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 ادلهخص تانهغح انؼزتيح  
ألبي  )ارتشاؼ الضػرب مف لساف العػرب(تتبع هذا البحث ما ورد في كتاب 

 حياف األندلسي مف الخبلؼ الذي ينبني عميه معنى كبلميٌّ.
وخمص إلى أف أثر هػذا النػوع مػف الخػبلؼ إنمػا يظ ػر فػي التػذكير والت نيػث 

 أو في التقديـ والت خير.والتثنية والجمع، أو في اإلتباع بالنعت والعطؼ، 
ثبلثػػة مباحػػث مسػػبودة بمقدمػػة وتم يػػد، وبنػػاً  عمػػى ذلػػؾ جػػا  البحػػث فػػي 

 ومتبوعة بخاتمة، وف ارس فنية.
واشػتممت هػػذل المباحػث عمػػى اثنتػػي عشػرة مسػػ لة، ذكػػرُت أثػر الخػػبلؼ عنػػد 

بدراسػػة تحميميػػة م ألػػمة ألدػػواؿ النحػػوييف في ػػا، أبػػي حيػػاف فػػي كػػؿ من ػػا، مسػػبوًدا 
ا بتحقيؽ أثر الخبلؼ الػذي أوردل فػي كػؿ من ػا، وبيػاف مػف سػبقه إليػه، ومػف وممحقً 

 مع بياف رأي الباحث في كؿ من ا.تبعه، أو خال ه فيه، 
 وكاف مف أهـ نتائج هذا البحث ما ي تي: 

أف ما ذكرل أبو حياف في )االرتشاؼ( مف أثر الخبلؼ بيف النحوييف منه ما هػو  -ٔ
ابقيف، ومنه ما لـ أرل لغيػرل، ودد راعيت التنبيه عمى ذلؾ مسػموٌخ منتزٌع مف كبلـ الس
 عند دراسة كػؿ أثر من ا.

الذي انت ت إليه بعض الدراسات الحديثة مف ِذْكر أدساـ الخبلؼ، وما ينبني أف  -ٕ
تقسيـ أبي حياف الخبلَؼ بيف النحوييف إلػى خػبلؼ ُيْجػِدي، عمى كؿ دسـ م خوٌذ مف 

 .دةكبير فائ وخبلؼ ال ُيْجِدي
وال أعمـ أحًدا مف النحوييف سبؽ أبا حياف إلى هذا التقسيـ، وهو في غاية 
، أو معنى  الددة واإلحكاـ؛ إذ ي ضي إلى أف الخبلؼ الذي ال ينبني عميه حكـٌ ل ظيٌّ

تنقيح وجه مف ج ة ما يمـز مف بياف مقاألد الكبلـ، و كبلميٌّ ال يخمو مف فائدة 
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ج ة أف تنبني عميه فائدٌة كبلميٌة؛ ألنه ال  ال مفالحكمة في الألناعة النحوية، 
 يؤّدى إلى الودوؼ عمى كي ّية التكمـ.

وعمػػى هػػذا النحػػو ينبغػػي أف ُيْحَمػػؿ مػػا ورد عمػػى لسػػاف النحػػوييف مػػف نحػػو 
 وهذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيه »، ودول ـ:  « وهذا الخبلؼ ال ُيْجِدي فائدة »دول ـ: 

». 
مف حمؿ هذل العبارات عمى ظاهرهػا، وَعػػّد وأما ما ذهب إليه بعض الباحثيف 

هػػذا الخػػبلؼ مػػف شػػوائب النحػػو، ومػػف أهػػـ األسػػباب التػػي أدت إلػػى ارت ػػاع شػػكوى 
المتعمميف مف ألعوبته فالذي يظ ر لػي أنػه لػـ يقػؼ عمػى كػبلـ أبػي حيػاف فػي هػذا 
الباب، ودعوال مردودة مف ثبلثة أوجه ي تي بيان ػا فػي موضػع ا مػف هػذا البحػث إف 

  تعالى.شا  اهلل
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The summary of the research 
 

The research follows what is mentioned in the book ''the  
quintessence and purport  of the tongue of the Arabs " by 

Abi Hayyan of Andalusia about the dispute on which the 

meaning of my words is based . 

He concluded that the effect of this type of disagreement is 

manifested in maleness ,femininity, deference and pluralism, 

or in adhering to the adjective and addition or in presenting 

and delaying . 

Accordingly ,the research came in three sections preceded by 

an introduction and a preface ,followed by a conclusion and  

technical   indexes. 

This study included twelve debatable issues which mentioned 

the impact of the dispute in Abi Hayyan  in each of them 

,preceded by a detailed analytical study of the narratives of 

the grammarians in it and in order to investigate the impact 

of the dispute that he mentioned in each of them and a 

statement of his predecessors and those who followed him 

,with the opinion of the researcher in each of them . 

The most important results of this research were the 

following : 

1-the conclusion of some recent studies of the sections of the  

dispute and what is based on each section taken from the 

division of Abi Hayyan's dispute between the grammarians to 

the dispute is useful ,and disagreement is useless . 

I don't know if there were  any of the grammarians has 

preceded Abi Hayyan in this division which is very  precise 

and strict .it leads to that the dispute on which no verbal rule 

 is based  ,or the meaning of my words is not without benefit 

from the necessary of statement of purposes of speech ,the 
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grammatical industry  ,on the one hand isn't based on verbal 

utility ,because it does not rely on how to speak . 

In this way ,he should  explain the words of the grammarians 

about their saying   

"this dispute  isn't useful ". and saying :"this disagreement is 

useless ". 

As for what some researchers have said to construes these 

words on its face ,this dispute is considered from the 

impurities of the grammar ,and one of the most important 

reasons that led to the rise of the complaint of the learners of 

his difficulty ,which shows me that he didn't stand on the 

words of Abi Hayyan in this section , the statement comes in 

the place of this research ,God willing . 

2- what Abi Hayyan said in AL artshaf is the effect of the 

difference between the grammarians of it and what is stolen 

from the words of the former ,and from it,what I have not 

seen for anyone else .    
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ؿ اهلل ، سػػيدنا محمػػد بػػف عبػػد اهلل، الحمػػد هلل ، والألػػبلة والسػػبلـ عمػػى رسػػو

 .واالل وعمى آله وألحبه ومف
 ،،، أما بعد

نص أبو حياف في مقدمة )االرتشاؼ( عمى أنه َن َّػَض عميػه بقيػة كتبػه؛ فقد 
ليستدرؾ فػي هػذا الكتػاب الُمَجػرَّد مػف االسػتدالؿ والتعميػؿ مػا أغ مػه مػف فوائػد كتابػه 

ؿ  ، وليكوف هذا المجرد مختأًلػا عػف ذلػؾ (في شرح التس يؿ )التذييؿ والتكميؿالُمَطوَّ
ؿ  التػذييؿ والتكميػؿ فػي )ػ ولما كاف كتػابي المسػمى بػ»بمثؿ هذل الزوائد. داؿ: الُمَطوَّ

بمػا حػازل تػفليؼ  عَ رَّ العمـ مػا ال يوجػد فػي كتػاب، وَفػ دد جمع مف هذا (شرح التس يؿ
مػف االسػتدالؿ والتعميػؿ،  -إال في النػادر  - األألحاب، رأيت أف أجرد أحكامه عاريةً 

ثيؿ؛ إذ كاف الحكـ إذا برز في ألورة المثاؿ، أغنػى لسبلمة الم ظ، وبياف التم وحاويةً 
، ون ضػػت عميػػه بقيػػة كتبػػي؛ ألسػػتدرؾ مػػا أغ متػػه مػػف مػػب والتسػػفؿالنػػاظر عػػف التط

 .(1)«، وليكوف هذا المجرد مختأًلا عف ذلؾ بزوائدل ائدلفو 
الكبلـ عمػى أنػواع الخػبلؼ )التذييؿ والتكميؿ( مف فوائد مف جممة ما أغ مه و 

 (.رتشاؼاال في )هذا كمه فاستدرؾ  ،، وضابط كؿ نوع 
وكاف مف هذل األنػواع التػي أوردهػا وحررهػا ذلػؾ الخػبلُؼ الػذي ينبنػي عميػه 

. داؿ: نما الخبلؼ الػذي ُيْجػِدي هػو فيمػا يػؤدي إلػى حكػـ ل ظػي، أو و » معنى كبلميٌّ ا 
 .(2)«معنى كبلمي

                                           

 .  ٖ/ٔ( االرتشاؼ : 1)
 .ٙٓ٘ٔ/ٖ : سابؽال (2)
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الخبلؼ في تقديـ ال اعؿ عمى عاممه  -عند أبي حياف  -ة ذلؾ ومف أمثم
وثمرة الخبلؼ تظ ر في التثنية والجمع، فيجيز الكوفيوف »داؿ: ادًيا عمى فاعميته. ب

 .(1)«)الزيداف داـ، والزيدوف داـ( وال يجيز ذلؾ البألريوف
ودػد تتبػع هػذا البحػث مػا ورد فػي )االرتشػؼ( مػف هػذا النػوع؛ بغيػة الودػوؼ 

مػػف معػػاف عمػػى مػػا فيػػه مػػف لطػػائؼ ، ومػػا يسػػتتبعه مػػف ن ػػائس، ومػػا ينبنػػي عميػػه 
كبلميػػػة تظ ػػػر فػػػي نحػػػو التػػػذكير والت نيػػػث، والتثنيػػػة والجمػػػع، واإلتبػػػاع، والتقػػػديـ 

 والت خير؛ ولذا سميته:
 ( أثز اخلـالف ػنذ أتي حياٌ فـي االرذشـاف دراسـح حنىيـح )

 :انذراساخ انساتقح 
؛ ي الخبلؼ النحوي أكثر مف أف تحألىال يخ ى أف المألن ات والبحوث ف

التي يحمؿ عنوان ا شيًئا مف تمؾ لدراسات السابقة ل ذا البحث عمى رأيت دألر اولذا 
بلـ عمى أثر الخبلؼ بيف الخبلؼ النحوي في كتاب )االرتشاؼ(، أو يتضمف الك

 .النحوييف
 :الدراسات التي ود ت عمي ا ما يميومف هذل 

ة وأثرل في تطور النحو العربي. رسال، أسبابه : االختبلؼ النحوي بيف البألرييف -ٔ
: معة السػوداف لمعمػـو والتكنولوجيػاماجستير لمباحثة: ندى إبراهيـ عبد اهلل أحمد. جا

 ـ.ٜٕٓٓ
، هػذل الدراسػةودد كشؼ البحث في ال ألػؿ الرابػع عػف المقألػود بػاألثر فػي 

 حيث حمؿ هذا العنواف: )أثر االختبلؼ البألري في تقعيد النحو العربي(.
 .ةالكػوفييف لمػدكتور: محمػد حسػيف ألػبر النحوييف البألرييف و  ثمرة الخبلؼ بيف -ٕ

 ـ.ٕٔٓٓ:  القاهرة دار غريب.
                                           

 .ٜٗٙ، وينظر : تذكرة النحاة :  ٕٖٓٔ/ٖ:  االرتشاؼ (1)
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( ألػػ حة، ودػػد تنػاوؿ فيػػه ألػػاحبه مػػا ٚٛوهػو كتػػاب ألػػغير يقػػع فػي نحػػو ) 
مػػف ثمػػار حسػػنة، وأخػػرى البألػػرييف والكػػوفييف ترتػػب عمػػى الخػػبلؼ بػػيف النحػػوييف 

 اكتمػػاؿ ألػػرح النحػػو والألػػرؼ، وتخػػريج نحػػاة آخػػريف،: سػػيئة، أمػػا الحسػػنة فمن ػػا
وتيسير النحػو، وزيػادة بعػض التراكيػب. وأمػا السػيئة فمن ػا: تغييػر الروايػات، وكثػرة 

 ، وألعوبة النحو، والتحامؿ والتعألب، وغبف العمما .يجاتاآلرا  والتقديرات، والتخر 
الخػبلؼ بػيف البألػرييف والكػػوفييف وأثػرل فػي تطػور الدراسػػة النحويػة حتػى ن ايػػة  -ٖ

تورال لمباحث: السيد رزؽ الطويؿ. جامعة األزهػر. القرف السادس ال جري. رسالة دك
ـ، ودػػد طبعػػت هػػذل الرسػػالة فػػي )المكتبػػة ال يألػػمية. مكػػة المكرمػػة: ٜٗٚٔالقػػاهرة: 
 ـ( بعنواف: )الخبلؼ بيف النحوييف دراسة وتحميؿ وتقويـ(.ٜٗٛٔ-هػ٘ٓٗٔ
هذل الدراسة تحألي مسائؿ الخػبلؼ »ودد نص الباحث في المقدمة عمى أف  
ت أألولية أـ دضايا نحوية ، أـ مسائؿ جزئية ، ثـ تمقي عميه نظرة تقػويـ سوا  أكان

: أوضػػح المقألػػود ب ػػذل اآلثػػار فقػػاؿثػػـ  (1)«تبػػيف اآلثػػار الناتجػػة عػػف هػػذا الخػػبلؼ
وفي ال ألؿ الثالث تتبعت نتػائج الخػبلؼ وآثػارل فػي الدراسػات النحويػة حتػى ن ايػة »

ارس متعػػددة فػي بغػػداد ومألػػر القػرف السػػادس ال جػري مشػػيرًا إلػى مػػا ظ ػر مػػف مػد
 . (2)«واألندلس

وبػػالرجوع إلػػى هػػذا ال ألػػؿ تبػػيف أنػػه تنػػاوؿ فيػػه تػػ ثير الخػػبلؼ فػػي مسػػيرة 
ه ػػا وأعبلم ػػػا ، وبعًضػػا مػػػف الدراسػػات النحويػػة ، ونشػػػ ة المدرسػػة البغداديػػػة واتجا

 .(ٖ)، والمدارس النحوية في مألر واألندلسآرائ ا

                                           

 . ٛبلؼ بيف النحوييف دراسة وتحميؿ وتقويـ : الخ( 1)
 .ٓٔ:  سابؽال (2)
 .ٖ٘٘الخبلؼ بيف النحوييف دراسة وتحميؿ وتقويـ :  (3)
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ات التػي سػكت عن ػا األنبػاري فػي اإلنألػاؼ الخبلفات النحوية في بػاب المرفوعػ -ٗ
مػػػف خػػػبلؿ ارتشػػػاؼ الضػػػرب ألبػػػي حيػػػاف. رسػػػالة ماجسػػػتير لمباحثػػػة: مثيبػػػة رادػػػي 

 هػ.ٖٖٗٔ-ٕٖٗٔالشريؼ. جامعة أـ القرى. السعودية: 
الباحثػػة فػػي ممخػػص البحػػث أن ػػا دامػػت بدراسػػة بعػػض المسػػائؿ ذكػػرت ودػػد  

، وألػػرحت بػػ ف هػػذل المسػػائؿ الخبلفيػػة فػػي بػػاب المرفوعػػات مػػف كتػػاب )االرتشػػاؼ( 
شكمت مادة عممية كبيرة ، وأن ا لـ ترد في كتاب )اإلنألاؼ في مسائؿ الخبلؼ ألبي 

 البركات األنباري(.
ديمة الخبلؼ النحوي بيف البألرييف والكوفييف لمدكتورة: حناف محمػد أحمػد أبػو  -٘

هػػ ٖٚٗٔ(: ٗدد:)( العٔٔلبدة. المجمة األردنية في المغة العربية وآداب ا. المجمد: )
 ـ.ٕ٘ٔٓ -

، ب الخبلؼ بيف البألرييف والكوفييفوتضمف هذا البحث الكبلـ عمى أسبا 
: خبلؼ ، ثـ ذكر أف الخبلؼ النحوي عمى دسميفأورد آرا  القدامى والمحدثيف فيهو 

 ، وخبلؼ ال يؤثر فيه.يؤثر في االستعماؿ المغوي
ي المسػػائؿ التػػي وخمػػص إلػػى أف ديمػػة الخػػبلؼ بػػيف البألػػرييف والكػػوفييف فػػ

دهما : االتسػاع فػي يؤثر الخبلؼ في ا في االستعماؿ المغػوي تتمثػؿ فػي أمػريف : أحػ
 ، واآلخر: إغنا  المغة بالتراكيب واألساليب التي أفرزها الخبلؼ.استعماؿ المغة

وأمػػا ديمػػة الخػػبلؼ فػػي المسػػائؿ التػػي ال يػػؤثر الخػػبلؼ في ػػا فػػي االسػػتعماؿ  
مػا يتضػمنه الخػبلؼ مػف  ـ فػي تػدريب المتعممػيف عمػىالمغوي فتتمثػؿ فػي أن ػا تسػ 

المسػائؿ إمػا أف  ، وأدلة عقمية، ثـ ذكػر أف الخػبلؼ فػي هػذا النػوع مػفأألوؿ نحوية
 ، أو في العوامؿ والعمؿ، أو في الت أليؿ.يكوف في اإلعراب
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، ومػا ينبنػي نت ى إليه البحث مف أدساـ الخػبلؼودد ظ ر لي أف هذا الذي ا 
مػف كػبلـ أبػي حيػاف فػي )االرتشػاؼ( عمػى مػا يػ تي بيانػه فػي  عمى كؿ دسػـ مػ خوذٌ 

 .إف شا  اهلل تعالى التم يد
 : خطح انثحث

ارس ػثة مباحث ، وخاتمػة، وف ػجا  هذا البحث في مقدمة ، وتم يد ، وثبل  
 : فنية

سػات السػابقة لػه، وخطػة : وفي ػا ذكػرت سػبب اختيػار الموضػوع ، والدراادلقذيـح 
 .البحث فيه

 .الخبلؼ عند أبي حياف في االرتشاؼأنواع  : انرًهيذ
 . ذكير والت نيث، والتثنية والجمع: أثر الخبلؼ في الت ادلـثحث األول

 .   بالنعت أو العطؼ: أثر الخبلؼ في اإلتباع  ادلثحـث انثاني
  أثر الخبلؼ في التقديـ والت خير.:  ادلثحث انثانث

 : وفي ا ذكرت أهـ نتائج البحث . اخلامتح
ــانف والمراجػػع ، وآخػػر لمحتويػػات  : وفي ػػا ادتألػػرت عمػػى ف ػػرس لممألػػادر ارسه

 .البحث
 وأما عف الدراسة فجا ت عمى النحو التالي:

جمعت ما ت ػرؽ فػي )االرتشػاؼ( مػف كػبلـ أبػي حيػاف عمػى الخػبلؼ الػذي ينبنػي  ػٔ
 عميه معنى كبلميٌّ .

وكانػت جممػة  بلؼ،أثر هذا النوع مػف الخػوضعت عنواًنا لممس لة التي ورد في ا  -ٕ
والثػاني ، ، وكػاف نألػيب المبحػث األوؿ خمًسػاهذل المسػائؿ اثنتػي عشػرة مسػ لة

 .أربًعا، والثالث ثبلثًا
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يميػػة م ألػػمة بدراسػػة تحممسػػبوًدا ، مسػػ لة ذكػػرت نػػص كػػبلـ أبػػي حيػػاف فػػي كػػؿ -ٖ
فػي كػؿ أثر الخبلؼ الذي أوردل أبو حياف تحقيؽ ب، وممحًقا ألدواؿ النحوييف في ا

 .تبعه، أو خال ه فيه مف النحوييف، ومف بياف مف سبقه إليه، و من ا
ختمت كؿ مس لة بتعقيب ، أبرزت فيه مػا ال سػبيؿ إلػى ذكػرل فػي الدراسػة ، مػع  -ٗ

 بياف رأي الباحث في كؿ من ا .
 ويا ذىفٍقً إال تاهلل عهٍه ذىكهد وإنٍه أٍَة .
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 أنـىاع اخلــالف ػنذ أتي حياٌ فـي االرذشـاف

 

روؼ أف أبػػا حيػػاف األندلسػػي وضػػع كتابػػه )ارتشػػاؼ الضػػػرب مػػف مػػف المعػػ
، ف ػو بيػة ، وَنِضػَجْت خبرتػه فػي عموم ػالساف العػرب( بعد أف رسخت ددمه في العر 

 .المغوية الحافمة بالدرس والتحأليؿخبلألة عمـ أبي حياف ، ونتاج حياته 
عمػى را  النحػوييف حياف فػي هػذا الكتػاب االسػتيعاب التػاـ آلومف من ج أبي 

والتعقيػػب، والمنادشػػة، والتػػرجيح، مػػع  بالنقػػد،  وتنػػاوؿ هػػذل اآلرا اخػػتبلؼ نزعػػات ـ،
حكام اوجازة الم ظ وفألاحته  .(ٔ)، وددة العبارة وا 

 :ف الخبلؼ النحوي دسمافوانت ى نظر أبي حياف في هذا الكتاب إلى أ
 :ي ، وهو ما ال يخمو مف أحد أمريف: خبلؼ ُيْجدِ  األول

التػي تعنػي النػاظر فػي هػذل الألػناعة، كػالجواز، حكػـ مػف األحكػاـ أف يؤدي إلى  -1
 .(ٕ)، والمنع، وغير ذلؾ مف األحكاـ المعروفة باألحكاـ النحويةوالوجوب

نما الخبلؼ الذي ُيْجِدي هػو فيمػا يػؤدي إلػى حكػـ ل ظػي، و » داؿ أبو حياف: ا 

 .(ٖ)«كبلميأو معنى 

                                           

 .  ٖ/ٔاالرتشاؼ : ينظر : ( 1)
الحكـ النحوي ينقسـ إلػى واجػب ، وممنػوع ، وحسػف، » - ٛٗفي االدتراح :  -( داؿ السيوطي 2)

: -ٖ٘فػػػي االدتػػػراح:  -أيًضػػػا  –. ودػػػاؿ «السػػػوا ودبػػػيح ، وخػػػبلؼ األولػػػى ، وجػػػائز عمػػػى 
إلػػػى رخألػػػة وغيرهػػػا ، والرحألػػػة : مػػػا جػػػاز اسػػػتعماله  -أيًضػػػا  -ينقسػػػـ الحكػػػـ النحػػػوي »»

 .«لضرورة الشعر ، ويت اوت حسًنا ودبًحا
 .ٙٓ٘ٔ/ٖ( االرتشاؼ : 3)
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التػػذكير والت نيػػث، فػػي نحػػو أف يترتػػب عمػػى هػػذا الخػػبلؼ معنػػى كبلمػػيٌّ يظ ػػر  -ٕ
، ذا البحػثهػو موضػوع هػالقسػـ وهذا واإلتباع، والتقديـ والت خير،  ،ثنية، والجمعوالت

توسػط خبػػر الخػبلؼ فػػي عنػػدل ومػػف أمثمتػه ، «أو معنػػى كبلمػي»: هوهػو المػػراد بقولػ
وتظ ػػرل ثمػػرة الخػػبلؼ فػػي التثنيػػة، والجمػػع، فعمػػى »دػػاؿ: . )عسػػى( المقػػروف بػػػ)أف(

 .(ٔ)«أخواؾ : عسى أف يقوما أخواؾ، وعمى المنع تقوؿ: عسى أف يقـوالجواز تقوؿ
ــاني  ميػػه أثػػٌر فػػي ، وهػػو كػػؿ خػػبلؼ ال ينبنػػي ع: خػػبلؼ ال ُيْجػػِدي كبيػػر فائػػدةانث

: . دػػاؿ أبوحيػػاف ، وذلػػؾ كػػالخبلؼ فػػي أألػػؿ اإلعػػرابالألػػناعة، أو فائػػدة فػػي الكػػبلـ
فعاؿ ، وعند الكوفييف أألٌؿ اإلعراب عند البألرييف أألٌؿ في األسما  ، فرٌع في األو »

في األسما  واألفعاؿ ، وعند المت خريف أف ال عؿ أحؽ باإلعراب مف االسـ، وهذا مف 
 .(2)«الخبلؼ الذي ال يكوف فيه كبير من عة

ومثػؿ هػذا »ومف ذلؾ الخبلؼ في ناألب المستثنى بػػػػ)إال(. دػاؿ أبػو حيػاف: 
ع المبتػدأ والخبػر، ورافػع ال اعػؿ، الخبلؼ ال يجدي كبير فائدة، وهو كالخبلؼ في رافػ

 .(3)«وناألب الم عوؿ
، والػذي ذكػرول يف سػبؽ أبػا حيػاف إلػى هػذا التقسػيـوال أعمـ أحًدا مف النحوي

وا ؛ ولػذا منعػ(ٗ)عمى ترؾ التكمـ بما ال فائدة فيه؛ إذ ال معنػى لمػتكمـ بػهإجماع العرب 
نمػا ام». داؿ ابف السراج: غير المقيدةاالبتدا  بالنكرة  تنػع االبتػدا  بػالنكرة الم ػردة وا 

 .(5)«لمتكمـ بهألنه ال فائدة فيه، وما ال فائدة فيه فبل معنى ؛ المحضة
                                           

 .ٖٕٓٔ/ٖ:  الرتشاؼ( ا1)
 . ٖٗٛ/ٕ( السابؽ : 2)
 .ٙٓ٘ٔ/ٖ: ن سه ( السابؽ 3)
 . ٖٚ٘/ٔرح الكافية الشافية : ش :  ( ينظر4)
 . ٜ٘/ٔ( األألوؿ : 5)
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حيػػاف فػػي هػػذا التقسػػيـ، كػػابف عقيػػؿ، عمػػى أف كثيػػرًا مػػف النحػػوييف تبػػع أبػػا 
  .(1)، والألبافوالشاطبي، واألشموني

لمبتػػدأ أو فػػي ا،مسػػ لة االبتػػدا  وعممػػه فػػي المبتػػدأ وحػػدل،»دػػاؿ الشػػاطبي: 
 .(2)«كبلمية أمٌر ال تنبني عميه فائدةٌ  ،والخبر، أو عدـ ذلؾ

 : ذؼقيـة
 :في ضو  ما سمؼ يظ ر أمراف 

إنمػا هػو  ، وخػبلؼ ال ُيْجػِديلخبلؼ إلػى خػبلؼ ُيْجػِديأف تقسيـ أبي حياف ا:  األول
 .)التذييؿ والتكميؿ(، وليس له ِذْكٌر في وعد به في مقدمة )االرتشاؼ(مف جممة ما 

مف دالئؿ ذلؾ أنه أورد الخبلؼ في عامؿ الرفع في المبتدأ والخبر في نحو و  
ثبلث عشػرة ألػ حة مػف كتابػه )التػذييؿ والتكميػؿ( لػيس فػي شػي  من ػا حػديٌث عػف 

 .(ٖ)جدوى هذا الخبلؼ أو عدـ الجدوى فيه
، أو معنى كبلمػيٌّ ال يخمػو مػف الذي ال ينبني عميه حكـٌ ل ظيٌّ  أف الخبلؼ : انثاني

فػػالكبلـ فيػػه حسػػب ، النحويػػة نقػػيح وجػػه الحكمػػة فػػي الألػػناعةتتتمثػػؿ فػػي ة فائػػد
الكػػبلـ، ، َوجمػػِب األدلّػػة عميػػه إّنمػػا هػػو مػػف ج ػػة مػػا يمػػـز مػػف بيػػاف مقاألػػد التػػرجيح

لبياف ارتضا  ما ارتضال، وتزييؼ مػا زيَ ػه، ال مػف ج ػة  ؛والنزوؿ إلى مقاـ ألاحبه
؛ ولػذا (ٗ)ى إلى الودػوؼ عمػى كي ّيػة الػتكمـأف تنبني عميه فائدٌة كبلميٌة ؛ ألنه ال يؤدّ 

: -الخػػبلؼ فػػي ناألػػب المسػػتثنى بػػػػ)إال(فػػي  -دػػوؿ أبػػي حيػػاف مػػا سػػمؼ مػػف كػػاف 
- الخبلؼ في أألؿ اإلعرابفي  - ، ودوله«ومثؿ هذا الخبلؼ ال يجدي كبير فائدة»

                                           

 .ٕٗٛ/ٔ، والألباف: ٖٛٔ/ٔ، واألشموني: ٜٖ٘، ٕٜ/ٔ، وال مع : ٕٔٓ/ٔابف عقيؿ ( ينظر1)
 .ٕٔ/ٕ( المقاألد الشافية : 2)
 .  ٕٓٚ - ٕٚ٘/ٖ( ينظر: التذييؿ والتكميؿ :  3)
 .ٕٔ/ٕالمقاألد الشافية : ينظر: ( 4)
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، ودػد فػي غايػة الددػة واإلحكػاـ «وهذا مف الخبلؼ الذي ال يكوف فيه كبير من عة»: 
وينبغي أف ُيْحَمؿ عميه ما ورد عمى لسػاف النحػوييف مػف نحػو ، (1)بعه فيه الشاطبيت

،  (3)«وهػػذا الخػػبلؼ ل ظػػي»: ، ودػػول ـ(2)«وهػػذا الخػػبلؼ ال ُيْجػػِدي فائػػدة»دػػول ـ: 
 .(4)«وهذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيه»: ودول ـ

 ؛ ولػذابلـ أبػي حيػاف فػي هػذا البػابويبدو أف بعض الباحثيف لـ يقؼ عمى ك
، وَعػدَّ هذا الخبلؼ وما جػرى مجػرال ؼ مف عبارات النحوييف عمى ظاهرهاحمؿ ما سم

المتعممػيف مػػف مػف شػوائب النحػػو، ومػف أهػػـ األسػباب التػي أدت إلػػى ارت ػاع شػػكوى 
، وارت عػت شػكوى المتعممػيف بُ العربي منذ نش ته شػوائ شاب النحوَ »، فقاؿ: ألعوبته

تعددة من ا:...تناول ـ أمورًا ال عبلدة ل ا مف ألعوبته وتعقدل. ويرجع ذلؾ ألسباب م
وال تمنع خطػ . ، وال تعألـ لساًنا ، ألن ا ال ت يد نطًقا  ؛بالنحو، وال فائدة تؤدي إلي ا

أهػو هػذل األدوات ن سػ ام أـ  (ال ػا  والػواو)اخػتبلف ـ فػي الناألػب بعػد : وذلؾ مثػؿ 
فػي رافػع المبتػػدأ  خبلف ػـ: مضػمرةم أـ أف ال عػؿ منألػوب عمػى الخػػبلؼم ومثػؿ (أفْ )

 .(5)«والخبر
 وفي هذا القوؿ نظٌر مف ثبلثة أوجه :

                                           

وعمػػى الجممػػة فمثػػؿ هػػذل المسػػائؿ ال ُيْجػػِدي في ػػا : » ٖٗٔ/ٖد الشػػافية : المقاألػػدػػاؿ فػػي ( 1)
 «.الخبلؼ فائدة عير تنقيح وجه الحكمة الألناعية

 . ٜٖ٘/ٔ( ال مع : 2)
 .ٖٛٔ/ٔ( شرح األشموني : 3)
 .ٕٔٓ/ٔ( شرح ابف عقيؿ : 4)
 .ٔ٘ٔ:  ٙٗٔينظر : البحث المغوي عند العرب لمدكتور: أحمد مختار عمر :  (5)
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، وذلػؾ لكػاف ضػرًبا مػف المغػو والعبػثأنه لو خبل الخبلؼ مف شػي  مػف ال ائػدة  -ٔ
عمػى تػرؾ الػتكمـ ، ودػد نقمػوا إجمػاع العػرب عف مقاألد النحوييف مػف هػذا العمػـ بعيدٌ 

 بًل عف الخبلؼ فيما ال فائدة فيه.؛ فض(ٔ)بما ال فائدة فيه؛ إذ ال معنى لمتكمـ به
ـَ خمو الخبلؼ مف ال ائدة فبل ُيَسمَّـ دعوى أنه  -ٕ مف شوائب النحو، أنه لو ُسمِّ

ا ؛ وذلؾ أف هذومف أهـ األسباب التي أدت إلى ارت اع شكوى المتعمميف مف ألعوبته
في  ، بؿ هو دائـٌ الخبلؼ ليس بدًعا في عمـ النحو، وال بمعزؿ عف عيرل مف العمـو

مف أهـ  وأ، أحٌد أف ذلؾ مف شوائب هذا ال رع كؿ فرع مف فروع العمـ، ولـ َيدَّعِ 
 .إلى ارت اع الشكوى مف ألعوبتهاألسباب التي ألدت عف سبيمه، أو أدت 

عمػى وغاية األمر أن ـ أعرضػوا عػف هػذا الػرأي الطػائش فػي الميػزاف، وردول 
 :ألاحبه، وما أحسف دوؿ القائؿ

 .(ٕ)النَّظَرِ   مِنَ  حَظٌّ  لَه  إِال خِالفٌ      ...   امُعتَبَرً  جاءَ  وَلَيْسَ كلُّ خاِلفٍ
، بدليؿ أف ما يرال بعض هذا النوع مف الخبلؼ ليس دطعًيا، وال موضع ات اؽ أف -ٖ

 .فيه دد يرال بعض ـ ذا طائؿ وجدوىالنحوييف ال طائؿ مف ورائه، وال جدوى 

ييف مػػف أف لمخػػبلؼ فػػي رافػػع ومػػف دالئػػؿ ذلػػؾ مػػا ذهػػب إليػػه بعػػض النحػػو 
ؼ فػي ، ودد مضى عما دريب عمى لسػاف أبػي حيػاف أف الخػبل(ٖ)المبتدأ والخبر فائدة

، والشػاطبي، في ذلؾ بعػض النحػوييف، كػابف عقيػؿ، ووافقه ذلؾ ال ُيْجِدي كبير فائدة

                                           

 . ٖٚ٘/ٔرح الكافية الشافية : ش( ينظر : 1)
البيت مف البسيط ، وهو ألبي الحسف بف الحألار مف منظومته في عموـ القرآف ، ألرح بذلؾ ( 2)

 .٘ٗ -ٗٗ/ٔالسيوطي في كتابه اإلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي : 
 حاشػػػية األميػػػر عمػػػى شػػػرح، و ٕٜ/ٔ، وحاشػػػية الخضػػػري: ٕٗٛ/ٔ( ينظػػػر: حاشػػػية الألػػػباف: 3)

 . ٜٗالشذور: 
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، وداؿ (2)«وهذا الخبلؼ مما ال طائؿ فيه»ؿ: . داؿ ابف عقي(1)والسيوطي، واألشموني
مس لة االبتدا  وعممه في المبتدأ وحدل، أو فػي المبتػدأ والخبػر، أو عػدـ »بي: الشاط
وتسػويد األوراؽ بػه ال ، فػالكبلـ فػي ذلػؾ كمػه، كبلميػة أمٌر ال تنبني عميه فائدةٌ  ،ذلؾ

 .(ٖ)«ود مف عمـ النحو َمزيًداُيجِدي في المقأل
افع والذي يرال الباحث ما ذهب إليه بعض النحوييف مف أف لمحبلؼ في ر 

 المبتدأ والخبر فائدة تظ ر في موضعيف: 

وهو أف  –في الدار( وذلؾ أنه عمى مذهب الكوفييف  –زيٌد  –إذا دمت : )ضارٌب  -أ
بيف الخبر )ضارب(  (٘)يمـز ألحة ال ألؿ بالمبتدأ )زيٌد( - (ٗ)المبتدأ والخبر دد ترافعا

 وبيف معموله )في الدار( فيألح تعمؽ )في الدار( بػػ)ضارب(.

