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 "اللُّبَاب شَرْحِ فِي اإلِعْرَابِ كَشْفِ" كِتَابَه حَوِيْة فِيالنَّ األَقْــسِّـرَائي اخْـتـيَـارَات  

 وْدِرَاسَةً  جَمْعًا

 .بخيت سالمة أبوالمجد منال  

 .السعودية العربية المملكة-بالمجمعة الرتبية كلية العربية، اللغة: قسم

 : اإللكرتوين الربيد
m.salama@mu.edu.sa  

 البحثملخص 
 َكْشِف " كَِتاَبه النَْحِوْية فِي ـَرائيس  األَْقــ اْخـتـَيـاَرات دراسة إلى: الدراسة هدفت

هبدف الكشف عن شخصية هذا العالم النحوي،  ؛"اللُّبَاب َشْرِح  فِي اإِلْعَراِب 

ومعرفة فكره النحوي، ودراسة موقفه من المسائل النحوية التي اختلف فيها 

 النتائج: أن أهم النحاة، وموقفه من النحاة السابقين له والالحقين منهم، ومن

 ابهكت رائي كان إماًما يف عصره، له جهوده الكبيرة يف بناء النحو العربي، واألقس  

 ما كل رائياألقس   فيها جمع وأوسعها، الشروح أوىف ُيعد من "اإلعراب كشف"

 الخالف لقضايا عرضه يف انتهج والمتأخرين، وقد المتقدمين النحاة آراء من تناثر

 إليه، ذهبوا ما ييرتض فأحياًنا السابقين، العلماء من محايًدا منهًجا النحاة بين

 عشرة ستة اختياراته بلغت وقد اآلخر، على أحدهم يرجح وتارة يرفض، وأحياًنا

 البصري، المذهب مذهبه النحوي على ترجيًحا، ظهر من خاللها أن الغالب

 فلم النحاة، آلراء عرضه يف مستقلة بشخصية رائياألقس   كما تمتع إليه، أميل فكان

  برأيه يف بعض المواضع. انفرد بل فقط سابقيه آراء بنقل معنًيا يكن

 .كشف اإلعرابباب، رائي، اللُّ األقس   الكلمات المفتاحية:
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 Al-Aqsserrae’s Grammatical Preferences in His Book 

(Kashf Al-‘Earab fi Sharh Al-Lubab) “The Revealing of 

Parsing in the Explanation of Al-Lubab – Compiling and 

Studying 
Manal Abu Al Majd Salama Bakhit. 

Department of Arabic Language- College of Education in -

Majmaah Majmaah University -Kingdom of Saudi Arabia 

Email: m.salama@mu.edu.sa 

Abstract 

The study aimed to study the grammatical preferences of Al-

Aqsserrae in his book “Kashf Al-‘Earab fi Sharh Al-Lubab”  for 

the purpose of revealing the personality of this grammarian, 

understanding his grammatical thoughts, studying his attitude 

towards the grammatical issues on which grammarians differ, and 

stating his opinion about former and later grammarians.  Some of 

the important results of the study are that Al-Aqsserrae, who 

exerted great efforts in structuring the Arabic grammar, was a 

pioneer in his time.  In addition, his book “Kashf Al-Earab fi Sharh 

Al-Lubab” is considered one of the most comprehensive and 

broadest explanations in which he gathered the dispersed opinions 

of the former and later grammarians adopting a neutral approach in 

his presentation of the issues of dispute among grammarians.  

Sometimes he accepts or rejects their attitudes, and sometimes he 

favours one of them over the other.  His sixteen preferences 

showed that his grammatical approach has been influenced by the 

Basri School.  Finally, the study revealed that Al-Aqsserrae 

possesses an independent personality in his presentation of the 

attitudes of grammarians.  Not only was he interested in conveying 

the attitudes of his predecessors, but also he had his own perception 

on some issues.  

key words:   Al-Aqsserrae- Al-Lubab - Kashf Al-‘Earab. 
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 مقدمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على سيدنا   

محمد أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى هبداه إلى يوم 

                 الدين، وبعد...                                                 

سبحانه  -فإن اللغة العربية ُتعُد أسمى اللغات قدًرا، ونفًعا؛ ولذا كرمها اهلل   

فها حين جعلها لغة كتابه العزيز -وتعالى وهيأ لها من وسائل الحفظ وسبل  ،وشرَّ

االكتمال ما لم يتهيأ لغيرها من اللغات، إذ تكفل سبحانه بحفظها حين تكفل 

؛ ألهنا لغته، ومن مظاهر حفظ تلك اللغة أن قيض لها جملة بحفظ كتابه الكريم

روا عن ساعد الجد، وبذلوا النفس والنفيس يف وضع أصولها  من العلماء شمَّ

فوضعوا علم  ،وقواعدها يف شتى فروعها، ودفع اللحن عنها بعد أن شاع وكُثر

                                             النحو رغبة منهم يف تقويم اللسان العربي، وتخليصه من رطانة العجمة. 

وقد كان ألبى األسود الدؤلي وغيره من العلماء األفذاذ الفضل الوافر يف   

بدء الغرس الذي نما، وترعرع، وازدهر على كر  الزمان بإضافة الالحق إلى 

ة، ومن أولئك العلما ء: السابق ما استدركه، وما ابتدعه، فألفوا فيه مؤلفات جمَّ

ذلك اإلمام ألف العديد من  _رحمه اهلل _(ـه684تاج الدين اإلسفراييني ) 

المؤلفات، التي عكف العلماء من بعده عليها ناهلين من فيض علمه، وحسن 

ا كان هذا الكتاب "لباب  اإلعراب "تأليفه، ومن هذه المؤلفات كتابه ، ولمَّ

عباراته، وصعوبة  مختصًرا على غرار المتون النحوية، مما أدى إلى غموض

فهمه على المتقدمين، بل على المبتدئين منهم، عكف عليه العلماء بالشرح 

رائي المسمى بــــــ  "والتفصيل لمسائله وأبوابه، ومن هذه الشروح شرح األقس 

 :الذي هو موضوع الدراسة، حيث تناولت "كشف اإلعراب
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َتاَبه "َكْشِف اإِلْعَراِب ِفي َشْرِح اللَُّباب" َجْمًعا اْخـتـَيـاَرات اأَلْقــْسَِِّرائي النََّحِوْية ِفي ِك
 .ْوِدَراَسًة

وقد اطلعت على هذا الكتاب من خالل نسخة من رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام  

 
َّ
محمد بن سعود اإلسالمية للدكتور/ موسى ناصر الموسى، حيث تفضل علي

بابه، جامًعا يف مشكوًرا بنسخة من رسالته، فوجدت هذا التحقيق مهًما يف 

رائي العلمية، حيث كان يف شرحه  موضعه، وقد تجلت شخصية مؤلفه األقس 

يذكر آراء النحويين فيفاضل بينها، وُيرجح بعضها أحياًنا، أو يختار من تلك 

اآلراء ما يراه صحيًحا، ُمعلاًل سبب اختياره، وُمفنًدا آراء المخالفين له بالرد 

ي لدراسة اختياراته النحوية، وتكمن أهمية هذا والتضعيف، ومن ثم كان اختيار

الموضوع يف أنه محاولة للكشف عن فكر عالم نحوي متقدم، ظلت جهوده 

مغمورة حتى اآلن عند أكثر أهل التخصص، فضاًل عن غيرهم، باإلضافة إلى أن 

دراسة االختيارات النحوية لهذا العالم تكشف عن مذهبه النحوي، ودراسة 

ل النحوية التي اختلف فيها النحاة،ومعرفة اآلراء النحوية التي موقفه من المسائ

انفرد هبا أو اختارها، وقد اعتمدت يف هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

التحليلي حيث قمت بإحصاء اختياراته يف الكتاب، ومن ثمَّ تصنيفها، ودراستها، 

تهم، والكشف عن وتحليلها؛ لمعرفة مدى موافقته للنحاة السابقين له، أو مخالف

 منهج صاحب الكتاب يف اختياراته؛ لمعرفة قيمتها، وأهميتها العلمية.

كشف "وقد ضمنت البحث تمهيد يشمل: التعريف بمؤلف الكتاب، وكتابه 

 ، ثم قسمت البحث إلى مبحثين:"اإلعراب
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 املبحث األول: آراء األقسرائي اليت انفرد بها.
 على: اتفق فيها مع بعض النحاة، واشتملاملبحث الثاني: آراء األقسرائي اليت 

 ما تابع فيه عالًما بعينه أوًلا:       

 ما تابع فيه أكثر من عالم. ثانًيا:     

 ما تابع فيه البصريين. ثالًثا:  

 ما تابع فيه أكثر النحاة. رابًعا:  

ثم اتبعت ذلك بخاتمة، سجلت فيها أهم النتائج التي خرجت هبا من خالل 

، ثم ذكرت ثبت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها يف هذا هذا البحث

البحث، وقد التزمت برتتيبها ترتيًبا هجائًيا، ثم ذكرت فهرًسا لآليات القرآنية، 

 واألحاديث النبوية، والشواهد الشعرية.
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 قسرائي حياته ونشأتهأوًلا: األ
 (2)التربيزي (1)محمد بن محمد بن محمد فخر الدين امسه ونسبه:

رائي، ينتهي نسبه إلى اإلمام فخر الدين الرازي،  (4)الشافعي (3)الرومي اآلقس 

راي(، وهي مدينة تركية من بالد الروم،  رائي نسبة إلى )أق س  ُلقب باألقس 

 ."جمال الدين "أيًضا بلقب، واشتهر (5)ومعناها: القصر األبيض

لم ُتشر الكتب التي ترجمت له إلى سنة والدته، لكن ُيفهم من كالم  مولده:

ض 714الحاج خليفة أنه ُولد سنة) ه( أربع عشر وسبعمائة، فقد ذكر يف معرَّ

رائي لكتاب هـ( 740أنه أتمه سنة) "لباب اإلعراب "   كالمه على شرح األقس 

 .(6)ست وعشرين عاًما أربعين وسبعمائة، وهو ابن

نشأ يف بيت علم، ومعرفة، وصالح، ودين، وبذل، وعطاء يف خدمة  نشأته:

الدين والعلم، ونشر المعرفة، فأبوه محمد بن محمد بن اإلمام الرازي سعى يف 

                                                 
، ط: 191سسة التاريخ العربي، الفوائد البهية للهندي، ط: مؤ2/165هدية العارفين - (1)

 م(.2002، ط: دار العلم للماليين)7/40هـ(، األعالم 1324األولى)

، ط: دار إحياء 2/1544، كشف الظنون،191، الفوائد البهية 2/165هدية العارفين - (2)

 التراث العربي، بيروت.

 ، ط: مؤسسة الرسالة.3/627معجم المؤلفين - (3)

 .2/165هدية العارفين - (4)

 المرجع السابق. - (5)

 .2/1544كشف الظنون - (6)
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تحصيل العلم لكنه لم يبلغ رتبة جده، وكان واعًظا يعظ الناس، ويتكلم عن علوم 

ر الدين الرازي فقد بلغ رتبة الفضل عند أبيه، الصوفية، أما جده محمد بن فخ

وكان اإلمام الرازي يحبه كثيًرا، وصنف أكثر مصنفاته ألجله، فاستفاد منها، وكان 

لهذه النشأة أثرها الواضح يف شخصية األقسرائي، وتمذهبه بالمذهب الشافعي، 

يس وتنوع ثقافته يف العلوم العربية، والشرعية، والعقلية حتى تصّدر للتدر

ج عنده َجْمٌع  واإلقراء فأفاد، وصنف فأجاد، وانتفع به كثير من الفضالء، وتخرَّ

 .(1)من العلماء

كان عالًما فاضاًل تقًيا ذا ثقافة واسعة يف كثير من العلوم  مكانته العلمية:

والفنون، برع يف النحو، واللغة، والفقه، والتفسير، والحديث، والبالغة، والطب، 

م الشرعية والعقلية، وكان باحًثا ناقًدا، تصدر للتدريس بمدرسة وغيرها من العلو

قرامان الشهيرة، وكان بانيها  قد شرط أن ال يْدرس فيها إال من حفظ الصحاح 

للجوهري، فتعين لذلك جمال الدين، وكان طلبته ثالث طبقات: األدنى منهم 

، "مشائيةال"من يستفيدون منه يف ركابه عند ذهابه إلى الدرس وسماهم بـ 

على عادة  "لرواقيين"واألوسط منهم من يسكنون يف رواق المدرسة وسماهم ا

الحكماء األقدمين، واألعلى منهم من يسكنون يف داخل المدرسة، وكان ُيدرس 

أواًل للمشائين يف ركابه، ثم ينزل عن فرسه وُيدرس للساكنين يف الرواق، ثم 

 .(2)يدخل المدرسة ويدرس للساكنين يف داخلها

                                                 
 .192الفوائد البهية - (1)

، د، دار الكتاب العربي، 15الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية، طاشكيري زادة  - (2)

 بيروت.
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ومما يدل على علو مكانته أن صيته بلغ الشريف الجرجاين وهو بخراسان، 

رائي فمات قبل أن يصل الشريف  فشد الرحال إليه، لكن المنية عاجلت األقس 

 (1)الجرجاين إلى قرامان.

رائي مجموعة من طلبة العلم، أشهرهم: تالميذه:    تلقى العلم على يد األقس 

، ولد سنة شمس الدين الفناري، محمد ب -1
ّ
ن حمزة بن محمد الرومي

(، وتويف يف رجب سنة أربع وثالثين ـه751إحدى وخمسين وسبعمائة)

 (.ـه834وثمانمائة)

ة خواجة، تويف سنة  -2 حسن بن عالء الدين األسود، المشهور بقرَّ

 (، وله شرٌح كبير على المغني.ـه827ثمانمائة)

رائي ذا ثقافة واسعةمؤلفاته العلمية يف كثير من العلوم  : كان األقس 

والفنون، فتنوعت مؤلفاته يف العلوم العربية، والشرعية، والعقلية، وهاك هذه 

 المؤلفات مرتبة حسب الحروف الهجائية:

 .أخالق الجمال 

 .إيضاح اإليضاح، وهو شرح إليضاح الخطيب القزويني 

 .حاشية على الكشاف 

  مالك.البن  "مجمع البحرين وملتقى النهرين "حاشية على شرح 

  إنَّ اهلل َخلَق آدَم على ُصوَرته"شرح حديث". 

 .شرح الغاية القصوى للبيضاوي يف الفقه الشافعي 

 .شرح مشكالت القرآن الكريم 

                                                 
 .192الفوائد البهية - (1)
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 .شرح الموجز يف الطب البن النفيس 

  لإلسفراييني، وهو موضوع  "اللُّباب"كشف اإلعراب يف شرح كتاب

 الدراسة.

 د الدين، وبعض الصوفية.نزهة األرواح يف شرح أبيات الشيخ أوح 

: اختلفت كتب الرتاجم يف تحديد زمن وفاته، حتى أن الزركلي ذكر وفاته

( دون أن ُيحدد سنة وفاته، وذكر بعض المرتجمين أنه 776أن وفاته بعد سنة )

، وهو مستبعد؛ ألن البغدادي ذكر (1)( واحد وسبعون وسبعمائةـه771تويف سنة)

، وقيل: تويف سنة (2)(ـه776يف سنة) "اإليضاح إيضاح "أنه فرغ من نسخ كتابه 

 ، وهو األقرب.(3)( واحد وتسعون وسبعمائة791)

***       ***    *** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .191، الفوائد البهية 2/165هدية العارفين - (1)

 .2/165هدية العارفين - (2)

 المرجع السابق. - (3)
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 كتاب "كشف اإلعراب يف شرح اللباب": ثانًيا
أحد الشروح التي عنت بشرح كتاب  "كشف اإلعراب"ُيعد كتاب 

ة العبارات، وسهولة لإلسفراييني، والتي تمتع صاحبه بسالس "اللُّباب"

األسلوب، وعمق الثقافة يف شتى فروع اللغة، وقد ذكرت كل كتب الرتاجم التي 

رائي باسم الكتاب يف  رائي نسبة الكتاب له، كما صرح األقس  ترجمت لألقس 

           (1)("كشف اإلعراب يف شرح اللباب"شرحه له، فقال:)وسميته بـ 

رائي إلى تأليف هذا الكتاب كما ذكر يف مقدمته ما امتاز  والذي حدا األقس 

من إيجاز يفضي إلى الغموض، حتى أن طالبه سألوا يف  "اللباب"به كتاب 

شرحه شرًحا وافًيا، وإبانة معضالته؛ إذ هو تصنيف غريب يف ُصنْعه  فقال: ) ولما 

رأوا هذا الكتاب على هذه الصفة استكشفوا مني مواضع لْبسه، واهتموا ببحثه 

ثم سألوا أن اشرحه شرًحا وافيًا فاعتذرت بأن هذا الكتاب أصعب  ودرسه،

الكتب المؤلفة يف هذا الفن، وأوعرها مسلًكا؛ الشتماله على مباحث غريبة 

وعميقة، فأبوا إال اإللحاح لظنهم أن النحو فن َسُهلت لي حُزونه وَسِمَحت 

 .                                  (2)فُنونه(

قسرائي يف شرحه منهج اإلسفراييني يف ترتيب أبواب الكتاب وقد انتهج األ

مع الشرح والتحليل، وعرض أقوال النحاة واختالفاهتم يف القضايا عرًضا 

مفصاًل، ونسبة هذه اآلراء ألصحاهبا، وحجة كل رأي مع التعليل، والرتجيح لها 

 يف بعض األحيان، كما اعتمد يف شرحه على كتب سابقيه، ومعاصريه، ومن

                                                 
، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، إعداد: موسى ناصر حمد الموسى، 130كشف اإلعراب- (1)

 جامعة اإلمام سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية بالرياض، السعودية.

 المرجع السابق. - (2)
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، اإليضاح البن (1)الكتب التي أكثر النقل منها: المفصل للزمخشري

، (4)، المصباح لإلسفراييني(3)، شرح المقدمة الكافية البن الحاجب(2)الحاجب

، (7)، شرح التسهيل البن مالك(6)، اإلقليد للجندي(5)المحصل لألندلسي

 .(8)شرح اللباب للفالي
ضات واإلجابة عليها بأسلوب: كما امتاز شرحه بكثرة افرتاض االعرتا 

)فإْن قيل(: )قلت(، مستعينًا يف ذلك باألدلة والتعليالت، كما أكثر من استعمال 

عبارة: جواُب سؤاٍل يف التعبير عن االستثناءات واالحرتازات التي يذكرها 

رائي؛ إذ ال يكاد  صاحب اللباب، وكان تعليل األحكام سمٌة بارزة يف شرح األْقس 

ا نحويًّا أو صرفيًّا إال أتبعه بعلته، بل كان يعلل للحكم الواحد بأكثر يتجاوز حكمً 

وأحياًنا يورد العلة  (11)، ويعرتض علل غيره،(10)، ويرجح بعضها(9)من علة

 .(12)ابتداًء بشكٍل يوحي أنه يتبناها، ثم يعرتضها

                                                 
 .1076، 875، 308كشف اإلعراب - (1)

 .1352، 451، 16المرجع السابق - (2)

 .1491، 1352، 499كشف اإلعراب - (3)

 .391، 13المرجع السابق  - (4)

 .931المرجع السابق - (5)

 .1149، 308المرجع السابق - (6)

 ..72، 17،59، 13المرجع السابق - (7)

 .89،91،101، 47،53المرجع السابق - (8)

 .1572كشف اإلعراب - (9)

 .159سابقالمرجع ال - (10)

 .154المرجع السابق - (11)

 .13،12المرجع السابق - (12)
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، وذكر أقوال العلماء فيها، وبيان معاين (1)كما اهتم باالهتمام بالحدود

ردات وإعراهبا، واللغات الواردة يف اللفظ الواحد، واإلكثار من األمثلة المف

والشواهد؛ هبدف توضيح الفكرة، وقد ظهر تأثير المنطق جلًيا عند المؤلف يف 

مة ، (4)، والماهية(3)، والنتيجة(2)استعمال بعض المصطلحات المنطقية، كالمقد 

رائي عل(5)والجزئيات ى االلتزام بشرح اللباب، وعدم ، وبالرغم من حْرص األْقس 

د ما ألزم نفسه به،  التوسع فيما عدا ذلك وتكرا ره يف أكثر من موضٍع عباراٍت تؤك 

كقوله:) بسط القول فيها يستدعي مجااًل فوق مجالنا؛ ألننا بصدد شرح اللباب، 

إال أن الكتاب ال يخلو من  (6)فالالزم م علينا االقتصار بشرح ما يف ذلك الكتاب(

 .(7)ستطراداٍت تتعارض مع منهج المؤلف يف االقتصارا
كما اعتنى عناية شديدًة بالتوسع يف مسائل الخالف التي أشار إليها 

اإلسفراييني، سواء كان الخالف بين المدرستين البصرية والكوفية، أو بين 

أصحاب المدرسة الواحدة، أو يف المسائل التي خالف فيها بعُض النحويين 

لفارسي رأي الجمهور، وكان يف غالب هذه المسائل يناقش األدلة، كالكسائي وا

ح بين األقوال، وهو ما دفعني لدراسة اختياراته النحوية يف الكتاب، وبحث  ويرج 

 موقفه من النحاة القدامى والمتأخرين.

