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 ُمّمخُص الرّْسالة
 كتاُب معاني القرآف لمفرّاء 

رِؼ(  )مف باِب المنصوبات إلى باِب الصَّ
 دراسٌة نحويٌَّة وصرفّيةٌ 

أحدى أعبلـ المدرسة الككفٌية، الذيف ترككا أثرنا بالغنا في النحك العربٌي ىػ( 207زكريا الفرّاء ) بوأ ييعدُّ    
( في معاني القرآفالفٌراءي مف خبلؿ كتابو ) أسيـبشكؿو عاـ، كًفي الٌنحك الككفٌي بشكؿو خاص؛ فقد 

براًز معالًمياترسيًخ قكاعد المدر  )معاني القرآف( بإعادة عرض كتاب  قامٍت الٌدراسةي كقد ، سة الكيكفٌية، كا 
حسب المكضكعات الٌنحكية كالٌصرفية، حيث استخمصيا الباحث مف تعميقات الفراء عمى اآليات 
القرآنية، كجمع متفرقات كؿ مكضكع نحكم أك صرفي، كألؼ بيف مفرداتو، كرتب المكضكعات في 

قاـ بدراست يا كتحميميا كتفسيرىا، كجعؿ اآليات إطار القسميف المعركفيف: النحك كالصرؼ، كمف ثـي َّ
القرآنية التي كقؼ عمييا الفراء شكاىد نحكية لممكضكعات كالمسائؿ، مع بياف ما غىميضى مف كبلمو، 

 كمف ثيَـّ عقد مكازنةو بيف رأم الفٌراء كغيره مف الٌنحاة، كترجيح األقكل مف ىذه اآلراء.

العمكم مف صفحات البحث دكف تغيير في كبلـ متف معاني القرآف في الجزء  ةالباحث تكقد عرض   
كقد كضع كالمسائؿ،  بكابلى كضع عناكيف لؤلالفراء إال بما يحقؽ الربط بيف الفقرات كالجمؿ، إضافة إ

التحميؿ كالتفسير كالمقارنة في الحكاشي السفمية، بحيث يقدـ دراسة مكازنة، كتفسيرات مكضحة،  ةالباحث
 ديـ كتاب نحكم ككفي بنظاـ المكضكعات.بما يخدـ اليدؼ األساس كىك تق

، كقد جاءى في الٌتمييًد تعريؼه مكجزه لممدرسًة     ، كخمسًة فصكؿو كقد جاءت الدراسةي مكزعةن عمى تمييدو
 بكاب(، كتَـّ ترتيبي األمعاني القرآف) ، ككذلؾ كتابوزكريا الفرّاء يأبالككفٌية، كترجمةه لمعالـً الجميًؿ 

، ثَـّ المجركرات، فالٌتكابع، فالٌنداء، فالٌصرؼ، كتَـّ ختامو حسب كتب الٌنحك العرب ٌي؛ فالمنصكبات أكالن
 ببعض المسائؿ المتفٌرقة في الٌصرؼ العربٌي.

؛ لعؿَّ أىمَّيا أفَّ الفٌراء ذك شخصٌية نحكٌية مستقٌمة الّنتائجإلى مجمكعةو مف  كقد تكصمت الٌدراسةي     
ة المختمفة؛ حيثي انفردى بآرائو الٌنحكية عف غيره مف الٌنحاة، باإلضافة ناقدة ال تحكمييا األىكاء المذىبيٌ 

إلى استخدامو مصطمحات ككفٌية جديدة تقابؿ المصطمحات البصرٌية، كبذلؾ ساىـى في كضًع قكاعدى 
دي إعدا :المدرسة الككفٌية بكٌؿ معالًميا كمبلمحيا، كًمٍف ثيَـّ أكدٍت الٌدراسةي عمى تكصياتو عٌدة؛ أبرزيىا

الكصكؿ إلى آراء  -عمى حدٍّ سكاء–كتابو محكسبو في ىذه الٌدراسة؛ مٌما يسيؿي عمى الباحًث كالقارئ 
الٌنحكية كالٌصرفية التي تَـّ دارستييا، باإلضافة إلى دراسة المصطمحات الككفٌية عند  بكابالفٌراء في األ

ٍتًمتٍ  الٌدراسةي بذكًر المصادًر كالمراجًع اٌلتي تَـّ  الفٌراء كمعناىا كداللتيا في كٌؿ مكضعو مف كتابًو، كقد خي
 .االستعانة بيا؛ إلتماـً ىذا البحث
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Abstract 

The Book of Quranic Meaning by Al-Ferra’ 

( from Chapter of Grammar to Chapter of Morphology). 

Grammatical and Morphological Study. 

Abu Zakaria Al-Farra’(207) is considered one of the most popular teachers in Kofi school, 

who had a great influence in Arabic grammar and syntax in general and Kufi syntax in 

particular. Al-ferra’ had a great role in founding the basis of Kufi school through writing 

his book(Quranic meaning). The study discussed the grammatical and morphological 

topics in some sections (chapters) of Qur’anic meaning book. 

The study has re-presented the book Meanings of the Quran according to grammatical and 

morphological topics as the researcher deduced it from Al_Farra' comments on the Quranic 

verses. The researcher also collected all the grammatical and syntactical extracts and make 

relations among their terms to categorize the topics as syntax and phonology. Then, she 

investigated and analyzed and interpreted, and made Quranic verses which Al_Fera' 

commented on as grammatical evidences for subjects and issues, in addition to clarifying 

what is ambiguous of his words. After that, the researcher compared between Al_Fera's 

point of view with syntactic experts&nbsp; and taking into account the strongest of these 

views.The researcher presented the meanings of the Quran at the top of the search pages 

without changing on Al-Fera' words except those needed to achieve the link between 

paragraphs and sentences, and using titles for the chapters and topics. The researcher has 

made the analysis, interpretation and comparison in the footnotes, so that he presents a 

comparative study, and detailed explainatons in order to achieve the main objective which 

is to present a Kufic grammatical book in topic style. 

The study is divided after the introduction into five chapters, the introduction section 

includes a brief definition of Kufi school, translation such a great scholar Abu Al-Ferra’ 

and then writing of the book(Qur’anic meaning).The chapter is divided according to 

Arabic syntax books (Accusatives, genitives, additives and other topics of morphology.  

The study has reached some results, the researcher summed up that Al-Ferra’ is an 

objective grammatical person who has his own grammatical points of view. He also used 

new kufi trmonology to but fundamental basis to Kufi school. 

The study confirmed some recommendations, one of them is to make a computerized book 

to facilitate access to Al- ferra’ grammatical and morphological point of view, and to study 

Kufi terminology and its meaning easily. At the end of this paper, references are included. 
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 وَعلَّمكَ ما لَمْ تكُه تَعْلَمُ وكانَ فضلُ اهللِ عليكَ عظيمًا 
 

 [113النساء: [  



 

ه

 ْاإِلىَدْاءُ 

 

 ، نبع الحٌب كالحناف كالفرح ...جدي وجدتيإلى 

، أىديكيما ثمرةى ما زرعتما فٌي، أىديكما حممنا راكدكما كثيرنا، كىا قد أصبح اآلف حقيقة؛ أبي وُأّميإلى 
 ما أردتي كأردتما... ؽما تريديف، كىا أنا اليـك أحقّْ  حبيف يكمناستصفكـ قمتما لي: 

فكاف مٌني بمنزلًة الٌركح  ،، عنكاف الحٌب كالصبر كالكفاء كالعطاء، الذم كىبني قمبوزوجي الغاليإلى 
 لمجسد ...

 ...بنّي بسَّاـ إلى مبلكي الٌصغير كقٌرة عيني كميجة قمبي، 

، كدٌثركني بحٌبيـ كمساعدتيـ كتشجيعيـ كدعميـ الٌدائـ لي: بيوا عتمَة در ءخمسة أقماٍر أضاإلى 
 ، أىديكيـ كؿَّ الحبّْ يا أغمى ما أممؾ في ىذا الككف ...أحمد، عزّالديف، محّمد، خميؿ، تامر

ـى كيكابده حتى يذكؽ حبلكتىو ...  إلى كؿ مىٍف يطمب العم

بِّا كتقديرنا ...  أىدم لكيـ عيصارة جيدم المتكاضًع حي
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 شكٌر وامتناف

ٍمدي هلًل رجاءن كعطاءن، الحمدي هلًل دائمنا كأبدنا، كالصبلةي كالسبلـي عمى     ٍمدي هلًل حبِّا، الحى ٍمدي هلل شكرنا، الحى الحى
نزاًؿ الٌناس منازلىييـ،  ملسو هيلع هللا ىلصسٌيدنا كنبٌينا كقدكتنا محٌمد  خير األناـ، أمرنا باالعتراًؼ لآلخريفى بفضميـ، كا 

 اس عمى معركفيـ.كعٌممنا شكرى النٌ 

ٍف قٌدمكا لي العكف، كذٌلمكا أمامي الٌصعاب، فإٌنني أتمثؿي بالشكًر      إلى  -أكالن –كلستي إذ أشكري مى
، الذم كاف كما زاؿ أبي الحنوفميٍعًممي كقيٍدكًتي في ىذه الحياًة، إلى أجمؿ كأطيب مف عرفتي ... إلى 

ـٍ يسترٍح لو باؿه ىك ، ك يغمرني بحٌبو كعطائو المتكاصؿ، كيحيطني بحنانوً  ، كلى الذم لـ تغميض لو عيفه
، فبل قمبه كقمًبوكىك يدعك لي؛ فمكاله كجكديه كدعاؤه ما كنتي  ، كال حبيبه مثمو، كلك بحثتي في ىذا المقاـً

 العمرى دىرنا.

 تمؾى التي عممتني أفَّ ريحانة قمبي كبمسـ ركحي،  ، صاحبة القمب المبلئكٌي،ّميألكالشكري مكصكؿه    
ـى العكف  انىٍت، ككانت ًنٍع الكصكؿ إلى العيبل يحتاجي إلى الكثير مف الٌصبر كالٌتعب؛ فسىًيرٍت كشىجعٍت كعى
، فأسأؿي اهلل أف يثقؿى مكازيفى  كالٌسند، كتحٌممت عٌني الكثير مف العبء؛ كي يككفى ًثٍقؿي الٌدراسًة أخؼَّ

 تَـّ عميًؾ الٌصحة كالعافية.حسناتًؾ، كيجعؿ قمبًؾ عامرنا بالرّْضا كالٌسعادة، كيي 

رفيؽ الٌدرب كالحياة، كسندم كعكني كأنيسي؛ فقد كاف  زوجي الغالي محّمد،كالشكري مكصكؿه إلى    
لي في الٌشدة عكننا، كلقمبي ممجأ؛ كالذم رافقني في ىذه الٌرحمة الٌشاقة، فذٌلؿى كٌؿ الٌصعاب في طريقي؛ 

، فكاف نً  ـى الزٌكج، كالٌرفيؽ، فالميَـّ أسألؾى أف تسعده سعادة أبدٌية، حتى أصبحى الكصكؿي إلى ىنا سيبلن ٍع
ـي  مف اليمـك خالينا، كقمبنا بحٌبؾ كأٍف تمنحو نفسنا راضية، كصدرنا صافينا، كأتٌمـ عميو العافية، ىذا كأتقٌد

بكؿَّ ما يسيؿ كانكا أسرتي الثٌانية التي لـ تبخٍؿ عمٌي قد بكٌؿ الٌشكر كالحٌب كالعرفاف إلى أىمو الكراـ؛ ف
مف صكًر الحٌب كالعطاء كالٌدعكات الجميمة؛  الكثيرعمٌي الطريؽ؛ إلتماـً ىذا البحث؛ حيثي قٌدمكا لي 
 فشكرنا مف القمب مكٌممة بدعكاتو صادقةو لكـ جميعنا.
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 شكٌر وتقديرٌ 
بخالص الٌشكر  بنعمًو الكثيرة، أتقدـي  كالذم أنعـى عميَّ  -جؿَّ في عيبله–بعد شكرم لربي كخالقي    

، أستاذ عمـ الٌنحك كالصرؼ المشارؾ باسـ عبد الرحمف البابميكالٌتقدير كالًعرفاف إلى فضيمة الٌدكتكر: 
في الجامعة اإلسبلمٌية بغٌزة، كالذم أكرمني بقبكؿ اإلشراؼ عمى بحثي المتكاضع، فكافى لي أبنا معيننا، 

ا صابرنا، كمرشدنا ىادينا، كلـ يبخٍؿ عمٌي ب ـى لي النصائحى كالٌتكجيياًت كناصحن غاؿو أك نفيس؛ حيثي قٌد
رشاد، كجزاه اهلل  الٌثمينةى؛ إلتماـ ىذا العمؿ، فمو كؿُّ الشكًر كالٌتقدير عمى ما قدمو مف عكفو كنصحو كا 

 عٌني خير الجزاء.

لة، مناقشة ىذه الرّْسا -حببصدرو ر –كالشكري مكصكؿه إلى األستاذيف المناقشيف ....، المذيف تقٌببل 
ثراء ، كا  ىا بغزيًر عمميما، كالمذيف تكبَّدا العىناء لتقكيـ ما اعكَّج منيا؛ حتى تخرجى في أحمى كأبيى ثكبو

، عمى ما بذاله مف جيدو في قراءة البحًث  فأسأؿ اهللى ليما خيرنا مديدنا، كمقامنا رفيعنا، كأجرنا مكصكالن
 كتقكيمو.

ٌزة، راعية ىذا البرنامج، كالتي أتاحت لي إكماؿى مسيرتي كأتقدـي بالشُّكر إلى الجامعة اإلسبلمٌية بغ
ؿ إمكاناتيا مف أجؿ االرتقاء العممٌي بالطمبة كاألكاديمييف، كالشُّكر مكصكؿه  التعميمٌية؛ حيثي سخَّرت جي

 .-حفظيـ اهلل–إلى كمٌية اآلداب، قسـ المُّغة العربٌية، كأعضائيا الييئة الٌتدريسية الكراـ 
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 المقدمة
، الحمدي هلل ربّْ العالميف، كالصبلةي كالسبلـي عمى أشرًؼ الخٍمًؽ أجمىعيف، عمى     ًمـً كامع الكى مف أيٍكًتيى جى
ى عٌمموي شديدي القكل، كصبلةن  صؿ الخطاًب،كف إلى مىٍف ال ينطؽي عف اليكل، إٍف ىكل إاٌل كحيه ييٍكحى

ا دائم بلًؿ، إلى نكر كسبلمن ـى الييدىل، كيا ميٍنقذى البشرٌيًة ًمٍف بىراثًف الشّْرًؾ كالضَّ يف إلى أٍف نمقاؾى يا عم
 ،  وبعد:اليدايًة كاإلسبلـً

يفَّ إفَّ مف آالًء اهلًل كنعمًو التي أٍسبغىيا عمى العرًب أٍف أنزؿى القرآفى الكريـى بمغيتيـ، سيدة الٌمغات كأشرف   
؛ كمف كىر  أٍف مىفَّ عميَّ بنعمًة الدّْراسة كالتٌأمًؿ في آياتو؛ حيثي تبعثي ىذه الٌدراسةي في  ـً اهللكأعظميفَّ

الٌنفًس الطمأنينةى كالٌرضا، كتؤٍنسي القمبى في كؿّْ آيةو أتمٌعف فييا كفي جماًؿ داللتيا كمعناىا؛ فالميَـّ لؾى 
، كتدٌبًر الحمدي حمدنا كثيرنا طيبنا مباركنا فيو أٍف ىديتني لمبحًث في  كتاًبؾى الكريـ، كالتأٌمًؿ في كمماتؾى

.  آياتؾى

 ، ؛ لخدمة الٌمغة العربٌيًة مف خبلًؿ دراسًة القرآًف الكريـً لقد سخرى اهللي الكثيرى مف العمماًء كالباحثيفى
عدُّ كالذم يي  زكريا الفرّاء، أبوكضبًط ألفاظًو، كتكجيًو قراءاتو، كتفسيًر آياتو، كبياًف غريبو، كمف بينيـ: 

ـى المدرسًة الكيكفٌية؛ حيثي انفردى كاستقؿَّ بالكثيًر مف اآلراًء عف البصرييف كالككفييف  ا–إما ، فبرزٍت -أيضن
ٍف  ، حتى نيؿى مف بحًر عممًو الكثيري مف الٌنحاة كالعمماًء ًممى شخصيتيو بيف الٌنحاة بشكؿو كاضحو كجميٍّ

 ذاع صيتييـ كعمىٍت مكانتييـ.

، كقد ظيرٍت 1كالٌداني القاضي منيـالمؤمنيفى في الٌنحك كما شيدى لو نحاةي عىٍصًره  أميرإفَّ الفٌراءى ىك   
؛ حيثي جمعى فيو بيف الٌنحك كالٌصرؼ كتكجيو القراءات، بشكؿو )معاني القرآف(براعتيو كعبقريتيو في كتابو 
مستقٌمةو حسبى  ابأبك اآلياًت في  فكرة عرضالقرآنية، كمف ىنا جاءٍت  السُّكرمتسمسؿو حسب ترتيب 

رفي، مف خبلؿ دراسًة المسألة كتحميميا مع بياًف أكجًو االٌتفاًؽ كاالختبلًؼ بيفى  مكضكًعًيا الٌنحكم كالصَّ
الفٌراء كغيره مف النُّحاة، ككذلؾى تكضيح الكممات الغامضة بيف ثنايا شرحو، كقد قمتي بيذه الٌدراسة في 

، كالمخفكضات، كالٌتكابع، كالٌنداء، (اء، كالقطع، كالتفسيراالستثن)كىي: المنصكبات  بكابعددو مف األ
 كالٌصرؼ، مستعينةن باهلًل في كؿّْ خطكةو؛ فأسأؿي اهللى الٌتكفيؽ كالٌسداد.
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 .9، صكي األنصارمالٌمغة، أحمد مك  أبك زكريا الفراء كمنيجو في الٌنحك ينظر:
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ـَ البحِث تتضُح مف خّلؿ الرؤيِة المكتممِة لو، وذلؾ مف خّلؿ اآلتي: -  إفَّ معال
 :أىمية البحث 

 تبرُز أىمية البحث في الّنقاط اآلتية:
ـى الٌنحك الككفٌي كاتجاىاتو، مف خبلؿ الكقكؼ عمى آراء الفٌراء، كمصطمحاتو الككفٌية يي  -1 ٍبًرزي معال

 المستقٌمة عف البصرة.
يكشؼي عف آراء الفٌراء الٌنحكٌية كالٌصرفية، مف خبلؿ إظيار نقاط االتفاؽ كالخبلؼ مع غيره مف  -2

 الٌنحاة.
 يف، كالتي كانت ضمف إطار الٌدراسة.يشرحي المسائؿ الخبلفٌية بيف البصرييف كالككفي -3
 :أسباب اختيار الموضوع 
عدـ كجكد مراجع كافية لمباحثيفى في الٌنحك الككفٌي؛ بحيثي ييعتمد عمييا عند البحث كالٌدراسة؛ لذلؾ  -1

 سعيتي أف يككفى ىذا البحثي مرجعنا مساندنا كمساعدنا لمباحثيف مف بعدم.
سائؿ الٌنحكية كالٌصرفية كالتي تظيري الٌتكجو الككفٌي الٌنحكم احتكاءي الكتاًب عمى عددو كبيرو مف الم -2

 البصرييف. -منيـ–كتبرزيهي، كتبيفي نقاط االتفاؽ كالخبلؼ مع الٌنحاة، كأخصُّ 
عمى سبيؿ المثاؿ؛ أك دراستيـ  -فقط–دراسةي الباحثيفى لمكضكعو محددو مف كتابيا كالمنصكبات  -3

ا معيننا؛ مٌما شتتى ىذا الجيد، بحيثي لـ يستفٍد منو إال القميؿ؛ لممسائؿ التي خالؼ فييا الفراءي عالمن 
في الٌنحك العربٌي، مركزةن عمى رأم الفٌراء، كمقارنةن إياه بغيره  أبكابمٌما دفعني لجمع مادة خمسة 

 مف الٌنحاة؛ مٌما يسٌيؿ عمى الباحًث الكصكًؿ إلى ما يريدي بسرعةو كسيكلةو.
بالكثير مف القضايا الٌنحكية كالٌصرفٌية، إاٌل  )معاني القرآف(ممو، كثراء كتابو إفَّ الفٌراء رغـى غزارًة ع -4

أٌنني كجدتي بعضى اإلىماًؿ في دراستو كتابو؛ حيثي لـ ينٍؿ الكتابي حقَّو في الٌدراسة كالبحث 
إعطاءى كؿَّ مسألة حقَّيا في الٌدراسة، مع مقارنة رأم  -قدر المستطاع–كالٌتحميؿ؛ لذلؾ حاكلتي 

 الفٌراء مع غيره مف الٌنحاة الذيف تناكلكا المسألة ذاتيا أك القريبة منيا.
 :أىداُؼ البحِث 

 تتجّمى أىداُؼ البحِث مف خّلؿ اآلتي:
ايا النٍَّحكيَّة التي كىافؽى فييا الفٌراءي الٌنحاةى اآلخريف، أك خالفيـ فييا. -1  معرفةي القضى
 لفٌراء كالذم يعدُّ ممثبلن لممدرسة الككفٌية بكؿ آرائيا.بيافي الفكًر الٌنحكمّْ الككفٌي، كخاصةن عند ا -2
مرجعنا نحكينا ككفينا  -بإذف اهلل–إثراءي المكتبًة العربٌية بمرجعو في الٌنحك الككفٌي، كالذم سيصبح  -3

.  لمباحثيفى
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، إلى مكضكعاتو نحكٌيةو كصرفٌيةو، كفىٍيرسًتو حسبى كتًب الٌنحًك العربيّْ  )معاني القرآف(تقسيـي كتاب  -4
 كمف ثـٌ دراسًة مسائمًو دراسةن كافيةن، كتحميميا، كالكقكؼ عمييا.

 

 .منيُج الدّْراسِة 

؛ مف أجًؿ الكشًؼ عف آراء  لقد اقتضٍت طبيعةي ىذه الدراسة بأٍف تسمؾى الباحثةي المنيجى الكصفيَّ الٌتحميميَّ
فٌي، كاالستعانة بيذه اآلراء في في دراسة الٌنحك الكك  كفتمثؿي منبعنا ينيؿي منو الباحث الفٌراء، كاٌلتي

اتٌباع عمى رة؛ لذلؾى حرصتي في كؿّْ مسألةو تكضيح نقاط االتفاؽ كالخبلؼ بيف مدرستي الككفة كالبص
 ؛ لمكصكؿ إلى رسالةو ًعممٌية ذات منيجو مٌكحد:-قدر المستطاع–الخطكات اآلتية 

 ديدي عنكاًنيا في ىذا الباب.الٌنحك العربي، كمف ثيَـّ تح أبكابكضعي المسألًة في بابيا مف  -1
 تكضيح الكممات أك الجمؿ الغامضة عند الفٌراء، مف خبلؿ الٌدراسة كالبحث كاالجتياد. -2
 تخريج الٌشكاىد الٌشعرية كاآليات القرآنية التي يستشيدي بيا الفٌراء. -3
، مع تكضيح اتفاقيـ أك خبلًفيـ مع الفٌرا -4 ء، مع تكثيًؽ رصدي كاستخراجي آراء الٌنحاة اآلخريف بإيجازو

 آراًئيـ مف المصادر المختمفة.
 .-قدر المستطاع–ترجيحي أحًد اآلراء مف خبلؿ األدلة المكجكدة -5
 :الدّْراساُت الّساِبقة 

 مف الّدراساِت التي تقترُب مف موضوِع البحِث:

ـ، بجامعة القاىرة فرع الخيرطك  دابرسالةي دكتكارة لمباحث: د. أحمد مٌكي األنصارٌم مف كميًة اآل  -1
، إشراؼ أ.د زكريا الفرّاء ومذىبو في الّنحو والّمغة( أبو)ـ، تحمؿي عنكاف: 1960قيدمت في عاـ 

خميؿ محمكد عساكر، كىذه الٌدراسة عمدت في الباًب األٌكؿ منيا إلي: دراسًة حياة الفٌراء بشكؿو 
احثي إلى أفَّ الفٌراء دقيؽو؛ أم: مف خبلًؿ دراسة حياة الفٌراء كآثاره المكجكدة كالمفقكدة، كذىب الب

تأثرى في الٌنحك بيكنس البصرٌم أكثر مف تأثرًه بشيخو الكسائٌي، مستشيدنا بعددو مف األدٌلة التي 
تثبتي ذلؾ، كعمدٍت الٌدراسة في الباًب الثٌاني منيا إلى: دراسًة مذىب الفٌراء في الٌنحك كالٌمغة؛ 

 فذىب إلى أنَّو منيجه كسطيه بيف الككفة كالبصرة.
سالةي ماجستير لمباحث: أ. محٌمد بف عمي خيرات مف جامعة أـ القرل بالسُّعكدٌية، حيثي قيٌدمت في ر  -2

إشراؼ أ.د محٌمد المختار محٌمد  )جيوُد الفرّاء الّصرفّية(، ـ، كالتي تحمؿي عنكاف:1991عاـ 
في كزًف الكمماًت ميدم؛ كىذه الدراسةي تسٌمطي الضكءى عمى مفيكـً تصريؼ الفعًؿ عند الفٌراء كطريقتو 

 إلى تصريًؼ األسماء بأنكاعًيا المختمفًة. -باإلضافة–
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رسالةي ماجستير لمباحث: أ. عبد اليادم كاظـ الحربٌي مف جامعة بابؿ بالعراؽ، حيثي قيٌدمت في  -3
)الّشاىد الّشعري الّنحوي عند الفّراء في كتابو: معاني القرآف(، ـ، كالتي تحمؿي عنكاف: 2005عاـ 

ـ.د صباح عطيكم عبكد، كىذه الٌدراسة تحدثت عف الٌشاىد الٌشعرم عند الفٌراء في باًب إشراؼ أ.
 المرفكعات كالمنصكبات كالمخفكضات كبعض المسائؿ المتفٌرقة.

 خطُة البحِث:

، كخاتمة، كما ييكٌممو مف فيارسى كمصادرى    ، كخمسة فصكؿو اشتممٍت ىذًه الدراسةي عمى مقدمةو، كتمييدو
 نتي بيا في الٌدراسة، ككانت الخطةي عمى الٌنحك اآلتي:لمبحًث استع

ثَـّ عف أىمية البحًث كأسباب  )معاني القرآف(،تحدثتي فييا بأسمكبو مكجزو عف الفٌراء ككتابو  المقدمُة:
اختيار المكضكع ثـ أىدافًو، كمنيج الٌدراسة، كالدراسات الٌسابقة، كخطة البحث، كالصعكبات التي 

 كاجيت الباحثة.

 ، كانت كاآلتي:ةاشتمؿ عمى ثّلثِة مباحَث رئيس لّتمييد، حيثُ ا

  :النحك الككفٌي.المبحث األوؿ 
  :الفٌراء، حياتو العممٌية كالعممٌية.المبحث الثاني 
  :كتاب معاني القرآف.المبحث الثالث 

 الفصوؿ الخمسة، والتي كانت مرتبًة كاآلتي:

 الفصؿ األوؿ: المنصوبات في كتاب معاني القرآف 
 :االستثناء. المبحث األوؿ 
 :القطع. المبحث الثاني 
 :التفسير. المبحث الثالث 

 

 الفصؿ الثاني: المخفوضات في كتاب معاني القرآف 
 :حركؼ الخفض. المبحث األوؿ 
 :اإلضافة. المبحث الثاني 

 

 الفصؿ الثالث: التوابع في كتاب معاني القرآف 
  :النعت.المبحث األوؿ 
 :التككيد. المبحث الثاني 
  :المردكد.المبحث الثالث 
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  :التكرير.المبحث الرابع 
 

 الفصؿ الرابع: النداء في كتاب معاني القرآف 
  :حركؼ الٌنداء.المبحث األوؿ 
  :أنكاع المنادل.المبحث الثاني 
 .الفصؿ الخامس: الّصرؼ واألصوات 
  :المصادر.المبحث األوؿ 
  :المشتقات.المبحث الثاني 
 :ة.مسائؿ متفٌرق المبحث الثّالث 

 كفييا أىـ النتائج، كأبرز الٌتكصيات. الخاتمة:
 الفيارس الفنّية، والمصادر والمراجع.

 :الصعوبات اّلتي واجيْت الباحثُة 

 ال تحِسػػػػػب المجػػػػػَد َتمػػػػػًرا َأنػػػػػت آِكُمػػػػػو
 

ِبرا  (1)لف ِتْبُمَغ المجَد حتى تمَعَؽ الصَّ


مـً بعد -عتقدي البعضي كما ي–إفَّ اإلنسافى لف يصؿى إلى ما يريدي بسيكلةو كيسرو      ؛ كما أجمؿى معانقةى الحي
؛ فح ؛ ألنَّو حٌقؽى أمنيةن ظفَّ مع اليأس  ينيا يشعري اإلنساف بسعادةو ليسعناءو كجيدو كتعبو –ليا مثيؿه

ا  أٌنيا ستككفي مستحيمةن. -يكمن

 أمَّا عف أبرِز الصعوبات التي واجيتني خّلؿ دراستي العممّية:

مٌما لـ يمنٍح الباحثة الكقت الكافي إلعطاء البحث حٌقو في العناية  العمؿي في سمًؾ الٌتدريس؛ -1
 كالٌدراسة كالتحميؿ.

؛ مٌما يعيؽي العمؿ لساعاتو طكيمة كمتكاصمة -2  .انقطاع التيار الكيربائي بشكؿو مستمرو

                                                           

.1/113ينظر: األمالي، أبك عمي القالي ج( 1)
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 النحو الكوفيّ : المبحث األوؿ
 

 مدرسة الكوفة. -
بدراسػػة  فو كبيػػرو فػػي الٌنحػػك العربػػٌي؛ حيػػثي قػػاـ عمماؤىػػاتعػػدُّ مدرسػػة الككفػػة مدرسػػةن ذات شػػأ

مصػػادره كمنابعػػو األساسػػية، كىػػي: القػػرآف الكػػريـ، كالٌسػػنة الٌنبكيػػة، كالقػػراءات،  مػػفالٌنحػػك العربػػٌي 
كتكػػاد تجمػػعي الٌركايػػات أٌف الكػػكفييف قػػد انفػػردكا بػػآراءو معٌينػػة فػػي الٌنحػػك الكػػكفٌي؛  باإلضػػافة إلػػى الٌشػػعر،

 حيثي شٌكمت مذىبنا مستقبلن فيو؛ فكانت ليـ آراؤىـ المستقٌمة عف البصرييف.
إفَّ مف الصعًب تحديد تاريخو معٌيف أك محددو لنشأة مدرسة الككفة، كلكفَّ الركايات ترجحي أفَّ البدايػة 

جعفػػر الرؤاسػػي فػػي حمقػػات الػػدركس، كمػػف بعػػده تمميػػذه الكسػػائي؛ كقػػد قػػاؿ ابػػف  أبػػيكانػػت مػػف جمػػكس 
 .(1)"إفَّ أكؿ مف كضعى مف الككفييف كتابنا في الٌنحك الرؤاسي"نبارم: األ

عمييػا المػذىب الكػكفي بآرائػو المتفػػردة،  بينػيأفَّ البدايػة الحقيقيػة التػػي كيػرل الػدكتكر شػكقي ضػيؼ 
: إنمػػا يبػػدأ النحػػك الكػػكفي بػػدءنا حقيقينػػا بالكسػػائي كتمميػػذه  كانػػت عمػػى يػػدم الكسػػائي كالفػػراء؛ حيػػثي يقػػكؿي

فػػراء؛ فيمػػا المػػذاف رسػػما صػػكرة ىػػذا النحػػك، ككضػػعا أسسػػو كأصػػكلو، كأعػػٌداه بحػػذقيما، كفطنتيمػػا؛ حتػػى ال
تكػػػكف لػػػو خصائصػػػو التػػػي يسػػػتقؿُّ بيػػػا عػػػف الٌنحػػػك البصػػػرم، مػػػرتبيف لمقدماتػػػو، كمػػػدققيف فػػػي قكاعػػػده، 

كمتخذيف لو األسباب التي ترفعي بنيانو
(2). 

ما قيست بمدرسًة البصرًة التي سبقتيا بما يقػٌدر بمائػة عػاـ، إفَّ مدرسة الككفة تعدُّ حديثة العيد إذا 
كمػػف الصػػعب تحديػػد فتػػرة زمنٌيػػة تكػػكف حػػدنا فاصػػبلن بػػيف المدرسػػتيف؛ ذلػػؾ ألفَّ االتصػػاالت كانػػت مسػػتمرة 
بػػيف أعػػبلـ المدرسػػتيف، فمػػثبلن كػػاف الكسػػائٌي الكػػكفٌي تمميػػذنا ليػػكنس بػػف حبيػػب البصػػرٌم، كيشػػاري إلػػى أفَّ 

كا مػػذىبيـ عمػػى الكثيػػر الٌشػػائع مػػف كػػبلـ العػػرًب المكثػػكًؽ بػػو الفصػػيح؛ حيػػثي تجٌنبػػكا الٌشػػاذ البصػػرييف بنػػ
ػػا الككفيػػكف فمػػـ يسػػيركا عمػػى  كالقميػػؿ كالٌنػػادر كغيػػر المكثػػكؽ بػػو؛ كلػػذلؾ كانػػت قكاعػػدىـ قكٌيػػة كمحكمػػة؛ أمَّ

ٍف خػالؼى القاعػدةالٌنيج ذاتو؛ حيثي احترمكا كؿ ما جاء عف العػرًب كجػكزكا لمٌنػاس اسػتعمالو، حتٌػى  ، (3)كا 
كػاف الكسػائٌي يسػمعي الشػاذى الػذم ال يجػكز إاٌل فػي الضػركرة، فيجعمػو "كما يؤكد عمى ذلؾ قكؿ السيكطي: 

، كيقيس عميو  .(4)"أصبلن
 
 
 

                                                           
 .1/55ج ، ابف األنبارم، تحقيؽ: إبراىيـ السامرائيفي طبقات األدباء نزىة األلباء (1)
 .46الككفي، أحمد ديرة، صك ، كدراسة في الٌنح1/155المدارس النحكية، شكقي ضيؼ ج ينظر: (2)
 .47أحمد ديرة، ص الككفي،ك دراسة في الٌنح ينظر: (3)
 .366، صبغية الكعاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ (4)
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 عمماء مدرسة الكوفة: -
 ـ(808 -ىػ187جعفر الرؤاسي )ت أبو 

سػو، كيعػدُّ الرؤاسػي أسػتاذ جعفر محمد بف الحسف بف أبي سػارة، كلقػب بالرؤاسػي؛ لعظػـ رأ أبكىك 
، كقػد أخػذ عػف عيسػى بػف (1)"كػاف أسػتاذ أىػؿ الككفػة فػي الٌنحػك"الكسائٌي كالفٌراء، كقد قاؿ عنو الزبيػدم: 

 عمر، كمف كتبو: معاني القرآف، كالفيصؿ، كالكقؼ كاالبتداء.
َـّ رحػػؿ إلػػى البصػػرة شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف معاصػػريو مػػف  كانػػت نشػػأة الرؤاسػػي األكلػػى فػػي الككفػػة، ثػػ

التنقؿ لطمب العمـ كالمعرفة؛ حيثي تتممذ عمى يد عمرك بف العبلء في البصرة، كحينمػا رجػع إلػى الككفػة؛ 
ف الطبقة األكلى الككفٌية مع عٌمو معاذ بف مسمـ اليراء كغيره  .(2)ككَّ

 ـ(803 -ىػ187ُمسمـ ُمعاذ بف ُمسمـ اليرّاء )ت أبو 
مَّد بف كىٍعب اٍلقرًظيٌ  عمػي بعػد أف كػاف يكنػى بػأبي ميسػمـ؛ ألفَّ عمينػا ىػك  بأبي ، ككٌنيىك مكلى ميحى

 أصغر أكالده، كلقب باليٌراء؛ لبيعو الثياب اليركٌية.
ا بالٌنحك كالصرؼ، كأحد النحكييف الػذيف أخػذ عػٌنيـ الفػراء، ككػاف  مػؤٌدب  -كػذلؾ–كاف اليٌراء عالمن

؛ حيػثي ضػاعت كمػا ضػاع أغمػب عبد الممؾ بف مػركاف، ككػاف لػو كتػبه فػي الٌنحػك لػـ يصػمنا منيػا شػيءه 
؛  كتب الككفييف، كقد كاف بجانب ككنو نحكينا، كاف راكينا لمحػديث، كقارئنػا لمقػرآف الكػريـ، كقػد عٌمػر طػكيبلن

 .(3)حيثي عٌمر مائة كخمسيف سنةن 
 ـ(805 -ىػ189عمي بف حمزة الكسائّي )ت 

ماـه في أبكىك  ، كا  المغًة كالٌنحك كالقػراءًة، كقػد  الحسف عمي بف حمزة الكسائٌي، كىك مكلى لبني أسدو
ىػػػ(، ثػػـ اختػػارى 156كقػػرأ عمػػى حمػػزة بػػف حيبػػب الزيػػات )ت ،أخػػذ عػػف أبػػي جعفػػر الرؤاسػػي كمعػػاذ اليػػراء

ىػػ(، كسػفياف بػف 193بكػر بػف عيػاش )ت أبيلنفسًو قراءة فأقرأ الناسى بيا، كسمع عف سميماف بف أرقـ، ك 
عبيػدة القاسػـ بػف سػبٌلـ، كأٌمػا  أبػكزكريػا الفػٌراء، ك  بػكأىػ(، كمف تبلميػذه الػذيف أخػذكا عنػو: 198عيينة )ت

 .(4)عف أشير كتبو: معاني القرآف كالقراءات
                                                           

 .2/197جتاريخ األدب العربٌي، برككمماف، تحقيؽ: عبد الحميـ النجار كرمضاف عبد التكاب  (1)
جػـ األدبػاء، اليػاقكت مع، ك 1/51ج نزىة األلباء فػي طبقػات األدبػاء، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: إبػراىيـ السػامرائي ينظر: (2)

نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه الٌنحػػاة، جمػػاؿ الػػٌديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك ، ك 6/2487جالحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس  ا 
غايػة ، ك 1/10ج كالٌمغة، الفيركز آبػادم، تحقيػؽ: محمػد المصػرم البمغة في تراجـ أئمة النحك، ك 4/105جالفضؿ إبراىيـ 

بغيػػة الكعػػاة، السػػيكطي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك ، ك 2/116ج ابػػف الجػػزرم، تحقيػػؽ: برجستراسػػر النيايػػة فػػي طبقػػات القػػٌراء،
 .1/492ج الفضؿ إبراىيـ

البمغػة فػي ، ك 3/288جإنباه الركاة عمى أنباه الٌنحاة، جمػاؿ الػٌديف القفطػي، تحقيػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  ينظر: (3)
بغية الكعاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبػك ، ك 1/292ج: محمد المصرم كالٌمغة، الفيركز آبادم، تحقيؽ تراجـ أئمة النحك
 .1/125جطبقات النحكييف كالمغكييف، أبك بكر الزبيدم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ك 2/290ج الفضؿ إبراىيـ

ـ األدبػاء، اليػاقكت معجػ، ك 1/58ج نزىة األلباء فػي طبقػات األدبػاء، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: إبػراىيـ السػامرائي ينظر: (4)
نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه الٌنحػػاة، جمػػاؿ الػػٌديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك ، ك 4/1734جالحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس  ا 

غايػػػة ، ك 21/48ج الػػػكافي بالكفيػػػات، الصػػػفدم، تحقيػػػؽ: أحمػػػد األرنػػػاؤكط كتركػػػي مصػػػطفي، ك 4/105جالفضػػػؿ إبػػػراىيـ 
 .1/260ج ، تحقيؽ: برجستراسرالنياية في طبقات القٌراء، ابف الجزرم
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 فرّاء، حياتو العممّية والعممّيةال المبحث الثاني:

 اسمو ونسبو -
زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل بػػف منظػػكر بػػف مػػركاف األسػػممي الػػدَّيمىمي الكيػػكفٌي، كقيػػؿ فػػي  أبػػك

بنػي ًمٍنقىػر، كييػرٌجح انتمػاؤه  :ابف منصكر األسممٌي، كىك مكلى بني أسد مف الكيكفػة، كقيػؿ :بعض الٌتراجـ
مػػاـ الكػكفييف؛ فيػػك أعمميػػـ بػالٌنحك كالمُّغػػة كفنػػكف (1)إلػى طبقػػة بنػػي أسػدو مػػف الكيكفػػة . المعػركؼ بػػالفٌراء، كا 

نصػرؼ إلػى الككفػة؛ ليقػيـى بيػا األدب، كقد انتقؿ إلى بغداد، فكاف أكثر مقامو بيا، فإذا جاء آخر السػنة ا
ا بيفى أىمػو أربعيف يكمن
. أٌمػا بالٌنسػبة لمكلػده، فػاختمؼ المؤرخػكف فػي ذلػؾ كتعػددت ركايػاتيـ؛ فمػنيـ مػف (2)

ذكر تاريخ كالدتو صراحةن، كمػنيـ مػف صػٌرح بعمػر الفػٌراء فقػط، ففػي كالدتػو ذىػب السػيكطي إلػى أٌنػو كلػد 
، كذىػب الٌسػمعاني (5)ىػ(144قكت الحمكم إلى أٌنو كلد سنة )كيا (4)، كذىب ابف خمكاف(3)ىػ(140سنة )

 .(6)ىػ(146إلى أٌنو كلد سنة )
 

 لقبو وسبب الّتسمية -
 

زكريػػا بػػالفٌراء، كتعػػٌددت الٌركايػػات فػػي سػػبب تسػػميتو بيػػذا الٌمقػػب؛ كأكؿ مػػف تعػػٌرض لػػذكر  أبػػكليقػػب 
ىػػ( فػي 562ده الٌسػمعاني )تق( في كتابو األضداد، ثػـ جػاء مػف بعػ328سبب تسميتو ابف األنبارم )ت

كتابػػو األنسػػاب، حيػػث ذكػػر الٌسػػمعاني أٌف الفػػٌراء )بفػػتح العػػيف كتشػػديد الػػٌراء المفتكحػػة( ىػػذه النسػػبة إلػػى 

                                                           
 .41، صالٌمغة، أحمد مكي األنصارمك  أبك زكريا الفراء كمنيجو في الٌنحك ينظر: (1)
طبقػػػػات المغػػػػكييف ك  ،86، صمراتػػػػب النحػػػػكييف، أبػػػػك الٌطيػػػػب المغػػػػكم، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد زيػػػػنيـ محمػػػػد زعػػػػرب ينظػػػػر: (2)

، الفيرسػػػت، ابػػػف الٌنػػػديـ، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ رمضػػػافك  ،31، صكالنحػػػكييف، الزبيػػػدم، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ
معجػػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، ك  ،14/149ج تػػاريخ بغػػداد، الخطيػػب البغػػدادٌم، تحقيػػؽ: بشػػار عػػٌكاد معػػركؼك  ،37ص

، 81، صنزىة األلباء فػي طبقػات األدبػاء، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: إبػراىيـ السػامرائي، ك 20/10جتحقيؽ: إحساف عٌباس 
نباه الك  األضػداء، ابػف األنبػارم، ك  ،4/7ج ركاة عمى أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبػك الفضػؿ إبػراىيـا 

البمغػة ك  ،6/176ج كفيػات األعيػاف، ابػف خمكػاف، تحقيػؽ: إحسػاف عٌبػاسك  ،159، صتحقيػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ
بغيػػػة الكعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػكييف ك ، 313ص، المصػػػرمفػػػي تػػػراجـ أئمػػػة النحككالٌمغػػػة، الفيػػػركز آبػػػادم، تحقيػػػؽ: محمػػػد 

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، العىكػرم الحنبمػي، ، ك 2/333جكالنحاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 
  .8/145ج األعبلـ، الزركميك  ،2/19ج تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط

 .2/333جة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحا ينظر: (3)
 .6/182ج كفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس ينظر: (4)
  .3/2ج معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس (5)
  .9/247ج األنساب، السمعاني، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم ينظر: (6)
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، بينمػا ذكػر ابػف (2)"الكػبلـ (1)إٌنػو ليٌقػب بػذلؾ؛ ألٌنػو كػاف يفػرم"خياطة الفرك كبيعػو، كقػاؿ فيمػا قػاؿ عنػو: 
ٌنمػا سيػٌمي الفػٌراء؛ ألنػو كػاف يحسػف نظػـ المسػائؿ، يعو لمفػٌراء كشػراؤ الفٌراء باألنبارم أٌنو ما عيًيد عف  ىا، كا 

الذم يخًزر األديـ، كركم عػف بعضػيـ قكلػو أٌنػو سيػٌمي الفػٌراء؛ ألٌنػو كػاف يفػرم الخصػـك  (3)فشٌبو بالخارز
، كقػػد ذكػػر (4)بالمسػػائؿ التػػي يينعػػت بيػػا، مػػف قػػكليـ: قػػد فػػرل إذا قطػػع؛ أم قطػػع عمػػى خصػػكمو الكػػبلـ

ىػػػ( فػػي كتابػػو )بغيػػة الكعػػاة(، أٌف الفػػٌراء كػػاف يفػػرم الكػػبلـ فرينػػا؛ فكػػاف أعمػػـ الكػػكفييف 911ٌسػػيكطي )تال
 .(5)باٌلنحك بعد الكسائيٌ 

 أخّلقو وصفاتو -
 

ػػا، كمتػػديننا، كعمػػى تيػػوو فيػػو كتعٌظػػـ، ككػػاف ال يسػػتريح فػػي بيتػػو . كنقػػؿ عنػػو ابػػف (6)كػػاف الفػػٌراء كرعن
، بينمػا نقػؿ عنػو السػيكطي مػا يخػالؼي ذلػؾ؛ أم أٌنػو ال (7)ى االعتػزاؿىػ( أٌنو كاف يميؿ إل681خمكاف )ت

 .(8)يميؿي إلى االعتزاؿ
 

 شيوخو -
 

ىػػ(، كمنػدؿ بػف عمػي 165تتممػذ الفػٌراء عمػى يػد الكثيػر مػف الٌشػيكخ، مػف بيػنيـ قػيس بػف الٌربيػع )ت
 ىػػػػػ(، كالكسػػػػائيٌ 182ىػػػػػ(، كيػػػػكنس بػػػػف حبيػػػػب )ت171حػػػػكص سػػػػبلـ بػػػػف سػػػػميـ )ت أبػػػػكىػػػػػ(، ك 167)ت
ىػػ(، 192بكػر بػف عيػاش )ت أبػكىػ(، ك 190جعفر الرؤاسي )ت أبكىػ( مؤسس مدرسة الككفة، ك 189)ت

الجػراح  ابو فصحاء كثؽى بيـ، مف بينيـ أبػكىػ(، كغيرىـ. ككذلؾ أخذ عف أعر 198كسفياف بف عيينة )ت

                                                           
لساف العػرب، ابػف منظػكر،  ينظر:رم القطع؛ تقكؿ العرب تركتو يفرم الفرم إذا عمؿ العمؿ فأجاده. الفرم: أصؿ الف (1)

 .153/ 15تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب ج
 .156/ 10األنساب، السمعاني، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم ج (2)
(3)  . منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمػد عبػد الكىػاب  لساف العرب، ابف ينظر:الخارز: مف خرز؛ أم إحكاـ األمر بعد ضعؼو
 .345/ 5ج
 .59ص، األضداء، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ينظر: (4)
 .333/ 2بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ج ينظر: (5)
نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه ، ك 87ص، غػػكم، تحقيػػؽ: محمػػد زيػػنيـ محمػػد زعػػربالطيػػب الم كمراتػػب النحػػكييف، أبػػ ينظػػر: (6) ا 

بغيػػة الكعػػاة، السػػيكطي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك ، ك 4/15ج النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ
 .2/333الفضؿ إبراىيـ ج

 .6/180كفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج ينظر: (7)
 .2/333بغية الكعاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ج نظر:ي (8)
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 .(1)ىػ(، كغيرىـ200زياد الكبلبي )ت العقيمي، كأبك ثركاف العكمي، كأبك

 تّلميذه -
، كمحمػػػد بػػػف (2)ىػػػػ(270مػػػف بيػػػنيـ: سػػػممة بػػػف عاصػػػـ )ت ،عمػػػى يػػػًد الفػػػٌراء تبلميػػػذ كثػػػر تتممػػػذى  
ٍيـ  الذم مدحو في إحدل قصائده، ككصؼ فييا مذىبو في النحك، كمنيا قكلو: (3)الجى

 الػػػػػػػػػػػػفرّاءُ  يػػػػػػػػػػػػزعـُ  الػػػػػػػػػػػػّنحوِ  أكػػػػػػػػػػػػثرُ 
 

 الجػػػػػػػػػػػزاءُ  تػػػػػػػػػػػ ويِمِيفَّ  وجػػػػػػػػػػػوهِ  ِمػػػػػػػػػػػفْ  
 فَمػػػػػػػػػػػا الّنحػػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػػػسفُ  نػػػػػػػػػػػػحوهُ  

 
 (4)ازدراءُ  بػػػػػػػػػػػػػػػو وال َمػػػػػػػػػػػػػػعيبٌ  فػػػػػػػػػػػػػػيوِ  

، كمحمػػد بػػف (5)ىػػػ(243كمػػف تبلميػػذه فػػي القػػراءات: ىػػاركف بػػف عبػػد اهلل بػػف مػػركاف البغػػدادٌم )ت 
ػا:  (6)ىػػ(251عبػد اهلل بػف قػادـ )ت ، (7)ىػػ(224عبيػد القاسػـ بػف سػبٌلـ ) أبػككغيرىمػا، كمػف تبلميػذه أيضن

                                                           
تػاريخ  ،1/15جمعاني القػرآف، الفػراء، تحقيػؽ: أحمػد يكسػؼ النجػاتي كعبػد الفتػاح شػمبي كمحمػد عمػي الٌنجػار  ينظر: (1)

، تحقيػؽ: إحسػاف معجػـ األدبػاء، يػاقكت الحمػكم، ك 149/ 14بغداد، الخطيب البغػدادٌم، تحقيػؽ: بشػار عػٌكاد معػركؼ ج
المزىػر فػي عمػكـ ، ك 98ص، نزىة األلباء في طبقات األدباء، ابف األنبارم، تحقيؽ: إبراىيـ السػامرائي، 20/10عٌباس ج

أبػك زكريػا الفػراء كمنيجػو فػي الٌنحككالٌمغػة، أحمػد مكػي ، ك 2/410المغة كأنكاعيا، السيكطي، تحقيؽ: فؤاد عمي منصػكر ج
 .124ص، األنصارم

 ينظػػػر:عاصػػػـ: النحػػػكٌم، عػػػالـ بالعربٌيػػػة، مػػػف أىػػػؿ الككفػػػة. مػػػف كتبػػػو: معػػػاني القػػػرآف، كغريػػػب الحػػػديث. سػػػممة بػػػف  (2)
 .3/113األعبلـ، الزركمي ج

 ينظػر:عبد اهلل السمرم الكاتب النحكٌم، ركل عف الفٌراء كعف األئمة، ككاف شاعرنا ثقة صػدكقنا. أبك محمد بف الجيـ:  (3)
 .3/88ج جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ إنباه الركاة عمى أنباه النحاة،

نبػػػاه الػػػركاة عمػػػى أنبػػػاه النحػػػاة، جمػػػاؿ الػػػديف ، ك 6/333معجػػػـ األدبػػػاء، يػػػاقكت الحمػػػكم، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاس ج (4) ا 
 .3/88ج القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

ـ(: مػف حفػاظ الحػديث الثٌقػات، فمػا عػرؼ عنػو 857-788 ىػػ 243-171ىاركف بف عبد اهلل بف مركاف البغدادٌم ) (5)
األعػػػػبلـ، الزركمػػػػي ، ك 2/246ج غايػػػػة النيايػػػػة فػػػػي طبقػػػػات القػػػٌراء، الجػػػػزرم، تحقيػػػػؽ: برجستراسػػػػر ينظػػػػر:إال الٌصػػػدؽ. 

