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 ٩٩٥     

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  

������� �

 إىل عهدنا  األولمن عهد اإلسالم العربية لغة القرآن الكرمي،لغة حظيت بعناية العلماء اللغةإن 
إن لغة يف العامل مل تنل من العناية والدرس ما نالته العربية على يد :احلايل،ولعلنا ال نكون مبالغني إذا قلنا

  . باحلفظ على مر العصور-عز وجل- الذي تعهده اخلالدلغة كتابنا إ�ا أسالفنا ،
شرق والغرب،تلك اللغة اليت بلغاء والفصحاء،وأ�رت النعم فقد جاء القرآن الكرمي بلغتنا اليت أعجزت ال

  .أوجزت فأبانت،وأطنبت فسحرت
وملا كان اإلجياز من مسات العربية،واحلذف من شجاعتها حاولنا يف هذا البحث أن نقف عليه عند عاملني 

  .جليلني من علماء املدرستني الكوفية والبغدادية
  :والذي دعانا إىل هذه الدراسة مايلي

،مث يرصد أشعار أيت يف املرتبة األوىل من مصادر السماعن هذا املوضوع يقف على النص القرآين وهو ي إ- ١
  . السماعية املعتربةالعرب وأقواهلم،وهي من األصول

 من دانإن هذا املوضوع يتناول مصدريني من أمهات مصادر النحو الكويف والنحو البغدادي،لعلمني يع- ٢
  .ن وضعوا أصول النحو هلماأشهر أعالم املدرستني، مم

  . احلصريإن هذا البحث يرتبط باجلانب التطبيقي- ٣
  .إن هذا البحث سيوضح طريقة إفادة العلماء من بعضهم،ويرصد األثر والتأثر- ٤
ا يف ،ومل يتبع منهجا واضح إال يف مواضع قليلة من كتابهإن الزجاج مل يصرح بإفادته من علم الفراء- ٥

ن  م والنقول ممن درسوا املعاين إىل هذا التأثر الواضح،وإىل هذه املتابعةباحثونيشر الطريقة النقل عنه،ومل 
دراسة أثر (:،تقول الباحثة نعيمة الغسالن يف توصيات حبثها للماجسترييف كثري من املواضع والفراء،معاين 

ا على ًفراء تأثريفقد ظهر يل أن لل...الفراء يف بعض العلماء الذين جاءوا بعده وتأثروا به،كاملربد
ولكن القصد من وراء ذلك هو الكشف عن جهد ...:(حممد الدغريري:،ويقول الباحث١)آرائهم

  ٢) أثره فيمن بعدهن،وبياءالفرا
ا بأكمله،ويرى ًإن كتاب معاين القرآن للفراء يعد من الكتب اجلليلة يف علم النحو فهو ميثل مذهب- ٦

  ٣.وهو املناظر لكتاب سيبويه عند البصرينيبعضهم أنه الكتاب األم للمدرسة الكوفية،
إن هذا البحث سيظهر فائدة مجع آراء العامل الواحد يف موضوع معني،واستقراء تلك اآلراء ومن مث - ٧

  .حتليلها ملعرفة رأيه وفكره يف قضية ما ،أو ظاهرة معينة

                                                           

  .   ٣٣٨ :            نعیمة الغسالن :     إعداد  )              رسالة دكتوراه (                              مظاهرالنزعة البصریة عند الفراء  :     انظر١

  .  ١٦ :               محمد علي دغریري :     إعداد )             رسالة ماجستیر (                    جهود الفراء الصرفیة   :     انظر٢

  . ١ :                                        فهارس معاني القرآن للفراء،د فائزة المؤید  :     انظر٣



       
  

 
 

 
 ٩٩٦     

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 التنظيم والرتتيب ،مث  إن هذا البحث  يعد من األحباث اجلديدة القائمة على احلصر واالستقصاء، مث- ٨
بطريقة منظمة )شواهد احلذف يف العربية(مجع النظائر، مث التحليل بطريق اجلدوال املنظمة،فهو ميهد ملعجم 

  .وسهلة املنال
دراسة الشواهد الشعرية يف كتاب معاين القرآن دراسة حنوية ...:(نفسها يف توصيا�االسابقةتقول الباحثة 

  . دراسة واضحة جلميع شواهد احلذف يف األمساء،وهذا البحث سيقدم١)وافية
 إن هذا الكتاب حبر مل جتمع كل كنوزه ،وهو جمال واسع للغوص فيه،والتنقيب عن درره،تقول الباحثة - ٩

  ٢...)نبعا خصبا للباحثني والدارسني" معاين القرآن"وهو ما زال أي:(هند السليمان
ا فهناك العديد من الدراسات ًالعريب ليس جديد وحنن ندرك أن البحث يف ظاهرة احلذف يف الدرس 

نا مل نقف على ولكن،٤ وكذلك لقد عين بعض الباحثني بآراء الفراء يف معاين الزجاج وموقفه منها،٣السابقة

                                                           

  .   ٣٣٨ :                                              مظاهرالنزعة البصریة عند الفراء في معاني القرآن  :  ر   انظ١

  .   ٥٩٩ :            هند السلیمان  :        ، إعداد  )              رسالة ماجستیر (                                             اختیارات الفراء النحویة في كتابه معاني القرآن  :     انظر٢

   :                                          من الدراسات السابقة على سبیل الذكر ال الحصر٣

   .                علي أبو المكارم  .                                  الحذف والتقدیر في النحو العربي،د-

   .                 طاهر سلیمان حمودة .                         الحذف في الدرس اللغوي،د       ظاهرة-

   .           محمود یاقوت .                                              قضایا التقدیر النحوي بین القدماء والمحدثین،د-

   .                                           ا لحذف في األسالیب العربیة،إبراهیم الرفیدة-

   .               مصطفى شاهر خلوف .                                                         أسلوب الحذف في القرآن الكریم وأثره في اإلعجاز والمعاني،د-

   .             الفتاح الحموز    عبد  .                         الحذف في المثل العربي،د-

   .                سناء عبد الرحیم  .  ،د )            الحذف ودالالته (                  التعبیر القرآني -

   .                                                 الحذف البالغي في القرآن،مصطفى عبد السالم أبو شادي-

    .                                           ظاهرة التخفیف في النحو العربي، أحمدعفیفي-

   .         أحمد مجدي :     إعداد )             رسالة ماجستیر (                                                        ظاهرة الحذف بین تراثنا النحوي والنحو التولیدي التحویلي-

           عمرالبشیر :     إعداد )             رسالة دكتوراه (                                               ظاهرةالحذف وتطبیقها على آیات من القرآن الكریم-

                 علي أبو المكارم .                                    الظواهر اللغویة في التراث النحوي،د-

   .                 عبد الفتاح الحموز .                                    التأویل النحوي في القر آن الكریم،د-

   .         عائد كریم :     إعداد  )              رسالة ماجستیر (                                    الحذف والتقدیر في الدراسات النحویة-

   .                       عبد الرحمن محمد إسماعیل :     إعداد )             رسالة دكتوراه (                                          الحذف في اللغة ومظاهره في القرآن الكریم،-

           عبـــد الـــرؤوف  :     إعـــداد )             رســـالة ماجـــستیر (                   دراســـة نظریـــة تطبیقیـــة-                                                 الحـــذف مـــن التركیـــب وتوجیهـــه فـــي معـــاني القـــرآن للفـــراء-

   .      العرفج

                                  مآخذ الزجـاج النحویـة علـى الفـراء فـي             نصور الصراف،      عادل م  :      إعداد )             رسالة ماجستیر (                        تعقبات الزجاج على الفراء :      منها٤

                                                       رقیـة محمـد صـالح،معاني  القـرآن  بـین الفـراء والزجـاج دراسـة   :      إعـداد )              رسـالة  ماجـستیر (                          كتابة معاني القران واعرابه

   .                زیاد جبالي،بغداد     :      ،إعداد  )              رسالة ماجستیر   (     نحویة



       
  

 
 

 
 ٩٩٧     

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 هذا البحث سيقوم باستقراء نص شاملة ،ترتب الشواهد بنفس الرتتيب الذي اتبعناه،و  استقصائيةدراسة 
،ومن -إن وجد- ومقارنته بنص الزجاجالذي تناول فيه احلذف يف األمساء-لدراسةباعتباره أساس ا-  الفراء

 للوقوف على القواعد النحوية واألسس الدقيقة اليت اعتمدا عليها يف التقدير،مث تقدير احملذوف عندمها 
ء أكان  كما أنه رصد موقف الزجاج من آراء الفراء،سوا،قواعد النحاة بعدمها وضع ،وأثر ذلك يف والتأويل

كما أنه سلط الضوء على طريقة الزجاج يف نقل آراء الفراء وشرحها،ويف طريقة ًا له أم خمالفا،ًموافق
علما بأننا مل نشر إىل املواضع اليت أشار فيها الزجاج للحذف يف (.االستشهاد بالشعر وكالم العرب

  .)األمساء،ومل يذكرها الفراء
 ولقد، خامتةحوت أهم النتائجو، حثامب ثالثة مقدمة ومتهيد و  تقسيمه إىلولقد اقتضت طبيعة البحث

بالفراء اً،وأتبعناه تعريفاحلذفتناولنا يف املقدمة ذكر أمهية املوضوع والدراسات السابقة،ويف التمهيد عرفنا 
الزجاج، وأمهية كتابيهما،ومكانتهما العلمية،مث جاء املبحث األول الذي أوردناه بشكل جداول آخربو

وذكرنا تقدير -إن وجد- ها بنص الزجاج ا وقارن للشواهد القرآنية اليت اهتم �ا الفراء وأوردها،منظمة،
-نص الزجاج-نص الفراء– اآلية الكرمية :اجلدول األول حيوياحملذوف وموقعه اإلعرايب ،ونوع امسيته فجاء

  .وتقديره–نوع احملذوف 
وذكرنا -إن وجد-ها الفراء،مث قارناها مبا ذكر الزجاجشواهد الشعرية اليت ذكرضم الفقد   املبحث الثاينأماو

حيوي الشعر و أوردنا ه بنفس التقسيم :الثايناجلدول تقدير احملذوف وموقعه اإلعرايب ،ونوع امسيته فجاء
  السابق 

  ..الثالث الذي حيوي كالم العرب،وجاء بالتقسيم السابقاملبحث بمث  أردفناه 
عدد موافقات الزجاج للفراء،ومنهجه ل،مث حصر يف كل مبحثدد الشواهد عل حصر افقد كان فيهاخلامتةوأما 

  .عدد خمالفات الزجاج للفراء ومنهجه يف ذلك،مث جاءت النتائج اليت توصلنا إليها حصر لبعده يف ذلك،و
و ،أو توثيقها أ والشواهد الشعرية والنثرية،ومن اجلدير بالذكر،أننا مل �دف إىل ختريج القراء ات القرآنية

واألوجه اإلعرابية اجلائزة ،أا،وكذلك مل نقم بذكر اخلالفات النحوية يف توجيه بعض اآلياتهتوجيه
  .١،وذلك ألن الدراسات السابقة تناولت ذلكفيها

كما أننا مل نركز على أسباب احلذف،وال على  الشروط اليت وضعها النحاة للحذف،وال على األغراض 
  ٢.بقة أولتها جل العنايةالبالغيةللحذف،ألن الدراسات السا

                                                           

   .   ٢٠٧ :             ناصر حسین علي :        ،للدكتور                                                شرح أبیات معاني القرآن للفراء ومواضع االحتجاج بها :      منها-١

  .           ،وما بعدهما     ٢٠،٢٥  ):            الحذف ودالالته (                   ،التعبیر القرآني          ١٠١،٨٥،٢٧ :                           ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  :     انظر٢



       
  

 
 

 
 ٩٩٨     

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :التمهيد
  ،١كثريا،وأورده سيبويه يف كتابه)احلذف(لقد استعمل العلماء هذا املصطلح

خذ،عجيب األمر،شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك هوباب دقيق املسلك،لطيف املأ :" فيهيقول اجلرجاين
  ٢...)الذكر أفصح من الذكر،والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة

  :،ومنها تدور حول الطرح والقطع واإلسقاطهولفظ ذو دالالت كثرية:لغة الحذف -١
 .قطف الشيء من الطرف ،كما حيذف طرف ذنب الشاة واحملذوف الزق:احلذف  -
 الرمي عن جانب:احلذف -
 الضرب عن جانب:احلذف -
 .القطع من الطرف:احلذف  -
،وقال فيه .الطرف،وقيده بعضهم بكونه من ٣ولقد جعله بعضهم مبعىن اإلسقاط من غري تقيد -

 ٤.إسقاط الشيء لفظا ومعىن:الكفوي
فحوي الكالم أو لداللة لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال إسقاط كلمة :هو:الحذف اصطالحا-٢

  ٦إسقاط جزء الكالم أو كله لدليل،:،وقيل ٥عليها
املوضوع يف ولقد صرح بعض العلماء بأن حذف ماال خيل باملعىن ،هو احلذف الذي يقوم عليه هذا 

  ٧العربية،
وأما تطور هذا املصطلح فقد فصل القول فيه بعض أصحاب الدراسات السابقة،وسنحيل عليها منعا 

  ٨.للتكرار واإلطالة
  .٩)الرتك- السقوط-الطرح-اإللقاء-اإلضمار–احلذف :(ولقد استعمل الفراء مصطلحات كثرية منها 

                                                           

   . ٩  ):            الحذف ودالالته (                ،التعبیر القرآني               ٣٧٥،٣٥٧،٢٧٩،١٩١ / ٤  ،       ١١٠،١٩ / ١ :      الكتاب  :     انظر١

    ١٤٦ / ١ :                               دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني :    انظر٢

ًن جعلوه إسقاطا مطلقا       من الذی٣ ً                    ً ً:   

            ،والكفـوي فـي  ) ف . ذ . ح (                                                                                   الجوهري في الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،والزبیـدي فـي تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، 

   .   ٢٢٦ / ٢ :       الكلیات

                          ،وابن منظـور فـي لـسان العـرب  .   ٢١٧ / ٣ :                                                       األزهري في تهذیب اللغة،وابن سیده في المحكم والمحیط األعظم :               ومن الذین قیدوه

    ). ف . ذ . ح (

  .   ٢٢٦ / ٢ :       الكلیات  :     انظر٤

         والتعبیــر  .  ٧٦ :                                                                                      النكــت فــي إعجــاز القرآن،ثالثــة رســائل فــي إعجــاز القرآن،الرمــاني والخطــابي وعبــد القــاهر الجرجــاني :    انظــر٥

   . ٧  ):            الحذف ودالالته (        القرآني 

  .   ١٠٢ / ٣ :                              البرهان في علوم القرآن،الزركشي٦

  .  ٥١ / ٢ :                                             الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،العلوي :    انظر٧

  .  ١٣- ٩  ):              الحذف ودال ال ته  :(               التعبیر القرآني :    انظر٨

  .  ٥٦-  ٤٤ :                                               الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء :    انظر٩



       
  

 
 

 
 ٩٩٩     

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

اًلفراء فلم جند عنده فرق،أما ا١ولقد فرق بعض العلماء بني احلذف واإلضمار
،وهو يستعملهما مبعىن ٢

  .٤ًاإن النحويني يسمون احلذف إضمار:،ويؤيد ذلك قول أيب حيان٣واحد
  

  :الفراء
الكويف موىل بين  أبو زكريا حيىي بن زيادبن عبد اهللا بن منظور األسلمي الديلمي:هو

يف طريق مكة،عن ) ٢٠٧(للهجرة وتويف عام)١٤٤(،ولد يف الكوفة٥بين منقر موىل:أسد،وقيل
  . عاما٦٣

  مل نذكر و مكانتهو،ولقد أوجزنا ترمجته ٦.لقب بالفراء ألنه كان يفري الكالم
  ٧.ألن الدراسات السابقة قدمت الكثري يف ذلك  مؤلفاته

لوال الفراء ما كانت اللغة،ألنه خلصها :(ولقد نال الفراء مكانة عالية،فقد قال عنه ثعلب 
 وتتلمذ على يده خلق كثري يشهد لذلك أن٩لكوفيون بانتمائه إليهم،،ولقد تباهى ا٨)وضبطها

عدد الذين جلسوا إلمالءكتابه املعاين مل يضبط عددهم لكثر�م،بل وصل عدد القضاة الذين 
.اًاجتمعوا إلمالئه إىل مثانني قاضي

١٠  
 وصلنا ح مفصل واضكيف ال وهو أول كتاب ،وقيمة كتابه املعاين، العاليةوهذا يدل على مكانته
  .١١يف معاين القرآن وإعرابه

                                                           

   .   ١٣٤ / ١ :               والتأویل النحوي .   ١٦٥ :                    ،نتائج الفكر للسهیلي   ٢٢٦ / ٢ :        ،الكلیات   ١٠٢ / ٣ :                      البرهان في علوم القرآن  :     انظر١

   ..     ٤٨،٤٩ :  اء                                             الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفر :    انظر٢

   .   ٢٠٢ :                                 علي أبو المكارم في الحذف والتقدیر .                       ،وفیه اعتراض على رأي د   ٥١ :           السابق نفسه  :     انظر٣

    ٤٧٠ / ١ :           البحرالمحیط :     انظر ٤

-  ٩١ :                   ،الفهرســت،ابن النــدیم   ١٣١ :                                 ،طبقــات النحــویین واللغویین،الزبیــدي   ١٣٩ :                       مراتــب النحــویین، الزبیــدي  :               انظــر فــي ترجمتــه٥

ــــــ  ٩٣ ــــــاریخ العلمــــــاء النحــــــویین مــــــن الب ــــــوخي                              ،ت ــــــاه النحــــــاة    ١٨٩-   ١٨٧ :                        صریین والكــــــوفیین، التن ــــــى أنب ــــــرواة عل ــــــاه ال                                ،إنب

                            ،البلغــــة فــــي تــــراجم أئمــــة النحــــو    ٣٧٩ :                                                      ،إشــــارة التعیــــین فــــي تــــراجم أئمــــة النحــــاة واللغــــویین ،الیمــــاني  ٢٣- ٧ / ٤ :       ،القفطــــي

              بقـات اللغـویین                  ،بغیة الوعاة فـي ط   ١٨٢-   ١٧٦ / ٦ :                                           وفیات األعیان وأنباء أبناءالزمان،ابن خلكان   ٢٣٨ :                   واللغة،الفیروزآبادي

   .  ١٩ / ٢ :                                             ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ابن عماد الحنبلي   ٣٣٣ / ٢ :                والنحاة ،السیوطي

    ٣٥٢ / ٤ :                األنساب ،السمعاني  :     انظر٦

                                   ، دراسة فـي النحـو الكـوفي مـن خـالل   ١٩   :                  أحمد مكي األنصاري .                                           أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ،د   :      انظر ٧

                        ،اختیــارات الفراءالنحویـــة   ١٠ :                                ،مظـــاهر النزعــة البــصریة عنــد الفــراء .   ١٠١-  ٦٩ :         أحمــد دیــره                             معــاني القــرآن للفــرا ء، المختار

  .  ١٣-  ١٢  :                      ،جهود الفراء الصرفیة   ١١ :                                                 ،الحذف من التركیب وتوجیهه  في معاني القرآن للفراء  ٢١ :

  .   ١٤٩ /  ١٤  :                                ، تاریخ بغداد ،أبو بكر البغدادي   ١٧٦ / ٦ :             ،وفیات األعیان  ١١ /  ٢٠ :                         معجم األدباء لیاقوت الحموي  :     انظر٨

   ١١ / ٤ :            إنباه الرواة  :     انظر٩

   .  ١٦ / ٤ :             ،إنباه الرواة  ١٢ /  ٢٠ :           معجم األدباء  :     انظر١٠

   .                               ومابعدها حیث أشار ألهمیة المعاني   ٢٧٧ :                                       أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  :     انظر١١



       
  

 
 

 
 ١٠٠٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :والذي يهمنا هنا حتقيق القول يف مايلي
الفا ملا هو خ أسبقية الفراء إىل وضع أصول النحو قبل ابن السراج وهذا رأي د األنصاري -١

خ خالف األنصاري يف هذا لحسن امل:،وإن كان الدكتور ١.مستقر يف أذهان الباحثني احملدثني
وكونه من أول مصادر معاين  اخلالف اليقلل من قيمة الكتاب،وغزارة مادته،إال أن هذا٢الرأي،

  .القرآن وإعرابه
كما أنه مزج بني ٣ التأثر الكبري بكتاب سيبويه،فقد كان للفراء اهتمام بالغ به،-٢

  ٤).البصرة والكوفة معا(املدرستني
  ٥.ديةأثر الفراء يف الزجاج،فالفراء هو املؤسس احلقيقي للمدرسة البغدا-٣
عقلية الرجل الفذة اليت ساعدته على تأسيس مذهبه اجلديد،واستقالله الفكري يف تفسري -٤

  ٦.ا مادرج عليه سيبويه واخلليلًا يستهدي فيه روح العربية خمالفًالظواهر اللغوية تفسري
مدى التطور الذي أحدثه الفراء للنحو،حيث خطا به خطوة مهمة انطلقت من أسس اللغة -٥

وهذا من األصالة يف مكان النطالقه من دواع ...على املالحظة، واالستقراء الواسعينياملبنية 
  ٧...وأسس عربية أصيلة

  ٨.دور الفراء املثبت النهائي للنحو الكويف ،يف تنظيم الصورة النهائية للمدرسة الكوفية -٦
  :الزجاج

رتف خراطة الزجاج أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل،الزجاج،لقب بذلك ألنه كان حي:هو
  عاما،ولقد اختصرنا يف ترمجته و مكانته ومل )٧٠(للهجرة وعمره )٣١١(،تويف ٩،

 .١٠نذكرمؤلفاته ألن الدراسات السابقة قدمت الكثري يف ذلك

                                                           

  .       ٢٧٧،٣٣٥ :           السابق نفسه  :     انظر١

  .     ٤٣،٤٢ :         حسن الملخ :                                   نظریة األصل والفرع في النحو العربي،د  :     انظر٢

  .   ١١٣ :          لسابق نفسه ا  :     انظر٣

  .   ١٣٢ :           السابق نفسه  :     انظر٤

    ٣١٤ :           السابق نفسه  :     انظر٥

  .   ١٠٩ :           السابق نفسه  :     انظر٦

  .   ٢٠٢         طالل عالمة، .                                            تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة،د  :     انظر٧

  .  ٦٦ :           السابق نفسه  :     انظر٨

  ،   ٤١١ / ١ :       ،البغیة   ١٥٩ / ١ :            إنباه الرواة  :     انظر٩

      رســــــــالة  (                    ،الزجـــــــاج حیاتـــــــه وآثـــــــاره  ٢٠- ٥ / ١ :               عبــــــــد الجلیـــــــل شـــــــلبي .                               مقدمـــــــة معـــــــاني القـــــــرآن للزجـــــــاج، تـــــــح د  :     انظـــــــر١٠

      رســــــالة  (ٕ                                                                       ٕمحمــــــد صــــــالح التكریتي،اإلمــــــام الزجــــــاج    ومنهجــــــه فــــــي كتابــــــه معــــــاني القــــــرآن واعرابــــــه :     إعــــــداد )       ماجــــــستیر

ـــــه :     إعـــــداد )       دكتـــــوراه ـــــة فـــــي ضـــــوءكتابه معـــــاني القـــــرآن واعراب ـــــدویش،الزجاج وجهـــــوده البالغی ـــــد القادربن       رســـــالة  (ٕ                                                                          ٕعـــــال عب

   .        التكریتي      صالح      محمد :     إعداد )             رسالة ماجستیر(     لنحو   ا    في        ومذهبه        وآثاره       حیاته        الزجاج         اد بظاظ،و  إی :     إعداد )       ماجستیر



       
  

 
 

 
 ١٠٠١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

اتصل بثعلب وأفاد منه ،مث انتقل للمربد والزمه،فقد كان لكل منهما حلقته العلمية،و�ذا نشأت  عنده 
.ٌ خالصٌ وال هو كويفٌ خالصٌ الهو بصريص خا،وكان له مذهبأفكار جزئية مستقلة 

ا أدىن ًفكان بغدادي١
  ٢.إىل مذهب البصريني،وإن كان يؤثر مذهب الكوفيني أحيانا وجيري عليه

  ٣.وللكتاب قيمة كبرية فقد اعتمد عليه عدد من العلماء كالفارسي و الزخمشري وغريهم
  :وما يهمنا هنا هو حتقيق القول يف

،و من جماز القرآن أليب العني املنسوب للخليل،ومن كتاب سيبويه كتاب لزجاج أفاد من إن ا- ١
  ،فهل أفاد من معاين الفراء؟٤عبيدة

  ا من الفراء ووافقهًوثعلب أفاد كثري٥ا،ًة ودرسًإن الزجاج تتلمذ على ثعلب،ومل يصل إىل رتبته قراء- ٢
  .،فكالمها من رواد املدرسة الكوفيةًغالبا

جاء يف معجم األدباء أن الزجاج حني عهد إليه أن يفسر جامع النطق استعار كتب (:دكتور شليبقال ال- ٣
،أما .....،وهذا وصف خطري،الجند ما يسوغه،٦)اللغة من ثعلب والسكري ألنه كان ضعيف العلم باللغة

ة،أو أنه كان أقل استعارته كتب اللغة فال تعين ضعفه،هلذا قد تعين هذه الكلمة أنه مل يكن لديه كتب اللغ
  ٧).من هذين األستاذين

أنه راجع املفسرين السابقني من النحويني :ومن ميزات الكتاب:(عاين الزجاجمل  كالم احملققجاء يف- ٤
ا ًقرآنية،وكان هؤالء اللغويون قبل الزجاج قد كتبوا عدد واللغويني،وأشار إىل قراءا�م وما يتجه عليها من معان

وكل أعرب اآليات وفقا ،" معاين القرآن "ج والطريقة يف التفسري وكل منها يسمىمن الكتب خمتلفة املنه
ا ملعلوماته اخلاصة،وبعض هؤالء ًا وفقً لغويًملذهبه النحوي واملدرسة اليت ينتمي إليها،وحلل الكلمات حتليال

  .٨...)ية وهكذامهه أن يوضح اآليات اليت يبدو فيها تضارب يف املعىن،وبعض مهه أن يشرح املعاين ا�از

                                                           

  .               عبد الجلیل شلبي .               بتصرف،وهو رأي د .     ١٣،١٢ / ١ :                   معاني للقرآن للزجاج  :     انظر١

   ١ /  ٢٢ :      السابق  :     انظر٢

  .        ومابعدها  /. ١ /     ٢٤،٢٥ :      السابق  :       انظر٣

   .     ٢٥،٢٦ / ١ :      السابق  :     انظر٤

  .  ١٩ / ١ : ج                  معاني القرآن للزجا  :     انظر٥

   .   ١٤٩ / ١ :           معجم األدباء  :     انظر٦

  .  ٢٠ / ١ :                   معاني القرآن للزجاج  :     انظر٧

    .    ١٤٦ /    ٥٥،٢-  ٥٠ / ٢ :                    ،ضحى اإلسالم،احمد أمین  ٥٠ :        ،الفهرست  ٢٥ / ١      للزجاج  :             معاني القرآن  :     انظر٨



       
  

 
 

 
 ١٠٠٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  المبحث األول
  )الشواھد القرآنیة(

  
  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

َهدى للمتقين[
َِّ ُ ْ

ِ ً   }٢:البقرة{] ُ

  

  

  

  

إن شئت رفعته على االستئناف لتمام ما ...(

هدى ورمحة "... قرأت القراءا،كمقبله

وكقوله يف ....، لقمان بالرفع٣"للمحسنني

أألد وأنا عجوز وهذا بعلي :"حرف عبد اهللا

 :٢/٢٨٦يف قال و١/١١،١٢.)هود٧٢"شيخ

رفع، وإن شئت نصت ... ُهدى: وقوله(

َهدى للمتقين(:..ومثله... على القطع ُ
َِّ ِْ ً ُ(، 

 قال و)مثله)  للمحسننيهدى ورمحة: (...و

أكثر القراء على نصب اهلدى (  ٢/٣٢٦يف

والرمحة على القطع،وقد رفعها محزة على 

  ..)أل�ا مستأنفة آية من اآلية قبلها ،االئتناف 

وجيوز أن يكون رفعه على إضمار (

أمل :(هو،كأنه ملا مت الكالم فقيل

  ١/٧٠)هوهدى:،قيل ...)ذلك

القطع عنده يراد به احلال 

  غالبا

  هو  -)الضمري(املبتدأ

َصم بكم عمي فـهم ال [ ْ ُ َ ٌ ْ ُُ ٌ ْ ُ ٌّ

َيـرجعون ُ
ِ
ْ   }١٨:البقرة{] َ

َصم بكم عمي فـ[ ٌ ْ ُُ ٌ ْ ُ َهم ال ٌّ ْ ُ

َيـعقلون ُ ِ ْ   }١٧١:البقرة{] َ

  

  

رفعن وأمساؤهن يف أول الكالم منصوبة ،ألن (

ّصم (مث استؤنفت الكالم مت وانقضت به آية،
يف آية أخرى، فكان أقوى ) بكم عمي

 مت الكالم ومل تكن آية جلاز ،ولولالستئناف

رفع؛ وهو  (،وقال١/١٦)...ًأيضااالستئناف

، يدل عليه ألنه مستأنف خرب: وجه الكالم

: كما تقول يف الكالم،) فهم ال يعقلون: (قوله

هو أصم فال يسمع وهو آخرس فال 

  ١/١٠٠.)يتكلم

هؤالء :رفع على خرب االبتداء،كأنه قيل(

صم بكم (الذين قصتهم هذه القصة

وقد شرحنا هذا (:،وقال١/٩٣...)عمي

يف أول السورة شرحا كافيا إن شاء 

  ١/٢٤٢)اهللا

  ،هؤالءهم   املبتدأ

َِأو كصيب من السماء[
َ َّ َ

ِ ٍ َِّ َْ [

  }١٩:البقرة{

الذي استوقد (ثل صيب، فاستغىن بذكر مأو ك(

فطرح ما كان ينبغي أن يكون مع الصيب ) ًنارا

  .١/١٧)من األمساء

أو كأصحاب صيب ،فجعل :كان املعىن(

دين اإلسالم هلم مثال فيما يناهلم من 

  ١/٩٤)الشدائد واخلوف

َمثل  )فاملضا(ا�رور يف التشبيه   ،أو أصحابَ

ْإن اهللا ال يستحيي َأن [ ِ ْ َ ْ َ َ َ َّ ِ

َيضرب مثال ما بـعوضة فما  َ ً َ ُ ََ َ َ ًََ ِ ْ

َفـوقـها َ ْ   }٢٦:البقرة{] َ

: تقول،.....أكرب منها: فالذي فوقها،يريد(

ى من الزكاة اخلمسون فما دو�ا، والدرهم طيع

فوقه فيهما، : فما فوقه، فيضيق الكالم أن تقول

بعوضة فيكون "وأما نصبهم ....أو دونه فيهما

أن جتعل : وأما الوجه اآلخر:...من ثالثة أوجه

امسا،والبعوضة صلة فتعر�ا بتعريب )ما(

أل�ما يكونان )ما(و)من(،وذلك جائز يف )ما(

نكرة فيكون )ما(وجيوز أن تكون... و(

إن اهللا ال يستحي أن يضرب شيئا :ملعىنا

أكرب منها،وقالوا :فما فوقها :قالوا.....مثال

وقال بعض ...فما فوقها يف الصغر

مابني :جيوز أن يكون معناه:النحويني

والرفع يف بعوضة ....بعوضة إىل مافوقها

مثال :جائز على إضمار هو ،كأنه قال

- الظرف-اجلار وا�رور

 يف حال رفع هو (الضمري 

  )بعوضة

  بني،امفيه

ماهو بعوضة إذا 

امسا )ما(كانت 

  ًموصوال



       
  

 
 

 
 ١٠٠٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

والرفع يف .....معرفة يف حال،ونكرة يف حال 

بعوضة هاهنا جائز ،ألن الصلة ترفع ،وامسها 

وهو –١لثوأما الوجه الثامنصوب وخمفوض ،

إن اهللا ال يستحي : أن جتعل املعىنف-أحبها إيل

ًأن يضرب مثال ما بني بعوضة إىل ما 

من كالم ) بني(والعرب إذا ألقت .فوقها

يف آخره نصبوا احلرفني املخفوضني )إىل (تصلح

اللذين خفض أحدمها 

  ١/٢٠،٢١):....فيقولون)إىل(واآلخرب)بني(ب

الذي هو بعوضة،وهذا عند سيبويه 

 مل ١/١٠٤)....وحةضعيف،وعنه مند

ونسبه )بني(يف إضمار يصرح برأي الفراء 

رأي  الكسائي و  رأيهوو لبعض النحويني

  .الفراء

ِوال تكونوا َأول كافر به[ ِِ ٍ َ َّ ََ ُ ُ َ َ [

  }٤١:البقرة{

ْمن(وال تكونوا أول من يكفر فتحذف : يراد( َ( ،

  ١/٣٢.)ويقوم الفعل مقامها

قال :قال بعض البصريني يف هذا قولني(

 معناه أول من كفر به،وقال :األخفش

أول فريق كافر به،أي :البصريون أيضا معناه

مل يشر ١/١٢٣)وكل صواب)ص(بالنيب :

  لرأي الفراء والظاهر أن الفراءوافق األخفش

َ بعد أفـعلاالسم املوصول ْ 

املضاف -على رأي الفراء

  إليه  على رأي البصريني

ْمن   فريق-َ

ٌواتـقوا يـوما ال تجزي نـفس [ ْ َ ِ ْ َ َ ً ْ َ ُ َّ َ
ًعن نـفس شيئا َْ َ ٍ ْ َ   }٤٨:البقرة {]ْ

ًال جتزي نفس عن نفس شيئا وتضمر : كقولك(

ال جتزي فيه نفس :  فتقول،هرهاظلصفة، مث تا

مار ال جييز إض٢،وكان الكسائيًعن نفس شيئا

لو أجزت إضمار : ويقول .الصفة يف الصالت،

أنت الذي تكلمت :الصفات هاهنا     ألجزت

وقال غريه من .الذي تكلمت فيه.:،وأنا أريد

الجنيز اهلاء وال تكون،وإمنا يضمر :البصرة أهل

وليس يدخل ....يف مثل هذا املوضع الصفة

على الكسائي ما أدخل على نفسه،ألن الصفة 

 ١/٣١....)اهلاء متفق معنامهايف هذا املوضع و

  ٣وافق البصرينيف ، أجاز الوجنيوالفراء

ال تجزيه،وحذف :وقيل، الجتزي فيه:أي(

 ،ألن يف مع الظرفسائغهنا)فيه(

أتيتك اليوم،وأنت تريد يف :تقول:حمذوفة

فيه،وجيوز أن :اليوم ،فإذا أضمرت قلت 

إن :وقال بعض النحويني ...أتيتكه:تقول

ألن الظروف عنده ال احملذوف هنا اهلاء 

-وهذا قول الكسائي-جيوز  حذفها

إن :ومجاعة الكوفيني يقولون والبصريون

 ،ونسب جلماعة ١/١٢٨)فيه:احملذوف

  .الكوفيني موافقة البصريني

 -الظرف-اجلار وا�رور

  )املضاف إليه(الضمري

  اهلاء-فيه

ٌَّوقولوا حطة[ ِ ُ ُ هي : أي ِما أُمرمت به،: قولوا..: يقول( }٥٨:البقرة{] َ

  ١/٣٨.)حطة

حط عنا :،أيوقولوامسألتنا حطة:معناه(

  .١/١٣٩....)ذنوبنا

  -هي  االسم-)الضمري( املبتدأ

  مسألتنا

بئسما اشتروا به [

 }٩٠:البقرة{]أنفسهم

و )الذي(وال يصلح أن تويل نعم وبئس(

إال أن تنوي �ما االكتفاء دون )ما(وال)من(ال

أن يأيت بعد ذلك اسم مرفوع،من ذلك 

بئسما صنعت،فهذه مكتفية ،وساء ما :كقول

على مذهب )ما(  االسم املوصول  ١/١٧٢ مل يذكره الزجاج

  الكسائي

                                                           

     ١٢٢ / ١ :                        ،ونقله أبو حیان في البحر  ٦٥ :                     معاني  القرآن للكسائي  :                                       هذا هو رأي الكسائي،نقله عنه كامال ،انظر١

  .   ١٩٠ / ١ :      ،البحر    ٦٨ :           اني الكسائي  مع  :       انظر٢

   .   ٤٠٣ :            ،ومجالس ثعلب   ٤١٦ :                                               الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء  :     انظر٣



       
  

 
 

 
 ١٠٠٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ساء ما صنيعك وقد أجازه :صنعت،وال جيوز

ء يف كتابه على هذا املذهب،قال الفرا١الكسائي 

أرادت العرب أن جتعل :هته،وقالوال نعرف ما ج

مبنزلة الرجل حرفا تاما،مث أضمروا ل )ما(

بئسما ما صنعت،فهذا :،كأنه قال)ما(صنعت

  ١/٥٧)قوله ،وأنا ال أجيزه

َوُأشربوا في قـلوبهم العجل [ ْ
ِ

ُ ِِ ُ ُ ِ
ُِ ْ َ
ْبكفرهم
ِِ ْ ُ   }٩٣:البقرة {]ِ

،ومثل هذا مما حتذفه ّفإنه أراد حب العجل(

  ١/٦١.)...العرب كثري

ل،فحذف حب ب العجحسقوا :معناه(

ال وأقيم العجل مقامه،كماق

  ١/١٧٥...)الشاعر

  ّحب  )املضاف(ملفعول به ا

ًقل بل ملة إبـراهيم حنيفا [ ِ
َ ََ َ

ِ
ِْ ََّ ِ

ْ ْ ُ

َوما كان من المشركين َ
ِِ ْ ُ َ

ِ َ َ َ [

  }١٣٥:البقرة{

كان )نكون(نصبتها بفإن (

ولو رفعت الصبغة (:وقال١/٨٢....)صوابا،

ًوامللة كان صوابا،كما تقول العرب ُّجدك ال :ّ َ
ُّكدك هي ملة إبراهيم، هي : فمن رفع أراد.. َ

  ١/٨٣.)...صبغة اهللا

نا ملة ُا ودينُقل ملتن:وجماز الرفع على معىن(

بل :،وجيوز أن تنصب على معىن إبراهيم

نكون  أهل ملة إبراهيم ،كما 

بل ملة :،وجيوز الرفع على معىن....قال

  ١/٢١٣)...إبراهيم حنيفا

وجيوز أن ترفع الصفة على إضمار (:وقال

هي :هي صبغة اهللا،أي :هي،كأ�م قالوا 

  ١/٢١٥)ملة إبراهيم صبغة اهللا

 يف حال الضمري(املبتدأ

 معهاوامسها   نكونالرفع،و

  ).يف حال النصب

 يف حال الرفع 

هي،أو ملتنا 

 ويف حال ودينناأ

كان :النصب

  أهل-وامسها

حق من ربك فال تكونن ال[

  }١٤٧:البقرة{]من الممترين

ولو رفع على  نية االستئناف كان صوابا كما (

وأنت قائل إذا  ،١٤٧:البقرة" .. احلق من:"قال

حقا :مسعت رجال حيدث

  ١/١٥٥...)ذلك احلق:،أيُقلتحقا،واحلق:أي

فال (هذا احلق من ربك :أي....وقوله (

  ١/٢٢٥)..)تكونن من املمرتين

  هذا- ذلك  )اسم اإلشارة( املبتدأ

ِوال تـقولوا لمن يـقتل في [
ُ َ ْ ُ ْ َ َ

ِ ُ ُ َ َ

ٌسبيل اهللا َأموات َ ْ ِ ِ َ [

  }١٥٤:البقرة{

ال : رفع بإضمار مكين من أمسائهم، كقولك(

  ١/٩٣.)هم أموات بل هم أحياء: تقولوا

ال تقولوا هم :بإضمار مكنيهم،أي (

  ١/٢٢٩)أموات،

  هم  )الضمري( املبتدأ

َولنبـلونكم بشيء من [ َ
ِ ٍ

ْ َ ِ ْ ُ َّ ُ ََْ َ
َالخوف والجوع ونـقص من 

ِ ٍ ْ َ َ َِ ُ ْ
ِ َ

ِاألموال واألنـفس والثمرات
َ َ َ ََّ ِ ُ َْ َِ

َ ْ  [

  }١٥٥:ةالبقر{

) ِمن(الختالفها، وذلك أن ) بأشياء(ومل يقل (

ًتدل على أن لكل صنف منها شيئا مضمرا ً :

بشيء من اخلوف وشيء من كذا، ولو كان 

  ١/٩٤.)ًكان صوابا) بأشياء(

ومل يقل بأشياء،فإمنا جاء به على (

 وشيء من :االختصار،واملعىن يدل على أنه

وشيء من اجلوع،وشيء من نقص ،اخلوف

  -١/٢٣٠..)وال واألنفساألم

  شيء منبو  اجلار وا�رور

ْإن الذين كفروا وماتوا وهم [ ُ َ َُ َ ُ َ َ َ
ِ َّ َّ ِ

ِكفار ُأولئك عليهم لعنة اهللا  ُِ َ َْ َ َْ ِ َْ َ ٌ َّ ُ

َوالمالئكة والنَّاس َأجمعين
ِ
َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ [

  }١٦١:البقرة{

فاملالئكة والناس يف موضع خفض، تضاف (

 اهللا ولعنة عليهم لعنة: اللعنة إليهم على معىن

  ١/٩٦.)املالئكة ولعنة الناس

لعنة املالئكة،ولعنة الناس :املعىن(

  ١/٢٣٦)أمجعني،

  لعنة  )املضاف( 

َالحق من ربك[ َِّ ْ َ
ِ ُّ [

  }١٧٤لبقرةا{

احلق من (:ومثله يف البقرة ) هو(رفعته بإضمار (

ذلك احلق فال :أو ،هو احلق : أي ،١٧٤)ربك

َمترت َ(.١/٢٢٠  

وقال يف ١/٢٢٥)هذا احلق من ربك:أي(

مرفوع على أنه خرب ابتداء (:آل عمران

الذي أنبأناك به  يف قصة  :حمذوف،املعىن 

 اسم -لضمري ( املبتدأ

  )اإلشارة

  هذا-هو، ذلك

                                                                                                                                                                                                 

   .  ٧٦ :                     معاني  القرآن للكسائي  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠٠٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

عيسى عليه السالم هو احلق من 

  ١/٤٢٢)ربك

ِولكن البر من آمن باهللا[ ِ
َ َ ْ ََ َّ َّ ِ َ َ [

  }١٧٧:البقرة{

ُّولكن الرب بر من فعل هذه ا: معناه( ألفاعيل ّ

  ١/٦٢.)اليت وصف اهللا

ولكن ذا الرب من آمن باهللا،وجيوز :واملعىن(

ولكن الرب بر من آمن :أن تكون

  ١/٢٤٦...)باهللا،

على )املضاف(خرب لكن 

رأي الفراء،واسم لكن أو 

  اخلرب جائز عند الزجاج

  ُّبر

 خير لكماوإن تصومو (

 }١٨٤:البقرة{)

إن تصوموا فهو خري :ىن عهو جزاء،امل(

  ١/١٧٩)لكم

صومكم :رفع خري خرب االبتداء ،املعىن (

  ١/٢٥٣..)خري لكم

،عند املبتدأ فاء اجلزاءو

والقراءة . شرطية)إن(اعتبار

ومها )أن(املتواترة بفتح مهزة 

  .قراءتان

  هو ف

ــــــــــــــذي [ ــــــــــــــضان ال شــــــــــــــهر رم

 }١٨٥:البقرة{]...

  

  

  

  

  

 

النـــــــصب،وهي قـــــــراءة والقـــــــراءة بـــــــالرفع وجيـــــــوز ( ١/١١٢...)ولكم شهر رمضان: رفع مستأنف،أي(

ليست بالكثرية،ورفعه على ثالثة أضرب،أحدها 

الـــصيام الـــذي كتـــب علـــيكم :االســـتئناف،املعىن:

ـــــــــــــت علـــــــــــــيكم شـــــــــــــهر  ـــــــــــــيت كتب ـــــــــــــام ال ،أو األي

 ١/٢٥٣...)رمضان

 واملبتـــــدأ ، اخلـــــرب عنـــــد الفـــــراء

 عند الزجاج

   لكم،عليكم

  األيام-الصيام
 

ِدعوة الداع إذا دعان[ َ َ ََ ِ ِ َّ َ َ ْ [

  }١٨٦:البقرة{

للعرب يف الياءات اليت يف أواخر احلروف، ...(

: اتبعن، وأكرمن، وأهانن، ومثل قوله: مثل

وقد  (١٨٦: البقرة)دعوة الداع إذا دعان(

أن حيذفوا الياء مرة ويثبتوها  ،٨٠:األنعام) هداين

مرة، فمن حذفها اكتفى بالكسرة اليت قبلها 

ًدليال عليها وذلك أ�ا كالصلة، إذا سكنت 

ومن .خر احلروف واستثقلت فحذفتوهي يف آ

  أمتها فهو البناء ةاألصل،

يف اليــاء وإن مل يكــن قبلهــا نــون، ويفعلــون ذلــك 

هــذا غالمــي قــد جــاء، وغــالم قــد جــاء : فيقولــون

يف غـري نـداء  الزمـر،١٧) ِفبـشر عبـاد(..قال اهللا ،

وأكثــــــر مــــــا حتــــــذف باإلضــــــافة يف .ءحبــــــذف اليــــــا

ــــستعمل كثــــــري يف ال ــــداء مــ ــــداء، ألن النــ كــــــالم النــ

ــري نـــــداء يف فحـــــذف   :"....،وقـــــال إبـــــراهيمغـــ

 يف اليـــاء األصـــلية -احلـــذف–ويفعلـــون ذلـــك 

 ال ،ورام وداع بغـــري يـــاءقـــاض هـــذا : فيقولـــون

فـإذا أدخلــوا ،يثبتـون اليـاء يف شـيء مـن فاعـل 

  ١/٢٠٠،٢٠١)....فيه األلف والالم

 إذا دعان بياء وإن شئت :إن شئت قلت(

يوقف على بغري ياء،إال أن املصحف يتبع  ف

وقال يف ...١/٢٥٥)احلركة كما هو فيه

ت اهللا املؤمنني أجرا ؤسوف ي:"

اخلط حذفت منه الياء يف هذا (..:"عظيما

املوضع،وزعم النحويون أن الياء حذفت يف 

اخلط كما حذفت يف اللفظ،ألن 

الياءسقطت من اللفظ لسكو�ا وسكون 

فالواوات حذفت ....وكذلك)اهللا( الالم يف

يدع ....(فأما قوالهللااكنني،اللتقاء الس

حذفت )نبغ(فهذه الياءات من حنو)الداع

ألن الكسرة دلت على الياء فحذفت 

الياءللثقلها،وليس الوجه عند النحويني 

حذفها،فأما املنادي والداعي فحذفت الياء 

منها كما حذفت قبل دخول األلف 

هذا داع،وهذا مناد،فأما :والالم،ألنك تقول

ذفت الياء أل�ا رأس فح"والليل إذا يسر"

آية،ورؤوس اآلي احلذف جائز فيها كما 

نسب ..٢/١٢٥"جيوز يف آخر اآليات

  الرأي للنحويني والنقل عن الفراء

 -الضمري(املفعول به 

  )املتكلم

  يندعا



       
  

 
 

 
 ١٠٠٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ٍففدية من صيام[ َ ْ َ
ِ ِ ٌ ْ َِ [

  }١٩٦:البقرة{

اجلار -لظرف شبه ا(اخلرب   ١/٢٦٨)فعليه فدية:أي(  ١/٤٦١)وعليه فدية....: واملعىن(

  )وا�رور

  عليه

  اهلدي  املفعول به  ١/٢٦٨مل يذكرها  ١/١١٨)فمن مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام( }١٩٦:البقرة{]فمن لم يجد[

ٍفصيام ثالثة أَيام [ َّ َِ ََ ُ َ
ِ َ [

  }١٩٦:البقرة{

  

  

فعليه :واملعىن:...قالكما)هلم(بإضمار...رفعت(

مثل :(...وقال١/٤٦١)...)صيام ثالثة أيام

  ٢/٣٩..)فصيام ثالثة أيام: (هقول

  وقال١/٢٦٨)فعليه صيام،:معناه(

ورفع فاتباع باملعروف على (:١/٢٤٩يف

ولكن الرفع أجود ....معىن فعليه اتباع،ولو

املعىن فعليه (:٢/٩١وقال يف)يف العربية

ية إذا وجد توبة من صيامشهرين وعليه د

فعليه ثالثة :((٢٠٢:/٢وقال يف)اهللا

رتفع باالبتداء،وخربه أيام،وصيام ثالثة م

  ...)كفارة،أوفكفارته صيام ثالثة أيام

  عليه  )اجلار وا�رور(اخلرب

ْوإن تخالطوهم فإخوانكم[ ُْ ُ َْ ِ َِ ُْ ُ ِ َ ُ َ [

  }٢٢٠:البقرة{

 كأنك ،)فهم( الضمري ىترفع اإلخوان عل(

  .١/١٤١))فهم إخوانكم: (قلت

فهم إخوانكم،فالرفع على :أي(

  ١/٢٩٤)هذا

  مه  )الضمري( املبتدأ

ٍفإمساك بمعروف[
ُ ْ َ

ِ ٌ َ ْ َِ [

  }٢٢٩:البقرة{

 "،و١٩٦ :البقرة".فصيام ثالثة أيام: (مثل قوله(

"  مجيلربفص:"وقوله(٢/٣٩)"بمعروففإمساك

فإمساك ..."....:قوله،مثل ١٨:يوسف

  ٢/٣٩..)،ولو كان "مبعروف

فاتباع باملعروف وأداء إليه :"وأما قوله:(وقال

 مبنزلة  فإنه رفع ،وهو١٧٨:البقرة" بإحسان

من لقي العدو :األمر يف الظاهر،كما تقول

ًفصربا واحتسابا،فهذا نصب،ورفعه جائز،وإمنا  ً
كان الرفع فيه وجه الكالم،أل�ا عامة فيمن فعل 

فاألمر فيها :ويراد �ا من مل يفعل،فكأنه قال

ًعلى هذا ،فريفع،وينصب الفعل إذا كان أمرا 

ك فإمسا:"ومثله...ائمعند الشيء يقع ليس بد

،ومثله يف القرآن ٢٢٩:البقرة..." مبعروف

من فعل :كثري،رفع كله،أل�ا عامة،فكأنه قال

  ١/١٠٩)هذا فعليه هذا

ورفع فاتباع (١/٢٦٨)فعليه صيام،:معناه(

باملعروف على معىن فعليه 

ولكن الرفع أجود يف ....اتباع،ولو

فالواجب عليكم :املعىن(١/٢٤٩)العربية

إمساك مبعروف أو تسريح 

ورفع فاتباع (:وقال١/٣٠٧)نبإحسا

باملعروف ،على معىن فعليه 

  ١/٢٤٩..)اتباع

   -  املبتدأ

  )اجلار وا�رور(اخلرب

 الواجب إمساك 

  فعليه إمساك

والذين يتوفون منكم [

ويذرون 

 }٢٣٤:البقرة{]ًأزواجايتربصن

كيف صار اخلرب عن النساء وال خرب عن :يقال(

األزواج،وكان ينبغي أن يكون اخلرب 

؟فذلك جائز إذا ذكرت أمساء مث )لذينا(عن

 أن ،فيها معىن اخلرب ذكرت أمساء مضافة إليها

ترتك األول ويكون اخلرب عن املضاف إليه،فهذا 

ومن واهللا أعلم،إمنا أريد به،:من ذلك ،ألن املعىن

مات عنها زوجها تربصت،فرتك األول بال 

خرب،وقصد الثاين،ألن فيه اخلرب 

املعىن يرتبصن :قال أبو احلسن األخفش( ..

بعدهم أو بعد مو�م،وقال غريه من 

أزواجهم يرتبصن،وحذف :البصريني 

أزواجهم ألن يف الكالم دليال عليه ،وهذا 

إطباق البصريني وهو صواب ،وقال 

وهذا القول قول الفراء وهو :الكوفيون

اء إذا كانت مضافة إىل مذهبه،أن األمس

شيء وكان االعتماد يف اخلرب الثاين أخرب 

الظرف عند األخفش  

  املبتدأ عند البصريني

  اخلرب عند الفراء

   بعدهم 

  أزواجهن 

  يرتبصن



       
  

 
 

 
 ١٠٠٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

تقدير اخلرب :(لكسائي،قال ا١/١٥٠..)،.واملعىن

  ١)يرتبصن أزواجهن

عن الثاين،وترك اإلخبار عن األول وأغىن 

اإلخبار عن الثاين عن اإلخبار عن 

، وهذا القول غري جائز ،ال جيوز ...األول

َّأن يبدأ اسم وال حيدث عنه،ألن الكالم إمنا 

وضع للفائدة فما ال يفيد فليس 

 من قوهلم حمال ألن بصحيح،وهو أيضا

االسم إمنا يرفعه اسم ،إذا ابتديء مثله أو 

ذكر عائد عليه،فهذا على قوهلم باطل،ألنه 

مل يأت اسم يرفعه وال ذكر عائد 

عليه،والذي هو احلق يف هذه املسألة 

ًقد جرى ابتداء،وذكر )الذين(عنديأن ذكر
األزواج قد جرى متصال بصلة الذين فصار 

عود على األزواج ي)يرتبصن(الضمري يف 

يرتبص :مضافات إىل الذين،كأنك قلت

   خالف الفراء١/٣١٤،٣١٥....)أزواجهم

 فإن مل يصبها وابل فطل(

  ) البقرة٢٦٥)(

كان (وهذا األمر قد مضى؟قيل ،أضمرت (

  ١/١٧٨...)ول فصلح الكالم ومثله تق)

   كان  الناسخ وامسه  ١/٣٤٧مل يذكرها

ِابـعث لنا ملكا نـقاتل في [
ْ
ِ َ ُ ً ِ

َ ََ ْ َ ْ

ِسبيل اهللا ِ   }٢٤٦:البقرة {]َ

جاز رفعها وجزمها، ) يقاتل(فإن قرئت بالياء (

ّفأما اجلزم فعلى ا�ازاة باألمر، وأما الرفع فأن 
ابعث :  كأنك قلتذلك،صلة ل) يقاتل(جتعل 

،فإذا رأيت بعد األمر امسا نكرة .لنا الذي يقاتل

بعده فعل يرجع بذكره أويصلح يف ذلك الفعل 

  ١/١٥٧).إضمار االسم،جاز فيه الرفع واجلزم

بالياء،فهو على صفة )ملكا يقاتل(ومن قرأ(

   مل يذكرها١/٣٢٦...) امللك ،

  الذي   املوصول

) وإن تعفوا أقرب للتقوى(

  ) البقرة ٢٣٧(

إن : جزاء، املعىن هو.... "وأن تعفوا:"فمثله(

  ١/١٧٩..)تصوموا فهو خري لكم

  فهو  )الضمري( فاء اجلزاءواملبتدأ   ١/٣١٩مل يذكرها

ٍوإن كان ذو عسرة[
َ ْ َُ ُ َ َ ْ ِ [

  }٢٨٠:البقرة{

) وإن كان ذا عسرة(ويف قراءة عبداهللا وُأيب (

فهما جائزان، إذا نصبت أضمرت يف كان 

وإمنا احتاجوا إىل ضمري االسم يف ً.امسا

مع املنصوب ،ألن بنية كان على  أن  )كان(

يكون هلا مرفوع ومنصوب،فوجدوا كان حيتمل 

 يف قال،و١/١٨٦)صاحبا مرفوعا فأضمروه 

 فمن رفع مل يضمر يف كان ..:(٢/٣٦٨

،ومن )وإن كان ذو عسرة:(شيئا،فيصري مثل قوله

  ...)نصب أضمر

وإن :جلاز،أي"وإن كان ذا عسرة"ولو قرئت(

الدين ذا كان املدين الذي عليه 

  ١/٣٥٩..)عسرة

  هو،أو املدين  اسم كان

ٌفإن لم يكونا رجلين فـرجل [ َُ ُ ََ ْ َِ َْ َ َ ُ ْ َ    فليكن رجلوامسها –يكن - الالمرجل وامرأتان،ومعىن ...فالذي يشهد:أي (فليكن رجل وامرأتان، فرفع بالرد على : أي(ِ

                                                           

    ٩١ :                      معاني القرآن للكسائي١



       
  

 
 

 
 ١٠٠٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ِوامرأَتان َ َ ْ  ] ممن ترضونَ

  }٢٨٢:البقرة{

فهو رجل : الكون، وإن شئت قلت

  ١/١٨٤.)وامرأتان

ممن ترضون :أي  .."ممن ترضون"

  ١/٣٦٣..)مذهبه

  

   عند الفراء)الضمري (املبتدأ

املفعول به عند 

  )فالذي يشهد(الزجاج

  هو

  

  مذهبه

إال أن تكون تجارة [

 }٢٨٣:لبقرة ا {]...حاضرة

ترفع وتنصب،فإن شئت جعلت تديرو�ا يف (

مرفوع )كان(موضع نصب فيكون ل

تديرو�ا يف "ت جعلت ومنصوب،وإن شئ

موضع رفع،وذلك أنه جائز يف النكرات أن 

إن :يكون هلا أفعال تابعة ألمسائها،ألنك تقول

إن :فتقول)أحدا(كان أحد صاحل ففالن،مث تلقي

،وهو غري مؤقت فصلح نعته .كان صاحل ففالن

  ١/١٨٥.)مكان امسه 

ٌجتارة حاضرة(أكثر القراء على الرفع ( على )ٌ

جتارة حاضرة،ومن نصب إال أن تقع :معىن

إال أن تكون املداينة :فاملعىن...جتارة

ًجتارةحاضرة ً،(..١/٣٦٦  

وهو -خرب كان أ و امسها

من حذف املوصوف 

  وإقامة الصفة مكانه

 اسم كان 

  )املداينة(

  

  

يف كال م )أحد (

  الفراء

مصدر وقع موقع أمر فنصب،ولو قيل ( }٢٨٥:البقرة{]اغفرانك ربن[

  ١/١٨٨)زُغفرانك ر بنا جلا:

على رفع (اخلرب    مل يذكر الرفع٣٦٩)/اغفر غفرانك:أي(

والفعل ‘)غفرانك

 .عند الزجاج)اغفر(

  

  لنا 

آل {]..قد كان لكم آية[

 }١٣:عمران

قرئت بالرفع وهو وجه الكالم على "فئة تقاتل("

وأخرى "إحدامها تقاتل يف سبيل اهللا :معىن

كما قال . على االستئناف"كافرة

ولو كان رفعا كان صوابا (١/١٩٢...)الشاعر

  ١/٣٧٦...)كما قال تعاىل

إحدامها :فأما من رفع فاملعىن..)...فئة(

تقاتل يف سبيل اهللا واألخرى 

  ١/٣٨١..)كافرة

  إحدامها   املبتدأ

آل {]..الذين يقولون[

 }١٦:عمران

  

  

  

 

وإن شئت استأنفتها فرفعتها إذا كانت آية (..

