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 :المقــدمــــة

 هما تران وإ ؟!ما يقاللماذا ال تفهم قائل: ل وققد ي:  أهداف البحث وأهميته
خر تختلف من إنسان إلي آنسبيّة  ا يراه آخر غير غامض فهي عمليةمضاغ

كثرة جها ببع  ورها كث  وإن هذا الغموض له فوائد منها أنه أثرى المادة اللغوية و
بير كفأصبح لدينا محصول لغوي  التأويالت والتقديرات والتعليالت...إلخ

 تساعااوالتفكير الذي بذل فى شرحها فاتسعت وأظهر لنا مدى الجهد والعمل 
طلوب هو المطلوب. أقول: ليس ذلك هو الممفيد ووهذا  نظـُـن   ماأكثر م

ير غالوضوح واليسر واالختصار والمفيد إنما المطلوب مفيدا وذلك ليس و
ى وبخاصة يأكل بعضه بعضا ويألن كثرة الكالم المخل بالفائدة   ذا كانإنّسِّ

يه فننفرهم والنحو  عنن ينرغب الناشئة والمتعلم م مماغامضا وغير مفهو
يادة واإلعرابية ز فقدان فهم الكثير من الخصائص النحويةفكانت النتيجة 

فع تعقد التقديرات تضر وال تنكثرة اآلراء واختالف تشعب األفكار وأن علي 
 وال تيسر.   

ـــة األزمنة المختلفةعبر ردة ـــالمط  المادة اللغوية تكون كنت أتمنى أن و ــيـ   نقِّ
من االنتحاءات الغامضة فى النصوص مما يشوهها ويشوبها  ةلصخاو  

في اللهجات والتحريف والعبارات واإلعراب والتقدير واإللباس والتعنيت 

الفصاحة النقل وخاصة أن أكثر العرب لم يكونوا علي درجة واحدة في 
ردات المجردة والجمل المركبة، كما والبالغة، وال في الكالم، واستعمال المف

. ولم يكن المعربون على درجة واحدة فى التقدير والفهم والتوجيه 1قال الخليل

والوصول إلي المعنى بطريقة جيدة واألكثر من ذلك خداع الن ْظمِّ للشارح 
وفاعلية الضرورة الشعرية التي شوهت اللغة وبعض التراكيب اللغوية 

تخريجها النحويون احتوائها ووالتي تسابق على  المطردة فى كالم العرب

مع غياب العامل المساعد علي فهم مقصود الدالالت واأللفاظ، بغير حساب 
ما يجعله يقع في المسلك الغامض المؤدي إلي فساد التخريج. وربما ال يدرك 

النحوي أنه لم يحسن األسلوب واستخدام اللغة فى التناول والتقدير، ويظن أنه 

إلي وجوه إعرابية غير مسبوقة، ويظن أن  كثرة التجويز واالحتماالت ذهب 
فى اإلعراب يتولد عنه توس ع لغوى ،وثراء فكري وأسلوبي، وتنوع في فهم 

ولعل  التعرض  اللغة وتراكيبها، وتنوع في اكتشاف المعاني, وهو ليس كذلك.

علي أنه يدخل في وتوسعوا فيه، وقبلوه  النحاةلكل ما ورد فى اللغة وتناقله 
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ابن الحاجب االحتجاج كما فعل بعض الكوفيين وابن جنى والزمخشري و

غيرهم، وذهبوا إلي تفنيده والوقوف عليه، واالجتهاد في بحثه واستحسانه، و
ً في إيقاع النحاة في االنتحاءات الغامضة غير  ً قويا وعدم رفضه، كان سببا

تلك االنتحاءات وبحثها  بعض اإلشارة إليالمقبولة. وحسبنا فائدة أن 
واستخراجها من متون المؤلفات، والوقوف عليها بالنقد تارة، والتحليل تارة 

 أخرى، أمر مفيد وغير يسير. 

ل هو   ح الواض لنحواولو قلنا: إن النحو العربي ينقسم إلي قسمين: فإن  األو 

ال يعلي طريقة كالم العرب، والث اني: هو النحو الغامض لما فيه من خ

 واحتمال وغمغمة وزيادة علي الكفاية، وذهاب بعيدا عن غاية الحاجة
ا مفيدووالوقوف فيه دون مدى المراد. وإن القسم األول منه ال يزال قويا 

ين،  يزوكافيا، وإن الغامض منه ال يزال على قلته يضر وال ينفع، يشين وال

ت انطباعا يؤثر علي نفوس الطامحين بالسلب ال باإليجاب، ويترك لديهم
ادة محو سيئة، تنفر من التعلم، وتكسب معلومات مغلوطة، مفادها: إن  الن  

 جافة وصعبة وغير ممتعة وهو ليس كذلك.

 عيناكون ميلب ه طالفيه إن  الهدف األسمى أْن ننهض  بتعل مِّ النحو، وأْن نحبب   

ف وسونشره والمحافظة عليه. ومساعدا علي علي التفقه في التراث العربي 

ى س إلنحاول أن نمثل له ،ونبرز مواضعه في الدرس قدر اإلمكان، فحاجة النا
فنن الت معرفة القواعد الواضحة المقومةِّ للسان من اللحن أشد من حاجتهم إلي

فليس كل  والتفلسف واللف والنشر والغوص في التفاصيل التي ال تنفع وال تفيد،

حتج تي ال التقديرات والقياسات الاآلراء واإلعرابات النحوية سديدة، وليس ك
 لموروثأن اوبها النحاة دقيقة. وينبغي أن نعرف أن اللغة ت ْغلِّب وال تُْغل ب، 

 اللغوي يحتاج إلي وعي في تفسيره.

يتضح والوقوف عليه :  باستقراء الموضوع والنظر فيه المصطلح دالالت  

وهو: أن يتعرض النحوي لما ال يعنيه في الدرس، فمرة يفرط في  معناهلدينا 

فيحيد عن الهدف، وأخرى يتجاوز  االستدالل والقياسيخطئ في و التأويل
الحد  في الخيال والت وهم والتقدير، ما يجعل الكالم أكثر غموضاً وسماجة، 

 فيترتب عليه خروج عن النسق المعتاد في تخليص المعاني وفي التفسير

،وخروج عن س ْمتِّ كالم العرب وقاعدته الواضحة القائمة علي المطرد من 
لغاته. وبمعنى آخر: هو محاولة استنطاق الشاذ والغريب، ولغة الضرورة 

والقياس عليهما، والبحث في دروبهما، والدخول في أغوارهما، والوقوف 



 

 
  

 

 
 

وهي دروب المعلل علي ما تحمالنه من مكنونات إلي ما يسمى بالميتا لغوية، 
ق في الخيال.المبتدئخيالية ال يفكر فيها الباحث   ، وال الدارس المتعّمِّ

: هو االعتماد، يقال: انتحيت جهة كذا، أي اعتمدتها في السير، ة  لغ فاالنتحاء  
حالة غير سوية تثير الكثير من عالمات االستفهام  نظري. وفى 1وملت إليها

وحصول الفائدة من الكالم؛ ألنه  حول األمور المشكلة فى الوضوح واإلفهام

ال يمكن تفسيره والوصول إلى قصده ومبتغاه؛ وقال ابن جنى: هو في األصل 
نحوت نحوا كقولك قصدت قصداً؛ ثم خّص به انتحاء هذا  أيمصدر شائع 

الق بِّيل من العلم
الواضح، من الكالم: خالف  3. يقصد علم النحو.  والغامض2

التى فيها دقة ونظر ومعاناة فى  هيوهو المشكل منه؛ والمسألة الغامضة 
 الفكر، ومعنى الغامض اللطيف المشكل الخفي الذي تتناقض حوله األحكام.

ا            لملكة اهو ضعف عندي فمفاده اصطالحا  الغامض   االنتحاء  أم 
 وأ تركيبهاصياغة العبارات وعلى ة عدم القدروالتعبير مهارة فقدان و ةاللغوي

 علىوتقوقعه الفهم قصر بسبب ربما يكون إيصال المعاني بطريقة جيدة 

عدم الممارسة والمدارسة والخبرة مما يؤدي إلى منتج غامض و الذات
تعدد مح بومغمغم ومعقد فى تقديم المادة اللغوية الموروثة وتحليلها بما يس

لنظر ى الشامل الذي أقصده بصرف اوهذا هو المعنالتأويالت واالتجاهات؛ 

 وفي السؤال والجوابتناول الدرس وفى الفي بدرجات  اموجودعن كونه 
ثل: م ةغويالمفردات اللوالتدليل والتعليل والقياس والتأويل كالذي ضرب علي 

ــا ولْن ولـــْيــــس  ـــْهـــم  في أصولها  البحث ثناءأوغير ذلك ه ـــــلُـــــم  وم 

 قليل وهذا كثير ال ,وتعمية الباسً إأحدث من مالتدخل في تأصيلها ومحاولة 
  أبين ذلك فى البحث إن شاء هللا تعالى. وسوف

 المبحث األول: االنتحاء الغامض فى النصوص:

مْ (تفسير الفراء لقوله جّلِّ وعّز:  ك        ثْل ْيهِّ ْون ُهْم مِّ آل عمران وهو  13)ي ر 

ْم " يريد ثالثة أمثالهم ؟ قلت :  ثْل ْيهِّ يقول: )فإن قلت: فكيف جاز أن يقال: " مِّ
كما تقول: وعندك عبد: احتاج إلى مثله ، فأنت محتاج إليه وإلى مثله،  

ثل ْى عبدى ، فأنت إلى ثالثة محتاج. ويقول الرجل:   معيوتقول: احتاج إلى مِّ

يحتاج إلى ثالثة. فلما نوى أن يكون األ ْلف داخال  ألف واحتاج إلى مثليه، فهو
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ثل صار المثل اثنين والمثالن ثالثة. ومثله فى الكالم أن تقول:  فى معنى المِّ

ْعفيكم، فهذا  أراكم مثلكم، كأنك قلت: أراكم ضعفكم، وأراكم مثليكم, يريد: ض 
إِّذْ يُرِّ (على معنى الثالثة. فإن قلت: فقد قال فى سورة األنفال: يُكُموهُْم إِّذْ و 

مْ  لُُكْم فِّي أ ْعيُنِّهِّ يُق لِّّ األنفال فكيف كان هذا ها هنا 44)اْلت ق ْيتُْم فِّي أ ْعيُنُِّكْم ق لِّيالً و 
تقليال،  وفى اآلية األولى تكثيًرا ؟ قلت: هذه آية المسلمين أخبرهم بها، وتلك 

       .1اآلية ألهل الكفر(

بقوله:  "وهو بعيد غير معروف فى  القرطبيوهذا الغموض رد  عليه       

. ورد عليه الزجـاج بقوله: )وهذا باب فيه غلط بيٌن فى جميع  2اللغة"

ء ما هو مساٍو له ، ياألشياء، ألنا إنما نعقل مثل الشالمقاييس ، وجميـع 
.  وقال فيه ابن كيسان إن اللغة و)المعنى 3ونعقل مثليه ما يساويه مرتين(

 .4على خالف ما قال(

ُ لالم من الحظ  ذلك منه عند تفسيره ون د ى ّللا  يا قوله تعالى: )ف ه  ن  ل ذِّ
ّقِّ بِّإِّْذنِّه ْن اْلح  ا اْخت ل فُوا فِّيهِّ مِّ نُوا لِّم  بقرة حين قال: )وجاز أن تكون ال 213)آم 

ث لُ  م  ين   ال  الالم فى االختالف، ومْن فى الحق، كما قال هللا تعالى: )و   ك ف ُروا ذِّ

ث لِّ ال   ُق( ك م  ثل المنعوق به، ألنه كم –وهللا أعلم –البقرة والمعنى 171ذِّي  ي ْنعِّ
ثل البهائم، وقال البقرة.  كم 171)ُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ (وصفهم فقال تبارك وتعالى: 

 الشاعر: 

نا ُء  فريضة   الرجمِّ   5كانت  فريضة  ما  تقول  كما             كان الزِّ
 .6وإنما الرجم فريضة الزناء(

أيسر أو تعبيرا طريقا أو أسلوبا  هلم يكن أمامهكذا جاء تعبير الفراء و

وأوضح فى إيصال المعنى للقارئ غير هذا، فقل لي: ماذا يريد؟ وأين 
الذين المعنى؟ ألن هذه طريقة غامـــضة فى التعبير، ويكفيه أن المفسرين 

.  قال:  طبريالاستقبحوها. قالوا: إنه من المقلوب، واختاره يتكلمون بلسانه 

وتقديره: فهدى هللا الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه. قال ابن عطية: والذى 
دعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا فى الحق، فهدى هللا 

فيه، وعساه غير الحق فى نفسه. نحا إلى هذا  ااختلفوالمؤمنين لبعض ما 

اؤه القلب على لفظ كتاب هللا دون فى حكايته عن الفراء، وادع الطبري
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ضرورة تدفع إلى ذلك عجز، وسوء نظر، وذلك أن الكالم يتخّرج على وجهه 

ووصفه، ألن قوله: "فهدى" يقتضى أنهم أصابوا الحق ، وتم المعنى فى قوله 
والذى .  1""فيه" وتبين بقوله:  "من الحق" إذ جنس ما وقع الخالف  فيه

يظهر من تقدير الفراء أن كال من الحرفين يقع موقع صاحبه على طريقة 
، ولذلك قال فى معنى البيت: وإنما الرجم فريضة الزناء فوقع المكانيالقلب 

يحمل على الفراء ويحمل على  القرطبيكل من اللفظين موقع اآلخر. مع أن 

 مؤيديه فى هذا التأويل. 
يدُون  أ ْن (فسير لكلمة " أم " من قوله تعالى: وت حليلهوانظر إلى ت        أ ْم تُرِّ

ُسول ُكمْ  يقول: " أم " فى المعنى تكون ردًّا على وهو البقرة  108) ت ْسأ لُوا ر 

االستفهام على جهتين، إحداهما: أن تفّرق معنى " أّى " واألخرى أن يْستفهم 
الّ أنه ابتداء متصل بها.  فتكون على جهة النسق، والذى ينُوى بها االبتداء إ

بكالم.  فلو ابتدأت كالما ليس قبله كالم ، ثم استفهمت لم يكن إالّ باأللف أو 

ين  أ ْم (بهـل ؛ ومن ذلك قول هللا :  ّبِّ اْلع ال مِّ ن ر  ْيب  فِّيهِّ مِّ ت ابِّ ال ر  يُل اْلكِّ ت نزِّ
اهُ  ذا دليل السجدة فجاءت " أم " وليس قبلها  استفهام، فه 3و2)ي قُولُون  اْفت ر 

على أنها استفهام مبتدأ على كالم قـد سبقه. . . وقد قـرأ بعض القـراء: 

يًّا( ْخرِّ ْذن اهُْم سِّ يًّا(ص يسـتفهم فى 62)أ ات خ  ْخرِّ ْذن اهُْم سِّ بقطع األلف ليُنس ق  )أ ات خ 
ء مع األلف ، وكل صواب. . . وربما جعلت يعليه " أم " ألن أكثر ما تج

فيه على جهة بل، فيقولون: هل  سبقها استفهام ال تصلح أىٌّ  إذا العرُب " أ ْم "

لك قبلنا حق أم أنت رجل "معروف" بالظلم. يريدون: بل أنت رجل معروف 
 .2بالظلم(

ولم ، تفكير طويل لفهمهال شك أن أسلوبه هنا غامض، ويحتاج إلى و

من  أن هذا  األسلوب سيكون موضع  دراسة  وتقييم وذهنه يضع فى حسبانه 
إذ إن كان ينبغي له أن يضع فى ذهنه الناشئة والمتعلمين، المتأخرين 

يشجع على تعلم النحو، وهناك من أتى بعده وفسر أم اإلحساس باآلخر 

من تلك الصورة وأفهم أيسر بتعبير واستخداماتها  اللغوية بصورة أوضح و
ائية التى أتى بها الفراء، وبالمحاولة تبين أنه يريد: أن تكون" أم "ابتد

استفهامية متصلة بالكالم السابق متسقة معه، مفارقة للهمزة وهل فى   

االستفهام, الذى يلزم هنا صدارة الكالم. ولذلك قال: "فلو ابتدأت كالًما ليس 
قبله كالم، ثم استفهمت لم يكن إالّ باأللف وبهْل".  من حيث إن االستفهام 
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الف ألصل " أْم " أو أن تقع بالهمزة وهل يقطع الكالم عن   سابقه، وهذا مخ

 " أم " جوابًا على سؤال. وهذا  واضح.