 .8/61ج
مػؤدب مػف أىػؿ بغػداد؛ فقػد عمٌػـ ىػك ـ(: يمقب بأبي جعفر، ك 865-000ىػ  251-000محمد بف عبد اهلل بف قادـ ) (6)
طبقػات المغػكييف كالنحػكييف، الزبيػدم،  ينظػر:كغريػب الحػديث.  كلمعتز قبؿ تكليػو الخبلفػة، كمػف كتبػو: الكػافي فػي الٌنحػا

 .5/222األعبلـ، الزركمي ج، ك 151ص، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
الفقػو، كمػف كتبػو: ـ(: مػف كبػار العممػاء بالحػديث ك 838-774ىػػ  224-157القاسػـ بػف سػبلـ البغػدادٌم ) أبك عبيد (7)

مراتػب النحػكييف، أبػك الٌطيػب المغػكم،  ينظػر:الغريب المصنؼ، كالمذكر كالمؤنث، كاألمثاؿ، كالمقصكر كالممدكد كغيػره. 
نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك ، ك 93ص، تحقيػػؽ: محمػػد زيػػنيـ محمػػد زعػػرب ا 

اة فػػػي طبقػػػات المغػػػكييف كالنحػػػاة، السػػػيكطي، تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ بغيػػػة الكعػػػ، 3/12ج الفضػػػؿ إبػػػراىيـ
 .5/176األعبلـ، الزركمي ج، ك 2/253ج
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 كغيرىـ.، (2)ىػ(244يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ الٌسكيت )ت أبك، ك (1)ىػ(243هلل الطكاؿ )تعبد ا أبكك 

 مكانتو العممّية -
كاف الفٌراء كاسع الثٌقافة كالمعرفة، كذا عقمٌية كاسعة؛ كذلؾ مف خبلؿ تنقمػو مػا بػيف الككفػة كالبصػرة 

، فقيػؿ (3)ب كغيرىػا مػف العمػـككبغداد مف أجؿ طمب العمػـ كاالسػتزادة مػف العمػـك المختمفػة كالفمسػفة كالطػ
، كقػػد شػػيد الكثيػػر لػػو بمكانتػػو العممٌيػػة كعممػػو الكاسػػع كمنزلتػػو الٌرفيعػػة (4)عنػػو: أميػػر المػػؤمنيف فػػي الٌنحػػك

: لػػك لػػـ يكػػف ألىػػؿ بغػػداد كالككفػػة مػػف عممػػاء (5)بكػػر األنبػػارم أبػػيكالعاليػػة بػػيف العممػػاء، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ 
 .(6)يـ بيما االفتخار عمى جميع الٌناس إذ انتيت العمـك إلييماالعربٌية إاٌل الكسائي كالفٌراء لكاف ل

العباس ثعمب بقكلو: رأيتي فيو عظمة األدب، كقد جمستي إليو كناقشػتو، فكجدتػو بحػرنا  أبككشيد لو 
ػػٍف  فػػي األدب كالٌنحػػك، كفقيينػػا فػػي األحكػػاـ الشػػرعٌية، كخبيػػرنا فػػي الٌطػػب، كحاذقنػػا فػػي الشػػعر، فقمػػت لػػو: مى

. كقكلو: لكال الفٌراء ما كنػت عربٌيػة؛ ألٌنػو حٌصػنيا كضػبطيا، (7)أظٌنؾ إاٌل الفٌراء، فقاؿ: أنا ىك تككف؟ كما
كلػػػكاله لسػػػقطت العربٌيػػػة؛ ألنيػػػا كانػػػت تيتنػػػازع كيػػػدعييا كػػػؿ مػػػف أراد، كيػػػتكمـ النػػػاس عمػػػى مقػػػدار عقػػػكليـ 

 .(8)كقرائحيـ فتذىب
الفػػٌراء أعمػػـ أـ األحمػػر؟ فقػػاؿ: األحمػػر  كػػذلؾ شػػيد لػػو أسػػتاذه الكسػػائي بعممػػو الكاسػػع حينمػػا سيػػئؿ:

، كأبعد فكرنا، كأعمـ بما يخرج مف رأسو أكثر حفظنا، كالفٌراء أحسف عقبلن
(9). 

كشػيد لػو تمميػذه سػممة بػف عاصػػـ بقكلػو: إنػي ألعجػب مػف الفػػٌراء، كيػؼ كػاف يعٌظػـ الكسػائٌي كىػػك 
                                                           

كػػكفٌي المػػذىب كمػػف أصػػحاب الفػػٌراء ىػػك عبػػد اهلل الطػػكاؿ: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اهلل، كيكنػػى بػػأبي عبػػد اهلل، ك أبػػك  (1)
نبػاه الػركاة عمػى ك ، 101ص، ابػف الٌنػديـ، تحقيػؽ: إبػراىيـ رمضػافالفيرسػت،  ينظػر:الٌنحكم، كلـ يذكر لو أم تصنيؼ.  ا 

 .2/92ج أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
ػػكيت ) (2) يكسػػؼ يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ السػػكيت، إمػػاـ فػػي الٌمغػػة كاألدب، مػػف أبػػك ـ(: 858-802ىػػػ  244-186ابػػف السّْ

تػػاريخ بغػػداد، الخطيػػب البغػػدادٌم، تحقيػػؽ: ك  ينظػػر:كاألضػػداد، كغريػػب القػػرآف، كغيػػره.  كتبػػو: إصػػبلح المنطػػؽ، كاأللفػػاظ،
كفيػات األعيػاف، ، ك 20/50معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحسػاف عٌبػاس ج، ك 273/ 14بشار عٌكاد معركؼ ج

 .8/195األعبلـ، الزركمي ج، ك 2/408جابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس 
 .50ص، ريا الفراء كمنيجو في الٌنحككالٌمغة، أحمد مكي األنصارمأبك زك ينظر: (3)
 .248/ 9األنساب، السمعاني، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم ج ينظر: (4)
ـ(: محمػػد بػػف القاسػػـ بػػف محمػػد بػػف بٌشػػار، مػػف أعمػػـ أىػػؿ عصػػره 884/940ىػػػ   328/ 271األنبػػارم ) أبػػك بكػػر (5)

األعػػػبلـ، الزركمػػػي  ينظػػػر:ٌشػػػعر كاألخبػػػار، كمػػػف كتبػػػو: األضػػػداد، كاألمثػػػاؿ كغيػػػره. بػػػاألدب كالٌمغػػػة، كػػػاف كثيػػػر الحفػػػظ لم
 .6/334ج
 .13/ 20معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج، ك 152/ 14الخطيب البغدادٌم: تاريخ بغداد ج (6)
 .6/180كفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج ينظر: (7)
معجػػـ األدبػػاء، يػػاقكت ، ك 144ص، بقػػات المغػػكييف كالنحػػكييف، الزبيػػدم، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـط ينظػػر: (8)

 .5/225كفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج، ك 20/11الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج
 .84ص، رائينزىة األلباء في طبقات األدباء، ابف األنبارم، تحقيؽ: إبراىيـ السام ينظر: (9)
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 . (1)أعمـ بالٌنحك منو
 عصػره، فبػذلؾ عممػاء بػيف الفػراء بيػا حظػي التػي العمميػة المكانػة عمػى شػاىدو  خيػر اآلراء ىذه تعدُّ 
ػا، - المغػة ككتػب التاريخ يخمده أف استحؽ  امكجػكدن  األخػاذ بريقػو يػزاؿ كال المعنػا، نجمػا كػاف فػالفراء-أيضن
    بيننا.

 مؤلفاتو -
ألؼَّ الفٌراء الكثير مف الكتب، كحفظ لو التٌاريخ أسماء بعضيا، كقػد اختمػؼ المؤرخػكف فػي إحصػاء 

إلػػى أحػػدى عشػػرى مؤلفنػػا ذكػػر السػػيكطي أٌف عػػدد مؤلفاتػػو كصػػؿى د مؤلفاتػػو. عػػد
، أٌمػػا ابػػف الٌنػػديـ فػػذكر أٌف (2)

عػػددىا بمػػن اثنػػي عشػػرى مؤلفنػػا
، أٌمػػا الحمػػكم فػػذكر أٌف عػػددىا بمػػن تسػػعة عشػػرى مؤلفنػػا(3)

، أٌمػػا الزركمػػي (4)
فػػػذكر أٌف عػػػددىا بمػػػن ثبلثػػػة عشػػػرى مؤلفنػػػا
، فػػػذكر أٌف عػػػددىا بمػػػنى ثبلثػػػيف ، أٌمػػػا أحمػػػد مٌكػػػي األنصػػػارمٌ (5)

 .(6)مؤلفنا
:  أبػػػكشػػػيد  كتػػػب الفػػػٌراء ال ييػػػكازىل بيػػػا "العٌبػػػاس ثعمػػػب عمػػػى ًعظىػػػـ مؤلفػػػات الفػػػٌراء، فقػػػاؿ بإيجػػػازو

 .(7)"كتاب
 حسب الٌترتيب األبجدٌم: تيإٌف أسماء مؤلفات الفٌراء، كانت كاآل

أٌنػػو تكجييػػات نحكٌيػػة كصػػرفٌية كليغكٌيػػة، : ىػػك مػػف كتػػب الفػػٌراء المفقػػكدة، كاسػػمو يػػكحي ب(8)آلػػة الكتٌػػاب -1
 .(9)كما كصفو أحمد مٌكي األنصارمٌ 

: ىػك مػف الكتػب المفقػكدة، كيػدؿ ىػذا الكتػاب (10)اختبلؼ أىؿ الككفة كالبصرة كالٌشاـ في المصاحؼ -2
 .(11)عمى عناية الفٌراء بالقراءات القرآنٌية كاختبلفيا بيف األمصار

                                                           
شػػػذرات الػػػذىب فػػػي أخبػػػار مػػػف ذىػػػب، العىكػػػرم ك  ،5/228جكفيػػػات األعيػػػاف، ابػػػف خمكػػػاف، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاس  (1)

 .2/19جالحنبمي، تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط 
 .2/333بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ج ينظر: (2)
 .100الفيرست، ابف الٌنديـ، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف ص ينظر: (3)
 .20/13معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج ينظر: (4)
 .8/146األعبلـ، الزركمي ج ينظر: (5)
 .169ص ،أبك زكريا الفراء كمنيجو في الٌنحككالٌمغة، أحمد مكي األنصارم ينظر: (6)
 .133ص، الزبيدم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـطبقات النحكييف كالمغكييف،  (7)
معجػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 100ص ،الفيرسػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (8)
نباه الركاة عمى أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ك 20/14ج  .4/16ج ا 
 .169ص، الفراء كمنيجو في الٌنحككالٌمغة، أحمد مكي األنصارم أبك زكريا ينظر: (9)
 .20/13معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج، ك 8/146جاألعبلـ، الزركمي  (10)
 .169ص، أبك زكريا الفراء كمنيجو في الٌنحككالٌمغة، أحمد مكي األنصارم ينظر: (11)
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ـ(، كقػد شيػكؾ 1956ر ىػذا الكتػاب بتحقيػؽ د. إبػراىيـ األبيػارم عػاـ ): نيش(1)األٌياـ كالٌميالي كالٌشيكر -3
في نسبة ىذا الكتػاب لمفػٌراء، ألنػو ال يكجػد أحػده مػف الػذيف ترجمػكا لمفػٌراء ذكػركا لػو كتابنػا بيػذا االسػـ، 

عمػػػػى شػػػػكؿ اقتباسػػػػات مػػػػف الكتػػػػاب، كالكتػػػػاب يتنػػػػاكؿ  (2)كلكػػػػف كرد ذكػػػػر الكتػػػػاب فػػػػي خزانػػػػة األدب
ـي بمغات العرب.مكضكعو تسميات ا  ألٌياـ كالٌميالي كاألزمنة عند العرب، كىك كتابه ييت

: ىػػك مػػف كتػػب الفػػٌراء المفقػػكدة التػػي طكاىػػا الػػٌزمف، كألفػػو الفػػٌراء كمػػا ذكػػر يػػاقكت (3)البيػػٌي أك البيػػاء -4
ا البيٌي فيما تمحف فيو العامة  .(4)الحمكم لعبد اهلل بف طاىر، كسيٌمي أيضن

غيػػر أٌنػػو ذيًكػػر فػػي  ،تػػي طكاىػػا الػػزمف، كلػػـ يػػذكره أصػػحاب كتػػب التٌػػراجـ: مػػف الكتػػب الٌ (5)الٌتحكيػػؿ -5
كمنيػػػا ىػػػذا  ،قصػػػيدةو تمميػػػذه محمػػػد بػػػف الجيػػػـ حػػػيف رثػػػاه بعػػػد كفاتػػػو، كاٌلتػػػي ذكػػػرى فييػػػا مػػػآثره ككتبػػػو

 .(6)الكتاب
: ىك مف الكتب المفقكدة، كقد ذيًكر في كتاب خزانة األدب، كىػك يػدكر حػكؿ الٌتصػاريؼ (7)الٌتصريؼ -6

 .(8)بنيةكاأل
، سػػـ: ىػػك مػػف الكتػػب المفقػػكدة، كقػػد ذكرتػػو معظػػـ كتػػب التٌػػراجـ بيػػذا اال(9)الجمػػع كالتٌثنيػػة فػػي القػػرآف -7

 .(10)فكاف اسـ الكتاب: الجمع كالتٌثنية ،كبعضيا حذفت لفظ القرآف
: ىك مف الكتػب المفقػكدة، كقػد كردى ذكػره فػي كتػاب المػذكر كالمؤنػث لمفػٌراء، حيػث (11)الجمع كالمُّغات -8

كػؿ جمػع كاحدتػو باليػاء، كجمعػو بطػرح  الفػٌراء فػي كتػاب الجمػع كالٌمغػات: قػاؿ"قكؿ محقّْؽ الكتػاب: ي
 .(12)"...الياء فأىؿ الحجاز يؤنثكنو

                                                           
خزانػة األدب كلػب ، ك 4/23ج مػاؿ الػديف القفطػي، تحقيػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـإنباه الركاة عمػى أنبػاه النحػاة، ج (1)

  .1/26ج لباب لساف العرب، عبد القادر البغدادٌم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف
 .8/233خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر البغدادٌم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف ج ينظر: (2)
معجػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 100ص، فيرسػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػافال (3)
نباه الركاة عمى أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ك 20/16ج  .4/16ج ا 
 .20/16جمعجـ األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس  ينظر: (4)
 .14/154جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادٌم، تحقيؽ: بشار عٌكاد معركؼ  (5)
 المرجع الٌسابؽ. ينظر: (6)
 .4/397ج خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر البغدادٌم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف (7)
 المرجع الٌسابؽ. ينظر: (8)
معجػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 100ص، ـ رمضػػافالفيرسػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىي (9)
نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، ك 20/14ج كفيػػات ، ك 4/22ج ا 

 .5/229جاألعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس 
 .2/18جعكض مرعب  تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد ينظر: (10)
 .102ص، المذكر كالمؤنث، الفراء، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب (11)
 المرجع الٌسابؽ. (12)
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: ىػػك مػػف الكتػػب المفقػػكدة، كقيػػؿ: إٌف سػػبب كتابتػػو أٌف المػػأمكف فػػٌرغ الفػػٌراء فػػي حجػػرةو مػػف (1)الحػػدكد -9
صػكؿ الٌنحػك، ككضػع لػو كٌراقػيف يكتبػكف مػا يمميػو حتػى داره، كطمب منػو أف يؤٌلػؼى كتابنػا يجمػع فيػو أ

 .(2)فرغى منو ستكف حدنا مف حدكد الٌنحك
إال أٌف الفٌراء يحيى بػف ": ىك مف الكتب المفقكدة، كقد كرد في كتاب العمدة، حينما قاؿ: (3)المعجـ -10

 .(4)"قد نصَّ في كتاب حركؼ المعجـ أٌف القافية ىي حرؼ الٌركمٌ  زياد
، كباسػػـ الفػػاخر فػػي (5)ف الكتػػب المفقػػكدة، كقػػد كرد بيػػذا االسػػـ فػػي بعػػض التٌػػراجـالفػػاخر: ىػػك مػػ -11

 .(6)األمثاؿ في تراجـ أخرل
ػػؿى  -12 ػػؿى كأىٍفعى : ىػػك مػػف الكتػػب المفقػػكدة، كيػػرل د. محمػػد الطنطػػاكم أٌف مكضػػكعاتو صػػرفٌية؛ ألٌف (7)فىعى

 .(8)ىاتيف الصيغتيف تبحثاف في المباني الٌصرفٌية
 لكتب المفقكدة، كيبدك مف عنكانًو أٌنو كتابه في لغات العرب كليجاتيا.: ىك مف ا(9)الٌمغات -13
: يغمػػػب القػػػكؿ بػػػأٌف ىػػػذا الكتػػػاب ككتػػػاب البيػػػاء ىمػػػا كتػػػابه كاحػػػده، كقػػػاؿ (10)مػػػا تمحػػػف فيػػػو العاٌمػػػة -14

، (11)السيكطي عف كتاب البياء فيما كردى في ذكر اسمو، بػأٌف اسػمو: البيػاء فيمػا تمحػف فيػو العاٌمػة
 .  (12)"البياء كما تمحف فيو العاٌمة كتابه كاحد كليسا كتابيف"حمد األنصارم: كقاؿ في ذلؾ أ

                                                           
كفيػػػات األعيػػػاف، ابػػػف خمكػػػاف، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاس ، ك 99ص، الفيرسػػػت، ابػػػف الٌنػػػديـ، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ رمضػػػاف (1)
 .5/229ج
 .14/154معركؼ جتاريخ بغداد، الخطيب البغدادٌم، تحقيؽ: بشار عٌكاد  (2)
 .153ص، العمدة في محاسف الٌشعر كآدابو، القيركاني، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد (3)
 المرجع الٌسابؽ. (4)
معجػػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 99ص، الفيرسػػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (5)
 .20/14ج
 .8/146جاألعبلـ، الزركمي  (6)
كعػػاة فػػي ، كبغيػػة ال4/23ج إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ (7)

 .2/295طبقات المغكييف كالنحاة ج
 .35ص ،نشأة الٌنحككتاريخ أشير الٌنحاة، محمد الطنطأك م (8)
ن، ك 100ص، الفيرسػػػت، ابػػػف الٌنػػػديـ، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ رمضػػػاف (9) بػػػاه الػػػركاة عمػػػى أنبػػػاه النحػػػاة، جمػػػاؿ الػػػديف القفطػػػي، ا 

 .4/22ج تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
بغيػػة الكعػػاة فػػي ، 4/22ج إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ (10)

 .2/295جطبقات المغكييف كالنحاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 
 .2/333جبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ينظر: (11)
 .197ص، أبك زكريا الفراء كمنيجو في الٌنحككالٌمغة، أحمد مكي األنصارم (12)
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: ىك كتاب يتناكؿ مكضكع المذكر كالمؤنث في الٌمغة العربٌيػة كالٌمغػات الٌسػامية، (1)المذكر كالمؤنث -15
 .(2)عبد اهلل محٌمد بف الجيـ أبككقد كراه تمميذه 

: ىما مف الكتب المفقػكدة، كقػد ذكرتيمػا بعػض كتػب (3)مشكؿ الٌمغة الٌصغير، كمشكؿ الٌمغة الكبير -16
 الٌتراجـ.

المصادر في القرآف: ىك مف الكتب المفقكدة، كقػد كرد ىػذا الكتػاب باسػميف، األٌكؿ: المصػادر فػي  -17
 .(5)، كالثٌاني: مصادر القرآف، كيبدك مف عنكانو أٌنو يتحدثي عف الٌدراسات المُّغكٌية القرآنٌية(4)القرآف

: ىك مف أشير كتب الفٌراء، بػؿ ىػك الكتػاب الػذم نقػؿ لنػا الٌنحػك الكػكفٌي، ال سػيما (6)معاني القرآف -18
بعػػد ضػػياع كتػػب الكسػػائٌي، كىػػك كتػػاب مطبػػكع فػػي ثبلثػػة أجػػزاء، كقػػد ذكرتػػو معظػػـ كتػػب التٌػػراجـ، 

 كسيأتي الحديثي عنو الحقنا.
ـٌ الكتػػػػب التػػػػي كضػػػػحت الفػػػػر (7)المقصػػػػكر كالممػػػػدكد -19 ؽ بػػػػيف المقصػػػػكد : ييعػػػػدُّ ىػػػػذا الكتػػػػاب مػػػػف أىػػػػ

 كالممدكد.
، ككتاب يافع كيفعة -20 لػـ : ىما مف الكتب المفقكدة، كقد أممى الفٌراء كتبو كميػا حفظنػا، (8)كتاب مبلـز

  ال في كتابيف كتاب مبلـز ككتاب يافع كيفعة.إيأخذ بيده نسخة 

ابه فػػػػي كلمفػػػػٌراء كتػػػػ"ىػػػػك مػػػػف الكتػػػػب المفقػػػػكدة، كقػػػػد ذكػػػػره األزىػػػػرم فػػػػي كتابػػػػو بقكلػػػػو:  :(9)الٌنػػػػكادر -21
 .(10)"الٌنكادر

                                                           
تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس معجػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، ، ك 100ص، الفيرسػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (1)
 .20/14ج
 .5، صالمذكر كالمؤنث، الفراء، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب ينظر: (2)
معجػـ األدبػاء، يػاقكت الحمػكم، تحقيػؽ: ، ك 14/150تاريخ بغداد، الخطيب البغدادٌم، تحقيؽ: بشار عػٌكاد معػركؼ ج (3)

 .5/229جاس كفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عبٌ ، ك 20/14جإحساف عٌباس 
معجػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 100ص، الفيرسػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (4)
 .5/229جكفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس ، ك 20/14ج
 .2/514البغدادٌم ج ىدية العارفيف، إسماعيؿ باشا، 18ص، تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب (5)
معجػـ ، ك 149/ 14جتػاريخ بغػداد، الخطيػب البغػدادٌم، تحقيػؽ: بشػار عػٌكاد معػركؼ ، ك 53صابف النديـ، الفيرست  (6)

نباه الركاة عمى أنباه النحػاة، جمػاؿ الػديف القفطػي، تحقيػؽ: ، ك 2/378األدباء، ياقكت الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس ج ا 
 .4/9ج محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

معجػػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 99ص، الفيرسػػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (7)
 .20/14ج
معجػػـ األدبػػاء، يػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاس ، ك 99ص، الفيرسػػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف (8)
 .5/229ج ف عٌباسكفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحسا، ك 2/14ج
 .4/22ج إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، جماؿ الديف القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ (9)
 .18ص، تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب (10)
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ىك مف الكتب المفقكدة، كلػـ يػذكره سػكل السػيكطي فػي كتابػو البيغيػة، حيػث قػاؿى عمػى لسػاف  الياء: -22
: ال، قػػاؿ: لعبػػد اهلل أبػػي "محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف طػػاىر:  ـى عمػػؿ الفػػٌراء كتػػاب اليػػاء؟ قمػػتي أتػػدرم ًلػػ

 .(1)"بأمر طاىر جدم
مػا يتعمػؽي  و يتحػدثي عػف الػكاك كأنكاعيػا ككػؿً مف عنكانو أٌنػ: ىك مف الكتب المفقكدة، كيبدك (2)الكاك -23

 بيا مف صفاتو كداللة كغيره.
: ىػك مػف الكتػب المفقػكدة، كىػك يػدكري حػكؿ الٌدراسػات القرآنٌيػة، كقػد كضػعو ابػػف (3)الكقػؼ كاالبتػداء -24

 .(4)الٌنديـ ضمف الكتب المؤٌلفة في الكقؼ كاالبتداء
لٌنحػػك: ىمػػا مػػف الكتػػب المفقػػكدة، كقػػذ ذكرىمػػا الػػٌداككدم كتػػاب غريػػب الحػػديث ككتػػاب الكػػافي فػػي ا -25

 .(5)في طبقات المفسريف
األبنية: لـ يذكر أحده ممف ترجمكا لمفٌراء ىذا الكتاب إال د. رمضاف عبد الٌتكاب فػي تحقيقػو لكتػاب  -26

 .(6)"دإٌف لمفٌراء كتابنا في األبنية ذكره ابف كاٌلد في المقصكر كالممدك "المذكر كالمؤنث، حينما قاؿ:
الكبيػػر فػػي الٌنحػػك: ىػػك مػػف الكتػػب المفقػػكدة، كلػػـ يػػذكره لػػو إاٌل األزىػػرم، حيػػث قػػاؿ: يكجػػد لمفػػٌراء  -27

 .(7)كتابه اسمو الكبير في الٌنحك
الٌندبة: ىك مف الكتب المفقكدة، كلـ يذكره سكل الزجاجٌي حينما قاؿ: سألني محٌمد بف عبد اهلل بػف  -28

..، ثـ قاؿ: فأقبػؿ يسػألني عػف كتػاب الٌندبػة .ت الٌشعرٌيةطاىر يـك دخمت عميو عف عددو مف األبيا
 .(8)لمفٌراء كأنا أجيبو

 شعره -
حنيفػة الػدينكرم عػف  أبػكذكر أصحاب الٌتراجـ أٌنو لـ يبؽى مف شعره إال ىذه األبيػات، كالتػي ركاىػا 

 الٌطكاؿ، حيث قاؿى فييا:

 األرْ  مػػػػػػف جػػػػػػريٍب  عػػػػػػمى أمػػػػػػيًرا يػػػػػػػا
 

 الػُحػػػػػػػػػػّجاِب  مػػػػػػػػػػف ِتػسػػػػػػػػػػعةٌ  لػػػػػػػػػػػو ضِ  
 

                                                           
 .396ص، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ (1)
نبػػاه الػػػركاة عمػػى أنبػػػاه النحػػاة، جمػػػاؿ الػػػديف ، ك 20/14ج ـ األدبػػػاء، اليػػاقكت الحمػػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاسمعجػػ (2) ا 

 .4/23ج القفطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
نبػػػاه الػػػركاة عمػػػى أنبػػػاه النحػػػاة، جمػػػاؿ الػػػديف ، ك 20/14جمعجػػػـ األدبػػػاء، يػػػاقكت الحمػػػكم، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاس  (3) ا 

 .4/23ج ؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـالقفطي، تحقي
 .100ص، الفيرست، ابف الٌنديـ، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف ينظر: (4)
 .2/367جم دك اك طبقات المفسريف، الد (5)
 .24ص، المذكر كالمؤنث، الفراء، تحقيؽ: رمضاف عبد التكاب (6)
 .18ص، تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب ينظر: (7)
   .79، صالعمماء، أبك القاسـ الزجاجي، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف مجالس (8)



 

18

 فيػػػػػػو ُيْحَجػػػػػػبُ  الخػػػػػػراب فػػػػػػي جالًسػػػػػػا
 

 خػػػػػػػراِب  فػػػػػػػي بػػػػػػػػحاجٍب  سػػػػػػػػمعنا مػػػػػػػػا 
 بػبػػػػػػػاٍب  الػعػػػػػػػيوفُ  لػػػػػػػػؾَ  تَػراِنػػػػػػػي لػػػػػػػػف 

 
 (1)الحجػػػػػػػاِب  ردَّ  ُيطيػػػػػػػؽُ  ِمػػػػػػػػثمي لػػػػػػػػْيَس  

 .(2)ؼكقد ذكر ابف خمكاف أٌنو كجد ىذه األبيات ألبي مكسى المكفك  

 وفاتو -
، كلكف الٌسػمعاني ذىػب إلػى (3)ىػ(207اتفؽ معظـ المؤرخيف عمى أٌف سنة كفاة الفٌراء كانت عاـ )

 .(4)ىػ(209أٌنو تكفي عاـ )
   ، في قصيدةو طكيمةو، قاؿى فييا:(5)كقد رثاه تمميذه ابف الجيـ 
 مػػػػػا ِعمػػػػػـَ  الػػػػػتِمْس  الّنحػػػػػو طالػػػػػبَ  يػػػػػا

 
 َنػػحػػػػػػػػػػػػِوه فػػػػػػػػػػػػػػي الػػػفػػػػػػػػػػػػرّاء ألػػػفػػػػػػػػػػػػو 

 شػيػخػػػػػػػػػػػػػنا عػػمػػػػػػػػػػػػػى اهلل فػػرحػمػػػػػػػػػػػػػةُ  
 

 (6)ُعػػػػػػػّموهِ  فػػػػػػػي األبػػػػػػػرارِ  مػػػػػػػػع َيػحػػػػػػػيى 
 

                                                           
   .131، صالفيرست، ابف الٌنديـ، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف (1)
 .6/180جكفيات األعياف، ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عٌباس  ينظر: (2)
اد، الخطيػػب البغػػدادٌم، تحقيػػؽ: بشػػار تػػاريخ بغػػد، ك 100ص، الفيرسػػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف ينظػػر: (3)

، 103ص، نزىػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء، ابػػػف األنبػػػارم، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ السػػػامرائيك ، 14/155جعػػػٌكاد معػػػركؼ 
البدايػػػة كالنيايػػػة، ابػػػف كثيػػػر، تحقيػػػؽ: عمػػػي شػػػيرم ، 5/229جكفيػػػات األعيػػػاف، ابػػػف خمكػػػاف، تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عٌبػػػاس ك 
 .10/261ج
 9/247جمعاني، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم األنساب، الس (4)
م عنػو كتػاب معػاني القػرآف، تػكفي سػنة أك محٌمػد بػف الجيػـ بػف ىػاركف الٌسػمرم، صػاحب الفػٌراء، كر ىػك ابف الجيػـ:  (5)

معجػػـ  ينظػػر:مػػائتيف كسػػبعة كسػػبعيف لميجػػرة، عػػف تسػػعو كثمػػانيف سػػنة، ذكػػر القفطػػي أٌنػػو أحػػد الثقػػات مػػف ركاة الٌسػػند. 
نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، ، ك 6/2487ج ء، اليػػاقكت الحمػػكم، تحقيػػؽ: إحسػػاف عٌبػػاساألدبػػا ا 

 .3/88ج تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
 .133ص، طبقات النحكييف كالمغكييف، الزبيدم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ (6)
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 كتاب معاني القرآفالمبحث الثالث: 

 :عنواف الكتاب -
تسػػمية اشػػتير الكتػػابي باسػػـ معػػاني القػػرآف، كىػػذه الٌتسػػمية كردت فػػي كتػػب التٌػػراجـ، كلكػػف لمكتػػاب 

حػدثنا الفػٌراء: قػاؿ: تفسػير مشػكؿ إعػراب "أخرل كردت فػي المقدمػة بإسػناد تمميػذه محٌمػد بػف الجيػـ، قػاؿ:
 .(1)"القرآف كمعانيو

 :الّتعريؼ بالكتاب -
 كتمثػػؿ النحكيػػة، آرائػػو جػػؿٌ  الفػػراء فيػػو ككضػػع لمكػػكفييف، إلينػػا كصػػؿ كتػػاب أشػػير ىػػك الكتػػاب ىػػذا

 تخػػػص التػػػي كالصػػػرفية النحكيػػػة المصػػػطمحات مػػػف اكثيػػػرن  فيػػػو شػػػرح كمػػػا الككفيػػػة، المدرسػػػة آراء معظػػػـ
ذا لغكينػا، اتجاىنػا بقػكة فيو اتجو الفراء أفَّ  إاٌل  التفسير، في كتابه  األصؿ في القرآف إٌف معاني .الككفييف  كا 
ػا بػالقرآف القػرآف بتفسػير فيػو اىػتـ الفػراء كجدت الثَّرم الكتاب ىذا إلى نظرت ا، اىتمامن  ليػذا كأذكػر كاضػحن
 ﮲ ۓ ۓ    ے ے ھ ھ   ھ ھ ہچ عنػػػد قكلػػػو سػػػبحانو: ف: بػػػو أكتفػػػي كاحػػػدنا مثػػػاالن 

 ڑ ژ  ژ   ڈ ڈ ڎچ تعالى:  كما قىاؿى  ،، قاؿ الفراء: يقكؿ: أليمتيـ(2) چ ﮶ ﮵ ﮳﮴ 

  .أليميا :أم ؛(3) چ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ

 :سبب ت ليؼ الكتاب -
 مػػف كػػاف بكيػػر بػػف عمػػر أفَّ  الفػػرَّاء كتابػػو المعػػاني إمػػبلء فػػي السػػبب ثىعمػػب: كػػاف اٍلعىبَّػػاس أبػػك قػػاؿ
 سػألني ربمػا سػيؿ بػف الحسف يراألم إفَّ : الفرَّاء إلى فكتب ،سيؿ بف الحسف إلى منقطعنا ككاف أصحابو،

، لػي تجمػع أف رأيػتى  فػإفٍ  جػكاب، فيػو يحضػرني فػبل القػرآف الشػيء مػف بعػد الشػيء عف  تجعػؿ أك أصػكالن
 كجعػؿ القػرآف، في كتابنا عميكـ أيممي حتى اجتمعكا: ألصحابو الفرَّاء فقاؿ فعمت؛ إليو أرجع كتابنا ذلؾ في
ا، ليـ  إليػو فالتفػت الصػبلة، فػي بالٌنػاس كيقػرأ ييػؤذّْف رجػؿ المسػجد في ككاف إلييـ، خرج حضركا فمما يكمن

 أبػػك قػػاؿ الفػػراء، كيفسّْػػر الرجػػؿ فقػػرأ كمػػو، الكتػػاب نيكمػػؿ ثػػـ نفسّْػػرىا، الكتػػاب بفاتحػػة اقػػرأ: لػػو فقػػاؿ الفػػرَّاء
 .(4)عميو يزيد أحدنا أفٌ  أحسب كال مثمو، قبؿ أحد يعمؿ لـ: العباس

                                                           
   .1/1ج عبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي ك  (1)
 .111المائدة:  (2)
 .68النحؿ:  (3)
تػػاريخ بغػػداد، الخطيػػب البغػػدادٌم، تحقيػػؽ: بشػػار ، ك 99ص، الفيرسػػت، ابػػف الٌنػػديـ، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ رمضػػاف ينظػػر: (4)

نبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، جمػػاؿ الػػديف القفطػػي، تحقيػػؽك ، 150/ 14جعػػٌكاد معػػركؼ   : محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـا 
شػذرات الػذىب فػي أخبػار مػف ذىػب، العىكػرم ، 5/226كفيات األعياف، ابػف خمكػاف، تحقيػؽ: إحسػاف عٌبػاس ج، ك 4/7ج

 .2/19ج الحنبمي، تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط
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 .(1)قاضينا ثمانيف ضره ما يقاربكاف يح عامةو  مجالسى  في أمبله: كقيؿ

 :زمف ت ليؼ الكتاب -
الفػػٌراء أممػى الكتػػاب فػػي مجالسػػو فػػي  أفَّ  -كىػػك راكيػة كتػػاب معػػاني القػػرآف-ذكػر محمػػد بػػف الجيػػـ 

ػػع فػػي شػػير رمضػػافى كمػػا بعػػده مػػف سػػنًة اثنتػػيًف، كفػػي شػػيكر سػػنًة  مى ؿ الٌنيػػار مػػف أيػػاـً الثبلثػػاء، كالجي أكَّ
 .(2)كمائتيف ثبلث، كشيكرو مف سنًة أربعو 

 :أىمية الكتاب ومكانتو العممية -
يكجػػد لكتػػاب معػػاني القػػرآف لمفػػٌراء مكانػػة عممٌيػػة كبيػػرة فػػي كتػػب الٌنحػػك العربػػٌي؛ ألٌنػػو يمثػػؿ مػػذىبنا  
دُّ المرجػع األكؿ لكػؿ مػف أراد أف يسػتقي مػف الٌنحػك الكػٌكفي، كممػو كىػك المػذىب الكػكفي؛ فيػك ييعىػنحكينا بأ

 مف مؤلفات ٌنحاة الككفة، مثؿ: الكسائٌي كالرؤاسٌي. خاصةن بعد ضياع الكثير
ىػو كتػاب لػـ ُيْعَمػؿ قبمػو وال بعػده "كقد أدرؾى القدماء قيمة الكتاب كأىميتو؛ حيث قاؿ عنو ثعمب: 

، كيتضػح مػف كػبلـ ثعمػب مػدل المكانػة العاليػة (3)"مثمو، ولـ يتيي  ألحٍد مف الّناِس أف يزيَد عميو شػيًئا
 إلييا كتاب الفٌراء بيف الٌنحاة. كالٌرفيعة التي كصؿ

وال –وىػػو كتػػاب قػػّيـ "حيػػث يقػػكؿ الػػدكتكر إبػػراىيـ رفيػػدة:  ،كنػػكَّه المحػػدثكف إلػػى أىميػػة ىػػذا الكتػػاب
ويزيد مف قيمتو وعمو ش نو، أنَّو مف أقدـ التفاسير التي وصمت إلينا أو ىػو أقػدميا، وأنَّػو مػف  -شؾّ 

 .(4)"ّنو فوؽ ىذا وذاؾ المرجع لممذىب الكوفيكتب المعاني الرّائدة في ىذا الميداف، وأ
 

 :منيُج الكتابِ  -
ا، فقد التـز بترتيب سكر القرآف مبتدئنا بالبقرة كمنتيينا بالٌناس،        ا محكمن كضع الفٌراء لكتابو منيجن

اآليات التي بيا شاىد نحكٌم أك صرفٌي بحسب كقد ذكرى  كالتـز بترتيب اآليات داخؿ كؿ سكرةو،
إٍف –ي السكرة ذاتيا؛ بحيث يذكري تفسير بعض الكممات فييا، كالقراءات في ىذه اآلية ترتيبيا ف
باألبيات  -في بعض األحياف–، ثَـّ تكضيح الٌشاىد الٌنحكم أك الٌصرفي فييا، مستشيدنا -كيًجدتٍ 

  الٌشعرٌية.
ٌنما اقتصرى عمإفَّ الفٌراء        ى ما أيشًكؿى منيا في لـ يتناكؿ جميع اآليات الكاردة في السكرة، كا 

 لغةو أك معنىن أك قراءةو أك إعرابو أك تكجيوو نحكٌم.
                                                           

 .8/145جمي األعبلـ، الزرك، ك 150/ 14تاريخ بغداد، الخطيب البغدادٌم، تحقيؽ: بشار عٌكاد معركؼ ج ينظر: (1)
 .1/14جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
 .99الفيرست، ابف النديـ، ص (3)
 .1/180ككتب التفسير، إبراىيـ رفيدة ج كالنح (4)
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ػػا كبيػػرنا بالٌسػػماع، كتقػػكؿ فػػي ذلػػؾ الػػدكتكرة بدرٌيػػة تركسػػتاني:  وضػػع "كاىػػتَـّ الفػػراءي فػػي كتابػػًو اىتمامن
واعػد الفراء أصواًل لـ يخرج عنيا ومنيا الحس المغوي، فقد استسمـ لكػؿّْ مػا سػمعو، فكػاف يسػتقرئ الق

 .(1)"واألحكاـ مف كّلميـ

كلكػػف لػػيس معنػػى ذلػػؾ أفَّ الفػػٌراء قػػد أىمػػؿ جانػػب القيػػاس، بػػؿ اسػػتخدـ القيػػاس مػػع الٌسػػماع كلػػػـ 
 .(2)"وقد كاف لمقياِس عنده ش ٌف أي ش ف"ييممو، حيث يقكؿي الدكتكر أحمد مٌكي: 

 تاريُخ تحقيِؽ الكتاِب وطباعتو: -
ـ بتحقيػػػػؽ 1955يػػػػثي أخرجػػػػت الجػػػػزء األٌكؿ منػػػػو عػػػػاـ قامػػػػت داري الكتػػػػًب المصػػػػرٌية بطباعتػػػػًو؛ ح

فقػد حققػو األسػتاذ محمػد  الثَّػاني األستاذيف الجميميف: محمد عمي الٌنجار، كأحمد يكسؼ نجاتي، أمَّا الجزء
ػػا الجػػزء الثٌالػػث فقػػد حٌققػػو األسػػتاذاف: الػػدكتكر عبػػد الفتػػاح شػػمبي، كعمػػي 1966عمػػي الٌنجػػار عػػاـ  ، كأمَّ

 ـ.1973النجدم ناصؼ عاـ 

                                                           
 .62الٌسماع في معاني القرآف لمفراء، بدرٌية تركستاني، ص (1)
 .380كالمغة، أحمد مٌكي، ص كاء كمنيجو في الٌنحزكريا الفر أبك  (2)
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23

 المبحث األوؿ: االستثناء

 االستثناء واجب الّنصبفصؿ:  -
 

 (:1مس لة )

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ كقكلو: "يتحدُث الفراء عف االستثناء المنقطع، حيُث يقوُؿ:    

ف  ،(2)االستثناء عمى االنقطاع مػف األٌكؿا عمى الكجييف نصبن  يف (مىفٍ )كقد يككف  (،ـى مى ظى )ك، (1)چڀ كا 
ػٍف  ):ا إذا قمترفعن  مىٍف()شئت جعمت  ـى مى الٌمػو أف يجيػر بالسػكء مػف القػكؿ  فيكػكف المعنػى: ال يحػبُّ  ؛(ظيًمػ
الضػػيؼ إذا أراد النػػزكؿ عمػػى رجػػؿ فمنعػػو فقػػد ظممػػو، كرٌخػػص لػػو أف يػػذكره بمػػا  :كىػػك ،(3)إال المظمػػـك

ا، ثػـ يقػكؿ: إال الظػالـ ا تامن كبلمن  ) چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ )كيككف ، ألنو منعو حٌقو ؛فعؿ

فػػإف  ،(4)چھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : -تبػارؾ كتعػػالى-فيككف مثػػؿ قػكؿ الٌمػػو ،فػدعكه

ثػـ  ،(6)چۉ ۅ ۅ ۋچ :(5)كىػك مثػؿ قكلػو ،إال مػف ظمػـ فخٌمػكه :الظالـ ال حٌجة لػو، ككأنػو قػاؿ

كليسػػػػػت فيػػػػػو  ،(8)چ ۉ ۅ ۅچ  :فاالسػػػػػتثناء مػػػػػف قكلػػػػػو ؛(7)چ ائ ائ ى ىچ : اسػػػػػتثنى فقػػػػػاؿ

مٌمػػا يجػػكز أف يسػػتثنى األسػػماء  :كمثمػػو ،(9)چ ې ې ېچ  :كلػػيس االسػػتثناء مػػف قكلػػو ،أسػػماء
فجػاز اسػتثناء  ، يريػد بػذلؾ الٌمػوألكره الخصكمة كالمراء، الميـ إاٌل رجبلن  ظاىر قكلؾ: إف شيء ليس قبميا

                                                           

ا"، كنص اآلية: 148النساء:  (1) ًميمن كىافى المَّوي سىًميعنا عى ـى كى ٍيرى ًبالسُّكًء ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًإالَّ مىٍف ظيًم  ."الى ييًحبُّ المَّوي اٍلجى
ـى "ي بف جعفر: قرأ زيد بف أسمـ كأيبى  (2)  .2/136المحتسب، ابف جني ج، بفتح الظاء. ينظر: "إال مف ظىمى
أجاز الفػراء فػي القػراءتيف؛ أم: ببنػاء الفعػؿ لممعمػكـ كالمجيػكؿ الٌنصػب عمػى االسػتثناء المنقطػع، كأجػاز الٌرفػع عمػى  (3)

ـى )الٌتكرير في قراءة البناء لممجيكؿ مف فاعؿ   المحذكؼ. (ظيًم
ؿّْ كى "، كنص اآلية: 150البقرة:  (4) رىٍجتى فىكى ٍيثي خى ًمٍف حى ػٍطرىهي كى ـٍ شى لُّكا كيجيكىىكي ا كيٍنتيـٍ فىكى ٍيثي مى رىاـً كىحى ٍسًجًد اٍلحى ٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمى

َـّ  ػػٍكًني كىأًليًتػػ ـٍ كىاٍخشى ػػٍكىي ـٍ فىػػبلى تىٍخشى ػػكا ًمػػٍنيي ػػةه ًإالَّ الَّػػًذيفى ظىمىمي جَّ ـٍ حي مىػػٍيكي ـٍ تىٍيتىػػًلػػئىبلَّ يىكيػػكفى ًلمنَّػػاًس عى لىعىمَّكيػػ ـٍ كى مىػػٍيكي ًتػػي عى . ينظػػر "ديكفى ًنٍعمى
 .43تفصيؿ المسألة ص

؛ حيػث إنػو مسػتثنى مػف قكلػو: "إال مف تكٌلى ككفر"استشيد الفٌراء عمى ىذه اآلية بآيةو أخرل مشابية ليا؛ كىك قكلو:  (5)
؛ كلػػذلؾ ىػك اسػػتثناء منقطػع؛ ألنػػو لػيس مػػف جػنس الكػػبلـ "لسػت عمػػييـ بمصػيطر"، ال مػف قكلػػو: "فػذكر إنمػػا أنػت مػػذكر"

 ف مف تكٌلى ككفر.قبمو؛ أم: لك
 .21الغاشية:  (6)
 .23الغاشية:  (7)
 .21الغاشية:  (8)
 .22الغاشية:  (9)
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 .(2)"(1)اء ال يككناف إال بيف اآلدمٌييفألف الخصكمة كالمر  ؛ء مف األسماءيالرجؿ كلـ يذكر قبمو ش

 (:2مس لة )

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳچ كقكلػو: "في االستثناء المنقطع، حيُث يقوُؿ: وجوب النصبيتحدُث الفراء عف   

ف شػئت  ،چ ہ  ہ ۀ  ۀچ ثيَـّ قىػاؿى جػؿ كجيػو: ، (3)چ ڻ ں ًفػي )الميتػة( كجيػاف  )تكػكف(،كا  كى
مىى الميتةألف الدـ منصكب بالرٌ  ؛(4)اءةكال يصمح الرفع ًفي القر  ،الرفع كالنصب ًفيػًو ألػؼ تىمنػع مػف  ،د عى كى
َـّ تػػردٌ  ،جػػكاز الرفػػػع ، كمػػف رفػػػع )الميتػػػة( جعػػػؿ (5)مػػػا بعػػػدىا عمييػػػا كيىجػػػكز )أف تكػػكف( لتأنيػػػث الميتػػػة، ثيػػػ

                                                           

ذىب الفراء إلى أفَّ االستثناء منقطعه عمَّا قبمو مستشيدنا عمى ذلؾ ببعض اآليات القرآنية؛ كقد كجب الٌنصب في كمتػا (1)
( المحػذكؼ، كفػي كجػو القراءتيف، حيثي أجػاز كجػو الٌرفػع فػي قػراءة البنػاء لممجيػكؿ )ظي  ـى ـى( عمػى الٌتكريػر مػف فاعػؿ )ظيًمػ ًمػ

الٌنصب اتفاؽه بيف الٌنحاة، أمَّا كجو الٌرفع فقد اختمفكا معو؛ حيث ذىب ابف جنػي إلػى جػكاز كجػو الٌنصػب دكف غيػره عمػى 
ف فػي كمتػا القػراءتيف، االستثناء المنقطع، كاتفؽ معو الٌنحاس كالٌزجاج كابف األنبارم فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػث أجػازكا الػكجيي

ظممني فػبلفه بكػذا، كعمػى الٌرفػع، كذلػؾ عمػى معنػى: ال يحػب ى معنى: لكف مف ظمـ فمو أف يقكؿ: أم: الٌنصب، كىك عم
اهلل أف يجيرى بالٌسكء إال مف ظمـ، كذىب العكبرم إلى أفَّ االستثناء يختمؼ باختبلؼ القراءة؛ حيث يجكز في قراءة البناء 

ػا فػي قػراءة البنػاء لممعمػكـ فيكػكف االسػتثناء لممجيكؿ أف يكػكف اال ، كأمَّ عنػده منقطعنػا، كيجػكز –سػتثناء منقطعنػا أك متصػبلن
حيػػاف األندلسػػٌي مػػذىب العكبػػرم فقػػد اختمػػؼى عنػػده نػػكع االسػػتثناء بػػاختبلؼ أبػػك فيػػو الكجيػػاف: الٌنصػػب كالتكريػػر، كذىػػب 

؛ حيػػثي قػػدَّرى لػػو مضػػافنا محػػػذكفنا؛ أم: -عنػػده–ءي متصػػبلن القػػراءة؛ فعمػػى قػػراءة البنػػاء لممجيػػكؿ يجػػكز أف يكػػكف االسػػػتثنا
األجير مف ظمـ، أك أف يككف االسػتثناءي منقطعنػا، كذلػؾى عمػى تقػديًر: لكػفَّ المظمػكـى لػو أف ينتصػؼى مػف ظالمػو بمػا يػكازم 

ػػا عمػػى قػػراءة البنػػاء لممعمػػكـً فاالسػػتثناء منقطػػعه  ػػو، كأمَّ اء منصػػكب كال يجػػكز فيػػو ال غيػػر؛ حيػػثي إفَّ االسػػتثن -عنػػده–ظيٍممى
 .-كالعياذ باهلل–الٌرفع؛ ألفَّ الظالـ ال يمكف أف يككفى بدالن مف اهلل 

يتضحي ًممَّا سبؽ: جكاز االتصاؿ كاالنقطاع كذلؾ في قراءة البناء لممجيػكؿ، ككجػكب االنقطػاع فػي قػراءة البنػاء لممعمػكـ، 
، كفي ىذه القراءة يجب النصب عند الجميكر، كيجكز الٌتكرير  عند بعضيـ، كذلؾ حسب تأكيؿ مػا ذىػب إليػو كػؿ نحػكمّْ

 كىك لفظ الجبللة. (يحبٌ )كعميو يجكز الٌرفع عمى الٌتكرير مف فاعؿ 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبيينظػػر:  عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/126ج معػػاني القػػرآف كا  ا 

، كاإلمػبلء، العكبػرم 314، كاإليضػاح، ابػف األنبػارم، ص1/203ج ، كالمحتسػب، ابػف جٌنػي1/499ج زىير غػازم زاىػد
 .4/116ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 1/207ج
 .1/293ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
ػػا  قيػػؿٍ "، كنػػص اآليػػة: 145األنعػػاـ:  (3) ٍيتىػػةن أىٍك دىمن ػػوي ًإالَّ أىٍف يىكيػػكفى مى مىػػى طىػػاًعـو يىٍطعىمي ػػا عى رَّمن ػػا أيكًحػػيى ًإلىػػيَّ ميحى الى أىًجػػدي ًفػػي مى

ـى ًخٍنًزيرو فىًإنَّوي ًرٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىؿَّ ًلغىٍيًر المًَّو ًبًو فىمىًف اٍضطيرَّ غىٍيرى بىاغو كىالى  ا أىٍك لىٍح ادو فىًإفَّ رى مىٍسفيكحن  ."بَّؾى غىفيكره رىًحيـه  عى
الجػػامع ، ك 1/270اإلمػػبلء، العكبػػرم ج :رينظػػالقػػراءة جػػائزة.  هكردت قػػراءة الرفػػع عنػػد ابػػف عػػامر، كعميػػو تكػػكف ىػػذ (4)

بػػػراىيـ أطفػػػيش البحػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي، ، ك 7/123ج ألحكػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػد البردكنػػػي كا 
 .4/673ج تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

ا( المذكر، كما تقكؿ: جاءت ىنده كمحمده. (5) ٍف عطؼ عمييا )دمن  أم: يجكز تأنيث )تككف(؛ ألفَّ )ميتة( كا 



 

25

 لىيىا)يككف( فعبلن 
أال ، (2)ككذلؾ )يككف( ًفػي كػؿ االسػتثناء ال تىحتػاج إلػى فعػؿ، ، اكتفى بيككف ببل فعؿ(1)

، كأخػػكؾى  : ذىػػب النػػاس إال أف يكػػكف أخػػاؾى ػػف الفعػػؿ كمػػا  ،تػػرل أنػػؾ تىقيػػكؿي ػػافى كيكػػكف عى ٌنمػػا اسػػتغنت كى كا 
ال زيػد فنصػب بػبل فعػؿ، استغنى ما بعد إال عىف فعؿ يككف لبلسـ : قػاـ النػاس إال زيػدنا كا  كرفػع  ،فمما قيؿى

ػػػافى تامػػػة ؛بػػػبل فعػػػؿ ػػػافى مػػػف عػػػاد :قىػػػاؿى  كمػػػف نصػػػب ،صػػػمحت كى ػػػافى  ةكى عنػػػد العػػػرب مرفػػػكع كمنصػػػكب، كى
ذىًلؾى جائزه ًفي كىافى  ، لذلؾ المجيكؿ، كصٌيركا الًَّذم بعده فعبلن (3)فأضمركا ًفي كىافى اسمنا مجيكالن  كى

(4)
"
(5). 

 (:4مس لة )

   ۓ ۓچ كقكلػو: "االستثناء المنقطع، حيػُث يقػوُؿ:  عف جواز النصب والرفع فييتحدُث الفراء     

( نك ،(6)چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ـ)قاؿى مىٍيًو السَّبلى ٍف  ؛"ال عاًصـى اٍليىٍكـى ًمٍف أىٍمًر المًَّو ًإالَّ مىٍف رىًحـى ": حه عى فىمى
 : فكأنػػػو نصػػػبو ًبمنزلػػػة قكلػػػو ،(7)كالمرحػػػـك معصػػػـك ،ألف المعصػػػـك ًخػػػبلؼ لمعاصػػػـ ؛ًفػػػي مكضػػػع نصػػػب

كمىف استجازى رفع االتباع أك الرفعى ًفي قكلو ،(8)چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ 
(9) : 

                                                           

 أم: كاف تامة، كميتة فاعؿ ليا. (1)
 يستغنى بػ )كاف( عف الفعؿ، عندما تككف تامة. (2)
 ليا. ينصب بعد ما )كاف( عندما تككف ناقصة، فيككف اسميا مضمرنا كما بعدىا خبر (3)
أجاز الفراء في )ميتة( الرفع كالنصب؛ فأٌما الرفع عمى أفَّ كاف تامة، ك)ميتة( فاعؿ ليا، كأمَّا النصب فعمى أفَّ كاف  (4)

ناقصػة، فتكػكف خبػرنا ليػا، كاالسػتثناء كاقػػع ىنػا عمػى جممػة )أف يكػكف(، حيػث كجػػب نصػبيا عمػى االسػتثناء المنقطػع ممػػا 
لػى ىػذا ذىػب النحػاس كالعكبػرم كالقرطبػي ك قبميػا، كلػـ يجػز كجػو الرفػع دكف ت أبػػك حيػاف األندلسػي، كأضػاؼ أبػك عميػؿ، كا 

، كينصػب عمػى التكريػر عمػى لغػة لغة الحجػازحياف األندلسي بأفَّ المصدر المؤكؿ ينصب عمى االستثناء المنقطع عمى 
الجػامع ، ك 1/270العكبػرم ج، كاإلمػبلء، 2/103: إعراب القرآف، النحاس جينظرأىؿ تميـ، كىذا كاضحه ال خبلؼ فيو. 

