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بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ َذلِ َك َم ْب َل ُغ ُه ْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم

بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ْاه َت َدى﴾

صدق الله العلي العظيم
سورة النجم اآلية30 :

قال أبو َعمرو بن ال َعالء (ت154:هــ):
ِ
لم
قالت
((ما انتهى إليكم مما ْ
ُ
وافرا جلاءكُم ع ٌ
جاءكُم ً
العرب ّإل أق ُّله ولو َ
وشعر كثري)).
ٌ

[طبقات فحول الشعراء ،ابن ّ
سلم ]25/1:

اإلهداء
إىل ُأم ِ
راء َا ْل َك َ
م َّم ٍد
ت ُع ُرو ُق ُه وعليهم َ َتدَّ َل ْ
ال ِم َومن فيهم َتن ََّش َب ْ
ُصو ُن ُهَ ُ ،
تغ ُ
َ
(ِ )
م َّم ٍد (َ ،)ش َم َلنا اهلل تعاىل بشفا َعتِهم مجي ًعا.
وآل ُ َ
ِ
زيزينَ .أ َ
طال اهللُ تَعاىل
ي ال َع
رب باإلحسان إليهام َوالدَ َّ
وإىل َم ْن َق َض ّ

الصحة وال َعافِية.
ومت ُ
َّعهام بِ َموفور ِّ
بقاءمهاَ ،
بيل ِ
وأنار يل يف َس ِ
ّ
وإىل ِّ
األجلء
العل ِم َطري ًقاَ :أساتذيت
كل َم ْن َع َّلمني َحر ًفا َ
املاضني منهم.
َح ِف َظ ُهم اهللُ َجي ًعا َو َر ِح َم
َ
وإىل إخويت ِ
أن أسعى ألبلغ ،و َف َقهم ال َباري مجي ًعا.
األعزّاء؛ فقد شغلهم ْ
بيب الس ِ
خالط ال َّثرى َج َسده الغَايلَ ،صديقي َ
َ
يد نَارص العنكويش
وإىل َمن
احل ِ َّ
 .رمحه اهلل تعاىل وأسكنه َفسيح جن ِ
ّاته.
َ
ْ ُ
َ َ
وه ِ
تاعب الب ِ
ِ
حث ُ
وم ِه زَوجتي الغَاليةَ ،رعاها اهلل.
قاس َمتْني َم َ َ
وإىل َمن َ
ِ
ِ
ِ
(كرار ،وأ ِّم
وإىل َفلذات َكبِدي  ،واستمرار وجودي  ،أوالدي األح َّبة ّ
البنني ،وزهراء) جع َلهم اهللُ تَعاىل ذري ًة طيب ًة صاحل ًة.
كل َمن َقدَّ م يل َعونًا  ،أو َب َ
وإىل ِّ
ذل َيل َم ْعرو ًفا0
إليهم َجي ًعا أهدي هذا اجلهد.

حيدر
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مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــدم ،مــن عمــوم نعــم

ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها ،ومتــام منــن واالهــا ،والصــاة والســام عــى خــر اخللــق

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.
أما بعد:

فلــم يــزل كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) منهـ ً
ا للعلــوم مــن حيــث التأســيس

والتبيــن ومل يقتــر األمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم اإلنســانية ،بــل وغريهــا

مــن العلــوم التــي تســر هبــا منظومــة احليــاة وإن تعــددت املعطيــات الفكريــة ،إال أن

التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــا جــاء يف
قولــه تعــاىل﴿ :مــا َفر ْطنَــا ِف ا ْلكِ َتـ ِ ِ
ش ٍء﴾ ،كــذا نجــد جيــري جمــراه يف قولــه تعــاىل:
ـاب مـ ْ
َ َّ
ـن َ ْ
﴿وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَــا ُه ِف إِ َمــا ٍم ُمبِ ٍ
ــن﴾ ،غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات
شء ْ
َ
ْ
يف العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر يف نصــوص الثقلــن جيــدون مــا ختصصــوا فيــه
حــارض ًا وشــاهد ًا فيهــا ،أي يف القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة (عليهــم

الســام) فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن
والقواعــد واملفاهيــم والــدالالت يف القــرآن الكريــم والعــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات اجلامعيــة
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املختصــة بعلــوم هنــج البالغــة وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب

(عليــه الســام) وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـــ (سلســلة الرســائل
واألطاريــح اجلامعيــة) التــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونرشهــا يف

داخــل العــراق وخارجــه ،بغيــة إيصال هــذه العلــوم األكاديميــة إىل الباحثني والدارســن
وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري واالنتهــال مــن علــوم أمــر املؤمنــن عــي

(عليــه الســام) والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة
وحقوهلــا املتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة اجلامعيــة التــي بــن أيدينــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه يف اللغــة

العربيــة التــي تنــاول فيهــا الباحــث كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ليجعلــه
مصــدر ًا مــن مصــادر االستشــهاد النحــوي ،إذ عمــد النحويــون قديـ ًا وحدي ًثــا إىل عــدم

االستشــهاد بــه مــع أنــه أفصــح الفصيــح وأبلــغ البليــغ ،إذ هتــدف الدراســة إىل االحتجاج

بــكالم أمــر املؤمــن (عليــه الســام) يف تعديــل مجلــة مــن القواعــد النحويــة التــي منعهــا
النحويــون أو قرصوهــا عــى الــرورة الشــعرية ،فضـ ًـا عــن بنــاء قواعــد نحويــة مل ُيــر

إليهــا أغلــب النحويــن.

فجزى اهلل الباحث خري اجلزاء فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِّ
املقدمة

ِ
األمــنَ ،ســ ِّي ِدنا
يب
والســا ُم عــى
رب
َ
النبــي العــر ِّ
العاملــنَّ ،
احلمــدُ هللِ ِّ
ِّ
والصــا ُة َّ
ٍ
وصحبِـ ِـه ال ُغـ ِّـر امليامــن،
املرســلني ،وعــى آلــه الطيبـ َ
ـن الطاهري ـ َنَ ،
حممــد ( )خات ـ ِم َ
ـدق وإحسـ ٍ
ومــن دعــا بدعوتِــه بصـ ٍ
ـان إىل يــو ِم الدِّ يــن.
َ
أ ّما بعدُ

فــا َيفــى عــى ُأويل الدِّ رايــة والنُّهــى ،وعــى أربــاب الفكــر واملعرفــةَّ ،
أن كالم أمــر

ـراره ،وال
املؤمنــن ( )عامــة واملجمــوع يف (هنــج البالغــة) خاصــة بحـ ٌـر ال ُيــدرك قـ ُ

ـواره ،فهــو ذرو ُة الــكال ِم العــريب الفصيــح بعــد كالم البــاري عـ َّـز وجـ َّـل ،وكالم
ـر أغـ ُ
تُسـ َ ُ
ـات مــن كال ِم العزيــز اجلبار ،و َقبسـ ٍ
نبيــه املصطفــى ( ،)وقــد ضــم َن َفحـ ٍ
ـات مــن َبدائع
َ
ّ
ِّ
َّ
وتضمــن مــن جواهــر املعــاين
ـي املختــار ،وحــوى مــن األَســاليب النحويــة أرقاهــا،
َّ
النبـ ِّ
أعالهــا ،وال شــك يف ذلــك فهــو ((كالم دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوقــن))(((.
وعــى الرغــم مــن أمهيــة هنــج البالغــة يف ميــدان الــدرس اللغــوي والنحــوي إال أنــه

مل يكــن مرج ًعــا أفــاد منــه النحويــون القدمــاء يف تأصيــل القواعــد النحويــة أو تعديلهــا أو
نقدهــا ،ومــن أجــل هــذا جــاءت هــذه الدراســة املوســومة بـــ (نقــد قواعــد النحويــن يف

ضــوء كالم أمــر املؤمنــن ( ))لتبـ ّـن أمهيــة كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد املعتزيل ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم.23/1 :
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ِ
ـص
معاجلــة نقــص االســتقراء الــذي ُوســم بــه النحــو العــريب يف مســائل خمتلفــة ،فهــو نـ ٌّ
ـح فريــدٌ يف لغتــه وتراكيبــه.
يب فصيـ ٌ
عــر ٌّ

وقــد ناســب اختــاذ لغتــه (َ )معينًــا النتهــاج ســبيلها واالستشــهاد هبــا بحســب

ماحــدّ ده النحويــون مــن حدَّ يــن زمنيــن لالستشــهاد بدايــة وهنايــة ،فاألحــكام النحويــة

رهينــة االستشــهاد عليهــا ،بــل قيــلَّ :
إن الشــاهد يف النحــو هــو النحــو نفســه ،إال أ َّنــه عــى
مههــا
الرغــم مــن ذلــك مل ينَـ ْـل كال ُمــه اســتحقاقه يف الــدرس النحــوي ألَســباب ذكـ ُ
ـرت أ ّ
يف متــن هــذا الكتــاب.

فالفكــرة الرئيســة التــي هيــدف البحــث إىل إظهارهــا تتجــى يف االحتجــاج بنصــوص

أمــر املؤمنــن ( )يف تعديــل مجلــة مــن القواعــد النحويــة التــي منعهــا النحويــون أو
ِ
ـب
قرصوهــا عــى الــرورة الشــعرية ،فضـ ًـا عــن بنــاء قواعــد نحويــة مل ُيــر إليهــا أغلـ ُ
ـت.
النحويــن يف حــدود مــا اطلعـ ُ

وتــأيت أمهيــة هــذا املوضــوع مــن أ َّنــه ُي َعــدُّ البحــث األول ــــ فيــا َأحســب ــــ الــذي
ِ
ـي بــه النحو
يسـ ّلط الضــوء عــى أمهيــة كالم اإلمــام يف معاجلــة نقــص االســتقراء الــذي ُمنـ َ
ـث كثـ ٍ
العــريب يف مباحـ َ
ـرة وخمتلفـ ٍـة ،فقواعــد النحــو العــريب نتيجــة مــن نتائــج االســتقراء،

وثمــرة مــن ثــاره األساســية ،لك ـ َّن الغالــب عــى منهــج النحويــن والســيام املتأخريــن

منهــم يف ســد الثغــرات التــي اعتــورت اســتقرا َءهم للغــة ومظاهرهــا واســتعامالهتا كان
باالعتــاد عــى القيــاس ال بمعــاودة التتبــع واالســتقصاء ملِــا مل يســتط ِع القدمــاء الوقــوف
عليــه مــن كتــب الــراث العــريب الفصيــح والســيام (هنــج البالغــة) ،وهلــذا ك ُثــر التأويــل
والتقديــر يف مجلــة مــن املســائل النحويــة.

اعتمــدت يف ختريــج نصــوص كالم اإلمــام ( )وتوثيقهــا عــى كتــاب
وقــد
ُ
(هنــج البالغــة) بتحقيــق الشــيخ فــارس احلســونِ ،لقــدَ م النســخة التــي اعتمــد عليهــا
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املحقــق ،وملِــا اتســم بــه هــذا الكتــاب مــن ضبــط دقيــق للنصــوص ،هــذا فضـ ًـا عــن

اعتمــدت
االســتدراكات التــي زادهــا املحقــق عــى رشوح النهــج األخــرى ،عــى ّأن
ُ

رشاح النهــج.
عــى الروايــة األكثــر شــهرة التــي عليهــا أغلــب ّ

واجلديــر بالذكــر َّ
أن الدراســة قــد خرجــت عــن النهــج يف بعــض النصــوص التــي

ـدت منــه يف
ـت شــاهدً ا لإلمــام ( )ورد يف كتــاب مــن كتــب الــراث العــريب أفـ ُ
محلـ ْ
ِ
ـر إليهــا أغلــب النحويــن.
تعديــل قاعــدة نحويــة معينــة ،أو بنــاء قاعــدة مل ُيـ ْ
ـيمه عــى ثالثــة أبــواب ومتهيــد تتقدمهــا مقدِّ مــة
وقــد اقتــى منهــج البحــث تقسـ َ

َّ
فملخــص
وتقفومهــا خامتــة بخالصــة للمســائل التــي عاجلهــا البحــث ،فقائمــة بروافــده،

للكتــاب باللغــة اإلنجليزيــة.

أمــا التمهيــد فقــد انعقــد احلديــث فيــه عــى (االســتقراء بــن كالم أمــر

املؤمنــن( )والنحويــن) ،وقــد اشــتمل عــى ســتة مطالــب رئيســة ،األول يف مفهــوم

االســتقراء يف اللغــة واالصطــاح ،والثــاين يف أنواعــه ،والثالــث يف عالقــة االســتقراء
الناقــص باالســتقراء التــام ،والرابــع يف عالقــة االســتقراء الناقــص بالقيــاس ،واخلامــس

وعقــدت املطلــب الســادس ألمهيــة كالم
يف أســباب نقــص االســتقراء مــع التمثيــل،
ُ
موجــزة لذلــك غــر التــي
اإلمــام يف معاجلــة نقــص اســتقراء النحويــن مــع ذكــر أمثلــة َ
ـت إىل ِذكــر أهــم الدوافــع التــي أســهمت
ذكرتــا يف أبــواب الرســالة وفصوهلــا ،ثــم خلصـ ُ
ُ

يف عــزوف أغلــب علــاء العربيــة عــن االستشــهاد بكالمــه يف التقعيــد النحــوي.

أغلــب النحويــن وورد يف كالم
درســت فيــه (مــا من َعــ ُه
وأمــا البــاب األول فقــد
ُ
ُ

اإلمــام) وابتدأ ُتــه بتوطئــة يف بيــان حكــم املنــع لــدى النحويــن ،ثــم قســمتُه عــى فصلــن،
ـب النحويــن يف األســاء) وقــد اشــتمل عــى
تناولـ ُ
ـت يف الفصــل األول (مــا من َع ـ ُه أغلـ ُ

ـب النحويــن
إحــدى عــرة قاعــدة ،وجعلـ ُ
خمص ًصــا لـــ (مــا من َعـ ُه أغلـ ُ
ـت الفصــل الثــاين ّ
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ِ
ِ
واحلــروف) وكان يف مبحثــن ،األول لألفعــال وجــاء يف ثــاث قواعــد،
األفعــال
يف
والثــاين للحــروف وضــم أربــع قواعــد.

ـب النحويــن عــى الــرورة
وأمــا البــاب الثــاين فقــد تك َّفــل بعــرض (مــا مح َلـ ُه أغلـ ُ

ـرت فيهــا مفهــوم الــرورة يف
الشــعرية وورد يف كالم اإلمــام) ،وقــد افتتح ُتــه بتوطئــة ذكـ ُ

ـت ــــ بإجيــاز ـــــ مذاهــب علــاء العربيــة يف الــرورة الشــعرية،
اللغــة واالصطــاح ،وب َّينـ ُ
ــف مــن فصلــن ،هنــض الفصــل األول باحلديــث عــن (مــا ُحِ َ
ــل عــى الــرورة
وتأ َّل َ

ـت يف الــكالم) وقــد تش ـكَّل مــن مخــس قواعــد ،ومحـ َـل الفصــل الثــاين
الشــعرية فيــا ُأثبِـ َ
عنــوان (مــا ُحِـ َـل عــى الــرورة الشــعرية فيــا اعتـ َـو َر ُه احلــذف ومســائل ُأخــر) وقــد
ـت يف األول (مــا ُحِـ َـل عــى الــرورة الشــعرية
توزعــت مســائ ُله عــى مبحثــن ،درسـ ُ
ـت يف الثــاين (مــا ُحِـ َـل عــى الــرورة
فيــا اعتـ َـو َره احلــذف) وفيــه ثــاث قواعــد ،وتناولـ ُ
ـم مخــس قواعــد.
الشــعرية يف مســائل ُأخــر) وضـ َّ
أغلــب النحويــن
يذكــر ُه
وأمــا البــاب الثالــث (األخــر) فقــد وســمتُه بـــ (مــامل
ُ
ْ

ـت فيهــا إمهـ َ
ـال النحويــن جلملــة مــن
ـدت لــه بتوطئــة وضحـ ُ
وورد يف كالم اإلمــام) مهـ ُ

األســاليب النحويــة نتيجــة لقصورهــم أو تقصريهــم يف تت ّبــع اللغــة وأنامطهــا النحويــة،

أغلــب النحويــن يف
يذكــره
درســت يف الفصــل األول (مــامل
وقــد قــام عــى فصلــن،
ُ
ُ
ْ
ـب النحويــن
ـم األول (مــامل يذكـ ْـر ُه أغلـ ُ
ُأسـ َ
ـلوب ال َقســم والــرط) وكان يف مبحثــن ،ضـ َّ
ـب النحويــن يف
يف ُأســلوب القســم) وفيــه قاعدتــان ،وحــوى الثــاين (مــامل يذكـ ْـر ُه أغلـ ُ
ـب
أيضــا ،وتناولـ ُ
ُأســلوب الــرط) وفيــه قاعدتــان ً
ـت يف الفصــل الثــاين (مــامل يذكـ ْـر ُه أغلـ ُ

النحويــن يف مسـ َ
ـائل ُأخــر) وانعقــدَ بســت قواعــد.

وأما اخلامتة فقد أودعتُها بإجياز خالصة للمسائل التي عرضها البحث.
ضمــت كتب اللغــة والنحــو قديمها وحديثهــا ،ومعجامت
وأمــا روافــدُ البحــث فقد َّ
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ـوي الرشيــف ودواويــن الشــعراء ،ورشوح هنــج
اللغــة ،وكتــب التفســر واحلديــث النبـ ّ
بــت فيــه،
البالغــة والدراســات والرســائل واألطاريــح اللغويــة والنحويــة التــي كُتِ ْ
ً
يــت باالســتدراك
والبحــوث املتعلقــة بــه،
فضــا عــن عــدد مــن الدراســات التــي ُعنِ ْ

ـم بعــض القواعــد النحويــة احتكا ًمــا إىل القــرآن
عــى النحويــن القدمــاء ،وحاولـ ْ
ـت تقويـ َ

الكريــم أو إىل احلديــث النبــوي الرشيــف ،أذكـ ُـر منهــا (شــواهد التوضيــح والتصحيــح
ملشــكالت اجلامــع الصحيــح) البــن مالــك ،و (دراســات ألُســلوب القــرآن) للشــيخ
حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة ،و (النحويــون والقــرآن) ل ُ
ألســتاذ الدكتــور خليــل بنيــان
احلســون ،و (أثــر القــرآن والقــراءات يف النحــو العــريب) للدكتــور حممــد ســمري اللبــدي،

و (االســتقراء الناقــص وأثــره يف النحــو العــريب) للدكتــور حممــد بــن عبــد العزيــز
العمريينــي ،و (احلديــث النبــوي يف النحــو العــريب) للدكتــور حممــود فجــال ،كــا أفــاد

البحــث مــن دراســة الباحــث مــازن عبــد الرســول الزيــدي املوســومة بـــ (ظاهــرة املنــع

يف النحــو العــريب) ،وســوى ذلــك مــن املصــادر واملراجــع التــي أثبتُّهــا يف قائمــة روافــد
الكتــاب.

منهجــا يقــوم عــى التأصيــل للمســألة املــراد دراســتها مــن
ـت الدراســة
وقــد اخت ّطـ ْ
ً

كتــب النحــو واللغــة مراع ًيــا يف ذلــك الرتتيــب الزمنــي ملؤلفيهــا ،ثــم االستشــهاد هلــا
ـص مــن كالم أمــر املؤمنــن ( )مب ِّينًــا داللتــه والظــروف والقرائــن املحيطــة بــه
بنـ ٍّ

معضــدً ا إيــاه بــا يناظــره مــن آيــات
بــا خيــدم الوصــول إىل اســتنباط القاعــدة النحويــةّ ،
الســنة النبويــة الرشيفــة ،فضـ ًـا عــن كالم أئمــة أهــل البيــت
القــرآن الكريــم وأحاديــث ُّ

( )والصحابــة الكــرام ( )وكالم العــرب املحتــج بــه ،هــديف من هــذا التعضيد
بيــان شــيوع تلــك االســتعامالت يف اللســان العــريب مــن جهــة ،وإغفــال النحويــن هلــا يف
أيضــا
التقعيــد النحــوي مــن جهــة ُأخــرى ،وقــد عمـ ُ
أيضــا إىل تقويــة النــص العلــوي ً
ـدت ً
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بنصــوص مــن الشــعر العــريب يف غــر البــاب املعقــود لدراســة الــرورة الشــعرية ،منته ًيــا

يف ضــوء ذلــك ك ِّلــه إىل إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة.

ـت عــى انتهــاج مجلـ ٍـة مــن املســائل نف ًعــا للقــارئ الكريــم ورغبـ ًة يف
هــذا وقــد َحرصـ ُ

إيضــاح املنهــج ومتامــه وهــي:

كل مسـ ٍ
ـت َّ
ـت إليهــا بعــد تعديلها
ـألة درسـتُها بعنــوان القاعــدة التــي توصلـ ُ
-1افتتحـ ُ

ـت املســألة بذكــر تلــك
يف ضــوء البحــث ومناقشــة آراء النحويــن وحتليلهــا ،وقــد َختمـ ُ
أيضــا.
القاعــدة النحويــة ً

املحتســب البــن جنــي،
املطولــة ،مــن مثــل:
ُ
-2آثــرت اختصــار أســاء املصــادر ََّ
َ

ً
ّ
فضــا عــن عــدد مــن رشوح هنــج
والكشــاف للزخمــري ،وروح املعــاين لآللــويس،

البالغــة مثــل (منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة) للروانــدي ومثــل عنوانــه للخوئــي
أيضــاُ ،مـ ًّ
ـدل عــى العنــوان بذكــر اســم مؤ ِّلفــه باهلامــش حتــى ْ
وإن ورد باملتــن رغب ـ ًة يف
ً

للفــراء
اإليضــاح ودف ًعــا للتشــابه بــن العنوانــات املتشــاهبة يف مثــل (معــاين القــرآن)
ّ
أيضــا ،و (رشح شــذور الذهــب) البــن هشــام ،ومثلــه للجوجــري
ومثلــه لألخفــش ً
ـرت اســم الكتــاب
أيضــا ،وســوى ذلــك مــن مصــادر متشــاهبة يف العنــوان ،عــى أين ذكـ ُ
ً

ومؤلفــه وحمققــه فيــا إذا كان حم َّق ًقــا يف أول انتفــاع منــه.

ـوي املستشـ َـهد بــه؛ لِــا لذلــك
 -3ذكـ ُ
ـرت احلادثـ َة والظــروف املحيطــة بالنــص الع َلـ ّ
ِ
ورشحــه ،واســتنباط القاعــدة وتقريرهــا.
مــن َأثــر مهـ ٍم يف توجيــه الشــاهد
ـان مــن نصــوص النهــج ِ
ـت بإيضــاح مــا حيتــاج إىل بيـ ٍ
معتمــدً ا يف ذلــك عــى
 -4قمـ ُ

املعجــات اللغويــة ،وأمههــا( :كتــاب العــن) للخليــل الفراهيــدي ،و (الصحــاح)

للجوهــري ،و (معجــم مقاييــس اللغــة) البــن فــارس ،و (لســان العــرب) البــن منظــور،
للزبيــدي ،وعــى رشوح هنــج البالغــة ،وأمههــا( :رشح هنــج البالغة)
و (تــاج العــروس) َّ

املقدِّمة:
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البــن َأيب احلديــد ،و (رشح هنــج البالغــة) مليثــم البحــراين ،وســوامها مــن رشوح هنــج

البالغــة.

ـزوت اآليــات إىل ُسـ ِ
ـورها مــن القــرآن الكريــم وذلــك باالعتــاد عــى مصحف
-5عـ ُ

املدينــة النبويــة الرقمي.

وردت يف الدراســة مــن
اعتمــدت يف ختريــج األحاديــث النبويــة التــي
 -6قــد
ْ
ُ

الســنة النبويــة ،أذكــر منهــا (صحيــح البخــاري) ملحمــد
مصادرهــا
املعتمــدة مــن كتــب ُّ
َ

بــن إســاعيل البخــاري ،و (صحيــح مســلم) ملســلم بــن احلجــاج النيســابوري ،و
ـبت الشــواهد الشــعرية إىل
(الــكايف) للكلينــي ،و (بحــار األنــوار) للمجلــي ،وقــد نسـ ُ
ف قائلــه،
شــعرائها بالرجــوع إىل دواوينهــم أو إىل مصــادر اللغــة والنحــو إال مــامل ُيعـ َـر ْ

ذاكـ ًـرا البحــر الــذي جــاء عليــه البيــت الشــعري.

فــت  -بــا حيتــاج إىل تعريــف  -باألعــام الــواردة أســاؤهم يف الرســالة
-7عر ُ
َّ

ـت اســم العلــم بذكــر
ـت عــى مرج ـ ٍع أو مرجعــن لالســتزادة ،وقــد أتْبعـ ُ
بإجيــاز ،وأحلـ ُ

ســنة وفاتــه يف أول موضــع يــرد لذكــره.

َ
قــت يف عمــي هــذاْ ،
َ
ويف اخلتــام َأرجــو ْ
أســهمت
أكــون قــد
وأن
أن
ُ
أكــون قــد ُوفِ ُ
ٍ
ِ
ـع
برفــد املكتبــة النحويــة  -والســيام مكتبــة هنــج البالغــة وعلومــه  -بدراســة قــد ينتفـ ُ
أصبــت فذلــك مــن كــر ِم اهلل تعــاىل و ُح ِ
منهــا الباحثــون والدارســونْ ،
ســن
فــإن أكــ ْن
ُ

توفيقــهْ ،
وإن كانــت األُخــرى فمــن قصــور يــدي وخطئهــا وجـ َّـل مــن ال ُيطــئ ،والكــال
هلل وحــده ،و ُيعجبنــي يف هــذا املقــام املــزين (ت264:هـــ)((( الــذي قــال(( :لــو ُعـ ِ
ـور َض
((( املــزين :هــو إســاعيل بــن حييــى بــن إســاعيل أبــو إبراهيــم املــزين صاحــب اإلمــام الشــافعي (ت204:هـــ)
مــن أهــل مــر كان زاهــدً ا عا ًملــا جمتهــدا قــوي احلجــة وهــو إمــام الشــافعيني ،ومــن كتبــه :اجلامــع
الصغــر ،واجلامــع الكبــر ،واملختــر والرتغيــب يف العلــم ،نســبته إىل مزينــه مــن مــر قــال الشــافعي:
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أن يكـ َ
ـبعني مــر ًة ُلو ِجــدَ فيــه خطـ ٌـأ أبــى اهللُ ْ
ـر كتابِــه))(((،
ـاب
ـاب سـ َ
ً
ـون كتـ ٌ
كتـ ٌ
صحيحــا غـ َ
ـب عــن هــذا البحــث مــا غــاب عــن علــاء العربيــة األعــام؛ ّ
ألن الدراســة قــد
فقــد يغيـ ُ

ـتطع دراســة
الســعة مــا مل تسـ ْ
اختــذت مــن كالم أمــر املؤمنــن ميدا ًنــا تطبيق ًيــا هلــا وهــو مــن َّ
واحــدة ــــ بــل دراســات ـــــ اإلحاطــة بــأرساره ،واســتيعاب مجيــع مــا ورد فيــه مــن ظواهر

لغويــة أو نحويــة ،عــى َّ
رك ج ُّلــه كــا ُيقــال.
ـدرك ك ُّلــه ال ُيـ َ
أن مــا ال ُيـ َ

ِ
رب العاملــن وصلوا ُتــه وســا ُم ُه عــى نب ِِّينــا ُم ّمـ ٍـد األمــن
حل ْمــدُ هللِ ِّ
وآخـ ُـر دعوانــا َأن ا َ
( )وآلـ ِـه الطيبــن الطاهريــن ( ،)وصحبــه املنتجبني (.)

حيدر هادي خلخال

النجف األرشف ،ذو احلجة 1438هـ

املــزين نــارص مذهبــي ،وقــال يف قــوة حجتــه :لــو ناظــر الشــيطان لغلبــه ولــد ســنة (175هــــ) ،وتــويف ســنة

(264هــــ) ،ينظــر :األعالم ،الــزركيل.329 /1 :

((( رســالة اإلفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن اخلطــإ يف اإليضــاح البــن الطــراوة النحــوي املتــوىف ســنة (528هـــ)
حتقيــق د .حاتــم صالــح الضامــن.5 :

التمهيد
االستقراء بني
كالم أمري املؤمنني ( )والنحويني

التمهيد :االستقراء بني كالم أمري املؤمنني ( )والنحويني:
يســعى هــذا البحــث عــر أبوابــه القادمــة إىل نقــد قواعــد النحويــن يف ضــوء

توصلــوا إليــه مــن تلــك القواعــد،
كالم أمــر املؤمنــن ( ،)وتصحيــح بعــض مــا َّ
واالســتدراك عليهــم واإلشــارة إىل مــا فاهتــم مــن أنــاط أو أســاليب نحويــة صحيحــة

ـن للفصاحــة
باالســتناد إىل هنــج البالغــة ،فهــو رافــدٌ ثـ ٌّـر للغــة العربيــة وعلومهــا ،ومعـ ٌ
والبيــان ،والبالغــة واإلتْقــان ،جيــري عــى وفــق معايــر العلــاء فيــا يصــح االستشــهاد

بــه ،لكنَّــه مل ينـ ْـل اســتحقاقه يف امليــدان النحــوي.

وممــا جيــدر ذكــره َّ
أن اهلــدف مــن هــذا مل يكـ ْن بقصــد التقليــل مــن عظيــم جهــد َأعالم

العربيــة يف اســتقراء اللغــة وتســجيل قوانينهــا؛ فقواعــدُ النحــو مرهونــ ٌة باالستشــهاد

املتعارفــة املعلومــة ،إذ َّ
متســك
عليهــا إال مــا جــاء عــى أصلــه مــن القواعــد
إن (( َمــن َّ
َ
باألصــل خــرج عــن ُع ْهــدة املطالبــة بالدليــل))((( ،وقــد تكــون الشــواهد التــي تقــف
عليهــا هــذه الدراســة فاتتهــم لسـ ٍ
ـبب أو آلخــر كــا ســيأيت بيــان ذلــك.

و ّملــا كانــت جهــود علــاء العربيــة يف وصــف املســائل النحويــة وتقعيدهــا ،وتصنيفها
ٍ
وتفســرها ،وبيــان اخلــاف بــن صورهــا واســتعامالهتا؛ ثمــر َة عمـ ٍ
دؤوب وعظيــم قــام
ـل

ـعرا ونثـ ًـرا مــن مصــادره األصليــة؛ كان ال بــد مــن الوقــوف
عــى اســتقراء كالم العــرب شـ ً
عــى مفهــوم االســتقراء ،وبيــان أقســامه ،وأمهيتــه يف وضــع القواعــد ،فضـ ًـا عــن أمهيــة

((( اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن :البرصيــن والكوفيــن ،أبــو الــركات األنبــاري ،تــح :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميــد( 300/1:املســألة ،)40:و ُينظــر :األصــول ،دراســة ابســتيمولوجية للفكــر اللغــوي

عنــد العــرب ،النحــو ،فقه اللغــة ،البالغــة ،د .متــام حســان61:ــــــــــــ.62
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كالم أمــر املؤمنــن ( )كرافـ ٍـد مهــم مــن روافــد االســتقراء يف العربيــة إىل غــر ذلــك
ممّــا ســتتك َّفل ببيانــه املطالــب اآلتيــة:

املطلب األول :االستقراء يف اللغة واالصطالح:
االســتقراء مصــدر بزنــة (االســتفعال) مشــتق مــن اجلــذر اللغــوي (قــرا) بمعنــى:
ـرو ُت
( َت َت َّبــع) ،قــال ابــن منظــور (ت711 :هـــ)(( :وقــرا األَمـ َـر وا ْقــرا ُهَ :ت َت َّبعــه ( )...و َقـ ْ
ٍ
أرض إىل
واســ َت ْق َريتها إذا تتبعتهــا ختــرج مــن
ــر ًوا و َق َر ْيتُهــا قر ًيــا وا ْق َتيتُهــا ْ
البــا َد َق ْ
ٍ
أرض))((( ،وهبــذا املعنــى شــاع لــدى النحويــن؛ فقــد تَت َّبعــوا كالم العــرب نظ ـ ًا ونثـ ًـرا

مــن مصــادره األصليــة عــر عصــور مــن الزمــن هبــدف وضــع األُســس واســتخالص
الضوابــط التــي ختضــع هلــا العربيــة يف تراكيبهــا املختلفــة.

مهــا للمعجــم العــريب ،إذ َّ
وليــس غري ًبــا ْ
إن معنــى
أن يكــون كالم اإلمــام رافــدً ا ً

(التت ّبــع) الــذي ذكــره أربــاب اللغــة واملعجــات لالســتقراء إنــا جــاء يف الصحيفــة التــي
كتبهــا اإلمــام ( )وألقاهــا اىل أيب األســود الــدُّ ؤيل (ت69:هـــــ) قائـ ًـا لــه(( :بســم

اهلل الرمحــن الرحيــم ،الــكالم ك ُّلــه اســم وفعــل وحــرف ،فاالســم :مــا أنبــأ عــن املسـ َّـمى،
والفعــل :مــا أنبــأ عــن حركــة املسـ َّـمى ،واحلــرف :مــا أنبــأ عــن معنًــى ليــس باس ـ ٍم وال

فعـ ٍ
ـل ،ثــم قــال :تتب ْعــه وز ْد فيــه مــا وقــع لــك))(((.

عرفــه الرشيــف اجلرجــاين (ت816 :هـــ) بقولــه(( :هــو
أمــا يف االصطــاح فقــد َّ
((( لسان العرب( 175/15:قرا).

((( أمــايل الزجاجــي ،الزجاجــي ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون 238:ـــــــــ  ،239و ُينظــر :الفصــول
املختــارة ،الشــيخ املفيــد ،تــح :الســيد نــور الديــن جعفريــان األصبهــاين وآخريـ ِ
ـن ،91:واألشــباه والنظائــر يف
النحــو ،الســيوطي ،تــح :د .عبــد العــال ســامل مكــرم ،13/1:ونشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة ،الشــيخ
حممــد الطنطــاوي.24:
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كيل بوجــوده يف أكثــر جزئياتــه))(((.
احلكــم عــى ٍّ

ويبــدو َّ
عرفــه
أن هــذا التعريــف مســتقى مــن تعريفــات علــاء املنطــق واألُصــول؛ إذ َّ

الغــزايل (ت 505:هـــ)بقولــه(( :هــو أن تتص َّفــح جزئيــات كثرية داخلة حتــت معنى ِّ
كل،

حتــى إذا وجــدت حكـ ًـا يف تلــك اجلزئيــات حكمــت عــى ذلــك الـ ّ
ـكل بــه))((( ،وبنحــو
عرفــه فخر الدين الــرازي (ت606 :هـــ)((( ،واآلمــدي (ت631:هـــ)((( ،والشــيخ
هــذا َّ

حممــد رضــا املظ ّفــر (ت1383:هـــــ)((( ،والســيد حممد باقــر الصــدر (ت1400:هــ)(((.

ِ
العــال إىل الوصــول إىل قاعــدة ك ّليــة مســتن َبطة مــن
فبوســاطة االســتقراء يســعى
أجــزاء هــذا الــكل ومنتميــة إليــه ،فهــو منهــج ِعلمــي هيــدف إىل تتبــع أجــزاء الظاهــرة
املســتقراة مــن أجــل الوصــول إىل وضــع قواعدهــا وقوانينهــا ،وهلــذا جعلــه النحويــون

دليـ ًـا قاط ًعــا عــى إثبــات تلــك القواعــد والضوابــط(((.

والظاهــر َّ
أن النحويــن اكتفــوا بتعريــف النحــو الــذي تضمــن معنــى (االســتقراء)

ـم يضعــوا حــدًّ ا لــه(((؛ ّ
ـتخرج مــن اســتقراء
ألن النحــو كــا ذكــره القدمــاء هــو علــم مسـ َ
فلـ ْ

ـراج (ت316:هـــ)(( :هــو علــم اســتخرجه املتقدِّ مــون فيــه
كالم العــرب ،قــال ابــن الـ ّ
((( كتاب التعريفات ،ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش.18:
((( معيار العلم يف فن املنطق ،تح :د .سليامن دنيا.160:

((( ُينظــر :املحصــول ،دراســة وحتقيــق :د .طــه جابــر فيــاض العلــواين ،71/5 :و االســتقراء الناقــص وأثــره
يف النحــو العــريب ،د .حممــد عبــد العزيــز العمريينــي.11:

((( ُينظر :غاية املرام يف علم الكالم ،تح :حسن حممود عبد اللطيف.45 :
((( ُينظر :املنطق.309 :

((( ُينظرُ :األسس املنطقية لالستقراء.11:

((( ُينظــر :االســتقراء يف النحــو ،د .عدنــان حممــد ســلامن ،بحــث منشــور يف جملــة املجمــع العلمــي العراقــي،
املجلــد ( )35اجلــزء (1404 ،)3هــــ.147:

((( ُينظر :االستقراء الناقص ،11:واالستقراء يف النحو.143- 142 :

24

نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم أمري املؤمنني ()

مــن اســتقراء كالم العــرب))((( ،وقــال أبو عــي الفــاريس (ت377:هــــــ)(( :النحو علم

(((
عرفــه املتأخــرون
باملقاييــس املســتن َبطة مــن اســتقراء كالم العــرب))  ،وهبــذا املعنــى َّ

ـتخرج باملقاييس املســتن َبطة
ً
أيضــا ،قــال ابــن عصفــور (ت669:هـــــ)(( :النحــو علــم مسـ َ
مــن اســتقراء كالم العــرب؛ ِ
املوصلــة إىل معرفــة أحــكام أجزائــه التــي تأتلــف منهــا))(((،
ً
فضــا عــن ذلــك إىل أمهيــة االســتقراء كمبــدإ اتَّبعــه علــاء العربيــة يف
وهــذا يشــر

الوصــول إىل النتائــج املرجـ ّـوة التــي يمكــن صوغهــا فيــا بعــد يف قواعــد عامــة((( ،مــع
التأكيــد عــى َّ
أن النحويــن يف أوائــل نشــأة النحــو مل يكونــوا عــى معرفــة تا ّمــة بوســائل
هــذا االســتقراء وطرائقــه ،وإنــا كانــوا يســرون عــى وفــق مــا هدهتــم إليــه الفطــرة بغيــة
احلصــول عــى نتائــج علميــة رسيعــة(((.

املطلب الثاني :أنواع االستقراء:

ّ
جعلــت مهمــة
بعلمــي املنطــق واألُصــول
ْ
إن صلــة مفهــوم االســتقراء وارتباطــه َ
تقســيمه واحلديــث عــن فروعــه مــن ختصــص أربــاب هذيــن ِ
العلمــن ،إذ قســموه عــى
ّ

نوعــن رئيســن مهــا(((:

((( ُاألصول يف النحو ،تح :د .عبد احلسني الفتيل.35/1:

((( كتــاب التكملــة ،حتقيــق ودراســة :د .كاظــم بحــر املرجــان ،181 :و ُينظــر :االقــراح يف علــم ُأصــول
النحــو ،الســيوطي ،قــرأه وع ّلــق عليــه :د .حممــود ســليامن ياقــوت.204:

((( املقـ َّـرب ،تــح :د .أمحــد عبــد الســتار اجلــواري ،ود.عبــد اهلل اجلبــوري ،45/1:و ُينظــر :رشح األشــموين
عــى ألفيــة ابــن مالــك ،19/1 :والنحــو الــوايف مــع ربطــه باألســاليب الرفيعــة ،واحليــاة اللغويــة املتجــددة،
عبــاس حســن.190/3:

((( ُينظر :االستقراء يف النحو.142 :

((( ُينظــر :الروايــة واالستشــهاد باللغــة ،دراســة لقضايــا الروايــة واالستشــهاد يف ضــوء علــم اللغــة احلديــث،
د .حممــد عيــد.185:

(((ينظــر :معيــار العلــم ،164 -161:والتحبــر رشح التحريــر يف ُأصــول الفقــه ،عــاء الديــن أبــو احلســن
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-1االســتقراء التــام :ويقصــد بــه العلــاء ((إثبــات احلكــم يف ِّ
كل لثبوتــه يف بعــض

جزئياتــه))((( ،وهــو الــذي يســعى إىل مجــع جزئيــات املــادة ا ُملــراد اســتقصاؤها وتقســيمها
ٍ
املقســم)((( ،وهــو
مــن أجــل الوصــول إىل حقيقــة مــا ،وهلــذا ُأطلــق عليــه (االســتقراء َّ

الــذي ُيســتعمل يف إثبــات الرباهــن؛ ألنَّــه يفيــد اليقــن((( ،وهــو يقــوم عــى ((العــد
واإلحصــاء كــا حيــدث عنــد تعــداد ســكان البــاد أو عنــد إحصــاء الكلــات الدخيلــة

يف اللغــة))(((.

-2االســتقراء الناقــص :ويســمى عنــد أربــاب علــم األُصــول بـــ ((إحلــاق الفــرد
(((
ف بأنَّــه االســتقراء ((الــذي تتبــع فِيــه َأكثــر اجلزئيــات
ــر َ
باألعــم واألغلــب))  ،و ُع ِّ
ِ
إلثبــات احلكــم ا ْلـ ِّ
ـكل املشــرك بــن مجِيــع اجلزئيــات ،بِــرط َأن َل ي َت َبـ َّـن ا ْلع َّلــة املؤثــرة
ِف احلكــم))((( ،وهــو يفيــد الظــن؛ َّ
ألن املســتقري ال ي َت َت َّبــع إال بعــض اجلزئيــات(((.
ولعــل ُأوىل اإلشــارات التــي تد ِّلــل عــى وجــود االســتقراء الناقــص يف جهــد

النحويــن األوائــل تطال ُعنــا يف صحيفــة اإلمــام ( )إىل أيب األســود الــدؤيل ،فتذكــر
املــرداوي ،تــح:د .عبــد الرمحــن اجلربيــن وآخريـ ِ
ـن ،3788/8:واملنطــق ،310:واألســس املنطقيــة لالســتقراء:

 ،11والرواية واالستشــهاد.185:

((( املحصول ،71/5:و ُينظر :االستقراء الناقص.12:

((( ُينظــر :كتــاب التعريفــات ،18:والكليــات ،معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،الكفــوي ،تــح:
عدنــان درويــش ،وحممــد املــري ،106 :واملنطــق.310:

((( ُينظــر :التحبــر رشح التحريــر ،3789/8 :واملنطــقُ ،310:
واألســس املنطقيــة لالســتقراء ،22:والروايــة
واالستشهاد.185:

((( األصول (متام حسان).16:

((( التحبري رشح التحرير ِ.3789/8:
((( املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
((( ُينظر :املنطق.310:
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(إن) ،و َّ
أن أبــا األســود اســتقرى مخســة أحــرف للنصــب ،وهــي َّ
الروايــات َّ
(أن) ،و
ّ
ـت) ،و ( َلعـ ّـل) ،وأغفــل (لك ـ ّن) ،فقــال لــه اإلمــامِ :ل َ تركتَهــا؟ فقــال :مل
(كأن) ،و (ليـ َ
أحس ـ ْبها منهــا ،فقــال لــهَّ :إنــا منهــا ،فز ْدهــا فيهــا(((.

وقــد اســتظهر النحويــون التبايــن املنهجــي بــن االســتقراء التــا ِّم والناقــص َعمل ًيــا،

أن ظواهــر العربيــة ال يمكــن أن ُحتــى؛ َّ
فذهبــوا إىل َّ
ألن ((كالم العــرب ال ُييــط بــه إال

ـي))((( ،ويف هــذا إشــارة إىل ســعة العربيــة ،وعــدم القــدرة عــى اســتقراء ِّ
كل أســاليبها؛
نبـ ّ

َّ
((ألن إثبــات مــا ال يدخــل حتــت احلــر بطريــق النقــل ُمــال))((( ،هلــذا احتكمــوا
إىل االســتقراء الناقــص الــذي يعنــي إجــراء املالحظــة عــى ُأنمــوذج منتقــى مــن مجلــة
الظواهــر املدروســة التــي ال حــر هلــا ،واالقتصــار منهــا عــى القليــل دون الكثــر(((.

املطلب الثالثَ :عالقة االستقراء الناقص باالستقراء التام:
َّ
يبــن
إن املنطــق (األرســطي) يف ضــوء تقســيمه االســتقرا َء عــى تــام وناقــص مل ِّ
بصــورة أساســية العالقــة القائمــة بــن الفرعــن ،بــل اكتفــى بالقــولَّ :
إن االســتقراء إذا

قــام عــى إحصــاء ِّ
كل جزئيــات الظاهــرة فهــو تــام ،وأمــا إذا اقتــر عــى أجــزاء مــن
((( ُينظــر :إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،القفطــي ،39/1:واألشــباه والنظائــر ،13/1:وهــذا املعنــى يؤكــد
مــا قيــل :بـ َّ
توصــل يف
ـأن كالم العــرب ال حييــط بــه إال نبــي؛ إذ إن اإلمــام ( )مل ُيـ ِـر إحصــا ًء أو اســتقرا ًء ّ
ضوئــه إىل وجــود (لكـ ّن) مــن ضمــن األحــرف التــي اســتقراها أبــو األســود ،إال أنــه ـ اإلمــام ــــ اســتدرك عــى

أيب األســود ،وهلــذا أرى أن ُتــزاد عبــارة (أو إمــام معصــوم) عــى مــن ُييــط بــكالم العــرب.

((( الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة وســنن العــرب يف كالمهــا ،ابــن فــارس ،رشح وحتقيــق :الســيد أمحــد
صقــر.26:

((( ملــع األدلــة يف أصــول النحــو ،أبــو الــركات األنبــاري ،تــح :ســعيد األفغــاين ،98:و ُينظــر :األصــول (متــام
حسان).16:

((( ُينظر :األصول (متام حسان) ،16:واالستقراء الناقص.13:
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ناقصــا((( ،وهــذا مــامل يتفــق ورؤيــة الســيد حممــد باقــر الصــدر؛
الظاهــرة يف احلكــم فيعــدُّ ً
إذ َّ
إن النتائــج إذا جــاءت موافقــة ملقدِّ ماهتــا ومتســق ًة معهــا كــا يف التــام فــا ُيعــدُّ هــذا

مــن قبيــل االســتقراء ،بــل ُيعــدُّ اســتنبا ًطا ،أمــا االســتقراء فهــو الــذي يســر مــن اخلــاص

إىل العــام ،وهــذا مــا حيــدث يف االســتقراء الناقــص ،لــذا فهــو مــا ينطبــق عليــه مفهــوم
االســتقراء فقــط(((.

أمــا النحويــون فـ ّ
ـارضا لدهيــم ـــــ عــى مــا يبــدو ـــــ
ـإن التفريــق بــن الفرعــن كان حـ ً

فيــا اتّبعــوه مــن منهــج َع َمــي يف تَت ّبــع اللغــة مــن منابعهــا؛ فلعلمهــم بتعـ ّـذر اســتيعاب ِّ
كل

ظواهــر اللغــة وأســاليبها عمــدوا إىل حتديــد مــا ُيستشـ َـهد بــه كجــزء مــن الظاهــرة املــراد
خصصــوا القبائــل التــي ُيتــج بكالمهــا،
التقعيــد هلــا ،فحــدَّ دوا املــكان والزمــان ،كــا َّ
وهــم هبــذا فهمــوا ماه ّيــة االســتقراء التــام وعــدم القــدرة عــى انتهاجــه واســتعامله،

والقطــع بعــدم إمــكان حتقيقــه .ودليــل هــذا مــا ذهــب إليــه اللغويــون بـ َّ
ـأن مــا وصــل

إلينــا مــن اللغــة قليــل مــن كثــر ،قــال أبــو عمــرو بــن العــاء (ت154:هــــ)(( :مــا انتهــى
ِ
ـعر كثــر))(((،
إليكــم ممــا قالـ ْ
ـت العـ ُ
ـم وشـ ٌ
ـرب ّإل أق ُّلــه ولــو جا َء ُكــم وافـ ًـرا جلاء ُكــم علـ ٌ
ُّ
((وكل يشء جــاء قــد
كــا نجــد هــذا املعنــى فيــا ذكــره ســيبويه (ت180 :هـــ) يف قولــه:
لــزم «األلــف» و»الــام» فهــو هبــذه املنزلــة ،فــإن كان عرب ًيــا نعرفــه وال نعــرف الــذي
اشــتق منــه فإنــا ذاك أل ّنــا جهلنــا مــا علــم غرينــا ،أو يكــون اآلخــر مل يصــل إليــه علــم

وصــل إىل األول املســمى)) (((.

نخلــص ممــا تقــدم إىل َّ
أن االســتقراء التــام وإن كان دليـ ًـا مــن أد ّلــة اجلــدل النحــوي
((( ُينظرُ :األسس املنطقية لالستقراء ،11:واالستقراء الناقص.16:
((( ُينظرُ :األسس املنطقية لالستقراء.12:

((( طبقات فحول الشعراء ،ابن سلّم ،تح :حممود حممد شاكر ،25/1 :و ُينظر :الصاحبي.58:
((( الكتاب ،تح :عبد السالم حممد هارون102/2:ـــ.103
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ووســيلة مــن وســائل التقعيــد إال ّ
أن صالحيتــه لالحتجــاج تتوقــف عــى التســليم
بمضمونــه ،إذ يمكــن لغــر املسـ ِ
ـتدل إنــكار مضمونــه ،وحينئــذ ال يصلــح دليـ ًـا((( ،هــذا
ــب معرفــ ًة ِّ
ً
بــكل جزئيــات املــادة املــراد اســتقراؤها وهــذا عمــل
فضــا عــن أنَّــه يتط َّل ُ

شـ ٌّ
ـاق يصعــب حتقيقــه((( ،و ّملــا كان االمــر كذلــك جلــأ علــاء العربيــة إىل اســتقراء جــزء
ف باالســتقراء الناقــص ،فـ ْ
ـإن قيــل :إذا كان هنــج النحويــن
مــن الظواهــر وهــو مــا ُيعـ َـر ُ

ناقصــا فكيــف يتــواءم هــذا وســع َيهم نحــو ا ّطــراد القواعــد
يف تتبــع مســائل النحــو ً
ـت :هــذا مــا س ـ ُيفصح عنــه املطلــب اآليت:
وإعاممهــا؟ قلـ ُ

املطلب الرابع :عالقة االستقراء الناقص بالقياس:
ليــس ثمــة َمــن ُينكــر َّ
أن ظواهــر العربيــة ومســائلها ال يمكــن اســتيعاهبا وإحصــاء

ِّ
كل جزئياهتــا والوصــول إىل إعــام يشــمل كل جزئياهتــا باالســتقراء ،وقــد تقــدَّ م مثــل
هــذا الــكالم ،وهلــذا كان االســتقراء ناقصــا يف جـ ٍ
ـزء منــه ،لكنّنــا إذا قررنــا هــذه احلقيقــة
ً
فكيــف يمكننــا تســويغ أن يكــون االســتقراء الناقــص ســم ًة مــن ســات العلــوم املنضبِطــة
ومنهــا النحــو العــريب كــا ذكــر الدكتــور متــام حســان(((.

ـف بــه عمــل عـ ٍ
َّ
ـدد مــن النحويــن بســبب ســعة
وصـ ُ
إن نقــص االســتقراء الــذي ُي َ
وإن كان صفـ ًة ِ
العربيــة وعــدم املقــدرة عــى اســتيعاب ِّ
كل ظواهرهــا وأســاليبها ــــ ْ
للعلــم
املنضبِــط عــى مــا يــرى الدكتــور متــام ــــ ال يعنــي إعفاءهــم وعــدم مطالبتهــم بجــر صفــة

النقــص هــذه؛ إذ عليهــم اللجــوء إىل قيــاس مــامل يســتطيعوا الوصــول إليــه وإحصــاءه عىل

ـتقروه مــن مســائل مناظــرة حتــى تتصــف القواعــد بالعمــوم ،وهــذا مــا عـ ّـر عنــه
مــا اسـ َ
((( ُينظر :األصول (متام حسان) ،184:واالستقراء الناقص.31:
((( ُينظر :الرواية واالستشهاد.185:

((( ُينظر :األصول (متام حسان).15:
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الدكتــور متــام حســان بـــ (احلتميــة)((( ،وهــو مــا حــدث بالفعــل يف مبــدإِ (القيــاس) نفســه

عرفــه أبــو الــركات األنبــاري
الــذي أجــراه النحويــون يف مــوارد كثــرة ومتشــعبة ،وهلــذا َّ

(ت577 :هـــ) بأ َّنــه ((محــل غــر املنقــول عــى املنقــول إذا كان يف معنــاه))((( ،ومــن هنــا
ِ
ـرا يف املظــان النحويــةُّ .
كل هــذا رغبــة يف
تظهــر بوضــوح مجلــة (فقـ ْ
ـس عــى هــذا) كثـ ً
ا ّطــراد القواعــد وإعاممهــا ،وإن كانــت بعــض أقيســة النحويــن أســهمت يف تعقيــد بعض
ـم فيهــا اىل القيــاس وحــده مــن
أبــواب النحــو ومباحثــه وال ســيام يف املســائل التــي احتُكـ َ

دون النظــر اىل املســموع ،وهــذا أ َّدى إىل خلــل وإربــاك يف عــدد مــن القواعــد النحويــة(((.
وفائــدة مــا تقــدَّ م َّ
َــور عملــه النقــص والقصــور أو
أن املســتقري للغــة وإن اعت َ

التقصــر ،لكــن بإمكانــه التوصــل إىل اإلعــام والتقعيــد إذا أخــذ بنظــر االعتبــار العنايــة

بالقيــاس((( ،لكــن الــذي َ
يؤاخــذ عليــه النحويــون يف هــذا اإلطــار أنَّــم حكَّمــوا يف
اســتقرائهم أمريــن :أحدمهــا :افتقــار االســتقراء إىل اخلطــة املن َّظمــة واعتــاده عــى اجلهــد
الشــخيص مــا أفــى إىل اضطــراب الدراســة ونتائجهــا ،وقــد نعتــذر هلــم؛ إذ ليــس
باإلمــكان حماكمتهــم بــا وصلــت إليــه العلــوم اليــوم ،واآلخــر :إعطــاء النتائــج التــي

توصلــوا إليهــا بطريقــة االســتقراء ســلطة التحكــم يف اللغــة يف عرصهــا وبعــد عرصهــا
َّ
مــا نتــج عــن هــذا تأويـ ُـل ِّ
كل مــا خالــف هــذا االســتقراء((( ،واحلــال َّ
أن القواعــد نتيجــة
مــن نتائــج االســتقراء ،وثمــرة مــن ثــار الســاع .ومــا دامــت احلــال هــذه ِ
فمــن الواجــب

((( ُينظر :املصدر نفسه 17 :و  ،57والرواية واالستشهاد279:ـــ.281
((( اإلغراب يف جدل اإلعراب ،تح :سعيد األفغاين.45:

((( ُينظر :لغة الشعر دراسة يف الرضورة الشعرية ،د حممد محاسة عبد اللطيف 59:ـــــــــ.60
((( ُينظر :األسس املنطقية لالستقراء ،32 :واالستقراء الناقص.40:

((( ُينظــر :الروايــة واالستشــهاد ،226 - 225:والشــواهد واالستشــهاد يف النحــو ،د .عبــد اجلبــار علــوان
النايلــة.136:
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إبــراز الشــواهد واألمثلــة التــي تســتند إليهــا القاعــدة وعــدم االقتصــار عــى شــواهد دون
ُأخــرى بغيــة العمــوم ،فاألصــل أن تُراعــى النصــوص ال القواعــد بــا فــرض لوجهــة
نظــر الباحــث يف وضــع هــذه القواعــد ((( ،ولــو فعلــوا هــذا خللصــوا الكثــر مــن مســائل
العربيــة مــن اخللــط والتعقيــد ،والتأويــل والتقديــر ،لكــن مــا ســبب ذلــك؟ هــذا مــا

ســيبينُه املطلــب اآليت:

املطلب اخلامس :أسباب نقص االستقراء:

ممــا ال شــك فيــه ّ
ـف بــه النحــو العــريب يف مســائل
أن نقــص االســتقراء الــذي ُو ِصـ َ

متعــددة قــد نتــج عــن مجلــة ظــروف أو أســباب حــاول أحــد الباحثــن إمجاهلــا بالنقــاط
اآلتيــة(((:

ً
أول :النقص يف الرواية:
حــرص النحويــون األوائــل يف مجعهــم املــوا َّد اللغويــة عــى انتهــاج مجلــة مــن املبــادئ

-وإن بــدت يف أوائلهــا شــخصية تفتقــر اىل التخطيــط الدقيــق -مــن أجــل بنــاء علــم

النحــو وترســيخ قواعــده ،مــن ذلــك عنايتهــم الفائقــة فيمــن يأخــذون اللغــة عنــه ،لــذا

شــا َف َه العلــا ُء الــروا ُة أبنــا َء القبائــل الفصيحــة يف بوادهيــم ،أو مــن وفــد منهــم إىل احلارضة
ـزود منهــا ،أو ســكناها ،وهــم هبــذا العمــل إنــا يريــدون حتـ ّـري الدقــة والضبــط
بقصــد التـ ّ
الــرواة
واألمانــة يف الروايــة ،قــال ابــن فــارس (ت395:هــــ)(( :وتؤخــذ ســا ًعا مــن ُّ
الثقــات ذوي الصــدق واألمانــة ،و ُيتَّقــى املظنــون (َ )...فل َيتَحـ َّـر آخــذ اللغــة وغريهــا مــن

((( ُينظــر :اللغــة بــن املعياريــة والوصفيــة ،د .متــام حســان ،158:والقاعــدة النحويــة ،دراســة نقديــة حتليليــة،
د .أمحــد عبــد العظيــم عبــد الغني26:ـــ.27

((( ُينظر :االستقراء الناقص731:ـــ.760
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العلــوم أهــل األمانــة والثقــة والصــدق والعدالــة))((( ،وال شــك يف َّ
أن تلــك الضوابــط

هــي مــن َنـ ِ
ـج علــاء احلديــث يف الضبــط والتوثيــق اســتعارها علــاء العربيــة يف ميــدان
اللغــة والنحــو (((.

هــذا وقــد ذكــر ابــن النديــم (ت438 :هـــ) عــد ًدا مــن أســاء األعــراب ال ُف َصحــاء

الذيــن رحلــوا إىل احلــارضة وأخــذ عنهــم علامؤنــا((( ،هــذا فضــ ً
ا عــن العلــاء
ِ
أعرابــا ،منهــم عيســى بــن عمــر الثقفــي
الــرواة الذيــن رحلــوا إىل الباديــة ملشــافهة
(ت149:هــــ) ،وأبــو عمــرو بــن العــاء ،واخلليــل بــن أمحــد (ت175:هــــ) ،ويونس بن
حبيــب (ت182:هــــ) ،والكســائي (ت189 :هــــ) وغريهــم(((.

ـم النحويــن يف جهدهــم هــذا اســتقرا َء ِّ
كل مظاهــر اللغــة وتفاصيلهــا،
وملــا كان هـ ُّ

ـتقروه(((،
وهــذا مــا يتعـ َّـذر حتصيلــه كــا تبـ َّـن يف االســتقراء التــام؛ حصــل النقــص فيــا اسـ َ
والســيام َّ
أن تدويــن الــراث اللغــوي الشــعري والنثــري مل يكــن إال يف بدايــة القــرن الثــاين

ـفاها ،مــا أســهم
اهلجــري ومــا بعــده ،وكان العلــاء قبــل تلــك املــدة يتناقلــون الروايــة شـ ً

ذلــك يف ضيــاع الكثــر مــن ظواهــر الــراث اللغــوي(((.

وقــد انعكــس أثــر هــذا النقــص عــى بعــض األحــكام التــي توصــل إليهــا علــاء
((( الصاحبــي ،48:و ُينظــر :االقــراح ،74:واألصــول (متــام حســان)81:ـــ ،82والشــاهد وأصــول النحو يف
كتــاب ســيبويه ،د .خدجيــة احلديثــي.79:

((( ُينظر :الرواية واالستشهاد ،79:ويف أصول النحو ،سعيد األفغاين.104:
((( ُينظر :الفهرست ،تح :إبراهيم رمضان 66:ـــــــ.71

((( ُينظــر :األصــول (متــام حســان) ،95:وأثــر القــرآن والقــراءات يف النحــو العــريب ،د .حممــد ســمري
اللبــدي.34:

((( ُينظر :الرواية واالستشهاد.43:

((( ُينظر :االستقراء الناقص ،702:والشواهد واالستشهاد.36:
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العربيــة ،ســواء أكانــت تلــك األحــكام ختــص املفــردات أو الرتاكيــب ،وعــى النحــو اآليت:
أ .أثر نقص االستقراء يف املفردات:

ممــا ُيســتدرك عــى علــاء العربيــة يف األبنيــة مــا جــاء يف بــاب التصغــر ،فقــد أمجعــوا
عــى َّ
أن أبنيــة التصغــر ثالثــة هــي ( ُف َع ْيــل ،و ُف َع ْي ِعــل ،و ُف َع ْي ِعيــل) وال تتجــاوز ذلــك،
قــال ســيبويه(( :اعلــم َّ
أن التصغــر إنــا هــو يف الــكالم عــى ثالثــة أمثلــة :عىل« ُف َع ْيــل،
و ُف َع ْي ِعــل ،و ُف َع ْيعيــل»)) (((.
كتــاب (االشــتقاق) البــن
وكان مــن ثــار حتقيــق األُســتاذ عبــد الســام هــارون
َ
ُد َر ْيــد (ت321:هـــ) عثــوره عــى صيغــة رابعــة للتصغــر وهــي (فِ َع ْيــل) بكــر (الفــاء)،
ِ
((وشـ َي ْيم :تصغــر ْ
«أشـ َيم» ،وهــو الــذي
اســتنا ًدا إىل نــص ابــن دريــد الــذي يقــول فيــه:
«ش ـيامء» واجلمــع ِ
«شــيم»))(((.
أي موضــع مــن جســده ،واألنثــى َ ْ
لــه شــام ٌة يف ِّ
ب  -أثر نقص االستقراء يف الرتاكيب:

ـورا عــى األبنيــة واملفــردات فحســب ،بــل شــمل
مل يكــن نقــص االســتقراء مقصـ ً

أيضــا ،مــن ذلــك مــا ذكــره ســيبويه يف (حاشــا) ً
قائــا(( :وأمــا
األســاليب النحويــة ً

«حاشــا» فليــس باســم ،ولكنَّــه حــرف جيــر مــا بعــده كــا جتــر «حتــى» مــا بعدهــا ،وفيــه
معنــى االســتثناء))((( ،وقــد اعــرض قســم مــن النحويــن عــى رأي ســيبويه هــذا ،منهــم
ـارا هــو املشــهور،
ابــن مالــك (ت672 :هـــ) الــذي يقــول(( :وكــون «حاشــا» حر ًفــا جـ ً

((( الكتــاب ،415/3 :و ُينظــر :املقتضــب ،املــرد ،تــح :حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة ،236/2 :واللمــع يف
العربيــة ،ابــن جنــي ،تــح :فائــز فــارس ،211:واملفصــل ،الزخمــري ،202:وأبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه،
معجــم ودراســة ،د .خدجيــة احلديثــي.232:

((( االشــتقاق ،رشح وحتقيــق :عبــد الســام هــارون ،191:و ُينظــر :كناشــة النــوادر (القســم األول) ،عبــد
الســام هــارون.45:

((( الكتاب.349/2 :
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ولذلــك مل يتعـ َّـرض ســيبويه لفعليتهــا والنصــب هبــا ،إال أن ذلــك ثابــت بالنقــل الصحيــح
عمــن ُيو َثــق بعربيتــه))((( ،وهــذا مــا أ َّكــده الســيوطي (ت911:هــــ) معتـ ِـذ ًرا لســيبويه
قائـ ًـا(( :والعــذر لســيبويه أ َّنــه مل حيفــظ النصــب بـــ «حاشــا»))(((.
أيضــا حــذف (نــون) حــرف اجلــر ِ
(مـ ْن) مــع حــرف التعريــف ،فقــد
ومــن املســائل ً
ِّ

عــدَّ ابـ ُن عصفــور هــذا احلــذف مــن الــرورات الشــعرية((( ،عــى حــن ذهب ابــن مالك
إىل عــدم جــوازه ،أل َّنــه قليـ ٌـل بحســب مقتــى كالمــه((( ،وقــد رفــض أبــو حيــان (ت:

خمصوصــا
رأيــا قائـ ًـا(( :وجيــوز عنــدي يف ســعة الــكالم ،وليــس بقليــل ،وال
ً
745هـــ) َ

(((
ـيوطي قائـاً(( :ولــو تت َّبعنــا
رصح بــه السـ
ُّ
بالــرورة ،خال ًفــا لزاعميهــا))  ،وهــذا مــا َّ
دواويـ َن العـ ِ
ـر ،فكيــف ُيعــل قليـ ً
ا أو رضورةً ،بــل هــو
ـرب الجتمـ َ
ـع مــن ذلــك يش ٌء كثـ ٌ

ـر ،وجيــوز يف َســعة الــكالم))((( ومــا هــذا إالَّ دليـ ٌـل عــى َّ
أن االســتقرا َء الناقــص أحــدُ
كثـ ٌ
أســباب اضطــراب هــذا املبــدإ عندهــم.

إن هــذه الشــواهد وســواها تــدل بــا شــك أو ريــب َّ
أن اســتقراء النحويــن مل

يكــن تا ًمــا ،بــل صاح َبــ ُه النقــص يف جــزء منــه؛ لــذا احتاجــوا إىل التأويــل والتقديــر
((( رشح تســهيل الفوائــد ،تــح:د .عبــد الرمحــن الســيد ،ود .حممــد بــدوي املختــون ،306/2 :و ُينظــر :مغنــي
اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،ابــن هشــام ،تــح :د .مــازن املبــارك ،وحممــد عــي محــد اهلل.165:

((( مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،تح :عبد احلميد هنداوي.280/2:
((( ُينظر :رضائر الشعر ،تح :السيد إبراهيم حممد.114:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،تــح :عبــد املنعــم أمحــد هريــدي ،2009/3:وارتشــاف الــرب مــن لســان
العــرب ،حتقيــق ورشح ودراســة:د .رجــب عثــان حممــد ،ومراجعــة:د .رمضــان عبــد التــواب،722/2:
واملســاعد عــى تســهيل الفوائــد ،ابــن عقيــل ،حتقيــق وتعليــق :د.حممــد كامــل بــركات ،341/3:ومهــع

اهلوامــع.412/3:

((( ارتشاف الرضب ،722/2:وينظر :مهع اهلوامع.413 / 3 :
((( مهع اهلوامع.412/ 3:

34

نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم أمري املؤمنني ()

كــي ُيصححــوا مــا وضعــوه مــن ضوابــط وقواعــد ،وقــد ُيعــزى ذلــك إىل َّ
أن ســع َيهم
وراء املنابــع األصيلــة لــكالم العــرب جعلهــم يتحـ ّـرون الدقــة والوثاقــة والضبــط فيمــن

يأخــذون عنــه ،وهــو مبــدأ حســن ُيســب هلــم ،لكنّــه أ ّدى إىل االبتعــاد عــن بعــض كالم
العــرب بحجــج شــتى ،فمــا ال يقبــل اجلــدال َّ
نــص
أن العربيــة ليســت حمصــورة بــا َّ

عليــه النحويــون مــن قبائــل أو أماكــن ،وهلــذا ال يمكــن االعتــاد عــى أعــراب بيئــات
معينــة دون ُأخــر((( ،فالعــرة بصحــة ثبــوت الشــاهد يف املســموع الفصيــح ،زيــادة عــى
ذلــك رغبتهــم يف الوصــول إىل ِّ
كل مظاهــر اللغــة وصورهــا واســتعامالهتا ،وهــو متعـ ّـذر
لســعة العربيــة
وصعــب أدى إىل عــدم إفــادة اللغــة مــن الكثــر مــن النصــوص الفصيحــة َ
وامتداهــا ،أو بســبب يعــود للــراوي أو لظــروف ُأخــر(((.

ثان ًيا :االعتماد على ِّ
الشعر أكثر من النثر يف االستشهاد:

حــدَّ الســيوطي مــا يصــح االستشــهاد بـــ ((مــا ثبــت يف كالم مــن ُيو َثــق بفصاحتــه

فشــمل كالم اهلل تعــاىل وهــو القــرآن ،وكالم نبيــه ( ،)وكالم العــرب قبــل بعثتــه ويف

زمنــه وبعــده إىل ْ
أن فســدت األلســنة بكثــرة املو َّلديــن نظـ ًـا ونثـ ًـرا عــن مســلم أو كافــر،

فهــذه ثالثــة أنــواع ال بــد يف ٍّ
كل منهــا مــن الثبــوت))(((.

وقــد ســبقت اإلشــارة إىل َّ
أن الشــواهد هــي حجــة النحــوي يف إثبــات القواعــد

والتدليــل عليهــا ،وألمهيتهــا يف الــدرس النحــوي قيــل(( :الشــاهد يف علــم النحــو

هــو النحــو))((( ،ب ْيــدَ َّ
أن النحويــن كانــوا أكثــر احتفــالً بالشــعر واعتــا ًدا عليــه،
((( ُينظر :اجلواز النحوي وداللة اإلعراب عىل املعنى ،مراجع عبد القادر بالقاسم306:ـــ.307
((( ُينظر :الشواهد واالستشهاد36:ـــ.66
((( االقرتاح.74:

((( نشأة النحو.249:
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يســت بمصــادر االستشــهاد النثريــة
فم َّثلــت شــواهده معظــم حديثهــم إذا مــا ِق
ْ
ضــم أل ًفــا ومخســن شــاهدً ا شــعر ًّيا ،ونقــل عــن
األُخــرى((( ،فكتــاب ســيبويه قــد
َّ

أربعمئــة آيــة قرآنيــة((( ،وهــو عــدد قليــل موازنــة بالشــعر ،وبلغــت الشــواهد الشــعرية
يف (املقتضــب) مخســمئة وواحــدً ا وســتني شــاهدً ا شــعر ًّيا ،عــى حــن كانــت شــواهده
القرآن ّيــة أقـ َّـل مــن ذلــك(((.

هــذا ،وعــى الرغــم مــن َّ
ـرا
أن ((الشــعر موضــع اضطــرار ،وموقــف اعتــذار ،وكثـ ً
مــا ُيـ َّـرف فيــه الكلــم عــن أبنيتــه ُ
وتــال فيــه ا ُلثــل عــن أوضــاع ِص َي ِغهــا ألجلــه)) (((،
نجــد َّ
أن كلمــة (شــاهد) ال تنــرف عنــد ذكرهــا إال إىل الشــاهد الشــعري((( ،وهــذا

يعكــس عنايــة علــاء العربيــة بالشــعر ،وقــد أورد الباحثــون أســباب ذلــك ،أذكــر منهــا:
 -1املنزلــة العظيمــة للشــعر عنــد العــرب يف عــر مــا قبــل االســام والعــر

اإلســامي ،فقــد كانــوا ينشــدونه يف حمافلهــم ومناســباهتم قبــل جمــيء اإلســام .يؤ ِّكــد هــذا

َّ
أن القبائــل كانــت تتبــادل التهــاين إذا نبــغ فيهــم شــاعر ،وملــا جاء اإلســام ظلوا يتناشــدونه
حتــى يف املســاجد ،وبــدؤوا يفـ ِّـرون بــه الغامــض مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم(((.

 -2قلــة النثــر الــذي وصــل إىل النحويــن مــن عــر مــا قبــل اإلســام بالقيــاس إىل

الشــعر؛ إذ مل ُيؤ َثـ ْـر عــن اجلاهليــن نصــوص نثريــة كثــرة كــا هــو احلــال يف الشــعر(((.
((( ُينظر :يف أصول النحو ،60 - 59:واألصول (متام حسان).96:

((( ينظر :الكتاب 89-42/5 :الفهارس (فهرس األشعار)( 29- 7/5 ،شواهد القرآن الكريم).

((( ينظر :املقتضب 225/4 :الفهارس (فهرس اآليات القرآنية)( 314- 267/4 ،فهرس الشعر).
((( اخلصائص ،ابن جني ،تح :حممد عيل النجار.188/3:

((( ينظر :البحث اللغوي عند العرب ،د .أمحد خمتار عمر.43 :

((( ينظر :الشواهد واالستشهاد ،32 :ويف لغة الشعر ،د .إبراهيم السامرائي.15:
((( ينظر :دراسات يف اللغة ،د .إبراهيم السامرائي.26 :
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ـرب مــن التقديــس إىل الشــعراء الذيــن ُيعتــدُّ بروايــة
 -3نظـ َـر النحويــون نظــر ًة تقـ ُ

شــعرهم وكان ُّ
ُ
حفــظ الشــعر ميدانًــا
كل مــا يقولونــه يعــدُّ عندهــم حجــة((( ،إذ كان
للتبــاري والتســابق فيــا بينهــم يف رشح الشــواهد الشــعرية ،وهلــذا ك ِّلــه ِ
إن انحــرف هــذا

الشــعر عــن القواعــد النحويــة كثــرت التخرجيــات والتأويــات لــه مــن دون أن ُيرمــى
قائلــه باللحــن أو اخلطــأ(((.

ـرا ظنًــا منهــم َّ
أن روايتــه أدق مــن روايــة
 -4قــد عـ ّـول النحويــون عــى الشــعر كثـ ً

النثــر ،وأن احتــال التغيــر والتبديــل فيــه أقــل مــن النثــر(((.

رفضــا أو ً
قبول،
ولسـ ُ
ـت ههنــا يف َمقــام مناقشــة تلــك األســباب وتقرير القــول فيها ً
أن ُيذكـ َـر يف هــذا املجــال َّ
لكــن الــذي ينبغــي ْ
أن الشــعر يعتمــد يف األَســاس عــى املعنــى
والــوزن اخلــاص بــه ،واملعنــى هــو الــذي يقتــي القرينــة وخيتــار الرتكيــب املناســب

هلــا ،وليــس العكــس ،ومــن هنــا أصبــح اخلــروج عــن قواعــد النحويــن ســم ًة بــارزة

فيــه((( ،هــذا زيــادة عــى َّ
أن الشــاعر إنــا يدفعــه اىل نظــم الشــعر االنفعــال غال ًبــا ،وهلــذا

ليــس مــن املمكــن وضــع قواعــد حمــددة ُيــراد هلــا اال ّطــراد والشــيوع للغــة انفعاليــة (((،
وليــس مــن الصــواب ْ
ـس الــذي تُســتن َبط منــه قواعــد
ـدر الرئيـ َ
ـعر املصـ َ
أن يكــون الشـ ُ

((( ينظر :الشواهد واالستشهاد.34 :

((( ينظــر :الشــعر والشــعراء ،ابــن قتيبــة ،حتقيــق ورشح :أمحــد حممــد شــاكر88/1 :ـ ،89وخزانــة األدب

ولــب لبــاب لســان العــرب ،البغــدادي ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون ،238-237/1:ويف أصــول
النحــو ،60:ويف لغــة الشــعر.17:

((( ُينظر :من أرسار اللغة ،د .إبراهيم أنيس.342:
((( ُينظر :األصول (متام حسان)77:ـــ.78

((( ُينظر :من أرسار اللغة 336:و ،339والرواية واالستشهاد.137:
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لغــة مــن اللغــات(((.
وحاصــل مــا تقــدَّ م َّ
أن الشــعر قــد احتــل مكانــة واســعة يف الــراث العــريب ،ومــن هنا

ركــز النحويــون يف االستشــهاد بــه أكثــر مــن مصــادر النثــر األخــرى وإن خــرج يف تراكيبه
عــن قواعــد النحــو العــريب املســتلة مــن أدلــة االستشــهاد النثريــة تلــك ،وهــذا أمــر أ ّدى
إىل كثــرة الــرورات الشــعرية عــى الرغــم مــن ورود شــواهد نثريــة تُثبــت َّ
أن احلكــم

بالــرورة إنــا اســتند إىل اســتقراء ناقــص(((.

ً
مدرس َت البصرة والكوفة:
ثالثا :االختالف املنهجي يف (السماع) بني َ
مــن املقـ َّـرر الثابــت لــدى أغلــب الدارســن وجــود اختــاف منهجــي بــن مذه َبــي

البــرة والكوفــة يف الركــن األهــم مــن أركان اســتنباط القواعــد النحويــة وتفســرها
وهــو الســاع ،وأوجــه هــذا اخلــاف كثــرة ومتشــعبة هيمنــي منهــا مــا يتع َّلــق بمصــادر

هــذا الســاع أو أدلتــه التــي حددهــا النحويــون بالقــرآن الكريــم وقراءاتــه واحلديــث
ـعرا ونثـ ًـرا.
النبــوي الرشيــف وكالم العــرب شـ ً

أمــا القــرآن الكريــم فرؤيــة النحويــن جتاهــه ــــ عــى اختــاف مذاهبهــم النحويــة ــــ

صحــة االحتجــاج بــه وبألفاظــه يف بنــاء القواعــد النحويــة والرصفيــة مســتعينني بذلــك

بــا و َّثقــوه مــن املســموع مــن كالم العــرب ،عــى َّ
أن البرصيــن اعتـ ّـزوا بأقيســتهم التــي

بنوهــا عــى الشــعر والنثــر ،فــا يستشــهدون بآيــة إال إذا تأ َّيــدت باملســموع نظـ ًـا أو نثـ ًـرا
وإال عمــدوا اىل التأويــل والتقديــر ،عــى حــن ّ
أن احتجــاج الكوفيــن بالقــرآن الكريــم

((( ُينظــر :مــن أرسار اللغــة 336:و .339وداللــة االكتفــاء يف اجلملــة القرآنيــة ،دراســة نقديــة للقــول
باحلــذف والتقديــر ،د .عــي عبــد الفتّــاح حميــي الشــمري.164- 161 :

((( ُينظر :من أرسار اللغة ،342:واالستقراء الناقص.734:
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أكثر وأوســع(((.
وأمــا القــراءات القرآنيــة ــــ وهــي املصــدر املهــم مــن مصــادر الشــواهد النحويــة

ـ فقــد وقــع اخلــاف بــن املذهبــن يف جــواز االحتجــاج هبــا يف بنــاء قواعــد العربيــة،

فعامــة أهــل البــرة يســتدلون هبــا إذا جــاءت موافق ـ ًة لدليـ ٍ
ـل مســموع ،أو متســق ًة مــع
قيــاس موضــوع((( ،بخــاف الكوفيــن الذيــن اعتــدُّ وا هبــا وجعلوهــا ركنًــا أساس ـ ًيا يف
بنــاء القواعــد وتعديلهــا((( ،وقــد أســفر عــدم االعتــاد عليهــا عــن حرمــان النحــو مــن
رافــد كبــر للشــواهد النحويــة ،االســتدالل بــه (( ُيغنــي اللغــة إذ يمدُّ هــا بفيــض غزيــر

مــن االســتعامالت وبمختلــف األســاليب؛ لعالقتهــا الوثيقــة باللهجــات العربيــة))(((،
وعــدم االعتــداد بذلــك يــؤدي إىل نقــص االســتقراء يف مســائل متعــددة مــن ذلــك مثـ ًـا
مســألة حــذف العائــد عــى االســم املوصــول ،فقــد ذهــب البرصيــون إىل جــواز حــذف
ِ
العائــد عــى املوصــول إذا كان (أي) مطل ًقــاّ ،
وإل أجــازوا حذ َفــه بــرط طــول الصلــة

عــى القبــح أو الشــذوذ ،أ َّمــا الكوفيــون فقــد ذهبــوا اىل جــواز حــذف هــذا العائــد مطل ًقــا

ســواء كان (أي) أم غــره ط َالــت الصلــة أم مل تطــل (((.

((( ُينظــر :الشــواهد واالستشــهاد ،213-203:وموقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث الرشيــف ،د.
خدجيــة احلديثــي.14:

((( ُينظر :الشواهد واالستشهاد.237:

(((ينظــر :مدرســة الكوفــة ومنهجهــا يف دراســة اللغــة والنحــو ،د :مهــدي املخزومــي ،384:و الشــواهد
واالستشــهاد.279:

((( الشواهد واالستشهاد.225:

((( ُينظــر :الكتــاب ،108 ،107 ،105/2:ومعــاين القــرآن ،الفــراء ،تح:أمحــد يوســف النجــايت
ِ
وآخريــن ،365/1:ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،الزجــاج ،رشح وحتقيــق:د .عبــد اجلليــل شــلبي،104/1:
واألصــول يف النحــو ،396/2:واملقــرب ،61/1:والــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،الســمني
احللبــي ،تح:د.أمحــد حممــد اخلــراط ،225/1:ومهــع اهلوامــع ،348/1:والنحــو الــوايف.395/1:
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ِ
ــن  ،(((يف قــراءة
واســتدل ابــن مالــك بقولــه تعــاىل :ت ََم ًامــا َع َلــى ا َّلــذي َأ ْح َس َ

حمتجــا
الرفــع يف (أحســن)((( فأجــاز حــذف العائــد مــن دون اشــراط طــول الصلــةً ،
لرأيــه بشــواهد ُأخــر((( .هــذا فضـ ً
ا عــن الكثــر مــن املــوارد التــي رفــدت هبــا القــراءات
القرآنيــة النحــو العــريب بكثــر مــن القواعــد ،كــا أســهمت يف معاجلــة نقــص اســتقراء

النحويــن(((.

وأمــا احلديــث الرشيــف فمذاهــب النحويــن يف جــواز االحتجــاج بــه معلومــة،

ـت
فمنهــم مــن أجــاز ،ومنهــم مــن منــع ،ومنهــم مــن التــزم املذهــب الوســط ((( ،ولسـ ُ

كثــرا مــن
أدري مــا تعليــل َمــن منــع االحتجــاج بــه بحجــة روايتــه باملعنــى مــع أن
ً
األحاديــث ُد ِّونــت قبــل ْ
ـدون الشــعر العــريب املتفــق عــى االحتجــاج بـ ِـه ،واحلديــث
أن ُيـ َّ
هــو نثــر ليــس فيــه مــن رضورات الشــعر فــكان جيــب ْ
أن يقــدَّ م يف االحتجــاج عــى
غـ ِ
ـره((( ،و هلــذا فـ َّ
ي َتــج بــه وهــذا مــا عليــه العلــاء األوائــل
ـإن املذهــب الصحيــح أن ُ
وإن كان عــى قلــة(((.
وال شــك يف ّ
أن َمــن تبنّــى مذهــب املنــع قــد أغفـ َـل الكثــر مــن الشــواهد التــي هلــا أثـ ٌـر
((( سورة األنعام من اآلية.154:

((( وهــي قــراءة حييــى بــن يعمــر ،ينظــر :الكتــاب ،108/2:وجامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،الطــري ،تــح:
أمحــد حممــد شــاكر ،236/12:واملحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،ابــن جنــي،
تــح :عــي النجــدي ناصــف وآخريـ ِ
ـن ،234/1:ومعجــم القــراءات ،د .عبــد اللطيــف اخلطيــب.588/2:

((( ُينظــر :رشح التســهيل ،0208 - 207/1:وشــواهد التوضيــح والتصحيــح ملشــكالت اجلامــع الصحيح،
ابــن مالك ،تــح:د .طه حمســن184:ـــ.185

((( ُينظر :أثر القرآن والقراءات.366 -345:

((( ُينظر :موقف النحاة من االحتجاج باحلديث.15:

((( ُينظر :الشواهد واالستشهاد ،297 :ويف أصول النحو.46 :
((( ُينظر :موقف النحاة من االحتجاج باحلديث.427 :
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بالــغ األمهيــة يف التقعيــد النحــوي اســتطاع ابــن مالــك االحتجــاج هبــا يف الــر ِّد عــى مــا
َ
((كان أمــة يف اال ِّطــاع عــى
مل يذكــره النحويــون ،فهــو بحــق كــا قــال الســيوطي عنــه:
احلديــث))(((.

والشــواهد التــي احتــج هبــا كثــرة منهــا جــواز ورود فعــل الــرط مضار ًعــا جمزو ًمــا
ٍ
(((
ـم ليلـ َة القـ ِ
ـدر ،إيام ًنــا
ـي حممــد ((( :)مــن ي ُقـ ْ
واجلــواب ماض ًيــا اســتنا ًدا إىل قــول النبـ ّ
واحتســا ًباُ ،غ ِفـ َـر لــه مــا تقــدَّ م ِمــن َذنبِــه))((( ،عــى حــن رأى مجلــة مــن متأخــري النحويني
أن هــذا الرتكيــب حممــول عــى الــرورة الشــعرية((( ،كــا احتــج الــريض (ت686:هــــ)
بــكالم أمــر املؤمنــن ( )فيــا يقــرب مــن ثالثــن موض ًعــا(((.

وخالصــة مــا تقــدَّ م َّ
أن موقــف النحويــن مــن بعــض أ ّدلــة االستشــهاد أ ّدى إىل

عــدم اإلفــادة منهــا يف التقعيــد النحــويُ ،يــزاد عــى ذلــك عــدم إمكانيــة اإلحاطــة بــكالم
ـرا يف نقــص االســتقراء.
العــرب أســهم كثـ ً

((( بغية الوعاة طبقات اللغويني والنحاة ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم.134/1:
((( ُينظر :شواهد التوضيح ،67:والصحيفة (173ــــ  )178من هذا البحث.

((( اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل صــى اهلل عليه[وآلــه] وســلم وســننه وأيامــه
(صحيــح البخــاري) حممــد بــن إســاعيل البخــاري ،تــح :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص.)35( 16/1:

((( ُينظــر :توضيــح املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،املــرادي ،رشح وحتقيــق :عبــد الرمحــن

عــي ســليامن ،1278/3:ورشح الترصيــح عــى التوضيــح أو الترصيــح بمضمــون التوضيــح يف النحــو،
األزهــري ،401/2:ومهــع اهلوامــع551/2:

((( ُينظــر :رشح الــريض عــى الكافيــة ،تــح :يوســف حســن عمــر :الفهــارس العامــة ،ثان ًيــا :مــن هنــج البالغــة
لســيدنا عــي (.48- 47:)
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املطل��ب الس��ادس :أهمي��ة كالم اإلم��ام عل��ي ( )يف معاجل��ة
نقص االس��تقراء:
ال أبــدو مغال ًيــا إذا قلــت :إن كالمــه ( )ال حتيــط بــأرساره الكلــات ،أو تفــي

بســر مكنوناتــه الصفحــات ،فأمــر املؤمنــن (َ (( )مــرع الفصاحــة و موردهــا و
منشــأ البالغــة و مولدهــا ،ومنــه ( )ظهــر مكنوهنــا وعنــه أخــذت قوانينهــا)) ((( ،عىل

َّ
عمــن انعقــدت الدراســة يف كالمه
ـي احلديــث ـــــ ولــو بإجيــاز ـــــ ّ
أن متــام التمهيــد ُيمــي عـ َّ
املبــارك ،وعــن أثــر نصوصــه ( )يف تصويــب مــا وقــع بــه النحــو العــريب مــن خلــل

مقتضــب
بســبب نقــص االســتقراء ،ومــن أجــل الوقــوف عــى ذلــك البــد يل مــن عــرض َ

ألهــم األحــكام النحويــة التــي تأثــرت هبــذا النقــص ذاكـ ًـرا يف ِّ
كل حكــم شــاهدً ا ع َلو ًيــا
لبيــان أمهيــة كالمــه يف بنــاء القواعــد النحويــة ،وكــا يــأيت:
 1.احلكم باملنع:

ـع ســيبويه اجتــاع فاعــل فعــل املــدح والتمييــز يف تركيــب واحــد فقــال «(( :نِ ْعــم»
منـ َ

مضمــر يفـ ّـره مــا بعــده ،فتكــون هــي وهــو بمنزلــة «وحيــه ومثلــه»،
تكــون مــرة عاملــة يف
َ

ثــم يعمــان يف الــذي فـ َّـر املضمــر عمــل «مثلــه» و»وحيــه» إذا قلــت :يل مثلــه عبــدً ا،
وتكــون مــرة ُأخــرى تعمــل يف مظهــر ال جتــاوزه))((( ،فســيبويه يــرى بحســب هــذا النص
ِ
ّ
رتا يفـ ّـره التمييــز بعــده ،نحــو قولنــا :نعــم رجــا زيــدٌ ،
ـم) إ ّمــا يكــون مســت ً
أن فاعــل (نعـ َ
ً
ً
رجــا) فهــذا ممــا يلزمــه التفســر بالتمييــز ،أو يرفــع
(و ْيــ ُه
حامــا ذلــك عــى معنــى َ
فاعـ ًـا ظاهـ ًـرا ويف هــذه احلــال جيــب أال ُيؤتــى بالتمييــز ،اســتغنا ًء بالفاعــل الظاهــر(((،

((( رشح (املعتزيل) ،45/1 :مقدمة الرشيف الريض.
((( الكتاب.177/2:

((( ُينظــر :املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة (رشح ألفيــة ابــن مالــك) ،الشــاطبي ،تــح :جمموعــة
مــن املحققــن.515/4:
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فاملرفــوع واملنصــوب مجي ًعــا يــدالن عــى اجلنــس ،وأحدمهــا ُيغنــي عــن اآلخــر ،فاجلمــع
بينهــا بمنزلــة اجلمــع بــن ِ
واملعــوض عنــه وهــو ال جيــوز((( ،وأجــازه املــرد
العــوض
َّ

(ت285:هـ)(((.

َّ
إن االســتدالل بــكالم أمــر املؤمنــن ينقــض مــا ذهــب إليــه ســيبويه و ُيثبِــت صحــة
ِ
ـم َد ُار
اجتــاع فاعــل فعــل املــدح والتمييــز يف تركيــب واحــد ،إذ قــال (َ :)
((و َلن ْعـ َ
ــن َل ْ َي ْــر َض ِ َبــا َد ًارا))(((.زيــادة عــى شــاهد آخــر ورد عــن النبــي حممــد (،((()
َم ْ
وهــذا دليــل قاطــع عــى جــواز هــذا الرتكيــب يف النحــو العــريب.
2.2احلكم بالضرورة الشعرية:

الص ْيمــري (مــن نحــاة القــرن الرابــع اهلجــري) عــى حــذف (قــد) قبــل الفعل
حكــم َّ

املــايض واالســتغناء عنهــا بـــ (الــام) يف جــواب القســم بالــرورة الشــعرية ،وهــذا
رصيــح كالمــه(( :وال تدخــل هــذه «الــام» عــى الفعــل املــايض إال مــع «قــد» وال حيســن

ـص هنــج البالغــة؛ إذ
حــذف «قــد» معهــا إال يف الشــعر))((( ،وحكمــه هــذا منتقــض بنـ ِّ
ـي حممـ ٍـد ((( :)فـ َـو
قــال اإلمــام ( )يف الشــجرة وهــي إحــدى معجــزات النبـ ِّ
ِ
َا َّلـ ِـذي َب َع َث ـ ُه بِ َْ
ي َشـ ِـديدٌ ))((( ،فجــاء جــواب
الـ ِّـق الَ ْن َق َل َعـ ْ
ـاء ْت َو َلــا َد ِو ٌّ
ـت بِ ُع ُروق َهــا َو َجـ َ
القســم (النقلعــت) وهــو فعــل مــاض مقــرن بـــ (الــام) فقــط مــن دون (قــد) ،يف داللــة

ـوراق ،تــح :حممــود جاســم حممــد الدرويــش ،293:ورشح املفصــل ،ابــن
((( ُينظــر :علــل النحــو ،ابــن الـ ّ
يعيــش ،132/7:ورشح الكافيــة الشــافية ،1106/2:واملقاصــد الشــافية.515/4:

((( ينظر :املقتضب.150/2 :

((( رشح الــريض عــى الكافيــة ،252/4:والنــص وارد يف :هنــج البالغــة ،تــح :فــارس احلســون،457:
وينظــر :رشح (املعتــزيل).239/11 :

((( ُينظر :شواهد التوضيح.167:

((( التبرصة والتذكرة ،تح:د .فتحي أمحد مصطفى.452/1:
((( هنج البالغة ،396:وينظر :رشح (املعتزيل).313/13:
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أيضــا وليــس وق ًفــا عــى لغــة الشــعر(((.
عــى جــواز وورد هــذا النمــط النحــوي يف النثــر ً
أيضــا مــا ذكــره الــريض االســرابادي عــن الســرايف (ت368:هــــ)
ومــن الشــواهد ً

بأ ّنــه يــرى نصــب اســم الفاعــل مفعـ ً
ـول ثان ًيــا رضورة ،جــاء ذلــك يف تعقيبــه عــى قولــه

و َج َعـ َـل ال َّل ْيـ َـل َس ـ َكنًا ،(((عــى قــراءة مــن أثبــت (األلــف) يف الفعــل
تبــارك وتعــاىلَ :

(جعــل)((( ،يقــول الــريض(( :قــال الســرايف :إن األجــود ههنــا أن يقــال :إنــا نصــب
اســم الفاعــل املفعـ َ
ـول الثــاين رضورة حيــث مل يمكــن اإلضافــة إليــه؛ ألنــه ُأضيــف إىل
املفعــول األول))((( ،وإذا كان الســرايف ــــ عــى مــا نُقــل عنــه ـــــ يــرى يف القــراءة القرآنيــة
رضورة عــى مذهــب األخفــش (ت215:هــــ) الــذي ُييــز وقوعهــا يف النثــر ،ويف القرآن

ويعضدهــا ،إذ قــال
أيضــا(((؛ فــإن يف هنــج البالغــة مــا يؤكــد تلــك القــراءة
ُ
الكريــم ً
ــل ِساجــا تَســت َِد ُّل بِ ِ
ِ
ــه ِف اِ ْلتِ َــا ِ
س
اإلمــام ( )يف وصــف اخل ّفــاشَ :
((و َجاع َلــ ُة َال َّل ْي ِ َ ً ْ
َأرز ِ
َاق َهــا))(((.
ْ
3.3احلكم بعدم ورود السماع:

جــزم بعــض النحويــن واللغويــن بعــدم ورود بعــض الرتاكيب أو األلفــاظ يف كالم

العــرب ،فكـ ّـرروا عبــارات مــن قبيــل (مل تتكلــم بــه العــرب) ،أو (مل ُيســمع) ونحــو ذلــك
((( ينظــر :اجلملــة اخلربيــة يف هنــج البالغــة ،د .عــي عبــد الفتــاح حميــي ،360:واألســاليب اإلنشــائية غــر
الطلبيــة يف هنــج البالغــة ،حســن عــي حممــد (رســالة ماجســتري خمطوطــة)25:

((( سورة األنعام :من اآلية .96

((( وهــي قــراءة ابــن كثــر ونافــع وأيب عمــرو وابــن عامــرُ ،ينظــر :كتــاب الســبعة يف القــراءات ،ابــن جماهــد،

تــح :شــوقي ضيــف.263:

((( رشح الريض عىل الكافية ،418/3 :وينظر :النحويون والقرآن ،د .خليل بنيان احلسون.131:

((( ُينظــر :معــاين القــرآن ،تــح :د .هــدى حممــود قراعــة ،480/2 ،79/1:ومهــع اهلوامــع ،290/3:والنحــو
الوايف.271/4:

((( هنج البالغة ،282:وينظر :رشح (املعتزيل).181/9 :
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ممــا حيتــاج إىل اســتقراء تــام وهــو مــا يتعـ ّـذر كــا تقــدَّ م ،وربــا جيعلــون األمــر ُغ ْفـ ًـا مــن
دون ذكــر للفــظ أو الرتكيــب وهــو أحســن مــن القطــع أو اجلــزم بعــدم الــورود ،مــن
ذلــك مــا ذكــره ســيبويه يف وزن ( َف ْع َلــل) قائـ ًـا(( :فــإذا زدت مــن موضــع «الــام» فــإن
احلــرف يكــون عــى «فعلــل» يف االســم ،وذلــك نحــوَ « :قـ ْـر َدد» ،و « َم ْهــدَ د» وال نعلمــه

جــاء وص ًفــا))((( ،غــر َّ
أن االســتقراء أثبــت وجــود هــذا البنــاء وص ًفــا يف عــدد مــن

ـع َفدْ َفــد :فيــه غلــظ
املواضــع ،منهــا
جهــجَ :جدْ بـ ٌة ال َن ْبـ َ
ٌ
ـت فيهــا))((( ،وموضـ ٌ
((أرض َه َ
وارتفــاع((( ،ومنــه قــول اإلمــام أمــر املؤمنــن ()يف هنــج البالغــة(( :هــذا اخلطيــب

َّ
الش ْح َشــح))((( ،و (شحشــح) بــوزن ( َف ْع َلــل) ،وهــو صفــة لـــ (اخلطيــب).

ومــن األلفــاظ التــي مل تصــل إليها أســاع اللغويني كلمــة َ ِ
يصــة) بــوزن ( َف ِعي َلة)
(خص َ

ومجعهــا (خصائــص) وهــي مجــع (فعيلــة) عــى (فعائــل) وهــو مجــع قيــايس ،فلــم تنــص

عــى ذكرهــا معجامتنــا اللغويــة ،لكــن اللغــة أوســع ممــا أثبتتــه تلــك املعجــات؛ فقــد
((( الكتاب.277/4 :

((( هتذيــب اللغــة ،األزهــري ،تــح :حممــد عــوض مرعــب( 227/5 :هــج) ،و ُينظــر :لســان العــرب387/2:

(هجج).

((( ُينظــر :النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،ابــن االثــر ،تــح :طاهــر أمحــد الــزاوي ،وحممــود حممــد
الطناحــي( 420/3:فدفــد).

((( هنــج البالغــة ،681 :وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،106/19:و ُينظــر :أبنيــة املبالغــة وأنامطهــا يف هنــج

البالغــة ،دراســة رصفيــة نحويــة دالليــة ،حيــدر هــادي خلخــال ،88:واخلطيــب هــو صعصعــة بــن صوحــان
ـلم يف عهــد النبــي حممــد ( ،)ومل
العبــدي ( )أبــو عمــر ،أو أبــو طلحــة ،مــن أهــل الكوفــة ،كان مسـ ً
ـرا عــى كــردوس ،وكان خطيبــا فصيحــا ،تــويف يف حدود
يـ َـره ،وشــهد مــع اإلمــام عــي ( )ص ِّفــن وكان أمـ ً

ســنة ( 60هــــ) ،ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،القرطبــي ،تــح :عــي حممــد البجــاوي .717/2:و

(الشحشــح) مــن غريــب كالم اإلمــام (عليــه الســام) الــذي ذكــره الرشيــف الــريض (ت406هـــ) مب ِّينًــا معنــاه
وكل مـ ٍ
بقولــه(( :املاهــر باخلطبــة ،املــايض فيهــاُّ ،
ـاض يف كال ٍم أو َسـ ْـر فهــو َش َ
حشــح ،والشحشــح يف غــر هــذا
املوضــع :البخيــل ا ُمل ْم ِســك)) .هنــج البالغــة.681:
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ِ ِ ِ
ِ
ـن رسـ ِ
ـول
وردت هــذه اللفظــة يف قــول اإلمــام عــي (َ :)
ـم َم ْوضعــي مـ ْ َ ُ
((و َقــدْ َعل ْم ُتـ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
يصـ ِـة َو َض َعنِــي ِف َح ْجـ ِـر ِه َو َأ َنــا َولِيــدٌ ))(((.
َاللَّ ( )بِا ْل َق َرا َبــة َا ْل َق ِري َبــة َو َا َْلن ِْز َلــة َا َْلص َ
(ت َــام) بــوزن ( َت ْفعــال) عــى
أيضــا
ومــن األبنيــة التــي فاتــت اللغويــن ً
املصــدر َ ْ
ُ

أيضــا (((.
الرغــم مــن وروده يف كالم اإلمــام عــي ( )ويف شــعر امــرئ القيــس ً

أيضــا
ومل يكــن أثــر نقــص االســتقراء يف العربيــة وق ًفــا عــى األلفــاظ بــل شــمل ً

الرتاكيــب النحويــة ،فقــد غــاب عــن النحويــن مجلــة مــن الرتاكيــب الفصيحــة بحجــة

عــدم ورود الســاع دليـ ًـا عليهــا ،مــن ذلــك مــا نســبه عــدد مــن اللغويــن والنحويــن إىل

األصمعــي (ت216 :هــــ) بأنــه يمنــع ورود (مــا) بعــد (شــتان) فــا جيــوز عنــده القــول:
ش ـتّان مــا بــن زيــد وعمــرو(((.

َّ
يبــن نقــص اســتقراء االصمعــي ،وإثبــات
إن االســتدالل بــكالم اإلمــام عــي يف ِّ
ـن َع َم َلـ ْ ِ
ـن َع َمـ ٍ
عــدم صحــة مــا ذهــب إليــه ،إذ قــال (َ :)
ـب َل َّذ ُتـ ُه
((شـت َ
َّان َمــا َبـ ْ َ
ـل ت َْذ َهـ ُ

َو َت ْب َقــى َتبِ َع ُتـ ُه َو َع َمـ ٍ
ـب َمؤو َن ُتـ ُه َو َي ْب َقــى َأ ْجـ ُـر ُه))(((.
ـل ت َْذ َهـ ُ

((( هنــج البالغــة ،395 :وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،197/13 :ويل عــى هــذا الشــاهد مســألة أخــرى ،ينظــر:
الصحيفــة ( )237-233مــن هــذا البحــث.

((( ُينظــر :هنــج البالغــة ،71 :ورشح (املعتــزيل) ،74/2 :ديــوان امــرئ القيــس ،تــح :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،78 :وأبنيــة املبالغــة وأنامطهــا.266:

((( ُينظــر :إصــاح املنطــق ،ابــن الســكِّيت ،رشح وحتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،وعبــد الســام حممــد
هــارون ،202:واملحكــم واملحيــط األعظــم ،ابــن ســيده ،تــح :عبــد احلميــد هنــداوي( 608/7 :شــت)،
واملفصــل ،163:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،103/3 :وارتشــاف الــرب ،2304/5:وتوضيــح
املقاصــد ،1160/3:واملزهــر يف علــوم اللغــة وانواعهــا ،الســيوطي الســيوطي ،تــح :فــؤاد عــي

منصــور ،252/1:وأبنيــة املبالغــة وأنامطهــا.136 - 135 :

((( هنــج البالغــة ،653 :والروايــة فيــه بعــدم ذكــر (مــا) بعــد (شــتان) ،عــى أن الروايــة األشــهر بذكرهــا
ولذلــك أثبتهــا .ينظــر :رشح (املعتــزيل) ،310/18 :ورشح هنــج البالغــة (البحــراين) ،316/5:متــام هنــج
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4.4احلكم ّ
بالندرة:

اســا ُم ْع َر ًبــا،
قــرر النحويــون أن مــن األنــاط التــي تــأيت عليهــا (أي) أن تكــون ً

فتقــع وص ًفــا ملوصــوف ُيشــرط فيــه التنكــر يف الغالــب ،وأن تكــون (أي) مضافـ ًة لف ًظــا

ومعنــى إىل نكــرة مذكــورة بعدهــا مــن لفــظ املوصــوف ومعنــاه ،نحــو :اســتمعت إىل عــاملٍ
(((
ـورا
ِّ
أي عــاملٍ ،للداللــة عــى املبالغــة والتفخيــم  ،والغالــب يف املوصــوف أن يكــون مذكـ ً

يف الــكالم ،فـ ْ
ـإن جــاء حمذو ًفــا ُحـ َـل الرتكيــب عــى النــدرة(((.

ِ
صحـ ِ
ـب
وقــد جــاء املوصــوف حمذو ًفــا يف قــول اإلمــام ( )فيــا نُســب إليــه(( :ا َ
ـئت َيصحبــوك بمثلِــه))((( ،والتقديــر :اِصحـ ِ
أي
ـأي ُخ ُلـ ٍـق شـ َ
ـب النــاس بخلــق ِّ
ـاس بـ ِّ
النـ َ
خلق...

َّ
إن ورود هــذا النمــط يف كالم اإلمــام يفســح املجــال أمــام إجازتــه والقيــاس عليــه،

إذ إن القواعــد رهينــة االســتعامل ،قــال ابــن جنــي (ت392:هــــ)(( :واعلــم أنــك إذا أ ّداك

ـدع
القيــاس إىل يشء مــا ثــم ســمعت العــرب قــد نطقــت فيــه بــيء آخــر عــى قيــاس غــره فـ ْ
مــا كنــت عليــه إىل مــا هــم عليــه))(((؛ ألن النــادر اللغــوي يعنــي ((مــا قـ َّـل وجــود ُه ْ
وإن ْل َ

البالغــة ،الســيد صــادق املوســوي ،698 :وهبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة ،التســري،539/14 :

وتوضيــح هنــج البالغــة ،الســيد حممــد الشــرازي ،319/4:وأبنيــة املبالغــة وأنامطهــا.136- 135:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،286/1:وتوضيــح املقاصــد ،813/2:ومغنــي اللبيــب ،109:ورشح ابن
عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،تــح :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،65/3 :ومهــع اهلوامع355/1:ـــــ،356

والنحو الــوايف.367/1:

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،21036:ومهع اهلوامع ،356/1:والنحو الوايف.367/1:
((( هنج البالغة ،729 :وينظر :رشح (املعتزيل).309/20:
((( اخلصائص.125/1 :
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ُيالِــف القيــاس))((( وهــذا مــا دعــا األســتاذ عبــاس حســن (ت1398 :هـ) إىل االســتدالل
بالشــاهد العلــوي يف الــرد عــى النحويــن قائـ ًـا(( :ورودهــا يف نثــر اإلمــام عــي أفصــح
البلغــاء فــوق ورودهــا يف البيــت الســابق قــد يبيــح اســتعامهلا وإن كان هــذا االســتعامل

قليــا .وحســبنا أنــه مســموع يف النثــر ويف الشــعر مــن أفصــح العــرب))((( .هــذا زيــادة عــى
طائفــة كثــرة مــن الشــواهد العلويــة التــي عرضتهــا الدراســة ،وإذا كان شــأن كالم اإلمــام
ِ
ـم عــزف أغلــب النحويــن عــن االحتجــاج بــه يف الــدرس النحــوي؟
هكــذا فلـ َ
أن أغلــب الظــن ّ
قــد يطــول احلديــث يف ذكــر أســباب ذلــك تفصيـ ًـا ،إال َّ
أن الــذي

أ َّثـ َـر يف ذلــك هــو مذهــب قســم مــن النحويــن الذيــن منعــوا االحتجــاج باحلديــث النبــوي
الرشيــف بزعــم روايتــه يف املعنــى ،وال شــك يف أن كالمــه ( )مصــداق للحديــث؛
إذ ((احلديــث يف اصطــاح املحدِّ ثــن قــول النبــي ( )وفعلــه وتقريــره ( )...وقــول

(((
ـي
أصحابــه وفعلهــم وتقريرهــم والتابعــن هلــم))  ،لكنــه إذا كانــت روايــة حديــث النبـ ِّ
ٍ
ـع االحتجــاج بــه بحجــة عــدم تدوينــه ملــدة طويلــة؛
حممــد ( )باملعنــى مسـ ِّـو َغ َمــن منـ َ

فــإن ذلــك ال ينطبــق عــى أحاديــث أئمــة أهــل البيــت ( )اخلاصــة هبــم أو تلــك التــي
ٍ
ـجعوا عــى تدوينهــا ور ّغبــوا
ـي حممــد ()؛ إذ املنقــول عنهــم أهنــم شـ َّ
يرووهنــا عــن النبـ ِّ
يف كتابتهــا ،ورفعــوا احلظــر املفــروض عــى روايــة احلديــث ،قــال امــر املؤمنــن (:)
ـك ح ًقــا كنتــم رشكاء يف األجــرْ ،
((إذا كتبتــم احلديـ َ
وإن يـ ُ
ـث فاكتبــوه بإســناده ،فــإن يـ ُ
ـك

((( كتاب التعريفات.239:

((( النحــو الــوايف ،367/1 :والبيــت الشــعري الــذي يشــر إلــه األســتاذ عبــاس حســن هــو بيــت الفــرزدق:
أي منافــق عــاه بســيف كلــا هــز يقطــع .رشح ديــوان الفــرزدق ،ضبــط معانيــه ورشحــه
إذا حــارب احلجــاج َّ

وأكملهــا :إيليــا احلــاوي.70/2:

((( دســتور العلــاء ،جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون ،القــايض عبــد النبــي بــن عبــد الرســول ،عـ َّـرب
عباراتــه الفارســية :حســن هــاين فحــص ،11/2:وينظــر :موقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث.13:
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باطــ ً
وذكــر هــذا املعنــى ابــن ايب احلديــد (ت656:هـــ) فقــال:
ا كان وزره عليــه))(((،
َ
ـدون ألحـ ٍـد مــن فصحــاء الصحابــة العــر وال نصــف العــر ممــا
((وحس ـ ُبك أ ّنــه مل يـ َّ

أيضــا الدكتــور شــوقي ضيــف مــن املحدَ ثــن(((.
ُد ِّون لــه))((( .وأكــد هــذا املعنــى ً

َّ
إن حجــة الروايــة باملعنــى كانــت نتيجــة مــن نتائــج إقــدام الســلطة بعــد رحيــل النبــي

( )وتوجيههــا بعــدم تدوينــه ملــدة طويلــة ((( ،فقــد ذكــر َّ
الذ َهبــي (ت748:هـــ) أ َّن
اخلليفــة األول(( :مجــع النــاس بعــد وفــاة نب ِّيهــم فقــال :إنكــم حتدِّ ثــون عــن رســول اهلل

( )أحاديــث ختتلفــون فيهــا والنــاس بعدكــم أشــد اختال ًفــا فــا حتدِّ ثــوا عــن رســول
فمــن ســألكم فقولــوا :بيننــا وبينكــم كتــاب اهلل فاســتحلوا حاللــه وحرمــوا
اهلل شــي ًئاَ ،
أيضــا ،فقــد ُروي عــن
حرامــه))((( ،وعــى هــذه املنهــج ســار اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب ً

أيب هريــرة أنــه قــال(( :مــا ُكنَّــا نســتطيع أن نقــول :قــال رســول اهلل ( )حتــى ُقبــض

ـم؟ قــال كنــا نخــاف الســياط وأومــأ بيــده إىل ظهــره)) (((،
عمــر قــال أبــو ســلمة فســألته بـ َ
ودليــل هــذا مــا قالــه عمــر أليب هريــرة(( :لترت َك ـ َّن احلديــث عــن رســول اهلل ( )أو

ألحلقنَّــك بــأرض َد ْوس)) (((.

((( كنــز العــال يف ُســنَن األقــوال واألفعــال ،املتقــي اهلنــدي ،تــح :بكــري حيــاين ،وصفــوة
الســقا222 /10 :ــ .223

((( (رشح (املعتزيل).25/1 :

((( ُينظر :تاريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي).453:
((( ُينظر :تذكرة احل ّفاظ ،الذهبي12/1:ـــ.17
((( تذكرة احلفاظ.9/1 :

((( تاريــخ دمشــق ،ابــن عســاكر ،تــح :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،344/67:وينظــر :ســر أعــام النُّ َبــاء،
الذهبــي ،تــح :جمموعــة مــن املحققني602/2:ــــ.603

((( تاريــخ دمشــق(( .343/67:دوس قبيلــة مــن األزد ،منهــا أبــو هريــرة ،وهلــم موضــع يقــال لــه حجــرة
دوس)) معجــم البلــدان ،ياقــوت احلمــوي.88/3:
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أيضــا ،بــل َّ
إن كتــب
وقــد جــرى هــذا النهــج عــى روايــات أهــل البيــت (ً )

احلديــث تذكــر توجيــه مــن بيــده الســلطة آنــذاك بحــرق مدوناهتــم وإتالفهــا((( .األمــر
الــذي ســاعد عــى تغييــب احلديــث النبــوي مــن دائــرة االحتجــاج النحــويِ ،
وإن اعتُمــد

عليــه يف قضايــا اللغــة واملعجــم؛ إذ حاجــة النحــو إىل الضبــط والدقــة يف الروايــة أكثــر من

حاجــة املعجــم إليهــا؛ َّ
ألن االحتجــاج بالشــاهد متوقفـ ٌة عــى صحــة ألفاظــه ،فالشــاهد
هــو النحــو كــا قيــل.

والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل ّ
أن ا ّدعــاء الروايــة باملعنــى ربــا مل تُقنِــع القدمــاء مــن

النحويــن فاستشــهدوا بــه عــى نطــاق ض ِّيــق ،فاحتــج بــه ســيبويه بقلــة((( ،ثــم َّ
إن الشــعر

أيضــا ،إذ قــد يــرد البيــت الواحــد بروايــات متعــددة لـ ِّ
ـكل روايــة
وي باملعنــى ً
ـرا مــا ُر َ
كثـ ً
ِ
ـم تَصــدَّ ر أدلــة االستشــهاد النحــوي بخــاف احلديــث
وجــه خيتلــف عــن اآلخــر ،فلـ َ
النبــوي الرشيــف؟!(((.
ِ
ــر َّ
أن املوقــف الســيايس يقــف يف صــدارة العوامــل التــي منعــت
أفهــم ممــا ُذك َ

االحتجــاج باحلديــث ،وأمــارات هــذا املوقــف تظهــر بوضــوح يف أكثــر مــن وجــه ،منهــا

تعامــل بعــض اللغويــن والــرواة القدمــاء مذهب ًيــا ممــن لــه صلــة بأهــل البيــت (،)
ـارا عــن الشــاعر يزيــد بــن مفـ ِّـرغ
فقــد ذكــر أبــو الفــرج األصبهــاين (ت356:هــــ) أخبـ ً
ِ
ــري (ت69:هــــ) ،منهــا قولــه(( :ولــه طــراز مــن الشــعر ومذهــب ق ّلــا يلحــق
احل ْم َ
فيــه أو يقاربــه ،وال يعــرف لــه مــن الشــعر كثــر ،وليــس خيلــو مــن مــدح بنــي هاشــم أو
ذ ّم غريهــم ممّــن هــو عنــده ضــدّ هلــم ،ولــوال ّ
أن أخبــاره ك ّلهــا جتــري هــذا املجــرى وال

((( ُينظر :الطبقات الكربى ،ابن سعد ،تح :حممد عبد القادر عطا.143/5:
((( ُينظر :الشاهد وأصول النحو.69:

((( ُينظر :األصول (متام حسان) ،95:ويف أصول النحو.52:

50

نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم أمري املؤمنني ()

ختــرج عنــه لوجــب ّأل نذكــر منهــا شــي ًئا))((( ،وإذا كان احلــال كذلــك ،فمــن هنــا نفــر

التشــكيك بنســبة كالم اإلمــام ( )الــذي مجعــه الرشيــف الــريض (ت406:هــــ) يف
ِ ِ
تعرضــت إىل ذكــر بعــض الصحابــة
هنــج البالغــة إىل الــريض نفســه ،لكــون بعــض خطبــه َّ
(.)
وقــد جتـ ّـى هــذا العامــل الســيايس واملذهبــي يف صــورة ُأخــرى وهــي عــدم الترصيــح

باســم النبــي حممــد ( )أو أهــل البيــت ( )عنــد االســتدالل بأقواهلــم خو ًفــا مــن
ـرح ســيبويه باســم النبــي ( ،)بــل كان ُيــورد أحاديثــه
احلاكــم أو جماملـ ًة لــه ،فلـ ْ
ـم يـ ِّ
ضمــن أمثلــة الكتــاب ،فيقــول ً
مثــا( :قــال) ،أو (تقــول) ،أو (مثــل ذلــك) ،أو (مــن
ٍ
ّ
متــأت مــن أنَّــه ُولِــدَ ((يف
ولعــل موقــف ســيبويه هــذا
العــرب) ،أو (أمــا قوهلــم) (((،
أوائــل دولــة بنــي العبــاس ومــات يف خالفــة الرشــيد))((( ،ومعلــوم مــا يف هــذا العــر

مــن ظــروف اجتامعيــة وسياســية وفكريــة كثــرة ألقــت بتأثرياهتــا الســلبية عــى التأليــف

جــرأ النحويــن بعــده عــى عــدم
النحــوي ،وقــد يكــون ُ
هنــج ســيبويه هــذا هــو مــن َّ
االحتجــاج باحلديــث النبــوي الرشيــف((( ،فهــذا ابــن جنــي يقــول(( :أال تــرى إىل قــول

ً
رجــا لرأيتمــوه حســنًا))(((،
بعضهــم يف الرتغيــب يف اجلميــل :ولــو رأيتــم املعــروف

والقــول مو َّثــق لإلمــام احلســن ( )كــا ذكــر ً
العلمــة املجلــي (ت1111:هـــ ) (((.
((( األغاين.167/7:

((( ُينظــر :الكتــاب ،393/2 ،327/1 ،74/1 ،116/4 ،32/2 ،80/2 ،268/3:والشــاهد وأصــول
النحــو.69:

((( سيبويه إمام النحاة ،د .عيل النجدي ناصف.49:
((( ينظــر :ســيبويه أول مــن جـ َّـر َأ النحويــن عــى العــزوف عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي الرشيــف ،أ.د.

ســعدون أمحــد عــي الربعــي ،بحــث منشــور يف جملــة العميــد ،العــدد اخلامــس ،آذار  2013م.369- 366 :
((( اخلصائص.443/2 :

((( ينظر :بحار األنوار لدرر أخبار األئمة األطهار ،تح :جمموعة من العلامء.127/75:
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وقــد ُيــزاد عــى مــا تقــدم أســباب ُأخــر ،غــر ْ
أن مــا ذكر ُتــه ـــــ مــن وجهــة نظــري ــــــ

رئيســا يف عــزوف أغلــب النحويــن عــن االحتجــاج بــكالم االمــام يف جمــال
يعــدُّ ســب ًبا ً
النحــو إال الــريض الــذي يعــدُّ ظاهــرة يف هــذه املســألة لكنــه متأخــر.

