
  

  

  

 من ا أ ََم ) ٧٤٥ت(  
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٧٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  
  

ُّا نسبه أبو حيان األندلسي م َّ َ َّألبي زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  )هـ٢٠٧ت (اء َّ
  عارضهُوفي كتابه معاني القرآن ما ي

  ّحسن بن حممد حسن القرين

 – ةمكة املكرم –ّ جامعة أم القرى –لية اللغة العربية ك - قسم اللغة والنحو والصرف

  .السعودية
  yahoo.com@Dr.hasan١٤٢٦     : ونيلكتراالالبريد  

  : الملخص

َّ اآلراء اليت نسبها أبو حيان األندلسي يف بعض مصنفاته أليب ُيدور هذا البحث حول َ
َّزكريا الفراء، ويف كتابه  َما يعارض هذه النسبة) معاين القرآن(َّ ًوقد مجع البحث مخسا  .ُ

َوعشرين مسألة نسبها أبو حيان للفراء، ويف كتابه املعاين ما يرد هذه النسبة، وقد  ًُّ َ َّ َّ
ْقسمت هذ املسائل على  ِّ َثالثة مباحث، األول يدور حول املفردات والعوامل النحوية، ُ ِ

ُهذه الدراسة أمهيتها ُّوتستمد  .واآلخر يدور حول الرتاكيب، والثالث يتناول األعاريب
ُّمن مكانة الفراء النحوية الذي يعد  ُ َّ ّأحد أعمدة املذهب الكويف، ومن قيمة كتابه املعاين َّ

َالذي يـعد أحد أهم مصادر ا ُّ َ ّلنحو الكويف، وألنه آخر ما ألفه الفراء فهو �ذا ميثل ُ ُ َّ َّ
ُ ّ

َّخالصة جتربته العلمية، كما يستمدها من مكانة أيب حيان النحوية الكبرية الذي يـعد  َُُّ َّ َ
  .ّشيخ النحاة يف عصره وأحد أبرز النحاة على مر العصور

ــــب – املفــــردات والعوامــــل النحويــــة  :يــــةالمفتاحالكلمــــات   - األعاريــــب – الرتاكي

َّمكانة الفراء النحوية    . ّأعمدة املذهب الكويف -َّ



        
 
 

 

 
  

 

٧٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 

What Abu Hayyan Al-Andalusi (d. ٧٤٥ AH) 

attributed to Abu Zakariya al-Furaa (d. ٢٠٧ AH) and 

in his book The Meaning of the Qur’an Contradict 

Hassan bin Mohammed Hassan al-Qarni 
Department of Language, Grammar and Morphology - 
College of Arabic Language - Umm Al-Qura University - 
Makkah Al-Mukarramah - Saudi Arabia. 

E-MAIL:     Dr.hasan١٤٢٦@yahoo.com 

Abstract 
This research handles the opinions that Abu Hayyan 
attributed in some of his books to Abi Zakariyya Alfara' 
although there are many evidences contradict to this 
attribution in his book Quranic Meanings -The research 
included twenty five matters attributed to Alfara' meanwhile 
there are evidences in his book "Quranic meaning" contradict 
to this attribution. These matters are divided into three topics. 
Topic one handles the vocabularies and grammatical factors. 
Topic two handles the structures. Topic three handles 
Bedouin grammatical rules - This study derives its 
importance from the great grammatical status of Alfara' who 
is one of the pillars of Kofi school of grammar as well as his 
book which is one of the most important sources of Kofi 
grammar as it was his last written book including the abstract 
of his scientific experience in addition to the great 
grammatical status of Abi Hayyan who was one of the most 
prominent grammar figures at his time and all over all ages 
Keywords: vocabulary and grammatical factors - structures - 

Arabes - syntactic standing status - columns of 
Kufic doctrine. 

  



        
 
 

 

 
  

 

٧٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  
  المقدمة

ُاحلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، والصالة والسالم على  ُ ِ ُ
ِنبينا حممد عبدك ورسولك، وعلى آله وأصحابه والتابعني بإحسان إىل يوم لقائك،  ٍ ِ ِ ِّ

  :وبعد
ُّفلما كان اللسان العريب يعد شعار اإلسالم وأهله احتفى به العلماء، فأكبوا  ُ

ِ ِ
َ ُّ ُ ُّ ُ َ َّ

ِ السبق يف هذا، وفيها ُبلومه املختلفة، وكان للبصرة قص يف عِته، والتأليفعلى دراس ْ َّ
ّبرز علماء أجالء، منهم ابن أيب إسحاق احلضرمي  ُ ّ ، وعيسى بن عمر )هـ١١٧ت (ُ

ت (، واخلليل بن أمحد )هـ١٥٤ت (، وأبو عمرو بن العالء )هـ١٤٩ت (الثقفي 

  ).هـ١٨٠ت (، وسيبويه )هـ١٧٠

ُوقد مكث النحو َ َ يف البصرة زهاء قرن من الزمان، إىل أن جاء علي بن محزة َ ُ ُّ
ِ ٍ

َ ُ
ُفأخذ هذا العلم إىل الكوفة، وبرز فيها علماء إىل جانب ) هـ١٨٩ت (ّالكسائي 

ِ
َ

ت (، وعلي بن املبارك األمحر )هـ٢٠٦ت (أبو عمرو الشيباين : الكسائي منهم

ُعلمية ما يقصر عنه َّ فقدموا من االجتهادات ال،)هـ٢٠٦ت (، وقطرب )هـ١٩٤ َّ
  .ُالوصف

َّوهذا البحث املتواضع يتناول جزءا من آراء أيب زكريا حيىي بن زياد الفراء،  ِ
ً ُ ُ

َّالذي يعد أحد أبرز أعمدة املذهب الكويف، اليت وردت يف بعض مصنفات أيب حيان  َ ُّ ُ
َما نس«: فكان عنوانه) معاين القرآن(ُاألندلسي، وهي ختالف ما جاء يف كتابه  َبه أبو َ

ويف كتابه معاين القرآن ما ) هـ٢٠٧ت (َّأليب زكريا الفراء ) هـ٧٤٥ت (َّحيان األندلسي 

  .»ُيعارضه
ُويهدف هذا البحث  ِ إىل مجع ودراسة آراء – كما هو واضح من عنوانه –ُ ِ

َّالفراء اليت ذكرت يف بعض مصنفات أيب حيان كارتشاف الضرب، والبحر احمليط،  ِ ُ َّ
  ).معاين القرآن(ْكميل، وغريها، اليت تتعارض مع ما جاء يف كتابه والتذييل والت

َوتستمد هذه الدراسة أمهيتها مما يأيت ُ ُّ:  
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًأ�ا تدور حول آراء الفراء، الذي يـعد أحد أئمة الكوفيني، وأبرعهم علما -١ َُ َ
ِ ُّ َ ُ

ِ َّ ّ
)١( ،

 .)٢(»ُأمري املؤمنني يف النحو«حىت وصفه العلماء بأنه 

ِ، الذي حيتكم إليه يف مسائل هذا البحث، فقد قيل )ين القرآنمعا(منزلة كتابه  -٢ َ ُ
ْوهو كتاب مل يعمل مثله، وال ميكن أحدا أن يزيد عليه«: عنه ً ُ ْ ، وقد بلغ من )٣(»ُ

َّمكانته أن ٌاجتمع إلمالئه خلق كثري، «ه ِ ، وبلغ من عظيم )٤(»ًهم مثانون قاضيامنٌ

َّأنه ملـا انتهى الوراقون من إمال«قيمته  َّئه أخفوه عن أعني الناس؛ ليتكسبوا من َّ ِ َ
 .)٥(»ٍورائه؛ لعظمة ما حواه من علم

ُأن هذا الكتاب يـ -٣ َ َد آخر ما ألفه الفراء يف حياته، إذ انتهى من إمالئه قبل َعَّ ُ َّ ََّ
َ ُّ

ٌ فهو �ذا خالصة جتربته العلمية، وهلذا فهو جدير وفاته بثالث سنوات،
َِّ ُ

ْباالحتكام إليه فيما يـعزى  َّقال حممد بن اجلهم السمري راوي . ٍلصاحبه من آراءُ ِّ
ٌهذا كتاب فيه معاين القرآن، أماله علينا أبو زكريا  «:هذا الكتاب يف مقدمته

 عن حفظه من غري نسخة، يف جمالسه من –رمحه اهللا ي –حيىي بن زياد الفراء 

ن سنة ُثالثاوات واجلمع من شهر رمضان، وما بعده م من أيام الِرأول النها
ٍاثنتني، ويف شهور سنة ثالث، وشهور من سنة أربع ومائتني ٍ ٍ«)٦( . 

ِأن الناقل هلذه اآلراء هو أبو حيان األندلسي، الذي يـعد أحد أبرز النحاة على  -٤ َ ُّ َ ُ َّ َ َّ

َّمر الزمان، وإمام النحاة يف زمانه وهذا البحث ال جيزم بأن أبا حيان قد أخطأ  ّ ُ ّ
َ أليب زكريا الفراء، فرمبا قد اطلع هو أو من سبقه من الطريق يف نسبته هذه اآلراء َ ّ ّ

ُ على مصنف آخر للفراء، مما عدت عليه األيام  عنهمَّالنحاة ممن كان ينقل ََّ َ َ َّ ّ َ
ٍ ّ ُ
َّوصروف الدهر، ولكن طاملا ثبت أن  ْ َّهو آخر ما صنفه يف ) معاين القرآن(ُ ُ

ِّحياته، فمن العدل واإلنصاف أن حنتكم إليه يف كل  َّما يتعلق بآراء هذا العلم َ ُ َّ

 .الكبري

                                                           

  .٦/١٧٦يان ، ووفيات األع١٣١/طبقات النحويني واللغويني : ينظر )١(

  .٥/٦٢١، ومعجم األدباء ٨٣/نزهة األلباء  )٢(

  .٦/١٧٨وفيات األعيان  )٣(

  .٣/٣٩شذرات الذهب ) ٤(

  .٨١/نزهة األلباء ) ٥(

  .١/١٤معاين القرآن ) ٦(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّوقد تنوعت الدراسات اليت تتصل بالفراء وتعددت، ومما يتصل �ذا البحث  َّ َّ ُ ّ ُ َّ
ًاتصاال مباشرا ً ّ:  

ّاعرتاضات أيب حيان يف كتابه ارتشاف الضرب على الفراء، رسالة ماجستري،  -١ ّ
ُ ورأيت صاحبه ُوقد وقفت على هذا البحث. م٢٠١١اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

ْقد مجع فيه ستا وثالثني مسألة، تقاطعت مع حبثي هذا يف مسألتني مها نداء : ً

َويف املسألتني أثبت . النكرة غري املقصودة، ورفع الفاعل بعد املصدر املنون
َالباحث ما أثبته أبو حيان للفراء دون العودة لكتابة معاين القرآن ِ للتثبت من ُ ُّ

 .ا جاء يف هذا البحثُصحة ما نسب إليه، كم

. للنحاة وموقف أيب حيان منها من خالل البحر احمليط) هـ٢٠٧(ّخمالفات الفراء  -٢

 –ُوقد وقفت على هذا البحث . م٢٠١٢ّرسالة ماجستري، جامعة أم القرى، 
َ فألفيت صاحبه ق–ًأيضا  ْقاطعت مع حبثي يف ًد مجع فيه مخسا وثالثني مسألة، تُ

ّد إال يف االستثناء املفرغ، وتقدمي املصدر املؤكد إعراب ما بع: مسألتني مها
َّ

ْملضمون اجلملة، وقد اتفقت نتيجة هاتني املسألتني مع ما أثبته حبثي من أن ما 
ُنسب للفراء فيهما خيالف ما يف كتابه  ِ ْ، بيد أن طريقة التناول )معاين القرآن(ُ

 .ًخمتلفة متاما بني البحثني

مرتبة حبسب ترتيب َتظم يف ثالثة مباحث ُوقد اقتضت طبيعة البحث أن ين
ٍيسبقها مقدمة ومتهيد وختتم خبامتة، وذلك وفق الرتتيب اآليتَّاأللفية، 

ُ ُ ٌ ٌ َ:  

 .ُذكرت فيها عنوان البحث وهدفه وقيمته: مقدمة - 

ّ الفراء وأيب حيانَّيتضمن التعريف حبيايت: متهيد -  ّ. 
 أليب زكريا ت والعواملما نسبه أبو حيان األندلسي يف املفردا: املبحث األول - 

َالفراء ويف كتابه معاين القرآن ما يعارضه وفيه عشر مسائل هي ُ ّ: 

 .وبعض األدوات األخرى لالسم واخلرب) هل(رفع  -١
ُّازية مع تقدم خربها على امسهااحلج) ما(إعمال  -٢ َّ. 

َّأن(على ) َّإن(حكم دخول  -٣ َ.( 

َّكأن(و) لعل(و) ليت(نصب  -٤  .ألمسائها وأخبارها) َ
 ).َّلكن(أصل  -٥

 .منع إعمال صيغ املبالغة -٦



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 ).َّإال(مبعىن ) َّملـا(جميء  -٧
 ).َّإال(أصل  -٨

َّرب(َّالقول بامسية  -٩ ُ.( 

َنعم وبئس(َّالقول بامسية  - ١٠ ِْ َ ْ
ِ.( 

ّما نسبه أبو حيان األندلسي يف الرتاكيب أليب زكريا الفراء ويف : املبحث الثاين - 
 :ُّكتابه معاين القرآن ما يعارضه، وفيه ست مسائل هي

 .حكم تقدمي الفاعل على عامله -١
 .ّتقدمي املصدر املؤكد ملضمون اجلملة -٢

 .ّالفصل باجلار وا�رور بني حرف العطف واملعطوف -٣

 .ّالعطف على الضمري ا�رور من غري إعادة حرف اجلر -٤
 .نداء النكرة غري املقصودة -٥

 .تقدمي ما بعد الم القسم عليها -٦

ّسي يف األعاريب أليب زكريا الفراء ّما نسبه أبو حيان األندل: املبحث الثالث -  ّ
َويف كتابه معاين القرآن ما يعارضه، وفيه تسع مسائل، هي ُ: 

ًإعراب مجع املؤنث السامل تاما وناقصا -١ �. 

 .َإعراب ضمري الفصل إعراب ما بعده -٢
ََال جرم(إعراب ما بعد  -٣ َ.( 

 .َّيف االستثناء املفرغ) غري(وإعراب ) َّإال(إعراب ما بعد  -٤

َسو(لزوم  -٥
 .َّالظرفية) ىِ

 .ّقصر اجلر باجلوار على السماع -٦

 .َّرفع الفاعل بعد املصدر املنون -٧

 .إبدال النكرة من املعرفة بشرط الوصف -٨
 .َّّجواز إضافة النـيف إىل العشرة -٩

 .اشتملت على أهم نتائج البحث: خامتة - 

ّأما عن املنهج الذي سلكته يف هذا البحث فهو منهج وصفي استقرائي مييل  ُّ ُ َّ
ٍّالتحليل، وكنت أبدأ فيه بذكر ما نسبه أبو حيان للفراء، مث أؤكد هذه النسبة بنص إىل  ُ ّ ّ ُ

ِّلما وجدت إىل ذلك سبيال، وأعقآخر له ك ُ ً ِب هذا بذكر من قال �ذه من النحاة، أو ُ
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُمن تأثر �م أبو حيان يف إثبات هذه النسبة، يتلو ذلك ما يعارض هذه النسبة من  َّ
ًللفراء، عارضا هذه املسائل على آراء النحاة مرجحا )  القرآنمعاين(نصوص يف كتاب  ً ّ

  .ما يستقر عندي رجحانه

ُوبعد؛ فهذا جهد املقل، وعمل متواضع، وحسيب فيه أين قد بذلت فيه طاقيت ِّ ٌ ٌ ّ ُ
ُ.  

  

  ن أٌُْ  ُْ وَ رُ  

  

  وإْن م ُّن اس  ا       

  
 ذاٍت و  ا ُواٍ  

  

  ُ    اِتا ُوم  

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  تمهيد
ّترجمة ألبي زكريا الفراء -  ّ. 
ّترجمة ألبي حيان األندلسي -  َّ 

َّأبو زكريا الفراء: ًأوال َّ:  
ُّا حيىي بن زياد بن عبداهللا بن منظور بن مروان األسلمي َّهو أبو زكري: اسمه ولقبه

ُّالديلمي الكويف موىل بين أسد ُّ
ّ، ولقب بالفراء؛ ألنه يـفري اخلصوم؛ أي)١( َ ْ َ َّ َّ َيغلبهم: ُِّ

)٢(
 ،

ِألنه كان حيسن نظم املسائل: وقيل َ ُ ُ َّ)٣(
.  

َ ولد بالكوفة:مولده ونشأته
ِ
ُ

)٤(
َّ، واختلف املؤرخون يف تاريخ والدته، ورجح د ِ َ أمحد / ِّ

ٍمكي األنصاري أنه ولد سنة مائة وأربع وأربعني للهجرة ٍ َ
ِ
ُ َّ ّ

)٥(
.  

َذكر املصادر اليت بني أيدينا شيئا عن حياته األوىل، سوى أنه رحل إىل ومل ت َّ ِِ
ً ُ

َّبغداد، واتصل باملأمون عن طريق َ بن األشرس، فأحسن األمري مقامه، وجعله َامةُ مثَ ُ َ
َمؤدبا البنيه، وأفرد له حجرة، وجعل له جواري يـقمن على َُ َ َ ُ ًً َ خدمته ِّ

)٦(
.  

َء على كثري من العلماء، من أشهرهم علي بن محزة ّ تتلمذ الفرا:ُشيوخه وتالميذه ُّ
ِ

ُ ٍ
ُ

، وأخذ عنه النحو)هـ١٨٩ت (الكسائي 
)٧(

َ، ومندل )هـ١٦٧ت (ُ، وقيس بن الربيع  ْ ِ

)هـ١٦٧ت (ّبن علي 
)٨(

.  

، وحممد بن )هـ٢٧٠ت (ََسلمة بن عاصم : ٌكما تتلمذ عليه كثري، منهم
ّاجلهم السمري َّ ِّ َ

)٩(
.  

                                                           

  .٦/١٧٦، ووفيات األعيان ٥/٦١٩معجم األدباء : ينظر )١(

  .٢/٣٣٣، وبغية الوعاة ٦/١٨١وفيات األعيان : ينظر )٢(

  .١٥٩/األضداد البن األنباري : ينظر )٣(

  .٩١/الفهرست : نظري )٤(

ّأبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو : ينظر )٥( ّ/٣٤.  

  .٥/٦٢٠معجم األدباء : ينظر )٦(

  .٦/١٧٦وفيات األعيان : ينظر )٧(

  .٣/٣٩، وشذرات الذهب ٢/١٣٣بغية الوعاة : ينظر )٨(

  .٥/٦١٩، ومعجم األدباء ٨١/نزهة األلباء : ينظر )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ً من أئمة الكوفيني، وأبرعهم علماً إماما–رمحه اهللا  – كان :مكانته العلمية َ
)١(

 ،
َّوحظي مبكانة عظيمة يف زمانه، ما جعل العلماء يصفونه بأنه  ُ َ َ

ٍ ُأمري املؤمنني يف «ٍ
.»النحو

)٢(
  

ُومما يكتب مباء الذهب يف حقه قول الكسائي عندما سئل أيهما أعلم الفراء  َُّ ُ ُ ّ ِ ُ َّ

ُر حفظا، والفراء أحسن عقال، وأنفذ فكرا، وأعلم مبا ُاألمحر أكث«: أم األمحر؛ فقال ً ُُ ً ًُ ُّ
»ُخيرج من رأسه

)٣(
َّلوال الفراء ما كانت عربية؛ ألنه حصنها «: ُ، وكذلك قول ثعلب َّ ٌ ُ ّ

َوضبطها، ولوال الفراء لسقطت العربية ُ«
)٤(

.  
َوامتدحه األنباري وشيخه الكسائي بقوله ِلو مل يكن ألهل بغداد والكوفة «: ُّ

َ
ِن علماء العربية إال الكسائي والفراء لكان هلم �ما االفتخار على مجيع الناس، إذ م ِ ُ ُ ّ ُّ َّ ِ ِ

»ُانتهت العلوم إليهما
)٥(

.  
ًوكان قوي احلافظة، وقـلما حيمل كتابا يف يده ُ

ََّ ِ وقال ابن اجلهم «: قال القفطي. َّ

ُّالسمري َّ َّما رأيت مع الفراء كتابا قط، إال كتاب : ِّ ّ ً َ ويـفعةِيافع(ُ ُسلمةوقال ). ََ َ َّل ََأم: َ
َالفراء كتبه َّ كلها حفظا، مل يأخذ بيده نسخة إال كتابني، كتاب ُ ًَّ يافع (، وكتاب )مالزم(ً

َويـفعة ََ(«
)٦(

.  

آثاره العلمية
)٧(

َّ خلف : ْ آثارا عديدة، منها ما وصلنا، ومنها ما عدت – رمحه اهللا –َ َ َ ً ً
ٍه أربعة مصنفات فقط، هيعليه عوادي الزمن، وما وصلنا من آثار ُ:  

  

َوهو أشهرها، وأعظمها قيمة، ويستمد قيمته من كونه يعكس : معاين القرآن -١ ُّ َ ً ُ ُ َ

َاملذهب الكويف، ممثال يف صاحبه الفراء الذي يـعد أحد أعمدة هذا املذهب َ ُّّ َ ُ ً ُ ّ .
َوقد حققه غري واحد، أشهرها بتحقيق مشرتك، إذ حقق اجلزء األول َ ُ

ٍ ُ منه أمحد َّ

                                                           

  .٦/١٧٦ن ، ووفيات األعيا١٣١/طبقات النحويني واللغويني : ينظر)١(

  .٢٩٢/، وسري أعالم النبالء ٥/٦٢١، ومعجم األدباء ٨٣/نزهة األلباء : ينظر)٢(

  .٤/٢١إنباه الرواة )٣(

  .١٣٢/طبقات النحويني اللغويني  )٤(

  .٨٣/نزهة األلباء )٥(

  .٤/٢٠إنباه الرواة )٦(

  .٢١ – ١٩/جهود الفراء الصرفية : ينظر)٧(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ف جنايت، وحممد علي النجار، بينما انفرد حممد علي النجار بتحقيق اجلزء يوس
 .الثاين، والدكتور عبدالفتاح شليب بتحقيق اجلزء الثالث

ُوقد حقق مرتني، األوىل ملصطفى أمحد الزرقاء، مث أعاد حتقيقه : ّاملذكر واملؤنث -٢
 .رمضان عبدالتواب/ د

ُّذ إبراهيم األبياري، وهو ذو طابع لغوي، ّحققه األستا: َّاأليام والليايل والشهور -٣ ُ ُ
ُّويـعد من املصادر األوىل يف بابه َ ُ. 

ُّحققه أوال األستاذ عبدالعزيز امليمين حتت عنوان : املقصور واملمدود -٤ ُ ًَّ املنقوص (ّ
، مث أعاد حتقيقه األستاذان عبداإلله نبهان، وحممد خري البقاعي حتت )واملمدود

ّ، وبذات العنوان حققه أيضا ماجد الذهيب)املقصور واملمدود(عنوان  ً ّ. 

ٌوأما كتبه املفقودة فهي كثرية، منها َُّ ُ
)١(

ّكتاب البهي، وكتاب اللغات، وكتاب : 
ُال يسمح املقاماملصادر، وكتاب الوقف واالبتداء، وكتاب احلدود، وغريها ما   هنا ُ

  .بالتفصيل فيه

، وهو يف طريقه ملكة )هـ٢٠٧ ( املائتني يف السنة السابعة بعد– رمحه اهللا – تويف :وفاته
ًاملكرمة، وقد بلغ ثالثا وستني سنة َ ْ.

)٢(
    

ّأبو حيان األندلسي: ًثانيا َّ:  

ّ هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف أثري الدين أبو حيان األندلسي :اسمه ومولده َّّ َ َ ُ
َّالغرناطي النفزي اجلياين ّ

)٣(
.  

ٍولد يف أواخر شوال سنة أربعوقد  َ َّ ِ ِ
 وستني وستمائة من اهلجرة املباركةُ

)٤(
 

ٌمبطخشارش، وهي مدينة من حضرة غرناطة ْ َ َ.
)٥(

  
ََّ مل تذكر املصادر اليت بني أيدينا شيئا كثريا عن حياته األوىل، سوى أنه :نشأته ورحالته ُ ً ً ُ

ِنشأ يف غرناطة، وتعلم فيها على كبار علماء عصره، كأيب جعفر الطباع  َّ ت (َ

                                                           

  .٤/٢٢، وإنباه الرواة ٩٢/الفهرست البن الندمي : ينظر )١(

  .٦/١٨١، ووفيات األعيان ٥/٦٢١، ومعجم األدباء ٨٤/نزهة األلباء : ينظر)٢(

ـــار غرناطـــة ٥/٣٢٥أعيـــان العـــصر وأعـــوان النـــصر : ينظـــر)٣( ، والـــدرر ٥/٣٢٥، واإلحاطـــة يف أخب

  .٦/٥٨الكامنة يف أعيان املائة الثامنة 

  .٦/٥٨الدرر الكامنة : ينظر)٤(

  .١/٢٨٠بغية الوعاة : ينظر)٥(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

)هـ٦٨٠
)١(

ٌه تزوج وأجنبت له زوجه ابنه حيان، وابنته نضار، وهي أديبة شاعرة، َّ، وأن ٌَّ ُ َ َ َ ُ َّ
َّوقد توفيت قبله، فألف فيها كتابا مساه  ً َّ َ َالنضار يف املسالة عن نضار(ِّ َُ ِ ُّ(.

)٢(
  

ِوقد محلته حدة الشبيبة على التعرض ألستاذه أيب جعفر الطباع، حني وقعت  ُّ ُ ّ َ
َُوتصدى للتأليف يف الرد عليه، وتكذيب روايته، فرفع أمره إىل ٌوقعة فنال منه، «بينهما  ِّ َّ

َالسلطان، فأقر بإحضاره وتنكيله، فاختفى مث ركب البحر وحلق املشرق َ َ«
)٣(

َّوتنقل يف . 

ٍبلدان عدة إىل أن  ٍاستقر مبصر، فنال ما شاء من عز وشهرة«ٍ ٍِّ َ َ َّ«
)٤(

.  

ِري من علماء على كث– رمحه اهللا – تتلمذ :شيوخه وتالميذه :  عصره، قال عنهمٍ
ُومجلة الذين مسعت منهم حنو من أربعمائة شخص ومخسني« َّ ُ«

)٥(
، من أشهرهم

)٦(
أبو : 

ّ، وأبو احلسن األبذي )هـ٦٨٠ت (باع جعفر الط َّ، والبهاء بن النحاس )هـ٦٨٠ت (َُّ ُ
َّ، وابن الصائغ )هـ٦٩٩ت (ُ، وابن أيب األحوص )هـ٦٩٨ت (   ).هـ٧٢٠ت (ُ

ُامسه، وطار صيته، فأقبل الناس ينهلون من علمه الغزير، وصار طالبه واشتهر  َّ َ ُ ُ ُ
ًالذين أخذوا عنه أئمة ًوأشياخا َّ

)٧(
ُوهم كثري ينأى حبملهم مثل هذا البحث، م.  همنٌ

)٨(
 :

ّاحلسن بن قاسم املرادي  ُ ّ، والسمني احلليب )هـ٧٤٩ت (ُ ُ ، وتقي الدين )هـ٧٥٦ت (َّ
  ).هـ٧٧٨ت ( اجليش ، وناظر)هـ٧٧٧ت (ُّالسبكي 

ُ مبنزلة عالية قلما حيظى �ا غريه، ما جعل – رمحه اهللا –َ حظي :مكانته العلمية
َّ ٍ ٍ

َكان أمري املؤمنني يف النحو، «: يقول الصفدي. ُكلمات الثناء تتتابع يف جنابه َ
َوالشمس السافرة شتاء يف يوم الصحو، واملتصرف يف هذا العلم َّ ً

ِ«
)٩(

ُوقال عنه لسان . 
َإمام النحو يف زمانه غري مدافع«: دين اخلطيبال ُ َ ُ«

)١٠(
  .  