***       ***    *** 

                                                 
 .19كشف اإلعراب - (1)

 .300المرجع السابق - (2)

 .1512،18المرجع السابق - (3)

 .18المرجع السابق - (4)

 .19المرجع السابق - (5)

 .1023المرجع السابق - (6)

 .1491،65، 355،145، 199المرجع السابق - (7)
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رائي.
ِّ
 املبحث األول: اآلراء التي انفرد بها األقس

 اخلربية:  علة بناء "كْم"-
ْستِْفَهام؛  "كمْ "

ِ
ْسم وعالماته فِيَها، وإنَّما بنيت فِي اال

ِ
اْسم لُوُجود حّد اال

ْستِْفَهام، أما يف اْلَخبَر فاختلف النحاة يف علة بنائها إلى 
ِ
لتضمنَّها معنى همَزة اال

رائي:   قولين كما نص األقس 

؛ (1)الستفهاميةا "كمْ "الخربية ُبنيت حماًل على  "كم ": أنالقول األول

لشبهها هبا لفًظا ومعنى، أما لفًظا؛ فألن لفظهما واحد، وأما معنى؛ فلكون كل 

رائي، فقال:  واحد منهما كناية عن عدد مبهم، وهو ما صححه األقس 

الخربية فملحق هبا يف البناء؛ لشبهها هبا لفًظا ومعنى، وقيل:  "كمْ ")وأما  

رائي يف ذلك (2)ألول أصح(، وا"ُربَّ "ُبنيت الخربية حماًل على  ، وقد سلك األقس 

 .(3)مسلك ابن مالك يف التسهيل

؛ ألهنا إلنشاء القليل، "ُربَّ "الخربية ُبنيت حماًل على  "كمْ ": أن القول الثاين

للتكثير، وُيحمل النقيض على النقيض، وبه قال الثمانيني، حيث قال:  "كمْ "و

اسم إال  "كمْ "حرف مبني، و "ُربَّ "، و"ُربَّ ")وإنما ُبنيت يف الخرب؛ ألهنا نقيضة 

                                                 
، ت: موسى العليلي، ط: المعاين، 1/523اح يف شرح المفصل البن الحاجباإليض - (1)

، ط: مكتبة المتنبي، القاهرة، شرح الكافية للرضي 3/166بغداد، شرح المفصل البن يعيش

 ، ت: إيميل بديع، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.3/149

 .534كشف اإلعراب - (2)

عبدالقادر، طارق السيد، ط: دار الكتب ، ت: محمد 2/422شرح التسهيل البن مالك (3)

، ثريا إبراهيم، رسالة دكتوراه، جامعة أم 2/777العلمية، بيروت، األولى، موصل النبيل

، ت: الشريف عبداهلل، ط: جامعة أم 2/581القرى، السعودية، شفاء العليل للسلسيلي 

 (.1986القرى، السعودية، األولى )
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يقل هبا العدد، فمن هذا الوجه كانت نقيًضا  "ُربَّ "يكثُر هبا العدد، و "كمْ "أن 

 .(1)لها، والعرب تشب ه الشيء بنقيضه، كما تشبهه بنظيره(

من أوجه: َأحدَها: أنَّها  "ربَّ "، والعكربي؛ لمشاهبتها (2)وصححه األنباري 

 "رّب "هبَا، َوالثَّانِي: أنَّها لغاية التكثير َكَما َأن  "رّب "َكَما تْختَص  تختصُّ بالنكرة

َلَها صدر  "كم"لغاية التقليل َواْلَجامِع َبينهَما اْلَغاَية فِي طرفِي اْلعَدد، َوالثَّالِث: أنَّ 

 (3)َها.َكَذلِك، َواْلمَراد بذلك أنَّه اَل يْعمل فِيَها َما قبل "ربُّ "اْلَكاَلم َكَما أنَّ 

يف أن كل واحد منهما ُتستعمل يف المباهاة  "ُربَّ "وقيل: ُبنيت لشبهها 

عن الفارسي أهنا ُبنيت لتضمنها معنى حرف الكثرة  (4)واالفتخار، ونقل أبوحيان

فلم ُيستعمل، وذلك أهنم كما جعلوا للتقليل حرًفا انبغى لهم أن يجعلوا للتكثير 

ما جعلوا للنفي، فلم يفعلوا ذلك، لكنهم كذلك، كما جعلوا لإليجاب حرًفا، وك

نوا   معناه، فلذلك ُبنيت. "كمْ "ضمَّ

ورده ابن هشام بأن القياس ال يعطيه؛ ألن التضمين فرع على الوجود، فإذا 

 (5)لم توجد الكلمة لم ينبِغ أن ُتضمن كلمة معناها.

                                                 
، ت: عبدالوهاب محمود، ط: الرسالة، مصر، األولى 582القواعد والفوائد للثمانيني - (1)

(2003.) 

 ، ت: فخر صالح، ط: دار الجيل، بيروت.164/ 1أسرار العربية لألنباري - (2)

، ت: عبد اإلله نبهان، ط: دار الفكر، 1/314اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكبري  - (3)

 دمشق، األولى.

، ت: حسن هنداوي، ط: دار القلم دمشق، 10/35ان التذييل والتكميل ألبي حي - (4)

 م(.2000األولى)

 .10/35التذييل والتكميل ألبي حيان  - (5)
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ا، وأقرب األقوال أهنا ُبنيت؛ لتضمنها معنى اإلنشاء الذي هو بالحروف غالبً 

 كهمزة االستفهام، وحروف التحضيض، وغير ذلك.

 المضاف إلى ياء المتكلم بين اإلعراب والبناء:-

من حيث  "غالمِي"اختلف النحاة يف حكم المضاف إلى ياء المتكلم، نحو: 

رائي  : (1)اإلعراب والبناء إلى ثالثة مذاهب نص عليها األقس 

فًعا ونصًبا وجًرا، وهو : أَنه معرب بالحركات المقدرة رالمذهب األول

رائي، حيث راح مضعًفا للمذاهب المخالفة له، وهو ما  ظاهر مذهب األقس 

 سنوضحه الحًقا.

، وابن (5)، والرضي(4)، وابن فالح(3)، وابن الحاجب(2)وإليه ذهب ابن يعيش 

 .(8)، وجعله يف االرتشاف مذهب الجمهور(7)، وأبوحيان(6)هشام

                                                 
 .350،349كشف اإلعراب - (1)

 .2/205شرح المفصل - (2)

 .1/100الكافية بشرح الرضي - (3)

و ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف النح182الكايف يف االفصاح البن فالح - (4)

 والصرف، جامعة أم القرى، إعداد: نصار بن محمد بن حسين حميد الدين.

 .1/100شرح الكافية - (5)

، ت: محمد محي الدين، ط: المكتبة العصرية، 5/662مغني اللبيب البن هشام - (6)

 بيروت.

 .11/152التذييل والتكميل -(7)

ة الخانجي، القاهرة، ، ت: رجب عثمان، ط: مكتب4/1847ارتشاف الضرب ألبي حيان - (8)

، ت: عبدالرحمن علي سليمان، ط: الكليات األزهرية، 834توضيح المقاصد للمرادي

، ت: محمد كامل، ط: دار الفكر، بيروت شفاء 2/369مصر، الرابعة، المساعد البن عقيل 

 .1/729العليل
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رائي والجمهور يف وبه قال السهيلى، وابن مال ك إال أهنما اختلفا مع األقس 

حقيقة إعرابه، حيث ذهب السهيلي إلى أَن الضَمة يف آخر االسم تنقلب كسرة 

عند اإلضافة إلى ياء المتكلم، كما تنقلب واو جمع المذكر السالم ياء عند 

 .(1)إضافته إليها، والكسرة تبقى على حالها، والفتحة لضعفها يغُلب عليها الكسر

أما ابن مالك فخالف الجمهور يف الجر خاصة؛ إذ يرى أَن اإلعراب 

التقديري يف الرفع والنصب فقط، وأما يف الجر فالكسرة عنده كسرة إعراب 

 .(2)ظاهرة

: أنه مبني، وسبب بنائه إضافته إلى اسم مبني، وهي ياء المذهب الثاين

، (3)راجالمتكلم؛ لكوهنا على حرف واحد، وهو ظاهر مذهب ابن الس

، (7)، والمطرزي(6)، وابن الخشاب(5)، وابن الشجري(4)والزمخشري

 .(9)، وقال الرضي أنه مذهب النحاة(8)والجرجاين

                                                 
 ، ت: محمد إبراهيم، ط: دار الرياض.80نتائج الفكر للسهيلي - (1)

، تمهيد القواعد 2/1002، موصل النبيل834، توضيح المقاصد2/279تسهيلشرح ال - (2)

 ، ت: علي فاخر، جابر محمد، ط: دار السالم، مصر.7/3268لناظر الجيش

، ت: عبدالحسين الفتلي، ط: مؤسسة الرسالة، 2/124األصول يف النحو البن السراج - (3)

 .2/124(، تمهيد القواعد1987بيروت، الثالثة )

 .7/3268، تمهيد القواعد2/279ح التسهيلشر - (4)

 ، ت: محمود الطناجي، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، األولى.1/3أمالي ابن الشجري - (5)

 ، ت: علي صدر، ط: مجمع اللغة العربية، دمشق 107المرتجل البن الخشاب - (6)

 .7/3268، تمهيد القواعد2/279شرح التسهيل - (7)

، 2/1002، موصل النبيل5/662، المغني2/269المساعد ،2/279شرح التسهيل - (8)

 .7/3268تمهيد القواعد

 .1/100شرح الكافية - (9)
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رائي: بأن اإلضافة إلى المبني ال ُتوجب البناء، وإال ُبني المثنى  ورده األقس 

 المضاف إلى ياء المتكلم والجمع.

ن ال ُيبنى لمجرد اإلضافة؛ بل ورده ابن مالك: بأن المضاف إلى غير متمك

، والمضاف "غير"لإلضافة مع كونه قبلها مناسًبا للحرف يف اإلهبام والجمود كـ 

إلى ياء المتكلم ال يشرتط ذلك يف كسر آخره؛ فدل ذلك على أنه غير مستحق 

 .(1)للبناء

ورده ابن هشام: بأنه لو صح بناء المضاف إلى ياء المتكلم لُبني المضاف 

هم عند إضافته إلى غير ياء المتكلم، كالكاف والهاء المبنيين يف نحو: غير المب

 .(2)غالمه، وغالمك

إذ لو كان ُمعرًبا لظهرت فيه  : أنه ليس بمعرب وال مبني،المذهب الثالث

حركُة اإلعراب، ألّنه يقبُل الحركة، وليس بمبني، إذ ال ِعّلة للبناِء ُهنا، فلزَم أن 

 موافٌق ينَتفي الوصفان عنه، ويَ 
ّ
ُه، وَتلقيبه بالَخصي َف باسٍم َيخصُّ ِجُب أن ُيعرَّ

كورّية، ولم يثبت له صفُة األنوثّية، فهو يف   معدوُم فائدِة الذُّ
َّ
لمعناه؛ ألّن الخصي

المعنى كالمضاِف إلى الياِء المتكّلِم، فإّنه كان قبَل اإِلضافِة معرًبا، فلّما َعَرَضْت 

، (3)، ولم َيُثبت له ِصفة البِناء، وهو مذهب ابن جنيله اإِلضافة زاَل عنه اإِلعراُب 

رائي هذا المذهب بالركاكة دون تعليل، واعرتض العكربي هذه  ووصف األقس 

                                                 
 .2/280شرح التسهيل - (1)

 .5/662المغني - (2)

، توضيح 2/369، المساعد2/205، شرح المفصل1/3األمالي اللشجرية - (3)

 .2/1002، موصل النبيل834المقاصد
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بأن األَشبه بما أرادوه أن ُيسّمى ُخنثى ُمشكاِلً، ألنَّ الُخنثى َليس بذكٍر وال التسمية 

 .(1)ُأنثى

رائي والجمهور بأن المضاف إلى ياء  وأولى هذه األقوال ما ذهب إليه األقس 

إذ أن القول ببنائه يستلزم بناء ؛ المتكلم معرب، وإعرابه تقديري وليس لفظًيا

ن لها، وهذا  المضاف إلى سائر المضمرات، بل إلى سائر األسماء التي ال َتمكُّ

 باطل، وما استلزم باطال فهو باطل.

***       ***    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ، ت: عبدالرحمن سليمان، ط: العبيكان.1/215التبيين للعكبري  - (1)
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رائي مع بعض النحاةاملبحث الثاني: 
ِّ
 اآلراء التي اتفق فيها األقس

 :أوًلا: ما تابع فيه عامًلا بعينه
 ما تابع فيه سيبويه:-1

 التعجبية: "ما"حقيقة -

التعجب معنى داٌل على انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه، وله 

َأْحَسَن  ما"يف قولك  "ما"، وللنحاة يف معنى "أْفِعل به"، و"ما أْفَعله"صيغتان: 

رائي، فذكر فيه ثالثة أقوال، ونسب كل قول لقائله،  "زيًدا خالف نص عليه األقس 

، وتفصيل (1)مستحسنًا قول سيبويه، وجمهور النحاة، ومضعًفا األقوال األخرى

 ذلك كالتالي:                                          

ام نكرة غير موصول وال هذه التي للتعجب اسم ت "ما": أن القول األول    

موصوف، وتقديرها: شيء، والمعنى فيها: شيء َحُسن زيًدا، أي: جعله حسنًا، 

أشد إهباًما، إذ أهنا ال تثنى وال تجمع،  "ما"؛ ألن "ما"وإنما عدل من شيء إلى 

وال تقع للتحقير؛ وألهنا يؤكد هبا إهبام شيء، فيقال: ما أخذت منه شيًئا ما، 

جمع وُيَذَكر للتحقير، كقولك: عندي شيء، أي: حقير، والشيء قد يثنى وي

اسم نكرة بمعنى  "ما"، وعلى هذا القول فـــ (2)يف موضع رفع باالبتداء "ما"و

فعل ماض غير متصرف، فاعله ضمير يرجع إلى  "أحَسن"شيء وقع مبتدأ، و

 مفعول به، والجملة يف موضع الخرب، كما تقول: عبد اهلل أحَسن "زيًدا"، و"ما"

 زيًدا.

                                                 
 .334،333اإلعراب كشف -(1

، ت: رجب عثمان، ط: مكتبة الخانجي، 179، شرح اللمع للواسطي 1/196اللباب  -(2

 بيروت.
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فاعاًل يف المعنى، كّما يف  "ما"لوقوع المبتدأ فيه نكرة: بكون  وعلل األقسرائي

 قولهم: شُر َأَهرَّ ذا َناِب، وأمٌر أْقَعَدُه عْن الَحْرِب.

وأورد عليه استشكااًل، وهو أن على هذا القول فإن معنى قولنا: َما َأْعَظَم  

 من جهة المعنى. اهلل!: شيٌء جعل اهلل عظيًما، وهو فاسد

وأجاب عنه األقسرائي: بأن ما ذكرناه أمر تقديري؛ لتحقيق وجه اإلعراب؛ 

 ألن المقصود أن هذه

الصيغة منقولة من اإلخبار إلى اإلنشاء، واإلعراب إنَّما يكون باعتبار المنقول  

 عنه، وما ذكرناه هو المعنى المنقول عنه، فال يرد ما ذكرتم.

، وهو: "ما أْحَسن"ًضا آخر على القول بتنكير ما يف وأورد ابن عصفور اعرتا

أن ذلك يؤدى إلى االبتداء بالنكرة من غير شرط، وأجاب عنه: أنه ال يمتنع 

 "ما"و "من"االبتداء هبا وإن كانت نكرة غير مختصة، كما لم يمتنع االبتداء بـ

 .(1)الشرطيتين

رائي هذا القول لسيبويه ، بقوله: )والمذهب واستحسنه (2)وقد نسب األقس 

يبِي أحسن(  .الس 

                                                 
 ، ت: صاحب أبو جناح، مكتبة مشكاة اإلسالمية.2/45شرج الجمل البن عصفور - (1)

دار الجيل، بيروت، األولى، وينظر: ، ت: عبدالسالم هارون، ط: 1/72الكتاب  - (2)

، ت: ت: كاظم بحر، ط: دار الرشيد، العراق، اإلرشاد 375، 1/374المقتصد للجرجاين 

، ت: عبداهلل الحسيني، ط: دار إحياء التراث اإلسالمي، 140إلى علم اإلعراب للكيشي 

صل الحيفان، ط: ، ت: في3/13جامعة أم القرى، األولى، الكايف يف اإلفصاح البن أبي الربيع 

، المساعد 2/363، شرح التسهيل 319مكتبة الرشيد، الرياض، شرح اللمع للتبريزي ص

، ت: طالح 2/330، شرح اللمحة البدرية ألبي حيان 4/2065، االرتشاف 2/148

، ت: عبدالفتاح 366/ 4، التصريح للشيخ خالد 1/327راوي، ط: الثانية، المغنى 

، ت: فايز دياب، ط: 382األولى، توجيه اللمع البن الخباز بحيري، ط: الزهراء لإلعالم، 

 (.2002دار السالم، األولى)
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،وابن (4)، وابن جني(3)، والفارسي(2)ابن السراج، (1)وإليه ذهب المربد 

، وابن (9)، والشلوبيني(8)،       وابن يعيش(7)، والعكربي(6)، والجرجاين(5)برهان

 ونسبه للبصريين،  ، وصححه ابن مالك(10)الحاجب

عالم بأن الُمَتعَجب منه ذو مزية واحتج لمذهبه: بأن قصد الُمَتعِجب اإل

،
ٌ
 إدراكها جلِي

وسبب االختصاص هبا خفي، فاستحقت الجملة الُمعبَّر هبا عن ذلك أن  

 (11)ُتفتتح بنكرة غير مختصة، ليحصل بذلك إهبام متلو بإفهام.

، ونقله الرضي عن األخفش يف أحد (13)، والزبيدي(12)واختاره األزهري

 .(14)قوليه

                                                 
 ، ت: ت: محمد عبد الخالق، ط: عالم الكتب.4/173المقتضب للمبرد - (1)

 .1/99األصول  -3

 373./1اإليضاح بشرح المقتصد -4

 .197اللمع بشرح ابن الخباز  -5

 (.1984ائز فارس، ط: السلسة التراثية، األولى )، ت: ف411/ 2شرح اللمع البن برهان -6

 .1/375المقتصد -7

 196./1اللباب  -8

 .4/368شرح المفصل  -9

 ، ت: يوسف المطاوع، ط: دار التراث العربي، القاهرة.269التوطئة للشلوبيني -10

 .2/111اإليضاح يف شرح المفصل  -11

 .2/363شرح التسهيل - (11)

 .4/336التصريح - (12)

 ، ت: طارق الجنابي، ط: عالم الكتب.73ائتالف النصرة للزبيدي- (13)

، المساعد 2/363، شرح التسهيل 147، وينظر: المرتجل ص4/233شرح الكافية  - (14)

 .4/368، التصريح 4/2065، االرتشاف 2/148
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، ال يقال إال يف التعجب، "ما أحسن زيًدا"اوة بأن: ): واعرتضه ابن الطر

ال يقال يف التعجب، فكيف ُيقدر الشيء بما ليس يف  "شيٌء أْحَسن زيًدا"وإن 

  (1)معناه، بل المفهوم منهما مختلف(.

وتعقب ابن الربيع اعرتاض ابن الطراوة بأن:)هذا اعرتاض ورد ممن ال  

يف تقدير: شيء  "ما أحسن زيًدا"ا أراد أن يفهم مقصود كالمهم، فإن الخليل إنم

أحسن زيًدا الذي يقال على التعجب، وإن كان لم ينطق به، ال أنه يف تقدير: شيء 

أحسن زيدًا المنطوق به، فلو قال الخليل: إنه يف تقدير هذا المنطوق به لكان 

اض االعرتاض صحيًحا، وإنما قال: وهذا تمثيل ال يتكلم به فال يرد عليه االعرت

 .(2)بوجه(

التعجبية، والمشهور  "ما": اضطرب مذهب األخفش يف معنى القول الثاين

رائي من مذهبه كما نقل األقس 
، وما بعدها "الذي"أهنا اسم موصول بمعنى  (3)

                                                 
 .3/713الكايف يف اإلفصاح - (1)

  المرجع السابق. - (2)

، ت: السيد تقي، ط: 319للمع للتبريزي، وينظر: شرح ا333كشف اإلعراب  - (3)

، شرح ألفية ابن معٍط 147، المرتجل7/149(، المفصل بشرح ابن يعيش 1991األولى)

، 1/196، ت: ت: موسى الشوملي، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، األولى، اللباب 1/958

، ت: عبد الرحمن العثيمين، ط: دار الغرب اإلسالمي، 3/331التخمير للخوارزمي 

، شرح الجمل البن 7/149، شرح المفصل 376، 1/375(، المقتصد1990األولى)

، شرح المقدمة الكافية 4/228، الكافية بشرح الرضي 140، اإلرشاد 45، 2/44عصفور 

، 178، ت: جمال عبدالعاطي، ط: األولى،  شرح اللمع للواسطي2/927البن الحاجب 

ت: محمد محي الدين، ط: دار  ،3/251، أوضح المسالك البن هشام 1/327المغنى 

، شرح اللمحة البدرية 4/2065، االرتشاف 2/48الجيل، بيروت، الخامسة ، المساعد 

 .4/366، ت: هادي نهر، ط: دار اليازوي، عمان، التصريح 2/330البن هشام 
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الصلة، والخرب محذوف، والمعنى: الذي جعل زيًدا  "أْحَسن زيًدا"من قولك: 

 "لوال"لُتِزم حذف خرب المبتدأ الواقع بعد َحَسنًا ثابٌت، والُتِزم حذف خربها كما ا

ال تكـون عنده اسًما تاًمـا إال يف  "ما"إذ ال يسوغ عنده أن تكون اسًما تاًما؛ ألن 

، واستدلوا على ذلك أيًضا: بقولهم: (1)الشـرط واالستفـهام أو يلـزمها النعـت

 "ما"انت ، فهو اسم مبتدأ لم يؤت له بخرب؛ ألن فيه معنى النهي، فك"َحْسبك"

                                                                                                                                 (2)كذلك.

يبِي أْحَسن منه؛ ألَن التعجب من مواضع  رائي: بأن المذهب الس  وضعفه األقس 

سببه، والموصول من المعارف، فال يناسب  اإلهبام؛ ألَنه إنما َيْحُصُل مما يخفى

المقام، إذ إن المعتاد فيما تضمن من الكالم إفهاًما وإهباًما تقديم ما به اإلهبام، 

وتأخير ما فيه اإلفهام، كما ُفعل بضمير الشأن ومفسره، وأيًضا الكالم يفيد 

   (3)السامع مع الذهول عن تقدير الخرب، فال وجه لتقديره.

يقدرون المحذوف بشيء، والخرب ينبغي أن يكون  يش: بأهنموضعفه ابن يع

فيه زيادة فائدة، وهذا ال فائدة فيه؛ ألنه معلوم أن الُحْسن ونحوه إنما يكون بشيء 

  (4)أوجبه، فقد أضمر ما هو معلوم فلم يكن فيه فائدة.