إن موقــف الــريض هــذا هــو الــذي ينبغــي ْ
َّ
عتمــدَ مــن لــدن الباحثــن املحدَ ثــن
أن ُي َ

الذيــن عابــوا عــى القدمــاء عــدم العــودة إىل احلديــث الرشيــف يف تقعيــد مســائل النحــو

العــريب ،فهــو نــص عــريب فصيــح مقــول يف عــر االحتجــاج جــرى عــى وفــق أدلــة
االحتجــاج النحــوي فيــا يصــح االستشــهاد بــه ،لــذا كان مــن الواجــب العنايــة بــه يف

تقريــر ضوابــط العربيــة أو تعديــل مــا غــاب فيــه االســتقراء التــام لشــواهدها ،ومــن هنــا

جــاء هــذا البحــث موســو ًما بـــ (كالم االمــام عــي ( )والصناعــة النحويــة) املقصــد
مــن هــذا أن كالمــه إنــا جيــري عــى وفــق أدلــة العلــاء يف االحتجــاج ،لكنَّهــم مل يأخــذوا
عرفهــا الســيوطي بقولــه(( :النحــو :صناعــة علم ّيــة ُيعــرف
بــه يف الصناعــة النحويــة التــي َّ

هبــا أحــوال كالم العــرب مــن جهــة مــا يصــح ويفســد يف التأليــف ،ل ُيعـ َـرف الصحيــح

مــن الفاســد ،وهبــذا ُيعلــم أن ا ُملــراد بالعلــم املصــدَّ ر بــه حــدود العلــوم :الصناع ـ ُة))(((،
إن عــدم األخــذ بــكالم اإلمــام خــاف املنهــج الصحيــح يف االستشــهاد ،إذ َّ
ثــم َّ
((إن
َ
نكــران يف صحــة االستشــهاد بأقوالــه))(((؛ألن إحــدى حــدود ضبــط هــذه
اإلمــام ال
الصناعــة النظــر اىل اللغــة ِ
نفســها ومــا فيهــا مــن شــواهد ح َّيــة تُثــري النحــو بشــتّى
األســاليب واالســتعامالت النحويــة الفصيحــة كــي حتظــى قواعــده باال ّطــراد واإلعــام،
ال ْ
ـرا باالضطــراب والتأويــل(((.
أن تُفـ َـرض بأقيســة أســهمت كثـ ً

((( االقرتاح.24:

((( نشأة النحو251:

((( ُينظــر :لغــة الشــعر دراســة يف الــرورة ،76-67 :والقاعــدة النحويــة ،10:ويف النحــو العــريب نقــد

وتوجيــه ،د .مهــدي املخزومــي.19:
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ً
()فضــا
وصفــوة القــول :لــو احتكــم النحويــون إىل االحتجــاج بكالمــه

عــن القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف خلرجنــا بقواعــد عامــة وموضوعيــة
ر نقــص االســتقراء الــذي ُمنِــي بــه
بعيــدة عــن التأويــل والتقديــر والــرورات ،وألُجـ َ
النحــو العــريب يف أبــواب كثــرة؛ ألن أيــة قاعــدة نحويــة ال يمكــن أن ُيســتندَ إليهــا مــا مل

تتصــف بالعمــوم ،أي ان تنطبــق عــى مجهــرة مفرداهتــا أو تراكيبهــا ((( ،ثــم َّ
إن كثـ ًـرا مــن

تعبــرات اإلمــام ( )والرتاكيــب التــي اســتعملها مــا هــو شــائع ومســموع يف عرصه،
هــذا زيــادة عــى مــا انفــرد بــه ،غــر َّ
يرصحــوا بذكرهــا ،وهلــذا
أن النحويــن أغفلوهــا ومل ِّ
ـت يف أغلــب املواضــع التــي درســتها عــى تعضيــد نصوصــه بشــواهد ُأخــر مــن
حرصـ ُ
القــرآن الكريــم أو احلديــث النبــوي الرشيــف ،أو بشــواهد شــعرية قيلــت يف زمــن قريــب

مــن عــره ()؛ إذ َّ
أي فــرد هــي صــورة ملظاهــر املجتمــع الــذي ينشــأ فيــه،
إن لغــة ِّ
ـرو يف أن كالم اإلمــام
وهــي مزيــج مــن االســتعامالت الشــائعة يف ذلــك العــر((( ،وال غـ َ

أوىل باالحتجــاج مــن كالم ُينســب ألعــرايب مل ُيعــرف اســمه ،أو شــاعر ارتكــب الوعـ َـر
حتــى يســتقيم بيتــه مــن العلــل (((.
ملز ًمــا ْ
بــأن أعــرض حلج ّيــة االحتــكام إىل كالم
ويف ختــام التمهيــد أجــد نفــي َ

الفــرد يف تعديــل القواعــد النحويــة وإن مل ُيســمع هــذا الــكالم إال منــه ،وهــذا أمــر قــد
خيطــر يف ذهــن القــارئ الكريــمْ ،
وإن كان اإلمــام ممــا ال نقــاش يف فصاحتــه وموافقــة

كالمــه ملبــادئ علــاء العربيــة يف رشائــط االحتجــاج كــا مـ ّـر ،ولعــل مــا ذكــره ابــن جنــي
ُيغنــي القــول بذلــك ،فقــد أشــار إىل َّ
أن مــا يــرد عــن العــريب املوثــوق بفصاحتــه يشء

((( ينظر :لغة الشعر دراسة يف الرضورة ،58 :والقاعدة النحوية 9 :ـــــــ.10

((( ينظر :الرواية واالستشهاد ،273:ولغة الشعر العراقي املعارص ،عمران خليل الكبييس.18:
((( ُينظر :خزانة األدب ،12/1:و يف أصول النحو.70 :
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ِ
قياســا موجــو ًدا((( ،وإن خالــف هــذا الــكال ُم
مل ُيســمع مــن غــره ُأخـ َـذ بــه مــامل خيالــف ً
ـور فالعــرة بفصاحــة لســان العــريب وقــوة بيانــه((( ،بــل ُيق َبــل مــا جــاء بــه هــذا
اجلمهـ َ
أيضــا صحــة
العــريب الفصيــح وإن تعــارض مــع قيــاس آخــر((( ،وممــا يتع َّلــق بذلــك ً
االحتجــاج بالشــاهد الواحــد يف نقــد القواعــد النحويــة كــا جــرى ذلــك يف بعــض

أيضــا يف ((بــاب يف جــواز القيــاس
ـص عليــه ابــن جنــي ً
مســائل هــذا البحــث ،وهــذا مــا نـ َّ

عــى مــا يقــل ورفضــه فيــا هــو أكثــر منــه))((( ،واســتنا ًدا إىل ذلــك فقــد ((بنــى النحويــون

األحــكام عــى بيــت واحــد أو بيتــن))((( مــن ذلــك قياســهم عــى املثــال الواحــد – كــا
يف شــنوءة(((– و املثالــن  -كــا يف ِ
التعجـ ِ
قياســهم تصغــر (أفعـ ِ
ـب مــع َّ
أن مــا جــاء منــه
ـل)
ُّ
هــو ( ُأمي ِلــح ،و ُأح ِ
يســن)((( ال غــر.
َ
َْ ُ

((( ُينظر :اخلصائص23/2:ـــ.27

((( ُينظر :املصدر نفسه ،385/1:واالقرتاح.120:
((( ينظر :اخلصائص.27/2:

((( اخلصائص ،115/1:وينظر :االقرتاح.120:
((( مهع اهلوامع.413/3:

((( ُينظر :الكتاب ،393/3:واخلصائص116/1:

((( ُينظــر :الكتــاب ،477/ 3 :و مغنــي اللبيــب ،894:واالحتــكام إىل القيــاس وحــده يف النحــو العــريب،
فاطمــة ناظــم مطــرُ ( ،أطروحــة دكتــوراه خمطوطــة).35:

الباب األول
أغلب ال َن ْحوي َ
ني
ما َم َن َع ُه ُ
َوور َد يف َ
كالِم اإلمام علي ()
أغلب ال َن ْحوي َ
الفصل األول :ما َم َنع ُ
ني يف األمساء:
َه ُ
األفعال ُ
أغلب ال َن ْحوي َ
الفصل الثاني :ما َم َنع ُ
واحلروف:
ني يف
َه ُ
ِ

توطئة:
مــن املقـ َّـرر لــدى علــاء العربيــة ودارســيها َّ
أن الباعــث الدِّ ينــي هــو الســبب الرئيــس

وراء نشــأة علــوم اللغــة العربيــة ،فالعنايــة بالقــرآن الكريــم ،وفهــم آياتــه ومعانيــه،
ج ِلــه وتراكيبــه ،وتبيــن أرساره البالغيــة واإلعجازيــة ،فضـ ًـا
والكشــف عــن أنــاط بنــاء ُ َ

عــن حفــظ نصوصــه مــن اللحــن والتحريــفُّ ،
كل ذلــك حفزهــم إىل االهتــام بلغتــه و

قراءاتــه وتفاســره وتارخيــه ،ومحلهــم عــى ضبــط اللغــة وإحــكام قواعدهــا عــر التوســل
بعــدد مــن األُســس أو األحــكام التــي حتفــظ اللســان وتُبعــده مــن الوقــوع يف اللحــن أو
اخلطــإِ(((.

ـي املســموع وإحصــاء مظاهــره
فبعــد أن ُد ِّون النحــو العــريب عــر مراحــل مــن تقـ ّ

وجــد النحويــون أنفســهم أمــام مجلــة مــن الرتاكيــب واالســتعامالت اللغويــة املختلفــة

التــي حتتــاج إىل وضــع معايــر للتقويــم والبنــاء ،منهــا مــا يتع َّلــق باجلــودة والــرداءة،
ومنهــا مــا يتعلــق بالصــواب واخلطــإِ ،وهــذا يعنــي َّ
أن الفصاحــة يف ُعــرف النحويــن مل

ت ُعــد السـ َ
ـبيل الوحيــد لقبــول بعــض الرتاكيــب أو رفضهــا كــا كانــت قبــل اكتــال أبــواب
ـارا آخــر للصــواب واخلطإ اســتخرجوه من الــكالم الفصيح
النحــو ،بــل زادوا عليهــا معيـ ً

ذلــك هــو القواعــد النحويــة التــي ربــا رفضــت بعــض الفصيــح فلــم تســتند إليــه أو حتتج
بــه((( ،ويف ضــوء هــذا املبــدإِ دأب النحويــون ((عــى وضــع قواعــدَ نحويـ ٍـة شــكلية يتــوكَّأ
ـت ملك ُتــه أو شــاب لســانَه خليـ ٌ
ـط مــن كالم األعاجــم))((( ،ومــن بــن
عليهــا مــن ض ُعفـ ْ

((( ُينظر :فصول يف فقه العربية ،د .رمضان عبد التواب ،108:ويف أصول النحو.100:
((( ُينظرُ :األصول (متام حسان).96:

((( نظرية املعنى يف الدراسات النحوية ،د .كريم حسني ناصح.19 :
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ـم املنــع الــذي
تلــك األحــكام التقويميــة التــي شــاعت يف كتــب الــراث النحــوي حكـ ُ

يــدور إمجـ ً
ـال حــول خمالفــة الوجــه النحــوي ضوابـ َ
ـط الصناعــة النحويــة واملعنــى الــذي

يؤ ّديــه الرتكيــب النحــوي.

َــع) ،قــال اخلليــلَ (( :منَ ْعتُــه
واملنــع كــا ذكرتــه املعجــات هــو مصــدر للفعــل (من َ

ـع،
ـص إليــه))(((،
ـت بينــه وبــن إرادتــه .ورجــل منيــع :ال ُ ْ
أي:حلـ ُ
ُ
َأ ْمنَ ُعــه َمنْ ًعــا فا ْم َتنَـ َ
ي َلـ ُ
وهــو ضــد اإلعطــاء(((.

والــذي يبــدو َّ
مصطلحــا ملفهــوم املنــع
أن ُقدامــى النحويــن مل يضعــوا حــدً ا أو
ً
قديــا
بوصفــه َأحــدَ األحــكام النحويــة التقويميــة التــي زخــرت هبــا كتــب النحــو
ً
وحدي ًثــا ،وقــد يكــون ســبب ذلــك َّأنــم يسـ َعون يف األســاس إىل مجــع القواعــد النحويــة

وتبويبهــا وتفســرها ،أ ّمــا توجيــه تلــك القواعــد باجلــواز أو املنــع أو الضعــف ونحــو

فإنــا التــرد ((إال ملا ًمــا؛ َّ
ألن النحــاة مل ُيعنــوا بجمعهــا وتصنيفهــا،
ذلــك مــن األحــكام َّ
وإنــا كانــوا يشــرون إليهــا ك ّلــا سـ ِ
ـنحت الفرصــة ملِثــل هــذه اإلشــارة ،إ َّمــــا يف معــرض
ُ
ّ
ِ
واملحاجــة))((( ،ومــن أجــل هــذا فقــد عمــد قســم مــن
الــرح أو يف معــرض النقــاش
ّ
الباحثــن املحدَ ثــن إىل تعريــف املنــع يف ضــوء الدراســة التــي عقدهــا يف بــاب مــن أبــواب

النحــو ،فقــد ب َّينتــه الدكتــورة خدجيــة احلديثــي بأنَّــه حكــم ((لعــدم جــواز وجــه مــن
(((
ُ
تلميذهــا الباحــث مــازن
عرفــه
َأوجــه اإلعــراب أو وجــه مــن أوجــه التعبــر))  ،كــا َّ
((( كتــاب العــن ،تــح :د .مهــدي املخزومــي ،ود .إبراهيــم الســامرائي( 163/2:منــع) ،و ُينظــر :هتذيــب
اللغــة( 14/3:منــع).

((( ُينظــر :الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،اجلوهــري ،تــح :أمحــد عبــد الغفــور عطــار1287/3:
(منــع) ،ومعجــم مقاييــس اللغــة ،ابــن فــارس ،تــح :عبــد الســام حممــد هــارون( 278/5:منــع).

((( األصول (متام حسان).190 :
((( الشاهد و ُأصول النحو289:
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ـض ِّ
كل مــا ُيـ ّـل بمقتضيــات
ـوي ُيــراد بــه رفـ ُ
عبــد الرســول الزيــدي بأ َّنــه ((حكــم نحـ ّ
ـت بينــه وبــن الصــواب))(((.
الصحــة وقواعدهــا لع ّلــة مانعــة مــن ذلــك حالـ ْ

أن ذلــك ال يمنــع مــن وجــود شــواهد مهمــة تـ ُّ
عــى َّ
ـدل عــى عنايــة علــاء العربيــة

بمصطلحــات النقــد النحــوي والســيام املنــع منهــا؛ إذ َّ
ـورا واسـ ًعا فيــا كتبــوه
إن هلــا حضـ ً
مــن مصنفـ ٍ
ـات نحويــة ولغويــة ،وأوضــح مصــداق عــى ذلــك مــا عقــده ســيبويه يف بـ ٍ
ـاب
ـم عــى ِّ
كل مســتوى
ابتــدأ بــه كتابــه كشــف فيــه عــن مســتويات الــكالم العــريب وحكـ َ

حســن،
وأحوالــه ،فقــال(( :هــذا بــاب االســتقامة مــن الــكالم واإلحالــة ،فمنــه مســتقيم َ
ومــال ،ومســتقيم كــذب ،ومســتقيم قبيــح ،ومــا هــو ُمـ ٌ
ـال كــذب))((( .فســيبويه عــى
ُ
وفــق هــذا النــص قــد حــر مســتويات الــكالم باملســتقيم وا ُملحــال ،والشــك يف َّأنــا

املســتويان اللــذان ال خيــرج الرتكيــب النحــوي يف العربيــة عنهــا ،وا ُملحــال لفــظ يـ ُّ
ـدل
ِ
وســعة تصــوره يف اســتخالص ضوابــط
عــى املنــع ،وهــذا دليـ ٌـل عــى منهجــه ا ُملح َكــم َ
العربيــة الفصحــى(((.
وقــد يكــون ســبب غيــاب التحديــد الدقيــق ملفهــوم املنــع يف الــدرس النحــوي هــو

عــر هبــا النحويــون يف الداللــة عــى مــا يمتنــع
مــا أدى إىل تعــدد املصطلحــات التــي َّ

مــن الرتاكيــب النحويــة ،فاملصطلحــات املســتعملة يف املنــع كثــرة ،منهــا تعبــرات تـ ُّ
ـدل

عــى املنــع بــا احتــال حلكــم آخــر ،مثــل (ا ُملحــال ،وال جيــوز ،وال يســتقيم ،ومــردود،
وباطــل ،وخطــأ ،وفاســد ،وغــر صحيــح) ،ومنهــا تعبــرات مرادفــة للمنــع ،مثــل (أبــى،
ّ
وتعــذر ،وحظــر)((( ،هــذا زيــاد ًة عــى ألفــاظ اختلطــت داللتهــا بداللــة املنــع ،مثــل
العريب (رسالة ماجستري خمطوطة).25 :
((( ظاهرة املنع يف النحو
ّ
((( الكتاب.25/1 :

العريب ،د .عبد العال سامل مكرم.381 :
((( ُينظر :احللقة املفقودة يف تاريخ النحو
ّ

((( ُينظر :ظاهرة املنع 29:ــــ46
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(الشــاذ ،والضعيــف ،والقبيــح ،والــرديء)(((.
ويمكن تقسم املنع يف النحو العريب عىل أقسام من أمهها(((:
1ـ َمنْــع العــرب :وهــو النــوع الذي يســتند فيــه النحويــون إىل كالم العــرب يف احلكم

عــى منــع الرتاكيــب النحويــة أو االســتعامالت اللغويــة ،وهلــذا قيــلَّ :
إن النحــو هــو علــم

منتـ َـزع مــن اســتقراء لغــة العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،عــى َّ
أن مــا يمتنــع لــدى العــرب قــد جيــوز
يف القيــاس ،وهــذا مــا أشــار إليــه اب ـ ُن جنــي يف بــاب ((امتنــاع العــرب مــن الــكالم بــا

جيــوز يف القيــاس))(((.

َ -2منْــع النحويــن :وهــو املنــع الــذي ُيتكــم فيــه إىل أقيســة النحويــن واجتهاداهتــم

كثــرا مــن القواعــد النحويــة مل تُســمع عــن
يف إصــدار احلكــم ،فالنحويــون أصــدروا
ً
العــرب بنــا ًء عــى مــا وضعــوه مــن أقيســة و ُأصــول ،قــال ابـ ُن الــراج(( :فــإذا مل يصــح

ســاع الــيء عــن العــرب ُِلــئ فيــه إىل القيــاس)) ((( وهلــذا نجدهــم ُيكثــرون مــن قوهلــم
ـاس ْ
وإن مل ُيســمع))(((.
إ َّنــه ((القيـ ُ

رصح بــه ســيبويه قائـ ًـا(( :فــإن بــدأ باملخا َطــب
واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا مــا َّ
قبــل نفســه فقــال :أعطاكنــي ،أو بــدأ بالغائــب قبــل ِ
نفســه فقــال :قــد أعطاهــوين ،فهــو

قبيــح ال تَك َّلــم بــه العــرب ،ولكـ ّن النحويــن قاســوه))((( ،ومثــل هــذا جــاء عــى لســان
((( ُينظر :املصدر نفسه.62 - 50 :
((( ُينظر :املصدر نفسه.66 -64:
((( اخلصائص.398 -391/1:
((( ُاألصول يف النحو.88/1:
((( مهع اهلوامع.431 /1 :

((( الكتاب.364 - 363/2:
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رد ،إذ قــال(( :هــذا بــاب مــن «الــذي» ،و»التــي» ألفــه النحويــون فأدخلــوا «الذي» يف
املـ ّ

صلــة «الــذي» وأكثــروا يف ذلــك))((( ،وهــو البــاب الــذي بشــأنه قــال أبــو حيــان(( :هــذه
وضــع النحويــن ،وال يوجــد نظائرهــا يف لســان العــرب))(((.
الرتاكيــب ك ّلهــا ِمــن ْ
َ -3م ْنــع العــرب والنحويــن :وهــو النــوع الــذي تكــون فيــه املســألة ممتنع ـ ًة لــدى

النحويــن بســبب امتناعهــا يف كالم العــرب.

ويســعى هــذا البــاب إىل رصــد نــاذج مــن مســائل نحويــة قــد منعهــا النحويــون

إ ّمــا نتيج ـ ًة الحتكامهــم فيهــا إىل القيــاس وحــده ،أو بســبب عــدم االســتقراء الدقيــق

لشــواهد العربيــة ،اتضــح يف احلالتــن جوازهــا لورودهــا يف كالم اإلمــام عــي (،)
وقــد َق َّســمتُه عــى النحــو اآليت:

ويني يف األسامء:
الفصل األول :ما َمنَ َع ُه
أغلب الن َْح َ
ُ

ويني يف األفعال واحلروف:
الفصل الثاين :ما َمنَ َع ُه
أغلب الن َْح َ
ُ

((( املقتضب.130/3 :

((( ارتشاف الرضب.1140/3 :

الفصل األول
أغلب ال َن ْحوي َ
ني
ما َم َن َع ُه ُ
يف األمساء

املسألة األوىل :جواز زيادة (الباء) يف اخلرب املث َبت:

ـرف جـ ٍـر يــأيت ملعـ ٍ
ـان متعــددة َأشــهرها اإللصــاق وهــو أصــل معانيهــا،
(البــاء) حـ ُ

ومل يذكــر ســيبويه غــره ،فقــال(( :و«بــاء» اجلــر إنــا هــي لإللــزاق واالختــاط ()...

فــا اتّســع مــن هــذا يف الــكالم فهــذا أصلــه))((( ،وهــي رضبــان :زائــدة ،وغــر زائــدة،

ـع ســتة هــي :الفاعــل واملفعــول واملبتــدأ واخلــر
فإنــا ُتــزاد توكيــدً ا يف مواضـ َ
أ ّمــا الزائــدة َّ
واحلــال املنفــي عاملهــا والتوكيــد بـــ (النفــس) ،و(العــن)((( .وأ ّمــا غــر الزائــدة فـ َّ
ـإن هلــا

ثالث ـ َة عــر معنــى(((.

وأمــا زيادهتــا يف اخلــر فهــي قســان ،أحدمهــا :زيــادة قياســية وتــأيت يف اخلــر املنفــي،

والقســم اآلخــر يتمثــل بالزيــادة الســاعية التــي ال يمكــن القيــاس عليهــا وهــي التــي تــرد

يف اخلــر املث َبــت(((.

أصــاْ ،
ً
فــإن ورد الســاع
وأغلــب النحويــن يمنعــون زيادهتــا يف اخلــر املث َبــت

((( الكتــاب ،217/4 :وينظــر :ارتشــاف الــرب ،1695/4 :واجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين ،املــرادي،

تــح :د .فخــر الديــن قبــاوة ،واألســتاذ حممــد نديــم فاضــل ،36 :ورشح التســهيل املســمى متهيــد القواعــد
بــرح تســهيل الفوائــد ،ناظــر اجليــش ،دراســة وحتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،2944/6:ومهــع اهلوامــع:
 ،417/2وحــروف اجلــر دالالهتــا وعالقاهتــا ،أبــو أوس إبراهيــم الشمســان.6 :

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،139-138/8 :ورصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين ،املالقــي،

تــح :أمحــد حممــد اخلــراط ،150-147:واجلنــى الــداين ،55:ومغنــي اللبيــب.148 - 144 :
((( ُينظر :اجلنى الداين ،36 :ومهع اهلوامع.422-417/2:

((( ُينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (الــرح الكبــر) ،ابــن عصفــور ،تــح:د .صاحــب أبــو جنــاح ،493/1:و
مغنــي اللبيــب.149:
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ألنــم ال يرتضــون زيادهتــا يف اخلــر
خرجــوا الشــواهد عــى التأويــل والتقديــر؛ ّ
بذلــك َّ
املوجــب(((.

وقــد نقــل ابـ ُن جنّــي عــن األخفش إجازتــه زيــادة (البــاء) يف اخلــر املث َبت مستشـ ِـهدً ا
ِ
ِ
َاء َســ ِّيئ ٍَة بِ ِم ْثلِ َهــا ،(((فالتقديــر عنــد
وا َّلذ َ
بقولــه تعــاىلَ :
يــن ك ََســ ُبوا َّ
الســ ِّيئَات َجــز ُ
ً
َاء
األخفــش (جــزاء ســيئة مث ُلهــا) عــى زيــادة (البــاء) اسـ
ـتدالل بقولــه تعــاىلَ :
و َج ـز ُ
ِ
ٍ
رأي األخفــش هــذا علــا ٌء آخــرون فذكــروا يف
َســ ِّيئَة َســ ِّي َئ ٌة م ْث ُل َهــا ،((((((وقــد أورد َ

توجيــه خــر (جــزاء ســيئة) يف آيــة ســورة يونــس وجهــن ،أحدمهــا :زيــادة (البــاء) يف
(بمثلهــا) موافق ـ ًة لألخفــش ْ
ـرح بعضهــم باســمه ،واآلخــر :اخلــر حمــذوف
وإن مل ُيـ ِّ
تقديــره (واقــع) ،و (البــاء) متع ّلقــة بـــ (جــزاء) ،والتقديــر :وجــزاء ســيئة بمثلهــا واقــع(((،
َّ
عــى َّ
اســتدل لتدعيــم رأيــه يف اجلــواز بمثــال ،ومل أجــد اآليــة يف كتابــه
أن األخفــش

املطبــوع ،ور ّبــا مل يصــل املحقــق إىل النســخة التــي نظــر فيهــا اب ـ ُن جنــي ،وهــذا رصيــح
كالم األخفــش(( :وقــال [تعــاىل] «جــزاء ســيئة بمثلهــا» ِ
ـدت «البــاء» كــا ِزيــدَ ْت
وزيـ ْ

فرجــح زيادهتــا يف اخلــر مح ـ ً
ا عــى زيادهتــا يف
يف قولــك «بحســبك قــول الســوء»))(((َّ ،
((( ُينظــر :الكتــاب ،316 ،175 ،26/2 ،92 ،66 ،41 ،38/1 :ورشح مجــل الزجاجــي (ابــن
عصفــور) ،493/1:وارتشــاف الــرب ،1705/4 :ومغنــي اللبيــب ،149:ومتهيــد القواعــد،2951/6:
ومهــع اهلوامــع ،466/1:ودراســات ألُســلوب القــرآن الكريــم ،حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة.52/2/1:

((( سورة يونس من اآلية27:

((( سورة الشورى من اآلية40:

((( ُينظر :رس صناعة اإلعراب ،دراسة وحتقيق :د .حسن هنداوي .138/1

((( ُينظــر :التبيــان يف إعــراب القــرآن ،العكــري ،تــح :عــي حممــد البجــاوي ،672/2:ورشح املفصــل (ابــن
يعيــش) ،23/8:والبحــر املحيــط يف التفســر ،أبــو حيــان األندلــي ،تــح :صدقــي حممــد مجيــل،44/6 :
والــدر املصــون.185/6:

((( معاين القرآن (األخفش).372/1 :
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املبتــدإِ؛ ((ألن مــا يدخــل عــى املبتــدإِ قــد يدخــل عــى اخلــر ،نحــو «الم» االبتــداء يف

قــول بعضهــمَّ :
إن زيــدً ا وجهــه حلســن)) (((.

وممّــن تابــع األخفـ َ
ـش عــى رأيــه هــذا ابـ ُن كَيســان (ت299 :هــــ)((( ،ونقــل الطــري

(ت310 :هــــ) عــن بعــض نحويــي البــرة مــن دون ترصيـ ٍ
ـح بأســائهم قوهلــم بزيــادة

(((
أيضــا((( ،وقــد
ورصح بذلــك أبــو الــركات األنبــاري ً
(البــاء) يف اآليــة حمــل اخلــاف َّ ،

نســب ابــن هشــام (ت761:هـــ) إىل مجهــور النحويــن اعرتاضهــم عــى ذلــك ً
قائــا:
((وأمــا قــول أيب احلســن وابــن كيســان َّ
إن «بمثلهــا» هــو اخلــر وأن «البــاء» ِزيــدَ ْت يف

اخلــر كــا ِزيــدَ ْت يف املبتــدإِ يف :بحســبك درهــم فمــردود عنــد اجلمهــور وقــد يؤنــس
َاء َس ـ ِّيئ ٍَة َس ـ ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َهــا.((())
قوهلــا بقولــهَ :
و َج ـز ُ
أن االســتدالل بالقــرآن ِ
نفســه يف ترجيــح وجـ ٍـه إعـ ٍ
يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
ـرايب معــن هلــو
الســبيل األَوىل بالقبــول كــا ذهــب ابــن جنــي ،وكــا هــو منهــج الكثـ ِ
ـر مــن النحويــن

واملفسيــن((( ،عــى َّ
أن القــول بزيادهتــا مــن دون بيــان داللتهــا ال يمكــن قبولــه والســيام
ِّ
ٍ
يف القــرآن الكريــم الــذي خيتــار لـ ِّ
ـب الدقيـ َـق ،كــا َّ
أن اللجــوء
ـكل لفظــة موض َعهــا املناسـ َ
إىل التأويــل والتقديــر خــاف الظاهــر غال ًبــا ،هلــذا فـ َّ
ـإن ِذكـ َـر (البــاء) ههنــا قــد ُيوحــي
((( رشح املفصل (ابن يعيش).23/8:

((( ُينظــر :البحــر املحيــط ،44/6:والــدر املصــون ،185/6 :ومغنــي اللبيــب .512 :ومل أجــد رأي ابــن
كيســان هــذا يف كتبــه املطبوعــة.

((( ُينظر :جامع البيان.74/15 :

((( ُينظر :البيان يف غريب إعرب القرآن ،تح:د .طه عبد احلميد طه ،مراجعة :مصطفى السقا.410/1:
((( مغني اللبيب .512:والنص القرآين سبق خترجيه.

((( ُينظــر :الرتجيــح بالقــرآن يف إعــراب القــرآن ،د .خالــد بــن ابراهيــم النملــة ،بحــث منشــور يف جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود.5-4:
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بداللــة التوكيــد ،وهــي الداللــة التــي يمكــن اســتظهارها مــن الســياق والقرائــن املحيطــة

أيضــا.
بالنــص ً

ومــن شــواهد هــذه املســألة يف هنــج البالغــة مــا ورد يف كالم لإلمام عــي ( )وقد
َأرسـ َـل رجـ ً
ا ِمــن َأصحابِــه يعلــم لــه َأحــوال قــو ٍم مــن اجلنــد أرادوا ال ِّلحــاق باخلــوارج،
ِ ِ
ِ
قــال فيــه(( :إِ َّن َا َّ
ـم
لش ـ ْي َط َ
ـم َو ُمتَخَ ـ ٍّـل َعن ُْهـ ْ
ـرئٌ من ُْهـ ْ
ان َا ْل َيـ ْـو َم َقــد ا ْس ـ َت َف َّل ُه ْم َو ُهـ َـو َغــدً ا ُم َتـ َ ِّ
وج ِهــم ِمــن َا ُْلــدَ ى واِرتِك ِ
لضـا َِل َو َا ْل َع َمــى))(((.
َاسـ ِـه ْم ِف َا َّ
َف َح ْسـ ُب ُه ْم بِخُ ُر ِ ْ َ
َ ْ
ُ
الرجــل اإلمــا َم َّ
بعــد ْ
بــأن قو ًمــا مــن اجلنــد قــد خافــوا فالتحقــوا
أن أخــر هــذا

ـم ن َّبــه عــى ّ
باخلــوارج ،دعــا عليهــم اإلمــام بـ ْ
أن مــا
ـأن ُيبعدهــم اهلل تعــاىل عــن رمحتــه ،ثـ ّ
ِ
ـم
صــدر عنهــم هــو مــن عمــل الشــيطان ،و ّملــا كان األمـ ُـر كذلــك ( َف َح ْس ـ ُب ُه ْم بِ ُخ ُروج ِهـ ْ
ِم ـ َن َا ْلُــدَ ى) أي :يكفيهــم َضـ ً
ـال وانحرا ًفــا خروجهــم مــن اهلــدى الــذي كانــوا عليــه
حينــا كانــوا مــع اإلمــام ( )ورجوعهــم إىل الضــال القديــم واجلهــل ،ألهنــم
خرجــوا عــن طاعــة اإلمــام(((.

((( هنــج البالغــة ،339 :وينظــر :رشح (املعتــزيل)( 74/10 :الروايــة املنقولــة بإثبــات «بخروجهــم» هــي
األكثــر تـ ً
ـداول يف رشوح هنــج البالغــة ،وانفــرد ابــن أيب احلديــد بعــدم إيرادهــا أو إثباهتــا يف هــذا املوضــع،

وقــد أوردهــا يف موطــن آخــر بإثبــات « بخروجهــم»  ،137/3ومل يع ِّلــق املحقــق حممــد أبــو الفضــل عــى
ـدت عــى الروايــة األكثــر شــهرة وتـ ً
ـداول التــي عليــه أغلــب رشاح النهــج) ينظــر :حدائــق
األمــر ،وهلــذا اعتمـ ُ

احلقائــق يف رشح هنــج البالغــة ،الكيــذري تــح :عزيــز اهلل العطــاردي ،101/2:ورشح هنــج البالغــة ميثــم

البحــراين ،379/3:ومنهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،حبيــب اهلل اخلوئــيُ ،عنــي بتصحيحــه :الســيد
إبراهيــم اليانجــي ،291 /10 :ورشح هنــج البالغــة ،الســيد عبــاس املوســوي ،170/3:ومصــادر هنــج

البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني .437/2:واســتف ّلهم :مــن ((فللــت اجليش:هزمتــه)).

لســان العــرب( 531/11:فلــل) واملعنــى :دعاهــم الشــيطان إىل االنشــقاق و االهنــزام عــن اجلامعــة بتزيــن
ذلــك إليهــمُ .ينظــر :رشح (البحــراين).379/3:

((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).291/10:
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شاح
رصح عــدد مــن ُ ّ
واحتكا ًمــا اىل املعنــى الــذي جــاء عليــه النــص الع َلــوي فقــد َّ

النهــج بزيــادة (البــاء) يف (بخروجهــم)(((.

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة بالقــول :جيــوز عــى قلــة زيــادة

(البــاء) يف اخلــر املث َبــت لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم.

املسألة الثانية:جواز اقرتان اخلرب بـ (الفاء) من غري ّ
تضمنه معنى الشرط:
تضمــن املبتــدأ معنــى الــرط َّ
ودل
منــع النحويــون اقــران اخلــر بـــ (الفــاء) إال إذا َّ

ـتقم ْ
أن حتملــه
اخلــر عــى معنــى اجلــزاء ،قــال ســيبويه(( :فــإذا قلــت :زيــد فارض ْبــه ،مل يسـ ْ

عــى االبتــداء .أال تــرى أنَّــك لــو قلــت :زيــد فمنطلــق مل يســتقم ()...أال تــرى أنــك

فمكـ َـر ٌم حممــود ،كان حس ـنًا .ولــو
لــو قلــت :الــذي يأتينــي ف َل ـ ُه درهــم ،والــذي يأتينــي ُ
جيــز .وإنــا جــاز ذلــك؛ َّ
ألن قولــه :الــذى يأتينــي فلــه درهــم،
قلــت :زيــد فلــه درهــم مل ُ

يف معنــى اجلــزاء ،فدخلــت «الفــاء» يف خــره كــا تدخــل يف خــر اجلــزاء))((( .وتابعــه
رد((( ،وأخــذ بمذهبــه اب ـ ُن يعيــش (ت643:هـــ) وابــن مالــك والــريض(((.
امل ـ ّ

أيضــا يف حمـ ٍ
ـرت بينــه وبــن ُأســتاذه اخلليــل
ـاورة جـ ْ
وقــد ذكــر ســيبويه هــذا املعنــى ً

()حــر فيهــا معنــى الرشطيــة أو شــبهها باالســم املوصــول ،أو مــا جــرى عليــه
((( ُينظــر :رشح (البحــراين) ،380/3:ويف ظــال هنــج البالغــة حماولــة لفهــم جديــد ،حممــد جــواد
مغنيــة ،20/3:وتوضيــح هنــج البالغــة ،حممــد احلســيني الشــرازي ،88/3:ورشح هنــج البالغــة املقت َطــف

مــن بحــار األنــوار للمجلــي ،عــى أنصاريــان ،513/2:وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.643:

((( الكتاب.138/1:

((( ُينظر :املقتضب.195/3:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،100/1:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،329/1:ورشح الــريض
عــى الكافيــة.268/1:
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حكمــه مثــل (كل) جلــواز اقــران اخلــر بـــ (الفــاء)؛ أل َّنــه جيــب يف املبتــدإ ههنــا اإلهبــام
والعمــوم(((.

وتعليــل النحويــن الشــراط الرشطيــة أو شــبهها يف املبتــدإِ القــران خــره بـــ (الفاء)
أن اخلــر صــار مسـ ِ
هــو للداللــة عــى َّ
ـتح ًقا للمبتــدإ ومســب ًبا عنــه ،وهــو بمنزلــة اجلــزاء له،
ـواب ((برشطِــه كذلــك
ألنــا كــا تربــط اجلـ َ
فتدخــل (الفــاء) رابط ـ ًة للســبب باملســبب؛ ّ

تربــط شــبه اجلــواب بشــبه الــرط وذلــك يف نحــو :الــذي يأتينــي فلــه درهــم ،وبدخوهلــا
فهــم مــا أراده املتكلــم مــن ترتــب لــزوم الدرهــم عــى اإلتيــان ولــو مل تدخــل احتمــل

ذلــك وغــره))(((.

وقــد نســب الباقــويل (ت :نحــو 543هـــ)إىل األخفــش جتويزه زيــادة (الفــاء) يف خرب
أيضــا عــد ٌد مــن علــاء العربيــة منهــم ابـ ُن يعيــش،
املبتــدإِ مطل ًقــا((( ،وأ ّكــد تلــك النســب َة ً
وابـ ُن مالــك ،واملــرادي (ت749 :هـــ) ،وابـ ُن هشــام األنصــاري ،والســيوطي(((.

ِ
َّ
ــب إليــه؛ إذ هــو يوافــق ســيبويه
إن
الــرأي الــذي ذكَــره األخفــش ُيالــف مــا نُس َ
َ
يف عــدم إجــازة دخــول (الفــاء) عــى خــر املبتــدإٍ ،جــاء ذلــك وهــو يعقــب عــى قولــه
الس ِ
الس ِ
ــار َق ُة َفا ْق َط ُعــوا َأ ْي ِد َ ُي َــا ،(((وقولــه تعــاىل :الزَّانِ َيــ ُة َوالــزَّا ِ
ن
تعــاىلَ :
ــار ُق َو َّ
و َّ
َفاجلِــدُ وا ك َُّل و ِ
احـ ٍـد ِمن ُْهـ َـا ِم َئـ َة َج ْلــدَ ٍة ،(((فقــال األخفــش(( :ليــس يف قولــه «فاقطعــوا»
َ
ْ
((( ُينظر :الكتاب.103/3:
((( مغني اللبيب.219:

الزجاج ،حتقيق ودراسة :إبراهيم اإلبياري.190/1:
((( ُينظر :إعراب القرآن املنسوب [خطأ] إىل ّ

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،100/1:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،330/1:واجلنــى
الــداين ،71:ومغنــي اللبيــب ،219:ومهــع اهلوامــع.406/1:

((( سورة املائدة من اآلية.38:
((( سورة النور من اآلية.2:
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و «فاجلــدوا» خــر مبتــدإ؛ َّ
ألن خــر املبتــدإ هكــذا ال يكــون بـ»الفــاء» ،فلــو قلــت «عبــد
اهلل فينطلــق» مل حيســن))(((.

ولعـ ّـل الفــراء (ت207:هــــ) يقــف يف صــدارة مــن أجــازوا اقــران اخلــر بـــ (الفــاء)

أمــرا أو هن ًيــا كقولــك:
واملبتــدأ غــر موصــول وال نكــرة موصوفــة فيــا إذا كان اخلــر ً

الـ ُ
ـاق فــا تقر ْبـ ُه ،مسـ ً
ـذر ُه ،والنفـ ُ
هـ َـذا َف ْل َي ُذو ُقو ُه
ـتدل عىل ذلــك بقولــه تعــاىلَ :
ـرك فاحـ ْ
ِ
يــم َو َغ َّس ٌ
ومؤخــرا،
و«الغســاق» هبــذا مقدّ ًمــا
ــاق ،(((فقــال(( :رفعــت «احلميــم»
ً
َّ
َح ٌ
ِ
وغســاق فليذوقــوه .وإن شــئت جعلتــه مســتأن ًفا ،وجعلــت الــكالم
وامل ْعنَــى :هــذا َحيــم َّ
ِ
غســاق))(((،
قبلــه مكتف ًيــا؛ كأنــك قلــت :هــذا فليذوقــوه ،ثــم قلــت :منــه محيــم ومنــه َّ
أيضــا((( ،وذهــب األعلــم
رد يف رأيــه اآلخــر(((،
والزجــاج (ت311 :هـــ) ً
ّ
وتاب َعــه املــ ّ
املذهــب
أيضــا ((( ،وتبنّــى هــذا
الشــنتمري (ت476 :هـــ) إىل إجــازة هــذه الصــورة ً
َ
األُســتا ُذ عبــاس حســن مــن املحدَ ثــن(((.
املجوزيــن الســاع ،فمــن الشــواهد الشــعرية املؤ ِّيــدة ملذهبهــم
قــوي مذهــب
ِّ
و ُي ّ
((( معاين القرآن (األخفش).87-86/1:
((( سورة ص :اآلية.57 :

((( معــاين القــرآن (الفــراء) ،410/2 :و ُينظــر :التذييــل والتكميــل يف رشح التســهيل ،أبــو حيــان ،تــح:د.
حســن هنــداوي.106/4:

أيضــا يف
رد ً
((( ُينظــر :الكامــل يف اللغــة واألدب ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،196/2:و ُينظــر رأي املـ َّ
رشح الترصيــح.446/1:

((( ُينظر :معاين القرآن وإعرابه.338/4:

((( ُينظــر :النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه وتبيــن اخلفــي مــن لفظــه ورشح أبياتــه وغريبــه ،قــرأه وضبــط
نصــه:د .حييــى مــراد ،115/1 :و التذييــل والتكميــل ،106/4:ومهــع اهلوامــع.406/1 :

((( ُينظر :النحو الوايف.541/1:
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البيــت الشــعري املشــهور يف كتــب اللغــة والنحــو((([ :مــن الطويــل]
الن ْ
وقائلة َخ ْو ُ
فانكح فتا َتهم
ٍ

ْ
ك َما ِهياَ
احليني ِخ ْل ٌو َ
وأك ُرومة َّ

وقول الشاعر عدي بن زيد العبادي((([ :من اخلفيف]
أَ َر َو ٌاح مـــَُو ِد ٌع أَ ْم بُـــــــ ُكـــــو ٌر

أَ ْن َت َف ْان ُظ ْر َ
أل ِّي َذ َ
ري
اك َت ِص ُ

و يبــدو َّ
أن تلــك الشــواهد كافي ـ ٌة للحكــم بجــواز اقــران اخلــر بـــ (الفــاء) إذا كان

أمـ ًـرا أو هن ًيــا ســواء أكان املبتــدأ موصـ ً
ـول أو موصو ًفــا بالــرط أو ال ،هــذا مــن جانــب
االحتــكام إىل الســاع ،وأمــا االحتــكام إىل القيــاس فإ ّنــه يمكــن ْ
أن ُتمـ َـل هــذه املســألة

عــى جــواز دخــول (الفــاء) يف خــر (ال) املوصولــة وصلتهــا ،فـ َّ
ـإن الفــراء وقسـ ًـا مــن

أن الرفــع يـ ُّ
النحويــن قــد أجــازوا هــذا االقــران اســتنا ًدا إىل َّ
ـدل عــى العمــوم واإلهبــام
السـ ِ
السـ ِ
ـار َق ُة َفا ْق َط ُعــو ْا َأ ْي ِد َ ُيـ َـا ،قــال أبــو
فاحتجــوا بقولــه
يف املبتــدإ،
َ
ّ
ـار ُق َو َّ
تعاىل:و َّ
الــركات األنبــاري يف توجيــه هــذه اآليــة(( :ودخلــت «الفــاء» يف اخلــر؛ ألنّــه مل ُي ِ
ــرد

ســار ًقا بعينــه وإنــا أرادَّ :
كل َمــن رسق فاقطعــوا ،فينــزل الســارق منزلــة الــذي رسق
تضمــن معنــى الــرط واجلــزاء
وهــو
يتضمــن معنــى الــرط واجلــزاء ،واملبتــدأ إذا َّ
ّ

أيضــا((( ،وعــى هــذا املعنــى
دخلــت يف خــره «الفــاء»))((( ،وهــو مــا ارتضــاه الــرازي ً
ِ
يمكــن ْ
ـم َو َغ َّسـ ٌ
ـاق والشــواهد الشــعرية
أن ُي َمـ َـل قولــه تعــاىلَ :
هـ َـذا َف ْل َي ُذو ُقــو ُه َحيـ ٌ
ف قائلهــاُ ،ينظــر :كتــاب الشــعر أو رشح
((( ُينظــر :الكتــاب ،139/1:والبيــت مــن الشــواهد التــي مل ُيعـ َـر ْ
األبيــات املشــكلة اإلعــراب ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق ورشح :د .حممــود حممــد الطناحــي.279 :

((( ُينظــر :الكتــاب .140/1:والبيــت يف ديوانــه ،حققــه ومجعــه :حممــد جبــار املعيبــد ،84:والعجــز فيــه :لــك
ألي حــال تصــر.
فاعلــم ِّ

((( البيان يف غريب إعراب القران ،290/1:و ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).100/1 :
((( ُينظر :مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري.351/11:
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أيضــا بعــد النظــر يف ســياقاهتا وظــروف املقــال فيهــا ،والســيام قــول عــدي بــن زيــد،
ً
وإن كان املخا َطــب بــه ســاع َة ِ
إلقائــه مقصــو ًدا ّإل َّ
فالضمــر (أنــت) فيــه ْ
أن معنــاه عــا ٌم
ُ
أيضــا ،هــذا فضـ ًـا عــن َّ
ـرآين دليـ ٌـل واضــح
ينطبــق عــى غــره مــن النــاس ً
أن الشــاهدَ القـ َ

أيضــا ،وهبــذا
عــى توجيــه اجلــواز ،زيــادة عــى مــا سـ ُـأورده مــن شــاهد مــن هنــج البالغــة ً
ـح مــا ذهــب إليــه الفـ ّـراء الــذي أجــاز دخــول (الفــاء) يف اخلــر إذا كان مجل ـ ًة
املعنــى يصـ ُّ

أن الغالــب مــن وجهــة نظــري ْ
طلبيـ ًة عــى َّ
أن يبقــى معنــى اإلهبــام والعمــوم ــــ وهــو مــن
معــاين الــرط أو مــا ُيمــل عليــه ــــ هــو الغالــب واألَوىل الشــراط دخــول (الفــاء) وهــو

مــا رآه ســيبويه ْ
ـع.
وإن كان مذه ُبــه فيــه املنـ َ

مذهــب ســيبويه ومــن وافقــه عــد َم قبــول االحتجــاج هبــذه الشــواهد
و ّملــا كان
ُ

ـارضا لتســويغ مــا ذهبــوا إليــه ،هلــذا ســاق ســيبويه بعــض هــذه
وســواها كان التأويـ ُـل حـ ً

فخرجهــا عــى حــذف املبتــدإ ،فجعــل (خــوالن) يف البيــت األول
األبيــات الشــعريةّ ،
را لذلــك املبتــدإ ،والتقديــر :هــذه خــوالن أو هــؤالء خــوالن ،قــال ســيبويه يف هــذا
خـ ً

البيــت(( :فجــاء بالفعــل بعــد ْ
املضمـ ُـر)) ((( ،ويقصــد بالفعــل ههنــا قولــه
أن َعمــل فيــه
َ

ـح) والضمــر يف (فيــه) عائــدٌ عــى (خــوالن) يريــد بذلــك َّ
أن عام َلــه حمــذوف.
(فانكـ ْ

خرجــه النحويــون عــى أحــد ثالثــة أوجــه ،إمــا
وأمــا بيــت عــدي بــن زيــد فقــد َّ

أن يكــون (أنــت) فاعـ ًـا لفعـ ٍ
ْ
ـل حمــذوف يفــره املذكــور ،والتقديــر :انظـ ْـر فانظـ ْـر ،ثــم
ف (انظـ ْـر) األول وحــده فــرز ضمــره فقيــل :أنــت فانظـ ْـر ،وإمــا ْ
أن يكــون (أنــت)
ُحـ ِـذ َ
مبتــد ًأ وخــره حمــذوف ،والتقديــر :أنــت الراحــل فانظـ ْـر ،وهبــذا تكــون (الفــاء) جوا ًبــا
للجملــة ،وإمــا ْ
را ملبتــدإ حمــذوف ،والتقديــر :الراحــل أنــت(((.
أن يكــون (أنــت) خ ـ ً

((( الكتاب ،143/1:و ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.270/1:

((( ُينظــر :الكتــاب ،141/1:والتذييــل والتكميــل ،106/4:واجلنــى الــداين ،72-71 :ومغنــي اللبيــب:
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وهــي تقديــرات ُتــرج الشــواهد عــن ظاهرهــا ،ويبــدو تك ّلــف التقديــر جل ًيــا فيهــا،

واألصــل عــدم التقديــر ،وهلــذا يمكــن القــول :إن املبتــدأ يف هــذه الشــواهد عــام فاقــرب

مــن اإلهبــام والعمــوم املوجــود يف الــرط وفيــا يشــبهه؛ لــذا كان اقــران (الفاء)ههنــا يف

ـع؛ إذ تل ْتــه مجلـ ٌة طلبيـ ٌة.
ـب ال الرفـ َ
ـار يف املبتــدإ النصـ َ
حملــه ،ولــوال ذلــك لــكان املختـ ُ

ومــن شــواهد هــذه املســألة يف هنــج البالغــة قولــه ( )يف خطبــة لــه يف اســتنفار
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم
ـن َعــدُ َّو ُه مـ ْ
((واهلل إِ َّن ا ْمـ َـر ًأ ُي َم ِّكـ ُ
النــاس إىل أهــل الشــامَ :
ـن َن ْفســه َي ْعـ ُـر ُق َْل َم ـ ُه َو َ ْيشـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم َع ْج ـ ُز ُه َض ِعيـ ٌ
ـت
ـح َصــدْ ِر ِه َأ ْنـ َ
ـف َمــا ُض َّمـ ْ
ـت َع َل ْيــه َج َوانـ ُ
َع ْظ َم ـ ُه َو َي ْفـ ِـري ِج ْلــدَ ُه َل َعظيـ ٌ
ِ
ـن َذ َ
ـي َذلِـ َ
شفِ َّيـ ِـة))(((.
اك إِ ْن ِش ـئ َ
ْت َف َأ َّمــا َأ َنــا َفـ َـو اهلل ُد َ
َف ُكـ ْ
ون َأ ْن ُأ ْعطـ َ
ض ٌب بِا َْل ْ َ
ـك َ ْ
بعــد ِ
أن اسـ َّ
ـتهل اإلمــام خطبتــه باســتنهاض النــاس ملواجهــة جيــش معاويــة؛ انتقــل

مســوغ تلــك الدعــوة َّ
بــأن الركــون إىل الظــامل واالنقيــاد لــه مــع القــدرة عــى
إىل بيــان
ِّ
تغيــره ،أو املســامهة بتمكينــه منهــم هلــو العجـ ُـز بعينــه ،فخطا ُبــه ( )مت ِ
َّجــه إىل هــذه
الفئـ ِـة مــن النــاس ،وهــذا مــا ال يرتضيــه اإلمــام هلــم ولنفســه بالــذات؛ لــذا جــاء قولــه:

((أنــت فك ـ ْن ذاك ْ
إن شــئت ))...وهــو خطــاب هلــم و َملــن يصــدُ ُق عليــه هــذا الوصــف
أيضــا ،فهــو خطــاب عــام لـ ِّ
ـدوه مــن نفســه كائنًــا َمــن كان ،وهــذا مــا
ً
ـكل مــن يم ِّكــن عـ َّ

((خاطــب الــذي يمكِّــن
أعــرب عنــه الراونــدي (ت573:هــ)شــارح النهــج بقولــه:
َ
َ
عــدوه كائنًــا َمــن كان بقولــه« :أنــت فكــ ْن ذاك ْ
إن شــئت» فأ ّمــا أنــا فــدون
مــن نفســه
َ

متكــن العــدو مــن نفــي حماربــة شــديدة و رضب بالســيوف ،أي ال يكــون ذلــك منّــي
 ،220ورشح الترصيح ،446-445/1:ومهع اهلوامع ،406/1:وخزانة األدب.315/1:

((( هنــج البالغــة ،83:وينظــر :رشح (املعتــزيل) .189/2:يعــرق حلمــه :يكشــطه عــن العظــم ،قــال ابــن
فــارس(( :عــرق ( )...كشــط يشء عــن يشء ،وال يــكاد يكــون إال يف اللحم)).معجــم مقاييــس اللغــة:

( 283/4عــرق) ،واملرشفيــة :نــوع مــن الســيوف منســوبة إىل املشــارف وهــي قــرى مــن أرض اليمــن ،وقيــل:

مــن أرض العــرب تدنــو مــن الريــف .ينظــر :لســان العــرب( 174/9 :رشف).
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إال بعــد العجــز))((( ،وأكــد عمــو َم هــذا اخلطــاب وعــدم اختصاصــه بشــخص بعينِــه
أيضــا((( ،وذكــره اخلوئــي (ت1324:هــــ) ،فقــال(( :خاطبهــم بخطــاب
ابـ ُن أيب احلديــد ً

عــا يلزمهــم مــن األحــوال
جممــل مــن غــر تعيــن للمخاطــب تقري ًعــا
وتنفــرا هلــم ّ
َ
ً
الرد ّيــة بتمكينهــم العــدو مــن أنفســهم فقــال « :أنــت فكــن ذاك ْ
إن شــئت « أي أنــت

ُّأيــا ا ُمل َم ِّكــن مــن نفســه و املسـ ِّلط لــه عليــه كـ ْن ذاك املــرء املوصــوف بالعجــز و اجلبــن و

ـدوه و
الضعــف))((( ،هلــذا كان ((اخلطــاب بـــ « أنــت « ملطلــق شــخص يض ُعــف عــن عـ ِّ

يستســلم لــه ،واملعنــى :أنــت ومــا ختتــار لنفســك ُّأيــا اجلبــان مــن اإلذالل واهلــوان))(((.

وهبــذا يكــون اقــران اخلــر (فكــن) بـــ (الفــاء) يف حم ِّلــه ومل خيــرج عـ ّـا أجــازه الفــراء
ـف لِــا اشــرطه ســيبويه ومتابعــوه مــن صــور املبتــدإِ التــي يقــرن
ومؤ ِّيــدوه ،لكنَّــه خمالـ ٌ
اخلــر فيهــا بـــ (الفــاء) ،وإن كان باإلمــكان محلــه عليــه؛ فالضمــر (أنــت) هنــا كــا اتضــح

يف النــص عــا ٌّم مط َلــق مل يـ ّ
ـدل عــى معـ ََّـن وهبــذا يقـ ُـرب مــن عمــوم الــرط وإهبامــه،
وهلــذا دخلــت (الفــاء) يف اخلــر لشــبهه اجلــزاء ،وهلــذا كان عــى ســيبويه ومــن تبعــه أن

ويوســعوا القاعــدة النحويــة
ُيفــردوا هلــذا االقــران فر ًعــا مــن الصــور التــي ذكروهــا،
ّ

التــي ّقرروهــا ،وإذا كانــوا معذوريــن يف عــدم الوقــوف عــى شــاهد هنــج البالغــة فـ َّ
ـإن
آيــة (ســورة ص) ال يمكــن إغفاهلــا وغــض ال َّطــرف عنهــا.

فــإن قيــلَّ :
إن (أنــت) يف النــص الع َلــوي منــادى حلــرف نــداء حمــذوف ،والتقديــر:

ـت :نــداء ضمــر املخاطــب شــاذ نــادر الوقــوع يف كالم العــرب قــره
يــا أنــت ،...قلـ ُ
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،تح :عبد الطيف الكوهكمري.240/1 :
((( ُينظر :رشح (املعتزيل).192 - 191/2 :
((( منهاج الرباعة (اخلوئي).76/4 :

((( يف ظالل هنج البالغة ،229/1:و ُينظر :رشح (املوسوي).271 - 270/1 :
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ابــن عصفــور عــى لغــة الشــعر((( ،بــل هــو ممنــوع عنــد النحويــن ،فــا جيتمــع ضمــر

املخاطــب والنــداء؛ َّ
ألن أحدمهــا ُيغنــي عــن اآلخــر(((.

نخلــص مــن هــذا إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت :جيــوز اقــران اخلــر بـــ (الفــاء)

عامــا مطل ًقــا وكان اخلــر مجلـ ًة طلبيـ ًة اســتنا ًدا إىل مــا ورد يف هنــج البالغة
فيــا إذا كان املبتــدأ ً
فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم والشــعر العــريب ،وبالقيــاس عــى إهبــام الــرط وعمومه.

املسألة الثالثة :جواز إظهار متعلِّق شبه اجلملة الواقعة خ ًربا:
يــرى النحويــون َّ
را أو
أن شــبه اجلملــة مــن اجلــار واملجــرور أو الظــرف إذا وقعــت خـ ً

صفـ ًة أو حـ ً
ـال جيــب ْ
أن تتع َّلـ َـق بمحــذوف عامــل فيهــا إذا كان كو ًنــا عا ًمــا مطل ًقــا ،فقولك:
(زيــد يف الــدار) ُيقــدَّ ر فيــه حمــذوف تتع َّلــق بــه شــبه اجلملــة ويعمــل فيهــا ،لــذا يعمــدون
إىل تقديــر كلمــة مشــتقة ،وهــي (مســتقر) عنــد البرصيــن ،و (اســتقر) عنــد الكوفيــن.

ُّ
كل هــذا مــن أجــل التمســك بنظريــة العامــل ومــا تفرضــه مــن تقديــر أو تأويــل((( ،وال

جيــوز عنــد النحويــن إظهــار هــذا العامـ ِ
ـل اســتغنا ًء بالظــرف عنــه ،فهــو واجــب احلــذف(((؛

((( ُينظر :املقرب ،176/1:ورشح الترصيح.207/2:

((( ُينظــر :ارتشــاف الــرب ،2183/4:ومتهيــد القواعــد ،3526/7 :ومهــع اهلوامــع ،45/2:وظاهــرة
املنــع.240:

السـ َـهييل-324 :
((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 245/1 :املســألة  ،)29ونتائــج الفكــر يف النَّحــوُّ ،
 ،325ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،91/1:ورشح التســهيل (ابن مالــك) ،317/1:ومهــع اهلوامع.375/1:

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،317/1:واجلنــى الــداين ،599:والــدر املصــون ،39/1:ومغنــي

اللبيــب ،582:ورشح ابــن عقيــل ،211/1:ومتهيــد القواعــد ،1000/2:واملقاصــد النحوية يف رشح شــواهد
ِ
وآخريــن517/1:
رشوح األلفيــة املشــهور بــرح الشــواهد الكــرى ،العينــي ،تــح:د .عــي حممــد فاخــر
  ،518وحاشــية الشــهاب عــى تفســر البيضــاوي املســاة عنايــة القــايض وكفايــة الــرايض عــى تفســرالبيضــاوي ،شــهاب الديــن اخلفاجــي ،47/7:وحاشــية الصبــان عــى رشح األشــموين أللفيــة ابــن مالــك،
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مرفوضــا(((.
ألنــم يعدّ ونــه أصـ ًـا
ً
ّ

ون ُِقـ َـل عــن ابــن جنــي القــول بإجــازة إظهــار هــذا العامــل ،فيجــوز لــك عــى وفــق

رأيــه ْ
أن تقــول :زيــد مســتقر يف الــدار ،وقــد تناقـ َـل هــذا الــرأي عــد ٌد مــن علــاء العربيــة،

منهــم ابــن يعيــش((( ،وابــن هشــام((( ،وناظــر اجليــش (ت778:هــــ)((( ،وال َعينــي (ت:

855هــــ)((( ،والســيوطي((( ،والشــنقيطي (ت1331 :هــــ)((( ،وقد نَســب هؤالء العلامء
إىل ابــن جنــي احتجاجــه لتقويــة هــذا اجلــواز بقولــه تعــاىلَ  :ف َلـ َّـا َر َآ ُه ُم ْسـت َِق ًّرا ِعنْــدَ ُه َقـ َ
ـال
ِ
ـن َف ْضـ ِ
ـل َر ِّب ،(((وبقــول الشــاعر((([ :مــن الطويــل]
َهـ َـذا مـ ْ
لك ال ِع ُّز ْ
عز وإن َيه ْ
َ
إن موالك َّ
ُن

َ
ُ
كائن
اهلون
فأنت لدى
ِ
حببوحة ِ

وقــد ُحِـ َـل هــذا الشــاهد الشــعري عــى الشــذوذ(ُِ ،((1
ـت اآليــة عــى التأويــل
وح َلـ ْ
الصبــان ،293/1:والــدرر اللوامــع عــى مهــع اهلوامــع رشح مجــع اجلوامــع ،الشــنقيطي ،وضــع حواشــيه:

حممــد باســل عيــون الســود ،190/1:والنحــو الــوايف ،476/1:وظاهــرة احلــذف يف الــدرس اللغــوي ،د.

طاهــر ســليامن محــودة ،214:واجلملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها ،د .فاضــل الســامرائي.79:

((( ُينظر:رشح املفصل (ابن يعيش) ،90/1:ومغني اللبيب ،582:ومهع اهلوامع.116/3 :
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).90/1:
((( ُينظر :مغني اللبيب.582:

((( ُينظر :متهيد القواعد.1005/2:

((( ُينظر :املقاصد النحوية.519-518/1 :
((( ُينظر :مهع اهلوامع.116/3:

((( ُينظر :الدرر اللوامع.190/1 :
((( سورة النمل من اآلية40:

((( البيــت جمهــول القائــلُ ،ينظــر :مغنــي اللبيــب ،582:ورشح ابــن عقيــل ،211/1:واملقاصــد
النحويــة ،517/1:واملعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة ،إيميــل بديــع يعقــوب.103/8:

(ُ ((1ينظر :رشح ابن عقيل ،211/1:واملقاصد النحوية.519/1:
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إن معنــى االســتقرار الــوارد فيهــا ال يعنــي احلصـ َ
والتقديــر ،فقيــلَّ :
ـول املطلـ َـق بــل املــرا ُد
ـت الــذي ال َي َت َق ْل َقـ ُـل ،وهــو رأي العكــري (ت616 :هـــ)((( ،وقــد استحســنه
بــه الثابـ ُ

أبــو حيــان ،والســمني احللبــي (ت756 :هـــ) ،وابــن عــادل الدمشــقي (ت775 :هـــ)(((،
وقيــلَّ :
ـتقرا) حــال
ـتقرا) ليــس عامـ ًـا يف الظــرف ،بــل هــو ظــرف للرؤيــة ،و (مسـ ً
إن (مسـ ً

مــن (اهلــاء) يف (رآه)(((.

َّ
إن نســبة القــول بجــواز إظهــار العامــل إىل ابــن جنــي تدعــو إىل التحقــق والتث ّبــت

مــن صحتهــا؛ َّ
بنصــه ،ومل يو ِّثقــوه مــن كتبِــه،
ألن الذيــن نقلــوا عنــه مل يذكــروا كالمــه ِّ

بــل نقــل الالحــق منهــم عــن الســابق ،كــا نقــل ناظــر اجليــش عــن ابــن يعيــش((( ،وكــا
اعتمــد الشــنقيطي عــى ال َعينــي يف إيــراد هــذا الــرأي(((.

عمــد املحققــون ـ فيــا ا َّطلعــت عليــه مــن مصــادر ـ إىل ختريــج هــذا الــرأي
ومل َي َ

مــن كتــب ابــن جنــي إال حمققــو (املقاصــد النحويــة)؛ فقــد و َّثقــوه مــن (اللمــع) ،غــر
َّ
أن الــوارد فيــه خــاف املنقــول عنــه ،قــال ابــن جنــي(( :تقــول :زيــد خلفــك فـ»زيــد»
مرفــوع باالبتــداء والظــرف بعــده خــر عنــه والتقديــر :زيــد مســتقر خلفــك))((( ،فابــن
جنــي بحســب هــذا النــص يــرى رضورة التقديــر ،وهــذا مــا عليــه العلــاء الذيــن رشحــوا

((( ُينظر :التبيان يف إعراب القرآن.1009/2 :

((( ُينظــر :البحــر املحيــط ،241/8:والــدر املصــون ،616/8:واللبــاب يف علــوم الكتــاب ،ابــن عــادل ،تــح:
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،والشــيخ عــي حممــد معــوض.167/15:

((( ُينظر :متهيد القواعد.1006/2:
((( ُينظر :املصدر نفسه.1005/2:
((( ُينظر :الدرر اللوامع.190/1:
((( اللمع.28 :
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عبارتــه مــن أمثــال الباقــويل((( ،وابــن اخل ّبــاز (ت639 :هـــ) الــذي يؤ ِّكــد مــا أقــول؛ إذ
ـب ـ وهــو يــرح عبــارة ابــن جنــي يف هــذه املســألة ـ إىل ثعلــب (ت291 :هـــ) إجازتــه
نَسـ َ

را عــن املبتــدإ مــن غــر مــا يتعلــق بــيء(((.
وقــوع الظــرف خـ ً

ّ
إن رأي ابــن جنــي يف هــذه املســألة ربــا َخفــي عــى ناقليــه ،فهــو وارد يف بــاب

((تقــاود الســاع وتقــارع االنتــزاع))((( ،فذكــر فيــه َّ
أن مــا يؤكــد جــواز إظهــار مــا يتعلــق
بــه اجلــار واملجــرور أو الظــرف وإثباتــه وهــو (ثبــت) أو (اســتقر) كــا يــرى هــو عطــف

الفعــل عليــه ،ولــو مل يكــن ُمــرا ًدا ثاب ًتــا ملــا جــاز ذلــك العطــف ،فجــواز العطــف عليــه
أدل دليـ ٍ
وهــو حمــذوف ُّ
ـل عــى بقــاء حكمــه ،جــاء ذلــك وهــو يــرح قــول الشــاعر أيب

ح ّيــة النمــري((([ :مــن املتقــارب]

اب ُغ ٌ
داف
علي ُغ َر ٌ
َ
زمان ّ

الشيب َع ِّن َ
َ
فطا َرا
فط َّيه
ُ

((إن «طـ َّـره» معطــوف عــى «ثبــت» أو «اســتقر» ،وجــواز العطــف عليه ُّ
فقــالَّ :
أدل

دليـ ٍ
ـل عــى اعتــداده وبقــاء حكمــه َّ
وأن العقــد عليــه واملعاملــة يف هــذا ونحــوه إنــا هــي

ومــال ْ
معــه ،أال تــرى َّ
أن يثنّــى الــيء فيصــر مــع صاحبــه
أن العطــف نظــر التثنيــةُ ،

شــيئني إال وحاهلــا يف الثبــات واالعتــداد واحــدة ،فهــذا وجــه جــواز االســتدالل بــه عــى
((( ُينظر :رشح اللمع ،حتقيق ودراسة :د .إبراهيم بن حممد أبو عباة.300:
((( ُينظر :توجيه اللمع ،حتقيق ودراسة :أ.د .فايز زكي حممد.112:

((( اخلصائــص .100/1:تقــاود الســاع :اطــراده يف يشء ،وعــدم اختالفــه فيــه ،كرفــع الفاعــل :اتفــق الســاع
فيــه وتقــارع االنتــزاع ختالفــه وتعايــره ،مــن قوهلــم :تقــارع القــوم :تضاربــوا بالســيوف واالنتــزاع االســتنباط.

هامــش املحقــق.

((( ُينظــر :املصــدر نفســه .107/1:والبيــت يف شــعره ،مجــع وحتقيــق :عبــد اهلل اجلبــوري ،43:و ُينظــر :كتــاب
احليــوان ،اجلاحــظ ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون .429/3:وغــراب غــداف :أي ذو شــعر أســود

حالــكُ .ينظــر :لســان العــرب( 262/9:غــدف).
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بقــاء حكــم مــا تعلــق بــه الظــرف وأنــه ليــس أصـ ًـا مــروكًا وال رش ًعــا منسـ ً
ـوخا))(((،
ويف هــذا بيــان رصيــح لرأيــه بـ َّ
ـأن مــا تع َّلــق بــه الظــرف ليــس مــن األُصــول املرتوكــة
التــي جيــب حذفهــا كــا يــرى النحويــون ،وقــد تابــع ابـ َن جنــي يف هــذا احلكــم ابـ ُن عطيــة

(ت542:هـــ) يف تعقيبــه عــى آيــة ســورة النمــل املــار ذكرهــا (((.

ـدي ممــا تقــدَّ م ذكــره َّ
أن ابــن جنــي ومــن تابعــه جييــزون إظهــار هــذا
حتصــل لـ َّ
قــد ّ
العامــل ،وأن ظهــوره يف القــرآن الكريــم إنــا ُأريــدَ بــه داللــة الرســوخ والثبــات ال
احلصــول فقــط وهــو رأي العكــري ومــن قــال برأيــه ،وهبــذا يكــون قولنــا( :زيــد يف

الــدار) خمتل ًفــا عــن قولنــا بعــد التقديــر :زيــد مســتقر يف الــدار ،فظهــور هــذا املتع ِّلــق إنــا
ُيعطــي دالل ـ ًة ُأخــرى غــر التــي جــاءت بعــد التأويــل والتقديــر.
ويمكــن التوفيــق بــن هذيــن الرأيــن َّ
بــأن إظهــار املتعلــق جائــز وحذفــه ليــس

واج ًبــا ،عــى أن ظهــوره ُيوحــي بداللــة أخــرى ال تظهــر يف حــال حذفــه وتقديــره ،وهــذا

هــو الفــرق بــن تقديــر اإلعــراب وتفســر املعنــى((( ،ومــا دام األمــر كذلــك فـ ّ
ـإن االكتفــاء
ِ
ـم مــن
بشــبه اجلملــة َأوىل مــن الركــون إىل التقديــر والتأويــل ،وقــد نـ َّ
ـص عــى ذلــك قسـ ٌ
النحويــن املتقدّ مــن ،منهــم ابــن الــراج الــذي قــال(( :أمــا الظــروف مــن املــكان فنحــو

قولــك :زيــد خلفــك ،وعمــرو يف الــدار .واملحــذوف معنــى االســتقرار واحللــول ومــا

أشــبههام ،كأ ّنــك قلــت :زيــد مســتقر خلفــك ،وعمــرو مســتقر يف الــدار ،ولكــن هــذا
املحــذوف ال يظهــر لداللــة الظــرف عليــه واســتغنائهم بــه يف االســتعامل))((( ،ونجــد

((( اخلصائص.107 /1 :

((( ُينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،تح :عبد السالم عبد الشايف.261/4:
((( ُينظر :اخلصائص.279/1 :
((( األصول يف النحو.63/1 :
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أيضــا((( ،وهــو الــرأي الــذي استحســنه ابــن مضــاء
هــذا املعنــى عنــد أيب عــي الفــاريس ً

الســامع لــه إىل زيــادة
القرطبــي (ت592:هــــ) ،فقــال(( :هــذا ك ُّلــه كال ٌم تــا ّم ال يفتقــر ّ

«كائــن» وال «مســتقر»))((( ،وأخــذ بــه عــدد مــن املحدثــن ،منهــم ُاألســتاذ عبــاس
ـاج املعـ ِـر ُب إىل ْ
أن ُيع ِّلـ َـق
حســن((( ،والدكتــور مهــدي املخزومــي الــذي قــال(( :وال حيتـ ُ
هــذا اخل ـر بـ ٍ
ـيء مقــدَّ ٍر وهــو الوجــو ُد العــا ُّم ،أو الكينونــة العامــة ( )...ألنّـــه معلــوم
َ
ألن الفائــد َة ال تتــم بــه ،فلــو َ
رَّ ،
َّ
كان هــو
للمتكلـ ِم والســامعِ،
وألن ذلــك ليــس هــو اخلـ َ
ـر عــى قولِــه« :حممــدٌ اســت َق َّر» ،أو «حممــدٌ كان» ،أو «حممــدٌ
ر جلـ َ
اخلـ َ
ـاز للمتك ِّلــم أن يقتـ َ
حصـ َـل» ويس ـكُت ،والكتفــى املخا َطــب بــه ،ولكــن واقــع األمــر غــر ذلــك)) (((.
َ
ومــن شــواهد هــذه املســألة يف كالم اإلمــام ( )مــا جــاء يف ِذ ْكــر معــاين اإليــان
ِ
ـن َا ْ ِ
ـون َثابِ ًتــا ُم ْسـت َِق ًّرا ِف َا ْل ُق ُلـ ِ
ـون
ـوب َو ِمنْـ ُه َمــا َي ُكـ ُ
ليـ َـا ِن َمــا َي ُكـ ُ
وأقســامه ومصاديقــهَ (( :فمـ َ
لصــدُ ِ
ـن َا ْل ُق ُلـ ِ
ور إىل َأ َجـ ٍ
ـل معلوم))(((.
ي َبـ ْ َ
ـوب َو َا ُّ
َعـ َـو ِار َّ

تعـ َّـرض أمــر املؤمنــن ( )يف هــذا املقطــع مــن خطبتــه الرشيفــة إىل بيــان اإليــان
وأقســامه ،فابتــدأ بذكــر أقســامه وصفــات ِّ
كل ِقســم ،فمنــه إيــان ثابــت مســتقر يف القلوب؛
َّ
ألن أصحابــه اعتقــدوا بــه عــن أدلــة عقليــة مقنِعــة وهــو اإليــان احلقيقــي(((؛ لــذا عــر عنــه

ـتقرا) .فذكـ ُـر املتع ِّلــق هنــا إنــا جــاء إليضــاح داللــة الثبــات واالســتقرار،
بقولــه( :ثاب ًتــا مسـ ً
((( ينظر :املسائل العسكريات يف النحو العريب ،دراسة وحتقيق ،د .عيل جابر املنصوري ،84:و.86

الر ّد عىل النحاة ،تح :د.شوقي ضيف ،87 :و ُينظر :داللة االكتفاء يف اجلملة القرآنية.137 - 134 :
((( ّ
((( ُينظر :النحو الوايف.478 - 477/1:

((( يف النحو العريب نقد وتوجيه ،181:و ُينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.48 :

((( هنــج البالغــة ،365:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،101/13 :والعــواري :مجــع ِ
العار َّيــ ُة :وتعنــي ((مــا
اســتعرت مــن يشء)) كتــاب العــن( 239/2:عــور) ،أراد اإلمــام ( )عــدم االســتقرار.

((( ُينظر :رشح (املعتزيل) ،102/13:ورشح (املوسوي).258-257/3:
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وهبــذا يتضــح أ ّنــه لــو قيــل( :فمــن اإليــان مــا يكــون يف القلــوب) َلــا َّ
دل عــى رســوخ
االيــان وثباتــه ،بــل أعطــى داللــة الظرفيــة واحللــول يف موضــع القلــب فقــط ،وممــا يؤ ِّكــد
أن اإلمــام ع ّقــب بذكــر ِ
هــذا املعنــى َّ
الق ْســم الثــاين مــن اإليــان وهــو (العــاري) أي :غــر
الثابــت أو املســتقر ،وهبــذا يظهــر َّ
أن عــدم ذكــر املتع ِّلــق ليــس كذكــره؛ إذ لــو حذ ْفنــا لفظــة

(عــواري) مــن الرتكيــب وقيــل ...( :ومنــه مــا يكــون بــن القلــوب) لقــدَّ ر النحويــون
كلمــة (مســتقر) وهــذا منـ ٍ
ـاف للمعنــى املــرادْ ،
وإن كان الســياق كاش ـ ًفا ودليـ ًـا.

أن هــذا الذكــر يفــي إىل معـ ٍ
أن ذكـ َـر املتع ِّلــق جائـ ٌـز ،غــر َّ
يتحصــل مــن هــذا ك ِّلــه َّ
ـان
ُ
َّ
مهمــة ودالالت متعــددة ال ُيكشــف عنهــا بعــدم ِ
ذكــره ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة
ـدي مــا ذهــب إليــه فريــق مــن النحويــن بـ َّ
ـأن شــبه اجلملــة ال حتتــاج
يرتجــح لـ َّ
ُأخــرى فإ ّنــه َّ
إىل متع ِّلــق ظاهــر أو مقــدَّ ر ،فجمل ـ ُة (زيــد يف الــدار) مكتفي ـ ٌة بركنَيهــا ،قائم ـ ٌة برأســها،

وهــي ختتلــف عــن (زيــد مســتقر يف الــدار) ،ومــا يعــزز هــذا و ُي َقويــه تعـ ّـذر هــذا التقديــر
ألن تقديــر اآلية ســيكون( :مسـ ِ
ـك َي ْو َمئِـ ٍـذ ا ُْل ْسـ َت َق ُّر(((؛ ّ
يف نحــو قولــه تعــاىل :إِ َل َر ِّبـ َ
ـتق ٌّر
ُ
أو اســت َق َّر إىل ر ِّبـــك) عــى حــن َّ
أن داللــة االســتقرار مذكــورة وال حاجــة لتقديرهــا.

((خـ ِـذ َا ِْلك َْم ـ َة َأ َّنــى
أيضــا قــول اإلمــام (ُ :)
وممــا يؤ ِّكــد تعـ ّـذر تقديــر املتع ِّلــق ً
ِ
ـج ِف َصــدْ ِر ِه َح َّتــى َ ْتـ ُـر َج َفت َْس ـك َُن
كَا َنـ ْ
ـت َف ـإِ َّن َا ِْلك َْم ـ َة َت ُكـ ُ
ـون ِف َصــدْ ِر َا ُْلنَافـ ِـق َف َت َل ْج َلـ ُ
إىل صو ِ
احبِ َهــا ِف َصــدْ ِر َا ُْل ْؤ ِمـ ِ
ـن))((( ،فكيــف يصــح تقديــر املتع ِّلــق (مســتقر) أو (كائــن)
َ َ
ِ
يف ( َفــإِ َّن َا ِْلك َْمـ َة َت ُكـ ُ
بأنــا ممــا
ـون ِف َصــدْ ِر َا ُْلنَافـ ِـق) وقــد عـ َّـر اإلمــام عــن هــذه احلكمــة ّ
تتلجلــج يف صــدر املنافــق ،فهــل جيتمــع االســتقرار والــردد وعــدم الثبــات يف ٍ
آن م ًعــا؟!.
أيضــا قولــه ( )يف ِذكــر صفــات البــاري عـ َّـز وجـ َّـل:
ومــن شــواهد هــذه املســألة ً
((( سورة القيامة :اآلية .12

((( هنج البالغة ،642 :وينظر :رشح (املعتزيل).229/18:
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ِ
ِ
ِ
ِ
((ل َي ُلـ ْـل ِف َا ْلَ ْشـي ِ
ـن َو َل ْ َينْـ َـأ َعن َْهــا َف ُي َقـ َ
اء َف ُي َقـ َ
ـن))(((.
ـال ُهـ َـو من َْهــا َبائـ ٌ
ـال ُهـ َـو ف َيهــا كَائـ ٌ
َْ ْ
َ

واحتكا ًمــا إىل مــا تقــدّ م جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز إظهــار متع ِّلق

ـرا اســتنا ًدا إىل هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن ورود ذلــك يف شــواهد
شــبه اجلملــة الواقعــة خـ ً
أن ذكــر هــذا املتع ِّلــق ُيعطــي داللـ ًة ُأخــرى
فصيحــة يف املــوروث اللغــوي املحتــج بــه ،عــى َّ

ـرا وال داعــي
ال تتحصــل بعــدم ذكــره؛ إذ َّ
إن شــبه اجلملــة وحدهــا ممــا يصــح وقوعهــا خـ ً

لتكلــف التقديــر والتأويــل وهــو مــا يتعـ َّـذر يف الداللــة أحيا ًنــا.

ّ
(لكن):
املسألة الرابعة :جواز دخول (الم) االبتداء على خرب
بأنــا (الــام) التــي تدخــل عــى
عـ َّـرف ّ
الزجاجــي (ت337:هــــ) (الم) االبتــداء َّ

املبتــدإ واخلــر مؤ ِّكــدةً ،ومانعــة مــا قبلهــا مــن خت ّطيهــا إىل مــا بعدهــا((( ،ولشــدّ ة توكيدهــا
وحتقيقهــا فـ َّ
ـإن بعضهــم يقــدِّ ر قبلهــا (الم) ال َق َســم (((.

بســط العلــاء القــول بذكــر مواضــع دخوهلــا اتفا ًقــا واختال ًفــا((( ،عــى أنّــم
وقــد َ
أن دخوهلــا يف خــر َّ
أن ُيمعــوا عــى َّ
يــكادون ْ
(إن) يفيــد التوكيــد ،وقــد ن ُِقــل اخلــاف يف

دخوهلــا عــى خــر (لكـ ّن) (((.

ـب أبــو الــركات إىل عامــة الكوفيــن القــول بجــواز دخــول (الــام) يف خــر
فقــد نسـ َ
((( هنج البالغة ،107:وينظر :رشح (املعتزيل).153/5:
((( ُينظر :الالمات ،تح :مازن املبارك.78 :
((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها.

((( ُينظــر :املصــدر نفســه ،80-78:واجلنــى الــداين ،133-131:ومغنــي اللبيــب ،306 -300:ورشح ابــن
عقيل.371-362/1:

((( ُينظــر :كتــاب احللــل يف إصــاح اخللــل مــن كتــاب اجلمــل ،البطليــويس ،تــح :ســعيد عبــد الكريــم

ســعودي ،182:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش).63-62/8:
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ِ
(لكـ َّن) كــا جيــوز يف خــر َّ
ـم) ،أ ّمــا البرصيــون
(إن) ،نحــو (مــا قــا َم َز ْيــدٌ لكـ َّن َع ْمـ ًـرا لقائـ ٌ
فقــد ذهبــوا إىل عــدم جــواز ذلــك ،ثــم ذكــر أبــو الــركات أ ّدلــة الفريقــن(((.

َّ
إن رأي الكوفيــن يف هــذه املســألة قــد نســبه إليهــم عــد ٌد مــن النحويــن املتأخريــن،

منهــم العكــري((( ،وابــن يعيــش((( ،وابــن مالــك((( ،واملــرادي((( ،وابــن هشــام(((،

وابــن عقيــل (ت769:هــــ)((( ،والســيوطي((( ،وقــد دفعتنــي تلــك النســبة املطلقــة إىل
عمــوم الكوفيــن إىل تتبــع ذلــك يف ُأ ّمــات مصــادر النحــو الكــويف ،فقــد قــال الفـ َّـراء يف
العــرب هبــا إذا ُشــدّ دت «نوهنــا»؛ َّ
ألن أصلهــا:
حديثــه عــن (لكــ ّن)(( :وإنــا نصبــت
ُ
إن عبــداهلل قائــمِ ،
فزيــدت عــى َّ
ّ
«إن» «الم» و»كاف» فصارتــا مجي ًعــا حر ًفــا واحــدً ا؛ أال
أن الشــاعر قــال :ولكننِــي ِمــن ُح ّبهــا لكَميــد ،فلــم تدخــل «الــام» إال َّ
تــرى َّ
ألن معناهــا
«إن»))((( ،وهبــذا يتضــح َّ
ّ
أن أصــل (لكــن) عنــد الكوفيــن كــا كشــف عــن ذلــك كال ُم
الفــراء هــو َّ
يــدت عليهــا (الــام) ،و (الــكاف) ،هلــذا دخلــت يف خربهــا (الم)
(إن) ِز ْ
ألنــا عندهــم بمنزلــة َّ
(إن) ،وهــذا هــو رأي ســيبويه مــن قبلــه؛ إذ قــال:
االبتــداءَّ ،

«إن»))( ،((1وأغلــب الظــن َّ
((و»لكـ ّن» املثقلــة يف مجيــع الــكالم بمنزلــة َّ
أن رأي الكوفيــن
((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف 208/1:ــــــــ ( 215املسألة .)25

((( ُينظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب ،تح:د .عبد اإلله نبهان.217/1 :
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).63-62/8 :
((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.492/1 :
((( ُينظر :اجلنى الداين.132:

((( ُينظر :مغني اللبيب.307:

((( ُينظر :رشح ابن عقيل.363/1:
((( ُينظر :مهع اهلوامع.506/1 :

((( معاين القرآن (الفراء) 465/1:ـــــــ .466
( ((1الكتاب.145/2:
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ـت ،وهبــذا يتبـ َّـن الوهــم يف
يف هــذه املســألة مل يذكـ ْـره ســوى الفــراء يف حــدود مــا اطلعـ ُ
نســبته إىل عمــوم الكوفيــن ،وهــذا مــا أ َّكــده الدكتــور حميــي الديــن توفيــق يف دراســته

ـاب اإلنصــاف (((.
كتـ َ

ويعضــده القيــاس ،فـــ (لكــ ّن) بمنزلــة ّ
يبــدو َّ
(إن)،
أن مــا ذكــره الفــراء َأرجــح
ُ

أيضــا ،وإذا
واحلمــل عــى النظــر بــاب واســع يف النحــو العــريب ،كــا ُيقـ ّـوي ذلــك الســاع ً

كان البيــت الشــعري ال يرقــى دليـ ًـا عــى جــواز هــذا االقــران بحجــة الشــذوذ أو جهــل

قائلــه(((؛ فـ َّ
أيضــا؛ إذ قــال اإلمــام ( )يف اخلطبــة
يقويــه وروده يف هنــج البالغــة ً
ـإن مــا ّ
القاصعــة التــي يذكــر فيهــا منزلتــه مــن رســول اهلل حممـ ٍـد ((( :)و َل َقــدْ سـ ِ
ت َر َّنـ َة
ـم ْع ُ
َ
َ
لشـي َط ِ ِ
ـول َاللَِّ َمــا َهـ ِـذ ِه َا َّلر َّنـ ُة؟ َف َقـ َ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـال:
ـي َع َل ْيـ ِـه (َ )ف ُق ْلـ ُ
ان حـ َ
ـن َنـز ََل َا ْل َو ْحـ ُ
َا َّ ْ
ان َقــدْ َأيِـ ِ
ـك ت َْسـ َـم ُع َمــا َأ ْسـ َـم ُع َو َتـ َـرى َمــا َأ َرى إِالَّ َأ َّنـ َ
ـن ِع َبا َدتِـ ِـه إِ َّنـ َ
َهـ َـذا َا َّ
ـك
لش ـ ْي َط ُ
ـس مـ ْ
َ
ـي َو َلكِنَّـ َ
ـك َل َو ِزيـ ٌـر))(((.
َل ْسـ َ
ـت بِنَبِـ ٍّ
كالمــه ( )يف ذكــر منزلتــه مــن النبــي املصطفــى ( .)وقولــه حمـ ُّـل الشــاهد

ـي ( )وهــو يشــر
ـي بنــص اإلمــام ( )عــى لســان النبـ ِّ
(ولكنّــك لوزيــر) َمكـ ٌّ
إىل نفــي النُّبــوة عنــه وإثبــات الــوزارة ،وقــد جــاء يف معــرض رفــع الوهــم الــذي قــد
حيصــل مــن جـ ّـراء مــا ورد مــن منزلـ ٍـة رفيعــة لإلمــام وســاعه رنــة الشــيطان حــن نــزول
الوحــي ،و ّملــا كان التوكيــد يراعــي حــال املخا َطــب جــاء النــص مؤ َّكــدا بأكثــر مــن مؤ ِّكــد
((( ُينظر:ابن االنباري يف كتابه اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني.216 :
((( ُينظر :مغني اللبيب ،385:واملوجز يف قواعد اللغة العربية ،سعيد األفغاين.6:

((( هنــج البالغــة ،395 :والروايــة فيــه (لكنــك وزيــر) لكنــي اعتمــدت عــى الروايــة االشــهر التــي عليهــا

أغلــب الــراح ،ينظــر :منهــاج الرباعــة (الراونــدي) ،218/2 :ورشح (املعتــزيل) ،197/13:وحدائــق
احلقائــق ،337/2 :ورشح (البحــراين) ،306/4 :ورشح (املجلــي) ،308/2:ومتــام هنــج البالغــة،145 :

ورشح (املوســوي) ،344/3 :وهبــج الصباغــة ،132/4:وتوضيــح هنــج البالغــة.225/3 :
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منهــا َّ
(أن) ،و (البــاء) الزائــدة يف خــر (ليــس) ،و (الــام) يف خــر (لكـ ّن) ،وقــد يكــون

ســياق النــص هــو مــا أفــى إىل اســتعامل ذلــك ،فالنــص يف مقــام بيــان منزلــة اإلمــام

وإزالــة الر ْيــب مــن قلــب املتلقــي اجلاهــل باملنزلــة الرفيعــة ملقــام اإلمامــة عنــد ســاعه
تلــك الصفــات الرفيعــة التــي تقــرب مــن منزلــة النبــوة ،ولــو اق ُتـ ِ
ـر عــى توكيــد نفــي
ّ
النبــوة فقــط ملــا ُرفــع هــذا الوهــم؛ إذ مل ينــص النبــي ()عــى ذلــك ،ومل يــدّ ِع اإلمــام
مثــل هــذا ،فــكان ال بــد مــن بيــان تلــك املنزلــة بيا ًنــا مؤ َّكــدً ا حتــى ُيرفــع اللبــس والوهــم،

(إن) وحدَ هــا ،فـ َّ
وإذا كان البرصيــون يقــرون ذلــك عــى َّ
رد أجــاز توكيــد خــر
ـإن امل ـ َّ
(((
َّ
ـم
(أن) مفتوحــة اهلمــزة اســتنا ًدا إىل قــراءة ســعيد بــن ُج َبــر ( )لقولــه تعــاىل :إِ ُنَّـ ْ
(أن) ،عــى حــن رأى غــره مــن العلــاء َّ
ـون ال َّط َعــا َم ،(((بفتــح مهــزة ّ
أن (الــام)
َل َي ْأ ُك ُلـ َ
مقيســا بعــد َّ
(أن) (((.
زائــدة؛ ألهنــم يعــدّ ون دخوهلــا ليــس أصـ ًـا ً

يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
أن رأي الفــراء يف مســألة دخــول (الــام) يف خــر (لكــ ّن) هــو
األرجــح واألَوىل العتــاده عــى الســاع والقيــاس ،أمــا الســاع فلــوروده يف هنــج البالغــة
وهــذا ٍ
كاف يف صحــة هــذا االقــران وجــوازه ،وأمــا القيــاس فباحلمــل عــى ّ
(أن) مفتوحة

اهلمــزة اسـ ً
رد.
ـتدالل بقــراءة ســعيد بــن ُجبــر ووفا ًقــا ملذهــب املـ َّ

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م ذكــره البــد مــن إعــادة صــوغ القاعــدة بــا يــأيت :جيــوز اقــران

ـي ،كان أعلمهــم عــى اإلطــاق .وهــو
((( هــو ســعيد بــن ُج َبــر األســدي ،الكــويف بالــوالء ،أبــو عبــد اهلل :تابعـ ّ
حبــي األصــل ،مــن مــوايل بنــي والبــة بــن احلــارث مــن بنــي أســد .أخــذ العلــم عــن عبــد اهلل بــن عبــاس وابــن

احلجــاج يف واســط ســنة (95ه)ُ .ينظــر ،:الطبقــات الكــرى ،272- 267/6:واألعــام.93/3:
عمــر ،قتلــه ّ
((( سورة الفرقان من اآلية20:

((( ينظــر :اخلصائــص ،284- 283/2:ورشح الكافيــة الشــافية ،492/1:والبحــر املحيــط،245/10:
وتوضيــح املقاصــد ،530/1:ومغنــي اللبيــب ،307:ورشح ابــن عقيــل ،367/1:وأثــر القــرآن
والقــراءات ،353:ومعجــم القــراءات.335/6:
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ـن) بـــ (الــام) لــوروده يف هنــج البالغــة ويف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،زيــادة عىل
خــر (لكـ ّ

وروده يف قــراءة قرآنيــة صحيحــة اسـ ّ
(أن) مفتوحــة اهلمــزة.
ـرد يف َّ
ـتدل هبــا املـ ّ

املسألة اخلامسة :جواز إعمال (ال) النافية للجنس يف املعارف:
(ال) النافيــة للجنــس مــن العوامــل احلرفيــة التــي تعمــل عمــل َّ
(إن) ،وقــد اشــرط

أن يكــون نكــرة ،قــال ســيبويه(( :واعلــم َّ
النحويــون لعملهــا النصــب يف اســمها ْ
أن

املعــارف ال جتــرى جمــرى النكــرة يف هــذا البــاب؛ ألن «ال» ال تعمــل يف معرفــة أبــدً ا))(((.

(((
الــراج((( ،والســرايف((( ،وأبــو عــي الفــاريس(((،
رد  ،وابــن ّ
وتابعــه عــى هــذا املــ َّ

وآخــرون((( ،وتعليــل اشــراط التنكــر يف اســم (ال) َّ
أن (ال) تفيــد اســتغراق النفــي ،فــا

جيــوز واحلــال هــذه ْ
تتلوهــا معرف ـ ٌة دال ـ ٌة عــى معـ َّـن ،فهــي يف االختصــاص بالنكــرة
أن َ
(ر ّب) ،و (كــم)(((.
نظــرة ُ

ولعــل الالفــت يف عبــارة ســيبويه يف هــذه املســألة حتكيــم القاعــدة وتقديمهــا عــى

حــارضا يف ختريــج املعرفــة
مــا تســتند إليــه مــن شــواهد وأمثلــة؛ هلــذا كان التأويــل
ً
الواقعــة اسـ ًـا لـــ (ال) يف أكثــر مــن شــاهد ،فــرأى ســيبويه َّ
أن منفيهــا إذا كان معرفـ ًة فهــو
ـم الليلــة للمطــي فإنــه جعلــه
عــى التأويــل بالنكــرة ،قــال(( :فأمــا قــول الشــاعر :ال هيثـ َ

((( الكتاب.296/2

((( ُينظر :املقتضب.362 ،357/4:

((( ُينظر :األصول يف النحو.380/1:

((( ُينظر :رشح كتاب سيبويه ،تح :أمحد حسن مهديل ،وعيل سيد عيل.34/3 :
((( ُينظر :املسائل املنثورة ،حتقيق وتعليق :د .رشيف عبد الكريم النجار.88 :

((( ُينظر:أمــايل ابــن الشــجري ،366-365/1:وكتــاب أرسار العربيــة ،أبــو الــركات ،تــح :حممــد هبجــة
البيطــار ،247:وارتشــاف الــرب ،1306/3:واملســاعد.339/1:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).103/2:
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نكــرة كأنــه قــال :ال هيثــم مــن اهليثمــن .ومثــل ذلــك :ال بــرة لكــم .وقــال ابــن الزبــر
األســدي:

أَ َرى ْ َ
ات ِع ْن َد أَ ِبي ُخ َب ْي ٍب
ال َ
اج ِ

َن ِك ْ
ــــــــي َة ِب ْال ِبــــال ِد
ـــــد َن َوال أُ َم َّ

وتقــول :قضيــة وال أبــا حســن ،جتعلــه نكــرة .قلــت :فكيــف يكــون هــذا وإنــا أراد

عل ًيــا ريض اهلل عنــه فقــال :أل َّنــه ال جيــوز لــك ْ
أن تُعمــل «ال» يف معرفــة ،وإنــا تُعملهــا

يف النكــرة فــإذا جعلــت أبــا حســن نكــرة حســن لــك أن تعمــل «ال» ،وعلــم املخاطــب

أ ّنــه قــد دخــل يف هــؤالء املنكوريــن «عــي» وأنــه قــد غيــب عنهــا))((( ،فعــى الرغــم مــن
اإلقــرار بـ َّ
ـأن منفــي (ال) يف تلــك الشــواهد وســواها معرف ـ ٌة رأى ســيبويه ومــن ارتــى

ـوب التنكــر((( ،وكان األجــدر ْ
أن ُيصــار إىل تفريــع قاعــدة ُتيــز ورود اســم
قولــه وجـ َ
(ال) معرف ـ ًة اســتنادا إىل مــا سـ ِ
ـم َع عــن العــرب املحتــج بلغتهــم؛ إذ الســاع مقــدَّ م عــى
ً
ُ
القيــاس؛ فــا ورد يف املــوروث اللغــوي نظـ ًـا ونثـ ًـرا يؤ ِّكــد جــواز إعــال (ال) يف املعــارف،
مــن ذلــك قـ ُ
ـي ُممـ ٍـد ((( :)إذا هلــك كــرى فــا كــرى بعــده ،وإذا هلــك
ـول النبـ ِّ
قيــر فــا قيــر بعــده ،والــذي نفــي بيــده لتنفقــن كنوزمهــا يف ســبيل اهلل))((( ،كــا
جــاء مثــل هــذا الرتكيــب فيــا قالتــه العــرب يف نحــو( :ال هــو ،وال هــي ،وال هذيــن لــك،
وال هاتــن لــك) وهــو ممــا اســتند إليــه الفــراء يف إجازتــه إعــال (ال) يف ضمــر الغائــب

((( الكتــاب ،297- 296/2:والبيــت األول (وال هيثــم )...مــن الرجــز ،ومتامــه :وال فتــى مثــل ابن خيربي،
ف قائلهــا ،ينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش)،103/2:
وهــو مــن شــواهد ســيبويه اخلمســن التــي ال ُيعـ َـر ُ
وخزانــة األدب ،57/4:والبيــت الثــاين مــن (الوافــر) :شــعر عبــد اهلل بــن زبــر األســدي ،مجــع وحتقيــق :د.

حييــى اجلبــوري ،147:و ُينظــر :خزانــة األدب.61/4:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).103/2:

((( صحيح البخاري ،)3120( 85/4:و ُينظر :بحار األنوار.141/18:
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واســم اإلشــارة (((.
ومل يقبــل املانعــون ظاهــر هــذه الشــواهد ،فتابعــوا ســيبويه يف تأويلــه عــى ّأنــم
زادوا عليــه تعليــات ُأخــر للخــروج ممــا خالــف قواعدهــم ،فذهبــوا إىل َّ
أن املعرفــة هنــا
ألن ِ
عــى تقديــر إضافــة لفــظ ِ
(مثــل) إليهــا(((؛ َّ
تتعــرف
(مثــل) مــن األلفــاظ التــي ال
َّ
باإلضافــة؛ ألهنــا مو َغ َلــة يف اإلهبــام((( ،وقيــلَّ :
إن التقديــر يف هــذه الشــواهد وســواها (ال

ُم َســمى هبــذا االســم)((( ،وقــد اعــرض ابــن مالــك عــى هــذا ور َّده قائـاً(( :أمــا األول

فيـ ُّ
ـدل عــى فســاده أمــران :أحدمهــا :التــزام العــرب جتـ ّـرد املســتعمل ذلــك االســتعامل مــن

«األلــف» و»الــام» ،ولــو كانــت إضافــة «مثــل» منويــة مل حيتــج إىل ذلــك .الثــاين :إخبــار
العــرب عــن املســتعمل ذلــك االســتعامل بـ»مثــل» كقــول الشــاعر:
تبكي على زي ٍد وال َ
زيد مثله

سليم َ
اجلوا ِنح
احلمى ُ
بري ٌء من َ

فلــو كانــت إضافــة «مثــل» منويــة لــكان التقديــر :وال مثــل زيــد مثلــه وذلــك

ا عــن َّ
فاســد))((( ،هــذا فضـ ً
أن النفــي متوجـ ٌه يف هــذا التقديــر إىل االســم ال إىل مثيلــه(((.
توجيهــا آخــر إلعــال (ال) يف املعرفــة ،فقــال(( :وإمــا ْ
أن ُي َعـ َـل
وقــد زاد الــريض
ً

((( ُينظــر :األصــول يف النحــو ،406/1:وارتشــاف الــرب ،1308/3:واملســاعد ،347/1:ومهــع
اطلعــت.
اهلوامــع ،523/1:ومل أجــد رأي الفــراء هــذا يف معــاين القــرآن يف حــدود مــا
ُ

((( ُينظــر :الكتــاب ،297/2:ورشح الكافيــة الشــافية ،531-530/1:ورشح الــريض عــى الكافيــة:
 ،166/2وخزانــة األدب.57/4 :

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،103/2:ومعاين النحو ،د .فاضل السامرائي.109/3 :
((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك) ،67/2:ورصف املباين ،260:ورشح ابن عقيل.6/2:

((( رشح الكافيــة الشــافية .531/1 :والبيــت مــن الطويــل ،وهــو بــا نســبة فيــه ،ويف املقــرب،189/1:
وخزانــة األدب ،57/4:واملعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة.153/2 :

((( ُينظر :حاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك.141/1 :
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العلــم الشــتهاره بتلــك اخللــة ،كأ َّنــه اســم جنــس موضــوع إلفــادة ذلــك املعنــى ،ألن

معنــى [قضيتــه] وال أبــا حســن هلــا :ال فيصــل هلــا ،إذ هــو ،كـ َّـرم اهلل وجهــه ،كان َفيصـ ًـا
يف احلكومــات ،عــى مــا قــال النبــي «صــى اهلل عليــه وســلم»« :أقضاكــم عــي» ،فصــار
اســمه» ريض اهلل عنــه» ،كاجلنــس املفيــد ملعنــى الفصــل والقطــع ،كلفــظ الفيصــل))(((،

رج َحـ ُه اخلُـ َـري (ت1388:هـــ)((( ،وأخــذ بــه الدكتــور فاضل الســامرائي من
وهــو مــا ّ
أيضــا(((.
املحدَ ثــن ً

ِ
ِ
ــب إىل الكســائي إجازتــه
وقــد اعتــدّ الكوفيــون بــا ُســم َع عــن العــرب ،فقــد نُس َ
إعامهلــا يف املعرفــة ســواء أكان علـ ًـا نحــو :ال زيــدَ  ،أو مضا ًفــا نحــو :ال أبــا حممـ ٍـد َّ
؛ألن
الكنيــة بمنزلــة االســم ،أو كان مضا ًفــا إىل لفــظ اجلاللــة (اهلل) ،أو الرمحــن أو العزيــز،
فيقــول :ال عبــد اهلل كــا يقــول :ال عبــد العزيــز ((( ،وقــال هبــذا املذهــب الفــرا ُء إال أ ّنــه
خالــف الكســائي فأجــاز القــول :ال عبــد اهلل ،ومل ُ ِ
يــز :ال عبــد العزيــز وال عبــد الرمحــن

أوجــب
بحجــة لــزوم (ال) يف لفــظ اجلاللــة بخــاف غــره كالعزيــز والرمحــن ،كــا
َ
ضيــف إىل اســم (ال) (((.
حــذف (ال) إذا كانــت فيــا ُأ
َ

الظاهــر َّ
ـف إىل اســم (ال)
ـب الفــراء القــايض بإلــزا ِم حــذف (ال) فيــا ُأضيـ َ
أن مذهـ َ
كــي ُيعــدَّ نكــرة كــا يف الشــاهد (قضيــة وال أبــا حسـ ٍ
ـر دقيــق ومــردود بــا ورد
ـن هلــا) غـ ُ
عــن اإلمــام عــي ()؛ فقــد كنّــى عــن ِ
نفســه بـــ (أبــو حســن) ،فقــال خماط ًبــا معاويــة:
((( رشح الريض عىل الكافية .167-166/2:لعل ما بني املعقوفتني خطأ طباعي والصواب (قضية).
((( ُينظر :حاشية اخلرضي.141/1:
((( ُينظر :معاين النحو.332/1 :

((( ُينظر:األصول يف النحو.406/1:

((( ُينظــر :املصــدر نفســه ،406/1:وارتشــاف الــرب ،1307-1306/3:ومهــع اهلوامــع،523/1:
اطلعــت.
وخزانــة األدب .58/4:ومل يــرد هــذا الــرأي عــن الفــراء يف معــاين القــرآن يف حــدود مــا
ُ
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ــل َجــدِّ َك َ
(( َف َأنَــا َأ ُبــو َح َســن َقاتِ ُ
َ
يــك َو َخالِ َ
وأ ِخ َ
الســ ْي ُ
ف
ــو َم َبــدْ ر،
ــك َشــدْ ًخا َي ْ
وذلــك َّ
َم ِعــي))((( ،فـــ (أبــو حســن) معرفــة املقصــود بــه اإلمــام عــي ( )وهــذا مــا ّرصح بــه
ســيبويه بقولــه(( :قلــت :فكيــف يكــون هــذا وإنــا أراد عل ًيــا ريض اهلل عنــه))((( ،غــر ّ
أن
ا ّدعــاء تنكــره جــاء تقديـ ًـرا وتأويـ ًـا مــن أجــل عــدم تعــارض مــا ق ّعــدوا لــه مع مــا خالف
تلــك القواعــد وهــو مذهــب غــر صائــب ،فالقواعــد تابعــة للشــواهد وليــس العكــس،
غــر َّ
أن النحويــن قــد تناولــوا الشــواهد املخالِفــة ألقيســتهم ((بالتأويــل كــي ُيضعوهــا

لــرط التنكــر .وهــو تأويــل ال داعــي لتكلفــه مــع ورود تلــك األمثلــة الرصحيــة ،الدالــة
أن فري ًقــا مــن العــرب ال يلتــزم التنكــر .فعلينــا ْ
عــى َّ
أن نتقبــل تلــك النصــوص بحاهلــا
الظاهــر دون حماكاهتــا))(((؛ إذ ّ
إن األصــل عــدم التقديــر والتأويــل والســيام مــع كثــرة
النصــوص النحويــة املح َتــج هبــا.

ومــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى هــذه املســألة قولــه ( )فيمــن مل ُيســلموا إال
بألســنتهم ،وأرادوا اللجــوء إىل غــره(( :وإِ َّنكُــم إِ ْن َل ْأتُــم إىل َغ ِ ِ
ُــم َأ ْه ُ
ــل
َ
ــره َح َار َبك ْ
ْ
ْ
ْ
ـم الَ َج ْبائِيـ َـل َو الَ ِميكَائِيـ َـل َو الَ ُم َه ِ
ـم إِالَّ َا ُْل َق َار َعـ َة
اج ِريـ َ
َا ْل ُك ْفـ ِـر ُثـ َّ
ْصو َن ُكـ ْ
ـن َو الَ َأن َْصـ َ
ـار َين ُ ُ
َ
بِالســي ِ
ف))(((.
َّ ْ
َّ
ف كالــر ْأس
((( هنــج البالغــة ،488 :وينظــر :رشح (املعتــزيل)،79/15:
ـر َك الــي َء َاأل ْجـ َـو َ
((الشــدْ خ َكـ ُ ْ
َون َْحــوه)) .لســان العــرب( 28/3:شــدخ).

((( الكتاب.297/2:

((( النحو الوايف.695/1:

((( هنــج البالغــة.339 :والروايــة فيــه برفــع االســاء بعــد (ال) لكنــي الروايــة األشــهر هــي مــا اثبتهــا يف املتــن
وذكرهــا أغلــب الــراح :ينظر :منهــاج الرباعــة (الراونــدي) ،216/2 :ورشح (املعتــزيل)،180-179/13:
ورشح (البحــراين) ،304/4 :ومتــام هنــج البالغــة ،144 :وتوضيــح هنــج البالغــة ،219/3 :ورشح

(املوســوي) ،337/3 :ومنهــاج الرباعــة (اخلوئــي).2/12 :
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اإلمــام ()يف معــرض التحذيــر ملــن يفكــر يف تــرك اإلســام والعــودة إىل تقاليــد
حارب مــن أهــل الكفر وحينئـ ٍـذ ال ينرصه أحــد؛ ال تنــره املالئكة وال
اجلاهليــة بأ َّنــه سـ ُي َ

املهاجــرون وال األنصــار .والضمــر يف (غــره) قيــل :املقصــود بــه اهلل تعــاىل ،وقيل:عائــد

عــى اإلســام وهــو أليــق بســياق الــكالم((( .وقــد ذكــر البحــراين (ت689:هـــ) ســبب

انعــدام النــرة بقولــه(( :وعــدم نــرة املالئكــة واملهاجريــن واألنصــار حينئــذ هلــم إ ّمــا
ّ
ألن النــرة كانــت خمصوصــة بوجــود الرســول واالجتــاع عــى طاعتــه وقــد زالــت
والــذب عنــه ،وإذا
ألنــا مرشوطــة باالجتــاع عــى الديــن واألُلفــة فيــه
ّ
بفقــده ،أو ّ

التجــؤوا إىل غــره وحارهبــم الك ّفــار مل يكــن نــارص مــن املالئكــة لعــدم اجتامعهــم عــى
الديــن ،وال مــن املهاجريــن واألنصــار لفقدهــم وهــذا الــازم خمــوف ينبغــي ْ
أن ُيـ َـذر منه

فامللــزوم وهــو االلتجــاء إىل غــر اإلســام جيــب ْ
أن يكــون كذلــك))(((.

وقولــه (( :)ال جربائيــلُ )...يــروى بالرفــع والنصــب ،وروايــة النصــب أشــهر

وقــد اختارهــا ابــن أيب احلديــد((( ،والبحــراين((( ،وتوجيههــا عنــد َمــن ذكرهــا عــى تأويــل

تلــك األســاء بالتنكــر((( ،وربــا املوقــع اإلعــرايب هلــذه األســاء هــو مــا دعــا النحويــن
ـح ال يمكــن
شاح النهــج إىل جعلهــا من َّكــرات ،وإال فتعري ُفهــا واضـ ٌ
ومــن تابعهــم مــن ُ ّ

تغافلــه ،ولعـ ّـل عبــارة البحــراين :نــرة املالئكــة كانــت خمصوصــة بوجــود النبــي حممــد

( )تؤ ِّكــد َع َلميــة هــذه األســاء؛ إذ اإلمــام نفــى نرصهتــم ملــن تــرك دينــه والتحــق
((( ُينظر :رشح (البحراين) ،304/4 :ورشح (املوسوي).306/2 :

((( رشح (البحراين) ،304/4:و ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).12/12 :
((( ُينظر :رشح (املعتزيل).182 /13:
((( ُينظر :رشح (البحراين).304/4 :

((( ُينظــر :رشح (املعتــزيل) ،182/13 :ورشح (البحــراين) ،304/4:ومنهــاج الرباعــة (اخلوئــي)،4/12:
ويف ظــال هنــج البالغــة.148/3:
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بالكفــار ،وهــذا مــا ينطبــق متا ًمــا عــى املهاجريــن واألنصــار ،فهــم مفقــودون يف زمــن
أيضــا؛ لــذا جــاء حتذيــره ( )ملــن يقــع يف قلبــه
خطــاب اإلمــام كــا عـ ّـر البحــراين ً

ـم مــن هــذا ،وهبــذا يكــون هــذا النــص تأكيــدً ا آخــر عــى جــواز جمــيء اســم (ال)
وهـ ٌ
النافيــة للجنــس معرفــة ،وال داعــي لتأويــل ِّ
كل هــذه املعــارف بالنكــرات.

وهبــذا مل يبـ َـق ســوى تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت :األصــل يف اســم (ال) النافيــة

أن ذلــك ال يمنــع مــن وروده معرفـ ًة ملجيئــه يف هنــج البالغــة ويف
للجنــس التنكــر عــى َّ
ً
فضــا عــن كالم العــرب
املــوروث اللغــوي املحتَــج بــه مــن الســنة النبويــة الرشيفــة

ـعرا ونثـ ًـرا.
شـ ً

(أمس) على الكسر عند تنكريه:
املسألة السادسة :جواز بناء ِ
(أمــس) ظــرف زمــان مبنــي ذكــر لــه النحويــون حالتــن :إحدامهــا ْ
أن يــأيت معرفــة،
فيــدل عــى اليــوم الــذي قبــل ِ
يومــك الــذي أنــت فيــه ،ف ُيبنَــى حينئـ ٍـذ عــى الكــر ،وقــد

ُيبنــى عــى الفتــح (((.

ويــرى النحويــون َّ
أن علــة بنائــه يف هــذه احلالــة ـ وهــي لغــة احلجازيــن ـ متأتيــة مــن
تضمنــه معنــى (الم) التعريــف ،فلــا كان (أمــس) معرف ـ ًة يف داللتِــه عــى وقـ ٍ
ـت حمــدَّ د
ّ

خمصــوص ـ وليــس هــو أحــد املعــارف ـ َّ
تضمنــه معنــى (الم) التعريــف(((.
دل ذلــك عــى ّ
وأمــا احلالــة األخــرى فيكــون فيهــا نكــرة ،فـ ُـراد بــه يــوم مــن األيــام املاضيــة ،فــا يـ ُّ
ـدل

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،1427/3:وتوضيح املقاصد ،1218/3:ومهع اهلوامع.187/2:

((( ُينظر:اخلصائــص ،300/2:وكتــاب أرسار العربيــة ،32:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش)،106/4 :
ورشح الــريض عــى الكافيــة ،226/3:وتوضيــح املقاصــد ،1218/3:ورشح األشــموين ،47/1:ورشح
الترصيــح ،349/2:ومهــع اهلوامــع.187/2:
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ٍ
رد(( :أمــا «أمــس» و«قبــل» ونحومهــا فمعــارف
عــى أمــس بعينــه ،ف ُيعـ ُ
ـرب عندئــذ ،قــال املـ َّ
ولــو جعلتهــن نكــرات لرجعــن إىل اإلعــراب كــا رجعــن إليــه يف اإلضافــة واأللــف

والزجاجــي ((( ،وأبــو حيــان(((.
ـب اب ـ ُن الــراج (((،
ّ
والــام)) ((( ،وأ َّيــد هــذا املذهـ َ

جمــع عليهــا يف النحــو ،قال
وقــد ُعــدَّ إعــراب (أمــس) يف هــذه احلالــة مــن املســائل ا ُمل َ
ابــن مالــك(( :وال خــاف يف إعرابــه إذا ُأضيــف ،أو ُلفــظ معــه بـ»األلــف» و»الــام» أو

ُن ِّكــر ،أو ُص ِّغــر ،أو ُكـ ِّـر))((( ،وأكــد ذلــك الــريض((( ،وأبــو حيــان((( ،وابــن هشــام(((،
واألزهري (ت905:هـ)((( ،والسيوطي(.((1

وقــد ع ّلــل النحويــون إعــراب (أمـ ِ
ـس) يف هــذه احلالــة عــى حــذف اجلــار وبقــاء

عملــه ،وحــذف (ال) ختفي ًفــا ،فصــار بمنزلــة حــرف واحــد فبنــوه ،وهــو التعليــل الــذي
عــزاه ســيبويه إىل اخلليــل ،فقــال(( :وزعــم اخلليــل َّ
أن قوهلــم :اله أبــوك ولقيتــه أمس ،إنام
هــو عــى :هلل أبــوك ،ولقيتــه أمــس ،ولكنهــم حذفــوا اجلــار و»األلــف» و»الــام» ختفي ًفــا

((( املقتضب.180/2:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو.143/2:

الزجاجي (ابن عصفور).400/2:
((( ُينظر :الالمات ،54:ورشح مجل ّ
((( ُينظر :ارتشاف الرضب.1429/3:

((( رشح الكافيــة الشــافية 1482/3 :و ُينظــر :متهيــد القواعــد ،1982/4 :والبــد مــن بيــان َّ
أن النحويــن
يمنعــون تصغــر (أمــس) ،قــال ســيبويه(( :وأمــا «أمــس» و»غــد» فــا ُي َّقــران)) الكتــاب ،479/3:و ُينظــر:

رشح الــريض عــى الكافيــة ،229/3:والتذييــل والتكميــل.23/8:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.229/3 :
((( ُينظر :التذييل والتكميل.22/8:

((( ُينظر :رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،تح:عبد الغني الدقر.129:
((( ينظر :رشح الترصيح.349/2:
( ((1ينظر :مهع اهلوامع.187/2:
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عــى اللســان ،وليــس ُّ
ضمــر؛ َّ
ألن املجــرور داخــل يف اجلــار ،فصــارا عندهــم
كل جــار ُي َ
بمنزلــة حــرف واحــد))((( .ومل يرتـ ِ
ـض ســيبويه هــذا التعليــل ،فقــال(( :وال يقــوى قــول

اخلليــل يف «أمــس»؛ ألنــك تقــول :ذهــب أمــس بــا فيــه))((( ،ومــا نســبه ســيبويه لشــيخه
مل يــرد يف أهــم كتبــه املطبوعــة ،فقــد قــال اخلليــلَ (( :أ ْمـ ِ
ـي عــى ال َكـ ْـر،
ـس :ظــرف مبنـ ّ
ِ ِ
أيضــا(( :تقــول :أتيتــه أمــس وذهــب أمــس بــا فيــه
ـي))((( ،وقــال ً
و ُي َ
نســب إليــه :إمـ ٌّ
وكان أمــس يو ًمــا مبــاركًا ّ
وإن أمــس يــو ٌم مبــارك فــإذا أدخلــت عليــه «األلــف» و»الــام»
أو أضفتــه إىل يشء أو جعلتــه نكــرة أجريتــه تقــول :كان األمــس يو ًمــا مبــاركًا وإن األمس
املــايض يــوم مبــارك وكان أمســكم يو ًمــا طي ًبــا))(((.

وقــد ارتــى تعليـ َـل اخلليــل املنســوب إليــه عــد ٌد مــن العلــاء منهــم ناظــر اجليــش،

فقــال(( :وقــد زال البنــاء لــزوال التضمــن ومشــاهبة ضمــر الغائــب ،فتكــون الكــرة
كــرة إعــراب عــى تقديــر [يــاء] ُح ِذفــت وبقــي عملهــا كــا ُحذفــت «مــن» وبقــي
أيضــا (((.
عملهــا))((( ،كــا ذكــره الســيوطي((( ،والص ّبــان (ت1206:هـــ) ً

ويبــدو َّ
واضحــا عــن أقيســة النحويــن ،فالــوارد يف
خروجــا
أن يف هــذا التعليــل
ً
ً

«أن» و ْ
((مذهــب اجلمهــور أنَّــه ال ينقــاس حــذف حــرف اجلــر مــع غــر َّ
«أن» ،بــل

((( الكتاب 162/2 :ــــ.163
((( املصدر نفسه.164 /2 :

((( كتاب العني( 325/7 :أمس).

((( كتاب اجلمل يف النحو ،تح :فخر الدين قباوة.181 :

((( متهيد القواعد .1984/4:ولعل مابني املعقوفتني خطأ طباعي والصواب (باء).
((( ُينظر :مهع اهلوامع.191/2:

((( ُينظر :حاشية الصبان.393/3:
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يقتــر فيــه عــى الســاع))((( ،وهــذا مــا ن ّبــه عليــه اخلليــل مــن قبــل يف النــص املــار ذكــره،

إذ قــال(( :وليــس ُّ
ضمــر))(((.
كل جــار ُي َ

وقــد زاد الــريض علــة ُأخــرى عــى علــة إعــراب (أمــس) إذا جــاء نكــرة فذهــب إىل

َّ
أن الســبب عائــد إىل زوال علــة البنــاء وهــي تقديــر (الــام)(((.

َّ
إن تنكــر (أمــس) واقرتانــه بـــ (الــام) مل يمنــع مــن بنائــه يف عــدد مــن الشــواهد

النحويــة مــن ذلــك قــول الشــاعر نصيــب بــن َربــاح((([ :مــن الطويــل]

قفت ال َي ْو َم ْ
وإني َو ُ
الشمس َت ْغ ُر ُب
َت
ُ
بابك حتى كاد ِ
واألم ِ
س َق ْب َله ِب ِ

كان عــى النحويــن ْ
أن حيتكمــوا إىل هــذا الشــاهد وســواه يف تعديــل مــا ّبوبــوا لــه

مــن قواعــد وضوابــط إال أهنــم َج ْر ًيــا عــى عادهتــم ذهبــوا إىل تأويــل ذلــك بــا يتســق

وتلــك القواعــد التــي وضعوهــا ،فقــد عــدُّ وا (األلــف) ،و (الــام) زائــدة ال للتعريــف
بــل للتوكيــد ،وعــى هــذا يكــون تعريــف (أمــس) بـــ (الم) ُأخــرى غــر هــذه التــي فيــه(((،
وأنــا أوافــق املحقـ َـق حممــد حميــي الديــن يف اســتغرابه مــن هــذا التوجيــه؛ إذ قــال(( :وهــذا
عجيــب منهــم ،الهنــم ألغــوا املوجــود ،واعتــروا املعــدوم))(((.

ويبــدو َّ
واضــح ال يمكــن دفعــه أو تســويغه؛
أن التكلــف يف تأويــل هــذا الشــاهد
ٌ
((( رشح ابن عقيل ،151/2 :وينظر :ظاهرة احلذف.268:
((( الكتاب.163/2 :

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية229/3:

((( ُينظــر :اخلصائــص ،60-59/3:ومتهيــد القواعــد ،1984/4:والبيــت يف شــعره ،مجــع وحتقيــق :داوود
��ت ال َي ْ��و َم ْ
ســلوم ،9:عــى روايــة :وإن��ي َثوي ُ
��مس َت ْغ�� ُر ُب.
��س َق ْب َل��ه
َت الش ُ
عل��ى الب��اب حت��ى كاد ِ
واألم ِ
((( ُينظر :اخلصائص ،60/3:ورشح شذور الذهب (ابن هشام) ،131:ومتهيد القواعد.1984/4:
((( رشح ابن عقيل.180 - 179/1:
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لــذا فالقــول ببنــاء (أمــس) يف حالــة اقرتانــه بـــ (ال) وجــه مقبــول قــد ذهــب إليــه ابــن
رصح ً
ضيــف أو
قائــا(( :فــإن ُنكِّــر أو كُــر أو ُص ِّغــر أو ُأ
َ
مالــك يف رأيــه اآلخــر؛ إذ َّ
ـي املقـ ِ
ـارن هلــا))((( ،وتابعــه عــى
قــارن «األلــف» و»الــام» ُأعــرب باتفــاق ،وربــا ُبنـ َ
أيضــا((( ،وأشــار إليــه الســيوطي بالقــول(( :فـ ْ
ـإن قــارن «ال» ُأعـ ِـر َب غال ًبــا
هــذا الــريض ً

( )...ومــن العــرب مــن يســتصحب البنــاء مــع»ال»))((( ،غــر أنّــم عمــدوا إىل تأويــل
مــا جــاء مــن ذلــك كــا اتّضــح.

وقــد أبــدى الــدرس النحــوي احلديــث رأيــه يف هــذه املســألة فــكان ل ُ
ألســتاذ عبــاس

ـوي وافــق فيــه ابــن مالــك ومتابعيــه ،فأجــاز البنــاء عــى الكــر عنــد
حســن توجي ـ ٌه نحـ ٌّ
االقــران بـــ (ال) واالضافــة ،بــل ذهــب إىل َّ
أيضــا يف مجيع
إن ((األحســن بنــاؤه عــى الكرس ً

أحوالــه))((( ،وهــو رأي صائــب وســليم يؤيــده مــا جــاء يف هنــج البالغــة مــن شــواهد.

فمــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى هــذه املســألة قو ُلــه ( )يف كتـ ٍ
ـاب لــه إىل معاويــة
جوا ًبــا عــن كتـ ٍ
ـن َلُ ْعطِ َيـ َ
((و َأ َّمــا َط َل ُبـ َ
ـك إىل َا َّ
ـك َا ْل َيـ ْـو َم َمــا
لشــا ِم َف ـإِ ِّن َل ْ َأ ُكـ ْ
ـاب منــه إليــهَ :
ـك َأ ْمـ ِ
َمنَ ْع ُتـ َ
ـس))(((.

