فيه:و  اد مصدرًا كما قاله الفرّاء.على أن يكون الزّ  مبينّ 

كيًداكرة املفسّ اهر والنّ مجع فيه بني الفاعل الظّ      )4(".رة 

                                                 
  .630 ،1، طشرح الّتسهيل، ) املراديّ 1(
 .3/163، 20، طشرح ابن عقيل، ابن عقيل )2(
 .3/165، الّسابق) 3(
 .4/1528، 1، طاملقاصد الّنحوية) العيّين، 4(
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اختلف الّنحويّون يف حكم حديثه عن شاهد آخر: "كتاب املقاصد يف وجاء يف هامش حتقيق  
  مييز على ثالثة مذاهب:اهر والتّ اجلمع بني فاعل نعم الظّ 

  أي ابن جين وابن يعيش.اجلمع بينهما مطلًقا، واختار هذا الرّ  ريايفّ ل: منع سيبويه والسّ األوّ 
لسّ اجلمع بينهما مستدلّ  اين: أجاز املربّد والفارسيّ الثّ    .ومنه ذلك املذكور ،ماعني 

وقد  )1(".اهرمييز معىن ال يفيده الفاعل الظّ الث: أجاز ابن عصفور اجلمع بينهما بشرط أن يفيد التّ والثّ 
  )2(وردت إجازة ابن عصفور لذلك يف شرح املقّرب.

  
وقد بسَط ابن الورّاق ذكر العّلة يف اخلالف بني منع سيبويه الجتماع الّتمييز مع الفاعل الظّاهر، 

ملفعول بوبِ  عمَ كَرة بعد (نِ النّ  وإجازة املربّد له، فجاء عنده أّن نصب  ألنّ  ه؛ وذلكئَس) على التَّشبيه 
جييزه وخيتاره، املربّد و مينع،  ّما إجازة إظهار ذلك الفاعل مع بقاء املنصوب فسيبويهأ، الفاعل إضمارفيهما 
واحد  كلّ   ألنّ  ؛عن اآلخر ييكف الّرجلنيأحد  فألنّ  ؛جوازهع ا ا امتن. فأمّ  زيدٌ جل رجًال عم الرَّ نِ  وهو:

ختصيص  وعن عّلة وكيد.أجازه على طريق التّ  العّباسوأبو  للجمع بينهما، فال وجه ؛منهما اسم للجنس
؛ إذ كان ال كرةمن النّ  الّتفسري فيه ُشبهةعلى شريطة جواز اإلضمار قبل الذّكر؛ فألّن املضمر قبل الذّكر 

فصار الّضمري على ، حمضةئس) ال جيوز أن يليهما معرفة عم وبِ أن (نِ ع حّىت تفّسره، و يُفهم إىل من يرج
وجييب ابن الورّاق عن الفائدة يف هذا اإلضمار،  .اجلنس أمساءاأللف والّالم من  فيهملا  الّتفسريشريطة 

ا  ّ  وذلك ؛ختفيف الّلفظّ من معرفة  وهي أخفّ  منصوبة؛ُمفّسر نكرة  احتاجوا إىل فيهام إذا أضمروا أ
 الّلفظ ليخفّ  فيها؛أضمروا  خفيًفاما يفسره  وكان، املضمر ال يظهر كان  فلّما، فيها األلف والّالم

وا الّضمري  ثنّ : فهّال مثّ جييب ابن الورّاق عن ا.شائعً لكان ذلك اقتصروا على إضمار الفاعل،  ولو، عليهم
م إّمنا إ: فيقول يدان؟الزّ  ّرجالنالحنو: نعم  ؛سم الظّاهرون االيثنّ  كماومجعوه،   أضمروا على شريطة ّ
فّسر يثّىن  كان  فلّماالّلفظ،  ليخفَّ  ؛الّتفسري

ُ
ضمر جيرِي جمراه، استغنوا  على أنّ  داللة وفيه وجيمع، امل

ُ
امل

                                                 
 .4/1508، 1، طاملقاصد الّنحويّة، ) العيينّ 1(
 .389-1/388، 1، طشرح املقّرب) فاخر، 2(
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فّسر تثنيةأظهروا من  مباالّضمري  تثنيةعن 
ُ
عم وبئَس) امسان (نِ  لَوِيلَ ومجعوه،  الّضمريوا ثنّ  فلوومجعه،  امل

ضمر فيهما. مل يثنّ  اجلنس؛ فلهذاعلى  داللة لفظهما يف ليس
ُ
   )1(وجيمع امل

  
كذلك ينهج ابن    )2(وينحو الرّازّي يف تفسريه حنو سيبويه يف منع ظهور الفاعل مع الّتمييز.

  .)3(يعيش
  

الّسرّاج واضٌح يف جيد مثّة نقول متعارضة عن ابن الّسرّاج؛ مع أّن كالم ابن الباحث إّال أّن 
يت:   اإلجازة كما 

أورد الباحث فيا سبق ما ُنسب إىل ابن الّسرّاج من إجازة اجلمع بني الّتمييز والفاعل الظّاهر؛ إّال 
أّن ابن يعيش ينسب إليه أنّه قد منع ذلك؛ إذ يشري ابن يعيش إىل أّن صاحب الكتاب (يقصد 

جازة اجلمع، مث يفّصل ذكر اخلالف يف أّن سيبويه مينع أن يقال: (نعم الرجل رجًال  الّزخمشرّي) يقول 
جاء عند الّسرياّيف، وأبو بكر بن الّسرّاج، ّمث  -إلضافة إىل سيبويه–زيٌد)، ويقول ابن يعيش أّن املنع 

فإنّه رفع يذكر إجازة املربّد لذلك ومعه الفارسّي، وابن يعيش يوافق سيبويه، ومينع إجازة املربّد لبيت جرير 
نّ  )ادالزّ ( أللف والّالم  ملدح، و )زاد أبيك(، و)نعم(ه فاعُل املعّرف  متييٌز  )زاًدا(هو املخصوص 

ّ ال ُنسلِّم أّن عنده وتفسٌري. والقوُل عليه ، )تـََزوَّد(، وإّمنا هو مفعول به لـ)نعم(منصوب بـ )زاًدا(: إ
ز أن يكون مصدرًا قدير: تزّوْد زاًدا مثَل زاد أبيك فينا. فلّما قدَّم صفَته عليه، نصبها على احلال. وجيو والتّ 

ا حمذوَف الزّ  مثل زاد (ا لقوله: متييزً  )ادالزّ (وائد، واملراد: تزّود تـََزوًُّدا، وهو قول الفرّاء. وجيوز أن يكون مؤّكدًّ
، فإّن ذلك من ضرورة )عمَ نِ (. وعلى تقدير أن يكون العامل فيه )يل مثُله رجًال (، كما يُقال: )أبيك فينا

    )4(رورة، وال جيعل قياًسا.رورة يتقّدر بقدر الضّ رّاج، وما ثبت للضّ بن السّ  عر، هكذا قال أبو بكرالشّ 

                                                 
 .295- 293، 1، طعلل الّنحو، انظر: ابن الورّاق) 1(
 .3/600، 3، طمفاتيح الغيب، انظر: الرّازيّ  )2(
 .1/207 ،1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظر) ا3(
 .4/397 ،الّسابق) 4(
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كما أّن البغدادّي ينقل يف اخلزانة عن ابن يعيش تفصيله يف املنع واإلجازة عن الّنحاة، ومل يعّلق 
ملنع،  ه على أنّه من القائلني  ّ وكذلك ينقل البغدادّي على إضافة ابن يعيش البن الّسرّاج يف تصنيفه إ

    )1(البغدادّي يف اخلزانة ما أورده املرادّي يف شرح الّتسهيل.
  

جلواز؛ وذلك أّن عّلة الّتوكيد أظهر؛  يتماشى الباحث مع ما يراه املربّد ومجاعة الّنحوّيني القائلني 
ب الّتأكيد، ولو كان الثّاين األّول نفسه يف املعىن نية من  ، فالّتوكيد فليس فيها ما يعارض ذكرها 

للمؤكَّد األّول  - وهو مذكور–(ويُقصد به هنا املصطلح اإلعراّيب) مقبول حنوَّ مع أّن فيه املوكِّد الثّاين 
ذاته، ومن جانب آخر يف ترجيح الباحث هو أّن الّشواهد الّنثريّة والّشعريّة قد وردت عن العرب، وهي 

بن مالك مقنع يف جواز ظهور الّتمييز مع الفاعل تعضد ما يتوّجه إليه الباحث، أضف إىل أّن كالم ا
  الظّاهر ولو إن مل يرد عن العرب، فكيف وهو وارد عنهم؟ 

   

   )2():امً قدَّ مُ  اجلارّ إذا كان (ميتنع العطف على معمويل عاملني خمتلفني  -44

يتحّدث ابن هشام عن العطف على معمويل عاملني؛ فينقل قبل ذلك اإلمجاع يف جواز العطف 
يف  -أي إمجاع اجلواز–وعمًروا جالٌس)، وكذلك  ذاهبٌ على معمويل عامل واحد؛ حنو: (إّن زيًدا 

مثّ  العطف على معمويل أكثر من عاملني،العطف على معموالت عامل، مثّ ينتقل إىل احلديث عن منع 
  يت للحديث عن معمويل عاملني، وفيه شّقان:

أّما األّول: إن مل يكن أحدمها جارًّا فينقل ابن هشام عن ابن مالك أنّه ممتنع إمجاًعا حنو: (كان 
إلمجاع؛ إذ نقل الفارسّي اجلواز  ّن ذلك ليس ممتنًعا  آكًال طعاَمك عمٌرو ومتَرك بكٌر)، ويرّده ابن هشام 

  عة منهم األخفش. مطلًقا عن مجا

                                                 
  .398-9/394، 4، طخزانة األدب، ) انظر: البغداديّ 1(
 .2/632، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام2(
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ومل ُينب ابن هشام يف هذا الّرّد منه البن مالك عن موقفه إن كان يّتجه مع ابن مالك يف القول 
ملنع إمجاًعا، أم يتجه مع من جّوز األمر على إطالقه؛ فقد كان رّد ابن هشام البن مالك يف فكرة 

  اإلمجاع، ال يف مضمون املنع.

  جارًّا؛ ففيه أمران: - أي املعمولني–وأّما الثّاين: إن كان أحدمها 

األّول: إن كان اجلارُّ مؤّخًرا؛ حنو: (زيٌد يف الّدار واحلجرِة عمٌرو، أو وعمٌرو احلجرِة) فينقل عن 
نّه جائز عند األخفش والفارسّي. )1(ه)412(ت:  املهدويّ    أنّه ممتنع إمجاًعا، ويرّده ابن هشام 

ضع اإلمجاع على املنع، ومل يبّني ابن هشام موقفه يف القول إّال أّن رّد ابن هشام له كان يف مو 
نقل املنع إمجاًعا عن ابن مالك إن مل يكن هنا مثل موقفه حني ملنع أم اإلجازة، وموقف ابن هشام 

  أحدمها جارًّا يف الرّأي الّسابق.

الثّاين (وهو موضوع املسألة عند الباحث): إن كان اجلاّر مقّدًما؛ حنو: (يف الّداِر زيٌد واحلجرِة 
ملنع–ابن هشام إىل أّن املشهور عند سيبويه املنع، وبه  فيذكرعمٌرو)،  يقول املربّد وابن الّسرّاج  - أي 

إلجازة–وهشام، وينقل اإلجازة عن األخفش، وبه  ، مثّ ينقل ابن والفرّاء والّزّجاج يقول الكسائيّ  -أي 
فقالوا: إن وَيل املخفوُض العاطُف كاملثال؛ أي (يف  -وقد ذكر منهم األعلم فقط- هشام أّن قوًما فّصلوا 

  حنو: امتنع ّال وإ تعادل املتعاطفات، الّداِر زيٌد واحلجرِة عمٌرو) جاز؛ ألنّه كذا ُمسع، وألّن فيه

كما   - فهو يسّلم مبا جاء عند األعلم–(يف الّدار زيٌد وعمٌرو احلجرِة). وقد اعتمد ابن هشام إجازة املثال 
  سيأيت.

وموطن هذا املنع  )2(يورد سيبويه منع العطف على معمول عاملني خمتلفني، ويرى إضمار اجلاّر.
لقول إّن العطف حبرف واحد على عاملني غري جائز، ويذكر إجازة  جاء ذاته عند املربّد، ويصرّح املربّد 

                                                 
  .1/71 ،1ط ، بغية الوعاة،: الّسيوطيّ ه). انظر412عبد هللا حمّمد بن جعفر القزّاز الّتميمّي الّنحوّي (ت: ) أبو 1(
  .66-1/61، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه2(
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جميء هذا العطف حّىت يف الّشعر، وينعته  ويف الكامل ال يقبل املربّدُ  )1(األخفش للعطف يف هذه احلالة.
   )2(لعيب، وأّن فيه قبًحا، كما أنّه مل ُيسّلم بقراءات قرآنّية متواترة.

خمتّل، وجّوز األعلم ما نقله عنه ابن  أّما األعلم فريى أّن مذهب سيبويه ومذهب من اتّبعه فاسد
  ) 3(هشام يف املثال: (يف الّداِر زيٌد واحلجرِة عمٌرو).