                                                 
 .2/45شرح الجمل البن عصفور - (1)

 .7/149شرح المفصل - (2)

، شرح ألفية 2/111، اإليضاح 376، 1/375تصد ، وينظر: المق334كشف اإلعراب - (3)

، ت: محمد محي الدين، ط: الحادية عشر، 179، شرح اللمع للواسطي1/958ابن معٍط 

، 2/363، شرح التسهيل 2/45، شرح الجمل البن عصفور 7/149شرح المفصل 

 .4/366التصريح 

 .2/364، شرح التسهيل 7/149شرح المفصل - (4)
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وضعفه ابن عصفور: بأنه يؤدى إلى ادعاء حذف ما لم ُيلفظ به يف موضع من 

 (1)للفظ بخربها يف موضع. "الذي"، ولو كانت بمنزلة المواضع

نكرة ناقصة، أي:  "ما"وذهب أبو الحسن األخفش يف أحد أقواله إلى أن 

نكرة موصوفة بمعنى: شيء، وما بعدها من الجملة الفعلية صفة لها، فمحله رفع 

م موصوفة، إال أنه ل "ما"ابن درستويه عنه أيًضا أن وحكى  ،(2)"ما"تبًعا لمحل 

يؤت لها بصفة، وذلك لما أريد فيها من اإلهبام، والفعل بعدها وما اتصل به يف 

 موضع الخرب.

استفهامية مبتدأ دخلها معنى  "ما أْحَسن زًيدا"يف نحو:  "ما": القول الثالث

رائي  التعجب، وما بعده خرب، والمعنى: أيُّ شيٍء أْحَسن زيًدا، وقد ُنسب األقس 

 .(3)هذا القول للفراء

، وأيده (5)ونسبه ابن مالك للكوفيين ،(4)ونسبه ابن يعيش البن درستويه

الرضي لقوته من جهة المعنى؛ ألنه كأنه جهل سببه، فاستفهم عنه، وقد يستفاد 

                                                 
 .2/45عصفور شرح الجمل البن  - (1)

، 4/367، التصريح 4/265، االرتشاف 1/327، المغنى 1/321ينظر شرح قطر الندى  -3

، ط: دار إحياء الكتب 4/18، منهج السالك إلى ألفية ابن مالك لألشموين 3/47الهمع 

 العربية.

، المساعد 4/234، الكافية 1/958، وينظر: شرح ألفية ابن معٍط 333كشف اإلعراب  - (3)

، منهج السالك 3/368، التصريح 4/2065، االرتشاف 2/599، شفاء العليل 2/148

4/17. 

، االرتشاف 2/148، المساعد 4/234، وينظر: شرح الكافية 7/49شرح المفصل  - (4)

 .4/17، منهج السالك 3/368، التصريح 4،2065

صرة ، ائتالف الن4/2065، االرتشاف 2/148، وينظر: المساعد 3/364شرح التسهيل (5)

 .4/17، منهج السالك 73
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ين"من االستفهام معنى التعجب، نحو: قوله تعالى  ، (1)"َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الد 

          (2)."أتدرى من هو؟"و

رائي مذهب الفراء بقوله:وتعقب ا )واألَوالن أْحَسن منه؛ ألن نقل الكالم  ألقس 

                .                                                                         (3)من إنشاء إلى إنشاء أقل من نقله من خرب إلى إنشاء(

هام وذلك باطل؛ ألنه ال إما أن تكون لمجرد االستف "ما"ورده ابن مالك بأن 

يتوجه ممن يعلم إلى من ال يعلم، وإما أن تكون لالستفهام والتعجب، وهذا 

 .(4)باطل أيًضا؛ ألنه ال يليه غالًبا إال األسماء

رائي من أن  التعجبية اسم  "ما"وأقرب هذه األقوال ما ذهب إليه سيبويه واألقس 

 اضات السابق ذكرها.تام بمعنى شيء؛ لسالمته من االنتقاضات واالعرت

 تقديم احلال على صاحبها اجملرور: -
األصل يف الحال تأخيره وتقديم صاحبه، كما أن األصل تأخير الخرب 

وتقديم المبتدأ، وقد يتقدم الحال على صاحبها المجرور، والجر إما أن يكون 

بحرف جر زائد وهذا ال خالف يف جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور به 

اًقا؛ وإما أن يكون صاحبها مجرور بحرف أصلى، وفيه خالف بين جواز اتف

رائي على هذا  تقديم الحال على صاحبها المجرور وعدم الجواز، وقد نص األقس 

 الخالف، فذكر فيه مذهبين: 

                                                 
 (.17)االنفطار سورة  - (1)

 .4/234شرح الكافية  - (2)

، وينظر: اإليضاح يف شرح 1/958، وينظر: شرح ألفية بن معٍط 333كشف اإلعراب- (3)

 .7/149، شرح المفصل4/234، شرح الكافية 2/111المفصل 

  265، 2/264شرح التسهيل  - (4)
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والمحققين: ال يجوز تقديم الحال على  (1): مذهب سيبويهالمذهب األول

رائي، فقال: )أقول: األصح من قول صاحبها المجرور، وهو ما صححه األقس

أن الحال ال يجوز تقديمها على  -وهو مذهب سيبويه والمحققين -النحويين

صاحبها المجرور، فال يقال: مررُت جالسًة هبنٍد، إال أن يكون الحال ظرًفا، فإنه 

يجوز تقديمها على المجرور حينئٍذ؛ لمًحا لصورة الظرفية؛ ألن الظروف ُيتسع 

 . (2)فيها(

وعلل لذلك: بأن تقديمه على المجرور لم ُيسمع من الفصحاء، وقد ُوجد 

مانع من التقديم، فوجب العمل به، وذلك المانع هو أن الحال لكونه يف المعنى 

وصًفا لصاحب الحال تابع له، والتابع ال يصح إال حيث يصح وقوع المتبوع فيه، 

وز تقديم تابع المجرور، ال يجوز تقديم المجرور على الجار، فكذلك ال يج لكن

 وهو الحال.

مررت "وعلل ابن أبي الربيع لمنعه من جهة أخرى، وهو أن: أنك إذا قلت: 

فالباء تعطى معنى اإللصاق فكأنك قلت: التصق مروري هبند  "هبند ضاحكةً 

ضاحكة، ولو قلت هذا لكان العامل التصق، وااللتصاق إنما هو مفهوم من الباء، 

 . (3)امل المعنوي، والحال ال تتقدم على العامل المعنويفجرى لذلك مجرى الع

رائي استشكااًل على مذهب سيبويه، وهو امتناع نحو: راكبًا  وأورد األقس 

 جاءين زٌيد؛ ألن الفاعل ال يتقدم على الفعل.

                                                 
، البسيط 2/59، شرح المفصل البن يعيش 167ر: المرتجل ، وينظ2/124الكتاب  - (1)

 ، ت: عبادة عبد الثبيتي، ط: دار الغرب اإلسالمي.529، 1/314البن أبي الربيع 

 .1079كشف اإلعراب - (2)

 .1579/ 3، وينظر: االرتشاف 1/529البسيط  - (3)
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وأجاب عنه: بأنه ُخولف هذا الدليل فيما ذكرتم من الصورة؛ ألنه ورد 

ء، فيبقى معمواًل به فيما نحن فيه؛ لعدم الورود وقد التقديم يف أمثالها عن الفصحا

 ،(2)، وابن السراج(1)سار يف ركاب سيبويه المربد

، (7)، والعكربي(6)، والصيمري(5)، وابن الشجري(4)، والتربيزي(3)الزمخشريو 

، (12)، وابن الناظم(11)، واإلسفراييني(10)، وابن عصفور(9)، وابن الحاجب(8)والشلوبيني
 أبي الربيع للبصريين. وعزاه ابن

، وحكى األنباري أن االتفاق على منع ذلك، (14)، وابن هشام(13)ووافقهم الواسطي

 .(15)وأن التقديم خطأ

                                                 
 .4/171المقتضب - (1)

 .2/59، وينظر: شرح المفصل 215، 1/214األصول  - (2)

 .414، 2/413الكشاف (3)
 .159شرح اللمع للتبريزي (4)
 .3/16األمالي الشجرية (5)
 .298، 1/297التبصرة والتذكرة (6)
 1/291اللباب (7)
 .213التوطئة (8)
 .508/ 2، شرح المقدمة الكافية 2/63الكافية بشرح الرضي (9)
وري، ط: األولى ، ت: ت: أحمد الجواري، عبداهلل الجب174المقرب البن عصفور (10)

 م(.1972)
 ، ت: شوقي المعري، ط: األولى.322لباب اإلعراب لإلسفراييني(11)
 ، ت: محمد باسل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، األولى.323شرح األلفية البن الناظم (12)
 .73شرح اللمع الواسطي(13)
 .2/419أوضح المسالك (14)
، ت: عبد 2/308لهوامع للسيوطي ، همع ا2/637، التصريح 2/21ينظر: المساعد (15)

 الحميد هنداوي، ط: المكتبة التوفيقية، مصر.
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: يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور، وحجته: أن المذهب الثاين

المجرور بالحرف مفعول يف المعنى؛ وبثبوته يف السماع، ومن ذلك قوله تعالى: 

لنَّاسِ َوَما أَ " ًة ل  "ْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ
(1)

بمعنى: جميًعا، حال من المجرور  "كافة"فـ 

وقد تقدم عليه، وهو مذهب الفارسي، حيث قال: )وإذا قلت:  "الناس"وهو 

فالجملة صفة، والكالم على جهة االتساع،  "مررت برجل خيُر ما يكوُن منْك"

لحال من تنزيل العين منزلة على ا "خيُر ما يكون"كما كان فيه إذا نصب 

 .(2)الحدث(
م الحال على  "منك"حااًل من الكاف يف  "خير ما يكونُ "فقد جعل أبو على  وقد 

صاحبها الكاف على جهة االتساع، أي: زيد خير منك خير ما يكون، وإليه ذهب 

 ، (5)، وصححه ابن مالك(4)،  ونسبه البن كيسان(3)ابن برهان

                                                 
 (.28سورة سبأ )(1)
، ت: حسن هنداوي، ط: دار القلم، بيروت، األولى، 186المسائل الحلبيات للفارسي(2)

، 1/336، شرح الكافية الشافية البن مالك 254/ 2، شرح التسهيل 167وينظر: المرتجل 

(، شرح األلفية البن الناظم 2000: دار الكتب العلمية، بيروت، األولى )ت: على محمد، ط

 .2/636، التصريح 3/1579، االرتشاف 2/67، شرح الكافية 323ص
، شرح األلفية البن الناظم 2/253شرح التسهيل  :، وينظر1/137شرح اللمع البن برهان (3)

 .3/1079ف ، االرتشا2/636، التصريح 2/67، شرح الكافية للرضي 323ص
، شرح 72، شرح اللمع للواسطي167، المرتجل ص3/65األمالي الشجرية  :ينظر(4)

، 323، شرح األلفية البن الناظم ص2/254، شرح التسهيل 2/59المفصل البن يعيش 

، توضيح 2/21، المساعد 2/67، شرح الكافية للرضي 2/35شرح األلفية لألندلسي 

 .2/636، التصريح 2/149المقاصد 
، شرح عمدة الحافظ 254، 2/253، وينظر شرح التسهيل 1/336شرح الكافية الشافية (5)

 .2/176، منهج السالك 323، شرح األلفية البن الناظم ص427، 1/426البن مالك 
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 . (2)ي، والسيوط (1)وأبو حيان 

رائي لتقديم الحال على صاحبها المجرور يف اآلية من وجهين:  وأجاب األقس 

، وأن التاء للمبالغة ال "أرسلناك"حال من الكاف يف  "كافة"أن  أحدهما:

 . (3)للتأنيث، كذا قال الزجاج

وتعقبه ابن مالك بأن: )إلحاق التاء للمبالغة بابه مقصور على السماع، وال 

ابة ومْهَذارة، ويتأتى غالًبا م  "َكاْفة"اهي فيه إال على أحد أمثلة المبالغة كنسَّ

بخالف ذلك فبطل أن تكون منها؛ لكوهنا على فاعلة، فإذا ُحملت على رواية 

ُحملت على شاذ الشاذ؛ ألن إلحاق تاء المبالغة ألحد أمثلة المبالغة شاذ، ولما ال 

  لشاذ مكروه فكيف على شاذى امبالغة فيه أشذ فيعرب عنه بشاذ الشاذ، والحمل عل

 . (4)الشاذ(

أن كافة صفة إلرساله، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وهو  والثاين:

 . (5)قول الزمخشري

ال تستعمل إال حااًل، وأن الصفة ال تنوب عن  "كافة"ورده ابن برهان: بأن 

 . (6)الموصوف إال إذا كان معتاًدا ذكرها معه

                                                 
 .8/549البحر المحيط (1)
 .2/307الهمع (2)
، ت: مصطفى حسين، ط: دار الريان، 414، 2/413ينظر رأى الزجاج يف: الكشاف (3)

(، شرح التسهيل 1992، ت: زهير جعيد، ط: دار الفكر )8/549لقاهرة. البحر المحيط ا

 .2/637، التصريح 2/253
 .2/254شرح التسهيل (4)
 .2/314الكشاف (5)
 .1/378، التصريح 1/137شرح اللمع البن برهان (6)
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م تقديم الحال المحصورة بإال على صاحبها وتعدي ورده ابن هشام: بلزو

 .  (1)"إلى"بالالم، واألكثر تعدية بـ  "أرسل"

ودفع صاحب التصريح قول ابن هشام بقوله: )وُيدفع األول: بأن تقديم 

المحصور بإال ليس ممتنًعا عند الجميع، وُيدفع الثاين: بأن مخالفة األكثر ال تضر 

َوَأْرَسْلنَاَك  "فصيح واقع يف التنزيل كقوله تعالى  بالالم كثير "أرسل"فإن تعدي 

 . (3)((2)"لِلنَّاِس َرُسواًل 

وذهب ابن مالك إلى جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور لكن 

، وهو أولى هذه (5)، ووافقه ابن عقيل(4)بضعف؛ لقلة ما ُسمع عن العرب يف ذلك

العرب وإن كانت قليلة فهي المذاهب وأقرهبا، وذلك لورود التقديم يف أشعار 

 إشارة إلى ضعفه ال امتناعه.                                                                                           

ونقل أبوحيان عن الكوفيين مذهًبا رابًعا، وهو التفصيل، فقالوا: إن كان 

تضحك "فعاًل نحو:  ، أو كانت"مررت ضاحكة هبا"المجرور ضميًرا نحو: 

 .(6)جاز وإال امتنع "مررت هبند

                                                 
 .224، 2/223أوضح المسالك (1)
 (79النساء )- (2)

 .1/638التصريح - (3)

 2/250هيل بشرح ابن مالك التس -(4)

 .2/22المساعد  - (5)

 .2/309، الهمع 1/380 ح، التصري2/348، االرتشاف 2/21ينظر: المساعد (6)
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 ما تابع فيه األخفش:-2

 أصل )َذا( اسم اإلشارة:  -

ال  :(1)، فذهب الكوفيون"َذا"اختلف النحاة يف أصل  إلى أن أصله الذَّ

وحده، واأللف زائدة لتكثير الكلمة، وهو ظاهر كالم الفراء، فقال: )وجدت 

ت بالم الفعل، فلما ِزَدت عليها نوًنا ثم ُتركت ِدعامة، وليس "هذا"األلف من 

 .(2)األلف ثابتة على حالها ال تزول على كل حال(

بقولهم يف التثنية: ذان، فإن  ، واستدل على ذلك(3)وإليه ذهب السهيلي 

ال.  األلف للتثنية فلم يبق إال الذَّ

ء، : بأن االسم ال يكون على حرف واحد باالستقرا(4)واعرتضه األقسرائي 

 .(5)إذ البد يف كل كلمة من حرف ُيبدأ به، وحرف يوقف عليه

عندهم منقلبة عن أصل، ثم اختلفوا، فقال  "َذا"أما البصريون: فألف 

: "َذا"بعضهم: هي منقلبة عن ياء والالم المحذوفة ياًء أيًضا، وعلى ذلك فأصل 

" 
َ
ألًفا؛ لئال تشبه  بياءين، فحذفت األخيرة مبالغة يف اإلهبام، وقلبت األولى "ِذَيي

ُيمال،  "ذا"، وعلل له بأن (6)، وهو اختيار األقسرائي، وعزاه لألخفش"كي"

                                                 
، توضيح 3/181، التذييل،2/473، شرح الكافية1/184، اللباب535اإلنصاف - (1)

، 2/796، تمهيد القواعد2/312، تعليق الفرائد1/176، موصل النبيل1/406المقاصد

 .856ئج التحصيلنتا

 . 2/148معاين القرآن  -(2)

، 1/176/ موصل النبيل1/406، توضيح المقاصد3/181، التذييل،177نتائج الفكر -(3)

، ت: مصطفى الصادق 856، نتائج التحصيل2/796، تمهيد القواعد2/312تعليق الفرائد

 زهر. رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية، القاهرة، جامعة األ العربي،

 .459كشف اإلعراب  - (4)

 .2/796، تمهيد القواعد3/181، التذييل،535/ اإلنصاف2/236األصول - (5)

 .2/473، شرح الكافية535اإلنصاف - (6)
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، (3)، وابن يعيش(2)، وبه قال العكربي(1)واإلمالة دليل على أن ألفه من الياء

 .(4)والمرادي

؛ "َشَوْيت"فيكون من باب  منقلبة عن واو، "ذا"وقال بعضهم: األلف يف 

، فحذفت الياء مبالغة يف اإلهبام، ثم قلبت الواو ألًفا؛ "َوَي ذَ ": "ذا"واألصل يف 

 .(5)لتحركها وانفتاح ما قبلها

رائي من أن  اسم  "ذا"والراجح عندي ما ذهب إليه البصريون واألقسَّ

كغيرها من أسماء اإلشارة صيغة مرتجلة ُوجدت وُنطق هبا هكذا يف العربية، إذ لو 

فيون ما جاز أن ُيصغر، والتصغير ال يدخل كانت على حرف واحد كما ذكر الكو

 ."ذا "إال على اسم ثالثي، وقد صغرت العرب
 ما تابع فيه اإلسفراييين:-3

 العامل يف االسم المتضمن لمعنى الشرط: _

هل ، الزمانية "إذا"اختلَف النحاة يف عامل االسم المتضمن لمعنى الّشرط كـ

رائي على هذا الخالف مصحًحا العامل فعل الشرط أم الجواب، وقد نص األقس  

مذهب اإلسفراييني يف أن العامل هو الجواب، فقال: )َفبَعُضُهم على أن العامَل 

                                                 
 .2/352، شرح المفصل535، اإلنصاف1/121المنصف - (1)

 .1/4886اللباب - (2)

 .2/352شرح المفصل - (3)

 .1/405توضيح المقاصد - (4)

، تمهيد 2/312، تعليق الفرائد2/473، شرح الكافية1/184، اللباب535نصافاإل - (5)

 .856، نتائج التحصيل2/796القواعد
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فيه هو الّشرُط، وَبعُضُهم على أن العامَل هو الجَزاء، وهو الصحيُح على ما ذكَرُه 

 .(1)المصنُف(

َكوُن الشيء  وحجته: أن الجواب عامٌل يف الّشرط، فلو َعِمَل الّشرُط فيه َلزمَ  

عاماًل وَمعُمواًل، وإذا َبَطَل َكوُن العامل الّشرط َثَبَت أن العامَل هو الجَزاُء، ذا ال 

                                        ثالَث إجماًعا

رائي هذا الرأي للجمهور وقد عزي األقس 
، (3)، وممن اختاره الفارسي(2)

، ويُقوَي هذا القول أنَّ فعَل الّشرط (6)ي، والعكرب(5)، واألنباري(4)والزمخّشري

 .(7)، والمضاف إليه ال َيعَمُل يف المضاف"إذا"ُمَضاف إلى 
وَرده ابُن الحاجب: بأن تقدير اإلضافة مع إذا قد ال يستقيم معها المعنى،  

كما أن بعض أسماء الشرط ليس لها جواب يصح عمله يف اسم الشرط، نحو: أي 

 .(8)مهرجل تضرُب فإن ي أكر

                                                 
 .548كشف اإلعراب - (1)

 .369الجنى الداين - (2)

 ، ت: صلح الدين السنكاوي، ط: مطبعة العاين، بغداد.214البغداديات - (3)

(، البحر 2009بيروت، الثالثة ) ، ت: خليل شيحا، دار المأمون،1225الكشاف - (4)

 هـ(.1420صدقي محمد جميل، ط: دار الفكر، بيروت ) "، ت10/562المحيط

، ت: طه عبد الحميد، مصطفى السقا، ط: الهيئة المصرية 2/543البيان يف غريب القرآن - (5)

 (.1980للكتاب )

البابي الحلبي  ، ت: علي محمد البجاوي، ط: عيسى1/162التبيان يف إعراب القرآن  - (6)

 .369وشركاه، الجنى الداين

 .2/87، المغني215البغداديات - (7)

 .2/35اإليضاح يف شرح المفصل - (8)
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َنَّ "ورده أبوحيان: بأنه اَل َيِصحُّ إِْعَماُل الجواب المقرتن بالفاء فِي 
ِ
إِذا؛ أل

ْرِط، َفاَل َتْعَمُل  ِذي َبْعَدَها َعَلى اْسِم الشَّ ُط اْلِفْعُل الَّ ْرِط اَل َيتََسلَّ اْلَفاُء فِي َجَواِب الشَّ

 (1)فِيِه.
لتين تربط بينهما األداة، ورده ابن هشام: بأن الشرط والجزاء عبارة عن جم

وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة؛ ألن الظرف عندهم من جملة الجواب، 

إذا جئتني اليوم "والمعمول داخل يف جملة عامله، كما يلزمه عليه يف نحو: 

 .(2)أن يعمل الجواب يف ظرفين متضادين، وهذا باطل عقاًل  "أكرمتك غًدا
لقيسي حيث ذهبا إلى أن العامل فيه وخالفهم يف ذلك ابن النحاس ومكي ا

ْرط، وَما بْعدَها فِي َتْقِدير مجزوم هبَا، َفَكَما  "إذا"فعل الشرط؛ ِألَنَّ  بَِمْعنى الشَّ

َجاَز عمله فِيَما بْعدَها َوِهي فِي الحكم ُمَضاَفة الى اْلُجْمَلة بْعدَها، َجاَز عمل َما 

َتيِْن للّشرط، واختاره ابن الحاجب "َما"وَ  "َمنْ "بْعدَها فِيَها َكَما يْعمل فِي  ، (3)اللَّ

 .(7)، ونسبه ابن هشام للمحققين(6)، والجندي(5)، والمرادي(4)وأبوحيان

رائي: بأنه ال ُنَسلُم أن  ؛ إذا لو كان "إنْ "َعمَل لتََضمنه معنى  "إذا"ورده األقس 

ة كونه ُمَضاًفا ، وهو باطل، بل َعَمله من جهَ "إنْ "األمُر كذلك لكان َعَمُله كَعَمل 

                                                 
 ، ت: صدقي محمد جميل، ط: دار الفكر، بيروت.10/562البحر المحيط - (1)

 .90،89المغني - (2)

 .2/35اإليضاح  - (3)

 .2/298، 10/562البحر المحيط - (4)

، ت: فخر الدين قباوة، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 369الداين للمراديالجنى  - (5)

 األولى.