                                                           

  .٦/١٤٤شذرات الذهب : ينظر )١(

  .٢/٥٥٩نفح الطيب : ظرين )٢(

  .١/٢٨١بغية الوعاة  )٣(

  .٣/٢٨اإلحاطة يف أخبار غرناطة  )٤(

  .٢/٥٥٢نفح الطيب  )٥(

  .١/٢٨٠، وبغية الوعاة ٣/٣٨اإلحاطة يف أخبار غرناطة : ينظر )٦(

  .٦/١٤٤، وشذرات الذهب ١/٢٨١بغية الوعاة : ينظر)٧(

  .١/٢٨٠بغية الوعاة : ينظر)٨(

  .٥/٣٢٥أعيان العصر وأعوان النصر )٩(

  .٣/٢٨أخبار غرناطة اإلحاطة يف )١٠(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّالشيخ أثري الدين أبو حيان، شيخ البالد املصرية «: وقال عنه الفريوز أبادي َّ ُ ُ
ِوالشامية، ورئيسها يف علم العربية َّ«

)١(
ُّحنوي عصره، ولغويه، «: ُّووصفه السيوطي بقوله.  ِ ُّ

ُُخه، واشتهر امسه، وطار صيتهَّومقرئه، وتقدم يف النحو يف حياة شيو ُ«
)٢(

.  

َّ خلف :آثاره العلمية ٍ وراءه عددا كبريا من املصنفات يف جماالت خمتلف– رمحه اهللا –َ
ً ٍة، ًَ

ََّقيل إ�ا زادت على مخسني مصنـ ًفاُ
)٣(

، وأوصلها حمققا كتابه االرتشاف إىل سبعني 

ًمصنفا
)٤(

ُ، منها ما وصلنا، ومنها ما عدت عليه صروف ال َ َ َّدهر، فمما وصلناَ ِ ُالبحر : َّ
ََّاحمليط، وارتشاف الضرب من لسان العرب، والتذييل والتكميل يف شرح كتاب 

  .التسهيل، والنكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، وتذكرة النحاة، وغريها الكثري

ْومما مل يصلنا    َّ)٥(
�اية اإلغراب يف التصريف واإلعراب، والشذا يف مسألة : 

جوزة خالصة التبيان يف املعاين والبيان، وزهو امللك يف حنو الرتك، والتجريد كذا، وأر
ُألحكام سيبويه، وغريها مما يضيق املقام بذكره َ.  

ٍ تويف يف يوم السبت بعد العصر، الثامن والعشرين من صفر سنة مخس وأربعني :ُوفاته َ ُّ
ُّوسبعمائة من اهلجرة املباركة، ودفن مبقابر الصوفية ِ

ُ
)٦(

  !.َ فرمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته،
  

ُّما نسبه أبو حيان األندلسي في المفردات: المبحث األول ّ  
  ّوالعوامل ألبي زكريا الفراء وفي كتابه معاني القرآن ما يعارضه

  وبعض األدوات األخرى لالسم والخبر) هل(رفع : المسألة األولى

َنسب أبو حيان األندلسي للكوفيني عامة القول ً َُّ ّ َ وبعض األلفاظ ) هل(َّ بأن َ

َّهل، وبل، ولوال، ولكنما، وليتما، ولعلما، وكأمنا، «: قال. األخرى ترفع االسم واخلرب َّ َّ

ُوحىت، وأيان، وأين، وكيف، وحيث، وإذ، وإذا، هذه احلروف والظروف كلها ترفع  ُّ ُ ُ َ َّ

                                                           

  .٢٥١/البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  )١(

  .١/٥٣٤ُحسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة  )٢(

  .٢/٥٥٢، ونفح الطيب ٢٥١/البلغة : ينظر )٣(

  .٣٥ – ١/٣٣ارتشاف الضرب : ينظر )٤(

  .١/٢٨٣، وبغية الوعاة ٤/٧٨فوات الوفيات : ينظر )٥(

  .٣/٤٣ غرناطة ، واإلحاطة يف أخبار٥/٣٢٧أعيان العصر : ينظر )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٧٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّاألمساء واألخبار عند الكوفيني، وعند أهل البصرة ال عمل هلا ألبت َّة، وإمنا يقع بعدها َ َ
ُّمبتدأ وخرب، وهو األصح ٌ«

)١(
.  

َيني ما يدل على أن الفراء منويف تعميمه هذه النسبة للكوف ّ َّ ًهم، وقد قال أيضا ُّ
ِوقد تعددت مواضع هذه األلفاظ يف . �ذا القول

ُ )معاين القرآن(َّ
)٢(

ُّ، ومل أجده ينص  ْ
َّفيها على ما نسب إليه، اللهم إال يف  َّ ِ َّ، إذ نص فيه مبا يناقض ما نسبه إليه أبو )هل(ُ َ

جاء ذلك عند تعليقه على قول الشاعر. ّحيان
)٣(

:  

ٍبثــــــــوب ودينــــــــار وشــــــــاة ودرهــــــــم ٍَ ْ
ِ ٍ ٍ  

  
ْفـهــــل هــــو مرفــــوع بمــــا هــــا هنــــا رأ   ٌ ْ َ   ُسَ

  
ْهل(فجعل مع «: إذ قال َالعماد، وهي ال ترفع وال تنصب؛ ألن  هل تطلب األمساء ) َ ُ ُّ ُ

ًأكثر من طلبها فاعال َ«
)٤(

  .  

َّوما نص عليه الفراء هو الصواب؛ ألن  ُ ّ َّ ْهل(َ ٍّحرف غري خمتص؛ ) َ ُ ُألنه يدخل ٌ َّ

ِّعلى األمساء، كما يدخل على األفعال، واحلرف غري املختص ال يعمل ُ ُ ِ
ُ

ِ)٥(
.  

  

ُّالحجازية مع تقدم خبرها على اسمها) ما(إعمال : المسألة الثانية ّ.  

ُّنسب ابو حيان األندلسي أل َّ َ َ ِيب زكريا الفراء جواز نصب خرب َ َ َّحني يتقدم ) ما(ّ

ُّتأخر اخلرب، فإن : أحدها«: احلجازية) ما(قال عند ذكره شروط إعمال . على امسها
َتـقدم ارتفع، حنو َّ َ ُما قائم زيد، وذهب الفراء إىل أنه جيوز نصبه، فتقول: َ َّ َّ ٌَ ًما قائما : ٌ

»ٌزيد
)٦(

.  

                                                           

  .٣١٨/تذكرة النحاة  )١(

، ١/٢٠٢، ١/١٤٣، ١/١٣٧، ١/١٣٣، ١/٨٦٠، ١/٥٣، ١/٢٣معـــــــاين القـــــــرآن : ينظـــــــر )٢(

٢/٢٩٦، ٢/٩٩.  

ُّ، والـدر املـصون ٧/٤٦٨، والبحر احمليط ٢/٣١٣ُمل ينسب لقائل يف تفسري الطربي  )٣( ُّ٨/٢٠٥ ،

  .٢/٢٤وشرح التصريح 

  .١/٥٢معاين القرآن  )٤(

، وشـرح ٣/١١٩٠، ومتهيـد القواعـد ١/٤٣٥ح الكافيـة الـشافية ، وشـر١/٧٣اإلنـصاف : ينظر )٥(

  .١/٣٧التصريح 

  .٣/١١٩٧ارتشاف الضرب  )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 الرأي للفراء يف نسبة هذاُّوتابعه السلسيلي
)١(

ُّ، وكذلك صنع السيوط َ ي يف ََ
َوجوز الفراء نصب«: قوله َّ ٌما قائما زيد: ًه مطلقا، حنوَّ ً«

)٢(
.  

َّمن بطالن العمل إذا تقدم ) معاين القرآن(َويعارض هذ النسبة ما جاء يف 

َوإذا قدمت الفعل قبل االسم رفعت الفعل وامسه، فقلت«: ّقال الفراء. اخلرب َ ََ َ َ َ
ِ َّ ٌ ما سامع :َ

»ٌهذا، وما قائم أخوك
)٣(

.  

َوإمنا مسى الفراء اخلرب ههنا فعال؛ ألن اخلرب وقع  َ َُّ ً ََّ ٍاسم فاعل، والكوفيون درجوا َّ َ
ًأن يسموا كل اسم مشتق يـتضمن احلدث فعال ٍَّ ُ َّ ُّّّ ٍ َّ ُ َ ُ

)٤(
.  

َوالنحاة على أن أهل احلجاز َّ ّ ُ
َ، وأهل جند)٥(

َ، وأهل �امة)٦( ِ
َ

) ما(ُ يعملون )٧(

ُ، خبالف بين متيم الذين يهملو�ا)ليس(عمل  َّأال : َّوال تعمل عندهم إال بشروط منها. َّ

ُيتقدم خربها على امسها، فإن تقدم بطل عملها َ َ َ ََّ َّ)٨(.  
ِويف نص الفراء اآلنف الذكر ما يدل على أنه ال خيالفهم، وأما ما نسب إليه  ُ ُ ََّ َّّ ُّ ِ ِ

ّ ِّ
ُّفقد حكاه اجلرمي، ونقله ع ّاجلرمي يف كتابه«: ُّنه الفارسي يف قولهَ ًأن ناسا قد رووا : َ َّ ّ

َعن العرب نصب اخلرب يف 
ًمقدما، حنو) ما(ِ ٌما منطلقا زيد: َُّ وليس ذلك بكثري، : قال. ً

ُواألجود الرفع َوأنشد عليه قول الشاعر. )٩(»ُ
)١٠(:  

َفأصــــــــــبحوا قــــــــــد أعــــــــــاد اهللا نعمــــــــــتهم ِ
ُ َ  

  

َإذ هـــــــم قـــــــريش وإذ مـــــــا مـــــــثلهم    ْ ٌْ   ُبـــــــشرْ

  
                                                           

  .١/٣٣٠شفاء العليل : ينظر)١

  .١/٤٥٠ع اهلوامع  مه)٢

  .٢/٤٣معاين القرآن )٣

  .١٨٣/املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري : ينظر)٤

  .١/٨٦٥اإلنصاف لألنباري : ينظر)٥

  .٣١٠/ وصف املباين :ينظر)٦

  .٣٢٥/اجلىن الداين : ينظر)٧

، ١/٣٠٤، وشــــرح ابــــن عقيــــل ١/٥٠٦، وتوضــــيح املقاصــــد ٤/٢٥٤التــــذييل والتكميــــل : ينظــــر)٨

  .١/٣٢٨وشفاء العليل 

  .٢/٨٥٧املسائل البصريات )٩

، وشــرح ٤/١٩١، واملقتــضب ١/٦٠، وهــو مــن شــواهد الكتــاب ١٨٥/ديوانــه . قائلــه الفــرزدق)١٠

  .١/١٧٦، واللباب يف علل البناء ١/٣٢٩الكتاب للسريايف 



        
 
 

 

 
  

 

٧٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

. ُّ أمهها أنه من قبيل الشاذ، وهو مذهب سيبويهلى وجوهّوتأوله املانعون ع
ٌحاال، واخلرب حمذوف، وهو ) َمثلهم(، أو أن يكون )١(»ُوهذا ال يكاد يعرف«: قال ً

ُالعامل يف احلال، وبه قال املازين
  .)٣(، املربد)٢(

  

َّإن(حكم دخول : المسألة الثالثة َّأن(على ) ِ َ(.  

َنسب  َأبو حيان للفراء جواز دخول َ َّأن(املكسورة اهلمزة على ) َّإن(َّ .  املفتوحة)َ

َّأن(على ) َّلعل(ُوال جيوز دخول «: قال ٌلعل أن زيدا قائم، وال على : ، فتقول)َ ً َّ َ ، )َّكأن(َّ
ٌفتقول كأن أنك ذاهب، وال على  َ ََّ ًلكن أنك منطلق، خالفا : فتقول) َّلكن(َّ ٌ ََّ َّ

َّإن(تها، وال دخول  إجازة ذلك يف ثالث، يف)٤(لألخفش َّأن(على ) ِ ًإن أن زيدا : فتقول) َ َّ َّ

ّمنطلق حق، وإن أنك قائم يعجبين، خالفا للفراء وهشام ً ُ ٌَ َّ َّ ٌّ ٌ«)٥(.  
َوأكد هذه النسبة يف موضع آخر، قال فيه َ َّأنك : ٌلو قال قائل: ّوقال الفراء«: َّ

ُقائم يعجبين جاز أن تقول َّإن أنك: ٌ ُ قائم يعجبينَّ ٌ«)٦(.  

ُّكما نسبها إليه املرادي يف قوله َوأجاز الفراء وهشام دخول «: َ ٌ ُ َّإن(ّ ِاملكسورة ) ِ

َّأن(على  ُإن أنك قائم تع: وحة، حنواملفت) َ ٌ ََّ ُين، والصحيح املنع، وهو مذهب بجَّ ُ ُ
   )٧(»سيبويه

ُوقد تتبـعت مواضع  ْ ّم أجد الفراء ، فل)معاين القرآن(يف كتاب ) َّأن(و) َّإن(َّ
َّيذكر ما نسب إليه، وإمنا ذكر جواز دخول  ِ َّأن(ُ ِاملخففة على ) َ ْإن(َّ ِالشرطية، وعلى ) ِ

َّإن( ِاملكسورة املشددة) ِ  جئ يي ُّ جاء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل. َّ

]. ٢٦يوسف آية [ َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

                                                           

  .١/٦٠الكتاب  )١(

  .٥٤/االنتصار لسيبويه على املربد : ينظر )٢(

  .١٩٢ – ٤/١٩١املقتضب : ينظر )٣(

، ومل )َّإن(يف الـدخول علـى ) ليـت(علـى ) َّلعل(َ، وفيه أجاز قياس ٢/٤٠شرح التسهيل : ينظر )٤(

  ).َّكأن(وال) َّلكن(يذكر فيه 

  .١٢٨٧ – ٣/١٢٨٦ارتشاف الضرب )٥(

  .٥/١٥٥ييل والتكميل التذ)٦(

  .٤٠٩/اجلىن الداين )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُأن إن كان قميصه(يف الكالم  ولو كان«: قال ْ َّلصلح؛ ألن) ْ ُ الشهادة تستقبل بــ ُ ُ ، )ْأن(َ
َّوال يكتفى باجلزاء، فإذا اكتفت فإمنا ذهبت بالشهادة إىل معىن القول، كأنه قال َّ وقال : ُ

ِقائل من أهلها، كما قال
 مم ام يلىل مل يك ىكُّ : ٌ

ِفذهب بالوصية إىل القول، وأنشدين ]. ١١النساء آية [ َّمنزن رن

ُّالكسائي
)١(:  

ـــــــــــــــــني َوخربمتـــــــــــــــــا أن إمنـــــــــــــــــا ب َِّ ْ َ ِّ ـــــــــــــــــشة ُ   ٍبي

  

ـــــــــــــــباوجنـــــــــــــــر   ُن أحـــــــــــــــوى واحملـــــــــــــــل قري ُّ ْ َ َ  

  .)٢(»وهي مبنزلتها) َّإمنا(على ) ْأن(َفأدخل ...   

َوأكد هذا احلكم يف موضع آخر، عند حديثه عن جواز جميء  ََ ٍ ْأن(َ ِاملخففة ) َ َ َّ

ُولو أدخلت العرب «: قال). ما(َقبل 
ْأن(ِ ٌعلمت أن ما فيك خري، : ، فقيل)ما(قبل ) َ ْ َ ُ

ًن ما فيك خري كان صوابا ُوظننت أ ٌ   :ُكما قال الشاعر... ْ

ـــــــــــــــــشة ـــــــــــــــــني بي ٍوخربمتـــــــــــــــــا أن إمنـــــــــــــــــا ب
َ َِّ ْ َ ُ ِّ ُ  

  

ُوجنــــــــــــران أحــــــــــــوى واحملــــــــــــل خــــــــــــصيب   َ ُّْ َ َ  

ْأن(َفأدخل    ِ، فلذلك أجزنا دخوهلا على ما وصفت لك من سائر )َِّإمنا(على ) َ ُ َ
   )٣(»األدوات

َّأن(على ) َّإن(ِ سيبويه دخول وقد منع َّّواعلم أنه ليس «: لقا. َوالعكس) َ

َحيسن أن تلي  ْ َّأن) (َّإن(ُ َّأن(وال ) َ َّإن) (ّ َ؛ أال ترى أنك ال تقول)ِ ٌإن أنك ذاهب يف : َ ََّ َّ

ٌقد عرفت أن إنك منطلق يف الكتاب: الكتاب، وال تقول َ َِّ َّ َ ُ«)٤( .  

ٌونص على هذا احلكم حناة، منهم َّ َّابن السراج: َ َّ
ّ، والسريايف)٥(

ُ، وابن )٦(
َيشيع

َّ، وابن اخلباز)٧( ُ
)٨( ،  

                                                           

، ومهــع اهلوامــع ٣/١٢٨٧، وارتــشاف الــضرب ٥/١٥٥البيــت بــال نــسبة يف التــذييل والتكميــل  )١(

١/٤٩٣.  

  .٤٢ – ٢/٤١معاين القرآن  )٢(

  .٢/٢٠٧السابق  )٣(

  .٣/١٢٤الكتاب )٤(

  .١/١٤٢األصول يف النحو : ينظر)٥(

  .٣٤٢ و ٣/٣٣٩شرح كتاب سيبويه : ينظر)٦(

  .٤/٥٤٤شرح املفصل : ينظر)٧(

  .٥١٤/توجيه اللمع : ينظر)٨(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُّ، واملرادي)١(وابن احلاجب
ُ، وابن عقيل)٢(

) ليت(ُ، واستثىن بعضهم )٤(، وناظر اجليش)٣(
َّأن(فأجاز دخوهلا على    :)٦(، كقول الشاعر)٥(ٍمن غري قصل) َ

ُفيـــــــــــــــا ليـــــــــــــــت أن الظـــــــــــــــاملني تلفتـــــــــــــــوا َ َّ َ َ  

  

ِفــــــــــيعلم مــــــــــا يب مــــــــــن جــــــــــوى وغــــــــــرام  
ً َ ُ  

ُوعللوا لعدم جواز دخ   َّأن(على ) َّإن(ول َُّ ٍبأنه ال جيتمع حرفان مبعىن واحد يف ) َ
ً

َأل�ما مجيعا للتأكيد، جيريان جمرى واحدا، فكرهوا اجلمع «: ّقال السريايف. مكان واحد ً ً ُ ً َّ

َّبينهما، كما كرهوا اجلمع بني الالم وأن ِ
َ«)٧( .  

  

َّكأن(و) َّلعل(و) َليت(نصب : المسألة الرابعة   .رهاألسمائها وأخبا) َ

َنسب أبو حيان للفراء القول بنصب  َّ َّ َ َ ألمسائها ) َّكأن(، و)ّلعل(، و)ليت(َ
َّاملشهور رفع أخبار هذه احلروف، وذهب ابن سالم يف طبقات «: قال. ًوأخبارها معا ِ

ُ ُ
ّ، ومجاعة من املتأخرين إىل جواز نصبه، والكسائي)٨(الشعراء

ِ ٌ
، )ليت( إىل جوازه يف )٩(

  .)١٠(»)َّلعل(، و)َّكأن(و) ليت( يف –ً أيضا –ّفراء، وعنه وكذا يف نقل عن ال
َْوقد ألفيت أبا حيان ينقل يف موضع آخر ما نسبه للفراء من ابن أصبغ َُ ّ َ َ َّ

)١١( .  

                                                           

  .٢/٥٧١أماين ابن احلاجب : ينظر )١(

  .٤٠٩/اجلىن الداين : ينظر )٢(

  .١/٣٢٩املساعد : ينظر )٣(

  .٣/١٣٧٢متهيد القواعد : ينظر )٤(

  .٣/١٣٧٢، ومتهيد القواعد ١/٣٣٠، واملساعد ٢/٣٩شرح التسهيل : ينظر )٥(

، واجلـــىن الـــداين ٥/١٥٥ ، والتـــذييل والتكميـــل٢/٣٩مل أهتـــد لقائلـــه، وهـــو يف شـــرح التـــسهيل  )٦(

  .٣/١٣٧٢، ومتهيد القواعد ٤٠٨/

  .٤/٥٤٤شرح املفصل : ، وينظر٣/٣٤١شرح كتاب سيبويه  )٧(

  .١/٧٨طبقات فحول الشعراء : ينظر )٨(

  .١/٥٦٤البديع يف علم العربية : ينظر )٩(

  .٣/١٢٤٢ارتشاف الضرب  )١٠(

ُّهـــو إبـــراهيم بـــن عيـــسى بـــن حممـــد بـــن َأصـــبغ، املعـــروف بـــابن املناصـــف، النحـــوي)١١( َ ْ ُ  القـــرطيب، مث ُ

ًاإلفريقي مولدا ونشأة، أخذ عن أيب ذر اخلشين، وتويف سنة  ، وبغية ٦٠/البلغة : ينظر. هـ٦٢٧ً

  .١/٤٢١الوعاة 



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِنقل ابن أصبغ أن مذهب اجلمهور أنه ال جيوز نصب االمسني بعد «: قال
ُ َََّ َّ ُ

ُشيء من هذه احلروف، وأجازه الفراء يف  َّ ِ   .)١(»)ليت(، و)َّعلل(، و)َّكأن(ٍ

ٌوهذا الذي نسبه أبو حيان للفراء قد نسبه إليه من قبله حناة، منهم ُابن : َِّ
َيعيش

ّ، والرضي)٢(
ُ، كما نسبها إليه من بعده ناظر اجليش)٤(، وابن مالك)٣(

)٥(.  
َوقد تتبعت مواضع هذه احلروف يف  ُ ُفلم أجد الفراء يذكر ) معاين القرآن(ّ َ

ِ

ً، وإمنا كان حديثه خاصا بــ )َّكأن(وال ) َّلعل( ُ ، إذا وقع ضمري العماد بني )ليت(َّ

ُوجيوز النصب يف «: قال. معموليها ًليتك قائما، : ُبالعماد، والرفع ملن قال) ليت(ُ َ
ُّأنشدين الكسائي

)٦(:  

َليـــت الـــشباب هـــو الرجيـــع علـــى الفـــىت َ َ  

  

ُوالـــــــــشيب كـــــــــان هـــــــــو البـــــــــديء األول   َ  

ُعلى االسم، واملعرفة والنكرة يف هذا ) كان(ورفع يف على العماد، ) ليت(ونصب يف    ُ
   )٧(»ٌسواء

َّوقد التمس ابن يعيش له يف ذلك عذرا، وهو أن  ً ) أمتىن(ُحتمل معىن ) ليت(ُ
ًوقد أجاز الفراء أن تنصب هلا االمسني مجيعا، فقال«: قال.  عملهفعملت َ ُْ ًليت زيدا :: َ

ُىن زيدا قائما، أو متنيت زيدا قائما، كأنه يلمح أمت: َّ، فكأنه قال)ليت(ًقائما، على معىن  ً ًً ًُ َّ َّ
ُالفعل الذي ناب احلرف عنه فيـعمله ِ ْ ُ َ َ«)٨(.  

ِوال أرى هذا االلتماس يف حمله؛ ألن هذا يفضي إىل أن تعمل بقية احلروف  ُ َ ُ َّ َ ِّ
َ

َّمل على معاين األفعال، فكأن مبعىن تعمل باحل) ليت(زأين، أل�ا كــ َالنصب يف اجل

َّشبه، ولعل مبعىن أترجىُأ َّ َِّ .  

                                                           

  .٥/٢٦التذييل والتكميل  )١(

  .٤/٥٦٨شرح املفصل : ينظر )٢(

  .٤/٣٣٤شرح الكافية : ينظر )٣(

  .٢/٩شرح التسهيل : ينظر )٤(

  .٣/١٢٩٦متهيد القواعد : ينظر )٥(

، واجلــــىن الــــداين ١/٥١٦، وشــــرح الكافيــــة الــــشافية ٢/٩ شــــرح التــــسهيل :البيــــت بــــال نــــسبة يف )٦(

/٤٩٣.  

  .١/٤١٠معاين القرآن  )٧(

  .٤/٥٦٨شرح املفصل  )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َونـقل بعض النحاة أن بعض الكوفيني أجازوا أن تنصب        ْ َ َُّ َ ِ
َ ِ وسائر أخوا�ا )َّإن(ََ

ُ
َّوقال ابن سالم. )٢(ُِمسع هذا من بعض العرب: ، وقيل)١(اجلزأين

َة ُهي لغة رؤب: ُ

ً، وساقوا لذلك شواهد عديدة، منها قول الشاعر)٣(ِوقومه َ
)٤(:  

ِّ يا ليت أيام الصبا رواجعا   َ َ  
  :)٥(وقول الشاعر

َّكـــــــــــــــــأن أذنيـــــــــــــــــه إذا تـــــــــــــــــشوفا ِ ُ ََّ  

  

ــــــــــــــــــــا   ََُّقادمــــــــــــــــــــة أو قـلمــــــــــــــــــــا حمرف ً ََ ً ِ  

  :)٦(وقول الشاعر  

ْإذا اســــود جــــنح الليــــل فلتــــأت ولــــتكن ُُ ِ ِ ُ َّ  

  

ْخطــــــــــاك خفافــــــــــا إن حراســــــــــنا أســــــــــدا   ُ َ ُ َّ ً ِ َ ُ  

َإن قعر جهنم « ما جاء يف احلديث –ً أيضا –ومن شواهده    َ لسبعني َّ
  .)٧(»ًخريفا

ِوخرج املانعون هذه الشواهد مبا مينع عمل هذه احلروف الناسخة يف اجلزأين؛ 
ُ َ َ َّ

َفجعلوا الشاهد األول على حذف فعل ناسخ، واملنصوب هو اخلرب، والتقدير ّ ْكانت : َ
َرواجع

ً، وجعلوا الشاهد الثاين منصوبا بفعل مضمر، والتقدير)٨( َ ًخيلقان قادمة، أو : َ ُ

                                                           

، واملقاصـــد ١/٥١٦ و ١/١١٨، وشـــرح الكافيـــة الـــشافية ٤/٣٣٤شـــرح الكافيـــة للرضـــي : ينظـــر)١

  .٢/٣١٠الشافية للشاطيب 

  .١/٤٩٠، ومهع اهلوامع ٢/١٠شرح التسهيل : ينظر)٢

  .١/٤٩٠، ومهع اهلوامع ١/٧٨ات فحول الشعراء طبق: ينظر)٣

، ٤٠٠/، واملفـــصل ١/٢٤٨، واألصـــول يف النحـــو ٢/١٤٢للعجـــاج، وهـــو مـــن شـــواهد الكتـــاب )٤

  .٤/٣٣٤وشرح الكافية للرضي 

اخلـــصائص : ، وبـــال نـــسبة يف١/١١٨للراجـــز حممـــد بـــن ذؤيـــب اليمـــاين يف شـــرح الكافيـــة الـــشافية )٥

  .٤/٣٣٥ية ، وشرح الكاف٢/٩، وشرح التسهيل ٢/٤٣٢

: ، وبــال نـــسبة يف٣٩٤/، واجلــىن الـــداين ٤/٢٧٨منــسوب لعمـــر بــن ربيعـــة يف التــذييل والتكميـــل )٦

  .٥٥/، ومغين اللبيب ٢/٩شرح التسهيل 

  .٤/٦٣١املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري )٧

  .٣/١٢٩٧، ومتهيد القواعد ٤/٣٣٤، وشرح الكافية ٢/٩شرح التسهيل : ينظر)٨



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ً، بينما جعلوا الشاهد الثالث منصوبا على احلالية، والتقدير)١(اكيانُحي َ ًجتدهم أسدا، : َ ْ ُ

ًأو تلقاهم أسدا ْ ُ
)٢(.  