ن اهللا إ.."وماهي نعت له آية أخرى قبله،ومثله

 التوبة فلما انقضت اآلية ١١١.."اشرتى

الصابرين :"وكذلك..."التائبون:"قال

ولو كانت رفعا لكان ..."..والصادقني

  .١/١٩٩..)صوابا

ولو كانت  رفعا على االستئناف جلاز (

  ١/٨٥)ذلك،ولكن القراءة ال جتاوز

   هم  )الضمري ( املبتدأ

ُفإن حاجوك فـقل َأسلمت [ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ ُّ َ ِ

ِوجه ْ ِي هللا ومن اتـبـعنَ َّ َِ َ َ َ
ِ

آل {] َ

 }٢٠:عمران

للعرب يف الياءات اليت يف أواخر احلروف، (

اتبعن، وأكرمن، وأهانن، أن حيذفوا الياء : مثل

مرة ويثبتوها مرة، فمن حذفها اكتفى بالكسرة 

ًاليت قبلها دليال عليها وذلك أ�ا كالصلة، إذا 

سكنت وهي يف آخر احلروف واستثقلت 

  ١/٢٠٠.)...فحذفت

وما حذف ...،لك حذ ف الياء وإثبا�ا(

فهو على ضربني ...من هذه الياءات حنو

مع النون،فإا كان رأس آية فأهل اللغة 

يسمون أواخراآلي الفواصل فيجيزون 

فإذا مل يكن آخر قافية أو آر ....حذفها

آية فاألكثر إثبات الياء ،وحذفها جيد بالغ  

  ١/٣٨٩)أيضا خاصة مع النونات

  اتبعين  )ياء املتكلم( به املفعول

قل اللهم مالك الملك تؤتي [

آل {]..الملك من تشاء

 }٢٦:عمران

من تشاء :إذا رأيت من تشاء مع من ،تريد (...

أن تنزعه منه،والعرب تكتفي مبا ظهريف أول  

الكالم مما ينبغي أن يظهر بعد 

تؤيت امللك :أي..."تؤيت:"ويف قوله(

وتنزع "من تشاء أن تؤتيه،وكذلك

أن تنزعه منه،إال أنه "امللك ممن تشاء

أن -أن تؤتيه  املفعول به

  تنزعه



       
  

 
 

 
 ١٠٠٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

خذ ماشئت،وكن فيما :شئت،فيقولون

فيحذف فيما شئت أن تكون فيه،:شئت،ومعناه

وكذلك اجلزاء كله،إن شئت ....الفعل بعدها

إن شئت أن :فقم،وإن شئت فال تقم ،املعىن

تقوم فقم،وإن شئت أن ال تقوم فال 

  ١/٢٠٥..)تقم

حذف ألن يف الكالم ما يدل 

  ١/٣٩٧.)عليه

ًإن اهللا اصطفى آدم ونوحا [ ُ َ َ ََ َ ََ ْ َّ ِ

َوآل إبـراهيم وآل عمران  َ َ َْ
ِ َ ََ ََ َ

ِ
ِْ

َعلى العالمين
ِ َ َ َ آل {] َ

  }٣٣:عمران

اصطفى دينهم على مجيع األديان :يقال (

،أل�م كانوا مسلمني، ومثله مما أضمر فيه شيء 

 ٨٢)واسأل القرية:(فألقي قوله 

  .١/٢٠٧)سفيو

اختاره على :اصطفى دينهم،أي :قال قوم(

سائر األديان،ألن دين هؤالء اجلماعة 

  ١/٣٩٩)...اإلسالم

  دين  )املضاف(املفعول 

ٍذرية بـعضها من بـعض[ ْ َْ ْ َ
ِ

َ ُ ًَِّّ ُ [

  }٣٤:آل عمران{

-الرفع  وذكر النصب فقطمل يذكر  ١/٢٠٧.)ًولو استأنفت فرفعت كان صوابا(

١/٣٩٩،٤٠٠  

  هي  )ضمريال(املبتدأ 

فلن يقبل منه  ملء [

  }٩٠:آل عمران{]األرضذهبا

: ولو رفعته على االئتناف جلاز،كما تقول(

ٌرجال ،كذلك :عندي عشرون،مث تقول بعد

ٌذهب،خترب على :ملء األرض،مث قلت:لوقلت
  ١/٢٢٦)غري اتصال

   هو  )الضمري(املبتدأ   ١/٤٤٢مل يذكر الرفع

آل {].... إال بحبل من اهللا[

 }١١٢:عمران

إال أن يعتصموا حببل من اهللا فأضمر :يقول(

   ١/٢٣٠...)ذلك

وما بعد االستثناء ليس من األول ،أ�م (

أذالء إال أ�م يعتصمون بالعهد إذا 

 وعلق عليه احملقق ١/٤٥٧)أعطوه

إنه استثناء منقطع وال داعي :أي:(بقوله

يف :هلذا إذ املستثىن منه عموم الظرف ،أي

زون فيه حببل أي مكانا إال مكانا معت

اهللا،وعلى تقدير املستثىن منه هو 

  )٣(هامش)الذلة،يكون التقدير كما ذكر

  )املصدر املؤول(املستثىن 

  

) أن يعتصموا(

  اعتصامهم 

 ليسوا سواء من أهل [

آل {]الكتاب أمة قائمة

 }١١٣:عمران

ذكر أمة ومل يذكر بعدها آخرى،والكالم مبين (

من اثنني فما على أخرى يراد،ألن سواء البد هلا 

أنك تكره :أحدمها :زاد،ورفع األمة على وجهني

التستوي أمة صاحلة :على سواء ،كأنك قلت

وأخرى كافرة منها أمة كذا وأمة كذا وقد 

تستجيز العرب إضمار أحد الشيئني إذا كان 

  ١/٢٣٠...)يف الكالم دليل عليه

أمة :وذكر األخفش املعىن(....

ىن من أهل فاملع....ذو أمة قائمة:قائمة،أي

ذو طريقة :الكتاب أمة قائمة،أي

فإمنا املعىن أنه ال يستوي الذين ....قائمة،

قتلوا األنبياء بغري حق والذين يتلون آيات 

اهللا آناء الليل وهم ذوو طريقة 

  ١/٤٥٨)مستقيمة

  وأمة  كافرة  ١ملعطوف واألداةا

لنت من اهللا فبما رحمة [

  ]لهم

 }١٥٩:آل عمران{

ورمبا ....ًصلة يف املعرفة والنكرة واحدا)ما(والعرب جتعل (

جعلوه امسا وهي يف مذهب الصلة ،فيجوز فيما بعده 

الرفع على أنه صلة،واخلفض على إتباع الصلة ملا 

،فإذا كانت  الصلة معرفة آثروا :....قبلها،كقول الشاعر

  ١/٢٤٥....)الرفع

فبما :جاز املعىن...)فبما رمحة "ولو قرئت (

وال ٌ"ما بعوضة:"واهو رمحة ،كما أجاز

  ١/٤٨٢.....)تقرأن �ا

  هو رمحة  املبتدأ من مجلة الصلة

                                                           

    ٦٨ / ٤  ):                              جامع البیان عن تأویل آي القرآن (                                           للطبري تعلیق على رأي الفراء ،انظر تفسیره ١



       
  

 
 

 
 ١٠١٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

وال تحسبن الذين [

آل {]بل أحياء...قتلوا

 }١٦٩:عمران

رفع وهو أوجه من النصب،ألنه لو نصب (

ولكن أحسبهم أحياءء،فطرح الشك :لكان على

  ١/١٧١..)من هذا املوضع أجود

د ولو قرئت بل أحياء عن..القراءة بالرفع(

أحسبهم أحياء،وقيل يف هذا :ر�م،املعىن

الحتسبهم أمواتا يف :قال بعضهم:غري قول

  ١/٤٨٨...)دينهم بل هم أحياء يف دينهم

  )االضمري(ملبتدأ ا

  

  هم

  

ُإنما ذلكم الشيطان يخوف [ ِّ َُ ُ َ ْ َّ ُ ُ َِ ََِّ

َُأولياءه َ َ
ِ
  }١٧٥:آل عمران{] ْ

فال (ّخيوفكم بأوليائه : يقول(

يف قال  و،و١/٢٤٨).)ختافوهم

  )  خيوفكم أولياءه: معناه... ومثله(٢/١٣٣

معناه خيوفكم :قال أهل العربية(

ذلك من أوليائه،والدليل على :أولياءه،أي

فال ختافوهم وخافون إن :("قوله جل وعز

  ١/٤٩٠....)"كنتم مؤمنني

  ّخيوفكم بأوليائه  وحرف اجلر-املفعول به 

  من أوليائه

  أوليائه

َّوال يحسبن ال[ َّ َ ََ ْ َذين يـبخلون ََ ُ َ ْ َ َ
ِ

َبما آتاهم اهللا من فضله هو  ُ ُ
ِ ِ ْ َ ْ

ِ
ُ ُ ََ َ

ِ

ْخيـرا لهم ُ َْ ً   }١٨٠:آل عمران{] َ

ههنا عماد، فأين اسم هذا ) هو(إمنا : يقال(

فال حيسنب : هو مضمر، معناه: العماد؟ قيل

فاكتفى بذكر .ًالباخلون البخل هو خريا هلم

قدم :يبخلون من البخل كما تقول يف الكالم

سررت :ررت به،وأنت تريدفالن فس

  ١/٢٤٨)...بقدومه،

سنب الذين املعىن الحي:قال أهل العربية(

 البخل هو يبخلون

ههنا )هو(علىالبخل،و)يبخلون(هلم،ودلخريا

 فصل،وهو الذي يسميه الكوفيون

والذي أرى :،قال أبو إسحق...العماد

  ١/٤٩٢)...أنا

  البخل  اسم العماد

ُذلك بما قدمت أَيديك[ ِ
ْ ْ َ َّ َ َ

ِ َ ] ْمَِ

  }١٨٢:آل عمران{

" ذلك أن مل يكن ربك :"قال يف قوله تعاىل

ًرفعا ) ذلك(وإن شئت جعلت (،١٢١:األنعام

، ومثله  إن مل يظهر الفعلعلى االستئناف

  ١/٣٥٥)).ذلك مبا قدمت أيديكم(

  أو - األمر ذلك  املبتدأ أو اخلرب  ١/٤٩٨ مل يذكرها

  ذلك هو

  

  

  

َربـنا وآتنا ما وعدتـن[ َ َ ََ ْ َ َ ََ
ِ َ َا على َّ َ

َرسلك ِ
ُ   }١٩٤:آل عمران{] ُ

  

 على ألسن -معناه واهللا أعلم(  ٢/٢٦٣)على ألسنة رسلك: يريد(

  ١/٤٩٩)رسلك

  لسنأ  )املضاف(ا�رور 

فإن خفتم أال تعدلوا [

 }٣:النساء{]فواحدة 

فإن مل :"فواحدة بالرفع ،كان كما قال:ولو قال(

 البقرة،كان صوابا ،عل ٢٨٢..."يكونا رجلني

  ١/٢٥٥)حدة مقنع،فواحدة رضافوا:قولك

  مقنع- رضا   اخلرب  ٢/١١مل يذكرها

ًفساء قرينا[ ِ َ َ َ ًنعم رجال وبئس رجال: مبنزلة قولك(  }٣٨:النساء{] َ زيد نعم :منصوب على التفسري،كما تقول(  .١/٢٦٧)ً

  ٢/٥٢)...رجال

  هو   الضمري)ساء(فاعل 

َوإن تك حسنة يضاعفها[ ْ
ِ َ ُُ ًَ َ َ َ ْ ِ َ [

  }٤٠:النساء{

اسم ) تك(حلسنة، ويضمر يف ينصب ا(

  ١/٢٦٩.)مرفوع

 وحسنة يكون فيها الرفع والنصب (

وإن تكن فعلته حسنة :املعىن،

  ٢/٥٣)يضاعفها،

  فعلته-هي  ) كان(اسم 

من الذين هادوا يحرفون [

 }٤٦:النساء{]الكلم

وإن شئت كانت منقطعة مستأنفة،ويكون (..

من الذين هادوا من حيرفون الكلم،وذلك :املعىن

يف مبتدأ ) من(الم العرب أن يضمروامن ك

منا من يقول ذلك ومنا ال :الكالم،فيقولون 

بعض ملا هي منه،فلذلك )من(يقوله،وذلك أن 

وجيوز أن يكون من الذين :...فيها قوالن(

هادوا قوم حيرفون 

صفة واملوصوف )رفونحي(الكلم،ويكون

من :وقال بعض النحويني املعىن..حمذوف،

الذين هادوا من حيرفونه،فجعل 

االسم املوصول عند 

وف عند املوص-الفراء

  ١.الزجاج واألخفش

   حيرفونمن

                                                           

  .   ٢٦٢ / ٣ :             ،البحر المحیط   ٢٣٩ / ١ :               ي  القرآن لألخفش         انظر معان  ١



       
  

 
 

 
 ١٠١١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

،وهذا الرأي ١/٢٧٢..)أدت عن املعىن املرتوك،

  .٢٦٤ /١/٢٩٤،٣٨٤،٢:للفراء تكرر يف 

صلة من،وهذا ال جيوز ،ألنه )حيرفون(

الحيذف املوصول وتبقى صلته ،وكذلك 

 مل ينسب الرأي ٢/٥٨...)قول الشاعر

،والفراء هنا خالف .للفراء ،وخالفه

  .البصريني

َّوإن منكم لمن ليبطئن[ َِّ َُ َْ ََ َْ ُ ْ ِ َّ ِ [

  }٧٢:النساء{

) ملن(وهي صلة ) ليبطئن(ودخلت الالم يف (

،كما تقول يف على إضمار شبيه باليمني

  .١/٢٧٥)...هذا الذي ليقومن :الكالم

 القسم ومن موصولة موالالم يف ليبطئن ال(

 لو كان كالما باجلالب للقسم،كأن هذا

إن منكم ملن أحلف واهللا :لقلت 

ليبطئن،والنحويون  جيمعون على أن من 

وما والذي ال يوصل باألمر والنهي إال مبا 

يضمر معها من ذكر اخلرب،وأن ال م القسم 

إذا جاءت مع هذه احلروف فلفظ القسم 

  . ٧٦- ٢/٧٥)وما أشبه لفظه مضمر معها

إضمار شبيه (مجلة القسم 

  )باليمني

  اهللا أقسم ب

ٌويـقولون طاعة[ َ َ َ ُ ُ َ   }٨١:النساء{] َ

  

  

  

  

  

  

منا طاعة أو أمرك :الرفع على قولك (

وأما :(١/٩٣ يفقال،و١/٢٧٨)طاعة

فإنه رفع على غري هذا املذهب،وذلك ....قوله

ال بد لكم من الغزو :أن العرب كانوا يقال هلم

مسع :يف الشتاء والصيف،فيقولون

اعة،فجرى الكالم منا السمع والط:وطاعة،معناه

وأما  (١/٣٩:و قال يف..)على الرفع

فإن العرب ال تقوله إال رفعا،وذلك :.....قوله

أن القوم يؤمرون باألمر يكرهونه فيقول 

  ...)مسع وطاعة:أحدهم

  

 أمرنا طاعة،وقال :تقديره:قال النحويون(

منا طاعة،واملعىن واحد،إال أن :بعضهم

إضمار أمرنا أمجع يف القصة 

نقل عن الفراء دون نسبة ٢/٨١)وأحسن

  .صرحية له

  اخلرب أو املبتدأ

  

منا أو 

  ناأمرأوعلينا

  

 ]وتحرير رقبة مؤمنة أ[

 }٩٢:النساء {

  

  

  

فعليه حترير : الرفع على قولك(

مرفوع على  :(١/٢٨٢قال يفو.١/٢٨٧)رقبة

  )فعليه حترير رقبة:قولك

 ..)فعليه حترير رقبة....فإن قتل املؤمن (

٢/٩٠  

  اخلرب 

  

  ليهفع

ًوساءت مصيرا[
ِ

َ ْ َ َ َ [

  }٩٧:النساء{

: مبنزلة قولك النساء،٣٨"فساء قرينا" قال يف (

.) "وساءمتصريا"،وكذلكًنعم رجال وبئس رجال

١/٢٦٧  

 ٣٨ هنا وقال يف اآلية  مل يذكرها٢/٩٥

منصوب على التفسري،كما : (من النساء

  ٢/٥٢)...زيد نعم رجال:تقول

  هي  الضمري-)ساءت(فاعل 

هم ميثاقهم فبما نقض[

 }١٣:املائدة{}١٥٥:النساء{]...

صلة يف املعرفة والنكرة )ما(العرب جتعل (

ورمبا جعلوه امسا وهي يف مذهب :...واحدا،قال

الصلة ،فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه 

صلة،واخلفض على إتباع الصلة ملا 

،وإذا كانت  الصلة معرفة آثروا :....فإذا....قبلها

فبنقضهم ميثاقهم :ما لغو يف اللفظ،املعىن(

  .٢/١٢٧)حقا

 فبما هو   )الضمري( املبتدأ 

إذا -نقضهم

  امساكانت ما 



       
  

 
 

 
 ١٠١٢      
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  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

مل يقرأه أحد ومل " ا نقضهمفبم:"الرفع،ومن ذلك

  ١/٢٤٥....)نسمعه،ولو قيل جاز

فأمنوا خيرا لكم [

 }١٧٠:النساء{]

خريا منصوب باتصاله باألمر،ألنه من صفة (

 الكناية عن األمر،وقد يستدل على ذلك،أمل تر

اتق اهللا هو :األمر تصلح قبل اخلرب،فتقول للرجل

االتقاء خري لك،فإذا : خري لك،أي

اتصل مبا قبله وهو معرفة فنصب )هو(سقطت

ألن ذلك يأيت ) يكن(،وليس نصبه على إضمار

اتق اهللا :بقياس يبطل هذا،أال ترى أنك تقول

اتق اهللا حمسنا : تكن حمسنا،وال جيوز أن تقول

انصرنا :وال يصلح أن تقول) تكن(روأنت تضم

  ١/٢٩٦.) تكن أخانا:أخانا،وأنت تريد

اختلف أهل العربية يف تفسري (

انتصب :،فقال الكسائي)خري(نصب

انتصب :وقال الفراء....خلروجه من الكالم

ألنه متصل باألمر وهو .."خريا"هذا وقوله

 من أي ١ومل يقل هو وال الكسائي..صفته

بأكثر من املنصوبات هو،وال شرحوه 

إن هذا :هذا،وقال اخلليل و مجيع البصريني

انته خريا :حممول على معناه،ألنك إذا قلت

،فأنت تدفعه عن أمر وتدخله يف 

انته وائت خريا،وادخل :غريه،كأنك قلت

قول عمرو ....فيما هو خري لك

  خالف  الفراءالكسائي٢/١٣٤..)

  اعرتض على الفراء والكسائي

 فأمنوا-الضمري عند الفراء

إن تؤمنوا فهو خري –

 هذا على الرفع - لكم

،وعلى النصب املصدر 

احملذوف والتقدير فآمنوا 

وعند -إميانا خريا لكم

 أنه ٢الكسائي وأيب عبيد 

منصوب على خرب كان 

-املضمرة وامسها

يكن اإلميان :والتقدير

وعند  اخلليل - خريا

منصوب بفعل –وسيبويه 

واجب 

أتوا خريا :اإلضماروتقديره

  ٣.لكم

   يف الرفع-وه

- )موصوف(إميانا

عند - يف النصب

  الفراء

–يكن اإلميان 

  عند الكسائي

عند )الفعل(أتوا

سيبويه و 

  البصريني

ُوال تـقولوا ثالثة انـتـهوا[ َ ْ ٌَ َ َُ َُ َ َ [

  }١٧١:النساء{

اآلهلة :  وال تقولوااهللا واحد،:أي قولوارفع،(

أي :(١/٢٩٦ ،وقال يف          ١/٣٩)ثالثة

سيقولون ثالثة :"قوله تعاىلهم ثالثة،ك:تقولوا

 ،فكل ما رأيته بعد القول ٢٢:الكهف" رابعهم

مرفوعا وال رافع معه ،ففيه إضمار اسم رافع 

وكذلك كل (١/٣٧٠:وقال يف)لذلك االسم

حرف مرفوع مع القول ما ترى معه ما يرفعه 

وال :"فقبله اسم مضمر يرفعه،مثل قوله

 هم ال تقولوا-واهللا أعلم-املعىن ...." تقولوا

  ..).ثالثة،يعين اآلهلة

الرفع ال غري،ورفعه بإضمار ال تقولوا أهلتنا (

  ٢/١٣٥..)ثالثة 

-اآلهلة أوهم  املبتدأ

وعند الزجاج 

  .آهلتنا

َاعدلوا هو َأقـرب للتـقوى[ َْ َّ ِْ
ُ َ ُ ُ ِ ْ [

  }٨:املائدة{

) أقرب(يف الكالم كانت ) هو(لو مل تكن (

، يكىن عن الفعل يف هذا املوضع �و ًنصبا

وال )هو(فلو مل تكن ...لك،تصلحان مجيعا،وبذ

  ١/٣٠٣..)يف الكالم كانت نصبا) ذلك(

  ًعدال  صدرامل  ٢/١٥٦مل يذكرها،

َِفاذهب أَنت وربك فـقاتال[ َ َ ََ َُّ َ َ ْ ْ َ   أنت الضمري (املعطوف عليه اذهب أنت وزيد،والنحويون :كالم العرب (اذهب : فقيل) أنت(أنت، ولو ألقيت : فقال(] ْ

                                                           

                  تطــور النحــو العربــي   :       ،وانظــر   ١٢٢ )                     یكــن االنتهــاء خیــرا لكــم  :                      خرجــه الكــسائي علــى تقــدیر   : (                    معــاني القــرآن للكــسائي  :     انظــر١

  .   ٢٠٠ :                                  في مدرستي البصرة والكوفة، طالل عالمة

    ٤٦٨ / ٢ :         ین الحلبي                                        ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسم   ٤٠٠ / ٣ :            البحر المحیط :       انظر ٢

    ٤٦٨ / ٢ :            والدر المصون .   ١٤٣ / ١ :      الكتاب  :     انظر٣



       
  

 
 

 
 ١٠١٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

،ألنه يف إحدى ًوربك فقاتال كان صوابا  }٢٤:املائدة{

 املائدة،بغري ٢٣ "إنه يراكم وقبيله"القرائتني

أكثر يف " واذهب أنت وربك "وهي �و ،)هو(

كالم العرب،وذلك أن املردود على االسم 

املرفوع إذا أضمر يكره ،ألن املرفوع خفي يف 

الفعل ،وليس كاملنصوب،ألن املنصوب يظهر 

قام :ضربته،وضربتك، وتقول يف املرفوع:،فتقول

فعل وقاما،فال ترى امسا منفصال يف األصل من ال

  .١/٣٠٤)....فلذلك أوثر إظهاره

يستقبحون اذهب وزيد،ألنه اليعطف 

باالسم الظاهر على املضمر،واملضمر يف 

النية ال عالمة له،فكان االسم يصري 

معطوفا على ما هو متصل بالفعل غري 

مل يذكر رأي الفراء ٢/١٦٤)مفارق له

  الفراء آثر اإلظهاروالكسائي هنا مع أن 

  )املؤكد للمسترت

فتقبل من أحدهما ولم يتقبل [

 }٢٧:املائدة{]قال ألقتلنك ...

،ألن )ألقتلنك(قال الذي مل يتقبل منه: ومل يقل(

املعىن يدل على أن      الذي مل يتقبل منه هو 

   ١/٣٠٥...)ألقتلنك:القائل حلسده ألخيه

الذي مل يتقبل منه قال :املعىن(

ألقتلنك،وحذف ذكر الذي مل يتقبل منه 

،ألن يف الكالم دليال عليه،ومثل ذلك يف 

الكالم إذا رأيت احلاكم واملظلوم كنت 

  ٢/١٦٦..)كنت مع املظلوم:معه،املعىن 

الذي مل (احلاسد   الفاعل

  )يتقبل منه

َومن الذين هادوا سماعون [ ُ َُّ َ َ َ َ
ِ َّ ِ

َ
ِللكذب ِ َ   }٤١:املائدة{] ِْ

  

  

ال حيزنك الذين :وإن شئت كان املعىن(

يسارعون يف الكفر من هؤالء وال من الذين 

على ) مساعون(ٍفرتفع حينئذ هادوا ،

  ١/٣٠٨،٣٠٩)....االستئناف

  هم  )الضمري ( املبتدأ  ٢/١٧٧مل يذكرها

أن النفس  فيهاوكتبنا عليهم [

  ]....بالنفس والعين بالعين

 }٤٥: املائدة{

وكتبنا عليهم فيها أن النفس :"قال يف قوله 

تنصب النفس بوقوع ( ٤٥:املائدة..." بالنفس

إىل .."والعني بالعني:"عليها،وأنت يف قوله)أن(

باخليار،إن شئت رفعت "واجلروح قصاص:"قوله

إال أن الرفع والنصب يف ...،وإن شئت نصبت 

َّعطوف إن وأن إمنا يسهالن إذا كان مع األمساء  ّ

إن مل يكن بعد االسم ف:...أفاعيل،مثل قوله

إن اهللا بريء من ..:"الثاين خرب رفعته كقوله 

 ٤..."فإن اهللا هو:"التوبة،وكقوله٣..."

إن أخاك قائم وزيد،رفعت :التحرمي،وكذلك تقول

زيد بإتباعه االسم املضمر يف قائم،فابن على 

  ١/٣١٠.)هذا

بالرفع والنصب مجيعا ال اختالف بني أهل (

ُوالعني بالعني :رأومن ق...العربية يف ذلك
على العطف على :فرفعه على وجهني

موضع النفس بالنفس والعامل فيها 

وجيوز أن تكون العني بالعني ورفعه على ...

جيوز أن يكون :االستئناف وفيه وجه آخر

عطفا على املضمر يف النفس يف موضع 

أن النفس مأحوذة هي :املعىن:رفع

)) هي(بالنفس،والعني معطوفة على

 يذكرها يف  ومل٢/١٧٩

  ،تكلم عنها لغويا٥/١٩٣التحرمي

 -الضمري (املعطوف عليه 

  )معمول اسم الفاعل

   هم- هي -هو

إن الذين أمنوا والذين هادوا [

 }٦٩:املائدة{]....والصابؤن

على أنه عطف على )الصابئن(فإن رفع (

حرف على جهة واحدة يف )الذين(،و)الذين(

حدا رفعه ونصبه وخفضه،فلما كان إعرابه وا

وضعفه أنه يقع –نصبا ضعيفا )إن(وكان نصب 

جاز رفع -عى االسم وال يقع على خربه

إن عبد اهللا وزيد :الصابئني،والأستحب أن أقول

اختلف أهل العربية يف تفسري رفع (

ضعف )إن(الصابئني،فقال بعضهم نصب 

ألن ) الذين(على )الصابئون (فنسق 

األصل فيهم الرفع، وهو قول 

الكسائي،وقال الفراء مثل ذلك إال أنه ذكر 

أن هذا جيوز يف النسق على مثل 

مذهب اخلليل وسيبويه 

  ٢وأتباعهما احملذوف اخلرب

مذهب الكسائي احملذوف 

 املستكن يف الضمري

هادوا،وإن مل يؤكد ألنه 

  .مذهبه عدم اشرتاط ذلك

  والصابئون كذلك

  

  

هادوا هم 

  والصابؤن



       
  

 
 

 
 ١٠١٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

قائمان لتبني اإلعراب يف عبد اهللا ،وكان 

ليس هذا حبجة ... جييزه لضعف إن١الكسائي

إن عمرا وزيد :للكسائي يف إجازته

ه فسهل ذلك فيه واملكىن ال إعراب ل...قائمان،

إذا عطفت عليه ) الذين( كما سهل يف

،وهذا أقوى يف اجلواز من ) الصابئون(

ألن املكىن ال يتبني فيه الرفع يف )الصابئون(

اللذون فريفع يف :قد يقال) الذين(حال،و

على )الصابئون (أرفع :قال الكسائي... حال

اتباعه االسم الذي يف هادوا وجيعله من 

 ال من ١٥٦: األعراف" يكإنا هدنا إل:"قوله

  ١/٣١١...)اليهودية وجاء التفسري بغري ذلك

  

إين وزيد :وعلى املضمر،جيوز)الذين(

إن زيدا وعمرو :قائمان،وأنه ال جييز

قائمان،وهذا التفسري إقدام عظيم على 

وقال سيبويه واخلليل ومجيع .....كتاب اهللا

 اعرتض على الكسائي ٢/١٩٣..)البصريني

  والفراء

 مذهب الفراء ال حذف 

ألنه أجاز العطف على 

إذا مل يظهر )إن(حمل اسم 

  فيه إعراب   

  

فعموا وصموا ثم تاب اهللا [

عليهم ثم عموا وصموا كثير 

 }٧١:املائدة{]منهم 

أي :كثري مصدرا فقلتوإن شئت جعلت ال(

  ١/٣١٦)ذلك كثري منهم وهذا وجه ثالث

والوجه أن يكون كثري منهم خرب ابتداء (

ذوو العمى والصم كثري :حمذوف،املعىن

  ٢/١٩٦)منهم

ذوو - ذلك   املبتدأ 

  العمى

فجزاء مثل ماقتل من [

 }٩٥:املائدة{]النعم

فإنه )مثل(فمن رفع ..."فجزاء:"ومثله(...

وكذلك رأيتها يف :تل،قالفجزاؤه مثل ماق:أراد

،ومن نصب ٣باهلاء"فجزاؤه"مصحف عبد اهللا

فعليه أن جيزى مثل ما قتل من :أراد)مثل(

  ،١/١٤٥.)النعم

برفع مثل وجرها،فمن رفعهما مجيعا فرفعه (

فعليه جزاء مثل الذي :على معىن

من نعت اجلزاء،ويكون )مثل(قتل،فيكون 

مثل (على االبتداء،ويكون )جزاء(أن ترفع 

فجزاء :خرب االبتداء،ويكون املعىن)قتل ما 

فعليه :ذلك الفعل مثل ما قتل،ومن جر،أراد

جزاء مثل ذلك املقتول من 

  ٢/٢٠٧...)النعم

 العائد من اخلرب 

 املضاف -واحملذوف

عند الفراء ) اهلاء(إليه

مثل الذي قتل :(والتقدير

وعلى وجه الرفع -)جزاؤه

  على البدل فال حذف

-وعند الزجاج اخلرب

  ذفالح

  فجزاؤه

  

  

  

  

  فعليه جزاء

 ]إن تعذبهم فإنهم عبادك[

 }١١٨:املائدة{

ويف "إن تعذ�م فعبادك"ويف قراءة عبد اهللا(

فإ�م عبادك،وإمنا يرفع من ذا ما كان "قراءتنا

مع املرفوع،فإذا مل حيسن )هو(امسا حيسن فيه 

  ١/١٤٢..)أجريته على ما قبله)هو(فيه

 إن:إن تعذ�م ،أي...والذي  عندي(

تعذب من كفر منهم ،إلإ�م عبادك 

(...٢/٢٢٤  

-على قراءة عبد اهللا

 -ويف قراءة غريه-الضمري 

  الحذف

   إ�م

  ]هذا يوم ينفع الصادقين [

 }١١٩:املائدة{

  فيه   اجلار وا�رورعلى "يوم"بتنوين :"..."وفيه وجه ثالث(واتقوا :"كما قال اهللا..."ٌهذا يوم:"وإن قلت (

                                                           

   .   ١٢٥ :                         انظر معاني القرآن للكسائي  ١

   .   ٢٩٠ / ١ :                                               حیث نسب الرأي لجمهور أهل البصرة،وهو في الكتاب   ٥٧٢ / ٢ :           الدر المصون  :     انظر٢

           كـــي نـــسب رأي             فقـــد ذكـــر أن م .           ومـــا بعـــدها   ٥٧٢ / ٥ :           الـــدر المـــصون :                                                وانظـــر فـــي نـــسبة اآلراء للفـــراء والكـــسائي والـــرد علیهمـــا

                                                                           فیحتمــل أن یكــون الفــراء كــان یوافــق الكــسائي ثــم رجع،ویحتمــل أن یكــون مخالفــا لــه ثــم (  :                           الكــسائي للفراء،وقــال الــسمین 

     ٥٧٣ / ٢ )                                                      رجع إلیه،وعلى الجملة فیجوز أن یكون له  في المسألة قوالن

     ١٢٦ :                    معاني القرآن للكسائي  :                         نفس القراءة لعبد اهللا،انظر٣



       
  

 
 

 
 ١٠١٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

،تذهب إىل ١٢٣:البقرة" ٌيوما ال جتزي نفس

كروه النكرة كان صوابا،والنصب يف مثل هذا م

يف الصفة ،وهو على ذلك جائز،وال يصلح يف 

  ١/٣٢٧)القراءة

هذا يوم ينفع فيه الصادقني "إضمار

واتقوا :"ويكون كقوله"صدقهم

  ٢/٢٢٥.."...)يوما

قل أغير اهللا أتخذ وليا فاطر [

 }١٤:األنعام{]..السموات

،ولو استأنفته فرفعته ..طر اخلالقولو نويت الفا(

رب السموات واألرض :"كان صوابا،كما قال

  ١/٣٢٩)٣٧:النبأ"وما بينهما الرمحن

   هو  )الضمري(املبتدأ    مل يذكرها٢/٢٣٣

  ]...ألنذركم به ومن بلغ[

 }١٩:األنعام{

ومن بلغه القرآن من بعدكم،وبلغ صلة :يريد(

  ١/٣٢٩..)باإلنذار)من(،ونصبت )من(ل

   اهلاء   املفعول به   يذكرهامل٢/٢٣٤

وما من دابة يف األرض وال طائر (

   األنعام٣٨..)يطري جبناخيه

ما :الطائر خمفوض ورفعه جائز كما تقول(

ٌعندي من رجل وال امرأة وامرأة،من رفع  ٍ ٍ

ًماعندي من رجل وال عندي :قال
  ١/٣٣٢..)ٌامرأة

جيوز وال طائر بالرفع على العطف على (

وما  دابة يف األرض وال :يلموضع دابة،التأو

وما من :طائر،واجلر أجود وأكرب على معىن

  ٢/٢٤٥..)دابة وال طائر

عند ) شيه مجلة( اخلرب

  الفراء 

  والزجاج ال حذف

  عندي

َولكن ذكرى[ ْ
ِ

ْ
ِ َ   }٦٩:األنعام{] َ

  

أحدمها :ومن رفع فعلى وجهني(......  .١/٣٣٩)ولكن هو ذكرى: والرفع على قوله(

وجائزأن .....ذكروهم،ولكن عليكم أن ت:

 تأمرون به نولكن الذي:يكون 

  ٢/٢٦١)ذكرى

 الضمري- املبتدأ اسم لكن

  عند الفراء

  عليكم- اخلرب عند الزجاج

  عليكم-هي

للعرب يف الياءات اليت يف أواخر احلروف، ( } ٨٠ :األنعام{]وقد هدان[

وقد  (......اتبعن، وأكرمن، وأهانن، : مثل

ة ويثبتوها مرة، فمن أن حيذفوا الياء مر) هداين

ًحذفها اكتفى بالكسرة اليت قبلها دليال عليها 

وذلك أ�ا كالصلة، إذا سكنت وهي يف آخر 

  .١/٢٠٠..)احلروف واستثقلت فحذفت

إن (٢/٢٦٨)وقد يبني يل ما به اهتديت(

شئت قلت إذا دعان بياء وإن شئت بغري 

ياء،إال أن املصحف يتبع  فيوقف على 

  .....١/٢٥٥)احلركة كما هو فيه

ياء -الضمري(املفعول به

  )املتكلم

  هداين

ِقل اهللا ثم ذرهم في [
ْ ُ ْ َُ َّ ُ ِ ُ

َخوضهم يـلعبون ُ َ َْ ْ ْ ِ ِ َ [

  }٩١:األنعام{

أنزله : ،أي) قل اهللا:(أن يقول )ص(أمر حممد (

قل هو : اهللا عليكم، وإن شئت قلت

  ١/٣٤٣)...،اهللا

  هو  )الضمري(املبتدأ   ٢/٢٧١مل يذكرها

ِوهو الذي[ َّ
َ ُ ْ أَنشأكم من َ

ِ
ْ ُ َ َ ْ

ٌّنـفس واحدة فمستـقر َ َ ْ ُ ََ ٍ َ ِ ٍ ْ َ [

  }٩٨:األنعام{

ّفمستقر (:ويقرأ(
الولد يف الرحم :يعين ) ِ

يف صلب الرجل، ورفعها على ) ومستودع(

رأيت الرجلني عاقل : إضمار الصفة كقولك

  .١/٣٤٧)وأمحق، يريد منهما كذا وكذا

: وأما رفع مستقر ومستودع فعلى معىن(

لكم مستودع،ومن قرأ لكم مستقر و

فعلى معىن فمنكم مستقر ....بالكسر 

أي ،ومنكم مستودع،وتأويل مستقر 

منكم :ومستودع أي ،مستقر يف الرحم :

  ٢/٢٧٤....)مستودع يف أصالب الرجال

  -فمنكم مستقر  )اجلار وا�رور( اخلرب 

  لكم مستقر

َوالزيـتون والرمان[ ََُّّ َ َُ ْ َّ [

  }٩٩:األنعام{

:  وشجر الرمان كما قال،يتونشجرة الز:يريد (

 أهل : يريد يوسف،٨٢)واسأل القرية(

  ١/٣٤٨)القرية

  شجرة وشجر  )املضاف(املعطوف   ٢٧٦/ ٢مل يذكرها

َذلك َأن لم يكن ربك[ َُّ َُ ْ َ ْ َ ْ َِ 

مهلك القرى بظلم وأهلها 

ًرفعا على ) ذلك(وإن شئت جعلت (

–يها وجه ،وف.. ،إن مل يظهر الفعلاالستئناف

 ا:فزعم سيبويه أن موضع ذلك رفع،املعىن(

مهلك القرى (ألمر ذلك ألنه مل يكن ربك 

  املبتدأ أو اخلرب

عند الفراء ) اجلار وا�رور(

األمر ذلك أو 

  ذلك األمر



       
  

 
 

 
 ١٠١٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

مل يكن ليهلكهم ...-وهو أحب إيل من ذا  }١٣١:األنعام{]مصلحون

وقال يف .١/٣٥٥)بظلم منه،وهم مصلحون

مل يكن ليهلكهم وهم مصلحون :يقول(٢/٣١

  ).فيكون ذلك ظلما

جيوز أن :،وقال بعضهم..)وأهلها بظلم

قيل ذلك ألنه :ا،املعىنيكون موضعها نصب

،واملعىن .مل يكن ربك مهلك القرى بظلم

مل ٢/٢٩٢...)خيرج على مجيع القولني

  يذكر تقدير الفراء صراحة

املضاف (والضمري وحده

  عند الزجاج)إليه

بظلمه أو بظلم 

منه وهي 

جيزيه :مثل

  ي فيه،وجيز

  

ًإال َأن يكون ميتة[ ََْ َ َُ ْ َِّ [

  }١٤٥:األنعام{

كان من عادة كان عند :ومن نصب ،قال(...

ًامسا ) كان(فأضمروا يف العرب مرفوع ومنصوب،

ًجمهوال، وصريوا الذي بعده فعال لذلك  ً

،وذلك جائز يف كان ،وليس ،ومل يزل ا�هول

وجيوز يف إ ن ...ويف أظن وأخوا�ا،

  .١/٣٦٣،٣٦١)...وأخوا�ا

املعىن إال أن يكون املأكول ميتة أو دما (

  ٢/٣٠٠...)مسفوحا أو حلم خنزير

  املأكولهو  )كان(اسم 

ِإال ما حملت ظهورهما َأو [ َ ُ َُ ُُ َْ َ َ َِّ

َالحوايا   }١٤٦:األنعام{]ََ

 أو شحوم احلوايا، :والنصب على أن تريد(

  .١/٣٦٣)تكتفي باحلوايا،وفتحذف الشحوم 

  شحوم  )املعطوف(ضافامل  ٢/٣٠١مل يذكرها

  ]فله عشر أمثالها [

 }١٦٠: األنعام{

فله عشر :من خفض ،يريد

  ١/٣٦٦..)حسناتٍ أمثاهلا،

القراءة فله عشر حسنات (

  ٢/٣٠٩..)أمثاهلا

  حسنات  املوصوف

َكتاب أُنزل إليك[ ْ ٌَِ َ ِ ْ َ
ِ[ 

  }٢:األعراف{

أرأيت ما يأيت بعد حروف اهلجاء مرفوعا :قلت(

أشباه ذلك مب رفعت و...أملص كتاب"مثل قوله

الكتاب يف هؤالء األحرف؟قلت رفعته حبروف 

األلف والالم :اهلجاء اليت قبله،كأنك قلت

من حروف املقطع كتاب أنزل إليك ...

كتاب (رفعت ١، وقد قال الكسائي...جمموعا

وأشباهه من املرفوع بعد اهلجاء ) أنزل إليك

، وهو وجه،وكأنه إذا ) ذلك(أو)هذا (بإضمار 

أضمر حلروف اهلجاء ما )ذلك (أو )ذاه(أضمر 

يرفعها قبلها،أل�ا ال تكون إال وهلا موضع،قال 

أفرأيت  ما جاء منها ليس بعده مايرافعه،مثل 

ماموضعه إذا مل يكن بعده ......حم،عسق:قوله

قبله ضمري يرفعه،مبنزلة قول :مرافع؟قلت

 واهللا -،املعىن١:التوبة " براءة من اهللا...."اهللا

  .١/٣٦٩،٣٧٠...) راءة من اهللاهذه ب-أعلم

قد فسرنا هذه احلروف يف أول سورة (

وقال بعض النحويني موضع هذه ...البقرة

املص :احلروف رفع مبا بعدها،قال

كتاب،كتاب  مرتفع باملص،وكان معنىاه 

املص حروف كتاب أنزل إليك ،وهذا لو 

كان كما وصف لكان بعد هذه احلروف 

اهللا ال إله إال أمل  :"أبدا ذكر الكتاب فقوله

ال مرافع هلا على )أمل(يدل على أن "هو

فهذه األشياء تدل أن .....قوله وكذلك

األمر على غري ماذكر،ولو كان كذلك 

مكررااا،وال )أمل(أيضا ملا كان 

وقد أمجع النحويون على أن مكررا،)حم(

مرفوع بغري هذه "كتاب أنزل إليك:"قوله

و ،وهاحلروف،املعىن هذا كتاب أنزل إليك

جممع معهم على أن ماقالوه جائز فيجب 

اتباعهم من قوله وقوهلم،وجيب على قائل 

هذا القول التثبت على خمالفتهم،ولو كان      

كما يصف لكان مضمرا امسني فكان 

املعىن أمل بعض حروف كتاب أنزل إليك 

،فيكون قد أضمر املضاف وما أضيف 

  هذا أو ذلك  )اسم اإلشارة ( املبتدأ

                                                           

     ١٤١ :   ائي                 معاني القرآن للكس  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠١٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

إليه،وهذا ليس 

اعرتض على ٢/٣١٤...)....جبائز

لكسائي والفراء ومل ينسب هلم ا

  .الرأي،والفراء أجاز رأي الكسائي

وكم من قرية أهلكناها فجاءها [

 }٤:األعراف{}بأسنا

ومثله مما نسب الظلم إىل القرية ،وإمنا الظلم (

من .ألهلها يف غري موضع من التنزيل

 وإن شئت كان(:وقال ١/٢٧٧...")وكم:"ذلك

وكم من قرية أهلكناها فكان جميء البأس :املعىن

  ١/٣٧١)..)كان(قبل اإلهالك،فأضمرت 

وكم من أهل قرية أهلكناهم،إال أن :املعىن(

أهل حذف ألن يف الكالم دليال 

  ٢/٣١٧.)عليه

  -املضاف

  ١كان  على رأي الفراء

  أهل القرية

قل هي للذين أمنوا في الحياة [

 }٢٩:األعراف{]الدنيا خالصة

اخلالصة ليست بقطع من الالم ،ولكنها قطع و(

قل هي للذين ...:من الم أخرى مضمرة واملعىن

مشرتكة،وهي هلم يف :آمنوا يف احلياة الدنيا،يقول

،ولو رفعتها كان صوابا ’اآلخرة خالصة

يريد أ�ا ليست حاال :قال احملقق(١/٣٧٧..)

بل يقدر هلا جار .."للذين"من اجلار وا�رور يف

هلم خالصة : هو خرب بعد خرب،أي وجمرور آخر

يوم القيامة،إذا كان هذا حكما هلم يف حال غري 

  )احلال األوىل

ًومن قرأ خالصة جعل خالصة منصوبا (..

يف :على احلال،على أن العامل يف قولك 

احلياة الدنيا يف تأويل احلال،كأنك 

هي ثابتة للمؤمنني مستقرة يف احلياة :قلت

  ٢/٣٣)الدنيا خالصة يوم القيامة

املبتدأ  –)اجلار وا�رور(اخلرب

  )الضمري(

  هلم

  هي

ن أفيضوا علينا  من الماء أو [

  }٥٠:األعراف{]مما رزقكم اهللا 

ومل يأت منهم بشيء ..."إين أسكنت:" وقال(

قد أصبنا :  وهو جائز أن تقول،يقع عليه الفعل

: وقتلنا من بين فالن وإن مل تقل،من بين فالن

دي عن بعض تؤ) من(ألن ،ًرجاال 

قد أصبنا من الطعام وشربنا من :،كقولكالقوم

   ٢/٧٨).....    "أن أفيضوا :"ومثله.املاء

  ًشيئا  من تبعيضية-املفعول به  ٢/٣٤٤مل يذكرها

.. قال ابن أم [

  }١٥٠:األعراف{]

َّابن أم و :يقرأ)قال ابن أؤم:..(وقوله(

ِّأم،بالنصب واخلفض،وذلك أنه كثر يف الكالم 

 منه الياء ،وال يكادون حيذفون فحذفت العرب

الياء إال من االسم املنادى يضيفه املنادى إىل 

  ١/٣٩٤...)نفسه

ومن قال ابن أم بالكسر،فإنه أضافه إىل (

نفسه بعد أن جعله امسا واحدا ومن العرب 

من يقول ياابن أمي بإثبات الياء قال 

  ٢/٣٧٩:...)الشاعر

 -الضمري (املضاف إليه 

  )ياء املتكلم

  أمي

ٌَّوقولوا حطة[ ِ ُ ُ َ [

 }١٦١:األعراف{

  هي  )الضمري ( املبتدأ  ٢/٣٨٣مل يذكرها  .) هي حطة:ِما أُمرمت به، أي: قولوا: يقول(

قالوا معذرة [

 }١٦٤األعراف{]

وقد آثرت القراء رفعها،ونصبها جائز ،فمن رفع (

إال    ساعة من :"هي معذرة،كما قال :قال

  ١/٣٩٨)٣٥:�ار بالغ األحقاف

قالوا موعظتنا إياهم معذرة إىل ربكم :املعىن(

  ٢/٣٨٥)ولعلهم يتقون

  موعظتنا-هي  )الضمري(  املبتدأ 

                                                           

                                      الكـشاف عـن حقـائق التنزیـل وعیـون األقاویــل   :                                                الهـالك یقـع علـى القریـة فـال حــذف،ومنهم الزمخـشري،انظر  :           بعـضهم یقـول١

  .   ٤٢٣ / ٢ :               في وجوه التأویل



       
  

 
 

 
 ١٠١٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ِذلكم وَأن اهللا موهن كيد [
ْ َ ُ

ِ ِ
ُ َ َّ َ ْ ُ َ

َالكافرين ِ ِ   }١٨:األنفال{] َ

ًرفعا على ) ذلك(وإن شئت جعلت (

ذلكم (و. :.. إن مل يظهر الفعلومثلهاالستئناف

رفع والنصب فيه  ال)وأن اهللا موهن كيد الكافرين

  ١/٣٥٥.)كله جائز

األمر ذلكم :وموضع ذلكم رفع،واملعىن (

  ٢/٤٠٧) موهنوأن اهللا،واألمر أن اهللا

األمر ذلك أو   املبتدأ أو اخلرب

  ذلك األمر

َبـراءة من اهللا [ َ
ِ ٌ َ َ
ِِورسوله

ُ َ   }١:التوبة{]َ

  

  

  

  

  

  

  

قبله ضمري يرفعه،مبنزلة قول اهللا تبارك :قلت(

.) هذه براءة من اهللا: عىنامل.."براءة:"وتعاىل

ومن سورة براءة (،١/٤٢٠ يف قال و١/٣٧٠

 مرفوعة  يضمر هلا ..)براءة من اهللا:(قوله

وهكذا كل ما عاينته من اسم ...،ومثله)هذه(

فتقول ) هذه(و)هذا(معرفة أو نكرة جاز إضمار 

هذا : إذا نظرت إىل رجل،مجيل واهللا،تريد

  ).مجيل

ا على براءة مرتفعة على وجهني،أحدمه(

هذه براءة من اهللا :خرب االبتداء ،على معىن 

،يكون .ورسوله،وعلى االبتداء

  ٢/٤٢٨.)...اخلرب

  هذه  )اسم اإلشارة ( املبتدأ

أن اهللا بريء من المشركين [

 }٣:التوبة{]ورسوله

  

فإذا مل يكن بعد االسم الثاين (

وكذلك تقول ...،..."أن اهللا:"خربرفعته،كقوله

بإتباعه االسم )زيد (رفعت إن أخاك قائم وزيد،:

  ١/٣١٠)املضمر يف قائم ،فابن على هذا

  

اخلرب عند غري الفراء   ٢/٤٣٠مل يذكرها

ورسوله بريء :والتقدير

،وعند الفراء الضمري ١منهم

املسترت يف اخلرب،فرسوله 

معطوف على الضمري 

  املستكن يف  بريء

  -بريء منهم 

  عند الفراء)هو( 

ِّفإخوانكم في الد[ ِ
ْ ُ ُ َْ ] ِينَِ

  }١١:التوبة{

فهم أخوانكم، يرتفع مثل هذا من : معناه(

   ١/٤٢٥).ًن يضمر له امسه مكنيا عنهأالكالم ب

إن تابوا وآمنوا فهم مثلكم،قد درأ :أي (

عنهم إميا�م وتوبتهم إمث 

  ٢/٤٣١...)كفرهم

  هم  )الضمري( املبتدأ  

والذين يكنزون الذهب [

والفضة وال ينفقونها في سبيل 

 ]اهللا 

 }٣٤:التوبة{

  

  

  

  

  

  

  

  

ينفقو�ما،فـــإن شـــئت وجهـــت  :ومل يقـــل (

الــــــــــذهب والفـــــــــــضة إىل الكنـــــــــــوز فكـــــــــــان 

توحيـــدها مـــن ذلــــك،وإن شـــئت اكتفيــــت 

  ...بذكر أحدمها من صاحبه

 ١١..."فـإذا رؤوا جتـارةأو هلـوا:"،كما قال

  ١/٤٣٤.)،فجعله للتجارة...اجلمعة

ينفقو�ما يف :فقال الذهب والفضة ومل يقل(

فإمنا جاز ذلك ألن سبيل اهللا،

يكنزون الذهب والفضة وال ينفقون :املعىن

املكنوز يف سبيل اهللا،وجيوز أن يكون حمموال 

وال ينفقو�ا،وجيوز أن :على األموال فيكون 

يكون وال ينفقو�ا،وال ينفقون الفضة 

وحذف الذهب ألنه داخل يف الفضةكما 

والذين :ويكون املعىن:...قال الشاعر

 ينفقونه يف سبيل يكنزون الذهب وال

اهللا،والفضة وال ينفقو�ا يف سبيل 

  ٢/٤٤٥)اهللا

ال -  وال ينفقونه   األداة واملعطوف

  ينفقون الذهب

  ]واهللا ورسوله أحق أن يرضوه [

 }٦٢:التوبة{

يرضـومها،ألن املعـىن :وحد يرضـوه ومل يقـل(

مــــــــا شــــــــاء اهللا :مبنزلــــــــةقولك-واهللا أعلـــــــم–

يرضومها،ألن املعىن :ومل يقل.."واهللا:"وقوله(

واهللا :يدل عليه فحذف استخفافا،املعىن

  أحق أن يرضوه  اخلرب

                                                           

    ٤٤١ / ٣ :           الدر المصون  :       انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠١٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ين وشــئت ،إمنــا يقــصد باملــشيئة قــصد الثــا

يرضـــومها، فاكتفيـــت :وإن شـــئت أردت...

ومل يقـــــــــل :(  وقــــــــال١/٤٤٥...)بواحــــــــد 

واكتفـــى بـــذكر أحـــدمها مـــن ....وقـــدرمها :

واهللا :"وهــــــــــــــــــــــو مثــــــــــــــــــــــل.....صــــــــــــــــــــــاحبه

  ١/٤٥٨)أن يرضومها:ومل يقل..."ورسوله

سوله أحق أن يرضوه كما أحق أن يرضوه ور

  ٢/٤٥٨..)قال الشاعر

  ]وخضتم كالذي خاضوا[

 }٦٩:التوبة{

العائدعلى -ا�رور  ٢/٤٥٩مل يذكرها  ١/٤٤٦)كخوضهم الذي  خاضوا:يريد(

  )اهلاء يف خاضوا(املوصول

 - خوضهم

  خاضوه

َالتائبون العابدون [ َُ ِ َ ُ
ِ َّ

َالحامدون ُ ِ
  }١١٢:التوبة{] َ

ًما جاء يف رؤوس اآليات مستأنفا فكثري، فأما (

: مث قال...) إن اهللا اشرتى(من ذلك قول اهللا 

 بالرفع يف )التائبون العابدون احلامدون(

  ١/١٦)قراءتنا

والرفع على االستئناف ( ٢/٦٧ وقال يف

إن :"النفصاله من اآلية، كقوله عز وجل

ويف قراءة "التائبون :"مث قال..."اهللا اشرتى

وقال .)وكل ذلك صواب) لتائبنيا(عبداهللا 

استؤنف بالرفع لتمام اآلية وانقطاع (١/٤٥٣يف 

  )الكالم،فحسن االستئناف

  

يصلح أن يكون رفعه على وجوه،أحدها (

هؤالء التائبون أو هم : املدح،كأنه قال

التائبون،وجيوز أن يكون على البدل،املعىن 

يقاتلون التائبون وهذا مذهب أهل 

أن .....والذي عندي:اللغة،قال أبو إسحق

قوله التائبون العابدون رفع باالبتداء ،وخربه 

ن العابدون إىل آخر والتائب:مضمر،املعىن

  ٢/٤٧١..).أيضااآلية هلم اجلنة

اسم -الضمري( املبتدأ

  )اإلشارة

  اخلرب عند الزجاج

  هؤالء-هم

  هلم اجلنة

من بعد ما كاد [

 }١١٧التوبة{]..يزيغ

ًامسا )كاد يزيغ (ُكاد يزيغ جعل يف:ن قال (../

عسى أن يكونوا خريا :"مثل الذي يف قوله

  ١/٤٥٤...) احلجرات١١"منهم

أته قد تاب عليهم من بعد ..فأعلم اهللا (

 ٢/٤٧٤...)ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم

  مل يذكر اإلضمار

  هو  )الضمري(اسم كاد

إليه مرجعكم جميعا وعد [

 }٤:يونس{]اهللا حق

ٌعليك واجب احلق :ولو كان رفعا كما تقول(
ًوواجبا كان صوابا،ولو استؤنف وعد اهللا (ً

  ١/٤٥٧ً)كان صوابا)ٌحق

منصوب على معىن وعدكم اهللا )وعد اهللا(

وجيوز يف غري القراءة وعد اهللا ...وعدا 

  ٣/٧)حق

  هو  )الضمري( املبتدأ 

  

  

جعل الشمس والقمر نورا [

 }٥:يونس{]وقدره منازل

 

 

 

 أحدمها من واكتفى بذكر....وقدرمها :ومل يقل (

  ١/٤٥٨..)صاحبه

وقدره يعين القمر ألنه املقدر لعلم السنني (

وقدرمها :واحلساب،وقد جيوز أن يكون املعىن

منازل فحذف أحدمها اختصاراوإجيازا ،كما 

  ٣/٧...)قال الشاعر

  الشمس أوالقمر  املفعول ،واألداة واملعطوف

ولوال كلمة سبقت من  [

ربك لقضى يبينهم 

 }١١:يونس{]

َلقضى إليهم :"ويقرأ..."ُلقضي: "لهوقو(

َفيمسك اليت قضى عليها :"ومثله"أجلهم

ُقضي عليها املوت"و"املوت ُ("١/٤٥٨  

  هو  الفاعل  ٣/١٢)َوجيوز لقضى بينهم(

ْيا أَيـها النَّاس إنما بـغيكم [ ُ ُُّ َ َْ َ َِّ ُ َ

ِعلى َأنـفسكم متاع الحياة
َ َ ََ ََ ْ ُ ِ ُ ْ َ [

: أي.. ئنافويصلح الرفع ها هنا على االست(

  ( :قالو٤٦١/ ١)...وذلك متاع احلياة الدنيا، 

على (وجيوز أن يكون خرب االبتداء..(

على إضمار ...)متاع(ويكون )أنفسكم

  -اسم اإلشارة ( املبتدأ

  )الضمري

  هو-ذلك 



       
  

 
 

 
 ١٠٢٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

كله مرفوع بشيء مضمر قبله إما هو وإما   }٢٣:يونس{

   .١/٤٧٢).ذاك

  ٣/١٤)..هو

ِوالذين كسبوا السيئات[ َِّ َّ ُ َ َ َ
ِ َّ َ 

ٍَِّجزاء سيئة  َ ُ َ َ
َبمثلها

ِْ ِ   }٢٧:يونس{]ِ

  

فلهم : كأنك قلت) هلم(رفعت اجلزاء بإضمار (

  ١/٤٦١.)... مبثلهاجزاء السيئة

  

اجلار (شبه الظرف   ٣/١٥مل يذكرها

  )وا�رور

  هلم

ُوردُّوا إلى اهللا موالهم [ ُ َ ْ َ َِ ُ َ
  }٣٠:يونس{] َالحقِّ

ًولو رفع على نية االستئناف كان صوابا، كما( ُ 

احلق من ربك فال تكونن من : (قال

 وأنت قائل إذا مسعت  البقرة،١٤٧)املمرتين

ًقلت حقا، واحلق، أي : أي،ًحقا : ًرجال حيدث

  ١/١٥٤).ذلك احلق:

هو :بضم القاف ،فعلى ُ"احلق "ومن قرأ (

موالهم احلق،ال من جعلوا معه من 

  ٣/١٨)الشركاء

-اسم اإلشارة (املبتدأ

  )الضمري

  هو- ذلك

ن هذاالقرآن أن وما كا[

يفترى من دون اهللا ولكن 

 ]تصديق

 }٣٧:يونس{

  

  

  

  

" ولكن رسول اهللا..ما كان حممدا :"وأما قوله(

،فإنك ٤٠:األحزاب

فنصبت �ا،ولو رفعته )لكن(بعد)كان(أضمرت

ولكن هو رسول اهللا ):هو(على أن تضمر 

وما كان :"ً،كان صواباومثله

 ،وقال ١/٤٦٥"..)ُتصديق"و..."