ِ
ْ
()أن جيع َلــه وال ًيــا عــى الشــام حتــى
ـرارا مــن اإلمــام
كان معاويــة قــد طلــب مـ ً

واســتمرار منــع اإلمــام
جــواب اإلمــام واحــدً ا وهــو املنــع والرفــض.
يباي َعــه ،وكان
ُ
ُ
ناظـ ٌـر إىل املحافظــة عــى ديــن اهلل تعــاىل((( ،وهبــذا تكــون داللــة الظــرف عــى التنكــر هــي

((( رشح التسهيل (ابن مالك).223/2 :

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.229/3:
((( مهع اهلوامع.190/2:

((( النحو الوايف.282/2:

((( هنج البالغة ،494 :وينظر :رشح (املعتزيل).117/15 :

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،391/4 :ومنهاج الرباعة (اخلوئي) ،247/18:ورشح (املوسوي).180/4:
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املــرادة؛ إذ مل يكــن غــرض اإلمــام اإلشــارة إىل اليــوم الــذي ســبقه؛ َّ
ألن معاويــة إنــا كـ َّـرر

هــذا الطلــب مــرات متعــددة بــا جــدوى ،ومــع عمــوم (أمــس) وتنكــره فقــد جــاء مبن ًيــا
عــى الكــر وعاملــه الفعــل (منــع) ،وهــذا دليــل عــى نقــص اســتقراء النحويــن يف هــذه
املســألة وإرصارهــم عــى َهــدْ ر مــا ال يوافــق قواعدهــم مــن الــراث اللغــوي ،عــى َّ
أن
الزجاجــي قــد محــل ذلــك عــى املجــاز ،فقــال(( :فــإن كان ظر ًفــا فهــو مبنــي عــى الكــر
ّ
ويكــون لــه معنيــان :أحدمهــا :أن ُيريــد بــه اليــوم الــذي قبــل يومــك واآلخــرْ :
أن تريــد بــه

ـازا))(((.
مــا تقــدّ م يومــك ،وذلــك ال يكــون إال جمـ ً

أيضــا قولــه (ّ )ملــا اضطــرب عليــه أصحابــه يف أمــر
ومــن الشــواهد العلويــة ً
ـت َأ ْمـ ِ
ـت َا ْل َيـ ْـو َم َم ْأ ُمــور ًا))((( ،فـــ (أمــس) ظــرف
ـس َأ ِمــر ًا َف َأ ْص َب ْحـ ُ
احلكومــةَ (( :ل َقــدْ ُكنْـ ُ

زمــان مبنــي عــى الكــر ،عاملــه الفعــل (كنــت) ،وهــو نكــرة (((؛ إذ مل يكــن مقصــده

ـر يف اليــوم الــذي ســبق حديثــه.
( )مــن ذلــك أنــه أمـ ٌ

ـات َأمـ ِ ِ
ـن َا ْل ُع ُمـ ِـر َل ْ ُيـ ْـر َج
ومنــه قولــه ( )يف احلـ ِّ
ـس مـ َ
((مــا َفـ َ ْ
ـض عــى التقــوىَ :
َا ْل َيـ ْـو َم َر ْج َع ُت ـ ُه))((( ،فـــ (أمـ ِ
ّ
((ألن
ـن أو حمــدد؛
ـس) ظــرف زمــان نكــرة ال يــدل عــى معـ َّ

ـار الــذات))(((،
العمــر عبــارة عــن زمــان احليــاة و مدّ تــه و ّ
ـم متّصــل غــر قـ ّ
الزمــان كـ ّ
وهــو كــا تــرى قــد جــاء مبن ًيــا عــى الكــر عاملــه الفعــل (فــات).

إن تنكــر (أمــس) ال يمنــع
نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــولَّ :

مــن بنائــه عــى الكــر لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة ويف كالم العــرب نثـ ًـرا ونظـ ًـا.
((( رشح مجل الزجاجي (ابن عصفور).400/2:

((( هنج البالغة ،428 :وينظر :رشح (املعتزيل).29/11 :

((( ُينظر :منصوبات األسامء يف هنج البالغة ،فالح رسول حسني ( ُأطروحة دكتوراه خمطوطة).93:
((( هنج البالغة ،223 :وينظر :رشح (املعتزيل) 251/7 :ــــــــ.252
((( منهاج الرباعة (اخلوئي).68/8:
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املسألة السابعة :جواز استعمال (مهما) ظرفية:
(مهــا) أداة رشط جازمــة بمعنــى (مــا)؛ لــذا هــي تـ ُّ
ـدل عــى اإلهبــام والعمــوم(((،

وأمــا بناؤهــا فـ َّ
ـإن النحويــن قــد اختلفــوا فيــه ،فمنهــم مــن قــال ببســاطتها ومنهــم مــن

قــال برتكيبهــا((( ،وحاصــل هــذا اخلــاف خــاف آخــر يف تصنيفهــا ،فمذهــب اجلمهــور
ٍ
رد(( :هــذا بــاب
ِّ
يرجــح القــول بإســميتها ،دونــا داللــة فيهــا عــى الظرفيــة ،قــال املــ َّ
املجــازاة وحروفهــا وهــي تدخــل للــرط ومعنــى الــرط وقــوع الــيء لوقــوع غــره

فمــن عواملهــا مــن الظــروف «أيــن» و«متــى» و«أ ّنــى» و«حيثــا» ومــن األســاء «مــن»
و«مــا» و«أي» و«مهــا «))((( ،عــى ّ
أن ســيبويه مــن قبلــه مل يذكرهــا يف ِعــداد أدوات

الــرط(((؛ ألهنــا عنــده مركبــة مــن (مــا) أعقبتهــا مثلهــا ،أو هــي (مــه) تلتهــا (مــا)(((.
وذهــب ِقســم مــن النحويــن إىل َّ
املتضمنــة معنــى
أن (مهــا) ال ختلــو مــن الظرفيــة
ّ

نــص
الــرط ،ولعــل الزخمــري (ت538:هـــ) يتصــدَّ ر مــن أشــار إىل ذلــك ،وهــذا ُّ
كالمــه(( :وهــذه الكلمــة يف عــداد الكلــات التــي ُي ّرفهــا مــن ال يــدَ لــه يف ِعلــم العربيــة،
فيضعهــا غــر موضعهــا ،وحيســب «مهــا» بمعنــى «متــى مــا» ،ويقــول مهــا جئتنــي
((( ُينظــر :املســائل املشــكلة املعروفــة بالبغداديــات ،أبــو عــي الفــاريس ،دراســة وحتقيــق :صــاح الديــن عبــد
اهلل ،313:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،88/4:وارتشــاف الــرب.1863/4 :

((( ُينظــر هــذا اخلــاف والقائلــن بـ ِّ
ـكل مذهــب :الكتــاب ،60-59/3:والبغداديــات ،313:ورشح املفصل
(ابــن يعيــش) ،43-42/7:واجلنى الــداين ،613-612:واملســاعد.137/3:

((( املقتضــب ،46/2:وينظــر :كتــاب املقتصــد يف رشح اإليضــاح ،عبــد القاهــر اجلرجــاين ،تــح :كاظــم بحــر
املرجــان ،1108/2:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،42/7:رشح الكافيــة الشــافية ،1625/3:واجلنــى

الــداين ،609:واملســاعد ،137/3:ومهــع اهلوامــع.547/2:

((( ُينظر :الكتاب.56/3:

((( ُينظر :املصدر نفسه.60 - 59/3 :
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أعطيتــك ،وهــذا مــن وضعــه وليــس مــن كالم واضــع العربيــة يف يشء))(((.
حمتجــا بطائفة مــن الشــواهد النحوية،
وكان ابــن مالــك قــد أثبـ َ
ـت هلــا معنــى الظرفيــة ً

رصح برأيــه قائـ ًـا(( :مجيــع النحويــن جيعلــون «مــا» و»مهــا» مثــل «مــن» يف لــزوم
فقــد َّ

التجـ ّـرد عــن الظرفيــة مــع أن اســتعامهلام ظرفــن ثابــت يف أشــعار الفصحــاء مــن العــرب

( )...وكقــول حاتــم الطائــي:

وإن َك َم ْهما ُت ْع ِط ب ْ
َّ
َط َن َك ُس ْؤ َل ُه

و َف ْر َج َك ناال ُم ْن َتهى َّ
أجعا))
الذ ِّم ْ َ

(((

أيضا (((.
وإىل نحو هذا أشار الريض ً
أن قــول ابــن مالــك( :مجيــع النحويــن) فيــه إطــاق يق ِّيــده َّ
والظاهــر َّ
أن الزخمــري

مــن قبلــه أشــار إىل َّ
أن بعــض النحويــن قــد ذهــب إىل عــدِّ (مهــا) رشطيــة ظرفيــة ،كــا

أيضــا ،عــى أنَّــه قــد ُيغتفــر هــذا البــن مالــك بســبب عــدم
أكــد هــذا املعنــى الــريض ً

ترصيــح الزخمــري بمــن عدَّ هــا ظرفي ـ ًة.

وقــد اعــرض عــد ٌد مــن النحويــن عــى محــل (مهــا) عــى معنــى الظرفيــة ،فقــد َت َت ّبــع

اب ـ ُن الناظــم (ت686:هـــ) أبــاه يف ذلــك ور َّد عليــه قائـ ًـا(( :وال أرى يف هــذه األبيــات

حجــة ،ألنــه كــا يصــح تقديــر «مــا» و»مهــا» فيهــا بظــرف زمــان ،كذلــك يصــح تقديرمها

((( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،146/2:وينظــر :البحــر املحيــط ،149/5:والــدر
املصــون.430 /5 :

((( رشح الكافيــة الشــافية ،1627- 1625/3:والبيــت الشــعري مــن الطويــل ،ديــوان شــعر حاتــم بــن
عبــد اهلل الطائــي وأخبــاره ،صنعــة حييــى بــن مــدرك الطائــي ،رواية:هشــام الكلبــي ،دراســة وحتقيــق :د .عــادل

ســليامن مجــال.174:

((( ينظر:رشح الريض عىل الكافية ،89/4:ومهع اهلوامع ،547/2:واالستقراء الناقص.284:
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ِ
ترجيحــه معنــى املصدريــة عــى الظرفيــة مــع جــواز ذلــك
ـن ســبب
باملصــدر))((( ،ثــم بـ َّ
فقــال(( :ألن يف كوهنــا ظرفــن شــذو ًذا وقـ ً
ـول بــا ال يعرفــه مجيــع النحويــن بخــاف

كوهنــا مصدريــن؛ ألنــه ال مانــع ْ
أن ُيكنَّــى بـــ «مــا ،ومهــا» عــن مصــدر فعــل الــرط
كــا ال مانــع مــن ْ
أن ُيكنَّــى هبــا عــن املفعــول بــه ونحــوه؛ إذ ال فــرق))((( ،وأ َّيــد هــذا

ـراض أبــو حيــان((( ،والســمني احللبــي(((.
االعـ َ

ويبــدو َّ
أن اعــراض ابــن الناظــم ليــس دقي ًقــا؛ إذ إ َّنــه اســتند يف ر ِّده إىل مــا ظنَّــه غــر

معــروف عنــد مجيــع النحويــن ،واحلــال خــاف ذلــك فوجــه الظرفيــة يف (مهــا) وارد
كــا هــو وجــه الرشطيــة أشــار إليــه غــر ابــن مالــك كالــريض ،وهــو وجــه جائــز وليــس

ممنو ًعــا ،وهبــذا ال يمتنــع توجيــه (مهــا) عــى معنــى الظرفيــة ،وهلــذا أخــذ ناظــر اجليــش

رأي شــيخه أيب حيــان ،ورا ًّدا عــى ابــن الناظــم ،فقــال:
بــرأي ابــن مالــك ،خمال ًفــا بذلــك َ
((والظاهــر َأ َّن مــا قالــه املصنــف أوىل وأقــرب ،والطبــاع تقبلــه ،بخــاف مــا ذكــره ولــده،
واملصنــف يقــول لو َلــده كــا قلــت :إ َّنــه ال مانــع مــن َأ ْن ُي َكنَّــى بـ «مــا» و«مهام» عــن مصدر
فعــل الــرط ،كــا ال مانــع مــن َأ َّن ُيكنّــى هبــا عــن املفعــول ،أنــا أقــول ال مانــع مــن َأ ْن
ُيكنّــى بـ«مــا» و«مهــا» ،عــن زمــان فعــل الــرط ،كــا ال مانــع مــن َأ ْن ُيكنّــى هبــا عــن

املفعــول بــه))((( .املفهــوم مــن إجــازة ناظــر اجليــش أ َّنــه قــد احتكــم إىل وجــه املشــاهبة،
فلــا كان جائـ ًـزا َأ َّن ُيكنّــى بـــ (مــا) و (مهــا) عــن مصــدر فعــل الــرط ،واملفعــول كان من

أيضــا ،وهــذا مــا
بــاب أوىل جــواز َأ ْن ُيكنّــى بـــ (مــا) ،و (مهــا) عــن زمــان فعــل الــرط ً
((( رشح التسهيل (ابن مالك) ،69/4 :ومل أجد رأي ابن الناظم هذا يف رشحه عىل األلفية.
((( املصدر نفسه.70-69/4:

((( ُينظر :البحر املحيط.149/5 :
((( ُينظر:الدر املصون.430/5:

((( متهيد القواعد.4337-4336/9 :
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أيضــا؛ فقــد احتــج ابــن مالــك إلجازتــه تلــك بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية
أ َّكــده الســاع ً

منهــا قــول الشــاعر طفيــل الغنــوي((([ :مــن الكامــل]
ُن ِّبئت َّ ُ َ
يم َّ
يدعي
أن أبا شت ٍ

َمهما ْ
ُسم ْع مبا مل ي ْ
مع
يعش ي ِ
ُس ِ

وقول ساعدة بن جؤبة((([ :من البسيط]
ُ
وب َي ْت َّ
طاو َي ٌة
كل ما ٍء َف ْهي ِ
قد أ ِ

بارق َت ِش ِم
َم ْهما ُت ِص ْب أُ ُف ًقا من ٍ

واملعنــى( :أي وقــت تصــب بار ًقــا مــن أفــق)((( ،وممــا يؤ ِّيــد ظرفيتهــا هنــا ّ
أن البيــت
ِ
أيضــا (((.
ـبً )...
قــد ُروي بلفــظ (متــى تُصـ ْ

ِ
البيــت عــى َأ َّن (مهــا) فيــه مفعــول
فأولــوا هــذا
ومل
َ
يرتــض املانعــون هــذا ّ

(تصــب) ،و (افقــا) ظــرف ،و (مــن بــارق) تفســر لـــ (مهــا) ،أو متعلــق بـــ (تصــب)،
فمعنــى (مــن) ههنــا التبعيــض ،وعــى هــذا يكــون معنــى البيــت( :أي يشء تصــب يف

أفــق مــن البــوارق تشــم) (((.

واضــح ال يمكــن ْ
َّ
غــض الطــرف عنــه،
إن التك ّلــف يف تأويــل هــذه الشــواهد
أن ُي َّ
ٌ

عــى حــن َّ
أن محــل (مهــا) عــى الزمــان ال تكلــف فيــه ،وهــو أقـ ُّـل تأويـ ًـا وتقديـ ًـرا ،فهــو
((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1627/3 :والبيــت يف :ديوانــه ،رشح األصمعــي ،تــح :حســان فــاح
أوغــي.133:

((( ُينظــر :مغنــي اللبيــب .435:والبيــت يف كتــاب رشح أشــعار اهلذليــن ،صنعــة أيب ســعيد الســكري،
روايــة أيب احلســن النحــوي عــن أيب بكــر احللــواين ،تــح :عبــد الســتار أمحــد فــراج ،مراجعــة :حممــود أمحــد

شــاكر ،1128/3:وخزانــة األدب.163/8 :

((( ُينظر :مغني اللبيب ،436 :ومهع اهلوامع ،548/2 :وخزانة األدب.165/8 :
((( ُينظر :رشح الترصيح.479/1 :

((( ُينظر :مغني اللبيب ،436 :وخزانة األدب ،165/8:واالستقراء الناقص.286:
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يرجحــون يف الشــواهد
جيــري عــى ســنن العربيــة وضوابطهــا يف التقديــر؛ إذ النحويــون ِّ
التــي حتتمــل تقديريــن مــا كان َّ
أدل عــى املعنــى الــذي ال يتعــارض مــع قواعــد نحويــة

أساســية((( ،وال شــك يف َّ
أن توجيــه (مهــا) عــى الظرفيــة مــن هــذا القبيــل ،فهــو يســتند
إىل عــدد مــن الشــواهد الشــعرية التــي يتضــح معنــى الزمــان فيهــا جل ًيــا ،وممــا يؤكــد هــذا

جلــوء النحويــن إىل التقديــر والتأويــل ،ولــو كانــت (مهــا) يف تلــك الشــواهد جاريــة

عــى مــا قعــدوا لــه ملــا فعلــوا هــذا(((.

نخلــص ممــا تقــدّ م ذكـ ُـره إىل َّ
أن محــل (مهــا) عــى الظرفيــة ال يمكــن دفعــه أو تأويلــه،

وتوجيههــا يف بعــض الشــواهد عــى املصدريــة ال يمنــع مــن محلهــا عــى الظرفيــة؛ إذ قــد

تــرد ظرفيـ ًة وهــذا مــا ُيفهــم مــن عبــارة ابــن مالــك(((.

ومــن شــواهد هــذه املســألة يف هنــج البالغــة مــا جــاء يف كتــاب لــه ( )إىل
ٍ
مالــك األشــر ْ
كان يف ُكتَّابِ َ
عيــب
مــن
النخعــي ( ((()قــال فيــه(( :ومهــا َ
ــك ْ
فتغابيــت عنــه ُألزمتــه))(((.
َ

هــذا النــص مــن مجلــة وصايــا أو أوامــر كتبهــا اإلمــام ( )لألشــر النخعــي حينام
((( ُينظر :مغني اللبيب ،802-799 :واجلملة العربية تأليفها وأقسامها.85 :
((( ُينظر:النحو الوايف.429/4:

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).69/4:

((( وهــو مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث النخعــي ،املعــروف باألشــر :أمــر ،مــن كبــار الشــجعان .كان
رئيــس قومــه .أدرك اجلاهليــة شــهد يــوم اجلمــل ،وأيــام صفــن مــع عــي ،وواله عــى « مــر « فقصدهــا،

ـت لرســول
فــات يف الطريــق ســنة (37هـــــ) ،فقــال اإلمــام عــي ( :)رحــم اهلل مالـكًا فلقــد كان يل كــا كنـ ُ

اهلل ( )ولــه شــعر جيــد ،ويعــدّ مــن الشــجعان األجــواد العلــاء الفصحــاء .ينظــر :أعيــان الشــيعة ،الســيد
حمســن األمــن ،حتقيــق وختريــج :حســن األمــن ،41/9 :و األعــام.259/5:

((( هنج البالغة ،548 :وينظر :رشح (املعتزيل).76/17:
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وله مــر ،ينهــاه فيهــا عــن التغافــل عـ ّـا يكــون يف ُكتّابــه مــن عيــب ُمـ ًّ
ّ
ـدل عــى ذلــك
ُبأســلوب رشطــي تصدَّ رتــه (مهــا) ،يريــد بذلــك هنيــه عــن عــدم حصــول تلــك الغفلــة
منــه يف أي وقـ ٍ
ـت مــن األوقــات ،والتقديــر (متــى كان يف كتّابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه
ِّ

ألزمتــه) ،وممــا يعــزز ظرفيــة (مهــا) ههنــا وداللتهــا عــى الزمــان جــواب الــرط (ألزمته)
الــذي يــدل عــى ّ
أن اســتمرار التغافــل عــن عيــوب ال ُك ّتــاب يــؤدي إىل لــزوم ذلــك منهــم،

ثــم ينعكــس هــذا النقــص والعيــب عــى الــوايل الــذي يمث ُلــه الكاتــب ،ولعـ ّـل مــا يقـ ّـوي
أيضــا ورود فعــل الــرط بعدهــا بصيغــة املــايض ،عــى َّ
أن الشــائع يف القاعــدة
ظرفيتهــا ً
النحو َّيــة ْ
ـص أوضــح دليــل عــى جــواز هــذا األُســلوب
أن يليهــا ا ُملضــارع ،وهــذا النـ ُّ
ـب ابــن مالــك ومــن تبعــه.
ـدي مذهـ ُ
يرتجــح لـ َّ
وفصاحتــه ((( ،وهبــذا َّ

ِ
ِ
ِ
ـر
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
أيضــا قولــه ( )يف إحــدى حكَمــه(( :إِ َّن ل ْلخَ ـ ْـر َوللـ َّ ِّ
َأ ْهـاًَ ،ف َم ْهـ َـا ت ََر ْكت ُُمــو ُه ِمن ُْهـ َـا َك َفاك ُُمــو ُه َأ ْه ُلـ ُه))(((.
ـأن لـ ٍّ
قــول اإلمــام ( )يف ســياق الرتغيــب يف اخلــر والتنفــر مــن الــر بـ َّ
ـكل

منهــا ـ اخلــر والــر ـ أهـ ًـا ،فمتــى تركتــم اخلــر فـ َّ
ـإن أهلــه ســيكتفون بــه ،وكذلــك

الــر فمتــى تركتمــوه ُتـ ِـر َك ألهلــه .ويف هــذا حتذيــر لـ ِّ
ـكل عاقــل بـ ْ
ـأن خيتــار فعـ َـل اخلــر
واملرجحــة ،وهــذا
ويبتعــد عــن فعــل الــر((( ،وهبــذا تكــون ظرفيــة (مهــا) هــي املــرادة
َّ
ـص األمــر بقولــه(( :فمتــى تركتــم واحــدً ا منهــا))(((؛
ـارحا نـ َّ
مــا أدىل بــه الراونــدي شـ ً

ٍ
االســتمرار يف ِّ
إذ َّ
حــر بوقــت
كل حــال دونــا
إن املقصــو َد مــن داللــة الــرك هــذه
ُ
النحاس .232
((( ُينظر :تيسريات لغوية ،د .شوقي ضيف  ،132 - 131و من قضايا اللغة ،أ .د .مصطفى ّ

((( هنج البالغة ،723 :وينظر :رشح (املعتزيل).67/20 :

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،447/5 :ورشح (املوسوي).513/5:
((( ُينظر :منهاج الرباعة (الراوندي).439/3:
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معــن وحمــدد.
واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت :جيــوز اســتعامل (مهام)

ظرفي ـ ًة لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة وهــو مــن أصــح مصــادر االستشــهاد بعــد القــرآن
أيضــا.
الكريــم فضـ ًـا عــن وروده يف الشــعر العــريب ً

املسألة الثامنة :جواز عدم مشاركة الفاعل للمفعول له:
حــدَّ ابــن هشــام املفعــول لــه بأنَّــه ((املصــدر الفضلــة املع ِّلــل حلــدَ ٍ
ث شــاركَه يف
َ

الزمــان والفاعــل))(((.

وقــد اشــرط النحويــون فيــه جمموعــة رشوط أفصــح عــن قســم منهــا املتقدمــون،

فقــد ذكــر ســيبويه رش َطــي العلــة واملصدريــة ،فقــال(( :بــاب مــا ينتصــب مــن املصــادر؛
أل َّنــه عــذر لوقــوع األمــر فانتصــب ألنــه موقــوع لــه ،وألنــه تفســر ملــا قبلــه ِل َ كان؟))(((،
فقولــه (مــن املصــادر) ُيشــر إىل اشــراط مصدريــة املفعــول لــه ،وقولــه (أل ّنــه عــذر) يبـ ِّـن
اشــراط إفــادة العلــة.

أن يكــون مشـ ِ
ـاركًا احلـ َ
وقــد زاد املتأخــرون عــى ذلــك رشو ًطــا ُأخــرى منهــا ْ
ـدث يف

الفاعــل((( ،أي ْ
أن يــأيت فاعــل احلــدث املع َّلــل وفاعــل املصــدر واحــدً ا ،نحــو :رضبتــه

تأدي ًبــا ،ففاعــل الــرب والتأديــب واحــد هــو املتكلــم ،قــال أبــو حيــان(( :وهــذا الــذي
ذكــره الزخمــري مــن رشط احتــاد الفاعــل فيهــا ليــس ُم َم ًعــا عليــه ،بــل ِمــن النحويــن
((( رشح شذور الذهب (ابن هشام).295 :

((( الكتاب ،367/1:و ُينظر :األصول يف النحو.206/1:

((( ُينظــر :املفصــل ،60:والكشــاف ،518/2:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،53/2:وتوضيــح
املقاصــد ،645/2:ورشح ابــن عقيــل.186/2:
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َمــن ال يشــرط ذلــك ،وهــو مذهــب ابــن خــروف))((( ،وأكــد ذلــك الســيوطي(((.

وتعليــل اشــراط تلــك املشــاركة هــو َّ
أن املفعــول لــه ال يمكــن حصولــه ّإل عــن
ٍ
فاعـ ٍ
ـبب مــا يقــوم بــه ،وإال كان الفعــل ُخلـ ًـوا مــن ع ّلــة تقتــي حصولــه(((.
ـل عــارف سـ َ

َّ
إن اســتلزام تلــك املشــاركة حمجــوج بــا ورد مــن شــواهد قرآنيــة ،منهــا قولــه
ِ
ِ
(((
اب ال ِّث َقـ َ
ـال
تبــارك وتعــاىلُ :
ـح َ
السـ َ
هـ َـو ا َّلــذي ُي ِري ُكـ ُ
ـئ َّ
ـر َق َخ ْو ًفــا َو َط َم ًعــا َو ُينْشـ ُ
ـم ا ْلـ َ ْ
((ففاعــل «اإلراءة» هــو اهلل تعــاىل ،وفاعــل «اخلــوف» و»الطمــع» املخا َطبــون))(((،
ـب مــع اختــاف الفاعــل؛ إذ
وهــذه حجــة ابــن خــروف (ت609:هـــ) يف إجازتــه النصـ َ

قــال(( :مل ينــص عــى منعــه أحــدٌ مــن املتقدمــن))(((.

ومل ُيانــب ابــن خــروف الصــواب فيــا رأى؛ إذ َّ
إن ظاهــر كالم ســيبويه ُيشــعر

(((
ـذر زيــد) ويشــهد لــه قــول امــرئ
بجــواز عــدم االشــراك  ،فيجــوز عنــده (جئــت حـ َ

القيــس((([ :مــن الطويــل]

عم ٍرو د ْ
َم ُعها َق ْد َ َ
أرى أ َم ْ
ت َّد َرا

بكا ًء على َع ُم ٍرو .وما كان أصربا!

((( البحر املحيط 363/6:ــــ ،364ومل أعثر عىل رأي ابن خروف هذا يف كتبه املطبوعة.

((( ُينظر:مهــع اهلوامــع 132-131/2 :وكتــاب املطالــع الســعيدة يف رشح الفريــدة يف النحــو والــرف
واخلــط ،الســيوطي ،تــح:د .نبهــان ياســن حســن.399-398/1 :

((( ُينظر:رشح املفصل (ابن يعيش).53/2:
((( سورة الرعد :اآلية .12

((( رشح الترصيح ،511/1 :و ُينظر :حاشية اخلرضي ،194/1:ومعاين النحو.195/2:

اطلعت.
((( ارتشاف الرضب .1383/3:ومل أجد رأي ابن خروف هذا يف كتبه املطبوعة يف حدود ما
ُ

((( ُينظــر :املصــدر نفســه والصحيفــة نفســها ،ومهــع اهلوامــع ،132/2:وروح املعــاين يف تفســر القــرآن
العظيــم والســبع املثــاين ،اآللــويس ،تــح :عــي عبــد البــاري عطيــة.111/7:

((( ديوانه.69 :
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وعمــد املانعــون إىل تأويــل ذلــك بــا ينســجم والقاعــدة التــي وضعوهــا ،فذهبــوا

إىل َّ
مســوغها،
أن (خو ًفــا) و (طم ًعــا) منصوبــان عــى العلــة ،وقــد اختلفــوا يف بيــان
ِّ
فقيــل :عــى تقديــر حــذف مضــاف وإنابــة املضــاف إليــه عــى معنــى (إرادة خــوف) ،و
ِ
الزجــاج((( ،واختــاره الزخمــري ،والبيضــاوي
ـب هــذا الــرأي إىل ّ
(إرادة طمــع) وقــد نُسـ َ

(ت685:هـــ)((( ،وقيــل :مهــا منصوبــان عــى العلــة ،لكــن ليــس عــى االشــراك اللفظــي
بــن الفعــل وبينهــا يف الفاعــل ،بــل عــى االشــراك املعنــوي ،والتقديــر( :جيعلكــم رائــن

أو ترونــه خو ًفــا وطم ًعــا) ،ذهــب إىل هــذا الزخمــري يف رأيــه اآلخــر ،وابــن مالــك
واألُشــموين (ت900:هـــ)((( ،وقيــلَّ :
إن املــراد بـــ (اخلــوف والطمــع) هــو اإلخافــة
واإلطــاع((( ،وقيــل :مهــا منصوبــان عــى احلاليــة ((( ،أو عــى املفعوليــة املطلقــة عــى

تقديــر :لتخافــوا خو ًفــا ولتطمعــوا طم ًعــا (((.

ٍ
أن َّ
الظاهــر َّ
بحاجــة إىل تقديــر وتأويــل ،وعــدم التقديــر َأوىل
كل تلــك الوجــوه

((( ُينظر :رشح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية البن هشام ،د .هادي هنر.207/2 :

رصح بأنَّــه
((( ُينظــر :البحــر املحيــط ،383/8:ومل يــرد هــذا الوجــه عنــد ّ
الزجــاج يف كتابــه املطبــوع ،بــل َّ
مفعــول لــه منصــوبُ ،ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه.182/4 :

((( ُينظر :الكشاف ،518/2:وأنوار التنزيل وأرسار التأويل ،تح :حممد عبد الرمحن املرعشيل.183/3:
((( ُينظر :الكشاف ،474/3 :ورشح التسهيل (ابن مالك) ،197/2:ورشح األشموين.481/1:
((( ُينظر :أنوار التنزيل ،183/3:وروح املعاين.112/7 :

((( ُينظــر :الكشــاف ،475/3:والبحــر املحيــط ،364/6:وامليــزان يف تفســر القــرآن ،الطباطبائــي:
.316 /11

((( ُينظــر :جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،الطــريس ،تــح :جمموعــة مــن العلــاء ،53/8 :وروح
املعــاين.112 /7 :
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مــن التقديــر لكثــرة الشــواهد التــي مل تــرد فيهــا املشــاركة يف الفاعــل((( ،هــذا فضــ ً
ا
عــن َّ
أن تلــك التأويــات بعيــدة دعــا إليهــا حتكيــم القاعــدة وتقديمهــا عــى النصــوص
املســتقراة(((.

ومــن أجــل ذلــك ذهــب الــريض إىل جــواز عدم االشــراك ،فقــال(( :وبعــض النحاة

ال يشــرط تشــاركهام يف الفاعــل ،وهــو الــذي [يقــوي] يف ظنــي ْ
وإن كان االغلــب هــو
األول ،والدليــل عــى جــواز عــدم التشــارك قــول أمــر املؤمنــن عــي ريض اهلل عنــه يف

هنــج البالغــة « :فأعطــاه اهلل النظــرة اســتحقاقا للســخطة ،واســتتام ًما للبليــة « ،واملســتحق
للســخطة إبليــس واملعطــي للنظــرة هــو اهلل تعــاىل))(((.

قائــا(( :ال جيــوز ْ
ً
أن يكــون « اســتحقاق ًا « حــاالً مــن
وزاد الــريض عــى ذلــك

املفعــول؛ ّ
ألن « اســتتام ًما « إذن يكــون حــاالً مــن الفاعــل ( )...وال ُيع َطــف حــال الفاعــل

(((
ـريض عــى هــذا اآللــويس (ت1270:هـــ) ،والســيد
عــى حــال املفعــول))  ،ووافــق الـ َّ

الطباطبائــي (ت1402:هـــ) يف أحــد قو َليــه والدكتــور فاضــل الســامرائي(((.

نخلــص ممّــا تقــدَّ م ذكــره إىل َّ
أن املفعــول لــه جيــوز فيــه عــدم االشــراك يف الفاعــل

اســتنا ًدا إىل جمــيء ذلــك يف القــرآن الكريــم وهنــج البالغــة ،وهــو مذهــب ابــن خــروف
الــريض ومــن تابعهــا ،وهلــذا البــد مــن تقديــم تعديـ ٍ
ـل للقاعــدة بالقــول :جيــوز يف املفعول

((( ُينظر :معاين النحو.196-195/2:
((( ُينظر :املصدر نفسه.195:

((( رشح الــريض عــى الكافيــة ،511/1:والنــص يف هنــج البالغــة ،29 :ينظــر :روح املعــاين،112/7 :
ومنهــاج الرباعــة (اخلوئــي) ،62/2:ومعــاين النحــو .196/2:ولعــل مــا بــن املعقوفتــن خطــأ طباعــي

قــوى).
واألســلم ( َي َ

((( رشح الريض عىل الكافية.511/1:

((( ُينظر :روح املعاين ،112-111/7:وامليزان ،316/11 :ومعاين النحو.196/2:
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لــه أال يكــون مشـ ِ
ـاركًا يف الفاعــل لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريم

والشــعر العــريب.

املسألة التاسعة:جواز اإلضافة الظرفية:
اإلضافــة عنــد النحويــن رضبــان :إضافــة حمضــة وأخــرى غــر حمضــة((( ،واحلديــث

ألنــا إضافــة لف ًظــا ومعنًــى،
وســميت ً
أيضــا معنويــة؛ ّ
ههنــا يقتــر عــى األوىل منهــاُ ،

وألنــا تتط ّلــب وجــود حــرف إضافــة مقــدَّ ر وظيفتــه إيصــال معنــى مــا قبلــه إىل مــا
ّ
بعــده((( ،وهــي تفيــد املضــاف إ ّمــا تعري ًفــا إذا ُأضي َفــت النكــرة إىل معرفــة ،نحــو( :غــا ُم
ـت النكــرة إىل نكــرة ،نحــو( :غــام امـ ٍ
ـرأة)(((.
زيـ ٍـد) ،وإ ّمــا
ختصيصــا إذا ُأضي َفـ ْ
ً
ُ
واإلضافــة الظرفيــة هــي اإلضافــة اخلالصــة مــن ن ّيــة االنفصــال ((( ((ألصالتهــا،
ٍ
خــال مــن ضمــر مســترت يفصــل بينهــا))(((.
وألن املضــاف -يف الغالــب-
و ّملــا كان النحويــون يشــرطون تقديــر حــرف جــر بــن املضــاف واملضــاف إليــه

اختلفــوا يف املعــاين التــي حتتملهــا اإلضافــة املحضــة تب ًعــا الختالفهــم يف تقديــر احلــرف،

فمنهــم مــن قــر اإلضافــة عــى حرفــن مها (الــام) ،و (مــن) ،ومنهــم من ذهــب إىل ّأنا
الزجــاج((( ،وابــن الضائــع (ت680:هـ)(((،
ال تكــون ّإل بمعنــى (الــام) وعليــه اقتــر ّ

((( ُينظر :األصول يف النحو ،5/2:ورشح ابن عقيل ،46-44/3:والنحو الوايف.1/3:
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،118/2:والنحو الوايف.16/3:

((( ُينظر :األصول يف النحو ،5/2:واخلصائص ،24/3:والنحو الوايف.23/3:

((( ُينظر :اإليضاح العضدي ،أبو عيل الفاريس ،تح :د .حسن شاذيل فرهود.267:
((( النحو الوايف.3/3:

((( ُينظر :رشح الترصيح.675/1:

((( ُينظر :توضيح املقاصد ،785/2:واملساعد ،330/2:ورشح الترصيح.676/1:
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وتعليــل ذلــك ّ
أن معنــى اإلضافــة أصلهــا (الــام)(((.
وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن يف اإلضافــة الظرفيــة ،أي :التــي بمعنــى (يف)،

فمنهــم مــن أ ّيدهــا واستشــهد هلــا ،ومنهــم مــن أنكرهــا ورفــض شــواهدها أو َّأوهلــا ،فقــد
ذهــب املتقدِّ مــون مــن النحويــن إىل َّ
أن اإلضافــة إنــا تقتــر عــى حرفــن مهــا (الــام) ،و
ِ
ـب هــذا الــرأي إىل اجلرمــي
(مــن) ،وقيــل :هــو مذهــب ســيبويه وعليــه اجلمهــور((( ،ونُسـ َ
(ت225:هـــ) وعليــه أكثــر النحويــن املتأخريــن ((( ،ومــا أوهــم معنــى (يف) فهــو عــى
ـازا(((.
تأويــل (الــام) اتســا ًعا أو جمـ ً

رصح بمنــع اإلضافــة الظرفيــة الســرايف ،إذ قــال(( :واإلضافــة تكــون عــى
وممّــن َّ

معنــى أحــد احلرفــن ومهــا «مــن» ،و«الــام» فـــ «مــن» إذا كانــت اإلضافــة عــى معناهــا

تبعيــض كقولــك« :هــذا ثــوب خــز» و»خاتــم حديــد» أي« :ثــوب مــن خــز» ،و»خاتــم
مــن حديــد» ،ومــا كان عــى معنــى «الــام» فإضافتــه عــى وجــه االســتحقاق ،كقولــك:

دار لزيــد» ( ،)...وربــا أومهتــك اإلضافــة اخلــروج عــن هذيــن
دار زيــد» و» ٌ
« هــذه ُ
الوجهــن ،فــإذا رددهتــا إىل ُأصــول مــا وضعــت لــه رأيتهــا الزمــة ألحــد احلرفــن

نصــه
كقولــك« :أفضلهــم زيــد» أي« :الفاضــل منهــم زيــد»))((( ،فالســرايف بحســب ِّ
هــذا قــد قــر اإلضافــة عــى حرفــن ،ومــا خــرج عنهــا ِ
فريجــع إليهــا بالتأويــل ،وتابعــه
((( ُينظر :مهع اهلوامع.501/2 :

((( ُينظــر :رشح ابــن الناظــم عــى ألفيــة ابــن مالــك ،ابــن الناظــم ،تــح :حممــد باســل عيــون الســود،273:
وتوضيــح املقاصــد ،784/2:ورشح األشــموين ،123/2:وحاشــية الصبــان،359/2 :

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،906/2:وارتشــاف الــرب ،1801-1800/4:وتوضيــح
املقاصــد ،784/2:واملســاعد ،330/2:ومهــع اهلوامــع.502/2:

((( ُينظر :رشح ابن الناظم ،273:ورشح األشموين.123/2 :
((( رشح كتاب سيبويه.311/2:
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عــى هــذا مجــع مــن النحويــن منهــم أبــو عــي الفــاريس((( ،وابــن جنــي((( ،وعبــد القاهــر
اجلرجــاين (ت471:هـــ)((( ،وغريهــم (((.

َّ
إن مــا منعــه النحويــون هنــا تنقضــه الكثــر مــن الشــواهد القرآنيــة التــي جــاءت

فيهــا اإلضافــة دالـ ًة عــى الظرفيــة احلقيقيــة بــا تقديــر أو تأويــل ،مــن ذلــك قولــه تعــاىل:
ـون ِمـ ِ ِ
ِ ِ
َ ف ِص َيــا ُم َث َل َثـ ِـة َأ َّيــا ٍم ِف َْ
ـص
الـ ِّ
ـن ن َســائ ِه ْم ت ََر ُّبـ ُ
ـن ُي ْؤ ُلـ َ ْ
ـج ،(((وقولــه تعــاىل :ل َّلذيـ َ
ِ
ِ
ـم ،(((وقولــه تعــاىلَ  :بـ ْـل َم ْكـ ُـر ال َّل ْيـ ِ
ـل
ـور َرحيـ ٌ
ـاءوا َف ـإِ َّن اهلل َغ ُفـ ٌ
َأ ْر َب َعــة َأ ْشـ ُـه ٍر َف ـإِ ْن َفـ ُ
ِ (((
َوالن ََّهـ
ـي حممـ ٍـد ((( :)ربــاط يــوم يف ســبيل اهلل خــر مــن الدنيــا
ـار ، وقــول النبـ ِّ
ومــا عليهــا))((( ،كــا َّ
أن تلــك االضافــة ثابتــة يف ((قــول العــرب« :شــهيد الــدار وقتيــل

الكربــاء»))(((.

قــرر مجلــة مــن
واســتنا ًدا إىل تلــك النصــوص العربيــة الفصيحــة ومــا ناظرهــا َّ

النحويــن َّ
أن اإلضافــة الظرفيــة ثابتــة يف لغــة العــرب وال يمكــن إنكارهــا أو تأويلهــا،

وهــذا مــا عليــه فريــق مــن املفرسيــن( ،((1عــى َّ
أن إفرادهــا ببــاب واالحتجــاج هلــا قــد
((( ُينظر :كتاب اإليضاح ،حتقيق ودراسة :د .كاظم بحر املرجان.210:
((( ُينظر :اخلصائص.26/3 :

((( ُينظر :اجلمل ،ح ّققه وقدَّ م له :عيل حيدر30:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،119/2:ورشح ابــن الناظــم ،273-272:والبحــر املحيط،29/1:
و .175/5

((( سورة البقرة من اآلية196:
((( سورة البقرة :اآلية .226
((( سورة سبأ من اآلية33:

((( صحيح البخاري ،)2892( 35/4 :و ُينظر :بحار االنوار 177/61 :باختالف يف بعض ألفاظه.
((( رشح التسهيل (ابن مالك).221/3 :

(ُ ((1ينظــر :الكشــاف ،225/1:واإليضــاح يف رشح املفصــل ،تــح :د .إبراهيــم حممــد عبــد اهلل،368/1:
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رصح برأيــه ً
قائــا(( :وأغفــل أكثــر النحويــن اإلضافــة
ُيســب البــن مالــك الــذي َّ
بمعنــى «يف» وهــي ثابتــة يف الــكالم الفصيــح))((( ،وتابعــه عــى هــذا املــرادي((( ،وقــد
انتهــج اب ـ ُن هشــام وابــن عقيــل هــذا املذهــب إال أهنــا اشــرطا ْ
أن يكــون الثــاين ظر ًفــا

َ
أيضــا(((.
لــأول((( ،وتبنّــى هــذا
الــرط ُاألســتا ُذ عبــاس حســن مــن املحدَ ثــن ً

ومل يرتـ ِ
ـض املانعــون ظاهــر تلــك الشــواهد النحويــة فذهبــوا إىل تأويلهــا بــا ينســجم

ومــا قـ ّـرروه ،فــرأوا َّ
أن قسـ ًـا مــن الشــواهد املحتــج هبــا عــى اإلضافــة الظرفيــة هــي مــن
قبيــل إضافــة املصــدر إىل مــا هــو ظــرف زمــان باألصــل ،إال أ َّنــه ات ُِســع فيــه فصــار مفعـ ً
ـول
ِ
ِ
ـص َأ ْر َب َعـ ِـة
خرجــوا قولــه تعــاىلَ  :فصيــا ُم َثال َثــة َأ َّيــامٍ ،وقولــه تعــاىل :ت ََر ُّبـ ُ
بــه وعــى هــذا َّ
َأ ْشـ ُـه ٍر ،((( كــا محلــوا بعــض الشــواهد عــى َّ
أن االضافــة فيهــا حممولــة عــى معنــى (الالم)
َّ
اســتدل ابــن الناظــم عــى ذلــك َّ
بــأن اإلضافــة إذا كانــت عــى معنــى (يف)
جمــازا ،وقــد
ً

اســتلزم ذلــك كثــرة االشــراك يف معناهــا ،وهــو خــاف األصــل لــذا احلمــل عــى املجــاز
َأوىل مــن االشــراك((( ،هــذا ،وقيــل :إن (يف) املقــدّ رة يف (قتيــل كربــاء) بمعنــى (الــام)
بدعــوى معنــى االختصــاص بــن املتضايفــن وهــو ممــا تـ ُّ
ـدل عليــه (الــام) ال (يف)(((.

والــدر املصــون ،351/2:وغرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ،النيســابوري ،تــح :الشــيخ زكريــا

عمــران ،575/1:وحاشــية الشــهاب.294/2:

((( رشح الكافية الشافية ،906/2:و ُينظر :االستقراء الناقص.203:

((( ُينظر :رشح التسهيل (املرادي) ،القسم النحوي ،حتقيق ودراسة :حممد عبد النبي حممد عبيد.742:

((( ُينظــر :أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،تــح :يوســف الشــيخ حممــد البقاعــي ،72/3:ورشح ابــن
عقيــل.43/3:

((( ُينظر :النحو الوايف.20/3 :

((( ُينظر :رشح ابن الناظم ،274 :والبحر املحيط ،448/2:ومهع اهلوامع501/2:ـــــ.502
((( ُينظر :رشح ابن الناظم.273 :
((( ُينظر :حاشية اخلرضي.3/2:
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أغلــب تلــك االعرتاضــات ور ّد عليهــا ،فأشــار إىل
وقــد اســتعرض ابــ ُن مالــك
َ
ٍ
ح َ
ّ
نحــو
ــل اإلضافــة فيــا ورد مــن شــواهد عــى معنــى (الــام) ال يصــح إال عــى
أن َ ْ

بعيــد ومتكلــف((( ،فقــال(( :فــا خيفــى َّ
أن معنــى «يف» يف هــذه الشــواهد ك ِّلهــا صحيــح

ظاهــر ال غنــى عــن اعتبــاره ،وأن اعتبــار غــره ممتنــع ،أو متوصــل إليــه بتكلــف ال مزيــد
عليــه))((( ،ثــم َّ
إن تأويــل تلــك النصــوص الكثــرة وجـ ٌه ضعيــف يف العربيــة((( ،والســيام

مــع كثــرة الشــواهد النحويــة املؤ ِّيــدة لإلضافــة الظرفيــة يف هنــج البالغــة ،فهــي ليســت
قليلــة كــا ِقيــل(((.
إن مــا ا َّدعــاه املعرتضــون َّ
َّ
بــأن اإلضافــة الظرفيــة حممولــة عــى املجــاز كالم غــر

دقيــق ومــردود؛ ألنــه ال ُيعــدَ ل مــن احلقيقــة إىل املجــاز إال بقرينــة ،زيــادة عــى َّ
أن هــذا
العــدول إنــا يكــون ((ملعـ ٍ
ـان ثالثــة ،وهــي :االتســاع والتوكيــد والتشــبيه)) ((( وليــس فيــا

أي معنــى مــن تلــك املعــاين كــا يظهــر إالّ عــى نحــو متك ّلــف وبعيــد.
ورد مــن شــواهد ُّ
وأمــا القــول بـ َّ
ـأن االختصــاص الظاهــر يف بعــض الشــواهد املحمولــة عــى اإلضافــة

أيضــا؛ َّ
ألن ذلــك ســيؤدي إىل تســاوي
الظرفيــة جيعلهــا عــى معنــى (الــام) فغــر دقيــق ً
ِ
ـر احلمــل يف األوىل دون
ـم اع ُتـ ِ َ
اإلضافــة التــي بمعنــى (مــن) مــع التــي بمعنــى (يف) فلـ َ

الثانيــة؟(((.

واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدَّ م يظهــر ِص َّحــة املذهــب القــايض بثبــوت اإلضافــة الظرفيــة

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.909/2:

((( رشح التسهيل (ابن مالك).223-222/3:

((( ُينظر:التذييل والتكميل ،189/9:و مهع اهلوامع.326/2:
((( ُينظر :كناب املطالع السعيدة.87/2:

((( اخلصائص ،442/2 :وينظر :أبنية املبالغة وأنامطها.20 :
((( ُينظر :حاشية الصبان.359/2:
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لورودهــا يف املــوروث اللغــوي الفصيــح ،وا ّدعــاء خــاف ذلــك ال يســتند إىل دليــل،
وبنــا ًء عــى هــذا ذهــب ٌّ
كل مــن املــرادي ،وابــن هشــام ،وابــن عقيــل ،والســيوطي إىل َّأنــا
ِقســم آخــر ينبغــي ْ
أن ُيضــاف إىل نو َعــي اإلضافــة يف العربيــة(((.

ومــن شــواهد اإلضافــة الظرفيــة يف الــكالم ال َع َلــوي املبــارك قولــه ( )يف بيــان
ِ
ِ
ـن ِمن َْهــا َعـ َـى َأ ْر َبـ ِع ُشـ َع ٍ
ـر ِة َا ْل ِف ْطنَـ ِـة َو َتـ َـأ ُّو ِل َا ِْلك َْمـ ِـة َو
((و َا ْل َيقـ ُ
معنــى اليقــنَ :
ب َعـ َـى َت ْبـ َ
ِ
ِ
مو ِع َظـ ِـة َا ْل ِعـ ِ
ـت َلـ ُه َا ِْلك َْمـ ُة))(((.
ـر ِف َا ْل ِف ْطنَـ ِـة َت َب َّينَـ ْ
ـرة َو ُسـنَّة َا ْلَ َّولـ َ
ـن َف َمـ ْ
َْ
ـن َت َبـ َّ َ
َْ
ـن اإلمــام ( )اإليــان ومصاديقــه وأركانــه جاعـ ًـا اليقــن مــن أهــم
بعــد أن بـ َّ َ
رشع بإيضــاح دعائــم اليقــن ،فابتــدأ بالشــعبة األُوىل التــي يســتند إليهــا
تلــك األركان َ
وهــي (تبــرة الفطنــة) ،يريــد بذلــك ْ
ـرا يف االمــور
أن يكــون اإلنســان ((حاذ ًقــا بصـ ً

عمي ًقــا يف حقائقهــا))((( ،وهــي إضافــة ظرفيــة بمعنــى (يف) بدليــل ّ
أن اإلمــام قــد أردف
ـر يف ))...فعــدّ ى الفعــل (تبــر) بـــ (يف) للداللــة عــى التأمــل
ذلــك بقولــه(( :فمــن تبـ ّ
والتد ّبــر ،وهــذا مــن قبيــل التفصيــل بعــد اإلمجــال ،قــال التســري (ت1415:هـــ):

((«عــى تبــرة الفطنــة «اإلضافــة يف» التبــرة» بمعنــى «يف» كــا يشــهد لــه قولــه
ـر يف الفطنــة»))((( ،وممــا يقـ ّـوي هــذا َّ
ـص الرشيــف قــد ُر ِو َي يف
أن النـ ّ
بعــد «فمــن تبـ ّ
ِ
ِ
ـن َعـ َـى َأ ْر َبـ ِع ُشـ َع ٍ
ـر ٍة ِف
((وا ْل َيقـ ُ
موضــع آخــر بإثبــات (يف) ،فقــال (َ :)
ب َعـ َـى َت ْبـ َ
ا ْل ِف ْطنَـ ِـة))((( ،وهبــذا تكــون اإلضافــة الظرفيــة صحيحــة فصيحــة وال ِ
موجــب إلنكارهــا؛

((( ُينظــر :توضيــح املقاصــد ،784/2 :وأوضــح املســالك ،72/3 :ورشح ابــن عقيــل ،43/3 :ومهــع
اهلوامــع.502/2 :

((( هنج البالغة ،631 :وينظر :رشح (املعتزيل).142/18:
((( رشح (املوسوي).228/5:

((( هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة.355/12:
الســنة واجلامعــة ،أبــو القاســم الطــري ،تح:أمحــد بــن ســعيد بــن محــدان
((( رشح ُأصــول اعتقــاد أهــل ُّ
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لكــون املضــاف اليــه كالوعــاء الــذي يقــع فيــه املضــاف (((.
ـر
ومــن الشــواهد ً
أيضــا قولــه ( )يف التحذيــر مــن التع ّلــق بالدنيــاَ (( :فـ َـا َخـ ْ ُ
ـاء و عمـ ٍـر ي ْفنَــى فِيهــا َفنَــاء َالـز ِ
ِ
ـض َن ْقـ َ
َد ٍار ُتنْ َقـ ُ
َّاد))((( ،وحمــل الشــاهد (خــر دار)
َ
ـض َا ْلبِنَـ َ ُ ُ َ
َ
وتقديــره :فــا خــر يف ٍ
دار ،...فاإلضافــة ظرفيــة((( ،وممــا يؤ ِّكــد هــذا املعنــى قـ ُ
ـي
ـول النبـ ِّ

ِ
ِ
((ل َخـ ْ ِ ٍ
ُم ّمـ ٍـد (َ :)
ـر ِف َد ٍار َل ُتــدْ َر ُك ْال ِخـ َـر ُة
ـي اهللُ ف َيهــاَ ،و َل َخـ ْ َ
ـر ف َدار َقــدْ ُعـ َ
َ
ت ِك َهــا))((( ،فأظهــر حــرف اجلــر (يف) ،واألصــل :ال خـ َـر ٍ
دار.
إِ َّل بِ َ ْ

أيضــا قولــه ( )يف التقــوىَ (( :فـإِ َّن َت ْقــوى اهللِ دواء د ِ
اء
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
ََ ُ َ
َ
ـادكُم ،وصـ َـاح َفسـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـاد ُصدُ ِ
اء َمـ ِـر ِ
ورك ُْم،
ض َأ ْج َسـ ْ َ َ ُ َ
ـر َع َمــى َأ ْفئدَ ت ُكـ ْ
ُق ُلوبِ ُكـ ْ
ـمَ ،وشـ َف ُ
ـمَ ،و َبـ َ ُ
ـور َد َنـ ِ
ـس َأ ْن ُف ِسـك ُْم))(((.
َو ُط ُهـ ُ
ـإن تقــوى اهلل دواء ٍ
فاإلضافــة الظرفيــة واضحــة يف هــذا النــص ،فاملعنــى :فـ َّ
داء يف
ُ
ـرض يف أجســادكم ،وصــاح فسـ ٍ
عمــى يف أفئدتكــم ،وشــفا ُء مـ ٍ
ـاد يف
ُ
ـر ً
قلوبكــم ،وبـ ُ
صدوركــم ،و ُطهــور دنـ ٍ
ـس يف أنفســكم.

يظهــر ممــا تقــدَّ م ذكــره ترجيــح مذهــب مــن َأجــاز ورود اإلضافــة الظرفيــة يف كالم

العــرب دون تأويــل أو تقديــر ،لورودهــا يف أصــح مصــادر الســاع العــريب مــن القــرآن

والس ـنّة النبويــة وهنــج البالغــة ،وهلــذا جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت:
الكريــم ُّ
الغامدي.)1570( 924/4:

((( ُينظر :حاشية الصبان.358/2:

((( هنج البالغة ،219 :وينظر :رشح (املعتزيل).246/7:
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي)45/8 :

((( حلية األولياء وطبقات األصفياء ،األصبهاين.145/8:

((( هنج البالغة ،413 :وينظر :رشح (املعتزيل).188/10:
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اإلضافــة الظرفيــة قســم آخــر مــن أقســام اإلضافــة جيــوز اســتعامله والقيــاس عليــه اســتنا ًدا
ـعرا ونثـ ًـرا.
إىل وروده يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم وكالم العــرب شـ ً

املسألة العاشرة :جواز حذف املوصول اإلمسي:
قســم النحويــون املوصــول عــى رضبــن :إســمي وحــريف ،فاملوصــول اإلســمي:
ُي ِّ

مــا افتقــر إىل الوصــل بجملــة معهــودة مشــتملة عــى ضمــر الئــق باملعنــى ،واملوصــول
احلــريف هــو ُّ
ـؤول مــع صلتــه بمصــدر(((.
كل حــرف يـ َّ

وأمــا املوصــول اإلســمي فهــو عــى قســمني؛ خــاص وهــو (الــذي ،والتــي)

وفروعهــا ،وعــام وألفاظــه ســتة وهــي (مــن ،ومــا ،وأي ،وذو ،وذا ،وأي) ،وقــد بســط

علــاء العربيــة القــول يف بيــان أحــكام املوصــول((( ،ومــن بــن تلــك األحــكام التــي
ذكروهــا حــذف املوصــول اإلســمي إذا ُعلــم غــر (أل)(((.

ـب وآراء ،فذهــب البرصيــون
ـم قــد اختلــف النحويــون فيــه عــى مذاهـ َ
وهــو ُحكـ ٌ
إىل منعــه ،فقــد رصح امل ـرد هبــذا وهــو يوجــه قولــه تعــاىل :يسـ َـأ ُله مــن ِف الســاو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ ُ َ ْ
ِّ
َّ
َّ
َو ْالَ ْر ِ
ض ك َُّل َيـ ْـو ٍم ُهـ َـو ِف َشـ ْـأ ٍن ،(((فقــال(( :فالقــول عندنــا َّ
أن «مــن» مشــتملة عــى
ألنــا تقــع للجميــع عــى لفــظ الواحــد وقــد ذهــب هــؤالء القــوم إىل َّ
أن املعنــى
اجلميــع؛ َّ

حســان:
«ومــن يف األرض» وليــس املعنــى عنــدي كــا قالــوا ،وقالــوا يف بيــت ّ

((( ُينظــر :رشح ابــن عقيــل ،141 - 138/1 :ورشح األشــموين ،164/1:ورشح الترصيــح،148/1:
ومهــع اهلوامــع ،314/1:والنحــو الــوايف.407/1:

((( ُينظــر :رشح الــريض عــى الكافيــة ،64 - 16/3:ورشح الترصيــح ،171-167/1:والنحــو
الــوايف.393-390/1:

((( ُينظر :رشح األشموين ،163/1:ومهع اهلوامع ،343/1:وحاشية الصبان.253/1:
((( سورة الرمحن :اآلية .29
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إنــا املعنــى «ومــن يمدحــه وينــره» وليــس األمــر عنــد أهــل النظــر كذلــك ،ولكنــه

جعــل «مــن» نكــرة وجعــل الفعــل وص ًفــا هلا ثــم أقــام يف الثانيــة الوصف مقــام املوصوف

فكأ َّنــه قــال :وواحــد يمدحــه وينــره؛ َّ
ألن الوصــف يقــع يف موضــع املوصــوف [إذ]
(((
كان ً
ييــز حــذف املوصــول ،هلــذا
رد عــى وفــق هــذا النــص ال ُ
دال عليــه))  ،فاملــ َّ

حــاول تأويــل بيــت حســان عــى إقامــة الوصــف مقــام املوصــوف ،فالتقديــر لديــه:
وواحــد يمدحــه وينــره ،...فهــو يف الوقــت الــذي رفــض فيــه تقديــر املوصــول قــدّ ر

لفظــة (واحــد) كــي يســتقيم معنــى البيــت ،فرفــض حــذف املوصــول عــى حــن أجــاز
حــذف (مــن) املوصوفــة.

ـع مــن
وقــد أخــذ بمذهــب العلــاء القائلــن بمنــع حــذف املوصــول اإلســمي مجـ ٌ

النحويــن منهــم ابــن الــراج((( ،وأبــو عــي الفــاريس((( ،وأبــو حيــان((( ،والســيوطي(((.
رت ُك
ـع هذا احلــذف بقولــه(( :املوصــول ال ُيـ َـذ ُ
وقــد ع ّلــل أبــو عــي الفــاريس منـ َ
ف و ُي َ

ف بعــض االســم ويــرك بعضــه))((( ،أي َّ
يشء مــن صلتــه ،كــا ال ُي َ
إن املوصــول
ــذ ُ
وصلتــه كالكلمــة الواحــدة((( ،وقــد اعــرض الــريض عــى هــذا ،فقــال(( :وال وجــه ملنــع

((( املقتضــب ،137/2:والبيــت مــن الوافــر ،ديوانــه ،ح ّققــه وع ّلــق عليــه :د .وليــد عرفــات .18/1:ومــا
بــن املعقوفتــن خطــأ واألســلم (إذا).

((( ُينظر :األصول يف النحو.177/2:

((( ُينظر :التعليقة عىل كتاب سيبويه ،حتقيق وتعليق :د .عوض بن محد القوزي.65/2:
((( ُينظر :ارتشاف الرضب 1044/2:ــــــــ .1045
((( ُينظر :مهع اهلوامع.345- 344/1:
((( التعليقة.65/2:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.68/3:
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البرصيــن مــن ذلــك ،مــن حيــث القيــاس ،إذ قــد ُيـ َـذف بعــض حــروف الكلمــة ،وإن

كانــت «فــاء» ،أو «عينًــا» ،كـ»شــية» ،و»ســه» ،وليــس املوصــول بألــزق منهــا))(((.

وقــد ذهــب الكوفيــون والبغداديــون واألخفــش مــن البرصيــن إىل جــواز حــذف
أن تـ َّ
املوصــول اإلســمي إذا ُع ِلــم((( ،عــى ْ
ـص عليــه
ـدل عليــه صل ُتــه بعــد احلــذف ،هــذا مــا نـ َّ
ـن ِف ْالَ ْر ِ
السـ َـا ِء َو َمــا َل ُكـ ْـم
و َمــا َأ ْن ُتـ ْـم بِ ُم ْع ِج ِزيـ َ
الفــراء يف توجيــه قولــه تعــاىلَ :
ض َو َل ِف َّ
ِ ِ
ِ
ـن َو ِل َو َل ن َِصـ ٍ
ـا:وإِ ْن ِمنْ ُكـ ْـم
وجــه قولــه تعــاىل ً
مـ ْ
أيضـ َ
ـر ،((((((وعــى هــذا ّ
ـن ُدون اهلل مـ ْ ٍّ
َان َعـ َـى َر ِّبـ َ
ـك َح ْتـ ًـا َم ْق ِض ًّيــا (((فجعلــه عــى تقديــر :إال َمــن هــو واردهــا(((،
إِ َّل َو ِار ُد َهــا ك َ
أيضــا ((( ،واشــراط
و َمــا ِمنَّــا إِ َّل َل ـ ُه َم َقــا ٌم َم ْع ُلــو ٌمً (((
وعــى هــذا َحــل قولــه تعــاىلَ :
الدليــل عــى احلــذف نابــع مــن َّ
أن العــرب ((ال حيذفــون شــي ًئا إال وفيــا أبقــوا دليـ ٌـل عــى

مــا ألقــوا))(((.

((( املصدر نفسه.71/3 :

((( ينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،235/1:وارتشــاف الــرب ،1045/2:ومغنــي اللبيــب،815:
ومهــع اهلوامــع ،344- 343/1:واحلــذف والتقديــر يف النحــو العــريب ،د .عيل ابــو املــكارم ،266:والنحويون

والقرآن104:

((( سورة العنكبوت :اآلية .22

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،315/2:و اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،334/15:وفتــح القديــر،
الشــوكاين.228/4:

((( سورة مريم :اآلية .71

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،264/2:وجامــع البيــان ،252/19:والــدر املصــون ،626/7:واللبــاب
يف علــوم الكتــاب ،116/13:والنحويــون والقــرآن.105:

((( سورة الصافات :اآلية .164

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء) ،264:والنحويون والقرآن.104:
((( األصول يف النحو.254/2:
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ـب الكوفيــن اب ـ ُن مالــك بعــد ْ
عضــده بشــواهد نثريــة وشــعرية،
أن َ
رجــح مذهـ َ
وقــد َّ
ـت املالئكــة عــى بــاب
ـي حممـ ٍـد ((( :)إذا كان يــوم اجلمعــة وقفـ ْ
فاحتــج لــه بقــول النبـ ِّ
املســجد يكتبــون األول فــاألول ،ومثــل املهجــر كمثــل الــذي هيــدي بدنــة ،ثــم كالــذي

هيــدي بقــرة ،ثــم ً
كبشــا ،ثــم دجاجـ ًة ،ثــم بيضـ ًة ،فــإذا خــرج اإلمــام طــووا ُص ُح َفهــم))(((،
ثــم قــال(( :فـ َّ
ـإن فيــه حــذف املوصــول وأكثــر الصلــة ثــاث مــرات؛ألن التقديــر( :ثــم
كالــذي هيــدي ً
ف
كبشــا ثــم كالــذي هيــدي دجاجــة ثــم كالــذي هيــدي بيضــة) وإذا ُحـ ِـذ َ
املوصــول وأكثــر الصلــةْ ،
أحــق باجلــواز
ــذف املوصــول وتبقــى الصلــة بكامهلــا ُّ
فــأن ُي َ
املذهــب الــريض االســرابادي((( ،واســتند إليــه أبــو حيــان،
وأوىل))((( ،واختــار هــذا
َ
والســمني احللبــي ،وابــن عــادل الدمشــقي يف توجيــه نصــوص مــن القــرآن الكريــم(((.

أيضــا؛
ومل تقتــر إجــازة هــذا احلــذف عــى الســاع فقــط ،بــل يعضدهــا القيــاس ً

إن النحويــن ُييــزون حــذف املوصــول احلــريف ْ
إذ َّ
(أن) مــع بقــاء صلتــه ،وداللــة صلــة
املوصــول احلــريف عليــه أضعــف مــن داللــة اإلســمي عليــه بعــد احلــذف ،فلــا كان
حــذف الثــاين لقــوة الداللــة عليــه بالعائــد((( ،هــذا فضــ َّ
ا
جــاز
حــذف األول
ُ
ُ
جائــزا َ
ً

عــن َّ
أن املوصــول اإلســمي وصلتــه بمنزلــة املضــاف واملضــاف إليــه ،وحــذف املضــاف
أيضــا ،فـ َّ
ـإن بعــض
ـبه ُه((( ،واملعنــى ُيثبــت هــذا ويؤ ِّكــده ً
جائــز إذا ُعلــم فكذلــك مــا أشـ َ

حســان املذكــور آن ًفــا ال بــد مــن
الشــواهد ال يســتقيم معناهــا ّإل عــى احلــذف ،ففــي بيــت ّ
((( صحيح البخاري.)929( 11/2:

((( شواهد التوضيح ،134:و ُينظر :االستقراء الناقص.277:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.71/3:

((( ُينظر:البحر املحيط ،80/2:والدر املصون ،626/7 :واللباب يف علوم الكتاب.116 /13 :
((( ُينظر:رشح التسهيل (ابن مالك).235/1:
((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
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تقديــر االســم املوصــول ((ولــوال هــذا التقديــر لــكان ظاهــر الــكالم َّ
أن اهلجــاء واملــدح
والنــرُّ ،
و ُقو ُلــوا َآ َمنَّــا بِا َّلـ ِـذي
كل أولئــك مــن فريــق واحــد ومــن هــذا قولــه تعــاىلَ :
ـم أي :والــذي ُأنــزل إليكــم؛ َّ
ألن املنـ َّـزل إىل املســلمني ليــس هــو
ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْينَــا َو ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْي ُكـ ْ

املنـ َّـزل إىل غريهــم مــن أهــل الكتــاب))(((.

وجــه بــه املجيــزون ،فهــم وإن أقـ ّـروا احلــذف إال َّأنــم ذهبــوا
ومل يقبــل املانعــون مــا َّ

إىل تفســر الشــواهد بعيــدً ا عــن حــذف املوصــول اإلســمي ،فحملــوا بيــت حســان عــى
َّ
أن املحــذوف فيــه (مــن) املوصوفــة ال املوصولــة((( ،كــا محلــوا قولــه تعــاىلَ  :ومــا ِمنَّــا
إِالَّ َل ـ ُه َمقــا ٌم َم ْع ُلــو ٌم عــى تقديــر :مــا منّــا أحــد أو ملــك إال لــه مقــام معلــوم ((( ،وهــو
وجـ ٌه جائـ ٌـز إال ّ
أن األرجــح تقديــر املوصــول لقيامــه عــى دليــل مــن القــرآن الكريــم؛ إذ
كثــر حــذف املوصــول بخــاف (أحــد) أو (ملــك) ،وترجيــح القــرآن بالقــرآن َأوىل(((.

تــج بــه عــى صحــة هــذا احلــذف وجــوازه مــا جــاء يف هنــج البالغــة مــن
وممــا ُي ُ
شــواهد ال يســتقيم معناهــا ّإل عــى احلــذف مــن ذلــك قولــه ( )يف كتـ ٍ
ـاب لــه إىل
معاويــةَ (( :ف َأنَــا َأ ُبــو َح َس ٍ
ــن َقاتِ ُ
ــو َم َبــدْ ٍر َو َذلِ َ
يــك َو َخالِ َ
ــل َجــدِّ َك َو َأ ِخ َ
ــك
ــك َشــدْ ًخا َي ْ
ـك َا ْل َق ْلـ ِ
ف َم ِعــي َو بِ َذلِـ َ
لسـ ْي ُ
ت َنبِ ًيــا َوإِ ِّن
ت ِدينًــا َوالَ اِ ْسـت َْحدَ ْث ُ
ـب َأ ْل َقــى َعــدُ ِّوي َمــا اِ ْسـ َت ْبدَ ْل ُ
َا َّ

((( النحــو الــوايف ،393/1:وينظــر :النحويــون والقــرآن .104:والنــص القــرآين مــن ســورة العنكبــوت مــن
اآليــة.46 :

((( ُينظر :املقتضب.137/2 :

((( ُينظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن ،القرطبــي ،تــح :أمحــد الــردوين ،وإبراهيــم أطفيــش ،137/15:وفتــح
القديــر.476/4: ،

((( ُينظــر :اجلملــة العربــة تأليفهــا وأقســامها ،86:والنحويــون والقــرآن ،105-104:وداللــة االكتفــاء يف
اجلملــة القرآنيــة 155:ــــــ .160
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ِ
َلعـ َـى َا ْلِنْهــاجِ َا َّلـ ِـذي تَر ْكتُمــوه َطائِ ِعــن و د َخ ْل ُتـ ِ ِ
ـن))(((.
ـم فيــه ُمك َْرهـ َ
َ
َ َ َ
َ ُ ُ
َ
ْ
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اإلمــام ( )يف معــرض توبيــخ معاويــة وتنبيهــه عــى غفلتــه وانشــغاله يف ملذاتــه

حجبــت عنــه رؤيــ َة احلــق ،وكالمــه هــذا إنــا جــاء ر ًّدا عــى دعــوة كان
ودنيــاه التــي
ْ
وجههــا معاويــة إىل اإلمــام ( )للحــرب ،فذكَّــره اإلمــام بحــال أســافه الذيــن
ّ

ُقتلــوا بســيفه ذي الفقــار ،ثــم أردف القــول :بأ َّنــه (عــى املنهــاج )...يريــد بذلــك ثبا َتــه
املحمــدي األصيــل الــذي تركــه
عــى الدِّ يــن القويــم والرشيعــة احلقــة ،ذلــك النهــج
َّ
األمويــون باختيارهــم ومــلء حريتهــم ومل يدخلــوا فيــه إال خو ًفــا مــن الســيف ،ويف هــذا

توبيــخ ملعاويــة(((.

وقــد وصــف اإلمــام ( )ذلــك املنهــاج الــذي ســار عليــه بثبــات وعقيــدة

راســخة بأ ّنــه ذلــك الطريــق (الــذي تركــوه طائعــن) ،فاملوصــول اإلســمي وصلتــه يف
مكرهــن ،وهــذا ما
حمــل جــر صفــة لـــ (املنهــاج) ،ومــن صفتــه ً
أيضــا ّأنــم قــد دخلــوا فيــه َ

أفصحــت عنــه مجلــة (دخلتــم فيــه مكرهــن) فهــي صلة اســم موصــول حمــذوف َد َّل عليه
مــا قبلــه ،والتقديــر (الــذي دخلتــم فيــه مكرهــن) ،ثــم َّ
إن داللــة هــذا احلــذف قــد توحــي

ـأن اإلمــام ( )يريــد بيــان َّ
بـ َّ
أن صفــة هــذا املنهــاج الــذي هــو عليــه واحــدٌ ال يتغــر أو
يتبــدل ،وهــذا مــا تؤ ِّكــده العبــارة الســابقة ( َمــا اِ ْسـ َت ْبدَ ْل ُت ِدينـ ًا َوالَ اِ ْسـت َْحدَ ْث ُت نَبِ ًّيــا) ،و ّملــا

ـذف املوصــول واالكتفــاء بصلتــه؛ إذ لــو
كان هــذا املنهــاج واحــدً ا كان مــن الواجــب حـ ُ
ُذ ِكـ َـر هــذا املوصــول ألحــال املعنــى إىل تعــدد املنهــاج الــذي يعتقــد بــه ( ،)واحلــق
خــاف ذلــك؛ َّ
ألن طريــق احلــق واحــد وطــرق الــر كثــرة ومتشــعبة(((.
((( هنج البالغة ،488 :وينظر :رشح (املعتزيل).79/15:
((( ُينظر :رشح (املوسوي).159-158/4

((( ُينظر :الربهان يف علوم القران ،الزركيش ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم.12/4:
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وهبــذا تكــون قرائــن النــص وظــروف القــول فيــه توجــب حــذف هــذا املوصــول؛

َّ
ألن إعادتــه تعطــي داللــة االختــاف يف هــذا املنهــاج ،وهلــذا أوجــب املفــرون تقديــر
ِ
ـم َوإِ َُلنَــا
املوصــول يف قولــه تبــارك وتعــاىلَ :
و ُقو ُلــوا َآ َمنَّــا بِا َّلــذي ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْينَــا َو ُأ ْنـ ِـز َل إِ َل ْي ُكـ ْ
ِ
ون(((؛ َّ
ألن عــدم تقديــره ســيجعل الكتــاب املنـ َـزل إىل
ـن َلـ ُه ُم ْســلِ ُم َ
ـم َواحــدٌ َون َْحـ ُ
َوإِ َُل ُكـ ْ
املســلمني والكتــاب املنـ َـزل إىل غريهــم مــن أهــل الكتــاب واحــدً ا ،وهــذا خــاف املــراد
ِ
ـن َآ َمنُــوا َآ ِمنُــوا بِــاهلل َو َر ُســولِ ِه َوا ْلكِ َتـ ِ
ـاب ا َّلـ ِـذي َن ـز ََّل
بدليــل قولــه تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ِ
عـ َـى رســولِ ِه وا ْلكِ َتـ ِ ِ
ـن َق ْبـ ُـل.((((((
ـاب ا َّلــذي َأ ْن ـز ََل مـ ْ
َ
َ َ ُ

متحــرا عــى َف ْقــد
أيضــا مــا جــاء يف كالم لــه ()
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
ِّ ً
ِ
ـال َنَ ْي َتنَــا َعـ ِ
أصحابــه اخلُ َّلــص بعــد أن َقــا َم إِ َل ْيـ ِـه َر ُجـ ٌـل ِم ـ ْن َأ ْص َحابِـ ِـه َف َقـ َ
ـم
لكُو َمــة ُثـ َّ
ـن َا ْ ُ
ِ
ـن َأ ْر َشــدُ  ،فقــال (َ :)
َأ َم ْر َتنَــا ِ َبــا َفـ َـا َنــدْ ِري َأ ُّي َا ْلَ ْم َر ْيـ ِ
ـن ُد ُعــوا إىل
ـن َا ْل َقـ ْـو ُم َا َّلذيـ َ
((أ ْيـ َ
َا ْ ِ
ل ْس ـ َ
آن َف َأ ْحك َُمــو ُه))(((.
ا ِم َف َقبِ ُلــو ُه َو َقـ َـرؤوا َا ْل ُقـ ْـر َ
آن َف َأ ْحك َُمــو ُه) فاجلملــة صلــة اســم موصــول
ــر َ
الشــاهد فيــه قولــه َ
ــرؤوا َا ْل ُق ْ
(و َق َ
ِ
ـن ُد ُعــوا إىل َا ْ ِ
امِ)؛ َّ
ل ْس ـ َ
ألن يف ذكــر هــذا
حمــذوف َد َّل عليــه مــا قبلــه وهــو قولــه ( َا َّلذيـ َ
املوصــول مــا يشــر إىل تعــدّ د هــؤالء القــوم الذيــن وصفهــم ( ،)واحلــال َّأنــم

ليســوا متعدديــن ،فالذيــن قبلــوا دعــوة اإلســام مــن أصحابــه هــم أنفســهم الذيــن

قــرؤوا القــرآن وأتْقنــوا تالوتــه وعملــوا بمضامينــه.
((( سورة العنكبوت من اآلية46:
((( سورة النساء من اآلية136:

((( ُينظــر :البحــر املحيــط ،80/2:والتحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن
تفســر الكتــاب املجيــد) ،ابــن عاشــور ،8/21:والنحــو الــوايف ،393/1 :وإعــراب القــرآن وبيانــه ،حميــي
الديــن درويــش.441/7:

((( هنج البالغة ،233 :وينظر :رشح (املعتزيل).291/7:
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نخلــص ممــا تقــدم إىل ترجيــح مذهــب مــن جـ ّـوز هــذا احلــذف؛ إذ َّ
إن القــول باملنــع

ال يتســق والنصــوص اللغويــة الكثــرة التــي كانــت دالالهتــا واضح ـ ًة يف اســتلزام هــذا
التقديــر ،وهبــذا فــإن القاعــدة النحويــة ســتكون عــى النحــو اآليت :جيوز حــذف املوصول
ِ
ـم اســتنا ًدا إىل مــا جــاء يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم والســنة
اإلســمي إذا ُعلـ َ
النبويــة والشــعر العــريب.

املسألة احلادية عشرة :جواز تقديم الصلة أو ما َّ
يتعلق بها على املوصول (((:
تنتظــم اللغــة العربيــة الكثــر مــن الظواهــر الرتكيبيــة التــي وقــف العلــاء عــى

إظهارهــا وبيــان خصائصهــا وســاهتا ،مــن ذلــك مثـ ًـا التــازم الرتكيبــي بــن األلفــاظ
أو الرتاكيــب ،كتــازم املوصــول وصلتــه ،فاملوصــول وصلتــه يؤ ِّلفــان وحــدة لغويــة

اليمكــن االســتغناء عــن أحدمهــا يف الرتكيــب النحــوي ،ومــن هنــا ذكــر النحويــون

أحكا ًمــا خاصــة لذلــك املر َّكــب ،مــن ذلــك مســألة التقديــم والتأخــر بينهــا ،وهــذا مــا

ســتبحثه هــذه املســألة.

َّ
إن بــاب املوصــول يف الــدرس النحــوي واســع يشــمل الكثــر مــن املفــردات التــي

ال ختــرج عــن أحــكام املوصــول وصلتــه ،فاملوصــول لــدى النحويــن يشــمل املوصــول
ٍ
اإلســمي واحلــريف واملصــدر الرصيــح(((؛ َّ
((بفعــل
ألن املصــدر الرصيــح إنــا ُيقــدَّ ر
وحـ ٍ
ـرف مصــدري ُجعــل هــو ومعمولــه كموصــول وصلــة فــا يتقــدَّ م مــا يتعلــق بــه

ـرت املســألة ههنــا مــع ِعلمــي بـ َّ
ـأن صلــة املوصــول تكــون مجلــة أو شــبه مجلــة لرتابطهــا عالئق ًيــا مــع
((( إنــا ذكـ ُ
القاعــدة الســابقة هلــا وهــي (جــواز حــذف املوصــول اإلســمي).

((( ُينظــر :املقتضــب ،157 /4:واألصــول يف النحــو ،167 ،139- 137/1:ورشح املفصــل (ابــن
يعيــش) ،67/6:واجلملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها.57:
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عليــه ،كــا ال يتقــدَّ م يشء مــن الصلــة عــى املوصــول))((( ،وقــد بســط علــاء العربيــة

القــول يف بيــان أحــكام املوصــول وصلتــه مــن ذلــك تقديــم الصلــة عــى املوصــول،

فمنهــم مــن منــع هــذا التقديــم ومنهــم مــن أجــازه.

ـم الصلــة أو جــزء منهــا عــى املوصــول؛ ألهنــم
فقــد منـ َ
ـع فريـ ٌـق مــن النحويــن تقديـ َ

يعــدّ ون املوصــول وصلتــه كالكلمــة الواحــدة ،فغــر جائــز تقديــم الصلــة عليــه كــا ال

رد(( :فإنــا الصلــة واملوصــول كاســم واحــد
جيــوز تقديــم جــزء الكلمــة عليهــا ،قــال املـ َّ
بعضــا ،فهــذا القــول الصحيــح الــذى ال جيــوز يف القيــاس غــره))(((،
ال يتقــدَّ م بعضــه ً

ولذلــك ُعــدَّ قولنــا مثـ ًـا( :أعجبنــي اليــوم رضب زيــد عمـ ًـرا) ُمـ ً
ـال ال جيــوز يف الــكالم

((( ،وقــد ع َّلـ َـل ابــن احلاجــب (ت646:هـــ) هــذا املنــع بـ َّ
ـأن املوصــول وصلتــه إمجــال
وتفصيــل ،فالتفصيــل جيــب ْ
أن يــي اإلمجــال ويعقبــه وليــس العكــس(((.

وقــد احتكــم بعــض النحويــن إىل أصــل املصــدر الرصيــح قبــل التأويــل باملفــرد ،أي

(أن) والفعــل املضــارع يف تعليــل عــدم جــواز تقديــم الصلة عــى املوصــول ،إذ َّ
ْ
إن املصدر

(أن) والفعــل ،ويشء ممــا يف حيــز ْ
بتقديــر ْ
(أن) ال يتقــدّ م عليــه ،فــا ُيقــال( :أعجبنــي

رد كــا مـ َّـر ،وابــن الــراج((( ،وابــن يعيــش((( ،وقــد
عمـ ًـرا رضب زيــد) وهــو تعليــل املـ َّ
((( رشح الكافية الشافية.1018/2:
((( املقتضب.197/3:

((( ُينظــر :املصــدر نفســه ،157/4:واألصــول يف النحــو ،269/2::واللمــع ،195:والتبــرة
والتذكــرة ،241/1:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،67/6:ورشح الكافيــة الشــافية،1019-1018/2:

ومغنــي اللبيــب.688:

((( ُينظر :اإليضاح يف رشح املفصل.461/1:
((( ُينظر :األصول يف النحو.139-138/1:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).67/6 :
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أيضــا (((.
ذكــر هــذا التعليـ َـل الــريض ً
َّ
إن إرصار النحويــن عــى منــع التقديــم ههنــا ينســحب عــى الصلــة التــي تكــون

أيضــا ،هلــذا ذهبــوا إىل تأويــل مــا جــاء عــى وفــق ذلــك بتقديــر
ـرورا ً
ـارا وجمـ ً
ظر ًفــا أو جـ ً

مصــدر مــن لفــظ املصــدر املذكــور ،مــن ذلــك تأويلهــم قولــه تعــاىلَ  :ف َلـ َّـا َب َلــغَ َم َع ـ ُه
الس ـعي ،(((وقولــه تعــاىلِ ِ َ :
ـون َعن َْهــا ِحـ َـولً (((وقولــه تعــاىل:
ـن فِ َيهــا لَ َي ْب ُغـ َ
خالديـ َ
َّ ْ َ
ُــم ِبِ َــا َر ْأ َفــ ٌة ِف ِد ِ
يــن اهلل ،(((وقــول الفنــد الزمــاين ،واســمه شــهل بــن
َ
و َل ت َْأ ُخ ْذك ْ
شــيبان((([ :مــن اهلـ َـزج]
وبعض احللم يوم َ
ُ
اجل ْهـ
ِ

ُ
إذعــــان
لة
ـــــل للــــ ّذ ِ
ِ

فقالــوا :التقديــر (فلــا بلــغ الســعي معــه الســعي) يف اآليــة األُوىل ،والتقديــر (ال

ً
ً
حــول) يف الثانيــة ،والتقديــر (وال تأخذكــا رأفــة هبــا رأفــة)
حــول عنهــا
يبغــون

يف الثالثــة ،والتقديــر (وبعــض احللــم عنــد اجلهــل إذعــان للذلــة إذعــان) يف البيــت
الشــعري((( ،وهــي تقديــرات ال داعــي هلــا ســوى إثبــات مــا ق َّعــدوا لــه اســتنا ًدا إىل
اســتقراء ناقــص ،وهلــذا ذهــب الــريض إىل إجــازة هــذا التقديــم إذا كانــت الصلــة ظر ًفــا

ـرورا ،فقــال(( :وأنــا ال أرى من ًعــا مــن تقــدم معمولــه عليــه إذا كان ظر ًفا أو
ـارا أو جمـ ً
أو جـ ً
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.406/3 :
((( سورة الصافات من اآلية.102:
((( سورة الكهف اآلية.108 :
((( سورة النور من اآلية2:

((( شــعره ،حاتــم صالــح الضامــن ،25:وينظــر :خزانــة األدب ،432/3:واملعجــم املفصــل يف شــواهد
العربيــة.109/8:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1019/2 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،406/3 :ورشح األشــموين:
 ،213-212/2ومهــع اهلوامــع ،57/3:والنحــو الــوايف.216/3:
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شــبهه ،نحــو قولــك« :اللهــم ارزقنــي مــن عــدوك الــراءة ،وإليــك الفــرار» ،قــال تعــاىل:
وال (تأخذكــم هبــا رأفــة) ،وقــال( :فلــا بلــغ معــه الســعي) ،ويف هنــج البالغــة« :وق ّلــت

عنكــم نبوتــه» ،ومثلــه يف كالمهــم كثــر ،وتقديــر الفعــل يف مثلــه تك ّلــف ،وليــس ُّ
كل
حكمــه حكــم مــا ُأ ِّول بــه ،فــا منــع مــن تأويلــه باحلــرف املصــدري مــن
ـؤول بــيء
مـ َّ
ُ
جهــة املعنــى ،مــع أنــه ال يلزمــه أحكامــه)) ((( ،وقــد نَســب الســيوطي إىل ابــن الــراج
ـت خــاف ذلــك ،فابــن الــراج
إجازتــه تقديــم صلــة املصــدر عليــه((( ،والتحقيــق ُيثبـ ُ
يمنــع ذلــك ،وهــذا نــص كالمــه(( :املصــادر التــي يف معنــى «أن نفعــل» ال جيــوز أن يتقدَّ م

مــا يف صلتهــا عليهــا))((( ،وممــن تابــع الــريض يف إجازتــه التفتــازاين (ت793:هـــ)(((،
والكفــوي (ت1094 :هـــ)((( ،واآللــويس الــذي مل يرتـ ِ
ـض مــا َّأول بــه املانعــون معل ـ ً
ا

ذلــك بـ َّ
ـأن ((التأويــل املذكــور عــى املشــهور يف املصــدر املن َّكــر دون املعـ َّـرف ،وأمــا ثان ًيــا
فألنــه إذا ســلم العمــوم فليــس ُّ
حكمــه حكــم مــا ُأ ِّول بــه ،وأمــا ثال ًثــا
كل مــا ُأ ِّول بــيء
ُ
فـ َّ
ـأن املقــدَّ م هنــا ظــرف وقــد اشــتهر أنــه ُيغتفــر فيــه مــا ال ُيغتفــر يف غــره)) ((( ،وأ َّيــد

هــذا مــن املحدثــن الشــيخ مصطفــى الغاليينــي (ت1364 :هـــ)(((ُ ،
واألســتاذ عبــاس
حســن الــذي قــال(( :أمــا املعمــول شــبه اجلملــة فاألحســن األخــذ بالــرأي الــذي يبيــح

تقديمــه؛ لــوروده يف القــرآن الكريــم ( )...وال داعــي للتك ّلــف والتأويــل للمنــع ،مــن
((( رشح الريض عىل الكافية ،406/3:واآليتان سبق خترجيهام.
((( ُينظر :مهع اهلوامع.57/3:

((( األصول يف النحو.224/2:

((( ُينظر :خمترص املعاين (خمترص لرشح تلخيص املفتاح) ،310 :وروح املعاين.122/12:
((( ُينظر :الكليات.591:

((( روح املعاين.122/12:

((( ُينظر :جامع الدروس العربية278/3:ـــــــ.279
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غــر داعٍ ،وبخاصــة يف القــرآن))((( ،وتبنَّــى هــذا الدكتــور فاضــل الســامرائي ورأى أ ّنــه
تعســف((( ،وهــو الصــواب لــوروده يف أكثــر مــن
رأي أوىل بالقبــول ،واحلكــم بمنعــه ّ

موضــع يف هنــج البالغــة.

فمــن الشــواهد الع َلويــة قولــه ( )يف تعظيــم اهلل تعــاىل ومتجيــدهِ :
ـر َض
َ
َ
((وا ْفـ َ َ
ِ ِ
ِ
ـم بِال َّت ْقـ َـوى)) (((.
مـ ْ
ـن َأ ْلس ـنَتك ُُم َا ِّلذ ْكـ َـر َو َأ ْو َصا ُكـ ْ
ّملــا كان لـ ٍّ
رتضــة عليــه كانــت العبــادة املفروضــة عــى
ـكل مــن اجلــوارح عبــادة مف َ

اللســان هــي الذكــر؛ فهــو ســبيل عظيــم األثــر يف هتذيــب ســلوك اإلنســان وتنظيــم
ِ
ُــروا
عباداتــه((( ،وهــو معنــى مســتوحى مــن قولــه تعــاىلَ  :يــا َأ َ ُّيــا ا َّلذ َ
يــن َآ َمنُــوا ا ْذك ُ
ِ
ِ
ـب عليكــم ْ
َّ
أن تذكــروه
ـرا ،(((يريــد بــه اإلمــام
()أن اهلل تعــاىل أوجـ َ
اهلل ذ ْكـ ًـرا كَثـ ً
ســبحانه بألســنتكم(((.
ُّ
تقديــم اجلــار واملجــرور (مــن ألســنتكم) عــى املصــدر
وحمــل الشــاهد يف النــص
ُ

توجيهــا تابــع فيــه مذهــب
وجــه ابــ ُن أيب احلديــد هــذا
ً
العامــل فيهــا (الذكــر) ،وقــد َّ
املانعــن ،فقــال(( :قولــه« :وافــرض مــن ألســنتكم الذكــر» افــرض عليكــم ْ
أن تذكــروه
و تشــكروه بألســنتكم و «مــن» متعلقــة بمحــذوف َّ
دل عليــه املصــدر املتأخــر تقديــره:
وافــرض عليكــم الذكــر مــن ألســنتكم الذكــر))((( ،ومل يرتـ ِ
ـض ذلــك اخلوئــي فذهــب

((( النحو الوايف.216/3:

((( ُينظر :اجلملة العربية تأليفها واقسامها.60:

((( هنج البالغة ،347 :وينظر :رشح (املعتزيل).116/10:
((( ُينظر :رشح (البحراين).403/3 :
((( سورة األحزاب اآلية.41 :

((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).387/10:
((( رشح (املعتزيل).119/10:
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ْ
((«أن» موصــول حــريف ال يتقــدّ م معمولــه عليــه فــا جيــوز
إىل متابعــة الــريض قائـ ًـا:

يتوجــه عليــه ّ
اجلــار واملجــرور
أن الظــرف و
تع ّلقــه [بنفــس املصــدر املذكــور] إالّ أنــه ّ
ّ
رصح بــه املح ّققــون مــن علــاء األدبيــة ،ومثلــه قولــه
يتّســع فيــه مــا ال يتّســع يف غــره كــا ّ
ـح فيهــا تع ّلقهــا باملصــدر املذكــور و ال حاجــة
الس ـ ْع َي فيصـ ّ
تعــاىلَ  :ف َلـ َّـا َب َلــغَ َم َع ـ ُه َّ
إىل التقديــر))(((؛ َّ
ألن هــذا التقديــر س ـ ُيفيض ـ بــا شــك ـ إىل داللــة غــر التــي يقصدهــا
أن تقديــم شــبه اجلملــة واســتعامل ِ
اإلمــام ( ،)فالــذي يبــدو َّ
(مــن) يوحــي بداللــة
االبتــداء ،وقــد يكــون هــذا مــا أدى إىل تعديــة الفعــل (اقــرض) بـــ (مــن) عــى حــن َّ
أن
أن يتعــدى بـــ (عــى) ،وكأن اإلمــام يشــر بذلــك إىل َّ
املشــهور يف إرادة الوجــوب ْ
أن الذكر

اللســاين يعــدُّ مقدِّ مــ ًة لغــره مــن العبــادات ،ولعــل مــا يعضــد هــذا التوجيــه مــا ورد
ـان قـ ٌ
مــن احلديــث النبــوي الرشيــف(( :اإليـ ُ
ـول باللســان ،ومعرفــة بالقلــب ،وعمــل

بــاألركان))((( ،واحلــق َّ
أن اللجــوء إىل التقديــر والتأويــل ال يــؤدي إىل تلــك الــدالالت،

أن هــذا التقديــر ال يزيــد شــي ًئا عــى الرتكيــب ْ
زيــاد ًة عــى َّ
إن مل نقــل ُيفقــد النــص فصاحتــه

وبالغتــه ،وإال فــا الداعــي إىل تقديــر مصــدر مذكــور يف اجلملــة ســوى احلفــاظ عــى
ـت يف األســاس عــى اســتقراء ناقــص و ُأريــدَ هلــا ْ
أن ت َّطــر َد.
قاعــدة ُبنِيـ ْ
أيضــا قولــه ( )يف كتــاب إىل املنــذر بــن اجلــارود
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً

((( منهــاج الرباعــة (اخلوئــي) ،376/10 :والنــص القــرآين ســبق خترجيــه ،يذهــب الباحثــون إىل َّ
أن مــا
بــن القوســن خطــأ ،الســتعامل (النفــس) يف غــر التوكيــد؛ لذلــك يقولــون :الــيء نفســه ،غــر أ َّنــه ال

مانــع مــن ذلــك يف اللغــة والنحــو ،قــال ســيبويه(( :وجتــري هــذه األشــياء التــي هــي عــى مــا يســتخ ُّفون
أيضــا(( :وذلــك قولــك :نزلــت بنفــس اجلبــل))
بمنزلــة مــا حيذفــون مــن نفــس الــكالم))  ،266 /1وقــال ً
 .379/2وينظــر :اخلصائــص ،189/3:وكناشــة النــوادر 114 :ــــــ .115

((( بحار األنوار.68/66 :
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العبــدي((( وقــد كان اإلمــام اســتعمله عــى بعــض النواحــي فخــان األمانــة يف بعــض مــا
وله مــن أعاملــهَ :
ّ
ـت َأ َّنـ َ
ـك َغـ َّـر ِن ِمنْـ َ
((أ َّمــا َب ْعــدُ َفـإِ َّن َصـا ََح َأبِيـ َ
ـك َت َّتبِـ ُـع َهدْ َيـ ُه َو
ـك َو َظنَنْـ ُ
ِ
ك سـبِي َله َفـإِ َذا َأ ْنـ َ ِ
اك اِن ِْقيــادا و الَ ُتب ِقــي ِ
ـي إِ َ َّل َعنْـ َ
آل ِخ َرتِـ َ
ـك
ت َْسـ ُل ُ َ ُ
ـك الَ َتــدَ ُع َلـ َـو َ َ ً َ ْ
ـت فيـ َـا ُر ِّقـ َ
َع َتــا ًدا)) (((.
ـدع هلــواك انقيــا ًدا) ،فقــدَّ م شــبه اجلملــة عــى العامــل فيهــا
والشــاهد فيــه قولــه (وال تـ ُ

شاح النهــج هــذا
وهــو املصــدر (انقيــا ًدا) ،وقــد ذكــر ابــن ايب احلديــد واخلوئــي مــن ُ ّ
الوجــه ،لكنَّهــا ذهبــا إىل متابعــة مــن قــال بمنــع هــذا التقديــم مــن النحويــن(((.

أيضــا قولــه ( )يف خطبــة ذكــر فيهــا مـ ِ
ـن انحــرف عــن
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
ِ
ـم َعـ َـى َاللَِّ فِ ْر َي ـ ًة))((( ،فتع َّلقــت شــبه اجلملــة (عــى
القــرآن الكريــمَ :
((و َسـ َّـم ْوا صدْ َق ُهـ ْ
اهلل) باملصــدر ِّ
املتأخــر عنهــا (فريــة) وهــو العامــل فيهــا.
ــت
((و َع ُظ َم ْ
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
أيضــا قولــه ( )يف الوصيــة بالتقــوىَ :

ِ
ُــم َعدْ َوتُــ ُه))(((.
ُــم َســ ْط َو ُت ُه َو َتتَا َب َع ْ
ــت َع َل ْيك ْ
فيك ْ

ـدي :أمــر ،مــن الســادة األجــوادُ ،ولــد يف
((( املنــذر بــن اجلــارود (واســمه بــر) ابــن عمــرو بــن خنيــس العبـ ّ

ـي (ّ )
ـي إمــرة إصطخــر وهــي بلــدة بفــارس ثــم
ووله عـ ّ
عهــد النبــي ( )وشــهد اجلمــل مــع اإلمــام عـ ّ
بلغــه عنــه مــا ســا َءه ،فكتــب إليــه الكتــاب الــذي أوردتــه يف املتــن فعزلــه .ثــم واله عبيــد اهلل بــن زيــاد ثغــر اهلنــد

ســنة (61هـــ) فــات فيهــا وقيــل ســنة (62هـــ) .ينظــر :اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،العســقالين ،تــح :عــادل
أمحــد عبــد املوجــود ،وعــي حممــد معــوض ،209/6:واألعــام.292/7:

((( هنج البالغة ،619 :وينظر :رشح (املعتزيل).54/18:

((( ُينظر :رشح (املعتزيل)  ،57/18ومنهاج الرباعة (اخلوئي).397/20 :
((( هنج البالغة ،266 :وينظر :رشح (املعتزيل).104/9 :

((( هنــج البالغــة ،467:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،5/13 :عدوتــه :عدوانــه أو ظلمــه .ينظــر :معجــم
مقاييــس اللغــة( 251/4 :عــدو).
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أيضــا قولــه ()يف مقطــع مــن دعــاء كُميــل بــن زيــاد
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً

((( :((()و َع ُظــم فيــا عنــدَ َك ر ْغبتُــه))(((.

بعــد هــذا احلشــد مــن الشــواهد الفصيحــة يبــدو َّ
أن القــول بمنــع تقديــم شــبه اجلملــة

عــى املصــدر العامــل فيهــا غــر مقبــول وال يمكــن التعويــل عليــه ،ثــم َّ
إن اللجــوء إىل
التأويــل والتقديــر ال ينســجم وظاهــر هــذه النصــوص ،وهــو خــاف ُأســس التقعيــد
أن تســتند إىل النصــوص الفصيحــة ،وال شــك يف َّ
النحــوي التــي ينبغــي ْ
أن هنــج البالغــة

املطهــرة.
مــن تلــك النصــوص وأمههــا بعــد القــرآن الكريــم والســنة النبويــة َّ

واحتكا ًمــا إىل ِّ
كل مــا تقــدَّ م جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة بالنحــو اآليت :جيــوز

تقــدّ م شــبه اجلملــة عــى املصــدر العامــل فيهــا لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن

القــرآن الكريــم وكالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.

((( هــو كميــل بــن زيــاد النخعــي ،تابعــي ثقــة ،مــن أصحــاب اإلمــام عــي ( ،)كان رشي ًفــا ُمطا ًعــا يف

را ســنة
قومــه ،شــهد صفــن مــع اإلمــام عــي ( ،)ســكن الكوفــة ،وروى احلديــث ،قتلــه ّ
احلجــاج ص ـ ً
( 82هـــ)ُ .ينظر:الطبقــات الكــرى ،217/6 :واألعــام.234/5 :

((( مصبــاح املتهجــد ،الطــويس ،845:و ُينظــر :إقبــال األعــال ،ابــن طــاووس ،تــح :جــواد القيومــي
األصفهــاين332/3:

الفصل الثاني
أغلب النحويني
ما من َع ُه ُ
يف األفعال واحلروف
أغلب النحويني يف األفعال
املبحث األول :ما من َع ُه ُ
أغلب النحويني يف احلروف
املبحث الثاني :ما من َع ُه ُ

املبحث األول
أغلب النحويني يف األفعال
ما من َع ُه ُ
املسألة األوىل :جواز وقوع الفعل املاضي خ ًربا لـ (كان) بال (قد):
((لتضمنهــا للحكــم املطلــوب مــن
األصــل يف اخلــر اإلفــراد((( ،وقــد يقــع مجلـ ًة(((،
ّ

(((
املتممــة ملبتــدإ
اخلــر ،كتضمــن املفــرد لــه))  ،واجلملــة الواقعــة خـ ًـرا هــي ((اجلملــة ِّ

اجلملــة اإلســمية ويكثــر ْ
أن ُتتَمــم اجلملــة الفعليــة مبتــدأ الــكالم يف اجلملــة اإلســمية

(((
ٍ
لفعــل مــن األفعــال الناقصــة ،أو
خــرا ملبتــدإ ،أو
مثــل» زيــد حــر»))  ،وتكــون ً
ٍ
ب
ب املبتــدإ أو (إِ َّن)،
حلــرف مشــ َّبه بالفعــل ((( .وموضعهــا
ونصــب يف بــا َ
ٌ
رفــع يف بــا َ
ٌ

(كان) ،و(كاد).

را لـــ (كان
وقــد اختلــف النحويــون يف وقــوع اجلملــة املصــدَّ رة بالفعــل املــايض خ ـ ً

وأخواهتــا) ،فالكوفيــون يشــرطون (قــد) ظاهــر ًة أو مقــدَّ رةً ،ويف هــذا قــال الفــراء:

ـت تريــدُ  :قــد َك ُثـ َـر ما ُلــك؛
ـت َك ُثـ َـر ما ُلــك ،ال جيــوز إالّ وأنـ َ
((وقولــك للرجــل :أصبحـ َ

((( ُينظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب ،140/1:ومغني اللبيب ،584:ومهع اهلوامع.375/1:
((( ُينظر :املقرب ،83/1:ورشح الريض عىل الكافية.237/1:
((( رشح الريض عىل الكافية.237/1:

((( جتديد النحو ،د .شوقي ضيف.258:

((( ُينظر :إعراب اجلمل وأشباه اجلمل ،د .فخر الدين قباوة.147 :
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ُ
واحلــال ال تكــون إال بإضــار «قــد» أو
لــأول،
النــا مجي ًعــا قــد كانــا ،فالثــاين حــال
ّ
ّ
ِ
ـب إىل عامــة
بإظهارهــا))((( ،وأكــد مذهبــه هــذا يف موضــع آخــر((( ،وهــو مذهــب نُسـ َ
أيضــا((( ،وقــد نَســب الــريض إىل ابــن درســتويه (ت347:هـــ) القــول بمنــع
الكوفيــن ً

را لـــ (كان) مطل ًقــا ،وقــد اعــرض عليــه الــريض ور َّده فأجــاز وقــوع
وقــوع املــايض خ ـ ً
را لـــ (كان) مــن دون اشــراط (قــد) ظاهــرة أو مقــدَّ رة(((.
املــايض خ ـ ً

وقــد ع َّلــل أصحــاب هــذا املذهــب اشــراطهم هــذا التقديــر ((بـ َّ
ـأن الفعــل الــذي

ألنــا إنــا دخلــت عــى
را إذا كان ماض ًيــا مل حيتــج معــه إىل «كان وأخواهتــا «؛ َّ
يقــع خ ـ ً
اجلملــة لتـ ّ
ـدل عــى الزمــان ،فــإذا كان اخلــر يعطــي الزمــان مل حيتــج إليهــا وكان ذكرهــا

فضـ ًـا))((( ،فاشــراط (قــد) قبــل املــايض إنــا جــاء مــن وجهــة نظرهــم ليكتســب الفعــل

داللــة التقريــب مــن احلــال ،وتصبــح مجلــة :كان زيــد قــام ،املرفوضــة لدهيــم بعــد دخــول

ـح َملــا جــاز
(قــد) أو تقديرهــا بمعنــى :كان زيــد يقــوم((( ،وهــو رأي غــر دقيــق؛ فلــو صـ ّ
القــول :يكــون زيــد يقــو ُم؛ إذ َّ
إن داللــة االســتقبال مفهوم ـ ٌة مــن الفعــل وخــره (((.

را لـــ (كان وأخواهتــا) دونــا
ويــرى النحويــون البرصيــون جــواز وقــوع املــايض خـ ً

((( معاين القرآن (الفراء).24/1:
((( ينظر:املصدر نفسه.282/1:

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،1167/3:ومهع اهلوامع.418/1 :

((( ُينظــر:رشح الــريض عــى الكافيــة ،143/2:واجلملــة اخلربيــة يف هنــج البالغــة ،182:ومل أجــد رأي ابــن
درســتويه هــذا يف املطبــوع مــن كتبــه.

((( رشح مجل الزجاجي (ابن عصفور) ،380/1:و ُينظر :مهع اهلوامع.418/1 :

((( ُينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،380/1:ومهــع اهلوامــع ،418/1 :والنحويــون
والقــرآن.38:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.143/2 :
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(قــد) ظاهــرة أو مقــدَّ رة ،لــورود ذلــك يف الشــعر والنثــر((( ،والكثــرة ُتيــز القيــاس ،بــل
هــي دليــل مــن أدلتــه((( ،ومــن أجــل هــذا ذهــب ابــن مالــك إىل جــوازه إال يف (صــار) ،و

را
(ليــس) ،وكذلــك فيــا تصــدّ ره النفــي (مــادام) وأخواهتــا ،فاشــرط لوقــوع املــايض خـ ً
لـــ (ليــس) بــأن يكــون اســمها ضمــر شـ ٍ
ـأن((( ،ومل يرتـ ِ
ـض أبــو حيــان ذلــك ((( ،وهــو
ُ
َ
عــى حــق؛ َّ
ـت يف لغــة العــرب
ألن جمــي َء خــر (ليــس) فعـ ًـا ماض ًيــا جمــر ًدا مــن (قــد) ثابـ ٌ

ـس ك ُُّل
شــعرها ونثرهــا ،ومنــه يف نصــوص هنــج البالغــة؛ إذ قــال اإلمــام (َ (( :)ل ْيـ َ
ـاب))(((.
ـن َر َمــى َأ َصـ َ
َمـ ْ

ايضــا،
وأخــذ بــرأي البرصيــن يف عــدم اشــراط (قــد) يف خــر (كان) أبــو حيــان ً
ـاء
جــاء ذلــك يف معــرض تفســره لقولــه تعــاىل :وَإِ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـم َمـ ْـر َض َأ ْو َعـ َـى َسـ َف ٍر َأ ْو َجـ َ
َأحــدٌ ِمنْ ُكــم ِمــن ا ْلغَائِـ ِ
ـط(( :(((يف قولــه :أو جــاء ،أو المســتم دليــل عــى جــواز وقــوع
ْ َ
َ
را لـــ»كان» مــن غــر (قــد) ،وا ّدعــاء إضامرهــا تكلــف خال ًفــا للكوفيــن
املــايض خــ ً
ـوف عــى اخلـ ِ
ـر خـ َـر))((( ،ونحــا هــذا املنحــى علــاء
لعطفهــا عــى خــر «كان» واملعطـ ُ
أيضــا (((.
آخــرون ً

املجــوزون لذلــك بجملــة مــن الشــواهد النحويــة ،فمــن القــرآن
وقــد احتــج
ّ
((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،367/1 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،143/2 :ومهــع
اهلوامــع.418/1:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،143/2:والتذييل والتكميل ،189/9:و مهع اهلوامع.326/2:
((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).368 - 367 ،344/1:
((( ُينظر :ارتشاف الرضب.1167/3 :
((( رشح (املعتزيل).113/16:
((( سورة النساء من اآلية.43:

((( البحر املحيط ،654/3:و ُينظر :ارتشاف الرضب.1167/3:

((( ُينظر :الدر املصون ،608/4:واللباب يف علوم الكتاب ،117/8:ومهع اهلوامع.417/1:
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ت وهــو ِمــن ا ْلك ِ
ِ
الكريــم((( قولــه تعــاىل :إِ ْن ك َ ِ
ـن ُق ُبـ ٍ
َاذبِ َني.(((
ـل َف َصدَ َق ْ َ ُ َ َ
يصـ ُه ُقــدَّ مـ ْ
َان َقم ُ
يتضــح ممــا تقــدّ م ذكــره رجحــان مذهــب البرصيــن وابــن مالــك؛ َّ
ألن الشــواهد

جمــرد ًة مــن (قــد) كثــرة يف القــرآن الكريــم والشــعر ،وهبــذا يظهــر َّ
أن
التــي جــاءت َّ
أيضــا؛ إذ باإلمــكان محلــه عــى املــايض
مذهــب املانعــن حمجــوج بالســاع والقيــاس ً

بعــد (كان) يف صيغــة (مــا أفعلــه) الدالــة عــى التعجــب يف نحــو :مــا َ
كان أحسـ َن زيــدً ا،
والقــول بزيــادة (كان) يف هــذا املوضــع ال ُيبطِ ُ
ــل االســتدالل بــه (((.

والشــواهد عــى هــذه املســألة يف هنــج البالغــة كثــرة ،منهــا مــا جــاء يف كتـ ٍ
ـاب لــه
عملــهَ :
((أ َّمــا َب ْعــدُ َف َقــدْ َب َلغَنِــي َعن َ
ْــت َف َع ْلتَــ ُه َف َقــدْ
ــر إِ ْن ُكن َ
ْــك َأ ْم ٌ
( )إىل بعــض ّ

ــت َأ َما َنت َ
ــت إِ َم َام َ
ت َر َّب َ
َــك))(((.
ــك َو َأ ْخ َز ْي َ
ــك َو َع َص ْي َ
َأ ْســخَ ْط َ

ْــت َف َع ْلتَــ ُه) ،فـــ (كان) واســمه ضمــر الرفــع
الشــاهد فيــه قولــه (( :)إِ ْن ُكن َ

(التــاء) ،واجلملــة الفعليــة املصــدَّ رة بالفعــل املــايض املجـ َّـرد مــن (قــد) لف ًظــا وتقديـ ًـرا يف
ـت بعــدم تقديرهــا ههنــا اســتنا ًدا إىل املعنــى الــذي تؤديــه
حمــل نصــب خــر ،وإنــا حكمـ ُ

وهــو تقريــب الفعــل املــايض مــن احلــال وهــذا متعـ ّـذر يف النــص؛ إذ اإلمــام ()يف

وص َل ْتــه عــن هــذا العامــل ،فالــكالم عــن وقائــع
معــرض َســوق اهتامــات بخيانــة األمانــة َ
جــرت يف املــايض ،وهلــذا مل يـ ِ
ـأت بـــ (قد)؛ألهنــا تقـ ِّـرب احلــدث مــن احلــال ،هــذا فضـ ًـا
عــن َّأنــا حــرف حتقيــق وتوكيــد للــايض((( ،وهــذا املعنــى ال يتفــق وســياق النــص،
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،143-142/2:ومهع اهلوامع ،417/1:والنحويون والقرآن.39:
((( سورة يوسف من اآلية.26:

((( ُينظر :النحويون والقرآن.39:

((( هنج البالغة ،549:وينظر :رشح (املعتزيل).164/16:

((( ينظر :اجلنى الداين ،255:ومغني اللبيب 826 :ــــــــــ .829
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فاإلمــام يريــد التحقــق مــن ّاتــام قــد يصــدق وقــد ال ،فكيــف يؤكِّــد مــا مل يث ُبــت أو
يتح َّقــق؟

ـت إليــه هــو مــي الــرط يف هــذا النــص عــى حــن َّ
أن
ولعـ ّـل مــا يؤ ِّكــد مــا ذهبـ ُ

النحويــن ينكــرون ذلــك ويمنعونــه((( ،فــأداة الــرط عندهــم ُتيــل زمــن املــايض بعدهــا
إىل املســتقبل ،غــر َّ
املتحصــل مــن ظــروف القــول يف
أن هــذا احلكــم ال ينســجم واملعنــى
ِّ

رد
هــذا النــص ،فمعنــى املــي ثابــت فيــه ال يمكــن تأويلــه أو تقديــره ،وهلــذا ذهــب املـ َّ
إىل إجــازة ذلــك بــرط جمــيء (كان) بعــد األداة؛ إذ َّإنــا تبقــى عــى ُمض ِّيهــا لف ًظــا ومعنًــى
ـت ُق ْل ُتـ ُه َف َقــدْ َعلِ ْم َتـ ُه ،((((((وهبــذا يكــون هــذا
مســتندً ا بذلــك إىل قولــه تعــاىل :إِ ْن ُك ْنـ ُ

النــص ً
دليــا عــى جــواز ُمــي الــرط لف ًظــا ومعنًــى؛ فالزمــن الرشطــي ال تفرضــه
ُّ
األداة وال فعــل الــرط ،بــل الفيصــل يف ذلــك الســياق والقرائــن املحيطــة بالنــص(((.

ـم
خمو ًفــا أهـ َـل النهــروانَ (( :قــدْ َط َّو َحـ ْ
ومــن الشــواهد ً
أيضــا قولــه (ِّ )
ـت بِ ُكـ ُ
ــذ ِه َا ُْلك ِ
ْــت ني ُتكُــم عــن ه ِ
َالــدَّ ار و اِح َتب َلك ِ
ــاء
ُــم َا ْل ْقــدَ ُار َو َقــدْ ُكن ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ
ُومــة َف َأ َب ْيت ْ
َ
ُ َ ْ َ ُ
ــي إِ َب َ
ُــم َع َ َّ
ِِ
ــن))(((.
َا ُْلخَ الف َ
((( ُينظــر :األصــول يف النحــو ،190/2:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،93-92/4 :وارتشــاف
الــرب.1887/4:

((( سورة املائدة من اآلية.116:

((( ُينظــر :األصــول يف النحــو ،190/2:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،92/4:وارتشــاف
الــرب ،1878/4:وشــفاء العليــل يف إيضــاح التســهيل ،السلســييل ،دراســة وحتقيــق :د .الرشيــف عبــد اهلل

رد هــذا يف كتابــه املطبــوع.
عــي احلســيني ،967/3:ومل أجــد رأي املــ َّ

((( ُينظــر :اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ،د .متــام حســان ،105 :والزمـ�ن واللغـ�ة ،د .مالـ�ك يوسـ�ف املطلبي:
.81 - 80

وه ُهنــا،
((( هنــج البالغــة ،86:وينظــر:رشح (املعتــزيل)َ (( .265/2 :ط َّو َحــ ُه ،أي َّتو َهــ ُه وذهــب بــه َه ُهنــا َ

َف َت َطـ َّـو َح يف البــاد ،إذا رمــى بنفســه ههنــا وههنــا.
ـت)) .الصحــاح389/1 :
ـت هبــم النَــوى ،أي ترا َمـ ْ
وتطاو َحـ ْ
َ
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ضمــرة؛
حمــل الشــاهد (كنــت هنيتكــم) والفعــل املــايض ال حيتــاج هنــا إىل (قــد) ُم َ

فاإلمــام يف معــرض إنــذار اخلــوارج يف النهــروان وحتذرهيــم ،بعــد ْ
أن هناهــم عــن قبــول
التحكيــم يف ص ّفــن لكنهــم رفضــوا قولــه((( ،فاملعنــى قائــم عــى بيــان حــدَ ٍ
ث يف املــايض
وهــو مــا وقــع يف ِص ّفــن ســنة (37هـــ).

(((
ــح َال
ومــن الشــواهد ً
ش ْي ُ
لش ْيــح القــايض َ (( :فا ْن ُظ ْ
ــر َيــا َ ُ
أيضــا قولــه (َ ُ )
ـكَ ،أو َن َقــدْ َت ا َّلثمـ ِ
ـت هـ ِـذ ِه الــدَّ ار ِمــن َغـ ِ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـر َحالَلِـ َ
ـك! َف ـإِ َذا
ـون ا ْب َت ْعـ َ
َت ُكـ ُ
ـن مـ ْ
َ َ
ـر َمالـ َ ْ
َ ْ ْ
ِ
ــر َت َد َار الدُّ ْن َيــا َو َد َار االْ ِخ َــرة)) ((( .فالفعــل املــايض (ابتعــت) وقــع هــو
َأن َ
ْــت قــدْ َخ ْ
وفاعلــه ومفعولــه خـرا لـــ (كان) وهــو كــا تــرى جمــر ًدا مــن (قــد) وال ِ
ـب لتقديرهــا
موجـ َ
ً

أن (قــد) تـ ُّ
ألن اخلــر يف ســياق االحتــال ،عــى حــن َّ
أيضــا؛ َّ
ـدل عــى التحقيــق والتوكيــد.
ً
أيضــا قولــه ( )يف خطبــة لــه بعــد ّاتامــه بقتــل
ومــن الشــواهد عــى هــذه املســألة ً
ِ
((وإِ ْن كَا ُنــوا َو ُلــو ُه ُد ِ
ـم))(((.
اخلليفــة عثــانَ :
ون َفـ َـا َال َّتبِ َعـ ُة إِالَّ عنْدَ ُهـ ْ

(طــوح) ،وينظــر :رشح (البحــراين) .91/2:احتبلكــم :أوقعكــم يف حبالــة الصائــد ،يقــال :احتبــل الصيــد إذا
صــاده باحلبالــةُ .ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة( 131/2:حبــل).

((( ينظر :رشح (املوسوي).284/1 :

ش ْيــح بــن احلــارث بــن قيــس بــن اجلهــم الكنــدي ،أبــو أميــة ،مــن أشــهر القضــاة الفقهــاء يف صــدر
((( هــو َ ُ
اإلســام .أصلــه مــن اليمــن وهــو ممــن أســلم يف حيــاة النبــي حممــد ( )ومل يـ َـر ُه ،و َيل قضــاء الكوفــة يف

حيــا
ش ً
ـي (َ ُ )
زمــن اخلليفــة عمــر وعثــان واإلمــام عــي ( )ومعاويــة ،قــال ابــن أيب احلديــد :وأقـ ّـر عـ ٌّ
عــى القضــاء مــع خمالفتــه لــه يف مســائل كثــرة يف الفقــه مذكــورة يف كتــب الفقهــاء ،وس ِ
ــئل رشيــح عــن
ُ
مومنــ ًا؟ فقــال :نعــم ،بالطاغــوت ،كافــر ًا بــاللّ تعــاىل ،واســتعفى يف أيــام احلجــاج،
احلجــاج الثقفــي :أكان َ
ّ
ً
طويــا وتُــويف ســنة (78ه) .ينظر:الطبقــات
فأعفــاه ســنة ( 77هـــ) ،لــه بــاع يف األدب والشــعر .وعمــر
الكربى182/6:ـــــــ ،194ورشح (املعتــزيل) ،28/14:واألعــام.161/3:

((( هنج البالغة ،480:وينظر:رشح (املعتزيل).27/14:

((( ا هنج البالغة ،60 :وينظر :رشح (املعتزيل).303/1 :
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وحمــل الشــاهد هــو (كانــوا ولــوه )...إذ تصــدّ رت اجلملــة بالفعــل املــايض ،وهــي يف

حمــل نصــب خــر لـــ (كان) ،وهــي جمــردة مــن (قد).

أيضــا قولــه ( )يف خطبــة لــه ملــا ُب ِ
ون
ومثلــه ً
((و َل َي ْســبِ َق َّن َســابِ ُق َ
ــع باملدينــةَ :
وي َ

ون كَانُــوا َســ َب ُقوا))(((.
ــر َّن َســ َّبا ُق َ
ــرواَ ،و َل ُي َق ِّ َ
كَانُــوا َق َّ ُ

وهبــذا يتضــح َّ
را
أن الســياق هــو احلاكــم يف مســألة اقــران الفعــل املــايض الواقــع خـ ً

لـــ (كان وأخواهتــا) بـــ (قــد) مــن عدمــه ،واشــراط ذلــك لف ًظــا أو تقديـ ًـرا مــا ال تؤ ِّيــده
الشــواهد الكثــرة الــواردة يف النهــج – فضـ ًـا عــن الشــواهد القرآنيــة والشــعرية – وهــذه
إن الذهــاب إىل تقديــر ِّ
ـت مــن عــر االحتجــاج ،ثــم َّ
كل هــذه
الشــواهد ال ُتــرد مادامـ ْ

ـذرا أحيا ًنــا،
الشــواهد ممــا ال يمكــن قبولــه بحــال ،زيــادة عــى أ َّنــه يبــدو متكل ًفــا ومتعـ ً
فضـ ًـا عــن األصــل عــدم التقديــر يف الغالــب.

واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدَّ م جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز وقــوع

ـرا يف هنــج البالغــة،
ـرا لـــ (كان) بــا (قــد) ظاهــر ًة أو مقــدَّ ر ًة لــورود ذلــك كثـ ً
املــايض خـ ً
ً
ونثــرا ،كــا جيــوز ذلــك يف (ليــس)
فضــا عــن القــرآن الكريــم و كالم العــرب
شــعرا ً
ً

خال ًفــا لتقييــد ابــن مالــك.

(عد) جمرى َّ
املسألة الثانية :جواز إجراء الفعل َّ
الظن:
(ظــن وأخواهتــا) مــن النواســخ الفعليــة التــي تبــارش اجلملــة اإلســمية ،وهــي

جمموعــة مــن األفعــال تدخــل عــى املبتــدإ واخلــر فتنصبهــا مفعولــن هلــا ،وتنقســم عــى
قســمني :أفعــال القلــوب وأفعــال التحويــل((( ،وملشــاهبة بعــض األفعــال أفعـ َ
ـال الظــن

((( هنج البالغة ،51:وينظر :رشح (املعتزيل).272/1 :

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،2098 - 2097/4:ورشح ابن عقيل.28/2:
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ـت عليهــا يف نصــب املفعولــن ،مــن ذلــك الفعــل (عــدَّ ) ،وهــو فعــل
معنًــى وعمـ ًـا ُحِ َلـ ْ
قــد اختلــف النحويــون يف َحلــه عــى معنــى الظــن عــى مذاهــب وآراء.

فقــد أنكـ َـر ابــن عصفــور إجــراءه جمــرى الظــن((( ،وتابعــه عــى هــذا أبــو حيــان(((،

ونســب الســيوطي هــذا املنــع إىل أكثــر النحويــن(((.

ـر يف لغــة العــرب إال َّ
ويــرى ابـ ُن مالــك َّ
أن
أن إجــراء الفعــل (عــدَّ ) جمــرى الظــن كثـ ٌ

النحويــن أغفلــوا الترصيــح بــه ،فقــال(( :وإجــراء «عــدَّ «جمــرى «ظــن» معنــى وعمـ ًـا
حمتجــا لذلــك بشــواهد
ممــا أغفلــه أكثــر النحويــن وهــو كثــر يف كالم العــرب))(((ً ،
مــن احلديــث النبــوي الرشيــف والشــعر العــريب ،فمــن احلديــث مــا ُروي عــن بعــض

الصحابــة(( :جــاء جربيــل ( )إىل النبــي ( )فقــال :مــا تعــدّ ون أهــل بــدر فيكــم،

قــال :مــن أفضــل املســلمني))(((.