؛ إذ بل يمػػـزفػػ (ٙ)أف المبتػػدأ مرفػػوٌع باالبتػػدا مػػذهب سػػيبويه مػػف عمػػى مػػا وأ 
، فػػبل َيْ أِلػػؿ بينػػه وبػػيف معمولػػه (ضػػػارب)يألػػػير أجنبًيػػا مػػف الخبػػػر  (زيػػػدٌ )المبتػػدأ 
 .(ٚ)معمواًل لمحذوؼ، أي : يضرب في الدار (في الدار)فيكوف 

ليػه األخ ػػش مػػف أف : )زيػػٌد دػائـٌ ، وعمػػٌرو جػالٌس( وذلػػؾ أف مػا ذهػػب إإذا دمػت -ب
جعمػػه مػػف ألػػحُة يترتػػب عميػػه  (ٔ)، وهػػو االبتػػدا فػػع لممبتػػدأ والخبػػر عامػػٌؿ معنػػويٌّ الرا

                                           

 .ٕٜ/ٔ( ال مع : 1)
 .ٖٛٔ/ٔ، وشرح األشموني: ٕٜ/ٔ( ينظر: ال مع : 2)
 .ٕٔ/ٕ( المقاألد الشافية : 3)
 . ٗٗ/ٔ، واإلنألاؼ :  ٖٖٚ،  ٖٛٙ/ٔ( ينظر : معاني القرآف لم را  : 4)
 ( )زيػد( في المثاؿ مبتدأ عمى األألح ؛ لعدـ االعتماد . 5)
 . ٕٚٔ/ٕ( ينظر: الكتاب : 6)
 .  ٜٗ( حاشية األمير عمى شرح الشذور : 7)
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لي عػػامميف ؛ لمػػزـو العطػػؼ عمػػى معمػػو ردات، بخبلفػػػه عمػػى بقيػػة األدػػواؿعطػػِؼ الم ػػ
 :-(3)«هػذا الخػبلؼ ل ظػيو » فػي شػرح دػوؿ األشػموني: -داؿ الألباف  .(2)مختم يػف

و وعمػػػرٌ ،  دػػػائـٌ  زيػػػدٌ : )ومنعػػػه بعضػػػ ـ ب نػػػؾ إذا دمػػػت، ائػػػدةي: ال يترتػػػب عميػػػه فأ»
القػوؿ بػ ف العامػؿ فػي مػى وأردت جعمه مف عطؼ الم ردات يكوف ألحيًحا ع (جالٌس 

لمػزـو العطػؼ عمػى معمػولي عػامميف ؛ بخبلفػه عمػى بقيػة األدػواؿ ، الجزأيف االبتدا  
 .(4)«مختم يف

 
 
 

 
 

 ادلـثحث األول
 أنيث وانرثنيح واجلًغ أثز اخلالف يف انرذكري وانر

 

مف المعاني التي يظ ر في ا أثػر الخػبلؼ بػيف النحػوييف عنػد أبػي حيػاف فػي 
 )االرتشاؼ( التذكير والت نيث ، واإلفراد والتثنية والجمع .

واألألؿ في هذل المعػاني أف يكػوف ل ػا عبلمػاٌت تػدؿ عمي ػا ، وت ػرؽ بين ػا، 
أألػؿ الجمػع لػـ يحػتج المػػذكر ، أو  إال أنػه لمػا كػاف المػذكر أألػؿ المؤنػث ، والم ػرد

                                                                                                           

 . ٕٙٓ/ٔ، والمساعد :  ٘٘ٔ/ٔ( ينظر : معاني القرآف لؤلخ ش : 1)
 . ٕٜ/ٔ، وحاشية الخضري :  ٕٗٛ/ٔ( ينظر: حاشية الألباف : 2)
 .ٖٛٔ/ٔ( شرح األشموني : 3)
 .ٕٗٛ/ٔ( حاشية الألباف : 4)
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الم ػػػرد إلػػػى عبلمػػػة ؛ ألنػػػه ُيْ َ ػػػـ عنػػػد اإلطػػػبلؽ ؛ إذ كػػػاف األألػػػؿ ، بخػػػبلؼ ال ػػػرع 
 .(ٔ))الت نيث ، والتثنية والجمع( فبل بد مف عبلمة تدؿ عميه

ودد تتبع هذا البحث ما ورد فػي )االرتشػاؼ( مػف أثػر الخػبلؼ بػيف النحػوييف 
 :ه ورد في خمس مسائؿ تبدو في الأل حات التاليةفي هذا النوع ، وانت ى إلى أن

 
 
 
 
 

                                           

 .ٕٗ٘/ٖ، وال مع :  ٕٖ٘/ٖ، وشرح الم ألؿ :  ٛٓٔ/ٔينظر : سر الألناعة : ( 1)
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1-  
َ
 ادلنفصم

َ
 رفغ انىصف انىاقغ يثرذأ انضًري

 

ه فاعػٌؿ سػد مسػد ، ومبتػدأ لػالمبتدأ دسػماف: مبتػدأ لػه خبػر، نحػو: اهلل أكبػر
يػداف، واسػـ الم عػوؿ، نحػو: مػا كاسػـ ال اعػؿ، نحػو: أدػائـٌ الز ، الخبر، وهو الوألؼ
: المشػػب ة، نحػػو: َأَحَسػػٌف أخػػواؾ، والمنسػػوب فػػي نحػػو  ة، والألػػمضػػروٌب العمػػراف

  .(ٔ)َأُدَرِشيٌّ أبواؾم
، و)مػا الظاهَر، نحو: )أدائـٌ الزيػدافم(وال خبلؼ في رفع هذا الوألؼ االسـَ 

دائـٌ الزيداف
 :عمى مذهبيف خبلؼٌ  ؿَ المن أل رَ الضمي هوفي رفع( (ٕ)

 :  ادلذهة األول
ذهب البألريوف إلى جواز »ياف : مذهب البألرييف : الجواز. داؿ أبو ح
 .(3)«ذلؾ، فيقولوف: )أذاهٌب أنتمام( و)ما ذاهٌب أنتـ(

واسػػتدؿ هػػؤال  بالقيػػاس والسػػماع. أمػػا القيػػاس فػػرف الوألػػؼ إذا جػػرى عمػػى 
غير ألاحبه برز منه الضمير المرفوع به ، نحو : )زيٌد هنٌد ضارب ا هو( ببل خػبلؼ 

جاٍر مجرى ال عؿ، ولو ودع ال عػؿ  –ذ ذاؾ إ –بيف النحوييف في جواز ذلؾ ، مع أنه 
مودعه لـ يبرز الضمير فيه ، بؿ كنػت تقػوؿ : )زيػٌد هنػٌد يضػرب ا( فكمػا خػالؼ اسػـ 
ال اعؿ ال عؿ في هذا الموضع مع أنه جاٍر مجرال ، فكػذلؾ خػالؼ اسػـ ال اعػؿ ال عػؿ 

 .(4)بان ألاؿ الضمير منه في :أدائـٌ أنتمام وشب ه

                                           

 .ٔٛٔ، وتخميص الشواهد: ٕٕٙ/ٔلرضي: ، وإٛٙ/ٔينظر: شرح التس يؿ :  (1)
 .ٓٚٗ/ٔ، وتوضيح المقاألد : ٜ٘ٔ/ٔ، واإليضاح شرح الم ألؿ : ٘ٗ/ٕينظر: الكتاب :  (2)
 . ٕٗ٘/ٖالتذييؿ والتكميؿ : ( 3)
 .ٕ٘ٓ – ٕٗٓ/ٔ، والمساعد :  ٕٗ٘/ٖينظر: التذييؿ والتكميؿ : ( 4)
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 : وأما السماع فمنه 

 أَسَاغِةٌ أََدَ عٍَْ آنِهَرًِ ٌَا إِتْشَاهٍِىُدوله تعالى :  -1
فيجوز أف »: ، داؿ ابف عقيؿ(ٔ)

، ويحتمؿ أف يكوف : فاعؿ سد مسد الخبر أََدَ: مبتدأ ، و أَسَاغِةٌيكوف 

َأََد و: مبتدأ مؤخرًا ،ٌأَسَاغِة خبرًا مقدًما :»(ٕ) . 

 :دوؿ الشاعر -2
 .(ٖ)إِرَا نَىْ ذَكُىََا نًِ عَهَى يٍَْ أُقَاطِعُ    ...افٍ تِعَهْذِيَ أََْرًَُا خَهٍِهًََّ يَا وَ

 .(ٗ)فػ)أنتما( مرفوع بػ)واؼ( ، وهو ضمير من ألٌؿ لـ يطابؽ الوألؼ
 :  ادلذهة انثاني

، فرذا دمت: أدائـٌ أنتم فػػ)دائـٌ(: خبٌر مقدـٌ، مذهب الكوفييف: المنع 
زوف هذا الوجه ، ويجيزوف أف يكوف )أنت( فاعبًل و)أنت(:مبتدأ ، والبألريوف يجي

ومنع الكوفيوف الضمير، فبل يجيزوف إال »داؿ السيوطي:  .(5)لػ)دائـ( سد مسد الخبر
 .(6)«)أدائماف أنتمام( بالمطابقة بجعؿ الضمير مبتدأ مؤخرًا

                                           

 .مف سورة مريـ  ٙٗ( مف اآلية : 1)
 .ٜٛٔ/ٔشرح ابف عقيؿ :  (2)
، وشػػرح شػػذور ٜٜٕ/ٔالبيػػت مػػف الطويػػؿ ، وهػػو بػػبل نسػػبة فػػي: الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة: ( 3)

  .ٜٛٛ/ٔ، وشرح شواهد المغني : ٘ٛٗ/ٔ، وشرح الشواهد الكبرى : ٕٖٕالذهب: 
 . ٕ٘٘/ٖينظر: التذييؿ والتكميؿ : ( 4)
 .ٕ٘ٓ/ٔ، والمساعد: ٕٗ٘/ٖ، والتذييؿ والتكميؿ: ٓٙ/ٔألوؿ : ينظر: األ( 5)
 .ٖٔٙ/ٔال مع :  (6)
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فرف ال عؿ ال . أما القياس   ومػف تبع ـ بالقيػاس والسػماعودد احتج هػؤال
 ال يقاؿ: داـ أنت، فكذا الوألؼ. ،عمه من ألبلً يميه فا

 وأما السماع فمنه: 
: . داؿ ابف هشاـ أَسَاغِةٌ أََدَ عٍَْ آنِهَرًِ ٌَا إِتْشَاهٍِىُما تقدـ مف دوله تعالى:  -1

تبع ـ، كابف الحاجب، والس يمي: إنه يجب في نحو: )أدائـٌ  دوؿ الكوفييف ومف»
ألنه جـز في:  –أيًضا  –ك ف الزمخشري يوافق ـ م( كوف )أنت( مبتدأ مؤخرًا، و أنت

َأَسَاغِةٌ أََد
ـَ الخبر عمى المبتدأ في دوله: »، فقاؿ: (ٔ)«بذلؾ  أَسَاغِةٌ أََدَ وَددَّ

عٍَْ آنِهَرًِ ٌَا إِتْشَاهٍِىُ
، وفيه ضرٌب مف أعنى -عندل -نه كاف أهـ عندل ، وهو؛ أل  

 .(ٕ)«ل ته ما ينبغي أف يرغب عن ا أحدٌ التعجب واإلنكار؛ لرغبته عف آل ته ، وأف آ
لـ »: . داؿ الس يمي(ٖ)«أَوَ يُخْشِخًَِّ هُىْ»: لوردة بف نوفؿ - -النبي دوؿ -ٕ

، فجمع مف أجؿ (: مبتدأهُىْيرول أحد إال بتشديد اليا  ؛ ألنه خبٌر مقدـ ، و)

في لواو ( ثـ أدغـ اأَوَ يُخْشِخُىيَ هُىْ: )مير الذي في الخبر ، وألار تقديرلالض

                                           

 .ٖٛٔتخميص الشواهد :  (1)
 . ٕٓ/ٖالكشاؼ :  (2)
. كتػاب بػد  الػوحي . كيػؼ كػاف بػد  ٚ/ٔمت ؽ عميػه ، فقػد أخرجػه البخػاري )فػي ألػحيحه :  (3)

 الوحي(.. كتاب اإليماف . باب بد   ٜٖٔ/ٔالوحي(، ومسمـ )في ألحيحه: 
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اليا ، كما تقوؿ: ( بتخ يؼ أَوَ يُخْشِخً هُىْ( فاعبًل لقاؿ : )هُىْ، ولو كاف )اليا 

 .(ٔ)«، بالتشديدفرف جعمته مبتدأ دمت: أضاربيَّ  ،أضاربي إخوتؾ
( مبتدأ هُىْ، و)( خبٌر مقدـٌ يُخْشِخًَِّو)»، فقاؿ: وتبعه في ذلؾ ابف مالؾ

إذ  ؛كرة، فرف إضافته إضافة غير محضةن( يُخْشِخًَِّ؛ ألف )مؤخٌر، وال يجوز العكس
ذا ثبت كونه نكرة لـ يألح ، هو اسـ فاعؿ بمعنى االستقباؿ، فبل يتعرؼ باإلضافة وا 

 .(ٕ)«جعمه مبتدأ؛ لئبل يخبر بالمعرفة عف النكرة دوف مألحح
 :أثز اخلالف 

نص أبو حياف عمى أف أثر هػذا الخػبلؼ يظ ػر فػي التثنيػة، والجمػع، فقػاؿ: 
)أدائمػػػاف جمػػػع ، والكوفيػػػوف ال يجيػػػزوف إال لخػػػبلؼ تظ ػػػر فػػػي التثنيػػػة والوثمػػػرة ا»

وذلػػؾ أف الكػػوفييف أوجبػػوا المطابقػػة بػػيف الوألػػؼ  (3)«أنتمػػام( ، و)أدػػائموف أنػػتـم(
، و)أدػائـٌ ام(، و)أدػائموف أنػتـم( ومنعػوا )أدػائـٌ أنتمػام()أدائماف أنتموالضمير، نحو: 

 ه الكوفيوف.وأما البألريوف ف جازوا ما منعأنتـم(. 
هذا تقرير كبلـ أبي حياف في )االرتشاؼ( ودد ذكرل بحروفه في )التذييؿ  
. (٘)، ودد تبعه فيه بعض شراح التس يؿولـ أدؼ عمى مف سبقه إليه (ٗ)(والتكميؿ

وتظ ر ثمرة الخبلؼ في التثنية والجمع، فالكوفية يمنعوف إال »داؿ المرابط الدالئي: 
                                           

 . ٕٖٛنتائج ال كر :  (1)
 . ٘ٙشواهد التوضيح والتألحيح لمشكبلت الجامع الألحيح :  (2)
 .ٓٛٓٔ/ٖاالرتشاؼ : ( 3)
 .ٕٗ٘/ٖينظر : التذييؿ والتكميؿ :  (4)
 .ٔ٘ٛ/ٔ، وتم يد القواعد :  ٕٗٚينظر: شرح التس يؿ لممرادي :  (5)
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نتمام( ، و)أدائموف أنتـم(، جعبل لػ)أنتما( ، و)أنتـ( المطابقة، نحو: )أدائماف أ
 .(1)«ابتدا  مؤخرًا

وينبني عمى هذا أنه إف ديؿ: )أدائماف أنتمام(، و)أدائموف أنتـم( ف و جائٌز 
برجماع البألرييف والكوفييف، ويتعيف أف يكوف الوألؼ خبرًا مقدًما، وال يجوز أف 

ا كاف ؛ ألف الوألؼ إذا رفع ظاهرً (2) (يكوف مبتدأ إال عمى لغة )أكموني البراغيث
التجريد مف عبلمة التثنية والجمع عند إسنادل إلى المثنى حكمه حكـ ال عؿ في لزـو 

والجمع، فكما ال تقوؿ عمى المغة ال ألحى: )أيقوماف الزيدافم(، و)أيقوموف 
، وال يثنى»الزيدوفم( فكذلؾ ه نا ال يجوز أف يكوف الوألؼ مبتدأ. داؿ السيوطي: 

، و)أدائموف إخوتؾم( عمى أف )أخواؾ ، ع، فبل يقاؿ: )أدائماف أخواؾم(وال ُيجم
خوتؾ( فاعٌؿ إال عمى لغة )أكموني البراغيث( كما ال يقبؿ ال عؿ شيًئا مف ذلؾ  .(3)«وا 

ف ديؿ: )أدائـٌ أنتمام(، و)أدائـٌ أنتـم( ف و جائز عند البألرييف، وممتنع  وا 
: )أدائماف همام( وفي الجمع: وجب في التثنية»ؿ ابف الحاجب: عند الكوفييف. دا

 .(4)«)أدائموف هـم( وال يجوز )أدائـٌ همام( وال )أدائـٌ هـم(
عمى أنه في هذل الحالة الممتنعة عند الكوفييف تتعيف ابتدائية الوألؼ عند 
البألرييف، فرذا دمت: )أدائـ أنتمام(، و)أدائـٌ أنتـم( فػ)دائـٌ(: مبتدأ، و)أنتما(، 

                                           

 .ٜٗٗ – ٖٜٗ/ٔنتائج التحأليؿ :  (1)
)يتعػادبوف( وهػي لغػة طيػو ، وديػؿ : أزدشػنو ة ، وهػي: أف يمحػؽ ال عػَؿ المسػند  وتسمى لغػة (2)

إلى المثنى ألؼ، والمسند إلى الجمػع المػذكر واو، والمسػند إلػى الجمػع المؤنػث نػوٌف، فتقػوؿ: 
، وشػػػرح التسػػػ يؿ: ٕٓ/ٔينظػػػر: الكتػػػاب:  .سػػػعدا أخػػػواؾ، وسػػػعدوا إخوتػػػؾ، وسػػػعدف بناتػػػؾ

 .ٜٔ ية: ، وشرح المكودي عمى األلٙٔٔ/ٕ
 .ٖٖٙ/ٔال مع :  (3)
 . ٜ٘ٗ/ٕأمالي ابف الحاجب :  (4)
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(: فاعؿ سد مسد الخبر، وال يجوز أف يكوف الوألؼ خبرًا مقدًما لما بعدل؛ و)أنتـ
 .(1)ألنه ال يخبر عف الم رد بالمثنى، أو الجمع

وأمػػا تطػػابؽ الوألػػؼ والضػػمير المن ألػػؿ فػػي اإلفػػراد فػػادعى ابػػف الحاجػػب 
لػـ يختمػؼ » :ـٌ هػوم(، فقاؿ في )أدػائنحوييف عمى أف خبرية الوألؼ واجبةإجماع ال
 .(2)«دائـٌم( خبر مبتدأ مقدـفي أف: )أ

، مػػف أف البألػػرييف يجيػػزوف هػػذا الوجػػهودعػػوال منقوضػػٌة بمػػا حكػػال غيػػرل 
. دػػاؿ ابػػف هشػػاـ: (3)ويجيػػزوف أف يكػػوف الضػػمير فػػاعبًل لموألػػؼ سػػد مسػػد الخبػػر

؛ إذ نقػؿ اإلجمػاع ئية، ووافق ـ ابف الحاجب، ووهػـوأوجب الكوفيوف في ذلؾ االبتدا»
 .(4)«عمى ذلؾ
 : ذؼقيـة
 :فضى البحث إلى أمريفأ

؛ لمػػزـو إفػػراد الوألػػؼ ؼ ال يظ ػػر فػػي غيػػر التثنيػػة والجمػػع: أف أثػػر الخػػبل األول
فػػبل يقػػاؿ: )أدائمػػاف أنػػتم( وال ، وامتنػػاع تثنيتػػه، أو جمعػػه،  دلػرد بعػػػر الم ػػػلمضميػػ

 .؛ إذ ال يجوز اإلخبار عف المثنى، أو الجمع بالم رد)أدائموف أنتم(
فيظ ػػر األثػػر فػػي وجػػوب المطابقػػة بػػيف الوألػػؼ  وأمػػا فػػي التثنيػػة والجمػػع

، ، فػػرذا دمػػت: )أدائمػػاف الزيػػدافم(والضػػمير عنػػد الكػػوفييف، وجوازهػػا عنػػد البألػػرييف
ذا دمػػت: )أدػػائـٌ أنتمػػام(، و)أدػػائـٌ أنػػتـم( فجػػائٌز  و)أدػػائموف أنػػتـم( فجػػائٌز برجمػػاع، وا 

 عند البألرييف، وممتنع عند الكوفييف.
                                           

 .ٕٕٛ/ٔ، وحاشية الألباف:  ٜٓٙ/ٔ، والمقاألد الشافية:  ٕٕٙ/ٔينظر: شرح الرضي :  (1)
 . ٜ٘ٗ/ٕأمالي ابف الحاجب :  (2)
 . ٕٕٛ/ٔ، وحاشية الألباف :  ٔٛٓٔ – ٓٛٓٔ/ٖينظر : االرتشاؼ :  (3)
 . ٖٕٚالمغني :  (4)
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هـ إلى ما لنظر ما ذهب إليه البألريوف؛ وذلؾ الستناد: أف الذي يقتضيه ا انثاني
 . سمؼ مف القياس والسماع

أف ال عػػػؿ ال يميػػػه فاعمػػػه  مػػػا احػػػتج بػػػه الكوفيػػػوف مػػػف القيػػػاس عمػػػىوأمػػػا 
؛ اب عنه ب نه إنما ان ألؿ مع الوألؼ؛ لػئبل ُيْجَ ػؿ معنػال، فكذا الوألؼ فيجمن ألبلً 

 ، كػػ)دمُت(، أو )دمػَت(يكػوف بػارزًا فػه مػع ال عػؿ ، فرنػهألنه يكوف معه مستترًا، بخبل
، وألف ال ألػػػؿوألف طمػػػب الوألػػػؼ لمعمولػػػه دوف طمػػػب ال عػػػؿ؛ فمػػػذلؾ احتمػػػؿ معػػػه 

، بخػػبلؼ فاعػػؿ لم ػػظ مسػػد واجػػب ال ألػػؿ، وهػػو الخبػػرالمرفػػوع بالوألػػؼ سػػد فػػي ا
 .(ٔ)ال عؿ

شري جعؿ رف ديؿ: يرد عمى استدالؿ البألرييف باآلية ما تقدـ مف أف الزمخف
. ديػؿ: ال يمػـز مػف إيػػرادل : مبتػدأ مػػؤخرًاأََتدَ ، والضػػمير رًا مقػدًماالوألػؼ في ػا خبػ
، وغايته أنه رجح وجً ا عمػى آخػر ذهػب إليػه الكرمػاني، وابػف بلفهوجً ا أال يجوز خ

. دػػػاؿ (ٕ)والشػػػيا خالػػػد ،والرضػػػي ، وأبػػػو حيػػػاف، وابػػػف عقيػػػؿ  عطيػػػة ، والعكبػػػري،

، وسػػد ال اعػػؿ كونػػه فػػاعبلً : رفػػع بأََتتدَ، و: رفػػع باالبتػػدا سَاغِتتةٌو»الكرمػػاني: 

 .(ٖ)«مسد الخبر، كما تقوؿ: أدائـٌ الزيدافم
 الكرمػاني عمػى مػا أعربػه الزمخشػري عمى أف أبا حياف رجح هػذا الػذي ذكػرل

نه دد اعتمد ؛ أل مبتدأ  سَاغِةٌأف يكوف  أََدَ أَسَاغِةٌوالمختار في إعراب »فقاؿ:

                                           

 . ٕٕٛ/ٔ، وحاشية الألباف :  ٖٕٚر : المغني : ينظ (1)
، والتػػذييؿ والتكميػػؿ: ٕٕ٘/ٔ، والرضػػي: ٙٚٛ/ٕ، والتبيػػاف: ٛٔ/ٗينظػػر: المحػػرر الػػوجيز:  (2)

 .ٖٜٔ/ٔ، وموألؿ النبيؿ: ٕٗٓ/ٔ، والمساعد : ٖٕٚ، والمغني : ٕٗ٘/ٖ
 .ٜٜٙ – ٜٛٙ/ٕغرائب الت سير وعجائب الت ويؿ :  (3)
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مسد الخبر، ويتػرجح هػذا اإلعػراب عمػى مػا  فاعؿ سد أََدَ، وعمى أداة االست  اـ

: أنػه مبتػدأ؛ بػوج يف: أحػدهما أََدَخبػرًا ، و أَسَاغِةٌأعربه الزمخشري مف كوف 
: أال بػػر أف يتػػ خر عػػف المبتػػدأ. والثػػاني؛ إذ رتبػػة الخال يكػػوف فيػػه تقػػديـٌ ، وال تػػ خيرٌ 

ً  عٍَْ وبيف معموله الذي هو أَسَاغِةٌيكوف فألؿ بيف العامؿ الذي هو  بمػا  آنِهَرِت

 أََتدَ ؛ ألف الخبر ليس هػو عػامبًل فػي المبتػدأ ، بخػبلؼ كػوف ليس بمعموؿ لمعامؿ

 ً؛ فػرف معمولػه فػاعبل ٌأَسَاغِتة   فمػـ ُي ألػؿ بػيف ٌأَسَاغِتة   وبػيف ٍْعَت  ً   آنِهَرِت

 .(ٔ)«ب جنبي ، إنما ُفأِلَؿ بمعموؿ له
ومما »داؿ ابف هشاـ:  .(ٕ)، والعينيتبعه في ذلؾ السميُف، وابف هشاـو 

أَسَاغِةٌ أََدَ عٍَْ آنِهَرًِ ٌَا إِتْشَاهٍِىُُيْقَطع به عمى بطبلف مذهب ـ دوله تعالى: 
ودوؿ   

 : الشاعر
  خَهٍِهًََّ يَا وَافٍ تِعَهْذِيَ أََْرًَُا

ى فألؿ ُمَؤدٍّ إل –كما زعـ الزمخشري في اآلية  –فرف القوؿ ب ف الضمير مبتدأ 
، والقوؿ بذلؾ في البيت ُمَؤدٍّ إلى اإلخبار عف االثنيف ه باألجنبيالعامؿ مف معمول

 .(ٔ)«بالواحد
                                           

 .ٕٓٚ/ٚالبحر المحيط :  (1)
، وشػػػرح الشػػػواهد ٗٛٔ، وتخمػػػيص الشػػػواهد :  ٙٓٙ – ٘ٓٙ/ٚينظػػػر : الػػػدر المألػػػوف :  (2)

 .ٚٛٗ/ٔالكبرى : 
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 «أَوَ يُخْشِخًَِّ هُىْ»أنه داؿ :  - -النبي  دوؿوأما ما في الحديث مف 
فبل دليؿ فيه عمى وجوب تقديـ الخبر عمى المبتدأ ؛ لمجيئه عمى أحد الوج يف ، فبل 

االبتدا  والخبر أال يجوز خبلؼ ذلؾ ، وغايته  يمـز مف كونه آتًيا في الروية عمى
  .(ٕ)أنه إف لـ ُيْسَمْع فيه ، فقد ُسِمَع في غيرل

 
 
 

                                                                                                           

 . ٖٕٚالمغني :  (1)
 . ٚٓٙ/ٔينظر : المقاألد الشافية :  (2)
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 احلكـى تاخلثـز فـي انؼطـف تــ)ال(  -2
 

ؼ )ال(، وهي إلخراج الثاني مما دخؿ فيه األوؿ، وال ػروؼ العطػف حػم
عمرًا، وداـ زيٌد  زيًدا ال، نحو: اضرب ، أو ندا ًيعَطؼ ب ا إال بعد أمر، أو خبر مثبت

، والندا  الذي أخرجت عمرًا مف الضرب، والقياـ ، فػ)ال(ال عمٌرو، ويا زيد ال عمرو
، وهي تقع إلخراج ومن ا: )ال(»: . داؿ المبرد في باب حروؼ العطؼ(1)دخؿ فيه زيدٌ 

، ومررت برجٍؿ ال وذلؾ دولؾ: ضربت زيًدا ال عمرًاالثاني مما دخؿ فيه األوؿ، 
 .(2)«أةٍ امر 

ذا تقدـ معطوٌؼ ومعطػوٌؼ عميػه ، جػب إفػراد مػا بعػدهما مػف خبػر وغيػرل، و وا 
فتقوؿ: )زيٌد ال عمٌرو دائـٌ(، وال يجػوز أف تقػوؿ: )زيػٌد ال عمػٌرو دائمػاف( بالمطابقػة 

فػػي المعنػػى مػػف حيػػث الن ػػي واإلثبػػات، وذلػػؾ أف لمجمػػوع المتعػػاط يف؛ الختبلف مػػا 
و)ال( إال  وال يجيزوف مػع )أو(،». داؿ ابف السراج: (3)، وليس لكمي ماالقياـ ألحدهما

، ال يجوز أف تقوؿ: زيٌد  عمٌرو داـ، وزيد أو عمٌرو داـ: زيٌد الالتوحيد ال غير، نحو
و دمت: )داما( لجعمت القياـ ؛ ألنؾ تخمط َمف داـ بمف لـ يقـ ، وكذلؾ لٌرو داماال عم
 .(4)«، إنما هو ألحدهمال ما

ي المحكـو عميه بالخبر في نحو: )زيٌد ال عمٌرو داـ( عمى أن ـ اختم وا ف
 عمى مذهبيف:

 : ادلذهة األول

                                           

 .ٖٖٕ/ٔ، والمقرب: ٓٓٚ/ٕ، والممحة :  ٙ٘/ٕ، واألألوؿ: ٙٛٔ/ٕ( ينظر: الكتاب : 1)
 . ٔٔ/ٔ( المقتضب : 2)
 .ٕٖٛ/ٖ، وشرح التس يؿ: ٜ٘/ٕ، وشرح الم ألؿ: ٖٚٔ/ٔ، والتبألرة : ٖٜالممع : ( ينظر: 3)
 . ٚٚ/ٕ( األألوؿ : 4)
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، ذلػػؾ لممتػػ خر خاألػػة، وهػػو المعطػػوؼ : أف الحكػػـ فػػيمػػذهب ابػػف عألػػ ور
ذا تقػدـ »: . داؿ(1)فرذا دمت: )زيٌد ال عمٌرو( فالضمير في )داـ( يعود عمى )عمرو( وا 

ود عمي مػػا فػػبل يخمػػو أف يكػػوف ، وتػػ خر عن مػػا ضػػميٌر يعػػمعطػػوٌؼ ومعطػػوٌؼ عميػػه
، حتى(، أو بغير ذلػؾ مػف حػروؼ العطػؼ، أو بػػ)ؼ بالواو، أو بال ا ، أو بػػ)ثـ(العط

، لواو كػاف الضػمير عمػى حسػب مػا تقػدـ، نحػو: زيػٌد وعمػٌرو دامػافرف كاف العطؼ با
ف كػػاف العطػػؼ  بغيػػر ذلػػؾ مػػف حػػروؼ العطػػؼ فرنمػػا  وزيػػٌد وعمػػٌرو وخالػػٌد دػػاموا...وا 

، أو عمػػٌرو دػػاـ ، وزيػػٌد ال حسػػب المتػػ خر خاألػػة، فتقػػوؿ: زيػػدٌ مير عمػػى يكػػوف الضػػ
 .(2)«عمٌرو داـ

 :ادلذهة انثاني 
: فػػي ذلػػؾ لػػؤلوؿ، وهػػو المعطػػوؼ عميػػه. دػػاؿ: أف الحكػػـ مػػذهب أبػػي حيػػاف

ف كاف العطؼ بػ )ال( فالذي يقتضيه النظر أف الحكـ في ذلػؾ لػؤلوؿ، نحػو: )زيػٌد » وا 
أل ور: الضمير عمى حسػب المتػ خر نحػو: زيػد ال عمػرو ال عمٌرو دائـ(. داؿ ابف ع

 .(3)«داـ
ر في )ال( كػوف الحكػـ والذي يظ »، فقاؿ: ودد اختار هذا المذهب ابف عقيؿ

 .(4)«: زيٌد ال هنٌد دائـٌ لؤلوؿ، نحو

                                           

 . ٖٕٙ – ٖٕ٘/ٔ،  والمقرب :  ٕٕٔ/ٔ( شرح الجمؿ : 1)
 .ٕٔٔ/ٔ( شرح الجمؿ : 2)
 .ٕٕٔٓ/ٗ( االرتشاؼ : 3)
 . ٚٚٗ – ٙٚٗ/ٕ( المساعد : 4)
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 :أثز اخلالف 

عند اختبلؼ المتعاط يف فػي التػذكير ألرح أبو حياف ب ف أثر الخبلؼ يظ ر 
، ى مػػذهب ابػػف عألػػ ور: زيػػٌد ال هنػػٌد دامػػت، وهنػػد ال زيػػٌد دػػاـ نيػػث، فتقػػوؿ عمػػوالت

؛ ألف الت نيػث بال عػؿ فػي المثػاؿ األوؿ باإلخبار عف المعطوؼ؛ ولذا وجب إلحاؽ تا 
 الضمير يعود عمى مؤنث ، وهو )هند(.