وز الرفع على أنه خرب مبتدأ وجي:الكسائي

  ١)ولكن هو..حمذوف،وتقديره

وفيه وجهان،أحدمها أن يكون تصديق (

وجيوز أن ...الشيء الذي القرآن بني يديه

ولكن تصديق الذي بني يدي "يكون

فمن ...ُوقريء ولك تصديق"...القرآن

كان تصديق الذي بني :نصب فإن املعىن

ولكن تصديق الذي :يديه،ومن رفع فعلى

  ٢٠/\:٣)بني يديههو 

) كان( يف النصب 

) لكن(وامسها،ويف الرفع

  وامسها

كان هو 

لكن  -تصديق

  هو تصديق

الذين ...*أال إن أولياء اهللا[

 يونس {]أمنوا وكانوا يتقون 

:٦٣-٦٢{ 

الذين يف موضع رفع ألنه نعت جاء بعد خرب (

،وإمنا رفعت العرب النعوت إذا ...كما قال)َّإن(

أل�م رأوا الفعل )ّإن(يف جاءت بعد األفاعيل 

أل�م -مرفوعا،فتومهوا أن صاحبه مرفوع يف املعىن

مل جيدوا يف تصريف املنصوب امسا منصوبا وفعله 

فرفعوا النعت،وكان الكسائي -مرفوع

ًتابعالالسم املضمر - يعين النعت-جعلته:يقول

يف الفعل،وهو خطأ وليس جبائز،ألن 

كون وما أشبهه أمساء ظاهرة،وال ي)الظريف(

ألن ...نفسه :الظاهر نعتا ملكىن،إال ماكان مثل

هذه إمنا تكون أطرافا ألواخر الكالم،ال 

مررت :مررت بأمجعني،كما يقال:يقال

بالظريف،وإن شئت جعلت 

  ١/٤٧١)رفعا..."الذين:"قوله

  )الضمري(املبتدأ   ٢٧-٣/٢٦مل يذكرها 

ًوجيوز أن يكون مرفوعا 

على النعت على موضع 

ه رفع قبل أولياء ألن موضع

  فال حذف) إن(دخول 

  هم الذين

                                                           

     ١٥٨ :                         انظر معاني القرآن للكسائي١



       
  

 
 

 
 ١٠٢١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

إن الذين يفترون على قل [

 }٦٩:سوني{]اهللا الكذب

متاع في الدنيا [

 }٧٠:يونس{]

  

  

  

 

ويكون رفعها على ضمري (

مث ...إن الذين يفرتون:"ومثله:...كقوله)هي(

  ٢/٣١٦)١ذلك متاع يف الدنيا:أي...متاع :قال

 ذلك متاع يف الدنيا،واليت يف النحل:أي (

 ٣٥"بالغ...مل يلبثوا:"مثله،وهو كقوله

األحقاف،كله مرفوع بشيء مضمر قبله،إما 

  قاعدة مهمة١/٤٧٢))ذاك(وإما )هو(

مرفوع على معىن ذلك متاع يف ...)متاع(

  ٣/٢٧..)الدنيا

 -اسم اإلشارة(املبتدأ 

  )الضمري

  هو- ذلك

  ]فأجمعوا أمركم وشركاءكم [

 }٧١:يونس{

بالرفع،وإمنا )موشركاؤك(وقد قرأها احلسن(...

أمجعوا أمركم :الشركاء هاهنا آهلتكم،كأنه أراد

أنتم وشركاؤكم،ولست أشتهيه خلالفه 

للكتاب،وألن  املعىن فيه ضعيف ،ألن اآلهلة ال 

  ١/٤٧٣..)تعمل وال جتمع

جاز أن يعطف به على "شركاؤكم"ومن قرأ(

الواو،ألن املنصوب قد قوى الكالم،لو 

،جاز،ولو لوتركت اليوم وزيد لعلمت:قلت

لو تركت وزيد ،لقبح،ألنك ال :قلت 

تعطف على الضمري املرفوع حىت تقوي 

  ،خالف الفراء٣/٢٨..)املرفوع بلفظ معه

الضمري على قراءة الرفع 

  -عند الفراء

وال حذف عند الزجاج 

ألنه عطف على الضمري  

 وسوغ ذلك -يف أمجعوا

  –الفصل باملفعول 

وعند غريه احملذوف اخلرب 

شركاؤكم و:والتقدير

  فليجمعوا أمرهم

  أنتم

َعلى خوف من فرعون [ ْ ْ َْ َْ
ِ ِ ٍ َ َ

ْوملئهم ِ َِ َ   }٨٣:يونس{]َ

 آل فرعون، :وقد يكون أن تريد بفرعون(

" واسأل القرية:" كم قالوحتذف اآلل فيجوز

  ١/٤٧٧)....أهل القرية: يوسف ،يريد٨٢

  آل  )املضاف(ا�رور   ٣٠/ ٣مل يذكرها

ََآلر كتاب ُأحكمت آي[ ْ َ
ِ ِ

ْ ٌ ُاتهَ ُ [

  }١:هود{

: رفعت الكتاب باهلجاء قبله، كأنك قلت(

ضمرت أحروف اهلجاء هذا القرآن، وإن شئت 

  ٢/٣).آلرهذا الكتاب: كأنك قلت. له ما يرفعه

،وقال كتاب مرفوع بإضمارهذا كتاب(

 .وهذا غلط"الر"كتاب خرب:بعضهم

يريد  رأي  الكسائي والفراء ٣/٣٧..)

  وخطأه

اسم ( املبتدأ أو اخلرب

  )إلشارةا

  هذا

َمن يـنصرني من اهللا [
ِ ِ

ُ ُ ْ َ ْ َ [

  }٣٠:هود{

  

فمن ": ، كما قال يف موضع آخر...(

 من عذاب اهللا، ينمينعمن : ، يريد..."ينصرين

فمن ينصرنا : (وأظهر املعىن يف موضع آخر فقال

  ٢/٢٠٤) غافر٢٩ )من بأس اهللا إن جاءنا

من ....معناه( مل يشرحها،٣/٤٨،٤٩

فمن (ن،كما قال حيفظكم من بأس الرمح

  ٣/٣٩٣)أي من عذاب اهللا)ينصرين من اهللا

  عذاب-بأس  )املضاف( ا�رور 

ْكفروا ربـهم[ ُ ََّ ُ َ   نعمة  )املضاف( املفعول به  ٣/٦٠مل يذكرها  ٢٠ /٢) كفروا نعمة ر�م: جاء يف التفسري(  }٦٨:هود {]َ

ٌقالوا سالما قال سالم[ َ ََ ََ َ ًَ ُ [

  }٦٩:هود{

فإنه جاء ) قال سالم:(وأما قوله:(١/٣٩قال يف 

فيقول ...فيه حنن سالم،وأنتم قوم منكرون،

أال كان السالم رفعا كله أو نصبا :القائل

السالم على معنيني،إذا أردت به :كله؟قلت 

الكالم نصبته،وإذا أضمرت 

رفعته،فإن شئت طرحت اإلضمار )عليكم(معه

أمري سالم :فوع على معىن وأما سالم فمر(

(...٣/٦٠  

  -) الضمري ( املبتدأ

  )اجلار وا�رور(اخلرب  

 – حنن -هو

  عليكم-أمري

                                                           

     ١٥٩ :                                      وافق الكسائي على ذلك التقدیر في معانیه١



       
  

 
 

 
 ١٠٢٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

من أحد احلرفني وأضمرته يف أحدمها،وإن شئت  

نصب :.... وقرأ العامة(ال وق...)رفعتهما معا

األول ورفع الثاين،ولو كانا مجيعا رفعا ونصبا 

،وإن مل )عليكم(كان صوابا ،فمن رفع أضمر 

وحجة أخرى يف رفعه اآلخر أن ،....يظهرها

هو سالم إن : فقال حني أنكرهم،ُّالقوم سلموا 

 فمن أنتم إلنكاره إياهم ،وهو وجه .شاء اهللا

  ٢/٢١)..حسن

ًوهذا بـعلي شيخا[ ْ َ
ِ
ْ ََ َ َ[ 

  }٧٢:هود{

إن شئت رفعته على االستئناف لتمام ما ...(

هدى ورمحة "...،كما قرأت القراءقبله

وكقوله يف حرف .... لقمان بالرفع٣"للمحسنني

أألد وأنا عجوز وهذا بعلي :"عبد اهللا

ويف قراءة :( وقال١/١١،١٢).هود٧٢"شيخ

  ٢/٢٣"..)شيخ:"عبد اهللا

  )الضمري (املبتدأ   ٣/٦٤ )وجيوز الرفع (...

  

  هو شيخ

ْوإن كال لما ليـوفـيـنـَّهم[ ُ َ ُِّ َ َ ََّ ُ� َّ ِ َ [

  }١١١:هود{

وهي صلة ملن على )ليبطئن(يف الالم ودخلت (

هذا : الكالم إضمار شبيه بالقسم،كما تقول يف

من ..."وإن كال ملا:"وقوله...الذي يقومن

  ١/٢٧٦.)..ذلك

إضمار شبيه مجلة القسم  ٣/٨١مل يذكرها

  باليمني

  واهللا أقسم 

وما كان ربك ليهلك القرى [

بظلم وأهلها 

 }١١٧:هود{]مصلحون

ًرفعا على ) ذلك(وإن شئت جعلت (

–،وفيها وجه .. ،إن مل يظهر الفعلاالستئناف

مل يكن ليهلكهم ...- من ذاوهو أحب إيل

وقال يف .١/٣٥٥)بظلم منه،وهم مصلحون

مل يكن ليهلكهم وهم مصلحون :يقول(٢/٣١

  ).فيكون ذلك ظلما

فزعم سيبويه أن موضع ذلك (

ألمر ذلك ألنه مل يكن ربك ا:رفع،املعىن

،وقال ..)مهلك القرى وأهلها بظلم(

جيوز أن يكون موضعها :بعضهم

ه مل يكن ربك قيل ذلك ألن:نصبا،املعىن

،واملعىن خيرج على مجيع .مهلك القرى بظلم

مل يذكر تقدير الفراء ٢/٢٩٢...)القولني

  صراحة

  املبتدأ أو اخلرب

عند الفراء ) اجلار وا�رور(

املضاف (، والضمري وحده

  عند الزجاج)إليه

األمر ذلك أو 

  ذلك األمر

بظلمه أو بظلم 

منه وهي 

جيزيه :مثل

  ،وجيزي فيه

  

ََْأو اطر[ ْحوه َأرضا يخل لكم ِ ُ َ ُ ْ َ ًُ ْ ُ

ْوجه َأبيكم ُ ِ ُ ْ   }٩:يوسف{]َ

  

ألنه ال ضمري فيه، ) خيل(وال يصلح الرفع يف (

 جلاز الرفع واجلزم،  ثوبا ألبس،أعرين: ولو قلت

ًفتكون رفعا من صلة النكرة، ،ألبسه : نك تريدأل

  ٢/٣٦ً)واجلزم على أن جتعله شرطا

ًأعرين ثوبا إن أعرتين ثوبا: (التقدير   )  ألبسه ً

  ألبسه  )اهلاء(املفعول به  ٣/٩٣مل يذكرها

ِّوأَْلقوه في غيابة الجب [ ُ َ َ
ِ َِ ُ ُ َ

ْيـلتقطه بـعض السيارة إن  ِ ِ
َ َّ َّ ُ ْ ََ َُ ْ ِْ

َكنتم فاعلين
ِ ِ َ ْ ُْ   }١٠:يوسف{]ُ

وإمنا جاز هذا كله ألن الثاين يكفي من األول، (

تلتقطه السيارة جلاز وكفى : أال ترى أنه لو قال

قد ضربين غالم : أن يقول جيوز وال)بعض(من 

جاريتك،ألنك لو ألقيت الغالم مل تدل اجلارية 

  ٢/٣٧. )على معناه

 بالتاء،وأجاز ذلك ) تلتقطه(وقرأاحلسن(

مجيع النحويني ،وزعموا أن ذلك إمنا جاز 

تلتقطه :ألن بعض السيارة سيارة،فكأنه قال

  ٣/٩٤..)سيارة بعض السيارة ،وأنشدوا

 على قراءة )فاعلال (

  احلسن

  سيارة

ٌفصبـر جميل[
ِ
َ ٌ ْ َ - شأين-صربي و املبتدأ- عند الفراءاخلرباملعىن فشأين :وصرب مرفوع على ضربني(فإمساك ... فصيام ثالثة أيام: (مثل قوله(  }١٨:يوسف{] َ
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  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

واملعىن (١/٤٦١يف  قال ،و٣٩  /٢)...مبعروف

  )،وعليه فديةفعليه صيام ثالثة أيام

صرب مجيل،والذي أعتقده صرب مجيل،وجيوز 

هذا صرب مجيل و)فصربي (أن يكون على

واألول مذهب اخلليل ...لفظ قطرب 

  ٣/٩٦..)ومجيع أصحابه

  علي-يل   - عند الزجاج

َوكانوا فيه من الزاهدين[ َ
ِ ِ ِِ َّ ِ ُ ََ [

  }٢٠:يوسف{

" هب يل من الصاحلني :" وقوله(

،ومل يقل صاحلا،فهذا مبنزلة ١٠٠:الصافات

ثري جيزيء ادن فأصب من الطعام،وهو ك:قوله

 مل....."وكانوا :" مبن عن املضمر، كما قال اهللا

ويف معاين ٢/٣٨٩) من الزاهدين َيقل زاهدين

كانوا زاهدين فيه :ومذهب الكسائي:(الكسائي

  ١٦٨)من الزاهدين

وكانوا :فيه ليست بصلة الزاهدين ،املعىن (

من الزاهدين مث بني يف أي شيء 

زهدوا فيه،وهذا يف :زهدوا،فكأنه قال

ز ولظروف جائز فأما يف املفعوالت فال جيا

فيها،الجيوز كنت زيدا من الضاربني ألن 

زيدا من صلة الضاربني فال يتقدم املوصول 

  ٣/٩٨)صلته

  زاهدين   املفعول  فيه- احلال

ُثم بدا لهم من بـعد ما رَأوا [ َ َ َ ْ َ
ِ
ْ

ِ
ْ َُ َ َّ ُ

ِاآليات
  }٣٥:يوسف{] ََ

رى أنه أال ت...) مث بدا هلم: (ُويبني ذلك قوله(

من مرفوع مضمر فهو يف ) بدا هلم(البد لقوله 

ًاملعىن يكون رفعا ونصبا  ُوالعرب تنشد بيت ،ً

، والرفع على ما والنصب يف ميني أكثر... امرئ

علي :وعلى قولك) أن(أنبأتك به من ضمري 

َّعلي اهللا :لقلت ) إن(فلو ألقيت......ميني،
 َّعلي هذا اليمني،ويكون علي اهللا:ألضربك ،أي

باجلواب ،ورفعه بعلى )اهللا(أن أضربك فرتفع 

  ٢/٤١٣)أحب إيل

العرب ،بدا فعل استغىن عن فاعل (

قد بدا يل بداء ،أي تغيري رأي عما :تقول

قد بدا يل ومل :كان عليه،وأكثر العرب تقول

يذكر بداء لكثرته ألن يف الكالم دليال على 

  ٣/١٠٤..)تغيري رأيه فرتك الفاعل وهو مراد

  داء ب   الفاعل

ٍَأضغاث َأحالم [ َ ْ ُ َ ْ [

  }٤٤:يوسف{

ليس هذه : رفع أل�م أرادوا..."أضغاث" وقوله(

وهو ،بشيء إمنا هي أضغاث أحالم 

،كفروا ٢٤:النحل..." ماذا أنزل ربكم":كقوله

) إمنا هي أساطري األولنيمل ينزل شيئا،:فقالوا

(٢/٤٦،٤٧  

حزم :رؤياك أضغاث أحالم،أي :فقالوا له (

  ٣/١١٢)ؤيا بينةأخالط ليست بر

  رؤياك-هي  )الضمري (املبتدأ

ُذلك ليـعلم أَني لم َأخنه [ ْ ُ َْ َ ِّ َ َ ْ َ
ِ َِ

ِبالغيب َْ   }٥٢:يوسف{] ِ

األنعام " ذلك أن مل يكن  ربك:"قال يف 

ًرفعا على ) ذلك(وإن شئت جعلت (١٣١:

ذلك ( ومثله  إن مل يظهر الفعل،االستئناف

الرفع والنصب فيه كله ..ليعلم أين

  ١/٣٥٥)جائز

وذلك مرفوع باالبتداء،وإن شئت على (

أمري :خرب االبتداء ،كأنه قال

  ٣/١١٥)ذلك

 أو - ذلك يأمر  املبتدأ 

هو -  ذلكاألمر

  ذلك

ٍيا بني ال تدخلوا من باب [ َ ْ َ َ
ِ ُ ُ ْ َ َ َّ ِ

ٍواحد ِ
  }٦٧:يوسف{] َ

ال تدخلوا مصر من طريق واحد، كانوا : يقول(

  ٢/٥٠)ًصباحا تأخذهم العني 

َمصر  ملفعول بها  ١١٩/ ٣مل يذكرها
ِ  

َواسأل القرية التي كنَّا فيها[
ِ ُ َِّ ََ ْ َ ِ َ ْ َ [

  }٨٢:يوسف{

ومثل هذا مما حتذفه العرب (١/٦١: قال يف 

سل أهل : واملعىن..." وأسأل "كثري،قال اهللا

ومثله (١/٢٠٧وقال يف ...)  العري وأهل،القرية

مما أضمر فيه شيء 

وقال يف ....")واسأل:"فألقي،قوله

 من امل يذكرها يف مكا�

،ولكن ذكرها يف آيات من ٣/١٢٥السورة،

ومثله واسأل القرية ..(: فقالسور آخرى 

واسأل أهل :اليت كنا فيه،املعىن

فيكون (١/٤٩٣،وقال يف ١/٢٤٧)القرية

  أهل  )املضاف( املفعول به 
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  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

أو شحوم ( على أن تريد والنصب:(١/٣٦٣

فتحذف الشحوم وتكتفي باحلوايا،كما )احلوايا

وقال )يريد واسألال أهل القرية...."واسأل:"قال

وحتذف اآلل فيجوز،كما :(١/٤٧٧يف 

وقال يف ) أهل القرية:،يببرتيد...."واسأل :"قال

ومثله مما نسب الظلم إىل القرية  (١/٢٧٧:

 ،وإمنا الظلم ألهلها يف غري موضع من

 .."واسأل:"،ومنه قوله:...من ذلك.التنزيل

  .)سل أهل القرية: معناه

  ١/٤٩٣)أهل القرية:أي"واسأل القرية:"مثل

َما كان حديثا يـفتـرى[ َ ْ ُ َ ًَ ِ َ  ولكن َ

  }١١١:يوسف{] تصديق

ولكن كان تصديق مابني : منصوب ،يراد به(

ولو رفعت التصديق كان :...يديه من الكتب

ما كان هذا قائما ولكن :ًبا كما تقولاصو

 فمن رفع مل يضمر كان أراد ....ٌقاعداوقاعد

وأما : ( وقال٢/٥٧ ) ولكن هو رسول اهللا

 ٤٠"ولكن رسول اهللا..ما كان حممدا :"قوله

األحزاب،فإنك 

فنصبت �ا،ولو رفعته )لكن(بعد)كان(أضمرت

ولكن هو رسول اهللا ):هو(على أن تضمر 

ًوما كان حديثا :"ً،كان صواباومثله

  ١/٤٦٥"..)ُتصديق"و..."

ما : ونصب تصديقا على معىن كان،املعىن(

ن كان تصديق كان   حديثا يفرتى ولك

يكون مرتفعا على .....الذي بني يديه،

ولكن هو تصديق الذي بني :معىن

  ٣/١٣٣...)يديه

كان وامسها يف النصب 

  ولكن وامسها يف الرفع

  كان هو

  لكن هو

 والذي أنزل إليك من ربك [

َاهللا الذي رفع *الحق ََ
ِ َّ ُ

ِالسماوات
َ َ   }٢- ١:الرعد{]َّ

يف موضع ) الذي(وإن شئت جعلت (

 تلك آيات الكتاب وآيات الذي :ريدت،خفض

،مث ترفع فيكون خفضا  من ربك أنزل إليك 

فرتفع على إضمار ذلك ...ذلك احلق:أي)احلق(

  ٢/٥٨)  احلق أو هو احلق

املعطوف املضاف ،واملبتدأ   ٣/١٣٦مل يذكرها

عند رفع ) الضمري هو(

  احلق

  هو-آيات

ْبل هللا األمر جميعا َأفـلم [ َ َ ً
ِ
َ َُ َْ ْ

َّيـيئس ال ِ َْ َُذين آمنواَ َ َ
ِ [

  }٣١:الرعد{

  

  

  

  

يعلم وهو يف املعىن على : ييأس: قال املفسرون(

: يقول،ًأفلم ييأسوا علما : فقال... تفسريهم

ًيؤيسهم العلم، فكان فيهم العلم مضمرا، كما  ِ

 تفلح ّقد يئست منك أال: تقول يف الكالم

وقال ً.علمته علما: ًعلما، كأنك قلت

يعلم ،لغة للنخع،قال :ييأس يف معىن ....الكليب

ومل جندها يف العربية إال على :الفراء

  ٢/٦٣)مافسرت

  

  

قيل إ�الغة للنخع،ييأس يف معىن ..(

وقال بعض أهل :....يعلم،وأنشدوا

علم الذين آمنوا علما ييأسوا يأفلم :اللغة

معه من أن يكون غري ما علموه،والقول 

أفلم ييأس الذين آمنوا من إميان ...:عندي

الذين وصفهم اهللا بأ�م ال هؤالء 

لو شاء اهللا هلدى الناس (:يؤمنون،ألنه قال

 وما رجحه الزجاج ٣/١٤٩ ..))ًامجيع

  ،وذكر رأي الفراء١نسبه السمني للكسائي

مفعول به أو املفعول 

  املطلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  ًإميانا- ًعلما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    ٢٤٣ / ٤ :           الدر المصون  :     انظر١
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  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

    

مثل الجنة التي وعد [

َتجري من تحتها المتقون  ْ ِْ َ َْ
ِ ِ

َاألنـها   }٣٥:الرعد{]ُرَْ

هو الرافع ،وإن "جتري من حتتها األ�ار:"وقوله (

حلية :شئت للمثل األمثال يف املعىن كقولك

و كذا وكذا،فليس األمسر مبرفوع ،فالن أمسر

هو أمحر أمسر هو ::باحللية ،وإمنا هو ابتداء ،أي 

  ٢/٦٥)كذا

املعىن فيما نقص عليكم مثل :قال سيبويه (

 فيما يقص عليكم اجلنة،أو مثل     اجلنة

مثل :،فرفعه عنده على االبتداء وقال غريه

اجلنة اليت وعد املتقون  مرفوع على االبتداء 

كما تقول صفة ...."جتري من :"وخربه

فالن أمسر،وقالوا  :فالن أمسر،كقولك 

صفة اجلنة اليت وعد املتقون ،وكال :معناها

وقال ٣/١٥٠،١٤٩)القولني حسن مجيل

..": ا بر�ممثل الذين كفرو:"يف 

مثل ...وجائز أن يكون(....٣/٠١٥٧

كأنك ...."الذين"الذين كفروا بر�م صفة

كما تقول "الذين كفروا بر�م أعماهلم:قلت

هنا ...) زيد أمسر،:صفة فال أمسر،املعىن :

  مل يصرح بالقائل مع أنه الفراء

عند سيبويه والزجاج اخلرب 

،وعند الفراء املبتدأ 

  )الضمري(

  

يما ف- فيما نقص

  قصصنا

  هو

ِصراط العزيز [ ِ َ
ِ

َ
ِ

ِالحميد ِ
  }١:إبراهيم{]َ

خيفض يف اإلعراب ويرفـع، اخلفـض علـى (

تتبعـــــه احلميـــــد، والرفـــــع علـــــى االســـــتئناف 

  ٢/٦٧:....)،كقولهالنفصاله من اآلية

وجيوز "العزيز"خفض من صفة :احلميد(

الرفع على معىن احلميد اهللا،ويرتفع 

 خرب"اهللا"احلميد باالبتداء ،وقولك

وخيفض "اهللا"االبتداء،وجيوز أن يرفع 

احلميد على ماوصفنا،ويكون اسم اهللا 

  ٣/١٥٤)يرتفع باالبتداء

   هو  )الضمري(املبتدأ 

ٍفي يـوم [
ْ َ

ِ

ٍعاصف ِ   }١٨:إبراهيم{]َ

فجعل العصوف تابعا ) يف يوم عاصف:(وقال (

لليوم يف إعرا�ه،وإمنا العصوف للريح، وذلك 

العصوف وإن أن :إ حدامها:جائز على جهتني

والوجه ... كان للريح فإن اليوم يوصف به 

اآلخر أن يريد يف يوم عاصف الريح، فتحذف 

الريح أل�ا قد ذكرت يف أول الكلمة، كما قال 

كرماد :(،وقال الكسائي.٢/٧٣،٧٤:..)الشاعر

مثل أعمال :اخلرب على حذف مضاف،تقديره

  ١٧٢)رماد هذه صفته:الذين كفروا مثل

واهللا أعلم -ونرى  (٣/٢٨٥،٢٨٦ وقال يف .

وإنه للخري لشديد احلب، :  أن املعىن–

املال وكأن الكلمة ملا تقدم فيها :واخلري 

احلب وكان موضعه أن يضاف إليه شديد 

حذف احلب من آخره ملا جرى ذكره يف 

والعصوف ... ومثله يف سورة إبراهيم..أوله، 

  الريح  املضاف إليه  ١٥٧/ ٣مل يذكرها
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ال يكون لأليام إمنا يكون للريح، فلما جرى 

ح قبل اليوم طرحت من آخره كأنه ذكر الري

  )يف يوم عاصف الريح: قليل

 

  

َِّإني َأسكنت من ذريتي [ َِّ ُ ْ
ِ ُ ْ ْ ِِّ

  }٣٧:إبراهيم{...]

ومل يأت منهم بشيء ..."إين أسكنت:" وقال(

قد أصبنا :  وهو جائز أن تقول،يقع عليه الفعل

: ن وإن مل تقل وقتلنا من بين فال،من بين فالن

تؤدي عن بعض ) من(ألن ،ًرجاال 

قد أصبنا من الطعام وشربنا من :،كقولكالقوم

  ٢/٧٨.).املاء

  رجاال-قوم  املفعول به  ٣/١٦٥مل يذكرها

 ]ربنا وتقبل دعاء[

 }٤٠: إبراهيم{

  

 

  

للعرب يف الياءات اليت يف أواخر احلروف، ...(

: اتبعن، وأكرمن، وأهانن، ومثل قوله: مثل

 ٨٠) وقد هداين (-)ة الداع إذا دعاندعو(

أن حيذفوا الياء مرة ويثبتوها مرة، فمن األنعام ،

ًحذفها اكتفى بالكسرة اليت قبلها دليال عليها 

وذلك أ�ا كالصلة، إذا سكنت وهي يف آخر 

ومن أمتها فهو .احلروف واستثقلت فحذفت

  ١/٢٠٠،٢٠١...)البناء ةاألصل،

 شئت إن شئت قلت إذا دعان بياء وإن(

بغري ياء،إال أن املصحف يتبع  فيوقف على 

قال يف .....١/٢٥٥)احلركة كما هو فيه

القراءة بغري ياء يف دعائي إذا :(٣/١٦٥

وقفت،فإذا وصلت فأنت باخليار،إن شئت 

دعاء بغري ياء،وكانت الكسرة    يف :قلت 

اهلمزة تنوب  عن الياء،واألجودإثبات  الياء 

،وإن شئت أسكنتها،وإن شئت 

  ٣/١٦٥)فتحتها

  دعائي  )ياء املتكلم(املضاف إليه 

َفبم تـبشرون[ ُ َِّ َُ  ،النون منصوبة، ألنه فعل هلم مل يذكر مفعول(  }٥٤:احلجر{] َِ

  ٢/٨٩)وهو جائز يف الكالم

  

بفتح النون وهو أجود يف (

  ٣/١٨١..)القراءة

   تبشروين   املفعول به

َحين تريحون [ ُ ِ ُ َ
ِ... [

  }٦:النحل{

عي رتردو�ا بني ال: ن إبلكمحني ترحيو: أي(

املراح: ومباركها، يقال هلا
ُ

(...٢/٩٦  

أن تروح اإلبل من مراعيها إىل :اإلراحة (

أي :املوضع الذي تقيم فيه، وحني تسرحون

  ٣/١٩١)حني ختلو�ا للرعي

  تسرحو�ا- إبلكم  املفعول به

ٍَأموات غيـر َأحياء[
َ ْ ْ ُْ َ ٌ َ[ 

  }٢١:النحل{

  هم  )الضمري( املبتدأ   ٣/١٩٣)وهم أموات غري أحياء:أي(  ٢/٩٨)رفعته باالستئناف(

َوإذا قيل لهم ماذا أَنـزل [ َ ْ َ ََ ْ َُ َ
ِ ِ َ

َربكم قالوا َأساطير األولين
ََِّ ُ

ِ
َ ُ َ ْ ُ َُّ [

  }٢٤:النحل{

ليس هذه : رفع أل�م أرادوا..."أضغاث" وقوله(

وهو ،بشيء إمنا هي أضغاث أحالم 

 النحل،كفروا ٢٤..."ماذا أنزل ربكم":كقوله

) ١إمنا هي أساطري األولنيمل ينزل شيئا،:الوافق

(٢/٤٦،٤٧  

حزم :رؤياك أضغاث أحالم،أي :فقالوا له (

  ٣/١١٢)أخالط ليست برؤيا بينة

  رؤياك-هي  )الضمري (املبتدأ

ُولنعم دار ... جنات عدن[ ََ َ ْ َِ

َالمتقين
َِّ   }٣٠:النحل{]ُ

ترفع اجلنات ألنه اسم لنعم،كما ((

وإن شئت جعلت ،نعم الدار دار تنزهلا:تقول

 كأنك ملا )هي(وهي مرفوعة بإضمار (

ولنعم دار املتقني على سؤال السائل :قلت

  هي  )الضمري ( املبتدأ

                                                           

     ١٧٧ :             معاني الكسائي  :     انظر :             وافق الكسائي ١



       
  

 
 

 
 ١٠٢٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ًمكتفيا مبا قبله، مث ) ولنعم دار املتقني(

تستأنف اجلنات فيكون رفعها على 

،وإن شئت رفعتها مبا عاد من االستئناف

  ٢/٩٩)ذكرها

جنات :أي دار هي هذه املمدوحة؟فقلت:

ئت رفعت على ،وإن ش.عدن يدخلو�ا

جنات عدن نعم :االبتداء،ويكون املعىن 

  ٣/١٩٦.)دار املتقني

ْفإن اهللا ال يـهدي من [ َ َ
ِ ْ َ َ َّ َِ

ُّيضل ِ
  }٣٧:النحل{]ُ

َال يـهد(وقرأها أهل احلجاز ( ْ وهو )  من يضلىُ

َيـهدى: (ومن قال... وجه جيد ْ ًكانت رفعا إذ ) ُ

ال :(،ومن قالمل يسم فاعلها

  ٢/٩٩.).يهتدي،يكون الفعل ملن:يريد)ييهد

  -الفاعل  ذكر فقط القراءات٣/١٩٨

  العائد على االسم املوصول 

 اهللا ال يهدي 

  من يضل

  يضله

ِبـلى وعدا عليه [
َْ ََ ً ْ َ َ

�حقا   }٣٨:النحل{]َ

ً بل ليبعثهم وعداعليه حقا،( ًولو كان رفعا على ً

 كان صوابا ،ٌبلى ذلك وعد عليه حق: قوله

)ً١٠٠    /٢١  

بلى يبعثهم :منصوب مؤكد،املعىن"وعدا("

   مل يذكر الرفع٣/١٩٨..)اهللا وعدا حقا

  ذلك  )اسم اإلشارة( املبتدأ 

َّسرابيل تقيكم الحر[ َ ُ َُ َِ َ
ِ َ [

  }٨١:النحل{

فرتك ألن ،ومل يقل الربد، وهي تقي احلر والربد (

كقول ... معنامهعلوم،

وهي تقي (:وقال٢/١١٢:.....)..الشاعر

  ٣/٢٧١)احلر والربد

تقيكم الربد :،ومل يقل دربتقيكم ال:و قال (

ألن ماوقى من احلر وقى من 

فعلم أ�ا تقي الربد (٣/٢١٥)الربد

  ٣/١٩١)أيضا

  والربد  حرفالعطف واملعطوف

ٌمتاع قليل ولهم عذاب أَليم[
ِ ِ

ٌ َُ َ ْ ََ ٌ َ ٌ ََ [

  }١١٧:النحل{

ٍلم يـلبثوا إال ساعة من نـهار [ َ َ ْ َ َ
ِ ً َ َ َِّ ُ ْ ْ َ

ٌبالغ   } ٣٥:األحقاف{]ََ

  

  

ويصلح الرفع هاهنا على (:٢٣قال يف يونس 

من ..." مل يلبثوا إال :"االستئناف ،كما قال

ذلك بالغ،وذلك متاع :أي ٤٥:األحقاف

احلياة الدنيا،وإن شئت جعلت يف املتاع خربوهو 

فإن شئت (:١/١٠١،وقال يف /١)وجه الكالم

رفعت املودة ببني،وإن شئت أضمرت هلا امسا 

مل يلبثوا "وكقولك:...قولهقبلها يرفعها ك

ذلك :أي (١/٤٧٢وقال يف / ٤٦١/١...)إال

متاع يف الدنيا،والذي يف النحل مثله،وهو 

كله مرفوعبشيء مضمر ..."مل يلبثوا:"كقوله

  ))ذاك(وإما )هو(قبلهاإما 

  

متاعهم هذا الذي فعلوه متاع :املعىن...(

قليل،ولو كان يف غري القرآن جلاز فيه 

  ٣/٢٢٢...)النصب

اسم -الضمري(ملبتدأ  ا

  )اإلشارة

  ذلك-هو

َإنما جعل السبت على [ َ ُ ْ َّ َ
ِ
ُ ََِّ

َُالذين اختـلفوا  َ ْ َ
ِ َّ

ِفيه   }١٢٤:النحل{]ِ

َإمنا جعل السبت (ُوتقرأ ( َ جعل اهللا : ًنصبا، أي)َ

  ٢/١١٤)تبارك وتعاىل

  اهللا  الفاعل  ٣/٢٢٣مل يذكرها

َويـبشر المؤمنين[
ِ ِ ْ ُ َُ ِّ َُ [

  }٩:اإلسراء{

قع التبشر عليهم كما أوقعته على وإن مل تو..(

فيكون مبنزلة قولك يف ) أن(املؤمنني قبل 

: ٍبشرت أن الغيث آت، فيه معىن: الكالم

ٍبشرت الناس أن الغيث آت وإن مل 

  الناس  املفعول به  ٣/٢٢٩مل يذكرها

                                                           

    ١٧٨ :             معاني الكسائي  :     انظر :            وافق الكسائي١



       
  

 
 

 
 ١٠٢٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٢/١١٧).تذكرهم

ِونخرج له يـوم القيامة [ ِ
َ َ ْ ََ ُ َ ُ َِ ْ ُ

  }١٣:اإلسراء{...]

وقرأها غريه ،بالنون : ها حيىيقرأ) ُِْوخنرج له((

ُوخيرج له(:بالياء مفتوحة  وقرأ ... ، منهمهطائر) َ

ُْوخيرج : معناه،) ًله كتابا.. وخيرج (..أبو جعفر

  ٢/١١٨) ًله عمله كتابا وكل حسن

وخترج له،وخيرج :ويف هذه أربعة أوجه(

أي وحيرج :َوخيرج اهللا له،وخيرج له:له،أي 

ُكذلك خيرج له عمله له يوم القيامة كتابا و

  ٣/٢٣١)عمله يوم القيامة

أو -ًكتابا - حنن   املفعول به- الفاعل 

  -عمله 

ْعجلنا له فيها ما نشاء لمن [ ََ
ِ
ُ َ َ َ

ِ ُ َ َ َْ َّ

ُنريد   }١٨:اإلسراء{]ُِ

أي من كان يريد العاجلة بعمله ،أي (  ٢/١٢٠..).ذلك منا ملن نريده: أي(

الدنيا عجل اهللا ملن أراد أن يعجل له ما 

وجيوز ...هللا،أي ليس ما يشاء هو،يشاء ا

املعىن ) من(أن يكون املضمر يف نشاء 

عجلنا للعبد ما يشتهيه ،إذا أراد اهللا 

  ٣/٢٣٣)ذلك

 بعد فعل املشيئة  املفعول به 

نشاؤه - واإلرادة

  ونريده

ِومن كان في هذه [ ِ ِ
َ َ َ ْ َ َ

ََأعمى   }٧٢:اإلسراء{]ْ

و فه(ُيعين يف نعم الدنيا اليت اقتضيناها عليكم، (

) يف نعم اآلخرة، أعمى وأضل سبيال) يف اآلخرة

١٢٧ /٢  

  الدنيا- هذه-نعم  )املضاف(ا�رور  ٣/٢٥٣)أي يف هذه الدنيا(

ًتـنزيال[ ِ ْ على االستئناف كان ) تنزيل(ولو كانت (  }١٠٦:اإلسراء{]َ

  ٢/١٧٤)ًصوابا 

 أو اسم - الضمري(املبتدأ   ٣/٢٦٠مل يذكرها

  )اإلشارة

  ذلك-هي

َْليـنذر بأ[ َُ
ِ ْ ًسا شديداِ ِ َ ً[ 

  }٢:الكهف{

ًلينذركم بأسا شديدا، : املعىن..."لينذر:" وقوله ( ً

وقال .١/٢٤٨)البأس ال ينذر، وإمنا ينذر به

 مع "ز...لينذر:"وقوله(١٣٣/ "٢:ي ٠ف

البأس أمساء مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن 

  ٢/١٣٣....)يقع على البأس ومثله

  لينذركم  املفعول بهعل و الفا  ٣/٢٦٧)لينذرهم بالعذاب البائس:أي(

ًكبـرت كلمة[ َ
ِ َ َْ َ وقد رفعها بعضهم ومل جيعل قبلها ضمريا  ....(  }٥:الكهف {]ُ

فإذا تكون الكلمة خارجة من ذلك املضمر،

وينذر الذين (نصبت  فهي خارجة من قوله 

كربت هذه : أي) ًقالوا اختذ اهللا ولدا

  ١/٢٦٩.)كلمة

كربت :) كربت(فمن نصب أضمر يف (:وقال

ًك الكلمة كلمة، ومن رفع مل يضمر تل

عظم قولك ،وكرب :كما تقولًشيئا،

  ٢/١٣٤...)كالمك

نه مل يضمر ألًفإن احلسن قرأها رفعا (:وقال

ًشيئا وجعل الفعل للكلمة، ومن نصب 

  ٣/١٥٣)ًأضمر يف كربت امسا ينوي به الرفع

اختذ (كربت مقالتهم :فمن نصب فاملعىن (

ى كلمة،فكلمة منصوب عل)اهللا ولدا

التمييز،ومن قرأ كلمة بالرفع فاملعىن عظمت 

وجيوز يف كربت ...) اختذ:(كلمة هي قوهلم

  ٣/٢٦٨..)كلمة تسكني الباء 

 على قراءة الفاعل

  النصب

-تلك- مقالتهم

  هذه

ْسيـقولون ثالثة رابعهم [ ُ ُِ َ ٌَ َ َُ َ ُ َ َ
ْكلبـهم ُ ُْ   }٢٢:الكهف{] َ

إىل آخر ماذكر من العدد ..... فأما قول اهللا(

هم : ؛ ألن قبله ضمري أمسائهم سيقولونرفعفهو 

ثالثة مرفوع خبرب االبتداء ،املعىن سيقول (

 هم ثالثة رابعهم :الذين يتنازعون يف أمرهم

  هم  )لضمري ا( املبتدأ 



       
  

 
 

 
 ١٠٢٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

وقال يف ١/٣٩)إىل آخر اآلية.ثالثة

-واهللا أعلم-املعىن :....وكذلك قوله:(١/٣٧٠

  ١)هم ثالثة:سيقولون 

  ٣/٢٧٧)كلبهم

ليؤمن ومن شاء فمن شاء ف[

 }٢٩:الكهف{]فليكفر

فهذا بني أن املشيئة واقعة على اإلميان والكفر (

  ١/٢٠٥..)ومها مرتوكان

  الكفر-اإلميان   املفعول به  ٣/٢٨١مل يذكرها

ولوال إذ دخلت جنتك [

قلت ما شاء 

 }٣٩:الكهف{]اهللا

يف موضع رفع ،إن شئت رفعته بإضمار ) ما((

 ٢/١٤٥)هو ما شاء اهللا:،تريد)هو(

والعرب تكتفي مبا ظهر يف أول  الكالم :(وقال

خذ :مما ينبغي أن يظهر بعد شئت،فيقولون

فيما شئت أن :ماشئت،وكن فيما شئت،ومعناه

وكذلك ....تكون فيه،فيحذف الفعل بعدها

اجلزاء كله،إن شئت فقم،وإن شئت فال تقم 

إن شئت أن تقوم فقم،وإن شئت أن ال :،املعىن

  ١/٢٠٥..)تقوم فال تقم

األمر ما :قلت:يف موضع رفع ،املعىن"ما"(

يف موضع )ما(شاء اهللا،وجيوز أن تكون 

نصب على الشرط واجلزاء،ويكون اجلواب 

أي شيء      شاء :مضمرا ويكون التأويل

اهللا كان ويضمر اجلواب كما    أضمر 

"    ولو أن قرآنا سريت به"جواب لو يف وله

(٣/٢٨٨  

  املفعول به)الضمري(املبتدأ 

  اخلرب

   األمر-هو

  شاءه

الذي شاءه اهللا (

  )كائن 

ْرحمة من [
ِ ً َ َْ

َربك   }٨٢:الكهف{]َِّ

  

وكل فعل َفعل ذلك رمحة من ربك ،: نصب (

ًرأيته مفسرا  خرب الذي قبله فهو منصوب، للِّ

يصلحان قبل )هي ( و)هو(وتعرفه بأن ترى 

 اتصل املصدر بالكالم ياتقيلفإذا ُأ،املصدر 

إنك (...و..: كقوله،صب نالذي قبله ف

إنك من :  معناه يس٥-)٣...تنزيل...من

، فإذا ألقيت ما ...املرسلني وهو تنزيل العزيز، 

  ٢/١٥٧يرفع املصدر اتصل مبا قبله فنصب

أحدمها :وجهنيعلى رمحة منصوب (

فأراد ربك وأردنا ما ذكرنا رمحة أي :قوله:

،وجيوز أن يكون رمحة منصوب ...للرمحة

  ا٣/٣٠٧......)على املصدر

  هو،هي  )الضمري (املبتدأ

َإما َأن تـعذب وإما َأن تـتخذ [ ْ ِْ ََّ َُّ َِّ َِ َ َِّ

ًفيهم حسنا ْ ُ ْ ِ   }٨٦:الكهف{]ِ

ولــو رفعــت ،)نــصب (كلتيهمــا )أن(موضــع  (

، ... وهـذاأفإمنـا هـو هـذا، : ًكـان صـوابا، أي

   ٢/١٥٩...)والعرب تستأنف بإما، وأما، 

  ،) الضمري(املبتدأ   ٣/٣٠٩مل يذكرها

  اخلرب

  ذيبكهو تع

  تعذيبك واقع

ُذكر رحمة ربك عبده [ ََ ْ َْ َِّ َ َ
ِ

ُ ْ
ِ

َِّزكريا   }٢:مرمي{] ََ

إنه مفسر ألمساء )كهيعص( وقد قيل يف (

من :الكاف من كرمي،واهلاء :اهللا،فقيل

فالذكر مرفوع بضمري ال فإن يك كذلك ....هاد

الذكر مرفوع (: وقال١/٣٧٠ ))كهيعص(بـ 

هذا ذكر : ، وإن شئت أضمرت)كهيعص(ب

  ٢/١٦١)/ة ربك رمح

وقيل إن تأويلها أ�ا حروف يدل كل (

واحد منها على صفة من صفات 

وهذا أحسن ..فكاف يدل على كرميم...اهللا

 ٣:٣١٧..) ماجاء يف هذه احلروف

 ذكر مرتفع باملضمر،املعىن هذا :(،وقال

الذي نتلوه عليك ذكر رمحة ربك عبده 

إن :وقال بعض أهل اللغة.....بالرمحة

وهذا "كهيعص"يرتفع ب"..ذكر"قوله

وقد أمجع القائل هلذا القول ....حمال،ألن

وغريه أن رفعه باإلضمار هو 

اسم -الضمري ( املبتدأ

  )اإلشارة

  هذا-هو

                                                           

     ١٤١ :             معاني الكسائي  :     انظر :             وافق الكسائي ١



       
  

 
 

 
 ١٠٣٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

    ٣/٣١٨،٣١٩))الوجه

ْيرثني ويرث من [ َ َ
ِ ُ ِ َِ

ُِ

ِآل   }٦:مرمي{]َ

  

  

  

  

  

  

بعدها فعل يف :  وإذا أوقعت األمر على نكرة(

أللف كان فيه أوله الياء والتاء والنون وا

اجلزم  على اجلزاء والشرط،والرفع على :وجهان

فإذا ،و....كقول.أنه صلة للنكرة مبنزلة الذي

 ال ،وكان الفعل الذي بعد النكرة ليس لألول

ًيصلح فيه إضمار اهلاء إن كان الفعل واقعا على 

هب يل ثوبا :الرجل فليس إال اجلزم، كقولك

جزما إال )أجتمل(أجتمل مع الناس،ال يكون 

أعرين :قولوت ،  )أجتمل(،ألن اهلاء التصلح يف 

 فتضمر ، أركبها:دابة أركب ياهذا،ألنك تقول

  ١٦٢،١٦٣ /٢)اهلاء فيصل ذلك  

على جواب ...ْباجلزم يرثين ويرث :ويقرأ (

ُ يرثين ويرث فعلى صفة :ومن قرأ،األمر 

 يرثين مايل ويرث من آل :الويل،وقيل

  ٣/٣٢٠)يعقوب النبوة

  به  املفعول 

  

  النبوة-مايل

  اهلاء من أركبها

ِواذْكر في الكتاب [ َ
ِ ِ

ْ ُ َ
َإبـراهيم َ

ِ
  }٤١:مرمي{]ِْ

وكذلك قوله ،تل عليهم ا: اقصص قصة إبراهيم(

اقصص عليهم : أي،فيمن ذكر من األنبياء 

  ١٦٨  /٢)  قصصهم

اذكــــر يف الكتــــاب الـــــذي أنــــزل عليـــــك :أي(

  ٣/٣٣١)وهو القرآن قصة إبراهيم وخربه

  

  قصة  )فعول بهامل(املضاف

ٍجنَّات عدن[ ِْ َ نـــصب، ولـــو رفعـــت علـــى االســـتئناف كـــان (  }٦١:مرمي{]َ

  ٢/١٧٠   ).ًصوابا

  

هي :جيوز الرفع والنصب،الرفع على معىن(

يدخلون  :جنات عدن ،والنصب على معىن 

  ٣/٣٣٦..)يف جنات عدن

  هي  )الضمري(املبتدأ 

َوإن منكم إال واردها[ ُ ِ َ ََِّ ِْ ُ ْ ِ ْ [

  }٧١:مرمي{

..." إال إ�م:"  يف قوله  قال(

ليأكلون صلة السم مرتوك اكتفى ،٢٠:الفرقان

 ما : منه، كقيلك يف الكالم)من املرسلني(ب

بعثت إليك من الناس إال من إنه ليطيعك، أال 

صلة ملن، وجاز ضمريها ) إنه ليطيعك(ترى أن 

وإن منكم إال :(وكذلك قوله:...،كما قال

  ٢/٢٦٤..)ما منكم إال من يردها):واردها

  

وقال يف موضع مل يذكره ٧١،٣/٣٤١مرمي 

فأما دخول أ�م بعد إال فهو على (: آخر

تأويل ما أرسلنا رسال إال هم يأكلون 

الطعام،وإال أ�م ليأكلون الطعام،وحذفت 

من (:يف وقوله تعاىل ) من (رسال ألن 

وزعم ...دليل على ما حذف منه)املرسلني

فة  بعد إال حمذو) من(بعض النحويني أن 

إال من ليأكلون الطعام :كأن املعىن عنده

طأ بني،ألن خوهذا 

فال جيوز حذف )أ�مليأكلون(صلتها)من(

  خطأ الفراء٤/٦٢)املوصول وتبقية الصلة

 عند - اسم موصول

  -الفراء

وعند غريه حذف 

  ١املوصوف

  

  من هو–من

  وإن أحد منكم 

: وقد جاء يف التفسريحرف هجاء،:... قوله(  }١:طه{]طه[

  ٢/١٧٤) رجل، يا إنسان طه يا

أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما :(  وقال

ما موضعه إذا مل يكن ...حم :يرافعههه مثل

وقد قيل ....فيه ضمري يرفعه:بعده مرافع؟قلت

يارجل،فإن يك كذلك فليس حيتاج :إنه )طه(يف 

ال واختلف يف تفسريها فق(...٣/٣٤٩

هي من فواتح السور :أهل اللغة

عند مقارنة أقواله يتضح ...)حم،وأمل:حنو

  .مراد كالمه ورأيه

  هو  )الضمري( املبتدأ 

                                                           

     ٥١٩ / ٤ :           الدر المصون  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠٣١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

   ١/٣٧٠...)إىل مرافع،ألن املنادى يرفع بالنداء

َفـلما َأتاها نودي يا موسى [ ُ َ َ
ِ ُ َ َ َّ َ َ *

َإني أَنا ربك َُّ َ   }١٢- ١١: طه{]ِِّ

،ولو فتحت ) إين(فكسرت:... وقال يف طه(

لنداء أن جتعل ا:كان صوابا من الوجهني،أحدمها

وإن ....خاصة ال إضمار فيها،)إن(واقعا على 

) موسى(اسم ) نودي(شئت جعلت يف 

  ١/٢١١) ...ًمضمرا

بالفتح "أين أنا "ويقرأ (٣/٣٥١

فاملعىن نودي بأين أنا "أين"والكسر،فمن قرأ

إين "نصب،ومن قرأ"أين"ربك،وموضع 

نودي ياموسى إين :بالكسر فاملعىن..."أنا

  )أنا ربك

  هو  نائب الفاعل

َتخرج بـيضاء[ َ ْ َ ْ ُ ْ  من غير سوء َ

  }٢٢:طه{]آية أخرى

 وهذه ،هي آية أخرى: أية أخرى، املعىن: وقوله(

فلما مل يأت �ي وال �ذه قبل اآلية ،آية أخرى 

  ٢/١٧٨)اتصلت بالفعل فنصبت

وجيوز آية أخرى بالرفع على إضمار ز...(

  ٣/٣٥٥)هذه آية أخرى

اسم -الضمري (املبتدأ

  )اإلشارة

  ذهه -هو

  واجعل لي وزيرا من[

ِهارون َأخي*أهلي َ ُ  :طه {]َ

٣٠-٢٩{  

الرفع على االئتناف ) هارون(وقد جيوز يف (

،كما قال ِّألنه معرفة مفسر لنكرة ،

  ٢/١٧٨ :...)الشاعر

جيوز أن يكون نصب هارون من (

   مل يذكر الرفع٣/٣٥٦.....)جهتني

اسم –الضمري ( املبتدأ 

  )اإلشارة

   هذا- هو 

ِاشدد ب[ ْ ُ  )يا رب،( أشدد به ،أشدد به دعاء:وقوله(   }٣١:طه{]ِهْ

  ٢/١٧٨...) يف أمري)يا رب(أزري، وأشركه 

ومن قرأ هارون أخي أشدد به أزري (

اللهم أشددبه :على الدعاء ،املعىنفوأشركه 

  ٣/٣٥٦)أزري وأشركه يف أمري

  اللهم–يا رب   املنادى واألداة

َفي كتاب ال يضل ربي وال [ ََ َِّ ُّ ِ
َ ٍ َ

ِ ِ

َنسىَيـ   }٥٢:طه{]ْ

يف موضع ) ريب(ال ينساه، و: أي،:...وقوله(

  ٢/١٨١...) وال ينسىرفع تضمر اهلاء يف يضله

ال يضلها وال ينساها،وال يضله ريب :معناه(

  ٣/٣٥٩)وال ينساه،يعين به الكتاب،

-يضله-اهلاء  املفعول به 

  ينساه

َيـتبعون الداعي[
ِ َّ َ ُ ال عوج هلم عن دعائه،وال يقدرون :املعىن (  ٢/١٩٢ )يتبعون صوت الداعي للحشر(  }١٠٨:طه{]ََِّ

  . مل يذكرها٣/٣٧٧)أن ال يتبعوا

عند ) املضاف( املفعول به 

  الفراء

  صوت

َْأفـلم يـهد لهم[ ُْ َ
ِ ْ َ َ   }١٢٨:طه{]َ

  

يف )كم (و)كم أهلكنا (بني هلم إذا نظروا، (

: ومثله يف الكالم،موضع نصب ال يكون غريه 

 جيز به، فجملة ًأو مل يبني لك من يعمل خريا

قد تبني : ومثله أن تقول،الكالم فيها معىن رفع 

ام عبداهللا أم زيد، يف االستفهام معىن رفع، قيل أ

 سواء (فيه شيء يرفع : (...) وكذلك قوله

: ولو قلت،ال يظهر مع االستفهام ،)عليكم

سواء عليكم صمتكم ودعاؤكم تبني الرفع الذي 

  .٢/١٩٥)يف اجلملة

وضح ...)نون والياء،قرئت بال(٢/٣٧٩

  ومل يذكرها.معناها اللغوي يف القراءات

   هو  الفاعل

ُلو كان فيهما آلهة إال اهللا [ َِّ ٌ َ
َِ َ ِ ِ َ َ َْ

َلفسدتا َ َ   }٢٢:األنبياء{]ََ

:  قلتأنكك،)سوى(إال يف هذا املوضع مبنزلة( 

اهللا لفسد )غري (أو )سوى (لو كان فيهما آهلة 

  ٢/٢٠٠). أهل السماء واألرض:يعين،أهلهما 

  

 " يف معىن"إال"فيهما يف السماء واألرضو(

لو كان فيهما آهلة غري اهللا : املعىن ،"غري

قال ...لفسدتا فإال صفة يف معىن غري

  .مل يذكرها٣/٣٨٨..)الشاعر

  أهل  )املضاف(الفاعل 

َعباد مكرمون[ ُ ُ ََ ْ ٌ   }٢٦:األنبياء{]ِ

  

  

  ٢/٢٠١)ونبل هم عباد مكرم: معناه(

  

  

ولو ....سى بن مرمي  يعين املالئكة وعي(

بل عبادا مكرمني ،،،مل جيز ملخالفة :قرئت

والرفع ...املصحف،وهي يف العربية جائزة

  ٣/٣٨٩)أجود وأحسن

  هم  )الضمري (املبتدأ



       
  

 
 

 
 ١٠٣٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ْقل من [ َ ْ ُ

ْيكلؤكم َُُ ْ   }٤٢:األنبياء{]َ

  

فمن ينصرين، : ي، كما قال يف موضع آخرأ(

 من عذاب اهللا، وأظهر املعىن يف عينمينمن : يريد

فمن ينصرنا من بأس اهللا إن : (موضع آخر فقال

يقول من (:،وقال٢/٢٠٤)٢٩ غافر)جاءنا

مينعين من اهللا،وكذلك كل ما كان من القرآن منه 

  ٢/١٣)فالنصر على جهة املنع

  

من حيفظكم من ....معناه(،٣/٤٨،٤٩

فمن ينصرين من (بأس الرمحن،كما قال 

  ٣/٣٩٣)٣٠ هودمن عذاب اهللا:أي )اهللا

   بأس-أمر  )فاملضا(ا�رور 

  عذاب

َفظن َأن لن نـقدر [
ِ ْ َ ْ َ ْ ََّ َ

ِعليه
َْ   }٨٧:األنبياء{]َ

 )اَاقدرنمأن لن نقدر عليه من العقوبة : يريد(

٢/٢٠٩  

ر عليه ما قدرناه من ّقدُظن أن لن ن:أي (

  ٣/٤٠٢)كونه يف بطن احلوت

  من العقوبة- حنن  اجلار وا�رور -الفاعل

ِوكذلك نـنجي المؤمن[ ِِ ْ ُُ ْ َ ِ َ ] َينََ

  }٨٨:األنبياء{

بنــــــــــــــون )ِّجنــــــــــــــي...(وقــــــــــــــد قــــــــــــــرأ عاصــــــــــــــم(

كأنـــــــــه  احتمـــــــــل )املـــــــــؤمنني(واحدة،ونـــــــــصب

اللحــن،وال نعلــم هلــا جهــة إال تلــك،ألن مــامل 

ــــــه إذا خــــــال باســــــم فاعلــــــه،إال أن  يــــــسم فاعل

يكــون أضــمر املــصدر يف جنــي فنــوي بــه الرفــع 

ُضــــرب :،فيكــــون كقولــــك) املــــؤمنني(ونــــصب 

ًالــــــــــــــــــــــضرب زيــــــــــــــــــــــدا،مث تكــــــــــــــــــــــىن عــــــــــــــــــــــن 

ُِّضـــــــرب زيدا،وكـــــــذلك جنـــــــي :فتقولالـــــــضرب، ً ُ

  ٢/٢١٠.)النجاء املؤمنني

جني النجاء :وقد قال بعضهم(

املؤمنني،وهذا خطأ بإمجاع النحويني 

كلهم،الجيوز ضرب زيدا،تريد ضرب 

ضرب زيد :ألنك إذا قلت ،الضرب زيدا 

علم أنه الذي ضربه ضرب فال فائدة يف 

إضماره وإقامته مع 

 ونسب  خطأ الفراء٣/٤٠٣)...الفاعل

للكوفيني واألخفش، وذلك ألنه أناب عن 

  ١املفعول مع وجوده

  ءنجا حنن ال  املصدر  ضمري 

ًإن هذه ُأمتكم ُأمة واحدة[ َ ِ
َ ً َّ ُ َّْ ُ َ

ِ ِ َّ ِ [

  }٩٢:األنبياء{

علـى القطـع ) أمـة واحـدة(تنصب :... وقوله(

علــى ) أمــتكم أمــة واحــدة (نوقــد رفــع احلــس،

مـــــة  مث يكـــــر علـــــى األً،أن جيعـــــل األمـــــة خـــــربا

ًالواحــــــــدة بــــــــالرفع علــــــــى نيــــــــة اخلــــــــرب أيــــــــضا، 

كـــــــــــــــال إ�ـــــــــــــــا لظـــــــــــــــى نزاعـــــــــــــــة :".كقولـــــــــــــــه

 وينظــر ٢/٢١٠)..١٦-١٥.املعــارج"للــشوى

وقــــد قــــال أيــــضا :( وقــــال٣/١٨٥كالمــــه  يف

فرفـــــع نزاعـــــة علـــــى االســـــتئناف .... يف الرفـــــع

أو الــذم فهــو ....وهــي نكــرة مــن صــفة معرفــة

  ١/٣٠٩) وجه ثالث

ٌأمة :يقرأو...،املعىن"هذه"أمتكم رفع خرب (

ٌواحدة،على معىن أنه خرب بعد 

وجيوز نصب أمتكم على ....خرب،ومعناه

والوجه (،وقال ٣/٤٠٤...)معىن التوكيد

يرفع على الذم بإضمار هي :الثالث يف الرفع

  ٥/٢٢١..)،على معىن هي نزاعة للشوى

 الظاهر عند الفراء أ�ا 

خرب بعد خرب للمبتدأ،  

ووافقه الزجاج، وحيتمل 

...." كال " كالمه يف

 -حذف الضمري املبتدأ

  ٢يف املدح

   هي

ِّيـوم نطوي السماء كطي [ َ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ ْ َ
ِالسجل للكتب ُ ُ ِْ ِّ ِ ِّ [

  }١٠٤:األنبياء{

الـــصحيفة، فـــانقطع الكـــالم عنـــد : ِّوالـــسجل(

كمـــا بـــدأنا أول : (مث اســـتأنف فقـــالالكتـــب،

:  للخلـق، كأنـك قلـتففالكـا) خلقه نعيـده

  ٢/٢١٣)ل مرة  أومنعيد اخللق كما بدأناه

نبعث اخللق كما :مستأنف،املعىن(

بدأناهم،أي قدرتنا على اإلعادة كقدرتنا 

  ٣/٤٠٦.....)على االبتداء

  بدأناهم   املفعول به

                                                           

    ١٠٦ / ٥ :          الدرالمصون  :       انظر١

     ١٠٧ / ٥ :               انظرالدر المصون٢



       
  

 
 

 
 ١٠٣٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ْذلك بما قدمت [ َ َّ َ َ
ِ َ َِ

َيداك َ   }١٠:احلج{]َ

ًرفعا على ) ذلك(وإن شئت جعلت (

ذلك مبا ( ومثله إن مل يظهر الفعل.االستئناف

  ١/٣٥٥...))قدمت

هذا العذاب مبا قدمت :يقال(

( :يداك،وموضع ذلك رفع باالبتداء وخربه

خفض،املعىن "أن"وموضع.)مبا قدمت يداك

بالكسر جلاز،وجيوز أن "إن"ولو قرئت ....