َّوأما احلديث فحملوه على أن  َمصدر قـعر) قعر(َّ َ َت الشيء إذا بلغت قعره، ُ َ َ َ
َّوهو اسم إن، و ًظرف خمرب به؛ ألن طروف الزمان تأيت خربا ) ًلسبعني خريفا(ُ َ َّ ٌ

  .)٣(للمصادر

  

  ).َّلكن(أصل : المسألة الخامسة
َنسب أبو حيان للفراء القول برتكيب  ّ َّ َ َ َّوأن) (ْلكن(من ) َّلكن(َ : قال). َ

ٌبسيطة عند البصريني، منتظمة من مخسة أحرف، مركبة عند الفراء من ) َّولكن(و« ٌ ٌَّ
َُ

ٍ َ ِ

ُ، فطرحت مهزة )َّأن(و) ْلكن(   .)٤(»ً استقبلت ساكنا، حيث)ْلكن(وسقطت نون ) َّأن(ُِ

ُّوما نسبه إليه أبو حيان نسبه إليه كذلك املرادي ّ
ُ، وابن هشام)٥(

)٦( ،

ُّوالسيوطي ُّ
)٧(.  

َّوما نسب للفراء ليس دقيقا؛ ألنه مل يذكر يف معانيه أن  َّ ً ٌمركبة من ) َّلكن(ُ
َ، وإمنا ذكر أن األصل فيها )َّأن(ّاملخففة و) ْلكن( َّ ٌها الم وكاف، ْ، مث زيدت علي)َّإن(َّ ٌ

َّوإمنا نصبت العرب �ا إذا شدِّدت نو�ا؛ ألن «: قال). هذا(كما زيدت اهلاء يف  ُ ْ ُ ُ َّ

ٌإن عبداهللا قائم، فزيدت على : أصلها ًالم وكاف، فصارتا مجيعا حرفا واحدا ) َّإن(َّ ً ً ٌ ٌ ...

ِصل من أوله وآخره، فمما وصل من أوله ُوواحلرف قد ي
ّ ّ ّ

ِ
ِصل بــ ُ، و)هاذاك(و) هذا(ُ

                                                           

  .٢٥٥/، ومغين اللبيب ٢/١٠ شرح التسهيل: ينظر )١(

  .١/٢٩١، واهلمع ٢/٣٣٤، وشرح الكافية ١/٢٦١شرح املفصل : ينظر )٢(

  .٢/١٠شرح التسهيل : ينظر )٣(

  .٥/١٠التذييل : ، وينظر١٢٣٨/ارتشاف الضرب  )٤(

  .٦١٧/اجلىن الداين : ينظر )٥(

  .٣٨٤/مغين اللبيب : ينظر )٦(

  .١/٤٨٥مهع اهلوامع : ينظر )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِومما وصل من آخره قوله. ِهّمن أول) ها(
ُ املؤمنون آية [  َّ ىب نب مب زب  ُّ : ّ

ِلتذهنب، ولتجلسن، وصل من آخره بنون وبــ : وقوله]. ٩٣
ُ َّ َّ   .)١(»)ما(َ

ٌ إىل أ�ا بسيطة، )٢(، فذهب البصريون)َّلكن(ُوقد اختلف النحاة يف أصل  َّ

ٍوأ�ا منتظمة من مخسة أحرف، ووافقهم ِ ٌ ُ بعض املتأخرينَّ
َّوذهب الكوفيون إىل أ�ا . )٣(

ٌمركبة
ُّليي، ووافقهم السه)٤(

ُ، وابن يعيش)٥(
ُِّ، مث اختلفوا من أي شيء ركبت؟ )٦( ٍ ِّ

ٌفالكوفيون على أ�ا مركبة من  ٌوالكاف زائدة، والسه) َّإن(و) ال(َّ ٌلي على أ�ا مركبة من يُ َّ َّ ُّ
َّوالكاف التشبيهية) َّإن(و) ال(

)٧(.  
َورد العكربي القول بالرتكيب ُّ ُوهذا ضعيف جدا؛ ألن الرتكيب خالف «: قال. َّ َ َّ � ٌ

ُاألصل، مث هو يف احلروف أبعد يف وسط الكلمة، وحذف اهلمزة يف مثل هذا حيتاج إىل  ِ ُِ ُ
ّدليل قطعي

ٍ«)٨(.  
ِِهذا حتكم يعسر إقامة دليلهو«: ُوكذلك صنع ابن اخلباز يف قوله ُ ُ ٌ

َّوأكد . )٩(»ُّ

ِوال خيفى أثر التكلف فيما قالوا«: ك الرضي يف قولهذل ُّ
ُ«)١٠(.  

  

  .منع إعمال صيغ المبالغة: المسألة السادسة

َّنسب أبو حيان للكوفيني عامة منع إعمال صيغ املبالغة، ونص على أ�م  َّ َ ً ََ َّ َ
ِّيرون أن املفعول بعدها على إضمار فعل يفسره املثال أو الصيغة واختلف «: قال. ُ

                                                           

  .١/٤٦٦معاين القرآن )٨(

، ومغــين ٦١٧/، واجلــىن الـداين ٥/١٠، والتــذييل والتكميـل ٣/١٢٣٧الـضرب ارتــشاف : ينظـر )١(

  .١/٤٨٥، ومهع اهلوامع ٣٨٤/اللبيب 

  .١/٢٩٦، وشرح األمشوين ٦١٨/ واجلىن الداين ٤/٣٧٢شرح الكافية للرضي : ينظر )٢(

، وتوجيـــه اللمـــع البـــن اخلبـــاز ١/٢٠٦، واللبـــاب يف علـــل البنـــاء ٤/٢٦١شـــرح املفـــصل : ينظـــر )٣(

  .٤/٣٧٢ الكافية ، وشرح١٤٩/

  .٢٠٠/نتائج الفكر : ينظر )٤(

  .٤/٥٦١شرح املفصل : ينظر )٥(

  .٢٠٠/نتائج الفكر : ينظر )٦(

  .١/٢٠٦اللباب يف علل البناء  )٧(

  .١٤٩/توجيه اللمع  )٨(

  .٤/٣٧٢شرح الكافية  )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُة فيما كان من هذه األمثلة اخلمسة متعديا فعله، فذهب الكوفيون إىل أنه ال جيوز النحا ً ّ
ِ ِ ُ

ِّإعمال شيء منها يف املفعول، وإن وجد مفعول بعدها فهو على إضمار فعل يفسره  ُ ٍ ٌ َ
ِ
ُ ْ ٍ

ُاملثال، وأن ذلك املفعول ال جيوز تقدميه على املثال املذكور؛ فال جيوز عندهم ًهذا زيدا : َّ
  .)١(»ٌضروب

َّوقد ألفيته خيص هذا الرأي بالفراء نقال عن أيب بكر بن السراج يف كتابه تذكرة  ً ّ َ ُّ ُ
َّأنا ضارب زيدا ال خالف أن : قال أبو بكر«: قال. النحاة َ ً ٌ ٌمنصوب بضارب، ) ًزيدا(َ

ٌوأن تقدميه جائز  َ ٌوأنا ضراب، أو ضروب، أو مضراب، أو فعيل، أو فعل، فزيد... َّ ٌَّ ٌ
ِ َِ َ ٌ ٌ ٌْ َ 

ٌمنصوب �ذه األمثلة من قول سيبويه، وتقدمي ذلك جائز ُ
ِ

ّومن قول الفراء .  عندهٌ
ٍمبضمر، وتقدميه غري جائز ٍ

ُ«)٢(.  

ُّيدفع ما نسب إليه؛ ألننا ال جند الفراء فيه ينص على ) معاين القرآن(وما يف  َ ّ ُ ُ
َّأن عملها بإضمار فعل، كما نسب إليه، وإمنا نص على أن عملها بأم َ ُِ ٍ ثلة املبالغة َّ

َّنفسها، بيد أنه عاد وخص ذلك بالضرورة َ َ ّ َ جاء ذلك عند وقوفه على قراءة مجزة . ِ

]. ٢٣النبأ آية  [ َّ خت حت جت ُّ :  يف قوله تعاىل)٣(من غري ألف) ِلبثني(
ًولو قلت هذا طمع فيما قبلك كان جائزا، وقال لبيد«: قال ٌ َ َ

)٤(:  

ٍأو مــــــــسحل عمــــــــل عــــــــضادة مسحــــــــج َ ََْ َ َ
ِ ِ

ٌ ٌ
ِ
َ ْ  

  

ُبــــــــــــــــــــسرا�ا نــــــــــــــــــــدب لــــــــــــــــــــه وكلــــــــــــــــــــوم   ُ ُ ٌ َ َ ِ
َ َ  

ٌعمل(فأوقع   
ِ
َعلى العضادة، ولو كانت عامال كان أبني يف العربية، وكذلك إذا قلت ) َ ً ِ

ُضراب، وضروب، فال توقعنهما على شيء؛ أل�ما مدح، فإذا احتاج الشاعر : للرجل ٌ َّ ٍ
َْ ٌ ٌ ََّ

ُإىل إيقاعها فـعل، أنشدين بعضهم َ َ
ِ)٥(:  

                                                           

  .٥/٢٢٨٣ارتشاف الضرب  )١(

  .٦٩٥/تذكرة النحاة  )٢(

  .٣/١١٦معاين القراءات لألزهري : ينظر )٣(

ٍأو مسحل سنق: يه، والرواية ف١٠١/ديوان لبيد  )٤( ِ ِ
َ ٍَ ، و�ذيب ١/١١٢وهو من شواهد الكتاب . ْ

اجلنـب، : ِاحلمار الوحـشي، والعـضادة: ِاملسحل: ، وفيه٢/٢٤١، وخزانة األدب ٢/٢٥٦اللغة 

  .جراحات: ٌأثر، وكلوم: ََأعالها، وندب: األتان الطويلة، وسرا�ا: َْومسحج

ِمــن الزعــب مل يــضرب عــ: مل ينــسب لقائــل، وأولــه )٥( ْ َ ْ ، �٢/٨٩ــذيب اللغــة : وهــو يف. �دوا بــسيفهُّ

  .٣/١٧، وتاج العروس ١/٤٤٩واللسان 



        
 
 

 

 
  

 

٧٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ٌوبالفأس ضراب رؤو َّ َ ِس الكرانفِ
َ«)١(.  

ٌوالذي دعاه يف آخر حديثه إىل القول بعملها يف الضرورة، أ�ا صفات ليست 
ُ على الفعل، كي تعمل عمله، وإمنا هي جارية جمرى األمساء اليت ميدح �ا ًجارية ُِ َّ َ
ُويذم

)٢(.  

ُوإعماهلا قول سيبويه ُ
ِ بشروط عمل اسم – عندهم –، وتعمل )٤(، وأصحابه)٣(

ُوحجتهم يف ذلك السماع، واحلمل على أصلها، وهو اسم الفاعل ،)٥(الفاعل ُ ُ ُ ّ
)٦( ،

ٌوأكثرها عندهم استعماال وعمال هي فـعال، وفـعول، ومفعال، وأقلها فعيل وفعل ٌ
ِ َِ َ َُّ ْ ُ َّ ً ً

)٧(.  
  :)٨(وأوردوا لعملها شواهد، منها قول الشاعر

َأخــــــــا احلــــــــرب لباســـــــــا إليهــــــــا جالهلـــــــــا ً َّ ِ َ  

  

ِولـــــــــــــيس بـــــــــــــوالج اخلوالـــــــــــــف    ِ َّ
ْأعقـــــــــــــالَ َ  

  :)٩(ويقول الشاعر  

ِضــــروب بنــــصل الــــسيف ســــوق مسا�ــــا ِ
َ ُ

ِ ِ ْ ٌ  

  

ُإذا عــــــــــــــــــــدموا زادا فإنــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــاقر   َّ ً
ِ

َ  

َإنه ملنحار بوائكه«: وبقول العرب   ٌ ْ
ِ    :)١١( وبقول الشاعر،)١٠(»اَّ

ٌفتاتــــــــــــــــان أمــــــــــــــــا منهمــــــــــــــــا فـــــــــــــــــشبيهة ََّ ِ  

  

ُهـــــــالال وأخـــــــرى منهمـــــــا تـــــــشبه البـــــــدرا   ً ِ  

  
                                                           

  .٣/٢٢٨معاين القرآن  )٦(

  .٦/٢٧٤٥متهيد القواعد : ينظر)١

  .٢٧٦/، وشرح قطر الندى ١١١ – ١/١١٠الكتاب : ينظر)٢

  .٢٧٦شرح قطر الندى : ينظر)٣

  .٢/١٤شرح التصريح : ينظر)٤

  .٢٧٦/شرح قطر الندى : ينظر)٥

  .٥٠٦/ الذهب شرح شذور: ينظر)٦

ّقائلـــه القـــالخ املنقــــري، نـــسبه إليــــه الكتـــاب )٧ ، وبـــدون نــــسبة يف ٤/٨٦، وشـــرح املفــــصل ١/١١١ُ

  .١٠/٣١٢، والتذييل ٣/٧٩، وشرح التسهيل ٢/١١٣املقتضب 

، وبـال ٦٨٦/، واملفـصل للزخمـشري ١/١١١قائله أبو طالب بـن عبـداملطلب، نـسبه إليـه الكتـاب )٨

  .١/٤٤٦، واللباب يف علل البناء ١/١٢٤يف النحو ، واألصول ٢/١١٤نسبة يف املقتضب 

  .٢/١١٦شرح املفصل . مجع بائكة وهي السمينة من اإلبل: والبوائك. ١/١١٢الكتاب )٩

، وبــال نــسبه يف شــرح التــسهيل ٣/١٤٢٦قائلــه عبــداهللا بــن قــيس الرقيــات يف املقاصــد النحويــة )١٠

  .٢/٨٥٦، وتوضحي املقاصد ١٠/٣١٣، والتذييل ٣/٨١



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  
  

  :)١(ويقول الشاعر

ًحـــــــــــــــذر أمـــــــــــــــورا  ٌ
ِ

ٌال ختـــــــــــــــاف وآمـــــــــــــــنَ
ِ ُ ُ  

  
ِمــــــــــــا لــــــــــــيس منجيــــــــــــه مــــــــــــن األقــــــــــــدار   ُ َ ُْ َ  

َّوهي شواهد كفيلة جبواز عملها عمل اسم الفاعل، على حنو ما قرر سيبويه    ِ ِ
َ

ِ ٌ ُ
  .وأصحابه

  

  )َّإال(بمعنى ) َّلمـا(مجيء : المسألة السابعة

َّنسب أبو حيان َ َ ِ للفراء القول بعدم صحة جميء َ
ّ َ  غري يف) َّإال(مبعىن ) َّملــا(َّ

 زت رت يب ىب نب  ُّ : جاء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل. القسم

َأما من جعل : َّوقال الفراء«: قال. ]١١١هود آية  [َّنتمت فإنه ) َّإال(مبعىن ) َّملــا(ََّ

ُوجه ال نعرفه، وقد قالت العرب مع اليمني ٌ ْ َّباهللا ملــا قمت عنا، وإال قمت عنا، فأما يف: َ ََّّ َ ََّ 
ُال ترى أن ذلك لو جاز لسمع يف الكالمٍنقله يف شعر؛ أاالستثناء فلم ن َ َّ ُذهب الناس : َ َ

ًملــا زيدا؟ َّ«)٢(.  

َمث أردف ذاكرا أن القول مبجيء  َُّ ً َ ِهو ما حكاه اخلليل وسيبويه ) َّإال(مبعىن ) َّملــا(ّ
ُ

ُّنقله اخلليل، وسيبويه، والكسائي) َّإال(مبعىن ) َّملــا(ُوكون «: قال. ُّوالكسائي ُ«)٣(.  

َّويندفع ما نسبه للفراء مبا جاء يف معانيه، إذ ذكر أن  مع ) َّإال(ُتقع مبعىن ) َّملــا(َّ

ِخاصة، مما ينفي عنه القول بعدم صحة جميئها مبعىن ) ْإن( ِ َ َّ جاء . يف غري القسم) َّإال(ً
يس آية [ َّزث رث يت ىت نت متُّ: ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل

ُوالوجه اآلخر«: قال]. ٣٢ ًخاصة، ) ْإن(مع ) َّإال(مبنزلة ) َّملـــا( من التثقيل أن جيعلوا ُ
  .)٤(»)َّإال(، إذا وضعت يف معىن )َّإمنا(فتكون يف مذهبها مبنزلة 

                                                           

، وشــرح ٢/١١٦، وبــال نــسبة يف املقتــضب ٣/١٤٢٧لالحقــي يف املقاصــد النحويــة أليب حيــىي ا )١(

  .١/٤٤٢، واللباب ١/٤٤٣كتاب سيبويه للسريايف 

  .٥/٢٦٨البحر احمليط )٢(

  ٥/٢٦٨السابق )٣(

  .٢/٣٧٧معاين القرآن )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّكما نص على ذلك عند   ين ىن من  خن حنُّ: وقوفه على قوله تعاىلَ

ُقرأها العوام «: قال. ً، ناسبا هذا االستعمال إىل هذيل]٤الطارق آية  [َّجه
َ، وخففها بعضهم، وال نعرف جهة التثقيل، ونرى أ�ا لغة هذيل، جيعلون )ـَّـامل( ُ ُ ََّ ُ ُ مع ) َّإال(َّ

َّ، وال جياوزن ذلك، كأنه قال)َّملــا(َّاملخففة ) ْإن( َ َّما كل نفس إال عليها حافظ: ُ ُّ«)١(.  
  :يف موضعني مها) َّإال(مبعىن ) َّملــا(وجتيء 

  .)٢(اآلية السابقةِالنافية، كما يف ) ْإن(بعد  -١

َعمرك اهللا ملــا فعلت كذا، وأنشدك اهللا ملــا فعلت، : بعد القسم، كقوهلم -٢ ََّ ََّ َ َْ ُ ُ َ َ
َإال فعلت: أي ُ، وعليه قول الشاعر)٣(َّ

)٤(: 

ْقالــــــــــــت لــــــــــــه بـــــــــــــاهللا يــــــــــــاذا البــــــــــــــردين َ ْ ُ
ِ

ْ  

  

ً غنثــــــــــــــــــت نفــــــــــــــــــسا أو اثنــــــــــــــــــنيَّملــــــــــــــــــــا   َ َِْ  

َوأنكر اجلوهري هذا املوضع   ُّ َوقول م«: قال. َ فليس ) َّإال(مبعىن ) َّملــا(ن قال ُ

ُ، ورد قوله ابن هشام بعد أن ذكر البيت بقوله)٥(»ُيعرف يف اللغة َ َّ ٌّوفيه رد لقول «: َ
َّاجلوهري إن  ٍمبعىن إال غري معروف يف اللغة) َّملــا(ّ

ُ
َوعلق أبو حيان على املوضعني . )٦(»َّ َّ َ ََّ

ِوهي قليلة الدور يف الكالم، فينب«: بقوله ُغي أن يقُ ْها على الرتكيب الذي وقعت ي فَتصرْ ِ

  .   )٧(»فيه

  

  ).َّإال(أصل : المسألة الثامنة

                                                           

  .٣/٢٥٤معاين القرآن  )١(

ومهـع ، ١٠١/، وموصـل الطـالب إىل قواعـد اإلعـراب ٣/١٣٨معاين القـراءات لألزهـري : ينظر )٢(

  .٢/٢٩١اهلوامع 

، ومغـــــين اللبيـــــب ١/١٩٦، واإلنـــــصاف لألنبـــــاري ٣/١٣٨معـــــاين القـــــراءات لألزهـــــري : ينظـــــر )٣(

/٣٧٠.  

ــــسب لقائــــل يف مجهــــرة اللغــــة البــــن دريــــد  )٤( ، وارتــــشاف ١/٢٨، وشــــرح التــــسهيل ١/٤٢٨مل ين

ُوالغنث كناية عن اجلماع. ٥٩٣/، واجلىن الداين ٤/١٧٩٤الضرب    .٢/٢٧٣اللسان . َ

  .٥/٥٠٣٣الصحاح  )٥(

  .٣٧٠/مغين اللبيب  )٦(

  .٣/١٥٥٣ارتشاف الضرب )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َنسب أبو حيان للفراء القول برتكيب  ّ ّ َ َ ، عند )وال(َّاملخففة ) ْأن(من ) َّإال(َ
]. ٣٢يس آية  [َّزث رث يت ىت نت متُّ: وقوفه على قوله تعاىل

ٌ االستثناء أ�ا مركبة من يف) َّإال(ّوهذا أخذه من قول الفراء يف «: قال َّ، إال )ال(و ) ْإن(َّ

ّأن الفراء جعل  َاملخففة من الثقيلة، وما زائدة) ْإن(َّ َّ«)١(.  
ّونقل أن القول هذا قد عزاه السريايف للفراء ِّ َ ِّ املذهب عزاه السريايف هذا«: قال. َّ ُ

   .)٢(»)َّإن(ن َّخمففة م) ْإن(ومن ) ال(ٌمركبة من ) َّإال(َّإىل الفراء، وهو أن 

َّوعند السريايف ما يؤكد ما قاله أبو حيان ُأخذت ) َّإال: (َّوقال الفراء«: قال. ِّ
ْاليت تنصب األمساء ضمت إليها ) ْإن(من حرفني،  ُّ َ ُ، مث خففت فأدغمت النون يف )ال(ُ ُ ِّ ُ

) ال(َفنصبوا �ا، وعمل ) َّإن(َ، فأعملوها فيما بعدها عملني، عمل )َّإال(الالم فصارت 

  .)٣(»ًفجعلوها عطفا
ٌكما عزاه للفراء حناة منهم ُّي بن أيب طالب، و مك)٤(النحاس: ّ

)٥( ،

ُّواألنباري
ُّ، والسيوطي)٦(

)٧(.  

ٌويعارض هذه النسبة للفراء ما جاء يف كتابه املعاين من أ�ا مركبة من  ّ ََّ َّ َ ُ ) ْإن(ُ
ِ، كما نس)ال(َّاملخففة و) ْإن(، وليست من )ال(النافية و َّونرى أن «: قال. ًب إليه آنفاُ

ُّاليت تكون جحدا، وضموا إليها ) ْإن(َّإمنا مجعوا بني ) َّإال(َقول العرب  ً ْ ، فصارا )ال(َ

ًمجيعا حرفا واحدا، وخرجا من حدِّ اجلحد إذ مجعتا فصارا حرفا واحدا ًً ًُ َ َ ً«)٨(.  
َويف رأي الفراء هذا دليل على أن ناصب املستثىن ليس  َّ ٌ َّملخففة اليت ا) ْإن(َّ

ُ، كما نسبه إليه بعض النحاة)ال(ُِّركبت مع  ُ ََ َ
ُ، بل إن الناصب عنده هو اخلالف)٩( َ َّ .

                                                           

  .٢/٢٣٣التذييل والتكميل : ، وينطر٩/٦٣البحر احمليط  )١(

  .٨/١٨٧التذييل والتكميل  )٢(

  .٣/٦٢شرح كتاب سيبويه  )٣(

  .٣/٢٥٠إعراب القرآن : ينظر )٤(

  .٢/٥٥١مشكل إعراب القرآن : ينظر )٥(

  .١/٢٦١اإلنصاف : ينظر )٦(

  .٢/٢٥٣مهع اهلوامع : ينظر )٧(

  .٢/٣٧٧ معاين القرآن )٨(

  .٥١٧/، واجلىن الداين ١/٢٦١، واإلنصاف ٣/٦٢ِّشرح كتاب سيبويه للسريايف : ينظر )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ: وقوفه على قوله تعاىلُّيؤيد ذلك ما قاله عند 

َفمن يف موضع نصب؛ ألن املعصوم «: قال]. ٤٣هود آية [ َّحصمس خس حس َّ َ ْ َ
ٌخالف للعاصم، واملرحوم معصوم ُ ٌ«)١(.  

 زت رت * ىب نب  مب زب رب يئ ُّ: وعند قوله تعاىل

ونصب االبتغاء من «: قال. ]٢٠ – ١٩الليل اآليتان  [ َّىت نت مت

ّمن أن جتعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إال ابتغاء وجه ربه: جهتني َّ ُ َ على : واآلخر. َ

ُاختالف ما قبل إال وما بعدها، والعرب تقول َِّ
ًما يف الدار أحد إال أكلبا وأ: َ َّ   . )٢(»ًمحرةٌ

ٌحرف معناه االستثناء، ولفظه موضوع لذلك) َِّإال(و  
ِ، وأكثر النحاة )٣(

ُ
ُ، وأما تركيبه فضعف من جهات عدة، أمهها أنه خالف األصل، )٤(حكموا ببساطته ُّّ ٍ ٍ

َ ِّ َُّ ُ
َ، وأنه لو صح مل يصح نصب ما بعده على االستثناء؛ )٥(َّ إال للضرورةُوال يصار إليه ُ ّ َّ َ َّ

ُملعىن حينها قد تغري، وكل تركيب يتغيـر معه املعىن يتغري معه احلكم، كرتكيب ألن ا ُُ ّ ٍ ُّ َّ
َ، فإنه أحدث معىن ا�ازاة، بعد أن كانتا لإلضافة)حيثما(و) إذما( َّ)٦(.  

  
َّرب(َّالقول باسمية : المسألة التاسعة ُ.(  

َّنسب أبو حيان للكوفيني القول بامسية  ََّ َ َ َّرب(َ  الطراوة نسبة ، ونقل عن ابن)ُ

ًالقول بامسيتها للفراء أيضا َّرب(«: قال. َّ ِعند البصريني حرف، وعند الكوفيني وابن ) ُ ٌ
ُقال الفراء: ٌ اسم، ويف اإلفصاح)٧(الطراوة َّرب(َّإن : ٌ ومجاعة من الكوفينيَّ ٌاسم معمولة ) ُ

  .)٨(»يف الظروف) حني(أو ) إذا(جلوا�ا كــ 

                                                           

  .٢/١٥معاين القرآن  )١(

  .٣/٢٧٣السابق  )٢(

  .٨٥/وصف املباين : ينظر )٣(

  .٤٧٦/جواهر األدب : ينظر )٤(

  .٤٧٩/السابق : ينظر )٥(

  .٢/٢٧٩شرح التسهيل : ينظر )٦(

  .٢/٢٨٤، واملساعد ٧٢/أمايل السهيلي : ينظر )٧(

  .٤/١٧٣٧لضرب ارتشاف ا )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِالم ابن مالك يف التسهيلًوقال يف موضع آخر، شارحا ك وقوله وليست «: َ
ُامسا خالفا للكوفيني، هكذا نقله عنهم غريه، ووافقهم على ذلك ابن الطراوة، فهي  ُ َ ً ً

ُعندهم اسم مبين حيكم على موضعه باإلعراب كسائر األمساء ٌّ ٌ«)١(.  

ُّوهذا الذي نسبه للكوفيني قد نسبه إليهم من قبله األنباري َ َ
َّ، وابن اخلب)٢( ، )٣(ازُ

ُوابن مالك
)٤(.  

َّوتعميمه القول بنسبة هذا الرأي للكوفيني يفضي إىل أن الفراء قد قال به  َّ َ

ًأيضا، وهو ما يعارض مبا جاء يف معانيه من كو�ا أداة ال امسا ً ُ جاء ذلك عند حديثه . ً
املؤمنون آية [ َّجح مج حج مثُّ : يف قوله تعاىل) هيهات(عن 

ّوقفت بالتاء يف كلتيهما؛ ألن من العرب من ) هيهات(َفإذا وقفت على «: قال]. ٣٦ َ
َّخيفض التاء، فدل ذلك على أ�ا ليست �اء التأنيث  َّ َومنهم من يقف على اهلاء؛ ... ُ

َفإن نصبها كنصب قوله... ّألن من شأنه نصبها فيجعلها كاهلاء  َ متت ُقمت: َّ َُّ

ُجلست، ومبنزلة قول الشاعر
)٥(:  

ََُّوي بــــــــل ربـتمــــــــامــــــــا ْ َ ٍ غــــــــادةَّ
َ  

  
ِشـــــــعواء كاللذعـــــــة بامليـــــــسم  

َ
ِ

َ ْ َ ْ َ  
َربت(مبنزلة هذه اهلاء اليت يف ) َهيهات(ُفنصب    َّرب(َّ؛ أل�ا دخلت على )َُّ ) َُّمث(وعلى ) ُ

ُوكانا أداتني، فلم يغريمها عن أدا�ما فنصبا
ِ ِّ«)٦(.  