اـ؛ وهنػػٌد ال زيػػٌد دامػػت، وأمػػا عمػػى مػػذهب أبػػي حيػػاف فتقػػوؿ: زيػػٌد ال هنػػٌد دػػ
الت نيػػث بال عػػؿ فػػي المثػػاؿ ؛ ولػػذا وجػػب إلحػػاؽ تػػا  هباإلخبػػار عػػف المعطػػوؼ عميػػ

وثمػرة القػوليف »حيػاف: دػاؿ أبػو  ، وهػو )هنػد(.الثاني؛ ألف الضمير يعود عمى مؤنث
 .(1)«تظ ر إذا كاف أحدهما مذكرًا ، واآلخر مؤنثًا

، فػبل هذا األثر، وال عمى مف تبعه فيػهولـ أدؼ عمى مف سبؽ أبا حياف إلى 
بػي حيػػاف يػرددوف هػذا الخػبلؼ دوف بيػػاف مػا يترتػب عميػه مػػف يػزاؿ النحويػوف بعػد أ

 .(ٕ)أثر

 : ذؼقية
: أما ما ذهب إليه ابف أف كبل المذهبيف مبني عمى الحذؼ بدا مف الدراسة

عأل ور ف يه حذؼ الخبر مف األوؿ؛ لداللة خبر الثاني عميه، وأما ما ذهب إليه 
 .هف الثاني؛ لداللة خبر األوؿ عميأبو حياف ف يه حذؼ م

                                           

، وتم يػػػد القواعػػػد:  ٚٚٗ – ٙٚٗ/ٕعد: ، والمسػػػا ٕٕٛ( ينظػػػر: شػػػرح التسػػػ يؿ لممػػػرادي: 1)
ٚ/ٖٖ٘ٔ - ٖ٘ٔٗ. 

 .٘ٓٔ/ٖٔ( التذييؿ : 2)
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؛ ألف ما إليه أبو حياف مف أف الحكـ لؤلوؿوالذي تميؿ إليه الن س ما ذهب 
ميه أنه مبني عمى الحذؼ مف ذهب إليه ابف عأل ور مف أف الحكـ لمثاني يرد ع

، ألرح بذلؾ كثيٌر مف عميه، وهو دميٌؿ، والكثير عكسه؛ لداللة الثاني األوؿ
 .(ٔ)النحوييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

، ٖٗٙٔ/ٖ: شػػػػرح الشػػػػواهد الكبػػػػرى، و ٖٕٔ، وشػػػػرح دطػػػػر النػػػػدى: ٚٔٙ( ينظػػػػر: المغنػػػػي: 1)
 .ٖٖٔ/ٓٔ، والخزانة:ٕٗٛ/ٖ، وحاشية الألباف: ٕٙٚ/ٕوالتألريح: 



 

  

 

 
 ة نحوية أثر الخبلؼ عند أبي حياف في االرتشاؼ دراس

 

ٖٗٙ 

 قزوٌ تـ)أٌ(ذىسظ خرب )ػسً( ادل -3
 

ولعؿ، »مف أفعاؿ المقاربة التي تدؿ عمى الترجي )عسى(. داؿ سيبويه: 
ش اؽ ، والرجا  في فالطمع: هو الرجا ، واإلش اؽ: هو التودع (1)«وعسى: طمٌع، وا 

: عسى زيٌد أف ول ، نحو، والتودع في المكر : عسى اهلل أف يغ ر ليالمحبوب، نحو
 .(2)ي مؾ

يكوف بمعنى )درب( تارة، وبمعنى  )دارب( تارة  وهي فعؿ جامٌد غير متألرؼ
 أخرى. 

)عسى( التي بمعنى )َدُرَب( ف ي بمنزلة )كاف( التامة في االكت ا   ما ف
: نحو، وال ت تقر إلى المنألوب، ال عؿ( و أفبالمرفوع، وهو المألدر المؤوؿ مف )

زلة خرج زيٌد( في معنى: درب خروجه. وأما التي بمعنى )دارب( فبمنعسى أف ي)
إال أف خبرها ال يكوف إال فعبل ، ونألب الخبر، فع المبتدأ)كاف( النادألة في ر 

، نحو: )عسى زيٌد أف يخرج( في معنى: دارب زيٌد مقروًنا بػػ)َأف( غالًبا امضارعً 
 .(ٖ)الخروج

، فرف ادترف (ٗ)وال خبلؼ في جواز توسط خبر )عسى( إذا لـ يقترف بػ)أف(
 :)االرتشاؼ( أف فيه مذهبيفياف في بػ)أف( فقد حكى أبو ح

                                           

 . ٖٖٕ /ٗالكتاب : ( 1)
 . ٚٙٚ - ٙٙٚ/ٕينظر : البسيط : ( 2)
 .ٗٗٔ، والممع : ٜٖٗ/ٖ، والسيرافي : ٖ٘، والبلمات : ٛٙ/ٖينظر: المقتضب:  (3)
 .ٜٚٗ/ٔينظر : ال مع : ( 4)
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 :  ادلذهة األول
ل ارسي، وابف عأل ور: جوز التوسط، فرذا ، وامذهب المبرد، والسيرافي

( جاز أف تكوف تامة، وأف تكوف نادألة، أما التماـ فعمى عسى أف يقـو زيدٌ : )دمت
، وهو في محؿ رفع مستغنى به لى المألدر المؤوؿ مف )أف( وال عؿتقدير إسنادها إ

الخبر. وأما النقألاف فعمى تقدير إسنادها إلى االسـ الظاهر )زيد( ويكوف عف 
 الخبر.أنه في موضع نألب عمى  (وال عؿ أفالمألدر المؤوؿ مف )

 :  ادلذهة انثاني
أف : المنع، فرذا دمت: )عسى أف يقـو زيٌد( وجب مذهب أبي عمي الشموبيف

 (عسىػػ)وما بعدها فاعؿ ل (أف)(، وأف)ا بال عؿ الذي بعد الظاهر مرفوعً االسـ يكوف 
: فرف كاف مقروًنا بػ)أف( ف يه خبلؼٌ ». داؿ في االرتشاؼ: وال خبر ل ا، وهي تامة

ححه ابف عأل ور، ومن ـ مف منع ، وال ارسي، وألأجاز ذلؾ المبرد، والسيرافي
ليه ذهب األستاذ أبوعميذلؾ إال  (عسى أف يذهب زيدٌ )، وزعـ أنه ال يجوز في ، وا 

( أف)ومف أجاز توسيطه، يجيز هذا الوجه، وتسد ( يذهبػػ)فاعبًل ب (زيدٌ )أف يكوف 
 .(1)«وألمت ا مسد المبتدأ والخبر

والتحقيؽ أف ما نسبه أبو حياف البف عأل ور مف تجويز الوج يف ألحيح، 
ودد تتقدـ أخبار هذل األفعاؿ عمى أسمائ ا، فتقوؿ: »وهذل عبارة ابف عأل ور: 

، و( عمى أف يكوف )زيٌد( اسـ )عسى(أف يقـو عمرٌ )عسى أف يقـو زيٌد، ويوشؾ 
 .(2)«و)عمٌرو( اسـ )يوشؾ( ، و)أف( وال عؿ في موضع الخبر

وأما ما نسبه لممبرد وال ارسي مف الجواز، وما نسبه لمشموبيف مف المنع 
فيرد عميه أف ليس في كبلـ مف نسب إليه الجواز، أو المنع غير النص عمى شي  

                                           

 . ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ٗ، وينظر: التذييؿ والتكميؿ:  ٖٓٔ .ٖٕٓٔ - ٜٕٕٔ/ٖاالرتشاؼ :   (1)
 .ٓٓٔ/ٔالمقرب : ( 2)
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ف ما دول ـ: »وهذا كبلـ المبرد: ، )أف( وال عؿ في موضع رفعأف تكوف واحد ، وهو 
: )أف ف يقـو زيٌد، وعسى أف يقـو أبوؾ، وعسى أف تقـو جواريؾ( فقولؾ)عسى أ

( رفٌع؛ ألنه فاعؿ عسى  . (1)«يقـو
والضرب اآلخر مف فاعؿ )عسى( أف تكوف )أف( مع » :ال ارسيداؿ و 

هب عمٌرو( ، فػػ)أف يذهب( في ألمت ا في موضع رفع، وذلؾ دولؾ: )عسى أف يذ
 .(2)«موضع رفع ب ن ما فاعؿٌ 

وتستعمؿ مرة »: ، وهذل عبارتهف فمـ يزد عمى ما ذكرل ال ارسييالشموبوأما 
 .(3)«، نحو: عسى أف يقـو زيدٌ ال عؿ استعماؿ )َدُرَب( فيكوف فاعم ا )أْف( مع

 :أثز اخلالف 
وتظ ػرل »جمػع ، فقػاؿ: ذكر أبو حيػاف أف أثػر الخػبلؼ يظ ػر فػي التثنيػة وال

،  : عسػى أف يقومػا أخػواؾ ، فعمػى الجػواز تقػوؿ والجمػع، ثمرة الخبلؼ في التثنيػة 
 .(4)«وعمى المنع تقوؿ: عسى أف يقـو أخواؾ

، ، والشػػػػيا خالػػػػد األزهػػػػري وتبعػػػػه فػػػػي ذلػػػػؾ ابػػػػف هشػػػػاـ ، وابػػػػف عقيػػػػؿ
شػػػاـ: . دػػػاؿ ابػػػف هاألثػػػر يظ ػػػر فػػػي حػػػاؿ الت نيػػػث كػػػذلؾ ، وزادوا أف(5)واألشػػػموني

عمػى وجػه  -والجمع، فتقػوؿ، والتثنية، في الت نيث -اأيضً - ويظ ر أثر االحتماليف»

                                           

 . ٓٚ /ٖالمقتضب :  (1)
 . ٙٙ – ٘ٙئؿ العضديات : ، وينظر : المسا ٜٓٔ – ٛٓٔاإليضاح : ( 2)
 .ٜٕٚالتوطئة : ( 3)
 .ٖٕٓٔ/ٖاالرتشاؼ :  (4)
 .ٜٕٛ /ٔ، وشرح األشموني:  ٜٕٔ/ٔ، والتألريح:  ٖٓٔ /ٔينظر: أوضح المسالؾ :  (5)
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وعسػػى أف يقمػػف  ،وعسػػى أف يقومػػوا إخوتػػؾ، : عسػػى أف يقومػػا أخػػواؾ-اإلضػػمار
دُ وعمى الوجه اآلخ، (1)بالت نيث ال غير ،وعسى أف تطمع الشمس، نسوتؾ   .(2)«ر ُتَوحِّ

، والت نيػث، والجمػع، الخبلؼ فػي التثنيػة وتظ ر فائدة هذا»وداؿ ابف عقيؿ: 
وعسػػى أف يقومػػوا ، عسػػى أف يقومػػا الزيػػداف: فتقػػوؿ عمػػى مػػذهب غيػػر الشػػموبيف

ألف الظػػاهر لػػيس ؛ فتػػ تي بضػػمير فػػي ال عػػؿ، وعسػػى أف يقمػػف ال نػػدات، الزيػػدوف
عسى أف : وعمى رأى الشموبيف يجب أف تقوؿ،  (عسىػ)بؿ هو مرفوع ب، ا به مرفوعً 

  .(3)«وعسى أف تقـو ال ندات، وعسى أف يقـو الزيدوف، فيقـو الزيدا
 : ذؼقية

 يبدو في ضو  ما سمؼ أربعة أمور :
)عسى( في أوؿ مف نص عمى أف  -فيما أعمـ  –: أف ابف عأل ور يعد  األول

دول ـ : )عسى أف يقـو زيٌد( تحتمؿ النقألاف ، فيكوف االسـ الظاهر )زيد( اسـ 
ي موضع نألب خبرًا ل ا . وأما ما نقمه أبو حياف )عسى( ، وتكوف )أف( وال عؿ ف

عف المبرد ، والسيرافي ، وال ارسي مف أن ـ هـ الذيف أجازوا ذلؾ فقد سمؼ عمى 
 لساف المبرد ، وال ارسي ما يخالؼ هذا النقؿ .

فمـ يتعرض لشي  مف ذلؾ في مبحث الكبلـ عمى )عسى( وأما السيرافي 
 .(ٗ)في شرحه عمى كتاب سيبويه

                                           

 (:أف تطمػػع)، و( عسػػى)اسػػـ  (:لشمس)افػػػ» :- ٜٕٔ/ٔفػػي التألػػريح  -دػػاؿ الشػػيا خالػػد  (1)
نما وجب ت نيث ال عؿبخ لػئبل يمتػبس ت نيثػه ؛ أسند إلى ضػمير متألػؿ وجػب  اإذ ؛ ألنه رها، وا 

 .«باإلسناد إلى الظاهر
 . ٖٓٔ/ٔأوضح المسالؾ :  (2)
 . ٕٖٗ/ٔشرح ابف عقيؿ :  (3)
 . ٜٖ٘ -ٜٖٗ،  ٖٚٛ/ٖينظر : شرح كتاب سيبويه لمسيرافي :  (4)
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كتب ـ التػي تيسػر لػؾ الودػوؼ مخالٌؼ لما في  ؤال  ُنِسَب ل ف ماإقاؿ: ودد ي
، ولكف هذا ال يدؿ عمى أنه غير ألػحيح ؛ الحتمػاؿ أف يكػوف هػذا الػذي ُنِسػَب عمي ا
؛ فوألؿ ذلؾ إلػى ـ، أو تنادمه العمما  عن ـل في بعض كتب و ذكر  ـرأًيا آخر ل  ـإلي 

 .نا، ولـ يألؿ إليأبي حياف
با حياف )في التذييؿ( نسب لمسيرافي أنػه دػاؿ ذلػؾ فػي كتابػه ويؤيد ذلؾ أنا أ

اع( ، وهو كتاٌب لـ يتوفر لمباحث مطالعته ، أو الودوؼ عميه. دػاؿ أبػو حيػاف: )اإلدن
( ف ي جواز » إذا كاف خبر )عسى( وأخوات ا مما فيه )|أف( نحو: )عسى زيٌد أف يقـو

، وأبػو عمػي ي كتػاب )اإلدنػاع(سعيد السيرافي فتوسيطه خبلٌؼ : ذهب المبرد ، وأبو 
 .(ٔ)«ال ارسي إلى توسيطه

أنه ينبني عمى أف )عسى( في دول ـ: )عسى أف يقـو زيٌد( تامة أنه : انثاني 
( ضمير مستتٌر يعود عمى االسـ الظاهر.  ليس في ال عميف: )عسى(، و)يقـو

( ، ال فػي )عسػى( الم ػـ إال ػوأم ا عمى أن ا نادألة فيمـز اإلضػمار فػي )يقػـو
، فيحتمػػؿ اإلضػػمار فػػي )عسػػى( عمػػى إعمػػاؿ ف تقػػدر العػػامميف تنازعػػا فػػي )زيػػد(أ

الثاني، فرذا ديؿ: )عسى أف يضرب زيٌد عمرًا( تعيف التماـ، فبل يجوز كوف زيػد اسػـ 
، وهػػػو )أف( ومعمول ػػػا )عمػػػرًا( بػػػاألجنبي )عسػػػى( ؛ لػػػئبل يمػػػـز ال ألػػػؿ بػػػيف ألػػػمة

 . (ٕ))زيٌد(
ع توسط خبر )عسى( المقػروف بػػ)أف وال عػؿ(، ن: أف الذي يقتضيه النظر م انثانث

ري، وابػػف ، واألنبػػا، ونػػص عميػػه الزمخشػػري ، وابػػف السػػراجوهػػو ظػػاهر كػػبلـ سػػيبويه

                                           

 . ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (1)
 .ٜٕٛ/ٔألشموني : ، وا ٕٚٚ،   ٕ٘ٓ – ٕٗٓينظر : المغني :  (2)
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فرف ديؿ: فما موضع )أف( مع ألمت ا في نحو: عسى أف ». داؿ األنباري: (1)الحاجب
 .(2)«يخرج زيدم ديؿ: موضع ا مع ألمت ا الّرفع ب نه فاعؿ

ول مف أثر الخبلؼ م تقٌر إلى سماع مف العرب في جواز توسيط أف ما ذكر  : انزاتغ
الخبػػر. وال يظ ػػر ذلػػؾ إال بػػ ف ُيْسػػَمع مثػػؿ : )عسػػى أف يقومػػا الزيػػداف، وعسػػى أف 

فقػط.  بالت نيػث( عسػى أف تطمػع الشػمسيقوموا إخوتؾ، وعسى أف يقمف نسػوتؾ ، و 
، وال ع مف العػربز توسيط الخبر إلى سماوالحؽ أنه يحتاج في جوا»داؿ أبو حياف: 

، وال يكػػوف مختأًلػػا بمغػػة َمع مثػػؿ: عسػػى أف يقومػػا الزيػػدافيظ ػػر ذلػػؾ إال بػػ ف ُيْسػػ
 .(ٖ)«)أكموني البراغيث(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

، وأمػػػػالي ابػػػػف الحاجػػػػب: ٖٚ٘، والم ألػػػػؿ: ٕٚٓ/ٕ، واألألػػػػوؿ: ٛ٘ٔ/ٖينظػػػػر: الكتػػػػاب:  (1)
ٔ/ٕٕٔ  ،ٕ/ٛٔٔ. 

 . ٓٔٔأسرار العربية :  (2)
 . ٕٖ٘/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (3)
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 ذقذيى االسى ػهً )ػسً( ادلسنذج إىل )أٌ( وانفؼم -4
 

إذا تقدـ عمى )عسى( اسـ، وت خر عن ا )أف( وال عؿ، نحو: )زيٌد عسى أف 
ف عف بعض ـ لزـو أف تكوف )عسى( خالية مف ضمير االسـ يخرج( فنقؿ أبو حيا

السابؽ ، فتكوف مسندة إلى )أف( وال عؿ مستغنى ب ما عف الخبر، فتكوف تامة. 
ذا تقدـ ع»داؿ:  إال  –إذ ذاؾ  –مى )عسى( اسـٌ، فقيؿ: ال ُيضمر في ا، وال تكوفوا 

 .(1)«مسندة إلى )أف( وال عؿ
وذلؾ أنه ذكر في )البحر( أف  –اهلل رحمه  –وهذا النص مف أدب أبي حياف

الَ ٌَسْخَشْ قَىْوٌ يٍِ قَىْوٍ عَسَى  في ت سير دوله تعالى: -التماـ مذهب الجم ور، فقاؿ 

أٌَ ٌَكُىَُىا خٍَْشًا يِنْهُىْ وَالَ َِسَاءٌ يٍِ َِسَاءٍ عَسَى أٌَ ٌَكٍَُّ خٍَْشًا يِنْهٍَُّ
والجم ور: »: -(ٕ)

مخال ة هذا المذهب تحرََّج في التألريح  -ه نا  -دا له فمما ب (3)«عسى في ما تامة
كبارًا، وآثر التعبير عف دول ـ هذا بأليغة المبني  ب نه مذهب الجم ور؛ إجبلاًل ل ـ وا 

، ثـ أفألح عف مود ه ب ف ما ذكرول ال يتعيف؛ ألف لمعرب في « ديؿ »لممج وؿ: 
  )عسى( لغتيف:

لغة أهؿ الحجاز، وعمى هذل المغة ورد  ، وهي: ما ذكرل الجم ور مف التماـ األوىل
 ما سمؼ مف اآلية الكريمة.

، فنكوف )عسى( مسندة إلى ضمير االسـ السابؽ ، وتكوف : النقألاف واألخزي
)أف( وال عؿ في موضع نألب عمى الخبر، وهذل لغة أهؿ تميـ. داؿ أبو حياف: 

                                           

 .ٖٕٔٔ/ٖاالرتشاؼ :  (1)
 .مف سورة الحجرات  ٔٔ( مف اآلية : 2)
 . ٚٔ٘/ٜالبحر المحيط :  (3)
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الضمير في  ، والمغة األخرى مطابقةوالألحيح أف ذلؾ فيه لغتاف: إحداهما هذل»
 ، (ٔ)«)عسى( لما دبمه

رضي اهلل  –وعمى هذل المغة درا ة ُأَبيِّ بف كعب ، وعبد اهلل بف مسعود 
عَسَىْا أٌَ ٌَكُىَُىا خٍَْشًا يِنْهُىْ وَالَ َِسَاءٌ يٍِ َِسَاءٍ عَسٍٍََْ أٌَ ٌَكٍَُّ خٍَْشًا يِنْهٍَُّ: -عن ما 

(ٕ) .

 .(ٖ)« ة هي ذات الخبرفػ)عسى( عمى هذل القرا»داؿ الزمخشري : 
 :أثز اخلالف 

خبلؼ يظ ر في الت نيث، والتثنية، والجمع، فتقوؿ ذكر أبو حياف أف أثر ال
، وهند عستعمى لغة النقألاف ، والزيداف عسيا أف  : زيٌد عسى أف يقـو أف تقـو

، وال ندات عسيف أف تقوما، والزيدوف عسوا أف يقوموا، وال نداف عستا أف يقوما
يخرجوا، وهند ، والزيدوف عسوا أف فتقوؿ: الزيداف عسيا أف يخرجا»يقمف. داؿ: 

 .(ٗ)«، وال ندات عسيف أف يخرجفعست أف تخرج، وال نداف عستا أف تخرجا
، والمؤنث، والم رد، وأما عمى لغة التماـ فتكوف )عسى( بم ظ واحد لممذكر

، ف يخرجا، والزيداف عسى أفتقوؿ: زيٌد عسى أف يخرج». داؿ: والمثنى، والجمع
عسى أف يخرجوا، وهند عسى أف تخرج، وال نداف عسى أف يخرجا، والزيدوف 

 .(٘)«، وال يضمر في عسى ما دبم اوال ندات عسى أف يخرجف

                                           

 .ٕٖٕٔ - ٖٕٔٔ/ٖرتشاؼ : اال  (1)
، والػػدر المألػػوف: ٕٚ/ٖ، ومعػػاني القػػرآف لم ػػرا  : ٗٗٔينظػػر: مختألػػر فػػي شػػواذ القػػرآف:  (2)

ٔٓ/ٔٓ. 
 . ٜٖٙ/ٗالكشاؼ :  (3)
 .ٕٖٕٔ -ٖٕٔٔ/ٖاالرتشاؼ :  (4)
 .ٖٕٔٔ/ٖالسابؽ :  (5)
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ودد سبؽ أبا حياف إلى بياف هذا األثر كثيٌر مف النحوييف، كالسػيرافي، وابػف 
ابػف هشػاـ، وابػف جني، والزمخشري، وابف يعيش، وابف مالػؾ، وتبعػه فيػه المػرادي، و 

ونظ ػر فائػدة ذلػؾ » :دػاؿ ابػف عقيػؿ .(1)عقيؿ، والشاطبي، والشيا خالد، والسػيوطي
، والزيػداف  في التثنية، والجمع، والت نيث، فتقوؿ عمى لغة تميـ: هنػد َعَسػْت أف تقػـو
عسػػيا أف يقومػػا، والزيػػدوف َعَسػػْوا أف يقومػػوا ، وال نػػداف َعَسػػتَا أف تقومػػا، وال نػػدات 

، والزيػداف عسػى أف َعَسْيَف  أف يقمف، وتقوؿ عمى لغة الحجػاز: هنػٌد عسػى أف تقػـو
يقومػػا، والزيػػدوف عسػػى أف يقومػػوا، وال نػػداف عسػػى أف تقومػػا، وال نػػدات عسػػى أف 

 .(ٕ)«يقمف
 : ذؼقية

خمص البحث إلى أف القوؿ بمزـو أف تكوف )عسى( خالية مف اإلسناد إلى 
( يرد عميه أف ما منعو  ضمير االسـ المتقدـ في نحو: )زيٌد عسى أف ل مف يقـو

ُأَبيُّ بف كعب، وعبد اهلل بف مسعود. داؿ  ، وبه درأاإلضمار ورد في لغة تميـ

وهي لغُة ، جعبلها نادألةً  عَسٍٍََْو،  عَسَىْا: وعبد اهلل،  َبيٌّ ودرأ أُ »: السميف

 .(ٖ)«تميـٍ 

                                           

ح ، وشر ٖٓٚ – ٜٖٙ/ٗ، والكشاؼ: ٘ٗٔ – ٗٗٔ، والممع: ٜٖٗ/ٖينظر: شرح السيرافي:  (1)
، وأوضػح ٕٕ٘/ٔ، وتوضػيح المقاألػد: ٛ٘ٗ/ٔ، وشرح الكافية الشػافية:  ٖٔٛ/ٗالم ألؿ: 
، والتألػػريح: ٜٕٙ /ٕ، والمقاألػػد الشػػافية: ٖٖٗ/ٔ، وشػػرح ابػػف عقيػػؿ: ٜٖٓ/ٔالمسػػالؾ: 

 .ٔٛٗ/ٔ، وال مع: ٜٕٓ/ٔ
 . ٖٖٗ/ٔشرح ابف عقيؿ : ( 2)
 . ٓٔ/ٓٔالدر المألوف : ( 3)
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وبه عمى أف بعض النحوييف ذهب إلى أف الخمو مف الضمير هو األفألح، 
، ويظ ر أثر التقديريف في الت نيث»جا  التنزيؿ، كما تقدـ بيانه. داؿ ابف هشاـ: 

و"الزيداف ، هند عست أف ت مح: -عمى تقدير اإلضمار -والجمع، فتقوؿ، والتثنية
 -ف أف يقمف، وتقوؿيْ سَ و"ال ندات عَ  ،ا أف يقومواوْ سَ والزيدوف عَ  ،عسيا أف يقوما

  .(ٔ)«في الجميع، وهو األفألح ( عسى)":-عمى تقدير الخمو مف الضمير
 
 

                                           

 . ٜٖٓ/ٔأوضح المسالؾ :  (1)
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ا ػهً فاػهيره -5
ً
 ذقذيى انفاػم ػهً ػايهه تاقي

 

ـَ زيدٌ ): ت خر عف رافعه، وهو ال عؿ، نحومرتبة ال اعؿ ال ، ، أو شب ه(َدا
أَنْىَاَُهُ خْرَهِفٌيُ: دوله تعالىكاسـ ال اعؿ في 

اسـ ؛ ألنه (خْرَهِفٌيُ)فاعؿ  (أَنْىَاَُهُ)فػ (ٔ)
 ؿ ، ف و في معنى ال عؿ. فاع

 : ه خبلٌؼ عمى مذهبيفوفي تقديـ ال اعؿ عمى رافعه بادًيا عمى فاعميت
  :  ادلذهـة األول

الجز  مف تنزؿ منزلة ف ال اعؿ أل ؛ سعة الكبلـمنع في ال مذهب البألرييف:
ال وألنه ، يجز تقديـ عجز الكممة عمى ألدرها ، كما لـعميه  هال عؿ، فمـ يجز تقديم

ر ُيَتألَ  االسـ ، وألف حقيقًة إال بعد ألدور ال عؿ منه، َفُجِعػَؿ في الم ظ كذلؾ ال اعؿوَّ
، وليس كذلؾ إذا جاز أف ُيْسَنَد إلى غيرل، نحو: زيٌد داـ أبول إذا تقدـ عمى ال عؿ

 .(ٕ)تقدـ عميه ال عؿ
 : في ضرورة الشػعر عمى دوليػفتقديـ ال اعؿ عمى عاممه واختم وا في 

 : (ٖ)سػيبويه ، وأنشػدهو دوؿ الجػواز، و  -1
 .(ٗ)وِصَالٌ عَهَى طُىلِ انصُّذُودِ ٌَذُووُ    ...صَذَدْخِ فَأَطْىَنْدِ انصُّذُودَ وَقَهًََّا 

                                           

 مف سورة فاطر .  ٕٛمف اآلية : ( 1)
، والبسػػػيط : ٜٗٔ/ٔ، والمبػػػاب :  ٔٛ – ٜٚوأسػػػرار العربيػػػة : ، ٕٕٚ( ينظػػر: عمػػػؿ النحػػػو : 2)

ٔ/ٕٚٗ . 
 . ٘ٔٔ/ٖ،  ٖٔ/ٔ ( الكتاب :3)
، والمغنػػي : ٕٔ/ٔ :وهػػو )لممػػرار ال قعسػػي( فػػي: تحألػػيؿ عػػيف الػػذهب  ، ( البيػػت مػػف الطويػػؿ4)

 .ٚٙ، ، واالنتألار البف والد : ٙٙٗ/ٖ،  ٖٕٗ/ٕ . وببل نسػبة في : األألوؿ:ٖٓٗ
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ػػػػر مضػػػػطرًا؛ إلدامػػػػة الػػػػوزف، فقػػػػدَّ أراد: ودممػػػػا يػػػػدوـُ وألػػػػاؿٌ »: دػػػػاؿ األعمػػػػـ ، ـ وأخَّ
ي الكػبلـ إال أف ُيْبتَػَدَأ عمى هذا التقػدير: فاعػٌؿ مقػدَّـ، وال اعػؿ ال يتقػدـ فػ (الوألاؿ)و

 : الزبػَّا  ، ونظيرل دوؿ، وهو مف وضع الشي  في غير موضعهبه 
 .(ٔ)يَا نِهدًَِالِ يَشٍُْهَا وَئٍِذَا

رْت؛ ضرورةً أي: و  أف يرت ػع  وفيه تقديٌر آخر، وهو ،ئيًدا مشي ا، فقدَّمْت وأخَّ
وهػػذا أسػػ ؿ فػػي ، ب عػػؿ مضػػمر يػػدؿ عميػػه الظػػاهر، فك نػػه دػػاؿ: ودممػػا يػػدوـُ وألػػاؿٌ 

ف كاف أبعَد فػي الالضرورة، واألوؿ أألحُّ معنىً  لم عػػؿ  موضػوعةٌ  (دممػا)؛ ألف م ػظ، وا 
مؤكِّػدٌة، زائػدٌة  (مػػا)، ودػد يتجػه أف تقػدر فػبل يمي ػا االسػـ البتػة( ُربََّما)خاألًة بمنزلة 

لتمي مػا ؛ (، وُربَّ  َدػؿَّ )إنمػا تػزاد فػي  (مػا)وهػو ضػعيٌؼ؛ ألف ( َدػؿَّ )بػػ (وألػاؿٌ )فيرت ع 
 .(ٕ)«األفعاؿ ، وتأليرا مف الحروؼ المخترعة ل ا

ال داعػي ل ػا؛ لتمكن ػا مػف ب نػه عمػى الضػرورة واعُتِرَض تخريج بيت الزبا   
 .عمى البدلية الجر ، أوالنألب عمى المألدرية
مبنيٌّ عمى ما ذهب إليه ابف مالػؾ مف أف الضرورة ما ليس وهذا االعتراض 

ذا فُ  ؛ ولذا كاف ا الباب لـ يبؽ في الوجود ضرورةٌ ِتػَح هذلمشاعر عنه مندوحة، وا 
عميه في الشعر عمى خبلؼ ما األولى ما عميه الجم ور مف أن ا عبارة عما ودع 

                                           

ـْ َحِديػػَدا(  و بيػػت مػػف الرجػػز و ألػػدر ( 1) بػػػَّا  بنػػت عمػػرو( فػػي عجػػزل:  )َأَجنػػَداًل َيْحِمْمػػَف َأ هػػو )لمزَّ
. وبػػبل نسػػبة فػػي: ٜٖٗ/ٔالكامػػؿ:  ولػػػ)دألير بػػف سػػعد المخمػػي( فػػي،  ٖٓٔ/٘ٔاألغػػاني: 

. ويروى: ) مشػػي ا ( مثمثًػا: ٖٓ٘/ٕف لؤلخ ش : ومعاني القرآ،  ٖٚ/ٕمعاني القرآف لم را : 
فػػالرفع عمػػى مػػا هػػو مػػذكور، والنألػػب عمػػى أنػػه م عػػوٌؿ مطمػػٌؽ ل عػػؿ محػػذوؼ، أي : تمشػػي 

 .  ٕٚٔ/ٖاالدتضاب البف السيد : مشي ا، والجر عمى أنه بدؿ اشتماؿ مف الجماؿ. ينظر: 
 .  ٕٔ/ٔ( تحأليؿ عيف الذهب : 2)
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ف كاف لمشاعر عنه مندوحة  .(ٔ)النثر، وا 
ولػيس يجػوز ». دػاؿ ابػف السػػراج : (2)المنػع مطمًقا، وبه داؿ جم ػور البألػرييف -2

ػػرل، ولكػػف يجػػػوز هػػذا عنػػػدي عمػػى إضػػمار (ػدـويػػ)" بػػػ (وألػػػاؿٌ )أف يرفػػع  ، ودػػد َأخَّ
 .(3)«ك نه داؿ: دمما يكوف وألاٌؿ يدـو عمى طوؿ الألدود (يكوف)

 وأما بيت الكتاب فت ولول عمى وج يف: 
ت ع ب عػؿ مضػمر يػدؿ عميػه الظػاهر، فك نػه دػاؿ: ودممػا مر  (الوألاؿأف ) : أحذهًا

يػػدوـُ وألػػاؿٌ 
ف وهػػذا أسػػ ؿ فػػ». دػػاؿ األعمػػـ: (4) ي الضػػرورة ، واألوؿ أألػػحُّ معنػػًى، وا 

فبل يمي ا االسـ ( ُربََّما)موضوعٌة لم عػؿ خاألًة بمنزلة  (دمما)كاف أبعَد في الم ظ؛ ألف 
 .(٘)«البتة

وهػو ». داؿ األعمػـ: (6)(َدؿَّ )بػ (وألػاؿٌ )زائدٌة مؤكِّدٌة ، فيرت ع  (مػا)أف تقدر :  واآلخز
؛ لتمي مػا األفعػاؿ، وتألػيرا مػف الحػروؼ (، وُربَّ َدػؿَّ )إنمػا تػزاد فػي  (ما)ضعيٌؼ؛ ألف 
 .(ٚ)«المخترعة ل ا

                                           

وتخمػػيص الشػػواهد : ،  ٕٙٚ /ٕ،  ٕٕٓ/ٔرح التسػػ يؿ: وشػػ، ٖٕٖ/ٔ( ينظػػر: الخألػػائص: 1)
والخزانػػػة : ، ٔٚٔ/ٔ، وحاشػػػية الألػػػباف: ٗ٘، واالدتػػػراح : ٕٛٔ /ٕ، وتعميػػػؽ ال رائػػػد: ٕٛ
٘/ٕٜٚ. 

