
 
 
 

 

 

 يف معاني القرآن وإعرابه ما ال وجه له عند الزجاج

 دراسة حنوية وصرفية

 

 

  
 

 / محادة حممد حسني أمحد بوديد ا 
 أستاذ اللغويات املساعد يف كلية اللغة العربية بأسيوط،

 وأستاذ النحو والصرف وفقه اللغة املشارك يف كلية اللغة العربية بالرياض
 سعود اإلسالميةجامعة اإلمام حممد بن 
 

 

 م9102 - ـه0441



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

 

 "ما ال وجـه له عند الزجـاج يف معـاين القـرآن وإعـرابه العنوان:

 "دراســة نحــوية وصــرفية 
 حمــادة محمد حســين أحمـد بــودي  اسم الباحث:

 Drboudy2010@azhar.edu.eg اإلمييل اجلامعي:

 عندهالزجاج، وجه له،   الكلمات املفتاحية:

 أستاذ مساعد  التوصيف األكادميي:

 ملخص البحث

يعد اإلمام أبو إسحاق الزجاج من  العلماء المتقدمين المربزين يف النحو واللغـة، 

جمع بين نحو البصرة والكوفة، وكانت له آراء انفرد هبا عـن سـابقيه، و ـد ى لـ  

ظــري حــدي  ، و ــد لفــت ن "معــاين القــرآن وإعرابــه"ذلــك كلــه يف كتابــه النفــي  

الشيخ عن بعض اآلراء النحوية والصرفية التي يصفها بأهنا ال وجه لهـا  فشـرعت 

مـا ال وجـه عنـد الزجـاج يف معـاين  "يف جمعها ولم شـتااا، وذلـك ىحـت عنـوان 

و د ظهر بعد البح  أن بعض مـا ال وجـه  "القرآن وإعرابه دراسة نحوية وصرفية

 د يكون لـه وجـه ي علـه  -وهو األكثر   -عند الزجاج ال وجه له حقيقة، وبعضه 

  مينا بالقبول،  ريبا من األصول النحوية.
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Abstract 

Distinguished in Arabic and its syntax, Imam ᾿Abu Isḩāq Az-

Zajjāj was one of the early scholars who combined knowledge of 

both the syntax of Al-Baṣrah and that of Al-Kūfah schools of 

grammar. Some of his views were unique and different from those 

of his predecessors. This information can be found in his book 

Meanings and Syntactic Analysis of the Qur᾿ān (Maʿāni l-Qur᾿ān 

wa Iʿrābih). The syntactic and morphological cases which Az-

Zajjāj describes as unidentifiable have caught my attention, so I 

collected them all in the present study. The research has found that 

some of these cases are indeed unidentifiable, but most of them 

can be syntactically identified according to the principles of 

Arabic grammar.        

Key words:  Az-Zajjāj – identifiable form analysis– his views  
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 املقدمة 

الحمد هلل رب األرباب، أنزل علينا أفضل كتاب، والصالة والسالم عل  النبي 

األمي الكريم، سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعل  آله وأصحابه، ومن 

 الدين. هنج هن هم، وا تدى هبديهم إل  يوم

 أما بعد

فقد حفظ لنا ىاريخنا الم يد أجياالا حفظت كتاب اهلل وحافظت عليه، ومن  

هؤالء العلماء المربزين اإلمام أبو إسحاق الزجاج، فقد كان من النحاة 

المتقدمين، جمع بين نحو المدرستين: الكوفية والبصرية  فدرس النحو الكويف 

مربد، و د كانت له شخصيته المستقلة، عل  يد ثعلب، والنحو البصرى عل  يد ال

فكان يختار ويرجح ما يراه باألدلة والرباهين، و د كانت له آراؤه التي انفرد هبا 

، "معاين القرآن وإعرابه"عن السابقين، و د ى ل  هذا كله يف كتابه المشهور: 

و د لفت نظري حدي  الشيخ يف كتابه عن بعض اآلراء النحوية والصرفية التي 

ها بأهنا ال وجه لها، فوجدت هذه الفكرة ىصلح إلعداد بح ، ي مع يصف

أحكامها، ويلم شتااا  إذ لم أ ف ـ فيما أعلم ـ عل  باحٍ   د خّص هذا 

الموضوع بالدراسة والتحليل  فشمرت عن ساعد ال د، وسألت اهلل التوفيق 

اج يف ما ال وجه له عند الزج"والسداد، فكان هذا البح  الذي جاء بعنوان: 

 .  "معاين القرآن وإعرابه دراسة نحوية وصرفية

و د ا تضت طبيعُة البح  أن يأيت يف مقدمة وىمهيد، ىعقبهما مسائل الدراسة، 

 والخاىمة، و ائمة المصادر. 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 
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 : ذكرت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره. المقدمة

 : عرفت فيه بالزجاج، وبما ال وجه له. التمهيد

ذكرت فيها ما ال وجه له عند الزجاج يف معاين القرآن  :مسائل الدراسة

  وإعرابه.

 : ذكرت فيها أهم نتائج البح .الخاتمة

 : فيها أهم مصادر البح  ومراجعه. قائمة المصادر

 وقد اتبعـت فـي دراسـة مسائل هذا البحث المنهج اآلتي: 

 ـ جمعت ما حكم عليه الزجاج بأنه ال وجه له، أو وصفه بذلك.1

وضعت عنواناا لكل مسألة من مسائل البح ، الذي اشتمل عل  ثنتي ـ 2

 عشرة مسألة، و د رىبتها حسب وردوها يف كتاب معاين القرآن.

 ـ وثقت المذاهب واآلراء من مصادرها المعتمدة، وعزوت ما لم يعز منها.3

ـ ذكرت يف هناية كل مسألة مو في من اآلراء والمذاهب التي أورداا، 4

 يظهر رجحانه، ما أمكن. وىرجيح ما

ا لوجهه   أسأل اهلل العظيم، رب العرش الكريم أن ي عل هذا العمل خالصا

 ىعال ، وأن يرز نا السداد والرشاد، إنه سميع عليم. 

 وصل  اهلل وسلم وبارك عل  معلم الناس الخير.
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 التمهيد
 أ ـ التعريف بالزجاج بإجياز

 امسه، ولقبه، ونشأته:

اج بفتح الزاي، (1)هيم بن السري بن سهلهو أبو إسحاق إبرا جَّ ، ُلقب بالزَّ

 .(2)والميم، وىشديدهما، نسبة لعمله بخراطة الزجاج يف أول حياىه 

ولد يف بغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين، ونشأ هبا، وكان يفضلها عل  سائر 

، فكان ينزل بال انب (3)المدن، بل كان يراها مدينة المدائن، وحاضرة العالم

 . (4)الغربي منها، يف الموضع المعروف بالدويرة

  أخالقه:

كان من أهل  "شهد له أهل العلم بالفضل، والدين، والخلق، فقالوا عنه: 

 كان من أكابر أهل العربية، وكان حسن"، و(5)"العلم، واألدب، والدين المتين

ا(6)"العقيدة، جميل الطريقة عل  من يحسده وي اهره  ، وكان صبورا

 (7)اوة.بالعد

 دراسته للنحو:

                                                 

، ونزهة األلباء يف طبقات األدباء 111ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي:  (1)

 . 183ي: لألنبار

، و الدة النحر يف وفيات أعيان الدهر البن 88/ 6ينظر ىاريخ بغداد للخطيب البغدادي: (2)

 . 32/ 3بامخرمة:

 . 461/ 1ينظر مع م البلدان ليا وت:  (3)

 . 222/ 5، والوايف بالوفيات للصفدي:66/ 1ينظر مع م األدباء ليا وت: (4)

  .42/ 1ينظر وفيات األعيان البن خلكان: (5)

 . 183ينظر نزهة األلباء:  (6)

 . 55/ 1ينظر مع م األدباء : (7)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ا،  درس الزجاج يف بداية أمره النحو الكويف، وانقطع إليه حت  أحاط به علما

، ثم عزم عل  دراسة النحو البصرى عندما  ابل (1)حت  استغن  به عن غيره

، ف مع نحو (2)المربد، فتعلمه منه، وبذل يف سبيل ىحصيله ُجّل ما يملك من مال

ش عل  أرض بغداد بعد أن اختلط نحاة المدرستين، الكوفة، ونحو البصرة، وعا

 .(3)وإليه انتهت الرياسة يف النحو بعد المربد

 شيوخه وتالميذه:

ىلق  الزجاج العلم عل  يد ثعلب والمربد، و رأ كتاب سيبويه حت  برع فيه، 

ا كتاب سيبويه حت  يقرأه عل  الزجاج "حت   يل:  إن المربد كان ال يقرئ أحدا

 . (4)أوالا 

وأخذ عنه ابن السراج، وابن والد، والزجاجي، والنحاس، والسيرايف، 

 .(5)والفارسي 

                                                 

 . 125ينظر م ال  العلماء للزجاجي:  (1)

 . 183، ونزهة األلباء: 613/ 6ينظر ىاريخ بغداد: (2)

 . 111، وطبقات النحويين واللغويين: 82ينظر أخبار النحويين البصريين للسيرايف:  (3)

، والبلغة يف ىراجم 54/ 1، ومع م األدباء:55حويين للتنوخي: ينظر ىاريخ العلماء الن (4)

 . 52أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي: 

، والدر الثمين يف أسماء المصنفين البن 212ينظر طبقات النحويين واللغويين:  (5)

 .116/ 3، و الدة النحر يف وفيات أعيان الدهر:242الساعي: 
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 مصنفاته:

صنف الزجاج مصنفات كثيرة، منها كتاب معاين القرآن وإعرابه، وكتاب 

الفرق بين المؤن  والمذكر، وكتاب فعلت وأفعلت، والرد عل  ثعلب يف 

 .(1)الفصيح، وكتاب َما ينَْصرف َوَما اَل ينَْصرف

  وفاته:

ىويف يوم ال معة ىاسع عشر جمادى اآلخرة سنة عشر، و يل: سنة إحدى 

عشرة، و يل: سنة ست عشرة وثالثمائة، ببغداد، رحمه اهلل ىعال ، و د أناف عل  

 .(2)ثمانين سنة

                                                 

 .222/ 5لوايف بالوفيات :، وا183ينظر نزهة األلباء:  (1)

 .222/ 11، وسير أعالم النبالء للذهبي:56/ 1ينظر وفيات األعيان: (2)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 ب ـ التعريف بـ "ما ال وجه له"

وا فَثمَّ  عال : ، َومِنْه َ ْوُله ى(1)الَوْجُه يف اللغة: ُمْسَتقبل كلِّ شيءٍ     فَأْينَما ُىَولُّ

﴾ 
ِ
ا ﴾  ، و وله عز وجل: (2)َوْجُه اهلل يِن َحنِيفا ، وال مع: (3)َفَأ ِْم َوْجَهَك لِلدِّ

يءِ  كلُّ شيٍء هالٌِك إالَّ  ، َومِنْه َ ْوُله َىعال : (4)وجوه وأوجه، والَوْجُه: َنفُ  الشَّ

ُل الَمْقصوُد به، وهَو م اٌز، والَوجه: سيُد ، والوجه من الَكالِم: السبي(5)َوْجَهُه ﴾ 

ه إَِلْيِه: َأْ بل(6)الَقْوِم، وُوجوُه البلد، وُوجهاُؤه: َأشراُفه ، وسؤاٌل وجيه، (7)، وَىَوجَّ

ورأي وجيه: صحيح مقبول، وسبب وجيه، ومنطق وجيه: معقول، ولهذا القول 

كالم يحتمل رأيين، وكالم  َوْجٌه، أي: مأخذ وِجَهٌة ُأخذ منها، وكالٌم ذو َوْجهين:

حة، ولي  لكالمك َوْجٌه، أي: ال َوْجه له من الصّحة: ال أساس له من الّص 

 .(8)صحة

وعل  ما سبق يمكن أن نضع ضابطاا للرأي النحوي الذي ال وجه له، فنقول: 

 هو الرأي الذي ال دليل له، وال مستند عليه، ولم يقبله النحويون، واعرتضوه.

                                                 

، ولسان 186/  6، واذيب اللغة لألزهري:66/ 4ينظر كتاب العين للخليل بن أحمد: (1)

 . 555/ 13العرب البن منظور:

 سورة البقرة.  115من اآلية:  (2)

 سورة الروم.  36من اآلية:  (3)

 . 535/ 36ىاج العروس: (4)

 سورة القصص.  88من اآلية:  (5)

 . 556/ 13، ولسان العرب:428/ 1ينظر جمهرة اللغة البن دريد: (6)

 . 538/ 36ينظر ىاج العروس: (7)

 . 2462، 2468/ 3عبد الحميد عمر: ينظر مع م اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار (8)
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 مسائل الدراسة

ِه َربِّ اْلَحمْ  : املسألة األوىل: كسر دال "احلمد" يف قوله تعاىل ُد لِلَّ

 (1)﴾اْلَعاَلِمينَ 

 : رفع باالبتداِء، و وله: (2)الحمُد ﴾   ال الزجاج بعد أن ذكر  راءة الرفع 

ا الُقرآُن فال ُيْقر ِه ﴾ إِخبار َعِن اْلحْمِد، واالختياُر يف الكاَلِم الرْفُع، َفأمَّ  أ فِيه لِلَّ

وايِة  نة ىتبع فِي القرآن، واَل ُيْلتََفُت فَِيه إِل  َغير الرِّ الحمُد ﴾ إاِل بالرفع  ألن السُّ

الصِحيَحِة التي  ْد  رأ هبا الُقراُء المْشُهوُروَن بالضبِط والثِّقِة، والرفُع الَقَراَءُة، 

، فاستغنْيت عن ذِْكِر ىريد: أْحَمد اهلل اْلَحْمدَ  "الَحْمدَ "وي وز يف الكالم أن ىقول: 

  ألن َحاَل الَحمُد ي ب أن يكوَن عليها اْلَخْلُق، إال أنَّ الرْفَع أْحَسُن "أْحَمد"

، و د ُروي عن  وم من العرب:  ، "الحمَد هلل"وأبلغ يف الثناِء عل  اهلل ـ عزَّ وجلَّ

 "و
ِ
عنه  وإَِنما  ، وهذه لغة من ال ُيْلتََفُت إِليه، وال يتشاغل بالرواية"الحمِد هلل

َر الناس من أْن َيْستْعِمُلوه، أْو َيظن جاهل  ىشاغْلنَا نحُن بِِرواية هذا الحرف لِنَُحذِّ

، أو فِي َكالٍم، َوَلْم يأِت لهَذا نظير يف َكالم  أنه ي وز يف كِتاب اهلل ـ عزَّ وجلَّ

 .(3)"الَعرب، وال َوْجه َله

                                                 

 سورة الفاىحة.  2اآلية:  (1)

 . 45،46/ 1معاين القرآن وإعرابه للزجاج: (2)

 . 312/ 3الخصائص البن جني: (3)
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 :    الدراسة

، و د ذكر الفراء لها  اْلَحْمُد   رأ بكسر دال  ذكر الزجاج أنه ال وجه لمن    

ا، هو أن االنتقال من كسر إل  كسر أخف من االنتقال من ضم إل  كسر،  وجها

فإنه  ال: هذه  اْلَحْمُد  وأما من خفض الدال من  "وهي علة وجيهة،  ال: 