ِومصطلح األداة اليت ذكره الفراء يرادف مصطلح حروف املعاين عند 
َ ُ ُ ّ

األداة «: ّ، وهو من أصحاب الكسائي)هـ٢٤٣ت (يقول عبداهللا الطوال . )٧(البصريني

ٍما جاءت ملعىن ليس باسم وال فعل ٍ«)٨(.  

                                                           

  .١١/٢٧٨التذييل والتكميل )١

  .٢/٨٣٢اإلنصاف : ينظر)٢

  .٢٣٢/توجيه اللمع : ينظر)٣

  .٣/١٧٤شرح التسهيل : ينظر)٤

، ١/١٠٥، وهـــو بـــال نـــسبة يف االنـــصاف ٣/١٢٦٢قائلـــه ضـــمرة النهـــشلي يف املقاصـــد النحويـــة )٥

  .٤/٢٤١، وشرح الكافية ٤/٤٨٨، وشرح املفصل ٢٣١/وتوجيه اللمع 

  .٢/٢٣٦معاين القرآن )٦

  .٢٠٧/مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو : ينظر)٧

  .٧٦/احللل يف إصالح اخللل من كتاب اجلمل للبطليوسي )٨



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ٌوبني البصريني والكوفيني عدا الفراء خالف يف نوع  َّرب(ّ ، فذهب )ُ
َالبصريون

َ إىل أ�ا حرف، مستدلني بأنه ال شيء فيها من عالمات االسم، وال من )١( َّ ٌ َّ

  .)٢( الفعل، وأ�ا قد جاءت ملعىن يف غريها كاحلروفعالمات

ُ، ووافقهم ابن الطراوة)٣(وذهب الكوفيون
ُّ، والسهيلي)٤(

ّ، والرضي)٥(
َّ إىل أ�ا )٦(

ٌاسم، واستدلوا
ُ على ذلك بأ�ا محلت على نظري�ا )٧( ) كم(، إذ هي للتقليل و)كم(ّ

َّللتكثري، وملخالفتها حروف اجلر يف أ�ا ال تقع إال َّ
ّوحروف اجلر ال تقع يف  يف الصدر، ّ

ّصدر الكالم، وبأ�ا ال تعمل إال يف نكرة، وحروف اجلر تعمل يف النكرات واملعارف،  ُ َّ َّ

َّوبأ�ا ال تعمل إال يف نكرة موصوفة، وحروف اجلر تعمل يف النكرة املوصوفة وغريها،  َّ

ُوبأنه ال جيوز إظهار الفعل الذي تتعلق به خبالف سائ َّ ُ   .ّر حروف اجلرَّ

ََّورجح ابن مالك حرفيتها يف قوله ًوليست امسا خالفا للكوفيني، واألخفش «: َُّ ً
ٌيف أحد قوليه، بل هي حرف تكثري وفاقا لسيبويه، والتقليل �ا نادر ً َّ، وأيده أبو )٨(»ُ

َّحيان
ُّ، واملرادي)٩(

  .)١١(، وناظر اجليش)١٠(

َّويؤيد هذا االختيار أن  َ َّرب(ُّ ْ شيئا إال إذا ركبت مع غريها، كما هي ال تعين) ُ ِّ َّ ً
ًاحلال يف سائر احلروف، وأنه ال يصح دخول حرف اجلر عليها، وال تقبل شيئا من  ّ ُّ ّ

  .عالمات االسم والفعل

                                                           

، وائـتالف ٤٣٨/، واجلىن الـداين ٢/٨٦٠، والبسيط يف شرح اجلمل ٢/٨٣٢اإلنصاف : ينظر )١(

  .١٤٤/النصرة 

  .١٤٥/، وائتالف النصرة ٢/٨٣٣االنصاف : ينظر )٢(

ـــــــصا: ينظـــــــر )٣( ـــــــه اللمـــــــع ٢/٨٣٣ف اإلن ، والبـــــــسيط ٤/٤٨٢، وشـــــــرح املفـــــــصل ٢٣٢/، وتوجي

  .١٤٤/، وائتالف النصرة ٤٣٩/، واجلىن الداين ٢/٨٦٠

  .٢/٢٨٤، واملساعد ٧٢/أمايل السهيلي : ينظر )٤(

  .٧٢/أمايل السهيلي : ينظر )٥(

  .٤/٢٨٨شرح الكافية : ينظر )٦(

  .١٤٤/، وائتالف النصرة ٢/٨٣٢اإلنصاف : ينظر )٧(

  .٣/١٧٤شرح التسهيل )٨(

  .٦/٤٦٢البحر احمليط : نظري)٩(

  .٤٣٩/اجلىن الداين : ينظر)١٠(

  .٦/٣٠١٩متهيد القواعد : ينظر)١١(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  

َنعم و بئس(َّالقول باسمية : المسألة العاشرة ِْ َ ْ ِ.(  

َّنسب أبو حيان للفراء القول بامسية  ََّ َّ َ َ َنعم و بئس(َ ِْ َ ْ
 حتت باب نعم –ل  قا).ِ

ّاخلالف فيهما على طريقتني، أحدمها أن مذهب البصريني والكسائي« : –َوبئس  َ َّ 
ِأ�ما فعالن، وذهب الفراء وكثري من الكوفيني إىل أ�ما امسان، وعلى هذه الطريقة ذكر  ِ َِّ ََّ ٌ ُ ََّ

َأكثر أصحابنا اخلالف فيهما ُ«)١(.  

َّوقد سبق ابن مالك أبا حيان يف عزو ال ٍ
َنعم و بئس(َِّبامسية  ِقولُ ِْ َ ْ

َّ للفراء)ِ
)٢( ،

ُوعزاها له من بعده ابن هشام
ُ، وابن عقيل)٣(

ُّ، واألمشوين)٤(
ُّ، واألزهري)٥(

)٦(.  

ّولعل هذه النسبة قد دخلت عليهم من قول ابن الشجري َ أمجع البصريون «: َّ

َنعم و بئس(َّمن النحويني على أن  ِْ َ ْ
ّزة الكسائي، وقال أبو ُّ فعالن، وتابعهم علي بن مح)ِ َ
مها امسان، وتابعه أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب وأصحابه : ّزكريا حيىي بن زياد الفراء

ّعلى امسيتهما، وإن كان هلما لفظ الفعل املاضي؛ وذلك أل�ما نقال إىل املدح والذم  َّ ُ َّ ُ ّ
َّ الفراء بقول َّواحتج... ّعن النعمة والبؤس، اللذين يكون فيهما نعم وبئس فعلني 

َّما زيد بنعم الرجل، وبقول حسان بن ثابت: العرب َ ٌ
)٧(:  

َألـــــــــست بــــــــــنعم اجلــــــــــار يؤلــــــــــف بيتــــــــــه ُ
ِ
ُ ِ

َ ُ  

  

ِأخـــــــــا قلـــــــــة أو معـــــــــدم املـــــــــال مـــــــــصرما   ْ ُْ ُ
ِ

َ
ِ ٍِ َّ  

ِوبقول بعض فصحاء العرب   وقال أبو بكر حممد بن ... َ على بئس العري ُنعم السري: ِ

َّد بن حيىي حيكي عن سلمة بن عاصم عن الفراءُمسعت أمح: ّالقاسم بن بشار األنباري َ َ :

ٍأن أعرابيا بشر بابنة ولدت له، فقيل له ِّ ُ ً عم الولد، ِواهللا ما هي بن: فقال! ُنعم الولد هي: َّ
ِنصرها بكاء، وب

ُ    .)٨(»ٌها سرقةُّرُ

                                                           

  .١/٧٠، وينظر التذييل ٤/٢٠٤١ارتشاف الضرب  )١(

  .٣/٥شرح التسهيل : ينظر )٢(

  .٣/٢٣٩أوضح املسالك : ينظر )٣(

  .٢/١٦٠شرح ابن عقيل : ينظر )٤(

  .٢/٢٧٥شرح األمشوين : ينظر )٥(

  .١/٣٤شرح التصريح : ينظر )٦(

  .٤/٣٨٩، وشرح املفصل ٩٠/، وأسرار العربية ١/٨١نصاف من شواهد اإل )٧(

  .٤٠٥ – ٢/٤٠٤ّأمايل ابن الشجري  )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِورمبا اطلع أبو الربكات األنباري على نص ابن الشجري السابق، فجعل هذه  ّ ّ َُّ
ٍسألة خالف بني البصريني والكوفيني يف كتابه اإلنصافَاملسألة م َ

، مث محلها إىل كتابه )١(

َ، والكتابان هلما من الفضل والذيوع ما يسهل شيوع ما فيهما، فتناقل )٢(أسرار العربية ُُ ّ َ ُ ِ ِ

ًالعلماء هذه املسألة، ونسبوا للفراء ما ذكرناه آنفا َّ ُ.  
ّنسب إليه؛ ألننا وجدناه يؤكد يف ُيعارض ما ) معاين القرآن(وما يف كتابه  َّ ِ ُ

َمواضع عديدة على أ�ما فعالن، موافقا يف ذلك راي البصريني، جاء ذلك عند وقوفه  ً ِ ٍ
َ

َيريد إبليس «: قال]. ٥٠الكهف آية [ َّحج مث هت ُّ: على قوله تعاىل ُ
ْوذريته، ومل يقل بئسوا  ُوالعرب توحد ... ِّ ّ ُ : يقولونوإن كانتا بعد األمساء، ف) نعم وبئس(ُ

ًأما قومك فنعموا قوما، ونعم قوما، وكذلك بئس ً ُُ ْ
ِ َّوإمنا جاز توحيدها أل�ما ليستا . َّ ُ َّ

ُبفعل يـلتمس معناه، إمنا أدخلومها لتدال على املدح والذم، أال ترى أن لفظهما لفظ  َّ ِّ َّ ُ َ ََّ
ُ ُْ ٍ

ُلعل، وليس معنامها كذلك، وأنه ال يقال منهما  ََّ َ َّ ٌيأس الرجل زيديََ ُ، وال ينعم الرجل ُ َ
ُأخوك، فلذلك استجازوا اجلمع والتوحيد يف الفعل ونظريمها  َ  حق مف خف حف  َُّ

ًعسوا أن يكونوا خريا منهم(، ويف قراءة عبداهللا ]١١احلجرات آية [ َّ مق ، أال )٣()ْ
ُترى أنك ال تقول    .)٤(»هو يعسى، كما مل تقل ييأس: َّ

ُويتضح جبالء فعلية  َّ ُ ُنص السابق، يشهد لذلك قولهيف ال) نعم وبئس(َّ ّ :

َمع والتوحيد يف الفعلفلذلك استجازوا اجل« ُشهد له قياسهما على الفعل َ، كما ي»َ
َّ، وهو عند البصريني والكوفيني فعل، ما عدا ثعلبا إذ يرى أنه حرف)عسى( ً ٌ

)٥( .  

َويبدو أن نسبة  ْعزيت  َّامسية هذين الفعلني اليتَّ ُِفراء قد فهمت من قولللُ : هَّ

َُّأل�ما ليسا بفعل يلتمس معناه إمنا أدخلومها لتدال على املدح والذم« َّ ُ َّ، لكن هذه »َّ
َّالعبارة ليست على ظاهرها، إذ املراد �ا أن هذين الفعلني خصصا للمدح والذم، فال  ِّ َّ ُ

                                                           

  .١/٨١اإلنصاف : ينظر )١(

  .٩٠/أسرار العربية : ينظر )٢(

  .٩/٥١٧البحر احمليط : ينظر )٣(

  .١٤٢ – ٢/١٤١معاين القرآن  )٤(

  .١/٣٢٢شرح ابن عقيل : ينظر )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َنعم وبئس(ُوأصل «: ، ولذا قال سيبويهيأتيان لغريمها َ
ِْنعم وبئس، ومها األصالن ): ِ ْ

ِ

ٌللذان وضعا يف الرداءة والصالح، وال يكون منهما فعل بغري هذا املعىنا ُ َّ ِ
ُ«)١(.  

َّومما يؤكد أ�ما فعالن عنده أنه رفع �ما االسم الذي يليهما، ولو كانا عنده  ِ َّ ُ ّ
َامسني ما فعل ذلك؛ ألن األمساء ال تعمل َّ ْوحنومها أن ) نعم وبئس(وبناء «: قال. َ

ُنكرات، وأن يـرفع ما يليهما من معرفة غري موقتة، وما أضيف ُينصب ما وليهما من ال ٍ
َ

ِ َ ُْ ْ
ُإىل تلك املعرفة، وما أضيف إىل نكرة كان فيه الرفع والنصب ُ ُ«)٢(.  

ُهما مؤنث، ودخول الضمائر ُما عنده جواز تأنيثهما، إذا وليَكما يؤكد فعليته ٌ َّ

َّعليهما، وتاء التأنيث والضمائر ال يدخالن إال على ا ِ
ُ ْنـعمت : وجيوز«: قال. ألفعالُ َ ْ َ

ًاملنزل دارك، وتؤنث فعل املنزل، كما كان وصفا للدار، وكذلك تقول َ ْ ّ ُ ُنعم الدار : ُ
ًمنزلك، فتذكر فعل الدار إذ كانت وصفا للمنزل  َ ُ ّ : ُوجيوز أن تذكر الرجلني فتقول... ُ

ًنعم قوما، ونعموا قوما، وكذلك: بئسا الرجلني، وبئس رجلني، وللقوم ُ اجلمع مع ً
  .)٣(»املؤنث

َواتصال الضمائر �ا هي من حجج البصريني والكسائي الذين يرون فعليتهما ّ ُ .
ّوأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا«: ُّقال األنباري ُالدليل على أ�ما فعالن اتصال : َّ

  .)٤(»ِالضمري املرفوع �ما على حد اتصاله بالفعل املتصرف

ُّوهذه النصوص تدل داللة ّ قاطعة على أن الفراء مل خيرج عن مذهب البصريني ُ َّ

َّمن كو�ما فعلني، وأن ما نسب إليه مل يكن صوابا، وأن هذه النسبة قد جاءت من  ًَّ
ِ ُ
   . فهم نصوصه على غري وجهها

*****  
  

                                                           

  .٢/١٧٩الكتاب )١

  ١/٢٦٧معاين القرآن )٢

  .٢٦٨ – ١/٢٦٧معاين القرآن )٣

  .١/٨٦اإلنصاف )٤



        
 
 

 

 
  

 

٧٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ّما نسبه أبو حيان األندلسي في التراكيب: المبحث الثاني َّ  
  ُلقرآن ما يعارضهَّألبي زكريا الفراء وفي كتابه معاني ا

  .حكم تقديم الفاعل على عامله: المسألة األولى
َّنسب أبو حيان للكوفيني جواز تقدمي الفاعل على فعله َ َ ذهب «: قال. َ

ِالبصريون إىل أنه جيب تقدمي العامل على الفاعل، وذهب الكوفيون إىل جواز ذلك،  ُ َّ
  :)١(ُّواستدلوا بقول الشاعر

ٌفظــــــــــــــل لنــــــــــــــا يــــــــــــــوم لذيــــــــــــــذ ب ٌ َ َّ َ   ٍنعمــــــــــــــةَ
  

ِفقــــــــــــــل يف مقيــــــــــــــل حنــــــــــــــسه متـغيــــــــــــــب   َِّ َُْ َُ ُ ٍ ْ
َِ  
  :)٢(وبقول اآلخر  

ٍوال بـــــــد مـــــــن عوجـــــــاء �ـــــــوي براكـــــــب ْ َ َ ُْ َ
ِ َّ  

  
ِإىل ابـــــن اجلـــــالح ســـــريها الليـــــل قاصـــــد   ِ

َ ُ ِ ُ ِ  
  :)٣(وبقول اآلخر  

َمـــــــــــــــــا للجمـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــشيها وئيـــــــــــــــــدا ُ َْ ِ  

  

ِأجنــــــــــــــــــــــدال حيملـــــــــــــــــــــــن أم حديـــــــــــــــــــــــدا  
َ ْ ِ َْ ً ْ َ َ  

ٍفقل يف مقيل : التقدير: قالوا   ِ ِ
َ ْ ُمتغيب حنسه، وقاصد سريها َ

ٍ
ُ

ٍ ُووئيدا مشيها... ُ َ ً«)٤(.  
ٍوأكد هذه النسبة يف مصنف آخر قال فيه َ َّوال يتقدم على عامله، ال يقال «: َّ

ًفاعال مقدما، وقد أجاز ذلك ) ٌزيد(ٌزيد قام، على أن يكون : يف قام زيد ً
  .)٥(»الكوفيون

َوقد تـلقف املتأخرون هذه النسبة بالقبول، من ُابن هشام: همَََّ
ُ، وابن )٦(

  ، )٧(عقيل
  

                                                           

ِنـــسب المــــريء القـــيس يف جمــــالس العلمـــاء للزجــــاجي  )١( ، ومل أجـــده يف ديوانــــه، وهـــو مــــن ٢٤٥/ُ

  .١/١٦٠شواهد شرح اجلمل البن عصفور 

  .١/١٦٠، وهو من شواهد شرح اجلمل البن عصفور ٤٥/قائله النابغة الذبياين، ديوانه  )٢(

، ومغــين اللبيــب ٢/٨٠، وأوضــح املــسالك ٢/١٠٨ََّّقائلــه الزبــاء وهــو مــن شــواهد شــرح التــسهيل )٣(

  .٤/١٥٨٢، ومتهيد القواعد ٧٥٨/

  .١٧٧ – ٦/١٧٦التذييل والتكميل )٤(

  .٥١ – ٥٠/النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان )٥(

  .٢/٨٠أوضح املسالك : ينظر)٦(

  .١/٤٦٥شرح ابن عقيل : ينظر)٧(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُّواألزهري
ُّ، واألمشوين)١(

ُّ والسيوطي)٢( ُّ
َونسبه ناظر اجليش لبعض الكوفيني. )٣(

)٤(.  
َّويبدوا أن تعميم هذه النسبة للكوفيني قد دخلت على أيب حيان من قول 

ًُّوقدِّم عليه حترزا: وقولنا«: أستاذه ابن عصفور ُ مما أخر عنه ما أسندُ ُِّ ً إليه، خالفا ألهل َّ
َالكوفة، فإ�م جييزون تقدمي الفاعل على الفعل يف سعة الكالم، حنو َ : ٌ زيد قام، تقديره:َّ

  .)٥(»ٌقام زيد

َوهذا التعميم للكوفيني يدخل الفراء معهم، ويعارضه ما جاء يف كتابه  ّ ُ معاين «ُ
فخفض «: قال. »...ُما للجمال مشيها «عند وقوفه على قول الشاعر » القرآن

َاجلمال واملشي على التكرير ِما للجمال ما «: َّ، وقدره يف موضع آخر بقوله)٦(»َ

   .)٧(»ملشيها
ِوالتكرير يف نصه من املصطلحات الكوفية املرادفة للبدل عند البصريني

ّ ُ
)٨( .

َوهذا التخريج يدفع عنه أن يكون قد استشهد بالبيت على جواز تقدمي الفاعل على 
  .فعله

 مض خض حض جض ُّ : جنده عند وقوفه على قوله تعاىلَّمث إننا 

ًفاعال، وإمنا أجاز ) العمل(ُ، ال يعرب ]١٠فاطر آية  [َّمعجع مظ حط
) َوالعمل الصاحل(«: قال. النصب على املفعولية، والرفع على االبتداء: فيها وجهان مها

َيرفع اهللا العمل الصاحل، فيكون املعىن: بالنصب على معىن لصاحل، يرفع اهللا العمل ا: َ

ّوجيوز على هذا املعىن الرفع، كما جاز النصب؛ ملكان الواو يف أوله ُُ ُ«)٩(.  

                                                           

  .١/٣٩٧شرح التصريح : ينظر )١(

  .١/٣٨٨شرح األمشوين : ينظر )٢(

  .١/٥٧٦ مهع اهلوامع: ينظر )٣(

  .٤/١٥٨٢متهيد القواعد : ينظر )٤(

  .١/١٥٩شرح مجل الزجاجي  )٥(

  .٢/٤٢٤معاين القرآن  )٦(

  .٢/٧٣السابق  )٧(

  .٦٣/يوخنا مرزا . موسوعة املصطلح النحوي د: ينظر )٨(

  .٢/٣٦٧معاين القرآن )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َوهذا اإلعراب الذي أعربه يوافق قول مجهرة النحويني ُ ََ والعمل «: قال النحاس. ُ
ُالصاحل رفع باالبتداء، أو على إضمار فعل، فأما أن يكون مرفوعا مبعىن ويرفعه العمل  ُ ً َ َّ ُ ُ

ٌالصاحل فخطأ؛  َألن الفاعل إذا كان قبل الفعل مل يرتفع بالفعلُ ِهذا قول مجهرة . َّ ُ
ًالنحويني، إال شيئ ّا حكاه لنا علي بن سليمان عن أمحد بن حيىي أنه أجازَّ َ ٌزيد قام : ُّ

ُويبني لك فساد هذا قول العرب: قال أبو جعفر. ٌمبعىن قام زيد َ ُ ّ الزيدان قاما، ولو كان : ُ

   .)١(» قامالزيدان: كما قال لقيل

ٌكما جنده يوجب تقدير ضمري بعد الفعل إذا تقدم عليه اسم يف داللة على  َّ ِ ٍ
َ ُ

َأن الضمري هو الفاعل ال االسم املتقدم َ ُ َ ٌفإن قال قائل«: يقول. َّ َأرأيت الفعل إذا جاء : ْ َ
َبعد املصادر املؤنثة أجيوز تذكريه بعد األمساء؟ كما جاز قبلها؟ ُ

 ٌذلك قبيح وهو: قلت. ِ

�جائز، وإمنا قبح ألن الفعل إذا أتى بعد االسم كان فيه مكىن من االسم ُ َُ َّ َّ ٌ«)٢(.  

َوهذا القول الذي نسب للكوفيني عامة هو رأي ثعلب وحده، كما ذكر  ُ ً ُِ ُ
ُالنحاس ذلك آنفا، ويؤكد ذلك ما دار بينه وبني أيب احلسن بن كيسان يف ا�لس الرابع  َ ُ ّ ً

ِإذ يرى ثعلب فيه جواز تقدمي  ؛)٣(ِ جمالس العلماء للزجاجيواألربعني بعد املائة يف َ ٌ
�الفاعل على عامله حمتجا بورود ذلك يف الشعر الفصيح، ومستشهد ببيت امريء  ِ

ًالقيس الذي ذكر سابقا، فريد عليه ابن كيسان بأن أحدا من النحاة مل يقل جبوازه  َّ ُّ ً
  .سواه

َجدير بالذكر أن البصريني قد بنوا حكم َّ هم لعدم جواز تقدمي الفاعل على ٌ

َّعامله على مجلة أمور، مجعها ابن اخلباز يف قوله ُ َ
َُّوذهب البصريون إىل أنه ال جيوز «: ِ

ِواحتجوا يف ذلك بثالثة... ُتقدمي الفاعل على الفعل  ٍ أوجهُّ
ِأن الفاعل كاجلزء : األول: ُ َّ

َّمن الفعل، وجزء الشيء ال يقدم عليه، والثاين ُ َ ُ الفاعل يلزم ذكره، فجيء به بعد َّأن: ُ ُ َ
ُأن الفاعل لو ذكر قبل الفعل مل يشعر اللفظ بأنه : ًالفعل إشعارا باللزوم، والثالث َ َُ َّ

   .)٤(»ٌفاعل

                                                           

  .٢٤٨ – ٣/٢٤٧إعراب القرآن  )١(

  .١/١٢٨معاين القرآن  )٢(

  .٢٤٥ – ٢٤٤/جمالس العلماء : ينظر )٣(

  .١٢١/توجيه اللمع  )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  .ِّتقديم المصدر المؤكد لمضمون الجملة: المسألة الثانية
ِّنسب أبو حيان للفراء جواز تقدمي املصدر املؤكد ملضمون اجلملة َّ َّ َ َ  جاء ذلك .َ

: قال. ]٨٤ص آية [ َّيل ىل مل خل  ُّ : عند وقوفه على قوله تعاىل

ُوقال الفراء« ُحقا ال شك، ووجود األلف والالم وطرحهما  : هو على معىن قولك: ّ
ِ ِ ُ َّ َ �

�ألمألن جهنم حقا: ٌسواء، أي َ َّ َ َ َّ ًوهذا املصدر اجلائي توكيدا ملضمون ا�ملة ال . انتهى. َ ُّ ُ
ِ مجهور النحاةُجيوز تقدميه عند ُّ ِ«)١(.  

ُّوتابعة يف القول �ذه النسبة للفراء تلميذه السمني احلليب  ُ ُ
  .)٣(، واأللوسي)٢(

َّوما يف معاين الفراء يعارض هذه النسبة؛ ألننا جنده يوجه فيه  ََّ َ ُ على ) َّاحلق(ّ

ًتوجيهني يف موضعني خمتلفني، فمرة يعر�ا مفعوال به  ُ ُ ُما قوله يف وأ«: قال. بنزع اخلافضًَّ َّ
َ فإن القراء قد رفـعت األول ]٨٤ص آية [ َّيل ىل مل خل ُّ ) ص( َّ ْ َ َ َّ َّ

َونصبته، وروي عن جماهد وابن عباس أ�ما رفعا األول، وقاال تفسريه َّ ِ َ ُ ُ احلق مين، وأقول :ُ ّ ُّ
َ، ونصبتهما مجيعا كثري منهم، فجعلوا األول على معىن )ُأقول(َّاحلق فينصبان الثاين بــ  ٌ ً

َحلق ألمألن جهنموا( َّ ِ، وينصب الثاين بوقوع القول عليه)َّ ِ ُ ُ«)٤(.  
ًوتارة أخرى يوجهها على أ�ا مصدر لفعل حمذوف، وليس مؤكدا ملضمون  ّ َِّ

َّ ً
َّاجلملة، كما ذكر أبو حيان، مث نظر له بــ  َ َُّ ٍمصدر منصوب بفعل ، ) ًمحدا(، و)ًمحدا هللا(َّ ٌ ٌ

ٌكما نص على ذلك كثري من املعربني َّ
َومن نصب «: قال. )٥( َ َ ْ َّاحلق واحلق(َ فعلى معىن ) َّ

َ آلتينكا�حق: قولك َ، واأللف والالم وطرحها سواء، وهو مبنزلة قولكَّ
ِ ِ

ٌ ُ َمحدا هللا واحلمد : ُ ً
  .)٦(»ِهللا

َّوالذي أوقع أبا حيان يف نسبة القول �ذا الرأي للفراء أنه اختزال نصه،  َ َ َّ َّ ّ
ِمحدا هللا: ِنزلة قولكوهو مب«: ده، وهو قولهُّوأسقط منه ما يدل على مرا ً«.  

                                                           

  .٩/١٧٦لبحر احمليط ا )١(

ّالدر املصون : ينظر )٢( ّ٩/٤٠١.  

  .٢٣/٢٢٩روح املعاين : ينظر )٣(

  .١/١٥٥معاين القرآن  )٤(

، ١/١٠٨، ومعــاين القــراءات ١٦/٢٠٢، وتفــسري الطــربي ١/٩معــاين القــرآن لألخفــش : ينظــر )٥(

  .٥٠٣/، وإعراب القرآن لألصبهاين ٢/٨٠٥ومشكل إعراب القرآن 

  .٢/٤١٣معاين القرآن  )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ّومعىن قول الفراء 
ٌواأللف والالم وطرحها سواء«ِ ُ ُ َّأنه ال فرق عنده يف إعراب » ُ

ِاملصدر بفعل حمذوف، سواء كان فيه ال أو مل يكن، ولذا قال ابن خالويه
ُ وجيوز يف «: ٍ

ُضا، جتعله مصدرا حلمدت ُبفتح الدال، وقد رويت عن احلسن أي) َاحلمد هللا(النحو 
ِ

ً ُ ً
ٌأمحد محدا فأنا حامد ً ُ«)١(.  

َشرط نصب املصدر املؤكد ملضمون اجلملة أن يكون بعد «َّوالبصريون على أن  َ ْ ّ َ
ًودا حمضامج اها معرفتان جامدانٍمجلة ابتدائية خرب ً«)٢(.   