 .  ٕٚٔ/ٖ، واالدتضاب: ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٔ، والمقتألد: ٖ٘/ٔ( ينظر: التعميقة: 2)
 .  ٙٙٗ/ٖ( األألوؿ : 3)
 .  ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٖالمقاألد الشافية : ( 4)
 . ٕٔ/ٔتحأليؿ عيف الذهب :  (5)
 .  ٕ٘٘-ٔ٘٘/ٖ، والمقاألد الشافية :  ٗٓٗ، والمغني :  ٗٛ/ٔينظر : المقتضب : ( 6)
 .  ٕٔ/ٔ( تحأليؿ عيف الذهب : 7)
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 : تخريجه وج يػفذكروا في وأما بيت الزبػَّا  ف
كقول ػػـ:  ،د الحػاؿ مسػدل، أي: يظ ػر وئيػًدا؛ لسػ ، ُحِذَؼ خبػرلمبتدأٌ  (مشي ا)أف " -أ
 دل.؛ لسد الحاؿ مس مبتدأ، ُحِذَؼ خبرل: ػ)حكمؾ(فػ (ٔ)(حُكًُْكَ يُسًََّطًا)

حُكًُْكَ ): ػـ؛ وذلػؾ أف دول  نه تخريٌج عمى شػاذواعُتِرَض هذا التخريج ب

 فيه شذوٌذ مف وج يػف :  (يُسًََّطًا

النألب مع ألبلحية الحاؿ لمخبرية، فكاف القياس رفعه، بخبلؼ نحو: َضْرِبي  -1
فبل  ،كوف خبرًا عف المبتدأ الذي دبم ا؛ فرف الحاؿ فيه ال تألمح أف تالعبَد ُمِسيًئا

 . : َضْرِبي العبَد مسيٌ ؛ ألف الضرب ال يوألؼ ب نه مسي ٌ يقاؿ
نما ألاحب الحاؿ ضمير المألدر الحاؿ ليست مف ضمير معموؿ المألدرأف  -2 ، وا 

المضاؼ إلي ا في ( الكاؼ)المستتر في الخبر، وال يألمح أف يكوف الحاؿ مف 
 . (ٕ)؛ ألف الذوات ال توألؼ بالن وذ(حكمؾ)

المستكف في دوله: )لمجماؿ(؛ ألنه في موضع بدٌؿ مف ضمير : (مشي ا)أف  -ب 
 .(ٖ)خبر المبتدأ الذي هو )ما(

ال يخمو مف أف يكوف  نا ه ف اإلبداؿ مف الضمير واعُتِرَض هذا التخريج ب
فيه مف ضمير يعود عمى المبدؿ منه: ل ًظا، ، أو اشتماٍؿ، وكبلهما ال بد بدَؿ بعضٍ 
، وهو: أف الضمير المستتر ف يه ضعػٌؼ مف وجه آخردير تكم ه ، وعمى تقأو تقديرًا

                                           

) ُحْكُمَؾ ُمَسمٌَّط ، أي : ُمْرَسٌؿ جائٌز، ال ُيَعقَّب ، ويروى:   ٕٕٔ/ٔ( في مجمع األمثاؿ لمميداني: 1)
ًزا نافًذا، والُمَسمَّط: المرسؿ الذي ال ُيَرد(.   (ًطاُخْذ ُحْكَمَؾ ُمَسمَّ )  أي: ُمَجوَّ

 . ٖٕٖ/ٔ، وحاشية الألباف :  ٖٕٓ/ٔ( ينظر : التألريح : 2)
،  ٕٛ/ٕ، وأوضح المسالؾ : ٛٚٔ/ٙ، والتذييؿ :  ٜٕٚػ  ٜٕٙ( ينظر: المسائؿ البغداديات : 3)

 . ٕٙٔ/ٕ، وحاشية الدسودي :  ٖٔٗ/ٕموألؿ النبيؿ : :، و
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ذا أبدؿ  (ما)في الظرؼ ضميُر  وجب أف يقترف  منه  (مشي ا)االست  امية ، وا 
 .(ٔ)؛ ألف حكـ ضمير االست  اـ حكـُ ظاهرلب مزة االست  اـ

 :  ادلذهة انثاني
في سعة تقديـ ال اعؿ عمى عاممه مع بقا  فاعميته مذهب الكوفييف: جواز 

وجوز الكوفية »داؿ السيوطي:  .(ٕ)الزبا  ما تقدـ مف بيتنحو ؛ اسػتدالاًل ب كبلـال
 مستدليف بنحو دوله:  (زيٌد داـ)نحو: تقديمه، 

 .(ٖ)«يَا نِهدًَِالِ يَشٍُْهَا وَئٍِذَا
؛ يكوف مبتدأً ، وال يجوز أف روي مرفوًعا (شي ام)ووجه االستدالؿ به: أف 

، فتعيَّف أف يكوف فاعبًل وهو منألوٌب عمى الحاؿ (ئيًداو )إذ ال خبَر له في الم ظ إال 
 .(ٗ)؛ فقد تقدَّـ ال اعؿ عمى المسند، وهو الُمدََّعىا عميهمقدمً  (وئيًدا)بػ

 :أثز اخلالف 
، والزيػدوف )فتقوؿ: ، والجمع، في التثنية يظ ر أثر هذا الخبلؼ ـَ الزيػداف دػا

البألػػرييف، بػػؿ ال بػػد مػػف ، وال يجػػوز ذلػػؾ عمػػى مػػذهب عمػػى مػػذهب الكػػوفييف( دػػاـَ 
هو مبتدأ ، بؿ ميس ب اعؿودع دبؿ ال عؿ ف(؛ ألف االسـ إف داـ)الضمير المطابؽ في 

ُمَعػػػرٌَّض ِلَتَسػػػمُِّط نواسػػػا االبتػػػدا  عميػػػه، وفاعػػػؿ ال عػػػؿ ضػػػميٌر بعػػػدل مطػػػابٌؽ لبلسػػػـ 

                                           

 . ٖٕٖ/ٔ، وحاشية الألباف :  ٜٖٚ/ٔينظر : التألريح : ( 1)
، وال فػػي ٖٚ/ٕ( لػػـ أدػػؼ عمػػى مػػذهب الكػػوفييف فػػي معػػاني القػػرآف لم ػػرا  مػػع إنشػػادل البيػػت : 2)

والتػذييؿ: ، ٛٓٔ/ٕشرح التسػ يؿ: ،و ٕ٘ٗ -ٕٗٗمجالس العمما : مجالس ثعمب ، وهو في 
 .ٕٛ/ٕ، وأوضح المسالؾ : ٜٚٔ -ٛٚٔ/ٙ

 . ٙٚ٘/ٔال مع : ( 3)
 .  ٜٖٚ/ٔ ( التألريح :4)
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، الزيػػداف دامػػا، والزيػػدوف دػػاموا)السػػابؽ، فػػرف كػػاف لمثنػػى أو مجمػػوع َبػػَرَز، نحػػو: 
ف كاف لم رد استتر: مذكرًا كاف، أو مؤنثًػا، نحػو: (ندات دمفوال  زيػٌد دػاـ، وهنػٌد )، وا 

وثمػرة الخػبلؼ »داؿ أبو حياف:  .(ٔ)، والتقدير: زيٌد داـ هو، وهنٌد خرجْت هي(خرجتْ 
وال يجيػز تظ ر في التثنية والجمع، فيجيز الكوفيوف: )الزيػداف دػاـ ، والزيػدوف دػاـ( 

  .(ٕ)«ذلؾ البألريوف
، تػزٌع مػف كػبلـ كثيػر مػف النحػوييفذكرل أبػو حيػاف فػي ذلػؾ مسػموخ ومنوما 
. دػاؿ (3)، وابػف عألػ ورج، وأبػي جع ػر النحػاس، واألنبػاري، وابػف الخبػازكابف السػرا

ـَ عمػى ال عػؿ، إذا دمػت»ابف السػراج:  تقػدـ : )دػاـ زيػٌد( ال يجػوز أف ال يجػوز أف ُيَقػدَّ
( )داـ()زيٌد داـ( فترفع زيًدا بػ :ال اعؿ، فتقوؿ ـَ ، ولو جاز هذا لجاز فارًغا، ويكوف )دا

(أف تقوؿ: )الزيدا ـَ ، والزيدوف دا ـَ  . (ٗ)«، تريد: داـ الزيداف، وداـ الزيدوفف دا
 ،وناظر الجيش، والشاطبي، حياف في ذلؾ المرادي، وابف عقيؿوتبع أبا 

نحو:  وثمرة الخبلؼ تظ ر في». داؿ المرادي: (5)، والألبافوالشيا خالد، والسيوطي
 .(ٙ)«، والبألريوف يمنعوفزيداف داـ( فالكوفيوف يجيزوف ذلؾ)ال

فرف دمت: ما فائدة الخبلؼ بيف أهؿ البمديفم دمت: »وداؿ الشيا خالد: 
، والزيدوف  ـَ فائدته تظ ر في التثنية، والجمع، فتقوؿ عمى رأي الكوفييف: الزيداف دا

                                           

 ٔٛ – ٜٚ، وأسػرار العربيػة : ٘ٔٔ، والممػع : ٕٕٚعمؿ النحو : ، و ٘ٔٔ/ٖ( ينظر: الكتاب : 1)
 . ٕٗٚ/ٔوالبسيط : ، ٛ٘ٔوشرح ابف الناظـ: ، ٗٓٔ/ٔجمؿ: الشرح و ، ٜٗٔ/ٔ، والمباب: 

 . ٜٗٙ، وينظر : تذكرة النحاة:  ٕٖٓٔ/ٖاالرتشاؼ :  (2)
، ٕٕٔ، وتوجيػػػه الممػػػع : ٕٛ – ٔٛ، وأسػػػرار العربيػػػة :  ٕٛٗ/ٖالنحػػػاس: ينظػػػر: إعػػػراب  (3)

 .ٗٓٔ/ٔجمؿ: الشرح و 
 .ٕٕٛ/ٕاألألوؿ : ( 4)
 .ٖٕٖ/ٔ، والألباف :  ٙٚ٘/ٔ، وال مع :  ٔ٘٘،  ٙٗ٘/ٕينظر : المقاألد الشافية :  (5)
 . ٙٗ٘/ٕ، والمقاألد الشافية :  ٔٓٗشرح التس يؿ لممرادي :  (6)
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، باإلفراد في ما، وال يجوز ذلؾ عمى رأي البألر  ـَ ييف، بؿ ال بد مف الضمير دا
) ـَ  .(ٔ)«المطابؽ في )د

 : ذؼقية

 تحألؿ مما سمؼ أربعة أمور :
والبألريوف ال يجيزوف تقدـ ال اعؿ دبؿ ال عؿ في »:  أف دوؿ ابف السػيد:  األول

، وهذل ي الضرورةتجويز سيبويه فيرد عميػه ما تقدـ مف  (2)«وال غيػرل اضطرار،
 شعر تقديـ االسـ . داؿ:ودد يجوز في ال»: عبارة الكتاب

 .(ٖ)«وِصَالٌ عَهَى طُىلِ انصُّذُودِ ٌَذُووُ   ...صَذَدْخِ فَأَطْىَنْدِ انصُّذُودَ وَقَهًََّا 
ـُ االسـ عمى رافعه ، فمـ يبؽ بعد  ف ذا تألريٌح ب ف وجه الضرورة عندل تقدي

،  عؿ مقدرًاال (َدمََّما)ذلؾ وجٌه لبلختبلِؼ في توجيه كبلمه: هؿ وجه الضرورة إيبل  
 .(ٗ)أو إنابة االسمية عف ال عمية م

أف مػػا سػػمؼ مػػف تقػػدير ابػػف السػػراج فػػي بيػػت الكتػػاب أنػػه عمػػى إضػػمار  : انثــاني
وال يخ ػػى أف هػػذا لػػيس مػػف مواضػػع حػػذؼ »ػػػ ال يػػرد عميػػه دػػوؿ البغػػػدادي: (يكػػوف)
مواضػع  مػا أشػار إليػه البغػدادي مػفألف التي َددََّرها ابف السػراج تامػة، و ؛ (5)«كػاف()

 الحذؼ إنما هو خاص بػ)كاف( النادألة. داؿ ابف مالؾ:

                                           

 . ٜٖٛ/ٔالتألريح : ( 1)
 .  ٕٚٔ/ٖ( االدتضاب : 2)
 .  ٘ٔٔ/ٖ( الكتاب : 3)
 .  ٖٚٓ/ٔ، وحاشية الدسودي :  ٜٕٕ/ٓٔ، والخزانة : ٘ٛ٘ٔ/٘القواعد :  تم يد ( ينظر :4)
 .  ٕٚٗ/٘، وشرح أبيات المغني :  ٕٕٛ/ٓٔ( ينظر : الخزانة : 5)
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 .(ٔ)«وٌََحْزِفُىََهَا وٌَُثْقُىٌَ اخلَثَشْ     وَتَعْذَ إٌِْ وَنَىْ كَثِريًا رَا اشْرَهَشْ»
الخبلَؼ ، ودد نقؿ هذا ي عمى أف في تقديـ ال اعؿ خبلًفاأف هذا األثر مبن:  انثانث

 ، وابػفُ فػي هػذل المسػ لة المغاربػةُ  ذكر الخػبلؼَ »رادي: . داؿ الم(2)مف النحوييف رٌ كثيٌ 
 .(ٖ)«الدهاف في الغرة

الزجاجي مف إجماع النحوييف عمى أف ال اعػؿ وال يظ ر هذا األثر فيما نقمه 
 .(ٗ)إذا تقدـ عمى عاممه لـ يرت ع به

وأمػػا وجػػه رفػػع ال اعػػؿ المتقػػدـ عمػػى هػػذا النقػػؿ ف يػػه خػػبلؼ بػػيف البألػػرييف 
ف أبػػي القاسػػػـ ودػػد رأيػػػت فػػي بعػػػض التعػػاليؽ عػػػ»: قػػػاؿ أبػػو حيػػػاف، ف(5)والكػػوفييف

ـَ عمػى فعمػه لػـ يرت ػع بػه، : أجمع النحويوف عمى أف ال اعؿ إالزجاجي أنه داؿ ذا دُػدِّ
، وضػميرل فػي ال عػؿ يرت ػع : يرت ع باالبتدا ، ويألير ال عؿ خبرًا عنهفقاؿ البألريوف

( يرت ع بالمضمر الػذي فػي )دػاـ(، : )زيدٌ : داؿ بعض ـ، ولمكوفييف فيه ثبلثة أدواؿبه
: هػػو رفػػع إليػػه مػػف ذلػػؾ المضػػمر، ودػػاؿ آخػػروف ودػػاؿ آخػػروف: هػػو رفػػع بمػػا عػػاد

 .(ٙ)«، ويختارلع موضع خبر، وبه كاف يقوؿ ثعمبٌ بموضع )داـ( ؛ ألف الموض
، يه سػيبويه مف الجواز في الضرورةما ذهب إلالذي يركف إليه الباحث أف :  انزاتغ

 .(ٚ)، وابف عأل ػور عمػـوهو اختيار األ
                                           

 .  ٚٔ( األل ية : 1)
 . ٜٚٔ -ٛٚٔ/ٙوالتذييؿ : ،  ٛٓٔ/ٕشرح التس يؿ : ينظر : ( 2)
 . ٔٓٗشرح التس يؿ لممرادي :  (3)
 .ٕٗٗمجالس العمما  :  (4)
 . ٜٗٙ، وتذكرة النحاة :  ٕٗٗينظر: مجالس العمما  :  (5)
 .ٜٚٔ – ٛٚٔ/ٙالتذييؿ :  (6)
 .  ٔٙٔػ  ٓٙٔ/ٔ :جمؿ الشرح ، و  ٕٔ/ٔتحأليؿ عيف الذهب : ينظر : ( 7)
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، وأما ما الجواز في السعة فيحتاج إلى دليؿذهب إليه الكوفيوف مف ما وأما 
قدـ مف ورود ذلؾ في ذهب إليه جم ور البألرييف مف المنع مطمًقا فيػرد عميه ما ت

عمى هذا الت ويؿ مف ، فضبًل عما سمؼ الشعر ال أليح، والت ويؿ خبلؼ األألؿ
 .االعتراض
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  انثاني ادلثحـث
 أثـز اخلـالف فـي اإلذثـاع تاننؼد أو انؼطف

 

مف المعاني التي يظ ر في ا أثػر الخػبلؼ بػيف النحػوييف عنػد أبػي حيػاف فػي 
 )االرتشاؼ( اإلتباع بالنعت ، أو العطؼ .

ودد تتبع البحث ما ورد في )االرتشاؼ( مف هذا النوع ، وخمص إلى أنػه ورد 
اإلتبػػاع بالنعػػت ، والػػثبلث األخػػرى فػػي اإلتبػػاع فػػي أربػػع مسػػائؿ : األولػػى من ػػا فػػي 

 بالعطؼ.
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 نؼـد ادلنـادي ادلثني ػهـً انضـى -1
 

: )يػػػا زيػػػُد المنػػػادى المبنػػػي عمػػػى الضػػػـ، نحػػػو اختمػػػؼ النحويػػػوف فػػػي نعػػػتَ 
 :ويا بكر الكريـ( عمى ثبلثة مذاهبال اضؿ، 

 : ادلذهة األول
، ف جػازوا فػي نعػت هػذا (1)اميؿ وسػيبويه والجم ػور: الجػواز مطمًقػمذهب الخ

. أما الرفع فبالحمؿ عمى ل ػظ المنػادى. وأمػا النألػب المنادى وج يف: الرفُع والنألب
، وب عمى أنه م عػوٌؿ بػه ل عػؿ محػذوؼفبالحمؿ عمى محؿ المنادى؛ ألف محمه منأل

م رد بم رد جاز فرف نعَت االسـ ال»: ابف جنيداؿ . (2)وهذا هو األألؿ في كؿ منادى
ف شػػئت  ه وج ػػاف: الرفػػع والنألػػب جميًعػػالػػؾ فػػي وألػػ ، تقػػوؿ: يػػا زيػػُد الظريػػُؼ، وا 

 .(3)«، ومف نألب فعمى الموضع، فمف رفع فعمى الم ظالظريؼَ 
ز داؿ )أعني الظريؼ(. الخميؿ أف يكوف انألب ب عؿ محذوؼ، والتقدير: وجوَّ

ألنػه ؛ عبلـَ نألبوا الطويػؿم دػاؿ: ُنألػب، يا زيُد الطويؿَ  :دمت: أرأيَت دول ـ»:سيبويه
ف شئت كاف نألبً  ،أل ٌة لمنألوب  .(ٗ)«(أعني)ا عمى وداؿ: وا 

فػػي )العادػػؿ( مػػف )يػػا زيػػد العادػػؿ( لػػيس عمػػى  وزعػػـ الكوفيػػوف أف النألػػب
 .(٘)وأف العرب أرادت ندا  النعت، فمما لـ يدخمه الندا  نألبته، الموضع

                                           

موألػػػؿ النبيػػػؿ:  ٖ٘ٗ -ٖٗٗمػػػؿ النحػػػو: ، وعٖٕٓ، واإليضػػػاح : ٖٛٔ/ٕينظػػػر: الكتػػػاب : ( 1)
ٖ/ٔٔٙٔ. 

 .ٙٓٙ/ٕ، والممحة: ٛٓٗ، وابف الناظـ: ٖٔٔٔ/ٖينظر: شرح الكافية الشافية: ( 2)
 .ٜٓٔالممع : ( 3)
 .ٖٛٔ/ٕالكتاب : ( 4)
 .ٜٜٕٔ/ٗينظر : االرتشاؼ : ( 5)
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رفػع نػص المبػرد عمػى أف الديؿ: هؿ الرفػع والنألػب فػي ذلػؾ سػيافم ديػؿ:  فرف     
ذهػب أكثػر ؛ ولػذا (2)«النألب أديس» وألرح المرادي ب ف، (1)«األكثر في الكبلـ»هو 

والػػنص عػػف »اف: حيػػإلػػى أنػػه واجػػٌب. دػػاؿ أبو فػػي أحػػد دوليػػه الكػػوفييف واألخ ػػش 
ودػػاؿ فػػي  (3)«، فتقػػوؿ: يػػا زيػػُد الطويػػؿَ أنػػه ال يجػػوز فػػي النعػػت إال النألػػب الكػػوفييف

أف االسػـ العمػـ المبنػي األشػ ر مػف دوليػه فػي زعـ أيًضػا و »: تحرير مذهب األخ ش
  .(ٗ)«ز في نعته إال النألُب عمى الموضععمى الضـ ال يجو 
 : ادلذهة انثاني

مػػػػذهب األألػػػػمعي وبعػػػػض الكػػػػوفييف: المنػػػػع مطمًقػػػػا؛ ألف المنػػػػادى شػػػػبيه 
ومنػع األألػمعي ». داؿ ابف مالػؾ: (٘)بالمضمر، والمضمر ال ُينَعُت، فكذلؾ ما أشب ه

 .(ٙ)«ألنه شبيه بالمضمر، والمضمر ال ينعت؛ دا نعت المبني لمن
عمػػى أف األألػػمعي ال ينكػػر أف مػػف كػػبلـ العػػرب )يػػا زيػػد العادػػُؿ ، ويػػا زيػػد 
ألاحَب عمٍرو( بؿ ينكر تخريجه عمى النعت ، ويحمؿ مثؿ: )يا زيد العادؿ( بالنألػب 
عمػى إضػمار )أعنػي(، أو )أدعػو( ، وبػالرفع عمػى إضػمار )هػو( ، ويحمػؿ مثػؿ: )يػػا 

 .(ٚ)يد ألاحب ال رس( عمى أنه ندا  ثافز 

                                           

 . ٕٛٓ/ٗالمقتضب : ( 1)
 .ٕٚٓٔ /ٕتوضيح المقاألد :  (2)
 .ٜٕٛٔ/ٗاالرتشاؼ :  (3)
 . ٜٜٕٔ/ٗالسابؽ:  (4)
 .ٖٖٚ٘/ٚ، وتم يد القواعد:  ٜٕٛينظر:  شرح التس يؿ لممرادي :  (5)
 . ٖٜٖ/ٖينظر : شرح التس يؿ : ( 6)
 . ٔٙٔٔ/ٖ، وموألؿ النبيؿ :  ٜٕٛينظر : شرح التس يؿ لممرادي : ( 7)
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 :ادلذهة انثانث 
بػيف مػا كػاف مختأًلػا بالنػدا ، نحػو: )يػا ما ُنِسَب إلى سػيبويه مػف الت ألػيؿ 

دػاؿ . (ٔ)، وبيف ما لـ يبلزمه فيجوز نعتػه، نحػو: )يػا زيػُد ال اضػؿ(لكاع( فيمنع نعته

 .(ٕ)«، وغيرلبويه الت ردة بيف ما الـز الندا وُنِقَؿ عف سي»: الشيا خالد
 :أثز اخلالف 

المضػػاؼ بعػػد النعػػت بعنػػد النعػػت أبػػاف أبػػو حيػػاف أف أثػػر الخػػبلؼ يظ ػػر 
يجػػػوز فػػػي النعػػػت بالمضػػػاؼ إال ال  مػػػذهب األخ ػػػشالمشػػػ ور مػػػف الم رد، فعمػػػى بػػػ

المضػاُؼ )ذا الجمػة( نعتًػا سػواٌ  أكػاف هػذا  (يػا زيػد العادػؿ ذا الجمػة، نحو: )النألب
 زيد(.، أـ نعتًا لممنادى )لمعادؿ

وهػػو أنػػه إف كػػاف هػػذا  فثمػػة ت ألػػيؿ ،وأمػػا عمػػى مػػذهب جم ػػور البألػػرييف 
ف كمف نعتًا لممنادى وجب نألبه.  المضاؼ داؿ أبػو حيػاف: نعتًا لمعادؿ وجب رفعه، وا 

وثمرة الخبلؼ تظ ر في النعت المضاؼ بعد النعت الم ػرد، فعمػى مػذهب األخ ػش: »
مػة( إال النألػب كػاف نعتًػا لممنػادى، أو يا زيد العادػؿ ذا الجمػة، ال يكػوف فػي )ذا الج

، نعتًػا لمعادػؿ رفعػتَ  (ذو الجمػة)نعتًا لمعادؿ، وي ألؿ عمى مذهب الجم ور، فػرف كػاف
ف كاف نعتًا لممنادى نألبتَ   .(ٖ)«وا 

ن ـ ، وأما الذيف جػا وا مػف بعػدل فمػر مف سبؽ أبا حياف إلى هذا األثرولـ أ
بعػد نعػت  ُذِكػرَ  فائػدة: إذا»: لألبافمف تبعه فيه مف غير عزو إليه، ومف ذلؾ دوؿ ا

                                           

 . ٜٕٚ/٘ينظر : المقاألد الشافية : ( 1)
 .ٔٙٔٔ/ٖموألؿ النبيؿ : ( 2)
 .ٜٜٕٔ/ٗاالرتشاؼ : ( 3)
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 بَ ألِ لممنادى نُ  نعتًاالثاني  ُددِّرَ  فرف (الظريؼ ألاحب عمرو يا زيدُ ػ)ػك،  المنادى تابعٌ 
 .(ٔ)«به كما يم ظ بالنعت ، ُلِ ظَ لنعت المنادى نعتًا  أو،  ال غيرُ 

عه عمى الوجػه الػذي سػمؼ عمػى لسػانه، ولكػف عمػى وجػه ومن ـ مف لـ يتاب
أن ـ حمموا جواز النألب والرفع في نعت المنادى المبني عمى ضـ مقدَّر، ، وهو آخر

نحو: )يا سيبويِه العالـ( عمى ما أجازول في تػابع المنػادى المبنػي عمػى ضػـ ظػاهر، 
وما كاف مبنًيػا دبػؿ ». داؿ ابف هشاـ: (2)نحو: )يا زيُد العادؿ( برفع )العالـ( ونألبه

ؿ الحجاز دػدرت فيػه الضػمة، ويظ ػر أثػر ذلػؾ في لغة أه (سيبويه، وحذاـػ)ك ،الندا 
برفػع )العػالـ( ونألػبه، كمػا ت عػؿ فػي تػابع مػا  ، في تابعه، فتقوؿ: يا سيبويه العػاِلـ
 .(ٖ)«تجدد بناؤل ، نحو: يا زيد ال اضؿ

 : ذؼقية
 كش ت الدراسة عف ثبلثة أمور :

ألػاحَب عمػٍرو( أنه ال خبلؼ أف مف كبلـ العرب : )يا زيد العادُؿ ، ويػا زيػد :  األول
، وخرَّجه عمى ف جازل الجم ور ، ومنعه األألمعي والخبلؼ في تخريجه عمى النعت ،

، ما سمؼ مف تقدير النألب في : )يا زيد العادػؿ( عمػى إضػمار )أعنػي(، أو )أدعػو(
 .(ٗ): )يا زيد ألاحب ال رس( ندا  ثافوالرفع عمى إضمار )هو(، مثؿ

مبني عمى محال ة األخ ش في أش ر دوليه  : أف األثر الذي ذكرل أبو حياف انثاني
مػػا ذهػػب إليػػه الجم ػػور مػػف جػػواز الرفػػع والنألػػب ، وال يتػػ تى عمػػى مػػا ذهػػب إليػػه 

                                           

 . ٕٕٕ/ٖحاشية الألباف : ( 1)
 . ٕٕ/ٖ، وشرح األشموني :  ٕٕٔ/ٕينظر: التألريح : ( 2)
 . ٖٔ/ٗأوضح المسالؾ : ( 3)
 . ٔٙٔٔ/ٖ، وموألؿ النبيؿ :  ٜٕٛينظر : شرح التس يؿ لممرادي : ( 4)
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مػا ُنِسػَب إلػى ، وال عمػى المنػادى المبنػي عمػى الضػـ مطمًقػا األألمعي مػف منػع نعػت
 .سيبويه مف الت أليؿ

ى المبنػي عمػى : أف المتجه مػا ذهػب إليػه الجم ػور مػف جػواز نعػت المنػاد انثانث
أمػا مػا ذهػب إليػه األألػمعي  .مته مف االعتػراض الػوارد عمػى غيػرلذلؾ لسبلالضـ؛ و 

وما ذهب إليه مردود بالسماع والقياس، »مف المنع مطمًقا فيرد عميه دوؿ ابف مالؾ: 
وأمػػا القيػػاس فػػؤلف مشػػاب ة المنػػادى ، (ٔ)عػػف استشػػ اد أمػػا السػػماع فشػػ رته مغنيػػةٌ 

بػر مشػاب ة المألػدر تَ عْ ، كما لـ تُ  امطمقً  ُتْعَتَبر الدليؿ أالَّ ، فمتقضى  لمضمير عارضة
، لكػف العػرب اعتبػرت مشػاب ة المنػادى لمضػمير ( اا زيػدً ضػربً )ل عؿ األمر في نحػو: 
، كما أف )َفعاِؿ( العمـ لما بني ؛ حمبًل عمػى  ، فمـ يزد عمى ذلؾ افي البنا  استحسانً 

عميػه، ونظػائر ذلػؾ  ؿَ ِمػي  مػف أحػواؿ مػا حُ )َفَعاؿ( الم مور به لـ يزد عمى بنائػه شػ
 .(ٕ)«كثيرة

وأما ما ُنِسَب إلى سيبويه مف الت أليؿ بيف ما كاف مختأًلا بالنػدا  ، فيمنػع 
 .(ٖ)ول ـ : يا ُفَسُؽ الخبيثُ دنعته ، وبيف ما لـ يبلزمه فيجوز نعته. فيرد عميه 

 
 

                                           

( بعض الشواهد عمػى جػواز الرفػع والنألػب فػي تػابع نعػت ٕٛٓ/ٗأورد المبرد )في المقتضب ( 1)
 -المنػػادى المبنػػي عمػػى الضػػـ مرفوًعػػا ، وممػػا جػػا  مرفوًعػػا؛ حمػػبًل عمػػى الم ػػظ دػػوؿ العجػػاج 