كلمة كثرت عل  ألسن العرب حت  صارت كاالسم الواحد، فثقل عليهم أن 

يف اسم واحد من كالمهم ضّمة بعدها كسرة، أو كسرة بعدها ضّمة،  ي تمع

ووجدوا الكسرىين  د ى تمعان يف االسم الواحد مثل: إِبِل فكسروا الدال ليكون 

 .(2)، و د ذكر ابن خالويه  ريباا من هذا(1) "عل  المثال من أسمائهم

ا أنه لم يرد لقراءة ال ر نظير، وفيم     ا ذكره نظر  يقول و د ذكر الزجاج أيضا

والضرب الثاين مما ه مت فيه الحركة عل  الحركة "ابن جني مشيراا إل  ذلك: 

 من غير  ياس، وهو كبيت الكتاب:

َك َهابُِل  اَ ْيِن إمُّ  (3)َوَ اَل: اضِرِب السَّ

كسرت النكسار ما  بلها،... فصار:  "أمك"وأصله: ُأُمك هابل، إال أن همزة 

سر الكسر، فه مت كسرة اإلىباع عل  ضمة اإلعراب، إِمك هابل، ثم أىبع الك

 (4)."فابتزاا موضعها

                                                 

 .3/ 1معاين القرآن:  (1)

 .18ينظر إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم: (2)

، وشرح 146/ 4شطر من بحر الطويل، وال يعرف له  ائل وال ىتمة. ينظر الكتاب:  (3)

 .262/ 2، وشرح الشافية للرضي: 38/ 1، والمحتسب:15/ 5كتاب سيبويه للسيرايف:

 بَِلْتُه أمه، أي: ثكلته وعدمته.من هَ  "هابل"و

 .141/ 3الخصائص: (4) 
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 ومثله  ول امرئ القي :

ــــة   َِّ  الب ــــ ــــا ا هــــَاِِّ الَب ه  َوْيِلمِّ

 

ــَُب   ــذا ا امرل م ل ــذا ال  (1)وال كه

األصل: ويٌل ألُمها، َفَحَذَف الالَم األول ، واستثقل ضمَّ الهمزةِ بعد الكسرة،  

م بعد َسْلب حركتها، وَحَذَف الهمزَة، ثم َأْىبع الالَم الميَم، فصار َفنََقلها إل  الال

ها.  اللفظ: َوْيلِمِّ

ا ـ          ... هذا اللفظ كثر يف كالمهم، وشاع استعماله، "و ال ابن جني ـ أيضا

وهم لما كثر يف استعمالهم أشّد ىغييراا،.. فلما اطرد هذا ونحوه لكثرة استعماله 

ين اآلخر، وشبهوهما بال زء الواحد وإن كانا جملة من مبتدأ أىبعوا أحد الصوى

 .(2)"كـ إِبِل وإِطِل  الحمِد هلل  وخرب، فصارت: 

بكسر الدال بأهنا شاذة يف  الحمِد هلل  و د وصف ابن جني  راءة         

القياس واالستعمال، ووصفها ابن األنباري بأهنا ضعيفة يف القياس  ليلة يف 

  ألن فيها إىباع حركة اإلعراب لحركة البناء، واإلىباع ـ وإن كان (3)االستعمال

ا ـ فهو باب ُمتَّسع، وال ىنايف بين شذوذه واّىساع بابه، فلذلك يكون يف كلمة  شاذًّ

                                                 

، واألصول 224/ 2، والكتاب: 228البيت من بحر البسيط، وهو للشاعر يف ديوانه:  (1)

ا،  .365/ 1م از القرآن ألبي عبيدة: ، وبال نسبة يف 465/ 1البن السراج:  يصف فرسا

بهه بعقاب يف ال و، الح لها ذئب، فأخذت ىطارده، و د عظم من شأن الذئب وشأن ش

ا  ليكون ذ ها"الشاهد: ، ولك أ وى يف ىشبيه الفرس بالعقابالعقاب معا بكسر الالم  "ويلِمِّ

 إىباعا لكسرة الميم.

 .38/ 1المحتسب:  (2)

 .35ري: ، والبيان يف غريب إعراب القرآن لألنبا38/ 1ينظر المحتسب:  (3)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

واحدة كما ىقّدم، ويكون يف كلمتين: نحو  ولهم: َ ُدَم وَحُدَث، بضّم الدال من 

ده ُفتحت الدال، وإذا استعمل مع حدث، واألصل فيه فتحها، فإذا استعمل وح

 .(1)ضّمت "َ ُدم"

 تعقيب:

 بعد دراسة المسألة بدا أمران:

أن الزجاج أثبت  راءة الرفع فقط، و راءة النصب والكسر ثابتة عند  امول:

اجتمع القراء عل  رفع "، و د سبقه يف ذلك الفراء، حي   ال: (2)العلماء

، ومنهم من يقول: "اْلَحْمَد لِلَّهِ "يقول:  ، وأما أهل البدو فمنهم من"اْلَحْمدُ "

هِ "، ومنهم من يقول: "اْلَحْمِد لِلَّهِ " ، وكالم (3) "فيرفع الدال والالم "اْلَحْمُد ُللَّ

 "و د  ال بعض العرب: "األخفش شبيه بكالم الفراء، حي   ال: 
ِ
 "اْلَحْمِد هلل

ة، وذلك أن األسماء فكسره، وذلك أنه جعله بمنزلة األسماء التي ليست بمتمكن

 "َحْيُ  "التي ليست بمتمكنة ىحّرك أواخرها حركة واحدة ال ىزول علتها، نحو: 

                                                 

 .68ينظر ىحفة األ ران يف ما  رئ بالتثلي  من حروف القرآن ألبي جعفر الرعيني:   (1)

 راءة النصب لزيد بن علي، ورؤبة بن الع اج، وهارون بن موس  العتكي، وسفيان بن  (2)

، و النشر يف القراءات العشر البن 34/ 1عيينة.  ينظر البحر المحيط ألبي حيان:

و راءة ال ر للحسن البصري، ورؤبة، وزيد بن علي. ينظر مختصر ،  48/ 1ال زري:

/ 1، والمحرر الوجيز يف ىفسير الكتاب العزيز البن عطية: 1شواذ القرآن البن خالويه:

 .48/ 1، والنشر يف القراءات العشر البن ال زري:66

 . 3/ 1معاين القرآن للفراء:  (3)
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و  "َحْوُث "جعلها بعض العرب مضمومة عل  كل حال، وبعضهم يقول: 

 .(1)"ضم وفتح "َحْيَ  "

وهذه "و راءة الرفع هي األظهر، والم مع عليها   ال ابن خالويه:         

وإن كانت سائغة يف العربية فإين سمعت ابن م اهد  "الحمد"يف الوجوه األربعة 

بضم   الحمُد هلل يقول: ال يقرأ بشيء من ذلك إال بما عليه الناس يف كل مصر: 

 . (2)"الدال وكسر الالم

: أن الزجاج  د شنع عل  رواية كسر الدال، وادع  أنه ال نظير لها يف واآلخر

ه  فالتخفيف هو الذي سوغ الكسر  ليكون َكالم الَعرب، وال داعي لذلك كل

ا  عمل اللسان من جهة واحدة، فهو أيسر وأخف عل  اللفظ، والعرب ىكره ـ كثيرا

ـ الخروج من ضم إل  كسر  فقد  الت: الِمِغيرة بكسر الميم إىباعًا لكسرة الغين، 

، وإنما حكم عليها النحويون بالشذوذ للتغيير الذي لحق حركة (3)واألصل الضمّ 

ا  لتو ف المعن  عليها، بل إن العربي  اإلعراب، والتي يحافظ عليها العربي دائما

 د بالغ يف المحافظة عليها، حت  يف حالة الو ف، فت ده ىارة ينقلها إل  الحرف 

الذي  بل الحرف األخير، نحو: هذا بُكر، ورأيت بَكر، ومررت ببِكر، وأخرى 

 .(4)باإلشمام

                                                 

 .2/ 1معان  القرآن لألخفش: (1)

 .12ثالثين سورة: إعراب  (2)

 .68ينظر ىحفة األ ران:  (3)

، والقراءات الشاذة دراسة صوىية وداللية للدكتور/ حمدي 183/  4ينظر الكتاب:  (4)

 .385، 384/ 1سلطان: 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 مز  املممومة بعد كسر واواااملسألة الثانية: إبدال اهل

القراَءة الَ يَدُة فيه ىحقيق الهمزة،   (1)ُمْسَتْهِزُئوَن  ... و " ال الزجاج:        

فهذا  "مستهزؤون"فإذا َخفْفَت الهمزَة جعْلَت الهمزَة بين الواو والهمزة، فقلت: 

، فأما "مستهِزُيونَ " االختيار بعد التحقيق، وي وز أْن ُىْبِدَل من الهمَزِة ياءا فتقول:

ا عل  لغة من أبدل الهمزة ياء، فقال يف  "مسَتْهزون" فضعيف ال وجه َله إال شاذًّ

 .(2)"أن يقال: مستهزون "استهزيت"استهزأت: استهزيت، في ب عل  لغة 

 الدراسة: 

ا يف          بأنه ال وجه لها إال  "مستَْهزون"حكم الزجاج عل  إبدال الهمزة واوا

اعل  لغة م ، فإنه يحذف  (3)ن أبدل الهمزة ياء، وهي  راءة أبي جعفر وصالا وو فا

ابُِئوَن ﴾ ، و﴿ ُمتَّكُِئوَن (4)الهمزة ويضم ما  بلها من أجل الواو، فيقول يف ﴿ َوالصَّ

اُبوَن ﴾ و﴿ ُمَتُكوَن ﴾، (7)، و﴿ اْسَتْهِزُئوا ﴾(6)، و﴿ لُِيواطُِئوا ﴾(5)﴾ : ﴿ َوالصَّ

ْستَهُزوا ﴾، وجعلها الطاهر ابن عاشور ُلَغةا َفِصيَحةا فِي و﴿ لُِيواُطوا ﴾، و﴿ ا

                                                 

ِذيَن آَمنُوا َ اُلوا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوا إَِل   14من اآلية:  (1) سورة البقرة، وىتمتها: ﴿ َوإَِذا َلُقوا الَّ

 اطِينِِهْم َ اُلوا إِنَّا َمَعُكْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن ﴾َشيَ 

 . 82،26/ 1معاين القرآن وإعرابه: (2)

، وإىحاف فضالء البشر يف القراءات األربعة 328/ 1ينظر النشر يف القراءات العشر : (3)

 . 181عشر للبنا الدمياطي: 

 سورة المائدة.  62من اآلية: (4)

 سورة ي .  56:من اآلية (5)

 سورة التوبة.  38من اآلية:  (6)

 سورة التوبة.  64من اآلية: (7)
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وأجاز الكوفيون وبعض البصريين إبدال الهمزة  "،  ال ابن ال زري:(1)المهموز

عل  حسب إبدالها يف الفعل، وروى الفراء وأبو زيد ذلك عن العرب، فمن أبدل 

مثل اكرتيت،  مثل: استقصيت، واىكيت، "استهزيت"منهم الهمزة يف الفعل  ال: 

، وىقول من ذلك: هؤالء مستهزون، مثل: مستقضون،  "أطفيت مثل: أوصيت"و

ويستهزون مثل: يستقضون، والمتكون مثل: مكرتون، ويطفون مثل: يوصون، 

ويطون مثل: يرون، فيبنون الكلمة عل  فعلها، في ب حينئذ ضم ما  بل الواو 

ا، وليست هذه الضمة ضمة نقل  حت  يلزم من ذلك نقل لذلك إن كان مضموما

 .(2) "حركة الهمزة إل  المتحرك كما ىوهمه بعضهم

 وإذا خففت الهمزة ففيها وجهان:

، وهو جعلها َبْيَن َبْيَن، أي: بين الهمزة "مستهزؤون"أن يقال:  امول:

، وهو رأي سيبويه، وهو القياس، "الواو"والحرف الذي منه حركتها وهو 

 .(3)وحّ ته أّن حركتها أول  هبا

ا، وهو "مستهزيون"أن يقال:  واآلخر: ، وهو  لب الهمزة ياء  لباا صحيحا

َفَهاء َواَل  ،  ال: أفعل يف هذا كما فعلت يف  وله: (4)مذهب األخفش ،  (5) السُّ

َفَهاء َأاَل   ال محمد بن يزيد: لي  كما  ال األخفش  ألن  وله:  لو جئت  السُّ

                                                 

 . 223/ 1ينظر  التحرير والتنوير: (1)

 . 443، 442/ 1النشر يف القراءات العشر : (2)

 .26/ 1، والمحرر الوجيز :31/ 1ينظر إعراب القرآن للنحاس: (3)

 ينظر المرجعان السابقان بصفحتيهما.  (4)

سورة البقرة ، وهي  راءة  نافع وأبي عمرو وابن كثير وأبي جعفر وسهل  81من اآلية:  (5)

، وإىحاف 112/ 1، والبحر المحيط:31/ 1ويعقوب. ينظر إعراب القرآن للنحاس:

 .181فضالء البشر: 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ا هبا بين بين كنت ىنحو هبا نحو األ لف، واأللف ال يكون ما  بلها إاّل مفتوحا

 .(1)فاضطررت إل   لبها

ا لحال الهمزة المضمومة، " ال ابن جني:         حمل الياء الضمة ىذكرا

 .(2) "والعرب ىعاف ياء مضمومة  بلها كسرة

 :تعقيب

ا يف نحو        عل   "ُمْسَتْهِزُئوَن  "ما ذكره الزجاج من ىو ف إبدال الهمزة واوا

صح أن يقول:  "استهزيت"لبها ياء أوالا صحيح، فمن يقول يف استهزأت:  

.  مستهزون، وإن كان ذلك  ليالا

 املسألة الثالثة: حذف عالمة اإلعراب

إَِل  ... وروي عن أبي عمرو بن العالِء أنه  رأ: " ال الزجاج:        

رة، وأحسب أن ، وهذا رواه سيبويه باختالس الكس(4)بإسكان الهمز (3)باِرْئكَم﴾

فإنه أضبط لَما َرَوى عن أبي عمرو،  (5)الرواية الصحيحة ما روى سيبويه

واإلْعراب أشبه بالرواية عن أبي عمرو  ألن حذف الَكسرة يف مثل َهذا، وحذف 

الضم إنما يأيت باضطرار مَِن الشعر، أنشد سيبويه وزعم إنَّه مما يُ وز يف الشعر 

 خاصة:

                                                 

 . 31/ 1ينظر إعراب القرآن للنحاس: (1)

 . 26/ 1وجيز :لم أ ف عل  عبارة ابن جني يف كتبه، وهي يف المحرر ال (2)

 يف سورة البقرة. 54من اآلية:  (3)

، وجامع البيان يف القراءات السبع ألبي 28ىنظر القراءة يف ح ة القراءات ألبي زرعة:  (4)

 . 583/ 2عمرو الداين:

 . 262/ 4ينظر الكتاب: (5)
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 (1)حْب  ومِ إذا اْعوَجْ َن  لُت صا

ا:  بإسكان الباِء، وأنشد أيضا

ـــَتْحِق    ـــَر ُمْس ـــرْب ُي ـــاليََأ أْ  ف

 

ـــــل    ُِ ـــــن الِ وال وا ـــــ  ِم  (2)إْثم

 

                                                 

، وبال 46، وضرائر الشعر البن عصفور:263/ 4من الرجز ألبي نخيلة، يف الكتاب:  (1)

وبعد البيت ، 123/ 8المقاصد الشافية للشاطبي:، و12/ 2بة يف معاين القرآن للفراء:نس

ِم، والضمير يف السابق فيِن الُعوَّ يعود عل  اإلبل، والدو،  "اعوج ن": بالَدوِّ َأمثاَل السَّ

بل يف الصحراء بالسفن يف البحر الفالة الواسعة، والعوم جمع عائمة، وه  السفينة، شبَّه اإل

، فهو منادي مضاف إل  ياء "صاحبي"حذف الكسرة من آخر االسم ، وأصله:  شاهد:الو.