بػػػراىيـ أطفػػػيش البحػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي، ، ك 7/123ج ألحكػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػد البردكنػػػي كا 
 .4/673ج تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .1/360ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)

ـى "، كنػػص اآليػػة: 43د: ىػػك  (6) ًحػػ ػػٍف رى ـى اٍليىػػٍكـى ًمػػٍف أىٍمػػًر المَّػػًو ًإالَّ مى اًصػػ ػػاًء قىػػاؿى الى عى بىػػؿو يىٍعًصػػميًني ًمػػفى اٍلمى ػػآًكم ًإلىػػى جى قىػػاؿى سى
ًقيفى  ا اٍلمىٍكجي فىكىافى ًمفى اٍلميٍغرى اؿى بىٍينىييمى  ."كىحى

 العاصـ. يجكز النصب في )عاصـ(؛ ألٌنو ال يجكز أف يككف المعصكـ ىك (7)
لىًكػٍف شيػبّْ "، كنص اآلية: 157النساء:  (8) ػمىبيكهي كى ػا صى مى ػا قىتىميػكهي كى مى ـى رىسيػكؿى المَّػًو كى ػٍريى ًسػيحى ًعيسىػى اٍبػفى مى ـٍ ًإنَّػا قىتىٍمنىػا اٍلمى قىػٍكًلًي وى كى

ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو  ا لىيي فَّ الًَّذيفى اٍختىمىفيكا ًفيًو لىًفي شىؾٍّ ًمٍنوي مى ا قىتىميكهي يىًقيننالىييـٍ كىاً  مى  ."ًإالَّ اتّْبىاعى الظَّفّْ كى
اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ابػف األنبػارم، البيتاف مف الرجػز، لجػراف العػكد، كاسػمو: عػامر بػف الحػارث. ينظػر:  (9)

 .1/219ج تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد
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 لػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػيُس  (1)وبمػػػػػػػػػػػػدٍ 
 

اّل  (2)إال اليعػػػػػػػػػػػػػػافيرُ    (4)العػػػػػػػػػػػػػػيُس (3)وا 
: )ًإالَّ اليعػػافير( جعػػؿ أنػػيس اٍلبىػػٌر اليعػػافير كالكحػػكش، ككػػذلؾ  لػػـ يجػػز  ػػف( ألف الَّػػًذم قىػػاؿى لػػو الرفػػع ًفػػي )مى

( :قكلو : المعصػـك  ،يقكؿ: عمميـ ظفٌ  ،)ًإالَّ اتّْباعى الظَّفّْ اًصػـكأنت ال يجػكزي لػؾ ًفػي كجػو أف تىقيػكؿى ، (5)عى
ػف(  ،كلكف لك جعمت العاصـ ًفي تأكيؿ معصػـك كأنػؾ قمػت: ال معصػـك اليػـك مػف أمػر اهلل لىجػازى رفػع )مى

فمعنػاه كاهلل أعمػـ: مػدفكؽ  ،(7)چ  ڤ  ڤ ٹچ : أال تػرل قكلػو، (6)كال تنكرف أف يخرج المفعكؿ عمى فاعؿ

 :(9)معناىا مرضيَّة، كقاؿ الشاعر ،(8)چ ھ ھ ہچ : كقكلو

 كػػػػػػػػػػػارـَ ال ترحػػػػػػػػػػػؿ ِلُبْغيتيػػػػػػػػػػػادِع الم
 

 (10)واقعػػػد فكّنػػػػؾ أنػػػت الطػػػػاعـ الكاسػػػػي 
: رضػيتي ىػذه المعيشػة ،معناهي المكسكٌ   ًلػؾى أنػؾ تىقيػكؿي ًضػيىتٍ  ،تستدٌؿ عمػى ذى كال  ،كديًفػؽ المػاء ،كال تقػكؿ: رى

: دىفىؽ، كتقكؿ كيًسيى العرياف : كسا ،تىقيكؿي ػا "ًإالَّ مىٍف ريًحػـ": كيقرأ ،كال تىقيكؿي اًصػـ اليػـك ":كلػك قيػؿى ، أيضن ال عى

                                                           

المقتضػب، المبػرد، ، ك 2/322ج السػبلـ محمػد ىػاركفالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد ينظػر:  في ركاية أخرل: بمػدة. (1)
 .4/414ج تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة

 .11/14جمع ييعفكر، كىك: الظبي الذم لكنو بمكف العفر؛ أم: التراب. ينظر: لساف العرب، ابف منظكر ج (2)
 .2/32ع السابؽ ججمع أعيس، أك عيساء، أصميا اإلبؿ كلكنو أراد بيا: البقر الكحشٌي. ينظر: المرج (3)
ال العيس" الشاىد:(4)  ."إال اليعافير كا 
ال العػيس وجػو االستشػػياد:  مػع أف اليعػػافير كالعػيس ليسػػا مػػف  ،حيػػث رفػع مػػا بعػد إال عمػػى البػػدؿ ممػا قبميػػا ؛اليعػػافير كا 

ـ محمػد الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلجنس األنيس في األصؿ، كلكنو تكسع فجعميما ككأٌنو مف جنسيما. ينظر: 
اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ، ك 4/414ج المقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبػد الخػالؽ عضػيمة، ك 2/322ج ىاركف

 .1/219ج ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد

 ليسكا سكاء. -بكؿ تأكيد–أم كبلىما  (5)
بعػدد مػف اآليػات القرآنيػة، التػي جػاء فييػا اسػـ  يجكز الرفع فػي حػاؿ تأكيػؿ )عاصػـ( بمعنػى )معصػكـ(، كمثػؿ عميػو (6)

 الفاعؿ بمعنى اسـ المفعكؿ.
 .6الطارؽ:  (7)
 .21الحاقة:  (8)
خزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف : ينظػػرالبيػػت مػػف البحػػر البسػػيط، كىػػك لمحطيئػػة ييجػػك الزبرقػػاف بػػف بػػدر التميمػػي.  (9)

 .299/ 6العرب، البغدادٌم ج
 ."الطاعـ الكاسي" الشاىد:(10)
شػػػرح : ينظػػػرمجػػػيء اسػػػـ الفاعػػػؿ )الطػػػاعـ كالكاسػػػي( بمعنػػػى اسػػػـ المفعػػػكؿ )المطعػػػكـ كالمكسػػػك(.  وجػػػو االستشػػػياد: 

 .1/63شذا العرؼ في فف الصرؼ، أحمد الحمبلكم ج، ك 3/483المفصؿ، ابف يعيش ج
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 .(2)"(1)كلـ نسمع أحدنا قرأ ًبوً  ،كأنَّؾ قمت: ال يعصـ اهللي اليـك ًإالَّ مف ريًحـى  ،"مف أمر اهلل ًإالَّ مف ريًحـى 

 (:5)مس لة 

( بمعنى الػواو وسػو ، حيػُث يقػوُؿ:    يتحدُث الفراء عف االستثناء المتصؿ الموجب، وعف مجيء )إالَّ

يقكؿ القائػؿ: مػا ىىػذىا االسػتثناء كقػد ، (3)چ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائچكقكلو: "
أف تىٍجعىمػو اسػتثناء يىسػتثنيو كىالى  :أحػدىما ،كعد اهلل أىٍىؿى النار الخمكد كأىؿى الجنَّة الخمكد؟ ففي ذىًلؾى معنياف

ًلػػػػػؾى  ،يفعمػػػػػو  : ؾ قػػػػػاؿ، فكػػػػػذل(5)، كعزيمتػػػػػؾ عمػػػػػى ضػػػػػربو(4)كقكلػػػػػؾ: كاهلل ألضػػػػػربٌنؾى ًإالَّ أف أرل غيػػػػػر ذى

 فَّ :إ، كالقػػػكؿ اآلخػػػر-كاهلل أعمػػػـ-كال يشػػػاؤه ،(6) چ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائچ 
العرب إذا استثنت شيئنا كبيرنا مع مثمو أك مع ما ىيكى أكبري منو كىافى مىٍعنى إالَّ كمعنى الكاك سػكاء
، فمػف (7)

( فيج ،ًسكىل مػا يشػاء مػف زيػادة الخمػكد ،(8)چ وئ وئ  ەئ ەئ  ائ ائچ : ذىًلؾى قكلو عػؿ )ًإالَّ
مكػػاف )ًسػػكىل( فيصػػمح
كىانىػػت األرض سػػكل مػػا  ،(9) : خالػػديفى فييػػا مقػػدارى مػػا كانػػت السػػمكات كى ككأٌنػػو قىػػاؿى

                                                           

كػػكف المعصػػكـ ذىػػب الفػػراء إلػػى جػػكاز النصػػب كالرفػػع عمػػى االسػػتثناء المنقطػػع، فأٌمػػا النصػػب فعمػػى عػػدـ جػػكاز أف ي (1)
لػى  بمعنى العاصـ، كأٌما الرفع عمى التكرير مف )عاصـ(، فعمى أٍف يككف المراد بػ )عاصـ( اسػـ المفعػكؿ )المعصػكـ(، كا 
، مستشػػيديف باآليػػات نفسػػيا التػػي استشػػيد بيػػا الفػػراء، كمػػنيـ: األخفػػش كالٌزجػػاج كالٌنحػػاس  ىػػذا ذىػػب العممػػاء بػػبل خػػبلؼو

، 1/383ج معػػػاني القػػػرآف، األخفػػػش، تحقيػػػؽ: ىػػػدل محمػػػكد قراعػػػة: ينظػػػرندلسػػػٌي. حيػػػاف األأبػػػك كالكشػػػاؼ كالقرطبػػػي ك 
عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي عػػػػراب القػػػػرآف، النحػػػػاس ج3/54ج كمعػػػػاني القػػػػرآف كا  ، 2/285، كا 

ردكنػػي الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد الب، ك 12/482ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكفك 
براىيـ أطفيش  .6/158ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 9/39ج كا 

 .2/15ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
ا دىامىًت السَّمىاكىاتي كى "، كنص اآلية: 107ىكد:  (3) اًلًديفى ًفييىا مى ا ييًريدي خى بَّؾى فىعَّاؿه ًلمى بُّؾى ًإفَّ رى  ."اأٍلىٍرضي ًإالَّ مىا شىاءى رى

ألضػربنَّؾ إال إذا رأيػتي عكػس رؤيتػي لػو اآلف، كعميػو فػإفَّ الرؤيػة لػـ تؤكػد أنَّيػا حصػمت أـ ال، بخػبلؼ  معنى الكّلـ:(4)
ػػا، كعميػػو ال اآليػػة القرآنيػػة؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى: الحكػػـ بخمػػكدىـ فييػػا إال المػػدَّة التػػي  شػػاء ربَّػػؾ، فينػػا المشػػيئة حصػػمت جزمن

 يجكز أفَّ يقاس القكؿ األٌكؿ عمى اآلية القرآنية.
كيؼ يككف الخمكد ألىؿ الجٌنة كالٌنار عمى حدو سكاء؟ يخٌرجو المفسركف عمى أفَّ بعض المؤمنيف يدخؿ الٌنار ثـ يدخؿ (5)

 .15/487قرآف، الطبرم ج. ينظر: جامع البياف في تأكيؿ الالجٌنة كييخمَّدي فييا

ا ييًريدي "، كنص اآلية: 107ىكد: (6) بَّؾى فىعَّاؿه ًلمى بُّؾى ًإفَّ رى ا دىامىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي ًإالَّ مىا شىاءى رى اًلًديفى ًفييىا مى  ."خى

سػكل، كىنػا اسػتثنت المػدة  أم: إذا استثنت العرب شيئنا كبيرنا مف المستثنى منو، جازى أف تككف )إاٌل( بمعنى الػكاك أك (7)
 أبدنا. في السماكات كاألرض، كىك: الخمكد فييا

ا ييًريدي "، كنص اآلية: 107ىكد: (8) بَّؾى فىعَّاؿه ًلمى بُّؾى ًإفَّ رى ا دىامىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي ًإالَّ مىا شىاءى رى اًلًديفى ًفييىا مى  ."خى

( تأتي بمعنى )سػكل( كذلػؾ عمػى م(9) عنػى: خالػديف فييػا مقػدار دكاـ السَّػمىاكىات كاألرض سػكل مػا شػاء ربػؾ مػف إفَّ )إالَّ
. ينظػر:  مػيَّ عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده الخمك كالزيادة، كمػا قمػت: سػكل األلفػيف المتػيف عى كمعػاني القػرآف كا 
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مىٍيػػؾى ألػػؼ إال األلفػػيف المػػذيف مػػف ًقبىػػؿ فػػبلفكمثمػػو ًفػػي الكػػبلـ أف تىقيػػكؿى  م،زادىػػـ مػػف الخمكداألبػػد  ،: لػػي عى
مىٍيؾى سكل األ ػٌب الػكجييف إلػيَّ  ،لفػيفأفبل ترل أىنَّوي ًفي المعنى: لي عى ٍمػؼ  ؛كىػذا أحى ػؿَّ ال خي ػزَّ كىجى ألف اهلل عى

ٍجػذيكذو ): لكعػده، فقػد كصػؿ االسػتثناء بقكلػو ٍيػرى مى فاسػتدؿ عمػى أف االسػتثناء ليػـ بػالخمكد غيػر  (،عىطػاءن غى
 .(2)"(1)منقطع عنيـ

 (:6)مس لة 

 ى ى ې ې ې  ې  (3)ۉ چكقكلػو: "يتحدُث الفرّاء عف االستثناء المنقطِع، حيػُث يقػوُؿ:    

ـٍ يكػف مػػنيـ أحػد كػػذلؾ إال قمػيبلن  :يقػكؿ ، چ ائ ائ ًء كػانكا ينيػػكفى  :أم ؛لىػػ كىػك اسػػتثناء ،فنجكا ؛ىىػػؤيالى

ػػػػافى  (6)كلػػػػك كػػػػافى رفعنػػػػا ،(5)چ پ پ  پچ : -عػػػػٌز كجػػػػؿ-كمػػػػا قىػػػػاؿى ، (4) عمػػػػى االنقطػػػػاع ًمٌمػػػػا قبمػػػػو كى

                                                                                                                                                                                 

 .3/79ج شمبي
سػػتثنى مػػف المسػػتثنى منػػو الػػذم قبمػػو، حيػػثي إفَّ ذىػػب الفػػٌراءي إلػػى أفَّ االسػػتثناء ىػػك اسػػتثناءه متصػػؿه؛ حيػػثي خػػرج الم(1)

الجنَّػة بعػد أف ييعػٌذبكا  كفكالمستثنى ىك الٌزماف الذم يدخؿي فيو المؤمن ،االستثناء كاف مف الخمكد كذلؾ بالنسبة ألىؿ الٌنار
 ،جػاءت بمعنػى سػكل في الٌنار؛ فيـ ليسكا خالديف في الٌنار؛ لذلؾ أخرجكا منيا كصػاركا فػي الٌجنػة، كذىػب إلػى أفَّ )إاٌل(

ككػػذلؾ يجػػكز أف تكػػكف بمعنػػى الػػكاك؛ ألنَّيػػا عطفػػت عٌمػػا قبميػػا، كالمعنػػى: كمػػا شػػاء رٌبػػؾ، كقػػد اعتػػرض عميػػو ابػػف مالػػؾ؛ 
 حياف األندلسٌي كالسيكطي مع الفراء فيما ذىب إليو.أبك ، كاتفؽ الٌزجاج كالٌنحاس ك مكانية االستثناء في ىذا المكضعإل

عر ينظر:  معاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمػد ، ك 3/79ج ابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبيمعاني القرآف كا 
البحر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي ، ك 3/357، كشرح الٌتسييؿ، ابف مالؾ ج3/381ج عمي الصابكني
ىمػػػع ، ك 4/1977ج ارتشػػػاؼ الضػػػرب، أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػٌي، تحقيػػػؽ: رجػػػب عثمػػػاف محمػػػد، ك 6/211ج محمػػػد جميػػػؿ

 .3/218ج اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم
 .2/28ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)

مػؼ ىنػا بػيف إفَّ )لكال( في القرآف تككف بمعنى )ىبٌل( ما عدا في الصافات كما نقػؿ الزمخشػرم عػف الخميػؿ، كقػد اخت (3)
 .2/436ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكفالعمماء إٍف كانت تدؿ عمى النفي أـ ال. ينظر: 

( يجػػكز فيػػو النصػػب أك الٌرفػػع عمػػى الٌتكريػػر عنػػد بعػػض الٌنحػػاة؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى: لػػـ يكػػف ىنػػاؾ قريػػة قػػكـإف قكلػػو: )(4)
 ى أفَّ )قكـ( ترفع عمى النعت؛ ألفَّ )إال( بمعنى )غير(.ذىب األخفش كالعكبرم إلبينما آمنت فنفعيا إيمانيا، 

معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محمكد ، ك 1/177ج الجمؿ في الٌنحك، الفراىيدم، تحقيؽ: فخر الديف قباكةينظر: 
عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي، 1/123ج قراعػػػػة  ، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم3/34ج كمعػػػػاني القػػػػرآف كا 

 .1/362، كمغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ ج2/33ج
ػذىابى الٍ "، كنص اآلية: 98يكنس:  (5) ػٍنييـٍ عى ػٍفنىا عى نيػكا كىشى ػا آمى انييىػا ًإالَّ قىػٍكـى ييػكنيسى لىمَّ ًخػٍزًم فىمىٍكالى كىانىٍت قىٍريىةه آمىنىٍت فىنىفىعىيىا ًإيمى

مىتٍَّعنىاىيـٍ  يىاًة الدٍُّنيىا كى  ."ًإلىى ًحيفو  ًفي اٍلحى
 أم: جكاز الٌتكرير عمى أفَّ )لكال( عندما تككف لمتحضيض، فيي نافية بمعنى )لـ(. (6)
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 .(2)"(1)صكابنا

 (:7)مس لة 

 ڀ   ڀ پ پ پ پچ كقكلو: "ثناء المنقطع في كتابِو، حيُث يقوُؿ: يتحدُث الفرّاء عف االست   

 وئ وئ ەئ   ەئچ : كمثمػػػو ،كىػػػك اسػػػتثناء منقطػػػع ًمٌمػػػا قبمػػػو ،)مػػػا( ًفػػػي مكضػػػع نصػػػب ،(3)چ ڀ  ڀ

 -ًإنَّما ىيكى  ،(5)چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿچ : كمثمو فى سكرة يس ،(4)چ ۇئ ۇئ
 .(1)"(7)ما( إذا كانتا ًفي معنى مصدر) (6)ك)أف( تضارع ،إال أف ييرحمكا -كاهلل أعمـ

                                                           

ذىب الفٌراء إلى أفَّ االستثناء خارج مف الكبلـ األٌكؿ، كذلؾ عمى معنى: لكف قميبلن نجينا منيـ، كفػي ىػذا خػبلؼه بػيف (1)
ػا العمماء، حيث كافقو سيبكيو كاألخفش كالٌزجاج كالقر  طبي كابف الحاجب فيما ذىب إليو مف الكجو األٌكؿ مف النصػب، كأمَّ

 المبٌرد فذىب إلى جكاز النصب كالٌرفع؛ ألفَّ )لكال( جاءت بمعنى الٌتحضيض. 
ؿ؛ لذلؾ ال يجكز إال كجو الٌنصب،   كاهلل أعمـ.-يتضحي ممَّا سبؽ: إفَّ االستثناء خارجه مف الكبلـً األكَّ

معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد ، 2/225ج تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف الكتػػاب، سػػيبكيو،ينظػػر: 
عرابػو، الزجػاج، ، 4/416ج المقتضب، المبػرد، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة، ك 1/123ج قراعة كمعػاني القػرآف كا 

بػػراىيـ أطفػػيشالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 3/83ج تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  البردكنػػي كا 
 .2/87ج كشرح الرضي عمى الكافية، ابف الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر، 9/113ج
 .2/30ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)

ى "، كنص اآلية: 58يكسؼ:  (3) ا أيبىرّْئي نىٍفًسي ًإفَّ النٍَّفسى ألى مى بّْي غىفيكره رىًحيـه كى بّْي ًإفَّ رى ـى رى  ."مَّارىةه ًبالسُّكًء ًإالَّ مىا رىًح
ـٍ "، كنص اآلية: 68يكسؼ:  (4) ٍيثي أىمىرىىي ميكا ًمٍف حى لىمَّا دىخى ػةن ًفػي أبك كى اجى ػٍيءو ًإالَّ حى ٍنييـٍ ًمفى المًَّو ًمػٍف شى ـٍ مىا كىافى ييٍغًني عى ىي

نَّ  اىىا كىاً  لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى نىٍفًس يىٍعقيكبى قىضى مٍَّمنىاهي كى  ."وي لىذيك ًعٍمـو ًلمىا عى
ا ًإلىى ًحيفو "، كنص اآلية: 44-43يس: (5) مىتىاعن ، ًإالَّ رىٍحمىةن ًمنَّا كى ـٍ ييٍنقىذيكفى ًريخى لىييـٍ كىالى ىي ٍأ نيٍغًرٍقييـٍ فىبلى صى ٍف نىشى  ."كىاً 
.ٌف )أٍف( المصدرية تإأم: (6)  ككف بمعنى )ما( المصدرية إذا تـ تأكيميا بمصدرو
ذىب الفٌراءي إلى أفَّ )ما( المصدرية في مكضػًع نصػبو عمػى االسػتثناء المنقطػع مٌمػا قبمػو، كىػك مػا كافقػو فيػو الٌنحػاس (7)

؛ ألٌنػو أرادى  ؛ حيثي يكػكف متصػبلن الجػنس؛ أم: كالقرطبي، في حيف أجاز الزمخشرم أف يككف االستثناء منقطعنا أك متصبلن
؛ أم: إال الػػبعض الػػذم رحػػـ ربػػي "إال مػػا رحػػـ ربػػي"إفَّ ىػػذا الجػػنسى يػػأمر بالسػػكء كيحمػػؿ عميػػو بمػػا فيػػو مػػف الشػػيكات 

حياف األندلسٌي مع الزمخشرم في أفَّ االستثناءى متصؿه؛ حيثي إفَّ االسػتثناء متصػؿه عنػده أبك بالعصمة كالمبلئكة، كاتفؽ 
أف يكػػكف مسػػتثنى مػػف  -عنػػده–، كيجػػكز "إفَّ الػػنفس"ي )أٌمػػارة(؛ ألٌنػػو أرادى الجػػنس بقكلػػو: مٌمػػا قبمػػو مػػف المكنػػي المسػػتتر فػػ

 مفعػػػػػػػػػػػػػكؿ )أمػػػػػػػػػػػػػارة(، كالتقػػػػػػػػػػػػػدير: ألمػػػػػػػػػػػػػارة بسػػػػػػػػػػػػػكءو صػػػػػػػػػػػػػاحبيا إال الػػػػػػػػػػػػػذم رحمػػػػػػػػػػػػػو رٌبػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػبل تػػػػػػػػػػػػػأمره بالٌسػػػػػػػػػػػػػكء.
حاجػة فػي نفػًس يعقػكبى إال "كقد استشيد الفٌراء بآيتيف؛ ليؤكدى صػحة مػا ذىػب إليػو، فأٌمػا مػا ذىػب إليػو فػي اآليػة األكلػى: 

ػػا اآليػػة الثانيػػة: "قضػػاىا ، ففييػػا خػػبلؼ بػػػيف "إال رحمػػػةن منػػا"، فإٌنػػو اسػػتثناء منقطػػع عنػػػد جميػػكر الٌنحػػاة بػػبل خػػػبلؼ، كأمَّ
الجميكر؛ حيثي كافقو سيبكيو فيما ذىب إليو؛ بينما عٌد الٌزجاج كالزمخشرم كالعكبرم أفَّ االستثناء مفػرغ ىنػا، كىػك الكجػو 

ب؛ حيػػثي إفَّ )إال( فرغػػت مػػف مضػػمكنيا، فنصػػبت )رحمػػة( عمػػى المفعػػكؿ ألجمػػو؛ أم: إال أٍف تفعػػؿ ذلػػؾ األقػػرب لمصػػكا
 رحمةن.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد 2/231الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف جينظػػر:  ، كمعػػاني القػػرآف كا 
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 (:8)مس لة 

 كقكلػػػو: ": يتحػػػدُث الفػػػراء عػػػف االسػػػتثناء المتصػػػؿ التػػػاـ الموجػػػب، ووجػػػوب نصػػػبو، حيػػػُث يقػػػوؿُ     

ف شػئت جعمتػو مػف  (،مىف)كالمتحيّْز غير  ،ىيكى استثناء ، (2)چ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ  كا 
مىػى مػذىب قكلػؾ: ًإال أف يػكليي(3)(مف)صفة  ة، كمػا تىقيػكؿي ًفػي الكػبلـ: عبػد اهلل يأتيػؾى رٌ ـ يريػد الكػ، كىػك عى

مىػػى معنػػى قكلػػو ،ًإال ماشػػينا، كيأتيػػؾى ًإال أف تمنعػػو الرحمػػة  ڻ ڻ  ڻ   ڻچ : كال يكػػكف )إال( ىاىنػػا عى

 .(6)"(5)ألف )غير( ًفي مذىب )ال( ليست ًفي مذىب )ًإال( ؛(4)چۀ

 (:9)مس لة 

 ڳ ڳ ڳ  ڳچ كقكلػػو: "لفػػِظ الجّللػػة، حيػػُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػراء عػػف وجػػوب النصػػب فػػي      

 .، إال ىيكى (7)چ ڱ

 :(8)كقاؿ الشاعر
                                                                                                                                                                                 

عػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر ، ك 113ج الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، ، ك 2/336ج غػػػازم زاىػػػدا 
الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد ، ك 2/325، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج13/530ج تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف

براىيـ أطفيش  .9/227ج البردكني كا 
 .2/48ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ػػبو ًمػػفى "، كنػػص اآليػػة: 16األنفػػاؿ:  (2) يّْػػزنا ًإلىػػى ًفئىػػةو فىقىػػٍد بىػػاءى ًبغىضى فنػػا ًلًقتىػػاؿو أىٍك ميتىحى رّْ ًئػػذو ديبيػػرىهي ًإالَّ ميتىحى ـٍ يىٍكمى لًّْي ػػٍف ييػػكى مى  المَّػػًو كى

ًبٍئسى اٍلمىًصيري  ـي كى يىنَّ ٍأكىاهي جى مى  ."كى
 ك )يكليـ(؛ أم: المكني في الفعؿ.أم: يقصد بصفتيا مما بعدىا مف فعؿ الشرط كى (3)
ٍيػرى نىػاًظًريفى "، كنص اآلية: 53األحزاب:  (4) ـٍ ًإلىى طىعىػاـو غى ميكا بيييكتى النًَّبيّْ ًإالَّ أىٍف ييٍؤذىفى لىكي ًإنىػاهي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍدخي

ميكا فىػػًإذىا طىًعٍمػػتيـٍ فىاٍنتى  لىًكػػٍف ًإذىا ديًعيػػتيـٍ فىػػاٍدخي ـٍ كىالمَّػػوي الى كى ػػافى ييػػٍؤًذم النًَّبػػيَّ فىيىٍسػػتىٍحًيي ًمػػٍنكي ـٍ كى ًلكيػػ ػػًديثو ًإفَّ ذى كا كىالى ميٍستىٍأًنًسػػيفى ًلحى ًشػػري
ـٍ أىٍطيىػري ًلقيميػكًبكي  ًلكيػ ػابو ذى رىاًء ًحجى ػا فىاٍسػأىليكىيفَّ ًمػٍف كى ػأىٍلتيميكىيفَّ مىتىاعن ذىا سى ػؽّْ كىاً  قيميػكًبيً يىٍستىٍحًيي ًمفى اٍلحى ـٍ أىٍف تيػٍؤذيكا ـٍ كى ػافى لىكيػ ػا كى مى فَّ كى

ـٍ كىافى ًعٍندى المًَّو عىًظيمنا وي ًمٍف بىٍعًدًه أىبىدنا ًإفَّ ذىًلكي كا أىٍزكىاجى  ."رىسيكؿى المًَّو كىالى أىٍف تىٍنًكحي
ذىػػب الفػػػراء إلػػى كجػػػكب نصػػب )متحرفنػػػا( عمػػى االسػػػتثناء مػػف المكنػػػي فػػي الفعػػػؿ )يػػكٌليـ(، كفػػػي ىػػذا خػػػبلؼه بػػػيف  (5)

ػػا أبػػك العممػاء؛ حيػػثي ذىػػب الٌنحػػاس إلػػى أفَّ )متحٌرفنػػا( تنصػػب عمػػى القطػع كتبعػػو فػػي ذلػػؾ العكبػػرم ك  حيػػاف األندلسػػٌي، كأمَّ
كمعػػػاني القػػػرآف الٌزجػػػاج كمعػػػو الزمخشػػػرم فأجػػػازا كػػػبل الػػػكجييف؛ أم: النصػػػب عمػػػى االسػػػتثناء أك عمػػػى القطػػػع. ينظػػػر: 

عرابػػػو، الزجػػػاج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي عػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد، ك 2/103ج كا   ا 
البحػر المحػيط، أبػك ، ك 1/301، كاإلمػبلء، العكبػرم ج9/407ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مػأمكف، ك 2/104ج

 .5/293ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .1/410ج اح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفت (6)

لىٍيػػوً "، كنػػص اآليػػة: 88القصػػص:  (7) ـي كىاً  ٍكػػ ػػٍيءو ىىاًلػػؾه ًإالَّ كىٍجيىػػوي لىػػوي اٍلحي ػػرى الى ًإلىػػوى ًإالَّ ىيػػكى كيػػؿُّ شى ػػعى المَّػػًو ًإلىينػػا آخى  كىالى تىػػٍدعي مى
عيكفى   ."تيٍرجى

 .1/37ج سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركفالكتاب، البيت مف البحر البسيط، كىك ببل نسبة. ينظر:  (8)
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 أسػػػػػتغفُر المَّػػػػػو ذنًبػػػػػا لسػػػػػُت ُمْحِصػػػػػيوُ 
 

 (1)َرّب اْلِعَبػػػػػػػاِد ِإَلْيػػػػػػػِو اْلَوْجػػػػػػػُو َواْلَعَمػػػػػػػؿُ  
 .(3)"(2)إليو أكٌجو عممي :أم 

 (:10مس لة )

 ٿ ٿ ٿچ كيقػػاؿ: " تصػػؿ، حيػػُث يقػػوُؿ:يتحػػدُث الفػػراء عػػف وجػػوب النصػػب فػػي االسػػتثناء الم   

:  ،إلػػػػػى النػػػػػار، (4)چ  ٿ َـّ اسػػػػػتثنى فىقىػػػػػاؿى ػػػػػاف (5)چ ٹ ٹ ٹچ ثيػػػػػ ٍنسى ألٌف معنػػػػػى  ؛اسػػػػػتثناء مػػػػػف اإٍلً

ٍنسىاف:الكثير ٍبػد المَّػو ،(6)چ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ كمثمو:  ،اإٍلً أسػفؿ "كىػي ًفػي قػراءة عى
ٍنسىػاف كاحػده، فقيػؿ:ألٌف ل ؛، كلك كانػت: أسػفؿ سػافؿ لكػاف صػكابنا"السافميف مىػى الجمػع (سػاًفًميفى ) فػظ اإٍلً  ؛عى

ػػػاف ًفػػػي معنػػػى جمػػػع ٍنسى : ىىػػػذىا أفضػػػؿ قػػػائـ، كال تقػػػكؿ: ىىػػػذىا أفضػػػؿ قػػػائميف(7)ألف اإٍلً ألنػػػؾ  ؛، كأنػػػت تىقيػػػكؿي

 ٿ  ٿچ : كقكلػو ؛(9)، فإذا كىافى الكاحد غير مقصكد لىوي رجع اسمو بالتكحيػد كبػالجمع(8)تضمر لكاحد

 ۓ ۓ  ے ے ھچ ؽى: سػػػػػػػػػكقىػػػػػػػػػاؿى ًفػػػػػػػػػي عى  ،(10)چ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

                                                           

الكتػػاب، سػػيبكيو، إفَّ المقصػػكد باآليػػات التكجػػو كالطمػػب كالعمػػؿ كالعبػػادة إلػػى اهلل تعػػالى. ينظػػر:  وجػػو االستشػػياد:(1)
 .1/37ج تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

نػى: كػؿ شػيء مصػيره اليػبلؾ إال اهلل ذىب الفراء إلى كجكب النصب عمػى االسػتثناء التػاـ المكجػب، كذلػؾ عمػى مع (2)
سبحانو كتعالى، كاتفؽ معو العكبرم فيما ذىب إليو، بينما ذىب الٌزجاج كالنحاس إلى جكاز الػكجييف؛ أم: النصػب عمػى 
االستثناء، كالرفع عمى النعت؛ أم: عمى معنى الصفة، كذلؾ عمى أفَّ )إال( بمعنى )غير(، فيرفع كجيو عمى أنَّو نعػته لػػ 

كمعػاني كذلؾ عمى معنى: كؿ شيء غير كجيو ىالؾ، كقد أشار الٌزجػاج إلػى عػدـ جػكاز القػراءة بػالرفع. ينظػر:  )غير(،
عرابػػػو، الزجػػػاج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي عػػػراب القػػػرآف، النحػػػاس ج4/158ج القػػػرآف كا  ، كاإلمػػػبلء، 3/244، كا 

 .2/344العكبرم ج
 .2/314ج النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ  (3)

 .5التيف:  (4)
ـٍ أىٍجره غىٍيري مىٍمنيكفو "، كنص اآلية: 6التيف:  (5) اًت فىمىيي اًلحى ًمميكا الصَّ  ."ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
ٍسػػػرو )"، كنػػػص اآليػػػة: 3-2العصػػػر:  (6) ػػػافى لىًفػػػي خي ٍنسى ؽّْ  ( ًإالَّ الَّػػػًذيفى 2ًإفَّ اإٍلً ػػػٍكا ًبػػػاٍلحى تىكىاصى اًت كى ػػػاًلحى ًمميػػػكا الصَّ نيػػػكا كىعى آمى

ٍبرً  ٍكا ًبالصَّ تىكىاصى  ."كى
 أم: اإلنساف لفظ مفرد بمعنى الجمع كىك )الناس(. (7)
 أم: تقصد كاحدنا مف القائميف. (8)
ػػا بعينػػو، فإنػػو يجػػكز اإلفػػراد أك الجمػػع، فمثػػؿ باآليػػة األكلػػ (9) ى عمػػى الجمػػع، كمثػػؿ أم: إذا لػػـ يقصػػد كاحػػدنا أك شخصن

 باآلية الثانية عمى اإلفراد.
 .33الزمر:  (10)
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مىػػػى جمػػػع ،(1)چ        ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ػػػاف عى ٍنسى مىػػػى اإلنسػػػاف لمػػػذ(2)فػػػرٌد اإٍلً أنبأتػػػؾ  م، كرد تصػػػبيـ عى
 .(4)"(3)ًبوً 

 (:11) مس لة 

 ہ ہ   ہچ كقكلػو: " الّتاـ الموجب، حيُث يقوؿ:المتصؿ يتحدُث الفرّاء عف االستثناء 

 چ ہ
كىػػك  ،كيقػاؿ: أذاعػكا بػو إال قمػيبلن  ،، قػاؿ المفسػركف معنػاه: لعممػو الػػذيف يسػتنبطكنو إال قمػيبلن (5)

إذا ظيػػر عممػػو المسػػتنبط كغيػػره، كاإلذاعػػة قػػد تكػػكف فػػي بعضػػيـ دكف  عمػػـ السػػرايا ألفَّ  ؛أجػػكد الػػكجييف
 .(1)"(7)اإلذاعة(6)فمذلؾ استحسنت االستثناء مف  ؛بعض

                                                           

ػا"، كنص اآلية: 48الشكرل:  (1) ٍنسى ٍقنىػا اإٍلً نَّػا ًإذىا أىذى غي كىاً  مىٍيػؾى ًإالَّ اٍلػبىبلى ًفيظنػا ًإٍف عى ـٍ حى مىػٍيًي ػٍمنىاؾى عى ا أىٍرسى كا فىمى فى ًمنَّػا فىًإٍف أىٍعرىضي
ٍف تيصً  ٍنسىافى كىفيكره رىٍحمىةن فىًرحى ًبيىا كىاً  ـٍ فىًإفَّ اإٍلً ا قىدَّمىٍت أىٍيًديًي  ."ٍبييـٍ سىيّْئىةه ًبمى

 أم: رد اإلنساف عمى المكني )الجمع( في )تصبيـ(. (2)
ذىب الفراء إلى كجكب النصب ىنا؛ ألفَّ االستثناء متصؿه مما قبمو؛ حيثي إفَّ المستثنى منو ىػك اإلنسػاف؛ فيػك لفػظ  (3)

أسفؿ سافميف بمعنى النار، كفي اختبلؼ بيف العمماء بحسب المراد عنػدىـ بػػ: أسػفؿ سػافميف؛ حيػثي مفرد بمعنى الجمع، ك 
في مكضػع نصػب مػف اليػاء فػي  (الذيف آمنكا)حياف األندلسي إلى جكاز االتصاؿ عمى أفَّ أبك ذىب النحاس كالقرطبي ك 

، كىػػي بيػػذا تكػػكف رددنػػاه؛ ألنيػػا بمعنػػى الجمػػع، كجػػكاز االنقطػػاع عمػػى أفَّ )أسػػفؿ سػػافميف(  بمعنػػى: أرذؿ العمػػر كاليػػـر
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 5/275: إعػػراب القػػرآف، النحػػاس جينظػػرخارجػػة مػػف الكػػبلـ األكؿ. 
براىيـ أطفيش  .10/503ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 20/115ج البردكني كا 

 .3/277ج ، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف (4)
ـٍ أىٍمػره ًمػفى اأٍلىٍمػًف " كنػص اآليػة:، 83الٌنساء: (5) ػاءىىي ذىا جى لىػأك كىاً  ػٍكًؼ أىذىاعيػكا ًبػًو كى لىػى ك اٍلخى دُّكهي ًإلىػى الرَّسيػكًؿ كىاً  ًلػي اأٍلىٍمػًر أك رى

ـٍ لىعىًممىوي الَّذً  تَّبىٍعتيـي الشٍَّيطىافى ًإالَّ قىًميبلن ًمٍنيي رىٍحمىتيوي الى ـٍ كى مىٍيكي لىٍكالى فىٍضؿي المًَّو عى  ."يفى يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ كى
ٍعنىػى أىذىاعيػكا ًبػًو ًإالَّ قىًمػيبلن ًمػنٍ (6) ٍيػريهي: اٍلمى ـٍ يىػًذٍع يي ذكر القرطبي في ىذه اآلية أربعػة أقػكاؿ؛ حيػث قػاؿ، قىػاؿى اٍبػفي عىبَّػاسو كىغى ـٍ لىػ

ػػاًئيُّ كىاأٍلىٍخفىػػشي كى  : اٍلًكسى ػػةه ًمػػفى النٍَّحػػًكيّْيفى مىاعى قىالىػػوي جى ـٍ ييٍفػػًش. كى لىػػ ػػوي الَّػػًذيفى أبػػك عيبىٍيػػدو كى أبػػك كى ًممى ٍعنىػػى لىعى : اٍلمى ًقيػػؿى . كى ػػاًتـو كىالطَّبىػػًرمُّ حى
سىًف كى  ، عىًف اٍلحى ـٍ ًإالَّ قىًميبلن ًمٍنييـٍ ـي يىٍستىٍنًبطيكنىوي ًمٍنيي : أًلىفَّ ىىػذىا ااًلٍسػًتٍنبىاطى اأٍلىٍكثىػري يىٍعًرفيػوي، أًلىنَّػوي اٍسػًتٍعبلى اجي قىػاؿى ٍيًرًه، كىاٍختىارىهي الزَّجَّ غى

. كىاٍختىارى  بىرو ػةي  األكؿخى ذىاعى ٍيػريهي، كىاإٍلً ػوي اٍلميٍسػتىٍنًبطي كىغى ًممى ـى السَّرىايىا ًإذىا ظىيىرى عى : أًلىفَّ ًعٍم . اٍلفىرَّاءي قىاؿى تىكيػكفي ًفػي بىٍعػضو ديكفى بىٍعػضو
ٍنػوي: فىًمػذىلً  ٍمًبيُّ عى ػٍنتي ااًلٍسػًتٍثنىاءى قىاؿى اٍلكى ـً  ؾى اٍستىٍحسى ػاًز، ييًريػدي أىفَّ ًفػي اٍلكىػبلى مىػى اٍلمىجى ًف عى : فىيىػذىافى قىػٍكالى ػاسي ػًة. قىػاؿى النَّحَّ ذىاعى ًمػفى اإٍلً

قىػػٍكؿه ثىاًلػػثه ًبغىٍيػػرً  تىػػٍأًخيرنا. كى ـي  تىٍقػػًديمنا كى ـى ًفػػيكي سيػػكالن أىقىػػا ـٍ رى تيػػوي ًبػػأىٍف بىعىػػثى ًفػػيكي رىٍحمى ـٍ كى مىػػٍيكي لىػػٍكالى فىٍضػػؿي المَّػػًو عى ٍعنىػػى كى : يىكيػػكفي اٍلمى ػػازو مىجى
ًفيًو قىٍكؿه رىاًبػعه  دي. كى ـٍ فىًإنَّوي كىافى ييكىحّْ ٍكتيـٍ ًإالَّ قىًميبلن ًمٍنكي ةى لىكىفىٍرتيـٍ كىأىٍشرى اؾي  -اٍلحيجَّ ػحَّ ، قىػاؿى الضَّ تَّبىٍعػتيـي الشَّػٍيطىافى ًإالَّ قىًمػيبلن ٍعنىػى الى : اٍلمى

مَّدو  ابى ميحى ـٍ ًلمتٍَّقكى  ملسو هيلع هللا ىلصأىٍم ًإفَّ أىٍصحى فى المَّوي قيميكبىيي ، يىٍعًني الًَّذيفى اٍمتىحى ـٍ ًبأىٍمرو ًمفى الشٍَّيطىاًف ًإالَّ قىًميبلن دَّثيكا أىٍنفيسىيي  ل.حى
معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي ، ك 1/474جزىيػػر غػػازم زاىػػد إعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ:  ينظػػر:
براىيـ أطفيش، ك 2/142ج بكنياالص  .5/292ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

مػف أك ، (لعممػو)ذىب الفٌراء إلى أفَّ االسػتثناء متصػؿ بمػا قبمػو، كأجػاز فػي المسػتثنى أف يكػكف قػد اسػتثني مػف فاعػؿ  (7)
كذىػب األخفػش إلػى مػا ذىػب ، مػؼ فػي المسػتثنى منػو عنػد العممػاء، كالكجو الثٌاني أجكد كأقكل عنده، كاخت(أذاعكا)فاعؿ 
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 (:12) ةمس ل 
 ڻ ڻچ  وقولو:"يتحدُث الفرّاء عف االستثناء الّتاـ المتصؿ الموجب حيُث يقوُؿ:   

ـْ َجَينَّـُ  ،(2) چ ۀ   ڻ ڻ  .(1)(3)"ِفي موضع نصب عمى االستثناء مف َمْ واُى
                                                                                                                                                                                 

ىػػك كخػػالؼ الٌزجػاج الفػٌراء كذىػب إلػى أفَّ مػػف قػالكا المسػتثنى منػو (، مػف فاعػؿ )أذاعػكا( )قمػػيبلن  ىتثنإليػو الفػراءي؛ حيػث اسػ
ٌنمػػا قػػد كقعػػكا فػػي الخ( أذاعػػكا)فاعػػؿ  اسػػتنباط خبػػر، ىػػك طػػأ؛ ذلػػؾ ألفَّ االسػػتنباط لػػيس بشػػيء ييسػػتخرج بنظػػرو كتفٌكػػر كا 

ٌنما القميؿ كذىػب الٌنحػاس إلػى أفَّ االسػتثناء كػاف مػف ، المبالن في الببلدة ال يخبر بو فاألكثر يعرؼي الخبر إذا خبَّر بو، كا 
؛ ألٌنػػو إذا ت؛ ألٌنػػو يبعػػد عنػػده أف يكػػكفى المعنػػى يعممكنػػو الػػذيف (أذاعػػكا)فاعػػؿ  الكػػٌؿ فػػي  سػػاكليسػػتنبطكنو مػػنيـ إاٌل قمػػيبلن
مػف مصػدر محػذكؼ؛ أم: إاٌل قمػيبلن ىك كأٌما الزمخشرم فذىب إلى المستثنى ، بعد استثناء بعض المستنبطيف منوعممو، 
: االسػتثناء مػف فاعػؿ كؿاأل، أكجػوفػي المسػتثنى ثبلثػة ( إاٌل قمػيبلن )كأمَّا العكبرم فذىب إلػى أفَّ ، ا منكـاٌتباعن إاٌل أك منكـ، 

مف كاف غيػر أك مف مات في الفترة ىك الشيطاف إال قميبلن منكـ ك  اٌتباع، كالمعنى: لكال أف مىفَّ اهلل عميكـ لضممتـ ب(اتبعتـ)
الخػكؼ إال القميػؿ، الثٌالػث: االسػتثناء مػف أك مػر ، كالمعنػى: أظيػركا ذلػؾ األ(أذاعػكا)مكمؼ، الثٌاني: االستثناء مػف فاعػؿ 

ػٍف ال ىػك كػاف مػف عنػد غيػر اهلل لكجػدكا فيػو التنػاقض إال القميػؿ مػنيـ، ك  ك، كالمعنػى: لػ"لكجػدكا فيػو اختبلفنػا كثيػرنا"و: قكل مى
األندلسػي فخػالؼ الفػٌراء فيمػا  أبػك حيػافكأٌمػا (، االستثناء ىك مف فاعػؿ )اتبعػتـ كأٌما القرطبي فذىب إلى أفَّ ، ف النظرعً مٍ يي 

إشػارة إلػى مػا كػاف قبػؿ اإلسػبلـ ىك ( إاٌل قميبلن )، كذلؾ عمى تفسير: (اتبعتـ)فاعؿ ىك ثنى منو ذىبى إليو؛ حيثي إفَّ المست
بػف  كغير متبع لمشيطاف عمى مٌمة إبراىيـ، حيث أدرككا بعقكليـ معرفة اهلل ككحدكه قبؿ أف يبعث الرسػكؿ، كزيػد بػف عمػر 

د اهلل كآمػػف بػػو؛ لػػذلؾ ىػػذا اسػػتثناء منقطػػع عنػػده، إذ د كالٌنصػػارل كالعػػرب، فكٌحػػيػػك نفيػػؿ الػػذم أدرؾ فسػػاد مػػا كػػاف عميػػو الي
ا في المخاطبيف بقكلو: التبعتـ.  ليس مندرجن

: االستثناء منقطع؛ عمى أفَّ المراد بيذا القميػؿ مػف كٌحػد اهلل األكؿ: أكجوكيتضحي مٌما سبؽ: إفَّ المستثنى منو يحتمؿ عٌدة 
ػػالثٌػػاني: االسػػتثناء مػػف مصػػدر محػػذكؼ كالتقػػدير: إاٌل قبػػؿ البعثػػة النبكيػػة، كىػػذا ضػػعيؼ كال يتصػػٌكره العقػػؿ،  ، اٌتباعن ا قمػػيبلن

الثبلثػة األخيػرة كميػا  كتػرل الباحثػة أفَّ الكجػكه(، اتبعػتـ)، الٌرابع: االستثناء مػف فاعػؿ (أذاعكا)الثٌالث: االستثناء مف فاعؿ 
؛ ألٌنػو كمػا قػاؿ (اتبعػتـ)سػتثناء مػف فاعػؿ أٍف يككفى االىك كتفسير العمماء، كلكف األرجح فييـ،  تأكيؿعمى  مصيبةكانت 

أغمػب مػف  فػي بالػو أم شػٌؾ، كىػؤالء قمٌػة؛ حيػثي إفَّ  ؿٍ ؛ فمنيـ مف تمكفى فيو حتى لـ يجػالٌضحاؾ: ىدل اهلل الكؿَّ لئليمافً 
 .-كاهلل أعمـ–مف الخكاطر؛ فمكال فضؿ اهلل عمييـ لضٌمكا الطريؽ كاتبعكا الشيطاف  أسمـ مف العرب لـ يخؿي 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/262معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ج ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 2/84جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  كمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، ، 1/474جا 

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: ك ، 1/188، كاإلمػػػبلء، العكبػػرم ج2/142جتحقيػػؽ: محمػػػد عمػػي الصػػػابكني 
بػػػػراىيـ أطفػػػػيش كالبحػػػػر المحػػػػيط، أبػػػػك حيػػػػاف األندلسػػػػي، تحقيػػػػؽ: صػػػػدقي محمػػػػد جميػػػػؿ ، 5/292ج أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 

 .3/729ج
 .1/280جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ـى كيٍنػتيـٍ قىػاليكا كينَّػا ميٍستىٍضػعىًفيفى ًفػي ا"ية: كنص اآل، 98النساء:  (2) ـٍ قىػاليكا ًفػي ًئكىةي ظىػاًلًمي أىٍنفيًسػًي ـي اٍلمىبلى فَّاىي أٍلىٍرًض ًإفَّ الًَّذيفى تىكى

كا ًفييىا فى  ـٍ تىكيٍف أىٍرضي المًَّو كىاًسعىةن فىتييىاًجري سىاءىٍت مىًصيرن أك لىًئؾى مى ك أقىاليكا أىلى ـي كى يىنَّ ـٍ جى اًؿ كىالنّْسىاًء اىي ا، ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرّْجى
 ."كىاٍلًكٍلدىاًف الى يىٍستىًطيعيكفى ًحيمىةن كىالى يىٍيتىديكفى سىًبيبلن 

؛ فاالسػػتثناء ىنػػا تػػاـ (اىـ جيػػٌنـأك مػػ)منصػػكب عمػػى االسػػتثناء؛ ألنَّػو مسػػتثنى مػػف ( المستضػػعفيف)ذىػب الفػػٌراءي إلػػى أفَّ  (3)
عمػى ف( )المستضػعفي؛ فنصػب ألخفػش مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػوا ؛ حيثػاتفؽىذا خبلؼه بيف العمماء تصؿ، كفيمكجب م
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 ( 13مس لة:) 

 ەئ ائچ  كقكلػػو:"اـ الموجػػب، حيػػُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػ 

 چ ۇئ  وئ وئ ەئ
مىػػػػٍت " ثػػػػـ قػػػػاؿ:، حػػػػٌرـ عمػػػػييـ الثٌػػػػرب، كشػػػػحـك الكمػػػػى(2) مى ًإالَّ مػػػػا حى

 .(1)"(4)ك)ما( في مكضع نصب بالفعؿ باالستثناء (3)"ظيييكريىيما

                                                                                                                                                                                 

لئػؾ أصػحابؾ إاٌل زيػدنا، ككميػـ أصػحابيؾ إاٌل أك ، كمثٌػؿ عميػو بقكلػو: (اىـ جيػٌنـأك مػىػك )االستثناء؛ ألنَّػو اسػتثني ممػا قبمػو ك 
ػػا( زيػػدنا)زيػػدنا؛ حيػػثي إفَّ  كاتفػػؽى معػػو الٌزجػػاج فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى (، أصػػحابؾمػػف الكػػبلـ األكؿ كىػػك ) خارجن

، فػأعمـ اهلل أفَّ ىػػؤالء  كمػػا يرجػػك يرجػػكف العفػػك عنػده: إاٌل مػػف صػػدؽى أنَّػػو مستضػػعؼ غيػر مسػػتطيع حيمػػةن، كال ميتػػدو سػػبيبلن
، بينػا ناء كاجػب الٌنصػبمنصػكب، كاالسػتث( المستضػعفيف)كذىب الٌنحاس إلػى مػا ذىػب إليػو الفػٌراءي، حيػث إفَّ ، المؤمنكف

ىػػك  األكؿ؛ حيػػثي إفَّ األكؿلػػيس مػػف ( إال المستضػػعفيف)خػػالؼ العكبػػرم الفػػٌراء، فػػذىب إلػػى أفَّ االسػػتثناء منقطػػع؛ ألفَّ 
ليو يعكد ال(تتكفاىـ المبلئكة ظالمي أنفسيـ)قكلو:  عػف اليجػرة مػع القػدرة،  كىػؤالء عصػاة بػالتخمؼ ،ىـاأك مػف مػ مكنػي، كا 

مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي  فاتفؽ القرطبي، كأٌما ف؛ لذلؾ عدَّ االستثناء منقطعناف الرجاؿ العاجزيف ىـ مك كالمستضعف
قػػةن حقي (مستضػعفنا)مػف ( اىـأك مػ)فػػي قكلػو: ( اليػاء كالمػيـىػك )كالػذم  مكنػػيمسػتثنى مػف ال( المستضػعفيف)ذىػب إلػى أفَّ 

منقطػعه؛ ذلػػؾ لعكبػرم؛ فػذىب إلػػى أفَّ االسػتثناء الفػٌراء ككافػػؽ ا األندلسػي أبػك حيػػافكخػالؼ ف، مػف الرجػاؿ كالنسػاء كالكلػػدا
ٌمػا عصػاة أك فػي مػ مكنػييعػكد ال( إفَّ الذيف تكفػاىـ المبلئكػة)ألفَّ قكلو:  اىـ إلػييـ، كىػـ عمػى قػكؿ المفسػريف: إٌمػا كفػار، كا 

المستضػعفيف ىنػا ىػـ العػاجزكف ىـ؛ ألفَّ ؤ بالتخمؼ عف اليجرة مع القدرة، فمـ يندرجكا تحت المستضعفيف الذيف تـ اسػتثنا
 الذيف ال حيمة ليـ؛ فاالستثناء منقطع.