 يم  ُّ  تعاىل: وقد رّد ابن هشام مبجيء مواضع يدّل ظاهرها على خالف مذهب سيبويه،؛ كقوله
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
ت:  َّ يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ فإّن  )5- 3(سورة اجلاثية، اآل
ت( ا اسم إنّ  ؛ااألوىل منصوبة إمجاعً  )آ لرّ  ،صبلنّ  )4(وانالثة قرأمها األخَ والثّانية والثّ  ،ألّ ، فعوالباقون 

ت(يف  لقراءتني دلّ وقد استَ   وأّما ،مناب االبتداء ويف فع فعلى نيابة الواوا الرّ أمّ  ،الثة على املسألةالثّ  )آ
   .ويف صب فعلى نيابتها مناب إنّ النّ 

  

  

                                                 
. مسألة 126، 1، طاالنتصار لسيبويه على املربّد، وانظر: ابن وّالد -. 195-4/194، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد1(
)48.( 
: 1/229، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) املربّد2(  يل ىل مل خلُّ . يقول: "وقد قرأ بعض القرّاء وليس جبائز عند

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
(سورة  َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ت" يف موضع نصب وخفضها لتاء اجلميع 164البقرة، اآلية:  لواو، وعطف (اختالًفا) على ) فجعل "آ فحملها على "إّن" وعطفها 
. يكّرر 75-3/74، 3، طالكامل يف الّلغة واألدبوانظر: املربّد،  -ائزًا؛ إلنّه ليس مبوضع ضرورة". "يف" وال أرى ذا يف القرآن ج

ملعيب.   املربّد فيها منعه العطف على عاملني، وينعته 
 .94-93، 1، طالّنكت، ) انظر: األعلم3(
، ه). انظر: الّزركليّ 116ت (ت: ) ومها: محزة والكسائّي. أّما محزة فهو: محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الّتيمّي الزّ 4(

  . وقد مّرت ترمجة الكسائّي.2/277، 15، طاألعالم
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   :بثالثة أوجهعند ابن هشام وأجيب  
 (أي قراءة عبد هللا بن مسعود) يف حرف عبد هللا ده أنّ ويؤيّ ، فالعمل هلا ،رةمقدّ  )يف( أنّ  :أحدمها

ئبة مناب عامل واحد ،صريح بفيالتّ     .وهو االبتداء أو إنّ  ،وعلى هذا الواو 
ت(انتصاب  أنّ  :الثّاين ت :أي ،ورفعها على تقدير مبتدأ ،وكيد لألوىلعلى التّ  )آ وعليهما  ،هي آ

  .رةمقدّ  )يف(فليست 
(ت:  اطيبّ الشّ ويذكر ابن هشام أّن  ،ويف ه على إضمار إنّ وهو أنّ  ،صبقراءة النّ  خيصّ  :الثالثّ 

   .بعيد وإضمار إنّ  قد ذكره، وغريه )1(ه)590

سيبويه مبا ورد يف الّشعر، وأنّه قد أشكل على سيبويه، مثّ يذكر منع كما يرّد ابن هشام قول 
جازته للمثال: (يف الّداِر زيٌد واحلجرِة )2(الّزخمشرّي للعطف املذكور . وبعد ذلك يصرّح ابن هشام 

  )3(عمٌرو).

يقف الباحث مع ما قاله ابن هشام يف اإلجازة، وإنكار املنع عند املربّد؛ لوروده يف القراءات 
حية العطف على معمويل عاملني خمتلفني؛ إذ ليس املقصود  –القرآنّية، وألّن املنطق الّلغوّي يعضده من 

ع على االبتداء، و(الّدار) على معمويل عاملني؛ وذلك ألّن األّول (زيٌد) ارتفأن يُعطف  -كما يف املثال
حلرف، وال جيوز عطف (احلجرة) على زيد، بل على ما هو قريب منها؛ وهو الّدار، كما أّن  ُجّرت 

املعىن ال يستقيم إن ُعطفت (احلجرة) على زيد، أّما عمٌرو فُيعطف على زيد وإن كان بعيًدا؛ ألّن املعىن 
  حيتمله.

مة احلجّ وأّن  هذا الرّأي،ني وكذلك يرى أحد الباحثِ  ّ ئبً  يف أ ا مناب جعلوا حرف العطف 
ئبً ، كما يُ صحيح غري العامل نّ ، و ا مناب العاملبطل قول من جعل حرف العطف  جتويز  القول 

                                                 
بغية ، ه). انظر: الّسيوطيّ 590(ت:  رير) القاسم بن فرية بن أيب القاسم خلف بن أمحد الّرعيّين الّشاطّيب املقرئ الّنحوّي الضّ 1(

  .2/260، 1، طالوعاة
ت.285-4/284، 3، طالكّشاف) انظر: الّزخمشرّي، 2(   . أّيد سيبويه يف ختريج اآل
   .2/634، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام3(
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م عن آية اجلاثية وبعض  نّ وأ، ي إىل جتويز العطف على أكثر فمردودالعطف على عاملني يؤدّ  جوا
على عاملني ال تقدير فيه، ومحل الكالم على ما ال تقدير فيه  العطف ألنّ  ؛ضعيف األبيات بتقدير اجلارّ 
ت) توكيدً ، و قديرأوىل من محله على التّ  االختصاص  صب علىا النّ ا، ففيه بعد عن املوكَّد. وأمّ جعلهم (آ

ووقوع االختصاص بعد ضمري  ،مألّن األصل يف االختصاص أن يكون للمتكلّ  ؛فخالف األصل
مذهب  أنّ فظهر له  .ا نيإمامقراءُة ما ال سيّ و ابتة فال جيوز، ا تلحني املربّد للقراءة الثّ وأمّ ، املخاطب قليل

حيح من القرآن الكرمي، ذكروا من املسموع الصّ  ملا ؛اجمليزين للعطف على معمويل عاملني خمتلفني أصحّ 
م ال  حججأّن عر، وكالم العرب، و والشّ     )1(.سلم من اعرتاضتاملانعني وإجا

 

؛ ألّن اإلنسان يتّكلم من ِيفّ على نزع اخلافض مردودٌ  (انتصاب (فاه) يف: (كّلمُته َفاُه إىل ِيفَّ) -45
  )2(نفسه ال من ّيف غريه):

يتحّدث ابن هشام يف الباب اخلامس من املغين؛ وهو: (يف ذكر اجلهات اّليت يدخل االعرتاض 
األوىل: (أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الّصناعة وال على املعرب من جهتها) عن مخس جهات، ويف اجلهة 

  يراعي املعىن)، ويذكر يف هذه اجلهة اثنني وعشرين من األمثلة وقع للمعربني فيها وْهٌم.

يذكر ابن هشام قول أيب احلسن األخفش يف: (كّلمُته فاُه إىل ّيف) إّن ويف املثال األخري منها 
مثّ يورد ابن هشام رّد املربّد لقول األخفش؛ ورّد املربّد  فيه،ه) على إسقاط اخلافض، أي: من انتصاب (فا

ّن  نسان من ّيف نفسه ال من ّيف غريه،على األخفش: إّمنا يتكّلم اإل مثّ يسوّغ ابن هشام لألخفش قوله؛ 
 ؛ومحله على القلب، (كّلمته فاُه إىل ّيف)، أو قاله يف:إّمنا قال ذلك يف: (كّلمين فاُه إىل ّيف) األخفش

  اس.لفهم املعىن، فال يرد عليه سؤال أيب العبّ 

  

                                                 
 .176-175ماجستري، صرسالة ، آراء الكسائّي الّنحويّة يف كتاب مغين الّلبيبانظر: املطرّيف،  )1(
 .2/697، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام2(
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  هي:و يرى الباحث أّن أمورًا تتوّضح عن ابن هشام يف هذا؛ 

  أّوًال: أنّه ُيسّلم بصّحة املثال، وأّن (فاه) منصوبة.

  نًيا: أنّه ينكر ختريج األخفش يف انتصاب (فاه) على إسقاط اخلافض.

  لثّا: أنّه يرى عّلة أخرى النتصاب (فاه)، ومل يبّينها. 

  رابًعا: أنّه يّتفق مع املربّد يف إنكار نصب (فاه) على عّلة إسقاط اخلافض.

سقاط اخلافض–خامًسا: أنّه ال ُيسّلم ِبَرّد املربّد   -وإن كان يّتفق مع املربّد على عدم انتصاب (فاه) 
  على األخفش.

ن هشام لألخفش يف أّن مقصده إّما حممول على أّن األخفش قال ذلك يف: (كّلمين فاُه سادًسا: يعّلل اب
إىل ّيف)، أو أّن األخفش قال ذلك يف: (كّلمته فاُه إىل ّيف) ومحله على القلب لفهم املعىن؛ أي إّن 

صبت (فاه)؛ األصل: كّلمته من ّيف إىل فيه، مثّ صارت: كّلمته من فيه إىل ّيف، ّمت إسقاط اجلاّر وانت
  لتصبح: كّلمته فاُه إىل ّيف.

بت عن األخفش. ويله لألخفش، ُيستدّل أّن الكالم غري    سابًعا: يف تسويغه و

  د يف تعليقه على ما يراه األخفش.إّال أّن الباحث مل جيد ما نسبه ابن هشام من قول املربّ 

م اختلفوا يف الّناصب لكلمة وقد اتّفق الّنحاة على أّن: (كّلمته فاه إىل ّيف) صحيح، إّال  ّ أ
ا على احلال؛ وهم: سيبويه، واملربّد،  ّ (فاه)؛ فمنهم من قال إّن الّناصب هو (كّلمته)؛ أي الفعل، وأ

والّسرياّيف، والعكربّي، وابن يعيش، وابن احلاجب، وابن مالك، وابن الّناظم، ومنهم من يذهب إىل أّن 
ون، وابن جّين، وابن الّشجرّي؛ وإن كا متذبذبني يف اعتماد كوفيّ الّناصب هو (جاعًال) حمذوفة؛ وهم ال

  رأي فصل. وسيأيت الباحث إىل الّتفصيل يف ذلك.
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ا على احلال، ومل يتحدّ  ّ ا صّنف الباب ث عن الّناصب صراحًة، إّال أنّه ملّ فالّتخريج عند سيبويه أ
بذكر (ألنّه مفعول به)؛ أي إنّه يرى أّن الّناصب إّمنا  ما  يكون الفعل؛ وهو (كّلمته) ههنا، يقول يف (

ال ): "وال مصادر ألنّه حاٌل يقع فيه األمر فينتصب ألنّه مفعول به ليست بصفةٍ  اّليتيَنتصب من األمساء 
 من اثنني، ، ألّنك إّمنا تريد مشافهًة، واملشافهُة ال تكون إّال جيوز أن تقول: كّلمُته فاه حّىت تقول إىل يفّ 

   )1(".يصّح املعىن إذا قلت إىل يفّ  ّمناإف

ا على احلال كذلك؛ فهو يقّر بقول سيبويه فيها؛ فيقول يف الكامل: " ّ مته تقول: كلّ وعند املربّد أ
يعته يدً يفّ  فاه إىل : أي وهذه حاله، ومن ا، وجيوز أن تقول: فوه إىل يفّ ا بيٍد، أي نقدً ، أي مشافهًة، و

ب األمساء اّليت توضع موضع املصادر اّليت  )2(نصب فمعناه يف هذه احلال. ويقول يف املقتضب يف 
يعته يدً مته فاه إىل يفّ وذلك قولك: كلّ تكون حاًال: " مته مشافهة، ا بيد فإّمنا انتصب؛ ألنّه أراد: كلّ ، و

يعته نقدً     )3(".او

صب (فاه)، فالبصريّون (ويقول عنهم أصحابنا) يقولون إّن  يذكر الّسرياّيف االختالف يف 
ئًبا عن مشافهًة اّليت معناها مشاِفًها، وجعلوه من الّشاذ  الّناصب (كّلمته) وأنّه ال إضمار فيه، وجعلوه 

نتصابه على  م يقولون  ّ احملمول على غريه؛ ألنّه معرفة، وأنّه اسم غري صفة. وينقل عن الكوفّيني أ
ولو كان ويقف الّسرياّيف مع البصرّيني؛ فيذكر أنّه  .يفّ   فاه إىلمته جاعًال ه قال: كلّ كأنّ إضمار (جاعًال)  

مته وجهه إىل ما كان فيه شذوذ، وجلاز أن يقال: كلّ  )جاعل( من إضمار -أي الكوفّيون–على ما قالوا 
 (أي البصريّون)؛ كما قال أصحابنا  ،ه شاذّ فدّل على أنّ  وجهي، وعينه إىل عيين، ومل يقل هذا أحد

     )4(.عليه قسمل يُ  فلذلك

                                                 
  .1/392، 3، طالكتاب، ) سيبويه1(
 . 1/226، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) املربّد2(
  .3/236، 2، طاملقتضب، ) املربّد3(
 .2/285. و2/282، 1، طشرح كتاب سيبويه) انظر: الّسرياّيف، 4(
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وخيتار ابن يعيش مذهب سيبويه، متأثـّرًا مبا قاله  )1(ويرى الُعكربّي أّن املعىن (مشاِفًها).
وهو موقف ابن مالك، ويرّجحه على أن يكون أصله (جاعًال)، وال  )3(وكذا ابن احلاجب. )2(الّسرياّيف.

   )7(، ويف الّتذييل.)6(وأبو حّيان يف ارتشاف الّضرب )5(واختاره ابن الّناظم. )4(يقاس عليه.

