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 ملخص البحث:
العلماُء أبيات ها باإلعراِب والشرِح والنقِد  من أهم الكتب النحوية التي تناول   إن

، وهو كتاٌب نافٌع من الكتِب 
ّ
ِل( ألبي القاسم الزّجاجي والتصحيِح: )كتاب  الُجم 

ْن المباركِة، وقد جاءْت على أبياتِِه شروٌح ك ُّ ممَّ
ثيرٌة، وكان ابُن هشاٍم اللخمي

 شارًحا األبيات  
ُّ
ْبلِي ُه اللَّ ِل، وجاء بعد  ح  أبيات  الُجم  ر  ْرِحِه ، وش  قد اعرتض  يف ش 

؛
ِّ
اٍم اللخمي فأردت إظهار قيمة اللبلي فهو عالم فذ له نقدات  هذا على ابِن ِهش 

 أسباب متعددةانت جيدة انفرد هبا، يتضح منها طول باعه، وسعة اطالعه ، فك

:أنه يلزم من قوله مخالفة -مثال- منها دفعت اللبلي لالعرتاض على ابن هشام،

م وِّ ق  أنه لم يُ قد حدث، أو أن تناقضا بين رأييه ، أو أن يف المسألة خالفا أو أصولية،

، وقد اعتمد اللبلي على األصول عليه هْ بِّ ن  ولم يُ  -مع كونه خطأ -الذي نقله الرأي  

دَّ قول  ابن هشام بأنه م النحوية  ؛ لذا اللسماعلخالف يف بعض اعرتاضاته، فقد ر 

ُه ابُن هشام مقيٌس، وهو لم يتبع يلتفت إليه دَّ ، أو بأنه غير مقيس، أو بأن ما ر 

فكان  القياس، أو بعدم أمن اللبس، أو بأن غير مذهبه صحيح حمال على المعنى؛

بْ   هذا البحث الموسوم بـ: )اعرتاضاُت اللَّ
ِّ
  لِي

ِّ
ل ى اْبِن هشاٍم اللَّْخِمي ْرح يف ع   هش 

  ْبي اِت أل  
ِّ
اِجي جَّ ِل الزَّ  جمًعا ودراسًة(. -ُجم 

ا واتبعت المنهج االستقرائي،  ْسُته  ر  د  ْعُت هذه االعرتاضات، و  م  معقبا ببيان ف ج 

ةِ  الراِجِح  الرأِي  ِمًدا على أقواِل العلماِء يف المسأل   .فيها، ُمْعت 

 الزجاجي. -الجمل -أبيات -اللخمي-اللبلي -عرتاضاتا فتاحاة:الكلمات امل
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The objections of al-Labli to Ibn Hisham al-Lakhmi in 
his explanation of the verses of the ktab aljumal by 
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Desouky Muhammad Ali Ibrahim Al-Sakhawi 
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:abstract  
The most important grammatical book that scholars 

dealt with its verses with parsing, explanation, 

criticism and correction: (Kitab al- aljumal) by Abi 

al-Qasim al-Zajaji, which is a useful book from the 

blessed books, and he taught its verses and verses. 
This is according to Ibn Hisham Al-Lakhmi. So I 

wanted to show the value of Al-Labli, a distinguished 

scholar who had good criticisms that he was alone 

with, from which his long sales and his wide 

knowledge became evident. There were multiple 

reasons that prompted Al-Labli to object to Ibn 

Hisham, for example: that he is required to disagree 
with fundamentalism, or that there is a disagreement, 

or we have relied on Sufficient basis of grammatical 

origins in some of his objections; He does not pay any 

attention to it, or that he does not adhere to 

measurement, or security of clothing, or restaurants, 

so this research was marked: (The Obstacles of Al-

Labili against Ibn Hisham Al-Lakhmi in his 

explanation of the verses of the Kitab al- aljumal by 

Abi al-Qasim al-Zajaji - collection and study). 
I followed the inductive approach, so I collected these 
equipment and studied them, following the statement 
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of the most correct opinion on it, relying on the 

sayings of scholars on the issue. 
Key words: Objections - Allaby - Lakhmi - Verses 

- aljumal - al-Zajaji 
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 املقدمة:
الحمُد هلل حمًدا طيًبا مبارًكا فيه، والصالُة والسالُم على المبعوِث رحمًة 

، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.  للعالمين 

فإن من أهم الكتب النحوية التي تناول  العلماُء أبيات ها باإلعراِب والشرِح والنقِد 

، وه
ّ
ِل( ألبي القاسم الزّجاجي و كتاٌب نافٌع من الكتِب والتصحيِح: )كتاب  الُجم 

ُه بمكة   ا اهلُل -المباركِة، لم يشتغْل به أحٌد إال وانتفع به، ويقاُل: إِنَُّه صنَّف  ه  س  ر  ح 

ال ى ا اهلل   -ت ع  ع   وأن له، يغِفر   أنْ  -تعالى–وكان إذا فرغ من باٍب طاف  أسبوًعا، ود 

هُ  به   ينفع    ، وقد جاءْت على أبياتِِه شروٌح كثيرةٌ (1)قارئ 
ُّ
، وكان ابُن هشاٍم اللخمي

 شارًحا األبيات  
ُّ
ْبلِي ُه اللَّ ِل، وجاء بعد  ح  أبيات  الُجم  ر  ْن ش   ممَّ

 :وكان من أسبابِ اختاارِ البَحْثِ

 أوال 
ِّ
اٍم اللخمي ْرِحِه هذا على ابِن ِهش   .: أنَّ اللبلي قد اعرتض  يف ش 

انفرد هبا، يتضح منها إظهار قيمة اللبلي فهو عالم فذ له نقدات جيدة ثانيا: 

 .طول باعه، وسعة اطالعه

ْت هذا الجانب   ثالثا:  ل  ن او   .أين لم أ قِْف على دراسٍة ت 

ا رابعا:  تِه  ى ِصحَّ د   .أ نَّ دراسة  االعرتاضاِت مجاٌل للباِحِث للوقوِف على م 
ِميِّ يف اعتراضاُت اللَّْبِليِّ َعَلى اْبِن هشاٍم اللَّخْ فكان هذا البحث الموسوم بـ: ) 

 (.مجًعا ودراسًة -َشْرحه أَلْبَياِت ُجَمِل الزَّجَّاِجيِّ 

ا ُمب يِّنًا الرأي   ْسُته  ر  د  ْعُت هذه االعرتاضات، و  م  واتبعت المنهج االستقرائي، ف ج 

ٍة،  م  دِّ ِة ، وقْد جاء  البحُث يف ُمق  الراِجح  فيها، ُمْعت ِمًدا على أقواِل العلماِء يف المسأل 

                                                

، شذرات الذهب 3/110، قالدة النحر2/77، بغية الوعاة3/136ينظر: وفيات األعيان (1)

2/354. 
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فيها موضوع  البحِث وأهميت ُه، ومنهجي فيه، ُثمَّ تمهيد تناولت فيه ترجمًة تناوْلُت 

؛ فقد ُسبِْقُت برتجمٍة موسعٍة لهما، والمقاُم ال 
ّ
ْبلِي ا البِن هشاٍم، واللَّ مختصرًة جدًّ

، ثم التعريف بالكتابين اللذين جعلتهما أصال يف جمع المادة  يحتمُل اإلطالة 

ِل(؛ لِيْسُهل  على العلمية، ثم جاءت االعرتاض ا فِي)اْلُجم  ب ًة حسب  ُوُروِده  اُت مرتَّ

ْسُتها مع بياِن الرأِي الراجِح، ثم جاءت خاتمٌة اشتملت  ر  ُتها، ود  ع  الباحثين  مطال 

 على أهم النتائج، التي وقف عليها البحث، ثم فهرُس المصادر والمراجع.

 وصل العظيم، فضله من المزيد وأسأله لهذا، وفقني أن -تعالى–والحمد هلل 

 اللهم على نبيك محمد نبي الرحمة.

 وهذا أوان الشروع يف المقصود ونستمد العون من ربنا المعبود .

 الباحث/                                                      

 د. دسوقي حممد علي إبراهيم السخاوي
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 التمهيد

 أوال: ترمجة ابن هشام اللخمي:

مَّ  ِوّي هو: ُمح  ّ النَّْحِوّي الّلغ 
ْخِمي اِهيم بن خلف اللَّ ام بن إِْبر  د بن أ ْحمد بن ِهش 

ات  لى اللُّغ  ا وع  ْيه  ل  ما ع 
ائِ ان  ق  ك  بِيَِّة، و  ر  السبتي، ُيكنى أ ب ا عبد اهلل، أدَّب بِاْلع 

ا: اْلمْدخل إِ  له تآليُف مفيدٌة، مِنْه  ِعيٍف. و  ظٍّ من النَّْظِم ض  ع  ح  ل ى ت ْقِويم واآلداِب م 

ٌت  ِل، وُنك  ْبي اِت اْلُجم  ِل فِي شْرِح أ  يم اْلب ي ان، وكتاُب اْلُفُصول واْلُجم 
ت ْعلِ ان، و  اللِّس 

ِة  ْقُصور  شرُح م  شرُح الفصيِح، و  ِة، و  امَّ ْيِه لألعلِم، ولحُن اْلع  على شرِح أ ْبي اِت ِسيب و 

 بنِ 
ِ
نُه أ ُبو عبِد اهلل ى ع  و  ْيٍد، ر  ُه، تويف سنة اْبِن ُدر  اِر تآليف  هـ، على أرجح 577اْلغ 

 .(1)األقوال

 ثاناا: ترمجة اللََّبْلِيَّ:

: نسبًة لبلٍد 
ّ
ْبلِي  الفهري اللَّ

ٍّ
أبو جعفر أحمُد بُن أبي الحجاِج يوسف بن علِي

، الفقيُه األريُب األستاُذ المتفنُِّن النحويُّ  ( من أعماِل إشبيلية  ة  ْبل  ف بـ)ل  ُتعر 

 
ُّ
 التاريخي

ٍّ
ذ  عن أبي علي . أخ  ُق المتقن، كان من أساتذِة إفريقيَّة  اللغويُّ المحقِّ

 بِن (2)الشلوبين، وأبي إسحاق البطليوسي، ُعِرف بـ)األعلم(
ِ
، وأبي محمدٍّ عبِد اهلل

ِشيِد  ٍة كشمِس الديِن الُخراساينّ، ور  مَّ
ذ  عن أ ئِ ل  للمشِرِق وأ خ  ح  ، وغيِرِهْم. ر  ُلبٍّ

نُْه ِجلٌَّة. الديِن بِن ال ذ  ع  ، وأ خ  اِء إلى أ ْن مات  ل  باإِلْقر  ع  لُِتوُنس، واْشت غ  ج  اِر، ثم ر  طَّ ع 

                                                

، 2/93، الوايف بالوفيات81-4/76، الذيل والتكملة4/324تنظر ترجمته يف: وفيات األعيان (1)

، معجم 5/318، األعالم للزركلي3/99، سلم الوصول49-1/48بغية الوعاة

.وقد جعلت الترجمة مختصرة لسبق محقَقْي الفصول والجمل بالترجمة له؛ 9/26المؤلفين

فأغناين عن التفصيل يف هذا البحث القصير، تنظر ترجمته مفصلة يف تحقيق د. محمد بن سعد 

 الشقيران، يف تحقيق الفصول والجمل، ود. محمود محمد العامودي، يف تحقيق الكتاب نفسه.

 .1/422م. ينظر بغية الوعاةالبطليوسي يعرف باألعل (2)
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له تآليُف منها رفُع التلبيِس على حقيقِة التَّْجنِيِس، وبغيُة اآلماِل يف معرفِة النُّْطِق 

ِميِع ُمْست ْقب الِت األفعاِل، ولباُب تحفِة المجِد الصريِح يف شْرِح كت  ،اِب الفصيِح بِج 

اُه:  ِل سمَّ ْبي اِت الُجم  وله العقيدُة الفهريُة، وفهرسٌة وتآليُف يف األذكاِر، وشْرُح أ 

ة ( سنة  ْبل  ْولُِدُه بـ)ل    اْلُحل ِل، م 
ْشي -هـ  691هـ، وتويف بتونس سنة  613و 

  (1)م.1291

 لماة:ثالثا:نبذة خمتصرة عن الكتابني اللذين جعلتهما أصال يف مجع املادة الع

الفصول والجمل يف شرح أبيات الجمل، وإصالح ما وقع يف  :الكتاب األول

أبيات سيبويه، ويف شرحها لألعلم من الوهم والخلل، البن هشام اللخمي. 

تحقيق د. محمد سعد الشقيران، نادي المدينة المنورة األدبي، الطبعة 

 م.2017-هـ1438األولى

ات الجمل، ألبي جعفر اللبلي، تحقيق : وشي الحلل يف شرح أبيالكتاب الثاين

 م.2016، 1د.أحمد الجندي، دار الضياء بالكويت ط

 

                                                

-1/268، سلم الوصول403-1/402، بغية الوعاة1/253ينظر يف: الديباج المذهب  (1)

. و قد 213-2/212، معجم المؤلفين284/ 1، شجرة النور الزكية يف طبقات المالكية 269

كتاب جعلت الترجمة مختصرة لسبق الترجمة له عند الدكتور سليمان العايد يف مقدمة تحقيقه ل

)بغية اآلمال يف معرفة النطق بجميع مستقبالت األفعال(، والدكتور عبد الملك الثبيتي يف مقدمة 

تحقيقه لكتاب )تحفة المجد الصريح يف شرح كتاب الفصيح(، والدكتور أحمد محمد عبد 

 الرحمن الجندي يف تحقيقه لكتاب)وشي الحلل يف شرح أبيات الجمل(.
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 اعرتاضات اللبلي على ابن هشام اللخمي

 قطع النعوت -1
 : (1)ذكر ابن هشام اللخمي البيتين اللذين أنشدهما الزجاجي للخرنق

ــــِذْين  ُهــــمُ  ــــْومِي الَّ ْن ق  ــــد  ْبع   ال ي 

 

ــــ   آف  اةِ، و   ُة الُجــــْزرِ ُســــمُّ الُعــــد 

   ٍ ــــــــر  ــــــــلِّ ُمْعت  ــــــــاِزلِين  بُِك  النَّ

 

اقِـــــــــد  األُْزرِ    ع  ـــــــــون  م  ُب يِّ الطَّ  و 

 
ف  المنعوُت، ويكون  المراُد  "ثم قال: ا يجوُز ب ْعد  أْن ُيْعر  ْطُع يف النُُّعوِت إِنَّم  اْلق 

مَّ   (2)"هبا الثَّن اء  أو الذَّ

ْبلِّي فقال: ْطِع النُُّعوِت والبِن هِ "وقد اعترض عليه اللَّ ال ٌم يف كيفيِة ق  ِّ ك 
ْبتِي اٍم السَّ ش 

ْجِه  ْن ِذْكِرِه، وب ي اِن و 
اُه، وهو فاسد، فال ُبدَّ مِ يِد واْرت ض  ل ُه عن ابِن السِّ ا، ن ق  وإِْتب اِعه 

ف  المنعوُت،  اِدِه، قال ابُن هشاٍم: القطع يف النعوت إنما يجوز بعد أن ُيْعر  ف س 

اُد  .ويكون  الُمر  مَّ  هبا الثَّن اء  أو الذَّ

ْينِِه، قال يف كتابه المسائل: -لطف اهلل به-(3)قال أحمد يِد بِع  ُم ابِن السِّ ال  : هذا ك 

ِة؛  ف  نِيًّا عن الصِّ ْوُصوُف غ  ْيئ اِن: أحدهما: أ ْن ي ُكون  الم  اِت ش  ف  ْطِع الصِّ الُموِجُب لِق 

تِِه عند المخاطِب.  لُِشْهر 

ت والثاين: أ ْن ي كُ  ر  رَّ اٌء ت ك  و  ، وس  مُّ ُح به أو ُيذ  يٌَّن ُيْمد  ْعنًى ُمع  ِة م  ف  ون  يف الصِّ

ْر. رَّ ت ك  ْم ت  اُت أ ْم ل  ف   الصِّ

                                                

، والبيتان من شواهد 29من الكامل وهما يف ديوانها صـ، والبيتان 15الجمل صـ (1)

، شرح التسهيل 1/144، والبديع يف علم العربية 2/40، واألصول البن السراج2/64الكتاب

 .4/1563، المقاصد النحوية1/35، إرشاد السالك319، 3/98البن مالك

 .225الفصول والجمل صـ (2)

 َسُه .لفظة: )قال أحمد( يقصد اللبليُّ بها نف (3)
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اُد به  ْطِع النَّْعِت وإن كان الُمر  از  ق  و  ر  ج  ك  هذا لفظه، وهو فاسد بدليل أن سيبويه ذ 

ا  مًّ ْدًحا أو ذ  ُة م  ف  ان ت الصِّ اٌء ك  و  ، وس  ْير  ذلك، قال يف باب ما الب ي ان  ًما أو غ  حُّ ر  أو ت 

ى التَّْعظِيمِ  ْجر  ْتِم م  ي ْجِري مِن الشَّ
ْعن ى (1) ًة على م  نِْصب  ما كان ِصف  : وقد ي ُجوُز أ ْن ي 

... ْرُت ل ك  ك  ا ذ  ْيًئا مِمَّ ا وال ش  مًّ ْدًحا وال ذ   الِفْعِل، وال ُيِريُد م 

تِِه، فقد ي ُجوُز أن يكون الموصوُف غ   (2)وأما اشرتاطهما نِيًّا عن الصفة لُِشْهر 

ِب  اط  ُم يف الُمخ  هَّ ت و  ْطُع، ت  ْيِه أ نَُّه ي ُجوُز فيه الق  ر  ِسيب و  ك  ْطُع على ِخال فِِه، وقد ذ  الق 

ِة. ف  ْعِرُفُه بِتِْلك  الصِّ ْن ت  ِة م  نِْزل  ُلُه بِم  ْعِرُفُه، أو ت ْجع   أ نَّك  ت 

ْلت  : وقد ي جُ (3)-رحمه اهلل-قال ع  ، إذا ج  ام  ر 
ْومِك  الكِ ْرُت بِق  ر  : م  ُقول  وُز لك أ ْن ت 

ْن قال  ة  م  نِْزل  ُلُه م  ُتن زِّ ْيٌد، ف  ُجٍل ز  ْرُت بِر  ر  : م  ف ُهْم، كما ُقْلت  ر  المخاطب  كأنه ق ْد ع 

ة  وإِ  نِْزل  ِذِه الم  ُلُه ه  ْم به، فكذلك هذا، ُتن زِّ لَّ ت ك  ْم ي  ؟، وإِْن ل  ْن ُهو  ْم لك: م  ان  ل  ْن ك 

 ي ْعِرْفُهْم.

ا ب اطٌِل  ْطِع النُُّعوِت وإِْتب اِعه  اُه مِْن الُموِجِب لِق  ط  ر  ت ب يَّن  أ نَّ ما اْشت   .(4)"قال أحمد: ف 

 الدراسة:
 على ابن هشام اللخمي يف تجويزه

ّ
ْبلِي القطع يف النعوت  موضع اعرتاض اللَّ

ناء أو الذم، وهو ما نقله عن ابن بشرط أن يعرف المنعوت، ويكون المراد هبا الث
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يد السِّ
ْبلِّي بفساد ذلك. (1) ْطُع على فقال اللَّ ؛ ألمرين: األول: أنه قد ي ُجوُز الق 

ْطُع،  نَُّه ي ُجوُز فيه الق  ْيِه أ  ر  ِسيب و  ك  ِخال فِِه أي: على خالف معرفة المنعوت، وقد ذ 

نَّك  ت ْعِرُفُه، أو  ِب أ  اط  ُم يف الُمخ  هَّ ت و  ِة.، والثاين: ت  ف  ْعِرُفُه بِتِْلك  الصِّ ْن ت  ِة م  نِْزل  ُلُه بِم  ْجع  ت 

ا أو  مًّ ْدًحا أو ذ  ُة م  ف  ان ت الصِّ اٌء ك  و  ، وس  اُد به الب ي ان  ْطِع النَّْعِت وإن كان الُمر  اُز ق  و  ج 

ْير  ذلك. ًما أو غ  حُّ ر   ت 

 وإليك البيان:
د سبقه الفراء وابن السيد، ففي ابن هشام اللخمي كان مسبوقا يف رأيه هذا، فق

معاين الفراء ما يفيد أنه يجوز القطع مراًدا به المدح والذم، ولم يذكر غيرهما 

)من( فِي موضع رفع، وما بعدها صلة  (2)ىئ ڀ پ پ يئوقوله: "حيث قال: 

ْن(  ىئ ڃ ڄ يئلها، حتى ينتهى إلى قوله:  ( على )م  فرتّد )اْلُموُفون 

( من صفة )م   (؛ و)اْلُموُفون  ابِِرين  ْن( كأنه: من آمن ومن فعل وأوىف. ونصبت )الصَّ

ْن( وإنما نصبت؛ ألهنا من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به إلى  ألهنا من صفة )م 

المدح، والعرب تعرتض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم، 

فيرفعون إذا كان االسم رفعا، وينصبون بعض المدح، فكأهنم ينوون إخراج 

المنصوب بمدٍح مجدٍد غير متبع ألول الكالم ...ثم ذكر قول الشاعرة الذي نحن 

وربما رفعوا )النازلون( و )الطيبون( ، وربما نصبوهما على "بصدده، ثم قال: 

 .(3)"المدح، والرفع على أن يتبع آخر الكالم أوله

                                                

 .83ينظر يف: إصالح الخلل ص  (1)

 (.177سورة البقرة من اآلية ) (2)

 .1/453، و 105/ 1ينظر يف: معاين القرآن للفراء (3)



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

قرره أما اللبلي فقد اعتمد يف تخطئته ابن هشام، والقول بفساد رأيه على ما 

سيبويه من جواز أن ينصب ما كان صفة على معنى الفعل وال يريد مدحا وال ذما 

 وأما قول حسان بن ثابت:": قالوال غيرهما، حيث 

ْعـب أال أحـالم  تزُجـركم   حاِر بن  ك 

 

نِّي وأنتم من الُجوف الجماخيرِ     ع 

ٍم    ال بأس  بالقوم من ُطوٍل ومن ِعظ 

 

 (1)العصـافيرِ  ِجْسُم البِغاِل وأحالمُ   

فلم يرد أن يجعله شتًما، ولكنه أراد أن يعدد صفاهتم ويفسرها، فكأنه قال: أما  

: لو جعله شتما -رحمه اهلل-أجسامهم فكذا، وأما أحالمهم فكذا ، وقال الخليل 

فنصبه على الفعل كان جائزا ، وقد يجوز أن ينصب ما كان صفة على معنى الفعل 

 ال شيئا مما ذكرت لك، وقال:وال يريد مدحا وال ذما و

لاِمــ نــَ َحـْوُل الرِّ  ِمْحصــن ا يِّ ومـا َغرَّ

 

ــالَجّو وهــو َ صــيُب   ــَيها ب  (2)َعواِش

                                                 

، وشرح 2/401،، وشرح كتاب سيبويه للسيرايف214-213من بحر البسيط وهما يف ديوانه  (1)

وهذان البيتان، علَ أن قائله رفع الجسم واألحالم "( وجاء فيه: 88/ 2أبيات مغني اللبيب )

علَ إضمار المبتدأ لما أراد من تفسير أحوالهم، دون القصد إلَ الذم، والتقدير: أجسامهم 

ا وح ، ويجول أن يريد ال أحالم لهم، كما أجسام البغال، وأحالمهم أحالم العصافير عظم  قارة 

أن العصفور ال حلم له. ولو قصد به الذم فنصبه بإضمار فعل لجال، قال ابن  لف: ذكر سيبويه 

هذا الشعر بعد أبيات أنشدها، وذكر فيها أسماء  قد نصبت علَ طريق الشتم والتحقير، ورفع 

ا قوله: جسم البغال وأحالم العصافير. وقوله: ولم يرد  ا؛ يريد أنه لم يجعله شتم  أن يجعله شتم 

 ."من طريق اللفظ إنما هو شتم من طريق المعنَ، وهو أغلظ من كثير من الشتم

، 574، 479من بحر الطويل ولم أقف علَ قائله... انظر النكت يف تفسير كتاب سيبويه (2)

، وحول اإلبل: 240/ 2، وشرح كتاب سيبويه للسيرايف153واالنتصار لسيبويه علَ المبرد صـ

جمعها للعلف. الرلامي: نسبة إلَ رلام، وهم ّحي من بنَ عمرو بن تميم. العواشَ: جمع 

من الماشية، والمعنَ: أّنه جمعها للعلف ليمنع الضيف يف  يّ عاشية، وهي التي ترعَ بالعش

حال  صب الزمان؛ ألنها ال تحلب وهَ تعلف. والشاهد: نصب )محصن( بإضمار فعل 

 ره وهو أعني، ولم يقصد مدحا وال ذما فينصبه عليه. ومحصن، هو اسم الرلامي.يجول إظها
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ومحصن: اسم الرزامي، فنصبه على أعني، وهو فعل يظهر؛ ألنه لم يرد أكثر 

ا، وكذلك ُسمع هذا البيت  من أن يعرفه بعينه ولم يرد افتخاًرا وال مدًحا وال ذمًّ

ه العرب، وزعموا أن اسمه محصن، ومن هذا الرتحم، والرتحم يكون من أفوا

 .(1)"بالمسكين والبائس ونحوه.

فظهر من ذلك أن قطع النعت قد يكون مدحا أو ذما، أو غيره حسب ما يقتضيه 

 ، وأن حصر ابن هشام اللخمي القطع فيما كان مدحا أو ذما ال وجه له.(2)السياق

ابن مالك، وابن هشام األنصاري، وابن وعلَ هذا المذهب ابن عصفور و

 .(3)عقيل، وناظر الجيش

إذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك يف " قال ابن هشام األنصاري:

الصفة اإلتباع والقطع مثال ذلك يف صفة المدح )الحمد هلل الحميدِ ُ  ( أجاز فيه 

، وقال (4)ر هوسيبويه الجر على اإلتباع، والنصب بتقدير أمدح، والرفع بتقدي

سمعنا بعض العرب يقول: )الحمد هلل ربَّ العالمين( بالنصب، فسألت عنها 

 ڱ ڱ ڱ يئ (6)ومثاله يف صفة الذم (5)يونس فزعم أهنا عربية اهـ.
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، (2)قرأ الجمهور بالرفع على اإلتباع، وقرأ عاصم بالنصب على الذم (1)ىئ ڱ

وز فيه الخفض على اإلتباع، ومثاله يف صفة الرتحم )مررت بزيٍد المسكينِ ُ  ( يج

والرفع بتقدير )هو( والنصب بتقدير أرحم، ومثاله يف صفة اإليضاح )مررت بزيٍد 

التاجِرُ(   ، يجوز فيه الخفض على اإلتباع، والرفع بتقدير )هو(، والنصب بتقدير 

أعني، وال فرق يف جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، 

ور، وقد ذكرنا أمثلته، والثاين نص عليه سيبويه يف كتابه فقال: وقد فاألول مشه

يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام ُ ، يعني بالنصب أو بالرفع إذا جعلت 

المخاطب كأنه قد عرفهم، ثم قال نزلتهم هذه المنزلة، وإن كان لم يعرفهم. 

 . (3)"اهـ

 تعقاب:

ْبلِّي كان مصيبا يف   اعتراضه علَ ابن هشام اللخمي؛ ألن الذي يظهر لي أن اللَّ

، أو غيِرِهما، حسب السياِق، وأن حصر   قطع  النعِت قد يكوُن على المدِح أو الذمِّ

ُه لقطع النعت أن  ن تاب ع  ِّ وم 
ابِن هشاٍم ال وْجه  له؛ وألن اشرتاط  ابِن هشاٍم اللخمي

ْطُع عل ٌض عليه بأنه قد ي ُجوُز الق  ْيِه ُيْعرف المنعوُت ُمْعت ر  ر  ِسيب و  ك  ى ِخال فِِه، وقد ذ 

ْن  ِة م  نِْزل  ُلُه بِم  ْعِرُفُه، أو ت ْجع  اط ِب أ نَّك  ت  ُم يف الُمخ  هَّ ت و  ْطُع، حيث ت  أ نَُّه ي ُجوُز فيه الق 

ِة. ف  ْعِرُفُه بِتِْلك  الصِّ  ت 

                                                

 (.4من سورة المسد اآلية ) (1)

، المكرر فيما تواتر من القراءات 558، التيسير يف القراءات السبع700ينظر فيهما: السبعة (2)

 .549بع وتحررالس

 (288شرح قطر الندى )ص:  (3)
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فتبين أن شرط القطع أن يكون المنعوت معلوًما ومتعينًا بدون النعت، إما 

إما ادعاًء؛ بأن ينزل المنعوت غيُر المعلوم منزلة  المعلوم ألمٍر ما؛ حيث حقيقًة و

، إذا جعلت المخاطب   ام  ر 
ْومِك  الكِ ْرُت بِق  ر  : م  قرر سيبويه أنه ي ُجوُز لك أ ْن ت ُقول 

ْن قال لك: ة  م  نِْزل  ُتنِْزُلُه م  ْيٌد، ف  ُجٍل ز  ْرُت بِر  ر  : م  ف ُهْم، كما ُقْلت  ر  ْد ع  ؟،  كأنه ق  ْن ُهو  م 

ْم ي ْعِرْفُهمْ  ان  ل  ة  وإِْن ك  نِْزل  ِذِه الم  ْم به، فكذلك هذا، ُتنِْزُلُه ه  لَّ ت ك  ْم ي  وإِْن ل 
. واهلل (1)

 أعلم.

***     ***    *** 

 اإلضافة اللفظاة واملعنوية-2

 :(2)ذكر ابن هشام اللخمي البيتين اللذين أنشدهما الزجاجي للخرنق

ْومِ  ْن ق  د  ْبع  ِذْين  ُهُم ال ي   ي الَّ

 

ُة الُجْزرِ    آف  اةِ، و  مُّ الُعد   س 

   ٍ ــــر   النَّــــاِزلِين  بُِكــــلِّ ُمْعت 

 

اقِـد  األُْزرِ    ع  يُِّبون  م  الطَّ  و 

 
اُل؛ ألنَّ ":ثم قال ى بِِه االْنِفص  ُجوُز أْن ُينْو  اقِد  اأْلُْزِر .... ال ي  ع  يُِّبون  م  والطَّ

( ال  ي خُلو أْن  اِقد  ع  : )م  ْمع  ْوِضُع، أ ْو ج  ُهو  اْلم  اِف، و  ْسِر الق  ْعِقٍد( بِك  : )م  ْمع  يكون  ج 

ع  النَّْحِويُّون  على أنَّ إضافة  المصاِدِر  أ ْجم  ُر، و  ْصد  ُهو  اْلم  اِف، و  ْتح  الق  ٍد( بِف  ْعق  )م 

اُل  ا االْنِفص  ى بِه  ٌة، ال  ُينْو  اِضِع محض  و   حسان:  .وقال عند حديثه عن بيت(3)"واْلم 

                                                

، شرح 208-207/ 1. وينظر يف شرح الجمل البن عصفور: 2/70الكتاب (1)

 -7/3347، تمهيد القواعد 416/ 2، المساعد288، شرح قطر الندى صـــ 3/319التسهيل

3349. 