َن الشاعر "َصاِحِب "المتكلم، حذفت منه الياء اكتفاء بكسرة المناسبة، فصار:  ، ثم َسكَّ

الباء للضرورة، وهذه الكسرة التي يف آخر الكلمة عالمة بناء، وهي مما اىفق النحويون 

ا. عل  جواز حذفها يف الشعر  ىخفيفا

، وإصالح 264/ 4، والكتاب:258البيت من السريع، وهو المرىء القي  يف ديوانه:  (2)

، وبال نسبة يف 352/ 1، وإيضاح شواهد اإليضاح للقيسي:188المنطق البن السكيت: 

 .232/ 4، وكتاب األفعال للسر سطي:424عمدة الكتاب ألبي جعفر النحاس: 

وأصل االستحقاب: حمل الشيء يف الحقيبة. والواغل: المستحقب: المكتسب،  المفردات:

 الداخل عل  القوم، وهم يشربون، ولم يدع.

نذر الشاعر أال يشرب الخمر حت  يثأر به حين ُ تل أبوه، فلما أدرك ثأره حلت له  المعنى:

ا يعا به ع ليه بزعمه فال يأثم بشرهبا  إذ  د وفَّ  بنذره فيها، فهو مرىاح البال، لم يرىكب إثما

.  اهلل، ولم يكن متطّفالا



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

فالكالم الصحيح أن ىقول: يا صاحُب أ بل، أو يا صاحِب أ بل، وال وْجَه 

، يا هذا، وروى غير سيبويه هذه األبيات "فاليوم أَشرُب  "لإلسكان، وكذلك 

مة وما ينبغي أن يكون يف الكالم والشعر، رووا هذا البيت عل  عل  االستقا

ضربين: رووا: فاليوم َفاْشَرْب غير مستحقب، ورووا أيضًا: فاليوم ُأْسَق  غيَر 

ا: إذا اعوج ن  لت َصاِح َ ّوم.   (1)مْستَْحقب، ورووا أيضا

 الدراسة:

الشعر والنثر  ذهب الزجاج إل  أنه ال وجه إلسكان حركة اإلعراب يف          

لما فيه من إذهاب عالمة اإلعراب  ألهنا دخلت للتفريق بين المعاين  ولذلك فقد 

فاليوم "أنشد البيتين السابقين عل  خالف ما ينشده سيبويه، فالرواية عنده فيهما: 

مِ "، و"فاليوم ُأْسَق "أو  "فاشرب وابن  (3)، وهو متابع للمربد (2)" لت: صاِح َ وِّ

 .  (4)ك  حي  منعاه يف الشعر والنثرالسراج يف ذل

                                                                                                              

يف حال الرفع مع الوصل  للضرورة الشعرية،  "أشرب"من  "الباء"إسكان آخر الفعل  الشاهد:

وشبهه، ألنه بن  من  "عضد"شبه المنفصل من كلمتين بالمتصل من كلمة واحدة، نحو 

 ثم أسكن الباء.  "ربغ"من الكلمة األخرى، مثل  "الراء والباء، والغين"

 . 138، 136/ 1عاين القرآن وإعرابه:م (1)

 . 285/ 4السابق: (2)

، 84/ 1، والخصائص: 256/ 3لم أجد رأيه يف كتبه، وينظر يف  إعراب القرآن للنحاس: (3)

، وىخليص الشواهد وىلخيص الفوائد البن 856/ 2، وارىشاف الضرب ألبي حيان: 85

 . 63هشام: 

 . 365/ 2األصول : (4)
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ا هذا الرأي:         واعرتاض أبي العباس يف هذا الموضع  " ال ابن جني رادا

إنما هو رد للرواية، وىحكم عل  السماع بالشهوة م ردة من النصفة، ونفسه ظلم 

 .(1)"ال من جعله خصمه، وهذا واضح

ركة اإلعراب، وزعم أن  راءة ومنع المربد التسكين يف ح "و ال أبو حيان:      

أبي عمرو لحن، وما ذهب إليه لي  بشيء  ألن أبا عمرو لم يقرأ إال بأثر عن 

رسول اهلل ـ صل  اهلل عليه وسلم. ولغة العرب ىوافقه عل  ذلك  فإنكار المربد 

 .(2)"لذلك منكر

أن حذف الضمة والكسرة يف اإلعراب  (3)ومذهب سيبويه وال مهور      

و د ي وز أن يسكنوا الحرف المرفوع "الشعر دون النثر،  ال سيبويه: جائز يف 

والم رور يف الشعر، شبهوا ذلك بكسرة فِخٍذ  حي  حذفوا فقالوا: فْخٌذ، 

، (4) "وبضمة عضٍد، حي  حذفوا فقالوا: عْضد  ألن الرفعة ضمٌة وال رة كسرةٌ 

 ومنه  ول األ يشر:

 وأنـــــــــِت لـــــــــَ بـــــــــاكرِت َمْشـــــــــمََلة  

 

ــــــــَقرِ  صــــــــهباَِّ    ْْ  مثــــــــَل الَفــــــــَرِ  ام

 ُرْحـــــــِت وا رمَليــــــــِ  مـــــــا فيهمــــــــا  

 

 (5)وقــــــد َبــــــدا َهنْــــــِ  مــــــن الِم ــــــِ ِر   

 

                                                 

 . 86/ 1الخصائص : (1)

 .334/ 1البحر المحيط: (2)

 . 218ِ/ 1ينظر همع الهوامع للسيوطي: (3)

 . 263/ 4الكتاب: (4)

/ 4البيت من السريع للشاعر يف  المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية للعيني: (5)

/ 1، وبال نسبة يف معان  القرآن لألخفش:485/ 4، و خزانة األدب للبغدادي:2628



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 و ول جرير:

اُ   ََ ُِّ فــــامْه ِســــيُروا َبنـِـــي اْلَعــــ

 ُْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ُلُ   من

 

ــــرُب    ُُ الع ــــرِْفُ  ــــَرِ وال تع ي
ــــُر تِ  (1)ونه

إلعراب إسكان حركة ا (2)و د أجاز السيرايف والفارسي وابن مالك         

ا، وذلك كقولهم:  ام الرجْل إليك، وذهبت جاريْتك، وأنا أذهْب إليك،  مطلقا

         واستشهدوا بما ورد يف البيتين السابقين، وبما حكاه أبو زيد من  وله ىعال :

                                                                                                              

، ونسبه ابن الش ري للفرزدق، ولي  يف 1365/ 3مقاصد للمرادي:، وىوضيح ال82

 .235/ 2ديوانه. ينظر أمالي ابن الش ري:

أراد هبا الخمر، إذا كانت باردة الطعم  "مشمولة"لو بادرت وأسرعت  "لو باكرت" اللغة:

 ، هنك: فرجك، المئزر: الرداء."صفرا"

أهنا لو شربتها لراحت ال ىدري بحالها، : يرّد عل  امرأة المته عل  شربه الخمر، بالمعنى

 ولظهرت عوراا.

، وشرح 85/ 1، والخصائص:48البيت من البسيط، وهو للشاعر يف شرح ديوانه:  (1)

، 628/ 2، وبال نسبة  يف البديع يف علم العربية البن األثير:583/ 2ال مل البن عصفور:

 . 216/ 1والتذييل ألبي حيان:

 يم نواحي األهواز حفره أردشير ملك الفرس.: هنر ىيرى: هنر  داللغة

والبيت يف ه اء بني العم  وذلك أنه لما ىوا ف جرير والفرزدق بالمريد لله اء ا تتلت بنو  

العم يربوع وبنو م اشع، فأمدت بنو العم بني م اشع، وجاءوهم ويف أيديهم الخشب، 

 فقال جرير يه وهم: فطردوا بني يربوع، فقال جرير: َمن هؤالء؟  الوا: بنو العم،

 ما للفرزدق من عز يلوذ به ... إال بني العم يف أيديهم الخشب

/ 1، وشرح الكتاب للسيرايف:32/ 6، 233/ 3ينظر الح ة للقراء السبعة للفارسي: (2)

 . 52،58/ 1، وشرح التسهيل البن مالك:221
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 ﴾و راءة مسلمة بن محارب: (2)بإسكان الالم (1)َبل  َوُرُسُلنا َلَدْيِهْم َيْكُتُبوَن ،

 ُِهنَّ ﴾ َوُبُعوَلُته ا  (3)نَّ َأَحقُّ بَِردِّ  . (4)بإسكان الالم أيضا

 وحبتهُ:

ـ أن حركة اإلعراب  د ىحذف ألشياء  أال ىرى أهنا ىحذف يف الو ف، 1

وىحذف من األسماء واألفعال المعتّلة، فلو كانت حركة اإلعراب ال ي وز 

 حذفها من حي  كانت داللة اإلعراب، لم ي ز حذفها يف هذه المواضع.

ـ أن حركة اإلعراب إذا أسكنت كانت مرادة، كما أن حركة اإلعراب مرادة،  2

، فأسكنوا، ولم يرجعوا الياء والواو إل  (5) ولهم: رْضي، وَلَقْضو الرجل 

األصل، حي  كانت مرادة، كذلك ىكون حركة اإلعراب لّما كانت مرادة، وإن 

ل واز كما كانت الحركة حذفت لم يمتنع حذفها، وكان حذفها بمنزلة إثبااا يف ا

 .(6)فيما ذكرنا كذلك 

 :تعقي 

                                                 

 يف سورة الزخرف.  86من اآلية:  (1)

، والدر 334/ 1، والبحر المحيط :162/ 1المحتسب: لم ىنسب القراءة ألحد ينظر  (2)

 . 442/ 2المصون للسمين الحلبي:

 سورة البقرة.  228من اآلية:  (3)

 . 334/ 1، والبحر المحيط:122/ 1ىنظر القراءة يف المحتسب: (4)

ىقال للرجل يف الخرب عنه ب ودة القضاء، كأهنم يريدون: ما أ ضاه.  ينظر سفر السعادة  (5)

 . 422/ 1اإلفادة للسخاوي: وسفير

 .82/ 2الح ة للقراء السبعة:(6)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 يظهر بعد دراسة المسألة ثالثة أمور:       

ا لما نف  الزجاج الوجه عنه  يعضد ذلك امول ا صحيحا : أن هناك وجها

السماع والقياس، أما القياس فإن النحويين اىفقوا عل  جواز ذهاب حركة 

، و د (2)باإلدغام (1)َما َلَك اَل َىْأَمنَّا ﴾  اإلعراب لإلدغام، و د  رأت القراء:

ُخط يف المصحف بنون واحدة، فلم ينكر ذلك أحد من النحويين، فكما جاز 

 ذهاهبا لإلدغام، فكذلك ينبغي أن ال ينكر ذهاهبا للتخفيف.

ا، ورواية بعض ىلك         وأما السماع فثبوت التخفيف يف الشعر كثير جدا

َوَما  فيف ال يقدح يف رواية غيرها، و د  رأ األعمش: األبيات عل  خالف التخ

ْيَطاُن ﴾  َوإِْذ َيِعُدُكُم  ، و رأ مسلمة بن محارب:(4)، بإسكان الدال (3)َيِعُدُهُم الشَّ

ا (5)اهلُل ﴾    كراهة ىوالي الضمات  فيثقل ذلك عليهم (6)، بإسكان الدال أيضا

أسد وىميم وبعض ن د طلباا  فيخففون بإسكان حركة اإلعراب، وهي لغة بني

                                                 

 سورة يوسف.  11من اآلية: (1)

، والتيسير يف القراءات السبع ألبي 345ىنظر القراءة يف السبعة يف القراءات البن م اهد:  (2)

 . 128عمرو الداين: 

 سورة النساء. 126من اآلية: (3)

 . 321/ 1والتبيان يف إعراب القرآن للعكربي: ،122/ 1ىنظر القراءة يف المحتسب: (4)

 سورة األنفال.  8من اآلية: (5)

 . 564/ 5، والدر المصون :563/ 2ينظر المحرر الوجيز : (6)
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، و د حك   وم من (1)للتخفيف عند اجتماع ثالث حركات ثقال من نوع واحد

ا من العرب يسكنون الم الفعل إذا اىصلت هبا الهاء والميم، أو  النحويين أن كثيرا

ْمُكْم، وكأن الذي حسن م يء هذا  الكاف والميم، كقولهم: أنا ُأْكِرْمُكْم، وُأَعظِّ

 حال السعة شدة اىصال الضمير بما  بله، من حي  كان غير مستقل التخفيف يف

بنفسه، فصار التخفيف لذلك كأنه  د و ع يف كلمة واحدة، والتخفيف الوا ع يف 

الكلمة، نحو: عْضد يف عُضد، وفْخذ يف فِخذ، وإبْل يف إبِل، سائغ يف حال السعة  

، فإنه ال ي وز إال يف ألنه لغة لقبائل ربيعة، بخالف ما شبه به من المنفصل

 .(2)الشعر

...و رأ ": أن الزجاج  د جعل إسكان حركة اإلعراب لحناا،  ال :الثاين

اِق  :  (3)حمَزةُ  يِّْئ ﴾ عل  الو ف، وهذا عند النحويين الحذَّ َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

الزجاج  ، وما  اله(4) "َلْحٌن، وال ي وز، وإنما ي وز مثله يف الشعر يف االضطرار

من ىلحين القراءة فيه نظر  فإن ما ثبتت  راءىه باالستفاضة أو التواىر فال بد من 

يِّْئ ﴾ باإلسكان مروية عن أبي  جوازه, وال ي وز أن يقال لحن، و راءة  السَّ

                                                 

، وروح المعاين 58/ 1، وشرح التسهيل البن مالك: 162/ 1ينظر المحتسب: (1)

 . 188، وإىحاف فضالء البشر: 144/ 3لآللوسي:

 . 26، وضرائر الشعر البن عصفور:38،32لسيرايف:ضرورة الشعر ل (2)

، وهي لألعمش 524، وح ة القراءات: 535ىنظر القراءة حمزة يف السبعة يف القراءات:  (3)

 . 381/ 2يف معاين القرآن للفراء:

 .285/ 4معاين القرآن وإعرابه: (4)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

، كما أن إسكاهنا يف الطرف أحسن  ألنه موضع التغيير،  (1)عمرو والكسائي

نه كوُن الكسرِة عل  َحرْ  ،  ال ابن (2)ٍف ثقيل بعد ياٍء مشددةٍ مكسورةٍ وَحسَّ

، فإذا ساغ ما (3)"وناهيك بإمامي القراءة والنحو أبي عمرو والكسائي"ال زري: 

 .(4)ُذكر يف هذه القراءة لم يسغ أن يقال لحن 

: إن إسكان حركة اإلعراب مقصور عل  الضمة والكسرة،  ال الثالث 

الذين يقولون: كبٌْد وفْخٌذ ال يقولون يف  ولم ي  ء هذا يف النصب  ألن "سيبويه:

 .(5)"جَمٍل: جمٌل 

 املسألة الرابعة: قطع ألف الوصل من "اآلن"

فيه أربعة أْوجٍه حك  بعَضها  (6)اآْلَن ِجْئَت بِاْلَحقِّ ﴾   " ال الزجاج:         

، (7)بإسكان الالم وحذف الواو َمن اللفظ " الوا اآلن"األخفش: فأجودها: 

أآْلَن ِجئَْت  ألخفش أنه ي وز  طع ألف الوصل ههنا فيقول:  الوا: وزعم ا

بِاْلَحقِّ ﴾ وهذه رواية، ولي  له وجه يف القياس، وال هي عندي جائزة، ولكن 

                                                 

حاف فضالء ، وإى352/ 2، والنشر يف القراءات العشر:42/ 2ينظر البحر المحيط : (1)

 البشر .