ُِّوقد نص سيبويه على هذا احلكم، وعلل لعدم جواز تقدميه بعدم تصرفه،  َّ َّ َ
ِمالزمته لإلضافة، كما هي احلال يف و ُ حتت باب ما ينتصب من –قال ). لبيك(ِ

َّهذا عبد اهللا حقا، وهذا زيد احلق ال : وذلك قولك« : –ًاملصادر توكيدا ملا قبله  ٌ � ُ
َّأجدك ال تفعل كذا وكذا؟ كأنه قال: ومثل ذلك يف االستفهام... َالباطل  َّ �أحقا ال : ِ

َّ من اجلد، كأنه قالُتفعل كذا وكذا، وأصله �أجدا، ولكنه ال يتصرف وال يفارقه : ّ

  .)٣(»َاإلضافة، كما كان ذلك يف لبيك ومعاذ اهللا

  

  .الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف: المسألة الثالثة

ّنسب أبو حيان للفراء إجازته الفصل باجلار وا�رور بني العاطف واملعطوف َ ّ ّ َ َ َ .

 حن جن مم خم حم ُّ : وقوفه على قوله تعاىلجاء ذلك عند 

ٍوحرف العطف إن كان على حرف واحد كالواو «: قال. ]٧١هود آية  [َّخن ٍ ْ
ٍوالفاء، فال جيوز الفصل بني الواو والفاء وما عطف ال بقسم، وال ظرف، وال جمرور،  ٍ ٍ ِ

ُ ُ
ُإال يف ضرورة الشعر، نص على ذلك أصحابنا؛ فال نقول َّ َ ... ٌرو وواهللا عمٌقام زيد : َّ

ُوأجاز ذلك الفراء يف قوله تعاىل ، ]٧١هود آية  [َّخن حن جن مم ُّ : ّ

ًينوى به اخلفض، فيكون معطوفا على : فقال ّ، وقد فصل بينهما باجلار )بإسحاق(ُ
  .)٤(»)َمن وراء إسحاق(وا�رور الذي هو 

                                                           

  .١٩/ سورة من القرآن الكرمي إعراب ثالثني)١

  .٢/٢٨، وشرح األمشوين ٩/٤٠١ُّالدر املصون )٢

  .١/٣٧الكتاب )٣

  .٤/٢٠٢٤ارتشاف الضرب )٤



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًوقد تتبعت آراء النحاة واملعربني يف هذه اآلية الكرمية، فلم أجد أحدا ي ْ ِ ِ
َ ُ ُنسب َّ

ّما نسبه أبو حيان للفراء سوى ناظر اجليش َّ
)١(.   

ُيعارض هذه النسبة؛ إذ جنده فيه جييز يف ) معاين القرآن(وما يف كتابه  َ ُ
ّوجهني من اإلعراب، مها النصب والرفع، وال جييز اخلفض إال بإعادة ) َيعقوب( َ ُ ُ ُ

ُومل جيز اخلفض َ، ومن نصب نوى به النصب، )يعقوب(ُوالوجه رفع «: يقول. اخلافض ْ
ٍمررت بزيد وعمرو ويف الدار : وال جيوز... َومن وراء إسحاق بيعقوب : ّإال بإعادة الباء

ُ
َحممد حىت تقول ِأمرت ألخيك بالعبيد وألبيك بالورق: ٍمبحمد، وكذلك: ٍ

: ، وال جيوزُ
  .)٢(»َألبيك الورق

َكما يعارض هذه النسبة أن النحاس نقل عن الفراء موافقته م ّ َ َّ ذهب سيبويه يف ُ

ُوقرأ محزة وعبد «: قال. بالنصب، وعدم اخلفض إال بإعادة اخلافض) يعقوب(إعراب  ُ
ُّوالكسائي، ]. ٧١هود آية [ َّخن حن جن مم ُّ اهللا بن عامر 

ّواألخفش، وأبو حامت يقدرون  ُ وعلى مذهب سيبويه . ٍيف موضع خفض) يعقوب(ُ

ٍوالفراء يكون يف موضع نصب ِ ِوز اخلفض إال بإعادة اخلافضوال جي: ّقال الفراء. ّ ِ َّ«)٣(.  
ٌوال جييز كثري من النحاة ُ

ٍّرف وال جبار َالفصل بني العاطف واملعطوف ال بظ )٤( ٍ

ُّ لذلك بأن العاطف ليس يف قوة الفعل الذي قام مقامه، فيحق هلم )٥(َّوعللوا. ٍوال بقسم َ َ
ِ
ّ َّ

َالتصرف فيه، كما تصرفوا يف الفعل، وبأن العاطف مب َّ َّ ُنزلة اجلزء من املعطوف، والفصل ُُّ
ّبني أجزاء الكلمة ال يصح

ِ.  

  .ّالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر: المسألة الرابعة

َنسب أبو حيان للكوفيني القول جبواز العطف على الضمري ا�رور من غري  ّ َ َ َ
َُّإعادة حرف اجلر، مث وافقهم على ذلك ّ

ِ   : لى قوله تعاىلجاء ذلك عند وقوفه ع. ِ

                                                           

  .٧/٣٥٢٠متهيد القواعد : ينظر )١(

  .١/١٩٧معاين القرآن  )٢(

  .٢/٢٩٣إعراب القرآن )٣(

، ومـــــشكل إعـــــراب القـــــرآن ٢/٣٩٥، واخلـــــصائص ١٦٥ – ١٦٤/املـــــسائل العـــــسكرية : ينظـــــر)٤(

، وشرح ٢/٢٢، والبيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري ١/٥٢١للجرجاين ، واملقتصد ٣٥١/

  .١/٢٤٧اجلمل البن عصفور 

  .١/٢٠٦، وضرائر الشعر البن عصفور ١/٥٢١املقتصد : ينظر)٥(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

وما ذهب «: قال. ]١النساء آية [ َّ ىيمي خي  حي جي يه ىه ُّ 
ُّإليه أهل البصرة، وتبعهم فيه الزخمشري ُ

َ، وابن عطية)١( ُ
، من امتناع العطف على )٢(

ُالضمري ا�رور إال بإعادة اجلار، ومن اعتالهلم لذلك غري صحيح، بل الصحيح مذهب  ُُ ّ َّ

  .)٣(»َّالكوفيني يف ذلك، وأنه جيوز
َوأكد هذه النسبة يف موضع آخر، قال فيه ٍ َ ِوإذا عطف على الضمري ا�رور «: َّ

ُ
ّفيمن قال هو ضمري جر حقيقة، فمذهب البصريني املنع إال بإعادة اجلار، ) لوال(بغري  ُ ُ ً ٍّ
ُمررت بك وبزيد، الثاين جواز ذلك يف الكالم، وال يشرتط إعادة اخلافض، وهو : حنو ُ ُ

ٍ
َ ُ

  .)٧(»)٦(، وهو اختيار أيب علي)٥(، واألخفش)٤(، ويونسمذهب الكوفيني

ْاملسألة من املسائل املشهورة املختلف فيها بني البصريني والكوفيني، ومن وهذه  َ ِ ُ
ّركب الفريقني من النحاة املتأخرين، وهي إحدى مسائل اإلنصاف لألنباري َ

ِ)٨(.  
َّوتعميم القول �ذا الرأي على سائر الكوفيني يفضي إىل أن َ الفراء قد قال �ا ُ ّ

ُأيضا، وهو ما يتعارض مع ما جاء يف كتابه َ، إذ وصف هذه الظاهرة عند )املعاين (ً َ َ
َّوقوفه على اآلية السابقة بالقبح، مث خص ذلك بالشعر ّ ، )َاألرحام(َفنصب «: قال. ُ

ْواتقوا األرحام أن تقطعوها: ُيريد ّحدثنا الفراء قال: قال. َ َحدثين ش: َّ  بن عبداهللا ُكيِرَّ

َعن األعمش عن إبراهيم أنه خفض  َّ ِباهللا والرحم، وفيه : هو كقوهلم: ، قال)َاألرحام(َ َ َّ ِ

ِقبح؛ ألن العرب ال ترد خمفوضا على خمفوض وقد كين عنه ُ ٍ ً ُّ َ ٌَّ  يف )٩(وقد قال الشاعر. ُ
  :جوازه

                                                           

  .١٦٢/، واملفصل ١/٤٩٢الكشاف : ينظر )١(

  .٢/٤احملرر الوجيز : ينظر )٢(

  .٣/٤٩٩البحر احمليط  )٣(

  .٣/٣٧٥شرح التسهيل : ينظر )٤(

  .٣/٣٧٥ق الساب: ينظر )٥(

  .ّ، ويعين بأيب علي أبا علي الشلوبني٣/٣٧٥السابق : ينظر )٦(

  .٤/٤٠١٣ارتشاف الضرب  )٧(

  .٢/٤٦٣اإلنصاف : ينظر )٨(

ـــدارمي)٩( َّقائلـــه مـــسكني ال ، وشـــرح التـــسهيل ٢/٤٦٥، وهـــو مـــن شـــواهد اإلنـــصاف ٥٣/ديوانـــه . ُ

ط مجـع غـائ: الغـوط: ٤/١٦٤٩، ويف املقاصـد النحويـة ٤/١٦٤٨، واملقاصد النحوية ٣/٣٧٧

  .اهلواء الشديد: والنفنف. وهو املطمئن من األرض



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّنـعلـــــــــــق يف مثـــــــــــل الـــــــــــسواري ســـــــــــيوفنا ِ ُ َِّ ُ  
  

ُومـــا بينهـــا والكعـــب غـــوط نفـــانف  
ِ ٌ ُ ُ ْ«)١(  

َ هذا الرأي ف موضع آخر، عند وقوفه على قوله تعاىلَّوعزز    ٍ َ :  ُّ ّٰ 

وقد «: قال]. ٢٠احلجر آية [ َّرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
ْمن(َّإن : ُيقال ُيف موضع خفض؛ يراد) َ ْجعلنا لكم فيها معايش ولـمن: ٍ َ ُّوما أقل ما ترد . َ َّ

َالعرب خمفوضا على خمفوض قد كين عنه
ِ ُ ٍ ً ُ«)٢( .  

ِّيعزز مذهب الفراء أن السريايف نقل عنومما  َّ ّ َ سائر النحويني قبح هذا العطف، َ
ً نص على ورود ذلك يف الشعر، مستشهدا مبا أنشده الفراء آنفاَُّمث ََّ ً ُأما قبح «: قال. َّ ََّ

ٌعطف الظاهر ا�رور على املضمر ا�رور فليس بني النحويني فيه خالف  ِ ِ ِ وقد جاء ... ِ

ِمجلة ٍالظاهر ا�رور على املضمر يف أبيات كثرية، منها ما ذكرناه يف ُيف الشعر عطف 

ُالباب، ومنها قوله، أنشده الفراء َّ َ ُ ِ:  

َنـعلـــــــــــق يف مثـــــــــــل الـــــــــــسواري ســـــــــــيوفنا ُ َّ ِ ُ َِّ ُ  

  

ُفمـــا بينهـــا والكعـــب غـــوط نفـــانف  
ِ ٌ ُ ِ ْ«)٣(  

ُوقد أورد النحاة حجج البصريني والكوفيني    ُ َ
ا مثل ٌ، وهي كثرية مما ينوء حبمله)٤(

َهذا البحث، فمما احتج به البصريون أن اجلار وا�رور مبنزلة الشيء الواحد، فإذا  َّ َّ َّ
َجئت تعطف االسم، فكأنك قد عطفت االسم على احلرف، وهذا ال جيوز ََّ كما . َ

ٍحتجوا بأن الضمري ا�رور يشبه التنوين يف كو�ما على حرف واحد، فكما ال يصح ا ٍ
َ ُ َ َ َّ

  .تنوين، فكذلك ال يصح العطف على الضمري ا�رور على الُالعطف

ِوأما الكوفيون فأيدوا رأيهم ببعض آيات الذكر احلكيم، وأشعار العرب، منها  ِ ِ ِ َ َ ُ َّ ََّ
، وقوله تعاىل ]١النساء آية  [َّىيمي خي حي جي يه ىهُّ: ُقوله تعاىل

 مح جح مج حج مث هت متخت حت جتُّ: 

ُ، ومنها قول الشاعر]١٢٧النساء آية  [َّجخ
)٥(:  

                                                           

  .٢٥٣ – ١/٢٥٢معاين القرآن  )١(

  .٢/٨٦السابق  )٢(

  .٣/١٤٥شرح كتاب سيبويه  )٣(

  .٢/٩٥٩، واملقتصد للجرجاين ٢/٤٦٦اإلنصاف : ينظر )٤(

َمل يعز لقائل، وهو من شواهد الكتاب  )٥( ، ٢/٩٦٠، واملقتصد ٩٧/، واللمع البن جين ٢/٣٨٣ُ

  .٢/٣٣٦، وشرح الكافية ٢/٢٨٢شرح املفصل ، و٢٩٤/وتوجيه اللمع 



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َ قـربــــــــــــت �جونــــــــــــا وتــــــــــــَفــــــــــــاليوم َ َ   ناُمِتْشََّ
  

ِفاذهـــب فمـــا بـــك واأليـــام مـــن عجـــب   َ َ ِ َ ْ  
ُوأرى جواز األخذ برأي املدرستني، فرأي املدرسة الكوفية يقويه السماع الكثري    ّ ُ

ِ
ُ

ِ
َ
ًعضده أيضا ما جاء يف القرآن الكرمي ُ، ورأي املدرسة البصرية يـ)١(الذي استشهدوا به ُ ّ َ

 جم يل ىل مل خل ُّ: ُها قوله تعاىلَمن شواهد إلعادة اخلافض من

 مظ حط مض خض ُّ وقوله تعاىل  ،]٧األحزاب آية [ َّمم خم حم

  .]١١فصلت آية  [َّ جع
   

  .نداء النكرة غير المقصودة: المسألة الخامسة

ِنسب أبو حيان للفراء والكوفيني عامة عدم جواز نداء النكرة غري املقصودة،  ِ َ ً َّ َ َ
ًإال إذا كانت موصوفة، أو خلفا من مو ًَ َ : قال. ْصوف، فإن مل تكن كذلك امتنع نداؤهاّ

ًِويف نداء النكرة غري املقصودة خالف، مذهب البصريني جواز النداء مطلقا، مقبال « ُ ً ُ ٌ ِ ِ ِ

ُ، ومذهب املازين إنكار وجود النكرة غري مقبل عليها يف النداء، ُعليها وغري مقبل
ِ

ُ ّ ُ
ْومذهب الكسائي والفراء وعامة الكوفيني أنه إن  َّ ّ ّ ًكان خلفا من موصوف جاز نداؤها، ُ

َّوإال فال، وزعموا أن م ً تكون موصوفة، أو خلفا من ن شرط النكرة غري املقبل عليها أنَّ ًَ َ
  .)٢(»موصوف

ِوتعد هذه من املسائل اليت فاتت كتب اخلالف
َ ُّ ُ

ُ، وقد اجتهدت يف البحث )٣(
َّعن هذه املسألة يف كتب النحاة القدامى، فما وجد�ا إال  ُ َّعند ابن السراج، فلعلها قد ِ ِّ

ّدخلت على أيب حيان منه ُيا رجال، وال جييز الكوفيون ذاك، : ُوجييز البصريون«: قال. ْ ً
ًإال فيما كان نعتا، حنو قوله َّ)٤(:  

ْفيـــــــــــا راكبـــــــــــا إمـــــــــــا عرضـــــــــــت فــــــــــــبـلغن َ ًَ ِّ َ َ َ ََ َّ  

  

َنـــــــــداماي مـــــــــن جنـــــــــران أال تالقيـــــــــا   َََّ َ َ َ َ«)٥(  

                                                              

  .٣٧٨ – ٣/٣٧٦شرح التسهيل : ينظر )١(

  .١/٢١٨٤ارتشاف الضرب  )٢(

ُ، ومــا فــات كتــب اخلــالف مــن مــسائل ٣٤٦/مــا فــات اإلنــصاف مــن مــسائل اخلــالف : ينظــر )٣(
  .٢٢٤/اخلالف يف مهع اهلوامع 

ــــه الكتــــاب  )٤( ــــسبه ل ــــد يغــــوث احلــــارثي، ون ــــه عب وشــــرح ، ١/٣١٨، وشــــرح املفــــصل ٢/٢٠٠قائل

  .٤/١٦٨٨، واملقاصد النحوية ٣/٣٩٧التسهيل 

  .١/٣٦٩األصول يف النحو  )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ّواملتأمل كالم الفراء يف َ َ معانيه جيده يعارض ما نسب إليه، فهو ال مينع نداء ُ َ
ِ ُ ِ ُ ُ
ْالنكرة غري املوصوفة، ومل يـقل باشرتاط الوصف حىت تنادى ُ جاء ذلك عند وقوفه على . َ

ًالعرب إذا دعت نكرة «: قال. ]٣٠يس آية [ َّٰرٰذ يي ىيُّ: قوله تعاىل ْ َ َ ُ
َموصولة بشيء آثرت النصب، يقولون

ِ ٍ
ْيا رجال كرميا أقبل: ً ً ً ْ، ويا راكبا على البعري أقبل، ُ

ِ ً
  .)١(»فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون

َإذا نطقوا باملنادى النكرة وحده دون أن : ، أي»إذا أفردوا رفعوا«ومعىن قوله 
َّيوصل بشيء بعده فإ�م   ُّيرفعونه أكثر من نصبه، وهذا يدل على موافقته مذهب  ٍ

َ الذين جييزون نداء ال)٢(البصريني ٍنكرة دومنا شرطُ َاعلم أنك إذا دعوت «: ُقال املربد. ِ َّ ْ
ًوكذلك كل ما كان نكرة، حنو... ًمضافا نصبته  ًيا رجال صاحلا، ويا قوما منطلقني، : ُّ ً ً

  :وقال اآلخر] .. ٣٠يس آية  [َّٰرٰذ يي ىيٌُّواملعىن واحد، وعلى هذا 
ْفيـــــــــــا راكبـــــــــــا إمـــــــــــا عرضـــــــــــت فــــــــــــبـلغن َ ًَ ِّ َ َ ْ ََ َّ  

  

َنـــــــــداماي مـــــــــن جنـــــــــران   َ َ َ َ أال تالقيـــــــــاَ ََّ«)٣(  

َّوأوضح منه قول ابن السراج    ُ ُوأما االسم النكرة الذي بقي على نكرته، فلم «: ُ ُ َّ
ٌيتعرف بتسمية وال نداء، فإذا ناديته فهو منصوب، 

ٍ ٍ ْ ًيا رجال أقبل، ويا غالما : قولتَّ ْ ً
ْفالنكرة منصوبة وصفتها أو مل تصفها. تعال ٌِ َ َ َ ُ«)٤( .  

َّجدير بالقول أن َّ األصمعيّ
ِد أنكرا نداء غري املقصود ق)٦(، واملازين)٥(

ة، ومها َ
حمجوجان باآلية السابقة، وبورود ذلك يف أشعار العرب، وبنصوص العلماء املتتابعة 

  .على جواز ذلك

  

  .تقديم معمول ما بعد الم القسم عليها: المسألة السادسة

َنسب َ َ أبو حيان للفراء جواز تقدمي معمول ما بعدَ ّ جاء .  الم القسم عليهاَّ

املؤمنون آية  [َّهل مل خل حل جلُّ: ذلك عند تفسريه لقوله تعاىل

                                                           

  .٢/٣٧٥معاين القرآن )١

  .١/٣٥٨، وشرح الكافية ١/٣٦٩األصول يف النحو : ينظر)٢

  .٢٠٤ – ٤/٢٠٣املقتضب )٣

  .١/٣٣١األصول يف النحو )٤

  .٢/٨٣شرح مجل الزجاجي البن عصفور : ينظر)٥

  .٤/٢١٨٣ارتشاف الضرب : ينظر)٦



        
 
 

 

 
  

 

٧٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َعما قليل متعلق مبا بعد الالم، إما بيصبحن، وإما بنادمني، وجاز ذلك «: قال]. ٤٠ ََّ ََّّ ُ ُِّ َّ
ُه جار وجمرور، ويتسامح يف ا�َّألن ٌ ُرورات والظروف ما ال يتسامح يف غريها ٌّ وهذا ... ُ

َّقررناه من أن الذي  َ ِيـتعلق مبا بعد الم القسم هو قول بعض أصحابنا، ) َّعما قليل(َّ ِ ُ ُ ِّ ََ
َّعلى أن الم القسم ال يتعدىُومجهورهم  ِ َ ٌ شيء من معموالت ما بعدها عليها، سواء َّ ٌ

ِكان ظرفا أو جمرورا، أو غريها، فعلى قول هؤالء يكون 
َ ً ٍعما قليل(ً ٍيتعلق مبحذوف، ) َّ

ُ َّ َ
َّعما قليل تنصر؛ ألن قبله : َعليه ما قبله، تقديرهُّيدل  ُ َ ُ ُرب انصرين(ٍ ِّ ُوذهب الفراء، ). َ ّ

َوأبو عبيدة
ً، إىل جواز تقدمي معمول ما بعد هذه الالم عليها مطلقا)١( ِ«)٢(.  

البن أيب الربيع، بيد أين ) البسيط(َوقد ذكر أنه وجد هذه النسبة يف كتاب 

ُونصوص أصحابنا «: قال. ٍ دون عزو للفراء وأيب عبيدةعدت إليه فوجدته يذكر املسألة
ًعلى أنه ال جيوز أن يتقدم ما بعد الالم عليها مطلقا، ويف البسيط َ ُوهذه الالم ال : )٣(ََّ

ُيعمل ما بعدها فيما قبلها، وقد أجازه الفراء وأبو عبيدة، ومنه قوله تعاىل َ ُ ّ  خل  ُّ : ُ

َّجوز]. ٨٥ و ٨٤ص آية [ َّ خم حم * يل ىل مل َّوا يف األول أن َ
ٌألمألن حقا، والصواب أنه منصوب بفعل : َّ، كأنه قال)َّألمألن(ًيكون منصوبا بــ  َّ �ُ َّ

َالقسم، أما الالم فمعىن الم اجلواب، وليست الم ابتداء ُ   . )٤(»انتهى. َّ

ُومل يذكر الفراء هذه املسأ َلة عند وقوفه على اآلية األوىلَّ
ِ، وأما ما نسب إليه )٥( ُ

ْآلية األخرى فيعارض فيه بأنه مل يعرب يف ا ُ َُّ َّ، وإمنا )َّألمألن(األوىل منصوبة بـــ ) ّاحلق(ُ

َراء قد َّفإن الق«: قال. ّواحلق: التقديرًأعر�ا منصوبة على القسم، على نزع اخلافض، و َّ
َرفعت األول ونصبته، وروي عن جماهد وابن عباس أ�ما رفعا األول، وقاال تفسريه ََّ

َ ُ ّ :

َّاحلق مين، وأقول احلق فينصبان الثاين بــ  ُُّ ٌ، ونصبهما مجيعا كثري منهم، فجعلوا )أقول(ّ ً ََ َ
ِواحلق ألمألن جهنم، وينصب الثاين بوقوع الفعل عليه: َاألول على ُ ُ َ َّ ِّ«)٦(.  

                                                           

  .٩/٢٣٤لى رأيه يف كتابه جماز القرآن وهو يف روح املعاين مل أعثر ع )١(

  .٥٦٣ – ٧/٥٦٢البحر احمليط  )٢(

  .٩٣٣ – ٩٣٢/البسيط يف شرح اجلمل : ينظر )٣(

  .٤/١٧٨٧ارتشاف الضرب )٤(

  .٢/٤٠٠ و ٢/١٣٣ و ١/٢١معاين القرآن : ينظر)٥(

  .١/١٥٥معاين القرآن )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًوالنحاة على أنه ال جيوز أن يتقدم معمول ما بعد الم القسم عليها مطلقا ُ َ ََّ ُ
)١( .

ُوأيد بعضه ُّالطربي:  على نزع اخلافض، منهمًمنصوبة) ّاحلق(ّم الفراء على كون َّ
)٢( ،

ُوابن خالويه
َ، وابن زجنلة)٣( ُ

ُّ، ومكي بن أيب طالب)٤(
ُ، وابن هشام)٥(

)٦(.  

ِوجوزوا فيه أيضا أن يكون منصوبا على اإلغراء، على تقدير
ً َُ َ ْ ً ّإلزموا احلق: َّ

)٧( 
ًوأما الرفع فعلى جعله مبتدأ خربه  ُّاحلق معي، أو احلق قسمي، أو : ٌحمذوف، والتقديرَّ ُّ

ٍخربا ملبتدأ حمذوف، والتقدير
ُّهذا احلق: ً

)٨(.   

  
*****  

                                                           

  .٢/٢٩٣، ومهع اهلوامع ٤/١٧٨٧ارتشاف الضرب : ينظر )١(

  .٢١/٢٤٢سري الطربي تف: ينظر )٢(

  .٣٠٧/احلجة يف القراءات السبع : ينظر )٣(

  .٦١٨/حجة القراءات : ينظر )٤(

  .٢/٦٢٩مشكل إعراب القرآن : ينظر )٥(

  .٢/٥١٠مغين اللبيب : ينظر )٦(

  .٢٣/٢٢٩، وروح املعاين ١٥/٢٣٠، وتفسري القرطيب ٢١/٢٤٢تفسري الطربي : ينظر )٧(

  .٢/٥١٠، ومغين اللبيب ٣٠٧/احلجة يف القراءات السبع : ينظر )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُّما نسبه أبو حيان األندلسي في األعاريب: المبحث الثالث ّ ُ  
ُألبي زكريا الفراء وفي كتابه معاني القرآن ما يعارضه ّ  

ًما وناقصاإعراب جمع المؤنث السالم تا: المسألة األولى ً.  

َنسب أبو حيان للكوفيني عامة القول جبواز نصب مجع املؤنث السامل  ً ََّ َ َ َ
ِانتزعت علقا�م وعرقا�م، بكسر التاء وفتحها، : وحكى الكوفيون«: قال. بالفتحة َِ ْ

ِ ِ
ُ

ُفأما انتزعت علقا�م فهو مجع علقة، يقال ملا يضن به علقة، وال جيوز الفتح عند  ْ ْ ِْ ِ ُِّ َ ُ ُ َ ُ
ِ

ُ َّ
  .)١(»البصريني

ِونسب إليهم أيضا جواز النصب إذا كان اجلمع حمذوف الالم َ ُ َ ً َ َ َّوجوز «: قال. َ َ
ِالكوفيون نصبه بالفتحة يف حال 

َُمسعت لغ: َالنصب، وحكوا من ذلكَ َا�م، بفتح التاء، ُ
  :)٢(وأنشدوا عليه

ْفلمــــــــــــــا جالهـــــــــــــــا باإليـــــــــــــــام حتيـــــــــــــــزت َّ َ ِ َ َّ َ  

  

ُثباتـــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــا ذهلـــــــــــــــــا واكتئا�ــــــــــــــــــا   ُّ ُ ً  

  .)٣(»بنصيب تاء ثبات  
َّوتـلخص من هذه النقول أن مذهب البصريني «: القولني عنهم يف قوله ومجع َّ َُ

ًكسر التاء يف النصب وجوبا، ومذهب الكوفيني جوازا، فقيل ً يف : ًمطلقا، وقيل: ُ

  .)٤(»الناقص
ِيعارض أن يكون الفراء مع الكوفيني يف جواز ) معاين القرآن(والذي يف 

ُ َّ َ ُ ُ
ُ هذا اجلمع ونصبه مطلقا؛ ألننا جنده فيه يِخفض ُ ً ِ : َجب خفضه يف موضعني، أوهلماوِ

ِإذا كان منقوصا من أوله كلدات : ًإذا كان اجلمع تاما كالصاحلات مجع صاحلة، واآلخر
ّ ً

َمجع لدة
َما من قوم إال مسعنا لغا�م: وقال أبو اجلراح يف كالمه«: يقول. ِ َّ ٍ  قال قال ِ

ُالفراء ، وال جيوز ذلك يف الصاحلات )َلغا�م(و اجلراح يف كالمه عن قوله رجع أب: َّ

ّواألخوات؛ أل�ا تامة مل ينقص من واحدها شيء، وما كان من حرف ينقص من أوله،  ٌُ ُ
ٍ َّ

                                                           

  .١/١٥٢التذييل والتكميل  )١(

َّفلمـا اجتالهـا، وهـو مـن شـواهد شـرح كتـاب : ، وفيـه١/٧٩ديوان اهلـذليني . أليب ذؤيب اهلذيل )٢(
َالـــدخان وآم الرجـــل : اإليـــام: وفيـــه. ٥/٨٦٩، والـــصحاح للجـــوهري ٤/٣٣١ّســـيبويه للـــسريايف 

ِ

َّإياما إذا دخن على النحل   .١/٥٨وشرح الكافية الشافية . ً

  .١/١٥١ والتكميل التذييل )٣(

  .١/١٥٢السابق  )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِمثل زنة، ولدة، ودية، فإنه ال يقاس على هذا؛ ألن نقصه من أوله ال من المه، فما  ِ َّ َ َّ ُ ُ ََّ ِ ِ ِ

َّكان منه مؤنـثا أو مذك َّرا فأجره على التام، مثل الصاحلني والصاحلات، تقولًَّ ْ ُرأيت : ً
َ، ولديك، وال تقلِلداتك

ُينك، وال لداتك، إال أن يغلط �ا الشاعرِلد: ِ ْ َّ َ َ«)١(.  