 .548، كسف اإلعراب2/970اإلقليد - (6)

 .2/87المغني  - (7)
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إلى الّشرط، وإضافُته إليه إنما هي لَتَعلقه به؛ لكونه زماًنا له، فحينئٍذ ال َيَتَحقُق 

 .(1)الوجهان 

وقد سلك ابن عطية يف ذلك مسلًكا آخًرا حيث ذهب إلى أن العامل فعل 

، وهو أقرب األقوال (2)مضمر يقتضيه المعنى، وأن هذا هو قول جمهور النحاة

 وأصوهبا.
 ثانًيا: ما تابع فيه أكثر من عامل:

 ما تابع فيه سيبويه واألخفش والفارسي:-1

  :"إيَّاك"الضمير يف  -

ونحوها، وقد  "إّياك"و "إيَّانا "و "إيَّاه"من ضمائر النصب المنفصلة 

رائي بقوله: )اعلم  "إيَّا"اختلف النحاة يف اللواحق بـ إلى مذاهب نص عليها األقس 

، حيث (3)...إلى آخره مذاهب("إّياك"و "إيَّانا "و "إيَّاه"أن النحويين يف 

استعرض أربعة مذاهب، مبينًا حجة كل مذهب، والرد عليه، ومرجًحا أحد هذه 

 المذاهب.

وحده اسم مضمر، وما يتصل به حروف دواٍل على  "إًيا": المذهب األول

إلعراب، وهو أحوال المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة ال محل لها من ا

رائي ، فقال: )وهذا أَسُد المذاهب؛ ألن هذه اللواحق ألفاظ مبنيَّة اختيار األقس 

اتصلت بما لفظه واحد يتبين هبا من له الضمير، فوجب أن تكون حروًفا، كالتاء 

 .(4)("أْنت"يف 
                                                 

 .548كشف اإلعراب - (1)

، عبد السالم عبد الشايف، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، 5/510المحرر الوجيز - (2)

 ، المكتبة الشاملة.8/212بن سيدههـ(، تفسير ا 1422)

 .405كشف اإلعراب  - (3)

المرجع السابق، عبارة األقسرائي نفس عبارة ابن الحاجب يف اإليضاح يف شرح  - (4)

 .2/311المفصل
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، والمحققين من (3)، والفارسي(2)، واألخفش الكبير(1)وعزاه لسيبويه 

 يين، ومنهم المتأخرين دون تع

، (7)، وابن الخشاب(6)، والزمخشري(5)، وابن جني(4)ابن السراج
 .(10)، ونسبه للبصريين(9)، واألنباري(8)والثمانيني

لو كان اسًما لكان له موضع من  "إًيا"ووافقهم ابن يعيش معلاًل ذلك بأن  

؛ ألن اإلعراب، إما رفًعا وإما نصًبا وإما جًرا، وال يجوز أن تكون يف موضع رفع

الكاف ليس من ضمائر الرفع، وال يف موضع نصب؛ ألنه ال ناصب له، وال يف 

 "إيَّا"موضع جر؛ إذ ال حرف جر ههنا، وال يجوز أن يكون مخفوًضا بإضافة 

إليه؛ ألهنا اسم مضمر، والمضمر ال يضاف؛ ألن اإلضافة للتخصيص، 

ثبت أن  والمضمرات أشد المعارف تخصيًصا، فلم تحتج لإلضافة، ومن ثمَّ 

                                                 
، 306، السيط2/425، شرح الكافية1/479، وينظر: اللباب1/355الكتاب - (1)

، 1/190، شفاء العليل1/506، تمهيد القواعد535، الجنى الداين2/205التذييل

 .1/206الهمع

، 2/425، شرح الكافية303، توجيه اللمع2/425ُنسب إليه يف: سر صناعة اإلعراب - (2)

 .1/206، الهمع535، الجنى الداين2/205التذييل

(، المسائل 2003، ت: عبداهلل الحاج، ط: المجمع الثقايف، دبي )75اإلغفال - (3)

، شرح 303، توجيه اللمع2/425اإلعراب ، وينظر: سر صناعة40العضديات

 .1/206، الهمع535، الجنى الداين2/205، التذييل2/425الكافية

 .2/117األصول - (4)

 .535، الجنى الداين1/313، سر صناعة اإلعراب1/121المنصف - (5)

 .2/311المفصل بشرح ابن يعيش  - (6)

 .1/334المرتجل - (7)

 .406الفوائد والقواعد - (8)

 .556اإلنصاف - (9)

 .1/206، الهمع2/206، التذييل1/535البسيط - (10)
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، وابن (2)، وإليه ذهب ابن الحاجب(1)الكاف حرف طلب مجرًدا من االسمية

 .   (6)، والفاكهي(5)، والسيوطي(4)، وأبوحيان(3)عصفور

: إيَّا مضمر مضاف إلى مضمر، والمضاف إليه مجرور محاًل، المذهب الثاين

رائي للخليل وعزاه األقس 
قسرائي ما ، وحجتهما كما ذكر األ(8)، والمازين(7)

، فدل على أن  واب  حكاه الخليل عن العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشَّ

، ودل على أهنا أسماء كما أن  "إيَّا"الالحق بـ  واب  لو لم يكن مجروًرا لم تنجر الشَّ

واب   "  ."وإيَّاهنَّ "اسم، كأنه لو أضمر لقال:  "الشَّ

لسالمته من ستة أوجه مخالفة لألصل: وهو مذهب ابن الوراق، وابن مالك 

)أحدها: أن الكاف يف إياك لو كانت حرًفا كما هي يف ذلك الستعملت على 

، ولحاقها مع "هنَّا"و "ذا"وجهين: مجردة من الم وتالية لها، كما استعملت مع 

أولى ألهنا كانت ترفع توهم اإلضافة، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيَّا أمكن  "ّيا"إ

                                                 
 .2/311شرح المفصل - (1)

 .1/462اإليضاح - (2)

 .2/110شرح الجمل - (3)

 .2/206التذييل- (4)

 .1/205الهمع - (5)

، ت: إبراهيم جميل، ط: مكتبة المتنبي، 307مجيب الندا إلى شرح قطر الندى للفاكهي - (6)

 (.2007األولى )

، 1/20، إعراب القرآن للنحاس76، اإلغفال1/313نسب إليه يف: سر صناعة اإلعراب - (7)

(، إعراب القرآن 1421ت: عبدالمنعم خليل، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، األولى )

، 2،425، شرح الكافية555، اإلنصاف1/478، اللباب416، علل النحو1/48للزجاج

 .1/506، تمهيد القواعد1/207لهمع، ا535/ الجنى الداين2/205التذييل

، 2،425، شرح الكافية76، اإلغفال1/313نسب إليه يف سر صناعة اإلعراب - (8)

  .1/506، تمهيد القواعد1/207، الهمع535/ الجنى الداين2/205التذييل
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، "ذاك"قد يليها غير الكاف، ولذا لم يختلف يف حرفية كاف  "إّيا"ذا؛ ألن  منه مع

، الثاين: أهنا لو كانت حرًفا لجاز تجريدها من الميم يف "إياك"بخالف كاف 

، الثالث: أنه لو كانت اللواحق بإّيا حروًفا، لم "ذا"الجمع كما جاز تجريدها مع 

، الرابع: أن "أنا"إلى التاء المضمومة يف ، كما لم يحتج "يَّاي"يحتج إلى الياء يف إ

مختلف يف اسميتها  "ّيا"مجمع على اسميته مع غير إ "إيَّا"غير الكاف من لواحق 

معها؛ فال يرتك ما أجمع عليه لما اختلف فيه، ثم تلحق الكاف بأخواهتا ليجري 

الجميع على سنن واحد، الخامس: أن األصل عدم اشرتاك اسم وحرف يف لفظ، 

القول باسمية اللواحق سالمة من ذلك فوجب المصير إليه، السادس: أن ويف 

هذه اللواحق لو لم تكن أسماء مجرورة المحل، لم يخلفها اسم مجرور 

باإلضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الّرجل الّستين فإّياه وإّيا 

، وروي: فإّياه و واب  إّيا الَسْوءات، وهذا مستند الّشواّب، وروي: فإّياه وإّيا الشَّ

، ونسبه الرضي (1)قوي؛ ألنه منقول بنقل العدول بعبارتين صحيحتي المعنى(

 .(2)لألخفش

رائي مذهب الخليل: بأن ما حكاه عن العرب شاذ ال ُيعتد به يف  ورد األقس 

 االحتجاج.

                                                 
 .1/207، الهمع 535، الجنى الداين2،205، التذييل1/142شرح التسهيل - (1)

، تمهيد 535، الجنى الدانى1/142، شرح التسهيل425/ 2شرح الكاقية - (2)

 .1/506القواعد
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إذا ثبت أنه مضمر فال سبيل إلى إضافته على وجه من ورده ابن جني بأنه:)  

وجوه؛ ألن الغرض يف اإلضافة إنما هو التعريف والتخصيص، والمضمر على ال

 (1)هناية االختصاص فال حاجة به إلى اإلضافة(

: اللواحق ضمائر، وإيَّا عماٌد تعتمد عليها اللواحق؛ لينفصل المذهب الثالث

رائي للكوفيين عن المتصل، وعزاه األقس 
(2). 

، (4)، وعزاه العكربي للفراء(3)ريينوعزاه األنباري البن كيسان من البص 

 . (5)وإليه ذهب الرضي

رائي: أن الهاء يف   لما كانت حرًفا واحًدا  "إيَّاه"وحجتهم كما نص األقس 

، فهو كالنون يف َضَرَبنِي، فلما أراد فصلها عن العامل ولم "إيَّا"ُعمد بحرف وهو 

ُجعلت وصلة إلى اللفظ ، و"بإيَّا"تكن مما يقوم بنفسه؛ لضعفها وقلتها، ُدعمت 

رائي مذهبهم: بأن أكثر الكلمة ال يكون عماًدا ألقلها هبا، ورد األقس 
(6). 

                                                 
، شرح 2/312، شرح المفصل1/335، المرتجل1/314سر صناعة اإلعراب - (1)

 .2/425الكافية

، 1/479، اللباب555، اإلنصاف1،241، أسرار العربية1/20إعراب القرآن للنحاس - (2)

 .1/462اإليضاح

 .2/425، شرح الكافية555اإلنصاف - (3)

 .1/506، تمهيد القواعد2/206، التذييل1/479اللباب - (4)

 .2/425شرح الكافية - (5)

   .1/479، اللباب2/212، اإلنصاف416علل النحو - (6)
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رائي  "إَيا": القول الرابع اسم ظاهر مضاف إلى مضمر، وعزاه األقس 

، وحجتهم ما ماُسمع عن العرب: وإّيا (2)، وعزاه الرضي للسيرايف(1)للزجاج

واب    .؛ ألن المضمر ال ُيضاف"الشَّ

رائي:  ولم نعلم لو كان اسًما ظاهًرا لما لزم النصب،  "إيَّا"بأن  ورده اإلقسِّ

اسما مظهًرا اقتصر به على النصب البتة إال ما اقتصر به من األسماء على الظرفية، 

وذلك نحو: ذات مرٍة، وذا صباٍح، وما جرى مجراهن، وشيًئا من المصادر نحو: 

 (3)ا ظرًفا وال مصدًرا فيلحق هبذه األسماء .ولَبيْك، وليس إيّ  ،سْبَحاَن اهلل

رائي، وجمهور المحققين  وأولى هذه المذاهب وأقرهبا ما ذهب إليه األقس 

اْسم ُمْضمر، َواْلَياء َواْلَكاف َوَغيرهَما ُحُروف مَعاٍن، ويدل على َذلِك أنَّ  "إّيا"بأن 

ْسم اْلُمضمر موجوٌد فِي إّيا، َولَذلِك اَل يتنكَّ 
ِ
ر بَِحال، َواْلَياء َواْلَكاف َلو َكاَنا حدَّ اال

اْسَمْيِن لكانا فِي َموِضع رفع َأو نصب، َواَل َعامل َلهما ُهنَا َأو فِي َموِضع جّر 

ْسم اْلُمضمر اَل ُيَضاف، َفَصاَرت اْلَكاف ُهنَا كالكاف فِي 
ِ
َضاَفة، َواال  "َذاك"بِاإْلِ

 ."ُأوَلئَِك "وَ 

 ش:ما تابع فيه سيبويه واألخف -2

 رافع الفعل المضارع:-

                                                 
، 75، اإلغفال1/314إعراب القرآن للزجاج، وينظر: سر صناعة اإلعراب - (1)

 . 1/506اعد، تمهيد القو1/190، شفاء العليل2/313شرح المفصل1/462اإليضاح

 .2/425شرح الكافية - (2)

، شرج 2/312، شرح المفصل558/ االإنصاف1/316ينظر: سر صناعة اإلعراب - (3)

 .2/110الجمل البن عصفور
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تنقسم األفعال بانقسام الزمان إلى: ماض؛ وحاضر؛ ومستقبل، واألفعال 

تدل بصيغة واحدة على معاٍن مختلفة، فاستغنى عن إعراهبا، وإنما أعرب منها ما 

فيه إحدى الزوائد األربع وهو الفعل المضارع؛ لمضارعته االسم، وقد اختلف 

رائي على هذا الخالف، النحويون يف عامل الرفع يف  المضارع، وقد نص األقس 

 فذكر فيه ثالثة أقوال:

: أن الفعل المضارع مرفوع رافعه وقوعه حيث يصح وقوع القول األول

ارتفع؛ ألنه وقع موقًعا يصح وقوع  "يكتُب "األسماء فيه، نحو: زيٌد يكتُب، فـ

عنوي وهو ظاهر االسم؛ إذ لو قلت: زيٌد كاتٌب، كان أسّد كالم، فعامله إذن م

رائي؛ حيث أبطل ماعداه من أقوال بقوله )وكل واحد من  :مذهب األقس 

                                                          (1)باطل(. _القولين  _األمرين

رائي لسيبويه ونسبه األقس 
، واألخفش، وعلل له بما نقله عن اإلسفراييني (2)

بأن الفعل لقيامه مقام االسم وقع يف أقوى أحواله من  "حالضوء المصبا "يف كتابه

المشابه باالسم، فعمل أقوى الحركات، وهو الرفع، ثم من الواجب أن ُيعلم أنه 

زيُد "ليس من شرط صحة وقوعه موقع االسم كونه يف معناه أو  قريبًا منه، كما يف 

وقًعا يصح وقوع ، بل ُيْكتفي مجرد وقوعه موقع جنس االسم ال أن يقع م"يكتُب 

اسم الفاعل موقعه، ومما يدل عليه أنك تقول: يقوُم الزيَدان، ويقوُم الزيُدون، وال 

يصح وقوع اسم الفاعل هناك نحو: قائٌم الزيَدان، وقائٌم الزيُدون؛ لكونه غير 

                                            (3)معتمد، ولكنه ارتفع ههنا لوقوعه ابتداًء من مظان صحة وقوع االسم.

                                                 
 .1740كشف اإلعراب - (1)

 .3/9الكتاب - (2)

 .1/282، أسرار العربية 1/84اإلنصاف   -(3)
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، وابن السراج(1)وما ذهب إليه األقسرائي هو مذهب المربد
(2)

 ،

، (7)، والجرجاين(6)، وابن الـوراق(5)،وابن برهـان(4)، وابن جني(3)والفارسي

والزمخشري
(8)

 .(10)، واألنباري ونسبه للبصريين(9)، وابن الخشاب

، (14)واسطي، وال(13)، والكبيشي(12)، والجزولي(11)وصححه الصيمري

، وابن عصفور(15)وابن يعيش
(16)

 ، 

                                                 
 .81، 4/80المقتضب (1)
 .2/146األصول (2)
 .2/1045بشرح المقتصد  اإليضاح(3)
 183اللمع (4)
 .2/339شرح اللمع البن برهان (5)
 .441علل النحو (6)
 .1047، 2/1046المقتصد (7)
 .7/12المفصل بشرح ابن يعيش (8)
 .115المرتجل (9)
شرح  2/231، الكايف 1/339، البسيط 187، وينظر: علل النحو 1/84اإلنصاف (10)

، شرح األلفية 4/44، شرح الكافية للرضى 2/17فية ، شرح الكافية الشا3/328التسهيل 

، أوضح المسالك 2/173توضيح المقاصد  2/238، الفوائد الضيائية 664البن الناظم 

. أسرار 3/277، منهج السالك 2/251، حاشية الخضري 4/283، التصريح 4/14

 .1/282العربية 
 .1/395التبصرة والتذكرة (11)
 .1/259لوبيني المقدمة الجزولية بشرح الش(12)
 .443اإلرشاد إلى علم اإلعراب (13)
 .156شرح اللمع للواسطي (14)
 .7/12شرح المفصل (15)
 .285، المقرب 61، 1/60شرح الجمل البن عصفور (16)
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 .(3)، والجندي(2)، والزبيدي(1)وابن أبى الربيع

 وقد اعُترض على هذه املذهب بعدة اعرتاضات، منها:               
رائي بأن الفعل الماضي يقوم مقام االسم، ومع هذا  :األول ما ذكره األقس 

العامل إنما يعمل بعد استحقاق فال يجوز أن يكون مرفوًعا، وأجاب عنه: بأن 

الكلمة اإلعراب، والماضي ال يستحق اإلعراب، فأنَّى يعمل فيه العامل ؟!، أال 

وإن كان دخله الجار؛ ألنه مبني غير  "أْينَ "تراك تقول: من أْين جئت؟، فتفتح 

  (4)مستحقٍّ لإلعراب.

ا يف خرب أن الفعل المضارع يرتفع يف مواضع ال يقع فيها االسم كم :الثاين

 موضوع للتقريب من الحال، "كاد"، ألجل أن "كاد زيد يقوم"نحو:  "كاد"

 "كاد زيٌد قائًما "واسم الفاعل ال يختص صيغته بالحال دون الماضي، إذ لو قيل: 

لجاز أن يظن أنه يف المستقبل المرتاخي والماضي، وأجيب عنه: بأن أصله 

 (5)صالحية وقوعه موقع االسم، قاله الفارسي.

فإن المضارع فيهما  "َسْوف تفعُل  "و "هْل تفعُل "انتفاضه بنحو: الثالث: 

مرفوع وليس حااًل محل االسم؛ ألن االسم ال يقع بعد حرف التحضيض، وال 

 .(6)بعد حرف التنفيس، قاله ابن مالك

                                                 
 .232، 2/175، الكايف 1/339البسيط (1)
 .27ائتالف النصرة (2)
، شرح 7/12، وينظر: المفصل بشرح ابن يعيش 2/1045اإليضاح بشرح المقتصد (3)

 .4/44، شرح الكافية 61، 1/60، شرح الجمل البن عصفور 7/12المفصل 
 .7/21، شرح المفصل2/1048، المقتصد1738كشف اإلعراب -(4)

 2/1047اإليضاح بشرح المقتصد  - (5)

 .1/57، وينظر: شرح قطر الندى 3/329شرح التسهيل (6)
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وأجاب عنه الشيخ خالد بأن:)الرفع استقر قبل دخول حريف التحضيض 

 .(1)ثر العامل ال يغيره إال عامل آخر(والتنفيس، فلم يغيراه، إذ أ

: أن عامل الرفع يف الفعل المضارع إنما هو تجرده من النواصب القول الثاين

رائي ألكثر الكوفيين والجوازم، ونسبه األقس 
، وبه قال الفراء، حيث قال يف (2)

: )ُرفع (3)ُدوَن إاِلَّ الّلهَ َوإِْذ َأَخْذَنا مِيَثاَق َبنِي إِْسَرائِيَل اَل َتْعبُ "إعرابه لقوله تعالى 

يصلح فيه، فلما ُحذف الناصب ُرفع، كما قال اهلل  "أنْ "لعدم دخول  "تعبدون"

 َتْأُمُرون ي َأْعُبدُ "
ِ
"ُقْل َأَفَغْيَر اهلل

 (4)
)
 (5)

 ، 

، وابن مالك (8)، وابن الحاجب(7)، وابن خروف(6)وإليه ذهب الزجاجي

 .(9)لسالمته من النقض

                                                 
 .2/251، حاشية الخضري 285، 4/284التصريح (1)
، الكايف يف 1/229، البسيط 1/62، شرح الجمل البن عصفور 2/83ينظر: اإلنصاف  - (2)

، التصريح 3/172. توضيح المقاصد 2/237، الفوائد الضيائية 231، 2/174اإلفصاح 

 .3/1461، اإلقليد 3/277، منهج السالك 4/53

 (.83سورة البقرة )(3)
 (.64سورة الزمر )(4)
، شرح الكافية 7/12، شرح المفصل 2/25وينظر: اللباب ، 1/273معاين القرآن للفراء (5)

، منهج 3/172، توضيح المقاصد 1/57، شرح قطر الندى 4/24للرضى 

 .3/277السالك
 .1/229الجمل بشرح ابن الربيع (6)
 .1/273شرح الجمل البن خروف (7)
 .3/866، شرح المقدمة الكافية 4/23الكافية بشرح الرضي (8)
 .3/328، شرح التسهيل 2/107فية شرح الكافية الشا(9)
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، وأبو (4)، والجامي(3)عقيل، وابن (2)، وابن الناظم(1)اموصححه ابن هش 

، وعزاه األزهري لألخفش من (7)، واألشموين(6)، والشيخ خالد(5)حيان

 .(8)البصريين

رائي : بأن األصل عدم دخول العوامل، فكان الرفع سابًقا، ورده األقسِّ

ن يف عامل والتجرد فرع دخول العوامل، وهذا مع أدائه إلى إبطال قول البصريي

المبتدأ والخبْر ضعيف؛ ألن المراد بالتجرد الخلو
(9). 