 .241/ 2الدر المصون : (2)

 .352/ 2النشر يف القراءات العشر: (3)

 .33/ 6الح ة للقراء السبعة:  (4)

 .264/ 4الكتاب: (5)

 سورة البقرة.   81من اآلية:  (6)

 .  415/ 1وهي  راءة ال مهور بتحقيق الهمزِة من غير َنْقل. ينظر البحر المحيط: (7)
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 (1)"فيها وجهان غير هذين الوجهين، وهما جيدان يف العربية، ي وز:  الوا آلن

و محذوفة اللتقاِء الساكنين، عل  إلقاِء الهمزة، وفتح الالم من اآلن، وىرك الوا

ا  رأ هبا، (2)وال يعتد بفتحة الالم، وي وز: َ الوا الن ِجيَت بالحق ، وال أعلم أحدا

 .(3)"فال َيْقَرأّن بحرف لم يقرأ به، وإِن كان َثابِتاا يف العربية

 الدراسة:

بأنه ال وجه  "أآلن"حكم الزجاج عل   طع ألف الوصل مع إثبات الواو          

ا   "أآلن"واذا استأنفت "، ولي  ب ائز،  ال األخفش: له  طعت األلفين جميعا

جل"ألن األلَِف األول  مثل ألف  ، وىْلك ُىقطع إذا اسُتؤنفت، واألُخرى "الرَّ

ومن ذلك ما "،  ال ابن جني: (4) "فتقطع ألف الوصل "أآلن"همزة ثابتة ىقول: 

اَرُكوا ُروي عن أبي عمرو:  ، ... ال أبو الفتح: َ ْطُع أبي عمرو (5)﴾ َحتَّ  إَِذا إدَّ

اركوا"همزة  يف الوصل مشكل، ... وال يحسن أن ىقول: إنه  طع همزة  "ادَّ

الوصل ارى االا هكذا  ألن هذا إنما يسوغ لضرورة الشعر، فأما يف القرآن فمعاذ 

 اهلل، وحاشا أبي عمرو، وال سيما وهذه الهمزة هنا إنما هي يف فعل، و لما جاء يف

الشعر  طع همزة الوصل يف الفعل  وإنما ي يء الشيء النزر من ذلك يف االسم، 

 نحو  ول جميل:

                                                 

َكِت الالُم لنقِل  " الوا"ِو مِْن بثبوِت الوا (1)   ألهنا إنما ُحِذَفْت اللتقاِء الساكنين، و د ىحرَّ

وا بذلك كما  الوا يف األحمر:   .  "َلْحَمر"حركِة الهمزِة إليها، واعتدُّ

 بحذف الهمزة وإلقاء حركتها عل  الالم.   (2)

 .  153، 1/152معاين القرآن وإعرابه: (3)

 .  113/ 1معان  القرآن: (4)

 سورة األعراف .   28من اآلية: (5)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ــــيَمة   ِْ ــــْيِن أْحَســــَن   أال ال أَرِ إْثنَ

 

ي وِمـن ُمْمـلِ    ْهرِ ِمنـ   (1)على َحـَدثاِن الـدَّ

 و ول اآلخر: 

ُْ َصـــْبرا  ُكـــل  َحـــي  الَ     َيـــا َنْفـــ

 

ــــرَ    ــــى اْفتِ ــــْيِن إل ــــل  إْثنَ  (2)اِ  َوُك

أي: الق منيته، فحذف المفعول، وإنما  ل  طع همزة الوصل هذه يف الفعل،  

وجاء ما جاء من ذلك يف االسم  حي  كان الفعل مظنة من همزة الوصل، وإنما 

 .(4)"وهو بعيد"،  ال العكربي: (3)"ىدخل من األسماء ما ضارع الفعل

 تعقيب:

وجيه  فقد ذكر  "أآلن"طع همزة ما ذكره الزجاج من أنه ال وجه لق         

النحويون أن إثبات شيء من همزات الوصل يف الدرج خروج عن كالم العرب، 

ولحن فاحش، فال يقال: اإلسم، واإلنطالق، واإل تسام، واإلستغفار، ومن 

 .(5)إبنك، وعن إسمك، وما جاء يف الشعر ُعّد من الضرورات

                                                 

، ونوادر 12/ 1، ومعان  القرآن لألخفش:38البيت من بحر الطويل للشاعر يف ديوانه: (1)

 .868/ 2، وبال نسبة يف البديع يف علم العربية:525أبي زيد:

 .2621/ 4ولم يقف العيني عل  اسم  ائله. ينظر المقاصد النحوية:

، 12/ 1جز، وهو بال نسبة يف معان  القرآن لألخفش:البيت من بحر الر (2)

 .  423/ 8، والمقاصد الشافية:485/ 2والخصائص:

 .  248، 248/ 1ينظر  المحتسب: (3)

 .  88/ 1التبيان يف إعراب القرآن: (4)

 .  428ينظر المفصل للزمخشري:   (5)
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ن يقطع ألف الوصل، أخربين وزعموا أن من العرب م" ال األخفش:         

من أثق به أنه سمع من يقول: يا إِبني، فقطع، و ال بعد أن أورد البيتين السابقين 

 .(1)"وهذا ال يكاد يعرف"وغيرهما: 

 املسألة اخلامسة: جميء املستثنى التام املوجب املتصل غري منصوب

ْوا إاِلَّ َ لِيالا  ...و وله عزَّ وجّل: " ال الزجاج:  ﴾  ليالا   (2) مِنُْهْم ﴾َىَولَّ

َىولْوا إاِل  ليٌل منهم ﴾ فال أعرف هذه  منصوب عل  االستثناِء، فأما من روى: 

القراَءة، وال لها عندي وجه  ألن المصحف عل  النصب، والنحو يوجبها  ألن 

ا، فلي  يف  االستثناء إِذا كان أوُل الكالم إِي اباا، نحو  ولك: جاَءين القوم إال زيدا

المستثن  إاِل النصب، والمعن : ىولوا أْسَتْثنِي َ ليالا مِنْهم، وإِنما ذكرت  "يدز"

، وهذا عندي ما ال وجه (3)َفَشِرُبوا مِنُْه إاِلَّ َ لِيٌل مِنُْهْم ﴾ هذه ألن بعضهم روى: 

 .(4)"له

  الدراسة:

ْوا إِ َىوَ   ليالا ﴾ يف  ول ىعال :  نف  الزجاج أن يكون لرفع        الَّ َ لِيالا لَّ

﴾ وجه، ولم يعرف من  رأ هبا، وأوجب النصب  ألنه استثناء ىام موجب مِنُْهمْ 

                                                 

 .  12/ 1معاين القرآن : (1)

 سورة البقرة.  246من اآلية:  (2)

، والبن 562/ 1، وروح المعاين:15القراءة ألبي واألعمش يف مختصر شواذ القرآن: (3)

/ 2، والبن مسعود وأبي يف الدر المصون: 432/ 2مسعود يف معان  القرآن لألخفش:

ا يف البحر المحيط:  528  . 582/ 2، وللسابقين جميعا

 . 328/ 1معاين القرآن وإعرابه: (4)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

، والمستثن  ال يكوُن (1)متصل في ب فيه نصُب المستثن  عند أكثر العرب

، وإنما َصحَّ هذا ألنَّ   ليالا ﴾ يف  مبهمًا، لو  لت:  ام القوُم إال رجاالا لم َيِصحَّ

ص بوصِفه بقولِه: الحقيقِة صفٌة لمحذو منهم ﴾، َفَقُرَب من  ٍف، وألنه  د َىَخصَّ

 .(2)االختصاِص بذلك

ْوا إاِلَّ َ لِيل مِنُْهْم ﴾ بالرفع عل   : (3)و د  رأ ابن مسعود واألعمش    َىَولَّ

ْوا إاِلَّ يكون َ لِيٌل مِنُْهْم ﴾ وهو  هكذا:  (4)اإلىباع، و د  رأها أبي بن كعب َىَولَّ

نقطع  ألن الكون معن  من المعاين، والمستثن  منهم جث . ىقول استثناء م

ىامة، وي وز النصب عل   "يكون"العرب:  ام القوم إال أن يكون زيد، عل  أن 

أهنا نا صة، واسمها ضمير مستكن فيها يعود عل  البعض المفهوم مما  بله، 

ا، والمعن :  ام القوم إال كون زيد يف  التقدير: إال أن يكون هو، أي: بعضهم زيدا

ا، فال فرق من حي   القائمين، ويلزم من انتفاء كونه يف القائمين أنه لي   ائما

ا إال أن  ا، وبين  ام القوم إال أن يكون زيد أو زيدا المعن  بين  ام القوم إال زيدا

 .(5)األوَل استثناٌء متصٌل، والثاين منقطٌع 

ا لقراءة:         َفَشِرُبوا مِنُْه إاِلَّ َ لِيٌل مِنُْهْم ﴾، و د  كما أن الزجاج لم ي د وجها

ذكر الزمخشري أنه لما كان معن : فشربوا منه، يف معن : فلم يطيعوه، حمل عليه 

                                                 

 166/ 1راء:ينظر معاين القرآن للف (1)

 . 512/ 2ينظر الدر المصون: (2)

 . 26ينظر شواذ القراءات للكرماين: (3)

 . 512/ 2، والدر المصون:331/ 1ينظر المحرر الوجيز : (4)

 . 583/ 2البحر المحيط:  (5)
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كأنه  يل: فلم يطيعوه إال  ليل منهم، فراع  المعن  ونّح  اللفظ، وجعله باباا من 

 .(1)علم العربية جليالا 

عل  التأويل هنا  "إال"ه ارىفع ما بعد وما ذهب إليه الزمخشري من أن       

 دليل عل  أنه لم يحفظ اإلىباع بعد الموجب  فلذلك ىأوله.

إل  أنه ال حاجة إل  ىأويل الزمخشري، وأنه ي وز  (2)وذهب أبو حيان        

يف الموجب وجهان: النصب عل  االستثناء وهو األفصح، واإلىباع، وهو أن 

ا إلع "إال"يكون ما بعد  ا فرفع، أو نصباا فنصب، ىابعا راب المستثن  منه، إن رفعا

ا، ومررت بالقوم إال  ا ف ر، فتقول:  ام القوم إال زيد، ورأيت القوم إال زيدا أو جرًّ

ا، ومن اإلىباع بعد الموجب  "إال"، وسواء كان ما  بل (3)زيد ا أو مضمرا مظهرا

  وله:

ــــــــَُ   ــــــــُه َأُخ ــــــــل  أر  ُمَفاِرق  وُك

 

 (4)إاِلَّ الَفْرَقـــــَدان َلَعْمـــــُر َأبِيـــــَ    

 

                                                 

 . 225/ 1الكشاف: (1)

 . 526، 582/ 2ينظر البحر المحيط :  (2)

 . 432/ 2ينظر معان  القرآن لألخفش:  (3)

، 332/ 2، والكتاب: 188البيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب يف ديوانه:  (4)

، ولحضرمي بن عامر يف شرح أبيات سيبويه 183واألزهية يف علم الحروف للهروي: 

، ولهما يف 418/ 2، والحماسة البصرية لصدر الدين البصري: 48/ 2البن السيرايف: 

، ولألعش  يف ال مل يف 426/ 3والخزانة: ، 216/ 1شرح شواهد المغني للسيوطي: 

 ، ولي  يف ديوانه.  188النحو للخليل: 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 تعقيب:

ما ذكره الزجاج من أنه ال وجه لعدم نصب المستثن  التام الموجب        

المتصل فيه نظر  فقد وردت أمثلة مسموعة و ع فيها المستثن  غير منصوب، مع 

 أن الكالم ىام موجب غير اآلية والبيت السابقين، ومنها  ول األخطل:

ـــرِيَمِة ِمـــنْهُ   ُْ َمنْـــِ َل َخَلـــَق وَبالصَّ

 

تِــــُد    ََ ُا َواْل َْ َ َتَغيَّــــَرَ إالَّ الن ــــ
 (1)عـــا  

 َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَعَلْيِه اْلُ ُمَعُة َيْوَم  "ومنها  وله عليه السالم:   
ِ
َمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهلل

 َأوْ 
ٌّ
، و د كلف النحاة  (2)"َمْمُلوكٌ  اْلُ ُمَعِة إاِلَّ َمِريٌض َأْو ُمَسافٌِر َأِو اْمَرَأٌة َأْو َصبِي

ا غير موجب، فيصلوا من هذا  أنفسهم عناء التأويل والتقدير  لي علوا الكالم ىاما

                                                 

والفر دان: ن مان يهتدى هبما ال يفرت ان، يقسم الشاعر بعمر أبيك أّن األخ ال بّد أن يفارق 

ا، ما عدا الفر دين.  أخاه يوما

ا لما  بله. "إال الفر دان" الشاهد: ا ىابعا  حي  جاء مرفوعا

، 1683/ 3، والمقاصد النحوية:86من البسيط ، وهو للشاعر يف ديوانه: البيت (1)

،  386  686/ 2  وشرح شواهد المغني: 546/ 1والتصريح للشيخ خالد األزهري:

 .266/ 8وبال نسبة يف التذييل: 

حي  رفع المستثن ، وهو ىام موجب، وخرج عل  أن  "إال النؤي والوىد" وله:  لشاهد:ا

 التي لالستدراك. "لكن"هنا حرف بمعن   "إال"ل: إن الكالم منفي، و ي

: الصريمة: اسم مكان. خلق: بال، عاف: دارس: مه ور، النؤي: الحفرة حول ْرح المفردات

 الخيمة، ىمنع دخول الماء إليها.

 : يقول: إن البيت الذي كانت ىسكنه يف الصريمة  د ادم ولم يبق منه إال النؤي والوىد. المعنى

، وشعب اإليمان  للبيهقي، باب 365/ 2لدار  طني، َباُب َمْن َىِ ُب َعَليِْه اْلُ ُمَعُة:سنن ا (2)

 . 423/ 4فضل ال معة:
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إل  جواز البدل، وإل  أن األمثلة مسايرة للقاعدة عندهم، فمما  الوه يف اآلية: إن 

ِرَب مِنُْه َفَلْيَ  مِنِّي ﴾ إِنَّ اهلَل ُمبَْتلِيُكْم بِنََهٍر َفَمْن َش  نصها عل  لسان طالوت هو: 

(1)....  : لم يكونوا مني وال "شربوا منه"َفَشِرُبوا مِنُْه إاِلَّ َ لِيالا مِنُْهْم ﴾ فمعن :

 من أنصاري، فهي يف ىأويل كالم منفي يف ىقديرهم.