 سبق تخريجهما. (2)

-3/1459لمقاصد النحوية، وا7/3170، وينظر يف تمهيد القواعد226الفصول والجمل (3)

1460. 
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ْأِس  ـــن ب ْيـــِت ر  ـــبِيئ ًة م ـــأ ن س   ك

 

ــاءُ    ــٌل وم  س  هــا ع  ي كــوُن مِزاج 
(1) 

 
ر  يف هذه   ْحُسُن من أربعِة أ ْوُجٍه:... الثالُث: أن يقدَّ الضرورُة يف هذا البيِت ت 

ْت يف )قيِد األوابِد( من قوِل امرئ القيسِ (2)اإلضافِة االنفصاُل  ر  ، كما ُقدِّ
(3): 

ـــدِ  ـــْد أ ْغت  ق  ـــاو  ـــُر يف ُوُكن اتِه  ْي  ي والطَّ

 

ــــلِ    ْيك  ــــِد ه  ابِ ْيــــِد األ و  ــــِرٍد ق   بُِمنْج 

اِدِر.   ص  ن ْحِوِه مِن  الم  و 
(4) 

ان  من " "بقوله: وقد اعترض عليه اللبلي سَّ اج  ب ْيِت ح  ام  النَّاُس إِْخر  وقد ر 

ر  : ...(5)الضرورة، وأنه ليس فيه إِْخب اٌر عن النكرة بالمعرفة بُِوُجوهٍ  دَّ ...منها: أن ُيق 

اُل  ِة االْنِفص  اف  يف هذه اإِلض 
ْت يف:(6) ر  ون ْحِوِه من المصادر، )قيِد األوابِد(  ، كما ُقدِّ

ْين اُه عنه يف الكالم  ك  اٍم، وقد ح  ُه ابُن ِهش  ر  ك  ِة. وهذا الوجه ذ  ر 
ِة عن النَّكِ ر 

أ ْخب ر  بِالنَّكِ ف 

ع  على: اِضِع  )معاقِد األزِر( أنه قال: أ ْجم  و  اِدِر والم  ص  ة  الم  اف  النحويون على أ نَّ إِض 

اُل  اِج االْنِفص  ِة الِمز  اف  ى بِإِض  اُل، وقال هنا: إنه ُينْو  ى هبا االْنِفص  ٌة، ال ُينْو  ْحض   .(7)"م 

                                                

، واألصول البن 1/49، والكتاب3البيت من الوافر، ينظر شرح ديوان حسان صـ (1)

 .1/67السراج

 .9/283، وانظر: الخزانة 48ذكره ابن السيد بغير عزو يف الحلل ص  (2)

 .92، ينظر يف المفصل ص 1/245من الطويل له، وهو يف ديوانه بشرح السكري (3)

 .255الفصول والجمل ينظر: (4)

 .209وشي الحلل  (5)

 .9/283، وانظر: الخزانة 48ذكره ابن السيد بغير عزو يف الحلل ص  (6)

 .212ينظر: وشي الحلل صـ (7)
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 الدراسة:
أراد اللبلي تسجيل التناقض فيما قرره ابن هشام اللخمي من جعل اإلضافة  

اُء( من اإلضافة اللفظية التي يف)مزاجها( من بيت حسان ٌل وم  س  ها ع  : )ي كوُن مِزاج 

النحويين قد تكون على نية االنفصال، وهذا متناقض مع ما قرره قبُل من أن 

اُل. ى هبا االْنِفص  ٌة، ال ُينْو  ْحض  اِضِع م  و  اِدِر والم  ص  اف ة  الم    أجمعوا على أ نَّ إِض 

 وإليك البيان:
ها( ورفع )عسٌل(، على  وايات منها:يأتي أن بيت حسان فيه ر  نصب )مزاج 

. وجاز ذلك من حيث (1)جعل اسم كان نكرًة وخربها معرفًة، يف الشعر ضرورة

ها العسل والماء كان )عسل وماء( هما جنسين، فكأنه قال : يكون مزاج 
(2). 

وُهنا  تخريٌج لهذه الّرواية على أّن الّشاعر أراد )مزاًجا لها( فنوى باإلضافة 

 .(3)النفصال، فأخرب بنكرة عن نكرةا

ما ذكره ابن هشام اللخمي إذ قرر أن اإلضافة يف بيت حسان من اإلضافة وهو 

النحويين قد أجمعوا على اللفظية التي هي على نية االنفصال مع تقريره قبُل أن 

اُل  ى هبا االْنِفص  ٌة، ال ُينْو  ْحض  اِضِع م  و  اِدِر والم  ص  اف ة  الم  وفيما قرره   ، أ نَّ إِض 

تناقٌض؛ ألن )المزاج( ليس مشتقا عامال فيما أضيف إليه حتى يحكم عليه بأنه 

 من باب اإلضافة اللفظية.

                                                

 .17صـ االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب، 1/39ينظر يف: شرح أبيات سيبويه  (1)

 .2/545يف شرح العمدة ، العدة252، وينظر يف علل النحو1/278المحتسب (2)

 1033، والكليات9/283، والخزانة 48ُينظر: الُحلل يف شرح أبيات الُجمل  (3)
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ال  بل هو إما أن يكون مصدرا على فِع 
أو اسًما؛ فالمزُج: مصدُر )مزجته(،  (1)

ُج به. اُج: االسُم؛ فهو: ما ُيْمز   (2)والِمز 

وعلى ذلك تكون إضافة  (3)ام به الشيءأو الِمزاج كالِقوام:اسم لما يق 

 إضافة محضة )معنوية(.

 تعقاب:

 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي؛ لوجود  
ّ
ْبلِي ظهر لي أن اللَّ

التناقض يف قوله؛ ولعدم سالمة التنظير عنده؛ وذلك ألن  اإلضافة إنما كانت 

لبيت: فرٌس قيُد األوابِد، أي: )مقيٌِّد( لفظيًَّة يف )قيد األوابد(؛ ألن المعنى يف ا

على تأويِل المضاِف بالمشتِق، يعني: )مقيٌِّد( اسم الفاعل، وكانت  (4)لألوابدِ 

معنوية يف )مزاجها(؛ ألهنا ليست مؤولة بالمشتق، بل )المزاج( إما أن يكون 

اُج: االسُم. ال أو اسًما؛ فالمزُج: مصدُر )مزجته(، والِمز   مصدرا على فِع 

 فاإلضافة يف )قيد األوابد( ليست نظير اإلضافة يف )مزاجها(. واهلل أعلم. 

***     ***    *** 

                                                

 .2/450، والبديع يف علم العربية4/403ينظر يف شرح كتاب سيبويه (1)

 .1/869( العين، والصحاح، واللسان، والقاموس المحيط )مزج( والكليات 2)

 .10/600الدر المصون (3)

، والمسائل 1/218، والتعليقة علَ كتاب سيبويه2/458صناعة اإلعراب ينظر:سر (4)

، وشرح الرضي 7/54، التفسير البسيط1/309، وشرح أبيات سيبويه184،245الحلبيات

 .7/3182، وتمهيد القواعد2/223علَ الكافية
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 احلذف واإليصال -3 

 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ـْل مــا ُأمِـْرت  بــِه  افع  ْيــر  ف  ْرُتـك  الخ   أ م 

 

ـــِب    ا ن ش  ـــاٍل وذ  ا م ـــك  ذ  ـــْد تركُت  فق

(، واألصُل: أمرُتك  بالخيِر؛ ألن األمر   ":ثم قال  الشاهد فيه قوله: )أمرُتك الخير 

إنما يكوُن بشيٍء، والدليُل على تقديِر هذا الحرِف قوُلُه: )فافعْل ما ُأمِْرت  به(؛ 

 ) غ  الحذف  والنصب  أن )الخير  وَّ ا، وس  وذلك أنَّ اإلضمار  يُردُّ األشياء  إلى أصولِه 

رِّ مصدٌر يحُسُن )أنْ  ُف معه حرُف الج  ِمل فيه يف موِضِعِه، و: )أْن( ُيْحذ  ( وما ع 

، أي: مِْن أْن  كثيًرا ِجْبُت أْن تفعل  ، وع  ، أْي: بِأ ْن تفعل  ، تقوُل: أمرُتك  أْن تفعل 

ْكُثُر، فإذا وقع موقع  )أْن( مصدٌر  ، فيحُسُن الحذُف يف هذا لطوِل االسِم وي  ل  ت ْفع 

: أمرُتك  زيًدا؛ ُشبِّه  به فحُسن  الح : أمرُتك  بزيٍد، لم ي ُجْز أن تقول  ْذُف، فإْن قلت 

ا ب يَّنُْت ل ك    (2)"لِم 

ْبلِيُّ  رِّ "فيما ذهب إليه، فقال : وقد اعترض عليه اللَّ ْرِف الج  ْذُف ح  الشاهُد فيِه ح 

ُوُصوُل الِفْعِل إليه بِن ْفِس  (، و  ْير  ْفُعوِل الثَّانِي، الذي هو )الخ  ان  أ ْصُلُه: مِن الم  ِه، ف ك 

ٍء.
ْ
ي ا ي ُكوُن بِش  لِيِل أ نَّ األ ْمر  إِنَّم  ْيِر، بِد  ْرُتك  بِالخ   أ م 

 : ى بحرف الجر، ثم ُحِذف  دَّ ت ع  ُه أ ْن ي  افِي ِة: والدليل على أ نَّ أ ْصل  قال ابُن أ بِي الع 

 قوُله:

ا ُأمِْرت  بِِه* ْل م  اْفع   *... ... ف 

                                                

، 63، والبيت من البسيط، وهو لعمرو بن معديكرب الزبيدي يف ديوانه صـ28الجمل صـ(1)

، مغني 1/276، وشرح كتاب سيبويه للسيرايف1/178، واألصول يف النحو1/37ابالكت

 .415اللبيب

 .241-240( الفصول والجمل 2) 
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ى الضَّ  ى إِل  دَّ ت ع  .ف  رِّ ْرِف الج   ِميِر بِح 

ا، قال:  ُردُّ األشياء  إِل ى ُأُصولِه  قال ابن هشام السبتي: وذلك ألن اإلضمار ي 

ُسن ْت  ٌر، ف ح  ْصد  ْير  م  النَّْصب  أ نَّ الخ  ْذف  و  غ  الح  وَّ س  نْ "و  ِمل ْت فيه فِي  "أ  وما ع 

ْوِضِعِه، و نْ "م  ثِ  "أ  رِّ ك  ا ُحُروُف الج  ه  ع  ُف م  ، أي: ُتْحذ  ل  ْرُتك  أ ْن ت ْفع  يًرا، تقول: أ م 

ْذُف يف هذا لُِطوِل  ي ْحُسُن الح  ، ف  ل  ، أي: مِْن أ ْن ت ْفع  ل  ْفع  ِجْبُت أ ْن ت  ، وع  ل  ْفع  بِأ ْن ت 

ع  
ْوقِ ق ع  م  ا و  إِذ  رٌ  "أ نْ "االْسِم، ف  ْصد  ْرُتك   م  : أ م  إِْن ُقْلت  ْذُف، ف  ُسن  الح  ُشبِّه  به ف ح 

ْيدٍ  ْيًدا.بِز  ْرُتك  ز  : أ م  ْم ي ُجْز أ ْن ت ُقول   ، ل 

وما قاله ابن هشام هو كالم األستاذ أبي عبد اهلل بن أبي العافية، وما قاله ابن أبي 

ِم يف كتابه شرح أبيات سيبويه اِج األ ْعل  جَّ العافية هو كالم أبي الح 
ُه منه (1) ل  ، ن ق 

ْرفً  يِّر  منه ح  اُه من كالم بِل ْفظِِه، من غير أ ْن ُيغ  ْتض  اٍم، وار  ُه ابُن ِهش  ل  اِحًدا... وما ن ق  ا و 

ِم، من التَّْحِسيِن  ال ُم األ ْعل  افِي ِة، الذي هو على الحقيقة ك  أ بِي عبد اهلل بِن أ بِي الع 

رِّ فِي قوله:  ْرِف الج  ْذِف ح  ْيرِ "لِح   ، فهو فاسٌد."بِالخ 

  ،ٌر ْصد  ْير  م  ْوِضِعِه،  "أنْ "ي حُسن  وأما قولهم هنا: إِنَّ الخ  ِمل  فيه فِي م  وما ع 

ْمنُوٌع، ال ي ْصُلُح فيه   والِفْعُل. "أنْ "ف م 

  ٌِر فقط ففاسد رِّ بالمصد  ْرِف الج  ْذف  ح  ؛ ألنه -أيًضا-وأما تخِصيُصُهْم ح 

ُف من المصدر ومن غير المصدر، بدليل قوله ى -تعالى-ُيْحذ  اْخت ار  ُموس  : ﴿و 

ْبِعين   ُه س  ُجاًل﴾ق ْوم  ر 
، وأصله: مِْن ق ْومِِه، فُحِذف  الجارُّ من القوم، وليس (2)

ٍر، وال يقدر بـ ْصد  ْذِف. "أنْ "بِم  ا لِْلح  ُهم  اِن ِعنْد  ح  حِّ  والفعِل، وهما الُمص 

                                                

 .72انظر: تحصيل عين الذهب ص  (1)

 (.155سورة األعراف من اآلية) (2)
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: وقد يجوز (1)وأيضا فإن حرف الجر ال يحذف من كل مصدر، قال السيرايف

ارِّ يف  ْيٌد، ، وال يجوز مع المصدر، "أنْ "حذف الج  ْأتِي نِي ز  ِجْلُت أ ْن ي  كقولك: و 

ْن  ِجْلُت مِْن أ  ، وو  ا   ب  أ خ  ِغْبُت يف أ ْن أ ْصح  ، ومعناه: ر  ا   ب  أ خ  ِغْبُت أ ْن أ ْصح  ور 

ِجْلُت إِْتي ان   ارِّ منه، ال ت ُقْل: و  ْذُف الج  ْم ي ُجْز ح  ًرا ل  ْصد  ْيٌد، ولو جعلت ه م  يِْأتِي نِي ز 

غِ  ْيٍد، وال ر  .ز  ْيٍد، ويف ُصْحب ِة أ ِخيك  اِن ز  ، حتى تقول: مِْن إِْتي   ْبُت ُصْحب ة  أ ِخيك 

   ْرُتك وأما استداللهم على أن حرف الجر ال يحذف من االسم بقولهم: أ م 

اِسدٌ  ْيًدا، ف ف  ْرُتك  ز  ْيٍد، وال تقل: أ م  ل  عليه، كما -أ ْيًضا-بِز  ُيْحم  ؛ ألنه ليس بِِقي اٍس ف 

.(2)ْلُت الب ْيت  قالوا: د خ   ْلُت األ ْمر  ْم ي ُقوُلوا: د خ   ، ول 

قال ابن خروف: وأيضا فإن األمر ال يكون إال باألحداِث، ال باألشخاص، 

ْيدٍ "فـ ْرُتك  بِز  ُع فيه ثانيًة  "أ م  ان تِِه، فال ُيتَّس  امِِه أو إِه  ْرُتك  بِإِْكر  ٌع فيه، أي: أ م  ُمتَّس 

رِّ  ْرِف الج  ْذِف ح   .(3)"بِح 

                                                

 .3/391شرح كتاب سيبويه  (1)

بَهم؛ إذ كان مكان ا َيقع عليه المكاُن وقد قال بعُضهم: ذهبُت الشاَم، يشّبهه بالم"قال سيبويه:  (2)

؛ ألّنه ليس يف  دليٌل علَ الشام، وفيه دليٌل علَ المذهِب  "ذهَب "والمذهُب، وهذا َشاذٌّ

، يعني أن حرف الجر مع 1/35الكتاب -"والمكاِن، ومثُل ذهبت الشاَم: د لُت البيَت 

، واللسان: 1/711األصول  -أيضا-محذوف اتساعا واستخفافا، وانظر "د ل"و "ذهب"

 .1/394ذهب 

 .167 -163ينظر وشي الحلل ص  (3)
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 الدراسة:

ْبلِيُّ علَ ابِن هشاٍم اللخميِّ  هنا أربعة اعتراضات:  اعترض اللَّ

 االعتراض األول:

 حرف الجر يف قوله )بالخير( بأنه فاسد.َحْذف اعتراضه علَ تحسينه  

ٌر، ي حُسن   وقوله: ْصد  ْير  م    "أنْ "إِنَّ الخ 
ّ
ْبِلي ْوِضِعِه، تعقبه اللَّ ِمل  فيه فِي م  وما ع 

ْمنُوٌع، ال ي ْصُلُح فيه "بأنه   ."والِفْعُل  "أنْ "م 

 وإلاك الباان:

 على ابن هشام اللخمي من أن حذف حرف الجر  
ّ
ْبلِي ما اعرتض به اللَّ

، إال أن سيبويه ذكر أنه قليل فقط، (1)فاسد، قد أجازه النحاة "أمرتك الخير"من:

ًبا(، و)أمرتك وليست )أستغِفُر اهلل ذن "ولم يقل بمنعه وال فساده، حيث قال:

( أكثر  يف كالمهم جميعًا، وإنَّما ي تكّلم هبا بْعُضُهمْ   .(2)"الخير 

أمرته أن يقوم يا فتى. فالمعنى: أمرته  ":-أيضا–يف جواز ذلك  ويقول المبرد

بأن يقوم، إال أنك حذفت حرف الخفض. وحذفه مع )أن( جيد. وإذا كان 

ع )أن(؛ ألهنا وصلتها المصدر على وجهه جاز الحذف، ولم يكن كحسنه م

 (3)"اسٌم.

                                                

، شرح كتاب 139، الالمات للزجاجي1/178، األصول البن السراج 36-2/35المقتضب (1)

، شرح المقدمة 1/285، الخصائص174-173، اإليضاح العضدي1/278سيبويه للسيرايف

لمفصل البن ، شرح ا1/269، اللباب للعكبري387، المفصل361-2/360المحسبة

 .477، شرح شذور الذهب515-4/514يعيش

 .38/ 1الكتاب  (2)

 .36-2/35ينظر: المقتضب (3)
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ْرُتك  -فأما المصدر غير )أن( فنحو: أمرتك الخير يا فتى؛  ثم ذكر بيت: )أ م 

( ثم قال ْير  : فهذا يصلح على المجاز. وأما )أن( فاألحسن فيها الحذف؛ -الخ 

 .(1)ىئ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ يئ: -عز وجل-كما قال اهلل 

وزاد أنه ليس كّل ما كان متعّديا يف شرحه  و بمثل قول سيبويه قال السيرايف

بحرف جّر جاز حذفه إال ما كان مسموعا من العرب سماعا، فقال: أال ترى أنك 

تقول: مررت بزيد، وتكلمت يف زيد، وال تقول: مررت زيدا، وال تكلمت زيدا، 

كما تقول: أمرتك الخير، ودخلت البيت، يف معنى: أمرتك بالخير، ودخلت يف 

 .(2)البيت

إنما يكون بشرطين:  "أمرتك الخير"من  "الباء"حذف ": سهيليوقال ال

: نحو "الباء"أحدهما: اتصال الفعل بالمجرور، فإن تباعد منه لم يكن بد من 

 يقبح حذف الباء. "أمرت الرجل يوم الجمعة بالخير"قولك: 

أن يكون المأمور به حدًثا، فإن كان جسًما أو جوهًرا، لم  والشرط الثاين:

، وال تقول: أمرتك زيًدا، ألن األمر يف "أمرتك بزيد"ء من نحو: تحذف البا

الحقيقة ليس به، وال للتكليف به متعلق، وإنما تدخل الباء عليه مجاًزا، كأنك 

 .(3)"قلت: أمرتك بضرب زيد أو إكرامه، ثم حذفت

وقد ذكر ابن يعيش أن األفعال المقتضية للمفعول علَ ضربين: متعدية بنفسها، 

وخّص كلُّ قبيل  "بواسطة حرف من حروف الجر، ثم قال عن األ يرة:ومتعدية 

من هذه األفعال بقبيل من هذه الحروف. هذا هو القياس، إالَّ إهنم قد يحذفون 

                                                

 .36-2/35(. وينظر: المقتضب23من سورة اإلسراء من اآلية) (1)

 .279 -1/278ينظر:شرح كتاب سيبويه   (2)

 .260 -259ينظر:نتائج الفكر صـــــ (3)
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هذه الحروف يف بعض االستعمال؛ تخفيًفا يف بعض كالمهم، فيصل الفعُل 

، "اهلل  ذنًبا استغفرت"، و"اخرتت الرجال  زيًدا"بنفسه، فيعمل. قالوا من ذلك: 

، (1)ۋىئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ. قال اهلل تعالى: "أمرت زيًدا الخير  "و

فعل يتعّدى  "اختار"؛ ألّن "من الرجال"، أصله: "اخرتت الرجال  زيًدا"فقولهم: 

م يف الرتبة هو  إلى مفعول واحد بغير حرف الجّر، وإلى الثاين به. والُمقدَّ

فلضرٍب من العناية للبيان، المنصوب بغير حرف جّر، فإن قّدمت المجرور؛ 

 والنّيُة به التأخير.

، ثم علق عليه بقوله: والمراد: بالخير، فحذف "أمرتك الخير"ثم ذكر بيت 

، وهو "من ذنٍب ":والمراد: -فقال فيه "أستغفر اهلل"حرف اإلضافة، ثم ذكر بيت 

ْير"يف البيت األّول أسهل منه ها هنا؛ ألن   "أنْ "ـ مصدٌر، والمصدر مقّدٌر ب "الخ 

 .(2)."، فساغ مع ما كان مقّدًرا به"أنْ "والفعِل، وحرُف الجّر يحذف كثيًرا مع 

 تعقاب:

  
ّ
ْبِلي لم يكن مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي؛  -هنا-تبين لي أن اللَّ

ألن )الخير( هنا مصدر يحسن )أن( وما عمل فيه يف موضعه، فجاز حذف حرف 

 والفعل. واهلل أعلم. "أن"ذفه كثيرا مع الجر معه؛ قياسا على جواز ح

***     ***    *** 

 

                                                

 (.155من سورة األعراف من اآلية ) (1)

 (.515 -4/514ينظر: شرح المفصل البن يعيش ) (2)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 االعتراض الثاين

رِّ بالمصدر فقط، ابن هشام اللخمي تخصيص   ْرِف الج  ْذف  ح  ْبلِّي ح   تعقبه اللَّ

ُف من المصدر، ومن غير المصدر، بدليل قوله-أيًضا-بأنه فاسدٌ  -؛ ألنه ُيْحذ 

هُ -تعالى ْوم  ى ق  اْخت ار  ُموس  ُجاًل﴾، وأصله: مِْن ق ْومِِه، فُحِذف  الجارُّ  : ﴿و  ْبِعين  ر  س 

ٍر، وال يقدر بـ ْصد  ُه  "أنْ "من القوم، وليس بِم  اِن ِعنْد  ح  حِّ والفعِل، وهما الُمص 

ْذِف.  لِْلح 

 الدراسة:
 يف اعرتاضه؛ ألن تخصيص ابن هشام اللخمي حذف حرف 

ّ
ْبِلي قد أصاب اللَّ

عليه؛ ألنه قد يحذف مع المصدر ومع غيره، وذلك الجر بالمصدر فقط، ال يتابع 

 الحكم يدعمه السماع.

داُه فعُله إلى مفعولين فإن شئت اقتصرت   تعَّ قال سيبويه يف باب الفاعل الذي ي 

وذلك "على المفعول األول وإن شئت تعّدى إلى الثاين كما تعدى إلى األول:

. ومن ذلك: قولك: أعط ى عبُد اهلل زيًدا درهًما، وكسوُت بِْشرً  ا الثَّياب  الجياد 

ُه -عّز وجّل -اخرتُت الرجا ل عبد  اهلل، ومثل ذلك قوله  ى ق ْوم  اْخت ار  ُموس  : ﴿و 

ُجاًل﴾، وسميته زيًدا، وكسيت زيًدا أبا  ْبِعين  ر   :عبد اهلل، ودعوته زيًدا إذا أردتس 

وز )دعوته( التي تجري مجرى: )سميته(، وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجا

ثم ذكر البيتين : )أستغفر اهلل...(و:)أمرتك الخير...( ثم قال: -."مفعوال واحًدا

ُل بحروِف اإلضافة، فتقوُل: اخرتُت فالًنا من " وإنما ُفِصل  هذا أنَّها أفعاٌل ُتوص 
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الَّرجاِل، وسّميته بفالن، كما تقول: عّرفُته هبذه العالمة، وأوضحتُه هبا، وأستغِفُر 

ساهلل من ذلك، ف ِمل  الفعُل. ومثل ذلك قول المتلمَّ ف الجر ع  ا حذفوا حر  لمَّ
(1): 

ْهر  أ طعُمــُه  اِق الــدَّ ــبَّ الِعــر   آْليــت  ح 

 

ــوُس    ــِة السَّ ْري  ــُه يف الق   والحــبُّ يأُكُل

بِّ العراق. وكما تقول: ُنبِّئُت زيًدا يقول ذا ، أي عن زيد   .(2)"يريد: على ح 

وجاء التفسير:  ىئ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئقوله:  "وقال الفراء:

اختار  منهم سبعين رجال. وإِنَّما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت )من(؛ 

ُؤالِء خير القوم، وخير من القوم. فلما جازت اإلضافة  ألنه مأخوذ من قولك: ه 

مكان )مِن( ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: اخرتتكم رجال، واخرتت 

 .(3)منكم رجال

 تعقاب:

جح أن يكون الحذف مع المصدر ومع غيره، كما ذهب إليه اللبلي، ال كما أر 

خصه ابن هشام اللخمي؛ لما سبق من السماع، ومن سمع حجة على من لم 

 يسمع. واهلل أعلم.

***     ***    *** 

 

                                                

، االنتصار لسيبويه علَ 1/38، والكتاب 95البيت من البسيط، وهو للمتلمس يف ديوانه صـ (1)

 .48المبرد

 .38-37ينظر: الكتاب / (2)

، وتأويل 1/339. وينظر أيضا يف معاين القرآن لأل فش503، 395/ 1معاين القرآن للفراء (3)

 .2/379، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج2/321، والمقتضب1/145رآنمشكل الق
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 االعتراض الثالث:

من حسن حذف حرف الجر مع المصدر،  ابن هشام اللخميما حكم به  

ْبلِ  ْيٌد،  يّ اعترضه اللَّ نِي ز  ْأتِي  ِجْلُت أ ْن ي  بعدم جوازه مع كل مصدر؛ ُمْست ِدالًّ بـقولِِه: و 

ْن  ِجْلُت مِْن أ  ، وو  ا   ب  أ خ  ِغْبُت يف أ ْن أ ْصح  ، ...معناه: ر  ا   ب  أ خ  ِغْبُت أ ْن أ ْصح  ور 

ارِّ منه،  ْذُف الج  ْم ي ُجْز ح  ًرا ل  ْصد  ْيٌد، ولو جعلت ه م  ِجْلُت إِْتي ان  يِْأتِي نِي ز  ال ت ُقْل: و 

. ْيٍد، ويف ُصْحب ِة أ ِخيك  اِن ز  ، حتى تقول: مِْن إِْتي  ِغْبُت ُصْحب ة  أ ِخيك  ْيٍد، وال ر   ز 

 الدراسة:

يعضد اللبلي يف اعرتاضه ما ذهب إليه جمهور النحاة من امتناع الحذف إذا لم  

 ؛ لذا ال يجوز الحذف مع كل مصدر.(1)يؤمن اللبس

فلو أتيت بصريح المصدر، فقلت: عجبت من خروجك لم " و حيان:قال أب

يجز حذف الحرف، وإنما جاز مع )أْن( و)أّن( لطولها بمتعلقهما، واستدعى 

الطول التخفيف. ويف محفوظي أن الكسائي أجاز حذف الحرف المتعين مع 

 المصدر كما أجازه مع )أْن( و)أّن(.

عدى بحرفين مختلفي المعنى فإن لم يتعين الحرف، بأن يكون الفعل يت

ى بـ )عن(  ى بـ )يف(، وتعدَّ لم يجز حذفه، فال يجوز أن تقول:  -كـ)رغب(، تعدَّ

رغبت أن تقوم؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير: رغبت يف أن تقوم، فتكن مؤثرًا 

للقيام، ويحتمل أن يكون التقدير: رغبت عن أن تقوم، فتكون مختارًا عدم 

 (2)"القيام

                                                

، إرشاد 180-179، شرح ابن الناظم 2/444ينظر يف شرح كتاب سيبويه للسيرايف (1)

، شرح 3/148، المقاصد الشافية151-2/150، شرح ابن عقيل1/342السالك

 .469-1/468، التصريح443-1/442، شرح األشموين107المكودي

 .15/ 7ييلالتذ (2)
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ال بد يف جواز الحذف من شرط، وهو أال يؤدي حذف الجار  "بي:وقال الشاط

ن  اللبُس ... فإن وقع 
( و)أ ْن( إذا ُأمِ إلى اللبس ... أي: إن الحذف يطرد مع )أ نَّ

بسببه لبس لم يحذف ولزم إثباته، نحو قولك: رغبت أن يكون كذا، فإن هذا 

يف أن يكون كذا، أو الحذف غير جائز الحتماله؛ إذ ال يعرف هل المراد: رغبت 

رغبت عن أن يكون كذا، وهما معنيان مختلفان، فامتنع الحذف للبس الحاصل 

بسببه، فلو كان على المقصود دليٌل يف رغبت ونحوه، لجاز الحذف، كما تقول: 

ت ك، ورغبُت أن تكون  معي، ومنه يف الكتاب العزيز:  ى ى يئأحببت مرافق 

عنى: وترغبون يف أن تنكحوهن، ولو ، فسياق اآلية يدل على أن الم(1)ىئ ائ

 .(2)."لم يكن ث مَّ دليٌل لما جاز، بل يجب التصريُح بالحرِف الجارِّ 

 تعقاب:

الذي يظهر لي أن حذف الجار ليس جائزا مع كل مصدر، فإذا لم يكن دليل  

على المحذوف فيجب التصريح بالحرف الجار؛ لئال تتداخل المعاين، فظهر أن 

 كان م
ّ
ْبلِي  صيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي. واهلل أعلم.اللَّ

***     ***    *** 

                                                

 (.127من سورة النساء من اآلية ) (1)

 ،391/ 3شرح كتاب سيبويهيف  -أيضا-، و ينظر (148/ 3ينظر: المقاصد الشافية ) (2)

، 342-1/341، وإرشاد السالك2/162، وأوضح المسالك7/15التذييل

، 3/9، همع الهوامع469-1/468، التصريح4/1728، تمهيد القواعد1/429والمساعد

 .1/443األشموين
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 االعتراض الرابع

على أن حرف الجر ال يحذف من االسم بقولهم:  ابن هشام اللخمياستدالل 

ْيًدا،  ْرُتك  ز  ْيٍد، وال تقل: أ م  ْرُتك  بِز  ْبلِيّ أ م  اِسدٌ "بأنه : تعقبه اللَّ ؛ ألنه ليس -أ ْيًضا-ف 

ْلُت األ ْمر  بِقِ  خ  ْم ي ُقوُلوا: د  ، ول  ْلُت الب ْيت  خ  ل  عليه، كما قالوا: د  ُيْحم   ."ي اٍس ف 

ْيدٍ "وبأن األمر ال يكون إال باألحداِث، ال باألشخاص، فـ ْرُتك  بِز  ٌع فيه،  "أ م  ُمتَّس 

ْذِف ح   ُع فيه ثانيًة بِح  ان تِِه، فال ُيتَّس  امِِه أو إِه  ْرُتك  بِإِْكر  .أي: أ م  رِّ  ْرِف الج 

 الدراسة:

وقد قال بعُضهم: ذهبُت "ذهب سيبويه إلى شذوذ الحذف ههنا حيث قال: 

؛ ألّنه  اذٌّ م؛ إذ كان مكاًنا ي قع عليه المكاُن والمذهُب، وهذا ش  ، يشّبهه بالمبه  الشام 

( دليٌل على الشام، وفيه دليٌل على المذهِب والمكاِن، ومثُل ذهبت  ليس يف )ذهب 

 :  (1)"دخلُت البيت  الشام 

 -أيضا-وذهب ابن السراج وغيره من النحويين إلى أن حذفه هنا ليس قياسا

 .(2)وإنما يكون اتساًعا وطلبا للخفة

إلى أن هذا الحذف، وإن كان ليس بقياس، لكن ال بّد من  وذهب ابن يعيش

ُبوله؛ ألّنك إنما تنطق بلغتهم، وت ْحت ِذي يف جميِع ذلك أمثلت هم، وال ت   قيس عليه، ق 

 .(3)"مررت زيًدا": "مررت بزيد"فال تقول يف 

                                                

 .1/35الكتاب  (1)

-170،اإليضاح العضدي1/61، وينظر يف التعليقة علَ كتاب سيبويه1/171األصول  (2)-

، اللباب يف علل البناء 143، أسرار العربية2/307، وشرح المقدمة المحسبة171

، شرح 3/1435، ارتشاف الضرب1/428، شرح المفصل البن يعيش1/273واإلعراب

 .1/486األشموين

 (515/ 4ينظر: شرح المفصل)  (3)
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واألصل أن وقد يعتذر عما ذهب إليه اللبلي من كون المأمور به من األشخاص 

يكون المأمور به حدًثا، بأنه إن كان جسًما أو جوهًرا، لم تحذف الباء من نحو: 

به، وال  ، وال تقول: أمرتك زيًدا؛ ألن األمر يف الحقيقة ليس"أمرتك بزيد"

للتكليف به متعلق، وإنما تدخل الباء عليه مجاًزا، كأنك قلت: أمرتك بضرب 

 .(1)زيد أو إكرامه، ثم حذفت

 تعقاب:

الذي يظهر لي أن اعرتاض اللبلي مدفوع بما  ذهب إليه ابن يعيش من أن: هذا  

ُبوله؛ ألّنك إنما تنطق بلغتهم،  الحذف، وإن كان ليس بقياس، لكن ال بّد من ق 

 وت ْحت ِذي يف جميِع ذلك أمثلت هم.