: رافع الفعل المضارع ما يف أوله من الزوائد األربع؛ ألنه قبلها القول الثالث

كان مبنًيا، وهبا صـار مرفوًعا فأضيف العمل إليها ضرورة، إذ ال حـادث سـواها، 

رائي للكسائي. وقد نسبه األقس 
رائي: بأنه ال ُنسل م أنه لم وأجاب عنه األ (10) قس 

يوجد ما يمكن إحالة اإلعراب عليه إال حرف المضارعة؛ ألنه إن أريد مطلق 

 اإلعراب فإحالته على المضارعة ممكنة، وإن أريد اإلعراب المخصوص أعني:

                                                 
 .1/57، شرح قطر الندى 4/141أوضح المسالك (1)
 .664شرح األلفية البن الناظم ص(2)
 .4/2شرح ابن عقيل (3)
 .2/237الفوائد الضيائية (4)
 .2/334شرح اللمحة البدرية (5)
 .4/283التصريح (6)
 .3/277منهج السالك (7)
 .4/283التصريح (8)
 .1/302البسيط - (9)

، 7/12، شرح المفصل 2/26، اللباب 2/82اإلنصاف  188ينظر: علل النحو ص - (10)

، التصريح 1/57، شرح قطر الندى 3/172، توضيح المقاصد 4/25شرح الكافية 

 .3/1461، اإلقليد 2/277، منهج السالك 2/251، حاشية الخضري 4/284
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الرفع فإحالته على التجرد ممكنة، على أن ما ُذكر سيؤد ي إلى أن يكون المضارع 

ا مًعا يف نحو: أْن يضرَب؛ لوجود العاملين، أو مرفوًعا دائًما؛ مرفوًعا منصوبً 

 (1)إلعمال العامل األقرب، وهذا باطل.

وأبطله ابن الخباز: بأن حرف المضارعة إذا دخل الفعل صار من نفس 

الفعل كحرف من حروفه، وجزء الشيء ال يعمل يف باقيه؛ ألنه يكون عاماًل يف 

 .(2)نفسه

ونسبه ، (3)ضارعته لالسم، وقد عزاه ابن يعيش لثعلبوقيل: رافع الفعل م

  .(4)الشيخ خالد ألبى إسحاق الزجاج من البصريين

وُضعف بأن: المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يحتاج 

 .(5)كل نوع من أنواع اإلعراب إلى عامل يقتضيه

ضعيف؛ ألن ، وهو (6)رافعه هو تعريته من العوامل اللفظية مطلًقا :وقيل

التعري عدم العامل، والعامل ينبغي أن يكون له اختصاص بالمعمول، والعدم 

                                                 
 .1740،1739كشف اإلعراب - (1)

 .351توجيه اللمع - (2)

، شرح قطر 3/173، توضيح المقاصد 3/218، وينظر: التخمير 7/12شرح المفصل (3)

 .3/277، منهج السالك 2/251، حاشية الخضري 4/284، التصريح 1/57الندى 
 .4/284التصريح (4)
 المرجع السابق.(5)
 .1/230، البسيط 1/64، وينظر: شرح الجمل البن عصفور 7/12شرح المفصل (6)
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نسبته إلى األشياء كلها نسبة واحدة ال اختصاص له بشيء دون شيء، فال يصح 

 أن يكون عاماًل.

أن أقرب هذه األقوال إلى الصواب ما ذهب إليه الفراء  والذي أراه صواًبا:

 صب والجازم لسالمته من النقض.من أن رافعه خلوه من النا

 ثالًثا: ما تابع فيه البصريني:
 فعل األمر بين اإلعراب والبناء:                                                    -

فالمعرب الذي يف أوله الالم وحرف  ،فعل األمر على ضربين: معرب ومبنى

فمبنى عند  "ُكْل "و  "ُخذْ "؛ وما ليس يف أوله ذلك نحو "لَيُقمْ "المضارعة نحو: 

رائي  (2)، ومعرب عند الكوفيين(1)البصريين على خالف بينهما، وقد نص األقس 

على هذا الخالف ، مرجًحا مذهب البصريين ، حيث عدا نفسه بصرًيا ُمشيًرا إلى 

المذهب البصري بقوله: ) ومذهب أصحابنا(، وقوله: )ولنا( ، كما تعقب مذهب 

الرد، فقال: ) فذهب أصحابنا البصريون إلى أَنه مبني على الكوفيين بالتضعيف و

السكون ، وذهب الكوفيون: إلى أَنه مجزوم، لنا أَنه لو تضَمن الحرف كّما ذكروه 

                                                 
، شرح 22، المرتجل 1/280، أسرار العربية 2/59ين يف: اإلنصاف ُنسب للبصري - (1)

، شرح الكافية 3/382، شرح التسهيل 1/224، البسيط 2/37الجمل البن عصفور 

، شرح 2/674، االرتشاف 1/59، توضيح المقاصد 1/260، التخمير 4/129للرضى 

 .1/200، التصريح1/65، الهمع 1/38ابن عقيل 

، ت: عبد السالم هارون. ط: دار المعارف 456: مجالس ثعلب نسب للكوفيين يف - (2)

، شـرح ألفيـة 22، المرتجـل 1/280، أسـرار العربيـة 59/ 2مصر، الطبعة الثانية، اإلنصاف 

، شـرح 1/224، البسيط 2/307، شـــرح الجمــــل البن عصفور 1/310ابن معطــٍ 

، 2/674، االرتشاف 1/56ــد، توضيــح المقاصـ1/260، التخمير 3/382التسهيـل 

 .1/58، منهج السالك 1/56، الهمع 1/200، التصريح 1/38شرح ابن عقيل 
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                              .                                    (1)لكان مبنيًّا، وهو خالف مذهبهم، وما تمَسكوا به ضعيف (

والوقف قولهم: حيث قال:)  -سيبويه-يف ذلك قول إمام البصريين األصل

يف األمر لم يحركوها ألهنا ال توصف هبا، وال تقع موقع المضارعة،  "اضرْب "

من المتمكنة، وكذلك كل بناء من الفعل  "إِذْ "و  "َكمْ "فبعدت من المضارعة ُبعد 

موقوًفا، أي: مبنًيا على  ، فقد نص سيبويه على أن فعل األمر(2)كان معناه اْفَعْل(

مررُت برجٍل "السكون؛ وعلل ذلك بأن فعل األمر ال يوصف به، فال تقول: 

بمعنى: إْن تضرُب أضرُب، فبُعَدت  "اضرْب أضرُب "وال تقول:  ،"أضرْب زيًدا

من األسماء المتمكنة، وذلك خالًفا لمن ادعى  "إِذْ "و "َكمْ "من المضارعة ُبْعَد 

 ألمر يمكن أن ُيوصف به وأن يقع موقع المضارعة. غير ذلك من أن فعل ا

قال ابن الصفار ) قـال المعرتض: يوصـف هبا وتقـع موقـع المضارعـة، أال 

صفًة للناس، وقد  "اْخُبرْ ": َوَجْدت النَّاَس اْخُبْر َتْقلِْه، فوقع تـرى من كالمهم

: بأن يقوَم، فهذا الذي قاله ومعناه قاُلوا: أمرُته بأن ُقْم، فهذا َوَقَع موقَِع المضاِرع،

باطٌل، قلُت: وهذا الذي أوردُه هذا المعرتُض ال حجَة فيه، أما قوُل أبي الّدْرداء: 

ُج على إضماِر القول، وكأنه قال: وجدت (3)وجدُت النَّاَس اْخُبْر َتْقلِهْ  ، َفُيَخرَّ

المضارع،  الناس مقواًل فيهم هذا، وأما: أمرُته بأْن ُقْم، فليس هذا موضع الفعل

                                                 
 ."بتصرف "320/321كشف اإلعراب (1)
 .1/17الكتاب  - (2)

، والقلى: البغض، يقول جرب الناس "قال"، مادة 12/184ُنسب هذا القول يف اللسان  - (3)

 "تقل"يظهر لك من بواطن سرائرهم، والهاء يف فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما 

 للسكت.
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، و]هناية[ هذا أن ُفِهَم منه االستقباُل من يقع بعدها الماضي والمضارع "أنْ "بل 

 .  (1)(؛ ألن األمر يقتضيه، فكالم سيبويه صحيٌح "ُقمْ "نفس 

وعلل المتناع كونه معرًبا من قبل أن  وقد سار يف ركاب سيبويه المربد،

لها الزوائد األربع ال تكون الصورة الموضوعة لألمر من الفعل إذا لم يكن يف أو

إال على طريقة واحدة، وشريطة المعرب أن يعتقب على آخره أكثر من حركة، 

، (3)، ووافقه ابن السراج(2)والمبنى ال يتغير عما يصاغ عليه من حركة أو سكون

، (8)، والزمخشري(7)، والتربيزي(6)، وابن جني(5)، والفارسى(4)والسيرايف

 . (10)ي، واألنبار(9)والصيمري

                                                 
. ت: معيض مساعد العويف، ط: المدينة 289، 1/288شرح كتاب سيبويه البن الصفار (1)

 م(.1998 -هـ1419النبوية، األولى )
 .2/131المقتضب (2)
 .2/145األصول (3)
 .94، 1/90شرح الكتاب للسيرايف (4)
 .1/174البسيط  :وينظر ،1/132اإليضاح بشرح المقتصد (5)
 .48اللمع (6)
 .10شرح اللمع للتبريزي (7)
 .1/260، وينظر: التخمير 2/06المفصل بشرح ابن يعيش (8)
 .1/90التبصرة والتذكرة (9)
 .1/310شرح ألفية ابن معطى  :، وينظر1/280، أسرار العربية 67/ 2اإلنصاف (10)
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واختاره العكربى
(1)

، (4)، وابن يعيش(3)، والخوارزمى(2)، وابن القواس

، وابن عصفور واستدل على مذهبه بأن األمر لو كان معربًا (5)وابن الحاجب

، وابن (7)، وصححه ابن مالك(6)لكان مجزوًما، وال يتصور مجزوم بدون جازم

 .  (8)أبى الربيع

فعل األمر بالم مقدرة كما نص أما الكوفيين: فاحتجوا على جزم  

رائي يف هذا الباب بأن فعل األمر مقتطع من المضارع، فأصل   "اْضرْب "األقس 

فحذفت الالم تخفيًفا وتبعها حرف المضارعة، وعلى ذلك قوله  "لتْضرْب "

لَِك َفْلَيْفَرُحوا"تعالى  ، وجاء عنه (10)يف قراءة من قرأ بالتاء من أئمة القراء (9)"َفبَِذَٰ

                                                 
 .2/19، اللباب 177التبيين (1)
 .1/310معطى  شرح ألفية ابن(2)
 .261، 1/260التخمير (3)
 .2/61شرح المفصل البن يعيش (4)
 .2/48اإليضاح بشرح المفصل البن الحاجب (5)
 .1/307شرح الجمل البن عصفور (6)
 .3/382شرح التسهيل (7)
 .1/174البسيط (8)
 (.58يونس ) - (9)

ن، وأنس بن مالك، قرأ بها النبي عن طريق ُأبي بن كعب، ورويت عن عثمان بن عفا - (10)

، إعراب القراءات السبع 1/469وبها قرأ يعقوب يف رواية رويس، معاين القرآن للفراء

، ت: عبدالرحمن العثيمين، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، 1/269وعللها البن خالويه

 .234(، المبسوط يف القراءات العشر 1992_1413األولى )
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، أي: خذوا، (1)"لَتأُخذوا َمَصافِكم"ات اهلل عليه أنه قال يف بعض مغازيه: صلو

لتُقوُموا إلى َمَصافِكم، أي: قوُموا، فدل على "وقال صلوات اهلل عليه مرة أخرى: 

: لتقْم، إال أنه لما كثر يف كالمهم وجرى على ألسنتهم "قمْ "أن األصل يف 

مال، فحذفوها مع حرف المضارعة استثقلوا مجيء الالم فيه مع كثرة االستع

، فكذلك ها هنا، وهو ما  "أي َشيءٍ "، واألصل فيه: "أْيش"تخفيًفا كما قالوا 

 .                (2)نص عليه الفراء من الكوفيين

، واستدل على مذهبه (3)وإليه ذهب ابن هشام، ونسبه ألبي الحسن األخفش

نهي ولم يدل عليه إال بالحرف؛ األمر حقه أن يؤدى بالحرف، وألنه أخو البأن: 

وكونه أمًرا أو خربًا  ،وألن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل

خارج عن مقصودة؛ وألهنم قد نطقوا بذلك األصل؛ وألنك تقول: اْغز واْخش 

واْرم واْضربا واْضربوا واْضربي، كما تقول يف الجزم؛ وألن البناء لم ُيعهد كونه 

، "بْعت"المحققين على أن أفعال اإلنشاء مجردة عن الزمان كـ بالحذف؛ وألن 

وأجابوا عن كوهنا مع ذلك أفعااًل بأن تجردها عارض لها عند نقلها عن الخرب، 

؛ ألنه ليس له حالة غير هذه، وحينئذ "قمْ "وال يمكنهم ادعاء ذلك يف نحو: 

                                                 
ينه وإن تكرر وروده عند النحاة بلفظه هذا، مثل: ليس يف كتب الحديث هذا اللفظ بع - (1)

، 4/129، شرح الكافية 2/48، اإلنصاف يف شرح المفصل 1/470معاين القــرآن للفــراء 

، والذي يف كتب الحديث ما أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب 1/311شرح ألفية ابن معٍط 

 2/943النحر راكبًا  باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم "لتأخذوا مناسككم"الحج: 

 (، ط: دار إحياء الكتب العربية.1297حديث )

 .1/469معاين القرآن للفراء - (2)

 .1/200، التصريح3/282نسب لألخفش يف شرح التسهيل - (3)
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اإلنشاء الالم ال كان الدال على  "لتقمْ "، فإذا ادعى أن أصله: (1)فتشكل فعليته

 (2)الفعل.(

رائي قول الكوفيين أن األصل يف  : لتْضرْب بأنا: لو "اْضرْب "وضعف األقس 

قدرنا أن األصل فيه ما ذكروا إال أنه تضمن معنى األمر، فإذا تضمن معنى الم 

األمر، فقد تضمن معنى الحرف، وإذا تضمن معنى الحرف كان مبنًيا
(3)

، وأيًضا 

ر إضمار الجار يف القَلة، وال يجوز حمل الَشائع الكثير على إضمار الجازم نظي

 .                   (4)النادر القليل

وزاد ابن الحاجب: أن حروف المضارعة من جملة صيغة الكلمة كالميم  

 (5)يف اسم الفاعل، فكما ال يستقيم تقدير الميم كذلك تقدير حرف المضارعة.

لَِك َفْلَيفْ  "أما قوله رائي على  "َرُحواَفبَِذَٰ يف قراءة من قرأ بالتاء، فحمله األقس 

قول األخفش يف اآلية بأن القراءة وردت على لغة بعض العرب، فقال: )وقال 

 .                                          (6)بعضهم: فلتفرحوا، وهي لغة للعرب رديئة(

                                                 
 شكال، كيف يكون فعاًل مع عدم داللته على الزمان.أي: على مذهب البصريين، ووجه اإل(1)
 .1/245ني غالم(2)
 .2/64اإلنصاف (3)
، 1/90، شرح الكتاب للسيرايف 2/133، وينظر: المقتضب321كشف اإلعراب - (4)

 .4/261التخمير

 .2/48اإليضاح يف شرح المفصل - (5)

، ت: هدى محمود قراعة، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، 1/375معاين القرآن لألخفش - (6)

 .1/56(، توضيح المقاصد1990-1411األولى )
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رائي بأن: أما استثقالهم مجيء الالم فيه مع كثرة االستعمال، فض عفه األقس 

لو كان األمر كذلك لوجب أن يختص الحذف بما يْكثُّر، ال بما يقل استعماله، 

ط ، وما أشبهها من األفعال، أال ترى أهنم قالوا يف: لْم (2)، واْعَلنَْكك(1)نحو: اْعَلوَّ

 يُكن: لْم يُك، وحذفوا النون لكثرة االستعمال، ولم يقولوا يف: لْم يُصْن: لْم يُص؛

 (3)لقَلة استعماله.

أما ما استدل به ابن هشام من حمل فعل األمر على فعل النهي فضعفه 

 األنباري بأن:

) فعل النهي يف أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشاهبة باالسم 

فاستحق اإلعراب فكان معربًا؛ أما فعل األمر فليس يف أوله حرف المضارعة 

السم، فيستحق أن ال ًيعرب، فكان باقًيا على الذي يوجب للفعل المشاهبة با

 (4)أصله يف البناء(

أما ما استدلوا به من سقوط حروف العلة من األمر كما تسقط بالجازم، 

فضعفه العكربي بأن: )البناء يذهب الحركة فيذهب الحرف القائم مقامها، 

 (5)وحروف العلة قامت مقام الحركة(.

                                                 
ه إليه. اللسان  معناها: تعلق - (1)  )علط(.7/353بالشيء وضمَّ

 )علك(.4/1602معناها: كُثر واجتمع. الصحاح - (2)

 .319، أسرار العربية 126ينظر: ائتالف النصرة  -(3)

 .2/19، اللباب1/74اإلنصاف  - (4)

 .2/20اللباب - (5)
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رب إذا أشبه شيء شيئًا عومل معاملته، ورده ابن عصفور بأن: من كالم الع

يف معنـاه ويف حروفـه، وأنه فعـل أمر مثله، عاملوه  "لتْغز": "اْغز"فلما أشبه 

 .(1)معاملته يف الحـذف، فثبت أنه مبني

رائي؛ ألن  واألولي يف هذا الخالف ما ذهب إليه البصريون واختاره األقس 

 البناء أن يكون على السكون، وال األصل يف األفعال أن تكون مبنية، واألصل يف

يتصور أن يكون الفعل مجزوًما بدون جازم، وال يجوز أن يكون الجازم مضمًرا 

 لضعفه، أال ترى أن الجار ال يضمر مع أنه أقوى منه.

 أْفَعل التعجب بني الفعلية واالمسية: 
التعجب، يف نحو: ما َأْحَسن زيًدا،  "أْفَعل"اختلف النحويون يف فعلية 

فذهب البصريون: إلى أهنا فعل، وذهب الكوفيون: إلى أهنا اسم، وظاهر كالم 

رائي أن مذهبه يف ذلك ما ذهب إليه البصريون حيث قال يف أول هذا الباب:  األقس 

، فلم (2))أقول الفعل إما متصرف أو جامد ... ومن الجامد: صيغتا التعجب(

نه هو المذهب المشهور بين ينسب القول للبصريين على اعتبار أنه مذهبه، وأ

 النحاة ، واكتفى بنسبة القول بإسميتها للكوفيين فقال: 

اسم(، فتعبيره عن مذهب الكوفيين  "ما أْفَعله")وزعم الكوفيون أَن أْفَعل يف 

داًل على ضعف مذهبهم من وجهه نظره، ويقوي ذلك أنه راح مضعًفا  "زعم"بـ 

وضع يف الكتاب، وفيما يلي تفصياًل ما استدلوا به على مذهبهم يف أكثر من م

 لخالف النحاة يف ذلك:

                                                 
 .2/307شرح الجمل البن عصفور (1)
 ."بتصرف"326،322كشف اإلعراب  - (2)
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 األول: التعجب بثالثة أوجه: "َأْفَعَل  "فاحتجوا على فعلية (1)أما البصريون

اتصال نون الوقاية بفعل التعجب، ونون الوقاية إنما تدخل على الفعل ال على 

ذه النون إنما ؛ وذلك ألن ه"ُمعلمنِي"وال تقول:  "َأْعَلمنِي"االسم، فتقول: 

، (2)تصحب يـاء الضمير يف الفعل خاصة لتقيه من الكسر، وليس األسماء كذلك
 وال عربة بما جاز يف الشعر، نحو قوله:

الِ     (3)َأاَل َفَتى ِمْن َبنِي ُذْبَياِن َيْحِمُلنِي             وَلْيَس َحاِمَلنى إالَّ ابُن حمَّ
وال يقاس عليه، مع أن الرواية  لشذوذه واالضطرار إليه، فال يلتفت إليه

 .(4)"َولْيَس َيْحِمَلنى"الصحيحة 

إذا كان اسًما ال ينصب إال  "أفعل"أنه ينصب المعارف والنكرات، و الثاين:

 ،وأما قوله:    (5)النكرات خاصة على التمييز

                                                 

 7/143، شرح المفصل 180، شرح اللمع للواسطي 3/325ب للبصريين يف: التخمير ُنس(1)

، 1/322، شرح قطر الندى 2/147، المساعد 2/362يل تسه، شرح ال1/123اإلنصاف 

 .368/ 4، التصريح 4/5206االرتشاف 
، أسرار العربية 2/411، شرح اللمع البن برهان 147المرتجل  ،4/185ينظر: المقتضب (2)

، شرح اللمع الواسطي 3/325، التخمير 1/197، اللباب 1/125، اإلنصاف 1/511

، أوضح 1/322، شرح قطر الندى 2/362، شرح التسهيل 7/143، شرح المفصل179

 119، ائتالف النصرة 4/368، التصريح 2/225المسالك 
، شرح 1/197، اللباب 1/126البيت من البسيط ألبى ملحم السعدى يف اإلنصاف (3)

 .4/265، خزانة األدب 7/143صل المف
 7/143، شرح المفصل 1/197، اللباب 126/ 1اإلنصاف (4)
، شرح الجمل البن 7/143، شرح المفصل 197/ 1، اللباب 1/127ينظر: اإلنصاف (5)

، 2/147، المساعد 1/322، شرح قطر الندى 4/230الكافية  ، شرح2/45عصفور 

 2065/ 4االرتشاف 
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َقابَ   َفَما َقْوِمي بِثَْعَلَبِة ْبِن َبْكرٍ       اَوالَ بَِفَزاَرة الّشْعرِ الرِّ
(1)