معناها لم يبق عل  حاله، فالكالم يتضمن نفياا يف  "ىغير"و الوا: إن        

 غير ذلك من التأويالت األخرى.المعن  ... إل  

 وال ْ  أن كالمهُ مردودَ وتأويلهُ بعيدَ لسببين:     

أن كل كالم مثبت ال بد له من نقيض غير مثبت، ويستحيل الحكم  أولهما:

ا منفيًّا  فمعن   : "سكت الفت "عل  شيء باإلثبات دون أن يتصور العقل له ضدًّ

لم يتيقظ، ومعن   "نام الرجل" لم يتكلم، ومعن  لم يتكلم: سكت، ومعن :

: لم "سكن": لم يسكن، ومعن  "ىحرك الطفل": لي  بنائم، ومعن  "ىيقظ"

يتحرك ...، وهكذا، فلو أخذنا برأيهم، وفتحنا باب التأويل عل  هذا النمط لم 

دون أن يصلح  "التمام مع اإلي اب"يبق يف الكالم العربي أسلوب مقصور عل  

 ، وهذا غير مقبول."ام غير الموجبللنوع الثاين، وهو: الت

أن اآلية وغيرها مما و ع فيه المستثن  غير منصوب يف الكالم التام  وثانيهما:

ا للغة بعض القبائل العربية، التي ى عل السليقة  ا مطابقا الموجب إنما ورد صحيحا

متماثلين يف الحكم، وي وز فيهما:  "التام الموجب، والتام غير الموجب"الكالم 

النصب عل  االستثناء، وإما البدل من المستثن  منه، وإما الرفع عل  االبتداء،  إما

                                                 

 سورة البقرة.  242من اآلية:  (1)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

فال معن  للتأويل بقصد إخضاع لغة  بيلة للغة نظيراا، وإذا كان التأويل عل  هذا 

النمط معيباا، وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا  فإن األنسب لنا اليوم أن نتخير 

الفصاحة، الشائعة بين اللغات المتعددة  لنقتصر  عند الضبط اللغة الضاربة يف

ا  عليها يف استعمالنا، ىاركين غيرها من اللغات والله ات القليلة، ىوحيدا

ا من البلبلة الناشئة من ىعدد الله ات واللغات بغير حاجة ماسة   للتفاهم، وفرارا

فهم  فعلينا أن نعرف ىلك اللغات يف مناسبااا، ويستعين هبا المتخصصون عل 

النصوص الواردة هبا، دون محاكااا يف الضبط، أو القياس عليها، عل  الرغم من 

 .(1)أهنا صحيحة ي وز محاكااا 

ٍء  وهو األهم أن الزجاج نفسه  د  ال عند  ول اهلل ىعال :  وثالثها:
ْ
ُكلُّ َشي

 َوْجَهُه ﴾ إال إاِلَّ  َوْجَهُه ﴾ منصوب باالستثناء، ومعن    (2)َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُه ﴾

بالرْفع، ولكن ال ينبغي أن يقرأ هبا، ويكون المعن : كل  "إاِلَّ َوْجُههُ "إياه، وي وز: 

 شيء غير وجهه هالك، وهو مثل  ول الشاعر:

ــــــــَ   ــــــــه أخ ــــــــل أر مفارق  وك

 

 َلَعمـــــــُر أبيـــــــ  إال الَفرَقـــــــَدان  

 .(3)"المعن : وكل أخ غير الفر دين مفار ه َأُخوه  

                                                 

 . 331ــ 322/ 2ينظر النحو الوايف لعباس حسن: (1)

 سورة القصص.  88من اآلية:  (2)

 . 158/ 4معاين القرآن وإعرابه: (3)
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 دسة: الوقف على هاء الغائباملسألة السا

عل   (1)اىفق أبو عمرو، وعاصم، واألعمش، وحمزة " ال الزجاج:       

وكذلك كل ما أشبه هذا من القرآن اىفقوا عل   (2)يؤده ﴾ إسكان الهاِء من 

َما ىول   ، و وله: (4)ُنؤىِه مِنَْها ﴾ و (3)ُنْصلِِه َجَهنََّم ﴾ إسكان الهاء فيه، نحو: 

إاِل حرفًا ُحكي عن أبي عمرو، ... وهذا اإلسكان الذي حك  عنه ُهؤالِء ، (5)﴾

غلط بّين، ال ينبغي أن يقرأ به  ألن الهاَء ال ينبغي أن ى زم وال ىسكن يف الوصل، 

إنما ىسكن يف الو ف، َويف هذه الُحروِف أربعة أوُجٍه: ي وز إْثبات الَياِء، َويُ وز 

سر، وَيؤدِّ ُهو إليَْك بالضم بإثبات الواو بعد الهاِء، َحذفَها، ىقول: يَؤده إليك بالك

وي وز حذف الواو وضم الهاِء، فأما الو ف فال وجه له  ألن الهاَء حرف خفي 

 .(6)"ُبيِّن يف الوصل بالواو يف التذكير

 الدراسة:

، وال وجه  يؤده   حكم الزجاج بالغلط عل  الو ف عل   وله ىعال :         

، و د حكاه األخفش عن أزد السراة  حي   ال: (7)ف يكون باإلسكانله، َواْلَو ْ 

 ... ومنهم من يسكن هاء اإلضمار للمذكر  ال الشاعر: "

                                                 

، 248، واإل ناع يف القراءات السبع البن الباذش: 1/166إعراب القرآن للنحاس:  ينظر (1)

 . 458/ 1والمحرر الوجيز: 

 سورة آل عمران.  86من اآلية:  (2)

 سورة النساء.  115من اآلية:  (3)

 سورة آل عمران.  145من اآلية:  (4)

 سورة النساء.  115من اآلية: (5)

 . 431،432 /1معاين القرآن وإعرابه: (6)

 .368/ 3، والبحر المحيط: 82ينظر التيسير يف القراءات السبع:  (7)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 َفظِْلــُت لــدِ البيــت العتيــق ُأخيُلــه 

 

ــانِ    ــْه أِرق ــتاقاِن َل ــَاا مش  (1)وِم 

 .(2)"وهذه يف لغة أسد السراة ـ زعموا ـ كثير 

َ اُلوا َأْرِجْه  ... و وله: "ض العرب، حي   ال: وجعله الفراء لغة لبع        

جاء التفسير: احبْسُهما عندك، وال ىقتلهما، واإلرجاء: ىأخير األمر،   (3) َوَأَخاهُ 

و د جزم الهاَء حمزُة، واألعمش، وه  لغة للعرب، يقفون عل  الهاء المكنَّي 

 .(4)"عنها يف الوصل إذا ىحرك ما  بلها

ا ـ و د حكاه ا         عن بني ُعقيل، وبني كالب، ومنه  ولهم:  (5)لكسائي ـ أيضا

ا ـ بسكون الهاء ـ   َلْه ماٌل، وبِْه داء، ضربتْه ضرباا شديدا

                                                 

، وبال نسبة يف شرح 285/ 5البيت من بحر الطويل، وهو لألحول األزدي يف الخزانة: (1)

 .122/ 1، والخصائص:218/ 1الكتاب للسيرايف:

ألرق، وهو الّسهر، أخيله: أر به، مطواي: صاحباي، أر ان: مثنّ  أِرق، من ا المفردات:

وصاحب البيت رجل مؤذ  ُفرفع أمره إل  والي مكة من  بل مروان بن عبد الملك، 

فس نه، فقال  صيدة يف س نه يتشوق فيها إل  مكة وإل  حياىه التي كان يحياها، ثم 

 ىحدث عن برق ي ئ من ناحية مكة، يقول: إنه ظل يرت به هو وصديقان كانا معه. 

 . 28/ 1معاين القرآن: (2)

 سورة األعراف . 111من اآلية: (3)

 .388/ 1ينظر معاين القرآن: (4)

، والمساعد البن 218،26/ 2، واالرىشاف: 132/ 1ينظر شرح التسهيل البن مالك:  (5)

 .22/ 1عقيل: 
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نَ ٱإنَّ  و وله ىعال :  َلَكنُود  ۦلَِربِّهِ  إِلنَسَٰ
بسكون الهاء وكسرها من غير  (1)

 .(2)إشباع

ِه إَِليَْك َومِْن َأْهِل ا و وله:  " ال الفراء:           ْلكِتَاِب َمْن إِْن َىْأَمنُْه بِِقنَْطاٍر ُيَؤدِّ

ِه ما َىَولَّ   ، ويؤّده  كان األعمش وعاصٌم ي زمان الهاء يف  َأْرِجْه   ، وُنَولِّ

ا َيَرهُ  ، و َوَأخاُه  ا َيَرُه  ، و َخْيرا َشرًّ
، وفيه لهما مذهبان: أّما أحدهما: فإن (3)

ا ـ ال زم يف الهاء، وإنما هو فيما  بل الهاء، فهذا ـ وإن كان ىوهما  القوم ظنّوا أن

وأّما اآلخر: فإن من العرب من ي زم الهاء إذا ىحّرك ما  بلها، فيقول:  خطأ،

رأيتهم "ضربتْه ضرباا شديادا، أو يرتك الهاء إذ سّكنها، وأصلها الرفع بمنزلة 

 .(4)"  أال ىرى أن الميم سكنت وأصلها الرفع "وأنتم

، وهي لغة "ضربُه ولُه وعندهُ "وأصل حركة هاء الغائب الضم كـ        

يَْطاُن َأْن َأْذُكَرُه ﴾ الح ازيين مطلقًا، ومنه  وله ىعال :  ،  (5)َوَما َأْنَسانِيُه إاِلَّ الشَّ

، "مّر بِِه، ولم يعطِهِ "، وىكسر بعد الكسرة، نحو: (6)وإسكاهنا عند سيبويه ضرورة

                                                 

  سورة العاديات . 6من اآلية: (1)

(2)  :
ُّ
لَِربِِّه  بِاْلَ ْزِم، َو:  ِه َلَكنُوٌد لَِربِّ  سمعت أعراب كالب وعقيل يقولون:  "َ اَل اْلكَِسائِي

بغير ىمام وله مال، وله مال، وغير بني كالب وبني عقيل ال يوجد يف كالمهم  َلَكنُوٌد 

، ولم 368/ 3البحر المحيط يف: "وشبهه إال يف ضرورة  "له"اختالس، وال سكون يف 

 . 586/ 8ىنسب هذه القراءة إل   ارئ معين . ينظر روح المعاين: 

 سورة الزلزلة. 8،  8من اآليتين:  (3)

 .223/ 1معاين القرآن: (4)

 سورة العاديات . 6من اآلية :   (5)

 .126، 182/ 4الكتاب :  (6)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ا "فيِه وعليِه ويرميهِ "الساكنة نحو:  وبعد الياء ، و د اجتمع الضم (1)إىباعا

 واإلسكان يف البيت السابق، و ول الشاعر:

هَ َعَ َش  ََ  وَأْرُب الماِّ ما بي نح

 

 (2)إال مَنَّ عيََنـــْه َســـْيُل واِديهـــا  

 .(3)"ساكن الهاء "عيونه"بالواو، و ال:  "نحو هو"فقال:  

 تعقيب:

سبق أن الو ف عل  هاء الغائب لغة ثابتة عن بعض العرب  فال ىبين مما         

يصح إنكارها أو التقليل منها، وال وصفها بأهنا ال وجه لها  لذا رد أبو حيان عل  

وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن اإلسكان غلط لي  بشيء  إذ "الزجاج، فقال: 

مام البصريين أبي عمرو هي  راءة يف السبعة، وهي متواىرة، وكف  أهنا منقولة من إ

بن العالء  فإنه عربي صريح، وسامع لغة، وإمام يف النحو، ولم يكن ليذهب عنه 

جواز مثل هذا، و د أجاز ذلك الفراء، وهو إمام يف النحو واللغة، وحك  ذلك 

 .(4)"لغة لبعض العرب ى زم يف الوصل والقطع

                                                 

 .231/ 1ينظر الهمع:  (1)

، 358/ 2البيت من بحر البسيط، وهو بال نسبة يف سر صناعة اإلعراب البن جني: (2)

 .18/ 8، والمقاصد الشافية:482/ 1وىمهيد القواعد لناظر ال يش:

 والمعن : أن الشاعر يرىوي مما به من عطش من عيون الماء السائلة يف الوادي.

 . 382، 381/  1الخصائص: (3)

  .221/ 3البحر المحيط:  (4)
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 املذكر الساملاملسألة السابعة: كسر ياء املتكلم املماف إليها مجع 

َوَما َأْنُتْم  َما َأَنا بُِمْصِرِخُكمْ   ال الزجاج عند  ول اهلل ىعال :  

﴾
َّ
 ﴾ بفتح الياء، كذا  رأه الناس، و رأ حمزة  ُ ِرَئْت  ":،(1)بُِمْصِرِخي

َّ
بُِمْصرِخي

بُمْصِرِخ ِّ ﴾ بكسر الياء، وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة   (2)واألعمش

، وال وجه لها إال وجه ضعيف ذكره بعض النحويين، وذلك أن ياء مرذولة

َكْت إل  الفتح ال غير  ألن أصلها أن ىحرك وال  اإِلضافة إَذا كان  بلها َساكِن ُحرِّ

اكنين، ومن  ساكن  بلها، وإذا كان  بلها ساكن صارت حركتها الزَمةا اللتقاء السَّ

 بالكسر َلِزَمُه أن يقول: 
ِّ
، وأجاز (3)هذه َعَصاِي أىوكأ عليها ﴾  أجاز بمْصرخي

اكنين الكسُر، وأنشد:  الفراء ـ عل  وجه ضعيف ـ الكسر  ألن أصل التقاء السَّ

ــــا اِّ ــــا ت ــــ  ي ــــل ل ــــا ه ــــال له  ق

 

 (4)قالــت لــه: َمــا أنــَت بالَمْرِ ــيِّ   

 

                                                 

 سورة إبراهيم.  23من اآلية: (1)

ا  رَأ يحي  بن وثاب ينظر مشكل إعراب القرآن  (2) و الكامل ، 463/ 1لمكي:وبالكسر أيضا

، والكنز يف القراءات العشر لتاج 445يف القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها للهذلي: 

 . 58/ 1الدين الواسطي:

، 48/ 2هي  راءة الحسن وأبي عمرو بخالف عنهما، وابن أبي إسحاق ينظر المحتسب: (3)

 َعَصاَي  ، والقراءة المتواىرة: 321/ 8، والبحر المحيط :366وشواذ القراءات:
َ
َ اَل ِهي

ُأ َعَلْيَها ﴾ من اآلية:   سورة طه.  18َأَىَوكَّ

، ومعاين القراءات  162:  "شعراء أمويون"رجز لألغلب الع لي يف ديوانه ضمن  (4)

، وشرح الرضي عل  284/ 3، وبال نسبة يف شرح التسهيل البن مالك:62/ 2لألزهري :

 اسم إشارة بمعن  هذه .  "ىا"اج، ومعن  ، والشاعر يطلب مرأة للزو265/ 2الكافية: 



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

وهْذا الشعر مما ال يلتفت إليه، وَعَمل مثِل هذا سهٌل، ولي  يعرف  ائل هذا 

 .(1)"ن العرب، وال هو مما يحتج به يف كتاب اهلل عزَّ وجلَّ الِشعِر م

 الدراسة:

لم يرىض كثير من النحويين كسر ياء المتكلم المضاف إليها جمع المذكر       

السالم  ألنه إذا كان  بل ياء اإلضافة حرف ساكن ُحركت إل  الفتح ال غير، ويف 

بُمْصِرِخ ِّ ﴾، فرموها   راءة القراءة حركت إل  الكسر، ومن ثم فقد طعنوا عل  

وهذه لحٌن لم نسمع "باللحن، والغلط، والضعف، وعدم ال واز،  ال األخفش: 

نراهم غلطوا "، و ال أبو عبيد: (2)"هبا من أحد من العرب وال من أهل النحو

فقد صار هذا بإجماع ال  "، و ال النحاس: (3)"ظنوا أن الباء ُىْكِسُر ما بعدها

،  (5)"وال أرى أن ُيقرأ هذا الحرف بقراءة حمزة"ال األزهري: ، و (4) "ي وز

 .(6)"وهي ضعيفة"و ال الزمخشري: 

ا منها:  و د التم  بعض النحويين لكسر الياء يف اآلية وجوها

                                                 

 . 166، 152/ 3ينظر معاين القرآن وإعرابه :   (1)

 . 468/ 2معان  القرآن:  (2)

 . 428/ 6البحر المحيط: (3)