ابن جّين وابن الّشَجرّي يف اعتماد رأي فصل؛ أّما الكوفّيون، وتذبذَب فهم أّما من قّدر (جاعًال) 
" ضامًنا مته فاه إىل يفّ وعلى ذلك صار قوله: "فاه إىل ّيف" من قوله: "كلّ ابن جّين فيقول يف اخلصائص: "

أّما قول ابن جّين يف احملتسب فلم يكشف عن رأي صريح،  )8("."جاعًال" ملا عاقبه مري اّلذي كان يفللضّ 
قوهلم: كّلمته فاه إىل وموقٍف فاصل؛ إذ يذكر ما يقول به البصريّون والكوفّيون من دون ترجيح؛ فيقول: "

ب عن: جاعًال فاه إىل ّيف، أو ألنّه وقع موقع مشافهةً  ئبة عن  ّيف منصوب على احلال؛ ألنّه  اّليت هي 
  )9(".له مشاِفًها

وكما مل حيّدد ابن جّين موقفه، فكذا صنع ابن الّشَجرّي؛ فإنّه مرّة يقول بقول الكوفّيني يف أّن 
 فاجلواب أنّ (فاه) منتصب بـ (جاعًال) حمذوفة، ومرّة يورد رأي البصرّيني إّن الّتقدير مشاِفًها؛ فيقول: "

احلقيقة، وهذا املنصوب  كان هو احلال يفدر، وذلك احملذوف  ني منتصب مبحذوف مقحويّ عند النّ  )فاه(

                                                 
. 287، 1، طالّلباب، وانظر: العكربيّ  –. 297، 1ط ،الّتبيني عن مذاهب الّنحوّيني البصرّيني والكوفّيني، الُعْكَربِيّ ) انظر: 1(
  .4/37، د.طشرح ديوان املتنيب، وانظر: الُعكَربِّي،  –
 .16-2/15، 1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظر) ا2(
  .1/469، د.ط، أمايل ابن احلاجب، ) انظر: ابن احلاجب3(
، 1، طشرح الّتسهيل هـ)،672ابن مالك (ت: وانظر:  –. 108، د.ط، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) انظر: ابن مالك4(
2/322 .2/324-325.  
 .229، 1ط شرح ابن الّناظم،، ظر: ابن الّناظم) ان5(
 .3/1557، 1، طارتشاف الّضرب، ) انظر: أبو حّيان األندلسيّ 6(
: أّن مذهب الكسائّي والفرّاء وهشام أّن 9/21. ويشري يف 15-9/14 ،1، طالّتذييل والّتكميل، األندلسيّ انظر: أبو حّيان ) 7(

   (كّلمين) أو (كّلمت) قد دّل على جاعل.
 .2/383، 4، طاخلصائص ) ابن جّين،8(
 .1/251، د.ط، احملتسب، ) ابن جّين 9(
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واملعىن:كّلمته ويقول يف (كّلمته فاه إىل ّيف): " )1(".إىل يفّ  ) فاهجاعًال (املعرفة قائم مقامه، وتقديره: 
   )2(".كّلمته وهذه حاله  يا، وجيوز: كّلمته فوه إىل ّيف، أهً مشافِ 

ال  -أي على املثال–، ومنهم من يقول إّن القياس )3(ومن احملدثني من ينحو حنو رأي البصرّيني
جيوز إّال عند بعض الكوفّيني؛ فريى أّن رأي الكوفّيني أنسب، وأّن حجة املانعني جدلّية ال تثبت عند 

   )4(الفحص.
  

يُبعد الباحث رأي األخفش يف إسقاط اخلافض وانتصاب (فاه) على نزعه؛ وذلك الحتياجه إىل 
لقلب، وأصل معناه؛ وذلك لغلّوه يف الّتأويل، وحتميل املثال ما قد ال حيتمل،  الّتقدير، كما يُبعد ق وله 

كما أّن الباحث يتماشى مع عدم القياس على املثال، والوقوف مع البصرّيني القائلني إنّه مبعىن مشاِفًها 
حّجة  ون أظهر وأّمت، وأنّ أو مشافهًة، وأّن العامل فيه الفعل ال تقدير (جاِعًال)؛ وذلك ألّن ما قاله البصريّ 

  الكوفّيني فيها تقدير، والظّاهر أوىل من املقّدر. 
  

      )5(فتحة): كة الّراء يف األذان: (هللا أكرب)(حر  -46

(يف ذكر اجلهات اّليت يدخل االعرتاض على  يذكر ابن هشام يف الباب اخلامس من املغين: 
  البعيدة واألوجه الّضعيفة، (أن خيرج على األمور الرّابعة:املعرب من جهتها)؛ عّدة جهات؛ ومنها اجلهة 

يت إىل ذكر رأي للمربِّد.    ويرتك الوجه القريب والقوّي)، ويف املثال العاشر منها 

                                                 
 .1/236 ،1طأمايل ابن الّشَجرّي، ، ) ابن الّشجريّ 1(
 .3/19 ،الّسابق) 2(
  .183، 1طالّربط يف الّلفظ واملعىن،  وانظر: ُعكاشة، -. 3/84، 28، طجامع الّدروس العربّية، ييينّ ) انظر: الغال3(
 .2/369، 15، طالّنحو الوايف، ) انظر: حسن4(
 .2/719، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام5(
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إّن حركة راء (أكرب) من  -مذكورًا–ومنهم املربّد  -مل يذكر أعالمهم-يورد ابن هشام قول مجاعة 
فقيل: هي حركة الّساكنني،  اختلفوا؛ كرب) فتحة، وأنّه وصل بنّية الوقف، مثّ قول املؤّذن: (هللا أكرب، هللا أ

، وجزء من اآلية: 1(سورة آل عمران، اآلية:  َّ ىل مل خل  ُّ  لتفخيم الّالم كما يف: ؛ حفظًاوإّمنا مل يكسروا
غري داٍع، ام أّن كّل هذا خروج عن الظّاهر من )، ويورد أنّه قيل: هي حركة اهلمزة نقلت، ويرى ابن هش2

ّن حركة الرّاء ضّمة إعرابيّ  ة، وأنّه ليس هلمزة الوصل ثبوت يف الّدرج فتنقل حركتها ويردُّ ابن هشام رأيهم 
  إّال يف ندور.

يفّسر الّدسوقّي أكثر ما جاء من كالم ابن هشام الّسابق يف هذه املسألة، إّال أنّه مل يتحّدث عن  
كالم اجلماعة واملربّد الوارد نقًال عن ابن هشام؛ فيشرح عن حركة الّساكنني؛ وقصده (الرّاء يف (أكرب)، 
والّالم يف لفظ اجلاللة (هللا) حني الوصل)، أّما الّساكن األّول؛ وهو الرّاء يف (أكرب) وهي ساكنة؛ ألّن 

ساكنة، ومل يوقف عليها بل وصلها بلفظ ألفاظ األذان جزم، وكّل مجلة آخرها ساكن؛ فالرّاء من (أكرب) 
م إمنّ  ّ ا مل يكسروا؛ أي اجلاللة؛ فالتقى ساكنان فُحرّكت الرّاء للّتخلص من الّساكنني، وابن هشام يقول إ

لكسر؛ حفظًا لتفخيم الّالم؛ أي مع خّفة الفتح وإّال  مع أّن األصل يف الّتخلص من الّساكنني يكون 
لّضّم، وكّل من الّضّم والفتح ليس أصًال يف الّتخلص. وتفخيم الّالم يف لفظ فالّتفخيم حيصل أيًضا مع ا

ألّن الّالم إذا كان ما قبلها فتحة فّخمت، أّما إن كان ما قبلها كسرة فهي ترّقق حينئذ.  ؛اجلاللة متأتٍ 
الرّاء،  ويف حديث ابن هشام عن نقل حركة اهلمزة فحاصله أّن حركة اهلمزة انتقلت للّساكن قبلها؛ وهو

و تلميًحا عن من دون أن يذكر تصرًحيا أ–مثّ وصلت مبا بعدها بنّية الوقف. ويسّجل الّدسوقّي اعرتاًضا 
ن الّدماميّين يف رّد ابن هشام للقائلني بفتحة الرّاء، واالعرتاض على قول ابن نقله ع -وجود اعرتاض

ّين أّن فيه داعًيا يف األذان؛ وذلك ألّن هشام أّن كّل هذا خروج عن الظّاهر لغري داٍع؛ ويرى الّدمامي
نّه وقف حكًما، ولوال ذلك ملا نقل، وإّمنا فعل ذلك  األذان مل يسمع إّال موقوفًا؛ ففي نقل احلركة إيذان 

لكلّية من الّسنّ  ة يف األذان من إيراد كلماته موقوفًا على أواخرها؛ فهو إن مل حرًصا على عدم اخلروج 
ألجل الوقف، مثّ نقل إليها حركة اهلمزة،  ؛كًما من جهة أنّه اعترب آخر كلمة ساكًنايقف حسًّا ُوِقف ح
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لّضّمة اإلعرابّية كما استصوبه املصّنف كان مل يقف حسًّا وال  ووصل مع نّية الوقف، ولو حّرك الرّاء 
لكلّية.     )1(حكًما؛ فخرج عن سّنة األذان 

يرّجح الباحث أّن نقل الّدسوقّي عن الّدماميّين استحسان ملخالفة ما يرى ابن هشام؛ وذلك ألّن 
إيراد االعرتاض دون رّد الّدسوقّي له إشارة إىل قبوله من جهة، ومن جهة أخرى أّن الّدسوقّي مل يوّجه  

  كالم ابن هشام إىل ما فيه إحياء بقبوله وهللا أعلم. 

 أنّه يستحّب وقوف املؤّذن على آخر الكلمات، وينقل عن )2(ه)0571ينقل ابن عّالن (ت: 
إّن عواّم الّناس يقولون (هللا أكرب) بضّم الرّاء، مثّ يقول إّن املربّد كان يفتح الرّاء من  ويّ رَ اهلَ  شيخه نقًال عن

فكان األصل (أكرب) األوىل، ويسّكن الثّانية؛ ألّن اإلتيان روي موقوفًا كقوله: (حّي على الّصالة)، 
يذكر ابن  سكون الرّاء، مثّ ُحّولت فتحة األلف من اسم هللا يف الّلفظة الثّانية إىل الرّاء قبلها ففتحت. مثّ 

قد بّني هذا املقام وأطنب فيه، وقام املصّنف بنقله، وفيه يرى ابن  )3(ه)852 عّالن أّن ابن حجر (ت:
يت إىل ذكر   )4(ابُن األنباريّ  - املربّد وافق يأ–حجر أّن لقول املربّد وجًها وجيًها، مثّ وافقه  ومجاعة، مثّ 

ّن  كالم ابن هشام عن املربّد أّن حركة الرّاء فتحة، وأنّه ُوصل بنّية الوقف، مثّ قيل هي حركة الّساكنني 
املربّد  تعليل املربّد ممنوع؛ إذ ليس الوقف على أكرب األوىل، وما قاله املربّد خطأ عند البصرّيني، وينقل أنّ 

نوزع يف ذلك؛ وذلك أنّه ُيسّن الوقف على (أكرب) األوىل أيًضا؛ ألّن طلب الوقف على (أكرب) األوىل 
لفتح اللتقاء الّساكنني؛ ويصرّح ابن حجر بدف ع ختطئة ابن هشام وغريه صّريه كالّساكن أصالة، فُحّرك 

  صرّح مبا ذكره، فقال كّلمني على املغينكما يذكر ابن حجر أنّه رأى بعض احملّققني من املت  للمربِّد.
  

                                                 
  .2/188، 2، طاحلاشية، الّدسوقيّ ) انظر: 1(
 .6/293، 15، طاألعالم، ه). انظر: الّزركليّ 1057عّي (ت: ) حمّمد علّي حمّمد عّالن بن إبراهيم البكرّي الّصّديقّي الّشاف2(
، 15ط، األعالم. انظر: الّزركلّي، ه)852ت: ( ) أبو الفضل شهاب الّدين أمحد بن علّي بن حمّمد الكناّين العسقالينّ 3(
1/178-179. 
) أبو بكر حمّمد بن القاسم بن حمّمد بن بّشار بن احلسني بن بيان ابن َمسَّاَعة بن فَـْرَوة بن قطن بن دعامة بن األنبارّي الّنحوّي 4(

 .214-1/212، 1ط ، بغية الوعاة،انظر: الّسيوطيّ ه). 328الّلغوّي (ت: 
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   )1(صحيح. لداعٍ  خروج عن الظّاهر بل هو، على ابن هشام ردًّا - أي بعض احملّققني للمغين-

ابن األنبارّي إّن  يف حاشيته على الّدّر املختار قولَ  )2(هـ)1252عابدين (ت:  كما ينقل ابنُ 
يف مقاطيعه، واألصل يف أكرب  ااملربّد يقول: األذان مسع موقوفً ، وكان )أكرب(اء يف ون الرّ اس يضمّ عوام النّ 

، ويقول يف مطلب يف الكالم على حديث أّن األذان اءولت حركة ألف اسم هللا إىل الرّ فحُ  ،اءتسكني الرّ 
ه ساكنة الرّاء للوقف، ورفعها خطأ، وأّما الّتكبرية األوىل من كّل تكبريتني من جزم: إّن الّتكبرية الثّانية

، وقيل ساكنة. حمّر الرّاء ومجيع تكبريات اإلقامة فقيل  ً لّضّمة إعرا لفتحة على نّية الوقف، وقيل  كة 
بت، وقال فيه  ويظهر له اإلعراب. ويورد سؤال الّسيوطّي عن حديث اجلزم يف األذان فقال إنّه غري 

ونُقل عن  )3(ذكر حركة الرّاء. ذلك ابن حجر، ومجع ابن عابدين كالًما يف حديث اجلزم، ويف نقول يف
لّضّم مل تصّح صالته، وأّن ابن حجر قد رّد هذا القول، واسُتحسن رأي ابن  بعضهم أّن من حّرك الرّاء 

ونُقل عن املربّد قوله بفتح راء (أكرب)  ،يف األذان املأثور سكون أواخر الكلماتوتواتَر أّن  )4(حجر.
مل يعثر الباحث على رواية واحدة مأثورة لفتح راء (أكرب)، كما أّن و  )5(.ساعدهتواية ال الرّ  األوىل، إّال أنّ 

  :يف األذان سوى أّن املربّد قد قال إّن معىن (هللا أكرب) الباحث مل يعثر على قول املربّد يف هذه املسألة
  ومل ترد (أكرب) مضبوطة يف الّنسخة احملّققة للمقتضب. ،)6(كبري

؛ 1997يرّجح الباحث رأي دار اإلفتاء املصريّة؛ وهي فتوى مساحة املفيت عطّية صقر لعام 
 يجوز إسكانـ(هللا أكرب) فب تصلاء، فإذا وُ سكان الرّ  )هللا أكرب(عبارة وهي: أنّه جيوز الوقف على آخر 

إلسكان. وجيوز أن حترّ ، و ألّن األصل الوقف الرّاء؛ خرب  )أكرب(ألّن  ؛اإلعراب على مّ لضّ  الرّاء كيكون 
  وإّما للّتخّلص من  ا بنقل حركة احلرف اّلذي بعدها،إمّ  ،لفتح الرّاء كوجيوز أن حترّ  ،وهو مرفوع ،ملبتدأ

                                                 
نّية، ) انظر: ابن عّالن1(   .87-2/85، د.ط، الفتوحات الّرّ
 .43- 6/42، 15، طاألعالم، هـ). انظر: الّزركليّ 1252ّي (ت: ) حمّمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الّدمشقّي احلنف2(
  .1/386، 2، طرّد احملتار على الّدّر املختار، ) انظر: ابن عابدين3(
 .274، 1، طغاية املىن) انظر: الّدوعّين، 4(
 .1/209، 1، طالَعرف الّشذيّ ، ) انظر: الكشمرييّ 5(
 .3/245، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد6(
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لكسر،التقاء السّ    .فخيملكن اختري الفتح بدل الكسر للتّ  اكنني، وإن كان األصل فيه أن يكون 

الرّاغب يف كتابه (بغية الرّاغب ودفينة الطّالب) يف الّصفحة يصرّح مساحة املفيت أّن هذا رأي اإلمام و  
  )1(اخلامسة.