 

بإعماله يف المعرفة، فال  ،"أشعر  "وهو جمع  "الشعر  "بـ  "الرقاب  "بنصب

حجة فيه؛ ألن الجمع يف باب العمل أضعف من واحدة؛ ألن الجمع يباعده من 

مشاهبة الفعل؛ ألن الفعل ال ُيجمع، وإذا َبُعد عن مشاهبة الفعل َبُعد من العمل، 

 . (2)لعمل، فالواحد أولى أن يعملمـع بُْعده عن ا "أْفَعل"وإذا عمل جمع 

الدليل على أنه فعل ماضي، أنه مفتوح اآلخر، فلو لم يكن فعاًل لم الثالث: 

على كال  "ما"يكن لبنائه على الفتح وجه؛ ألنه لو كان اسًما الرتفع لكونه خًبرا لـ 

 .(3)المذهبين، فلما لزم الفتح آخره دل على أنه فعل ماض

 ، (7)، وابن جني(6)وابن السراج، (5)لمربد، وا(4)وهو مذهب سيبويه

                                                 
أمالي  4/161، المقتضب 1/128حارث بن ظالم يف اإلنصاف البيت من الوافر لل(1)

، ت: أحمد شاكر، عبد السالم هارون، ط دار 314، المفضليات 2/398 الشجري

 .6/76المفصل  وبال نسبة يف شرح(، 1964المعارف )
 129، 1/128اإلنصاف (2)
، شرح 1/812، اإلنصاف 1/116، أسرار العربية 147، المرتجل 325نظر: علل النحو ي(3)

، أوضح 2/45، شرح الجمل البن عصفور 179، شرح اللمع للواسطي 431/ 7المفصل

 .4/368التصريح  ،2/252المسالك 
 .1/477الكتاب (4)
 .185/ 4المقتضب (5)
 .1/100األصول (6)
 .197اللمع (7)
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، (4)، واألنباري(3)، وابن الخشاب(2)، وابن برهان(1)وابن الوراق
 .(8)، وابن مالك(7)، وابن يعيش(6)، والواسطي(5)والعكربي

، وابن الوردي(9)واختاره الرضي
(10)

، (12)، والسيوطي(11)، وابن هشام
وفيين، وعزاه الرضي للكسائي من الك(13)والزبيدي

(14)
، ونسبه األزهري لهشام 

 .(15)الضرير
التعجب بما  "أْفَعل"فاستدلوا على اسمية (16)أما الكوفيين غير الكسائى

رائي من جواز تصغيره، والتصغير من خصائص األسماء، قال  ذكره األقس 

 الشاعر:

                                                 
 .325و نحلعلل ا(1)
 .2/411شرح اللمع البن برهان (2)
 .147المرتجل (3)
 .1/123اإلنصاف- (4)

 .1/197اللباب (5)
 .180شرح اللمع للواسطي (6)
 .7/143شرح المفصل (7)
 .633، 2/362شرح التسهيل (8)
 .4/231شرح الكافية (9)
 .3/12التحفة الوردية (10)
 .1/322ر الندى طشرح ق(11)
 .3/47الهمع (12)
 .120، 119ائتالف النصرة (13)
 ،3/12التحفة الوردية  ،4/5206، االرتشاف 4/231شرح الكافية  ،123/ 1اإلنصاف (14)

 .4/368، التصريح 2/147المساعد 
 .368/ 4التصريح (15)
، اللباب 1/116، أسرار العربية 1/123، اإلنصاف 147ُنسب للكوفيين: يف المرتجل (16)

، 2/362، شرح التسهيل 7/143، شرح المفصل 179، شرح اللمع الواسطي 1/197
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اِل   َيا َما ُأَميِْلَح ِغْزألًنا َشّدنَّ لنَا   ُمرِمْن َهُؤَليَّائُِكنَّ الضَّ  (1)والسَّ

 .(2)، وقد جاء ذلك كثيًرا يف الشعر وسعة الكالم"أْمَلح"تصغير  "ُأَمْيلح"فـ 

جملة  "ما أْفَعله"وهو ظاهر مذهب الخوارزمي، حيث قال:) وعندي أن  

، "ما أحيْسنها ُمْقلة  "اسمية ال فعلية، ويشهد لكونه اسًما ورد التصغير عليه يف

ولو كان فعاًل لما ُصغر؛ ألن تصغير الفعل  "النًا َشَدنَّ لنَاَيا َما ُأَمْيلَِح ِغزْ "وقال: 

 .(3)غير متصور(

رائي ما ورد يف البيت من تصغير فعل التعجب بأنَّ التصغير  وأّوَل االقس 

راجع إلى معنى االسم، ال إلى معنى الفعل؛ ألن معنى الفعل هو إنشاء التعجب 

بل التحقير للذي ُوِصف بالِملِح، وهو من َمالَحِة شيٍء، وذلك ال ُيعقل تحقيره، 

                                                                                                              
، 4/230، شرح الكافية 2/147لمساعد ا ،3/12، التحفة الوردية 4/2065االرتشاف 

 .   4/368، التصريح 2/252، أوضح المسالك 1/322شرح قطر الندى 
البيت من البسيط، اخُتلف يف قائله،: فنُسب للحسن بن عبداهلل يف خزانة األدب  -(1)

، ط: دار المعارف بيروت، ولكامل الثقفي يف شرح شواهد المغني، ولعلي 1/93للبغدادي

، ولعلي بن محمد المغربي يف خزانة 1/89لعريني يف خزانة األدببن محمد ا

، شرح اللمع 1/117، أسرار العربية1/123، وبال نسبة يف اإلنصاف9/363األدب

، شرح الجمل البن 7/143، شرح المفصل 3/326، التخمير179للواسطي

، توجيه 119، ائتالف النصرة3/46، الهمع4/230، شرح الكافية2/46عصفور

،ت: محمد باسل، ط: دار الكتب العلمية، 3/69، المقاصد النحوية للعيني823اللمع

 (. 2005بيروت، األولى)

، شرح اللمع للواسطي 1/198، اللباب 7/143شرح المفصل  ،1/001ينظر: األصول (2)

، شرح قطر الندى 4/230، شرح الكافية 2/45، شرح الجمل البن عصفور، 180

 .2/388، أمالي الشجري 119، 118النصرة    ، ائتالف4/368، التصريح 1/322
 .3/326التخمير - (3)
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الُمتَعجب منه، فقد ُصغر الفعل ومعناه يف االسم، كما ُأنث الفعل يف قولهم: 

 .(1)قامْت هنٌْد، ومعنى التأنيث يف االسم

من وجهين: األول: أن التصغير ههنا لفظي، والمراد  (2)وأجاب عنه األنباري

خر: أنه إنما دخله التصغير حماًل ، واآل(3)به تصغير المصدر ال تصغير الفعل

 (4)على باب أفعل الذي للتفضيل والمبالغة؛ الشرتاك اللفظين يف ذلك

التي هي سبب التعجب ال  "ما"وأجاب عنه ابن عصفور بأن: المراد تصغير 

 .(5)الفعل

وأجاب ابن الخباز: بأن التصغير إنما دخله وإن كانت األفعال ال تصغر من 

التعجب لالسم من حيث لزم طريقة واحدة، وامتنع من  قبل أنه مشاهبة فعل

 . (6)التصرف، وحمل الشيء على الشيء يف بعض أحكامه ال يخرجه عن أصله

رائي وجمهور البصريين من أن  والذي أراه صواًبا: ما ذهب إليه األقس 

التعجب فعل، لما بيناه من فساد مذهب الكوفيين القائل بإسميته وما فيه  "أْفَعل"

 وجوه ضعف. من

  

                                                 
 .1/100، األصول3/477، وينظر: الكتاب275كشف اإلعراب  - (1)

 .1/136،133، اإلنصاف 117أسرار العربية  - (2)

 .4/370، التصريح 180شرح اللمع للواسطي ، 326علل النحو ص(3)
 .4/23شرح الكافية (4)
 .45/ 2عصفور شرح الجمل البن (5)
، شرح اللمع للواسطي 1/198، اللباب 7/143شرح المفصل  ،1/001ينظر: األصول (6)

، شرح قطر الندى 4/230، شرح الكافية 2/45، شرح الجمل البن عصفور، 180

 .2/388، أمالي الشجري119، 118، ائتالف النصرة   4/368، التصريح 1/322
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 الضمري يف "ُهَو" و" ِهي":
للغائبة، وقد اختلف  "ِهي"للغائب، و "ُهوَ "من ضمائر الرفع المنفصلة 

بكمالهما، أم االسم الهاء وحدها، وقد نص النحاة فيهما، هل هما اسمان 

 األقسرائي على هذا الخالف، فقال: 

لهما، ، فذهب البصريون: إلى أهنم اسمان بكما"هي"، و "هو")وأما 

وذهب الكوفيون: إلى أن الهاء وحدها هي االسم، والواو والياء حصلتا 

 .(1)لإلشباع(

 مذهبين:  "هي"و "هو"فقد ذكر األقسرائي يف  

هما االسم  "هي"، والهاء والياء يف "هو": أن الهاء والواو يف المذهب األول

ضمير  ، وعلل لمذهبهم: بأن كل واحد منهم(2)للبصريين جموعهما، ونسبهبم

منفصل، وال يوجد يف المنفصالت اسم على حرف واحد، إذ البد من االبتداء 

بحرف والوقف على حرف، فلو كان االسم حرًفا واحًدا ألدى أن يكون الحرف 

متحرًكا ساكنًا، وهذا محال، ومن ثمَّ فال يجوز الحمل عليه، كما أن األصل عدم 

 .(3)الزيادة؛ ألن الحرف الواحد ضعيف
ا المضمر  _سيبويه _يف ذلك قول إمام البصريين واألصل  حيث قال:)وأمَّ

ث عنه فعالمته  ، وإليه ذهب ابن (4)("هي"، وإن كان مؤنًثا فعالمته "هو"المحدَّ

                                                 
 .404كشف اإلعراب (1)
، شرح 2/111، شرح المفصل540، اإلنصاف 1/502 تمهيد القواعدنسب للبصريين يف(2)

 .2/198، التذييل2/111، شرح الجمل البن عصفور2/418الكافية
 .541، اإلنصاف1/488، اللباب 3/406ينظر: األصول (3)
 .2/351الكتاب - (4)
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؛ وعلل لمذهبه (5)، وابن يعيش(4)، والعكربي(3)، واألنباري(2)، والثمانيني(1)السراج

هر فال يكون على حرف بأن الضمير المنفصل مستقل بنفسه يجري مجري الظا

واحد، وألن المضمر إنما ُأيت به لإليجاز واالختصار، فال يليق به الزيادة، 

، وابن عصفور؛ لثباته يف جميع األحوال (6)والسيما الواو وثقلها، واختاره الرضي

، وهو ظاهر (10)، والفاكهي(9)، والسيوطي(8)، ووافقهم أبوحيان(7)على صورته

رائي؛ حيث  راح مضعًفا للمذهب المخالف لهم.  مذهب األقس 

الهاء وحدها، والواو والياء  "هي"و "هو"أن االسم من المذهب الثاين: 

رائي للكوفيين مزيدتين لإلشباع، ونسبه األقس 
، (12)، ونسبه أبوحيان للزجاج(11)

رائي بحذفهما يف الشعر، (13)وابن كيسان ، واستدلوا على زيادهتا كما نص األقس 

 عر:نحو قول الشا

                                                 
 .3/460األصول - (1)

 .401الفوائد والقواعد -_ (2)

 .540اإلنصاف  - (3)

 .1/448باللبا - (4)

 .2/308شرح المفصل  - (5)

 .2/418شرح الكافية - (6)

 .2/111شرح الجمل - (7)

 .2/199التذييل والتكميل (8) 

 .2/203همع الهوامع- (9)

 .317مجيب الندا  -(10)

، شرح 2/308، شرح المفصل1/448، اللباب 540ُنسب للكوفيين يف اإلنصاف -(11)

 .2/203، الهمع2/198، التذييل2/111، شرح الجمل البن عصفور2/418الكافية

، ط: عالم الكتب، بيروت، 1/157كالمه يف معاين القرآن أنهما اسمان بكمالهما، - (12)

 (.1988األولى )

 . 2/203، هموع الهوامع 2/198التذييل -(13)
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 (1)َفَبْينَاه َيْشرِي َرْحَله َقاَل َقائٌِل             لَِمْن َجَمٌل َرْخُو الِماَلِط َنِجيُب.

 و قوله:         

 (2)َداٌر لِسْلَمى إِْذِه ِمَن َهَواكا.

فلو لم يكن االسم الهاء وحدها لَِما جاز االكتفاء به، وضرورة الشعر ترد 

 إلى األصل.

رائي: ب  أن ما احتجوا به ال دليل فيه؛ ألن الشعر موضع ورده األقس 

 . (3)الضرورة، فجاز أن يكون المثاالن من صور حذف بعض االسم

رائي؛ ألن حرف اإلشباع  ال يتحرك، والحق ما ذهب إليه البصريون واألقس 

الشعرية، وإنما ُحركت الواو والياء لتصيير الكلمة بالفتحة وال يثبت إال للضرورة 

 يصح كوهنا ضميًرا منفصاًل.مستقلة حتى 

 نداء اللهم:    -
األصل يف حرف النداء عدم الحذف، لكن قد يكون حذفه جائًزا، وقد يكون 

، ، واألكثر يف "يا اهلل "واجًبا، ومن مواضع وجوب الحذف نداء اسم اهلل تعالى

خاصة، ويعوض عنه الميم المشددة  "يا"ندائه أن ُيحذف حرف النداء، وهو 

                                                 
، اللباب 540، اإلنصاف3/406البيت من الطويل، لعجير السلولي يف: األصول   -(1)

، شرح الجمل البن 2/418، شرح الكافية2/308، شرح المفصل1/448

 .2/203، الهمع2/198، التذييل2/111عصفور

، شرح 1/448، اللباب 540، اإلنصاف3/406الرجز بال نسبة يف: األصول  - (2)

، 2/111، شرح الجمل البن عصفور2/418، شرح الكافية2/308المفصل

 .2/203، الهمع2/198التذييل

، شرح الجمل 2/310، شرح المفصل1/489، اللباب402دينظر: الفوائد والقواع - (3)

 .2/112البن عصفور
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بحذف حرف النداء، وزيادة الميم يف آخره، وقد اختلف النحاة  "اللَّهمَّ "فتقول: 

يف الميم الالحقة بآخره، هل هي عوض عن حرف النداء أم ال، وقد نص 

؛ ألن أصله  األقسرائي على هذا الخالف، فقال: )وأّما الواجب ففي لفظ اللَّهمَّ

الميم، وشدد؛ ألن عند البْصريين: يا اهلل، فُحذف حرف النداء، وُعوض عنه 

نا بخير، فاختصر، وهو مردوٌد(  (1)المحذوف حرفان، وقال الكوفيون: أصله: ُأم 

 مذهبين: "اللَّهمَّ "فقد ذكر األقسرائي يف الميم الاّلحقة بآخر 

اللهمَّ  "من أن الميم المشددة يف  (2)ما ذهب إليه البصريون المذهب األول: 

، فلما "يا اهلل" "اللهم"داء، إذ األصل يف التي للتنبيه يف الن "يا"عوض من  "

المحذوفة حرفان، والميم  "يا"، وشدد الميم؛ ألن "يا"أدخلوا الميم حذفوا 

عوض عنها؛ ألن العوض ما قام مقام الُمَعوض، وها هنا الميم قد أفادت ما 

، فدل على أهنا عوض منها؛ ولهذا ال يجمع بينهما يف اختيار الكالم، "يا"أفادت 

رائي، وحكاه (3)جاء يف الشعر فضرورة نادرة وما  ، وهو ظاهر مذهب األقس 

نداء والميم ها  "اللهمَّ " -رحمه اهلل  -)وقال الخليلسيبويه عن الخليل، فقال: 

آخر الكلمة بمنزلة -رحمه اهلل  -، فهي هاهنا فيما زعم الخليل"يا"هنا بدل من 

كما أن نون المسلمين يف الكلمة بنيت يف أولها، إال أن الميم هاهنا يف الكلمة  "يا"

عليها، فالميم يف هذا االسم حرفان أولهما مجزوم، والهاء مرتفعة ألنه وقع عليها 

، فهي بمنزلة "يا أهلل "، فالميم المشددة بدل من حرف النداء يف  (4)اإلعراب(

                                                 
 .1028كشف اإلعراب  - (1)

، 1/346، التبصرة 1/211، أسرار العربية 1/317ُنسب للبصريين يف اإلنصاف  - (2)

، االرتشاف 1/289، اإليضاح 2/1041، شرح األلفية البن معٍط 1/357التخمير 

 .4/40، التصريح 2/63الهمع ، 47، ائتالف النصرة 4/2191

، اإلنصاف 147، شرح اللمع للواسطي 47، التبصرة والتذكرة 175ينظر اللمع  - (3)

 .2/62، الهمع 572، شرح األلفية البن الناظم 45، التبيين 1/319

 .2/196الكتاب (4)
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 "أل"و  "الميم"يف أولها، ولم تزد مكان المعوض عنه؛ لئال يجتمع زيادتان  "يا"

؛ ألن الميم "الميم"، وُخصت (2)، وتربًكا باالبتداء باسم اهلل تعالى(1)يف األول

يف أهنا للتعريف عند ُحَميْر، أما الهاء  "يا"، ولمناسبتها (3)ُعهدت زيادهتا آخًرا

فهي مبينة على الضم؛ ألنه نداء وقع عليه اإلعراب، وهو مذهب أكثر 

 .(4)النحويين

ليست  "اللهمَّ  "إلى أن الميم المشددة يف  (5)يونذهب الكوف المذهب الثاين:

؛ وذلك ألن األصل فيه: يا اهلل ُأّمنا بخير، أي: اقصْدنا "يا"عوًضا من حرف النداء 

نَا"بخيٍر، إال أنه لما كثُّر يف كالمهم، وجرى على ألسنتهم خففت همزة   "ُأمَّ

ر، كما يف وُحذفت طلًبا للخفة، والحذف يف كالم العرب لطلب الخفة كثي

                                                 
 .4/39التصريح (1)
 .1/350شرح الكافية للرضى (2)
 .2/176حاشية الخضري (3)
، ت: عبد اهلل عمر الحاج. ط: المجمع الثقايف أبو ظبي، التعليقة 2/115اإلغفال ينظر: - (4)

، أسرار العربية 1/346، التبصرة والتذكرة 175اللمع  4/242، المقتضب 1/341

المفصل بشرح  2/47الكايف يف اإلفصاح  2/16، شرح المفصل 1/228، اللباب 1/211

، شرح الكافية الشافية 2/157ل ، شرح التسهي1/289، اإليضاح 2/16ابن يعيش 

، شرح 2/4852، المساعد 572، شرح األلفية البن الناظم 1/357، التخمير 2/211

ت: عبد المجيد جاسم. ط: دار  2/111، شرح األلفية البن طولون 147اللمع للواسطي 

ت: محمود نصار ط: دار  2/193الكتب العلمية، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك 

 (.2004ب العلمية، األولى )الكت

، ائتالف 1/357، التخمير 4/2191، االرتشاف 4/40نسب للكوفيين يف التصريح  - (5)

، 1/317، اإلنصاف 3/147، منهج السالك 573، شرح األلفية البن الناظم 47النصرة 

 .2/2/63الهمع  1/228، اللباب 1/211أسرار العربية 
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، و"ِعْم صباًحا"، و"هُلمَّ " ، واَحتجوا على أن "نِعْم َصباًحا"، واألصل: هل أمَّ

 الميم المشددة ليست عوًضا من حرف النداء، أهنم يجمعون بينهما، قال الشاعر:

 (1)َما َصّليِْت أو َسبَّْحِت: يا اللُهمَّ                َوَمَا َعَليِْك أْن َتُقولى ُكّلَما             

لما جاز أن يجمع  "يا"، ولو كانت الميم عوًضا من "يا"فجمع بين الميم و

ض ال يجتمعان، وهو ما نص عليه الفراء من  بينهما؛ ألن العوض والمعوَّ

 (2)الكوفيين.

رائي مذهب الكوفيين لو كان األصل فيه ما ذكروا لقيل: : بأنه ورد األقس 

، وقوله: اللهمَّ واْغِفر، بتوسط العاطف بينهم ا؛ ألن الدعاء قد حصل بقوله: اللهمَّ

دعاٌء ثاٍن، واألحسن عطف الجملة على الجملة، وقد أجمع الفصحاء  "اْغِفر"

 على ترك العاطف، فلو صح ما ذكروه بطل إجماعهم، وهو باطٌل.

واعرتضه األنباري بأن: تقديرهم ال يستقيم يف بعض المواضع من ذلك 

ْا اللَُّهمَّ إِن َكاَن َهـَذا ُهَو اْلَحقَّ مِْن ِعنِدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة َوإِْذ َقاُلو"قوله تعالى 

َن الَسَماِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيمٍ  إذ لو كان األمر كما زعم الكوفيون لكان  (3)"م 

نَا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من  التقدير: َأمَّ

، أو ائتنا بعذاب أليم، وال شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد والتناقض؛ السماء

هم بالخير أن ُيْمطر عليهم حجارة من السماء، أو يؤتوا بعذاب  ألنه ال يكون أمَّ

 .(4)وبذلك يكون استعمل هذا اللفظ فيما ال يؤدى إلى هذا المعنى ،أليم
                                                 

، 1/318، اإلنصاف 1/211، أسرار العربية 1/203الفراء الرجز بال نسبة يف معاين القرآن -1

 47.، ائتالف النصرة ص1/350، شرح الكافية 451التبيين     

، 1/346، التبصرة والتذكرة 1/228، وينظر: األصول 1/203معاين القرآن للفراء  -2

 .1/350، شرح الكافية 148، شرح اللمع للواسطي 1/290اإليضاح يف شرح المفصل 

 (.32سورة األنفال ) - (3)

 .1/320اإلنصاف (4)
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نَا بخيٍر، فحذفوا بعض يا اهلل أُ  أما ما استدل به الكوفيون من أن األصل: مَّ

الكالم لكثرة االستعمال، فأجبب عنه بأنه: لو كان األمر كما زعموا لكان ينبغي 

أن يجوز أن يقال: اللَّهمنا بخير، ويف وقوع اإلجماع على امتناعه دليل على 

فساده
(1)

نا بخير، ولو كان األول يراد به  لما حسن  "ُأمّ "، ولجاز أن يقال: اللهم أمُّ

الثاين؛ ألنه ال فائدة فيه تكرير
(2)

. 