 :  -وليس في ديوانه 
ـُ الَواِرُث َعْف َعْبِد الَمِمْؾ        ِميراَث َأْحَساٍب َوُجوٍد ُمْنَسِ ْؾ   )الرجز(. .َيا َحَك

 ( : ٖ٘ٔومما جا  منألوًبا ؛ حمبًل عمى المحؿ دوؿ جرير )في ديوانه :  
 . )الوافر(. ادَ بَ ْجَوَد ِمْنَؾ َيا ُعمُر الَجوا      ْعَدىَفَما َكْعُب ْبُف َماَمَة وابُف سُ 

 . ٖٜٖ/ٖينظر : شرح التس يؿ : ( 2)
 .ٔٙٔٔ/ٖموألؿ النبيؿ : ( 3)



 

  

 

 
 ة نحوية أثر الخبلؼ عند أبي حياف في االرتشاؼ دراس

 

ٖٚٔ 

 رافغ اخلرب ػنذ ذزكية )ال( اننافيح نهجنس -2
 

( الناسػخة ، فتنألػب المبتػدأ، اسػًما ل ػا، تعمؿ )ال( ال نافية لمجنس عمؿ )ِإفَّ
إذا كاف اسػم ا مضػاًفا، نحػو: ال طالػَب عمػـٍ محػروـٌ ، أو  -ببل خبلؼ -وترفع الخبر

ال خػبلؼ فػي كػوف »: داؿ ابػف مالػؾ .(1)شبيً ا بالمضاؼ، نحو: ال طالًعا جببًل ظاهرٌ 
 .(ٕ)«الخبر مرفوًعا بػ)ال( إذا لـ يركب االسـ مع ا

وأما عند التركيب مع االسـ الم رد، نحػو: )ال رجػَؿ أفضػُؿ منػؾ( ف يػه خػبلٌؼ 
 بيف النحوييف عمى مذهبيف:

 :  ادلذهة األول
، وأف )ال( لـ مذهب سيبويه: أنه مرفوٌع بما كاف مرفوًعا به دبؿ دخوؿ )ال( 

، دمع االسـ الم ر ضعؼ حيف تركبت  (فَّ إِ ػ)ب ا ألف شب تعمؿ إال في االسـ ؛ 
وألارت كجز  كممة، وجز  كممة ال يعمؿ، فمقتضى هذا أف يبطؿ عمم ا في االسـ 

 .(ٖ)في أدرب المعموليف يَ قِ بْ والخبر، لكف عمم ا أُ 
، والدليؿ عمػى ذلػؾ أنػه وهو الألحيح»واختار هذا المذهب أبو حياف، فقاؿ: 

ف يجػػوز أف تحمػػؿ جميػػع توابع ػػا عمػػى الموضػػع دبػػؿ أف تػػ تي بػػالخبر، كمػػا يجػػوز أ
عمػى الموضػع : هؿ مف رجٍؿ في الدارم النكرة المجرورة بػ)ِمف( في دولؾتحمؿ توابع 
، وال رجَؿ وامرأٌة في الدار، كما تقػوؿ: هػؿ فتقوؿ: ال رجَؿ عادٌؿ في الدار ،دبؿ الخبر

ِمف رجٍؿ عادٌؿ في الدارم وهؿ مف رجٍؿ، وامرأٌة في الدارم فموال أن ما مع )ال( محكوـٌ 

                                           

 .ٖٔٗ/ٔ، والمساعد : ٜٓٔ/ٔ، والمقرب : ٘ٓٓٔ/ٖينظر: شرح المقدمة لمشموبيف :  (1)
 . ٘٘/ٕشرح التس يؿ :  (2)
 .ٚٓٗٔ/ٖ، وتم يد القواعد :  ٘٘/ٕ، وشرح التس يؿ :  ٕ٘ٚ/ٕينظر : الكتاب :  (3)
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مبتدأ َلَما جاز الحمؿ عمى الموضػع دبػؿ الخبػر، كمػا لػـ يجػز الحمػؿ  بحكـ اسـ ل ما
( دبؿ الخبر  .(ٔ)«عمى موضع )إفَّ

 : ادلذهة انثاني
 ؛ إجػرا ً : أنه مرفػوٌع بػػػ)ال( النافيػة لمجػنس، والمازني، والمبردمذهب األخ ش

 ) عنػد عػدـ ، كما أن ا العاممة فيه عاممة في الخبر عند التركيبف ي الل ا ُمْجَرى )إفَّ
ف النحػػاة فػػرن ـ ، وجماعػػٌة مػػوأمػػا األخ ػػش، والمبػػرد»دػػاؿ ابػػف الػػدهاف:  .(2)التركيػػب

  .(ٖ)«، كما نألبوا ب ا االسـيرفعوف ب ا الخبر
 .(ٗ)«وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى»واختار هذا المذهب ابف مالؾ، فقاؿ: 

 :أثز اخلالف 
 : بيف سيبويه واألخ ش في أمريف يظ ر أثر هذا الخبلؼ

؛ ألنػه يػؤدي ال رجَؿ، وال امرأٌة دائمػاف() : أنه ال يجوز عند األخ ش أف تقوؿ:األول
ر )دائمػاف( ؛ ذلؾ بػ ف )ال( هػي العاممػة فػي الخبػإلى إعماؿ عامميف في معموٍؿ واحد

 ، وتعمؿ فيه )امرأة( مف حيث هو خبرها.مف حيث هو خبر السم ا
ن ما اسماف مبتدآف معطوٌؼ ؛ أل ا عند سيبويه فرنه يجوز أف تقوؿ ذلؾوأم 

 .، كما تقوؿ: زيٌد وعمٌرو دائمافأحدهما عمى اآلخر
، ى ذلػؾ، ودػد تبعػه فيػه نػاظر الجػيشولػـ أدػؼ عمػى مػف سػبؽ أبػا حيػاف إلػ 

فعمػى وثمرُة الخبلؼ تظ ر فػي نحػو دولػؾ: )ال رجػَؿ، وامػرأٌة دائمػاف( »وهذل عبارته: 

                                           

 - ٖٕ٘/٘، والتػػػػذييؿ: ٘ٓٓٔ/ٖ،وشػػػػرح المقدمػػػػة لمشػػػػموبيف: ٜٖ٘/ٗينظػػػػر: المقتضػػػػب:  (1)
ٕٖٙ. 

 .ٕٓٗٔ/ٖ، وتم يد القواعد: ٘ٓٓٔ/ٖينظر: شرح المقدمة الجزولية :  (2)
 .ٗٔٔ/ٕالغرة البف الدهاف :  (3)
 . ٙ٘/ٕشرح التس يؿ :  (4)
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اؿ عامميف في معموٍؿ واحػد؛ ألف ؛ ألنه يؤدي إلى إعممذهب األخ ش ال يجوز ذلؾ 
)ال( هػػي العاممػػة فػػي الخبػػر عمػػى رأيػػه، فػػرذا دمػػت: )ال رجػػَؿ وامػػرأٌة عػػادبلف(، كػػاف 

، وتعمػؿ فيػه يث هو خبر السػم ا ، وال يجػوز ذلػؾ)عادبلف( دد عمؿ فيه )ال( مف ح
امػػرأة مػػف حيػػث هػػو خبرهػػا ، وال يجػػوز ذلػػؾ، وعمػػى المػػذهب اآلخػػر يجػػوز؛ ألن مػػا 

 .(ٔ)«، كما تقوؿ: زيٌد وعمٌرو دائمافآف معطوٌؼ أحدهما عمى اآلخرمبتد اسماف
 : : أف )في ا( في دوؿ الشاعر انثاني

 .(ٕ)وَيَا فَاهُىا تهِ أتذًا يُقٍِىُ     فاَلَ نَغْىٌ والَ ذَأْثٍِىَ فٍها    
، وخبػػر اآلخػػر خبػػر عػػف االسػػميف عمػػى مػػذهب سػػيبويه، وخبػػر عػػف أحػػدهما

 .محذوٌؼ عمى مذهب األخ ش 
، وال امػػرأٌة ال رجػؿَ )دولػػؾ:  وثمػرة الخػبلؼ تظ ػػر فػي نحػو»دػاؿ أبػو حيػػاف : 

 :فعمى مذهب األخ ش ال يجوز ذلؾ، وعمى دوؿ اآلخريف يجوز، ودوله دائماف(
 فاَلَ نَغْىٌ والَ ذَأْثٍِىَ فٍها

عمػػػى دػػػوؿ األخ ػػػش ال يكػػػوف )في ػػػا( إال خبػػػرًا عػػػف أحػػػدهما، وخبػػػر اآلخػػػر 
 .(ٖ)«يألمح أف يكوف )في ا( خبرًا عن ما محذوؼ، وعمى القوؿ اآلخر

                                           

 .ٕٔٗٔ/ٖتم يد القواعد :  (1)
، والزاهر ألبي بكر األنبػاري ٕٕٔالبيت مف الوافر ، وهو لػ)أمية بف أبي الألمت( في ديوانه : ( 2)

 .ٖٙٔ، وابف الناظـ: ٘ٗ. وببل نسبة في الممع : ٗٙٔ، وتوجيه الممع: ٖٔ/ٔ: 
حيث رفع االسم بعد )ال( األولى ؛ بناا  لىاى هاهاا  والشاهد في قوله : )فال لغو وال تأثيم فيها(

ينظا   .مىغاة  وبني لىى الفتح بعد )ال( الثااية ؛ بنا  لىى هاها اافية لىجنس ، لامىة لمل )إنَّ(
  . 2/804: العيني : 

 . ٜٕٛٔ – ٜٕٚٔ/ٖاالرتشاؼ :  (3)
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ومػػا ذكػػرل أبػػو حيػػاف فػػي هػػذا األثػػر مػػ خوٌذ مػػف كػػبلـ بعػػض مػػف تقدمػػه،  
 . (ٕ)، وتبعه فيه المرادي، وناظر الجيش(ٔ)كالعكبري، وبف الخباز

 ي الألمت:ػي دوؿ أمية بف أبػبلؼ فػر الخػر أثػػويظ  »از: ػف الخبػاؿ ابػد
 فٍها فاَلَ نَغْىٌ والَ ذَأْثٍِىَ

فمذهب سيبويه أنه خبر عن ما. ومذهب أبي الحسف أنه خبر عػف أحػدهما، 
و إف زيػًدا وعمػرٌ )كقولػؾ: ، وخبر اآلخر محذوؼ؛ لئبل يعمؿ في الخبػر الواحػد رافعػاف

 عػػف زيػػد المنألػػوب بػػػ األنػػؾ جعمػػت ذاهبػػيف خبػػرً  ؛. والبألػػريوف ال يجيزونػػه(ذاهبػػاف
 .(ٖ)«ته مف وج يف، وذلؾ ال يجوزالمرفوع باالبتدا ، فقد رفع وعمرو، )إف(

 : ذؼقية

ا ألف ما ذهب إليه األخ ش يرد خمص البحث إلى أف األرجح مذهب سيبويه 
 :ؼ في بياف األثر مف هذيف األمريفعميه ما سم

جواز  (، ومقتضى كبلـ سيبويهال رجَؿ ، وال امرأٌة دائماف: منع أف تقوؿ: ) األول
ات مقدـ عمى الن ي، ومف ح ظ حجة عمى مف لـ واإلثب، هذا التركيب في كبلـ العرب

 .يح ظ
ه ال مناص في البيػت مػف حػذؼ الخبػر؛ لداللػة اآلخػر عميػه، وال حػذؼ : أن انثاني

 ، وال يخ ى أف الحذؼ خبلؼ األألؿ. عمى مذهب سيبويه
 
 

                                           

 . ٗٙٔ، وتوجيه الممع :  ٖٕٗ/ٔينظر : المباب في عمؿ البنا  واإلعراب :  (1)
 . ٕٕٗٔ – ٕٔٗٔ/ٖينظر : تم يد القواعد :  (2)
 . ٗٙٔتوجيه الممع :  (3)
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 يىضغ انضًري ادلرصم تاسى انفاػم اجملزد انصاحل نهؼًم  -3
 

ف كػاف بمعنػى األلؼ والبلـ، ألالًحا لمعمؿ، ب  إذا كاف اسـ ال اعؿ مجرًدا مف
معتمًدا عمى شي  دبمه مف نحو ن ػي، أو اسػت  اـ أو مبتػدأ، ، و الحاؿ، أو االستقباؿ

أف يكوف االسـ المتألػؿ بػه ظػاهرًا،  ، فرماأو ألاحب حاؿ، أو موألوؼ، أو موألوؿ
ه م عوٌؿ أن النألب عمى : اف: فرف كاف ظاهرًا فبل خبلؼ أنه يجوز فيه وجأو ضميرًا

وَاهللُ يُخْشِجٌ يَا كُنرُىْ ذَكْرًُُىٌَ: به ، نحو دوله تعالى
، ، والجر عمى أنه مضاٌؼ إليه(ٔ)

سَتَّنَا إََِّتكَ خَتايِعُ اننَّتالِ نٍَِتىْوٍ الَ     ، ومنه دوله تعالى: : هذا ضارُب زيٍد اآلف، أو غًدانحو

سٌَْةَ فٍِهِ
(ٕ()ٖ). 

ف كاف ضميرًا متألبًل ف ي موضع  : خبلٌؼ بيف النحوييف عمى مذهبيفه وا 
 :  ادلذهة األول

ْكِرُمػػَؾ، والزيػػداف : أنػػه فػػي موضػػع جػػر، فػػرذا دمػػت: )زيػػٌد مُ مػػذهب سػػيبويه 
، والزيػػدوف ُمْكِرُمػػوَؾ( فالكػػاؼ فػػي األمثمػػة الثبلثػػة وشػػب  ا فػػي موضػػع جػػر ُمْكِرَمػػاؾَ 

فػي موضػع ال يكوف في دول ـ: )هـ ضاربوؾ( أف تكوف الكاؼ و »داؿ:  مضاؼ إليه.
 .(ٗ)«النألب ؛ ألنؾ لو ك  ت النوف في اإلظ ار لـ يكف إال جرًا

                                           

 .مف سورة البقرة  ٕٚ( مف اآلية : 1)
 .مف سورة آؿ عمراف  ٜ( مف اآلية : 2)
، وشػػ ا  العميػػؿ:  ٜٜٜ/ٕ، والبسػػيط : ٕٕٓ -ٜٕٔ/ٔ، والتبألػػرة : ٚٛٔ/ٔينظػر: الكتػػاب:  (3)

 .ٜ٘ٛ/ٖ، وموألؿ النبيؿ:  ٕٓ٘ٚ/ٙ، وتم يد القواعد :  ٕٛٙ/ٕ
 .ٚٛٔ/ٔالكتاب :  (4)
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: تبػػر المضػػمر بػػالمظ ر فػػي هػػذا البػػاب، فيقػػوؿومعنػػى هػػذا أف سػػيبويه يع
؛ ألنػػؾ لػػو دمػػت: )ضػػاربو زيػػٍد( فػػي دولػػؾ: )هػػـ ضػػاربوؾ( فػػي موضػػع جػػرالكػػاؼ 

فػي موضػع ، ولما كاف الوجه في المظ ر أف يكوف مجرورًا كاف في المضػمر رتلجر 
  .(ٔ)جر ؛ ألنه أشد اتألااًل مف المظ ر

. (2)، وأكثػر المحققػيفودد اختار هذا المذهب المبرد، وابف السراج، والسيرافي
هػػذا ُمكرُمػػؾ ، وهػػذاف ُمكرمػػاؾ ، وهػػؤال  ُمْكِرُمػػوؾ ، فالكػػاؼ فػػي »دػػاؿ ابػػف مالػػؾ : 

قيف ، وهو األمثمة الثبلثة وشب  ا في موضع جر عمى مذهب سيبويه ، وأكثر المحق
 .(ٖ)«الألحيح

 : ادلذهة انثاني
مػػػذهب األخ ػػػش مػػػف البألػػػرييف ، وهشػػػاـ مػػػف الكػػػوفييف: أف الضػػػمير فػػػي 
موضع نألػب ، وحجت مػا : أف ُموِجػب النألػب الم عوليػُة ، وهػي محققػة ، وموجػب 
الجر اإلضافة ، وهي غيػر محققػة ؛ إذ ال دليػؿ عمي ػا إال حػذؼ التنػويف ، والنػوف ، 

 . (ٗ)، وهو ألوف الضمير المتألؿ مف ودوعه من ألبلً ولحذف ما سبب آخر 
وشػب ه  (مكرمػؾ)وزعـ األخ ػش وهشػاـ الكػوفي أف كػاؼ  »داؿ ابف مالؾ : 

 .(٘)«في موضع نألب

                                           

 .ٕٕٗ/ٔ، والتبألرة :  ٖٗ/ٕشرح السيرافي :  (1)
 .ٖٗ/ٕ، وشرح السيرافي : ٕٛٔ/ٔ، واألألوؿ : ٕ٘ٔ/ٗينظر: المقتضب :  (2)
 . ٖٛ/ٖشرح التس يؿ :  (3)
 .ٓٙٛ/ٖ، وموألؿ النبيؿ:  ٖٕٕ/ٔ، والتبألرة :  ٜٓ/ٔينظر : معاني القرآف لؤلخ ش :  (4)
 . ٖٛ/ٖشرح التس يؿ : ( 5)
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 :أثز اخلالف 
: )هذا ضػارُبَؾ عند العطؼ، فرذا دمتأوضح أبو حياف أف أثر الخبلؼ يظ ر 

ه ل عػػؿ محػػذوؼ دؿ عميػػه اسػػـ )زيػػًدا( عنػػد سػػيبويه والمحققػػيف م عػػوٌؿ بػػ وزيػػًدا( فػػػػ
ويظ ر ال رؽ بػيف المػذهبيف »ال اعؿ )ضاربؾ( ، أي: ويضرب زيًدا. داؿ أبو حياف: 

إََِّتا يُنَدُّتى َ   ، وداؿ تعػالى: ا(هذا ضاربؾ وزيدً ): ، وهشاـفي العطؼ، فيجيز األخ ش

وَأَهْهَكَ
ومػف ، إذ هػي فػي موضػع نألػب عنػدهما ؛فػػ)أهمؾ( معطػوؼ عمػى الكػاؼ (ٔ)

 .(ٕ)«ؾذلؾ أضمر ناألًبا أي: وننجي أهممنع 
وهذا الذي ذكرل أبو حيػاف مػ خوذ مػف كػبلـ النحػوييف دبمػه ، ومػف ذلػؾ دػوؿ 

تقوؿ : )هذا ضاربؾ وزيًدا غًدا( لما لـ يجز أف تعطػؼ الظػاهر عمػى و »ابف السراج: 
 نه داؿ : ك  إََِّا يُنَدُّى َ وَأَهْهَكَ المضمر المجرور حممته عمى ال عؿ ، كقوله تعالى:

 .(ٖ)«منجوف أهمؾ
الكاؼ في موضع جر عند »العكبري في إعراب اآلية :  مف ذلؾ دوؿُ  وأوضحُ 

سيبويه ، فعمى هذا ينتألب )أهمؾ( بقعؿ محذوؼ ، أي : وننجػي أهمػؾ ، وفػي دػوؿ 
األخ ػػػػش : هػػػػي فػػػػي موضػػػػع نألػػػػب، أو جػػػػر وموضػػػػعه نألػػػػٌب، فتعطػػػػؼ عمػػػػى 

 .(ٗ)«الموضع
 (منجػوؾ)ا مػا كػاف فمحػؿ الكػاؼ مػف وأًيػ» وتبعه اآللوسي فػي ذلػؾ ، فقػاؿ:

، منألوب عمى إضمار فعؿ (أهمؾ)و، ولذا حذفت النوف عند سيبويه؛ الجر باإلضافة
                                           

 .مف سورة العنكبوت  ٖٖ( مف اآلية : 1)
 .ٖٕ٘ٚ/٘االرتشاؼ :  (2)
 .ٕٛٔ/ٔاألألوؿ : ( 3)
 .ٖٖٓٔ-ٕٖٓٔ/ٕالتبياف في إعراب القرآف : ( 4)
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 (أهمؾ)و، وننجي أهمؾ، وذهب األخ ش وهشاـ إلى أف الكاؼ في محؿ النألب : أي
 .(ٔ)«وحذفت النوف لشدة طمب الضمير االتألاؿ بما دبمه لئلضافة، معطوؼ عميه 
أبا حياف نقؿ في )التذييؿ والتكميؿ( عف ابف العمج أف العطؼ الذي  عمى أف

يظ ػػر فيػػه هػػذا األثػػر لػػيس بمسػػموع عػػف العػػرب ، فمػػـ ُينَقػػْؿ عػػن ـ مػػا ذكػػرل فػػي 
َؽ مػف أجمػػه بػيف المػػذهبيف ، ولػو ورد عػػف العػرب : )هػػذا ضػػاربؾ  )االرتشػاؼ(، وَفػػرَّ

وفػػي »التػػذييؿ والتكميػػؿ(: . دػػاؿ فػػي )الت ردػػة بػػيف المػػذهبيف ألػػحيحة وزيػػًدا( لكانػػت
نمػػا البسػػيط يظ ػػر ال ػػرؽ بػػيف المػػذهبيف بالسػػماع، ولػػـ أدػػؼ عميػػه، وذلػػؾ فػػي : وا 
مػا النألػب، ودػاؿ تعػالى، فمػو سػمعنال معطوًفػا عالعطؼ : ميػه لظ ػر إمػا الخ ػض، وا 

َإََِّا يُنَدُّى َ وَأَهْهَك
ا منألوبً  وَأَهْهَكَ نألًبا ، لكف ال حجة فيه ؛ الحتماؿ أف يكوف  

 : والدليؿ إذا تطرؽ إليه االحتماؿ سقط به االستدالؿ. . أي(2)«ب عؿ مضمر
 : ةذؼقي

 ظ ر في ضو  ما سمؼ ثبلثة أمور :
عمى االسـ  مف دبيؿ عطؼ القعؿا( هذا ضاربؾ وزيدً ): العطؼ في نحو: أف األول 

 .اربؾ ، ويضرب زيًدا، والتقدير: هذا ضعند سيبويه والمحققيف
نمػػا جػػاز عطػػؼ ال  ؛ ألف االسػػـ فػػي المثػػاؿ مشػػبه لم عػػؿ  عػػؿ عمػػى االسػػـ ؛وا 

؛ إذ كػاف االسػـ مػف لكونه اسـ فاعؿ ، وعطؼ ال عؿ عمى االسـ المشبه لم عػؿ جػائزٌ 

ٌَِّ ادلُصَّذِّقِنيَ وَادلُصَّذِّقَاخِ وَأَقْشَضُىا إ: ، ومف ذلؾ دوله تعالىعؿٌ فِ حيث أشبه ال عؿ ك نه 

                                           

 . ٖٓٙ/ٓٔروح المعاني : ( 1)
 .ٖٓٗ/ٓٔالتذييؿ والتكميؿ :  (2)
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اهللَ قَشْضًتتا حَسَتتنًا
فَتتادلُغِريَاخِ صُتتثْحًا. فَتتأَثَشٌَْ تتتهِ ََقْعًتتاتعػػالى : ، ودولػػه (ٔ)

فعطػػؼ   (ٕ)
رف( عمػى )المغيػرات(؛ ، وعطؼ )أثالمألدديف(؛ ألنه بمعنى: تألددوا)أدرضوا( عمى )

 .(ٖ): أغرفألنه بمعنى
؛ وذلؾ أف )زيًدا( هشاـ ف و مف عطؼ االسـ عمى االسـوأما عند األخ ش و 

 .في )ضاربؾ(، والضمير م ردٌ نألوب معطوؼ عمى موضع الضمير الم
: أف أبػا حيػاف فػػي )االرتشػاؼ( لػػـ يعتػدَّ بمػا أوردل فػػي )التػذييؿ والتكميػػؿ(  انثــاني

عمػػى لسػػاف ابػػف العمػػج مػػف منػػع سػػماع العطػػؼ فػػي المسػػ لة، ونػػص عمػػى أف أثػػر 
 .ِمَع مف العطؼالحبلؼ بيف سيبويه واألخ ش يظ ر فيما سُ 

هػب إليػه سػيبويه وأكثػر المحققػيف مػف أف : أف الػذي يرتضػيه الباحػث مػا ذانثانث 
 : في موضع جر ؛ وذلؾ مف ثبلثة أوجهالضمير 

النػوف ، والظػاهر إذا ُحػِذَؼ التنػويف و أف الظاهر هو األألؿ، والمضػمر نائػٌب عنػه -1
 .عنه ، فكذلؾ المضمر الذي نابمف اسـ ال اعؿ كاف مجرورًا

السػـ باالسػـ إال عمػى ج ػة ا، وال يتألػؿ ذا الضمير يطمب االتألاؿ بما دبمهأف ه -2
ذا ألحت اإلضافة ألح الجر.اإلضافة  ، وا 

أف ما ذهب إليه األخ ش وهشاـ مف أنه في موضع نألػب يػرد عميػه أف النألػب  -3
، وأف عمػػؿ ، بػػؿ ُيْكَتَ ػػى فيػػه بالتقػػديرالم عوليػػُة ال يمػػـز كونػػه ل ظًيػػا الػػذي تقتضػػيه

ـَ باألكثر.، فيتعيف عند احتماؿ الجر والنألب األسما  الجر أكثر  أف ُيْحَك

                                           

 .مف سورة الحديد  ٛٔ( مف اآلية : 1)
 مف سورة العاديات . ٗ،  ٖ اآليتاف :( 2)
، وشرح الشواهد الكبرى: ٕٗٗ/ٖ، وشرح ابف عقيؿ: ٕٔٚٔ/ٖينظر: شرح الكافية الشافية :  (3)

٘/ٔٛٚ. 
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دوعػه من ألػبًل وأما جعؿ حذؼ التنويف والنوف لألوف الضمير المتألؿ مف و 
 : فمستغنى عنه لوج يف

ٌؿ لذلؾ : أحذهًا  ؛ فبل حاجة إلى سبب آخر. أف حذفه لئلضافة ُمَحألَّ
؛ ألف د التنويف ، ونػوف التثنيػة والجمػع: أف مقتضى الدليؿ بقا  االتألاؿ بع واآلخز

االسـ كنسػبة نػوف التوكيػد مػف ال عػؿ ، واتألػاؿ الضػمير ال يػزوؿ بنػوف  نسبت ا مف
، ودد نبَّ ػوا ، لو ُدأِلَد النألبُ ، ونوف التثنية والجمعلتوكيد، فكذلؾ ال يزوؿ بالتنويفا

 :ذلؾ باستعماله في الشعر، كقوله عمى جواز
 .(ٔ)ي ادلُعْرَقِنيَ سَوَاهِقُهْخًٍَِعًا وَأٌَْذِ       وَنَىْ ٌَشْذَفِقْ وَاننَّالُ يُحْرَضِشُوََهُ 

: )محتضػػرونه( بػػيف النػػوف النائبػػة عػػف التنػػويف وبػػيف فقػػد جمػػع فػػي دولػػه
 ، (ٕ)الضمير لمضرورة

وذهػػب المبػػرد إلػػى أف هػػذل ال ػػا  هػػا  سػػكت ، وكػػاف حق ػػا أف تسػػقط فػػي 
الوألؿ ، فاضطر الشػاعر إلػى أف ُيْجِرَيَ ػا فػي الوألػؿ مجراهػا فػي الودػؼ ، وَحرَّك ػا 

كبلهمػػا و »: ابػػف يعػػيشدػػاؿ . (3)ا ب ػػا  الضػػمير فػػي نحػػو: )غبلمػػه ، ودارل(تشػػبي ً 
 .(ٗ)«؛ ألف فيه ضرورة واحدة، وفي هذا ضرورتافضعيٌؼ، واألوؿ أمثؿ

 

                                           

، ٕٙٛ/ٔ، والكامػػػؿ لممبػػػرد:  ٛٛٔ/ٔالبيػػػت مػػػف الطويػػػؿ ، وهػػػو بػػػبل نسػػػبة فػػػي الكتػػػاب : ( 1)
 . ٓٙٛ/ٖيؿ : ، وموألؿ النب ٕٕ٘ٚ/ٙ، وتم يد القواعد :  ٕٖٔوالمسائؿ الحمبيات : 

 -ٜٖٖ/ٓٔ، والتػػذييؿ والتكميػػؿ : ٛٗٓٔ/ٕ، والبسػػيط :  ٜ٘ٔ/ٔينظػػر : شػػرح السػػيرافي :  (2)
ٖٗٓ. 

 . ٕٖٔ، والمسائؿ الحمبيات :  ٕٙٛ - ٕ٘ٛ/ٔينظر : الكامؿ :  (3)
 .ٖٚٔ /ٕشرح الم ألؿ : ( 4)
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 )حىت( انري مبؼىن انفاء  -4
 

ًدا حتى ، نحو: ضربت زيعنى ال ا  في إفادة معنى السببيةت تي )حتى( بم
 .بكى، وألضربنه حتى يبكي

 :لنحويوف في )حتى( هذل عمى مذهبيفا ودد اختمؼ
 : ادلذهة األول

، ال حرؼ عطػؼ؛ ألف )حتػى( العاط ػة (ٔ)مذهب الجم ور: أن ا حرؼ ابتدا  
ذا كانػػت )»دػػاؿ أبػػو حيػػاف:  .(ٕ)ال تعطػػؼ الجمػػؿ حتػػى( بمعنػػى ال ػػا  ف ػػي حػػرؼ وا 

، ال أن ػػػػا إنمػػػػا تعطػػػػؼ الم ػػػػردات ، وليسػػػػت العاط ػػػػة؛ إذ مػػػػذهب الجم ػػػػورابتػػػػدا 
 .(ٖ)«الجمؿ

نما لـ يكف المعطػوؼ  ، واسػتعمال ا حتى( جممػة ؛ ألف العطػؼ ب ػا دميػؿٌ بػػ)وا 
 حرؼ ابتدا  كثيٌر.

، ًضا مما ُعِطَؼ عميه، وغايًة لهوديؿ: ألف المعطوؼ بػ)حتى( ال يكوف إال بع
ر ذلؾ في األفعاؿ والجمؿ  .(ٗ)وال ُيَتأَلوَّ

فمما ُنِقَمػْت مػف الجػر  وديؿ : ألف األألؿ في )حتى( العاط ة أف تكوف جارة ،
، فػبل ُتْعَطػؼ ب ػا األفعػاؿ، ى أألم ا مف استعمال ا فػي األسػما إلى العطؼ ُحوِفَظ عم

                                           

، وال عميػػة. ينظػػر: أي : تُبتَػػَدأ بعػػدها الجمػػؿ ، أي : ُتسػػت نؼ ، فيقػػع بعػػدها الجممػػة االسػػمية  (1)
 .ٖٚٔومغني المبيب:  . ٔ٘٘الجنى الداني: 

 .ٚ٘٘، والجنى الداني:  ٕٕ٘ٔ/ٖ، وتوضيح المقاألد : ٗٓٔ/ٖٔينظر: التذييؿ والتكميؿ :  (2)
 .ٚٙٙٔ/ٗاالرتشاؼ :  (3)
 .ٔٔٔٔ/ٕ، وموألؿ النبيؿ :  ٖٗ٘ٗ/ٚينظر : تم يد القواعد :  (4)
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، أو جممػػٌة عػػؿوال الجمػػؿ؛ ألن ػػا ال تػػدخؿ عمي ػػا، وهػػي حػػرؼ جػػر. فػػرذا ودػػع بعػػدها ف
 .(ٔ)ف ي حرؼ ابتدا 
 :  ادلذهة انثاني

أبو الحسف إلى أن ا  وذهب»داؿ المرادي:  .(ٕ)مذهب األخ ش: أن ا عاط ة
 .(ٖ)«إذا كانت بمعنى ال ا  ف ي عاط ة

 :أثز اخلالف 
نص أبو حياف عمى أف أثر الخبلؼ يظ ر في إعراب ال عؿ المضارع بعد 

، وذلؾ أنه يجب نألب )يبكي( عمى ألضربف زيًدا حتى يبكي )حتى( في نحو: 
 مذهب الجم ور بمعنى: )إال أف( ، أو بمعنى: )كي(.

ب األخ ػش فيجػوز فيػػه النألػب عمػى مػػا ذكػرل الجم ػور مػػف وأمػا عمػى مػػذه
وثمرة الخبلؼ أف األخ ش »الرفع عمى العطؼ. داؿ:  -أيًضا  –المعنى، ويجوز فيه 

ُيِجيز الرفع في )فيبكي( عمى العطؼ، والجم ور ال يجيزوف فيػه إال النألػب بمعنػى: 
 .(ٗ)«)إال أف(، أو بمعنى : )كي(

إلػى هػذا األثػر ، ودػد تبعػه فيػه المػرادي ولـ أدػؼ عمػى مػف سػبؽ أبػا حيػاف 
وثمػرة الخػبلؼ » الذي لـ يزد عمى ما ذكرل أبو حيػاف دوف عػزو إليػه، وهػذل عبارتػه:

                                           

، وموألػػػػػؿ النبيػػػػػؿ: ٖٗ٘ٗ/ٚ، وتم يػػػػػد القواعػػػػػد : ٗٓٔ/ٖٔينظػػػػػر: التػػػػػذييؿ والتكميػػػػػؿ:  (1)
ٕ/ٔٔٔٔ. 