؛ حيػثي إفَّ المعنػػى كمػا كرد فػػي كتػػب األكؿمتصػؿ؛ لػػذلؾ ألفَّ المستضػػعفيف خػارج مػػف فَّ االسػػتثناء : إضػح ممػػا سػبؽكيت
حيمػةن فػي اليجػرة، فعػذرىـ ف مػف القػكـ الػذيف أسػممكا كثبتػكا عمػى اإلسػبلـ كلػـ تكػف ليػـ ك تضعفيف مستثنالتفاسير: إفَّ المس

 متصؿ.ىك عنيـ؛ لذلؾ االستثناء  كلئؾ عسى اهلل يعفأك اهلل، ف
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/265ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 2/95جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  كمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، ، 1/484جا 
الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: ، ك 1/195، كاإلمػػػبلء، العكبػػرم ج2/174جتحقيػػؽ: محمػػػد عمػػي الصػػػابكني 
براىيـ أطفيش  .5/346ج أحمد البردكني كا 

 .1/284جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ا ًإالَّ "كنص اآلية: ، 146األنعاـ:  (2) ـٍ شيػحيكمىييمى مىػٍيًي ٍمنىػا عى رَّ ًمفى اٍلبىقىًر كىاٍلغىػنىـً حى ٍمنىا كيؿَّ ًذم ظيفيرو كى رَّ مىى الًَّذيفى ىىاديكا حى ػا كىعى مى

مىٍت ظي  مى كىايىا أك ريىيمىا يك حى ـٍ كى أك اٍلحى ـٍ ًببىٍغًيًي ٍينىاىي زى ا اٍختىمىطى ًبعىٍظـو ذىًلؾى جى اًدقيكفى مى نَّا لىصى  ."اً 
ٍنػب كمػا عمػؽ بػالظير، فإنيػا لػـ تحػرَّـ عمػييـ.  (3) جػامع البيػاف فػي تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد أم: شحكـ الجى

 .12/202 محمد شاكر
عمى االسػتثناء، كال خػبلؼى ا( رىميك ما حممت ظ)متصؿ تاـ مكجب؛ لذلؾ كجب نصب ذىب الفراء إلى أفَّ االستثناء  (4)
د مف البقر كالغنـ شحكميما، إال مػا اسػتثناه يك ي ذلؾ بيف العمماء؛ حيثي إفَّ المعنى: إف اهلل أخبر أنو كاف حـر عمى اليف

كىايا أك رىما يك منيا مما حممت ظ كالغػنـ، فإنػو  ما اختمط بعظـ. فكؿ شحـ سكل ما استثناه اهلل فػي كتابػو مػف البقػرأك الحى
ػا عمػػيي كاتفػؽى معػػو الٌزجػاج فيمػػا ، منصػػكب عمػى االسػػتثناء( رىـيػك مػا حممػػت ظ)حػاس فػػي أفَّ كاتفػؽ معػػو النٌ ـ، كػاف محرمن

، كصػارت الحكايػا يػك : كأحؿَّ ليػـ مػا حممػت الظعنده ذىب إليو مف كجكب النصب عمى االستثناء؛ حيثي إفَّ المعنى أك ري
إاٌل مػػا )اء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ كاتفػػؽى العكبػػرم مػػع الفػػرٌ ، مػػا حممػػت الظيػػكر فإٌنػػو غيػػر محػػٌرـمػػا اخػػتمطى بعظػػـو إاٌل 
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 ک کچ كقكلػػو: " ء المّتصػػؿ التّػػاـ الموجػػب، حيػػُث يقػػوُؿ:يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثنا 

 چ گ
كىػافى قػد بقػي مػف أجميػـ تسػعة  ،قػـك مػف بنػي كنانػة :كىػـ ،، استثناء ًفي مكضػع نصػب(3( )2)

 .(5)"(4)أشير

                                                                                                                                                                                 

كاجػػب ىػػك ، مػػا(يكرىمػػا حممػػت ظ)كاتفػػؽ معػػو القرطبػػي فػػي أفَّ ، سػػتثناء مػػف الشُّػػحكـفػػي مكضػػع نصػػبو عمػػى اال( حممػػت
 الٌنصب عمى االستثناء.

عرابػو، ا، ك 12/202 جامع البياف في تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ينظر: لزجػاج، معػاني القػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 2/103جتحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  كمعػػاني ، 2/104جا 

، كالمبػػػاب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء 1/254، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج2/511جالقػػػرآف، النحػػػاس، تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الصػػػابكني 
براىيـ أطفيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطب، ك 1/424كاإلعراب، العكبرم ج  .7/125ج ي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .1/363جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
زمػف الحديبيػة، حيػثي بقػي مػف مػدتيـ أربعػة أشػير بعػد يػكـ  ملسو هيلع هللا ىلصقػريش، الػذيف عاىػدىـ رسػكؿ اهلل  كبو: مشػرك دى صً قي  (2)

جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد  ينظػػر:اهلل نبيػػو أف يػػكفي ليػػـ بعيػػدىـ إلػػى مػػدتيـ. النحػػر؛ فػػأمر 
 .14/133ج محمد شاكر

 .4التكبة:  (3)
فػػػي محػػؿ نصػػػبو عمػػػى االسػػتثناء، كىػػػذا اسػػػتثناء كاجػػب؛ ألنَّػػػو متصػػػؿه تػػػاـه ( إاٌل الػػذيف عاىػػػدتـ)ذىػػب الفػػػراء إلػػػى أفَّ  (4)
، كفػػي ىػػذا خػػبلؼم فػػي مكضػػع نصػػبو ( الػػذيف)كاتفػػؽى األخفػػش مػػع الفػػراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ ، بػػيف العممػػاء كجػػبه

فػػي مكضػػع ( إاٌل الػػذيف عاىػػدتـ)كاتفػػؽى الٌنحػػاسي مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو عمػػى أفَّ ، ه؛ ألنَّػػو خػػرج مػػف الكػػبلـ األكؿعنػػد
حيػػثي إفَّ المعنػػى عنػػده: كقعػػت البػػراءة مػػف المعاىػػديف  كاتفػػؽى الٌزجػػاج مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛، نصػػبو عمػػى االسػػتثناء

كاختمؼ الزمخشرم مع الفراء فيمػا ، أم: الذيف لـ يدخمكا في البراءة؛ (إاٌل الذيف عاىدتـ مف المشركيف)د يك المناقضيف لمع
لكػػبلـ خطػػاب ؛ ألفَّ ا(فسػػيحكا فػػي األرض)ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ االسػػتثناء منقطػػع عنػػده، حيػػث قػػاؿ: المسػػتثنى كػػاف مػػف 

لممسمميف، كمعناه: براءةه مف اهلًل كرسكلو إلى الذيف عاىدتـ مف المشركيف، فقكلكا ليـ: فسػيحكا إال الػذيف عاىػدتـ مػنيـ ثػـ 
لـ ينقضكا فأتمكا إلييـ عيدىـ، كاالسػتثناء بمعنػى االسػتدراؾ كأٌنػو قيػؿ: بعػد أف أيمػركا فػي النػاكثيف كلكػف لػـ ينكثػكا فػأتمكا 

ال تجركىـ مجراىـ كال تجعمكا الكفي كالغادر، كما ذىب إليػو الزمخشػرم بعيػد عػف الٌصػكاب، فالكاضػح أفَّ إلييـ عيدىـ، ك 
كاتفػؽ القرطبػي ، اء فػي كجػكب الٌنصػب عمػى االسػتثناءكاتفػؽ العكبػرم مػع الفػر ، كاف الذيف لـ يدخمكا في البػراءةالمستثنى 

إال مف المعاىديف في مٌدة كالمعنى: إفَّ اهلل برمءه مف المشركيف في كجكب الٌنصب عمى االستثناء؛ ألٌنو استثناءه متصؿه، 
األندلسٌي الفراء؛ حيثي إٌف االستثناء منقطع عنده؛ لطكؿ الفصؿ بجمؿو كثيػرة بػيف مػا يمكػف أف  أبك حيافكخالؼ ، عيدىـ

 ا.األندلسٌي غير مبٌرر لعٌد االستثناء منقطعن  أبك حيافيككف مستثنى منو كبينو، كما ذىب إليو 
عػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػػازم ، ك 1/354ج معػػاني القػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػدل محمػػكد قراعػػة ينظػر: ا 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ، ك 2/203جزاىػػد  الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 2/430جمعػػاني القػػرآف كا 

الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد ، ك 2/11، كاإلمػبلء، العكبػرم ج10/423ج تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا
براىيـ أطفيش  .5/370ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 8/71ج البردكني كا 

 .1/421جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
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، (1)چۈ ۆ ۆچ كقكلو: " :يتحدُث الفراء عف االستثناء المّتصؿ الّتاـ الموجب، حيُث يقوؿُ 
ٍنسىاف ي:يعن چ ھ ہچ ًفي مكضع نصب باالستثناء مف قكلو:  َـّ  ،اإٍلً ٍنسىػاف اسػتثنىثيػ ألنػو  ؛مػف اإٍلً

 چ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -تبػػارؾ كتعػػالى-ًفػػي معنػػى النػػاس، كمػػا قىػػاؿى 

ألنو تأكيؿ ًجمىاع ؛(3)كاحدو  كثيرنا مف لفظو  فاستثنى ،(2)
(4)"(5). 

 

 
                                                           

، إً "يػة: كنص اآل، 11ىكد:  (1) ػكره ػٍتوي لىيىقيػكلىفَّ ذىىىػبى السَّػيّْئىاتي عىنّْػي ًإنَّػوي لىفىػًرحه فىخي ػرَّاءى مىسَّ ػاءى بىٍعػدى ضى ٍقنىػاهي نىٍعمى لىػًئٍف أىذى الَّ الَّػًذيفى كى
اًت  اًلحى ًمميكا الصَّ كا كىعى بىري ٍغًفرىةه كىأىٍجره كىًبيره أك صى  ."لىًئؾى لىييـٍ مى

ؽّْ كى "كنػػص اآليػػة: ، 3-1العصػػر:  (2) ػػٍكا ًبػػاٍلحى تىكىاصى اًت كى ػػاًلحى ًمميػػكا الصَّ نيػػكا كىعى ، ًإالَّ الَّػػًذيفى آمى ٍسػػرو ػػافى لىًفػػي خي ٍنسى اٍلعىٍصػػًر، ًإفَّ اإٍلً
ٍبرً  ٍكا ًبالصَّ تىكىاصى  ."كى

ؽ فػػػي اإلنسػػػاف ىػػػي السػػػتغرا( اؿ)بمعنػػػى الٌنػػػاس؛ ألفَّ  (اإلنسػػػاف)االسػػػتثناء مػػػف المفػػػرد، إاٌل أفَّ ىػػػك أم: إفَّ الظػػػاىر  (3)
 الجنس.

-عمػى االسػتثناء مػف قكلػو ( إال الػذيف صػبركا)ذىب الفراء إلى أفَّ االسػتثناء متصػؿ تػاـ مكجػب؛ لػذلؾ كجػب نصػب  (4)
االسػػتثناء مػػف المفػػرد، كلكػػف اإلنسػػاف بمعنػػى ىػػك كالٌظػػاىر  ،؛ حيػػثي إفَّ اليػػاء تعػػكدي عمػػى اإلنسػػاف(كلػػئف أذقنػػاه): -تعػػالى

 ،الستغراؽ الجٌنس؛ لذلؾ استثني مف الجمع كليس المفرد، كفي ىذا خبلؼه بيف العمماءفي اإلنساف ( اؿ)الٌناس ىنا؛ ألفَّ 
ؿ أك منصػػكب عمػػى االسػػتثناء؛ ألنَّػػو خػػارجه مػػف ( إال الػػذيف صػػبركا)كاتفػػؽى األخفػػش مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ 

 الكبلـ.
ا ، كالمعنػى: لكػف الػذيف صػبركا كعممػك األكؿٌنػو لػيس مػف كخالؼ الٌزجػاج الفػٌراء؛ حيػثي ذىػب إلػى أفَّ االسػتثناء منقطػعه؛ أل

: أف يككف االستثناءي منقطعنػا؛ ألٌنػو لػيس مػف األكؿكذىب الٌنحاس إلى جكاز الكجييف؛ ، الصالحات ليـ مغفرة كأجر كبير
 اف.، الثٌاني: أف يككف االستثناء مف الياء؛ ألفَّ تقديره: إفَّ اإلنساف؛ أم: جنس اإلنس(لكف)بمعنى  األكؿ

فػي محػؿ نصػبو عمػى االسػتثناء، كذكػر آراء عممػاء ( إاٌل الػذيف صػبركا)كاتفؽ العكبػرم مػع الفػراء فيمػا ذىػب إليػو فػي أفَّ 
 : فػي مكضػع رفػعو عمػى ( إال الػذيف صػبركا)استثناء منفصؿ، كقيػؿ إفَّ ىك آخريف دكف أف يؤيد رأييـ؛ حيثي منيـ مف قاؿى

 االبتداء.
المػػؤمف، لػػذلؾ ىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ اإلنسػػاف بمعنػػى النػػاس، كالنػػاس يشػػمؿ الكػػافر ك كاتفػػؽ القرطبػػي مػػع الفػػٌراء في

األندلسٌي مع الفٌراء فيما ذىب إليو، كالمعنى عنده: إفَّ ىذا الخمػؽ فػي سػجايا النػاس، ثػـ  أبك حيافكاتفؽ ، استثناءه متصؿ
 الح.استثنى منيـ الذيف ردتيـ الشرائع كاإليماف إلى الصبر كالعمؿ الص

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/380ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
، كاإلمػػبلء، العكبػػرم 3/334جكمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني ، 3/41جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي 

براىيـ أطفيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد ا، ك 2/35ج كالبحر المحيط، أبك حيػاف ، 9/11ج لبردكني كا 
 .6/127جاألندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 

 .2/487جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
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  (:16)مس لة 
 ۆ ۇچ كقكلػػو: "يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػاـ الموجػػب، حيػػُث يقػػوُؿ: 

 چ ۆۈ
كقكلػو: ، كالمسػمميف ملسو هيلع هللا ىلصيـ كػانكا ييجػكف النًَّبػٌي ألن ؛كأشباىو لنزلت ًفي ابف الٌزبىٍعر ، (1)

ـ؛ أم: (2) چۆ ۆچ  مىٍيػًو السَّػبلى َـّ اسػتثنى شػعراء المسػمميف ، غيػكاتيـ الَّػًذيفى يػركفى سىػبَّ النًَّبػٌي عى ثيػ
دُّكا عمييـ؛ (3) چ ەئ   ائ ائچ فقاؿ:  كا ًمػٍف بىٍعػًد مػا ظيًمميػكا" فذلؾ قكلػو: ،ألنيـ رى ػري : كقػد قرئػت ،"كىاٍنتىصى

 .(6)"(5)صكابي  ككؿُّ  ،(4)"يىٍتبىعيييـٍ "ك "فيىتًَّبعيييـي الغاكك "
  (:17)مس لة 

 ہ ۀ ۀ  ڻچ كقكلػػو "يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػاـ الموجػػب، حيػػُث يقػػوُؿ: 

 چ ہ
 ،ا مػف قػكميـؤكافػي فعػؿ إبػراىيـ، كالػذيف معػو إذ تبػر  يقػكؿ ،فػي إبػراىيـ فييـ احاطبن  ي:يعن، (7)

                                                           
، كفى اك كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعيييـي اٍلغى "كنص اآلية: ، 224الشعراء:  (1) ػا الى يىٍفعىميػكفى ـٍ يىقيكليكفى مى ، كىأىنَّيي ـٍ تىرى أىنَّييـٍ ًفي كيؿّْ كىادو يىًييميكفى ، أىلى

سىيىعٍ  كا ًمٍف بىٍعًد مىا ظيًمميكا كى ري كا المَّوى كىًثيرنا كىاٍنتىصى ذىكىري اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ ـي الًَّذيفى ظىمىميكا أىمَّ مينٍ ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى  ."قىمىبو يىٍنقىًمبيكفى مى
مى ذلػؾ قىػٍكـ ك ىػكف مف النػاس، فػإذا ىجػا الشػاًعري بمػا ال يجػكز، ك اىـ الشىيىاًطيف في التفسير، كقيؿ أيضان الغ وف:و االغ (2)

ـٍ الغ بَّ ذىًلؾ قىكـ كتابىعيكه فيـ الغاك كأحبُّكه، كىىي ، ككذلؾ إف مىدىح مىٍمدكحان بما ليس فيو أىحى  كف. اك كفى
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  معاني ينظر:  .4/104جالقرآف كا 

ـٍ يىٍشغٍميـ الشٍّْعري عىٍف ًذٍكًر المًَّو  قاؿ الٌزجاج في تفسير ىذه اآلية: ىؤالء الذيف (3) ػا  -عٌز كجػؿ-لى نَّمى ، كا  ػتىييـٍ كلػـ يجعمػكه ًىمَّ
ميكا عػف النبػي  ػٍكا مػ ملسو هيلع هللا ىلصناضى ، فىيىجى ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلصف يسػتحؽ اليجػاءى كأحػؽ الخمػًؽ باليجػاء مػف كػذَّب رسػكؿ اهلل ًبأٍيػدييـ كىأىٍلًسػنىًتًي

ػػيىعٍ "كىجػػاه، فقػػاؿ:  سى ػػكا كى ػػا ظيًممي كا ًمػػٍف بىٍعػػًد مى ػػري ًثيػػرنا كىاٍنتىصى كا المَّػػوى كى ػػري ذىكى اًت كى ػػاًلحى ًمميػػكا الصَّ نيػػكا كىعى ػػكاًإالَّ الَّػػًذيفى آمى ـي الَّػػًذيفى ظىمىمي ، "مى
اًلػؾ  كجاء في التفسير أف الذيف عينيكا بػ ػاًرم ككعػبي بػف مى )الذيف آمنكا كعممكا الصالحات(، ىـ: عبدي المَّو بػفي ركاحػة األٍنصى

اًرم.  كحسَّافي بف ثابت األٍنصى
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  ينظر:  .4/104جمعاني القرآف كا 

(4) : مىًميُّ سىفي كىالسُّ شىٍيبىةي كىاٍلحى فَّفنا، كأٌما اٍلبىاقيكفى " ـٍ يىٍتبىعييي "قىرىأى نىاًفعه كى  ."يىتًَّبعيييـي : "ميخى
بػػراىيـ أطفػػيش ينظػػر: عرابػػو، ، ك 13/152ج الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا  معػػاني القػػرآف كا 

 .4/104جالزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي 
عمػى االسػتثناء؛ حيػثي اسػتثني ( إال الػذيف آمنػكا)كجػب نصػب ذىب الفراءي إلى أفَّ االستثناء متصؿ تاـ مكجػب؛ لػذلؾ  (5)

، كىػػذا متفػػؽه عميػػو بػػيف الٌنحػػاة؛ حيػػث اتفػػؽ معػػو الٌنحػػاس ملسو هيلع هللا ىلصشػػعراء المسػػمميف مػػف بػػاقي الشػػعراء الػػذيف ىجػػكا الٌرسػػكؿ 
 األندلسي في كجكب النصب عمى االستثناء. أبك حيافكالٌزجاج كالزمخشرم ك 

عرابػػو، الزجػػا ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/104جج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػاني القػػرآف كا  ا 
كمعاني القػرآف، النحػاس، تحقيػؽ: محمػد عمػي الصػابكني ، 1/34، كعمدة الكتاب، الٌنحاس ج5/109جزىير غازم زاىد 

دلسػي، تحقيػؽ: البحر المحيط، أبػك حيػاف األن، ك 3/345ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، ك 5/107ج
 .8/200ج صدقي محمد جميؿ

 .2/285جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
ـى كىالَّػػًذيفى مىعىػػوي ًإٍذ قىػػاليكا ًلقىػػٍكًميً "كنػػص اآليػػة: ، 4الممتحنػػة:  (7) ػػنىةه ًفػػي ًإٍبػػرىاًىي سى ـٍ أيٍسػػكىةه حى انىػػٍت لىكيػػ ػػا قىػػٍد كى ًممَّ ـٍ كى ـٍ ًإنَّػػا بيػػرىآءي ًمػػٍنكي

ـي اٍلعىػػدى  بىٍيػػنىكي بىػػدىا بىٍينىنىػػا كى ـٍ كى ـى أًلىًبيػػًو اك تىٍعبيػػديكفى ًمػػٍف ديكًف المَّػػًو كىفىٍرنىػػا ًبكيػػ تَّػػى تيٍؤًمنيػػكا ًبالمَّػػًو كىٍحػػدىهي ًإالَّ قىػػٍكؿى ًإٍبػػرىاًىي ػػاءي أىبىػػدنا حى ةي كىاٍلبىٍغضى
ا أىمٍ  مى ىٍستىٍغًفرىفَّ لىؾى كى لىٍيؾى اٍلمىًصيري ألى لىٍيؾى أىنىٍبنىا كىاً  كٍَّمنىا كىاً  مىٍيؾى تىكى بَّنىا عى  ."ًمؾي لىؾى ًمفى المًَّو ًمٍف شىٍيءو رى
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 : :  رأىأال تأسيت يا حاطب بإبراىيـ فتبرأ مف أىمؾ كما بى يىقيكؿي َـّ قىػاؿى أم:  ؛چ ې   ې ې    ېچ ًإٍبػرىاًىيـ؟ ثيػ
 .(2)"(1)قىٍد كانت لكـ أسكة ًفي أفاعيميـ إاٌل في قكؿ إبراىيـ: ألستغفرف فًإنو ليس لكـ ًفيًو أسكة

 ( 18مس لة:) 
 چ ڑ  ژ  ژچ "حيػػُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػاـ الموجػػب، 

(3) ،
ػػاف ٍنسى ػػاف ًفػػي مػػذىب جمػػع، كمػػا قىػػاؿى المَّػػو  ؛فاسػػتثنى المصػػميف مػػف اإٍلً ٍنسى  ٻچ  (4): -عػػز كجػػؿ–ألف اإٍلً

 .(6)"(5)چ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
                                                           

عنػده؛ كعميػو ( أسػكة حسػنةىك )ك  األكؿخارج مف الكبلـ ( قكؿ إبراىيـ)ذىب الفراء إلى أفَّ االستثناء متصؿ ىنا؛ ألفَّ  (1)
كمػػا –حسػػنةه فػي فعػػؿ إبػراىيـ كالػذيف معػػو إاٌل اسػتغفار إبػػراىيـ ألبيػو، فاالسػػتثناء خػارج يكػكف المعنػى: لقػػد كػاف لكػػـ أسػكةه 

 ، كفي ىذا اختبلؼه بيف العمماء.(أسكة حسنة)مف  -قمنا
 ؿ الكبلـ.أك خارجه مف ( قكؿ إبراىيـ)كاتفؽى معو األخفش فيما ذىب إليو؛ حيثي ذىب إلى أفَّ االستثناء متصؿ؛ ألفَّ 

الٌنحػاس كالعكبػرم فخػالفكا الفػراءى فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ االسػتثناء منقطػع عنػدىـ؛ ألنػو لػيس مػف الكػبلـ كأمَّا الٌزجػاج ك 
كاتفػؽى الزمخشػرم مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب ، فػي االسػتغفار لمكفػار -يو السبلـعم–، كالمعنى عندىـ: ال تتأسكا بإبراىيـ األكؿ

؛ حيثي أرادى باألسكة الحسنة: الذم حؽَّ عمػييـ (أسكةه حسنةه )استثني مف قكلو: إليو؛ حيثي إفَّ االستثناء متصؿ عنده؛ ألنَّو 
األندلسٌي مع الفٌراء فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ االسػتثناءى متصػؿه  أبك حيافكاتفؽى ، كا بو، كيتخذكه سنة يستنكف بياأف يأتس

 -عميػػػو الٌسػػػبلـ–ةه حسػػػنةه فػػػي مقػػػاالت إبػػػراىيـ مسػػػتثنى مػػػف مضػػػاؼ إلبػػػراىيـ، كالٌتقػػػدير: أسػػػك ( قػػػكؿ إبػػػراىيـ)عنػػػده؛ ألفَّ 
 فميس فيو أسكةه حسنةه.( ألستغفرف لؾ)راتو لقكمو إال قكؿ إبراىيـ ألبيو ك اكمح

قػػدكةن ليػػـ  -عميػػو السػػبلـ–متصػػؿه كلػػيس منقطعنػػا؛ ألفَّ اهلل حينمػػا أمػػرىـ باتخػػاذ إبػػراىيـ  إفَّ االسػػتثناءيتضػػح مٌمػػا سػػبؽ: 
 .-كاهلل أعمـ–مف استغفار ألبيو  استثنى منو ما كاف مف إبراىيـ

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، 2/541ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 5/157جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 4/413جا 

البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: ، ك 2/556، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج4/514ج تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا
 .10/155ج صدقي محمد جميؿ

 .3/149جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
ا، إً "كنص اآلية: ، 22المعارج:  (3) ًمؽى ىىميكعن ٍنسىافى خي مّْيفى ًإفَّ اإٍلً ا، ًإالَّ اٍلميصى ٍيري مىنيكعن ذىا مىسَّوي اٍلخى كعنا، كىاً  زي  ."ذىا مىسَّوي الشَّرُّ جى
ؽّْ "كنػػص اآليػػة: ، 3-2العصػػر:  (4) ػػٍكا ًبػػاٍلحى تىكىاصى اًت كى ػػاًلحى ًمميػػكا الصَّ نيػػكا كىعى ، ًإالَّ الَّػػًذيفى آمى ٍسػػرو ػػافى لىًفػػي خي ٍنسى كىاٍلعىٍصػػًر، ًإفَّ اإٍلً

ٍكا ًبال تىكىاصى ٍبرً كى  ."صَّ
 .3/185جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
؛ ألفَّ اإلنسػاف بمعنػى الٌنػاس، (اإلنسػاف)ذىػب الفػراء إلػى أفَّ االسػتثناء متصػؿ ىنػا؛ حيػثي اسػتثنى المصػميف مػف لفػظ  (6)
بمعنػى ىػك بػيف الٌنحػاة بػبل خػبلؼ؛ حيػثي ذىػب األخفػش إلػى أفَّ اإلنسػاف الستغراؽ الجنس ىنا، كىػذا متفػؽه عميػو ( اؿ)ك

كاتفؽ الٌزجػاج كالعكبػرم مػع الفػراء؛ حيػث ذىبػا (، استثنى منو الجمع كىك )المصميفالجمع، كيقصد: بمعنى الناس، لذلؾ 
القرطبػي مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب  كاتفػؽى ، ٌب العٌزة المػؤمنيف المصػميف منػوإلى أفَّ اإلنساف بمعنى الناس ىنا؛ لذلؾ استثنى ر 

قكلػػو: ىػػك اسػػـ جػػنس، كدلٌػػؿ عمػػى ذلػػؾ باالسػػتثناء الػػذم يعقبػػو؛ أم قصػػد: أنَّػػو عيقٌػػب بجمػػعو ك ىػػك إليػػو؛ ذلػػؾ ألفَّ اإلنسػػاف 
ٍنسافى لىًفي خيسٍ ": -تعالى-، كاستشيد بقكلو (المصٌميف) ، ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكاًإفَّ اإٍلً مع الفٌراء فيما  األندلسيٌ  أبك حيافكاتفؽ "، رو
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 ( 19مس لة:) 
 اسػتثناء ،(1) چ ٻ ٻ ٻ  ٱچ  كقكلػو:"يتحدُث الفراء عف االسػتثناء المنقطػع، حيػُث يقػوؿ: 

  .(4)" (3)چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئچ (2) :كقكلو
 ( 20مس لة:)  

؛ (1) چ   ې ۉ    ۉ ۅ ۅ ۋچ كقكلػو: "يتحدُث الفراء عف االستثناء المنقطع، حيُث يقػوؿ: 
ىػـ عػدٌك غيػر  :كنصبو باالسػتثناء، كأنػو قىػاؿى  ،كيؿَّ آليةو لىكـ فبل أعبدىا إال رب العالميف فإني أعبده :أم

                                                                                                                                                                                 

، ككصػفيـ بمػا كصػفيـ بػو مػف الٌصػبر كمػف الصػفات (المصػٌميف)ذىب إليو؛ ألفَّ اإلنساف اسـ جنس، كلذلؾ استثني منو 
 الحسنة كالسيئة.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/549ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
، كاإلمػبلء، العكبػرم 507، صاإليضاح، ابف األنبػارم، تحقيػؽ: عبػد الػرحيـ الطرىػك نػي، ك 5/222جالجميؿ عبده شمبي 

بػراىيـ أطفػػيش، ك 2/565ج كالبحػر المحػيط، أبػػك ، 4/291ج الجػامع ألحكػاـ القػػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػػد البردكنػي كا 
 .10/275جحياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 

لىًئٍف ًشٍئنىا لىنىٍذىىبىفَّ ًبالًَّذم "ية:كنص اآل، 87اإلسراء:  (1) بّْػؾى أك كى ػةن ًمػٍف رى ، ًإالَّ رىٍحمى ًكػيبلن مىٍينىػا كى َـّ الى تىًجػدي لىػؾى ًبػًو عى ٍينىػا ًإلىٍيػؾى ثيػ حى
مىٍيؾى كىًبيرنا  ."ًإفَّ فىٍضمىوي كىافى عى

ـٍ "كنص اآلية: ، 68يكسؼ:  (2) ٍيثي أىمىرىىي ميكا ًمٍف حى لىمَّا دىخى ػةن ًفػي ىي أبك كى اجى ػٍيءو ًإالَّ حى ـٍ ًمػفى المَّػًو ًمػٍف شى ػٍنيي ػافى ييٍغًنػي عى ا كى ـٍ مى
نَّوي لىذي  اىىا كىاً  لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى  كنىٍفًس يىٍعقيكبى قىضى مٍَّمنىاهي كى  ."ًعٍمـو ًلمىا عى

ػػةن ًفػػي نىٍفػػًس ": -تعػػالى-مػػى ذلػػؾ بقكلػػو ؛ كاستشػػيدي بمػػا يػػدؿُّ عاألكؿذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ االسػػتثناء لػػيس مػػف  (3) ًإالَّ حاجى
( رحمػةن )كخػالؼ األخفػش الفػٌراء؛ فػذىب إلػى أفَّ االسػتثناء مفػٌرغ، كنصػب ، ، كفي ىذا خبلؼ بػيف العممػاء"اىايىٍعقيكبى قىض

ي قمبػؾ كقمػكب ذلػؾ فػ بػتي كاتفؽ الٌزجاج مع الفٌراء فيما ذىب إليػو؛ حيػثي إفَّ المعنػى عنػده: لكػف رحمػةن فأث، عمى المصدر
 كاتفؽى الٌنحاس مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي إفَّ المعنى عنده: إاٌل أٍف يرحمؾى اهللي فيرد إليؾى ذلؾ.، المؤمنيف

، كالمعنػػى: إاٌل أٍف يرحمػػؾى اهللي فيػػرده عميػػؾ، األكؿكذىػػب الزمخشػػرم إلػػى جػػكاز الػػكجييف،  : أف يكػػكف االسػػتثناءي متصػػبلن
مػةن مػف رٌبػؾ تركتػو غيػر مػذىكب يػو بػالٌرد، الثٌػاني: أف يكػكفى االسػتثناءي منقطعنػا، كالمعنػى: لكػف رحككأفَّ رحمتو تتككػؿي عم

 كاتفؽى ابف األنبارم مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي إفَّ المعنى عنده: لكف رحمةن مف ربؾ تمنع مف أف تسمب القرآف.، بو
 غ، كنصب رحمةن عمى المصدر، كتقديره: لكف رحمناؾى رحمةن.كخالؼ العكبرم الفراء؛ فذىب إلى أفَّ االستثناء مفرٌ 

 كاتفؽى القرطبي مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي إفَّ المعنى عنده: لكف ال نشاءي ذلؾ رحمة مف رٌبؾ.
، كالمعنػى: إاٌل أٍف يرحمػؾى ربُّػؾ األكؿاألندلسػٌي إلػى جػكاز الػكجييف،  أبك حيػافكذىب  فيػرده : أف يكػكف االسػتثناءي متصػبلن

عميؾ كأفَّ رحمتو يتككػؿ عميػو بالرجػاء، الثٌػاني: أف يكػكفى االسػتثناءي منقطعنػا، كالمعنػى: كلكػف رحمػة مػف رٌبػؾ نتركػو غيػر 
 ب بو.ىك مذ

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، 2/425ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عػػ، ك 3/259جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 2/439جراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ا 

الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد ، ك 2/392، كاإلمػبلء، العكبػرم ح5/607ج تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا
براىيـ أطفيش  .10/325ج البردكني كا 

 .2/130جعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي ك  (4)
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نمػػا قػػالكا  أم لػػك عبػػدتـ كػػانكا لػػي يػػـك القيامػػة ؛ چ ۅ ۅ ۋچ معبػػكد إال رب العػػالميف فػػإني أعبػػده. كا 
ًضدِّا كىعىديكِّا
(2)"(3). 

 ( 21مس لة:)  

 ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹچ كقكلػػػو: "يتحػػػدُث الفػػػراء عػػػف االسػػػتثناء المنقطػػػع، حيػػػُث يقػػػوؿ: 

كمعنػػاهي:  ،فيػػك اسػػتثناء منقطػػع ،ؾ رحمػػؾ )فػػأنزؿ عميػػؾ(إال أف ربَّػػ، (4) چ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ
مىػػى أىػػؿ مكػػة ،ترجػػك أف تعمػػـ كتػػب األكلػػيف كمػػا كنػػتى   ،كلػػـ تحضػػرىا كلػػـ تشػػيدىا ،كقصصػػيـ تتمكىػػا عى

مىػػػى ذلػػػؾ قكلػػػو فػػػي ىػػػذه الٌسػػكرةكالشػػاى  چ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :د عى
  ؛(5)

مىى أىؿ مكػة قصػص مػديف كمكسػى :أم ػا ف ،إنؾ تتمك عى ككػذلؾ  ،راه كتسػمعوتػكلػـ تكػف ىنالػؾ ثاكينػا مقيمن

 .(2)"(1)كىأنت ذا تتمك قصصيـ كأمرىـ. فيذه الرحمة مف رٌبو (6) چ ٻ   ٻ  ٻ ٱچ قكلو 

                                                                                                                                                                                 
، فىًإنَّييـٍ عىدي "كنص اآلية: ، 77الشعراء:  (1) ـي اأٍلىٍقدىميكفى ، أىٍنتيـٍ كىآبىاؤيكي ا كيٍنتيـٍ تىٍعبيديكفى  ."ًلي ًإالَّ رىبَّ اٍلعىالىًميفى  كقىاؿى أىفىرىأىٍيتيـٍ مى
 منقطع عٌما قبمو، كفي ىذا خبلؼه بيف العمماء.( إاٌل رٌب العالميف) يتحدثي الفٌراء عف االستثناء المنقطع؛ حيثي إفَّ  (2)

: االسػػتثناء منقطػػع؛ أم: لكػػف رٌب العػػالميف، الثٌػػاني: االسػػتثناء متصػػؿ، أم: األكؿكذىػػب الٌزجػػاج إلػػى جػػكاز الػػكجييف، 
ـى كغيرىػػا، فقػػاؿ ليػػـ: إفَّ جميػػع مػػف عبػػدتـ عػػد ألٌنيػػـ عػػٌدكا آليػػتيـ كػػػرب  لػػي إاٌل رب العػػالميف؛ كعبػػدكا مػػع اهلل األصػػنا
 العالميف، فأعمميـ أٌنو تبٌرأ مما يعبدكف إاٌل اهلل فإٌنو لـ يتبرٍأ مف عبادتو.

 ككافؽى الزمخشرم الفٌراء، فذىب إلى أفَّ االستثناء منقطع عٌما قبمو، ككأٌنو قاؿ: كلكف رٌب العالميف.
ر الجػػنس؛ ألنَّػػو لػػـ يػػدخؿ تحػػت األعػػداء، الثٌػػاني: : اسػػتثناء منقطػػع مػػف غيػػاألكؿكذىػػب العكبػػرم إلػػى جػػكاز الػػكجييف، 

ػٍف يعبػد اهلل كغيػر اهلل استثناء متصؿ مف الجنس نفسًو؛ ألفَّ آباءىـ قد كاف كاتفػؽى القرطبػي مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب ، منيـ مى
ة إلػػػى الٌتقػػػديـ األندلسػػػٌي الفػػػٌراء؛ فػػػذىب إلػػػى عػػػدـ الحاجػػػ أبػػػك حيػػػافكخػػػالؼى ، عنػػػى: إاٌل مػػػف عبػػػد ربَّ العػػػالميفإليػػػو، كالم

 .(لي كفإٌنيـ عد)كالتأخير؛ ذلؾ لصٌحة أف يككف المستثنى منو 
كيبلحػظي مٌمػا سػبؽ جػكاز الػكجييف حسػب المعنػى، فػإٍف كػاف المعنػى: يعبػدكف اهلل كيشػرككف معػو األصػناـ كػاف االسػتثناء 

. ٍف كافى المعنى: إاٌل األصناـ كاف االستثناء منفصبلن ، كا   متصبلن
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي معػاني القػر  ينظر: الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ ، ك 4/93جآف كا 

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي ، ك 3/451، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج3/762ج مػػػأمكف شػػػيخا
براىيـ أطفيش  .8/164ج د جميؿالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محم، ك 3/110ج كا 

 .2/281جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
مىا كيٍنتى تىٍرجي "كنص اآلية: ، 86القصص:  (4) بّْؾى فىبلى تىكيكنىفَّ ظىًييرنا ًلٍمكىاًفرً  ككى  ."يفى أىٍف ييٍمقىى ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابي ًإالَّ رىٍحمىةن ًمٍف رى
ـٍ ًمػٍف نىػًذيرو "كنص اآلية: ، 46القصص:  (5) ػا أىتىػاىي ػا مى بّْػؾى ًلتيٍنػًذرى قىٍكمن ػةن ًمػٍف رى لىًكػٍف رىٍحمى ٍينىػا كى اًنػًب الطُّػكًر ًإٍذ نىادى ا كيٍنػتى ًبجى مى كى

كفى  ـٍ يىتىذىكَّري  ."ًمٍف قىٍبًمؾى لىعىمَّيي
اًنًب اٍلغى "كنص اآلية: ، 44القصص:  (6) مىا كيٍنتى ًبجى مىا كيٍنتى ًمفى الشَّاًىًديفى كى ٍينىا ًإلىى ميكسىى اأٍلىٍمرى كى  ."ٍرًبيّْ ًإٍذ قىضى
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 جواز الوجييف في االستثناءفصؿ:  -
 (:1) مس لة 

 وعف جواز مجػيء )إال( بمعنػى الػواو، يتحدُث الفرّاء عف االستثناء المّتصؿ الّتاـ غير الموجب،
 .(3) چ ھ  ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀچ كقكلو: ": حيث يقوؿُ 

 يقكؿ القائؿ: كيؼ استثنى الذيف ظممكا ًفي ىذا المكضع؟

 كػػاف الَّػػًذم بعػػدىا كػػاف مػػا قبػػؿ إال فػػاعبلن  فػػإفٍ  ،(4)كلعميػػـ تكٌىمػػكا أف مػػا بعػػد إال يخػػالؼ مػػا قبميػػا
ػػ ف كػػاف قػػد ني خارجن كمػػا تقػػكؿ: ذىػػب  ؛(5)عػػؿ ثبػػت لمػػا بعػػد إالي عمػػا قبميػػا الفًفػػا مػػف الفعػػؿ الَّػػًذم ذكػػر، كا 

ٍيدنا، فزيده  ٍيدي، فزيد ذاىب، كالذىاب مثبت لزيد. الناس إال زى  خارج مف الذىاب، كلـ يذىب الناس إال زى

                                                                                                                                                                                 
أٍف تعمػـ  كجاء منقطعنا عٌما قبمو؛ حيثي إفَّ المعنى عنػده: مػا كنػتى ترجػ" إاٌل رحمةن مف رٌبؾ"ذىب الفٌراء إلى أفَّ قكلو:  (1)

: -تعػالى-يدىا لكػف رحمػةن مػف رٌبػؾ، كاستشػيد بقكلػو يف كقصصيـ تتمكىا عمى أىؿ مٌكة كلـ تحضرىا كلػـ تشػاألكلكتب 
مػػا كيٍنػػتى ث" ـٍ آياًتنػػاك اكى مىػػٍيًي ػػٍديىفى تىٍتميػػكا عى مػػا كيٍنػػتى ًبجاًنػػًب اٍلغىٍرًبػػيّْ "ك، "يػػان ًفػػي أىٍىػػًؿ مى كذىػػب ، ، كفػػي ىػػذا خػػبلؼه بػػيف العممػػاء"كى

ؿ الكػػبلـ عمػػى معنػػى أك االسػػتثناء خػػارجه مػػف كذىػػبى األخفػػش إلػػى أفَّ (، لكػػففَّ االسػػتثناء منقطػػعه بمعنػػى )الكسػػائي إلػػى أ
 (.لكف)

الفٌراء فيما ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ االسػتثناءى متصػؿه عنػده؛ ألنَّػو محمػكؿه عمػى المعنػى، ككأنَّػو قػاؿ: كمػا  كخالؼ الزمخشرم
قػى إليػؾ، كعميػو ؛ أم: لكػف لرحمػة مػف رٌبػؾ أل(لكػف)بمعنػى ( إالٌ )ألقى عميؾ الكتابى إاٌل رحمةن مف رٌبؾ، كأجاز أف تككف 

ه: كاتفؽى العكبرم مع الفٌراء فيما ذىب إليو، حيثي إفَّ المعنى عنػد، إمَّا مف األحكاؿ أك المفعكؿ لويككف االستثناءي متصبلن 
منصػكب عمػى االسػتثناء المنقطػع، كالمعنػى: ( رحمػة)األندلسٌي إلػى أفَّ  أبك حيافكذىب ، كلكف ألقى رحمةن؛ أم: لمرحمة

 ؾ سبقت فألقي إليؾ الكتاب.لكف رحمةن مف ربٌ 
األرجػح ىنػا؛ لعػدـ الٌتكمػؼ ىػك األندلسي: إفَّ االسػتثناء المنقطػع  أبك حياف؛ فكما قاؿ االستثناء منقطعه  كترجح الباحثة أفَّ 

 في المعنى.
الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف ، ك 2/472ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر:
بػػػراىيـ ، ك 1/477، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج3/812ج شػػػيخا الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 .4/331ج كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، أطفيش

 .2/313جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
ػٍطرىهي "كنص اآلية: ، 150البقرة: (3) ـٍ شى ػكىىكي لُّػكا كيجي ػا كيٍنػتيـٍ فىكى ٍيػثي مى ػرىاـً كىحى ٍسػًجًد اٍلحى ػٍطرى اٍلمى ؿّْ كىٍجيىػؾى شى رىٍجتى فىػكى ٍيثي خى ًمٍف حى كى

ـٍ كى  ةه ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنييـٍ فىبلى تىٍخشىٍكىي ـٍ حيجَّ مىٍيكي ـٍ تىٍيتىديكفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى لىعىمَّكي ـٍ كى مىٍيكي َـّ ًنٍعمىًتي عى  ."اٍخشىٍكًني كىأًليًت
 أم: يرد عمى الٌنحاة الذيف قالكا: ىذا استثناء منقطع.(4)
يخػػرج مػػف حكػػـ مػػا قبمػػو، فنقػػكؿ: ذىػػب الٌنػػاس إال زيػػدنا؛ أم: خػػرج زيػػد مػػف حكػػـ الػػٌذىاب، كذلػػؾ فػػي ( إالٌ )أم مػػا بعػػد (5)

ا في المنفي فالعكس؛ حيثي في قكلنا: ما خرج الٌناس إال زيػده؛ فينػا خػرج الٌنػاس مػف حكػـ الػذىاب، االستثناء المكجب، أمَّ 
.  كثبت الحكـ عمى زيدو
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كىػػك   چ ے ھچ ، فػػبل حجػػة ليػػـ چ  ھ ھ  ہچ معنػػاه:  چ  ھ ھ  ہچ : فقكلػػو
بعداكتػو  عتػدُّ ذلػؾ ال يي  لمعتػدم عميػؾ، فػإفَّ حامػدكف إال الظػالـ لػؾ الػؾ كما تقكؿ ًفي الكبلـ: النػاس كميػـ 
 ا.كقد سمي ظالمن  ،ككذلؾ الظالـ ال حجة لو، كال بتركو الحمد لمكضع العداكة

 ہ  ہ ۀ ۀچ كأنػػو قػػاؿ:  ،كقػػد قػػاؿ بعػػض النحػػكييف: إال فػػي ىػػذا المكضػػع بمنزلػػة الػػكاك

كػػكف إال بمنزلػػة الػػكاك إذا إنمػػا ت ،خطػػأ ًفػػي العربيػػةك  فيػػذا صػػكاب ًفػػي التفسػػير ،كال لمػػذيف ظممػػكا ،چ ہ
، فينالػػؾ تصػػير بمنزلػػة الػػكاك كقكلػػؾ: لػػي عمػػى فػػبلف ألػػؼ إال عشػػرة إال (1)عطفتيػػا عمػػى اسػػتثناء قبميػػا

ـٌ إال مائػػة ،كأنػػؾ أغفمػػت المائػػة فاسػػتدركتيا ؛مائػة، تريػػد: )إاٌل( الثانيػػة أف ترجػػع عمػػى األلػػؼ  ،فقمػػت: الميػػ
النػاس إال أخػاؾ، الميػـ إال أبػاؾ، فتسػتثني الثػاني، تريػد:  ألؼ كمائة، كأف تقػكؿ: ذىػب يَّ لو عم :فالمعنى

ال أخاؾ  .إال أباؾ كا 

 :(2)كما قاؿ الشاعر

 َمػػػػػػػػػا ِباْلَمِديَنػػػػػػػػػِة داٌر غيػػػػػػػػػُر َواِحػػػػػػػػػَدة
 

 (3)داُر الخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػِة إالَّ داَر َمْروانػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .(1)"(4)الخميفة كدار مركافكأنو أراد: ما بالمدينة دار إال دار  

                                                           
عمػى اإلطػبلؽ، كمػا ( إالٌ )عمى استثناءو قبميػا، كلػيس فػي كػؿ  ردُّ عندما ت( )الكاكتككف بمعنى ( إالٌ )ذىب الفٌراء إلى أفَّ (1)

ىػػا عمػػى ردٌ ىنػػا؛ لعػػدـ ( )الػػكاكبمعنػػى ( إالٌ )نصػػاؼ؛ حيػػثي إفَّ الفػػراء لػػـ يجػػز أٍف تكػػكفى زعػػـ ابػػف األنبػػارم فػػي كتابػػو اإل
 استثناءو قبميا.