وبأّن الفعل إذا تعّدى بحرف الجّر وكثر استعماله، وصار ذلك معلوما حذف 

 . واهلل أعلم(2)اختصارا حين علم أّن أصل الكالم كذلك، أو اتساعا وطلبا للخفة

***     ***    *** 

                                                

 .260ينظر يف نتائج الفكر صـــــ (1)

، وشرح المقدمة 1/61، التعليقة علَ كتاب سيبويه1/171ينظر يف:األصول  (2)

، شرح المفصل 1/273، اللباب يف علل البناء واإلعراب143، أسرار العربية2/307المحسبة

 .1/486شرح األشموين ،3/1435ارتشاف الضرب ،2/88الكناش  ،1/428البن يعيش
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 تعدية )ترك(.-4
 :(1)الشاعرذكر ابن هشام اللخمي  ما أنشده الزجاجي من قول 

ـا ُأمِـْرت   ْل م  اْفع  ْير  ف  ْرُتك  اْلخ  أ م 

 بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه 

 

ـِب    ا ن ش  ذ  ـاٍل و  ا م  ْكُتك  ذ  ْد ت ر  ق   ف 

 
(، وهو بمعنى "ثم قال: (، والعامُل فيه )ت ر    ْكُتك  ر  ا( حاٌل من )الكاِف( يف )ت  )ذ 

ْفُعوٌل  اِحٍب(، أْي: ترْكُتك  صاحب  ماٍل، وهو عند ابن درستويه: م  اٍن )ص  ث 

ْهٌم؛ ألن  ا و  ذ  ُل، وه  ْيِن، والثَّانِي هو األ وَّ ُه إلى مفعول  ى عند  دَّ ت ع  ْكُت(؛ ألهنا ت  ر  لـ)ت 

ْيُت ال يِجيُء معها إال الحاُل، فكذلك ال يجيُء  لَّ ْيُت(، وخ  لَّ ْكُت( يف معنى )خ  ر  )ت 

يِر، وم  
ُل مرًة على النَّظِ ْكُت( إال الحاُل. والفعل ُيْحم  ر  ع  )ت  ًة على النَِّقيِض، وقد م  رَّ

 .(2)"ُحِمل  ههنا على النَّظِيرِ 

ْبلِيّ  اٍل( منصوب على الحال من الكاف "بقوله:  واعترض عليه اللَّ ا م  وقوله: )ذ 

ْكُت( بمعنى  ر  اٍل، و)ت  اِحب  م  ْيُتك  ص  لَّ (، أي: خ  ْكُتك  ر  (، والعامل فيه )ت  ْكُتك  ر  يف )ت 

ْيُت، وقال ابن درستويه لَّ (؛ ألن )تركت( عنده (3)خ  ْكُتك  ر  اٍن لـ)ت  ْفُعوٌل ث  : هو م 

ُل، وُردَّ ذلك عليه يتعدى إلى مفعولين، والثَّانِي هو األ وَّ
(4). 

ْكُت( إال إلى مفعول واحد، قالوا: ألن )تركت( يف معنى (5)وقيل ر  : ال يتعدى )ت 

اُل، فكذلك ال ْيُت( ال ي ِجيُء معها إال الح  لَّ ْيُت(، و)خ  لَّ ( إال  )خ  ْكُتك  ر  ي ِجيُء مع )ت 

                                                

 ، وقد سبق تخريج البيت.28الجمل صـ(1)

 .241( الفصول والجمل2) 

 .1/340، والخزانة 241انظر قوله يف الفصول والجمل  (3)

 . 241الذي رد علَ ابن درستويه هو ابن هشام اللخمي يف الفصول والجمل ص  (4)

 القائل ابن هشام اللخمي علَ ابن درستويه. (5)
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ًة على النَِّقيِض، وقد ُحِمل  هنا على  رَّ يِر، وم 
ُل على النَّظِ الحاُل، والفعل تارًة ُيْحم 

 النَّظِيِر.

(، حتى قال  ْيُتك  لَّ (، ال بمعنى )خ  يَّْرُتك  ( بمعنى )ص  ْكُتك  ر  وقد جعل بعضهم )ت 

يِه إلى ابن السيد ...: فيمكن أن يكون عند ابن درستويه  دِّ ُيع  هبذا المعنى، ف 

ِرُد عليه ما ذكروه ْيِن، وال ي  مفعول 
"(1). 

 الدراسة:

 على ابن هشام اللخمي 
ّ
ْبلِي يكمن يف توهيمه ابن درستويه  -هنا–اعرتاض اللَّ

يف جعله )ذا( مفعوال ثانيا؛ محتجا بأن )تركت( يف معنى )خليت(، وخليت ال 

مع )تركت( إال الحال، وقد حمل  يجيء معها إال الحال، فكذلك ال يجيء

اللبلي: )تر ( هنا على معنى: )صير( كما ذهب إليه ابن درستويه؛ فال وجه 

 العرتاض ابن هشام.

 وإلاك الباان:

،الفعل )تر ( له معان منها ) ح  (، فإذا كان على أحد هذه  ط ر  لَّف  لَّى، وخ  وخ 

 .(2)يعرب حاال -إن وجد-المعاين، فالمنصوب الثاين بعدها

( فقد ألحقها كثير من النحويين واللغويين  يَّر  ( و )ص  ل  ع  ومن هذه المعاين: )ج 

 فتنصب مفعولين. (3)ومعربي القرآن بــ)صير( يف المعنى والعمل

                                                

 .168: 167لحلل ص: وشي ا (1)

، وأساس البالغة )ترك(، وأنوار 1/74، والكشاف1/273ينظر يف: بحر العلوم للسمرقندي (2)

، والعدة يف شرح العمدة البن 240-2/239، وفتوح الغيب1/50التنزيل للبيضاوي

، حاشية 427-1/426، نواهد األبكار1/174، غرائب القرآن للنيسابوري3/147فرحون

 .1/374ر البيضاويالشهاب علَ تفسي

، شرح 2/548، شرح الكافية الشافية71، تسهيل الفوائد348، 2/69ينظر يف مفاتيح الغيب (3)

، شرح ألفية ابن مالك البن 41، 40، 6/38، التذييل7/135، البحر المحيط145ابن الناظم
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تر : بمعنى )طرح وخلى( ، إذا علق بواحد ، كقولهم : ": قال الزمخشري

فيجري مجرى  تركه تر  ظبي ظله. فإذا علق بشيئين كان مضمنًا معنى: )صير(

 (1)"أفعال القلوب

 َفَحْصُر ابن هشام اللخميِّ اإلعراَب يف وجه واحد تبعا لمعنَ واحد ال وجه له.

 -)ٺ ٺ ٺ ڀ يئ قوله تعالَ: ومن مجيئها بمعنَ )صير 

. جوز أبو حيان أن تكون تر  بمعنى صير. وذكر أن يف تضمين (2)ٿىئ ٺ

 .(3)والصحيح جواز ذلك )تر ( معنى التصيير، وتعديته إلى اثنين خالفا،

 -:حال ىئ ڇڇ يئ (4)ىئ ڇڇ ڇ يئوقوله تعالى :

قة، ويُجوز  لَّ ْحُذوف، أي: فتُذروها ُمْشبِهًة الُمع  روها( فيتعلَّق بم  من )ها( يف )ت ذ 

ى  ر( بمعنى: )ت ْتر ( ، و )ت ر  ( يتعدَّ ...: أن ي ُكون مفعواًل ثانًيا ألن قولك: )ت ذ 

ْعن ى: )صيَّر( الْثن ْين إذا كان بِم 
(5). 

                                                                                                          

، شرح 1/544، همع الهوامع83، شرح المكودي273، إرشاد السالك 244الوردي

 ، تاج العروس )ترك(. 1/51، تفسير أبي السعود1/236األشموين

 .240-2/239، وينظر يف أساس البالغة )ترك( وفتوح الغيب1/74الكشاف (1)

 (.17من سورة البقرة من اآلية ) (2)

، واللباب يف 1/163، والدر المصون1/74، وينظر يف هذا أيضا: الكشاف75/ 1البحر  (3)

 .1/186، وأنوار التنزيل1/378علوم الكتاب

 (.129من سورة النساء من اآلية ) (4)

 (.57/ 7، واللباب يف علوم الكتاب)4/111ينظر :الدر المصون (5)
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 - : فيها وجهان  (1)ىئ یی ىئ ىئ ىئ ېئ يئوقوله تعالى

، أحدهما : أهنا يف محل نصب على الحال من فاعل )ِجْئُتمونا(، و )قد( مضمرة 

على رأٍي، أي : وقد تركتم . والثاين: أهنا ال محلَّ لها؛ الستئنافها، و )ما( مفعولة 

ْعُلها ن كرة موصوفة والعائد ب )تر ( ، وهي موصولة اسمية ، ويضعُف ج 

ْلناكموه، و)تر ( هنا متعدية لواحد؛ ألهنا بمعنى التخلية،  محذوف أي: ما خوَّ

ل( يتعدى الثنين؛ ألنه بمعنى:  وَّ ت الثنين، و )خ  دَّ ن ْت معنى:) صيَّر( ت ع  ولو ُضمِّ

لَّك(... وقوله:  ن: ىئ یی ىئ يئ)أعطى، وم  ْكُتم( ويجوز أن يضمَّ ر  متعلق بـ)ت 

يَّر: )معنى -هنا–)تر (  ى( ص   هذا: )والثاين ،( الموصول) أولهما الثنين، فيتعدَّ

لناكموه الذي الرت  وصيَّرتم:  أي بمحذوف فيتعلَّق ،(الظرف  وراء كائنًا خوَّ

 . (2)"ظهوركم

 - :ُهْم(  (3)ىئ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ يئوقوله تعالى فـ)ب ْعض 

 .(4)ثاينمفعول أول، وجملة )ي ُموُج يف ب ْعٍض( يف موضع المفعول ال

 -:(5)ىئ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ يئ"وقوله تعالى :

ْن ڃڃىئ يئقوله: يَّر( ، وأ  ( بمعنى: )ص  : يجوُز أ ْن يكون  مفعواًل ثانًيا على أنَّ )ت ر   

ْت بمعناها  .(6)"يكون  حااًل على أنَّها ليس 

                                                

 (.94من سورة األنعام من اآلية ) (1)

 . 8/294، واللباب يف علوم الكتاب 47-5/46ينظر : الدر المصون (2)

 (.99سورة الكهف من اآلية ) (3)

 .1/367، التصريح2/46، أوضح المسالك550، 2/548يةينظر يف: شرح الكافية الشاف (4)

 (.24من سورة الد ان من اآلية ) (5)

 . 17/321، واللباب يف علوم الكتاب9/621ينظر: الدر المصون (6)
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 - (1)ومنه قول عنترة: 

ـــــن ه  ُنْش ـــــباِع ي  ر  السِّ ـــــز  ـــــه ج   فرتكُت

 

ــــ   ــــِة رأ ِس ــــين  ُقلَّ ــــا ب  ه والِمْعصــــمِ م

يَّر(  ( بمعنى: )ص  باع( مفعواًل ثانًيا لـ )ت ر    ر  السِّ ز  ي ِصحُّ فيه أن يكون: )ج 
(2). 

 - (3)قول الشاعرو: 

ــــــُه  ْكُت ر  ــــــا ت  ا م  ــــــى إِذ  تَّ ــــــُه ح  ْيُت بَّ ر   و 

 

ْســِح    ــِن اْلم  اْســت ْغن ى ع  ــْوِم و  ــا اْلق  أ خ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرُبهْ   ش 

 

هبا مفعولين األول:)ضمير  فقد استعمل: )تر ( بمعنى :)صير( فنصب

 .(4)الغائب( والثاين:)أخا القوم(

 (5)وقول الشاعر: 

ــوٍج  ــات  ُع ِضــيِض ب ن  ــي الح 
ــا فِ ْكن  ر   ت 

 

ــى النُُّســورِ    ــْعن  إل  ض  ــْد خ  اكِــف  ق  و   ع 

فقوله: )تركنا(: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: )بنات عوج(: كالم إضايف:  

بـ)تركنا(، قوله: )عواكف(: نصب على أنه  مفعوله، و: )يف الحضيض(: يتعلق

 .(6)مفعول ثاٍن لـ)تركنا(، و)تر ( من أفعال التصيير.

                                                
، وينظر: 1/445، وتخليص الشواهد174البيت من الكامل يف شرح ديوانه صـ (1)

، روح 1/51تفسير أبي السعود ،186، أنوار التنزيل7/135، البحر المحيط1/75الكشاف

 .20/133المعاين

 .15/310، واللباب يف علوم الكتاب9/7ينظر: الدر المصون  (2)

وهو لفرعان بن األعرف يف ابنه، وهو من شواهد شرح الكافية  البيت من الطويل(3)

 .443، تخليص الشواهد6/40، التذييل145،شرح ابن الناظم1/388الشافية

 .2/854النحوية ينظر يف: المقاصد (4)

،شرح ابن 2/310، وهو يف: شرح التسهيل البن مالك، لقائل مجهولالبيت من الوافر (5)

 .1/563، التصريح3/408، المقاصد الشافية226الناظم

 .3/1106المقاصد النحوية (6)
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 يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي 
ّ
ْبلِي ر   ما غير–ومما يؤيد اللَّ

ره ذك ما -ُذكِ

 الذي وهم فيه ابن  البغدادي حيث قال بعد أن ذكر نص ابن هشام
ّ
اللَّْخِمي

ا "درستويه: و  الصَّ ا و  ذ  ه  ن معنى: )جعل(، فيتعدى تعديته، و  مَّ ُب أ ن: )تر ( يت ض 

ْعنى  ان  بِم  ال  اْبن خلف: و)تركتك( إِن ك  ق  مستفيض ال  يخفى على مثله، و 

ِد( إِذا كنت  ل  ِقيه  اْلب  ا ت قول: )تركُت زيًدا ف  م  انًِيا، ك  ْفُعوال ث  ال م  ا( م  ان  )ذ  )صيرتك( ك 

ِذي فقهته وعلمت ُه أ ْنت الَّ ان  مِنْه ق ْوله ُسْبح  ، أ ْي: (1)ىئ گ گ گ يئه، و 

ا ت قول:  م  ااًل، ك  ال( ح  ا م  : )ذ  ان  ْعنى: )خلفتك( ك  ان ت بِم  إِن ك  جعلناها وصيَّْرناها، و 

ل د، اْنتهى ِقيه اْلب  ُهو  ف   .(2)"تركت زيدا، و 

 : تعقاب

وأن ابن تبين لي أن اللبلي كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي، 

ألنه يمكن أن يكون )تر ( عنده  هشام لم يكن مصيبا يف توهيمه ابن درستويه؛

ِرُد عليه ما ذكره ابن هشام ْيِن، وال ي  يِه إلى مفعول  دِّ ُيع  اللخمي،  بمعنى: )صير( ، ف 

( يف هذا البيت خاصة،  ( بمعنى: )صيَّر  ْعُل )ت ر    ونظائره كثيرة مستفيضة، وج 

 أنه يأمره بفعل الخير؛ ألنه أنعم عليه، فصيره وجعله ذا مال. أوفُق للمعنى، يعني

  يف اعرتاضه هذا السماُع المستفيُض. ولما قرره البغدادي سابقا.  
َّ
ْبلِي ويدعم اللَّ

 واهلل أعلم.

***     ***    *** 
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 اإلخبار باملعرفة عن النكرة-5

 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ْأِس  ـــن ب ْيـــِت ر  ـــبِيئ ًة م ـــأ ن س   ك

 

ـــاءُ    ـــٌل وم  س  هـــا ع   ي كـــوُن مِزاج 

 
ها( خرب  )يكوُن(، وهو معرفٌة، "ثم قال: ل  )مِزاج  ع  الشاهُد يف البيِت أنَُّه ج 

ل ى ما  د  بِِه ع  ٌة، وهذه روايُة سيبويِه واْست ْشه  ر 
، وُهو ن كِ اًل( االسم  س  ل  )ع  ع  وج 

د  بِِه أبو ال ْعِر؛ ألن القوايف  اْست ْشه  ا حسان  إلى ذلك ضرورُة الشِّ ع  قاِسِم، والذي د 

نُْحو به ن ْحًوا  ب  ال تفعُل شيًئا لضرورٍة إال وهي ت  ر  مرفوعٌة، ويجُب أن تعلم  أنَّ الع 

 
ٍّ
ْوُجٍه: ... وألبي علي ِة أ  من القياِس، فالضرورُة يف هذا البيِت تحُسُن من أربع 

ْرِف، فال تقديٌر ُيْخِرُجُه من ح   ها( على الظَّ ب  )مِزاج  ُرورِة، وهو أنَُّه ن ص  يِِّز الضَّ

رُ  الذي بالمحذوِف  بل( كان)بـ منصوًبا -إذن–يكون  ب ِر، يف يقدَّ  تقديُرهُ  ويكونُ  الخ 

 (2)"وماٌء. عسٌل  مزاِجها مكان   يكونُ : المعنى على

ْبلِيّ  ام  النَّاُس إِْخر   "بقوله: وقد اعترض عليه اللَّ ان  من وقد ر  سَّ اج  ب ْيِت ح 

 الضرورة، وأنه ليس فيه إِْخب اٌر عن النكرة بالمعرفة بُِوُجوٍه: 

ا"منها: أ نَّ ن ْصب   ه  اج  ب ِر  "مِز  ْرِف، "كان"ليس على خ  ، بل هو منصوب على الظَّ

ا"وب ي اُنُه: أن  ه  اج  نُوُب المص "مِز  ا، وت  ْبل ه  ُروُف ق  ُف الظُّ ادُر مصدٌر، والمصادر ُتْحذ 

اِب الظُُّروِف، فيمكن أن يكون إعراب  ُب المصادُر بِإِْعر  ا، وُتْعر  ن اب ه  ا"م  ه  اج   "مِز 

ام   يم  ُمق 
ْرٌف؛ ألنه ُأقِ ْقٍت "على أنه ظ  ، وما أشبه ذلك، ويكون "ِحينٍ "، و"و 

                                                

 .وقد سبق تخريجه.46الجمل صـ (1)
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ْقٌت( قد يكون فيها وقت  اٌء، و)ِحيٌن وو  ٌل وم  س  ا ع  اِجه  ْقت  مِز  التقدير: ي ُكوُن و 

 اجها عسل وماء.     مز

ْذِف الضميِر من  ْجٌه ال يستقيم إال بِت ْقِديِر ح  ، فيكون التقدير: "ي ُكونُ "وهذا و 

ل ِة ال يكون  ِة والصِّ ف  ْذُف الضمير من الصِّ اء، وح  م  ٌل و  س  ا ع  اِجه  ْقت  مِز  يكون فيها و 

م   ا لو كان، ولذلك لم ي ْحِمْل سيبويه الب ْيت  عليه، وح  اذًّ ل ُه على ما وقع به إال ش 

اِهِر الكالم يف الموضعيِن، فإن الظاهر  ُه ُخُروٌج عن ظ  االستشهاد، مع أن ذلك ُكلَّ

ْبُعُد لذلك ْرٍف، فهو ي  اُج ليس بِظ  ، والِمز  ف   .(1)أ الَّ ُيْحذ 

 الدراسة:
ها( على  حكَ ابن هشام اللخمي رأي الفارسي وأقره وهو أن ب  )مِزاج  ن ص 

ْرِف، فال ي رُ  الذي بالمحذوِف  بل( كان)بـ منصوًبا -إذن–كون الظَّ ِر، يف يقدَّ ب   الخ 

 اعرتاض جاء لذا وماٌء؛ عسٌل  مزاِجها مكان   يكونُ : المعنى على تقديُرهُ  ويكونُ 

 
ّ
ْبلِي ْذِف الضميِر من مرين األول: أن بأ عليه اللَّ ْجه ال يستقيم إال بِت ْقِديِر ح  هذا الو 

ْذُف الضمير  ا. والثاين: أن )ي ُكوُن(، وح  اذًّ ل ِة ال يكون إال ش  ِة والصِّ ف  من الصِّ

ْرٍف. اج  ليس بِظ   الِمز 

 وإليك البيان: 
األصل يف المبتدأ أن يكون معرفة ال نكرة؛ ألن النكرة مجهولة غالًبا، والحكم 

 على المجهول ال يفيد .

ْبُس، وهو النكرة، أ ال": قال سيبويه ُأ بما يكون فيه اللَّ  ترى أنَّك لو قلت: وال ُيْبد 

ُر أن يكون  يف  كان إنساٌن حليًما، أو كان رجٌل منطلًقا، كنت  ُتْلبُس؛ ألنَّه ال ُيستنك 

                                                

 .210، 209وشي الحلل ص:  (1)
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ا  لبس، وي جعلوا المعرفة خربًا لِم  ؤوا بما فيه الَّ ْبد  الدنيا إنساٌن هكذا، فكرهوا أن ي 

م   ل ُهْم على يكون فيه هذا اللبُس. وقد يجوز يف الشعر ويف ضْعٍف من الكالم، ح 

ب ًرا أنه  ، وأّنه قد ُيعل م إذا ذكرت  زيًدا، وجعلته خ  ب  ر  ذلك أنه فِْعٌل بمنزلة ض 

فة، على ضعٍف من الكالم وذلك قول ِخداش بن ُزهير  :(1)صاحُب الصَّ

ــــْوٍل   فإّنــــك  ال ُتبــــالي بعــــد ح 

 

ـك أم ِحمـارُ    ْبٌى كـان ُأمَّ  (2)"أ ظ 

 
ان الذ سَّ  ي نحن بصدده.ثم أنشد سيبويه ب ْيت  ح 

مجيء اسم كان نكرة، وخربها معرفة يف االختيار، فقال عن  وقد أجال ابن مالك

ها( وهو معرفٌة خرب  )كان(، و)عسٌل( اسمها، وهي "بيت حسان:  :...جعل )مزاج 

نكرة، وليس القائل مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: يكون مزاُجها عسٌل وماُء، 

ا عسل، مبتدأ وخرب يف موضع نصب فيجعل اسم كان ضمير سالفة، ومزاجه

 :(3)بـ)كان(. ومثله قول القطامي

ق يــا ُضــباعا ــرُّ  قِفــى قبــل الت ف 

 

داعـا    وال يُك موقـٌف منـِك الو 

 
فأخرب بالمعرفة عن النكرة مختارا ال مضطرا؛ لتمكنه من أن يقول: وال يك 

ول موقفي منك الوداعا، أو: وال يك موقفنا الوداعا. والمحسن لهذا مع حص

 (4)"الفائدة شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول.

                                                

، والمقاصد 4/94، والمقتضب48/ 1البيت من الوافر لخداش بن لهير يف الكتاب (1)

 .2/71الشافية

 .49، 1/48الكتاب  (2)

 .350-349، والمفصل37، ويف اللمع31البيت من الوافر، وهو للقطامي يف ديوانه صـ (3)

 .1130-3/1129، تمهيد القواعد4/185، وينظر يف التذييل1/356لتسهيلشرح ا (4)
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، قبل أن يستشهد بالسماع؛ حيث فابن مالك هنا قد بنَ المسألة علَ القياس

قاس المرفوع بعد كان على الفاعل، والمنصوب بعدها على المفعول، فجوز أن 

 يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع، كما جاز يف باب الفاعل.

ْباًل؛ حيث قال:ول واعلم أنه إذا وقع يف  "كن سيبويه قد أبطل مثل هذا القياس ق 

ُل به )كان( المعرفُة؛ ألنه حد الكالم، ألهنما  هذا الباِب نكرٌة ومعرفٌة، فالذي ت ْشغ 

 (1)"شيء واحد، وليس بمنزلة قولك: ضرب رجل زيًدا؛ ألهنما شيئان مختلفاِن.

 وهذا البيت فيه روايات:

ورفع المزاج، وهي رواية أبي عثمان المازين، على جعل  نصب عسل -1

اسمها معرفًة وخربها نكرًة، على القاعدة المستقرة، و )ماء( مرفوع بفعل دّل عليه 

 .(2)الكالم تقديره: وخالطها ماء أو وفيه ماء

رفع )مزاجها( ورفع عسل، ويحتمل ثالثة تخريجات: أن يضمر يف  -2

وخطأ ابن هشام  (3)و تجعل كان زائدةيكون الشأن والقصة والسالفة، أ

األنصاري القول بزيادهتا، بأهنا ال تزاد بلفظ المضارع بقياس، وال ضرورة تدعو 

 .(4)إلى ذلك هنا

                                                

 .1/47الكتاب (1)

 .2/584، اللمحة يف شرح الملحة1/39، شرح أبيات سيبويه 4/92ينظر يف: المقتضب (2)

 .17صـ االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب، 1/39ينظر يف: شرح أبيات سيبويه  (3)

 .912مغني اللبيب (4)
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ها( ورفع )عسٌل(، على جعل اسم كان نكرًة وخربها  -3 نصب )مزاج 

. وجاز ذلك من حيث كان )عسل وماء( هما جنسين، (1)معرفًة، يف الشعر ضرورة

ها العسل والماءفكأنه ق ال : يكون مزاج 
(2). 

وُهنا  تخريٌج لهذه الّرواية على أّن الّشاعر أراد )مزاًجا لها( فنوى باإلضافة 

 .(3)االنفصال، فأخرب بنكرة عن نكرة

 
ّ
 الفارسي

ّ
مزاُجها "يخرجه من حّيز الّضرورة، قال:  (4)وفيه قوٌل ألبي علي

وإذا كان ظرًفا لم  -(5)سد الخربوهذا الظرف سد م -ينتصب على الّظرف تشبيًها

ينتصب بـ )كان( وجرى مجرى: عند  رجل؛ فكأّنه يقول: يكون عسل وماء يف 

 .(6)"مزاجها

أي: نصب )مزاجها( خربًا لـ )كان( مقّدًما، وهو معرفة، ورفع )عسل( وما 

 .(7)ُعطف عليه اسًما لـ )كان( مؤّخًرا مع كونه نكرة

                                                

 .17صـ االنتخاب لكشف األبيات المشكلة اإلعراب، 1/39ينظر يف: شرح أبيات سيبويه  (1)

 .2/545، العدة يف شرح العمدة252، وينظر يف علل النحو1/278المحتسب (2)

 .9/283، والخزانة 48ُينظر: الُحلل يف شرح أبيات الُجمل  (3)

 لم أهتد لرأيه هذا يف كتبه. (4)

و علي الفارسي، وحكاه عنه ابن هشام اللخمي يف الفصول والجمل ص وهذا الوجه قاله أب (5)

، وذكره ابن السيد بغير 284، 9/283، وانظر: الخزانة 912، وابن هشام يف المغني ص 256

 .48عزو يف الحلل ص 

 .912اللبيب مغني ،585، 2/584اللمحة يف شرح الملحة(6)

 .63واإلفصاح ، 78، وتحصيل عين الّذهب 1/47ُينظر: الكتاب  (7)
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 سي هذا وأقرهوحكَ ابن هشام اللخمي رأي الفار
ّ
ْبِلي ؛ لذا جاء اعرتاض اللَّ

ْذِف الضميِر من عليه بأن  ْجٌه ال يستقيم إال بِت ْقِديِر ح  ، فيكون "ي ُكونُ "هذا و 

ةِ  ف  ْذُف الضمير من الصِّ اء، وح  م  ٌل و  س  ا ع  اِجه  ْقت  مِز  التقدير: يكون فيها و 
(1) 

ل ةِ  والصِّ
ا، لو كان؛ ولذلك لم (2) اذًّ ي ْحِمْل سيبويه الب ْيت  عليه،  ال يكون إال ش 

اِهِر الكالم يف  ُه ُخُروٌج عن ظ  ل ُه على ما وقع به االستشهاد، مع أن ذلك ُكلَّ م  وح 

ْبُعُد لذلك. ْرٍف، فهو ي  اُج ليس بِظ  ، والِمز  ف   الموضعيِن، فإن الظاهر أ الَّ ُيْحذ 

محله  إنه وإن كان خروًجا عن الظاهر إال أن محل البيت على ما وأقول:

 :عليه سيبويه حيسن من ثالثة أوجه

غير معهود، فيما يحذف معه الظرف مضافا  "ظرًفا"أن تقدير المزاج  أوال:

 ويقوم المضاف إليه مقامه.

أن تقدير المزاج ظرفا يؤدي إلى حذف الضمير من )يكون( أي: يكون  ثانيا:

فيه إلى فيها وقت مزاجها عسل وماء. والحذف خالف األصل، وما ال ُيحتاج 

 تقديِر محذوٍف أ ْول ى.

: أن حمل سيبويه البيت على الضرورة له ما يحسنه ويرفع القبح عنه، فقد ثانيا

ومن النحويين من قال ليس يف البيت ضرورة، ولو جاء مثل  "قال ابن أبي الربيع:

ُه بـ)عسل( نوٌع منه ، ال يريُد عساًل  هذا يف الكالم لم يكن قبيًحا، ألن مراد 

                                                

 .321-2/32، شرح األشموين4/632، المقاصد الشافية2/494ينظر يف إرشاد السالك (1)

 .1/542، والمقاصد الشافية2/392، شرح المفصل البن يعيش498ينظر يف توجيه اللمع (2)
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ُل(، فكأنه قال: مخصوًص  س  ٌل( أو يقول)اْلع  س  ُق بين أن يقول هنا)ع  رَّ ا، فال ُيف 

ها العسُل والماءُ   .(1)"يكوُن مزاج 

 :تعقيب

 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام؛ ألن 
ّ
ْبلِي كون االسم يف  يظهر لي أن اللَّ

م، ولو هذه األفعال أو المبتدأ نكرة والخرب معرفة فاسد؛ ألنه عكس موضع الكال

كان االسم جنًسا، وأفاد تنكيره ما يفيد تعريفه جاز، وال يكون إال يف الشعر لقباحة 

اللفظ، وأما قول حسان، فليس بضرورة؛ ألنه يجوز أن يرتفع )المزاج والعسل( 

على االبتداء والخرب، ويضمر يف يكون ضمير األمر والشأن، وهو من أحسن 

لعسل( على االسم والخرب، ويرتفع الكالم، ويجوز رفع )المزاج( ونصب )ا

 "أن"بالتاء مع رفعهما فيضمر كـ "تكون"الماء بإضمار فعل أي: ومزاجها ماء... 

ما يعود إلى السبيئة، والجملة خرب، ونصب بعضهم المزاج على الظرف، وُردَّ بأنه 

 واهلل أعلم. .(2)ليس معهودا يف الظروف، وال دليل عليه.