ن  ت ُكو أ نْ  : ) إِّالوجل   حينما يفسر قوله عز  انظر إلي منهجية التعبير و

ةً  ر  اضِّ ةً ح  ار  ت جعلت البقرة تراه يقول: )ترفع وتنصب. فإن شئ 282)تِّج 
تديرونها فى موضع نصب، فيكون لكان مرفوع ومنصوب، وإن شئت جعلت 

بعة  ا تاتديرونها فى موضع رفع. وذلك أنه جائز فى النكرات أن تكون أفعاله

تقول: ، ف ألسمائها، ألنك تقول: إن كان أحد صالح ففالن، ثم تلقى " أحدًا "
 صالح ففالن، وهو غير مؤقت، فصلح نعته مكان اسمه، إذ كاناإن كان 

 جميعا غير معلومين. ولم يصلح ذلك فى المعرفة, ألن المعرفة مؤقتة

 ز أنمعلومة، وفعلها غير موافق للفظها وال لمعناها. فإن قلت: فهل يجو
ا ترفعتقول: كان أخوك القائل. فترفع ألن الفعل معرفة، واالسم معرفة، ف

ز ذلك يجو ق إذا كان معرفة، كما ارتفعا لالتفاق فى النكرة؟  قلت: اللالتفا

ل ت، ونعت النكرة مت ها صل بمن قبل أن نعت المعرفة دليل عليها إذا ُحّصِّ
 : يالمفضل الضب أشدنيكصلة الذى. وقد 

ءِّ  كــلٌّ  النسـا  يتجزعوال          يف ت ب يّـنهالٌك    إنيأفاطـم             

 يئيــمُ 
ــــــكِّ  شان ه        ُخُموٌش وإْن كان الحميُم    وال أنبأْن بأن  وجه 

  1الحميمُ 

، ألنه تشديد لألول. ولو لم يكن فى الكالم الثانيفرفعها. وإنما رفع الحميم  
 .2الحميم لرفع األول(

اظ ، وهذا يرجع إلى سوء استخدام بعض األلفواضح فالنص فيه غموض      

وسوء تركيبها وصياغتها مما زاد من غموض المعنى، حيث عبر عن اسم 
نكرة ن الالفاعل بلفظ "  أفعالها " من حيث يعمل األول عمل الفعل ، وعبر ع

هم د مبالمبهمة بلفظ "غير مؤقت" نحو: " إن كان أحد صالح ففالن " ،  فأح

قط ويصح أن يقع كل منهما مكان اآلخر، ويجوز أن يسوصالح مبهم كذلك, 
كيدًا ت توأحدهما ويقوم اآلخر مقامه. ثم أشار إلى أن "حاضرة" فى اآلية ليس

 بل هى يُم "فى معناه، فليست شبيهة بـ " الحميُم الحم هيلفظيًا للمنعوت وال 

 ع كلوصف االسم باسم الفعل ، لما صح أن يق صفة لـ " تجارة "، وقد جاز
منهما مكان اآلخر، التفاقهما فى التعريف، وحين ميز بين الصفة 

 والموصوف؛ لم يعد لبس وبان الفرق بينهما.
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ا فِّ وجل   وحين فسر قول هللا عز         ِّ ي ْسُجدُ م  ّلِلِّ  اي الس  : )و  ا م  م  اتِّ و  ي فِّ و 

ْن د اب ةٍ  عليه  طويتنما ل النحل ال أستطيع أن أفهم ماذا يريد؟  49)األ ْرضِّ مِّ
كون تتلك الصياغة من غموض، يقول: )  "من دابة" ألن "ما" وإن كانت قد 

ء، لجزاعلى مذهب "الذى" فإنها غير مؤقتة، وإذا أبهمت غير مؤقتة أشبهت ا
ْن" فيما جاء من اسم بعده من النكرة .  فيقال: ْن ضربه  والجزاء تْدخل "مِّ م 

 هللا ع . وهو كثير فى كتابمن رجل فاضربوه.  وال تسقط من فى هذا الموض

س ن   ْن ح  اب ك  مِّ ا أ ص  . قال هللا تبارك وتعالى :)م  ْن ٍة ف  عز  وجل  ِّ مِّ لنساء ا 79( ّللا 
ن ذ ك ٍر أ ْو أُنث   ات  مِّ الِّح  ن  الص  ْل مِّ ن ي ْعم  م  ٌن( مُ هُو  ى و  وقال: )و  النساء  124ْؤمِّ

ل ق  ّللّاُ  ا خ  ْواْ إِّل ى م  ن ش ْيٍء(وقال: )أ و  ل ْم ي ر   شيءلنحل ولم يقل فى ا 48  مِّ

ْن" كراهية أن تشبه أن تكون حاال لمن وما، فجعلوه  يدل من لبمنه، بطرح "مِّ
ن" في عدها ما بعلى أنه تفسير لما ومن، ألنهما غير مؤقتتين، فكان دخول "مِّ

ْن  ْن م  لذلك فما، وتفسيًرا لمعناها، وكان دخول "من" أدل على ما لم يؤقت مِّ

 يا.  ومثله قول الشاعر:لم تلق
ْن حسٍن         از  لك هللاُ ما آتاك  مِّ  1وحيثما يقضِّ أمًرا صالًحا ت كُنِّ     ح 

 وقال آخر:

الذ ل   ويلق   الهوان   ق  لْ ي           دٍ أح   نْ مِّ  اك  ن  شْ ي   نْ ُعْمًرا حييت وم            
ا ي ر  والغِّ

2  

جاء من النكرات حاال ء أحدها هنا على أنه لم يرد أن يكون ما يفدل مج

لألسماء التى قبلها، ودل على أنه مترجم عن معنى من وما . ومما يدل أيضا 
ْن ش ْيٍء ف ُهو  يُْخلِّفُهُ( ا أ نف ْقتُْم مِّ م  : ) و   ء اليألن الش سبأ 39قول هللا عز  وجل 

 هُ ر  يكون حاال، ولكنه اسم مترجم.  وإنما ذكرت هذا ألن العرب تقول : هلل د  

رجال. فالرجل مترجم "لما قبله"  هُ ر  ، ثم يلقون "من" فيقولون هلل د  رجلٍ من 
وليس بحال، وإنما الحال التى تنتقل، مثل القيام والقعود، ولم ترد هلل دره فى 

حال رجوليته فقط، ولو أردت ذلك لم تمدحه كل المدح ؛ ألنك إذا قلت : هلل 

ك قائًما ، فإنما تمدحه فى القيام وحده. فإن قلت:  فكيف جاز سقوط من فى  در 
ج  بطرح من هذا الموض ر  ع ؟ قلت : من قبل أن الذى قبله مؤقت فل ْم أٌب ْل أن يُخ 

كالحال، وكان فى الجزاء غير مؤقت، فكرهوا أن تفسر حال عن اسم غير 

 أتانيمن أحٍد، وما  أتانيمؤقت، فألزموها من، فإن قلت: قد قالت العرب:  ما 
أحد،  وما أتى مثله  أحدٌ فاستجازوا إلقاء من. قلت:  جاز ذلك إذ لم يكن قبل
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 جاءنيمن رجٍل ، وما  جاءنييكون األحد له حاالً فلذلك قالوا:  ما  شيء

 . 1رجٌل(
علم تمن  هذا هو االنتحاء الغامض الذى نقصده كان سببا فى نفور الناشئة    

ها ة لكنغير مقصودفى التعبير النحو والرغبة عنه وربما كانت طريقة الفراء 
فى فهم التفكير النحوي الكامن في غير واضحة ورثت صورة فى األصل 

 رغم وضوح طرائق بعض نحاةذاته وفى فهم كثير من المواقف النحوية و

عصره والنص احتوي على عدة ألفاظ ومصطلحات زادت من غموض 
ة، :  صارت نكرة مبهمأيمعناه؛ حيث ذكر أن "ما" فى اآلية غير مؤقتة 

م.  مترج مرة بأنه تفسير وثانية بأنهوعبر عن التمييز فى قوله: "من دابة" 

هب فى مذ هيوعنده أن "دابة" وما قيس عليها تمييز أو تفسير لما التى 
ْن" مرة باإلسقاط وثا ْن" الموصولة الجازمة.  وعبر عن حذف "مِّ نية "م 

 :وله قبالطرح وثالثه باإللقاء.  وأن األسلوب يبدو غامًضا مرة أخرى فى 

ن ربه مجاء من اسم بعده من نكره ، فيقال : من ض)الجزاء تدخل "من" فيما 
 رجل فضربوه . وال تسقط من فى هذا الموضع(. 

ية فماذا يريد؟ والمجال ليس مجال شرط أو جزاء،  ألن "ما" فى اآل    

أنه األولى ليست شرطية، ربما يعنى أنها أشبهت "ما ومن" فى الشرط ، و
 فى صلة الموصول المتضمنيجوز أن تدخل " من " على النكرة الواقعة 

 ِّ ْن ّللا  س ن ٍة ف مِّ ْن ح  اب ك  مِّ ا أ ص  النساء  124(معنى الشرط والجزاء نحو: )م 

فدخلت "من" على حسنة، وهى نكرة واقعة فى صلة الموصول المتضمن 
يز لتميمعنى الشرط . والنكرة الواقعة بعد "من" هنا تمييز ال حال، ألن ا

معنى فى، ويلزمها أن تكون مشتقة  يتضمن معنى من، والحال يتضمن

 بارةومتنقلة. و "من" هنا داخلة على نكرات جامدة. وقد أورد في النص ع
ه من  غامضة أيضا حين تكلم عن علة جواز سقوط "من" من قوله "هللا در 

ن رح مرجل" ؛ فيقول: )قلت من أن الذى قبله مؤقت ، فلم أبل أن يخرج، بط

ج عن يخر ر مؤقت(... فإنه يعنى: أن التمييز الكالحال ، وكان فى الجزاء غي
 عنى.أصله، فهو تفسير للنكرة بـ "من" وأن حذف من وبقائها ال يغير الم

 تقول:  هلل دره   قائًما، وأصله هلل دره فى حال قيامه. 
ولقد أعاب العلماء على الفراء تلك الفلسفة اللغوية حين فسر قول هللا        

 : لِّكٌ عز  وجل  اءهُم م  ر  ك ان  و  الكهف وذهب فيه مذهبا غير مألوف  79))و 
ن ُم( وغير مفهوم  ه  آئِّهِّ ج  ر  ن و   16فإنه يقول: )أمامهم ملك. وهو كقوله: )ّمِّ

إبراهيم أى: أنها بين يديه. وال يجوز أن تقول لرجل وراءك: وهو بين يديك، 
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المواقيت من األيام وال لرجل هو بين يديك: هو وراءك، إنما يجوز ذلك فى 
والدهر أن  تقول: ورائك برد شديد: وبين يديك برد شديد ؛ ألنك أنت  والليالي

، فكأنه  إذا لحقك صار من ورائك ، وكأنك إذا  يأتي شيءوراءه فجاز ألنه 
. وليس الغرض بيان التفسير 1بلغته صار بين يديك . فلذلك جاز الوجهان(

الغرض بيان االنتحاء الغامض الذى كان وحسب ألن ذلك فصل فيه وإنما 
وراء عزوف كثيرين عن تعلم المادة النحوية. ومفاد قول العلماء فى هذا 

بعد إطالة وخالف، ولسنا  2التفسير أنهم انقسموا فى تفسير اآلية إلى طائفتين
فى حاجة إلى عرضه، أحدهما يذهب مذهب الفراء ويعضده؛ واآلخر يحمل 

 على غموضه ويضج منه.
دل أما الزمخشري فله مواقف كثير فى هذا الصدد وكانت مبعث جو        

هذا واعتراض لما له من طريقة مختلفة وفلسفة وفهم مستقل عن اآلخرين و
له: قو عندمحمود إذا توافق مع المنطقية العامة ولم يشذ عن المألوف ف ءشي
( ُ ا وقف عليها كمحقها أن يوقف  )م( آل عمران قال الزمخشري:1(الم ّللا 

صم. ة عاوهي قراء على ألف والم، وأن يبدأ ما بعدها كما تقول: واحد اثنان:
 :قلت وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت للتخفيف. فإن

 فال كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل ال تثبت في درج الكالم
في  )م( لت: هذا ليس بدرج، ألنّ تثبت حركتها ألّن ثبات حركتها كثباتها؟ ق

ً و ت ألقيحكم الوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت. وإنما حذفت تخفيفا
طعة قه هذو واحد اثنان. حركتها على الساكن قبلها ليدل عليها. ونظيره قولهم:

حركة الهمزة حاول أن يتفلسف فيه للزمخشري فى عقلي من نص طويل 
تن وأنا ال أذكر اعتراضا طويال من ورقوسلك دروبا غامضة غير مفهومة 
 يه هنافورده وال أردد ما قاله الزمخشري ألبي حيان فيه فند ما ذهب إليه 

أنا ووهنا أتساءل  وإنما حاولت مع نفسي أن أتحقق من صحة هذا االعتراض
حين  ليهاوأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عأقف علي عبارته التي تقول: )

ته وخالص ما معناها؟ وكيف ألقيت حركة الهمزة عليها!؟( أسقطت للتخفيف
     أن الكالم الذي قيل غير مفهوم. 

حين علل  ههذا االنتحاء الغامض الذى نحن بصدده يبدو أيضا عند        

ع ْلن اهُ ُحط اًما(  ثبوت الالم من قوله  الواقعة وسقوطها من 65: )ل ْو ن ش اُء ل ج 

اًجا( (:  قوله  ع ْلن اهُ أُج  جاء غير مقنع . يقول حيث الواقعة  70ل ْو ن ش اُء ج 

: )لم أدخلت الالم على جواب لو فى قوله:  لجعلناه حطاما،  الزمخشري
ونزعت منه هاهنا "قلت" إن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتها 

 عاملة مثلها، باألولى تعلق الجزاء بالشرط، ولم تكن مخلصة للشرط كإن وال
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جملتيها أن  مضمونيوإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقًا من حيث إفادتها فى 

امتنع المتناع األول، افتقرت فى جوابها إلى ما ينصب علًما على هذا  الثاني
التعلق؛ فزيدت هذه الالم لتكون علًما على ذلك؛ فإذا حذفت بعد ما صارت 

إذا علم وشهر موقعه، وصار مألوفًا  الشيءعلًما مشهوًرا مكانه، فألّن 
ومأنوًسا به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناًء بمعرفة السامع. أال ترى إلى 

ما يحكى عن رؤبة أنه كان  يقول: خيٍر، لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف 

حذفه وإثباته لشهرة أمره، وناهيك  حاليالجار لعلم كل أحد بمكانه؛ وتساوى 
 بقول أوس :

  1إذا الكالُب قال لها          كاليوم مطلوبًا وال طالبًاحتى 

ى ، وهى ثابتة فى المعنى، فاستولفظيحذفه لم أر، فإذن حذفها اختصار 
ن ٍن عالموضعان بال فرق بينهما، على أن تقدم ذكرها، والمسافة قصيرة مغ

 د الوكيى لتذكرها ثانية، ونائب عنه. ويجوز أن يقال: إن هذه الالم مفيدة معن

مر محالة، فأدخلت فى آية المطعوم دون آية المشروب للداللة على أن أ
ن بل أالمطعوم مقدم على أمر المشروب، وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من ق

ك بعد ضيف المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم ، أال ترى أنك إنما تسقى

 أن تطعمه ، ولو عكست قعدت تحت قول أبى العالء :
ق وا  أضياف هم  ش ب ًما  زالال إذا    2سقيْت ضيوُف الن اسِّ محًضا           س 

وسقى بعض العرب فقال: أنا ال أشرب إال على ثميلة، ولهذا قد قمت آية 

 . 3المطعوم على آية المشروب(
 ألولىهنا على وجود الالم فى الكلمة ا الزمخشريهذه علل ساقها          

فى  وسقوطها من الثانية وأنها فى منزلة إن الشرطية من حيث تقع الالم

ن مبها جوابها. ثم جوز أن تكون زائدة للتوكيد، وقد نزعت من الثانية لقر
ه عن إذا علم مكانه وشهر بوجوده لم يبال بإسقاط الشيءاألولى، أو ألن 

يت بعلى وعرفة السامع له، وقد قاس هذا على قول رؤبة اللفظ به استغناًء بم

ة ى آيأوس وهذا على حد قوله واعتقاده. ثم جوز ثانية أن تكون قد وقعت ف
ب، المطعوم ألهميته، على زعم أن فقد الطعام أشد وأصعب من فقد الشرا

 وهذا أيضا أمر يرجع إليه وحده. 

انّىِّ  ونالحظ هذا االنتحاء الغامض عند الر            بصورة أكثر من سابقيه, م 
رأيك: )الذى يجوز فى صفة لي واقرأ معي هذا المقطع من شرحه وقل 
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المبهم أن يوصف بالجنس، ألنه إذا عرض فيه تنكير بطلت داللته على 

الجنس، فوصف به لتكمل داللته بالبيان عن الجنس، وال يجوز أن يوصف 
كير، لم تبطل داللته على بالجنس غير المبهم، ألنه إذا عرض فيه تن

 . 1الجنس(
 ا نصوصوأن يفهمالخاصة صعب علي يأنه  وأنا متأكد: وهنا أقول       

 سلوبمن هذا األالمتعلمين  ةالناشئالرمانّيِّ ويتعاملوا معها فما بالك ب

ارح تحتاج إلى وقت طويل وإلي شالرماني  وحتى تفهم ما يقول الغامض, 
ة ه لكلمقواعده وممارسته، والذي أغمضه، هو تكرارفالغاية منه معرفة ماهر 

ة بالطريقة التعليميوسوء تركيب الكلمات وصياغتها والتعبير  الجنس،

على  مقول . . . والجنس:  كلىٌّ  فالمبهم: كل ما لم يتحدد نحو: إنسان, دابة
 –صه فى ن – فالرماني، حيوان. حيكثيرين مختلفين بالحقيقة نحو: مخلوق، 

جوز وصف النكرة أو النوع بجنس أشمل وأعم منه   نحو: " يرى أنه ي

 ؛ والاإلنسان حيوان "  فالحيوان جنس أشمل من اإلنسان الذى هو نوع منه
 يجوز أن توصف النكرة أو النوع األقل بجنس يتنافى مع الموصوف. فال

ر ة تفسيحقيقيقال: " اإلنسان جماد "، النعدام الصلة بينهما، ألن الجنس فى ال

  بيان للنوع.و

وانظر إلى أسلوبه وهو يميز بين عالمة النكرة وعالمة المعرفةة بقولةه: 

)وإنما جاز أن يكون التنوين عالمة للنكرة فةى األصةوات المبنيةة لغلبتةه علةى 

النكرات فى أكثر األسماء، فأكثر ما ال ينصرف فى المعرفة ينةون فةى النكةرة 
والةالم فةى المعرفةة.  ووجةه آخةر  ع بةاأللفتةم، واألجناس تنّون فى النكرة وت

تةدل  وهو التنوين لما عاقب األلف والالم معاقبة النقيضين دل  على خةالف مةا

عليه األلف والالم.  كما أن كةل نقةيض فهةو دليةل علةى خةالف معنةى نقيضةه.  
فلما دل  األلف والالم على المعرفةة دل  نقيضةه الةذى هةو التنةوين علةى النكةرة 

 .2لمبنية(فى هذه األصوات ا

 واها ويسةتفيدوالصةياغة غيةر متاحةة للعامةة أن يتدارسة وهةذههذا النظم 
منها حتةى أربةاب الصةنعة قةد يعجةزون عةن اإللمةام بمعرفةة ألفاظةه ومعانيةه؛ 

أراد من قولةه: " األصةوات المبنيةة " أنه  باإلعمال واالستقراء الطويل أظن  و

يكةةون  –دائمةةاً  –كلمةةة فةةى حقيقتهةةا مبنيةةة مةةن أصةةوات، وأن التنةةوين  أيأن 
عالمة للنكرة نحو:  هةذا رجةٌل ، وهةذه امةرأة ، وأن أكثةر مةا ال ينصةرف فةى 

المعرفة يكةون منونةا فةى النكةرة . . . فتقةول: مةررت بزينةب  وزينةٍب أخةرى، 

                                                        
 .231سيبويه ص فى ضوء شرحه على كتاب النحوي الرمانيوانظر  2/1/61:  شرح كتاب سيبويه الرماني 1
 .232فى ضوء شرحه على كتاب سيبويه ص النحوي الرماني.  وانظر 3/2/295:  شرح كتاب سيبويه الرماني 2



 

 
  

 

 
 

ى أن فإن زينب األولى ممنوعة من الصرف والثانية مصروفة ، كما أشةار إلة

التنةةوين والتعريةةف ال يجتمعةةان فةةى كلمةةة واحةةدة ، فةةال يجةةوز أن يقةةال: هةةذا 
الكتاٌب. ألن األلف والةالم نقةيض التنكيةر، وعالمتةه تةدل علةى عكةس الثانيةة، 

 فالنون تدل على التنكير، كما أن األلف والالم تدل على التعريف.
ومةةن ذلةةك حةةين يتحةةدث عةةن اإلضةةافة المحضةةة واالنفصةةال المحةةض،  

كثيرا، ال سيما وهو يسلك الطريقةة الكالميةة فيبةدأ وصياغته قف أمام أسلوبه ت

الزائةدة علةى تقةدير الطةرح ؟   هةيبالسؤال قائال :)ومةا الةالم المقحمةة؟  وهةل 
ولمةةا جةةاز أن تةةزاد علةةى هةةذه الجهةةة ؟ وهةةل ذلةةك ليكةةون االسةةم فةةى حةةال بةةين 

فصةةةال المنفصةةل والمضةةةاف؟ وهةةل اإلضةةةافة المحضةةةة بحةةق األصةةةل، واالن

المحض بحق   األصل، والحال بين اإلضافة المحضة واالنفصال بحق الشبه 
لإلضافة اللفظية ، إذ اللفظة على اإلضافة المحضة ، والمعنى على االنفصال 

 .1، فكذلك هذا الباب(

 يسةأل عةن حقيقةة الةالم فةى حةال اإلضةافة إذا قلةت: –ها هنةا –فالرماني
رها، كتاب زيد، وأصله: كتاب لزيد، من حيث الزيادة والحذف والعلة فى تقدي

نحو  للتفريـق بيـن اإلضـافة المحضة نحو: " غالم ُزيد " وغير المحضة أهي

ا : ضةارُب زيةةد اآلن علةةى تقةةدير: ضةارٌب زيةةدًا  اآلن، وأصةةله: يضةةرُب زيةةدً 
م أوأيهما يكون األصل: اإلضافة المحضة أم اإلضةافة غيةر المحضةة، اآلن؟. 