ِبيد أننا جنده يوافق الكوفيني فيما نسب إليهم من جواز النصب، إذا كان  ُ ُ َََّ

َاجلمع حمذوف الال ُوكذلك قوهلم يف الثبات واللغات، «: قال. ُمجع ثبة) ُثبات(م كــ ُ
ًورمبا عربوا التاء منها بالنصب واخلفض، وهي تاء مجاع ينبغي أن يكون خفضا يف  َ َُّ َ َُّ

َالنصب واخلفض، فيتومهون أ�ا هاء، وأن األلف قبلها من الفعل، وأنشدين بعضهم َّ ٌ َّ َّ)٢( :  
َإذا مـــــــــــــا جالهـــــــــــــا باإليـــــــــــــام حتـــــــــــــ َ   َّريتَِ

  

ــــــــــــا عليهــــــــــــا ذهلــــــــــــا واكتئا�ــــــــــــا   ُثبات ُّ ُ ً ُ«)٣(  

ُاليت جاءت يف البيت السابق أن جيري جمرى ) ثبات(واملشهور يف حنو     َ ْ
ُفينصب بالكسر، وقيل) هندات( َ ُمن العرب من ينصبها بالفتح، كما رواها الفراء: ُ ّ ُ

)٤(.   

َّوعلل ابن مالك جلواز نصبها بالفتح بأ�ا حمذوفة الالم،
ُ َ

ُ ومل يرد إليها احملذوف ََّ ّ ُ
َّهكذا رواه الفراء، وال يعامل هذه املعاملة إال «: قال). سنوات(َُّعند اجلمع، كما رد يف  َ ُ ُ ُ ّ

َُّمن املعتل الالم املــعوض منها بالتاء، ما مل يـرد إليه احملذوف، فإن رد ) ُثبة(و) لغة (حنو ّْ ُ ّ َُ ُ
   .)٥(»ُب بالكسرةالنصَجع إىل ما هو به أوىل، وهو  ركسنوات وعضوات

ِومجهور النحاة
ُ

ُّ على أن مجع املؤنث ينصب وجير بالكسرة)٦( ُ ُ ُ َ فإذا «: قال املربد. َّ
َأردت رفعه قلت َ ُمسلمات فاعلم، ونصبه وجره مسلمات، يستوي اجلر والنصب: َ ُّ ٍُّ

ُ ٌ«)٧(.  

َوقد التمسوا لذلك علة، وهي احلمل على مجع املذكر السامل الذي سوي ِّ ُ ُ ً  فيه َِّ

ًبني النصب واجلر، فكما كان ذلك ساووا أيضا بني النصب واجلر يف مجع املؤنث
)٨( .  

  

                                                           

  .٢/٩٣معاين القرآن )١

  .سبق خترجيه يف هذه املسألة)٢

  .٢/٩٣معاين القرآن )٣

  .١/٥٨شرح الكافية الشافية : ينظر)٤

  .١/٨٧شرح التسهيل )٥

  .١/٢٥١، ومتهيد القواعد ٣/٢٢٢شرح املفصل : ينظر)٦

  .١/٧املقتضب )٧

  .٦٩/، وأسرار العربية ١٧١/علل النحو للوراق : ينظر)٨



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َإعراب ضمير الفصل إعراب ما بعده: المسألة الثانية َ.  
ُنسب أبو حيان للفراء القول بأن ضمري الفصل يعرب حبسب إعراب ما  َ ََّ َ َّ َّ َ َ

ًبعده، فيكون على هذا مرفوعا إذا وقع  ) َّإن( مبتدأ وخرب، أو بني اسم  بني–ً مثال –َ

ًوخربها، ويكون منصوبا إذا وقع بني اسم  . وخربها، أو بني معمويل ظن وأخوا�ا) كان(ُ
ْوقد ذهب الكسائي إىل أن موضعه على حسب االسم قبله، إن رفعا فرفع، وإن «: قال ٌْ ً َ َّ َ ُّ َ

ٌنصبا فنصب َّوذهب الفراء إىل أن موضعه على حسب االسم بعده . ً ُ ْإن رفعا فرفع، وإن ّ ٌْ ً
ٌنصبا فنصب ً«)١(.  

َوأكد هذه النسبة يف موضع آخر قال فيه ٍ َ ِ َوذهب الكسائي إىل أن موضعه «: َّ َّ َ ُّ
َكموضع االسم، وذهب الفراء إىل أن موضعا كموضع اخلرب، فإذا قلت ً َّ ُ ٌزيد هو : ّ

َالقائم، فهو يف موضع رفع على قوليهما، وإذا قلت ًظننت زيدا هو ال: ُ َقائم، فهو يف ُ
ٌكان زيد هو القائم، فهو يف موضع رفع على : موضع نصب على قوليهما، وإذا قلت

َّقول الكسائي، ويف موضع نصب على قول الفراء ٍ
ّ

ِ«)٢(.  

َوقد سبقه األنباري إىل هذا، بيد أنه عمم الرأي للكوفيني، دون ختصيص َّ ََّ َ ُّ .
ُويرى بعض الكوفيني أن إعرابه إعرا: فقال َُ َّ َب ما قبله، وذهب بعضهم إىل أن إعرابه َ َّ ُ َ ُ

ُإعراب ما بعده
)٣( .   

ُوال يـتفق ما يف 
ُمع ما نسب إليه؛ ألننا جنده فيه يعرب هذا ) معاين القرآن(ََِّ َّ ِ ُ

َالضمري على وجهني، فإما أن يكون امسا مبتدأ وما بعده خربه، وإما أن يكون ضمري  َّ َُّ ًَ ً
  .عماد ال موقع له من اإلعراب

 هت مت خت حت جت هب ُّ: اء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىلج

َنصب، وإن شئت رفعت، كما ) أرىب(ُوموضع «: قال. ]٩٢النحل آية [ َّ حجمث ْ ٌ
ُما أظن رجال يكون هو أفضل منك، وأفضل منك، النصب على العماد، والرفع : تقول ُ َ َُ َ ً ُّ

َعلى أن جتعل  َّامسا، ومثله قول اهللا عز وجل) هو(ْ َّ ُ  ىن نن  من زن رن  ُّ : ً

ًنصب، ولو كان رفـعا كان صوابا] ٢٠املزمل آية  [َّ ريٰى ين ً ْ ُ ْ َ«)٤(.  

                                                           

  .٦٠/نكت احلسان ال )١(

  .٢/٩٥٨ارتشاف الضرب  )٢(

  .٢/٧٠٦اإلنصاف : ينظر)٣(

  .٢/١١٣معاين القرآن )٤(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُوال جيوز هذا التخريج على العماد عند البصريني يف اآليتني؛ لوقوع ضمري  ُ
ِالفصل بني نكرتني يف اآلية األوىل، وبني معرفة ونكرة يف اآلية الثانية ، وهم يشرتطون )١(ٍٍ

ُأن يقع هذا الضمري بني معرفتني
)٢(.  

  
َونراه يؤكد هذا احلكم لضمري العماد عند وقوفه على قوله تعاىل  هت ُّ : ُ

 َّحص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث

َ، إن جعلت )٣(النصب والرفع) احلق(يف «: قال. ]٣٢األنفال آية [ َامسا رفعت ) هو(ْ ً
َ�و، وإن جعلتها عمادا مبنزلة الصلة نصبت ) احلق( ً  تْ، وكذلك فافعل يف أخوا)احلق(ْ

ُّأظن(و) كان(  هت مت خت ُّ : وأخوا�ا، كما قال اهللا تبارك وتعاىل) َ

؛ )احلق(ُتنصب . ]٦سبأ آية [ َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث
ٍ، وكل موضع صلحت فيه يفع)ُظننت(من أخوات ) رأيت(َّألن  ل أو فعل مكان الفعل ُّ

ًاملنصوب ففيه العماد ونصب الفعل، وفيه رفعه �و على أن جتعلها امسا ْ ُ«)٤(.  

  
ُومصطلح الصلة الذي ذكره يف نصه يقابل مصطلح الزيادة عند البصريني ّ ُ

)٥( 

َهذا أنه ال موقع له من اإلعراب ويعين َّ.  

  
ٍاجلدير بالقول أن هذا الضمري يسمى عند البصريني ضمري فصل َ َُ َّ ُ

قالوا يف . )٦(

ْألنه يفصل بني اخلرب والصفة؛ ألن وجوده يوجب أن يك: تعليل التسمية ُ ُ َ َّ َون ما بعده َّ َ
ًخربا ال صفة، فإن مل يكن موجودا احتمل األمرين ْ ً ً

)٧(.  

                                                           

  .١/٤٧٠البحر احمليط : ينظر )١(

  .١/٦٨١، وشرح كتاب سيبويه للرماين ٤٢٢/علل النحو للوراق : ينظر )٢(

ُالنصب قراءة العامة، والرفع قراءة األعمش وزيد بن علي، ينظر )٣(   .٥/٣١٠البحر احمليط : ُ

  .١/٤٠٩ن معاين القرآ )٤(

  .١٧٨/املصطلح النحوي نشأته وتطوره : ينظر )٥(

  .١/٥٦٥، ومتهيد القواعد ٢/٣٢٩، وشرح املفصل ٢/٧٠٦اإلنصاف : ينظر)٦(

  .٢/١٢٨، وتعليق الفرائد ١/٣٧٢شرح ابن عقيل : ينظر)٧(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًوأما الكوفيون فيسمونه عمادا َّ
َّ؛ ألنه يعتمد عليه يف الفائدة؛ إذ يـبـني أن )١( ُ ِّ َُ ُ َّ

ًالتايل له خرب وليس تابعا ٌ َ
)٢(.  

َإن قولك: ُ التوكيد؛ لذا قالوا– باإلضافة إىل ما سبق –ُوفائدة هذا الضمري  َ َّ :

ُزيد هو أفضل من عمرو آكد من قولك ُ ٌزيد أفضل من عمرو: ٌ
َ وهو حرف جاء على )٣( ٌ

َّصورة الضمري ال حمل له من اإلعراب عند البصريني
ُ، وتبعهم أكثر النحاة)٤(

َّ، وعللوا )٥(

َّلذلك بأنه ختلص للحرفية كما ختلصت الكاف للخطاب مع أمساء اإلشارة يف حنو  َّ َّ

  .)٦()ذلك(
  

َال جرم(إعراب ما بعد : ة الثالثةالمسأل َ.(  

َنسب أبو حيان للفراء القول بأن ما بعد  َّ َ ّ َّ َ َ ٌمنصوب بإسقاط حرف ) َال جرم(َ
َّأن(جاء ذلك عند حديثه عن مواضع فتح مهزة ). ِمن(ّاجلر  ُوذهب الفراء إىل «: قال). َ
َّأن  ََجرم(َ ْمبعىن كسب، ركبت مع ) َ ُِّ َ َ َبد، وال حمالة، وال تقف على ْ، وصارت مبنزلة ال )ال(َ َُّ

ْمن(َّ، وأن ما بعدها على تقدير )ال(
ٌال بد أنك ذاهب، أي: ، كما تقول)ِ َ َمن أنك : َُّ ََّ ْ

ِ

)٧(»ٌذاهب
.   

َوأكد هذه النسبة يف قوله ِ ٍمذهب سيبويه أ�ا يف موضع رفع على الفاعل، «: َّ ِ ّ ُ
َّوأما على مذهب الفراء، فيظهر أن التقدير عنده ُ ّ ْال جرم من كذا، كما تقول: َّ َ

ِ
َُّال بد : َ

ٌأنك ذاهب، أي ٌمن أنك ذاهب: ََّ َّ ْ
ِ«)٨(.  

َيعارض ما نسب لصاحبه، وذلك أن موضع ) معاين القرآن(وما يف  َّ ِ َّأن(ُ فيه ) َ

َّالرفع ال اجلر َّجاء ذلك عند وقوفه على قوله عز وجل. ُ  يئ  ىئ نئ مئ  ُّ  :َّ

                                                           

  .١/٥٦٥، ومتهيد القواعد ٢/٣٢٩، وشرح املفصل ٢/٧٠٦اإلنصاف : ينظر )١(

  .١/٢٧٥، واهلمع ٢/٦٥شرح مجل الزجاجي : ينظر )٢(

  .١/٣٠٣أمايل بن احلاجب : ينظر )٣(

  .٢/٧٠٦اإلنصاف : ينظر )٤(

  ٢/٦٥شرح مجل الزجاجي : ينظر )٥(

  .٢/٢٨٦التذييل والتكميل : ينظر )٦(

  .٣/١٢٦١ارتشاف الضرب  )٧(

  .٥/٩٢التذييل والتكميل  )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّال جرم أ�م(وقوله «: قال. ]٢٢هود آية [ َّ مب زب رب َ ٌكلمة )َ
ْكانت يف األصل مبنزلة ال بد أنك قائم، وال حمالة أنك ذاهب، فجرت على ذلك،  َ ٌ َّ ََّ َ ٌ َُّ

َّوكثر استعماهلا إياها، حىت صارت مبنزلة حقا، أال ترى أن العرب تقول � َّ ُ َال جرم : ُ َ
ّآلتينك، ال جرم قد أحسنت، وكذلك فسرها املفسرون مبعىن احلق َِّ َّ َ َ َ ُ، وأصلها من َّ

َّجرمت، أي كسبت الذنب وجرمته  َ َ َ َ ٌ وموضع أن مرفوع، كقوله...َ َّ َ ُ
)١(:  

ٍأحقــــــــــــــــا عبــــــــــــــــاد اهللا جــــــــــــــــرأة خملــــــــــــــــق ُِْ ُ ْ ُ
ِ

َ ً  

  

َُّعلــــــي وقـــــــد أعييـــــــت عـــــــادا وتـبعـــــــا   ً ُ َ َّ ََ«)٢(  

ًقال السمني احلليب معلقا على البيت   ُّ َّوهو مذهب الفراء فإنه قال«: َّ َّ ََّحيق أنه : التقدير: ُ ُّ َُ
َيـبدأ اخللق ُ َْ«)٣(.  

ُورأيه هذا قد نـقله عنه النحاس عند وقوفه على اآلية السابقة، إذ قال وقد «: َََ
ُتكلم العلماء فيه، فقال اخلليل وسيبويه

ٍجرم مبعىن حق، فأن عندمها يف موضع رفع، : )٤(َّ َّ َ َّ َ َََ
ّ الفراء، وحممد بن يزيدُوهذا قول

)٦(»)٥(.  

ُوالفراء ههنا يوافقهم يف إ َّأن(عراب ُ ٍوما دخلت عليه يف أ�ا يف موضع رفع، ) َ ََّ

ُلكنه خيتلف يف تقدير معىن  َال جرم(َّ ََجرم(ٌنافية للجنس، و) ال(، فهو يرى أن )َ ُامسها ) َ
َّأن(و مبنزلة ... وجرم «ُيتضح ذلك من قوله . وما دخلت عليه يف موضع رفع خربها) َ

َّوموضع أن«، ومن قوله »َُّال بد وال حمالة   .)٧(»ُ الرفعَ
ُوأما اخلليل وسيبويه فرييان أن  ََال جرم(َّ ََجرم(النافية و) ال(مركبة من ) َ ُوبنيتا ) َ

َلرتكبهما تركيب مخسة عشر، وصار معنامها ِ معىن فعل،ُّ ْ
َّحق( وهو ِ ، فريتفع ما بعدها )َ

َّوأما قوله عز وجل «: قال سيبويه. )٨(على الفاعلية  َّ مض خض حض  جض مص ُّ َّ

                                                           

ّمل ينــسب لقائـــل يف املـــذكر واملؤنـــث لألنبــاري  )١( ، وخزانـــة ٧/٢٥٨، والتـــذييل والتكميـــل ٢/١١٧ُ

  .١٠/٢٨٥األدب 

  .٩ – ٢/٨اين القرآن مع )٢(

  .٦/١٤٨الدر املصون  )٣(

  .٣/١٣٨الكتاب : ينظر )٤(

  .٢/٣٥١املقتضب : ينظر )٥(

  .٢/٢٧٧إعراب القرآن  )٦(

  .١/٣٣٣ـ وأوضح املسالك ٦/٣٠٣، والدر املصون ٤١٤/اجلىن الداين : ينظر )٧(

  .١/٣٣٣، وأوضح املسالك ٦/٣٠٣الدر املصون : ينظر )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َلقد حق أن هلم النار، : ٌعملت فيها أل�ا فعل، ومعنامها) جرم(َّ، فإن ]٦٢ آية النحل[ َّ َّ َ
َولقد استحق أن هلم النار، وقول املفسرين َّ َّمعنامها حقا أن هلم النار يدلك أ�ا مبنزلة : َّ ُّ

َ َّ َ �

  .)١(»هذا الفعل

َّوجوز الزجاج وجهني من اإلعراب، مها أن تكون  َّأن(َ ) ال(ع ويف موضع رف) َ
َمبعىن وجب، وأن تكون يف موضع نصب على أن يكون املعىن) جرم(نافية و َ َ َ َجرم : َ َ

ََّفعلهم هذا أ�م يف اآلخرة هم اخلاسرون ُ ْ
ِ)٢(.  

ًوأضاف بعضهم معىن وجيها لــ  ََجرم(ُ َوهو أن تكون مبعىن ال صد وال منع، ) َ َْ َّ َ
ََجرم(ونافية ) ال(فتكون مبعىن القطع و َّأن(امسها و) َ وما دخلت عليه يف موضع رفع ) َ

َّأن(ّخربها، كما هي احلال عند الفراء، أو على أن تكون  ّيف موضع جر على حذف ) َ َ
  .)٣(ال منع من خسرا�م: حرف اجلر، أي

ََجرم(ِوما جاء يف كتب املعاجم من معىن لــ وهذا التوجيه يتوافق  قال ابن ). َ

ُاجلرم«: منظور َْجرمه جي. ُالقطع: َْ َ ُقطعه، وشجرة جرمية: ًْرماَجُِرمه ََ ََ َمقطوعة، وجرم : َ ٌ
ًالنخل والتمر جيرمه جرما َْ ِ َْ َ   . )٤(»ََصرمه: َ

  

َّفي االستثناء المــفرغ) غير(وإعراب ) َّإال(إعراب ما بعد : المسألة الرابعة ُ.  

ِنسب أبو حيان للفراء جواز نصب ما بعد  َ َّ َّ َ َ ء يف االستثنا) غري(، ونصب )َِّإال(َ
فاألفصح ... َّواالسم بعد إال أو غري إىل : (قوله«: قال. َّاملفرغ، ورفعهما على البدل

ُما قام إال زيد، وما خرج غري عمرو، فزيد وغري مرتفعان : ، مثال تفريغ العامل)البدل ٌُ ٌٍ َِّ

ُعلى الفاعلية؛ ألن العامل مل يشغل بغريمها َ َوقد أجاز الفراء نصبهما على االستثن. َّ ُ َّ اء َ
ٍورفعهما على البدل، ويكون الفاعل حمذوفا، وهذا جار على مذهب الكوفيني ً ُ َ«)٥(.  

                                                           

  .٣/١٣٨الكتاب )١

  .٩/٢٠، وتفسري القرطيب ٣/١٦١، واحملرر الوجيز ٤/٣٧٦معاين القرآن وإعرابه : ينظر)٢

  .٦/٣٠٤الدر املصون : ينظر)٣

  .١٢/٩٠اللسان )٤

  .١٠٥/النكت احلسان )٥



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًونسب هذا الرأي يف موضع آخر للكوفيني عامة ََ ٍ َ َ ما : الكوفيون جييزون«: قال. َ
ّجاءين إال زيدا؛ ألن التقدير عندهم ً ًما جاءين أحد إال زيدا، وإذا قالوا: َّ َّ َّما جاءين إال : ٌ

َّزيد، فإمن   .)١(»، والبصريون ال جييزون ذلك)أحد(عندهم على البدل من ) ٌزيد(ُا رفع ٌ

ّوقد سبق الرضي أبا حيان إىل القول �ذه النسبة َوالفراء جييز النصب «: قال. ّ ُ َّ
ًعلى االستثناء يف املفرغ نظرا إىل املقدر استدالال بقوله ََّ ً َ َّ

)٢(:  

ًيطـــــــــــــــــالبين عمـــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــانني ناقـــــــــــــــــة َ ّ ُ ُ  

  

ّ عفــــــــــــراء إال مثانيــــــــــــاومــــــــــــا يل يــــــــــــا   ُ«)٣(  

ِفلعلها قد دخلت على أيب حيان من قوله هذا، وإن كان الرضي قد عاش يف املشرق   
َ ّ َّ َّ

: ُّمبكان ما جعل السيوطي يقول عنه كان من الشهرة) شرح الكافية(َّلكن كتابه 

ُالرضي اإلمام املشهور، صاحب شرح الكافية، وقد أكب الناس عليه وتداولوه، « ُ َّ ّ
َتمده شيوخ هذا العصر ومن قبلهم يف مصنفا�مواع َ ِ ُ«)٤(.  

َويعارض هذه النسبة ما جاء يف كتابه  ْ، فإنه أوجب فيه أن )معاين القرآن(ُ َ َّ

ُيعمل ما قبل إال فيما بعدها يف هذا النوع من االستثناء، ومل يقل بالنصب على  ّ َ َ
  ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ : جاء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل. االستثناء

ُ، إذ حتدث عند هذه اآلية عن حكمني مها جواز ]٢٤٩البقرة آية  [َّ ٌٍّّ ْ
فيما بعدها يف ) ّإال(، ووجوب أن يعمل ما قبل )٥(النصب والرفع يف االستثناء املنقطع

َاالستثناء املفرغ، فلعل األمر قد تـلبس على ناقلي رأيه عند حديثه عن هذين احلكمني  َََّ َ َّ َّ
ٍيف موضع واحد َّ مبيـنا حكم االستثناء املفرغ –قال . ٍ ًامسا ) َّإال(ََوإذا مل تـر قبل « : –ًِّ

َفاعمل ما قبلها فيما بعد َ ْ
ِ ٌما قام إال زيد، ر: ه، فتقولْ ْ، إذ مل )قام(إلعمالك ) زيد(َت عفَّ

َّما ضربت إال أخاك، وما مررت إال بأخيك: ًجتد امسا بعدها، وكذلك َُّ ُ«)٦(.  

                                                           

  .١١٣/تذكرة النحاة  )١(

  .٢٢٢/، وتوجيه اللمع ١/٢٢٧البديع يف علم العربية : البيت بال نسبة يف )٢(

  .٢/١٠٥شرح الكافية  )٣(

  .١/٥٦٧بغية الوعاة  )٤(

َأهل احلجاز يوجبون النصب يف )٥( ًمـا جـاءين أحـد إال محـارا، وأجـاز بنـو :  االسـتثناء املنقطـع، حنـوُ َّ ٌ
ُوال معـىن للبدليـة ههنـا؛ ألن الـشيء ال يبـدل ). ٢/٩٤شـرح املفـصل (َمتـيم فيـه البـدل والنـصب  َ َّ

  ).٣/١٣٦جامع الدروس العربية . (من غري جنسه

  .١/١٦٧معاين القرآن )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٨٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َوأضمر  ْ ِملـن قرأها بالنصب يف قوله ) واحدة(ـــ ًناصبا لً فعال –!  رمحه اهللا–َ ْ َ
، ومل ينصبها على االستثناء، يف ]٥٠القمر آية  [َّ يل ىل مل خل  ُّ : تعاىل

َوقد روي «: قال. َداللة على أنه ال يرى جواز هذا اإلعراب ًوما أمرنا إال واحدة(ُْ َّ()١( 

ًبالنصب، وكأنه أضمر فعال ينصب به الواحدة، كما ت َ َما أنت إال ثيابك : قول للرجلّ َ َّ

ًمرة، ودابـتك مرة، ورأسك مرة، أي ً ًَ َ ََ   .)٢(»تتعاهد ذلك: َّ

ُوفسر النحاس مراده بالنصب بأنه منصوب بفعل مضمر تقديره  ٍُ ٌ َُّ َ ). يتعهد(ِّ

ُوزعم الفراء أنه روي «: قال َّ ُ ًوما أمرنا إال واحدة(َّ َّما فالن إال :  بالنصب، كما يقال)َّ ٌ
َإال يتعهد ثيابه ودابته: َه ودابته، أيَثياب َ َّ«)٣(.  

ّوهذا الذي نسبه أبو حيان للفراء هو رأي الكسائي ُ َّ َّ َ َ
 ألنه يرى جواز، )٤(

ً، معتمدا يف ذلك على قول الشاعر)٥(حذف الفاعل
)٦(:  

َمل يبـــــــــــــــــــــق إال ا�ـــــــــــــــــــــد والقـــــــــــــــــــــصائد َ ْ َّ َ ْ  

  

ـــــــــــداََغـــــــــــريك   ـــــــــــن األكـــــــــــرمني وال ـــــــــــا اب   َ ي

ّاستشهد به على حذف الفاعل عند الكسائي«: ليهًقال الشنقيطي معلقا ع   ُ«)٧(.  
َّ يتفقون على ما ذهب إليه الفراء من أنه إذا تفرغ العامل ملا بعد )٨(والنحاة َّ ُ ّ

َفإن فرغت «: ُقال ابن جين.  يف الرتكيبَجب أن يكون ما بعدها حبسب موقعهو) َّإال( َّ ْ
ًما قام إال زيد، وما رأيت إال زيدا، : عمل فيما بعدها ال غري، تقول) َّإال(َالعامل قبل  ّ ُّ ٌ

ِفرتفعه بفعله، وتنصبه بوقوع الفعل عليه ُ ُ«)٩( .  

                                                           

لنحاة يوجبون الرفع يف مثل هذه اآلية النتقـاض وا. مل أعثر على هذه القراءة يف كتب القراءات )١(

  .١/٥٦٢، وشرح التصريح ١/١٦٧أوضح املسالك . َّبإال) ما(عمل 

  .٣/١١١معاين القرآن  )٢(

  .٤/٢٠٢إعراب القرآن  )٣(

  .٢/٢٥٢مهع اهلوامع : ينظر )٤(

  .٢/٤٤٨، وشرح الكافية ٢/٦٠٠، وشرح الكافية الشافية ٢٣٧/املسائل احللبيات : ينظر )٥(

ِنسب لرجل من )٦(   .٣/١٦٠، والدرر اللوامع ٢/٢٥٢ هذيل وهو يف مهع اهلوامع ُ

  .٣/١٦٠الدرر اللوامع  )٧(

، وشــرح املفــصل ١/٢٢٦، والبــديع يف علــم العربيــة ٣/٨٩شــرح كتــاب ســيبويه للــسريايف : ينظــر )٨(

  .٢/٢١٨، وشرح ابن عقيل ٢/١٠٠، وشرح الكافية ٢/٦٧

  .٦٨/اللمع  )٩(



        
 
 

 

 
  

 

٨١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َسوى(لزوم : الخامسةالمسألة 
  .َّرفيةالظ) ِ

َنسب أبو حيان للفراء القول بلزوم   َّ َّ َسوى(َ
َّالظرفية) ِ ُواملشهور بل «: قال. َّ

َّاملنقول أن  َ َسوى(ُ
ُظرف، وإمنا اخلالف ) ِ َّ ٍفيه أهو متصرف أو غري متصرف؟ مبعىن أنه ٌ ٌ ِّ

ٍيستعمل ظرفا أو غري ظرف، فذهب سيبويه
َ ً ُ

ُ، والفراء، وأكثر النحويني إىل أنه الزم )١( َّ ُ ُ َّ
َّالظرفية َّ«)٢(.  