***     ***    *** 

 

                                                

، علل 1/39، وينظر يف: شرح أبيات سيبويه2/719البسيط يف شرح جمل الزجاجي (1)

 .252النحو

 .428-1/426: شرح الجمل البن  روفينظر (2)
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 زمن املنفي بـ"ليس" ماضٍ هو أم مضارع؟. -6
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ــْدِر   مــا  ــُت ُم ْس ــي ل    أنِّ
ــي ا ل ــد  ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   م ض 

 

ائِيــا  ــان  ج  ا ك  ــابٍِق شــيًئا إذ   وال س 

 
( ما  " ثم قال: الشاهد فيه... إضافُة اسِم الفاعِل المعمِل، وذلك قوله: )مدر  

ٌل أنه خرُب )ليس(؛ و)ليس( ال تنفي ماضًيا، وإنما مضى،  والدليل على أنه ُمْعم 

 .(2)"تنفي المضارع  

ْبلِيّ  يف هذا شاهد على إضافة اسم الفاعل إذا كان  "بقوله: وقد اعترض عليه اللَّ

بمعنى الحال أو االستقبال، قال بعضهم: والدليل على أنه ليس بمعنى الماضي: 

ال تنفي ماضيا، وإنما تنفي المضارع، كذا قال ابن  "ليس"، و"ليس"أنه خرب 

ُه، وليس قالها زيدٌ  ل ق  اهلُل مثل   (3)."هشام، ونسي قولهم: ليس خ 

 الدراسة:
من شروط إعمال اسم الفاعل االعتماد على شيء، والداللة على الحال أو 

ل اسم فاعل عامل، والدلي "مدر "، وقد ذكر ابن هشام اللخمي أن (4)االستقبال

                                                

 .1/165، وكتاب سيبويه140والبيت من الطويل وهو لزهير يف ديوانه صـ .86الجمل صـ(1)

 .319الفصول والجمل (2)

 .408ص:  وشي الحلل (3)

، واالعتماد أن 1/243، شرح المفصل البن يعيش2/389ينظر يف: شرح المقدمة المحسبة (4)

ا لمبتدأ ا علَ  ،أو حاال  لذي حال ،أو صلة لموصول ،فة لموصوفأو ص ،يكون  بر  أو معتمد 

 ألف االستفهام، أو )ما( النافية.
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، وهي ال تنفي الماضي، بل تنفي المضارع، لذا "ليس"على عمله أنه خرب 

 بإثبات نفيها للماضي 
ّ
ْبلِي  مستدال بالسماع. -أيضا–اعرتض عليه اللَّ

 وإليك البيان:
 المسألة فيها أقوال:

 (1)أن النفي هبا ال يتقيد، بل هي للنفي مطلًقا. :األول

مستقبل؛ ألن العرب ّشركوا بينهما يف أهنا لنفي الحال، وقد تنفي ال :الثاني

 .(2)صيغة واحدة

وإنما امتنعت من التصرف؛ ألنك إذا قلت: ) كان( دللت ": قال ابن السراج

على ما مضى، وإذا قلت: )يكون( دللت على ما هو فيه، وعلى ما لم يقع، وإذا 

نت قلت: ليس زيد قائًما اآلن أو غدا، أدت ذلك المعنى الذي يف يكون، فلما كا

 .(3)"تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع فيها

وابن يعيش وابن  (5)، وهو رأي الزمخشري (4)أهنا مختصة بالحال الثالث:

 .(7)"وال تقول: ليس زيد قائًما غًدا". قال الزمخشري: (6)هشام األنصاري

                                                

 .3/266، وتعليق الفرائد2/44، والكناش48، الكافية(104المقدمة الجزولية)ينظر يف:  (1)

 .3/266، تعليق الفرائد257، 246، علل النحو8ينظر يف: حروف المعاين والصفات صـ (2)

  (.83/ 1صول يف النحو )األ (3)

،شرح 246، علل النحو222، 211، 210ينظر كونها لنفي الحال يف: المسائل الحلبيات (4)

 .2/379المقدمة المحسبة

 .3/266، وتعليق الفرائد2/44، والكناش48ينظر يف: الكافية (5)

 .386، مغني اللبيب4/366شرح المفصل (6)

 .3/662، وينظر تعليق الفرائد355المفصل (7)
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حسب ذلك أهنا لنفي الحال يف الجملة المطلقة، فإن قيدت كان نفيها ب الرابع:

.وإن كان له زمن مخصوص تقيد نفيها به، فمما نفت به الماضي قولهم: (1)القيد

ُه( ل ق  اهلُل مثل  ذهب إلى ذلك الشلوبين، وتبعه الناظم وابنه، وأبو حيان،  (2))ليس خ 

 .(3)وابن هشام األنصاري، وابن عقيل، والعيني، والدماميني

بالرفع؛ على أن تكون )ما( حجازية،  وعلى ذلك أجاز سيبويه: )ما زيٌد ضربته( 

 .(4)ولو لم يصح لـ)ليس( نفي الماضي، لم يجز ذلك يف )ما( المحمولة عليها

فإِْن جعلت  )ما( بمنزلة )ليس( يف لغة أهل الحجاز لم يكن إال " حيث قال

عٍل ي رفع، كأنَّك قلت: 
الرفع؛ ألنك تجيء بالفعل بعد أن ي عمل فيه ما هو بمنزلة فِ

 .(5)"ٌد ضربُتهليس زي

و)صار( مساوية لـ)ليس( وتوابعها السبعة يف عدم الدخول ":وقال ابن مالك

على مبتدأ خربه فعل ماض، وربما خالفتهن )ليس( فوليها فعل ماض، كما جاء 

                                                

 (.772(، وشرح المقدمة الجزولية ألبي علي الشلوبين )104ينظر المقدمة الجزولية ) (1)

، وسفر 220، 210، المسائل الحلبيات147، 1/70ينظر قول العرب هذا يف الكتاب (2)

 .2/796السعادة

(، وشرح ألفية 380/ 1(. شرح التسهيل البن مالك )772شرح المقدمة الجزولية:)ينظر يف:  (3)

، 386. مغني اللبيب3/1157، ارتشاف الضرب4/150التذييل (.51ابن مالك البن الناظم )

 . تعليق الفرائد2/579 . المقاصد النحوية1/255 . المساعد226 الشواهد وتخليص

3/266. 

 .3/1235، تمهيد القواعد286-285/ 1، المساعد4/149ينظر يف التذييل (4)

 .1/146الكتاب  (5)
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، "(1)أليس قد صليت معنا؟": -صلى اهلل عليه وسلم-يف الحديث من قول النبي 

ليس قالها "، و"هلل أشعر منهليس خلق ا"وحكى سيبويه عن بعض العرب: 

، أي: قد تخالف "وقد تخالفهن ليس"، وإلى هذا، وأمثاله أشرت بقولي: (2)"زيد

 .(3)")ليس( )صار ودام(، وما ذكر بعدها بالدخول على فعل ماض

أن  )ليس( قد يقع يف خربها الماضي، وتحقيق القول فيها أنه إذا  وقرر أبو حيان

إال الحال وحده، وذلك إذا دخلت على جملة غير  وقع النفي هبا مطلًقا لم تنِف 

مقيدة بزمان، نحو: زيٌد قائٌم، وإذا وقع النفي هبا مقيًدا نفت جميع أنواع الفعل، 

، وزيٌد يقومُ  نحو: زيٌد قام 
(4) . 

  تعقيب: 
 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي، وأنه ليس 

ّ
ْبلِي ظهر لي أن اللَّ

بعض النحاة من أن )ليس( ال تنفي إال الحال، بل هي صحيحا ما ذهب إليه 

كذلك إذا ُأطلقت، فإذا ُقيِّدت فنفيها على حسب القيد، وأن النفي بـ)ليس( غير 

                                                

يح البخاري )باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل لإلمام أن يستر عليه( الحديث يف صح (1)

َصلََّ اهَّللُ َعَلْيِه -َقاَل ُكنُْت ِعنَْد النَّبِيِّ  -َرِضَي اهَّللُ َعنْهُ  -َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك "( 6437برقم:)

مَ   إِنِّي َأَصبُْت َح  -َوَسلَّ
ِ
، َقاَل: َوَلْم َيْسَأْلُه َعنُْه، َفَجاَءُه َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّلل ا، َفَأِقْمُه َعَليَّ دًّ

اَلُة َفَصلََّ َمَع النَّبِيِّ  ا َقَضَ النَّبِيُّ  -َصلََّ اهَّللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َوَحَضَرْت الصَّ َصلََّ اهَّلُل -َفَلمَّ

َم  ُجُل، َفَقاَل -َعَلْيِه َوَسلَّ اَلَة َقاَم إَِلْيِه الرَّ ، الصَّ
ِ
يَّ كَِتاَب اهَّلل

ا َفَأِقْم فِ  إِنِّي َأَصْبُت َحدًّ
ِ
: َيا َرُسوَل اهَّلل

كَ  ْيَت َمَعنَا؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفإِنَّ اهَّلَل َقْد َغَفَر َلَك َذْنَبَك، َأْو َقاَل: َحدَّ  ."َقاَل: َأَلْيَس َقْد َصلَّ

، 2/796السعادة ، وسفر2/5، وشرحه للسيرايف 1/147القوالن يف الكتاب (2)

 .4/148التذييل

(، همع الهوامع 1095/ 3(، وينظر يف: تمهيد القواعد )344/ 1شرح التسهيل البن مالك ) (3)

(1 /423.) 

 (.423/ 1(، وينظر يف: همع الهوامع )149/ 4ينظر التذييل )  (4)
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مختص بالمضارع وحده، وجاءت حجة اللبلي على ذلك من السماع 

 .(1)والقياس

 لذا كان الرأي أنه ال تلزم حالية المنفي بليس، على األصح. واهلل أعلم.

***     ***    *** 

 

                                                

س قالها(، فأما السماع فالحديث:) أليس قد صليت معنا(، وقولهم: )ليس  لق اهَّلل(، و)لي (1)

 وأما القياس فعلَ )ما(.
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 )راح( بني التمام والنقصان.-7
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

 غيِره 
ِ
يء ْين ْيِه مِْن ش  الٍِئ ع  ْم م  ك   و 

 

ةِ البــيُض    ْمــر  إذا راح  نحــو  الج 

مى.  كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

 

، وتنصُب  " ثم قال: (، ترفُع االسم  ان  اِت )ك  و  ( من أ خ  اح  ُل  )ر  الخرب ، وال ُتستعم 

(، والخرُب يف  ُل ناقصًة داخلًة على جملٍة، فـ)البيُض(: اسُم )راح  ًة، وإنما ُتستعم  تامَّ

ى  م  ِة(، والتقديُر: إذا راح  البيُض كالدُّ ْمر  ِم، وهو )ن ْحو  الج  الظرِف المتقدِّ

اٍت نحو الجمرِة، أو كائناٍت، فالعامُل يف الظرِف االستق راُر المحذوُف أو ُمْست ِقرَّ

 .(2)"الكونُ 

ْبلِّي فقال )راح( من أخوات )كان(، تحتاج إلى ما  ":وقد اعترض عليه اللَّ

تحتاج إليه )كان( من اسم وخرب إذا كانت ناقصة، فاسم )راح(: )البِيُض(، 

ى  م  ِة(، والتقدير: إذا راح البيض كالدُّ ْمر  وخربها الظرف المتقدم، وهو )ن ْحو  الج 

ِة، أو كائناٍت، والعامُل فِي الظرِف الذي هو )نحو( هذا ُمْست ِقرَّ  ْمر  اٍت ن ْحو  الج 

 االستقراُر المقدُر.

ًة إلى اْسٍم  ًة، وإنما تستعمل ناقصًة، ُمْحت اج  ُل تامَّ ( ال ُتْست ْعم  اح  قال ابن هشام: )ر 

ب ٍر.  وخ 

                                                

، ورواية الديوان 38والبيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة يف ديوانه صـ. 87الجمل صـ(1)

 ."ومن مالئ"

 .326-325الفصول والجمل (2)
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ًة وناقصًة كـ)كان( وأخوا ُل تامَّ ا، قالوا: وقد قال وقوُلُه ليس  بشيٍء؛ بل ُتستعم  تِه 

 :(1)امرؤ القيس

لِ   َوُرْحنَا َوَراَح الطِّْرُف َينْفُض َرْأَسهُ   َمَتَ َما َتَرقَّ الَعْيُن فِيِه َتَسفَّ
 

ُة: األُول ى، والضميُر المتَِّصُل هبا فاعٌل هبا،  ًة وناقصًة، فالتامَّ فاستعملها تامَّ

ْرُف(،  ا )الطِّ : نافًضا والناقصُة: الثانيُة، واِسُمه  نِْفُض(، كأنَُّه ق ال  ا )ي  وخربُه 

هُ   .(2)"رأس 

 الدراســة: 

 
ُّ
ًة،  -عند شرحه هذا البيت-ذهب ابُن هشاٍم اللخمي إلى أن )راح( ال تأيت تامَّ

ًة وناقصًة؛ مستِدالًّ بالسماِع. ّ بأنَّها تأيت تامَّ
ْبلِي  فاعرتض عليه اللَّ

 وإلاك الباان:

 المسألة فيها ثالثة أقوال: 

: أن )راح( ال تأيت تامة، وهو قول ابن هشام اللخمي، والعيني القول األول

وال تستعمل تامة وإنما تستعمل ناقصة داخلة على  "حيث قال عن )راح(: 

 .(4)ثم استدل بالبيت الذي معنا (3)"جملة

                                                

، والخزانة 1/539، وشرح الجمل البن  روف 1/274ديوان امرئ القيس بشرح السكري  (1)

3/243 ،251. 

 .422-421ص:  للوشي الح (2)

 .(1420/ 3المقاصد النحوية )(3)

وعلق عليه المحققون بقولهم: كالم غير دقيق، حيث جعل راح ناقصة يف البيت، وحكم بأنها  (4)

ا، والمنصوب  ا، والنحويون كابن مالك حكموا بأن راح وغدا تامتان أبد  تستعمل ناقصة أبد 

ن بالوجهين، ويف بيت الشاهد  اصة جاءت بعدهما حال، وغيره كابن عصفور ذكر أنهما يأتيا
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من راح يف الساعة األولى "ففي الحديث:  وهذا المذهب مردود بالسماع؛

. فالرواح يكون أول النهار وآخره، قال األزهري: لغة (1)"فكأنما قرب بدنة

. قلت: (2)العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو يف الليل

فوضح هنا أن المراد بالرواح يف  (3)والمراد بالرواح هنا الذهاب أول النهار

 الحديث الذهاب والمشي، وهما فعالن تامان. 

 :(4)وقال لبيد-

ــُرواراح  الق   ْجــٍر بعــدما ابت ك  ــيُن بِه 
 طِ

 

رُ   ـــذ  ى ومـــا ت  ـــْلم   فمـــا ُتواِصـــُله س 

فقرن الهجر باالبتكار، والرواح عندهم: الذهاب والمضي، يقال: راح القوم:  

 .  (5)أي خفوا ومروا، أي وقت كان

                                                                                                          

)راح( تامة؛ ألنها تدل علَ إيقاع الفاعل مشي ا يف الوقت الَّذي اشتقت منه، والمعنَ: مشي 

 (1420/ 3المقاصد النحوية )هامش  "البيض نحو الجمرة وقت الغدو.

اب ( ، وأ رجه مسلم يف كت881أ رجه البخاري يف كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ) (1)

 (.850الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة )

، والمنهاج شرح صحيح 3/193ينظر يف تهذيب اللغة )هجر( ومطالع األنوار  (2)

، فتح الباري 8/328، فتح الباري البن رجب2/684، والعدة يف شرح العمدة6/135مسلم

 .2/434، الديباج علَ صحيح مسلم6/172، وعمدة القاري388، 2/369البن حجر 

 (.58/ 6الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباين ) (3)

،والشاهد فيه مجيء الرواح )راح( تامة، بمعنَ: الذهاب 37من البسيط للبيد يف ديوانه صـ (4)

 والمضي.

 تهذيب اللغة، ولسان العرب وتاج العروس )هجر(. (5)
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 :(1)وقال األقيشر 

ــِك مــا فيهمــا   ُرْحــِت ويف رْجلْي

 

رِ   ـــن  المئـــز 
ـــِك مِ نْ ا ه  ـــد   وقـــد ب 

 :(2)ال الشنفرىوق 

ٍل  ـــــزِّ ـــــٍة ُمت غ   وال خـــــالٍِف داِريَّ

 

ــُل    حَّ ت ك  ــا ي  ــُدو داِهنً ْغ ــُروُح وي   ي 

 
، فـ)يروح ويغدو( إن كانا بمعنى: يدخل يف فهذا البيت يصح فيه الوجهان

 الرواح والغداة، فهما تامان.  

حال. اسم فاعل من )الّدهن(، وهو استعمال الدهن. وإن  "داهنا"والمنصوب 

نا بمعنى:)يكون يف الرواح والغداة( فهما ناقصان، و )داهنا(: خرب )يغدو(، كا

 .(3)محذوف. "يروح"وخرب 

ْبلِيّ  أورده الذي البيت -أيضا–ومنه -  .اللَّ

: أن )راح( ال تأيت ناقصة، فإن جاء بعد مرفوعها منصوب فهو حال، القول الثاين

مفهوم من نص ابن مالك يف بل ال (4)وهو مذهب ابن مالك فيما نسبه إليه الرضي

 "راح"و "غدا"وأما  "شرح الكافية الشافية أنه لم يمنع مجيئها ناقصة حيث قال:

هبا أيًضا. إال أين لم أجد لذلك شاهًدا من كالم  -عند بعضهم-فإهنما ملحقان 

                                                

. والشاهد 4/203، والكتاب 78من السريع يف ديوانه صـالبيت له، واسمه المغيرة بن عبد اهَّلل،  (1)

 فيه كالذي قبله.

  .9/197 زانة األدب ،4/187، وشرح الرضي علَ الكافية57من الطويل، يف ديوانه صـ (2)

،  زانة 187/ 4، وشرح الرضي علَ الكافية 79ينظر يف إعراب المية الشنفرى للعكبري(3)

 .9/197األدب

 .4/186افيةشرح الرضي علَ الك (4)
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عليه -العرب يكون االستدالل به صريًحا. ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله 

 .(2)."ا ترزق الطير، تغدو خماًصا، وتروح بطاًنالرزقتم كم".(1)السالم

 "آل"واألصح أن ال يلحق هبا  "حيث قال ويرى يف التسهيل أهنا ال تأيت ناقصة

أسحر "، وال "راح"و "غدا"مطلًقا، وأن ال يجعل من هذا الباب  "قعد"وال 

 (3)"وأفجر وأظهر

ا المنصوب والصحيح أهنما ليسا من الباب، وإنم "ويف شرح التسهيل يقول:

وابن عقيل،  (5)وتابعه على ذلك أبو حيان (4)"بعدهما حال إذ ال يوجد إال نكرة

 .(6)وناظر الجيش، والشاطبي

                                                

، 5/266، وابن ماجه يف الباب السابق أيضا4/573رواه الترمذي يف )باب التوكل علَ اهَّلل( (1)

 ْبُن َوْهٍب ، َأْ بََرنِي ابُْن 
ِ
َثنَا َعْبُد اهَّلل َثنَا َحْرَمَلُة ْبُن َيْحَيَ ، َحدَّ ولفظ الحديث عند ابن ماجه: َحدَّ

 َلِهيَعَة ، َعِن اْبِن ُهَبْيَرَة ، َعْن 
ِ
يِّ ، َقاَل : َسِمْعُت ُعَمَر ، َيُقوُل : َسِمْعُت َرُسوَل اهَّلل

َأبِي َتِميٍم اْلَجْيَشانِ

مَ - ِلِه ، َلَرَلَقُكْم َكَما َيْرُلُق الطَّْيَر ،  -َصلََّ اهَّلل َعلْيِه وَسلَّ  َحقَّ َتَوكُّ
ِ
ْلُتْم َعَلَ اهَّلل ُكْم َتَوكَّ َيُقوُل : َلْو َأنَّ

ا ، َوتَ  ا.َتْغُدو ِ َماص   ُروُح بَِطان 

 .(392/ 1شرح الكافية الشافية ) (2)

 .54التسهيل (3)

/ 3، وتمهيد القواعد 1/260، والمساعد4/165التذييل، وينظر يف: 1/348شرح التسهيل (4)

 .1/415، وهمع الهوامع2/149والمقاصد الشافية ،1108

تقرير كونهما  ويحتاج ". حيث قال يف األ ير:4/166، التذييل3/1165ارتشاف الضرب (5)

 ."ناقصين إلَ سماع من العرب

 .2/149المقاصد الشافية (،1108/ 3، تمهيد القواعد )1/260المساعد (6)
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جواز مجيئها تامة، أو ناقصة حسب المعنى، وهذا قول  القول الثالث:

)راح( بمعنى: رجع يف  "، قال الرضي: (2)والرضي، والبغدادي (1)العكربي

الزوال إلى الليل، نحو: راح إلى بيته، فال ريب يف تمامهما، الرواح، وهو ما بعد 

وأما نحو قوله: وأنشد بيت الشنفرى... فإن كانا بمعنى: يدخل يف الرواح 

تامان، والمنصوب بعدهما حال، وإن كانا بمعنى: يكون  -أيضا–والغداة، فهما 

 .(3)"من كوهنما ناقصين -إذن-يف الغداة والرواح، فهما ناقصان، فال منع

 كان مصيًبا يف اعرتاضه على ابن هشام تعقيب
ّ
ْبِلي : الذي يظهر لي أن اللَّ

 اللخمي؛ ألن السماع يدعم ما ذهب إليه، فال وجه لمنع ابن هشام مجيئها تامة.

، خرج بمعنى هي وإنما ،"كان" أخوات من -هنا–فليست راح  
ِّ
ِشي  فإذا بالع 

ومن ذهب -فكالم ابن هشام  .(4)"كان" أخوات من تكن لم ذلك معناها كان

غير دقيق، حيث جعل )راح( ناقصة يف البيت، وحكم بأهنا تستعمل  -مذهبه هنا

ا( تامتان أبًدا،  ناقصة أبًدا، والنحويون كابن مالك حكموا بأن )راح وغد 

والمنصوب بعدهما حال، وغيره كالعكربي والرضي ذكرا أهنما يأتيان 

ءت )راح( تامة؛ ألهنا تدل على إيقاع بالوجهين، ويف بيت الشاهد خاصة جا

الفاعل مشًيا يف الوقت الَّذي اشتقت منه، والمعنى: مشي البيض نحو الجمرة 

                                                

 .79إعراب المية الشنفرى للعكبري (1)

 .9/197 زانة األدب (2)

 (187/ 4شرح الرضي علَ الكافية ) (3)

 .4/166انظر يف التذييل والتكميل  (4)
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ل  (1)وقت الغدو ع  ْن ج  لم يجعلها بالمعنى الذي  "كان"من أخوات  "راح". فم 

، (2)قاله من يرى أن معناها: مشى يف وقت الرواح، فالعرب تستعملها هبذا المعنى

 .(3)"صار"ذكرها على أهنا بمعنى وإنما 

جواز مجيئها تامة وناقصة حسب المعنى، فال نحكم بتمامها، وال فاألحسن 

 وجيًها. واهلل 
ّ
ْبلِي بنقصاهنا إال بالوقوف على المعنى المراد؛ لذا كان اعرتاض اللَّ

 أعلم.

***     ***    *** 

 

                                                

 .3/1420مقاصد النحوية( من ال3ينظر هامش) (1)

ُحوا إذا سَاُروا أّي وْقٍت كاَن. النهاية يف غريب الحديث واألثر (2)  .2/658يقال: راح القوُم وَتَروَّ

، وإعراب المية الشنفرى 349يف العمل: المفصل ص  "صار"بـ "راح"ينظر إلحاق   (3)

الجمل  ، وشرح1/376، وشرح الجمل البن عصفور 7/90، وشرح المفصل 79للعكبري

،ارتشاف 2/668، والبسيط يف شرح جمل الزجاجي 1/416البن  روف 

،تعليق 2/146، المقاصد الشافية1/260، المساعد1148-3/1147الضرب

، 1/415، همع الهوامع1/224،شرح األشموين2/230، الفوائد الضيائية3/200الفرائد

 .313-312شرح الفريد لعصام الدين اإلسفراييني
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 نصب املعطوف على معمول اسم الفاعل -8
 :(1)لخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعرذكر ابن هشام ال

تِنـا  ينـاٍر لحاج 
ْل أْنت  ب اِعُث دِ  ه 

 

ْوِن بِن مِْخـراِق    ا ع   أ ْو عبد  ربٍّ أ خ 

 
رٍ " ثم قال: ( بِِفْعٍل ُمْضم  بٍّ أ  بعُضهم ".... :"الشاهُد فيه ن ْصُب: )عبد  ر  طَّ ْد خ  وق 

 
َّ
وقال ال يحتاج هنا إلى اإلضماِر؛ ألن  ُنِصب  بإضماِر فعٍل، "يف قولِهِ  (2)الزجاجي

اسم  الفاعِل بمعنى االستقباِل، وموضُع: )ديناٍر( ن ْصٌب، فهو معطوٌف على 

لُِّف إضماٍر، وإنما ُيحتاُج إلى اإلضماِر إذا كان اسُم  الموضِع، وال ُيحتاُج إلى ت ك 

ى هبا االنفص ت ُه محضٌة ال ُينو  ؛ ألن إضاف  ِّ
اُل... وإن كان الفاعِل بمعنى الُمِضي

؛ ألنه يف موِضِع ن ْصٍب؛ وألنَّ "دينارٍ "على موضِع  "عبد  ربٍّ "جائًزا أْن ُيعط ف  أو 

ر  سيبويِه،  ك  ْمن اُه هو الذي ذ  ت ُه غيُر محضٍة، أنَّ النية  هبا االنفصاُل، لكْن ما قدَّ إضاف 

ْيِه، والدليُل على أنَّ المراد  بـ:)باعُث( الواقُع يف ل  البيِت االستقباُل، دخوُل  ون صَّ ع 

                                                

من البسيط، وقد ا تلف يف قائله، فقيل هو لجابر بن رأالن أو لجرير أو لبيت ، وا87الجمل صـ(1)

ا أو هو مصنوع، وهو من شواهد الكتاب )  (.151/ 4(، والمقتضب )171/ 1لتأبط شرًّ

َر الزجاجي النصب يف المعطوف علَ معمول اسم الفاعل المراد به المضي بَِوْجَهْيِن:  (2) َقدَّ

ْبِلّي وابن بالفعل الماضي، وبالفعل  المستقبل، واعترض عليه ابن السيد، وابن  روف، واللَّ

ْبِليّ  : وال َيْخَفَ َأنَّ َتْقِديَرُه بالفعل المستقبل َغْيُر ُمنَاِسٍب؛ ألن اسم الفاعل "الفخار. قال اللَّ

ٌف ِلَمْعنَاُه، وإنما َيُدلُّ ال
ْيُء علَ ما هو بَِمْعنَاُه، الماضي ال َيُدلُّ علَ فِْعٍل ُمْسَتْقَبٍل، ومعناه ُمَخالِ شَّ

ْرَناُه؛ ألن الماضي ال يدل إال علَ ما هو َماٍض بَِمْعنَاهُ  َر بالماضي كما َقدَّ . ينظر "فالوجه َأْن ُيَقدَّ

، ووشي 1/540، وشرح الجمل البن  روف204-203، وإصالح الخلل85يف الجمل

 .2/454، وشرح الجمل البن الفخار431-430الحلل
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ُم به  ْل(؛ ألن االستفهام  أكثُر ما يقُع عما يكوُن يف االستقباِل، وإن كان قد ُيستفه  )ه 

ْيرٌ  ْل أ ْنت  قائٌم أ ْمِس، وقال  ُزه  : هْل قام  زيٌد أ ْمِس؟، وه  ى كقولِك  ض  ا م  عمَّ
(1): 

ُُ األحـالِف عنـي رسـالةً   فمْن ُمبلِـ

 

ـِم؟وُذبيان  هـْل أقسـمت    ُم كـلَّ ُمقس 

 
ا﴾-تعالى-وقال قًّ بُُّكْم ح  د  ر  ع  ا و  ْدُتْم م  ج  ْل و  : ﴿ف ه 

فهذا كله ماض، ولكنه ال  (2)

 .(3)"يكون إال بدليل، واألصل ما قدمنا

ْبلِيّ  ، "بقوله:  واعترض عليه اللَّ ْعِمِه األ ْمر  ط  بِز  سَّ و  ، وت  ُّ
ْبتِي اٍم السَّ وجاء ابُن ِهش 

 عما يكون لالستقبال. "هل"فهم بـفقال: أكثر ما يست

وهذه األكثرية التي زعمها دعوى ال بد من إقامة دليل عليها، وللقائل أن يقول: 

أن يكون فيما مضى، كما احتمل أن يكون لالستقبال، -أيًضا-إن باعثا هنا يحتمل

اطُِبُه: هل أ ْنت   ْن ُيخ  ْن أرسل فيما مضى، كأنه قال لِم  ن م  ويكون لالستفهام ع 

؟، فهذا محتمل عندي، وينتصب  بٍّ ْبد  ر  ْثت  ع  تِن ا؟، أو هل ب ع  اج  ب اِعُث ِدين اٍر لِح 

ْبد   "أو عبد  رب"حينئذ على هذا  ْثت  ع  بإضمار فعل ماٍض فقط، كأنه قال: أو ب ع 

بٍّ   .(4)"ر 

                                                

، وانظر: شرح 8، وبشرح األعلم ص 18الطويل، وهو يف ديوانه بشرح ثعلب ص البيت من (1)

 .1/282، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 265القصائد السبع الطوال ص 

 .44سورة األعراف من اآلية  (2)

 .328-327الفصول والجمل (3)

 .430ص:  ينظر وشي الحلل (4)
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 الدراسة:

؛ لتقديره ناصبا لـ
َّ
 عبد  "ابن هشام اللخمي حكى تخطئة بعِض النحاِة الزجاجي

 الحال بمعنى الفاعل اسم ألن اإلضمار؛ إلى -هنا– يحتاج ال ألنه ؛"رب

 إلى يحتاج وال الموضع، على معطوف فهو نصب، "دينار" وموضع واالستقبال،

إلى اإلضمار إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي؛  يحتاج وإنما إضمار، تكلف

 يستفهم ألهنا ؛"هل" بواسطة االستقبال على -هنا–وذلك ألن داللة اسم الفاعل 

 .الماضي عن هبا يستفهم كان وإن كثيرا، يستقبل عما هبا

ْبلِّي عليه بأن دعواه أكثرية االستفهام هبا عن المستقبل ال دليل  واعترض اللَّ

عليها، ويرى أن اسم الفاعل )هنا(: )باعث( يحتمل أن يكون فيما مضى، كما 

ن أرسل فيما مضى، كأنه يحتمل أن يكون لالستقبال، ويكون لالستفهام عن م

 أو -اآلن يعني- "لحاجتنا؟ دينار باعث أنت هل":-ساعتها–قال لمن يخاطبه 

 أو" هذا على حينئذ وينتصب عندي، محتمل فهذا: قال ثم رب؟ عبد   بعثت هل

. "عبد رب بٍّ ْبد  ر  ْثت  ع   بإضمار فعل ماٍض فقط، كأنه قال: أو ب ع 

 وإلاك الباان:

ن يكون بمعنى الماضي، أو بمعنى الحاِل أو االستقباِل، فإن اْسُم الفاعل إما أ  

ٌم، فإنه ال يجوز يف معموله عند  ْم يكن فيه أ لٌِف وال ال  كان بمعنى الماضي، ول 

البصريين إال وجه واحد، وهو الخفض، فإن عطفت على معموله فإنه يجوز يف 

خْ  ْماًل على لفظ األول؛ ألن لفظه م  ُفوٌض، المعطوف وجهان: الخفض ح 

والنَّْصُب بإضماِر فِْعٍل، وال يجوز فيه الحمل على الموضع؛ ألنه ليس لألول 

ةٌ  ْحض  ُتُه م  اف  ْخُفوٌض باإلضافة، وإِض  ْوِضُع ن ْصٍب، وإنما هو م  م 
(1). 