 فيد غيرأن  لكل منهما أصال فى بابه، فتفيد المحضة تعريفًا وتخصيًصا، وال ت

 فى نية االنفصال . هيالمحضة تعريفًا وال تخصيًصا إذ 
 الرمانيمجرى المبهم كان  الجاريوغير ذلك فى باب المكان المختص 

مجةةرى المةةبهم أن يعةةرب  الجةةارييجةةوز فةةى المكةةان المخةةتص يقةةول: )الةةذى 

باإلعراب الذى يكون للمبهم، ألنه لما حصل فيه شةبه المةبهم الةذى يقضةى أن 
يعامل معاملته حصل له الحكم بحق الشبه، ولم يكن له بحق   األصل. فأصةل 

اإلعراب بالنصب للظرف من المكان المْبهم، فأما هذا المختص فليس " لةه " 

 اإلعراب بحق األصل، ولكن بحق شبه المبهم. وهذه العلل متى لةم تنةزلذلك 

حقةةه اضةطراب البةاب ولةم يصةح أن ينعقةد بمةةا  شةيء هةذا التنزيةل بتوفيةة كةل

يجةةرى علةةى اطةةراد ، ونوجبةةه أيضةةا بحةةق الشةةبه الةةذى يقضةةى الحكةةم علةةى 

الصحة. وال نخلةط هةذا البةاب بالبةاب األول فةى العلةة، وإن انعقةد فةى موجةب 
مجةرى المةبهم قةوة المةبهم ،  الجاريلة . وال يجوز أن يقوى هذا المختص الع
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ألنه محمول عليه بالشبه، وكل محمول على غيره بالشبه فهو أضعف منه فى 

 .1موجب ذلك الشبه(
ومعنةةى كالمةةه: أن الظةةروف المكانيةةة غيةةر المختصةةة يجةةوز أن تعةةرب 

ِّ األ ْمةُر إعراب األسماء المبهمة، أن تعرب حسب موقعها فى الجمل ة نحةو: )ّلِلِّ 
ةْن ب ْعةدُ( مِّ ْن ق ْبُل و  مِّ

: هلل األمةر مةن البدايةة إلةى النهايةة، ألنةه لمةا وقةع فيةه  أي 2

إبهام وأشبه النكرات أعةرب إعرابهةا، فصةارت " قبةل وبعةد " تعامةل معاملةة 

االسم النكرة . فةالظروف ليسةت قسةًما مسةتقال بذاتةه ، ولكنةه مةرتبط بالفعةل ، 
المبهم يكون فةى األصةل منصةًوبا ، فلمةا أشةبه األسةماء النكةرات  واسم المكان

أخذ إعرابها رفعًا ونصةبًا وجةـًرا .  ومةن ثةم فةإن الظةرف منصةوب ال غيةر ، 

وال يصح أن يطرد الباب بدون تلك الُمشابهة بين الظرف واألسماء النكرات، 
عليةه  وال يجوز أن يصير الظرف المبهم فى قوة االسم النكرة ، ألنةه محمةول

بالشبه فى اإلعراب، ولكنه ال يكون فى منزلةة االسةم، فهةو أضةعف منةه، ألن 

المشبه به دائماً أقوى من المشبه فةى وجةه الشةبه، فةالقمر أقةوى مةن الفتةاة فةى 
الجمال إذا قلت: الفتاة كالقمر فى الجمال، ألن القمر هةو األصةل، وهةو أقةوى 

لةة علةى األسةماء النكةرات فى وجه الشبه من المشبه؛ كمةا أن الظةروف محمو

فى اإلعراب، وليست لها قوتها، قال سيبويه: )وسةألته عةن قولةه:  مةن دوٍن ، 
ومن فوٍق ، ومن تحٍت ، ومن قبٍل , ومن بعٍد ، ومن دبٍر؟  ومن خلٍف؟ فقةال: 

.  3أجروا هذا مجرى األسماء المتمكنة، ألنها تضةاف وتسةتعمل غيةر ظةرف(

والنكرة، علةى الةرغم أن االسةم هةو األصةل  مشابهة بين الظرف -إذن  -فهذه 
 والظرف هو الفرع.

وفةةى بةةاب االسةةتثناء الةةذى تكةةون فيةةه إال بمنزلةةة غيةةر فةةى الصةةفة يقةةول 

 : )ما الذى يجوز فى االسةتثناء الةذى تكةون فيةه إال بمنزلةة غيةر؟ ومةاالرماني
لذى ال يجوز؟ ولم ذلك؟ ولم ال يجوز أن تكون بمنزلة غير حتى تجرى على ا

وف؟ وهل ذلك ألنهةا مدخلةة علةى بةاب الصةفة بالشةبه ، والوصةف لةـ " موص

غيةةر " بحةةق األصةةل، ولةةـ  " إال  " بحةةق الشةةبه، فلةةم تقةةو علةةى أن تقةةوم مقةةام 
غير زيةد، فتكةون غيةر  جاءنيالموصوف، وقويت غير على ذلك؟  تقول: ما 

قامت  إال  زيد، على أّن " إالّ " جاءنيقد قامت مقام الموصوف، وال يجوز ما 

 .4مقام الموصوف، ولكن على تفريغ العامل(
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يةر غومعنى ذلك أن الذى يجوز فى االستثناء الذى تكون فيه إال بمنزلة 

د إال أحة جةاءنيأن يتبع المستثنى حكم المستثنى منه فى االعراب، فتقول : ما 
ت زيد، على نية: غير زيد، فتكون غير قد قامت مقام إال فى األصةل، وصةلح

ا وقعةت ألن تكون وصفا لما قبلها، وال يجوز أن تقع  إال وصفا لمةا قبلهةا، كمة
م إال زيةد، ألن إال فةى  األصةل حةرف، وغيةر اسةم، ولة جاءنيغير فتقول: ما 

 يغ العامل.تقو قوة غير فى الوصف، وإنما يجوز ذلك على تفر

فى باب االستثناء المنقطع الذى ال يحتمل المتصل: )ولةم  الرمانيوقال  
علةى األول؟ وهةل ذلةك ألنةه  الثةانيال يجوز فى هذا االسةتثناء المنقطةع حمةل 

 .1غيره مما لم يقـرب من شـبه به حتى يكون فى أعلى مراتب األشبه(

ى االسةتثناء وقد فسر هةذا األسةلوب فةى الجةواب بقولةه: )الةذى يجةوز فة
غيةر األول ممةا ال يصةلح أن  الثةانيالمنقطع الذى ال يحتمل المتصل، إذا كان 

يحمةةل بالشةةبه عليةةه، أن يكةةون منقطعًةةا نصةةبًا أبةةدًا. وال يجةةوز أن يكةةون علةةى 

. 2تقةةدير المتصةةل إالّ أن يصةةلح حملةةه علةةى األول، إّمةةا بالحقيقةةة وإمةةا بالشةةبه(
ْن أ   م  اْلي ْوم  مِّ ةم ( نحو : )ال ع اصِّ حِّ ةْن ر  ِّ إِّال م  هةود وهةذا علةى معنةى:  43ْمرِّ ّللا 

ولكن  من رحم هو المعصوم. فاالستثناء منقطع، ألن المعصوم غيةر العاصةم. 

مةن القةوم إالّ حمةاًرا، وهةو علةى معنةى: لكةّن حمةاًرا،  جةاءني. . وكقولك: مةا 
ع بةين ألنه ليس هنا ثمة شبه بين القوم والحمار، أو بمعنى آخر، ليس هنا جةام

مثةةل القةةوم، فهةةو اسةةتثناء  المجةةيءالقةةوم والحمةةار حتةةى نعطةةى للحمةةار حكةةم 

 ( منفصل عن األول. م  رحِّ   نْ منفصل عن األول. كما أن ) م  
فةى قولةه:  )والظةروف علةى وأنواعهةا ومثل ذلك تفريقه بةين الظةروف 

ثالثة أوجه:  ظرف هو أمكن فى االسم، وظرف هو أمكن فةى جهةة الظةرف.  

هو أمكن فةى االسةم هةو  فالذيتمكن فى جهة االسم وال الظرف.  وظرف ال ي
المنقول إلى الظرف. كقولك: زيد قصدك، نقل إلى معنةى أمامةك . والةذى هةو 

أمكن فى الظرف هو المكان أو الزمان الذى لم يخرج عن أصةله إلةى خةـالفه 

فيتمكن لهذه الجهة فى الظرف. والذى ليس بمتمكن فى الظرف وال االسم هو 
لمكان أو الزمان الذى قد تضمن ما ليس فى أصله نحةو:  سةحر فةى ظةروف ا

الزمان. وكذلك صبـاح ومسةـاء،  بمعنةى صةباح يومةك ومسةاء ليلتةك.  ونحةو 

أن تحصل هذه األصول ليعمل عليها  فينبغيعندك ودونك فى ظرف المكان، 
 . 3بعد تمكنها فى النفس(
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مةل ن فى االسم الةذى يعاوهذه أنواع ثالثة: األول: الظرف الذى هو أمك

مةة " معاملة االسم فى اإلعراب رفعًا ونصبًا وجًرا نحو: زيد قصةدك، فةإن كل
ة قصةةدك " ليسةةت ظرفًةةا فةةى الحقيقةةة ولكنهةةا منقولةةة مةةن االسةةمية إلةةى الظرفيةة

 :والثةانيللداللة على معنى أمامك، فهذا الظةرف فةى األصةل اسةم ال ظةرف.  
 . . نحةو: زيةد أمامةك، فكلمةة أمةام وهو الظرف الذى هو أمكةن فةى الظةرف .

ظةةرف تةةدل علةةى الظرفيةةة المكانيةةة ، ولةةم تخةةرج عةةن داللتهةةا علةةى الظرفيةةة 

للداللةةة علةةى معنةةى آخةةر ، كمةةا خرجةةت كلمةةة " قصةةدك " فةةى المثةةال السةةابق 
س االسةةمية إلةةى الظرفيةةة للداللةةة علةةى معنةةى أمةةام.  والثالةةث: وهةةو الةةذى لةةي

فةإن  وعنةديو: سةحر وصةباح ومسةاء ، بمتمكن فى الظرفيةة وال االسةمية نحة

 هةذه الكلمةات تةدل علةى معنةى الظرفيةةة غيةر أنهةا غيةر متمكنةة وال أصةال فةةى
 الباب.

 ومثل ذلك أيًضا تحديده للمبهم والمختص وتقسيمه إلةى ممكةن فةى نفسةه

ى متعةذر علةةى   العبةةاد، وممكةةن علةةى الحقيقةةة متعةةذر علةةى العبةةاد، ومتعةةذر فةة
 نفسه.

 الجةاريوهذه عبارات غامضة تناولها فى شرح باب المكان المخةتص  

مجرى المبهم،   ومنه: هو منةى منزلةة الشةغاف مةن القلةب، وهةو منةى منةزل 
الّ الولد، وهو منى بمكان قريب، فمنزلة الشغاف مةن القلةب ال حةد يحصةره، إ

 أنه يتعذر على العباد حصره، فيجرى من أجل هذا مجرى المبهم.

لك أيًضا تفريقه بين " قوم " و " أحةد " حةين قةال : )ولةم جةاز وشبيه بذ
فى القوم ما جاز فى أحد مع أن " أحدًا " ألعم العام وليس كذلك القةوم؟(.  ثةم 

القةوم إالّ عمةرو، ومةا فيهةا القةوم إالّ زيةد،  أتةانيقال فى الجواب: )وتقةول مةا 

فيجةوز فةى القةوم مةا  وليس فيها القوم إالّ أخوك، وما مررت بالقوم إالّ أخيك،
جاز فى أحد. وقد خالف ذلك بعةض النحةويين المتقةدمين فةذهب إلةى أن القةوم 

يجرى أمرهم فى النفس مجرى اإليجاب، وفرق بينهم وبين أحةد بعلةل ثةالث: 

فمنهم من اعتل فى ذلةك بةأن أحةدًا علةى معنةى أعةّم العةام الةذى لةو تةرك لكةان 
، وليس كذلك القوم، فألزمه سةيبويه أن يدل عليه فى قولك ما قام إالّ زيد النفي

ةْنُهْم( ا ف ع لُةوهُ إِّال  ق لِّيةٌل ّمِّ علةى هةذه العلةة التةى أوجبةت عنةده مةا قةدم  1ينصب )م 

القوم إالّ زيدًا. والعلة الثانية : أنه يصةح أن يبةدل االسةم الةذى لةيس بجمةع مةن 
يبويه االسم الذى ليس بجمع فى أحد، وال يصح فى القةوم فألزمةه علةى هةذا سة

د اُء إِّال أ نفُُسةةُهْم(  ل ةةْم ي ُكةْن ل ُهةةْم ُشةه  النةور ألن الشةةهداء جمةع هةةو  6أالّ يجةوز :)و 
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أعم، واألنفس أخةّص بمنزلةة الواحةد مةن الكةل . والعلةة الثالثةة: أن الةنفس فةى 

من قولك: ضربت زيدًا،  النفيالقوم على حد اإليجاب على أصل ما يجب فى 
هةذا أالّ يجيةز مةا قةام أحةد ، كمةا ال يجةوز قةام  وما ضربت زيدًا، فألزمه علةى

 .1أحد. . .(
، يالثةانوأقول: إن الفةرق بةين " أحةد " و " القةوم "، أن األول أعةم مةن 

 وهةةو كلمةةة " القةةوم " تخةةص الثةةانيألن األول يتضةةمن كةةل المخلوقةةات بينمةةا 

ى جماعةةة مةةن النةةاس. . . وأن كلمةةة " أحةةد " يجةةوز أن يبةةدل منهةةا االسةةم الةةذ
فى ا، ألنها تدل على عموم مطلق , بينما القوم تدل على خصوص، وأن نبعده

نةه علةى القةوم إالّ عمةرو. . .علةى معنةى اإلثبةات ، أل أتةانيالقوم فى قوله: مةا 

نصب " العلة األولى التى ذكرها، ألزمه سيبويه أن ي ففيعمرو.  أتانيمعنى: 
علةةوه " فن الةةواو فةةى " قلةةيال " فةةى قولةةه:  ) مةةا فعلةةوه إالّ قلةةيال مةةنهم( علةةى أ

لقةوم. عم من اأبمنزلة " أحد " كأنه قيل: ما فعله أحد إالّ قوًما قليال منهم فأحد 

لشةهداء وعلى العلة الثانية ألزمه سيبويه: أنه ال يجوز نصب "  أنفةس " بعةد ا
 ، ألن الشةةهداء أعةةم مةةن األنفةةس، واألنفةةس أخةةص مةةن الشةةهداء. وأّمةةا العلةةة

 يجةوز الفى القوم على حد اإليجاب، ألزمه سيبويه أنةه  النفيالثانية: وهى أن 

 بمعنى اإليجاب. النفيما قام أحد، كما ال يجوز قام أحد، ألن 
يعلةةل أحكةةام النحةةو بعلةةل منطقيةةة ويعرضةةها  الرمةةانيوكثيةةراً مةةا كةةان  

عرًضا منطقًيا كما فى ق ْوله: )وال يجوز فى االستثناء من موجةب البةدل، ألنةه 

از تفريغ العامل لمةا بعةد  إالّ. ولةيس يجةوز فةى اإليجةاب ألنةه لو جاز البدل ج
ألنه يدل إذا أطلق على  النفييتضمن الكالم بمدلول ال يدل عليه، وليس كذلك 

أعةةةم العةةةام، ولةةةيس يعةةةارض هةةةذا أن اإليجةةةاب إذا أطلةةةق يةةةدل علةةةى أخةةةص   

نحةو: زيةد وعمةرو. مةع أن  شةيءمنةه  ىال يستثنالخاص، ألن أخّص الخاص 
لخاص ينقسم قسمة تبطل داللة الفعل عليه حتةى يكةون مسةتغنًى عنةه، أخّص ا

ولةةيس كةةذلك أحةةد، ألن الفعةةل المنفةةى إذا أطلةةق فةةى االسةةتثناء دل  عليةةه داللةةة 

 .2توجب أنه مستغنى عن ذكره، وليس فى اإليجاب مثل هذا(
؟ ال يبةةدليريةةد أن يقةةول: متةةى يبةةـدل مةةن المسةةـتثنى ومتةةـى  فالرمةةاني

حد " و " القوم " إذا استثنى منهما، وأن من يجوز اإلبةدال مةن والفرق بين" أ

االستثناء الموجب كمن يجوز اإلبدال من االستثناء المفرغ ، ألن ذلك مخالف 
ألصل االستثناء ، ولكنه يجةوز أن يبةدل مةن االسةتثناء التةام المنفةى فيقةال: مةا 

لى أعةم العةام، وال جاء أحدّ إالّ زيد، فيبدل " زيد " من " أحد "، ألنه أطلق ع
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يبدل عمرو من زيد إذا قلت: ما جاء زيدٌ إالّ عمرو، ألن عمةرو وزيةد أخةص 

الخةةاص، ال يجةةوز أن يبةةدل منهمةةا. أمةةا " أحةةد " فتةةدل علةةى العمةةوم، ويجةةوز 
االسةتثناء منةه، والفعةل المنفةى يةدل علةةى العمةوم كمةا يةدل لفةظ " أحةد " علةةى 

" إذا قلةت: مةا جةاء إالّ زيةد، علةى  العموم أيضا، ثم إنه قد يستغنى عةن " أحةد
معنى: ما جاء أحد إالّ زيد، وال يستغنى عةن المسةتثنى منةه فةى اإليجةاب، فةال 

 يقال: جاء إالّ زيدًا.