يكون موضع ذلك رفعا على خرب 

ذلك مبا قدمت "األمر :االبتداء،املعىن

الرفع على "أن"ويكون موضع "يداك

أن اهللا ليس بظالم :"معىن

  ٣/٤١٤").يدللعب

األمر ذلك أو   املبتدأ أو اخلرب

  ذلك األمر

ُيدعو لمن ضره[ ُُّ َ ْ ََ َ ْ [

  }١٣:احلج{

) ذلك هو الضالل البعيد(:وقد يكون قوله (

) الضالل البعيد(من صلة ) يدعو(فتجعل 

وتضمر يف يدعو اهلاء، مث تستأنف الكالم 

  ٢/٢١٧).:.. فتقول.بالالم

معناها الالم :قال البصريون والكوفيون. (

أن يدعو معها هاء :،وقالوا أيضا...التأخري

يف موضع رفع ،ويدعو "مضمرة ،وأن ذلك

ذلك هو الضالل :يف موضع احلال،املعىن

البعيد يدعوه،املعىن يف حال دعائه 

مستأنفا مرفوعا .."ملن ضره"إياه،ويكون

وفيه وجه ..."لبئس املوىل"باالبتداء،وخرب

يدعو يف معىن "ثالث    ،يكون 

،يكون من يف موضع رفع،وخربه يقول

يقول ملن ضره أقرب :حمذوف،ويكون املعىن

  .٣/٤١٦،٤١٥...)من نفعه،هو موالي

  -املفعول به اهلاء

  اخلرب عند الزجاج

   يدعوه-

  )هو موالي(

ألم تر أن اهللا يسجد له من [

 ..في السموات 

 }١٨:احلج{.]

يعين كل ) ومن يف األرض(يريد أهل السموات(

فيقال ... ومن اجلن وأشباه ذلكخلق من اجلبال

كيف رفع الكثري وهو مل يسجد؟فاجلواب يف :

يدل على أنه ) حق عليه العذاب:(ذلك أن قوله

ألنه ال حيق عليه العذاب ) وكثري أىب السجود(

  ٢/٢١٩...)إال برتك السجود والطاعة

   وكثري مل يسجد   املعطوف وأداة العطف  ٣/٤١٩ مل يذكرها

ِهذان خصمان[ ِ
َ ْ ََ ُ اختصموا َ َ َ ْ

ْفي ربهم َِِّ
  }١٩:احلج{] ِ

  ٢/٢١٩  )اختصموا يف دين ر�م(

خصمان )حنن (رفعته بإضمار ) خصمان((

ّوالعرب تضمر للمتكلم واملكلم املخاطب ما 

يرفع فعله، وال يكادون يفعلون ذلك بغري 

  ٢/٤٠٢) ....املخاطب أو املتكلم

  املبتدأ–)ااملضاف(ا�رور   ٤١٩ /٣مل يذكرها

  )مريلضا(

  دين 

  حنن

وقالوا أساطير [

 }٥:الفرقان{]األولين

فهذا قول أهل اجلحد :... وأما قوله يف النحل(

ًمل ينزل شيئا، إمنا هذا أساطري : أل�م قالوا

أنزل :وأما الذين آمنوا فإ�م أقروا فقالوا.األولني

الذي أنزله خري :على )خري(ربنا خريا،ولو رفع 

 أل�م رفع(وقال،١/٣٩)...لكان صوابا

ليس هذه بشيء ،وإمنا هي أضغاث :أرادوا

ما :يف موضع الذي،املعىن)ذا(ما مبتدأو(

الذي أنزل ربكم؟ وأساطري مرفوعة على 

ساطري الذي أنزل أ:اجلواب،كأ�م قالوا

  ٣/١٩٤...)األولني

  الضمري( املبتدأ 

  )اسم اإلشارة

  هذا-  هي



       
  

 
 

 
 ٤   ١٠٣   

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

أساطري :ماذا أنزل ربكم قالوا(:أحالم،وهو كقوله

ًكفروا فقالوا مل ينزل شيئا،إمنا هي ).األولني

  ٢/٤٦..)أساطري األولني

َُأذن للذين [
ِ َِّ َ ِ

َيـقاتـلون ُ َ َ   }٣٩:احلج{]ُ

أذن اهللا للذين يقاتلون أن : ومعناه(

  ٢/٢٢٧)...يقاتلوا

  اهللا  الفاعل   فقط القراءات٣/٤٣٠

ِوشجرة تخرج من طور [ ُ ْ َ
ِ

ُ َُ َْ َ ًَ

َسيـناء َ ْ   }٢٠:املؤمنون{]َ

  

  

نصوبة بالرد على اجلنات، ولو كانت والشجرة م(

ًمرفوعة إذ مل يصحبها الفعل كان صوابا، كمن 

ٌوحور عني:(قرأ أنشدين )ٌ

  ٢/٢٣٤،٢٣٣..)..بعضهم

فأنشأنا "منصوب ،عطف على "شجرة  ("

 ٤/١٠)وأنشأنا لكم به شجرة:أي..."لكم

  مل يذكر الرفع

 -مع ذلك-هلم   اخلرب

  عندهم

عما قليل ليصبحن [

 }٤٠:نونالمؤم{]نادمين

صلة يف املعرفة والنكرة )ما(العرب جتعل (

ورمبا جعلوه امسا وهي يف مذهب :...واحدا،قال

الصلة ،فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه 

صلة،واخلفض على إتباع الصلة ملا 

،وإذا كانت  الصلة معرفة :....فإذا....قبلها

......" عما قليل :...."  آثروا الرفع،ومن ذلك

 ومل نسمعه،ولو قيل مل يقرأه أحد

  ١/٢٤٥....)جاز

معناه عن قليل ،وما زائدة مبعىن (

عن قليل ليصبحن :التوكيد،كأن معناه

   ،مل يذكر الرفع٤/١٣)نادمني حقا

  عما هو قليل   )الضمري(املبتدأ 

قل من رب السموات [

سيقولون ...*السبع

 }٨٥- ٨٦:املؤمنون{]..هللا

فجعل الالم جوابا وليست يف أول (

من صاحب هذه :وذلك أنك إذا قلتالكالم،

هي لزيد فقد أجابك مبا :الدار؟فقال لك القائل

  ٢/٢٤٠...)زيد ولزيد سواء يف املعىن:تريد،فقوله

فمن قرأ ...ولو قرئت اهللا لكان جيدا ، (

سيقولون اهللا فهو على جواب السؤال،إذا 

من رب السموات (قال

هللا فجيد :ومن قرأ...اهللا:فاجلواب)السبع

قيل من صاحب هذه أيضا،لو 

  ٤/٢٠...)الدار

  هو اهللا  )الضمري( املبتدأ 

ِعالم الغيب والشهادة[ َِ ََ َّْ َ ِ َ ِ [

  }٩٢:املؤمنون{

وجه الكالم الرفع على االستئناف الدليل (

 )...فتعاىل: (على ذلك دخول الفاء يف قوله

هو عامل : فدل دخول الفاء على أنه أراد

وقد يكون ... الغيب والشهادة فتعاىل

تتبعه ما قبله، وملن كان ) عامل(خلفض يف ا

بالفاء، ألن العرب قد تستأنف بالفاء كما 

  ٢/٢٤١ )يستأنفون بالواو

  هو  )الضمري(املبتدأ   ٤/٢١مل يذكرها

َسورة أَنـزْلناها[ َ َ ْ ٌَ سورة (وكذلك ،هذه براءة من اهللا : ...املعىن(  }١:النور {]ُ

وكذلك كل حرف مرفوع مع القول ما )أنزلناها

ى معه ما يرفعه فقبله اسم مضمر تر

ومن سورة :(١/٤٢٠ يفقال و١/٣٧٠.)يرفعه

 براءة مرفوعة،يضمر ١)براءة من اهللا:(براءة قوله

،وهكذا كل ما "سورة أنزلناها:"ومثله)هذه(هلا 

 هذه سورة :فأما الرفع فعلى إضمار(

بتداء قبيح أل�ا نكرة أنزلناها،ورفعها باال

  ٤/٢٧)...وأنزلناها صفة هلا

  هذه  )اسم اإلشارة ( املبتدأ



       
  

 
 

 
 ١٠٣٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

عاينته من اسم معرفة أو نكرة جاز إضمار 

مجيل :فتقول إذا نظرت إىل رجل) هذه(و)هذا(

  .)هذا مجيل:واهللا،تريد

ترفع السورة بإضمار :....قوله(٢/٢٤٣:قال يفو

سورة أنزلناها، وال ترفعها براجع ذكرها ) هذه(

خبارها إال أن أألن النكرات ال يبتدأ �ا قبل 

كما :(٢/٢٦٠ ويف ....).ًيكون ذلك جوابا،

  ...)هذه سورة:أي) سورة أنزلناها:(قال 

َكمشكاة فيها [
ِ ٍ َ ْ ِ َ

ٌمصباح َ ْ
َنور على ...... ِ َ ٌ ُ

ٍنور    }٣٥:النور{]ُ

انقطع الكالم ها هنا، ) ومل متسسه نار:(وقوله(

ًولو كان نورا ،)نورعلى نور:(مث استأنف فقال

ًعلى نور كان صوابا خترجه م ن األمساء املضمرة ٍ

  ٢/٢٥٣)من الزجاجة ومن املصباح

  هو  )لضمريا( املبتدأ   ٤/٤٣مل يذكرها

ُيـزجي سحابا ثم يـؤلف [ ِّ َ ُ ً َ َُّ ُ َ
ِ ْ

ُبـيـنه َ ْ   }٤٣:النور{]َ

بني التصلح إال مضافة إىل اثنني :يقول القائل( 

وإمنا هو "بينه:"...فما زاد،فكيف قال

هو واحد يف اللفظ ومعناه مجع :واحد؟قلنا

فالن :وأنت قائل ...كان مبنزلة،حنلة وحنل...،

بني الشجر وبني النخل ،فصلحت بني مع 

والذي ال النحل وحده ألنه مجع يف املعىن ،

املال بني زيد، فهذا : يصلح من ذلك قولك

بني زيد وعمرو، وإن نويت : خطأ، حىت تقول

املال : بزيد أنه اسم قبيلة جاز ذلك، كما تقول

،وقد متيمبين ال بني امل: بني متيم، تريد

  ٢/٢٥٦....)قاالألشهب

وجيوز أن يكون السحاب واحدا إال أنه (

وال جيوز أن تقول ،بينه لكثرته :قال 

جلست بني زيد حىت تقول :

 مازلت أدور بني الكوفة :وعمرو،وتقول:

مكنة كثرية أألن الكوفة اسم يتضمن ،

ما زلت أدور بني طرق :فكأنك تقول 

  ٤/٤٩)الكوفة

  قطعه  إليه املضاف

ْليستأذنكم الذين ملكت [ َ َُ َ ََ
ِ َّ

ُ ْ ِ َْ ْ
ِ

ُأَيمانكم والذين لم يـبـلغوا  ُ ْ َْ ْ َْ َ
ِ َّ َ َُ ُ

ٍالحلم منكم ثالث مرات َّ ََ ََُ ْ ُ ْ ِ َ ُ [

  }٥٨:النور{

ْطوافون عليكم[ ُ َْ ََ َ ُ   }٥٨:النور{]َّ

 هذه اخلصال :...واخرتن الرفع ألن املعىن(

وقت العورات ليس عليكم وال عليهم جناح 

، فمعها ضمري يرفع الثالث، كأنك بعدهن

سورة :("ل هذه ثالث خصال، كما قا:قلت

  ٢/٢٦٠.....) ١النور" أنزلناها

على االستئناف ) مساعون(ٍفرتفع حينئذ :( وقال

ليستأذنوكم الذين ملكت (:فيكون مثل قوله 

 ١/٣٠٩.))ّطوافون عليكم(:مث قال ..) أميانكم

نه فإ...)طوافون:(وأما قوله(٢/٢٦٠وقال يف 

إمنا هم :أيضا مستأنف كقولك يف الكالم

  )خدمكم وطوافون عليكم

ثالث عورات :"فأعلم أ�اعورات فقال(...

هي ثالث عورات :على معىن"لكم

هم :على معىن:( وقال٤/٥٢..)لكم

  ٤/٥٣)طوافون عليكم

 –اسم اإلشارة(املبتدأ

  )لضمريا

  هذه

   هم-يه

ٌليس على األعمى حرج[ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ [

  }٦١:النور{

أو بيوت صديقكم، : أو صديقكم، معناه(...

: يعين) أو بيوت ما ملكتم مفاحته: (وقبلها

  بيوت  املضاف  ٤/٥٤مل يذكرها



       
  

 
 

 
 ١٠٣٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٢/٢٦٢ )بيوت عبيدكم وأمواهلم  

ََسبحانك ما كان يـنبغي لنا [ ِ
َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ

ََأن نـتخذ ِْ   }١٨:الفرقان{]ََّ

إال ) نتخذ(والقراء جمتمعة على نصب النون يف (

من (بضم النون، ....دين فإنه قرأأبا جعفر امل

كان ) من(، فلو مل يكن يف األولياء )ِدونك

ًوجها جيدا وقلة من قرأ به .،وهو على شذوذهً

وإن )من أولياء(قدجيوز على أن جتعل االسم يف 

كانت قد وقعت يف موقع الفعل،وإمنا آثرت 

يف )من(قول اجلماعة  ألن العرب إمنا تدخل

  ٢٦٤/)٢..األمساء ال يف األخبار

بضم النون عى مامل يسمى فاعله ...وقرأ (

وهذه القراءة عند أكثر النحويني خطأ،وإمنا 

إمنا يدخل يف هذا )من(كانت خطأ ألن 

الباب يف األمساء إذا كانت مفعولة أوال، وال 

مااختذت :تدخل على مفعول احلال،تقول

ًما اختذت أحدا من :ًمن أحد وليا،وال جيوز

القراءة،إال أن الفراء وال وجهه هلذه ...ويل

من (أجازها على ضعف،وزعم أنه جعل 

ما يف (هو االسم ،وجيعل اخلرب )أولياء

ُكأنه جيعل على القلب،وال وجه )نتحذ

مامن "عندنا هلذا البتة،لو جاز هذا جلاز يف 

ما أحد عنه من "أحد عنه حاجزين

حاجزين ،وهذا خطأ ال وجه له 

  خطأ الفراء ،٤/١...)فاعرفه

وعلى هذه -فاعلال نائب 

القراءة يكون من أولياء 

املفعول الثاين ،وضعفها 

لدخول من على املفعول 

الثاين،وإمنا تزاد يف املفعول 

،ولقد ذكر هذه ١األول

األوجه السمني ومل ينسب 

  .هذا الرأي للفراء

  حنن

َإال إنـهم ليأكلون [ ُ ُ ََْ ْ ُ َِّ َِّ

َالطعام   }٢٠:الفرقان{]ََّ

  

 اكتفى مبن املرسلني ليأكلون صلة السم مرتوك(

 ما بعثت إليك من :منه، كقيلك يف الكالم

إنه (الناس إال من إنه ليطيعك، أال ترى أن 

: صلة ملن، وجاز ضمريها كما قال) ليطيعك

 ويف ٢/٢٦٤:........)..وكذلك قوله(.....) 

إال من :واملعىن )من(احملذوف :(معاين الكسائي

  ٢٠٤)يإ�م ليأكلون الطعام ،وهذا قول الكسائ

،وقال يف مل يذكره )/٣/٣٤١(٧١مرمي 

فأما دخول أ�م بعد إال فهو  (:موضع آخر

على تأويل ما أرسلنا رسال إال هم يأكلون 

الطعام،وإال أ�م ليأكلون الطعام،وحذفت 

من (يف وقوله تعاىل ) من (رسال ألن 

دليل على ما حذف )املرسلني

بعد ) من(وزعم بعض النحويني أن .....منه

إال من :ذوفة  كأن املعىن عندهإال حم

طأ بني،ألن خليأكلون الطعام وهذا 

فال جيوز حذف )أ�مليأكلون(صلتها)من(

   خطأ الفراء٤/٦٢)املوصول وتبقية الصلة

 عند اسم موصول

الفراء،وهو املفعول 

  "أرسلنا"ل

  املفعول به عند الزجاج

  

عند ) من(

  الفراء

وما أرسلنا 

قبلك 

ًأحدامن 

املرسلني إال 

ني آكل

  وماشني

  أو وما 

أرسلنا 

  ًقبلك رسال

َيـوم يـرون المالئكة ال [ ََ ََ ِ َ ْ ََ َ ْ َ
َبشرى ْ   }٢٢:الفرقان{] ُ

اليوم ليس بصلة للبشرى فيكون ..."يوم:"وقوله(

لك يف قيكنصب �ا،ولكنك مضمر للفاء ،

فإذا ألقيت الفاء ،أما اليوم فال مال : الكالم

فأنت مضمر ملثل اليوم بعد ال، ومثله يف 

ال مال عندنا، :عندنا ال مال،إن أردت: لكالما

) عندنا(فقدمت عندنا مل جيز، وإن أضمرت 

: صلح، أال ترى أنك ال تقول). ال(ثانية بعد 

ال ضارب : ًزيدا ال ضارب يا هذا، كما تقول

  ٢/٢٦٦)..ًزيدا

منصوب على ) يوم يرون((

على معىن ال بشرى تكون :وجهني،أحدمها

هو "يومئذ"ئكة،وللمجرمني يوم يرون املال

  ٤/٦٣"...)مؤكد ليوم يرون املالئكة

  اليوم،عندنا  )الظرف(شبه مجلة 

                                                           

    ٢٤٧ / ٥ :           الدر المصون  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠٣٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ْوالذين إذا أَنـفقوا لم [ َ ُ َ ْ َ ِ َ
ِ َّ َ

ُِيسرفوا ْ   }٦٧:الفرقان{] ُ

إن شئت نصبت :ففي نصب القوام وجهان( 

يكون ذلك االسم ،القوام بضمري اسم يف كان 

، ًوكان اإلنفاق قواما بني ذلك: من اإلنفاق، أي

بني اإلسراف : ذلك،أي  بنيالعد: كقولك

يف معىن )بني(واإلقتار،وإن شئت جعلت 

كان دون هذا كافيا :رفع،كما تقول

أقل من هذا كان كافيا لك،وجتعل :لك،تريد

كان الوسط من ذلك )وكان بني ذلك(

  ٢/٢٧٣.....)قواما

 على الوجه األول اسم كان  ٤/٧٦مل يذكرها

،وال حذف على الوجه 

  .الثاين

  إلنفاقا

َوفـعلت فـعلتك التي فـعلت [ َْ َْ ََ َ ََِّ َ َ َْ َ
َوَأنت من الكافرين َِ ِ َ ِ َ ْ َ [

  }١٩:الشعراء{

لرتبييت :  أي،وأنت اآلن من الكافرين لنعميت(

  .٢/٢٧٩.)..إياك

افرين كأحدمها من ال:فيه وجهان(

لنعميت،واآلخر وأنت من الكافرين بقتلك 

  ٤/٨٦..)الذي قتلت

   لنعميت  اجلار وا�رور

َقال لمن حوله َأال [ ُ َ ْ َ ْ َ
ِ َ َ

َتستمعون ُ
ِ َ ْ   }٢٥:الشعراء{] َ

قال ملن :"أين جواب قوله:ويقول القائل( 

أال (: إنه إمنا أراد بقوله:فيقال .." حوله

فرد موسى ألنه ، إىل قول موسى )تستمعون

 الذي أدعوكم لعبادته: املراد باجلواب، فقال

  ٢/٢٧٩)).ربكم ورب آبائكم األولني(

   إىل قول موسى  اجلار وا�رور   ٤/٨٧مل يذكرها

ِقال رب المشرق [ ِ ْ َ َُّ ََ

ِوالمغرب ِ ْ َ   }٢٨:الشعراء{] َ

أدعوكم : يقول....) قال رب: (وكذلك قوله(

إىل عبادة رب املشرق واملغرب وما 

  ٢/٢٧٩)بينهما

  ما بينهما  اجلار وا�رور  ٤/٨٨مل يذكرها

ََأن كنَّا َأول المؤمنين[
ِ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ [

  }٥١:الشعراء{

أول مؤمين أهل : أول املؤمنني، يقولون: وقوله(

   .٢/٢٨٠)زماننا

أول من آمن يف هذه احلال عند ظهور :أي(

  ٤/٩١..)آية موسى

  أهل زماننا  املضاف واملضاف إليه

َيـوم ال يـنـفع ماٌل وال بـنون[ َُ َ َ ْ ََ ََ ُ َ ْ َ 

ٍإال من أَتى اهللا بقلب * َّْ َِ َ َ ْ َ ِ

ٍسليم ِ
  }٨٩:الشعراء{] َ

. ٣٧سيأ". زلفى إال من آمن:" قال يف (

ما هو إال من :وإن شئت جعلته رفعا،أي...

ِوال ينفع مال: (، ومثلهآمن
 وإن شئت ...) ُ

وإ ...يف موضع نصب باالستثناء) من(جعلت 

ما هو إال من أتى اهللا : ًرفعا فقلتن شئت 

  .٢/٣٦٣.)بقلب سليم

  ما هو  املبتدأ  ها مل يذكر ٤/٩٤

ُُِوإنه لفي زبر ا[
َِ َُِّ َألولينَ

ََِّ [

  }١٩٦:الشعراء{

يف زبر، وإمنا هو يف بعضها وذلك : فقال(

ذهب الناس وإمنا ذهب : واسع، ألنك تقول

  ٢/٢٨٤.)بعضهم

  بعض  )املضاف(ا�رور   ٤/١٠٠مل يذكره 

َذكرى وما كنَّا ظالمين[
ِ ِ َ ُ َ َ َ ْ

ِ [

  }٢٠٩:الشعراء{

ذكرى يف موضع رفع أصبت، : ولو قلت(..

  ٢/٢٨٤..)،رىذلك ذكرى، وتلك ذك: أي

وجيوز أن تكون يف موضع رفع على معىن (

  ٤/١٠٣)إنذارنا ذكرى،على خرب االبتداء،:

  - ذلك أو تلك  )اسم اإلشارة (املبتدأ

  إنذارنا

 و كتاب تلك آيات القرآن[

 }١:النمل{]مبين

  

)  مبنيٍوكتاب(خفض ،... تلك آيات(

ٌوكتاب (:وآيات كتاب مبني،ولو قريء :يريد
وذلك كتاب :لى اآليات ،يريدبالرد ع) ٌمبني 

  ٢/٢٨٥)مبني 

تلك آيات :خمفوض على معىن"وكتاب(.."

ٌوكتاب :القرآن ،آيات كتاب مبني،وجيوز

ٌمبني،وال أعلم أحد قرأ �ا،ويكون 
تلك آيات     القرآن،وذلك كتاب :املعىن

 املعطوف املرفوع املضاف 

  .على قراءة اخلفض

ى عل) اسم اإلشارة(أاملبتدو

  قراءة الرفع 

  آيات، و

  

  

  ذلكو



       
  

 
 

 
 ١٠٣٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٤/١٠٧)مبني  

  

  

  

  

  

رفع ،وإن شئت .. "هدى:"وقوله( }٢:النمل{]هدى وبشرى[

نصبت،النصب على القطع،والرفع على 

) هدى للمتقني:(االستئناف،ومثله يف البقرة

) هدى ورمحة للمحسنني:(،ويف لقمان٢البقرة

  ١/٢٨٦) مثله٣لقمان 

يف موضع نصب "هدى"جيوز أن يكون (

وجيوز أن يكون يف موضع ....على احلال

هو :على إضمار:رفع من جهتني،إحدامها

هدى وبشرى،وإن شئت على البدل من 

تلك هدى وبشرى ويف :آيات على معىن 

الرفع وجه ثالث حسن على أن يكون خرب 

  ٤/١٠٨..)بعد خرب

  هو  )الضمري(املبتدأ 

ِنودي َأن بورك من في [
ْ َ َُ ِ ْ َ

ِ ُ

  }٨:النمل{] ِالنَّار

 موضع نصب يف) أن(جتعل ..."ودين:" وقوله (

ضمرت اسم موسى يف نودي، وإن مل أإذا 

يف موضع رفع ) أن(تضمر اسم موسى كانت 

  ٢/٢٨٦..).نودي ذلك:

إن شئت كان نصبا وإن "أن"فموضع (

شئت كان رفعا ،فمن حكم عليها 

نودي موسى بأنه بورك :بالنصب، فاملعىن

من يف النار،واسم ما مل يسم فاعله مضمر 

ودي،ومن حكم عليها بالرفع كانت يف ن

نودي أن :اسم من مل يسم فاعله،أي

  ٤/١٠٩..)بورك

يعود على (هو    نائب الفاعل

  )موسى

َُأال يسجدوا[ ُ َْ َعلى معىن أال يا )أال يسجد وا ... (وقرأها أبو(  }٢٥:النمل{] َّ

هؤالء اسجدوا فيضمر هؤالء، ويكتفي منها 

أال : قوليومسعت بعض العرب: قال،) يا: (بقوله

ْيـعنيين : َّال يا تصدقا علينا، قالأانا، رمحيا ا َ
 ):.............. وقال الشاعر،وزميلي

٢/٢٩٠  

 مث يستأنف -والوقوف عليه أال يا(

اسجدوا هللا،ومن قرأ :فيقول

ومثل قوله بالتخفيف قول .....بالتخفيف

،وإمنا أكثرنا الشاهد يف هذا ...ذي الرمة

لة اعتياد العامة وإمنا فعلوا ذلك لق...... 

ال يف النداء،ال تكاد  على أ)يا(لدخول 

يا قد قدم زيد،وال يا اذهب :تقول العامة

  ٤/١١٦)بسالم

  أال يا هؤالء  املنادى 

ٍإليهم بهدية[ َِّ َ ِْ ْ ِ   }٣٥:النمل{] َِ

َفـلما جاء سليمان[ َ َْ َُ َ َ َّ َ [

  }٣٦:النمل{

: يريد،) فلما جاء سليمان: (لذلك قالت(..

سليمان، وهي يف قراءة )ول رسال(فلما جاء 

: ملا قال) فلما جاءوا سليمان(:عبداهللا 

ألن ) جاء(وصلح ) جاءوا(صلح ) املرسلون(

ًاملرسل كان واحدا يدل على ذلك قول 

  ٢/٢٩٣))ارجع إليهم(: سليمان

معناه ( :،وقال�٤/١١٩دية مل يذكرها

فلما جاء  رسوهلا سليمان،وجيوز أن يكون :

  ٤/١٢٠)فلما جاء برها سليمان

وهنا أجاز –الفاعل 

حذف الفاعل،ووافق 

  ١.الكسائي

  

  ،ا، برهارسوهل

اجلماعة ) واو(

  يف جاءوا

ٍَأتمدونن بمال [ ِ
َ ِ َ ُّ ِ  }٣٦:النمل{]ُ

  

  

  

  

وإذ استجازوا حـذف اليـاء؛ ألن الكـسرة (...

ــــدل عليهــــا وليــــست �يــــب العــــرب حــــذف  ُت ّ
اليـــــاء مـــــن آخـــــر الكـــــالم إذا كـــــان مـــــا قبلهـــــا 

) أهـانن(و) ريب أكـرمن: (كًمكسورا ومـن ذلـ

  ٢/٣٩٣....).)أمتدونن مبال(:وقوله 

يــــــــــــــاء (املفعـــــــــــــول بـــــــــــــه  ،وذكرها سابقا٤/١١٩مل يذكرها 

 )املتكلم

  أمتدونين

 

                                                           

   .   ٢٣٥ :                ني القرآن للفراء                               الحذف من التركیب وتوجیهه في معا  :     انظر١
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  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  

  

 

 

ْارجع إليهم[ ِ َِْ ْ ِ
  }٣٧:النمل{]ْ

  

و يف ....هذا من قول سليمان لرسوهلا، (

وهو صواب على ما ،) ارجعوا إليهم... (قراءة

ها النيب إذا يا أي: (فسرت لك من قوله

من الذهاب بالواحد إىل  ،١الطالق..) طلقتم

  . ٢/٢٩٤)الذين معه يف كثري من الكالم

رجع إليهم خماطبة ا :إال أن قوله(

  ٤/١٢٠)للرسول

  ارجعوا -  أنت   ) الضمري (الفاعل

ُوصدها ما كانت تـعبد[ ُ َْ ََ ْ َ َ َّ َ َ [

  }٤٣:النمل{

منعها سليمان ما ) إن صدها: (وقد قيل(...

النصب ألن الفعل ) ما(عبد، موضع كانت ت

، -تعاىل–الفعل هللا :لسليمان، وقال بعضهم 

  ٢/٢٩٥.)صدها اهللا ما كانت تعبد

صدها عن اإلميان العادة اليت كانت :أي (

وجيوز أ�ا كانت من قوم كافرين ...عليها

صدها كو�ا من قوم كافرين :فيكون املعىن 

ما كانت تعبد ...( ويكون مبينا عن قوله

  ٤/١٢٢))دون اهللامن 

     ،الفاعل

  اجلار وا�رور

   ،سليمانأو اهللا

عن اإلميان أو 

عن ما كانت 

تعبد  من دون 

  اهللا

ََأئذا كنَّا تـرابا وآباؤنا[ ُ َُ ًَ َ َ ُ َ ِ [

  }٦٧:النمل{

َّفرد اآلباء على املضمر يف ....وقال اهللا( 

 ،إال أنه حسن ملا حيل بينهم بالرتاب) كنا(

  ٣/٩٥)ًا حنن وآباؤناوالكالم أئذا كنا تراب

  حنن  الضمري  ٤/١٢٨مل يذكرها

َونري فرعون وهامان [ ََ َْ َ ََ ْ
ِ

َ ُِ

َوجنودهما َُ َ ُ   }٦:القصص{] ُ

َويري :  يريد،ونصب فرعون،ولو قرئت بالياء ( ُ
َاهللا فرعون  ًكان الفعل هللا، ومل أمسع أحدا قرأ ،ُ

  ٢/٣٠٢.)به

َمنكن ونري،وجيوز :القراءةالنصب( َ
ومن رفع ... األرضومنكن هلم يف:الرفع

َويرى :"وحنن منكن،وقرئت:فعلى معىن
فريى يكون يف موضع ."فرعون وهامان

،وجيوز أن )منكن(نصب على العطف على 

ُيكون يف موضع رفع على وسريى فرعون 
  ٤/١٣٢...)وهامان

 عند الفاعل نائب 

جائز )الضمري(الفراء،واملبتدأ

  عند الزجاج

  اهللا

  حنن

ْوقالت امرَأة فر[
ِ ُ َ ْ

ِ َ َ ُعون قـرةَ َّ ُ َ ْ َ 

  }٩:القصص{] عين

بإضمار هو، ومثله يف القرآن ) قرة عني(رفعت (

  ٢/٣٠٢.)كثري يرفع بالضمري

هو قرة عني يل :رفع قرة عني على إضمار (

ويقبح رفعه على  وهذا وقف التمام ،ولك،

  ٤/١٢٣...)االبتداء ،

  هو  )الضمري (املبتدأ 

َولما تـوجه تلقاء مدين[ َ ََ َْ َ ِْ َ َّ َ َّ َ َ [

  }٢٢:القصص{

قصد ماء مدين، ومدين مل تصرف أل�ا : يريد(

  ٢/٣٠٤.)..ةلداسم لتلك الب

ومعىن  ...،ان لقوم شعيبكمدين،ماء 

تلقاء مدين أي سلك يف الطريقاليت تلقاء 

  ٤/١٣٨)مدين فيها

  ماء  املضاف

ووجد من دونهما امرأتان [

 }٢٣:القصص{]تذودان

 عن أن يقرب موضع تذودان غنمهما:أي(  ٢/٣٠٥)حتبسان غنمهما(

  ٤/١٣٩)املاء

   غنمهما   املفعول به

َإنك ال تـهدي من َأحببت [ ْْ َْ ْ َ
ِ َ َ َ َِّ

  }٥٦:القصص{] ...

  : يكون احلب على جهتني هاهنا(

  َّإنك ال �دي من حتبه للقرابة: أحدامها

يريد أنك ال �دي من أحببت : والوجه اآلخر

إنك ال �دي من تريد، : أن يهتدي، كقولك

ولكن اهللا يهدي من (ًه كثريا يف التنزيل كما ترا

  ٢/٣٠٧.)أن يهديه) يشاء

  هدايته  املفعول به  ٤/١٤٩مل يذكرها



       
  

 
 

 
 ١٠٤٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

َجعل لكم الليل والنـَّهار [ ََ َْ َ
َّ

ُ ُ َ َ َ
ْلتسكنوا فيه ولتبتـغوا من 

ِ ُِ َ َ َْ َ ْ
ِ ِ ُ ُ ِ

ِفضله ِ ْ   }٧٣:القصص{] َ

إن شئت جعلت اهلاء راجعة على الليل (...

 أخرى تكون خاصة، وأضمرت لالبتغاء هاء

   ٢/٣٠٩.) للنهار فذلك جائز

جعل لكم الزمان ليال و�ارا،لتسكنوا :املعىن(

بالليل وتبتغوا من فضل اهللا بالنهار،وجائز 

أن تسكنوا فيهما،وتبتغوا من فضل اهللا 

  ٤/١٥٣..)فيهما 

  ولتبتغوا فيه  ا�رور اجلار و

َِلخسف بنا[ َ َ َ َخلسف(قراءة العامة (  }٨٢:القصص{]َ
ِ
َخلسف.. ( قرأهاوقد) ُ ََ (

ِال ْخنسف بنا(بنا وهي يف قراءة عبداهللا 
فهذا ) ُ

ِخلسف(حجة من قرأ 
ُ.((..٢/٣١٣  

 على قراءة الفاعل   ٤/١٥٧مل يذكرها

َخسف   واخنسف  -َ

  اهللا

  واملكان

وماأنتم بمعجزين في األرض [

وال في 

 }٢٢:لعنكبوتا{ا]السماء

وكيف وصفهم أ�م ال يعجزون يف :يقول القائل(

رض وال يف السماء ،وليسوا من أهل األ

ما أنتم مبعجزين يف -السماء؟فاملعىن واهللا أعلم

األرض وال من يف السماء مبعجز،وهو من 

غامض العربية للضمري الذي مل يظهر يف الثاين 

ومثله ...)من(فأضمر .... ،ومثله قول حسان

أكرم من أتاك وأتى أباكك،وأكرم :يف الكالم 

ومن مل يأت :ا،تريدمن أتاك ومل يأت زيد

  ٢/٣١٥).)..زيدا

  

  

ليس يعجز اهللا خلق يف السماء وال :أي (

ما :معناه:أحدمها:يف األرض،ويف هذا قوالن

أنتم مبعجزين يف األرص وال أهل   السماء 

من يف السموات :معجزين يف السماء،أي

واهللا -ومن يف األرض غري معجزين،وجيوز 

وما أنتم مبعجزين يف األرض ولو -أعلم

ال ملجأ من اهللا إال :كنتم يف السماء أي

  .٤/١٦٥)إليه

  االسم املوصول عند الفراء

وعند الزجاج اجلملة على 

  الوجهني

  

   من

وال أهل السماء 

  معجزين 

ولو كنتم يف 

  السماء 

ِإنما اتخذتم من دون اهللا [ ُ ْ
ِ

ْ ُ ْ َ َّ َ َِّ

َْأوثانا مودَّة بـينكم ُ َِْ ََ َ ً َ ْ[ 

  }٢٥:العنكبوت{

  

ُإمنا مودة بينكم يف احلياة : (اهللاويف قراءة عبد(

ُفهذه حجة ملن رفع املودة أل�ا مستأنفة ) الدنيا
إن : مل يوقع االختاذ عليها، فهو مبنزلة قولك

  ٢/٣١٦...).الذي

فمن ... مكُإمنا مودة بين(وهي يف قراءة أيب (

يف احلياة (:رفع فإمنا يرفع بالصفة بقوله 

منا اختذمت إ: (وينقطع الكالم عند قوله) الدنيا

ليست مودتكم تلك : مث قال،...) من

األوثان، وال عبادتكم إياها بشيء إمنا مودة 

وقد ....ما بينكم يف احلياة الدنيا مث تنقطع

تكون رفعا على أن جتعلها خربا ملا، وجتعل 

إن الذين :كأنك قلت)الذي(على جهة )ما(

اختذمتوهم أوثانا مودة بينكم  فتكون      

 ،ويكون رفعها على املودة كاخلرب

  ٢/٣١٦...)كقوله) هي(ضمري

ويكون برفع مودة على إضمار ...(

ياة تلك مودة بينكم يف احل:هي،كأنه قال 

  ٤/١٦٧...)،االدني

  تلك-هي  اسم اإلشارة–الضمري 

ْويـقول ذوقوا ما كنتم [ ُْ ُ َ َُ ُ ُ ُ َ
َتـعملون ُ َ ْ   }٥٥:العنكبوت{] َ

وكل )... ُويقال ذوقوا... (وهي يف قراءة(

  ٢/٣١٨  )بصوا

 العائد على الفاعل أو نائبه  ٤/١٧٢مل يذكرها

  املوصول

  اهللا

  تعملونه

ُغلبت الروم[ ُّ ِ
َ
  املسلمون  الفاعل واملعىن -بفتح الغني-َبو عمرو غلبتوقرأ أ(إال ابن عمر فإنه ) ُِغلبت(القراء جمتمعون على ( }٢:ُّالروم{] ُِ



       
  

 
 

 
 ١٠٤١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

على : عالم غلبوا؟ فقال: فقيل له) َغلبت(قرأها 

أدىن ريف الشام، والتفسري يرد قول ابن 

َعمر ُ..(.٢/٣١٩  

  ٤/١٧٥)ُعلى غلبت وهي إمجاع القراء

ْوهم من بـعد غلبهم [ ِْ ََِ ِ
ْ َُ ْ

ِ
َ

َسيـغلبون ُ َ
ِْ   }٣:ُّالروم{] َ

كالم العرب غلبته غلبة ...."من بعد:"وقوله(

،فإذا أضافوا أسقطوا اهلاء ،كما أسقطوها يف 

كالم على ،وال٣٧النور" وإقام الصالة:"قوله

  ٢/٣١٩ )إقامة الصالة

وزعم بعض النحويني أنه يف (٤/١٧٦

من بعد غلبتهم،وذكر أن اإلضافة :األصل 

ملا وقعت حذفت هاء الغلبة وهذا 

   خطأالفراء٤/١٧٧..)خطأ،

  الفاعل

   املضاف إليه

    عدوهم

  

ُهللا األمر من قـبل ومن بـعد[ ْ َ ْ ْ
ِ ِ
َ ُ ْ َْ ُ َ [

  }٤:ُّالروم{

وين، أل�ما يف املعىن يراد القراءة بالرفع بغري تن(

فلما أدتا عن ،لة ا�ا اإلضافة إىل شيء ال حم

ومها ،َُمعىن ما أضيفتا إليه ومسوها بالرفع 

ًخمفوضتان ليكون الرفع دليال على ما سقط مما 

قطع اهللا يد ،و:....كقول الشاعر... أضيفتا إليه

وجاء ٢/٣٢٠،٣٢١).......ورجل من قاله من

ع الكسائي بعض بين مس:(يف معاين الكسائي

خيفض ) ُمن بعد(و)ِمن قبل(أسد يقرؤها

  ٢١٢..)على مانوى)بعد(ويرفع)قبل(

فأما .....العربية، القراءة الضم،وعليه أهل(

الكسربال تنوين فذكر الفراء أنه تركه على 

ومل ينون ، عليه يف اإلضافة ما كان يوىن

وليس هذا كذلك .....تج بقول األولحوا،

 ذراعي وجبهة ألن املعىن بني،

وليس هذا مما يعرج عليه وال قاله ....األسد

اعرتض على )أحد من النحويني املتقدميني

  .٤/١٧٦،١٧٧الفراء صراحة

  ذلك  املضاف إليه

َومن آياته يريكم البـرق [ ْ َ ُ َ ُْ ُ ِ ِِ َ ِ
َ

ًخوفا ْ   }٢٤:ُّالروم{] َ

  

  

  

  

  

مؤدية عن ) من(جعلت ) أن(فإذا حذفت (...

ة له، كقول اسم مرتوك يكون الفعل صل

فمنها ساعة :كأنه أراد....وما الدهر إال:الشاعر

 وكذلك من آياته آية أمو�ا وساعة أعيشها،

يريكم من آياته :وإن شئت  و،كذاللربق،وآية ل

  ٢/٣٢٣).)وال غريه)أن (الربق،فال تضمر 

  

  

 خوفا وطمعا منصوبان على املفعول له (

 ومن آياته آية يريكم �ا الربق :املعىن....،

وجيوز ...،هذا أجود يف العطفخوفا وطمعا

أن يكون املعىن ويريكم الربق خوفا وطمعا 

ًمن آياته فيكون عطفا مجلة على 

   ٤/١٨٢)مجلة

 ومن آياته آية     املوصوف والعائد عليه  

يريكم فيها أو 

  �ا الربق 

َّوهو الذي يـبدأُ الخلق ثم [ ُ َ ْ َ َ َْ
ِ َّ

َ ُ َ
ُيعيده ُ ِ

  }٢٧:ُّالروم{] ُ

  

وما كان له عليهم من :" قولهقال يف (

  ٢١سبأ ..." سلطان

إن اهللا يعلم أمرهم بتسليط :فإن قال قائل 

  : ، ففيه وجهان....إبليس وبغري تسليطه

لنبلونكم حىت : (والوجه اآلخر أن تقول... 

 فكأن الفعل ،حىت نعلم عندكم: معناه) نعلم

. وهو الذي يبدأ"...ومثله،هلم يف األصل 

يعين وليس ،) عندكم(:مل يقل عندكم يا كفرة، و

يف القرآن عندكم، وذلك 

 وهو يعلم :(وقال.٢/٣٦١،٣٦٠)...معناه

  : ا�اهد والصابر بغري ابتالء، ففيه وجهان

أن العرب تشرتط للجاهل إذا كلمته : أحدمها

ًبشبه هذا شرطا تسنده إىل أنفسها وهي عاملة، 

فيه غري قول،فمنها أن اهلاء تعود  على (

أنه :،وأحسن من هذين الوجهني....اخللق

ون فأعلمهم أنه جيب خاطب العباد مبا يعقل

عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من 

وله :"االبتداءواإلنشاء وجعله مثال هلم فقال

املثل األعلى يف السموات 

  ٤/١٨٤")واألرض

اجلار -) الظرف( املفعول 

  وا�رور

  - عندكم

  منكم



       
  

 
 

 
 ١٠٤٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

والوجه اآلخر ... وخمرج الكالم كأنه مل ال يعلم،

حىت : معناه) لنبلونكم حىت نعلم: (ن تقولأ

نعلم عندكم فكأن الفعل هلم يف األصل 

) عندكم(عندكم يا كفرة، ومل يقل .... ومثله

يعين وليس يف القرآن عندكم، وذلك 

  ٢/٣٦١.)..معناه

َُِيـقسم المجرمون ما لبثوا [ َ ُ َُ ِ ْ ُ ُ
ِ ْ

ٍغيـر ساعة َ َ َ   }٥٥:ُّالروم{] َْ

 خيرجون، ما لبثوا يف قبورهم إال حيلفون حني(

  ٢/٣٢٦.......)ساعة

ما لبثوا يف قبورهم إال ساعة :أي(

  ٤/١٩١)واحدة

  يف قبورهم  اجلار وا�رور

ًهدى ورحمة[ َ َ َْ ً وقد رفعها محزة على ..."هدى:"وقوله(  }٣: لقمان{] ُ

تناف، أل�ا مستأنفة يف آية منفصلة من ئاال

  ٢/٣٢٦:...)اآلية قبلها، وهي

ـــصب علــــى احلــــال،املعىنال( تلــــك :قــــراءة بالنـ

آيـــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــــاب يف حــــــــــــــــــال اهلدايــــــــــــــــــة 

   مل يذكر الرفع٤/١٩٣)والرمحة

  هي  )الضمري( املبتدأ 

َيا بـني إنـها إن تك مثـقال[ َ ْ َِ ُ ْ ِ َِ َّ َّ َُ َ [

  }١٦:لقمان{

جيوز نصب املثقال ورفعه، فمن رفع رفعه (

بتكن، واحتملت النكرة أال يكون هلا فعل يف 

ومن نصب جعل يف تكن ،وا�ا كان وليس وأخ

ًامسا مضمرا جمهوال مثل اهلاء يف قوله إ�ا إن (: ًً

 ٤٦)فإ�ا ال تعمى األبصار: (، ومثل قوله)تك

  ٢/٣٢٨...)احلج

–إ�ا إن تك مثقال حبة :ومن قرأ(

 فعلى معىن أن اليت سألتين عنها -بالنصب

إن تك مثقال حبة وعلى معىن أن فعلة 

ا اهللا اإلنسان وإن صغرت يأت �

(...٤/١٩٨  

  مثقالتكن هي   اسم كان

َِّما خلقكم وال بـعثكم إال [ ْ ُْ ُُ ْ َ َََ ُ ْ َ

ٍكنـفس واحدة َ ِ
َ ٍ ْ َ   } ٢٨:لقمان{] َ

  

،ألن التشبيه إذا جاء يف اآلية أو  (...

الشعرللمجموع واحدا،فاملراد الفعل وا�رور يف 

إال كبعث نفس : التشبيه لداللة املعىن فاملعىن

  ١/١٥)واحدة

إال كبعث نفس ..."ما خلقكم:"وقوله:( وقال

واحدة،أضمر البعث ألنه فعل،كما 

  ٢/٣٢٩...)قال

تأويله إال كخلق نفس واحدة وكبعث (٤

  ٤/٢٠٠..)نفس واحدة،

ا�رور وهو  املصدر 

  مضاف

ْبـعث   خلق-َ

ٍالذي َأحسن كل شيء [
ْ َ َّ ُ َ َ ْ

ِ َّ

ُخلقه ََ   }٧:السجدة{]َ

  

  

ــــسنه فجعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه (  ـــول أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهلـــم خلقـــه :كأنـــه قـــال"ْلقـــهخ:"...،ويقـــرأً.حـــسنا

ًوقـد يكـون اخللـق منـصوبا ...كل ماحيتـاجون إليـه
يف أشــباه  ،٥الــدخان..) ًأمــرا: ( قولــهبكمــا نــص

كــــل شــــيء : تلـــلـــه كثــــرية مـــن القــــرآن، كأنــــك ق

ـــه، وابتـــــداء بـــــالن ًخلقـــــا منــ  وقـــــال يف ٢/٣٣١)عم ْ

أمـرا هـو منـصوب بقولــه يفـرق علـى معــىن (٣/٣٩

  )يفرق كل أمر فرقا 

أ خلقـــــه بتـــــسكني الـــــالم فعلـــــى ومــــن قـــــر(...

املــــــــــصدرالذي دل عليــــــــــه :وجهني،أحــــــــــدمها 

ــــــــق كــــــــل شــــــــيء  ـــذي خل أحــــــــسن،واملعىن الـــــ

خلقـــه،وجيوز أن يكـــون علــــى البـــدل فيكــــون 

ــــذي أحــــــسن خلــــــق كــــــل شــــــيء :املعنىىــــــى ــ ال

ــــمار  ـــــــــــــــى إضـــــــــــ ــــه،والرفع عل ـــــــــــــــك :خلقـــــــــــ ذل

  ٤/٢٠٤)ُخلقه

علـــــــــــــــى قـــــــــــــــراءة النـــــــــــــــصب 

ـــع  املـــــــــــــــــــــــــصدر،ويف الرفــــــــــــــــــــــ

ــــارة(املبتــــــــدأ ــــم اإلشــــ ومل )اســــ

  فراءيذكره ال

  - أحسن خلق 

   ذلك

ْفإن لم تـعلموا آباءهم [ ُْ َْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ

ِفإخوانكم في الدين  ِّ ِ
ْ ُ ُ َْ َِ

ْومواليكم ُ ِ
َ َ   }٥:األحزاب{] َ

  

وإن :"قال يف البقرة( 

ترفع اإلخوان على )(٢٢٠...":(ختالطوهم

فهم : (كأنك قلت،) فهم(الضمري 

فإن مل تعلموا آباءهم : (ومثله...).إخوانكم

  .١/١٤٢)....،فإخوانكم

فإن مل تعلموا أن املدعو ابن فالن فهو :أي(

  ٤/٢١٥..)أخوك يف الدين إذا كان مؤمنا،

  هم  )الضمري ( املبتدأ

َْأشحة عليكم[ ُ َْ َ ً َّ ـــع ..."أشـــــــحة:"وقولـــــــه (   }١٩:األحزاب{] ِ ـــى القطـــــ ــــصوب علــــ    هم  )الضمري(  املبتدأ يـــأتون :ال،املعىن أشـــحة منـــصوب علـــى احلـــ(منــــ



       
  

 
 

 
 ١٠٤٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ًتنــاف ومل أمســع أحــدا قــرأ ئوالرفــع جــائز علــى اال..
  ٢/٣٣٨...)به

ــــالء علــــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــالظفر  احلــــــــــــــــــــرب خبـــــــــــــــــ

   مل يذكر الرفع٤/٢٢١..)والغنيمة

َتدور َأعيـنـهم كالذي يـغشى [ ْ ُ ُ
ِ َّ َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ

ِعليه من الموت
ْ َ َ

ِ ِ
َْ َ[ 

  }١٩:األحزاب{

، ألنه ثإال كبعث نفس واحدة، أضمر البع(

كدوران عني الذي :...... فعل، كما قال

ه من املوت، فأضمر الدوران والعني يغشى علي

فاملعىن ..."ما خلقكم:"وقوله(،٢/٣٢٩ً)مجيعا

إالكبعث نفس : واهللا أعلم–

مافعلك إال كفعل :،كقولك...واحدة

مافعلك إال :مث تلق الفعل فتقول...احلمري

  ١/١٥...)كاحلمري

تأويلـــــــــه إال كخلـــــــــق نفـــــــــس واحـــــــــدة (

  ٤/٢٠٠..)وكبعث نفس واحدة،

  عنيمل يذكر دوران ٤/٢٢١

-) املـــــــــــصدر(املـــــــــــضاف

  واملضاف إليه
   عني–دوران 

ًوما زادهم إال إيمانا [ َ َِ َِّ ْ ُ َ َ َ
ًوتسليما ْ َ

ِ   }٢٢:األحزاب{] َ

ما زادهم النظر إىل األحزاب إال : أي(

  ٢/٣٤٠.)..ًإميانا،

  النظر  الفاعل  ٤/٢٢٢مل يذكرها

ْسنَّة اهللا في الذين خلوا من [ ْ
ِ َ َ َ

ِ َِّ َ ُ

ُقـبل ْ   }٣٨:األحزاب{] َ

هذه سنة اهللا قد :يقول"سنة اهللا:"ولهوق( 

ونصب السنة على ...مضت أيضا لغريك

ُفعل ذلك سنة، ومثله كثري : القطع، كقولك
  ٢/٣٤٤)يف القرآن

  

ســــــنة منـــــــصوب علــــــى املـــــــصدر،ألن (

مـــا كـــان علـــى النـــيب مـــن حـــرج    :معنـــاه

فيمــا فــرض اهللا ،ســن اهللا ســنة حــسنة 

 مل ٤/٢٣٠..)واســــعة ال حــــرج فيهــــا 

  يذكر الرفع

   هذه  )اسم اإلشارة(املبتدأ  

ِالذين يـبـلغون رساالت اهللا[ َ َ َُِ َ ُ ِّ َ
ِ َّ [...

  }٣٩:األحزاب{
يف موضع خفض إن رددته على ) الذين(و(

وإن شئت رفعت على ،...) سنة اهللا: (قوله

  ٢/٣٤٤)االستئناف

يف :"الـــذين يف موضـــع خفـــض نعـــت لقولـــه(

وجيـــوز أن يكـــون رفعـــا "الـــذين خلـــوا مـــن قبـــل

ــــدح علــــــــ ـــون :ى علــــــــى املــــ ــــذين يبلغـــــ هــــــــم الــــ

رســــاالت اهللا ،وجيــــوز أن يكــــون نــــصبا علــــى 

  ٤/٢٣٠)معىن أعين الذين يبلغون

  هم  )الضمري( املبتدأ 

ْما كان محمد َأبا َأحد من [ َ َ َ ُ َ
ِ ٍ ٌ َّ ََ

َرجالكم ولكن رسول اهللا ُ َ َْ َ
ِ َ ْ ُ ِ ِ [

  }٤٠:األحزاب{

ولكن كان رسول اهللا،وإذا :وإذا نصبت أردت(

 ١/١٧١...)مما قبلهرفعت أخربت،فكفاك اخلرب 

ُولكن هو رسول اهللا : ولو رفعت على:(وقال

  والوجه النصب،وقد قرئ به،ًكان صوابا 

ما كان حممدا :"وأما قوله: (وقال٢/٣٤٤)

 األحزاب،فإنك ٤٠"ولكن رسول اهللا..

فنصبت �ا،ولو رفعته )لكن(بعد)كان(أضمرت

ولكن هو ):هو(على أن تضمر -أي رسول–

وما كان :"ومثلهًرسول اهللا ،كان صوابا

  ١/٤٦٥"..)ُتصديق"و..."

ولكن رسول اهللا :وجيوز(٤/٢٢٩،٢٣٠

ولكن كان :وخامت النبيني،فمن نصب فاملعىن

ومن رفع رسول اهللا وكان خامت النبيني ،

 /٤)امت النبينيخ ولكن هو :فاملعىن

وافقه هنا األخفش والزجاج .٢٣٠

  .١والنحاس

  يف النصب كان وامسها

  .اسم لكن: ويف الرفع

  و ه كان 

  

  لكن هو

َخالصة لك[ ََ ً َ
 على االستئناف كان كل) خالصة(ولو رفعت (  }٥٠:األحزاب{]ِ

 أي هذا ،...) يلبثوا مل: (ًصوابا، كما قال

ألنه كاجلواب، أال :  والرفع جائز،...،:..غبال

فتقول ،قد قام عبداهللا : ترى أن الرجل يقول

ه، وإذا نويت االستئناف رفعته تًحقا إذا وصل:

وقطعته مما قبله، وهذا حمض القطع الذي 

ــــصة( ــــصوب علــــى احلــــال،املعىن)وخال إنــــا :من

أحللنـــا لـــك هؤالء،وأحللنـــا لـــك مـــن وهبـــت 

   مل يذكر الرفع٤/٢٣٣..)نفسها لك

–اســم اإلشــارة ( املبتــدأ 

  )الضمري
  هي- هذه

                                                           

   .   ٣١٧ / ٣ :ٕ                     ٕ،واعراب القرآن للنحاس   ٤٤٣ / ٢ :           معاني األخفش :     انظر ١



       
  

 
 

 
 ١٠٤٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٢/٣٤٦)تسمعه من النحويني

َيا أَيـها الذين آمنوا ال [ ُ َ ََ َ
ِ َّ َ ُّ

َتدخلوا بـيوت ُُُ ُ ْ ْ النَّبي إال َأن َ َِّ ِّ ِ

َيـؤذن لكم إلى طعام غيـر  َْ
ٍ ََِ َ َْ ُ َ َ ْ ُ

ُناظرين إناه َ َِ َ ِ   }٥٣:األحزاب{] ِ

كما كان صوابا،)غري ناظرين(ولو خفضت (

ٍرأيت زيدا مع امرأة حمسن إليها، : تقول العرب ً

من صفة  جعله ًحمسنا :، فمن قال إليهاًوحمسنا

ع ًرأيت زيدا م: ومن خفضه، فكأنه قال،زيد 

اليت حيسن إليها، فإذا صارت الصلة للنكرة 

 وقد قال ،ًأتبعتها، وإن كان فعال لغريها

  .....األعشى

مررت : وال جيوز أن ختفض على مثل قولك

ِعلى رجل حسن وجهه، ألن هذا ال يصلح أن 

حسن الوجه، : تسقط راجع ذكر األول، فتقول

ِمررت على امرأة حسنة : وخطأ أن تقول

  ٢/٣٤٧.)وجه صوابوجهها، وحسنة ال

أل�ا إذا كانت )غري(وال جيوز اخلفض يف (

نعتا للطعام مل يكن بد من إظهار الفاعل 

الجيوزإال غري ناظرين إناه 

  .مل يذكر رأي الفراء٤/٢٣٥،٢٣٤)أنتم

ًرجح بناءعلى رأي 
البصريني،وعند الزجاج 

احملذوف الفاعل أل�م 

يرون ضرورة بروز 

الضمريجلريانه على غري من 

له،والفراء جييز عدم هو 

ظهوره إذا مل يلبس،ونسب 

  ١ذلك للكوفيني

  

   أنتم

َملعونين[
ِ

ُ ْ : وعلى الفعل أي،وية على الشتم نصملعونني م(  }٦١:األحزاب{]َ

ال جياورنك فيها إال ملعونني، والشتم على 

 املسد ٤ ...) وامرأته: (االستئناف، كما قال

) لواُأينما ثقفوا أخذوا وقت(ملن نصبه، مث قال 

  .٢/٣٥٠)فاستأنف، فهذا جزاء

ال جياورونـــك :منـــصوب علـــى احلـــال،املعىن (

ـــونني ـــون ..إال وهــــــــم ملعـــــ ـــوز أن يكـــــ ،وال جيـــــ

ملعــونني منــصوبا مبــا بعــد أينمــا ،ال جيــوز أن 

ملعوناأينمــــا ثقــــف أخــــذ زيــــد يــــضرب :تقــــول

ألن مـــا بعـــد حـــروف الـــشرط ال يعمـــل فيمـــا 

  ٤/٢٣٦)قبلها

   فاعل أشتم عند الفراء

الــضمري مــن مجلــة واملبتــدأ 

  احلال عند الزجاج 

   أنا

  

  هم

َيا جبال َأوبي معه والطيـر[ ْ
َّ َ ُ َ َ َ َِِّ ُ ِ [

  }١٠:سبأ{

وأنت تريدها نصبت، ) يا أيها(فإن حذفت (...