                                                

 .429ص: السابق (1)
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ِل "قال سيبويه:  وتقول: هذا ضارُب زيٍد وعمٍرو، إذا أ شركت  بين اآلِخِر واأل وَّ

؛ ألنه ليس يف ا ُل يف حرف، في متنع أن ُيْشر    بينه وبين يف الجارِّ لعربّية شيٌء ي ْعم 

مثلِه، قال: وإن شئت  نصبت  على المعنى، ُتضِمُر له ناِصبا، فتقوُل: هذا ضارُب 

ْمًرا ْمًرا، أو ضاِرٌب ع  ْمًرا، أي: كأنَُّه قال: وي ضِرُب ع   .(1)"زيٍد وع 

عم عيسى أنَّهم ُينِشدون وز "وأنشد على النصب بإضمار ناصب أبياتا، ثم قال:

 هذا البيت:

 هل أنت  باعُث دينـاٍر لحاِجتنـا 

 

ـْوِن بـِن مِخــراِق    ب أ خـا ع   أو عبـد  ر 

 
فإِذا أ ْخب ر  أ ّن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين الب تَّة ؛ ألنَّه إنما ُأْجِرى  ُمجرى 

اب، فكلُّ واحد منهما الِفعل المضاِرع له كما أ شب هه الفعُل المضارُع يف اإِلعر

داخل على صاحبه فلما أ راد ِسوى ذلك المعنى جرى مجرى األسماء التي من 

غير ذلك الفعل؛ ألنَّه إنما ُشبِّه  بما ضارعه من الفعل كما شبه به يف اإلعراب، 

؛ ألنَّه ليس  ه الجرُّ وذلك قولك: هذا ضارُب عبِد اهلل وأخيه. وجُه الكالم وحدُّ

وكذلك قولك: هذا ضاِرُب زيٍد فيها وأخيه، وهذا قاتُل عمرٍو  موضًعا للتنوين،

رًبا شديدا وعمرٍو، ولو قلت هذا ضارُب  أ مِس وعبِد اهلل، وهذا ضارُب عبِد اهلل ض 

ب  زيًدا، وإنما جاز هذا اإِلضماُر؛  ر  عبِد اهلل وزيًدا، جاز على إضماِر فِعل، أي وض 

ب  زيدا( وإن كان ال ألّن معنى الحديث يف قولك: هذا ضارُب زي ر  ٍد )هذا ض 

 .(2)"ي عْمُل عمل ه فُحِمل  على المعنى

                                                

 .1/169الكتاب  (1)

 .1695، وينظر يف الدر المصون 172، 171/ 1لكتاب ا(2)
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وال يجوز النصب مع حذف التنوين إال يف المعطوف "وقال الزجاجي: 

ْمًرا،  ًدا وع  بإضمار فعل، كما ذكرُت لك، وذلك قولك: هذا ضارُب زيٍد غ 

ْمًرا، ثم أنشد البيت السابق، فقال: هكذ ْوُه بنصب تقديره: وي ْضِرُب ع  و  ا ر 

 .(1)"المعطوف بإضمار فعل

يجول يف وإن كان بمعنى الحال أو االستقبال، وكان مضافا إلى ما بعده، فإنه 

 المعطوف علَ معموله وجهان:

ْخُفوٌض  األول: ُه م  ْفظ  ْماًل على اللفظ؛ أل نَّ ل  ْفُض ح   .(2)الخ 

 : النَّْصُب، وذلك من وجهين:والثاين

، وإن شئت أن تقدر الناصب بالفعل، أو باسم الفاعل : بإضمار ناصبحدمهاأ

ُه سيبويه ر  كما ق دَّ
 ؛ ألن اسم الفاعل يعمل ظاهرا ومضمرا.(3)

أراد بباعٍث  "وابن السراج حيث قال: (4)وإلى تقدير الوصف ذهب المربد

 .(5)"التنوين ونصب الثاين؛ ألنه أعمل فيه األول، كأنه قال: أو باعٌث عبد  ربٍّ 

ِمل  يف األول والوجه يف  تقدير النصب أن يكون بالفعل؛ ألن اسم الفاعل قد ع 

ا ون ْصًبا يف حالة واحدة. رًّ ا، وال يعمل ج  رًّ  ج 

                                                

 .88، 87الجمل ص (1)

 .307شرح ابن الناظم ،1/127، األصول يف النحو1/171ينظر يف الكتاب (2)

وإن شئت نصبت علَ المعنَ، وُتضِمُر له ناِصب ا، فتقوُل: هذا ضارُب ليٍد "قال سيبويه:  (3)

ا،  ا، كأّنه قال: وَيضرُِب َعْمر  اوَعْمر   .1/169الكتاب -"أو وضاِرٌب َعْمر 

 .4/151المقتضب (4)

 .1/127األصول (5)
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 (2)، ونسب للفارسي(1)حمله على الموضع؛ ألن موضعه نصب والثاِني:

اسم  "قال الشاطبي : (5)والشاطبي، والعيني (4)وابن مالك (3)ورجحه الطربي

أن له لفظا وموضعا جاز اعتباُر كل واحد منهما يف التَّبعيَِّة، كما  الفاعل إذا ثبت

 ڦ ڦ ڦ ڦ يئجاز ذلك باتفاق يف نحو: ليس زيٌد بجباٍن وال بخياًل، و: 

وما كان نحو ذلك. فالخروج بالمسألة إلى تكلفُّ اإلضمار خالُف  (6)ڄىئ

 .(7)"القاعدة، فإن اإلضمار من غير حاجة إليه تكلُف ما ال دليل عليه

  وهذا الوجه هو الذي لم يذكره سيبويه وال الزجاجي؛ ألن شرط العطف

على المحل عندهما وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل، وهو هنا غير 

موجود؛ ألن اسم الفاعل إنما يعمل النصب حيث كان منونا أو بأل أو مضافا إلى 

عمرا، ليس أحد مفعوليه أو مفاعيله، فنحو )ضارب( يف قولك: ضارب زيد و

 .(8)طالبا لنصب )زيد( بل لجره

                                                
، 307، شرح ابن الناظم142، وتحصيل عين الذهب ص 1/261ينظر يف شرح أبيات سيبويه (1)

، شرح 3/120، شرح ابن عقيل 7/11حاشية الشهاب علَ تفسير البيضاوي

 .2/228األشموين

 .4/308ينظر يف: المقاصد الشافية (2)

عطفا علَ موضع دينار، ألنه يف  "عبدَّ رب"ونصب"( 21/ 1جامع البيان يف تأويل القرآن ) (3)

 ."موضع نصب وإن  فض

 .2/228، وينظر يف شرح األشموين2/1047الكافية الشافية (4)

 .3/1438المقاصد النحوية (5)

. 32، 23نون: ، والمؤم84، 61، 50، وهود 85، 73، 65، 59من سورة األعراف/ اآليات:  (6)

بالخفض، وقرأ باقي السبعة بالرفع يف كل القرآن. انظر: السبعة البن  -ْحَدهُ وَ –وقرأه الكسائي 

 .284مجاهد 

 .4/308المقاصد الشافية(7)

 .2/455ينظر يف حاشية الصبان (8)
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مذهُب سيبويه يف الذي بمعنى الحال واالستقبال أن ال يجوز  ":قال السمين

العطف على محل مجروره، بل النصُب بفعل مقدر ، لو قلت : هذا ضارب زيٍد 

وعمًرا لم يكن نصب )عمًرا ( على المحّل على الصحيح، وهو مذهب سيبويه؛ 

لى الموضع مفقود، وهو أن يكون للموضع ُمْحِرٌز ال ألن شرط العطف ع

 .(1)"يتغير

وإنما قال سيبويه يف مثل: هذا  "وقد رجح هذا المذهب ابن أبي الربيع فقال:

ضارب زيٍد وعمًرا: إنه منصوب بإضمار فعل؛ ألن اإلضمار مهما ُقِدر عليه 

م ما ليس موجودا، وهذا الت هُّ أويُل عندي أحسن من العطف على الموضع، وت و 

ل  كالُم سيبويه ... وإضماُر الفعِل أحسُن؛ ألن  ُن، وعليه ينبغي أن ُيْحم  أحس 

 .(2)الحذف  أكثُر يف كالم العرب من توهم ما ليس موجودا، وترِ  ما ُلِفظ  به

 كان مصيبا فيما اعرتض به على ابن هشام  تعقيب:
ّ
ْبِلي الذي يظهر لي أن اللَّ

دير فعل أولى من العطف على الموضع؛ ألن اللخمي، وذلك أن النصب بتق

الحذف أكثر يف كالم العرب من توهم ما ليس موجوًدا، وتر  ما لفظ به، وأن 

اسم الفاعل يجوز هنا حمله على االستقبال، ويجوز حمله على المضي، وأن 

)هل( ال تخلصه لالستقبال، وأما قول من قال: إنه ال يكون الفعل المستفهم عنه 

 .واهلل أعلم.(3)، فهو موصوف بأنه سهو منه، مردود عليهإال مستقبال

***     ***    *** 

 

                                                

 .8/310، وينظر يف اللباب يف علوم الكتاب1695الدر المصون صـ:  (1)

 .1033-1032رح جمل الزجاجيينظر يف: البسيط يف ش (2)

 .6/61، وشرح أبيات مغني اللبيب457ينظر يف: مغني اللبيب (3)
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 "أل" املوصولة اسم أم حرف؟-9
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ـْن دِيـاِرِهُم  ْيـًرا ع  اِرُبون  ُعم   الضَّ

 

ـالٌِم عـادِي   ْيـٌر ظ   بالتَّلِّ ي ـْوم  ُعم 

 
: )الضاربون( هو خرُب مبتدأٍ مضمٍر، والتقديُر: هم الضاربون، قوُلهُ  "ثم قال:

ْوِد الضميِر عليها، والضمائُر  و)األلُف والالُم( بمعنى )الذين( وهي هنا اسٌم؛ لِع 

ْيًرا عن ُبُيوتِِهم( ، وصلة  ُبوا ُعم  ر  ِذين  ض  إنما تعوُد على األسماِء، والتقديُر:) ُهُم الَّ

لفاعِل المتصُل هبا، والعائُد على )األلِف والالِم( الضميُر )األلِف والالِم( اسُم ا

 .(2)"المسترُت يف اسِم الفاعلِ 

، ْبلِيُّ إن األلف والالم هنا اْسٌم؛ "... فقول ابن هشام: "قائال: واعترض عليه اللَّ

ْوِد الضمير عليها ْرفِيَّة ، ويقول: بل الضمير إِ  "لِع  ْعت ِقُد فيها الح  ْن ي  ْمن ُعُه م  ا ي ُعوُد ي  نَّم 

 .(3)."على ما ت ُدلُّ عليه األلف والالم، فليس يف عود الضمير دليل على اسميتها

 الدراسة:

قرر ابن هشام اللخمي أن األلف والالم الموصولة اسٌم؛ لعود الضمير عليها، 

ْن  ْمن ُعُه م  ّ بأن مذهبه ي 
ْبِلي والضمائر إنما تعود على األسماء، فاعرتض عليه اللَّ

ا ي ُعوُد على ما ت ُدلُّ عليه األلف ي عْ  ْرفِيَّة ، ويقول: بل الضمير إِنَّم  ت ِقُد فيها الح 

 والالم، فليس يف عود الضمير دليل على اسميتها.

                                                

، ورواية الديوان 88، والبيت من البسيط وهو يف ديوان القطامي صـ89الجمل صـ(1)

، 4/159، شرح ديوان المتنبي للعكبري4/145، وهو منسوب له يف المقتضب"الضاربين"

 . 4/295والمقاصد الشافية

 .331الفصول والجمل (2)

 .435ص:  وشي الحلل (3)
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 يرى أّن الضمير يعود إلى الموصوف المحذوف؛ ألنك إذا قلت:  
ّ
ْبلِي فاللَّ

ُر يعود إلى ، فالضمي"مررت بالرجل الضارب"، فتقديُره: "مررت بالضارب"

 الرجل الموصوف المحذوف؛ ألنه يف حكِم المنطوق به.

 وإلاك الباان:

 قد ا ُتلف يف )األلف والالم( إذا كانت موصولة علَ مذهبين: 

: ذهب الجمهور إلى أن )األلف والالم( إذا كانت موصولًة فهي املذهب األول

ْوِد الضمير من الصفة بعدها إلي(1)اْسمٌ  ها، كما يعود إلى ، واحتجوا لذلك بع 

 من صلتها. "الذي"

األلف والالم إذا كانت بمنزلة )الذي( فصلتها كصلة )الذي( ":قال ابن السراج

(: القائمُ   ،إال أنك  تنقل الفعل  إلى اسم الفاعِل يف )الذي( فتقول يف )الذي قام 

رب  زيًدا(: الضارُب زيًدا فتصير )األلف والالم( اسًما  ،وتقول يف )الذي ض 

 .(2)"تاج إلى صلة، وأْن تكون يف صلته ما يرجع إلى )األلف والالم(.يح

فاألسماء الموصولة نحو قولهم: الذي والتي "وقال أبو علي الفارسي: 

 (3)."واأللف والالم يف نحو: القائم، والضارب، والمعطي

                                                

، والمسائل البغداديات 54، 53، واإليضاح العضدي ص 2/223ينظر: األصول يف النحو  (1)

 .49، ومختار تذكرة الفارسي ص 1/541، والبصريات 553ص 

 .223/ 2األصول يف النحو(2)

 .54اإليضاح العضدي ص: (3)
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 وحجتهم يف ذلك أمور:

ْود الضمير من الصفة بعدها إليهااألول : )قد أفلح المتقي يف نحو قولهم (1): ع 

 .(2)ربه(، والضمير ال يعود إال على األسماء

: استحسان خلو الصفة معهما عن الموصوف، إذا قلت: جاء الكريم الثاين

المحسن، فلوال أن األلف والالم هنا اسم موصول، قد اعتمدت الصفة عليه، كما 

يقبح  تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف، مع األلف والالم، كما

 (3)بدوهنا.

: إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي، كقولك: جاء الضارب أبوه الثالث

زيًدا أمس، فلوال أن األلف والالم بمعنى )الذي(، واسم الفاعل معها قد سد 

 .(4)مسدَّ الفعل؛ لكان منع إعمال اسم الفاعل بمعنى المضي معها أحق منه بدوهنا

م حرف موصول إال وهو مع ما بعده بمنزلة أنه لم يوجد يف كالمه الرابع:

 .(5)فدل على أنه اسم ،وهذا ال يتقدر بمصدر ،المصدر

و)أل( المعرفة لالسم يف اختصاصها به  ،: دخولها على المضارعخلامسا

فكما ال يدخل حرف التنفيس على  ،كحرف التنفيس يف اختصاصه بالمضارع

 :(6)ب اعتقاد )أل( يف نحوفوج ،للتعريف على فعل "أل"اسم، كذلك ال تدخل 

ُتـهُ  ـى ُحُكوم  ِم الُتْرض  ك   ما أنت بـالح 

 

لِ    ـد  ْأِي والج  ُِ وال ِذي الرَّ ي
 وال الب لِ

                                                 

 .322/ 2ينظر يف: األصول يف النحو (1)

 .1013، واالرتشاف /59، شرح ابن الناظم316ينظر يف توجيه اللمع البن الخبال (2)

 .59شرح ابن الناظم (3)

 السابق. (4)

 .156، وشرح كتاب الحدود للفاكهي479، وينظر يف: الحدود لألبذي61/ 3التذييل (5)

 . 2/424، واإلنصاف1379البيت من البسيط للفرلدق يف الالمع العزيزي (6)
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 .(1)ال حرف تعريف "الذي"اسما بمعني 

إلى أّنها حرف،  (4)والشلوبين (3)والمازين (2)ذهب األخفش :املذهب الثاين

عريف، وليست موصولة، وهو والقائلون بحرفيتها، قال بعضهم: إهنا حرف ت

محكي عن األخفش، وقال بعضهم: إهنا حرف موصول، وهو محكي عن 

 المازين، وحكى المصنف عنه أهنا حرف تعريف.

 حجتهم على ذلك:

أما األخفش فـ)أل( يف نحو )الضارب( عنده كـ)أل( يف نحو )الغالم(. فهي 

وأبو علي  (5)حرف تعريف، وهو ثاين قولي المازين، وتبعهما ابن يعيش

 الشلوبين، واستدلوا على حرفيتها بما يأيت:

أهنا لو كانت اسًما، لكان لها موضٌع من اإلعراب. وال خالف  أنه ال  - 1

موضع  لها من اإلعراب، أال ترى أهنا لو كان لها موضع من اإلعراب، لكنت إذا 

لى أن ، يكون موضُعها رفًعا بأهنا فاعٌل، فكان يؤدي إ"جاءين الضارُب "قلت: 

يكون للفعل الواحد فاعالن من غيِر تثنيٍة، أو عطٍف: )األلُف والالم، واسُم 

، يكون للفعل مفعوالن، وذلك ال يجوز؛ "ضربُت الكاتب  "الفاعل(. وإذا قلت: 

                                                

 .38، شرح المكودي2/424،425. وينظر يف اإلنصاف61/ 3التذييل (1)

 . 202، الجنَ الداين 2/1013، ارتشاف الضرب3/59نسب له هذا يف: التذييل (2)

 .492، توجيه اللمع2/127، اللباب للعكبري2/243نسب له هذا يف: البديع يف علم العربية (3)

 .169، 168التوطئة ص  (4)

 .1/140، وينظر يف شرح األشموين2/379يعيش شرح المفصل البن (5)
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مررت "ألن هذا الفعل ال يكون له أكثُر من مفعول واحد. وإذا قلت: 

 .(1)"ٌل ، يكون لحرِف الجّر مجروراِن، وذلك ُمحا"بالضارب

إن األلف والالم لما كانت مع صلتها  "وأجاب ابن عصفور عن ذلك بقوله:

كالشيء الواحد ُجعل اإلعراُب يف اسم الفاعل، الذى يكمل به الموصول، وساغ 

وأخواته؛ لكون الصلة فيها اسما مفردا، واألسماء  "الذى"ذلك فيها، ولم يسُ يف 

 (2)"المفردة يدخلها اإلعراب

أن العامل يتخطاها، نحو: جاء الضارب، كما  -أيضا-ا ومن حجتهم -2

فة اتفاقا، فتكون مع  يتخطاها مع الجامد، نحو: جاء الرجل، وهي مع الجامد معرِّ

 المشتق كذلك.

؛ ألهنا مع المشتق داخلة على الفعل تقديرا؛ ألن ويجاب عن هذا بالفرق

ال يعود عليها المعرفة  "أل"المشتق يف تقدير الفعل، فيعود عليها ضمير، و

ضمير، وإنما نقل اإلعراب إلى ما بعدها؛ لكوهنا على صورة الحرف، ويدل على 

كوهنا اسما أن الوصف يعمل معها بال شرط، ولو كانت معرفة لكانت مبعدة من 

 .(3)شبه الفعل، فال يكون الوصف معها عامال

                                                

 .2/214، وينظر يف تعليق الفرائد2/379شرح المفصل البن يعيش (1)

، وشرح 1/203، وينظر يف: شرح التسهيل البن مالك1/179شرح الجمل  (2)

 .1/140األشموين

 .1/160التصريح (3)



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 قبيل من تكن لم إذا: له قيل لو بأنه -أيضا–ويبطل مذهب األخفش -

م   لموصوالتا
 زيًدا هذا" فيقولوا عليه، الفاعل باسم المنصوب يقدم ال فلِ

 ." (1)ضارب؟ زيدا هذا" يجوز كما ،"الضارب

كما ال  "أل"بأن اسم الفاعل ال يعمل إذا دخلت عليه  -األخفش-فأجاب

خاصة من خواص االسم كما أن الوصف  "أل"يعمل إذا وصف أو صغر ألن 

منتصب بعده ليس على سبيل المفعولية، إنما والتصغير كذلك، واالسم ال

انتصب على التشبيه بالمفعول به، والمنصوب على التشبيه بالمفعول به ال يجوز 

 .(2)تقديمه على الوصف، فكذلك هذا

وُأبطِل  مذهب األخفش بأن المشبه بالمفعول، ال يكون إال سببًيا، وال يكون يف 

الم، أو مضاًفا إلى ما األلف والالم فيه، أو الكالم إال نكرًة، أو معرًفا باأللف وال

هذا "من قولك  "زيدا"ضمير ما هما فيه، أو مضاًفا إلى ضمير ما هما فيه، و

ليس سببًيا وال نكرًة وال شيًئا من المعارف التي ذكرناها، فثبت أنه  "الضارب زيًدا

 .(3)ليس منصوًبا على التشبيه بالمفعول به، وأن )أل( من قبيل الموصول

: إنه يعود إليها أي )األلِف وأجاب المالين وابن يعيش عن قول الجمهور

والالِم( الضميُر من الصفِة، بقولهم: ال نقول إن الضمير يعود إلى نفس )األلِف 

مررت "والالِم(، بل نقول: إِّنه يعود إلى الموصوف المحذوف؛ ألنك إذا قلت: 

                                                

 .59/ 3التذييل  (1)

 .61 -3/59التذييل  (2)

 .61-60/ 3التذييل  (3)
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الضميُر يعود إلى الرجل ، ف"مررت بالرجل الضارب"، فتقديُره: "بالضارب

الموصوف المحذوف؛ ألنه يف حكِم المنطوق به، وتارة تقول: إِنه يعود إلى 

 (1)."الِذي"مدلوِل )األلف والالم( وهو 

 وجياب عن هذا االعتراض:

بأن ذلك باطل؛ ألن الصفة ال تحذف إال يف مظانِّ حذفها، وليس هذا منه، فإن 

جاءتني "إال يف ضرورة، وجواز لم يكن من مظان الحذف لم يجز حذفه 

يف فصيح الكالم دل على أن )أل( بمنزلة )التي(، فكما جاز:  "الضارُبها زيدٌ 

جاءتني التي ضرهبا زيٌد، فكذلك جاز: جاءتني الضارُبها زيٌد، ولو كان حذف 

جاءْتني "، كما يجوز "جاءتني ضارُبها زيدٌ "الموصوف يف مثل هذا سائًغا لجاز 

 .(2)فامتناع ذلك يدل على أنه ليس على حذِف الموصوِف. "زيدٌ امرأٌة ضارُبها 

 لم يكن مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام تعقيب: 
ّ
ْبلِي الذي يظهر لي أن اللَّ

اللخمي حيث اعرتض عليه بأن رأيه من جعل )األلف والالم( الداخلة على اسم 

ْمن ُعهُ  ِقُد فيها  الفاعل اسما موصوال، وأن الضمير العائد يعود عليها ي  ْعت  ْن ي  م 

ا ي ُعوُد على ما ت ُدلُّ عليه األلف والالم، فليس يف  ْرفِيَّة ، ويقول: بل الضمير إِنَّم  الح 

 أنه يرى أّن الضمير يعود 
ّ
ْبلِي عود الضمير دليل على اسميتها. وإيضاح كالم اللَّ

، فتقديُره: "مررت بالضارب"إلى الموصوف المحذوف؛ ألنك إذا قلت: 

، فالضميُر يعود إلى الرجل الموصوف المحذوف؛ "ت بالرجل الضاربمرر"

 باطل؛ ألن الصفة ال تحذف 
ّ
ْبلِي ألنه يف حكِم المنطوق به، وهذا الذي حكم به اللَّ

                                                

 .2/379، وشرح المفصل البن يعيش169، 168التوطئة ص (1)

 .1/160، التصريح2/213، تعليق الفرائد3/60ينظر يف: التذييل (2)
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إال يف مظان حذفها، وليس هذا منه، فإن لم يكن من مظان الحذف لم يجز حذفه 

 إال ضرورة.

هو األحسن؛ لما يرد على مذهب فابن هشام بنى قوله على مذهب الجمهور، و

 من االعرتاضات. واهلل أعلم.
ّ
ْبلِي  األخفش والمازين الذي اختاره اللَّ

***     ***    *** 
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 :(1)اخلالف يف التوجيه اإلعراب لـ "الفارجي" من قول الراجز-10

 الفاِرجي باِب األميرِ المْبَهمِ 

ْرِحه للرجز السابق  يف ش 
ُّ
  قال  ابُن هشاٍم اللخمي

ُّ
 ": (2)الذي ذكره الزجاجي

ُه أبو العباِس المربِّد يف  ل  ُه أبو القاسِم )الفارجو( مرفوًعا، وكذلك أ ْدخ  ل  ...أ ْدخ 

ْبل ُه،  ا ق  ُل أن يكون  منصوًبا جارًيا على م  اِرِجي(، فُيْحت م  كتابِِه، وأدخله سيبويه )الف 

ُع  ُل أن يكون  مخفوًضا، وال ُيْقط  إال بمعرفِة ما -ِح يف ذلكعلى الصحي-وُيحت م 

هُ  ْبل   .(3)"ق 

ْبلِيّ  قال أحمد: هذا االحتمال قد زال، هو "فقال:  وقد اعترض عليه اللَّ

 منصوب، وليس مخفوضا؛ ألن قبله:

مِ  ْمش  ش  ْيِف ُكلَّ غ  اِرُبو بِالسَّ *الضَّ
(4)* 

 .(5)"وانتصابه على المدح

                                                

، ، وليس يف ديوانه، ومنسوب لرجل من 332من الرجز منسوب لرؤبة يف: الفصول والجمل (1)

، 1/378ن الشجري، وأمالي اب4/145، وبال نسبة يف المقتضب1/185بني ضبة يف: الكتاب

 .4/44، والمقاصد الشافية2/913أساس البالغة )فرج( وشرح الكافية الشافية

 .89الجمل صـ (2)

 .333الفصول والجمل (3)

 وشي الحلل صـ، و1/543بن  روف شرح الجمل الشطر من الكامل، ولم أقف عليه إال يف  (4)

449. 

 .449وشي الحلل صـ (5)
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 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 :الدراسة
 روي هذا الرجز بروايتين:

 .(2)على أنه خرب ابتداء مضمر، كأنه قال: هم الفارجو (1)عاالفارجو ، مرفو -1

 وهذه الرواية محتملة لوجهين من اإلعراب: ،(3)الفارجي -2

 .(4)النصب بإضمار فعل األول:

: الجر عطفا على ما قبله إذا كان مجرورا، قال ابن هشام فيحتمل أن والثاني

على -ا، وال ُيْقط ُع يكون منصوبا جاريا على ما قبله، ويحتمل أن يكون مخفوض

 إال بمعرفة ما قبله.-الصحيح يف ذلك

 على عبارة ابن هشام فقال: 
ّ
ْبلِي هذا االحتمال قد زال، هو "وقد اعرتض اللَّ

 منصوب، وليس مخفوضا؛ ألن قبله:

ِم* ْمش  ش  ْيِف ُكلَّ غ  اِرُبو بِالسَّ  *الضَّ

 ."وانتصابه على المدح

 ق :وأقول
ّ
ْبِلي د سبقه إليه ابن خروف، حيث قال عند تعليقه هذا الذي ذكره اللَّ

وقبله: الضاربو بالسيف كل غشمشم، وفيه النصب مع حذف  "على هذا الرجز:

                                                

، وفيهما إشارة إلَ روية النصب أيضا، وأمالي ابن 89جمل، وال4/145( ينظر يف المقتضب1(

 .5، 4/4، المقاصد الشافية913، 2/910، شرح الكافية الشافية1/378الشجري

 .448وشي الحلل صـ (2)

، أساس البالغة 1/264، شرح أبيات سيبويه2/42، شرح كتاب سيبويه1/185الكتاب  (3)

 )فرج(.

 . 448، وشي الحلل صـ1/543بن  روف جمل ال، و شرح ال4/145ينظر يف المقتضب (4)
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النون كالبيت الذي بعد، وذكره سيبويه بالنصب على القطع، والنصب بإضمار 

 .(1)"فعل

 تعقيب:
 لم يكن مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام 

ّ
ْبلِي اللخمي؛  الذي يظهر لي أن اللَّ

ْيِف ُكلَّ  اِرُبو بِالسَّ ّ سابقا على هذا: )الضَّ
ْبلِي وذلك ألن الذي ذكره ابن خروف واللَّ

ِم(، ليس بيتا من الرجز، بل هو شطر من الكامل؛ ألن آخره )متفاعلن(  ْمش  ش  غ 

وهذا ال يكون يف الرجز، وإنما الرجز )مستفعلن( أو ما نقص عنها، وعلى ذلك 

كان بيتا لرؤبة لعلمنا ما قبله، وما بعده، ولكنه لرجل من  لم نعرف سابقه، ولو

 .(2)ضبة قد ال يكون له إال هذا البيت

اِرِجي(،  وعلى هذا يبقى احتمال ابن هشام اللخمي قائًما يف رواية سيبويه: )الف 

فيحتمل أن يكون منصوبا جاريا على ما قبله، ويحتمل أن يكون مخفوضا، وال 

ُع   . واهلل أعلم."إال بمعرفة ما قبله-يف ذلكعلى الصحيح -ُيْقط 

***     ***    *** 

 

                                                

 .1/543بن  روف شرح الجمل ال (1)

 .333ينظر يف حاشية الفصول والجمل صـ (2)
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 ما نسب إىل سيبويه يف إعراب: )حبذا(، واالسم الواقع بعدها-11

  :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما انشده الزجاجي من قول الشاعر

ـــٍل  ب  ّيــاِن مــن ج  ب ــُل الرَّ بَّــذا ج   يــا ح 

 

ـــ   ان  ـــْن ك  ـــاِن، م  ّي ُن الرَّ
ـــذا ســـاكِ بَّ  اوح 

ا(، ويف ارتفاِعِه أربعُة أقواٍل:... قال  " ثم قال:  بَّذ  الشاهُد يف البيِت رفُع ما ب ْعد  )ح 

ْسِميَِّة، 
ِ
ا الخرُب، ف ُغلِّب  عليها ُحْكُم اال ه  ا( مبتدأ ٌة، وما بعد  بَّذ  سيبويِه: إنَّ )ح 

اِن( يَّ ا جبُل الرَّ ْحُبوُب ِجدًّ  (2)"والتقديُر: )الم 

ْبلِيّ  وقد اعترض عليه ثِيٌر من  "بقوله:  اللَّ ْفع  على االبتداء ك  ب  الرَّ ون س 

ْح سيبويِه يف كتابِِه بأن  رِّ ْم ُيص  ْيِه، ول  ْيِرِه لِِسيب و  ا"المتأخرين كابن هشام وغ  بَّذ   "ح 

نَّ  م  الخليُل أ  ع  يَّن  له إعراًبا، وهذا نصه: قال سيبويه: وز  مبتدٌأ كما قالوا، وال ع 

ا" بَّذ  ُء، ولكن  "ح 
ْ
ي بَّ الشَّ ا"بمنزلة ح  بَّ "و "ذ  بمنزلة كلمة واحدة، نحو  "ح 

ْوال  " افًِعا، ال "ل  يِّْن له ر  ْم ُيع  ، وهو اسٌم مرفوٌع، انتهى، فقال: وهو اسم مرفوع، ول 

هُ  ْير   .(3)"ابتداًء وال غ 

  الدراسة:
ب  ابُن هشام اللخمي وغيره لسيبويه أن )حبذا( مبتدأة، وما بعدها الخرب،  ن س 

ْح يف كتابه بأن  رِّ ْم ُيص  ّ بأن سيبويه ل 
ْبلِي ا"واعرتض عليهم اللَّ بَّذ  مبتدأ، كما  "ح 

                                                

، 393، ويف توجيه اللمع493، البيت من البسيط، وهو لجرير يف ديوانه110الجمل صـ (1)

 .3/126والتذييل

 .355-354الفصول والجمل (2)

 .511- 510صـ وشي الحلل  (3)
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ب   ْن ن س  يَّن  له إعراًبا، ثم أورد نص سيبويه، ولم ُيفهم منه ما أورده م  قالوا، وال ع 

 هذا الرأي  لسيبويه.