وأما الشواهد الشعرية فمنها قول النعامن بن بشري األنصاري((([ :من الطويل]
فال َت ْع ُد ِد املوىل َشري َكك يف ال ِغنى

َّ
ولكنما املوىل شري ُكك يف ال ُع ْد ِم

ومثله قول الشاعر أيب دواد اإليادي((([ :من اخلفيف]
((( ُينظر :رشح مجل الزجاجي (ابن عصفور).376/1:
((( ُينظر :ارتشاف الرضب.2099/4:
((( ُينظر:مهع اهلوامع.537/1:

((( شواهد التوضيح ،183:و ُينظر :رشح الكافية الشافية ،545/2:واالستقراء الناقص.367:
((( صحيح البخاري ،)3992( 80/5:وينظر :شواهد التوضيح183:

((( ُينظــر :شــواهد التوضيــح ،183:وخزانــة األدب .57/3:والبيــت يف شــعره ،ح ّققــه وقــدَّ م لــه :د .حييــى
اجلبــوري.140:

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،77/2:وخزانــة األدب .57-56/3:والبيــت يف ديوانــه ،مجعــه
وحققــه :أنــوار حممــود الصاحلــي ،ود .أمحــد هاشــم الســامرائي.163:
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فق ُد َمن قد ُر ِزئ ُته ِ
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هلــذا فــا حجــة ملــن منــع ورود (عــدَّ ) بمعنــى الظــن ،ومــن هنــا ذهــب الكوفيــون

وبعــض البرصيــن إىل إجــازة اســتعامله يف هــذا املعنــى((( ،وممــن أ ّيــد هــذا املذهــب
(((
رصح بــه الــريض((( ،وابــ ُن ايب الربيــع
ابــن هشــام اللخمــي (ت577:هـــ)  ،كــا َّ

(ت688:هـــ)((( ،وابــن هشــام((( ،وابــن عقيــل((( ،واختــاره آخــرون(((.

ـأول املانعــون هــذه الشــواهد عــى إرادة احلــال ،فقــد ذهــب اب ـ ُن عصفــور
وقــد تـ َّ

إىل أ ّنــه ال وجــه ملعنــى الظــن يف (عــدَّ ) يف مثــل قوهلــم :عــددت زيــدً ا عا ًملــا؛ َّ
ألن (عا ًملــا)
ٌ
حــال؛ َّ
عــددت زيــدً ا العــامل((( ،وهــو تأويــل بعيــد
ألن التنكــر الز ٌم فيهــا فــا ُيقــال:
ُ
يرفضــه املعنــى أو ُيضعفــه(((.

ومــن شــواهد هــذه املســألة يف الــكالم ال َع َلــوي املبــارك قولــه ( )يف وصــف
ِ
ِ ِ
ٍ
((أيــا َالنَّــاس إِ َّنــا َقــدْ َأصبحنَــا ِف دهـ ٍـر عنُـ ٍ
َ
ـود َوز ََمـ ٍ
ـن
ـن َشــديد ُي َعــدُّ فيــه َا ُْل ْحسـ ُ
َْ َ
ْ َ ْ
ُ
الزمــانَ ُّ :
((( ُينظر :ارتشاف االرضب ،2099/4:ومهع اهلوامع.537/1:
((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.545/2:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.151/4:

((( ُينظر :البسيط يف رشح مجل الزجاجي ،حتقيق ودراسة:د .عياد بن عيد الثبيتي.434/1:

((( ُينظــر :ختليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد ،ابــن هشــام ،حتقيــق وتعليــق :د .عبــاس مصطفــى
الصاحلــي.431:

((( ُينظر :املساعد.355/1:

((( ُينظر :شفاء العليل ،391-390/1:ورشح الترصيح ،361-360/1:ومهع اهلوامع.537/1:

((( ُينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،302- 301/1:وختليــص الشــواهد ،431:وخزانــة
األدب.57-56/3:

((( ُينظر :ختليص الشواهد ،431:وخزانة األدب.57-56/3:
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م ِســيئًا َوي ـ ْز َدا ُد َال َّظـ ِ
ـال ُ فِيـ ِـه ُع ُتـ ًّـوا))(((.
َ
ُ

كالمــه ( )يف وصــف َجــور زمانِــه ومــا َّ
حــل فيــه مــن املفاســد والــرور

فضـ ًـا عــن ســوء الظــن الــذي اســتوىل عــى عقــول النــاس وســلوكهم وطبائعهــم؛ لــذا

بــأن الباعــث عــى ِّ
هــم يعتقــدون َّ
الســمعة أو اخلــوف
كل عمــل حســن هــو الريــاء أو ُّ
ونحــو ذلــك مــن األُمــور الناشــئة مــن ســوء الظــن(((؛ هلــذا فاســتعامل الفعــل (عــدَّ ) جــاء
ـجم ومــا يعتقــده هــؤالء النــاس يف ذلــك الزمــان ،وال جمــال لرفــض معنــى الظــن يف
منسـ ً

هــذا الفعــل أو إنــكاره.

فيــا تقــدَّ م مــن نصــوص تبـ ّـن ّ
أن الفعــل (عــدَّ ) مــن األفعــال التــي تنصــب مفعولــن

كغــره مــن أفعــال القلــوب اســتنا ًدا إىل النصــوص اللغويــة الفصيحــة املؤ ِّيــدة هلــذا ،ومــن
أجــل هــذ فالبــد مــن تقديــم تعديــل عــى القاعــدة بــا يــأيت :جيــوز إجــراء الفعــل (عــدَّ )

احتكامــا إىل هنــج البالغــة وإىل املــوروث اللغــوي الفصيــح املحتــج بــه مــن
جمــرى الظــن
ً

الشــعر والنثــر.

املسألة الثالثة :جواز وقوع الفعل املاضي املث َبت اجملرَّد من (قد) ً
حال:
ـم علــاء العربيــة احلـ َ
ـال أقســا ًما كثــرة باعتبــارات متعــددة ،مــن ذلــك تقســيمها
قسـ ُ
ُي ِّ

بحســب اإلفــراد واجلملــة ،فهــي بموجــب هــذه الضابطــة تنقســم عــى احلــال املفــردة
واحلــال اجلملــة وشــبه اجلملــة.

أمــا إذا كانــت احلــال مجلــة فهــي إمــا إســمية أو فعليــة ،وقــد ذكــر النحويــون
رشوطهــا يف كل حالــة ،وقــد أجــازوا جمــيء احلــال مجلـ ًة فعليــة فع ُلهــا مـ ٍ
ـاض غــر َّأنــم
((( هنج البالغة ،76:وينظر :رشح (املعتزيل).174/2:
((( ينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي)51/4:
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اختلفــوا يف مســألة اقرتاهنــا بـــ (قــد) ،فمنهــم مــن أوجــب اقرتاهنــا هبــا يف حــال اإلثبــات

ومنهــم مــن أجــاز.

فقــد اشــرط مجاعــة مــن النحويــن يف اجلملــة املاضويــة الواقعــة حـ ً
ـال ْ
أن تقــرن
ـرب عــن ِ
رأيــه
بـــ (قــد) ،مظهــر ًة أو مضمــرةً ،ولعـ َّـل الفـ ّـراء يقــف يف مقدمتهــم ،فقــد أعـ َ
وهــو يوجــه قولــه تبــارك وتعــاىلَ  :ك ْي َ
ُــم َأ ْم َواتًــا ،(((فقــال:
ــف َت ْك ُف ُــر َ
ون بِــاهلل َو ُكنْت ْ

((املعنــى ـ واهلل أعلــم ـ وقــد كنتــم ،ولــوال إضــار «قــد» مل جيــز مثلــه يف الــكالم))(((،
أيضــا(((.
وأكــد مذه َبــه هــذا يف موضــع آخــر ً

(((
والزجــاج(((،
رد
ّ
وقــد ســار عــى هــذا املذهــب مجـ ٌ
ـع مــن علــاء العربيــة ،منهــم املـ َّ

وابــن الــراج((( ،وابــن جنــي((( ،والزخمــري((( ،وآخــرون(((.

ـف للهيــأة احلــارضة ،واملــايض يـ ُّ
ـأن احلـ َ
ـج املانعــون ملذهبِهــم بـ َّ
ـدل
ـال وصـ ٌ
وقــد احتـ ّ

عــى مــا انقطــع ومــى فليــس مناسـ ًبا وقو ُعــه يف الداللــة عــى احلال؛لــذا اشــرطوا وجود
((( سورة البقرة من اآلية.28:

((( معاين القرآن (الفراء).24/1:
((( ُينظر :املصدر نفسه.282/1:
((( ُينظر :املقتضب.123/4:

((( ُينظر :معاين القرآن وإعرابه.89/2:

((( ُينظر :األصول يف النحو.255-254/1:

((( ُينظــر :املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،تــح :عــي النجــدي ناصــف
ِ
وآخريــن.250/1:
((( ُينظر :الكشاف.547/1:

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 252/1:املســألة  ،)32ورشح املفصــل (ابــن يعيــش)،67/2:

ومهــع اهلوامــع ،326/2:وأثــر القــراءات القرآنيــة يف الدراســات النحويــة ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم.59:
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(قــد) ظاهــر ًة أو مقــدَّ رةً؛ ألهنــا تقـ ِّـرب الفعــل املــايض مــن احلــال(((.

ِ
ـب إىل األخفــش القــول بجــواز عــدم االقــران((( ،كــا نُســب القــول بذلــك
وقــد نُسـ َ

إىل عامــة الكوفيــن عــدا الفــراء((( ،وهــذا مــا سـ ّـوغ أليب الــركات األنبــاري دراســة ذلــك

كمســألة خالفية بــن املدرســتني (((.

وقــد ح َّقــق َأحــدُ الباحثــن يف ِصحــة تلــك النســبة فخلــص إىل َّ
أن الكوفيــن ال
خيتلفــون عــا رآه البرصيــون يف هــذه املســألة ،فهــم ُي ِ
وجبــون (قــد) ظاهــر ًة أو مضمــر ًة(((،

رأي األخفــش ُم َم ً
َّ
ُــم
ــا مل ُيفهــم منــه اجلــواز؛ إذ َّ
وأن َ
اءوك ْ
وجــه قولــه تعــاىلَْ  :و َج ُ
ِ
ِ
ـم ،(((فقــال«(( :حــرةً» اســم نصبتــه عــى احلــال،
ـم َأ ْن ُي َقات ُلو ُكـ ْ
ور ُهـ ْ
ـر ْت ُصدُ ُ
َحـ َ
و»حــرت» «فعلــت» وهبــا نقــرأ))(((.

نفســها بقولــه(( :وذلــك َّ
أن
وذهــب الطــري ً
أيضــا إىل رضورة التقديــر ففـ َّـر اآليــة َ

معنــاه :أو جاؤوكــم قــد حــرت صدورهــم ،فــرك ذكــر «قــد»؛ َّ
ألن مــن شــأن العــرب

ـب عقلــه ،بمعنــى :قــد ذهــب عقلــه؛ ومســموع
فعــل مثــل ذلــك ،تقــول :أتــاين فــان ذهـ َ
منهــم :أصبحــت نظــرت إىل ذات التنانــر ،بمعنــى :قــد نظــرت))((( ،وهــو قــول ابــن

((( ُينظر:املقتضــب ،123/4:وعلــل النحــو ،564:واإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 254/1:املســألة ،)32
واللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،293/1:وكتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن البرصيــن والكوفيــن،

العكــري ،حتقيــق ودراســة :د.عبــد الرمحــن ســليامن العثيمــن (رســالة ماجســتري خمطوطــة).327 :

((( ُينظر :املقتضب ،123/4:واإلنصاف يف مسائل اخلالف( 252/1:املسألة .)32

((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 252/1:املسألة  ،)32ورشح املفصل (ابن يعيش).67/2:
((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 252/1:املسألة  ،)32و مغني اللبيب.229:
((( ُينظر :ظاهرة املنع.141:

((( سورة النساء من اآلية.90:

((( معاين القرآن (األخفش).263/1:
((( جامع البيان.22/8 :
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أيضــا (((.
األنبــاري (ت328 :هـــ) ً
وقــد نقــل أبــو منصــور األزهــري (ت370:هـــ) عــن ثعلــب رأ َيــه يف اآليــة مــدار

اخلــاف ،فقــال(( :وقــال أمحــد بــن حييــى :إذا أضمــرت «قــد» قربــت من احلــال وصارت

كاالســم ،وهبــا قــرأ مــن قــرأ« :حــرة صدورهــم»))((( ،وليــس يف كالم ثعلــب مــا ُيشــر
إىل اجلــواز ،عــى َّ
أن مــا نقلــه ابــن خالويــه (ت370:هـــ) عــن الكســائي ُيشــر إىل إجازتــه
التجـ ّـرد مــن (قــد) عــى ق ّلــة ،فقــد قــال األول(( :وال يكــون املــايض حـ ً
ـال إال مــع «قــد»

اال مــا حدثنــي أبــو عمــر عــن ثعلــب عــن ســلمة عــن الفــراء عــن الكســائي قــال :قــد

يكــون املــايض حـ ً
ـال بغــر «قــد»))(((.

يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
أن تلــك املســألة مــن املســائل التــي يــكاد ُيمــع البرصيــون وأغلــب

الكوفيــن عــى رضورة تقديــر (قــد) ،وهــذا خمالــف أتــم املخالفــة للنقــل والقيــاس ،أمــا
النقــل فالشــواهد القرآنيــة التــي جــاءت جمــردة مــن (قــد) كثــرة مــن ذلــك قولــه تعــاىل:
ِ
ـم ،فـــ (حــرت صدروهــم) حـ ٌ
أ َْو
ـال مــن الضمــر
ُ
ور ُهـ ْ
ـر ْت ُصدُ ُ
جاؤو ُكـ ْ
ـم َحـ َ
يف (جاؤوكــم) (((.
ومنه قول امرئ القيس((([ :من الطويل]
((( ُينظر :رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات :تح :عبد السالم حممد هارون 37/1:ـــــــ.38
((( هتذيب اللغة( 136/4:حرص) ،و ُينظر :ظاهرة املنع.141:

((( إعراب القراءات السبع وعللها ،ح ّققه وقدّ م له:د .عبد الرمحن بن سليامن العثيمني.442-541/2:

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 252/1 :املســألة  ،)32وداللــة االكتفــاء يف اجلملــة القرآنيــة138:
ــــ.140

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) .371/2:والبيــت يف ديوانــه ،47:والدعــص :الكثيــب الصغــر مــن
الرمــل املتجمــعُ :ينظــر :لســان العــرب( 35/7 :دعــص) ،الغبيــطَ :م ْركــب اهلــودج وهــو ُمــرفُ .ينظــر:

املوســع ،أي لــه فرجــة أو ذؤابــةُ .ينظــر :لســان العــرب380/1:
لســان العــرب( 361/7 :غبــط) ،املــذأبَّ :
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ك َف ٌل كالد ْ
َل ُه َ
ص َلَّبد ُه ال َّن َدى
ِّع ِ

بيط املُ َذأّ ِب
إىل َح ِار ٍك ِم ْث ِل ال َغ ِ

ومنــه قــول العــرب يف املثــل(( :ا ْف َعـ ْـل َكـ َـذا َ
وخـا ََك َذ ٌّم))((( ،فالفعــل (خــا) يف حمــل
نصــب حــال وهــو جمــرد مــن (قــد)((( ،وهلــذه الشــواهد نظائــر ُأخــر يطــول املقــام بذكرهــا

ك ِّلها ( ((.

أن املــايض يصــح ْ
وأمــا القيــاس فقــد اســتند املؤ ِّيــدون إىل َّ
أن يكــون نع ًتــا للنكــرة،

محــا عــى هــذا وقو ُعــه ً
فيجــوز ً
حــال مــن املعرفــة كالفعــل املضــارع ،نحــو (مــررت

بالرجــل قعــد ،وبالغــام قــام)((( ،هــذا فضـ ً
ا عــن جــواز قيــام املــايض مقــام املســتقبل،
وإذا جــاز هــذا جــاز ْ
أيضــا(((.
أن يقــوم مقــام احلــال ً

وعــى الرغــم مــن كثــرة الشــواهد املؤ ِّيــدة لعــدم االقــران ـ فضـ ًـا عــن القيــاس ـ

نــرى َّ
صــوروه قــد ركَّــزوا يف حديثهــم يف شــواهد
أن الذيــن ذكــروا هــذا اخلــاف أو ّ
ِ
قليلــة ولعــل مــن أبرزهــا قولــه تعــاىلَ :
ـم ،وكأ َّنــه
ور ُهـ ْ
ـر ْت ُصدُ ُ
أ ْو جاؤُ و ُكـ ْ
ـم َحـ َ
((الشــاهد الفــرد الــذي ال نظــر لــه مــن القــرآن ملجــيء الفعــل املــايض حـ ً
ـال)) (((.
واحلــق َّ
ـع مــن النحويــن املتأخريــن يف
ـج ببعضهــا مجـ ٌ
أن الشــواهد كثــرة وقــد احتـ َّ
الــرد عــى مــن أوجــب هــذا االقــران ،وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن مالــك بعــد ِ
أن اســتعرض
(ذأب).

((( جممع األمثال ،امليداين ،تح :حممد حميى الدين عبد احلميد.80/2:
((( ُينظر :املصدر نفسه.80/2 :

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك) ،371/2:ومهع اهلوامع ،326/2:والنحويون والقرآن.44-43:
((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 253/1:املسألة  ،)32ورشح املفصل (ابن يعيش).67/2:

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 254/1:املســألة  ،)32وكتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن:
.327

((( النحويون والقران.43:
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مجلــة منهــا ،ثــم كشــف عــن رأيــه قائـ ًـا(( :وزعــم قــوم َّ
أن الفعــل املــايض لف ًظــا ال يقــع

حـ ً
ـال وليــس قبلــه «قــد» ظاهــرة إال وهــي قبلــه مقــدَّ رة ،وهــذه دعــوى ال تقــوم عليهــا

حجــة؛ َّ
ألن األصــل عــدم التقديــر ،وألن وجــود «قــد» مــع الفعــل املشــار إليــه ال يزيــد

معنــى عــى مــا يفهــم بــه إذا مل توجــد ،وحــق املحــذوف املقــدر ثبوتــه ْ
أن يــدل عــى معنــى
أيضــا فقــال(( :والصحيــح
ال يــدرك بدونــه))((( ،وارتــى هــذا أبــو حيــان األندلــي ً

جــواز ذلــك؛ لكثــرة مــا ورد منــه بغــر «قــد» ،وتأويــل الــيء الكثــر ضعيــف جــدً ا أل ّنــا
إنــا نبنــي املقاييــس العربيــة عــى وجــود الكثــرة))((( ،وأ َّيــد ذلــك املــرادي ((( ،والســمني
واألشــموين(((ُ ،
احللبــي((( ،وابــن عقيــل(((ُ ،
واألســتاذ عبــاس حســن والدكتــور أمحــد

مكــي األنصــاري والدكتــور خليــل بنيــان احلســون مــن املحدَ ثــن(((.

وأمــا املانعــون فلــم يرتضــوا ذلــك وع ّللــوا مذهبهــم بـ ّ
ـأن ((الفعــل املــايض ال يــدل

عــى احلــال ،فينبغــي أال يقــوم مقامــه))((( ،فهــو ال يــدل عــى احلــال إال بقرينــة((( ،وهلــذا
ِ
ســعوا إىل تأويــل قولــه تعــاىلَ :
ـم عــى إضــار (قد) ،أو
ور ُهـ ْ
ـر ْت ُصدُ ُ
أ ْو جاؤُ ُكـ ْ
ـم َحـ َ
ْ
أن يكــون الفعــل (حــرت) صفـ ًة للفظ (القــوم) املجــرور يف أول اآلية! أو لقــوم مقدَّ ر،
((( رشح التسهيل (ابن مالك).373-372/2:

((( التذييل والتكميل ،189/9:و ُينظر :مهع اهلوامع ،326/2:والنحو الوايف.399/2:
((( ُينظر :توضيح املقاصد.724/2:
((( ُينظر :الدر املصون.66/4:
((( ُينظر :املساعد.47/2:

((( ُينظر :رشح األشموين.41/2:

((( ُينظر :النحو الوايف ،399/2 :ونظرية النحو القرآين ،166:والنحويون والقرآن.45:

((( اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 254/1:املســألة  ،)32و ُينظــر :كتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن:
.327

((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 254/1:املسألة .)32
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والتقديــر (أو جاؤوكــم قو ًمــا حــرت ((()...ومــن ((العجــب ْ
أن يكــون «حــرت»
صفــة لـ»قــوم» املقــدَّ ر وال يكــون حـ ً
ـال مــن الضمــر املجــاور يف «جاؤوكــم»))((( وهلــذا

فالتك ّلــف واضــح ،ثــم َّ
رد مــا يدفــع لــزوم تقديــر (قــد) ،فإنَّه قــد احتج
إن يف اســتدالل املـ َّ
بقــراءة (حــرة صدورهــم) ويف هــذا تعضيــد ملعنــى احلــال يف الفعــل (حــرت) بــا

(قــد)؛ فقــد دأب النحويــون عــى االســتدالل بالقــراءة الصحيحــة لتوجيــه حكــم نحــوي
مناظــر((( ،هــذا فضـ ً
يؤولــون احلــال اجلملــة باملفــرد ،والتأويــل حاصــل بــن
ا عــن أهنــم ّ
القراءتــن وهــذا دليــل ٍ
كاف عــى إرادة معنــى احلــال.

ولعـ َّـل الراجــح يف نظــري َّ
أن القــول بجــواز عــدم االقــران ال يمكــن دفعــه أو تأويله
ِ
(((
رصح
لكثــرة الشــواهد املؤ ِّيــدة لــه ،فهــي ليسـ ْ
ـت قليلــة كــا نُقـ َـل عــن الكســائي  ،وكــا َّ
أن األصــل عــدم التقديــر والســيام َّ
أيضــا((( ،زيــادة عــى ِّ
أن
بذلــك الدكتــور األنصــاري ً
التقديــر يف هــذه املســألة يف أغلبــه ضعيــف واضــح التك ّلــف.

ومــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى هــذه املســألة قــول اإلمــام ( )يف بيــان حالــه:
ِ
ــت بِن ِ
ــم َف ْوتًــا))(((.
ــن َو َق ُفــوا َو ُكن ُ
((و َم َض ْي ُ
ُــور َاللَِّ ح َ
َ
ــم َص ْوتًــا َو َأ ْعال َُه ْ
ْــت َأ ْخ َف َض ُه ْ
يذكــر اإلمــام ( )بعــض مفاخـ ِـره ردا عــى مــن َّاتمــه بــا ال يليــق بــه(((ِ ،
فمــن
ًّ

((( ُينظر :البحر املحيط ،14/4:واللباب يف علوم الكتاب ،553/6:والنحويون والقرآن.44:
((( النحويون والقرآن.45:

((( ُينظر :املصدر نفسه.43:

((( ُينظر :إعراب القراءات السبع وعللها.442-541/2:
((( ُينظر :نظرية النحو القرآين.166:

((( هنــج البالغــة ،88:وينظــر:رشح (املعتــزيل) ،284/2:والفــوت(( :الســبق إىل الــيء دون االئتــار)).
معجــم مقاييــس اللغــة( 457/4:فــوت).

((( ُينظر :رشح (املوسوي).296/1:
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ســاته ( )أ َّنــه ســلك ســبيل اهلل تعــاىل يف زمــن ســلك النــاس فيــه ُس ـ ُبل الشــيطان

فأصبحــوا حيــارى تائهــن ض ّلــوا ســواء الســبيل فاإلمــا ُم هــو األعلــم بوحــي النبــوة بعــد
النبــي ( ،)وتلــك املراتــب وســواها قــد زادتْــه ِخشــي ًة وتواض ًعــا ،فهــو واملراتــب
ِ
ون
تلــك كان أخفـ َ
ـن َيغ ُُّض َ
ـض صو ًتــا بحــرة النبــي ( )تأ ّد ًبا بقولــه تعــاىل :إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـك ا َّل ِذيــن امتَحــن اهلل ُق ُلوبـ ِ
َأ ْص َو َاتــم ِعنْــدَ رسـ ِ
ـول اهلل ُأو َلئِـ َ
ـم َمغ ِْفـ َـر ٌة َو َأ ْجـ ٌـر
َ ْ َ َ
ـم لل َّت ْقـ َـوى َُلـ ْ
َُ ْ
َ ُ
ُ ْ
ِ
أيضــا أشــدَّ ثبا ًتــا وأربـ َ
ـط ً
ـت عنــه اجلملــة
جأشــا((( ،وهــذا مــا أفصحـ ْ
ـم ،(((وكان ً
َعظيـ ٌ
احلاليــة املصــدَّ رة بالفعــل املــايض( :وكنــت )...وصاحــب احلــال هــو (تــاء) ضمــر

الفاعــل يف الفعــل (مضيــت) العائــد عــى أمــر املؤمنــن ( ،)وهبــذا تكــون اجلملــة
حاليـ ًة مــن دون اللجــوء إىل تقديــر (قــد) كــا اشــرط ذلــك مجهــور النحويــن البرصيــن.
ــهدُ َأ َّن
يصــف
أيضــا قولــه ()
ُ
ومــن الشــواهد ً
((ون َْش َ
النبــي حممــدً ا (َ :)
َّ
ـاض إىل ِر ْضـ َـو ِ
م َّمــدً ا َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو ُل ُه َخـ َ
ان َاللَِّ ك َُّل َغ ْمـ َـر ٍة َو َ َتـ َّـر َع فِيـ ِـه ك َُّل ُغ َّصـ ٍـة))(((،
َُ

فاجلملــة الفعليــة املصــدَّ رة بالفعــل املــايض (خــاض) يف حمــل نصــب حــال مــن اســم َّ
(إن)

(حممــدً ا) الــذي أصلــه مبتــدأ عــى رأي ســيبويه الــذي أجــاز وقــوع احلــال مــن املبتــدإ(((،
وهــي كــا تــرى جمـ َّـردة مــن (قــد).

حممــد ((( :)وا َّل ِ
ٍ
ــذي
النبــي
ومثلــه قولــه ( )يف بيــان إحــدى معجــزات
َ
ِّ
ـف َك َقصـ ِ
ِ
َب َع َث ـ ُه بِ َْ
ي َشـ ِـديدٌ َو َق ْصـ ٌ
ـف َأ ْجن ِ َحـ ِـة
الـ ِّـق الَ ْن َق َل َعـ ْ
ْ
ـاء ْت َو َلــا َد ِو ٌّ
ـت بِ ُع ُروق َهــا َو َجـ َ
ي رسـ ِ
َال َّطـ ْ ِ
ـت بِغ ُْصن ِ َهــا َا ْلَ ْعـ َـى َعـ َـى
ـر َح َّتــى َو َق َفـ ْ
ـول َاهلل (ُ )م َر ْف ِر َفـ ًة َو َأ ْل َقـ ْ
ـت َبـ ْ َ
ـن َيــدَ ْ َ ُ
((( سورة احلجرات اآلية.3 :

((( ُينظــر :منهــاج الرباعــة (اخلوئــي) ،143/4:ويف ظــال هنــج البالغــة ،240/1:ورشح
(املوســوي).296 /1 :

((( هنج البالغة ،403:وينظر :رشح (املعتزيل).163/10:
((( ينظر :الكتاب ،122/2 :والنحو الوايف.364/2:
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ـض َأ ْغص ِ
رسـ ِ
ـن َي ِمينِـ ِـه))(((.
انَــا َعـ َـى َمنْكِبِــي َو ُكنْـ ُ
ـت َعـ ْ
ـول َاللَِّ (َ )و بِ َب ْعـ ِ َ
َ ُ

وهبــذا نصــل إىل ثمــرة هــذا النقــاش والتحليــل بتعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول:

جيــوز جتـ ّـرد الفعــل املــايض الواقــع حـ ً
ـرا يف هنــج البالغــة
ـال مــن (قــد) لــورود ذلــك كثـ ً
فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم وكالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.

((( هنج البالغة ،396:وينظر :رشح (املعتزيل).212/13:

املبحث الثاني
أغلب النحويني يف احلروف
ما من َع ُه ُ
املسألة األوىل :جواز ورود ْ
ً
ً
مسبوقة بأفعال التحقيق:
ناصبة
(أن)
أن ْ
قـ َّـرر النحويــون َّ
(أن) مــن نواصــب الفعــل املضــارع((( ،وقــد اشــرطوا لعملهــا

النصــب مجلــة رشوط مــن بينهــا ّأل يعمــل فيهــا ٌ
فعــل مــن أفعــال التحقيــق ،نحــو:
َع ِلــم ،ورأى ،فــا جيــوز عندهــم القــول :علمــت ْ
أن يقــو َم زيــد بالنصــب ،قــال ســيبويه
أن ال يقـ ُ
«أن» فيــه خمففــة ،وذلــك قولــك :قــد علمــت ْ
يف ((بــاب آخــر تكــون ْ
ـول ذاك،

وقــد تيقنــت ْ
أن ال تفعـ ُـل ذاك ،كأ ّنــه قــال :أ ّنــه ال يقــول وأنــك ال تفعــل ()...وليســت

«أن» التــي تنصــب األفعــال تقــع يف هــذا املوضــع؛ َّ
ْ
ألن ذا موضــع يقــن وإجيــاب))(((،

لــذا عدّ وهــا يف تلــك احلالــة خمففــ ًة مــن الثقيلــة والفعــل بعدهــا مرفــوع ،وأخــذ هبــذا
ِ
ـب القــول
والص ْيمــري((( ،وأبــو عــي الفــاريس((( ،ونُسـ َ
األخفــش((( ،وابــن الــراج(((َّ ،
((( ُينظر :الكتاب 110/3:ـــــ  ،111واألصول يف النحو ،231/2 :ومهع اهلوامع.359/2:
((( الكتاب ،166-165/3:و ُينظر :معاين النحو.291/3:

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (األخفــش) ،122/1 :و ،129وارتشــاف الــرب .1639/4:وشــفاء
العليــل.920/2:

((( ُينظر :األصول يف النحو.209/2:
((( ُينظر :التبرصة والتذكرة.462/1:

((( ُينظر :اإليضاح العضدي ،132:وارتشاف الرضب.1639/4:
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بذلــك إىل اجلمهــور (((.
ـأن ْ
وقــد ع َّلــل أصحــاب هذا املذهــب املســألة بـ َّ
(أن) الناصبــة موضوع ٌة لالســتقبال؛

لــذا فهــي تدخــل عــى مــا ليــس بثابــت مســتقر فــا يناســب وقوعهــا بعــد مــا يــدل عــى
التح ّقــق واليقــن املتمثــل بأفعــال التحقيــق((( ،فـ ْ
ـأو َل العلــم بالظــن جــاز فتقــول :مــا
ـإن تـ ّ

علمــت إال أن يقــو َم زيــد ،واملعنــى :مــا أرشت لــك إال بـ ْ
ـأن تقــو َم(((.

(أن) الواقعــة بعــد ِ
رد انفــرد بـ ٍ
ـرأي ذهــب فيــه إىل منــع النصــب بـــ ْ
العلــم
ولعــل امل ـ َّ

ـأول بالظــن أم ال ((( ،والشــواهد تــر ُّد مــا ذهــب إليــه.
مطل ًقــا ســواء تـ ّ

ـدرا مهـ ًـا مــن مصــادر بنــاء القواعــد النحويــة أو
و ّملــا كانــت القــراءات القرآنيــة مصـ ً

تقويمهــا ،ومنبعــا ثـ ًّـرا للشــواهد النحويــة الفصيحــة(((؛ كان ممــا الشــك فيــه أن َيعتمــدَ

ورئيســهم يف االســتدالل عــى جــواز النصــب بـــ ْ
ُ
(أن)
شــيخ الكوفيــن
الفــراء
ُ
عليهــا ّ
بعــد أفعــال اليقــن بقــراءة النصــب للفعــل (يرجــع) ((( يف قولــه تعــاىلَ :
أ َف ـ َ
ا َيـ َـر ْو َن

((( ُينظــر :ارتشــاف الــرب ،1639/4:وتوضيــح املقاصــد ،1236/3:ومتهيــد القواعــد،4132/8:
وحاشــية الصبــان.414/3:

((( ينظــر :اإليضــاح العضــدي ،132:ومتهيــد القواعــد ،4132/8:و حاشــية الصبــان ،414/3:وروح
املعــاين.558/8:

((( ُينظــر :الكتــاب ،168 ،166/3:ورشح الكافيــة الشــافية ،1525/3:وارتشــاف الــرب،1639/4:
وتوضيــح املقاصــد ،1236/3:ومهــع اهلوامــع ،361 - 360/2:وحاشــية الصبــان.414/3:

((( ُينظــر :املقتضــب ،7/3 :و ،30وارتشــاف الــرب ،1639/4:وتوضيــح املقاصــد ،1236/3:وشــفاء
العليــل.920/2:

((( ُينظر :أثر القراءات القرآنية يف الدراسات النحوية.58-57:

((( وهــي قــراءة أيب حيــوة وأبــان وابــن صبيح والزعفــراين واإلمام الشــافعيُ ،ينظــر :البحر املحيــط،370/7:
ومعجم القراءات.482/5:
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ـب بـــ ْ
ـم َقـ ْـو ًل َو َل َي ْملِـ ُ
(أن) بعــد
ضا َو َل َن ْف ًعــا ،(((فأجــاز النصـ َ
ـك َُلـ ْ
َأ َّل َي ْر ِجـ ُـع إِ َل ْي ِهـ ْ
ـم َ ًّ

ـع ضابطـ ًة لرتجيــح النصــب أو الرفــع
أفعــال التحقيــق بــا تأويــل أو تقديــر((( ،ثــم وضـ َ

أو احتامهلــا م ًعــا ،فذهــب إىل جتربــة إدخــال الضمــر مثــل (الــكاف) ،أو (اهلــاء) عــى

(أن) خمفف ـ ًة مــن الثقيلــة أو ناصب ـ ًةْ ،
ـح ذلــك التقديــر كانــت ْ
(أن) فـ ْ
ْ
ـح
وإن مل يصـ ْ
ـإن صـ َّ
كانــت ناصبــ ًة فقــط((( .وهــو عــى صــواب؛ إذ يمكــن تطبيــق هــذا املعيــار والقيــاس
عليــه يف قولــه تعــاىلَ :
ـون
و َح ِس ـ ُبوا َأ َّل َت ُكـ َ
أ َفـ َـا َيـ َـر ْو َن َأ َّل َي ْر ِجـ ُـع ،وقولــه تعــاىلَ :
فِ ْتنَ ـ ٌة.(((

تقــف حــدود االســتدالل عــى إجــازة هــذه املســألة عــى القــراءات القرآنيــة
ومل
ْ

أيضــا ،مــن ذلــك قــول جريــر((([ :مــن البســيط]
فحســب ،بــل يدعهــا الشــعر العــريب ً
نرضى عن اهلل َّ
الناس قد َعِلموا
أن َ

ْأن ال يُـــدانيــــنا مــــن خــــلق ِه بش ُر

والنحــاس (ت338 :هـــ)
وممّــن أخــذ بــرأي الفــراء وتابعــه ابــن االنبــاري(((،
ّ
وجهــي الرفــع والنصــب وعــدَّ الرفــع َأوىل((( ،عــى حــن محلــه آخــرون عــى
الــذي ذكــر َ
((( سورة طه اآلية.89 :

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،162/2 ،135/1:وارتشــاف الــرب ،1639/4:وشــفاء

العليــل ،920/2:ومتهيــد القواعــد ،4132/8:ومهــع اهلوامــع ،360/2:أثــر القــرآن والقــراءات .349

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء).163/2:
((( سورة املائدة من اآلية.71:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1526/3:وحاشــية الصبــان .414/3 :والبيــت يف ديوانــه بــرح حممــد
بــن حبيــب ،تــح:د .نعــان حممــد أمــن طــه 157/1:وروايــة العجــز فيــه :أال يفاخرنــا مــن خلقــه بــر.

((( ُينظــر :املســاعد ،63/3:وشــفاء العليــل ،920/2:ومتهيــد القواعــد .4132/8:ومل أجــد رأي ابــن
اطلعــت.
األنبــاري هــذا يف كتبــه املطبوعــة يف حــدود مــا
ُ

((( ُينظر :إعراب القرآن ،تح :د .زهري غازي زاهد.55/3:
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ـف النصــب بـــ ْ
(أن) بعــد أفعــال
الضعــف والشــذوذ ((( ،واستحســنه ابــن مالــك فوصـ َ

التحقيــق بأنــه ((مذهــب حســن؛ ألنــه قــد جــاء بــه الســاع وال يأبــاه القيــاس))(((.

ومــن شــواهد تلــك املســألة يف هنــج البالغــة مــا ورد مــن خطبــة لــه ()عنــد
ِ
املســر إىل الشــام ،قــال فيهــاَ :
ــم بِ ُلــزُو ِم َه َ
ــذا
((أ َّمــا َب ْعــدُ َف َقــدْ َب َع ْث ُ
ــت ُم َقدِّ َمتــي َو َأ َم ْر ُ ُت ْ
ـت َأ ْن َأ ْق َطــع هـ ِـذ ِه َالنُّ ْط َفـ َة إىل ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم))(((.
ـم َأ ْمـ ِـري َو َقــدْ َر َأ ْيـ ُ
َ َ
شذ َمــة منْ ُكـ ْ
َا ْل ْل َطــاط َح َّتــى َي ْأت َي ُهـ ْ
ْ
توجــه اإلمــام إىل ِص ّفــن أرســل بعــض قــادة جيشــه وأمرهــم بـ ْ
ـأن يلزمــوا
عندمــا َّ
جانــب الفــرات ،عــى أ ّنــه ( )قـ ّـرر ْ
أن يعــر الفــرات باجتــاه املدائــن حيــث أهلهــا
(((
ـرارا مــن اإلمــام يعتقــد
القلــة يســتنهضهم لقتــال معاويــة ومواجهتــه  ،و ّملــا كان هــذا قـ ً

صوابــه كان مناسـ ًبا اســتعامل الفعــل (رأيــت) الــدال عــى التحقيــق واليقــن يف إشــارة إىل

االعتقــاد اجلــازم هبــذه اخلطــة ،عــى َّ
أن هــذا مل يمنــع مــن نصــب الفعــل (أقطــع) املضــارع

الــدال عــى االســتقبال ،وهبــذا يكــون حــر النصــب بـــ (أن) الواقعــة بعد الشــك مدفوع
ويرتجــح مذهــب الفــراء ومــن تابعــه.
ومــردود،
َّ

وهبــذا يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز نصــب الفعــل املضــارع

(أن) الواقعــة بعــد أفعــال اليقــن لثبــوت ذلــك يف هنــج البالغــة ويف كالم العــرب نثـ ًـرا
بـــ ْ

ونظـ ًـا.

((( ُينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،901 /2:و رشح الكافية الشافية.1525/3:
((( رشح التسهيل (ابن مالك).13/4:

ُ
((( هنــج البالغــة ،95:وينظــر :رشح (املعتــزيل)(( ،200/3 :امللطــاط :حافــة الــوادي َ
وســاحل
وشــفريه،
((الشذمــة :اجلامعــة القليلــة)) .كتــاب العــن( 302/6:رشذم).
البحــر)) الصحــاح( 1156/3:لطــط)،
ِّ

((( ُينظر :رشح (املوسوي).340/1 :
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املسألة الثانية :جواز استعمال (يف) يف الداللة على التعليل:
حــروف املعــاين مــن املباحــث اللغويــة التــي نالــت ح ِّيـ ًـزا واس ـ ًعا مــن عنايــة علــاء
العربيــة واهتاممهــم؛ لِــا هلــا مــن أثـ ٍـر كبـ ٍ
ـر يف بيــان معنــى الرتكيــب النحــوي ،ومصــداق

تلــك العنايــة كثــرة مــا ُأ ِّلــف فيهــا مــن مصــادر أغنــت املكتبــة العربيــة ،وحــروف اجلــر

قســم رئيــس مــن تلــك احلــروف.

وقــد اختلــف النحويــون يف معــاين حــروف اجلــر ،أتلتــزم معان َيهــا األصليــة أم
أنــا ختــرج إىل معـ ٍ
ـان ُأخــر؟ فــرى الكوفيــون أ ّنــه جيــوز تنـ ّـوع معــاين احلــرف الواحــد،
ّ

فجـ ّـوزوا نيابــة حــروف اجلــر بعضهــا عــن بعــض((( ،وذهــب البرص ّيــون إىل عــدم جــواز
أن حــرف اجلــر بـ ٍ
ذلــك ،وعندهــم ّ
ـؤول
ـاق عــى معنــاه األصــي ،ومــا أوهــم ذلــك فهــو مـ َّ
عــى التضمــن أو عــى املجــاز (((.

وحــرف اجلــر (يف) ممــا وقــع فيــه اخلــاف بــن النحويــن ،فــرأى مجلــة منهــم َّ
أن

ـازا ،ومــا أوهــم خــاف هــذا ُر َّد بالتأويــل إليــه،
داللتــه تقتــر عــى الظرفيــة حقيقـ ًة أو جمـ ً

قــال ســيبويه(( :أمــا «يف» فهــي للوعــاء ،تقــول :هــو يف اجلــراب ،ويف الكيــس ،وهــو يف
بطــن ُأمــه ،وكذلــك :هــو يف الغــل ،ألنــه جعلــه إذ أدخلــه فيــه كالوعــاء لــه .وكذلــك :هــو
يف القبــة ،ويف الــدار ،وإن اتســعت يف الــكالم فهــي عــى هــذا وإنــا تكــون كاملثــل ُيــاء بــه
(((
رد ((( ،وابــن الــراج((( ،وأكثــر
يقــارب الــيء وليــس مثلــه))  ،وتابعــه عــى هــذا املـ َّ

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،186/2:وتأويــل مشــكل القــرآن ،ابــن قتيبــة ،تــح :إبراهيــم شــمس
الديــن ،298:واجلنــى الــداين ،86:ومغنــي اللبيــب ،151:ومعــاين النحــو.6/3:

((( ُينظر :مغني اللبيب ،151:ورشح الترصيح.637/1:
((( الكتاب.226/4:

((( ُينظر :املقتضب.46-45/1:

((( ُينظر :األصول يف النحو.412/1:
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البرصيــن ومــن ذهــب مذهبهــم(((.

ورصح قســم آخــر مــن النحويــن بجــواز اســتعامل (يف) يف الداللــة عــى التعليــل،
َّ

جــاء ذلــك يف ســياق تعقيبهــم عــى جمموعــة مــن الشــواهد ،منهــا قولــه تعــاىل:
ـن ِف ا َْل َض ِ
النحــاس يف اآليــة ثالثــة أقــوال إال أنــه
اج ـعِ ،(((فقــد احتمــل ّ
وهـ َّ
و ْاه ُج ُر ُ
َ
ـرأي مكــي القيــي (ت437 :هـــ) (((،
رجــح معنــى الســببية يف (يف) ((( ،وأكــد هــذا الـ َ
َّ
وأبــو الــركات األنبــاري ((( ،والعكــري (((.

َّ
إن االســتدالل عــى صحــة اســتعامل (يف) ملعنــى الســببية لــه مــا يعضده من الشــواهد

ــو َل
القرآنيــة واحلديثيــة والشــعرية فقــد احتــج ابــن مالــك بقولــه تبــارك وتعــاىلَ  :ل ْ
ِ
ِ
كِ َتـ ِ
ـي
ـم ،(((واحتــج ً
ـم َعـ َـذ ٌ
ـاب مـ َ
ٌ
اب َعظيـ ٌ
ـن اهلل َسـ َب َق َل َّسـك ُْم فيـ َـا َأ َخ ْذ ُتـ ْ
أيضــا بقــول النبـ ِّ
ِ ٍ
ـت فيهــا النــار))(((،
ـت ،فدخلـ ْ
ـجنتْها حتــى ماتـ ْ
حممـ ٍـد (ُ (( :)عذبـ ْ
ـت امــرأة يف هـ َّـرة َسـ َ
((تضمــن هــذا احلديــث اســتعامل «يف» دالــة عــى التعليــل وهــو ممــا خفــي عــى
ثــم قــال:
ّ
أكثــر النحويــن مــع وروده يف القــرآن العزيــز واحلديــث والشــعر القديــم))(((.

((( ُينظــر :التبــرة والتذكــرة ،286/1 :و كتــاب املقتصــد ،824/2:ورشح املفصــل (ابــن يعيش)-20/8:
 ،21ورصــف املباين.388:

((( سورة النساء من اآلية.34:

((( ُينظر :إعراب القرآن (النحاس).453/1:

((( ُينظر :مشكل إعراب القرآن ،تح:د .حاتم صالح الضامن.197/1:
((( ُينظر :البيان يف غريب إعراب القرآن.252/1:

((( ُينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،354/1:و .459
((( سورة األنفال اآلية.68 :

((( صحيح البخاري.)3482( 176/4:

((( شواهد التوضيح ،123:و ُينظر :أثر القرآن والقراءات.257 :
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وقــد تابــع اب ـن مالــك يف ح ِ
كمــه هــذا عــد ٌد مــن النحويــن منهــم ابنُــه((( ،والــريض
ُ
َ

رأي ابــن مالــك
الــذي عــدَّ الســبيبة يف (يف) رض ًبــا مــن الظرفيــة املجازيــة((( ،وقــد ارتــى َ
أيضــا املــرادي((( ،وابــن هشــام(((.
ً

إن توجيــه الــريض ملعنــى الســببية عــى الظرفيــة املجازيــة ْ
َّ
صــح فيــا استشــهد
إن
َّ

بــه فإنــه ال يســتقيم يف غــره مــن الشــواهد فهــو غــر م َّطــرد؛ إذ َّ
إن الشــواهد عــى هــذا

كثــرة ،ومــن غــر املمكــن تأويلهــا ك ّلهــا عــى الظرفيــة املجازيــة ،ومــن أجــل هــذا قــد
ً
مســتدل لــه بعــدد
أ ّيــد الشــيخ حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة صحــة هــذا االســتعامل

مــن الشــواهد القرآنيــة مســتندً ا فيهــا عــى مــا ذكــره فريــق مــن النحويــن واملفرسيــن،
ِ
مــن ذلــك قولــه تعــاىل :إِن ََّــا ُي ِريــدُ َّ
ــاء ِف
الشــ ْي َط ُ
ان َأ ْن ُيوق َ
ــع َب ْينَك ُ
ُــم ا ْل َعــدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْض َ
ال ْمـ ِـر َوا َْل ْيـ ِ ِ
َْ
رأي العكــري الــذي يقــول(( :قولــه تعــاىل (يف اخلمــر
ـر ،(((فقــد أورد َ
وامليــر) «يف» متع ِّلقــة بـ»يوقــع» ،وهــي بمعنــى الســبب ،أي :بســبب رشب اخلمــر
وفعــل امليــر))((( ،وقولــه تعــاىل :يــا َأيــا ا َّل ِذيــن َآم ُنــوا كُتِــب ع َلي ُكـ ِ
ـاص ِف
ـم ا ْلق َصـ ُ
َ َ ْ ُ
َ َ
َ َ ُّ
ا ْل َق ْتـ َـى ،(((ثــم ذكــر رأي أيب حيــان الــذي يقــول(( :ويف القتــى «يف» هنــا للســببية ،أي:
ـار يف ِهــرة»))(((.
بســبب القتــى ،مثــل« :دخلــت امــرأ ٌة النـ َ
((( ُينظر :رشح ابن الناظم.263:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.278/4:
((( ينظر :اجلنى الداين.250:

((( ينظر :مغني اللبيب.224:

((( سورة املائدة من اآلية.91:

((( التبيان يف إعراب القرآن ،459/1 :و ُينظر :دراسات ُألسلوب القرآن.282/2/1:
((( سورة البقرة من اآلية.178 :

((( البحر املحيط ،143/2 :و ُينظر :دراسات ُألسلوب القرآن.282/2/1:
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((ه َلـ َ
ـك ِ َّف
ومــن شــواهد هــذه املســألة يف الــكالم الع َلــوي املبــارك قولــه (َ :)
ِ
ـض َقـ ٍ
ـب َغـ ٍ
ـال َو ُم ْب ِغـ ٌ
ـال)) (((.
َر ُج ـا َِن ُمـ ٌّ
يشــر اإلمــام ( )إىل صنفــن مــن النــاس هيلــكان نتيجــة اعتقادمهــا اخلاطــئ

فيــه ،صنــف غــاىل يف ح ِّبــه وزاد فيــه حتــى أوصلــه إىل درجــة األلوهيــة وهــذا رصيــح
ايضــا؛ َّ
ألن مــن
الكفــر املســتلزم للهــاك ،وآخــر مبغــض لــه وهــذا مســتحق للهــاك ً

الســنة فقــد عــادى اهلل تعــاىل وكان
عــادى أوليــاء اهلل تعــاىل املنصــوص عليهــم بصحيــح ُّ
مــن اهلالكــن((( ،والــذي َّ
دل عــى هــذا املعنــى اســتعامل حــرف اجلــر (يف) الــدال عــى
التعليــل.

أيضــا قولــه ( )يف خطبــة لــه يذكــر فيهــا مــا جــرى يوم الشــورى
ومــن الشــواهد ً
بعــد مقتــل اخلليفــة عمــر بــن اخل ّطــاب (َ (( :)قا ُلــواَ :أالَ إِ َّن ِف َا َْلـ ِّـق َأ ْن ت َْأ ُخـ َـذ ُه َو ِف
َ
َت َكـ ُه))((( .فقولــه (يف احلــق) معنــاه :بســبب احلــق ،أي لــك أخــذ هــذا األمــر
َا َْلـ ِّـق أ ْن ت ْ ُ

بســبب احلـ ّـق(((.

((واهلل
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
أيضــا قولــه ( )يف خطبــة لــه يف ذ ِّم الغافلــنَ :
ِ
ْت َأ ْن ُأ ْخـ ِـر ك َُّل رجـ ٍ ِ
ـن
ـم بِ َمخْ َر ِجـ ِـه َو َم ْو ِلـ ِـه َو َجِي ـ ِع َشـ ْـأنِ ِه َل َف َع ْلـ ُ
َلـ ْـو ِش ـئ ُ
ـت َو َلكـ ْ
َ ُ
ـل منْ ُكـ ْ
َ
ــاف َأ ْن َت ْك ُفــروا ِف بِرس ِ
ــول َاللَِّ (.((()))
َأ َخ ُ
ُ َّ َ ُ
((( هنــج البالغــة ،653:وينظــر :رشح (املعتــزيل)ٍ .282/18:
قــال :شــديد البغــضُ .ينظــر :الصحــاح:
( 2467/6قــا).

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،304/5 :ورشح (املوسوي).295/5:
((( هنج البالغة ،321 :وينظر :رشح (املعتزيل).305/9 :
((( ُينظر :يف ظالل هنج البالغة.505/2:

((( هنج البالغة ،326 :وينظر :رشح (املعتزيل).10/10 :
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وهبــذا يكــون حــرف اجلــر (يف) اســتنا ًدا إىل الســياق الــوارد فيــه ً
دال عــى معنــى

التعليــل ،وإن كان أصـ ُـل معنــاه هــو الظرفيــة ،عــى َّ
أن ذلــك ال يمنــع مــن خروجــه إىل
معـ ٍ
ـان ُأخــر يكشــف عنهــا الســياق والقرائــن املحيطــة بـ ِّ
ـكل نــص ،لكــن ليــس عــى ا ِّطراد
وهــذا مــا كشــف عنــه ابــن جنــي الــذي ذهــب إىل ّ
أن تعــاور حــروف اجلــر فيــا بينهــا

وجــه مقبــول يف العربيــة ،عــى أنــه ال يمكــن القيــاس عليــه وجعلــه ُحكـ ًـا م ّطــردا(((،
وأ ّيــده الدكتــور فاضــل الســامرائي مــن املحدثــن (((.

نخلــص ممــا تقــدم إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز اســتعامل حــرف

اجلــر (يف) للداللــة عــى التعليــل لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم

والســنة النبويــة الرشيفــة و كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.
ُّ

املسألة الثالثة :جواز استعمال (ِمن) يف الداللة على الزمان:
اختلــف النحويــون يف الداللــة النحويــة التــي تؤدهيــا (مــن) يف اجلملــة العربيــة ،فمنهــم

مــن قــر داللتهــا عــى ابتــداء الغايــة املكانيــة ومــا جيــري جمراهــا ،وذهــب آخــرون إىل

إجــازة اســتعامهلا يف الزمــان فضـ ًـا عــن اســتعامهلا يف املــكان ،فقــد ذهــب ســيبويه إىل منــع

ألنــا موضوعــة للداللــة عــى الغايــة املكانيــة ومــا يقــوم مقامهــا،
جميئهــا يف الغايــة الزمانيــة؛ ّ
فقــال(( :وأمــا «مــن» فتكــون البتــداء الغايــة يف األماكــن ،وذلــك قولــك :مــن مــكان كــذا
وكــذا إىل مــكان كــذا وكــذا .وتقــول إذا كتبــت كتا ًبــا :مــن فــان إىل فــان .فهــذه األســاء

ســوى األماكــن بمنزلتهــا))((( ،ومــا رآه ســيبويه ههنــا هــو مذهــب عامــة البرصيــن(((.
((( ُينظر :اخلصائص 308/2:ــــــ .309
((( ُينظر :معاين النحو.9-7/3:
((( الكتاب.224/4:

((( ُينظــر :األصــول يف النحــو ،409/1:واإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 370/1:املســألة  ،)54والتبيــان
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وذهــب الكوفيــون إىل جــواز اســتعامهلا يف الغايــة املكانيــة والزمانيــة((( اســتنا ًدا إىل
ِ
ورودهــا يف قولــه تعــاىلَ  :ل ْس ِ
ــس َع َ
ــق َأ ْن َت ُقــو َم
ــو ٍم َأ َح ُّ
ــن َأ َّو ِل َي ْ
ــوى م ْ
ــى ال َّت ْق َ
ــجدٌ ُأ ِّس َ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن َب ْعــدُ .(((
ـن َق ْبـ ُـل َومـ ْ
فيــه ،(((وقولــه تعــاىل :هلل َاأل ْمـ ُـر مـ ْ
رأي ذهــب فيــه إىل جــواز اســتعامل (مــن) يف ابتــداء ِّ
كل غايــة((( ،وهــو مــا
وللمــرد ٌ

أيضــا (((.
ارتضــاه ابــن درســتويه ً

ـب الكوفيــن وصححــه ابـ ُن مالــك ،فاحتــج لــه بطائفــة مــن الشــواهد
واختــار مذهـ َ

القرآنيــة واحلديثيــة والشــعرية ،مــن ذلــك آيــة التوبــة املــار ذكرهــا ،وأمــا الشــواهد
احلديثيــة((( فمنهــا قــول النبــي حممــد (َ (( :)م َثلكــم ومثــل أهــل الكتابــن ،كمثــل
رجــل اســتأجر ُأ َجــراء ،فقــال :مــن يعمــل يل مــن غــدوة إىل نصــف النهــار عــى قــراط؟
فعملــت اليهــود ،ثــم قــال :مــن يعمــل يل مــن نصــف النهــار إىل صــاة العــر عــى

((تضمــن هــذا احلديــث اســتعامل
قــراط؟ فعملــت النصــارى))((( ،ثــم قــال ابــن مالــك:
ّ

«مــن» يف ابتــداء غايــة الزمــان أربــع مــرات ،وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن فمنعــوه
يف إعــراب القــرآن ،660/2:ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،10/8:ورشح الكافيــة الشــافية،797/2:
واجلنــى الــداين.308:

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 370/1:املســألة  ،)54ورشح الكافيــة الشــافية ،797/2:واجلنــى
الداين.380:

((( سورة التوبة من اآلية108:
((( سورة الروم من اآلية4:

((( ُينظر :املقتضب ،136/4:واألصول يف النحو ،409/1:ورشح املفصل (ابن يعيش).10/8:
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،11/8:ومغني اللبيب.419:
((( ُينظر :شواهد التوضيح.189 :

((( صحيح البخاري.)2268( 90/3:
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منقاســا لصحــة الســاع بــه(((؛ كــا أورد طائفــة
صحيحــا
تقليــدً ا لســيبويه))((( ،لــذا عــدّ ه
ً
ً
مــن الشــواهد الشــعرية((( ،منهــا قــول النابغــة الذبيــاين((([ :مــن الطويــل]
ََ
حليمة
يوم
ٍ
ترين من ِ
أزمان ِ

إىل اليوم قد ُج ِر ْب َن َّ
كل َّ
جارب
الت ِ
ِ

كل مــن العكــري((( ،وابـ ِ
أيضــا ٌّ
ـن الناظــم(((،
ـب الكوفيــن وأيــدَّ ه ً
وقــد اختــار مذهـ َ

وأيب حيــان((( ،وابــن هشــام ((( ،وابــن عقيــل((( ،واألشــموين( ،((1والســيوطي( ،((1ومــن

املحدثــن األســتاذ عبــاس حســن ( ،((1والدكتــور إبراهيــم الشمســان الــذي عــدَّ إرصار
ِ
أمــرا غري ًبــا( ،((1ووافــق الكوفيــن
البرصيــن عــى قــر (مــن) عــى الداللــة املكانيــة ً
أيضــا الدكتــور خليــل بنيــان احلســون(.((1
ً
((( شواهد التوضيح.189:

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.797/2:

((( للمزيــد مــن الشــواهد ُينظــر :شــواهد التوضيــح ،191-190:ورشح الكافيــة الشــافية ،797/2:ورشح
التســهيل (ابــن مالــك).131-130/3:

((( ينظــر :شــواهد التوضيــح ،190 :ورشح ابــن عقيــل ،16/3:ورشح األشــموين ،70/2:والبيــت يف
ديوانــه ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،45:وروايــة البيــت فيــه (تورثــن.)...

((( ينظر :التبيان يف إعراب القران.660/2:
((( ُينظر :رشح ابن الناظم.259:

((( ُينظر :البحر املحيط.504/5:

((( ُينظر :أوضح املسالك.20-19/3:
((( ُينظر :رشح ابن عقيل.16-15/3:
(ُ ((1ينظر :رشح األشموين.70/2:

(ُ ((1ينظر:اإلتقان يف علوم القرآن ،تح :حممد أبو الفضل إبراهيم.293/2:
(ُ ((1ينظر :النحو الوايف.460-459/2:

(ُ ((1ينظر:حروف اجلر دالاللتها وعالقاهتا.47:
(ُ ((1ينظر :النحويون والقرآن.25-23:

162

الباب الثاني :ما محلهُ أغلبُ النحويني على الضرورة الشعرية وورد يف كالم اإلمام ()

ِ
يرتــض البرصيــون ومــن تابعهــم تلــك النصــوص ،فأخضعوهــا للتأويــل
ومل

والتقديــر مــن أجــل ســامة مــا ق َّعــد لــه ســيبويه مــن ّ
أن (مــن) تُســتعمل يف الغايــة املكانيــة

عــى الرغــم مــن تلــك الشــواهد الرصحيــة الناقضــة ملــا ذهبــوا اليــه ،لــذا أشــاروا إىل أن

آيــة ســورة التوبــة إنــا هــي عــى تقديــر (مــن تأســيس أول يــوم) ((( ،وهــو مــا ض ّعفــه أبــو
(((
تعس ـ ًفا(((.
البقــاء العكــري  ،وعــدّ ه املــرادي ّ

أن ِ
أيضــا؛ َّ
أن أذكــر َّ
بقــي ْ
ألن
أيضــا فيــا إذا دخلـ ْ
ـت عــى (بعــد) ً
(مــن) تــأيت زمانيــة ً
ِ
ِ
ـن َب ْعــدُ (( فيــه داللــة ظاهــرة عــى االبتــداء وعــى
ـن َق ْبـ ُـل َومـ ْ
قولــه تعــاىل:هلل األَ ْمـ ُـر مـ ْ
االســتمرار))((( ،وممــا يدفــع مذهــب البرصيــن َّ
أن تقديرهــم ُيدخلهــم فيــا ينقضونــه
هــم ،فـــ ِ
(مــن) عــى وفــق مذهبهــم ال تدخــل إال عــى املــكان ،لكنهــا يف تقديراهتــم
دخلــت عــى لفظــة (تأســيس) وهــو مصــدر وليــس مكانًــا وال زمانًــاْ ،
وإن كانــت

ا عــن َّ
املصــادر تُضــارع األزمنــة مــن حيــث هــي منقضيــة مثلهــا((( ،هــذا فضـ ً
أن عــدم
التقديــر أوىل مــن التقديــر.

وخالصــة مــا تقــدَّ م َّ
أن (مــن) جتــيء دالــة عــى الغايــة املكانيــة والزمانيــة ،لورودهــا

يف أصــح أدلــة النحــو العــريب مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة والشــعر
العــريب ،ومــن غــر املمكــن اللجــوء إىل تقديــر ِّ
كل هــذه الشــواهد بدعــوى احلفــاظ عــى

القاعــدة ،فالقواعــد ختضــع للنصــوص الصحيحــة وتســتند إليهــا وليــس العكــس.

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 371/1 :املســألة  ،)54والبحــر املحيــط ،504/5 :واجلنــى
الــداين ،309:ومغنــي اللبيــب ،420:ورشح الترصيــح.638/1:

((( ُينظر :التبيان يف إعراب القران.660/2:
((( ُينظر :اجلنى الداين.309:
((( النحويون والقرآن.23:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).11-10/8:
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ومــن شــواهد ذلــك يف هنــج البالغــة قــول أمــر املؤمنــن ( )يف ِذ ِ
كــر حــال
ٍ
ِ
أصالبــم
النــاس بعــد البعثــة(( :ومــا أنتُــم اليــو َم مــن يــوم كنتُــم يف
ببعيــد))(((.
بعــد أن ذكـ َـر اإلمــام ( )أحــوال النــاس بعــد البعثــة النبويــة الرشيفــة ،ومــا جرى

رش َع ببيــان تقــارب األزمــان وتشــابه األحــوال بــن املاضــن
عليهــم يف األزمــان الغابــرة َ
والغابريــن ،غرضــه مــن هــذا اعتبــار القــوم اليــوم بــا جــرى عــى آبائهــم وأســافهم(((؛
إن الزمــن بينهــا ليــس ببعيــدُّ .
إذ َّ
كل ذلــك مــن أجــل التنفــر عــن حــال َمــن ســبق مــن

العاصــن يف هــذه الدنيــا((( ،هلــذا فداللــ ُة (مــن) عــى الزمــان واضحــة جليــة ،ومــن
املســتبعد إغفـ ُ
ـال ذلــك وتأويلــه بداللــة املــكان.

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدّ م أرى رضورة تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو اآليت :جيوز

اســتعامل (مــن) للغايــة الزمانيــة لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم
والســنة النبويــة والشــعر العــريب ،ودعــوى التقديــر والتأويــل ال تتفــق وكثــرة النصــوص.
ُّ

املسألة الرابعة :جواز زيادة (ِمن) يف اإلجياب:

حلــرف اجلــر ِ
ٍ
معــان خمتلفــة ومتعــددة ،فقــد ذكــر هلــا ابــن
(مــن) يف كالم العــرب
هشــام ســبعة معـ ٍ
ـان مــرة ((( ،ثــم أوصلهــا إىل مخسـ َة عـ َـر معنــى مــرة ُأخــرى((( ،وجعــل

هلــا الســيوطي اثنــي عــر معنــى(((.

((( هنج البالغة ،152:وينظر :رشح (املعتزيل).387/6 :
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).261/6:
((( ُينظر:رشح (املوسوي)46/2:

((( ُينظر :أوضح املسالك.18/3:
((( ُينظر :مغني اللبيب.419:

((( ُينظر :اإلتقان يف علوم القرآن293/2:ـــــــ.295
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ومــن معانيهــا املختلــف فيهــا بــن النحويــن معنــى الزيــادة ،فــرأى ســيبويه َّ
أن زيادهتا

مرشوطــة بــأن يتقدمهــا كال ٌم غــر موجــب وأن يكــون جمرورهــا نكــرة ،هــذا مــا ُيفهــم ممــا
جــاء يف نصوصــه ،فقــال(( :ومــا حــذف يف الــكالم لكثــرة اســتعامهلم كثــر .ومــن ذلــك:

هــل مــن طعــام؟ أي هــل مــن طعــام يف زمــان أو مــكان ،وإنــا يريــد :هــل طعــام ،فمــن

طعــام يف موضــع :طعــام ،كــا كان مــا أتــاين مــن رجــل يف موضــع :مــا أتــاين رجــل ،ومثلــه
جوابــه :مــا مــن طعــام))((( ،وكشــف عــن مذهبــه هــذا يف مواضــع ُأخــر مــن كتابــه(((.
وللمــرد يف هــذه املســألة أقــوال تبــدو متباينــة فيــا بينهــا((( ،فمــرة أنكــر زيــادة

(مــن) مطل ًقــا((( ،ووافــق ســيبويه يف موطنــن آخريــن ،يظهــر مــن أحدمهــا رصاحــة تلــك
املوافقــة ،فقــال«(( :مــن» زائــدة وإنــا ُتــزاد يف النفــي وال تقــع يف اإلجيــاب زائــدة))(((،

والتنكــر عــد ٌد مــن النحويــن((( ،وهــو مذهــب البرصيــن إال
النفــي
وقــد اشــرط
َ
َ
األخفــش((( ،وتعليــل ذلــك أنَّــا مل ت ُِفــدْ معنًــى جديــدً ا قبــل دخوهلــا ،فدخوهلــا وخروجها
ســواء(((.
((( الكتاب.130/2:

((( ُينظر:املصدر نفسه ،276/2 ،38/1 :و .225-224/4

رد هــذا املحقــق ُاألســتاذ حممــد عبــد اخلالــق عضيمــةُ ،ينظر:املقتضــب،45/1:
((( قــد تن َّبــه إىل موقــف امل ـ َّ
وحــروف اجلــر دالالهتــا وعالقاهتــا.57:

((( ُينظر :املقتضب.45/1 :
((( املقتضب.420/4:

((( ُينظــر :األصــول يف النحــو ،410/1:والتبــرة والتذكــرة ،285/1:واملفصــل ،283:وكتــاب أرسار
العربيــة ،259:ورشح املفصــل (ابــن يعيش)12/8:ـــــــ .13

((( ُينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،485/1:ورشح الكافيــة الشــافية ،798/2:وأثــر القــرآن
والقــراءات100:

((( ُينظر :التبرصة والتذكرة.286/1:
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ِ
ـب إىل عامــة الكوفيــن القــول بجــواز زيادهتــا يف اإلجيــاب((( ،كــا نُســب القــول
ونُسـ َ
ي َّلـ ْـو َن
بذلــك إىل الكســائي ً
ايضــا((( ،وهــذا مــا َأدىل بــه الفــراء يف تفســره قو َلــه تعــاىلُ َ  :
فِيهــا ِمــن َأسـ ِ ِ
ـن َذ َهـ ٍ
ـب  ،((((((واستحســنه أبــو عــي الفــاريس((( ،وتلميــذه ابــن
َ
ـاو َر مـ ْ
ْ َ
ايضــا (((.
ـب ابـ ُن مالــك ً
جنــي ((( ،واختــار هــذا املذهـ َ

ـج املؤيــدون لورودهــا زائــدة يف اإلجيــاب بطائفـ ٍـة مــن الشــواهد القرآنيــة
وقــد احتـ َّ
ــاق النَّبِيــن َلــا َآ َتي ُتك ِ
ــن كِت ٍ
وإِ ْذ َأ َخ َ
ــذ اهلل ِمي َث َ
َــاب
ِّ َ
ُــم م ْ
والشــعرية منهــا قولــه تعــاىلَ :
ْ ْ
و ِحكْمـ ٍـة ،(((وقولــه تعــاىلَ  :لـه فِيهــا ِمــن ك ُِّل ال َّثمــر ِ
ات ،(((فذهــب األخفــش إىل َّ
أن
ُ َ
ْ
َ
َ َ
َ
ـم
رجــح األخفــش زيادهتــا يف قولــه تعــاىلَ :
(مــن) فيهــا زائــدة( ،((1كــا َّ
و ُي َك ِّفـ ُـر َع ْن ُكـ ْ
ِ
(((1(((1
ـم
ـر
ـن َس ـ ِّيئَاتِك ُْم َواهلل بِـ َـا َت ْع َم ُلـ َ
مـ ْ
اســتنا ًدا إىل قولــه تعــاىلُ  :ن َك ِّفـ ْـر َعنْ ُكـ ْ
ـون َخبِـ ٌ
ِ
ِ
ـم ُمدْ َخـ ًـا ك َِريـ ًـا ،((1(كــا قــال بزيــادة (مــن) بعــد اإلجيــاب عــد ٌد
َس ـ ِّيئَاتك ُْم َو ُندْ خ ْل ُكـ ْ
((( ُينظر :رشح ابن عقيل ،17/3:ورشح ُاألشموين.71/2:

((( ُينظر :البغداديات ،242:ورشح الكافية الشافية ،799/2:ورشح الترصيح.640/1:
((( سورة الكهف من اآلية.31:

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء).141-140/2:

((( ُينظر :املسائل البغداديات ،243-242:ومغني اللبيب.428:
((( ُينظر :املحتسب.164/1:

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.799/2:
((( سورة آل عمران من اآلية.81:
((( سورة البقرة من اآلية.266:

(ُ ((1ينظــر :معــاين القــرآن (األخفــش) ،225/1:و ،298واملحتســب ،164/1:والتبيــان يف إعــراب
القــرآن ،217/1:والبحــر املحيــط ،672/2:ومغنــي اللبيــب.428:

( ((1سورة البقرة من اآلية.271:

(ُ ((1ينظر :معاين القرآن (األخفش).105/1:
( ((1سورة النساء من اآلية.31:
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مــن املفرسيــن((( ،كــا اســتند َمــن أجــاز ورود (مــن) زائــدة إىل قــول العــرب :قــد كان
مــن مطــر ((( ،أي :قــد كان مطــر.

إن مــا يقــوي زيادهتــا يف (مــن أســاور) هــو قولــه تعــاىل :عالِيهـ ِ
ـاب ُس ـنْدُ ٍ
َّ
س
ـم ث َيـ ُ
ّ
َ َُ ْ
ــاور ِم ِ ٍ
ُخ ْ ٌ ِ
ــورا(( ،(((إذ
ــن ف َّضــة َو َســ َق ُ
َب ٌق َو ُح ُّلــوا َأ َس ِ َ ْ
شا ًبــا َط ُه ً
اه ْم َر ُّ ُب ْ
ــم َ َ
ــر َوإ ْســت ْ َ
تعــدّ ى الفعــل إىل «أســاور» مــن غــر تع ّلــق بحــرف ،فالعطــف عليــه مــع ظهــور الدليــل
عــى زيــادة «مــن» اظهــر و َأوىل مــن تقديــر عطفــه عــى املجــرور بحــرف غــر زائــد))(((،
و َأوىل كذلــك مــن تقديــر فعــل ،وهــذا مــن قبيــل ترجيــح القــرآن بالقــرآن ،وهــو منهــج

ســليم قــد اتبعــه ُجـ ُّـل علــاء العربيــة يف توجيــه الكثــر مــن مســائل اخلــاف يف إعــراب

القــرآن الكريــم(((.

وقــد عمــد البرصيــون ومؤيدوهــم إىل تأويــل تلــك النصــوص بــا ينســجم وعــدم

زيــادة (مــن) فيهــا ،فذهبــوا إىل َّ
أن (مــن) وجمرورهــا صفــة ملوصــوف حمــذوف ،وعــى
ِ
ِ
ني (((فأعربــوا (مــن
ـن َن َب ـإِ ا ُْل ْر َســل َ
ـاء َك مـ ْ
هــذا التأويــل محلــوا قولــه تعــاىلَ :
و َل َقــدْ َجـ َ
نبــإ) صفـ ًة ملوصـ ٍ
ـوف حمــذوف والتقديــر ((جــاء مــن اخلــر كائنًــا مــن نبــإ املرســلني))(((،
((( ُينظــر :جامــع البيــان ،595 - 594/18:ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،270/4:والتبيــان يف إعــراب
القــرآن ،938/2:والبحــر املحيــط.497/7:

((( ُينظــر :مغنــي اللبيــب ،428:ورشح ابــن عقيــل ،17/3:ورشح الترصيــح ،640/1:ومهــع
اهلوامــع.464 /2 :

((( سورة اإلنسان اآلية.21 :

((( النحويون والقرآن.19-18:

((( ُينظر :الرتجيح بالقرآن يف إعراب القرآن.5 :
((( سورة األنعام من اآلية.34:
((( مغني اللبيب.429:
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وقــد ض ّعفــه ابــن هشــام(((.
يبــدو ممــا تقــدم أن إجــازة جمــيء (مــن) زائــدة يف اإلجيــاب ال يمكــن دفعــه لكثــرة
الشــواهد املؤ ِّيــدة لذلــك ،هــذا فضـ ًـا عــن َّ
أن تلــك اإلجــازة َأوىل مــن التقديــر والتأويــل.

ومــن شــواهد ذلــك يف هنــج البالغــة قولــه ( )يف بيــان أحــوال زمانــهِ ،
وذ ْكــر
أصنــاف النــاس(( :و ِمنْهــم مــن ي ْط ُلــب َالدُّ ْنيــا بِعمـ ِ ِ ِ
ـب َاآلْ ِخـ َـر َة بِ َع َمـ ِ
ـل
ـل َاآلْخـ َـرة َوالَ َي ْط ُلـ ُ
ُ
َ ََ
َ ُ ْ َ ْ َ
َالدُّ ْنيــا َقــدْ َطامــن ِمــن َشــخْ ِص ِه و َقــارب ِمــن َخ ْطـ ِـو ِه و َشــمر ِمــن َثوبِـ ِـه و ز َْخــر َ ِ
ـن
ف مـ ْ
َ َّ َ ْ ْ َ
َ َ َ ْ
َ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ ِ ِ َ ِ ِ
ـر َاللَِّ َذ ِري َع ـ ًة إىل َا َْل ْع ِص َيـ ِـة)) (((.
َن ْفســه ل ْل َما َنــة َوا َّ َتـ َـذ سـ ْ َ
كالمــه ()يف بيــان صفــات ا ُملرائــن الذيــن يســعون إىل التقــرب إىل ِ
العبــاد
َ
ّ
وكســب قلوهبــم بــا يمقتــه اهلل تعــاىل ويذ ُّمــه ،و ُأوىل هــذه الصفــات إظهــار التواضــع
الزائــف وقــد عـ ّـر عنــه بقولــه (طامــن مــن شــخصه) ،أي :خفــض أو خضــع وســكن

ـارا للتواضــع ،وطامــن الرجــل ظهــره إذا حنــاه وخفضــه((( ،والفعــل كــا تــورده
إظهـ ً
املعجــات متعـ ٍـد بــا واســطة ،لــذا فـــ (مــن) يف النــص زائــدة يف املفعــول بــه مــن دون ْ
أن

ـار َب ِمـ ْن َخ ْطـ ِـو ِه)،
يتقدمهــا النفــي ،وهــي زائــدة يف الصفــة الثانيــة ً
أيضــا وهــي قولــه ( َقـ َ

ـارا للوقــار (((.
أي يمــي ببــطء ّ
ومتهــل إظهـ ً

بعــض املــواد اللغويــة يذكــرون عبــارة (قــارب
واللغويــون يف ضــوء تفســرهم َ
اخلطــو) بــا (مــن) ،أي َّ
أيضــا ،قــال ابــن دريــد:
إن الفعــل (قــارب) متعـ ٍـد بــا وســاطة ً

ــف ِ
ــو مــي املق َّيــد إِذا َقــارب
يرســف
((ر َس َ
ور َســفان ًاَ ،و ُه َ
ورســيف ًا َ
ويرســف َر ْســف ًا َ
ُ
َ
((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها.

((( هنج البالغة ،78:وينظر :رشح (املعتزيل).174/2:
((( ُينظر :هتذيب اللغة( 254 /13 :طمن).

((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي) ،55-54/4:ورشح (املوسوي).258/1:
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خطــوه))((( ،وهبــذا يتضــح زيــادة (مــن) يف قــول اإلمــام ( )عــى الرغــم مــن
َ
أيضــا يف قولــه (وشــمر
عــدم تقــدّ م النفــي خال ًفــا للبرصيــن ومــن تابعهــم ،وهــي زائــدة ً

مــن ثوبــه وزخــرف مــن نفســه).

يظهــر ممــا تقــدم َّ
أن مــا ذهــب إليــه البرصيــون مــردو ٌد وخيالــف مــا عليــه القــرآن
الكريــم وهنــج البالغــة فضـ ًـا عــن الشــعر العــريب ،لــذا فــاألَوىل أن تســتندَ القواعــد إىل

تلــك النصــوص العربيــة الفصيحــة مــا دامــت هــي منتميــة إىل عــر االحتجــاج.

وصفــوة القــول وثمرتــه تعديــل القاعــدة بــا يــأيت :جيــوز اســتعامل (مــن) زائــدة يف

ً
فضــا عــن القــرآن الكريــم وكالم
اإلجيــاب اســتنا ًدا إىل ثبــوت ذلــك يف هنــج البالغــة
ـعرا ونثـ ًـرا.
العــرب شـ ً

((( مجهــرة اللغــة ،تــح :رمــزي منــر بعلبكــي( 716/2 :رســف) ،وينظــر :هتذيــب اللغــة( 256/5:قهــد)،
والصحــاح( 316/1:دهــج) ،ولســان العــرب( 276/2:دمهــج).

الباب الثاني
أغلب ال َن ْحوي َ
ني
ما َ َ
حَل ُه ُ
على الضرورة الشعرية
َوورد يف كالِم اإلمام ()
ح َل على الضرورة الشعرية فيما ُأثِب َت يف الكالم
الفصل األول  :ما ُ ِ
ح َل على الضرورة الش��عرية فيما اعت َو َر ُه احلذف
الفص��ل الثان��ي  :ما ُ ِ
ومسائل ُأخر

توطئة:
ِ
ـدرا مهـ ًـا مــن
َ
درج أعــا ُم الــدرس النحــوي عــى االستشــهاد بالشــعر بوصفــه مصـ ً

مصــادر التقعيــد النحــوي ،ومــن املس ـ َّلم بــه َّ
أن لغــة الشــعر تتســم بركيزتــن أساســيتني

مهــا الــوزن والقافيــة فضـ ًـا عــن اتّســامها بطابــع االنفعــال بخــاف لغــة النثــر ،ومــن هنــا

قــد يضطــر الشــاعر إىل اخلــروج عــن قواعــد النحــو مــن أجــل إيصــال أفــكاره ،قــال ابــن
ف فيــه الك َِلــم عــن
ـرا مــا ُيـ َـر ُ
جنــي(( :الشــعر موضــع اضطــرار ،وموقــف اعتــذار .وكثـ ً
أبنيتــه ُ
وتــال فيــه ا ُمل ُثــل عــن أوضــاع ِص َيغهــا ألجلــه))((( ،ومــن هنــا كانــت للغــة الشــعر

جر ًســا وبنيـ ًة ،ويف َصـ ْـوغ الرتاكيــب واســتعامل
خصوصيــة يف طريقــة اســتعامل املفــردات ْ
األســاليب؛ إليصــال االنفعــال مــن جهــة ،والتأثــر يف املتلقــي مــن جهــة ُأخــرى(((،
وسـ ِ
ـم َي هــذا اخلــروج يف الــراث اللغــوي العــريب بالــرورة الشــعرية.
ُ
والــرورة كــا تناولتهــا معجــات اللغــة مشــتقة مــن مــادة (رضر) ،وهــي اســم

ملصــدر (االضطــرار) وهــو احلاجــة إىل الــيء أو اإلجلــاء إليــه ،ورجـ ٌـل ذو رضورة ،أي:
ذو حاجــة ،وقــد اضطــر إىل الــيء ،أيُ :أ ِجلــئ إليــه((( ،ومنــه قولــه تعــاىلَ  :ف َمـ ِ
ـن ْ
اض ُطـ َّـر
ٍ
ـم َع َل ْيـ ِـه.((( 
ـر َبــا ٍغ َو َل َعــاد َفـ َـا إِ ْثـ َ
َغـ ْ َ
والــرورة مــن مصطلحــات الفقهــاء واملفرسيــن ،إذ تعني عندهــم ((احلالــة ا ُمل ِ
لجئة

((( اخلصائص ،188/3 :و ُينظر :رضائر الشعر.13:

((( ُينظــر :تاريــخ النقــد األديب والبالغــة حتــى هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري ،د .حممــد زغلــول ســام،59 :
واألصــول (متــام حســان)79:ـــ.80

((( ُينظر :كتاب العني( 7/7 :رض) ،وهتذيب اللغة( 315/11:رض) ،ولسان العرب( 483/4 :رضر).
((( سورة البقرة من اآلية.173 :
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إىل مــا ال بــدَّ منــه ،والــرورة أشــدُّ درجــات احلاجــة))((( ،وعــى هــذا فهي تشــمل َّ
((كل

مــا أ ّدى إىل االضطــرار ،كاملشــقة التــي ال مدفــع هلــا ،ومــا بــه حفــظ النفــس وغريهــا،
كاحلاجــة الشــديدة إىل املــاء أو األكل .ومنهــا «الــرورات تُبيــح املحظــورات»))(((.

ً
إمجــال يعنــي ((اخلــروج
ومفهــوم الــرورة الشــعرية يف االصطــاح اللغــوي
عــى القواعــد واألُصــول بســبب الــوزن والقافيــة ،وقــد جـ َّـوز القدمــاء للشــاعر مــا مل
ألن احتفــال العــرب بالشــعر أ َّدى إىل ْ
جيـ ّـوزوا [للتأثــر]))(((؛ ّ
أن ُيقــال(( :الشــعراء ُأ َمــراء
الــكالم ،يقــرون املمــدود ،وال يمــدُّ ون املقصــور ،ويقدّ مــون ويؤخــرونِ ،
ويومئــون
ويشــرون ،وخيتلســون و ُيعــرون ويســتعريون))(((.

وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن يف معنــى الــرورة الشــعرية عىل مذهبــن ،فمذهب

اجلمهــور يــرى َّ
أن الــرورة ممــا تقــع يف الشــعر دون النثــر ســواء أكان عنهــا مندوحــة

(((
ـرار الشــاعر إىل اخلــروج عــن بعــض
(ســعة أو فســحة) أم ال  ،فلــم يشــرطوا فيهــا اضطـ َ

ـرأي
جيــز يف الــكالم((( ،و ُيمثــل هــذا الـ َ
األقيســة النحويــة بــل جـ ّـوزوا لــه يف الشــعر مــا مل ُ
ابـ ُن جنــي ،إذ قــالَ :
((أل تراهــم كيــف يدخلــون حتــت قبــح الــرورة مــع قدرهتــم عــى

((( القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل.288/1:
((( معجم ألفاظ الفقه اجلعفري ،د .أمحد فتح اهلل.263:

((( معجــم النقــد العــريب القديــم ،د.أمحــد مطلــوب ،100/2:ومابــن املعقوفتــن خطــأ طباعــي والصــواب:
للناثــر.

((( الصاحبي ،468:وينظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.399/2 :

((( ينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،549/2:وخزانــة األدب ،33/1:لغــة الشــعر دراســة يف
الــرورة ،98 :والــرورة الشــعرية دراســة اســلوبية ،إبراهيــم حممــد.61:

((( ينظــر :الــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن دراســة عــى ألفيــة ابــن مالــك ،إبراهيــم بــن صالــح
احلندود.404:
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ـب ابـ ُن عصفــور قائـاً:
تركهــا ،ليعدّ وهــا لوقــت احلاجــة إليهــا))((( ،واختــار هــذا املذهـ َ
ـم َّ
أن الشــعر ملــا كان كال ًمــا موزو ًنــا خيرجــه الزيــادة فيــه والنقــص منــه عــن صحــة
((اعلـ ْ
الــوزن وحييلــه عــن طريــق الشــعر أجــازت العــرب فيــه مــا ال جيــوز يف الــكالم اضطــروا
أيضــا الــريض((( ،وابن هشــام(((،
إىل ذلــك أو مل يضطــروا إليــه))((( ،وأخــذ هبــذا املذهــب ً

والبغــدادي (ت1093 :هـــ) ((( ،وحممــود شــكري اآللويس(((.

ومذهــب آخــر يــرى يف الــرورة ّأنــا تقــع فيــا ليــس للشــاعر عنــه مندوحــة(((،

أي تقــع بــرط االضطــرار ،وهــو املذهــب الــذي نســبه بعــض النحويــن إىل ســيبويه(((،
ـرا،
وعليــه يكــون ســيبويه إمــا َم ابــن مالــك الــذي هــو رائــد هــذا املذهــب واملشــتهر بــه كثـ ً

رصح ابــن مالــك مع ِّق ًبــا عــى بعــض األبيــات الشــعرية قائـ ًـا(( :فــإذ مل يفعلــوا ذلــك
فقــد َّ
مــع اســتطاعته ففــي ذلــك إشــعار باالختيــار وعــدم االضطــرار)((( ،وأشــار آخــرون إىل

((( اخلصائــص ،188/3 :وينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،594/2 :ولغــة الشــعر دراســة يف
الــرورة.103- 100 :

((( رضائــر الشــعر ،13:وينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،594/2:وارتشــاف
الــرب،2377/5:

ومهــع

اهلوامــع.273/3:

((( ينظر :رشح الريض عىل الكافية ،44/1 :وخزانة األدب.33/1:

((( ينظــر :مغنــي اللبيــب ،72:وخزانــة األدب ،31/1:ومهــع اهلوامــع ،273/3:ولغــة الشــعر دراســة يف
الــرورة.98:

((( ينظر :خزانة األدب.31/1:

((( ينظر :الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر.6:

((( ينظر :خزانة األدب ،31/1:والرضائر وما يسوغ للشاعر.6:

((( ينظــر :رشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،549/2:وارتشــاف الــرب ،2377/5:ولغــة الشــعر
دراســة يف الــرورة ،92:والــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن.397:

((( رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،202/1:و ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،300/1:والــرورة الشــعرية
ومفهومهــا لــدى النحويــن.399:
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(((
َّ
ـر يف هــذا االختالف
أن ســيبويه يــرى َ
رأي اجلمهــور يف الــرورة الشــعرية  .ولعــل الـ ّ

واالضطــراب يرجــع إىل التبايــن يف حتليــل ِّ
كل فريــق لــكالم ســيبويه.

َّ
وأغلــب الظـ ِّن َّ
((ألن
أن مــا ذكــره ســيبويه أقــرب إىل فهــم اجلمهور يف هــذه املســألة؛

كثــرا مــن الشــواهد التــي أوردهــا يف أقســام الــرورة املختلفــة مــن تلــك الشــواهد
ً
التــي وردت فيهــا روايــات ُأخــرى ُترجهــا مــن جمــال الــرورة ،ومــع ذلــك مل يذكـ ْـر
ســيبويه شــي ًئا مــن تلــك الروايــات يف كتابــه))((( ،عــى َأ َّن ختــام البــاب الــذي عــرض فيــه

(مــا حيتمــل يف الشــعر) وال جيــوز يف الــكالم جــاء فيــه(( :وليــس يشء يضطــرون إليــه
وجهــا))((( ،وعــى وفــق هــذا فـ َّ
ـإن الــرورة عنــده ـ وإن كانــت
إال وهــم حياولــون بــه ً

أن الشــاعر ال بــد مــن ْ
تقتــر عــى الشــعر وال جتــوز يف َســعة الــكالم ـ إال َّ
أن يســعى مــن

وراء ارتكاهبــا إىل معنــى ُتيــزه أقيســة العربيــة املســتن َبطة مــن النثــر ،وإال ُيعــدُّ مــا جــاء بــه
خمالِ ًفــا للقواعــد ،ودليــل هــذا املعنــى مــا قالــه يف بــاب املمنــوع مــن الــرف(( :اعلــم
أ َّنــه جيــوز يف الشــعر مــا ال جيــوز يف الــكالم مــن رصف مــا ال ينــرف ،يشــبهونه بــا قــد

ُحــذف واسـتُعمل حمذو ًفــا))((( ،كــا جــرى محــل املســائل بعضهــا عــى بعــض عــى نحــو
التشــابه بينهــا يف األحــكام يف مواضــع ُأخــر مــن كتابــه ((( ،وهلــذا قيــل(( :علــة الرضائــر
التشــبيه لــيء بــيء أو الــرد إىل األصــل)) ((( ،ومــن أجــل هــذا ذهــب الســيد إبراهيــم

((( ُينظــر :الرضائــر ومــا يســوغ للشــاعر ،6:وســيبويه والــرورة الشــعرية ،إبراهيــم حســن ،35:وشــواهد
الشــعر يف كتــاب ســيبويه ،د.خالــد عبــد الكريــم مجعــة.438:

((( شواهد الشعر يف كتاب سيبويه.437:

((( الكتاب ،32/1:و ُينظر :الرضائر وما يسوغ للشاعر.18:

((( الكتاب ،26/1 :و ُينظر :األشباه والنظائر201/2:ـــ.202
((( ُينظر :الكتاب.99 ،48 ،32 ،29/1 :
((( األشباه والنظائر.201/2:
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حممــد إىل َّ
أن ((املعنــى الــذي تتوجــه عليــه الــرورة الشــعرية عنــد ســيبويه أهنــا بلــوغ
مســتوى مــن التعبــر مبلــغ مســتوى آخــر))((( ،فالفــرق بــن مــا يقــع يف الشــعر والنثــر

مــن خــروج عــن القواعــد النحويــة واحــد ((فكالمهــا خــروج عــن القيــاس ،وإنــا
الفــرق بينهــا َّ
أن الشــعر وقــع فيــه مــن ذلــك مــا مل تَثبــت الروايــة بوقوعــه يف الــكالم،

وهــذا هــو حمــل الــرورة))((( ،وهــذا هــو وجــه الــكالم يف هــذا البــاب الــذي وســمتُه

بـــ (مــا محلــه أغلــب النحويــن عــى الــرورة الشــعرية وورد يف كالم اإلمــام (،))

ـارا يف ارتكابــه الــرورات أم مضطـ ًـرا إىل
إذ ليــس مهـ ًـا لـ َّ
ـدي ســواء أكان الشــاعر ُمتـ ً
ذلــك ،فالغايــة الرئيســة ههنــا تنصــب حــول التــاس ٍ
يشء مــن النظائــر النثريــة الــواردة
ِ
بأنــا مــن الرضائــر
ـم عليهــا َّ
يف كالمــه ( )جلملــة مــن القواعــد النحويــة التــي ُحكـ َ
الشــعرية ،ألُثبــت بذلــك ّأنــا ليســت مقتــرة عــى لغــة الشــعر فقــط ،بــل هــي واردة يف
أيضــا ،وهبــذا يظهــر مــدى نقــص اســتقراء النحويــن بســبب إغفاهلــم لنصــوص
النثــر ً

هنــج البالغــة يف التقعيــد النحــوي.

و ّملــا كانــت الــرورات مرتبطــة بالشــعر ،والشــعر مــا ال حييــط بــه أحــد ّ
تعــذ َر
حرصهــا وإحصاؤهــا ،عــى َّ
أن هــذا مل يمنــع علــاء العربيــة مــن وضــع تقســيامت عامــة
ُ

تنطــوي حتــت ِّ
كل قســم مباحــث فرعيــة ،ولعــل البــن الــراج قصــب الســبق يف تثبيــت
مبــادئ التصنيــف يف الــرورة ،إذ قــال(( :رضورة الشــاعر ْ
أن يضطــر الــوزن إىل حذف،

أو زيــادة ،أو تقديــم ،أو تأخــر يف غــر موضعــه ،وإبــدال حــرف ،أو تغيــر إعــراب عــن

وجهــه عــى التأويــل ،أو تأنيــث مذكــر عــى التأويــل وليــس للشــاعر ْ
ـذف مــا اتفــق
أن حيـ َ
أن يزيــد مــا شــاء بــل لذلــك ُأصــول يعمــل عليهــا))((( ،وقــد راعى تلــك ُاأل َ
لــه وال ْ
صول
((( الرضورة الشعرية دراسة أسلوبية.13 :
((( الرضورة الشعرية دراسة ُأسلوبية.15:
((( ُاألصول يف النحو.435/3 :
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ـب مــن جــاء بعــده مــن العلــاء منهــم الســرايف((( ،وابــن عصفــور((( ،وأبــو حيــان(((.
أغلـ ُ
وقــد ســار هــذا البــاب يف عــرض القواعــد النحويــة ــــ إمجـ ً
ـال ـــــ اســتنا ًدا إىل تلــك

التقســيامت وإن اســتدعى تنظيــم املنهــج تقســيمه عــى فصلــن:

الفصل األول :ما ُحِل عىل الرضورة الشعرية فيام ُأثبِ َت يف الكالم:

الفصــل الثــاين :مــا ُحِــل عــى الــرورة الشــعرية فيــا اعتــوره احلــذف ومســائل

ُأخــر:

((( ُينظر :ما حيتمل الشعر من الرضورة ،تح :د .عوض بن محد القوزي34:ـــــــ.35
((( ُينظر :رضائر الشعر16 :ــــــ .17

((( ُينظر :ارتشاف الرضب.2378/5:

الفصل األول
حل على الضرورة الشعرية
ما ُ ِ
فيما ُأثِب َت يف الكالم

املسألة األوىل :جواز توكيد جواب الشرط بـ (نون) التوكيد:
بنــون
للتوكيــد يف العربيــة أنــاط خمتلفــة وأســاليب متعــددة مــن ذلــك التوكيــد
َ

التوكيــد الثقيلــة أو اخلفيفــة ،ومهــا حرفــان مــن حــروف املعــاين قــد اتفــق النحويــون عــى

داللتهــا عــى التوكيــدْ ،
وإن كان التوكيــد بالثقيلــة أشــدَّ داللـ ًة كــا نُقــل عــن اخلليــل(((.
ـاف بــن النحويــن يف أصلهــا ،فذهــب البرصيــون إىل أهنــا أصــان،
وقــد دار خـ ٌ

عــى حــن يــرى الكوفيــون َّ
أن املشــددة هــي األصــل((( ،ومهــا حرفــان خيتصــان بالدخــول
ـوازا أو وجو ًبــا(((.
عــى األفعــال ،فيؤ َّكــد هبــا الفعــل املضــارع جـ ً

ومــن املواضــع التــي اختلــف فيهــا النحويــون دخــول (نــون) التوكيــد يف جــواب

الــرط ،فقــد ذهــب فريــق منهــم إىل ّ
أن هــذا التوكيــد إ ّنــا جيــوز يف الشــعر ال يف النثــر،
ويف هــذا قــال ســيبويه(( :وقــد تدخــل «النــون» بغــر «مــا» يف اجلــزاء ،وذلــك قليـ ٌـل يف

الشــعر ،شــبهوه بالنهــي حــن كان جمزو ًمــا غــر واجــب))((( نحــو قــول الشــاعر كميــل

بــن معــروف((([ :مــن الطويــل]

فمهما َت َشأ ِم ْن ُه َفزار ُة ُت ْع ِط ُك ْم

ومهما َت َشأ ِم ْنه فزا َر ُة َ ْ
ت َن َعا

((( ُينظر :الكتاب ،509/3 :ورشح املفصل (ابن يعيش) ،37/9 :والنحو الوايف.167/4 :
((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 650 /2 :املسألة  ،)94ومغني اللبيب.443:

((( ُينظر :متهيد القواعد ،3933-3917/2:والرتاكيب اللغوية يف العربية ،د .هادي هنر.138-135:
((( الكتاب ،515/3:و ُينظر :املقاصد الشافية.550/5 :

((( ُينظــر :الكتــاب ،515/3:ومتهيــد القواعــد ،3934/8:واملقاصــد الشــافية ،551/5:وخزانــة

األدب ،388/11:والبيــت يف احلامســة ،البحــري ،تــح:د .حممــد إبراهيــم حــور ،وأمحــد حممــد عبيــد.58 :
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ـع مــن علــاء العربيــة منهــم الفـ ّـراء وهــو يعرض
ـب ســيبويه هــذا مجـ ٌ
وقــد انتهــج مذهـ َ
لقولــه تعــاىل :اد ُخ ُلــوا مســاكِنَكُم َل َ ِ
ُــم ُســ َل ْي َم ُن َو ُجنُــو ُد ُه،((((((
واملــر ُد(((،
ْ
ْ
ّ
يط َمنَّك ْ
ْ
َ َ
وابـ ُن الــراج((( ،والســرايف((( ،وأبــو عــي الفــاريس((( ،والقـ ّـزاز (ت412:هــــ)((( ،وأبو
الــركات األنبــاري((( ،والزخمــري((( ،وابــن احلاجــب( ،((1وعلــاء آخــرون (.((1

َّ
إن محــل الشــاهد الشــعري عــى الــرورة الشــعرية ال يمنــع مــن تعليلــه وبيــان وجهــه

وجهــا))( ،((1ومــن
يف العربيــة ،إذ ((ليــس يشء يضطــرون إليــه إال وهــم حياولــون بــه ً

هنــا ذهــب علــاء العربيــة إىل َّ
أن علــة توكيــد جــواب الــرط ـ وهــو ممــا ال جيــوز يف ســعة
الــكالم ـ هــي مشــاهبته للنهــي ،وقــد فـ َّـر هــذا أبــو عــي الفــاريس بقولــه(( :شــبهوا اجلــزاء

ّملــا أدخــل «النــون» عليــه بالنهــي؛ ألن اجلــزاء فعــل جمــزوم كــا َّ
أن النهــي فعــل جمــزوم
أن النهــي غــر واجــب))( ،((1أي َّ
وهــو غــر واجــب كــا َّ
إن العلــة علــة مشــاهبة ،فالعــرب

((( سورة النمل من اآلية.18:

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء) ،162/1 :وخزانة األدب.389/11:
((( ُينظر :املقتضب.14/3:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو.200/2:

((( ُينظر :ما حيتمل الشعر من الرضورة.81:
((( ُينظر :التعليقة.18/4 :

((( ُينظــر :مــا جيــوز للشــاعر يف الــرورة ،ح ّققــه وقــدَّ م لــه ووضــع فهارســه :د .رمضــان عبــد التــواب ،ود.
صــاح الديــن اهلــادي.326:

((( ُينظر :البيان يف غريب إعراب القرآن ،386/1:والنحويون والقرآن.133:
((( ُينظر :املفصل.331:

(ُ ((1ينظر :اإليضاح يف رشح املفصل 275/2:ـــــــــ ،276ورشح الترصيح.307/2:
(ُ ((1ينظر :رضائر الشعر ،29 :وارتشاف الرضب.656/2:

( ((1الكتاب ،32/1:و ُينظر :الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر.18:
( ((1التعليقة.19-18/4:
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((يشـ ِّبهون الــيء بالــيء وإن مل يكــن مثلــه يف مجيــع األشــياء))((( ،وبحســب هــذا الفهــم
فاملفــرض ْ
أن يكــون هــذا داع ًيــا إىل قبــول هــذا التوكيــد يف غــر الشــعر ال قــره عليــه،

ـي بدقــة عــن شــواهد يف
ولعـ ّـل الــذي دعاهــم إىل هــذا هــو نقــص اســتقرائهم وعــدم التقـ ّ
غــر الشــعر؛ َّ
ألن الشــواهد عــى تلــك املســألة كثــرة مــن القــرآن الكريــم وغــره.

فمــن الشــواهد القرآنيــة يف هــذا البــاب((( قولــه تعــاىلَ  :قــالَ َر َّبنَــا َظ َل ْمنَــا َأ ْن ُف َس ـنَا
وإِ ْن َل َتغ ِْفــر َلنَــا وتَرحنَــا َلنَكُو َنـ ِ
ِ
ال ِ ِ
ـن َْ
ـن
ـن مـ َ
َّ
اسيـ َ
ـن ،(((وقولــه تعــاىلَ  :ل َقــدْ َك َفـ َـر ا َّلذيـ َ
َ ْ َْ
َ ْ ْ
ـث َث َل َثـ ٍـة ومــا ِمــن إِ َلـ ٍـه إِ َّل إِ َل ـه و ِ
َقا ُلــوا إِ َّن اهلل َثالِـ ُ
ـن
احــدٌ َوإِ ْن َل ْ َينْت َُهــوا َعـ َّـا َي ُقو ُلـ َ
ـون َل َي َم َّسـ َّ
ٌ َ
ْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ـم.(((
ـم َعـ َـذ ٌ
ا َّلذيـ َ
اب َأليـ ٌ
ـن َك َفـ ُـروا من ُْهـ ْ
كان عــى النحويــن ْ
أن يســتندوا إىل هــذه النصــوص القرآنيــة وســواها يف تعديــل

القاعــدة النحويــة؛ فالضوابــط النحويــة جيــب ْ
أن ختضــع للنصــوص الفصيحــة املســموعة
وتســتند إليهــا وليــس العكــس ،لكنّهــم متســكوا بــا تقـ َّـرر لدهيــم حماولــن تأويــل هــذه
النصــوص عــى احلــذف والتقديــر ،بــل جــزم ابــن الــراج بعــدم جــواز توكيــد جــواب
ْ
ـوز:إن تأتِنــي ألفعلــن))(((.
الــرط بـــ (نــون) التوكيــد فقــال(( :ال جيـ
وإيضــاح مــا تقــدَّ م َّ
أن النحويــن – مــن أجــل اخلــروج مــن تضــارب الســاع

والقيــاس -قــد ذهبــوا إىل َّ
أن الفعــل املؤ َّكــد بـــ (النــون) ههنــا مل يقــع يف جــواب الــرط،

ـت عليــه (الــام) املو ِّطئــة للقســم املحذوفــة يف ْ
(إن) ،وعــى
قسـ ٍم د َّلـ ْ
بــل وقــع يف جــواب َ
أن جوابــه قــد ح ِ
قائــا عــى الــرط ،إال ََّ
ف لداللــة جــواب
ــذ َ
ُ
هــذا يكــون الرتكيــب ً
((( الكتاب.646/3:

((( ُينظر :النحويون والقرآن.133:
((( سورة األعراف اآلية.32 :
((( سورة املائدة اآلية.73 :

((( األصول يف النحو.161/2:
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القســم املقــدَّ ر عليــه ،حلــذف (الــام) املو ِّطئــة للقســم قبــل ْ
(إن) .وتأكيدهــم عــى حــذف

(الــام) املو ِّطئــة للقســم إنــا أصلــه اخلــاف يف جــواز وقــوع اجلــواب للــرط مــع تقــدَّ م
ـإن الثابــت لــدى أكثــر النحويــن أنــه إذا اجتمــع الــرط والقســم فـ َّ
القســم عليــه ،فـ َّ
ـإن
اجلــواب للســابق منهــا؛ قــال ســيبويه(( :فلــو قلــتْ :
إن أتيتنــي ألُكرمنَّــك ،وإن مل تأتنــي

ألغمنَّــك ،جــاز أل َّنــه يف معنــى :لئــن أتيتنــي ألُكرمنَّــك ،ولئــن مل تأتنــي ألغمنَّــك ،وال
بــد مــن هــذه «الــام» مضمــرة أو مظهــرة؛ ألهنــا لليمــن ،كأنــك قلــت :واهلل لئــن أتيتنــي
ألُكرمنَّــك))(((.
وهــذا الــرأي مل يصمــد أمــام كثــرة الشــواهد النحويــة املخالفــة ملــا قـ ّـرروه((( ،هــذا

ـرون فيــه عــى تقديــر (الــام)
مــن وجــه ،ومــن وجــه آخــر َّ
فإنــم يف الوقــت الــذي ُيـ ُّ
املو ِّطئــة للقســم كــي يسـ ّـوغوا دخــول (الــام) يف فعــل اجلــواب نجدهــم حــن ُيــاب

القســم بالــرط حيملــون (الــام) املو ِّطئــة عــى الزيــادة أو عــى الــرورة الشــعرية(((،
ِ
وجــي أساســه تقديــم القاعــدة والقيــاس عــى أدلــة الســاع
ويف هــذا خلــط واضــح
املوثــوق هبــا ،هلــذا تراهــم قــد ذهبــوا يف توجيــه األفعــال التــي اقرتنــت بـــ (نــون) التوكيــد

يف جــواب الــرط عــى تقديــر القســم(((.

ملــا تقــدَّ م ك ِّلــه كان ينبغــي الوقــوف عنــد تلك الشــواهد والنظــر يف ســياقاهتا والقرائن

املحيطــة هبــا للوصــول إىل ضوابــط نحويــة تؤســس لقاعــدة عامــة بــا إغفــال ملــا يتفـ ّـرع
((( الكتــاب ،66-65/3:وينظــرُ :األصــول يف النحــو ،161/2:والبيان يف غريب إعــراب القرآن،161/2:
ورشح الكافية الشافية ،1615/3:والنحويون والقرآن.241:

((( ُينظر :الصحيفة ( )185-179من هذا البحث.

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،457/4:وتوضيح املقاصد ،1290/3:وحاشية اخلرضي.126/2:

((( ُينظــر :املحــرر الوجيــز ،465/1 :واللبــاب يف علوم الكتــاب ،461/7 :وإعراب القــرآن وبيانه532/2:
.534 -
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منهــا مــن مســائل اســتنا ًدا إىل املــوروث اللغــوي املحتــج بــه ،وإذا كان اســتقراء النحويــن

قــد أوصلهــم إىل قاعــدة تــرى إجابــة املتقــدم مــن الــرط والقســم واجبــة عنــد اجتامعهــا
فـ َّ
ـإن ورود عــدد مــن الشــواهد العلويــة التــي جــاء فيهــا الــرط ــــ إن تقــدّ م القســم عليه ــ

ُما ًبــا بالــرط خترق ذلــك االســتقراء وتنقضــه(((.

واذا تقـ َّـرر هــذا فـ َّ
ـإن للقرائــن الدالليــة املحيطــة بالنــص أثـ ًـرا يف فهمــه وبيــان املــراد

منــه؛ هلــذا فـ َّ
ـإن توجيــه تلــك النصــوص عــى حــذف (الــام) املو ِّطئــة للقســم فيــه ُبعــد
وتك ّلــف ،إذ الرتكيــب مل يكــن بحاجــة إىل توكيــد الــرط والقســم عليــه ،فمــدار الــكالم

يف آيــة ســورة األعــراف هــو احلديــث عــن قصــة نب ِّينــا آدم وحــواء ( )وبيان خشــيتهام
مــن اخلــران املهــدِّ د هلــم؛ لــذا عمــدَ النــص الكريــم إىل توكيــد الفعــل بـــ (النــون)؛ ألهنــا

خيافــان حتققــه ووقوعــه ،لكنّهــا يطمعــان بغفــران ذنوهبــا والعفــو عنهــا؛ هلــذا مل ُيقســا

عــى هــذا ،وهــذا مــا دعامهــا إىل التذ ّلــل واملســكنة للتعبــر عـ ّـا صــدر عنهــا مــن املخالفة؛
ِ
ـن
ح َنــا َل َنكُو َنـ َّ
هلــذا عــر القــرآن الكريــم عــن حاهلــا بقولــه تعــاىلَ :
وإِ ْن َل ْ َتغْفـ ْـر َل َنــا َوت َْر َ ْ
ِ
ال ِ ِ
ـن َْ
ـن واملعنــى َّ
أن ((خــران احليــاة هيددنــا وقــد أطـ َّـل بنــا ومــا لــه مــن دافــع
مـ َ
اسيـ َ
إال مغفرتــك للذنــب الصــادر عنــا وغشــيانك إيانــا بعــد ذلــك برمحتــك وهــي الســعادة
أن االنســان بــل كل موجــود مصنــوع يشــعر بفطرتــه املغــروزة َّ
ملِــا َّ
أن مــن شــأن األشــياء
الواقعــة يف منــزل الوجــود ومســر البقــاء أن تســتتم مــا يعرضهــا مــن النقــص والعيــب،
وإن الســبب اجلابــر هلــذا الكــر هــو اهلل ســبحانه وحــده فهــو مــن عــادة الربوبيــة))(((،
وهبــذا يكــون فعــل الــرط قــد ُأجيــب بالقســم((( بفعــل مؤ َّكــد بـــ (نــون) التوكيــد ،ومــا

يعضــد هــذا َّ
أن القــرآن الكريــم أشــار إىل قصــة النبــي نــوح ( ،)فقــال اهلل تعــاىل:
ُ
((( ينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.390:
((( امليزان.265 - 264/6:

((( ُينظر :إعراب القرآن وبيانه.535 - 534/2:
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ك مــا َليــس ِل بِـ ِـه ِع ْلــم وإِ َّل َتغ ِْفــر ِل وتَر ِ
َ قـ َ
ـال َر ِّب إِ ِّن َأ ُعــو ُذ بِـ َ
ـن
حنــي َأ ُكـ ْ
ٌ َ
ـك َأ ْن َأ ْسـ َـأ َل َ َ ْ َ
ْ َ ْ َْ
ِ
ال ِ ِ
ـن َْ
ـن ،(((فلــم يذهــب النــص إىل اســتعامل (الــام) املوطئــة للقســم ،بــل جــاء
مـ َ
اسيـ َ
ـي ( )ـ كغــره مــن البــرـ يطمــع يف
عــى الــرط فقــال(( :وإال تغفــر))...؛ ألن النبـ َّ

مغفــرة اهلل تعــاىل ورمحتــه؛ لــذا مل يؤ َّكــد الــرط املنفــي.

وكــذا احلــال يف آيــة ســورة املائــدة فـ َّ
ـإن الــذي دعــا إىل أن ُيعتنــى بتوكيــد جــواب

الــرط بـــ (نــون) التوكيــد دون توكيــد الــرط هــو مراعــاة الســياق وظــروف املقــال
أن مسـ ِ
ـإن توكيــد الفعــل ( َل َي َم َّسـ ّن) فيهــا إنــا جــاء لبيــان َّ
أيضــا ،فـ َّ
ـتحق العقوبــة هــو مــن
ً
وتنبيهــا عــى َّ
أن العــذاب هــو جــزاء َمــن دام عــى الكفــر ومل ينقلــع
أرص عــى فعلتــه،
ً
َّ
فمــدار القــول وأمهيتــه تشــديد العقوبــة عــى هــذا الصنــف مــن النــاس ،أ ّمــا
عنــه(((.
ُ
الذيــن مل ينتهــوا فلهــم فرصــة يف التوبــة والعــودة إىل الصــواب؛ هلــذا مل يكــن ثمــة مــا

يدعــو إىل التوكيــد والتشــديد باســتعامل (الــام) املو ِّطئــة للقســم ،ودليــل هــذا أن اهلل
تعــاىل قــال يف َعقــب اآليــةَ :
ــون إىل اللَّ و َي ْســ َتغ ِْف ُرونَه.
أ َفــا َيتُو ُب َ
ومــن الشــواهد العلويــة عــى هــذه املســألة قولــه ( )يف خطبــة لــه يف قســمة
األرزاق بــن النــاس(( :فـإِ ْن ر َأى َأحدُ ُكـ ِ َ ِ ِ ِ
ـل َأ ْو مـ ٍ
ـال َأ ْو َن ْفـ ٍ
ـس؛ َفـ َ
ا
َ
ـر ًة ِف َأ ْهـ ٍ َ
ْ
َ
ـم لخيــه َغفـ َ
ـن َل ـ ُه فِ ْتنَ ـ ًة)) (((.
َتكُو َنـ َّ
كالمــه ( )يف النهــي عــن احلســد بـ ّ
ـأن مــن يــرى عنــد أخيــه زيــاد ًة أو نــا ًء يف

َّ
((ألن َمــن نظــر
أمـ ٍـر مــا فــا حيملــه ذلــك عــى االفتنــان ا ُملفــي إىل احلســد والغــرة(((؛
((( سورة هود اآلية.47 :

((( ُينظر:أنوار التنزيل.138/2 :

((( هنــج البالغــة ،61 :وينظــر :رشح (املعتــزيل)(( .312/1 :الغفــرة :الكثــرة والزيــادة)) .لســان
العــرب( 27/5:غفــر).

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،5/2:ويف ظالل هنج البالغة.168/1:

الفصل األول :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما ُأثبت يف الكالم

185

يف أحــوال الدنيــا إىل مــن فوقــه يســتحقر مــا عنــده مــن نعــم اللّ ،فيكــون ذلــك فتنــة
أن اإلمــام قـ َ
عليــه))((( ،فالتعليــق الرشطــي قائــم يف الرتكيــب بدليــل َّ
ـرن النهي بـــ (الفاء):

(فــا تكونــن) وهــي مجلــة جــواب الــرط ،وقــد جــاء فعلهــا مؤ َّكــدً ا بـــ (نــون) التوكيــد.

يــت
ومثلــه قولــه ( )يف مقطــع مــن كتــاب إىل مالــك األشــر((((( :وإِ ِن ا ْبتُلِ َ
ك ْأو َسـ ْي ُف َ
ـك َسـ ْـو ُط َ
بِخَ طـإٍ ،وأ ْفـ َـرط َع َل ْيـ َ
ك ْأو َيــدُ َك بِا ْل ُع ُقو َبـ ِـةَ ،فـإِ َّن ِف ا ْل َو ْكـز َِة َفــا َف ْو َقهــا
ِ ِ
ِ
ـك َنخْ ـ َـو ُة ُسـ ْلطانِ َ
ـن بِـ َ
ـم))(((.
ـن َأ ْن ُتـ َـؤ ِّد َ
ك َعـ ْ
َم ْق َت َلـ ًة ،فــا ت ْط َم َحـ َّ
ي إىل َأ ْوليــاء ا َمل ْق ُتــول َح ّق ُهـ ْ
فالفعــل (تطمحــن) الواقــع يف جــواب رشط (إن ابتُليت)إنــا جــاء مؤ َّكــدً ا بـــ

(نــون) التوكيــد؛ألن مــدار القــول وأمهيتــه تقــع عــى جــواب الــرط املتمثلــة داللتــه
بــرورة النهــي عــن التكـ ّـر والتســلط عــى أوليــاء املقتــول ،واالمتنــاع عــن أداء حــق
ويل املقتــول(((.

ومثلــه قولــه ()يف إحــدى ِحكَمــه(( :مــن و َضــع َن ْفس ـه مو ِ
اضـ َـع الت َُّه َمـ ِـة َف ـ َ
ا
َ ْ َ َ َ ُ ََ
ي ُلومــن مــن َأسـ ِ
ـن))((( ،فـــ ( َمــن) اســم رشط جــازم ،و (وضــع) فعــل الــرط،
ـاء بِــه ال َّظـ َّ
َ َ َّ َ ْ َ َ

وجوابــه مجلــة (فاليلومــن) املنفــي فعلهــا بـــ (ال) ،واملؤ َّكــد بـــ (نــون) التوكيــد.

مضمــرة مو ِّطئــة للقســم قبــل
والنحويــون يقــدِّ رون يف مثــل هــذه الشــواهد (ال ًمــا)
َ

(إن) والتقديــر (لئــن)((( ،وهــذا ال يصــح مــع وجــود (الفــاء) يف األفعــال (تكونــن) ،و
((( منهاج الرباعة (الراوندي).192/1:

((( تقدَّ مت ترمجته يف الصحيفة ( )65من هذا البحث.

((( هنــج البالغــة ،593:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،111/17 :الوكــزة :الطعنــة ،ووكــزه :طعنــهُ :ينظــر:

كتــاب العــن( 394/5وكــز).

((( ُينظر :توضيح هنج البالغة.195/4:

((( هنج البالغة ،664:وينظر :رشح (املعتزيل).380/18 :

((( ُينظر :الكتابُ ،66-65/3:
واألصول يف النحو ،161/2:ورشح الريض عىل الكافية.110/4:
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(تطمحــن) ،فهــي ممّــا تربــط فعـ َـل الــرط بجوابِــه.

ولعـ ّـل مــا يدحــض تلــك التقديــرات كثــرة الشــواهد النثريــة مــن القــرآن الكريــم

وكالم اإلمــام ( )فهــي كافيــة للــرد عــى مــن قــال بالــرورة ،وهلــذا ذهــب ابــن

مالــك إىل جــوازه يف ســعة الــكالم((( ،وتابعــه الــريض فقــال(( :وقــد تدخــل «نــون»
اختيــارا يف جــواب الــرط))((( ،وهــو مــا رآه ناظــر اجليــش((( ،والشــاطبي
التأكيــد
ً

(ت 790:هـــ)((( ،وارتضــاه ُاألشــموين((( ،وتبنّــاه مــن املحدثــن الدكتــور خليــل بنيــان
احلســون(((.

أن القســم يصــح ْ
وصفــوة مــا ورد آن ًفــا َّ
أن يقــع جوا ًبــا للــرط ،وال داعــي إىل تك ّلف

التقديــر والتأويــل؛ ألنــه ليــس مــن الصــواب أن ُيعمــدَ إىل تأويــل تلــك النصــوص
النحويــة الكثــرة ،وممّــا ينتــج عــن وقــوع هــذا القســم يف اجلــواب توكيــد الفعــل املضــارع

بـــ (نــون) التوكيــد ،فأصــل املســألة هــو جــواز وقــوع القســم جوا ًبــا للــرط ،وهــو
مــا حتقــق بــورود الفعــل مســبو ًقا بـــ (ال) الناهيــة ،هلــذا جــاء الفعــل املضــارع مؤ َّكــدً ا
ِ
ألن مــدار الــكالم ِ
ـوازا(((؛ َّ
ومنعقــدٌ عــى توكيــده.
معتمــدٌ عــى اجلــواب
جـ ً
واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م ذكـ ُـره يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بــاآليت :جيــوز

توكيــد جــواب الــرط بـــ (نــون) التوكيــد يف الســعة واالختيــار اســتنا ًدا إىل مــا ورد يف هنج
((( ُينظر :رشح الكافية الشافية ،1405-1404/3:وخزانة األدب.388/11:
((( رشح الريض عىل الكافية ،485/4:و ُينظر :خزانة األدب.388/11:
((( ُينظر :متهيد القواعد.3934/8 :

((( ُينظر:املقاصد الشافية ،550/5:وخزانة األدب.388/11:
((( ُينظر:رشح ُاألشموين.122/3:
((( ُينظر :النحويون والقرآن.133:

((( ُينظر :أساليب التوكيد يف القرآن الكريم ،عبد الرمحن املطردي.43:
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البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم.

املسألة الثانية:جواز إبقاء ألف (ما) االستفهامية عند جرها حبرف اجلر:
قـ َّـرر النحويــون َّ
أن ألــف (مــا) االســتفهامية ُتــذف إذا ُســبِقت بحــرف جــر ،عــى

ً
ْ
دليــا عليهــا ،وتعليــل هــذا احلــذف إمــا للفــرق بــن االســتفهامية
أن تبقــى الفتحــة

واملوصولــة((( ،أو للتخفيــف لكثــرة االســتعامل((( ،أو للداللــة عــى الرتكيــب؛ إذ
ٍ
َّ
ككلمــة واحــدة موضوعــة
يصيمهــا
إن تركيــب حــرف اجلــر مــع (مــا) االســتفهامية ِّ
لالســتفهام للحفــاظ عــى صــدارة االســتفهام((( ،عــى َّ
ـوب حــذف ألــف (مــا)
أن وجـ َ
ـور عــى املجــرورة بحــرف اجلــر ،أمــا املجــرورة باإلضافــة يف نحــو:
االســتفهامية مقصـ ٌ
جمــيء مــا جئــت ،فاحلــذف ليــس الز ًمــا(((.

وقــد اختلفــت آراء العلــاء يف حكــم هــذا احلــذف ،فقــد ذهــب ابــن جنــي إىل َّ
أن

حــذف األلــف لغــة ضعيفــة ((( ،وأشــار آخــرون إىل أنّــه واجــب((( ،ورأى الثعالبــي

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،292/2:وأمــايل ابــن الشــجري ،330/1:ورشح املفصــل (ابــن
يعيــش) ،9/4:ومغنــي اللبيــب ،394:واإلتقــان يف علــوم القــرآن.288/2:

((( ُينظر :االنصاف يف مسائل اخلالف( 572/2:املسألة .)78

((( ُينظــر :املصــدر نفســه والصحيفــة نفســها ،ورشح الــريض عــى الكافيــة ،50/3:والربهــان يف علــوم
القــرآن ،403/4 :وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن ،د .قيــس اســاعيل األويس.381:

((( ُينظر :الكتاب ،164/4:واملقاصد الشافية.97-96/8:

((( ُينظر:املحتســب ،347/2:وكتــاب األزهيــة يف علــم احلــروف ،اهلــروي ،تــح :عبــد املعــن ملوحــي،86:

والبحــر املحيــط ،383/10:والقــرآن الكريــم واثــره يف الدراســات النحويــة ،د .عبــد العال ســامل مكرم.327:

((( ُينظــر :كتــاب األزهيــة يف علــم احلــروف ،اهلــروي ،تــح :عبــد املعــن ملوحــي ،85 :ومغني اللبيــب،394:
واإلتقــان يف علــوم القــرآن ،288/2:واألســاليب اإلنشــائية يف النحــو العــريب ،عبد الســام هــارون.195:
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(ت429:هـــ) أنــه مــن ســنن العربيــة((( ،وللزخمــري رأيــان يف توجيــه هــذا احلــذف،

ٌ
أن إثبــات األلــف جائــز((( ،وأشــار يف اآلخــر إىل ّ
فــرأى يف أحدمهــا َّ
قليــل
أن اثباهتــا

(((
قيســا(((.
شــاذ  ،وقــد عــدَّ ه الســيوطي حذ ًفــا َم ً

و ّملــا كان الوجــوب النحــوي يف تلــك املســألة ِ
منتق ًضــا بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية

التــي جــاءت فيهــا الــف (مــا) االســتفهامية مثبتــة بالرغــم مــن جرهــا بحــرف اجلــر يف

مثــل قــول حســان بــن ثابــت((([ :مــن الوافــر]
َ ْ
تمن لئيم
على َما قا َم يَش ِ

كخنزير َت ّرغ ِف َرما ِد
ٍ

ذهــب مجلــة مــن النحويــن إىل محــل هــذا اإلثبــات عــى الــرورة الشــعرية وقــروه

عليهــا ،ومــن بينهــم القـ ّـزاز((( ،والعكــري((( ،وأبــو حيــان الــذي قــال(( :واملشــهور َّ
أن

إثبــات األلــف يف «مــا» االســتفهامية ،إذا دخــل عليهــا حرف جــر ،خمتص بالــرورة))(((.