(سفينة الرّاغب  :، فوجد أّن عنوانه هو)2()هـ1176( وقد عاد الباحث إىل كتاب اإلمام الرّاغب
مع أّن املخطوط غري مرقوم، إّال أّن سياق -خبّط مجيل، والّصفحة الرّابعة  ودفينة الطّالب)، وهو خمطوط

ا مفقودة، أّما الّصفحة اخلامسة ففيها قوله: "مثّ  - الكالم دّل على وجودها ّ فيها كالم مهّم، إّال أ
   )3(يفتحون للّساكَنني أو ينقلون فتحة اهلمزة إليه، واألّول أصوب كما يف مغين الّلبيب".

  

قصة يف: (إّن من أفضِلهم كان زيًدا) -47    )4():((كان) 

م يف بعض  يعرتض ابن هشام على رأي للمربِّد حينما ذكر ابن هشام الّنوع احلادي عشر: (إجاز
لّناسخ حنو: (كان قائًما زيد) ومنع ذلك يف البعض حنو: "إّن زيًدا قائِم" )،  أخبار الّنواسخ أن يّتصل 

ٍب  من اجلهة الّسادسة؛ وهي: (أّال يراعي الّشروط املختلفة حبسب األبواب، فإنّ  العرب يشرتطون يف 
شيًئا ويشرتطون يف آخر نقيض ذلك الّشيء على ما اقتضه حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم؛ فإذا مل 

يتأّمل املعرب اختلطت عليه األبواب والّشرائط)، يف الباب اخلامس: (يف ذكر اجلهات اّليت يدخل 
: "ومن الوهم يف هذا قول املربّد يف االعرتاض على املعرب من جهتها)، ويف هذا الّنوع يقول ابن هشام

دة (كان) كما قال سيبويه، بل جيوز أن  قوهلم: (إّن ِمن أفضِلهم كان زيًدا) إنّه ال جيب أن حيمل على ز

                                                 
  .9/83، د.ط، فتاوى دار اإلفتاء املصريّة) دار اإلفتاء املصريّة، 1(
شا (2( . يرتجم له، مثّ يذكر 6/123، 15، طاألعالم، م). انظر: الّزركليّ 1763-1698ـ/ ه1176 -1110) حمّمد راغب 

لعربّية، يقال هلا: (سفينة العلوم).أّن له مؤّلًفا هو:   (سفينة الرّاغب ودفينة الطّالب)، جمموعة أدب وأحباث 
  .5 د.ط، ،سفينة الّراغب ودفينة الطّالب، ) اإلمام الرّاغب3(
 .2/766، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام4(
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قصة، وامسها ضمري زيد؛ ألنّه متقّدم رتبة؛ إذ هو اسم إّن، ومن أفضلهم: خرب كان، وكان  تقّدر كان 
 وهذا ال جييزه دمي خرب (إن) على امسها، مع أنّه ليس ظرفًا وال جمرورًا،ومعموالها خرب (إّن)، فلزمه تق

   )1(أحد".

وحاصل املسألة أّن ابن هشام يتحّدث عن أّن العرب أجازوا يف خرب الّنواسخ أن يتقّدم خربها 
ا ا) حتديًدا، وليس مقصده كّل الّنواسخ؛ ألّن (إّن وأخوا ) خترج على امسها؛ واملقصود هنا (كان وأخوا

ا؛ أي ميتنع أن يتقّدم خربها على امسها؛ حنو املثال اّلذي ذكره:  من هذا احلكم يف أن يّتصل خربها 
(كان قائًما زيٌد)، ويف هذا خيرج أيًضا اخلرب إن كان شبه مجلة أو جارًّا وجمرورًا؛ ألنّه جيوز أن يتقّدم على 

ب، االسم، وأّن العرب منعوا تقدمي اخلرب على االسم مع  ا)؛ فقد اشرتط العرب شيًئا يف  (إّن وأخوا
ب آخر نقيض ذلك.   واشرتطوا يف 

فابن هشام يرى أّن رأي املربّد من الوهم؛ وذلك أّن املربّد يقول إّن (كان) ليست زائدة يف قوهلم: 
قصة؛ فيلزمها (إّن من أفضلهم كان زيًدا)، ويف هذا خمالفة من املربّد لسيبويه؛ فاملربّد يقّدر أّن (كان) 

اسم وخرب؛ وبناًء على ذلك فيكون (اسم كان) ضمري زيد؛ ويرى الباحث أّن القصد من عبارة: (ضمري 
ملضمر أو الّضمري (هو)؛ ألّن الّضمري ال يعود  زيد)؛ أي مبعىن أّن املقدَّر هو زيد؛ وليس ضمريًا مقّدرًا 

قديره (هو)؛ وذلك ألّن أصل (زيًدا) مقّدم رتبة؛ أي على متأّخر، أو لرّمبا كان يقصد إّن املقّدر حمذوف ت
يف املعىن، ال يف املوقع اّلذي قيل فيه، ومل يقل املربّد إّن (زيًدا) يف اجلملة هو اسم كان؛ ألّن املعلوم أّن 

اسم كان مرفوع بال خالف، أّما (زيًدا) عند املربّد فهي (اسم إّن)، وعلى هذا يكون (من أفضلهم): خرب  
ن يف موقع رفع خرب إّن، وعلى هذا يرى ابن هشام أّن املربّد كان، و  كان ومعموالها: االسم واخلرب، يكو

  ال جييزه أحد. قال مبايف القول مبا مضى من تقدمي خرب إّن على امسها، مع أنّه ليس ظرفًا وال جمرورًا، 

  

  

                                                 
 .2/766، 4، طمغين الّلبيب، ) ابن هشام1(
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  ويرى الباحث أّن ترتيب اجلملة عند املربّد حيتمل وجهني:

خرب إّن، وامسها ّن كان من أفضلهم زيًدا)؛ فجعل مجلة كان (وهي ليست ظرفًا أو جارًّا وجمرورًا) أّوهلما: (إ
فتقدمي اخلرب على هذه الّصورة مل جيزه أحد. كما أّن فيه اسم كان ضمري يقّدر بـ (هو)  (زيًدا) مؤّخرًا؛

  فيعود على متأّخر وهو (زيًدا)؛ لذا فهو وجه بعيد.

م   نيهما: (إّن زيًدا ّ خري يف هذا، سوى تقدير الّرتتيب، إّال أ كان من أفضلهم) وعلى هذا ال تقدمي وال 
  ملا قالوا إّن (إّن من أفضلهم كان زيًدا) مسموع عن العرب، وهو وجه قريب.

ا يعضد  د ا أقوى وأسلم من الّتقدير يف الّرتتيب، كما أّن القول بز د وعليه فيرتّجح أّن القول بز
  يف أّن جميء (كان) للّتوكيد ال غري. املعىن

ا قوهلم: يقول ابن يعيش: " د ، واملراد: إّن من أفضلهم )إّن من أفضلهم كان زيًدا(فمن مواضع ز
إذ املعىن أنّه يف احلال أفضلهم، وليس املراد: أنّه كان فيما  ؛أكيدمزيدة لضرٍب من التّ  )كان(زيًدا. و

زيًدا كان من  إنّ (قدير: مضى، إذ ال مدح يف ذلك؛ وألّنك لو جعلت هلا امسًا وخربًا، لكان التّ 
، )إنّ (ألّن زيًدا يكون اسم  ،، وكنت قد قّدمت اخلرب على االسم، وليس بظرف، وذلك ال جيوز)أفضلهم

ا اخلربوما َتع) كانَ (و    )1(".هنا زائدة) كان(فلذلك قيل: إّن  ؛ّلق 

فليس يف هذا الّتقدير! إذ  - على ما يراه الباحث–أّما موطن تقدمي خرب إّن يف كالم ابن يعيش 
ليس هناك ما مينع هذا الّتقدير؛ ألنّه ال تقدمي خلرب إّن على امسها على هذا الّتقدير؛ ألّن اجلملة الفعلّية 

مري (هو) العائد على متقّدم وهو زيد، وشبه مجلة اجلاّر واجملرور) يف حمّل رفع خرب إّن، من (كان، والضّ 
ّخر عن االسم (زيًدا)، إّال أّن موطن الّتقدمي يف خرب (إّن) على امسها هو يف املثال  وموطن اخلرب قد 

  .املسموع ال يف الّتقدير

                                                 
 .348-347/ 4 ،1ط ،لاملفصّ شرح ، ابن يعيش :نظرا) 1(
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لغاء وجاء عند سيبويه   )1((كان). عن اخلليل القول 

دة (كان): ابن الّسرّاج - قبل ابن هشام–وّممن قال بقول سيبويه   ، )3(، والّسريايفّ )2(بز
، وأبو حّيان )8()هـ743، والطّيّيب (ت: )7(، وابن يعيش)6(، وابن مالك)5(، وابن األثري)4(والّزخمشريّ 
خلطأ احملض؛ مضيًفا الّرّماّين إىل املربّد يف اتّباع الرّأي، وقد رّد زعمهما،  األندلسّي، ه  ّ جلعل واصًفا إ

ا بينها، وبني امسها، ) مجلة مفصوًال خرب (إنّ     )9(هذا ال جييزه أحد.قائًال إّن  

  )11(، والبغدادّي.)10(وّممن جاء بعد ابن هشام وتبع رأي سيبويه: الّسيوطيّ 

                                                 
: يقول: "وقال اخلليل: إّن من أفضلهم كان زيًدا، على إلغاء كان، وشّبهه بقول الّشاعر؛ 2/153، 3، طالكتاب، ) انظر: سيبويه1(

  زدق:وهو الفر 
َر قوٍم    وِجريان لنا كانوا كرامِ    فكيف إذا َرأيَت د

 تعّرفه بشيء، أو تقول: رجًال كان قبيًحا حّىت   سكتّ  قلت: إّن من خيارهم رجًال، مثّ وقال: إّن من أفضلهم كاَن رجًال يقبح؛ ألّنك لو 
 من أمره كذا وكذا".

 .1/251 ،3، طاألصول يف الّنحو، ) انظر: ابن الّسرّاج2(
ن " كأنّه قال: . يقول: "قال اخلليل: إّن من أفضلهم كان زيًدا على إلغاء كا2/479، 1، طشرح كتاب سيبويه) انظر: الّسرياّيف، 3(

ا ليس هلا اسم وال خرب يف الكالم املذكور". ّ  إّن من أفضلهم زيًدا كان؛ أي كان ذلك، وإّمنا قيل زائدة أ
 .351، 1طاملفّصل، ، الّزخمشريّ ) انظر: 4(
 .1/463، 1، طالبديع، انظر: ابن األثري )5(
ا رافعة 1/412، 1، طشرح الكافية الّشافيةابن مالك، ) انظر: 6( ا ... ورّد ذلك عليه؛ لكو د . يقول: "وحكم سيبويه بز

ّخرها إسنادها إىل فاعل".  ا، كما مل مينع من إلغاء "ظلن" عند توّسطها، أو  د  للّضمري. وليس ذلك مانًعا من ز
 .348-347/ 4 ،1ط ،لشرح املفصّ ، ابن يعيش :نظر) ا7(
الكاشف ، انظر: الطّييبّ  – .524-1/523، 1، طبغية الوعاة، ه). انظر: الّسيوطيّ 743(ت: هللا ) احلسن بن حمّمد بن عبد 8(

 .5/1601، 1، طأو شرح املشكاة عن حقائق الّسنن
، 1، طالّتذييل والّتكميل، وانظر: أبو حّيان –والّرماّين.  ، يذكر فيه املربّد3/1185، 1، طارتشاف الّضرب، ) انظر: أبو حّيان9(
 يذكر رأي القائلني بنقصان كان؛ وهم: املربّد والّرّماّين وبعض املتأّخرين من دون ذكر أعالمهم.. 4/213
  .2/38، د.ط، عقود الّزبرجد، ) انظر: الّسيوطيّ 10(
  .9/208، 4، طخزانة األدب، ) البغداديّ 11(
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ه يف الّرتكيب فيما وصل إلينا من  ولرمبا كان قد  مصّنفاته،مل يورد املربّد املثال املسموع أو ما شا
  قاهلا، مثّ أُثر عنه ذلك فيما وصل إلينا من أقوال الّنحاة املتقّدمني على ابن هشام.