 وإليك البيان: 
ذا ُنسب له يف هذه المسألة قوالن، لعبارة سيبويه يف هذا المسألة مبهمة؛  أقول:

ا -حسب فهم النص ُه يحتمُلُهم   -رحمه اهلل-وزعم الخليل "يقول: حيث  -ونصُّ

( بمنزلة كلمة واحدة نحو  أن) حبَّذا( بمنزلة: ) حبَّ الشيء(، ولكن )ذا( و) حبَّ

، فالعمُّ مجرورٌ  ،)لوال(، وهو اسم مرفوع  .(1)"كما تقول: يا ابن عمَّ

، ولكن الخالف يف "بمنزلة كلمة واحدة  "عبارة أن)حبَّذا( مركبة وواضح من ال

ا أْم ال؟ ثم إن قوله :  يُِّر الكلمة  عن أصِله  ، وقوله: "نحو ) لوال ("الرتكيب، أ ُيغ 

، فهل الضميُر: ) هو( راجٌع إلى ) حبَّذا(  "وهو اسم مرفوع " د  الِخالف  أ ْوج 

لَُّب االسميَُّة، أ ت ت غ  و راجٌع إلى)ذا( منها؛ فتكون ) حبَّذا( جملة فعلية، بتمامها، ف 

 .لذا ُفِهَمت العبارُة بالتأويلين؟ (2)مكونة من فعل الزم، وفاعله اسم اإلشارة )ذا(

ا"ما نسبه له بعض النحويين أن  :التأويل األول بَّذ  ُه مبتدٌأ، واالسم  "ح  ُكلَّ

 يف نسبة ، وهما (3)المرفوع بعده خربه، منهم السيرايف واألعلم
ِّ
أْسب ُق من اللَّْخِمي

هذا الرأي لسيبويه، وكان السيرايف صريحا يف تفسير كالم سيبويه على هذا الوجه، 

 معه، وُجِعال  جميًعا "حيث قال: 
 
ا( فاعل، وُبنِي ( فعل، و)ذ  بَّ ا( فإن )ح  بَّذ  وأما )ح 

                                                

 . 2/180الكتاب  (1)

 .2/141ينظر يف المساعد (2)

 .1/537، النكت 3/12شرح كتاب سيبويه للسيرايف  (3)
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ة والمؤنث بمنزلة شيٍء واحٍد، يقع موقع اسم مبتدأ يف الواحد واالثنين والجماع

 .(1)"والمذكر بلفظ واحد يف معنى المدح والحمد

 .(2)وبه قال المربد وابن السراج وابن جني وابن بابشاذ وغيرهم

وِضع اْسم  "قال ابن جني: ت قول: حبذا زيٌد، وحبذا أ ُخو ، فـ)حبذا(: فِي م 

ربِهِ  وِضع خ  )زيٌد( فِي م  اِء، و  ْبتِد 
ِ
ْرُفوع بِاال  .(3)"م 

وهذا القول أجودها؛ لسالمته من  "ار عن هذا المذهب:قال ابن الفخ

 .(4)"االعرتاضات... وعليه الحذاق من النحاة

ٍف، و "حبَّ "أن تكون  التأويل الثاني: فاعلها،  "ذا"فعاًل ماضًيا غير  متصرِّ

 ."حبذا"مبتدأ، وخربه  "زيد"و

وذلك حسب تأويل أبي نصر المجريطي القرطبي لنص سيبويه؛ حيث قال : 

(، كما أن )العم( "وهو اسم مرفوع"نما أراد بقوله: وإ : )ذا( الموصول به )حبَّ

( مجرور، و) ذا( يف قولك )حبَّذا زيد( هو الفاعل المبني  يف قولك: )يا ابن عمَّ

(، ويدلك على ذلك قول الخليل  : إن )حبَّذا( بمنزلة: -رحمه اهلل-على )حبَّ

                                                

 .3/12شرح كتاب سيبويه للسيرايف  (1)

، وشرح كتاب سيبويه للسيرايف 2/141، 1/115، واألصول 2/143انظر: المقتضب  (2)

، والفصول 1/537، والنكت 2/383، وشرح المقدمة المحسبة142، واللمع ص 3/12

، وشرح الجمل 190، 188/ 1، واللباب للعكبري 73، واإلنصاف ص 355-354والجمل

 .611، 1/610البن عصفور 

 .142اللمع ص  (3)

 .2/530شرح الجمل البن الفخار (4)
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( يف هذا التمثيل فِْعٌل  ، ُوِصل إذا -أيًضا–، فكذلك هو فعل حبَّ الشيء، و)حبَّ

 .(1)"كما أن )لو( حرف، فإذا وصل بـ)ال( لم ينتقل إلى غير الحرف

وبناء على هذا الفهم، وهذا التأويل نسب ابن خروف لسيبويه أن: إعراب 

 -أيضا–غير متصرف  )حبذا( كإعراب )نعم الرجل زيد(: )حب(: فعٌل ماضٍ 

 رحمه-سيبويه قول هذا ":قال ثم ،(حبذا: )خربهو مبتدأ،(: زيد)و فاعلها،(: ذا)و

 .(2)"ذلك غير عليه زعم من وأخطأ -اهلل

ابن  -أيضا–ونسبه له  (3)سيبويه قول ظاهر أنه إلى -أيضا– وذهب ابن مالك

 .(4)الوردي، وابن هشام األنصاري، وابن عقيل، والشيخ خالد

عليته وكون )ذا( رتته من كون )حّب( باقًيا على فخوالذي ا "قال ابن مالك:

 .(5)"باقًيا على فاعليته ...هو ظاهر قول سيبويه

 يف اعرتاضه هذا قول أبي حيان:
ّ
ْبلِي ّلق   "لكن الذي يدعم اللَّ يعني كالم  -ال تع 

بَّذا( كله اسم هبذا اللفظ؛ إذ ليس صريًحا، بل لو  -سيبويهِ  لِمن ي نُسب إليه أنَّ )ح 

( الوجهإّن ظاهره يعطي  الف ذلك لكان  قيل: ، أال ترى يف تنظيره بـ )ابن عمَّ

وقوله: فالعّم مجرور؛ إشارة منه إلى تعليل بناء )ذا( مع المذكر والمؤنث على 

 .(6)"صورة واحدة، قال: ولهذا عول ابن خروف والشلوبين على هذا المفهوم

                                                

 .157شرح عيون كتاب سيبويه صـ (1)

 .141/ 2وينظر يف المساعد  ،. 2/599شرح جمل الزجاجي البن  روف (2)

 .2/1117، وشرح الكافية الشافية3/23ح التسهيلشر (3)

 .2/88، التصريح2/141، المساعد3/252، أوضح المسالك2/463شرح ألفية ابن مالك(4)

 .23/ 3شرح التسهيل البن مالك (5)

 .5/2599، وتمهيد القواعد10/160ينظر يف التذييل (6)
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 تعقاب: 

 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي؛
ّ
ْبلِي وذلك  الذي يظهر لي أن اللَّ

ْح يف كتابه بأن ألن نص سيبويه فيه إهبام ف رِّ ْم ُيص  ا"ل  بَّذ  مبتدأ، كما قال ابن  "ح 

يَّن  له إعراًبا ؛ وإن كان ظاهر كالمه يعطي ما نسبه إليه ابن هشام وغيره، وال ع 

 هشام، والسيرايف وابن عصفور وغيره، وإن لم يصرح به.

بناء  -ألمرين والتأويلين السابقينوعلى ذلك يبقى كالم سيبويه مبهًما يحتمل ا

من أن )حبذا( مركبة تعرب مبتدأ والمرفوع بعدها الخرب، أو  -على نص سيبويه

 أهنا فعل وفاعل، يف محل الخرب المقدم، والمرفوع بعدها يكون مبتدأ مؤخرا.

ْزم  ابن هشام اللخمي بنسبة هذا القول لسيبويه تفتقر إلى دليل  فتبين أن ج 

 وجيًها. واهلل أعلم.صريح؛ ألن سي
ّ
ْبِلي  بويه لم يصرح بذلك؛ لذا كان اعرتاُض اللَّ

***     ***    *** 
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 كانا" من قول جرير:-12
ْ
ن

َ
 إعراب "م
ب ـٍل  ّيـاِن مـن ج  ب ُل الرَّ بَّذا ج   يا ح 

 

ــا   ان  ــْن ك  ّيــاِن، م  بَّـذا ســاكُِن الرَّ وح 
(1) 

 :(2)جرير السابقبعد إنشاد الزجاجي قول  قال ابُن هشاٍم اللخميُّ  

ْسُعوُد الدولِة " ى م  ك  ب ٍل( يف موِضِع ن ْصٍب على التمييِز، وح  قوُلُه )مِْن ج 

هُ  -رحمه اهلل-المصريُّ  ا": أن قول  ان  ْن ك   -أيضا–يف موِضِع ن ْصٍب على التمييِز  "م 

ا وما ه  ِة، موِضعِ  يف ب ْعد  ف  ا على وي ُدلُّ : قال الصِّ ا تفسيًرا كونِه  : قولِهِ  مقاب ل ةِ  ىعل أنَّه 

ب لٍ  مِنْ " نْ " إِنَّ : وقيل... المقصودِ  بعد   التفسيرانِ  وجاء   ،"ج   وهي استفهاٌم، "م 

ٌم، "كان"لـ خربٌ نْ "ِحبُُّه، وقيل: إن أُ  فإين كان شكلٍ  أيَّ : والتقديرُ  مقدَّ ٌل من  "م  ب د 

اكِنُ " نْ "مضمًرا فيها عائًدا على  "كان"ويكوُن اسُم  "س  الخرُب  ، ويكونُ "م 

اكِنُ "محذوًفا، والتقديُر: من كان  ساكن ُه مِن  الناِس، فـ الخرُب، وأحسُن هذه  "س 

نْ "األقواِل، وأقواها كوُن  ان   "م  ًما لِك   (3)."خربًا مقدَّ

ْبلِيُّ  ى ابُن هشام عن مسعود الدولة الِمْصِريِّ  "، فقال:وقد اعترض عليه اللَّ ك  وح 

نْ "أ نَّ  التمييز، وما بعدها يف موضع الصفة، قال عنه: يف موضع نصب على  "م 

ا على مقابلة قوله:  نَّه  ْفِسيًرا: أ  ا ت  ْونِه  ب لٍ "وي ُدلُّ على ك   ."مِْن ج 

ب لٍ "قال أحمد: فإذا كانت منصوبة على التمييز، وهي يف مقابلة  كما  "مِْن ج 

ْن كان، كما عليها كما ت ْدُخُل على التمييز، فيقا "مِنْ "قال، فلُيِجْز ُدُخول   ل: مِْن م 

ب لٍ "يف قوله:  "مِنْ "دخلت  ْعُف هذا القول، وأيًضا فإن "مِْن ج  ر  لك ض  ه  ْد ظ  ، فق 

                                                

 سبق تخريجه. (1)

 .110الجمل صـ (2)

 .355الفصول والجمل (3)
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اِن بـ يَّ ُن الرَّ
اكِ ُر س  سَّ ْيف  ُيف  بل ُه، وك  ْبيِيٌن وت ْفِسيٌر لالسم الذي ق  ْن "التمييز إنما هو ت  م 

ان   نْ "إذا ُجِعل ْت  "ك   (1)."موصوفًة أو موصولًة؟ "م 

 الدراسة:

 من قول جرير السابق عدة أعاريب: "َمْن كانا"أعربت 

نْ "أن تكون  -1 ، ويكون الخرب "ساكن"يف موضع رفع على البدل من  "م 

ْن كان ساكِن ُه من الناس، فـ  .(2)الخرب "ساكن"محذوًفا، والتقدير: م 

يف موضع نصب على خرب كان، واسمها مضمرا فيها؛  "من"أن تكون  -2

، وقال ابن هشام اللخمي بعد عرضه األوجه  شيء كان؟ كأنه قال، أيُّ 

ن"وأحسن هذه األقوال، وأقواها كون  "اإلعرابية: ، (3)"خربا مقدما لكان "م 

 .(4)"أجود"وقال ابن خروف وهو: 

نْ "أن تكون  -3 ب ِر لـ "م  ائِنٍ "ُمنْت ِصب ًة على الخ  ا  "ك  بَّذ  ٍر، والتقدير: وح  دَّ ُمق 

اِن ك   يَّ ُن الرَّ
اكِ ، وكانت س  ان  ْن ك  نًا م 

ةً  "كان"ائِ امَّ الثانيُة ت 
(5). 

                                                

 .517، 516وشي الحلل ص  (1)

، والمنهاج يف 601، وشرح الجمل البن  روف517، وشي الحلل355الفصول والجمل (2)

ومن كانا: هو بدل "، ولم يذكر إعرابا غيره، حيث قال: 1/426شرح جمل الزجاجي للعلوي

 ."من االسم الذي قبله، وهو المخصوص بالمدح

 .355الفصول والجمل (3)

 . 601 روفشرح الجمل البن  (4)

 .516ينظر : وشي الحلل (5)
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نْ "أن تكون  -4 يف موضع نصب، ولكن معناها التعجب والتعظيم،  "م 

اِن  "كان"وأجاز ابن سيده واألعلم أن تكون  يَّ ُن الرَّ
اكِ ا س  بَّذ  زائدًة، كأنه قال: وح 

!
َّ
ل ي ُه ع  زَّ يَّ وأ ع  د  ُه ل  م  ، أي: ما أ ْكر  ْن ُهو   .(1) م 

، هذا الذي حكاه ابن هشام (2)تمييزا، وما بعدها صفة "من"أن تكون  -5

 مسعود الدولة الِمْصِريِّ  اللخمي عن
ّ
ْبلِي ، وهذا الذي . وهو محل اعرتاض اللَّ

ألهنا  "من جبل"ذهب إليه مسعود الدولة، وحكاه عنه ابن هشام، إنما يجوز يف :

يان جبال، بجر التمييز يمكن أن تحول نكرة منصوبة فيقال: يا حبذا جبل الر

ْن كانا"وال يجوز هنا يف:  "مِنْ "ب: ، "مِنْ "؛ ألنه ال يمكن فيها أن تدخل عليها "م 

اِن بـ يَّ ُن الرَّ
اكِ ُر س  سَّ ان  "كما تدخل على التمييز؛ وألنه ال يجوز أن ُيف  ْن ك  إذا  "م 

نْ "ُجِعل ْت  ر. "م  ر أوضح من المفسِّ  موصوفًة أو موصولًة؛ ألن المفسَّ

 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام  تعقيب:
ّ
ْبِلي الذي يظهر لي أن اللَّ

اللخمي؛ ألنه حكى هذا اإلعراب يف معرض ما يجوز ثم قوى عليه غيره، ولم 

يصفه بضعف، بل وصفه بأنه خالف األولى، فقال بعد عرضه األعاريب: 

نْ "وأحسن هذه األقوال، وأقواها كون   ."كان"خربا مقدما لـ "م 

ن كانا"ال يجوز هنا يف: و رَّ التمييُز بـ "م  ؛ ألنه ال يمكن فيها أن "مِن"أن ُيج 

اكُِن  "مِن"تدخل عليها  ُر س  سَّ ، كما تدخل على التمييز؛ وألنه ال يجوز أن ُيف 

اِن بـ يَّ ان  "الرَّ ْن ك  نْ "إذا ُجِعل ْت  "م  ر أوضح  "م  موصوفًة أو موصولًة؛ ألن المفسَّ

ر. واهلل  أعلم. من المفسِّ

***     ***    *** 

                                                

 .518 -517/ب. وشي الحلل119ينظر يف شرح أبيات الجمل البن سيده  (1)

 .7/186، وينظر يف شرح أبيات مغني اللبيب355الفصول والجمل (2)
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 الفصل بني املصدر ومعموله بأجنبي-13
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ُه  ــْرن  قضــاء 
نْت ظِ ــنَّ وقــوٌف ي   وُه

 

ــو ضــامِزُ    ُه وه ــر  ــذاةٍ أ م ــاِحي ع   بِض 

نْت ظِرْ " ثم قال:  ٌة بـ:)ي  ق  لِّ اِحي( ُمت ع  ْرفِيَّةٌ الباُء يف قولِِه )ِبض    ظ 
ِهي (، و   (2)"ن 

ْبلِّي، فقال اِحي"وقوله:  ":وقد اعترض عليه اللَّ الباء فيه متعلقة  "بِض 

هُ "بـ اء  هُ "، وقال ابن هشام: الباء متعلقة بـ:)ينتظرن(. وهو غلط؛ ألن "ق ض  بعد  "أ ْمر 

 
ٍّ
تِِه بِأ ْجن بِي ِر وِصل  ْصد  ُل ب ْين  الم  عنهما، وإذا كان هذا من صلة المصدر، وال ُيْفص 

اِحي" نْت ظِْرن  "متعلًقا بـ "بِض   كان ذلك. "ي 

اِحي"وقد نبه ابن السيد البطليوسي على هذا، وقال: الباء يف  ، "يف"بمعنى  "بِض 

اٍة، قال: هذا هو المعنى، قال: ولكْن ال  ذ  والتقدير: وهن وقوف يف ضاحي ع 

ُمك  أ ْن ت ْحِمل ُه على هذا؛ أل نَّك  ت ُحو ْلز  ل ِة والموصول؛ أل نَّ ما بعد ي  ُل ب ْين  الصِّ

اِء ال للوقوف ض  ْرًفا لِْلق  ِة المصدر، على هذا يجب أن يكون ظ  اِء مِْن ِصل  ض   .(3)"الق 

 الدراسة:
ذهب ابن هشام اللخمي إلى أن )بضاحي( يف البيت متعلق بـ:)ينتظرن(، 

ّ بأن الالزم  من ذلك الفصُل بين ا
ْبِلي ُه( واعرتض عليه اللَّ لمصدِر )قضاء 

                                                

. والبيت من الطويل وقائله: الشماخ بن ضرار الذبياين، وهو يف ديوانه )ص 122الجمل صـ (1)

177.) 

 .378ول والجملالفص (2)

 .564وشي الحلل صـ (3)
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ُه( وال يفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي عنهما. بل جعله متعلقا  ومعموله)أمر 

 بالمصدر نفسه)قضاء(؛ خروجا من هذا المخالفة.

 وإليك البيان:
 املسألة فيها مذهبان: 

ما ذهب إليه ابن الشجري وابن هشام اللخمي، وابن هشام األنصاري يف  :األول

)بضاحي عذاة( متعلقا بـ:)وقوف( أو بـ:)ينتظرن(، فهو  ":أحد قوليه، من كون

أجنبي من المصدر الذى هو )قضاء(، فوجب لذلك حمل المفعول على فعل 

آخر، كأنه لما قال: )ينتظرن قضاءه بضاحي عذاة( أضمر )يقضي( فنصب به 

 :(1))أمره(، ومن ذلك قول المتنبي

ُرها  ــــدِّ طُلــــه ُيك  ــــال م   ُيعطــــي ف 

 

ال    ـــــــــــا و  ـــــــــــُدهابِه ــــــــــه ُين كِّ نُـّ  م 

 
، بين المصدر والباء، أضمر للباء ما 

ِّ
ل  باألجنبي أراد: فال مطل ه هبا، فلّما ف ص 

تتعّلُق به، بعد قوله: يكّدُرها، وتقديُرُه: ال يمطل هبا، ومن هذا الّضرب يف التنزيل: 

المعنى: إنه على رجعه يوم  (2)ىئ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ

ا فصل خرب )إّن( بين المصدر الذى هو الّرجع، وبين تبلى السرائر لقادر، ولمّ 

الّظرف، بطل عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ )الّرجع(، فكأنه قيل: يرجعه 

 .(3)"يوم تبلى السرائر

                                                

، وهو من شواهد 304/ 1البيت من الطويل، وهو يف ديوانه بالشرح المنسوب إلَ العكبرى  (1)

 .1/297أمالي ابن الشجري

 (.9 -8من سورة الطارق اآليتان ) (2)

 (.304/ 1، وينظر يف شرح ديوان المتنبي للعكبري )297-1/296أمالي ابن الشجري (3)



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

وقال ابن هشام األنصاري: يف كتابه شرح بانت سعاد بعد أن أنشد البيت: 

المذكور، وال ينتصب  "قضائه"وأمره منتصب )بقضائه( محذوفا، مبدال من "

بالمذكور؛ ألن الباء ومجرورها متعلقان بـ)ينتظرن(، وال يفصل المصدر من 

 .(1)"معموله

ُه موافق كالم  ابن الشجري، والفرق الوحيد بينهما أن ابن  وواضح أن كالم 

. وابن هشام األنصاري يقدره "يقضى"الشجري يقدر المحذوف أو المضمر 

لى ابن الشجري فيما ذهب إليه يف مغني اللبيب كما )قضاء(. مع أنه قد اعرتض ع

 سيأيت.

أن يتعلق )بضاحي( بـ: )قضاءه( ال بـ:)وقوف(، وال بـ:)ينتظرن(؛ لئال  الثاني:

يفصل بين )قضاءه( و )أمره( باألجنبى، وهو ما ذهب إليه ابن السيد البطليوسي، 

، وأبو حيان، وابن هشام األنصاري يف
ّ
ْبلِي  أحد قوليه، وناظر وابن مالك، واللَّ

 .(2)الجيش، والبغدادي

 ومما يوهم الفصل قول الشاعر: ":قال ابن مالك

ه  ــــــْرن  قضــــــاء 
 وهــــــنَّ وقــــــوٌف ينتظِ

 

ه وهو ضـامِزُ   ذاة أمر   بضاحي ع 

 

                                                

 .94رح بانت سعاد ص ش(1)

، مغني 11/77، التذييل564، وشي الحلل صـ 115-3/114، شرح التسهيل94الحلل ص  (2)

 .165-164/ 7، شرح أبيات مغني اللبيب2839-6/2838، تمهيد القواعد204اللبيب
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فقد يظن أن )بضاحي عذاة( متعلق بـ)ينتظرن(، وقد فصل بين: قضائه، وأمره، 

لقا به الجار والمجرور، فال وليس كذلك، بل الواجب أن ُيجعل )قضاؤه( متع

 .(1)"يكون بينه وبين منصوبه فصل بأجنبي.

وقد وصف البغدادي ما ذهب إليه ابن هشام بأنه غير جيد؛ حيث قال: 

وخالف ابن هشام اللخمي يف )شرح أبيات الجمل( فقال: والباء من قوله: "

 .(2)")بضاحي( متعلقة بـ )ينتظرن(، وهو غير جيد منه

 :تعقيب
 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي؛ لما الذي ي 

ّ
ْبِلي ظهر لي أن اللَّ

يرتتب على تعلق)بضاحي( بـ)ينتظرن( من مخالفة الفصل بين المصدر 

، لذا وصف البغدادي مذهب (3)ومعموله، وهما ال يفصل بينهما بأجنبي عنهما

 ابن هشام بأنه غير جيد.

                                                

، ومغني 77-11/76، وينظر يف التذييل115 -3/114شرح التسهيل البن مالك(1)

 .165-7/164، وشرح أبيات مغني اللبيب2839-6/2838د، وتمهيد القواع699اللبيب

 .165/ 7شرح أبيات مغني اللبيب(2)

، 4/1842، االرتشاف387، شرح ابن الناظم1/250ينظر يف امتناع الفصل : المحرر الوجيز (3)

، العدة يف إعراب 9/461، 4/414، 4/346، 3/673، 1/293الدر المصون

، نواهد األبكار 5/158، المقاصد الشافية8/4207، 6/2838، تمهيد القواعد1/69العمدة

 .1/399،همع الهوامع2/372



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 (1)اج إلى تقدير فعل أو مصدرولما يف رأي ابن هشام اللخمي من االحتي

ُه(، وال حاجة إلى تقدير هذين، مع وجود ما يعمل، وهو المصدر؛ ألن ما  لـ)أمر 

 ال يحتاج إلى تقدير أولى باالختيار. واهلل أعلم.

***     ***    *** 

 

                                                

 قدره ابن الشجري فعال، وقدره ابن هشام مصدرا. (1)
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 )من جنران( بني الصفة واحلالية-14
 :(1)ذكر ابن هشام ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ْن ف ـــب لِّغ  ْضـــت  ف  ر  ـــا ع  بِّـــا إِم 
 يـــا راكِ

 

ـــا   ي 
ان  أ ْن ال  ت القِ اي  مِــْن ن ْجــر  ام   ن ــد 

( "ثم قال:  اي  ام  ِة لِـ )ن د  ف  ( يف موضِع نصٍب على الصِّ ان   (2)")مِْن ن ْجر 

ْبلِيّ  ان  "وقوله:  "بقوله: واعترض عليه اللَّ ْن ن ْجر 
يف موضِع الحاِل من  "مِ

يَّ   ن  الندامى يف البيت الثاين، فهم معارف، والبيت هو قوله:الندامى، وقد ع 

 َأَبا َكرٍِب َواألَْيَهَمْيَن كَِلْيِهَما
 

ا بِْأْعَلَ َحْضَرَمْوَت الَيَمانَِيا   َوَقْيس 

 ."نداماي"وقال ابن هشام: يف موضع نصب على الصفة لـ

اي  "فعلى قوله يقتضي أن يكون  ام  ع  -بال شك-نكراٍت، وهم "ن د  اِرُف؛ لِت ْعيِيِن م 

 .(3)"فقول ابن هشام غير ظاهر -يعني السابق-الشاعر إياهم يف قوله

 الدراسة:
 
ُّ
ُه العيني ، وتاب ع  ُّ

من قول  "من نجران"أن: (4)ذكر ابُن هشاٍم اللخمي

 ."نداماي"يف محل نصب صفة لـ: "نداماي من نجران"الشاعر:

ْبلِيٌّ عليه من "يقتضي أن يكون ما قبل:  بأن إعرابه هذا فجاء اعتراض اللَّ

نكرة. بل معرفة؛ وذلك لِت ْعيِيِن الشاعر  "نداماي"، وهو: "نجران

 يف قوله السابق أيضا. "نداماي"إياهم:

                                                

عبد يغوث بن وّقاص الحارّثي. انظر: المفّضليّات . والبيت من الطويل، وهو ل148الجمل صـ(1)

 .2/200، والكتاب156

 .405الفصول والجمل (2)

 . 643ي الحللينظر يف: وش (3)

 .1689/ 4المقاصد النحوية (4)



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 وإليك البيان:
ذكر ابن هشام األنصاري حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات، فقال:  

فات وبعد يقول المعربون على سبيل التقريب )الجمل بعد النكرات ص"

المعارف أحوال( وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخربية التي لم 

يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها أو بمعرفة محضة 

فهي حال عنها أو بغير المحضة منهما فهي محتملة لهما، وكل ذلك بشرط وجود 

 .(1)"المقتضي وانتفاء المانع

وهو الواقع صفة ال غير؛ لوقوعه بعد النكرات  -األولفمثال النوع 

 پ ٻ يئ،(3)ىئ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ يئقوله تعالى: -(2)المحضة

، (5)ىئ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ يئ، (4)ىئ ڀ ڀ پ پ پ

 (6)ىئ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئومنه 

                                                

 .560مغني اللبيب صـ (1)

، وشرح قواعد اإلعراب للشيخ لاده 71، و ينظر يف موصل الطالب صـ560مغني اللبيب صـ (2)

 .57صـ

 (.93من سورة اإلسراء من اآلية ) (3)

 (.164من سورة األعراف من اآلية ) (4)

 (.31ومن سورة إبراهيم من اآلية ) (،254من سورة البقرة من اآلية ) (5)

 (.77من سورة الكهف من اآلية ) (6)
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وهو الواقع حاال ال غير؛ لوقوعه بعد المعارف  -ومثال النوع الثاين

ْفع، فجملة )تستكثُر(  (2)ىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ يئقوله تعالى: -(1)المحضة بِالرَّ

ِمير بـ  لِك الضَّ ِمير اْلُمْست رت فِي )تمنن( اْلُمقدر ذ  ال من الضَّ اِعل ح  اْلف  اْلِفْعل و 

 أعرف 
 
ة بل ِهي ْحض  ا معارف م   ن الضمائر كله 

ِ
ة؛ أل ْحض  ة م  ُهو  معرف  )أ ْنت( و 

 .(4)ىئ ھ ہ ہ ہ ہ يئوقوله تعالى:  (3)المعارف

 گ يئقوله تعالى: -وهو المحتمل لهما بعد النكرة-ع الثالثومثال النو

فلك أن تقدر الجملة صفة للنكرة، وهو الظاهر،  (5)ىئ ڳڳ گ گ

ولك أن تقدرها حاال منها؛ ألهنا قد تخصصت بالوصف، وذلك يقرهبا من 

، حتى إن أبا الحسن أجاز وصفها بالمعرفة فقال يف قوله تعالى: (6)المعرفة

 ىئ ې يئإن  (7)ىئ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ يئٴۇ

 (8)."يقومان"صفة آلخران؛ لوصفه بـ

                                                

، وموصل الطالب إلَ قواعد 1/613، والتصريح560، 536ينظر يف مغني اللبيب (1)

 .71اإلعراب

 (.77من سورة المدثر اآلية ) (2)

، وموصل الطالب 82، وشرح قطر الندى صـ4/119ينظر يف شرح الرضي علَ الكافية (3)

 .3/455، وحاشية الصبان58، وشرح قواعد اإلعراب صـ17صـ

 (.43من سورة النساء من اآلية ) (4)

 (.50من سورة األنبياء من اآلية ) (5)

 .8/283، وينظر يف اللباب يف علوم الكتاب561مغني اللبيب (6)

 (.107من سورة المائدة من اآلية ) (7)

 .3/87وحاشية الصبان ،561، ومغني اللبيب2/307ينظر يف شرح الرضي  (8)



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 ک يئقوله تعالى:  -وهو المحتمل لهما بعد المعرفة -ومثال النوع الرابع

، فإن المعرف الجنسي يقرب يف المعنى من النكرة؛ (1)ىئ گگ گ گ

 .(2)حاال، أو وصفا ىئ ٿ يئفيصح تقدير 

 تعقاب:

 كان مصيبا يف ا 
ّ
ْبلِي  عرتاضه على ابن هشام؛ وذلك ألنالذي يظهر لي أن اللَّ

يف البيت مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على  "نداماي"

مضاف، وياء المتكلم، يف محل جر باإلضافة، فهي معرفة  "ندامى"األلف، و

: متعلقة بمحذوف حاال "من نجران"باإلضافة لياء المتكلم. وعلى ذلك تكون 

ر قد عيَّن )الندامى( يف قولهثم إن الشاع ،(3)"نداماي"من 
(4): 

َغنْ   فيا َراكِب ا إما عرضَت فَبلِّ

 أبا َكرٍِب واأليهَميِن كِليهما 
 

 َنَداماي من َنجَراَن أالّ َتالقيا 

ا بأعلَ َحضرموَت اليَمانيا  وقيس 
 

. "نداماي"للحالية من: "من نجران"حيث فسرهم يف البيت األخير؛ لذا تتعين: 

 واهلل أعلم.

  ***  ***     *** 

                                                

 (.5من سورة الجمعة من اآلية ) (1)

، و المقاصد 19/74، وينظر يف اللباب يف علوم الكتاب561مغني اللبيب صـ (2)

 .58، شرح قواعد اإلعراب72، موصل الطالب 56، شرح األلهرية10250النحوية

، أد. أحمد . تحقيق أد.علَ محمد فا ر4/1689( من المقاصد النحوية5ينظر هامش ) (3)

 السوداين، أد. عبد العزيز فا ر. 

 .2/184، والبيان والتبيين1/325، شرح نقائض جرير والفرلدق156ينظر يف: المفضليات (4)
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 متعلق الم املستغاث له-15

 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ُجوين  نِـــي الُوشـــاُة فـــأ ْزع  نَّف   ت ك 

 

ــي الُمطــاعِ    ــاِس لِلواِش لنَّ ــا ل  ي   ف 

 
اِشي"العامُل يف قولِِه: " ثم قال: ْوهُ  -أيضا– النداءِ  حرُف  قومٍ  عند   "لِْلو  دَّ  إلى ع 

ْينِ مف   عول 
ْ
، بحرف ي رِّ يُرُه: أ ْدُعوُكْم وتقد المربد، عند   محذوٍف  بفعلٍ  متعلٌِّق  وهو الج 

اِشي، والظاِهُر من مذهِب سيبويِه أنَّ العامل  يف الالِم المكسورِة الحاُل  لِْلو 

اء  يقعُ  اِشي المطاِع؛ ألنَّ النِّد  ين  لِْلو  لنَّاِس مدُعوِّ ي ا ل  على  المحذوفُة، والتقديُر: ف 

ا،  ا زيُد قائًما، فتناديه يف حاِل القياِم دون  غيِره  المنادى يف حاٍل دون  حاٍل، تقوُل: ي 

ْذُف الحاِل العامِل هنا، كحذِف العامِل يف )إلى( مِْن قولِِه   ىئ ىئ يئ:-تعالى–وح 

ٌل بِِهنَّ إلى فرعون  (2)ىئ ی ی ىئ  .(3)"، أْي: أنت ُمْرس 

ْبلِيّ  : إن الالم الثانية (4)...منهم من يقول"لِِه:بقو وقد اعترض عليه اللَّ

ْوٌل  اِع. وهذا ق  اِشي الُمط  ين  لِْلو  ْدُعوِّ لنَّاِس م  تتعلق بحال محذوفة، والتقدير: فيا ل 

ٌّ على جواِز الحاِل من المناد ى، وفيه
ْبنِي  .(5)"خالٌف -أيًضا-م 

 الدراسة:
: )للواشي( معموال للحال ذهب ابن هشام اللخمي إلى كون الالم الثانية يف

المحذوفة، والتقدير فيا للناس مدعوين للواشي المطاع، فاعرتضه اللبلي بكون 

                                                

 .2/216، والكتاب 93. والبيت من الوافر، وهو لقيس بن ذريح يف ديوانه صـ166الجمل (1)

 (.12من سورة النمل من اآلية ) (2)

 .457الفصول والجمل (3)

 .457يقصد ابن هشام اللخمي ينظر: الفصول والجمل (4)

 .724وشي الحلل ص  (5)
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ذلك مبنيا على جواز مجيء الحال من المنادى، وفيه خالف فمنهم من أجازه، 

 ومنهم من لم يجزه.