((( ُينظر :فقه اللغة ورس العربية ،تح :السقا وآخرين.348:
((( ُينظر :الكشاف ،12-11/4:والبحر املحيط.58/9:
((( ُينظر :الكشاف.92/2:

((( ُينظر :مهع اهلوامع.461/3:

((( ُينظــر :املحتســب ،347/2 :ومغنــي اللبيــب ،394:ومهــع اهلوامــع ،461/3:وخزانــة األدب،99/6:
والبيــت يف

ديوانــه ،258/1:وهــو فيــه عــى خــاف مــا يرويــه النحويــون فروايتــه فيــه :ففيــم تقــول يشــتمني لئيــم كخنزير

متــرغ يف رمــاد ،وعــى هــذا فــا شــاهد فيــه يف مســألتنا هــذه.

((( ُينظر :ما جيوز للشاعر يف الرضورة.317:

((( ُينظر :إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث النبوي ،تح:د .عبد احلميد هنداوي.66:
((( البحر املحيط.58/9:
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وعــى ذلــك ابــن هشــام(((ُ ،
واألشــموين((( ،وخالــد األزهــري((( ،ومــن املحدَ ثــن

حممــود شــكري اآللــويس (ت1342:هـــ)((( ،وأمحــد احلمــاوي (ت1351 :هـــ)(((،
وعبــد الســام هــارون(((.

َّ
ـرا عــى
إن اثبــات (ألــف) (مــا) االســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف اجلــر مل يكــن مقتـ ً

الشــعر فقــط ،بــل هــو وارد يف املــوروث اللغــوي الفصيــح ،فقــد جــاء يف مواطــن متعــددة

مــن احلديــث النبــوي الرشيــف ،هــذا فضـ ًـا عــن جميئــه يف قــراءة عيســى وعكرمــة التــي
ـت َيــا
حممـ ٍـد ( )لإلمــام عــي ((( :)بِـ َـا َأ ْه َل ْلـ َ
ـي َّ
مـ ّـر ذكرهــا ،مــن ذلــك قــول النبـ ِّ
ِ
ـال :بِـ َـا َأ َهـ َّـل بِـ ِـه النبــي (َ )قـ َ
ـي؟ َقـ َ
اهـ ِـد َو ْام ُكـ ْ
ـت))((( ،وقولــه
ـث َح َر ًامــا َكـ َـا َأ ْنـ َ
ـالَ :ف ْ
َعـ ُّ
ـال ا َْلــرء بِــا َأ َخـ َـذ ِمــن ا َْلـ ِ ِ
ِ
ـن حـ ٍ
ـن َعـ َـى النَّـ ِ
ـال أم ِمــن
ـاس ز ََمـ ٌ
(َ (( :)ل َي ْأتـ َ َّ
ـال ،أمـ ْ
َ
ـان َل ُي َبـ ِ ْ ُ َ
َحرامٍ))(((.

وربــا وقــع نظــر عــدد مــن النحويــن عــى بعــض هــذه الشــواهد فاســتند إليهــا يف

جتويــز هــذا االثبــات مطل ًقــا ،ولعـ ّـل الفــراء يقــف يف مقدمتهــم ،إذ قــال(( :وإذا كانــت
«مــا» يف موضــع «أي» ثــم وصلــت بحـ ٍ
ـرف خافـ ٍ
ـض نُقصــت األلــف مــن « َمــا» ليعــرف
َ
ِ
ـم يتســا َء ُل َ
ونوإن أمتمتهــا
االســتفهام مــن اخلــر .ومــن ذلــك قولــه :فيـ َ
ـم ُكنْتــمو َ عـ َّ
((( ُينظر :مغني اللبيب.394:

((( ُينظر :رشح األشموين.16/4:

((( ُينظر :رشح الترصيح.635/2 :

((( ُينظر :الرضائر وما يسوغ للشاعر.227 :

((( ُينظر :شذا العرف يف فن الرصف ،تح :نرص اهلل عبد الرمحن نرص اهلل.160:
((( ُينظر :األساليب اإلنشائية يف النحو.195:

((( صحيــح البخــاري ،)1557( 140/2:وينظــر :الســنن الكــرى ،النســائي ،تح:حســن عبــد املنعــم
شــلبي ،)3710( 51/4:وبحــار األنــوار.627/30:

((( صحيح البخاري.)2083( 59/3:
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(((
(((
ورصح بمثــل
فصــواب))  ،وأخــذ بــه الزخمــري يف أحــد قو َليــه وقــد مـ َّـر ذكــرهَّ ،
هــذا الــرازي يف توجيــه (مــا) يف قولــه تعــاىلَ  :فبِــا ر ٍ ِ
ـم.((((((
ـن اهلل لِنْـ َ
حــة مـ َ
َ َ َْ
ـت َُلـ ْ
ِ
ـج لــه ِبقسـ ٍم مــن الشــواهد احلديثيــة
وممــن أ َّيــد ذلــك ّ
أيضــا ابــن مالــك بعــد أن احتـ َّ

ذكرتــا ،ورأى جــواز إثبــات األلــف إال أنــه حكــم عليهــا بالشــذوذ ،إذ قــال:
التــي
ُ

((وشــذ ثبــوت «األلــف» يف «بــا أهللــت» ،و» ال يبــايل املــرء بــا اخــذ املــال» و» إين
ألن «مــا» يف املواضــع الثالثــة اســتفهامية جمــرورة فح ّقهــا ْ
عــرف ممــا عــوده» ()...؛ ّ
أن
(((
حســان عــى االختيــار
ُتـ َ
ـذف ألفهــا فر ًقــا بينهــا وبــن املوصولــة))  ،ثــم محــل بيــت ّ
أن يقــول (عــام قــام ،((()...وابــن مالــك يف ح ِ
ال االضطــرار إلمكانــه ْ
كمــه عــى تلــك
ُ

الشــواهد بالشــذوذ ُيالــف املنهــج الــذي ســار عليــه يف كتابــه (شــواهد التوضيــح) الــذي

عمــد فيــه إىل تعديــل الكثــر مــن القواعــد النحويــة احتكا ًمــا إىل نصــوص احلديــث
النبــوي الرشيــف ،وهــذا مــا ن ّبــه عليــه حمقــق الكتــاب الدكتــور طــه حمســن((( ،عــى َّ
أن
وصــف الشــاهد احلديثــي يف هــذه املســألة بالشــذوذ مل يقتــر عــى ابــن مالــك بــل ســبقه
أيضــا (((.
يف ذلــك العكــري ً

يبــدو يل ممــا تقــدم َّ
أن القصــد بشــذوذ الشــواهد احلديثيــة خروجهــا عــن البــاب
((( معاين القرآن (الفراء).292/2:
((( ُينظر :الكشاف.12-11/4:

((( سورة آل عمران من اآلية.159:

((( ُينظر :مفاتيح الغيب406/9 :ــ.407
((( شواهد التوضيح.217:

((( ُينظر املصدر نفسه.218:
((( ُينظر :املصدر نفسه.31:

((( ُينظر :إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث.66:
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وقيــاس النحويــن ،إال أنــا مل تشــذ يف اســتعامل العــرب والســيام عنــد ُفص ِ
حائهــم
َ
َّ
ِ
ـص عليــه ابــن الــراج فذكــر أنــواع الشــاذ بقولــه(( :والشــاذ عــى
و ُب َلغائهــم ،وهــذا مــا نـ َّ
ثالثــة أرضب :منــه مــا َّ
شــذ عــن بابــه وقياســه ومل يشــذ يف اســتعامل العــرب لــه))(((؛
لــذا جيــب ْ
أن ُيســتنَد إىل تلــك الشــواهد يف تعديــل القاعــدة النحويــة ،ألهنــا ُبنِيــت عــى
اســتقراء ناقــص؛ َّ
ألن مــن أنــاط الشــاذ ((الشــاذ املقبــول؛ فهــو الــذي جيــيء عــى خــاف

القيــاس ،و ُيقبــل عنــد ال ُف َصحــاء ،وال ُب َلغــاء))((( ،والشــك يف َّ
ـي حممــدً ا ()
أن النبـ َّ
ـح مــن نطــق بالضــاد ،وحيــدِّ ث النــاس بــا يعرفــون وبــا هــو شــائع عندهــم؛ لــذا
أفصـ ُ

قيــلَّ :
ـرا لكــن بخــاف القيــاس))(((.
إن الشــاذ هــو مــا ((يكــون يف كالم العــرب كثـ ً

وهلــذا فاالحتــكام إىل مــا سـ ِ
ـم َع يف تعديــل أقيســة النحويــن أصـ ٌـل ُيعتــدُّ بــه((( ،ومــن
ُ
ُ

أجــل هــذا ذهــب الفــراء إىل جتويــز هــذا االثبــات مطل ًقــا مــن دون قــره عــى لغــة
الشــعر ،وهــو منطــق صائــب وســليم يفرضــه الواقــع اللغــوي املؤ ِّيــد هلــذا اإلثبــات الذي
ور َد يف النثــر الفصيــح مــن كالم العــرب((( ،األمــر الــذي جعــل الــريض حيكــم عــى هــذا

احلــذف باجلــواز ال الوجــوب((( ،وهلــذا فـ َّ
ـح القاعــدة باالســتناد إىل مــا
ـإن َاألوىل تصحيـ ُ
ِ
قياســا ،وهــذا مــا عليــه األَزهــري الــذي وصــف املســألة بالــرورة يف
ُســم َع وإن كانــت ً
رصح يف موضــع آخــر بجــواز ورودهــا يف الشــعر والنثــر مســتندً ا يف ذلــك
موضــع ،لكنَّــه َّ

((( ُاألصول يف النحو.57/1:
((( كتاب التعريفات.124:

((( املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
((( ُينظر :اخلصائص.125/1:

ِ
وآخرين.297/2:
((( ُينظر :رشح شافية ابن احلاجب ،تح :حممد نور احلسن
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،50/3:وخزانة األدب.99/6:
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إىل قــراءة عكرمــة وعيســى(((.
وخالصــة مــا تقــدَّ م َّ
أن إثبــات ألــف (مــا) االســتفهامية عنــد ســبقها بحــرف اجلــر يف

غــر الرتكيــب ليــس وق ًفــا عــى لغــة الشــعر ،بــل هــو وارد يف النثــر يف أفصــح النصــوص
وأبلغهــا أيضــا ،مــن ذلــك قــول اإلمــام عــي ( )يف دعــاء كميــل ((( :)يــا اِهلــي

ِ
ِ ِ
ِ
ي االُْ ُم ِ
ــور اِ َل ْي َ
ــج َو َا ْبكــي؟ ألَليــ ِم
ــك َأ ْشــكُو؟ َولــا منْهــا َأض ُّ
الي ألَ ِّ
ــو َ
َو َر ّب َو َســ ِّيدي َو َم ْ
ـول ا ْلبـ ِ
ا ْلعـ ِ ِ ِ ِ ِ
ـاء َو ُمدَّ تِـ ِـه؟))(((.
ـذاب َوشــدَّ ته ،أ ْم ل ُطـ ِ َ
َ
وإذا كان النحويــون قــد امتنعــوا مــن توجيــه إثبــات (ألــف) (ما)االســتفهامية

ـرارا يلجــأ إليــه الشــاعر للهــروب مــن عيــوب الــوزن عــى
ا؛ألنــم يعدّ ونــه اضطـ ً
دالل ًي َّ

رأي مــن محــل الــرورة عــى هــذا املعنــى(((؛ فـ َّ
ـإن بوســعنا االســتدالل بالســياق لبيــان

إن الناظــر يف الشــواهد التــي وردت آن ًفــا جيــد َّ
ذلــك ،إذ َّ
أن ثمــة جام ًعــا مشــركًا بينهــا
وهــو وجــود القرينــة الدالــة عــى اســتفهامية (مــا) ،وهــذا أحــد األســباب التــي يذكرهــا

النحويــون عــى وجــوب حــذف ألــف (مــا) االســتفهامية ،فهــم يسـ َعون إىل إجيــاد دليــل
للفــرق بــن االســتفهامية واملوصولــة ،والدليــل واضــح وموجــود فيــا ورد مــن شــواهد،
وهــي (أم) املعادلــة والســياق ،فهــا كافيــان لبيــان اســتفهامية (مــا) مــن دون احلاجــة إىل
حــذف ألفهــا؛ لــذا يمكننــا القــول :إن (أم)املعادلــة كــا كانــت رش ًطــا يــدل عــى مهــزة
االســتفهام املحذوفــة يمكــن االســتدالل هبــا عــى حتديــد (مــا) االســتفهامية مــن اخلربية،

فالــيء يــر ُد مــع نظــره كــا يــر ُد مــع نقيضــه كــا قــال ابــن جنــي(((.
((( ُينظر :موصل الطالب اىل قواعد اإلعراب ،تح :عبد الكريم جماهد.149:
((( إقبال األعامل ،335/3:و ُينظر:املصباح ،الكفعمي.558:
((( ُينظر :املقاصد الشافية.97/8:
((( ُينظر :اخلصائص.201/2:
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ـت :الدليــل
وقــد ُيقــال :مــا الدليــل عــى اإلثبــات يف قــراءة عكرمــة وعيســى ،قلـ ْ

موجــود وواضــح ،وهــو الســياق ،فـ ّ
ـإن اإلجابــة التــي وردت يف اآليــة الالحقــة دليـ ٌـل
ون * َع ِ
ــن النَّ َبــإِ ا ْل َعظِيــمِ.(((
ــاء ُل َ
عــى االســتفهام ،فقــال تعــاىلَ  :ع َّ
ــم َيت ََس َ
وهبــذا نصــل إىل تعديــل القاعــدة النحويــة يف ضــوء تلــك النصــوص الفصيحــة

الســعة واالختيــار بــرط أمــن
بالقــول :جيــوز إثبــات (ألــف) (مــا) االســتفهامية يف َّ
اللبــس وإيضــاح ا ُملــراد لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة.

املسألة الثالثة :جواز اقرتان خرب (كاد) بـ ْ
(أن):
(كــــاد) فــــعل مــــن االفـــعال النــــاسخة يدخــل عــى اجلــــملة اإلســــمية ،فيـــرفع

ربا لـه يف موضع نصـب ،وهــو مــن أفـعال املــقاربة،
املــــبتدأ اســـ ًـا له ،ويكــــون اخلرب خـ ً

فقولنــا( :كاد زيــد يقــوم) معنــاه( :قــارب القيــام ومل ي ُقــم) (((.

وقــد منــع النحويــون وقــوع خــره اسـ ًـا محـ ًـا عــى مــا يناظــره يف املعنــى ،مــن مثــل

ا مضار ًعــا متجــر ًدا مــن ْ
(عســى)(((؛ لــذا فالغالــب يف خــره أن يكــون فع ـ ً
(أن)؛ ألن
ْ
(أن) ختلــص الفعــل لالســتقبال و (كاد) موضــوع للقــرب فيتدافــع املعنيــان(((.

أن أقيســة علــاء العربيــة مل متنــع الشــعراء مــن اســتعامل ْ
عــى َّ
(أن) يف خــر (كاد) ،فقــد
((( سورة النبإِ اآلية.2-1 :

((( ينظر:رشح املفصل (ابن يعيش).119/7:

((( ُينظر:الكتــاب ،12/3:واملقتضــب ،75/3:وتوضيــح املقاصــد ،517-515/1:والنواســخ يف كتــاب

ســيبويه ،د .حســام النعيمــي.78:

((( ُينظــرُ :األصــول يف النحــو ،207/2 :واللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،194/1:ورشح املفصــل

(ابــن يعيــش) ،119/7:واإليضــاح يف رشح املفصــل ،85/2:وتوضيــح املقاصــد ،515/1:ورشح ابــن

عقيــل.330/1 :
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وردت بعــض الشــواهد الشــعرية خمالفـ ًة ملــا قــرروه مــن ذلــك قــول رؤبــة ((([ :مــن الرجــز]
امى
رسم عفا ِمن بَعد ما َقد َّ َ
ٌ

قد كا َد ِمن طول البلى ْأن َ ْ
يصحا

ـدت ْ
أن أفعـ َـل
هلــذا قــرر ســيبويه أنــه حممــول عــى الــرورة الشــعرية ،فقــال(( :وكـ ُ

ال جيــوز إال يف شــعر؛ أل َّنــه مثــل «كان» يف قولــك :كان فاعـ ًـا ويكــون فاعـ ًـا))((( ،وأ َّكــد

حمتجــا ببيــت رؤبــة املذكــور آن ًفــا (((.
ذلــك يف موضــع آخــر ً

يظهــر مــن تعليــل ســيبويه أ َّنــه محــل (كاد) عــى (كان) يف َّ
أن خربمهــا ال يــأيت مقرت ًنــا

(أن) فهــا متشــاهبان مــن هــذه الناحيــة ،إال َّ
بـــ ْ
أن ابــن بابشــاذ (ت 469 :هـــ) عــدَّ ذلــك
نو ًعــا مــن املخالفــة بينهــا ،ذكــر ذلــك وهــو يــوازن بــن (عســى) و (كاد) مــن حيــث
اقــران خربمهــا بـــ (أن) فقــال(( :فـ ْ
ـإن رأيــت «أن» يف أخبــار هــذه األفعــال فإنــا هــي

مشــبهة بـ»عســى» ،وإذا رأيتهــا حمذوفــة مــن خــر عســى فــإن «عســى» مشــبهة بـــ»كاد»
وأخواهتــا للتقــارب الــذي بينهــا .فمثــال جمــيء ْ
«أن» يف «كاد» قــول الشــاعر :قــد كاد مــن

طــول البــى ْ
أن يمصحــا ( )...فهــذا وجــه خمالفــة هــذه األفعــال لـــ»كان وأخواهتــا»؛ ألن

«كان وأخواهتــا» ال تدخــل «أن» يف أخبارهــا ،ال جيــوز :كان زيــد ْ
أن يقــوم))(((.

فســيبويه عــى وفــق هــذا التعليــل قــد محــل (كاد) عــى (كان) يف عــدم جمــيء خربمهــا

مقرت ًنــا بـــ ْ
(أن) عــى الــرورة الشــعرية ،أمــا ابـ ُن با َبشــاذ فرأيــه يتّجــه إىل جتويــز اقــران

خــر (كاد) بـــ ْ
(أن) ،إذ قرنــه بــا خيالفــه وهــو عدم جــواز اقرتان خــر كان بـــ (أن) ،ويبدو
((( ُينظــر :الكتــاب ،160/3:واملقتضــب ،75/3:والبيــت يف ديوانــه ،172:وقولــه (يمصحــا) مــن:
((مصــح الــيء مصوحــا :ذهــب وانقطــع)) الصحــاح( 405/1:مصــح).

((( الكتاب.12/3 :

((( ُينظر:املصدر نفسه ،160/3:و إعراب القرآن (النحاس).237/1 :
((( رشح املقدمة ا ُمل ِ
حسبة ،تح :د .خالد عبد الكريم.353-352/2 :
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يل َّ
أن كال التعليلــن ـ فيــا خيــص مشــاهبة (كان) ـ يفتقــر إىل الدقــة واالســتقراء التــام،

ـليم؛ َّ
ألن اقــران خــر (كان) بـــ
فليــس كالم ســيبويه دقي ًقــا ،وال تعليــل ابــن با َبشــاذ سـ ً

ْ
(أن) ليــس رضور ًة شــعرية كــا ذهــب األول ،وال ممنو ًعــا كــا رأى الثــاين ،فهــو وارد
َ َ
ـرى،((( (((
و َمــا ك َ
يف فصيــح الــكالم يف قولــه تبــارك وتعــاىلَ :
َان َهـ َـذا ا ْل ُقـ ْـرآ ُن أ ْن ُي ْفـ َ َ
ِ ِ
ــك ك َ
ويف قــول اإلمــام عــي (َ (( :)فــإِ َذا ك َ
َان ذلِ َ
ــو َم
َــح ا ْل َق ْ
ْــر َمكيدَ تــه َأ ْن َي ْمن َ
َان َأك َ ُ
ُس ـ َّب َت ُه))(((.
أمــا وجــه التعليــل اآلخــر وهــو محــل (كاد) عــى (عســى) فـ َّ
ـإن الــذي دعــا إليــه هــو

املشــاهبة بينهــا يف معنــى املقاربــة ،فـــ (عســى) ملقاربــة حصــول الفعــل يف املســتقبل؛ألنه
يــدل عــى طمــع وتــرج((( ،هلــذا اقــرن خــره بـــ (أن) الدالــة عــى املســتقبل ،أمــا (كاد)

فهــي ملقاربــة الفعــل يف احلــال لذلــك ال يقــرن خــره بـــ ْ
(أن)((( ،وهــذا ســبيل يف العربيــة
واســع اســتعان بــه العلــاء يف تفســر الكثــر مــن مســائل النحــو العــريب ،قــد ذكــره ابــن

جنــي قائـ ًـا(( :العــرب إذا ش ـ َّبهت شــي َئا بــيء مكَّنــت ذلــك الشــبه هلــا ،وعمــرت بــه

احلــال بينهــا))(((.

ـب ســيبويه يف محــل تلــك املســألة عــى الــرورة الشــعرية عــد ٌد
وقــد ســلك مذهـ َ
((( سورة يونس من اآلية.37:

((( ُينظر :النحويون والقرآن.274 :

الســ ّبة بالضــم :اإلســت ،وهــو ممــا حيــرص
((( هنــج البالغــة ،142:وينظــر :رشح (املعتــزيل)ُّ .280/6 :

والســبة :العــار .ينظــر :الصحــاح145 -144/1 :
اإلنســان عــى إخفائــه ،وســ َّبه يســ ّبه طعنَــه يف الســبةُّ ،

(ســبب) ،ورشح (املعتــزيل).280/6 :

((( ُينظر :لسان العرب( 54/15:عسا).

((( ينظــر:رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،124/7:والتوطئــة ،أبــو عــي الشــلوبيني ،دراســة وحتقيــق:د.

يوســف أمحــد املطــوع.299:
((( اخلصائص.304/1 :
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والزجاجــي((( ،والفــاريس((( ،وعبــد
رد((( ،وابــن الــراج(((،
ّ
مــن العلــاء منهــم املــ ّ

القاهــر اجلرجــاين((( ،وأبــو الــركات األنبــاري((( ،وغريهــم(((.

واحلــق َّ
أن هــذا النمــط الرتكيبــي وار ٌد يف عــدد مــن الشــواهد النثريــة  -ومل يكــن بابــه

رصح بذلــك ســيبويه ومتابعــوه – فقــد ورد يف احلديــث النبــوي الرشيــف يف
الشـ َ
ـعر كــا َّ
ـي حممـ ٍـد ((( :)كاد الفقــر ْ
أن يكــون كفـ ًـرا ،وكاد
أكثــر مــن موضــع منهــا قــول النبـ ِّ
(((
الســنة
احلســد أن يغلـ َ
ـب القــدر))  ،كــا ورد مثــل هــذا االقــران يف مواضــع ُأخــر مــن ُّ
أيضــا فيــا نقلــه أبــو منصــور األزهــري عــن العــوام
املطهــرة((( ،وجــاء هــذا االقــران ً
َّ

ْ
و»أن»
غــر أنــه حكــم عــى قوهلــم باملنــع فقــال(( :وقالــت العــوام :كاد زيــد أن يمــوت،
ال تدخــل مــع «كاد»))(.((1

ومــن شــواهد هــذا االقــران يف الــكالم ال َع َلــوي املبــارك قولــه ( )يف فضــل
((( ُينظر :املقتضب.75/3:

((( ُينظر :األصول يف النحو.207/2 :

((( ُينظر :حروف املعاين والصفات ،تح :عيل توفيق احلمد.67 :
((( ُينظر :اإليضاح العضدي.80 - 78:
((( ُينظر :كتاب املقتصد.361/1:

((( ُينظر :كتاب أرسار العربية.129 :

واملقرب ،98/1 :ورضائر الشعر.61 :
((( ُينظر :التوطئة،299:
َّ

((( الكايف ،307/2 :والدعاء للطرباين ،تح :مصطفى عبد القادر عطا.)1048( 319/1:

((( ُينظــر :الكتــاب املصنــف يف االحاديــث واآلثــار ،ابــن أيب شــيبة ،تــح :كــال يوســف احلــوت478/7:

( ،)37895( 555/7 ،)37370والســنة :ابــن حنبــل ،تــح :د .حممــد ســعيد ســامل القحطــاين،133/1 :

وصحيــح البخــاري ،)1015( 29/2:وســنن أيب داوود ،تح:حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد272/4:

( ،)4888والــكايف.217/8:

( ((1هتذيــب اللغــة( 179/10 :كــود) ،و ُينظر:لســان العــرب( 382/3 :كــود) ،وتــاج العــروس مــن
جواهــر القامــوس ،الزبيــدي ،تــح :جمموعــة مــن املحققــن( 121/9:كــود).
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ِ
الشــهيد وأجــره(( :مــا َا ُْلج ِ
لشـ ِـهيدُ ِف َسـبِ ِ
ـن َقــدَ َر َف َعـ َّ
اهــدُ َا َّ
ـف َلـكَا َد
ـم َأ ْجـ ًـرا مَّـ ْ
َ
يل َاللَِّ بِ َأ ْع َظـ َ
َ
ِ
َا ْل َع ِفيـ ُ
ـن َا َْلالَئِ َكـ ِـة))(((.
ـف َأ ْن َي ُكـ َ
ـون َم َل ـكًا مـ َ
يريــد اإلمــام ( )هبــذا القــول بيــان أمهيــة العفــاف وتــرك القبيــح واملنكــر يف

ـح َّ
أن مــن يمتنــع عــن فعــل القبيــح مــع
تقويــم ســلوك الفــرد وهتذيــب أخالقــه ،فأوضـ َ
قدرتــه عليــه لــه أجــر جماهــد استُشــهد يف ســبيل اهلل تعــاىل ،ولعل وجه الشــبه بني الشــهادة

والعفــاف هــو طهــارة النفــس ونقاؤهــا ((وذلــك لشــدة أخــذ االنســان زمــام نفســه،
إن الفاعــل لذلــك كأ َّنــه مالئكــة يف طهــارة النفــس))((( ،إذ َّ
حتــى َّ
إن صفــة الع ّفــة تلــك

ترتقــي بصاحبهــا إىل منزلــة املالئكــة الذيــن ال يفعلــون القبيــح أبــدً ا ،وتقــرب بســلوكه
مــن صفاهتــم ،وقــد َّ
دل اإلمــام عــى ذلــك باســتعامل مــا يــدل عــى املقاربــة وهــو الفعــل

(كاد) ،غــر َّ
أن تــرك القبيــح هــي صفــة واحــدة مــن بــن صفــات كثــرة قــد حتــى املالئكــة
هبــا؛ هلــذا فمــن شــاء االقــراب مــن درجــة املالئكــة عليــه امتــاك صفــات ُأخــر ،ومــن
(أن) يف خــر (كاد) ،يف إحيــاء منــه ( )إىل َّ
هنــا كان اســتعامل ْ
أن درجــة القــرب حتتــاج
ـون أشــدَّ حــن التخ ّلــق بصفــات ُأخــر ،هــذا فضـ ًـا عــن َّ
أن تكـ َ
إىل ْ
أن هــذا االقــران يشــر
إىل حتقــق هــذه الصفــة يف املســتقبل؛ َّ
ألن (أن) املصدريــة تــدل عــى املســتقبل ،ولعــل مــا
يعضــد هــذا إيــراد صفــة (الشــهيد) ،ومعلــوم َّ
أن أجــر الشــهادة إنــا يتــم يف يــوم القيامــة
ُ

وهــو مســتقبل ،وهــذا يناســب ذكــر ْ
(أن) التــي ُتيــل املعنــى إىل املســتقبل؛ فالعفيــف

إنــا يكــون مــن املالئكــة وبدرجتهــم يف يــوم احلســاب وهــو مســتقبل ،وهــذا مــن بديــع

التقابــل الــداليل.

((( هنج البالغة ،733 :وينظر :رشح (املعتزيل).233/ 20 :
((( توضيح هنج البالغة.483/4:
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أيضــا قولــه ( )لعقيــل بــن أيب طالــب (:((()
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
جيــج ِذي دن ٍ
ــت َلــه ح ِديــدَ ًة ُثــم َأد َنيتُهــا ِم ِ ِ ِ ِ
َــف
َّ ْ ْ َ
َ
ــج َض ِ َ
َــر ِ َبــا َف َض َّ
ْ
ح ْي ُ ُ َ
(( َف َأ ْ َ
ــن ج ْســمه ل َي ْعت ِ َ
ِمـ ِ
ـك َال َّثــواكِ ُل يــا ع ِقيـ ُـل َأ تَئِـ ِ
ـر َق ِمــن ِميسـ ِ
يـ َ ِ
ـت َلـ ُهَ :ثكِ َل ْتـ َ
ـن
ـم َها َف ُق ْلـ ُ
ـن مـ ْ
ُّ
َ َ
َ
ْ
ـن َأ َل َهــا َوكَا َد َأ ْن َ ْ
ْ َ
ح ِديــدَ ٍة َأحاهــا إِنْسـ ِ ِ ِ
ـار ســجرها جبارهــا لِغ ََضبِـ ِـه َأ تَئِـ ِ
ـن َا ْلَ َذى
َْ َ َ ُ
َ
ـن مـ َ
ُّ
ـانَا ل َلعبِــه َو َ ُتـ ُّـر ِن إىل َنـ ٍ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
و الَ َأئِـ ِ
ـن َل َظــى؟))(((.
ـن مـ ْ
ُّ
َ
يشــر كالم اإلمــام ()إىل احلادثــة التــي جــرت بينــه وبــن أخيــه عقيــل (،)

الســرة والتاريــخ يف اإلشــارة إىل عــدل
وهــي حادثــة مــن حــوادث كثــرة يذكرهــا أربــاب ِّ

أن حيــرق) يـ ُّ
اإلمــام أمــر املؤمنــن ( ،)وقولــه (كاد ْ
ـدل عــى أ َّنــه قــد أمحــى احلديــدة

ليعتــر عقيــل بحــرارة نارهــا ال إليذائــه هبــا؛ إذ ((احلديــدة مل تتصــل بجســم عقيــل ،وا ّنــا
اقرتبــت منــه فحــس بلفحهــا))((( ،ففعــل اإلحــراق مل حيصــل؛ لــذا كان مناس ـ ًبا إيــراد

((( ِ
عقيـ ُـل ب ـ ُن َأ ِ
ـت َأ َسـ ِـد
ب طالــب بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ابــن قــي .وأمــه َفاطِ َم ـ ُة بِنْـ ُ
ـن ه ِ
اش ـ ِم ْبـ ِ
ـن َع ْبـ ِـد منــاف ْبــن قــيُ .يكنــى أبــا يزيــد ومل يــزل اســمه يف اجلاهليــة واإلســام عقيـ ًـا ،وهــو
ْبـ ِ َ
أخــو أمــر املؤمنــن ( )ألُمــه وأبيــه وكان أسـ َّن مــن جعفــر رمحــه اهلل بعــر ســنني وجعفــر أســن مــن أمــر
املؤمنــن بعــر ســنني .أعلــم قريــش بأيامهــا ومآثرهــا ومثالبهــا وأنســاهبا .فصيــح اللســان ،شــديد اجلــواب

وقــد قــال رســول اهلل ( )لعقيــل يــا أبــا يزيــد إين أحبــك حبــن حبــا « لقرابتــك منــى وحبــا « ملــا كنــت أعلــم
ِ
كرهــا مــع املرشكــن إِ َل بــدْ ر
مــن حــب عمــي إيــاك .وكان عقيــل ْبــن أيب َطالــب فيمــن أخــرج مــن بنــي هاشــم ً
فشــهدها وأرس يومئـ ٍـذ وكان ال مــال لــه ففــداه ا ْل َع َّبــاس ْبــن عبــد املطلــب .وكان يف حلــب وأطرافهــا مجاعــة
ِ
ـي ِف ِخال َفـ ِـة م َع ِ
اويـ َة بـ ِ
ـن َأ ِب ُسـ ْف َي َ
ان ســنة (60ه).
عرفــون ببنــي عقيــل ،وقــد تــويف بعــد مــا َعمـ َ
ينتســبون إليــه ُي َ
ينظــر :الطبقــات الكــرى ،33-31/4 :واألعــام.443- 242/4 :

((( هنــج البلالغــة ،459 :وينظــر :رشح (املعتــزيل)(( ،245/11:الدنــف :املــرض املــازم؛ واملريــض دنــف،
كأنــه قــد قــارب الذهــاب)) .معجــم مقاييــس اللغــة( 304/2:دنــف) ،امليســم :املكــواة أو احلديــدة التــي
وســم هبــا ،واجلمــع مواســم ومياســم .ينظــر :لســان العــرب( 636/12:وســم).
ُي َ

((( توضيح هنج البالغة.383/3 :

الفصل األول :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما ُأثبت يف الكالم

199

ألنــا تـ ُّ
ـدل عــى تراخــي حصــول الفعــل وحتقيقــه يف املســتقبل((( ،وال يمكــن ْ
أن
(أن)؛ َّ
يكــون مــرا ُد اإلمــام مــن ذلــك إحـ َ
ـراق عقيــل والدليــل عــى ذلــك قــول اإلمــام ()
نفســه( :ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ،)...وال شــك يف ذلــك؛ ألنــه مل ُيذنــب ،وحتــى وإن
افرتضنــاه ذن ًبــا فليــس جــزاؤه اإلحــراق ،ولــذا مل يتدافــع املعنيــان ،فاســتعامل (كاد) َّ
دل

عــى َّ
أن احلديــدة إنــا اقرتبــت مــن جســد عقيــل ُقر ًبــا شــديدً ا ممــا جعلــه يشــعر بحرارهتــا
وهــذا يتفــق مــع داللــة (كاد) التــي تــدل عــى ((شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع))(((،

لكــن جمــيء ْ
(أن) الدالــة عــى االســتقبال أعطــى داللــة الرتاخــي وعــدم اإلحــراق،
وهبــذا مل يتدافــع املعنيــان؛ معنــى القــرب املفهــوم مــن (كاد) ،ومعنــى ْ
(أن) الدالــة عــى

االســتقبال.

أن ذكــر ْ
ومــن هــذا يتبـ َّـن َّ
ـرار الشــاعر
(أن) يف خــر (كاد) مل يكــن الداعــي إليــه اضطـ َ

كــا قيــل ،بــل لبيــان داللــة القــرب وشــدته ،ويف هــذا قــال عبــد القاهــر اجلرجــاين(( :وقد
ألن يـ َّ
أن «كاد» موضــوع ْ
علمنــا َّ
ـدل عــى شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع ،وعــى أ َّنــه قــد

شــارف الوجــود))((( ،وأكــد هــذا املعنــى علــا ٌء آخــرون(((.

أن يكــون فعـ ًـا ال اسـ ًـا؛ َّ
وقــد يكــون مــن أجــل هــذا اشــرط النحويــون يف خــره ْ
ألن

االســم ال داللــة فيهــا عــى الزمــن كــا هــو معلــوم ،هلــذا اشــرطوا وقــوع الفعل يف خــره(((.
((( ينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.205 :

((( كتــاب دالئــل اإلعجــاز ،اجلرجــاين ،قــرأه وعلــق عليه:أبــو فهــر حممــود حممــد شــاكر ،275 :و ُينظــر:
الزمــن النحــوي يف اللغــة العربيــة ،د .كامــل رشــيد.185:

((( كتاب دالئل اإلعجاز.275:

((( ُينظر رشح املفصل (ابن يعيش) ،119/7 :واملقرب ،99/1:ورشح الترصيح.285-284/1:

((( ُينظــر :الكتــاب ،11/3 :ورشح كتــاب ســيبويه (الســرايف) ،202/3 :واملقــرب ،99/1 :والزمــن
النحــوي.185:
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نمــط شــائع يف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،وليــس كــا نُقــل عــن
اتضــح ممــا تقــدّ م أ َّنــه َ

بعــض اللغويــن بأنــه تركيــب ال يقولــه عــريب!(((؛ لــذا فـ َّ
ـإن نقــص االســتقراء فيــا خيــص

ـح وجــي وال يمكــن ر ُّده أو نقضــه ،وهــذا مــا جعــل نحويــن
هــذا النمــط النحــوي واضـ ٌ
الســعة واالختيــار ،منهــم ابــن
آخريــن حيتكمــون إىل تلــك النصــوص مقرريــن جــوازه يف َّ

يعيــش((( ،وابــن مالــك الــذي قــال(( :وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن أعنــي وقوعــه

أن وقوعــه غــر مقرون بـ ْ
يف كالم ال رضورة فيــه والصحيــح جــواز وقوعــه إال َّ
ــ»أن» أكثر
وأشــهر مــن وقوعــه مقرو ًنــا بـ»أن» ولذلــك مل يقع يف القــرآن إال غري مقرون بـــ»أن»))(((،
(أن) أكثــر((( ،وأكــد القـ َ
وكذلــك يف هنــج البالغــة فقــد ورد اخلــر مقرت ًنــا بـــ ْ
ـول برفــض
أيضــا الــريض ،واب ـ ُن عقيــل ،واألُشــموين ،وخالــد
محــل تلــك املســألة عــى الــرورة ً

أيضــا الدكتــور حممــود فجــال مــن املحدثــن(((،
األزهــري ،والســيوطي((( ،وتبنّــى هــذا ً
و ُأســتاذي الدكتــور عــي عبــد الفتــاح يف دراســته جان ًبــا مــن هنــج البالغــة(((.
يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
الســعة واالختيــار وليــس وق ًفــا عــى
أن هــذا االقــران جيــوز يف َّ

الشــعر كــا ذهــب فريــق مــن النحويــن .وكان الباعــث عــى هــذا االقــران بيــان شــدة
القــرب مــن عدمــه ،فشــدة القــرب مــن عدمــه أو الرتاخــي يف حصــول الفعــل مهــا

((( ُينظر :خزانة األدب 349/9:وهو رأي أيب عمرو واألصمعي.
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).121/7:
((( شواهد التوضيح.159:

((( ُينظر :رشح (املعتزيل).257/19 ،269/9 ،287/8 :

((( ُينظــر :رشح الــريض عــى الكافيــة ،220/4:واملســاعد ،295/1:ورشح ُاألشــموين276/1:ــــــ،278
ورشح الترصيــح ،284/1:ومهــع اهلوامــع.476 - 474/1:

((( ُينظــر :احلديــث النبــوي يف النحــو العــريب ،دراســة مســتفيضة لظاهــرة االستشــهاد باحلديــث يف النحــو
العــريب ،ودراســة نحويــة لألحاديــث الــواردة يف أكثــر رشوح ألفيــة ابــن مالــك.189 :

((( ينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.205:
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الفيصــل يف توجيــه هــذا االقــران كــا اتضــح هــذا يف الشــواهد الع َلويــة.
واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدَّ م جيــب تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو اآليت :جيوز يف

(أن) لبيــان الفــارق الزمنــي يف حتقــق اخلــر ،زيادة
الســعة واالختيــار اقــران خــر (كاد) بـــ ْ

عــى إرادة شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع اســتنا ًدا إىل ورود الشــواهد النثريــة الفصيحــة
املؤ ِّيــدة لذلــك مــن هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن احلديــث النبــوي الرشيــف وكالم العــرب.

املسألة الرابعة :جواز اقرتان خرب َّ
(لعل) بـ ْ
(أن) أو وقوعه فعال ماض ًيا(((:
(لعـ َّـل) حــرف مــن النواســخ احلرفيــة املشـ َّبهة بالفعــل يعمــل عمـ َـل َّ
(إن) ،اختلــف

ـب ،فــرى البرصيــون أ َّنــه حــرف
اللغويــون والنحويــون فيــه مــن حيــث البســاط ُة والرتكيـ ُ

مر َّكــب و (الــام) فيــه زائــدة((( ،عــى حــن ذهــب الكوفيــون إىل بســاطته((( ،وهــو مــا

نُســب إىل أكثــر النحويــن(((.

َّ
(لعــل) ملعــان متعــددة منهــا :الرتجــي ،واخلــوف ،والتوقــع ،والتعليــل،
ويــرد

والتمنــي والطمــع ،واإلشــفاق ،والشــك ،والتحقيــق((( ،وهــو يف تلــك املعــاين إنــا
يدخــل عــى ا ُمل ْم ِكــن القابــل للتح ّقــق((( .والبرصيــون ُيرجعــون هــذه املعــاين ك َّلهــا إىل
((( جمــيء خــر (لعــل) فعـ ً
ـرت املســألة هنــا التفــاق املوضــع وهــو
ا ماض ًيــا ليــس رضورة شــعرية ،لكننــي ذكـ ُ
اخلرب.

((( ُينظــر :كتــاب العــن ،89/1:والكتــاب ،332/3:والالمــات ،135 :واإلنصــاف يف مســائل
اخلــاف( 218/1:املســألة  ،)26واجلنــى الــداين.579:

((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 219/218/1 :املســألة  ،)26ورشح املفصــل (ابــن يعيــش):
 ،88/8واجلنــى الــداين.579:

((( ُينظر :اجلنى الداين.579:

((( ُينظر :مغني اللبيب ،379:ومتهيد القواعد.1294-1291/3:

((( ُينظر :رشح ابن عقيل ،308/1:وارتشاف الرضب ،1240 /3:و متهيد القواعد.1293/3:
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الرتجــي واإلشــفاق(((.
ّ

وهــو حــرف ينصــب االســم ويرفــع اخلــر ،ويشــرط النحويــون يف خــره ْ
أن يكــون

جمــر ًدا مــن ْ
ً
(أن) ،هــذا يف ســعة الــكالم ،أمــا يف الــرورة الشــعرية
فعــا مضار ًعــا َّ
عــي ْ
أيضــاَ :ل ِّ
أن أفعــل،
فيجــوز هــذا االقــران قــال ســيبويه(( :وقــد جيــوز يف الشــعر ً

بمنزلــة :عســيت ْ
أن أفعــل))((( .وســار عــى هــذا مجــع مــن العلــاء منهــم املــرد((( ،وابــن
الــراج((( ،والزخمــري((( ،وابــن الصائــغ (ت720 :هـــ)(((.

وقــد ع ّلــل النحويــون هــذا االقــران باحلمــل عــى (عســى) فهــا للرتجــي واإلشــفاق،

(أن)؛ َّ
فح ِم َلــت (لعــل) عــى (عســى) يف جــواز اقــران خربهــا بـــ ْ
ألن األصــل يف خربهــا
ُ
أن يكــون اســا رصحيــا أو فعـ ًـا مضار ًعــا غــر مقـ ٍ
ـرن بـــ ْ
إمــا ْ
(أن) ،كــا ُحلت (عســى) عىل
ً
ً
َ
(لعــل) يف العمــل ،وهبــا تكــون (عســى) قــد خرجــت عــن عمــل الرفــع والنصــب عــى
ـاي وعســاك وعســاه ،مقرتضــة عمــل
الرتتيــب إىل عمــل النصــب والرفــع ،ف ُيقــال :عسـ َ

النصــب والرفــع عــى الرتتيــب مــن (لعـ ّـل)((( ،وهــذا مــن قبيــل التقــارض يف اللغــة(((.

وممــا ينقــض توجيــه هــذا االقــران عــى الــرورة الشــعرية وروده يف مواطــن كثــرة
((( ُينظر :متهيد القواعد ،1302/3:ومهع اهلوامع.488/1:
((( الكتاب.160/3 :

((( ُينظــر :املقتضــب ،74/3 :والنواســخ يف هنــج البالغــة (دراســة نحويــة) ،ســعد عبــد الكريــم شــمخي

(رســالة ماجســتري خمطوطــة).115:

((( ينظرُ :األصول يف النحو.207/2 :

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،86/8:وخزانة األدب.345/5:

((( ُينظر :اللمحة يف رشح امللحة ،تح:إبراهيم بن سامل الصاعدي.539/2 :

((( ُينظــر :الكتــاب ،375/2:ورشح الكافيــة الشــافية ،77/1:ومغنــي اللبيــب ،203 :والنحــو
الــوايف.242/1:

((( ينظر :ظاهرة التقارض يف النحو العريب ،أمحد حممد عبد اهلل.234 :

الفصل األول :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما ُأثبت يف الكالم
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أن ختلـ َ
ـف
ـي حممـ ٍـد ((( :)لعلــك ْ
الســنة النبويــة الرشيفــة ،مــن ذلــك قــول النبـ ِّ
مــن ُّ
ينتفــع بــك أقــوام ،ويــر بــك آخــرون))((( ،وقولــه ((( :)إنــا أنــا ٌ
بــر،
حتــى
َ
ـون أحلــن بِحجتِــه ِمــن بعــض))((( ،كــا
أن يكـ َ
وإنكــم ختتصمــون إيل ،ولعــل بعضكــم ْ
جــاء يف مواضــع متعــددة مــن مرويــات أئمــة أهــل البيــت ( ،((()فضـ ً
ا عــن وروده

أيضــا(((.
ـرا يف كالم العــرب ً
كثـ ً

ـارك قولــه ( )يف اخلــوارج
ومــن شــواهد هــذا االقــران يف الــكالم ال َع َلــوي املبـ َ
ت َب ْينَـ َ
ـم َأ َجـ ً
ا ِف َالت َّْحكِي ِم
ـم ِل َ َج َع ْل َ
ـم الرجــالَ :
ـك َو َب ْين َُهـ ْ
((و َأ َّمــا َق ْو ُل ُكـ ْ
حــن أنكــروا حتكيـ َ
ِ
ـك لِي َتبــن َا َْل ِ
َفإِ َّنــا َفع ْلـ ُ ِ
ـت َا ْل َعـ ِ
ـح ِف َهـ ِـذ ِه َا ُْلدْ َنـ ِـة
اهـ ُـل َو َي َت َث َّبـ َ
ـت َذلـ َ َ َ َّ َ
ـال ُ َو َل َعـ َّـل َاللََّ َأ ْن ُي ْصلـ َ
َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ـن َت َبـ ُّ ِ
ـي))(((.
َأ ْمـ َـر َهــذه َا ْلُ َّمــة َو الَ ت ُْؤ َخـ َـذ بِ َأ ْك َظام َهــا َف َت ْع َجـ َـل َعـ ْ
ـن َا َْلـ ِّـق َو َتنْ َقــا َد لَ َّول َا ْل َغـ ِّ
ُيشــر كالمــه ( )إىل قضيــة التحكيــم واملــدة التــي اشــرطها أجـ ًـا هلــا ،وهــو

جــواب للخــوارج الذيــن ســألوا عــن اهلــدف مــن وراء تعيــن هــذه املــدة ،فاإلمــام إنــا
أراد بيــان ذلــك بأ َّنــه يرجــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ْ
ـح هــذه األمــة يف هــذه اهلدنــة
أن تصلـ َ
التــي يتوقــف فيهــا القتــال ف ُيــرك هلــا اخليــار يف النظــر فيــا ُيصلحهــا ،وال ُيؤخــذ عليهــا

الطريــق إىل اهلــدى والرجــوع إىل احلــق ،فــإذا مل تقبـ ْـل تلــك املــدة أو األجــل نكــون قــد

((( صحيــح البخــاري ،)1295( 81/2:وســنن أيب داوود ،)2864( 112/3:وكنــز العــال6/6:
(.)14592

((( صحيح البخاري ،)6967( 25/9 :وسنن أيب داوود.)3583( 301/3 :
((( ُينظر :الوايف ،الفيض الكاشاين.29/6 ،33/21:

((( ُينظر :دراسات ألسلوب القرآن.606 - 604/2/1:

((( هنــج البالغــة ،240:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،103/8 :واألكظــام مجــع كظــم وهــو خمــرج النفــس مــن
احللــق يقال:أخــذت بكظمــه أي بمخــرج ن َفســهُ ،ينظــر :الصحــاح( 2023 - 2022/5:كظــم).
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منعنــا بعــض النــاس مــن العــودة إىل احلــق((( ،فاســتعامل ْ
(أن) يف خــر (لعـ ّـل) إنــا جــاء

متســاو ًقا مــع تعليــل النحويــن ،بـ َّ
ـأن ذلــك حممــول عــى (عســى)؛ ألن اإلمــام يف معــرض
رجــاء اهلل عـ َّـز وجـ َّـل ،عــى أنــه باإلمــكان االســتناد إىل هــذا الشــاهد يف االســتدالل عــى

جمــيء (لعــل) للتعليــل وهــو مــا ذهــب إليــه األخفش والكســائي((( ،فســياق النــص كفيل
بتأكيــد ذلــك املعنــى ،فهــو ( )يف ســياق بيــان األســباب التــي أ ّدت إىل اشــراط

تلــك اهلدنــة ،وهبــذا يكــون اإلمــام ( )قــد مجــع بــن معنَــي الرجــاء والتعليــل يف

ســياق واحــد.

أيضــا يف كتــاب لــه
وقــد جــاء هــذا االقــران يف موضــع آخــر مــن هنــج البالغــة ً
((و َل َع ِّ
ــك َل َ
ش ُوالَتِ َ
ــك،
ــي َأالَّ َأك َ
()إىل عاملــه عــى أذربيجــان ،قــال فيــهَ :
ُــون َ َّ
الســ َ
ا ُم))(((.
َو َّ
إن اقــران خــر (لعــل) بـــ ْ
َّ
(أن) يف مواضــع كثــرة مــن الشــعر والنثــر ُيبعــد القــول

قــرر عــدد مــن النحويــن جتويــز هــذا
بحمــل املســألة عــى الــرورة الشــعرية؛ هلــذا َّ
ـرا يف الشــعر قليـ ًـا يف النثــر((( ،وذهــب
االقــران يف الشــعر والنثــر ،فقــد عــدَّ ه الــريض كثـ ً

ـرا
ـرا ومل ّ
خيصــه يف الشــعر ،فقــال(( :ويقــرن خربهــا بـــ»أن» كثـ ً
ابــن هشــام إىل وروده كثـ ً
محـ ًـا هلــا عــى «عســى»))((( ،عــى حــن جــوزه آخــرون مطل ًقــا مــن غــر بيــان حكــم

الكثــرة أو القلــة((( ،وهــذا منهــج ســليم؛ أل َّنــه ((إذا فشــا الــيء يف االســتعامل وقــوي يف
((( ُينظر :رشح (املوسوي) ،351/2:وتوضيح هنج البالغة.263/2:
((( ُينظر :اجلنى الداين ،580:ومغني اللبيب.379:

((( هنج البالغة ،482 :وينظر :رشح (املعتزيل).33/14:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،446/2:وحاشية الصبان  ،392/1و.400
((( مغني اللبيب ،379:وينظر :خزانة األدب.345/5:

((( ُينظــر :متهيــد القواعــد ،1383/3:ورشح ُاألشــموين ،290/1 :ورشح الترصيــح ،297/1 :و مهــع
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القيــاس فذلــك مــا ال غايــة وراءه))((( ،وال شــك يف أ َّنــه اســتعامل شــائع كــا اتّضــح يف
عــدد مــن الشــواهد ،فضـ ًـا عــن أ ّنــه جـ ٍ
ـار عــى وفــق أقيســة النحويــن وضوابطهــم؛ لــذا
فالقيــاس عليــه جائــز.

وممــا جيــدر ذكــره َّ
ـؤول
أن للنحويــن آرا ًء خمتلفــة يف التوجيــه اإلعــرايب للمصــدر املـ َّ

را لـــ (لعــل) ،فقيــل :هــو عــى التشــبيه بـــ (عســى) ،فـــ ْ
(أن) يف موضــع نصب،
الواقــع خـ ً

كأنــك قلــت :قاربــت ْ
أن تفعــل((( ،وقيــل :عــى اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة((( ،وقيــل:
مثــا :لعــل اهلل ْ
يف الــكالم حمــذوف ،فقولنــا ً
أن حيفــظ العــراق ،عــى تقديــر :لعــل اهلل
ِ
ـب بإســقاط اجلــار(((.
صاحــب حفــظ العــراق((( ،وقيــل نُصـ َ
ومل يرتـ ِ
ـض قســم مــن العلــاء تلــك التقديــرات لكثــرة الشــواهد الــواردة يف هــذا

االقــران((( ،وعــدَّ الدكتــور فاضــل الســامرائي هــذا االقــران مــن قبيــل التعبــرات
الفصيحــة عــى غــر القيــاس ،فلــم يقبــل عدّ هــا عــى إســقاط حــرف اجلــر؛ ألنــه لــو

كان كذلــك جلــاز إظهــاره ،كــا ّ
أن تأويلــه عــى معنــى (قــارب) ال يصــح فيــا ال مقاربــة
فيــه((( ،عــى أنــه ليــس ُّ
كل مــا يصــح تقديــره يف اإلعــراب تصــح داللتــه ومعنــاه ،إذ ثمــة

اهلوامع 492/1:والنحو الوايف.622/1:

((( اخلصائص.126/1:

((( ُينظــر :الكتــاب ،160/3:وكتــاب إســفار الفصيــح ،اهلــروي ،دراســة وحتقيــق :د .أمحــد بــن ســعيد بــن
حممــد قشــاش.327/1:

((( ينظــر :اخلصائــص ،189/3:واجلملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها ،122:وأبنيــة املبالغــة وأنامطهــا282:
.283-

((( ُينظر :التذييل والتكميل.157/5:
((( ُينظر :مغني اللبيب.43 :

((( ُينظر :املصدر نفسه.202-201:

((( ُينظر :اجلملة العربية تأليفها واقسامها.122:
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فــرق بــن تقديــر اإلعــراب وتفســر املعنــى(((.
ّ
(لعــل) َّ
ملبمــان (ت326:هـــ) ((( منعــه
وممــا يتصــل بخــر
أن النحويــن نســبوا َ ْ

را لــه(((؛ أل َّنــه يــدل عــى الرجــاء وهــو مســتقبل ،ونُقــل عــن
وقــوع الفعــل املــايض خ ـ ً
أيضــا((( ،وهــو مــا أكــده احلريــري (ت516 :هـــ)
الرمــاين (ت384 :هـــ) القــول هبــذا ً

قائـ ًـا(( :ويقولــون :لعلــه نــدم ولعلــه قــدم ،فيلفظــون بــا يشــتمل عــى املناقضــة وينبــئ

أن ُيقــال :لعلــه يفعــل أو لعلــه ال يفعــل؛ َّ
عــن املعارضــة ،ووجــه الــكالم ْ
ألن معنــى
«لعــل» التوقــع ملرجــو أو ملخــوف ،والتوقــع إنــا يكــون ملِــا يتجــدَّ د ويتو ّلــد ال ملِــا انقــى
وتــرم))((( ،وقــد اعــرض عــى هــذا أبــو حيــان ،فــرأى جــوازه عــى حكايــة احلــال
املاضيــة((( ،كــا اعــرض ابــن هشــام عــى رأي احلريــري مســتدلً عــى جمــيء خــر (لعل)
ٍ
أيضــا(((.
الســنة النبويــة وبشــواهد شــعرية ً
فعـ ًـا ماض ًيــا بشــاهد مــن ُّ

ـض بــا ورد عــى لســان أمــر املؤمنــن ،إذ
ومــا ذهــب إليــه مربمــان ومــن تابعــه منتقـ ٌ
حيـ َ
ـك،
ســأله ســائلَ :أكان مســرنا إىل الشــام بقضــاء مــن اهلل وقــدره؟ فقــال ((( :)و َ
ِ
لع ّلـ َ
ـاب،
ـك َظنَنْـ َ
ـواب والعقـ ُ
الزمــا ،و َقــدَ ًرا حاتًــا ،لــو كان كذلــك ل َب َطـ َـل الثـ ُ
ـاء ً
ـت قضـ ً
((( ُينظر :اخلصائص.279/1 :

((( هــو حممــد بــن عــي بــن إســاعيل أبــو بكــر النحــوي العســكري أخــذ عــن املـ ّـرد وطبقتــه و هلــذا ُلقــب
بمربمــان -لكثــرة مالزمتــه للمــرد وســؤاله إ ّيــاه ،وهــو مــن عســكر مكــرم بنواحــي خوزســتان .نــزل البــرة،
الســرايف ومــن يف طبقتهــا.
و أخــذ عنــه النحــو مجاعــة مــن العلــاء الصــدور كأيب عــى الفــاريس وأيب ســعيد ّ

تــويف نحــو (326هـ)باألهــواز .ينظــر :إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،189/3 :واألعــام.273/6 :

((( ُينظر :التذييل والتكميل ،23/5 :ومهع اهلوامع ،492/1 :ودراسات ألسلوب القرآن.600/2/1:
((( ُينظر :الربهان يف علوم القرآن.395/4:

((( درة الغواص يف أوهام اخلواص ،تح :عرفات مطرجي ،36 :وينظر :مغني اللبيب.380 :
((( ُينظر :التذييل والتكميل.23/5:

((( ُينظر :مغني اللبيب 380 :ــــــ .381
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وسـ َقط الوعــدُ والوعيــد))(((.
َ

يذكـ ُـر العلــاء َّ
أن اإلمــام ( )بعــد عودتــه مــن ص ّفــن ســأله رجــل شــامي :يــا

أمــر هــل كان مســرنا إىل حــرب أهــل الشــام بقضــاء اهلل تعــاىل وقــدره؟ ،يريــد الســائل

مــن هــذا أ ّنــه إذا كان مســرنا بقضــاء اهلل تعــاىل وقــدره مل يكــن يف تعبنــا وجهدنــا ثــواب،
فــا اختيــار لنــا فيــه وال ثــواب لنــا عــى فعلــه؛ لــذا جــاء قولــه (وحيــك لعلــك )...رف ًعــا

للوهــم الــذي يتصــوره الســائل بـ َّ
ـأن مــا حيصــل مــن قضــاء اهلل وقــدره ينبغــي أال يكــون

تصــور ســلب حريــة اختيــار العبــد؛ ألن ذلــك ســيؤدي إىل بطــان مبــدإِ
مدعــاة إىل
ّ
الثــواب والعقــاب(((.

را لـــ (لعــل) يف النــص ال َع َلــوي إنــا جــاء لبيــان مــا
فاســتعامل الفعــل املــايض خ ـ ً

اســتفهم عنــه الســائل عــن حالــة حدثــت يف املــايض ،فهــو يريــد ْ
ـتوضح مــن اإلمــام
أن يسـ
َ
مــا حــدث يف ِص ّفــن بعــد مـ ٍ
ـدة مــن عودهتــم منهــا؛ هلــذا َّ
دل اخلــر (ظننــت) عــى حكايــة

ناقضــا ملــا ذهــب إليــه مربمــان ،ومتف ًقــا مــع مــارآه
احلــال املاضيــة ،وهبــذا يكــون النــص ً

أبــو حيــان ،عــى َّ
أن ذلــك ال يمنــع مــن ورود الفعــل املــايض يف الداللــة عــى االســتقبال
يف خــر (لعــل) لــورود شــواهد نحويــة تؤيــد هــذا املعنــى((( ،زيــاد ًة عــى ((ثبــوت ذلــك
يف خــر «ليــت» وهــي بمنزلــة «لعــل»))(((.

را لـــ (لعــل) يف العربيــة قــول الشــاعر
وممــا يقـ ّـوي جــواز وقــوع الفعــل املــايض خ ـ ً
((( هنج البالغة ،641 :وينظر :رشح (املعتزيل).227/18:

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،279/5:وتوضيح هنج البالغة.292/4:
((( ُينظر :مغني اللبيب380 :

((( املصــدر نفســه والصحيفــة نفســها ،و ُينظــر :الربهــان يف علــوم القــرآن ،395/4:ودراســات ألســلوب
القــرآن.600/2/1:
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ابــن هانــئ األندليس((([:مــن الطويــل]

بديل النوى ْ
ارض هجراني َ
وقالَ :
وقل

َّ
َ
تــــــــحولن أبـــــــؤسا
لعــــــــل مــــنايانا

يف ضــوء مــا تقــدَّ م البــد مــن تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو اآليت :جيــوز

(أن) يف الســعة واالختيــار ً
أيضــا
محــا عــى (عســى) ،وجيــوز ً
اقــران خــر (لعــل) بـــ َّ

وقوعــه فعـ ًـا ماض ًيــا خالفــا ملربمــان ومــن تابعــه لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة ،ويف كالم

العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.

((( ديوانه ،دراسة وحتقيق :يرسى عبد الغني عبد اهلل.44:

الفصل الثاني
حل على الضرورة الشعرية
ما ُ ِ
فيما اعتوره احلذف ومسائل ُأخر
ح َل على الضرورة الشعرية فيما اعت َو َرُه احلذف
املبحث األول :ما ُ ِ
ح َل على الضرورة الشعرية يف مسائل ُأخر
املبحث الثاني :ما ُ ِ

املبحث األول
ح َل على الضرورة الشعرية فيما اعت َو َر ُه احلذف:
ما ُ ِ
املسألة األوىل :جواز حذف همزة االستفهام:
اهلمــزة أو (األلــف) يف تعبــرات بعــض النحويــن ((( حــرف مــن حــروف املعــاين

ً
اســتعامل،
الدالــة عــى االســتفهام ،وهــي أكثــر أدوات االســتفهام شــيو ًعا وأوســعها

لذلــك ُعــدَّ ْت أم بــاب االســتفهام((( ،وأصلــه الــذي ((ال يــزول عنــه إىل غــره ،وليــس

لالســتفهام يف األصــل غــره))((( ،وهلــذا انــازت بخصائــص وســات ((( ،مــن ذلــك
جــواز حذفهــا ختفي ًفــا ْ
وإن كان حــذف احلــرف ليــس بقيــاس عنــد النحويــن((( ،لكنَّــه
ُأجيــز أحيا ًنــا لقــوة الداللــة عليــه (((.

((( ُينظــر :كتــاب اجلمــل (الفراهيــدي) ،231 :والكتــاب ،105/1 :واملقتضــب ،74/2:ومغنــي
اللبيــب.19:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،81/1 :واجلنــى الــداين ،31 :ومغنــي اللبيــب ،19:والربهــان يف
علــوم القــرآن.178/4:

((( الكتاب.99/1:

((( ُينظر :مغني اللبيب.22-19/1:

((( ُينظــر :اخلصائــص ،274 - 273/2 :واملحتســب ،51/1:واللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب:

 ،263/1ويف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه ،276:وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن.337:

((( ُينظر:املحتسب ،51/1:والربهان يف علوم القرآن.210/3 :
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َّ
إن كثــرة حــذف احلــروف يف الواقــع اللغــوي((( ـ والســيام ممــا لــه الصــدر يف مجلتــه ـ
أن حيتكــم إىل مــا سـ ِ
محلــت ابــن جنــي عــى ْ
ـم َع يف اللغــة ويقــول بجــوازه ،فقــال(( :هــذا
ُ
ــت تــارة
هــو القيــاس أال جيــوز حــذف احلــروف وال زيادهتــا .ومــع ذلــك فقــد ُح ِذ َف ْ
ِ
وزيــدَ ْت ُأخــرى))((( ،وهــذا منطــق صائــب وســليم يفرضــه الواقــع اللغــوي الزاخــر

بكثــرة حــذف احلــروف حتــى أصبــح حــذف قســم منهــا حذ ًفــا م ّطــر ًدا ال يمكــن رفضــه
أو تأويلــه ،غــر َّ
أن ابــن احلاجــب مل يأبــه هبــذا وبقــي عنــد رأيــه فلــم جيـ ِّـوز حــذف احلــرف

معلـ ًـا ذلــك بقولــه(( :احلــروف التــي تــدل عــى اإلنشــاء هلــا صــدر الــكالم فلــو جــاز
جيــز حذفهــا))(((.
حذفــه جلــاز تأخريهــا ومل جيــز تأخريهــا فلــم ُ

ويبــدو َّ
ف فيهــا مــا لــه
أن تعليــل ابــن احلاجــب تنقضــه الكثــر مــن املســائل التــي ُحـ ِـذ َ

الصــدارة يف الــكالم ،مــن ذلــك حــذف أ ِّم بــاب الــرط ْ
(إن)((( ،وهــي ممــا هلــا التصــدّ ر

جــوز حذفهــا أبــو عــي الفــاريس مســتدلً بقوهلــم:
عنــد مجهــور البرصيــن((( ،فقــد ّ

(ألرضبنــه ذهــب أو مكــث)((( ونقــل أبــو حيــان والســيوطي عــن بعــض النحويــن
أيضــا ((( ،ومثــل هــذا احلــذف قــد نطــق بــه القــرآن الكريــم يف أكثــر مــن
جــواز حذفهــا ً

أيضــا((( ،وهــذا مــا دعــا ابــن هشــام إىل عــدِّ ه
موطــن وشــاهد ،وجــاء منــه يف هنــج البالغــة ً
((( ُينظر :ظاهرة احلذف.265:
((( اخلصاص.280/2 :

((( اإليضاح يف رشح املفصل.236/2 :

((( ُينظرُ :األصول يف النحو ،158/2:ومهع اهلوامع.553/2:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،7/9:وارتشــاف الــرب ،1879/4:ومهــع اهلوامــع،462/2 :
ورشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب ،اجلوجــري ،تــح :نــواف بــن جــزاء احلارثــي.604/2:

((( ُينظر :املسائل البرصيات ،دراسة وحتقيق :حممد الشاطر أمحد.722/1:
((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،1884 /4 :ومهع اهلوامع.465/2 :
((( ُينظر :رشح (املعتزيل).241/1 :
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حذ ًفــا م ّطــر ًدا(((.
نــص النحويــون عــى جــواز حــذف (ال) النافيــة ،و (الــام) الواقعتــن يف
كــا َّ

أيضــا(((.
جــواب القســم ومهــا ممــا يتصــدّ ران ً

لــدي أن حــذف مالــه
ويرتجــح
وهبــذا ينتقــض مــا ذهــب إليــه ابــن احلاجــب،
َّ
ّ

الصــدارة يف الــكالم ال يمكــن دفعــه لكثــرة الشــواهد(( ،والكثــرة ختــول القيــاس

ـت القرائــن
عليهــا))((( ،فصــدارة احلــرف يف مجلتــه ال متنــع مــن حذفــه والســيام إذا د َّلـ ْ

عــى هــذا احلــذف.

وقــد اختلفــت كلمــة علــاء العربيــة فيــا خيــص جــواز حــذف مهــزة االســتفهام،

إن َّّ
ـر حذفهــا عــى الــرورة الشــعرية ْ
دل عليهــا دليــل ،فســيبويه قــد
فمنهــم مــن قـ َ

أورد قــول األخطــل((( [ :مــن الكامــل]

الرباب َخيا َ
بواسطة َغ َل َ ّ
كذبتك عي ُنك أم َ
ال
رأيت
الم من َّ
ٍ
س الظ ِ
ثــم قــال(( :وجيوز يف الشــعر أن يريد «بكذبتك» االســتفهام وحيــذف «األلف»))(((،

ـرح بذلــك إال َّ
أن األبيــات التــي
فهــو مل يشــرط الدليــل حلذفهــا يف الــرورة وإن مل ُيـ ِّ
استشــهد هبــا كاشــف ٌة عــن رأيــه ،منهــا بيــت عمــر بــن أيب ربيعــة ((([ :مــن الطويــل]

((( ُينظر :مغني اللبيب ،847 :وظاهرة احلذف ،269:وأثر القرآن والقراءات.202 :

((( ُينظــر :كتــاب املقتصــد ،866/2:و أمــايل ابــن الشــجري ،141- 140/2:ورشح املفصــل (ابــن
يعيــش) ،96/9:اللمحــة يف رشح امللحــة ،269/1:ومغنــي اللبيــب ،834 ،323:وجامــع الــدروس

العربيــة ،274:والنحــو الــوايف.500/2:

((( معاين النحو.248/2 :

((( ديوانه ،رشحه وصنَّف قوافيه :مهدي حممد نارص الدين.245 :

((( الكتاب ،174/3:و ُينظر :أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني.331-330 :

((( ينظــر :الكتــاب ،175/3:واملقتضــب ،294/3:والبيــت يف ديوانــه ،قــدَّ م لــه ووضع هوامشــه وفهارســه:
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َل َع ْم ُرك ما أدَري ْ
وإن ُ
كنت داريًا
ِ

ي َ
بسبع َر َم ْ َ
َثمان
اجل ْم َر أم ب ِ
ٍ

رصح باشــراط الدليــل؛ إذ قــال يف بيــت
إالّ أن امل ـ ّ
رد قــال بالــرورة ههنــا لكنّــه َّ
عمــر بــن ايب ربيعــةَ (( :أ َرا َد :أ بســبع؟ فاضطــر ،فحــذف «األلــف» َوجعــل «أم» َدلِيـ ًـا
آخريـ ِ
عــى إِرادتــه إِ َّيــاه))((( ثــم استشــهد ببيتــن َ
ـن كانــت (أم) فيهــا دلي ـ ً
ا عــى حــذف
اهلمــزة ،فلفظــة (اضطــر) يف نــص املــرد تـ ُّ
ـدل عــى أ َّنــه ذهــب يف هــذا احلــذف مذهــب

الــرورة بــرط الدليــل ،ولعــل رأيــه يف (الكامــل) أكثــر رصاحــ ًة يف التعبــر عــن
مذهبــه ،فقــد عــدّ حــذف مهــزة االســتفهام مــن غــر دليــل يـ ُّ
ً
فاحشــا (((،
ـدل عليهــا خطـ ًـأ
وممــن ســار عــى هــذا املذهــب عــدد مــن العلــاء منهــم النحــاس((( ،والســرايف((( ،وابــن

وممــن عدّ هــا مــن رضائــر الشــعر
ـب اب ـ ُن يعيــش(((ّ ،
خالويــه((( ،وقــد اختــار هــذا املذهـ َ
ابــن عصفــور فــرأى َّ
أن حذفهــا جائــز عنــد أمــن اللبــس ،وأمــا عنــد وجــود (أم) فهــو

كثــر((( ،وأكــد الــريض االســرابادي حذفهــا بالشــعر بقلــة((( ،وممــن أ َّيــد ســيبويه عــى
أن ابــن ايب الربيــع جــزم بـ َّ
هــذا اب ـ ُن احلاجــب ،واب ـ ُن أيب الربيــع ،والبغــدادي((( ،إال َّ
ـأن
نت َ
بسبع َر َم ْي ُ
َثمان .ش
حلاسب
َري وإني
ٌ
اجل ْم َر أم ب ِ
د .فايز حممد 362 :ورواية البيت فيه :لعمرك ما أد ِ
ٍ

((( املقتضب.294/3 :

((( ُينظر :الكامل يف اللغة واألدب.181/2 :

((( ُينظر :إعراب القرآن (النحاس) ،176/3:واجلامع ألحكام القرآن.96/13 :
((( ُينظر :رشح كتاب سيبويه (السريايف).415/3 :

رصح ابــن خالويــه هنــا بأنــه ليــس
((( ُينظــر :ليــس يف كالم العــرب ،تح:أمحــد عبــد الغفــور عطــار 350 :وقــد َّ
يف كالم العــرب مهــزة اســتفهام حمذوفــة بــا دليــل إال يف بيــت عمــر بــن أيب ربيعــة.

((( نظر :رشح املفصل (ابن يعيش).154/8 :

((( ُينظر :رضائر الشعر ،125-124:و ُينظر :الرضائر وما يسوغ للشاعر.108-107:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.329/4:

((( ُينظــر :اإليضــاح يف رشح املفصــل ،236/2 :والبســيط يف رشح مجــل الزجاجــي ،352/1:وخزانــة
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قبيحــا(((،
حذفهــا بــا (أم) ال يوجــد يف الــكالم ،عــى حــن عــدّ البغــدادي هــذا احلــذف ً

وممّــن ذكــره مــن املحدثــن الدكتــور حممــد محاســة((( ،ونُســب القــول هبــذا املذهــب إىل

عامــة البرصيــن(((.

وثمــة عــدد آخــر مــن النحويــن أجــاز حذفهــا بدليــل ،ومل يق ِّيــد ذلــك بالــرورة

الشــعرية ،ومــن بــن هــؤالء العلــاء الباقــويل((( ،والزخمــري((( ،إال َّ
أن ابــن يعيــش ق َّيــد

أن املــرادي يــرى َّ
بالــرورة الشــعرية مــا أطلقــه الزخمــري ،عــى َّ
أن حذفهــا مطــر ٌد إذا

كان بعدهــا (أم) املتصلــة لكثرتــه نظـ ًـا ونثـ ًـرا ((( .وأ َّيــده عــى هــذا الســمني احللبــي ،وابــن
عــادل الدمشــقي(((.

وتــرى طائفــة ُأخــرى مــن النحويــن َّ
الســعة واالختيار
أن حــذف اهلمــزة جائــز يف َّ

وإن مل يــدل عــى حذفهــا دليــل ،ولعــل األخفــش خــر َمــن يمثــل هــذا املذهــب ،فقــد
ــي َأ ْن عبــدْ َ ِ
أورد قولــه تعــاىل :وتِ ْل َ ِ
سائِ َ
يــل ،(((ثــم
َ َّ
َ
ت َبنــي إِ ْ َ
ــك ن ْع َمــ ٌة َتُن َُّهــا َع َ َّ
«أو تلــك نعمــة متنهــا»))((( ،ومل يرتـ ِ
ـض النحــاس
قــال(( :هــذا اســتفهام ،كأنــه قــالَ :
األدب.123-122 /11:

((( ُينظر :البسيط يف رشح مجل الزجاجي ،352/1 :وخزانة األدب.430/3:
((( ُينظر :لغة الشعر دراسة يف الرضورة.249-248:

((( ُينظر :ما جيوز للشاعر يف الرضورة ،333:وأساليب الطلب عند النحويني والبالغيني.331 :
((( ُينظر :إعراب القرآن املنسوب [خطأ]إىل الزجاج.352/1 :
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).154/8 :
((( ُينظر :اجلنى الداين.35:

((( ُينظر :الدر املصون ،341/10:واللباب يف علوم الكتاب.113/19:
((( سورة الشعراء اآلية.22 :

((( معــاين القــرآن (األخفــش) ،461/2:و ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1217/3:وخزانــة األدب:
.122/11
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حمتجــا
هــذا((( ،وارتضــاه ابــن جنــي يف ترجيحــه قــراءة (أنذرهتــم) هبمــزة واحــدة((( ً

املفسيــن
رجــح مــا رآه األخفــش مجلــ ٌة مــن
لرأيــه بعــدد مــن الشــواهد((( ،وقــد ّ
ِّ
حمتجــا لــه بنصــوص مــن
ورجحــه ً
ً
أيضــا((( ً
ـن مالــك ّ
أيضــا((( ،واختــار هــذا الــرأي ابـ ُ
القــرآن الكريــم والشــعر العــريب فضـ ًـا عــن احتجاجــه بأحاديــث نبويــة رشيفــة (((،

ـرح بـ ّ
ـأن حــذف اهلمــزة جائــز ســواء تقدَّ مــت
ـن هشــام ً
وقــال هبــذا الــرأي ابـ ُ
أيضــا ،فـ ّ

عليهــا (أم) أم مل تتقدمهــا((( ،والظاهــر أ َّنــه يؤيــد ابــن مالــك يف هــذه املســألة ،ونُســب
هــذا املذهــب إىل عمــوم الكوفيــن (((.

ويبــدو َّ
أن كثــرة حــذف اهلمــزة بــا (أم) يف شــواهد نثريــة مــن القــرآن الكريــم وكالم
ٍ
ُرجــح مــا ذهــب إليــه األخفــش ومــن
ـي حممــد ( )وكالم اإلمــام عــي ( )ت ّ
النبـ ِّ
تابعــه؛ فحذفهــا ليــس رضور ًة شــعري ًة كــا ذهــب إليــه فريــق مــن النحويــن ،وليــس ً
قليل
قبيحــا كــا ذهــب قســم آخــر منهــم ،فقــد ورد حذفهــا يف عــدد مــن الشــواهد القرآنيــة
أو ً
ـ زيــادة عــى مــا احتــج بــه األخفــش وابــن جنــي ـ منهــا قولــه تعــاىل :مــا َأصابـ َ ِ
ـن
ـك مـ ْ
َ َ َ
ٍ ِ
حســن ٍَة َف ِمــن اهلل ومــا َأصاب َ ِ
ــك ،(((فذهــب املفــرون إىل َّ
ــن َن ْف ِس َ
أن
ــن َســ ِّيئَة َفم ْ
ــك م ْ
ََ َ َ
َ
َ َ

((( ُينظر :إعراب القرآن (النحاس).176/3 :

((( وهي قراءة :ابن حميصن والزهريُ ،ينظر :املحتسب.50/1 :
((( ُينظر :اخلصائص.281/2 :

((( ُينظر :مفاتيح الغيب ،33/14:واجلامع ألحكام القرآن ،285/5:والدر املصون.258/1:
((( ُينظر :شواهد التوضيح ،146 :و رشح الكافية الشافية.1217/3:

((( ُينظــر :شــوهد التوضيــح ،148 :ورشح الكافيــة الشــافية ،1217 /3 :واجلنــى الــداين ،35:ومغنــي
اللبيــب ،21 :وجامــع الــدروس العربيــة.144/2:

((( ُينظر :مغني اللبيب.21-20:

((( ُينظر :ما جيوز للشاعر يف الرضورة.332:
((( سورة النساء من اآلية.79:
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مهــزة االســتفهام حمذوفــة والتقديــر (أفمــن نفســك) ((( ،وقولــه تعــاىلَ :
ـم
أ َفـإِ ْن ِمـ َّ
ـت َف ُهـ ُ
َْ
ون ،(((فقـ َّـرر عــدد مــن املفرسيــن َّ
أن التقديــر :أفهــم اخلالــدون(((.
الالِــدُ َ

وقــد ورد هــذا احلــذف يف كالم اإلمــام عــي ( )يف مشــاجرة بينــه وبــن عثــان،
ِ
ـن ال َّل ِع ِني
قــال املغــرة بــن األخنــس((( لعثــان :أنــا أكفي َكــه ،فقــال ( )للمغــرةَ (( :يا ْبـ َ
الشــجر ِة ا َّلتــي الَ َأصـ َـل َلــا والَ َفــرعَ ،أ ْنـ َ ِ ِ
االَْ ْبـ َ ِ
ـن
ـت َتكْفينــي؟َ ،فـ َـواهللِ َم َاأ َع ـ َّز اهللُ َمـ ْ
ْ َ
َ
ْ
ـرَ ،و َّ َ َ
َأ ْنـ َ ِ
ـاص ُه))(((.
ـت َنـ ُ
فقــول اإلمــام (أنــت تكفينــي) مجلــة اســتفهامية حمذوفــة األداة((( ،وال يمكــن جعــل

الرتكيــب عــى اخلــر لفســاد املعنــى؛ أل َّنــه ( )يف معــرض توبيــخ املغــرة وذ ّمــه؛ أل َّنــه

كان رجـ ًـا ســي ًئا مناف ًقــا ،والســياق كاشــف عــن ذلــك.

وممــا يؤ ِّكــد َّ
ـذف اهلمــزة ليــس رضورة شــعرية ورود شــواهد يف كالم الزهــراء
أن حـ َ

أيضــا (((.
( )يف أكثــر مــن موضــع ً

((( ُينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،285/5:والبحر املحيط ،719/3:والدر املصون.258/1:
((( سورة األنبياء من اآلية.34:

((( ُينظــر :الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،الثعلبــي ،تح :اإلمــام أيب حممد بــن عاشــور .275/6:ومعامل
التنزيــل يف تفســر القــرآن البغــوي ،تــح :عبــد الــرزاق املهــدي ،139/2:واجلامــع ألحــكام القــرآن،26/7:
وفتح القديــر.479/1:

((( وهــو املغــرة بــن األخنــس بــن رشيــق الثقفــي ،حليــف لبنــي زهــرة صحــايب .مــن الشــعراء .هجــا الزبــر
بــن العـ ّـوام .و ُقتِـ َـل يــوم الــدار مــع عثــان بــن عفــان ســنة (35ه) .ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب:
 ،1444/4واالعــام.276/7:

((( هنج البالغة ،253:وينظر :رشح (املعتزيل).301/8 :
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).325 /8 :

((( ُينظــر :أســاليب اإلنشــاء يف كالم الســيدة الزهــراء ( ،)دراســة نحويــة بالغيــة ،عامــر ســعيد نجــم:
148-146
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نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل َّ
ـليم ،وال أدري ملــاذا
أن اشــراط (أم) حلــذف اهلمــزة ليــس سـ ً

أغفــل النحويــون يف هــذه املســألة أمهيــة الســياق يف الداللــة عــى املحــذوف؟ فالقرائــن
اللفظيــة خــر معــن يف الداللــة عليــه ،مــن ذلــك حــروف اجلــواب ،فهــي أفضــل قرينــة

عــى حــذف اهلمــزة ،زيــادة عــى هــذا يمكــن اإلفــادة مــن ظاهــرة التنغيــم يف االســتغناء

عــن اهلمــزة املحذوفــة ،وإن كان اجلانــب الصــويت خيــدم املت ّلقــي احلــارض وقــت قــول
الــكالم أو إنشــائه بخــاف اللغــة املكتوبــة((( ،ولذلــك حتتمــل الكثــر مــن تلــك
النصــوص املكتوبــة إىل تقديــر وهــذا مــا حصــل ،وهــو ممــا ال بــد منــه يف الغالــب ،هــذا
فضـ ًـا عــن َّ
أن حــر هــذا احلــذف بالشــعر ليــس دقي ًقــا يرفضــه الواقــع اللغــوي ،ومــا

اشــتمل عليــه الــكالم النثــري يف القــرآن الكريــم ،ويف كالم أهــل البيــت ( )الذيــن
هــم ُأ َمــراء الفصاحــة والبيــان ويف شــواهد كثــرة يصعــب إحصاؤهــا.
واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدَّ م يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة بــاآليت :جيــوز حــذف مهــزة

الســعة واالختيــار ســواء د َّلــت عــى حذفهــا (أم) أو مل تـ ُّ
ـدل بــرط أمــن
االســتفهام يف َّ

اللبــس ،لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم.

املسألة الثانية :جواز حذف حرف العطف (الواو):
العطــف يف العربيــة رضبــان :عطــف نســق وعطــف بيــان ،وهــذه املســألة ختــص

عرفــه الــريض بأنــه
األول منهــا؛ أل َّنــه هــو الــذي يســتلزم وجــود حــرف العطــف؛ إذ َّ
ـع يتوســط بينــه وبــن متبوعــه أحــدُ احلــروف العــرة))((( ،وهــي احلــروف التــي
((تابِـ ٌ
يشــرك بوســاطتها مــا يقــع بعدهــا يف إعــراب مــا قبلهــا ،ولذلــك سـ ِ
يت عاطفــة ،ومنهــا
ـم ْ
ُ
((( ُينظــر :ظاهــرة احلــذف ،244:وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن ،334 :ولغــة الشــعر دراســة
يف الرضورة.249:

((( رشح الريض عىل الكافية.332/2 :
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وقــد اختلــف النحويــون يف جــواز حــذف حــرف العطــف (الــواو) وحدهــا مــع

بقــاء املعطــوف ،فقــد ذهــب ابــن جنّــي إىل عــدم جــواز ذلــك وعــدَّ مــا جــاء منــه يف

كالم العــرب شــا ًذا((( ،و قــد أكــد ذلــك يف موضــع آخــر عــا ًّدا ذلــك ضعي ًفــا يف القيــاس
معدو ًمــا يف االســتعامل((( ،وتابعــه عــى هــذا الســهييل (ت581:هـــ)((( ،وتعليــل هــذا َّ
أن
احلــروف دالــة عــى معـ ٍ
َّ
وألن (الواو)
ـان يف نفــس املتكلــم ،وإضامرهــا ال يفيــد معناهــا(((؛

ـت َ
موضوعــة للعطــف والترشيــك ،فـ ْ
زال هــذا املعنــى وزالــت فائدهتــا(((.
ـإن ُح ِذ َفـ ْ

أن هــذا احلــذف حممـ ٌ
ورأى فريــق آخــر مــن النحويــن َّ
ـول عــى الــرورة الشــعرية

ويف ذلــك قــال القـ ّـزاز(( :وممــا جيــوز لــه عنــد بعــض النحويــن حــذف «واو» العطــف
فأجــاز أن يقــول الشــاعر إذا اضطــر :رأيــت زيــد عمـ ًـرا عــى غــر البــدل ،ولكــن عــى

معنــى« :رأيــت زيــدً ا وعمـ ًـرا» ثــم حيــذف «الــواو»))((( ،وأكــد القــول هبــذا ابـ ُن عصفــور
أيضــا((( ،وقطــع ابــن أيب الربيــع بـ َّ
ـأن حــذف حــرف العطــف ال يكــون يف املفــردات إال
ً

ا ذلــك بـ َّ
يف الشــعر((( ،وارتــى ذلــك املالقــي (ت702:هـــ) مع ِّلـ ً
ـأن (الــواو) ((موصلــة
((( ُينظر :املصدر نفسه ،354/2:واجلنى الداين.158:

((( ُينظر :اخلصائص ،290/1 :و لغة الشعر دراسة يف الرضورة.250:
((( ُينظر :رس صناعة اإلعراب.635/2:

((( ُينظــر :نتائــج الفكــر ،207:وأمــايل الســهييل يف النحــو واللغــة واحلديــث والفقــه ،تــح :حممــد إبراهيــم
البنــا.101:

((( ُينظر :نتائج الفكر ،207:ومهع اهلوامع.226/3:
((( ُينظر :رصف املباين.414:

((( ما جيوز للشاعر يف الرضورة.264 :
((( ُينظر :رضائر الشعر.161 :

((( ُينظر :البسيط يف رشح مجل الزجاجي.690-689/2:
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ـت زال هــذا املعنــى ،فزالــت فائدهتــا ،فــإن جــاء
ملعنــى العطــف والترشيــك ،فــإذا ُح ِذ َفـ ْ
أيضــا (((.
مــن ذلــك يشء فــرورة))((( ،وهــو مــا رآه ابــن هشــام ً

ولعـ ّـل اخلــاف بــن مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي ومتابعــوه ومــا رآه القـ ّـزاز ومؤيــدوه

أساســا إىل نقــص االســتقراء،
خــاف بــن الــرورة والشــاذ الــذي يعــود مــؤ ّداه
ً
أن النحويــن حيملــون الشــاهد الشــعري عــى الــرورة ْ
وإيضــاح هــذا َّ
إن مل يكــن ثمــة
شــاهدٌ نثــري للمســالة ِ
نفســها ،فـ ْ
ـإن ورد الشــاهد النثــري فهــو شــاذ ،هــذا مــا أدىل بــه
البغــدادي يف تعليقــه عــى قــول الــريض الــذي حكــم بالشــذوذ عــى بيــت ذكــره املــرد،
((واألحســن َأن يقــول رضورة فإِنّــه مل يــرد يف كالم منثــور))(((.
فقــال البغــدادي:
َ

ومعنــى هــذا َّ
أن اخلــروج عــن القيــاس يف ميــدان الشــعر وحــده ُيعدُّ رضورة شــعرية،
ـإن كان يف الشــعر والنثــر سـ ِ
فـ ْ
ـم َي شــذو ًذا؛ وهلــذا حكــم ابــن جنــي عــى حــذف حــرف
ُ
العطــف (الــواو) بالشــذوذ؛ ألنــه قــد أورد مــع الشــاهد الشــعري شــاهدً ا نثر ًيــا فيــا حكاه

((أبــو عثــان عــن أيب زيــد :أكلــت حلـ ًـا ســمكًا متـ ًـرا))((( ،وهــو مــا أ َّكــده الســهييل فعلــل
ـأن الذيــن أجــازوه قــد ((احتجــوا ملذهبهــم بـ ٍ
حكمــه بالشــذوذ وموافقتــه ابــن جنــي بـ َّ
ـآي
مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،وأشــياء مــن كالم العــرب))(((.

َّ
إن ورود هــذا احلــذف يف املســموع العــريب املحتــج بــه جعــل بعــض النحويــن

جييزونــه ،فقــد ذهــب أبــو عــي الفــاريس ،وابــن مالــك إىل جــواز حــذف (واو) العطــف
((( رصف املباين.414:

((( ُينظر :مغني اللبيب.831:
((( خزانة األدب.474/9 :
((( اخلصائص.290/1:
((( نتائج الفكر.207:
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ـح املعنــى بحــذف العاطــف((( ،وقــال هبــذا أبــو حيــان األندلــي((( ،وناظــر اجليش
إذا صـ َّ
ـتدل ُحل ِ
الــذي ر َّد عــى مــن مل جيـ ِّـوز ذلــك((( ثــم اسـ َّ
كمــه هــذا بعــدد مــن الشــواهد منهــا
ِ
ٍ
ِ
ٌ
درمهــه ،مــن ثوبِــه،
دينــارهِ ،مــن
رجــل مــن
حممــد ((( :)تصــدَّ ق
النبــي
قــول
ِّ
ا ع ـ ّا سـ ِ
مــن صــاع ُبـ ِّـره ،مــن صــاع َتـ ِـره))((( ،فض ـ ً
ـم َع عــن العــرب ،كــا أكــد ورود
ُ
هــذا احلــذف يف كالم العــرب مــن املحدَ ثــن األُســتاذ عبــاس حســن فأجــازه عنــد أمــن
اللبــس(((.

ـأول املانعــون هــذه الشــواهد عــى إرادة البــدل ،أو صفــة ثانيــة((( ،بحجــة َّ
أن
وقــد تـ ّ

حــذف احلــرف يــؤدي إىل اإلجحــاف((( ،غــر َّ
أن مــا ال جيـ ِّـوزه القيــاس جــاء بــه الســاع
لــذا ذهــب بعــض مــن منــع هــذا احلــذف إىل جــوازه ِ
إن اتضــح املعنــى بوجــود الدليــل(((،
َ
َ
ٍ
وال شــك يف َّ
أســهم الســياق يف
نصــوص
أن حــذف حــرف (الــواو) هنــا إنــا جــاء يف
َ
الداللــة عــى املحــذوف؛ لــذا فمحاولــة تأويــل تلــك النصــوص التــي اشــتملت عــى

حــذف العاطــف فيــه مــن التك ّلــف والبعــد ممــا يبعــد املعنــى(((؛ َّ
ألن يف تلــك النصــوص
((( ُينظــر :احلجــة للقــراء الســبعة ،أئمــة االمصــار باحلجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم ابــو بكــر بــن
جماهــد ،تــح :بــدر الديــن قهوجــي وآخريــ َن ،231/3:ورشح التســهيل (ابــن مالــك).378/3 :

((( ُينظر :البحر املحيط.484/5 :

((( ُينظر :متهيد القواعد.3508/7:

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،تح شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد وآخري َن.)19174( 509/31:
((( ُينظر :النحو الوايف.565/3:

((( ُينظــر :اخلصائــص ،280/2:وأمــايل الســهييل ،104-102:ونتائــج الفكــر ،208- 207:ومغنــي
اللبيــب ،831:واالســتقراء الناقــص.458:

((( ُينظر :اخلصائص.274/2:

((( ُينظر :املحتسب ،51/1:والربهان يف علوم القرآن.109/3:
((( ينظر :متهيد القواعد.3508/7:
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ِ
مــا يـ ُّ
ـع
ـدل عــى املحــذوف ويب ِّينــه ،فليــس ثمــة مــا يوقــع يف اإللبــاس واإلشــكال .وإن وقـ َ

ويكــم بجــواز احلــذف بدليــل وإال فــا؛
يف مثــل :رضب زيــدً ا وعمـ ًـرا فيمكــن اســتثناؤه ُ
((ألن هــذا الــرأي يطابــق األُصــول اللغويــة العامــة التــي تقــي بجــواز احلــذف عنــد
قيــام قرينــة جليــة تــدل عــى املحــذوف ،ومتنــع خفــاء املعنــى))(((.

َّ
أيضــا ،منهــا
إن إجــازة هــذا احلــذف تعضــده مجلــة مــن الشــواهد القرآنيــة الكريمــة ً
قولــه تبــارك وتعــاىل :وهــو ا َّلـ ِـذي َأحيا ُكــم ُثـ ِ
ـم إِ َّن ْ ِ
ـور
الن َْسـ َ
َ ُ َ
ـم ُ ْ
ـان َل َك ُفـ ٌ
ييِي ُكـ ْ
ـم ُثـ َّ
ـم ُيمي ُت ُكـ ْ
ْ َ ْ َّ
* لِ ـك ُِّل ُأمـ ٍـة جع ْلنَــا منْس ـكًا هــم ن ِ
َاس ـكُو ُه َفـ َـا ُين ِ
ـك إِ َّنـ َ
ـك ِف ْالَ ْمـ ِـر َوا ْد ُع إِ َل َر ِّبـ َ
َاز ُعنَّـ َ
ـك
ُ ْ
َّ َ َ َ َ
ِ
َل َع َ
نــص الــرازي عــى حــذف العاطــف يف قولــه تعــاىل:
ــى ُهــدً ى ُم ْســتَقيمٍ ،(((فقــد َّ
(لـ ِّ
ـكل امــة)(((.

ِ
ـن إِ َذا َمــا َأ َتـ ْـو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم
ومــن الشــواهد القرآنيــة ً
و َل َعـ َـى ا َّلذيـ َ
أيضــا قولــه تعــاىلَ :
ـت َل َأ ِجــدُ مــا َأحِ ُل ُكــم ع َليـ ِـه تَو َّلــوا و َأعينُهــم ت َِفيـ ُ ِ
ـن الدَّ ْم ـ ِع َح َز ًنــا َأ َّل َيِــدُ وا َمــا
ُق ْلـ َ
َ ْ
ـض مـ َ
ْ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ
ـت (الــواو)
ـون ،(((فقيــل :التقديــر( :إذا مــا أتــوك لتحملهــم وقلت)(((.كــا ُح ِذفـ ْ
ُين ِْف ُقـ َ
ـرا يف القــرآن الكريــم عــى تقديــر الســؤال((( ،هــذا فضـ ً
ا عــن
بــن اجلمــل املتعاطفــة كثـ ً

جــواز هــذا احلــذف بــن اجلمــل املتعاطفــة إراد ًة للتوكيــد(((.

ومــن شــواهد هــذا احلــذف يف الــكالم الع َلــوي املبــارك قولــه ( )لألشــعث
((( النحو الوايف.497/1:

((( سورة احلج اآليتان.67-66 :

((( ُينظر :مفاتيح الغيب.248/23:
((( سورة التوبة اآلية.92 :

((( ُينظر :البحر املحيط.484/5 :

((( ُينظر :كتاب دالئل االعجاز ،241:ومفاتيح الغيب.376/12:
((( ُينظر :كتاب دالئل االعجاز.227:
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(((
ـي م َّ ِــا ِل؟ َع َل ْيـ َ
((ومــا ُيدْ ِريـ َ
ـك َل ْعنَ ـ ُة اهللِ
بــن قيــس وقــد اعرتضــه يف حديثــهَ :
ـك َمــا َعـ ََّ
ِ
ِ
ِِ
ـن! َحائِـ ٌ
ـن كُافِــر!))(((.
َو َل ْعنَ ـ ُة الالَّعنـ َ
ـن َحائــك! ُمنَافـ ٌـق ا ْبـ ُ
ـك ا ْبـ ُ
(ح ِائـ ٌ
ـك ا ْب ـ ُن َح ِائــك! ُمنَافِـ ٌـق ا ْب ـ ُن كُافِــر) فقــد ُحذفــت (الــواو)
حمــل الشــاهد هــو َ
بــن احلياكــة والنفــاق ،ولعـ َّـل يف ذلــك دالل ـ ًة عــى التوكيــد يف ذ ِّم األشــعث وتوبيخــه؛

َّ
ألن اجلامــع بــن هاتــن الصفتــن هــو ســوء اخللــق مــن الكــذب وجمانبــة الصــواب

وي عــن اإلمــام الكاظــم ( )قولــه(( :ال تستشــروا
يف القــول والفعــل ، ،فقــد ُر َ
ـإن اللَّ تعــاىل قــد ســلبهم عقوهلــم)) (((ُّ ،
حل َوكــة فـ ّ
كل ذلك للمبالغــة يف بيان
املع َّلمــن وال ا َ
نقصــان عقوهلــم ،وممــا يؤكــد َّ
أن النفــاق واحلياكــة نظــران يف ســوء اخللــق قــول اجلاحــظ

(ت255:هـــ)(( :واحلاكــة أقــل وأســقط مــن ْ
أن ُيقــال هلــا محقــى .وكذلــك الغزالــون؛
َّ
ألن األمحــق هــو الــذي يتكلــم بالصــواب اجليــد ثــم جيــيء بخطــإ فاحــش واحلائــك

ليــس عنــده صــواب جيــد يف فعــال وال مقــال))((( ،هلــذا ُعــدَّ ْت احلياكــة مــن املكاســب
املكروهــة((( .أي ّ
إن احلائــك كاذب ،والكــذب رأس النفــاق.

أن يف إثبــات (الــواو) مــا يقتــي تغايــر املتعاطفــن ،فــإذا ُحذفــت َّ
هلــذا يبــدو َّ
دل

الــكالم عــى َّ
ُــررت للتوكيــد،
أن الــكل كالواحــد وكأن الصفتــن صفــة واحــدة قــد ك ّ
((( هــو األشــعث بــن قيــس بــن معــدي كــرب الكنــدي ،أبــو حممــد كانــت إقامتــه يف حرضمــوت ،كان يف
رئيســا مطا ًعــا يف كنــدة ووفــد عــى النبــي ()بعــد ظهــور اإلســام ،يف مجــع مــن قومــه ،فأســلم
اجلاهليــة ً

وجيهــا يف قومــه ،إال أنــه كان ممــن ارتــد عــن اإلســام بعــد النبــي حممــد ( ،)ثــم راجــع اإلســام يف
وكان
ً

ـرا ،تــويف ســنة (40هـــ) بعــد استشــهاد اإلمــام عــي
خالفــة أيب بكــر الصديــق ،وأتــى بــه أبــو بكــر الصديــق أسـ ً

( )بأربعــن يو ًمــا .ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب.135 - 133/1:
((( هنج البالغة ،57:وينظر :رشح (املعتزيل).291/1:

((( مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري ،تح :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.97/13 :
((( البيان والتبيني.210/1:

((( ُينظر :بحار االنوار.78/100:
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أن نلمــح ُبعــدً ا دالل ًيــا آخــر ،وهــو إرادة الســبب والنتيجــة ،أي َّ
عــى أ َّنــه يمكــن ْ
إن مهنــة

ِ
عقــل َمــن يقــوم هبــا ويمتهنهــا ،مــا ينتــج عــن ذلــك ســلوك نفاقــي
احلياكــة تؤثــر يف
واضــح ،فضـ ًـا عــن عــدم معرفــة ودرايــة يف مكامــن األمــور ونتائجهــا ،قــال البحــراين:

ألنــا صنعــة دنيــة تســتلزم صغــر اهلمــة وخســتها وتشــتمل
((انــا عـ َّـره هبــذه الصنعــة؛ ّ
عــى رذائــل االخــاق ،فإهنــا مظنــة الكــذب و اخليانــة))((( ،وكان هــذا التعبــر مــن
اإلمــام ((( )اســتعارة أشــار هبــا إىل نقصــان عقلــه و قلــة اســتعداده لوضــع األشــياء

يف مواضعهــا و تأكيــد لعــدم أهليتــه لالعــراض عليــه؛ إذ احلياكــة مظنّــة نقصــان العقــل؛
وذلــك َّ
ألن ذهــن احلائــك عامــة وقتِــه متوجــه إىل جهــة صنعتــه مصبــوب الفكــر إىل
أوضــاع اخليــوط املتفرقــة و ترتيبهــا ونظامهــا حيتــاج إىل حركــة رجليــه و يديــه))(((.

أيضــا قــول اإلمــام ()يف خطبــة يف رضورة اســتامع
ومــن الشــواهد العلويــة ً
ِ
ِ
ـاف
ـب َر َب ـ ُه َو َخـ َ
ـم اهللُ ْامـ َـر ًأ َســم َع ُح ْكـ ًـا َف َو َعــىَ )...( ،را َقـ َ
((رحـ َ
املوعظــة والنصيحــةَ :
َذ ْنب ـهَ ،قــدَّ م َخالِصــا وع ِمـ َـل ص ًِ
ورا))(((.
ـب َ ْ
َ
ً َ َ
َ ُ
اج َت َنـ َ
ـوراَ ،و ْ
الــا ،ا ْكت ََسـ َ
َ
مـ ُـذ ً
ـب َم ْذ ُخـ ً
يف النــص العلــوي حــرف عطــف حمــذوف فطــن لــه ابــن أيب احلديــد املعتــزيل،
فقــال(( :حــذف (« )الــواو» يف اللفظــات األُخــر فلــم يقــل :و راقــب ربــه و

خالصــا وكذلــك إىل آخــر اللفظــات و هــذا نــوع مــن الفصاحــة كثــر يف
ال و قــدم
ً

اســتعامهلم))((( ،كــا أشــار إليــه البحــراين فقــال(( :راعــى ( )يف ِّ
كل مرتبتــن مــن
هــذا الــكالم الســجع املتــوازي ( ،)...وعطــف كل قرينــة عــى مشــاركتها يف احلــرف
األخــر منهــا ،وحــذف حــرف العطــف مــن الباقــي ليتميــز مــا يتناســب منهــا عــن

((( رشح (البحراين).324/1:
((( املصدر نفسه.323 /1:

((( هنج البالغة ،119 :وينظر :رشح (املعتزيل).172/6:
((( رشح (املعتزيل).172/6:
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غــره وكل ذلــك بالغــة))(((.

ولعــل مــا ذكــره املعتــزيل والبحــراين يف توجيــه النــص الع َلــوي متـ ٍ
ـأت مــن َّ
أن البالغة

ّ
كل البالغــة هــي ((معرفــة الفصــل مــن الوصــل))((( ،وهلــذا قــال عبــد القاهــر اجلرجاين:
((تــرك العطــف فيهــا واملجــيء هبــا منثــورة ،تســتأنف واحــدة منها بعــد ُأخرى مــن أرسار
البالغــة ،وممــا ال يتأ ّتــى لتــام الصــواب فيــه إال األعــراب اخلُ َّلــصّ ،
وإل قــوم ُطبِعــوا عــى
البالغــة ،و ُأوتــوا فنًــا مــن املعرفــة يف ذوق الــكالم هــم هبا أفــراد))(((.
واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدم نخلــص إىل َّ
أن حــذف حــرف العطــف (الــواو) ممــا يشــيع

يف اللغــة ،وال موجــب لــر َّده أو إنــكاره ،هلــذا يمكــن تعديــل القاعــدة النحويــة وصوغهــا

عــى النحــو اآليت :جيــوز حــذف حــرف العطــف (الــواو) مــع بقــاء املعطــوف عليــه يف
اللفــظ يف الشــعر والنثــر ،اذا اتضــح املعنــى وبــان املــراد لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة
فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم.

ً
مسبوقا بـ َّ
(إن) بال تقدير ضمري شأن بعدها:
املسألة الثالثة :جواز بقاء الشرط
يــكاد يتفــق أغلــب النحويــن عــى َّ
أن الرتتيــب يف اجلملــة الرشطيــة يتكــون مــن

أداة الــرط وفعــل الــرط وجــواب الــرط ،وأداة الــرط يف هــذا الرتكيــب هلــا

الصــدارة يف الــكالم ،قــال ابــن الــراج(( :األســاء إذا كانــت جــزاء أو اســتفها ًما فلهــا

صــدور الــكالم ،كــا كان للحــروف التــي وقعــت مواقعهــا))((( ،وعــى هــذا ســار عبــد
القاهــر اجلرجــاين ،فقــال(( :وهــذه األســاء ال يعمــل فيهــا مــا قبلهــا ( )...وتلزمهــا

((( رشح (البحراين).212-211/2:

((( البيان والتبيني ،91/1:و ُينظر :كتاب دالئل االعجاز.222 :
((( كتاب دالئل االعجاز.222 :
((( ُاألصول يف النحو.159/2:
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صــدر الــكالم))(((.
ـم الــرط أحــدُ العوامــل اللفظيــة كالنواســخ
وقــد قــرر النحويــون أ َّنــه إذا تقــدَّ م اسـ َ

َ
ً
اســم الــرط إىل اســ ٍم موصــول وأفقــدَ ُه رشطيتــه إال يف رضورة الشــعر،
أحــال
مثــا
َ

ـب اجلــزاء هــو إعــال َّ
كقولنــاَّ :
(إن) ،وهــذا ال جيــوز إال
إن َمــن يأتينــي آتيــه ،والــذي أذهـ َ

يف الشــعر ،نحــو قــول األعشــى (ميمــون بــن قيــس)((([ :مــن اخلفيــف]
َّ
حسا
إن َمن ال َم يف بين ِب ْنت ّ

وأع ِصه يف ُ
ن ْأمله ْ
طوب
اخل ِ

عملــت َّ
(إن) يف ضمــر الشــأن
هلــذا قيــل :هــو عــى حــذف ضمــر الشــأن ،فــإن
ْ

تعـ ّـن يف (مــن) معنــى الرشطيــة ،ومنــه قولــه تعــاىل :إِ َّن ـ ُه َمـ ْ ِ
ـر َف ـإِ َّن اهلل َل
ـن َي َّتــق َو َي ْصـ ِ ْ
ِ ِ
ِ
نــص عليــه ســيبويه بقولــه(( :وذلــك قولــكَّ :
إن
ُيضيـ ُـع َأ ْجـ َـر ا ُْل ْحســن َ
ني (((هــذا مــا َّ
مــن يأتينــي آتيــه ،وكان مــن يأتينــي آتيــه ،وليــس مــن يأتينــي آتيــه ،وإنــا أذهبــت اجلــزاء
و»إن» ،ومل يســغ لــك ْ
مــن هاهنــا؛ ألنــك أعملــت «كان»ّ ،
أن تــدع «كان» وأشــباهه مع َّلقة

ال تعملهــا يف يشء فلــا أعملتهــن ذهــب اجلــزاء ومل يكــن مــن مواضعــه))(((.

ـراج((( ،والفــاريس(((،
ـب مجـ ٌ
وقــد أ ّيــد هــذا املذهـ َ
ـع مــن النحويــن منهــم ابــن الـ ّ

((( كتاب املقتصد ،1109/2 :و ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).7/9:

((( ُينظــر :الكتــاب  ،72/3والبيــت يف ديوانــه ،تــح :د .حممــد حســن ،335:وروايــة البيــت فيــهَ :مــن يلمنــي

حســا ن ا ْملــه واعصــه يف اخلطــوب .وعــى هــذا فــا شــاهد يف البيــت عــى مســألتنا هــذه.
عــى بنــي ابنــة ّ
((( سورة يوسف من اآلية.90:
((( الكتاب.72- 71 /3:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو.166/2:

((( ُينظر :كتاب اإليضاح.126 - 125:
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والقـ ّـزاز((( ،وأبــو الــركات األنبــاري((( ،وابــن بــري (ت582:هـــ)((( ،وابــن يعيــش(((،
وابــن عصفــور((( ،وآخــرون(((.

والبــن مالــك رأيــان يف هــذه املســألة ذهــب يف األول منهــا إىل القــول بالــرورة

((( ،وأشــار يف اآلخــر منهــا إىل جــوازه يف النثــر ـ وهــو الصــواب ـ فقــال(( :وجيــوز
حذفــه مــع ّ
«إن» وأخواهتــا ،وال خيــص ذلــك بالــرورة وعليــه ُي َمــل قولــه (:)

ّ
املصــورون»)) (((.
«إن مــن أشــد النــاس عذا ًبــا يــوم القيامــة
ّ

والعلــة يف منــع جتويــز هــذا النمــط تكمــن يف احلفاظ عــى الرتبــة املحفوظــة للرتكيب

الرشطــي ،وحتــى ال ختــرج أداة الــرط مــن صدارهتــا يف ذلــك الرتكيــب ،جــاء ذلــك
ِ
ـوب
ـن َت ْع َمــى ا ْل ُق ُلـ ُ
ـار َو َلكـ ْ
ـرا قو َلــه تعــاىلَ  :فإِ َّنَــا َل َت ْع َمــى ْالَ ْب َصـ ُ
فيــا ذكــره الفــراء مفـ ِّ ً
ِ
الصــدُ ِ
ور ،(((فقــال(( :اهلــاء «هــاء عــاد» ُتـ َـو َّف َهبــا» ّ
إن»))( ،((1وهــذا مــا ذكــره
ا َّلتــي ِف ُّ
((( ُينظر :ما جيوز للشاعر يف الرضورة.346-345 :

((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 181- 180/1 :املسألة .)22

((( ُينظــر :رشح شــواهد اإليضــاح ،تقديــم وحتقيــق :د .عيــد مصطفــى درويــش ،ومراجعــة :د .حممــد مهــدي
عــام.114 :

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).115-114/3:
((( ُينظر :رضائر الشعر.178 :

((( ُينظــر :أمــايل ابــن الشــجري ،18/2:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،271/1:و رشح شــواهد املغنــي:
 ،924والرضائــر ومــا يســوغ للشــاعر.74:

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).89/4:

((( رشح الكافيــة الشــافية ،236/1 :واحلديــث الرشيــف يف صحيــح البخــاري،)5950( 167/7 :
وصحيــح مســلم.)2109( 1670/3:

((( سورة احلج من اآلية46:

( ((1معاين القرآن (الفراء).228/2:
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الــريض قائـ ًـا(( :وأمــا كلــات الــرط اجلازمــة الثابتــة اإلقــدام يف الرشطيــة فــا يدخلهــا

ضمــر مــع ذلــك بعدهــا ضمــر الشــأن حتــى ال
مــن نواســخ االبتــداء إال يف الــرورة ،ف ُي َ
ختــرج كلــات الــرط يف التقديــر عــن التصديــر يف مجلتهــا))((( .غــر َّ
أن وظيفــة ضمــر
الشــأن هنــا ليســت صناعيــة ُيــراد منهــا فــك التنــازع بــن الصدارتــن فحســب ،بــل
أيضــا (((.
وظيف ُتــه معنويــة تــدل عــى القــوة والتعظيــم ً

ومــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى دخــول َّ
(إن) عــى الــرط قولــه ( )يف توحيــد اهلل
ـك و َا ْلعـ ِ
اك بِـ َ ٍ ِ
ـاد ُل بِـ َ
ـن َخ ْل ِقـ َ
ـك كَافِـ ٌـر
ـك َف َقــدْ َعــدَ َل بِـ َ َ َ
ـيء مـ ْ
((و َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن َمـ ْ
تعــاىلَ :
ـن سـ َا َو َ ْ
م َكـ َـا ُت آ َياتِـ َ
ـك)) (((.
بِـ َـا َت َن َّز َلـ ْ
ـت بِـ ِـه ُ ْ
يشــر اإلمــام ( )إىل صنــف مــن أصنــاف الكفــر بــاهلل تعــاىل أداتــه التشــبيه

بخلقــه؛ إذ َّ
واملســاواة َ
إن ((مــن شــبه اهلل بخلقــه فقــد ســاواه بغــره ،ومــن ســاواه بغــره

جعــل لــه رشي ـكًا وهــو كفــر رصيــح))((( ،والســبب يف محــل تلــك املســاواة عــى الكفــر

((أهنــم ملــا شـ َّبهوه [ســبحانه] بخلقــه وســووه بــه حيــث اعتقــدوا َّ
أن خالقهــم وصانعهــم
هــو مــا تومهــوه بأوهامهــم الفاســدة ووصفــوه بعقوهلــم الكاســدة مع عــدم كونــه خالقهم
بــل هــو خملــوق هلــم مصنــوع مثلهــم ال جــرم كانــوا بذلــك متخذيــن غــر اخلالــق خالقــا
جاعلــن هلل ســبحانه نِــدًّ ا وعديـ ًـا وهــو الكفــر والضــال))((( ،فاملالزمــة واضحــة بــن
الــرط وجوابــه؛ لــذا تعـ ّـن اقــران اجلــواب بـــ (الفــاء) ،وهــي التــي حتــدِّ د داللــة الــرط
يف مثــل هــذا املوضــع حتديــدً ا شــكل ًيا ،فضـ ًـا عــن داللــة املعنــى القائــم عــى التعليــق

((( رشح الريض عىل الكافية.271/1:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،465/2:ومهع اهلوامع ،521/1:وحاشية الصبان.161/1:
((( هنج البالغة ،159:وينظر :رشح (املعتزيل).413/6:
((( رشح (املوسوي).67/2:

((( منهاج الرباعة (اخلوئي).322/6:
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الرشطــي بــن فعــل الــرط وجوابــه(((.
أيضــا قولــه ( )يف توحيــد اهلل تعــاىل ورفــض تشــبيهه
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
ِ ِ
ـن َأع َضـ ِ
ـك َو َتال َُح ـ ِم ِح َقـ ِ
ـاء َخ ْل ِقـ َ
ـن َش ـ َّب َه َ
ـم
ك بِ َت َبا ُيـ ِ ْ
بخلقــهَ (( :ف َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن َمـ ْ
ـاق َم َفاصل ِهـ ُ
ِ
َا ُْل ْحت ِ
ـب َض ِمـ ِ
َج َبـ ِـة لِتَدْ بِـ ِ
ـر ِه َعـ َـى َم ْع ِر َفتِـ َ
ـر ِحك َْمتِـ َ
ـك))((( ،والتعليق الرشطي
ـك َل ْ َي ْعقــدْ َغ ْيـ َ
واضــح يف العبــارة ،قــال البحــراين(( :املش ـ ِّبهة ضالــون مــن جهــة تشــبيههم اهلل بخلقــه

وكل مــن كان كذلــك فليــس بعــارف بــاهلل))((( ،وهــو تعليــق قائــم عــى ربــط الرتكيــب

عــى نحــو الســبب والنتيجــة وهــو مــن أنــاط الرتكيــب الرشطــي كــا ذكــر ابــن هشــام(((،
بخ ِ
أي ّ
إن تشــبيه اهلل تعــاىل َ
لقــه ناتــج عــن جهــل الفــرد بمعرفتــه ســبحانه.
ـر َط ِّيـ ِ
ـب َالنَّ ْفـ ِ
ـس ِ َبــا َي ْر ُجــو ِ َبا
ـن َأ ْع َط َ
ومثلــه قولــه ( )يف الــزكاةَ (( :فـإِ َّن َمـ ْ
اهــا َغـ ْ َ
ِ
ِ
ـال َا ْل َع َمـ ِ
ـون َا ْلَ ْجـ ِـر َضـ ُّ
ـل َط ِو ُ
يل َالنَّــدَ مِ))(((.
السـن َِّة َم ْغ ُبـ ُ
َمــا ُهـ َـو َأ ْف َضـ ُـل من َْهــا َف ُهـ َـو َجاه ٌل بِ ُّ
وإن كان فعــل الــرط يف الشــواهد الع َلويــة ماض ًيــا ومل يظهــر عليــه األثــر اإلعــرايب

واضحــا ب ِّينا ال
لـــ (مــن) فيــا إذا كانــت رشطيــة – وإن كان التعليــق واالقــران بـــ (الفــاء)
ً
يعضــد َّ
يمكــن إنــكاره – فـ َّ
ـورا عــى الشــعر
ـإن ممــا ُ
أن االقــران وارد يف النثــر وليــس مقصـ ً
أيضــا(((.
ـجادية ً
وروده ً
أيضــا يف الصحيفــة السـ ّ

َّ
إن االحتجــاج بالســاع وحــده وإن كان كاف ًيــا يف االســتدالل عــى صحــة ورود

((( ينظر :اجلملة الرشطية عند النحاة العرب ،أبو أوس إبراهيم الشمسان.229 :
((( هنج البالغة ،158:وينظر :رشح (املعتزيل).413/6:
((( رشح (البحراين).339/2:
((( ُينظر :مغني اللبيب.850:

((( هنج البالغة ،420:وينظر :رشح (املعتزيل).203/10:

((( ُينظــر :الصحيفــة الســجادية ،46:وريــاض الســالكني يف رشح صحيفــة ســيد الســاجدين ،الســيد عــي
خــان املــدين ،تــح :الســيد حمســن احلســيني األمينــي.156 :
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الــرط مســبو ًقا بالناســخ إال أنــه يمكــن االحتــكام إىل القيــاس لبيــان اتفــاق هــذا
الرتكيــب مــع مــا قــرره علــاء العربيــة مــن ُأصــول ،فالكوفيــون جيـ ّـوزون تقــدم معمــول
فعــل الــرط أو جوابــه عــى أداة الــرط ،فليــس ألداة الــرط الصــدارة عندهــم(((،
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ُأخــرى فـ َّ
ـإن ضمــر الشــأن موضــوع للتعظيــم والتفخيــم(((،
فضــا عــن َّ
ً
أن عــدم التقديــر أوىل مــن التقديــر والســيام مــع كثــرة النصــوص
هــذا

الــواردة يف هــذه املســألة((( ،فالتعويــل عــى حذفــه بعــد َّ
(إن) فيــه نقــض للغــرض الــذي

ُوضــع مــن أجلــه (((.

وممــا ُيسـ ُّ
ـتدل بــه عــى تقويــة عــدم التقديــر هنــا تالحــم مجلتــي الــرط واجلــواب

وعدّ مهــا كاجلملــة الواحــدة عنــد عــدد مــن النحويــن فأجــازوا دخــول االســتفهام عــى
مجلتــي الــرط واجلــواب م ًعــا(((.

تضمنــه معنــى الــرط نابــع
وتعليــل عــدم جــواز اجلــزم باالســم املوصــول بعــد ّ

وضــع عــى اجلــزاء يف األصــل ،وإنــا رسى ذلــك فيــه بــا تضمنــه مــن
مــن أنــه ((مل ُي َ
الشــياع))((( ،وهــذا صحيــح إال أن الــرط بـ ٍ
ـاق فيــه يعضــد هــذا مــا ورد يف كالم اإلمــام

ـات ذي اهليـ ِ
إن مـن يع ِجـ ُـز عــن صفـ ِ
ـأة واألدوات ،فهــو
((ه ْي َهـ َ
عــي ( ،)إذ قــالَ :
ـات ّ َ ْ َ ْ
((( ُينظــر :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 623/2:املســألة  ،)87ورشح التســهيل (ابــن مالــك)،85/4:
وارتشــاف الــرب ،1879/4:وشــفاء العليــل.961-960/3:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،114/3 :والتذييل والتكميل.271/2 :
((( ُينظر :مغني اللبيب ،229:ورشح ُاألشموين.41/2:
((( ُينظر :رشح الترصيح.376/1 :

((( ينظــر :الكتــاب ،82/3:واملقـ َّـرب ،276/1:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،463/4:واجلملــة الرشطيــة:
.432

((( كتاب املقتصد ،1118/2:و ُينظر :اجلملة الرشطية.218-214:
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ِ
خالقـ ِـه أ ْعجـ ُـز ،ومــن تناولِـ ِـه بحــدُ ِ
ـات ِ
عــن ِص َفـ ِ
ـن أ ْب َعــدُ ))((( ،فـــ ( َمــن) يف
ود
املخلوقـ َ
ُ
ُ
النــص اســم موصــول ُأ ِ
رش َب معنــى الرشط؛ومــع ذلــك بقــي الفعــل (يعجـ ُـز) مرفو ًعــا،
وهــو خــاف مــا ذكــره ســيبويه ومتابعــوه ،وهلــذا بقــي الــرط موجــو ًدا يف الرتكيــب
بدليــل اقــران اجلــواب بـــ (الفــاء) ،وهلــذا المنــاص مــن عــدِّ هــذا الرتكيــب رشط ًيــا عــى

(إن) الناســخة عليــه ،وهبــذا يصــح بقــاء الــرط ْ
الرغــم مــن تقــدّ م ّ
وإن تقدَّ م الناســخ عىل
أداة الــرط ،ودليــي عــى هــذا مــا أشــار إليه ســيبويه سـ ً
ـائل اخلليل فقــال(( :وســألته عن

قولــه :الــذي يأتينــي فلــه درمهــان ،ملِ َ جــاز دخــول الفــاء ههنــا والــذي يأتينــي بمنزلــة عبــد
اهلل ،وأنــت ال جيــوز لــك أن تقــول عبــد اهلل فلــه درمهــا؟ فقــال :إنــا حيســن يف «الــذي»؛

ألنــه جعــل اآلخــر جوابــا لــأول ،وجعــل األول بــه جيــب لــه الدرمهــان ،فدخلــت

«الفــاء» ههنــا ،كــا دخلــت يف اجلــزاء إذا قــال :إن يأتنــي فلــه درمهــان))(((.

أن اجلــزاء بـ ٍ
ـاق عنــد اقــران املوصــول بـــ َّ
فســيبويه بحســب هــذا النــص يــرى َّ
(إن)

ً
محــا عــى بقائــه عنــد خ ّلــوه منهــا يف نحــو قولنــا :الــذي يأتينــي فلــه درمهــان ،لــذا

اقــرن اخلــر بـــ (الفــاء) يف املوضعــن لوجــود التعليــق الرشطــي ،ودليلــه قولــه تعــاىل:
ِ ِ
ِِ
ِ
اب
ـن َف َتنُــوا ا ُْل ْؤمنـ َ
ـم َعـ َـذ ُ
ـم َعـ َـذ ُ
إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـم َو َُلـ ْ
اب َج َهنَّـ َ
ـم َل ْ َيتُو ُبــوا َف َل ُهـ ْ
ـن َوا ُْل ْؤمنَــات ُثـ َّ
(((
َْ
ـم مــن النحويــن؛ َّ
يتضمــن معنــى
ألن املوصــول الــذي
َّ
ال ِريـ ِـق ، وهــو مــامل يؤ ِّيــدْ ه قسـ ٌ

الــرط جيــب ْ
أن يكــون فيــه اإلهبــام والعمــوم ((( ،وارتضــاه ابــن مالــك والــريض(((.