 . ٕٔ٘ٔ/ٖ، وتوضيح المقاألد :  ٚٙٙٔ/ٗينظر : االرتشاؼ :  (2)
 . ٚ٘٘الجنى الداني :  (3)
 .ٚٙٙٔ/ٗاالرتشاؼ : ( 4)
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، والجم ػػور ال يجيػػزوف فيػػه إال ى العطػػؼأف األخ ػػش ُيِجيػػز الرفػػع فػػي )يبكػػي( عمػػ
 .(ٔ)«النألب

 : ذؼقية
عد ضمرة بيمـز مف كبلـ أبي حياف في هذا األثر نألب المضارع بػ)أف( م

، ودد نألوا عمى أف هذا إنما يكوف بعد )حتى( الجارة )حتى( االبتدائية عند الجم ور
 ؛ فتكوف )أف( وال عؿ في ت ويؿ مألدر في موضع جر بػ)حتى(.

، ويكوف التي تقع بعدها الجمؿ مبتدأ ب ا وأما )حتى( االبتدائية ف ي
 مضمون ا غاية لما دبم ا.

محؿ ل ا مف اإلعراب؛ ألن ا ليست وادعة  وهذل الجمؿ التي تقع بعدها ال
؛ ألف الجممة إنما يحكـ ل ا أال ُيحَكـ ل ا بموضع مف اإلعرابمودع الم رد؛ فينبغي 

بموضع مف اإلعراب إذا ودعت مودع الم رد، ك ف تقع في موضع رفع خبرًا في نحو: 
 ، أو في موضعحااًل في نحو: جا ني زيٌد يضحؾ زيٌد يكتب، أو في موضع نألب

 .(ٕ)جر أل ة في نحو: مررت برجٍؿ يكتب
 
 

 

                                           

 .ٕٕ٘ٔ/ٖ، وتوضيح المقاألد :  ٛ٘٘الجنى الداني :  (1)
 .ٖٚٔ، والمغني :  ٕ٘٘، والجنى الداني :  ٜٛٔينظر : أسرار العربية :  (2)
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 ادلثحث انثانث
 أثز اخلالف يف انرقذيى وانرأخري

مف المعاني التي يظ ر في ا أثػر الخػبلؼ بػيف النحػوييف عنػد أبػي حيػاف فػي 
 )االرتشاؼ( التقديـ والت خير.

ودد تتبع البحث ما ورد في )االرتشاؼ( مف أثر في هػذا النػوع ، وانت ػى إلػى 
(  أنه جا  في ثػبلث مسػائؿ: األولػى فػي بػاب المبتػدأ والخبػر ، والثانيػة فػي بػاب )إفَّ

 وأخوات ا ، والثالثة في باب جواـز ال عؿ.
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ا ال يؼىن -1
ً
 انضًري فـي اخلرب ادلرؼـذد نفظ

 

، نحػو: )زيػد أعسػر أيسػر( أي: تدأ خبراف في معنػى خبػر واحػددد يكوف لممب
، أي: جمػع الطعمػيف: (ٔ)يديػه ، و)هػذا حمػٌو حػامٌض( أضبط ، وهو الذي يكتب بكمتا

بػر ومثػؿ هػذا ال يجػوز أف يكػوف )حمػو( الخ»: ، داؿ ابػف السػراج(2)الحمو، والحامض
 .(ٖ)«، حتى تجمع ماوحدل، وال )حامض( الخبر وحدل

وَهَتتزا تَعْهِتتً - : -ويجػوز أف يكػػوف مػػف ذلػػؾ دػػرا ة عبػػد اهلل بػػف مسػػعود

شٍَْخٌ
جمع البعولة أي:  هَزاجميًعا خبرًا عف  شٍَْخٌ، وتَعْهًِ ، فيكوفبالرفع (ٗ)

 .(٘والشيخوخة)
ضػمير المبتػدأ خبلًفػا  ذكر أبو حياف أف لمنحوييف في تحمؿ هػذيف الخبػريفو 

 :عمى مذهبيف
ير المبتػػدأ؛ مػػف ج ػػة كونػػه : أف كػػؿ واحػػد مػػف الخبػػريف يتحمػػؿ ضػػمادلــذهة األول

، استقر فػي الخبػر المشػتؽ مػف التحمػؿا عما ؛ ألف كون ما خبريف ال يخرج ممشتًقا

                                           

نمػػا همػا خبػػٌر »: - ٕٕٗ/ٔفػػي المسػاعد:  –دػاؿ ابػػف عقيػؿ  (1) فتسػػمية هػذيف خبػػريف تجػوٌز، وا 
واحػػٌد؛ ألف اإلفػػادة ال تحألػػؿ إال بػػالمجموع، بخػػبلؼ األوؿ، وهػػو مػػا تعػػدد ل ًظػػا ومعنػػى؛ ولػػذا 

 .«امتنع في هذا العطؼ، بخبلؼ ذاؾ
، وموألػػؿ ٖٛٓ/ٗ، والمقتضػػب :  ٖٛ/ٔخ ػػش: ، ومعػػاني القػػرآف لؤل ٖٛ/ٕينظػػر: الكتػػاب  (2)

 .ٕٓٗ/ٔالنبيؿ: 
 . ٔ٘ٔ/ٔاألألوؿ :  (3)
مػف سػورة هػود ، ودػرا ة الجم ػور بالنألػب عمػى الحػاؿ. ينظػر : المألػاحؼ  ٕٚ( مف اآليػة : 4)

 .ٛٓٔ/ٕ، والمحتسب: ٘ٙ، ومختألر في شواذ القرآف : ٚٚٔألبي بكر السجستاني: 
 .ٔ٘ٔ/ٔ، واألألوؿ : ٕٔ /ٔلقرآف لم را  : ، ومعاني ا ٖٛ/ٕينظر: الكتاب :  (5)
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أف يكػوف خبػرًا مسػتقبًل عمػى حيالػه؛ ألف وال يمـز مػف تحمػؿ كػؿ واحػد من مػا ضػميرًا 
 ، أي: فيه حبلوة، وفيه حموضة.المقألود جمع الطعميف

ومػػف هػؤال  المحققػػيف  ،(ٔ)ونسػب نػاظر الجػػيش هػذا المػػذهب إلػى المحققػيف
 من مػا تحمػؿ ضػميرًا والذي أختػارل أف كػبلً »ذ داؿ: ، وأبو حياف؛ إ(2)، والرضيالزجاج

، وأف كون مػا خبػريف فػي ودػت واحػد ال يخرج مػا عمػا اسػتقر فػي الخبػر مػف المبتػدأ
 .(ٖ)«المشتؽ مف تحممه الضمير

نػه : أنه ليس في ما إال ضميٌر واحد تحممه الثاني؛ لتنزيػؿ األوؿ م ادلذهة انثاني
 .منزلة الجز ، والخبر بتمام ما

. (4)، ونػاظر الجػيش هػذا المػذهب عػف ال ارسػينقؿ أبو حياف، والمراديودد 
ُنِقَؿ لنا عف أبي عمي ال ارسي أنه لػيس لػه إال ضػميٌر واحػٌد تحممػه »: داؿ أبو حياف

َؿ مف الثػاني منزلػة الجػز  منػهالخبر الثاني ؛ ألف األوؿ تن ، وألػار الخبػر إنمػا هػو زَّ
 .(٘)«بتمام ما

ي عمى خبلؼ هذا النقؿ، وأف ضمير المبتدأ في والتحقيؽ أف كبلـ ال ارس
: )هذا حمٌو حامٌض( فك نؾ ، وذلؾ أنؾ إذا دمتؾ عندل إنما يعود مف معنى الكبلـذل

                                           

 .ٖٙٓٔ - ٖ٘ٓٔ/ٕينظر : تم يد القواعد :  (1)
عرابه لمزجاج (2)  .ٕ٘ٙ –ٕٗٙ/ٔ، وشرح الرضي ٜٛٔ/ٔ،والحجة  ٓٚ/ٔينظر معاني القرآف وا 
 . ٜٓ/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (3)
 .ٕٖٓٔ/ٕواعد : ، وتم يد الق ٜٕٚ، وشرح التس يؿ لممرادي: ٖٛٔٔ/ٖينظر: االرتشاؼ:  (4)
 . ٜٓ/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (5)
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، وذلؾ المحذوؼ فيه ذكٌر ت حمًوا حامًضا يدالف عمى محذوؼٍ فجعم (ٔ)هذا ُمزٌّ دمت: 
  .ٌر مف شي  محذوؼ داـ )هذا( مقامهمف )هذا(، فرجع عمى )هذا( ِذكْ 

والداعي إلى ذلؾ أنه ال يجوز خمو الخبريف مػف الضػمير، وال ان ػراد أحػدهما 
؛ ألف عػػامميف ال ، وال أف يكػػوف في مػػا ضػػميٌر واحػػد؛ ألنػػه لػػيس أولػػى مػػف اآلخػػربػػه

؛ ألنه يألير التقدير: كمه حمو وكمه يعمبلف في معموؿ، وال أف يكوف في ما ضميراف
 حامض، وليس هذا الغرض منه. 

: )حمػٌو مػا مػا يرجػع مػف هػذا الخبػر الػذي هػوف »: )فػي الحجػة(بلمػه وهذا ك
حامٌض( ونحول إلى المبتدأ فالقوؿ فيػه أنػه ال يخمػو مػف أف يكػوف الضػمير فػي أحػد 

، أو ال يكػوف ميٌر، أو يكػوف في مػا ضػميٌر واحػدٌ االسميف، أو في كؿ واحد من مػا ضػ
ألف كػّؿ  ؛اآلخػر االسػميف دوففي واحد من مػا ضػميٌر؛ فػبل يجػب أف يكػوف فػي أحػد 

واحػػد من مػػا إذا خألألػػته بتحممػػه الضػػمير لػػـ يكػػف بػػ ولى بػػذلؾ مػػف ألػػاحبه. وال 
ا ت كؿ واحػد من مػا ضػميرً مألّنؾ إف حمَّ  ؛يستقيـ أف يكوف في كؿ واحد من ما ضمير

متػػه كػػؿ واحػػد من مػػا لػػـ يكػػف ذلػػؾ الغػػرض فػػي اإلخبػػار، أال تػػرى أف الضػػمير إذا حمَّ 
دػػد أخبػػرت عػػف المبتػػدأ ب عػػؿ كػػؿ واحػػد مػػف اسػػمي فالضػػمير فاعػػؿ، فتألػػير ك نػػؾ 

وال المػراد، إنمػا المػراد: أف ، وليس الغػرض كػذلؾ( وحمض، حبل)ال اعؿ، ك نؾ دمت: 
، ا إلػى خػبلؼ المعنػى المػراد لػـ يسػتقـفرذا كاف ذلؾ مؤديً ... األوؿ دد جمع الطعميف

ا تاف جميًعػألّنػه يجػب أف يعمػؿ الألػ  ؛اوال يجوز أف يكوف ضمير واحػد في مػا جميًعػ
ذا كانت هذل الوجول غيػر ، ، كما يمتنع أف يعمؿ فعبلف في فاعؿ فيه، وهذا ممتنع وا 

م دمنػػا: نحممػػه عمػػى حمػػؿُ يُ  بلـَ فػػرف دمػػت: فَعػػ. مسػػتقيمة ثبػػت أنػػه ال ضػػمير فػػي ذلػػؾ
ذلػؾ فػي الألػ ة فػي  ؿَ ِعػالمعنى، ونرد الضمير في ذلؾ إلى المبتدأ في المعنى، كما فُ 

                                           

، والمساف ٜٙٛ/ٖينظر مادة )ـ ز ز( في : الألحاح :  .الُمزُّ : الجامع بيف الحمو والحامض  (1)
 :٘/ٜٗٓ. 
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أال تػرى أنػه ال عائػد فػي ل ػظ هػذل الألػ ة  (فِ يْ أبوال ال داعدَ  ائـٍ د مررت برجؿٍ )دولؾ: 
نما يرجع إليه الذكر في المعنى، ك نؾ دمت  .(ٔ)«: ال داعد أبوال إلى الموألوؼ، وا 

إذا دمت: )هذا حمٌو حامٌض( كاف )هذا( مبتدأ »: وداؿ )في المسائؿ المنثورة(
ذكر العائػػد عمػػى )هػػذا( فػػي ، و)حمػػٌو حػػامض( خبػػر عػػف )هػػذا(. فػػرف دػػاؿ دائػػٌؿ: فالػػ

؛ وذلػػؾ أن مػػا تنػػزال : لػػيس الػػذكر فػػي أحػػد من مػػا)حمػػو( أو فػػي )حػػامض(م ديػػؿ لػػه
، فجعمػػت حمػػًوا حامًضػػا امػػه، وذلػػؾ أنػػؾ أردت: هػػذا ُمػػزٌّ بمنزلػػة شػػي  واحػػٍد، فقامػػا مق

، فرجع عمى )هذا( ِذْكػٌر مػف وذلؾ المحذوؼ فيه ذكٌر مف )هذا( يدالف عمى محذوٍؼ،
: )مػررت برجػٍؿ دػائـٍ أبػوال، ال داعػديف(، ـ )هذا( مقامػه. ومثػؿ ذلػؾحذوؼ داشي  م

نمػا التقػديرو)داعديف( ليس في : )ال داعػديف أبػوال( فعػاد عميػه ه عائٌد عمى )رجػؿ( وا 
. ومثػؿ ذلػؾ: )مػررت بػرجميف: ر مف شي  محذوٍؼ داـ )هذا( مقامػه، ودؿ عميػهالذك

نمػا ، وداعٍد( ليس في واحػد من مػا ِذْكػٌر، وا  محػذوٍؼ دؿ )هػذا(  الػذكر مػف شػي  دائـٍ
 . (ٕ)«: برجميف داعديفعميه، وتقديرل
 :أثز اخلالف 

، أو تحمػؿ خػبلؼ فػي تحمػؿ كػؿ واحػد مػف الخبػريفيرى أبػو حيػاف أف أثػر ال
، فػرف ديػؿ: حو: هذا البستاف حمو حامض رمانػهأحدهما دوف اآلخر إنما يظ ر في ن

ف ؿ، لػػـز رفػػع )الرمػػاف( بالثػػانيدوف األوإف ضػػمير المبتػػدأ تحممػػه الخبػػر الثػػاني  ، وا 
، جاز أف يكوف مف بػاب التنػازع، حد مف الخبريف تحمؿ ضمير المبتدأديؿ: إف كؿ وا

ب حػػد  -ر المرفػػوع وهػػو االسػػـ الظػػاه -لقػػوؿ بجػػواز تنػػازع السػػببي المرفػػوع عمػػى ا
ا ، فكػػػؿ مػػػف العػػػامميف: )حمػػػو(، و)حػػػامض( يطمبػػػاف سػػػبًبا مرفوًعػػػالعػػػامميف )رمانػػػه(

 فُ ْعِمَؿ فيه أحدهما، وُأْعِمَؿ اآلخر في ضميرل.  )رمانه(
                                           

 . ٕٕٓ:  ٕٓٓ/ٔالحجة :  (1)
 .ٖ٘ٗالمسائؿ المنثورة :  (2)
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جا  بعػدهما اسػـ ظػاهٌر، نحػو وثمرة هذا الخبلؼ تظ ر إذا »حياف: داؿ أبو 
، فرذا لـ يكف في األوؿ ضميٌر تعيف ارت اع )الرمػاف( دولؾ: )هذا حمو حامض رمانه(

ف كاف فيه ضميٌر كانت المس لة مف بػاب التنػازع عمػى الخػبل ؼ الػذي فػي بالثاني، وا 
 .(ٔ)«السببي المرفوع

ف كػػاف »: -فػػي بػػاب التنػػازع -وهػػذا الخػػبلؼ الػػذي أحػػاؿ عميػػه هػػو دولػػه وا 
فذهب بعض النحػوييف ( أبول وداعدٌ  دائـٌ  زيدٌ )، و(، ودعد أبول داـ زيدٌ )نحو: ا، مرفوعً 

، وابػػف مالػػؾ، ولػػـ يػػذكرل (2)وبػػه دػػاؿ ابػػف خػػروؼ إلػػى أنػػه ال يكػػوف فػػي هػػذا التنػػازع،
 .(ٖ)«نحوييف، وال شرطولمعظـ ال

جػواز  ويظ ر مف ذلؾ أف هذا األثر مبنػي عمػى مػا ذهػب إليػه الجم ػور مػف
؛ ولذا كانت عبارة )التذييؿ( أوضح، وأدوى في بياف ذلػؾ ؛التنازع في السببي المرفوع

: ليه، وهػذل عبارتػه، أو االلت ات إألريح بعدـ االعتداد برأي المخالؼلما في ا مف الت
تظ ػر إذا جػا  بعػدهما اسػـ ظػاهٌر، نحػو دولػؾ: )هػذا البسػتاف حمػو  وثمرة الخػبلؼ»

رمػاف مرفوًعػا بالثػػاني، حػامض رمانػه( فػرذا دمنػا: ال يتحمػؿ ضػػميرًا تعػيف أف يكػوف ال
ذا دمنا: إنه يتحمؿ، فيحتمؿ أف يكوف مف باب اإلعمػاؿ ، وال الت ػات لمػف شػرط فػي وا 

 .(ٗ)«ًعاباب التنازع أف العامميف ال يتنازعاف سبًبا مرفو 
، ى مػا ذهػب إليػه جماعػة مػف النحػوييفوالحاألؿ أف هذا األثػر ال يظ ػر عمػ

، فػرذا ديػؿ: )البسػتاف  يجوز التنازع فػي السػبي المرفػوعوارتضال ابف مالؾ مف أنه ال

                                           

 . ٖٛٔٔ/ٖاالرتشاؼ :  (1)
تابيػه )شػرح كتػاب سػيبويه ، وشػرح جمػؿ الزجػاجي(، لـ أدؼ عمى رأي ابف خػروؼ هػذا فػي ك (2)

 .ٕٚٔ/ٖ، وال مع :  ٕٛٗ/ٔوهو في التألريح : 
 . ٕٓٗٔ/ٗاالرتشاؼ :  (3)
 . ٜٓ/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (4)
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: مبتػػدأ ثػػػاف، عنػػػد ابػػف مالػػػؾ: مبتػػدأ، و)رمانػػػه(حمػػو حػػامٌض رمانػػػه( فػػػػ)البستاف( 
اني، وفػػي كػػؿ من مػػا ضػػمير مرفػػوع، والمبتػػدأ و)حمػػٌو(، و)حػػامٌض( خبػػرا المبتػػدأ الثػػ

تقػػدير: البسػػتاف رمانػػه حمػػٌو ، والال فػػي محػػؿ رفػػع خبػػر المبتػػدأ األوؿالثػػاني، وخبػػر 
ال عػؿ وشػب ه، مت قػاف لغيػر مػف  -إذا تعمؽ عامبلف ». داؿ في )التس يؿ(: حامٌض 
، عمػػػػؿ فيػػػػه أحػػػػدهما، ال ، غيػػػػر سػػػػببي مرفػػػػوعبمػػػػا تػػػػ خر -، أو مختم ػػػػاف توكيػػػػد
 .(ٔ)«كبلهما

ونب ػت بقػولي: )غيػر سػببي مرفػوع( »، فقػاؿ: وذكر فػي )الشػرح( وجػه ذلػؾ
عمى أف نحو: )زيٌد منطمػٌؽ مسػرٌع أخػول( ال يجػوز فيػه تنػازع؛ ألنػؾ لػو دألػدت فيػه 

، وأسػػندت اآلخػػر إلػػى ضػػميرل؛ التنػػازع أسػػندت أحػػد العػػامميف إلػػى السػػببي، وهػػو األخ
، وال مػا التػبس بضػميرل، وال سػبيؿ ميرل؛ ألنه لػـ يرفػع ضػفيمـز عدـ ارتباطه بالمبتدأ

ٌر عنػه بالعػامميف ، فػرف ُسػِمَع مثمػه ُحِمػَؿ عمػى أف المتػ خر مبتػدأ مخبػإلى إجازة ذلػؾ
، وهمػا ومػػا بعػدهما خبػػٌر عػػف ي كػػؿ واحػد من مػػا ضػميٌر مرفػػوعٌ ، وفػالمتقػدميف عميػػه

 :، ومنه دوؿ كثير عزةاألوؿ
 .(ٕ)وَعَزَّجُ يًَْطُىلٌ يُعَنًى غَشِميُهَا      قَضَى كُمُّ رِي دٌٍٍَْ فَىَفَّى غَشِميَهُ  

 .(ٔ)«أراد : وعزة غريم ا ممطوٌؿ معنى
                                           

 . ٙٛالتس يؿ :  (1)
، وببل ٕٚٔ/ٖ، وال مع: ٓ٘/ٔ، وشرح الم ألؿ: ٙٙالبيت مف الطويؿ، وهو لػ)كثير عزة( في ديوانه: ( 2)

 .ٕٚٔ/ٕ، وأوضح المسالؾ: ٙٚ/ٔ، واإلنألاؼ: ٖٓٔي اإليضاح: نسبة ف
والبيت شاهد لمبألرييف عمى أولوية إعماؿ الثاني في باب التنازع، وذلؾ أف )َدَضى(، و)َوفَّى( يطمبػاف 
)غريمه(، و)ممطوٌؿ( ، و)ُمَعًنى( يطمباف )غريم ا( وأعمؿ الثاني ؛ إذ لو أعمؿ األوؿ لقاؿ : )وفال( ، 

َو(. وأما عمى ما ذكرل ابف مالؾ فبل شاهد في الشطر الثاني. ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح: )ُمَعًنى هُ 
 .ٓٔٓٔ/ٖ، والعيني : ٔٓٔ /ٔ
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ف النحوييف سبقه إليه، ودد وأما ما ذكرل أبو حياف مف األثر فبل أعمـ أحًدا م
 . (2)، وخال ه بعٌض، وافقه المرادي، والمرابط الدالئيوافقه فيه بعٌض 

م مػػا ، أو تحمػػؿ أحػػدهما تظ ػػر فػػي ثمػػرة الخػػبلؼ فػػي تحم»دػػاؿ المػػرادي: 
ضميرًا تعيف رفع الرماف  ، فرف دمنا: ال يتحمؿو: )هذا البستاف حمو حامض رمانه(نح

ف دمنػػا: إنػػه يتحمػػؿ ، إف دمنػػا بجػػواز يكػػوف مػػف بػػاب التنػػازع ، فيجػػوز أفبالثػػاني، وا 
 .(ٖ)«تنازع السببي المرفوع

، فػي السػببي المرفػوع ي منػع التنػازع؛ تبًعا البف مالؾ فػوخال ه ناظر الجيش
وأما إذا دمت: هذا حمو حامٌض طعمه، ف ؿ يكػوف الظػاهر »وهذا كبلـ ناظر الجيش: 

مرفوًعا بالثاني، أو باألوؿ، فالحؽ أف طعمه مبتدأ محبٌر عنه بمػا تقػدـ؛ ألف التنػازع  
 .(ٗ)«في سببي مرفوع غير جائز

 : ذؼقية
 نتج مما سمؼ ثبلثة أمػور :

 ارسي ، أما النقؿ عف ال، وابف جني فيه نظرٌ ي حياف عف ال ارسي: أف َنْقَؿ أباألول 
: )الرماف حمو حامٌض( إال ضميٌر واحد تحممه الثاني أنه ليس في الخبريف مف نحو

فقد تقدـ بحث النظر فيه بما ورد عمى لساف أبي عمي مف أف الضمير يعود مف 
 معنى الكبلـ عمى المبتدأ.

                                                                                                           

 .ٙٙٔ - ٘ٙٔ/ٕشرح التس يؿ :  (1)
 .ٓٔٔٔ/ٔينظر :  نتائج التحأليؿ :  (2)
 .ٜٕٚشرح التس يؿ :  (3)
 .ٖ٘ٓٔ/ٕتم يد القواعد :  (4)
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وذكػر أبػو ال ػتح أنػه راجػع أبػا »بػو حيػاف: وأما النقؿ عػف ابػف جنػي، فقػاؿ أ
 . (ٔ)«عمي في هذا ال ألؿ نيً ا وعشريف سنة في عود الضمير حتى يتبيف له

م لضػمير بعػد مػا يزيػد عمػى عشػريف سػنة، أو الوال ندري هؿ تبيف له عود ا
وذكر أبو ال ػتح أنػه راجػع أبػا عمػي نيً ػا وعشػريف سػنة فػي عػود »ولذا داؿ المرابط: 

 .(ٕ)«َكْتُبهُ ، ويروى عنه: فمـ يحألؿ ما يحسف ذا ال ألؿ حتى تبيف لهالضمير في ه
وذكر أبو ال تح أنه راجػع أبػا عمػي نيً ػا »، فقاؿ: ودطع المرادي ب نه تبيف له

 .(ٖ)«وعشريف سنة في عود الضمير في هذا ال ألؿ حتى تبيف له
أبي عمي بعد أكثر مف  والذي نص عميه ابف جني أنه تبيف له ألحة مذهب

 ، وهو يشرح دوؿ الشاعر: بعيف سنةأر 
 .(ٗ)الَ خَزَعَ انٍَىْوَ عَهَى قُشْبِ األخَمْ         رَا قُىَّجٍ وَرَا شَثَابٍ يُقْرَثَمْ 

وكػذلؾ يجػوز ». داؿ: يحسف إيرادل؛ لما فيه مف فوائد وهذا شي  مف كبلمه
( أل ة له  از أف أيًضا، فكما جعندي أف تجعؿ )عمى( أل ة لػ)جزع( مع جعمؾ )اليـو

، ويكوف حينئذ متعمًقػا بمحػذوؼ أف تجعمه أل ة له –أيًضا  –، جاز تجعمه خبرًا عنه
ع( راجًعػػا إليػػه مػػف مجمػػوع فػػرذا أنػػت جعمت مػػا ألػػ تيف كػػاف العائػػد عمػػى )جػػز  أيًضػػا،

، كما أنؾ إذا دمت: )هذا حمٌو حػامٌض( كػاف العائػد عمػى المخبػر عنػه راجًعػا الأل تيف

                                           

 . ٖٜ/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (1)
 .ٓٔٔٔ/ٔنتائج التحأليؿ :  (2)
 .ٜٕٚشرح التس يؿ :  (3)
، وشػػرح ديػػواف الحماسػػة ٛٚالبيػػت مػػف الرجػػز، وهػػو لؤلعػػرج المعنػػي فػػي ديػػواف الحماسػػة: ( 4)

، ولػػػ)رجؿ مػػف بنػػي ضػػبة فػػي يػػوـ ٕٔٔ، وشػػرح ديػػواف الحماسػػة لممرزودػػي: ٗٓٔلمتبريػػزي: 
 . ٗٓٗ، والتذكرة الحمدونية : ٜٕٔ/ٔالجمؿ( في شرح حماسة أبي تماـ لؤلعمـ الشنتمري: 
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، فقمت: دػد عممنػا أف أبا عمي في هذا -مرات  -عت . وراجإليه مف مجموع الخبريف
اف كؿ واحد من ما فيػه معنػى في كؿ واحد مف )حمو(، و)حامض( ضميرًا مف حيث ك

ـَ زعمت أنه ال يعود الضمير مف كؿ واحد من ما، وأدمت عمى أنه عائٌد مف ال عؿ ، َفِم
هػذا دػائـٌ أخػول، : )، فقمػت لػه: ألسػنا نقػوؿما عميهم ف داـ عمى ما داؿ البتةمجموع 

أف كػػؿ واحػػد من مػػا دػػد رفػػع  م ف ػػؿ تشػػؾ فػػيداعػػدٌة جاريتػػه( إذا جعمنػػا لػػه خبػػريف
، وال يرفػع مضػمرًا، ، فميػت شػعريه هػؿ يرفػع الظػاهرالظاهر، وعاد منه ضػميٌر عميػه

م فمما أفضى األمر بنا إلػى هنػا الح مػف دولػه مػا كػاف يخ ػى وهذا في غاية الوضوح
لخبػر إنمػا نة أنه إنما يريد أف العائد المستقؿ به جميػع امنه منذ أكثر مف أربعيف س
، ف ما كؿ واحد من ما فبل محالػة أف فيػه ضػميرًا مػف حيػث يعود مف مجموع االسميف

ل اعػؿ، فحينئػذ ثمجػت الػن س بقولػه، وبػدا كاف مما يوألػؼ بػه، كمػا يوألػؼ باسػـ ا
عمػػى كثػػرة مكنػػوف غرضػػه، وهػػذا ممػػا يػػدلؾ عمػػى دػػوة م خػػذل، وعمػػو طريقتػػه، نعػػـ، و 

ف كثيػرًا ممػا عمػؽ عنػه ،التحريؼ عميػه ، واسػتكثر وَنَسػب مػا ال ُيْضػَبُط عنػه إليػه، وا 
ه، ويعػػزو إليػػه مػػا لػػيس مػػف عمػػى طػػوؿ المػػدة منػػه، إنمػػا كػػاف يألػػافح ظػػاهر كبلمػػ

، وهػػذا اعتقػػادل، ويػػرى أنػػه دػػد َحِظػػَي بمطاولتػػه، ومػػؤل ألػػحائ ه مػػف مخػػزوف لطائ ػػه
(، فكما جاز أف يكوف )الشيٌ  عرض  –يجػوزفكذلؾ ، ، و)عمى( أل تيف لػ)جزع( يـو

أف يكونا خبريف عنه عائًدا من ما ضمير الخبػر المسػتقؿ إليػه عمػى مػا تقػدـ  –أيًضا

 .(ٔ)«في حاؿ الأل ة آنً ا
، غير أف الػذي ال ينبغػي إغ الػه هنػا ليس هذا مقاـ حألر فوائد هذا النصو 

، وَنَسػب مػا ال تحريػؼ عميػهدد كثر ال -ل المس لة في هذ -ما ذكرل مف أف أبا عمي 
 ُيْضَبُط عنه إليه. 