، فغير مسلم به؛ ألن أصلها: ها لُمم، "هل ُأمَّ "أصلها:  "هُلمَّ "أما قولهم: 

فحذفت األلف اللتقاء الساكنين،  "الالم"، و"ها"فاجتمع ساكنان األلف من 

 .(3)وُنقلت ضمة الميم األولى إلى الالم، وأدغمت إحدى الميمين يف األخرى

به من الشعر من الجمع بين الميم وحرف النداء، فمحمول أما ما استدلوا 

على ضرورة الشعر، وَسَهَل الجمع بينهما للضرورة أن العوض يف آخر االسم 

والمعوض يف أوله، والجمع بين العوض والمعوض منه جائز يف ضرورة 

 .(4)الشعر

رائي يف أن الميم يف  وأقرب هذه المذاهب: ما ذهب إليه البصريون، واألقس 

 عوض عن يا النداء المحذوفة؛ إذ ال يجمع بين العوض والمعوض عنه. "الّلهمّ "

                                                 
 المرجع السابق.(1)
، 4/40، التصريح 17، 2/16، شرح المفصل 1/320، اإلنصاف 47التبصرة والتذكرة (2)

 .3/147حاشية الصبان 
 1/320اإلنصاف (3)
 .452، التبيين 1/321المرجع السابق (4)
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 العطف على الضمري املتصل اجملرور:  -
اتفق النحاة على جواز العطف على الضمير المنصوب دون إعادة العامل     

نحو: دعوُتك وزيًدا؛ ألن المنصوب منفصل يف الحكم، أما إذ كان الضمير 

رائي، حيث قال:  عطف عليه خالف بين النحاةمجروًرا ففي ال كما نص األقس 

)أقول: ال يصح العطف على الضمير المجرور بال إعادة الجار خالفا للكوفيين، 

لنا أنَّ المجرور من جهة شدة اتصاله بالجار كالجزء من الكلمة، فكما ال ُيعطف 

 .    (1)على جزء الكلمة ال ُيعطف عليه(

رائي  على أن مذهبه يف مسألة العطف على الضمير المجرور فقد نص األقس 

عدم جواز العطف على الضمير المجرور إال بإعادة الجار، كقولك: مررُت به 

وبزيٍد، وكذلك المعطوف على المجرور باإلضافة كقولك: غالُمك وغالُم زيٍد، 

رائي هو مذهب البصريين  (3)ومخالٌف لمذهب الكوفيين (2)وما ذهب إليه األقس 

رائي على  القائل بجواز العطف دون إعادة الضمير المجرور، واستدل األقس 

مذهبه: بأن المجرور من جهة شدة اتصاله بالجار كالجزء من الكلمة، فكما ال 

                                                 
 .1397كشف اإلعراب- (1)

، 1/470، المساعد 3/2013، االرتشاف 2/359فية ُنسب للبصريين يف شرح الكا- (2)

، حاشية الصبان 2/221، الهمع 3/114، منهج السالك 1/582شرح شذور الذهب 

3/114 

، شرح 1/470، المساعد 1/345، البسيط 2/359ُنسب للكوفيين يف شرح الكافية  - (3)

، ائتالف 2/292، أوضح المسالك 1/582، شرح شذور الذهب 1/470ابن عقيل 

، 3/114، منهج السالك 3/615، التصريح 2/49، الفوائد الضيائية 63، 62النصرة 

 .2/221الهمع 
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ُيعطف على جزء الكلمة ال ُيعطف عليه، وتعبيره )لنا( إشارة إلى أن مذهبه هو 

  مذهب أصحابه من البصريين، ولذا عرب بصيغة الجمع.

حيث قال:)ومما يقبح أن يشركه  _سيبويه _وهو ما نص عليه إمام البصريين

هذا أُبوك "و "مررُت بك وزيدٍ "المظهر عالمة المضمر المجرور، وذلك قولك: 

، َكِرهوا أن ُيْشرك المظهر مضمًرا داخاًل فيما قبله؛ ألن العالمة الداخلة "وعمرو

تمدة على ما قبلها، وأهنا بدل من اللفظ فيما قبلها جمعت أهنا ال ُيتكلم هبا إال مع

بالتنوين، فصارت عندهم بمنزلة التنوين، فلما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها 

االسم(
(1)

، فقد علل سيبويه لعدم جواز العطف على المجرور إال بإعادة الجار  

بأن الضمير صار عوًضا من اللفظ بالتنوين، ومن ثمَّ كرهوا العطف عليها، كماال 

جوز العطف على التنوين، والذي يدل على أن المضمر قد صار عوًضا من ي

التنوين وقوع المعاقبة بين التنوين وبين الضمير يف مقام المضاف إليه، ويعضد 

ذلك اختيار حذفهم الياء يف المنادى المضاف إليه كحذفهم التنوين، وعلل له 

خفض شديد االتصال بما أيًضا: بأن الضمير داخاًل فيما قبله، أي: أن ضمير ال

قبله، فينزل لذلك معه منزلة شيء واحد، فلو عطف من غير إعادة الخافض لكان 

قد عطف اسًما واحًدا على اسم وحرف، إذا ال يتصور أن يعطف على بعض 

الكلمة دون بعض، ولذلك أعيد الخافض حتى يكون قد عطف اسًما وحرًفا على 

 . (2)اسًما وحرًفا

                                                 
 1/248، 2/381الكتاب (1)
، 131، 2/130، التخمير 1/140، التبصرة والتذكرة 241ينظر: شرح اللمع للتبريزي(2)

اإليضاح البن  2/202، شرح الجمل البن عصفور 1/77شرح المفصل البن يعيش 

، حاشية 546، شرح األلفية الناظم 2/359، شرح الكافية للرضى 1/456ب الحاج

 1/155الخضري 
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المازين بأن: النحاة فد أجمعوا على أنه ال يجوز عطف  وعلل له أبو عثمان

المضمر المجرور على المظهر المجرور فكذلك ينبغي أن ال يجوز عطف 

المظهر المجرور على المضمر المجرور؛ ألن األسماء مشرتكة يف العطف، فكما 

، وإليه ذهب (1)ال يجوز أن يكون معطوًفا فال يجوز أن يكون معطوًفا عليه

،  (6)، ابن برهان (5)، وابن جني (4)، والزجاجي (3)، وابن السراج (2)المربد
، (11)والتربيزي ،(10)والصيمري ، (9)، األنباري (8)؛ والزمخشري (7)والجرجاين

، وابن  (15)، وابن يعيش (14)، والواسطي (13)، والخوارزمي (12)والعكربي

 .(16)الحاجب

                                                 
، شرح 241، شرح اللمع للتبريزي141، 1/140وينظر: التبصرة  2/381هامش الكتاب (1)

 .2/202، شرح الجمل البن عصفور 1/78المفصل 
 .4/152المقتضب (2)
 .2/79األصول (3)
 .1/344الجمل بشرح ابن أبى الربيع (4)
 .157اللمع (5)
 .1/263شرح اللمع (6)
 .2/960المقتصد (7)
 3/74المفصل بشرح ابن يعيش (8)
 .15، 2/3اإلنصاف (9)
 .141، 1/140التبصرة والتذكرة (10)
 .241شرح اللمع التبريزي(11)
 .1/422اللباب (12)
 .131، 2/130التخمير (13)
 .129شرح اللمع للواسطي(14)
 .3/77شرح المفصل البن يعيش (15)
 .1/456، اإليضاح 2/639شرح المقدمة الكافية (16)
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، (4)الربيع ، وابن أبى (3)، والرضي (2)وابن الناظم،  (1) رواختاره ابن عصفو

 . (7)، والجندي (6)،      وأبو حيان (5)والجامي

اتَُّقوْا "وإليه ذهب أبو زكريا الفراء من الكوفيين، حيث قال يف إعراب قوله تعالى: 

ِذي َتَساءُلوَن بِِه َواألَْرَحامَ  :)حدثني شريك بن عبد اهلل عن األعمش (8) " الّلَه الَّ

 والرحمِ "أنه خفض األرحام، قال هو كقولهم:  عن إبراهيم
ِ
وفيه قبح؛ ألن  "باهلل

  (9)(العرب ال ترد مخفوًضا على مخفوض وقد كنى عنه

وضعف ابن مالك هذا المذهب: بأن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف 

يبدل  عليه بال إعادة الجار لُمنِع من توكيده واإلبدال منه؛ ألن التنوين ال يؤكد وال

 . (10)منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع

                                                 
 .2/202شرح الجمل (1)
 .546شرح األلفية البن الناظم (2)
 .2/357شرح الكافية (3)
 .1/345البسيط (4)
 .2/48الفوائد الضيائية (5)
 .2/306شرح اللمحة البدرية(6)
 .2/784اإلقليد (7)
 (1النساء ) - (8)

 .1/522معاين القرآن للفراء (9)
 .233، 3/232شرح التسهيل (10)
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أما الكوفيون: فحجتهم على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة 

رائي قراءة حمزة واتقوا اهلل الذي تساءلون به " (1)العامل كما نص األقس 

 ."به"عطًفا على الهاء من  "األرحام" بجر "واألرحامِ 

مستداًل بما جاء يف التنزيل وكالم العرب نظًما ونثًرا، وإليه ذهب ابن مالك  

ا، وجب االعرتاف بصحة مانعً  –ونالبصري –فقال: )وإذا بطل كون ما تعلقوا به

: بجر (2)"َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  "الجواز، ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى 

، الستلزامه العطف "لسبي"بالعطف على الهاء، ال بالعطف على  "المسجد"

على المصدر قبل تمام صلته؛ ألن المعطوف على جزء الصلة داخل يف الصلة، 

، ومن الشواهد "َتَساءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم "ومن مؤيدات الجواز قراءة حمزة 

 الشعرية ما أنشد سيبويه من قول الشاعر:

   (3)َفَما بَِك َواألَيَّاِم مِنَْعَجِب  َفاْلَيوَم قرْبَت َتَهُجوَنا وَتْشُتمنَا      َفاْذَهْب  

 وأنشد الفراء )من الطويل(:  

 .(4) وما َبْينَها والَكْعب َغْوط َنَفائِف        َتْعلق فِي مثْل الْسَواِرى ُسيوَفنا  

  

                                                 

ت: سبع حمزة جاكمي، ط: مجمع 175ينظر: المبسوط يف القراءات العشر لألصبهاين (1)

 . ط: مصطفي البابي الحلبي، ت: إبراهيم عطوة.410اللغة العربية دمشق، إبراز المعاين 
 (.25سورة الحج ) - (2)

، 256/ المقرب2/4، االنصاف5/231البيت من البسيط بال نسبة يف خزانة األدب - (3)

، ت: محمد الريح، ط: دار الفكر، شرح 2/191/ شرح أبيات سيبويه2/382الكتاب

 .387/ شرح ابن الناظم3،186، توضيح المقاصد3/787المفصل

 .2/233شرح التسهيل- (4)
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 . (4)، والسيوطي (3)، والزبيدي (2)، وابن عقيل (1)وصححه ابن هشام

رائي عما احتج به الكوف  خي حي جي يه ىه} "يون وأجاب األقس 
مجرور هبا، والمعنى: وَحقَّ األرحاِم،  "األرحام"بأن: الواو للقسم و "{ميىي

 .{ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}وجواب القسم َقوله
وأجاب عنها الجرجاين بأن: )هذه القراءة غير متوجهة، وإنما الصحيح النصب  

 . (5)على حذف المضاف، كأنه: واتقوا اهلل الذي تساءلون به وقطع األرحام(

مجروًرا بباء مقدرة غير الملفوظ هبا، وتقديره:  {ىي}وأجاب عنها األنباري بأن: )

 . (6)وباألرحام، فحذفت لداللة األولى عليها(

 {زت رت يب ىب نب مب زب رب}أما قوله تعالى 
ال  "سبيل اهلل"مجرور بالعطف على  "المسجد الحرام"فأجيب عنه بأن: 

يل اهلل وعن المسجد الحرام؛ ألن ، والتقدير فيه: وصد عن سب"به"بالعطف على 

                                                 

 .2/292، أوضح المسالك 1/582شرح شذور الذهب (1)
 2/229المساعد (2)
 .63ائتالف النصرة (3)
 .2/221الهمع (4)
 .2/960المقتصد (5)
، 2/359، شرح الكافية 204/ 2، وينظر: شرح الجمل البن عصفور2/7اإلنصاف (6)

 .3/615، التصريح 1/344البسيط 



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –لثالثون مجلة كلية اللغة الًعربية بالمنوفية الًعدد الخامس وا

 
 

 

 

 "، أو معطوف على  (1)إضافة الصد عنه أكثر يف االستعمال من إضافة الكفر به

 . (2)كما نص ابن الخباز "الشهر 

رائي: بأنه من ضرورة الشعر ال يقاس عليه.  وأما البيت فأجاب عنه األقس 

بالعطف على الكاف مجرور على القسم ال  "األيام "وأجاب عنه األنباري بأن: ) 

مجرور على تقدير تكرير  "الكعب"(، وأجاب عما أنشده الفراء بأن: "بك"يف 

 . (3)مرة أخرى، فكأنه قال: وما بينها وبين الكعب( "بين"

وأجاب عنه العكربي بقوله: )وأما األبيات فمنها ما ال يثبت يف الرواية، وما يثبت 

 . (4)ه(منها فهو شاذ، وبعضها يمكن إعادة الجار مع

مذهًبا ثالًثا يف هذه المسألة، حيث ذهبا إلى جواز العطف  (5)وللجرمي والزيادي

على المجرور المتصل بال إعادة الجار بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع، 

 ، قياًسا على العطف على الضمير المتصل المرفوع."نحو: مررُت بك أْنت وزيدٍ 

                                                 

 المرجع السابق.(1)
 .295توجيه اللمع (2)
 .1/344وينظر: البسيط  2/7اإلنصاف (3)
 .1/423للباب (4)
، منهج السالك 3/2013، اإلرتشاف1/470 ، المساعد2/260ينظر: شرح الكافية (5)

3/16. 



  

 
 اخْـتـيَـارَات األَقْــسِّــرَائي النَّحَوِيْة فِي كِتَابَه كَشْفِ اإلِعْرَابِ فِي شَرْحِ اللُّبَاب"

 جَمًْعا وْدِرَاسَة  

 

 
 

 

 

 . (1)عرب وأنه خالف القياسوضعفه الرضي بأنه: لم يسمع عن ال

ما ذهب إليه الكوفيون من جواز العطف على المجرور  :وأولى هذه األقوال

 من غير إعادة الجار؛ لكثرة ما جاء يف التنزيل وكالم العرب نثًرا ونظًما.

       رافع املبتدأ واخلرب:                                                                         -
رائي على  اختلف النحاة يف عامل الرفع يف المبتدأ والخرب، وقد نص األقس 

: أن رافعهما االبتداء، وهو القول األولهذا الخالف، فذكر فيها أربعة أقوال: 

رائي، وعزاه إلى أكثر البصريين والجمهور (2)مذهب سيبويه  (3)كما نص األقس 

                .   (4)هر قول َجمهور البصريين( ُمرجًحا مذهبهم بقوله: )فظاهر أن األظ

رائي معنى االبتداء بأنه: العوامل اللفظية التي هي:  تعرية االسم عن وفسر األقسِّ

ي من العوامل ال ألن االسم لو عر   وأخواهتما، ونظائرها لإلسناد، "إنَّ "و "كان"

لإلسناد لم يكن مبتدًأ وال خبًْرا، بل كان من األلفاظ التي حقها أن ُيتلفظ هبا غير 

معربة؛ ألن اإلعراب ال يستحق إال بعد الَعْقد والرتكيب، وذلك خالًفا لقول ابن 

                                                 

 .2/360شرح الكافية (1)
 .1/126الكتاب- (2)

، شرح األلفية 2/816، شرح ألفية ابن معطى 224، التبيين 1/50ينظر / اإلنصاف  - (3)

، الهمع 63، ائتالف النصرة 3/1085، االرتشاف 1/199شرح الكافية  1/265لألندلسي 

1/263. 

 .1737، 1733رابكشف اإلع - (4)
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؛ وأبو  (2)ابن برهانوبه قال  ، (1)السراج بأن معنى االبتداء كونه أواًل مقتضًيا ثانًيا

 .                                                                (3)البقاء العكربي

رائي الرتفاعهما باالبتداء: بأن االسمين إذا تجردا عن العوامل  وعلل األقس 

اللفظية ألجل إسناد الثاين إلى األول استحقا لخروجهما باإلسناد عن حكم 

جب لإلعراب أ صل اإلعراب، وشب ه األول ، واكتساهبما للمعنى المو(4)النعيق

ل من الكالم، والثاين لكونه جزًءا آخر،  بالفاعل لكونه مسنًدا إليه أو جزًءا أوَّ

فأوجب هذا المعنى لهما الرفع من بين سائر وجوها اإلعراب، والعامل عندهم 

 .(5)ما به يتقّوم المعنى المقتضي

 ، (8)، والفارسي (7)خشري، والزم (6)المربد وقد سار يف ركاب سيبويه
واألنباري معلاًل لمذهبه بأن العوامل يف هذه الصناعة دالالت، والداللة تكون 

، وابن  (10)وصححه ابن عصفور،  (9)بعدم شيء كما تكون بوجود شيء

 ،  (11)مالك

                                                 
 .1/58األصول - (1)

 1/303شرح اللمع البن برهان (2)
 .226، 225، وينظر: التبيين 1/125اللباب  -(3)

 يشير بذلك إلى ألفاظ الحيوانات التي ال معنى لها. - (4)

 .1/83شرح المفصل البن يعيش - (5)

 .1/126، وينظر: اللباب 4/121المقتضب (6)
 .1/83المفصل بشرح ابن يعيش (7)
 .2/817، شرح األلفية البن معٍط 213اإليضاح بشرح المقتصد (8)
 .1/79، وينظر: أسرار العربية 1/50اإليضاح (9)
 .1/341شرح الجمل(10)
 .1/265، وينظر شرح األلفية لألندلسي 1/261شرح التسهيل (11)
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، وعزاه أبو (4)، والزبيدي (3)، والصيمري (2)، والواسطي (1)وابن أبى الربيع

 . (5)رايفحيان للجرمي، والسي

ورد ابن كيسان قول من زعم أن التعرية هي العامل يف المبتدأ: بأن العامل إذا 

عمل بظهوره شيًئا لم يعمل بسقوطه، والعوامل ترفع وتنصب وتخفض فسقوط 

أيها أوجب الرفع، فإذا كان سقوط الرافع هو الذي أوجب الرفع فهو إذن يعمل 

وجد أن يسمى عاماًل؛ ألنه لم يرد شيئًا  عماًل واحًدا وجد أو عدم، فال ينبغي إذا

كان معدوًما قبل ظهوره،  وإن كان سقوط الناصب هو الذي يوجب الرفع، فهو 

إذا ُعدم أقوى منه إذا وجد؛ ألن الرافع أقوى من الناصب، وإن كان سقوط 

الخافض هو الرافع فيه ما يلزم يف الناصب، وإن كان سقوط جميعها أوجب الرفع 

 . (6)ثل ما ذكرناهلزم أيًضا م
رائي بأن: عمل عدم ما يعمل وجوده غير ممتنع، كعدم   وأجاب عنه األقس 

العلة المؤث رة يف عدم المعلول، ووجوب عدم االختالف حال الوجود ممنوع، 

والقياس على حال العدم غير صحيح؛ ألنه إن أريد بحال الوجود حال وجود 

بعض فالفرق بينه وبين انتفاء الجميع الجميع فهو محال، وإن أريد حال وجود ال

 (7)واضح.