وكان ابــن يعيــش قــد أفــاد مــن قــول ســيبويه يف هــذه املســألة بـ ْ
ـأن زا َد رش ًطــا القــران
((( رشح (املعتزيل).257/9:

((( الكتاب ،102/3 :و ُينظر :كتاب املقتصد ،321/1 :ورشح املفصل (ابن يعيش).100/1:
((( سورة الربوج اآلية.10 :

((( ُينظرُ :األصول يف النحو ،166/2:وكتاب املقتصد ،1118/2:واجلملة الرشطية216:ــــــــ.217
((( ُينظر :رشح الكافية الشافية ،375/1:ورشح الريض عىل الكافية.269/1:
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ر عــن املوصــول .والعلــة تكمــن يف احلفــاظ عــى متــام
خــر املبتــدإ بـــ (الفاء)وهــو أن ُيـ َ

التصديــر للموصــول ،وإذا كان كذلــك فــا يعمــل فيــه يشء قبلــه فشــابه الــرط الــذي

ـخ عــدا َّ
ـم االبتــداء ناسـ ٌ
لــه التصــدر ،وهلــذا امتنعــت (الفــاء) يف اخلــر إذا نسـ َ
(إن)؛
ـخ حكـ َ
((ألنــك إذا قلــت :إن الــذي يأتينــا فلــه درهــم ،فمعنــاه :الــذي يأتينــا فلــه درهــم))(((،
أي َّ
إن ((دخوهلــا كخروجهــا ألهنــا مل تغــر مــن املعنــى شــيئا إنــا دخلــت للتوكيــد))(((،
(إن) مسـ ٍ
ـاو ملــا دخلتــه َّ
فالــرط احلاصــل يف مجلــة االبتــداء بــا ّ
(إن)(((.
وقــد نســب عــدد مــن النحويــن إىل األخفــش من َعــه دخــول (الفــاء) يف خــر

(إن)((( ،والتحقيــق خــاف ذلــك؛ فقــد ذهــب ابــن مالــك إىل َّ
َّ
أن ((ثبــوت هــذا عــن
ِ
ألن األخفــش قــال(( :فأمــا قولــه :وال َّلـ َـذ ِ ِ
األخفــش مســتب َعد))(((َّ ،
ـم
َ
ان َي ْأت َيا َ ِنــا من ُكـ ْ

وهــا فقــد جيــوز ان يكــون هــذا خــر املبتــدإ؛ َّ
ألن «الــذي» اذا كان صلتــه فعــل جــاز
َفآ ُذ ُ َ

أن يكــون خــره بـ«الفــاء»)) ((( ،واحلجــة يف ذلــك أن َّ
(إن) حت ّقــق اخلــر ،والــرط فيــه

توقــف وإخــراج عــن رصيــح اخلــر فــا جيتمعــان(((.

وعــى أيــة حــال َّ
فــإن الرتكيــب الــذي نحــن بصــدد بيانــه هــو تركيــب رشطــي

ألن َّ
(إن) وخربهــا؛ َّ
(إن) ومجلــة الــرط وجوابــه حتـ ُّـل حمـ َّـل اســم َّ
مؤ َّكــد بـــ َّ
(إن) تفيــد
((( ُاألصول يف النحو ،168/2:و ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).101/1:
((( البسيط يف رشح مجل الزجاجي.573/1:
((( ُينظرُ :األصول يف النحو.356/2:

((( ُينظــر :كتــاب املقتصــد ،324/1 :ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) .101/1:والبســيط يف رشح مجــل
الزجاجــي ،573/1:والتذييــل والتكميــل.110/4:

((( رشح الكافية الشافية.80/1:

((( معــاين القــرآن (األخفــش) ،87/1 :و ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية .80/1:والنــص القــرآين مــن ســورة
النســاء مــن اآليــة.16:

((( ُينظر :التذييل والتكميل.110/4 :
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توكيــد معنــى اجلملــة الداخلــة عليهــا مــن دون تغيــر معناهــا ،بخــاف أخواهتــا التــي إذا
دخلــت عــى مجلــة غـ َّـرت معنــى االبتــداء ونقلتــه إىل معنــى آخــر كالتشــبيه ،أو التمنــي،
(إن) مل تدخــل للتوكيــد فحســبَّ ،
وإن كانــت َّ
أو الرتجــي ،وغــر ذلــك(((ْ ،
ألن هلــا أثريــن
معنــوي هــو التوكيــد وإعــرايب يتمثــل يف العمــل ،لكــن االســتغناء عــن أثرهــا اإلعــرايب
دون املعنــوي ناتــج مــن ّ
أن ((مــا يؤثــر يف اجلملــة ال يدخــل عــى مجلــة مصــدَّ رة بــازم

التصــدّ ر))(((.

وقــد ع َّلــل الــريض جــواز دخــول َّ
(إن) عــى (الذيــن) يف القــرآن الكريــم واقــران
اخلــر بـــ (الفــاء) ،بــأن االســم املوصــول ((غــر راســخ ِ
ـت
العــرق يف الرشطيــة))((( ،ولسـ ُ

أدري متــى يرســخ االســم املوصــول يف معنــى الــرط وســيبويه أجــاز اقــران خــره بـــ
ـبيها لــه بالــرط ،فضـ ًـا عــن َّ
أن املوصــول يــري فيــه معنــى الرشطيــة كــا
(الفــاء) تشـ ً

اتضــح((( ،وليــس مــن الصــواب القــول بعــدم قبــول الــرط يف تلــك الرتاكيــب بحجــة
ِ
ِ
ِ
َّ
ـار لذلــك العامــل صــدر
أن حــرف اجلــزاء لـ ُه صــدر الــكال ِم ،فــإذا َعمـ َـل فيــه عامـ ٌـل صـ َ
ـتَّ :
الــكالم ،فيبطــل عمــل مــا بعــده ،وصــارت ( َم ـ ْن) بمنزلــة (الــذي) ،كأ ّنـ َ
إن
ـك قلـ َ
الــذي يأتينــا نُكر ُمـ ُه ((( ،فتحـ ّـول (مــن) ِمــن الرشطيــة إىل املوصولــة ال يلغــي اجلــزاء مــن
الرتكيــب كــا تبـ َّـن ذلــك يف قــول اإلمــام املذكــور آن ًفــاَّ :
(إن َمــن يعجـ ُـز ،)...هلــذا ال أرى
مسـ ِّـو ًغا إلبطــال الــرط مــن هــذا الرتكيــب ،ومــن أجــل هــذا أقــولَّ :
إن هــذا الرتكيــب

يبقــى متضمنًــا معنــى الــرط أســلم وأوىل مــن اللجــوء إىل التقديــر والتأويــل ،كــا اتضح
((( ُينظر :كتاب أرسار العربية ،151 :ورشح املفصل (ابن يعيش).64/8:
((( رشح الريض عىل الكافية.270/1:
((( املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
((( ُينظر :كتاب املقتصد.321/1:

((( ُينظر :التبرصة والتذكرة ،415/1:واملسائل املنثورة.173:
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ذلــك بالنصــوص العلويــة ،وهلــذا َّ
فــإن االحتــكام إىل داللــة الرتكيــب ومعنــاه أوفــق
((وليــس هنــاك دا ٍع إىل تقديــر ضمــر شــأن ،و ُأســلوب الــرط هنا ســدَّ مســدَّ اســم َّ
«إن»
وخربهــا))((( ،وممــا يقـ ّـوي هــذا َأ ّن الدِّ مــاذي((( أجــاز القــولَ :
كان َمـ ْن ْيأتِنــي آتِـ ِـه(((؛ هلــذا
فــا داعــي لتقديــر ضمــر الشــأن ههنــا ،لكثــرة النصــوص الــواردة يف تراكيــب د َّلــت

عــى الــرط مــن دونــه ،مــن ذلــك قــول اإلمــام احلســن (َّ :)
ـب العباد َة
((إن َمـ ْن َط َلـ َ
احلسـ ِـن ((( :)اِلزمــوا مودتنــا أهـ َـل البيـ ِ
ت ََز َّكــى هلــا))((( ،وقـ ُ
ـت؛ فـ َّ
ـإن َمـ ْن
َ َ َّ
ـول اإلمــام ُ َ
ِ
أيضــا َّ
أن (مــن) جيــوز
وهـ َـو َيو ُّدنــا َد َخـ َـل يف شــفاعتِنا))((( ،يعـ ِّـزز هــذا
ويعضــده ً
ُ
ـي اهللَ ُ
َلقـ َ
املتضمنــة ملعنــى الــرط
فيهــا الرشطيــة واملوصولــة((( ،لكــن اجلمــع بــن املوصــول
ِّ
أرجــح لعــدم عمــل (مــن) ولبقــاء داللـ ِـة التعليــق الرشطــي وشـ ِ
ـكله بوجــود (الفــاء) يف
َ
جــواب الــرط ،فاملســألة ســياقية خاضعــة للســياق والقرائــن املحيطــة بالنــص(((.
وخالصــة مــا تقــدَّ م ّ
أن اقــران (مــن) بالناســخ ال ُيفقــد ( َمــن) رشطيتَهــا بــل تبقــى

متضمنـ ًة معنــى الــرط وذلــك لــورود نصــوص فصيحــة اقــرن اجلــواب فيهــا بـــ (الفاء)
ِّ

لــذا فاملســألة ليســت رضورة شــعرية كــا قـ َّـرر ذلــك مجــع مــن علــاء العربيــة ،واســتنا ًدا
((( حق الصدارة يف النحو العريب بني النظرية والتطبيق ،د .عزمي حممد عيال.64:
((( ِدمــاذ العبــدي :هــو ُر َفيــع بــن ســلمة بــن مســلم ،أبــو غســان كاتــب أيب عبيــدة وصاحبــه املختــص بــه ،ولــه
ـب املــازين بطــول املســائلُ .ينظــر :أخبــار النحويــن البرصيــن ،الســرايف ،تــح :طــه
أبيــات يذكــر فيهــا أنــه أتعـ َ
حممــد الزينــي ،وحممــد عبــد املنعــم خفاجــي ،60:وإنبــاه الــرواة.6/2:

((( ُينظر :خمتار تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبها البن جني ،تح :د .حسني أمحد بو عباس.137 :

((( َ ُتــف العقــول عــن آل الرســول ،ابــن شــعبة احلــراين ،تــح :عــي أكــر الغفــاري ،236 :و ُينظــر :بحــار
األنــوار.109/75:
((( املحاسن ،أمحد الربقي ،تح :السيد جالل الدين احلسيني ،61:و ُينظر :بحار األنوار.91/27:
((( ُينظر :ارتشاف الرضب1881-1880/4:
((( ُينظر :اجلملة الرشطية.218:

الفصل الثاني :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه احلذف ومسائل ُأخر

235

إىل ذلــك يمكــن صــوغ القاعــدة بــاآليت :جيــوز اقــران (مــن) الرشطيــة أو املحمولــة عــى
الرشطيــة بالناســخ مــن غــر احلاجــة إىل تقديــر ضمري الشــأن يف النثــر ال يف الشــعر خاصة،
لــورود يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن كالم غــره مــن األئمــة املعصومــن (.)

املبحث الثاني

َ
مسائل ُأخر:
ح َل على الضرورة الشعرية يف
ما ُ ِ
املسألة األوىل :جواز دخول أداة الشرط على األمساء:
إن األصــل يف أدوات الــرط أال يليهــا إال األفعــال ،قــال ســيبويه(( :واعلــم َّ
َّ
أن

حــروف اجلــزاء يقبــح ْ
أن تتقــدَّ م األســاء فيهــا قبــل األفعــال ،وذلــك ألهنــم شــبهوها

بــا جيــزم))((( ،فهــي تدخــل عــى مجلتــن فعليتــن ،فرتبــط إحدامهــا ُ
باألخــرى حتــى ال
تنفــرد إحدامهــا عــن األُخــرى((( ،وتعليــل ذلــك َّ
أن ((الــرط إنــا يكــون بــا ليــس يف
الوجــود وحيتمــل ْ
أن يوجــد وأال يوجــد واألســاء ثابتــة موجــودة ال يصــح تعليــق وجــود

غريهــا عــى وجودهــا))(((.

وقــد اســتثنى النحويــون مــن تلــك القاعــدة أداة الــرط ْ
(إن) فأجــازوا دخوهلــا

ألن ْ
عــى األســاء(((؛ َّ
(إن) أ ُّم بــاب الــرط واألصــل يف اجلــزم فهــي تتــرف أكثــر مــن
((( الكتاب ،112/3:و ُينظرُ :األصول يف النحو.232/2:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،157/8:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،199/1:وأوضــح
املســالك ،79/2:ورشح الترصيــح ،396/1:وحاشــية الصبــان ،103/1:والنحــو الــوايف،147/2 :

ومعــاين النحــو.87/4:

((( رشح املفصل (ابن يعيش).157/8:

ُ
واألصــول يف النحــو ،232/2:والتبــرة
((( ُينظــر :الكتــاب ،113/3:واملقتضــب،75/2:
والتذكــرة ،418/1:وكتــاب املقتصــد ،1122/2:ورشح الكافيــة الشــافية ،1599-1598/2:ورشح
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(((
ـرف الفــرع((( ،عــى َّ
ـب يف
أن الواجـ َ
ـرف مــا ال يتـ َّ
أخواهتــا يف الــرط  ،واألصــل يتـ َّ

الفعــل التــايل هلــذا االســم ْ
أن يكــون ماض ًيــا(((.

أمــا أخواهتــا يف الــرط َّ
فــإن النحويــن عــدّ وا دخوهلــا عــى االســم مــن بــاب

الــرورة الشــعرية ،قــال املــرد(( :وال يكــون مثــل هــذا يف اجلــزاء وســائر حــروف
«إن» ال جيــوز فيهــا هــذا يف الــكالم وال يف ْ
اجلــزاء ســوى ْ
«إن» إذا جزمــت .ال تقــول:
َم ـ ْن زيــدٌ ْيأتِـ ِـه ُي ِ
كر ْم ـ ُه ،وال ْ
إن زيــدٌ يأتِنــي آتِـ ِـه ،وال أيــن زيــدٌ أتــاين أتيتــه ،وال َمــن زيــدٌ

أتــاه أكرمــه ،فــإن اضطــر شــاعر جــاز فيهــن الفصــل جز ْم ـ َن أو مل جيز ْم ـ َن))((( ،وأخــذ
والص ْيمــري((( ،والقـ ّـزاز((( وأبــو الــركات األنبــاري(((،
هبــذا املذهــب اب ـ ُن الــراج(((َّ ،
والــريض االســرابادي((( ،وآخــرون(.((1

َّ
إن الشــواهد عــى تلــك املســألة غــر مقتــرة عــى الشــعر فحســب ،بــل هــي واردة
ـص
يف القــرآن الكريــم ً
السـ َـا ُء ا ْن َف َطـ َـر ْت ،((1(فقــد نـ َّ
أيضــا ،مــن ذلــك قولــه تعــاىل :إِ َذا َّ
الريض عىل الكافية ،92/4:واجلملة الرشطية316:ــــــ.318

((( ُينظر :الكتاب.112/3 :

((( ُينظر :كتاب املقتصد.1123/2:

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية.1599/3:
((( املقتضب.75/2:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو.232/2:
((( ُينظر :التبرصة والتذكرة.418/1:

((( ُينظر :ما جيوز للشاعر يف الرضورة.238:

((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف( 619/2:املسألة .)85
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.92/4:

(ُ ((1ينظر :شفاء العليل ،954/3 :ومهع اهلوامع ،553/2:وخزانة األدب.46/3:
( ((1سورة االنفطار اآلية.1 :
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البرصيــون عــى َّ
أن االســم املتقــدِّ م فاعـ ٌـل لفعــل حمــذوف يفـ ّـره املذكــور(((.

ـب الفــراء مــن الكوفيــن إىل أ ّنــه مرفــوع بــا عــاد عليــه مــن الفعــل مــن
وقــد َذ َهـ َ

ـب عــد ٌد مــن النحويــن
غــر تقديــر أو تأويــل ،أي إ ّنــه مرفــوع بالفعــل نفســه((( ،وقــد نسـ َ
القـ َ
ـول إىل عامــة الكوفيــن وإىل الكســائي واألخفــش َّ
بأن االســم مرفوع عــى االبتداء(((،

والتحقيــق َّ
رأي البرصيــن ،فقــال
رجــح َ
أن األخفــش ذكــر الرفــع عــى االبتــداء لكنَّــه َّ
يف تفســره قولــه تعــاىل :وإِ ْن َأحــدٌ ِمــن ا ُْل ْ ِ ِ
ــر ُه(( :(((فابتــدأ
شك َ
َ
َ
َ
ــن ْاســت ََج َار َك َف َأ ِج ْ

«إن»ْ ،
بعــد ْ
مضمــر أقيــس الوجهــن؛ ألن حــروف
وأن يكــون رفــع «أحــدً ا» عــى فعــل
َ
املجــازاة ال ُيبتــدَ أ بعدهــا ،إال ّإنــم قــد قالــوا ذلــك يف ْ
«إن» لتمكّنهــا وحســنها إذا وليتهــا
األســاء))(((.

الواضــح ممــا تقــدَّ م مــن تعليــات َّأنــا بعيــدة عــن روح اللغــة ومــا ورد فيهــا مــن

شــواهد ،وهــي تعليــات جلــأ إليهــا النحويــون مــن أجــل احلفــاظ عــى مــا وضعــوه مــن
تلــك القواعــد(((.

َّ
إن هــذا النمــط مل يقتــر عــى الشــعر فقــط كــا نــص عــى ذلــك عــد ٌد مــن النحويني،
((( ُينظــر :املقتضــب ،348/4:واإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 616/22:املســألة ،)85ورشح الكافيــة
الشــافية ،944/2:وتوضيــح املقاصــد ،810/2:ومغنــي اللبيــب ،127:ورشح ابــن عقيــل ،86/2:ورشح
الترصيــح.701/1:

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء) ،574/2 :واإلنصاف يف مسائل اخلالف( 616/2 :املسألة .)85

((( ُينظــر :اإلنصاف يف مســائل اخلــاف( 616-615/2:املســألة  ،)85ورشح الريض عــى الكافية،98/4:
وارتشــاف الرضب.1780/4:

((( سورة التوبة من اآلية.6:

((( معاين القرآن (األخفش).354/1:

((( ُينظر :اجلملة الرشطية ،352:ومعاين النحو.88/4:
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ـهدت
بــل هــو وارد يف أصــح مصــادر املــوروث اللغــوي وهــو القــرآن الكريــم كــا استشـ ُ

ببعــض املواضــع عــى ذلــك.

وأمــا يف كالم اإلمــام عــي ( )فقــد ورد شــاهد عــى تلــك املســألة هــو قولــه
((خ َّلـ َ ِ
ـن
ـي حممـ ٍـد (َ :)
ـن َت َقدَّ َم َهــا َمـ َـر َق َو َمـ ْ
ـف في َنــا َرا َي ـ َة َا َْلـ ِّـق َمـ ْ
()يف ذكــر النبـ ِّ
ـث َا ْلـ َك َ ِ
ـيء َا ْل ِق َيــا ِم َ ِ
ـن َل ِز َم َهــا َِلـ َـق َدلِي ُل َهــا َمكِيـ ُ
َ َت َّلـ َ
سيـ ٌـع إِ َذا َقــا َم
ـف َعن َْهــا ز ََهـ َـق َو َمـ ْ
ال ِم َبطـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم َل ـ ُه ِر َقا َب ُكـ ْ َ
ـم
ـاء ُه َا َْلـ ْـو ُت َف َذ َهـ َ
ـب بِــه َف َلبِ ْث ُتـ ْ
ـم إِ َل ْيــه بِ َأ َصابِع ُكـ ْ
ش ُتـ ْ
ـم َأ َلنْ ُتـ ْ
َف ـإِ َذا َأ ْن ُتـ ْ
ـم َجـ َ
ـم َو أ َ ْ
ِ
ـم))(((.
ـم َمـ ْ
ـن َ ْ
ي َم ُع ُكـ ْ
ـاء َاللَُّ َح َّتــى ُي ْطلـ َـع َاللَُّ َل ُكـ ْ
َب ْعــدَ ُه َمــا َشـ َ
ٍ
ِ
بعــد ْ
حممــد ( )أشــار إىل مــا
النبــي
صفــات
بعــض
ذكــر اإلمــا ُم (َ )
ِّ
أن َ
َخ ّلفــه فيهــم مــن رايــة احلــق ،ولعـ ّـل يف ذلــك إشــارة إىل نفســه الرشيفــة ،ثــم عقــب ذلــك
باإلملــاح إىل بعــض صفاتــه ،وقولــه( :فــإذا أنتــم )...كنايــة عــن طاعتهــم لــه وانقيادهــم،
ـم اإلســام بوجــود اإلمــام فــإذا باإلمــام
واذا حصــل هــذا االنقيــاد وتلــك الطاعــة وتـ َّ

أن يـ َ
قــد ُتــويف وتس ـ َّلم االمام ـ َة إمــا ٌم تلـ َـو إمــام إىل ْ
ـأذن اهلل تعــاىل بجمــع شــملهم عــى
يــد خاتــم األئمــة((( ،ويف ذلــك إشــارة إىل بقــاء سلســلة اإلمامــة التــي جيــب عــى النــاس

فلــا
الفــوز
اســتثامر وجودهــا بالطاعــة هلــا واالنقيــاد ألوامرهــا؛ ألن يف ذلــك
َ
َ
املبــنّ ،
كان هــدف اإلمــام بيــان أمهيــة حالــة اخلضــوع التــي ينبغــي ْ
أن يكــون عليهــا النــاس،
ـور احلديــث والعــرب ((يقدِّ مــون الــذي بيانــه
ألنــم حمـ ُ
فقــدَّ م الضمــر العائــد عليهــم َّ

أهــم هلــم وهــم ببيانــه أعنــى))((( ،فالباعــث عــى هــذا التقديــم إ ًذا هــو العنايــة باملتقــدِّ م،
ووجــه تلــك العنايــة هــو التخصيــص الــذي هــو غــرض التقديــم يف الغالــب ،وهلــذا

((( هنج البالغة ،190 :وينظر :رشح (املعتزيل).84/7:

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،8/3:وتوضيح هنج البالغة ،127/2:ورشح (املوسوي).161/2:
((( الكتاب.34/1:
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مل يكــن ســبب هــذا التقديــم صناع ًيــا ،فالتأويــل التــي يذكــره النحويــون ((بعيــد عــن
املعنــى مفســد لصحــة الــكالم ،مــؤد إىل ِر ّكــة بالغــة فيــه؛ إذ مــا الغــرض مــن هــذا احلــذف
والذكــر مــع ِ
ـر واملفـ َّـر لفـ ٌ
العلــم بـ َّ
إيضاحــا وال بيا ًنــا
ـظ واحــد بعينــه ،ال يزيــده
ً
ـأن املفـ ِّ َ

وإيضاحــا مل يكــن فيــه
ـرا؟ ،فلــو كان املفـ ِّـر يعطينــا معنًــى زائــدً ا عــى املفـ َّـر
ً
وال تفسـ ً
لــكان مقبـ ً
ـول ،ولكــن الفعــل املذكــور هــو نفــس املحــذوف ،فــا الغــرض إ ًذا مــن الذكــر
واحلــذف؟))((( ســوى الدفــاع عــن قواعــد ُيــراد هلا اال ّطــراد والشــيوع من دون االســتناد

إىل املعنــى يف إيضــاح ِّ
كل وجــه.

ففــر َق بــن التقديــر الــذي تفرضــه الصناعــة
وقــد اســتند الزخمــري إىل املعنــىَّ ،

َحصــل عليــه مــن علــم البيــان ،مــن ذلــك داللــة التخصيــص
النحويــة واملعنــى الــذي ُيت َّ
ِ
ـن
ـم َتْلِ ُكـ َ
ـون َخزَائـ َ
يف هــذه التقديــم ،ذكــر ذلــك يف تفســره لقولــه تعــاىلُ  :قـ ْـل َلـ ْـو َأ ْن ُتـ ْ
رح ِ
ال ْن َف ِ
َان ْ ِ
ــة َر ِّب إِ ًذا َلَ ْم َســ ْكت ُْم َخ ْشــ َي َة ْ ِ
ُــورا ،(((فقــال(( :فأ ّمــا مــا
الن َْس ُ
ــاق َوك َ
َ َْ
ــان َقت ً
أن «أنتــم متلكــون» فيــه داللــة عــى االختصــاصّ ،
يقتضيــه علــم البيــان ،فهــوّ :
وأن
النــاس هــم املختصــون ُّ
بالشــح املتبالــغ))(((.

أيضــا يف كتـ ٍ
ـاب
يعضــد تلــك الداللـ َة ورو ُدهــا يف كالم اإلمــام احلســن (ً )
وممــا ُ

أبيــت إال التــا ّدي يف غ ِّيــك هنــدت إليــك باملســلمني
أرســله إىل معاويــة(( :وإن أنــت
َ
ـر احلاكمــن))(((.
فحاكمتــك حتــى حيكـ َ
ـم اهللُ بيننــا وهــو خـ ُ

((( معاين النحو.87/4:

((( سورة اإلرساء اآلية.100 :

وخــرج أحاديثــه:
((( الكشــاف ،696/2:و ُينظــر :مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل ،النســفي ،ح ّققــه
ّ

يوســف عــي بديــوي راجعــه وقــدم لــه :حميــي الدِّ يــن ديــب مســتو.280/2:

((( مقاتــل الطالبيــن ،أبــو الفــرج األصفهاين ،تقديــم وإرشاف :كاظم املظفــر ،36 :وبحار األنــوار،40/44:

هنــدت :هنضــت عىل كل حــال ،لســان العــرب( 430/3:هند).
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نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل جــواز تقديــم االســم بعــد أداة الــرط للداللــة عــى العنايــة

باالســم املتقــدِّ م ،ومل تكــن املســألة حمصــور ًة عــى الشــعر كــا ذكــر ذلــك عــد ٌد مــن
النحويــن ،واســتنا ًدا إىل هــذا يمكــن تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز دخــول

الســعة واالختيــار لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا
أدوات الــرط عــى األســاء يف َّ
(إن) وحدهــا.
ـورا عــى ْ
عــن القــرآن الكريــم وكالم العــرب وليــس األمــر مقصـ ً

مضارعا جمزو ًما واجلواب ماض ًيا:
املسألة الثانية :جواز ورود فعل الشرط
ً
أن الــرط وجوابــه إذا كانــا فعلـ ِ
ـن فـ َّ
ذكــر النحويــون َّ
ـإن األحســن فيهــا هــو التامثــل

ْ
بــن صيغتيهــا ،قــال ســيبويه(( :فأحســن الــكالم ْ
«أفعــل» وهــو
أن يكــون اجلــواب
ْ
جمــزوم باجلــزاء .فــإذا قلــتْ :
«أفعــل»؛
إن تفعــل فأحســن الــكالم أن يكــون اجلــواب

ألنــه نظــره مــن الفعــل))(((.

وإذا مــا خــرج نمـ ٌ
ـف خمتلفة
ـط رشطــي عــن تلــك املامثلة وقــف النحويــون إزاءه مواقـ َ

وآراء متعــددة ،مــن ذلــك موقفهــم مــن النمــط الرشطــي الــذي يــأيت فعــل الــرط فيــه

مضار ًعــا جمزو ًمــا واجلــواب ماض ًيــا فـ َّ
ـإن خروجــه عــن هــذا التامثــل أفــى إىل اختــاف

نظــرة النحويــن لــه ،فقــد عــدَّ ه ســيبويه نم ًطــا ضعي ًفــا ،إذ قــال(( :فكــا ض ُعــف «فعلــت»
مــع «أفعــل» ،و«أفعــل» مــع «فعلــت» ،قبــح «مل أفعــل» مــع «يفعــل»))(((.

وتعليــل هــذا ناتــج مــن القــول بإلــزام عمــل أداة الــرط يف فعــل الــرط وجوابــه،

وهلــذا فــا جيــوز ْ
أن تعمــل اجلــزم يف فعــل الــرط دون جوابــه ،قــال ســيبويه(( :وقبــح
((( الكتــاب ،91/3:و ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،276/2:وارتشــاف الــرب ،1886 /4:ومهــع
اهلوامــع.551/2 :

((( الكتاب ،91/3:و ُينظر :ارتشاف الرضب.1887/4:

الفصل الثاني :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه احلذف ومسائل ُأخر

243

يف الــكالم أن تعمــل ْ
«إن» أو يشء مــن حــروف اجلــزاء يف األفعــال حتــى جتزمــه يف اللفــظ
أيضــا عــدد آخــر مــن
ثــم ال يكــون هلــا جــواب ينجــزم بــا قبلــه)) ((( ،واعتــل هبــذه العلــة ً

النحويــن (((.

ورأى قســم آخــر مــن النحويــن َّ
أن هــذا الرتكيــب حممــول عــى الــرورة الشــعرية،

مــن بينهــم ابــن عصفــور((( ،وأبــو حيــان((( ْ
وإن رأى أبــو حيــان جــوازه إذا كانــت األداة
أيضــا املــرادي((( ،واألزهــري((( ،والســيوطي(((،
(إذا)((( ،كــا ارتــى القــول بالــرورة ً
ـت طائفــة ُأخــرى مــن النحويــن إىل َّ
أن
وقيــل :هــو مذهــب أكثــر النحويــن((( ،وقــد ذهبـ ْ
هــذا الرتكيــب قليــل ،أو نــادر ،أو ضعيــف(.((1

يبــدو ممــا تقــدَّ م َّ
أن االحتــكام إىل العامــل واألثــر اإلعــرايب واضــح يف تعليــات َمــن

ـع هــذا النمــط أو وسـ َـم ُه بالنــدرة ،أو القلــة ،أو الضعــف ،عــى حــن َّ
أن قسـ ًـا آخــر
منـ َ
((( الكتاب.66/3:

((( ينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،175/8:و رشح الترصيــح ،401/2:وضيــاء الســالك إىل أوضــح
املســالك ،حممــد عبــد العزيــز النجــار.43/4:

((( ُينظر :املقرب.275/1:

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،1886/4:وتقريب املقرب ،أبو حيان ،تح :د .عفيف عبد الرمحن.82:
((( ُينظر :البحر املحيط.309/5:

((( ُينظر :توضيح املقاصد.1278/3:
((( ُينظر :رشح الترصيح.401/2:
((( ُينظر :مهع اهلوامع.551/2:

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية ،1586/3:واللمحة يف رشح امللحة.773/2:

(ُ ((1ينظــر :كتــاب اجلمــل يف النحــو ،الزجاجــي ،تــح :عــي توفيــق احلمــد ،212:وكتــاب معــاين احلــروف،
الرمــاين ،تــح :د .عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ،74:والتبــرة والتذكــرة ،414/1:ورشح مجــل الزجاجــي

ابــن خــروف ،حتقيــق ودراســة :ســلوى حممــد عمــر ،870/2:والتوطئــة ،51 :ورشح الــريض عــى
الكافيــة ،90/4:ورشح ابــن عقيــل.33/4:
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قـ ِـد اســتند يف منعــه إىل الداللــة الزمنيــة أو إىل األثــر املعنــوي الــذي تؤديــه أداة الــرط،
ّ
فع ّلــل ابــن ّ
((ألن اجلــزاء أقعــد يف االســتقبال مــن
اخلشــاب (ت 567 :هـــ) ذلــك بقولــه:

الــرط ،فاســتقبحوا ْ
أن جيــيء الــرط عــى األصــل الــذي يســتحقه مــن لفظ االســتقبال

ومعنــاه ،وجيــيء اجلــزاء عــى لفــظ املــي ،وهــو أحــق باالســتقبال لف ًظــا ومعنًــى))(((،
أيضــا(((.
وإىل هــذا املعنــى ذهــب الــريض ً

َّ
إن قــر الــرط عــى االســتقبال تنقضــه كثــرة الشــواهد القرآنيــة التــي جــاء هبــا

فعــل الــرط ماض ًيــا بــا تأويــل أو تقديــر((( ،واحلــال تنطبــق عــى جــواب الــرط إذ
جــاء ماض ًيــا لف ًظــا ومعنًــى بــا تأويــل يف كثــر مــن النصــوص القرآنيــة ،وإذا كان الــريض

قــد جــزم بعــدم وقــوع جــواب الــرط ماض ًيــا يف القــرآن الكريــم(((؛ فـ ّ
ـإن الشــيخ حممــد
عبــد اخلالــق عضيمــة قــد أحــى أكثــر مــن شــاهد قــرآين عــى تلــك املســألة((( ،مــن
وإِ ْن ُيك َِّذ ُبـ َ
ـم َقـ ْـو ُم ُنــوحٍ َو َعــا ٌد َو َث ُمــو ُد،(((
ـوك َف َقــدْ ك ََّذ َبـ ْ
ذلــك قولــه تعــاىلَ :
ـت َق ْب َل ُهـ ْ

يعضــد شــيوع هــذا االســتعامل
ـر ُه اهلل ،(((وممــا ُ
ـرو ُه َف َقــدْ َنـ َ َ
وقولــه تعــاىل إِ َّل َت ْنـ ُ ُ
أيضــا مــن ذلــك قــول
املطهــرة ً
يف املــوروث اللغــوي الفصيــح وروده يف الســنة النبويــة َّ
ٍ
ــم ليلــة القــدر ،إيامنًــا واحتســا ًباُ ،غفــر لــه مــا تقــدَّ م
النبــي حممــد ((( :)مــن ي ُق ْ
ِّ
مــن ذنبــه))((( ،ومنــه مــا روي عــن الســيدة عائشــة يف اخلليفــة أيب بكــر ،إذ قالــت(( :إنــه

((( املرجتل يف رشح اجلمل ،حتقيق ودراسة :عيل حيدر.220:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.89/4:
((( ُينظر :معاين النحو.54/4:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.89/4:

((( ُينظر :دراسات ألسلوب القرآن.218-201/3/1:
((( سورة احلج اآلية.42 :

((( سورة التوبة من اآلية.40:

((( صحيح البخاري.)35( 16/1:
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ـم مقامــك رق))(((.
رجـ ٌـل أســيف ،متــى يقـ ْ

ومل يرتـ ِ
ـض أغلــب املفرسيــن ظاهــر النصــوص القرآنيــة الشــواهد عــى تلــك املســألة

فحاولــوا تأويلهــا بــا ينســجم مــع مــا قــرروا ،فذهبــوا إىل َّ
أن املذكــور ليــس جوا ًبــا بــل

هــو دليـ ٌـل عــى اجلــواب ،واجلــواب حمــذوف((( ،وكان مــن مجلــة التعليــات تلــك َّ
أن

(إن) الرشطيــة إذا جزمــت جيــب ْ
ْ
أن يظهــر أثرهــا يف اجلــزم يف فعـ َـي الــرط واجلــواب ال
يف فعــل الــرط فقــط؛ ألن يف ذلــك تراج ًعــا عــا اعتزمــوه(((.

عــى َّ
ـم ممــا ذكــره القــول بجواز
أن الشــيخ الطــويس (ت460:هـــ) مــن املفرسيــن أفهـ ُ
ـر ُه اهلل بقولــه(( :قــد
ـرو ُه َف َقــدْ َنـ َ َ
ذلــك الرتكيــب ،فقــد فـ ّـر قولــه تعــاىل :إِ َّل َتنْـ ُ ُ

فعــل اهلل بــه النــر حــن أخرجــه الك ّفار مــن مكــة))((( ،ووافقــه الطــريس (ت548:هـ)

عــى هــذا املعنــى((( ،فهــا بحســب هــذا ال يمنعــان مــن وقــوع جــواب الــرط ماض ًيــا.

وإذا كان قولــه عــز وجــل(( :فقــد نــره)) حيتمــل التأويــل والتقديــر فــا قــول
وإِ ْن ُيك َِّذ ُبـ َ
ـم َقـ ْـو ُم ُنــوحٍ َو َعا ٌد َو َث ُمــو ُد،(((
ـوك َف َقــدْ ك ََّذ َبـ ْ
املفرسيــن بقولــه تعــاىلَ :
ـت َق ْب َل ُهـ ْ

فجــواب الــرط مـ ٍ
ـاض لف ًظــا ومعنًــى وال حيتمــل التأويــل والتقديــر باملســتقبل لوجــود

قرائــن لفظيــة ومعنويــة متنــع ذلــك ،لكــن مــع ِّ
كل هــذا نجــد مجل ـ ًة مــن املفرسيــن قــد
((( املصدر نفسه.)3384( 149/4:

((( ُينظــر :الكشــاف ،272/2:ومــدارك التنزيــل ،680/1 :والبحــر املحيــط ،420/5 :والــدر املصــون:
 ،51/6والتفســر الصــايف ،الفيــض الكاشــاين ،تح:الشــيخ حســن األعلمــي ،344/2 :وفتــح القديــر:

 ،413/2واألمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل ،نــارص مــكارم 56 /6:ــــــــ.57

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).157/8:

((( التبيان يف تفسري القرآن ،تح :أمحد قصري العاميل.221/5:
((( ُينظر :جممع البيان.57/5:
((( سورة احلج اآلية.42 :
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أخضعــوا اآليــة إىل مــا قـ ّـرره النحويــون((( ،عــى َّ
أن وضوحهــا يف داللــة جــواب الــرط

فيهــا عــى املــي لف ًظــا ومعنًــى ربــا منــع الزخمــري مــن قبلهــم مــن التعقيــب عليهــا
وتأويلهــا كــا فعــل يف نظرياهتــا ،إذ قــال يف معناهــا(( :يقــول لرســوله ( )تســلية لــه:

ـت بأوحــدي يف التكذيــب ،فقــد كـ َّـذ َب الرسـ َـل قبلــك أقوا ُمهــم))(((.
لسـ َ

ـي حممـ ٍـد ( )حمـ ِّـل الشــاهد فــإن قضيــة ا ّدعاء
أمــا موقــف النحويــن مــن قــول النبـ ِّ

روايتــه باملعنــى حــارضة يف مســوغاهتم للمنــع أو التضعيف(((..

ـارك قولــه ( )وقــد استشــاره
ومــن شــواهد هــذه املســألة يف الــكالم ال َع َلــوي املبـ َ
ِ
((وإِ ْن َت ُكـ ِ
ـن األُخــرى
اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب يف اخلــروج إىل غــزو الـ ُّـروم بنفســهَ :
ِِ
ِ
ـت ِر ْد ًءا للنَّـ ِ
ني))(((.
ُكنْـ َ
ـاس َو َم َثا َب ـ ًة ل ْل ُم ْســلم َ
كالمــه ( )نصيحــة للخليفــة عمــر بــن اخلطــاب ( )بعــد ِ
أن استشــاره
ُ
ـدف اإلمــام حفـ َ
ـظ األمــة مــن املخاطــر والــرور
للخــروج إىل غــزو الــروم ،وملــا كان هـ ُ
جــاءت نصيحتــه لتحقيــق هــذا اهلــدف ،فقــد أشــار عــى اخلليفــة عمــر ْ
ـخصا
أن ُيرسـ َـل شـ ً

غــره إلدارة احلــرب خو ًفــا عــى األمــة بعــد ذهــاب قائدهــا ويف ذلــك مكســبان؛ إمــا

النــر وهــو املر َجتــى أو حفــظ البــاد مــن اخلطــر ،واســتنا ًدا إىل هــذا املعنــى كان ورود
أن النــر ْ
جــواب الــرط ماض ًيــا يف حم ِّلــه؛ ألن اإلمــام أراد بيــان َّ
إن حت ّقــق عــى يــد قائــد

ُكــفء غــر اخلليفــة عمــر ففــي ذلــك بقــاء اخلليفــة عــى وجــوده الســابق وبقــاء املســلمني

عــى مكانتهــم يف حصــن حصــن بوجــود اخلليفــة ،وال شــك يف َّ
أن هــذا معنــى يــدل عــى
((( ينظر:البحر املحيط ،685/2:والدر املصون ،606/2:واللباب يف علوم الكتاب.419/4:
((( الكشاف161/3:

((( ُينظر :رشح الترصيح401/2:

((( هنــج البالغــة ،252 :وينظــر :رشح (املعتــزيل) .296/8:الــردء :املعــن ،واجلمــع:ردوء .ينظــر :كتــاب
العــن( 67/8:ردأ).
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املــي((( ،عــى َّ
أن يف هــذا الوجــود الســابق فائــد ًة يف أمــر مســتقبيل هــو حفــظ ُاألمــة مــن

املــكاره والــرور ،وهبــذا َّ
دل الفعــل (كنــت) عــى معنــن مهــا املــي واملســتقبل ،وال
ـإن ذلــك يـ ُّ
أن اإلمــام لــو قــال(( :إن تك ـ ْن األُخــرى تكــن رد ًءا ))...فـ َّ
شــك يف ّ
ـدل عــى
املســتقبل لكــن ال يعطــي داللــة املــي؛ ألن املعنــى عــى هــذا يكــون اخلليفــة عمــر إنــا
ـح عو ًنــا ل ُ
ُأريــدَ لــه ْ
ألمــة مــن دون منصــب ســابق لــه ،لكــن الوظيفــة الســابقة لــه
أن يصبـ َ

تســتلزم التعبــر بالفعــل املــايض.

والظاهــر أنَّــه ال ســبب يدعــو هــؤالء النحويــن إىل رفــض هــذه النصــوص

مســوغ ،وكان
الفصيحــة ســوى ا ِّدعــاء ا ّطــراد القواعــد أو االحتــكام إىل القيــاس بــا
ِّ
عليهــم ْ
أن يقبلــوا هــذه النصــوص بــا تأويــل أو تقديــر ،فمــن غــر املمكــن الذهــاب
إىل تأويــل تلــك النصــوص الكثــرة أو تقديرهــا؛ والســيام َّ
أن تقديــر بعضهــا قــد ُيفقــد

ـوص فصاحتهــا وبالغتهــا ،فضـ ًـا عــن ّ
أن يف بعضهــا يتعـ َّـذر التأويــل أو التقديــر؛
النصـ َ
لــذا كان االجــدر بالنحويــن االحتــكام إىل مــا سـ ِ
ـم َع والركــون إليــه؛ َّ
ألن الســاع أصــل
ُ
مــن ُأصــول النحــو العــريب وهــو مقــدَّ م عــى القيــاس والســيام إذا خالــف هــذا القيــاس
مــا جــاء عــن العــرب(((.
َّ
إن كثــرة الشــواهد النثريــة مــن القــرآن الكريــم وكالم النبــي حممــد ( )وكالم

اإلمــام عــي ( )املؤ ِّيــدة هلــذا النمــط كافيــة لرتجيــح وروده يف الســعة واالختيــار
ال يف الــرورة الشــعرية ،وهــو مذهــب الفــراء ،فقــال يف تفســره لقولــه تعــاىل :إِ ْن
ِ ِ
ن ََشـ ْـأ ُننَـز ِّْل ع َلي ِهـ ِ
ـن(( :(((قــال «فظلــت»
السـ َـا ِء َآ َيـ ًة َف َظ َّلـ ْ
ـم َلــا َخاضعـ َ
ـم مـ َ
ـت َأ ْعنَا ُق ُهـ ْ
ـن َّ
َ ْ ْ
((( ُينظر :يف ظالل هنج البالغة ،282/2:ورشح (املوسوي)397/2:
((( ُينظر :الكتاب ،414/1:واخلصائص 125/1:ــــــ .126
((( سورة الشعراء اآلية.4 :
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ومل يقــل «فتظلــل» كــا قــال (ننــزل) وذلــك صــواب :أن تعطــف عــى جمــزوم اجلــزاء

بـ» َف َعـ َـل»؛ ألن اجلــزاء يصلــح يف موضــع «فعــل يفعــل» ،وىف موضــع «يفعــل فعــل» ،أال
إن زرتنــي زرتــك ْ
تــرى أنــك تقــولْ :
وإن تــزرين أزرك واملعنــى واحــد .فلذلــك صلــح

قولــه «فظلــت» مــردودة عــى «يفعــل»))(((.

وقــد أخــذ بــرأي الفــراء هــذا مجل ـ ٌة مــن النحويــن ،منهــم املــرد((( ،وعبــد القاهــر
اجلرجــاين((( ،وتبنّــاه ابــن مالــك فبســط القــول فيــه بعــد ِ
َّ
اســتدل لــه بشــواهد مــن
أن

أيضــا ،فقــال(( :املضــارع بعــد أداة
احلديــث النبــوي الرشيــف((( ،ثــم عضــده بالقيــاس ً
ِ
ـع لــه ،إذ هــو بـ ٍ
ـاق عــى االســتقبال ،واملــايض بعدهــا
الــرط غــر مــروف عـ ّـا ُوضـ َ
مــروف عـ ّـا وضــع لــه؛ إذ هــو مــايض اللفــظ مســتقبل املعنــى ،فهــو ذو تغـ ّـر يف اللفــظ
دون املعنــى ،عــى تقديــر كونــه يف األصــل مضار ًعــا فر ّدتــه األداة مــايض اللفــظ ومل تغــر

معنــاه وهــذا مذهــب املــرد ،أو هــو ذو تغــر يف املعنــى دون اللفــظ عــى تقديــر كونــه

يف األصــل مــايض اللفــظ واملعنــى فغـ َّـرت األداة معنــاه دون لفظــه وهــذا هــو املذهــب
َّ
م؛ألن تغيــر االواخــر أكثــر مــن
املختــار ،وإذا كان ذا تغــر فالتأخــر َأوىل بــه مــن التقــدّ

تغيــر االوائــل))(((.

ـب الفــراء يف إجازتــه هــذا النمــط عــد ٌد مــن النحويــن إال َّأنــم
وقــد اختــار مذهـ َ
((( معــاين القــرآن (الفــراء) ،276/2:مــردودة أي معطوفــة ،ينظــر :املصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى
أواخــر القــرن الثالــث اهلجــري ،عوض محــد القــوزي 163 :ـــــــــ .164

((( ُينظر:املقتضب.59/2:

((( ُينظر :كتاب املقتصد.1102/2:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1586/3:وشــواهد التوضيــح ،67:ورشح عمــدة احلافــظ وعــدة الالفظ،

تــح :عدنــان عبد الرمحــن الــدوري ،372/1:واالســتقراء الناقــص.471 :
((( شواهد التوضيح70-69:
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(((
(((
مترسعــة وخمالفــة ملــا
وصفــوه بالقلــة أو النــدرة  ،أو الضعــف  ،وهــي أحــكام تبــدو ّ

الســعة واالختيــار بكثــرة ،إذ جــاء هــذا النمــط بكثــرة
عليــه االســتعامل اللغــوي الــوارد يف َّ

رجــح
كــا شــهد بذلــك القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف ،ومــن أجــل هــذا َّ
ـب الفــراء الشـ ُ
ـيخ مصطفــى الغاليينــي واألُســتاذ عبــاس حســن مــن املحدثــن (((.
مذهـ َ
الســعة واالختيــار
واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م يمكــن صــوغ القاعــدة بــاآليت :جيــوز يف َّ

جمزومــا واجلــواب ماض ًيــا لــوروده يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن
وقــوع الــرط مضار ًعــا
ً

الســنة النبويــة الرشيفــة.

املسألة الثالثة :جواز وقوع اجلواب للشرط ْ
وإن َّ
تقدم القسم عليه:
مــن اخلصائــص األُســلوبية يف ال َق َســم كثــرة اقرتانــه ُبأســلوب الــرط عــى نحــو
متـ ٍ
ـإن اجتمعــا يف تركيــب واحــد فـ َّ
ـوال يف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،فـ ْ
ـإن الثابــت لــدى
النحويــن أن يكــون اجلــواب للســابق منهــا ويكــون جــواب الثــاين حمذو ًفا لداللــة األول
عليــه ،فـ ْ
ـواب لــه لتقدّ مــه ،قــال ســيبويه يف(( :بــاب اجلــزاء إذا
ـإن تقــدم القســم كان اجلـ ُ

كان القســم يف أولــه وذلــك قولــك :واهلل ْ
إن أتيتنــي ال أفعــل ،ال يكــون إال معتمــدة

عليــه اليمــن .أال تــرى أنــك لــو قلــت :واهلل إن تأتنــي آتــك مل جيــز ولــو قلــت :واهلل مــن

يأتنــي آتــه كان حمـ ً
ـال ،واليمــن ال تكــون لغـ ًـوا كال واأللــف؛ ألن اليمــن آلخــر الــكالم

((( ُينظــر :كتــاب معــاين احلــروف ،الر ّمــاين ،تــح :د .عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي ،74:والتبــرة
والتذكــرة .414/1:والتوطئــة ،151:ورشح ابــن عقيــل.33/4:

((( ُينظــر :كتــاب اجلمــل (الزجاجــي) ،212:ورشح مجــل الزجاجــي (ابــن خــروف) ،870/2:ورشح
الــريض عــى الكافيــة.90/4:

((( ُينظر :جامع الدروس العربية ،200/2:والنحو الوايف.473/4:
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ومــا بينهــا ال يمنــع اآلخــر أن يكــون عــى اليمــن))(((؛ وتعليــل هــذا َّ
أن الــكالم قــد
ُبنــي عليــه مــن أول مــرة ،وال جيــوز جعــل اجلــواب للــرط إذا تأخــر؛ َّ
ألن ((املتقــدّ م

يكــون الــكالم مبن ًيــا عليــه ،فــإذا قلــت :واهلل ْ
إن زرتنــي ألكرمنــك ،فقــد بنيــت الــكالم
وإن قلــتْ :
عــى القســم ،وكان الــرط مق ِّيــدً ا لــهْ ،
إن زرتنــي واهلل اكرمــك كنــت بنيــت

معرتضــا))(((.
الــكالم عــى الــرط وجعلــت القســم
ً

متســك النحويــن هبــذا الــرأي َّأنــم اشــرطوا وجــود (الــام) ظاهــر ًة
وممــا يؤ ّكــد ّ

ْ
أو مضمــر ًة تأكيــدً ا عــى ّ
قلــت:إن أتيتنــي
أن اجلــواب للقســم ،قــال ســيبويه(( :فلــو
ألُكرمنَّــكْ ،
وإن مل تأتنــي ألغمنّــك ،جــاز ألنــه يف معنــى :لئــن أتيتنــي ألُكرمنَّــك ولئــن

مل تأتنــي ألغمنــك ،وال بــد مــن هــذه «الــام» مضمــرة أو مظهــرة ألهنــا لليمــن ،كأنــك
قلــت :واهلل لئــن أتيتنــي ألُكرمنــك))((( ،هــذا فيــا إذا مل يتقدَّ مهــا مــا يتطلــب خـ ًـرا ،فـ ْ
ـإن
تقدَّ مهــا مــا حيتــاج إىل اخلــر كاملبتــدإ والناســخ فكالمهــا حيتــاج إىل خــر أو إىل مــا يســدُّ

مســدَّ اخلــر فــا ُينظــر حينئــذ إىل الســابق منهــا ،إنــا يكــون اجلــواب للــرط مطل ًقــا

ســواء أتقــدَّ م الــرط أم َّ
تأخــر(((.

ـع مــن النحويــن منهــم املــرد(((،
وقــد ســار عــى مذهــب ســيبويه يف هــذه املســألة مجـ ٌ

وأبــو عــي الفــاريس(((.
((( الكتاب.84/3:

((( معاين النحو.101-100/4:

((( الكتاب ،66- 65/3 :و ُينظر :األساليب اإلنشائية يف النحو.170:

((( ُينظــر :الكتــاب ،84/3:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،459/4:وحاشــية اخلــري ،126/2:ومعــاين
النحــو.100/ 4:

((( ُينظر :املقتضب.68/2:

((( ُينظر :التعليقة.197/2:
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وللزخمــري رأيــان يف تلــك املســألة وافــق يف أحدمهــا ســيبويه ،جــاء ذلــك تعقي ًبــا
ِ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ـك ِلَ ْق ُت َلـ َ
ي إِ َل ْيـ َ
ـك إِ ِّن
ـن َب َسـ ْط َ
ت إِ َ َّل َيــدَ َك ل َت ْق ُت َلنــي َمــا َأ َنــا بِ َباســط َيــد َ
عــى قو َلــه تعــاىلَ  :لئـ ْ
ِ
ـن ،(((فقــال(( :فــإن قلـ َ
ـت:مل جــاء الــرط بلفــظ الفعــل واجلــزاء
َأ َخـ ُ
ـاف اهلل َر َّب ا ْل َعا َلـ َ
باسـ ٍ
بلفــظ اســم الفاعــل وهــو قولــهَ ( :ل ِئـن بسـ ْط َت( )...مــا َأ َنــا بِ ِ
ـط)؟ قلــت :ليفيــد أ َّنــه
ْ ََ
ال يفعــل مــا يكتســب بــه هــذا الوصــف الشــنيع))(((.

فالزخمــري عــى وفــق هــذا النــص أجــاز وقــوع (مــا أنــا بباســط) جوا ًبــا للــرط

أيضــا ابـ ُن يعيــش((( ،وابــن
ـب ســيبويه ً
عــى الرغــم مــن تقــدّ م القســم عليــه ،وأ َّيــد مذهـ َ

عصفــور((( ،وأبــو حيــان االندلــي((( ،وآخــرون(((.

عــى َّ
أن مــا قـ َّـرره أغلــب النحويــن خترقــه الكثــر مــن الشــواهد الشــعرية التــي جــاء

فيهــا إعطــاء اجلــواب للــرط بالرغــم مــن تقــدّ م القســم عليــه ْ
إن مل يتقــدَّ م ذو خــر ،منهــا

قــول األعشــى (ميمــون بــن قيــس)((([ :مــن البســيط]

ْ
لئن ُم ِن َ
معركة
يت ِبنا عن ِغ ِّب
ٍ
ِ
ـواب للــرط مــع تقــدّ م القســم عليــه ،ومثلــه
فجــاء الفعــل (تلفنــا) جمزو ًمــا؛ أل َّنــه جـ ٌ
ُ
ننتفل
ال ُتل ِفنا عن دما ِء القوم

((( سورة املائدة اآلية.28 :

((( الكشاف ،626- 625/1 :و ُينظر :توضيح املقاصد.1290/3:
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).22/9:
((( ُينظر :املقرب.208/1:

((( ُينظر :البحر املحيط.230-229/4:

((( ُينظر :املساعد ،176/3:وحاشية الصبان ،174/1 :وحاشية اخلرضي.126/2:

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،68 /1:والصحــاح( 1833/5:نفــل) ولســان العــرب672/11:

(نفــل) ،وخزانــة األدب ،358/11:والبيــت يف ديوانــه 63:وفيــه( :مل تلفنــا) بــدل (ال تلفنــا) ،ومــا أثب ُتــه هــو
األشــيع عنــد علــاء العربيــة.
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أيضــا قــول القاســم بــن َم ْعـ ٍ
ـن (عــن العــرب) ((([ :مــن الطويــل]
ً
َح َل ْف ُت له ِإ ْن ُت ْدل َّ
الل ْي َل ال َي َز ْل
ِِ

أَ َم َ
امك ٌ
بيت ِم ْن بُيو ِتي سا ِئ ُر

ـاعر الفعـ َـل (يــزل)؛ أل َّنــه وقــع جوا ًبــا لفعــل الــرط (تدلج)عــى الرغــم
فجــز َم الشـ ُ

مــن تقــدّ م فعــل القســم (حلفــت) عليــه.

الفــراء استشــهدَ بعــدد مــن النصــوص القرآنيــة وقــرر اســتنا ًدا هلــا جــواز
وكان ّ

إعطــاء اجلــواب للــرط ْ
ـواب الــرط عــى جــواب
وإن تقــدَّ م القســم عليــه حامـ ًـا جـ َ
القســم بســبب احلــرف الــذي يســبق اجلــواب ،فقــال(( :الم اليمــن؛ كان موضعهــا يف
آخــر الــكالم ،فلـ ّـا صــارت يف أولــه صــارت كاليمــن ،ف ُلقيــت بــا ُي ْل َقــى بــه اليمــنْ ،
وإن

أظهــرت الفعــل بعدهــا عــى «يفعــل» جــاز ذلــك وجزمتــه؛ فقلــت :لئــن تقــم ال يقــم
ـج الفــراء بشــواهد ُأخــر عــى إعطــاء اجلــواب للــرط مــع تقــدّ م
إليــك))((( ،وقــد احتـ ّ
ـم مــن النحويــن(((.
القســم((( ،وقــد نقــل َّ
رأي الفــراء هــذا قسـ ٌ

وقــد ع َّلــل الفــراء إجازتــه تلــك بـ ْ
ـأن جعـ َـل الفعـ َـل املجــزوم يف جــواب الــرط عــى

تصــوره وجــود احلــرف الســابق للفعــل
توهــم وجــود حــرف (الــام) ،ولــوال
إرادة ّ
ُ
املجــزوم لــكان الفعــل هــذا مرفو ًعــا جوا ًبــا للقســم؛ ألنــه ممّــن يوافــق مذهــب اجلمهــور

يف ج ْعــل اجلــواب للقســم ،لكنّــه ليــس عــى ســبيل الوجــوب ،فهــو يــرى أ َّنــه إذا تقــدَّ م
((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) 68/1:ــــــــ ،69وخزانــة األدب ،332/11:وهــو بــا نســبة فيهــا.

((الدلــج :ســر الليــل)) معجــم مقاييــس اللغــة( 294/2 :دلــج).
((( معاين القرآن (الفراء) ،66/1:و ُينظر :خزانة األدب330/11:
((( نظر :معاين القرآن (الفراء) 67/1:ـــــــ.69

((( ُينظــر :توضيــح املقاصــد ،1290/3 :وخزانــة األدب ،341/11 :وحاشــية اخلــري،126/2 :
واملــدارس النحويــة( ،شــوقي ضيــف)215 :
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القســم عنــد اجتامعــه مــع الــرط صــار اجلــواب للقســم ُفي َفــع ،و ُيــرك جــواب الــرط
اســتغنا ًء بجــواب القســم ،عــى ْ
أن يكــون فعــل الــرط بصيغــة املــايض(((.

وتابــع الفــرا َء يف إجازتــه وقــوع اجلــواب للــرط وإن تقــدَّ م القســم عليــه عــد ٌد

مــن النحويــن منهــم ابــن مالــك الــذي قــال(( :وإن أخــر الــرط اســتُغني يف أكثــر
الــكالم عــن جوابــه بجــواب القســم كقولــه تعــاىل :و َأ ْقســموا بِــاهلل جهــدَ َأيم ِ ِنـ ِ
ـن
ـم َلئـ ْ
َ َ ُ
َ ْ َْ ْ
ـم َل َيخْ ُر ُجــن ،وال يمتنــع االســتغناء بجــواب الــرط مــع ّ
تأخــره))((( ،واتفــق
َأ َم ْر َ ُتـ ْ

ـارح اب ـ ُن عقيــل فحمــل املســألة عــى القلــة((( ،وإىل هــذا ذهــب الشــاطبي يف
معــه الشـ ُ

رشحــه((( ،إال أ ّنــه محــل املســألة عــى الــرورة كــا ســيتبني.

وقــد ر ّد ابــ ُن عصفــور هــذا متمســكًا بِــا عليــه اجلمهــور مــن إعطــاء اجلــواب

للقســم ،فــرأى َّ
أن بعــض االفعــال ال ُيــراد هبــا القســم واإلنشــاء بــل ُيــراد منهــا اإلخبــار،
ِ
َّ
ـرط؛ألن «حلفــت»
ـي اجلــواب فيــه عــى الـ
ولــذا َجعــل اجلــواب للــرط ،فقــال(( :ف ُبنـ َ
مل ت َُض َّمــن معنــى القســم ،بــل هــي خــر حمــض))(((.

وال أدري أ مقصــد ابــن عصفــور مــن هــذا َّ
مفر ًغــا مــن داللــة
أن الفعــل (حلفــت) ّ

القســم يف هــذا البيــت أم يف ِّ
ألن الثابــت يف لغــة العــرب َّ
كل مــا ورد فيــه؟ ّ
أن الفعــل

ـم عـ ّـر بــه عــن
(حلــف) ((أصلــه اليمــن الــذي يأخــذ بعضهــم مــن بعــض هبــا العهــد ،ثـ ّ
((( ينظر :معاين القرآن (الفراء) ،65/1:واجلملة الرشطية.256 :

((( رشح الكافيــة الشــافية ،889/2:و ُينظــر :ارتشــاف الــرب ،1783/4:والنــص القــرآين مــن ســورة
النــور ،مــن اآليــة.53:

((( ُينظر :رشح ابن عقيل.45/4:

((( ُينظر :املقاصد الشافية.174/6:

((( املقرب ،208/1:و ُينظر :خزانة األدب342/11:
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ِّ
وجهــا مــن الصحــة ملــا
كل يمــن))((( ،فهــو فعـ ٌـل رصيــح يف القســم((( ،وهلــذا ال أرى ً
ذهــب إليــه ابــن عصفــور ههنــا.

وقــد محــل نحويــون آخــرون تلــك املســألة عــى الــرورة الشــعرية ،منهــم ابــ ُن
مالــك يف أحــد آرائــه ،إذ قــال(( :وقــد ُيســتغنى بجــواب الــرط ِّ
املتأخــر عــن جــواب
القســم املتقــدِّ م وال يكــون ذلــك اال رضورة))((( ،وأخــذ بــه الــريض((( ،واختــاره
الشــاطبي((( ،ونســبه اخلــري إىل مجهــور النحويــن((( ،و عــزاه خالــد األزهــري إىل

عمــوم البرصيــن(((.

ويبــدو َّ
أن األرجــح ممــا تقــدَّ م هــو اجلــواز مطل ًقــا وهــو مذهــب الفـ ّـراء ومتابعيــه؛ إذ

يعضــد
املســألة ليســت مقتــرة عــى الشــعر بــل هــي واردة يف النثــر والشــعر((( ،وممــا ُ
رجحــوا أن يكــون اجلــواب للــرط دون القســم إن تقــدَّ م
هــذا الوجــه أن النحويــن قــد َّ

َّ
((ألن تقديــر ســقوطه
ذو خــر((( ،لــذا فــاألوىل االســتغناء بجــواب الــرط مطل ًقــا

خمـ ٌـل بمعنــى اجلملــة التــي هــو منهــا وتقديــر ســقوط القســم غــر خمــل؛ أل َّنــه مســوق
((( مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،تح :صفوان عدنان( 252:حلف).
((( ُينظر :متهيد القواعد.3070/6 :
((( رشح عمدة احلافظ.367/1:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.457/4:
((( ُينظر :املقاصد الشافية.175/6:

((( ُينظر:حاشية اخلرضي.126/2:
((( ُينظر :رشح الترصيح.414/2:

((( ينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.390:

((( ُينظــر :الكتــاب ،84/3:ورشح الــريض عــى الكافيــة ،459/4:وحاشــية اخلــري ،126/2 :ومعــاين
النحــو.100/4:
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ملجــرد التوكيــد ،واالســتغناء عــن التوكيــد ســائغ))((( ،وهــذا مــا أ َّكــده الدكتــور إبراهيــم
أيضــا(((.
الســامرائي ً

ـارك يف أكثــر مــن موطــن،
وقــد وردت أمثلــة هلــذه املســألة يف الــكالم الع َلــوي املبـ َ
ِ
ـت َ ِ
ـم
ـن ُك ْنـ ُ
مــن ذلــك قولــه ( )يف مقتــل اخلليفــة عثــان بــن ع ّفــانَ (( :ف َلئـ ْ
شيك َُهـ ْ
ِ
ِ
فِيـ ِـه َف ـإِ َّن َُلــم َلن َِصيبهـ ِ
ـم))(((.
ـم منْ ـ ُهَ ،و َلئـ ْ
ـن كَا ُنــوا َو ُلــو ُه ُدوينَ ،فـ َـا ال َّتبِ َع ـ ُة إِالَّ عنْدَ ُهـ ْ
َُ ْ
ْ
يف الشــاهد ال َع َلــوي موضعــان اقــرن الــرط فيهــا بالقســم ،األول قولــه( :لئــن

كنــت) ،فـــ (الــام) مو ِّطئــة للقســم ،وبحســب مــا يــرى أغلــب النحويــن فـ َّ
ـإن اجلــواب

جيــب ْ
أن يكــون للقســم ،لكــن اإلمــام جعــل اجلــواب للــرط بدليل أ ّنــه مقرتن بـــ (الفاء)
وهــي ممــا تلــزم يف مثــل هــذا املوضــع؛ إذ هــو مؤ َّكــد بـــ َّ
(إن) ،واملوضــع الثــاين مثلــه وهــو
ِ
أيضــا؛ أل ّنــه منفــي بـــ (مــا) ،وهــي
ـن كَا ُنــوا َو ُلــو ُه) ،فقــد اقــرن جوابــه بـــ (الفــاء) ً
(و َلئـ ْ
َ

ممــا ُيــاب هبــا الــرط ال القســم ،وقــد جــاء الفعــل بعــد أداة الــرط يف كال املوضعــن
ماض ًيــا لف ًظــا ومعنًــى ،وهــذا مــا يؤكــده النحويــون ،فقــد قـ ّـرروا ْ
أن يكــون فعــل الــرط

بصيغــة املــايض عنــد اجتــاع الــرط والقســم((( ،وإنــا جعــل اإلمــام ( )الرتكيــب
قائـ ًـا عــى الــرط؛ ألنــه يريــد بيــان براءتــه مــن مقتــل اخلليفــة عثــان ُبأســلوب َجــدَ يل
((( رشح الكافية الشافية ،888/2:و ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.458/4:
((( ينظر:التطور اللغوي التارخيي.140:

((( هنــج البالغــة ،60 :الروايــة املنقولــة بإثبــات الــام املوطئــة بالقســم يف (لئــن كنــت رشيكهــم) و (ولئــن
ً
تــداول بــن رشوح النهــج وانفــرد ابــن أيب احلديــد بعــدم إيرادهــا،
كانــوا ولــه) هــي األشــيع واألشــهر
ـت الروايــة األشــهر التــي أوردهــا عــدد مــن رشاح النهــج ،ينظــر :منهــاج الرباعــة (الراونــدي):
وهلــذا اتبعـ ُ

 ،182/1وحدائــق احلقائــق ،220/1 :ورشح (البحــراين) ،332/1 :وهبــج الصباغــة ،358/9 :ومنهــاج
الرباعــة (اخلوئــي) ،307/3 :ويف ظــال هنــج البالغــة ،160/1:وتوضيــح هنــج البالغــة ،27/1 :ورشح

(املوســوي) ،187/1 :هنــج البالغــة (الصالــح).63 :

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،457/4:وارتشاف الرضب.1783/4:
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سد احلجــج العقليــة ،اهلــدف مــن هــذا وضــع ضابطــة لـ ِّ
ـكل فعــل مشــابه،
قائــم عــى َ ْ
وهــو األُســلوب نفســه الــذي يســتعمله القــرآن الكريــم يف ســوق األدلــة والرباهــن
العقليــة ،فاحلادثــة التــي يشــر إليهــا اإلمــام ال ختــرج عــن احتاملــن ال ثالــث هلــا؛ إمــا

أن يكــون دخوهلــم يف مقتــل عثــان بالرشكــة وإمــا ْ
ْ
أن يكــون باالســتقالل ،وعــى كال
الفرضــن فاإلمــام بــريء وليــس هلــم ْ
أن يطالبــوه بــدم عثــان ،أمــا عــى االحتــال األول

فهــم مل يقولــوا بأهنــم رشكاء؛ َّ
ألن ذلــك يســتلزم تســليم أنفســهم إىل أوليــاء املقتــول ،و ّملــا
مل يكــن ذلــك انتفــى اجلــواب بانتفــاء رشطــه ،وبقــي احتــال واحــد وهــو مبارشهتــم

خيصــوا أنفســهم باملطالبــة ال اإلمــام (ْ ،)
هــم بالقتــل ،وهلــذا يتعـ ّـن عليهــم ْ
وأن
أن ّ
يتحملــوا َّ
كل اآلثــار املرتتبــة عــى مــا قامــوا بــه(((.
َّ

اتّضــح ممــا تقــدَّ م َّ
أن عــرض احلادثــة ومــا فيهــا مــن إشــكاالت واحتــاالت يتط ّلــب
ٍ
ســلوب قائــ ٍم عــى التعليــق الرشطــيُّ .
فــكل احتــال يتطلــب بيــان عاقبتــه
عرضهــا ُبأ
ومصــره ونتيجتــه ،وهــذا مــا حــدث ،إال َّ
بالقســم وهــو
أن اإلمــام ابتــدأ الرتكيــب
َ

توكيــد؛ أل َّنــه ( )كان يف معــرض اهتــام ،والتوكيــد إنــا ُيراعــي حــال املخا َطــب كــا
معلــوم ،وهبــذا يكــون الرتكيــب الرشطــي ك ُّلــه مؤ َّكــدً ا بالقســم((( ،وهــو وجـ ٌه يبعدنــا مــن
يعضــد ذلــك مــا ورد مــن شــواهد فصيحــة.
اخلــوض يف خــاف النحويــن ُ

وممــا يلفــت النظــر يف تعبــر اإلمــام َّ
أن فيــه تقابـ ًـا دالل ًيــا رائ ًعــا بــن ُأســلويب الــرط

أيضــا ،فاب ُتــدئ
والقســم إذ ابتــدأ الرتكيــب بالتوكيــد والــرط وختمــه بالــرط املؤ َّكــد ً
ـب بالــرط املؤكَّد بـــ َّ
(أن) ،و
بالقســم ،و ُأجيـ َ
املوضــع األول بـــ (لئــن) وهــو رشط مؤ َّكــد َ

أيضــا وختمــه ُبأســلوب القــر (مــا) ،و
(الــام) ،وأمــا املوضــع الثــاين فابتــدأه بـــ (لئــن) ً
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي) ،310/3 :ورشح (املوسوي).189/1:
((( ُينظر :اجلملة الرشطية ،454 :و.475
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أيضــا ،يف إشــارة إىل وثاقــة رأيــه ( )وكذهبــم.
(إال) وهــو ممــا يفيــد التوكيــد ً

ِ
ـن َأ ْم َهـ َـل َاللَُّ
ومــن الشــواهد الع َلويــة ً
((و َلئـ ْ
أيضــا قولــه ( )يف توبيــخ أصحابــهَ :
ـوت َأ ْخـ ُـذه و هــو َلـه بِا ْلِرصـ ِ
َال َّظـ ِ
ـاد))(((.
ـن َي ُفـ َ
ُ َ ُ َ ُ ْ َ
ـال َ َف َلـ ْ
اإلمــام يف معــرض التهديــد ألهــل الشــام بـ َّ
ـأن اهلل تعــاىل ســيأخذهم وأنــه ســبحانه

هلــم باملرصــاد ،ولــذا ال يتصـ َّـور أحــد َّ
أن اهلل ســبحانه ُيمهلهــم إىل أجــل غــر حمــدَّ د(((،
أيضــا،
فالتعليــق الرشطــي قائــم بــن ركنَــي الرتكيــب املصــدَّ ر بالتوكيــد واملختتَــم بــه ً
فجملــة الــرط (لئــن أمهــل) وجوابــه (فلــن يفــوت) املقــرن بـــ (الفــاء).

ومثلــه قولــه ( )يف بيــان شــجاعته(( :واهلل َلــو َت َظاهــر ِ
ت َا ْل َعـ َـر ُب َعـ َـى ِق َتـ ِ
ـال َلــا
ْ
َ َ

ـت َعن َْهــا))(((.
َو َّل ْيـ ُ

ـض أصحابــه عــى القتــال(( :و َايــم اهلل َلئِــن َفرر ُتـ ِ
ـن
ومثلــه قولــه ( )يف حـ ِّ
ـم مـ ْ
ْ َ ْ ْ
َ ْ ُ
ون ِمــن س ـي ِ
ف َا ْلع ِ ِ
س ـي ِ
ف َاآلْ ِخـ َـر ِة))(((.
َ
اج َلــة الَ ت َْس ـ َل ُم َ ْ َ ْ
َ ْ
واســتنا ًدا إىل ّ
كل مــا تقــدم نخلــص إىل نتيجــة مفادهــا ّ
أن هــذا األُســلوب عــريب
فصيــح وارد يف الــكالم العــريب شـ ِ
ـرا ال قليـ ًـا ،هلــذ جيــب تعديــل القاعــدة
ـعره ونثــره كثـ ً

الســعة واالختيار
بــاآليت :جيــوز ـ عنــد اقــران القســم بالــرط ـ وقوع اجلــواب للــرط يف َّ
خال ًفــا ملــن منعــه أو وســمه بالــرورة الشــعرية لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة.

((( هنــج البالغــة ،184:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،70/7:وينظــر :أســلوب القســم يف هنــج البالغــة (عــرض
وإحصــاء) ،م.م .فــاح رســول حســن ،بحــث منشــور يف جملــة أهــل البيــت ( )العــدد الثامــن ،حزيــزان

2009م.230 :

((( ينظر :رشح (البحراين) ،404/2:وتوضيح هنج البالغة.110/2:

((( هنج البالغة ،556 :وينظر :رشح (املعتزيل) ،289/16 :وينظر :أسلوب القسم يف هنج البالغة.230:
((( هنج البالغة ،238:وينظر :رشح (املعتزيل).5 /8 :
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املسألة الرابعة:جواز ثبوت (ميم) (فم) عند اإلضافة:
ذهــب النحويــون إىل َّ
أن األصــل يف اإلعــراب هــو احلــركات والســكون فالضمــة

للرفــع ،والفتحــة للنصــب ،والكــرة للجــر ،والســكون للجــزم((( ،إال أ َّنــه ُيعــدل عــن
هــذا األصــل يف عــدد مــن األبــواب النحويــة فتُعــرب حينئـ ٍـذ باحلــروف من ذلك األســاء
الســتة ،فتُعــرب باحلــروف؛ بـــ (الــواو) ،أو (األلــف) ،أو (اليــاء) نيابــة عــن احلــركات

بــروط عامــة((( ،ورشطــن خاصــن يف (ذو) ،و (فــو)(((.

وقــد ع َّلــل النحويــون خــروج تلــك األســاء عــن األصــل يف اإلعــراب بعلــل
خمتلفــة ،منهــا َّ
أن إعراهبــا باحلــروف جــاء متهيــدً ا إلعــراب املثنــى واجلمــع ،وكانــت األَوىل
ـوراق (ت381:هـــ)(( :جعلــوا هــذه
بذلــك؛ ألهنــا ال تنفــك عــن اإلضافــة ،قــال ابــن الـ ّ

األســاء خمتلفــة األواخــر ،توطئــة ملــا يــأيت مــن التثنيــة واجلمــع ،وصــارت هــذه األســاء

أوىل بالتوطئــة مــن غريهــا؛ ألهنــا أســاء ال تنفــك مــن إضافــة املعنــى ،واإلضافــة فــرع

(((
عــى األصــل ،كــا َّ
ـم
أن التثنيــة واجلمــع فــرع عــى الواحــد))  ،وقــد تب َع ـ ُه يف هــذا قسـ ٌ
مــن النحويــن(((.

َّ
ولعــل االحتــكام إىل قضيــة األصــل والفــرع أقــرب إىل الفلســفة منهــا إىل اللغــة،

أن العــرب قــد نطقــوا باملفــرد ً
فــا أدرانــا َّ
أول ثــم أرادوا بــه متهيــدً ا للتثنيــة واجلمــع؟ أمل

تنطــق العــرب بألفــاظ مثنــى وال مفــرد هلــا؟ لــذا يبــدو يل َّ
أن األقــرب إىل الواقــع اللغــوي
((( ُينظر :علل النحو ،142 :واللباب يف علل البناء واإلعراب ،54 /1 :ومهع اهلوامع 78/1 :ــــــ.79
((( ُينظر :ارتشاف للرضب ،841/2:وتوضيح املقاصد ،323/1 :رشح ابن عقيل.53/1:
((( ُينظر :رشح ابن عقيل45/1:و ،48ورشح ُاألشموين ،49/1 :والنحو الوايف.109/1:
((( علل النحو.150:

((( ُينظر :كتاب ارسار العربية ،43:ورشح املفصل (ابن يعيش) ،52/1:ورشح ُاألشموين.52/1:
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ـرا هلــذا ُأ ِ
َّ
ـت باحلــروف ،وهــذا مــا أكــده ابــن
عر َبـ ْ
أن هــذه األســاء تُسـ َ
ـتعمل مضاف ـ ًة كثـ ً
بابشــاذ قائـ ًـاُ (( :أعربــت باحلــروف وهــي عــى هــذه احلالــة أعنــي إذا كانــت مضافــة؛
فج َ
عــل إعراهبــا باحلــروف
وض ْ
ألهنــا أســاء ُح ِذ ْ
فــت الماهتــاَ ،
منــت معنــى اإلضافــةُ ،
كالعــوض مــن حـ ٍِ
ـذف الماهتــا))(((.
َ
َّ
إن جــز ًءا مــن تلــك التعليــات صحيــح ،ذلــك مــا خيــص كثــرة إضافــة تلك األســاء

اســتنا ًدا إىل مــا أجري ُتــه مــن إحصــاء ملواضــع (فــو) يف احلديــث النبــوي ويف كالم اإلمــام

عــي ( )خاصــة وكالم أهــل البيــت ( )عامــة تبـ َّـن منه كثــرة الشــواهد التي ورد
ـرب باحلــركات ،ومل ُيعـ َـر ْب باحلــروف
فيهــا (فــو) مضا ًفــا ،إال أنــه مــع تلــك اإلضافــة ُأعـ َ
ـف فيهــا (فــو) إىل الضمــر ،فالتعليــل تنقصــه
كــا قيــل ،إال يف بعــض الشــواهد التــي ُأضيـ َ

الدِّ قــة ويفتقــر إىل اال ّطــراد كــا ســيأيت.

وأ ّمــا احلديــث عــن (فــو) خاصــة فـ َّ
ـإن النحويــن قــد اشــرطوا إلعرابــه باحلــروف

خلـ َّـوه مــن (امليــم) املبدَ لــة مــن (الــواو) وجو ًبــا؛ ألن أص َلــه (فــوه) ،واجلمــع (أفــواه)،
ـم ،فتظهــر احلــركات اإلعرابيــة عــى آخــره؛
فهــو يف غــر اإلضافــة (فــم) ،نقــول :هــذا فـ ُ

ألنــه يشــبه األســاء املفــردة يف ذلــك ،قــال ســيبويه ((وأ َّمــا «فــم» فقــد ذهــب مــن أصلــه
حرفــان ،ألنــه كان أصلــه «فــو ٌه» ،فأبدلــوا «امليــم» مــكان «الــواو» ،ليشــبه األســاء املفــردة

مــن كالمهــم))((( .وإبــدال «الــواو» «ميـ ًا» قليــل((( ،وتعليــل هــذا اإلبــدال َّ
أن االســم ال
أن يبقــى عــى حـ ٍ
ـرف واحـ ٍـد أحدمهــا حــرف لــن؛ َّ
يصلــح ْ
ألن حــرف اللــن هذا سيســقط
مــن الكلمــة ْ
ـت بالتنويــن ،فلهــذا كان اإلبــدال واج ًبــا
وحذفـ ْ
إن حتركـ ْ
ـت يف اإلعــراب ُ

((( رشح املقدمة املحسبة.119/1 :
((( الكتاب.365/3 :

((( ُينظر :املصدر نفسه.240/4:

260

الباب الثاني :ما محلهُ أغلبُ النحويني على الضرورة الشعرية وورد يف كالم اإلمام ()

ـرت (امليــم) هنــا؛ ألنّــا هــي و (الــواو) مــن خمـ ٍ
ـرج واحــد((( ،وإن كان
ههنــا((( ،وقــد اختِـ ْ
ثمــة خــاف بــن علــاء العربيــة يف اشــراط احتــاد املخــرج عنــد اإلبــدال(((.

ســميتَه هبــذا
فالــذي جــرى يف (فــم) ((بمنزلــة تثقيــل «لــو» ليشــبه األســاء فــإذا َّ

ـم لقلــت :فــو ٌه أل َّنــه مــن
فش ـ ِّبِ ْه ُه باألســاء كــا ش ـ َّب ْ
هت العــرب ولــو مل يكونــوا قالــوا :فـ ٌ

(((
ـر ابــن جنــي معنــى هــذا
«اهلــاء» قالــوا :أفــوا ٌه كــا قالــواَ :ســوط وأســواط))  ،وقــد فـ َّ

ـم ،كــا
التثقيــل بقولــه(( :أصــل ذلــك َّأنــم ث َّقلــوا «امليــم» يف الوقــف؛ فقالــوا :هــذا فـ ّ

يقولــون :هــذا خالــدّ  ،وهــو جيعـ ّـل ،ثــم إهنــم أجــروا الوصــل جمــرى الوقــف ،فقالــوا:
ـم ،ورأيــت فـ ًّـا ،كــا َأجــروا الوصــل جمــرى الوقــف فيــا حــكاه ســيبويه عنهــم مــن
هــذا فـ ٌّ

قوهلــم ثالثــة أربعــه))(((.

واضحــا ممــا تقــدَّ م أثـ ُـر الصــوت يف الــدرس النحــوي ،فعــدم قــدرة (الــواو) ـ
ويبــدو
ً

حتوهلــا إىل صــوت «األلــف» وهــو صائــت طويــل ـ عــى إظهــار حــركات اإلعــراب
بعــد ّ
أفــى إىل إبداهلــا «ميـ ًـا» فهــي صامــت لــه القــدرة عــى اســتيعاب الصوائــت القصــرة
وهــي (الضمــة والفتحــة والكــرة).

وأمــا يف حالــة اإلضافــة فيعــود مــا ُأ ِ
بــد َل إىل أصلــه وهــو (الــواو) ،فيقــال :هــذا

فــو زيــد؛ َّ
ألن اإلضافــة تــرد األشــياء إىل أصوهلــا((( ،وقــد ثبتــت (امليــم) يف اإلضافــة،
((( ُينظر :املقتضب ،158/3:واللباب يف علل البناء واإلعراب ،88/1:والنحو الوايف.791-790/4:
((( ُينظر :املقتضب.158/3:

((( ُينظــر :رس صناعةاإلعــراب ،180/1:واالقتضــاب يف رشح أدب الكتــاب ،البطليــويس ،تــح :مصطفــى
الســقا ،ود .حامــد عبــد املجيــد ،253/2:واملخصــص ،ابــن ســيده ،تــح :خليــل ابراهيــم جفــال.121/1:

((( الكتاب ،264/3:و ُينظر :املحكم واملحيط االعظم( 434/4:فوه).
((( رس صناعة اإلعراب.416/1:

((( ُينظر :علل النحو ،231 :ورشح الترصيح ،742/2:ومهع اهلوامع.534/2 :
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ـك ويف ِ
ـك((( ،أيَّ :
فمـ َ
ـت َف َمـ َ
فمـ َ
إن يف (فــم) عنــد إضافتــه لغتــن
ـك ورأيـ ُ
فنقــولَ :هــذا ُ
إحدامهــا :بثبــوت (امليــم) وتُعـ َـر ُب باحلــركات وبحســب عــدد مــن النحويــن َّأنــا قليلــة
ـ وليــس بصحيـ ٍ
ـح؛ فهــي األكثــر كــا ســرد فيــا أحصيــت ـ واألُخــرى :بإبــدال (امليــم)
(واوا) وهــي األكثــر(((.
ً

وقــد رآى أبــو عــي الفــاريس أن ثبــوت (امليــم) يف اإلضافــة مــن رضائــر الشــعر ،إذ

أورد قــول رؤبــة بــن العجــاج((([ :مــن الرجــز]
كاحلوت ال ي ْ
يلهمه
َروي ِه شي ٌء ُ
ِ

حر َف ُمه
يُصبح ضمآن ويف ال َب ِ

ثــم أبــدى رأ َيــه فيــه ً
قائــا(( :قــد اضطــر الشــاعر فابــدل مــن «العــن» يف «فــم»

«امليــم» يف اإلضافــة))((( ،وقــد وافقــه عــى هــذا عــد ٌد مــن النحويــن ،منهــم احليــدرة
اليمنــي (ت592:هـــ)((( ،وابــن عصفــور((( ،وعــزاه الســيوطي إىل املغاربــة(((.

َّ
إن االحتــكام إىل احلديــث النبــوي الرشيــف يف تعديــل الظواهــر النحويــة هلــو ســبيل

ـرا مــن مشــكل العربيــة ،ويســهم يف التخلــص مــن كثــر
حســن وطريــق ســديد حيـ ُّـل كثـ ً

مــن الوهــم الــذي وقــع فيــه بعــض علــاء العربيــة بســبب نقــص اســتقرائهم ،فاحلديــث
النبــوي نــص عــريب فصيــح ،ودليــل ٍ
واف مــن أ ّدلــة العربيــة يف االحتجاج ،ومن هــذا فقد
ٌّ
((( ُينظر :الكتابُ ،412/3 :
واألصول يف النحو.273/3:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو ،273/3:ورشح ُاألشموين ،53/1:والنحو الوايف.791-790/4:

((( جمموعــة أشــعار العــرب وهــو مشــتمل عــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج وعــى أبيــات مفــردة منســوبة إليــه،
اعتنــى بتصحيحــه وترتيبــه :وليــم بــن الــورد الــرويس.159:

((( البغدايات ،156:و ُينظر :االستقراء الناقص.60:

((( ُينظر :كشف املشكل يف النحو ،تح:د .هادي عطية مطر.181/1:
((( ُينظر :املقرب.216/1:

((( ُينظر :مهع اهلوامع.143/1:
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اســتند إليــه عــدد مــن النحويــن يف تصويــب مــا وهــم بــه الفــاريس ،فلفظــة (فــم) التــي
ـل ِ
((كل عمـ ِ
ـي حممـ ٍـد (ُّ :)
ابن آدم
قــر إضافتهــا عــى الشــعر قــد وردت يف قــول النبـ ِّ
لــه إال الصــوم ،فإ َّنــه يل وأنــا أجــزي بــه ،وخللــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد اهلل مــن ريــح
املســك))(((؛ لــذا قــد جـ َّـوز عــدد مــن النحويــن ثبــوت (ميــم) (فــم) عنــد اإلضافــة يف

الســعة واالختيــار ،منهــم ابــن مالــك الــذي قــال(( :وزعــم الفــاريس َّ
أن قولــه « :يصبــح
َّ
ظمــآن ويف البحــر فمــه « مــن الــرورات بنــا ًء عــى َّ
ـت يف غــر
أن «امليــم» حقهــا ّأل تثبـ َ

الشــعر ،وهــذا مــن حتكامتــه العاريــة مــن الدليــل ،والصحيــح َّ
أن ذلــك جائــز يف النظــم
والنثــر))((( ،لكــن ابــن مالــك عــدَّ ه نم ًطــا قليـ ً
ا يف العربيــة((( ،واص ًفــا أبــا عــي الفــاريس

بق ّلــة العلــم((( ،وقــد أ ّيــد اب ـ َن مالــك يف جــواز ثبــوت (ميــم) عنــد اإلضافــة يف الســعة
واالختيــار عــد ٌد مــن علــاء العربيــة ،منهــم أبــو حيــان((( ،واملــرادي((( ،وابــن عقيــل(((،

والسلســييل((( ،والدمامينــي(((ُ ،
واألشــموين( ،((1واألزهــري( ،((1والســيوطي(،((1
((( صحيــح البخــاري ،)5927( 164/7 :وينظــر :بحــار األنــوار ،258/93:واخللــوف :تغــر رائحــة
الفــمُ ،ينظــر :لســان العــرب( 93/9:خلــف).

((( رشح التسهيل (ابن مالك).49/1 :

((( ُينظر :رشح عمدة احلافظ.516 /1:

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).285/3 :
((( ُينظر :ارتشاف الرضب.841/2:

((( ُينظر :توضيح املقاصد.322- 321/1:
((( ُينظر :املساعد.30/1:

((( ُينظر:شفاء العليل.123/1:

((( ُينظر :تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد ،تح :د .حممد بن عبد الرمحن بن حممد املفدى.158/1:
(ُ ((1ينظر :رشح ُاألشموين.53/1:
(ُ ((1ينظر :رشح الترصيح.60/1:
(ُ ((1ينظر :مهع اهلوامع.143/1:
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والدكتــور حممــود فجــال مــن املحدثــن(((.
َّ
تعضــده كثــرة الشــواهد احلديثيــة الــواردة
إن ترجيــح مــا رآه اب ـ ُن مالــك ومؤيــدوه ُ

نفســه؛ إذ قــد وردت يف
ـم عليهــا ابـ ُن مالــك ُ
يف هــذا البــاب ،فهــي ليســت قليلــة كــا حكـ َ

أكثــر مــن موطــن مــن ذلــك قولــه ((( :)إنــك لــن تُنفـ َـق نفق ـ ًة تبتغــي هبــا وجــه اهلل
((اخنِـ ْ
إال ُأ ِجـ ْـر َت عليهــا ،حتــى مــا جتعــل يف فــم امرأتــك)) ((( ،وقولــه (ْ :)
ـم
ـث َفـ َ
الداو ِة ثــم َ ِ ِ ِ
يهــا))(((.
ش َب م ـ ْن ف َ
ْ ِ َ َ َّ

ومــن شــواهد تلــك املســألة يف الــكالم الع َلــوي املبــارك قولــه ( )يف بيــان زهده:
ِ
((وإن د ْنيا ُكـ ِ ِ
ـن َو َر َقــة ِف َفـ ِم َجـ َـرا َدة َت ْق َض ُم َها))(((.
ـم عنْــدي ألهــون مـ ْ
َّ ُ َ ْ
كالمــه ( )يف بيــان زهــده يف هــذه الدنيــا الدن ّيــة التــي ط َّلقهــا ثال ًثــا؛ ومــن

متســكهم هبــا ،لكنَّهــا عنــده
أجــل هــذا أضافهــا ( )إىل املخا َطبــن يف إحيــاء منــه إىل ّ

الزهــد وأقــى غايــات
ال تســاوي ورقــة يف فــم جــرادة تقضمهــا ،ويف هــذا منتهــى ُّ
احلــرص ملــن حيكــم االمــة ويديــر شــؤوهنا ((( .وقولــه( :فــم جــرادة) إشــارة إىل حقــارة

الدنيــا عنــده ( ،)وقــد يكــون إثبــات (امليــم) هنــا وعــدم اســتعامل (يف) إنــا جــاء

لبعديــن أوهلــا صــويت هيــدف إىل التخ ّلــص مــن الثقــل احلاصــل مــن التضعيــف فيــا لــو
((( ُينظر :احلديث النبوي يف النحو العريب.155:
((( صحيح البخاري.)56( 20/1 :

((( ســنن أيب داوود ،)3721( 337/3:واخنــث فــم األدواة مأخــوذ مــن قوهلــم(( :خنثــت الســقاء ،إذا
كــرت فمــه إىل خــارج فرشبــت منــه)) .معجــم مقاييــس اللغــة( 222/2 :خنــث) .ولــه نظائــر ُأخرى :مســند

أمحــد  ،)13586( 210/21واألدب املفــرد بالتعليقــات ،البخــاري ،تــح :ســمري بــن أمــن الزهــري522:

( ،)591واملعجــم الكبــر ،الطــراين ،تــح :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي.)7876( 220/8:
((( هنج البالغة ،460:وينظر :رشح (املعتزيل).246/11:
((( ُينظر :رشح (املوسوي).54/4:
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قيــل ...( :ورقــة يف ِّيف جــرادة)؛ َّ
ألن العــرب ((يســتثقلون يف كالمهــم التضعيــف))(((،

والســبب يف هــذا التضعيــف هــو َّ
أن الكلمــة ثنائيــة وثانيهــا حــرف لــن ،هلــذا ُيضا َعــف
حــرف اللــن هــذا ،فيقــال يف (لـ ْـو) :لـ ٌّـو ،ويف (يف)ٌّ :يف ((( ،أمــا إذا ُأريــدَ التخلــص مــن
أيضــا ،هــذا فضـ ًـا
تلــك الكراهــة وقعنــا يف تــوايل املقاطــع املتامثلــة الــذي تكرهــه العربيــة ً

عــن َّ
أن ختفيــف (اليــاء) قــد يتسـ َّبب يف إســقاطها اللتقــاء الســاكنني ،وهــذا بــدوره يــؤدي
يفــر قلــة
إىل البعــد اآلخــر املتمثــل يف ال َّلبــس والغمــوض يف الرتكيــب ،ولعــل هــذا ِّ

اســتعامل هــذا النمــط مقابــل اســتعامل (يف فــم)؛ألن العربيــة موضوعــة لإلفهــام ،وهــذا

ـص اإلمــام (.)
مــا عليــه نـ ُّ

ـت إليــه ّ
أن هــذا االســتعامل هــو الشــائع يف مرويــات أهــل البيــت
وممّــا يؤ ِّكــد مــا ذهبـ ُ

كثــرا ،مــن ذلــك قــول اإلمــام الباقــر ((( :)إنّــا َمثــل احلاجــة إىل مــن
()
ً
أصــاب مالــه حدي ًثــا كمثــل الدرهــم يف فــم األفعــى أنــت إليــه ُمـ ِـوج وأنــت منهــا عــى
خطــر))((( ،وقــول اإلمــام الصــادق ((( :)ت ِ
ُدخــل يــدَ ك يف فــ ِم التنّــن إىل املرفــق
ـر لـ َ
ـم كان))(((.
ـك مــن طلــب احلوائــج إىل َمــن مل يك ـ ْن ثـ ّ
خـ ٌ

نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل َّ
الســعة واالختيــار وليــس
أن ثبــوت (ميــم) (فــم) جائـ ٌـز يف َّ

ـرا عــى لغــة الشــعر كــا ذهــب الفــاريس ومــن تبعــه ،هــذا فضـ ًـا عــن َّ
أن تلــك
مقتـ ً

اإلضافــة ليســت قليلــة ،فالشــواهد كــا اتضــح كثــرة؛ هلــذا ال يمكــن قبــول التعليــل
الــذي يذهــب إىل أهنــا قــد ُأ ِ
عر َبــت باحلــروف بســبب إضافتهــا؛ ألن (امليــم) قــد ثبتــت مــع
اإلضافــة إىل الظاهــر خاصــة ،واســتنا ًدا إىل ِّ
كل هــذا يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة باآليت:

((( الكتاب.369/2:

((( ُينظر :حاشية الصبان ،56/1:والنحو الوايف.31/1:
((( بحار األنوار.174/75:
((( حتف العقول.365:
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الســعة واالختيــار لــورود ذلــك
ـرا يف َّ
جيــوز يف َّ
الســعة واالختيــار ثبــوت (ميــم) (فــم) كثـ ً

الســنة النبويــة الرشيفــة.
يف الشــواهد النثريــة الفصيحــة مــن هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن ُّ

املش��تمل
املس��ألة اخلامس��ة :جواز إضافة الصفة املش��بهة اجملردة إىل معموهلا
ِ
على ضمري املوصوف:
الصفــة املشــبهة قســم مــن أقســام املشــتقات يف العربيــة تُشــتق غال ًبــا مــن الفعــل

الــازم ملــن يقــوم بــه؛ لــذا هــي ُّ
تــدل عــى الثبــوت والــدوام((( ،و ّملــا كانــت مشــ َّبهة

باســم الفاعــل املتعــدي إىل واحــد كانــت فر ًعــا عليــه يف العمــل ،والفــروع تنحـ ُّ
ـط عــن
األُصــول(((.
عر ًفا بـــ (األلف) ،و
أ ّمــا عم ُلهــا فهــي ال تعمــل إال فيــا إذا كان املعمــول مــن ســببها ُم َّ

(الــام) أو كان نكــر ًة((( ،بــروط عمــل اســم الفاعــل نفســها مــن االعتــاد عــى النفــي،
أو االستفهام(((.

وللصفــة ا ُمل َش ـ َّب َهة حالتــان إمــا ْ
أن تكــون مقرتن ـ ًة بـــ (األلــف) ،و (الــام) أو جمــرد ًة

منهــا((( ،وعــى كال التقديريــن َّ
فــإن إعــراب معموهلــا لــه ((ثــاث حــاالت :الرفــع
ِ
الصفــة ،واخلفــض
عــى ال َفاعليــة ،وقــال الفــاريس:أو عــى اإلبــدال مــن ضمــر مســترت ِّ
باإلضافــة ،والنصــب عــى التشــبيه باملفعــول بــه إن كان معرف ـ ًة ،وعــى التمييــز إن كان

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،81/6 :ورشح الريض عىل الكافية.431/3:
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،82 / 6 :ورشح الترصيح.45 /2:

((( () ُينظر :الكتاب ،194/1 :واملقتضب ،164/4:والبغداديات.132:
((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).79 / 6 :

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية ،435 / 3 :ورشح ابن عقيل 143 / 3 :ــــــ .144
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نكــرةً))((( .عــى َّ
ـور هــذا املعمــول كثــر ٌة جــدً ا يصعــب اإلحاطــة هبــا ،فقــد أوصلها
أن صـ َ

بعــض النحويــن إىل أربعــة عــر أل ًفــا ومائتــن وســت ومخســن صــورة((( ،وفيهــا مــن
الصــور احلســنة ،والقبيحــة ،واملمتَنِ َعــة.
ومــن تلــك الصــور إضافــة الصفــة املشــبهة املجـ َّـردة مــن (األلــف) ،و (الــام) إىل
ـررت بامــرأة حسـ ِ
ـنة ِ
وجههــا ،وهــو
معموهلــا املشــتمل عــى ضمــر املوصــوف ،نحــو :مـ ُ

ـب وآراء.
وج ـ ٌه قــد اختلــف النحويــون فيــه عــى مذاهـ َ

فقــد ذهــب فريــق مــن النحويــن إىل أنــه مل يــرد يف منثــور العــرب وإنــا بابــه الشــعر

مــن ذلــك قــول الشــاخ بــن رضار الذبيــاين((([ :مــن الطويــل]
ْ
أقامت على َر ْب َعيهما جار َتا ص ًفا

ُ
ك َم ْي َتا األعالي َج ْو َنتا ُم ْص ُ
طالهما

قبيحــا ،فقــال(( :وقــد جــاء يف الشــعر حســنة وجههــا،
وجهــا ً
فقــد عــدَّ ه ســيبويه ً

شــ َّبهوه بحســنة الوجــه ،وذلــك رديء؛ ألنــه بـ«اهلــاء» معرفــة كــا كان بـ«األلــف»

و«الــام» ،وهــو مــن ســبب األول كــا أنَّــه مــن ســببه بـ«األلــف» ،و«لــام»))(((.

ـع مــن العلــاء منهــم ابــن الــراج((( ،وأبــو عــي
وقــد وافــق ســيبويه عــى هــذا مجـ ٌ

((( أوضح املسالك ،222 / 3 :و ُينظر :رشح الترصيح.52 / 2 :
((( ُينظر:رشح الترصيح.56 / 2 :

((( ُينظــر :الكتــاب ،199/1:وخزانــة األدب ،293/4:والبيــت يف ديوانــه ،حتقيــق ورشح :صــاح الديــن
اهلــادي ،308:والصفــا :احلجــر االملــس ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة( 292/3:صفــو) ،كميتــا ،مــن الكمتة

وهــي احلمــرة الشــديدة املائلــة اىل الســواد .ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة( 137/5:كمــت).

((( الكتاب.199/1:

((( ُينظرُ :األصول يف النحو.475/3:
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الفــاريس((( ،وأكَّــده تلميــذه ابــن جنــي((( ،كــا ســار عــى ذلــك ٌّ
كل مــن األعلــم(((،

والص ْيمــري((( ،والزخمــري((( ،واختــاره ابــن يعيــش((( ،وابــن ايب الربيــع(((.
ّ

ً
مهــا يف فهــم التوجيــه النحــوي كان ال بــد مــن الوقــوف
وملــا كان املعنــى
ســبيل ً

بإجيــاز عــى معنــى بيــت الشــاخ ،ولعـ َّـل مــا فــر بــه الســرايف يغنــي القــول بذلــك ،إذ
قــال(( :ومعنــى «جارتــا صفــا» األثــايف ،و «الصفــا» هــو اجلبــل ،وإنــا ُيبنــى يف أصــل
اجلبــل يف موضعــن مــا يوضــع عليــه القــدر ويكــون اجلبــل هــو الثالــث ،فالبنــاء يف
املوضعــن مهــا جارتــا صفــا ،وقولــه« :كميتــا األعــايل» ،يعنــي َّ
أن «األعــايل» مــن موضــع
االثــايف مل ت َْسـ َـود؛ َّ
ألن الدخــان مل يصــل إليهــا فهــي عــى لــون اجلبــل ،وجعــل مــا عــا

مــن اجلبــل أعــايل اجلارتــن« ،وجونتــا مصطالمهــا» يعنــي مســودتا املصطــى ،يعنــي

اجلارتــن مســودتا املصطــى ،وهــو موضــع الوقــود))((( ،وعــى هــذا يكــون حمــل الشــاهد
فيــه هــو ((«جونتــا مصطالمهــا» فجونتــا مثنــى ،وهــو بمنزلــة «حســنتا « وقــد أضيفتــا

إىل « مصطالمهــا « ،ومصطالمهــا بمنزلــة «وجوههــا» فكأنــه قال:حســنتا وجوههــا،
والضمــر الــذي يف مصطالمهــا يعــود إىل «جارتــا صفــا»))(((.

((( ُينظر :البغداديات.133:

((( ُينظر :اخلصائص.421-420/2:

((( ُينظر :النكت يف تفسري كتاب سيبويه.136/1 :
((( ُينظر:التبرصة والتذكرة.234/1:
((( ُينظر :املفصل.231:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش).87-86/6 :

الزجاجي.1100/2 :
((( ُينظر :البسيط يف رشح مجل ّ

((( رشح كتاب سيبويه (السريايف) ،57/2:و ُينظر :خزانة األدب.297-296/4 :
((( رشح كتاب سيبويه (السريايف).57/2:
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ولبيــان ع ّلــة وصــف هــذه الوجــه مــن اإلضافــة بالقبــح أو الــرداءة ال بــد مــن

الوقــوف عــى أصــل املســألة ،فاألصــل يف الصفــة املشــ ّبهة ْ
أن تعمــل الرفــع فيــا هــو
ٍ
ُ
ســببها ،عــى ْ
فأصــل
ضمــر يعــود عــى املوصــوف.
أن يشــتمل هــذا املعمــول عــى

قولنــا مثـ ًـا( :مــررت برجــل حســن الوجــه) هــو (مــررت برجــل حسـ ٍ
وجهــه) ،فقــد
ـن ُ

َ
ـر يعــود عــى الصفــة وهــو (اهلاء)،
ـت الصفـ ُة (حســن)
َرفعـ ْ
معمولــا (وجهــه) وفيــه ضمـ ٌ
ِ
ِ
ـر يف الصفــة؛ أل َّنــه البــد مــن اشــتامل الصفــة
فعنــد َحــذف هــذا العائــد للعلــم بــه يصـ ُ
عــى رابــط ،والدليــل عــى اســتكان هــذا الضمــر يف الصفــة هــو تأنيــث الصفــة بســببه
فنقــول :مــررت بامــرأة حســن وجههــا ،فـــ (احلســن) وصــف للوجــه ،والضمــر (اهلــاء)

يف (الوجــه) عائــد إىل (املــرأة) (((.

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م فــإن قيــل :مــررت بامــرأة حســنة وجههــا ،عــاد عــى املــرأة

ضمــران أحدمهــا :ضمــر الصفــة (حســنة) ،واآلخــر :الضمــر يف (وجههــا) وهــذا
خطــأ؛ إلضافــة (حســنة) إىل (الوجــه) ،والــيء ال ُيضــاف إىل نفســه عنــد البرصيــن(((،

أن الــريض زاد عــى ذلــك تعليـ ًـا آخــر ،فــرأى َّ
عــى َّ
أن اإلضافــة موضوعــة مــن أجــل
التخفيــف ،فقبيــح ْ
أن جيــري التخفيــف مــن وجــه وهــو حــذف التنويــن مــن الصفــة
رك الوجــه األهــم وهــو بقــاء الضمــر يف معمــول الصفــة(((.
و ُي ـ َ

وقــد ذهبــت طائفــة ُأخــرى مــن النحويــن إىل منــع هــذه االضافــة مطل ًقــا يف الشــعر
ِ
الزجاجــي ناسـ ًبا
ـب القــول هبــذا الــرأي إىل املــرد((( ،وهــو مــا اختــاره ّ
والنثــر ،وقــد نُسـ َ
((( ُينظر :البغداديات ،134-133:ورشح املفصل (ابن يعيش).84/6 :

((( ُينظر :البغداديات ،134- 133 :وأمايل السهييل ،117-116:ورشح الريض عىل الكافية.244/2:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.436/3:

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،99-96/3:ورشح الكافيــة الشــافية ،1068/2:والبســيط يف رشح
مجل الزجاجــي.1101/2:
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القــول بــه إىل مجيــع النحويــن((( ،وقــد أجابــوا ع ـ ّا استشــهد بــه ســيبويه بـ َّ
ـأن الضمــر

يف (مصطالمهــا) ليــس عائــدً ا عــى املوصــوف ،وانــا هــو عائــد عــى ســببه (األعــايل)

َّ
ـع لف ًظــا مثنــى معنًــى((( ،وقــد ُر َّد
وقــد ُثنــي الضمــر يف (مصطالمهـ
ـا)؛ألن (األعــايل) مجـ ٌ
هــذا التوجيــه لفســاد املعنــى؛ َّ
ألن معنــى (كميتــا األعــايل جونتــا مصطالمهــا) اســو ّدت
اجلارتــان واصطــى أعاليهــا ،وهــذا ال يســتقيم وداللــة البيــت؛ ألن األعــايل مل تَســو ّد

لعــدم وصــول الدخــان إليهــا(((.

ويبــدو َّ
أن الســاع يقــف بالضــد مــن أقيســة النحويــن ،فقــد وردت شــواهد نحويــة

مــن النثــر الفصيــح كانــت فيهــا إضافــة الصفــة املشــبهة املجــردة إىل معموهلــا املضــاف
ٍ
الدجــال:
ـي حممــد ( )يف وصــف ّ
واضحــة ال يمكــن تأويلهــا ،مــن ذلــك قــول النبـ ِّ
ِ ِ
َ
ـي َق ْبـ ِـي إِ َّل َحـ َّـذ َر الدَّ َّجـ َ ُ
َ
ـرى))(((.
((أ َل إِ َّن ـ ُه َل ْ َي ُكـ ْ
ـن َنبِـ ٌّ
ـال أ َّم َت ـ ُهَ ،و ُهـ َـو أ ْعـ َـو ُر َع ْينــه ا ْل ُيـ ْ َ

ومــن شــواهد هــذه اإلضافــة يف كالم أمــر املؤمنــن ( )قولــه يف وصــف النبــي
ِ ِ
الــر ْأ ِ
((كان َر ُس ُ
َ
س َر ِجــا،
حممــد (:)
ــر َشــ َع ِر َّ
ــول اهلل (َ )ضخْ َ
ــم َْال َامــة ،كَث َ
ـن َوا ْل َقدَ َمـ ْ ِ
حـ َـرةًَ ،ط ِويـ َـل ا َْل ْس َبـ ِـةَ ،ش ـ ْث َن ا ْل َك َّفـ ْ ِ
َأ ْب َيـ َ
ـنَ ،ط ِويـ َـل َأ َصابِ ِع َهــا))(((.
ش ًبــا ُ ْ
ُ
ـض ُم ْ َ
فقــرروا ّ
أن تلــك
وقــد نظــر مجــع مــن النحويــن يف هــذه النصــوص وســواها ّ

((( ُينظر :البسيط يف رشح مجل الزجاجي ،1100-1099/2:وامايل السهييل.117 -116 :

((( ُينظــر :التبــرة والتذكــرة ،236 - 235/1:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،99/3 :والبســيط يف رشح
مجــل الزجاجــي.1100/2:

((( ُينظر :خزانة األدب.297/4:

((( مسند امحد.)21929( 258/36:

((( األمــايل ،القــايلُ ،عنــي بوضعهــا وترتيبهــا :حممــد عبــد اجلــواد األصمعــي ،69/2:وأمــايل الســهييل:
 ،118-117ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،95/3:ورشح الكافيــة الشــافية .1069/2:املرسبــة :شــعر

الصــدر .ينظــر :لســان العــرب( 465/1 :رسب).
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الســعة واالختيــار ،وهــو املذهــب الــذي نُســب إىل الكوفيــن(((،
اإلضافــة واردة يف َّ
واختــاره الســهييل((( ،عــى َّ
أن ابــن مالــك أجــازه عــى ضعــف مســتندً ا يف ذلــك إىل

معرتضــا عــى َمــن ذهــب إىل تأويــل بيــت الشــاخ عــى
عــدد مــن الشــواهد النثريــة(((،
ً
َّ
أن (األعــايل) مجــع يف اللفــظ مثنــى يف املعنــى ،فقــال(( :وهــذا صحيــح يف االســتعامل
منافــر للمعنــى؛ َّ
ألن «مصطــى األثفيــة» أســفلها ،فإضافتــه إىل «أعالهــا» بمنزلــة إضافــة

«أســفل» إليــه ،وأســفل الــيء ال ُيضــاف إىل أعــاه ،وال أعــاه إىل أســفله ،بــل ُيضافــان
ا عــن َّ
إىل مــا مهــا لــه مــن أســفل وأعــى))((( .هــذا فضـ ً
أن محــل التثنيــة عــى اجلمــع فيــه

ُبعــد؛ واملعــروف محــل اجلمــع عــى التثنيــة((( ،ثــم َّ
إن يف هــذا التأويــل رجو ًعــا إىل مــا
انـ ُ ِ
ـرف عنــه ،والعــرب ال ترتــي هــذا (((.
أمــا ادعــاء كــون اإلضافــة تفــي إىل إضافــة الــيء إىل ِ
نفســه وهــو ممــا يمنعــه
ّ

النحويــون فقــد تك َّفــل الــريض بالــر ِّد عليــه ً
قائــا(( :ملــا قصــدوا إضافــة الصفــة إىل
مرفوعهــا ،فجعلــوه يف صــورة املفعــول ،الــذي هــو أجنبــي مــن ناصبــه ،ثــم أضيفــت إليــه
ضيــف «حســن» إىل «وجــه» املضــاف إىل
حتــى ال يســتنكر يف الظاهــر ،وإن أراد أنــه ُأ
َ
ضمــر راجــع إىل صاحــب (حســن) فكأ َّنــك أضفــت (حســنا) إىل ضمــر نفســه وذلــك

ال جيــوز ،فليــس بــيء؛ ألن ذلــك لــو امتنــع المتنــع يف املحضــة أيضــا ،وقــد قيــل فيهــا:

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك) ،96/3:ورشح الكافية الشافية.1069/2:
((( ُينظر :أمايل السهييل 118-117 :رشح التسهيل (ابن مالك)95/3:
((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).95/3:
((( املصدر نفسه.99/3:

((( ُينظر :البغداديات.140 :

((( ُينظر :اخلصائص ،423-421/2:وخزانة األدب.299/4 :

الفصل الثاني :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه احلذف ومسائل ُأخر

271

واحــد أمــه ،وعبــد بطنــه وصــدر بلــده وطبيــب مــره ،ونحــو ذلــك))((( ،وممــا يعضــد

أيضــا ورودهــا يف كالم أمــر املؤمنــن ( )يف أكثــر مــن
إضافــة الــيء إىل نفســه ً

موضــع(((.

واســتنا ًدا إىل ِّ
ـب مــن أجــاز تلــك اإلضافــة لورودهــا
ـدي مذهـ ُ
يرتجــح لـ َّ
كل مــا تقــدم َّ

يف أصــح أد ّلــة الســاع العــريب مــن احلديــث النبــوي الرشيــف وكالم اإلمام عــي (،)

وهلــذا نخلــص إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت :جيــوز يف الســعة واالختيــار إضافــة

الصفــة املشــبهة املجــردة إىل معموهلــا املضــاف إىل ضمــر املوصــوف لــورود الســاع
بذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن الســنة النبويــة الرشيفــة.

((( رشح الريض عىل الكافية.437 /3:

((( ُينظر :رشح (املعتزيل).110/13 ،47/6 ،272 /1 :

الباب الثالث
ما مل يذكره أغلب النحويني
وورد يف كالم اإلمام (عليه السالم)
أغلب النحويني يف ُأسلوبَي القسم والشرط
َذكرُه ُ
الفصل األول  :ما مل ي ْ
َ
مسائل ُأخر
أغلب النحويني يف
َذكر ُه ُ
الفصل الثاني  :ما مل ي ْ

توطئة:
أن علــاء العربيــة األوائــل قــد قامــوا بجهـ ٍ
مــن املعلــوم لــدى الدارســن َّ
ـود مهمـ ٍـة
يف اســتقراء اللغــة هبــدف احلفــاظ عليهــا مــن اللحــن واخلطــإِ ،والوصــول إىل وصــف
قواعدهــا ،وتبويــب مســائلها ،غــر َّ
أن َســعة العربيــة وامتدادهــا فضـ ًـا عــن البواعــث أو
األســباب التــي رافقــت موقــف طائفــة مــن النحويــن مــن أد ّلــة الســاع العــريب فمنعــوا
االحتجــاج ببعضهــا ،وض َّعفــوا االستشــهاد ببعـ ٍ
ـض آخــرُّ ،
كل ذلــك أفــى إىل إغفــال
مجلــة مــن االســتعامالت العربيــة الفصيحــة التــي حــاول عــد ٌد مــن متأخــري النحويــن

تســجليها أو اســتدراكها عــى مــن تقدَّ مهــم مــن العلــاء ،وقــد تغيــب بعــض الرتاكيــب
النحويــة عــن علــاء العربيــة القدمــاء واملتأخريــن م ًعــا.

وموضــوع هــذا البــاب هــو رصــد مجلــة مــن األنــاط النحويــة التــي مل يـ ِ
ـر إليهــا
ُ

وردت يف كالم اإلمــام
النحويــون أو أغلبهــم فيــا وضعــوه مــن قواعــد ،إال أهنــا قــد
ْ
أن ُيصــار إىل تفريــع قواعــد جديــدة اســتنا ًدا إىل ذلــك؛ َّ
( ،)األمــر الــذي ينبغــي ْ
ألن
أغلــب القواعــد جيــب ْ
ـر متَّســق ًة مــع الشــواهد التــي تســتند إليهــا أو تؤ ِّيدهــا ،قــال
أن تسـ َ
ٍ
ـم أ َّنــك إذا أ َّد َ
ـت
ـمعت العــرب قــد نطقـ ْ
اك القيــاس إىل يشء مــا ثــم سـ َ
ابــن جنــي(( :واعلـ ْ
ٍ
ـت عليــه إىل مــا هــم عليــه))((( ،عــى َّ
أن
ـدع مــا كنـ َ
فيــه بــيء آخــر عــى قيــاس غــره فـ ْ

أكثــر النحويــن يسـ َعون يف الغالــب إىل ((تكميــل الثغــرات باملنطــق والقيــاس ال بمعاودة

((( اخلصائص.126/1 :
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املشــافهة))((( ،زيــاد ًة عــى عــدم اســتمرار تلــك املشــافهة طــوال مــدة الدراســة((( ،وهــذا
ـبب مــن َأســباب عــدم اال ِّطــاع عــى الكثــر مــن االســتعامالت العربيــة الفصيحــة
سـ ٌ
ـرت هبــا كتــب الــراث اللغــوي والســيام تــراث أئمــة أهــل البيــت (.)
التــي زخـ ْ

ـب رآه ابــن جنــي؛ فقــد أشــار اىل جــواز
واالحتجــاج النحــوي بــكال ِم الفــرد مذهـ ٌ

االحتــكام إىل مــا َيــرد عــى لســان الفــرد العــريب الفصيــح يف تقريــر القواعــد وبنائهــا ْ
وإن

ـمع مــن العــريب
ـمع هــذا الــكالم مــن غــره ،هــذا مــا عقــده يف ((بــاب يف الــيء ُيسـ ُ
مل ُيسـ ْ
الفصيــح ،ال ُيســمع مــن غــره))((( ،مستشــهدً ا عــى ذلــك بكثــر مــن املســائل اللغويــة
وردت عــى لســان ُفــرادى مــن العــرب منته ًيــا يف ضــوء ذلــك إىل احلكــم
والنحويــة التــي
ْ

بوجــوب قبــول تلــك االســتعامالت والقيــاس عليهــا(((ْ ،
ـتعامالت
ـت تلــك االسـ
ُ
وإن كانـ ْ
خمالِف ـ ًة ملِــا عليــه اجلمهــورِ ،
فالعــرة بفصاحــة لســان العــريب وقــوة بيانــه((( ،وال أعلــم
أحــدً ا ــــ خمالِ ًفــا كان أم مؤال ًفــا ـــــ لديــه شـ ٌ
ـك يف فصاحــة أمــر املؤمنــن ( )وبالغتــه،
كل امرئ مــا حيســنه))((( ٍ
ولعـ ّـل مــا ذكــره اجلاحــظ يف قــول اإلمــام ((( :)قيمــه ِّ
واف

يف بيــان ذلــك ،إذ قــال(( :فلــو مل نقــف مــن هــذا الكتــاب إال عــى هــذه الكلمــة لوجدناها

شــافي ًة كافي ـ ًة ،وجمزئــة مغنيــة ،بــل لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة ،وغــر مقــرة عــن
(((
عمــن هنـ َـل مــن معــن القــرآن الكريــم والســنة النبوية
ـتغرب ّ
الغايــة)) وليــس هــذا بمسـ َ

((( البحث اللغوي عند العرب.54:

((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
((( اخلصائص.21/2 :

((( ُينظر :اخلصائص 24/2:ـــ.27

((( ُينظر :املصدر نفسه ،385/1:واالقرتاح.120:
((( رشح (املعتزيل).230/18 :
((( البيان والتبيني.87/1 :
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رصح بــه ابــن أيب احلديــد قائـ ًـا(( :فانظـ ْـر القــرآن العزيــز ـــــ واعلــم
الرشيفــة ،وهــذا مــا َّ
أن النــاس قــد اتفقــوا عــى أ َّنــه يف أعــى طبقــات الفصاحــة ـــــ وتأملــه تأمـ ًـا شــاف ًيا ،وانظر

ـص بــه مــن مزيــة الفصاحــة والبعــد عــن التقعــر والتقعيــب ،والــكالم الوحــي
إىل مــا خـ َّ

الغريــب ،وانظــر كالم أمــر املؤمنــن ( )فإ َّنــك جتــده مشــت ًقا مــن ألفاظــه ،ومقتض ًبــا

ـذوا بــه حــذوه ومســلوكًا بــه يف منهاجــه ،فهــو وإن مل يكــن
مــن معانيــه ومذاهبــه ،وحمـ ًّ
ـرا وال نــدًّ ا يصلــح ْ
أن ُيقال:إنــه ليــس بعــده كالم أفصــح منــه وال أجــزل ،وال أعــى
نظـ ً
وال أفخــم وال أنبــل ،إال أن يكــون كالم ابــن عمــه (.((()))
تقسيم هذا الباب فإنه قد قام عىل فصلني:
أما
ُ

سلوب القسم والرشط:
ذكره
أغلب النحويني يف ُأ َ
ُ
الفصل األول :ما مل َي ْ

َ
مسائل ُأخر.
أغلب النحويني يف
ذكره
ُ
الفصل الثاين :ما مل َي ْ

((( رشح (املعتزيل).83/2 :

الفصل األول
أغلب النحويني
َذكره ُ
ما مل ي ْ
يف ُأسلوبَي القسم والشرط

أغلب النحويني يف ُأسلوب َ
الق َسم
املبحث األول  :ما مل
يذكر ُه ُ
ْ
أغلب النحويني يف ُأسلوب الشرط
َذكر ُه ُ
املبحث الثاني :ما مل ي ْ

املبحث األول

القسم
ما مل
يذكره ُ
ْ
أغلب النحويني يف ُأسلوب َ
ـم بأ َّنــه مجلــة تؤ َّكــد هبــا مجلــة ُأخــرى((( ،ومعنــى هذا أ َّنــه يقوم
عـ َّـرف النحويــون القسـ َ
عــى مجلتــن؛ إحدامهــا :مجلــة القســم واألُخــرى :مجلــة جــواب القســم ،وهــي األهــم؛ إذ

((ال بــد للقســم مــن جــواب؛ أل ّنــه بــه تقــع الفائــدة ويتــم الــكالم ،وأل ّنــه هــو املحلــوف

ومــال ذكــر حلــف بغــر حملــوف عليــه))((( ،و ّملــا كان قــوام القســم مجلتــن
عليــهُ ،
خمتلفتــن الواحــدة مســتقلة عــن األُخــرى ـ ْ
وإن كانتــا متعلقتــن إحدامهــا باألُخــرى ـ
ـرط باجلـ ِ
ِ
ـط حـ ِ
ِ
جــيء بأحـ ٍ
ـرط الـ َ
ُ
ـزاء(((.
ـرف الـ
ـرف تربــط
إحداهــا باألُخــرى كربـ َ
َ
ـم مــن حيــث جوا ُبــه عــى رضبــنَ ،أحدمهــا :مجلــة
القسـ َ
قســم علــاء العربيــة َ
وقــد َّ

جــواب القسـ ِم اخلربيــة ،واآلخــر :مجلــة جــواب القســم الطلبيــة ،ومهــا النمطــان اللــذان
َ
سأدرســهام بقاعدتــن منفصلتــن عــى النحــو اآليت:

((( ُينظــر :الكتــاب ،104/3 :واملخصــص ،71/4 :ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،90/9 :والرتاكيــب
اللغويــة.237:

((( الالمات.85 :

املفصــل (ابــن يعيــش) ،96/9:والصفــوة الصفيــة يف رشح
((( ُينظــر :كتــاب أرسار العربيــة ،277:ورشح ّ
الــدرة األلفيــة ،النيــي ،تــح :د .حمســن بــن ســامل العمــري.333/1:
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َّ
القسم اخلربي:
املسألة األوىل :جواز ورود
(كأن) يف جواب َ
ـم اخلــري) هــو مــا كانــت مجلـ ُة جوابِــه خربيـ ًة ،وهــي إما
يقصــد النحويــون بـــ
(القسـ َ
َ
ـب
إســمية أو فعليــة ،فــإن كانــت إســمي ًة فهــي إ ّمــا مثبتــة أو منفيــة؛ فــإن كانــت مث َبتــة ُأجيـ َ

(إن) ،و (الال ِم) ،أو بـــ َّ
ال َق َســم بـــ (الــام) املفتوحــة ،أو بـــ َّ
(إن) وحدَ ها مشــدّ د ًة أو ُمَف َف ًة.