 . 231/ 2إعراب القرآن : (4)

 . 63/ 2معاين القراءات: (5)

 . 551/ 2الكشاف: (6)
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أن الكسر اللتقاء الساكنين، وذلك أنَّ ياَء اإِلعراِب ساكنٌة، وياء  امول:

 .(1)بالرجز السابق، و د ذكره الفراءالمتكلِم أصُلها السكون، و د احت وا لها 

تِي ىوصل بواٍو إِذا َكاَنت َمْضُموَمة،  الثاين: أن ياء المتكلم ُىْشبُِه هاَء الضميِر الَّ

وبياء إِذا َكاَنت َمْكُسوَرة، وىكسر بعد اْلكسر َواْلَياء الساكنة، َووجه المشاهبة: أّن 

ْشَترك فِي َلفظه النصب وال ر، َو د اْلَياء ضمير كالهاء كاَِلُهَما عل  حرف َواِحد ي

، َوَبنُو َيْرُبوع "َعَليْهِ "َو ع  بل اْلَياء ُهنَا َياء َساكِنة َفكسرت َكَما ىكسر اْلَهاء فِي 

بياء، َوَحْمَزة كسر َهِذه اْلَياء من غير  "َعَلْيهِ "يصلوهنا بياء َكَما يصل اْبن كثير َنْحو: 

َلة َليست من مْذهب  .(2)هصَلة  ألّن الصِّ

بُمْصِرِخ ِّ ﴾ لإلىباع للكسرة التِي بْعدَها، َوِهي كسر  أّن اْلكسر فِي:  الثَّالِث:

م  إّني ﴾ ، َكَما َ َرَأ َبعضهم:  همَزة  ا لكسر الالَّ ال إىَباعا اْلَحمِد هلل ﴾ بَِكْسر الدَّ

َها بأهن ،(3)بْعدَها  .(4)ا َضِعيَفةو د حكم َأُبو شامة عل  َهِذه اأْلَْوجه الثَّاَلثة كلِّ

و د أجاز أبو عمرو بن العالء ىحريك الياء بالفتح والكسر، فقال: ال ىبالي 

، وهذا أبو زرعة (5)إل  أسفل حركتها، أو إل  فوق، و ال: هي بالخفض حسنة

نون حمزة .. وأما حمزة فلي  الحناا عند الحذاق"يقول:  ، (6)"وأهل النحو يلحِّ

                                                 

 . 86/ 2معاين القرآن للفراء: (1)

 . 435/ 4، والخزانة:22/ 5 ة للقراء السبعة للفارسي:ينظر الح (2)

 . 438/ 4الخزانة: (3)

 . 552إبراز المعاين من حرز األماين ألبي شامة: (4)

 . 422/ 6ينظر البحر المحيط:  (5)

 . 388ح ة القراءات:  (6)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

القراءة بعُض الناس لحناا، وليست بلحٍن، إنما و د عدَّ هذه "وهذا مكي يقول: 

... فال ي وز أن ُيقال فيها: إهنا "، وىابعهما أبو حيان، فقال: (1)"هي مستعملة

خطأ أو  بيحٌة أو رديئٌة، و د نقل جماعة من أهل اللغة أهنا لغة لكنه  لَّ 

 .(2)"استعمالها..

 تعقيب:

 بدا بعد دراسة كالأ ال ماج أمَر:

ا من القياس كما ىقدم، ويضاف له  ول الفراء: أن  امول:  "لكسر الياء وجها

أال ىرى أهنم يقولون: َلْم أره ُمُذ اليوم وُمِذ اليوم، والرفُع فِي الذاِل ُهَو الوجه  ألنه 

 "والخفُض جائز، فكذلك الياء من  "ُمذْ "أصل حركة 
ّ
ُخفضت، َوَلَها  "مصرخي

 ضافة بعد األلف  د ورَد يف  راءة : ، كما أن كسر ياء اإل(3)"أصل فِي النصب

 َعَصاِي ﴾ بكسر الياء، وهو أضعف من الكسر مع التشديد
َ
 .(4)َ اَل ِهي

، وأن الفتح أفش  منها، و د (5)أن كسر الياء لغة مطردة عند بني يربوع الثاين:

، َ اَل َأُبو (6)عضد الكسَر ما ُذكر من القياس  لذا لم ي ز لقائل أن يقول: إنه لحن

                                                 

 . 2/26كتاب الكشف:  (1)

 . 6/422البحر المحيط: (2)

 . 86/ 2معاين القرآن: (3)

 .846/ 1، والتصريح:128/ 2ر شرح األشموين: ينظ (4)

، وأوضح المسالك 1848/ 4، واالرىشاف: 265/ 2ينظر شرح الرضي عل  الكافية: (5)

 . 165/ 3البن هشام :

 .5/36الح ة للقراء السبعة: (6)
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 لت: ُيْستََفاد من َكاَلم أهل اللَُّغة أّن َهِذه ُلَغة َوإِن شّذت و ّل "شامة: 

 .(1)"اْستِْعَمالَها

أن هذه اللغة با ية وكثيرة إل  يومنا هذا يف صعيد مصر،  ال أبو شامة:  الثالث:

 . (2)"يفّ أفعل َكَذا َوَهِذه اللَُّغة با يٌة فِي َأْفَواه النَّاس إَِل  اْليَْوم، َيُقول اْلَقائِل: َما"

أن ما ذكره الزجاج من أن  راءة الكسر رديئة مرذولة عند جميع  الرابع:

من أهنا غير  (5)، واألزهري(4)، والنحاس من أهنا ال ى وز بإجماع(3)النحويين

جّيدة عنَد جميع النحويين فيه نظر  فقد ذكر القاسم بن معن أهنا صواب، 

 .(7)، ومكي بن أبي طالب(6)واستحسنها أبو عمرو بن العالء

                                                 

 . 556ينظر إبراز المعاين: (1)

 . 551السابق:  (2)

 . 152/ 3معاين القرآن وإعرابه :  (3)

 . 231/ 2القرآن : إعراب (4)

 .62/ 2معاين القراءات لألزهري: (5)

 . 422/ 6، والبحر المحيط: 1848/ 4ينظر االرىشاف:  (6)

 .464/ 1ينظر مشكل إعراب القرآن:  (7)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 املسألة الثامنة: جميء الياء آخر  بعد األلف يف غري اإلضافة

وال وجه لها  ألن  (1)أواَلَي َعَل  َأَثِري ﴾ ... ورويت  " ال الزجاج:       

ا من القراء  الياء ال ىكون بعد األلف آخرةا إال لإلضافة نحو: هداي، وال أعلم أحدا

 .(3)"، وال وجه لها(2)وذكرها الفراء المشهورين  رأ هبا،

 :الدراسة

أواَلَي ﴾ بأنه ال وجه لها، وعلل ذلك بأن الياء  حكم الزجاج عل   راءة        

ال ىكون بعد األلف آخرَة إال لإلضافة، نحو: هداي فانفتحت الياء  ألن الحرف 

حة  ألهنا الذي  بلها ساكن، فلما احت ت ال  حركة الياء حركتها بالفت "األلف"

  د جاَء ـ بفتح الياِء  ألهنا 
َ
ال ىحرك اال بالفتح، فاألصل أن ىقول: هذا غالمِي

حرف يف موضع اسم مضمر منع اإِلعراب فألزم الحركة، وحذف الحركة جائز  

ألن الياء من حروف المد واللين، فلما سكن ما  بلها لم يكن بد من ىحريكها، 

الحركة وهو الفتح، ومثل ذلك  وله  ف عل حظها ما كان لها يف األصل من

ُأ َعَلْيَها ﴾ ىعال :  ، و وله: (5)هذا َما َلَديَّ َعتِيٌد ﴾ ، وأما  وله: (4)َعَصاَي َأَىَوكَّ

                                                 

، ولفر ة من غير 88نسبت هذه القراءة إل  يحيي بن وثاب يف مختصر شواذ القرآن:  (1)

َ اَل  ، والقراءة المتواىرة 366/ 8المحيط : ، والبحر 58/ 4ىحديد يف المحرر الوجيز :

 سورة طه.  84ُهْم ُأواَلِء َعَل  َأَثِري ﴾ من اآلية:

 . 123/ 2معاين القرآن : (2)

 . 181/ 3معاين القرآن وإعرابه : (3)

 سورة طه.  18من اآلية:  (4)

 سورة ق.   23من اآلية:  (5)
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 ﴾ ُمْستَِقيٌم 
َّ
 َمْرِجُعُكْم ﴾  ، و وله: (1)َهَذا ِصَراٌط َعَلي

َّ
فإنما حركت  (2)ُثمَّ إَِلي

وال  "َعالَي "رف الذي  بلها ياء ولم يقل: باإلضافة لسكون ما  بلها، وجعل الح

  ليفر وا بينه وبين األسماء  ألن "لدى زيد"، و"عل  زيد"كما ىقول:  "َلداَي "

َأْفُتونِي  أسماء، وكذلك:  "َ فاَي "و "ُهداَي "، و"َعصاَي "هذه ليست بأسماء، و

 .(3)فِي ُرْؤَياَي ﴾

لخيار, إن شئت أسكنتها وإن فإذا لم يكن الحرف ساكناا كنت يف الياء با        

 َأَنا اهلُل ﴾  شئت فتحتها، نحو: 
ْ
 ﴾، و ، و (4)إِنِّي

َ
  إِنِّي

ْ
َولَِمن َدَخَل َبْيتِي

 ﴾ و ، و (5)ُمْؤمِنًا﴾
َ
 إاِلَّ فَِراراا ﴾ َبْيتِي

ْ
 ﴾ ، و (6)َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعآئِي

َ
 .(7)ُدَعآئِي

من إحدى جهتين عند النحاس: إما أن  أواَلَي ﴾ بفتح الياء وال يخلو       

ا، وعل  هذا فإضافته محالة، وإما أن يكون بمعن   ا مبهما فال  "الذي"يكون اسما

ا  ألن ما بعده من ىمامه وهو معرفة  . (8)يضاف أيضا

                                                 

 سورة الح ر .  41من اآلية:  (1)

 سورة لقمان .  15سورة آل عمران،  55 من اآلية: (2)

 سورة يوسف.  43من اآلية:  (3)

 سورة القصص .  36من اآلية:   (4)

 سورة نوح .  28من اآلية:  (5)

 سورة نوح .  6من اآلية: (6)

 . 118/ 1، ومعاين القرآن وإعرابه:88، 86/ 1ينظر معان  القرآن لألخفش:  (7)

 .38، 38/  3ينظر إعراب القرآن للنحاس: (8)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

أواَلَي ﴾ بياٍء مفتوحٍة بأهنا  ريبٌة من  و د حكم السمين عل   راءة       

 . (1)الَغَلط

ه الزجاج من أنه ال وجه لو وع الياء آخرة بعد األلف يف غير ما حكم ب تعقي :

 ال ىصح إضافته عل  كل حال. "أوالء"اإلضافة صواب  ألن 

 املسألة التاسعة: إقامة املصدر مع وجود املفعول به، وإسكان الم الفعل

الذي يف المصحف  (2)َوَكَذلَِك ُننِْ ي اْلُمْؤمِنِيَن ﴾ ... " ال الزجاج:       

ا ما روي َعْن َعاصم ب نون واحدة ُكتِبَْت  ألن النون الثانية َىْخَف  َمَع ال يم، فأمَّ

َفَلْحن ال وجه له  ألن ما ال ُيسمَّ  فاِعُله ال يكون بَِغير فاعل، و د  (3)بنون واحدة

ي النََّ اُء المؤمنين، وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم  ال ي وز   ال بعضهم: ُن ِّ

ا  ألنك إذا  لَت: ضرب زيٌد فقد ُعلم أنه ُضِرَب زيدا  ا، ىريد: ضرب الضرب زيدا

الذي ُضرَبه َضْرٌب، فال فائدة يف إضماره وإ امته مع الفاعل، ورواية أبي بكر بن 

ي المؤمنين يخالف  راءة أبي عمروٍ   .(4)ُننْ ي ﴾ بنونين عياش يف  وله: ُن ِّ

 الدراسة:

 ﴾ بضم النون وىشديد ال يم  ءة ذكر الزجاج أنه ال وجه لقرا        
ْ
ُنّ ي

وإسكان الياء، وهو عنده فعل ماض، وال يوجد نائب فاعل للفعل، أو أن نائبه 

                                                 

 . 88/ 8الدر المصون:  (1)

 سورة األنبياء.  88من اآلية:  (2)

ا، والكسائي يف رواية أبي موس   (3) القراءة لَعاِصم يف ِرَواَية َأب  بكر، وهي البن عامر أيضا

، وجامع البيان يف القراءات 436الشيرازي . ينظر السبعة يف القراءات البن م اهد:

 . 1382/ 3السبع:

 . 463/ 3اين القرآن وإعرابه : مع (4)
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، وهو خطأ عنده  إل امة المصدِر مع وجودِ المفعوِل "الن اء"مصدر ىقديره 

ا آخر هو ىسكيُن آخِر الفعِل الماضي ريح، وذكر العكربي أن فيه ضعفا  . (1)الصَّ

، (2)وإ امة المصدِر مع وجودِ المفعوِل جائزة عند الكوفيين واألخفش      

ا، و د وصف الزمخشري ىخريج اآلية  فقد أجازوا: ُضرب الضرُب الشديُد زيدا

 .(3)عل  هذا الوجه بأنه متعسف بارد التعسف

و د  صر الفارسي وابن عطية إ امة المصدر مع وجود المفعول به عل        

 .(4)الضرورة

ا ألجل التخفيف، فمن ذلك  راءة  أما إسكان الم الفعل فقد ورد كثيرا

ا  األعمش:   َوَلْم َنِ ْد َلُه َعْزما
ْ
َفنَِسي

، و د  رأ ُأبي بن كعب (6)، بإسكان الياء(5)

 مَِن الربا  والحسن البصري: 
ْ
َما َبِقي

  اْستِْثَقاالا لَِتْحِريِك َياٍء  (8)بإسكان الياء (7)

 َرٌة، و ال جرير:َ ْبَلَها َكْس 

                                                 

 . 225/ 2ينظر التبيان يف إعراب القرآن: (1)

، وشرح الكافية 128/ 2، وشرح التسهيل البن مالك:328/ 1ينظر الخصائص: (2)

 . 662/ 2الشافية:

 . 132/ 3ينظر الكشاف : (3)

 . 146/ 3، والمحرر الوجيز:266/ 5ينظر الح ة للقراء السبعة: (4)

 سورة طه. 115المتواىرة بالفتح. من اآلية:  القراءة (5)

 .362/ 8، والبحر المحيط: 311ىنظر القراءة يف شواذ القراءات:  (6)

 سورة البقرة. 288القراءة المتواىرة بفتح الياء، وهي من اآلية:  (7)

 .18، ومختصر شواذ القرآن: 141/ 1ىنظر القراءة  يف المحتسب:  (8)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

 ُُ  هَ الخليفُة فارُ َا ما َر ـْي ل ـ

 

 (1)ما ــي الع يمــِة مــا ا ُحْ ِمــِه َمنَــُ   

 و ال زيد الخيل: 

 َبِقيْ  َلَعْمُرَك الَ َأْخَشى التََّصْعُلَ  َما

 

 (2)امََبـاِعَرا َعَلى امَْرِل َقْيِسيٌّ َيُسـَُ   

رة، ووصفه السمين و د جعل ابن مالك إسكان الياء لغة مشهو        

  وذلك أن الياء ىشبه األلف، فكما ال ىصل الحركة إل  األلف، (3)بالفصاحة

، بإسكان "أشتهي أن أ ضْيك"فكذلك ال ىصل هنا إل  الياء، ومن هذه اللغة 

 .(5)، وجعله ابن هشام من  بيل الضرورة(4)الياء

 وللقراِّة ومهان آخرانَ هما:

 ﴾ فعل مستقب أن  امول:
ْ
ا وأدغمت يف ُنّ ي ل،  لبت منه النون الثانية جيما

ا   ال يم بعدها، وهو عند العكربي ضعيف، وعند السمين الحلبي ضعيف جدا

                                                 

، وهو فيه برواية: ما  ض ، وال 326وهو للشاعر يف شرح ديوانه:  البيت من بحر البسيط، (1)

، وبال نسبة يف 88، وضرائر الشعر البن عصفور: 141/ 1شاهد حينئذ، والمحتسب:

، والشاعر يمدح  َيزيَد بَن عبِد الَملِك، وال نف: الميل 888مغني اللبيب البن هشام: 

 وال ور.