ٍوأكد هذه النسبة يف موضع آخر، قال فيه َ وقد يكونان : وقال الكوفيون«: َّ

ِاء وأكثر النحاة الزمة الظرفية ال ّ، وهي عند سيبويه والفر)غري(امسني مبعىن  ُ
  .)٣(»َّتتصرف

ُوتابعه يف هذه النسبة ابن عقيل
ِ

ْ
ِويعارض ما نسب إليه ما جاء يف كتابه . )٤( ُ ُ

ُاملعاين من استعماهلا كما تستعمل    ُّ : َجاء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل). غري(ِ

ع يف هذا املوض) سواء(«:  قال].١٠٨البقرة آية [ َّ ىف يث ىث نث

َأتيت سواءك: ، كقولك للرجل)غري(يف مذهب ) سواء(قصد، وقد تكون  ُ«)٥(.  

ًمعىن وإعرابا، ) غري(كـــ ) سوى(«: ُويؤيد رأيه ما نقله عنه ابن هشام يف قوله ً
ِويؤيدمها حكاية الفراء
ّ ُ ُ   .)٦(»أتاين سواك: ِّ

ٍكما يؤكد رأيه قول األمشوين حينما استشهد بشواهد عديدة خلروج  َ َ ُ ) وىس(َ

َّعن الظرفية   :)٧(قوله)يعين مرفوعة بالفاعلية(وبالفاعلية «: قال. َّ
ُومل يـبق سوى العدوان دناهم كما دانوا َّ ِ ِ

َ َْ  

ُوحكى الفراء    .)٨(»أتاين سواك: َّ

                                                           

  . ١/٤٠٧» َّ إال يف الشعرًوال يكون امسا«: قال. ٤٠٧ و١/٣١الكتاب : ينظر )١(

  .٨/٣٠٢التذييل والتكميل  )٢(

  .٣/١٥٤٧ارتشاف الضرب  )٣(

  .١/٥٩٤املساعد : ينظر )٤(

  .١/٧٣معاين القرآن  )٥(

  .١/٢٩٦ينظر اإلنصاف . أتاين سواؤك: ُوبعضهم يقول. ٢/٢٤٠أوضح املسالك  )٦(

ْقائلــه الفنــد الزمــاين وامســه شــهل بــن شــيبان يف املقاصــد النحويــة  )٧( َ ِّ : شــواهد، وهــو مــن ٣/١٠٩٧ِْ

  .٢/٢٤١، وأوضح املسالك ٢/١٣٢، وشرح الكافية ٤٢١/التبيني على مذاهب النحويني 

  .١/٥٢٠شرح األمشوين  )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٨١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 )١(ِوهذه املسألة من مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، فذهب البصريون
ً إىل أ�ا تكون امسا وظرفا، )٢(هب الكوفيونًرفا، وذَّال تكون إال ظ) ِسوى(َّإىل أن  ً َّ

ًواحتج البصريون جبملة حجج، أمهها االستقراء، فإن العرب مل تستعملها إال ظرفا،  َّ ْ َ َّ ُ ُّ ُ َّ
َّواحتج اآلخرون بورود ذلك يف فصيح كالم العرب

)٣(.  
  

ًواألوىل رأي الكوفيني؛ لورود ذلك كثريا يف الكالم العريب الفصيح
، وهو )٤(

ابن و ،)٦(، وابن الناظم)٥(ابن مالك: يار كثري من النحاة الكبار املتأخرين، منهماخت
  . )٩(، واألمشوين)٨(، وناظر اجليش)٧(ماهش

  

ُفمن ورودها خارجة عن الظرفية وقوعها مبتدأ يف قول الشاعر
)١٠(:  

ـــــــــــــــــــــشرتى ْوإذا تبـــــــــــــــــــــاع كرميـــــــــــــــــــــة أو ت ُ ٌُ َ ُ  

  

ــــــــــــت املــــــــــــشرتي   ــــــــــــسواك بائعهــــــــــــا وأن ِف َ َ ُ َ ِ َ  

ًووقوعها امس     :)١١(ا جمرور يف قول الشاعرُ
ُ مـــــــــن ظـــــــــن أن املـــــــــوت خمطئـــــــــهُّوكـــــــــل ُ َ َّ َّ َ  

  

ــــــــــــــسواء احلــــــــــــــق مكــــــــــــــذوب   ُمعلــــــــــــــل ب ُ ِّْ َ ُ
ِ

ٌ َّ  

    

                                                           

  .١/٢٩٤اإلنصاف : ينظر)١

  .٤١٩/، والتبيني على مذاهب النحويني ١/٢٩٤اإلنصاف : ينظر)٢

  .٤/٤١٩، والتبيني على مذاهب النحويني ٢٩٦ – ١/٢٩٤اإلنصاف : ينظر)٣

  .٢/٣١٥ شرح التسهيل: ينظر)٤

  .٢/٣١٤السابق : ينظر)٥

  .٢٢٢/شرح ابن الناظم : ينظر)٦

  .٢/٢٤٠أوضح املسالك : ينظر)٧

  .٥/٢٢٢٧متهيد القواعد : ينظر)٨

  .١/٥١٧شرح األمشوين : ينظر)٩

، وهـو مـن شـواهد شـرح ٣/١٠٩٩قائله ابن املوىل حممد بـن عبـداهللا املـدين يف املقاصـد النحويـة )١٠

  .٢/٢٣٩وأوضح املسالك ، ٢٢٣/، وشرح ابن الناظم ٢/٣١٥التسهيل 

، واملقاصـد ٥/٢٢٢٨، ومتهيد القواعـد ٢/٣١٥شرح التسهيل : قائله أبو دؤاد اإليادي وهو يف)١١

  .١/٥٢٠، وشرح األمشوين ٣/١١٠٧النحوية 



        
 
 

 

 
  

 

٨١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًووقوعها امسا منصوبا يف قول الشاعر ً
)١(:  

ٌلـــــــــــــــــديك كفيـــــــــــــــــل باملـــــــــــــــــــىن ملؤمـــــــــــــــــل ٌَّ ُ َ  

  

ْوإن ســــــــــــــواك مــــــــــــــن يؤملــــــــــــــه يــــــــــــــشقى   َ ُ ْ َُ ّ َ َّ  

ًوأعظم من ذلك كله وقوعها جمرورة يف قوله تعاىل   ُ   حي جي يه ىهُّ: ِّ

ما أنتم في « : – صلى اهللا عليه وسلم –، ويف قوله ]٥٥الصافات آية [ َّخي

  . )٢(»َّسواكم من األمم إال كالشعرة البیضاء في جلد الثور األسود

  

  .ّقصر الجر بالجوار على السماع: ةالسادسالمسألة 

َنسب أبو حيان للفراء القول بقصر اجلر على اجلوار على السماع َّ َّ َ َ  جاء ذلك .َ

ُوقال الفراء وغريه«: يف قوله ُال خيفض باجلوار إال ما استعملته العرب كذلك، فال : ّ َّ ُ
ُيقال على ما استعمل ما ال يستعمل، فلو قيل ُهذه جحرة ضب خربة مل جيز االتباع : ُُ َُْ

ٍ ِ َ ٍّ َ ُ
ًحرة؛ ألن اخلفض على اجلوار مل يسمع إال يف التوحيد خاصةِللج َّ ُ َ َّ ِ ْ«)٣( .  

ُعه يف القول �ذه النسبة ناظر اجليشوتب
ُّ والسيوطي،)٤( ُّ

ُّ، وعزاه األزهري )٥(
  .)٦(للكوفيني عامة

ُيعارض ما نسب إليه؛ ألننا جنده جييز فيه هذا ) معاين القرآن(وما جاء يف  ّ َ
ِ ُ ُ

ًالنوع من اجلر، وقد أورد كذلك شواهد عديدة شعرا ونثرا ً ً َ ّ َمن كالم العرب أن «: قال. َ ِ

َا اخلفض اخلفض إذا أشبههُيتبعو   :)٧(قال الشاعر. َ

ِكأمنــــــــــــــــا ضــــــــــــــــربت قــــــــــــــــدام أعينهــــــــــــــــا
ُ ََ َ َّ ُ ْ ُِ َّ  

  

ِقطنــــــــــا مبستحـــــــــــصد األوتـــــــــــار حملـــــــــــوج   ُْ ًِ َ ِ
ْ َ ْ ُ  

  
                                                           

، وشـرح األمشـوين ٣/١١٠٧، واملقاصـد النحويـة ٢/٣١٥مل يعرف قائله وهو يف شرح التسهيل  )١(

١/٥٢٠.  

ما أنتم يف أهل الشرك إال كالـشعرة البيـضاء يف  «٥/٢٣٩٢رواية احلديث يف صحيح البخاري  )٢(

  . ٣/٣١٤، والرواية خبالف ما جاء يف كتب النحو، شرح التسهيل »جلد الثور األسود

  .٤/١٩١٣ارتشاف الضرب  )٣(

  .٧/٣٣٢٩متهيد القواعد : ينظر)٤(

  .٢/٥٣٦مهع اهلوامع : ينظر)٥(

  .٢/٤٠٠شرح التصريح : ينظر)٦(

ُيعـــــرف قائلـــــه وهـــــو يف  مل)٧( ، ومتهيـــــد القواعـــــد ٣/٣٠٨، وشـــــرح التـــــسهيل ٢/٦٠٥ اإلنـــــصاف: ُ

٧/٣٣١٩.  



        
 
 

 

 
  

 

٨١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  : )١(وقال اآلخر
ٍتريــــــــــــك ســــــــــــنة وجــــــــــــه غــــــــــــري مقرفــــــــــــة ٍِ ِْ ُ ِ َ َُّ ُ َ  

  

ُملــــــــساء لــــــــيس �ــــــــا خــــــــال وال نــــــــدب   َ َ ٌ َ َ َ ْ  

َّومما يرويه حنويونا األولون أن الع...    َّ ُّ َ ٍهذا جحر ضب خرب : َرب تقولَّ ِ َ ٍّْ َ ُ َوقد ذكر ... ُ
ِ ُ

َعن حيىي بن وثاب أنه قرأ ََّ َّ  َّ ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ : ِ

ُ، فخفض املتني، وبه أخذ األعمش]٥٨الذاريات أية [ َ َ، والوجه أن يرفع املتني)٢(َ َ ُ«)٣(.  

َّقرأ حيىي بن وثاب «: ٍيف موضع آخر عند وقوفه على اآلية السابقة  وقال

َّ، وإن كانت أنثى يف اللفظ، فإنه ذهب إىل )القوة(باخلفض، جعله من نعت ) تنيامل( ُ

  .)٤(»احلبل، وإىل الشيء املفتول

ّوقد انقسم النحاة يف هذه املسألة إىل ثالثة أقسام، األول يرى جواز اجلر على 
ٍ ُ َ

ّ، واملربد)٥(سيبويه: ًاجلوار مطلقا، منهم
ُ، واألخفش)٧(، وأبو عبيدة)٦(

ُوابن مالك، )٨(
)٩( 

    .)١٠(وابن هشام

  
ًوقسم ثان يرى منعه مطلقا، منهم ُالنحاس: ٍ

ّ، والسريايف)١١( ِّ
)١٢( ،  

  

  
                                                           

، ومتهيــــد القواعــــد ٣/٣٠٩، وهــــو مــــن شــــواهد شــــرح التــــسهيل ١/٢٩ديوانــــه . ُّقائلــــه ذو الرمــــة )١(

٧/٣٣١٩.  

  .٩/٥٦٢البحر احمليط : ينظر )٢(

  .٧٥ – ٢/٧٤معاين القرآن  )٣(

  .٣/٩٠السابق  )٤(

  .١/٦٧الكتاب : ينظر )٥(

  .٤/٧٣املقتضب : ينظر )٦(

  .١/١٥٥ جماز القرآن: ينظر )٧(

  .١/٢٧٧معاين القرآن : ينظر )٨(

  .٣/٣٠٨شرح التسهيل : ينظر )٩(

  .٨٩٤/مغين اللبيب : ينظر )١٠(

  .١/٣٠٧إعراب القرآن : ينظر )١١(

  .٢/٥٣٦مهع اهلوامع : ينظر )١٢(



        
 
 

 

 
  

 

٨١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ِوابن خالويه
ُ

ّ، وابن جين)١( ُ
)٢(.  

ٌوخصه فريق ثالث بالنعت، ورفضوه يف العطف والبدل، منهم ٌ ّالطربي: َّ
)٣( ،

َّ، وأبو حيان األندلسي، الذي رد عل)٤(وابن جين يف قوله اآلخر َ ) وأرجلكم(ى من جعل َّ

ًجمرورة با�اورة
 َّ ىن  من خن  ُّ : ، يف قوله تعاىل)٥(

َّوهو تأويل ضعيف جدا، ومل يرد إال يف النعت حيث ال «: بقوله. ]٦املائدة آية [ َِ � ٌ ٌ
  .)٦(»ُيلبس

َوأرى رأي القائلني باختصاصه بالنعت و َجيها؛ ألن النعت يقع إىل جوارَ َّ ً 
َفيكون تأثره �ذه ا�اورة واردا، فأما املعطوف فإن العاطف ٍاملنعوت مباشرة دون فصل،  ًَّ ّ ُ

ُسيكون فاصال بينه وبني املعطوف عليه، فال جماورة حينئذ، وأما البدل فهو  َّ ٍ ً ِ َ  كما –ً

ّ على نية تكرار العامل فال جماورة أيضا؛ ألن العامل املقدر سيكون – )٧(يقول النحاة  َ َّ ً
  .منهًفاصال بني البدل واملبدل 

  

  .َّرفع الفاعل بعد المصدر المنون: المسألة السابعة
َّنسب أبو حيان  َ َ وهذا «: قال. َّد املصدر املنونعبَّللفراء القول مبنع رفع الفاعل َ

َّأيضا على تسليم جميء الفاعل مرفوعا بعد املصدر املنون، فهي مسألة خالف،  ً ً
ٍعجبت من ضرب: يزون ذلك، فيقولونُالبصريون جي ّد عمرا، والفراء يقول زيُ ً ال جيوز : ٌ

ّذلك ، بل إذا نـون املصدر مل جييء بعده فاعل مرفوع، والصحيح مذهب الفراء ُ ٌ ٌ ُ ُّ«)٨(.  

                                                           

  .١٢٩/احلجة يف القراءات السبع : ينظر)١(

  .١/١٩٣اخلصائص : ينظر)٢(

  .١٦/٥٥٥تفسري الطربي : ينظر)٣(

  .٢/٢٨٩احملتسب : ينظر)٤(

  .١/٢٧٧، ومعاين القرآن لألخفش ١/١٥٥ جماز القرآن: ينظر)٥(

  .٤/١٩٢البحر احمليط )٦(

  .٥٦٣/، وشرح شذور الذهب ٢/٩٩٠، وتوضيح املقاصد ٣٦٦/شرح ابن الناظم : ينظر)٧(

  .٧٣ – ٢/٧٢البحر احمليط )٨(



        
 
 

 

 
  

 

٨١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ُوذهب الفراء إىل أنه ال جيوز «: وأكد هذه النسبة يف موضع آخر، قال فيه ّ
َذكر الفاعل مع املصدر املنون ألبتة ُ«)١(.  

. ُبن عصفور، فلعلها قد دخلت عليه منهوقد سبقه إىل هذه النسبة أستاذه ا

َوزعم الفراء أنه ال جيوز أن يلفظ بالفاعل مع املصدر املنون، والذي محله على «: يقول ّ ّ
ٌذلك أنه مل حيفظ يف كالمهم، وذلك باطل ُ ََّ«)٢(.  

َوالذي نسب إليه ليس على إطالقه كما ذكر أبو حيان، ألننا جنده جييز رفع  ُ َّ ِ ُ
 جئ  ُّ : جاء ذلك عند وقوفه على قوله تعاىل. ُ يفصل بينهمااملصدر للفاعل حني

ُوال يصلح أن تذكر «: قال]. ٢٤ص آية [ َّ خبحب جب هئ مئ خئ حئ
 نعجتك ُعجبت من سؤال: فمن قال. َةْاملفعول به فيما ألقيت منه الصفالفاعل بعد 

ْصاحبك مل جيز له أن يقول ُ ر ُعجبت من دعاء اخلري الناس؛ ألنك إذا أظهرت اآلخ: ُ
ّمرفوعا فإمنا رفعه بنية أن  َُّ أو أن يفعل، فال بد من ظهور الباء وما أشبهها من َلَعَفـً َ ْ

ُفالقول يف ذلك أن تقول عجبت من دعاء باخلري زيد، وعجبت من تسليم . الصفات ٌُ ٍ
َ

   .)٣(»ٌعلى األمري زيد
فالقول يف ذلك أن «ويظهر دليل جتويزه عمل املصدر يف الفاعل يف قوله 

ٌ عجبت من دعاء باخلري زيد:تقول ً، فجعل الصفة فاصلة بني الفاعل واملصدر، »ٍ
 وهذا الذي .بل مصطلح حروف اجلر عند البصريني يف مقا)٤(والصفة مصطلح كويف

َّنص عليه الفراء من وجوب الفصل بني املصدر وفاعله قد عزاه أبو حيان يف موضع  َّ َّ
 ّيني أنه جيوز عندهم يف املنون أنكوفومن فروع مذهب ال«: قال. آخر للكوفيني عامة

ُيكون السابق املفعول واملتأخر الفاعل حنو ٌيعجبين ضرب يف الدار زيدا بكر، وأنه إذا : ُ ً ٌ ُ
ُنون وذكر بعده الفاعل أو املفعول فسبيله أن يفصل بينهما وبينه فيقال ُ ُيعجبين قيام : ِّ ُ

ُ زيد، وهو أحسن من قولكِأمس   .)٥(»ٌ زيدٌقيام: ٌ

                                                           

  .٥/٢٢٦٠االرتشاف  )١(

  .٢/٢٥شرح اجلمل  )٢(

  .٢/٤٠٤معاين القرآن )٣(

  .١/٤٥٦البسيط يف شرح اجلمل : ينظر)٤(

  .٥/٢٢٦٠االرتشاف )٥(



        
 
 

 

 
  

 

٨١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 جييزون رفع الفاعل بعد –ّ كما جاء يف نص أيب حيان األول – )١(بصريونوال
ًنونت أو أدخلت فيه ألفاوإن «: ّقال املربد. َّاملصدر املنون، من غري شرط َ ا جرى ًم والَّ

ْأعجبين ضرب زيد عمرا، وإن شئت نصبت : ما بعده على أصله، فقلت ً ٌ ورفعت ) زيد(ٌ

ًأيهما كان فاعال رفعته) عمرا( ًأعجبين الضرب زيد عمرا: َّ تقدم أو تأخر، وتقولُّ ٌ ُ«)٢(.  
ًوعندي أن األوىل أن يبقى املصدر مضافا إىل فاعله ناصبا مفعوله، أل�ا احلالة  ً

ًاألكثر استعماال يف املصدر
 يف )٤(، وألننا ال جند يف أكثر الشواهد اليت ساقها النحاة)٣(

ًإعمال املصدر فاعال مرفوعا به، وما سواها ع املصدر لفاعله يدخل حتت باب  من رفً
ُة الذي ال يرقى إىل جعله حكما حنويا يقاس عليهّلالق ّ ً .  

  

  .إبدال النكرة من المعرفة بشرط الوصف: المسألة الثامنة
َّنسب أبو حيان للكوفيني عامة القول بأن النكرة ال تبدل من املعرفة إال بشرط  َ َّ َّ َ َ َ

ًأن تكون النكرة موصوفة وذهب الكوفيون، والبغداديون إىل اشرتاط وصف «: قال. ُ

  .)٦(» على ذلك)٥(ُالنكرة إذا أبدلت من املعرفة، وتبعهم السهيلي
واشرتط «: قال. وسبقه أستاذه ابن عصفور إىل القول �ذه النسبة للكوفيني

  : كقوله تعاىل.. أهل بغداد يف بدل النكرة من غريها أن تكون من لفظ األول 

ًواشرتطوا أيضا ] ... ١٦ -  ١٥العلق آيتان [ َّ      ىه * جه ين  ُّ 
  .)٧(»ُفيها الوصف ووافقهم على هذا الشرط أهل الكوفة

معاين (ّومعىن تعميم هذه النسبة للكوفيني أن الفراء منهم، بيد أن ما يف كتابه 

جاء ذلك عند . يعارض هذا، إذ جنده فيه جييز هذا اإلبدال دون هذا الشرط) القرآن
البقرة آية [ َّ رئّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ُّ : قوله تعاىلوقوفه على 

                                                           

  .٢/٧٢البحر احمليط : ظرين )١(

  .١/١٤املقتضب  )٢(

  .٣/١٧٢أوضح املسالك : ينظر )٣(

  .٣/١٠٨، وشرح التسهيل ٢/٤٧شرح كتاب سيبويه : ًينظر مثال )٤(

  .٢٣٢/نتائج الفكر : ينظر )٥(

  .٤/١٩٦٢االرتشاف  )٦(

  .١/٢٨٦شرح اجلمل )٧(



        
 
 

 

 
  

 

٨١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َوهي يف قراءة عبداهللا«: قال]. ٢١٧
) عن(، فخفضه على نية )عن قتال فيه ()١(

عن قتال فيه : يريد) قتال فيه(مث قال «: ، وفسر مراده يف موضع آخر بقوله)٢(»مضمرة

 مصطلح كويف ُ التكرير، والتكرير)٤(على) عن(، فاخلفض عنده على نية )٣(»بالتكرار

  .)٥(بصرينيليقابل مصطلح البدل عند ا
العلق آيتان [ َّ يه ىه * جه ين  ُّ : وعند قوله تعاىل

ً مشريا إىل ، بشرطدون تصريح) الناصية(ًبدال من ) ناصية(ُ، أجاز وقوع ]١٦ – ١٥
 ٰذ  ُّ : على التكرير، كما قال تعاىل«: قال. ًجواز إبدال املعرفة من النكرة أيضا

ُّ، املعرفة ترد على ]٥٣ -  ٥٢الشورى آيتان [ َّ َّ ٍّ * ٰى ٰر ُ
  .)٦(»النكرة بالتكرير، والنكرة على املعرفة

وأكد جواز إبدال املعرفة من النكرة دومنا تصريح بشرط عند وقوفه على قوله 
: قال]. ٦الصافات آية [ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ : تعاىل

بزينة ( أنه قرأ حدثين قيس وأبو معاوية عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق«

ً، خيفض الكواكب بالتكرير، فريد معرفة على نكرة)٧()ِالكواكب ُُّ َ ُ«)٨(.  
 الذين جييزون )١٠(،  وعلى رأسهم سيبويه)٩(وهو �ذا يوافق مجهور البصريني

سار على هديهم كثري من النحاة َّوالذين ، إبدال النكرة من املعرفة دون اشرتاط الوصفية

   )١١(املتقدمني
                                                           

  .٢/٣٨٣هي قراءة عبداهللا بن عباس، البحر احمليط  )١(

  .١/١٤١معاين القرآن  )٢(

  .٢/١٤٠معاين القرآن  )٣(

  .١/٣٠٧إعراب القرآن للنحاس : ينظر )٤(

  .١٦٣/عوض القوزي / املصطلح النحوي د: ينظر )٥(

  .٣/٢٧٩معاين القرآن  )٦(

  .٩/٩١البحر احمليط . َّهي قراءة ابن وثاب ومسروق واألعمش )٧(

  .٢/٣٨٢معاين القرآن  )٨(

  .٢/٤٢٨، واملساعد ٢/١٠٤٣توضيح املقاصد : ينظر )٩(

  .٢/٩ و ١/٤٤١الكتاب : ينظر )١٠(

، ١/٣٠٧، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٤٦، واألصول يف النحو ٤/٢٩٦ب املقتض: ينظر )١١(

  .٨٧/واللمع البن جين 



        
 
 

 

 
  

 

٨١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  .)١(ينواملتأخر
ً كما ذكر آنفا –والبغداديون  َ يشرتطون يف هذا اإلبدال أن تكون النكرة من –ُ

َ واستدلوا على ذلك بأن النكرة ال تفيد البدل إال حني تكون ،لفظ املبدل منه َ َّ ُّ

  .)٢(موصوفة
ّوالرأي عندي ما رآه الفراء والبصريون، يؤيده أن البدل يف نية تكرار العامل  ّ

ّ، فيكون كل من البدل واملبدل منه مجلة مستقلة عن األخرى، )٣(النحاةَّكما نص عليه 
ٍفال مشكلة حينئذ أن تبدل النكرة من املعرفة والعكس، وذلك خبالف النعت الذي 

  .)٤(جيب فيه مطابقته للمنعوت

  

  .َِّّجواز إضافة النـيف إلى العشرة: المسالة التاسعة
ّنسب أبو حيان للكوفيني عامة جواز إضا َ َ َفة النـيف إىل العشرةَ وأجاز «: قال. َِّّ

ِّالكوفيون إضافة النيف إىل العشرة، واستدلوا على ذلك بقوله
)٥(:  

ْعلـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن عنائـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــقوته ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ِّ  

  
ْبنـــــــت مثـــــــاين عـــــــشرة مـــــــن حجتـــــــه  

ِ َِّ ٍ َ َ ِْ«)٦(  
ِّوأجاز الكوفيون إضافة النيف إىل «: قال. وأكد هذه النسبة يف موضع آخر  

  :ِشر، واستحسنوا ذلك إذا أضيف فقالواِالعشرة أو الع
ٍهذا مخسة عشر َ َ ِ، ومخسة عشركُ ْ َُ«)٧(.  