                                           

 .ٖٗٔ - ٖٖٔالتنبيه عمى شرح مشكبلت الحماسة :  (1)
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ويش د لذلؾ أف ما نقمه أبو حياف عف أبي عمي مخالٌؼ لما نػص عميػه ابػف 
ف ابف جني أدرى الناس بمذهب شيخه، ف و اآلخذ ، وال شؾ أمف مذهب الشياجني 

، مضػاًفا إلػى ذلػؾ، أو دبػؿ ذلػؾ أف مػا ذكػرل ابػف جنػي مػف مػذهب عنه، والمػبلـز لػه
 ا موافٌؽ لما ورد عمى لساف الشيا في كتبه.الشي

ُنِقػَؿ لنػا عػف »؛ ولػذا دػاؿ ياف فمعتمٌد عمى الروايػة عػف غيػرلوأما نقؿ أبي ح
 .(ٔ)«أبي عمي ال ارسي أنه ليس له إال ضميٌر واحٌد تحممه الخبر الثاني

: أف ما ذكرل أبو حياف مف األثر مبنػيٌّ عمػى تجػويز ال ارسػي أف يكػوف فػي  انثاني
: )هذا حمٌو حامٌض( ضميٌر واحٌد تحممه الخبر الثاني، ودد تقػدـ مػف كبلمػه أف  نحو

 الضمير يعود مف معنى الكبلـ عمى المبتدأ .
ـَ ب ف هذا مػذهب ال ارسػي فػرف األثػر يظ ػر عمػى مػذهب الج م ػور ولئف ُسمِّ

خروؼ، وابف مالؾ،  ، كابفبجواز تنازع السببي المرفوع، ال عمى مذهب مف منع ذلؾ
 .اظر الجيشون

ــث  ، وابػػف جنػػي مػػف أف تضػػيه الباحػػث مػػا ذهػػب إليػػه ال ارسػػي: أف الػػذي ير انثان
مته مف االعتراض الوارد عمى ؛ وذلؾ لسبلمف معنى الكبلـ الضمير يعود عمى المبتدأ

 ، ودد تقدـ بياف ذلؾ بما ال حاجة لتكرارل .غيرل
 

                                           

 . ٜٓ/ٗالتذييؿ والتكميؿ :  (1)
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 انالو انفارقــح -2
 :جاز في ا عند البألرييف وج اف، دةالمكسورة المشد (ِإفَّ إذا ُخ َِّ ت )

: بنقػؿ سػيبويه، دػاؿ (1)، وهو دميػٌؿ ثابػٌت عػف العػرباستألحاًبااإلعماؿ؛ :  أحذهًا
  .(ٕ)«وحدثنا مف نثؽ به أنه سمع مف العرب مف يقوؿ: ِإْف عمرًا لمنطمؽٌ »

ذا، واؿ اختألاألػ ا بالجممػة االبتدائيػةوهػو القيػاس؛ لػز : اإلهمػاؿ، واآلخز  ُأْهِمَمػتْ  وا 
، ئػػذ ب ػػا؛ اللتباسػػ ا حين؛ فاردػػة بػػيف )إف( المؤكػػدة، والنافيػػةلزمػػت الػػبلـ فػػي خبرهػػا

ـَ السػامع ، فتقوؿ: ِإْف زيٌد لقائـٌ؛ ألنؾ لو دمت: ِإْف زيٌد دائـٌ  وأنػت تريػد اإليجػاب َلتَػَوهَّ
دػػاؿ . (ٖ)، ال الن ػػيمػػا زيػػٌد دػػائـٌ، َفَ ْدَخمػػت الػػبلـ؛ لػػيعمـ أنػػؾ تريػػد اإليجػػابأنػػؾ تريػػد: 

فرذا دمت: إْف زيػٌد لقػائـٌ، فػػ)ِإف( مخ  ػة مػف الثقيمػة، والػبلـ بعػدها فاردػٌة، »رادي: الم
 .(ٗ)«هذا مذهب البألرييف

 :ال اردة عمى ثبلثة مذاهبفي هذل البلـ  واواختم 
واألألػغر ، سػعيد بػف مسػعدةاألوسط  -يف، واألخ ش ذهب سيبويهم :ادلذهة األول
. (5)ا الـ االبتدا أن ، وابف مالؾ: ف عأل ور، وابنحاة بغداد وأكثر -عمي بف سميماف
، وأكثػػر نحػػاة بغػػداد أف ب سػػيبويه، واألخ شػيف أبػػوي الحسػػفومػػذه»: دػاؿ أبػػو حيػػاف
لم ػرؽ بػيف التػي هػي لت كيػد ؛ ـ االبتدا  التي كانػت مػع المشػددة، لزمػتهذل البلـ ال

                                           

 .ٖٙٔ/ٔ، وشرح األشموني: ٖٓ٘/ٔ، وشرح الكافية الشافية: ٗ٘/ٕينظر: سر الألناعة: ( 1)
 .ٓٗٔ/ٕ( الكتاب : 2)
 .ٖٛٗ/ٔرح الجمؿ: ، وش ٜٗ-ٛٗية: زه، واأل ٖٗحروؼ المعاني:  ( ينظر:3)
 .ٖٖٔالجنى الداني : ( 4)
، وشػػرح ٖٛٗ/ٔ، وشػػرح الجمػػؿ: ٚٗاألزهيػػة: ، و ٚ٘ٔ، والبلمػػات: ٖٖٕ/ٗ( ينظػػر: الكتػػاب: 5)

 .ٖٚٙ/ٔ، والمساعد: ٖٛٚ، وتخميص الشواهد: ٖٙ/ٕالتس يؿ: 
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ئمػة ببلدنػا، مػف أ (1)، وهو اختيار أبي الحسف بف األخضرالنسبة، وبيف )ِإْف( النافية
 .(ٕ)«، وابف مالؾوابف عأل ور

المبتػػػدأ إال عمػػػى  - ألػػػيح الفػػػي  -ال تػػػدخؿ هػػػذل الػػػبلـ  فودػػػد اسػػػتدلوا بػػػ 
، نحػو خبػر )كػاف( فػي دولػه أو ما أألمه المبتػدأ والخبػر، إْف زيٌد لقائـٌ  والخبر، نحو:

نٍََفْرِنُىََتتكَ وَإٌِ كَتتادُوا: ( فػػي دولػػهكػػاد)وخبػػر ، (ٖ) كَاََتتدْ نَكَتتثِريَجً وَإٌِتعػػالى: 
(ٗ) ،

وَإٌِ وَخَذََْا أَكْثَشَهُىْ نَفَاسِقِنيَ: في دولهوالم عوؿ الثاني 
في هػذل المواضػع ( ِإفْ فػػ) (٘)

 .(ٙ)مخ  ة مف الثقيمة برجماع البألرييف
داؿ أبوحياف:  .(7)لم رؽاجُتِمَبْت؛ أن ا الـ أخرى : ذهب ال ارسيم:  ادلذهة انثاني

بف أبػي العافيػة، واألسػتاذ أبػي عمػي، وأبػي الحسػيف وهو اختيار عبد اهلل »أبوحياف: 

  .(ٜ)«(ٛ)بف أبي الربيعا

                                           

 .ٖ٘٘/ٔ، وموألؿ النبيؿ: ٕٕٙينظر رأي ابف األخضر في الجنى الداني: ( 1)
 .ٕٕٚٔ/ٖاالرتشاؼ :  (2)
 مف سورة  يوسؼ .  ٖ( مف اآلية : 3)
 مف سورة  اإلسرا   .  ٖٚ( مف اآلية : 4)
 مف سورة  األعراؼ .  ٕٓٔ( مف اآلية : 5)
 .ٖٛٗ/ٔوشرح الجمؿٚٗٔ/ٖوابف الشجري  ٜٗ -ٛٗ يةزهواأل  ٖٗحروؼ المعاني : ( ينظر6)
 .ٜٔ/ٔ، والتعميقة : ٘ٚ-ٗٚ، والمسائؿ المنثورة : ٙٓٔ – ٕ٘ٓالمسائؿ البغداديات  ( ينظر7)

ٔ/ٜٔ. 
 .ٕٕٙ – ٕٕ٘والجنى الداني :  ٛٛٚ: ٙٛٚ،ٓٛٚ/ٕ، والبسيط: ٖٙٙ/ٔ: المحتسب: ( ينظر8)

ٕٕٙ. 
 .ٕٕٚٔ/ٖاالرتشاؼ :  (9)
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 وحجت ـ مف وج يف : 
، وال راجًعػا إلػى الخبػر، ، وال خبػرًا فػي األألػؿهذل البلـ عمى ما ليس مبتدأدخوؿ  -1

 : في دولهبه الم عوؿ ، و «إٌِ ٌَزٌِنُكَ نَنَفْسُكَ»: كال اعؿ في نحو

 (ٔ)حَهَّدْ عَهٍَْكَ عُقُىتَحُ ادلُرَعًَِّذِ       رَهْدَ نًَُسْهًًِا شَهَّدْ ًٌٍَِنُكَ إٌِ قَ
 .ال تدخؿ عمى شي  مف ذلؾاالبتدا  والـ 

اآلية في  أال ترى أف )وجد( نألب )فاسقيف( ،هذل البلـ فيما بعدهاإعماؿ ما دبؿ  -2
إنؾ دتمت : ا فيما بعدها، فبل يجوز أف تقوؿالسال ة، والـ االبتدا  ال يعمؿ ما دبم 

 .(ٕ)لمسمًما
، شػددةكػاف يمػي المالخبػر الػذي ب ف ال عػؿ بعػد المخ  ػة فػي موضػع وأجيب  

(َدْتَمػػػَؾ )إفَّ  بمنزلػػػة (إٌِ قَرَهْتتتدَ نًَُسْتتتهًًِافػػػػػ) ـٌ ، وبػػػ ف ذلػػػؾ كمػػػه إنمػػػا جػػػاز تبًعػػػا  لمسػػػم
 .(ٖ)ومسامحة عمى خبلؼ األألؿ؛ لضرورة ال رؽ، فرن ا تبيح أكثر مف ذلؾ

: إف دخمت عمى الجممة ، وهوالت ضيؿ بعض النحوييف : ذهب م : ادلذهة انثانث
ف دخمػػت عمػػى ال عميػػة كانػػت غيَرهػػا  االسػػمية كانػػت الـ االبتػػدا  ، ولزمػػت لم ػػرؽ ، وا 

  .(ٗ)فاردة

                                           

، وهو لػػ)عاتكة بنػت زيػد العدويػة، امػرأة الزبيػر بػف العػواـ رضػي اهلل عن مػا( مف الكامؿالبيت ( 1)
، وسػػر ٙٔٔنسػػبة فػػي : البلمػػات : ، وبػػبل ٕٖٛ/ٔ، والتألػػريح: ٖٙ/ٕفػػي شػػرح التسػػ يؿ: 

 .ٖٙ/ٗ، وتعميؽ ال رائد : ٕٙ٘، واإلنألاؼ : ٜٖ٘، والم ألؿ : ٜٜٔ/ٕالألناعة: 
 . ٕٙ/ٗ، وتعميؽ ال رائد :  ٖٖٙٔ/ٖتم يد القواعد : ينظر: ( 2)
 .ٖ٘٘/ٔموألؿ النبيؿ: ، و ٖٗٙٔ/ٖتم يد القواعد : ، و ٜ٘/ٕينظر : الغرة البف الدهاف : ( 3)
  ٕٔ٘/ٔوال مع : ،  ٖٗ٘، وشرح التس يؿ لممرادي :  ٓٗٔ/٘يؿ والتكميؿ : التذي :ينظر (4)
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ٖٜٜ 

 :أثز اخلالف 
: نحػػو، عمػػى الػػبلـ فعػػٌؿ مػػف أفعػػاؿ القمػػوب يظ ػػر أثػػر هػػذا الخػػبلؼ إذا تقػػدـ

الـَ فمػػف جعم ػػا  (ٔ)«ا إٌِْ كنتتدَ نًَنينًتتانَتتًْهِعَ ذْقَتت»: -  –)عمػػـ( فػػي دػػوؿ النبػػي 
فعؿ الِعْمـ عف العمؿ، ومػف  (ٕ)(؛ ألف الـ االبتدا  تعمِّؽِإفَّ )وجب كسر همػزة أاالبتدا  

؛ ألف ؛ لطمػب العامػؿ، وال ُمَعمِّػؽ مػزةالجػب فػتح جعم ا الًما أخرى اجُتِمَبػْت؛ لم ػرؽ أو 
 . (ٖ)البلـ ال اردة ليست مف الُمَعمَِّقات

وثمرة الخبلؼ بيف القوليف أن ا إف كانػت الـ االبتػدا  وجػب »اؿ أبو حياف: د
ف كانػػت غيرهػػا جػػا ت ؛ دػػد عممنػػا ِإْف كنػػَت َلمؤمًنػػاكسػػر همػػزة )إف( فػػي مثػػؿ : ) ( وا 
  .(ٗ)«لم رؽ وجب فتح همزة )إف(

، (٘)، كػابف الػدهافحيػاف دػد سػبقه إليػه بعػض النحػوييف وهذا الذي ذكرل أبػو
 ،المتػػ خريف، كػػالمرادي، وابػػف هشػػاـ، وابػػف عقيػػؿ، ونػػاظر الجػػيشوتبعػػه فيػػه أكثػػر 

                                           

. بػاب ألػبلة خسػوؼ الشػمس( والبخػاري  ٖٕ٘/ٔجز  مف حديث أخرجه مالؾ )في الموطػ  :  (1)
. كتاب الوضو  . باب مف لـ يتوض  إال مف الغشػي المثقػؿ( ،  ٛٗ/ٔ)في الجامع الألحيح : 
 وفي رواية : )لمودًنا(.

ميػػؽ: إبطػػاؿ العمػػؿ ل ًظػػا ال محػػبًل؛ لكػػوف المعمػػوؿ تػػالي اسػػت  اـ أو متضػػمًنا معنػػال أو التع( 2)
مضػػاًفا إلػػى مضػػمنه أو تػػالي الـ االبتػػدا  أو القسػػـ أو )مػػا( أو )إف( النػػافيتيف أواًل. ينظػػر : 

  .ٛٛ/ٕ: شرح التس يؿ 
 . ٕ٘ٗ/ٔ، والألباف :  ٕٔ٘-ٔٔ٘/ٔال مع : ، و  ٜٕٖ /ٔ: التألريح : ( ينظر 3)
 .ٕٕٚٔ/ٖاالرتشاؼ :  (4)
 . ٜٙ/ٕينظر : الغرة :  (5)
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ٗٓٓ 

وتظ ػر فائػدة هػذا الخػبلؼ فػي مسػ لة ». دػاؿ ابػف عقيػؿ: (ٔ)، والسيوطييوالدمامين

ا إٌِْ كندَ نًَْهِعَ ذْقَ»: -  –، وهي دوله ف ابف أبي العافية، وابف األخضرجرت بي

(؛ ومف جعم ػا الًمػا أخػرى اجُتِمَبػْت ؛ ِإفَّ )وجب كسر أالـَ االبتدا  فمف جعم ا  «نًَنينًا
)أف( وجرى الخبلؼ فػي هػذل المسػ لة دبم مػا بػيف أبػي الحسػف عمػي بػف فتح لم رؽ 

سميماف البغدادي األخ ش الألغير، وبيف أبي عمي ال ارسي، فقاؿ ال ارسي: هي الـٌ 
 ػػػش غيػػر الـ االبتػػدا ، اجُتِمَبػػػْت ؛ لم ػػرؽ، وبػػػه دػػاؿ ابػػػف أبػػي العافيػػػة ، ودػػاؿ األخ

 .(ٕ)«الألغير : إنما هي الـ االبتدا  ، ُأْدِخَمْت ؛ لم رؽ ، وبه داؿ ابف األخضر

( قذ عهًنا إٌِْ كندَ نًَنينًاويظ ر أثر الخبلؼ في مثؿ : )»وداؿ الدماميني : 
، فتكسر ُتَعمِّؽ العامؿ عف العمؿ –إن ا الـ االبتدا   -، والجماعة فعمى دوؿ سيبويه

، فت تح ال ُتَعمِّؽ –إن ا الـ لمجرد ال رؽ  –ال ارسي  ، وعمى دوؿ أبي عمي)إف(

  .(ٖ)«)إف(

                                           

، ٜٖٙٔ/ٖتم يػػػػد القواعػػػػد : ، و ٖٚٓ–ٖٙٓ، والمغنػػػػي:  ٖٗ٘شػػػػرح التسػػػػ يؿ لممػػػػرادي :  (1)
 .ٕٔ٘/ٔ، وال مع :  ٖٙ-ٕٙ/ٗوتعميؽ ال رائد : 

 .ٖٔٛ – ٖٓٛ/ٔينظر : شرح األل ية :  (2)
 . ٖٙ/ٗتعميؽ ال رائد :  (3)
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ٗٓٔ 

 : ذؼقية

 نتج مما سمؼ أمراف :
، والجم ور مف أف البلـ أف الذي يرتضيه الباحث ما ذهب إليه سيبويه:  األول

، ارسي ومف وافقه مف أن ا الـ أخرى. وأما ما ذهب إليه ال الـ االبتدا  ال اردة هي
 .عنه بما أغنى عف إعادته وتكرارل رؽ، فقد تقدـ الجواباجُتِمَبْت لم 

؛ لم رؽ أف ما ُذِكَر مف األثر مبنيٌّ عمى أف البلـ في نحو: )إف زيٌد لقائـٌ(:  انثاني
هذل أف إلى وذهب الكوفيوف وهذا مذهب البألرييف ، لنافية، ، وابيف )إف( المؤكدة

 . (ٔ)ير: ما زيٌد إال دائـٌ ، والتقدالبلـ بمعنى )إال(، وأف )ِإْف( هذل نافية
داؿ ابف ودد رد النحويوف دوؿ الكوفييف؛ ألف السماع يش د لمبألرييف. 

والسماع يش د لمذهب »، وداؿ أبو حياف: (ٕ)«دوؿ ضعيؼ بعيدٌ »الشجري: 

عمال ا، البألرييف في تخ ي  ا   .(ٖ)«وا 
 
 
 
 

                                           

عراب القرآف لمنحاس:  ٖٙٚ، ٖٓ:  ٕٛ/ٕم را : معاني القرآف لينظر: ( 1) ، ٚٗٗ،  ٖٜٖ/ٖ، وا 
 .ٖٙٓ، والمغني: ٖٖٔوالجنى الداني: 

 .ٚٗٔ/ٖأمالي ابف الشجري :  (2)
 .ٕٔٚٔ/ٖاالرتشاؼ :  (3)
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ٕٗٓ 

 ذقذيى اجلىاب ػهً انشزط  -3
 

جممػػة الشػػرط ل ػػا ألػػدر الكػػبلـ،  ؛ ألفحػػؽ الجػػواب أف يتػػ خر عػػف الشػػرط 
 : إف تكرمني أكرمؾ .أواًل، ثـ ت تي بالجواب، فتقوؿفت تي ب ا 

 : واب عمى الشرط، ول ـ في ذلؾ أربعة مذاهبفي تقديـ الج واودد اختم 
 : ادلذهة األول

؛ ألف أداة الشرط : منع تقديـ الجواب عمى الشرط مذهب جم ور البألرييف 
لعرب حينئذ كوف فعؿ الشرط ، واللتزاـ ادـ عمي ا الجوابالكبلـ، فبل يتقل ا ألدر 

: إما لكونه ألمح جعمه جواًبا، كما يمتـز ذلؾ حيث ُيْحَذؼ الجواب ، وألنه ال يماضًيا
ما لكونه جممة اسمية غير مقرونة فوًعا لزوًما، نحو: أدوـُ إف دمتمضارًعا مر  ، وا 

ما لكونه جممة فعمية من ية  ،بال ا ، نحو: أنت ظالـٌ إْف فعمت، أي: ف نت ظالـٌ  وا 
 :مقرونة بال ا ، نحو دوؿ الشاعر بػػ)لـ(

 .(ٔ)فَطَعْنَحُ الَ غُسّ وَالَ تًُِغًََّشِ       فَهَىْ أَسْقِهِ إٌِْ ٌَنْحُ يِنْهَا وَإٌِْ ًٌَُدْ 
أو زائػػدة، ، معمقػػة بمػػا دبم ػػا"(فمػػـ أردػػه)ال ػػا  فػػي دولػػه: "وعمػػى هػػذا تكػػوف 

(، فعمتلػػػ)"ن ػي  (لـ أفعػؿ)أف المعمـو لـ أرده إف ينج من ا، و  وأي ما كاف فك نه داؿ:
 .(ٕ)دليبًل عميهتكوف ، و المحذوؼ الشرط)فعمت( تنوب مناب جواب و

                                           

، وبػبل نسػبة  ٗ٘ٔ/ٙالبيت مف الطويؿ ، وهو لػػػ)زهير بف مسػعود( فػي المسػاف )غ س س(: ( 1)
، وشػػرح  ٖٔ٘/ٕ، واإلنألػػاؼ: ٖٖٔ/ٔرة )غ س س(: ، والجم ػػ ٜٖٓ/ٕفػػي الخألػػائص : 

 .ٔٔٗ/ٕ ، والتألريح: ٕٔٔ/ٙ، والمقاألد الشافية : ٙٛ/ٗالتس يؿ: 
ػر(: الػذي لػـ ُيَجػرِّب األمػور ، والنػاس  (: الضػعيؼ المئػيـ مػف الرجػاؿ ، و)الُمَغمَّ المغة : )الُغسُّ

  .ٗ٘ٔ/ٙ)غ س س(: يستج مونه. ، وديؿ : هو الذي ال َغَنا  عندل ، وال رأي . المساف 
 .ٖٛ٘ٔ/ٕموألؿ النبيؿ : ، و  ٛٙ، ٚٙ/ٕ، والمقتضب : ٜٚ/ٖينظر: الكتاب :  (2)
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 : ادلذهة انثاني 
مػػذهب الكػػوفييف، وأبػػي زيػػد األنألػػاري، وأبػػي العبػػاس المبػػرد: جػػواز تقػػديـ 

وخػالؼ فػي »اطبي: الجواب عمى الشرط، فػبل حػذؼ، والمتقػدـ هػو الجػواب. دػاؿ الشػ
وأبو زيد األنألاري، فجعموا الجواب جػائز التقػدـ، وزعمػوا أف  ،والمبرد، هذا الكوفيوف

 .(ٔ)«ما تقدـ عمى الشرط ف و الجواب حقيقه
ما تقدـ مف نحو  يبال ا  ف االجواب دبؿ الشرط مقرونً  ي بمجهؤال  احتج و 

 .(ٕ)ى الشرط، فقدـ الجواب عم: إف ينج من ا فمـ أرده، والتقديرالبيت
 : ادلذهة انثانث 

جوز ي»مذهب المازني: جواز تقديـ الجواب إف كاف مضارًعا. داؿ السيوطي: 
 .(ٖ)«المازني وعميهتقديـ الجواب إف كاف مضارًعا، ويمتنع إف كاف ماضًيا، 

 : ادلذهة انزاتغ 
مػػذهب بعػػض البألػػرييف: جػػواز تقػػديـ الجػػواب إف كػػاف فعػػؿ الشػػرط ماضػػًيا، 

مذهب بعض البألرييف أنػه يجػوز إف كػاف و ». داؿ أبو حياف: (4)دمت نحو: دمت إف
 .(٘)«فعؿ الشرط ماضًيا ، أو كانا مًعا ماضييف

اة فيػه عمػػٌؿ إذا يظ ػر لػؤلدووجػه جػواز التقػديـ فػي ذلػؾ عنػدهـ أنػػه لمػا لػـ 
ت خر جاز تقديمه؛ ألنه مقدًما كحاله مؤخرًا، فكاف ك نما لـ يعمؿ فيه شػيٌ ، بخػبلؼ 

 .(ٔ)ر، فألار تقديمه عمى الجاـز كتقديـ المجرور عمى الجافرنه مت ثٌر ب االمضارع 

                                           

 .ٕٔٔ/ٙالمقاألد الشافية :  (1)
 .ٕ٘ٗ، وشرح الشذور: ٖٗ، واعتراض الشرط عمى الشرط: ٖٔ٘/ٕينظر: اإلنألاؼ :  (2)
 .ٓٙ٘/ٕال مع :  (3)
 .ٓٙ٘/ٕ، وال مع: ٜٚٛٔ/ٗالرتشاؼ: لـ أفؼ عمى مف داؿ بذلؾ مف البألرييف. ينظر: ا (4)
 .ٜٚٛٔ/ٗاالرتشاؼ :  (5)
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 :أثز اخلالف 
نػػص أبػػو حيػػاف عمػػى أف أثػػر الخػػبلؼ يظ ػػر إذا تقػػدـ عمػػى الشػػرط مػػا هػػو 

هػو الجػواب حقيقػًة  )أكرمػؾ( فالمتقػدـ ،أكرمػؾ إف أكرمتنػي، نحػو: جواب في المعنػى
لجػواب محػذوٌؼ عنػد مػف منػع التقػديـ. أجاز التقديـ، وهو دليؿ الجػواب ، وا عند مف

ذا فرعنػا عمػى »داؿ في االرتشاؼ:  وثمرة الخػبلؼ تظ ػر فػي ألػور مػف التركيػب.، وا 
مػػػذهب جم ػػػور البألػػػرييف، فػػػرف تقػػػدـ مػػػا يشػػػبه الجػػػواب كػػػاف دلػػػيبًل عمػػػى حػػػذؼ 

 .(ٕ)«الجواب
أكممػػؾ( فػػي موضػػع ) ػأف تقػػوؿ: )أكممػػؾ إف كممتنػػي(، فػػ»: ودػػاؿ فػػي التػػذكرة

: دوؿ بعض النحػوييف، والقػوؿ اآلخػر: أف الجػواب محػذوٌؼ، ك نػؾ دمػتالجواب عمى 
 .(3)«؛ لما في الكبلـ مف الداللة عميه)أكمـ(، ثـ حذفتإف كممتني أكممؾ

ف مػػا »ومػػا ذكػػرل أبػػو حيػػاف فػػي هػػذا األثػػر مػػ خوذ مػػف نحػػو دػػوؿ ابػػف جنػػي: 
مػػػى لػػػيس جواًبػػػا لمشػػػرط، ولكنػػػه داؿ ع (أدػػػـو)فػػػرف دولػػػؾ: ( أدػػػـو إف دمػػػت)دولػػػؾ: 

أنػػت ظػػالـ إف ). ومثمػػه: (دمػػت)عمػػى  (أدػػـو)، ودلػػت (إف دمػػت دمػػت)الجػػواب، أي: 
 .(ٗ)«عميه (أنت ظالـأي : إف فعمت ظممت ، فحذفت )ظممت( ودؿ دولؾ : )، (فعمت

                                                                                                           

 . ٓٙ٘/ٕينظر : ال مع :  (1)
 .ٜٚٛٔ/ٗاالرتشاؼ :  (2)
 . ٛٛ٘( تذكرة النحاة : 3)
 .ٜٖٓ،  ٜٖٛ/ٕينظر : الخألائص :  (4)
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 : ذؼقية
منػع تقػديـ ظ ر مف الدراسة أف الراجح ما ذهب إليه جم ور البألػرييف مػف 

وال ارسػي، وابػف جنػي، وابػف الشػجري،  وهػو اختيػار السػيرافي، ،الجواب عمى الشػرط
 .(ٔ)واألنباري، وابف مالؾ، والرضي، والشيا خالد، والبغدادي

نمػػا تػػرج لمػػـز ، وألنػػه لػػو جػػاز تقديمػػه ح هػػذا المػػذهب لمػػا تقػػدـ مػػف األدلػػةوا 
: أنت مكرـٌ إف أكرمتنيجزمه، ولمـز ال ا  في نحو

(ٕ).  
شرًطا كػاف، أو دسػَما،  وال يجوز تقديـ الجواب عمى المجاب»داؿ ابف جني: 

ـْ إف َتُقـْ   .(ٖ)«أو غيرهما، أال تراؾ ال تقوؿ: أُد
 
 
 

                                           

، والخألػػػائص: ٘ٙ، وكتػػػاب الشػػػعر: ٚٚٔ/ٔ، والتعميقػػػة: ٜٕٙ/ٖينظػػػر: شػػػرح السػػػيرافي:  (1)
، ٓٔٙٔ/ٖشػرح الكافيػة الشػافية: ، و ٘ٔ٘/ٕ، واإلنألاؼ: ٜٔٔ/ٕري: ، وابف الشجٕٗٛ/ٔ

 .ٔٚ/ٜ، والخزانة: ٖٛ٘ٔ/ٕموألؿ النبيؿ: ، و ٜٛ/ٗرضي: الشرح ، و ٔٔٙٔ
 .ٜٛ/ٗشرح الكافية لمرضي : ينظر : ( 2)
 .ٜٖٓ،  ٜٖٛ/ٕينظر : الخألائص :  (3)



 

  

 

 
 ة نحوية أثر الخبلؼ عند أبي حياف في االرتشاؼ دراس

 

ٗٓٙ 

 اخلامتـــح
الحمػػد هلل الػػذي بنعمتػػه تػػتـ الألػػالحات ، والألػػبلة والسػػبلـ عمػػى خػػاتـ األنبيػػا  

 والمرسميف ، ورحمة اهلل لمعالميف ، سػيدنا محمد ، وعمى آله وألحبه أجمعيف .
 ،،، أما بعـد

 : ؿ إلي ا البحث في النقاط التاليةكف إجماؿ أهـ النتائج التي توألفرنه يم      

، وما دساـ الخبلؼأ ِذْكر مفبعض الدراسات الحديثة إليه ت الذي انت أف   -ٔ
إلى الخبلَؼ بيف النحوييف  أبي حيافتقسيـ ينبني عمى كؿ دسـ م خوٌذ مف 
 .كبير فائدة خبلؼ ُيْجِدي  وخبلؼ ال ُيْجِدي

مف  أعمـ أحًدا مف النحوييف سبؽ أبا حياف إلى هذا التقسيـ، وهووال         
)التذييؿ ، ولـ َيْجِر له ِذْكٌر في وعد به في مقدمة )االرتشاؼ(جممة ما 
 .والتكميؿ(

، أو معنى كبلميٌّ ال يخمو مف فائػدة الذي ال ينبني عميه حكـٌ ل ظيٌّ  أف الخبلؼ  -ٕ
 نقػيح وجػه الحكمػة فػي الألػناعةتو ، مف ج ة ما يمـز مف بيػاف مقاألػد الكػبلـ

؛ ألنه ال يػؤّدى إلػى الودػوؼ  ة أف تنبني عميه فائدٌة كبلميةٌ ال مف ج، النحوية
الخػبلؼ فػي فػي  -دػوؿ أبػي حيػافمػا سػمؼ مػف ولذا كػاف  ؛ عمى كي ّية التكمـ

 ، ودولػه«ومثؿ هذا الخبلؼ ال يجدي كبير فائػدة: » -)إال( ناألب المستثنى بػ
وهػػذا مػػف الخػػبلؼ الػػذي ال يكػػوف فيػػه »: - ؿ اإلعػػرابالخػػبلؼ فػػي أألػػفػػي  -

وينبغػي أف فػي غايػة الددػة واإلحكػاـ ، ودػد تبعػه فيػه الشػاطبي،  «كبير من عة
وهػذا الخػػبلؼ ال »ُيْحَمػؿ عميػه مػا ورد عمػػى لسػاف النحػوييف مػف نحػػو دػول ـ: 

وهػذا الخػبلؼ ممػا »، ودػول ـ : «وهذا الخبلؼ ل ظػي»، ودول ـ: «ُيْجِدي فائدة
 .«طائؿ فيهال 
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وأمػػا مػػا ذهػػب إليػػه بعػػض البػػاحثيف مػػف حمػػؿ عبػػارات النحػػوييف عمػػى       
ظاهرهػػا  وَعػػػّد هػػذا الخػػبلؼ ومػػا جػػرى مجػػرال مػػف شػػوائب النحػػو، ومػػف أهػػـ 
األسباب التي أدت إلى ارت اع شكوى المتعمميف مف ألػعوبته فالػذي يظ ػر لػي 

مػردودة مػف ثبلثػة أنه لـ يقؼ عمػى كػبلـ أبػي حيػاف فػي هػذا البػاب ، ودعػوال 
 أوجه سبؽ بيان ا في موضع ا مف هذا البحث بما أغنى عف إعادت ا.

منػه مػا ما ذكرل أبو حياف فػي )االرتشػاؼ( مػف أثػر الخػبلؼ بػيف النحػوييف أف   -ٖ
هػػو مسػػػموٌخ منتػػزٌع مػػف كػػبلـ السػػابقيف ، ومنػػه مػػا لػػـ أرل لغيػػػرل ، ودػػد راعيػػت 

 ا.أثر من التنبيه عمى ذلؾ عند دراسة كػؿ 
استقطاب اهتماـ مف أبي حياف تعكس ما انطوت عميه شخألية ثار أف هذل اآل  -ٗ

، ضػػه لمسػػائؿ النحػػو الخبلفيػػةالمػػتعمـ ، وشػػد شػػوارد ذهنػػه إليػػه بطريقػػة عر 
يػراد وغيػر ذلػؾ ممػا يجعػؿ المػتعمـ تواًدػػا ، ل ثمػرة الخػبلؼ بػيف النحػوييف في ػاوا 

 .إعماؿ ال كر وَكّد القريحة  بعدالستكشاؼ أسرار هذا العمـ التي ال تت تى إال
عند أبي حياف إنما يظ ر في التذكير والت نيث والتثنية  أف أثر الخبلؼ  -٘

راعيت تقسيـ البحث ، ودد إلتباع، أو في التقديـ والت خيروالجمع، أو في ا
 .بناً  عمى ذلؾ

يظ ر في أف أثر الخبلؼ في رفع الوألؼ الوادع مبتدأ الضمير المن ألؿ ال   -ٙ
، وامتناع تثنيته، إفراد الوألؼ لمضمير الم رد بعدل ؛ لمزـوالتثنية والجمعغير 

؛ إذ ال يجوز اإلخبار فبل يقاؿ: )أدائماف أنتم( وال )أدائموف أنتم(، أو جمعه
 ، أو الجمع بالم رد.عف المثنى
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بيف الوألؼ فيظ ر األثر في وجوب المطابقة  في التثنية والجمعوأما        
فرذا دمت: )أدائماف ، لكوفييف، وجوازها عند البألرييفوالضمير، عند ا

ذا دمت: )أدائـٌ أنتمام(، الزيدافم( ، و)أدائموف أنتـم( ف و جائٌز برجماع، وا 
 .و)أدائـٌ أنتـم( ف و جائٌز عند البألرييف، وممتنع عند الكوفييف

)ال( إنمػا يظ ػر عنػد اخػتبلؼ  أف أثر الخبلؼ فػي الحكػـ بػالخبر فػي العطػؼ بػػ  -ٚ
هب ابف عأل ور: زيػٌد ال هنػٌد فتقوؿ عمى مذالمتعاط يف في التذكير والت نيث، 

، باإلخبار عف المعطوؼ؛ ولذا وجب إلحاؽ تا  الت نيػث دامت، وهند ال زيٌد داـ
 بال عؿ في المثاؿ األوؿ ؛ ألف الضمير يعود عمى مؤنث ، وهو )هند(.