وقوله : )وال يجوز تقديم االستثناء فةى أول الكةالم ألنةه تقييةد لمةا قبلةه ، 
نى منه ألن وال يصح التقييد لما لم يوجد . وال يعارض هذا تقديمه على المستث

المستثنى منه إذا كان يجوز تركه ، لداللة الكةالم عليةه ، فتةأخيره أجةوز. وقةد 

صار الكالم الذى يدل على المستثنى منه بمنزلة ذكره فى التقةديم. وتقةول: مةا 
إالّ أبةةاك صةةديق، فينصةةب االسةةتثناء المقةةدم علةةى  لةةيفيهةةا إالّ أبةةاك أحةةد، ومةةا 

نه تابع يحتذى فيه على مثال المقدم. وال طريقه الموجب. وال يجوز البدل:  أل

يجوز أن يكون الوجةه الرفةع علةى جعةل أحةد بةدال منةه، ألن فةى ذلةك اسةتثناء 
األعم من األخص.  وفى هذا قلب مةا يجةب أن يكةون عليةه، إذ أحةد أعةم، فةال 

يصح: ما مررت إالّ بزيد أحةد علةى هةذا الوجةه.  وجةاز الوجةه الضةعيف فةى 

 .1سبب الضعف، وهو ما يقتضى االتباع( التأخير، ألنه قد بطل
ال يجيز أن يتقدم المستثنى على المسةتثنى منةه  الرمانيولعلنا نالحظ أن 

وعلى أداة االستثناء جميعا، نحو: إالّ زيدًا جاء القوم، وعلةل ذلةك بقولةه: ألنةه 

تقييد لما قبله، وال يصح االستثناء مما لم يوجد، لكن يجوز أن يتقدم المسةتثنى 
المستثنى منه بشرط أن يتقدم العامل فةى المسةتثنى منةه نحةو:  مةا قةام إالّ على 

زيدا القةوم، واالختيةار فةى المسةتثنى هنةا النصةب علةى طريقةة الموجةب، وال 

يجوز البدل، لكن سيبويه قد روى رفعه قال: )حةدثنا يةونس أن بعةض العةرب 
دالً كمةا قةالوا: مةا إالّ أبوك أحةدٌ، فيجعلةون أحةدًا بة ليالموثوق بهم يقولون: ما 

قد علل منع البدليةة بمعنةى  الرماني. غير أن 2مررت بمثله أحد، فجعلوه بدالً(

أنه ال يجوز أن يكةون " أحةد " بةدال مةن  " أبةوك " ، ألن ذلةك اسةتثناء األعةم 
مةةن األخةةص، وفةةى هةةذا قلةةب ألصةةل االسةةتثناء، ولمةةا يجةةب أن يكةةون عليةةه 

 االستثناء، إذ أحد أعم من " أبوك "، فال يصح : ما مررت إالّ بزيٍد أحٍد .

إال: )ولةةم كةةان اإليجةةاب أحةةق ــةةـ اء بفةةى بةةاب االسةةتثن الرمةةانيثةةم قةةال 
بالتسليط على العمل؟  وهل ذلك ألنه ال يصح فيه تفريغ العامل كما يصح فةى 

؟ ولم ذلك؟ . . .( ثم قال فى الجواب: )وإنما كان اإليجاب أحق بالتسليط النفي
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على العمل ، ألنه ال يصةح فيةه أعةم العةام ، وإنمةا تصةح فيةه الوسةائط ، وهةى 

منهةا. وال يعةارض هةذا  شةيءيرة إذا تركت لةم يةدل الفعةل علةى على معاٍن كث
منةه، وإنمةا كانةت  ىال يسةتثنأخص الخاص فى اإليجاب، ألن أخص الخةاص 

إالّ للتعدية فى: سار القوم إالّ زيدًا، ألنك لو قلت: سار القةوم زيةدًا. لةم يكةن لةه 
رت بزيد، معنى، كما لو قلت:  مررت زيدًا، ولم يكن له معنى، فإذا قلت:  مر

 . 1صار له معنى، فكذلك إذا قلت: سار القوم إالّ زيد، صار له معنى(

لفعةل اوتفسير ذلةك أن يقةال فةى اإليجةاب:  قةام القةوم إالّ زيةدًا، علةى أن 
 دًا، إالّ الموجب قد عمل فى زيد النصب بتوسط إالّ، وال يقةال: قةام أحةدُ إال زية

 سةةتخدم إالّ أعةةم العةةام فةةال يصةةح أن يإذا قلةت: مةةا قةةام أحةةد إالّ زيةةدًا، ألن أحةدًا 

، الّ زيةدواالستثناء، وأنه يجةوز حذفةه كمةا يجةوز بقةاؤه فيقةال: مةا قةام إ بالنفي
دون أن يضر بالمعنى، وال يعارض هذا أخص الخاص فى اإليجاب، فيقةال : 

إالّ  ار زيةدٌ سار القةوم إال زيةدا، وال يقةال: سةار أحةد إالّ زيةدًا، كمةا ال يقةال: سة

 ن " زيدا " أخص الخاص، فال يسةتثنى منةه، ولةيس فةى ذلةك معنةى.عمًرا، أل
ل بةأن يفهم هذا المعنى بأوضح من هةذا األسةلوب،  الرمانيوقد كان فى وسع 

 إن ما ذكره هنا شرح غامض يحتاج إلى شرح وتوضيح .

بغيةر زيةادة: )الةذى يجةوز فةى  الثالثةيوشبيه بهذا قوله فى بةاب المعتةل 
ادة إجراؤه على اإلعالل فى االسم بأن يكون على زنة بغير زي الثالثيالمعتل 

الفعل له شبه من غير التباس، وما خرج عةن زنةة الفعةل فلةيس كةذلك. أمةا مةا 

كان على زنة الفعل بزيادة الفعل فله شةبه بالفعةل مةع التبةاس   بةه، ألن زيةادة 
الفعةةل تجةةذب إلةةى الفعةةل، ولةةيس كةةذلك الزنةةة المشةةتركة بةةين االسةةم والفعةةل، 

شةةبه ال يوجةةد التباًسةةا إالّ بةةأن يصةةحبه أمةةر آخةةر فيلتةةبس ألجلةةه إذا كةةان لةةو وال

حضر ديناران كان كل واحد منهما مثل اآلخةر ال يغةادر عنةه شةيئًا بةل يلتةبس 
أحدهما باآلخر حتى يتوهم أن هذا هو ذاك ، ولو غاب أحدهما وحضر اآلخر 

غير زيادة فى االسم ب الثالثيلوقع االلتباس حتى كأن هذا هو ذاك . فلما اطرد 

والفعةةل زال التبةةاس، وبقةةى الشةةبه فوجةةب اإلعةةالل ألجةةل الشةةبه، ولمةةا كانةةت 
زيةةادة الفعةةل تجةةذب إلةةى الفعةةل مةةع الزنةةة وقةةع االلتبةةاس حينئةةذ، واحتةةيج إلةةى 

الفرق. وإنما جاز إعةالل االسةم لشةبه الفعةل بالزنةة، ولةم يجةز تصةحيح الفعةل 

الشةةبهين يكسةةب خفةةة ولةةيس كةةذلك لشةةبه االسةةم بالزنةةة، ألن الحمةةل علةةى أحةةد 
بغيةر زيةادة هةو االسةم الةذى يكةون علةى زنةة  الثالثةياآلخر. والةذى يعةل مةن 

، ويصح ما عدا ذلك! ل  الفعل وهو على ثالثة أقسام:  ف ع ل  و ف عُل  و ف عِّ
2. 
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وقوله: والفرق بين المسند والمسند إليه، وبين الموضوع والمحمةول أن 

الةةوجهين  بهةةدينالموضةةوع والمحمةةول مطلةةق لةةيس فيةةه اشةةتراك فلةةه فضةةيلة 
وللمسةةند والمسةةند إليةةه فضةةيلة بةةوجهين غيةةر هةةذين وهمةةا: اإلشةةعار بانعقةةاد 

 المعنةةى بهمةةا حتةةى ال يجةةوز أن ينفةةك أحةةدهما مةةن اآلخةةر كمةةا ال ينفةةك المسةةند
والمسند إليه من أصل واحةد فةى االشةتقاق وهةو اإلسةناد. والوجةه اآلخةر: أنةه 

 . 1أعرف ألن المسند بمنزلة الخبر

وقوله: التفرقة بين داللة االسم وداللة الفعل بةأن الفعةل يةدل علةى معنةى 
ال يصح فيه هو هو واالسم يدل على معنى يصح فيه هو هو وإنما وجب ذلك 

لتضةةمين وداللةةة االسةةم داللةةة التصةةريح وهةةى داللةةة ألن داللةةة الفعةةل داللةةة ا

اإلشةةارة إلةةى مةةا يعلمةةه المخاطةةب وداللةةة الفعةةل داللةةة اإلفةةادة لمةةا ال يعلمةةه 
 .  2كداللة الجملة فى أنه ال يصح فى مدلولها هو هو فهيالمخاطب 

إلةةى أن  الرمةةانيفهةةذا انتحةةاء غةةامض فةةي هةةذا الةةنص الةةذى أشةةار فيةةه 

قةال كما يجرى فةى االسةم منةه فيقةال فةى : " قةام و الثالثياإلعالل يجرى فى 
 وسعى"  قاوم وقاول وساع ، دون التباس فةى المعنةى ممةا جعةل البةاب يطةرد

اسةتفهم مع وجود الشبه بينهما، أما ما خرج عن الفعل بالزيةادة نحةو: اسةتقام و

كسةبه يفإن أصله قام وفهم ، وهذه الزيادة تكسـب زيادة فةى المعنةى أكثةر ممةا 
لزنةةة " قةةام وفهةةم "، فالزيةةادة فةةى الفعةةل تةةذكرنا بأصةةله ، ولةةيس كةةذلك االفعةةل 

 ح . المشتركة بين االسم والفعل فى:  أحمد ويزيد، فإن فى ذلك التباس واض

ولعةةل مثةةل هةةذا االنتحةةاء الغةةامض فةةى الةةدرس هةةو الةةذى دفةةع أبةةو علةةى 
فلةيس معنةا منةه  الرمةانيقال: )إن كان النحةو مةا يقولةه حين ، وأثاره الفارسي

. ولةةيس هةةذا رأى 3(شةةيء، وإن كةةان النحةةو مةةا نقولةةه فلةةيس معةةه منةةه شةةيء

وحةةده بةةل كةةان رأى العامةةة مةةن النةةاس حةةين قةةالوا : )النحويةةون فةةى  الفارسةةي
زماننا ثالثة:  فمنهم من ال نفهم من كالمه شيئًا، ومنهم من نفهم بعض كالمه، 

م مةن كالمةه شةيئًا. فةأبو الحسةن ومنهم من نفهم جميع كالمه .  فأما مةن ال نفهة

، وأّمةا الفارسةي، وأما من نفهم بعض كالمةه دون الةبعض فةأبو علةى  الرماني
 . 4(السيرافيمن نفهم جميع كالمه فأبو سعيد 

 يتالضمير فى بتفسير ك :المبحث الثاني: االنتحاء الغامض فى العبارات

 :في شرحهوالبغدادي   الرضى  ابن الحاجب وتبعه أنشده 
ْند الرشا إِّن ه ذ ا سراق ة لِّْلقُْرآنِّ يدرسه ... و  ذيب لقهايالمرء عِّ
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ْضةُمون يةدرس أ ي: يةدرس ثم قال:  اجةع إِّل ةى م  ير فِّةي يدرسةه ر  ةمِّ على أ ن الض 

ْلقُْرآنِّ  ا لم يجز عوده لِّ إِّن م  ل ْيهِّ بِّاْلفِّْعلِّ و  ْدلُول ع  اجعا للمصدر اْلم  الد ْرس ف يكون ر 
عًالِّئ ال  يْلزم تعدِّ  ظ اهره م  ير و  مِّ ل إِّل ى الض  ي اْلع امِّ

1.  

 وهنا أقول: إن هذا تعسف وكالم غامض غير مبرر، ألن المتأمل في أسةلوب
ن ألالرضةةى والمسةةتقرئ لةةه ال يفهةةم منةةه شةةيئاً، إال بقةةدر مةةا تعسةةفه قريحتةةه، 

تقدير النظم من وجهة نظره: يدرس سراقة درس القرآن، أي يدرس الدرس، 

 لقرآن، وصار التقةدير: يةدرس سةراقة القةرآن درسةاً، ثةم حةذفثم حذف لفظ ا
المفعول والمصةدر، وأنةاب الضةمير منةاب المصةدر، ولةم يةذكر لفةظ القةرآن، 

 لكنني أقول : مةا مضةمون الةدرس الةذي يريةده فصار التقدير: يدرس الدرس.

يةه الرضى؟، ولماذا لم يعد الضمير علي لفظ القرآن نفسه؟ وهل في عةوده عل
د وما فائدة عود الضمير علي المصدر دون المفعةول بةه؟، وهةل لةو عةاقبح؟، 

الضةةمير علةةي المفعةةول بةةه، وهةةو القةةرآن يكةةون الفعةةل )درس( قةةد تعةةدى إلةةي 

 ما هذا!؟. مفعولين؟.
 قوله:أنشد الرضي و

 أ ْنت ال ذِّي طلقت ع ام جعتا ي ا أبجر بن أبجر ي ا أنتا ...

قع منثم قال:  از  نظةرا إِّل ةى اْلمظهةر ف ةإِّن اْلمظهةر على أ ن اْلُمضمر ل و و  ادى ج 
ير ضةةمير رفةةع ةةمِّ الض  ة الّرْفةةع و  ويالحةةظ فةةى هةةذا التركيةةب اللغةةوي  .2بُِّصةةور 

فهةةةل يريةةةد قيةةةاس المضةةةمر علةةةى المظهةةةر فةةةى النةةةداء أو مشةةةابهة  ،غمةةةوض

المضمر للمظهر فى النداء  فالمظهر يكون مبنيا فى محل النصةب والمضةمر 
 أم ماذا يريد؟. .إذا وقع منادى ب أيضامرفوع وهو فى محل النص

 قوله:أنشد و

ي لم تأكلهم ال أ ب ا خراشة أّما أ ْنت ذ ا نفر ...  ّضبعفإّن قومِّ
وأقةةةول: إن كةةةل التخريجةةةات  علةةةى أ ن أصةةةل أمةةةا أ ْنةةةت: ألِّ ن كنةةةت.ثةةةم قةةةال: 

ومبةالغ فيهةا غامضةة وغيةر مفهومةة والتأويالت التي سيقت على لسان النحاة 

حتى إن  ألِّ ن كنتفى منزلة أو قياس  أما أ ْنتإذ ال يمكن بالمنطق أن تقول إن 
الخليةل بةأن المركةب فكةر ا السةتقراء ذكةرسيبويه نفسه لم يةذكر فيهةا شةيئا إال 

كةةي يةةدفع قةةول الةةزاعمين إنهةةا إن الشةةرطية ضةةم إليهةةا مةةا  خةةال مةةن الجةةزاء

وال يقبل مذهب  .حيل التقديرإذ يست أ نت ُمْرت فع بِّفعل ُمْضمروليست . 3المزيدة
ل ْيةهِّ حةرف النّةداء المقةدّر مةن الت ْنبِّيةهمن ذهةب إلةي  اب لمةا دّل ع  ةو  . أ ن اْلف ةاء ج 
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، ثم حةذف متعلةق الجةاروالقول بأن التقدير:  ْرت  عبثةي،  1ألْن كنت ذا ن ف ٍر ف خ 

والظةن علةي الضةرورة قائمةة وغير شائعة  والعبارة المذكورة غير مستساغة
. ، وقةةد وردت فةةي سةةياق ضةةرورة، وقةةد تكةةون ملحونةةة أو محرفةةةواالحتمةةال

 العلة من دخول الفاء في بدايةة الشةطر الثةاني في معرفة العقلية واالجتهادات 
، قالوا: إنها زائدة، والثاني أن )أمةا( المفتوحةة بمعنةى مباحة لكن ليست ملزمة

)إن كنةت ذا نفةر فةإن( )إما( الشرطية التي تقع الفةاء فةي جوابهةا علةي تقةدير: 

ةا دل  عليةه  وما زائدة، وهو مذهب الكوفيين . والثالث: أن تجعل الفاء جواباً لمِّ
حرُف النداء المقدر من التنبيه واإليقاظ، كأنه قال: يا أبا خراشة تنب ه، وتةيق ظ ، 

ةةبُُع، وال شةةك  أن  الكةةالم غالبةةاً مةةا يطةةول فيمةةا هةةو  فةةإن قةةومي لةةم تةةأكلهم الض 

 . مجهول
ةا ي  قولةه: أنشد و مةن عضةٍة م  يةد  ها(يرُ كِّ ش ة ن  ت  بُةنْ )و  ةا للت أْكِّ ي ةاد ة م  علةى أ ن زِّ

يةد اْلفِّْعةل بةالن ون ةاز  ت أْكِّ م وألجلها ج  ل ة الال  ْنزِّ بِّم 
والةذي أسةتطيع أن أقولةه: إن  .2

وال أعتقةةد سةةيبويه قةةد شةةك فةةي قةةول يةةونس حةةين جعلهةةا مشةةابهة بةةالم القسةةم  
الفعةةل بةةالنون إذ إن شةةروط توكيةةد هةةا سةةبب فةةي توكيةةد أن مةةذهببصةةحة هةةذا ال

الفعل بالنون غير متوفرة هنا شكال وموضوعا وهو ما أشار إليةه سةيبويه فةى 

 .3الشرح والتعليق عليها وأفاد أنها شبيهة بما الجزائية
 :الرجزبعده وأنشد 

ةة) ةة دُ ل ةة نْ مِّ ةةا هُن ةةا  (هةةاالئِّ تْ الً ف ةةإل ى إِّ وْ ش  علةةى أّن ك ةةان  قةةد تحةةذف بعةةد لةةد ك م 

ير: من لد ك ان ت شوالً  الت ْقدِّ و 
فى تفسةير المركبةات سيرا على مذهب سيبويه  . 4

ةا وجةّف لجمع  ااْسم والشفجعل  الغامضة، هِّةي الن اقةة ال تِّةي اْرت فةع ل بنه  ش ةائِّل ة و 

انِّية.  ث م  ل ْيه ا من نتاجها س ْبع ة أشهر و  وهو لم يقل: من لد شائلة ضْرعه ا وأتى ع 