                                                           

، وتوضــــــيح املقاصــــــد ٣/٣٣١، وشــــــرح التـــــسهيل ١/٢٨٦شــــــرح اجلمـــــل البــــــن عـــــصفور : ينظـــــر)١

  .٧/٣٣٩١، ومتهيد القواعد ٢/١٠٤٢

  .١/٢٨٦شرح اجلمل : ينظر)٢

  .٥٦٣/، وشرح شذور الذهب ٢/٩٩توضيح املقاصد : ينظر)٣

  .٢/١٩٣شرح ابن عقيل : ينظر)٤

، ١/٣٠٩، واإلنـــصاف ١/١٠٩شـــرح كتـــاب ســـيبويه للـــسريايف : مـــن الرجـــز، وهـــو بـــال نـــسبة يف)٥

  .٣/١٣٥، وشرح الكافية ٤١٣/والتبيني على مذاهب النحويني 

  .٩/٣١٤التذييل )٦

  .٢/٧٥٧االرتشاف )٧



        
 
 

 

 
  

 

٨١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ّوسبقه السريايف إىل القول �ذه النسبة، بيد أنه خصصها بالفراء واعلم «: قال. ِّ
ِّأن الفراء ومن وافقه جييز إضافة النيف إىل العشرة، فتقول ُ َ ٍهذا مخسة عشر، وأنشدوا : ّ ُ

  :فيه

ِكلـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن عنائـــــــــــــــــ ِ
ْ ْه وشـــــــــــــــــقوتهُِّ

ِ ِ ِ
َ ْ  

  
ْبنـــــــت مثـــــــاين عـــــــشرة مـــــــن حجتـــــــه  

ِ َِّ ٍ َ َ ِْ«)١(  
ّمث جاء النحاة من بعد السريايف فاستفادوا من نصه هذا، فنقله بعضهم كما    ُ

 كما ،َّ، وعمم آخرون احلكم لسائر الكوفيني)٢(ه، كما صنع ابن سيدةِّصفه وِّهو بنص
، وكما )٣()ِّافة النيف إىل العشرةهل جيوز إض(ََّصنع األنباري حني أفرد له مسألة مساها 

  .)٥(وابن عصفور )٤(صنع العكربي

ّيدفع أن يكون الفراء من الكوفيني الذين ) معاين القرآن(وما جاء يف كتاب 
َ ويلزم العدد املركب ،ِّقالوا جبواز إضافة النيف إىل العشرة، ألننا جنده مينع هذه اإلضافة ُ

 حط  مض خض  ُّ :  على قوله عز وجلجاء ذلك عند وقوفه. ّالبناء على شقيه

ُفإن العرب جتعل العدد ما بني أحد عشر «: قال]. ٤يوسف آية [ َّ جع مظ َ َّ

ًإىل تسعة عشر منصوبا يف خفضه ورفعه، وذلك أ�م جعلوا امسني معروفني واحدا، فلم  َ ً
َيضيفوا األول إىل الثاين فيخرج من معىن العدد، ومل يرفعوا آخره فيكون مبنزلة  ) بعلبك(ُ

ّبك(إىل ) بعل(ُواستجازوا أن يضيفوا . إذا رفعوا آخرها ُ ألن هذا ال يعرف فيه )َ ّ
ُاالنفصال من ذا، واخلمسة تنفرد من العشرة، والعشرة من اخلمسة، فجعلوها بإعراب 

ِواحد، ألن معنامها يف األصل هذه عشرة ومخسة، فلما عدال عن جهته
ُ َّ ً إعرابا ُما أعطياَّ

ُكما كان إعرا�ما واحدا قبل أن يصًواحدا يف الصرف،     .)٦(»رفاً
  

                                                           

  .١/١٠٩شرح كتاب سيبويه  )١(

  .٤/٢٥٦املخصص  )٢(

  .١/٣٠٩اإلنصاف : ينظر )٣(

  .٤٣٢/ى مذاهب النحويني التبيني عل: ينظر )٤(

  .٢/٣٣شرح مجل الزجاجي : ينظر )٥(

  .٣٣ – ٢/٣٢معاين القرآن )٦(



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

ًمنصوبا يف خفضه «: ويتضح منع اإلضافة ووجوب البناء عنده يف قوله
ًأعطيا إعرابا واحدا يف «: ويف قوله. »ُمل يضيفوا األول إىل الثاين«: ، ويف قوله»ورفعه ً ُ

  .)١(، ويعين بالصرف أي صرفهما عن حالة اإلفراد إىل حالة الرتكيب»الصرف

ِّضافة النيف إىل العشرة  َّوهو �ذا الرأي يوافق البصريني الذين مينعون إ
)٢( ،

َّوأما مخسة عشر وأخوا�ا وحادي عشر وأخوا�ا «: وعلى رأسهم سيبويه الذي قال
َفهما شيئان جعال شيئا واحدا، وإمنا أصل مخسة عشر ُ ً ٌمخسة وعشرة، ولكنهم جعلوه : ً ٌ

ٍمبنزلة حرف واحد ٍ«)٣( .  
  :ّللوا هلذا احلكم بأمرينوع

  .)٤(أن هذين العددين امتزجا وصارا كالكلمة الواحدة: أحدمها

ًأن استعماهلما يف اإلضافة يبطل أن يراد �ما عددا واحدا، ألنك : وثانيهما ً َ ُ ُْ َّ

ٍقبضت مخسة عشر، تكون : ُكحني تقول ُ ينايف احتاد وحينها غري مقبوضة، وه) العشر(َ
  .)٥(داللفظية يف معىن واح

  
  

  

  
  

                                                           

  .٣٣ ص ٢هامش معاين القرآن رقم    )١(

  .١/٣٠٩اإلنصاف : ينظر )٢

  .٢٩٨ – ٣/٢٩٧الكتاب  )٣

  .١/٣١٠، واإلنصاف ٤/٢٩ينظرض املقتضب  )٤

  .٩/٣١٤، والتذييل ٤٣٢/التبيني : ينظر )٥



        
 
 

 

 
  

 

٨٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  اخلامتة
َبعد هذه الرحلة العلمية مع هذين العلمني الكبريين، حيسن بنا أن نقف على  ُ َ

  :َّأهم ما توصل إليه البحث، ومنها

َّمجع هذا البحث مخسا وعشرين مسألة نسبها أبو حيان األندلسي للفراء، ويف  -١ َّ ً ً ُ
ُنصوص تعارض هذه النسبة) معاين القرآن(كتابه  ِ ُ ٌ. 

َّ أن أبا حيان قد اعتمد يف نسبة هذه اآلراء للفراء على مصادر كشف البحث -٢ َّ َّ

سابقة، كشرح مجل الزجاجي ألستاذه ابن عصفور، واإلنصاف لألنباري، 
 .وأمايل ابن الشجري

َّأثبت هذا البحث توافق بعض آراء الفراء مع الرأي البصري، كما يف مسألة  -٣ َ
ََال جرم(إعراب ما بعد  ّرب(َّ وحرفية ).َ  . وفعلية نعم وبئس وغريها)ُ

كشف هذا البحث عن بعض املصطلحات الكوفية اليت دارت يف كتاب  -٤

كمصطلح التكرير، ومصطلح األداة، ومصطلح الفعل يف ) معاين القرآن(

 .مقابل اسم الفاعل، ومصطلح ضمري العماد
َّكشف هذا البحث أن اختزال نصوص الفراء واختصارها، وعدم إيرادها كاملة  -٥ َّ

ن أسباب عزو اآلراء له على غري وجهها، كما يف مسألة تقدمي املصدر هو م

 .املؤكد ملضمون اجلملة
َّللفراء، كأحد أهم مصادر ) معاين القرآن(ُكشف هذا البحث قيمة كتاب  -٦

َّاملذهب الكويف، وبني مكانته العلمية الرفيعة بني طلبة العلم ما جعلهم 
 .هُّيتسابقون على امتالكه للتكسب من ورائ

ّكشف هذا البحث عن احرتام أيب حيان للفراء وإجالله له، فقد كان يقدم  -٧ ُ َّ َّ
ًنصوصه يف ثنايا مصنفاته خالية من التجريح والتعريض، كما كان يصنع 

 .ًذلك كثريا مع الزخمشري
ٌالتثبت من نسبة اآلراء ألصحا�ا جمال خصب يف الدراسات النحوية، لذا  -٨ ْ ٌ ُّ

 .ّهلذا اجلانب املهم من الدرس النحويأوصي الباحثني بااللتفات 

  
  



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  املصادر واملراجع
 .القرآن الكرمي -١
  ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف الزبيدي  -٢

طارق اجلنايب، عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، دون / د.، ت)هـ٨٠٢ت (

 .طبعة
َّأبو زكريا الفراء ومذهبه يف النحو واللغ -٣ أمحد مكي األنصاري، ا�لس األعلى / د. ةَّ

 .م١٩٦٤لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، القاهرة، 

، دار الكتب )هـ٧٧٦ت (اإلحاطة يف أخبار غرناطة، للسان الدين اخلطيب  -٤
 .هـ١٤٢٤العلمية، بريوت، 

/ ، ت)هـ٧٤٥ت (َّارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حيان األندلسي  -٥

 .م١٩٩٨، ١ان حممد، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، طرجب عثم
، دار األرقم بن أيب األرقم، )هـ٥٧٧ت (ّأسرار العربية، أليب بركات األنباري  -٦

 .م١٩٩٩، ١ط

عبداحلسني الفتلي، مؤسسة / ، ت)هـ٣١٦ت (َّاألصول يف النحو، البن السراج  -٧
 .الرسالة، لبنان، بريوت

حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة / ، ت)هـ٣٢٨ت (ّاألضداد أليب بكر األنباري  -٨

 .م١٩٨٧العصرية، بريوت، لبنان، 
، مطبعة دار )هـ٣٧٠ت (إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي، البن خالويه  -٩

 .م١٩٤١الكتب املصرية، 

ّ، علق عليه عبداملنعم إبراهيم، منشورات )هـ٣٣٨ت (إعراب القرآن، للنحاس  - ١٠
 .هـ١٤٢١لمية، بريوت، حممد علي بيضون، دار الكتب الع

علي / ، ت د)هـ٧٦٤ت (أعيان العصر وأعوان النصر، البن أيبك الصفدي  - ١١

حممود سامل حممد، دار / حممد موعد، د/ نبيل أبو عشمة، د/ أبو زيد، د
 .م١٩٩٨الفكر، بريوت، دار الفكر، دمشق، 

فخر صاحل / ، ت د)هـ٦٤٦ت (أمايل ابن احلاجب، أليب عثمان بن احلاجب  - ١٢

 .م١٩٨٩، دار عمار، األردن، دار اجليل بريوت، قدارة



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

حممود / ، ت د)هـ٥٤٢ت (أمايل ابن الشجري، لعلي بن مجزة بن الشجري  - ١٣
 .م١٩٩١الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

حممد إبراهيم البنا، / ، ت د)هـ٥٨١ت (ُّأمايل السهيلي، أليب القاسم السهيلي  - ١٤

 .دون طبعة
حممد / ، ت)هـ٦٤٦ت (ن القفطي حاة، مجال الديإنباه الرواة على أنباه الن - ١٥

 .م١٩٨٢الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، أبو

زهري عبداحلسني، / ، ت د)هـ٣٣٢ت (َّاالنتصار لسيبويه على املربد، البن والد  - ١٦
 .م١٩٩٦مؤسسة الرسالة، 

ت اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أليب بركا - ١٧

 .، دار الفكر، دمشق)هـ٥٧٧ت (األنباري 
  ، )هـ٧٦١ت (أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري  - ١٨

 .يوسف البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر/ ت

صدقي / ، ت)هـ٧٤٥ت (َّالبحر احمليط يف التفسري، أليب حيان األندلسي  - ١٩
 .هـ١٤٢٠حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، 

فتحي أمحد علي / ، ت د)هـ٦٠٦ت ( علم العربية، البن األثري البديع يف - ٢٠

 .هـ١٤٢٠الدين، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
عياد / ، ت د)هـ٦٨٨ت (البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع  - ٢١

 .م١٩٨٦الثبييت، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

حممد / ، ت)هـ٩١١ت (بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي  - ٢٢
 .الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، لبنان، صيداأبو

، دار سعد )هـ٨١٧ت (البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، للفريوز آبادي  - ٢٣

 .م٢٠٠٠الدين للطباعة والنشر، 
طه عبداحلميد طه، / ، ت)هـ٥٧٧ت (البيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري  - ٢٤

 .م١٩٨٠اهليئة املصرية للكتاب، 

، جمموعة )هـ١٢٠٥ت (َّتاج العروس من جواهر القاموس، للمرتضى الزبيدي  - ٢٥
 .احملققني، دار اهلدايةمن 



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  ، )هـ٦١٦ت (التبيني على مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، للعكربي  - ٢٦
 .م١٩٨٦، ١عبدالرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، ط/ ت د

عفيف عبدالرمحن، / ، ت د)هـ٧٤٥ت (َّتذكرة النحاة أليب حيان األندلسي  - ٢٧

 .م١٩٨٦، ١مؤسسة الرسالة، ط
، )هـ٧٤٥ت (َّالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي  - ٢٨

 .١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار كنوز إشبيليا، ط/ ت د

حممد / ، ت د)هـ٨٢٧ت (تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، للدماميين  - ٢٩
 .م١٩٨٣، ١فدى، طعبدالرمحن امل

  ، أليب جعفر الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن(تفسري الطربي  - ٣٠

 .م٢٠٠٠أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، / ، ت)هـ٣١٠ت (
أمحد / ، ت)هـ٦٧١ت (، للقرطيب )اجلامع ألحكام القرآن(تفسري القرطيب  - ٣١

 .م١٩٦٤الربدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة 

علي / ، ت د)هـ٧٧٨ت (هيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر اجليش مت - ٣٢
 .هـ١٤٢٨حممد فاخر وآخرين، دار السالم للطباعة، القاهرة، 

حممد عوض رجب، دار / ، ت)هـ٣٧٠ت (�ذيب اللغة، أليب منصور األزهري  - ٣٣

 .م٢٠٠١إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
فايز زكي دياب، دار السالم /  د، ت)هـ٦٣٨ت (توجيه اللمع، البن اخلباز  - ٣٤

 .م٢٠٠٧، ٢للطباعة والنشر، مصر، ط

  ، )هـ٧٤٩ت (توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي  - ٣٥
 .م٢٠٠٨عبدالرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، / ت

، املكتبة العصرية، )هـ٣٦٤ت (جامع الدروس العربية، ملصطفى الغالييين،  - ٣٦

 .م١٩٩٣صيدا، بريوت، 
رمزي منري بعلبكي، دار العلم / ، ت)هـ٣٢١ت (مجهرة اللغة البن دريد  - ٣٧

 .م١٩٨٧للماليني، بريوت، 

فخر الدين قباوة / ، ت د)هـ٧٤٩ت (اجلىن الداين يف حروف املعاين، للمرادي  - ٣٨
 .م١٩٩٢مية، بريوت، ل األستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكتب الع–



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

َّجهود الفراء الصرفية، حممد علي - ٣٩ َّ الدغريري، جامعة أم القرى رسالة ماجستري، َّ

 .م١٩٩١

  جواهر األدب يف معرفة كالم العرب، لعالء الدين اإلربلي، شرح وحتقيق  - ٤٠

 .م١٩٨٤حامد أمحد نيل، مكتبة النهضة املصرية بالقاهرة، / د
عبدالعال سامل / ، ت د)هـ٣٧٠ت (احلجة يف القراءات السبع البن خالويه  - ٤١

 .هـ١٤٠١ريوت، مكرم، دار الشروق، ب

سعيد األفغاين، دار / ، ت)هـ٤٠٣ت حوايل (حجة القراءات، البن زجنلة  - ٤٢
 .الرسالة

، )هـ٩١١ت (حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة، جلالل الدين السيوطي  - ٤٣

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الرتاث العريب، عيسى البايب احلليب، / ت
 .م١٩٦٧

، )هـ٥٢١ت ( كتاب اجلمل البن السيد البطليوسي احللل يف إصالح اخللل من - ٤٤

 .سعيد عبدالكرمي سعودي، دون طبعة وتاريخ/ ت
  ، )هـ١٠٩٣ت (خزانة األدب ولب الباب لسان العرب، للبغدادي  - ٤٥

 .هـ١٩٩٧عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، / ت

س دائرة ، جمل)هـ٨٥٢ت (الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، للعسقالين  - ٤٦
 .م١٩٧٢املعارف العثمانية، حيدر أباد، اهلند، 

ُّالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب  - ٤٧   ، )هـ٧٥٦ت (ُّ

 .م١٩٨٦أمحد اخلراط، دار القلم، دمشق، / ت د
  الدرر اللوامع على مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، لألمني الشنقيطي،  - ٤٨

 .م١٩٨٣وث العلمية، الكويت، عبدالعال سامل مكرم، دار البح/ ت د

ُّديوان ذي الرمة، حتقيق عبدالقدوس أبو صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت،  - ٤٩
 .م١٩٩٣

، ١ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط - ٥٠

 .م١٩٨٧
 .م٢٠٠٤َّطماس، دار املعرفة،  ويوان لبيد العامري، اعتىن به محدد - ٥١



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 عناية عبداهللا اجلبوري، وخليل عطية، دار البصري، ديوان مسكني الدارمي، - ٥٢
 .م١٩٧٠

ديوان النابغة الذبياين، حتقيق كرم البستاين، دار صادر للطباعة، دار بريوت،  - ٥٣

 .م١٩٦٣
ديوان اهلذليني، تعليق حممد حممود الشنقيطي، دار القومية للطباعة، القاهرة،  - ٥٤

 .م١٩٦٥

أمحد اخلراط، مطبوعات /  ترصف املباين يف شرح حروف املعاين، للمالقي، - ٥٥
 .جممع اللغة العربية بدمشق

  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، حملمود األلوسي  - ٥٦

علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، / ، ت)هـ١٢٧٠ت (
 .هـ١٤١٥

، جمموعة من احملققني بإشراف شعيب )هـ٧٤٨ت (سري أعالم النبالء، للذهيب  - ٥٧

 .م١٩٨٥، ٣رناؤوط، مؤسسة الرسالة، طاأل
، دار )هـ١٠٨٩(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن عماد احلنبلي  - ٥٨

 .الكتب العلمية، دون طبعة

، املكتبة التجارية )هـ٧٦٩ت ( ألفية ابن مالك، البن عقيل شرح ابن عقيل على - ٥٩
 .الكربى مبصر

حممد / ، ت)هـ٦٨٦ت (شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، البن الناظم  - ٦٠

 .م٢٠٠٠، ١باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط
، دار )هـ٩٢٩ت (شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، لنور الدين األمشوين  - ٦١

 .م١٩٩٨الكتب العلمية، بريوت، 

  عبدالرمحن السيد / ، ت د)هـ٦٧٢ت (شرح تسهيل الفوائد البن مالك  - ٦٢
 .م١٩٩٠، ١، طحممد املختون، هجر للطباعة والنشر/ و د

  خلالد األزهري ) التصريح مبضمون التوضيح يف النحو(شرح التصريح  - ٦٣

 .م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بريوت، )هـ٩٠٥ت (
صاحب أبو جناح، / ، ت د)هـ٦٦٩ت (شرح مجل الزجاجي البن عصفور  - ٦٤

 .املكتبة الفيصلية مبكة املكرمة، دون تاريخ



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

  ن هشام األنصاري شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، الب - ٦٥
 .عبدالغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع، سوريا/ ، ت)هـ٧٦١ت (

حممد / ، ت)هـ٧٦١ت (شرح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام األنصاري  - ٦٦

 .م١٣٨٣حميي الدين عبداحلميد، القاهرة، 
ر ايوسف حسن عمر، جامعة ق/ ، حتقيق د)هـ٦٨٦ت (شرح الكافية للرضي  - ٦٧

 .م١٩٧٥يونس، ليبيا، 

عبداملنعم هريدي، جامعة / ، ت)هـ٦٧٢ت (شرح الكافية الشافية البن مالك  - ٦٨
 .م١٩٨٢ مكة املكرمة، –أم القرى 

، جزء من الكتاب من باب الندبة إىل )هـ٣٨٥ت (شرح كتاب سيبويه للرماين  - ٦٩

سيف العريفي، جامعة اإلمام حممد بن سعود / �اية باب األفعال، ت
 .م١٩٩٨اإلسالمية، الرياض، 

أمحد حسن مهديل، علي سيد / ، ت)هـ٣٦٨ت (شرح كتاب سيبويه للسريايف  - ٧٠

 .م٢٠٠٨علي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بريوت، )هـ٦٤٣ت (شرح املفصل البن يعيش  - ٧١

عبداهللا / ، ت د)هـ٧٧٠ت (شفاء العليل يف إيضاح التسهيل للسلسبيلي  - ٧٢

 .م١٩٨٦ مكة املكرمة، الربكايت، املكتبة الفيصلية،
  ، )هـ٣٩٣ت ( اجلوهري ، إلمساعيل)تاج اللغة وصحاح العربية(اح الصح - ٧٣

 .م١٩٨٧أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، / ت

السيد إبراهيم حممد، دار / ، ت)هـ٦٦٩ت (ضرائر الشعر، البن عصفور  - ٧٤
 .م١٩٨٠األندلسي للطباعة والنشر، 

املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا اجلامع (صحيح البخاري  - ٧٥

حممد زهري الناصر، دار / ، أليب عبداهللا البخاري، ت)عليه وسلم وسننه وأيامه
 .هـ١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

حممود حممد شاكر، دار / ، ت)هـ٢٣٢ت (َّطبقات فحول الشعراء، البن سالم  - ٧٦

 .املدين، جدة
حممد / ، ت)هـ٣٧٩ت ( الزبيدي بكرطبقات النحويني واللغويني، أليب  - ٧٧

 .٢الفضل إبراهيم، دار املعارف، طأبو



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

حممود جاسم الدرويش، مكتبة / ، ت)هـ٣٨١ت (علل النحو البن الوراق  - ٧٨
 .م١٩٩٩الرشد، الرياض، 

إبراهيم رمضان، دار املعرفة، بريوت، / ، ت)هـ٤٣٨ت (الفهرست البن الندمي  - ٧٩

 .م١٩٩٧
إحسان / ، ت)هـ٧٦٤(ب بصالح الدين فوات الوفيات، البن شاكر امللق - ٨٠

 .م١٩٧٣عباس، دار صادر، بريوت، 

عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة / ، ت)هـ١٨٠ت (الكتاب لسيبويه  - ٨١
 .م١٩٨٨

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،  - ٨٢

 .هـ١٤٠٧، دار الكتاب العريب، بريوت، )هـ٥٣٨ت (للزخمشري 
عبداإلله / ، ت د)هـ٦١٦ت (لباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي ال - ٨٣

 .م١٩٩٥، دار الفكر، دمشق، النبهان

 .هـ١٤١٤، دار صادر، بريوت، )هـ٧١١ت (لسان العرب البن منظور  - ٨٤
فائز فارس، دار الكتب الثقافية، / ، ت)هـ٣٩٢ت (اللمع يف العربية البن جين  - ٨٥

 .الكويت

فتحي بيومي محودة، أستاذ النحو، / خلالف، دما فات اإلنصاف من مسائل ا - ٨٦
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود، فرع أ�ا، دون طبعة

ما فات كتب اخلالف من مسائل اخلالف يف مهع اهلوامع، دراسة حتليلية، باسم  - ٨٧

 .م، اجلامعة اإلسالمية، غزة٢٠٠٨البابلي، ماجستري، 
مد فؤاد سزكني، مكتبة حم/ ، ت)هـ٢٠٩ت (جماز القرآن، أليب عبيدة بن املثىن  - ٨٨

 .هـ١٣٨١اخلاجني، القاهرة، 

عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني، / ، ت)هـ٣٣٧ت (جمالس العلماء للزجاجي  - ٨٩
 .م١٩٨٣القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، 

  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، البن جين  - ٩٠

 .م١٩٩٩ؤون اإلسالمية، ، وزارة األوقاف، ا�لس األعلى للش)هـ٣٩٢ت (
عبدالسالم / ، ت)هـ٥٤٢(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية  - ٩١

 .هـ١٤٢٢عبدالشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، 



        
 
 

 

 
  

 

٨٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

خليل إبراهيم جفال، دار إحياء / ، ت)هـ٤٥٨ت (املخصص، البن سيده  - ٩٢
 .م١٩٩٦الرتاث العريب، بريوت، 

، ٢مهدي املخزومي، ط/  اللغة والنحو، دمدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة - ٩٣

 .م، البايب احلليب١٩٨٨
حممد عبداخلالق عضيمة، / ، ت)هـ٣٢٨ت (املذكر واملؤنث أليب بكر األنباري  - ٩٤

 .م١٩٨١وزارة األوقاف، مصر، ا�لس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

حممد الشاطر / ، ت د)هـ٣٧٧ت (املسائل البصريات، أليب علي الفارسي  - ٩٥
 .م١٩٨٥مطبعة املدين، أمحد، 

حسن هنداوي، / ، ت د)هـ٣٧٧ت (املسائل احللبيات، أليب علي الفارسي  - ٩٦

 .م١٩٨٧دار القلم، دمشق، 
حممد الشاطر، / ، ت د)هـ٣٧٧ت (املسائل العسكرية، أليب علي الفارسي  - ٩٧

 .م١٩٨٢، ١مطبعة املدين، مصر، ط

مد كامل حم/ ، ت د)هـ٧٦٩ت (املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل  - ٩٨
 .هـ١٤٠٥القرى، دار املدين، جدة،  بركات، جامعة أم

مصطفى / ، ت)هـ٤٠٥ت (املستدرك على الصحيحني، للحاكم النيسابوري  - ٩٩

 .م١٩٩٠عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 
حامت / ، ت د)هـ٤٣٧ت (مشكل إعراب القرآن،ملكي بن أيب طالب  -١٠٠

 .هـ١٤٠٥الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

عوض / املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثامن اهلجري، د -١٠١
 .م١٩٨١القوزي، عمادة شؤون املكتبات، جامعة الرياض، 

هدى قراعة، مكتبة اخلاجني، / ، ت د)هـ٢١٥ت (معاين القرآن لألخفش  -١٠٢

 .١٩٩٠القاهرة، 
ّمعاين القرآن أليب زكريا الفراء  -١٠٣ نجايت، حممد أمحد يوسف ال/ ، ت)هـ٢٠٧ت (ّ

 .١ّعلي النجار، عبدالفتاح الشليب، دار املصرية للتأليف والرتمجة، مصر، ط

، مركز البحوث يف كلية اآلداب، )هـ٣٧٠ت (معاين القراءات لألزهري  -١٠٤
 .م١٩٩١جامعة امللك سعود، 



        
 
 

 

 
  

 

٨٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

عبدالفتاح / ، ت)هـ٣١١ت (معاين القرآن وإعرابه أليب إسحاق الزجاج  -١٠٥
 .م١٩٨٨ شليب، عامل الكتب، بريوت،

 .م١٩٩١، دار الكتب العلمية، )هـ٦٢٦ت (معجم األدباء لياقوت احلموي  -١٠٦

  ، )هـ٧٦١ت (مغين اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري  -١٠٧
 .م١٩٨٥مازن املبارك، حممد علي محداهللا، دار الفكر، دمشق، / ت د

علي بو ملحم، / ، ت د)هـ٥٣٨ت (املفصل يف صنعة اإلعراب، للزخمشري  -١٠٨

 .م١٩٩٣، ١تبة اهلالل، بريوت، طمك
  ،)هـ٧٩٠ت (املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية لإلمام الشاطيب  -١٠٩

 .عبدالرمحن العثيمني، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى/ ت د

  املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية، لبدر الدين العيين  -١١٠
عبدالعزيز فاخر، / د السوداين، دأمح/ علي فاخر، د/ ، ت د)هـ٨٥٥ت (

 .م٢٠١٠، ١ط

كاظم املرجان، / ، ت د)هـ٤٧١ت (املقتصد يف شرح اإليضاح للجرجاين  -١١١
 .م١٩٨٢دار الرشيد، العراق، 

حممد عبداخلالق عضيمة، عامل الكتب، / ، ت)هـ٢٨٥ت (ّاملقتضب للمربد  -١١٢

 .بريوت
، دار ١َّحنا مرزا، طُيو/ موسوعة املصطلح النحوي من النشأة إىل االستقرار، د -١١٣

 .م٢٠١٢الكتب العلمية، بريوت، 

عبدالكرمي / ، ت)هـ٩٠٥(موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، خلالد األزهري  -١١٤
 .م١٩٩٦جماهد، الرسالة، بريوت، 

، دار الكتب العلمية، بريوت، )هـ٥٨١ت (ُّنتائج الفكر يف النحو للسهيلي  -١١٥

 .م١٩٩٢
إبراهيم / ، ت)هـ٥٧٧ت (باري نزهة األلباء يف طبقات األدباء، لألن -١١٦

 .م١٩٨٥السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 

 وذكر وزيرها لسان الدين اخلطيب، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب -١١٧
 .إحسان عباس، دار صادر، بريوت/ ، ت)هـ١٠٤١ت (للمقري التلمساين 



        
 
 

 

 
  

 

٨٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السابع  املجلد 

ُّما نسبه أبو حيان األندليس   َّ َ َّأليب زكريا الفر )هـ٧٤٥ت (َ  عارضهُويف كتابه معاين القرآن ما ي )هـ٢٠٧ت (اء َّ

 مؤسسة عبداحلسني الفتلي،/ النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، ت د -١١٨
 .م١٩٨٥، ١الرسالة، ط

عبداحلميد / ، ت)هـ٩١١ت (مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، للسيوطي  -١١٩

 .هنداوي، املكتبة الوقفية، مصر
إحسان / ، ت)هـ٦٨١(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان  -١٢٠

 .عباس، دار صادر، بريوت