) يا جبال أويب معه والطري: (كقول اهللا عز وجل

على نية النداء ا�دد : نصب الطري على جهتني

له إذ مل يستقم دعاؤه مبا دعيت به 

... والطري منصوبة: (،وقال١/١٢١).جلبالا

يا عمرو : والوجه اآلخر بالنداء ألنك إذا قلت

ًوالصلت أقبال نصبت الصلت ألنه إمنا يدعى 

فإذا فقد�ا كان  املعدول عن جهته . بيا أيها

،وجيوز رفعه على أويب أنت والطري ....فنصب

  ٢/٣٥٥...)..،وأنشدين بعض العرب

 املعىن ، النداءوجيوز أن يكون نصبا على(

دعونا :ياجبال أويب معه والطري كأنه قال

وجيوز أن يكون والطري ....اجلبال والطري 

قمت :كما تقول )مع (نصب على معىن 

 أويب معه :فاملعىن،وزيدا ،أي قمت مع زيد 

  ٤/٢٤٣.)ومع الطري

   يف قراءة النصباملنادى 

والضمري املستكن يف أويب 

  على قراءة الرفع

  يا أيها

  

  نتأ

َّفـلما خر[ َ َّ َ ]  تبينت الجنَ

  }١٤:سبأ{

  

  

  

  

  

ســليمان،فيما ذكــر أكلــت "فلمــا خــر:"وقولــه(

فلمــــا خــــر تبــــني أمــــر اجلــــن ....العــــصا فخــــر،

وذكــر عــن ...لإلنــس أ�ــم ال يعلمــون الغيــب

تبينــــــــــت اإلنــــــــــس :ابــــــــــن عبــــــــــاس أنــــــــــه قــــــــــال

تبينــــــــت اإلنــــــــس أمــــــــر :اجلن،ويكــــــــون املعــــــــىن

د اجلـــن،ألن اجلـــن إذا تبـــني أمرهـــا لإلنـــس فقـــ

حينئــذ يف موضــع )أن (تبينتهــا اإلنــس ويكــون

تبينـت اجلـن أن :نصب بتبينت،فلو قرأ قـاريء

بعضهم  وقال....فلما تبينت اجلن موته(

علمون تبينت اإلنس اجلن أن لو كانوا ي:

الغيب،وجيوز أن يكون  تبينت اجلن أن لو 

كانوا يعلمون الغيب واجلن تتبني أ�ا 

  ٤/٢٤٧...)التعلم الغيب

  الفاعل

  )املفعول به(املضاف

  الفاعل

  

الفاعل مع املفعول على 

  رأي ابن عباس

  )سليمان(خرهو

  موته

تبينت 

األنس،تبني أمر 

  اجلن لإلنس

  اجلن-األنس

  

                                                           

    ٤٢٤ / ٥ :          الدرالمصون  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠٤٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

) هــم(لـو كــانوا ،جبعــل الفعــل لإلنــس ،ويــضمر

يف فعلهـــــــــــــــــم ،فينـــــــــــــــــصب اجلـــــــــــــــــن بفعـــــــــــــــــل 

مكـــــــــرورة علـــــــــى اجلـــــــــن )أن(اإلنس،وتكـــــــــون 

  ٢/٣٥٧)فتنصبها

واشكروا له بلدة [

 }١٥:سبأ{]"طيبة

انقطــــع هــــا هنــــا الكــــالم، .."واشــــكروا:"وقولــــه( و

 هــــــــــــذه بلـــــــــــدة طيبــــــــــــة ليــــــــــــست) بلـــــــــــدة طيبــــــــــــة(

  ٢/٣٥٨)بسبخة

هذه بلدة :على معىن.."بلدة:"وقوله(

  ٤/٢٤٨)طيبة

  )اسم اإلشارة(  املبتدأ 

  

  

  هذه

  

  

  

هو  احلق كان :بالرفع،أي)احلق(:ولوقريء( }٢٣:سبأ {]قالوا الحق[

  ٢/٣٦٢).صوابا

ُقالوا احلق :قال احلق،ولو قرئت :قالوا:أي (
هو :قالوا :لكان وجها ويكون املعىن

  ٤/٢٥٣)احلق

  هو   )الضمري (املبتدأ

ِبل مكر الليل والنـَّهار[ َ َْ ِ َّ
ُ ْ َ َْ [

  }٣٣:سبأ{

املكــر لــيس لليــل والللنهــار ..."بــل مكــر:"وقولــه(

بــل مكـــركم بالليــل والنهار،وقــد جيـــوز :،إمنــا املعــىن

ــــــا أن نــــــضيف الفعــــــل إىل الليــــــل  والنهــــــار ،ويكون

ـــول ــــارك صــــــــائم :كالفــــــــاعلني،ألن العــــــــرب تقـــــ �ــــ

،وليلــــــــــك نــــــــــائم،مث تــــــــــضيف الفعــــــــــل إىل الليــــــــــل 

نــام :والنهــار،وهو يف املعــىن لألدميني،كمــا تقــول 

ليلك،وعزم األمر،إمنا عزمه القوم،فهـذا ممـا يعـرف 

  ٢/٣٦٣)معناه ،فتتسع به العرب

  مكمكر  يهاملضاف إل  ٤/٢٥٤)بل مكركم يف الليل والنهار:معناه(

إال من آمن وعمل [

ِوهم في الغرفات ...صالحا َ ُُ
ِ

ْ ُ َ
َآمنون ُ

  }٣٧:سبأ{] َِ

  

  

  

ما هو إال من : وإن شئت جعلته رفعا،أي(...

-٨٨ الشعراء...)وال ينفع مال:(آمن،ومثله 

ما هو إال من :وإن شئت رفعا،فقلت،....٨٩

   ٢/٣٦٣)أتى اهللا بقلب سليم

  

بدل نصب باالستثناء على ال)من(موضع (

مايقرب إال :من الكاف وامليم،على معىن

،مل ٢٥٦/  ٤..)من آمن وعمل صاحلا

يذكر رأي الفراء،ومل يعرتض والسمني 

  .اعرتض على الفراء وتعجب 

  

  )لضمريا (املبتدأ

وقال الفراء (:قال السمني

هو يف موضع رفع 

ما هو املقرب إال :تقديره

من آمن،وهذا ليس 

جبيد،وعجيب من الفراء 

  ١)هكيف يقول

   ما هو -هو

ِعالم الغيوب[ ُُ ُ َّ   }٤٨:سبأ{]َ

  

ــــــــــــه(  ــو ) عــــــــــــالم(رفعــــــــــــت .."عــــــــــــالم:"وقول وهــــــــــ

إذا جـــــاء بعـــــد اخلـــــرب رفعتـــــه ألن النعـــــت ٢الوجـــــه،

ـــون) َّإن(العـــــــــــرب يف  ــــــــ َّإن أخـــــــــــاك قـــــــــــائم : (يقول

إن : (ً ولــــو نــــصبوا كــــان وجهــــا، ومثلــــه،)ُالطريــــف

ًولــو قــرئ نــصبا  ص ،٦٤...)  حلــق ختاصــمذلــك
  ٢/٣٦٤..)ً.كان وجها

ُعــــامل الغيــــب(وقــــرأ أهــــل احلجــــاز :( وقــــال
ًرفعــــا ) ِ

: علــى االتئنــاف إذ حــال بينهمــا كــالم، كمــا قــال

فوضــع االســم قبلــه خمفــوض ...) رب الــسموات(

  ٢/٣٥١...)،يف اإلعراب، وكل صواب

وجيوز عالم الغيوب بالنصب،فمن نصب (

ومن رفع فعلى ...فعالم الغيوب صفة لريب 

ى أن يكون صفة عل:وجهني،أحدمها

قل ريب عالم :ألن تأويله"إن ريب"موضع

الغيوب يقذف باحلق وإن مؤكدة،وجيوز 

  ٤/٢٥٨..)الرفع على البدل مما يف يقذف

  هو  )الضمري( املبتدأ 

ُيزيد في الخلق ما يشاء[ َ َ َ َِ ْ َ ِ ُ  – ااألجنحةاألول ليزيد املفعول �يعين يف خلق املالئكة،والرسل من (هذا يف األجنحة اليت جعلها اهللا جلربيل ...قوله(] ِ

                                                           

    ٤٥٠ / ٥ :           الدر المصون  :     انظر١

   ))         ضمیر یقذف (                      في عالم نعت لذلك الضمیر  :(   ٢١٥ :                      قال الكسائي في المعاني٢



       
  

 
 

 
 ١٠٤٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ًاقتصارا  أغىن عنه يف   ٤/٢٦١...)املالئكة  ٢/٣٦٦ )بالزيادة يف األجنحة: يعين. وميكائيل  }١:فاطر{
  اخللق،ومفعول املشيئة

  يشاؤه

َمن كان يريد العزة[ ََِّ ُ ُِ ْ ََ [

  }١٠:فاطر{

من كان يريد علم العزة وملن هي؟ : معناه(...

زة كل وجه من الع:،أيً.فإ�ا هللا مجيعا

  ٢/٣٦٧.).فلله

من كان يريد بعبادته غري اهللا العزة : أي(

فلله العزة مجيعا أي يف حال ،

  ٤/٢٦٤..)اجتماعها

   عند الفراءاملضاف

  مفعول اإلرادة عند الزجاج 

  علم

  بعبادته غري اهللا

ُوالعمل الصالح يـرفـعه[ ُ ََ ْ َ ُ َ َ
ِ َّ ُ [

  }١٠:فاطر{

بالنصب على ) والعمل الصاحل: (ولو قيل(....

:  يرفع اهللا العمل الصاحل، فيكون املعىن:معىن

وجيوز على هذا املعىن .يرفع اهللا العمل الصاحل

  ٢/٣٦٧..)الرفع

الضمري يف يرفعه جيوز أن يكون أحد و(

ثالثة أشياء وذلك قول أهل اللغة 

القول الثالث أن يرفعه اهللا عز ...مجيعا

   ٤/٢٦٥)وجل

  اهللا  الفاعل

َِوإن تدع مثـقلة إل[ ٌَِ َ ْ َُ ُ ْ ْ ى َ

َحملها
ِ
ْ
] ولو كان ذا قربى...ِ

  }١٨:فاطر{

ولو ،) ولو كان ذا قرىب: (فذلك قوله(....

فيصري نكرة ،ذو قرىب جلاز، ألنه مل يذكر: كانت

ًفمن رفع مل يضمر يف كان شيئا، فيصري مثل ،

  البقرة،٢٨٠)وإن كان ذو عسرة فنظرة: (قوله

وإن : (ومن نصب أضمر، وهي يف قراءة ُأيب

  ٢/٣٦٨)على ذلك..) كان ذا عسرة

ولو كان الذي تدعوهذا قرىب مثل :أي(

  ٤/٢٦٧)األب واالبن ومن أشبه هؤالء

   الداعي- املدعو   اسم كان

  }١:يس{] يس[
 

يس يا : عن احلسن نفسه قال..حدثنا(...

 وهو يف العربية مبنزلة حروف اهلجاء ،رجل

  ٢/٣٧١)حم وأشباهها: كقولك

ن وجاء يس معناه يا إنسا:جاء يف التفسري(

والذي عند أهل العربية أنه ....يا رجل و

  ٤/٢٧٧)افتتاح السور)أمل(مبنزلة 

 عند املنادى وحرف النداء

  أهل التفسري 

-ويف العربية حيتمل  املبتدأ

  هو أو هذه

  يا رجل

  

  هذه-هو

ِتـنزيل العزيز الرحيم ِ َّ ِ ِ َِ َ ْ : ويكون رفعه على االستئناف، كقولك(... }٥:يس{] َ

مل : (عزيز الرحيم كما قال تنزيل ال)ذلك(

ذلك : األحقاف،أي٣٥..)يلبثوا إال ساعة

  ٢/٢٧٢)بالغ

فمن نصب -بالرفع والنصب–تقرأ تنزيل (

،ومن رفع فعلى ...فعلى املصدر،على معىن

الذي أنزل إليك تنزيل العزيز :معىن

  ٤/٢٧٨)الرحيم

-اسم اإلشارة(املبتدأ 

  )االسم املوصول

  الذي- ذلك

َِّإن كانت إال[ ِْ َ َ ً صيحة ْ َ ْ َ
ًواحدة َ ِ

  }٢٩:يس{] َ

نصبها القراء، إال أبا جعفر فإنه :".....وقوله(.

ًامسا، ) كانت(رفعها على أال يضمر يف 

اذهب : قولتوالنصب إذا أضمرت فيها، كما 

ُفليس إال اهللا الواحد القهار َ والواحد ،ُ

  ٢/٣٧٣........)....َالقهار

قرأ�ا أبو – ٌ واحدةٌإال صيحة:ويقرأ(

وهي جيدة يف العربية،فمن نصب ...جعفر

فاملعىن ما وقعت عليهم عقوبة إال صيحة 

   ذكر أ�ا تقدمت٤/٢٨١،٤/٢٩١)واحدة

   هي   يف النصباسم كان

ْليأكلوا من ثمره وما عملت[ َ ُِ َ َ ْ ََ َ
ِ ِِ َ ِ ُ ْ 

  }٣٥:يس{] أيديهم

وكل ) وما عملته أيديهم(:ويف قراءة عبداهللا (...

لذي ومن وما صواب، والعرب تضمر اهلاء يف ا

  ٢/٣٧٧)وتظهرها، وكل صواب

عملت بغري هاء،وموضع ما خفض :ويقرأ (

وإذا حذفت اهلاء فاالختيار أن .....املعىن

تكون ما يف موضع خفض،ويكون ما يف 

معىن الذي فيحسن حذف اهلاء 

(...٤/٢٨٦  

 العائد على املفعول به

  املوصول

  )عملته(اهلاء

ِوخلقنا لهم من مثله[ ِْ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ما َ

َيـركبون ُ   }٤٢:يس{] ََْ

ُّجعلنا هلم السفن مثلت : يقول) ما يركبون((...
وهي الزواريق وأشباهها مما . على ذلك املثال

  ٢/٣٨١.)يركب فيه الناس

األكثر يف التفسري أن من مثله من مثل (

 يعىن �ا اإلبل :سفينة نوح،وقيل من مثله

وأن اإلبل يف الربية مبنزلة السفن يف 

  ٤/٢٨٨)البحر

 املفعول به العائد على 

  املوصول

  )يركبونه( اهلاء



       
  

 
 

 
 ١٠٤٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

َمن بـعثـنا من مرقدنا[ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ِ

ََ  هذا ما َ

  }٥٢:يس{]وعد الرحمن

 مث ،إن الكالم انقطع عند املرقد: يقال(...

، "هذا ما وعد الرمحن": قالت املالئكة هلم

: يف موضع رفع، كأنك قلت)ما ( و)هذا(ف

من بعثنامن مرقدنا (،ويكون هذا وعد الرمحن

من نعت املرقد )هذا(فيكون )هذا

بعثكم وعد :يف موضع رفع)ما(خفضا،و

  ٢/٣٨٠..)الرمحن

هذا وقف التمام،وهذا قول (

من نعت "هذا"وجيوز أن يكون..املشركني،

من بعثنا من مرقدنا هذا :مرقدنا على معىن

ما وعد "الذي كنا راقدين فيه،ويكون 

 على الرمحن وصدق املرسلون

والثاين "هذا"على إضمار :ضربني،أحدمها

حق ما :فيكون املعىن"حق،"على إضمار

  ٤/٢٩١...)وعد الرمحن ،والقول األول

عند ) اسم اإلشارة( املبتدأ

  الفراء

واالسم  ما واخلرب  

حمذوف  وذلك جائز عند 

  الزجاج

هذا  ماوعد 

  الرمحن

الذي وعد 

ٌالرمحن حق 
  عليكم

ًسالم قـوال[ َْ َ ٌ ًسالما قوال) (عبداهللا(ويف قراءة (  }٥٨:يس{] َ فمن رفع ،) ً

هلم ما يدعون :ًذلك هلم سالم قوال، أي : قال

َّمسلم خالص ًهو هلم خالص جيعله خربا : أي.ُ

ُورفع على ) هلم ما يدعون خالص (:لقوله
  ٢/٣٨١.)..ذلك هلم سالم:يريد ،االستئناف 

هلم سالم يقوله :وقوال منصوب على معىن(

   مل يذكر الرفع٤/٢٩٢)قوالاهللا عز وجل 

  ذلك  )اسم اإلشارة( املبتدأ 

َبل عجبت ويسخرون[ ُ َ ْ ََ ََ ْ ِ َ ْ [

  }١٢:َّالصافات{

قرأها الناس بنصب التاء .."بل عجبت:"وقوله(

 والعجب إذا ،....ورفعها ،والرفع أحب إيل 

ففي ذا ...أسند  إىل اهللا فليس معناه من اهللا

ألن  ًوإن كان جائزا،بيان لكسر قول شريح،

بل عجبت يا حممد ويسخرون : املفسرين قالوا

  ٢/٣٨٤)...والعجب .فهذا وجه النصب،هم 

  

ومعناه يف الفتح بل عجبت يا حممد من (

وجيوز أن ،نزول الوحي عليك ويسخرون 

يكون معناه بل عجبت من إنكارهم 

  ٤/٣٠٠،٢٩٩...)البعث

  املنادى واألداة 

  الفاعل 

  يا حممد

  أنا

ُكنتم تأت/[ َْ ْ ُْ ِونـنا عن اليمينُ ِِ
َ َ ََ [

  }٢٨:َّالصافات{

تأتوننا : كنتم تأتوننا من قبل الدين أي: يقول(

القدرة : ختدعوننا بأقوى الوجوه، واليمني

  ٢/٣٨٤.)والقوة

كنتم تأتوننا من قبل الدين فرتوننا أن :أي (

  ٤/٣٠٢)الدين واحلق ما يضلوننا به

  من قبل الدين   اجلار وا�رور

َهب لي من ا[
ِ ِ

ْ َلصالحينَ
ِ ِ َّ [

  }١٠٠:َّالصافات{

ْأدن فأصب : ًصاحلا، فهذا مبنزلة قوله: ومل يقل(

من الطعام وهو كثري جيتزأ مبن عن املضمر كما 

  ٢/٣٨٩):....قال

 هب يل ولدا صاحلا من :يقول(

  ٤/٣١٠)الصاحلني

  ًصاحلا–ً ولدا   الصفة-املفعول به

َفانظر ماذا تـرى[ َ َ َ ُْ ْ َ [

  }١٠٢:َّالصافات{

تأمر،قال :،وماذا  ترى؟ تشري:).....ُترى(أ ُوتقر(

أنه يستشريه يف أمر -واهللا أعلم-وأرى :أبو زكريا

فانظر ما تريين من صربك أو :اهللا،ولكنه قال

من ..ستجدين:"جزعكك،فقال

  ٢/٣٩٠")الصابرين

ماذا تريين من صربك :وزعم الفراء أن معنىاه(

وال أعلم أحدا قال هذا ويف كل التفسري 

  لفراءاعرتض علىا ٤/٣١٠) تشري ما:ُماتري

بالضم والكسر "ُترى..."وقرأ:(وقال السمني

تريين إياه من صربك :واملفعوالن حمذوفان،أي

 فهو موافق للفراء ومل ٥/٥٠٩)واحتمالك

  .ينسب الرأي له

   تريين  واملفعولالفاعل

َأَتدعون بـعال وتذرون اهللا [ َُ ََ َ ًَ ْ َ ُ ْ

َربكم َأحسن الخالقين َ
ِِ َ َ ْ [  

  }١٢٦- ١٢٥:افاتَّالص{

ًفأما ما جاء يف رؤوس اآليات مستأنفا (

ًأتدعون بعال وتذرون أحسن : (وقال... فكثري

  ١/١٦.)يقرأ بالرفع والنصب) اخلالقني اهللا ربكم

على صفة أحسن :ُاهللا ربكم:وقرئت (٤

ُاللله ربكم على :اخلالقني اهللا،وقرئت ُ
  .،مل يذكرها٤/٣١٢)االبتداء واخلرب

   ربكمهو  )الضمري ( املبتدأ

ٌوما منَّا إال له مقام [ َ َ َُ َ َِّ ِ
  من له   عند الفراءوصولاملسم االما :هذا قول املالئكة،وههنا مضمر،املعىن(:(  الفرقان٢٠.."إال إ�م ليأكلون:"قال يف قولهَ



       
  

 
 

 
 ١٠٤٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ٌمعلوم ُ ْ   }١٦٤:َّالصافات{]َ

  

صلة السم مرتوك اكتفى مبن )ليأكلون (

 ما بعثت إليك :املرسلني منه، كقيلك يف الكالم

إنه (من الناس إال من إنه ليطيعك، أال ترى أن 

: كما قال، وجاز ضمريها صلة ملن،) ليطيعك

وإن منكم :(وكذلك قوله.....) وما منا إال وله(

 مرمي ما منكم إال من ٧١)إال واردها

  ٢/٢٦٤........)..يردها،

 يف ٤/٣١٦)منا ملك إال له مقام معلوم

  مل يذكره ٣/٣٤١(٧١مرمي 

يل فأما دخول أ�م بعد إال فهو على تأو(

ما أرسلنا رسال إال هم يأكلون الطعام،وإال 

أ�م ليأكلون الطعام،وحذفت رسال ألن 

دليل )من املرسلني(يف وقوله تعاىل ) من (

وزعم بعض النحويني ...على ما حذف منه

بعد إال حمذوفة  كأن املعىن ) من(أن 

إال من ليأكلون الطعام وهذا حطأ :عنده

 جيوز فال)أ�مليأكلون(صلتها)من(بني،ألن 

 مل ٤/٦٢)حذف املوصول وتبقية الصلة

  .يصرح برأي الفراء،ونسبه لبعض النحاة

واملبتدأ املوصوف  عند 

  الزجاج

  

  

  امنوما أحد

  

  

َفساء صباح المنذرين[ َِ َ َْ ُ ُ َ َ َ [

  }١٧٧:َّالصافات{

ُبئس صباح، وهي يف : يريد.."فساء:"وقوله(
  ٢/٣٩٦...)اح املنذرينفبئس صب... (قراءة

  هو  املخصوص بالذم  ٤/٣١٧) فبئس صباح :أي(

) كتاب أنزل إليك(رفعت :وقد قال الكسائي( }١:ص{]ص[

أو )هذا(وأشباهه من املرفوع بعد اهلجاء بإضمار 

أو )هذا(وهو وجه،وكأنه إذ أضمر ) ذلك(

أضمر حلروف اهلجاء مايرفعها قبلها،أل�ا )ذلك(

أفرأيت ماجاء منها :قالال تكون إال وهلا موضع،

وص،مما يقل أو ...حم:ليس بعده ما يرافعه،مثل

يكثر،ما موضعه إذا مل يكن بعده 

-١/٣٩٦..)قبله ضمري يرفغعه:مرافع؟قلت

٣٧٠  

،وذكر رأيه سابقا يف ٤/٣١٩ مل يذكرها 

  "أمل"

  هي  )الضمري( املبتدأ 

ٍوالت حين مناص[ ََ َ
ِ َ ََ [

  }٣:ص{

يس حبني ل:يقول..".فنادوا والت:"وقوله(

ومن العرب من يضيف الت ...فرار،

والكالم أن ينصب �ا أل�ا يف ......فيخفض

  ٢/٣٩٧....)أنشدين املفضل)ليس(معىن 

...  جاء يف التفسري ،والت حني نداء (

فأما النصب فعلى أ�ا ..والرفع جيد،

ل ليس،واملعىن وليس الوقت معملت ع

ومن رفع �ا جعل حني اسم ،حني مناص 

ر اخلرب على معىن ليس حني ليس وأضم

ومن خفض جعلها ...منجى لنا

مبنيةمكسورة اللتقاء 

ليس حني مناصنا :واملعىن....الساكنني

والت أوان، جعله :وحني منجانا فلما قال 

ليس حني أواننا ،فلما حذف :على معىن 

املضاف بين على الوقف مث كسر اللتقاء 

الساكنني والكسر شاذ شبيه باحلطأ عند  

يني،ومل يرو سيبويه و اخلليل البصر

الكسر،والذي عليه العمل النصب 

  أو خربها) الت(اسم 

  املضاف إليه يف الكسر

  )الضمري(

منجى -الوقت

  لنا

  أواننا- مناصنا



       
  

 
 

 
 ١٠٤٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٤/٣٢١)والرفع

َإن كل إال كذب الرسل[ ُ ُّ َ َّ َ َُِّ ٌِّ ْ [

  }١٤:ص{

  

  

  ٢/٤٠٠...)إن كلهم(ويف قراءة عبداهللا 

  

  

  مل يذكرها٤/٣٢٥

  

  )اهلاء( إليهاملضاف

  

  

  

  كلهم

  

  

  

حنن ( رفعته بإضمار "خصمان:" وقوله( }٢١:ص{]نخصما[

والعرب تضمر للمتكلم واملكلم ).خصمان

املخاطب ما يرفع فعله،وال يكادون يفعلون ذلك 

  ٢/٤٠٢..)بغري املخاطب أو املتكلم

  ٢/٢١٩)اختصموا يف دين ر�م:(وقال

  

  

القراءة الرفع،والرافع خلصمان ( 

حنن خصمان، ولو كان يف :عىنحنن،وامل

الكالم الختف خصمني بغى بعضنا على 

  ٤/٣٢٦..)ألنه أنكر إتيا�م...بعض جلاز 

  )الضمري(املبتدأ 

  )ا�رور (املضاف

  حنن

  دين

ِقال لقد ظلمك بسؤال [ َِ َُ َ ََ ْ ََ َ َ

َنـعجتك  ِ
َ ْ   }٢٤:ص{] ...َ

  

بسؤاله نعجتك، فإذا ألقيت اهلاء : املعىن فيه..(

ت الفعل إىل النعجة ومثله من السؤال أضف

من : ومعناه،٤٩ فصلت...)ال يسأم: (قوله

دعائه باخلري، فلما ألقى اهلاء أضاف الفعل إىل 

: اخلري وألقى من اخلري الباء، كقول الشاعر

...(.......٢/٤٠٤  

بسؤاله نعجتك ليضمها إىل :املعىن (

  ٤/٣٢٧)نعاجه

  

  بسؤاله   )اهلاء(املضاف إليه

َإنا َأخلصن[ ْ َ ْ َاهم بخالصة ذكرى َِّ ْ
ِ ٍ

َ
ِ َ ِ ْ ُ

ِالدار   }٤٦:ص{] َّ

وهي )خبالصة(وهي معرفةعلى)ذكرى الدار(فرد( 

 ٍبزينة: ( وهي كقراءة مسروقنكرة،

وكذلك ...) هذا: (ومثله قوله...) الكواكب

ص،والرفع يف ٥٠-٤٩...)وإن للمتقني: (قوله

املعرفة كلها جائز على االبتداء 

  ٢/١٧٨،وأشار لذلك يف ٢/٤٠٧...)أنشدين

ويقـــــرأ خبالـــــصة ذكـــــرى الـــــدار علـــــى إضـــــافة (

جعــل :خالــصة إىل ذكــرى،ومن قــرأ بــالتنوين 

  ٤/٣٣٦...)ذكرى الدار بدال من خالصة

   هي  )الضمري( املبتدأ 

هذا إن للمتقين لحسن [

. جنات عدن مفتحة*مآب

 }٥٠-٤٩:ص{]

..." إنا أخلصناهم" قال يف 

وهي )ذكرى الدار(فرد:(٤٦ص

وهي كقراءة ... نكرةوهي)خبالصة(معرفةعلى

: ومثله قوله...)  الكواكبٍبزينة: (مسروق

." .وإن للمتقني": وكذلك قوله...) هذا(

 والرفع يف املعرفة كلها جائز ..."جنات 

وأشار ،٢/٤٠٧...)على االبتداء أنشدين

  ٢/١٧٨لذلك يف 

   هي  )الضمري( املبتدأ    ٤/٣٣٧مل يذكر الرفع يف جنات

هذا إن للطغين لشر [

جهنم *مآب

 }٥٥:ص{]..يصلونها

ذكرى (فرد:( ص٤٦..."إنا أحلصناهم"قال يف 

وهي ...وهي نكرة)خبالصة(وهي معرفةعلى)الدار

ومثله ...)  الكواكبٍبزينة: (كقراءة مسروق

.." .وإن للمتقني": وكذلك قوله...) هذا: (قوله

والرفع يف املعرفة كلها جائز على ..." جنات 

  .٢/٤٠٧...)االبتداء أنشدين

ــــداء :ملعــــــــىنا( ــــ ــرب االبت األمــــــــر هذا،فهــــــــذا خــــــ

ــــئت  كـــــــــان هـــــــــذا رفعـــــــــا  احملـــــــــذوف،وإن شـــــ

باالبتــداء واخلــرب حمــذوف، وجهــنم بــدل مــن 

  ٤/٣٣٨)شر مرجع:،أي"شر مآب"

  )الضمري(املبتدأ 

  اخلرب 
  األمر–هي 

  جزاؤهم-هلم

  



       
  

 
 

 
 ١٠٥٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ِإن ذلك لحق تخاصم َأهل [ ْ َ َُ ُ َ ٌّ َ َ َِ َّ ِ

  }٦٤:ص{]ِالنَّار

ألن  وهو الوجه، )عالم(رفعت .."عالم:"وقوله( 

) َّإن(إذا جــاء بعــد اخلــرب رفعتــه العــرب يف النعــت 

ُإن أخـــاك قـــائم الطريـــف: (يقولـــون  ولـــو نـــصبوا ،)َّ

...)  حلــق ختاصــمإن ذلــك: (ًكــان وجهــا، ومثلــه

ًولو قرئ نصبا كان وجها ،٦٤ص ،إال أن القراءة ً

  ٢/٣٦٤) اجليدة الرفع

ُعـــــامل الغيـــــب(وقـــــرأ أهـــــل احلجـــــاز (
ًرفعـــــا علـــــى ) ِ

: تئناف إذ حـــــال بينهمـــــا كـــــالم، كمـــــا قـــــالاالســـــ

االسم وع رف ف احلج،٥) الرمحن...رب السموات(

ـــواب  ـــوض يف اإلعــــــــــراب، وكــــــــــل صــــــــ قبلــــــــــه خمفـــــــ

(٢/٣٥١  

  

إن وصفنا الذي وصفناه عنهم :أي(

هو ختاصم أهل :حلق،مث بني ما هو؟ فقال

  ٤/٣٤٠..)النار،وهذا كله على معىن 

  ١وافق الفراء ومل يشر لرأيه

  هو ختاصم  )ضمريال( املبتدأ 

ُقال فالحق والحق َأقول[ َُ ََّ َُّ ََ َ [

  }٨٤:ص{

فإن القراء قد ..."قال):"ص(وأما قوله يف (

رفعت األول ونصبته،وروى عن جماهد وابن 

احلق :عباس أ�ما رفعا األول ،وقاال تفسريه

مين،وأقول احلق فينصبان الثاين 

......... عن أبان بن:( وقال١/١٥٥..)بأقول

َّق مين واحلقفاحل(:قرأ  َّوأقول احلق): ُ أقولِّ ، وهو ُ

فهو :  ويكون رفعه على إضمار،وجه

  ٢/٤١٢)احلق

على معىن فأنا :فمن رفع فعلى ضربني(

وجيوز رفعه على معىن .احلق،واحلق أقول

فاحلق :فاحلق مين ،ومن نصب فعلى معىن 

  ٤/٣٤٢)أقول،واحلق ألمالن جهنم حقا

  أو )الضمري(املبتدأ

  )ر وا�روراجلا(اخلرب  

  هو احلق

  احلق مين

ال بارد *وظل من يحمومم [

 }٤٤-٤٣:الواقعة{]وال كريم

لكان صوابا من كالم )ال(ولو رفعت ما بعد (

يستأنفون بال ،فإذا ألقوها مل ...العرب،أنشدين

يكن إال أن تتبع أول الكالم بآخره،والعرب 

جتعل الكرمي تابعا لكل شيء نفت عنه فعال 

ماهو :أمسني هذا؟فتقول:قالتنوي به الذم،ي

بسمني وال كرمي،وما هذه الدار بواسعة وال 

  . ٣/١٢٦)كرمية

هو - هو بارد  )الضمري(املبتدأ   ٥/١١٣مل يذكرها 

  كرمي

ِتـنزيل الكتاب[ َ
ِ

ُ ِ ْ : بإضمار) تنزيل(ترفع ) تنزيل الكتاب(:قوله(   }١:ُّالزمر{]َ

هذه سورة : ومعناه..: كما قال: هذا تنزيل

  ٢/٤١٤)....أنزلناها،

ـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــن (.... ـــــــــــــــــــل الكت ـــع تنزي ورفــــــــــــــــ

االبتـــداء ويكــون اخلـــرب مـــن :إحـــدامها:جهتــني

نـــزل مـــن عنـــد اهللا،وجيـــوز أن يكـــون : اهللا،أي

  ٤/٣٤٣)هذا تنزيل الكتاب:رفعه على 

  هذا  )اسم اإلشارة (املبتدأ

أمن هو قانت آناء الليل [

ًساجدا وقائما   }١:الزمر{]ً

الذي ومل يذكر .."أمن هوقانت..."ومنه قول(

قل هل يستوي الذين :"هو ضده ألن قوله

دليل على ما أضمر "يعلمون والذين ال يعلمون

فإن قال قائل  فأين :(  وقال١/٢٣١)من ذلك

فقد تبني يف الكالم أنه ) أمن قائم(جواب 

وجرى ...مضمر ،قد جرى معناه يف أول الكلمة

اء على تشديد امليم على معىن وأكثر القر(

أمن هو :ويقرأ ...بل أم من هو قانت 

أمن هو :قانت بتخفيف امليم ،وتأويله 

قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل هللا 

َّبل أمن هو قانت :معناه)َّأمن(أندادا،وكذلك

أمن هو مطيع كمن هو :كغريه،أي

اخلرب للمبتدأ املستفهم عنه 

  بعد املعادل

س كمن لي

  كذلك

                                                           

   .   ٢٠٠ :                                                الحذف  من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء  :     انظر١



       
  

 
 

 
 ١٠٥١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

،على مثل ٢٢الزمر..." أفمن شرح :"قوله

  ٢/٤١٧)هذا

  ٤/٣٤٧)غامض

ِفـبشر عباد [
َ َ
ِ

ْ ِّ َالذين * َ
ِ َّ

َيستمعون القول ْ ََ َ ُ
ِ َ - ١٧:ُّالزمر{]ْ

١٨{  

  

فإن هذه بغري ...."فبشر عباد:"وأما قوله(

ياء،فال تنصب ياؤها وهي حمذوفة،وعلى 

 وقال .١/٢٩ )هذايقاس كل ما يف القرآن منه

 -الياء–وأكثر ما حتذف ( ١/٢٠١ :يف

 مستعمل كثري يف باإلضافة يف النداء، ألن النداء

  ١/٢٠١)فحذف يف غري نداء،الكالم 

القراءة :ياعباد فاتقون ،قال:يف قوله  (

حبذف الياء وهو االختيار عند أهل العربية 

،واحلذف أجود َيِدي وياعبادِ،وجيوز ياعبا

  ٤/٣٤٩)وعليه القراءة

  عبادي  )ياء املتكلم( املضاف إليه

أفمن شرح اهللا صدره [

 من لإلسالم فهو على نور

 }٢٢الزمر{]ربه

ومل :٩الزمر.." أمن هو قانت..."ومنه قول( 

قل هل يستوي :"يذكر الذي هو ضده ألن قوله

دليل على ما "الذين يعلمون والذين ال يعلمون

فإن قال قائل  :( ،وقال١/٢٣١)أضمر من ذلك

فقد تبني يف الكالم أنه ) أمن قائم(فأين جواب 

وجرى ...مضمر ،قد جرى معناه يف أول الكلمة

 الزمر،على مثل ٢٢..."أفمن شرح :"قوله

  ٢/٤١٧)هذا

وأكثر القراء على تشديد امليم على معىن (

أمن هو :ويقرأ ...بل أم من هو قانت 

أمن هو :قانت بتخفيف امليم ،وتأويله 

قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل هللا 

َّبل أمن هو قانت :معناه)َّأمن(أندادا،وكذلك

كمن هو أمن هو مطيع :كغريه،أي

،ومل يذكرها يف موضع ٤/٣٤٧)غامض

  ٤/٣٤٨اآلية

اخلرب للمبتدأ املستفهم عنه 

  بعد املعادل

كمن ليس 

  كذلك

َالتي قضى عليـها الموت[ َْ َ َ َْ َ َ َِّ [

  }٤٢:ُّالزمر{

  

َقضى عليها املوت(وتقرأ ( ُقضي عليها (و ) َ

  ٢/٤٢٠)املوت

  اهللا  الفاعل نائب   ٤/٣٥٨مل يذكره

َليـنذر يـوم [ ْ َ َُ
ِ ْ ِ

ِلتالقا   }١٥:غافر{]ََّ

 لينذركم يوم :معناه..."لينذر:"ومثل ذلك قوله(

  ١/٢٤٨.)التالق

ى إليه يوم حلينذر النيب بالذي يو:أي (

التالق،وجيوز أن يكون لينذر اهللا يوم 

وجيوز ...،)ص(التالق،واألجود لينذر النيب 

يوم التالقي بإثبات اليا،واحلذف جائز 

  ٤/٣٦٩)حسن ألنه آخر آية

ينذر اهللا -لينذركم   واملفعول به الفاعل

  أو النيب إياكم

َكاظمين [
ِ ِ وإن شئت ... نصبت على القطع من املعىن(  }١٨:غافر{...]َ

 ولو كانت كاظمون  ...جعلت قطعة من اهلاء

 إذ إذ القلوب لدى احلناجر:على قولكمرفوعة

) ،أو على االستئناف كان صواباهم كاظمون

٣/٦  

حلال نصب كاظمني على احلال وا(

حممولة على املعىن إذ قلوب الناس لدى 

    ٤/٣٦٩)احلناجر يف حال كظمهم

  مل يذكر الرفع    

  مه  )الضمري(الرفعيف املبتدأ 

َسواء للسائلين[ ً َ
ِ ِِ َّ َ[ 

  }١٠:ِّفصلت{

: كأنه قال،وقد ترفع كأنه ابتداء ...نصبها(

،يقول ملن أراد ذلك سواء للسائلني

فع فمن خفض ٍوسواء،وجيوز الر(

ومن ...ومن نصب فعلى املصدر..جعله

  -اسم اإلشارة(املبتدأ

  )الضمري

   هي-ذلك



       
  

 
 

 
 ١٠٥٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  .٤/٣٨١)هي سواء:فعلى معىنرفع   ٣/١٣.)علمه

إن الذين كفروا [

وإنه لكتاب عزيز ....بالذكر

 }٤٢- ٤١:فصلت{]

أولئك "؟فإن شئت جعلته)إن(أين جواب :يقال(

،وإن شئت ٤٤فصلت" ينادون من مكان بعيد

اليأتيه *إنه لكتاب عزيزو:"كان يف قوله

ً،فيكون جوابه معلوما ٤٤-٤١فصلت"الباطل

  ٣/١٩)فيرتك

 وهنا مايظهر من نص ٤/٣٨٨ مل يذكرها

  ١الفراء خمالف ملا نسبه له بعض العلماء

معذبون أو    خرب إن

  مهلكون

َوقل سالم فسوف يـعلمون[ ُ ََ ْ َ َْ ََ ٌ َ َ ْ ُ[ 

  }٨٩:ُّالزخرف{

و  ولرفع سالم بضمري عليكم وما أشبهه،(

ًوقل سالما كان صوابا:كان ً...( ٣/٣٨  

  عليكم  اخلرب  ٤/٤١٩مل يذكرها

) كتاب أنزل إليك(رفعت :وقد قال الكسائي( }٢- ١:الشورى{]عسق*حم[

أو )هذا(وأشباهه من املرفوع بعد اهلجاء بإضمار 

أو )هذا(وهو وجه،وكأنه إذ أضمر ) ذلك(

أضمر حلروف اهلجاء مايرفعها قبلها،أل�ا )ذلك(

أفرأيت ماجاء منها :ن إال وهلا موضع،قالال تكو

وص،مما يقل أو ...حم:ليس بعده ما يرافعه،مثل

يكثر،ما موضعه إذا مل يكن بعده 

-١/٣٩٦..)قبله ضمري يرفغعه:مرافع؟قلت

٣٧٠  

،وذكر رأيه سابقا يف ٤/٣٩٣ مل يذكرها 

  "أمل"

اســـــم -الـــــضمري( املبتـــــدأ 

  )اإلشارة
  هذا-  هو

ِذق إنك أَنت العز[ َ َ ْ َ َِّ ْ ُيز ُ

ُالكريم ِ   }٤٩:ُالدخان{] َ

لنبلونكم حىت : (والوجه اآلخر أن تقول... (

فكأن ،حىت نعلم عندكم : معناه،٣١حممد) نعلم

عندكم يا .... ومثله،الفعل هلم يف األصل 

يعين وليس يف القرآن ) عندكم(كفرة، ومل يقل 

ذق :" ،ومثله قوله.عندكم، وذلك معناه

عند نفسك إذ كنت يف ..."إنك

  ٢/٣٦١...)اكدني

   عند نفسك  الظرف  ٤/٤٢٨مل يذكرها

ُوما يـهلكنا إال الدهر[ ْ َّ َِّ َ ُ ِ ْ ُ َ َ[ 

  }٢٤:اجلاثية{

إال طول الدهر، ومرور : يقولون(

  ٣/٤٨..)...األيام

 مل ٤/٤٣٤)مث حنيا مث يهلكنا الدهر (

  .يذكرها

  طول  املضاف

ًوتـرى كل ُأمة جاثية[ َ َ
ِ ٍ َّ َّ ُ َ َ َ[ 

  }٢٨:اجلاثية{

جمتمعة :  دين جاثية، يقولكل أهل: يريد(

  ٣/٤٨ )باسللح

  أهل  املضاف   ٤/٤٣٥مل يذكرها

ًوهذا كتاب مصدق لسانا [ َ
ِ ٌ ِّ َ ُ ٌ َ َ

ِ َ َ
َِ�عربيا   }١٢:األحقاف{]َ

فإن نصب اللسان على وجهني، :...وأما قوله( 

ّأن تضمر شيئا يقع عليه املصدق، : أحدمها ً

لسانا "وهذا يصدق التوراة واإلجنيل: كأنك قلت

 ألن التوراة واإلجنيل مل يكونا "عربيا

وهو مصدق ملا بني :-واهللا أعلم -املعىن  (

 يديه لسانا عربيا ملا جاء بعد هذا املوضع

وهذا :"ههنا أعين من قوله)له ( وحذف... 

ومن قبله كتاب :" ألن قبله"كتاب مصدق

-التوراة واإلجنيل  مفعول اسم الفاعل

  النيب

                                                           

          ،والتــذییل    ٢٥٨ / ١ :                األصــول البــن الــسراج :                           وهــذا مخــالف لمــا نــسب لــه ،انظــر  )   إن (                          أجــاز الحــذف بــدون شــرط تكــرار      هــو ١

                                             ،همــــــــع الهوامــــــــع شــــــــرح جمــــــــع الجوامــــــــع فــــــــي علــــــــم العربیــــــــة،   ٤٨ / ٥ :                                 والتكمیــــــــل فــــــــي شــــــــرح التــــــــسهیل ،أبــــــــو حیــــــــان

  .   ٣٢٣ :                                                والحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء .   ١٦١ / ٢ :       السیوطي



       
  

 
 

 
 ١٠٥٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

وهذا كتاب مصدق :،فاملعىن"موسى  .١/٥٥)..عربيني،فصار اللسان مفسرا

 التوراة، ولسانا مصدق:له،أي

وفيه وجه ...عربيا،منصوبان على احلال

وهذا كتاب مصدق لسانا :آخر،على معىن 

مصدف النيب عليه :عربيا ،املعىن

السالم،فيكون املعىن مصدق ذا لسان 

  ٤/٤٤١)عريب

ٍلم يـلبثوا إال ساعة من نـهار [ َ َ ْ َ َ
ِ ً َ َ َِّ ُ ْ ْ َ

ٌبالغ   }٣٥:األحقاف{]ََ

 كما ،ويصلح الرفع هاهنا على االستئناف(...

أي ذلك ،) مل يلبثوا إال ساعة: (قال

وإن شئت جعلت اخلرب يف املتاع وهو .....بالغ

 يف  قال،و١/٤١٦)وجه الكالم

كله : ..."مل يلبثوا:"وهو كقوله:(...١/٤٧٢

وإما )هو(إما ،ضمر قبله ممرفوع بشيء 

وإن شئت (:١/١٠١وقال يف ، ١/٤٧٢.)ذاك(

أضمرت هلا امسا قبله يرفعها 

ويكون :(وقال...")  مل يلبثوا:"وكقوله....كقوله

...) مل يلبثوا: (كقوله) هي(رفعها على ضمري 

هذا بالغ، ذلك بالغ، : أي) بالغ: (مث قال

)  يف الدنياعمتا: (مث قال...) إن الذين: (ومثله

  ٢/٣١٦..)...أي ذلك متاع يف

  

  ٢/٩٤)أي ذلك بالغ(

ذلك بالغ :الرفع على معىن (:قال و

،والنصب يف العربية جيد 

  ٤/٤٤٨...).بالغ

 - امساإلشارة( املبتدأ

  )الضمري

  ذلك

  هو

ْوالذين اهتدوا زادهم [ ُ ََ َ ْ َ ْ َ
ِ َّ َ
ًهدى   }١٧:حممد {]ُ

زادهم استهزاؤهم هدى ..."والذين:"وقوله( 

  ٣/٦١)وآتاهم اهللا تقواهم

الضمري الذي يف زادهم جيوز أن يكون (

وجيوز أن .....ه أحد ثالثة أوجه،في

يكون زادهم إعراض املنافقني 

  ٥/١١)واستهزاؤهم هدى

  استهزاؤهم  الفاعل 

ُفإذا عزم األمر[ َْ َ َ َ َ َِ [

  }٢١:حممد{

ُوإمنا يعزم األمر أهله.."فإذا عزم:"وقوله(  َ...  

  ٢/١٥٦.):...وقد قال الشاعر

فإذا جد األمر ولزم فرض :املعىن(

ً  اهللا بإميا�م خريالكان صدقهم...القتال

  ٥/١٣)هلم

   جد-أهل  )الفاعل (املضاف

َولنبـلونكم حتى نـعلم [ َ ُْ َ َّ َ ْ ُ َّ َ ََْ َ
َالمجاهدين

ِ ِ
َ   }٣١:حممد{] ُ

  

وهو يعلم ا�اهد والصابر بغري ابتالء، ففيه (

  : وجهان

أن العرب تشرتط للجاهل إذا كلمته : أحدمها

ًبشبه هذا شرطا تسنده إىل أنفسها وهي عاملة، 

والوجه اآلخر ... رج الكالم كأنه مل ال يعلم،وخم

حىت : معناه) لنبلونكم حىت نعلم: (أن تقول

نعلم عندكم فكأن الفعل هلم يف األصل 

) عندكم(عندكم يا كفرة، ومل يقل .... ومثله

يعين وليس يف القرآن عندكم، وذلك 

حىت نعلم ا�اهدين منكم والصابرين (

 قبل حلقهم ا�اهدين قد علم ... وهو

منهم والصابرين،ولكنه أراد العلم الذي يقع 

  ٥/١٦...)به اجلزاء

   منكم- عندكم  اجلار وا�رور-الظرف



       
  

 
 

 
 ١٠٥٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  ٢/٣٦١.)..معناه

ْلتدخلن المسجد الحرام إن [ ِ َ َ َ َ ِ
ْ َ َّ ُ ُ ْ ََ

َشاء اهللا آمنين َ
ِ َِ ُ   }٢٧:الفتح{] َ

  

حملقون ومقصرون أي بعضكم : ولو قيل(...

ًبا،قال حملقون وبعضكم مقصرون لكان صوا

  ٣/٦٨:...........)الشاعر

  بعضكم  املبتدأ  ٥/٢٨مل يذكرها 

ًعسى أن يكونوا خيرا [

 }١١:الحجرات { ]منهم

من بعد ما كاد : "قال يف قوله (

كاد، جعل يف : من قال  ..١١٧براءة"يزيغ

عسى "ًكاد يزيغ امسا مثل الذي يف قوله 

  ١/٤٥٤)١١احلجرات .."

 ٢/٤٧٤، وقال يف ٥/٣٢مل يذكرها 

فاعلم أنه قد  تاب عليهم من بعد :(..

  ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم

ضمري ) عسى(اسم 

الشأن، أو  ضمري اجلمع 

على رأي الفراء أنه مثل 

  بيكونوا

  هو

  كادوا

ِق والقرآن المجيد[ ِ
َ َ

ِ َ ْ ُ[ 

  }١:ق{

إن قاف جبل حميط باألرض فإن : ويقال(..

هو : يكن كذلك فكأنه يف موضع رفع، أي

 وكان ينبغي لرفعه أن يظهر ألنه قاف واهللا،

،فلعل القاف وحدها اسم وليس �جاء

 وسبق يف ٣/٧٥.)ذكرت من امسه

١/٣٦٩١  

أشار إىل أنه فسرها ،٥/٤١ مل يذكرها

  سابقا

  هو  )الضمري(املبتدأ 

ٌهذا ما لدي عتيد[ َِ َّ َ َ َ َ   }٢٣:ق{]َ

  

  

  

  

  

  

  

رفعت العتيد على أن جعلته ...."هذا"وقوله (

ن شئت جعلته مستأنفا على خربا صلته ملا،وإ

ولو كان ٧٢هود،"هذا بعلي شيخ:"مثل قوله

ًنصبا كان صوابا ألن  معرفتان، ) هذا وما(ً

  ٣/٨٢)فيقطع العتيد منهما 

صفة ملا فيمن "عتيد"و"هذا"رفع ب"ما("

يف مذهب النكرة،وجيوز أن يكون "ما"جعل

رفعه على وجهني غري هذا الوجه  على أن 

هذا شيء : قلتبإضمار،كأنك"عتيد"يرفع 

لدي هو عتيد،وجيوز أن ترفعه على أنه خرب 

وجيوز أن يكون رفعه على ...بعد خرب

هذا :فيكون املعىن " ما"البدل من 

  ٥/٤٥)عتيد

  هو  )الضمري (املبتدأ

َآخذين [
ِ ِ نصبتا  ،١٨الطور"  فاكهني"و"آخذين:"وقوله(  } ١٦:الذاريات {...]َ

ً رفعا كان صوابااعلى القطع، ولو كانت ،ورفعهما ً

على أن تكونا خربا،ورفع آخر أيضا على 

  .٣/٨٣)االستئناف

ولو ....نصب على احلال"آخذين:"وقوله(

ولكن )آخذون(كان يف غري القرآن جلاز

والوجه األول أجود ...املصحف ال خيالف

  ٥/٥٣)يف املعىن وعليه القراءة

  مه  )الضمري (املبتدأ

فقالوا سالما قال [

 }٢٤:الذاريات {]سالم

فإنه جاء فيه حنن "قال سالم:"أما قولهو(

 ووافق ١/٤٠"...)قوم منكرون"وأنتم "سالم"

 فقد ٢/٢١- ٣/١٢٤،وانظر ٢.األخفش الفراء

  .تكلم فيها

فنصب األوىل على " قال سالم"وقرئت(

السالم عليكم سالما،وسلمنا عليك :معىن 

فهو على "ٌقال سالم:"سالما،ومن قرأ 

م،وجيوز قال سالم عليك:على معىن:وجهني 

  ٥/٥٤...)أمرنا سالم:أن يكون على معىن 

  )لضمري( املبتدأ ا

  اخلرب

  أمرنا- حنن

  سالم عليكم

َقـوم منكرون[ ُ َ ْ ُ ٌْ  أنتم قوم :رفعه على معىن(  ٨٦ /٣)أنتم قوم منكرون : رفع بضمري(  }٢٥:الذاريات{] َ

  ٥/٥٤)منكرون

  أنتم  )الضمري (املبتدأ

                                                           

   .   ٢٠٣ :                                           من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء     الحذف  :     انظر١

     ١٦٨ / ١ :                  معاني القرآن لألحفش  :     انظر٢



       
  

 
 

 
 ١٠٥٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

َفصكت وجهها[ َ ْ َ ْ َّ َ َ [

  }٢٩:الذاريات{

عجوز  وهي عجوز عقيم أتلد : وقالت(

  ٣/٨٧)عقيم؟ ورفعت بالضمري بتلد

أنا عجوز عقيم ،وكيف :املعىن وقالت (

ألد،ودليل ذلك قوله يف موضع 

  ٥/٥٥...)آخر

،مهزة ) الضمري(املبتدأ 

  االستفهام

  أنا

  ألد

َفاكهين [ ِ ِ نصبتا  ،١٨الطور"  فاكهني"و"آخذين:"وقوله(  }١٨:ُّالطور{] ...َ

ً رفعا كان صوابااقطع، ولو كانتعلى ال ،ورفعهما ً

على أن تكونا خربا،ورفع آخر أيضا على 

  ٣/٨٣)االستئناف

وفاكهني مجيعا ،والنصب على (...

معجبني مبا :أي.."فاكهني"احلال،ومعىن

   مل يذكر الرفع٥/٦٣)آتاهم ر�م

  مه  )الضمري(املبتدأ 

َّثم دنا فـتدلى[ َ ََ َ َ َّ يعين جربيل عليه السالم دنا "نامث د:"وقوله(  }٨:النَّجم {]ُ

  ٣/٩٥.)..من حممد

  جربيل  الفاعل  ٥/٧٠مل يذكرها

فأوحىإلى عبده [

 }١٠:النجم{]

إىل عبده  يعين جربيل عليه السالم :يعين (

عبد اهللا ما ) ص(حممد،إىل 

  ٣/٩٥.)..أوحى

فأوحى  جربيل إىل النيب عليه :أي(

  ٥/٧١)السالم ما أوحى

  جربيل  الفاعل

َُّوَأنه [ َهو َأضحك وأَبكىَ ْ َ َ َ ْ َ ُ [

  }٤٣:النَّجم{

 وأبكى ،أضحك أهل اجلنة بدخول اجلنة(

  ٣/١٠١)أهل النار بدخول النار

املضاف (املفعول به  ٥/٧٥مل يذكرها

  )واملضاف إليه

  أهل اجلنة

َْوَأنه هو َأغنى[ َ ُ َُّ  أقىن  هو :اأحدمه:قيل يف أقىن قوالن(  ٣/١٠٢...)َّرضى الفقري مبا أغناه به(  }٤٨:النَّجم{] َ

أقىن جعل له قنية،أي :أرضى،واآلخر

جعل الغىن أصال لصاحبه :

   مل يذكرها٥/٧٦..)ثابت

  أغناه-  هو  املفعول به-الفاعل 

ٌحكمة بالغة[ ٌَ ِ َ َ ْ ،ولو رفعته على ....مرفوع على الرد(   }٥:القمر{]ِ

ولو لكان صوابا،)ما(االستئناف كأنك تفسر به

فة كان نصب على القطع ألنه نكرة وما معر

 ٣/١٠٤ً)صوابا

  

ولقد :املعىن " ما"رفعت حكمة بدال من (

جاءهم حكمة بالغة،وإن شئت رفعت 

  ٥/٨٥)هو حكمة بالغة:بإضمار هو،املعىن

  هو  )الضمري(أ املبتد

ُفما تـغن النُّذر[ َُ َِ ْ ليست :،تريدًجحدا) ما(إن شئت جعلت (  }٥:القمر{] ُ

 وإن شئت جعلتها يف تغين عنهم النذر،

أي شيء تغين :  كأنك قلت،)ي أ(موضع

  ٣/١٠٥)النذر 

جائز أن يكون يف لفظ "ما "(

فأي شيء :فيكون املعىن....االستفهام 

 ،تغين النذر،ويكون موضعها نصبا بتغين

فليست :وجيوز أن يكون نفيا على معىن 

  ٥/٨٥)تغين النذر

املضاف إليه إذا كانت 

  )أي(مبعىن ) ما(

اخلرب إذا كانت مبعىن 

  ليس

  شيء

  

  

  ًيئاش

ٌوما َأمرنا إال واحدة[ َ ِ
َ ََِّ َُ ْ َ[ 

  }٥٠:القمر{

 مرة واحدة هذا للساعة كلمح خطفة: أي(

(٣/١١٠  

  مرة واحدة  املستثىن املوصوف  ٥/٩٢مل يذكرها

ِوالحب ذو العصف [ ْ َ ُ ُّ َ َ
ُوالريحان َ ْ َّ   }١٢:َّالرمحن {]َ

ذو العصف وذو : فمن خفض أراد(...