 .1/216ج اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد ينظر:
 لمفرزدؽ.ىك البيت مف البحر البسيط، ك (2)

المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ ، ك 2/340جالسػػبلـ محمػػد ىػػاركف  الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد ينظػر:
األصكؿ في الٌنحك، ابػف الٌسػراج، تحقيػؽ: عبػد الحسػيف الفتمػي ، ك 4/425ج عضيمة، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة

 .1/304ج
 (.إال دار مركانا) الّشاىد:(3)

؛ فػالمعنى عنػده: مػا بالمدينػة دار إال دار الخميفػة كدار كاك المردكدىي بمعنى (إال)ذىب الفراء إلى أفَّ  وجو االستشياد:
تكريػر االسػتثناء بغيػر )قػكؿ المبػرد فػي بػاب ىك كالشاىد اآلخر ، (إال)دار مركاف عمى ما قبميا؛ لتكرار  ردَّ مركاف، حيث 

يػر كاحػدة، كىػي دار الخميفػة إال ، كالمعنػى: مػا بالمدينػة دار غ(إال)نعتنػا لمػدار فمػذلؾ رفػع مػا بعػد ( غيػر)؛ حيث جعؿ ردٌ 
اسػتثناء بمنزلػة، إال كاحػدة. لجػاز نصػبيا عمػى ( غيػر كاحػدة)جعػؿ  كى، كلػاألكلػتكرير مف دار ( إال)دار مركاف كما بعد 

 االستثناء كرفعيا عمى الٌتكرير.
 .4/427جالمقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة  ينظر:

 ذىب الفراء إلى أفَّ االستثناء ىنا تاـ غير مكجب متصؿ بما قبمو؛ حيثي سيًبؽى بنفي الحٌجة مف الٌنػاس عمػى رسػكؿ اهلل(4)
، كاختمػػؼ معػػو ()الػػكاكلػػـ يجػػز أف تكػػكف بمعنػػى ( إالٌ )ف ال حٌجػػة ليػػـ، ككػػذلؾ إلػػى أفَّ ك كصػػحابتو إال الظػػالميف، فالظػػالم
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 (:2) مس لة 

                                                                                                                                                                                 

ة معمر بف المثنى أبك عبيدىنا، ككذلؾ ذىب ( )الكاكىي بمعنى ( إال)دم إلى أفَّ البصريكف في ذلؾ؛ حيثي ذىب الفراىي
 ، كالمعنى: كالذيف ظممكا، مستشيدنا بقكؿ الشاعر: ()الكاكبمعنى 

 َمػػػػػػػػػػػػػػا ِباْلَمِديَنػػػػػػػػػػػػػػِة داٌر غيػػػػػػػػػػػػػػُر َواِحػػػػػػػػػػػػػػَدة
 

 اداُر الخميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة إالَّ داَر َمْروانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
جػػاءت ( إالٌ )كذىػػب السػػيكطي إلػػى أفَّ ، ى الػػكاك ، دكف بيػػاف نػػكع االسػػتثناءجػػاءت بمعنػػ( إال)كذىػػب ابػػف مالػػؾ إلػػى أفَّ  

( إالٌ )إفَّ  ة كالسػيكطي؛ حيػثأبػك عبيػدكاعترض الفٌراء إلى ما ذىب إليػو الفراىيػدم ك ، الكاك، كبأفَّ االستثناء منقطعبمعنى 
باسػتثناء قبميػا ( إاٌل الػذيف ظممػكا)عمى استثناء قبميػا؛ كىنػا لػـ تسػبؽ  ردٌ كاف الغرض منو الإاٌل إذا ( )الكاكال تككف بمعنى 

كذىػب ابػف جٌنػي إلػى أفَّ االسػتثناء منقطػع، حيػثي إفَّ المعنػى: لكػف الػذيفى ظممػكا مػردكدة، بمعنػى الػكاك ال( ٌدر )إالٌ حتى تق
كأٌما الٌزجاج فػاتفؽ مػع الفػٌراء ، عنده( )الكاكبمعنى ( إالٌ )ليـ، ك منيـ يعتقدكف أفَّ ليـ حجة عميكـ، فأٌما عند اهلل فبل حٌجة

: لػئبل يكػكف لمنػاًس حٌجػة إاٌل مػف ىػكفيما ذىب إليو، كخالؼ البصرييف، حيثي إفَّ االستثناء متصؿ كمعناه كاضحه عنده، ك 
كعميػو يكػكف المعنػى: مالػؾ  ظمـ باحتجاجو فيما قػد كضػح لػو، كقكلػؾ: مالػؾ عمػٌي حٌجػة إال الظمػـ؛ أم: إال أٍف تظممنػي،

اه حٌجػػة، عمػٌي ًمػٍف حٌجػة ألبتػة كلكنػؾ تظممنػي، كمالػؾ عمػٌي حٌجػػة إاٌل ظممػي، كسيػًمي ظممػو بالحٌجػة؛ ألفَّ المحػتج بػو سػمٌ 
ىػػي فػػي مكضػػع ( إال الػػذيف ظممػػكا)كذىػػب الٌنحػػاس إلػػى أفَّ االسػػتثناء ىنػػا منقطػػع؛ حيػػثي إفَّ ، كحجتػػو داحضػػة عنػػد اهلل

كاتفػػؽ ، نقػػص إاٌل مػػا كمػػا زاد ،ٌ ، كاستشػػيد بمػػا قالػػو العػػرب: مػػا نفػػع إال مػػا ضػػراألكؿء لػػيس مػػف نصػػب عمػػى االسػػتثنا
لػئبل  :مىميػكا اسػتثناء مػف النػاس، كمعنػاهمتصػؿ؛ حيػث إفَّ المعنػى: ًإالَّ الَّػًذيفى ظى ىػك الزمخشرم مع الفػٌراء فػي أفَّ االسػتثناء 

و لػػـ يكػػف العكبػػرم الفػػٌراء؛ فػػذىب إلػػى أفَّ االسػػتثناء منقطػػع؛ ألنَّػػكخػػالؼ ، د مػػف الييػػكد إال لممعانػػديف منػػويكػػكف حجػػة ألحػػ
كاتفؽ قطػرب مػع الفػٌراء إلػى أفَّ االسػتثناء ىنػا متصػؿ؛ حيػثي إفَّ المعنػى: لػئبل يكػكف لمٌنػاس عمػيكـ ، ألحدو ما عمييـ حٌجة

ندلسػي عمػى قػكؿ قطػرب، حيػث األ أبك حيػاف، كاعترض (عميكـ)حٌجة إاٌل الذيف ظممكا؛ فالذيف بدؿ مف الكاؼ كالميـ في 
الخطػػاب؛ أم: تكريػػر شػػيء مػػف شػػيء، كال يجػػكز ىػػذا إاٌل عمػػى  مكنػػيقػػاؿ: ىػػذا ضػػعيؼ؛ ألفَّ فيػػو تكريػػر الٌظػػاىر مػػف 

ػا متػى مػا  أبػك حيػافمذىب األخفش. كاتفػؽ  األندلسػي مػع الفػراء فػي أفَّ االسػتثناء متصػؿه، كذىػب إلػى أفَّ االسػتثناء دائمن
، فإنَّو أك لك األندلسػٌي إلػى أفَّ مػا ذىػب إليػو الككفيػكف كالبصػريكف كػاف صػكابنا؛  أبػك حيػافكذىػب ، ى مف غيػرهاف متصبلن

ذا يػك حيثي إفَّ نكع االستثناء يعكدي لمعنى الحٌجة؛ فإٍف كانت الحٌجة بمعنػى الػٌدليؿ كالبرىػاف الصػحيح ف اسػتثناء منقطػع، كا 
؛ ٌتبػػػاعكعميػػػو فإنَّػػػو يجػػػكز فػػػي االسػػػتثناء الٌنصػػػب كاالاسػػػتثناء متصػػػؿ؛ يػػػك كانػػػت الحٌجػػػة بمعنػػػى االحتجػػػاج كالخصػػػكمة ف

 لى مف المكني الذم حكاه قطرب.ك ىك أك  ،عمى أٌنو بدؿه مخفكض مف الناس الظاىر ٌتباعفالٌنصب عمى االستثناء، كاال
كد معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محم، ك 1/169ج الجمؿ في الٌنحك، الفراىيدم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة ينظر:
عػػراب القػػرآف، الٌنحػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػازم زاىػػد ، ك 1/162ج قراعػة المحتسػػب، ابػف جٌنػػي، تحقيػػؽ: عمػػي ، ك 1/271جا 

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ ، ك 1/114ج النجدم ناصيؼ عبد الحميـ النجار كعبد الفتػاح شػمبي معػاني القػرآف كا 
، 1/216، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج1/206ج مػػأمكف شػػيخاالكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ ، ك 1/226جعبػػده شػػمبي 

براىيـ أطفيشك  شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: ، ك 2/154ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 البحر المحيط، أبك حياف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد جميػؿ، ك 2/268ج عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف

 .2/271جم اك ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىند، ك 2/41ج
 .1/90جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
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 ڃ ڃچ كقكلػػو: " التّػػاـ غيػػر الموجػػب، حيػػُث يقػػوؿ:المتصػػؿ يتحػػدُث الفػػرّاء عػػف االسػػتثناء 

 چ چ چ چ
نمػػا يرفػػع مػػا بعػػد إاٌل (1)  باتٌباعػػو مػػا قبمػػو إذا كػػاف نكػػرة ، يقػػاؿ: مػػا قبػػؿ إاٌل معرفػػة، كا 

ػٍف يىٍغًفػري الػذُّنيكبى ًإالَّ المَّػوي "ؾ، فػإفَّ معنػى قكلػو: أبك كقكلؾ: ما عندم أحد إال  ،(2)و جحدكمع مى مػا يغفػر  "،كى
 .(5)"(4)كىك ًفي القرآف ًفي غير مكضع، (3)، فجعؿ عمى المعنى"الذنكب أحد إال المَّو

 ( 3مس لة:) 

  ڀ ڀ ڀچ كقكلػػو: "ُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػاـ غيػػر الموجػػب، حيػػ

فػػإف كانػػت عمػػى مػػا  ،(8) چڎ (7)ڎ ڌچ  ثػػـ قػػالكا: ،فيمػػا ذكػػر مػػف ىػػكؿ يػػـك القيامػػة قػػالكا:، (6)چڀ

                                                           
ػػةن "كنػػص اآليػػة: ، 135آؿ عمػػراف: (1) ميػػكا فىاًحشى كا المَّػػأك كىالَّػػًذيفى ًإذىا فىعى ػػري ػػييـٍ ذىكى ػػكا أىٍنفيسى ػػٍف يىٍغًفػػري ظىمىمي مى ـٍ كى كا ًلػػذينيكًبًي وى فىاٍسػػتىٍغفىري

ـٍ يىٍعمىميكفى  ا فىعىميكا كىىي مىى مى كا عى ـٍ ييًصرُّ لى  ."الذُّنيكبى ًإالَّ المَّوي كى
 أم: نفي.(2)
ف شػػبو بنفػػي، فإٌنػػو يػػؤكؿ بػػالٌنكرة، كعميػػو يػػؤكؿ فػػي غيػػر القػػرآف: مػػأك بنفػػي  امعرفػػة كمسػػبكقن ( إالٌ )أم: إذا كػػاف مػػا قبػػؿ (3)

 يغفر الذنكب أحده إال اهلل.
االسػػتفياـ؛ فيػػذا اسػػتفياـ فػػي المفػػظ ىػػك ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ االسػػتثناء ىنػػا تػػاـ غيػػر مكجػػب؛ ألنَّػػو مسػػبكؽه بشػػبو نفػػي ك (4)

 كاتفؽ الٌزجػاج مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ الٌرفػعى ، فظ الجبللة عمى المعنى كالتأكيؿكنفي في المعنى؛ لذلؾ رفع ل
؟ كمػػا ىػػكذاتػػو عنػػد الفػػٌراء، ك ىػػك محمػػكؿه عمػػى المعنػػى، كالمعنػػى عنػػده  أبػػك كخػػالؼ ، يغفػػر إاٌل اهلل: أٌم أحػػدو يغفػػري الػػذنكبى

: الٌرفػػع عمػػى الٌتكريػػر، الثٌػػاني: الٌنصػػب عمػػى االسػػتثناء، األكؿاألندلسػػي الفػػٌراء، فػػذىب إلػػى جػػكاز الػػكجييف ىنػػا:  حيػػاف
كذىب العكبرم إلى جكاز الٌتكرير كالفاعميػة، حيػث ، و كرد في استثناء تاـ غير مكجباألقكل عنده؛ ألنَّ ىك  األكؿكالكجو 
الٌتكرير مف المضمر فيو، كعٌمؿ كجو الٌتكرير؛ أنَّػو عنػد القػكؿ بكجػو الٌرفػع فإٌننػا أك ، (يغفر)عمى الفاعمية لمفعؿ ( إال)رفع 

ػػٍف يغفػػري الػػذنكبى لػػو غيػػر اهللنحتػػاجي إلػػى تقػػدير مكنػػي فنقػػكؿ: ك  عمػػى الٌتكريػػر؛ ألفَّ  ٌتبػػاعكذىػػب السػػيكطي إلػػى كجػػو اال، مى
 االستثناء متصؿ تاـ غير مكجب.
 ، ال عمى الٌمفظ.التأكيؿأقكل مف الٌنصب عمى المعنى ك ىك كيتضح مٌما سبؽ: إفَّ كجو الٌرفع 

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  ينظر: كالبحػر ، 1/156ج ، كاإلمبلء، العكبرم1/469جمعاني القرآف كا 
مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ، ، ك 1/628جالمحيط، أبك حياف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد جميػؿ 

ىمػػػػع اليكامػػػػع، السػػػػيكطي، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الحميػػػػد ىنػػػػداكم ، ك 1/431جتحقيػػػػؽ: مػػػػازف المبػػػػارؾ كمحمػػػػد عمػػػػي حمػػػػد اهلل 
   .2/253ج
 .1/234جسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يك (5)
ـي اٍلغيييكبً "كنص اآلية: ، 109المائدة:  (6) ـى لىنىا ًإنَّؾى أىٍنتى عىبلَّ اذىا أيًجٍبتيـٍ قىاليكا الى ًعٍم  ."يىٍكـى يىٍجمىعي المَّوي الرُّسيؿى فىيىقيكؿي مى
ػؾ يجكز أف تككف مكصكلة بمعنى الػذم؛ أم( ما)إفَّ  (7) : إاٌل الػذم عٌممتنػا، كيجػكز أف تكػكف مصػدرٌية بمعنػى: إال تعميمى

براىيـ أطفيش ينظر: إٌيانا.  .286ج/ الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
مٍَّمتىنىا ًإنَّؾى أىٍنتى الٍ "كنص اآلية: ، 32البقرة:  (8) ـى لىنىا ًإالَّ مىا عى انىؾى الى ًعٍم ـي قىاليكا سيٍبحى ًكي ـي اٍلحى ًمي  ."عى
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كالرفػػػع   ، چ ڀ  ڀ ڀچ  ( فػػػي مكضػػػع نصػػػب لحسػػػف السػػػككت عمػػػى قكلػػػو:)مػػػا( التػػػي بعػػػد )إاٌل  ػذكػػػر فػػػ
 .(2)"(1)جائز

 (:4) مس لة 
تحديػػد المسػػتثنى منػػو، حيػػُث يتحػػدُث الفػػراء عػػف االسػػتثناء المّتصػػؿ التّػػاـ غيػػر الموجػػب وعػػف  
ؿ، معنػػاهي: خًربػػت مػػف بعػػدىـ فمػػـ ييعمػػر منيػػا إال القميػػ (3) چ ى  ې   ې ې ې  ۉچ كقكلػػو: يقػػوُؿ: "

مىػػى مػػا أنبأتػػؾ ًبػػوً  ،كسػػائرىا خػػراب َـّ تيركػػت، كالمعنػػى عى مثمػػو: مػػا  ،كأنػػت تػػرل المفػػظ كأنَّيػػا سيػػكنت قمػػيبلن ثيػػ
، إٌنما تريد: إال قميبلن منيا  .(5) "(4)أعطيتؾ دراىمؾ إالَّ قميبلن

                                                           
حيػػثي إفَّ االسػػتثناء "، قػػالكا سػػبحانؾى ال عمػػـ لنػػا إاٌل مػػا عممتنػػا"فػػي سػػكرة البقػػرة:  -تعػػالى-ارتػػبط حػػديثي الفػػراًء بقكلػػو  (1)

الكجػو األصػكب كاألجػكد، ىػك الٌنافيػة لمجػنس، ك ( ال)متصؿ تاـ غير مكجب؛ لذلؾ جاز فيو الٌرفع عمى الٌتكرير مػف خبػر 
يجػكز فييػا ( إاٌل مػا عممتنػا)كاتفػؽى الٌنحػاس مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ ، عمى االسػتثناء يو الٌنصبككذلؾ جاز ف

ٌنػؾ أنػتى إثناء )الٌنصب عمى تمػاـ الكػبلـ عمػى أصػؿ االسػتأك الٌنافية لمجنس، ( ال)الكجياف: الٌرفع عمى الٌتكرير مف خبر 
فػػي ( مػػا)، كلػػـ يجػػز أف تكػػكف (ال عمػػـ)الٌرفػػع عمػػى الٌتكريػػر مػػف مكضػػع  وكجػػكذىػػب العكبػػرم إلػػى جػػكاز (، العمػيـ الحكػػيـ

األندلسػػٌي مػػع الفػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛  أبػػك حيػافكاتفػػؽ ، إذا عمػػؿ فيمػػا بعػده ال يبنػػى( )المكضػعى نصػػبو بػػالعمـ؛ ألفَّ اسػـ 
 النصب عمى االستثناء.أك : الٌرفع عمى الٌتكرير، (إال ما عممتنا)حيثي أجاز في 

البحػػر المحػػيط، أبػػك ، ك 1/29، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج2/48جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:
 .1/238ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .1/325جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
ـٍ ًإالَّ قىًمػيبلن كى "ية: كنص اآل، 58القصص:  (3) ـٍ تيٍسػكىٍف ًمػٍف بىٍعػًدًى ـٍ لىػ ػاًكنييي ٍت مىًعيشىتىيىا فىًتٍمؾى مىسى ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمٍف قىٍريىةو بىًطرى كى كينَّػا كى

 ."نىٍحفي اٍلكىاًرًثيفى 
 .2/309جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
ـ مػػف الفعػػؿ تسػػكف؛ أم: خربػػت مػػف بعػػدىـ، فمػػـ يسػػكنيا إال يػػك المصػػدر المفىػػك ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ المسػػتثنى منػػو  (5)

كاعتيًرضى عمى الٌزجػاج، بقػكليـ: ، العمماءالقميؿ كسائرىا خراب؛ كقكلؾ: قضيتى حقؾى إال قميبلن منو، كفي ىذا خبلؼه بيف 
: القػػػكـ لػػػـ تضػػػرب إال قميػػػؿه، حيػػػث ترفػػػع إذا كػػػاف كػػػاف االسػػػتثناء يرجػػػع إلػػػى المسػػػاكف، لقػػػا كلػػػ ؿ: إاٌل قميػػػؿه؛ ألنَّػػػؾ تقػػػكؿي

، كالمعنى ىنا: فتمػؾ مسػاكنيـ لػـ  ، كتنصب إذا كاف القميؿ صفةن لمٌضرب؛ أم: لـ تضرٍب إاٌل ضربنا قميبلن المضركبي قميبلن
ػػا أك بعػػضى يػػكـو يسػػكنيا إاٌل المسػػافركف كمػػف مػػ مخشػػرم فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى كاتفػػؽى معػػو الز ، رَّ بػػالطريؽ يكمن

ػ ،مف السكنى، كاستشيدى بقكؿ ابف عٌباس: لـ يسكنيا إال المسػافر كمػاٌر الطريػؽ يحفظ حؽ اهلل فيو ًإالَّ قىًميؿه عنده: ال  ا يكمن
 قميػػؿه  كيحتمػػؿ أٌف شػػؤـ معاصػػي الميمكػػيف بقػػي أثػػره فػػي ديػػارىـ، فكػػؿ مػػف سػػكنيا مػػف أعقػػابيـ لػػـ يبػػؽى فييػػا إال ،سػػاعةأك 
كينَّا نىٍحفي اٍلكاًرًثيفى ) ، ، أك خٌربناىػا كسػٌكيناىا بػاألرضلتمؾ المساكف مف ساكنييا؛ أم: تركناىا عمى حاؿ ال يسػكنييا أحػد (كى

كاتفؽ القرطبػي مػع الفػراء ، عكد إلى المساكف؛ أم: بعضيا يسكفيق كخالؼ الٌزجاج الفٌراء؛ فذىب إلى أفَّ المستثنى منو 
ًؾ أىٍىًميىا ًإالَّ قىًميؿه ثي إفَّ المعنى عنده: لـ تيٍسكىٍف بىٍعدى ًإىٍ فيما ذىب إليو؛ حي .  بلى رىابه  ًمفى اٍلمىسىاًكًف كىأىٍكثىريىىا خى

، كالمعنػى: (تسػكف)ـ مػف الفعػؿ يػك المصدر المفىك : المستثنى منو األكؿاألندلسٌي إلى جكاز الكجييف:  أبك حيافكذىب 
؛ أم: لػػػـ يسػػػكنيا إ المسػػػاكف؛ أم: إاٌل قمػػػيبلن مػػػف ىػػػك ال المسػػػافر كمػػػاٌر الطريػػػؽ، الثٌػػػاني: المسػػػتثنى منػػػو إاٌل سػػػكنى قمػػػيبلن

 أقكل كأقربي إلى الصكاب، كالٌدليؿ عميو قكؿ ابف عباس. األكؿكالكجو ، ف، كالمعنى: إاٌل قميبلن مف سكفالمساك
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 (:5مس لة )

  ڤ  ڤ ڤ ڤچ كقكلػػػو: ) يتحػػػدث الفػػػراء عػػػف جػػػواز الػػػوجييف فػػػي االسػػػتثناء، حيػػػُث يقػػػوُؿ:

كالكجو ًفي )إال( أف ينصب ما بعدىا إذا كاف مػا ، (2)(ًإالَّ قىًميؿه ًمٍنييـٍ )القراءتيف:  لكفي إحد، (1)چڦ
لمػػا قبميػػا معرفػػة كػػاف أك  (4)ا، فػػإذا كػػاف مػػا قبػػؿ إال ًفيػػًو جحػػد جعمػػت مػػا بعػػدىا تابعنػػ(3)قبميػػا ال جحػػد ًفيػػوً 

ٍيػدفأما المعرف ؛نكرة ػ ،ة فقكلؾ: ما ذىب الناس إال زى  مػا فييػا أحػد إال غبلمػؾ، لػـ يػأًت  ا النكػرة فقكلػؾ:كأمَّ

 ؛(5)چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ كقػاؿ المَّػو تبػارؾ كتعػالى:  ،ىذا عف العرب إال بإتباع ما بعػد إال مػا قبميػا
، كيثبتػػو لمػػا بعػػد (6)ا معرفػػةًفػػي )فعمػػكه( اسػػمن  ألفَّ  ػػٍنييـٍ ، فكػػاف الرفػػع الكجػػو ًفػػي الجحػػد الَّػػًذم ينفػػي الفعػػؿ عى
كأنػػو نفػػى الفعػػؿ كجعػػؿ مػػا بعػػد إال كػػالمنقطع عػػف أكؿ  ،(7)"مػػا فعمػػكه إال قمػػيبلن " أيبىػػيٍّ اءة ر كىػػي ًفػػي قػػ ،إال

، الميػػػػـ إاٌل رجػػػػبلن  ،الكػػػػبلـ ذا نكيػػػػت ،  أك رجمػػػػيفكقكلػػػػؾ: مػػػػا قػػػػاـ القػػػػـك فػػػػإذا نكيػػػػت االنقطػػػػاع نصػػػػبت، كا 

فيػػػذا عمػػػى ىػػػذا  ،(8)چ پ پ  پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱچ  كمثمػػػو قكلػػػو: ،االتصػػػاؿ رفعػػػت

                                                                                                                                                                                 

شػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف الكشػاؼ، الزمخ، ك 5/190ج معاني القرآف، النحػاس، تحقيػؽ: محمػد عمػي الصػابكني ينظر:
براىيـ أطفيش، ك 3/423ج شيخا البحر المحيط، ، 13/301ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .8/316ج أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
نيكًد قىاؿى ًإفَّ ا"، كنص اآلية: 249البقرة:  (1) ؿى طىاليكتي ًباٍلجي ـٍ فىمىمَّا فىصى ػٍف لىػ مى ـٍ ًبنىيىرو فىمىٍف شىًربى ًمٍنوي فىمىػٍيسى ًمنّْػي كى لمَّوى ميٍبتىًميكي

ػاكى  ػا جى ـٍ فىمىمَّ نيػكا مىعىػوي قىػاليكا الى طىايىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمنّْي ًإالَّ مىًف اٍغتىرىؼى غيٍرفىةن ًبيىًدًه فىشىًربيكا ًمٍنوي ًإالَّ قىًمػيبلن ًمػٍنيي قىػةى لىنىػا زىهي ىيػكى كىالَّػًذيفى آمى
مىبىٍت فً  ـٍ ًمٍف ًفئىةو قىًميمىةو غى قيك المًَّو كى نيكًدًه قىاؿى الًَّذيفى يىظينُّكفى أىنَّييـٍ ميبلى اليكتى كىجي اًبًريفى اٍليىٍكـى ًبجى  ."ئىةن كىًثيرىةن ًبًإٍذًف المًَّو كىالمَّوي مىعى الصَّ

الستثناء المنقطع، أك الرفع عمى التكريػر عمػى االسػتثناء أجاز الفٌراءي الكجييف في )قميؿ(؛ حيث أجاز النصب عمى ا (2)
ػا الزمخشػرم  المتصؿ مما قبمو، كفي ىذا اختبلؼه بيف العمماء، حيث أجاز الٌزجاج كالٌنحاس كجو الٌنصػب دكف غيػره، كأمَّ

إفَّ المعنػى: لػـ حياف األندلسي فذىبا إلى جكاز الٌنصب عمى االستثناء كالرفع عمى التكرير مف جيػة المعنػى؛ حيػثي أبك ك 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبييطيعػػكه إال قميػػؿ مػػنيـ. ينظػػر:  معػػاني ، ك 1/327ج كمعػػاني القػػرآف كا 

، 2/143ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف، ك 1/212ج القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني
 .2/589ج ي محمد جميؿالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقك 
 .امكجبن  اكجكب النصب عمى االستثناء؛ إذا كاف االستثناء تامن  م:أ (3)
 غير مكجب. اأم: االتباع عمى التكرير عندما يككف االستثناء تامن  (4)
ػكا"، كنص اآلية: 66النساء:  (5) ـٍ أىًك اٍخريجي ػكي ـٍ أىًف اٍقتيميػكا أىٍنفيسى مىػٍيًي لىٍك أىنَّا كىتىٍبنىا عى لىػٍك  كى ػا فىعىميػكهي ًإالَّ قىًميػؿه ًمػٍنييـٍ كى ـٍ مى ًمػٍف ًديىػاًركي

ٍيرنا لىييـٍ كىأىشىدَّ تىٍثًبيتنا ا ييكعىظيكفى ًبًو لىكىافى خى ـٍ فىعىميكا مى  ."أىنَّيي
 أم: الرفع عمى التكرير مف الفاعؿ المضمر. (6)
 .قرأ ابف عامر )قميؿ( بالنصب، أمَّا باقي القراء فقرأىا بالٌرفع(7)

ػذىابى الٍ "، كنص اآلية: 98يكنس:  (8) ػٍنييـٍ عى ػٍفنىا عى نيػكا كىشى ػا آمى انييىػا ًإالَّ قىػٍكـى ييػكنيسى لىمَّ ًخػٍزًم فىمىٍكالى كىانىٍت قىٍريىةه آمىنىٍت فىنىفىعىيىا ًإيمى
ـٍ ًإلىى ًحيفو  مىتٍَّعنىاىي يىاًة الدٍُّنيىا كى  ."ًفي اٍلحى
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ػًف اٍلفىسػاًد ًفػي اأٍلىٍرضً "كمثمػو: ، (1)المعنى ـٍ أيكليػكا بىًقيَّػةو يىٍنيىػٍكفى عى كًف ًمػٍف قىػٍبًمكي َـّ قػاؿ: ، "فىمىػٍكال كػافى ًمػفى اٍلقيػري ثيػ
ٍينػػا ًمػػٍنييـٍ " ػػٍف أىٍنجى ف كػػاف اسػػتفيامن  -فػػأكؿ الكػػبلـ ،(2)"ًإالَّ قىًمػػيبلن ًممَّ أال  (؛ىػػبلَّ )بمنزلػػة  (لػػكال) ألفَّ  ؛جحػػد -اكا 

ا يتػػيف رفعنػػكلػػك كػاف مػػا بعػػد )إال( ًفػي ىػػاتيف اآل ،لػػـ تقػػـ معنػاه: أفَّ  ، قمػػتقمػػت لمرجػؿ: ىػػبلَّ  تػرل أنػػؾ إذا

 ؛(6)فيذا نية كصؿ (5)چ ې ې  ۉ ۉ    ۅ   ۅ ۋچ مثؿ قكلو:  ،(4)الكاف صكابن  (3)عمى نية الكصؿ
ذا لػـ تػرى ، ألنو غير جائز أف يكقؼ عمى ما قبؿ )إال(  ؛(7)ا فيمػا بعػدىاا فأعمػؿ مػا قبميػقبػؿ )إال( اسػمن  كا 

ٍيده )فتقكؿ:  ككػذلؾ: مػا ضػربت  ،ا بعػدىارفعػت )زيػد( إلعمالػؾ )قػاـ( إذ لػـ تجػد )قػاـ( اسػمن  ،(ما قاـ إال زى
                                                           

النصػػب؛ فأٌمػػا الرفػػع عمػػى أفَّ )لػػكال( جػػاءت بمعنػػى النفػػي، فرفعػػت )قػػكـ( عمػػى أجػػاز الفػػراء فػػي )قػػكـ يػػكنس( الٌرفػػع ك  (1)
التكريػػر مػػف )قػػكـ(، كأجػػاز نصػػبيا عمػػى االسػػتثناء المنقطػػع، كىػػذا متفػػؽه عميػػو بػػيف الٌنحػػاة؛ حيػػثي كافقػػو فػػي ذلػػؾ سػػيبكيو 

سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ  الكتػػاب،حيػػاف األندلسػػٌي. ينظػػر: أبػػك كالٌزجػػاج كالٌنحػػاس كالزمخشػػرم كالعكبػػرم كالقرطبػػي ك 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي، 2/334ج محمػػد ىػػاركف عػػراب القػػرآف، ، ك 3/34ج كمعػػاني القػػرآف كا  ا 

، كاإلمػػػبلء، 11/473ج الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف، ك 2/269ج الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد
بػػػراىيـ أطفػػػيشالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػ، ك 2/345العكبػػػرم ج البحػػػر ، ك 8/383ج رآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 .6/107ج المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

ػاًد ًفػي اأٍلىٍرًض إً "، كنص اآليػة: 116ىكد:  (2) ػًف اٍلفىسى ـٍ أيكليػك بىًقيَّػةو يىٍنيىػٍكفى عى كًف ًمػٍف قىػٍبًمكي ػافى ًمػفى اٍلقيػري ػٍف فىمىػٍكالى كى الَّ قىًمػيبلن ًممَّ
كىانيكا ميٍجًرًميفى  ا أيٍتًرفيكا ًفيًو كى ٍينىا ًمٍنييـٍ كىاتَّبىعى الًَّذيفى ظىمىميكا مى  ."أىٍنجى

 أم: عمى االستثناء المتصؿ. (3)

( عمػػػى االسػػتثناء المنقطػػع ممػػػا قبمػػو، أك الرفػػػع عمػػى التكريػػػر عمػػى االسػػػتثناء  (4) ذىػػب الفػػراء إلػػػى جػػكاز نصػػػب )قمػػيبلن
حياف األندلسٌي إلى كجو النصػب عمػى االسػتثناء المنقطػع أبك صؿ، كذىب سيبكيو كمعو الٌزجاج كالٌنحاس كالقرطبي ك المت

ػػا األخفػػش كالزمخشػػرم فػػذىبا إلػػى الٌرفػػع عمػػى التكريػػر عمػػى االسػػتثناء المتصػػؿ. ينظػػر:  الكتػػاب، سػػيبكيو، دكف غيػػره، كأمَّ
كمعػاني ، 2/439ج قرآف، األخفش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد قراعػةمعاني ال، ك 2/234ج تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػػد الجميػؿ عبػده شػمبي عػراب القػػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػػد، ك 3/83ج القػرآف كا   ا 
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 12/501ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف، ك 1/397ج
براىيـ أطفيشا  .6/224ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 1/235ج لبردكني كا 
افى المًَّو رىبّْ اٍلعىٍرًش عىمَّا يىًصفيكفى "، كنص اآلية: 22األنبياء:  (5) ا آًليىةه ًإالَّ المَّوي لىفىسىدىتىا فىسيٍبحى  ."لىٍك كىافى ًفيًيمى
ع لفػظ الجبللػة عمػى التكريػر عمػى االسػتثناء المتصػؿ؛ ألفَّ مػا بعػد )لػك( ىػك نفػي المعنػى، ككمػا ذىػب الفػراء إلػى رفػ (6)

ذىب عند حديثو في ىذه المسألة في مكضعو آخر عف أفَّ )إاٌل( بمعنى )سكل( أك )غير(، فيككف المعنى: لػك كػاف فييمػا 
ا ذىػػب إليػػو الٌنحػػاة بػػبل خػػبلؼ؛ حيػػثي إفَّ )إال( آليػػة سػػكل أك غيػػر اهلل لفسػػد أىميمػػا؛ أم: أىػػؿ األرض كالٌسػػماء، كىػػذا مػػ

بمعنى )غير( كقد رفع ما بعدىا عمى االستثناء المتصؿ، كىك الكجػو المختػار عنػد المبػٌرد كالٌزجػاج كالزمخشػرم كالعكبػرم 
لٌنجػار كأبك حياف األندلسٌي. ينظر: معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبػد الفتػاح شػمبي كمحمػد عمػي ا

عرابو، الزجػاج، تحقيػؽ: 4/408ج عضيمة، كالمقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ 2/699ج ، كمعاني القرآف كا 
، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم 7/676، كالكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف ج3/388عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي ج

 .7/418مد جميؿ ج، كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي مح2/164ج
ا؛ لعدـ كجكد المستثنى منو. (7)  أم يككف االستثناء مفٌرغن
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ذا كػػاف الَّػػًذم قبػػؿ )إال( نكػػرة مػػع جحػػد فإنػػؾ تتبػػع مػػا بعػػد ، إال أخػػاؾ، كمػػا مػػررت إال بأخيػػؾ مػػا  (إال)كا 
نصػبت الَّػًذم كنػت ترفعػو فقمػت: مػا أتػاني إال  (إال)فػإف قػدمت  ،كقكلؾ: ما عنػدم أىحػد إال أخػكؾ ،قبميا

أخاؾ أحد. كذلؾ أف )إال( كانت مسكقة عمى ما قبميا فاتبعو، فمما قػدمت فمنػع أف يتبػع شػيئنا ىيػكى بعػدىا 
 :(1)كمثمو قكؿ الشاعر ،فاختاركا االستثناء

 ا طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٌ لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة موحًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (2)ك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٌ  يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحُ  
 ،ألنػو أتبػع الطمػػؿ، فمٌمػا قػٌدـ لػػـ يجػز أف يتبػع الطمػػؿ كىػك قبمػػو المعنػى: لميػة طمػػؿ مػكحش، فصػمح رفعػػو 

ٍنػػوي  كمػػا تقػػكؿ: عنػػدم خراسػػانية جاريػػة،  ،كقػػد يجػػكز رفعػػو عمػػى أف تجعمػػو كاالسػػـ يكػػكف الطمػػؿ ترجمػػة عى
 :(3)قاؿ: كأنشدكنا ،كمف العرب مف يرفع ما تقدـ ًفي إال عمى ىىذىا التفسير ،كالكجو النصب ًفي خراسانية

ػػػػبػػػػالثني أ  اء لػػػػيس لػػػػوسػػػػفؿ مػػػػف جمَّ
 

ال عرسػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػيع   (4)إال بنيػػػػػػػػػػػػػو وا 
ال عرسو   :(5)ثركاف أبككأنشد  ،كينشد: إال بنكه كا 

 أسػػػػػنمةٍ  منػػػػػذ تركنػػػػػا أىػػػػػؿَ  افَ ا َكػػػػػَمػػػػػ
 

 (6) الوجيػػػػػػؼ ليػػػػػػا رعػػػػػػى وال عمػػػػػػؼإالَّ  
 :(7)كقاؿ ذك الرمة ،كرفع غيره 

                                                           

 .3/211البيت مف مجزكء الكافر كىك لكثير عزة. ينظر: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم ج (1)
 ."لمية مكحشنا طمؿ" الشاىد:(2)

مكصػػكؼ عمػػى أف تكػػكف نعتنػػا كمػػا كانػػت كىػػي كجػػب نصػػب الصػػفة عمػػى الحػػاؿ، كلػػـ يجػػز إتباعيػػا لم: وجػػو االستشػػياد
ػػا( عمػػى الحػػاؿ مػػف )طمػػؿ( كىػػك نكػػرة الكتػػاب، غ ذلػػؾ تقديمػػو عمييػػا. ينظػػر: كسػػكَّ  ،متػػأخرة، ككػػذلؾ الشػػاىد نصػػب )مكحشن

 .2/492، كالخصائص، ابف جني ج2/123ج سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف
حػػاتـ الطػػائي، تحقيػػؽ: فػػكزم أبػػك . ينظػػر: ديػػكاف حػػاتـ الطػػائي، البيػػت مػػف البحػػر البسػػيط كىػػك ألبػػي زيػػد الٌطػػائي (3)

 .111عطكم، ص
ال عرسو"الشاىد: (4)  ."إال بنيو كا 

؛ فيرفػع الثٌػاني عمػى كالمسػتثنى منػو تػابعه  الٌرفع عمى أفَّ المستثنى متبػكعه النصب عمى االستثناء، كجكاز  وجو االستشياد:
اء، حيث أكجب البصريكف النصب عند تقدـ المستثنى عمى المستثنى منو، التكرير مف األٌكؿ، كفي ىذا خبلؼه بيف العمم

 .8/283حياف األندلسي جأبك بينما أجاز الككفيكف البغداديكف الرفع. ينظر: التذييؿ كالتكميؿ، 

 .388البيت مف البحر البسيط لجرير. ينظر: ديكاف جرير، جرير، ص (5)
 ."إال الكجيؼ" الشاىد:(6)
 نصب )الكجيؼ( عمى االستثناء، كيجكز الرفع عمى االستثناء المفرغ؛ أم: ما كاف إال الكجيؼ.  وجو االستشياد:  
 البيت مف البحر البسيط. (7)
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 مَقػػػػػػزٌَّع أطمػػػػػػُس األْطمػػػػػػار لػػػػػػيس لػػػػػػو
 

اّل صػػػػػػػػػيُدىا نَ    (1)َشػػػػػػػػػبُ إال الّضػػػػػػػػػراُء وا 
َـّ ذكػػر ًفػػي آخػػر الكػػبلـ )نشػػب(   ال صػػيدىا، ثيػػ كرفعػػو عمػػى أنػػو بنػػى كبلمػػو عمػػى: لػػيس لػػو إال الضػػراء كا 

 .(2)"كيبينو أف تجعؿ مكضعو ًفي أكؿ الكبلـ

 (:6مس لة )

  ھ ھچ وقولػو عػزَّ وجػؿ: )يتحدُث الفراء عف النصب عمى االستثناء أو المفعولّيػة، حيػُث يقػوُؿ:    

كفييا كجو آخر: قؿ إني ، (4)چ ڱ   ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳچ  ككف استثناء مف قكلو:ي ،(3)چ ے ھ ھ
كقكلػؾ  ،(5)مف المَّو أحد إٍف لـ أبمٍن رسالتو، فيككف نصب الببلغ مف إضمار فعػؿ مػف الجػزاءً ي لف يجيرن

ال عطػػػاء فػػػردنا جمػػػػيبلن  ػػػا فقعػػػكدنا، كا   (ال)فتكػػػػكف  ؛ال تفعػػػؿ إال عطػػػاء فػػػردنا جمػػػيبلن :إأم؛ لمرجػػػؿ: إال قيامن
: إف ال مػػاؿ اليػػـك فػػبل مػػاؿ أبػػدنا (إفٍ )منفصػػمة مػػف  مىػػى  ؛كىػػك كجػػو حسػػف، كالعػػرب تىقيػػكؿي يجعمػػكف )ال( عى

مىى ذىًلؾى المعنى، كمف نصب بالنكف فعمى إضمار فعؿ ا عى ، أنشػدني بعػض (6)كجو التبرئة، كيرفعكف أيضن
 :(7)العرب

 (8)يال َمػػػػػػػػػاؿ أعطيػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػكنّ  فػػػػػػػػػكفّ 
 

 (9)صػػػػػػػػػػػػديؽ مػػػػػػػػػػػػف ُغػػػػػػػػػػػػدو َأْو َرواح 
 

                                                           

 ."الضراء"الشاىد:  (1)
ا عمى المستثنى منو. ينظر: شرح الكافية الشػافية، ابػف مالػؾ قدـ المستثنى مرفكعن رفع )الضراء(؛ حيث  وجو االستشياد:

 .2/705ج

 .1/166ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)

ػدنا )"، كنص اآلية: 23-22الجف  (3) لىػٍف أىًجػدى ًمػٍف ديكًنػًو ميٍمتىحى ػده كى ًني ًمفى المَّػًو أىحى ػا ًمػفى المَّػًو 22قيٍؿ ًإنّْي لىٍف ييًجيرى غن ( ًإالَّ بىبلى
ًتًو كى  ًرسىاالى اًلًديفى ًفييىا أىبىدناكى ـى خى يىنَّ  ."مىٍف يىٍعًص المَّوى كىرىسيكلىوي فىًإفَّ لىوي نىارى جى

 .21الجف:  (4)
 أم: النصب عمى المفعكلٌية. (5)
 .3/195ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (6)
 .2/583ك ببل نسبة. ينظر: مغني المبيب، ابف ىشاـ جالبيت مف البحر الكافر، كى (7)
 ."فإفَّ ال ماؿ"قكلو: الّشاىد: (8)

مجػػػيء )ال( لمتبرئػػػة، فيكػػػكف الٌرفػػػع فيػػػو عمػػػى المعنػػػى، كالنصػػػب عمػػػى إضػػػمار فعػػػًؿ. ينظػػػر: المرجػػػع  وجػػػو االستشػػػياد:
 السابؽ.

ػػا( يجػػكز فيػػو كجيػػاف مػػف اإلعػػراب، األٌكؿ(9) : النصػػب عمػػى االسػػتثناء المتصػػؿ مٌمػػا قبمػػو، ذىػػب الفػػٌراءي إلػػى أفَّ )ببلغن
الثٌاني: الٌنصب عمى المفعكلٌية مف الفعؿ المضمر في الجزاء، كفي ىذا خبلؼه بيف العمماء؛ حيػثي ذىػبى الٌزجػاج إلػى أفَّ 

ػا؛ أم: ال ينجينػي إال  )ببلغنا( منصكب عمى الٌتكرير مف )ممتحدنا(؛ كذلػؾ عمػى معنػى: لػف أجػدى مػف دكنػو منجػىن إال ببلغن
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 : (7) مس لة

كقكلػو: "يتحدُث الفػرّاء عػف جػواز الّنصػب عمػى االسػتثناء أو الخفػض عمػى االتبػاع، حيػُث يقػوُؿ:     

الخفػػض:  ؛مكضػػع خفػػض كنصػػب يفػػ (2))مػػف(، (1)چ  ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻچ

 ،(5)كمػف جعػؿ النجػكل فعػبلن  ،(4)چ  ېئ ېئ ۈئچ : كمػا قػاؿ (3)كالنجػكل ىنػا رجػاؿ، إال فيمف أمر بصػدقة
كأٌمػا النصػب فػأف تجعػؿ النجػكل  ،مكضع رفػع ي)مف( حينئذ فػ ف، (6)"ما يىكيكفي ًمٍف نىٍجكل ثىبلثىةو ":كما قاؿ

 : (9)، كما قاؿ الشاعر(8)فإذا استثنيت الشيء مف خبلفو كاف الكجو النصب ،(7)فعبلن 

 وقفػػػػػػػػت فييػػػػػػػػا أصػػػػػػػػيّلنا أسػػػػػػػػائميا
 

 مػػػػػف أحػػػػػدٍ  بعِ ا ومػػػػػا بػػػػػالرّ عّيػػػػػت جواًبػػػػػ 
                                                                                                                                                                                  

ػا  حيػاف األندلسػٌي فػذىب إلػى أفَّ االسػتثناء يجػكز أف أبػك أف أيٍبًمنى عف اهلل ما أرسمت بو، كىك الكجو األقرب لمصكاب، كأمَّ
، كفي المتصؿ ينصب )ببلغنا( عمى االستثناء كالٌتكرير. ينظر:  عرابو، الزجاج، يككف منقطعنا أك متصبلن كمعاني القرآف كا 

 .10/155ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك مبيتحقيؽ: عبد الجميؿ عبده ش
حو بىػٍيفى النَّػاًس "، كنص اآليػة: 114النساء:  (1) كؼو أىٍك ًإٍصػبلى ٍعػري ػدىقىةو أىٍك مى ػرى ًبصى ػٍف أىمى ـٍ ًإالَّ مى ٍيػرى ًفػي كىًثيػرو ًمػٍف نىٍجػكىاىي الى خى

ا مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى اٍبًتغىاءى مىٍرضى  ."ًت المًَّو فىسىٍكؼى نيٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمناكى
ذىب الفراء إلى جكاز أف يككف االستثناء متصبلن أك منقطعنا؛ فإٍف قصد بالنجكل: المصػدر مػف التنػاجي؛ فاالسػتثناء  (2)

اء، ففػي منقطعه، كيجكز فيو االتباع عمى لغة بني تميـ، أك النصب عمى لغة أىؿ الحجاز كىػك الكجػو األرجػح عنػد العممػ
ػا إذا قصػد بػالنجكل: الجماعػة مػف الرجػاؿ، فالكجػو  حاؿ االتباع يككف )مف( فػي مكضػع خفػضو تبعنػا لػػ )مػف نجػكاىـ(، أمَّ
ػا النصػب فعمػى االسػتثناء، كأٌمػا االتبػاع  االتصاؿ، كىنا االستثناء تاـ غير مكجب؛ لػذلؾ يجػكز فيػو االتبػاع كالنصػب، فأمَّ

: النحػػػاس كالزجػػػاج كالقرطبػػػي كأبػػػك حيػػػاف كىػػػـالنحػػػاة إليػػػو رفػػػع، كىػػػذا مػػػا ذىػػػب فعمػػػى أفَّ )مػػػف( فػػػي مكضػػػع نصػػػبو أك 
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي 1/488األندلسٌي. ينظػر: إعػراب القػرآف، النحػاس ج ، كمعػاني القػرآف كا 

بػراىيـ أطفػػيش ج2/106ج كالبحػر المحػيط، أبػػك  ،5/382، كالجػامع ألحكػاـ القػػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػػد البردكنػي كا 
 .4/65حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ج

(3) .  أم: إذا قصد بالنجكل مجمكعة مف الرجاؿ؛ فإفَّ االستثناء يككف متصبلن
ـٍ نىٍجػػكىل ًإذٍ "، كنػػص اآليػػة: 47اإلسػػراء:  (4) ٍذ ىيػػ ػػا يىٍسػػتىًمعيكفى ًبػػًو ًإٍذ يىٍسػػتىًمعيكفى ًإلىٍيػػؾى كىاً  ـي ًبمى يىقيػػكؿي الظَّػػاًلميكفى ًإٍف  نىٍحػػفي أىٍعمىػػ

 ."تىتًَّبعيكفى ًإالَّ رىجيبلن مىٍسحيكرنا
ٍف جاء بيذا المعنى يككف االستثناء منقطعنا. (5)  قصد بالفعؿ: المصدر؛ أم: مصدرنا بمعنى الٌتناجي، كا 
ػ"، كنص اآلية: 7المجادلة:  (6) مى ا ًفي السَّػمىاكىاًت كى ـي مى ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى يىٍعمى ثىػةو ًإالَّ ىيػكى أىلى ػا يىكيػكفي ًمػٍف نىٍجػكىل ثىبلى ا ًفػي اأٍلىٍرًض مى

ػ ػا كى ـٍ أىٍيػفى مى ٍمسىةو ًإالَّ ىيكى سىاًدسيييـٍ كىالى أىٍدنىى ًمٍف ذىًلؾى كىالى أىٍكثىػرى ًإالَّ ىيػكى مىعىييػ ػًة رىاًبعيييـٍ كىالى خى ًمميػكا يىػٍكـى اٍلًقيىامى ػا عى ـٍ ًبمى َـّ يينىبّْػئييي انيكا ثيػ
ًميـه ًإفَّ   ."المَّوى ًبكيؿّْ شىٍيءو عى
 أم: مصدرنا. (7)
؛ فستثني مف نفس جنسو. (8)  أم: كاف االستثناء متصبلن
البيتػػاف مػػف البحػػر البسػػيط لمنابغػػة الػػذبياني، ديػػكاف النابغػػة الػػذبياني، النابغػػة الػػذبياني، تحقيػػؽ: عبػػاس عبػػد السػػاتر،  (9)

 .14ص
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 ا مػػػػػػػػػػػػػػا أبّينيػػػػػػػػػػػػػػاألّيػػػػػػػػػػػػػػ يّ إال األوار 
 

 (1)والنػػػؤ  كػػػالحوض بالمظمومػػػة الجمػػػد 
ف رٌدت عمى خبلفيا كما قاؿ الشاعر ،مكضع رفع يكقد يككف ف   : (2)كا 

 لػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػيُس  (3)وبمػػػػػػػػػػػػدٍ 
 

اّل  (4)إال اليعافيرُ    (7)(6)العيُس (5)وا 

 (:8مس لة )

قراءتنػا  ، چ يئ ىئچ لػو: وقو " يتحدُث الفرّاء عف جواز الوجييف في )امرأتؾ(، حيُث يقػوُؿ:    
ػػريت ،"فىأىٍسػػًر ًبأىٍىًمػػؾى ": كقػػراءة أىػػؿ المدينػػة، (8)مػػف أسػػريتي بنصػػب األلػػؼ كىمًزىىػػا (  ،مػػف سى كقكلػػو: )ًبًقٍطػػعو

 ، چ خت  حتچ منصكبة باالستثناء: فأٍسر بأىمػؾ  چ خت  حتچ كقكلو:  ،يقكؿ: بظممة مف آخر الميؿ

ػػػف يىٍرفعيػػػا سى ػػػافى اٍلحى ػػػ؛ كقػػػد كى كلػػػيسى ًفػػػي  ، چخت  حتچ ال يمتفػػػت مػػػنكـ أحػػػد  :أم ؛ده(يعطفيػػػا عمػػػى )أىحى
ده " :قراءة عبد اهلل(9) ـٍ أىحى  .(2)"(1)"كىال يىٍمتىًفٍت ًمٍنكي

                                                           

 ."إال األكرامٌ " شاىد:لا(1)
جاء )األكراٌم( استثناء ليس مف األكؿ؛ أم: استثناء منقطع؛ لذلؾ كجب فيو النصب. ينظر:  د:وجو االستشيا 

 .4/414ج المقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة
اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ابػف األنبػارم، البيتاف مف الرجػز، لجػراف العػكد، كاسػمو: عػامر بػف الحػارث. ينظػر:  (2)

 .1/219ج يي الديف عبد الحميدتحقيؽ: محمد مح
المقتضػب، المبػرد، ، ك 2/322ج الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركففي ركاية أخرل: بمػدة. ينظػر:  (3)

 .4/414ج تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة
 .11/14ججمع ييعفكر، كىك: الظبي الذم لكنو بمكف العفر؛ أم: التراب. ينظر: لساف العرب، ابف منظكر  (4)
 .2/32جمع أعيس، أك عيساء، أصميا اإلبؿ كلكنو أراد بيا: البقر الكحشٌي. ينظر: المرجع السابؽ ج (5)
ال العيس" الشاىد:(6)  ."إال اليعافير كا 
ال العػػيس وجػػو االستشػػياد:  حيػػث رفػػع مػػا بعػػد إال عمػػى البػػدؿ ممػػا قبميػػا مػػع أف اليعػػافير كالعػػيس ليسػػا مػػف  ،اليعػػافير كا 

الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد في األصؿ، كلكنو تكسع فجعميما ككأٌنو مف جنسيما. ينظر:  جنس األنيس
اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ، ك 4/414ج المقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبػد الخػالؽ عضػيمة، ك 2/322ج ىاركف

 .1/219ج ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد

 .1/288ج قرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني ال (7)

سػػقاطيا فػػي الكصػػؿ فػػي قكلػػو: (8) فأسػػر )؛ حيػػث قػػرأ ابػػف كثيػػر كنػػافع: (فأسػػر بأىمػػؾ)اختمػػؼ القػػٌراء فػػي ىمػػز األلػػؼ كا 
مػف أسػريت. ينظػر:  ؾ"فأسػر بأىمػ"عمرك كعاصـ كابػف عػامر كحمػزة كالكسػائي: أبك ، مف سريت بغير ىمز، كقرأ "بأىمؾ

 .1/338السبعة في القراءات، ابف مجاىد ج
برفػع التٌػاء،  "إال امرأتػؾ"عمػرك: أبك ؛ حيثي قرأ ابف كثير ك "إال امرأتؾ"اختمؼ القٌراء في نصب التاء كرفعيا في قكلو: (9)

 السابؽ.نصبنا. ينظر: المرجع  "إال امرأتؾ"كقرأ نافع كعاصـ كابف عامر كحمزة كالكسائي: 
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 :(9)مس لة 

 ۅ ۋ ۋ   ٴۇچ كقكلػو: )، حيػُث يقػوُؿ: "إال مػف ظمػـ"يتحدُث الفراء عف جواز الوجييف في قولػو:     

َـّ اسػػػتثنى فقػػػاؿ:  (3)چ ۅ  :فيقػػػكؿ القائػػػؿ، فيػػػذا مغفػػػكره لىػػػوي  (4)چ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉچ ثيػػػ
يّْرى خائفن  ػكمة :ىذه كجياف: أحدىما أف تىقيكؿى  يا؟ قمت: فكيؼ صي آمنػة يػـك  ،مغفػكره لىيىػا ،إف الٌرسىؿ معصي

ا كآخر سىٌيئنا فيك يىخاؼ كيرجك ،القيامة تجعػؿ االسػتثناء  أفٍ  :كاآلخػر ،فيذا كجػو، كمف خمطى عىمىبلن صاًلحن
مىى غيرىـ ؛ًفي الكممةمف الًَّذيفى تيرككا  ثيَـّ اسػتثنى فقػاؿ: ، ألف المعنى: ال يخاؼي المرسمكفى إنما الخكؼ عى

سىننا فذلؾ مغفكره لىوي لىٍيسى ًبخائؼ ،إاٌل مف ظمـ فإف ىىذىا ال يخاؼ  .يقكؿ: كىافى مشركنا فتابى كعمؿ حى

ٌنمػػا (5)كقػػد قىػػاؿى بعػػضي النحػػكييف: إف )إال( ًفػػي المغػػة ًبمنزلػػة الػػكاك ٍعنىػػى ىىػػذىه اآليػػة: ال يىخػػاؼي لىػػدٌم ، كا  مى

ٍسػػننا َـّ بىػػػدَّؿى حي عمػػػكا مثمػػو قكلػػػ ،المرسػػمكفى كال مػػف ظمػػػـ ثيػػ  ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀچ اهلل:  وكىجى

 ألنػي ال أجيػزي قػاـ النػاس إال عبػد اهلل ،كلـ أجػد العربيػة تحتمػؿ مػا قػالكا ،كال الًَّذيفى ظممكا :أم ؛ چ  ھ
كقػػد أيرىاهي جػػائزنا أف  ،رج االسػػـ الَّػػًذم بعػػد إال مػػف معنػػى األسػػماء قبػػؿ إالأف يخػػ :إنمػػا االسػػتثناء ،كىػك قػػائـ

ػمىحت ككانػت )ًإال( ًفػي تأكيػؿ  ( ًفػي ىىػذىا المكضػع صى : عميؾ ألؼ سكل ألؼ آخر، فإف كضػعت )ًإالَّ تىقيكؿى
ا قالكا كمعنػى الػكاك  كلكػف مثمػو ممػا يكػكف ًفػي معنػى إال ،قد استيثني قميميا مف كثيرىػا فػبلة فأٌما مجٌرد، مى

 .(1)"(6)كليست بيا

                                                                                                                                                                                 

ػػا النصػػب فعمػػى االسػػتثناء التػػاـ "إال امرأتػػؾ"ذىػػب الفػػراء إلػػى جػػكاز الػػكجييف فػػي قكلػػو:  (1) ؛ أم: النصػػب كالرفػػع، فأمَّ
ػػا الرفػػع فعمػػى التكريػػر مػػف قكلػػو: "فأسػػر بأىمػػؾ"المكجػػب مػػف قكلػػو:  ؛ ألنػػو اسػػتثناء تػػاـ غيػػر د"كال يمتفػػت مػػنكـ أحػػ"، كأمَّ

حيػاف األندلسػي. أبػك خػبلؼ؛ حيػثي كافقػو فػي ذلػؾ األخفػش كالزجػاج كالزمخشػرم ك  مكجب، كىذا ما ذىب إليػو النحػاة بػبل
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، 1/387ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػةينظػػر:  كمعػػاني القػػرآف كا 

أبػػػك حيػػػاف البحػػػر المحػػػيط، ، ك 12/493ج الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف، ك 3/69ج الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي
 .6/189ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .2/24ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
ـٍ يي "، كنص اآلية: 10النمؿ:  (3) لىػ ػٍدًبرنا كى لَّػى مي ػافّّ كى اؾى فىمىمَّا رىآىىا تىٍيتىػزُّ كىأىنَّيىػا جى ػٍؼ ًإنّْػي الى كىأىٍلًؽ عىصى عىقّْػٍب يىػا ميكسىػى الى تىخى

ميكفى  اؼي لىدىمَّ اٍلميٍرسى  ."يىخى
ٍسننا بىٍعدى سيكءو فىًإنّْي غىفيكره رىًحيـه "، كنص اآلية: 11النمؿ:  (4) ـى ثيَـّ بىدَّؿى حي  ."ًإالَّ مىٍف ظىمى

 أم: إال جاءت بمعنى )الكاك(. (5)
أف يككف االستثناء منقطعنا عمى تقدير: لكف مف ظمـ، أك يككف متصػبلن  تحدث الفراء عف مسألتيف ىنا، فيجكز عنده (6)

ف، إنما الخكؼي عمػى غيػرىـ إال مػف ظمػـ، ككجػو االسػتثناء ك ؾ عمى تقدير: ال يخاؼ لدم المرسمبجممةو محذكفةو قبمو، كذل
ػا القػكؿ باتصػالو حيػاف األأبػك المنقطع ىك الكجو األرجػح عنػد العممػاء، كمػنيـ: الٌزجػاج كالٌنحػاس كابػف جنػي ك  ندلسػٌي، كأمَّ
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 (:10)مس لة 

 ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹچ كقكلػػو: ": يتحػػدُث الفػػرّاء عػػف جػػواز الػػوجييف فػػي لفػػظ الجّللػػة، حيػػُث يقػػوؿُ 

ػػافى  ،رفعػػت مػػا بعػػد )إال( ألف ًفػػي الَّػػًذم قبميػػا جحػػدنا كىػػك مرفػػكع ،(2)چ ڦ  ڦ ڦ ڤ كلػػك نصػػبت كى

ًفي إحدل القراءتيف ،صكابنا ًفي قراءتنا بالرفع ،بالنصب (3)چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ : كى ، صكابه  ككؿّّ  ،كى
ـٍ يقكلػكا إال اال ،(4)مع أسماء معرفة (إال)ىىذىا ًإذىا كىافى الجحد الًَّذم قبؿ  ػا قبػؿ فإذا كىػافى مػع نكػرة لىػ تبػاع ًلمى