ـم بـــ (مــا) ،أو (ال) ،أو ْ
وأ ّمــا ْ
(إن)((( .وتعليـ ُـل وجــود هــذه
إن كانــت منفيــة ف ُيجـ ُ
ـاب ال َق َسـ ُ
األحــرف يف اجلــواب هــو إفادهتــا التوكيــد الــذي مــن أجلــه جــاء ال َق َســم(((.

فصـ َـل القـ َ
ـول يف (الم) جــواب القســم ومواضع دخوهلا
وكان الــريض االســرابادي َّ

أن َّ
ورشائــط ِّ
(إن) جــاز ْ
كل موض ـ ٍع تدخلــه (الم) االبتــداء بعــد َّ
كل موضــع ،فــرأى َّ
أن

تدخ َلــه (الم) جــواب القســم ،وهبــذا نفهــم َّ
أن موقفــه هــو املواءمــة بــن (الالمــن) يف
ألنــا تــدالن عــى التوكيــد ســواء يف بــاب َّ
(إن) أو يف جــواب القســم ،وع ّلــة
املعنــى؛ ّ

ذلــك علــة مشــاهبة؛ إذ َّ
إن ((التأكيــد املطلــوب مــن القســم حاصــل مــن «الــام»))(((.
َّ
(كأن) شــذو ًذا(((.
ومــن مجلــة مــا ذكـ َـر مــن تلــك املواضــع دخــول (الــام) عــى

ِ
ـت عليــه مــن مصادر
ـن ـ فيــا وقفـ ُ
ـر َأحــدٌ مــن النحويـ َ
وســوى مــا ذكــره الــريض مل ُيـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـ إىل وقــوع َ
(كأ َّن) جوا ًبــا لل َق َســم فضــ ً
وإبقــاء (الــا ِم) يف
القســم
ا عــن حــذف مجلــة َ
ـوز دخـ ُ
ـول «ال ِم»
( َل ـك ََأ َّن) دال ـ ًة عليهــا ،إالّ أبــو َح ّيــان األندلــي الــذي قــال(( :وال جيـ ُ
((( ُينظــر :التبــرة والتذكــرة ،452/1:وكتــاب املقتصــد ،865/2:و رشح مجــل الزجاجــي (ابــن
عصفــور) ،529 - 526/1 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،309-308/4 :والصفــوة الصفيــة،333/1:
وارتشــاف الــرب ،1779-1774/4:واملســاعد313/2:ــــــــ  ،315ومهــع اهلوامــع.485/2:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.309/4:
((( رشح الريض عىل الكافية.309/4:
((( ُينظر :املصدر نفسه.360/4:
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دخولــا عــى «ك ََأ َّن» ،ومنـ ُه قـ ُ
ُ
يب :ومــا
ـوز
ال َق َسـ ِم عــى « َأ َّن» وال عــى « َأ ْن» ،وجيـ ُ
ـول األعــرا ّ
هـ ِ
أيضــا ((( ،وأخــذ
ـذه ال َقن ََمـ ُة؟ واهللِ َلك ََأ َّنــا عــى ُح َش َشـ ٍـة))((( ،وهــذا مــا ذكــره الســيوطي ً
بــه األُســتاذ عبــاس حســن مــن املحدثــن قائـ ًـا«(( :الــام» الداخلــة عــى جــواب القســم
«كأن» ،نحــو :واهلل لـ َّ
ّ
ال تدخــل عــى ّ
ـكأن
«إن» املشــدَّ دة وال عــى يشء مــن أخواهتــا ،إال

صدقــة البخيــل اقتطــاع مــن جســده))(((.

وإذا كان أبــو ح ّيــان والســيوطي واألُســتاذ عبــاس حســن مل يقفــوا يف إجازهتــم هــذا

االسـ َ
ـتعامل عــى شــواهد معلومــة القائــل وغــر مصنوعــة فإننــا بوســعنا االســتدالل عــى

صحتــه وإجــازة القيــاس عليــه بــكالم اإلمــام ( ،)إذ قــال يف توبيــخ أصحابــه عــى
ِ
ِ
التواطــؤ عــن نــرة احلــق(( :واهلل َلـك ََأن بِ ُكـ ِ
ـي
ِّ
ـم َأ ْن َلـ ْـو َحـ َ
َ
ـس َا ْل َو َغــى َو َحـ َ
ـم فيـ َـا إِ َخا ُل ُكـ ْ
ْ
ِ ِ
ـب اِن ِْفــراج َا َْلــر َأ ِة عــن ُقبلِ َهــا))((( .بعــد ْ ِ
ـن َأ ِب َطالِـ ٍ
ـن اِ ْبـ ِ
ـم َعـ ِ
ـم
َ َ ْ َ ْ ُ
ـر ُ
أن َعلـ َ
اب َقــد ا ْن َف َر ْج ُتـ ْ
َالـ ِّ َ
ـم عــى َّ
أن ذلــك
اإلمــام ( )مــن أصحابــه اخلــذالن يف أكثــر مــن موطــن وموقــف حكـ َ

املوقــف سيســتمر منهــم ويتخ ّلــون عنــه يف أوقــات اشــتداد احلــرب ،وهلــذا كان كال ُمــه
هــذا مبن ًيــا عــى ال َق َســم يريــد َّ
أن ذلــك ســيحصل ال حمالــة ،مؤ ِّكــدً ا هــذا بجــواب القســم

املصــدَّ ر بـــ (الم) القســم املتلـ ّـوة بـــ َّ
(كأن) الدالــة عــى القطــع واليقــن يف مثل هــذا املوطن

ُ
والزجاجــي((( ،عــى َّ
حيتمــل ـ زيــادة
أن ســياق كالم اإلمــام
وهــو مذهــب الكوفيــن
ّ
((( ارتشــاف الــرب .1776/4 :القنمــة :الرائحــة الكرهيــة أو خبــث ريــح األدهــانُ .ينظــر :لســان
العــرب( 495/12:قنــم) ،واحلششــة :مجــع (حــش) وهــو موضــع قضــاء احلاجــة .ينظــر :لســان العــرب:
( 285/6حشــش).

((( ُينظر :مهع اهلوامع.490/2 :

((( النحــو الــوايف ،500/2 :و ُينظــر :تراكيــب القســم والــرط يف كالم اإلمامــن احلســن واحلســن (،)
دراســة نحويــة بالغيــة ،عامــر ســعيد نجــم.177:

((( هنج البالغة ،186:وينظر :رشح (املعتزيل).71/7 :

((( ُينظر :اجلنى الداين ،571 :ومغني اللبيب ،253 :ومتهيد القواعد ،1300/3:ومهع اهلوامع.486/1 :
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أيضــا ،وهلــذا ال معنــى حلــر الفعــل (إخــال) الــوارد يف
عــى التحقيــق ـ معنــى التشــبيه ً

ســياق كالمــه ( )عــى الظــن؛ إذ ال مدخــل جلــواب القســم بعــد ال ّظــن الــدال عــى
الشــك((( ،وهبــذا يكــون هــذا االسـ ُ
ـتعامل أحــدَ الصــور التــي جيــب ْ
أن تأخـ َـذ نصيبهــا مــن

تبويــب القواعــد.

ومــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى ذلــك قولــه ( )يف خطبــة يف ذكــر املالحــم:
الشــا ِم و َفحــص بِراياتِـ ِـه ِف َضو ِ
((ل ـك ََأ ِّن َأ ْن ُظـ ُـر إِ َل ِض ِّليـ ٍ
احــي كُو َفــانَ))(((،
َ
ـل َقــدْ َن َعـ َـق بِ َّ َ َ َ َ َ

فـــ (الــام) يف ( َلـك ََأ َّن) واقعـ ٌة يف جــواب قســم حمـ ٍ
ـكأن أنظــر.)...
ـذوف تقديـ ُـر ُه (واهلل لـ ِّ
ُ

أيضــا قولــه ( )يف راهـ ٍ ِ
ـكأن
ومــن الشــواهد ً
ـب ُقتــل َمعــه يف ِص ِّفــن(( :واهللِ لـ ِّ
ِ
ِ
أكرم ـ ُه اهللُ هبــا))(((.
أنظــر إليــه وإىل زَوجتــه وإىل َمنزلتــه ودرجتــه التــي َ

وممــا يؤ ِّكــد شــيوع هــذا االســتعامل وروده عــى لســان أئمــة أهــل البيــت ()
حل َس ِ
ــر بــن
ــن ( )ل ُعبيــد اهللِ بــن ُع َم َ
يف أكثــر مــن شــاهد مــن ذلــك قــول اإلمــا ِم ا َ

ـب معاوي ـ َة يف ص ّفـ َـن(( :يــا ب ـ َن اخل ّطــاب ،واهللِ لـ َ
اخل ّطــاب((( وهــو ُيقاتـ ُـل إىل جانـ ِ
ـكأ ّن
ـك مقتــوالً يف ِ
يومـ َ
أنظـ ُـر إليـ َ
ـك أو غـ ِـد َك))((( ،وقــول اإلمــا ِم الباقـ ِـر ( )ذاكـ ًـرا اإلمــا َم
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.309/4 :

((( هنــج البالغــة ،191:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،98/7:الض ِّليــل هــو عبــد امللــك بــن مــروانُ .ينظــر :رشح
(املعتزيل).99/7:

((( رسائل الرشيف املرتىض ،الرشيف املرتىض ،تح:السيد أمحد احلسيني.86/4 :

((( هــو ُع َبيــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب العــدوي القــريش :صحــايب ،مــن أنجــاد قريــش وفرســاهنمُ .ولِــدَ

يف عهــد النبــي حممــد ( )وأســلم بعــد إســام أبيــه .ثــم ســكن املدينــة .ورحــل إىل الشــام يف أيــام
اإلمــام عــي ( ،)فشــهد « ص ّفــن « مــع معاويــة ،و ُقتِـ َـل فيهــا ســنة (37هـــ)ُ .ينظــر :االســتيعاب يف معرفــة
األصحــاب 308/1:ـــــــ  ،309واألعــام.195/4:

((( رشح (املعتزيل) ،233/5 :و ُينظر:منهاج الرباعة (اخلوئي).60/5 :
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ِ
ـدي ((( :)واهللِ لـ َ
ـم َين ُْشــدُ اهللَ
أس ـنَدَ ْ
املهـ َّ
ظهـ َـر ُه إىل احلَ َجـ ِـر ،ثـ َّ
ـكأ ّن أن ُظـ ُـر إليــه َو َقــدْ ْ
َح َّق ـ ُه))(((.

ْ
ـاع أقــوى حجـ ًة عــى جــواز هــذا النمــط إال أ ّنــه يمكــن االحتــكام إىل
وإن كان السـ ُ

أيضــا ،فاملانــع مــن دخــول (الم) جــواب القســم
القيــاس والصناعــة النحويــة لتقويتــه ً

ّ
عــى َّ
أيضــا ،فـــ
(إن وأخواهتــا) فيــا عــدا
(كأن) يعــود إىل املعنــى والصناعــة النحويــة ً
َّ
(إن) حــرف موضــوع للتوكيــد ،و (الــام) حــرف واقــع يف جــواب القســم كذلــك ،فــا

جيتمعــان(((.

وأمــا (ليــت ،ولعــل ،ولك ـ َّن) فـ َّ
ـإن الــذي يمنــع مــن وقوعهــا بعــد (الم) جــواب

القســم كراهــة تــوايل األمثــال ،فالســبب صــويت ،وهــو نفســه الــذي منــع جمــيء (الــام)
يف جــواب (لــو) فيــا إذا كان منفيــا بـــ (مل)((( ،كــا يمتنــع هــذا االقــران للســبب ِ
نفســه إذا
ً
كانــت (الــام) واقعـ ًة يف خــر َّ
(إن) الــذي أو ُّلــه (الم) القســم؛ هلــذا جيــب الفصــل بينهــا
أيضــا يف جــواب القســم إذا
بـــ (مــا) زائــدة كراهــة اجتــاع (الالمــن)((( ،ومتتنــع (الــام) ً
كان منف ًيا بـــ (ال)(((.

أن الــذي منــع دخــول (الم) جــواب القســم عــى َّ
يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
(إن) عائــد اىل

كراهــة تصــدّ ر حرفــن ملعنــى واحــد ،عــى حــن َّ
أن كراهــة اجتــاع امل ْثلــن هــي ســبب

عــدم مبــارشة (الــام) لألحــرف املبــدوءة بـــ (الــام) وهــي (ليــت ،ولعــل ،ولك ـ ّن).
((( بحار األنوار.341/52:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.309- 308/4:

((( ُينظر :رشح الكافية الشافية ،1639/3:واجلنى الداين ،283 :ومغني اللبيب.358:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.359/4 :
((( ُينظر :املصدر نفسه.358/4 :
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(كأن) ليــس فيهــا هــذان املانعـ ِ
َّ
ـان ،وهلــذا جــاز وقوعهــا جوا ًبــا للقســم
والشــك يف أن
أن تـ َّ
َّ
مســبوقة بـــ (الــام) ،عــى أ ّنــه ينبغــي ْ
(كأن) عــى التحقيــق يف هــذا النمــط مــن
ـدل
االســتعامل ،إذ َّ
تبــن.
القســم
إن
ٌ
موضــوع للتوكيــد والتحقيــق كــا َّ
َ

أيضــا انفــراد اإلمــام ( )باجلملــة ال َق َســمية
وممــا يتصــل ُبأســلوب القســم ً
((أمــا وا َّلـ ِـذي َف َلـ َـق َا َْل َّب ـ َة َو
(والــذي بــرأ الن ََّســمة) ،إذ قــال يف خطبــة يف ذكــر املالحــمَ :
ِ
ـم بِـ ِـه َعـ ِ
ـي (َ )و َاللَِّ َمــا َكـ َـذ َب َا ُْل َب ِّلــغُ َو الَ
ـي َا ْلُ ِّمـ ِّ
ـن َالنَّبِـ ِّ
َبـ َـر َأ َالن ََّسـ َـم َة إِ َّن َا َّلــذي ُأ َن ِّب ُئ ُكـ ْ
ــل َالس ِ
ــام ُع))(((.
َج ِه َ َّ

ذكــر ابــن األنبــاري ذلــك فقــال(( :بــر َأ اهلل عبــاده يربؤهــم بــر ًءا :إذا خلقهــم.
فلــق احلبــ َة وبــر َأ
مــن ذلــك قــول عــي بــن أيب طالــب ( )يف يمينــه« :والــذي َ
أيضــا((( ،وفطــن لــه مــن ُّشاح النهــج ابــن أيب
ــم َة»))((( ،وأكــد ذلــك اللغويــون ً
الن ََّس َ
احلديــد ،فقــال(( :وهــذا القســم ال يــزال أمــر املؤمنــن ُيقســم بــه ،وهــو مــن مبتكراتــه

ومبتدعاتــه))(((.

(كأن) يف جــواب
نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل إعــادة صــوغ القاعــدة بــاآليت :جيــوز وقــوع
ّ

القســم اخلــري اســتنا ًدا إىل ورود ذلــك يف هنــج البالغــة ،كــا جيــوز اســتعامل عبــارة

القســم.
(والــذي بــرأ النســمة) الدالــة عــى َ

((( هنج البالغة ،191:وينظر :رشح (املعتزيل).98/7 :

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس ،تح:د .حاتم صالح الضامن.87/1 :

((( ُينظــر :النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر( 14/1:أبــر) ،ولســان العــرب( 5/4:أبــر) ،وتــاج العــروس:
( 7/10أبــر).

((( رشح (املعتزيل).99/7:
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القسم َّ
املسألة الثانية :جواز وقوع جواب َ
الطَليب مَصدًرا مُؤوًَّل:
َق َســم الطلــب ،أو َق َســم الســؤال((( ،أو ال َق َســم االســتعطايف((( مصطلحــات يــدور

معناهــا عــى نمــط مــن أنــاط القســم يف العربيــة يقصــد النحويــون بــه مــا كان جوا ُبــه
مجل ـ ًة طلبيــة((( ،ومعنــاه ْ
قســم عليــه مطلو ًبــا.
أن يكــون ا ُمل َ

و ُيــؤ َّدى هــذا النــوع مــن ال َق َســم بمجموعــة من األفعــال منها (ســأل ،ونشــد ،وذكَّر،

وأقســم ،وشــهد) ،قــال ســيبويه(( :واعلــم َّ
أن مــن األفعــال أشــياء فيهــا معنــى اليمــن،
ـم ألفعل ـ َّن ،وأشــهدُ
جيــري الفعــل بعدهــا جمــراه بعــد قولــك:واهلل ،وذلــك قولــك :أقسـ ُ

ـمت بــاهلل عليــك َلتفعلـ َّن))((( ،وذكــر هــذا املعنــى يف موضــع آخــر ،فقال:
ألفعلـ َّن ،وأقسـ ُ
ـت و ّملــا فعلــتِ ،ل َ جــاز هــذا يف
ـألت اخلليــل عــن قوهلــم :أقســمت عليــك ّإل فعلـ َ
((وسـ ُ
هــذا املوضــع ،وإنــا أقســمت ههنــا كقولــك :واهلل؟ فقــال :وجــه الــكالم لتفع َلـ َّن ،ههنــا

ولكنهــم إنــا أجــازوا هــذا؛ ألهنــم شـ َّبهوه بنشــدتك اهلل؛ إذ كان فيــه معنــى الطلــب))(((،
ـأن يل َيهــا لفـ ُ
ـك بـ ْ
ا عــى ال َق َســم ،وإ ّنــا ُيعلــم ذلـ َ
ـس النطــق هبــذه األفعــال جمـ َّـرد ًة دليـ ً
ـظ
وليـ َ

((( ُينظــر :املســائل الشــرازيات ،أبــو عــي الفــاريس ،تــح :د .حســن بــن حممــود هنــداوي،256/1:
واملخصــص ،234/5 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،308/4:وارتشــاف الــرب ،1793/4:وحاشــية

الصبــان.171/3:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،101/9:ورشح الكافيــة الشــافية ،868/2:ومغنــي اللبيــب،143 :
ورشح الترصيــح ،648/1:والنحــو الــوايف.482/4:

((( ُينظــر :كتــاب أمــايل ابــن احلاجــب ،ابــن احلاجــب ،دراســة وحتقيــق :د .فخــر صالــح ســليامن قــدارة:
 ،802/2ومتهيــد القواعــد ،3074/6:واألســاليب اإلنشــائية يف النحــو.165 :

((( الكتاب.104/3 :

((( املصدر نفسه.106-105/3 :
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القســم بأ َّنــه ((مجلــة طلبيــة ُيــراد هبــا توكيــد
اجلاللـ ِـة (اهلل)((( ،وقــد ُعـ ِّـر َ
ف هــذا النــوع مــن َ
معنــى مجلــة طلبيــة ُأخــرى مشــتملة عــى مــا ُيثــر الشــعور والعاطفــة))(((.

ـرب مــن القســم أن يكــون مجلــة
وقــد اشــرط أغلـ ُ
ـب النحويــن جلــواب هــذا الـ َّ ْ

طلبيــة ،فقــروا معنــى الطلــب عــى األســاليب اإلنشــائية من أمــر ،أو هني ،أو اســتفهام،
(((
ُ
فيكون
أيضــا بـــ ( َل َت ْف َع َلـ َّن) ،و ( َلنَ ْف َع َلـ َّن)
ـاب القســم ً
يـ َ
أو (إالّ) ،أو ( ََّلــا)  ،كــا ُأجيــز أن ُ
را بمعنــى األمر(((.
خـ ً

ِ
الظاهــر َّ
املنحــر يف
أن أغلــب النحويــن فهمــوا مــن الطلــب مــؤ ّداه اللفظــي

األســاليب اإلنشــائية الطلبيــة ،وهــو فهــم يعــوزه التفســر الدقيــق ملعنــى الطلــب ،كــا

القســم االســتعطايف ُما ًبــا
يفتقــر اىل االســتقراء التــام لشــواهد العربيــة التــي جــاء فيهــا َ
بمعنــى الطلــب ال بص َي ِغــه اإلنشــائية التــي حدّ دهــا النحويــون ،فقــد ورد يف هنــج البالغــة
ِ
ـواب القســم ُمصــدَّ ًرا بـــ ْ
((وإِ ِّن َأن ُْشــدُ َك
(أن) يف قولــه ( )خماط ًبــا اخلليفـ َة عثــانَ :
جـ ُ
ِ
ِِ
َان ُي َقـ ُ
ـون إِ َمــا َم َهـ ِـذ ِه َا ْلُ َّمـ ِـة َا َْل ْق ُتـ َ
ـح
ـول َفإِ َّن ـ ُه ك َ
َاللََّ َأ ْن َت ُكـ َ
ـالُ :ي ْق َتـ ُـل ِف َهــذه َا ْلُ َّمــة إِ َمــا ٌم َي ْف َتـ ُ
َع َل ْي َهــا َا ْل َق ْتـ َـل َو َا ْل ِق َتـ َ
ـال إِ َل َيـ ْـو ِم َا ْل ِق َي َامـ ِـة))(((.
((( ُينظر :املسائل الشريازيات ،256/1:ومتهيد القواعد.3067/6:
((( النحو الوايف.482/4:

((( ُينظــر :املســائل الشــرازيات ،256/1:والتبــرة والتذكــرة 448/1:ـــــــــــــ  ،451وأمــايل ابــن
الشــجري ،145/3 :ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،101-100/9:وكتــاب أمــايل ابــن احلاجــب:

 ،802/2واإليضــاح يف رشح املفصــل ،325/2:ورشح الكافيــة الشــافية ،869/2:ورشح الــريض عــى
الكافيــة ،308/4:ومغنــي اللبيــب ،143:و  ،761ورشح الترصيــح ،648/1:وحاشــية الصبــان،332/2 :

والنحــو الــوايف ،482/4:واألســاليب اإلنشــائية يف النحــو ،165:وإعــراب القــرآن وبيانــه.332/6 :

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.308/4 :

((( هنج البالغة ،304:وينظر :رشح (املعتزيل).262/9 :
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أدرك اإلمــام بحســب الظــروف والقرائــن ومــا يتحــرك بــه النــاس َّ
أن اخلليفــة عثــان
سـ ُيقتل ْ
املقربــون الظلــم والعدوان عــى األُمة؛
ـي عــى موقفــه يــارس هو وعشــرته َّ
إن بقـ َ
إذ األخبــار الــواردة عــن الرســول ( )تؤ ِّكــد ذلــك((( ،لــذا جــاء كالمــه ( )هــذا

عــى ســبيل النُّصــح والتحذيــر ُمـ ً
ـدل عليــه بقولــه( :أنشــدك اهلل) أي :ســألتك بــاهلل(((،
وهــو خطــاب للخليفــة عثــان وحتذيــر لــه باســتعامل ُأســلوب القســم بــاهلل تعــاىل بـ ْ
ـأن ال
يفعــل مــا يكــون بســببه اإلمــا َم املقتـ َ
ـول الــذي يفتــح عــى املســلمني القتــل والقتــال(((،

رصحــت بــه مجلــة جــواب القســم املصــدَّ رة بـــ ْ
(أن) املصدريــة ،وهــي مجلــة دالة
وهــذا مــا َّ
عــى الطلــب بمعناهــا؛ ألهنــا صلــة الطلــب ،وهــذا مــا ُيســب البــن ســيده الــذي أدخــل

ْ
ـص عــى ذلــك وهــو
(أن) يف مجلــة مــا جيــوز أن ُيــاب بــه القســم االســتعطايف ،فقــد نـ َّ
يذكــر األلفــاظ التــي تســتعمل يف هــذا النمــط مــن القســم مــن قبيــل (أســألك بــاهلل) ،و

((جوابــا كلهــا مــا ذكــرت
(أنشــدك بــاهلل) ،الدالــة عــى معنــى الطلــب والســؤال ،فقــال:
ُ
لــك؛ ألَن األمــر والنهــي واالســتفهام كلهــا بمعنــى الســؤال واالســتدعاء وكذلــك « َأن»

ألَ َّنــه ص َلــة ال َّط َلـ ِ
ـب كقولــك :ن ََشــدْ ت َ
ُك اهللَ َأن تقــوم))((( ،وفطــن هلــذا املعنــى أبــو حيــان
أيضــا(((.
وع ّلــل بــا ع ّلــل بــه ابــن ســيده ((( ،كــا أشــار إليــه ناظــر اجليــش ً

يتضــح ممــا تقــدّ م َّ
بالص َيــغ التــي يذكرهــا
أن جــواب القســم الطلبــي ال ينحــر ِّ

((( ُينظر :رشح (املوسوي).73/3:

((( ُينظر :الصحاح( 543/2:نشد).

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،303/3:وتوضيح هنج البالغة.462/2 :
((( املخصص.234/5 :

((( ُينظر :التذييل والتكميل ،334/11 :واألساليب اإلنشائية يف النحو.167:
((( ُينظر:متهيد القواعد.3075/6:
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أن يكــون ذلــك املذكــور مطلو ًبــا للمتكلــم((( ،وال شــك يف َّ
النحويــون ،بــل املــراد بــه ْ
أن
قولنــا :أنشــدك اهلل ْ
أن تقــو َم ،يــدل عــى معنــى الطلــب باملعنــى ال بالصيغــة.

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدَّ م باإلمــكان تقديــم تعديــل للقاعــدة بالقــول :جيــوز وقــوع

ً
مــؤول أي( :أن) والفعــل املضــارع ،ألنــه يــدل عــى
مصــدرا
جــواب القســم الطلبــي
ً
الطلــب بمعنــاه ،لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة ويف كالم العــرب.

((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها.

املبحث الثاني

أغلب النحويني يف ُأسلوب الشرط:
ما مل
يذكره ُ
ْ
املسألة األوىل :ورود جواب (لو) مجلة استفهامية:
رصح ســيبويه بوظيفتهــا ومعناهــا ،فقــال(( :وأمــا
(لــو) أدا ٌة رشطيـ ٌة غــر جازمــةَّ ،
«لــو» ِ
فلــا كان ســيقع لوقــوع غــره))((( وهــي تـ ُّ
ـدل عــى الزمــن املــايض((( ،وقــد تــر ُد
أدق مــن املعنــى الشــائع لــدى ٍ
للمســتقبل((( ،واملعنــى الــذي ذكــره ســيبويه ُّ
كثــر مــن
النحويــن بأهنــا حــرف امتنــاع المتنــاع؛ إذ َّ
إن امتنــاع الــرط ال يســتلزم امتنــاع اجلــواب؛

فقــد يســتلزمه أو ال يســتلزمه ،قــال ابــن هشــام(( :وقــد اتضــح َّ
أن أفســد تفســر لـــ «لــو»

قــول مــن قــال «حــرف امتنــاع المتنــاع» وأن العبــارة اجليــدة قــول ســيبويه «رمحــه اهلل»:
أيضــا ،فقــد
«حــرف ملــا كان ســيقع لوقــوع غــره»))((( ،وقــد تن َّبــه هلــذا املعنــى املحدثــون ً
ذهــب الدكتــور مهــدي املخزومــي إىل َّ
أن (لــو) ((أداة رشط تُســتعمل فيــا ال ُيتو َقــع
حدوثــه ،وفيــا يمتنــع حتققــه ،أو فيــا هــو ُمــال ،أو مــن قبيــل املحــال))(((.

((( الكتاب ،224/4 :و ُينظر :األصول يف النحو.211/2 :

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،11/9 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،450/4 :واجلنــى

الــداين ،273:وتوضيــح املقاصــد ،1297/3:ومغنــي اللبيــب ،337 :ورشح ابــن عقيــل.47/4 :

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش)10/9:ــ ،11ومغني اللبيب.337 :

((( مغني اللبيب ،342 :و ُينظر :رشح ابن عقيل ،47/4:والنحو الوايف.493/4:
((( يف النحو العريب نقد وتوجيه.291 :
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وممــا يؤ ِّكــد صحــة مقولــة ســيبويه بـ َّ
ـأن (لــو) تُســتعمل فيــا كان ســيقع لوقــوع غــره

ـران فعــل الــرط بعدهــا بـــ (قــد)؛ َّ
اقـ ُ
ألن أبــا عــي الشــلوبيني (ت654:هـــ) فـ َّـر ذلــك
بـ َّ
ـص عليــه ســيبويه مــن َّأنــا تقتــي
ـأن (لــو) ال تــدل ((عــى االمتنــاع ،بــل مدلوهلــا مــا نـ َّ

لــزوم جواهبــا لرشطهــا فقــط))((( ،عــى حــن َّ
أن أغلــب النحويــن أو مجيعهــم يمنعــون
هــذا االقــران((( ،وقــد فطــن هلــذا النمــط النحــوي ُأســتا ُذنا الدكتــور عــي عبــد الف ّتــاح يف

دراســته لنهــج البالغــة((( ،مستشــهدً ا لــه بأربعــة نصــوص مــن كالم أمــر املؤمنــن ،منهــا
قولــه (َ (( :)لــو َقـ ِـد اِسـتَو ْت َقدَ مــاي ِمــن هـ ِـذ ِه َا َْلدَ ِ
احـ ِ
اء))(((.
َ َ ْ َ
ْ َ
ْ
ـر ُت َأ ْشـ َي َ
ـض َل َغـ َّ ْ
وليــس يل إضافــة عــى مــا ذكــره الدكتــور عــي ،فقــد بســط القــول يف املســألة،

وأشــبعها بح ًثــا وحتليـ ًـا ،لكــن أو ُّد أن أذكــر ههنــا عــد ًدا مــن الشــواهد النحويــة يف غــر

نصــوص هنــج البالغــة مــن أجــل بيــان مــدى شــيوع هــذا النمــط يف كالم العــرب مــن
جهــة ،وإغفــال النحويــن لــه يف التقعيــد النحــوي مــن جهـ ٍـة ُأخــرى ،مــن ذلــك قـ ُ
ـول
ٍ
َّــثَ ،ف َق َ
حممــد ( )حينــا َد َخ َ
ــت ُأ ِّم َســ َل َم َة (َ )و ِعنْدَ َهــا ُمَن ٌ
ــال:
النبــي
ــل َب ْي َ
ِّ
ـك ب ِ
ـت َغ ْيـ َـا َنَ ،فإِ َّنَــا ُت ْقبِـ ُـل بِ َأ ْر َب ـعٍَ ،وتُدْ بِـ ُـر
ـت ال َّط ِائـ َ
اد َي ـ َة بِنْـ َ
(( َلـ ْـو َقــدْ َفت َْحـ َ
ـف َل َقــدْ ُأ ِري ُتـ َ َ
آل ُ ٍ
ٍ
ـرج قائــم ِ
ـره
بِ َثـ َـان))((( ،وقــول اإلمــام الباقــر ((( :)لــو قــد خـ َ
م َّمــد ()لنـ َ
ُ
املســومني))(((.
اهلل باملالئكــة
ّ

((( التوطئة ،24:و ُينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.347:

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،74 /4 :وارتشــاف الــرب  ،1869 /4واملســاعد،143 /3 :
ورشح الترصيــح  ،404 /2وكتــاب املطالــع الســعيدة .112 - 111 /2

((( ُينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة 346:ــــــ.348

((( رشح (املعتزيل) ،161/19:و ُينظر :اجلملة اخلربية يف هنج البالغة.347:
((( السنن الكربى.)9204( 296/8:
((( بحار األنوار.348/52:
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أيضا من ذلك قول جرير ((([ :من الوافر]
كام ورد هذا النمط يف الشعر العريب ً
و لو ْ
َ
ولي عه ٍد
قد
بايعوك َّ
وقول أيب العتاهية ((([ :من الكامل ]

فاج َع ْل ِل َن ْف ِس َك ُعدّةً ِل َ
ْ
لقا ِء َم ْن

الب َنا ُء
َلقا َم ال ِق ْس ُط َواع َت َد َل ِ
رسو ُل ُه َ ْ
َل ْو َق ْد أَ َت َ
ل مت َت ِن ْع
اك ُ

أمــا فيــا خيــص جــواب (لــو) فقــد اســتقرى علــاء العربيــة كالم العــرب فانتهــى

إحصاؤهــم إىل َّ
أن (لــو) الرشطيــة ال يــأيت جواهبــا إال فع ـ ً
ا ماض ًيــا مثب ًتــا ،أو منف ًيــا بـــ

(مــا) ،أو مضار ًعــا منف ًيــا بـــ (مل) ،وينــاز جــواب هــذه األداة باقرتانــه بـــ (الالم) .فــإذا كان

اجلــواب مثب ًتــا فالغالــب فيــه اقرتانــه بـــ (الــام) ،أ ّمــا إذا كان منف ًيــا بـــ (مل) فــا يقــرن هبــا
الب ّتــة ،وإن كان منف ًيــا بـــ (مــا) فالغالــب ْ
أن يتجـ َّـرد منهــا(((.

ـت عليــه مــن مصــادر ــــ َّ
أن جــواب (لــو) يــرد
ومل َيــرد يف كتــب النحويــن ــــ فيــا وقفـ ُ

ـأن جــواب الــرط جيــوز ْ
رصح بـ ّ
أن خيلــو مــن الرابــط
مجلـ ًة اســتفهامي ًة ،وإن كان الــريض َّ
ـص بذلــك مــا يقــرن بـــ (الفــاء)((( ،لكــن (لــو) ممــا
فيــا إذا كان اســتفها ًما ،عــى أنــه خـ َّ
يقــرن جواهبــا بـــ (الــام) ال (الفــاء).

َّ
ـت صحــة ورود االســتفهام جوا ًبــا لـــ (لــو)،
إن االســتدالل بــكالم أمــر املؤمنــن ُيثبِـ ُ

((( ديوانه.668/3:
((( ديوانه.253:

((( ُينظــر :رشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،23/9:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،100/4:ورشح الريض عىل
الكافيــة ،454/4:وارتشــاف الــرب ،1898/4:واجلنــى الــداين ،283 :وتوضيــح املقاصــد،1304/3:

ومغنــي اللبيــب ،358:ومتهيــد القواعــد ،4446-4445/4:ورشح الترصيــح ،424/2:ومهــع
اهلوامــع ،572/2:والنحــو الــوايف.497/4:

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.113/4:

الباب الثالث :ما مل ي َْذكرْهُ أغلبُ النحويني وورد يف كالم اإلمام ()

294

إذ قــال ( )لرجـ ٍ
ـل قــد أرســله قــوم مــن أهــل البــرة ،ملــا قــرب ( )منهــا ليعلــم
هلــم منــه حقيقــة حالــه مــع أصحــاب اجلمــل لتــزول الشــبهة مــن نفوســهمَ :
ـت َلـ ْـو
((أ َر َأ ْيـ َ
ـاق َط َا ْل َغيـ ِ
ـوك رائِــدً ا َتبت َِغــي َُلــم مسـ ِ
ِ
ـت إِ َل ْي ِهـ ْ َ
ـم
ـث َف َر َج ْعـ َ
ْ
َأ َّن َا َّلذيـ َ
ْ
ْ َ َ
ـن َو َر َاء َك َب َع ُثـ َ َ
ب َ ُتـ ْ
ـم َو أ ْخ َ ْ
ــش و َا َْلج ِ
ِ
ِ
ــن َا ْلــك َ ِ
ــاد ِ
َع ِ
ْــت َصانِ ًعــا؟ َق َ
ْــت
ــال ُكن ُ
ب َمــا ُكن َ
َل َو َا َْلــاء َفخَ ا َل ُفــوا إِ َل َا َْل َعاط ِ َ َ
َل و َا َْلـ ِ
َاركَهــم و ُ َ ِ
ـاء))(((.
ـم إِ َل َا ْل ـك َ ِ َ
ت ِ ُ ْ َ
مال َف ُهـ ْ
كال ُمــه ( )بمنزلــة التمثيــل عــى وجــوب اتّبــاع احلــق متــى ظهــرت معاملــه ال
ـان موقـ ِ
اتّبــاع الباطــل واإلرصار عليــه ،وهــو ســؤال يريــد منــه اإلمــام بيـ َ
ـف َمــن أرســله
قومــه ليعلــم حقيقــة حالــه مــع أصحــاب اجلمــل فيــا إذا خال َفــه قو ُمــه فيــا أخربهــم بــه
مــن مواضــع املــاء والعشــب فخالفــوه اىل األماكــن اجلــرداء القاحلــة مــاذا كان يصنــع؟

أيذهــب معهــم أم يرتكهــم إىل حيــث الــك ُ
ـت عنه مجلــة اجلواب
أل واملــا ُء؟((( وهــو مــا أعربـ ْ
ـت صان ًعــا) املصــدَّ رة بـــ (مــا) االســتفهامية((( ،وهــذا مــن بديــع القــول وفصيحــه،
(مــا كنـ َ

أيضــا ،والــكال ُم
فابتــدأ الــكالم باالســتفهام متبو ًعــا بالــرط ثــم اختتمــه باالســتفهام ً
ٍ
((إذا ن ُِق َ
ســلوب إىل ُأســلوب ،كان ذلــك أحســن تطريــ ًة لنشــاط الســامع،
ــل مــن ُأ
ِ
إجرائـ ِـه عــى ُأسـ ٍ
ـلوب واحــد))((( ،لــذا أجــاب هــذا الرجـ ُـل
وإيقا ًظــا لإلصغــاء إليــه مــن

عــن اســتفهام اإلمــام ( )باإلجيــاب وبايعــه فيــا بعــد(((.

ٍ
ٍ
واحــد خيلــو
برتكيــب
ســهم باالنتقــال مــن الــرط إىل االســتفهام
ولعــل الــذي َأ
َ

(((هنــج البالغــة ،319:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،299/9 :و ُينظــر :تراكيــب ُاألســلوب الرشطــي يف هنــج
البالغــة ،كريــم محــزة محيــدي (رســالة ماجســتري خمطوطــة).182- 181 :

((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي) ،113/10:ورشح (املوسوي).109/3:
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).113/10:
((( َّ
الكشاف.14 /1 :

((( ُينظر:رشح (املعتزيل).299 /9 :
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ـت ُبأســلوب
تنوعـ ْ
مــن رابــط يربــط مجلــة الــرط وجوابــه هــو طــول مجلــة الــرط التــي َّ
إن الــكالم إذا جــاء عــى ُأسـ ٍ
العطــف ،هلــذا ((قــال البيانيــونَّ :
ـلوب واحــد وطــالَ ،ح ُسـ َن
تغيــر الطريقــة))((( ،الغــرض مــن هــذا حتقيــق عنــر التشــويق واإلثــارة يف املتلقــي(((،
ـارك.
وهــو مــا جــاء عليــه النــص ال َع َلــوي املبـ َ

أن
أيضــا قولــه ( )للخليفــة أيب بكــر
ومــن الشــواهد ال َع َلويــة ً
((أخــرين لــو َّ
ْ
ـت صان ًعــا؟ قــال:
شــاهدين مــن املســلمني شــهدا عــى فاطمــة ( )بفاحشـ ٍـة مــا كنـ َ
ـت إ ًذا عنــد اهلل مــن
ـت أقيــم عليهــا احلــد كــا أقيــم عــى نســاء املســلمني ،قــال :كنـ َ
كنـ ُ
الكافريــن .قــالِ :
كنــت تــر ُّد شــهادة اهلل وتقبــل شــهادة غــره))(((.
ولَ؟ قــال :ألنــك
َ
ـع يف جــواب (لــو).
فقولــه (( :)مــا كنــت صان ًعــا) املصــدَّ ر بـــ (مــا) االســتفهامية واقـ ٌ
يعضــد جــواز هــذا االســتعامل وشــيوعه يف كالم العــرب وروده يف احلديــث
وممــا ُ
ـي حممـ ٍـد ((( :)لــو َّ
أن
النبــوي الرشيــف يف أكثــر مــن موضــع ،مــن ذلــك قــول النبـ ِّ
ـت تفتــدي بــه؟ فيقــول :نعــم))((( ،كــا جــاء هــذا النمــط
لــك مــا يف األرض مــن يشء أكنـ َ

يف كالم أئمــة أهــل البيــت ( ،)مــن ذلــك قــول اإلمــام احلســن ( )لعمــرو بــن
جنــادة األنصــاري((( وهــو ابــن إحــدى عــرة ســنة وقــد ُقتِـ َـل أبــوه يف واقعــة الطــف:
((( الربهان يف علوم القرآن.326 /3 :

((( ُينظــر :اجلملــة الطويلــة يف القــرآن الكريــم ،د .عــي نــارص غالــب ،بحــث منشــور يف جملــة مركــز دراســات
الكوفــة ،املجلــد ،1:اإلصــدار.11-10 :2004 ،2:

((( بحار األنوار124/29:ـــ.125

((( صحيح البخاري.)6557( 115/8 :
((( هــو عمــرو بــن ُجنــاد َة بـ ِ
كان غال ًمــا مل يب ُلــغ ُ
ـن كعــب األنصــاريَ :
ـف مــع أبويــه ،و ّملــا ُقتِـ َـل
ـر الطـ َّ
احل ُلـ َـم حــن حـ َ َ
ـي أن ُيقاتـ َـل بــن يــدي اإلمــام احلســن ( )فتقــدَّ َم وارجتـ َـز وقا َتـ َـل
أبــو ُه أمر ْتـ ُه ُأ ُّمـ ُه َب ْحر َّيـ ُة بنـ ُ
ـت مســعود اخلزرجـ ّ
حتــى ُقتِـ َـل ســنة (61هـــ) ،فر ِمــي ِ
برأسـ ِـه نحــو عسـ ِ
رسور قلبــي
ـي يــا
ـكر اإلمــا ِم ،فحمل ْتـ ُه ُأ ُّمـ ُه وقالـ ْ
ـتْ :
َ
أح َسـن َْت يــا بنـ َّ
ُ َ
ويــا ُقـ َّـر َة عينــيُ .ينظــر :قامــوس الرجــال ،حممــد تقــي التســري ،تــح :مؤسســة النــر اإلســامي.73/8 :
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((يــا َفتــى ! ُقتِـ َـل َأ ُبـ َ
ـت َفــإِىل َمـ ْن ت ْلتَجــئ ُأ ُّمـ َ
ـك يف هـ َـذا ا ْل َق ْفـ ِـر؟))((( ،وقــول
ـوكَ ،و َلـ ْـو ُقتِ ْلـ َ
ٍ
ٍ
ــت
لســائل ُم
اإلمــام جعفــر الصــادق ()
لحــد عــن قولــه تعــاىلُ  :ك َّل َــا ن َِض َج ْ
ـم ُج ُلــو ًدا َغ ْ َي َهــا (((فأجا َبــه اإلمــام(( :أرأيــت لــو أن رجـ ً
ا عمــد إىل
ـم َبدَّ ْلن ُ
َاهـ ْ
ُج ُلو ُد ُهـ ْ
لبنــة فكرسهــا ثــم صــب عليهــا املــاء وجبلهــا ثــم ر َّدهــا إىل هيأهتــا األُوىل أمل تكــن هــي
ـع اهلل بــك))(((.
هــي وهــي غريهــا؟ فقــال :بــى أمتـ َ

وهبــذه الشــواهد وســواها نســتدل عــى جــواز هــذا االســتعامل يف الــكالم العــريب

وشــهرته عــى لســان فصحائهــم وبلغائهــم ،وهــو ممــا فــات النحويــن الذيــن قــروا

جــواب (لــو) عــى اجلملــة الفعليــة ،ومل يذكــروا االســتفهام يف مجلــة األنــاط التــي يــأيت

عليهــا جــواب (لــو) يف كالم العــرب.

واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدّ م البــد مــن تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز وقــوع

االســتفهام جوا ًبــا لـــ (لــو) لــورود ذلــك يف كالم اإلمــام عــي ( )وســواه مــن الــكالم

العــريب الفصيــح ا ُملح َتــج بــه.

املسألة الثانية :ورود جواب (ملّا) ً
مضارعا منف ًيا بـ (مل):
فعل
ً

تــرد ( ّملــا) يف كالم العــرب عــى وجـ ٍ
ـوه خمتلفــة ،منهــا تلــك التــي تــؤدي وظيف ـ َة
ُ
ٍ
ِ
مجلــة ُبأخــرى((( ،وهلــا أســاء متعــددة منهــا التعليقيــة((( ،وحــرف وجــود
ربــط
((( موســوعة كلــات اإلمــام احلســن ( ،)جلنــة احلديــث يف معهــد باقــر العلــوم ( ،551 :)وينظــر:
تراكيــب القســم والرشط438:ـــ.440

((( سورة النساء من اآلية.56:
((( بحار األنوار.39/7:

((( ُينظر :ارتشاف الرضب.1896/4 :

((( ُينظر :املصدر نفسه والصحيفة نفسها ،واجلنى الداين،594:
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لوجــود((( ،أو رابطــة لوجــود الــيء بوجــود غــره (((.
وللنحويــن يف حقيقتهــا وتصنيفهــا مذهبــان؛ أحدمهــاّ :أنــا حــرف وجــوب

لوجــوب يف املــايض وهــو مذهــب ســيبويه ،قــال(( :وأمــا « ّملــا» فهــي لألمــر الــذي قــد
وقــع لوقــوع غــره ،وإنــا جتــيء بمنزلــة «لــو»))((( ،وتفســر تلــك املشــا َبة أهنــا حرفــان

رشطيــان يربطــان اجلــواب برشطــه يف الزمــن املــايض((( ،وقــد تابــع ســيبويه يف هــذا عــد ٌد
مــن النحويــن(((.

ويــرى أصحــاب املذهــب اآلخــر َّأنــا ظــرف بمعنــى (حــن) وعــى هــذا ابــن

الــراج((( ،وأبــو عــي الفــاريس((( ،وابــن جنــي((( ،واهلــروي

(((

وعبــد القاهــر

اجلرجــاين( ،((1وذهــب آخــرون إىل أنَّــا ظــرف بمعنــى (إذ)( ،((1وهــو مــا استحســنه

((( ُينظــر :توضيــح املقاصــد ،1273/3:ومغنــي اللبيــب ،369 :ورشح شــذور الذهــب (اجلوجــري):
 ،594/2ومهــع اهلوامــع ،222/2:والتحريــر والتنويــر.125/16:

((( ُينظر :رشح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد.43 :

((( الكتــاب ،234/4 :و ُينظــر :رصــف املبــاين ،284:ودراســات ألســلوب القــرآن ،627/2/1:وإعــراب
القــرآن وبيانــه.290/6 :

((( ُينظر :اجلنى الداين ،595:ومغني اللبيب.369 :

((( ُينظر :رصف املباين ،284:وارتشاف الرضب ،1897/4:ومهع اهلوامع.222/2:

((( ُينظــرُ :األصــول يف النحــو ،179/3 ،157/2:وارتشــاف الــرب ،1897/4:ومغنــي اللبيــب،369:
ورشح الترصيــح ،700/1:ومهــع اهلوامــع.222/2:

((( ُينظــر :البغداديــات ،315:وكتــاب املقتصــد ،1092/2:ومهــع اهلوامــع ،222/2:بنــاء اجلملــة العربيــة،
د .حممــد محاســة عبــد اللطيــف.214:

((( ُينظر :اخلصائص ،255 - 253/2:ومغني اللبيب ،369:ودراسات ُألسلوب القرآن.626/2/1:
((( ُينظر :كتاب األزهية.199:

(ُ ((1ينظر :كتاب املقتصد.1092/2 :

(ُ ((1ينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،101/4 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،230/3:واجلنــى الــداين:
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ابــن هشــام مع ِّلـ ًـا ذلــك باختصاصهــا باملــايض وإضافتهــا إىل اجلمــل ،نحــوّ :ملــا جــاءين

أكرمتــه (((.

وقــد حــاول ابــن مالــك التوفيـ َـق بــن املذهبــن ،فقــال(( :إذا و َيل « ّملــا» فعـ ٌـل مـ ٍ
ـاض

لف ًظــا ومعنًــى فهــو ظــرف بمعنــى «إذ» ،فيــه معنــى الــرط ،أو حــرف يقتــي فيــا مــى
وجو ًبــا لوجــوب))(((.

ومهــا يكــن مــن أمـ ٍـر فـ َّ
ـإن ( ّملــا) أداة رشط غــر جــازم تــؤدي وظيفــة الربــط والتعليق

بــن مجلتــن؛ مجلة الــرط وجوابــه (((.

وأمــا جواهبــا فقــد اتفــق النحويــون فيــه عــى أنــه مـ ٍ
ـاض لف ًظــا ومعنًــى ،فقــد قــال
اهيــم الــروع وجاء ْت ـه ا ْلبـ ْـرى ُي ِ
ِ
اد ُلنَــا ِف
ـب َعـ ْ
الفــراء يف قولــه تعــاىلَ  :ف َلـ َّـا َذ َهـ َ
َ
ـن إِ ْب َر َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ
َقــو ِم ُلـ ٍ
ـل مـ ٍ
ـوط(( :(((مل يقــل :جاد َلنــا .ومثلــه ِف الــكالم ال يــأيت إال بفعـ ٍ
ـاض كقولــك:
ْ
ـب عليــه كأنــه َقــال :أقبلــت َأثِــب َعليــه))(((،
فلـ ّـا أتــاين أتيتــه .وقــد َيــوز فلـ ّـا أتــاين أثـ ُ

وارتــى هــذا الطــري ،فقــال(( :والعــرب ال تــكاد َتتَل َّقــى « َّملــا» إذا وليهــا فعـ ٌـل مـ ٍ
ـاض
ٍ
بــاض ،يقولــون« :ملــا قــام قمــت»))((( ،وذهــب ابــن عصفــور إىل متابعــة الفــراء
إال

 ،594ومغنــي اللبيــب ،369 :ورشح الترصيــح ،700/1:ومهــع اهلوامــع ،222/2:وحاشــية الصبــان:
.391/2

((( ُينظر :مغني اللبيب ،369 :ومهع اهلوامع.222/2:

((( رشح التسهيل (ابن مالك) ،101/4:وينظر:دراسات ُألسلوب القرآن.627/2/1:

((( ُينظــر :رصــف املبــاين ،284:وارتشــاف الــرب ،1896/4:واجلنــى الــداين ،595:وبنــاء اجلملــة
العربيــة.214:

((( سورة هود اآلية.74 :

((( معاين القرآن (الفراء) ،23/2:وينظر :دراسات ألسلوب القرآن.630/2/1:
((( جامع البيان.406/15 :
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ِ
حمتجــا لذلــك بآيــة ســورة هــود املــار ذكرهــا (((.
فأجــاز جمــيء
جوابــا فعـ ًـا مضار ًعــا ً

أمــا ابــن مالــك فقــد حــاول التفصيــل يف أنــاط جواهبــا فأجــاز ْ
أن يكــون مجلــ ًة
الر ْج ـ َز إِ َل
ـم ِّ
إســمي ًة مســبوق ًة بـــ (إذا) الفجائيــة نحــو قولــه تعــاىلَ  :ف َلـ َّـا ك ََش ـ ْفنَا َعن ُْهـ ُ
ـل هـ ِ
ـون ،(((أو فع ـ ً
ا مضار ًعــا ،أو مجلــة إســمية مســبوقة بـــ
ـم َي ْن ُك ُثـ َ
ـم َبال ُغــو ُه إِ َذا ُهـ ْ
َأ َجـ ٍ ُ ْ
ِ
(الفــاء) نحــو قولــه تعــاىلَ  :ف َلــا نَجاهــم إِ َل ا ْلـ ِ
ي َحــدُ بِ َآ َياتِنَــا
ـم ُم ْقتَصــدٌ َو َمــا َ ْ
َّ َّ ُ ْ
ـر َفمن ُْهـ ْ
َ ِّ
ـار َك ُفـ ٍ
إِ َّل ك ُُّل َخ َّتـ ٍ
ـأول النحويــون هــذه اآليــة عــى حــذف اجلــواب؛ ّ
ألن
ـور ،((((((وتـ َّ

(الفــاء) ال تدخــل يف جــواب ( ّملــا) (((.

ومل يــزد الــريض عــى مــا أدىل بــه ابــن مالــك مــن قبلــه ،فقــال(( :ويليــه فعـ ٌـل مـ ٍ
ـاض

أيضــا كذلــك أو مجلــة إســمية مقرونــة بـــ»إذا» املفاجــأة ( )...أو
لف ًظــا ومعنــى وجوابــه ً
مــع «الفــاء» ،وربــا كان ماض ًيــا مقرو ًنــا بـ»الفــاء» ،وقــد يكــون مضار ًعــا))(((.

ِ
يرتــض النحويــون هــذا فعمــدوا ـ كعادهتــم ـ إىل تأويــل النــص الكريــم عــى
ومل

احلــذف والتقديــر ،فحملــوا الفعــل املضــارع عــى املــايض بتأويــل (جادلنــا) ،أو يكــون

اجلــواب (جاءتــه البــرى) وتُقــدَّ ر (الــواو) عــى ّأنــا زائــدة ،أو بتقديــر فعــل حمــذوف
((( ُينظــر :مغنــي اللبيــب ،370:ومهــع اهلوامــع ،222/2:ودراســات ُألســلوب القــرآن ،629/2/1:ومل
أقــف عــى رأي ابــن عصفــور هــذا يف رشح اجلمــل ،واملقــرب ،ومثــل املقــرب.

((( سورة األعراف اآلية.135 :
((( سورة لقامن من اآلية.32:

((( ُينظــر :رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،101/4 :ومهــع اهلوامــع ،222/2:ودراســات ألســلوب القــرآن:
 ،672/2/1وأثــر القــرآن والقــراءات.129:

((( ُينظــر :مغنــي اللبيــب ،174 :والربهــان يف علــوم القــرآن ،384/4 :ومهــع اهلوامــع ،222/2:وروح
املعــاين ،104/11:ودراســات ألُســلوب القــرآن ،630/2/1:والنحــو الوايف296/2:ــــ.297
((( رشح الريض عىل الكافية.231/3 :
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يكــون هــو اجلــواب ،والتقديــرَ ( :أقبــل جيادلنــا) (((.
يظهــر ممــا تقــدَّ م َّ
أن أغلــب النحويــن مل يقفــوا عــى ورود جــواب ( ّملــا) إال ماض ًيــا

ـت عليــه مــن مصــادر إىل جميئــه
لف ًظــا ومعنــى يف األغلــب ،فلــم ُيشــروا بحســب مــا وقفـ ُ
مضار ًعــا منف ًيــا بـــ (مل) ـ وإن كان هــو ماض ًيــا باملعنــى ـ لكنّهــم أوجبــوا يف الــرط املــي
يف اللفــظ واملعنــى وجعلــوا اجلــواب مثلــه.

فاشــراط املــي لف ًظــا ومعنًــى يف جواهبــا هــو مــا تذكــره مصــادر اللغــة والنحــو

والتفســر((( ،عــى أن أبــا حيــان زاد عــى ذلــك جــواز ورود اجلــواب مضار ًعــا منف ًيــا بـــ
(مل) ،فقــال(( :وجــواب « ّملــا» فعـ ٌـل مـ ٍ
ـاض لف ًظــا ومعنًــى ،أو منفــي بـ»مــا» أو مضــارع
منفــي بـــ»مل»))((( ،عــى أ َّنــه مل يستشــهد هلــذا الــرب مــن االســتعامل مــن كالم العــرب

شــعره أو نثــره.

إن االســتدالل بــكالم أمــر املؤمنــن يف هنــج البالغــة يؤكــد مــا ذكــره أبــو حيــان ،إذ
آن َل ْ َن ُكـ ِ
ـن
ـم َب ْينَنَــا َا ْل ُقـ ْـر َ
قــال ( )يف مســألة التحكيــمَ :
((و ََّلــا َد َعا َنــا َا ْل َقـ ْـو ُم َإل َأ ْن ن َُح ِّكـ َ
ـن كِ َتـ ِ
ـاب َاللَِّ ســبحانه و َت َعـ َ
ـال))(((.
َا ْل َف ِريـ َـق َا ُْل َتـ َـو ِّ َل َعـ ْ
((( ُينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،66 - 65/3:ومشــكل إعــراب القــرآن ،371/1:والبيــان يف غريــب
إعــراب القــرآن.24 - 23/2:

((( ُينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه ،66/3:ومشــكل إعــراب القــرآن ،371/1:والبيــان يف غريــب
إعــراب القــرآن ،23/2:ومفاتيــح الغيــب ،376/18:والتبيــان يف إعــراب القــرآن ،708/2 :والبحــر

املحيــط ،185/6:والربهــان يف علــوم القــرآن ،385/4:ومغنــي اللبيــب ،370:ومتهيــد القواعــد،4452/9:

واإلتقــان يف علــوم القــرآن ،278/2 :وروح املعــاين ،300/6:والنحــو الــوايف296/2 :ــــ ،298والنحويــون

والقــرآن.61:

((( ارتشاف الرضب.1897 /4 :

((( هنج البالغة ،240:وينظر :رشح (املعتزيل).103/8:

الفصل األول :ما مل ي َْذكرْهُ أغلبُ النحويني يف ُأسلوبي القسم والشرط
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يســتظهر هــذا املقطــع مــن اخلطبــة الرشيفــة َّ
أن اإلمــام ( )يريــد بيــان أمهيــة

ــع يف
رج َ
االحتــكام إىل القــرآن الكريــم يف حــل اخلصومــات والنزاعــات ،عــى أن ُي َ

ذلــك إىل َمــن يســتنطقه ويفهــم مقاصــده وهــو الرســول الكريــم حممــد ( )بس ـنّته
النبويــة الرشيفــة فهــي ترمجــان كالم اهلل تعــاىل ،فاإلمــام إنــا ريض بتحكيــم القــرآن هلــذا

املعنــى راف ًعــا بذلــك شــبهة مــن يظــن أ َّنــه يعــارض حكــم القــرآن الكريــم ((( ،وهــذا مــا
ـت عنــه مجلــة جــواب الــرط (مل نكــن )...املصــدَّ رة بـــ (مل) وهــي حــرف نفــي
أفصحـ ْ
وجــزم وقلــب ،وإنــا عمــد ( )إىل اســتعامل هــذا الــرب مــن اجلــواب؛ ألن (مل)

تـ ُّ
ـدل عــى النفــي املســتمر((( فض ـ ً
ا ع ـ ّا فيهــا مــن قــوة وتوكيــد ،وهــذا مناســب للمقــام
ومــا فيــه مــن اســتمرار األئمــة املعصومــن عــى هنــج القــرآن الكريــم ،وال غــرو فهــم
دل عــى هــذا املعنــى؛ ألهنــا تـ ُّ
ِعد ُلــه ،ولــو قيــل (مــا ُكنّــا الفريــق )...ملــا َّ
ـدل عــى نفــي

املــايض القريــب مــن احلــال((( .هــذا مــن جهــة الداللــة والعــدول مــن تعبــر إىل آخــر،

أيضــا؛ إذ إن ســيبويه قـ َ
ـرن ( ّملــا) بـــ (لــو) ،و (لــو)
فيعضــد هــذا االســتعامل ً
وأمــا القيــاس ُ

ممــا جيــوز أن ُتــاب بـــ (مــا) أو (مل)(((.

نخلــص مــن هــذا إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز أن يــرد جــواب (ملــا)

فعـ ًـا مضار ًعــا منف ًيــا بـــ (مل) لــورود ذلــك يف كالم اإلمــام عــي (.)

((( ينظر :رشح (البحراين).128 -127/3:
((( ينظر :معاين النحو.162/4:

((( ينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،107/8:ومعاين النحو165/4:ـ.167
((( ينظر :رشح الكافية الشافية.1639/3:

الفصل الثاني
أغلب ال َن ْحوي َ
ني
َذكر ُه ُ
ما مل ي ْ
َ
مسائل ُأخر
يف

َ
تفاضل فيه:
املسألة األوىل :استعمال (أفعل) التفضيل ممّا ال
ـف ُيصــاغ عــى وزن (أفعــل) للداللــة
ف النحويــون (أفعــل) التفضيــل بأ َّنــه وصـ ٌ
عـ َّـر َ
عــى شــيئني اشــركا يف صفـ ٍـة مــا وزاد أحدمهــا عــى اآلخــر فيهــا((( ،وقــد اشــرطوا فيــه

مجلــة رشوطْ :
ومترص ًفــا قابـ ًـا للتفــاوت ،ليــس الوصــف
أن يكــون الفعــل ثالث ًيــا جمــر ًدا،
ِّ
منــه عــى (أفعــل َف ْعــاء) ،تا ًّمــا مثب ًتــا مبن ًيــا للمعلــوم ،لــه فعــل((( ،وهــي الــروط نفســها
املتعلقــة بصــوغ صي َغ َتــي التعجــب.

ـإن مل يسـ ِ
فـ ْ
ـتوف الفعــل تلــك الــروط جــيء بمصــدره منصو ًبــا عــى التمييز مســبو ًقا
ـإن سـ ِ
(((
ـم َع يشء مــن ذلــك
بـــ (أفعــل) التفضيــل مــن فعــل اســتوىف رشوط االشــتقاق  ،فـ ْ ُ
عــن العــرب فإنــه ُي َفــظ وال ُيقــاس عليــه((( ،إال إذا ُأريــدَ وصــف زائــد عليــه ،فيجــوز
ـع مو ًتــا مــن زيـ ٍـد ((( ،أمــا إذا كان الفعــل جامــدً ا أو غــر قابــل
القــول مثـ ًـا :حممــد أفجـ ُ
جيــز التفضيــل منــه قـ ُّ
ـط بطريــق مبــارش أو غــر مبــارش(((.
للتفاضــل فلــم ُ
((( ُينظــر :نتائــج الفكــر ،308 -307 :ورشح الــريض عــى الكافيــة ،447/3 :ورشح الترصيــح،92/2 :
والنحــو الــوايف.395/3:

((( ُينظــر :رشح ابــن عقيــل ،175-174/3 :ورشح األشــموين ،269-268/2:ومهــع اهلوامــع،316/3:
والنحــو الــوايف 316/3 :ـــــــــ .317

((( ُينظــر :املفصــل ،232:ورشح الكافيــة الشــافية ،1122-1121/2:واللمحــة يف رشح امللحــة،425/1:
وأوضــح املســالك ،236/3 :ورشح ابــن عقيــل ،175/3 :و رشح الترصيــح.94/2:

((( ُينظر :توضيح املقاصد.933/2 :

((( ُينظر :املصدر نفسه ،898/2:ورشح الترصيح ،74/2:ومهع اهلوامع.319/3:
((( ُينظر :النحو الوايف.396/3 :
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الباب الثاني :ما محلهُ أغلبُ النحويني على الضرورة الشعرية وورد يف كالم اإلمام ()

وقــد قــر النحويــون داللــة عــدم التفاضــل عــى املــوت والفنــاء واهلــاك ،فلــم

يم ِّثلــوا ملســألة عــدم التفــاوت إال هبــذه املعــاين((( ،وع ّللــوا امتنــاع التفضيــل مــن تلــك

الــدالالت بأنــه ال مزيــة فيهــا لبعــض فاعليهــا عــى بعــض((( .وبعــدم قبولــه املفاضلــة
ينتفــي األســاس الــذي يقــوم عليــه التفضيــل يف أغلــب حاالتــه(((.

َّ
إن النحويــن قــد محلــوا (أفعــل) التفضيــل الــوارد عــى خــاف مــا وضعــوا مــن

ـت ـ إىل جمــيء (أفعــل)
رشوط عــى الشــذوذ((( ،عــى أهنــم مل ُيشــرواـ يف حــدود مــا اطلعـ ُ
وكأنــم مل يقفــوا عــى شــواهد
التفضيــل ممــا ال تفاضــل فيــه حتــى وإن كان ذلــك شــذو ًذاّ ،

تؤ ِّيــد هــذا يف كالم العــرب نظـ ًـا أو نثـ ًـرا.

َّ
إن النظــر يف نصــوص كالم اإلمــام عــي ( )يف هنــج البالغــة ُيثبــت خــاف مــا

ذهــب إليــه النحويــون يف هــذه املســألة؛ إذ جــاء (أفعــل) التفضيــل ممــا ال تفــاوت فيــه أو

تفاضــل يف أكثــر مــن موضــع ،مــن ذلــك قولــه ( )يف خطبــة يذكــر فيهــا صفــة مــن
ِ
ِ
يتصــدّ ى للحكــم بــن األُمــة وليــس لذلــك بأهـ ٍ
ـم بِـ ِـه َل ِــا
ـم َع َل ْيــه َأ ْمـ ٌـر ا ْك َت َتـ َ
ـل(( :إِ ْن َأ ْظ َلـ َ
ِ ِ
ِ
يع َلــم ِمــن جهـ ِ ِ ِ
ـج ِمنْ ـ ُه َا َْل َو ِاريـ ُ
ـث إِ َل َاللَِّ
َْ ُ ْ َ ْ
ـاء َو َت َعـ ُّ
ـرخُ مـ ْ
ـن َجـ ْـو ِر َق َضائــه َالدِّ َمـ ُ
ـل َن ْفســه َتـ ْ ُ
ِ
يهـ ِ
االً َليـ ِ
ِ
ـن َم ْعـ َ ٍ
ـن َا ْلكِ َتـ ِ
ـر َي ِع ُ
ـاب
ـون ُج َّهــاالً َو َي ُمو ُتـ َ
يشـ َ
ـم س ـ ْل َع ٌة َأ ْبـ َـو ُر مـ َ
ـون ُض ـ َّ ْ َ
مـ ْ
ـس ف ِ ْ
((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،1122- 1121/2:واللمحــة يف رشح امللحــة ،423/1:وأوضــح
املســالك ،236/3 :ورشح ابــن عقيــل ،175/3:ورشح شــذور الذهــب (اجلوجــري) ،733/2:ورشح

األشــموين ،269/2:ورشح الترصيــح 70/2:والنحــو الــوايف ،349/3:وغريــب هنــج البالغــة ،أســبابه،

أنواعــه ،توثيــق نســبته ،دراســته ،د .عبــد الكريــم حســن الســعداوي.205:

((( ُينظر :توضيح املقاصد ،895/2:ورشح الترصيح ،70/2:والنحو الوايف.349/3:
((( ُينظر :رشح الكافية الشافية ،1120/2 :والنحو الوايف.396/3:

((( ينظــر :األصــول يف النحو104/1:ـــــــــــ ،105واملفصل232:ــــــــــ ،233ورشح الكافيــة
الشــافية،1122/2:

وتوضيــح

املقاصــد.933/2:

الفصل الثاني :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه احلذف ومسائل ُأخر
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـن َا ْلكِ َتـ ِ
ـن
ـاب إِ َذا ُحـ ِّـر َ
ف َعـ ْ
ـي َحـ َّـق تال ََوتــه َو الَ س ـ ْل َع ٌة َأ ْن َفـ ُـق َب ْيع ـ ًا َو الَ َأ ْغـ َـى َث َمن ـ ًا مـ َ
إِ َذا ُتـ َ
اض ِع ِ
مو ِ
ــه))(((.
ََ
بعــد ْ
أن صنَّــف اإلمــام َمــن يتصــدَّ ون للحكــم والقضــاء بــن النــاس اختتــم خطبتــه

بالشــكوى إىل اهلل تعــاىل مــن مثــل هــؤالء املتشــ ِّبهني بالعلــاء ،فوصفهــم بالضــال يف
ِ
أيضــا بأهنــم يريــدون قرآ ًنــا ينســجم مــع رغباهتــم وأهوائهم،
حياتــم ك ِّلهــا ،كــا وصفهــم ً
عــرت عنــه اجلملــة (ليــس فيهــم ســلعة)...أي َّإنــم يعتقــدون بالكتــاب
وهــذا مــا َّ
الفســاد والكســاد فيــا إذا ُحِ َ
املنــزل عــن طريــق الوحــي،
ــل عــى الوجــه الصحيــح ّ

عــى حــن يـ َـرون فيــه الســلعة الرائجــة املرغوبــة إذا ُحـ ِّـرف عــن مواضعــه((( ،دالً عــى
ذلــك بلفظ َتــي (أبــور) ،و (أنفــق) ،ومهــا كلمتــان تــدالن عــى التفضيــل ألهنــا عــى وزن
(أفعــل) ،اش ـتُقت األُوىل منهــا مــن الفعــل (بــار الــيء يبــور) ،واش ـتُقت الثانيــة مــن
الفعــل (نفــق).

ومــن أجــل التدليــل عــى َّ
أن الكلمتــن (أبــور) ،و (أنفــق) تنتميــان إىل جذريــن

لغويــن يــدالن عــى عــدم التفاضــل والتفــاوت البــدَّ مــن الوقــوف عــى حقيقتهــا
بالعــودة إىل مــا قالــه أربــاب اللغــة واملعجــات فيهــا ،فقــد ذهــب اللغويــون إىل َّ
أن
األصــل يف اجلــذر اللغــوي (بــور) هــو اهلــاك والكســاد والفســاد((( ،عــى أهنــم محلــوا

((( هنج البالغة ،55:وينظر :رشح (املعتزيل).284/1 :

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،318/1:ومنهاج الرباعة (اخلوئي).260 ،249/3:

((( ُينظــر :الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،314/1 :وهتذيــب اللغــة( 191/15 :بــور) ،والصحــاح:

( 598-597/2بــور) ،ومعجــم مقاييــس اللغــة( 316/1 :بــور) ،واملحكــم واملحيــط األعظــم331/10 :

(بــور) ،وأســاس البالغــة( 282/1 :بــور) ،والنهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر( 161/1:بــور) ،لســان
العــرب( 86/4 :بــور).
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معنــى الكســاد والفســاد فيــه عــى املجــاز((( ،وممــا يؤ ِّكــد معنــى (اهلــاك)يف مــادة (بــور)
ـ فضـ ًـا عــا ُذكــر ـ َّ
أن ابــن ِســيده جعلهــا يف بــاب (اهلــاك وأفعالــه)((( ،وعــى معنــى

اهلــاك محــل املفــرون الفعــل (تبــور) يف قولــه تعــاىل :إِ َّن ا َّل ِذيــن ي ْت ُل َ ِ
َــاب اهلل
ــون كت َ
َ َ
و َأ َقامــوا الصـ َـا َة و َأ ْن َف ُقــوا ِمَّــا ر َز ْقنَاهــم ِسا وع َلنِي ـ ًة يرجـ َ ِ
ـور.((((((
ـار ًة َلـ ْ
ُ ْ ًّ َ َ َ َ ْ ُ
َ
َّ
ـن َت ُبـ َ
ـون َتـ َ
َ
َ ُ
لــدي ممــا تقــدَّ م َّ
أن الفعــل (بــار يبــور) يــدل عــى اهلــاك والكســاد
يتحصــل
َّ
َّ

والفســاد ،وحــاول الراغــب األصفهــاين َّ
أن جيــد جام ًعــا معنو ًيــا بــن هــذه الــدالالت،

فقــال(( :ال َبـ َـوار :فــرط الكســاد ،و ّملــا كان فــرط الكســاد يــؤ ّدي إىل الفســاد -كــا قيــل:
كســد حتــى فســد -عـ ّـر بالبــوار عــن اهلــاك))((( .وهبــذا نســتدل عــى َّ
أن األصــل يف

(بــور) هــو اهلــاك ،وهــذا املعنــى ممــا يمنــع النحويــون اشــتقاق (أفعــل) التفضيــل
ـوارا ،لكــن اإلمــام ()قــال( :أبــور) ،وإذا كنّــا
منــه ،فالقيــاس منــه أن يقال:أكثــر بـ ً
ـذرا للنحويــن يف عــدم إشــارهتم هلــذا املعنــى وهــذا االشــتقاق عــى فــرض
نلتمــس عـ ً
ِ
ـي منهــم بإيــراد
شاح النهــج والســيام مــن ُعنـ َ
عــدم وقوفهــم عــى كالم اإلمــام ،فــإن ُ ّ
قضايــا اللغــة والنحــو كان عليهــم اإلشــارة إىل ذلــك ،لكنّهــم مل يذكــروا ذلــك يف حــدود
ـت.
مــا اطلعـ ُ

وممــا يعـ ّـزز وقــوع معنــى التفضيــل يف (أبــور) َّ
املفضــل عليــه
أن اإلمــام ( )ذكــر َّ
((( ُينظــر :مفــردات ألفــاظ القــرآن( 152 :بــور) ،وأســاس البالغــة ،الزخمــري ،تــح :حممــد باســل عيــون
الســود( 82/1:بــور) ،واملصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،الفيومــي ،65/1:وإعــراب القــرآن وبيانــه:

.189/5

((( ُينظر :املخصص.76/2 :
((( سورة فاطر اآلية.29 :

((( ُينظر :جامع البيان ،463/20:وجممع البيان ،243/8:وامليزان.43/17:

((( مفردات ألفاظ القرآن( 152:بور) ،و ُينظر :الدر املصون ،103/7:وروح املعاين.206/7:
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ـرورا بـــ (مــن) وهــو (مــن الكتــاب) ،زيــاد ًة عــى اســتعارة لفــظ (الســلعة) ،وال شــك
جمـ ً
الــراح اىل َّ
يف َّ
أن
أن الســلع تتفاضــل فيــا بينهــا يف الكســاد والفســاد ،وهلــذا ذهــب ُّ ّ

كل هــذه القرائــن تـ ُّ
ـإن َّ
املعنــى املــراد يف النــص ال َع َلــوي هــو (أكســد)((( ،وهلــذا فـ َّ
ـدل عــى
إرادة معنــى التفضيــل ،ولــو مل يكــن معنــى التفضيــل جائـ ًـزا يف معنــى (البــور) ملــا جلــأ

النحويــون واللغويــون إىل تقديــر مصــدر ُينصــب عــى التمييــز يــأيت مســبو ًقا بـــ (أفعــل)
التفضيــل مــن فعــل اســتوىف الــروط ،فيــا إذا أرادوا وص ًفــا زائــدً ا عليــه كــا مـ َّـر ذلــك.

ـإن مــادة (نفــق) تـ ُّ
أيضــا فـ َّ
ـدل عــى انقطــاع
والــكالم املتقــدِّ م ينطبــق عــى (أنفــق) ً
الــيء وذهابِــه ،ومنــه ن َِفـ َـق الطعــام نِفاقـ ًا َف ُهـ َـو نَافــق ،إِذا ن َِفــدَ و َأن َفـ َـق الرجــل ،أي :افتقــر

وذهــب مالــه ،ونفقــت الدابــة نفو ًقــا :ماتــت ،ونفــق الســعر نفا ًقــا ،وذلــك أ َّنــه يمــي فال
يكســد وال يقــف((( ،وهبــذا يتضــح أنَّــا ترجــع اىل معــاين املــوت والنفــاد واالنقطــاع ،وال
ٍ
بحجــة عــدم وقــوع
شــك يف َّأنــا معــان منــع النحويــون جمــيء (أفعــل) التفضيــل منهــا ّ
التفاضــل فيهــا.
وهبــذا اســتطاع أمــر املؤمنــن ()بــا يمتلكــه مــن إتقــان للغــة ومعانيهــاِ ،
وعلــم
ُ

التعبــر عــن التفاضــل فيهــا وهــو مــا أغف َلــه
واســع بأرسارهــا وبالغتهــا وفصاحتهــا
َ

ـت.
ينصــوا عليــه يف حــدود مــا تتبعـ ُ
النحويــون ومل ّ

واســتنا ًدا إىل ِّ
كل مــا تقــدم البــد مــن تقديــم تعديــل للقاعــدة النحويــة بالقــول :جيــوز

اشــتقاق (أفعــل) التفضيــل مــن أفعــال املــوت والفنــاء لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة.
وهــي معـ ٍ
ـان ال تفاضــل فيهــا عــى وفــق مقولــة النحويــن.
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي) ،61/9:وهبج الصباغة ،322/7:ويف ظالل هنج البالغة.236/2:

((( ُينظــر :مجهــرة اللغــة( 967/2:نفــق) ،والصحــاح( 1560/4 :نفــق) ،ومعجــم مقاييــس اللغــة454/5:

(نفق).
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املسألة الثانية :ورود الفعل (صار) مبعنى الردِّ والتقسيم:
(صــار) مــن النَّواســخ الفعليــة يدخــل عــى اجلمــل اإلســمية ذكـ َـره ســيبويه يف مجلــة

األفعــال (كان ،ومــادام ،وليــس) التــي ال تســتغني عــن اخلــر((( ،قــد اتفــق النحويــون

عــى َّ
أن معنــاه االنتقــال والتحـ ّـول مــن حــال إىل حــال(((.

أيضــا بمعنــى (جــاء وانتقــل) فيكــون تا ًمــا ،قــال ابــن
وقــد يــأيت الفعــل (صــار) ً

يعيــش(( :وقــد تُســتعمل بمعنــى «جــاء» فتتعــدى بحــرف اجلــر ،وتفيــد معنــى االنتقــال
أيضــا كقولــك :صــار زيــد إىل عمــروُّ ،
وكل حــي صائــر للــزوال ،فهــذه ليســت داخلــة
ً

عــى مجلــة ،أال تــراك لــو قلــت :زيــد إىل عمــرو ،مل يكــن كال ًمــا وإنــا اســتعامهلا هنــا

بمعنــى «جــاء» كــا اســتعملوا «جــاء» بمعنــى «صــار» يف قوهلــم :ماجــاءت حاجتــك،
أيضــا الــريض فقــال«(( :وصــار لالنتقــال» هــذا
أي :ماصــارت))((( ،وأكــد هــذا املعنــى ً

معناهــا إذا كانــت تا ّمــة كــا تقــدم ،ومعناهــا إذا كانــت ناقصــة :كان بعــد ْ
أن مل يكــن ،فتفيد
ثبــوت مضمــون خربهــا ،بعــد ْ
أن مل يثبــت ،ومعنــى يصــر :يكــون بعــد أن مل يكــن))(((،
ِ
َ
ـور.((((((
ـر ْالُ ُمـ ُ
ومنــه قولــه تعــاىل :أ َل إِ َل اهلل تَصـ ُ

((( ُينظر :الكتاب ،45/1 :واملفصل ،263:والنواسخ يف كتاب سيبويه.25 :

((( ُينظــر :املفصــل ،266 :ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،103/7:واإليضــاح يف رشح املفصــل،75/2:
ورشح الكافيــة الشــافية ،388/1:ورشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور) ،416/1:ورشح الــريض عــى

الكافيــة ،193/4:وارتشــاف الــرب ،1156/3:ورشح ابن عقيل ،268/1 :ومتهيــد القواعد،1079/3:
ورشح األُشــموين ،219/1:والنحــو الــوايف ،556/1:ومعــاين النحــو.213/1 :

((( رشح املفصل (ابن يعيش) ،103/7 :و ُينظر :معاين النحو213/1 :ــــ.214
((( رشح الريض عىل الكافية.193/4 :
((( سورة الشورى من اآلية.53:
((( ُينظر :معاين النحو.213/1 :
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ناقصــا
ومل يذكــر النحويــون ـ يف حــدود مــا اطلعـ ُ
ـت ـ للفعــل (صــار) فيــا إذا جــاء ً

فإنــم جعلــوا هــذا
غــر معنــى التحـ ّـول واالنتقــال مــن حــال إىل حــال ،وملــا َّ
حتصــل هــذا َّ
املعنــى حاكـ ًـا يف إرادة معنــى النقــص يف (كان وأخواهتــا).

وال خــاف يف َّ
أن املعنــى الرئيــس لـــ (صــار) هــو االنتقــال والتحـ ّـول مــن حــال إىل

حــال عــى أن التت ّبــع واالســتقراء هلــذا الفعــل يف هنــج البالغــة يرفــد االســتعامل اللغــوي

بمعنــى جديــد غــر االنتقــال والتحـ ّـول ،جــاء ذلــك يف ضــوء قولــه ( )يف بيــان صفــة
املتقــنَ (( :قــدْ نَصــب َن ْفس ـه لَِّ س ـبحا َنه ِف َأر َف ـ ِع َا ْلُمـ ِ ِ
ـن إِ ْصــدَ ِار ك ُِّل َو ِار ٍد َع َل ْيـ ِـه َو
ـور مـ ْ
ُ
َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ
ت َْصيِـ ِ
ـر ك ُِّل َفـ ْـر ٍع إِ َل َأ ْصلِـ ِـه))(((.
بعــد ْ
رش َع بذكــر نتائــج ذلــك
أن عــرض اإلمــام ( )طائفـ ًة مــن صفــات املتقــن َ

شاح النهــج مــن هــذا املقطــع مــن اخلطبــة معنــى االجتهــاد ،فاملجتهــد
وثــاره ،فقــد أفــاد ُ ّ
هــو َمــن يقــوم باســتنباط األحــكام الرشعيــة مــن ُأصوهلــا أو َأدلتهــا التفصيليــة ،فاملــراد بـــ
كل فــر ٍع مــن فــروع ِ
(التصيــر) ههنــا هــو ر ُّد ِّ
العلــم ومســائله إىل أصلــه املتش ـ ِّعب عنــه.
ـعار بــرورة االجتهــاد .(((5
ويف هــذا إشـ ٌ

ـص شــاهدً ا لغو ًيــا عــى جمــيء (صــار) بمعنــى الــرد ،وهــذا مــا
وهبــذا يكــون هــذا النـ ُّ

رصح بــه ابــن ايب احلديــد قائـ ًـا(( :ويمكــن أن حيتــج هبــذا مــن قــال بالقيــاس ويمكــن ْ
أن
َّ
ُيقــال :إنــه مل ُيـ ِـرد ذلــك بــل أراد ختريــج الفــروع العقليــة وردهــا إىل أصوهلــا))((( ،أي ّ
إن

الفعــل (صــار) ههنــا جــاء خمال ًفــا لقيــاس النحويــن الذيــن قــروا اســتعامله عــى معنــى
((( هنج البالغة ،147:وينظر :رشح (املعتزيل).363/6:

((( ُ 5ينظــر :رشح (البحــراين) ،294/2 :ومنهــاج الرباعــة (اخلوئــي) ،174/6 :ويف ظــال هنــج
البالغــة ،433/1:وتوضيــح هنــج البالغــة.15/2:

((( رشح (املعتزيل).369/6 :
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ـال إىل حـ ٍ
التحـ ّـول واالنتقــال مــن حـ ٍ
ـال.

يعضــد داللــة الــرد والتقســيم يف النــص ال َع َلــوي مــا ورد يف الداللــة املعجمية
ولعــل مــا ُ

أن ُيذكـ َـر ههنــا َّ
أن الــذي ينبغــي ْ
للجــذر (صــر) ،فهــو يعنــي املــآل واملرجــع((( ،عــى َّ
أن
الــذي أســهم يف إجيــاد هــذا املعنــى ليــس الفعــل وحــدَ ه ،بــل الســياق الــذي ورد فيــهِ ،
فذكـ ُـر
لف َظ َتــي (الفــرع) ،و (األصــل) يف نــص اإلمــام مهــا مــن ســاعدا عــى حتصيــل معنــى الــرد.

ومــن الشــواهد ال َع َلويــة عــى ذلــك مــا جــاء يف وصيـ ٍـة لــه ( )إىل َمــن يســتعمله
ِ
ِ
ـر ُه َح ْيـ ُ
ـث َأ َمـ َـر
عــى الصدقــات ،قــال فيهــاُ (( :ثـ َّ
ـم ُا ْحــدُ ْر إِ َل ْينَــا َمــا ا ْجت ََمـ َـع عنْــدَ َك ن َُصـ ِّ ْ
(((
ـر ُه) اســتعمله اإلمــام اسـ ً
ـتعامال مُال ًفــا للمعنــى األصــي للفعــل
اهلل)) .فالفعــل (ن َُصـ ْ ِّ
شاح النهــج إىل َّ
أن مــراد
وهــو االنتقــال
ّ
والتحــول مــن حــال إىل حــال ،فقــد أشــار ُ ّ
اإلمــام مــن التصيــر هنــا هــو التقســيم((( ،أي تقســيم مــا جيتمــع لــدى العامــل وتوزيعــه

عــى مســتحقيه.

وممــا يؤ ِّكــد دالل ـ َة التقســيم يف شــاهد اإلمــام الســياق والقرائــن املحيطــة بالنــص ،إذ
أردفــه بذكــر معنــى التقســيم ،فقــال(( :لِنَ ْق ِسـ َـم َها َعـ َـى ِك َتـ ِ
ـاب َاللَِّ َو ُسـن َِّة نَبِ ِّيـ ِـه (،((()))

شاح النهــج ذاهبــن إىل َّ
أن هــدف اإلمــام مــن تكــرار معنــى
وهــذا مــا َ
ملح ـ ُه عــدد مــن ُ ّ
وعمــن يمثلــه؛ فـ ّ
ـإن الزمــان كان يف عهــده قــد
التقســيم والتوزيــع دفــع ال ِّظنــة عــن نفســه ّ

ـيء(((.
ترصفــات مــن ســبقه واســتئثارهم بأمــوال ال َفـ ْ
فســد وســاءت ظنــون النــاس بســبب ّ
((( ُينظر :معجم مقاييس اللغة( 325/3 :صري).

((( هنــج البالغــة ،503:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،152/15 :واحــدر مأخــوذ مــن قوهلــم(( :حــدرت اليشء
إذا أنزلتــه)) .معجــم مقاييــس اللغــة( 32/2:حدر).

((( ُينظر :رشح (املعتزيل) ،152/15 :ومنهاج الرباعة (اخلوئي).9/19:
((( رشح (املعتزيل).152/15:

((( ُينظــر :رشح (املعتــزيل) ،153/15 :ورشح (البحــراين) ،415-414/4 :ومنهــاج الرباعــة (اخلوئــي)1:

الفصل الثاني :ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتوَرَه احلذف ومسائل ُأخر

313

وحـ َـل الشــارح البحــراين الفعــل هنــا عــى معنــى (ن ْ ِ
َص ُف ـ ُه) ((( ،أي ْ
ف يف
ـر َ
ََ
أن ُيـ َ ْ

مصارفــه التــي أمرنــا اهلل هبــا ،عــى حــن ذهــب الســيد عبــاس املوســوي اىل َّ
أن التصيــر يف
النــص جـ ٍ
ـار عــى وفــق مــا يــراه النحويــون فهــو يــدل عــى التحـ ّـول واالنتقــال ،واملعنــى

حتويــل مــا اجتمــع لــدى العامــل إىل أهلــه((( ،عــى ّ
أن الــذي ذكــره النحويــون هــو حتويــل
ـال إىل حـ ٍ
الــيء مــن حـ ٍ
ـال ُأخــرى غــر األُوىل واحلــال خمتلــف يف أمــر اإلمــام ،فالتقســيم
حاصــل لِــا اجتمــع بــا تغيــر أو تبديــل ويف املســألة خــاف فقهــي((( ،أي حتويــل مــا

ـوزع عــى مســتحقيه مــن النــاس.
ُيمــع ثــم يـ َّ

نخلــص ممــا تقــدم ذكــره إىل تعديــل القاعــدة بالقــول :جيــوز ورود الفعــل (صــار)

بمعنــى الــرد والتقســيم اســتنا ًدا اىل كالم اإلمــام عــي ()يف هنــج البالغــة .وليــس
ـال إىل حـ ٍ
حمصــورا عــى االنتقــال والتحـ ّـول مــن حـ ٍ
ـال وإن كان ذلــك أصــل معنــاه.
ً

املسألة الثالثة :جواز جر ُ
(حيث) بـ (على):
(حيــث) ظــرف مــكان مبنــي عــى الضــم يف أكثــر الــكالم((( ،وقــد يــرد للزمــان

أيضــا((( ،وهــو مــازم لإلضافــة إىل اجلمــل ســواء أكانــت إســمي ًة أم فعليـ ًة((( ،وإضافتــه
ً
.22-19/9

((( ُينظر :رشح (البحراين) ،415-414/4 :وتوضيح هنج البالغة.12/4:
((( ُينظر :رشح (املوسوي).206/4 :

((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).28/19 :

((( ُينظــر :الكتــاب ،233/4:واألصــول يف النحو ،144-143/2:ورشح التســهيل (ابن مالك)،232/2:
ومعــاين النحو.182/2:

((( ُينظر :رشح املفصل (ابن يعيش) ،92-91/4 :ومغني اللبيب ،178 :ومهع اهلوامع.209/2:

((( ُينظــر :رشح الكافيــة الشــافية ،937/2 :وتوضيــح املقاصــد ،803/2 :ورشح ابــن عقيــل،56- 55/3 :
ومهع اهلوامــع.210-209/2:
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إىل الفعليــة أكثــر((( ،وهــو يف تلــك اإلضافــة خمالــف لِــا يامثلــه هلــذا ُبنــي خلروجــه عــن
ٍ
إن الــذي أوجــب بنــاءه وقو ُعــه عــى اجلهــات الســت وعــى ِّ
بابــه ،وقيــلَّ :
مــكان
كل

املبهمــة يف الداللــة عــى األزمنــة املاضيــة ك ِّلهــا(((.
ـارع بإهبامــه يف األمكنــة (إذ) َ
ـم فضـ َ
ُفأهبـ َ
جتــرده منهــا
والنحويــون خمتلفــون يف مســألة لزومــه
َ
النصــب عــى الظرفيــة أو ّ

ـض
اىل اجلــر بحــرف اجلــر ،فاكتفــى ســيبويه باإلشــارة إىل ظرفيتــه وإضافتــه ذاكـ ًـرا بعـ َ
املســائل املتعلقــة ببنائهــا ولغــات العــرب فيهــا دونــا ذكـ ٍـر لتجـ ّـرده مــن الظرفيــة إىل اجلــر

بحــرف اجلــر((( عــى الرغــم مــن استشــهاده ببيــت الفــرزدق يف بــاب البــدل ،فقــد وردت
يف البيــت (حيــث) جمــرور ًة بـــ (يف) ،قــال الفــرزدق((([ :مــن الطويــل]
ْ
فأص َب َح يف َح ُ
يث ال َت َق ْينا َش ِريد ُ
ُه ْم

يق َو َم ُ
َطِل ٌ
ين َو ُم ْز َع ُف
كتوف ال َي َد ِ

رد عــى َّ
يــر بـــ (مــن)((( ،وتابعــه
أن (حيــث) منصـ ٌ
ونـ َّ
ـوب عــى الظرفيــة وقــد ُ َ
ـص املـ ّ

ابــن هشــام((( ،وقطــع ابــن مالــك بأ َّنــه نــادر التجـ ّـرد مــن الظرفيــة(((.

((( ُينظر :مغني اللبيب.177:

((( ُينظــر :اللبــاب يف علــل البنــاء واالعــراب ،78/2 :ورشح املفصــل (ابــن يعيــش) ،91/4:ورشح ابــن
عقيــل.57-56/3 :

((( ُينظر :الكتاب.233/4 :

((( ُينظــر :املصــدر نفســه ،10/2:والبيــت يف رشح ديــوان الفــرزدق .122/2:مزعــف مــن ((زعفــه يزعفــه

زعفــا وأزعفــه :رمــاه أو رضبــه فــات مكانــه رسي ًعــا)) .لســان العــرب( 134/9:زعــف).
((( ُينظر :املقتضب.340/4:

((( ُينظر :مغني اللبيب.176 :

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).232/2 :
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أمــا الــريض االســرابادي فقــد ذهــب إىل َّ
أن ظرفيتــه غالبــة ال الزمــة((( ،ومل يذكــر

ـر ظرفيتــه(((.
ابــن الصائــغ غـ َ

وذهــب فريــق مــن النحويــن املتأخريــن إىل جــواز خــروج (حيــث) عــن الظرفيــة

ـرا ،وبـــ (يف)
ـرح أبــو حيــان األندلــي إىل جــواز جــره بـــ (مــن) كثـ ً
إىل اجلــر باحلــرف ،فـ َّ

أيضــا؛ را ًّدا عــى ابــن مالــك الــذي وصــف جتـ ّـرده
شــذو ًذا ،كــا ُيــر بـــ (عــى) ،و (إىل) ً
أن األندلــي مل ُيـ ِ
مــن الظرفيــة بالنــادر((( ،عــى َّ
ـر إىل جــر (حيــث) بـــ (عــى) يف (التذييــل
والتكميــل) فاقتــر عــى ذكــر (البــاء ،وإىل ،ويف)((( ،وذكــر ناظــر اجليــش والســيوطي

نــدرة جـ ِّـره بـــ (البــاء ،وإىل ،ويف)(((.

جتــرده منهــا ـ كغريهــا مــن
إن الفيصــل يف مســألة قــر الظــرف عــى الظرفيــة أو ّ

املســائل النحويــة ـ هــو الســاع عــن العــرب ،قــال ابــن احلاجــب(( :ووجــه احلكــم عليــه
بأ َّنــه ال ُيسـ ُ
ـئ إال منصو ًبــا عــى الظرفيــة،
ـتعمل إال ظر ًفــا هــو أنــه ك ُثــر يف اســتعامهلم ومل جيـ ْ

فـ َّ
ـدل ذلــك عــى أنــه لــو كان ممــا يقــع غــر ظــرف لوقــع يف كال ٍم مــا غــر ظــرف))((( ،وهو
أن ُيعتمــد يف ِّ
مبــدأ عــام وكالم دقيــق ينبغــي ْ
كل املســائل النحويــة والســيام التــي غــاب

فيهــا االســتقراء التــام ،وإذا كان ُمــرا ُد ابــن احلاجــب ومــن جــزم بعــدم جتــرد (حيــث)
ـج هبــا
مــن الظرفيــة إىل اجلــر باحلــرف انتفــا َء ذلــك فيــا ورد عــن العــرب مــن شــواهد ُي َتـ ُّ
ـإن مــا ورد يف هنــج البالغــة ـــــ فضـ ًـا عــن كالم العــرب شــعرا ونثــرا ــــ ٍ
فـ َّ
كاف يف صحــة
ً
ً

((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.183/3 :
((( ُينظر :اللمحة يف رشح امللحة.901/2 :

((( ُينظر :ارتشاف الرضب ،1447-1446/3 :وخزانة األدب.9/7 :
((( ُينظر.68 - 67/8 :

((( ُينظر :متهيد القواعد ،2022/4 :مهع اهلوامع.211/2 :
((( اإليضاح يف رشح املفصل.283/1:
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أيضــا.
خروجــه عــن الظرفيــة إىل اجلــر بـــ (عــى) ً

فقــد قــال اإلمــام ( )يف خطبــة األشــباح يف وصــف املالئكــةِ :
ـن َقــدْ
ـم َمـ ْ
َ
((ومن ُْهـ ْ
ـار ِق َا َْلــو ِ
ض َالسـ ْف َل َف ِهــي كَرايـ ٍ
مـ ِ
ـات بِيـ ٍ
ـض َقــدْ َن َفـ َـذ ْت ِف َ َ
اء
َخ َر َقـ ْ
َ
َ َ َ
ـم ُ ُتــو َم َا ْلَ ْر ِ ُّ
ـت َأ ْقدَ ُام ُهـ ْ
ود َا ُْل َتن ِ
ـت ِمــن َا ُْلــدُ ِ
و َ ْتتَهــا ِريــح ه َّفا َفـ ٌة َ ْتبِســها عـ َـى حيـ ُ ِ
َاه َيـ ِـة))(((.
َ َ
ٌ َ
ـث ا ْنت ََهـ ْ َ
ُ َ َ َْ
يســتجيل هــذا ِ
القســم مــن اخلطبــة الرشيفــة مجلـ ًة مــن أوصــاف املالئكــة ( ،)فقد
شـ َّبههم اإلمــام بتلــك اهليــأة الضخمــة والعجيبــة املتمثلــة بخــرق أقدامهــم ختــو َم األرض
الســفىل ،ووجه
الســفىل إمــا حقيقــة أو اســتعارة لعلومهــم التــي أحاطــت بأقطــار األرض ُّ
ُّ
ـابة انتهــاء تلــك العلــوم إىل غايـ ٍـة كانتهــاء األقــدام إىل طريقهــا((( ،فلــم يمنــع تلــك
املشـ َ
األقــدام النافــذة يف اهلــواء مــن التمــدّ د واالنبســاط والتعــدي عــن حدودهــا((( إال ريــح

ـح عنــه وجــود حــرف اجلــر (عــى) ،فذكـ ُـره قــد
رسيعــة قويــة يف هبوهبــا((( ،وهــذا مــا أفصـ َ

والتوســع ،والبقــاء عــى مــكان واحــد مق َّيــد ،ولــو مل َيذكــر
أعطــى داللــة عــدم التمــدّ د
ّ
ـت دالل ـ ُة املــكان مطلق ـ ًة مبهم ـ ًة واســع ًة،
(عــى) وقــال( :حتبســها حيــث كانــت) لكانـ ْ

أن داللــة (عــى) هــي االســتعالء((( ،وهــو مــا يمكــن ْ
يقـ ّـوي هــذا املعنــى َّ
أن ُيســتوحى
أيضــا؛ إذ َّ
كأن تلــك األقــدام قــد اســتع َلت عــى الريــح واســتقرت
مــن ســياق النــص ً
عليهــا.

((( هنــج البالغة164:ــــــ ،165وينظــر :رشح (املعتــزيل)(( ،424/6:التخــوم :أعــام األرض وحدودهــا))
معجــم مقاييــس اللغــة( 341/1 :ختــم).

((( ُينظر :رشح (البحراين).358/2:

((( ُينظــر :رشح (املعتــزيل) ،429/6:ورشح (البحــراين) ،358/2:ورشح (املوســوي) ،88/2 :وتوضيــح

هنــج البالغــة.64/2 :

((( ُينظر :هبج الصباغة.560/1 :

((( ُينظر :الكتاب ،230/4:واألصول يف النحو ،176/3 :واجلنى الداين.476 :
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وجهــوا معنــى (هفافــة) عــى أهنــا
شاح النهــج َّ
واجلديــر بالذكــر أن أغلــب ُ ّ

يذكــره مــن أربــاب املعجــات إال اجلوهــري
َط ّيبــة ســاكنة((( ،وهــو املعنــى الــذي مل
ْ

(ت393:هـــ)((( ،والفريوزآبــادي (ت817 :هـــ)((( ،واألقــوى عندي واالكثر انســجا ًما
مــع معــاين النــص وســياقه هــو رسعــة الريــح؛ فشــدة اخــراق أقــدام املالئكــة بحســب
ٍ
فعــل أقــوى إليقافهــا عنــد حدِّ هــا وهــو يالئــم القــوة
املعنــى الظاهــر حتتــاج إىل ر ّدة

والرسعــة ال الطيــب والســكون.

وممــا يؤكــد شــيوع هــذا اســتعامل (حيــث) جمــرورة بـــ (عــى) وعــدم ندرتــه يف كالم

العــرب وروده عــى لســان عــدد مــن الشــعراء ،مــن ذلــك قــول األخطــل((([ :مــن
الطويــل]

ترو ُق َك َع ْيناهاْ ،
وأن َت ترى هلا

الز ْو ُج ُم َ
حيث ي ُْلقى َّ
على ُ
نبط ًحا َس ْهال

وقول الفرزدق((([ :من الطويل]

ْ
الْ ،
َط ِل َ
أص َب َح َجا ُر ُه
يق أبي األش َب ِ

يث ال يدنو من َّ
على َح ُ
الط ْو ِد َطا ِئ ُره

وقول ذي الرمة((([ :من الطويل]
((( ُينظر :رشح (املعتزيل) ،429/6:ورشح (البحراين) ،358/2:ورشح (املوسوي).88/2 :
((( ُينظر :الصحاح( 1443/4:هفف).

((( ُينظــر :القامــوس املحيــط ،تــح :مكتــب حتقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة بــإرشاف حممــد نعيــم
العرقســويس( 862/1 :هــف).

((( ديوانه.296:

((( رشح ديوانه.454/1 :

((( ديوانــه ،رشح اإلمــام أيب نــر أمحــد الباهــي ،روايــة ثعلــب ،تــح:د .عبــد القــدوس أبــو صالــح.902/2:
وصحــار :لــون يف محــرة يميــل إىل بيــاضُ .ينظــر :ديوانــه ،903/2:ولســان العــرب( 445/4 :صحــر).
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أخا شقو ٍة يَرمي على ُ
حيث َتلتقي

َ
وواضح
الصفحةِ ال ُيسرى ُصحا ٌر
من َّ
ُ

هــذا مــن جهــة االســتدالل بالســاع عــى صحة هــذا االســتعامل ،وأمــا االحتــكام إىل

القيــاس فيتثمــل باحلمــل عــى نظريهتــا (حــن) ،فقــد قــال املــرد«(( :حيــث» يف األمكنــة
بمنزلــة «حــن» يف األزمنــة جتــري جمراهــا))((( ،وال شــك يف جــواز جــر (حــن) بـــ (عــى)
ٍ ِ
و َد َخـ َـل ا َْل ِدينَـ َة َعـ َـى ِحـ ِ
ـن َأ ْهلِ َهــا ،(((وإن اختلفــت تأويــات
ـن َغ ْف َلــة مـ ْ
قــال تعــاىلَ :
النحويــن هلــذا الشــاهد وســواه.

نخلــص ممــا تقــدَّ م إىل تعديــل القاعــدة النحويــة بــاآليت :جيــوز جــر (حيــث) بـــ (عىل)

أيضــا.
قليـ ًـا لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة ،ويف الشــعر العــريب ،وبالقيــاس عــى (حــن) ً

املسألة الرابعة:زيادة (الواو) بعد (أال) االستفتاحية:
مــن ُســنن العربيــة يف حــروف املعــاين ّأنــا ُتــزاد يف الرتكيــب النحــوي تــار ًة ُ
وتــذف
ٍ
تــار ًة ُأخــرى ،والشــك يف َّ
ودالالت ،ورشائــط ومواضــع
أن لــكال احلالــن مقاصــدَ
بســطتْها كتــب اللغــة والنحــو.

وقــد اختلــف النحويــون يف زيــادة (الــواو) ،فمنهــم مــن أجازهــا ،ومنهــم مــن

أنكرهــا ،فقــد ذهــب الكوفيــون ومــن وافقهــم إىل جــواز زيادهتــا يف بعــض املواضــع،

وســاقوا عــى ذلــك عــد ًدا مــن الشــواهد مــن القــرآن الكريــم وكالم العــرب شــعره
أو نثــره ،فــرأى الفــراء والطــري وأبــو بكــر بــن األنبــاري زيادهتــا يف جــواب (ملــا)،

أيضــا إىل جــواز زيادهتــا بــن املتعاطفــن
أيضــا((( ،كــا ذهــب ً
ويف جــواب (إذا) ً
((( املقتضب.346/4 :

((( سورة القصص من اآلية.15:

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،51-50/2 ،211/2 ،108/1:وجامــع البيــان،78/21 :
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أيضــا فارتــى زيادهتــا يف جــواب (إذا)(((،
املرتادفــن((( ،ونحــا األخفــش هــذا املنحــى ً

ـاز الر ّمــاين زيادهتــا وفا ًقــا للكوفيــن فيــا ورد عــن العــرب يف قوهلــم :كنــت وال
كــا أجـ َ
يشء لك(((.

را أو صفــة الســم نكــرة قبلهــا
وتــأيت زائــدة ً
أيضــا بعــد (إالّ) إذا كان مــا بعدهــا خـ ً
ِ
ٍ
ِ
ـاب َم ْع ُلــو ٌم (((اســتداللً بعــدم
ـن َق ْر َيــة إِ َّل َو َلــا ك َتـ ٌ
و َمــا َأ ْه َل ْكنَــا مـ ْ
نحــو قولــه تعــاىلَ :
ِ
ون.((((((
ـن َق ْر َيـ ٍـة إِ َّل َلــا ُمنْـ ِـذ ُر َ
و َمــا َأ ْه َل ْكنَــا مـ ْ
ذكرهــا يف قولــه تعــاىلَ :
ـب الكوفيــن فاستشــهد عــى جــواز زيادهتــا بــا استشــهدوا بــه،
وأ َّيــد اهلــروي مذهـ َ

ثــم قــال(( :واعلــم َّ
ُقحــم مــع غريمهــا
ُقحــم إال مــع «ملــا» و»حتــى» وال ت َ
أن « الــواو» ال ت َ
إال يف الشــاذ كقوهلــم « :ر َّبنــا ولــك احلمــد» املعنــى :ر َّبنــا لــك احلمــد ،والــواو مقحمــة

ـورا عــى نيــة الســقوط))(((.
قحــم أن يكــون احلـ ُ
( ،)...ومعنــى ا ُمل َ
ـرف مذكـ ً

كثــرا يف
ورصح بــوروده
ونقــل أبــو الــركات األنبــاري
َ
ً
مذهــب الكوفيــن هــذا ّ

ورشح القصائــد الســبع الطــوال ،55 :واخلصائــص ،462/2 :ومهــع اهلوامــع ،190/3 :وخزانــة

األدب.46 -45 /11 :

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،205/2:واحلجــة يف القــراءات الســبع ،ابــن خالويــه ،تــح د .عبــد العــال

ســامل مكــرم ،249:والكشــف والبيــان ،259/8:والبحــر املحيــط ،518/1:واملــدارس النحويــة (شــوقي
ضيــف).103 :

((( ُينظر :معاين القرآن (األخفش) ،132/1:ومهع اهلوامع.190/3:
((( ُينظر :كتاب معاين احلروف.63:
((( سورة احلجر اآلية.4 :

((( سورة الشعراء اآلية.208 :

((( ُينظــر :معــاين القــرآن (الفــراء) ،83 / 2 :وكتــاب األزهيــة ،248 :ومفاتيــح الغيــب ،120/19:والربهان

يف علوم القــرآن.440/ 4:
((( كتاب األزهية.236 :
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القــرآن الكريــم وكالم العــرب ،إال أ َّنــه مل يؤ ِّيــدْ ه أو يتبنّــاه((( ،عــى حــن تابــع ابـ ُن مالــك
رأي الكوفيــن يف هــذه املســألة(((.
واب ـ ُن هشــام َ

رأي الكوفيــن ومــن وافقهــم ،وأمــا البرصيــون فــرون َّ
أن الزيــادة يف
تبـ َّـن ممــا تقــدّ م ُ
احلــروف خــاف األصــل ،فــاألَوىل عندهــم ّأل ُيصــار إىل الزيــادة إال بدليــل قاطــع ،هلــذا

محلــوا زيــادة (الــواو) فيــا ذكــره الكوفيــون يف جــواب ( ّملــا) ،و (إذا) عىل حذف اجلــواب(((.
ومل َيــرد عــن الكوفيــن ـــــ وهــم مــن تبنّــى زيــادة (الــواو) ـــــ َّأنــا ُتــزاد بعــد (أال)

االســتفتاحية ،وهــذا مــا جــزم بــه اهلــروي فأشــار إىل زيــادة الــواو مــع ( ّملــا) ،و (حتــى)،
بأنــم
أمــا يف غــر هذيــن املوضعــن فالزيــادة شــاذة ال ُيقــاس عليهــا ،وإذا كان هلــم العــذر َّ

قـ ّـرروا ذلــك اســتنا ًدا إىل مــا وقفــوا عليــه مــن شــواهد قرآنيــة أو شــعرية؛ فـ َّ
ـإن لنــا احلــق
ْ
أن نســأل عــن ســبب إغفــال طائفــة مــن الشــواهد النثريــة الكثــرة التــي جــاءت فيهــا

الزيــادة بعــد (أال) االســتفتاحية ،والســيام يف هنــج البالغــة يف أكثــر مــن موضــع ،مــن
ِ
ِ
لسـ َـا َء
ـم َو َا َّ
ذلــك قولــه ( )يف خطبــة يف االستســقاء(( :أالَ َوإِ َّن َا ْلَ ْر َض َا َّلتــي َ ْتم ُل ُكـ ْ
َا َّلتِــي تُظِ ُّل ُكــم مطِيع َتـ ِ ِ
ـم))(((.
ْ ُ َ
ـان ل َر ِّب ُكـ ْ
تنبيهــا للســامعني عــى رضورة اإلصغــاء
افتتــح اإلمــام اخلطبــة الرشيفــة بـــ (أال) ً

إىل مــا س ـ ُيلقى إليهــم ،وتعظيـ ًـا هلــذا األمــر وأمهيتــه ،ورغب ـ ًة يف زيــادة متكــن احلكــم يف
((( ُينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف 456/2 :ـــــــــ ( 457املسألة .)64

((( ُينظــر :رشح عمــدة احلافظ ،652/2:ورشح التســهيل (ابن مالك) ،355/3:ومغنــي اللبيب473:ـــــــــ

.474

ّ
والكشــاف:
((( ُينظــر :الكتــاب ،103/3 :ومعــاين القــرآن وإعرابــه ،364/4:واخلصائــص،462/2 :
 ،147/4واإلنصــاف يف مســائل اخلــاف( 457-456/2:املســألة  ،)64ونتائــج الفكــر ،206:ومفاتيــح

الغيــب ،387/9:واجلنــى الــداين ،166:ومهــع اهلوامــع ،191/3:والنحــو الــوايف.570/3:

((( هنج البالغة ،259:وينظر :رشح (املعتزيل).76/9 :
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أذهاهنــم ألن (أال) االســتفتاحية تفيــد اإلثبــات والتحقيــق بطريــق أبلــغ مــن غــره(((،
وال شــك يف َّ
أن مقــام النــص يؤ ِّيــد ذلــك؛ فاخلطبــة يف االستســقاء واملتلقــي يف حــرة

وتــردد حيتــاج إىل مــا يرفعهــا عنــه ،وهلــذا جــيء بـــ َ
(أل).

ـر معتقـ ٍـد بنــزول املطــر بعــد اليــأس منــه ملــدة طويلــة
و ّملــا كان املخا َطـ ُ
ـب شــاكًا غـ َ

مــن االنقطــاع جــيء بـــ (الــواو) زيــادة يف التوكيــد ،فـ َّ
ـإن للحــرف املزيــد فائــد ًة معنويـ ًة،
و ُأخــرى لفظيــة؛ فأمــا املعنويــة فهــي التوكيــد ،وأمــا اللفظيــة فهــي تزيــن اللفــظ وجع ُلــه

ـص الع َلــوي الــذي حــاول دفــع
أشــدَّ ارتبا ًطــا بــا يســبقه((( .وهــذا ممــا جــاء عليــه النـ ُّ
هــذا الشــك والــردد بذكــر قــدرة اخلالــق القديــر عــى كل يشء ،مــن ذلــك انقيــاد الســاء

جــل وعــا ،وال شــك يف أن هــذا معنــى ال يتحصــل لــدى ِّ
واألرض ألوامــره َّ
كل

املخا َطبــن بــهِّ ،
ألن منهــم َمــن يشــك فيــه أو ُينكــره ،هلــذا جــيء بأكثــر مــن مؤ ِّكــد.

وممــا يقـ ّـوي زيادهتــا يف هــذا املوضــع وأمثالــه إمــكان إســقاطها مــن دون اختــال يف

يرجــح
شــكل الرتكيــب دون معنــاه وهــذا هــو الزائــد يف ُعــرف النحويــن وقواعدهــمِّ ،
هــذا ّ
أن اإلمــام ذكــر (الــواو) بعــد (أال) يف مواضــع ُأخــر مــن ذلــك قولــه ( )يف
دار ال ُيس ـ َل ُم ِمنهــا ّإل فيهــا))((( ،وقولــه (َ :)
((أ َال
وصــف الدنيــا(( :أال َّ
إن الدّ نيــا ٌ
ِ
َ
َ
ـر َو َقبِ َل ـ ُه))(((.
إِ َّن أ ْسـ َـم َع َا ْل ْسـ َـا ِع َمــا َو َعــى َالت َّْذكـ َ
فزيــادة التوكيــد يف النــص األول املقــرن بـــ (الــواو) دون الثــاين والثالــث غــر
كل نــصِ ،
املقرتنــن هبــا تعــود إىل حــال املخا َطــب يف ِّ
فشــدّ ة إنــكار األول بســبب صعوبــة

((( ينظر :رشح الريض عىل الكافية ،421/4:ومغني اللبيب ،96:وروح املعاين.156/1:
((( ُينظر :رشح الريض عىل الكافية.433/2 :

((( هنج البالغة ،104:وينظر :رشح (املعتزيل).140/5:
((( هنج البالغة ،198:وينظر :رشح (املعتزيل.167/7:
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ـت اســتعامل (الــواو)
اإليــان بفكــرة كــون الســاء واألرض مطيعتــن هلل ســبحانه ألزمـ ْ
(إن) املؤ ِّكــدة ،عــى حــن َّ
فضـ ًـا عــن ّ
أن فكــرة النــص الثــاين عامــة ال حتتــاج إىل توكيـ ٍـد

ثـ ٍ
ألن الســامة مــن ِمَــن الدنيــا ال حيــدث إال فيهــا وكذلــك الثالــث .واالسـ ُ
ـان؛ ّ
ـتدالل

ٌ
ســبيل لــدى كثــر مــن
بالنظــر يف ترجيــح وجــه نحــوي عــى آخــر كــا جــرى ههنــا
املتلــوة بالنكــرة كــا
الفــراء الــذي انتهــج هــذا يف زيادهتــا بعــد (إالَّ)
ّ
النحويــن منهــم ّ

الزجــاج وابــن هشــام(((.
مـ ّـر((( ،كــا اســتدل بالنظــر ً
أيضــا ّ

أيضــا قولــه ( )يف وصــف الدنيــاَ :
ــو َم َا ْل ِ ْض َــا َر
ومــن الشــواهد ً
((أالَ َوإِ َّن َا ْل َي ْ
لســ َب َ
اق))(((.
َو َغــدً ا َا ِّ
ِ
((أالَ َوإِ َّن ُم َع ِ
أيضــا قولــه ( )يف معاويــةَ :
ــن
ومــن الشــواهد ً
او َيــ َة َقــا َد َُلــ ًة م َ
َا ْلغ ِ
ــر))(((.
ُــواة َو َع َّم َ
َ
ــس َع َل ْي ِه ُ
ــم َا َْل َ َ
أن (الــواو) تــأيت زائــدة بعــد َ
ذكــره َّ
(أل) لصحــة ســقوطها مــن
مــر ُ
اتضــح ممــا َّ

يذكرهــا اإلمــام يف
الرتكيــب ،وهــذا هــو الزائــد يف ُعــرف النحويــن واللغويــن ،وهلــذا مل ْ
شــواهد ُأخــر ،إ ًذا فســياق ِّ
ـص كفيـ ٌـل باختيــار مــا يناســبه مــن األلفــاظ والرتاكيــب،
كل نـ ٍّ
واســتنا ًدا إىل ِّ
كل هــذا أقــول :جيــوز زيــادة (الــواو) بعــد (أال) االســتفتاحية للداللــة عــى
التوكيــد لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة.

((( ُينظر :معاين القرآن (الفراء).83/2 :

((( ُينظر :معاين القرآن وإعرابه ،168/4:ومغني اللبيب.773:
(((هنج البالغة ،176:وينظر :رشح (املعتزيل).91/2:

((( هنــج البالغــة ،97 :وينظــر :رشح (املعتــزيل) .244/3:اللمــة :اجلامعــةُ ،ينظــر :تــاج العــروس:
( 443/33ملــم) ،و (عمــس عليهــم اخلــر) أي :أخفــى عليهــم اخلــر ،ينظــر :رشح (املعتــزيل) ،244/3 :قــال

ابــن منظــور(( :وأمــر عمــس وعمــوس وعــاس ومعمــس :شــديد مظلــم ال يــدرى مــن أيــن يؤتــى لــه ()...

وعمــس عليــه األمــر يعمســه وعمســه :خلطــه ولبســه ومل يبينــه)) .لســان العــرب( 147/6 :عمــس).
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املسألة اخلامسة :جواز إبدال اجلملة من املفرد:
البــدل مــن األقســام الرئيســة للتوابــع يف النحــو العــريب ،حتــدث عنــه ســيبويه بقولــه:

((هــذا بــاب مــن الفعــل يســتعمل يف االســم ثــم يبــدل مــكان ذلــك االســم اســم آخــر
فيعمــل فيــه كــا عمــل يف األول وذلــك قولــك :رأيــت قومــك أكثرهــم ،ورأيــت بنــي

زيــد ثلثيهــم ،ورأيــت بنــي عمــك ناســا منهــم ،ورأيــت عبــد اهلل شــخصه))((( ،وقــد
واسـ ٍ
عرفــه ابــن مالــك قائـ ًـا(( :التابــع املقصــود باحلكـ ِم بِــا ِ
ـطة هــو ا ُملسـ َّـمى َبـ ً
ـدل))(((.
ُ
ُ
َّ
ولعــل هــذا التعريــف يــكاد يكــون هــو األشــهر ،إذ أخــذ بــه أغلــب النحويــن بعــد

ـداو ًل للبــدل ،فقــد ارتضاه ابــن الناظــم((( ،وابن هشــام(((،
ابــن مالــك ليصبــح تعري ًفــا متـ َ
وابــن عقيــل((( ،والســيوطي((( ،والفاكهــي (ت972:هـــ)((( ،والدكتــور حممــد محاســة

فصــل علــاء العربيــة القــول يف تفســر ماه ّيــة هــذا التعريــف ثــم
مــن املحدثــن((( ،وقــد ّ

ذكــروا أقســام البــدل ودالالت ِّ
كل قســم.