ثةم زعمةوا  ,بل قال: من لد شوال فكيف أجيز القياس والتخريج الةذي ارتضةوه
قبله وأضمرت ك ان  هُن ا  اسم ك ان  المقدّرة ضمير النوق فِّي كالٍم تقدّمأن يكون 

ال. ْسةةتِّْعم  ة االِّ  وزعمةةوا أن لوقوعهةةا فِّةةي مثلةةه كثيةةرا وحةةذفت نةةون لةةدن لِّك ثْةةر 

ا بةل هُةو  مةن ب ةاب  ةع  اْسةمه  ير: من لدن شالت شوالً ف ل ْيس  فِّيهِّ حذف ك ان  م  الت ْقدِّ
ن ةة كجئتةك  حذف ع امل اْلمصدر المؤّكةد. والمصةادر تْسةت ْعمل فِّةي معنةى اأْل ْزمِّ

ة اْلع ْصر. ال    ص 

يب أّن ب عضهم زعم أ ن انتصاب شوالً بعد لةد علةى الت ْميِّيةز أ و  من اْلغ رِّ و 
ير  أ نةه ال  ت ْقةدِّ ة بْعده ا فِّي ق ْولهم لدن غةدوةٌ و  الت ْشبِّيه بالمفعول بِّهِّ كانتصاب غْدو 
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ْردُود باتفاقهم على اْختِّص اص ه ذ ا الحكم  ه ذ ا م  أ نةه لةم فِّي ه ذ ا اْلب ْيت. و  بغدوة و 

ع  حذف الن ون من لدن ة م   وأنشد بعده قوله: .يسمع غْدو 

ا ...  مراعبها إِّذن لالم ذ ُوو أحسا ل و لم تكن غطفاٌن ال  ذنُوب ل ه 

عه ا على اْلف تْحثم قال:  ة بْعده ا مبين ة م  ع  أّن النكر  ائِّد ة م  على أّن ال  هُن ا ز 
وأود . 1

حتى ولو ذهبنا , الذي ذهب إليه بعض النحاة التخريجأن نقف مفكرين فى هذا 

ةا و زائدة وعملها باق فةى النكةرة إلي ما ذهبوا إليه دون تفكير أنها   اْلمْعن ةى ل ه 

 علةى تقةديرك خبةرلهةا الو اءبتةدعلي االلنكرة مرفوعة لتالي تكون ااوب ذنُوب 
الكةالم حة فتنتفةي صة فتكون قد تضاربت مع قولك األول أنها مبنية على الفتح

  .وصحة التخريج

 قول الشاعر:  2وأنشد البغدادي
ا ق ام  منا قائٌم فِّي ندينا ... ف م   عرفي  أينطق إِّال  بِّال تِّي هِّ و 

هُو  أ ن يرجع ثم قال:  ْعن ى الث انِّي و  اء كثيةر مةا بعةد اْلف ةللن ْفةي اعلى أ ن الن ْفي بِّاْلم 

ا فِّي اْلب ْيت ف إِّن ال ك م  ْستِّْعم  ق ةفِّي الْ  الن ْفي منصٌب على يْنطق االِّ ْعنةى و  ام  مثبةٌت م 
ْعُطوف. يل اْلُمْست ْقبل لمناسبة اْلم  فةى معنةى   أن قةام وأقول:  لةو فرضةنا فِّي ت أْوِّ

ه يقوم وهى مناسبة لينطق فى المضارعة  وأن النفي منصب على النطق وكأن

مةةةرر , فكيةةةف نةمةةةا قةةةام ومةةةا نطةةةق لكنهةةةا فةةةى األصةةةل منفيةةةة وليسةةةت مثبتةةة
 تأتينا فتحدثنا.  ذلك!؟.وهي ليست فى قياس ما

 ومنه قول أبي زيد الطائي: 

اُكم ... الي ثم  يظلمني السريس أ فِّي حق مواساتي أ خ   بِّم 
ير  ْرفِّي ةة بِّت ْقةدِّ ا ينصب على الظ  قًا إِّن م  ع  حق يدل على أ ن ح  يء فِّي م  جِّ على أ ن م 

ه ذ ا ظ اهر؛ فِّي ومةن  .قةول: ولةيس بظةاهر وال مفهةومخرجه البغةدادي. وأ .3و 

  قال: إن هذا الكالم صحيح.

ُرباع  وذهب الزمخشري إلي أن ) ثاُلث  و  ثْنى و  معدولةة عةن أعةداد  النساء 3(م 

مكةةررة، وإنمةةا منعةةت الصةةرف لمةةا فيهةةا مةةن العةةدلين: عةةدلها عةةن صةةيغها، 

وعدلها عن تكررهةا، وهةي نكةرات يعةّرفن بةالم التعريةف. تقةول: فةالن يةنكح 
قصر المنع من الصرف فى العدلين وهل وال أفهم  .4المثنى والثالث والرباع

ون ممنوعةة مةن الصةرف تلك الكلمات حدث فيها العدلين المذكورين حتةى تكة

ةا ذ ه ةب  إِّل ْيةهِّ  م  ةد  هنةةا لةم يةذهب إليةةهو  ةةي   لةلاْلعِّ أحةد فأ ح  ةْرفِّ هِّ ةن  الص  انِّع ةةة  مِّ اْلم 
اُر اْلع ْدلِّ فِّيهِّ  نِّي اْلق ةْوُم اثْن ةْينِّ اثْن ةْينِّ والتكرار يعنةي أن تقةول. ات ْكر  ةاء  وثالثةة  : ج 
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نِّي اْلق  تفسيرا لمن قال:  ثالثة وأربعة أربعة اء  ُربةاع   ْومُ ج  ثُةالث  و  ثْن ةى و  ةا م  أ م  . و 

، يُق ةاُل: يةفِّ مِّ الت ْعرِّ ْفن  بِّةال  ب ةاع ،  ق ْولُهُ: يُع ةر  الر  ث  و  الةث ال  ثْن ةى و  ُح اْلم  ٌن ي ةْنكِّ ل ةْم ففُةال 
ْل فِّي لِّس   دٌ، ب ْل ل ْم يُْست ْعم  اتٍ ي ْذه ْب إِّل ْيهِّ أ ح  ر  بِّ إِّال  ن كِّ   .1انِّ اْلع ر 

ةةا ي ةةْدُخلِّ الزمخشةةري علةةي قولةةه: )ووقةةف  ل م  ةةْن قُولُةةوا أ ْسةةل ْمنا و  لكِّ نُةةوا و  ل ةةْم تُْؤمِّ
يماُن فِّي قُلُوبُِّكمْ  ْن قُولُوا أ ْسل ْمنا حينالحجرات ثم  14 (اإْلِّ لكِّ : كأنه قيل لهم و   ق ال 

لم تثبت مواطأة قلوبكم أللسنتكم، ألنه كالم واقع موقع الحال من الضةمير فةي 

ا ب ْعدُ و   قُولُوا نُوا فِّيم  ءِّ ق ْد آم  ل ى أ ن  ه ُؤال  عِّ د الٌّ ع 
ق  ْعن ى الت و  ْن م  ا مِّ ا فِّي ل م  م 

2 . 

ذا يالحظ فى كالم الزمخشري أنه قد نفي بلمةا اإليمةان عةنهم فةى الماضةي وهة

ةاالنفي اليزال متصال بالحال فكيةف نوفةق ونفهةم قولةه:  ةا فِّةي ل م  م  ةْن م   و  ْعن ةى مِّ

ةةا ب   نُةةوا فِّيم  ءِّ ق ةةْد آم  ل ةةى أ ن  ه ةةُؤال  ةةعِّ د الٌّ ع 
ق  ل ةةى ت و  ق ةةه ةةْب أ ن  ْعةةدُ. و  الت و  ةةعِّ ْد ت ةةدُل  ع 

ق 
عِّ، ف ك ْيف  

ق  ل ى الت و  ا د ل  ع  . ف إِّذ ا نُفِّي  م   . ي ق ُع ب ْعد  ه ُم أ ن هُ يُت و   اْلفِّْعلِّ

ن ة) ن لكنةا مةن قولةه:وذهب الفراء والزمخشري وابن يعيش وغيرهم إلةي أ ا لكِّ

بِّّي ُ ر  تُةرك  . قيةل:بةير: لكن أنا هُو  هللا ىمعنمحمول على  الكهف  38(هُو  ّللا 
ا الكالم، فأدغمت النون مةن )أنةا( مةع ا  لنةون مةنهمزة األلف من أنا، وكثر بِّه 

  . وقاسوا عليها قوله:)لكن(

 ال أ قلي وترمينني بالّطْرف أْي أنت مذنب ... وتقلينني لكن إيّاك
 د. وزعةم: لكن أنا إياك ال أقلي، فترك اْله ْمز فصار كالحرف الواحعلى تقدير

س ائي  اْلكِّ

وكةل هةذه الةدروب  .3أ ن هُ سمع العرب ت قُةوُل لكةن وهللا، يريةدون: لكةن أنةا وهللا
 غير مفهومة.

 المبحث الثالث: االنتحاء الغامض فى اإلعراب:

ةا ال  ت ْعل ُمةون  مةن قولةه: ) أ ْعل مُ كمذهب من ذهب إلي أن  البقةرة 30 (إِّنِّّةي أ ْعل ةُم م 
ةةٍل،  ْعن ةةى ف اعِّ ةةا أ ْن وت ُكةةون  اْسةةًما بِّم  أ ْن ت ُكةةون  فِّةةي م  ةةاف ةِّ، و  ض  ةً بِّاإْلِّ ْجةةُرور  ت ُكةةون  م 

ُف، وأجةةاز بعضةةهم أن تكةةون أ ْفع ةةُل  ةةرِّ ْسةةم  ال  ي ْنص  ةةعِّ ن ْصةةٍب، ألِّ ن  ه ةةذ ا االِّ ْوضِّ م 

. و   يلِّ يُر:الت ْفضِّ ل ْيةهِّ أ ْعل ةُم،  الت ْقدِّ ْحةذُوٍف ي ةدُل  ع  ْنُصةوب ةٌ بِّفِّْعةٍل م  ةا م  م  ْنُكْم، و  أ ْعل ُم مِّ
ا ال تعلمون أ ْعل ُم م  لِّْمُت، و  أ ْي ع 

4. 

وغاب عن مكّيِّ والمهدوّيِّ أن أفعل التفضيل ال تعمل عمل اسم الفاعل حتةى  

لغوي أثبت ذلك. والثةاني: تكون ما منصوبة به أو مضافة إليه وال يوجد مثال 
أ ةٌ أنه ال يقال هِّ اْمةر  ال  ه ةذِّ ةًرا، و  ٌب ُعم  ةارِّ ْعن ةى ض  ةًرا، بِّم  ُب ُعم  ُجةٌل أ ْضةر  : ه ذ ا ر 
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ْعن ةى:  ْيةدًا ُجب ةةً، بِّم  ُجةٍل أ ْكس ةى ز  ْرُت بِّر  ةر  ال  م  الِّةدًا، و  ْعن ةى ق اتِّل ةةٌ خ  الِّدًا، بِّم  أ ْقت ُل خ 

ْيدًا ُجب ةً.  والثالث: أنه لو فرض أن هذا التخريج صحيح  . ي ُجوزُ ال  فهذا ك اٍس ز 
ال يجةةوز علةةي االطةةالق أن تقةةول: إن مةةا منصةةوبة بفعةةل محةةذوف دل  عليةةه 

ا ال تعلمون وكأنه قيل: المذكور. لِّْمُت م  ْنُكْم ع   .أ ْعل ُم مِّ
ثةم ربمةا نةرى، البقةرة علةي معنةى  144( ق ةْد ن ةرىوحمل الزمخشةري قولةه: )

ى. وهنةا ُ . 1ثةرة الرؤيةةومعنةاه: كقةال:  ةا ن ةةر  ى بُِّرب م  ح  ق ةْد ن ةر  ةادٌّ، ألِّ ن ةهُ ش ةر  ت ض 

هِّ،  ت ْقلِّيلِّ الش ْيءِّ فِّي ن ْفسِّ ا ت ُكوُن لِّ ، إِّن م  يِّّين  ن  الن ْحوِّ قِّين  مِّ قِّّ ْذه بِّ اْلُمح  ل ى م  ، ع  ُرب  و 
هِّ. يرِّ ت ْقلِّيلِّ ن ظِّ ل ةى  أ ْو لِّ ةْدلُولِّ ُرب  ع  ةادٌّ لِّم  ْؤي ةةِّ، ف ُهةو  ُمض  ةُ الر  ْعن ةاهُ ك ثْةر  م  : و  ثُم  ق ال 

. ثُم   ْذه بِّ اْلُجْمُهورِّ ي إن م  ْعن ى ال ذِّ ْؤي ةِّ، ال  ي دُل  ذهب إليهه ذ ا اْلم  ةُ الر  هُو  ك ثْر  ، و 

ْعن ى اْلك ثْر   ْع لِّم  ل ْيهِّ الل ْفُظ، ألِّ ن هُ ل ْم يُوض  ةع  ع  يةب  ق ةْد م  يةُب، أ ْعنِّةي ت ْركِّ ةِّ. ه ةذ ا الت ْركِّ
ةةْن  ةُ مِّ ةةتِّ اْلك ثْةةر  م  ةةا فُهِّ إِّن م  ةةّيِّ، و  ْيةةر  اْلُمضِّ ال  غ  ةةي، و  اضِّ ْنةةهُ اْلم  ادِّ مِّ عِّ اْلُمةةر  ةةارِّ اْلُمض 

ةً  ةر  اءِّ م  هُ إِّل ةى الس ةم  ةر  ف ةع  ب ص  ةْن ر  هُو  الت ق ل ُب، ألِّ ن  م  ْؤي ةِّ، و  ةد ةً، ال   ُمت ع لِّّقِّ الر  احِّ و 

ةم   ةا فُهِّ د د . ف ةالت ْكثِّيُر، إِّن م  ا يُق اُل: ق ل ب  إِّذ ا ر  إِّن م  ، و  اءِّ هُ فِّي الس م  ر  يُق اُل فِّيهِّ: ق ل ب  ب ص 
 ، ك س ةْرتُهُ ف ت ك س ةر  ، و  : ق ط ْعتُةهُ ف ت ق ط ةع  عُ الت ْقلِّيةبِّ، ن ْحةو  ي هُةو  ُمط ةاوِّ ن  الت ق ل بِّ ال ذِّ مِّ

ع  الت ْكثِّير  ف فِّيهِّ الت ْكثِّيرُ و   ا ط او   .2م 

ي   ذهبو   ْخش رِّ م  يعُون  إلةي أن جملةة ) الز  اهُْم )ف   ( مةن قولةه:ال  ي ْسةت طِّ ةأْو  أُول ئِّةك  م 
ةةةن ُم  ه  يعُون   ...ج  ْلةةةةد انِّ ال  ي ْسةةةةت طِّ اْلوِّ ةةةاءِّ و  النِّّس  ةةةةالِّ و  ج  ةةةن  الّرِّ إِّال  اْلُمْست ْضةةةةع فِّين  مِّ

يل ةً  ةا  اءالنس 98(حِّ إِّن م  : و  . ق ال  ْلد انِّ اْلوِّ النِّّس اءِّ و  الِّ و  ج  ، أ وِّ الّرِّ ْلُمْست ْضع فِّين  ف ةٌ لِّ صِّ

يفِّ ف ل ْيس   ْرُف الت ْعرِّ إِّْن ك ان  فِّيهِّ ح  ْوُصوف  و  اٌت، ألِّ ن  اْلم  ر  ُل ن كِّ اْلُجم  از  ذ لِّك  و  ج 
ق ْولِّهِّ: ل ى ال بِّش ْيٍء بِّع ْينِّهِّ ك  ل ق ْد أ ُمر  ع  ثْلِّةهِّ  .3ل ئِّيمِّ ي ُسب نِّيو  يٌج ذ ه ةب  إِّل ةى مِّ هُو  ت ْخةرِّ و 

يِّّين  فِّي ق ْول هُ ت ع ال ى:  ْنهُ الن هار  )ب ْعُض الن ْحوِّ آي ةٌ ل ُهُم الل ْيُل ن ْسل ُخ مِّ  يس.36 (و 

ْلق  هةو انتحةاء غةامض و هذا الذي ذهةب إليةه الزمخشةري وغيةره  و    ةد ةِّ ه ةْدٌم لِّ  اعِّ
ةِّ:  ْشُهور  ة  ال  تُْنع ُت إِّال  بِّالن كِّ اْلم  ر  ةِّ، و  بِّأ ن  الن كِّ ف  ر  ْعرِّ .  ة  ال  تُْنع ُت إِّال  اْلم  ف ةِّ ْعرِّ  بِّاْلم 

ْيت ةةً أ ْو د ًمةا أن تعةرب فسةقا مةن قولةه: )إال  4وقد جةوز الزمخشةري أ ْن ي ُكةون  م 

ْجةةٌس أ ْو فِّْسةةقًا  يةةٍر ف إِّن ةةهُ رِّ ْنزِّ ْسةةفُوًحا أ ْو ل ْحةةم  خِّ ِّ بِّةةهِّ م  ةةل  لِّغ ْيةةرِّ ّللا   األنعةةام145 (أُهِّ
ةةل  مفعةةوال لةةه  هُةةو  أُهِّ ةةلِّ فِّيةةهِّ و  ل ةةى اْلع امِّ ةةل   وقةةد  ُمق ةةد ٌم ع  ةةل  بِّةةهِّ ب ةةْين  أ ْو وأُهِّ ف ص 

ةا  ل ى م  يُر فِّي بِّهِّ ي عُودُ ع  مِّ الض  ل ى ي ُكون  و  ْعُطوفًا ع  ي ُكوُن أ ْو أُهِّل  م  ْفعُولِّ ل هُ و  بِّاْلم 

ل    .ْيهِّ فِّي ي ُكون  ع اد  ع 
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ل ةى ه ةذ ا اإْلِّ   يٌب ع  ت ْركِّ دًّا و  ل ٌف جِّ اٌب ُمت ك  ه ذ ا إِّْعر  ٌج ْعةر  و  ةارِّ ةِّ ع ةابِّ خ  ةاح  نِّ اْلف ص 

ْن ق ر   ةِّ م  اء  غ ْيُر جائز فِّي قِّر  يْ و  ْفعِّ ف  بِّ  ت ةٌ أ  إِّال  أ ْن ي ُكون  م  يُر فِّةيالر  ةمِّ بِّةهِّ  ي ْبق ةى الض 
ال  ي ُجوُز أ ْن يتكلف محذوف ل ْيهِّ، و  ا ي عُودُ ع  ت ى ل ْيس  ل هُ م  ة ح  ل ْيةهِّ ي عُود  الض  يُر ع  مِّ

ِّ بِّهِّ  ل  لِّغ ْيرِّ ّللا  يُر أ ْو ش ْيٌء أُهِّ ثْل  ه ذ  ألِّ ن   ف ي ُكوُن الت ْقدِّ رُ فِّ ا ال  ي ُجوُز إِّال   مِّ ةِّ ي ض  ور 
. ْعرِّ  الّشِّ