ًلػػؾى أف األب كأنػػو خمػػؼ مػػف أ ،ؾ، كال يقكلػػكف: إال أبػػاؾى أبػػك فيقكلػػكف: مػػا ذىػػب أحػػد إاٌل  ،(5))إاٌل( ذى  ؛حػػدكى
تبػػاع، كالمسػػألة األكلػػى مػػا قبػػؿ )إال( جمػػع كمػػا بعػػد )إال( كاحػػد منػػو أك ألف ذا كاحػػد كذا كاحػػد فػػآثركا اال

 .(7)"(6)بعضو، كليس بكٌمو

 االستثناء المفّرغ فصؿ: -
 (:1) مس لة 

                                                                                                                                                                                 

مف محذكفو فقد أنكره الٌنحػاس كقػاؿ باسػتحالتو؛ ألٌنػو يكػكف اسػتثناء مػف شػيء لػـ يػذكر، كذىػبى إلػى أنَّػو يجػكز االسػتثناء 
المتصػػؿ إٍف جيػػز القػػكؿ: إنػػي أضػػرب القػػكـ إال زيػػدنا، بمعنػػى: ال أضػػرب القػػكـ، إنمػػا أضػػرب غيػػرىـ إال زيػػدنا، كىػػذا مػػف 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبيا. ينظػػر: المسػػتحيؿ طبعنػػ عػػراب القػػرآف، ، ك 4/110ج كمعػػاني القػػرآف كا  ا 
البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، ، ك 2/136، كالمحتسػب، ابػف جٌنػي ج3/200ج الٌنحاس، تحقيؽ: زىيػر غػازم زاىػد

 .8/214ج تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .2/287ج حمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أ (1)
كفى أىيَّافى ييٍبعىثيكفى "، كنص اآلية:65النمؿ:  (2) ا يىٍشعيري مى ـي مىٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ المَّوي كى  ."قيٍؿ الى يىٍعمى

لىٍك أىنَّا كىتىٍبنىا"، كنص اآلية: 66النساء:  (3) لىػٍك  كى ػا فىعىميػكهي ًإالَّ قىًميػؿه ًمػٍنييـٍ كى ـٍ مى ػكا ًمػٍف ًديىػاًركي ـٍ أىًك اٍخريجي ػكي ـٍ أىًف اٍقتيميػكا أىٍنفيسى مىػٍيًي عى
ٍيرنا لىييـٍ كىأىشىدَّ تىٍثًبيتنا ا ييكعىظيكفى ًبًو لىكىافى خى ـٍ فىعىميكا مى  . "أىنَّيي

 ب كاالتباع عمى حدو سكاء.معرفة، فإٌنو يجكز النص اإذا كاف ما قبؿ )إال( اسمن  (4)

 نكرة، فإنو ال يجكز إال االتباع. اإذا كاف ما قبؿ )إال( اسمن  (5)
لػى ىػذا ذىػب األخفػش  (6) ذىب الفراء إلى جكاز الكجييف: الرفع كالنصب؛ ذلؾ ألنػو االسػتثناء ىنػا تػاـ غيػر مكجػب، كا 

، 2/467ج فػػػش، تحقيػػػؽ: ىػػػدل محمػػػكد قراعػػػةمعػػػاني القػػػرآف، األخحيػػػاف األندلسػػػٌي. ينظػػػر: أبػػػك كالٌزجػػػاج كالزمخشػػػرم ك 
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف، ك 4/127ج كمعاني القرآف كا 

 .8/260ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 20/788ج
 .2/298ج لنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ ا (7)
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 ہ ہچ كقكلو: "يتحدُث الفرّاُء عف الّنصب عمى القطع في االستثناِء المفّرغ، حيُث يقوُؿ:    

مَّد  ،(1)چ ھ ہ  ہ شربكا كحضركا الصبلة مع رسكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصنزلت ًفي نفرو مف أصحاب ميحى
بلةى " :-تبارؾ كتعالى-قبؿ تحريـ الخمر؛ فأنزؿ المَّو  ملسو هيلع هللا ىلصالمَّو  بيكا الصَّ ، كلكف  "كأنتـ سكارلال تىٍقرى

نيبن صمكىا ًفي رحالكـ،  تَّى تىٍغتىًسميكا؛ أم: اثيَـّ قاؿ: كىال جي  ثـ استثنى فقاؿ: ، ال تقربكىا جنبنا حى
: إال أف تككنكا مسافريف ال تقدركف عمى الماء، ثـ قاؿ: فىتىيىمَّميكا، چڭ   ڭ    ۓچ  كالتيمـ: أف  ،يقكؿي

نًب كغير  تقصد الصعد الطيب حيث كاف، كليس التيمـ إال ضربة لمكجو، كضربة لميديف لمجي
نًب   .(3)"(2)الجي
 (:2) مس لة 

 ڦ ڦچ كقكلو: غ، حيُث يقوُؿ:"يتحدُث الفرّاُء عف الّنصب عمى المفعولّية في االستثناِء المفرّ    

چ ڄ ڄ ڄ    ڦ
،  ملسو هيلع هللا ىلصألف رسكؿ اهلل  ؛ىىذىا تعيير لىييـٍ ،(4) مىى أىؿ المدينة كىـ محتاجكفى ـى عى قىًد

كا مف الغنا ا نىقىميكا ًإال الًغنى ففأىٍثرى مى  .(1)"(5))أىٍف( ًفي مكضع نصب ػئـ، فقاؿ: كى

                                                           

نيبنػػا إً "كنػػص اآليػػة: ، 43النسػػاء:  (1) ػػا تىقيكليػػكفى كىالى جي ػػكا مى تَّػػى تىٍعمىمي ةى كىأىٍنػػتيـٍ سيػػكىارىل حى ػػبلى بيػػكا الصَّ نيػػكا الى تىٍقرى الَّ يىػػا أىيُّيىػػا الَّػػًذيفى آمى
ٍف كينٍ  تَّى تىٍغتىًسميكا كىاً  اًبًرم سىًبيؿو حى ى عى مىى سىفىرو أك تيـٍ مىٍرضى ـٍ ًمفى اٍلغىاًئًط أك عى ده ًمٍنكي اءى أىحى ػاءن أك جى ـٍ تىًجػديكا مى ػاءى فىمىػ ٍستيـي النّْسى مى الى

فيكِّا غىفيكرنا ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ كىأىٍيًديكي كًىكي كا ًبكيجي ًعيدنا طىيّْبنا فىاٍمسىحي  ."فىتىيىمَّميكا صى
مستثنى كمفٌرغه مٌما قبمو، كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة بيف الخػبلؼ؛ حيػثي ( ىك إاٌل عابرم سبيؿً ) ذىب الفٌراءي إلى أفَّ  (2)

كاتفػؽ معػو الٌزمخشػرم فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ ، منصػكب عمػى القطػع( عػابرم سػبيؿ)ذىب األخفش كالٌنحاس إلػى أفَّ 
نابػًة إاٌل كمعكػـ حػاؿ أخػرل تعػذركف منصكب عمى القطع، كالتقػدير عنػده: ال تقربػ( عابرم سبيؿ)قكلو:  كا الصػبلةى فػي الجي

نبنػا ( عابرم سبيؿو )فييا كىي: حاؿ الٌسفر، كعبكر السبيؿ عبارة منو، كأجاز نصب  عمى الٌنعت؛ أم: كال تقربػكا الصػبلةى جي
؛  ، غير عابرم سػبيؿو نبنػا مقيمػيفى غيػر معػذكريفى ( كاتفػؽى معػو الكعبػرم فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي نصػب أم: جي )عػابرم سػبيؿو

نابة إالَّ في حاؿ السفًر عمى القطع، كالٌتقدير عنده  عبكًر المسجًد عمى اختبلؼ الناس.أك : ال تقربكىا في حاؿ الجي
 منصكب عمى القطع مف جممة األحكاؿ التي قبمو.( عابرم سبيؿ)كىذا كاضحه ال خبلؼى فيو؛ حيثي إفَّ قكلو: 

عػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػػازم ، ك 1/285ج دل محمػػكد قراعػػةمعػػاني القػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػ ينظػر: ا 
 .1/181، كاإلمبلء، العكبرم ج5/235ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، ك 1/457جزاىد 

 .1/270جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
ـٍ يى "كنص اآلية: ، 74ة: التكب (4) ػا لىػ ػكا ًبمى ـٍ كىىىمُّ ًمًي كا بىٍعػدى ًإٍسػبلى كىفىػري ػةى اٍلكيٍفػًر كى لىقىٍد قىػاليكا كىًممى ا قىاليكا كى ػا يىٍحًمفيكفى ًبالمًَّو مى مى نىػاليكا كى

ٍيػرنا لى  ـي المَّوي كىرىسيكليوي ًمٍف فىٍضًمًو فىًإٍف يىتيكبيػكا يىػؾي خى ػا ًفػي الػدٍُّنيىا كىاآٍلًخػرىًة نىقىميكا ًإالَّ أىٍف أىٍغنىاىي ػذىابنا أىًليمن لَّػٍكا ييعىػذٍّْبييـي المَّػوي عى ٍف يىتىكى ـٍ كىاً  ييػ
ًليٍّ كىالى نىًصيرو  ا لىييـٍ ًفي اأٍلىٍرًض ًمٍف كى مى  ."كى

ـً الػػذم ، فػػي مكضػػًع نصػػب مفعػػكؿ بػػو لمفعػػؿ نقمػػكا؛ ألفَّ فيػػرّْغ مػػف الكػػبل(أٍف أغنػػاىـ اهلل)ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ قكلػػو:  (5)
ر عند القرطبي: ليس ينقمكف قبمو، كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ؛ حيثي كافقو الٌنحاس كالقرطبي في ذلؾ، كالٌتقدي

ا إال إغنػاءى اهلل إٌيػاىـ، كأضػاؼ كجينػا ابك ا كعػىػك كىرً  مػاكاتفؽى العيكبرم مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو، كذلػؾ عمػى تقػدير: شيئنا، 
 ا اإليماف إال ليغنيكا.ىك المفعكؿ ألجمو، كالمفعكؿ بو محذكؼ كذلؾ عمى تقدير: ما كر  ىكآخر لئلعراب ك 
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 ( 3مس لة:) 
 ٿ ٺچ كقكلو: "يتحدُث الفّراُء عف الّنصب عمى الفاعمّية في االستثناِء المفّرغ، حيُث يقوُؿ:    

أف  ،چ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤچ  :كقكلو ،رجؿ كاحدييقاؿ: الناس ىاىنا ًفي معنى  ،(2)چ  ٿ ٿ  ٿ
ًفي مكضع رىفع
(3)"(4). 

 
 ( 4مس لة:) 

 ڭ ڭچ كقكلو: " يتحدُث الفرّاُء عف الّنصب عمى المفعولّية في االستثناِء المفّرغ، حيُث يقوُؿ:   

 .(6)"، )مف( ًفي مكضع نصب ال تنفع إال مف أذف لىوي أف يشفع ًفيوً (5)چ   ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ
 (:5) مس لة 

يتحدُث الفرّاء عف الّنصب عمى خبر كاف، أو الّرفع عمى الفاعمّية في االستثناء المفّرغ، حيُث    
و رفعيا، عمى أاٌل فإنَّ  (2)إال أبا جعفر اءي نصبتيا القرٌ  (1)چ ٿ ٿ   ٿ  ٺ ٺچ كقكلو: "يقوُؿ: 

                                                                                                                                                                                 

الجػػػامع ألحكػػػاـ ، ك 2/18، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج2/227جإعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد  ينظػػػر:
براىيـ أطفيش  .8/207ج القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .1/447ج، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف (1)
ـٍ ًإالَّ أىٍف تىػٍأًتيىييـٍ سيػنَّةي "كنص اآليػة: ، 55الكيؼ:  (2) بَّييػ كا رى يىٍسػتىٍغًفري ـي اٍلييػدىل كى ػاءىىي نىػعى النَّػاسى أىٍف ييٍؤًمنيػكا ًإٍذ جى ػا مى مى يفى األكلػكى

 ."ذىابي قيبيبلن يىٍأًتيىييـي اٍلعى أك 
في مكضع رفًع عمى الفاعمٌية؛ ذلؾى ألفَّ االستثناء مفػرغه، كىػذا " يفاألكلإاٌل أف تأتييـ سنة "ذىب الفٌراءي إلى أفَّ قكلو:  (3)

 متفؽه عميو بيف النُّحاة ببل خبلؼ؛ حيثي اتفؽ معو الٌزجاج كالٌنحاس كالعكبػرم فيمػا ذىػب إليػو، كالمعنػى عنػد الٌزجػاج: إالٌ 
ػػػٌنة األكلػػػيفطمػػػ كذىػػػب الٌزمخشػػػرم إلػػػى مػػػا ذىػػػب إليػػػو الفػػػٌراء، كالمعنػػػى عنػػػده: مػػػا منػػػع النػػػاسي اإليمػػػافى ، ب أٍف تػػػأتييـ سي

كذىػػب القرطبػػي إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو الفػػٌراء، ، األكلػػيف أك انتظػػار أف يػػأتييـ العػػذابكاالسػػتغفارى إاٌل انتظػػار أف تػػأتييـ سػػنة 
 كمي عمييـ بذلؾ.كالمعنى عنده: ما منعيـ عف اإليماف إال ح

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/462جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم 15/632ج الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا، ك 3/296جالجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي 

براىيـ أطفيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ، ك 2/105ج  .15/623ج : أحمد البردكني كا 
 .2/147جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
ًئذو الى تىٍنفىعي الشَّفىاعىةي ًإالَّ مىٍف أىًذفى لىوي الرٍَّحمىفي كىرىًضيى لىوي قىٍكالن "كنص اآلية: ، 109طو:  (5)  ."يىٍكمى
فػي مكضػًع نصػبو عمػى المفعكلٌيػة، كفػي ذلػؾ خػبلؼه " ٍمػف أًذفى لػو"ذىب الفٌراء إلى أفَّ االسػتثناء مفػرغه ىنػا، كقكلػو:  (6)

أبػػك ك  ككافػػؽ الٌزمخشػػرم كالعكبػػرم، فَّ االسػػتثناء منقطػػعه عٌمػػا قبمػػوبػػيف العممػػاء؛ حيػػثي ذىػػبى الٌنحػػاس كمعػػو القرطبػػي إلػػى أ
ػٍف أًذفى لػو)إليػو؛ حيػثي إفَّ االسػتثناء مفػرغه، كيجػكز عنػدىـ فػي الفٌراءى فيما ذىب  األندلسيٌ  حياف ف مػف اإلعػراب: اكجيػ( مى
 : الٌنصب عمى المفعكلٌية، الثٌاني: الٌرفع عمى الٌتكرير.األكؿ
 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 3/58جإعػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظر:

بػػراىيـ أطفػػيش، ك 2/421بلء، العكبػػرم ج، كاإلمػػ16/663ج  الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
 .7/385جكالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ، 11/247ج
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 ،فميس إاٌل الٌمو الكاحد القٌيار اذىب :كالنصب إذا أضمرت فييا كما تقكؿ ،(3)ا)كانت( اسمن  ييضمر ف
 (5): لك لـ يكف إاٌل ظٌمو لخابٌ (4)كسمعت بعض العرب يقكؿ لرجؿ يصفو بالخبٌ ، عمى ىذا التفسير

 .(7)"(6)كالرفع كالنصب جائزاف ،ظٌمو
 (:6) مس لة 

  ہ  ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ كقكلػػػو: "يتحػػػدُث الفػػػرّاء عػػػف االسػػػتثناِء المفػػػّرغ، حيػػػُث يقػػػوُؿ: 

أحػدىما أف تكػكف اٍليىػاء ًفػي مكتػو  :فجػاء التفسػير بػكجييف ،معناهي: مف ليؤمنَّف ًبًو قبؿ مكتػو، (8)چ ہ
كييقػػػاؿ: يػػػؤمف كػػػؿ ييػػػكدٌم  ،ا، يقػػػكؿ: يؤمنػػػكفى ًإذىا أنػػػزؿ قبػػػؿ مكتػػػو، كتكػػػكف المٌمػػػة كالػػػديف كاحػػػدن (9)لعيسػػػى

 .(1)"(11)"ًإال ليؤمنيفَّ ًبًو قبؿ مكتيـ":ي قراءة أبيكتىحقيؽ ذىًلؾى فً ، (10)بعيسى عند مكتو

                                                                                                                                                                                 

اًمديكفى "كنص اآلية: ، 29يس:  (1) ـٍ خى ةن كىاًحدىةن فىًإذىا ىي ٍيحى  ."ًإٍف كىانىٍت ًإالَّ صى
إعػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظػر:كشيبة كمعاذ بف الحارث )صػيحة( بػالٌرفع.  أبك جعفررأ ق (2)
 .9/60ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿك  ،3/390ج
 أم: تككف كاف تامة، ك)صيحة( ترفع عمى الفاعمية. (3)
 أم: الخبث كالخداع كالمكر. (4)
 أم: ماكر. (5)
ذىب الفٌراءي إلى أفَّ االستثناء مفٌرغ ىنا، لذلؾ تعرب )صيحةن( حسب مكقعيا مف اإلعراب؛ فذىب إلػى جػكاز نصػبيا  (6)

؛ حيػثي كافقػو الٌنحػاس فيمػا أك عمى أنَّيا خبره لكاف،  رفعيا عمى أفَّ كاف تاٌمة ىنا، كاتفػؽى معػو الٌنحػاةي فػي ذلػؾى بػبل خػبلؼو
 كجييف.ذىب إليو إلى جكاز ال
األندلسػي إلػى مػا ذىػب إليػو الفػٌراءي؛ حيػثي أجػازا نصػب )صػيحة( عمػى أفَّ كػاف ناقصػة ىنػػا  أبػك حيػافكاتفػؽ الٌزمخشػرم ك 

العقكبػػة، كيجػػكز رفػػع )صػػيحة( عمػػى الفاعمٌيػػة عمػػى أفَّ كػػاف تامػػة ىنػػا، أك كاسػػميا مضػػمر، كالٌتقػػدير: إٍف كانػػت األخػػذة 
 .كقعت إاٌل صيحةه أك كالٌتقدير: ما حدثٍت 

نصب )صيحة( عمى أفَّ اسـ كاف مضمر، كالٌتقػدير: مػا كانػت ىك كأمَّا العكبرم فذىب إلى جكاز كجوو كاحدو دكفى غيره، ك 
 الصيحةي إاٌل صيحةن.

 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 3/390جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد  ينظر:
 .9/60ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 2/423رم ج، كاإلمبلء، العكب22/893ج
 .2/375جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (7)
ٍف ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىييٍؤًمنىفَّ ًبًو قىبٍ "كنص اآلية: ، 159النساء:  (8) ـٍ شىًييدناكىاً  مىٍيًي ًة يىكيكفي عى يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍكًتًو كى  ."ؿى مى
 ."كما قتمكه كما صمبكه")الياء( عمى عيسى، كما قاؿ: الكجو األٌكؿ: ىك عكد المكني  (9)
 الكجو الثٌاني: الياء تعكدي عمى الذيف آمنكا بسيدنا عيسى. (10)
ٍف مف أىؿ الكتاب إاٌل مف لييؤًمنىفَّ بػو)ؾ عمى تقدير: ذىب الفٌراء إلى أفَّ االستثناء مفٌرغ ىنا، كذل (11) ، كعميػو يكػكف (كا 

، كتقػدير الفػٌراء فيػو قػبح؛ ألنَّػو "مػف ليػؤمنىفَّ :المستثنى إمَّا: الياء في )مكتو( التي تعكدي عمى سيدنا عيسى، أك عمى قكلػو: 
ػا سػيبكيو فػذىب إلػى أفَّ تقػدير  ، كالصمة بعض المكصكؿ، فكأنو حذؼ بعض االسـ ىنا،(أحده )حذؼ المكصكؿ كىك  كأمَّ

ٍف مػػف أىػػًؿ الكتػػاب أحػػده إال ليػػؤًمنىفَّ بػػو)اآليػػة:  لمعمػػـ بػػو، كذىػػب األخفػػش كالٌزجػػاج كابػػف  ا، كعػػدِّ المسػػتثنى منػػو محػػذكفن (كا 
حيػػػاف األندلسػػػٌي كابػػػف ىشػػػاـ كالسػػػيكطي مػػػذىب سػػػيبكيو، كمػػػا ذىػػػب إليػػػو أبػػػك الٌسػػػراج كالنحػػػاس كالزمخشػػػرم كالقرطبػػػي ك 
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)  فصؿ: أصؿ حرؼ االستثناء )إالَّ

(، حيُث يقوؿُ      شٌددىا  (2)چ ڌ ڌ     ڍ ڍچ كقكلو: ": يتحدُث الفراء عف أصؿ حرؼ االستثناء )إالَّ
ًثيػػر مػػنيـ مػػف قػػرَّاء أىػػؿ المدينػػة (3)كقػػد خٌففيػػا ،األعمػػش كعاصػػـ ففيػػاكبمغنػػي أف  ،قػػكـه كى ػػا (4)عميِّػػا خى ، كأمَّ

ػػا( بمنزلػػة )إال( مػػع )ًإٍف( خاصػػة، فتكػػكف ًفػػي مػػذىبيا بمنزلػػة إنمػػا ًإذىا :فيػػك (5)التثقيػػؿكجػػو  أف يجعمػػكا )لىمَّ
ػػٌمت إلييػػا  اكأنيػػا لىمػػ (؛إال)كضػػعت ًفػػي معنػػى  ميعنػػا اسػػتثناء (مػػا)ضي ، كخرجتػػا مػػف حػػد الجحػػد ،فصػػارا جى
( إنمػػا جمعػػ :كنىػػرل أف قػػكؿ العػػرب ميعنػػا  ،التػػي تكػػكف جحػػدنا (إفٍ )كا بػػيف )ًإالَّ كضػػٌمكا إلييػػا )ال( فصػػارا جى

ًلػػؾى قكلػػو: لػػكال،  (،لٌمػػا)ككػػذلؾ  ،كخرجػػا مػف حػػد الجحػػًد إذ جمعتػا فصػػارا حرفنػػا كاحػدنا ،حرفنػا كاحػػدنا كمثػؿ ذى

                                                                                                                                                                                 

كاب.البصر   يكف ىك الصَّ
معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 2/345ج الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركفينظر: 
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، 1/259ج قراعة األصكؿ فػي الٌنحػك، ابػف ، ك 2/129ج كمعاني القرآف كا 

عػػراب القػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػازم زاىػػد، ك 1/95ج الٌسػراج، تحقيػػؽ: عبػد الحسػػيف الفتمػي معػػاني ، ك 1/503ج ا 
، 1/589ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف، ك 2/237ج القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني

بػػػػراىيـ أطفػػػػيشك  اف البحػػػػر المحػػػػيط، أبػػػػك حيػػػػ، ك 6/11ج الجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف، القرطبػػػػي، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 
 ارتشاؼ الضرب، أبك حياف األندلسػٌي، تحقيػؽ: رجػب عثمػاف محمػد، ك 4/129ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

ىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ، ك 1/33، كمغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، ابػػف ىشػػاـ ج4/1943ج
 .3/156ج ىنداكم

 .1/294ج نجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ ال (1)
كفى "، كنص اآلية:32يس: (2) ري ًميعه لىدىٍينىا ميٍحضى ٍف كيؿّّ لىمَّا جى  ."كىاً 

ػػا( عنػدما تكػػكف مخففػة، تكػػكف كاقعػة فػػي جػكاب )إٍف( (3) : ،ذىػب الفػػٌراء إلػى أفَّ )لمَّ ففيػػا،  "حيػػثي يقػكؿي كبمغنػػي أف عميِّػا خى
ف كػٌؿ لىجميػع لػدينا محضػركف، كلػـ يثقميػا مػف  (إفٍ لػػ ))ما( أدخمت عمييا الـ تككف جكابنػا  كىك الكجو ألنَّيا كأنػؾ قمػت: كا 

ف كؿ لمف ما جميع : ،ثيَـّ حيذفت إحدل الميمات لكثرتيفٌ  ؛ثقميا إال عىف صكاب، فإف شئت أردت: كا   كما قىاؿى
ينظر: معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسػؼ  ".حو َتميـَوُعْجَنا صدوَر الخيؿ نَ  ...غداة طفْت َعْمماِء بكُر بف وائؿ 

 .2/376النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار ج
ػػػا( خفيفػػػة. معػػػاني القػػػراءات، أبػػػك منصػػػكر األزىػػػرم  (4) ػػػا( مشػػػددة، كقػػػرأ البػػػاقكف )لىمى قػػػرأ ابػػػف عػػػامر كعاصػػػـ كحمػػػزة )لىمَّ
 .2/305ج
عنػدما تكػكف مشػٌددة، فػإفَّ )إٍف( تكػكف نافيػة، ك)لٌمػا( بمعنػى )إاٌل(، فيكػكف معنػى اآليػة: مػا ذىب الفٌراءي إلى أفَّ )لمَّا(  (5)

كؿ ذلؾ إالَّ جميع، كقد اتفؽ معو سيبكيو كالفراىيػدم كالٌزجػاج كالنحػاس كابػف يعػيش كابػف الحاجػب كالسػيكطي فيمػا ذىػب 
 إليو.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد 3/152ينظػػر: الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف ج ، كمعػػاني القػػرآف كا 
، كشػرح المفصػؿ، ابػف 5/491، كمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمػي الصػابكني ج4/286الجميؿ عبده شمبي ج

 .2/291، كىمع اليكامع، السكطي ج3/1645، كشرح الكافية الٌشافية، ابف مالؾ ج4/551يعيش ج
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ػػػائي ينفػػػي ىىػػػذىا القػػػكؿ ،(1)فصػػػارتا حرفنػػػا كاحػػػدنا (ال)ضػػػمت إلييػػػا  (لػػػك)إنمػػػا ىػػػي  ػػػافى اٍلًكسى كى : ال كيقػػػكؿ، كى
"أعرؼي جية لىٌما ًفي التشديد ًفي القراءة

(2). 

 
 

 

                                                           

ػا( عمػى إفَّ أصػؿ )إاٌل( عنػد الفػراء ىػ(1) (، كقػد قػاس )لمَّ ك: إٍف الٌنافيػة كال، فأدغمتػا كصػارتا حرفنػا كاحػدنا مشػددنا كىػك )إالَّ
)إاٌل(؛ حيثي إفَّ )لٌما( بمعنى )إاٌل( ك)إٍف( نافية، فكانت بمعنى االسػتثناء، كقػد قػاس )لػكال( عمييػا؛ حيػثي إفَّ أصػميا: )لػك( 

 ك)ال( التي أضيفت إلييا؛ فأدغمتا معنا.
 .2/375القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار جمعاني  (2)
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 (1)قطعالمبحث الثاني: ال

 القطع المصدرو فصؿ: النصب عمى القطع مف المكني 
  صاحب القطعو مس لة: القطع المصدر 

 يتحدُث الفرّاء عػف الّنصػب عمػى القطػع مػف المكنػي، وعػف مجػيء القطػع مصػدًرا، حيػُث يقػوؿ:
 چ ڀ  ڀچ قكلػػو تعػػالى: "

لػػػ )ذلػػؾ(، ا خبػػرن  (اٍلًكتػػابي )أف تجعػػؿ  :فأمػػا النصػػب فػػي أحػػد الػػكجييف ،(2)
فنصبتيا ألف النكػرة ال تكػكف  ؛نكرة اتصمت بمعرفة قد تـٌ خبرىا (ىيدلن )ألف  عمى القطع (ىيدلن )فتنصب 

ف شػػئت نصػػبت  ، عمػػى معرفػػةدلػػيبلن  ال : ؾ قمػػتكأنَّػػ ،(3) )فيػػو(تػػي فػػي مػػف اليػػاء ال عمػػى القطػػع (ىيػػدلن )كا 
 .(1)"(4)شؾ فيو ىادينا

                                                           
 قصد بالقطع: الحاؿ. (1)
ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى "كنص اآلية: ، 2البقرة: (2)  ."ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى
، الثٌػػاني: القطػػع مػػف (فيػػو)لقطػػع مػػف المكنػػي فػػي : ااألكؿيجػػكز فييػػا كجيػػاف مػػف الٌنصػػب، ( ىػػدل)ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ (3)
عمػػى أحػػد ( ىػػدلن )اتفػػؽى الٌزجػػاج مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػث نصػػب ، ، كفػػي ىػػذا خػػبلؼه بػػيف العممػػاء(تػػابذلػػؾ الك)

كاتفػػؽ ، اني: القطػع مػف )المكنػػي فػي )فيػو): النصػب عمػى القطػػع مػف قكلػؾ: القػػرآف ذلػؾ الكتػاب ىػدل، الثٌػػاألكؿالػكجييف، 
: القطػع مػف ذلػؾ، الثٌػاني: القطػع مػف األكؿكجييف في الٌنصػب، ( ىدل)حاس مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي أجاز في النٌ 

 .(فيو)الياء في 
: القطع مف ذلؾ، الثٌاني: القطع مف الكتاب، األكؿمف النصب:  أكجويجكز فييا ثبلثة ( ىدل)كذىب ابف األنبارم إلى أفَّ 

 .(فيو)في  الثٌالث: القطع مف الياء
ذلػػؾ )الظػػرؼ؛ ذلػػؾ ألفَّ قكلنػػا: أك معنػػى اإلشػػارة ىػػك كاتفػػؽى الزمخشػػرم مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو، كرأل أفَّ العامػػؿ فيػػو 

 ىي جممة ثالثة؛ فذلؾ أرسخ في الببلغة. (كىدل لممتقيف)جممة ثانية، ( كال ريب فيو)جممة، ( الكتاب
ػػا  عرابيػػا عمػػى القطػػع معمػػبلن سػػببنا لمخػػركج مػػف ىػػذه اإلشػػكالية؛ ذلػػؾ ألفَّ القطػػع األندلسػػي فػػذىب إلػػى إشػػكالية إ أبػػك حيػػافأمَّ

فػػي فيػػػو،  مكنػػػيالأك الكتػػاب، كالعامػػػؿ فييػػا عمػػى ىػػػذيف الػػكجييف معنػػػى اإلشػػارة أك مصػػدرنا، كصػػاحب القطػػػع اسػػـ إشػػػارة 
قيدنا بالقطع إذ ال ريب فيو يستقر مشكؿ؛ ألفَّ القطع تقييد، فيككف انتقاؿ الٌريب مىك كالعامؿ ما في الظرؼ مف االستقرار ك 

حيػث  ؛قطع الـز ىك: جعػؿ كػؿ جممػة مسػتقمة: لمخركج مف إشكالية أنيا أبك حياففيو في حاؿ ككنو ىدل لممتقيف، كعٌقب 
 جممة. (فيو ىدل لممتقيف)، ك(ال ريب جممة)جممة، ك (ذلؾ الكتاب)

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده ينظر: عػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر ، ك 1/70جشػمبي  معاني القرآف كا  ا 
اإليضػػاح، ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ: ، ك 1/37، جالكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 3/197جغػػازم زاىػػد 

 .1/64ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 256ص عبد الرحيـ الطرىك ني
فإنػػو رفػع مػػف كجيػػيف كنصػػب مػػف كجيػػيف إذا أردت ب )فػي ىػػذه اآليػػة: حيػػثي يقػػكؿ:  أكجػػوفػػع مػػف ثبلثػػة أجػاز الفػػراء الرٌ (4)
ف ، : ذلػؾ ىػدل ال شػٌؾ فيػوكأنػؾ قمػت (؛ذًلؾى ػ )ل ألنو خبره  ؛كاف اليدل في مكضع رفع (ذًلؾى )أف يككف نعتا ؿ  (اٍلًكتابي ) كا 

ٍيبى ًفيًو خبره رفعت أيضن  ( تجعمو تابعنػجعمت ال رى ٍيػبى )ا لمكضػع ا )ىيدلن ىػذا ًكتػابه كى ": -عػٌز كجػؿ-كمػا قػاؿ المٌػو  فيػو(،ال رى
ٍلناهي ميبارىؾه  كىذا كتاب، كىذا مبارؾ، كىذا مف صػفتو كػذا ككػذا. كفيػو كجػو ثالػث مػف الرفػع: إف شػئت رفعتػو  :كأنو قاؿ"، أىٍنزى
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 العامؿ غير متصّرؼو  مس لة: القطع مف المكني المضمر: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ  ":يتحػػدُث الفػػرّاء عػػف القطػػع مػػف المكنػػي المضػػمر، حيػػُث يقػػوؿ

 چ ڄ ڄ   ڄ
ألف مػا  ؛كتأنيثػو لتأنيػث األنعػاـ ،"خالص لػذككرنا": ٌموقراءة عبد ال كفي، (2)

 ؛ أم:"لػػػذككرنا ةي خالصػػػ": كقػػػد قػػػرأ بعضػػػيـ ،كمػػػف ذٌكػػػره فمتػػػذكير )مػػػا( ،فػػػي بطكنيػػػا مثميػػػا فأنػػػث لتأنيثيػػػا
كجعمػػت خبػػر مػػا فػػي  عمػػى القطػػع كلػػك نصػػبت الخػػالص كالخالصػػة ،كتكػػكف اليػػاء لمػػا ،يضػػيفو إلػػى اليػػاء

ػ :( كأنؾ قمتالبلـ التي في قكلو )لذككرنا  :كمػا قػاؿ ،ا كخالصػةما فػي بطػكف ىػذه األنعػاـ لػذككرنا خالصن

ػػ: كالنصػػب فػػي ىػػذا المكضػػع قميػػؿ ال يكػػادكف يقكلػػكف (3) چ ۈئ ۆئ  ۆئچ  ا فييػػا، كلكنػػو عبػػد الٌمػػو قائمن
 .(5)"(4)قياس

 

                                                                                                                                                                                 

ًكػيـً  ٍمػؾى آيػاتي اٍلًكتػابً تً  ،الػـ" :عمى االستئناؼ لتماـ ما قبمو، كمػا قػرأ القػٌراء ػةن ًلٍمميٍحًسػًنيفى  ،اٍلحى رىٍحمى ، كالنصػب بػالرفع"، ىيػدلن كى
 ".شىٍيخان " :في قراءتنا ىيك "، أىًلدي كىأىنىا عىجيكزه كىىذا بىٍعًمي شيخأى ": ككقكلو في حرؼ عبد الٌمو

 .1/54جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  ينظر:
 .1/54جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ٍيتىػةن فى "كنص اآلية: ، 139األنعاـ:  (2) ٍف يىكيػٍف مى مىى أىٍزكىاًجنىا كىاً  ـه عى رَّ ميحى ةه ًلذيكيكًرنىا كى اًلصى ا ًفي بيطيكًف ىىًذًه اأٍلىٍنعىاـً خى قىاليكا مى ـٍ كى ييػ

ًميـه  ًفيوً  ًكيـه عى ـٍ ًإنَّوي حى ٍصفىيي ـٍ كى كىاءي سىيىٍجًزيًي  ."شيرى
ا ًفي السَّمى "كنص اآلية: ، 52النحؿ:  (3) لىوي مى لىوي الدّْيفي كىاًصبنا أىفىغىٍيرى المًَّو تىتَّقيكفى ك اكى  ."اًت كىاأٍلىٍرًض كى
القطػػع، مػػف المكنػػي المضػػمر فػػي  عمػػى( خالصػػةن )ذىػػب الفػػراء إلػػى جػػكاز القطػػع مػػف المكنػػي المضػػمر؛ حيػػثي نصػػب  (4)
ا فيو؛ حيثي نصب ( ذككرنا) ا)قياسنا عمى قكليـ: عبد اهلل قائمن ، كفػي (عبد اهلل)عمى القطع مف المكني المضمر في ( قائمن

كخػػالؼ الٌنحػػاس ، لنصػػب عمػػى القطػػع مػػف المكنػػي المضػػمركافػػؽ األخفػػش الفػػراء فػػي جػػكاز ا، ىػػذا خػػبلؼه بػػيف العممػػاء
اء؛ كذىػػب إلػػى عػػدـ جػػكاز النصػػب عمػػى القطػػع مػػف المكنػػي المضػػمر، كعميػػو ال يجػػكز أف ينصػػب األخفػػش ككػػذلؾ الفػػرٌ 

؛ كمثؿ بقكلو: زيده قائمنا في الػدار؛ حيػثي ال يجػكز عنػده كعنػد البصػرييف (ذككرنا)عمى القطع مف المضمر في ( خالصةن )
الٌزمخشػرم الفػراء؛ فػذىب إلػى نصػب  كخػالؼ، المضػمر؛ ألفَّ العامػؿ ال يتصػٌرؼعمى القطػع مػف المكنػي ( قائمنا)نصب 

عمػػى القطػػع عمػػى  ةمنصػػكب( خالصػػة)، فكمػػا نعمػػـ مخفػػكضعمػػى المصػػدر؛ ألفِّ الحػػاؿ متقدمػػة عمػػى الجػػار كال( خالصػػة)
ػاالتقديـ كالتأخير، كالتقدير: ما في بطكف ىذه األنعاـ لذككرنا خالصػةن  كخػالؼ العكبػرم كاألزىػرم الكقػاد الفػراء ، أك خالصن

و؛ حيثي كافقا البصرييف في عدـ جكاز النصب عمى القطع مف المكنػي المضػمر؛ ألفَّ العامػؿ ال يتصػٌرؼ، فيما ذىب إلي
 كذىبا إلى أفَّ العامؿ فييا: ما في بطكنيا مف معنى االستقرار.

عػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػػازم 1/314معػػاني القػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػدل محمػػكد قراعػػة ج ينظػر: ، كا 
الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيػؽ: خميػؿ ، ك 2/372ج معاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكنيك ، 2/88ج دزاى

 .1/600، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم الكقاد ج2/249، كاإلمبلء، العكبرم ج8/349ج مأمكف شيخا
 .1/354جكمحمد عمي الٌنجار  معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي(5)
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 النصب عمى القطع مف المكنيو  مس لة: الّتكرير 

 ڻ  ڻ ڻچ  "، حيػُث يقػوُؿ:المكنػيفرّاُء عف الّتكريػر مػف الّنكػرة، والقطػع مػف يتحدُث ال

 چڻ
)أنزلنػاه(  يكلػك نصػبتو عمػى الخػركج مػف اليػاء فػ ،ا مػف نعػت الكتػاب فرفعتػوجعمػت مباركنػ (1)
 .(3)"(2)كاف صكابنا

 مس لة: النصب عمى القطع 

 چ ٺ ٺ ڀچ كقكلػػو: " الّنصػػب عمػػى القطػػع، حيػػُث يقػػوُؿ:يتحػػدث الفػػراء عػػف 
مىػػى  ،(4) ك)عى

مىى القطع ،األرائؾ متكئيف( ًفي قراءتنا رفع ،منصكبنا عى كى
 .(7)"(6)؛ ألنيا منتيى الخبر(5)

 

 

                                                           
لَّييـي الشٍَّيطىافي ًببىٍعًض مىا كىسىبيكا كى "كنص اآلية: ، 155األنعاـ: (1) ا اٍستىزى ٍمعىاًف ًإنَّمى ـٍ يىٍكـى اٍلتىقىى اٍلجى لٍَّكا ًمٍنكي فىػا ًإفَّ الًَّذيفى تىكى لىقىٍد عى

ًميـه  ـٍ ًإفَّ المَّوى غىفيكره حى ٍنيي  ."المَّوي عى
، الثٌػاني: القطػع مػف اليػاء، كاتفػؽى (كتػابىػك ): الٌتكرير مف الٌنعت ك األكؿ(، كتاب)اء إلى جكاز الكجييف في ذىب الفرٌ (2)

معو الٌنحاة في ذلؾ ببل خبلؼ؛ حيثي ذىب األخفش كالٌزجاج كالٌنحاس كالقرطبي إلى جكاز الكجييف: الٌنعت مف الكتػاب، 
كاتفؽى العكبػرم مػع الفػراء فيمػا ، دكف غيره( كتاب)ع عمى الٌنعت مف كذكر ابف يعيش كجو الٌرف، أك القطع في غير القرآف

إلى جػكاز كجيػيف  قرطبيكذىب ال، عمى أٌنو خبر ثالث ليذا( مبارؾ): رفع ىكذىب إليو؛ كأضاؼ كجينا ثالثنا لئلعراب، ك 
 االستئناؼ.أك ( كتاب)مف اإلعراب: الٌرفع عمى الٌنعت مف 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ك ، 1/307ج ؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػةمعػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػ ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عػػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػػد ، ك 2/306ج الجميػػؿ عبػػده شػػمبي شػػرح المفٌصػػؿ، ابػػػف ك ، 2/108جا 

بػػي، تحقيػػؽ: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطك  ،2/45كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج ،2/241ج يعػػيش، تقػػديـ: إميػػؿ بػػديع يعقػػكب
بػػػػراىيـ أطفػػػػيش  البحػػػػر المحػػػػيط، أبػػػػك حيػػػػاف األندلسػػػػي، تحقيػػػػؽ: صػػػػدقي محمػػػػد جميػػػػؿ، ك 7/143ج أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 

 .4/695ج
 .1/370جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
ييـٍ ًفي ظً "، كنص اآلية: 56يس:  (4) ـٍ كىأىٍزكىاجي مىى اأٍلىرىاًئًؾ ميتًَّكئيكفى ىي ؿو عى  ."بلى
 أم: الرفع عمى االبتداء. (5)
ذىب الفراء إلى جكاز الرفػع كالنصػب فػي )متكئػكف(؛ فأمػا النصػب فيكػكف عمػى القطػع، كىػذا ظػاىره ال خػبلؼ فيػو؛  (6)

ي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد البحر المحيط، أبك حيػاف األندلسػ: ينظرفي الجنة.  المؤمنيف كىيئتيـألٌنيا جاءت مبينة لحاؿ 
عراب القراءات الشكاذ، العكبرم ج9/76ج جميؿ  .2/386، كا 

 .2/380ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (7)
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 مس لة: القطع مف المكني 

 چڻ ڻ ڻ  ں ںچ  :كقكلػو":يتحدُث الفرّاء عف القطع مف المكني حيُث يقوؿُ 
؛ (2()1)

الرجػاؿ أصػحاب الكػبلب،  بمكٌمبػيف: يخارجػة مػف )لكػـ(، يعنػ كميكىمًّْبػيفى نصػب عمػى الحػاؿ ،الكبلب :مأ
 .(4)"(3)كمكضع )ما( رفع ،مكٌمب ككبٌلب :يقاؿ لمكاحد

 (:1) مس لة 

  ،(5) چ ھ ھ ھ ہ  ہچ : كقكلو":يتحدُث الفرّاء عف القطع مف المكني حيُث يقوؿُ 

(تنػػنع، تجعميػػا )أذٌلػػة( خفػػض مػػف أسػػمائيـ فػػي )يحػػبيـ كيحبكنػػو(  كلػػك نصػػبت عمػػى القطػػع ،ا )لقػػـك
رحمػػػاء  :أم ؛أذلػػػة (6)"أذٌلػػػة عمػػػى المػػػؤمنيف غمظػػػاء عمػػػى الكػػػافريف" :كفػػػي قػػػراءة عبػػػد الٌمػػػو ،اكػػػاف كجينػػػ

 .(1)"(7)بيـ

                                                           
 .1/208ف جني جالمحتسب، اب ينظر:بكسر الكاؼ، كالمعنى: آسدت الكمب؛ أم: أغريتو. " ميٍكمبيف"رزيف: أبك قرأ (1)
مًّْبػيفى تيعىمّْ "كنص اآلية: ، 4المائدة: (2) ػكىاًرًح ميكى مٍَّمػتيـٍ ًمػفى اٍلجى ػا عى مى ـي الطَّيّْبىػاتي كى ـٍ قيٍؿ أيًحؿَّ لىكي اذىا أيًحؿَّ لىيي ػا يىٍسأىليكنىؾى مى ميػكنىييفَّ ًممَّ

كا ا ـٍ كىاٍذكيري مىٍيكي ـي المَّوي فىكيميكا ًممَّا أىٍمسىٍكفى عى مَّمىكي مىٍيًو كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى سىًريعي اٍلًحسىابً عى ـى المًَّو عى  ."ٍس
؛ كالمعنى: الرجاؿ أصػحاب الكػبلب؛ فالكػاؼ (لكـ)منصكب عمى القطع مف المكني في ( مكمبيف)ذىب الفراء إلى أفَّ (3)

لقطػع؛ دكف إشػارة عمػى ا( مكٌمبػيف)صػب كذىب الٌزجػاج كالٌنحػاس إلػى ن، ؿ، كفي ىذا اختبلؼه بيف الٌنحاةتعكدي عمى الٌرجا
منصػػػكبة عمػػػى القطػػػع مػػػف المكنػػػي فػػػي ( مكمبػػػيف)كخػػػالؼ الٌزمخشػػػرم كالعكبػػػرم الفػػػٌراء؛ حيػػػثي إفَّ ، إلػػػى صػػػاحب القطػػػع

 .(عممتـ)
 منصكبة عمى القطع مف عممتـ؛ لمتككيد لمقارئ.( مكٌمبيف)األندلسي الفٌراء؛ فذىب إلى أفَّ  أبك حيافكخالؼ 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػاني ال ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/149جقػػرآف كا  ا 

الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 2/263جكمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني ، 2/8جزىيػػر غػػازم زاىػػد 
أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: البحػػر المحػػيط، ، ك 214، كاإلمػػبلء، العكبػػرم، ص6/179ج تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا

 .4/179ج صدقي محمد جميؿ
 .1/311جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
ـٍ عىٍف ًديًنًو فىسىٍكؼى يىٍأًتي ا"كنص اآلية: ، 54المائدة: (5) مىػى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا مىٍف يىٍرتىدَّ ًمٍنكي ييًحبُّكنىوي أىًذلَّةو عى لمَّوي ًبقىٍكـو ييًحبُّييـٍ كى

ًلػؾى فىٍضػؿي  ًئػـو ذى ػةى الى ػافيكفى لىٍكمى ػًبيًؿ المَّػًو كىالى يىخى اًىػديكفى ًفػي سى ػاًفًريفى ييجى مىى اٍلكى ػاءي كىالمَّػوي كىاًسػعه  اٍلميٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى ػٍف يىشى المَّػًو ييٍؤًتيػًو مى
ًميـه   ."عى

 .4/242الفارسي ج أبك عميالحجة لمقراء السبعة،  ينظر:الحسف: غمظة. أبك قاؿ  (6)
، الثٌػاني: الٌنصػب (قػكـو ): الخفض عمى الٌتكرير مػف األكؿيجكز فييا كجياف مف اإلعراب، ( أذلة)ذىب الفراء إلى أفَّ  (7)

حيػثي ذىػبى الٌنحػاس إلػى نصػب ، كىػذا متفػؽه عميػو بػيف الٌنحػاة بػبل خػبلؼ؛ (يحٌبيـ كيحٌبكنػو)عمى القطع مف المكني في 
 عمى القطع؛ أم: يحٌبيـ كيحٌبكنو في ىذه الحاؿ.( أذلة)
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 (:2) مس لة 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ كقكلػو: ":اء عف القطع مف المكني حيُث يقوؿُ يتحدُث الفرّ 

 چپ
، (3)تنصػػب اليػدل كالرحمػػة عمػى القطػػع مػف اليػػاء فػػي فٌصػمناه. كقػػد تنصػبيما عمػػى الفعػػؿ (2)

 ڌ   ڌ ڍچ:-عػػػػالىتبػػػارؾ كت-ا كمػػػػا قػػػاؿ الٌمػػػػو لمكتػػػاب كػػػػاف صػػػكابن  تٌبػػػػاعكلػػػك خفضػػػػتو عمػػػى اال

 .(5()4)"و لمكتاباتٌباعفجعمو رفعا ب چڎ 

                                                                                                                                                                                 

 النصػػػػػػػب عمػػػػػػػى المػػػػػػػدح: ىػػػػػػػك كاتفػػػػػػػؽى الٌزجػػػػػػػاج مػػػػػػػع الفػػػػػػػراء فيمػػػػػػػا ذىػػػػػػػب إليػػػػػػػو، كأضػػػػػػػاؼ كجينػػػػػػػا ثالثنػػػػػػػا لئلعػػػػػػػراب، ك 
 .عمى القطع، كالقطع (قكـو )كاتفؽ الزمخشرم مع الفراء في جكاز الكجييف: النعت مف 

المكنػػي فػػي ىػػك عمػػى القطػػع، كصػػاحب القطػػع (أذلػػة)رم كالقرطبػػي مػػع الفػػراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي نصػػبى كاتفػػؽ العكبػػ
 .(يحبكنو)

 .(قكـو )الخفض عمى الٌنعت مف ىك كاتفؽ ابف مالؾ كالسيكطي مع الفراء في كجوو كاحدو مف اإلعراب دكف غيره؛ ك 
، الثٌاني: النصب عمى (قكـو ): الٌنعت مف األكؿأجاز الكجييف، األندلسي مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي  أبك حيافكاتفؽى 

 القطع دكف تحديد صاحب القطع.
يٌتضح مٌما سبؽ أفَّ أذلة يجكز نصبيا عمػى القطػع؛ حيػثي إفَّ المعنػى: إنَّيػـ أذلػة، ككػذلؾ خفضػيا عمػى النعػت مػف قػكـ؛ 

 ا بعدىا جممة.فقد كصؼ القكـ باألذلة؛ كأذلة تقدمت عمى ما بعدىا؛ ألنيا مفرد كم
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 1/337جمعػػاني القػػرآف كا  ا 

، 1/454، كاإلمػبلء، العكبػرم ج6/296ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، ك 2/27جزىير غازم زاىد 
براىيـ أطفيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحك  شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: ، ك 6/220ج مد البردكني كا 

 البحر المحيط، أبك حياف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد جميػؿ، ك 3/320ج عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف
 .3/155جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 4/299ج
 .1/321جحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، ت(1)
رىٍحمىةن ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى "كنص اآلية: ، 52األعراؼ:(2) مىى ًعٍمـو ىيدنل كى ٍمنىاهي عى ـٍ ًبًكتىابو فىصَّ لىقىٍد ًجٍئنىاىي  ."كى
 .(المفعكؿ المطمؽ)أم: عمى المصدر (3)
 .1/373جؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقي(4)
النصػب عمػى القطػع، الثٌػاني: النصػب : األكؿمػف اإلعػراب،  أكجويجكز فييا ثبلثة ( ىدل كرحمةن )ذىب الفٌراء إلى أفَّ (5)

افػػؽى الٌزجػػاج الفػػراء فػػي كجػػو كك ، ئي فيمػػا ذىػػبى إليػػوككافقػػو الكسػػاعمػػى المصػػدر، الثٌالػػث: الٌرفػػع عمػػى الٌنعػػت مػػف لمكتػػاب، 
ء، كالخفػػض عمػػى الٌنعػػت مػػف الٌرفػػع عمػػى االبتػػداكأجػػاز كجيػػي:  النصػػب عمػػى القطػػع كالتقػػدير: فصػػمناه ىادينػػا ذا رحمػػة،

ككافػؽى ، ، كأجػاز الرفػع عمػى االبتػداء(ناهفصػم)ككافؽى الٌنحاسي الفٌراء في كجو الٌنصب عمى القطع مف المكني في ، الكتاب
( ىدلن كرحمةن )كذىب العكبرم إلى أفَّ (، مى القطع مف المكني في )فصمناهع( ىدلن كرحمةن )ء في نصب الزمخشرم الفرا

، الث: جكاز النصب عمى المفعكؿ لو: النصب عمى القطع، الثٌاني: الرفع عمى االبتداء، الثٌ األكؿ: أكجويجكز فييا ثبلثة 
: الٌنصػب عمػى القطػع، الثٌػاني: األكؿا كجيػاف مػف الٌنصػب: يجػكز فييػ( ىدل كرحمػةن )األندلسي إلى أفَّ  أبك حيافكذىب 

 الٌنصب عمى المفعكؿ لو.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/342جمعػػاني القػػرآف كا  ا 

عػػر ، ك 2/109ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 2/129جزىيػػر غػػازم زاىػػد  اب القػػراءات الشػػكاذ، ا 
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 (:3) مس لة 

 چچ كقكلػػو: " يتحػػدُث الفػػراء عػػف النصػػب عمػػى القطػػع مػػف المكنػػي المضػػمر، حيػػُث يقػػوُؿ:  

ا عىف الذكر(1) چ چ مىى: ييجادؿ ثانينا عطفو: معرضن  .(3)"(2)، منصكب عى

 (:4) مس لة 

مىػى الفعػؿ (4) چوئچ  كقكلو:"الفراء عف القطع مف المكني حيُث يقوُؿ: يتحدُث  ، (5)منصػكبة عى
مىى القطع ف شئت عى ـٍ كجيؾ كمف معؾ مينيبيف مقبميف ًإلىٍيوً ؛ أم: كا  فىأىًق

(6)"(1). 