ـاف لدَ هيــم يف
وقــد قـ ّـرر النحويــون جــواز وقــوع البــدل بــن املفــردات ،فــا خـ َ

أيضــا ،واستشــهدوا لذلــك
هــذا البــاب((( ،كــا أجــاز كثـ ٌـر منهــم وقو َعــه بــن اجلمــل ً
((( الكتاب.150/1:

((( رشح الكافية الشافية.1274/3:
((( ُينظر :رشح ابن الناظم.393:

((( ُينظر :أوضح املسالك.362/3 :
((( ُينظر :رشح ابن عقيل.247/3:
((( ُينظر :مهع اهلوامع.176/3:

((( ُينظر :رشح كتاب احلدود يف النحو ،تح:د .املتويل رمضان امحد الدمريي.261 :
((( ُينظر :التوابع يف اجلملة العربية.149 :

((( ُينظــر :املقتضــب ،26/1:ورشح املفصــل (ابــن يعيش)68/3:ــــ ،69ورشح مجــل الزجاجــي (ابــن
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بشــواهد نحويــة(((.
أمــا إبــدال اجلملــة مــن املفــرد فهــذا حمـ ُّـل خــاف بينهــم ،بــل مل ُيفـ ّـرع لــه أغلــب

النحويــن قسـ ًـا كأقســام البــدل وأنامطــه ومل ُيشــروا إليــه((( ،عــى الرغــم مــن ّ
أن الســاع

نطــق بــه يف أكثــر مــن شــاهد ،األمــر الذي حــدا ببعــض النحويــن التنبــه لذلــك وإجازته.
فقــد ذهــب ابــن جنــي إىل جــواز إبــدال اجلملــة مــن املفــرد ،جــاء ذلــك يف تعقيبــه

عــى قــول الشــاعر((([ :مــن الطويــل]

ً
حاجة
باملدينة
هلل أشكو
إىل ا ِ
ِ

وبالشام أُخرى كيف يلتقيان؟

فقــال«(( :كيــف تلتقيــان» مجلــة يف موضــع نصــب بـ ً
ـدل مــن «حاجــة» و «حاجــة»،

فكأ َّنــه قــال :اىل اهلل اشــكو هاتــن [احلالتــن] تعــذر التقائهــا))((( ،وتابعــه الزخمــري
عصفــور) ،284/1:ورشح التســهيل (ابــن مالــك) ،329/3:وارتشــاف الرضب1972/4:ـــــ،1973
ورشح ابــن عقيــل.253/3:

((( ُينظــر :الكتــاب ،87/3:والبديــع يف علــم العربيــة ،ابــن األثــر ،تــح :د .فتحــي أمحــد عــي الديــن:
 ،352/1ومتهيــد القواعــد ،3421/7 :وحاشــية الصبــان ،194/3 :والنحــو الــوايف ،359/3:والتوابــع يف

النحــو العــريب ،د .حممــود ســليامن ياقــوت.148:

((( ُينظــر :الكتــاب ،158-150/1:والفهــارس التــي عملهــا ُاألســتاذ عبــد الســام هــارون تشــهد
بذلــك ،271/5:واملقتضــب ،296- 295/4:والفهــارس التــي عملهــا األُســتاذ حممــد عبــد اخلالــق تؤكــد

أيضــا( 94-93/4:قســم الفهــارس) ،واألصــول يف النحو46/2:ــــ ،52وكتــاب املقتصــد929/2 :ـــ
ذلــك ً
 ،935واإليضــاح يف رشح املفصــل ،430 - 426/1:ورشح مجــل الزجاجــي (ابــن عصفــور)،281/1:
ورشح الــريض عــى الكافيــة ،379/2:وارتشــاف الــرب ،1972/4 :ورشح ابــن عقيل247/3:ــــ،255
ومهــع اهلوامــع ،184/3:وأثــر القــرآن والقــراءات.200 :

((( البيــت للفــرزدق يف خزانــة األدب ،208/5:ورشح الترصيــح ،201/2:ومل أجــدْ ه يف ديوانــه ،وبــا
نســبة يف :أوضــح املســالك ،172/3:ورشح األُشــموين.12/3:
((( املحتســب ،166/2:و ُينظــر :توضيــح املقاصــد ،1049/2 :والنحــو الــوايف .687/3:لعــل مــا بــن
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ِ
وب ْ َ
ــوى
عــى هــذا
سوا الن َّْج َ
فــرح برأيــه وهــو يفــر قولــه تعــاىلَ :اه َيــ ًة ُق ُل ُ ُ
ــم َوأ َ ُّ
َّ
ِ
ا َّل ِذيــن َظ َلمــوا هـ ْـل هـ َـذا إِ َّل بـ َ ِ
ون ،(((فقــال:
ـر َ
ـم َأ َفت َْأ ُتـ َ
السـ ْ
َ ُ َ َ
ـح َر َو َأ ْن ُتـ ْ
ـون ِّ
ـر م ْث ُل ُكـ ْ
ـم ُت ْبـ ُ
َ ٌ
ِ
(((هـ ْـل هــذا إِ َّل بـ َ ِ
ـم َأ َفت َْأ ُتـ َ
ـرون) هــذا الــكالم ك ُّلــه يف
َ
السـ ْ
ـح َر َو َأ ْن ُتـ ْ
ـون ِّ
ـر م ْث ُل ُكـ ْ
ـم ُت ْبـ ُ
َ ٌ
حمــل النصــب بـ ً
وأرسوا هــذا احلديــث))(((.
ـدل مــن :النجــوى ،أي:
ُّ
أيضــا اب ـ ُن مالــك فقــد احتــج لــه بشــواهد متعــددة مــن
ـرأي وأيــده ً
وتبنّــى هــذا الـ َ

القــرآن الكريــم والشــعر العــريب ،فقــال(( :وتُبــدَ ل مجلــة مــن مفــرد كقولــك :عرفــت

زيــدً ا أبــو َم ـ ْن هــو .أي عرفــت زيــدً ا أبوتــه ،ومنــه قــول الشــاعر:
بكلمة
لقد أذهلتين ُّأم َع ْم ٍرو
ٍ

البني ْأم ْ
رب
لس َت تص ُ
أتص ُ
رب يو َم ِ

فاجلملــة االســتفهامية التــي بعــد «كلمــة» ٌ
بــدل منهــا؛ ألن الكلمــة هنــا بمعنــى
ـك إِلَّ
مــا ُي َقـ ُ
ـال َلـ َ
الــكالم))((( ،ثــم احتـ َّ
ـج بمجموعــة مــن الشــواهد ،منهــا قولــه تعــاىلَ :
مــا َقــدْ ِقيـ َـل لِلرسـ ِ ِ
ـك َلـ ُـذو َمغ ِْفـ َـر ٍة َو ُذو ِع َقـ ٍ
ـك إِ َّن َر َّبـ َ
ـن َق ْبلِـ َ
ـاب َألِيـمٍ ،(((فذهــب إىل
ـل مـ ْ
ُّ ُ
َ
(إن ر َّبــك )...بـ ٌ
(إن) أيَّ :
أن اجلملــة اإلســمية املنســوخة بـــ َّ
َّ
ـدل مــن (مــا) (((.
وممّــن أخــذ هبــذا املذهــب عــد ٌد مــن العلــاء ((( منهــم ناظــر اجليش الــذي ع َّلــل جواز

املعقوفتني خطأ طباعي وأظن َّ
أن الصحيح املناسب لسياق النص (احلاجتني).

((( سورة األنبياء اآلية.3 :

((( الكشاف ،102/3:و ُينظر :متهيد القواعد.3420/7:

((( رشح التســهيل (ابــن مالــك) ،340-339/3:والبيــت مــن الطويــل وهــو بــا نســبه فيــه ،ويف مغنــي
املفصــل يف شــواهد العربيــة.219/3:
اللبيــب ،595:ورشح شــواهد املغنــي ،853/2:واملعجــم َّ

((( سورة فصلت اآلية.43 :

((( ُينظر :رشح التسهيل (ابن مالك).340/3:

((( ُينظــر :أوضــح املســالك ،172/3:واملســاعد ،438/2:وشــفاء العليــل ،773/2:ورشح
الترصيــح.201 /2 :
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ذلــك الرتكيــب بقولــهَّ :
((إن إبــدال اجلملــة مــن مفــرد ال يظهــر كونــه ممتن ًعــا ،وذلــك َأ َّن
املبــدَ ل تابــع كــا َأ َّن النعــت تابــع ،وقــد ثبــت النعــت باجلملــة فــا املانــع مــن البــدل .فـ ْ
ـإن

قيــل :املانــع عــى نيــة تكــرار العامــل ،والعوامــل ال ت ََسـ ُّل َط هلــا عــى اجلمــل ،فاجلــواب َأ َّن
ـت حكمــه ،ثــم إ َّنــك قــد عرفــت َأ َّن العامــل يف البــدل
ـت باملفــرد ُأعط َيـ ْ
اجلملــة إذا ُأ ِّولـ ْ
إ َّنــا هــو العامــل يف ا ُملبــدَ ل منــه عــى مذهــب ســيبويه* .وقولنــاَّ :
إن البــدل عــى نيــة تكــرار
العامــل :املــراد بــه َّ
ـم عامـ ً
ا مقــدّ ًرا ()...
أن البــدل هــو املســتقل بمقتــى العامــل ال َأ َّن َثـ َّ

وعــى هــذا يتــم قــول ابــن جنــي والزخمــري واملصنــف ،ومــن قــال بقوهلــمَ :أ َّن اجلملــة
(((
ـم مــن العلــاء
رصح بإجــازة هــذا النمــط مــن البــدل قسـ ٌ
تبــدل مــن مفــر))  ،وقــد َّ

املحدثــن(((.

وممــا يؤيــد صحــة هــذا االســتعامل وروده عــى لســان أمــر املؤمنــن ( )يف
ٍ
ٍ
ـت ُغ ْسـ َل ُه
((و َل َقــدْ ُو ِّليـ ُ
حممــد ( ،)قــال فيهــاَ :
ـي َّ
خطبــة لــه يذكــر فيهــا مواقفــه مــن النبـ ِّ
( )و َا َْلالَئِ َكـ ُة َأعــو ِان َف َضجـ ِ
ا َ ْيبِـ ُ
ـط َو َمـ ٌ
ـت َالــدَّ ُار َو َا ْلَ ْفن ِ َيـ ُة َمـ ٌ
ـت
ا َي ْعـ ُـر ُج َو َمــا َف َار َقـ ْ
َّ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ـون َع َل ْيـ ِـه َح َّتــى َو َار ْينَــا ُه ِف َ ِ
ضحيِـ ِـه))(((.
ـم ُي َص ُّلـ َ
َسـ ْـمعي َه ْين ََم ـ ٌة من ُْهـ ْ

ينتظــم هــذا اجلــزء مــن اخلطبــة الرشيفــة واحــدً ا مــن املقامــات الرفيعــة لإلمــام عــي
ـي حممـ ٍـد ( )يف حياتــه وبعــد رحيلــه؛ إذ هــو مــن تك َّفــل
( )وهــو قر ُبــه مــن النبـ ِّ
بتغســيله ودفنــه يف مراســيم اتَّســمت بحضــور املالئكــة ( )أعوا ًنــا لإلمــام يف أداء

هــذه املهمــة العظيمــة ،مــن أجــل بيــان املقــام األســمى للنبــي ولإلمــام؛ إذ يصـ ّـور هــذا
((( متهيد القواعد* ،3421/7:وينظر مذهب سيبويه يف البدل :الكتاب.150/1:

((( ُينظــر :جامــع الــدروس العربيــة ،240/3:والنحــو الــوايف ،687/3:وضيــاء الســالك،239/3:
والتوابــع يف النحــو العــريب ،148:وأثــر القــرآن والقــراءات.201-200:

((( هنــج البالغــة ،412:وينظــر :رشح (املعتــزيل)(( ،179/10 :اهلينمــة :الصــوت اخلفــي)) .كتــاب

العــن( 60/4:هنــم).
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ـوت اخلفــي الصادر عــن املالئكــة((( ،و ّملــا كان الفاعــل (هينمة)
النــص ســاع اإلمــام الصـ َ
مبهــا ِ
خف ًيــا يف معنــاه احتــاج إىل مــا يرفــع هــذا اإلهبــام و ُيزيلــه ،هلــذا عمــد اإلمــام إىل
ُ ً
إتْباعــه بجملــة ( ُي َص ّلـ ُـو َن عليـ ِـه) الواقعــة بـ ً
ـدل مــن (هينمــة) ،إذ َّ
إن الغــرض مــن البــدل
هــو ((اإليضــاح ورفــع االلتبــاس وإزالــة التوســع واملجــاز))((( ،عــى َّ
ـراح
أن بعــض الـ ّ ُّ
احتمــل غــر هــذا املعنــى ،فجعــل شــبه اجلملــة (منهــم) متعلقـ ًة بـــ (يص ّلــون)((( ،وعــى

هــذا يكــون غــرض اإلمــام هــو بيــان أصنــاف املالئكــة ،واحلــال خــاف ذلــك ،فليــس

ـرض النــص ــــ كــا يبــدو ــــ تعــدا َد أصنافهــم؛ فلــو كانــت الغايــة هــذه لذكـ َـر اإلمــا ُم
غـ ُ
ِ
الصنــف َ
اآلخــر غــر الذيــن ُيص ّلــون عليــه ،و َملــا اكتفــى هبــذا الصنــف فقــط ،وهبــذا
ـدي تع ّلــق شــبه اجلملــة (منهــم) بــا قبلهــا.
يتقـ ّـوى لـ َّ

ومــن شــواهد هــذه املســألة يف الــكالم ال َع َلــوي املبــارك قولــه ( )يف بيــان منزلتــه
ــول َاللَِّ ()بِا ْل َقراب ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ــن رس ِ
ــة
مــن
َ َ
النبــي حممــد (َ :)
ُــم َم ْوضعــي م ْ َ ُ
((و َقــدْ َعل ْمت ْ
ِّ
ِ ِ
ِ
يصـ ِـة َو َض َعنِــي ِف َح ْجـ ِـر ِه َو َأ َنــا َولِيــدٌ َي ُض ُّمنِــي إِ َل َصــدْ ِر ِه َو َي ْك ُن ُفنِــي
َا ْل َق ِري َبــة َو َا َْلن ِْز َلــة َا َْلص َ
ِف فِر ِ
ـم ُي ْل ِق ُمنِيـ ِـه))(((.
اشـ ِـه َو ُي ِم ُّســنِي َج َســدَ ُه َو ُي ِشـ ُّـمنِي َع ْر َف ـ ُه َو ك َ
ـي َء ُثـ َّ
َ
َان َي ْم َضــغُ َالـ َّ ْ
يســتعرض اإلمــام ( )يف هــذا اجلــزء مــن اخلطبــة منزلتَــه التــي اختــص هبــا
ِ
مــن رســول اهلل حممــد ( ،)وقــد ّ
يصــة) الدالــة
دل عــى ذلــك بإيــراد لفظــة (اخلَص َ
عــى االنفــراد بالــيء بــا ال يشــاركه فيــه اجلملــة((( وهــي ا ُملبــدَ ل منــه ،و َّملــا كان هــذا

((( ينظر :رشح (املعتزيل) ،183/10:رشح (البحراين) ،442/3:ورشح (املوسوي).394/3:
((( كتاب أرسار العربية.298 :

((( ينظر :توضيح هنج البالغة.261 /3:

ــرف :الرائحــة الطيبــة .ينظــر :معجــم
((( هنــج البالغــة ،395:وينظــر :رشح (املعتــزيل) .197/13:ال َع ْ
مقاييــس اللغــة( 281/4 :عــرف).

((( ُينظر :معجم مقاييس اللغة( 153/2 :خص) ،ومفردات ألفاظ القرآن( 284:خص).
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ويفصــل
اخلصــوص ُم َمـ ًـا حيتــاج إىل بيــان وتفصيــل أر َدفــه اإلمــام بــا ُيزيــل اإلهبــام
ِّ
(و َض َعنِــي
جمــل وهــذا مــا أفصحــت عنــه اجلمــل الالحقــة التــي تصدّ رهتــا اجلملــة َ
ا ُمل َ
ًِ
ِف َح ْجـ ِـر ِه )...الواقعــة بـ ً
مطابقــا مــن (اخلصيصــة) ،وهــذه هــي الوظيفــة الدالليــة
ـدل
للبــدل التــي تكمــن يف اإليضــاح كــا تقــدّ م فضـ ًـا عــن التفصيــل.

إن داللــة التطابــق بــن ا ُملبــدَ ل وا ُملبــدَ ل منــه يف النــص الع َلــوي تــأيت مــن ّ
َّ
أن لفظــة

(خصيصــة) بــا تـ ُّ
ـدل عليــه معجم ًيــا تعنــي االنفــراد وعــدم االشــراك ،وقــد حصــل هــذا

االنفــراد باملعنــى املعجمــي لكلمــة (خصيصــة) وباملوقــع الــذي احتلتــه مــن الرتكيــب
إن املعــاين التــي جــاءت بعدهــا يف عبــارة ِ
النحــوي ،إذ َّ
اإلمــام ممــا انفــرد بــه ( )دون

ســائر اخللــق ،وهــذا مــن بديــع تعانــق الداللــة املعجميــة والنحويــة.

وهبــذا يكــون نــص ِ
اإلمــام قــد زاد نو ًعــا آخــر عــى أنــواع البــدل املطابــق ،وهــو
ٍ
للمبــدَ ل منــه ومعنــى اجلملــة
الواقــع بــن لفظــة ومجلــة ،ســاعد عليــه املعنــى اللغــوي ُ
الواقعــة بـ ً
ـدل ،عــى حــن أن النحويــن يقــرون ورود البــدل املطابــق بــن األلفــاظ (((.
والــذي يظهــر ممــا تقــدَّ م صحــة مذهــب َمــن أجــاز هــذا النــوع مــن البــدل ـ وإن

مل ُيــر إليــه أغلــب القدمــاء ــــ اســتنا ًدا إىل الســاع والقيــاس ،أمــا الســاع فلــوروده يف
القــرآن الكريــم وهنــج البالغــة وكالم العــرب ،وأمــا القيــاس فإنــه ُيمــل عــى النعــت،
وال حاجــة إىل تك ّلــف التأويــل والتقديــر يف ختريــج الشــواهد.

وهبــذا مل يبـ َـق ســوى إعــادة صــوغ القاعــدة بــاآليت :جيــوز وقــوع بــدل اجلملــة مــن

املفــرد اســتنا ًدا إىل ورود ذلــك يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن الكريم والشــعر العريب.
((( ُينظــر :الكتــاب ،151/1:واللمحــة يف رشح امللحــة ،716/2:وتوضيــح املقاصــد ،1036/2:وأوضــح

املســالك ،364/3:ومتهيد القواعد 3396/7:ــ ،3397ورشح األشــموين ،3/3:ورشح الترصيح191/2:

ــــــــــــــ  ،197ومهــع اهلوامع ،176/3:وحاشــية الصبــان ،84/3:والنحو الــوايف 665/3:ــ.666
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املسألة السادسة :ورود (إذا) الفجائية َّ
متلو ًة جبملة منسوخة بـ (ليس):
تــرد (إذا) يف العربيــة عــى أنحــاء متعــددة ،وقــد بســطت كتــب اللغــة والنحــو

مذاهــب اخلــاف فيهــا ويف معانيهــا ،ومــن تلــك املعــاين ورودهــا يف الداللــة عــى
املفاجــأة ،وهــي التــي تــأيت يف حشــو الــكالم للداللــة عــى احلــال ال االســتقبال ،قــال
َ

ســيبويه(( :وتكــون للــيء توافقــه يف حــال أنــت فيهــا))((( .وال تــأيت يف أولــه وال يف
آخــره(((؛ ((ألن الغــرض مــن اإلتيــان هبــا الداللــة عــى َّ
أن مــا بعدهــا حصــل بعــد وجــود
مــا قبلهــا عــى ســبيل املفاجــأة ،فــا بــد يف حصــول هــذا الغــرض مــن تقــدّ م يشء عليهــا

فلــزم ْ
أن ال تقــع يف االبتــداء))(((.

ـت عــى املفاجــأة فــا يليهــا إال اجلملــة اإلســمية،
وقــد قـ ّـرر النحويــون ّأنــا إذا د ّلـ ْ

تفري ًقــا بينهــا وبــن الرشطيــة(((.

ِ
ومــن النحويــن مــن أجــاز وقــوع اجلملــة الفعليــة مقرتنــة بـــ (قــد) بعدهــا مســتندً ا يف

ذلــك إىل مــا حــكاه األخفــش عــن العــرب يف نحــو :خرجــت فــإذا قــد قــام زيــد(((؛ َّ
ألن

((( الكتــاب ،232/4 :و ُينظــر :األصــول يف النحــو ،177/3:واجلنــى الــداين ،373:والنحــو الــوايف:
.508/1

((( ُينظر :املقتضب56/2:ـــ ،57واجلنى الداين.374:

صححــه وع ّلــق عليــه :أمحــد عــزو عنايــة ،333/1:و ُينظــر :رشح
((( رشح الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــبّ ،
الترصيــح.305/1:

((( ُينظــر :الكتــاب ،232/4:و رشح التســهيل (ابن مالك) ،210/2:ورشح الــريض عىل الكافية،196/3:
والبســيط يف رشح مجــل الزجاجــي ،820/2:وتوضيــح املقاصــد ،1285/3:ومغنــي اللبيــب ،120:ورشح
الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب ،333/1:ومهع اهلوامــع.182/2:

((( ُينظر :مهع اهلوامع.182/2:
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ـب
(قــد) تُقـ ِّـرب زمــن الفعــل املــايض مــن احلــال((( ،وقــد سـ َّـوغ أبــو حيــان هــذا املذهـ َ
بمعاملــة العــرب لــه معاملــة اجلملــة اإلســمية يف دخــول (واو) احلــال عليهــا ،فكــا
أيضــا :جــاء زيــد وقــد ضحــك((( ،وزاد ابــن
ُيقــال :جــاء زيــد وهــو يضحــكُ ،يقــال ً

هشــام ســب ًبا آخــر وهــو التفريــق بينهــا وبــن الرشطيــة املختصــة بالفعليــة ،فــإذا اقرتنــت بـــ

(قــد) ـ كــا يــرى ـ حصــل الفــرق بذلــك((( ،ومنهــم َمــن أجــاز ذلــك بــا َق ْيــد ،فيصــح ْ
أن
نقــول مثـ ًـا :خرجــت فــإذا قــام زيــد(((.

ـت ُ -ييــز ورود (إذا) متلــو ًة بـــ (ليــس) ،ســواء
رأي  -بحســب مــا تتبعـ ُ
فلــم يــرد ٌ

قيــل بحرفيتهــا أم بفعليتهــا عــى اخلــاف الــوارد يف حقيقتهــا بــن علــاء العربيــةْ ،
وإن

يرجــح فعليتهــا(((.
كان مجهــور النحويــن ِّ

َّ
ـوع بــا ورد يف الســاع اســتنا ًدا
ـاص (إذا) الفجائيــة باجلمــل اإلســمية مدفـ ٌ
إن اختصـ َ

أيضــا ،فقــد جــاءت متلـ َّـو ًة
إىل مــا نَقلــه األخفــش عــن العــرب ،ومــا ورد يف هنــج البالغــة ً

بجملــة منســوخة بـــ (ليــس) ،إذ قــال ( )يف خطبــة لــه يشــكو فيهــا ق َّلــ َة النــارص
واملعــنَ (( :فنَ َظــر ُت َف ـإِ َذا َليــس ِل رافِــدٌ و الَ َذاب و الَ مسـ ِ
ـت
ـاعدٌ إِالَّ َأ ْهـ َـل َب ْيتِــي َف َضنَنْـ ُ
َ
ْ َ
ٌّ َ ُ َ
َ
ْ
ـم َعـ ِ
ـت َعـ َـى َا ْل َقـ َـذى)) (((.
ـن َا َْلن ِ َّيـ ِـة َف َأ ْغ َض ْيـ ُ
ِبِـ ْ
يــرح ِ
حممـ ٍـد ( )ومــا
ـي َّ
اإلمــام يف هــذا املقطــع مــن اخلطبــة حا َلــه بعــد وفــاة النبـ ِّ
((( ُينظر :النحو الوايف.280/2 :

((( ُينظر :التذييل والتكميل ،306/6:ومهع اهلوامع.182/2:
((( ُينظر :مغني اللبيب.232:

((( ُينظر :مهع اهلوامع.182/2:

((( ُينظر :اللباب يف علل البناء واالعراب ،164/1:اجلنى الداين ،493:ومهع اهلوامع.46/1:

((( هنــج البالغــة ،433:وينظــر :رشح (املعتــزيل) ،109/11 :وقــد ورد هــذا النــص بلفظــه يف موضــع آخــر
أيضــا ،ينظــر :رشح (املعتــزيل).19/2:
ً
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حـ َّـل بــه وبأهلــه ومــا فوجــئ بــه مــن انعــدام النــارص واملعــن((( ،وانســياق النــاس وراء

أطامعهــم وأهوائهــم ،وهــذا مــا أســهمت بــه داللــة (إذا) الدالــة عــى املفاجــأة ،عــى أهنــا
ـص عليــه النحويــون الذيــن
جــاءت متبوعـ ًة بجملــة منســوخة بـــ (ليــس) بخــاف مــا نـ َّ
قــروا مــا يتلوهــا عــى اجلملــة اإلســمية كــا تقــدَّ م ،فضـ ًـا عــن داللتهــا عــى املــايض

التــي يمكــن خترجيهــا ههنــا عــى إرادة حكايــة حــال ماضيــة ،فاإلمــام يف معــرض بيــان

عـ ّـا كان هــو عليــه بعــد ارحتــال النبــي حممــد ( )ومــا جــرى عليــه مــن الظلــم واجلــور
يف اغتصــاب ح ِّقــه(((.

وهبــذا مل ختــرج يف داللتهــا تلــك عــن احلــال وإن د َّلــت (ليــس) عــى املــي؛ وإيضاح

هــذا ّ
أن الزمــن ســياقي خيضــع للســياق والقرائــن املحيطــة بالنــص هــذا مــن جهــة ،ومــن
جهــة ُأخــرى َّ
أن املــراد بالزمــن احلــارض ههنــا هــو ((الزمــن الــذي يتحقــق فيــه املعنيــان يف
وقــت واحــد؛ املعنــى الــذي بعدهــا واملعنــى الــذي قبلهــا؛ بحيــث يقرتنــان م ًعــا يف زمــن

ـص ال َع َلــوي ،إذ إن زمــن حتقــق نظــرة اإلمــام وانعــدام
حتقيقهــا))((( ،وهــذا مــا عليــه النـ ُّ
النــارص كان واحــدً ا بــا شــك.

وممــا ُيقـ ّـوي صحــة هــذا االســتعامل وشــيوعه يف كالم العــرب وروده يف كالم العرب

نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،فمــن النثــر مــا ورد يف كالم أهــل البيــت والصحابــة ،ففــي حديــث ذكــره أبــو
محــزة الثــايل ( ((()وهــو يف ِرفقــة اإلمــام الســجاد ( ،)فقــال الثــايل(( :خرجت
((( ُينظر :رشح (املوسوي) 506 /1 :ــــــــ .508
((( ُينظر :منهاج الرباعة (اخلوئي).367/3 :
((( النحو الوايف.281/2 :

((( هــو ثابــت بــن دينــار الثــايل األزدي بالــوالء ،أبــو محــزة :مــن رجــال احلديــث الثقــات عنــد اإلماميــة،
أيضــا .مــن أهــل الكوفــةُ .قتِـ َـل ثالثــة مــن أوالده مــع زيــد بــن عــي بــن احلســن
وروى عنــه بعــض أهــل السـنَّة ً

( .)وكان اإلمــام الرضــا ( )يقــول :هــو لقــان زمانــه .وكان أبــوه مــوىل للمه َّلــب بــن أيب صفــرة.
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مــع عــي بــن احلســن ( )إىل ظاهــر املدينــة ،فلــا وصــل إىل حائــط قــال :إين انتهيــت

يو ًمــا إىل هــذا احلائــط فاتــكأت عليــه ،فــإذا رجــل عليــه ثوبــان أبيضــان ينظــر يف وجهــي،

( )...قــال :فهــل رأيــت أحــدُ ا خــاف اهلل فلــم ُينجــه؟ قلــت :ال ،قــال ( :)فــإذا ليــس
قدامــي أحــد)) ((( ،كــا ورد هــذا الرتكيــب كثـ ًـرا يف مرويــات الصحابــة (.((()
وأما الشعر فمنه قول كعب بن زهري[ ((( :من الطويل]
ُ
أناسي فلما مسعت ُه
حديث
ٍّ

ني َ
ليس فيه ما أَ ِب ُ
فأ ْع ِق ُل
إذا َ

َّ
إن تلــك الشــواهد كافيــة لالســتدالل عــى صحــة هــذا الرتكيــب وجــوازه ،هلــذا

البــد مــن إعــادة صــوغ القاعــدة بالقــول :جيــوز ورود (إذا) الفجائيــة متبوعــة بجملــة

احتكامــا إىل مــا ورد يف هنــج البالغــة ويف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.
منســوخة بـــ (ليــس)
ً

لــه كتــاب يف (تفســر القــرآن) وكتــاب (الزهــد) وكتــاب (النــوادر) ،تــويف بعــد ســنة (150هـــ)ُ .ينظــر :أعيــان
الشــيعة 8/4:ــــــ  ،11واألعــام.97/2 :

((( بحار األنوار.145/46 :

((( ُينظــر :مســند أمحــد ،)22122( 433/36 :والســنن الكــرى ،)10840( 392/9 :واملعجــم الكبــر:
.)107( 58/18

((( ديوانــه ،صنعــة اإلمــام أيب ســعيد احلســن بــن احلســن العســكري قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه:د.
حنــا نــارص احلتــي.55:

خامتة بنتائج البحث
مــن املعلــوم َّ
أن اخلامتــة تُع َقــد يف الغالــب لذكــر أهــم النتائــج التــي يتوصــل إليهــا

توصلــت إليهــا هــذه الدراســة فمهمــة ك ّلهــا -فيــا
بحــث معــن ،أمــا النتائــج التــي
ْ
أحســب -يف الدراســات النحويــة التطبيقيــة التــي تنهــل مــن كتــب الــراث اللغــوي

العــريب لنقــد القواعــد النحويــة ،وتصحيــح مــا فــات أعــام العربيــة مــن ضوابــط
وقوانــن ،والشــك يف َّ
أن إيرادهــا ك ِّلهــا يبــدو مكـ َّـر ًرا ُيطيــل بنــا املقــام ،هلــذا سـ ُـأوجز
القــول بملخــص للمســائل التــي دارت يف البحــث عــى النحــو اآليت:

1 .1كثــرت أقــوال العلــاء والباحثــن والدارســن يف بيــان أســباب عــزوف طائفــة
ليســت قليلــة مــن النحويــن عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي الرشيــف يف
ـم تلــك األقــوال وخلــص إىل َّ
أن
مســائل النحــو العــريب ،وقــد ناقــش التمهيــد أهـ َّ

اهلــدف الســيايس واملذهبــي هــو الباعــث الرئيــس وراء ِّ
ـج َمــن بيــده
كل ذلــك؛ فنهـ ُ
ـي حممـ ٍـد ( )عــى تغييــب احلديــث النبــوي من
أمــور املســلمني بعــد رحيــل النبـ ِّ
دائــرة االحتجــاج النحــوي واملحاســبة عــى روايتــه وإشــاعته بــن النــاس انعكــس
ذلــك عــى التفكــر النحــوي لــدى القدمــاء والســيام ســيبويه الــذي استشــهد عــى

قلــة قليلــة باحلديــث بــا ترصيــح باســم النبــي ،وأصبــح ذلــك بمنزلــة ُسـنَّة اهتدى

أيضــا؛ ألهنــم يعــدّ ون كتــاب ســيبويه (قــرآن النحــو).
هبــا عــدد مــن املتأخريــن ً

2 .2ذهــب العلــاء إىل َّ
أن كالم العــرب ال ُييــط بــه إال نبــي ،والشــك يف ذلــك إال أين
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أن ُتــزاد عبــارة (أو إمــام معصــوم) عــى مــن ُييط بــكالم العــرب؛ إذ ّ
أرى ْ
إن اإلمام
توصــل يف ضوئــه إىل وجــود (لكـ ّن) مــن
عل ًيــا ( )مل ُيــر إحصــا ًء أو اســتقرا ًء ّ
ضمــن أحــرف النصــب التــي اســتقراها أبــو األســود بتوجيــه مــن اإلمــام ،إال أنــه ـ

اإلمــام ــــ اســتدركها عــى أيب األســود يف الصحيفــة التــي ألقاهــا إليــه.

َّ 3 .3
إن نقــص االســتقراء النحــوي لشــواهد العربيــة أســهم يف منــع عــدد مــن املســائل
النحويــة ،أثبــت البحــث جوازهــا اســتنا ًدا إىل كالم اإلمــام عــي ( )فضـ ًـا

عــن ورود قســم منهــا يف القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف وكالم
العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا ،واملســائل هــي:

4 .4جــواز زيــادة (البــاء) يف اخلــر املث َبــت ،عــى حــن َّ
أن أغلــب النحويــن قــروا
زيادهتــا عــى اخلــر املنفــي.

5 .5جــواز اقــران اخلــر بـــ (الفــاء) مــن غــر تضمنــه معنــى الــرط ،فقــد اشــرط
ســيبويه ومــن تابعــه لذلــك االقــران أن يكــون املبتــدأ موصـ ً
ـول أو شــب َه موصــول،

تبــن يف هــذه
عــى حــن جــاء يف كالم اإلمــام املبتــدأ هــو الضمــر (أنــا) ،وقــد َّ
ِ
ــب إىل األخفــش بأنــه ُييــز اقــران اخلــر بـــ
املســالة ً
أيضــا عــدم صحــة مــا نُس َ

(الفــاء) وإن مل يكــن املبتــدأ اســم رشط.

را ،فالنحويــون يمنعــون مــن
6 .6جــواز إظهــار متع ِّلــق شــبه اجلملــة الواقعــة خــ ً
إظهــاره فيقدِّ رونــه عــى (مســتقر) ،أو (كائــن) ،أو (اســتقر) ،أو (كان) عــى
اخلــاف الــذي بينهــم ،وقــد ظهــر هــذا املتع ِّلــق يف أكثــر مــن شــاهد ع َلــوي ،وهبــذا

يرتجــح مــا ذهــب إليــه ابــن حنــي ومتابعــوه يف هــذه املســألة.
َّ

7 .7جــواز دخــول (الم) االبتــداء عــى خــر (لكـ ّن) ،فالبرصيــون ال جييــزون دخوهلــا
ِ
إال عــى َّ
ــب إىل الكوفيــن بأهنــم جييــزون هــذا فقــد ظهــر يف
(إن) ،أمــا مــا نُس َ
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البحــث َّ
أن رأهيــم ورأي البرصيــن ســوا ٌء يف هــذا املســألة.

8 .8جــواز إعــال (ال) النافيــة للجنــس يف املعــارف ،وال موجــب للتقديــر الــذي
يفرضــه النحويــون للتأويــل بالنكــرة.

9 .9جــواز بنــاء (أمـ ِ
ـس) عــى الكــر عنــد تنكــره ،عــى حــن َّ
أن مجهــور النحويــن
يذهبــون إىل إعرابــه يف تلــك احلالــة.

رجحــه ابــن مالــك
1010أثبــت البحــث جــواز اســتعامل (مهــا) ظرفيــة ،وهــو مــا ّ
وآخــرون.

1111اشــرط النحويــون املتأخــرون مشــاركة الفاعــل للمفعــول ألجلــه وأظهــر البحث
جــواز عــدم املشــاركة تأييــدً ا البــن خــروف والــريض وعــدد مــن املحدثــن.

 1212اإلضافــة عنــد النحويــن عــى تقديــر حــرف جــر حمــذوف بــن املتضايفــن هلــذا
حــرف اجلــر (إىل) ،و ِ
َ
(مــن) وقــد أكــد البحــث جــواز
قــروا اإلضافــة عــى
اإلضافــة الظرفيــة بمعنــى (يف) تأييــدً ا لعــدد مــن النحويــن واملفرسيــن.

 1313تبـ َّـن يف البحــث جــواز حــذف املوصــول اإلســمي وهــو مذهــب الكوفيــن وابــن
مالــك يف هــذه املســألة.

1414الصلــة واملوصــول بمنزلــة الكلمــة الواحــدة لــدى النحويــن ،لــذا يمنعــون تقديم
أحدمهــا عــى اآلخــر ،لكــن البحــث أثبــت جــواز تقديــم الصلــة أو مــا يتعلــق هبــا

عــى املوصــول.

را لـــ (كان) وال داعــي للتقديــر
1515أظهــر البحــث جــواز وقــوع الفعــل املــايض خ ـ ً
والتأويــل تأييــدً ا للبرصيــن ومــن تابعهــم.

1616محــل النحويــون قسـ ًـا مــن األفعــال عــى معنــى الظــن يف املعنــى والعمــل ،عــى
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أهنــم منعــوا محــل الفعــل (عــدَّ ) عليهــا وهــو مــا أثبتتــه الدراســة.

1717اشــرط النحويــون لــورود الفعــل املــايض املثبــت حـ ً
ـال أن يقــرن بـــ (قــد) ظاهــرة
أو مضمــرة وهــو مــا نقضــه البحــث بشــواهد متعــددة مــن هنــج البالغــة فضـ ًـا

عــن القــرآن الكريــم وكالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.

1818قــرر النحويــون أن تُس ـ َب َق ْ
(أن) الناصبــة بأفعــال اليقــن وإال ُعــدَّ ت خم ّففــة مــن

الثقيلــة ،وقــد أثبــت البحــث جــواز ورود (أن) ناصب ـ ًة مســبوق ًة بأفعــال التحقيــق.

 1919أثبــت البحــث جــواز اســتعامل (يف) للتعليــل ،و ِ
(مــن) يف الداللــة عــى الزمــان،
وزيــادة ِ
(مــن) يف اإلجيــاب.
بأنــا أمــ ٌة شــعري ٌة ،وقــد انعكــس اهتاممهــا بالشــعر عــى
2020تُوصــف أمــة العــرب َّ
جوانــب مــن حياهتــا وتفكريهــا مــن ذلــك االعتــداد بــه كمصــدر رئيــس مــن

مصــادر االحتجــاج النحــوي ،ممــا أســهم بكثــرة خــروج الشــعراء عــن بعــض

ــمي هــذا اخلــروج بالــرورات الشــعرية ،فقــد قــر
وس َ
األقيســة النحويــةُ ،
النحويــون بعــض األســاليب عــى لغــة الشــعر وحــده مــن دون النثــر اســتطاع

البحــث نقــض ذلــك بإيــراد شــواهد نثريــة مــن كالم اإلمــام يف هنــج البالغــة
فضـ ًـا عــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة وكالم العــرب النثــري لِــا

ـرا عــى الشــعر ،وكانــت املســائل التــي عاجلهــا البحــث يف هــذا البــاب
ُعــدّ مقتـ ً

عــى النحــو اآليت:

الســعة
2121أظهــر البحــث جــواز توكيــد جــواب الــرط بـــ (نــون) التوكيــد يف َّ
واالختيــار.

2222تبـ َّـن يف البحــث جــواز إبقــاء (ألــف) (مــا) االســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف اجلــر
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ونثرا.
نظــا ً
ً

2323قـ ّـرر النحويــون أن خــر (كاد) ال يقــرن بـــ ْ
(أن) لتدافــع املعنيــن ،فــإن ورد فهــو
مقتــر عــى لغــة الشــعر فقــط ،لكــن البحــث نقــض ذلــك وأثبــت جــواز اقــران

خــر (كاد) بـــ ْ
(أن) لبيــان داللــة حتقــق اخلــر يف املســتقبل ،فضـ ًـا عــن بيــان شــدة

قــرب وقــوع الفعــل.

2424جــواز اقــران خــر (لعــل) بـــ ْ
(أن) محـ ًـا عــى (عســى) ،الشــراكهام يف معنــى
الرتجــي واإلشــفاق.

2525اســتطاع البحــث إجــازة حــذف مهــزة االســتفهام يف لغــة النثــر بعدمــا قــره
النحويــون عــى الــرورة الشــعرية.

 2626تبـ َّـن يف البحــث جــواز حــذف حــرف العطــف (الــواو) وحده مــع بقــاء املعطوف
ونثرا.
نظـ ًـا ً

إن اقــران (مــن) الرشطيــة بالناســخ ال يفقدهــا رشطيتهــا ،فالــرط بـ ٍ
ّ 2727
ـاق فيهــا وال
َ
حاجــة لتقديــر ضمــر شــأن حمــذوف بعــد َّ
(إن) أو محــل املســألة عــى الــرورة

الشــعرية لــورود ذلــك نظـ ًـا ونثـ ًـرا.

2828إن االســتدالل بــكالم اإلمــام أثبــت جــواز دخــول أداة الــرط عــى األســاء،
وال موجــب للقــول بالتقديــر والتأويــل أو محــل املســألة عــى الــرورة الشــعرية

ســوى احلفــاظ عــى أقيســة بناهــا النحويــون عــى اســتقراء ناقــص.

2929أثبت البحث جواز ورود فعل الرشط مضار ًعا جمزو ًما واجلواب ماض ًيا.

3030اتضــح يف ضــوء البحــث جــواز وقــوع اجلــواب للــرط ـ عنــد اقرتانــه بالقســم ـ يف
الســعة واالختيــار خال ًفــا ملــن منعــه أو وســمه بالرضورة الشــعرية.
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3131ذهــب أبــو عــي الفــاريس ومــن تبعــه إىل َّ
أن إثبــات (ميــم) (فــم) عنــد اإلضافــة
الســعة
مقصــور عــى لغــة الشــعر وحــده ،وأثبــت البحــث جــواز ذلــك يف َّ
ٌ
واالختيــار.

الص ْيمــري الــذي حكــم عــى حــذف (قــد)
3232نقــض البحــث مــا ذهــب إليــه َّ
قبــل الفعــل املــايض واالســتغناء عنهــا بـــ (الــام) يف جــواب القســم بالــرورة
الشــعرية ،فقــد ورد ذلــك يف النثــر الفصيــح املتمثــل بنهــج البالغــة.

ـب اســم الفاعــل مفعو َلــه الثــاين رضور ًة شــعري ًة كــا ذهــب الســرايف
3333ليــس نصـ ُ
بــل هــو اســتعامل فصيــح جـ ٍ
الســعة واالختيــار.
ـار يف َّ
3434مــن نتائــج نقــص االســتقراء الــذي ُمنــي بــه النحــو العــريب عــدم إشــارة النحويــن
إىل عــدد مــن االســتعامالت واألســاليب النحويــة الفصيحــة ،اســتطاع البحــث

ً
فضــا عــا ناظــره مــن كالم
اســتدراكها اســتنا ًدا إىل كالم اإلمــام عــي ()
ـعرا ونثـ ًـرا ،وهــي:
العــرب شـ ً

 3535ورود َّ
(كأن) يف جواب القسم اخلربي.
 3636قــرر النحويــون أن جــواب القســم الطلبــي ال بــد مــن أن يــرد مجلــة إنشــائية مــن
اســتفهام أو هنــي ،أو ،أمــر ،وقــد زاد البحــث جــواز وقــوع املصــدر املــؤول جوا ًبــا

هلــذا النمــط مــن القســم؛ ألنــه ممــا يعطــي معنــى الطلــب وهــو مــا ُيســب البــن
ســيده وأيب حيــان األندلــي اللذيــن أشــارا إليــه.

3737أظهــر البحــث جــواز ورود جــواب (لــو) مجلــة اســتفهامية ،وجــواب ( ّملــا) فعـ ًـا
مضار ًعــا منف ًيا بـــ (مل).

3838تبـ َّـن يف ضــوء البحــث اســتعامل اإلمــام (( )أفعــل) التفضيــل مــن افعــال
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املــوت واهلــاك وهــو ممــا ال تفاضــل فيــه بحســب قواعــد النحويــن.
3939أشــار مجهــور النحويــن إىل َّ
أن الفعــل (صــار) ال يــدل إال عىل التحــول واالنتقال،
وقــد أثبــت البحــث اسـ ً
ـتعامل آخــر لــه يف الداللة عــى الرد والتقســيم.

 4040بـ َ
ـان يف البحــث جــواز جــر (حيــث) بـــ (عــى) وهــو مــا مل ُيــر إليــه إال أبــو حيــان
ـرا يف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا.
يف حــدود مــا تتبعــت ،عــى الرغــم مــن وروده كثـ ً

 4141ال خــاف بــن النحويــن يف إجــازة إبــدال املفــرد مــن املفــرد ،لكــن أغلــب
يفرعــوا قاعــد ًة إلبــدال اجلملــة مــن املفــرد وهــو مــا ورد يف كالم اإلمــام
القدمــاء مل ِّ
أيضــا.
يف أكثــر مــن شــاهد فضـ ًـا عــن وروده يف شــواهد مــن القــرآن الكريــم ً

4242أســهمت الداللــة املعجميــة يف جــواز وقــوع البــدل املطابــق مجل ـ ًة ،عــى حــن َّ
أن
النحويــن مل ُيم ِّثلــوا للبــدل املطابــق إال بــن املفــردات.

4343ورود وزن (فعلل) وص ًفا وهو ما خفي عىل سيبويه.

4444رفــد كالم اإلمــام عــي املعجــم العــريب بلفــظ (خصيصــة) مفــرد (خصائــص)،
ـت.
فلــم تنــص املعجــات اللغويــة عــى ذكرهــا يف حــدود مــا اطلعـ ُ

را لـــ (لعــل) وهــو مــا منعــه
4545أظهــر البحــث جــواز وقــوع الفعــل املــايض خــ ً
ابــن مربمــان ،كــا ورد (لعــل) يف كالم اإلمــام ( )يف الداللــة عــى التعليــل
والرجــاء م ًعــا.

4646أثبت البحث جواز إضافة اليشء إىل نفسه خال ًفا للبرصيني.
ـت يف البحــث َّ
أن الفعــل (إخــال) اليــدل عــى الظــن املــراد بــه الشــك دائـ ًـا،
4747ثبـ َ
بــل يــرد أحيا ًنــا يف الداللــة عــى التحقيــق وهلــذا جــاء جوا ًبــا للقســم ،ومعلــوم أن
الشــك ال يــرد جوا ًبــا للقســم.
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را لـــ (ليــس) بـ ْ
إن اشـ َ
َّ 4848
ـأن يكــون اسـ َـمها ضمــر
ـراط ابــن مالــك لوقــوع املــايض خـ ً
ـض بــا ورد يف هنــج البالغــة.
شــأن منتقـ ٌ

4949أثبــت البحــث إجــازة اقــران خــر (كان) بـــ ْ
(أن) ،عىل حــن عدَّ ه ســيبويه رضورة
شــعرية ،وعــدّ ه ابــن بابشــاذ ممنو ًعا.

 5050أظهــرت الدراســة صحــة اســتعامل اســم الفعــل (شـتّان) مســبو ًقا بـــ (مــا) خال ًفــا
لألصمعــي.

5151اجتــاع فاعــل فعــل املــدح والتمييــز يف تركيــب واحــد ليــس ممنو ًعــا كــا ذهــب
ســيبويه ومــن تبعــه.

5252دعــت رضورة البحــث إىل تعضيــد الشــواهد الع َلويــة يف أغلــب املواضــع بــا
والســنة النبويــة الرشيفــة بــا فيهــا روايــات أئمــة أهــل
ناظرهــا مــن القــرآن الكريــم ُّ
ونثــرا،
نظــا ً
البيــت ( )وكالم الصحابــة ()زيــادة عــى كالم العــرب ً
ْ
وإن كان االقتصــار عــى الشــاهد العلــوي وحــده كاف ًيــا يف االســتدالل والتقعيــد

النحــوي ،اهلــدف مــن هــذا التأكيــد عــى شــيوع تلــك االســتعامالت يف اللســان
العــريب مــن جهــة ،وإغفــال النحويــن هلــا يف التقعيــد النحــوي مــن جهــة ُأخــرى.

ٍ
ـي األمــن ،وعــى
واحلمــد هلل ِّ
رب العاملــن والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد النبـ ِّ

آلــه الطيبــن -الطاهريــن ،وصحبــه املنتجبــن.
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 القرآن الكريم.

ً
أول :الكتب املطبوعة:
.1

روافد البحث

(أ)

1ابــن األنبــاري((( يف كتابــه اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن البرصيــن
والكوفيــن ،د .حميــي الديــن توفيــق إبراهيــم ،مطبعــة دار الكتــب ـ جامعــة املوصــل،
1979م.

.2

2أبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه معجــم ودراســة ،د .خدجيــة احلديثــي ،مكتبــة لبنــان

.3

3أبنيــة املبالغــة وأنامطهــا يف هنــج البالغــة ،دراســة رصفيــة نحويــة دالليــة ،حيــدر هــادي

نــارشون ،ط2003 ،1م.

خلخــال الشــيباين ،العتبــة احلســينية املقدســة ،مؤسســة علــوم هنــج البالغــة ،ط،1

2014م.
.4

4اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،جــال الديــن الســيوطي (ت911:هـــ ) ،تــح :حممــد أبــو

.5

5أثــر القــراءات القرآنيــة يف الدراســات النحويــة ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة

الفضــل إبراهيــم ،اهليــأة املرصيــة العامــة للكتــاب1974 ،م.

عــي جــراح الصبــاح ـ الكويــت( ،د.ت).

َّ
((( هكــذا فــي املطبــوع والصــواب  :أبــو البــركات األنبــاري ،ألنــه هــو مــن ألــف اإلنصــاف ،وليــس ابــن االنبــاري (ت:
328هـ).
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.6

6أثــر القــرآن والقــراءات يف النحــو العــريب ،د .حممــد ســمري اللبــدي ،دار الكتــب

.7

7أخبــار النحويــن البرصيــن ،الســرايف (ت368 :هـــ) ،تــح :طــه حممد الزينــي ،وحممد

.8

8األدب املفــرد بالتعليقــات ،البخــاري (ت256 :هـــ) ،ح َّققــه وقابلــه عــى ُأصولــه:

.9

9ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب ،أبــو حيــان األندلــي (ت745:هـــ) ،حتقيــق

الثقافيــة ــــ الكويــت ،ط1978 ،1م.

عبــد املنعــم خفاجــي ،مصطفى البــايب احللبــي 1966 ،م.

ســمري بــن أمــن الزهــري ،مكتبــة املعــارف ـ الريــاض ،ط1998 ،1م.

ورشح ودراســة :د .رجــب عثــان حممــد ،مراجعــة :د .رمضــان عبــد التــواب ،مكتبــة
اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط1998 ،1م.

1010أســاس البالغــة ،الزخمــري (ت538 :هـــ) ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود،
النــارش :دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط 1998 ،1م.

1111أســاليب اإلنشــاء يف كالم الســيدة الزهــراء ( )دراســة نحويــة بالغيــة ،عامــر
ســعيد نجــم ،العتبــة العلو َّيــة املقدســة ـــــ النجــف األرشف2011 ،م.

1212األســاليب اإلنشــائية يف النحــو العــريب ،عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة اخلانجــي
ـ القاهــرة ،ط2001 ،5م.

1313أســاليب التوكيــد يف القــرآن الكريــم ،عبــد الرمحــن املطــردي ،الــدار اجلامهريــة ـ ليبيــا،
ط1986 ،1م.

1414أســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن ،د .قيــس إســاعيل األويس ،بيــت
احلكمــة ـ بغــداد1988 ،م.

1515االســتقراء الناقــص وأثــره يف النحــو العــريب ،د .حممــد بــن عبــد العزيــز العمريينــي،
دار املعرفــة اجلامعيــة ـ األزاريطــة ـ مــر2007 ،م.

1616االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،أبــو عمــر يوســف بــن عاصــم القرطبــي
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(ت463:هـــ) ،تــح :عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل ـ بــروت ،ط1992 ،1م.

1717األُســس املنطقيــة لالســتقراء ،الســيد حممــد باقــر الصــدر ،تعليقــات األســتاذ حييــى
حممــد ،مؤسســة العــارف للمطبوعــات ــــ بــروت ،ط2008 ،1م.

1818األشــباه والنظائــر يف النحــو ،الســيوطي ،تــح :د.عبــد العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة
الرســالة ـ بــروت ،ط1985 ،1م.

1919االشــتقاق ،ابــن دريــد (ت321 :هـــ) ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام حممد هــارون ،دار
اجليــل ـ بــروت ط 1991 ،1م.

2020اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ابــن حجــر العســقالين (ت852 :هـــ) ،حتقيــق :عــادل
أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة ــــ بــروت ،ط،1

 1415هـــ

الس ـكِّيت (ت244:هـــ) ،رشح وحتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر،
2121إصــاح املنطــق ،ابــن ِّ
وعبــد الســام حممــد هــارون ،دار املعــارف ـ القاهــرة ،ط( ،4د.ت).

2222األُصــول دراســة إبســتيمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب ،النحــو ،فقــه اللغــة،
البالغــة ،د .متــام حســان ،عــامل الكتــب ـ القاهــرة 2000م.

ُ
ـراج (ت316:هـــ) ،تح:د .عبد احلســن الفتيل ،مؤسســة
2323األصــول يف النحــو ،ابــن الـ َّ َّ
الرســالة ـ بريوت ،ط1996 ،3م.

2424إعــراب اجلمــل وأشــباه اجلمــل ،د .فخــر الديــن قبــاوة ،دار القلــم العــريب ـ حلــب،
ط1989 5م.

النحــاس (ت338:هـــ) ،تــح :د .زهــر غــازي زاهــد ،عــامل الكتــب،
2525إعــراب القــرآنّ ،
مكتبــة النهضــة العربيــة ،ط1985 ،2م.

للزجــاج ،الباقــويل (ت543:هـــ) ،حتقيــق ودراســة:
2626إعــراب القــرآن املنســوب [خطــأ] ّ
إبراهيــم اإلبيــاري ،دار الكتــاب املــري ـ القاهــرة ،ط1420 ،4هـــ.
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2727إعــراب القــرآن وبيانــه ،حميــي الديــن درويــش (ت1403:هـ) ،دار اإلرشــاد للشــؤون
اجلامعيــة  -ســورية ،ط 1415 ،4هـ.

2828إعــراب مــا يشــكل مــن ألفــاظ احلديــث النبــوي ،العكــري (ت616 :هـــ) ،ح َّققــه
وخـ َّـرج أحاديثــه وع َّلــق عليــه:د .عبــد احلميــد هنــداوي ،مؤسســة املختارــــ مــر،
ط1999 ،1م.

2929األعــام ،قامــوس تراجــم ألَشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني

واملســترشقني،خــرالديــنالــزركَيل،دارالعلــمللماليــنـــــبــروت،ط2002،15م.

3030أعيــان الشــيعة ،الســيد حمســن األمــن (ت 1371 :هـــ) ،حتقيــق وختريــج :حســن
األمــن ،دار التعــارف للمطبوعــات ــــ لبنــان 1983 ،م.

3131األغــاين ،أبــو الفــرج األَصبهــاين (ت356:هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت،
ط1415 ،1هـ.

	 32.اإلغــراب يف جــدل اإلعــراب ،أبــو الــركات األنبــاري ،قــدم لــه و ُعنــي بتحقيقــه:
ســعيد األفغــاين ،مطبعــة اجلامعــة الســورية1975 ،م.

3333إقبــال األعــال ،ابــن طــاووس (ت664:هـــ) ،تــح :جــواد القيومــي األصفهــاين،
مكتبــة اإلعــام اإلســامي ،ط( ،1د.ت).

3434االقــراح يف علــم أصــول النحــو ،الســيوطي ،قــرأه وع َّلــق عليــه:د .حممــود ســليامن
ياقــوت ،دار املعرفــة اجلامعيــة ــــ األزاريطــة ـ مــر2006 ،م.

3535االقتضــاب يف رشح أدب الك ّتــاب ،البطليــويس (ت521:هـــ) ،تح :األُســتاذ مصطفى
الســقا ،د .حامــد عبــد املجيــد ،مطبعــة دار الكتب املرصيــة ـ القاهــرة1996 ،م.

ـي بوضعهــا وترتيبهــا :حممــد عبــد اجلــواد
3636األمــايل ،أبــو عــي القــايل (ت356 :هـــ)ُ ،عنـ َ
األصمعــي ،دار الكتــب املرصيــة ،ط1926 ،2م.

3737أمــايل ابــن الشــجري ،ابــن الشــجري (ت542 :هـــ) ،حتقيــق ودراســة :د .حممــود
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حممــد الطناحــي ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط1992 ،1م.

3838أمــايل الزجاجــي ،الزجاجــي (ت337 :هـــ) ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون،
دار اجليــل ـ بــروت ،ط1987 ،2م.

ــهييل (ت581:هـــ) ،تــح:
الس َ
3939أمــايل الســهييل يف النحــو واللغــة واحلديــث والفقــهُّ ،
حممــد إبراهيــم البنــا ،مطبعــة الســعادة ـ القاهــرة( ،د.ت).

4040األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي (د.ت).
4141إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،القفطــي (ت646 :هـــ) ،املكتبــة العرصيــةـ بــروت،
ط 1424 ،1هـــ.

4242اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن البرصيــن والكوفيــن ،أبــو الــركات
األنبــاري ،تــح :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،مطبعــة الســعادة ـ القاهــرة ،ط،4

1961م.

4343أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،البيضــاوي (ت685:هـــ) ،تــح :حممــد عبــد الرمحــن
املرعشــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط1418 ،1هـــ.

4444أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،ابــن هشــام (ت761 :هـــ) ،تــح :يوســف
الشــيخ حممــد البقاعــي ،دار الفكــر ـ بــروت( ،د.ت).

ـاريس (ت 377 :هـــ) ،تــح د .حســن شــاذيل فرهــود
4545اإليضــاح العضــدي ،أبــو عــي الفـ ّ
ط 1969 ،1م.

4646اإليضــاح يف رشح املفصــل ،ابــن احلاجــب (ت646:هـــ) ،تــح :د .إبراهيــم حممــد عبد
اهلل ،دار ســعد الديــن ـ دمشــق ،ط2013 ،2م.

(ب)

4747بحــار األنــوار اجلامعــة لــدُ َرر أخبــار األئمــة األطهــار ،حممــد باقــر املجلــي

(ت1111:هـــ)،تــح:جمموعــةمــنالعلــاء،مؤسســةالوفــاءـبــروت،ط1983،2م.
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4848البحث اللغوي عند العرب ،د .أمحد خمتار عمر ،عامل الكتب ،ط2003 ،8م.
4949البحــر املحيــط يف التفســر ،أبــو حيــان األندلــي ،تــح :صدقــي حممــد مجيــل ،دار
الفكــر ـ بــروت 1420 ،هـــ.

5050البديــع يف علــم العربيــة ،جمــد الديــن ابــن األثــر (ت606:هـــ) ،حتقيــق ودراســة:
عــي الديــن ،ود .صالــح حســن العايــد ،مركــز إحيــاء الــراث
د.فتحــي أمحــد ّ
اإلســامي ـ مكــة املكرمــة ،ط1419 ،1هـــ.

5151الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركــي (ت794:هـــ) ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيم،
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ـ مــر ،ط1957 ،1م.

الزجاجــي ،ابــن أيب الربيــع (ت688:هـــ) ،حتقيــق ودراســة:د.
5252البســيط يف رشح مجــل ّ
عيــاد بــن عيــد الثبيتــي ،دار الغــرب اإلســامي ـ بــروت ،ط1986 ،1م.

5353بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة ،الســيوطي ،تــح حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة  -لبنــان( ،د.ت).

5454بناء اجلملة العربية ،د .حممد محاسة عبد اللطيف ،دار غريب ــ القاهرة2003 ،م.
5555هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة ،حممــد تقــي التســري (ت1415:هـــ) ،دار أمــر
ـ طهــران ،ط1418 ،1هـ.

5656البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،أبــو الــركات األنبــاري ،تــح:د .طــه عبــد احلميــد
طــه ،مراجعة:مصطفــى الســقا ،اهليــأة املرصيــة العامــة للكتــاب1980 ،م.

5757البيان والتبيني ،اجلاحظ (ت255 :هـ) ،دار ومكتبة اهلالل ـ بريوت 1423 ،هـ.

(ت)

الزبيــدي (ت1205:هـــ ) ،تــح:
5858تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،مرتــى َّ
جمموعــة مــن املحققــن ،دار اهلدايــة( ،د.ت).
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5959تاريــخ األدب العــريب (العرص اإلســامي) ،د .شــوقي ضيــف ،دار املعــارف ـ القاهرة،
ط2002 ،20م.

	 60.تاريــخ دمشــق ،ابــن عســاكر (ت571 :هـــ) ،تــح :عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،دار
الفكــر ـ بــروت 1995 ،م.

6161تاريــخ النقــد األديب والبالغــة حتــى هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري ،د .حممــد زغلــول
ســام ،املعــارف ــــ اإلســكندرية (د.ت).

	 62.تأويــل مشــكل القــرآن ،ابــن قتيبــة (ت276 :هـــ) ،تــح :إبراهيــم شــمس الديــن ،دار
الكتــب العلميــة ـ بــروت (د.ت).

الص ْيمــري (مــن علــاء القــرن الرابــع اهلجــري) ،تح:د.فتحــي
6363التبــرة والتذكــرةِّ ،
أمحــد مصطفــى عــي الديــن ،دار الفكــر ــــ دمشــق (د.ت).

6464التبيــان يف إعــراب القــرآن ،العكــري ،تح:عــي حممــد البجــاوي ،عيســى البــايب
ورشكاه( ،د.ت).

6565التبيــان يف تفســر القــرآن ،الشــيخ الطــويس (ت460:هـــ) ،تــح :أمحــد حبيــب قصــر
العامــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط1409 ،1هـــ.

6666جتديد النحو ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ـ مرص ،ط2013 ،6م.
6767التحبــر رشح التحريــر يف أصــول الفقــه ،عــاء الديــن املــرداوي (ت885:هـــ)،
تــح :د .عبــد الرمحــن اجلربيــن ،د .عــوض القــرين ،د .أمحــد الــراح ،مكتبــة الرشــد ـ
الريــاض ،ط2000 ،1م.

6868التحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
املجيــد) ،ابــن عاشــور (ت1393هـــ) ،الــدار التونســية1984 ،م.

َ ُ 6969تــف العقــول عــن آل الرســول ( ،)ابــن شــعبة احلــراين (ت381:هـــ) ،حتقيــق:
عــي أكــر الغفــاري ،مؤسســة النــر اإلســامي ـ قــم ،ط1404 ،2هـــ.
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7070ختليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد ،ابــن هشــام ،حتقيــق د .عبــاس مصطفــى
الصاحلــي ،دار الكتــاب العــريب ـ بــروت ،ط1989 ،1م.

7171تذكــرة احل ّفــاظ ،الذهبــي (ت748 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط،1
1998م.

7272التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل ،أبــو حيــان األندلــي ،تــح:د .حســن
هنــداوي ،دار القلــم ــــ دمشــق ،ط( ،1د.ت).

اإلمامــن احلســن واحلســن ( ،)دراســة
7373تراكيــب القســم والــرط يف كالم
َ
نحويــة بالغيــة ،عامــر ســعيد نجــم ،العتبــة احلســينية املقدســة ـ مركــز اإلمــام احلســن
للدراســات التخصصيــة ،ط2017 ،1م.

7474الرتاكيــب اللغويــة يف العربيــة دراســة وصفيــة تطبيقيــة ،د .هــادي هنــر ،اجلامعــة
املســتنرصية ـ كليــة اآلداب1987 ،م.

7575التطــور اللغــوي التارخيــي ،د .إبراهيــم الســامرائي ،معهــد البحــوث و الدراســات
العربيــة 1966م.

7676تعليــق الفرائــد عــى تســهيل الفوائــد ،الدمامينــي (ت827:هـــ) ،تــح :د .حممــد بــن
عبــد الرمحــن بــن حممــد املفــدى ،ط1983 ،1م.

ـاريس ،تــح :د .عــوض بــن محــد القــوزي،
7777التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه ،أبــو عــي الفـ ّ
ط1990 ،1م.

7878تفســر الصــايف ،الفيــض الكاشــاين (ت1091 :هـــ) ،صححــه وقــدَّ م لــه وعلــق عليــه
الشــيخ حســن األعلمــي ،طهــران ،ط1416 ،2هـــ.

7979تقريــب املقـ َّـرب ،أبــو حيــان األندلــي ،تــح :د .عفيــف عبــد الرمحــن ،دار املســرة،
ط 1982 ،1م.

8080متــام هنــج البالغــة ،الســيد صــادق املوســوي ،مؤسســة اإلمــام صاحــب الزمــان (ع)،
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8181هتذيــب اللغــة ،أبــو منصــور األزهــري (ت370:هـــ) ،تــح :حممــد عــوض مرعــب،
دار إحيــاء الــراث ـ بــروت ،ط2001 ،1م.

8282التوابــع يف اجلملــة العربيــة ،د .حممــد محاســة عبــد اللطيــف ،مكتبــة الزهــراء ـ القاهــرة،
1991م.

8383التوابع يف النحو العريب ،د .حممود سليامن ياقوت( ،د.مط)( ،د.ت).
8484توجيــه اللمــع ،ابــن اخل ّبــاز (ت639:هـــ) ،دراســة وحتقيــق:د .فايــز زكــي حممــد ،دار
الســام ـ مــر ،ط2007 ،2م.

8585توضيــح املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،املــرادي (ت749:هـــ) ،رشح
وحتقيــق :عبــد الرمحــن عــي ســليامن ،دار الفكــر العــريب ـ بــروت ،ط2008 ،1م

8686توضيح هنج البالغة ،السيد حممد احلسيني الشريازي ،طهران( ،د.ت)
8787التوطئــة ،الشــلوبيني (ت654:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :د .يوســف أمحــد املطــوع
(د.ت).

8888تيسريات لغوية ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ـ القاهرة ،ط1990 ،1م.

(ج)

8989جامــع البيــان يف تأويــل القــرآن ،الطــري (ت310 :هـــ) ،تــح أمحــد حممــد شــاكر،
مؤسســة الرســالة ،ط 2000 ،1م.

9090جامــع الــدروس العربيــة ،مصطفــى الغاليينــي (ت1364:هـــ) ،املكتبــة العرصيــة ـ
بــروت ط1993 ،28م.

	 91.اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل ()وســننه وأيامــه
(صحيــح البخــاري) ،البخــاري ،دار الفكــر ـ بــروت1981 ،م .
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9292اجلامــع ألحــكام القــرآن ،القرطبــي (ت671:هـــ) ،تــح :أمحــد الــردوين ،وإبراهيــم
أطفيــش ،دار الكتــب املرصيــة ـ القاهــرة ،ط1964 ،2م.

9393اجلمــل يف النحــو ،عبــد القاهــر اجلرجــاين (ت471:هـــ) ،ح ّققــه وقــدَّ م لــه :عــي
حيــدر ،دمشــق1972 ،م.

9494اجلملــة اخلربيــة يف هنــج البالغــة ،دراســة نحويــة ،د .عــي عبــد الفتّــاح حميــي ،دار
عــان ،ط2012 ،1م.
صفــاء ـ ّ

9595اجلملــة الرشطيــة عنــد النحــاة العــرب ،أبــو أوس إبراهيــم الشمســان ،تقديــم :د.
حممــود فهمــي حجــازي ،مطبعــة الدجــوي ـ عابديــن ،ط 1981 ،1م.

9696اجلملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها ،د .فاضــل الســامرائي ،دار الفكــر ـ عـ ّـان ،ط،3
2009م.

9797مجهــرة اللغــة ،ابــن دريــد ،تــح :رمــزي منــر بعلبكــي ،دار العلــم للماليــن ـ بــروت،
ط1987 ،1م.

9898اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين ،املــرادي ،تــح :د فخــر الديــن قبــاوة ،واألُســتاذ حممــد
نديــم فاضــل ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط 1992 ،1م.

9999اجلــواز النحــوي وداللــة اإلعــراب عــى املعنــى ،مراجــع عبــد القــادر بالقاســم
الطلحــي ،منشــورات جامعــة قاريونــس ـ بنغــازي ـ ليبيــا (د.ت).

(ح)

10100حاشــية ُ
اخلــري عــى رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،حممــد اخلُــري
(ت1388:هـــ) ،دار الفكــر ـ بــروت( ،د.ت).
ـاض وكفايــة الـ ِ
10101حاشــية الشــهاب عــى تفســر البيضــاوي ،املســاة :عنايــة القـ ِ
ـراض
ّ
البيضــاوي ،شــهاب الديــن (ت1069 :هـــ) ،دار صــادر ـ بــروت،
عــى تفســر َ
(د.ت).
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10102حاشــية الصبــان عــى رشح األشــموين أللفيــة ابــن مالــك ،الصبــان (ت1206 :هـــ)،
دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط1997 ،1م.

10103احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه (ت370 :هـ) ،تح :د .عبد العال سامل مكرم،
دار لرشوق ـ بريوت ،ط1401 ،4هـ.

10104احلجــة للقـ ّـراء الســبعة ،أئمــة األمصــار باحلجــاز والعــراق والشــام الذيــن ذكرهــم أبــو
بكــر بــن جماهــد ،أبــو عــي الفــاريس ،تــح :بــدر الديــن قهوجــي ،وبشــر جوجيــايت،
راجعــه ود ّققــه :عبــد العزيــز ربــاح ،و أمحــد يوســف الدقــاق ،دار املأمــون ـ بــروت،

ط1987 ،1م.

10105حدائــق احلقائــق يف رشح هنــج البالغــة ،حممــد بــن احلســن املعــروف بقطــب الديــن

الكيــذري (ت :بعــد 610هـــ) ،تــح :عزيــز اهلل العطــاردي ،إيــران ـ قــم ،ط1416 ،1هـــ.

10106احلديــث النبــوي يف النحــو العــريب دراســة مســتفيضة لظاهــرة االستشــهاد باحلديــث
يف النحــو العــريب ،ودراســة نحويــة لألحاديــث الــواردة يف أكثــر رشوح ألفيــة ابــن
مالــك ،د .حممــود فجــال ،أضــواء الســلف ـ الريــاض ،ط1997 ،2م.

10107احلــذف والتقديــر يف النحــو العــريب ،د .عــي أبــو املــكارم ،دار غريــب ـ القاهــرة ،ط،1
2007م.

10108حروف اجلر دالالهتا وعالقاهتا ،أبو أوس إبراهيم الشمسان (د.مط)( ،د.ت).
10109حــروف املعــاين والصفــات ،الزجاجــي ،تــح :عــي توفيــق احلمــد ،مؤسســة الرســالة ـ
بــروت ،ط1984 ،1م.

11110حــق الصــدارة يف النحــو العــريب بــن النظريــة والتطبيــق ،د .عزمــي حممــد عيــال ،دار
احلامــد ـ األردن ،ط2011 ،1م.

11111احللقــة املفقــودة يف تاريــخ النحــو العــريب ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة
الرســالة ـ بــروت ،ط1993 ،2م.
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	 112.حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ،أبــو نعيــم األصبهــاين (ت430 :هـــ) ،مطبعــة
الســعادة ـ القاهــرة1974 ،م.

11113احلامســة ،البحــري (ت284:هـــ) ،روايــة أيب العباس األحول عن أبيــه عن البحرتي،
تــح:د .حممــد إبراهيــم حــور ،وأمحــد حممــد عبيــد ،هيــأة أبــو ظبــي ــــ اإلمــارات العربية
املتحدة2007 ،م.

(خ)

11114خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،عبــد القــادر البغــدادي (ت1093:هـــ)،
رشح وحتقيــق :عبــد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط1997 ،4م.

النجــار ،املكتبــة العلميــة ـــــ
11115اخلصائــص ،ابــن ِجنّــي (ت392 :هـــ) ،تــح :حممــد عــي ّ
مــر( ،د.ت).

(د)

11116الــدُّ ر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،الســمني احللبــي (ت756 :هـــ) ،تــح:د أمحد
حممــد اخلــراط ،دار القلــم ـ دمشــق( ،د.ت).

11117دراسات يف اللغة ،د .إبراهيم السامرائي ،جامعة بغداد1961 ،م.
11118دراســات ألســلوب القــرآن الكريــم ،حممــد عبــد اخلالــق عضيمــة ،دار احلديــث ـ
القاهــرة (د.ت).

11119درة الغــواص يف أوهــام اخلــواص ،احلريــري (ت516 :هـــ) ،تــح :عرفــات مطرجــي،
مؤسســة الكتــب الثقافيــة ـ بــروت ،ط1998 ،1هـــ.

12120الــدُّ َرر اللوامــع عــى مهــع اهلوامــع رشح مجــع اجلوامــع ،الشــنقيطي (ت1331:هـــ)،
وضــع حواشــيه :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط،1

1999م.

12121دســتور العلــاء جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون ،القــايض عبــد النبــي األمحــد
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نكــري (ت :ق 12هـــ) ،عـ َّـرب عباراتــه الفارســية :حســن هــاين فحــص ،دار الكتــب
العلميــة ـ بــروت ،ط2000 ،1م.

12122داللــة االكتفــاء يف اجلملــة القرآنيــة ،دراســة نقديــة للقــول باحلــذف والتقديــر ،د .عــي
عبــد الف ّتــاح حميــي الشــمري ،ديــوان الوقــف الشــيعي ـ املركــز الوطنــي لعلــوم القــرآن

ـ بغــداد ،مطبعــة النــاء ،ط2010 ،1م.

12123ديــوان ابــن ســهل األندلــي ،دراســة وحتقيــق :يــرى عبــد الغنــي عبــد اهلل ،دار
الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط2003 ،3م.

12124ديــوان أيب دواد اإليــادي ،حققــه ومجعــه :أنــوار أمحــد الصاحلــي ،ود .أمحــد هاشــم
الســامرائي ،دار العصــاء ـ دمشــق ،ط2010 ،1م.

12125ديوان أيب العتاهية ،دار بريوت للطباعة والنرش ـ بريوت1986 ،م.
12126ديــوان األخطــل ،رشحــه وصنَّــف قوافيــه وقــدم لــه :مهــدي حممــد نــارص الديــن ،دار
الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط1994 ،2م.

12127ديوان األعشى الكبري ،ميمون بن قيس ،تح:د .حممد حسني (د.ت).
12128ديــوان امــرئ القيــس ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف ـ القاهــرة ،ط،5
(د.ت).

12129ديــوان جريــر بــرح حممــد بــن احلبيــب ،تــح :د .نعــان حممــد أمــن طــه ،دار املعــارف
ـ القاهــرة ،ط( ،3د.ت).

13130ديــوان حســان بــن ثابــت ،حققــه وع ّلــق عليــه :د .وليــد عرفــات ،دار صــادر ـ بريوت،
2006م.

13131ديــوان ذي الرمــة غيــان بــن عقبــة العــدوي (ت117:هـــ) ،رشح أيب نــر الباهــي
روايــة ثعلــب ،ح َّققــه وقــدَّ م لــه وع َّلــق عليــه :د .عبــد ال ُقــدوس أبــو صالــح ،مؤسســة
اإليــان ـ بــروت ،ط1982 ،1م.
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13132ديــوان شــعر حاتــم بــن عبــد اهلل الطائــي وأخبــاره ،صنعــة حييــى بــن مــدرك الطائــي،
روايــة هشــام الكلبــي ،دراســة وحتقيــق:د .عــادل ســليامن مجــال ،مكتبــة اخلانجــي ـ
القاهــرة ،ط1990 ،2م.

13133ديــوان الشــاخ بــن رضار الذبيــاين ،حققــه ورشحــه :صــاح الديــن اهلــادي ،دار
املعــارف ـ القاهــرة( ،د.ت).

13134ديوان الطفيل الغنوي ،رشح األصمعي ،دار صادر ـ بريوت ،ط1997 ،1م.
13135ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي ،حققــه ومجعــه :حممــد جبــار املعيبــد ،رشكــة دار
اجلمهوريــة ـ بغــداد1965 ،م.

13136ديــوان عمــر بــن أيب ربيعــة ،قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه:د .فايــز حممــد ،دار
الكتــاب العــريب ـ بــروت ،ط1996 ،2م.

13137ديــوان كعــب بــن زهــر ،صنعــة اإلمــام أيب ســعيد العســكري ،قــدم لــه ووضــع

هوامشــه وفهارســه:د .حنــا نــارص ،دار الكتــاب العــريب ـ بــروت ،ط1994 ،1م.

13138ديــوان النابغــة الذبيــاين ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف ـ القاهــرة،
ط( ،2د.ت).

(ر)

13139الـ َّـرد عــى النحــاة ،ابــن مضــاء القرطبــي (ت592:هـــ) ،تــح :د .شــوقي ضيــف ،دار
املعــارف ـ القاهــرة ،ط1982 ،2م.

14140رســائل الرشيــف املرتــى ،الرشيــف املرتــى (ت436:هـــ) ،تــح :الســيد أمحــد
احلســيني ،مطبعــة اخليــام ـ قــم ،ط1410 ،1هـــ.

14141رســالة اإلفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن اخلطــإ يف اإليضــاح ،ابن الطــراوة النحــوي (ت:
528هـــ) حتقيــق د .حاتــم صالــح الضامن ،عــامل الكتب ـ بــروت ،ط1996 ،2م.

14142رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين ،املالقــي (ت702:هـــ) ،تــح :أمحــد حممــد
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اخلــراط ،مطبوعــات املجمــع العلمــي ـ دمشــق (د.ت).
ّ

14143الروايــة واالستشــهاد باللغــة ،دراســة لقضايــا الروايــة واالستشــهاد يف ضــوء علــم
اللغــة احلديــث ،د .حممــد عيــد ،عــامل الكتــب ــــ القاهــرة1973 ،م.

14144روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،اآللــويس (ت1270 :هـــ)،
تــح :عــي عبــد البــاري عطيــة ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط 1415 ،1هـــ.

14145ريــاض الســالكني يف رشح صحيفــة ســيد الســاجدين ( ،)الســيد عــي خــان املدين
الشــرازي (ت1120:هـ) ،مؤسســة النرش اإلســامي ،إيران ـ قــم ،ط1415 ،4هـ.

(ز)

14146الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،أبــو بكــر بن األنبــاري (ت328 :هـــ) ،تــح :د .حاتم
صالــح الضامن ،مؤسســة الرســالة ـ بــروت ،ط1992 ،1م.

14147الزمــن النحــوي يف اللغــة العربيــة ،د .كــال رشــيد ،دار عــامل الثقافــة ــــ األردن،
2008م.

14148الزمن واللغة ،د .مالك املطلبي ،اهليأة املرصية للكتاب1986 ،م.

(س)

14149رس صناعــة اإلعــراب ،ابــن جنــي ،دراســة وحتقيــق:د .حســن هنــداوي ،دار القلــم ـ
دمشــق ،ط1993 ،2م.

الســنة ،أمحــد بــن حنبــل (ت241 :هـــ) ،تــح د .حممــد ســعيد ســامل القحطــاين ،دار
	ُّ 150.
ابــن الق ِّيــم ـ الدمــام ،ط 1406 ،1هـــ.

الس ِج ْســتاين (ت275 :هـــ) ،تــح :حممــد حميــي الديــن عبــد
15151ســنن أيب داود ،أبــو داود َِّ
احلميــد ،املكتبــة العرصيــة ـ بــروت( ،د.ت).

15152الســنن الكــرى ،النســائي (ت303 :هـــ) ،تــح :حســن عبــد املنعــم شــلبي ،مؤسســة
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الرســالة ـ بــروت ،ط 2001 ،1م.

15153سيبويه إمام النحاة ،عيل النجدي ناصف ،عامل الكتب ـ القاهرة ،ط1979 ،2م.
15154سيبويه والرضورة الشعرية ،د .إبراهيم حسن إبراهيم ،ط1983 ،1م.

ِ 15155سـ َـر أعــام النُّ َبــاء ،الذهبــي ،تــح :جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ شــعيب
األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،ط 1985 ،3م.

(ش)

15156الشــاهد ُ
وأصــول النحــو يف كتــاب ســيبويه ،د .خدجيــة احلديثــي ،مطبوعــات جامعــة
الكويــت1974 ،م.

15157شــذا العــرف يف فــن الــرف ،أمحــد احلمــاوي (ت1351:هـــ) ،تــح :نــر اهلل عبــد
الرمحــن نــر اهلل ،مكتبــة الرشــد ـ الريــاض( ،د.ت).

15158رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ،ابــن عقيــل (ت769:هـــ) ،تــح :حممــد حميــي
الديــن عبــد احلميــد ،دار الــراث ـ القاهــرة ،ط1980 ،20م.

15159رشح ابــن الناظــم عــى ألفيــة ابــن مالــك ،بــدر الديــن بــن مالــك (ت 686 :هـــ) ،تــح:
حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط 2000 ،1م.

16160رشح األُشــموين عــى ألفيــة ابــن مالك ،األشــموين (ت900:هـــ) ،دار الكتــب العلمية
ـ بريوت ،ط1998 ،1م.

	 161.رشح ُأصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلامعــة ،أبــو القاســم الاللكائــي (ت418 :هـــ)،

حتقيــق :أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي ،دار طيبــة ـ الســعودية ،ط2003 ،8م.

16162رشح تســهيل الفوائــد ،ابــن مالــك (ت672:هـــ) ،تــح :د .عبــد الرمحــن الســيد ،ود.
حممــد بــدوي املختــون ،دار هجــر ـ القاهــرة ،ط1990 ،1م

16163رشح التســهيل (القســم النحــوي) ،املــرادي ،حتقيــق ودراســة :حممــد عبــد النبــي
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أمحــد ،مكتبــة اإليــان ــــ املنصــورة ،ط2006 ،1م.
16164رشح التســهيل املسـ ّـمى (متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد) ،ناظــر اجليــش (ت:
 778هـــ) ،دراســة وحتقيــق :د .عــي حممــد فاخــر وآخريـ َن ،دار الســام ـــــ القاهــرة،

ط 1428 ،1هـ.

16165رشح الترصيــح عــى التوضيــح ،خالــد األَزهــري (ت905:هـــ) ،تــح :حممــد باســل
عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط2000 ،1م.

16166رشح مجــل الزجاجــي ،ابــن خــروف (ت609:هـــ) ،حتقيــق ودراســة مــن األول حتــى
هنايــة بــاب املخاطبــة ،د .ســلوى حممــد عمــر ،جامعــة أم القــرى ـ مكــة املكرمــة،
1419هـ.

16167رشح مجــل الزجاجــي (الــرح الكبري) ،ابــن عصفــور (ت669:هـ) ،تــح:د .صاحب
أبــو جنــاح ،وزارة األوقاف العراقيــة 1980 ،م.

صححــه وع ّلــق عليــه :أمحــد عــزو
16168رشح الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب ،الدمامينــيّ ،
عنايــة ،مؤسســة التاريــخ العــريب ـ بــروت ،ط2007 ،1م.

16169رشح ديــوان الفــرزدق ،ضبــط معانيــه ورشوحــه وأكملهــا :إيليــا احلــاوي ،دار الكتاب
اللبناين ـ بــروت ،ط1983 ،1م.

17170رشح الــريض عــى الكافيــة ،الــريض االســرابادي (ت686:هـــ) ،تصحيــح وتعليــق:
يوســف حســن عمــر ،منشــورات جامعــة بنغــازي ،ط1996 ،2م.

17171رشح شــافية ابــن احلاجــب ،الــريض االســرابادي ،تــح :حممــد نــور احلســن ،وحممــد

الزفــزاف ،وحممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت1982 ،م.

17172رشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب ،ابــن هشــام ،تــح :عبــد الغنــي الدقــر،
الرشكــة املتحــدة للتوزيــع ـ ســوريا( ،د.ت).

17173رشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب ،حممــد عبــد املنعــم اجلوجــري
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(ت889:هـــ) ،دراســة وحتقيــق :نـ ّـواف احلارثــي ،عــادة البحــث العلمــي ـ اجلامعــة
اإلســامية ـ الســعودية ،ط2004 ،1م.

17174رشح شــواهد اإليضــاح أليب عــي الفــاريس ،ابــن بــري (ت582:هـ) ،تقديــم وحتقيق:
د .عيــد مصطفــى درويــش ،مراجعــة :حممــد مهــدي عــام ،اهليــأة العامــة لشــؤون
املطابــع األمرييــة ـ القاهــرة1985 ،م.

17175رشح شــواهد املغنــي ،الســيوطي ،وقــف عــى طبعــه وعلــق حواشــيه:أمحد ظافــر
كوجــانُ ،ذ ِّيــل بتصحيحــات وتعليقــات الشــيخ حممــد الشــنقيطي ،جلنــة إحيــاء
الــراث العــريب( ،د.ت).

17176رشح عمــدة احلافــظ وعــدة الالفــظ ،ابــن مالــك ،تــح :عدنــان عبــد الرمحــن الــدوري،
مطبعــة العــاين ـ بغــداد1977 ،م.

17177رشح القصائــد الســبع الطــوال اجلاهليــات ،ابــن األنبــاري :تــح :عبــد الســام حممــد
دار املعــارف ـ القاهــرة ،ط( 5د.ت).

17178رشح قطر الندى وبل الصدى .ابن هشام ،تح حممد حميى الدين عبد احلميد،
القاهرة ،ط1383 ،11هـ

17179رشح الكافيــة الشــافية ،ابــن مالــك ،تــح :عبــد املنعــم أمحــد هريــدي ،جامعــة أم القــرى
ـ مكــة املكرمــة ،ط( ،1د.ت).

18180رشح كتــاب احلــدود يف النحــو ،الفاكهــي (ت972:هـــ) ،تــح:د .املتــويل رمضــان أمحد
الدمــري ،مكتبــة وهبــة ـ القاهــرة ،ط1993 ،2م.

18181رشح كتــاب ســيبويه ،الســرايف ،تــح :أمحــد حســن مهــديل ،عــي ســيد عــي ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ـ لبنــان ،ط 2008 ،1م.

18182رشح اللمحــة البدريــة يف علــم اللغــة العربيــة البــن هشــام ،د .هــادي هنــر ،دار
اليــازوري ـ األردن( ،د.ت).
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18183رشح اللمــع ،الباقــويل ،حتقيــق ودراســة :د .إبراهيــم بــن حممــد أبــو عبــاة ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ـ الريــاض1990 ،م.

املفصل  ،ابن يعيش (ت643:هـ) ،إدارة الطباعة املنريية ـ مرص( ،د.ت).
	 184.رشح َّ

18185رشح املقدمــة املحســبة ،ابــن بابشــاذ (ت 469 :هـــ) ،تــح :خالــد عبــد الكريــم ،املطبعة
العرصيــة – الكويــت ،ط 1977 ،1م.

18186رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد (ت656:هـــ) ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
دار اجليــل ـ بــروت ،ط1987 ،1م.

18187رشح هنــج البالغــة ،الســيد عبــاس املوســوي ،دار الرســول األكــرم ،دار املحجــة
البيضــاء ـ بــروت ،ط1418 ،1هـــ.

18188رشح هنج البالغة ،ميثم البحراين (ت689:هـ) ،ط 1404 ،2هـ.
18189رشح هنــج البالغــة املقتطــف مــن بحــار األنــوار للمجلــي ،عــي أنصاريــان ،مؤسســة
النــر اإلســامي ـ طهــران ،ط1408 ،1هـ.

19190شــعر أيب حيــة النمــري ،حققــه ومجعــه :د.حييــى اجلبــوري ،منشــورات وزارة الثقافــة
واإلرشــاد القومــي ـ دمشــق1975 ،م.

19191شــعر عبــد اهلل بــن الزبــر األســدي ،مجــع وحتقيــق :د .حييــى اجلبــوري ،دار احلريــة
للطباعــة ـ بغــداد1974 ،م.

19192شــعر الفنــد الزمــاين ،د.حاتــم صالــح الضامــن ،فــرزه مــن جملــة املجمــع العلمــي
العراقــي ،اجلــزء الرابــع ،العــدد الســابع والثالثــون ،ربيــع األول 1407هـــ ،كانــون
األول1986م.

داود ســلوم ،مطبعــة اإلرشــاد ـ بغــداد،
19193شــعر نصيــب بــن ربــاح ،مجــع وتقديــم:دُ .
1969م.

19194شــعر النعــان بــن بشــر األنصــاري ،حققــه وقــدم لــه :د .حييــى اجلبــوري ،دار القلــم ـ
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الكويــت ،ط1985 ،2م.

19195الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،دار احلديث ـ القاهرة 1423 ،هـ.
19196شــفاء العليــل يف إيضــاح التســهيل ،السلســييل (ت770:هـــ) ،دراســة وحتقيــق:د.
الرشيــف عبــد اهلل عــي احلســيني ،املكتبــة الفيصليــة ـ الســعودية ،ط1986 ،1م

19197شــواهد التوضيــح والتصحيــح ملشــكالت اجلامــع الصحيــح ،ابــن مالــك ،تــح:د .طــه
حمســن ،مكتبــة ابــن تيميــة ،ط1413 ،1هـ.

19198شــواهد الشــعر يف كتــاب ســيبويه ،د.خالــد عبــد الكريــم مجعــة ،مطبعــة الــدار الرشقية
ـ مرص ،ط1989 ،2م.

19199الشــواهد واالستشــهاد يف النحــو ،عبــد اجلبــار علــوان النايلــة ،مطبعــة الزهــراء ـ
بغــداد ،ط1976 ،1م.

(ص)

20200الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة وســنن العــرب يف كالمهــا ،ابن فــارس (ت395:هـ)،
رشح وحتقيــق :الســيد أمحــد صقــر ،الســعودية ـ مكة املكرمــة( ،د.ت).

20201الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري (ت393:هـــ)،
تــح :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن ـ بــروت ،ط1990 ،4م.

ـجادية ،اإلمــام عــي بــن احلســن الســجاد (( )ت95:هـــ) ،دفــر
20202الصحيفــة السـ ّ
نــر اهلــادي ـ قــم ،ط1418 ،1هـــ.

20203الصفــوة الصفيــة يف رشح الــدرة األلفيــة ،النيــي (مــن علــاء القــرن الســابع اهلجــري)،
تــح :د .حمســن بــن ســامل العمــري ،جامعــة أم القــرى ـ مكــة املكرمــة1420 ،هـــ.

(ض)

20204رضار الشــعر ،ابــن عصفــور ،تــح :الســيد إبراهيــم حممــد ،دار األندلــس ـ بــروت،
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20205الرضائــر ومــا يســوغ للشــاعر دون الناثــر ،حممــود شــكري اآللــويس (ت1342:هـــ)،
رشحــه :حممــد هبجــة األثــري ،املكتبــة العربيــة ـ بغــداد( ،د.ت).

20206الــرورة الشــعرية دراســة أســلوبية ،الســيد إبراهيــم حممــد ،دار األندلــس ــــ بــروت،
ط1983 ،3م.

20207الــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن دراســة عــى ألفيــة بــن مالــك ،إبراهيــم
بــن صالــح احلنــدود ،اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة ،الســنة الثالثــة والثالثــون،
العــدد احلــادي عــر بعــد املائــة2001 ،م.

20208ضيــاء الســالك إىل أوضــح املســالك ،حممــد عبــد العزيــز النجــار ،مؤسســة الرســالة،
ط2001 ،1م.

(ط)

20209طبقــات فحــول الشــعراء ،ابــن سـ ّـام (ت232:هـــ) ،تــح :حممــود حممــد شــاكر ،دار
املــدين ـ جــدة (د.ت).

21210الطبقــات الكــرى ،ابــن ســعد (ت230:هـــ) ،تــح :حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ـــــ بــروت ،ط1990 ،1م.

(ظ)

21211ظاهــرة احلــذف يف الــدرس اللغــوي ،طاهــر ســليامن محــودة ،الــدار اجلامعيــة ــــ
اإلســكندرية1998 ،م.

(ع)

21212علــل النحــو ،ابــن الــوراق (ت381:هـــ) ،تــح :حممــود جاســم الدرويــش ،مكتبــة
الرشــد ـ الريــاض ،ط1999 ،1م.
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(غ)

21213غايــة املــرام يف علــم الــكالم ،اآلمــدي (ت631:هـــ) ،تــح :حســن حممــود عبــد
اللطيــف ،املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية ـ القاهــرة( ،د.ت).

21214غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ،النيســابوري (ت850 :هـــ) ،تــح :الشــيخ زكريــا
عمــرات ،دار الكتــب العلميــة ــــ بــروت ،ط 1416 ،1هـــ.

21215غريــب هنــج البالغــة ،أســبابه ،أنواعــه ،توثيــق نســبته ،دراســته ،د .عبــد الكريــم
حســن الســعداوي ،العتبــة العلويــة املقدســة ـــــ النجــف األرشف2011 ،م.

(ف)

21216فتــح القديــر اجلامــع بــن فنَّــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،الشــوكاين
(ت1250:هـــ) ،عــامل الكتــب ـــــ بــروت( ،د.ت).

21217فصــول يف فقــه العربيــة ،د .رمضــان عبــد التــواب ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط،6
1999م.

21218الفصــول املختــارة ،الشــيخ املفيــد (ت 413:هــــ) ،تــح :الســيد نــور الديــن جعفريــان،
والشــيخ يعقــوب اجلعفــري ،الشــيخ حمســن األمحــدي ،دار املفيــد ـ بــروت ،ط،2

1993م.

21219فقــه اللغــة ورس العربيــة ،أبــو منصــور الثعالبــي (ت429 :هـــ) :تــح :مصطفى الســقا،
وإبراهيــم اإلبيــاري ،وعبــد احلفيــظ شــلبي ،مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي ـ مــر،

ط1938 ،1م.

22220الفهرســت ،ابــن النديــم (ت438:هـــ) ،تــح :إبراهيــم رمضــان ،دار املعرفــة ـ بريوت،
ط1997 ،2م.

22221يف أصول النحو ،سعيد األفغاين ،املكتب اإلسالمي ـ بريوت1987 ،م.
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22222يف ظــال هنــج البالغــة حماولــة لفهــم جديــد ،حممــد جــواد مغنيــة ،دار العلــم للماليــن
ـ بــروت ،ط1400 ،3هـ.

22223يف لغة الشعر ،د .إبراهيم السامرائي ،دار الفكر ـ عامن( ،د.ت).
22224يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه ،د .مهــدي املخزومــي ،دار الرائــد العــريب ـ بــروت،
ط1986 ،2م.

(ق)

22225القاعــدة النحويــة دراســة نقديــة حتليليــة ،د .أمحــد عبــد العظيــم عبــد الغنــي ،دار
الثقافــة ـ القاهــرة1990 ،م.

22226قامــوس الرجــال ،الشــيخ حممــد تقــي التُّسـ ُـري ،تــح :مؤسســة النــر اإلســامي،
قــم ،ط1425 ،3هـــ.

22227القامــوس املحيــط ،الفريوزآبــادي (ت817 :هـــ) ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق الــراث يف
العرقســويس ،مؤسســة الرســالة ـ بــروت،
مؤسســة الرســالة بــإرشاف :حممــد نعيــم
ُ
ط 2005 ،8م.

22228القــرآن الكريــم وأثــره يف الدراســات النحويــة ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم ،مؤسســة
عــي جــراح الصبــاح ـ الكويــت ،ط1978 ،2م.

22229القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب األربعــة ،د .حممــد مصطفــى الزحيــي ،دار
الفكــر ـ دمشــق ،ط 2006 ،1م.

(ك)

23230الــكايف ،الشــيخ الكُلينــي (ت329:هـــ) ،صححــه وع َّلــق عليه:عــي أكــر الغفــاري،
دار الكتــب اإلســامية ـــــ طهــران ،ط1388 ،3هـــ.

	 231.الكامــل يف اللغــة واألدب ،املــرد (ت285 :هـــ) ،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم،
دار الفكــر العــريب ـ القاهــرة ،ط 1997 ،3م.
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23232الكتــاب ،كتــاب ســيبويه ،ســيبويه (ت180:هـــ) تــح :عبــد الســام هــارون ،مكتبــة
اخلانجــي ـــــ القاهــرة ،ط1988 ،3م.

23233كتــاب األزهيــة يف علــم احلــروف ،عــي بــن حممــد النحــوي اهلــروي (ت :نحــو
415هـــ) ،تــح :عبــد املعــن امللوحــي ،مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق،

1993م.

23234كتــاب أرسار العربيــة ،أبــو الــركات األنبــاري (ت577:هـــ) ،تــح :حممــد هبجــة
البيطــار ،مطبوعــات املجمــع العلمــي ـ دمشــق( ،د.ت).

23235كتــاب إســفار الفصيــح ،حممــد بــن عــي بــن حممــد ،أبــو ســهل اهلــروي (ت:
433هـــ) ،دراســة وحتقيــق:د .أمحــد بــن ســعيد بــن حممــد قشــاش ،اجلامعة اإلســامية

ـ الســعودية1420 ،هـــ.

23236كتــاب أمــايل ابــن احلاجــب ،ابــن احلاجــب ،دراســة وحتقيــق :فخــر صالــح ســليامن
قــدارة ،دار اجليــل ـ بــروت( ،د.ت).

23237كتــاب اإليضــاح ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق ودراســة:د .كاظــم بحــر املرجــان ،عــامل
الكتــب ـ بــروت ،ط1996 ،2م.

23238كتــاب التعريفــات ،الرشيــف اجلرجــاين (ت816 :هـــ) ،ضبطــه وصححــه مجاعــة مــن
العلــاء بــإرشاف النــارش ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط1983 ،1م.

23239كتــاب التكملــة ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق ودراســة :د .كاظــم بحــر املرجــان ،عــامل
الكتــب ـ بــروت ،ط1999 ،2م.

24240كتــاب اجلمــل يف النحــو ،اخلليــل الفراهيــدي ،تــح:د .فخــر الديــن قبــاوة ،مؤسســة

الرســالة ـ بــروت ،ط1995 ،5م ،وقــد ُصححــت نســبته إىل احلســن أمحــد بــن شــقري
النحــوي (317:هـــ) و ُنـ ِ
ـر بعنــوان (املحــى ،وجــوه النصــب) ،تــح :د .فائــز فــارس.

24241كتــاب اجلمــل يف النحــو ،الزجاجــي ،تــح :د .عــي توفيــق احلمــد ،مؤسســة الرســالة ـ
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بــروت ،ط1984 ،1م.
24242كتــاب احللــل يف إصــاح اخللــل مــن كتــاب اجلمــل ،البطليــويس (ت521:هـــ) ،تــح:
ســعيد عبــد الكريــم ســعودي( ،د.مــط) (د.ت).

24243كتــاب احليــوان ،اجلاحــظ ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام هــارون ،مطبعــة مصطفــى
البــايب احللبــي واوالده ــــ مــر ،ط1965 ،2م.

24244كتــاب دالئــل اإلعجــاز ،عبــد القاهــر اجلرجــاين ،قــرأه وع ّلــق عليــه :أبــو فهــر حممــود
حممــد شــاكر ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط2004 ،5م.

24245كتــاب الســبعة يف القــراءات ،ابــن جماهــد (ت324:هـــ) ،تــح:د .شــوقي ضيــف ،دار
املعــارف ـــــ القاهــرة ،ط1400 ،2هـ.

24246كتــاب رشح أشــعار ُاهلذليــن ،صنعــة أيب ســعيد الســكري ،روايــة أيب احلســن النحوي
عــن أيب بكــر احللــواين عــن الســكري ،تــح :عبــد الســتار أمحــد فــراج ،مراجعة:حممــود

حممــد شــاكر ،مطبعــة املــدين ـ القاهــرة( ،د.ت).

ِ
املشــكلة اإلعــراب ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق
24247كتــاب الشــعر أو رشح األبيــات
ورشح :حممــود حممــد الطناحــي ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط1988 ،1م.

24248كتــاب العــن ،اخلليــل الفراهيــدي (ت175:هـــ) ،تــح:د .مهــدي املخزومــي ،ود.
إبراهيــم الســامرائي ،وزارة الثقافــة واإلعــام ـــــ دار الرشــيد ـــــ بغــداد1980 ،م.

24249الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار ،أبــو بكــر بــن أيب شــيبة( ،ت235 :هـــ) ،تح:
كــال يوســف احلــوت ،مكتبــة الرشــد ـ الريــاض ،ط 1409 ،1هـ.

25250كتــاب املطالــع الســعيدة يف رشح الفريــدة يف النحــو والــرف واخلــط ،الســيوطي،
تــح:د .نبهــان ياســن حســن ،اجلامعــة املســتنرصية1977 ،م.

25251كتــاب معــاين احلــروف ،الرمــاين (ت384:هـــ) ،تــح :عبــد الفتــاح اســاعيل شــلبي،
دار الــروق ـ الســعودية ،ط1981 ،2م.
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25252كتــاب املقتصــد يف رشح اإليضــاح ،عبــد القاهــر اجلرجــاين ،حتقيــق :الدكتــور كاظــم
بحــر املرجــان ،دار الرشــيد ـ بغــداد1982 ،م.

25253الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،الزخمــري ،دار الكتــاب العــريب ـ بــروت،
ط 1407 ،3هـ.

25254كشــف املشــكل يف النحــو ،احليــدرة اليمنــي (ت592:هـــ) ،تــح :د .هــادي عطيــة
مطــر ،مطبعــة اإلرشــاد ـ بغــداد1984 ،م.

	 255.الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،الثعلبــي (ت427:هـــ) ،تــح :اإلمــام أيب حممــد
بــن عاشــور ،مراجعــة وتدقيــق :األســتاذ نصــر الســاعدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب

ـــ بــروت ،ط2002 ،1م.

25256الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة ،الكفــوي( ،ت1094 :هـــ)،
تــح :عدنــان درويــش  -حممــد املــري ،مؤسســة الرســالة ـ بــروت( ،د.ت).

25257كناشــة النــوادر (القســم األول) ،عبــد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ـــــ القاهــرة،
ط1985 ،1م.

25258كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،املتقــي اهلنــدي (ت975 :هـــ) ،تــح :بكــري
حيــاين  -صفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة ،ط1981 ،5م.

(ل)

25259الالمات ،الزجاجي ،تح :مازن املبارك ،دار الفكر ـ دمشق ط1985 ،2م.
26260اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،العكــري ،تــح :د .عبــد اإللــه النبهــان ،دار الفكــر
ـ دمشــق ،ط1995 ،1م.

26261ال ُّلبــاب يف علــوم الكتــاب ،ابــن عــادل الدمشــقي (ت775:هـــ) ،تح:الشــيخ عــادل
أمحــد عبــد املوجــود ،والشــيخ عــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت،

ط1998 ،1م .

369

روافد البحث
26262لسان العرب ،ابن منظور (ت711:هـ) ،دار صادر ـــ بريوت ،ط1414 ،3هـ.

26263اللغــة بــن املعياريــة والوصفيــة ،د .متــام حســان ،عــامل الكتــب ـ القاهــرة ،ط،4
2001م.

26264لغــة الشــعر دراســة يف الــرورة الشــعرية ،د .حممــد محاســة عبــد اللطيــف ،دار
الــروق ــــ القاهــرة ،ط1996 ،1م.

26265لغــة الشــعر العراقــي املعــارص ،عمــران خليل الكبيــي ،وكالــة املطبوعــات ـ الكويت،
1982م.

حسان ،عامل الكتب ،ط2006 ،5م.
26266اللغة العربية معناها ومبناها ،د .متّام ّ

26267اللمحــة يف رشح امللحــة ،ابــن الصائــغ (ت720 :هـــ) ،تــح :إبراهيــم بــن ســامل
الصاعــدي ،اجلامعــة اإلســامية ـ الســعودية ،ط2004 ،1م.

26268ملــع األدلــة يف أصــول النحــو ،أبــو الــركات األنبــاري ،قــدم لــه و ُعنــي بتحقيقــه:
ســعيد األفغــاين ،مطبعــة اجلامعــة الســورية1975 ،م.

26269ال ُّل َمــع يف العربيــة ،ابــن جنــي ،تــح :فائــز فــارس ،دار الكتــب الثقافيــة ـ الكويــت،
(د.ت).

27270ليــس يف كالم العــرب ،ابــن خالويــه ،تــح :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،مكتبــة مكــة
املكرمــة ،ط1979 ،2م.

(م)

27271مــا جيــوز للشــاعر يف الــرورة ،القــزاز القــرواين (ت412:هـــ) ،ح ّققــه وقــدَّ م لــه
ووضــع فهارســه :د .رمضــان عبــد التــواب ،ود .صــاح الديــن اهلــادي ،دار العروبــة

ـ الكويــت( ،د.ت).

27272مــا حيتمــل الشــعر مــن الــرورة ،الســرايف ،حتقيــق وتعليــق :د .عــوض بــن محــد
القــوزي ،جامعــة امللــك ســعود ـ الريــاض ،ط1991 ،2م.
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27273جممــع األمثــال ،امليــداين (ت518:هـــ) ،تــح :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار
املعرفــة ـ بــروت( ،د.ت).

27274جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،الشــيخ الطــريس (ت548:هـــ) ،ح ّققــه وع ّلــق عليــه:
جلنــة مــن العلــاء واملحققــن ،مؤسســة األعلمــي ـ بــروت ،ط1995 ،1م.

27275جمموعــة أشــعار العــرب وهــو مشــتمل عــى ديــوان رؤبــة بــن العجــاج ،وعــى أبيــات
مفــردة منســوبة إليــه ،اعتنــى بتصحيحــه وترتيبــه :وليــم بــن الــورد الــرويس ،دار
قتيبــة ـ الكويــت( ،د.ت).

27276املحاســن ،أمحــد بــن حممــد الربقــي (ت274:هـ) ،تح :الســيد جــال الدين احلســيني،
دار الكتب اإلســامية ــــ طهران1370 ،هـ.

27277املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،ابــن جنــي ،تــح :عــي
النجــدي ،ود .عبــد احلليــم النجــار ،ود .عبــد الفتــاح إســاعيل ،املجلــس األعــى
للشــؤون اإلســامية ـــــ القاهــرة1994 ،م.

27278املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،ابــن عطيــة األندلــي (ت542:هـــ) ،تــح:
عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،دار الكتــب العلميــة ـــــ بــروت ،ط1422 ،1هـ.

27279املحصــول ،فخــر الديــن الــرازي (ت606:هـــ) ،دراســة وحتقيق:د.طــه جابــر فيــاض
العلــواين ،مؤسســة الرســالة ،ط1997 ،3م.

28280املحكــم واملحيــط األعظــم ،ابــن ســيده (ت458:هـــ) ،تــح :عبــد احلميــد هنــداوي،
دار الكتــب العلميــة ـــــ بــروت ،ط2000 ،1م.

28281خمتــار تذكــرة أيب عــي الفــاريس وهتذيبهــا ،ابــن جنــي ،تــح :د .حســن أمحد بــو عباس،
مركــز امللــك فيصل للبحوث والدراســات اإلســامية ـ الريــاض ،ط 2010 ،1م.

28282خمتــر املعــاين (خمتــر لــرح تلخيــص املفتــاح) ،ســعد الديــن التفتــازاين (ت:
793هـــ) ،دار الفكــر ـ قــم ،ط1411 ،1هـــ.
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28283املخصــص ،ابــن ســيده ،تــح :خليــل إبراهــم جفــال ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ
بــروت ،ط1996 ،1م.

28284املدارس النحوية ،شوقي ضيف ،دار املعارف ـ القاهرة( ،د.ت).
28285مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل (تفســر النســفي) ،النســفي (ت710 :هـــ) ،حققــه
وخــرج أحاديثــه :يوســف عــي بديــوي ،راجعــه وقــدم لــه :حميــي الديــن ديــب مســتو،

دار الكلــم الطيــب ـ بــروت ،ط 1998 ،1م

28286مدرســة الكوفــة ومنهجهــا يف دراســة اللغــة والنحــو ،د .مهــدي املخزومــي ،مطبعــة
دار املعرفــة ـ بغــداد1955 ،م.

28287املرجتــل يف رشح اجلمــل ،ابــن ّ
اخلشــاب (ت 567 :هـــ) ،حتقيــق ودراســة :عــي حيــدر،
دمشــق 1972 ،م.

28288املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا ،الســيوطي ،تــح :فــؤاد عــي منصــور ،دار الكتــب
العلميــة ـ بــروت ،ط1998 ،1م

28289املســائل البرصيــات ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق ودراســة:د .حممــود الشــاطر أمحــد
حممــد ،ط1985 ،1م.

29290املســائل الشــرازيات ،أبــو عــي الفــاريس ،تــح :د.حســن بــن حممــود اهلنــداوي ،كنــوز
أشــبيليا ـ الســعودية ،ط2010 ،1م.

29291املســائل العســكريات ،أبــو عــي الفــاريس ،دراســة وحتقيــق :د .عــي جابــر املنصــوري،
مطبعــة اجلامعــة ـ بغــداد ،ط1982 ،2م.

29292املســائل املشــكلة املعروفــة بالبغداديــات ،أبــو عــي الفــاريس ،دراســة وحتقيــق :صــاح
الديــن عبــد اهلل الشــيكاوي ،مطبعــة العــاين ـ بغــداد( ،د.ت).

29293املســائل املنثــورة ،أبــو عــي الفــاريس ،حتقيــق وتعليــق :د .رشيــف عبــد الكريــم
النجــار ،دار عــار( ،د.ت).
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29294املســاعد عــى تســهيل الفوائــد ،ابــن عقيــل ،حتقيــق وتعليــق :د .حممــد كامــل بــركات،
جامعــة أم القــرى ـ مكــة املكرمــة ،ط2001 ،2م.

29295مســتدرك الوســائل ،مــرزا حســن النــوري ،تح:مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث
ـ بــروت ،ط1987 ،1م.

29296مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل (ت241 :هـــ) ،تــح :شــعيب
األرنــؤوط ،و عــادل مرشــد وآخريــن ،بــإرشاف :د عبــد اهلل بــن عبد املحســن الرتكي،

مؤسسة الرســالة ،ط 2001 ،1م.

29297مشــكل إعــراب القــرآن ،مكــي بــن أيب طالــب القيــي (ت437 :هـــ) ،تــح :د .حاتــم
صالــح الضامــن ،مؤسســة الرســالة ـ بــروت ،ط1405 ،2هـــ.

29298مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني ،دار الزهــراء ـ
بــروت1409 ،هـــ .

29299املصبــاح أو جنــة األمــان الواقيــة وجنــة اإليــان الباقيــة ،الشــيخ إبراهيــم الكفعمــي
(ت905:هـــ) ،مؤسســة األعلمــي ـ بــروت ،ط1983 ،3م.

املتهجد ،الشيخ الطويس ،مؤسسة فقه الشيعة ـ بريوت ، ،ط1996 ،1م.
30300مصباح
ِّ

30301املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،الفيومــي (ت :نحــو 770هـــ) ،املكتبــة
العلميــة ـ بــروت( ،د.ت).

30302املصطلــح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى اواخــر القــرن الثالــث اهلجــري ،عــوض
محــد القــوزي ،عــادة شــؤون املكتبــات ـ الريــاض1981 ،م

30303معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن (تفســر البغــوي) ،البغــوي (ت510 :هـــ) ،تــح :عبــد
الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

30304معــاين القــرآن ،األخفــش األوســط (ت215 :هـــ) ،حتقيــق :الدكتــورة هــدى حممــود
قراعــة ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة ،ط 1990 ،1م.
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الفــراء (ت207:هـــ) ،تــح :أمحــد يوســف النجــايت ،وحممــد عــي
30305معــاين القــرآنّ ،
النجــار ،وعبــد الفتــاح إســاعيل ،دار املرصيــة ـــــ القاهــرة (د.ت).

الزجــاج (ت311:هـــ) ،رشح وحتقيــق:د .عبــد اجلليــل
30306معــاين القــرآن وإعرابــهّ ،
شــلبي ،عــامل الكتــب ـ بــروت ،ط1988 ،1م.

عمن ،ط2003 ،2م.
30307معاين النحو ،د .فاضل السامرائي ،دار الفكر ـــ ّ

30308معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري ،د .أمحــد فتــح اهلل ،مطابــع املدوخــل ـ الدمــام ،ط،1
1995م.

30309معجم البلدان ،ياقوت احلموي (ت626 :هـ) ،دار صادر ـ بريوت ،ط1995 ،2م.
31310معجــم القــراءات ،د .عبــد اللطيــف اخلطيــب ،دار ســعد الديــن ـــــ القاهــرة ،ط،1
2002م.

31311املعجــم الكبــر ،الطــراين (ت360 :هـــ) ،تــح :محــدي بــن عبــد املجيــد الســلفي،
مكتبــة ابــن تيميــة ـ القاهــرة ،ط( ،2د.ت).

31312املعجــم املفصــل يف شــواهد العربيــة ،د .إميــل بديــع يعقــوب ،دار الكتــب العلميــة ـ
بــروت ط1996 ،1م.

31313معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تح :عبد السالم هارون ،دار الفكر1979 ،م.
31314معجــم النقــد العــريب القديــم ،د .أمحــد مطلــوب ،دار الشــؤون الثقافيــة ـ بغــداد،
1989م.

31315معيــار العلــم يف فــن املنطــق ،أبــو حامــد الغــزايل (ت505:هـــ) ،تح:د.ســليامن دنيــا،
دار املعــارف ــــ القاهــرة1961 ،م.

31316مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،ابــن هشــام ،تــح :د.مــازن املبــارك ،وحممــد عــي
محــد اهلل ،دار الفكــر ـ دمشــق ،ط1985 ،6م.
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	 317.مفاتيــح الغيــب (التفســر الكبــر) ،الفخــر الــرازي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ
بــروت ،ط 1420 ،3هـــ.

31318مفــردات ألفــاظ القــرآن ،الراغــب األصفهــاين (ت425:هـــ) ،تــح :صفــوان عدنــان
داوودي ،طليعــة النــور ـ إيــران ،ط1427 ،2هـــ.

املفصــل يف علــم العربيــة ،الزخمــري ،وبذيلــه املفصــل يف رشح أبيــات املفصــل،
َّ 31319
للســيد حممــد بــدر الديــن احللبــي ،دار اجليــل ـــــ بــروت ،ط( ،2د.ت).

32320مقاتــل الطالبيــن ،أبــو الفــرج األصفهــاين ،تقديــم وإرشاف :كاظم املظفر ،منشــورات
املكتبــة احليدرية ومطبعتها  -النجــف األرشف ،ط1965 ،2م.

32321املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة (رشح ألفيــة ابــن مالــك) ،أبــو إســحاق
الشــاطبي (ت790هـــ) ،تــح :جمموعــة مــن املحققــن ،معهــد البحــوث العلميــة
وإحيــاء الــراث اإلســامي ،جامعــة أم القــرى ـــــ مكــة املكرمــة ،ط2007 ،1م.

32322املقاصــد النحويــة يف رشح شــواهد رشوح األلفيــة املشــهور بـــ (رشح الشــواهد
الكــرى) ،العينــي (ت 855 :هـــ) ،حتقيــق :د .عــي حممــد فاخــر ،ود .أمحــد حممــد

توفيــقالســوداين،ود.عبــدالعزيــزحممــدفاخــر،دارالســامـالقاهــرة،ط2010،1م.

ربد ،تح :حممد عبد اخلالق عضيمة ،القاهرة ،ط1994 ،3م
32323املقتضب ،امل ّ

32324املقـ ّـرب ،ابــن عصفــور ،تــح :أمحــد عبــد الســتار اجلــواري ،وعبــد اهلل اجلبــوري ،ط،1
1972م

32325من أرسار اللغة ،د .إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو ـ مرص ،ط1978 ،6م.
32326من قضايا اللغة ،د .مصطفى النحاس ،مطبوعات جامعة الكويت ،ط1995 ،1م
32327املنطــق ،الشــيخ حممــد رضــا املظفــر ،دار التعــارف للمطبوعــات ـ لبنــان ،ط،2
2006م.

32328منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،حبيــب اهلل اخلوئــي (ت1324 :هـــ) ،تصحيح:
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إبراهيــم امليانجــي ،املكتبــة اإلســامية ـــ طهــران ،ط1400 ،4هـ.

32329منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،قطــب الديــن الراونــدي (ت573:هـــ ) ،تــح:
الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري ،قــم1406 ،هـــ.

33330املوجز يف قواعد اللغة العربية ،سعيد األفغاين ،دار الفكر ـ بريوت2003 ،م.
33331موســوعة كلــات اإلمــام احلســن (عليــه الســام ) ،جلنــة احلديــث يف معهــد باقــر
العلــوم (عليــه الســام) دار املعــروف للطباعــة والنــر ،ط1995 ،3م.

	 332.موصــل الطــاب إىل قواعــد اإلعــراب ،خالــد األزهــري ،تــح :عبــد الكريــم جماهــد،
الرســالة ـ بــروت ،ط1996 ،1م

33333موقــف النحــاة مــن االحتجــاج باحلديــث الرشيــف ،د .خدجيــة احلديثــي ،دار الرشــيد
ـ بغــداد1981 ،م.

33334امليــزان يف تفســر القــرآن ،الســيد حممــد حســن الطباطبائــي (ت1402:هـــ)،
منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة ــــــ قــم املقدســة (د.ت).

(ن)

الس َهييل ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،ط 1992 ،1م
33335نتائج الفكر يف النَّحوُّ ،

33336النحــو الــوايف مــع ربطــه باألســاليب الرفيعــة واحليــاة اللغويــة املتجــددة ،عبــاس حســن
(ت1398:هـــ) ،دار املعــارف ــ القاهرة ،ط( 3د.ت)

33337النحويــون والقــرآن ،د .خليــل بنيــان احلســون ،مكتبــة الرســالة احلديثــة ـ األردن،
ط2002 ،1م.

33338نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة ،الشــيخ حممــد الطنطــاوي ،دار املعــارف ـ القاهرة،
ط( 2د.ت)

33339نظريــة املعنــى يف الدراســات النحويــة ،د .كريــم حســن ناصــح ،دار صفــاء ــــ االردن،
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ط2006 ،1م.

34340نظريــة النحــو القــرآين نشــأهتا وتطورهــا ومقوماهتــا األساســية ،د .أمحــد مكــي
األنصــاري ،دار القبلــة للثقافــة اإلســامية ،ط1405 ،1هـــ.

34341النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه وتبيــن اخلفــي مــن لفظــه ورشح أبياتــه وغريبــه،
األعلــم الشــنتمري (ت476:هـــ) قــرأه وضبــط نصــه:د .حييــى مــراد ،دار الكتــب

العلميــة ـ بــروت ،ط2005 ،1م.

34342النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،جمــد الديــن ابــن األثــر ،تــح :طاهــر أمحد الــزاوي،
وحممــود حممــد الطناحــي ،املكتبــة العلمية ــ بــروت 1979م

34343هنــج البالغــة ،ضبــط نصــه وابتكــر فهارســه العلميــة :د.صبحــي الصالــح ،دار اهلجــرة
ـقم( ،د.ت).

34344هنــج البالغــة ،تــح :الشــيخ فــارس احلســون ،مركــز األبحــاث العقائديــة ،إيــران ــــ قــم
املقدســة ،مطبعــة ســتارة ،ط1419 ،1هـ.

34345النواســخ يف كتــاب ســيبويه ،د .حســام ســعيد النعيمــي ،دار الرســالة ـ بغــداد،
1977م.

(هـ)

34346مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع ،الســيوطي ،تــح :عبــد احلميــد هنــداوي ،املكتبــة
التوفيقيــة ـ مــر( ،د.ت).

(و)

34347الــوايف ،الفيــض الكاشــاين (ت1091 :هـــ) ،تــح :ضيــاء الديــن احلســيني ،مكتبــة
االمــام أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) العامــة ـ أصفهــان ــــ إيــران ،ط،1

1406هـــ.
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ثانيًا :الرسائل اجلامعية املخطوطة:
1.1االحتــكام إىل القيــاس وحــده يف النحــو العــريب ،فاطمــة ناظــم مطــر( ،أطروحــة
دكتــوراه خمطوطــة) ،بــإرشاف األســتاذ الدكتــور هاشــم طــه شــاش ،كليــة الرتبيــة
األوىل ـ ابــن رشــد ـ جامعــة بغــداد2006 ،م.

2.2األســاليب اإلنشــائية غــر الطلبيــة يف هنــج البالغــة ،حســن عــي حممــد (رســالة
ماجســتري خمطوطــة) ،بــإرشاف األســتاذ الدكتــور صبــاح عبــاس الســامل ، ،كليــة

الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية ـ جامعــة بابــل2011 ،م.

3.3تراكيــب األســلوب الرشطــي يف هنــج البالغــة ،كريــم محــزة محيدي( ،رســالة ماجســتري
خمطوطــة) ،بــإرشاف األُســتاذ املســاعد الدكتــور عــي عبــد الفتــاح حميــي ،كليــة الرتبيــة
للعلــوم اإلنســانية ـ جامعــة بابــل2011 ،م.

4.4ظاهــرة املنــع يف النحــو العــريب ،مــازن عبــد الرســول الزيــدي (رســالة ماجســتري
خمطوطــة) ،بــإرشاف األســتاذة الدكتــورة خدجيــة احلديثــي ،كليــة الرتبيــة ــــ اجلامعــة
املســتنرصية2001 ،م.

5.5كتــاب التبيــن عــن مذاهــب النحويــن البرصيــن والكوفيــن ،العكــري ،عبــد
الرمحــن ســليامن العثيمــن (رســالة ماجســتري خمطوطــة) بــإرشاف األُســتاذ أمحــد مكــي
األنصــاري ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ـ جامعــة امللــك عبــد العزيــز ـ

الســعودية1976 ،م.

6.6منصوبــات األســاء يف هنــج البالغــة ،فــاح رســول حســن ( ُأطروحــة دكتــوراه
خمطوطــة) ،بــإرشاف األُســتاذ الدكتــور عــي نــارص غالــب ،كليــة الرتبيــة للعلــوم
اإلنســانية ـ جامعــة بابــل 2012م.

7.7النَّواســخ يف هنــج البالغــة (دراســة نحويــة ) ،ســعد عبــد الكريــم شــمخي (رســالة
ماجســتري خمطوطــة) ،بــإرشاف األُســتاذ املســاعد الدكتــور صــادق حســن كنيــج،
كليــة الرتبيــة ـ اجلامعــة املســتنرصية2012 ،م .
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نقد قواعد النحويني يف ضوء كالم أمري املؤمنني ()

ً
ثالثا :البحوث املنشورة:
.1

1االســتقراء يف النحــو ،د .عدنــان حممــد ســلامن ،جملــة املجمــع العلمــي العراقــي،

.2

2أسلوب القسم يف هنج البالغة (عرض وإحصاء) ،م.م .فالح رسول حسني ،بحث

.3

3الرتجيــح بالقــرآن يف إعــراب القــرآن ،د .خالــد بــن إبراهيــم النملــة ،جامعــة اإلمــام

املجلــد ،34:اجلــزء1983 ،3:م.

منشور يف جملة أهل البيت ( )العدد الثامن ،حزيزان 2009م.

حممــد بــن ســعود اإلســامية ـ الريــاض ،ط2014 ،1م ،وهــو مــن ضمــن البحــوث
املشــاركة يف املؤمتــر القــرآين الــدويل الســنوي (مقــدس )4:الــذي ينظمــه مركــز بحوث

القــرآن يف جامعــة مااليــاـ كواالملبــور ـ ماليزيــا ،مجــادى اآلخــرة2014 ،م.
.4

4اجلملــة الطويلــة يف القــرآن الكريــم ،د .عــي نــارص غالــب ،جملــة مركــز دراســات

.5

5ســيبويه أول مــن جـ َّـر َأ النحويــن عــى العــزوف عــن االحتجــاج باحلديــث النبــوي

الكوفــة ،املجلــد ،1:اإلصــدار2004 ،2:م.

الر َبعــي ،بحــث منشــور يف جملــة العميــد ،العــدد
الرشيــف ،أ.د .ســعدون أمحــد عــي َّ
اخلامــس ،آذار ،ربيــع الثــاين 1434هـــ2013 ،م.

.6

6ظاهــرة التقــارض يف النحــو العــريب ،أمحــد حممــد عبــد اهلل ،جملــة اجلامعــة اإلســامية
باملدينــة املنــورة ،الســنة الثانيــة عــرة ،العــددان الثامــن واخلمســون والتاســع

واخلمســون1981 ،م.
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