 عل الماضي للتخفيف.حي  سكن آخر الف "ما رضي لكم": الشاهد

، و شرح ديوان المتنبي 116البيت من بحر الطويل، وهو للشاعر يف ديوانه:  (2)

، ال 638/ 2، والدر المصون: 812/ 2، وبال نسبة يف البحر المحيط: 4/5للعكربي:

 أخش  ما بقي  ي  يسوق إبال، ألين أغير عليهم.

 .21/  8ون: ، والدر المص188ينظر شواهد التوضيح البن مالك: (3)

 .386/  3ينظر ال امع ألحكام القرآن للقرطبي:  (4)

 .888ينظر المغني:  (5)
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ا يكون مِنُْه التَّْشِديد  إنما  ا َصِحيحا لبعد النون من ال يم، فال ىدغم فيها إدغاما

 " راءىه ، وال يتصور يف (1)ىخف  ِعنْد اْلِ يم واإلخفاء اَل يكون معه َىْشِديد
َ
 "ن ي

 .(2)بفتح الياء

: أن أصله نن ي ـ بفتح النون الثانية، ولكنها حذفت كما حذفت التاء واآلخر

ئِي ُىَظاِهرُ  الثانية يف  وله ىعال :  َهاىُِكْم﴾َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ ، (3)وَن مِنُْهنَّ ُأمَّ

َل اْلَماَلئَِكُة َىنِْزيالا ﴾ و وله:   اُكْم بِِه لَ  و وله:  ، (4)َوُنزِّ َعلَُّكْم َذلُِكْم َوصَّ

ُرونَ  ، ويشهد لذلك سكون ياء آخر الفعل، ولو كان ماضياا النفتح، وهو (5)﴾َىَذكَّ

 .(6) ول النحاس وابن جني وابن الش ري

 .(8)، وجعله السمين أحسن األوجه (7)و د استظهره ابن الناظم

ا لَمهين:          والحق أنه  عي  أيض 

                                                 

، وأمالي ابن  482/ 2، ومشكل إعراب القرآن: 56/ 3ينظر إعراب القرآن للنحاس: (1)

 .123/ 8، والدر المصون :263/ 1الحاجب:

 .246/ 6ينظر التذييل: (2)

 سورة األحزاب. 4من اآلية:  (3)

 سورة الفر ان. 25اآلية:  من (4)

 سورة األنعام. 142من اآلية:  (5)

، وأمالي ابن  328/ 1، والخصائص :56/ 3ينظر إعراب القرآن للنحاس: (6)

 .512/ 2الش ري:

 .612ينظر شرح ابن الناظم:  (7)

 .121/ 8ينظر الدر المصون: (8)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ا إال  هما:أول َأن المثلين فِي مثل َهِذه اأْلَْشَياء اَل يحذف الثَّانِي منهما اْستِْخَفافا

إذا اّىفقت َحَرَكة المثلين، نَْحو: ىتفر ون وىتعاونون، فإن اْختلفت َحَرَكة المثلين 

َواّب، والنونان فِي:  ُنوب، وىتناىج الدَّ  لم ي ز حذف الثَّانِي، َنْحو: ىتغافر الذُّ

 ي ﴾  د اْختلفت حركتهما  َفاَل ي وز حذف إحداهما.ُننْ 

أن النُّون الثَّانَِية َأْصلِيَّة، وهي فاء الكلمة، واألصلي اَل ي وز حذفه  واآلخر:

اْلَبتََّة، َوالتَّاء المحذوفة فِي نحو: ىَفرُ وا، وىعاونوا َزائَِدة، فحذفها حسن الّىفاق 

 .(1)الحركتين

 تعقيب:

 كالأ ال ماج أمران: بدا بعد دراسة      

 ﴾، وذكر أنه ال وجه لها، وهو يف هذا  لّحن الزجاج  راءة:  امول:
ْ
ُنّ ي

 ﴾ بنون واحدة،  متابع للفراء حي   ال: و د  رأ َعاِصم ـ فيما أعلم: 
ْ
ُنّ ي

المؤمنين ﴾ كأنه احتمل اللحن، وال نعلم َلَها جهة إال ىِْلَك  ألن ما َلْم  ونصب 

 ﴾ فنوى بِِه  خال باسم رفعه، إال أن يكون أضمر المصدر فِي يسم فاعله إذا 
ْ
ُنّ ي

ا، ُثمَّ ُىكن  َعن  الرفع، ونصب  المؤمنين ﴾ فيكون كقولك: ُضرب الضرُب زيدا

 الن اُء المؤمنين
َ
ي ا، وكذلك ُن ِّ  .(2) "الضرب، فتقول: ُضِرَب زيدا

                                                 

، والتبيان يف 483/ 2، ومشكل إعراب القرآن لمكي:28/ 4ينظر المحرر الوجيز : (1)

 .225/ 2إعراب القرآن:

 . 216/ 2معاين القرآن:  (2)
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عل   ارئِها كما  ال  والحق أهنا  راءُة متواىرٌة  فال التفاَت إل  َمْن َطَعن

 .(1)السمين

 ﴾ عل  وجه ال ضعف فيه، وهو أنه  أنه يمكن ىخريج  راءة:  واآلخر:
ْ
ُنّ ي

ي النَّ اُء كما ىقدم يف الوجه الثاين، إالَّ  فعل ماٍض مسنٌد لضمير المصدر، أي: ُن ِّ

المؤمنين ﴾ لي  منصوباا به بل بفعٍل مقدٍر، أي: نن ي المؤمنين، وهبذا َنِفّر  أن 

، وهذا التأويل  (2)من إ امِة غيِر المفعول به مع وجوِده، فن عله مِْن جملٍة أخرى

ا بَِما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ﴾ شبيه بتأويل  وله ىعال :  بالبناء لما لم  (3)لِيَْ ِزَي َ ْوما

ا، فيكون جملتان، يسم فاعله، ع ل  أن ينصب بفعل محذوف ىقديره ي زي  وما

ا ا، واألخرى: ي زيه  وما  .(4)إحداهما: لي زى ال زاء  وما

 املسألة العاشر : دخول "من" الزائد  على احلال

َ اُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن  :  (5)و رأ أبو َجْعَفر المدين َوْحَدُه  " ال الزجاج:       

نَا َأْن َنتََّخَذ مِْن ُدونَِك مِْن َأْولَِياَء ﴾ ، بَِضم النُّوِن عل  ما لم يَسمَّ فاعُله، َينَْبِغي لَ 

                                                 

 . 123/ 8الدر المصون: (1)

 . 123/ 8، والدر المصون:246/ 6ينظر التذييل: (2)

 سورة ال اثية.  14من اآلية:  (3)

 . 418/ 2ينظر البحر المحيط : (4)

 -ي الدرداء وم اهد ليست القراءة ألبي جعفر وحده  بل هي لزيد بن ثابت، وأب (5)

ونصر بن علقمة، ومكحول، وزيد بن علي، وأخيه البا ر، وأبي رجاء، والحسن  -بخالف

وحفص بن حميد، وأبي عبد اهلل محمد بن علي، والنخعي والسلمي  -واختلف عنهما-

وشيبة وأبي بشر والزعفراين،  و د رواها الوليد بن مسلم عن يحي ،  وعبد الحميد بن 

/ 2ب عن يحي  عن ابن عامر، ولم يروها غيرهما. ىنظر القراءة يف المحتسب:بّكار عن أيو



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

إنَّما يدخل يف  "مِنْ "وهذه القراءة عند أكثر النحويين َخطأ  وإنما كانت خطأ ألن 

، وال َىْدُخل عل  مفعول الحال،  هذا الباب يف األسماء إذا كانت َمْفُعوَلة أوالا

  ألن ىقول: م
ٍّ
ا مِْن َولي  "مِن"ا اىخذت مِن َأَحٍد َوليًّا، وال ي وز: ما اىخذت َأَحدا

ا، وما من  ا يف معن  جميع، ىقول: ما مِْن أَحٍد َ ائما إِنََّما دخلت  ألهنا ىنفي واحدا

َرُجل ُمِحبًّا لما َيضره، وال ي وز: ما رجل من ُمِحبٍّ َما َيُضره، وال وجه لهذه 

اء أجازها عل  َضْعٍف  الِقَراَءةِ، إال َأْولياَء ﴾ هو  ، وزعم أنه ي عل مِْن (1)َأَن الفرَّ

نتَخَذ ﴾  َكأنه ُيْ َعُل عل  القلب، وال وجه عندنا  االسم، وي عل الخرب ما يف 

َفَما مِنُْكْم مِْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَن ﴾ ما أَحد َعنْه  لهذا البتََّة، لو َجاز هذا لَ اَز يف 

اِجزيَن، وهذا خطأ ال َوْجَه له فاْعِرفه  فإن َمْعِرَفَة الخطأ فيه َأْمثل من مِْن َح 

 . (2)"القراءة، والُقراُء كلهم ُيَخالفون هذا منه

 الدراسة:

َأْن َنتَِّخذ مِْن ُدونَِك مِْن َأْولَِياَء ﴾ بالبناء  ذكر الزجاج أنه ال وجه لقراءة         

، فقد ذهب ابن جني وغيره (3)من النحويين للمفعول، وهو ما ذكره غير واحد

أما إذا ضمت  "مِن ﴾ مزيدة لتأكيد النفي، و د دخلت عل  الحال.  ال:  إل  أن 

                                                                                                              

، و البحر 264/ 4، والمحرر الوجيز :1413/ 4، وجامع البيان يف القراءات السبع:112

 . 22/ 8المحيط :

 . 264/ 2ينظر معاين القرآن: (1)

 . 4/66،61معاين القرآن وإعرابه: (2)

، 22/ 8، والبحر المحيط :264/ 4، و المحرر الوجيز : 264/ 2ينظر معاين القرآن: (3)

 . 428والمغني: 
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مِن َأولياء ﴾ يف موضع الحال، أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ  النون فإن  وله: 

ا  من دونك أولياء، ودخلت  من ﴾ زائدة لمكان النفي، كقولك: اىخذت زيدا

ا، وما  ا من وكيل، وكذلك أعطيته درهما ، فإن نفيت  لت: ما اىخذت زيدا وكيالا

 .(1)"أعطيته من درهم، وهذا يف المفعول

 لت: فظاهُر هذا أنه َجَعَل ال ارَّ والم روَر يف موضِع " ال السمين:        

، ولكنه يريُد أنَّ هذا الحاِل، وحينئٍذ َيْستحيُل َأْن ىكوَن  الم روَر  مِْن ﴾ مزيدةا

يف الحاِل وإْن  "مِنْ "مِْن ﴾ مزيدٌة فيه، إالَّ أنه ال ُىحفظ زيادُة  هو الحاُل نفُسه، و

 .(2)"كاَنْت منفيةا، وإنما ُحِفظ زيادُة الباِء فيها عل  خالٍف يف ذلك

ا للقراءة هو أن الفعل لما بني للم هول صار          و د ذكر الكرماين وجها

مِن ﴾ عليه، كما ىقول: ما  فعول واحد، ف از دخول كالفعل المتعدي إل  م

 .(3)أعطيت من حبة، كذلك: ما اىخذت من ولي

 ويف  راءة البناء للمفعول وجهان آخران:        

أنَّها المتعديُة الثنيِن، فالمفعول األول ضمير المتكلمين النائب عن  امول:

تبعيض، أي: ما كان ينبغي َأْن من ﴾ لل من أولياء ﴾, و الفاعل, والمفعول الثاين 

 .(4)َنتَِّخَذ بعَض أولياء

                                                 

 .126/ 2المحتسب: (1)

 .466/ 8الدر المصون : (2)

 .811/ 2ينظر غرائب التفسير وع ائب التأويل للكرماين: (3)

 .286/ 3ينظر الكشاف : (4)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

مِْن ﴾ مزيدٌة يف  مِْن أولياء ﴾ هو المفعوُل الثاين أيضًا، إالَّ أنَّ  أنَّ  واآلخر:

ال ُىزاد يف المفعول الثاين، إنما ُىزاد يف  "مِنْ "المفعوِل الثاين. وهذا مردوٌد بأنَّ 

 .(1)األول

 تعقيب:

يف الحال  وي  ألن  "من"ليه الزجاج من أنه ال وجه لزيادة ما ذهب إ       

إنما ىدخل عل  الواحد الذي يف معن  ال ماعة  أال ىرى أنك ىقول: ما  "من"

َأْولَِيآَء ﴾ يف  رأيت رجالا، فإن أردت النفي العام  لت: ما رأيت من رجل، ولي  

ا يف معن  جماعة  أال ىرى أنك لو  لت: ما اىخذت   راءة من ضم النون واحدا

ا يف معن  ال ماعة،  ا وليًّا لي جاز أن ىقول: ما اىخذت من أحد وليًّا  ألن أحدا أحدا

ولو  لت: أحداا من ولي لم ي ز  إذ لي  ولي يف معن  ال ماعة، فكذلك القراءة 

  لذا أجمع النحويون عل   (2)َأولياء ﴾ مِن ﴾  بل  بضم النون، ىقبح مع ثبات 

 "ُنّتخذ"ول    ال أبو عمرو بن العالء وعيس  بن عمر: ال ي وز أن فتح النون أ

الثانية، فقلت: أن ُنّتخذ من  "من"لحذفت  "ُنتّخذ" ال أبو عمرو: لو كانت 

دونك أولياء، ومثل أبي عمرو عل  جاللته ومحّله يستحسن منه هذا القول: ألنه 

 ، وهي التي ُذكرت  بل أسطر.(3)جاء بعّلة بّينة

                                                 

 .465/ 8، والدر المصون :22/ 8ينظر البحر المحيط : (1)

، والهداية ال  بلوغ النهاية لمكي بن أبي 168/ 3القرآن للنحاس:ينظر إعراب  (2)

 .5123/ 8طالب:

 .168/ 3ينظر إعراب القرآن للنحاس: (3)
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 حلادية عشر : إتباع حركة حلركة وليستا بإعراباملسألة ا

بكسر الخاء  (1)ِخطَِف الخطفة ﴾ ... فأما َمْن روى:  " ال الزجاج:         

ا  (2)والطاء ا جدا ا ضعيفا يكون عل  إىباع الطاء كسر فال وجه له إال وجها

 .(3)"الخاء

 :الدراسة

إال عل  إىباع  "طفخ"ذكر الزجاج أنه ال وجه لكسر الخاء يف الفعل        

ا: إِِحبُّ  حركة الخاء لحركة الطاء، كما  الوا: نِِعم بكسر النون والعين، و الوا أيضا

، وهو لغة ىميم وبعض غطفان، ُيْتبُِعون األول للثاين للت ان ،  نِِحبُّ يِِحبُّ ىِِحبُّ