ّقِّ )وانظر إلي تخريج  ْن ب ْيتِّك  بِّاْلح  ب ك  مِّ ك  ر  ج  ا أ ْخر  لُون ك  يُ  ... ك م  ادِّ ةّقِّ ج    فِّةي اْلح 

ةةةُرون   األنفةةال 5( ب  اْلُمف ّسِّ فِّةةةي بةةةة وانتحةةةوا انتحةةاءات غامضةةةة وغرياْضةةةط ر 
ل ةةى  تخةةريج الكةةاف لةةتحكم  ك بإيجةةازيةةأضةةعها أمةةا عينوأنةةا ع ش ةةر  ق ةةْواًل. سةةتة ع 

حتةاج يوكةل مةذهب فيهةا  عليها دون تعليق ألنها قائمة على االحتمال والتأويل

اوِّ اْلق س ة, إلي تحليةل ونقةد ْعن ةى و  ةدُه ا أ ن  اْلك ةاف  بِّم  ةاأ ح  م  ْعن ةى ا مِّ و  اقِّع ةةٌ بِّم  ي و  ل ةذِّ
 ُ هُةةةو  ّللا  ْلةةمِّ و  ي اْلعِّ ل ةةى ذِّ ةةمِّ يُجادِّ  ...ع  اُب اْلق س  ةةو  ج  الت  لُون ةةةك  و  يْقةةدِّ ، و  ِّ ال ةةةذِّ ّللا   يُر و 

ك  من ج  . أ ْخر  ّقِّ لُون ك  فِّي اْلح  ادِّ  ب ْيتِّك  يُج 

ائِّد ةٌ إلي الث انِّي  وذهب ا ز  م  ْعن ى إِّْذ و  يرُ  أ ن  اْلك اف  بِّم  ك  إِّ هُ اْذُكْر ت ْقدِّ ج    .ْذ أ ْخر 
ْعن ةى إلي أن الث الُِّث  وذهب ا بِّم  م  ل ى و  ْعن ى ع  ي ت  ااْلك اُف بِّم  يُرهُ اْمةل ةذِّ ل ةى ْقةدِّ ضِّ ع 

ْن. ب ك  مِّ ك  ر  ج  ي أ ْخر   ال ذِّ

ةةةُ  وذهةةب م  ْكرِّ ُسةةوإلةةي أن عِّ ر  يعُةةوا ّللا   و  أ طِّ يُر و  ةةا ُمةةْن ُكْنةةتُْم ل هُ إِّ : الت ْقةةدِّ نِّين  ك م  ْؤمِّ
اُجك   ا ك ان  إِّْخر  ْيٌر ل ُكْم ك م  ك  فِّي الط اع ةِّ خ  ج   .ُهمُ ل  ْيًرا خ  أ ْخر 

ةةائِّي   وذهةةب س  ْيةةُرهُ اْلكِّ غ  ةةك  ر  إلةةي أن التقةةدير: و  ج  ةةا أ ْخر  ةةنْ ك م  ل ةةى  ب ْيتِّةةك  ع  ب ةةك  مِّ

لُون ك  فِّي قِّت ة ادِّ ذ لِّك  يُج  ْنُهْم ك  يٍق مِّ ْن ف رِّ اه ٍة مِّ ك ةة  الِّ ُكف ةك ر  د ون  غ ْيةر  ارِّ م  ي ةو  اتِّ ذ   و 
ا ت   ا ت ب ي ن  ل ُهْم أ ن ك  إِّن م  ْن ب ْعدِّ م  ْرت  م  ْفع ُل الش ْوك ةِّ مِّ يدُون  بِّ ا أُمِّ ا يُرِّ  .هِّ ال  م 

ي ة  وذهب  يلِّ إلي أن اْبُن ع طِّ ل ى ه ذ ا الت أْوِّ يُر ع  لُ الت ْقدِّ اد ل ةةً ون ك  فِّي الْ  يُجادِّ ةّقِّ ُمج  ح 

ْن ب ْيتِّك   بِّّك  إِّي اك  مِّ اج  ر  ْم إِّْخر  اه تِّهِّ   .لِّك ر 
اءُ  وذهةةب ك  فِّةة إلةةى أن اْلف ةةر  يُر اْمةةضِّ ألِّ ْمةةرِّ ةةنْ و  ائِّمِّ ي اْلغ ن ةةالت ْقةةدِّ ةةْل م  ةةئْت  إِّْن ن فِّّ  شِّ

ب ك  اْنت ه ى.  ك  ر  ج  ا أ ْخر  هُوا ك م   ك رِّ

يرُ  إلةةي أن  اأْل ْخف ةةشُ  وذهةةب الت ْقةةدِّ قًّةةا و  ةةاُف ن ْعةةٌت لِّح  نُةةون  هُةةُم الْ  اْلك  ةةا  ُمْؤمِّ قًّةةا ك م  ح 
ك   ج   .أ ْخر 

يُر ك  و الت ْقدِّ ْفعٍ و  عِّ ر  ْوضِّ ُن أ ن  اْلك اُف فِّي م  ب ةما أ خْ الث امِّ ةك  ر  ج  أ ن ةهُ ك  ك  ف ةات قُوا ّللا   ر 

ب ٌر.  خ   اْبتِّد اٌء و 
اُج  وذهب ج  الت ْقدِّ إلي أن الز  عِّ ن ْصٍب و  ْوضِّ ِّ ث ب اتًةاْنف اُل ث ابِّ يُر اأْل  اْلك اُف فِّي م   ت ةةٌ ّلِلِّ 

ا أ ْخر   ب ك  ك م  ك  ر    .ج 

ُر وذهب  الت قْ إلي اْلع اشِّ ْفعٍ و  عِّ ر  ْوضِّ يُر ل هُ أ ن  اْلك اُف فِّي م  جاٌت دِّ ةْم عِّ ْم د ر  بِّّهِّ ْنةد  ر 
ك   ج  ّقٍ ك ما أ ْخر  ْعدُ ح  يٌم ه ذ ا و  ْزٌق ك رِّ رِّ ةٌ و  ْغفِّر  م  ه ذ   و  ْذفِّ و  ب رٍ  ا فِّي ح  خ   .ُمْبت د أٍ و 



 

 
  

 

 
 

ي  ع ش ر  أ ن  اْلك افُ و ادِّ ْفعٍ أ ْيًضا و   اْلح  عِّ ر  ْوضِّ عْ فِّي م  أ ْصلِّ اْلم  ُحوا ذات  ب ْينُِّكْم ن ى و 

ب رِّ  ك  ف اْلك اُف ن ْعٌت لِّخ  ج  ْيٌر ل ُكْم ك ما أ ْخر  ْحذُ  اْبتِّ ذ لُِّكْم خ   وٍف.د اٍء م 
ةةقالةةه الث ةةانِّي ع ش ةةر  و ةةل  اْلك  ح  ةةُع م  : ي ْرت فِّ ي  ْخش ةةرِّ م  ل ةةالز  أٍ ب ةةُر ُمْبت ةةد  ى أ ن ةةهُ خ  افِّ ع 

ك  ي ْعنِّي اجِّ الِّ إِّْخر  اُل ك ح  يُرهُ ه ذ ا اْلح  ْحذُوٍف ت ْقدِّ أ ْيت   ال ُهْم فِّيح  أ ن   م  ا ر  اه ةِّ م   ك ر 
اه ةِّ ُخُرو ْم فِّي ك ر  الِّهِّ ثْل  ح  ةِّ مِّ اء  ْن ت ْنفِّيلِّ اْلقِّر  ْم مِّ هِّ ْربِّ لِّ جِّ   .ْلح 

ْلغ ن ائِّمِّ و تُك  لِّ ْعن ى قِّْسم  قٌّ  الث الِّث  ع ش ر  أ ن  اْلم  قًّا.ا ك ان  ُخرُ  ك م  ح   وُجك  ح 

ْينِّ و اج  ق ع  ب ْين  إِّْخر  ابِّع  ع ش ر  أ ن  الت ْشبِّيه  و  اُجك  ر  إِّ  أ ْي الر  ةْن ب  ْخر  ْيتِّةك  ب ةك  إِّي ةاك  مِّ
ك ان ةةْت ع اقِّب ةةةُ  ةةك  و  هٌ لُِّخُروجِّ ةةارِّ أ ْنةةت  ك  ك ةةةُ و  هُةةو  م  الِّةةك  اذ  و  ْيةةر  و  ف ةةر  ْلخ  الظ  لن ْصةةر  و 

ب ْعُض اْلُمْؤمِّ  ين ةِّ و  دِّ ن  اْلم  بِّّك  إِّي اك  مِّ اجِّ ر  هٌ ي ُكوك  نِّين  ك إِّْخر  قِّيُب ذ لِّك  الظ  ارِّ ف ةر  ُن ع 

. الن ْصر   و 
لت ْشةةبِّيهِّ و ةةاُف لِّ س  ع ش ةةر  اْلك  ةةامِّ ةةك  ي  أ ن  ك مةةا أ ْخر  ... و اْلخ  بُوا ت ع ل ةةُق بِّ ج  ةةهِّ ف اْضةةرِّ ق ْولِّ

الْ  ن  اْلف ْصلِّ و  فِّيهِّ مِّ  .بــثماني آياتبُْعدِّ و 

ةا  تكون أ نْ  والسادس عشر أجاز أبو حيان ْحضِّ الت ْشبِّيهِّ ب ْل فِّيه  اْلك اف  ل ْيس ْت لِّم 
ْعن ةةةى الت ْعلِّيةةةلِّ  ق تْةةةلِّ أ ْعد ائِّةةةهِّ ...  م  ِّ و  يةةةنِّ ّللا  ازِّ دِّ ْعةةةز  ِّ ْجةةةت  إلِّ ر  ْعن ةةةى إِّْن خ  ةةةان  اْلم  ف ك 

ئِّ  ال  د ك  بِّاْلم  أ م  ُ و  ك  ّللا  ر    .1 ك ةِّ ن ص 

ي  وذهب  ْخش رِّ م  ةن م  إلي أن يوم من قوله: ) الز  ه  ي ُجةوُز أ ْن ق  30 (ي ةْوم  ن قُةوُل لِّج 
ب  بِّنُفِّخ   ورِّ ي ْوم  ن قُولُ المتقدم ي ْنت صِّ نُفِّخ  فِّي الص  : و  أ ن هُ قِّيل  ل ةى ه ةذ ا يُش ةاُر  ,، ك  ع  و 

بِّةةذ لِّك  إِّل ةةى ي ةةْوم  ي قُةةولُ 
ةةلِّ أال تةةرى أنةةه . 2 ل ةةى ه ةةذ ا اْلق ةةْولِّ ب ةةْين  اْلع امِّ ةةل  ع  ق ةةْد فُصِّ

ْعُمولِّ  اْلم   بعشرة آيات. وكيف نجوز ذلك!؟ و 
 قوله: ا من ن  يْ ذهب البعض في إعراب وتخريج كلمة األخِّ و

كنت ل هُ كشّر بني األخِّ   ان  يْ و 

ا يجمع أ ب على أبين على أ ن أ خا يجمع على أخين جمع ُمذ ّكر س الم ك م 
ه ذ ا  .3 و 

ة عّم سوٍء  ار  ك ان  لنا ف ز  قاعةدة تقةول: وتمةرر كيف تسةوق و .عجر وصدره: و 

يف تقول: إن أبين كومنصوب نصب المذكر السالم  أ خ علي جمع ت ان  يْ األخِّ إن 

. ولم يعلق أحد على هذا المذهب فى الرفع األبون واألخون وتقول: جمع أ ب ت
 رغم مناقضته للمنطق.

 على قوله:حين وقف  الرضى  كمذهب و

 ا وجائره  قِّ ؤُ سْ يْقصد فِّي أ   ب ات يعّشيها بعضب باتر ...
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سةيرا علةى مةذهب الفةراء الةذي  معطوفا على بةاتر ق اصدعلي معنى:  1حملهو  

فةةى وال يوجةةد عطةةف تهما. ل ْفةةظ يفعةةل علةةى ف اعةةل لمضةةارعأجةةاز أن يعطةةف 
يًها فِّي الد ْني اقوله: ) عليحتى يصير مقيسا البيت  جِّ بِّين   و  ةن  اْلُمق ةر  مِّ ةِّ و  ةر  اآْلخِّ و 

لِّّمُ  يُك   .جعلها الفراء فى منزلة البيت  هي اآلية التيو آل عمران 45(و 
 ظةانين فةى إعةراب كلمةة مسةحتا مةنو لةينحتمكمذهب كثيرين حةين وقفةوا مو

 قوله:

انٍ  وعض   ان   زم  ْرو  ال إالّ مسح ... لم يدع ي ا اْبن م   فُ و مجلّ أ   اتً من الم 
وكان الفرزدق يقول: علي  أن أقول وعليكم أن تأولوا, ويفهم منها أنها ألغاز  

الشعراء  وقد تكون تحريفا أو تصحيفا بغرض إحداث شيء من البلبلة بين 

اي ة  2هتوجيهاتغريب في بال واوقد جاءالنحاة وهو ال يحتمل خالفا   و  ع لى رِّ
ال معنىعلى قيل إنه  نصب مسحت. إِّال  مسحت ألِّ ن معنى لم : لم يْبق من الم 

ْعن اهُ. مله على ش ْيء فِّي م  اْحت اج  إِّل ى الّرْفع ف ح  د و  احِّ لم يدع و  ق ال  أ بُو  يْبق و 

حمل مجلف بعده  ْعنى التّْرك و  اح الّشْعر: نصب مسحت بيدع بِّم  ع لّي فِّي إِّيض 
يره ال إِّال  مسحتاً ت ْقدِّ ْعنى ألِّ ن معنى لم يدع من الم  ال على اْلم  لم يْبق من الم  : و 

ً  :ق ْولهف إِّال  مسحت ف حمل مجلف بعده على ذ لِّك. ال إِّال  مسحتا  ,لم يدع من الم 

ْعن اهُ ب قِّي مسحت ب قِّي مجلف.، م  ق ال  أ بُو ع ْمرو:  وهو مذهب ابن جني أيضا. و 
ل ْيهِّ: لم يدع.  ْحذُوف دّل ع  ْرفُوع بِّفعل م  لي إ ثعلب  وذهبمحصله أ ن مجلفاً م 

لم يل مجلفاً فاستؤنف بِّهِّ أنه  قد وليه اْلفِّْعل و  ل ْيهِّ و  نصب مسحت بُِّوقُوع يدع ع 

ير: هُو  مجلف.  الت ْقدِّ  ف رفع و 
ْجه         قق إِّن أ و فِّي ه ذ ا اْلو  ح اْلُمح  ق ول الش ارِّ ل ال  ْعنى بإلضراب بِّم  لو 

 ً ا يُن اسب ل و ك ان  مسحتا إِّن م  ْعنى و  ة على ا لعطف جمل  ي  هُن  هِّ ف  بعد أ و  يُن اسب اْلم 

. ْيئ ْينِّ ْعن اه ا أحد الش  م  عْ مجلوذهب أبو على إلي أن  ُمْفرد و  لى عُطوف ف م 
ْفعُول  يغ ة اْلم  اء  على صِّ هُو  مصدر ج  :،عض و  أ ن هُ ق ال  ان أ   ك   ووعض زم 

: يه اْلفراء ق ال  ح ت ْوجِّ ا ذكره الش ارِّ ب قِّي غير م  ً م  إِّن  تجليف. و  فُوع رْ مجلفا

: أ و مجلف ك ذ لِّ  أ ن هُ ق ال  ْحذُوف ك  بره م  خ  ْبتِّد اء و  منال  اق  ك. االِّ روى  ْلفراء: و 
ان إِّال  مسحتاً أ و مج م  اد  لم يدع فِّيهِّ عض الز  ا رفعه على ه ذ  قِّي فلف ب  مسحتاً أ ر 

ار. ْضم   اإْلِّ

ع مْ  ا ت قول: ضربت زيدا و  أ ن هُ يرفعهُ بِّفعل ُمْضمر ق ال  اْلكس ائي: ه ذ ا ك م  رو ك 
ي  قد ذهب إِّل ى ه ذ ا اْبن اأْل ْنب ارِّ ع ْمرو ك ذ لِّك. و  ْضُروب أ و و  ع ْمرو م  أن أ ي: و 
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أ ْيت زيدا  ا ت قول: ر  يكون ه ذ ا من عطف جمل ة اسمية على جمل ة فعلية ك م 

ع ْمرو مر بِّي أ ْيضا.   و 
ير مجلفاً يكون أ ن  وحكي عن الكسائي أيضا  مِّ ْعُطوف على الض   تر فِّيْلُمْست  ام 

اد  إِّال  أ ن يكون  ْعنى أ ر  رفع مسحت على ه ذ ا اْلم  ف و مجلأ  سحت ممسحت. و 
ق وْ  ا بِّأ ن يكون ك  إِّال  تدل على تعلقه  ا لِّكفرفعه بيكون المضمرة و  ت انِّي أحد أ  : م 

إِّال  أ ن يكون زيد.  .سمينْفع االبِّر   فمجلّ  إالّ مسحٌت أ و وروي :    إِّال  زيد و 

وقد ذهب عدد من النحاة منهم ابن جني والزمخشري وابن الحاجب         
 ,وأضرب منا بِّالس يُوفِّ القوانساقوله:   والرضي إلي أن القوانسا من 

ْحذُوف ْنُصوب بِّفعل م   ال  بأضرب ضربنا أ و نضرب القوانستقديره:  م 

ه فِّي  المذكورة وقد علل ابن جني ذلك بقوله: لهُ أْضرب ه ذِّ ف ال  يجوز أ ن يت ن او 
أ نت ال  ت قول:  ب. و  ي مْجرى فعل الت ع ج  ه ال تِّي لْلُمب ال غ ة تْجرِّ اْلب ْيت ألِّ ن أفعل ه ذِّ

قلة  ذ لِّك  لضعف ه ذ ا اْلفِّْعل و  ت ى ت قول لعمرٍو و  ا أْضرب زيدا عمرا ح  م 

ا أْضرب زيدا عمرا ف   ا نصبت عمرا بِّفعل آخر تصرفه. ف إِّن تجسمت م  إِّن م 
ا تقدم ا ل بِّثُوا قاس عليه الزمخشري قوله: )و. 1على م  ْزب ْينِّ أ ْحص ى لِّم  أ ي  اْلحِّ

دًا ل ْيهِّ أحصى ال ذِّي هُو  الكهف إذ ذهب إلي 12 (أ م  ْنُصوب بِّفعل دّل ع  أ ن أمداً م 