ا؛ وذلك ملا قاله سيبويه والّنحاة بعده؛ كما أّن تقّدم خرب  د أّما توّجه الباحث فهو القول بز
ا ملعىن الّتوكيد أظهر (إّن) على امسها يف حال أّن اخلرب ليس بشبه مجلة ال يستقيم،  د إضافًة إىل أّن ز

ا يؤّدي إىل الّتأويل والّتقدير غري الّضرورّيني ا، وكذلك فإّن القول بنقصا للمثال، كما  من القول بنقصا
  ثبوت املثال مسموًعا عن العرب يفضي إىل عدم اخلروج عن الظّاهر من غري داٍع. أنّ 

  

ألجنيبّ  (ال يُفَصل بني املضاف واملضاف -48 ؛ ويف تكرار املُضاف ُحيذف املضاف إليه من إليه 
  )1():األّول ال من الثّاين، ويف العطف على املضاف حيذف املضاف إليه من األّول

نًيا أوىل) سبعة  نًيا، فكونه  يذكر ابن هشام حتت عنوان: (إذا دار بني كون احملذوف أّوًال أو 
يورد شطرين خمتلفني، من دون احلديث عنهما؛ إّال تصرحيه أّن هذا مسائل، ويف املسألة الّسادسة منها 

  هو الّصحيح، خمالًفا صراحة املربّد؛ أّما الّشطر األّول فهو قوله:

بَّ عمَ  زيَد زيَد اليَ    )2(لِ الت الذُّ

                                                 
  .2/809، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
لّضّم، وخرّج احملّققان الّرجز لعبد هللا بن رواحة. وقد تقّدم يف 2/596، الّسابق) 2( رضي هللا – هذا املوضع بضبط (زيد) األوىل 

عملة: الّناقة العاملة القويّة، وقد خياطب زيد بن أرقم. وبعده: "َتطَاَول الّليُل ُهدِيَت فاْنزِْل" من دون ضبط عندمها. وذكرا أّن: اليَ  -عنه
ا فيضبطها. الذُّبَّل: مجع ذابل وهو الضّ  أضاف (زيد) إىل اليعمالت؛ ألنّه ديوان عبد هللا بن ، وانظر: عبد هللا بن رواحة -امر. حيدو 

  . وجاء فيه:152، 1ط رواحة،
   زيُد زيَد اليَـْعَمالت الذُّبَّلِ 
ْجَهلِ 

َ
  وزيَد داريِّ الَفالِة امل

، 2، طالّسرية الّنبويّة، وانظر: ابن هشام –جرير. لِد . ينسبه إىل بعض و 206-2/205، 3، طالكتاب، يبويهوانظر: س -
، شرح أبيات سيبويه، وانظر: ابن الّسريايفّ  –. 102، 2، طالّالمات، وانظر: الّزّجاجيّ  – بن رواحة. . ينسبه إىل عبد هللا2/377
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ويكّرر ابن هشام حديثه يف الّرجز الّسابق متماشَيا مع سيبويه يف القول إّن يف الّرجز حذفًا من 
   )1(ثّاين.ال

  أّما الّشطر الثّاين اّلذي يذكره ابن هشام فهو قوله:

   )2(ي وجبهِة األسدِ بني ذراعَ 

                                                                                                                                                             
ه إليه، وزيد األّول مضاف إىل الّشاهد فيه أنّه أقحم (زيًدا) الثّاين بني (زيد) األّول وبني ما أضاف . يقول: "43-2/42د.ط، 

ُفرحة ، وانظر: األسود الغندجاينّ  –. 2/536، 1، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب، وانظر: ابن عبد الربّ  –. "اليعمالت
ذه األبيات متوالية علىّممن أتقن علم الّرجز واستقراه . يقول: "مل يكن ابن الّسريايفّ 134، د.ط، األديب ت    قّلتها.  ؛ وذلك أنّه مل 

، 1/619، 1ط، أساس البالغة، الّزخمشريّ وانظر:  - وهو زيد بن األرقم األنصارّي، قاله يف توجه جيش املسلمني إىل مؤتة". 
ريخ دمشق البن عساكر، ابن منظوروانظر: –.  1/679و ، عيون األثر، وانظر: ابن سّيد الّناس– .12/260 ،1، طخمتصر 
  وغريها.. 2/201. و2/198، 1ط
  . 206- 2/205، 3، طالكتاب، وانظر: سيبويه – .2/809، 4، طمغين الّلبيب، ) انظر: ابن هشام1(
  . وصدره: 1/215، 1، طشرح ديوان الفرزدق، ) انظر: الفرزدق2(

   من رأى عارًضا أسّر به
وحتقيق:  احلاوي، وحتقيق: البستاّين،ذراعا األسد وجبهته: من منازل القمر، العارض: الّسحاب املعرتض. وليس يف ديوانه بتحقيق: 

  لفرزدق: إىل ا. ينسب البيت 1/180، 3، طالكتاب، وانظر: سيبويه -فاعور. 
   من رأى عارضاً أسّر به   بـَْنيَ ِذراَعي وَجبِهة اَألَسدِ 

  . بدون نسبة، ويف رواية الّشطر األّول: 2/322، 1، طمعاين القرآن، الفرّاءوانظر:  - 
  عاِرًضا أكفكُفهُ  من يرى 

ضافة الثّ 2/190، د.ط، املذّكر واملؤّنث، وانظر: أبو بكر األنباريّ  - اين . يقول: "أراد: بني ذراعي األسد وجبهة األسد، فاكتفى 
ْز: بني ذراعي األسد وجبهته؛ ألنّ   –اهلاء". حذُف  ه إذا كان املعىن: بني ذراعيه وجبهته مل حيسنمن إضافة األول، ومن أجاز هذا مل جيُِ

. يقول: "يريد 3/313، 2، طالّتقريب واإلرشاد (الّصغري)، وانظر: الباقّالينّ  –. 15/481، 1، طذيب الّلغة، وانظر: األزهريّ 
، إعراب القرآن، وانظر: الباقويلّ  –. 2/33، 1، طاحملكم واحمليط األعظم، وانظر: ابن سيده – بني ذراعي األسد وبني جبهته".

 وفيه: "أي: بني ذراعي األسد وجبهته". وورد البيت يف غريها.. 2/681 ،4ط
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ذكٍر ملوطن خالفه مع املربّد، إّال أّن حاصل  من دونمل يوّضح ابن هشام مقصده يف املسألة، و 
مكان يف املسألة واضح؛ وهو اخلالف مع املربّد، وأّن هذا اخلالف ليس يف موضوع احلذف، وإّمنا 

  أّن اخلالف يف أّن املربّد يرى مكان احلذف األّول ال الثّاين. -من عنوان ابن هشام–احلذف؛ ويفهم 

عمالِت)، عمالِت  زيَد اليَ ا توّجه ابن هشام: ( زيَد اليَ واملقصود من اخلالف أّن األصل كم
و(بني ذراعي األسِد وجبهِة األسِد)، مثّ حذف من الثّاين، ووّسط زيد وجبهة بني املضاف واملضاف إليه؛ 

وعلى هذا اإلعراب يكون (زيد األّول) مضافًا، و(اليعمالت) مضافًا إليه، و(زيد الثّاين) فصل بينهما، 
يقول إنّه حذف من األّول، لداللة الثّاين؛ لئّال يلزم  -كما يورد الّدسوقيّ –اف حملذوف، واملربّد وهو مض

ألجنّيب، ويرى الّدسوقي أّن ما ذهب إليه املربّد وجيهٌ  ، ولكّن األّول الفصل بني املضاف واملضاف إليه 
    )1(أرجح.

شام، لكّن املربّد يذكر الّشطرين، وجاء عنده أّما املربّد فيورد الّشطر األّول اّلذي نقله عنه ابن ه
ب)2(يف الكامل االمسني اللَّذين  ، ويورد الّشاهدين املنقولني عنه من ابن هشام يف املقتضب يف: (هذا 

، واحلّق أّن املربّد مل يكن له هذا الرّأي وحسب، بل يرى الوجه لفظهما واحد واآلخر منهما مضاف)
كيًدا لألّول، وعّلق الّشيخ عُ اآلخر أيًضا، وهو ما ذكره  ضيمة يف أّن صراحة يف أّنك أقحمت الثّاين 

   )3(املربّد يرى ما يراه سيبويه، إّال أّن املربّد يرى أّن األجود أن يكون احلذف من األّول.

من  ال بدّ ويف موضع زيد األّول والثّاين يقول ابن مالك يف تكرار اسم مضاف يف الّنداء إنّه 
اين ألنّه منادى مفرد معرفة، ونصب الثّ  فالّضّم؛ م، والفتح.الضّ أّما األّول ففيه وجهان:  ين.انصب الثّ 

ضمار ذٍ ئحين وإن فتح  .)أعين(؛ ألنّه منادى مضاف، أو توكيد، أو عطف بيان، أو بدل، أو منصوب 
ملضاف واملضاف اين، والثّاين مقحم بني ال فهو على مذهب سيبويه: منادى مضاف إىل ما بعد الثّ األوّ 

                                                 
 .252/ 2، 2، طاحلاشية، ) انظر: الّدسوقيّ 1(
. يقول: "( زيُد زيَد اليعمالت الذُّّبل  تطاول الّليل عليك فانزل) فإن مل 3/160، 3، طالكامل يف الّلغة واألدب، ) انظر: املربّد2(

 إّال رفع األول". ونسبه لعمر بن جلا.ترد الّتوكيد والّتكرير مل جيز 
  . ومل ينسب قوله: ( زيد زيد)، ونسب اآلخر للفرزدق.229-4/227، 2، طاملقتضب، ) انظر: املربّد3(
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والثّاين ، عليه اآلخر ل منادى مضاف إىل حمذوف دلّ األوّ  مذهب املربّد أنّ ، ويذكر ابن مالك أّن إليه
ن جعل االمسني عند ني مَ حويّ من النّ املذكورة. مثّ يذكر أّن  مضاف إىل اآلخر، ونصبه من خسمة أوجه

بذلك )، ويقول احملّقق يف هذا املذهب الثّالث أّن ابن مالك يقصد مخسة عشر(بني تركيب ل مركّ فتح األوّ 
ب يكرّ ( :فقد قال عند شرحه لقول سيبويه ؛ريايفّ السّ  ل ر فيه االسم يف حال اإلضافة، ويكون األوّ هذا 

   )1(...).مبنزلة اآلخر

مفرد، وهو الوجه  ىه منادم على أنّ الضَّ  ىجاز يف املنادويقول إنّه  ،ويذكر أبو حّيان شطر الّرجز
ضمار مضاف، أو مفعوًال  نٍ  ىه مناداين على أنّ واألكثر، وتنصب الثّ  ، أو عطف بيان، أو )أعين( 

وكيد، وقد عين التّ يأصحابنا  همل يذكر ويقول إنّه ، ؛ أي الّتوكيدابن مالككره عند ، ويشري إىل ذِ توكيًدا
   )2(ل فيه االشتقاق.وّ الّسرياّيف قد  أنّ و  ،نعًتا نصبهاإجازته  ريايفّ السّ وينقل عن رح، يف الشّ  هأبطل

وقد سبق البن هشام أن حتّدث يف مصّنفه (أوضح املسالك) عن تكرار املضاف، وذكر فيه أربعة 
فإن آراء، وهذا ما مل يفعله يف املغين؛ إذ يورد أّن الثّاين واجب الّنصب، والّنصب والّرفع يف األّول، 

ضمار ضممته فالثّ  فقال مثّ يورد قول سيبويه يف حال فتحه؛  ،)أعين(أو  )(اين بيان، أو بدل أو 
مضاف حملذوف مماثل ملا أضيف ، مثّ يورد قول املربّد: اين، والثّاين مقحم بينهماسيبويه: مضاف ملا بعد الثّ 

بعضهم من دون أن  بعدها يذكر قولاالمسان مضافان للمذكور، و مثّ يورد قول الفرّاء: اين، الثّ  إىل
  )3(.أضيفا االمسان مركبان تركيب مخسة عشر مثّ  يسميهم:

لكن ملَ يورد ابن هشام يف املغين خمالفته الّصرحية للمربِّد حتديًدا؟ وقد أورد ابن هشام يف (أوضح 
كما يراها -غريها، واإلجابة  -إذا استثين رأي سيبويه املوافق عليه من ابن هشام- املسالك) ثالثة آراء 

هذا الّضرب من جانب، ومن جانب أنّه لرّمبا دّل هذا على أّن املربّد يشّكل أمهّية كبرية يف  -الباحث
عند ابن هشام، ولعّل ابن هشام سار  -إن جاز أن يعّد املربّد منهم–آخر أّن هناك حظوًة برأي البصرّيني 

                                                 
 . ومل ينسب الّرجز.1322- 3/1320 ،1، طشرح الكافية الّشافية، ابن مالك) انظر: 1(
 .4/2204، 1، طارتشاف الّضرب، ) أبو حّيان2(
  .4/19، د.ط، أوضح املسالك، ابن هشام) انظر: 3(
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على ما سار عليه الّسابقون يف حماولة إنصاف سيبويه من املربّد يف حماولة املربّد تعّقب كثري من آراء 
  سيبويه وختطئته فيها.  

الباحث فهو ترجيح رأي املربّد على رأي سيبويه وابن هشام مع عدم ختطئة رأييهما؛  أّما توّجه
ً قائًما، إّال أّن رأي املربّد ومن قال قوله أظهرُ    ؛ وذلك من وجوه:فهو يبقى رأ

ويًال يف حذف املضاف إليه األّول، إّال أنّه أقرب إىل  أّوهلا: أنّه أظهر؛ فال تكّلف فيه، مع أّن فيه 
  كيب الكالم، إذ ال حاجة فيه إىل الّتقدير والّتأويل وحذف الّضمري.تر 

  نيها: أّن الّسماع والقياس يعضدان هذا الّتوّجه.
  لثها: عدم الفصل بني املتضايفني.

  رابعها: جميء أمثلة كثرية تعضد هذا املثال.
االستعمال، فرأت الّلجنة (أّال حرج  خامسها: أّن جممع الّلغة العربّية يف القاهرة قد أجاز هذا الّرتكيب يف

   )1(من هذا االستعمال).
  

وال يرى الباحث أّن األمثلة تقتصر على بعض املسموع من الفصيح، وضرائر الّشعر؛ إذ من 
  املمكن القياس عليها؛ فال تتعارض معه.