... ومن ذلك ىقريب الصوت من الصوت مع حروف الحلق،  " ال ابن جني:

وبِعيٍر وِرغيٍف, وسمعت الش ري غير مرة يقول: ِزئير األسد, يريد:  نحو: ِشعيرٍ 

ئِير، وحك  أبو زيد عنهم: ال نَّة لمن خاف ِوعيد اهلل  .(4)"الزَّ

ا لضمة  "ُمنُْتن"... أال ىرى أهنم  الوا:  " ال األنباري:         فضموا التاء إىباعا

، كما "َأْنَتَن فهو ُمنْتِنٌ "نه من الميم، وإن كان األصل يف التاء أن ىكون مكسورة  أل

ىقول: أجمل فهو م مل، وأحسن فهو محسن، إال أهنم ضموها لإلىباع، وكذلك 

ا:  ا لكسرة التاء، وكذلك  الوا  "مِنتن" الوا فيها أيضا فكسروا الميم إىباعا

ا لكسرة الغين، وإن كان األصل أن ىكون  "الِمِغيرة" فكسروا الميم إىباعا

فضموا الياء  "ُيْسُروع"ن أغار عل  العدو إغارة، وكذلك  الوا: مضمومة  ألنه م

                                                 

  سورة الصافات.  16من اآلية:  (1)

 .23/ 2، والبحر المحيط:468/ 4القراءة البن عباس. ينظر  يف المحرر الوجيز : (2)

  . 222/ 4معاين القرآن وإعرابه: (3)

  . 145/ 2الخصائص: (4)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ا لضمة الراء، واليسروع: دابة حمراء ىكون يف الرمل، وكذلك  الوا:  إىباعا

ا لضمة الفاء، وإن كان األصل هو الفتح  "األسود بن ُيْعُفر" ، فضموا الياء إىباعا

 .(1)"بالضم "ُيْفُعول"ألنه لي  يف الكالم عل  وزن 

  وله ىعال : وَ 
ّ
َفإِْن َلْم َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه  من ذلك  َراءة َحْمَزة َواْلكَسائِي

ِه الثُُّلُ  ﴾ َها  ، و وله: (2)َأَبَواُه َفأِلُمِّ َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّ  َيبَْعَ  فِي ُأمِّ

 َحكِيٌم ﴾ َوإِنَُّه فِي ُأمِّ اْلكِ  ، و وله: (3)َرُسوالا ﴾
ٌّ
       ، و وله:(4)َتاِب َلَدْينَا َلَعلِي

َهاىُِكْم اَل َىْعَلُموَن َشْيئاا﴾ ، بَِكْسِر الهمزة يف حال (5)َواهلُل َأْخَرَجُكْم مِْن ُبُطوِن ُأمَّ

 .(6)الوصل

، وهو شاذ  ليل االستعمال، والمشهور: "إِحبَّ يِحبُّ "وكذلك  الوا:       

ا ـ شاذ من حي  إن ، "أَحبَّ ُيِحبُّ " إذا كان مضاعفًا متعدياا  "َفَعَل "وهو ـ أيضا

 .(7)مكسور العين "َيِحبُّ "فمضارعه مضموم العين، و

                                                 

 .666/ 2ينظر اإلنصاف لألنباري: (1)

 سورة النساء.  11من اآلية:  (2)

 سورة القصص.  52من اآلية:  (3)

 سورة الزخرف.  4اآلية:  (4)

 سورة النحل 88من اآلية:  (5)

 ، وىحبير التيسير يف القراءات1664/ 3ىنظر القراءة يف جامع البيان يف القراءات السبع: (6)

، 186/ 1، والمبسوط يف القراءات العشر للنيسابوري:335العشر البن ال زري: 

 . 238وإىحاف فضالء البشر: 

 . 142/ 1، وشرح الشافية للرضي :165/ 3ينظر األصول: (7)
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 تعقيب:

مما ال شك فيه أن اإلىباع هنا ثقيل عل  اللسان، وإبقاء الحرف األول من 

 دون إىباع للثاين أول   مما جعل الزجاج يحكم عليه بأنه ال وجه له  لذا  ال

 : إنه شاذ  ليل االستعمال. "إِحبَّ يِحبُّ "النحويون عن 

 املسألة الثانية عشر : فتح نون الرفع الواقعة بعد األلف

، وذلك (1)َأَىِعداَنني ﴾ بالفتح و د ُرِوَيْت عن بعضهم: " ال الزجاج:           

وإن ُحكِي ذلَك يف لحن ال وجه له، َفالَ َىْقَرَأنَّ به  ألن فتح ُنوِن االْثنَْيِن خطأ، 

 .(2)"ُشُذوٍذ، فال ىحمل القراءة عل  الشذوذِ 

 الدراسة:

أىعدانني ﴾، واألصل يف  ذكر الزجاج أنه ال وجه لفتح النون األول  يف       

نون الرفع الّسُكون، َوإِنََّما كسرت بعد اأْللف عل  األَصل يف التقاء الساكنين، أو 

                                                 

ِذي َ اَل لَِوالَِدْيِه ُأفٍّ َلُكَما َأَىِعَدانِنِي َأْن ُأْخَرَج َوَ ْد َخ  القراءة المتواىرة:  (1) َلِت اْلُقُروُن َوالَّ

سورة األحقاف، و راءة الفتح للحسن، وشيبة، وأبي  18مِْن َ ْبلِي ﴾ ، وهي من اآلية: 

وس ، عن ال حدري، جعفرـ بخالف عنه ـ وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهارون بن م

، و د 442/ 2، والبحر المحيط : 132مختصر شواذ القرآن:   :ينظر، وبسام عن هشام

 وذكر بعض الرواة أّن نافع بن أبي نعيم  رأ:  "اإلمام نافع،  ال النحاس:نسب الفتح إل  

َأَىِعَدانِنِي ﴾ بفتح النون األول ، وذلك غلط غير معروف عن نافع، وإّنما فتح نافع الياء 

، وجامع البيان يف القراءات 116/ 4.  ينظر إعراب القرآن للنحاس :"فغلط عليه

 .1588/ 4السبع:

 . 443/ 4رآن وإعرابه :معاين الق (2)



 
 حمادة محمد حسين أحمد بوديد / أ 

 (دراسة نحوية وصرفية وإعرابه في معاني القرآن ما ال وجه له عند الزجاج)

 

 
 

 

 

ىقول: الرجالن يصليان،  (1)بينهما يف الصورة للحمل عل  نون التثنية للشبه الذي

 ويح ان.

أىعدانني ﴾ الستثقال اجتماع النونين والكسرىين والياء،  وإنما فتحت يف 

 .(3)، و ال أبو حاىم: فتح النون باطل غلط(2)ففتح األول  ىحرياا للتخفيف 

، (4)نيني ﴾ لغة شاذة يف فتح نون االثأىعدانن و د ذكر العكربي أن الفتح يف  

إْن عنَ  نوَن االثنين يف األسماِء نحو  ولِه: عل  "ورد عليه السمين بقوله: 

ْيَن اْسَتَقلَّْت  يَّ
 فلي  هذا منه، وإن عنَ  يف الفعِل فلم َيْثُبْت ذلك لغةا، (5)َأْحَوذِ

                                                 

، والتذييل 24/ 4، وشرح الرضي عل  الكافية:354ينظر ىوجيه اللمع البن الخباز:  (1)

 .  286/ 1، وىمهيد القواعد:182/ 1:

 . 188/ 13، وروح المعاين:364/ 4ينظر الكشاف : (2)

 . 442/ 2البحر المحيط : (3)

 . 1156/ 2ينظر التبيان يف إعراب القرآن:  (4)

 ، وروايته فيه:28هذه  طعة بيت من بحر الطويل لحميد بن ثور يف ديوانه: (5)

ي ىارة وىغيب ...عل  أحوذيين استقلت عليهما   ن اة ىبدِّ

ْيَن اْسَتَقلَّْت َعِشيَّةا   إاِلَّ َلْمَحٌة َوَىِغْيُب  ...والمشهور: َعَل  َأْحَوِذيَّ
َ
 َفَما ِهي

، وبال نسبة يف 313/ 1، وىمهيد القواعد:61/ 1ك:والبيت للشاعر يف شرح التسهيل البن مال

ْيَن: مثن  أْحَوِذّي: وهو: ، أَ .82/ 1، وأوضح المسالك :28ناظم: شرح ابن ال ْحوِذيَّ

 ."ح. و. ذ"السريع يف كل ما أخذ فيه. القاموس المحيط 

 و عنه وأراد باألحوذيين هنا: جناحي َ طاة يصفهما بالخفة. والمعن : أن القطاة ارىفعت يف ال

 عل  جناحين  فما يشاهدها الرائي إال لمحة وىغيب عنه.
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، وكأن العكربي  د اعتمد يف كالمه عل  ما ذكره (1)وإنَّما الفتُح هنا لِما ذَكْرُت  

 .الزجاج

 تعقيب:

األكثر كسر نون الرفع بعد األلف، وما ذكره الزجاج من أنه ال وجه للفتح         

فيه نظر  فقد ذكر غير واحد من النحويين أن علة الفتح التخفيف، بل إن العكربي 

 .(2) د ذكر أن الفتح لغة حسنت لكثرة الكسرات

 

                                                                                                              

حي  فتحت نون المثن  عل  لغة بعض العرب. ولي  الفتح ـ هنا ـ  "أحوذيين"الشاهد:  وله: 

 ضرورة  ألن الكسر يصح معه الوزن. 

 . 681، 686/ 2ينظر الدر المصون:  (1)

  .1156 /2عراب القرآن:ينظر التبيان يف إ (2)
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 اخلامتة
رم، والرسول األعظم، وعل  آله الحمد هلل، والصالة والسالم عل  النبي األك  

 وأصحابه األبرار األطهار، ومن ىبعهم بإحسان إل  يوم الدين.

 أما بعد

 فقد انتهت هذ  الدراسة إلى عدة نتائجَ أهمها:       

: وجيه  فقد ذكر  "أآلن"أن ما ذكره الزجاج من أنه ال وجه لقطع همزة  أوال 

لدرج خروج عن كالم العرب، النحويون أن إثبات شيء من همزات الوصل يف ا

 ولحن فاحش.

ْوا إاِلَّ َ لِيالا   ليالا ﴾ يف  ول ىعال :  أن الزجاج  د وصف رفع  ثاني ا:  َىَولَّ

ٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهُه ﴾ مِنُْهْم﴾ بأنه ال وجه له، و ال عند  ول اهلل ىعال : 
ْ
            ُكلُّ َشي

 عن  َوْجَهُه ﴾ منصوب باالستثناء، وم  إاِلَّ "إاِلَّ َوْجَهُه ﴾ إال إياه، وي وز

 بالرْفع، فكأنه نا ض نفسه ـ "َوْجُههُ 

ا ،  ثالث ا: أن بعض ما وصفه الزجاج بأنه ال وجه له  د التم  له النحويون وجها

 ومن ذلك:

أىعدانني ﴾، واألصل يف نون الرفع الّسُكون، َوإِنََّما  ـ فتح النون األول  يف 1 

اأْللف عل  األَصل يف التقاء الساكنين، أو للحمل عل  نون التثنية، كسرت بعد 

و د ذكر غير واحد من النحويين أن علة الفتح التخفيف، بل إن العكربي  د ذكر 

 أن الفتح لغة حسنت لكثرة الكسرات.   

 ﴾، وهو عنده فعل  ـ  ضم النون وىشديد الدال وإسكان الياء يف  راءة 2
ْ
ُنّ ي

، وهو "الن اء"جد نائب فاعل للفعل، أو أن نائبه مصدر ىقديره: ماض، وال يو
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ريح، ويمكن ىخريج  راءة      خطأ عنده  إل امة المصدِر مع وجوِد المفعوِل الصَّ

  ،عل  وجه ال ضعف فيه، وهو أنه فعل ماٍض مسنٌد لضمير المصدر ﴾ 
ْ
ُنّ ي

ي النَّ اُء كما ىقدم يف الوجه الثاين، إالَّ أ المؤمنين ﴾ لي  منصوباا به  ن أي: ُن ِّ

 بل بفعٍل مقدٍر، أي: نن ي المؤمنين.

ـ كسر ياء المتكلم المضاف إليها جمع المذكر السالم كقراءة حمزة 3

بُمْصِرِخ ِّ ﴾ بكسر الياء، و د ذكر النحويون أن الكسر اللتقاء  واألعمش 

صُلها السكون، أو أن ياء الساكنين، وذلك أنَّ ياَء اإِلعراِب ساكنٌة، وياء المتكلِم أ

تِي ىوصل بواٍو إِذا َكاَنت َمْضُموَمة، وبياء إِذا َكاَنت  المتكلم ُىْشبُِه هاَء الضميِر الَّ

تِي  َمْكُسوَرة، وىكسر بعد اْلكسر َواْلَياء الساكنة، أو أّن اْلكسر لإلىباع للكسرة الَّ

ال   إّني ﴾ ، َكَما َ َرَأ َبعضهم: بْعدَها، َوِهي كسر همَزة  اْلَحمِد هلل ﴾ بَِكْسر الدَّ

م بْعدَها. ا لكسر الالَّ  إىَباعا

ونحوه، و د ىبين أهنا لغة للعرب، يقفون  يؤده   ـ الو ف عل   وله ىعال :4

عل  الهاء المكنَّي عنها يف الوصل إذا ىحرك ما  بلها، ومنه  ولهم: َلْه ماٌل، وبِْه 

نَ ٱإنَّ  ـ و وله ىعال : ا ـ بسكون الهاءداء، ضربتْه ضرباا شديدا   َلَكنُود  ۦلَِربِّهِ  إِلنَسَٰ

 بسكون الهاء وكسرها من غير إشباع.

ـ إسكان حركة اإلعراب، و د اىفق النحويون عل  جواز ذهاب حركة 5

َما َلَك اَل َىْأَمنَّا ﴾ باإلدغام، فكما جاز  اإلعراب لإلدغام، وُأيِّد ذلك بقراءة: 

بغي أن ال ينكر ذهاهبا للتخفيف، كما أن السماع ذهاهبا لإلدغام، فكذلك ين

ا، وكذلك  ريء  وله:  ا جدا َوَما َيِعُدُهُم  بإسكاهنا  د جاء يف الشعر كثيرا

ْيَطانُ  َوإِْذ َيِعُدُكُم اهلُل ﴾ ، و د حك   وم من  ﴾ بإسكان الدال، وكذلك  وله: الشَّ



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

ا من العرب يسكنون الم الفعل إذا ا ىصلت هبا الهاء والميم، أو النحويين أن كثيرا

 الكاف والميم، كقولهم: أنا ُأْكِرْمُكْم، وُأَعظِّْمُكْم.

َىولْوا إاِل  ـ م يء المستثن  التام الموجب المتصل غير منصوب يف  راءة: 6

 ليالا منهم ﴾ بالرفع، و د وردت أمثلة مسموعة كثيرة و ع فيها المستثن  غير 

نفسهم عناء التأويل والتقدير  لي علوا الكالم منصوب، والحق أن النحاة كلفوا أ

ا غير موجب، فيصلوا من هذا إل  جواز البدل، وإل  أن األمثلة مسايرة  ىامًّ

 للقاعدة عندهم، وال شك أن كالمهم مردود، وىأويلهم بعيد.

، و د ذكر النحويون أن وجهها االنتقال من كسر  اْلَحْمُد هلل  ـ كسر الدال 8

 ن االنتقال من ضم إل  كسر، و د وردت له نظائر كثيرة.إل  كسر أخف م

 وآخر دعَانا أن الحمد ل رب العالمين
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