ل ْيهِّ أْضرب ا دّل ع  ا نصب القوانس بِّم  يل ك م   .أفعل ت ْفضِّ
متعسف وغامض. وقد المعربين وهذا االنتحاء الذي ذهب إليه بعض         

اد بِّاْلب ْيتِّ أْضرب منا إلي تحليل أفضل قدروا أن  2ذهب بعض النحاة الُمر 

ة الّشْعر. ف من البتداء اْلغ اي ة ُمت ع لق  ُرور  م لض  بِّالس يُوفِّ للقوانس ف حذف الال 
ه ذ ا بأضرب تعلق الّظْرف وبالسيوف تعلق  . و  ْفعُول بِّهِّ م تعلق اْلم  الال  اآْلل ة و 

ار: نضرب يْفسد معنى اْلب ْيت  : األول أ ن إِّْضم  ْينِّ ْجه  ير أولى من األول لو  الت ْقدِّ

ل و  يل. و  ْنُهم ف يحصل الت ْفضِّ نحن أْضرب مِّ ر أ نهم ضاربون و  اد الش اعِّ إِّْذ ُمر 
يل. : نضرب القوانس لم يكن فِّيهِّ ت ْفضِّ  ق ال 

ْفعُول بِّهِّ ف كيف يدل ع   الث انِّي: أ ن أْضرب ال  ينصب اْلم  ال يْ و  امل لد ال على ع  هِّ و 

إِّذا لم ي صح عمله فِّ  ل ْيهِّ.لم يد يهِّ هُو  ال ذِّي ي صح أ ن يْعمل فِّي معموله. و    ل ع 

رضي عن وانظر إلى ما ينقله النحاة بعضهم عن بعض البغدادي عن ال        

ى قل فلفارسي عن ابن جني عن الفراء دون أدنى إعمال للعابن الحاجب عن ا

لى عادي: قال البغد .ك ان  جزائي بالعصا أ ن أجلدا الذي يقول: الرجزتخريج 
ْعمُ  ْعُمول م  يم م  از ت ْقدِّ و  ل يْ ن المول أ  أ ن اْلفراء اْستدل  بِّهِّ على ج  ا ف إِّن صدرية ع  ه 

 ثم قال البغدادي بعده: انتهى.  .ق ْوله: بالعصا
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قق بِّأ ن ق ْوله: بالعصا خبر ُمْبت دأ  ح اْلُمح  اد الش ارِّ ز  ت  ق دّ مُ و  يره ذ لِّ ر و  اء ْقدِّ ز  ك اْلج 

اْلُجْمل ة اعتراضية.   بالعصا و 
ق ال  التبريزي فِّي شرح الحاجبية: لم يت ع ل ق بالعصا        ا ل إِّم  بأ ن أجلد بِّ و 

ة وبا بأعني للتبيين أ و بِّمثل ا و  ُمت ع   لعصااْلُمؤخر أ و بِّجْعل ك ان  ت ام  أ ن لقا به 
اء.  ز  ع رفع على أ نه بدل من اْلج  ب الغري لكالماوأقول: ما هذا أجلد فِّي م وضِّ

 فالرجز ليس فى معاني الفراء وال أدري ماذا يقصد بمعمول الغامض!؟

م كال أضف أن معمول أن المصدرية؟ وما التقدير؟ والجملة اعتراضية لماذا؟
ي ج إلالتبريزي غامض وغير مفهوم ولم يجد من يعقب عليه, والرجز ال يحتا

نى  هذا الغامض فى الشرح. وقد نقل البغدادي نصوصا عن الفارسي وابن ج

 فى هذا اإلطار قطعتها ألنها غير مقبولة وتحتاج إلى فرز ونقد.  
. حيث اً أ ن تسأليوشفاء غيك خابرقوله: إعراب خابرا من ومثله فى المسك 

ير: تسألين  هذهب بعض النحاة إلي أن الت ْقدِّ ْذُكور و  ل ْيهِّ اْلم  ْنُصوب بِّفعل يدل ع  م 

وأقول: كيف يكون السياق لو ذكرت تسألين المقدرة سيصير وشفاء  .1خابراً 
أقول: ال لم يحسن  ,غيك تسألين خابرا أن تسألي. هل بهذا التقدير حسن النظم

ولماذا ال تعربه حاال  نك أعملت عقلك فى غير المطلوب.النظم بل فسد أل

 .بغير تقدير أولى من اإلعراب بتقديرعلى ظاهره وينتهي األمر واإلعراب 
ابِّع) فى قوله: 2وذهب بعض النحاة أ ن ب ق اء ( إلي أشارت ُكل ْيب باألكف اأْل ص 

ير: أشارت إِّل ى  الت ْقدِّ ّر بعد حذفه ش اذ. و  ك ان  اْلقي اس عمل حرف اْلج  ُكل ْيب و 

ار. ي بِّ  النصب بعد حذف اْلج  سِّ كليب وبالتالي يكون  ْفعروأنشده أ بُو ع لّي اْلف ارِّ
فى الدرس كثيرة من التقدير وهناك أمثلة  قد حمله على ظاهره وهو أولى

 .النحوي شبيهة بهذا الموضع تستحق الوقوف عليها وال داعي لذكرها

ب ا رواجعاي ا ل ْيت أ  منه قوله: )و  على أ ن اْلفراء :  3قال البغدادي (ي ام الّصِّ
ب ر ب اْلخ  قدر اْلكس ائي رواجع ثم قال:  ل ْيت. ـــاْستْشهد بِّهِّ على نصب اْلُمْبت د أ و  و 

برا ل ك ان  المحذوفة ألِّ ن ك ان  تْست ْعمل كثيرا هُن ا . والذي يعنيني هو أن خ 

ومن  .والنظر فى النصوص والتخريجالبغدادي وآخرين ال يكترثون بالدقة 
ب ر بقال إن الفراء أجاز  اْلخ   هذا التخريج ا أعقبم. وعندل ْيت ـــنصب اْلُمْبت د أ و 

بنص الكسائي خيل إليك أن الكسائي أجازه وهذا غير صحيح, أضف أنه نقل 

على تفيد أنها نصوصا وأمثلة مشابهة تحته لسيبويه والبصريين والزمخشري 
   ر أْي:  ليت لنا أيام الصبا رواجعا. تقدير الخب
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اب اْلفراء ثم زعم بعده    ةخمسال عواملجوزوا نصب الجزأين بالقد أ ن أ ْصح 

 فى قوله:
 قادمةً أ و ق لما محرفا ك أ ن أُذُن ْيهِّ إِّذا تشوفا ...

 هدمهو خلط بين المطرد وغيره وهذا ال أقول: انتحاء غامضا وإنما أقول: و
 . والمطرد بصفة خاصة عامةبصفة لقواعد النحو 

  المبحث الرابع: االنتحاء الغامض فى التأويل:

ا هو كثير وسوف نقف على بعضه كي تتجلى لنا صورته وتعلق فى أذهاننو
 قوله: فمن ذلك

ا الدّهر إِّال  منجوناً بأ ْهله ... و   م  او  ا ص احب اْلح  اتم   عذبامإالّ  ج 

نةون ي دُور دوران منجتقدير: على وخرجه النحاة على عدة تأويالت أن يكون 
وأّن  ْلمصةدر.وي دُور خبر اْلُمْبت ةد أ ف حةذف هُةو  والمصةدر وأقةيم منجنةون مق ةام ا

ةات إالّ يعةذّب معةذّباً أ ي: ت اج  ةاحب اْلح  ةا ص  م  يعةذّب خبةر فعةذيباً الث انِّي أ صةله و 

ب قِّي مص ير:آخةر أن يكون عند دره. واْلُمْبت د أ ف حذف و  ةا الةدّه علةى ت ْقةدِّ م  إالّ  رو 
ةات إالّ يشةبه معةذباً. اج  ةاحب اْلح  ا ص  م  ق ة يشبه منجنونا و  ةا و  علةي:  ثثالةدره و  م 

الةه ْوُجودا إالّ مثةل المنجنةون ال  يسةتقّر فِّةي ح  ة ,الدّهر م  ةا ص  م  ةات احب الْ و  اج  ح 

 ً ْوُجةةودا إالّ معةةذّبا م  حةةذف ثةة: إالّ كمنجنةةون معنةةى ذهةةب رابةةع إلةةي أنةةه علةةى. م 
ْجُرور.   الجاّر فانتصب اْلم 

 :  الجالحِّ  بنِّ  رجز أحيحة  وقف النحاة علي و

 1ظليلُ  باردٌ  بجنبيي          غدا يلِّ تقِّ  أنْ  ي أجدر  حِّ ترو  
أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره: تروحةا  تضاافتراحملوه على عدة و

يكةةن أجةةدر . فأجةةدر خبةةر يكةةن المحذوفةةة لداللةةة  وأن يكةةون التقةةدير: أجةةدر . 

الحال عليه . والثالث : أن يكون أجدر مفعةوال بةه لفعةل محةذوف , والتقةدير : 
وائت مكانا أجدر , فحذف الموصوف , وأقام الصفة مقامه , وحةذف  تروحي

وائةت  تروحةيالتقةدير: إلةي أن  الفارسةيأبو علةى  وذهب. 2الفعل الناصب له

فيه , فحذف الفعةل , وحةذف المفعةول الموصةوف الةذى  تقيليمكانا أجدر بأن 
هو مكانا , وحذف الباء التى يتعدى بها أجدر , وحذف الجار من فيه , فصار 

. وتبعةةه فةى ذلةةك ابةةن جنةةى 3تقيليةه , وحةةذف الضةةمير العائةد علةةى الموصةةوف

ثةةم حةةذف خمسةةة أعمةةال , وهةةى حةةذف الفعةةل الناصةةب , وذهةةب إلةةي أن فيةةه 
الموصةةوف , ثةةم حةةذف البةةاء , ثةةم حةةذف فةةى , ثةةم حةةذف الهةةاء , فتلةةك خمسةةة 
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فيه مةن غيةره كمةا تقةول : مةررت  تقيليأصله : ائتى مكانا أجدر بأن وأعمال 

والذى يهمنا هنا هةو أن  .1برجل أحسن من فالن , وأنت أكرم على من غيرك
يةف صةار وك ،صار التأويةل إلةي هةذا الحةد فةى التركيةب اللغةويكيف  نعرف

 .بكل الوسائل العقلية اة مباحاللغمع التعامل 
 ومثله فى االنتحاء الغامض قوله:

ْحله ق ال  قائلٌ   : ... لمن جمٌل رخو المالط نجيبفبيناه يشري ر 

ة ونسبه البغدادي لسيبويه وليس فى كتابه  ُرور  هُو  قد يحذف ض  او و  على أ ن و 
ا هُن ا ف إِّن األ ْصل ف بينا هُو   وزعم أن سيبويه أجاز هذا التقدير وليس  يشري. ك م 

ي فِّةي تةرك وأجازه  األعلمبصحيح والذي خرج هذا االحتمال هو  اْبةن اأْل ْنب ةارِّ

او حةذفت متحركةة ا يْنص رف من مس ةائِّل اْلخةالف: أ ن اْلةو  , علةي أنةه صرف م 
ةف   أراد ةُرور  ة ف اْدُخةْل ض  ةُرور  او ثم  حةذفه ا ض  ة  ب ينا هُو  فسكن اْلو  ةُرور  علةى ض 

عنهُ ت ْشبِّيها للواو اأْل ْصلِّي ة بواو ا ْنهُ و  ل ة فِّي ن ْحو مِّ  .2لّصِّ

مسةائل التأصةيل التةى ذهةب إليهةا لغموضةها ومن النقةاط التةي ال يقبلهةا العقةل 
اء ت فِّي  النحاة كقول الخليل فى ا ج  ا قوله: أصل لن: ال  أ ن ك م  ْرء م  )يرجي اْلم 

ة ت ْخفِّيفًةا بقولةه:  ذلك( معلال يالقي   ال  أ نْ  ةد فحةذفت اْلهمةز  احِّ ةا و  ْعنةى فيهم  أ ن اْلم 

ةا حةذفت  اأْل ْصةل ويةل أمةه ف ل م  ا حذفت من ق ةْولهم: ويلمةه و  ال ك م  ْستِّْعم  ة االِّ لِّك ثْر 
نةةون أ ن فحةةذفت اأْللةف لةةدفع التقةةاء السةةاكنين  ة التقةةى سةةاكنان: ألةف ال  و  اْلهمةز 

: لن ار   .3ف ص 

اْسمتعليل الفصل  وانظر إلى غرابة ْجُرور ب ين إِّن و  اْلم  ابالجار و   وله:فى ق ه 
اك مصاب اْلقلب جمٌّ ب ا ف إِّن بحبها ... أ خ   ه(البل)ف ال  تلحني فِّيه 

ة شبه إِّن بِّاْلفِّْعلِّ قال البغدادي:   لقُو 
ولم يذهب أحد من النحاة إلى القول بذلك  .4

 ولو صح أن ذهب ما قبله العقل. 

وال أفهم أشياء كثيةرة مررهةا الكوفيةون وابةن جنةى والزمخشةري ومةن تةبعهم 

ال  تظلمةوا الن ةاس )حين ذهبوا إلةى جةواز نصةب المضةارع بـــةـكما فةى قولةه: 
ةةا ال  تظلمةةوا ةةا حةةذفت اْلي ةةاء ت ْخفِّيفًةةا. .(ك م  ا ك ْيم  ف ةةإِّن ال  تظلمةةوا  علةةى أ ن أ ْصةةله 

قيةةل  ةةا و  ةةْذف الن ةةون به  ْنُصةةوب بِّح  ةةا المصةةدرية حمةةال علةةى أ ن م  بةةل ن صةةبه بِّم 

ا. ا أ ن أ ن تهمل حمال على م  وكةان أولةى لهةم أن يقولةوا: إن هنةا  المصدرية ك م 
خلال فى الرواية  أو تصحيفا فيبحثوا فى األصل الذي تبنى عليه القاعةدة بةدال 
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ينشةدون: ال  القةوم والروايةة قريبةة إلةى أسةماعهم إذ  ويحتملةوا. ,من أن يةأولوا

ةةا ال  تظْ  ظلةةمِّ ت ْرفُةةوع علةةى ه ةةذ ا بعةةد ال  النافيةةة  ,مِّ ل ةةالن ةةاس ك م  يةةدِّ فالفعةةل م  بِّالت ْوحِّ
ا: ك اف ة. م  اْلك اف: للتشبيه و   و 

ومةن المواقةف النحويةة التةي تتناقةةل التأويةل الغريةب دون نظةر كمةا فةةى        
اء حلقي شةرقٌ قوله:  عةن الرضةي عةن ابةن  1. حيةث نقةل البغةداديل و بِّغ ْير الم 

ةع  ن  إ الحاجب عن ابن جنةي أنةه قةال:  وضِّ اْلُجْمل ةة االسةمية بعةد ل ةو وضةعت م 

ةع اْلُجْمل ةة وأقول: كيف وضةعت الجملةة االسةمية  .اْلُجْمل ة الفعلية شذوذاً  وضِّ م 
وأنةةى لةةك أن ترتضةةي تركيبةا لغويةةا تقةةديره: لةةو شةةرق حلقةةي  !؟الفعليةة شةةذوذاً 

 زعمةون أن هةذا تقةدير ابةن جنةى اللغةوي وغيةره,بغيةر المةاء حلقةي شةرق. وي

 وذهب بعضهم إلى أن شرق المذكورة خبر لمبتدأ محذوف تقدير: هةو شةرق,
. فهةةذا هةةو االنتحةةاء شةةرقهةةو حلقةةي بغيةةر المةةاء حلقةةي وكأنةةه قيةةل: لةةو شةةرق 

  الغامض الذي أضر بالنحو. 

 عن الرضّي تخريج ابن الحاجب لقول الشاعر: 2ونقل البغدادي
ت ى  ا ... ع ن اْلحق ح  ب يت هللا نرفع عقله   ضبعانم  ثتضبعوا ك ذْبتُْم و 

ْرفُةوع بِّثُبُة اْلفِّْعةل بْعةده ا م  ت ى فِّيهِّ ابتدائية و  نصةب نضةوت الن ةعلى أ ن ح  بع ون و 

ا قبله. يُكمتمةدون أ  واستجلب لةه معةان أحةدها:   باْلع ْطف على توهم نصب م   ْيةدِّ
ين ا.إِّل ْين ا بِّالس يُوفِّ  إِّل ةْيُكم  نمدوالس يُوفِّ بِّ أضباعكم  : تمدون إِّل ْين اوالثاني ونمد أ ْيدِّ

 . ت ى تضبعونا ونضبعا فوالثالث: أضباعنا بِّالس يُوفِّ ال  صلح ح  ارة  حتى فِّيهِّ و  ج 

لّم م   ْنُصوب بِّأ ن على حذف الن ون ونا ضمير اْلُمت ك  ْفعُوع  اْلغ  وتضبعونا م  له ْير م 
اْلفِّْعل مُ  يكةون نصةب و  ةال و  ة لتأويله بِّاْلح  اج  ال  ح  ل ْيةضةبع بةالْ نْست ْقبل و  هِّ ع ْطف ع 

ع ةةاء تةوهم. ت ةةى تضةبعون للصةلح والمصةةا والرابةع: ظ ةاهرا مةن غيةر ادِّّ  فحة.ح 

المركةةب اللغةةوي فةةإن تفسةةير المعةةاني بعيةةدة عةةن كةةون وبصةةرف النظةةر عةةن 
ى فكيف تكون حت ,التحليل النحوي غامض والسياق الذي ذكر فيه غير مفهوم

ْرفُوع بِّثُبُوت الن ون  اْلفِّْعل بْعده ا م  م نصةب علةى تةوه اْطفةع بنصةثم ابتدائية و 

 .نرفع
ْعنى: من نْ م  هْ م   إلى اعتبار 3الكوفيينبعض وذهب   قوله:فِّي  ,بِّم 

 ْند مِّ ياوي مه ذ ا الن اس  فِّي صديقه ... أقاويل   ن  عْ م  يسْ  نْ م  هْ م   يأماو

ةا  التخةريج وبنةوا عليةه أنهةاوتناقل النحاة هذا  م  ْعنةى اكفةف و  ةه بِّم  مركبةة مةن م 
ةع   ةه م  ةا تفعةل أفعةل ف ركةب م  ْندهم: اكفف ع ن كل ش ْيء م  اْلمْعن ى عِّ ي ة. و  الّشرطِّ
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ةةا.  ةةع  م  ةةا م  ةةا ركبه  ةةوذهةةب غيةةرهم إلةةى أنهةةا اسةةتفهامية ومةةن ك م  ا م  ةة نْ أ صةةله   نْ م 

 فى المجهول. ةزائد ةيعقل تإعماالومثله وهذا فأبدلت الن ون ه اء. 
وتبعةةه ابةةن يعةةيش وابةةن الحاجةةب والرضةةي  1وانظةةر كيةةف ذهةةب الزمخشةةري