 وإليك البيان:
 يف الِم امُلْسَتَغاِث ِبِه َأْقَواٌل:

ةٌ  األول: ائِد  يٍء، وعليه ابن خروف، واختاره أبو حيان بدليل  أنَّها ز  ُق بِش  لَّ ت ع  وال ت 

 . (1)معاقبتها لأللف

ب  أبو حيان لسيبويه أهنا ليست زائدة، وتتعلق بفعل النداء الثاين: ن س 
(2). 

ْرِف النِّداءِ لثالثا لَُّق بِح  ت ع  : أ نَّها ت 
(3). 

 ِعدَُّة َأْقَواٍل:َأمَّا الُم امُلْسَتَغاِث َلُه ففي َتَعلُِّقها 

ْع اْختاِلفِِهم يف هذا  األول: ٌة بِفْعٍل م  ق  لِّ اِة أ نَّ هذه الالم  ُمت ع  ُب ُجْمهوِر النُّح  مْذه 

ه  ْن ابِن ِجنِّي أنَّ عاِء ، فع  ْعنى الدُّ ٌة بِفْعٍل فيه م  ق  لِّ نَّها ُمت ع  ُّ ي رى أ 
اِرِسي الِفْعِل ، فالف 

: ، فقال   "قال 
ٍّ
أ ل  أبو علي ْولِه :س   : الالُم الثانِي ُة مِْن ق 

......... 

 

ـــــــاعِ    ـــــــاِس لِلَواِشـــــــي الُمَط ـــــــا َللنَّ  فَي

قٌة   لِّ لَّق  بالَّالِم األولى؛ ألنَّ األولى ُمت ع  ت ع  ُق؟ فقلُت : ال ي جوُز أ ْن ت  لَّ ت ع  يٍء ت  بأ يِّ ش 

يٌء ،فقال   لَّق  بِها ش  ت ع  ِمير  فيها، في ُجوُز أْن ي  اِء ؛  ب)يا(، وال ض  ع  ْعنى الدُّ لَُّق بم  ت ع  : ت 

                                                

، 2/218، والصفوة الصفية2/743ينظر يف شرح الجمل البن  روف  (1)

 .2/70، وهمع الهوامع2/526، والمساعد 4/2211واالرتشاف

 ،4/2211االرتشاف (2)

بويه، وهو مذهب ابن جني، حكاه ، لسي457هذا القول نسبه اللخمي يف الفصول والجمل ص  (3)

، والجنَ الداين ص 5/2211، وانظر: واالرتشاف 2/109عنه ابن عصفور يف شرح الجمل 

 .2/54، وهمع الهوامع 2/526، والمساعد 290، والمغني ص 104
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لَّ  ٌة ب)أ ْدُعو( الذي د  لِّق  أ نَّها ُمت ع  ْيُد ، أْي :أْدُعو، ف ك  ْعنى: يا ز  يٍد( يف م  ز  ا ل  ألنَّ :)ي 

لنَّاِس( ا ل  ْيه )ي  ل  ع 
لَُّق بِفْعِل النِّداءِ " (1) ت ع  ر  (2). وذهب األكثرون أنَّها ت  ْن ق دَّ ،ومِنْهم م 

يدٍ  )أ ْدُعو( : أ ْدُعو  لِز  أ نَّه قال  ْفُهوِم مِْن النِّداِء فك  ِل الم  ير  الِفْعِل األوَّ غ 
، ومِنُْهم (3)

ْقديُره  ْحذوٍف ت  ُق بِفْعٍل م  لَّ ت ع  أى أ نَّ الَّالم  الثانِي ة  ت  ْن اْشت قَّ فِْعاًل مِْن االْستِغاثِة ، ور  م 

ثُت(  .(4))اْست غ 

ا للجمل؛واعُترض علَ هذا المذهب بأن ف حيث يكون الكالم على  يه تكثير 

 .(5)جملتين، وهو بعيد

ْت به الَّالُم األولى، والالُم األولى متعلقة بحرف  الثاين: ّلق  ع  ا ت  ٌة بم  لِّق  أ نَّها ُمت ع 

باب ما يكون النداء فيه مضافا إلى  ":وهو لسيبويه حيث قال .(6)"يا"النداء 

ستغاثة والتعجب، وذلك الحرُف الالُم المنادى بحرف اإلضافة، وذلك يف اال

 . (7)"المفتوحة

                                                

 .4/1735. وينظر يف المقاصد النحوية251هامش اإليضاح العضدي صـ (1)

 .2/528، والمساعد029، ومغني اللبيب4/2211االرتشاف (2)

، ومغني 4/2211، واالرتشاف2/109، شرح الجمل البن عصفور1/209المقتضب  (3)

 .2/528، والمساعد290اللبيب

 .2/218الصفوة الصفية (4)

 .7/3598تمهيد القواعد (5)

، وحكاه 5، 316-1/315، والسيرايف يف شرح أبيات سيبويه2/215وهو لسيبويه يف الكتاب (6)

 .2/109ابن جني يف شرح الجمل ابن عصفور عن 

 .2/215الكتاب  (7)
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ُر اْسًما يف هذا  (1)ما نسبه ابن هشام اللخمي والعيني الثالث: دِّ إلى سيبويه أنه ُيق 

ب  إلى أ نَّ  أِي، وذ ه  ّ هبذا الرَّ
ْرناطي ِن بِن الباِذش الغ  س  ْوِضِع ، وقد انفرد أبو الح  الم 

لِّ  ه ُمت ع  ّلِه الم  الُمْست غاِث ل  ه: يا ل  ْوِضِع الحاِل ، والتَّْقديُر ِعنْد  ْحذوٍف يف م  قٌة باْسٍم م 

ْدعّوًا لِلواشي م 
واعترض اللبلي علَ هذا المذهب بأنه مبني علَ جوال مجيء .(2)

 (3)الحال من المنادى

  تعقيب:
 كان مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام؛ ألن ما ذهب 

ّ
ْبِلي الذي يظهر لي أن اللَّ

ن هشام من جعل )للواشي( معموال للحال المحذوفة، والتقدير فيا للناس إليه اب

مدعوين للواشي المطاع، يكون مبنيا على جواز مجيء الحال من المنادى، وفيه 

؛ وألن فيه تكلف  تقديِر العامِل، (4)خالف فمنهم من أجازه، ومنهم من لم يجزه

 من أن الالم 
ّ
ْبِلي اِشي"الثانية يف قوله: واألولى هنا ما ذهب إليه اللَّ -متعلقة "لِلو 

ْيٍد، "يا"بنفس -أيًضا ْرُت بِز  ر  : م  ْولِك  دِّ ق  لتَّْعِدي ِة، على ح 
لِ ، أما الالم األولى ف 

ل ْت  ُم المفعول له، كقولك:  "يا"فكأهنا أ ْوص  إلى الُمن اد ى، وأما الالم الثانية ف ال 

اِع، ومِ  اِشي الُمط   ْجِل الو 
ِ
ٍق أ ْدُعوُكْم أل لَّ رٍّ بُِمت ع  ا ج  ْرف  لَّق  ح  ع  ت  ُر أ ْن ي  ْن أ ْجِلِه، وال ُينْك 

ْضِلِه  ْيٍد لِف  ْيُتك  لِز  د  اِحٍد، إذا اختلف المعنى، ولم يكونا بمعنى واحٍد، كقولك: ه  و 

                                                

 .4/1735، والمقاصد النحوية457ينظر يف: الفصول والجمل (1)

 .2/528، والمساعد290، ومغني اللبيب4/2211االرتشاف (2)

 .7/3598، وتمهيد القواعد724ينظر يف: وشي الحلل ص  (3)

، 2182-4/2181فينظر الخالف يف مجيء الحال من المنادى يف االرتشا (4)

 .2/268، حاشية الصبان3535-7/3534، تمهيد القواعد2/488والمساعد
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ِة التي وقع الفعل لها.  ائِِه، فالالم األولى للتعدية، والثانية لِِذْكِر الِعلَّ ط  ومما وع 

مذهبه أنك إذا قلت: يا لزيد لألسد، فمعنى الكالم يستدعي هنا الم يف  يدعمه

ك (1)التعليل، كأنك قلت: أدعو زيًدا لألسد، أي: ألجل األسد ، ون ْحو: وهبت ل 

. واهلل (3)فالحرفان إذا اختلف معناهما جاز أن يتحد ما تعلقا به (2)ِدين ارا لرتضى

 أعلم.

***     ***    *** 

                                                

 (369/ 5ينظر يف المقاصد الشافية ) (1)

 .290مغني اللبيب (2)

 .7/3598، تمهيد القواعد290ينظر يف: مغني اللبيب (3)
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 املبتدأ إذا كان يف معىن الفعل. جميء احلال من-16
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من  قول الشاعر

ـــغاُر بعينـــِه  كُم الصَّ  هـــذا وجـــدِّ

 

 ال أمَّ لــــــي إْن كــــــان  ذا   وال أُب   

 
ْينِهِ " ثم قال: ارُ "يف موضِع نصٍب على الحاِل من:  "بِع  غ  ، والعامُل يف "الصَّ

ةِ  "ذا"ْعن ى التَّنْبِيِه، أو ما يف مِن م "ها"الحاِل ما يف  ْعن ى اإلشار  من م 
"(2). 

ْبلِيّ  ْينِهِ "المجروُر من قولِِه: "بقوله:  واعترض عليه اللَّ متعلٌِّق بمحذوٍف؛  "بِع 

ارُ "ألنَُّه يف موِضِع نْصٍب على الحاِل من:  غ  ا ما يف: "الصَّ ، والعامُِل يف الحاِل إِمَّ

من معنى اإلشارِة، وعلى كاِل  المذهبيِن  "ذا"ا ما يف: من معنى التنبيه، وإِمَّ  "ها"

ل  يف الحاِل ما ال يعمُل يف صاحِب الحالِ   ْن ي ْعم 
ِ
دِّي أل  .(3)"ُيؤ 

 الدراسة:

ذهب ابن هشام اللخمي إلى أن الحال بعد اسم اإلشارة إذا كان مبتدأ كالبيت 

ا بما يف  ا بما يف من معنى التنبيه، وإِ  "ها"الذي معنا ينصب إِمَّ من معنى  "ذا"مَّ

ْبلِيّ اإلشارة،  ل  يف الحال ما  وقد اعترض عليه اللَّ  ْن ي ْعم 
ِ
دِّي أل بأن كاِل  المذهبين ُيؤ 

 ال يعمل يف صاحب الحال.

 وإلاك الباان:

جواز كون العامل الحرف  إذا كان المبتدأ فيه معنَ الفعل، فمذهب البصريين: 

ه، وأبي العباس المربد والزجاج، وأبي بكر أو االسم، وهو قول الجمهور سيبوي

                                                

 .2/292. والبيت من الكامل، نسب لرجل من بني مذحج يف الكتاب239الجمل صـ (1)

 .584الفصول والجمل(2)

 .899وشي الحلل صـ (3)
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بن السراج، والسيرايف، وابن سيده، والواحدي، واألعلم، وابن األثير، وابن 

يعيش، وابن منظور، وابن الصائُ، وصاحب الكناش، والطيبي، وأبي حيان، 

 .(1)وابن عقيل، وابن عادل الدمشقي، وناظر الجيش، والسيوطي

من المبتدأ إذا كان يف معنى الفعل. حيث قال يف  فعند سيبويه أن الحال تجيء

فأما المبني على األسماء ":  " ...ما ينتصب ألنه خربٌ للمعروف المبني "باب 

اسٌم مبتدأ ُيبنى عليه ما بعده،  "هذا"، فـ ...المبهمة فقولك: هذا عبد اهلل منطلًقا 

أو ُيبنى على ما قبله ، ولم يكن ليكون هذا كالًما حتى ُيبنى عليه، "عبد اهلل"وهو 

فه عبد  اهلل؛ ألنك ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت:  ... والمعنى أنك تريد أن تعرِّ

: حال قد صار فيها عبد اهلل، وحال بين منطلق "منطلًقا"انظر إليه منطلًقا، فـ 

 .(2)وهذا

فقد نّص سيبويه على أن الحال تجيء من المبتدأ إذا كان يف معنى الفعل 

 .(3)"فكأنك قلت: انظر إليه منطلقا"ارة؛ حيث قال: كأسماء اإلش

                                                

، األصول 64-3/63، معاين القرآن وإعرابه للزجاج4/168، المقتضب2/78ينظر الكتاب (1)

، 10/90، المحكم باب)الذال والياء(406، 2/405، شرح كتاب سيبويه1/218يف النحو

، شرح 1/200، البديع يف علم العربية1/481، النكت11/486التفسير البسيط

، 1/182، الكناش1/379، لسان العرب )بـ ع ل( اللمحة يف شرح الملحة2/354المفصل

، 2/29، المساعد9/96، والتذييل3/1584، االرتشاف 136، 8/122، 2/70فتوح الغيب

، همع 3/434، نواهد األبكار5/2297، تمهيد القواعد8/426اللباب يف علوم الكتاب

 .2/310الهوامع

 .2/78ينظر الكتاب (2)

 .2/78ينظر الكتاب (3)
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وأبو حيان أن يكون العامل فعال تقديره: انظر إليه .....،  (1)وا تار السهيلي

 (3)وصحيح ما قال (2)وعزاه األ ير لسيبويه

 (4)"وعبد اهلل فيها قائًمافيها عبد اهلل قائًما، ":بـ -يف موضع آخر  -ومثَّل سيبويه 

كقولك: استقرَّ عبد اهلل، ثم أردت أن تخرب على أية حال  "فيها": قولك"ثم قال: 

رٌّ فيها "قائم"استقرَّ فقلت: قائًما، فـ  حال ُمْست ق 
 "فيها". وإن شئت ألغيت (5)

قد حالت بين المبتدأ  "فيها"فإذا نصبت القائم فـ  ...فقلت: فيها عبد اهلل قائٌم 

: هذا زيد والقائم واسُتغني هبا، فعمل المبتدأ حين  ل  م  ا عليه ع  لم يكن القائم مبنيًّ

 .(6)"قائًما

وتقول هذا "وقال المربّد موضًحا العامل يف الحال الواقعة بعد اسم اإلشارة: 

زيد راكًبا وذا  عبد اهلل قائًما، فإن قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر 

ه راكًبا، وإذا قلت: ذا  عبد اهلل فعاًل قيل له )هذا( إنما هو تنبيه كأنك قلت أنبِّه ل

قائًما )ذا ( لإلشارة كأنك قلت: أشير لك إليه راكًبا، فال يجوز أن يعمل يف 

                                                

 .1/596نسبه له الشيخ  الد يف التصريح (1)

 .9/149ينظر التذييل (2)

 .2/78ينظر الكتاب (3)

 .2/88الكتاب (4)

 .2/89الكتاب (5)

 .90-2/89ينظر الكتاب (6)
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جل -الحال إال فعل أو شيء يف معنى الفعل؛ ألهنا مفعول فيها، ويف كتاب اهلل 

 .(1)"ىئ پپ پ پ يئ:-وعال

صفه اختالف العامل يف الحال وصاحبها، فقد و وعلَ ذلك أقول بجوال

 الرضي بأنه هو الحق؛ إذ ال مانع، من جواز كون )لمية( من قول الشاعر:

)لمية موحشا طلل( عامال يف الحال، وكون )طلل( ذا حال، مع ارتفاعه 

 .(2)باالبتداء

 (3)ىئ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ يئ: -تعالى–ومن ذلك قوله 

امل فـ)أمًة(: حاٌل، والعامل فيها اسم اإلشارة، و)أمتكم(: صاحُب الحاِل، والع

ومنه قولهم: ها قائما ذا زيد، فنصب الحال حرف التنبيه وليس له -فيها )إّن(. 

 :(4)ومنه قول الشاعر-عمل يف صاحبها. 

 ُُ ها بّينًا ذا صريُح النْصح فاْص

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ــُد.   ش  ُه ر  ــع فطاعــُة ُمْهــٍد ُنصــح 
 وطِ

: أنه منصوب على التقريب، ومرادهم (5)مذهب الكوفيين والمذهب اآل ر: 

تقريب هو إعمال )اسم اإلشارة( عمل )كان(، واحتياجها إلى اسم مرفوع بال

 وخرب منصوب.

                                                

 .1/218، وينظر يف األصول يف النحو4/168المقتضب (1)

 .23/ 2ينظر يف: شرح الرضي علَ الكافية  (2)

 (.92ة األنبياء من اآلية )سور (3)

، 733. مغني اللبيب ص150، 9/100البيت من البسيط، ولم يعرف قائله، ينظر يف: التذييل (4)

 .2/40، المساعد865

، همع 3/1148، االرتشاف4/167، التذييل44-42ينظر يف مجالس ثعلب (5)

 .416-1/415الهوامع
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، وتكون تقريبا، فإذا كانت مثاال قلت: هذا (1))هذا( تكون مثاال" يقول ثعلب:

 : : هذا الشخُص كزيٍد، وإذا قلت  زيٌد، هذا الشخُص شخُص زيٍد، وإن شئت  قلت 

بتهكأنك قلت   ،هذا كزيٍد قائًما، فهو حاٌل   .(2)": هذا زيٌد قائًما، ولكنك قد قرَّ

ْلم  وهذا الخليفُة "آخر من مجالسه:  ويقول يف موضع ...تقول: كيف  أخاُف الظُّ

ا  "هذا"قائًما؟، والخليفُة قائٌم، فُتْدِخُل  م  وُتْخِرُجُه فيكوُن المعنى واحًدا، وُكلَّ

ال   ا"رأيت  إِْدخ  ذ  ُهو  تق "ه  ُه واحًدا، ف  اج  ْن كان  مِن وإِْخر  ريٌب، مثل قولِِهْم: م 

ُتْسِقُط  ، ف 
ٌّ
وهو  "هذا"الناِس سعيًدا فهذا الصياُد شقيًّا، وهو قولك: فالصياُد شِقي

 .(3)"بمعناه

 "على:  "اسِم اإلشارةِ "فهو يقصُد أنَّ دخول  
ٌّ
يشبه تماما دخول  "الصياُد شقي

 ."كان"

ذهبوا إليه من أن المعنى وما "هذا المذهب، فقال: وقد اعترض أبو حيان علَ 

على اإلخبار عن المرفوع بالمنصوب صحيح، إال أن اإلعراب على غير ما 

ذكروه، بل المرفوع بعد اسم اإلشارة خرب، والمنصوب حال، والمعنى قد يكون 

على خالف اللفظ، ومنع من مطابقة اللفظ للمعنى هنا كون اسم اإلشارة ال 

 د اسم ال موضع له من اإلعراب.يكون له موضع من اإلعراب، وال يوج

فإن قلت: يكون ال موضع له من اإلعراب على مذهب من يرى أن الفصل 

 اسم، وال موضع له من اإلعراب.

                                                

 وهي التي ال يليها مرفوع ومنصوب. (1)

 .43 -42لبمجالس ثع (2)

 .44مجالس ثعلب:  (3)
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قلت: يدل على أنه يرتفع على االبتداء دخول النواسخ عليه، حكي الكسائي 

 عن العرب: أو ليس هذان الليل والنهار يختلفان علينا؟ بنصب الليل والنهار،

كان مبتدأ، والليل والنهار خرب  "ليس"فدل هذا على أن اسم اإلشارة قبل دخول 

 السم اإلشارة وإن كان تقريبا؛ ألن الليل والنهار يراد هبما الجنس.

ويدل على أنه حال التزام التنكير فيه، فلو كان خربا لجاء معرفة، وإجازهتم 

جعلت زائدة  "أل"ه التعريف فيه هو بالقياس، وإن حفظ شيء منه دخلت علي

 .(1)"كهي يف: الجماء الغفير

 تعقاب:         

الذي يظهر لي أن اللبلي لم يكن مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام، وأن ما  

ذهب إليه ابن هشام اللخمي هو مذهب الجمهور جواز مجيء الحال من المبتدأ 

ال هو العامل يف إذا كان فيه معنى الفعل، وأنه ال يلزم أن يكون العامل يف الح

صاحبها فقد جاءت نصوص كثيرة على خالف هذا الشرط، فقد يكون العامل يف 

 ڱ ڱ يئ:-تعالى–الحال غير العامل يف صاحب الحال. نحو قول اهلل 

، "هو"أو  -وحده– "هو"، والعامل فيه: "الحق"فالحال هنا من  (2)ىئ ڱ

جاز أن يعمل يف الحال غير وإنما  ،واالبتداء الرافع له. وكالهما ال ي نصب الحال  

العامل يف صاحبها، من حيث كانت ضرًبا من الخرب، والخرب العامل فيه غير 

 . واهلل أعلم.(3)العامل يف المخرب عنه.

***     ***    *** 

                                                

 (168/ 4التذييل )(1)

 (.91سورة البقرة من اآلية ) (2)

، 237، وشرح ابن الناظم2/354، وشرح التسهيل البن مالك2/22ينظر يف: الخصائص(3)

، المقاصد 5/2322، وتمهيد القواعد865، ومغني اللبيب1/378واللمحة يف شرح الملحة

 .3/1131النحوية
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 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 )كان( الناصبة )مفعوال معه( بني التمام والنقصان-17
 :(1)ذكر ابن هشام اللخمي ما أنشده الزجاجي من قول الشاعر

ــْم ُيِفــْق ف   ان  ل  ــرَّ ح  ــا ك   كــان  وإيَّاه 

 

دا   تَّــى تقــدَّ  إذ القـاُه ح 
ِ
ـِن المــاء  ع 

 
ا، والواُو ُهن ا "ثم قال: ه  ع  ان  م  ا(، والمعنى: ف ك  اه  إِيَّ الشاهُد يف البيِت قوُلُه )و 

ان ْت التعديُة إليها بواسطِة ال ا ك  مَّ (، ل  ان  ا( )ك  اه  ( وُأْعِمل  يف )إِيَّ ع  واِو، بمعنى )م 

ل  يف مفعوٍل؛ ألهنا داخلٌة على االبتداِء  ُة عن الزماِن أ ْن ال  ت ْعم  بِّر  قُّ )كان( الُمع  وح 

ا مِن   ، إال أ نَُّه ُسِمع  ذلك عن العرِب، ولم ُيْخُلوه  ٍّ
والخربِ، وليس بفعٍل حقيقي

ا لذلك، ف   ْته  ف  األفعاِل الحقيقيَِّة فأشبه  رُّ ي ْت إلى ما اإلعماِل؛ ألهنا تتصرُف ت ص  ُعدِّ

) ع  ْعن ى )م   .(2)"بعد  )الواِو( التي بِم 

ْبلِيّ  ا( على أنه  "بقوله: وقد اعترض عليه اللَّ اه  إِيَّ ب  )و  الشاهد يف البيت: أنه ن ص 

(، والعامل يف  ع  ( ضميٌر هو اسمها، والواو بمعنى )م  مفعول معه، ويف )كان 

.) ا(: )كان  اه   )إِيَّ

المجردة من الداللة على الحدث للداللة على  "كان"ـ: ينبغي ل(3)قال بعضهم

ل  يف مفعوٍل؛ ألهنا داخلة على المبتدأ والخرب، وليست بفعٍل  ْعم  الزمان أال ت 

 حقيقي، إال أنه ُسِمع  ذلك من العرب.

                                                

، 298/ 1. والبيت من الطويل وهو لكعب بن جعيل، وهو يف: الكتاب317الجمل صـ(1)

 .453، 451، 450، 446/ 3والتذييل

 .631الفصول والجمل (2)

 يقصد ابن هشام اللخمي. (3)
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ًة ال ناقصًة، فتكون بمعنى  ت  لهذا القول، وتكون )كان( تامَّ والوجه: أ الَّ ُيْلت ف 

( مثاًل،  ( حااًل )ُوِجد  ان  رَّ ح  ا، ويكون المجرور من قوله: )ك  اه  ُد وإِيَّ كأنه قال: ُيوج 

(، والعامل يف  ان  رَّ ْم ُيِفْق( يف موضع خفض على الصفة لـ)ح  ب ًرا، وقوله: )ل  ال خ 

د  أ نَّ )كان(  ن اْعت ق  ْم ُيِفْق(. وم  ل   -هنا-الظرف الذي هو )إِْذ(: )ل  ع  ناقصة ج 

ح  -المجرور (وهو قوله:)ك  ان  ب ًرا لها -رَّ  .(1)"خ 

 الدراسة:
ْرِف  ِة ح  نِْزل  ِط الواِو بِم  سُّ ناصب المفعول معه عند سيبويه هو الِفْعُل بِت و 

ّلُط الواو   ّلُط الِفْعُل ومعنى الِفْعِل ، وال ُيس  ْرف  االْستِثناِء ُيس  االْستثناِء، إاّل أ نَّ ح 

يْ  ع إاّل الِفْعُل ِعنْد  ِسْيب و  ْعنى م  ب ًدا إاِّل يف الِفْعِل فإِنَّها بم  طِف أ  ٌة على الع  ْتروك  ه ، فهي م 

ِط الِفْعِل. حيث قال:  لُّ طِف إلى الّتْعِدي ِة وت س  ُل مِْن الع  ْعنى،  "ُتنْق  يِّْر الم  والواُو لْم ُتغ 

ْبلها ْعنى، (2)"ولكنَّها ُتْعِمُل يف االْسِم ما ق  ل  الم  م  ْيه ع  ح  ، وال ُيِجيُز ِسْيب و  رَّ وص 

ْيًدا ،  "بذلك  يف قوله:  ا أ ْنت  وز  ْيًدا، وم  ْيف  أ ْنت  وز  ُموا أ نَّ ناًسا ي قولون : ك  ع  وز 

( ولكِنَُّهم  ْيف  ا( وال )ك  لى )م  الم  ع  ِب ، ولْم ي ْحِمُلوا الك  ر  الِم الع  وهو ق ليٌل يف ك 

ْلِفظو ّتى ي  ر  ح  ه  لى شيٍء لو ظ  لى الِفْعِل ، ع  ُلوه ع  م  اُدوا مِْن ح  ا أ ر  نُْقْض م  ا بِه لْم ي 

ْعنى   .(3)"الم 

                                                

 .979، 978وشي الحلل صـ  ينظر (1)

 .1/297الكتاب(2)

 .1/303الكتاب (3)
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ه يف هذا ابُن  ْيًدا ، وتاب ع  أ نَّك  قلت  : ما ُكنْت  وز  ْيه )كان(، فك  ر  ِسْيب و  فأ ْضم 

رّي، وابن يعيش، وابُن  ْيم  اِة مِنُْهم ابُن باْبشاذ، والصَّ ثيٌر مِْن النُّح  ذ  بِِه ك  الباِذش، وأ خ 

 .(1)، وابن هشاممالك، وأبو حيان

وعلى هذا المذهب من تقدير )كان( تكون هي العاملة يف المفعول معه، 

والخالف يف هذه الحالة يف عمل )كان(، سواء كانت مقدرة، كما ذكر سيبويه، أو 

 ظاهرة، كما يف البيت الذي معنا، وأمثاله، هل تكون تامة أو ناقصة؟

 ة:أوال: املفهوم من كالم سيبويه أنها تكون تام
 "قال أبو حيان:

 أ ْزمان  قومِي والجماعة  كالذي

 

ِميال     حالة  أ ْن ت ميل  م  ن ع  الرِّ م 
(2) 

 
. وقال المصنف عن سيبويه إنه أنشده: )كالذي لزم هكذا أنشده سيبويه يف كتابه

الرحالة(، ولعل ذلك وقع يف نسخة من كتاب سيبويه وقعت للمصنف، وإال فهو 

كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة كالذي، فحمله " وهم منه، قال سيبويه:

 .(3)"على )كان(؛ ألهنا تقع يف هذا الموضع كثيرا، وال تنقض ما أرادوا من المعنى

                                                

، 99التسهيل  ،1/441شرح المفصل ،256، التبصرة والتذكرة310شرح المقّدمة المحسبة (1)

 (.442/ 2شرح شذور الذهب) ،8/126التذييل  ،2/248وشرحه

، المقاصد 1/305، والكتاب234البيت من الكامل وهو للراعي النميري يف ديوانه صـ (2)

 . وقال العيني: 1/74الشافية

 .1/305الكتاب (3)
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ودل على الفعل هنا إضافة الظرف إلى االسم؛ ألن ظروف الزمان تضاف إلى 

ان( هي األفعال كثيًرا، فبإضمار الفعل صلح المعنى. وظاهر كالم سيبويه أن )ك

 .(1)الرافعة لقومي، وأهنا تامة.

واختاره األستاذ أبو  (3)وابن السيرايف (2)وإلى ذلك ذهب أبو علي الفارسي

، وابن قيم الجوزية، وهو أحد قولي  (5)وأبو عمرو بن بقي (4)علي
ّ
ْبلِي ورجحه اللَّ

 .(6)الصبان

يها معنى فهم يذهبون إلى أن المفعول معه ال يأيت بعد )كان( ؛ ألهنا ليس ف

ى بالواو، وال تعمل إال يف اسمها وخربها ال غير، وتأول ما ورد من  دَّ حدث ُيع 

 :(7)ذلك بعد )كان(، نحو قوله

ـــيَدة   ـــُدو َقِص ـــكُّ َأْح ـــُت ال َأْنَف  فآَلْي

 

ــــِدي   ــــَثال  َبْع ــــا َم ــــا بَِه اه ــــوُن وإيَّ  َتُك

  

                                                

 .2/203ن، وحاشية الصبا1/285، وينظر يف التصريح128/ 8التذييل (1)

، وهمع 1/530، والتصريح8/126، والتذييل 3/1489ينظر رأيه يف االرتشاف (2)

 .2/244الهوامع

 .1/285شرح أبيات سيبويه (3)

 .8/126، والتذييل 3/1489، وينظر يف االرتشاف641-640شرح المقدمة الجزولية (4)

 -مد بن بقي .وهو: عبد الواحد بن مح8/126، والتذييل 3/1489ينظر يف االرتشاف (5)

 637الجذامي وفاته: سنة ) -بمعلوة  -ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن تقي  -بواحدة 

(، 68/ 1هـ(.ينظر يف: السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة )

 .1470والموسوعة الميسرة يف تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة

 .2/203، حاشية الصبان1/378، إرشاد السالك979، 978وشي الحلل صـ  (6)

 ( .159البيت من الطويل من مقطوعة ألبي ذؤيب الهذلي)ديوان الهذليين: صـ  (7)
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 :(1)وقول اآلخر

ـــــيُكْم  ـــــي َأبِ ِ ـــــُتُم َوَبن ـــــوا َأْن  َفُكوُن

 

ــــــالِ مَ    ــــــَن الطَِّح ــــــْيِن ِم ــــــاَن الُكْلَيَت  َك

 وقول اآلخر: 

ـــْق  ـــْم ُيِف اَن َل ـــرَّ ـــا َكَح اَه  َفكـــاَن وإيَّ

 

دا  ـــــدَّ ـــــَ تق ـــــاُه َحتَّ ـــــِن المـــــاِء إْذ الق  َع

 (3)و)المجرور(  (2)يف هذه األبيات تامة، و)مثاًل( و)الظرف( "كان"على أن  

 (4)أحوااًل.