                                                                                                                                                                                 

البحػػػػر المحػػػػيط، أبػػػػك حيػػػػاف ، ك 1/276، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم ج1/543جالعكبػػػػرم، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد السػػػػيد أحمػػػػد عػػػػزكز 
 .5/62ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

اًدؿي ًفي المَّػًو ًبغىٍيػًر ًعٍمػـو كىالى ىيػدنل كىالى كً "كنص اآلية: ، 9الحج:  (1) ًمفى النَّاًس مىٍف ييجى ، ثىػاًنيى كى ػٍف  عطفػوً تىػابو ميًنيػرو ًلييًضػؿَّ عى
ًريؽً  نيًذيقيوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عىذىابى اٍلحى  ."سىًبيًؿ المًَّو لىوي ًفي الدٍُّنيىا ًخٍزمه كى

، كاتفػؽى معػو الٌنحػاة فػي ذلػؾ بػبل (يجػادؿ)منصكب عمػى القطػع مػف المكنػي المضػمر فػي ( ثاني)ذىب الفراء إلى أفَّ  (2)
 منصكب عمى القطع.( ثاني)ذىب المبرد كالٌزجاج كالٌنحاس كالعكبرم كابف ىشاـ كالسيكطي إلى أفَّ  خبلؼ؛ حيثي 

 .(يجادؿ)منصكب عمى القطع مف المكني المضمر في ( ثاني)األندلسي كاألزىرم الكقاد إلى أفَّ  أبك حيافكذىب 
 ينصب عمى القطع ببل خبلؼو بيف العمماء.( ثاني)كعميو فإفَّ 

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد ، ك 4/150ج لمقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمةا ينظر: معػاني القػرآف كا 
عػػػػراب القػػػػرآف، الٌنحػػػػاس، تحقيػػػػؽ: زىيػػػػر غػػػػازم زاىػػػػد ، ك 3/414جالجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي  ، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم 3/88جا 

، 1/664جرؾ كمحمػػد عمػػي حمػػد اهلل مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، ابػػف ىشػػاـ، تحقيػػؽ: مػػازف المبػػا، ك 2/190ج
، كشػرح التصػريح عمػى التكضػيح، األزىػرم 7/488ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمػد جميػؿك 
 .2/504جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/680ج
 .2/216جمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح ش (3)
(4)  : ًلػؾى "كنص اآلية: ، 31الرـك ٍمػًؽ المَّػًو ذى مىٍييىػا الى تىٍبػًديؿى ًلخى ًنيفنا ًفٍطرىتى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّػاسى عى ـٍ كىٍجيىؾى ًلمدّْيًف حى الػدّْيفي  فىأىًق

، ميًنيًبي لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى ـي كى ةى كىالى تىكيكنيكا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍلقىيّْ  ."فى ًإلىٍيًو كىاتَّقيكهي كىأىًقيميكا الصَّبلى
 أم: المصدر. (5)
: النصػب عمػى المصػدر، الثٌػاني: الٌنصػب عمػى األكؿيجػكز فييػا كجيػاف مػف النصػب، ( منيبػيف)ذىب الفػراء إلػى أفَّ  (6)

دكفى غيره؛ حيثي كافقو األخفػش فػي كجػو النصػب عمػى القطػع؛ القطع، كاتفؽى معو العمماء عمى كجو الٌنصب عمى القطع 
اج كالقرطبػي كاتفػؽ معػو الٌزجػ(، و قاؿ: )فػأقيمكا كجػكىكـ منيبػيفقد أمره كأمرى قكمىو حٌتى كأنٌ ( فأقـ كجيؾى )ألنَّو حيف قاؿ: 

المكنػي ىػك طػع عمى القطع، كذىب إلى أفَّ صاحب الق( منيبيف)كاتفؽ معو األخفش في نصب ، في النصب عمى القطع
 أبػػك حيػػافكاتفػػؽى معػػو ، ـ غيػػر نػػائبيف عنػػو كال منكػػريف لػػو، كالمعنػػى: أنَّػػو خمقيػػـ قػػابميف لمتكحيػػد كديػػف اإلسػػبل(الزمػػكا)فػػي 

مػف أك المكنػي فػي قكلػو: الزمػكا فطػرة اهلل، أك الٌنػاس،  ىػك األندلسي فيما ذىب إليو؛ حيثي ذىب إلػى أفِّ صػاحب القطػع 
مػف خبػر أك : الرسػكؿ كأمتػو ككأٌنػو حػذؼ المعطػكؼ، كالتقػدير: أقػـ كجيػؾى كأمتػؾ، ىػك المقصػكد ؛ ألفَّ (أقػـ)المكني في 

 .(كال تككنكا)قكلو: ىك كاف المضمر؛ أم: ككنكا منيبيف، حيثي يدؿُّ عميو ما بعده ك 
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 ( 5مس لة:) 

: "وُؿ: يتحدُث الفػراء عػف النصػب عمػى القطػع مػف المكنػي المضػمر، حيػُث يقػ     ۇچ قىػاؿى

 چ ۈ ۆ ۆ
ًلػؾى  كنصػبي  ،األنبيػاء ي:يعنػ ؛ناىـ بػذلؾفٌضػم (2) مىػى القطػع، كقكلػؾ: فعػؿ ذى السُّػنًَّة عى

 .(4)"(3)سينة. كمثمو كىًثير ًفي القرآف

 (:6مس لة )

 ڻ ڻ ں ں ڱچ كقكلو: " :يتحدُث الفراء عف النصب عمى القطع مف المكني، حيُث يقوؿُ    

كنصػػػبيا عمػػػى االنقطػػػاع مػػػف اليػػػاء  ،لجػػػاز (بػػػؿ أحيػػػاء فرحػػػكف)ا عمػػػى ك كانػػػت رفعنػػػ، لػػػ(5)چ  ڻ ڻ
ف شئت ،(ربيـ)يف  .(1)"(6)(يرزقكف فرحيف):كا 

                                                                                                                                                                                 

 .(الزمكا)المكني في قكلو: ىك منصكب عمى القطع؛ حيثي إفَّ صاحب القطع ( منيبيف)كيتضح مما سبؽ أفَّ 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/475ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، ، ك 1/245ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 4/185جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي 
بػػراىيـ أطفػػيش حػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي الب، ك 14/33ج القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 

 .7/390ج محمد جميؿ
 .2/325جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ا فىرىضى المَّوي لىوي سيػنَّةى "كنص اآلية: ، 39األحزاب:  (2) رىجو ًفيمى مىى النًَّبيّْ ًمٍف حى ػافى  مىا كىافى عى كى مىػٍكا ًمػٍف قىٍبػؿي كى المَّػًو ًفػي الَّػًذيفى خى

ٍقديكرنا  ."أىٍمري المًَّو قىدىرنا مى
كالٌدليؿ عمػى ( فرض)المكني في قكلو: ىك منصكب عمى القطع؛ حيثي إفَّ صاحب القطع ( سيٌنة)ذىبى الفراء إلى أفَّ  (3)

فػي ذلػؾ؛ حيػثي خػالؼ  الجميػكركاختمػؼى معػو  ،(فعػؿى )مػف المكنػي فػي سػنة( )ذلؾ، قكليـ: فعؿ ذلػؾ سػنة؛ حيػثي نصػب 
 عمى المصدر؛ كالمعنى: ما كاف عمى النبي مف حرجو فيما فرضى اهلل، كسفَّ اهلل( السنة)الٌزجاج الفراء؛ فذىب إلى نصب 
سػفَّ المصػدر؛ ألفَّ المعنػى: منصػكبة عمػى ( سنة)كخالؼ الٌنحاس الفٌراء؛ فذىب إلى أفَّ ، سنةن حسنةن كاسعةن ال حرج فييا

 منصكب عمى المصدر؛ أم: سفَّ اهلل لو سنةن كاسعةن.( سنةن )كخالؼ القرطبي الفراء؛ حيثي ذىب إلى أفَّ ، ذلؾ
منصػػكبة عمػى المصػػدر، كالتقػػدير: سػػفَّ اهلل ذلػػؾ سػػنة فػػي األنبيػػاء ( سػػنة)كخػالؼ الزمخشػػرم الفػػراء؛ حيػػثي ذىػػبى إلػػى أفَّ 

 الماضييف.
عرابػػو، الزجػػاج ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/230ج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػاني القػػرآف كا  ا 

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، ، ك 2/562ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 3/316جزىيػػر غػػازم زاىػػد 
براىيـ أطفيش  .14/196ج القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .2/344جيكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد (4)
قيػػكفى "، كنػػص اآليػػة: 170-169آؿ عمػػراف:  (5) ـٍ ييٍرزى بًّْيػػ ػػًبيًؿ المَّػػًو أىٍمكىاتنػػا بىػػٍؿ أىٍحيىػػاءه ًعٍنػػدى رى ػػبىفَّ الَّػػًذيفى قيًتميػػكا ًفػػي سى كىالى تىٍحسى
ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًموً 169) ا آتىاىي نيكفى  ( فىًرًحيفى ًبمى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ أىالَّ خى ٍمًفًي ـٍ ًمٍف خى قيكا ًبًي ـٍ يىٍمحى كفى ًبالًَّذيفى لى يىٍستىٍبًشري  ."كى
ذىب الفراء إلى نصب )فرحيف( عمى القطع مف المكني في )رٌبيـ( أك مف المكني في )يرزقكف(، ككجو النصب عمى (6)
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 ( 7مس لة:) 

  ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ںچ كقكلػو: ": يتحدُث الفراء عف النصب عمػى القطػع مػف المكنػي، حيػُث يقػوؿُ    

كلػػك نكيػػت الفػػاطر  ،عػػراب تجعمػػو صػػفة مػػف صػػفات الٌمػػو تبػػارؾ كتعػػالىاإل يمخفػػكض فػػ (2)چ ۀ
(4)نصبتو عمى القطع (3)الخالؽ

 .(7)"(6)ألؼ كالـ (5)إذ لـ يكف فيو، 

 فصؿ: صاحب القطع
 القطع مف المعرفةمس لة : 

عمػى أحػد الػوجييف: القطػع مػف المعرفػة، أو الّتكريػر، حيػُث ( ذريػة)يتحدُث الفػرّاء عػف نصػب  

ا إحػداىما أف تجعػؿ الذٌريػة قطعنػ :فنصب الذٌرية عمػى جيتػيف (8) چ ڱ ڱ ڳ ڳچ قاؿ ثـ " :يقوؿ

                                                                                                                                                                                 

ػػا صػػاحب القطػػع فقػػد اختمػػؼ فيػػو الٌنحػػاة، حيػػثي ذىػػب الٌنحػػاس إلػػى أفَّ القطػػع متفػػؽه عميػػو بػػيف النحػػاة بػػبل خػػبل ؼ، كأمَّ
البقػاء إلػى جػكاز نصػب )فػرحيف( أبػك )فرحيف( تنصب عمى القطع، كيجكز نصػبيا عمػى النعػت فػي غيػر القػرآف، كذىػب 

جكز نصبيا عمػى مف المكني في )يرزقكف( أك مف الظرؼ أك مف )أحياء( كيجكز نصبيا عمى النعت في غير القرآف، كي
حياف األندلسػي فأجػاز أبك المدح، كذىب القرطبي إلى جكاز نصب )فرحيف( عمى القطع مف المكني في )يرزقكف(، كأٌما 

نصب )فرحيف( عمى القطع مف المكني في )يرزقكف( أك مف المكني في )أحياء( أك مف الظػرؼ، كأجػاز كجػو النعػت فػي 
الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، ، ك 1/164، كاإلمبلء، العكبرم ج1/419ج : إعراب القرآف، النحاسينظرغير القرآف. 

بػراىيـ أطفػيش  البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد جميػؿ، ك 4/274ج تحقيؽ: أحمد البردكنػي كا 
 .3/430ج
 .1/247ج جارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي النٌ  (1)
ـي قيػٍؿ ًإنّْػي أيًمػٍرتي "، كنص اآلية: 14األنعاـ:  (2) ـي كىالى ييٍطعى ًليِّا فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىىيكى ييٍطًع  أىٍف قيٍؿ أىغىٍيرى المًَّو أىتًَّخذي كى

ـى كىالى تىكيكنىفَّ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  ؿى مىٍف أىٍسمى  ."أىكيكفى أىكَّ
 اطر( عمى القطع، بحيث يتضمف معنى )خالؽ(.أم نصب )ف (3)
ػا كجػو النصػب عمػى القطػع  (4) ذىب الفراء إلى جكاز خفض )فاطر( عمى النعت، ككذلؾ جكاز نصبو عمػى القطػع، كأمَّ

: إعػراب القػػراءات الشػػكاذ، ينظػػرفيػك متفػػؽه عميػػو بػيف جميػػكر النحػػاة بػبل خػػبلؼ، بينمػػا ذىػب إلػػى كجػػو التكريػر كالنعػػت. 
 .4/452ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 1/337العكبرم ج

ا، لذلؾ قاؿ بإسقاط األلؼ كالبلـ. (5)  الحاؿ يككف نكرة دائمن
(6) : كلػك نصػبتو عمػى المػػدح "أجػاز الفػراء فػي )فػاطر( النصػب عمػى المػدح، ككػذلؾ الرفػع عمػى االسػتئناؼ، حيػثي يقػكؿي

ػا الػرٍَّحمفً استأنفتو فرفعتو كاف صػكابن كاف صكابنا، كىك معرفة، كلك  مػا بىٍينىييمى معػاني . "ا كمػا قػاؿ: رىبّْ السَّػماكاًت كىاأٍلىٍرًض كى
 .1/329ج القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار

 المرجع السابؽ. (7)
يىا مً "كنص اآلية: ، 34اف: آؿ عمر (8) يَّةن بىٍعضي ًميـه ذيرّْ  ".ٍف بىٍعضو كىالمَّوي سىًميعه عى
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ف شػػئت نصػػبت عمػػى التكريػػر، اصػػطفي ذٌريػػة بعضػػيا مػػف بعػػض،  ،ألنيػػف معرفػػة ؛مػػف األسػػماء قبميػػا كا 
 .(2)"(1)اكلك استأنفت فرفعت كاف صكابن 

 (:1) مس لة 

  ڱ ڱ ڱ        ڳ ڳچ كقكلو: "القطع مف المعرفة، حيُث يقوؿ:  النصب عمى ء عفيتحدُث الفرا

 چ ڻ ں ں ڱ
ػ (كيتمك مف قبمو كتابى مكسػى)نصبت عمى   (3) ( منصػكب عمػى القطػع ا)ًإمامن

مػػػف )ًكتػػػابي ميكسػػػى( ًفػػػي الػػػكجييف
: يعنػػػي اإلنجيػػػؿ يتمػػػك چ ڻ ں ںچ ي قكلػػػو: كقػػػد قيػػػؿ فػػػ ،(4)
ػػػافى قػػػد أيٍنػػػًزؿى قبمػػػو ف كى : كمػػػف قىٍبػػػًؿ اإلنجيػػػؿ كتػػػاب  ،يػػػذىب إلػػػى أىنَّػػػوي يتمػػػكه بالتصػػػديؽ ،القػػػرآف، كا  َـّ قىػػػاؿى ثيػػػ

 .(2()1()5)"مكسى

                                                           
: النصػب عمػى القطػع مػف المعرفػة قبمػو؛ حيػثي إفَّ األكؿيجػكز فييػا كجيػاف مػف اإلعػراب، ( ذريػة)ذىب الفٌراء إلػى أفَّ (1)
معرفػة؛ فنصػبت عمػى القطػع، الثٌػاني: الٌنصػب عمػى تكريػر االصػطفاء، ( آؿ إبػراىيـ، كآؿ عمػراف)كمػا قبميػا  نكػرة( ذرية)
ػا–لمعنى: اصطفي ذريةن بعضػيا مػف بعػض، كذىػب كا عمػى االبتػداء، ككجػو الٌنصػب متفػؽه ( ذريػة)إلػى جػكاز رفػع  -أيضن

الٌتكريػر عمػى قكلػو: أك عمػى الػكجييف: القطػع ( ذريػة)عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ؛ حيثي ذىب األخفش إلػى جػكاز نصػب 
 .(آدـ ى)إفَّ اهلل اصطف

: التكريػػر، كالمعنػػى: اصػػطفي ذريػػة بعضػػيا مػػف األكؿذىػػب إليػػو؛ حيػػث أجػػاز الػػكجييف: كاتفػػؽى الٌزجػػاج مػػع الفػػٌراء فيمػػا 
 بعض، الثٌاني: القطع، كالمعنى: كاصطفاىـ في حاؿ ككف بعضيـ مف بعض.

كذىب الزمخشرم إلػى جػكاز كجػوو كاحػدو ، كرير كالقطععمى الكجييف: التٌ ( ذرٌية)كاتفؽى الٌنحاس مع الفٌراء في جكاز نصب 
رم إلػػى جػػكاز كجػػو القطػػع دكف كذىػػب ابػػف األنبػػا، ر ذريػػة مػػف آؿ إبػػراىيـ كآؿ عمػػرافالٌتكريػػر؛ أم: تكريػػىػػك ك دكف غيػػره 

كىػذا اإلعػراب كاضػحه ال إشػكاؿ ، عمى الكجييف: الٌتكرير كالقطع( ذرٌية)األندلسي في جكاز نصب  أبك حيافكاتفؽى ، غيره
كريػػر مػػف االصػػطفاء، التٌ أك ، (آؿ إبػػراىيـ كآؿ عمػػراف)المعرفػػة مػػف ( ذريػػة)فيػػو، كيجػػكز فيػػو الكجيػػاف، إٌمػػا: قطػػع الٌنكػػرة 

. ىكالمعنى: اصطف  ذرية بعضيا مف بعضو
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/215ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػا، ك 1/399ج الجميػػؿ عبػػده شػػمبي الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 1/369جزم زاىػػد ا 
كالبحػػر ، 297، صاإليضػػاح، ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحيـ الطرىػػك نػػي، ك 3/168ج تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا

 .3/11جالمحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .1/207جمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي ك (2)
ػةن "كنص اآلية: ، 17ىكد: (3) رىٍحمى ػا كى امن ًمػٍف قىٍبًمػًو ًكتىػابي ميكسىػى ًإمى ػاًىده ًمٍنػوي كى يىٍتميػكهي شى بّْػًو كى مىػى بىيّْنىػةو ًمػٍف رى لىًئػؾى أك أىفىمىٍف كىافى عى

ٍكًعػػدي  ػػٍف يىٍكفيػػٍر ًبػػًو ًمػػفى اأٍلىٍحػػزىاًب فىالنَّػػاري مى مى لىًكػػفَّ أىٍكثىػػرى النَّػػاًس الى ييٍؤًمنيػػكفى ًبػػًو كى بّْػػؾى كى ػػؽُّ ًمػػٍف رى هي فىػػبلى تىػػؾي ًفػػي ًمٍريىػػةو ًمٍنػػوي ًإنَّػػوي اٍلحى
 ."ييٍؤًمنيكفى 

 .(مكسى)ككذلؾ مف (، كتاب مكسى)ربما قصد: جاز القطع مف  (4)
 .2/6جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
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 (:2) مس لة 

 چ   ڀ پچ كقكلػو: "فرّاء عف القطع مػف المعرفػة، حيػُث يقػوُؿ: ليتحدُث ا
ف شػئت  ،رفػع(3) كا 

مىى ا ؛نصبت مىى االستئناؼلقطعالنصب عى كفي لقماف: (4) چ ڀ ڀ  ڀچ كمثمو ًفي البقرة:  ،، كالرفع عى

   .(7()6)"مثمو (5) چ ڀ  پ پچ 

                                                                                                                                                                                 
ػا)؛ حيػثي جػاء (كتاب مكسى)ينصب عمى القطع مف ( إمنامنا)ذىب الفراء إلى أفَّ (1) امن معرفػة، ( كتػاب مكسػى)نكػرة ك( إمن

كذىػػب الٌزجػاج إلػػى مػػا ذىػب إليػػو الفػٌراء؛ معمٌػػبلن ذلػػؾ ، كاضػػحه ال خػػبلؼ فيػو بػػيف العممػاء لػذلؾ نصػػب عمػى القطػػع، كىػذا
 لنحاس كالعكبرم إلى ما ذىب إليو الفراء.كذىب األخفش كا، معرفة( كتاب مكسى)بمجيء 

 عمى القطع، كالمعنى عنده: كاف عمى بينةو مف رٌبو.( إمامنا)كاتفؽ الزمخشرم مع الفراء في نصب 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/381ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

عػػػ، ك 3/44جالجميػػؿ عبػػػده شػػمبي  الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، ، ك 2/272جراب القػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػر غػػػازم زاىػػد ا 
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 2/36، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج2/385ج تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا
براىيـ أطفيش  .6/135ج كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، 9/17ج البردكني كا 

ػػد "يتحػدث الفػراء عػػف كجػو رفػػع الكتػاب عمػى االبتػػداء فػي المسػػألة ذاتيػا، حيػػثي يقػكؿ: (2) مَّ فالػذم عمػػى البينػة مػػف ربػو ميحى
يىٍتميكهي شاًىده ًمٍنوي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتمػ جبريػؿ :يعني ؛كى مىٍيػًو السَّػبلى : كيتمػ كعى ًلػؾى القػرآف شػاىد مػف اهلل  كالقػرآف، اٍليىػاء لمقػرآف، كتىبيػافي ذى

مً )  ."رفعتى الكتاب ًبًمف (،ٍف قىٍبًمًو ًكتابي ميكسىكى
 .2/6جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  
بيٍشرىل ًلٍمميٍؤًمًنيفى "كنص اآلية: ، 2النمؿ:  (3) ، ىيدنل كى ًكتىابو ميًبيفو  ."طس ًتٍمؾى آيىاتي اٍلقيٍرآًف كى
ٍيبى ًفيًو ىيدنل ًلٍمميتًَّقيفى "كنص اآلية: ، 2 :البقرة (4)  ."ذىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

 .61تفصيؿ المسألة ص ينظر
رىٍحمىةن ًلٍمميٍحًسًنيفى "كنص اآلية: ، 3لقماف:  (5) ، ىيدنل كى ًكيـً  ."الـ، ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحى

 .71تفصيؿ المسألة ص ينظر
 .2/286ج: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ (6)
الرفػػع عمػػى  رفػػع كالنصػػب، حيػػث إفَّ األٌكؿ:اليجػػكز فيػػو كجيػػاف مػػف اإلعػػراب: ( ىػػدل كبشػػرل)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (7)

( ىػػدل كبشػػرل) الثٌػػاني منصػػكب عمػػى القطػػع، كال خػػبلؼى فػػي ذلػػؾ بػػيف العممػػاء؛ حيػػثي ذىػػب الٌزجػػاج إلػػى أفَّ ك االبتػػداء، 
كالعامػؿ كاتفػؽ الزمخشػرم مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو، ؛ تمػؾ آيػات الكتػاب ىاديػةن كمبشػرةن منصكب عمى القطػع، كالمعنػى: 

كتاب عنػد أك آيات ىك كاتفؽ العكبرم مع الفٌراء فيما ذىب إليو، كذىب إلى أفَّ صاحب القطع (؛ عنده اسـ اإلشارة )تمؾ
تمػػؾ آيػػات الكتػػاب كاتفػػؽى القرطبػػي مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى عنػػده: ؛ فأك مػػف المكنػػي فػػي مبػػيرفعػػو، 

 ىك يجكز فييا الٌنصب إٌما عمى القطع كصاحب القطع ( ىدلن كبشرلن )األندلسي إلى أفَّ  أبك حيافكذىب ، ىاديةن كمبشرةن 
 عمى المصدر.أك ، (تمؾ)اسـ اإلشارة 

تنصػػب عمػى القطػػع؛ ألفَّ صػاحب القطػع جػػاء معرفػةن كالتقػدير: تمػػؾ آيػات الكتػػاب ( لن ىػدلن كبشػر )كيتضػح ممػا سػػبؽ أفَّ 
 ىاديةن كمبشرةن.
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 (:3) مس لة 

 چ  پ پچ قكلو: "المعرفة، حيُث يقوُؿ: يتحدُث الفرّاء عف القطع مف 
مىػى  (1) أكثػر القػراء عى

مىى القطع مىػى االئًتنػاؼ ،نصب اٍلييدىل كالرحمة عى ٍمػزىةي عى ألٌنيػا ميٍسػتىأنىفىة ًفػي آيػة منفصػمة مػف  ؛كقد رفعيػا حى

 ."(2)چ   ڀ پچ  :كىي ًفي قراءة عبد اهلل ،اآلية قبميا

 (:4) مس لة 

 ې ې ېچ  :-عػػٌز كجػػؿ–كقكلػػو ": القطػػع مػػف المعرفػػة، حيػػُث يقػػوؿُ يتحػػدُث الفػػرّاء فػػي 

، المعرفة ترد عمى النكرة (5) چ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤچ  :، كما قاؿ(4)عمى التكرير ،(3) چې

                                                                                                                                                                                 

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبػده شػمبي  ينظر: الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ ، ك 4/107جمعاني القرآف كا 
رآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػ، ك 2/171، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج3/374ج مػػػأمكف شػػػيخا
براىيـ أطفيش  .8/207ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 13/155ج كا 

رىٍحمىةن ًلٍمميٍحًسًنيفى "كنص اآلية: ، 3لقماف:  (1) ، ىيدنل كى ًكيـً  ."الـ، ًتٍمؾى آيىاتي اٍلًكتىاًب اٍلحى
: الٌرفػػع عمػػى األكؿ الرفػػع كالنصػػب، حيػػث إفَّ  يجػػكز فييػػا كجيػػاف مػػف اإلعػػراب،( كرحمػػةن ىػػدلن )ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (2)

( ىػدلن كرحمػةن )الثٌاني: النصب عمى القطع، كال خبلؼى في ذلؾ بيف العمماء؛ حيػثي ذىػبى األخفػش إلػى نصػب ك االبتداء، 
مع الفٌراء؛ حيثي  كالٌنحاس تفؽ الٌزجاجكا ،معرفة؛ أم: صاحب القطع معرفة( تمؾ آيات الكتاب الحكيـ)عمى القطع؛ ألفَّ 
كذىػب الزمخشػرم ، الكتػاب فػي حػاؿ اليدايػة كالٌرحمػةعمػى القطػع، كالمعنػى: تمػؾ آيػات ( ىػدلن كرحمػةن )ذىبى إلى نصب 
األندلسػي عمػى  أبػك حيػافمعنػى اإلشػارة، كاتفػؽ ىػك تنصػب عمػى القطػع، كالعامػؿ فييػا ( ىػدل كرحمػةن )كالعكبرم إلػى أفَّ 
 مى القطع، كاعترض عمى العامؿ أف يككف معنى اإلشارة دكف أٌم عٌمةو.كجو النصب ع

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/477ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 4/193جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  مخشػػرم، الكشػػاؼ، الز ، ك 3/281جا 

كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: ، 2/432، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج1/432ج تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا
 .3/408ج صدقي محمد جميؿ

ـٍ يىٍنتىًو لىنىٍسفىعنا ًبالنَّاًصيىًة )"كنص اآلية: ، 16-15العمؽ:  (3) اًطئىةو 15كىبلَّ لىًئٍف لى  ."( نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى
 .166صتفصيؿ المسألة  ينظر. التكرير: النصب عمى أم (4)
ػػذىًلؾى "كنػػص اآليػػة: ، 53-52الشػػكرل:  (5) كى لىًكػػٍف أك كى ػػافي كى يمى ػػا اٍلًكتىػػابي كىالى اإٍلً ػػا كيٍنػػتى تىػػٍدًرم مى ػػا ًمػػٍف أىٍمًرنىػػا مى كحن ٍينىػػا ًإلىٍيػػؾى ري حى

ػاءي ًمػٍف ًعبىاًدنىػا كىا ً  ٍمنىاهي نيكرنا نىٍيًدم ًبًو مىٍف نىشى عى ػا ًفػي 52نَّػؾى لىتىٍيػًدم ًإلىػى ًصػرىاطو ميٍسػتىًقيـو )جى  السػماكات( ًصػرىاًط المَّػًو الَّػًذم لىػوي مى
ا ًفي اأٍلىٍرًض أىالى ًإلىى المًَّو تىًصيري اأٍليميكري  مى  ."كى
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جػػػػػائزة فػػػػػي  ىػػػػػيك ، (1)، كالنكػػػػػرة عمػػػػػى المعرفػػػػػة، كمػػػػػف نصػػػػػب )ناصػػػػػية( جعمػػػػػو فعػػػػػبلن لممعرفػػػػػةبػػػػػالتكرير
 .(3)"(2)القراءة

 (:5مس لة )

 ڦ ڤ ڤچ كقكلػػػو " يتحػػػدُث الفػػػرّاُء عػػػف النصػػػب عمػػػى القطػػػع مػػػف المعرفػػػة، حيػػػُث يقػػػوُؿ:   

 "ـ بالقسػطالقػائ": قػراءة عبػد الٌمػو يكىػك فػ ،ألنػو نكػرة نعػت بػو معرفػة ؛منصكب عمى القطع (4)چڦ
 .(6)"(5)ألنو معرفة نعت لمعرفة ؛رفع

 (:6مس لة )

 ڑ ژچ كقكلػو: ": يتحدُث الفراء عف النصب عمى القطع مػف االسػـ الموصػوؿ، حيػُث يقػوؿُ    

 ػلػػ (1)نصػػبت )غيػػر( ألنيػػا حػػاؿ ؛يقػػكؿ: غيػػر معتمػػد إلثػػـ ، چ ڱ ڳ ڳچ  :مثػػؿ قكلػػو ،(7)چ ڑ

                                                           
 أم: نصبيا عمى القطع، عمى تقدير: لنسفعنا بيا ناصيةن. (1)
جاء معرفة؛ كاتفؽ معو األخفش فػي ( الٌناصيةىك )صاحب القطع  عمى القطع؛ ألفَّ ( ناصية)ذىب الفراء إلى نصب  (2)

ع؛ ألنَّيػا منصػكب عمػى القطػ( ناصػيةن )كاتفػؽ الٌنحػاس مػع الفػراء فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػثي إفَّ ، عمػى القطػع( ناصيةن )نصب 
 أبػك حيػافكذىػبى الٌزمخشػرم ك ، عمػى إضػمار الفعػؿ: أعنػي( ناصػيةن )كذىب العكبرم إلػى نصػب ، نكرة جاءت بعد معرفة
 عمى الذـ.( ناصية)األندلسٌي إلى نصب 

عػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػػازم ، ك 1/211ج معػػاني القػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػدل محمػػكد قراعػػة ينظػر: ا 
كالبحػػر ، 1/582، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج3/122ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 5/263جزاىػػد 

 .10/511جف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ المحيط، أبك حيا
 .3/279جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
ػ"، كنص اآلية: 18آؿ عمراف:  (4) ػةي كىأيكليػك اٍلًعٍمػـً قىاًئمن ًئكى ا ًباٍلًقٍسػًط الى ًإلىػوى ًإالَّ ىيػكى اٍلعىًزيػزي شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلمىبلى

ـي  ًكي  ."اٍلحى
يتحدثي الفراء عف النصػب عمػى القطػع مػف المعرفػة، كفػي ىػذا اتفػاؽ بػيف العممػاء بػبل خػبلؼ، حيػثي ذىػب األخفػش  (5)

ف، األخفػش، معػاني القػرآ: ينظػرحيػاف األندلسػي إلػى نصػبيا عمػى القطػع. أبػك كالٌزجاج كالزمخشرم كالعكبػرم كالقرطبػي ك 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي، 1/213ج تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ، 1/387ج كمعػػاني القػػرآف كا 
عػػػػراب القػػػػرآف، النحػػػػاس ج ، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم 3/164ج الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف، ك 1/362كا 

بػػراىيـ أطفػػيشالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ال، ك 1/135ج البحػػر المحػػيط، أبػػك ، ك 4/43ج بردكنػػي كا 
 .3/63ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .1/200ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (6)

ـي "، كنػػص اآليػػة:3المائػػدة:  (7) ٍيتىػػةي كىالػػدَّ ـي اٍلمى مىػػٍيكي ػػٍت عى مى ٍكقيػػػكذىةي  حيرّْ ًنقىػػةي كىاٍلمى ػػا أيًىػػؿَّ ًلغىٍيػػًر المَّػػًو ًبػػًو كىاٍلميٍنخى مى ـي اٍلًخٍنًزيػػًر كى لىٍحػػػ كى
ًب كىأىٍف تىٍستىٍقسً  مىى النُّصي ا ذيًبحى عى مى ا ذىكٍَّيتيـٍ كى ا أىكىؿى السَّبيعي ًإالَّ مى مى ةي كى دّْيىةي كىالنًَّطيحى ـٍ ًفٍسػؽه كىاٍلميتىرى ًلكي ـً ذى اٍليىػٍكـى يىػًئسى الَّػًذيفى ميكا ًباأٍلىٍزالى
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 .(3)"(2))اضطٌر( يخارجة مف االسـ الذم ف ي)مف(، كى

 مس لة: صاحب القطع نكرة 

 چڻ ڻ ڻچ كقكلو: " يتحدُث الفرّاء عف جواز مجيء صاحب القطع نكرة، حيُث يقوُؿ:

(4)
ب ًفي معرفػة األسػماء عمى الحاؿ: كالحاؿ تي  (مخٌمقة كغير مخٌمقةبػ )ا. كيجكز كسقطن  ايقكؿ: تمامن ،  نصى

 .(6)"(5)فيذا حاؿ كليس بنعت ،: ىىٍؿ مف رجؿ ييضرب مجرَّدناكما تىقيكؿي  ،كنكرتيا

 نصب اسـ االستثناء عمى القطعفصؿ:  -
 مس لة: نصب )غير( عمى القطع 

   ڱ ڳچ  كقكلو" عمى القطع ال عمى االستثناء، حيُث يقوُؿ:( غير)يتحدُث الفرّاء عف نصب 

 چ ں  ڱ ڱ    ڱ
كال  افمػػف اضػػطٌر ال باغينػػ :كأنػػؾ قمػػت ؛)غيػػر( فػػي ىػػذا المكضػػع حػػاؿ لممضػػطرٌ  ،(7)

                                                                                                                                                                                 

ًتػػ ـٍ ًنٍعمى مىػػٍيكي ٍمػػتي عى ـٍ كىأىٍتمى ـٍ ًديػػنىكي ػػ ٍمػػتي لىكي ػػٍكًف اٍليىػػٍكـى أىٍكمى ـٍ كىاٍخشى ػػٍكىي ـٍ فىػػبلى تىٍخشى كا ًمػػٍف ًديػػًنكي ػػًف كىفىػػري ـى ًديننػػا فىمى ٍسػػبلى ـي اإٍلً ًضػػيتي لىكيػػ رى ي كى
ٍثـو فىًإفَّ  اًنؼو إًلً ةو غىٍيرى ميتىجى  ."المَّوى غىفيكره رىًحيـه  اٍضطيرَّ ًفي مىٍخمىصى

 ذكر الفراء لفظ )الحاؿ( كليس القطع في ىذا المكضع، كىذا مف القٌمة. (1)
ػٍف(، كىػذا ظػاىره ال إشػكاؿ فيػو؛ حيػثي ذىػب  (2) ذىب الفراء إلى أفَّ )غير( تنصب عمى القطع مف االسػـ المكصػكؿ )مى

، كاإلمػبلء، العكبػرم 2/70ج حػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػدإعػراب القػرآف، النٌ : ينظػرالٌنحاة إلى ما ذىػب إليػو الفػراء. 
 .  1/214ج
 .1/301ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
مى "كنص اآلية: ، 5الحج:  (4) ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى مىقىةو ثيَـّ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ثيَـّ ًمٍف عى ٍقنىاكي

ػمِّ  ػؿو ميسى ا نىشىاءي ًإلىػى أىجى اـً مى نيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ـٍ كى مَّقىةو ًلنيبىيّْفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى ـٍ ًمٍف ميٍضغىةو ميخى َـّ ًلتىٍبميغيػكا أىشيػدَّكي ـٍ ًطٍفػبلن ثيػ كي َـّ نيٍخػًرجي ى ثيػ
تىرىلكى  ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيئنا كى دُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يىٍعمى ـٍ مىٍف ييرى ًمٍنكي في كى ـٍ مىٍف ييتىكى ػاءى  ًمٍنكي مىٍييىػا اٍلمى ٍلنىا عى اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى

ٍكجو بىًييجو  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿّْ زى رى  ."اٍىتىزٍَّت كى
كمػف المعمػكـ أفَّ  ،عمػى القطػع، مػع أفَّ صػاحب القطػع جػاء نكػرةن ( ةقػة كغيػرى مخمٌ قػ)مخمٌ فراء إلى جكاز نصب ذىب ال (5)

نمػا جػاز ذلػؾ عنػد الفػٌراء؛ لكثػرة مػا جػاء فػي كػبلـ العػرب، فقاسػو عمػى ذلػؾ،  ، كا  صاحب القطع ال يكػكف نكػرةن إاٌل بمسػكغو
األندلسػي النصػب عمػى القطػع؛ حيػثي نقػؿ عػنيـ  أبػك حيػافيبكيو ك كأجاز سػ، لكسائٌي كالعكبرم فيما ذىب إليوكاتفؽ معو ا

ٍف كػاف دكف  أبك حيافالسيكطي ذلؾ، كقاؿ: اختار  ػا، كنقمػو عػف سػيبكيو، كا  مجيء الحاؿ مف الٌنكرة ببل مسػكغو كثيػرنا قياسن
 في القٌكة. ٌتباعاال

عػػراب القػػر ، ك 3/87جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر: اءات الشػػكاذ، العكبػػرم، تحقيػػؽ: محمػػد ا 
 .4/21جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 2/127ج السيد أحمد عزكز

 .2/215جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
مى "كنص اآلية: ، 173البقرة: (7) ـى عى رَّ ا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر المًَّو فىمىًف اٍضطيرَّ غىٍيرى بىاغو كىالى ًإنَّمىا حى مى ـى اٍلًخٍنًزيًر كى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدَّ ـي اٍلمى ٍيكي

مىٍيًو ًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  ـى عى ادو فىبلى ًإٍث  ."عى
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 ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ  گ ک کچ  :كالنصب ىاىنا بمنزلة قكلو ،ا فيك لو حبلؿعادين 

 چ
 چ  ۀ ڻ ڻ  ڻ   ڻ ں ں  ڱ  ڱچ كمثمػػو  ،(1)

ٍيػػرى )، ك(2) فػػي  )ال(ىاىنػػا ال تصػػمح  (غى
ذا رأيت  ،تصمح في مكضع غير ال )ال(ألٌف  ؛مكضعيا ٍيرى )كا  مخالفػة  يػيفػي مكضػعيا ف)ال( يصػمح  (غى
 .(5)"(4)(3)في مكضعيا)ال( التي ال تصمح  )لغير(

 فصؿ: حذؼ عامؿ القطع -
 مس لة: حذؼ عامؿ القطع جواًزا 

 ڀ ڀچ  :ككػػذلؾ قػػكؿ الٌمػػو":ع وجوًبػػا، حيػػُث يقػػوؿُ يتحػػدُث الفػػراء عػػف حػػذؼ عامػػؿ القطػػ

 چڀ
(6)

أال تػػرل أف المعنػػى: إف خفػػتـ أف ، (ىػػك)، كال يصػػمح فيػػو (7)ألنػػو شػػيء لػػيس بػػدائـ ؛نصػػب 

                                                           
نيػكا "كنػص اآليػة: ، 1المائػدة: (1) ٍيػرى ميًحمّْػػي فيػكا ًبػػاٍلعيقي أك يىػا أىيُّيىػػا الَّػًذيفى آمى ـٍ غى مىػٍيكي ػػا ييٍتمىػى عى ػةي اأٍلىٍنعىػاـً ًإالَّ مى ـٍ بىًييمى كًد أيًحمَّػٍت لىكيػ

ا ييًريدي  ـي مى ـه ًإفَّ المَّوى يىٍحكي ري ٍيًد كىأىٍنتيـٍ حي  ."الصَّ
ميكا بيييػكتى النًَّبػيّْ ًإالَّ "كنص اآلية: ، 53األحزاب: (2) نيػكا الى تىػٍدخي ٍيػرى نىػاًظًريفى ًإنىػاهي يىػا أىيُّيىػا الَّػًذيفى آمى ـٍ ًإلىػى طىعىػاـو غى أىٍف ييػٍؤذىفى لىكيػ

ػػافى ييػػ ـٍ كى ًلكيػػ ػػًديثو ًإفَّ ذى كا كىالى ميٍستىٍأًنًسػػيفى ًلحى ميكا فىػػًإذىا طىًعٍمػػتيـٍ فىاٍنتىًشػػري لىًكػػٍف ًإذىا ديًعيػػتيـٍ فىػػاٍدخي ـٍ كىالمَّػػوي الى كى ٍؤًذم النًَّبػػيَّ فىيىٍسػػتىٍحًيي ًمػػٍنكي
قيميػكًبًيفَّ  يىٍستىٍحًيي ًمفى  ـٍ كى ـٍ أىٍطيىػري ًلقيميػكًبكي ًلكيػ ػابو ذى رىاًء ًحجى ػا فىاٍسػأىليكىيفَّ ًمػٍف كى ػأىٍلتيميكىيفَّ مىتىاعن ذىا سى ػؽّْ كىاً  ـٍ أىٍف تيػٍؤذيكا اٍلحى ػافى لىكيػ ػا كى مى  كى

ـٍ كىافى عً  وي ًمٍف بىٍعًدًه أىبىدنا ًإفَّ ذىًلكي كا أىٍزكىاجى  ."ٍندى المًَّو عىًظيمنارىسيكؿى المًَّو كىالى أىٍف تىٍنًكحي
( ال)فػػالمعنى غيػػر جٌيػػد، فػػإٍف جػػاز أف نضػػع ( فمػػف اضػػطر ال بػػاغو كال عػػاد)أم: ال يجػػكز أف نقػػكؿ فػػي غيػػر القػػرآف: (3)

 لبلستثناء.( غير)كانت ( غير)مكاف 
الٌنحػػاة بػػبل  مكانيػػا، كىػػذا متفػػؽه عميػػو بػػيف( ال)تنصػػب عمػػى القطػػع؛ لعػػدـ جػػكاز أف تحػػؿ ( غيػػر)ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ (4)

ا–كذىب الٌنحاس إلى نصبيا عمى القطع ، ىب الٌزجاج إلى نصبيا عمى القطعخبلؼ؛ حيثي ذ  -أيضن
مػف المكنػي المكجػكد أك ، (اضػطر)األندلسي مع الفٌراء في نصبيا عمػى القطػع مػف المكنػي المكجػكد فػي  أبك حيافكاتفؽ 

 فمف اضطر فأكؿ غير باغو كال عاد.، كالٌتقدير: (اضطر)في الفعؿ المحذكؼ المردكد عمى قكلو: 
 عمى القطع.( غير)كاتفؽ العكبرم مع الفراء فيما ذىب إليو مف نصب 

في مكضعيا، فيػي ( إالٌ تأكيؿ)صحَّ  ككاتفؽى القرطبي مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيث نصبيا عمى القطع، كعقب بقكلو: ل
 استثناء، كىذا ما ذىب إليو الفراء.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبيمعػػاني القػػرآف  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 1/243ج كا  ا 
البحر المحيط، ، و2/214، كالجامع إلعراب القرآف، القرطبي ج1/76، كاإلمبلء، العكبرم ج1/279جزىير غازم زاىد 

 .2/118ج أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .1/131جاء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفر (5)
االن "كنص اآلية: ، 239البقرة: (6) ـٍ تىكيكنيكا تىٍعمىميكفى أك فىًإٍف ًخٍفتيـٍ فىًرجى ا لى ـٍ مى مَّمىكي كا المَّوى كىمىا عى ٍكبىاننا فىًإذىا أىًمٍنتيـٍ فىاٍذكيري  ."ري
ي كقتيا، كقد تتغير في كقتو آخر، فالمعنى ىنا: إٍف خفتـ أف تقكمكا هلل قانتيف، فصمكا مشػاة أم: تبيف ىيئة صاحبيا ف(7)

 ركباننا.أك 
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ػػػ محاف فنصػػػبا ألنيمػػػا حػػػاالف لمفعػػػؿ ال يصػػػ؛ رٌجالػػػة ي: يعنػػػرجػػػاالن  ،ا أك ركباننػػػا فصػػػٌمكا رجػػػاالن تصػػػٌمكا قيامن
اخبرن 

(1)"(2). 

 فصؿ: أنواع القطع -
 مس لة: القطع المؤكد 

 چ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀچ كقكلػػو: "يتحػػدُث الفػػرّاء عػػف القطػػع المؤكػػد، حيػػُث يقػػوُؿ: 
(3) ،

مىػػى القطػػع تنصػػب ػػةن كاًحػػدىةن( عى ػػف ، )أيمَّ سى  چ ٺ ٺ ٺچ كقػػد رفػػع اٍلحى
مىػػى أف يجعػػؿ ا، (4) ألمػػة عى

َـّ يىكيػػػرٌ  ،خبػػػرنا ػػػا كقكلػػػو:  (5)ثيػػػ مىػػػى نيػػػة الخبػػػر أيضن مىػػػى األمػػػة الكاحػػػدة بػػػالرفع عى  ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤڤچ (6)عى

 . (1)(7) چڦ
                                                           

منصػػكب عمػػى القطػػع، كالمعنػػى رٌجالػػة؛ كعامػػؿ القطػػع محػػذكؼ جػػكازنا؛ كالٌتقػػدير: فصػػٌمكا ( رجػػاالن )ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ (1)
خبلؼ؛ حيػثي اتفػؽ معػو األخفػش فيمػا ذىػب إليػو، كالٌتقػدير: صػٌمكا رجػاالن ركباننا، كاتفؽى معو النحاة في ذلؾ ببل أك رجاالن 

.أك كاتفؽ الٌزجاج مع الفراء فيما ذىب إليو؛ حيث نصبيا عمى القطع، كالتقدير: فصٌمكا ركباننا ، أك صٌمكا ركباننا  رجاالن
، كالمعنػى عنػده: فػإف خفػتـ أف عمػى القطػع؛ أم: فصػمكا ( رجػاالن )كاتفؽى الٌنحاس مع الفٌراء فيما ذىػب إليػو؛ فنصػب  رجػاالن

كاتفػؽى ، ب إليػو، كالتقػدير: فصػمكا رجػاالن كاتفؽ معػو الزمخشػرم كالقرطبػي فيمػا ذىػ، أك ركبانناتقكمكا هلل قانتيف فصٌمكا مشاة 
صمكا منصكب عمى القطع، كالعامؿ محذكؼ، كالتقدير: ف( رجاالن )األندلسي مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيثي إفَّ  أبك حياف

، كأجػػاز أف يقػػدر العامػػؿ مػػف لفػػظ  كذىػػب األزىػػرم الكقػػاد إلػػى نصػػب ، مييػػا رجػػاالن عمػػى تقػػدير: فحػػافظكا ع األكؿرجػػاالن
؛ ألفَّ (رجاالن )  جاء جكابنا لمٌشرط.( رجاالن )عمى القطع، كعامؿ القطع محذكؼه

ع، ك 191ج/ معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: رابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد معػػاني القػػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، النحػػاس ج1/321ج الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ارتشػػاؼ الضػػرب، أبػػك حيػػاف األندلسػػٌي، تحقيػػؽ: ، ك 1/322، كا 
، كشػرح 2/549ج البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد جميػؿ، ك 3/1506ج رجب عثماف محمػد

 .1/614الٌتصريح عمى الٌتكضيح، األزىرم الكقاد ج
 .1/167جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
ـٍ فىاٍعبيديكفً "كنص اآلية: ، 92األنبياء: (3) بُّكي ـٍ أيمَّةن كىاًحدىةن كىأىنىا رى  ."ًإفَّ ىىًذًه أيمَّتيكي
 ."أمةن كاحدةن "كقرأ الباقكف: "، مةه كاحدةه إفَّ ىذه أمتكـ أ"كابف أبي إسحاؽ:  كقرأ عيسى بف عمر (4)

براىيـ أطفيش ينظر:  .11/37ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 أم: تكرير الكبلـ.(5)
 .16-15المعارج: (6)
لٌرفػع بنيػة تكريػر ى معرفػة، كأجػاز كجػو ااألكلػ( أمػتكـ)ك ،عمى القطػع؛ ألنَّيػا جػاءت نكػرة( أٌمة)ذىب الفراء إلى نصب (7)

الكبلـ، كالٌتقدير: إفَّ ىذه أمتكـ ىذه أٌمة كاحدة، كاتفؽ معو الفراىيدم فيما ذىب إليو مف كجيػي الٌنصػب كالٌرفػع مستشػيدنا 
 بقكؿ جرير:

 ... َلوِشْئت ساقكـ الي قطينا َخميَفةَىَذا اْبف عمي ِفي دمشؽ 
ميفىة عمى اٍلقطع، كأجاز ميفىػة :الٌرفع عمى معنػى حيثي نصب خى كاتفػؽ سػيبكيو مػع شػيخو الفراىيػدم ، ىىػذىا اٍبػف عمػي ىىػذىا خى

ع عمػى الٌرفػىػك كاتفؽ األخفش مع الفراء فيما ذىب إليػو، كأضػاؼ كجينػا آخػر لئلعػراب ك ، ككذلؾ مع الفراء فيما ذىبا إليو
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 عمى القطع مس لة: النصب 

 ۀ ڻ  ڻ ڻچ فقػاؿ: " يتحدُث الفراء عف الّنصب عمى القطػع، حيػُث يقػوؿ:

 ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲  ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ

 چ ﮹ ﮸  ﮷
ػػ :كىػػـ، (2) ، كػػانكا ال عشػػائر ليػػـ، كػػانكا يمتمسػػكف ملسو هيلع هللا ىلصرسػػكؿ الٌمػػو  ةفَّ أىػػؿ صي

عمػػػى  كفالطٌكافػػػ: في كىاٍلمىسػػػاًكي ، فيػػػؤالء الفقػػػراءي ملسو هيلع هللا ىلصو الفضػػػؿ بالنيػػػار، ثػػػـ يػػػأككف إلػػػى مسػػػجد رسػػػكؿ الٌمػػػ
مىٍييػػػاك كىاٍلعػػػاًممً  بػػػكاباأل لَّفىػػػةي ، كىػػػـ السػػػعاة فى عى  ملسو هيلع هللا ىلصقيميػػػكبيييـٍ كىػػػـ أشػػػراؼ العػػػرب، كػػػاف رسػػػكؿ الٌمػػػو  كىاٍلميؤى

ًفي الرّْقاًب ، بو إسبلـ قكميـ يعطييـ ليجترٌ  بيـ فػي لػٌديف الػذيف ركػأصحاب ا: المكاتبيف كىاٍلغاًرًميفى  يعنيكى
ػًبيًؿ المَّػوً د، غير إفسا ًفي سى )فريضػة مػف الٌمػو( نصػب . المنقطػع بػو، أك الضػيؼ: كىاٍبػًف السَّػًبيؿً  ،الجيػاد: كى

، كىػك كىبػةه  ىك لؾ ىبةن : كىك في الكبلـ بمنزلة قكلؾ، في )فريضة( جائز لك قرئ بو كالرفع ،عمى القطع
 .(1)"...(3)ماؿ بينكما شٌؽ الشعرة كشؽٌ ، كالماؿ بينكما نصفيف كنصفاف، كالكصدقةه  عميؾ صدقةن 

                                                                                                                                                                                 

: النصػب عمػى األكؿعػراب، كاتفؽ الٌزجاج مػع الفػراء فيمػا ذىػب إليػو حيػث أجػاز كجيػيف مػف اإل، الٌتكرير في قراءة الٌرفع
ني القطػع كالمعنػػى: إفَّ ىػػذه أمػتكـ فػػي حػػاؿ اجتماعيػا عمػػى الحػػؽ، فػإذا افترقػػت فمػػيس مػف خػػالؼ الحػػؽ داخػبلن فييػػا، الثٌػػا

: النصػب عمػى القطػع، الثٌػاني: الرفػع عمػى األكؿمف اإلعراب،  أكجوكأجاز العكبرم ثبلثة ، الٌرفع عمى أنو خبر بعد خبر
كاتفؽ القرطبي مع الفػراء فػي كجػو النصػب (، و خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره )ىي، الثٌالث الرفع عمى أنٌ (أمتكـ)الٌتكرير مف 

كاتفؽ ابف مالؾ مع الفٌراء في كجػو النصػب عمػى القطػع، ، اؿ اجتماعيا عمى القطععمى القطع؛ حيثي إفَّ المعنى: في ح
 .(إفَّ )صاحب الحاؿ كالعامؿ فيو ( أمتكـ)كمنصكب عمى القطع كالعامؿ فيو اسـ اإلشارة، ( أمة)حيثي إفَّ 

 أمتكيـ.ىك عمى القطع مف معمكؿ إفَّ ك ( أٌمةن )كاتفؽى ابف ىشاـ مع الفٌراء في كجو النصب عمى القطع؛ حيثي نصب 
 (.أمتكـىك )عمى القطع، كصاحب القطع ( أمةن )كاتفؽ السيكطي مع الفراء في كجو النصب عمى القطع؛ حيثي نصب 

الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ، ك 1/68جي الٌنحػػك، الفراىيػػدم، تحقيػػؽ: فخػػر الػػديف قبػػاكة الجمػػؿ فػػ ينظػػر:
عرابػػو، الزجػػاج، ، ك 2/454ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة، ك 3/127جىػػاركف  معػػاني القػػرآف كا 

امع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: الجػػ، ك 1/424، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج3/404جتحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي 
براىيـ أطفيش مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، تحقيؽ: مازف المبػارؾ كمحمػد ، ك 11/37ج أحمد البردكني كا 

 .2/314جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/865ج عمي حمد اهلل
 .2/210جالنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ(1)
قىػػاًب كى "كنػػص اآليػػة: ، 60التكبػػة: (2) ًفػػي الرّْ لَّفىػػًة قيميػػكبيييـٍ كى مىٍييىػػا كىاٍلميؤى ػػاًكيًف كىاٍلعىػػاًمًميفى عى ػػدىقىاتي ًلٍمفيقىػػرىاًء كىاٍلمىسى ػػا الصَّ اٍلغىػػاًرًميفى ًإنَّمى

ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السَّبً  ًكيـه كى ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى  ."يًؿ فىًريضى
ثٌػاني: الٌنصػب : الٌرفػع، كالكجػو الاألكؿالكجػو  : الٌرفع كالنصب؛ حيػث إفَّ كجييف مف اإلعراب( فريضة)أجاز الفٌراء في (3)