إلى جواز قياس السةين علةى أن فةى االسةتقبال فةى تخةريج وتفسةير والبغدادي 
 قوله:

 ى والجوانحِّ ل  الكُ  عسى طييء من طييء بعد هذه ... ستطفيء غاُّلتِّ 

ن الشةاعر  أن يةأتِّي بةـ "أْن" فةيمعللين ذلك بقولهم:  دل عةخبرهةا،  ولّما لم يُْمكِّ
كمةا ف ل.السةتقبافى الداللة علةى ا هامق ام فهي قائمةإلى نظيرتها، وهي السين، 

ين فِّي خبر ع سى ح  مةال علةىدخل أ ن فِّي خبر ل ع ل  حمال على ع سى دخل الّسِّ

.  ل ع ل 
 تخريج سابقيه الغريب فى قوله: 2ونقل البغدادي

ا ... ْنه  ث فعادى ب ين هاديتين مِّ يد على الث ال  أولى أ ن يزِّ  و 

ع  ـــــعلى أ ن أولى من مرادفات ك   ال  تْست ْعمل إِّال  م  ا ــــــدعتقم .أ ن اد و 
 ذهب ــــذا مـــما أن هـــوزاع

الك  ك حت ى ولو كان ذلك مذهب ابن مالن. وأقول: يومذهب آخراْبن م 

  ن الشعر من الوافر ووزنهو مفرد, أال ترى أوآخرين فليس بقاعدة, و
, ولىأفال ضرورة وال مشكلة والشاعر لم يقل كاد بل قال:  الكلمتين واحد

 مرادفة لها وليس بصحيح.  هيوإنما لما احتملت معنى كاد قالوا 

ا متأملي د  عُ ب  ووقف البغدادي علي قوله: ) هُو  قِّْطع ة من ب   (م  ئ اْلق ةْيس يت اْمرِّ و 
: هُو   و 

ا متأملي فعدت ل هُ وصحبتي ب ين ضارج ... ب ين العذيب بعد م   و 

ضةم اْلعةين عُ على أ ن ب  ثم قال:  أ صةله بعةد بِّف ةتْح اْلب ةاء و  د فِّيهِّ للمةدح والتعجةب و 

ْدح ال ة ألحق بِّفعل اْلم  ْعن اهُ ي ةا بعةثم نقل عن آخرين أن  .3أ ص  لةت علةى م  ةا ت أ م  د م 

ب أنه ال يوجد قيد ملزم للنحاة فةي التعامةل مةع اللغةة ممةا . أال ترى معي الت ع ج 
ث  تجعلةةك التةةى الداللةةة التأمةةل حتةةى تقنةةع بتلةةك وغيةةاب النظةةر غرابةةة فةةى ور 

لةت  د  عُةي ةا ب  وهةل يقةال:  مندهشا أمام ما يقوله هةؤالء النحةاة دون تعليةق. ةا ت أ م  م 

ب  !؟. على الت ع ج 
 ى من قوله: ت  في ح  ونقله عن سالفيه  4البغداديما المعنى الذي ذكره أو
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ت ى ُكل ْيبٌ بً ج  )فوا ع    (اشعُ ج  مأ و  هشلٌ أ ب اه ا ن ي ... ك أ ن  نِّ ب  سُ ت   ا ح 

ت ى فِّيهِّ ابتدائية وفائدتها هُن ا التحقير عروف ولةم مغير ة وهذه الفائد .على أ ن ح 
 معنةةةى التعظةةةيمأن  أظةةن  أحةةد ولسةةةنا فةةةى حةةّلٍ لةةةذكر معانيهةةةا و ايتطةةرق إليهةةة

لةيس عندما تسند إلى عظيم أو حقير  فةى سةياق لغةوى ومنها يستفاد والتحقير 
 التعظيم والتحقير من معانيها.  

اْبنُوا للخةراب) ومن ذلك قوله: ْوت و  ةوْ  (لدوا لْلم  م فِّةي ق ْولةه لْلم  ت علةى أ ن الةال 

ةةاص ْختِّص  م االِّ ةةي فةةرع ال  هِّ م اْلع اقِّب ةةة و   قةةائال:البغةةدادي ثةةم علةةق  .1تسةةمى ال 
ةةةةاص أولةةةةى ألِّ ن الت ْعلِّيةةةةل أ ْيضةةةةا مةةةةن فةةةةروع  ْختِّص  ةةةةا مةةةةن فةةةةروع االِّ جعله  و 

ْختِّص اص. قال إن الم العاقبة فةرع مةن الم االختصةاص!؟ ومةا  نْ وأقول: م   االِّ

ن لهةةا اثنةةين وعشةةرين ووجةةدت أوقةةد تتبعةةت معانيهةةا هةةذا التعليةةل الغةةامض!؟ 
والنصةوص التةي نقلهةا البغةدادي  .وهةذا المعنةى معنى لم أجد فيهةا هةذا الخلةط

 قول زهير:  محقق الرضيّ وأنشد  تحتها غير دقيقة فى التحليل والقياس.

 (هيضلٍ ب لففتُ  مرٍس  هيضلٍ  ف إِّن هُ ... رب   القذالُ  بِّ شِّ ي   إِّنْ  )أزهيرُ 
ةا لففةت هيضةالً بهيضةل على أ ن رب فِّيهِّ للتكثير. أ ي: كثيرا م 

وهةذا المعنةى  .2

 وما يمنع أن يكون قليال. مناقض لما تعارف عليه العامة من أنها للتقليل.

 وقاس البغدادي والرضي  وابن الحاجب النفي فى قول ابن أحمر:
 ال تفزع األرنب أهوالها ... وال ترى الضب بها ينجحر

ثْلِّهِّ ش ْيءٌ ل ْيس  )ق ْوله ت ع ال ى:  علي الن ْفةي فِّيةهِّ منصةب ثةم قةال: الشةورى  11( ك مِّ

ت ةى يكةةون  ت ع ةال ى مثةل ح  ان هُ و  يعًةا ف ل ةْيس  هلل ُسةةْبح  مِّ لةةى مثلةه ج  علةى مثةل مثلةه وع 
يعًا مِّ مثل اْلمثل ج  ثم استدل بنص للكشاف  .3لمثله ش ْيء يماثله. فالمنفي اْلمثل و 

ْنةد ق ْولةه ت ع ةةال ى:  الزمخشةريأوردهُ ولةيس فيةه تعليةق علةةى البيةت فيةه البيةت  عِّ

ْل بِّهِّ ُسةْلط انًا) ا ل ْم يُن ّزِّ ِّ م  ُكوا بِّاّلِل  ا أ ْشر  ْعب  بِّم  ف ُروا الر  ين  ك   (س نُْلقِّي فِّي قُلُوبِّ ال ذِّ
يعًةا ال  آل عمران  151 مِّ الن ةُزول ج  ة و  اد نفي الس ْلط ان ي ْعنِّي اْلحج  على أ ن الُمر 

ي ة ُسْلط ان لكنه لم ينزل.نفي الت ْنزِّ ْنفِّّي فِّي اْلب ْيةت  ل ف ق ط بِّأ ن يكون ثم  ا أ ن اْلم  ك م 

ة  ة بِّك ثْر  ف از  ه اْلم  اد وصف ه ذِّ يعًا ال  االنجحار ف ق ط إِّْذ الُمر  مِّ الض ب واالنجحار ج 
ان. ي و  ا ح  ْيُث ال  يُمكن أ ن يسكنه  ال بِّح   اأْل ْهو 

أن هللا عز  وجةل  لةيس  خطأ وخلال يظهر فيم فى هذا الكالأن ويالحظ         

يعًةاله مثل حتى تقول: إن   مِّ . الن ْفي فِّيةهِّ منصةب علةى مثةل مثلةه وع لةى مثلةه ج 
يعًاوالثاني قوله:  مِّ مثل اْلمثل ج  , فهي عبارة خاطئةة عقليةا ألنةه فالمنفي اْلمثل و 
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والثالث: أنه جاء بنص الزمخشةري علةى  .مثل اْلمثلال يوجد اْلمثل و  ال يوجد 

وإنمةا اسةتعان بةه وهةو لةيس كةذلك, عليهةا أساس أن فيه مشةابهة لييةة وقياسةا 
 للنفي الحاصل فى الموقفين فقط.فى اآلية الزمخشري 

 فى قول الشاعر:  أبدلت اأْللف عيناو: بأن عن أصلها أن 1والقول
ْين ْيك مسجو ....أعن ترسمت من خرقاء منزل ة  اء الصبابة من ع   مم 

وقلنةا إن هةذا مةن شةغل الضةرورة أو التصةحيف  ال يوجد دليل علةى صةحته. 

بغةرض اللةةبس والتعنيةةت أو مةةن شةةغل الةرواة. لكةةن هةةذا التأصةةيل خةةارج عةةن 
 النطاق العقلي الواضع للقاعدة النحوية المألوفة لدى العرب. 

لكثرة من أن التثنية تدل على ا ومن غرائب هذا المبحث ما ذهب إليه الفارسي

شةبه ومن ذلةك قةولهم: نعةم الةرجالن أخةواك، فهةذا فةي أن المةراد فيةه الكثةرة ي
زم وهةذا المةذهب علةي حةد قولةه هةو ال يلةقولهم: هذان خير اثنين فةي النةاس، 

 ومن ذلك قول الفرزدق:األخذ به أو اعتقاده. 

 ألعاجمِّ يابِّ اْى ثد  و  س  ليلبس  مُ ماً ... لِّ سْ مُ  ان  ك   نْ وما قمُت حت ى كاد  م  
أن ثيةاب زاعمةين التثنية مراد بهةا الكثةرة، حيث ذهب بعض المحققين إلي أن 

وأقةول: إذا  .2الكثةرة بةه أراد الفةرزدقاألعاجم لةيس لهةا مسةودان اثنةان، إنمةا 
فلمةةاذا ذكةر التثنيةةة ولةةم كمةةا تقولةون كةان الفةةرزدق قةد أراد الكثةةرة مةن التثنيةةة 

 ويبتعد عن اإلغماض واالحتمال .مسودات يذكر الجمع 
االنتحةاء الغةامض فةى الةدرس النحةوي فكةرة  أصةلجةاءت لت   خاتمة البحث:

ومفهوما ولغة واصطالحا وداللة بالعرض والتحليل والنقد فقد اشتمل البحةث 
التي اعتمةد  علي مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وثبت من المراجع والمصادر

عليها. ففي المقدمة تناولت أهةداف البحةث وأهميتةه فةى إطةار كالمةي مفيةد ثةم 
وجةةاء المبحةةث األول  .ممةةا سةةبق علةةى حةةدة تعبيةةرأعقبةةت ذلةةك بتحليةةل  لكةةل 

وقائما فى الدرس وأفاد  ليحكي االنتحاء الغامض فى النصوص وكان واضحا
المعاني النحوية التى كانت مرجوة من تلةك  وغيببأنه قد أضر بكثير وأخفى 

النصةةوص الغامضةةة وكةةان ذلةةك بسةةبب طبيعةةة العصةةر وطبيعةةة لغتةةه وثقافتةةه 
وطريقة الشرح والتناول المختلفة لدى بعض النحويين. وجاء المبحةث الثةاني 

أو عةدم إلظهار صةورة االنتحةاء الغةامض فةي العبةارات بسةبب سةوء التعبيةر 
كمةن فةى التبعيةة والنقةل عةن السةابقين فةى التخةريج ي الفهم الجيد للنص وغالبا

أما المبحث الثالث فأكثرهن أهمية من حيث أوضح  .ونقد والتقدير دون تفكير
شطحات بعض النحويين فى اإلعراب والتقدير وهي شطحات ال جدوى منها 
كما أنه أظهر خروج النحاة عن القاعةدة المألوفةة ممةا أثةر علةى عمليةة التعلةيم 

بالسلب ال باإليجاب. وأما المبحث الرابع فأثةار االنتحةاء الغةامض فةي  والتعلم
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بسةبب وقةوف النحةاة وتخةريجهم للشةاذ والنةادر والغريةب التأويل وأكثره كان 
ف والمنتحل والمتكلف والمنفرد والمزعوم والملحون ممةا  والمجهول والمحر 

القاعةدة  ترتب عليه غموض وتعسف في التخريج وعدم قبولةه عقةال لمخالفتةه
  المطردة.

فةات وأخلص من ذلك أن االنتحاء الغامض يدخل فى قبائح النحو ومخال       
وأن  األصول التي ال يجوز االحتجاج أو االستشهاد به بأي حال من األحوال.
العقةل  التعامل مع المكونات اللغوية والتراكيب العقلية يبقى خارجةا عةن قةدرة

دل  والشةك أن البحةث قةد لبحةث والةدرس. وقف عليهةا واقةف با مهماالبشري 
خاللةه  المفيةد والجيةد كمةا رأينةا فةى التعليمةيعلى مادة لغوية ليس فى اإلطار 

كةةةالفراء  همتةةةأويلعبةةةاراتهم وإعةةةرابهم ووبعةةةض النحةةةويين نصةةةوص وفةةةى 
المحققةين كالرضةي والبغةدادي بعض والرماني والزمخشري وابن الحاجب و

 يق. وهذه المادة كانت في حاجة إلي تمييزها والوقوف عليها بالنقد والتعل

 أهم المراجع والمصادر:

* األخفةةش سةةعيد بةةن مسةةعدة: معةةانى القةةرآن, تحقيةةق هةةدى محمةةود قراعةةة, 

 م.1990مطبعة الخانجى, الطبعة األولى, 

ين *ابن األنباري  كمال الدين أبةو البركةات: اإلنصةاف فةي مسةائل الخةالف بة
عةة تحقيةق محمةد محيةى الةدين عبةد الحميةد, طب النحويين البصريين والكوفيين

 م.1987المكتبة العصرية, بيروت 

حقيق * البغدادي عبد القادر بن عمر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب, ت
 وشةرح عبةةد السةالم محمةةد هةةارون, طبعةة الخةةانجي, القةاهرة, الطبعةةة األولةةى

 م.1986

 عثمان: *ابن جني أبو الفتح
o  الخصائص, تحقيةق محمةد علةى النجةار, طبةع الهيئةة المصةرية العامةة

 م.1988للكتاب, الطبعة الثالثة, القاهرة 

o المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, تحقيق على 
 النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي بدون.

ار الفكةر الطبعة الثانية, دحيان عبد هللا محمد بن يوسف: البحر المحيط,  *أبو
 م.1983

يةةل, *البيضةةاوي ناصةةر الةةدين أبوسةةعيد عبةةدهللا: أنةةوار التنزيةةل وأسةةرار التأو
 تحقيق محمد المرعشلي, دار إحياء التراث العربي بيروت بدون. 

يةق عبةد *الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن الس رّى: معانى القرآن وإعرابه، تحق

 م.1994الحديث، القاهرة، الطبعة األولى  الجليل عبده شلبي، طبعة دار
   *الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر: 



 

 
  

 

 
 

o الكشاف عن حقائق التنزيل وعيةون األقاويةل فةى وجةوه التأويةل ويليةه 

 الكافي الشافي فى تخريج أحاديث الكشاف البن حجر العسقالني, وفى
 مؤخرته مشاهد األنصاف على شواهد الكشاف بدون. 

o  المفصةةل فةةى علةةم العربيةةة وبذيلةةةه كتةةاب المفضةةل فةةى شةةرح أبيةةةات
 المفصةةل ألبةةى فةةراس النعسةةاني الحلبةةى, الطبعةةة الثانيةةة, دار الجيةةل,

 بيروت, لبنان بدون. 

الكتاب, تحقيق عبد السالم محمد  *سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان: 
  هارون, بيروت, الطبعة األولى بدون.

لغة المزهر في علوم ال (أبي بكر جالل الدينعبد الرحمن بن )السيوطي *

 ةالطبع دار الكتب العلمية بيروت , فؤاد علي منصور قيحق، توأنواعها
 .م1998هـ 1418 األولى

 *ابن عطية الغرناطي عبد الحق بن غالب بن عبد الةرحمن: المحةرر الةوجيز

 م.1993فى تفسير القرآن العزيز, دار الكتب العلمية, الطبعة األولى لبنان 
لفيةة *ابن عقيل المصري بهاء الدين عبد هللا بن عقيل: شرح ابن عقيل علةى أ

لطبعةة ابن مالك, تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, دار التراث, القةاهرة, 

 م.1980العشرون 
تحقيةق  ,*العكبري أبو البقاء عبد هللا بن الحسين: التبيةان فةى إعةراب القةرآن 

 .م1987الطبعة الثانية  على محمد البجاوي, بيروت,

محمةد  *الفراء أبو زكريا يحيى بةن زيةاد بةن عبةد هللا:  معةانى الفةراء, تحقيةق
على النجار وأحمد يوسةف نجةاتي الجةزء األول. ومحمةد علةى النجةار الجةزء 

الثةةاني وعبةةد الفتةةاح شةةلبي, وعلةةى النجةةدي ناصةةف الجةةزء الثالةةث, طبةةع دار 

 السرور, لبنان بدون.
دار  األنصاري أبو عبةد هللا محمةد: الجةامع ألحكةام القةرآن, طبعةة* القرطبي 

 الشام للتراث, لبنان بدون.

عبةد  *ابن مالك جمال الدين محمد عبد هللا األندلسةي: شةرح التسةهيل , تحقيةق
 م.1990الرحمن السيد ومحمد بدوى المختون, الطبعة األولى, القاهرة 

د أبةةو العبةةاس محمةةد بةةن يزيةةد: المق ق تضةةب, تحقيةةق محمةةد عبةةد الخةةال*المبةةّرِّ

 م.1979عضيمة, المجلس األعلى للشئون اإلسالمية, القاهرة, الطبعة الثانية 
مةد *مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى، أحمد الزيةات، مح

 النجار، دار الدعوة القاهرة بدون. 



 

 
  

 

 
 

تحقيةق *ابن منظور األنصاري جمال الدين محمد بةن مكةرم:  لسةان العةرب, 

ة دار عبد هللا على الكبير ومحمد أحمد حسب هللا , هاشم محمد الشةاذلي, طبعة
 المعارف بدون.

 * ابن هشام األنصاري جمال الدين:
o  أوضةح المسةالك إلةى ألفيةةة ابةن مالةك, تحقيةق محمةةد محيةى الةدين عبةةد

 الحميد, المكتبة العصرية, لبنان بدون. 

o حقيق محمد محيى الدين شرح شذور الذهب فى معرفة كالم العرب, ت
 عبد الحميد بدون.

o  مغنةةى اللبيةةب عةةن كتةةب األعاريةةب, تحقيةةق محمةةد محيةةى الةةدين عبةةد

 م .1987الحميد, لبنان 
* ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علةى: شةرح المفصةل, طبعةة عةالم الكتةب, 

 بيروت بدون.

 

 

 

 
 

 

 
 

 