الناقصة؛ ألن  "كان"يأيت بعد  إلى أن المفعول معه (5)ذهب الجمهور ثاناا:

الصحيح أهنا مشتقة، وأهنا تدل على معنى سوى الزمان، فعلى هذا تعمل يف 

 .(6)الظرف، ويتعلق هبا الجار، وتنصب المفعول معه كسائر األفعال

                                                

 .141وهو لشعبة بن قمير يف نوادر أبي ليد ص  البيت من الوافر (1)

 يقصد )مكان( من قوله: مكان الكليتين من الطحال. (2)

اَن.يقصد )كحران( من قول (3) اَها َكَحرَّ  ه: َفكاَن وإيَّ

 .8/101التذييل (4)

، وابن السيرايف يف شرح أبيات 350منهم: الجرمي، ينظر رأيه يف الغرة البن الدهان (5)

، وابن 214، والشريف الكويف يف شرح اللمع 350، وابن الدهان يف الغرة 1/286سيبويه

، 126، 102، 8/101ل،وأبو حيان يف التذييل والتكمي185الخشاب يف المرتجل

، وناظر الجيش يف تمهيد 3/1082، والعيني يف المقاصد النحوية3/1489واالرتشاف

، 1/543، والشيخ  الد األلهري يف التصريح124، والمكودي صـ4/2077القواعد

، والصبان يف أحد قوليه حاشية 1/496، واألشموين244، 2/239والسيوطي يف همع الهوامع

 . 2/203الصبان

 .8/102تذييلال (6)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ذهب مرة إلى كون )كان( تامة، ومرة إلى كوهنا  والمالحظ أن ابن السيرايف

الشاهد فيه أنه نصب: )وبني "بة السابق: ناقصة حيث قال تعليقا على بيت شع

أبيكم( ولم يعطفه على الضمير الذي هو فاعل )كونوا(، وإنما انتصب ألنه 

. فهو هنا يرى أهنا تامة، وقال بعدها تعليقا (1)"مفعول معه، والناصب له )كونوا(

ْم ُيِفْق  ان  ل  رَّ ح  ا ك  اه  الشاهد "... على ما أنشده سيبويه من قول الشاعر: ف كان  وإيَّ

 .(2)"فيه أنه نصب )وإياها( على أنه مفعول معه، ويف )كان( ضمير هو اسمها

  تعقاب:

 لم يكن مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام اللخمي؛ 
ّ
ْبلِي الذي يظهر لي أن اللَّ

الناقصة؛ ألن الصحيح أهنا مشتقة، وأهنا تدل  "كان"ألن المفعول معه يأيت بعد 

فعلى هذا تعمل يف الظرف، ويتعلق هبا الجار، وتنصب على معنى سوى الزمان، 

 المفعول معه كسائر األفعال.

يف األبيات المذكورة إلى ما بعدها افتقار المسند للمسند إليه،  "كان"والفتقار

يف األبيات السابقة أحواال  "كحران"، و:"مكان الكليتين"، و: "مثاًل "وجعل: 

ذلك مقيًسا يف كل اسم يصح عطفه  يفوت هذا المعنى. والذي ينبغي أن يكون

 . واهلل أعلم.(3)على اسم كان الناقصة؛ ألنه كثر هذا فيها، كتلك األبيات وغيرها

 

                                                

 .285/ 1شرح أبيات سيبويه  (1)

 .286/ 1شرح أبيات سيبويه (2)

 . 8/102ينظر يف التذييل (3)
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 اخلامتة

 فقد وبعد البحث، هذا إتمام -بكرمه–الحمد هلل رب العالمين، الذي يسر لي 

 :أهمها من النتائج، بعض إلى الوصول لي تيسر

رة مسألة، أورد اللبلي يف واحدة منها أن البحث قد حوى دراسة سبع عش -1

 على ابن هشام أربعة اعرتاضات، ترجح عندي مذهبه يف اعرتاضين.

أن المسائل الباقية كان اللبلي مصيبا يف اعرتاضه على ابن هشام يف اثنتي  -2

 عشرة مسألة، وجانبه الصواب يف أربع مسائل.

اعرتاضين أو أن  بعض الشواهد  قد يعرتض فيها اللبلي على ابن هشام ب -3

 أكثر.

أن  أسلوب اللبلي يف اعرتاضه على ابن هشام جاء على النحو اآليت: أنه  -4

يصف قوله بالفساد، أو الغلظ، أو البطالن، أو الضعف، أو التناقض، أو أنه 

ممنوع، أو أنه بعيد خارج عن ظاهر الكالم، أو أنه ليس بشيء، أو أنه ال يستقيم، 

المسألة، أو أنه دعوى البد من إقامة الدليل عليها، أو أنه لم يقف على ما سمع يف 

أو أن الوجه أال يلتفت إلى قوله، أو أن قوله مبني على مسألة مختلف فيها، أو 

يمنعه أصحاب اآلراء األخرى، أو أن االفرتاض الذي احتمله قد زال، أو أن ما 

الرأي  نسبه إلى أحد العلماء ليس له نص صريح فيه، بل إن كالمه مبهم يحتمل

 ونقيضه. 

أن اللبلي قد صرح بنسبة الرأي المعرتض عليه البن هشام يف اثنتي عشرة  -5

 مسألة، ولم يصرح بنسبته إليه يف خمس مسائل.



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 .(1)كان ابن هشام ناقال الرأي الذي أخذه عليه اللبلي يف بعض األحيان -6

م ابن  درستويه فيما ذهب  -7 أن اللبلي قد يعرتض على ابن هشام؛ ألنه وهَّ

إليه من نصب )تر ( مفعولين، والحقيقة أن ابن هشام هو الذي وهم؛ ألن 

السماع المستفيض يدعم  رأي ابن درستويه واللبلي؛ فقد جاءت )تر ( بمعنى 

 )صير، وجعل(.

أن أحد العلماء قد ينص على ضعف رأي ابن هشام أصاًل، وإن كان لم  -8

 .(2)يطلع على اعرتاض اللبلي، وحجته السماع المستفيض

-أنه كان من دوافع اعرتاض اللبلي على ابن هشام أسباب متعددة، منها:أ  -9

الفصل بين المصدر ومعموله  -أنه يلزم من قوله مخالفة أصولية، أال وهي:أ

 -د (5)أن تناقضا بين رأييه قد حدث -جـ (4)أن يف المسألة خالفا -ب (3)بأجنبي

م الرأي  الذي نقله وِّ لم ُين بِّْه عليهو -مع كونه خطأ -أنه لم ُيق 
(6)  

                                                

اإل بار بالمعرفة عن النكرة.  -الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي. ب -ينظر يف المسائل:أ (1)

 ه.متعلق الم المستغاث ل -الحذف واإليصال. و -قطع النعوت. هـ -إعراب حبذا.د -جـ

 ينظر يف مسألة: تعدية ترك، رأي البغدادي يف الخزانة. (2)

 ينظر يف مسألة: الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي. (3)

 ينظر يف مسألة: متعلق الم المستغاث له. (4)

 ينظر يف مسألة: اإلضافة بين اللفظية والمعنوية. (5)

 ينظر يف مسألة: الخالف يف إعراب )من كانا(. (6)
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دَّ  -10 أن اللبلي كان معتمدا على األصول النحوية يف بعض اعرتاضاته، فقد ر 

أو  (2). أو بأنه غير مقيس(1)قول  ابن هشام بأنه مخالف للسماع، وال يلتفت إليه

ُه ابُن هشام مقيٌس، وهو لم يتبع القياس دَّ بأن ما ر 
، أو بأن (4)أو بعدم أمن اللبس (3)

 .(5)ه صحيح حمال على المعنىغير مذهب

أن ابن هشام كان يسير على رأي الجمهور يف بعض المسائل، فيعرتضه  -11

 (6)اللبلي، فيأيت على االعرتاض مخالفة لقواعد النحاة

تجلت قيمة اللبلي العلمية، فهو عالم ف ذٌّ له نقدات جيدة انفرد هبا،  -12

 يتضح منها طول باعه، وسعة اطالعه.

التي توصلت إليها، وأسأل اهلل أن ينفعنا هبذا البحث، وأن  هذه هي أهم النتائج

يجعل عملي خالصا لوجهه سبحانه، والحمد هلل يف البدء والختام، وصلى وسلم 

 اهلل على نبينا محمد بدر التمام، وعلى آله الكرام، وعلى صحبه األعالم.

                                                

 -تعدية )ترك(. جـ -منفي كان بين الماضي والمضارع.ب -علَ سبيل المثال المسائل:أ ينظر (1)

 عمل راح. 

 ينظر مسألة )الحذف واإليصال(، )رابعا( منها. (2)

ينظر مسألة )منفي ليس بين الماضي والمضارع( حيث قاس اللبلي )ليس( علَ )ما( يف كونها  (3)

 نافية للماضي.

ي إلَ لبس يف المعنَ فال يقال: َوِجْلُت إِْتيَاَن َلْيٍد، وال َرِغْبُت ُصْحَبَة أن حذف حرف الجر يؤد (4)

 َأِ يَك، حتَ تقول: ِمْن إِْتَياِن َلْيٍد، ويف ُصْحَبِة َأِ يَك.

 عمل راح.  -تعدية )ترك(.  -ينظر علَ سبيل المثال مسألة:  (5)

 ينظر يف مسألة: أل الموصولة بين االسمية والحرفية. (6)
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 فهرس املصادر واملراجع
 ندلسي، تحقيق د/رجب ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األ

 م.1998هـ 1418، 1عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

  د/ تحقيق –إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، البن قيم الجوزية .

 هـ 1373 ، 1 ط الرياض، – السلف أضواء السهلي، محمد بن عوض بن محمد

 .م 1954 ،

 ون السود، دار الكتب أساس البالغة، للزمخشري، تحقيق: محمد باسل عي

 .م1998 ، هـ1419 ،1 ط لبنان، –العلمية، بيروت 

  هـ، 1420، 1أسرار العربية، لألنباري، دار األرقم بن أبي األرقم، ط

 م.1999

  أشعار الشعراء الستة، لألعلم الشنتمري، دار اآلفاق الجديدة، بيروت

 هـ.1403

  الفتلي، مؤسسة األصول يف النحو البن السراج، تحقيق د/عبد الحسين

 م.1987هـ 1407، 2الرسالة، بيروت، ط

  إعراب المية الشنفرى، للعكربي، المحقق/ محمد جمران،المكتب

 م.1984هـ 1404(، 1اإلسالمي،بيروت،ط )

  م.1986، 7األعالم للزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط 

 ة، ط أمالي ابن الشجري،تحقيق د.محمود الطناحي، مكتبة الخانجي،القاهر

 م.1991هـ ، 1،1413

  اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين، لألنباري،المكتبة العصرية،ط

 م.2003هـ، 1424، 1
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  أنوار التنزيل، للبيضاوي، المحقق:محمد المرعشلي، دار إحياء الرتاث

 هـ.1418(، 1،بيروت، ط )

  الفكر دار –أوضح المسالك، تحقيق / يوسف الشيخ محمد البقاعي 

 .والتوزيع والنشر عةللطبا

  
ّ
 كلية فرهود، شاذلي حسن. د تحقيق –اإليضاح العضدي، للفارسي

 .م 1969 - هـ 1389 ،1ط الرياض، جامعة اآلداب،

  ،بحر العلوم، ألبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي

 دون تاريخ.

 حمد البحر المحيط يف التفسير، ألبي حيان األندلسي، تحقيق: صدقي م

 هـ. 1420جميل، دار الفكر، بيروت ، ط: 

  البديع يف علم العربية، البن األثير، تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي

 1420، 1الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، ط 

 هـ.

  البسيط يف شرح جمل الزجاجي، البن أبي الّربيع اإلشبيلي، تحقيق الّدكتور

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط )عيّ 
ّ
 هـ.1407( 1اد بن عيد الّثبيتي

  بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق/ محمد أبو

 .صيدا لبنان، –الفضل ، المكتبة العصرية 

 ،هـ. 1423جاحظ، دار ومكتبة الهالل، بيروت، لل البيان والتبيين 

  المحققين، دار الهداية.تاج العروس للزبيدي، مجموعة من 
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  تأويل مشكل القرآن،البن قتيبة،تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب

 العلمية، بيروت، لبنان.

  الّدين، دار 
ّ
التبصرة والتّذكرة، للّصيمرّي، تحقيق د. فتحي أحمد علي

 هـ.1402( 1الفكر، دمشق، ط )

 ي، المحقق د. التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، للعكرب

 م.1986هـ ، 1406، 1عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب اإلسالمي، ط 

  تحصيل عين الّذهب، لألعلم الّشنتمرّي، حّققه د.ُزهير سلطان، مؤسسة

 هـ.1415( 2الّرسالة بيروت، ط )

  تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد البن هشام، المحقق: د. عباس

هـ ،  1406، 1غداد، دار الكتاب العربي، ط مصطفى الصالحي ، كلية الرتبية، ب

 م.1986

  التذييل والتكميل، ألبي حيان األندلسي، تحقيق د. حسن هنداوي، دار

 القلم بدمشق، وكنوز إشبيليا بالرياض.

  ،تسهيل الفوائد،البن مالك، تحقيق: محمد بركات، دار الكتاب العربي

 م.1967هـ 1387القاهرة، 

 قيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب التصريح ، للشيخ خالد، تح

 م.2000هـ 1421، 1العلمية بيروت، ط 

  التعليقة على كتاب سيبويه ألبي علي الفارسي، تحقيق د.عوض بن حمد

 م.1990هـ 1410، 1القوزي، ط 

  تعليق الفرائد ، للدماميني، تحقيق د.محمد بن عبد الرحمن بن محمد

 م.1983هـ ،  1403، 1المفدى، ط 
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 بيروت –ر أبي السعود، دار إحياء الرتاث العربي تفسي. 

  التَّْفِسيُر الب ِسيط، للواحدي، عمادة البحث العلمي، جامعة اإلمام محمد بن

 هـ. 1430، 1سعود اإلسالمية.،ط 

  ،التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للصغاين

آخرون، مطبعة دار الكتب، مجموعة من المحققين عبد العليم الطحاوي، ومعه 

 القاهرة.

  تمهيد القواعد، لناظر الجيش، تحقيق عدد من الباحثين، دار السالم

 م.1،2007القاهرة، ط 

  هتذيب اللغة لألزهري، تحقيق/عبد السالم هارون وآخرين، الدار المصرية

 م.1964هـ 1384للتأليف والرتجمة، 

 يز زكي محمد دياب، دار توجيه اللمع البن الخباز، دراسة وتحقيق د. فا

، 2السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتجمة ، جمهورية مصر العربية، ط 

 م. 2007هـ ،  1428

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، تحقيق د. عبد

 م.2001هـ 1422، 1الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي بالقاهرة، ط 

 ت السبع، المؤلف / االمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن التيسير يف القراءا

عثمان بن سعيد بن عمرو الداين، دار النشر / دار الكتاب العربي بيروت 

 م.1984هـ/ 1404

  جامع البيان يف تأويل القرآن ألبي جعفر الطربي، ضبط وتوثيق/ صدقي

 م.1995هـ 1415جميل العطار، دار الفكر بيروت، 
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 هـ 1416، 5خليل، المحقق: د. فخر الدين قباوة، ط الجمل يف النحو لل

 م.1995

  الجمل يف النحو للزجاجي، تحقيق د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة

 م.1996هـ 1417، 5بيروت، ط 

  ،الجنى الداين يف حروف المعاين للمرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة

، 2ت، ط ومحمد نديم فاضل، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيرو

 م.1983هـ/1403

  ايُة اِضي وكِف  اة: ِعن ايُة الق  مَّ اِوي، اْلُمس  ل ى تْفسيِر الب يض  اِب ع  ه  اِشيُة الشِّ ح 

اوي، دار النشر: دار صادر  ل ى تْفسيِر الب يض  اِضي ع   .بيروت –الرَّ

  حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، للصبان، دار الكتب

 م.1997هـ ،  1417، 1لبنان، ط العلمية بيروت، 

  الحدود يف علم النحو لألٌبَّذي، تحقيق: نجاة حسن عبد اهلل نولي، مجلة

 م.2001هـ 1421، 33، السنة 112الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد 

  حروف المعاين والصفات للزجاجي،تحقيق د.علي توفيق الحمد، مؤسسة

 م.1،1984الرسالة بيروت،ط 

 ل يف شرح أبيات الجمل البن السيد، قرأه وعلق عليه د. يحيى مراد، الحل

 هـ.1424-2003، 1دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط

  خزانة األدب، للبغدادي،تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة

 م.1997، 4الخانجي، القاهرة، ط 

 ية.الخصائص البن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصر 
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  الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق د. أحمد

 الخراط، دار القلم دمشق.

  الديباج على صحيح مسلم، للسيوطي، علق عليه: أبو إسحاق الحويني، دار

 - هـ 1416 ،1 الخرب،ط –المملكة العربية السعودية  -ابن عفان للنشر والتوزيع 

 م 1996

  معرفة أعيان علماء المذهب،البن فرحون، تحقيق د. الديباج المذهب يف

 محمد األحمدي أبو النور، دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.

  ،ديوان األقيشر األسدي، اعتنى به د. محمد علي دقة، دار صادر بيروت

 م.1997، 1ط

  ديوان امرئ القيس، بشرح السكري، تحقيق: أنور عليان، مركز زايد للرتاث

 م.2000والتاريخ، 

  ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار

 م.1971المعارف بمصر، 

  ديوان الخرنق بنت بدر، تحقيق حسين نصار. وزارة الثقافة مركز إحياء

 هـ. 1389الرتاث القاهرة سنة 

  ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له األستاذ علي حسن فاعور، دار

 م.1988هـ1408،  1لمية، بيروت ، لبنان، ط الكتب الع

  ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، حققه وشرحه:صالح الدين الهادي، دار

 المعارف بمصر، بدون تاريخ.
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  ديوان عمر بن أبي ربيعة، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور فائز

 م.1996هـ1416، 2محمد، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط

 مي، تحقيق د. إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، دار الثقافة ديوان القطا

 م.1960، 1بيروت، ط 

  ديوان قيس بن ذريح، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي دار

 م.2004هـ1425،  2المعرفة بيروت لبنان، ط

 1ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طّماس،دار المعرفة،ط ،

 م 2004هـ  1425

 يوان المتلمس، رواية األثرم وأبي عبيد عن األصمعي، عني بتحقيقه: د

هـ 1390حسن كامل الصيريف، جامعة الدول العربية، معهد المخطوطات، 

 م.1970

  م.1995، 2ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية، ط 

  الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لمحمد بن محمد بن عبد

: الدكتور إحسان عباس، وآخرون، دار الغرب الملك األنصاري،حققه

 اإلسالمي، تونس.

  السبعة يف القراءات، البن مجاهد، تحقيق د.شوقي ضيف،دار المعارف

 هـ.1400، 2بالقاهرة، ط 

  سر صناعة اإلعراب، البن جني، تحقيق د. حسن هنداوي،دار القلم

 م.1993، 2دمشق، ط 

 د. محمد الدالي، دار سفر السعادة ، لعلم الدين السخاوي، المحقق :

 م 1995هـ ،  1415(، 2صادر، ط )
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  سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة،حققه: محمود

 م. 2010األرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول،

  ،سمط الآللئ يف شرح آمالي القالي أبو عبيد البكري، تحقيق: الميمني

 م.1936مطبعة التأليف والرتجمة،القاهرة سنة 

 الرتمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، دار إحياء  سنن

 الرتاث العربي بيروت

  ،شجرة النور الزكية،للشيخ/ محمد مخلوف، المطبعة السلفية بالقاهرة

 هـ.1349

 .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، للدمشقي، دار الكتب العلمية 

 مد هاشم، دار شرح أبيات سيبويه، البن السيرايف، تحقيق: الدكتور مح

 م.1974 -هـ  1394الفكر، مصر،

  شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، المحقق: عبد العزيز رباح ، دار

األولى( عدة  8 - 5( الثانية، )جـ 4 - 1المأمون للرتاث، بيروت، الطبعة: )جـ 

 هـ( . 1414 - 1393سنوات )

 ،بن علي الدكتور عبد اهلل دراسة: بن الوردي،ال شرح ألفية ابن مالك 

 -هـ  1429، 1ط  ،المملكة العربية السعودية -الشالل، مكتبة الرشد، الرياض 

 م 2008

  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق الشيخ/ محمد محيي الدين

 م.1980هـ/ 1400، 20عبد الحميد، دار الرتاث القاهرة، ط 
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 يون السود، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، تحقيق/ محمد باسل ع

 م.2000هـ/ 1420، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 .شرح األزهرية، للشيخ خالد األزهري، المطبعة الكربى ببوالق، القاهرة 

  شرح األشموين على ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد بن عيسى، أبو

 هـ،1419، 1الحسن، نور الدين األُْشُموين، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 

 مـ.1998

  /شرح التسهيل البن مالك، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، والدكتور

 م. 1990هـ  1410، 1محمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة، ط 

  شرح جمل الزجاجى البن خروف ت:د/ سلوى عرب، السعودية،جامعة

 0هـ1419أم القرى 

  شرح جمل الزجاجي البن عصفور، تحقيق/ صاحب أبو جناح، وزارة

 م.1982األوقاف بالعراق، 

  شرح جمل الزجاجي البن الفخار، رسالة دكتوراه: حمد بن محمد حامد

 هـ.1410-1409الثمالي، كلية اللغة العربية أم القرى،

  شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، ضبطه وصححه: عبد الرحمن

 م1929هـ1347الربقوقي، المكتبة الرحمانية بمصر، 

  ،للعكربي،المحقق: مصطفى السقا، وآخرون، دار شرح ديوان المتنبي

 المعرفة، بيروت.

  شرح الرضي على الكافية، تصحيح/ يوسف حسن عمر، منشورات جامعة

 .1996، 2قار يونس بنغازي، ط 
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  شرح شذور الذهب ، البن هشام،تحقيق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة

 للتوزيع،سوريا.

 نباري، تحقيق:عبد السالم هارون، دار شرح القصائد السبع الطوال البن األ

 م.1963المعارف، 

  ،شرح قطر الندى ، البن هشام، تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد

 هـ.1383القاهرة، الطبعة: الحادية عشرة، 

  شرح قواعد اإلعراب البن هشام، للشيخ زاده، تحقيق: إسماعيل إسماعيل

دار الفكر، دمشق، سوريا،ط مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 

 م1995هـ ، 1416(،1)

  ،شرح الكافية الشافية البن مالك، تحقيق د/ عبد المنعم أحمد هريدي

 هـ.1402، 1مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، ودار المأمون للرتاث، ط 

  شرح كتاب الحدود يف النحو للفاكهي، تحقيق د/ المتولي الدميري، مكتبة

 م.1993هـ 1414، 2ط وهبة القاهرة، 

  ،شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السيرايف، تحقيق/ أحمد حسن مهدلي

 م.2008هـ 1429، 1وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

  شرح المفصل البن يعيش، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، بيروت– 

 .م 2001 ، هـ 1422 ،1 ط لبنان،

 وبين، تحقيق د/ تركي بن سهو العتيبي، شرح المقدمة الجزولية، للشل

 هـ.1413، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط 
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  ،شرح المقدمة الُمْحِسب ِة البن بابشاذ، تحقيق/خالد عبد الكريم، الكويت

 م.1977، 1ط 

  شرح المكودي على األلفية، تحقيق د: عبد الحميد هنداوي، المكتبة

 م.2005هـ 1425العصرية، بيروت، لبنان ،

 ئض جرير والفرزدق، ألبي عبيدة معمر بن المثنى، برواية اليزيدي شرح نقا

وليد خالص، المجمع  -عن السكري عن ابن حبيب عنه، تحقيق:محمد حور 

 م1998، 2الثقايف، أبو ظبي، اإلمارات،ط 

  شعر عمرو بن معدي كرب، جمعه:مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية

 م.1985-هـ 1405، 2بدمشق، ط 

 ،للجوهري، تحقيق/أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين،  الصحاح

 م.1987هـ/ 1407، 4بيروت، ط 

  صحيح البخاري، المحقق/ محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة

 هـ.1422(1)مصورة عن السلطانية، بإضافة ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي( ط )

 ي، دار إحياء الرتاث العربي صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباق– 

 .بيروت

  الصفوة الصفية، للنيلى، ت:د/ محسن بن سالم العميري، السعودية ـ

 هـ .1419جامعة أم القرى ـ 

  ة، البن فرحون، تح: مكتب الهدى، دار اإلمام الُعّدة يف إعراب الُعمد 

 )بدون تاريخ(. 1البخاري، الدوحة، ط 

  :محمود الدرويش، مكتبة علل النحو، البن الوراق، المحقق

 م1999 -هـ  1420، 1الرشد،الرياض، السعودية،ط 
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  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء الرتاث

 .بيروت –العربي 

  العين، للخليل بن أحمد، تحقيق/ د. مهدي المخزومي، د إبراهيم

 السامرائي، دار ومكتبة الهالل.

 لفرقان، للنيسابوري، تحقيق الشيخ: زكريا غرائب القرآن ورغائب ا

 هـ.1416، 1عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر، دار المعرفة، بيروت

، ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي، تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل 1379

 بن باز.

 بن رجب،تحقيق مجموعة محققين، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ال

 ،1 القاهرة،ط –مكتبة الغرباء األثرية،المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين 

 م.1996 - هـ 1417

  الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أحمد، ألحمد البنا الساعايت، دار إحياء

 الرتاث العربي، الطبعة: الثانية.

 ريب )حاشية الطيبي على الكشاف(، د. فتوح الغيب يف الكشف عن قناع ال

 م.2013 -هـ  1434، 1جميل بني عطا، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط 

  ،الفصول والجمل يف شرح أبيات الجمل، وإصالح ما وقع يف أبيات سيبويه

ويف شرحها لألعلم من الوهم والخلل، البن هشام اللخمي. تحقيق د. محمد 

 م.2017-هـ1438دينة المنورة األدبي، الطبعة األولىسعد الشقيران، نادي الم
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  قرينة السياق ودورها يف التقعيد النحوي والتوجيه اإلعرابي يف كتاب

سيبويه،إعداد: إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سالمة، رسالة: دكتوراه، قسم 

اللغة العربية، كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية، جامعة عين شمس،عام 

 م.2016: النشر

  قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر،ألبي محمد الطيب، الِهجراين

 –الحضرمي الشافعي، ُعني به: بو جمعة مكري / خالد زواري، دار المنهاج 

 .م 2008 - هـ 1428 ،1 جدة،ط

  ،الكافية يف علم النحو، والشافية يف علمي التصريف والخط البن الحاجب

 م. 2010، 1شاعر، مكتبة اآلداب القاهرة، ط تحقيق د/ صالح عبد العظيم ال

  3كتاب سيبويه، تحقيق/عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ،

 م.1988هـ 1408

  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، دار الكتاب العربي

 .هـ1407 ،3 ط –بيروت 

 الدكتور الكناش يف فني النحو والصرف، للملك المؤيد، دراسة وتحقيق :

رياض ابن حسن الخوام، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان: 

 م. 2000

  2الالمات للزجاجي، تحقيق د/ مازن المبار ، دار الفكر دمشق، ط ،

 م.1985هـ 1405

  ،اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي، تحقيق/ غازي مختار طليمات

، 1لمعاصر بيروت، ودار الفكر دمشق، طد/ عبد اإلله نبهان، دار الفكر ا

 م.1995هـ1416
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  اللباب يف علوم الكتاب،البن عادل الدمشقي، المحقق: الشيخ عادل أحمد

هـ  1419بيروت / لبنان،الطبعة: األولى،  -عبد الموجود،، دار الكتب العلمية 

 م1998-

  3لسان العرب البن منظور اإلفريقي المصري، دار صادر بيروت، ط ،

 هـ.1414

  اللمحة يف شرح الملحة، البن الصائُ، تحقيق/ إبراهيم بن سالم

الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة 

 م2004هـ/1424، 1العربية السعودية، ط 

  اللمع يف العربية البن جني، تحقيق الدكتور/ سميح أبو معلي، دار

ان،  مَّ  م.1988مجدالوي، ع 

  المحتسب البن جني، تحقيق/ علي النجدي ناصف وزميليه، المجلس

 م.1999هـ 1420األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، 

  المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز،البن عطية،المحقق: عبد السالم

 .هـ 1422، 1 ط بيروت، –عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية 

 للغة البن سيده، تحقيق د/عبد الحميد المحكم والمحيط األعظم يف ا

 م.2000هـ 1421، 1هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط 

  مختصر مغني اللبيب عن كتاب األعاريب، المؤلف: محمد بن صالح بن

 هـ.1427، 1محمد العثيمين، مكتبة الرشد، ط 

  ، المرتجل )يف شرح الجمل(البن الخشاب ، تحقيق ودراسة: علي حيدر

 م.1972هـ ،  1392دمشق،  الطبعة:
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  المسائل البصريات للفارسي، تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد، مطبعة

 م.1985هـ 1405، 1المدين القاهرة، ط 

  ،المسائل الحلبيات للفارسي، تحقيق د/ حسن هنداوي، دار القلم دمشق

 م.1987هـ 1407، 1ودار المنارة بيروت، ط 

 قق: محمد خير الحلواين، دار مسائل خالفية يف النحو، للعكربي، المح

 .م1992 هـ1412 ،1 ط بيروت، –الشرق العربي 

  ،المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، تحقيق د/محمد كامل بركات

 م.1980هـ 1400جامعة الملك عبد العزيز، 

  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب األرنؤوط ، عادل مرشد

ن عبد المحسن الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، وآخرون، إشراف: د عبد اهلل ب

 م. 2001هـ ،  1421، 1ط 

  مطالع األنوار على صحاح اآلثار،البن قرقول، دار الفالح للبحث العلمي

 1433، 1دولة قطر،ط  -وتحقيق الرتاث، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 م 2012 -هـ 

  يوسف نجايت، ومحمد علي معاين القرآن للفراء، تحقيق األستاذين/ أحمد

 النجار، دار السرور القاهرة.

  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم

 م. 1988هـ  1408، 1الكتب، بيروت،ط 

  معجم المؤلفين، تأليف/عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، ودار إحياء

 الرتاث العربي، بيروت.



  

 
 -في شَرْحه ألَبْيَاتِ جُمَلِ الزَّجَّاجِيِّ اعتراضاتُ اللَّبْلِيِّ عَلَى ابْنِ هشامٍ اللَّخْمِيِّ

 جمعا ودراسةً

 

 
 

 

 

 يب البن هشام، تحقيق د/ مازن المبار ، مغني اللبيب عن كتب األعار

 م.1992هـ 1412، 1ومحمد علي حمد اهلل، دار الفكر بيروت، ط 

  (3) ط بيروت، –مفاتيح الغيب، للرازي، دار إحياء الرتاث العربي، 

 .هـ1420

  المفصل يف صنعة اإلعراب، للزمخشري ،تحقيق: د. علي بو ملحم،مكتبة

 .1993، 1الهالل، بيروت، ط

 د الشافية للشاطبي، تحقيق عدد من الباحثين، جامعة أم القرى، المقاص

 م.2007هـ 1428

  هـ(  855المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية، للعيني )المتوىف

 ،1 ط–تحقيق: أ.د.علي محمد فاخر، وآخرين، الناشر: دار السالم ، القاهرة ، 

 م 2010 ، هـ 1431

 عضيمة، المجلس األعلى للشئون  المقتضب للمربد، تحقيق د/ محمد

 م.1994هـ 1415اإلسالمية القاهرة، 

  المقدمة الجزولية يف النحو، تحقيق د/ شعبان عبد الوهاب محمد، أم

 هـ.1408، 1القرى للطبع والنشر، ط 

  :ار، المحقق المكرر فيما تواتر من القراءات السبع، لسراج الدين النشَّ

 ،1 ط بيروت، –حفيان، دار الكتب العلمية أحمد محمود عبد السميع الشافعي ال

 .م 2001 ، هـ 1422

  موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب، للشيخ خالد األزهري، تحقيق: عبد

 م.1996هـ 1415، 1الكريم مجاهد، الرسالة، بيروت، ط 
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  المنهاج يف شرح جمل الزجاجي للعلوي، تحقيق الدكتور/ هادي عبد اهلل

 م.2009-هـ1430، 1ناجي، مكتبة الرشد،ط 

  بيروت، –المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي، دار إحياء الرتاث العربي 

 .م2،1392 ط

  1نتائج الفكر ألبي القاسم السهيلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،

 م.1992هـ 1412

  ،النهاية يف غريب الحديث واألثر، البن األثير ، المكتبة العلمية ، بيروت

 : طاهر أحمد الزاوى ، محمود محمد الطناحي.م.تحقيق1979هـ ، 1399

  كلية الدعوة  -نواهد األبكار وشوارد األفكار، للسيوطي، جامعة أم القرى

 -هـ  1424رسائل دكتوراه(  3وأصول الدين، المملكة العربية السعودية )

 م. 2005

  مصر –همع الهوامع، للسيوطي، عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية. 

  بالوفيات للصفدي،حققه:أحمد األرناؤوط، دار إحياء الرتاث، الوايف

 .1بيروت، ط 

  وشي الحلل يف شرح أبيات الجمل، ألبي جعفر اللبلي، تحقيق د.أحمد

 م.2016، 1الجندي، دار الضياء بالكويت ط

  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، المحقق: إحسان عباس

 .بيروت –دار صادر

    *** ***     *** 

  
 