  
  
  
  

  
  

                                                 
. واملسألة: 44، 1، ط1984مظاهر التَّجديد الّنحوّي لدى جممع الّلغة العربّية يف القاهرة حّىت عام) انظر: أبو اهليجاء، 1(

لعطف)، يف الّصفحات:   .46- 44(الفصل بني املتضايفني 
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  اخلامتة:
اية هذه الّدراسة يو    :؛ وهيتائج اّليت خلصت إليهاالنّ  الباحث أهمّ  در يف 

فإنّه يُلحظ العدد  عن كتب األعاريب) مغين الّلبيب(من خالل حجم اآلراء الواردة للمربِّد يف كتاب  -
عند املتقّدمني، بل الّنحويّة  أّن املربِّد ّممن يُهتّم بقيمة آرائه الكبري لآلراء الواردة للمربّد فيه؛ وهذا يدّل على

وذلك د)؛ رأي املربّد مع قوله: (مجاعة منهم املربِّ يورد ابن هشام رين من الّنحاة، كما إّن حّىت عند املتأخّ و 
  د.اهتمامه برأي املربّ داللة على 

ض عليها عند ابن هشام فإنّه ميكن القول إّن اآلراء واملعرتَ  ،قةواملعلَّ  ،املوافق عليها :مبقارنة حجم اآلراء -
فبلغت مثانية آراء، مثّ اآلراء بلغت سّتة آراء، تالها اآلراء املوافق عليها؛ املعّلقة كان أقّلها عدًدا؛ إذ 

 
ُ
.عرتَ امل ً   ض عليها؛ إذ بلغت مثانية وأربعني رأ
عرتَ ُيستنتج من خالل اآلراء  -

ُ
ض عليها أّن ابن هشام اعرتض على املربِّد يف أكثر آرائه، وجّل هذه امل

لّضرورة اشتقاق آراء متفّرِدة، وإّمنا يكون املربِّد اآلراء قد خالف فيها املربِّد البصرّيني ، وتفّرده هذا ال يعين 
  قد متاشى فيها مع الكوفّيني، أو بعض حناة البصرة.

فيها ض عليها للمربِّد عند ابن هشام؛ إذ ولعّل استنتاجات أخرى تستخلص من حجم اآلراء املعرتَ  -
أكثر ممّا متاشى مع مذهب املربِّد، وذلك ال ينفي أن يكون دليل على أّن ابن هشام متاشى مع البصرّيني 

  ابن هشام قد شّذ عن مذهب البصرّيني شاقًّا لنفسه آراء خاّصة، أو تبع مذهب الكوفّيني.
ألصول الّنحويّة املشهورة كّلها يف مصّنفه،  - أكثر أصل ورد عند ابن هشام يف ردوده و اعتّد ابن هشام 

لقراءات  ، كما يستشهدكان الّسماعواعرتاضاته على املربد   القرآنّية، على عكس املربِّد اّلذي ابن هشام 
  رّد بعضها، وجترّأ عليها.

لّلطف وعدم  يف رّد آراء املربّد كانت تقوم علىوتعبرياته ألفاظ ابن هشام إّن  - ألفاظ وعبارات موحية 
لّتعبريات اّليت استخدمها ابن هشام ، وليس كما قال...) إذا ما قيرّدهو  ،زعمَ احلّدة؛ من مثل: ( ورنت 

يب حّيان.آخرين كابن حيّ ومفّسرين مع حناة    ان، ومعلوم أّن عالقة ابن هشام مل تكن جّيدة 
؛  الّنفي املطلقمعىن يف املغين  عند ابن هشام عم)تفيد كلمة (الزّ ال  - ً ، بل على العكس من ذلك أحيا

نّه بالم حمذوفة حذفًا مستمرًّا، وقال معّقًبا على ر إاألم فعل لقول يفني زعمهم كما أورد عن الكوفيّ 
  ذلك: "وبقوهلم أقول".
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دة احل -   .القرآن الكرميروف يف ال يقول ابن هشام بز
هر على أنّه للمربِّد وُنسب إليه، مل يقل به املربِّد فيما وصل إلينا من تُ شاوجد الباحث أّن بعًضا ممّا  -

ره؛ ولرمب ب الّضغينة. لَ ا كان قد عدَ آ   عنه الحًقا، أو ُنسب إليه من قبيل اخلطأ، أو ُنسب إليه من 
ً الحظ الباحث  - قول عن املربِّد؛ كما ُنسب إليه أنّه يقول مبنع حذف فاء اجلواب يف بعض النّ  اضطرا

آرائه اّليت وّجهها نقًدا عَدَل املربِّد عن بعض ضهم ينقل عنه إجازته ذلك، وغريها؛ فقد عر، وبعيف الشّ 
  .لسيبويه

ها يت اعتمدة الّدسوقي، والّنسخة الّ يمنت املغين امللحق يف حاش بنيهناك اختالفات طفيفة غري كثرية  -
  .ومراجعة سعيد األفغاينّ  محد هللا مازن املبارك وحمّمد عليّ  الدّكتوربتحقيق  الباحث

، أو املدرسة ل َنْسب الرّأي إىل صاحبهه قد يُغف، بل إنّ ه املصدر املنقول عنهكرَ غفل ابن هشام ذِ قد يُ  -
لقول يف هذا الرّأي؛ وكان كثريًا ما ينسب آراء إىل مجاعة من الّنحاة من دون ذكر اشتُ اليت  هرت 

أمسائهم، ولقد الحظ الباحث أّن إغفاله ذلك الذّكر كان يف الرّأي عن املدارس الّنحويّة، أّما حينما 
ًحا صرِّ من موطن إىل رأي حنوّي مُ  يف أكثره كثريًا ما يشري إليه؛ فهناك إشارات لعلم منفرد فإنّ يكون الرّأي 

سم كتابه اّلذي أورد رأيه فيه؛ كالّزخمشرّي يف ذكره لألمنوذج، واملفّصل، وابن و ، بل يّ سم الّنحو فيها 
  .من الّنحاة وغريمهاسهيل... مالك يف ذكره للتّ 

ا؛  يستحقّ بيب كتاب حنوّي إّن كتاب مغين اللّ  - ل قيمة علمّية كبرية إذ ميثّ شهرته الكبرية اّليت حظي 
ا.   جدًّ

بًعا أو مقلًِّدا ملدرسة حنويّ  - ا؛ فقد ابن هشام ليس  ، والكوفّية ،ةالبصريّ  :مجع من بني املدرستنية بذا
راء تفرَّد ا؛ فكان ذاا عمّ  وخرج  راء من نتاجيف التّ ة ة مستقلّ شخصيّ  ا جاء عند حنا   ه.فرُّد 

أنَّ املصطلحات  إّال ، إّن املصطلحات الّنحويّة املستخدمة عند ابن هشام مصطلحات بصريّة وكوفّية -
  .عنده أكثر استعماًال ة كانت البصريّ 

وكانت  ،جاء بعده أثري فيمندور عظيم يف التّ هشام ترتيٌب فريد يف مصّنفه؛ وهلذا الّرتتيب البن  -
وهي أنَّ مفهوم  مالحظًة يف ذلك؛دعا أحد الباحثني أن سجَّل وهذا ما  ه للجملة شيء فريد؛تقسيمات

  مستقلَّة فأفرد هلا حبوً  هشام أن جاء ابنإىل   املفيد، ظلَّ مصطلًحا متداوًال : املفيد وغرياجلملة بقسميها
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   )1(ن خالهلا أقسام اجلملة املختلفة.بنيَّ م
؛ للكشف عن مراده، رةة متبصّ حيتاج إىل قراءة متأنيّ ب فهمه بسرعة؛ إذ ابن هشام يصعإنَّ كالم  -

  .أي لصاحبهيف نسبة الرّ  رات املغين توقع يف الوهم وخصوًصامن عباوكذلك فإنَّ كثريًا 
إّن احلديث الّنبوّي الّشريف من مصادر االحتجاج عند ابن هشام، ومعلوم موقف الّنحاة واختالفهم  -

  .األمر يف هذا
أّما غرضه من هذا اإليراد فلالستشهاد واالحتجاج، وكذلك للّتمثيل ال ، ابن هشام الّشعرورد ي -

وكذلك يورد الّشعر لغرض ، لالستشهاد خصوًصا إن كان الّشاعر خارج عصور االحتجاج املعتمدة
  يف وصفه حادثة سيبويه والكسائّي. قصيدة القرطاجينّ  استحسانه وليس لالحتجاج؛ مثلما ذكر

 املنقول عنهما؛ فلقد أورد ابن هشام آراء ملختلف املدرستني الوحيدتني تكن مدرستا البصرة والكوفة مل -
ا نقل عن حناة ممّ  ، لكن أقلّ ؛كاألندلسّية واملغربّية والبغداديّةةحويّ ، وملختلف املذاهب واملدارس النّ الّنحاة

  .وردَّ بعضها ،إنه استحسن بعضها ، مثَّ البصرة والكوفة
 ني وسوفحديثه عن حريف السّ ففي  أي واالصطالح؛ده وارتضاه يف الرّ ما قعّ بعض شام لف ابن هخا -

، لكنَّه عاد فاستخدم مصطلح ا حرف استقبال، واستخدمهمَّ  خمشريّ اصطالح الزّ  فإنّه استحسن
ملصطلح.التّ    نفيس يف موطن آخر من املغين؛ ويف ذلك داللة على مدى تشّبعه 
 ذي يظهر(والّ  :أي له غري مسبوق إليه؛ كما يف قولهالرّ  أنّ عبارات ابن هشام بعض يف  ارئالق قد يظنّ  -

أي عن ه كان قد أخذ هذا الرّ ؛ ألنّ ) وما يف حكمهما، وليس األمر كذلك يف الغالب، أو (وأقولُ يل)
  .ُيشكُل على القارئا . وهذا ممّ اجلَوَدة واإلحكام نسبه إىل نفسه، وملَّا استحسنه ورأى فيه علماء قبله

ذو فائدة  لكّنه توّسعٌ ، هشام يف الكثري من مواضع املغين ابنمن  اتوسَّعً ال خيفى على املطّلع أّن هناك  -
  .مرجوَّة

أو عن  ،أو موقع إعرايبّ  ،يكّرر ابن هشام بعض اآلراء؛ ومن هذا الّتكرار ما يكون يف حديثه عن لفظة -
  ة مغايرة، إّال أّن بعض الّتكرار كان نفسه.قضيّ  عامل، ويعرض تكراره يف املسألة يف

                                                 
  .179ص ،، رسالة ماجستريةة دالليّ تركيبيّ دراسة  بناء اجلملة يف ديوان احلطيئة ،انظر: مقابلة  (1)
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فيتضح يف موطن الحق،  كانه األّول؛قد ال يّتضح موقف ابن هشام من مسألة أو رأي معّني يف م -
عن موقفه، وقد يعرض رأيه يف  يفصحٍن وال  موضعلرّأي يف أيه يف املكان األّول، مثّ يعرض اوقد يورد ر 
  املوطنني.

هشام عدًدا حمّدًدا ألقوال يف مسألة؛ لكّن عدد األقوال يكون أكثر ممّا صرّح به، وليس قد يذكر ابن  -
  ا يكون بسبب إمهاله لبعض اآلراء.ذلك بسهو منه، وإمنّ 

  
  عّلها تفيد الباحثني مستقبًال: فل ؛ويف املقرتحات والّتوصيات يذكر الباحث بعًضا منها

) حباجة إىل شروٍح ميّسرة تقّرب إىل الّدارسني احملدثني لغة إّن كتاب (مغين الّلبيب عن كتب األعاريب -
املنقول عنهم، عالوة كالم   عنبيان كالم ابن هشام شار إليه أن يُعمد إىل فصل و وأهّم ما يُ ، املصّنف

  على إضافة هوامش الّشرح والّتبسيط.
يف توجيه الرّأي أو االستدالل يف تدعيم رأيه، أو رأي من  على شرح الّرضيّ  كثريًا ما اعتمد الّدسوقيّ   -

  .مينقل عنه
إلمكان دراسة - العالقة رين يف املغين، وتبيان فسّ موقف ابن هشام من أحد امل الحظ الباحث أنّه 

  .راسة والبحثللدّ  موضوًعا هيصاغ منحو؛ إذ يصلح هذا ألن القائمة بينهما يف النّ 
إلمكان االستفادة من املوضوعات يف املغين؛ لبحث عالقات موازنة يف الّنظر يف  - ة املسائل اخلالفيّ و

أو ينظر مستقبًال، راسة للدّ  د) ليكو موضوًعا(سيبويه واملربِّ  حويني من املذهب نفسه؛ فيؤخذ مثًال بني النّ 
  . اء)والفرّ  يت كانت بني (الكسائيّ يف تلك املسائل الّ 

ا آراء املربِّد، وتتّبع صّحة نسبها ميك - ّ ن دراسة تطّور اآلراء الّنحويّة عند املربِّد، ودراسة اآلراء املشهور أ
بًتا عليها.  لَ عنده، وبيان إن كان املربِّد قد عدَ   عنها أم بقي 

  
غفر الزّلة؛ فإن كان فيه عف، واالضّ قّبًال خالًصا لوجهك الكرمي، اللهّم اجرب اللهّم اجعله عمًال مت

  الباحث. وحده، وإن كان فيه تقصري فمن -تعاىلسبحانه و –توفيق فمن هللا 
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ت القرآنّية   فهرس اآل
 الّصفحة/الّصفحاترقم اآليةاآلية

سورة الفاحتة
 153  7جزء من اآلية:     َّّٰ ُِّّ 

 سورة البقرة
  َّجمهل مل خل حل جل مكُّ 

  

  22467 جزء من اآلية:

  118، 17117جزء من اآلية:  َّ حن جن يم ُّ 
  20117جزء من اآلية:  َّيكىك مك لك اك يق ىق ُّ 
  10233جزء من اآلية:   َّيق ىق يف ُّ 
 حم جم يل ىل مل خلُّ 
 من خن حن جن يم ىم مم خم
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  َّمبزب

 252 164اآلية: 

  سورة آل عمران 

 82  14جزء من اآلية:  َّهتمت خت حت ُّ 
  82 185جزء من اآلية:   َّحج مث هت مت خت حتُّ 
، وجزء من 1اآلية:   َّ ىل مل خل  ُّ 

  2اآلية: 
259  

  سورة الّنساء 
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 َّىن نن من زن رن مم ام ُّ 
  