ا ،ومن رفع الرحيان جعله تابع.الرحيان

  ٣/١١٣.)لذو

ُوالرحيان عطف على احلب :ومن قرأ (

 فيهما ، فيهما فاكهة:،ويكون املعىن

احلب ذو العصف وفيهما 

  ٥/٩٨)الرحيان

  ذو الرحيان  املضاف املعطوف

  هي  )الضمري( املبتدأ  أ�ا ختفض أهل املعاصي،وترفع :املعىن ( على االستئناف،أي الواقعة يومئذ خافضة ( }٣:الواقعة{]خافضة رافعة[



       
  

 
 

 
 ١٠٥٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

لقوم إىل النار،ورافعة لقوم إىل 

 فحسن الضمري يف...اجلنة

  ٣/١٢١)املستأنف

فمن ....القراءة بالرفع،...أهل الطاعة

هي خافضة :رفع وهو الوجهفاملعىن

  ٥/١٠٧..)رافعة

َثـلة من األولين[ َ
ِ ََِّ ٌ َُّ[ 

  }١٣:الواقعة{

ورفعها ...ثلة من:" وقد قال يف أول السورة(

ن شئت جعلتها مرفوعة، وإعلى االستئناف،

ثلة من : وألصحاب اليمني ثلتان: تقول

هم : واملعىن .. وثلة من هؤالء،هؤالء

 )فرقة من هؤالء ،وفرقة من هؤالءء:فرقتان

٣/١٢٦  

  هم  )الضمري (املبتدأ  ٥/١٠٩)هم ثلة،:ثلة رفع على معىن (

ٌوحور عين[
ِ

ٌ ُ   }٢٢:الواقعة{]َ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قال الذين -عنيالور احل – بعضهم رفعو(

 على احلور العني ال يطاف �ن،فرفعوا :رفعوا

أو مع ذلك ،وعندهم حور عني : معىن قوهلم

  ١/١٤.)حور عني

وهلم حور عني : فرفعوا على قولك(: وقال

:( وقال ٣/١١٣)أو عندهم حور عني ،

خفضها أصحاب عبد اهللا وهو وجه 

،وإن كان أكثر القراء على الرفع ..العربية

وهلم حور عينأو :لى قولكفرفعوا ع...

عندهم حور 

،وقال يف ١١٢٤،١٢٣..).أنشدين...عني

والشجرة منصوبة بالرد على :( ٢/٢٣٣

اجلنات،ولو كانت مرفوعة إذا مل يصحبها الفعل 

ٌوحور عني(كان صوابا ،كمن قرأ ،أنشدين )ٌ

  ...)بعضهم

ومن قرأها بالرفع فهو أحسن الوجهني،ألن (

�ذه )ونلديطوف عليهم ولدان خم(معىن 

األشياء ،مبعىن ما قد ثبت هلم فكأنه 

 مما محل على ..ني،ومثلهعوهلم حور :قال

 وافق ٥/١١١....)قول الشاعراملعنى

  .٢الفراء هنا سيبويه

مع  -عندهم   )ملة اجلشبه (اخلرب 

  هلم- ذلك

ًإال قيال سالما سالما[ ًَ َ ًَ َ
ِ َِّ [

  }٢٦:الواقعة{

ٌ  قيال سالم سالم–ًولو كان مرفوعا ( ٌ ً  

  ......لكان جائز وأنشدين

التقينا :  يقولون٣العرب ومسع الكسائي

: قلنا: سالم سالم، مث تفرقنا، أراد: فقلنا،

سالم عليكم، فردوا 

  ١/٤٠،٢/٢١:،وانظر٣/١٢٤)علينا

شبه اجلملةاجلار (اخلرب   مل يذكر الرفع٥/١١٢

  )وا�رور

  يكملع

ِألصحاب اليمين[ ِ
َ َِ ْ َ   هذا  )اسم اإلشارة(املبتدأ    مل يذكرها٥/١١٨  ٣/١٢٦)صحاب اليمنيهذا أل: أي( ]ِ

                                                           

     ٢٤٠ :                         انظر معاني القرآن للكسائي١

    ١٧٢ / ١ :           انظر الكتاب٢

     ٢٤١ :                     معاني القرآن  للكسائي  :     انظر٣



       
  

 
 

 
 ١٠٥٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  }٣٨:الواقعة{

فسالم لك من أصحاب [

 }٩١:الواقعة {]اليمين

َّفذلك مسلم لك أنك من أصحاب (

وهو معناها،كما )أن (اليمني،وألقيت 

أنت مصدق مسافر عن قليل،إذا كان :تقول

إين مسافر عن قليل،وكذلك جتد :قد قال

أنت مصدق أنك :معناه

فسالم لك أنت من أصحاب :افر،ومعناهمس

  ٣/١٣١)اليمني

أنك ترى فيهم ..."فسالم"ومعىن (

ماحتب من السالمة،وقد علمت ما 

 وافق الفراء ٥/١١٨)أعدهلم من اجلزاء

الطربي،وعند األخفش احملذوف 

  ١.الفعل،وعند الزخمشري الحذف

  أنك  أن وامسها

ُذلك هو الفوز العظيم[
ِ ِ
َ ُ ْ َ َ ُ َ َ [

  }١٢:احلديد{

ذلك الفوز العظيم، : وهي يف قراءة عبداهللا(

  ٣/١٣٣)بغري هو

 على قراءة عبد الضمري  ٥/١٢٤مل يذكرها

  اهللا

  هو

ٍما َأصاب من مصيبة[
َ ُ ْ َ

ِ ِ
َ َ [

  }٢٢:احلديد{

ما أصاب اآلدمي يف األرض من : أي(

  ٣/١٣٥.).ذهاب املال :.مصيبة مثل

  اآلدمي  املفعول به  ٥/١٢٨..)من قبل أن خنلقها :أي(

ُن اهللا هو الغني الحميدَِفإ[ ِ
َ ُّ َِ َ ُ َ َّ[ 

  }٢٤:احلديد{

فإن اهللا الغين : ويف كتاب أهل املدينة(

  ٣/١٣٣)ميداحل

دليل على -هو-ويف قراءة أهل املدينة بغري(

  ٣/١٣٦)ذلك

 على قراءة أهل الضمري  ٥/١٢٩ مل يذكرها

  املدينة

  هو

ْواسألوا ما أَنـفقتم[ ُ ْ َ ْ َ َُ ْ َ[ 

  }١٠:املمتحنة{

ا أهل مكة أن يردوا عليكم اسألو: يقول(

مهور النساء الاليت خيرجن إليهم منكم 

مرتدات وليسألوا مهور من خرج إليهم من 

  ٣/١٥١ )نسائكم

املضاف (املفعول به  ٥/١٥٩مل يذكرها

  )واملضاف إليه

  أهل مكة

ِقد يئسوا من اآلخرة[
َ
ِ َِ َ ُ

ِ
َ ْ َ[ 

  }١٣:املمتحنة{

م اآلخرة وثوا�ا، كما يئس يمن نع: يقول(

   ٣/١٥٢..)فار من أهل القبورالك

كما يئس الكفار :يعين به اليهود،أي (

الذين اليوقنون بالبعث من موتاهم أن 

يبعثوا،فقد يئس اليهود والذين عاقدوا 

من أن يكون هلم يف اآلخرة )ص(النيب 

  ٥/١٦١)حظ

  حظ-مينع  )ا�رور (املضاف

َلم تـقولون ما ال تـفعلون[ َُ َ ْ َ ََ َ ُ ُ َ
ِ[ 

  }٢:َّالصف{

ُكبـ[ ًر مقتا عند َ ْ َ َ
  }٣:َّالصف{]اهللا

وبئس ،ًنعم رجال : مبنزلة قولك:(....قال

ن يف أ ف:(٣/١٥٣وقال يف ١/٢٦٧.)ًرجال

ُموضع رفع ألن كرب مبنزلة قولك ًبئس رجال : َ

أضمر يف كرب " ... ًكرب مقتا"أخوك، وقوله 

  ٣/١٥٣)ًمرفوعا  يكون ًامسا 

كرب :نصب على التمييز ،املعىن :ومقتا (

ماال تفعلون مقتا عند قولكم 

  ٥/١٦٣..)اهللا

ُكرب(فاعل    هو  )َ

َوُأخرى تحبونـها[ َ ُّْ ِ ُ َ َ [

  }١٣:َّالصف{

  

ولكم أخرى :يف موضع رفع، أي :...وقوله(

  ٣/١٥٤).يف العاجل مع ثواب اآلخرة

ولكم جتارة آخرى حتبو�ا،وهي :املعىن (

وإن شئت ..نصر من اهللا وفتح قريب

كان رفعا على البدل من 

  لكم  )رورا�ار واجل(اخلرب 

                                                           

  .   ٤٦٢ / ٤ :       ،الكشاف   ٣٨١ /  ٢٢ :             ،تفسیر الطبري   ٤٩٣ / ٢ :                   معاني  القرآن لألخفش :     انظر ١



       
  

 
 

 
 ١٠٥٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  

  
  ٥/١٦٦)أخرى

يا أيها النبي إذا طلقتم [

النساء فطلقوهن لعدتهن 

 }١:الطالق{]...

وطالق السنة أن يطلقها (  تكلم ٣/١٦٢يف 

وقد يكون أن : ( وقال... ) ًطاهرا يف غري مجاع

آل فرعون وحتذف اآلل فيجوز                         :تريد بفرعون 

  ١/٤٧٧...")ياأيها النيب:وله، ومن ذلك ق....

 -طالق السنة   املضاف ا�رور  ٥/١٨٣....)فطالق السنة املتمع عليه(

  وقت

فإن اهللا هو مواله وجبريل [

وصالح 

 }٤:التحرمي{]..المؤمنين

فإذا مل يكن بعد االسم الثاين (

وكذلك ...،..."أن اهللا:"خربرفعته،كقوله

زيد (إن أخاك قائم وزيد،رفعت :تقول 

اعه االسم املضمر يف قائم ،فابن على بإتب)

  ١/٣١٠)هذا

،تكلم عنها ٥/١٩٣مل يذكرها يف  التحرمي

  .لغويا

  هو مواله  )الضمري(اخلرب عند الفراء

َيف نَك[ َ   }١٧:امللك{]ذيرْ

: امللك{] فكيف كان نكير.[

١٨{  

 يف الياء وإن مل -أي احلذف–ويفعلون ذلك (

يف ك(وقال يف سورة امللك ... يكن قبلها نون

وذلك أ�ن رؤوس اآليات، ) نذير(و) كان نكري

  ١/٢٠١ )مل يكن يف اآليات

  ذيرين  )ياء املتكلم(املضاف إليه   ٥/١٩٩مل يذكرها

  كريين

َفذرني ومن يكذب بهذا [ َ ََِ ُ ِّْ َ ُ ْ َ َ
ِ

ِالحديث ِ
  }٤٤:القلم {]َ

كلهم :معىن فذرين ومن يكذب أي(

لو تركت أنت : فإذا قالت العرب...إيل،

أنت، إذ ظهرت غري :  بقوةورأيك رفعوا

لو ترك : متصلة بالفعل، وكذلك يقولون

ُعبداهللا واألسد ألكله، ولو كنوا عن عبداهللا، 

فقالوا لو ترك واألسدأكله، نصبوا ألن االسم 

لو ترك هو واألسد، : مل يظهر، فإن قالوا

آثروا الرفع يف األسد وجيوز يف هذا ما جيوز 

  .٣/١٧٨)...يف هذا

من خلقت ذرين و(:ومثله(

معناه ال تشغل قلبك به،كله ....)وحيدا

ذرين :إيل أجازيه ،ومثله قول الرجل

وإياه،وليس أنه منعه به،ولكن 

كله إيل فإين أكفيك :تأويله

  ٥/٢١١)أمره

  الضمري املعطوف عليه

العائد املنصوب على 

  االسم املوصول

  هو– أنت 

  

  خلقته

ٌوتعيـها ُأذن واعية[ ٌ َُ َ
ِ

َ ََ
َِ[ 

  }١٢:َّاحلاقة{

لتكون عظة ملن ،لتحفظها كل أذن : يقول(

  ٣/١٨١)...يأيت بعد

أذن حتفظ ما مسعت :معناه (مل يذكر إال

  ٥/٢١٥.)وتعمل به،

  كل  ) املضاف( الفاعل 

ًإنـهم يـرونه بعيدا[ ِ
َ ََُ ْ َ ْ ُ ونراه ، َِّ

  }٦،٧:املعارج {]قريبا

ًالبعث، ونراه حنن قريبا ألن كل ما : يريد(

  .٣/١٨٤)..قريب: هو آت

نه بعيدا عندهم ،كأ�م يستبعدونه يرو(

  ٥/٢٢٠...)على جهة اإلحالة

  حنن  الفا عل

ِثم يـنجيه[ ِ ُْ َّ .. ينجيه االفتداء من عذاب اهللا:أي (  }١٤:املعارج {]ُ

(٣/١٨٤  

  االفتداء  الفاعل  ٥/٢٢١مل يذكره الزجاج

َكال إنـها لظى [ َ َ َِّ َّ ًنـزاعة * َ َ َّ َ

َللشوى َّ
  }١٦-١٥:املعارج{]ِ

نجيه ذلك أي ال ي:كال (

إ�ا :مرفوع على قولك..."نزاعة:وقوله...

لظى ،إ�ا نزاعة للشوى ،وإن شئت جعلت 

اهلاء عمادا ،فرفعت لظى بنزاعة،ونزاعة 

األمة ( تنصب :(وقال١٨٥/ ٣..)بلظى

ٌ نزاعة،والقراء عليها والقراءة(...٥/٢٢١

وهي يف النحو أقوى من 

يرفع :،والوجه الثالث يف الرفع ...النصب

على معىن ) هي(على الذم بإضمار 

هي نزاعة للشوى،ويكون نصبها أيضا :

  هي  )الضمري (املبتدأ



       
  

 
 

 
 ١٠٥٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

 نوقد رفع احلس،على القطع ) واحدةال

على أن جيعل األمة ) أمتكم أمة واحدة(

الرفع والواحدة ب،ًخربا مث يكر على األمة 

  ٢/٢١٠)....ًعلى نية اخلرب أيضا، كقوله

على ) ّنزاعة(فرفع ....وقد قال أيضا يف الرفع( 

فما ... وهي نكرة من صفة معرفةاالستئناف

أتاك من مثل هذا الكالم نصبته ورفعته،ونصبه 

على القطع وعلى احلال،وإذا حسن فيه املدح أو 

  ١/٣٠٩....)الذم فهو وجه ثالث

على الذم فيكون على ثالثة 

  ٥/٢٢١)أوجه

 ...إن اإلنسان خلق هلوعا [

 }٢١- ٢٠-١٩:املعارج{] 

خلق هلوعا ،مث فسر حال اهللوع بال :املعىن (

نصب ،ألنه نصب يف أول الكالم،ولو رفع 

جلاز،إال أن رفعه على االستئناف ألنه ليس معه 

   ١/٣٧٧..)صفة ترفعه

   هو  )الضمري(املبتدأ  ٥/٢٢٢مل يذكرها 

ُال تـبقي وال تذر [ ََ َ َُ َِ
ٌلواحة * ْ َ ََّ

ِللبشر َ َْ
  }٢٩- ٢٨:املدَّثر{]ِ

  

وهي نكرة من . االستئنافعلى) ّنزاعة(فرفع (

 ويف "ال تبقي وال تذر:"صفة معرفة،وكذلك قوله

بغري ) إ�ا ألحدى الكرب نذير للبشر(قراءة ُأيب 

،فما أتاك من مثل هذا يف الكالم نصبته .ألف

مردود على سقر بنية :( وقال١/٣٠٩)...ورفعته

كان "ًلواحةللبشر"ولو كان ...التكرير،

وكل "ٌرللبشرنذي:"ويف قراءة أيب...صوابا

  ٣/٢٠٣)صواب

على القطع )أمة واحدة (تنصب (: وقال

 على ١)أمتكم أمة واحدة (نوقد رفع احلس

ًأن جيعل األمة خربا مث يكر على األمة 

ًالواحدة بالرفع على نية اخلرب أيضا، 

،ويف "كال إ�ا لظى نزاعة للشوى:".كقوله

إ�ا إلحدى الكرب :"قراءة أيب فيما أعلم

لرفع على ا" ٌنذيرللبشر

  .٢/٢١٠....)التكرير،ومثله

عه طتق)ًإ�ا إلحدى الكرب نذيرا : (ونصبه من قوله

معرفة فقطعته ) إحدى الكرب(من املعرفة، ألن 

ً،ويكون نصبه على أن جتعل النذير إنذارامن منه

لواحة حترب �ا عن جهنم "ال تبقي وال تذر:"قوله

 ...)..ًإنذارا لبشر،والنذير قد يكون مبعىن اإلنذار

٣/٢٠٥  

) ًونصب نذيرا على احلال(٢٤٩-٥/٢٤٧

  .ومل يذكر الرفع

  )الضمري( املبتدأ

  الفعل على النصب

  على الرفعاملبتدأ 

  

  هي

                                                           

   .          من األنبیاء )  ٩٢ (    اآلیة  ١



       
  

 
 

 
 ١٠٦٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ِنذيرا للبشر[ َ َْ
ِ

ً
ِ على ) ّنزاعة(فرفع ....وقد قال أيضا يف الرفع(  } ٣٦:املدَّثر{]َ

فما ... وهي نكرة من صفة معرفةاالستئناف

م نصبته ورفعته،ونصبه أتاك من مثل هذا الكال

على القطع وعلى احلال،وإذا حسن فيه املدح أو 

  ١/٣٠٩....)الذم فهو وجه ثالث

ًوجيوز  أن يكون نذيرا منصوبا معلقا بأول (

ًقم نذيرا :السورة على معىن 
   مل يذكر الرفع٥/٢٤٩)لللبشر

   هي )الضمري( املبتدأ 

في أي صورة ما شاء [

 ]ركبك

 }٨:االنفطار{

عرب تكتفي مبا ظهريف أول  الكالم مما ،وال(...

يف أي ...:واملعىن...ينبغي أن يظهر بعد شئت،

  ١/٢٠٥....)صورة شاء أن يركبك ركبك ،

وجيوز أن يكون ما يف معىن الشرط (

يف أي صورة ما شاء : واجلزاء،فيكون املعىن

  ٥/٢٩٦)أن يركبك فيها ركبك

    العائد 

  جواب الشرط

   أن يركبك فيها

  ركبك

َبـل[ َى قادرين على َأن نسوي َ َِّ َ ُ ْ َ َ ِ ِ َ

ُبـنانه َ   }٤:القيامة {]ََ

: ًولو كانت رفعا على االستئناف، كأنه قال(...

بلى حنن قادرون على أكثر من ذلك كان 

  ٣/٢٠٨ )ًصوابا

بلىلنجمعنكم :واملعىن(

   مل يذكرها٥/٢٥١....)قادرين

  حنن  )الضمري ( املبتدأ

ُوجمع الشمس والقمر[ َ َ ََ ُ ْ َّ َ
ِ
ُ [

  }٩:لقيامةا{

ومجع بني الشمس والقمر (ويف قراءة عبداهللا (

ًيف ذهاب ضوئها أيضا فال ضوء هلذا وال : يريد)

 يف ذهاب الضوء،كما مجع بينهما: معناهفهلذه، 

هذا يوم يستوي فيه األعمى :تقول

مجعا :يكونا فيه أعميني مجيعا،ويقال:والبصري،أي

 ومل مجع:كالثوريني العقرييني يف النار،وإمنا قال

مجعت هلذا،ألن املعىن مجع بينهما    فهذا :يقل

وإن شئت جعلتهما مجيعا يف مذهب ...وجهه

مجع النوران،مجع الضياءان :نورين فكأنك قلت

  ٣/٢٠٩ ...)١وهو قول الكسائي

  بني  الظرف  ٥/٢٥٢)مجعا يف ذهاب نورمها:أي(

ًودانية [ َ
ِ َ َ
ْعليهم ِ َْ   }١٤:اإلنسان{]َ

ية تابعة للمتكئني الدان: وإن شئت جعلت(....

ًعلى سبيل القطع الذي يكون رفعا على 

 ً)وهذا بعلي شيخا: (االستئناف، فيجوز مثل

ٍان دو(وهي يف قراءة أيب ) شيخ( و،٧٢هود

فهذا مستأنف يف موضع رفع ويف ) الهلاظعليهم 

ًودانيا عليهم : (قراءة عبداهللا

  ٣/٢١٦..)).ظالهلا

ونصب متكئني على  (

وجائز أن تكون ..."ةداني"وكذلك...احلال

وجزاهم جنة دانية :دانية نعتا للجنة،املعىن

  ٥/٢٥٩..) عليهم ظالهلا

  وه  )الضمري(املبتدأ 

َكانت قـوارير[ ِ َ َ ْ َ َ[ 

  }١٥:اإلنسان{

  

  

ض الفضة، اكانت كصفاء القوارير وبي: يقول(

 فاجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة

(٣/٢١٧  

  

 أصل القوارير اليت يف الدنيا من(

  ٥/٢٦٠..)الرمل

  اسم كان

  ) املضاف-اجلاروا�رور(

  

  كصفاء

  

  

  

ًجزاء من ربك عطاء [ ًَ َ َ َِّ ْ َ
ِ

  هو  )الضمري( املبتدأ إن :"منصوب مبعىن"جزاء من ربك:"وقوله(، ١٨البقرة..." صم بكم عمي:"قال يف وقوله( َ

                                                           

   .   ٢٤٧ :                         انظر معاني القرآن للكسائي  ١



       
  

 
 

 
 ١٠٦١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ًحسابا َ
ِرب السماوات  * ِ

َ َ ََّ ِّ

ِواألرض وما بـيـنـهما الرحمن َ َ َ َْ ُ َّْ َ َ َ ِ ْ َ[ 

  }٣٧-٣٦: النَّبأ{

ن رفعن وأمساؤهن يف أول الكالم منصوبة ،أل

صم "الكالم مت وانقضت به آية،مث استؤنفت

يف آية آخرى،فكان  أقوى لال ستئناف .."بكم

ًولو مت الكالم ومل تكن آية جلاز أيضا ،

... جزاء من ربك: (...االستئناف، قال اهللا

) رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن

 يف اإلعراب،وليس الذي يرفع وخيفض) الرمحن(

  ١/١٦))قبله بآخر آية

رب السموات :"وقوله"...للمتقني مفازا

ُّرب على :وقرئت ....قرئت باجلر "واألرض

وكذلك قرئت ...هو رب السموات:معىن 

باجلر والرفع وتفسريها تفسري "...الرمحن"

  ٥/٢٧٥..)رب السموات 

ْمتاعا لكم[ ُ َ ً َ ً متاع لكم كان صوابا مثل ما تولو كان(  }٣٣:النَّازعات{]َ ٌ
،وكما ٣٥األحقاف" مل يلبثوا إال ساعة:".قالوا

،وهو ١١٧النحل..." متاع قليل وهلم :"قال

  ٣/٢٣٣)على االستئناف يضمر له ما يرفعه

مبعىن أخرج لكم منها "متاعا لكم"نصب (

 ٥/٢٨١...)ماءها ومرعاها لإلمتاع لكم

  ومل يذكر الرفع

اسم -مريالض( املبتدأ

  )اإلشارة

  هذا-هو

َأَنا صببـنا الماء [ َ َ َْ َ َّ

  }٢٥:عبس{]َ�صبا

خيرب عن صفة الطعام باالستئناف )إنا...(  وقرأ(

) َّأنا(وقد يكون موضع ...وكل حسن    ،

ً إذا فتحت رفعا، كأنه استأنف ) عبس(هاهنا يف

نا املاء، وإنباتنا كذا ُّبطعامه، ص: فقال

  ٣/٢٣٨.)وكذا

فعلى االبتداء "إنا"فمن قرأ"ببناأنا ص"ويقرأ(

فعلى البدل من "أنا"واالستئناف،ومن قرأ

  ٥/٢٨٦..)الطعام

   أنا - هو   )الضمري( املبتدأ  

وإذا رأوا تجارة أو لهوا [

 }١١:اجلمعة{]انفضوا إليها

ينفقو�ما،فإن شئت وجهـت  الـذهب :ومل يقل (

والفضة إىل الكنوز فكان توحيدها من ذلك،وإن 

  ...بذكر أحدمها من صاحبهشئت اكتفيت 

،فجعله ......فإذا رؤوا جتارةأو هلوا:"،كما قال

  ١/٤٣٤.)للتجارة

ومل يقل إليهما،وجيوز من الكالم،وإذا رأوا (

جتارة أو هلوا انفضوا إليه،انفضوا 

إليها،وانفضوا إليهما،فحذف خرب أحدمها 

ألن اخلرب الثاين يدل على اخلرب 

ة انفضوا إليها إذا رأوا جتار:احملذوف،واملعىن

  ٥/١٢٧)أو هلوا انفضوا إليه

   انفضوا إليه   األداة وا�رور

ُيـوم يـقوم النَّاس[ ُ َُ َ ْ َ[ 

  }٦:َّاملطففني{

  )يوم يقوم الناس(ولو رفع على ذلك (

  ...):كما قال الشاعر

٣/٢٤٦  

ولو قرئت بالرفع لكان جيدا، يوم يقوم (

ذلك يوم يقوم :الناس،على معىن

   ٥/٢٩٨...)الناس

  ذلك  )اسم إشارة (بتدأامل

فلهم عذاب جهنم ولهم [

 }١٠:الربوج{]عذاب الحريق

فلهم عذاب جهنم يف اآلخرة،وهلم عذاب (

  ٣/٢٥٣....)احلريق يف الدنيا

فلهم عذاب جهنم بكفرهم،وهلم ...فاملعىن(

عذاب احلريق مبا أحرقوا املؤمنني 

  ٥/٣٠٨)واملؤمنات

 اجلار وا�رور املتعلق 

  باحلال

رة ويف  يف اآلخ

بكفرهم -الدنيا 

  وبإحراقهم

ِربي َأكرمن[ َ َ ْ   }١٥:الفجر{]َِّ

ِربي َأهانن[ َ َ   }١٦:الفجر{]َِّ

  

  

  

  

  

  

ـــسرة تــــدل  وإذ اســــتجازوا حــــذف اليــــاء؛ ألن الكـ

ُعليهــــا وليــــست �يــــب العــــرب حــــذف اليــــاء مــــن  ّ
ًآخــــر الكــــالم إذا كــــان مــــا قبلهــــا مكــــسورا ومـــــن 

ن أمتــــدون(وقولــــه ) أهــــانن(و) ريب أكــــرمن: (ذلـــك

  ١/٢٠٠...))مبال

 

  أهانين-أكرمين  )ياء املتكلم(املفعول به  ٥/٣٢٢مل يذكرها

 



       
  

 
 

 
 ١٠٦٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

  

 

َناقة اهللا [ َ َ

َوسقياها َ ْ ُ   }١٣:الشمس{]َ

نصبت الناقة على التحذير،حذرهم إياها،وكل  (

هذه :حتذير فهو نصب ،ولو رفع على ضمري

العدو  هذا : ال ترى أن العرب تقولأ ،ناقة اهللا،

   ا٣/٢٦٩....)وفيه حتذير،هذا العدو فاهربوا 

ناقة منصوب على معىن ذروا ناقة (

   مل يذكر الر فع٥/٣٣٣..)اهللا

  )اسم اإلشارة( املبتدأ  

  

  

  

   هذه

َإن عليـنا للهدى[ ُ َْْ َ ََ َّ ِ[ 

  }١٢:الليل{

إن علينا للهدى واإلضالل فرتك : ويقال(

" سرابيل تقيكم احلر:"كما قال،اإلضالل 

  ٣/٢٧١...)،وهي تقي احلر والربد٨١النحل

بني طريق اهلدى من نإن علينا أن :أي(

  ٥/٣٣٦)طريق الضالل

  والضالل   املعطوف واألداة

َوإن لنا لآلخرة واألولى[ َ َُ َ ََ َ
ِ َ ْ َ َّ ِ[ 

  }١٣:الليل{

 وثواب –لثواب هذه :...وقوله( 

  ٣/٢٧١)هذه

لثواب اآلخرة   )املضاف( ا�رور   ٥/٣٣٦مل يذكرها

  ثواب األوىللو

ماودعك ربك وما [

 }٣:الضحى{]لىق

وما قالك،فألقيت الكاف،كما :يريد(

قد أعطيتك :يقول

أحسنت إليك،فتكتفي :وأحسنت،ومهناه

بالكاف األوىل من إعادة األخرى،وألن 

رؤس اآليات بالياء،فاجتمع ذلك 

  ٣/٢٧٣،٢٧٤)فيه

   قالك  )الضمري(املفعول به  ٥/٣٣٩..)ما قالك كما:املعىن(

ألم يجدك يتيما [

 }٤:الضحى{]فأوى

) فآواك(و)أغناك(يراد به "أوى"و"فأغىن"(

فجرى على طرح الكاف ملشاكلة رؤس 

  ٣/٢٧٤)اآليات ،وألن املعىن معروف

  أواك  )الضمري(املفعول به   ٥/٣٣٩مل يذكرها

ووجدك ضاال [

وجدك عائال (و)فهدى

 }٨-٧:الضحى{]فأغنى

  أغناك-هداك  )الضمري(املفعول به   ٥/٣٣٩مل يذكرها  ٣/٢٧٤..)يف قوم ضالل فهداك:يريد(

َفما يكذبك[ ُ ُِّ َ َ فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون : يقول(  }٧:ِّالتني {]َ

   يتأكد٣/٢٧٧...)بأعماهلم

  الذي   اسم موصول   ٥/٣٤٤ مل يذكرها

ََأن رآه استـغنى[ ُْ َ ْ ََ أن رأى نفسه، والعرب إذا : ومل يقل(...  }٧:العلق {]ْ

ًأوقعت فعال يكتفي باسم واحد على 

 وقعته من غريها على نفسه،،أو أأنفسها

قتلت :،فيقولون جعلوا مكان املكىن نفسه

َقتلتك :نفسك،وال يقولون

  ...قتل نفسه،:،قتلته،ويقولون

ًامسا وخربا طرحوا : فإن كان الفعل يريد ً

؟ومىت تظن ًمىت تراك خارجا: النفس فقالوا

من ..."أن رآه:"خارجا وقوله عز وجل 

  ٣/٢٧٨.. )ذلك

هل بن هذه نزلت يف أيب ج(

إن رأيت :،ألن أيب جهل قال..هشام

  ٥/٣٤٥)حممدا يصلي توطأت عنقه

رأى ( املفعول به للفعل 

  ..)ظن

   نفسه-اً نفس



       
  

 
 

 
 ١٠٦٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  تقديره  المحذوف  نص الزجاج  ّنص الفراء  اآلية

ٌوإنه لحب الخير لشديد[ ِ َ َ ِ ْ َ ِّ ُ
ِ
َُِّ َ[ 

  }٨:العاديات{

  

  

  

  

 

وإنه للخري :  أن املعىن–ونرى واهللا أعلم ...(

 وكأن الكلمة ملا ، املال:لشديد احلب، واخلري

وكان موضعه أن يضاف ، فيها احلب تقدم

حذف احلب من آخره ملا جرى ،إليه شديد 

ومثله يف ،ذكره يف أوله، ولرؤوس اآليات 

..." أعماهلم كرماد:".سورة إبراهيم

 والعصوف ال يكون لأليام إمنا ،١٨إبراهيم

يكون للريح، فلما جرى ذكر الريح قبل اليوم 

يف يوم عاصف : طرحت من آخره كأنه قليل

  ٣/٢٨٦)ريحال

 

  

وإنه من أجل :معىن لشديد لبخيل،أي(

حب املال لبخيل  ،قال 

  ٥/٣٥٤:...)طرفة

  احلب  املضاف إليه

ِإيالفهم رحلة الشتاء [
َ ِّ َ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ

ِوالصيف ْ َّ   }٢:قريش {]َ

على أن )إلفهم(أو ) إيالفهم(ولو نصب (

ُّوال تكره على أول الكالم ،ًجتعله مصدرا 

جب لدخولك الع: ًكان صوابا، كأنك قلت

يكون اإليالف وهو مضاف ،ًدخوال دارنا 

إذا زلزلت : (مثل هذا املعىن، كما قال

  ٣/٢٩٣ ١ الزلزلة)األرض زلزاهلا

وهذه الالم قال النحويون فيها ثالثة (

هي موصولة مبا قبلها املعىن :قيل:أوجه

فجعلهم كعصف مأكول إللف :

هذه الم تعجب :وقال قوم...قريش

 إليالف اعجبوا:فكان املعىن 

قريش،وقال النحويون الذين ترتضى 

هذه الالم معناها متصل مبا :عربيتهم

فليعبد هؤالء رب :بعدفليعبدوا،واملعىن

هذا البيت إللفهم رحلة 

 نسب رأي ٥/٣٦٥)الشتاءوالصيف

  الفراء لقوم

  العجب  املبتدأ

ْفصل لربك وانحر[ َ ْ َ َ ِّ ََ
ِ ِّ َ[ 

  }٢:الكوثر{

  ....رفصل لربك يوم العيد مث احن:يقال(

  ٣/٢٩٦)استقبل القبلة بنحرك: وقال

    الفاعل  ٥/٣٦٩)واحنر لربك أيضا:أي (

  الظرف

   اجلار وا�رور

   أنت

   يو م العيد

  لربك

قل هو اهللا [

 }١:اإلخالص{]أحد

  

فإنه مرفوع )....أحد:(فما هو؟فقال:مث قالوا(...

هذا بعلي :"باالستئناف كقوله

  ٣/٢٩٩".....)شيخ

 هو أحد هو وأحد مرفوع على معىن(

لألمر )هو(اهللا،فهو مبتدأ ،وجيوز أن يكون 

األمر زيد : هو زيد قائم،أي:كم تقول 

  ٥/٣٧٧)األمر اهللا أحد:قائم،واملعىن 

   هو   )الضمري( املبتدأ 

  
  
 

  



       
  

 
 

 
 ١٠٦٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الشواھد الشعریة

  )١الشواھد التي ذكرھا الفراء(
  

  ديره تق   احملذوف   نص الزجاج   نص الفراء   الشاهد

إذا أنا مل أؤمن عليك 

  ومل يكن

ُلقاؤك إال من وراء  
  ُوراء

ترفع إذا جعلته غاية ومل تذكر بعده الذي  (

  ٢/٣٢٠...)أضفته إليه

حذف املضاف   مل يذكره الزجاج

 ونيته ًإليه لفظا

البناء على (معىن

  )الضم

   ذلك

أمن يهجو رسول 

  اهللا منكم

وميدحه وينصره 

  ُسواء

وقد يقع ) من(دحه،فأضمر ومن ينصره ومي:أراد(

يف وهم السامع أن املدح والنصر ملن هذه 

أكرم من أتاك وأتى :الظاهرة، ومثله يف الكالم

أباك،وأكرم من أتاك ومل يأت زيدا،تريد ومن مل 

  ٢/٣١٥ً)يأت زيدا

القراءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء (

كلهم جممعون عليه،فأما النحويون فيجيزون 

ٍ بعد بالتنوين،وبعضهم جييز ٍمن قبل ومن

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وهذا : ِ

فأما الكسر بال تنوين فذكر .....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

،وليس ...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

،وليس هذا القول ....هذا كذلك ألن معىن

مما يعرج عليه وال قال به أحد من النحويني 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).منياملتقد

   ومن ميدحه   االسم املوصول

                                                           

   :                                                                                              لم نذكر شواهد الحذف في األسماء التي ذكرها الزجاج ولم یذكرها الفراء،ومنها على سبیل الذكر ال الحصر١

          ، وقـــــال فـــــي   )                    یریـــــد كخاللـــــة أبـــــي مرحـــــب   : (  ٩٣ / ١      قـــــال فـــــي  -                                     وكیـــــف تواصـــــل مـــــن أصـــــبحت خاللتـــــه كـــــأبي مرحـــــب

             ،وهـذا الـشاهد  .           فخـذف المـضاف  )               كخاللة أبي مرحب  :        المعنى   :(   ٢٤٧ / ١             ،وقال في  )               كخاللته أبي مرحب :  أي  :(   ١٧٦ / ١

                                               شرالمنایا میت بین أهله كهلـك الفتـى قـد أسـلم الحـي    و ،   ١١٣ :                   النحو في مجالس ثعلب  :       ،وانظر ٩ :                   ذكره ثعلب في مجالسه

   .    منیة-        المضاف-            ، فحذف الخبر     ...)                     وشر المنایا منیة میت :      المعنى   (   ١٧٦ / ١  في  :       فقال     حاضره

 

 



       
  

 
 

 
 ١٠٦٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  يراجع
فمن يك أمسى 

  باملدينة رحله

  ارا �ا لغريبّفإين وقي

إن عبد اهللا وزيد قائمان :ب أن أقولحوال أست(

لتبني اإلعراب يف عبد اهللا،وقد كان الكسائي 

وقد أنشدونا هذا البيت رفعا )إن(جييزه لضعف 

هذا حبجة للكسائي ُ،وقيار،وليس ...فمن:ونصبا

ألن قيارا قد عطف على اسم :....يف إجازته

مكىن عنه،واملكىن ال إعراب له فسهل ذلك فيه 

إذا عطفت عليه )الذين(كما سهل يف 

  ١/٣١٠...)ئبونالصا

خرب إن حيذف،   مل يذكره الزجاج

وجيوز العطف 

على امسها عند 

الفراء إذا كان 

مبنيا،والكسا ئي 

جييز العطف 

مطلقا ألن 

  خلربضعيفا

  غريب

عصيت إليها القلب إين 

  ألمرها

 فما أدري أرشد ٌمسيع

  اُطال�

وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئني إذا ( 

أم غي ،وال :ومل يقل...كان يف الكالم دليل عليه

  ١/٢٣١)أم ال ،ألن الكالم معروف املعىن:

أم هو يف غي ،ألن يف الكالم :ومل يقل(

ر هذا والعرب تضم:دليال عليه،قال

(...١/٤٥٩  

  أم غي   أم ومعادهلا

َمل أر مثل الفتيان يف 
  غريال

  ُأيامينسون ما عواقبها

  

واملعىن ينسون عواقبها صلة ملا،وهو مما أكرهه (

أميا األجالن :"ألن قائله يلزمه أن يقول

وقد وجه بعض ... القصص،٢٨"قضيت

ينسون أي شيء عواقبها،وهو :النحويني إىل

  ١/٢٤٥...)جائز

  ما هو عواقبها  )الضمري( املبتدأ   كره الزجاجمل يذ

ّفقلنا السالم فاتقت من  ُ
  أمريها

فما كان إال ومئوها 

  ِباحلواجب

فرفع السالم ،ألنه أراد سلمنا عليها فاتقت أن  (

فمن رفع أضمر (:،وقال١/٤٠..)ترد علينا

عليكم كما قال 

ولو كان مرفوعا (:،وقال٢/٢١...)فقلنا:الشاعر

أراد حكاية ...:...،أنشدينلكان جائزا ...

  ٣/١٢٤)املبتدي بالسالم

  

   عليكم   اخلرب  مل يذكره الزجاج

ُفلو أن األطبا كان عندي ّ  

  وكان مع األطبا األساة

وقد يسقط العرب الواو وهي واو مجاع، اكتفي (

قد ضرب، ويف ) ضربوا(بالضمة قبلها فقالوا يف 

قد قال ذلك وهي يف هوازن وعلياء ): قالوا(

  ١/٩١)..قيس

واو ( اسم كان   مل يذكره الزجاج

  )اجلمع

  كانوا

َّبين أسد إن ابن قيس 

  وقتله

ِبغري دم دار املذلة حلت َّ ُ ُ  

كيف صار اخلرب عن النساء وال خرب عن :يقال(

األزواج،وكان ينبغي أن يكون اخلرب 

؟فذلك جائز إذا ذكرت أمساء مث )الذين(عن

 أن ذكرت أمساء مضافة إليها فيها معىن اخلرب،

ترتك األول ويكون اخلرب عن املضاف إليه،فهذا 

واهللا أعلم،إمنا أريد به،ومن :من ذلك ،ألن املعىن

مات عنها زوجها تربصت،فرتك األول بال 

خرب،وقصد الثاين،ألن فيه اخلرب 

عىن يرتبصن امل:قال أبو احلسن األخفش( ..

بعدهم أو بعد مو�م،وقال غريه من 

أزواجهم يرتبصن،وحذف :البصريني 

أزواجهم ألن يف الكالم دليال عليه ،وهذا 

إطباق البصريني وهو صواب ،وقال 

وهذا القول قول الفراء وهو :الكوفيون

مذهبه،أن األمساء إذا كانت مضافة إىل 

شيء وكان االعتماد يف اخلرب الثاين أخرب 

  وقتل ابن قيس  )قتل(  اخلرب
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 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

وأخرب )ابن قيس(فألقى ..وأنشدين:قال..،.واملعىن

  ١/١٥٠..)ٌعن قتله أنه ذل

الثاين،وترك اإلخبار عن األول وأغىن عن 

اإلخبار عن الثاين عن اإلخبار عن 

وهذا القول غري جائز ،ال جيوز ... األول

َّأن يبدأ اسم وال حيدث عنه،ألن الكالم إمنا 

وضع للفائدة فما ال يفيد فليس 

بصحيح،وهو أيضا من قوهلم حمال ألن 

االسم إمنا يرفعه اسم ،إذا ابتديء مثله أو 

ائد عليه،فهذا على قوهلم باطل،ألنه ذكر ع

مل يأت اسم يرفعه وال ذكر عائد 

  ١/٣١٤،٣١٥...)عليه

فكنت كذي رجلني 

  ٌصحيحةرجلٌ 

 رمى فيها الزمان ٌورجل

  ِتَّلُفش

  

  

،قرئت بالرفع ،وهو ١٣آل عمران" فئة تقاتل ("

إحدامها تقاتل يف سبيل :وجه الكالم على معىن 

على االستئناف ،كما "آخرى كافرة " ،واهللا

ولو خفضت لكان جيدا،ترده على ....قال

رجل :كذي رجلني:اخلفض األول،كأنك قلت

  وتكرر يف ١/١٩٢..)صحيحة،ورجل سقيمة

:٣/٢٤٦  

قد كان لكم آية يف فئتني فئة تقاتل :املعىن(

يف سبيل اهللا ،ويف آخرى كافرة،وأنشدوا 

ا أيضا وأنشدو... بيت كثري على جهتني

ٍرجل صحيحة،ورجل رمي فيها :

  ١/٣٨١)الزمان،على البدل من الرجلني

إحدامها رجل   املبتدأ

  صحيحة

  ُورأيت زوجك يف الوغى

ًمتقلدا سيفا ورحما ً ً ّ  

فنصبت الرمح بضمري احلمل، غري أن الضمري (

صلح حذفه، أل�ما سالح يعرف ذا بذا، وفعل 

يف  البيت ،وتكرر ١/٤٧٣.هذا مع فعل هذا

  ).منه( بدون  حذف١/١٢١:

  

  يا ليت بعلك قد غدا،:ورد برواية

املعىن متقلدا سيفا وحامال (

ومثيله من الشعر مما محل (،٢/١٥٤)رحما

  ١/٨٤...)ياليت:على معناه قوله

  

اسم ( املعطوف 

  )الفاعل وضمريه

  ًحامال هو

ُإن قوما منهم عمري ً َّ 

  وأشبا

  ُ ومنهم السفاحٍه عمري

   قاجلد يرون بالوفاء إذا

ُ السالح :ل أخو النجدة
  ُالسالح

ولو رفع اهللا اهللا ياقوم،:فأما األمساء فقولك(... 

ًهو اهللا فيكون خربا وفيه تأويل : على قولك

 وقال ١/١٨٨:...)همأنشدين بعض. األمر جلاز

هذه ناقة :ولو رفع على ضمري:(٣/٢٦٨يف 

اهللا،فإن العرب قد ترفعه،وفيه معىن 

  ) األمر بلباس السالحفرفع ،وفيه.....التحذير،

-الضمري ( املبتدأ  مل يذكره الزجاج

  )اسم اإلشارة

  هو

  هذا

وما الدهر إال تارتان 

  فمنهما

أموت،وأخرى أبتغي 

  ُالعيش أكدح

مؤدية عن اسم )من(جعلت )أن(فإذا حذفت(

مرتوك يكون الفعل صلة له،كقول 

فمنها ساعة :كأنه  أراد:....الشاعر

  ٢/٣٢٣...) أمو�ا،وساعة أعيشها

منها تارة أموت :املعىن(

فمنهما تارة :املعىن:(وقال٢/٥٨)فيها

  ٤/١٨٢...)أموت فيها:أمو�ا،أي

   ساعة   املبتدأ

  تسمع لألحشاء منه لغطا

  ًولليدين جسأة وبددا

واخلفض على أن تتبع آخر الكالم بأوله، وإن (

وقال ...مل حيسن يف آخره ما حسن يف أوله،

حور ( تكلم عن قراءة ٣/١٢٣..)آخر

  .باخلفض،واجلسأة التصلب والتيبس)عني

  و تسمع   املعطوف  مل يذكره الزجاج

ُهزئت محيدة أن رأت يب 

ًرنة ُ  

  ومع ذلك   اخلرب  مل يذكره الزجاج  ٢/٢٣٤)ومع ذلك جلد أسود:كأنه قال(



       
  

 
 

 
 ١٠٦٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

ُوفما به قضم وجلد أسود ً  

ّحىت إذا ما استقل النجم 
  يف غلس

 ٌّيوْ ملُقلبغودر الُو

  ُوحمصود

 ..بعض البقل كذا،وبعضه كذاففسر (

...(١/١٩٣  

 ملوي وبعضه بعضه  املبتدأ  مل يذكره الزجاج

  حمصود

يامن يرى عارضا 

  أكفكفه

  ِبني ذراعي وجبهة األسد

وال تنكرن أن تضيف قبل وبعد وأشباههما (

وإمنا جيوز هذا يف الشيئني ....،وإن مل يظهر

عندي :يصطحبان،مثل اليد والرجل،ومثل قوله

وال جيوز يف الشيئني ...ع درهمنصف أو رب

اشرتيت :يتباعدان،مثل الدار والغالم،فال جتيزن

دار أو غالم زيد،ولكن عبد اهللا أو أمة زيد،وعني 

  )ورجل،ويد أورجل،وما أشيهه

٢/٣٢٢  

القراءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء (

كلهم جممعون عليه،فأما النحويون فيجيزون 

ٍمن قبل ومن بعد بالتنوين ،وبعضهم جييز ٍ

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وهذا : ِ

فأما الكسر بال تنوين فذكر .....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

،وليس ...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

بني ذراعي وجبهة . هذا كذلك ألن معىن

بني ذراعيه وجبهته،فقد ذكر أحد :األسد

 هللا األمر املضافني إليهمم،وذلك لو كان

من قبل  ومن بعد كذا جلاز وكان املعىن 

من قبل كذا ومن بعد كذا، وليس هذا :

القول مما يعرج عليه وال قال به أحد من 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).النحويني املتقدمني

 حذف املضاف 

إليه األول لداللة 

املضاف إليه 

الثاين عليه،اشرتط 

الفراءء احتاد 

  احلقل الداليل

   ذراعيه

تين حانيات الدهر حن

  حىت

  ِكأين خاتل أدنو لصيد

قريب اخلطو حيسب من 

  رآين 

  ِولست مقيدا أىن بقيد

    مقيدا بقيد   املفعول به  مل يذكره الزجاج  ١/٢٣٠)مقيدا بقيد:يريد(

ُّإذا ما شاء ضروا من  ُ
  أرادوا

  رااوال يألوا هلم أحد ضر

وقد يسقط العرب الواو وهي واو مجاع، اكتفي (

قد ضرب، ويف ) ضربوا(بلها فقالوا يف بالضمة ق

قد قال ذلك وهي يف هوازن وعلياء ): قالوا(

  ١/٩١... قيس

  شاءوا  )الضمري(الفاعل   مل يذكره الزجاج

  إال بداهةأوعاللة

  ُسابح �د اجلزاره

وال تنكرن أن تضيف قبل وبعد وأشباههما  (

وإمنا جيوز هذا يف الشيئني ....،وإن مل يظهر

عندي :يد والرجل،ومثل قولهيصطحبان،مثل ال

وال جيوز يف الشيئني ...نصف أو ربع درهم

اشرتيت :يتباعدان،مثل الدار والغالم،فال جتيزن

دار أو غالم زيد،ولكن عبد اهللا أو أمة زيد،وعني 

  )ورجل،ويد أورجل،وما أشبهه

٢/٣٢٢.  

القراءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء (

ن فيجيزون كلهم جممعون عليه،فأما النحويو

ٍمن قبل ومن بعد بالتنوين،وبعضهم جييز  ٍ

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وهذا : ِ

فأما الكسر بال تنوين فذكر .....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

،وليس ...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

،وليس هذا القول ....هذا كذلك ألن معىن

حد من النحويني مما يعرج عليه وال قال به أ

حذف املضاف 

إليه األول لداللة 

املضاف إليه 

الثاين عليه،اشرتط 

الفراءء احتاد 

  احلقل الداليل

  اهلاء



       
  

 
 

 
 ١٠٦٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).املتقدمني

  فأعلم أنين سأكون رمسا

  إذا سار النواجع ال يسري

ملن :فقال السائرون

  حفرمت؟

  ُوزير:فقال املخربرون هلم

حب هذه وذلك أنك إذا قلت من صا(

هي لزيد،فقد أجابك مبا :الدار؟فقال لك القائل

ومثله ....تريد،فقوله،زيد ولزيد سواء يف املعىن،

كيف :يف الكالم أن يقول لك الرجل

أصبحت؟فتقول 

  ٢/٢٤٠:،وانظر١/١٧٠...)صاحل،بالرفع:أنت

  هو  )الضمري(املبتدأ   مل يذكره الزجاج

  فإن على  اهللا إن حيملونين

ت على خطة إال انطلق

  ُأسريها

أال ترى أنه ...) مث بدا هلم: (ُويبني ذلك قوله(

من مرفوع مضمر فهو يف ) بدا هلم(البد لقوله 

ًاملعىن يكون رفعا ونصبا  ُوالعرب تنشد بيت ،ً

، والرفع على ما والنصب يف ميني أكثر... امرئ

َّعلي :وعلى قولك) أن(أنبأتك به من ضمري 
َّي اهللا عل:لقلت ) إن(فلو ألقيت......ميني،

َّعلي هذه اليمني،ويكون علي اهللا :ألضربك ،أي
باجلواب ،ورفعه بعلى )اهللا(أن أضربك فرتفع 

  ٢/٤١٣)أحب إيل

العرب ،بدا فعل استغىن عن فاعل (

قد بدا يل بداء ،أي تغيري رأي عما :تقول

قد بدا يل ومل :كان عليه،وأكثر العرب تقول

 يذكر بداء لكثرته ألن يف الكالم دليال على

تغيري رأيه فرتك الفاعل 

  مل يذكر الشاهد٣/١٠٤..)مراد(وهو

املبتدأ -اسم إن

  )إن(إذا حذفت 

  ميني

قدر اريت بشفى ختليس 

  يوم

  اريسعإمشيت ُختف ولقد 

 حذفها أحب إيل ملشاكلتها رؤس اآليات،و و(

ألن العرب قد حتذف الياء وتكتفي بكسر ما 

 وذكر ٣/٢٦٠)... أنشدين بعضهم: قبلها فيها

  ٢/١١٨ يف

ياء (املضاف إليه  مل يذكره الزجاج

  )املتكلم

  إعساري

أال يا اسلمي 

  َياهندُ هندبين بدر

ًوإن كان حياناعدى 

  آخرالدهر

  

َعلى معىن أال يا )أال يسجد وا ... (وقرأها أبو

هؤالء اسجدوا فيضمر هؤالء، ويكتفي منها 

: قول يومسعت بعض العرب: قال،) يا: (بقوله

ْيـعنيين : َّال يا تصدقا علينا، قالأانا، رمحأال يا ا َ
  ٢/٢٩٠...) وقال الشاعر،وزميلي

 مث يستأنف -والوقوف عليه أال يا(

اسجدوا هللا،ومن قرأ :فيقول

ومثل قوله بالتخفيف قول .....بالتخفيف

،وإمنا أكثرنا الشاهد يف ...ذي الرمة

وإمنا فعلوا ذلك لقلة اعتياد ...... هذا

 يف النداء،ال ال على أ)يا(العامة لدخول 

يا قد قدم زيد،وال يا :تكاد تقول العامة

  ٤/١١٦)اذهب بسالم

  هذه   املنادى 

إين ضمنت ملن أتاين ما 

  جىن 

  

وأىب،وكان وكنت غري 

  ِغدور

  

  

  

  

  

وإن شئت اكتفيت بذكر أحدمها من (

غري غدورين،وذلك التفاق :ومل يقل ....صاحبه،

  ١/٤٣٤)املعىن يكتفى بذكر الواحد

لته من ذلك،مما اكتفى ببعضه من إن شئت جع(

  ١/٣٤٣..)بعض 

وإن شئت جعلت القعيد :(٣/٧٧وقال يف ٤٤٥

ومل .. واحدا اكتفى به من صاحبه ،كما قال 

  -٢/٣٦٣وتكرر نفسه يف)  غدورين:يقل

  وكان هو غري غدور  خرب كان وامسها  مل يذكره الزجاج



       
  

 
 

 
 ١٠٦٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

ولست مسلما مادمت 

  حيا

  ِعلى زيد بتسليم األمري

ه بتسليمي على األمري،وال يصلح أن إمنا معنا(

تذكر الفاعل بعد املفعول فيما ألقيت منه 

  ٢/٤٠٤)الصفة

ياء (املضاف  إليه  مل يذكره الزجاج

  وحرفاجلر) املتكلم

بتسليمي على 

  األمري

  ياليتين وأنت يامليس 

  ببلد ليس به أنيس

إن عبد اهللا وزيد قائمان :وال أستحب أن أقول(

 اهللا،وقد كان الكسائي لتبني اإلعراب يف عبد

وقد أنشدونا هذا البيت رفعا )إن(جييزه لضعف 

ُ،وقيار،وليس هذا حبجة ...فمن:ونصبا
ألن قيارا قد عطف :.... يف إجازته١للكسائي

على اسم مكىن عنه،واملكىن ال إعراب له فسهل 

إذا عطفت عليه )الذين(ذلك فيه كما سهل يف 

  ١/٣١١...)الصائبون

رب ليت، وجيوز خ   مل يذكره الزجاج

العطف على 

امسها عند الفراء 

إذا كان 

ًمبنيا،والكسا ئي 
جييز العطف 

مطلقا ألن 

  اخلربضعيف

  ببلد

ِّأكابد هاحىت أُعرس 

  بعدما

ًيكن سحريا أو بعيد 

  فأهجعا

أراد بعد بعيد السحر فأضمره ،ولو مل يرد  (

  ٢/٣٢٠...)ُبعيد:ضمري اإلضافة لرفع ،فقال

 املضاف إليه يف   

 البناء على حالة

  الكسر

   السحر

َُّهللا قومي أي قوم حلرة ُّ  

  ًإذا كان يوما ذا كواكبأشنعا

  

ًامسا، كقول ) كان(إذا نصبت أضمرت يف (

 هللا : الشاعر٦ٍهللا قومي أي قوم : الشاعر

ّقومي أي قوم حلرةهللا :الشاعر
ٍ..(..١/١٨٦  

قد :حىت أ�م يقولون يوم ذو كواكب أي (

ىت صار حاشتدت ظلمته 

  ٢٥٩- ٢/٢٥٨..)يلللكا

  

  اليوم-هو  اسم كان

  ٍوكتيبة شعواء ذات أشلة

فيها الفوارس حاسر 

  ُومقنَّع

وكل فعل أوقعته على أمساء هلا أفاعيل ينصب (

على احلال الذي ليس بشرط،ففيه الرفع على 

االبتداء،والنصب على االتصال مبا قبله،ومن 

ذلك رأيت القوم قائما وقاعدا،وقائم 

  ١/١٩٣...)وقاعد

   هو حاسر  )الضمري( املبتدأ   مل يذكره الزجاج

 :فقالت،قلنا هلا قفي 

  ْقاف

الحتسيب أنا نسينا 

  اإلجياف

فلعل القاف وحدها ذكرت من امسه،كما قال ( 

 أراد القاف من الوقوف، ف،ذكرت القا،... 