داـ؛ وهنػٌد ال زيػٌد دامػت، بي حياف فتقوؿ: زيٌد ال هنٌد وأما عمى مذهب أ       
؛ ولذا وجب إلحاؽ تا  الت نيػث بال عػؿ فػي المثػاؿ باإلخبار عف المعطوؼ عميه

 الثاني؛ ألف الضمير يعود عمى مؤنث ، وهو )هند(.
م تقٌر إلى المقروف بػ)أف( أف أثر الخبلؼ الذي ذكرول في توسط خبر )عسى(   -ٛ

: ر ذلؾ إال ب ف ُيْسَمع مثؿال يظ سماع مف العرب في جواز توسيط الخبر. و 
، الزيداف، وعسى أف يقوموا إخوتؾ، وعسى أف يقمف نسوتؾ )عسى أف يقوما

 . عسى أف تطمع الشمس( بالت نيث فقطو 
مبنيٌّ عمى وجود فيما مر مف مسائؿ البحث أف ما ذكرل أبو حياف مف أثر   -ٜ

 ، فموال الخبلؼ ما ذكر األثر.في االخبلؼ بيف النحوييف 
ومف ذلؾ أف األثر الذي أوردل في )تقديـ ال اعؿ عمى عاممه بادًيا عمى         

، ودوع الخبلؼ بػيف النحػوييف فػي ذلػؾفاعميته( مبني عمى ما ترجح عندل مف 
عمػى أف ُمجمعػوف النحػوييف ، وأف مسػ لةأنه ال خبلؼ فػي الالزجاجي ودد نقؿ 

ال يظ ػر مػا ذكػرل  ى هػذا النقػؿوعمػ، ال اعؿ إذا تقدـ عمػى عاممػه لػـ يرت ػع بػه
 حياف مف أثر.أبو 
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أثػر الخػبلؼ فػي الضػمير  أف ما ذكرل أبو حياف مف -أيًضا  –ومف ذلؾ             
مبنيٌّ عمى تجويز ال ارسي أف يكوف في نحو: في الخبر المتعدد ل ًظا ال معنى 

، ودػد تقػدـ مػف كبلمػه أف ضميٌر واحٌد تحممه الخبػر الثػاني )هذا حمٌو حامٌض(
 .يعود مف معنى الكبلـ عمى المبتدأالضمير 

بما أوردل في )التذييؿ والتكميؿ( عمى  أف أبا حياف لـ يعتدَّ في )االرتشاؼ(أف  -ٓٔ
عمى موضع الضمير المتألؿ باسـ لساف ابف العمج مف منع سماع العطؼ 

ونص عمى أف أثر الحبلؼ بيف سيبويه ال اعؿ المجرد الألالح لمعمؿ، 
 .َع مف العطؼألخ ش يظ ر فيما ُسمِ وا

أنه يمـز عمى ما ذكرل أبو حياف مف أثر الخبلؼ في مجي  )حتى( بمعنى  -ٔٔ
المضارع بػ)أف( مضمرة بعد )حتى( االبتدائية عند الجم ور، ودد ال ا  نألُب 
؛ فتكوف )أف( وال عؿ في ت ويؿ هذا إنما يكوف بعد )حتى( الجارة نألوا عمى أف

( االبتدائية ف ي التي تقع بعدها مألدر في موضع جر بػ)حتى(. وأما )حتى
 .، ويكوف مضمون ا غاية لما دبم االجمؿ مبتدأ ب ا

 وآختتش دعتىاَتتا أٌ احلًتتتذ هلل سب انعتتادلني

 وصهى اهلل عهى سٍذَا حمًذ وعهى آنه وصحثه وسهى 
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إلسػػػػبلمي . بيػػػػروت. الطبعػػػػة األولػػػػى: الثبيتػػػػي. دار الغػػػػرب ا بػػػػف عيػػػػد
  ـ.  ٜٙٛٔ/هػ ٚٓٗٔ

تاج المغة وألحاح العربية إلسماعيؿ بف حماد الجػوهري. تحقيػؽ: أحمػد  ػ.ٖٕ
عبػػػػد الغ ػػػػور عطػػػػار. دار العمػػػػـ لممبليػػػػيف. بيػػػػروت. الطبعػػػػة الرابعػػػػة: 

 ـ.ٜٚٛٔ/هػٚٓٗٔ
فتحػي أحمػد مألػط ى عمػي  التبألرة والتذكرة لمأليمري. تحقيؽ الدكتور: ػ.ٕٗ

 ـ.ٕٜٛٔ /هػٕٓٗٔمعة أـ القرى بالسعودية. الطبعة األولى: الديف. جا
التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف ألبػػي البقػػا  العكبػػري. تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد  ػ.ٕ٘

 البجاوي . عيسى البابي الحمبي.
تخميص الشواهد وتمخيص ال وائد البف هشاـ األنألاري. تحقيؽ  ػ.ٕٙ

كتاب الدكتور: عباس مألط ى الألالحي. كمية التربية. بغداد. دار ال
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 ـ.ٜٙٛٔ /هػٙٓٗٔالعربي. الطبعة األولى: 
التذكرة الحمدونية ألبي المعالي محمد بػف الحسػف بػف حمػدوف البغػدادي  ػ.ٕٚ

هػػػػػ(. دار ألػػػػادر. بيػػػػروت .الطبعػػػػة األولػػػػى : ٕٙ٘)المتػػػػوفى سػػػػنة )
 هػ.ٚٔٗٔ

تذكرة النحاة ألبي حياف األندلسي. تحقيؽ الدكتور: ع يؼ عبد الرحمف.  ػ.ٕٛ
 ـ.ٜٙٛٔهػػ ٙٓٗٔالطبعة األولى: مؤسسة الرسالة. بيروت. 

التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسػ يؿ ألبػي حيػاف األندلسػي. تحقيػؽ  ػ.ٜٕ
الػػدكتور: حسػػف هنػػداوي. دار القمػػـ. دمشػػؽ. الطبعػػة األولػػى:  األسػػتاذ
 ـ.   ٜٜٚٔ /هػٛٔٗٔ

التألػػريح بمضػػموف التوضػػيح لمشػػيا خالػػد بػػف عبػػد اهلل األزهػػري. دار  ػ.ٖٓ
 .ـٕٓٓٓ/هػ ٕٔٗٔاف. الطبعة األولى: الكتب العممية. بيروت. لبن

التعميقػػػة عمػػػى كتػػػاب سػػػيبويه ألبػػػي عمػػػي ال ارسػػػّي . تحقيػػػؽ الػػػدكتور:  ػ.ٖٔ
عػػوض بػػف حمػػد القػػوزي . مطبعػػة األمانػػة . القػػاهرة . الطبعػػة األولػػى : 

 ـ .ٜٜٓٔ /هػٓٔٗٔ
تعميؽ ال رائد عمى تس يؿ ال وائد لمدماميني. تحقيؽ الدكتور: محمد بف   ػ.ٕٖ

 ـ.ٖٜٛٔ /هػٖٓٗٔ.. الطبعة األولى: عبد الرحمف الم دى
التنبيه عمى شرح مشكبلت الحماسة البف جني. تحقيػؽ الػدكتور: حسػف  ػ.ٖٖ

الكويػػت. الطبعػػة األولػػى : ب هنػػداوي. وزارة األودػػاؼ والشػػئوف اإلسػػبلمية
 ـ.ٜٕٓٓ /هػٖٓٗٔ

األسػػتاذ  توجيػػه الممػػع ألحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف الخبػػاز. دراسػػة وتحقيػػؽ: ػ.ٖٗ
ديػاب . دار السػبلـ . مألػر .الطبعػة الثانيػة،  الدكتور: فػايز زكػي محمػد

 ـ.ٕٚٓٓ. /هػ  ٕٛٗٔ
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توضػػػيح المقاألػػػد والمسػػػالؾ بشػػػرح أل يػػػة ابػػػف مالػػػؾ لممػػػرادي. شػػػرح  ػ.ٖ٘
وتحقيؽ: عبػدالرحمف عمػي سػميماف. دار ال كػر العربػي. الطبعػة األولػى: 

 ـ.ٕٛٓٓ /هػٕٛٗٔ
التوطئة ألبي عمي الشموبيف . تحقيػؽ الػدكتور: يوسػؼ أحمػد المطػوع .  ػ.ٖٙ

 ـ. ٜٔٛٔ/هػ ٔٓٗٔمطابع سجؿ العرب: 
ألػمى اهلل عميػه  الجامع المسند الألحيح المختألر مف أمػور رسػوؿ اهلل ػ.ٖٚ

وسػػمـ. وسػػننه وأيامػػه المعػػروؼ بألػػحيح البخػػاري ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد 
بف إسماعيؿ البخاري. تػرديـ محمػد فػؤاد عبػد البػادي. دار طػوؽ النجػاة  ا

 .هػٕٕٗٔالطبعة األولى، 
بػػػف دريػػػد . تحقيػػػؽ: رمػػػزي منيػػػر بعمبكػػػي . دار العمػػػـ جم ػػػرة المغػػػة ال ػ.ٖٛ

 ـ.ٜٚٛٔلممبلييف . بيروت. الطبعة األولى: 
الجنى الداني في حروؼ المعاني لممػرادي. تحقيػؽ الػدكتور: فخػر الػديف  ػ.ٜٖ

دباوة ، واألسػتاذ محمػد نػديـ فاضػؿ. دار الكتػب العمميػة. بيػروت. لبنػاف 
 ـ.ٕٜٜٔ.  /هػ ٖٔٗٔالطبعة األولى: 

مير عمى شرح الشذور لمشػيا: محمػد األميػر. مطبعػة الحمبػي حاشية األ ػ.ٓٗ
 بالقاهرة .

حاشية الخضري عمى شرح ابػف عقيػؿ لؤلل يػة لمشػيا: محمػد الػدمياطي  ػ.ٔٗ
 ـ.ٜٓٗٔ/هػٜٖ٘ٔالمألري . مطبعة الحمبي بالقاهرة : 

 
حاشػػية الدسػػودي عمػػى مغنػػي المبيػػب لمشػػيا: محمػػد عرفػػة الدسػػودي.  ػ.ٕٗ

  .مكتبة المش د الحسيني. القاهرة
حاشػػية الألػػباف عمػػى شػػرح األشػػموني ألل يػػة ابػػف مالػػؾ ألبػػي العرفػػاف  ػ.ٖٗ



 

  

 

 
 ة نحوية أثر الخبلؼ عند أبي حياف في االرتشاؼ دراس

 

ٗٔ٘ 

 /هػػػٚٔٗٔلبنػاف. الطبعػػة األولػى:  الكتػػب العمميػة بيػػروت. الألػباف. دار
 ـ.ٜٜٚٔ

الحجة لمقرا  ألبي عمي ال ارسػي. تحقيػؽ: بػدر الػديف د ػوجي ، وبشػير  ػ.ٗٗ
جويجػػػابي . دار المػػػ موف لمتػػػراث. دمشػػػؽ. بيػػػروت. الطبعػػػة الثانيػػػػة: 

 ـ.ٖٜٜٔ /هػ ٖٔٗٔ
حػروؼ المعػػاني والألػػ ات ألبػػي القاسػـ الزجػػاجي. تحقيػػؽ: عمػػي توفيػػؽ  ػ.٘ٗ

 ـ.ٜٗٛٔالحمد. مؤسسة الرسالة. بيروت .الطبعة األولى :
خزانػػة األدب ولػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب لعبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادي.  ػ.ٙٗ

تحقيػػؽ الشػػيا: عبػػد السػػبلـ هػػاروف. ال يئػػة المألػػرية العامػػة لمكتػػاب : 
 ـ.ٜٚٚٔ /هػٜٖٚٔ

الخألػػػائص ألبػػػي ال ػػػتح عثمػػػاف بػػػف جنػػػي . ال يئػػػة المألػػػرية العامػػػة  ػ.ٚٗ
 لمكتاب. الطبعة الرابعة.

.تحقيػػػؽ . الػػػدر المألػػػوف فػػػي عمػػػـو الكتػػػاب المكنػػػوف لمسػػػميف الحمبػػػي ػ.ٛٗ
 الدكتور: أحمد محمد الخراط . دار القمـ، دمشؽ.

ديػػػواف أشػػػعار الحماسػػػة ألبػػػي تمػػػاـ حبيػػػب بػػػف أوس الطػػػائي. مطبعػػػة  ػ.ٜٗ
 .هػٕٕٖٔالتوفيؽ. مألر: 

ديواف أمية بف أبي الألمت. جمعه وحققه وشرحه الدكتور: سجيع جميؿ  ػ.ٓ٘
 ـ.ٜٜٛٔالجبيمي. دار ألادر بيروت. الطبعة األولى: 

 
ديػػػواف جريػػػر . جمعػػػه وشػػػرحه : محمػػػد إسػػػماعيؿ عبػػػد اهلل الألػػػاوي.  ػ.ٔ٘

 مطبعة الألاوي. القاهرة. 
ة. ديواف كثير عزة . جمعه وشػرحه الػدكتور: إحسػاف عبػاس .دار الثقافػ ػ.ٕ٘
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  ـ.ٜٔٚٔ  /هػٜٖٔٔ :بيروت. لبناف
لآللوسػػػي. روح المعػػػاني فػػػي ت سػػػير القػػػرآف العظػػػيـ والسػػػبع المثػػػاني  ػ.ٖ٘

تحقيػػؽ: عمػػي عبػػدالباري عطيػػة. دار الكتػػب العمميػػة. بيػػروت. الطبعػػة 
 هػ .٘ٔٗٔاألولى: 

الزاهػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف القاسػػـ األنبػػاري.  ػ.ٗ٘
الرسالة. بيروت. الطبعة  الضامف .مؤسسة تحقيؽ الدكتور: حاتـ ألالح

 ـ.ٕٜٜٔ /هػٕٔٗٔاألولى:
سر ألػناعة اإلعػراب ألبػي ال ػتح عثمػاف بػف جنػي. دار الكتػب العمميػة.  ػ.٘٘

 ـ.ٕٓٓٓ /هػٕٔٗٔبيروت. الطبعة األولي:
شػرح ابػف النػػاظـ عمػى أل يػة ابػػف مالػؾ لبػدر الػػديف بػف مالػؾ . تحقيػػؽ:  ػ.ٙ٘

ميػػػػة. الطبعػػػػة األولػػػػى: محمػػػػد باسػػػػؿ عيػػػػوف السػػػػود . دار الكتػػػػب العم
 ـ.ٕٓٓٓ /هػ ٕٓٗٔ

لبغػدادي. تحقيػؽ: عبػد عبػد القػادر بػف عمػر اشرح أبيات مغنػي المبيػب ل ػ.ٚ٘
العزيز رباح أحمد يوسؼ. دار المػ موف لمتػراث دمشػؽ. الطبعػة األولػى: 

 ـ.ٜٓٛٔ /هػٜٖٛٔ
         شػػػػرح أل يػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ البػػػػف عقيػػػػؿ. تحقيػػػػؽ: محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف  ػ.ٛ٘

الطبعػػػػػة . تػػػػػراث . القػػػػػاهرة، دار مألػػػػػر لمطباعػػػػػةعبػػػػػد الحميػػػػػد  دار ال
 ـ.ٜٓٛٔ/هػ ٓٓٗٔالعشروف: 

 
هػػػ(.  ٚٓٛشػػرح أل يػػة ابػػف مالػػؾ ألبػػي زيػػد المكػػودي المتػػوفى سػػنة: ) ػ.ٜ٘

تحقيػػػؽ الػػػدكتور: عبػػػد الحميػػػد هنػػػداوي. المكتبػػػة العألػػػرية. بيػػػروت : 
 ـ.ٕ٘ٓٓ /هػٕ٘ٗٔ
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دار   شرح األشموني عمى أل يػة ابػف مالػؾ لعمػي بػف محمػد اأُلْشػُموني . ػ.ٓٙ
 ـ.ٜٜٛٔ/هػٜٔٗٔالكتب العممية . بيروت. لبناف .الطبعة: األولى 

شػػػرح التسػػػ يؿ البػػػف مالػػػؾ. تحقيػػػؽ الػػػدكتور: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد،  ػ.ٔٙ
والدكتور: محمد بدوي المختوف. هجػر لمطباعػة والنشػر. الطبعػة األولػى 

 ـ(.ٜٜٓٔ /هػ ٓٔٗٔ:
عبػػد شػػرح التسػػ يؿ لممػػرادي. القسػػـ النحػػوي. تحقيػػؽ ودراسػػة: محمػػد  ػ.ٕٙ

 /هػٕٚٗٔالنبي أحمد عبيد. مكتبة اإليماف. المنألورة. الطبعة األولى : 
 ـ.ٕٙٓٓ

واعػػػد بشػػػرح تسػػػ يؿ ال وائػػػد لنػػػاظر قشػػػرح التسػػػ يؿ المسػػػمى تم يػػػد ال ػ.ٖٙ
الجيش. دراسة وتحقيػؽ األسػتاذ الػدكتور: عمػي محمػد فػاخر، وآخػروف. 

 ـ.ٕٚٓٓ /هػٕٛٗٔدار السبلـ. مألر. الطبعة األولى : 
جي )الشػػرح الكبيػػر( البػػف عألػػ ور. تحقيػػؽ الػػدكتور: شػػرح جمػػؿ الزجػػا ػ.ٗٙ

 ألاحب أبوجناح.
 شرح ديواف الحماسة ألبي زكريا التبريزي. دار القمـ  .بيروت . ػ.٘ٙ
دار  .شرح ديواف الحماسػة ألبػي عمػى المرزودػي. تحقيػؽ: غريػد الشػيا ػ.ٙٙ

 ـ.ٖٕٓٓ  /هػٕٗٗٔالطبعة: األوؿ:،  .الكتب العممية، بيروت
الشػنتمري. تحقيػؽ وتعميػؽ الػدكتور: عمػي  شرح ديػواف الحماسػة لؤلعمػـ ػ.ٚٙ

الطبعػػػػة األولػػػػى :  .الم ضػػػؿ حمػػػػوداف. دار ال كػػػػر المعاألػػػػر. بيػػػػروت 
 ـ.ٕٜٜٔ /هػٖٔٗٔ

الػػػذهب فػػػي معرفػػػة كػػػبلـ العػػػرب البػػػف هشػػػاـ األنألػػػاري.  شػػػرح شػػػذور ػ.ٛٙ
 سوريا. .تحقيؽ: عبد الغني الددر. الشركة المتحدة لمتوزيع

.لجنػة  .يا محمد الشػنقيطيشرح شواهد المغني لمسيوطي . تحقيؽ الش ػ.ٜٙ
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 ـ. ٜٙٙٔ/هػٖٙٛٔالتراث العربي : 
شػػرح دطػػر النػػدى وبػػؿ الألػػدى البػػف هشػػاـ األنألػػاري . تحقيػػؽ: محمػػد  ػ.ٓٚ

 هػ.ٖٖٛٔمحيى الديف عبد الحميد. القاهرة. الطبعة الحادية عشرة: 
شػػرح الكافيػػة لمرضػػي. تحقيػػؽ الػػدكتور: يوسػػؼ حسػػف عمػػر. منشػػورات  ػ.ٔٚ

 ـ. ٜٜٙٔانية : جامعة داف يونس . الطبعة الث
 .عبػػد المػػنعـ أحمػػد هريػػدي شػػرح الكافيػػة الشػػافية البػػف مالػػؾ. تحقيػػؽ: ػ.ٕٚ

 ـ.ٕٜٛٔ/هػٕٓٗٔجامعة أـ القرى. مكة المكرمة. الطبعة األولى : 
شرح كتػاب سػيبويه ألبػي سػعيد السػيرافي. تحقيػؽ: أحمػد حسػف م ػدلي   ػ.ٖٚ

 ـ.ٕٛٓٓالطبعة األولى:  عمي سيد عمي. دار الكتب العممية. بيروت.و 
شػػرح الم ألػػؿ البػػف يعػػيش . دػػدـ لػػه الػػدكتور: إميػػؿ بػػديع يعقػػوب. دار  ػ.ٗٚ

 ـ.ٕٔٓٓ /هػٕٕٗٔالطبعة األولى: . بيروت . الكتب العممية
الػدكتور: تحقيػؽ شرح المقدمػة الجزوليػة الكبيػر ألبػي عمػي الشػموبيف .  ػ.٘ٚ

مكتبة الراشػد لمنشػر والتوزيػع. الريػاض. الطبعػة األولػى:  .تركي العتيبي
 ـ.ٖٜٜٔ /هػٖٕٗٔ

شػػرح شػػواهد سػػيبويه المسػػمى تحألػػيؿ عػػيف الػػذهب مػػف معػػدف جػػوهر  ػ.ٙٚ
األدب في عمـ مجػازات العػرب لؤلعمػـ الشػنتمري ب ػامش كتػاب سػيبويه. 

 هػ .ٖٙٔٔمطبعة بوالؽ : 
 
 

مسمسػيمي. تحقيػؽ الػدكتور: الشػريؼ لش ا  العميؿ في إيضػاح التسػ يؿ  ػ.ٚٚ
الطبعػػة  عبػػد اهلل عمػػي الحسػػيني البركػػاتي. المكتبػػة ال يألػػمية. بيػػروت.

 .هػٙٓٗٔاألولى : 
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شػػػواهد التوضػػػيح والتألػػػحيح لمشػػػكبلت الجػػػامع الألػػػحيح البػػػف مالػػػؾ.  ػ.ٛٚ
تحقيػػػؽ الػػػدكتور: طػػػه محسػػػف. مكتبػػػة ابػػػف تيميػػػة. الطبعػػػة األولػػػى: 

 هػ. ٘ٓٗٔ
هػػ (. تحقيػؽ الػدكتور: محمػد جاسػـ ٖٔٛعمؿ النحػو البػف الػوراؽ ) ت  ػ.ٜٚ

 ػ/هػػػٕٓٗٔمحمػػػد درويػػػش. مكتبػػػة الرشػػػد. الريػػػاض. الطبعػػػة األولػػػى: 
 ـ .ٜٜٜٔ

غرائب الت سير وعجائب الت ويؿ ألبي القاسـ محمود بف حمزة الكرمػاني.  ػ.ٓٛ
 دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية . جدة، مؤسسة عمـو القرآف . بيروت.

( وأخوات ا إلى آخر باب العطػؼ(  ػ.ٔٛ الغرة في شرح الممع )مف أوؿ باب )إفَّ
تور: فريد بف عبد ألبي محمد سعيد بف المبارؾ بف الدهاف . تحقيؽ الدك

العزيز الزامؿ السميـ. دار التدمرية. الرياض . السعودية. الطبعة األولػى 
 ـ.ٕٔٔٓ /هػٕٖٗٔ: 

الكامؿ في المغة واألدب لممبرد. تحقيؽ:  محمد أبو ال ضػؿ إبػراهيـ. دار  ػ.ٕٛ
 ـ.ٜٜٚٔ /هػٚٔٗٔالطبعة الثالثة:  ال كر العربي. القاهرة.

مكتبػػػة الخػػػانجي.  السػػػبلـ هػػػاروف. : عبػػػدالشػػػيا الكتػػػاب لسػػػيبويه. تحقيػػػؽ ػ.ٖٛ
 ـ.ٜٛٛٔ /هػ  ٛٓٗٔ :الثالثة الطبعة. القاهرة

كتػػاب الشػػعر أو شػػرح األبيػػات المشػػكمة اإلعػػراب لم ارسػػي. تحقيػػؽ الػػدكتور:  ػ.ٗٛ
 /هػػػػػٛٓٗٔالطبعػػػػة األولػػػػى: . القػػػػاهرة .محمػػػػود الطنػػػػاحي. مكتبػػػػة الخػػػػانجي

 ـ.ٜٛٛٔ
ؽ: محمػد بػف تحقيػ. كتاب المألاحؼ ألبي بكر بف أبي داود السجستاني ػ.٘ٛ

 ـ.ٕٕٓٓ  ػ/هٖٕٗٔالقاهرة. الطبعة األولى: .عبدل.ال اروؽ الحديثة
الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األداويؿ في وجػول التنزيػؿ.  ػ.ٙٛ

 هػ.ٚٓٗٔالطبعة الثالثة:  .بيروت .دار الكتاب العربي
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البلمػػػات ألبػػػي القاسػػػـ الزجػػػاجي. تحقيػػػؽ: مػػػازف المبػػػارؾ. دار ال كػػػر.  ػ.ٚٛ
 ـ .ٜ٘ٛٔ /هػ٘ٓٗٔة الثانية : دمشؽ. الطبع

المباب فػي عمػؿ البنػا  واإلعػراب ألبػي البقػا  العكبػري. تحقيػؽ الػدكتور:  ػ.ٛٛ
 ـ.ٜٜ٘ٔ/هػٙٔٗٔدمشؽ.الطبعة األولى:  .عبداإلله النب اف. دار ال كر

 لساف العرب لمعبلمة: محمد بف مكـر بف منظور. دار ألادر . بيروت.  ػ.ٜٛ
يػػػؽ: إبػػػراهيـ بػػػف سػػػالـ تحق .الممحػػػة فػػػي شػػػرح الممحػػػة البػػػف الألػػػائ  ػ.ٜٓ

الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية. المدينػػػػة المنػػػػورة. الطبعػػػػة األولػػػػى:  الألػػػػاعدي.
 ـ.ٕٗٓٓ /هػٕٗٗٔ

 .الممػػع فػػي العربيػػة البػػف جنػػي . تحقيػػؽ الػػدكتور: حسػػيف محمػػد شػػرؼ ػ.ٜٔ
 ـ.ٜٜٚٔ /هػٜٜٖٔعالـ الكتب. الطبعة األولى: 

عبػػػد السػػػبلـ هػػػاروف .. مكتبػػػة : تحقيػػػؽ. مجػػػالس العممػػػا  لمزجػػػاجي ػ.ٕٜ
 /هػػٖٓٗٔالطبعػة الثانيػة :  .جي . القاهرة. دار الرفػاعي. الريػاضالخان

 ـ.ٖٜٛٔ
مجمع األمثاؿ ألبي ال ضػؿ أحمػد بػف محمػد الميػداني . تحقيػؽ: محمػد محيػي  ػ.ٖٜ

 دار المعرفة. بيروت. .الديف عبد الحميد
المحتسب في تبييف وجول شواذ القرا ات واإليضػاح عن ػا البػف جنػي. تحقيػؽ:  ػ.ٜٗ

 /هػػٗٔٗٔمجمس األعمى لمشئوف اإلسبلمية. القػاهرة: عمي النجدي ناألؼ. ال
 ـ.ٜٜٗٔ

د ػعبػػ  ؽ: ػة.تحقيػػػالمحػػرر الػػوجيز فػػي ت سػػير الكتػػاب العزيػػز البػػف عطي ػ.ٜ٘
السبلـ عبد الشافي محمد. دار الكتػب العمميػة. بيػروت. الطبعػة األولػى: 

 هػ.ٕٕٗٔ
مختألر في شواذ القرآف مف كتاب البديع البف خالويػه. مكتبػة المتنبػي.  ػ.ٜٙ

 قاهرة.ال
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ألبي عمي ال ارسي. تحقيػؽ الػدكتور: حسػف هنػداوي.  بياتالمسائؿ الحم ػ.ٜٚ
  .ـٜٚٛٔػ/هٚٓٗٔاألولى: بيروت.الطبعة.دمشؽ.دارالمنارة.القمـ دار

المسػػائؿ العضػػديات ألبػػي عمػػي ال ارسػػي. تحقيػػؽ الػػدكتور: عمػػي جػػابر  ػ.ٜٛ
المنألػػػوري. عػػػالـ الكتػػػب. مكتبػػػة الن ضػػػة العربيػػػة. بيػػػروت. الطبعػػػة 

 ـ.ٜٙٛٔ /هػٙٓٗٔاألولى: 
المسائؿ المشكمة المعروفة بالبغػداديات. تحقيػؽ: ألػبلح الػديف عبػد اهلل  ػ.ٜٜ

 ـ .ٖٜٛٔمطبعة العاني . بغداد  .السنكاوي
:شػػريؼ عبػػد : المسػػائؿ المنثػػورة ألبػػي عمػػي ال ارسػػي. تحقيػػؽ الػػدكتور ػ.ٓٓٔ

  ـ .ٕٗٓٓ/هػٕٗٗٔ :الطبعة األولى .دار عمار. عماف .الكريـ النجار
ؿ ال وائد البف عقيؿ . تحقيؽ الػدكتور: محمػد كامػؿ المساعد عمى تس ي ػ.ٔٓٔ

 ـ. ٜٓٛٔ/هػٓٓٗٔبركات. دار ال كر . دمشؽ: 
المسند الألحيح المختألر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػوؿ اهلل ألػمى  ػ.ٕٓٔ

اهلل عميػػه وسػػمـ ألبػػي الحسػػف مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيري النيسػػابوري. 
 بيروت. .لعربيدار إحيا  التراث ا ؤاد عبد البادي.ػتحقيؽ: محمد ف

تحقيػػؽ الػػدكتورة: هػػدى محمػػود دراعػػة . مكتبػػة  .معػاني القػػرآف لؤلخ ػػش ػ.ٖٓٔ
 ـ .ٜٜٓٔ /هػٔٔٗٔالخانجي. القاهرة. الطبعة األولى: 

 
معػػػاني القػػػرآف لم ػػػرا . تحقيػػػؽ: أحمػػػد يوسػػػؼ النجػػػاتي، ومحمػػػد عمػػػي  ػ.ٗٓٔ

وعبد ال تاح إسماعيؿ الشمبي. دار المألرية لمت ليؼ والترجمػة.  ،ارػالنج
  األولى.الطبعة 

عرابه ألبػي إسػحاؽ الزجػاج. تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػ ػ.٘ٓٔ دل ػمعاني القرآف وا 
 ـ .ٜٛٛٔ /هػٛٓٗٔعالـ الكتب.بيروت.الطبعة األولى:.شمبي
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. تحقيؽ الػدكتور: األنألاريالبف هشاـ  يبمغني المبيب عف كتب األعار  ػ.ٙٓٔ
مػػػازف المبػػػارؾ، ومحمػػػد عمػػػي حمػػػد اهلل. دار ال كػػػر. دمشػػػؽ. الطبعػػػة 

 ـ.ٜ٘ٛٔالسادسة: 
الم ألػػػؿ فػػػي ألػػػنعة اإلعػػػراب لمزمخشػػػري. تحقيػػػؽ الػػػدكتور: عمػػػي أبػػػو  ػ.ٚٓٔ

 ـ.ٖٜٜٔالطبعة األولى:  .ممحـ. مكتبة ال بلؿ. بيروت
 .المقاألػػد الشػػافية فػػي شػػرح الخبلألػػة الكافيػػة ألبػػي إسػػحاؽ الشػػاطبي ػ.ٛٓٔ

حيػػا   تحقيػؽ الػػدكتور: عيػػاد بػف عيػػد الثبيتػػي. مع ػد البحػػوث العمميػػة وا 
أـ القػػػرى. مكػػػة المكرمػػػة. الطبعػػػة األولػػػى: جامعػػػة . التػػػراث اإلسػػػبلمي

 ـ.ٕٚٓٓ /هػ  ٕٛٗٔ
المقاألػػػد النحويػػػة فػػػي شػػػرح شػػػواهد شػػػروح األل يػػػة المشػػػ ور بشػػػرح  ػ.ٜٓٔ

لبدر الديف العيني. تحقيؽ األسػاتذة  عمػي محمػد فػاخر،  الشواهد الكبرى
وأحمػػد محمػػد توفيػػؽ السػػوداني، وعبػػد العزيػػز محمػػد فػػاخر. دار السػػبلـ 

زيػػػػػع والترجمػػػػػة، القػػػػػاهرة. الطبعػػػػػة األولػػػػػػى، لمطباعػػػػػة والنشػػػػػر والتو 
 ـ.ٕٓٔٓ/هػٖٔٗٔ

المقتألػػد فػػي شػػرح اإليضػػاح لئلمػػاـ عبػػد القػػاهر الجرجػػاني. تحقيػػؽ الػػدكتور:  ػ.ٓٔٔ
 ـ. ٕٜٛٔدار الرشيد لمنشر. العراؽ:  .كاظـ بحر المرجاف

المقتضػػب لممبػػرد. تحقيػػؽ الشػػيا: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عظيمػػة. عػػالـ الكتػػب.  ػ.ٔٔٔ
 بيروت.

ور. تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد السػػتار الجػػواري، وعبػػد اهلل المقػػرب البػػف عألػػ  ػ.ٕٔٔ
 ـ.ٕٜٚٔ/هػٕٜٖٔ :الطبعة األولى .الجبوري

موألػػؿ النبيػػؿ إلػػى نحػػو التسػػ يؿ لمشػػيا خالػػد األزهػػري. رسػػالة دكتػػورال  ػ.ٖٔٔ
. مكػػة جامعػػة أـ القػػرى. تحقيػػؽ ودراسػػة: ثريػػا عبػػد السػػميع إسػػماعيؿ

 المكرمة. 
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ج أحاديثه وعمؽ عميه: .ألححه وردمه وخر .الموط  لئلماـ مالؾ بف أنس ػ.ٗٔٔ
 /هػػػٙٓٗٔبيػػروت:  .محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػادي. دار إحيػػا  التػػراث العربػػي

 ـ.ٜ٘ٛٔ
نتائج التحأليؿ في شرح كتاب التس يؿ لممرابط الدائي. تحقيؽ الدكتور:  ػ.٘ٔٔ

 مألط ى الألادؽ العربي . مطابع الثورة . بنغازي .
جػود. دار نتائج ال كر في النحو لمس يمي. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبػد المو  ػ.ٙٔٔ

 ـ . ٕٜٜٔ/هػٕٔٗٔالكتب العممية بيروت. الطبعة األولى : 
همػع ال وامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجوامػػع لمسػػيوطي. تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد  ػ.ٚٔٔ

 هنداوي. المكتبة التوفيقية . مألر.
 