  116، 43 77جزء من اآلية: 

  َّمئ خئ حئ جئ ُّ 
  

  59 90جزء من اآلية: 

  70، 68 176جزء من اآلية:   َّىتنت مت زت رت يب ُّ 
 خص حص مس خس	حس جس مخ جخ ُّ 

  َّمص
  230 78اآلية: جزء من 

 سورة األنعام

 جح مج حج مث هت متخت حت ُّ 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخمح
 جغمع	جع مظ حط مض خضحض جض مص
 َّحف	جف مغ

  56 80اآلية: 

سورة األعراف
  4368جزء من اآلية:   َّ خن حن جن ممُّ 

 سورة الّتوبة

  195 108جزء من اآلية:     َّنئ مئ زئ ُّ 
  214 112جزء من اآلية:  َّ جن يم ىمُّ 

 سورة يونس

 2134 :من اآليةجزء   َّجن يم ىمُّ 
  240 2 :جزء من اآلية  َّحن	جن يم ىم مم ُّ 

سورة يوسف
  81 109 :جزء من اآلية َّ خب حب جبُّ 
  123 31جزء من اآلية:    َّىي ميُّ 
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 إبراهيمسورة                            
 خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 َّجح مج حج مث هت مت خت حت

  163، 157  31اآلية: 

 سورة الّنحل

 3081جزء من اآلية:  َّخب حب جب ُّ 
 سورة اإلسراء

 53163جزء من اآلية:  َّرثيت ىت نت مت زت رت ُّ 
 195 1جزء من اآلية:   َّمم خم حم ُّ 
 مل خل حل جل مك لك خك ُّ 
  َّجم هل

 219  36جزء من اآلية: 

  سورة الكهف 

 214  22جزء من اآلية:  َّىتنت مت زت ُّ 
  سورة طه 

  34 20 :جزء من اآلية َّيك ىك مك لك ُّ 
  74 63 :جزء من اآلية  َّحف جف مغ جغُّ 

 سورة األنبياء
  َّىك مك لك ُّ 

 

   37      97جزء من اآلية: 

 خض حضجض مص خص حص مس خس حس ُّ 
 َّمع جع  مظ حط مض

  22اآلية: 
  

107  

  1اآلية:  حم جم يل ىل مل خل ُّ 
  

148  
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 َّمم خم
 سورة احلّج

  186  73جزء من اآلية:  َّين ىن من ُّ 
 سورة املؤمنون

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ 
 مثهت مت خت حت جت هب مب
 خس حس جسمخ جخ  مح جح مجحج
 َّجض مص خص حص مس

  143  100-99اآليتان:
  

 سورة الفرقان
 166  20جزء من اآلية:   َّمظ  حط مض خض ُّ 

 سورة الّشعراء  
 حم جم هل مل خل حل جل ُّ 

 َّخم

  82اآلية: 
  

69  

 خم حم جم يل ىل مل 	خل ُّ 
 ين ىن من خن حنجن  يم ىم مم

 َّجه

  62-61اآليتان: 
  

143 

 سورة الّنمل

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّ 
    َّجض مص

 

  72اآلية: 
  

147،  
148وجزء منها يف: 

َّمئ خئ حئ ُّ
  

 195  30جزء من اآلية: 

 سورة الّروم
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 يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 
  َّرث

 39 36 جزء من اآلية:

 سورة لقمان  
َّمك لك خك  حك جك مق حقُّ   

 

 53  27جزء من اآلية: 

 سورة األحزاب

  53 20جزء من اآلية:  َّحص مس خس	حس جس مخ ُّ 
 سورة سبأ

  174  31اآلية: جزء من  َّمن خن حن جن ُّ 
 سورة يس

  37  29 :جزء من اآلية  َّخي حي جيُّ  
 سورة ص

  217  50اآلية:   َّمم ام يل ىل مل يكُّ 
 سورة الّزمر

  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ 
 َّخب حب

  64 اآلية:
  

56  

  217، 214، 212  73جزء من اآلية:  َّخس حس جس مخ جخُّ 
 سورة اجلاثية

 ين ىن من خن  حن جن يم ُّ 
 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  َّيب ىب  نب مب

ت:   252  5-3اآل



280 
 

 سورة الواقعة

 82  95اآلية:   َّخت حت جت هب مب ُّ 
 سورة اجملادلة

  208  1جزء من اآلية:  َّحم جم يل ىل مل خل ُّ 
 سورة املّدثّر

، 31 :جزء من اآلية َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّ 
  32 :واآلية

142  

32 :اآليةَّخض حض جضُّ  143 

 145، 144  30اآلية:  َّيت ىت نت مت ُّ 
 145 31جزء من اآلية:  َّزن رن مم ام ُّ 

 سورة القيامة

  142  20-19اآليتان:  َّجميل ىل مل خل خي	حي جي ٰه مه ُّ
  145  34اآلية:  َّيك ىك مك لكُّ 

 سورة اإلنسان

   َّ حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ 

 

 204  1جزء من اآلية: 

  205  2جزء من اآلية:  َّمع جع مظ حط مض ُّ 
 سورة الّنازعات

  37  14اآلية: جزء من  َّلك خك حكُّ 
 سورة االنفطار

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ 
   َّىب نب مب

  142  9-8اآليتان: 

سورة املطّففني
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 جن يم ىم مم خم حم جم يل ُّ 
   َّين ىن من خن حن

 

  7-6اآليتان: 
  

142  

   َّىك مك لك اك يق  ىق يف ُّ 
 

  15اآلية: 
  

144  

  144  18اآلية:   َّجئ يي ىي ني مي زي ري ُّ 
سورة الفجر

 118  22جزء من اآلية:  َّهل مل ُّ 
  206 5اآلية:   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ	ُّ َّ ُّ 

 سورة العلق

  142 6اآلية:  َّجت هب مب خبُّ 
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 فهرس األبيات الّشعريّة
 البحر  الّصفحة

  العروضيّ 

الّشعر  القائل

  قافية الباء

 الّطويل 196
 

الّنابغة الّذبياينّ  َن ِمن أزماِن يوِم َحليمٍة    إىل الَيوِم َقد ُجرّب ُكلَّ الّتجاِرِبنَ ُختُريِّ  

 الّطويل 151
 

 فال َتستطْل ِمّين بَقائي وُمدَّيت    ولكْن يكْن للخِري ِمنَك َنصيُب جمهول

قافية الّتاء
ْت يُد الَغفالِت جمهول الّطويل 221 أال ُعمَر وّىل مستطاٌع رجوُعه   َفريأَب ما أ

165 ،166 ترضى من الّلحم بعظِم الّرقبة    أمُّ احلُليِس لعجوٌز شهربَْه رؤبة الّرجز 

 قافية احلاء
188  
  

جمزوء 
 الكامل

سعد بن مالك 
  القيسيّ 

ا    فأ اْبُن قـَْيٍس ال بَراُح ِ  َمْن فـَرَّ عن ِنريا

الّدالقافية  

فَِنعَم الزَّاُد زَاُد أَبيَك زَاَداتـََزوَّْد ِمثَل زَاِد أبيَك ِفينا جرير الوافر 242
 من رأى عارًضا أسّر به   بني ذراعي وجبهِة األسِد الفرزدق املنسرح 267
يَلوُموَنِين ِيف ُحبِّ لَيلى َعواِذِيل      َولِكنَِّين ِمْن ُحبِّها َلَعميُد جمهول الّطويل 167

قافية الّراء
 وُربَّ قْتٍل عارإْن يَقتُلوَك فإنَّ قتلَك ْمل يُكْن    عارًا عليَك،  بت قطنة الكامل  95
يُتك عن بنات األوبِرا وعساقًالولقد جنيُتَك أكمؤً   جمهول الكامل 96    ولقد 
فَأصَبُحوا َقد أَعاَد هللاُ نِعَمَتهم    ِإْذ ُهْم قـَُريٌش، وِإْذ َما ِمثَلُهم َبَشُر الفرزدق البسيط 215
أْن ال يدانينا ِمن َخلِقه َبَشرُ   َعِلُموانَرَضى َعِن ِهللا أّن الّناَس َقد  جرير البسيط  67
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  قافية الّسني
 مل يسَتطع َصولة الُبزِل القناعيسالّلبون إذا َما لُّز يف قـََرٍن وابنُ   جرير البسيط  96

 قافية العني
الّضّحاك بن  الّطويل 188

 هّنام
 وأنَت امرٌؤ منَّا ُخلقَت لغِري   حياُتك ال نفٌع وموُتك فاِجُع

  
قافية الكاف

154 ،156 َلِك الويُل ُحرَّ الَوجِه أوَعلى ِمثِل أصحاِب الَبعوضِة فاْمخُِشي متّمم بن نويرة الّطويل
 يَبِك َمن َبَكى

131 ،176   أبتا عّلَك أو عساكا رؤبة أو العّجاج الّرجز
  

الّالمقافية
بًسا امرؤ القيس الّطويل  49 ا الُعناُبكأّن قلوَب الّطري رطًبا و  واحلشف البايللدى وكرا

بتحّسان  الوافر 156، 152 بن   حممَُّد تفِد نـَْفَسَك كلُّ نفٍس     إذا َما ِخفَت ِمن َشيٍء تَباال
  

266 ،268 عبد هللا بن  الّرجز
 رواحة

ّبِل   زيَد زيَد اليعمالت الذُّ
  

نواِع اهلُُموِم لَِيبَتِليوليٍل َكَموِج الَبحِر أَْرَخى امرؤ القيس الّطويل 209 ِ  ُسُدوَلُه   َعَليَّ 
فأْهلَيُتها عن ذي متائَم ُحمِْوِل    قد َطَرْقُت َوُمْرضٍعفمثِلك حبلى  امرؤ القيس الّطويل 132

قافية امليم
َر قوٍم    وِجريان لنا كانوا كراِم الفرزدق الوافر 265  فكيف إذا رَأيَت د
45  
 

األسديّ اجلُميح  الكامل َن؛ إّن به    ضنًّا على امللحاة والّشتِم حاشا أ ثو
 

 َسَقتُه الّرواعُد من َصيٍِّف    وإْن مْن َخريٍف فَلْن يـَْعَدَما  الّنمر بن تولب املتقارب  104
 َخاَزِم؟ِجهارًا، وْمل َتغَضْب ِلقْتِل اِبِن إْن أُذ قـَُتيَبَة ُحزَّ أتغَضبُ   الفرزدق الّطويل 92
َسائْل فوارَس يَربوٍُع ِبشّدتنا    أَهْل رأو بَسفِح الَقاِع ِذي اَألَكِم زيد اخليل البسيط  204
190 ،   َصَددِت فأطَولِت الصُُّدوَد وقلََّما  ِوَصاٌل َعلى طُوِل الصُُّدوِد َيُدوُم املرّار الفقعسيّ  الّطويل
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191 ،
192 ،
194 ، 

 

  قافية الّنون
135 ،

136 ،137
محن بن عبد الرّ  البسيط

بت حّسان بن 
لشّ  رِّ عند هللا مثالنَمن يفعِل احلسناِت هللاُ يشُكُرها  والّشرُّ 

  
 نَزلُتم َمنزِِل األضياِف مّنا    َفعّجلَنا الِقَرى أْن َتشِتُمو  عمرو بن كلثوم الوافر 68

  
 قافية اهلاء

عامر بن جوين  الّطويل  57
  الطّائيّ 

َنهُت نـَْفسي بَعدَما ِكْدُت أَْفعَلْهأرْدُت  ا فَتًكا فـََلم أَرمتَِض َله َو ِ  
  

 ركائُبها أن ال إلينا رجوُعها بكْت َجْزّعا واسرتجعت مث آذنْت  جمهول الّطويل 188
ُر كأٍس َوَعلَّها   َتشّكى َفآيت َحنَوها فَأُعوُدها  صخر بن جعد الّطويل  130  فقلُت َعساها 
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  قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي.

  
غّي، عبد العزيز بن عبد احملسن،  .1 ، رسالة دراسة الّشواهد القرآنّية يف كتاب أوضح املسالكأ

  هـ). 1403، جامعة حمّمد بن سعود اإلسالمّيةالّلغة العربّية، (الّسعوديّة:  كلّية،  ماجستري
 ، حتقيق: خالد عبد الغينّ نثر الّدّر يف احملاضرات، اآلّيب، أبو سعد منصور بن احلسني الرّازيّ  .2

  م).2004هـ/1424، (لبنان: دار الكتب العلمّية، 1حمفوظ، ط
 يباينّ د بن عبد الكرمي الشّ د بن حممّ د بن حممّ ين املبارك بن حممّ عادات جمد الدّ أبو السّ ابن األثري،  .3

، القرى جامعة أمّ ، (الّسعوديّة: 1، طينالدّ  حتقيق: د. فتحي أمحد عليّ  ،ةالبديع يف علم العربيّ ، اجلزريّ 
 ).هـ1420

د سْ أُ ، د بن عبد الكرمي بن عبد الواحدد بن حممّ بن أيب الكرم حممّ  أبو احلسن عليّ  ،ثريابن األ .4
دار ، (لبنان: 1، طعادل أمحد عبد املوجودو  ،ضد معوّ حممّ  : عليّ ، حتقيقحابةالغابة يف معرفة الصَّ 

 م). 1994/هـ1415، ةالكتب العلميّ 
لوالء البلخّي البصرّي،  .5 حتقيق: د. هدى حممود معاين القرآن، األخفش، أبو احلسن اجملاشعّي 

  م). 1990هـ/1411، (مصر: مكتبة اخلاجنّي، 1قراعة، ط
، 1، طد عوض مرعب: حممّ ، حتقيقغةذيب اللّ  ،د بن أمحد اهلرويّ أبو منصور حممّ  ،األزهريّ  .6

  ).م2001، اث العريبّ دار إحياء الرتّ (لبنان: 
لوقّ ، ويُ ين خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حمّمد اجلرجاوّي املصريّ زين الدّ ، األزهريّ  .7 ، ادعرف 