  ٣/٧٥).إين واقفة: أي

فنطق (١/٦٢ويف٥/٤١)أقف:فقالت:معناه(

  )أقف:قالت:بقاف فقط،يريد

  إين واقفة   وامسها وخربهاإن

 فيضحك عرفان الدروع 

  جلودنا 

إذا جاء يوم مظلم الشمس 

  ُكاسف

   الشمس   املضاف إليه   مل يذكره الزجاج  ٢/٧٤)كاسف الشمس:يريد(

 ومن يأت ممشانا يصادف 

  غنيمة

ُسواراوخلحاال وبردمفوف َّ ًٌ ً  

  ومع ذلك    اخلرب  مل يذكره الزجاج  ٢/٢٣٤)ومع ذلك برد مفوف:كأنه قال(

حنن مبا عندنا وأنت مبا 

  عن

وإن شئت اكتفيت بذكر أحدمها من (

وإن :(وقال١/٤٣٤)راضون:ومل يقل ....صاحبه،

فحذف ...يريد:(قال 

فدل أحدمها عن :(وقال٢/٤٤٥)راضون

   راضون   اخلرب

                                                           

   .   ١٢٥ :           رآن للكسائي              انظر معاني الق  ١



       
  

 
 

 
 ١٠٧٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

شئت أردت يرضومها فاكتفيت   ُدك راض،والرأي خمتلف

وقال ١/٤٤٥)راضون:،ومل يقل....بواحد،كقوله

وإن شئت جعلت القعيد واحدا :(٣/٧٧يف 

وتكرر ) ..اكتفى به من صاحبه ،كما قال 

  ٢/٣٦٣نفسه يف 

اآلخر ،فحذف املدلول   عليه 

حنن مباعندنا راضون وأنت مبا :أي...ومثله

  .٥/٤٤)عندك راض

  ياليتين ومها خنلو مبنزلة

حىت يرى بعضنا بعضا 

  ونأتلف

ئمان إن عبد اهللا وزيد قا:وال أستحب أن أقول(

لتبني اإلعراب يف عبد اهللا،وقد كان الكسائي 

وقد أنشدونا هذا البيت رفعا )إن(جييزه لضعف 

ُ،وقيار،وليس هذا حبجة للكسائي ...فمن:ونصبا
ألن قيارا قد عطف على اسم :....يف إجازته

مكىن عنه،واملكىن ال إعراب له فسهل ذلك فيه 

إذا عطفت عليه )الذين(كما سهل يف 

  .١/٣١١...)الصائبون

خرب ليت حيذف،   مل يذكره الزجاج

وجيوز العطف 

على امسها عند 

الفراء إذا كان 

مبنيا،والكسا ئي 

جييز العطف 

مطلقا ألن 

  اخلربضعيف

  ...أخلو 

لعمرك ما خنلي بدار 

  ٍمضيعة

ُّوال ر�ا إن غاب عنها 

  ِخبائف

  

الرفع على االئتناف ألنه )هارون(وقد جيوز يف  (

وقال يف ٢/١٨٧...)ا قالمعرفة مفسر لنكرة كم

والرفع يف املعرفة كلها جائز على  :(...٤٠٧/ ٢

فرفع على ...االبتداء أنشدين بعض العرب

  )االبتداء

   هو  )الضمري( املبتدأ   مل يذكره الزجاج

  إذا �ي السفيه جرى إليه

وخالف،والسفيه إىل 

  ِخالف

سم ا�رور اال  مل يذكره الزجاج  ١/١٠٤-١/٢٤٩)إىل السفه،وهو كثري:يريد(

  الظاهر

  السفه

ّأعيين هال تبكيانِ    ًاقافِعَّ

  ًإذا كان طعنا بينهم وعناقا

ًامسا كقول ) كان(ت يف رإذا نصبت أضم(

َّأعيين :وقال آخر.. هللا قومي:الشاعر 
وإذا قرنت بالنكرة يف :(وقال ١/١٨٦...)ّهال

إن كان بينهم شر فال :كان فقلت

الصفة تقر�م،رفعت،وإن بدأت بالشر وأخرت 

إن كان شر بينهم فال :كان اجله الرفع،فقلت

تقر�ممم وجيوز النصب،قال 

  ١/٣٦٣...)َّفعيين:وأنشدين

   هو  اسم كان  مل يذكره الزجاج

وإن هلا جارين لن يغدرا 

  �ا

ُربيب النيب وابن خري 
  ِاخلالئق

الرفع على االئتناف ألنه )هارون(وقد جيوز يف (

وقال يف ٢/١٨٧...)معرفة مفسر لنكرة كما قال

والرفع يف املعرفة كلها جائز على  :(...٤٠٧/ ٢

فرفع على ...االبتداء أنشدين بعض العرب

  )االبتداء

  هو  )الضمري(املبتدأ   مل يذكره الزجاج

  وإال فاعلموا أنا وأنتم 

  بغاة ما حيينا يف شقاق

  

  

إن عبد اهللا وزيد قائمان :وال أستحب أن أقول(

اهللا،وقد كان الكسائي لتبني اإلعراب يف عبد 

وقد أنشدونا هذا البيت رفعا )إن(جييزه لضعف 

ُ،وقيار،وليس هذا حبجة للكسائي ...فمن:ونصبا

إن حيذف، خرب   مل يذكره الزجاج

وجيوز العطف 

على امسها عند 

الفراء إذا كان 

  بغاة



       
  

 
 

 
 ١٠٧١      
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ألن قيارا قد عطف على اسم :....يف إجازته

مكىن عنه،واملكىن ال إعراب له فسهل ذلك فيه 

إذا عطفت عليه )الذين(كما سهل يف 

  ١/٣١١...)الصائبون

مبنيا،والكسا ئي 

جييز العطف 

مطلقا ألن 

  اخلربضعيف

ُحسبت بغام راحليت  َ ْ
ِ

ًعناقا َ  

ِْوما هي ويب غريك  َ َ ْ َ
  ِبالعناق

ِبغام عناق: ومعناه(
ولكن الرب من ...:" ،ومثلهَ

ولكن الرب بر من فعل هذه ...:معناه"آمن باهللا

وتكرر البيت ١/٦٢..)عيل اليت وصف اهللاألفا

 واستشهد به ٢/١٢٤يف 

ِعناقاوعناق(على   بلغتني)ً

َبغام   إليهاملضاف  مل يذكره الزجاج    عناقُ

رأتين حببليها فصدت 

  خمافة

ويف احلبل روعاء الفؤاد 

  ِفروق

 وقال ١/٢٣٠..)أقبلت حببليها:أراد(

مرسل أو مبعوث ألن :ومل يقل : (٢/٢٨٨يف

أنه مبعوث إىل فرعون ،وقد شأنه معروف 

حببلي الناقة :رأتين أقبلت حببليها:أرا....قال

  )رأتين مقبال:فأضمر فعال،كأنه قال

  الفعل والفاعل  مل يذكره الزجاج

  أواحلال

  ُأقبلت

  ًأو مقبأل

  أال ياعمرو والضحاكَ سريا

ِفقد جاوزمتا مخر الطريق
َ  

وأنشدين بعض العرب يف النداء إذا نصب (

ما سرتك من شجر الطريق :اخلمر...الفقده ياأيه

  ٢/٣٥٥..)وغريها،وجيوز نصب الضحاك ورفعه

املنادى وأداة    مل يذكره الزجاج

  النداء

  يا أيها

  يا أيها املائح دلوي دونكا

  إين رأيت الناس حيمدونكا

ًزيدا عليك أو زيدا دونك :وقلما تقول العرب( ً

،وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله 

زيد :الدلو مرفوع،كقولك:...ر،قال الشاع

وتنصب ...الليل فبادروا:فاضربوه ،والعرب تقول 

دونك دلوي :الدلو مبضمر يف اخللفة كأنك قلت

–وإن شئت جعلتها :(،وقال١/٢٦٠)دونك 

  ١/٣٢٣.)هذه دلوي دونكا: ً رفعا، تريد-دلوي

يف "دلوي"وجيوز أن يكون:..وقول الشاعر(

هذا دلوي :موضع رفع،واملعىن

  ٢/٣٦)دونكما

  هذه  )امسإشارة(أ  املبتد

  ْيارب يوم لو تنزاه حول

  ْألفيتين ذا عنز وذا طول

وكان الكسائي الجييز إضمار الصفة يف (

  ١/٣٢.......)الصالت،

   تنزى فيه  اجلار وا�رور  مل يذكره الزجاج

ُيقولون جاهد يا مجيل  ْ

  ٍبغزوة

  اُهلاًوإن جهادا طي ءوقت

  

ًذا كان معروفا جيزئ ذكر االسم من فعله إ(

،وقال ١/٦٢.بسخاء أو شجاعة وأشباه ذلك

إن اجلهاد جهاد :أراد :(ثعلب بعد ذكر البيت

  ١)طيء وقتال طيء،واإلنسان ال يكون جهادا

  جهاد أو سخاء  املضاف  مل يذكره الزجاج

إن تأت من حتت أجئها 

  ُمن عل

  

هللا األمر من قبل ومن :"وقوله(

نوين،أل�ا يف ،القراءة الرفع بغري ت٤الروم"بعد

املعىن يراد �ا اإلضافة إىل شيء ال حمالة،فلما 

أدتا عن معىن ما أضيفتا إليه ومسومها بالرفع ومها 

خمفوضتان،ليكون الرفع دليال على ما سقط مما 

فأما .....القراءة الضم،وعليه أهاللعربية،(

لفراء أنه تركه على الكسربال تنوين فذكر ا

ومل ينون ، عليه يف اإلضافة ما كان يوىن

وليس هذا كذلك .....تج بقول األولحوا،

ألن املعىن بني ذراعي وجبهة ،

  اهلاء  املضاف إليه

                                                           

     ١١٣ :           أحمد اللیثي .                      ،النحو في مجالس ثعلب،د  ٦١ :          مجالس ثعلب :      انظر١
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أضيفتا إليه،وكذلك ما أشبههما،كقول 

(...٢/٣٢٠  

وليس هذا مما يعرج عليه وال قاله ....األسد

اعرتض على )أحد من النحويني املتقدميني

  .٤/١٧٦،١٧٧الفراء صراحة

  ٍ حارثيةًكأن حمطايف يدي

ٍصناع علت  مين به اجللد 

  ُمن عل

وإن شئت نونت ،وإن شئت مل تنون على (

  ٢/٣٢١:...)نيتك،وقال اآلخر فرفع

القراءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء (

كلهم جممعون عليه،فأما النحويون فيجيزون 

ٍمن قبل ومن بعد بالتنوين،وبعضهم جييز  ٍ

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وه: ذا ِ

فأما الكسر بال تنوين فذكر .....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

،وليس ...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

،وليس هذا القول ....هذا كذلك ألن معىن

مما يعرج عليه وال قال به أحد من النحويني 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).املتقدمني

  اهلاء  املضاف إليه

  مهمتهأراك فال أدري أهم 

وذو اهلم قدما خاشع 

  متضائل

وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئني إذا (

أم غي ،وال :ومل يقل...كان يف الكالم دليل عليه

   ١/٢٣١)أم ال ،ألن الكالم معروف املعىن:

  أم ومعادهلا  مل يذكره الزجاج

  األداة واملعطوف

   أم غريه

لعمرك ما أدري وإين 

  ألوجل

  ُة أولِّعلى أينا تعدو املني

ألنه غاية ،أال ترى أ�ا مسندة إىل )أول(رفعت (

  ٢/٣٢٠)...)أوله(شيء هي 

  اهلاء  املضاف إليه  ٤/١٨٣-٢/٤٠٠مل يذكره الزجاج

يا أحسن الناس ماقرنا إىل 

  قدم

وال حبال حمب واصل 

  تصل

) إىل(من كالم تصلح ) بني(والعرب إذا ألقت (

يف آخر نصبوا احلرفني املخفوضني اللذين خفض 

...... ،).إىل(واآلخر بـ) بني(أحدمها بـ

،وجيوز أن يراد به ما بني قر�ا إىل قدمها:فيقولون

ٌهي حسنة ما :جتعل القرن والقدم معرفة،فتقول

َقر�ا فقدمها َ(١/٢٢.  

  إىل- بني   الظرف واخلافض   مل يذكره الزجاج 

إذا مت كان الناس 

   شامت نصفني

ٍوآخر مثن بالذي كنت  ُ
  ُأفعل

بعض :الكالم بعد النصفني ففسره،وأرادابتدأ  (

  ١/١٩٢...)شامت وبعض غريشامت

   بعض   املبتدأ  مل يذكره الزجاج

فقلت ميني اهللا أبرح  

  قاعدا

ومل قطعوا رأسي لديك 

  وأوصايل

أال ترى أنه ...) مث بدا هلم: (ُويبني ذلك قوله(

من مرفوع مضمر فهو يف ) بدا هلم(البد لقوله 

ُوالعرب تنشد بيت ،ًصبا ًاملعىن يكون رفعا ون

، والرفع على ما والنصب يف ميني أكثر... امرئ

علي :وعلى قولك) أن(أنبأتك به من ضمري 

َّعلي اهللا :لقلت ) إن(فلو ألقيت......ميني،
َّعلي هذا اليمني،ويكون علي اهللا :ألضربك ،أي

باجلواب ،ورفعه بعلى )اهللا(أن أضربك فرتفع 

  ٢/٤١٣)أحب إيل

العرب ،ىن عن فاعل بدا فعل استغ(

قد بدا يل بداء ،أي تغيري رأي عما :تقول

قد بدا يل ومل :كان عليه،وأكثر العرب تقول

يذكر بداء لكثرته ألن يف الكالم دليال على 

تغيري رأيه فرتك الفاعل وهو 

  ٣/١٠٤..)مراد

   بداء   الفاعل
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ُيا طلحة الكامل وابن 

  ِالكامل

ب وأنشدين بعض العرب يف النداء إذا نص(

والنعت جيري يف احلرف املنادى ...لفقده ياأيها

،كما جيري املعطوف ينصب 

  ٢/٣٥٥...)،.ويرفع

 املنادى وأداة   مل يذكره الزجاج

  النداء

   ياأيها

  ًمكر مفر مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه 

  ِالسيل من عل

ال يكون إال قبل )قبل(كما تعرف أن (...

العربية كذلك،ولو أطلقتهما يف )بعد ( شيء،وأن

فنونت وفيهما معىن اإلضافة فخفضت يف 

اخلفض،ونونت يف النصب والرفع كان صوابا،قد 

قال :مسع ذلك من العرب ،وجاء يف أشعارها

قد جئتك :فنون،وكذلك تقول...وساغ يل ...

فهذا :...وكذلك قوله...ِمن قبل فرأيتك

خمفوض، وإن شئت نونت،وإن شئت مل تنون 

  ٢/٣٢٠...)على نيتك

ءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء القرا(

كلهم جممعون عليه،فأما النحويون فيجيزون 

ٍمن قبل ومن بعد بالتنوين،وبعضهم جييز  ٍ

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وهذا : ِ

فأما الكسر بال تنوين فذكر .....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

 ،وليس...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

،وليس هذا القول ....هذا كذلك ألن معىن

مما يعرج عليه وال قال به أحد من النحويني 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).املتقدمني

   اهلاء  املضاف إليه

ٌفظلوا ومنهم دمعه سابق 
  له

َوآخر يثين دمعة العني 

  ِباهلمل

يف ) من(وذلك من كالم العرب أن يضمروا (

ومنا ال منا يقول ذلك،:مبتدأ الكالم ،فيقولون

بعض ملا هي منه،فلذلك )من(يقوله،وذلك أن 

منهم من :يريد...وقال ...أدت عن املعىن املرتوك

يف شيء من )من(دمعه سابق،وال جيوز إضمار 

الصفات إال على املعىن الذي نبأتك 

  ١/٢٧١ينقل)ز..به

االسم (املبتدأ   مل يذكره الزجاج

  )املوصول

   من

  ًليق درمهاُما ت،ٌكفاك كف 

ِ وأخرى تعط بالسيف ًجودا

  الدما

  

 حذفها أحب إيل ملشاكلتها رؤس اآليات،و و(

ألن العرب قد حتذف الياء وتكتفي بكسر ما 

... أنشدين بعضهم: امنهاقبلها 

  -١١٨-٢/٢٧،وتكرر يف ٣/٢٦٠)

  تعصي  الياء  مل يذكره الزجاج

  ختفي

 لعلي إن مالت يب الريح 

  ًميلة

ِعلى ابن أيب ذبان أن 

  يتندما

  

كيف صار اخلرب عن النساء وال خرب :ل يقا( 

لألزواج،وكان ينبغي أن يكون اخلرب عن 

؟فذلك جائز إذا ذكرت أمساء مث ذكرت "الذين"

أمساء مضافة إليها فيها معىن اخلرب أن ترتك األول 

ويكون اخلرب عن املضاف إليه،فهذا من 

فرتك األول بال خرب،وقصد الثاين ألن ...ذلك

أن :لعلي،مث قال:فقال...فيه اخلرب واملعىن

لعل ابن أيب  ذبان أن يتندم إن :يتندما،ألن املعىن

  ١٥١،١٥٠،/١...) مالت به الريح

املعىن يرتبصن :قال أبو احلسن األخفش( ..

بعدهم أو بعد مو�م،وقال غريه من 

أزواجهم يرتبصن،وحذف :البصريني 

أزواجهم ألن يف الكالم دليال عليه ،وهذا 

صواب ،وقال إطباق البصريني وهو 

وهذا القول قول الفراء وهو :الكوفيون

مذهبه،أن األمساء إذا كانت مضافة إىل 

شيء وكان االعتماد يف اخلرب الثاين أخرب 

عن الثاين،وترك اإلخبار عن األول وأغىن 

اإلخبار عن الثاين عن اإلخبار عن 

لعل ابن أيب :،املعىن...وأنشد الفراء...األول

لت يب الريح ميلة َّذبان أن يتقدم إيل،ما

عليه،وهذا القول غري جائز ،ال جيوز أن 

لعل ابن أيب ذبيان   ) لعل(اخلرب  بعد

  .أن يتندم 



       
  

 
 

 
 ١٠٧٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

َّيبدأ اسم وال حيدث عنه،ألن الكالم إمنا 

وضع للفائدة فما ال يفيد فليس 

بصحيح،وهو أيضا من قوهلم حمال ألن 

االسم إمنا يرفعه اسم ،إذا ابتديء مثله أو 

ذكر عائد عليه،فهذا على قوهلم باطل،ألنه 

 ذكر عائد مل يأت اسم يرفعه وال

  ١/٣١٤،٣١٥...)عليه

قد صبحت صبحها 

  السالم

  بكبد خالطها سنام

  َّيف ساعة حيبها الطعام

ومل يقل حيب فيها،وليس يدخل على الكسائي (

ما أدخل على نفسه،ألن الصفة يف هذا املوضع 

يك يوم آت:واهلاء متفق معنامها،أال ترى أنك تقول

اخلميس،ويف يوم اخلميس،فرتى املعىن واحدا،وإذا 

كلمتك ،كان غري كلمت فيك،فلما :قلت 

) يف(مكان )اهلاء (اختلف املعىن مل جيز إضمار 

  ١/٣٢))اهلاء(مكان)يف(وال إضمار 

   حيب فيها  اجلار وا�رور  مل يذكره الزجاج

ًونريك وجها كالصحيفة 

  الظمآن خمتلج،والجهم

  استضاء �اكعقيلة الدر 

  ُحمراب عرش عزيزهاالعجم

ال (وجاز رفعهما على االستئناف لسبقهما ب(

.... وذلك ألن العرب يستأنفون �ا) النافية

خربان ملبتدأين حمذوفني ) جهم(و)ظمآن:(فقوله

الهو ظمآن والهو جهم،ومها تابعا ن :تقديرمها

  ٣/١٢٦...)لقوله

  وجهمهوظمآن،وه  )ضمريال(أ املبتد  مل يذكره الزجاج

 ولقد أبيت من الفتاة 

  مبنزل

  فأبيت ال زان وال حمروم

كان صوابا من كالم )ال ( ولو رفعت ما بعد(

يستأنفون بال ،فإذا ألقوها   ....العرب،أنشدين

  ٣/١٢٦)مل يكن إال أن تتبع أول الكالم بآخره

الهو :فأبيت مبنزلة الذي يقال له:املعىن(

  ٣/٣٣٩)حرج،وال هو حمروم

ال أنا زان،وال أنا   )ضمريال( املبتدأ 

  حمروم

لوقلت ما يف قومها  مل 

تيثم يفضلها يف حسب 

  وميسم

يف ) من(وذلك من كالم العرب أن يضمروا (

منا يقول ذلك،ومنا ال :مبتدأ الكالم ،فيقولون

بعض ملا هي منه،فلذلك )من(يقوله،وذلك أن 

وقد قاهلا الشاعر يف ...أدت عن املعىن املرتوك

وإمنا جاز ذلك يف ...يهاولست أشته)يف(

أ�ا بعض ما أضيفت )من(ألنك جتد معىن)يف(

فينا صاحلون وفينا دون :إليه،أال ترى أنك تقول

إمنا جيوز ذلك إذا ...منا:ذلك،فكأنك قلت

  ١/٢٧١) إىل جنس مرتوك )يف(أضيفت

ما يف قومها أحد يفضلها،وزعم :املعىن(

النحويون أن هذا إمنا جيوز 

فيما بقي ( إذا كانوهو جائز)يف(و)من(مع

مافيهم يقول :لو قلت)دليل على ما ألقى

ذاك أو ماعندهم يقول ذاك جازا مجيعا 

ماعندهم أحد يقول :جوازا واحدا واملعىن 

  . نفسه٢/١٢٩وتكرر يف ٢/٥٨)ذاك

   من 

املوصولةعند الفراء 

املوصوف عند –

  الزجاج

 – من يفضلها

  أحد عند الزجاج

وساغ يل الشراب وكنت 

  ًقبال

  أكاد أغص باملاء احلميم 

ال يكون إال قبل )قبل(كما تعرف أن (

كذلك،ولو أطلقتهما يف العربية )بعد ( شيئ،وأن

فنونت وفيهما معىن اإلضافة فخفضت يف 

اخلفض،ونونت يف النصب والرفع كان صوابا،قد 

قال :مسع ذلك من العرب ،وجاء يف أشعارها

قد جئتك :فنون،وكذلك تقول...وساغ يل ...

فهذا خمفوض، وإن شئت ...ِبل فرأيتكمن ق

القراءة الضم ،وعليه أهل العربية،والقراء (

كلهم جممعون عليه،فأما النحويون فيجيزون 

ٍمن قبل ومن بعد بالتنوين،وبعضهم جييز  ٍ

ِمن قبل ومن بعد بغري تنوين ،وهذا : ِ

كر فأما الكسر بال تنوين فذ.....خطأ

الفراء أنه تركه على ما كان يكون عليه يف 

،وليس ...اإلضافة ومل ينون،واحتج بقول

املضاف إليه يف 

حالة البناء على 

  الكسر

   ذلك



       
  

 
 

 
 ١٠٧٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

نونت،وإن شئت مل تنون على 

  ٢/٣٢٠...)نيتك

،وليس هذا القول ....هذا كذلك ألن معىن

مما يعرج عليه وال قال به أحد من النحويني 

   خطأ الفراء٤/١٧٧).املتقدمني

كفى بنا فضال على من 

  غرينا 

  ب النيب حممد إياناح

  :يروى :قال الفراء ... كما قال(

ورمبل جعلوه (١/٢٢...)ُعلى من غرينا...

امسا،وهي يف مذهب الصلة ،فيجوز فيما بعدها 

الرفع على أنه صلة ،واخلفض على إتباع الصلة 

  ١/٢٤٤،٢٤٥..)كقول..ملا قبلها،

  على من هو غرينا  )الضمري( املبتدأ   مل يذكره الزجاج

  ِّبغيه العشاء وطوفهبينا ت

وقع العشاء به على 

  سرحان

) إذ(وأكثر الكالم يف هذا املوضع أن تطرح (

  ١/٤٦٠ )ّبينا تبغيه: فيقال

  إذ  الظرف  مل يذكره الزجاج

رماين بأمر كنت منه 

  ووالدي 

بريئا ومن أجل الطوى 

  رماين

  

وإن شئت جعلت التقدير هلما مجيعا ،فاكتفى  (

وهو ...ما قال بذكر أحدمها من صاحبه ،ك

  ٤٥٨ /١..)مثل

فدل أحدمها عن اآلخر ،فحذف املدلول   (

رماين بأمر كنت منه :املعىن...عليه ومثله

  ٥/٤٤)بريئا ووالدي بريئا منه

كان وامسها 

  وخربها

  ووالدي كان بريئا

ولست بشاعر السفاف 

  فيهم

  ِولكن مدره احلرب العوان

  أنا مدره  )الضمري( املبتدأ   الزجاجمل يذكره   ١/٤٦٥...)خرب ملبتدأ حمذوف :مدره(

  وما أدري إذا ميمت وجها 

  أريد اخلري أيهما يليين

  أأخلري الذي أنا أبتغيه

  أم الشر الذي ال يأتليين

  

وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئني إذا (

أم غي ،وال :ومل يقل...كان يف الكالم دليل عليه

  ١/٢٣١)أم ال ،ألن الكالم معروف املعىن:

أيهما :منا ذكر اخلري وحده،مث قالوإ(

يليين،ألن قد علم أن اإلنسان اخلري والشر 

معرضان له،وال يدري إذا أم أرضا أيلقاه 

سرابيل :"هذا أم هذا،ومثله من كتاب اهللا

،ومل يذكر الربد ،ألن ٨١النحل" تقيكم احلر

  ٢٧٩ ،٤/٢٨٠)ماوقى هذا وقى هذا

  أم ومعادهلا

  األداة واملعطوف

   أم الشر

    
  
  

  المبحث الثالث
  )كالم العرب(الشواھد النثریة

  
   تقديره   احملذوف  الزجاج نص    نص الفراء     كالم العرب

  ين خارجاُبَ أحس

  

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد (

كين فيه عن االسم ،قالوا يف األفعال التامة 

قتلت :غري ما يقولون يف الناقصة،فيقال للرجل

سك،وال يقولون نفسك،وأحسنت إىل نف

   نفسي   املفعول به  مل يذكرها الزجاج



       
  

 
 

 
 ١٠٧٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

َقتلتك،وال أحسنت إليك،: فإذا كان الفعل ...َ

أظنين :حسبت وظننت ،قالوا:ناقصا مثل 

خارجا،وأحسبين خارجا،ومىت تراك خارجا؟ 

وذلك أ�م ...مىت ترى نفسك؟ :ومل يقولوا

أرادوا أن يفرقوا بني الفعل الذي قد يلغى،وبني 

: والعرب يقولون...الفعل الذي ال جيوز إلغاؤه

ُمتين،ووجدتين،وفقدتين،وليس بوجه عد ُ ُ

  ١/٣٣٣)الكالم

  ّإذا سرك أن تنظر إىل السخاء

    ِفانظر إىل هرم أو إىل حامت

جيزئ ذكر ...إذا سرك:والعرب قد تقول( 

ًاالسم من فعله إذا كان معروفا بسخاء أو 

  ١/٦٢.شجاعة وأشباه ذلك

هرم أو سخاء سخاء  ) املضاف(رور ا�  مل يذكرها الزجاج

  حامت

  أسمین ھذا؟
  

والعرب جتعل الكرمي تابعا لكل شيء نفت (

أمسني :عنه فعال تنوي به الذم، يقال

ماهو بسمني وال كرمي،وما هذه :؟فتقول.هذا

  ٣/١٢٦...)الدار بواسعة وال كرمية

  ) الضمري ( املبتدأ  مل يذكرها الزجاج

 وأداة املعطوف

  العطف

   هو

  هو كرميوال 

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد (  أظنني خارجا

كين فيه عن االسم ،قالوا يف األفعال التامة 

قتلت :غري ما يقولون يف الناقصة،فيقال للرجل

نفسك،وأحسنت إىل نفسك،وال يقولون 

َقتلتك،وال أحسنت إليك،: فإذا كان الفعل ...َ

أظنين :حسبت وظننت ،قالوا:ناقصا مثل 

ا،وأحسبين خارجا،ومىت تراك خارجا؟ خارج

وذلك أ�م ...مىت ترى نفسك؟ :ومل يقولوا

أرادوا أن يفرقوا بني الفعل الذي قد يلغى،وبني 

: والعرب يقولون...الفعل الذي ال جيوز إلغاؤه

ُعدمتين،ووجدتين،وفقدتين،وليس بوجه  ُ ُ
  ١/٣٣٣)الكالم

   نفسي  املفعول به  مل يذكرها الزجاج

ألن النعت إذا جاء بعد اخلرب رفعته اخلرب (..   الظريفٌإن أخاك قائم

 الظريف،ولو ٌإن أخاك قائم:،يقولون)إن(يف 

  ٢/٣٦٤....)نصبوا كان وجها

  هو  الضمري  مل يذكرها الزجاج

  ُّأيها شئت فلك

  

  

،والعرب تكتفي مبا ظهريف أول  الكالم مما (...

خذ :ينبغي أن يظهر بعد شئت،فيقولون

فيما شئت أن :،ومعناهماشئت،وكن فيما شئت

وكذلك ....تكون فيه،فيحذف الفعل بعدها

اجلزاء كله،إن شئت فقم،وإن شئت فال تقم 

إن شئت أن تقوم فقم،وإن شئت أن :،املعىن

أيها :(ولذلك قالت العرب...ال تقوم فال تقم

ُّأيها شئت أن :فرفعوا أل�م أرادوا )شئت فلك

  )أن تأخذه(أخذه   املفعول به  مل يذكرها الزجاج



       
  

 
 

 
 ١٠٧٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

ِّبأيهم شئت :(يكون لك فهو لك،وقالوا

بأيهم شئت أن متر :هم يريدونفمر،و

  ١/٢٠٥))فمر

،والعرب تكتفي مبا ظهريف أول  الكالم مما (...  ِّبأيهم شئت فمر

خذ :ينبغي أن يظهر بعد شئت،فيقولون

فيما شئت أن :ماشئت،وكن فيما شئت،ومعناه

وكذلك ....تكون فيه،فيحذف الفعل بعدها

 كله،إن شئت فقم،وإن شئت فال تقم اجلزاء

إن شئت أن تقوم فقم،وإن شئت أن :،املعىن

أيها :(ولذلك قالت العرب...ال تقوم فال تقم

ُّأيها شئت أن :فرفعوا أل�م أرادوا )شئت فلك

ِّبأيهم شئت :(يكون لك فهو لك،وقالوا

بأيهم شئت أن متر :فمر،وهم يريدون

  ١/٢٠٥))فمر

ل به بعد  املفعو  مل يذكرها الزجاج

  املشيئة

  املرور به-أن متره

َجدك ال كدك َجدك ال كدك:تقول العرب(  ...ُّ فمن رفع ...ُّ

  ١/٨٣)ُّ هو جدك ....:أراد

  هو  )الضمري (املبتدأ  مل يذكرها الزجاج

  ِاحلمد هللا ما إهاللك إىل سرارك

  احلمد هللا سرارك وإهاللك

ما بني : يريد...مسعت أعرابيا:قال الكسائي(

ِ سرارك فجعلوا النصب الذين كان إهالك إىل

فيما بعده إذا سقطت، ليعلم ) بني(يكون يف 

  ١/١٢٣.)مراد) بني(أن معىن 

  بني  الظرف   مل يذكرها الزجاج

  خذ ماشئت

  

،والعرب تكتفي مبا ظهريف أول  الكالم مما (...

خذ :ينبغي أن يظهر بعد شئت،فيقولون

فيما شئت أن :ماشئت،وكن فيما شئت،ومعناه

وكذلك .... فيه،فيحذف الفعل بعدهاتكون

اجلزاء كله،إن شئت فقم،وإن شئت فال تقم 

إن شئت أن تقوم فقم،وإن شئت أن :،املعىن

أيها :(ولذلك قالت العرب...ال تقوم فال تقم

ُّأيها شئت أن :فرفعوا أل�م أرادوا )شئت فلك

ِّبأيهم شئت :(يكون لك فهو لك،وقالوا

ر بأيهم شئت أن مت:فمر،وهم يريدون

  ١/٢٠٥))فمر

  )أن تأخذه(أخذه   املفعول به  مل يذكرها الزجاج

ًرأيت زيدا مع امرأة :كما تقول العرب(..٢  رأيت زيدا مع امرأة حمسن إليها

ًحمسن إليها،وحمسنا إليها ،فمن قال  ًحمسنا :ٍ

جعله من صفة زيد،ومن خفضه فكأنه 

ًرأيت زيدا مع اليت حيسن إليها،فإذا :قال

ًرة أتبعتها،وإن كان فعال صارت الصلة للنك

    يتأكد منها  مل يذكرها الزجاج

                                                           

   .  ٦٥ :                         انظر معاني القرآن للكسائي  ١



       
  

 
 

 
 ١٠٧٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

إذا دعوت :ومثله يف العربية أن تقول... لغريها

ًزيدا ،فقد استغثت بزيد مستغيثه،فمعىن زيد 

أنه كايف مستغيثه،وال جيوز أن ختفض :مدح،أي

ٍمررت على رجل حسن وجهه :على مثل قولك

ألنه هذا ال يصلح حىت  تسقط راجع ذكر 

حسن الوجه،وخطأ أن :فتقول:األول

ِمررت على امرأةحسنة وجهها،وحسنة :لتقو ٍ

  ٢/٣٤٧)الوجه صواب

  سالم سالم

  

  

  

  

التقينا فقلنا :العرب يقولون١مسع الكسائي (

ٌسالم سالم،مث تفرقنا  أراد قلنا،سالم عليكم :ٌ

والعرب تقول إذا التقوا (٣/١٢٤)فردوا علينا

لسالم قالوا ا:سالم سالم،على معىن:فقالوا 

  ١/٤٠...)عليكم فرد عليهم األخرون

   عليكم   اخلرب  مل يذكرها الزجاج

فإن العرب ال تقوله إال رفعا،وذلك أن (...  مسع وطاعة

لقوم يؤمرون باألمر يكرهونه،فيقول 

قد دخلنا أول هذا :مسع وطاعة،أي:أحدهم

علينا ما :الني على أن نسمع ونطيع،فيقولون

-١/٣٩..)لفونابتدأناكم به،مث خيرجون فيحا

ال بد لكم :وذلك أن العرب كانوا  يقال هلم(

مسع :من الغزو يف الشتاء والصيف،فيقولون

منا السمع والطاعة،فجرى :وطاعة،معناه

مث وصف  (...١/٩٣)الكالم على الرفع

مسع :مسع وطاعة،قد يقولون:قبل أن تنزل:قوهلم

وطاعة،فإذانزل األمر كرهوه،فلوا صدقوا اهللا 

،فالطاعة مرفوعة يف كالم العرب لكان خريا هلم

افعلوا كذا وكذا ،فثقل عليهم أو مل :إذا قيل هلم

  ٣/٦٢) مسع وطاعة:يثقل قالوا

  

   منا-علينا   اخلرب  مل يذكره الزجاج

                                                           

  .           ٢٤١،٢١٩،٢٢٠ ، :                          انظرمعاني القرآن للكسائي  ١



       
  

 
 

 
 ١٠٧٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  ِينُتُمِعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد (

كين فيه عن االسم ،قالوا يف األفعال التامة 

قتلت :ون يف الناقصة،فيقال للرجلغري ما يقول

نفسك،وأحسنت إىل نفسك،وال يقولون 

َقتلتك،وال أحسنت إليك،: فإذا كان الفعل ...َ

أظنين :حسبت وظننت ،قالوا:ناقصا مثل 

خارجا،وأحسبين خارجا،ومىت تراك خارجا؟ 

وذلك أ�م ...مىت ترى نفسك؟ :ومل يقولوا

بني أرادوا أن يفرقوا بني الفعل الذي قد يلغى،و

: والعرب يقولون...الفعل الذي ال جيوز إلغاؤه

ُعدمتين،ووجدتين، ُوفقدتين،وليس بوجه ُ

  ١/٣٣٣)الكالم

   نفسي   املفعول به  مل يذكرها الزجاج

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد   ِينُ فقدت

كين فيه عن االسم ،قالوا يف األفعال التامة 

قتلت :لغري ما يقولون يف الناقصة،فيقال للرج

نفسك،وأحسنت إىل نفسك،وال يقولون 

َقتلتك،وال أحسنت إليك،: فإذا كان الفعل ...َ

أظنين :حسبت وظننت ،قالوا:ناقصا مثل 

خارجا،وأحسبين خارجا،ومىت تراك خارجا؟ 

وذلك أ�م ...مىت ترى نفسك؟ :ومل يقولوا

أرادوا أن يفرقوا بني الفعل الذي قد يلغى،وبني 

: والعرب يقولون...لغاؤهالفعل الذي ال جيوز إ

ُعدمتين،ووجدتين،وفقدتين،وليس بوجه  ُ ُ
  ١/٣٣٣)الكالم

   نفسي  املفعول به  مل يذكرها الزجاج

  ُقد ضرب

   ذلكُقد قال

وقد يسقط العرب الواو وهي واو مجاع، (

قد ) ضربوا(اكتفي بالضمة قبلها فقالوا يف 

وهي يف ،قد قال ذلك ): قالوا(ضرب، ويف 

  ).هوازن وعلياء قيس

  ضربوا  )واو اجلمع(الضمري   مل يذكرها الزجاج

  قالوا

،وإمنا ...قطع:ومسعت أبا ثروان العكلي يقول(  قطع اهللا يد  ورجل من قاله

  ٢/٣٢٢....)جيوز هذا يف الشيئني يصطحبان

   من قاله   املضاف إليه  مل يذكرها الزجاج

،والعرب تكتفي مبا ظهريف أول  الكالم مما (...  كن فيما شئت

خذ :بغي أن يظهر بعد شئت،فيقولونين

فيما شئت أن :ماشئت،وكن فيما شئت،ومعناه

أن (أخذه   املفعول به  مل يذكرها الزجاج

أن تكون )(تأخذه

أن يكون )(فيه



       
  

 
 

 
 ١٠٨٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

وكذلك ....تكون فيه،فيحذف الفعل بعدها

اجلزاء كله،إن شئت فقم،وإن شئت فال تقم 

إن شئت أن تقوم فقم،وإن شئت أن :،املعىن

أيها :(ولذلك قالت العرب...ال تقوم فال تقم

ا شئت أن ُّأيه:فرفعوا أل�م أرادوا )شئت فلك

ِّبأيهم شئت :(يكون لك فهو لك،وقالوا

بأيهم شئت أن متر :فمر،وهم يريدون

  ١/٢٠٥))فمر

  )أن متر)(لك

  اهللا اهللا يا قوم

  ياهؤالء الليل فبادروا

  الليل فبادروا

ولو رفع اهللا اهللا ياقوم ،: فأما األمساء فقولك(

ًهو اهللا فيكون خربا وفيه تأويل : على قولك

يا هؤالء الليل :ومثله أن تقول..،.األمر جلاز

 ١/١٨٨).هذا الليل فبادروا:فبادروا،أنت تريد

َالليل فبادروا،والليل :والعرب تقول:(وقال ُ
وقلما تقول :(،  وفال١/٢٦٠..)فبادروا

ًزيدا عليك أو زيدا دونك ،وهو جائز :العرب ً

منصوب بشيء مضمر قبله ،قال كأنه 

زيد فاضربوه :الدلو مرفوع،كقولك:...الشاعر

وتنصب الدلو ...الليل فبادروا:،والعرب تقول 

دونك دلوي :مبضمر يف اخللقة كأنك قلت

  ١/٣٢٣) دونك

اسم -الضمري ( املبتدأ  مل يذكرها الزجاج

  )اإلشارة

  هذا-هو

  

  ليلك نائم

  

  

  

�ارك :،ألن العرب تقولويكونا كالفاعلني

صائم ،وليلك نائم،مث تضيف الفعل إىل الليل 

نام :والنهار،وهو يف املعىن لألدميني،كما تقول 

ليلك،وعزم األمر،إمنا عزمه القوم،فهذا مما 

  ٢/٣٦٣)يعرف معناه ،فتتسع به العرب

  ليلكم  املضاف إليه  مل يذكرها الزجاج

َلو تركت واألسد ألكلك  جاءت ملا....كذلك قول العرب لو تركت(   ُ

الواو ترد امسا على اسم قبله،وقبح أن ترد 

الفعل الذي رفع األول على الثاين نصب،أال 

لو تركت وترك األسد :ترى أنك ال تقول

ألكلك،فمن هاهنا أتاه النصب،وجاز الرفع 

ألن الواو حرف نسق معروف فجاز فيه 

  ٢/٧١)الوجهان للعلتني

      مل يذكرها الزجاج

فإذا أفردت النكرة بكان اعتدل النصب (  لو كان إال ظله خلاب ظله

والرفع،وإذا أفردت املعرفة بكان كان الوجه 

،فهذه على ما ...لو كان:النصب،يقولون

  ١/٣٦٣)وصفت لك

   هو   اسم كان  مل يذكرها الزجاج

من كالم تصلح ) بني(والعرب إذا ألقت (  ً فجمالًله عشرون ما ناقة

اللذين يف آخر نصبوا احلرفني املخفوضني ) إىل(

  بني وإىل  الظرف واخلافض  مل يذكرها الزجاج



       
  

 
 

 
 ١٠٨١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 )إىل(واآلخر بـ) بني(خفض أحدمها بـ

  ١/٢٢. :..)فيقولون

  ما فعلك إال كاحلمري

  ما أفعالكم إال كالذئب

ِما فعلك إال كفعل احلمري، : كقولك(.....

ِوما أفعالكم إال كفعل الذئب، فابن على هذا، 

 كاحلمري ما فعلك إال: مث تلقى الفعل، فتقول

  ١/١٥.)أوالذئب

ْفعل  ا�رور املصدر  مل يذكرها الزجاج
ِ  

ماھذه الدار بواسعة وال 
  كریمة

والعرب جتعل الكرمي تابعا لكل شيء نفت (

أمسني :عنه فعال تنوي به الذم، يقال

ماهو بسمني وال كرمي،وما هذه :؟فتقول.هذا

  ٣/١٢٦...)الدار بواسعة وال كرمية

  ) الضمري  (بتدأ امل  مل يذكرها الزجاج

  األداة واملعطوف

   هي

  وال هي كرمية

  

  ًمىت تراك خارجا؟

  ًمىت تظن خارجا؟

أن رأى نفسه، والعرب إذا : ومل يقل(...

ًأوقعت فعال يكتفي باسم واحد على 

 جعلوا ،أو أوقعته من غريها على نفسه،أنفسها

قتلت :،فيقولون مكان املكىن نفسه

قتل :قولونَقتلتك،قتلته،وي:نفسك،واليقولون

ًامسا وخربا : فإن كان الفعل يريد...نفسه، ً

؟ومىت ًمىت تراك خارجا: طرحوا النفس فقالوا

من ..."أن رآه:"تظن خارجا؟ وقوله عز وجل 

  ٣/٢٧٨.. )ذلك

 املفعول به للفعل   مل يذكرها الزجاج

  )ظن(

   نفسك

َمطرنا ما زبالة ُ
ِ
 من كالم تصلح) بني(والعرب إذا ألقت (  َ فالثعلبيةُ

يف آخر نصبوا احلرفني املخفوضني اللذين ) إىل(

 ) إىل(واآلخر بـ) بني(خفض أحدمها بـ

   ١/٢٢:....)فيقولون

  بني وإىل  الظرف واخلافض  مل يذكرها الزجاج

ْمن(والعرب تضمر (  منا يقول ذلك ومنا ال يقوله ْمن(فتكتفي بـ) َ
ِمن ) ِ

ْمن( ِمنا من يقول ذلك ومنا ال : فيقولون) َ ِ
ْ َ ّ

  ١/٣٨٤.)هيقول

وذلك من كالم العرب أن  (...

يف مبتدأ الكال م فيقوملنمنا يقول )من(يضمروا

ذلك،ومنا ال يقوله،وذلك أن من بعض ملا هي 

  ١/٢٧١)منه،فلذلك أدت عن املعىن املرتوك

  َمن  االسم املوصول  مل يذكرها الزجاج

  ارك صائم �

  

  

  

�ارك :ويكونا كالفاعلينن،ألن العرب تقول

لك نائم،مث تضيف الفعل إىل الليل صائم ،ولي

نام :والنهار،وهو يف املعىن لألدميني،كما تقول 

ليلك،وعزم األمر،إمنا عزمه القوم،فهذا مما 

  ٢/٣٦٣)يعرف معناه ،فتتسع به العرب

  مكرهم  املضاف إليه  مل يذكرها الزجاج

  هذا العدو هذا العدوا فاهربوا

  هذا الليل فارحتلوا

ه ناقة اهللا،فإن العرب هذ:ولو رفع على ضمري (

قد ترفعه ،وفيه معىن التحذير،أال ترى أن 

،وفيه حتذير،وهذا ...هذا العدو:العرب تقول

 يف هذه األمثلة قياس   مل يذكرها الزجاج

على جواز حذف 

  ) العدو-العدو(أمثاهلا

   هو



       
  

 
 

 
 ١٠٨٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  ٣/٢٦٨....)الليل فارحتلوا

هذا ليل :ومثله من كالم العرب (  هذا ليل نائم

هذا ليل :والعرب تقول(- ١/١٤)نائم

نائم،وسر كامت وماء دافق، فيجعلونه 

  ٣/١٨٢)فاعال

يف هذه األمثلة قياس   مل يذكرها الزجاج

على جواز حذف 

اسم -املبتدأ(أمثاهلا

  )ليل نائم)(اإلشارة

  هذا

والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه قد (  ِينُوجدت

كين فيه عن االسم ،قالوا يف األفعال التامة 

قتلت :ا يقولون يف الناقصة،فيقال للرجلغري م

نفسك،وأحسنت إىل نفسك،وال يقولون 

َقتلتك،وال أحسنت إليك،: فإذا كان الفعل ...َ

أظنين :حسبت وظننت ،قالوا:ناقصا مثل 

خارجا،وأحسبين خارجا،ومىت تراك خارجا؟ 

وذلك أ�م ...مىت ترى نفسك؟ :ومل يقولوا

يلغى،وبني أرادوا أن يفرقوا بني الفعل الذي قد 

: والعرب يقولون...الفعل الذي ال جيوز إلغاؤه

ُعدمتين،ووجدتين،وفقدتين،وليس بوجه  ُ ُ
  ١/٣٣٣)الكالم

   نفسي   املفعول به  مل يذكرها الزجاج

  
  
  

  

  



       
  

 
 

 
 ١٠٨٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

������ �
  

  : ،نستطيع أن نؤيد مايلي والعرضاحلصر ،وتلك املقارنة االستقصاء ووبعد هذا 
ًكثريا من أورد ف النحوية ،ماع ومتسك به يف وضع األصول  اعتمد على السأن الفراء : ًأوال

  :،ومن ذلك وضعها النحاة يف حذف األمساءالشواهدعلى القواعد النحوية العامة اليت 
  :حذف المبتدأ

 عند وجود ًوشعراًا ويف كالم العرب نثر وهو حذف كثري يف القرآن الكرميًاا وجوازًحيذف املبتدأ وجوب
  :٢ عند النحاةاًومن مواضع حذفھ وجوب،١بإمجاع النحوينيالقرينة،وحذفه جائز 

  :النعت املقطوع إىل الرفع،ومن الشواهد على ذلك اآليات- ١
  .٢/٦٧، ١/٤٥٣،١٦:املعاين،١١٢- ١١١:التوبة-
  .٢/٦٧:، املعاين٢- ١:إبراهيم -
  .٣/١٢٦:، املعاين٤٤،٤٣:الواقعة -

  :ذلك اآليات، ومن الشواهد على ٣سإذا كان اخلرب خمصوص نعم وبئ- ٢
  .١/٢٦٧:املعاين، ٣٨،٩٧،٦٩:النساء-
  .٣/١٥٣، ٢/١٣٤، ١/٢٦٩:، املعاين٥: الكهف-
  .٢/١٤١: ، املعاين٣١: الكهف-
  .٣/١٥٣، ١/٢٦٧:، املعاين٣: الصف-
  : اآلياتذلكالشواهد على ،ومن  أن يكون اخلرب مصدرا نائبا مناب الفعل- ٣
  .١/١٠٩: املعاين،١٧٨،٢٢٩:البقرة-
  .١/١٠٩،١٤٥:،املعاين٩٥:املائدة-

  :٤اضع حذفھ جوازاوومن م

                                                           

            ،شـرح المفـصل    ٣٦٢ / ٢ :                ،الخـصائص البـن جنـي  ٦٨ / ١ :      ،األصـول   ١٢٩ / ٤ :               ،المقتضب للمبرد   ١٣٠ /     ١٣٨،٢ / ١ :      الكتاب :    انظر١

     ،شــــــــــرح    ٢٨٦ / ١ :                     ،شــــــــــرح التــــــــــسهیل البــــــــــن مالــــــــــك   ٣٣٦ / ١ :                    ،شــــــــــرح الجمــــــــــل البــــــــــن عــــــــــصفور  ٩٤ / ١ :        البــــــــــن یعــــــــــیش

                               ،المــــــــــساعد علــــــــــى تــــــــــسهیل الفوائــــــــــد البــــــــــن     ١٠٨٦ / ٣ :                           ،ارتــــــــــشاف الــــــــــضرب مــــــــــن لــــــــــسان العــــــــــرب   ١٩٦ / ١ :       الكافیــــــــــة

  .   ٣٣٤ / ١ :      ،الهمع  ١٤ / ١ :    عقیل

    ). ٤ (      هامش   ١٥٨ :                                  ،والظواهر اللغویة قي التراث النحوي   ١٨٣ :                           ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  :     انظر٢

   .   ١٧٨-   ١٧٧ / ١ :             لتأویل النحوي ا  :     انظر٣

   .   ١٤٠ / ١ :                ، التأویل النحوي  ١٠ :                       ، الحذف في المثل العربي   ١٧٨ :                           ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :    انظر  ٤



       
  

 
 

 
 ١٠٨٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

ومن الشواهد  ،١،وبعدها،وخصوصا قبل احلروف املقطعة يف بداية السوريف وجود قرينة حالية تدل عليه- ١
  :  على ذلك اآليات

  .١/٤٢٠:عاينامل،١: ،النور١:التوبة-
  .٣٧٠-١/٣٦٨:املعاين،١: هود،٢-١: السجدة،٢-١:األعراف-
  : من الشواهد على ذلك اآلياتو،٢ًاا أو مقدرً سواء أكان االستفهام ظاهراميف جواب االستفه- ٢
  ٣/٢٦٥:،املعاين١٣-١٢:البلد-
  .٣/٢٩٩:،املعاين١:اإلخالص -
  : من الشواهد على ذلك اآليات و٣ عند استقامة املعىن، بعد فاء جواب الشرط- ٣
  .١٤٢-١/١٤١:، املعاين٢٢٠:البقرة-
  .١/٤٢٥:ايناملع، ٥:األحزاب،١١ :التوبة -
  :  من الشواهد على ذلك اآلياتو : بعد القول- ٤
  .١/٣٧٠،٢٩٦،٣٨:،املعاين٢٢:الكهف، ١٧١:النساء، ٥٨:البقرة-
 النافية،)ال(،وكثر قطع التابع إذا كان مسبوقا ب،فقد حذف قبل التابع املقطوع  يف القطع واالستئناف- ٥

  :ومن الشواهد على ذلك اآليات
  .٤٥٣: املعاين،١١٢: التوبة-
  .٢/٦٧:املعاين،٢-١:إبراهيم-
  ٢٦٠/.٢:، املعاين٥٨: النور-
  .٣/١٢٦:املعاين،٤٤-٤٣:الواقعة-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،٤ بنكرة ظاهرها االنقطاع عما قبلهااًكثر حذفه إذا كان الكالم متلو- ٦
  .١/١٦،١٠٠:عاينمل،ا١٨:البقرة-
  .١/٤٧٢:املعاين،٣٥:األحقاف،١١٧:النحل،٧٠-٦٩:يونس -
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،٥ا  للتقسيم والتفصيلً إذا كان الكالم مستأنف- ٧
  .١/١٩٢،٣٧٦:،املعاين ١٣:عمرانآل  -

                                                           

                                 بعـد الحــروف، مظـاهر النزعــة البــصریة    ٢٠٤             ، قبـل الحــروف،   ٢٠١ :                                               الحـذف مــن التركیـب وتوجیهــه فـي معــاني القـرآن للفــراء١

   .   ١٩٦ :          عند الفراء

   .   ٢١٣ :          انظرالسابق  ٢

  /  ١  :       الكـشاف  )                             فهم إخوانكم، على حـذف المبتـدأ (                                                           الزمخشري أثر الفراء في التوجیه واالحتجاج فقال في توجیه اآلیة         اقتفى ٣

           سـعدون أحمـد  :      إعـداد   )              رسـالة دكتـوراة (ٕ                                                              ٕأثر معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن واعرابه للزجاج فـي الكـشاف :        ،وانظر   ٤٣١

   .    علي

         ١٩٨،١٩٧ :                                    انظر مظاهرالنزعة البصریة  عند الفراء    ٤

   .   ١٩٩ :                               مظاهر النزعة البصریة عند الفراء ،  ٤٤ :             د سناءإبراهیم :            الحذف وداللته (                ،التعبیر القرآني   ١٩٩ :           انظر السابق  ٥



       
  

 
 

 
 ١٠٨٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .٢/٣٥٨: ،املعاين١٥:سبأ -
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات الساكنة النون،)لكن(بعد - ٨
  .١/٣٣٩:،املعاين٦٩:األنعام -
 .٥٧-٢/٥٦:املعاين،١١١: يوسف-
  ..٤٦٥ /٢: املعاين،٤٠:زاباألح-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،١االبتدائية)بل(بعد - ٩
  .١/٩٣: املعاين،١٥٤:البقرة-

 ومن الشواهد على ذلك يف موطن التفصيل بعد اإلمجال،فيحذف املبتدأ باطراد عند الفراء، حذف -١٠
  :٢ اآليات

  .١/١٩٢: املعاين،١٣:آل عمران-
  : ومن الشواهد على ذلك اآلياتة، إذا فسرت النكرة مبعرف-١١
  .٢/١٧٨:،املعاين٣٠-٢٩: طه-
  .٢/٤٠٧:املعاين، ٥٦-٥٠،٥٥-٤٩ ،٤٦:ص-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،)وهو مما رفضه البصريون(يف أسلوب التحذير-١٢
  .٣/٢٦٨:املعاين،١٣:الشمس-

  ، ووافقه بعضهم ،٤رينيوهذا خالف فيه البص، ٣حذف املوصول االمسي الواقع مبتدأ،وبقاء صلته -١٣
  :ومن الشواهد على ذلك اآليات

  .١/٢٧١:،املعاين٤٦:النساء-
  . ٢/٣١٥:املعاين،٢٢:العنكبوت،٢/٢٦٤املعاين،٢٠: الفرقان-

  ٥ .رأي الفراء،والكوفيني وتوجيهه ولقد رجح الباحث يف احلذف من الرتكيب 
  

  :حذف الخبر
  :٦اًزحذفھ جواشواھد ومن ،ا ًا وجوازًحيذف اخلرب وجوب

                                                           

                          ، التبیــــــــان فــــــــي إعــــــــراب القــــــــرآن    ٤١٨ / ١ :                     ، إعــــــــراب القــــــــرآن للنحــــــــاس   ١٠٨ / ١ :                     مجــــــــاز القــــــــرآن ألبــــــــي عبیــــــــدة  :     انظــــــــر  ١

    ٦٨ :                 ، اختیارات الفراء   ١١٨ / ٣ :             ،البحر المحیط   ٢٥١ / ١ :       للعكبري

   .                    ،ووافقه جمهور النحاة  ٧٤ :             تیارات الفراء  اخ  ٢

   .   ٢٣٨ / ٥                       ،ورأي النحاس في  إعرابه   ٢٩٢ :                                               الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء :    انظر  ٣

   .   ٢١٨  :                                                الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء :    انظر  ٤

     ٢٢٠ :           انظر السابق  ٥

     ٢٢٠ :             انظر السابق٦



       
  

 
 

 
 ١٠٨٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 ومن الشواهد على ذلك ١به اجلملةإذا دخلت على ش )ما(و)أي(و)من(يف اإلجابة على االستفهام ب - ١
  : اآليات

  .٢/٦:، املعاين١٤:،حممد١٧:هود -
  .٢/٤١٧:املعاين،٢٢-٩:الزمر -
  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات يف العطف على مبتدأ ذكر خربه- ٢
  .١/٤٣٤:،املعاين٣٤:براءة-
  .٣/٧٧:عاين،امل١٧:ق-
  .٢/٣٦٢: ،املعاين٣٧:  سبأ-
وقد يقع العطف بني مبتدأين مث يذكر خرب ال يصح إال لواحد منهما ،فيقدر للثاين خرب حمذوف ويقدر -

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،٢املذكور لألول منهما
  .١/٤٥٨،١/٤٤٥:،املعاين ٦٢:التوبة-
 ، اخلرب على عكس املبتدأ يف الصفةمهزة  استفهام إنكاري،وكان بعد اً واقعً موصوالًاذا كان املبتدأ امسإ- ٣

   :ومن الشواهد على ذلك اآليات
  .٢/٦:، املعاين١٤:،حممد١٧: هود-
  . ٢/٤١٨:،املعاين٢٤:الزمر  -
  : من الشواهد على ذلك اآلياتوواب الشرط أو ما ضمن معىن الشرط، يف ج- ٥
  .١/٤٦١:،املعاين٢٧:، يونس١٩٦:البقرة-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات:املعىنء قتضاعند ا- ٦
  .٣/١٢٣:املعاين،٢٢:الواقعة-
  : ومن الشواهد على ذلك اآلياتو:بعد القول- ٧
  .٢/٢١،٣/٣٨:،املعاين٦٩:هود -
  .٣/٨٦:املعاين،٢٥:الذاريات -
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات، فيما ظاهره التقسيم والتفصيل- ٨
  .٢/٤١٠:،املعاين٥٧:،ص١/٣٤٧:،املعاين٩٨:األنعام-
  : من الشواهد على ذلك اآلياتلفاء الواقعة يف جواب الشرط،و بعد ا- ٩
  .١/٢٥٥،١٨٤:املعاين ،٣: النساء،٢٨٢:البقرة-

 ومن الشواهد على ذلك  حبرف عطف ،وال يصلح أن يعطف على ما قبله،ًا إذا كان الكالم مسبوق-١٠
  :اآليات

  .٣/١٢٣:، املعاين٢٢:الواقعة-
                                                           

   .     ٣٩،٣٨ :                                   وما بعدها ، الحذف في المثل العربي   ١٨٨ : ي                          ظاهرة الحذف في الدرس اللغو  :     انظر١

   .   ١٨٩ :            انظر السابق   ٢



       
  

 
 

 
 ١٠٨٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :النواسخحذف أسماء 
  :النواسخ الفعلیة

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،١ا  املنصوب مابعده)لكن( حتذف  كان مع امسها بعد - ١
  .٢/٥٦:،املعاين١١١:،يوسف٣٧:يونس -
  .٢/٥٧:،املعاين٤٠: األحزاب-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات املنصوب ما بعدها،)بل( مع امسها بعد )كان( حتذف - ٢
  .١/٨٢:،املعاين١٣٥:البقرة-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات٢ الشرطية،)إن ( حتذف كان مع امسها بعد- ٣
  .١/١٧٨:املعاين،٢٦٥:البقرة-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات حتذف كان مع امسها عند اقتضاء املعىن هلا،- ٤
  .٣/٧٩،٥٩: ، املعاين١٣:حممد -
، ونقل الدكتور احلموز املذاهب يف إعماهلا ، وجيوز حذف اخلرب٣وهو األكثر) الت( حيذف اسم- ٥
أنه موافق للجمهور يف أ�ا عاين ما يثبت أمساء الزمان ،ويف امل إمهاهلا،ونسب للفراء أ�ا حرف  جر ختفضو

  .٤يخفض  ما بعدهاف) الت( فيهابعض أشعار العرب اليت يضيف ، وأنه نقل )ليس(تعمل  عمل 
  :احلرفيةالنواسخ 

  :، ومن الشواهد على ذلك اآلياتشددةامل)َّأن(حذف اسم- ١
  ٢/١٨٥:، املعاين٦٣:طه-
  : ومن الشواهد على ذلك اآلياتمع امسها، ) َّإن(حذف- ٢
  .٣/١٣١: ، املعاين٩١:الواقعة-
  .٢٣٥ -٢٣٤: ،املعاين٣٥: املؤمنون-

  :حذف أخبار النواسخ
  :الفعلية النواسخ

  :لك اآليات ومن الشواهد على ذ مع اخلرب ويبقى االسم،)كان(حتذف -
  .١/١٨٤:،املعاين٢٨٢:البقرة-
  .١/٣٧١:املعاين،٤: األعراف-
  

                                                           

     ٢٦١ :                                               الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء  :      اانظر١

   .  ٦٨ :                       اختیارات الفراء النحویة  :         انظر  ٢

   .   ١٢٢ / ٢ :       ، الهمع   ٣٣٤ / ١                                    ،مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن هشام  ٥٧ / ١ :      الكتاب :    انظر  ٣

   .   ٢٨٣ / ٧ :                ،والنقل عن البحر   ٢١٥ / ١ :                              ، وما نسب له في التأویل النحوي       ٣٩٨،٣٩٧ / ٢ :            ء في المعاني             انظررأي الفرا  ٤

  



       
  

 
 

 
 ١٠٨٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :ة النواسخ احلرفي
  :وأخوا�ا) إن(حذف خرب- ١

وأخوا�ا إذا علم من غري قيد ، وقيده الكوفيون بكون ) إن(أجاز البصريون حذف خرب:(قال الدكتوراحلموز
  ١)كررتياالسم نكرة ،وأجازالفراءأن يكون االسم معرفة بشرط أن 

  :،ومن الشواهد على ذلك اآليات) لكن(حذف خرب - ٢
  .٢/٣٤٤، ١/١٧١:، املعاين٤٠:األحزاب-
  :، ومن الشواهد على ذلك اآلياتوخربها) أن(حذف - ٣
  .٣/١٨٥:، املعاين٣٠:املعارج-

  ٢حذف الفاعل
وابن ٥  وابن جين٤،وخالفهم الكسائي٣نه حمذوفإ :ًامنع البصريون حذفه ،وقالوا فيه إن مل يكن ظاهر