                                                 
 .1/535البسيط (1)
 29شرح اللمع للواسطي(2)
 100، 1/99التبصرة والتذكرة (3)
 .31ائتالف النصرة (4)
 .1/206، المساعد 148، وينظر: إصالح الخلل 3/1085االرتشاف (5)
 .148، وينظر: الحلل يف إصالح الخلل من كتاب الجمل1735كشف اإلعراب(6)
 .226، 225، التبيين 1/125اللباب  - (7)
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: أن المبتدأ يرتفع بالخرب، والخرب يرتفع بالمبتدأ، ويسموهنما القول الثاين

المرتافعين؛ ألن المبتدأ البد له من خرب، والخرب ال بد له من مبتدأ وال ينفك 

رائي للكوفيين أحدهما عن اآلخر، وقد عزاه األقس 
، وهو ظاهر كالم (1)

، وإليه ذهب  (3)واختاره أبو حيان وعزاه ألبى الفتح بن جني، (2)لجزوليا

                . (5)، وعزاه الجرجاين للبغداديين (4)السيوطي

رائي: ال يلزم من االحتياج العمل، ولذلك احتاج كل   وأجاب عنه األقس 

 .(6)فاًقاواحد من الفعل والفاعل إلى اآلخر مع امتناع عمل الفاعل يف الفعل ات  

: بأن ما ذكروه يؤدى إلى محال؛ وذلك ألن العامل سبيله أن ورده األنباري

يقدر قبل المعمول، وإذا قلنا: أهنما يرتافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل 

اآلخر، وذلك محال وما يؤدى إلى المحال محال، كما أن العامل يف الشيء ما 

 (7)ه، ألن عاماًل ال يدخل على عامل.دام موجوًدا ال يدخل عليه عامل غير

                                                 
، التبيين 1/27، أسرار العربية 50، 1/49، وينظر: اإلنصاف 1736كشف اإلعراب- (1)

، شرح التسهيل البن مالك 2/817، شرح األلفية البن معطى 1/125، اللباب 225ص

، ائتالف النصرة 1/206، المساعد 3/1085، االرتشاف 1/272، شفاء العليل 1/263

 .1/194، منهج السالك 307، اإلقليد يف شرح المفصل 30

 .2/743شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبيني  - (2)

 .3/1085االرتشاف (3)
 .1/263الهمع (4)
 1/214المقتصد (5)
 .1/340شرح الجمل - (6)

 .1/52اإلنصاف - (7)



  

 
 اخْـتـيَـارَات األَقْــسِّــرَائي النَّحَوِيْة فِي كِتَابَه كَشْفِ اإلِعْرَابِ فِي شَرْحِ اللُّبَاب"

 جَمًْعا وْدِرَاسَة  

 

 
 

 

 

: االبتداء يرفع المبتدأ، والخرب يرتفع باالبتداء والمبتدأ، وعزاه القول الثالث

رائي لجماعة من البصريين، وإليه ذهب ابن السراج األقس 
،  (2)، وابن برهان (1)

وهو ظاهر قول ابن جني يف كتابه الخصائص، حيث قال:) فأما خرب المبتدأ فلم 

تقدم عندنا على رافعه؛ ألن رافعه ليس المبتدأ وحده، وإنما الرافع له المبتدأ ي

، وعزاه ابن  (4)،  وعزاه ابن عقيل ألبى إسحاق الزجاج (3)واالبتداء جميًعا(

 .  (5)يعيش لكثير من البصريين

رائي: بأن االبتداء إنما عمل يف المبتدأ القتضائه له، فوجب أن  وضعفه األقس 

 امل يف الخبْر إياه لهذا المعنى بعينه.يكون الع

وضعفه ابن يعيش: بأن المبتدأ اسم، واألصل يف األسماء أن ال تعمل، وإذا لم 

يكن لها تأثير يف العمل، واالبتداء له تأثير، فإضافة ماال تأثير له إلى ما له تأثير ال 

 . (6)تأثير له

المبتدأ باالبتداء، ووجه هذا  أن الخرب مرفوع بالمبتدأ بعد أن ُرفع :القول الرابع

القول أن االبتداء لما كان سبب رفع المبتدأ ُنسب الرفع إليه، ولما كان المبتدأ 

                                                 

 .1/28، وينظر: اللباب 1/58األصول (1)
 .1/34شرح اللمع البن برهان (2)
 .2/385الخصائص (3)
 .3/952، نتائج التحصيل 1/206المساعد (4)
 .1/309، اإلقليد 1/85شرح المفصل (5)
 .1/309، اإلقليد 1/85شرح المفصل (6)
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سبب جزم الفعل، والفعل سبب  "َلمْ "سبب رفع الخرب نسب العمل إليه، كما أن 

رفع االسم؛ كما أن معنى االبتداء يبطل بدخول العامل على المبتدأ، والمبتدأ ال 

. وهو ما نص عليه ابن جني يف  (1)عناه بذلك، وماال يبطل أولى بالعمليبطل م

  (2)اللمع، ولعله رأى آخر له.

رائي: بأن كون االبتداء رافًعا للمبتدأ إنما هو القتضائه له، وهو   ورده األقس 

مشرتك بين المبتدأ والخبْر، وكون المبتدأ رافًعا للخْبر القتضائه له، وهو أيًضا 

ح.مشرتك، في  لزم الرتجيح ال المرج 

،  (3)أن الخرب يرتفع باالبتداء بواسطة المبتدأ،وذهب أبوالربكات األنباري إلى 

 .                                                                        (5)، والجرجاين (4)ووافقه ابن يعيش

 .    (6)د من العوامل اللفظيةفالخرب عنده مرفوع بتعريه لإلسنا وخالفهم ابن عصفور

نستخلص مما سبق: أن يف رافع الخرب ستة أقوال كلها صحيح المعنى  

خالف لفظي،  مقريب بعضه من بعض وإن اختلفت العبارة، فالخالف فيما بينه

رائي وجمهور البصريين من ارتفاع الخرب  وإن كان أوالها ما ذهب إليه األقس 

                                                 

، 231، التبيين ص1/128، اللباب 1/366، شرح الجمل البن خروف 106توجيه اللمع (1)

 .1/39اإلقليد 
 .2/817، وينظر: شرح األلفية البن معط 72اللمع  - (2)

 .1/51اإلنصاف (3)
 .1/85شرح المفصل (4)
 .1/257المقتصد (5)
 .1/342شرح الجمل البن عصفور (6)
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باالبتداء؛ ألن االبتداء لما عمل يف المبتدأ صار  بالمبتدأ بعد أن ُرفع المبتدأ

 مقتضيًا للخرب، فلما اقتضاه عمل فيه.

 زيادة "ِمْن" اجلارة: -

الزائدة، هل تزاد بشرط أم تزاد مطلًقا دون شرط،  "مِنْ "اختلف النحاة يف  

أهنا تزاد بشرطين: أن ُتسبق بنفي أو ما أشبه  (2)والبصريين (1)فمذهب سيبويه

وأن يكون مجرورها نكرة كما نص األقسرائي، وهو ظاهر مذهبه؛ حيث النفي، 

ضعف مذهب المخالفين لسيبويه، ُمفنًدا حججهم بالرد والتضعيف، وهو ما 

 سنبينه الحًقا. 

قله عن ابن الحاجب يف اإليضاح: واحتج األقسرئي لمذهب سيبويه بما ن  

، "مات َمْن َرُجل"من استقرأ كالم العرب أدنى استقراء علم انتفاء صحة )

، إذ أنَّ )مِْن( حرف، َواأْلَْصل فِي اْلُحُروف أنَّها  (3)و شبهه( "َضَرَب مِْن َرُجل"و

ْسِم َأو اْلِفْعل الداّل على َذلِك اْلَمْعنى 
ِ
ُوضعت للمعاين اختصارًا من التَّْصِريح بِاال

نت اْلهمَزة َعن كالهمزة فإنَّها تدلُّ على اْستِْفَهام َفإِذا قلت أزيٌد عنْدك أغ

ْختَِصار اَل َينَْبِغي َأن َيِجيء َزائِدا ألنَّ َذلِك عكس "أستفهم"
ِ
، َوَما قصد بِِه اال

                                                 
، شرح 335، تمهيد القواعد والفوائد242/ وينظر: البغداديات1/38بالكتا - (1)

، 3/598، المقاصد الشافية للشاطبي1/260، شرح األلفية البن الناظم4/460المفصل

ت: عبدالرحمن العثيمين، ط: جامعة البحوث اإلسالمية، جامعة أم القرى، 

 .319م(، الجنى الداين2007األولى)

، 319، الجنى الداين3/589، المقاصد الشافية1/501رشرح الجمل البن عصفو - (2)

 .2/750توضيح المقاصد

 .2/143، وينظر: اإليضاح يف شرح المفصل1500كشف اإلعراب - (3)
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يد َوَنْحوه، ال يصحُّ َذلِك اْلَمْعنى ُهنَا 
اْلَغَرض وإنَّما َجاَز فِي َمَواِضع لَِمْعنى من َتْأكِ

( َشْيئا بِِخاَلف َقْولك َأال ترى أنَّك َلو قلت ضربت من رجل لم تكن ُمِفيدا ب )من

 َما ضربت من رجل. 

 ،(3)، واألنباري(2)، والثمانيني(1)وقد سار يف ركاب سيبويه الفارسي   

.                                                        (8)، والفاكهي(7)، وابن هشام(6)، وابن الناظم(5)، وابن الحاجب(4)والعكربي 

حيث لم يشرتط يف زيادهتا شيًئا، فأجاز زيادهتا يف  (9)خفشوخالفهم يف ذلك األ

َيْغِفْر َلُكْم مِْن }الواجب وغيره، ويف المعارف والنكرات، واستدل بقوله تعالى

فيه  "مِنْ "، ووجه االحتجاج به كما نص األقسرائي: أنه لو لم ُتحمل (10) {ُذُنوبُِكمْ 

باطل، فالملزوم مثله، أما على الزيادة كان محمواًل على التبعيض، والالزم 

                                                 
 .2/822اإليضاح بشرح المقتصد - (1)

 .335تمهيد القواعد والفوائد  - (2)

 .1/192أسرار العربية - (3)

 .1/355اللباب - (4)

 .2/143اإليضاح- (5)

 .1/260شرح األلفية - (6)

 .1/353المغني - (7)

 .558مجيب الندا  - (8)

، شرح 335، تمهيد القواعد والفوائد242، وينظر: البغداديات1/88معاين القرآن - (9)

، 3/598، المقاصد الشافية للشاطبي1/260، شرح األلفية البن الناظم4/460المفصل

، 2/657فاء العليل، ش1/501، شرج الجمل البن عصفور1/353المغني

 .2/247، المساعد1/842، البسيط4/460، شرح المفصل1/355اللباب

 (.4سورة نوح ) - (10)
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المالزمة فلعدم القائل بالفصل، وأما بطالن الالزم فألنه لو كان للتبعيض ناقض 

 .(1) {متهت خت حت جت هب}قوله: 

 زن}وحمل عليه قراءة عبد الرحمن بن هرمز األعرج (2)وبه قال ابن جني 
يف  "مِنْ "، أي: لمن ما آتيناكم، فزاد (3) {ري ٰى ين ىن نن من

لكثرة ورود ذلك يف السماع نثًرا  (5)، والشاطبي(4)هب ابن مالكاإليجاب، وإليه ذ

.                                                               (6)ونظًما، وعزاه المرادي للكسائي، وابن هشام الضرير

رائي مذهب األخفش بقوله: )أنَّا ال ُنَسل م انتفاء الالزم، وقوله: لو  وتعقب األقس 

 {َيْغِفْر َلُكْم مِْن ُذُنوبُِكم}ن للتبعيض لناقض اآلية األخرى، قلنا: قوله تعالىكا
ورد يف قوم نوح، واآلية األخرى وردت يف قوم محمد عليه السالم، ويجوز أن 

يغفر البعض لقوم نوح، ويغفر الجميع لغيرهم، فزال وهم التناقض، ولئن سلمنا 

أن ُتحمل إحداهما على بعضهم،  أن اآليتين إلحدى األمتين فنقول: يجوز

 واألخرى على البعض اآلخر، على أن يف رفع وهم التناقض سعًة ومجااًل؛ 

                                                 
 .53سورة الزمر - (1)

 .1/356، وينظر: المغني1/164المحتسب - (2)

 (81سورة آل عمران ) - (3)

، شرح 2/750، توضيح المقاصد319، وينظر: الجنى الداين3/138شرح التسهيل - (4)

 .2/299، موصل النبيل3/589، المقاصد الشافية1/260ية البن الناظماأللف

 .3/589المقاصد الشافية - (5)

.موصل 2/247، المساعد226، األزهية2/750، توضيح المقاصد319الجنى الداين - (6)

 2/299النبيل
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 ال يخفى عليه أمثاله(
ُ
.                               (1)إذ ُيمكن أن ُيرفع بغير ما ذكرنا، والّذكي

َقْد "ك: بشرط تنكيرها فقط، وحكوا يف ذل "مِنْ "زيادة  (2)وأجاز بعض الكوفيين

رائي: أن معناه: قد كان مطر.                                   "َكان مِْن َمَطرٍ  ، ووجه االحتجاج كما نص األقس 

رائي بوجهين: األول: أنه محمول على الحكاية، كأن قائاًل  وأجاب عنه األقس 

نه محمول أ خر:، واآل(3)قال: هْل كان مِْن مطٍر؟، فأجيب بقولهم: قد كان مِْن مطرٍ 

على التبعيض، كقولك: أخذُت مِْن الدراهِم، كأنك قلت: قْد كان شيٌء مِْن مطِر، 

.                                                                             (4)وال ُبعد يف ذلك؛ ألنه ُيحذف الموصوف وُتقام الصفة مقامه

رائي، أما ما استدل به وأقرب هذه األقوال: ما ذهب إليه جمهو ر البصريين واألقس 

األخفش والكوفيون من أدلة سماعية على زيادة من دون شرط فمحمول على 

معاين أخرى كما سبق بيانه، وإن كنت أرى أنه ال زيادة يف القرآن الكريم، فما من 

كلمة يف القرآن إال ولها فائدهتا، ووظيفتها يف الجملة، فال ضرورة تدعو إلى 

ق لفظ الزيادة حيث لنا مندوحة عنه، وأقرب ما قيل يف ذلك، قول المربد: ) إطال

أما قولهم: إهنا زائدة، فلست أرى هذا كما قالوا، وذلك أن كل كلمة إذا وقعت 

وقع معها معنى، فإنما حدثت لذلك المعنى وليست بزائد؛ ألهنا لو لم تدخل جاز 

 (5)أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه(.

                                                 
 .1501كشف اإلعراب  - (1)

، 3/598الشافية، المقاصد 319، الجنى الداين1/501شرج الجمل البن عصفور - (2)

 .2/427، المساعد2/444، ارتشاف الضرب325رصف المباين

 .1/193، أسرار العربية1/501شرح الجمل البن عصفور - (3)

 .2/321الفوائد الضيائية - (4)

 .1/183المقتضب - (5)
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 :النحويني ا: ما تابع فيه مجهوررابًع
 تقدمي املفعول معه على املعمول املصاحب: -

اتفق النحاة على عدم جواز تقديم المفعول معه على العامل، فال يقال: 

والطيالسَة جاء الربُد، أما تقديمه على االسم األول نحو: جاء والطيالسَة الربُد، 

رائي، أما المنع فهو مذهب أكثر ففيه خالف بين المنع والجواز نص عليه األق س 

رائي، فقال:(1)النحاة  ، ولهذا رجحه األقس 

)واألكثر على المنع، وهو األظهر؛ لُبعد أن يكون الراجح ُمتمسك الواحد  

، (3)، وممن نص على عدم جواز التقديم العكربي(2)مع كثرة المخالفين(

، (8)، والمرادي(7)، وأبوحيان(6)، وابن مالك(5)، وابن عصفور(4)والرضي

 .(10)، والسلسيلي(9)واألزهري

                                                 
، تمهيد 2/592، موصل النبيل664، توضيح المقاصد2/254شرح التسهيل - (1)

 .3/2055القواعد

 .953إلعراب كشف ا- (2)

 .1/282اللباب - (3)

 .1/518شرح الكافية - (4)

 .3/38شرح الجمل - (5)

 .2/254شرح التسهيل - (6)

 .3/1486االرتشاف - (7)

 .664توضيح المقاصد - (8)

 .2/592موصل النبيل - (9)

 .490شفاء العليل - (10)
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ذلك أجاز تقديم المفعول معه على مصاحبه، وله   (1)وخالفهم ابن جني

شبهتان: إحداهما: أنه قد جاز ذلك يف العاطفة، فليجز فيها ألهنا محمولة عليها، 

واألخرى: أن ذلك قد ورد يف كالمهم، فينبغي أن يحكم بذلك، ومن الوارد يف 

 ل الشاعر:  ذلك قو

َقَبا ْوَءَة اللَّ ُبه َوالسَّ  (2)أْكنِيِه ِحْيَن ُأناِديِه ألَْكرَمه           َواَل ُألقِّ

 ومثله قول اآلخر

 (3)َجَمْعَت َوُفْحًشا ِغْيبًَة وَنِميَمًة        ِخَصااًل َثالًثا لْسُت َعنَْها بُِمَرُعوى

ا: أن العاطفة الشبهة األولى من وجهين: أحدهم وأجاب ابن مالك عن

أقوى وأوسع مجااًل، فجعل لها مزية بجواز التقديم، وألن المعطوف بالواو نسبة 

العامل إليه كنسبته إلى المتبوع فلم يكن يف تقديمه محذور، بل كان فيه إبداء مزية 

لألقوى على األضعف، فلو أشرك بينهما يف الجواز خفيت المزية، والثاين: أن 

عاطفة فلها شبه يقتضي لها لزوم مكان واحد كما لزمت وإن أشبهت ال "مع"واو 

 الهمزة مكاًنا واحًدا.

                                                 
، ت: حسن 378.، التنبيه على شرح مشكالت الحماسة البن جني 2/383الخصائص - (1)

، شرح 2/254(، شرح التسهيل2009هنداوي، ط: وزارة األوقاف بالكويت، األولى )

، 3/2055، تمهيد القواعد2/592، موصل النبيل664، توضيح المقاصد3/38الجمل

 .490شفاء العليل

، التنبيه على شرح مشكالت الحماسة البن 456/ 3البيت من البسيط وهو يف: التذييل  - (2)

 490، شفاء العليل2/254رح التسهيل، ش378جني 

، شفاء 2/254البيت من الطويل، قائله يزيد بن الحكم الثقفي، وهو يف: شرح التسهيل - (3)

 .3/2055، تمهيد القواعد1/518، شرح الكافية490العليل
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وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين المذكورين فأجاب ابن مالك عنها: 

بأنه ال يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المفعول معه، بل جعله من 

 باب العطف ممكن وهو أولى؛

المعطوف يف الضرورة مجمع عليه وليس كذلك القول ألن القول بتقديم  

 بتقديم المفعول معه.

أما البيت األول: فالعطف فيه ظاهر ألن تقديره: جمعت غيبة ونميمة وفحًشا، 

ْوَءة  .(1)وهبذا وجهه أكثر النحويين، وأما البيت الثاين فعلى تقدير: وال أُسوُؤه السَّ

المعية يف البيتين أظهر من معنى ويف رد  ابن مالك تكلف ظاهر؛ إذ معنى  

 العطف، ويف القول بالمعية غناء عن التقدير يف البيت الثاين.

****     ****    **** 

 

                                                 
 . 2/354شرح التسهيل -(1)
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 خامتة
اختيارات  ""الحمد هلل على توفيقه، وبعد هذه المسيرة الماتعة يف دراسة 

خرجت الدراسة  "كشف اإلعراب يف شرح اللباب "األقسرائي النحوية يف كتابه

 عدة نتائج، أهمها:ب

رائي كان إماًما يف عصره، وله جهوده الكبيرة يف بناء النحو  -1 أن األقس 

العربي، كما تمتع بثقافة واسعة يف كثير من العلوم العربية والشرعية والعقلية إال 

 أن جهوده ظلت مغمورة حتى اآلن عند أكثر أهل التخصص، فضاًل عن غيرهم.

رائي حًظا وا -2 فًرا من الشهرة التاريخية، فقد ضنت كتب لم يأخذ األقس 

 الرتاجم عن إبراز نشأته وحياته، ومكانته العلمية.

من أوىف الشروح وأوسعها، جمع فيها  "كشف اإلعراب"يعد كتاب  -3

رائي كل ما تناثر من آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين.  األقس 

رائي قد انتهج يف عرضه لقضايا الخالف بين ال -4 نحاة منهًجا أّن األقس 

محايًدا من العلماء السابقين، فأحياًنا يرتضي ما ذهبوا إليه، وأحياًنا يرفض، وتارة 

قد بلغت اختياراته ستة عشرة ترجيًحا.  يرجح أحدهم على اآلخر، و 

رائي بشخصية مستقلة يف عرضه آلراء النحاة، فلم يكن معنيًا  -5 تمتع األقس 

ألتين، وتابع سيبويه يف مسألتين، وتابع بنقل آراء سابقيه فقط، فقد انفرد بمس

األخفش يف مسألة، وتابع اإلسفراييني يف مسألة، وتابع أكثر من عالم يف مسألتين، 

 وجمهور البصريين يف سبعة مسائل، وجمهور النحويين يف مسألة واحدة.

الغالب على مذهب األقسرائي المذهب البصري، فكان أميل إليه، ومما  -6

ألعالم المذهب البصري يف أكثر من موضع، وموافقته يؤيد ذلك موافقته 

 لجمهور البصريين يف معظمها.
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رائي إضافات نحوية انفرد هبا يف تعليل اختياراته النحوية يف -6  كان لألقس 

 بعض األحيان.  

رائي وأمانته العلمية يف نسبة األقوال إلى أصحابه مدعًما -7 صْدق األقس 

هين، مرجًحا هذه األقوال يف بعض األحيان، ومضعًفا هذه األقوال باألدلة والربا

 إياها يف البعض اآلخر مع بيان أوجه الضعف فيها.

رائي يف عرضه آلراء النحاة والخالف بينهم بحسن  -7 اتسم منهج األقس 

االستدالل عن العرب من نثر وشعر، كما لم يغفل االهتمام بالقياس والتعليل 

                        عند عرض الخالف.               

****      ****     *** 
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 ثبت املراجع واملصادر
إبراز المعاين يف حرز األماين للشاطبي، ت: إبراهيم عطوة ط: مصطفي البابي  -1

 الحلبي.

 ارتشاف الضرب ألبي حيان، ت: رجب عثمان، ط: مكتبة الخانجي، القاهرة، -2

ن، ت: محمود نصار، ط: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك البن برها -3
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 فهرس الشواهد الشعرية
 البحر الشاهد

َقاَبا                     َفَما َقْومِى بَِثْعَلَبَة ْبِن َبْكرٍ    الوافر َواَل بَِفَزاَرَة الّشْعِر الر 

َقَبا               أْكنِيِه ِحيَْن ُأناِديِه ألَْكرَمه              ْوَءَة اللَّ ُبه َوالسَّ  البسيط َواَل ُألق 

 الطويل َمٌل َرْخُو الِماَلِط َنِجيُب.َفَبْينَاه َيْشِري َرْحَله َقاَل َقائٌِل                  لَِمْن َج 

 البسيط مِْن َعَجِب  َفاْلَيوَم قرْبَت َتَهُجوَنا وَتْشُتمنَا             َفاْذَهْب َفَما بَِك َواألَيَّامِ 

ُمر َشَدنَّ لنَاَيا َما ُأَمْيلَِح ِغْزألًنا   اِل والسَّ  البسيط مِْن َهُؤَليَّائُِكنَّ الضَّ

 الطويل وما َبْينَها والَكْعب َغْوط َنَفائِف       َتْعلق فِي مْثل الْسَواِرى ُسيوَفنا  

 الرجز َداٌر لِسْلَمى إِْذِه مَِن َهَواكا

الِ  َأاَل َفَتى  البسيط مِْن َبنِي ُذْبَياِن َيْحِمُلنِي         وَلْيَس َحامَِلنى إالَّ ابُن حمَّ

 الرجز َوَمَا َعَلْيِك أْن َتُقولى ُكّلَما                  َصّلْيِت أو َسبَّْحِت: يا اللُهمَّ َما  

 الطويل ا لْسُت َعنَْها بُِمَرُعوىَجَمْعَت َوُفْحًشا ِغْيَبًة وَنِميَمًة           ِخَصااًل َثالثً      

 

  
 