، سالةالرّ مؤّسسة ، (لبنان: 1، طعبد الكرمي جماهد، حتقيق: موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب
   ).م1996/هـ1415

لوقّادزين الّدين خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حمّمد اجلرجاوّي املصرّي، ويُ األزهرّي،  .8 ، عرف 
ان: دار الكتب ، (لبن1، طشرح الّتصريح على الّتوضيح أو الّتصريح مبضمون الّتوضيح يف الّنحو

  م).2000/هـ1421العلمّية، 
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ُفرحة األديب يف الّرّد على ابن ، األعرايبّ  احلسن بن أمحد بن حمّمد ، أبو حمّمداألسود الغندجاينّ  .9
: دار الّنرباس، د.ت)الّسرياّيف يف شرح أبيات سيبويه  .، حتقيق: د. حمّمد علي ُسلطاّين، د.ط، (سور

شرح األمشوينّ على ألفّية ، علّي بن حمّمد بن عيسى الّشافعيّ ين ، أبو احلسن نور الدّ اُألْمشُوينّ  .10
، 2، حتقيق: حمّمد حميي الّدين عبد احلميد، طّسالك إىل ألفّية ابن مالك)املسّمى (منهج ال ابن مالك

   م).1939ه/1358(مصر: مطبعة مصطفى الباّيب احللّيب، 
شرح األمشوينّ على ألفّية ، علّي بن حمّمد بن عيسى الّشافعيّ اُألْمشُوين، أبو احلسن نور الّدين  .11

   م).1998هـ/1419الكتب العلمّية، ، (لبنان: دار 1، طمحد ، حتقيق: حسنابن مالك
قر املوسوّي اخلوانساريّ األصبهاّين، املريزا  .12 يف أحوال العلماء روضات اجلّنات ، حمّمد 

   م).1991هـ/1411(لبنان: الّدار اإلسالمّية،  ،1، طوالّسادات
 الّنكت يف تفسري كتاب سيبويه، سف بن سليمان بن عيسى الّشنتمريّ األعلم، أبو احلّجاج يو  .13

، (لبنان: دار الكتب العلمّية، 1، حتقيق: حيىي مراد، طوتبيني اخلفّي من لفظه وشرح أبياته وغريبه
  م).2005هـ/1425

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ، ين حممود بن عبد هللا احلسيينّ لوسّي، شهاب الدّ اآل .14
   ه).1415الكتب العلمّية، ، (لبنان: دار 1حتقيق: علّي عبد الباري عطّية، طوالّسبع املثاين، 

جة األزديّ الّضرائر وما يسوغ للّشاعر دون الّناثر، لوسّي، حممود شكرياآل .15  ، شرح حمّمد 
  ه). 1341(العراق: املكتبة العربّية، مصر: املطبعة الّسلفّية،  البغدادّي، د.ط،

الّرمحن  ، اعتىن به: عبدديوان امِرئ القيس، بن احلارث الكنديّ  حجرامُرُؤ القيس بن  .16
  م). 2004هـ/1425، (لبنان: دار املعرفة، 2املصطاوّي، ط

مصطفى عبد الّشايف،  ضبطه وصّححه: ديوان امرئ القيس، امُرُؤ القيس بن حجر، ُحندج، .17
  م).2004/ه1425، ، (لبنان: دار الكتب العلمّية5ط

.ط، ( د، الّلبيبحاشية األمري على مغين  ،حمّمد بن حمّمد بن أمحد األزهريّ األمري الكبري،  .18
  مصر: مطبعة عيسى الباّيب احللّيب، د.ت).

ىل، العدد الفاء دراسة حنويّة داللّيةأمني، حنان قادر،  .19    .م2012، الّسادس واخلمسون، جمّلة د



287 
 

قريب التّ ، د بن جعفر بن القاسم املالكيّ يب بن حممّ د بن الطّ القاضي أبو بكر حممّ ، ينّ الباقّال  .20
، سالةسة الرّ مؤسّ ، (لبنان: 2، طأبو زنيد د. عبد احلميد بن عليّ ، حتقيق: غري)واإلرشاد (الصّ 

 ).م1998ه/1418
 إعراب، ين جامع العلوم علّي بن احلسني بن علّي األصفهاينّ الباقوّيل، أبو احلسن نور الدّ  .21

انّية، بنالكتب اللّ  الكتاب املصرّي، لبنان: دار ، (مصر: دار4حتقيق: إبراهيم اإلبيارّي، ط، القرآن
  ه).1420

ره ومذهبه الّنحويّ  :أبو العّباس املربِّدبدا، عبد اجلليل،  .22 ، رسالة ماجستري، كلّية حياته وآ
: اآلداب،     م).1984هـ/1404جامعة دمشق، (سور

اعرتاضات الّشاطّيب على آراء أيب العّباس املربد الّنحويّة أشواق سليمان عبد الّرمحن،  الرباهيم، .23
كلّية الّلغة العربّية،   ،ماجستري رسالة ،كتاب "املقاصد الّشافية يف شرح خالصة الكافية"والّصرفّية يف  
  ه).1436جامعة أّم القرى، (الّسعوديّة: 

البيان يف ، األنصاريّ  بن عبيد هللا كمال الّدين عبد الّرمحن بن حمّمدأبو الربكات األنبارّي،   .24
ة للّتأليف طه عبد احلميد طه، د.ط، (مصر: اهليئة املصريّة العامّ  الدّكتور، حتقيق: غريب إعراب القرآن

  م). 1980ه/1400والّنشر، 
نزهة األلّباء يف ، األنصاريّ  بن عبيد هللا أبو الربكات األنبارّي، كمال الّدين عبد الّرمحن بن حمّمد .25

ء  م). 1985هـ/1405ردّن: مكتبة املنار، ، (األ3، حتقيق: إبراهيم الّسامرائّي، ططبقات األد
، منثور الفوائد، محن بن حمّمد بن عبيد هللا األنصاريّ ين عبد الرّ ، كمال الدّ األنباريّ  أبو الربكات .26
  م).1990ه/1410، (لبنان: دار الرّائد العرّيب، 1، حتقيق: حامت الّضامن، ط1ط

، أسرار العربّية، األنصاريّ ن حمّمد بن عبيد هللا أبو الربكات األنبارّي، كمال الّدين عبد الّرمحن ب .27
 م). 1999هـ/1420، (لبنان: دار األرقم بن أيب األرقم، 1حتقيق: بركات يوسف هّبود، ط

اإلنصاف يف ، بن حمّمد بن عبيد هللا األنصاريّ أبو الربكات األنبارّي، كمال الّدين عبد الّرمحن  .28
ب االنتصاف من اإلنصاف حملّمد حميي ومعه كتا مسائل اخلالف بني الّنحوّيني: البصرّيني والكوفّيني،
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العصريّة، ، حتقيق: حمّمد حميي الّدين عبد احلميد، د.ط، (لبنان: املكتبة الّدين عبد احلميد
  م).2007هـ/1428

اجملّلد الّسادس  ،ّية، جمّلة اجلامعة اإلسالمآراء الّنحاة يف (حاشا)برهوم، عبد اهلادي عبد الكرمي،  .29
  م.2008عشر، العدد األّول، يناير، 

يد، أبو حممّ الَبطليوسيّ  .30 حتقيق:  االقتضاب يف شرح أدب الكّتاب،، د عبد هللا بن حمّمد بن السِّ
(مصر: مطبعة دار الكتب املصريّة،  د.ط، حامد عبد اجمليد، الدّكتوراألستاذ مصطفى الّسقا، و 

   ). م1996
ينّ يل البغدادّي، إمساع .31 ر املصّنفني، شا بن حمّمد أمني البا ، هديّة العارفني أمساء املؤلفني وآ
  ).د.تلبنان: دار إحياء الّرتاث العرّيب، يف م، وأعيدت طباعته 1951وكالة املعارف، ، (تركّيا: د.ط
، حتقيق وشرح: عبد خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب، البغدادّي، عبد القادر بن عمر .32
  م). 1997هـ/1418، (مصر: مكتبة اخلاجنّي، 4الم حمّمد هارون، طالسّ 
معامل الّتنزيل يف ، أبو حمّمد حميي الّسنة احلسني بن مسعود بن حمّمد بن الفرّاء الّشافعّي، البغويّ  .33

   ه). 1420، (لبنان: دار إحياء الّرتاث العرّيب، 1، حتقيق: عبد الّرزّاق املهدّي، طتفسري القرآن
 احلنفّي،البكجرّي، أبو عبد هللا عالء الّدين مغلطاي بن قليج بن عبد هللا املصرّي احلكرّي  .34

ذيب الكمال يف أمساء الّرجال حمّمد أسامة بن  ، حتقيق: أبو عبد الرّمحن عادل بن حمّمد، وأبوإكمال 
   ).2001ه/1422: الفاروق احلديثة للطّباعة والّنشر، مصر، (1إبراهيم، ط

د عبد حممّ  ، حتقيق:ثر واملؤنّ املذكّ ، ارد بن بشّ د بن القاسم بن حممّ ، حممّ األنباريّ  أبو بكر .35
، اثجلنة إحياء الرتّ  - ةؤون اإلسالميّ اجمللس األعلى للشّ  ،وزارة األوقاف: مصر، د.ط، (اخلالق عضيمة

  ). م1981/هـ1401
ريفة يف كتاب أوضح ة واألحاديث الشّ ختريج القراءات القرآنيّ علّي حسني، د. البّواب،  .36

  م). 1983هـ/1402(األردّن: دار الفرقان، ، 1ط، املسالك البن هشام
، آراء ابن هشام الّنحوية بني البصرة والكوفة يف كتاب مغين الّلبيب، أهيف عبد العزيز، بوريينّ  .37

  ).م2004اجلامعة اهلامشية،  :األردنّ (رسالة ماجستري، كلّية العلوم واآلداب، 
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، الّرتبيةكلّية  ماجستري،رسالة  ،رس الّصويتّ عند املربّدالدّ  فاطمة عبد الّصاحب مهدّي،البيايت،  .38
  م). 1996، ةاجلامعة املستنصريّ العراق: (

شر راسات والنّ جمد املؤّسسة اجلامعية للدّ ، (لبنان: 1، طأدوات اإلعراب، ظاهر شوكت ،البيايتّ  .39
 م).2005/هـ1425 وزيع،والتّ 
، حتقيق: كفاية املُعاين يف حروف املَعاين ه)،1211 الكردّي الّشافعّي (ت: البيتوشّي، عبد هللا .40

: دار اقرأ للّنشر والّتوزيع، 1شفيع برهاّين، ط   .م)2005ه/1426، (سور
باعة إدارة الطّ ، (مصر: شرح القصائد العشر، يباينّ د الشّ بن حممّ  أبو زكر حيىي بن عليّ  ،يزيّ رب التّ  .41
  ).ه1352، ةاملنرييّ 
املنهل الّصايف ، ف بن عبد هللا الظّاهرّي احلنفيّ ابن تغري بردّي، أبو احملاسن مجال الّدين يوس .42
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عقود  ،اخلضريّ  أبو الفضل جالل الّدين عبد الّرمحن بن كمال الّدين أيب املناقبطّي، الّسيو  .169
حتقيق: د. سلمان القضاة، د.ط، (لبنان: دار اجليل،  الّزبرجد يف إعراب احلديث الّنبوّي،

  م).1994ه/1414



302 
 

أبو الفضل جالل الّدين عبد الّرمحن بن كمال الّدين أيب املناقب اخلضرّي (ت: الّسيوطّي،  .170
، (لبنان: 1، حتقيق: أمحد مشس الّدين، طمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعم)، 1505-ه/911

  م). 1998ه/1418دار الكتب العلمّية، 
االقرتاح ، ناقب اخلضريّ كمال الّدين أيب املالّسيوطّي، أبو الفضل جالل الّدين عبد الّرمحن بن   .171

: دار الربوّيت، 2، ضبط وتعليق: عبد احلكيم عطّية، طيف أصول الّنحو    م).2006ه/1427، (سور
الّدّر ، ، أبو الفضل جالل الّدين عبد الّرمحن بن كمال الّدين أيب املناقب اخلضريّ الّسيوطيّ  .172
  ، د.ط، (لبنان: دار الفكر، د.ت). املنثور
، (األردّن: دار 1، طتطّور اآلراء الّنحويّة عند ابن هشام األنصاريّ الّشاعر، حسن موسى،  .173

  ). م1994هـ/1415البشري للّنشر والّتوزيع، 
، جمّلة من اعرتاضات ابن هشام األنصارّي على أيب حّيان األندلسيّ الّشاعر، حسن موسى،  .174

  م. 2006، 2و1، العدد 22جامعة دمشق، جملد
ما مل ينشر من األمايل ، الّدين هبة هللا بن علّي بن محزةابن الّشجرّي، أبو الّسعادات ضياء  .175
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بن الّصانعاألسدّي املو  ل بديع ، قّدم له: د. إميشرح املفصل للّزخمشريّ ، صلّي، ويُعرف أيًضا 
  م). 2001هـ/1422، (لبنان: دار الكتب العلمّية، 1يعقوب، ط

نور القبس املختصر من املقتبس يف أخبار ، احملاسن يوسف بن أمحد بن حمموداليغمورّي، أبو  .348
ينّ  ء والّشعراء والعلماء أليب عبيد هللا املرز ، حتقيق: روُدلف زهلامي، ه)384(ت:  الّنحاة واألد

  م). 1964ه/1384د.ط، (أملانيا: فرانتس شتاينر، 
، حتقيق: د. عبد إشارة الّتعيني وتراجم الّنحاة والّلغوينياليماّين، عبد الباقي بن عبد اجمليد،  .349

ب، ط ، (الّسعوديّة، مركز امللك فيصل للبحوث والّدراسات اإلسالمّية، 1اجمليد د
  م). 1986ه/1406

، كلّية دكتوراهرسالة ، ردود ابن هشام األنصارّي على الّنحاةيوسف، عصام مصطفى،  .350
  ).م2001جامعة املستنصريّة، (العراق: اآلداب، 

 

  