  : على ذلك اآليات،فقد أجازوا حذفه،ومن الشواهد٧ءالفراو،٦مضاء
  . ١/٣٠٥،املعاين ٢٧: املائدة-
  .١/٤٥٨: ، املعاين١١: يونس-
  .لى قراءة البناءللمعلومع، ٢/١١٤:، املعاين١٢٤: النحل-
  .٢/٢٩٣:،املعاين٣٦-٣٥: النمل-
ًذا كان ضمريا مفسرا بالتمييز، إ) بئس(و) نعم(فاعل -   :ومن الشواهد على ذلك اآلياتً
  .٢/١٤١:، املعاين٣١: الكهف-
  .٣/٨:، املعاين٣٥: غافر-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات ،الفاعلنائب حذف 
  .٢/٢٨٦:، املعاين٨: النمل-
  .٢/٢٦٤:، املعاين١٨: الفرقان-
  ،٢/٣٠٢:، املعاين٦: القصص-
  ٢/٤٢٠:، املعاين٤٢: الزمر-

                                                           

ــــصریین عــــن الخــــصائص   ٢١٧ / ١ :              التأویــــل النحــــوي  ١ ــــى    ١٠٣ / ٣ :            ، شــــرح المفــــصل   ٣٧٣ / ٢ :                              ، ونقــــل رأي الب ــــصریح عل               ، الت

   .   ٨٢٥ / ٢ :             ، مغني اللبیب   ٢٤٦ / ١ :                    مضمون التوضیح لألزهري

   .                                    نقل رأي العلماء في حذف الفاعل ونائبه      ، فقد    ٢٣٢ / ١ :              التأویل النحوي  :       انظر  ٢

   .   ٢٣٥ / ١ :           انظر السابق  ٣

   .          لم یذكره   ٢٠٨ :                          ، وفي معاني القرآن للكسائي   ٢٥٥ / ٢ :       ، الهمع  ٤٤ / ٢ :                              شرح األشموني على ألفیة ابن مالك  :     انظر  ٤

   .                                            ،حیث أجاز الحذف على مضض إذا صلح المعنى بحذفه   ٤٣٣ / ٢ :       الخصائص  :     انظر  ٥

      ٨٧ :  اء                      الرد على النحاة البن مض  :     انظر    ٦

   .   ٢٣٦ :                                                 ،والحذف من التركیب وتوجیهه في معاني القرآن للفراء   ٢٩٣ / ٢ :            معاني الفراء :    انظر  ٧



       
  

 
 

 
 ١٠٨٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :الشواهد على ذلك اآليات، ومن حذف العائد املرفوع
 .٢/١٩٧:، املعاين١٣٥:طه-
  .١/٤٦١:، املعاين٢٧:يونس-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات١ ،حذف المفعول به
  .١/٣٣٣:، املعاين٤٠:األنعام-
  .٢/٦٦:، املعاين٣٩: الرعد-
  .٣/٦٨:، املعاين٢٧: الفتح-
  .٣/١٠١:، املعاين٣٤:النجم-

  .٢٧٣/٣:، املعاين٣: الضحى-
  .٣/٢٧٤:، املعاين٧-٦:حى الض-
 من و٣وهو حذف سائغ كثري يف القرآن، ٢.نيوهو جائز عند مجهور النحوي، العائد املنصوب حذف - ١

 :الشواهد على ذلك اآليات
  .١/٣٢٩:، املعاين١٩: األنعام-
  .٢/١٢٥:، املعاين٥٧: اإلسراء-
  .٢/٣٧٧:املعاين،٣٥:يس-
  :اآليات ومن الشواهد على ذلك ،٤حذف مفعول املشيئة- ٢
  .٢٠٥-١/٢٠٤:،املعاين٢٩:الكهف،٨:،االنفطار٤٠:فصلت،٢٩:الكهف،٢٦: آل عمران-
  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات الفواصل القرآنيةحذفه يف - ٣
 .٣/٢٧٣:،املعاين٣:الضحى-
  ى املفعول به،نصب عل حذف ياء املتكلم يف حشو الكالم أوالفواصل ، وهي يف موضع- ٤

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،٥ )ت العشرالنشر يف  القراءا(يف كتابه ذلكي رزولقد أحصى ابن اجل
  .١/٢٠٠:، املعاين٢٠:،  آل عمران١٨٦: البقرة-

   : ومن الشواهد على ذلك اآليات،٧وهذا احلذف أجازه سيبويه،٦حذف المنادى

                                                           

     .       ٢٥٩،٢٥٨ :              التأویل النحوي :    انظر١

                  ،التـــــــذییل والتكمیـــــــل    ٢٠٤ / ١ :             ، شـــــــرح التـــــــسهیل   ١٤٥ /    ٣،٨٥ / ٢ :            ، شـــــــرح المفـــــــصل   ٣٤٢ / ٢  ،   ١٩ / ١ :       المقتـــــــضب  :     انظـــــــر  ٢

  .   ٢٩٢ / ١ :      ،الهمع  ٧١ /  ٣:

   .   ٢٠٧ :                             بعدها ،  مظاهر النزعة البصریة      وما    ٤٥٦  :               التأویل النحوي  :     انظر  ٣

   .       ٢٧٥،٢٧٤ / ١ :              التأویل النحوي  :     انظر٤

   .       ٢٨٠،٢٧٩ / ١ :                 ،التأویل النحوي       ١٨٢،١٨٠ / ٢ :                                  النشر في القراءات العشر البن الجزري :    انظر  ٥

   .   ٢٨١ / ١ :           انظر السابق٦

         ٢٣٧،٢١٩ / ٢  :       الكتاب  :     انظر  ٧



       
  

 
 

 
 ١٠٩٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .٢/١٧٨:، املعاين٣١: طه-
  .٢/٢٩٠:،املعاين٢٥: النمل-
  .٢/٣٧١:، املعاين١: يس-
  
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،١ منهذف المستثنىح
  .١/١٤٥:،املعاين٢٢٩: البقرة-
  .١/٢٣٤:، املعاين١٣٥: آل عمرآن-
  .١/٤٣٣:، املعاين٣٢: التوبة-
  .٢/٤٨:، املعاين٦٨،٥٣: يوسف-
  .٢/٢٨٧:املعاين،١١-١٠:النمل-
  .٢/٣٧٩،٤٨:،املعاين٤٤-٤٣: يس-
  .٢/٣٩٤:، املعاين١٦٣- ١٦٢: الصافات-
  .٣/٥٥:،املعاين٢٥:حقاف األ-

ًذكر الدكتور احلموز خالف العلماء يف حذفه،وذكر عددا من مواضع حذفه: حذف المؤكد
 ومن  ،٢

  :الشواهد على ذلك اآليات
  .١/٧٩:، املعاين١٣٠:البقرة-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،)٣المفعول فيه (حذف الظرف
  .١/٣٧٥:املعاين،١٦:األعراف-
  .٢/٣٨٩:، املعاين٢٠: يوسف-
  .٢/١٩٢:، املعاين١٠٨: طه-
  .٣/١٨:، املعاين٣٠:السجدة-
  .٢/٤٢٥:، املعاين٦٧: الزمر-
  

حذفه كثري يف عدد الرمل سعة كما ذكر ابن جين ، وذكر الكثري من تلك املواضع ، ٤حذف المضاف
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،١واستقصاها د احلموز

                                                           

     ٤٤١ / ١ :              التأویل النحوي  :     انظر  ١

   .   ٤٥١ / ١ :              التأویل النحوي  :     انظر٢

     ٢٨٧ / ١ :         ظر السابق  ان  ٣

  :                                                                    األول أن یحـذف ویقـوم المـضاف إلیـه مقامـه مـع وجـود قرینـة تـدل علیـه، الثـاني :                              حذف المضاف في اللغة علـى نـوعین   ٤

  .    ١٦٣ :                 ، التعبیــر القرآنــي   ٢٠٧ :                            ظــاهرة الحــذف فــي الــدرس اللغــوي  :                                         أن یحــذف ویبقــى عملــه فــي المــضاف إلیــه ، انظــر 

  =                              ، والــــسیوطي فــــي اإلتقــــان فــــي علــــوم    ٣٦٢  ،    ١٩٣  :  ١ :    صائص                                        وتوســــع بعــــضهم فأجــــازوه ومــــنهم ابــــن جنــــي فــــي الخــــ



       
  

 
 

 
 ١٠٩١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .١/٦١:، املعاين٩٣: البقرة-
  .١/٤٦١: املعاين١٩٦:ة البقر-
  .١/١/٢٠٧، املعاين، ٣٣:آل عمران-
  .٢/٢٦٣:، املعاين١٩٤:آل عمران-
  .١/٦١: ، املعاين٨٢: يوسف-
  .٢/١٦٨:، املعاين٤١: مرمي-
  .٢/٢٨٤:، املعاين١٩٦:الشعراء-
  .٣/٣١:، املعاين٣١: الزخرف-

ًان مفردا وكان املضاف نقل د احلموز عن ابن عصفور جواز حذفه بقياس إذا ك، ٢ إليهحذف المضاف
  اسم زمان 

  :ومنه،٣ه، وكذلك نقل عن الزركشي حذف الياء اليت للمتكلم، ونقل عن ابن هشام مواضع حذف
  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات٤، ووضع له النحاةبعض القيود حذف العائد ا�رور- ١
  .٢/٩٣:، املعاين٩٤احلجر-
  .٢/١٨٧:، املعاين٧٢:طه-
  .٢/٢٣٤:ايناملع،٣٣:املؤمنون-
ومن  ٥. حذف املضاف إليه إذا كان املضاف أحد الغايات،وهو جائز عند سيبويه،ومجهور البصريني- ٢

  :الشواهد على ذلك اآليات
  .٢/٣٢٠،٣١٩:،املعاين٤:الروم-
، ومن الشواهد على ذلك ٦فحذف املضاف إليه إذا عطف على املضاف اسم مضاف إىل مثل احملذو- ٣

  :اآليات
  .٢/٣٢٠:ايناملع،٤:الروم-
  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات)أي(و) كل( حذف املضاف إليه بعد - ٤

                                                                                                                                                                                                 

         ،التعبیــر    ٢٠٩ :                     ، ووافقــه د طــاهر حمــودة  ٢٤ / ٣  :                                                 ، بینمــا ضــیق ابــن القــیم هــذا البــاب فــي بــدائع الفوائــد   ٢٢٤ / ١ :      القــرآن =

   .            وما بعدهما       ١٦٦،١٦٥ :       القرآني

     ٣٧٥-   ٣٦٤ / ١ :              التأویل النحوي  :       انظر١ 

     ٣٥٠ / ١ :          انظرالسابق  . ٢

     .   ٢٩٣ / ٤ :       ، الهمع   ٤١٨ / ٢ :       ،المغني   ١٨٠ / ٣ :         ، البرهان  ٢٩ / ٣ :            ، شرح المفصل   ٢٥١ :                المقرب البن عصفور  :     انظر٣

   .   ٤٧٠ / ١ :              التأویل النحوي :    انظر  . ٤

ــــــاب  :       انظــــــر  ٥ ــــــضب   ٢٨٥ / ٣ :      الكت ــــــة   ٣٦٣ / ٢ :         ، الخــــــصائص   ١٤٧ / ٣ :         ، المقت   ،    ٣٥٣ / ٢ :         ، المــــــساعد   ١٦٨ / ٣  :              ، شــــــرح الكافی

   .   ١٤١ / ٢ :      ،الهمع   ٢٧٠ / ١ :       التصریح

     ٢٥٤ : ء                                       الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني الفرا  :     انظر  ٦



       
  

 
 

 
 ١٠٩٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .٢/٧٧:، املعاين٣٤:إبراهيم-
  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات مقامه والالم إذا أقيمت األلف إليهحذف املضاف- ٥
  .٤٠٩- ٢/٤٠٨:، املعاين٥٠:ص-
  .٣/٢٣٤:، املعاين٣٩:النازعات-
  : ومن الشواهد على ذلك اآلياتان املضاف أفعل التفضيل، حذف املضاف إليه إذا ك- ٦
  .٢/٤٩:،  املعاين٦٤:يوسف-
  : ومن الشواهد على ذلك اآلياتحذف ياء املتكلم،وهي يف موضع جر مضاف إليه،- ٧
  .١/٤٩:، املعاين٤٠: البقرة-
  .٢/٧٥:، املعاين٢٢:إبراهيم-
  .٣/٣٧::، املعاين٦٨: الزخرف-

  :، ومن الشواهد على ذلك اآليات١ة كثري، ومواضع حذفهحذف الموصوف
  .١/١٨٥:،املعاين٢٨٣:البقرة-
  .٣٦٦:، املعاين١٦٠:األنعام-
  .٣/١١٠:، املعاين٥٠: القمر-
  

 وذكر القرآن ًإن حذفه ليس قليال يف:،وقال الدكتور احلموز٢وهي حتذف بقلة يف العربية : حذف الصفة
ًكثريامن مواضع حذفه

  :يات ومن الشواهد على ذلك اآل،٣
  .٢/١٧:املعاين)٤٦(هود-
  .٢/١٥٧:املعاين،٧٩: الكهف-
  :٥  ومن الشواهد على ذلك اآليات،٤حذف العائد من مجلة النعت إىل املنعوت-
  . ٢/١٨١:، املعاين٥٢: طه-

  .٢/٤٠٧: ، املعاين٥٠:ص-
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات، وهو شائع وكثري ،٦حذف المعطوف

                                                           

ـــــــــــصل   ٢٢٧ :        ، المقـــــــــــرب   ٣٦٦ / ٢ :       الخـــــــــــصائص  :     انظـــــــــــر  ١ ـــــــــــي   ٢٥٤ / ٣ :         ، البرهـــــــــــان  ٦٠ / ٣ :            ، شـــــــــــرح المف   ،    ٨١٦ / ٢ :        ، المغن

   .   ٥٠٢ / ١ :                ، التأویل النحوي   ١٨٦ / ٥ :       ، الهمع   ١١٨ / ٢ :       التصریح

                               ، الحــذف مــن التركیــب وتوجیهــه فــي     ١٨٨ / ٥ :       ، الهمــع   ١٣٠ / ٢ :         ، التــصریح   ٤٢٨ / ٦ :        ، المغنــي   ٣٧٠ / ٢ :       الخــصائص :        انظــر  ٢

   .   ٢٥٦ :                   معاني القرآن للفراء

   .   ٤٥٥ / ١ :              التأویل النحوي  :       انظر٣  

   .   ٤٩٣ / ١ :           انظر السابق  . ٤

   .  ٤٩ / ٣ :                 ، والسمین في الدر   ٢٣٣ / ٦ :                             وافق الفراء أبو حیان في البحر  ٥

   .   ٢٣٢ :                       اختیارات الفراء النحویة :    انظر  ٦



       
  

 
 

 
 ١٠٩٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .٢/٩٧:،املعاين٩: النحل - 
  .٢/٨: ،املعاين٨١:النحل-
  .٣/١٢٣،١٢٤:،املعاين٢٣-٢٢:الواقعة-
  .٣/٢٧١،املعاين٢:الليل - 

ذكر الدكتور احلموز أن حذفه شائع وسائغ مطرد منقاس، وأن النحاة مل  :حذف المعطوف عليه
  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،١عهيستقصوا مواض

  .١/٣٠٤:،املعاين٢٤: املائدة-
  .١/٣١٠:، املعاين٤:،التحرمي٣:  التوبة-
  .٣/١٨١:، املعاين٤٤: القلم-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،حذف الحال
  .٢/٣٨٩:، املعاين٢٠:يوسف-

  : ومن الشواهد على ذلك اآليات،حذف التمييز
  .٢/٣٠٩:، املعاين٥٨:القصص-

لو القياس،وال تكاد ختزاخر ب)معاين القرآن(ن الفراء اهتم بالقياس،فقد كان له شأن أي شأن،فكتابهإ:اًثاني
  ٢ .آية من قياس على آية آخرى،أو شعر،أو قول

،فقدر احملذوف يف كثري من الشواهد اليت احتاجت إىل ةاعه املختلفون الفراء اهتم بالتأويل،وأجازه بأنإ:ًاثالث
  ٣ . تأويل
 ،وإن ق ما ورد عند الزجاجوظهر لنا أن التأويل عنده فان الفراء وافق البصريني يف اإلكثار من التأويل إ:اًرابع

  :خالفهم يف بعض التفصيالت،ومن ذلك
اًا،بينما يراه سيبويه ضعيفًاوقويًيرى الفراء أن حذف املبتدأ يف صدر مجلة الصلة جائز-

،٤.  
تدأ اسم استفهام أو بكما أنه أجاز حذف الضمري الواقع مفعوال به،والعائد على مجلة اخلرب،إذا كان امل-

  ٦.ومنع ذلك البصريون يف النثر وقصروه على ضرورة الشعر، ٥)لك(اسم موصول ،أو 

ن نصوص الفراء حتتاج إىل مزيد من الدرس والتدقيق واملقارنة،أل�ا السبيل الصحيح لتدقيق فهم إ:اًخامس
  :نصوصه،ومن ذلك

                                                           

   .   ٤٠١ / ١ :              التأویل النحوي  :     انظر  ١

   .   ١٤٥ :                              مظاهر النزعة البصریةعند الفراء   :      انظر  ٢

   .   ٣٧٧ :                                        ،أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة   ٢٣٠ :                    مظاهر النزعة البصریة  :     انظر  ٣

  .   ٢٣٠ :                     ،مظاهر النزعة البصریة      ٢٤٥،٢١ / ١ :         ، المعاني   ١٠٧ / ٢  :        الكتاب   :     انظر ٤٠

   .   ١٣٩ / ١ :       المعاني  :     انظر   ا٥

   .  ١٤ / ١ :                               ، شرح أبیات سیبویه البن السیرافي      ١٣٧،٨٥ / ١ :      الكتاب  :     انظر  ٦



       
  

 
 

 
 ١٠٩٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

�ا عامة وإمنا كان الرفع فيه وجه الكالم ، أل:(قال الفراءداللة املصدر على العموم مرجحة لرفعه عنده،-
ومثله يف القرآن كثري،رفع :(،وقال ١)فاألمر فيها على هذا فريفع:فيمن فعل،ويراد �ا من مل يفعل ،فكأنه قال

،وفرق الفراء بني املصادر اليت تدل على العموم من  ٢)من فعل هذا فعليه هذا:كله،أل�ا عامة،فكأنه قال
  3 . الوجوبحيث كو�ا تدل على احلث أو 

 فعل معه فارفعه،كان  وخرب )َّإن (بعد االسم جاء إذا:(..،قال)ومعموليها إن (بعد املعطوف االسم رفع-2
  4...)يكن مل أو

  
  : نسبة العلماء لبعض آراء الكوفيني مل تكن دقيقة،ومن ذلكنإ:اًسادس

،وأثبت البحث أن الفراء وافقه على ذلك،ووافق بعض ٥نسب للكسائي وحده أنه أجاز حذف الفاعل-
  ٦ . عليه أيضاالنحويني

 تقول الباحثة نعيمة اص به،ا ،بل كان له فكره النحوي،ومذهبه اخلًصلا خاً مل يكن كوفيءن الفراإ:اًسابع
،كما أن النزعة الكوفية موجودة ء إن النزعة البصرية موجودة عند الفرا:كل ذلك جيعلنا نقول:(الغسالن
  ٧ .ً)ا متفرداًا يف الدرس النحوي،فكان متميزًع بني املنهجني مث رسم لنفسه منهجا جديدمجد عنده،وق

  :من ذلكوواضع ،املفقد تابع البصريني يف كثري من 
ن حذف املضاف و إقامةاملضاف إليه مقامه حذف قياسي ألنه كثري يف القرآن الكرمي وكالم العرب إ -

  ٩.،وهو موافق بذلك جلمهور النحويني٨وأشعارهم

  
  ويف ١٠ .طع واالستئناف بعد متام الكالم،وهذا رأي مجهور النحوينين حذف املبتدأ،جاء كثريأ يف القإ-

                                                           

   .   ١٠٩ / ١ :       المعاني  ١

   .           السابق نفسه  ٢

   .  ٧١ :                        ، اختیارات الفراءالنحویة     ١٠٩،٣ / ١ :            معاني الفراء :    انظر  ٣

   .  ٩٩ :                          ، اختیارات الفراء  النحویة   ٣١٠ / ١ :       ، وانظر  ٤٦ / ٣ :            معاني الفراء  ٤

   .   ٧٩٣ / ٢ :             ، مغني اللبیب   ١٢١ / ٢ :             ، شرح التسهیل   ٦٠٠ / ٢ :                            شرح الكافیة الشافیة البن مالك  :     انظر٥

                   الحـــذف مـــن التركیـــب  ،  ٤٥   ،  ٤٤ / ٢ :                                             ، حاشـــیة الـــصبان علـــى شـــرح األشـــموني أللفیـــة ابـــن مالـــك   ٢٧٢ / ١ :       التـــصریح :    انظـــر  ٦

   .   ٢٣٥ :                              وتوجیهه في معاني القرآن للفراء

  .   ٣٣٦ :                               مظاهرالنزعة البصریة عند الفراء   ٧

   .   ٣٢٩  ،    ٢٠٤ / ٢  ،    ٤٧٧  ،    ٣٤٨  ،    ٢٠٧  ،   ٢٣  ،   ٢٢  /  ١ :            معاني القرآن  :     انظر  ٨

      ، شــــــــرح    ٣٦٢ / ٢ :         ، الخــــــــصائص  ٧٧  ،   ٧٦ / ١ :            ، مجــــــــالس ثعلــــــــب   ٣٨٦  ،   ٤٧ / ١ :             ، مجــــــــاز القــــــــرآن   ٢٦٩ / ٣ :      الكتــــــــاب :    انظــــــــر٩

ــــــــسهیل ــــــــة        ، شــــــــرح ال   ٢٦٥ / ٣ :       الت ــــــــشاف   ٢٤٥ / ٢ :     كافی         ، حاشــــــــیة    ٤٢٨ / ٢ :       ، الهمــــــــع   ٣٦٣ / ٢ :         ، المــــــــساعد    ١٨٣٦ / ٤ :         ، االرت

  .   ١٥٢ :                                   ،  مظاهر النزعة البصریة عند الفر اء   ٤١٠ / ٢ :      الصبان

       ، الــــــدر    ٢١٦ / ١ :              ، البحــــــر المحــــــیط   ١٤٣ / ١ :              ، إعــــــراب النحــــــاس  ٥٤ / ١ :             ، معــــــاني األخفــــــش  ٣٢ / ١ :           مجــــــاز القــــــرآن :    انظـــــر  ١٠

   .   ١٦٥ / ١ :      المصون



       
  

 
 

 
 ١٠٩٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  ١.حال كونه مستأنفا للتفصيل والتقسيم،وهو رأي اجلمهور من النحويني
  ً.ن حذف اخلرب كثري أيضاإ-

  :وخالفهم يف كثري من املواضع،ومنها
  .٢حذف االسم املوصول وبقاء صلته،وهو مما أجازه الكوفيون ومنعه البصريون-
الفة صرحية،وإما غري صرحية،لكنه حافظ ن الفراء خالف شيخه الكسائي يف بعض املسائل،إما خمإ- ًامناث

  ٣.على احرتامه،واعتد برأيه يف مواضع كثرية
ن الفراء اهتم بالعلل النحوية موافقا لسيبويه وغريه من شيوخ البصرة،ولكن اخلالف كان يف الطريقة إ:اًتاسع 

  .٤واألنواع،واحلجة
 من آراء اآلخرين وأخذ مايتناسب مع فكره العلمي لسليم،فهو أفادان الفراءاتبع املنهج العلمي إ:ًاعاشر

  ٥.ومنهجه،وشخصيته املستقلة
، وقد فاقت شواهده ٦من الباحثني قبلناتاب سيبويه،وهذا ماأكده كثرين الفراء أفاد من كإ:احلادي عشر
  .شواهد سيبويه

  ٧.نحو خطوة واسعة خنو الضبط وتقعيد القواعد،ومتييز الفروع من األصولطا الفراء باللغة والخ:الثاين عشر
  

  ٨.ًابالرفع قبل متام اخلرب إذا كان االسم ضمري)إن( بإجازة العطف على اسم ءانفرد الفرا:الثالث عشر
ا يف تقدير ً،فقدم السماع،واحرتم هذا األصل كثريوقواعدهأصول النحو العريب باهتم الفراء :الرابع عشر

ً بابا من أبواب النحو إال وأشار إىل احلذف  غالبافلم يدع،احملذوف ،لكي يوجه القراءات القرآنية املختلفة
  .كما أنه اهتم بالقياس شأنه شأن البصريني،فيه 

،وهو خالف بني  يف بعض مواضع احلذف وتقديراتهئياأظهر البحث خمالفة الفراء للكس:عشر اخلامس 
  .أصحاب املدرسة الواحدة

ا يف امليل إىل التقدير ً خالف الفراء املذهب الكويف يف بعض اآلراء النحوية ،وخصوص: عشرسادسلا
  .،ويدل على هذه النتيجة كثرة الشواهد اليت رصدها البحث١واحلذف والتأويل،فهو مثل البصريني

                                                           

  ،    ٣١٤ / ١ :              ، إعـــراب القـــرآن   ٢٩٠ / ٤ :         ، المقتـــضب   ٢١٠ / ١ :             ، معـــاني األخفـــش ٧ ٨ / ١ :             ، مجـــاز القـــرآن   ٤٣٢ / ١ :      الكتـــاب :    انظـــر  ١

   .   ٤١١ / ٢ :     البحر

   .   ٣١٥  ،    ٢٦٤  ،    ٢١٨  /  ٢  ،    ٣٨٤  ،    ٢٧١ / ١ :       المعاني  :     انظر  ٢

   .   ٥٦٦ :                        ،اختیارات الفراء النحویة   ٣٣٥ :                    مظاهر النزعة البصریة  :     انظر  ٣

   .           السابق نفسه  :     انظر  ٤

  .   ٣٣٦ :                    مظاهر النزعة البصریة :      انظر  ٥

   .   ٥٩٨ :                         ، اختیارات الفراء النحویة   ١٦٦ :                                         ، أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  ١٦ :     صرفیة              جهود الفراء ال :      انظر  ٦

     ٥٩٨ :                       اختیارات الفراء النحویة :    انظر  ٧

  .   ٥٦٨ :                         ، اختیارات الفراء النحویة   ٣١١ / ١ :            معاني الفراء  :     انظر٨



       
  

 
 

 
 ١٠٩٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  ٢ .إن الكوفيني استخدموا التأويل العقلي باإلضمار،للتعليل اإلعرايب:عشرالسابع 
ن الكوفيني كالبصريني استخدموا املنطق بكافة صوره من استقراء إىل قياس،واستخدموا النظر إ: عشرنالثام

  ٣.العقلي ممثال يف التعليل بالتأويل واحلذف
ن مفهوم التمذهب واملدارس النحوية أمر حيتاج من الباحثني إىل إعادة نظر،فاالنتصار إ:ع عشرساتال

لبصرة،وذكر أسباب ذلك اخلالف،ونسبة اآلراء إىل كل مدرسة،أمر فيه للمدرسة ونشأة اخلالف،واالنتصار ل
  ٤ .بعض من التجوز،وعدم الرتابط،وترك املنهج العلمي للبحث والفكر الشخصي للعامل 

  ٥ . يف استكمال الداللة الكلية للنصوأثر احلذف البالغية،إن الفراء أدرك أغراض احلذف :العشرون
ا املعىن ًا للسياق مراعيً اهتم بتقديره وفقاا أن حيدد احملذوف ويعينه،كمًجاهدحاول الفراء:احلادي والعشرون

  ٦،وفق شروط احلذف اليت وضعها النحاة
ًشاهدا ، بينما بلغت عند ) ٣٦٠(استشهد الفراء بكثري من اآليات القرآنية، فقد بلغت :الثاين والعشرون

من  مواضع احلذف يف كثري  فقد وافق الفراء  يف اًا واضحً تأثر بالفراءكان تأثر الزجاجو) ٢٨٤(الزجاج 
،ولعل عزوف الزجاج عن عينيه،ومع ذلك فهو مل يذكر النقل  عنه ب نص كتابه،وكأنه وضعالقرآن الكرمي

يظهر أن عادة األقدمني يف التأليف كانت النقل عمن يعجبون :(ذكر نقله عن الفراء ما قاله الصاوي اجلويين
أو ألن العلم ملك للجميع يؤخذ منه ما يؤخذ ويرتك ما ،ما لشهرة القول عنه به دون إسناده لصاحبه إ

  ٧ )تسيطر على ما ينقل بعلمها ومعرفتهايرتك، ما دامت شخصية الناقل 
اتضح من خالل البحث أنه غلب على نقول الزجاج عن الفراء طابع النقل باملعىن ، إذ :الثالث والعشرون

  . بني النصني، وهذا يدل على دقة الزجاج يف احلفاظ على املعىن املنقولًكثريا ما جند التوافق املعنوي
 اًشاهد)٦٩(من الزجاج فقد ذكر وكالم العرب شواهد الشعرية لباًأكثر اهتماما الفراء كان:الرابع والعشرون 

 كالم  منً ومل يذكر شيئا،ً شعريااًشاهد)٢٧(،بينما ذكر الزجاج منهاًشاهدا من كالم العرب)٤٠(ًشعريا و
  .،ولعل هذا يؤكد لنا أنه مل يصل إىل رتبة ثعلب وغريه من األساتذة واألقرانالعرب

ن العلماء القدامى اهتموا بالنقل واجلمع،ومل يصرحوا بذلك إال بقلة،وهذا أدى إىل إ:والعشرون امساخل
  .ملن نقلوا عنهم ضخامة مؤلفا�م، وتباين آرائهم ،واخللط أحيانا يف نسبة اآلراء

                                                                                                                                                                                                 

   .           ، وما بعدها   ١٥٥ :   دین                                                                        التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین ، دجالل شمس ال  :       انظر١

                                                                       ، وفیــه رد علــى د مهــدي المخزومــي الــذي نفــى عــن الكــوفیین األخــذ بأســباب المنطــق     ٢٥٩  ،    ٢٥٨ :           الــسابق نفــسه  :       انظــر٢

   .   ٣٨٠ :               في مدرسة الكوفة

   .           ، وما بعدها  ٥٢  ،   ٤٩  ،   ٤٨ :                                          تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة :      انظر  ٣

   .   ٤٥٩ :                القرآن للفراء                                  الحذف من التركیب وتوجیهه في معاني  :     انظر  ٤

   .   ٤٦٠  ،    ٤٥٩  :            السابق نفسه :        انظر٥

   ٨٧ :                                                                منهج الزمخشري في تفسیر القرآن وبیان إعجازه لمصطفى الصاوي الجویني٦

   .   ٤٦٠  ،    ٤٥٩  :            السابق نفسه :      انظر  ٧



       
  

 
 

 
 ١٠٩٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 ينص على امسه أو يذكر النقل عنه يوافقه دون أنا ًتباين نقل الزجاج عن الفراء ،فحين:والعشرون ادسسال
ا ينسب الرأي لقوم أو جلماعة ًوأحيان، ٣وقد ينسب الرأي له وخيالفه،٢ا خيالفه دون ذكرًوحين، ١وهذا كثري

أي،ويف حتديد احملذوف ،ولعل السبب عنده مشاركة بعض العلماء للفراء يف ذلك الر٤من النحويني
  .،أو موافقة الفراء لغريه من املتقدمني عليهوتقديره

،وكان يذكر  وختطئتهمايف خمالفة الفراء والكسائي من قبله غالباا ًإن الزجاج كان صرحي:والعشرون سابعال
  .سبب اخلالف ويعلل له

مام الفراء،ومع ذلك اعتمد عليه إن اهتمام الزجاج بالتفسري واللغة مل يكن أكثر من اهت:والعشرون ثامنال
 ا،وهذا يرتك جماال للبحث والتدقيقًالكثري من العلماء جهارا، بينما اعتمدوا على معاين الفراء إسرار

   ؟؟؟؟؟؟.واالستغراب
إن الفراء كان ذا مذهب واضح، وفكر متقد،فهو من أرسى قواعد النحو يف كتابه،ووضع :والعشرون تاسعال

  .ا على السماع والقياسًأسسس لفكره النحوي اجلديد مبا يوافق رأيه اعتمادمصطلحات حنو الكوفة،و
ن هذه الدراسات املقارنة ترصد األثر والتأثر،وميكن من خالهلا إعادة تصنيف املؤلفات بطرق إ:الثالثون

 اتإلثب ،وتباين اآلراء،مع تدقيق النظر والفكر يف فهم نصوص العلماء من كتبهمحديثة خالية من التكرار
  .إخل..... وعللهم،وخالفهم،آرائهم

  

  

  

                                                           

  ،  )   ١٨٢  ،    ١٨٠  ،    ١٧٥  ،   ٢٦  ،   ١٣ (         ،آل عمـــــــــــــرآن  )    ٢٢٠  ،    ١٩٦  ،    ١٧٧  ،    ١٧٤  ،    ١٦١  ،    ١٥٥ (      البقـــــــــــــرة  : ً         ًانظـــــــــــــر مـــــــــــــثال  . ١

  ،  )  ٧٠  ،   ٢٣  ،   ١١ (      ، یــــــونس )  ٣٤  ،   ١١ (        ، التوبــــــة ) ٤ (        ، األعــــــراف )   ١٦٠ (        ،األنعــــــام   )    ١١٩ (       المائــــــدة  ،   )    ١٧١  ،   ٤٠ (      النــــــساء

  ،  )  ٥٥ (       ، الـروم )     ٢٢،٢٣ (       ، القـصص )  ٤٣ (       ، النـور )     ٤٢،٩٢ (         ، األنبیـاء )  ٢٢ (       ، الكهف )  ٣٥ (       ، الرعد )  ١٠ (      ، یوسف )   ١١٧ (   هود

    ).  ٣٥ (        ، األحقاف )  ٦٤  ،   ٢٤ (   ، ص )   ١٠٢ (         ، الصافات )  ٣٣  ،   ١٥ (   سبأ

    ).  ١٠ (      ، فاطر )  ٢٩ (        ، األعراف )   ١٣١  ،   ٦٩  ،   ٣٨ (        ، األنعام )  ٩٥ (         ، المائدة )   ١٧١   ،  ٨١ (        ، النساء )  ٨٥ (      البقرة  : ً        ًنظر مثال  ٢

    ).   ١٠٠ (         ، الصافات ) ٤ (       ، الروم )  ١٨ (         ، الفرقان )   ٢٣٤ (      البقرة  : ً         ًانظر مثال   ١٧٠  ٣

    ).  ٨٨ (         ، األنبیاء )  ٧١ (      ، مریم )  ٤٦ (      النساء  :     انظر   ١٧١  ٤



       
  

 
 

 
 ٨   ١٠٩   

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  :المصادر والمراجع
  

  : العلميةالرسائل-

رســـالة ( ســـعدون علـــي:أثـــر معـــاين القـــرآن للفـــراء ومعـــاين القـــرآن وإعرابـــه للزجـــاج يف الكـــشاف،إعداد-١

  )دكتوراه

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣جامعة بغداد، 

-كليــة الرتبيــة)رســالة ماجــستري(د الــسليمانهنـ:،إعــدادمعــاين القرآن ء النحويــة،يف كتابــهاختيـارات الفــرا-٢

  .١٤٢٩الرياض،

جامعـة )رسـالة دكتـوراه(دويـش عـالل بـن:اإلمام الزجاج ومنهجه يف كتابه معاين القرآن وإعرابـه، إعـداد-٣

  .أم القرى

جامعـــــة القـــــاهرة، كليـــــة دار )رسالةماجـــــستري(عـــــادل الـــــصراف:تعقبـــــات الزجـــــاج علـــــى الفـــــراء، إعـــــداد-٤

  هـ١٤٢١العلوم،

) رســالة ماجــستري(إيــاد بظــاظو:زجــاج وجهــوده البالغيــة يف ضــوء كتابــه معــاين القــرآن وإعرابه،إعــدادال -٥

  .جامعة بغداد

 جامعــة أم القــرى، )رســالة ماجــستري(حممــد بــن علــي خــريات دغريــري:إعــدادجهــود الفــراء الــصرفية، ، -٦

  .حممد املختار املهدي. إشراف د

جامعـة ) رسالة دكتـوراه(عبد الرمحن حممد إمساعيل:رمي، إعداد احلذف يف اللغة ومظاهره يف القرآن الك-٧

  .األزهر

عبـــد الـــرؤوف : احلـــذف مـــن الرتكيـــب وتوجيهـــه يف معـــاين القـــرآن للفراء،دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة، إعـــداد-٨

  .هـ١٤٣٤جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،كلية اللغة العربية،) رسالة ماجستري(فجالعر

ــــزي،: ير يف الدراســــات النحويــــة، إعــــداد احلــــذف والتقــــد-٩    جامعــــة ) رســــالة ماجــــستري(عائــــد كــــرمي احلري

  .م١٩٦٧بغداد،



       
  

 
 

 
 ١٠٩٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

جامعـــــة )رســــالة ماجــــستري(حممــــد صــــاحل التكــــرييت:الزجــــاج حياتــــه وآثــــاره ومذهبــــه يف النحو،إعــــداد-١٠

  .م١٩٦٧بغداد،

) رسـالة ماجـستري(ديأمحـد جمـ: ظاهرة احلذف بني تراثنا النحـوي والنحـو التوليـدي التحـويلي ،إعـداد-١١   

  .م٢٠٠٤اجلامعة اإلسالمية، ماليزيا،

رســــالة (عمــــر إبــــراهيم البــــشري:  ظــــاهرة احلــــذف وتطبيقهــــا علــــى آيــــات مــــن القــــرآن الكــــرمي، إعــــداد-١٢

  .٢٠١٠جامعة بغداد، كلية اآلداب) ماجستري

رســالة ( صــاحلرقيــة حممــد: مآخــذ الزجــاج النحويــة علــى الفــراء يف كتابــه معــاين القــرآن وإعرابه،إعــداد-١٣

  .جامعة بغداد) ماجستري

نعيمــــــــــــــــة :،إعــــــــــــــــداد معــــــــــــــــاين القرآن نــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراء يف كتابــــــــــــــــهمظــــــــــــــــاهر النزعــــــــــــــــة البــــــــــــــــصرية ع -١٤

  -كلية الرتبية،)دكتوراهرسالة(الغسالن

  .م٢٠١٠، ١٤٣١-الرياض

  جامعة)رسالة ماجستري(زكريا جبايل: معاين القرآن وإعرابه بني الفراء والزجاج دراسة حنوية،إعداد-١٥

  .م٢٠٠١لنجاح ،فلسطنيا

  

  :الكتب املطبوعة

مطبوعـــــات ا�لــــــس -١ط:نـــــصاريأمحـــــد مكــــــي األ.أبـــــو زكريـــــا الفراء،ومذهبـــــه يف النحــــــو واللغـــــة،د-١٦

  لرعايةاألعلى

  .م١٩٦٤-١٣٨٣-واآلداب،القاهرةالفنون

ـــــــوم القـــــــرآن-١٧ ـــــــة،بريوت اإلتقـــــــان يف عل ـــــــب العلمي ـــــــسيوطي،دار الكت ـــــــدين ال ـــــــان،ط-،جلالل ال ، ٢لبن

  .م١٩٩١/ه١٤١١

رجــب عثمــان .د: ، حتقيــق)هـــ٧٤٥ت (ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب أليب حيــان األندلــسي -١٨

  حممد،

  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨ ، ١رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط.د: مراجعة

خلوف،دار الفكــر مــصطفى شــاهر. أســلوب احلــذف يف القــرآن الكــرمي وأثــره يف اإلعجــاز واملعــاين، د-١٩



       
  

 
 

 
 ١١٠٠      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .م٢٠٠٩-١للنشر،ط

إشــارة التعيــني يف تــراجم النحــاة واللغــويني، لعبــد البــاقي بــن عبــد ا�يــد اليمــاين، حتقيــق الــدكتور عبــد -٢٠

  ا�يد ذياب،

  .هـ، السعودية١٤٠٦، ١ط 

  .م١٩٩٩-١٤٢٠مؤسسة الرسالة،-٤لي،طعبد احلسني الفت:البن السراج،تح ،األصول يف النحو-٢١

الــدكتور زهــري غــازي :  هـــ، حتقيــق ٣٣٨ حممــد النحــاس، ت إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد بــن-٢٢

  زاهد، عامل

  .١٤٠٩، ٣ النهضة العربية، ط الكتب، مكتبة

أيب البقـاء : ، تـأليف)التبيـان(إمالء ما من بـه الـرمحن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات يف مجيـع القـرآن -٢٣

  عبد اهللا

 الفكــــــر، بــــــريوت ، الطبعــــــة األوىل، العكــــــربي، صــــــحح ووضــــــع حواشــــــيه بعنايــــــة ومراجعــــــة الناشــــــر، دار

١٤٠٦/١٩٨٦.  

 املكتبـــــة العـــــصرية -١حممـــــد أبـــــو الفـــــضل إبـــــراهيم،ط:إنبـــــاه الـــــرواة علـــــى أنبـــــاء النحـــــاة،للقفطي،تح-٢٤

  -للطباعةوالنشر

  .م٢٠٠٤-١٤٢٤-بريوت

حممـــد حـــالق، دار إحيـــاء الـــرتاث : ، تـــحلـــسمعاين،أليب ســـعيد عبـــد الكـــرمي بـــن جممـــد ا األنـــساب -٢٥

  -تالعريب،بريو

  .م١٩٩٦/ ه١٤١٦، ١لبنان،ط

البحر احمليط حملمد بن يوسف، الشهري بأيب حيان األندلسي الغرناطي، دار الفكر للطباعة والنـشر، -٢٦

  بريوت،

تفــسري النهــر املــاد مــن البحــر، أليب حيــان نفــسه، ومعــه كتــاب الــدر : م، و�امــشه١٩٨٣/هـــ١٤٠٣، ٢ط

  اللقيط من

  .م١٩٨٣هـ،١٤٠٣، ٢نفي النحوي؛ تلميذ أيب حيان، طاحمليط، لإلمام تاج الدين احلالبحر



       
  

 
 

 
 ١١٠١      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

 .بريوت-دار الكتاب العريب–حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية :بدائع الفوائد-٢٧

  حممد أبو الفضل:الربهان يف علوم القرآن،ابو عبد اهللا بدر الدين،حممد بن عبد العزيز الزركشي،تح-٢٨

  .م١٩٥٧- ه١٣٧٦ -١سى البايب احلليب وشركاه،طعي-إحياء الكتب العربيةإبراهيم،دار

حممـد أبـو : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للحافظ جالل الدين عبـد الـرمحن الـسيوطي تـح-٢٩

 الفضل

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،إبراهيم، املكتبة العصرية بريوت

وز أبــادي،  حققــه البلغــة يف تــراجم أئمــة النحــو واللغــة  تــصنيف جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفــري-٣٠

  حممد املصري

ـــــصفاة، الكويـــــت،  ط ـــــاء الـــــرتاث اإلســـــالمي، ال ـــــشورات مركـــــز املخطوطـــــات والـــــرتاث مجعيـــــة إحي ، ١من

  م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

طــه عبــد احلميــد طــه، اهليئــة . البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن، أليب الربكــات ابــن األنبــاري، حتقيــق د-٣١

  املصرية

 .هـ١٤٠٠. العامةللكتاب، القاهرة

ـــــــل النحـــــــوي يف القـــــــرآن الكـــــــرمي،د-٣٢ ـــــــاح احلمـــــــوز،ط.التأوي -الريـــــــاض-مكتبـــــــة الرشـــــــد-١عبـــــــد الفت

  .١٩٨٤م،١٤٠٤

إبـــراهيم الدرزي،وعبـــد : مـــن جـــواهر القـــاموس، حملـــب الـــدين الـــسيدحممد الزبيـــدي،تح تـــاج العـــروس- ٣٣

  الكرمي

  .الغرباوي

 -ار الكتـــاب العـــريب،بريوتد: أو مدينـــة الـــسالم، أليب بكـــر أمحـــد البغـــدادي، الناشـــرتـــاريخ بغـــداد- ٣٤

  .لبنان

تاريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم، أليب احملاسـن املفـضل ابـن حممـد بـن مـسعر -٣٥

  التنوخي،

عبـــــــد الفتـــــــاح احللـــــــو، دار الثقافـــــــة والنـــــــشر جبامعـــــــة اإلمـــــــام حممـــــــد بـــــــن ســـــــعود اإلســـــــالمية، . حتقيـــــــق د



       
  

 
 

 
 ١١٠٢      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .م١٩٨١هـ،١٤٠١

حـــسن هنـــداوي، دار .د: ح كتـــاب التـــسهيل، أليب حيـــان األندلـــسي، تـــحالتـــذييل والتكميـــل يف شـــر-٣٦

  القلم،

  .١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، ١دمشق،ط

التصريح على مضمون التوضيح، للشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري، على ألفيـة ابـن مالـك، للـشيخ  -٣٧

  مجال

فيـصل عيـسى البـايب أيب حممد بن عبـد اهللا يوسـف بـن هـشام األنـصاري، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الدين

  احلليب،

 .و�امشهحاشيةللعالمة املتقن الشيخ يس بن زين الدين العليمي احلمصي 

-١ط-بــريوت-طــالل عالمــة،دار الفكــر اللبنــاين.تطورالنحــو العــريب يف مدرســيت البــصرة والكوفــة،د-٣٨

 .م١٩٩٣

 .١٥٣٥-١ط-مالدما-سناء إبراهيم،مكتبة املتنيب.،د)احلذف ودال الته( التعبري القرآين -٣٩

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، تأليف الشيخ حممد بدر الدين بـن أيب بكـر بـن عمـر الـدماميين، -٤٠

  .د: تح

  .م، مطبعة بساط بريوت١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١حممد بن عبد الرمحن بن حممد املفدي، ط

جــالل .د) مولوجيــةدراســة ابــستو(التعليــل اللغــوي عنــد الكوفيني،مــع مقارنتــه بنظــريه عنــد البــصريني- ٤١ 

  مشس

  .م١٩٩٤-االسكندرية،مؤسسة الثقافة اجلامعية_الدين

هــــ، دار الفكـــر ٣١٠جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن، لإلمـــام حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي، ت -٤٢     

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، بريوت ، لبنان، للطباعة والنشر والتوزيع، ضبط وتوثيق وختريج صدقي محيد العطار

مــد بــن علــي الــصبان علــى شــرح علــي بــن حممــد األمشــوين أللفيــة ابــن مالــك ومعــه شــرح حاشــية حم-٤٣

  .الشواهد للعيين، دار الفكر



       
  

 
 

 
 ١١٠٣      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  .،مصر،مكتبة القرآناحلذف البالغي يف القرآن،مصطفى أبو شادي-٤٤

ـــــة،-٤٥ ـــــراهيم رفيدة.داحلـــــذف يف األســـــاليب العربي ـــــدعوة اإلســـــالمية،ط إب ـــــة ال ـــــشورات كلي -١،ليبيا،من

 .م٢٠٠٢

  .م١٩٨٤-١٤٠٥-عمان-دار عمار-١ذف يف املثل العريب،د،عبد الفتاح احلموز، طاحل-٤٦

مكتبــــــة دار مكتبــــــة كليــــــة دار العلوم،، علــــــي أبــــــو املكــــــارم. احلــــــذف والتقــــــدير يف النحــــــو العــــــريب،د-٤٧

 .م٢٠٠٧-١غريب،ط

  .حممد علي البجاوي، دار الكتاب العريب: اخلصائص، أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق-٥٠     

  .أسلوب القرآن الكرمي، للشيخ عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، مصريف دراسات -٥١

، ٢،دمشق،دار قتيبة،طدراسة يف النحو الكويف من خالل معاين القرآن للفراء ، للمختار أمحد ديرة-٥٢

 .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٤

مـد معـوض عـادل الـشيخ علـي حم.الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب، حتقيق د- ٥٣

  أمحد عبد

هـــ ١٤١٤، ١زكريــا عبــد ا�يــد املنــويت، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط. جــاد خملــوف جــاد، د.املوجــود د

 .م١٩٩٤/

  .م٢٠٠٤-٥حممد شاكر،مصر،مكتبة احلاجني،ط:،حتقيقدالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين-٥٤

  .،دار املعارفشوقي ضيف. د:، البن مضاء القرطيب، تحالرد على النحاة-٥٥

 أليب الفـــالح عبـــد احلــــي بـــن العمـــاد احلنبلـــي،دار الكتــــب  شـــذرات الـــذهب يف أخبـــار مــــن ذهـــب-٥٦

حممــــد ســــلطاين،مطبعة :شــــرح أبيــــات سيبويه،ليوســــف بــــن أيب ســــعيد الــــسريايف،تح-٥٧. العلميــــة،بريوت

 .م١٣٩٦،١٩٧٦-دمشق-احلجاز

صــــر حــــسني علي،املطبعــــة التعاونيــــة، نا. شــــرح أبيــــات معــــاين القــــرآن للفــــراء ومواضــــع االحتجــــاج،د-٥٨

  ١دمشق،ط

 م١٩٩٥



       
  

 
 

 
 ١١٠٤      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

شـــرح األمشـــوين علــــى ألفيـــة ابـــن مالــــك، ومعـــه شــــرح الـــشواهد للعيـــين، دار إحيــــاء الكتـــب العربيــــة، -٥٩

  مصطفى عيسى

 .البايب احلليب 

هـــ، ١٤١٠شــرح التــسهيل، البــن مالــك، حتقيــق الــدكتور عبــد الــرمحن الــسيد والــدكتور بــدوي املختــون، -٦٠

  .مصر

  .١د صاحب أبو جناح، ط: رح مجل الزجاجي البن عصفور، الشرح الكبري، تحش-٦١

يوسف حـسن عمـر، منـشورات : شرح على الكافية للرضي األسرتاباذي على الكافية، تصحيح وتعليق- ٦٢

  جامعة

 .١٩٩٦ ٢قاريونس، بنغازي، ط

هــ، دار املـأمون ١٤٠٢  ١عبـد املـنعم هريـدي، ط : شرح الكافية الـشافية، البـن مالـك، حتقيـق الـدكتور-٦٣

  .للرتاث

 .بريوت،شرح املفصل تأليف الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي، عامل الكتب -٦٤

أمحـد عبــد الغفــور عطــار، دار :إلمساعيــل بــن محـاد اجلــوهري، تــح- تــاج اللغــة وصـحاح العربيــة-الـصحاح-٦٥

  العلم

  .م١٩٥٦/ ه١٣٧٦، ١للماليني، بريوت،ط

  .ه١٣٤٣،١٩٣٥،مكتبة النهضة املصرية،١٠ني،طأمحد أم.دضحى اإلسالم،-٦٦

طبقــات النحــويني واللغــويني، أليب بكــر حممــد بــن احلــسن الزبيــدي األندلــسي، حتقيــق حممــد أبــو الفــضل -٦٧

  إبراهيم،

 .، دار املعارف، مصر٢ط

ســــيد املرصفي،مــــصر،مطبعة :،تحألســــرار البالغــــة وعلــــوم حقــــائق اإلعجــــاز ،للعلــــوياملتــــضمن الطــــراز -٦٨

  املقتطف،

  .م١٩١٤/ه١٣٣٢



       
  

 
 

 
 ١١٠٥      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  م١١٩٩٥ ظاهرة التخفيف يف النحو العريب،أمحد عفيفي، الدار املصرية اللبنانية،القاهرة،ط-٦٩

ـــــدرس اللغـــــوي،د-٧٠ ـــــشر.ظـــــاهرة احلـــــذف يف ال ـــــدار اجلامعيـــــة للن -١٤٠٣-االســـــكندرية-طـــــاهر محودة،ال

 .م١٩٨٢

  .م٢٠٠٦-١ط_ةالقاهر-علي أبو املكارم،دار غريب.غويةيف الرتاث النحوي،دلالظواهر ال-٧١

  هـ،١٤٠٨، ١إبراهيم السامرائي، ط. مهدي املخزومي، د. العني، للخليل بن أمحد الفراهيدي، تح د-٧٢

 .نشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنانمم١٩٨٨

ـــــــد،مطابع الـــــــرض:إعـــــــداد)٢٠٧(فهـــــــارس معـــــــاين القـــــــرآن للفـــــــراء،-٧٣ ـــــــي املؤي -الـــــــدمام-فـــــــائزة عمـــــــر عل

 .م١٤١٤،١٩٩٣

  .م١٩٧٨،/هـ١٣٩٨، البن الندمي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الفهرست-٧٤

  .١٩٨٥،حممود ياقوت.قضايا التقدير النحوي بني القدماء واحملدثني،د-٧٥

وشـرح عبـد الـسالم هـارون، عـامل الكتـب، : كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمـان بـن قنـرب، حتقيـق-٧٦

  بريوت،

  .م١٩٨٣،/هـ١٤٠٣، ٣ط

  ق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري، ويليه الكايف الشايف يف ختريجالكشاف عن حقائ-٧٧

أحاديث الكـشاف البـن حجـر العـسقالين ، ومعـه كتـاب االنتـصاف البـن املنـري، وحاشـية األسـتاذ حممـد 

  عليان

  .الشافعي، ومشاهد اإلنصاف على شواهد الكشاف، دار املعرفة ،بريوت يمرزوق

  عدنان درويش، حممد املصري، مؤسسة: ، حتقيق)هـ١٠٩٤ت ( البقاء أيوب بن موسى الكليات أليب-٧٨

 .م، بريوت١٩٩٨/ هـ١٤١٩الرسالة،

  .م١٩٩٢هـ،١٤١٢حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، : لسان العرب، تأليف-٧٩

 .ت.ب-حممد سزكني،مكتبة اخلاين،القاهرة.د:جماز القرآن ،أليب عبيدة،تح -٨٠



       
  

 
 

 
 ١١٠٦      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  ،٥س ثعلب، أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، شرح وحتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف، طجمال-٨١

  .مصر

. مــصطفى الــسقا،  د: علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده، حتقيــق: احملكــم واحملــيط األعظــم يف اللغــة، تــأليف-٨٢

  حسني

  .م١٩٥٨هـ،١٣٧٧، ١نصار، ط

-٢مهـــــدي املخزومي،مطبعـــــة البـــــايب احللـــــيب،ط.مدرســـــة الكوفـــــة ومنهجهـــــا يف دراســـــة اللغـــــة والنحـــــو،د-٨٣

  .م١٩٥٨

 .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤، ٢النحويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، ط مراتب-٨٤

املـــساعد علـــى تـــسهيل الفوائـــد، شـــرح مـــنقح مـــصفى لإلمـــام اجلليـــل �ـــاء الـــدين بـــن عقيـــل علـــى كتـــاب -٨٥

  التسهيل البن

  .١٩٨٠/هـ١٤٠٠د كامل بركات، دار الفكر، دمشـق  حمم. د: مالك، حتقيق وتعليق

فــــائز فــــارس، . األخفــــش األوســــط ســــعيد بــــن مــــسعدة أبــــو احلــــسن، حققــــه د: معــــاين القــــرآن، صــــنعة -٨٦

  ،٢الكويت، ط

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣، ٣معاين القرآن، أليب زكريا حيىي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، ط -٨٧

-عيــــسى شــــحاته عيــــسى،دار قبــــاء للنــــشر،القاهرة.،د)١٨٩(ن لعلــــي بــــن محــــزة الكــــسائي معــــاين القــــرآ-٨٨

  .م١٩٩٨

عبــد اجلليــل عبــده شــليب، دار الوليــد، .د: ، شــرح وحتقيــق)هـــ٣١١(معــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج ت - ٨٩

  جدة، طبع

 .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، ١نشر وتوزيع دار احلديث، القاهرة، ط 

  ١٤٠٠، دار الفكر للطباعة والنشر، مكتبة الرياض احلديثة ، ٣موي، طمعجم األدباء، لياقوت احل-٩٠

  .م١٩٨٠/هـ



       
  

 
 

 
 ١١٠٧      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد، املكتبــة : مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، البــن هــشام، حتقيــق-٩١

  العصرية،

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بريوت،

حممــــد عبـــد اخلــــالق : يـــقاملقتـــضب، أليب العبـــاس حممــــد بـــن يزيـــد املــــربد، عـــامل الكتــــب بـــريوت، حتق-٩٢

 .عضيمة

  .ه١٣٩١-١أمحد عبد الستار اجلواري،وعبد اهللا اجلبوري،ط:اإلشبيلي،تحاملقرب، البن عصفور-٩٣

 .منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه، ملصطفى الصاوي اجلويين، دار املعارف مصر-٩٤

ناصر بن حممد املنيـع، :جيح بينها، إعدادمنهج الفراء يف عرض القراءات يف كتابه معاين القرآن والرت-٩٥

  جامعة

 .امللك سعود

 .حممد إبراهيم البنا،دار الرياض للنشر والتوزيع.،مجعدلسهيليأبو القاسم عبد الرمحن انتائج الفكر، -٩٦

 .م١٩٩١النحو يف جمالس ثعلب، أمحد عبد اللطيف، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،-٩٧

علــي :حممــد بــن حممــد الدمــشقي،دار الكتــاب العريب،راجعــهعــشر،البن اجلزري،النــشر يف القــراءات ال-٩٨

 .حممد الصباغ،دار الكتاب العريب

ـــــع األردن ،حـــــسن مخـــــيس امللـــــخ .لفـــــرع يف النحـــــو العـــــريب، دنظريـــــة األصـــــل وا- ٩٩ ـــــشروق للتوزي دار ال

 .م ١،٢٠٠١،ط

،واخلطــــاب وعبــــد القــــاهر الرمــــاين :ثالثــــة رســــائل يف إعجــــاز القــــرآن (إعجــــاز القــــرآن، النكــــت يف-١٠٠

  ه١٣٨٧ ٢اجلرجاين ،حتقيق حممد خلف اهللا وحمود زغلول سالم ،دار املعارف مصر ،ط

جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر : مهــع اهلوامــع شــرح مجــع اجلوامــع يف علــم العربيــة، تــأليف- ١٠١

  السيوطي، عين

 اخلـاجني وشـركاه مبـصر واآلسـتانة، ، علـى نفقـة حممـد أمـني١بتصحيحه السيد حممد بدر الدين اخلاين، ط

 .هـ١٣٢٧



       
  

 
 

 
 ١١٠٨      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

إحـــسان عبـــاس ، . د:مشـــس الـــدين أمحـــد بـــن خلكـــان،حتقيق وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان،-١٠٢

  .صادر، بريوتدار

  

  انتهى حبمد اهللا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
  

 
 

 
 ١١٠٩      

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةابع املجلد الس
 دراسة تطبيقة إحصائية مقارنة ) الفراء والزجاجحذف األسامء بني( 

  الفهرس

 الصفحة                                                             وعات ــاملوض
  ٩٩٥  املقدمة

  ٩٩٨  التمهيد

  ٩٩٨  احلذف يف اللغة واالصطالح

  ٩٩٩  حياة الفراء ومكانته بني  النحاة

  ١٠٠٠  حياة الزجاج ومكانته بني النحاة

  ١٠٠٢  )الشواهدالقرآنية:( املبحث األول 

  ١٠٦٤  )الشواهد الشعرية:( املبحث الثاين

  ١٠٧٦  )الشواهد النثرية:(املبحث الثالث

  ١٠٨٤  اخلامتة

  ١٠٩٩  املصادر واملراجع

  ١١١٠  الفهارس

 

 