خػػالؼ سػػيبكيو ، مػاء. كفػػي ذلػػؾ خػبلؼه بػػيف العمةه قعميػؾى صػػدقةن كصػدىػػك ، ك كىبػةه  لػػؾ ىبػػةن ىػك قكلنػػا: عمػى القطػػع بمنزلػة 
كاختمؼ الٌزجاج مع الفراء فيما ، در؛ أم: فرض اهلل الصدقات فريضةعمى المص( فريضةن )الفٌراء؛ حيثي ذىب إلى نصب 
ػدىقىاتي ليػؤيالءً "تنصب عمػى المصػدر؛ ألفَّ قكلػو: ( فريضة)ذىب إليو؛ حيثي ذىب إلى أفَّ  فىػرىضى المَّػو " :كقكلػؾ "،ًإنَّمػا الصَّ
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 الّنصب عمى القطعو فصؿ: المردود 

  ژ (2)ژچ كقكلػػػو: " يتحػػػدُث الفػػػراء فػػػي كتابػػػو عػػػف النصػػػب عمػػػى القطػػػع، حيػػػُث يقػػػوؿ: 

كح فييا، (3)چڑ مىػى قك كلك كانت نصػبنا  ،األصناـ :يعني ،األمكات ًفي غير ىىذىا المكضع ال ري  :لػؾعى
مىى القطع مىى كقكع الفعؿ ،ييخمقكفى أمكاتنا عى  .(5)"(4)أمكاتنا ليسكا بأحياء كيخمقكفى  :أم ؛كىعى

                                                                                                                                                                                 

كاختمػؼ الٌنحػاس مػع الفػراء؛ ، مػف القػٌراء بيػذه القػراءة ة أحدو ، كأجاز كجو الٌرفع مع اإلشارة إلى عدـ قراء"الءً الصدقىاًت لييؤ 
كخػػالؼ الزمخشػػرم الفػػراء فػػذىب إلػػى نصػػب ، درعمػػى المصػػ( فريضػػة)حيػػثي اتبػػع البصػػرييف فيمػػا ذىبػػكا إليػػو مػػف نصػػب 

، معنػػػاه: فػػػرض اهلل "مفقػػػراءلإٌنمػػػا الصػػػدقات ": -عػػػالىت-عمػػػى المصػػػدر المؤكػػػد لمضػػػمكف الجممػػػة؛ ألفَّ قكلػػػو ( فريضػػػة)
لى ىذا ذىب  ػا العكبػرم فػذىب إلػى جػكاز نصػب ، أبك حيػاف األندلسػيٌ الصدقات ليـ، كا  عمػى أحػد الػكجييف: (فريضػة)كأمَّ

ا.أك إمَّا عمى القطع مف المكني في الفقراء؛   عمى المصدر كالمعنى: فرض اهلل ذلؾ فرضن
 ـعنػػى ىنػػا: فػػرض اهلل الٌصػػدقات ليػػعمػػى المصػػدر؛ ألفَّ الم( فريضػػة)نصػػب ىػػك:  جػػو األقػػكلفَّ الك إ :يتضػػحي ممػػا سػػبؽى 

 فريضةن، فالمعنى كالسياؽ يتطمبي ىذا اإلعراب.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/457جمعػػاني القػػرآف كا  ا 

، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم 10/46ج الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا الكشػػػػاؼ،، ك 2/223جزىيػػػػر غػػػػازم زاىػػػػد 
براىيـ أطفيش، ك 2/313ج  .8/192ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .1/445جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ف شئت رددتو إلى أىنَّوي خبػر لمػذيف فكأنػو  ،رفعتو باالستئناؼ"، حيثي يقكؿ: (أمكات)كجو الرفع في يتحدث الفراء عف (2) كا 

: كالذيف تىٍدعكفى مف دكف اهلل أىٍمكات معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسػؼ النجػاتي كعبػد الفتػاح شػمبي كمحمػد . "قىاؿى
 .2/98جعمي الٌنجار 

ك كى "كنص اآلية: ، 21النحؿ: (3) ػا يىٍشػعيري مى ٍيػري أىٍحيىػاءو كى ، أىٍمػكىاته غى ـٍ ييٍخمىقيػكفى فى الًَّذيفى يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًف المًَّو الى يىٍخميقيكفى شىٍيئنا كىىيػ
 ."أىيَّافى ييٍبعىثيكفى 

، (ييخمقػكف)عمػى كقػكع الفعػؿ؛ أم: أك اف مػف النصػب: إٌمػا عمػى القطػع، يػيجػكز فييػا كج( أمػكات)ذىب الفراء إلى أفَّ (4)
 حيثي ذىب الٌزجاج كالنحاس كالكشاؼ كالعكبرم كالقرطبي إلى جكاز كجو الٌرفع دكف غيره.، كفي ىذا خبلؼه بيف العمماء

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 3/193جمعػػاني القػػرآف كا 
، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم 2/600ج الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا، ك 2/64ج محمػػػد عمػػػي الصػػػابكني

براىيـ أطفيش، ك 2/79ج  .10/94ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/98جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)
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 فسيرالمبحث الثالث: الت
 مف حيث التعريؼ والتنكير فسيرفصؿ: نوع الت

  :نكرة مجيء التفسيرمس لة 
 ەئ ائ ائ ى ى ېچ  :كقكلػػو"نكػػرة، فيقػػوؿ: مجػػيء التفسػػيريتحػػدُث الفػػرّاء عػػف 

 چەئ
 معنػػػد: كنصػػػب قكلػػػؾ ؛مثمػػػو إال نكػػػرة، فخػػػرج نصػػػبو يألنػػػو مفٌسػػػر ال يػػػأت ؛نصػػػبت الػػػذىب (1)

ػػ ػػ(2)اعشػػركف درىمن  چی ىئ ىئ ىئچ : كمثمػػو قكلػػو ،(3)ا، كلػػؾ خيرىمػػا كبشن
نمػػا ينصػػب عمػػى  ،(4) كا 

، مثؿ مؿء األرض، أك عدؿ ذلؾ، فالعػدؿ مقػدار معػركؼ، (5)و مف المقدار الذم تراه قد ذكر قبموخركج
: كقكلػؾ ،كمؿء األرض مقدار معركؼ، فانصب ما أتاؾ عمى ىػذا المثػاؿ مػا أضػيؼ إلػى شػيء لػو قػدر

الػذم بعػدىا ، فيػذه مقػادير معركفػة يخػرج ا، كقػدر رطمػيف عسػبلن مة تبننػمى ا، كقدر حى دقيقن  (6)قدر قفيز معند
كمػا أنػؾ ، (8)ىػك يءشػ ممػف أ (7)ا مف الكصؼ يدٌؿ عمى جنس المقػدارألنؾ ترل التفسير خارجن  ؛امفٌسرن 

                                                           
لى "كنص اآلية: ، 91آؿ عمراف:  (1) ـٍ ًمػٍؿءي اأٍلىٍرًض ذىىىبنػا كى ػًدًى ـٍ كيفَّاره فىمىٍف ييٍقبىػؿى ًمػٍف أىحى اتيكا كىىي مى كا كى اٍفتىػدىل ًبػًو ك ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري
ـٍ ًمٍف نىاًصًريفى أك  ا لىيي مى  ."لىًئؾى لىييـٍ عىذىابه أىًليـه كى
 أم ما يعادؿ ىذا المقدار مف الدرىـ. (2)
 عادؿ ىذا المقدار مف الكبش.أم ما ي (3)
ػزىاءه ًمٍثػ"كنص اآلية: ، 95المائدة:  (4) ػدنا فىجى ـٍ ميتىعىمّْ ػٍف قىتىمىػوي ًمػٍنكي مى ـه كى ػري ػٍيدى كىأىٍنػتيـٍ حي نيػكا الى تىٍقتيميػكا الصَّ ػا قىتىػؿى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى ؿي مى

ـٍ ىىٍدينا بى  ـي ًبًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكي ـي مىسىاًكيفى أك اًلنى اٍلكىٍعبىًة ًمفى النَّعىـً يىٍحكي فىػا المَّػوي أك كىفَّارىةه طىعىا بىاؿى أىٍمًرًه عى ا ًليىذيكؽى كى عىٍدؿي ذىًلؾى ًصيىامن
ـي المَّوي ًمٍنوي كىالمَّوي عىًزيزه ذي  ادى فىيىٍنتىًق مىٍف عى مىؼى كى  ."اٍنًتقىاـو ك عىمَّا سى

 .(ألرضمؿء ا)المقدار المعمكـ مف ىك أم عامؿ الٌنصب  (5)
انتصػػػاب ":أبػػػك حيػػػافاختمفػػػكا فػػػي عامػػػؿ الٌنصػػػب، حيػػػث يقػػػكؿ  ـكلكػػػني التفسػػػيرعمػػػى  (ذىبنػػػا)نصػػػب  عمػػػىاتفػػػؽ الٌنحػػػاة 

 خػػػبلؼ، كسػػػماه الفػػػراء: تفسػػػيرنا؛ ألفَّ المقػػػدار معمػػػكـ، كالمقػػػٌدر بػػػو مجمػػػؿ. التفسػػػير، كفػػػي ناصػػػب التفسػػػيرعمػػػى (ذىبنػػػا)
ا)أك قكلػػو:؛ أم: مػػف ذىػػب، ك(مػػف)كقػػاؿ الكسػػائي: نصػػب عمػػى إضػػمار . كيضػػيؼ "؛ أم: مػػف صػػياـو (عػػدؿ ذلػػؾ صػػيامن

، المفسر ىكك فنا إليو بشرط أال يككف المقدار مضا هعمى اعتبار  التفسيريجب جٌر "عباس حسف عف عامؿ النصب فيقكؿ:
الجػػػٌر أك جػػػره بًمػػػٍف، كعامػػػؿ الٌنصػػػب  أك، التفسػػػيركجػػػب نصػػػب  التفسػػػيرفػػػإٍف أضػػػيؼ المقػػػدار لغيػػػر  ،قػػػد أضػػػيؼ لغيػػػره

ىػك فإٌف ىػذا الحػرؼ يكػكف ( مف)، أما عند الجر بالحرؼ: المفسرالمفظ المبيـ؛ أم: ىك ك ( المفرد )التفسيرفة في باإلضا
، عبػػاس النحػػك الػػكافي، ك 3/255ج البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ ينظػػر:. (العامػػؿ
 .3/421حسف ج

 .5/395ج ساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىابل ينظر:القفيز: مكياؿ يتكاضع عميو الناس.  (6)
 مقدار ما يمؤل مف الذىب. :أم (7)
 المفرد منصكب؛ ألنَّو دٌؿ عمى مقدار.  التفسيرأفَّ  :أم (8)

، قػػاؿ سػػيبكيو كجميػػع البصػػرييف: إفَّ االسػػـ التفسػػيرمنصػػكب عمػػى  كىػػذا متفػػؽ عميػػو بػػيف الٌنحػػاة، حيػػث يقػػكؿ الزجػػاج:
، كمثٌػػؿ عميػػو التفسػػيرعمػػى  (ذىبنػػا)كض قػػد حػػاؿ بػػيف الػػذىب كالمػػؿء أف يكػػكف جػػرنا، ككػػذلؾ األخفػػش حيػػث نصػػب المخفػػ

؛ أم: لي مثمؾ مف الٌرجاؿ، كذلؾ ألٌنػؾ شػغمت اإلضػافة باالسػـ الػذم دكف  األرض، ىػك ك ( الػذىب)بقكلو: لي مثمؾ رجبلن
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ـٌ خبػره، كجيػػؿ جنسػػو كبقػي تفسػػيره، فصػػار عنػػدم : إذا قمػت عشػركف فقػػد أخبػػرت عػف عػػدد مجيػػكؿ قػد تػػ
 .(2)"(1)ا عنو، فمذلؾ نصبىذا مفٌسرن 
 (:1) مس لة 
 ں (3)ڱ چ  :كقكلػو"نكػرة وعػف عامػؿ نصػبو، حيػث يقػوؿ: التفسػيرمجػيء يتحدُث الفرّاء عف  

ىػك لػؾ  :كمػا تقػكؿ، (7)اا، مفٌسرن  كثكابن خارجاف مف المعنى: ليـ ذلؾ نزالن  (6) چ ڃچ ك ،(5()4) چ ڻ ں
 .(1)"ا كصدقةىبة كبيعن 

                                                                                                                                                                                 

جػاء بعػد الفاعػؿ. فاإلضػافة ىنػا ال تجػكز ألفَّ مػؿء  ، كما ينصب المفعكؿ بػو إذاالتفسير، فنصب عمى (الذىب)ثـ جاء 
لػػى ذلػػؾ أشػػار ابػػف مالػػؾ فػػي كػػاف مضػػافنا إليػػو، كاإلضػػافة ال تجػػكز إال مػػرة كاحػػدة. ( األرض)جػػاء مضػػافنا كمػػا بعػػدىا  كا 

 األلفية، حيث يقكؿ: 
 والنصب بعدما أضيؼ وجبا ... إف كاف مثؿ مؿء ااَلْرض ذىبا

يػػأتي بعػػد تمػػاـ اإلضػػافة، كافقيػػـ فػػي ذلػػؾ ابػػف الٌسػػراج، كأجػػاز الٌسػػراج  التفسػػيرد أفَّ ككافقػػو فػػي ذلػػؾ السػػيكطي، حيػػث أكػػ
، كلكنػو ذكػر ٌتبػاع: الخفض عمى اإلضافة، كالكجو الثاني: الرفع عمػى االاألكؿكجييف آخريف في إعراب المقادير، الكجو 

 .باعتٌ ، كالرفع عمى االالتفسيرفي ىذه اآلية كجييف فقط مف اإلعراب: النصب عمى 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ينظػػر: معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ، ك 1/442ج معػػاني القػػرآف كا 

، كألفيػػة ابػػف 1/321جاألصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ك 1/226ج ىػػدل محمػػكد قراعػػة
 .2/336جيؽ: عبد الحميد ىنداكم ىمع اليكامع، السيكطي، تحق، ك 1/34مالؾ، ابف مالؾ ج

 

 .1/245جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
؛ أم: ثكابنا.  (3)  .2/540ج النيسابكرمتفسير ابف المنذر،  ينظر:نزالن
بَّيي "كنص اآلية: ، 198آؿ عمراف:  (4) اًلػًديفى ًفييىػا نيػزيالن ًمػٍف ًعٍنػًد لىًكًف الًَّذيفى اتَّقىٍكا رى نَّاته تىٍجًرم ًمػٍف تىٍحًتيىػا اأٍلىٍنيىػاري خى ـٍ لىييـٍ جى

ٍيره ًلؤٍلىٍبرىارً  ا ًعٍندى المًَّو خى مى  ."المًَّو كى
( بالسػػككف، كقػػرأ الحسػػف )قػػرأ مسػػممة بػػف محػػارب كاألعمػػش  (5) ( بإسػػكاف الػػزام كىػػي لغػػة تمػػيـ كأىػػؿ الحجػػاز )نيػػزيالن نػػزالن

الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: ، ك 1/428جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:أسػػد يثقمػػكف. ك كبن
 .1/458ج خميؿ مأمكف شيخا

ػػرو "كنػػص اآليػػة:، 195آؿ عمػػراف:  (6) ـٍ ًمػػٍف ذىكى اًمػػؿو ًمػػٍنكي ػػؿى عى ـٍ أىنّْػػي الى أيًضػػيعي عىمى بُّييػػ ـٍ رى ابى لىييػػ ـٍ أك فىاٍسػػتىجى ػػكي ًمػػٍف  أيٍنثىػػى بىٍعضي
ـٍ كى  كا ًمٍف ًديىاًرًى كا كىأيٍخًرجي ري نَّػاتو تىٍجػًرم أك بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى يٍدًخمىػنَّييـٍ جى ـٍ كىألى ػيّْئىاًتًي ػٍنييـٍ سى يكىفّْػرىفَّ عى قيًتميػكا ألى قىػاتىميكا كى ػًبيًمي كى ذيكا ًفي سى
ٍسفي الثَّكىابً ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىالمَّوي عً   ."ٍندىهي حي

، ككافقػو فػي ذلػؾ بعػض البصػرييف، المصػدر، بينمػا نصػبيا الكسػائي عمػى التفسػيرعمى ( ثكابنا)، ك(نزالن )نصب الفراء  (7)
ألدخمػنيـ جنػاتو "مصػدر مؤكػد؛ ألفَّ معنػى ( ثكابنػا)مؤكػد؛ ألفَّ خمػكدىـ فييػا إنػزاليـ فييػا، كمصػدر  (نزالن ) فيقكؿ الٌزجاج:

ػا الزمخشػرم فأجػاز نصػبو عمػى المصػدر المؤكػد؛ أم: ، ثيبػنيـ، ككافقػو فػي ذلػؾ الٌنحػاسأل": تحتيا األنيار تجرم مف كأمَّ
مػػف جٌنػػات؛  أك عمػػى القطػػععطػػاءن، كقػػدره ابػػف عطٌيػػة: تكرمػػةن. أك المفعػػكؿ المطمػػؽ، الٌنائػػب عػػف المصػػدر، كقػػٌدره رزقنػػا 

، كثكابنػا)ا العكبرم، فأجاز نصب كأمٌ (، ؼ؛ كالعامؿ البلـ في )ألدخمٌنيـلتخصصيا بالكص عمػى أربعػة كجػكه، الكجػو ( نػزالن
؛ (ألدخمػٌنيـ)المفعػكؿ فػي  مكنػيمػف  مكنػيمػف العمػى القطػع أك مف الجٌنات؛ أم: مثابنا بيا،  عمى القطع: الٌنصب األكؿ

ثٌالػػث: بػػدالن مػػف جٌنػػات؛ يكػػكف مفعػػكالن بػػو؛ ألفَّ معنػػى أدخمػػنيـ: أعطيػػنيـ، الكجػػو ال أم: مثػػابيف، الكجػػو الثٌػػاني: يجػػكز أف
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 ( 2مس لة:) 

عميػػو ومػػف ثػػـ ( ِمػػفْ )الّنكػػرة؛ وذلػػؾ مػػف خػػّلؿ دخػػوؿ  فسػػيرتحػػدث الفػػرّاُء عػػف موضػػٍع آخػػر لمتي

 چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى ېچ قكلػػو: "حػػذفيا، فيقػػوُؿ:
ا يقػػكؿ: مػػف أصػػاب صػػيدن  ،(2)

ا؟ فػػإف حاكمػػاف عػػدالف فقييػػاف يسػػأالنو: أقتمػػت قبػػؿ ىػػذا صػػيدن  حكػػـ عميػػو ؛ا لمصػػيدا إلحرامػػو معتمػػدن ناسػػين 
ف قػاؿ: ال، حكمػا عميػػو، فػإف بمػن قيمػػة حكميػا ثمػػف  ،قػاؿ: نعػـ، لػػـ يحكمػا عميػو، قػػاال: ينػتقـ الٌمػو منػػؾ كا 
ف لػػـ يبمػػن ثمػػف شػػاة حكمػػا عميػػو بقيمػػة مػػا أصػػاب ،بدنػػة أك شػػاة حكمػػا بػػذلؾ عميػػو ىىػػٍدينا بػػاًلنى اٍلكىٍعبىػػةً   كا 

ػػدراىػػـ،  ـٌ قٌكمػػاه طعامن فػػإف لػػـ يجػػد حكمػػا عميػػو أف  ،لكػػؿ مسػػكيف نصػػؼ صػػاع ،ا، كأطعمػػو المسػػاكيفثػػ

كالعػدؿ: مػا عػادؿ الشػيء مػف غيػر  ،چ ی ىئ ىئ ىئچ كقكلو: ، ا مكاف كؿ نصؼ صاعيصـك يكمن 
ػ مكذلؾ أف تقكؿ: عند ،المثؿ :جنسو، كالعدؿ ػعدؿ غبلمؾ كعدؿ شػاتؾ إذا كػاف غبلمن ا أك ا يعػدؿ غبلمن
ككأنػو  ،كربمػا قػاؿ بعػض العػرب: عدلػو، بت العػيفصػفإذا أردت قيمتػو مػف غيػر جنسػو ن ،اةشاة تعدؿ ش
كنصػبؾ الصػياـ  ،كقد اجتمعػكا عمػى كاحػد األعػداؿ أنػو عػدؿ، لتقارب معنى العدؿ مف العدؿ ؛منيـ غمط

ظػر ، كىػك ممػا يفٌسػر لممبتػدئ: أف ين(1)ا، كمػؿء بيػت قتِّػرطػبلف عسػبلن  مكما تقكؿ: عند (3)عمى التفسير

                                                                                                                                                                                 

، عمػى أربعػة، (ثكابنػا)، ك(نػزالن )األندلسي، فأجاز نصب  أبك حيافكأٌما ، ككف مستأنفنا؛ أم: يعطييـ ثكابناالكجو الٌرابع: أف ي
 مكنػػيحػػاؿ مػػف أك : مفعػػكؿ مطمػػؽ، نائػػب عػػف المصػػدر، الكجػػو الثٌػػاني: حػػاؿ مػػف جٌنػػات؛ أم: مثابنػػا بيػػا، األكؿالكجػػو 

، كالمعنػى: ألعطيػنيـ، (كألدخمػٌنيـ)مف جنات عمى تضميف  التكرير؛ أم: مثابيف، الكجو الثٌالث: (دخمنيـكأل)المفعكؿ في 
 الكجو الٌرابع: أف يككف مفعكالن بفعؿ محذكؼ يدؿ عميو المعنى؛ أم: يعطييـ ثكابنا.

، كمػنيـ عمػى التفسػيرصػبو عمػى ، فمػنيـ مػف أجػاز ن(ثكابنػا)، ك(نزالن )جو نصب أك النحاة اختمفكا في  : إفَّ يٌتضح مما سبؽ
يػأتي ليبػيف إبيػاـ مػا  التفسػيرالمصدر المؤكػد؛ ألفَّ ىك ، كمنيـ عمى البدؿ، كاألرجح عمى القطعالمصدر المؤكد، كمنيـ 

ا، ال يحتػػاج إلػػى تفسػػير، فكػػاف  إنػػزاليـ ىػػك مؤكػػدنا لمػػا قبمػػو؛ أم: خمػػكدىـ فييػػا ( ثكابنػػا)ك( نػػزالن )قبمػػو، كمػػا قبمػػو كػػاف كاضػػحن
 فييا.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ينظػػر:  عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 1/500ج معػػاني القػػرآف كا  ا 
، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم، 4/214ج الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا، ك 1/428جزىيػػػػر غػػػػازم زاىػػػػد 

بػػراىيـ أطفػػيشالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي ك ، ك 170ص البحػػر المحػػيط، أبػػك ، ك 4/321ج ا 
 .3/408ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .1/268جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ا قىتىؿى ًمػفى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍقتيميكا ال"كنص اآلية:، 95المائدة:  (2) زىاءه ًمٍثؿي مى ـٍ ميتىعىمّْدنا فىجى مىٍف قىتىمىوي ًمٍنكي ـه كى ري ٍيدى كىأىٍنتيـٍ حي صَّ

ـٍ ىىػٍدينا بىػاًلنى اٍلكىٍعبىػًة  ػٍدؿو ًمػٍنكي ـي ًبػًو ذىكىا عى ػاًكيفى أك النَّعىـً يىٍحكيػ ـي مىسى بىػاؿى أىٍمػًرهً أك كىفَّػارىةه طىعىػا ا ًليىػذيكؽى كى ًلػؾى ًصػيىامن ػٍدؿي ذى فىػا المَّػوي  عى عى
ـي المَّوي ًمٍنوي كىالمَّوي عىًزيزه ذي  ادى فىيىٍنتىًق مىٍف عى مىؼى كى  ."اٍنًتقىاـو  كعىمَّا سى

؛ أم: مػػف صػػياـ، ككافقػػو فػػي ذلػػؾ البصػػريكف، (ًمػػفٍ )، عمػػى تقػػدير حػػذؼ الجػػر التفسػػيرنصػػب الفػػراء صػػيامنا عمػػى  (3)
 ثـ نصبو، ككذلؾ األخفش كالزجاج كابف الٌسراج كالٌنحاس. ( ًمفٍ )بتقدير حذؼ الجر  التفسيرفنصبيا الفراىيدم عمى 
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 ،أال تػػرل أنػػؾ تقػػكؿ: عميػػو عػػدؿ ذلػػؾ مػػف الصػػياـ، (4)نصػػبت (3)ثػػـ ألقيػػت (2)إلػى )مػػف( فػػإذا حسػػنت فيػػو

 .(6)"(5) چ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ  :-تبارؾ كتعالى-ككذلؾ قكؿ الٌمو 

 (:3) مس لة 

 (8)ڀ  (7)پچ  كقكلػو:"نكػرة، فيقػوُؿ:  مجيء التفسيريتحدُث الفراء في موضٍع آخر عف 

كبػػرت تمػػؾ  :چپچ فمػػف نصػػب أضػػمر فػػي  ،(10)نصػػبيا أصػػحاب عبػػد الٌمػػو ،(9) چ ڀ  ڀ ڀ

                                                                                                                                                                                 

األندلسي، فنصبيا عمى العدؿ؛ أم ألٌنيا أزالت اإلبياـ بأفَّ اهلل يخير عبده الذم قتػؿ الصػيد بإٌمػا أف يخػرج  أبك حيافأما 
َـّ إيضاحو (الصياـىك )ما يعادليـ ك أك كفارة طعاـ مسكيف أك ىدينا الكعبة  زالة إبيامو ك ؛ فالذم يعادليـ ت ، (الصػياـىك )كا 

ا.أك عمى العدؿ، كقكلؾ: عمى التمرة مثمو زبدنا؛ ألفَّ المعنى:  التفسيرعمى (صيامنا)حيث يقكؿ: انتصب   قدر ذلؾ صيامن
ا)أمَّا ابف ىشاـ كالسيكطي فنصبكا   ؛ ألٌنو جاء بعد إتماـ اإلضافة. التفسيرعمى (صيامن

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/227ج دل محمػػكد قراعػػةمعػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػ ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
كشػرح التسػييؿ، ابػف ، 3/142ج معاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمػد عمػي الصػابكني، ك 2/208ج الجميؿ عبده شمبي

تحقيػػؽ: البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، ، ك 2/380ج ىشػػاـ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد، كمحمػػد بػػدكم المختػػكف
 .2/336جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 4/368ج صدقي محمد جميؿ

، 7/89ج العيف، الفراىيدم، تحقيػؽ: إبػراىيـ السػامرائي كميػدم المخزكمػي ينظر:الرطب كاليابسة مف عمؼ الٌدكاب،  (1)
لمغػة، األزىػرم، تحقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب تيػذيب ا، ك 1/209ج جميرة المغة، ابف دريد، تحقيؽ: رمزم منير بعمبكيك 
 ، 3/254ج
ا إلبياـ كمفسرنا لما قبمو، كاهلل أعمـ. التفسيرأم: جاز أف يحذؼ حرؼ الجر، ككاف  (2)  مكضحن
 أم: حذفت. (3)
حذؼ، أم: مف صياـ، كعندم رطبلف مف عسؿ، كمؿء البيت مػف  (ًمفٍ )نصبت؛ ألفى حرؼ الجر  (صيامنا)أم: إفَّ  (4)

 قٌت.
لى "كنص اآلية:  ،91آؿ عمراف:  (5) ـٍ ًمػٍؿءي اأٍلىٍرًض ذىىىبنػا كى ػًدًى ـٍ كيفَّاره فىمىٍف ييٍقبىػؿى ًمػٍف أىحى اتيكا كىىي مى كا كى اٍفتىػدىل ًبػًو ك ًإفَّ الًَّذيفى كىفىري

ـٍ ًمٍف نىاًصًريفى أك  ا لىيي مى  ."لىًئؾى لىييـٍ عىذىابه أىًليـه كى
 .79ينظر تفصيؿ المسألة ص

 .1/328جف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآ (6)
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبػده شػمبي ينظر:، (كٍبرت)قرئ بسككف الباء  (7) شػرح ، ك 3/268ج معاني القرآف كا 

 .3/21ج التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف
ا. اتخػذ اهلل كلػدن  :بػالرفع، أم عظمػت كممػة، يعنػي قػكليـ( كممػة)قرأ الحسف كمجاىد كيحيى بف يعمر كابف أبي إسػحاؽ (8)

بػػراىيـ  ينظػػر:كعمػػى ىػػذه القػػراءة فػػبل حاجػػة إلػػى إضػػمار.  الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
 .10/353ج أطفيش

ا لى "كنص اآلية: ، 5الكيؼ:  (9) ـٍ ًإٍف يىقيكليكفى ًإالَّ كىًذبنامى ٍت كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ـٍ كىبيرى ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو كىالى آًلبىاًئًي  ."يي
ا، كمػف رفػع لػـ يضػمر شػيئن  كرفعيػا الحسػف كبعػض أىػؿ المدينػة"مكضع الرفػع، حيػث يقػكؿ: ( كممة)أجاز الفراء في  (10)

ا، فتكػكف الكممػة مكنينػقػد رفعيػا بعضػيـ، كلػـ يجعػؿ قبميػا "ؿ فػي مكضػعو آخػر: ، كقػاكما تقكؿ: عظػـ قكلػؾ ككبػر كبلمػؾ
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(1) "الكممة كممة
ا–كيقكؿ  ،  ی یچ إذا نصػبت فيػي خارجػة مػف قكلػو: ":مكضعو آخرفي  -أيضن

 .(4)"(3)أم: كبرت ىذه الكممة ؛(2) چ حئ جئ ی ی

 (:4) مس لة  

  (5)ڑ ڑچ  :كقكلػػو" نكػػرة، حيػػث يقػػوؿ: مجػػيء التفسػػيريتحػػدث الفػػراُء فػػي موضػػٍع آخػػر عػػف 

(1)ک
 .(5)"كىذا مما فٌسرت لؾ، (4)نصبت الجزاء عمى التفسير،  (3)فمو جزاء الحسنى :أم ؛(2) چ 

                                                                                                                                                                                 

معػاني القػرآف، الفػراء، تحقيػؽ: أحمػد يكسػؼ النجػاتي كعبػد الفتػاح شػمبي كمحمػد عمػي  ينظر:. "خارجة مف ذلؾ المضمر
 .642، 284/ 2،1جالٌنجار 

 .2/642جح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتا (1)
لىدنا"كنص اآلية: ، 4الكيؼ:  (2) ذى المَّوي كى ييٍنًذرى الًَّذيفى قىاليكا اتَّخى  ."كى
كاتفػؽ ، التقدير: كبرت تمؾ الكممة كممػةن ، ك (كبرت)؛ أم لتفسير الكممة المضمرة في التفسيرعمى ( كممة)نصب الفراء  (3)

، كلكػػػف اختمػػػؼ بعضػػػيـ فػػػي تفسػػػير نصػػػبيا؛ حيػػػث نصػػػب الفراىيػػػدم التفسػػػيرعمػػػى ( كممػػػة)معػػػو البصػػػريكف فػػػي نصػػػب 
كؼ تنصػػب النكػرىة كترفػع اٍلمعرفىػةألٌنيػا جػاءت نكػرة، حيػث يقػكؿ: (؛ كممػة) ػري نعػـ رجػػبلن تىقػكؿ: بػئس رجػبلن زيػده  ،فىيىػًذًه حي ، كى

مَّده   نصبت كممة ألنَّيا نكرة.( كىبرت كممة)ف، كأما قكلو: ؛ نصبت رجبلن أًلىنَّوي نكرة، كىرفعت زيدنا كمحمدنا؛ أًلىنَّييمىا معرفتاميحى
كاتفػؽ معػو ابػف الٌسػراج فػي ، التفسػيرذاتػو؛ حيػث نصػبيا عمػى  التأكيػؿكاتفؽ معػو الٌزجػاج فػي الػرأم ذاتػو كعمػى الٌتقػدير ك 

نمػا خصػكا بػو كاعمـ: إنَّيـ ال يضمركف شيئان قبؿ ذكػره إال عمػى شػريطة التفسػير كا  ": ( كممة)ذلؾ، حيث يقكؿ في إعراب 
ػػا–كاتفػػؽ معػػو الزمخشػػرم "، كحػػؽ المضػػمر أف يكػػكف بعػػد المػػذككران بعينيػػا، أبكابػػ عمػػى ( كممػػة)؛ حيػػث عػػدَّ نصػػب -أيضن

كاتفػػؽ معػػو ابػػف الحاجػػب عمػػى نصػػبيا عمػػى ، عجػػب، كأٌنػػو قيػػؿ: مػػا أكبرىػػا كممػػةأقػػكل كأبمػػن؛ ألفَّ المعنػػى بػػو ت التفسػػير
ا–قدره ، ككذلؾ ابف مالؾ حيث التفسير أمَّا ابف ىشاـ فاتفؽ مع الفراء فػي رأيػو، حيػث يقػكؿ: ، : كبرت الكممة كممةن -أيضن
بئسى رجبلن  ، زيده نعـ رجبلن : كنىحٍ  ،التفسيرالى ييفىسر ًإالَّ ب مكنيإفَّ ال ػٍدح كالػذـ، ، ك عىٍمره كى كيمتحؽ بيمػا فعػؿ الَّػًذم ييػرىاد ًبػًو اٍلمى

 ."كىبرت كممة"مثؿ قكلو: 
معػػاني القػػرآف ، ك 2/427ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة، ك 1/97ج كالجمػػؿ فػػي النحػػ ينظػػر:

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  الكشػػاؼ، ، ك 1/115، كاألصػػكؿ فػػي النحػػك، ابػػف الٌسػػراج ج3/268جكا 
: يكسػؼ حسػف شػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ، ك 15/619ج الزمخشرم، تحقيؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا

 .1/635ج مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، تحقيؽ: مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل، ك 4/251ج عمر
 .1/284جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
ػة قػرٌ ؛ فقرأ(جزاءن )اختمؼ القٌراء في قراءة  (5) ٍسػنىى( برفػع ه عامَّ ػزىاءي الحي اء أىػؿ المدينػة كبعػض أىػؿ البصػرة كالككفػة )فىمىػوي جى

ضافتو إلى الحسنى.  الجزاء، كا 
ذا قرئ  :التأكيؿكذلؾ، فمو كجياف مف  كا 

أحدىما: أف يجعؿ الحسنى مرادنا بيا إيمانو كأعمالو الصالحة، فيككف معنى الكبلـ إذا أريد بيا ذلؾ: كأما مف آمف كعمؿ 
ا فم  و جزاؤىا، يعني: جزاء ىذه األفعاؿ الحسنة.صالحن

( كالدار: ىي اآلخرة،  :ا بالحسنى: الجنة، كأضيؼ الجزاء إلييا، كما قيؿكالكجو الثاني: أف يككف معنين  ٍيره لىدىاري اآلًخرىًة خى )كى
ذىًلؾى ًديفي اٍلقىيّْمىًة( كالديف:   القيـ.ىك ككما قاؿ: )كى
ٍسنىى(، بمعنى: جزاؤىـ سيككف الجٌنة.كقرأ حمزة كالكسائي كحفصه جزاءن بال زىاءن اٍلحي  نصب؛ أم: )فىمىوي جى
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 (:5) مس لة 

؛ أي: تنصػب (كممػة)، ويكػوف فييػا كالنصػب فػي (مقتًػا)ىػي يتحدث الفراء عف نصب الّنكرة، و  

 چ ڇ چ (7)چ  (6)چچ  قكلػػو:": عمػػى التفسػػير، حيػػث يقػػوؿ
، (9)اأم: كبػػر ذلػػؾ الجػػداؿ مقتنػػ ؛(8)

                                                                                                                                                                                 

 كقرأ ابف عباس كمسركؽه بالنصًب كاإًلضافًة.
عرابو ج ينظر:  .18/99ج الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، تأكيؿ القرآف، كجامع البياف في 3/309معاني القرآف كا 

ٍسنى( مضاؼ :كقكلو": يقكؿ أمَّا الحسنى فأجاز الفراء فييا الخفض، حيث (1) زاءن اٍلحي يك كقد تككف الحسنى حسناتو ف، )جى
ػؽُّ اٍليىًقػيًف( :كمػا قػاؿ، ىػك ىػيك ، كتككف الحسنى الجنػة، تضػيؼ الجػزاء إلييػا ،جزاؤىا ػًة( ك)ًديػفي  ،)حى لىػداري  ،اٍلقىيّْمى اآٍلًخػرىًة  )كى
) ٍيره ٍسنى ككل ،خى )إٌنا  :فتككف كقراءة مسركؽ ،كلـ يقرأ بو أحد ،ايو كاف كجين كقد رفعت الجزاء كنٌكنت ف ،ا( رفعن جعمت )اٍلحي

 . "الزينة الككاكب( فخفض الككاكب ترجمة عف زٌينا الٌسماء الٌدنيا بزينة
 .2/651جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار 

 .131تفصيؿ المسألة ص ينظرك 
سىنىقيكؿي لىوي ًمٍف أىٍمًرنىا ييٍسرنا"كنص اآلية:  ،88الكيؼ:  (2) ٍسنىى كى زىاءن اٍلحي ا فىمىوي جى اًلحن  ."كىأىمَّا مىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى
 اختمؼ في تفسير الحسنى، فالبعض قاؿ معناىا: العفك، كالبعض: الجنة، كالبعض: ال إلو إال اهلل. (3)

 .1/202ج ىند شمبي، تحقيؽ: تفسير يحيى بف سبلـ، القيركاني ينظر:
ػػا الطبػػرم فنصػػبيا عمػػى المصػػدر؛ ، التفسػػير؛ دكف تفسػػيرو لػػذلؾعمػػى  (جػػزاءن )نصػػب الفػػٌراء  (4) بمعنػػى: يجػػازييـ جػػزاءن أمَّ

ػػا العكبػػرم فنصػػب ، ك ى: فمػػو الحسػػنى مجزينػػا بيػػا جػػزاءن ؛ أم بمعنػػعمػػى القطػػعأٌمػػا الٌزجػػاج فنصػػبيا ، الجنػػة عمػػى ( جػػزاءن )أمَّ
بمعنػى: يجػزم بيػا جػزاءن، الكجػو  ا، الكجػو الثٌػاني: عمػى المصػدر؛؛ أم: مجزينػا بيػعمػى القطػع: األكؿ، الكجػو أكجػوثبلثة 

يقرأ بالنصب مف غير تنكيف؛ كقد حذؼ التنكيف اللتقاء ساكنيف، أمَّا الٌنحاس ( جزاءن ). كقاؿ العكبرم: إفَّ التفسيرالثٌالث: 
ذؼ تنػػكيف؛ اللتقػػاء سػػاكنيف، كيكػػكف الٌتقػػدير: فمػػو الثٌػػكاب فمػػـ يكافقػػو فػػي رأيػػو حيػػث قػػاؿ: ىػػذا خطػػأ؛ ألنَّػػو لػػيس مكضػػع حػػ

جػػزاءى الحسػػنى. كتتفػػػؽ الباحثػػة مػػػع رأم العكبػػرم مػػف حػػػذؼ التنػػكيف؛ اللتقػػػاء السػػاكنيف بػػيف سػػػككف التنػػكيف كسػػػككف اؿ 
 التعريؼ.

 .در؛ أم: مجازل، أٌما الكجو الثٌاني: عمى المصقطع: الاألكؿفنصبيا عمى كجييف، الكجو  أبك حيافأٌما 
 يؿ: لنجزينيـ جزاء الجنة.أك كترل الباحثة أٌنيا تنصب عمى المصدر، بت

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده ، ك 18/99، الطبػػرم جتأكيػػؿ القػػرآفجػػامع البيػػاف فػػي  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
بػػراىيـ، ك 4/290جؤ ، 3/309جشػػمبي  ، 11/53ج أطفػػيش الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 

 .7/222جكالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .3/309جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
 .5/129جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر:كبر: أم عظـ.  (6)
 .2/190المرجع السابؽ، ج ينظر:المقت: شٌدة الكراىية:  (7)
نيػ"كنص اآلية: ، 35غافر:  (8) ٍقتنا ًعٍندى المًَّو كىًعٍنػدى الَّػًذيفى آمى ـٍ كىبيرى مى اًدليكفى ًفي آيىاًت المًَّو ًبغىٍيًر سيٍمطىافو أىتىاىي ػذىًلؾى الًَّذيفى ييجى كا كى

مىى كيؿّْ قىٍمًب مي  بَّارو يىٍطبىعي المَّوي عى  ."تىكىبّْرو جى
ا عند اهلل.  (9)  أم: عظـ جداليـ بغضن
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كمػػف  (2) چ ہ ۀ ۀچ  أضػػمرت فػػي كبػػرت قػػكليـ: (1) چ ڀ  ڀ ڀ ڀ پچ كمثمػػو: 

 .(5)"(4)چ ڀ ڀ  پچ (3)رفع الكممة لـ يضمر، كقرأ الحسف بذلؾ برفع الكممة 

 (:6) مس لة 

  ۀچ قػاؿ: ": نكػرة، حيػث يقػوؿ مجيء التفسيرعف  -أيًضا–يتحدُث الفراء في موضٍع آخٍر 

 ألف )كبػػػر( بمنزلػػػة قكلػػػؾ: ؛فػػػي مكضػػػع رفػػػع (أف تقكلػػػكا)، (6) چھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ػ اأضمر في كبػر اسػمن  ،(7) چ ڇ چ چ چچ و:  أخكؾ، كقكلبئس رجبلن   :كأمػا قكلػو ،ايكػكف مرفكعن

 چ ڀ پچ 
، كمػػف (9)ا، كجعػػؿ الفعػػؿ لمكممػػةألنػػو لػػـ يضػػمر شػػيئن  ؛اقرأىػػا رفعنػػ الحسػػف فػػإفَّ ، (8)

 .(2)"(1)بو الرفع مينك (10)ا اسمن  (كبرت) ينصب أضمر ف

                                                           
ـٍ ًإٍف يىقيكليكفى ًإالَّ كىًذبنا"كنص اآلية: ، 5الكيؼ:  (1) ٍت كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ـٍ كىبيرى ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو كىالى آًلبىاًئًي ا لىيي  ."مى

 .83تفصيؿ المسألة، ص ينظر
ا ًفي "آلية: كنص ا، 116البقرة:  (2) انىوي بىٍؿ لىوي مى لىدنا سيٍبحى ذى المَّوي كى قىاليكا اتَّخى  ."كىاأٍلىٍرًض كيؿّّ لىوي قىاًنتيكفى  السماكاتكى
ـٍ ًإٍف يىقيكليكفى ًإالَّ "كنص اآلية: ، 5الكيؼ:  (3) ٍت كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ـٍ كىبيرى ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو كىالى آًلبىاًئًي ا لىيي  ." كىًذبنامى

 .83تفصيؿ المسألة، ص ينظر
الزجػػاج ؛ حيػػث نصػػب جميػػكر الٌنحػػاة بػػبل خػػبلؼالكجػػو المتفػػؽ عميػػو بػػيف ىػػك ، ك التفسػػيرعمػػى ( مقتنػػا)نصػػب الفػػراء  (4)

لػػى ىػػذا ذىػػب الٌزمخشػػرم كالعكبػػرم ككػػذلؾ الٌسػػميف الحمبػػي الػػذم نصػػب التفسػػيرعمػػى ( مقتنػػا)كالٌنحػػاس  عمػػى ( مقتنػػا)، كا 
 أنَّو منقكؿ مف الفاعمية، كالٌتقدير: كىبير مقتي حاليـ؛ أم: حاؿ جداليـ.، عمى التفسير

؛ "كىبيػرت كممػةن ": -تعػالى-الجػداؿ، كمػف الٌشػكاىد عميػو قكلػو  مكنػيمػف ( كىبيرى )؛ لما في قكلو التفسيرعمى ( مقتنا)كتنصب 
 الكممة.، فإف لـ يضمر رفعت "اتخذ اهلل كلدنا": -تعالى-قكلو ىك ك  مكني( كىبيرىتٍ )ففي 
 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 4/33جإعػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظر:

بػػراىيـ أطفػػيش، ك 24/957ج ، كالسػػميف الحمبػػي 15/313ج الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
 .9/479الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ج

 .3/970جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
 .3الصؼ:  (6)
نيػ"كنص اآلية: ، 35غافر:  (7) ٍقتنا ًعٍندى المًَّو كىًعٍنػدى الَّػًذيفى آمى ـٍ كىبيرى مى اًدليكفى ًفي آيىاًت المًَّو ًبغىٍيًر سيٍمطىافو أىتىاىي ػذىًلؾى  كاالًَّذيفى ييجى كى

بَّارو  مىى كيؿّْ قىٍمًب ميتىكىبّْرو جى  ."يىٍطبىعي المَّوي عى
ـٍ ًإٍف يىقيكليكفى ًإالَّ كىًذبنا"كنص اآلية: ، 5الكيؼ:  (8) ٍت كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ـٍ كىبيرى ـٍ ًبًو ًمٍف ًعٍمـو كىالى آًلبىاًئًي ا لىيي  ."مى
ا؛ فمأم: أفَّ الفعؿ أسند لمفاعؿ كممة (9)  .التفسيرعمى ( كممة)أضمر تنصب حينيا  ك؛ ألنَّو لـ يضمر في الفعؿ اسمن
؛ ف( كبرت)أم يككف اسـ الفعؿ  (10) ـى رجػبلن عمػر؛ ففاعػؿ يك مضمرنا مرفكعنا؛ ألنَّو فاعبلن مف باب نعػـ كبػئس، كقكلػو: ًنٍعػ
ـى )  .ىك :مستتر تقديره مكني( ًنٍع
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  معرفة مجيء التفسيرمس لة: جواز 

 كقكلػو: "معرفػة، وذلػؾ عنػدما يعػرَّؼ باإلضػافة بقولػو: مجػيء التفسػيريتحدث الفراء في جػواز   

 ۋچ ككػػػػػذلؾ قكلػػػػػو:  ،معرفػػػػػة يالعػػػػػرب تكقػػػػػع سػػػػػفو عمػػػػػى )نفسػػػػػو( كىػػػػػ، (3) چ ک ڑ ڑ  ژچ 

كقكلػػؾ:  (7)أكثػػر الكػػبلـ نكػػرة ي، كالمفٌسػػر فػػ(6)ألنػػو مفٌسػػر ؛(5)مػػف المعرفػػة كػػالنكرة يكىػػ، (4) چۋ

بػو،  يفالفعػؿ لمػٌذرع ألنػؾ تقػكؿ: ضػاؽ ذرعػ ،(8) چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ  ، كقكلو:اضقت بو ذرعن 
ألف الضيؽ فيو كما تقكؿ: ىك أكسػعكـ  ؛اجاء الٌذرع مفسرن  ،ا إليؾ فقمت: ضقتفمٌما جعمت الضيؽ مسندن 

ؾ ككذلؾ قػكليـ: قػد كجعػت بطنػؾ، ككثقػت رأيػ ،الٌرجؿ يدخمت الدار لتدٌؿ عمى أف السعة فييا ال ف ؛ادارن 

                                                                                                                                                                                 
( ًنعػػـ)مػػف بػػاب نعػػـ كبػػئس، حيػػث إفَّ فاعػػؿ يػػك المضػػمر؛ ف( كىبيػػرى )ٌسػػر لفاعػػؿ المف التفسػػيرعمػػى ( مقتنػػا)نصػػب الفػػراء  (1)
مستتر تقديره ىػي، كالػذم فٌسػره الٌنكػرة  مكني( ًنعـ)ا مفسرنا بنكرة، مثؿ: ًنعـ النساء خديجة؛ ففاعؿ مكني، إذا كاف (بئس)ك

لػػى ىػ(، ، حيػػث فٌسػرت فاعػػؿ )كىبيػرى (قتنػام)التػي تعػػرب بعػده تمييػػزنا، كىػي ىنػػا  ذا ذىػػب الكسػائي، ككػػذلؾ الٌنحػاس؛ حيػػث كا 
ككػػذلؾ األخفػػش الػػذم يػػرل أفَّ ، ضػػمر فييػػا؛ أم: كىبيػػرى ذلػػؾ القػػكؿم( كىبيػػر)، عمػػى أفَّ فاعػػؿ التفسػػيرعمػػى ( مقتنػػا)نصػػب 
، حيػث نصػب أبػك حيػافكتبعػو فػي ىػذا ، قػتكـ مقتنػاىنػا محػٌكؿ عػف فاعػؿ، حيػث إفَّ أصػؿ الكػبلـ: كبػر م التفسػيرنصب 

ػا القرطبػػي فنصػػب ، ـ: كبػػر مقػت قػػكلكـ مػا ال تفعمػػكفالمحػػٌكؿ عػف الفاعػػؿ، حيػث إفَّ أصػػؿ الكػبل تفسػيرالعمػػى ( مقتنػا) أمَّ
 ، دكف تكضيح عٌمة ذلؾ.عمى القطع( مقتنا)

 ؛ أم كبر ذلؾ القكؿ بينكـ.التفسيرينصب عمى ( مقتنا)كعميو فإفَّ 
عػ، ك 2/514ج معػػاني القػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػدل محمػػكد قراعػػة ينظػر: راب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػؽ: زىيػػر غػػازم ا 
بػراىيـ أطفػيش، ك 4/419جزاىد  كالبحػر المحػيط، ، 18/18ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 

 .10/164جأبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .3/1123جمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح ش (2)
نَّػوي ًفػي اآٍل "كنص اآلية:، 130البقرة:  (3) لىقىػًد اٍصػطىفىٍينىاهي ًفػي الػدٍُّنيىا كىاً  ػوي كى ػًفوى نىٍفسى ػٍف سى ـى ًإالَّ مى ػٍف ًممَّػًة ًإٍبػرىاًىي مىٍف يىٍرغىػبي عى ًخػرىًة كى

اًلحً   ."لىًمفى الصَّ
 .58القصص:  (4)

 .47تفصيؿ المسألة ص ينظر
 ، كىي قضية خبلفٌية بيف الككفييف كالبصرييف.التفسيربيف المعرفة كالٌنكرة في  ساكل :أم (5)
 .1/167المدارس النحكية، شكقي ضيؼ ج ينظر:أم: تمييز.  (6)
ػا عنػد البصػرييف فػبل يجػكز أف يػأتي  ،غالبنا يككف نكرة التفسيرم: أفَّ أ (7) كيجكز أف يأتي معرفة كذلؾ عند الككفييف، أمَّ

 نكرة. إال 
ينصب تمييزنا بما قد فسره؛ حيػث ىك التي لمبياف، ك ( مف)ككف بمعنى ي: يأتي نكرة منصكبة، في األغمب فضمة، ك التفسير

، عبػاس النحػك الػكافي، ك 2/46شرح األشػمكني عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ، األشػمكني ج ينظر:يبيف إبياـ ما قبمو.  التفسيرإفَّ 
 .2/417حسف ج

ًريئنا"ص اآلية: كن، 4سكرة النساء:  (8) ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي  ."كىآتيكا النّْسىاءى صى
  .89تفصيؿ المسألة، ص ينظر
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، فمٌما أسند الفعؿ إلػى الرجػؿ (2)إنما الفعؿ لؤلمر ،كثقت بالثاء يأكثر ظنٌ : (1)وعبد المٌ  أبككفقت، قاؿ أك 
، فػبل يقػاؿ: رأيػو سػفو زيػد، كمػا ال (3)كلذلؾ ال يجػكز تقديمػو ،صمح النصب فيما عاد بذكره عمى التفسير

ف كػػػاف معرفػػػة فإنػػػو فػػػ ؛ا أنػػػت أكسػػػعيـيجػػػكز دارن  مكضػػػع  يفػػػ (4)رة، كيصػػػيبو النصػػػبتأكيػػػؿ نكػػػ يألنػػػو كا 
 (6)"(5)نصب النكرة كال يجاكزه

 ( 1مس لة:) 

 ڤچ  كقكلػو:"معرفػة، حيػث يقػوؿ:  مجػيء التفسػيريتحدث الفراُء في موضػٍع آخػر عػف جػواز 

كلػػػؾ: ا فيػػػك مػػػف جيػػػة قفػػػإف يكػػػف حقنػػػ، (8)كأجػػػاز قػػػـك )قمبػػػو( بالنصػػػب، (7) چ ڦ ڦ  ڦ ڤ
 .(1)"كأثمت قمبؾ ،سفيت رأيؾ

                                                           
 .ثقة كصدكؽىك عبد اهلل الكاتب، كركل عف الفراء تصانيفو، ك أبك عبد اهلل محمد بف الجيـ بف ىاركف: أبك  (1)
 .2/381ج ، تحقيؽ: إحساف عباسمعجـ األدباء، ياقكت الحمكم ينظر: 
 كفؽ أمره؛ أم: كجده مكافقنا كفيمو. (2)
 .التفسير؛ حيث ال يجيز الفٌراء تقديـ التفسيرأم تقديـ  (3)
 أم ينصب. (4)
احبيا خرجػت الػنفس فمٌمػا أضػاؼ الفعػؿ إلػى صػ ،قاؿ الفٌراء: نصب عمى التفسير، كاألصؿ: سفيت نفسو( سفو نفسو)(5)

ػا، كمعنػاه: ضػاؽ ذرعػي بػو، كيقػاؿ: ألػـ زيػد رأسػو ككجػع بطنػو. أٌمػ ،مفٌسرة ليعمـ مكضع السفو ا كما يقاؿ: ضػقت بػو ذرعن
أٌما البصريكف فخالفكا الككفييف في ذلؾ، حيث حكى الكسائي عػف األخفػش أفَّ المعنػى: ، الزمخشرم فيجيز تعريفو شذكذنا

. كقاؿ األخفش: كمثمو: ف( في)جيؿ في نفسو، فحذفت  ؛ أم عمػى عقػدة النكػاح. كىػذا يجػرم عمػى (عقدة الٌنكاح)انتصبى
جيػؿ )مػف قػكليـ: ضػرب فػبلفه الظيػرى كالػبطف؛ أم: فػي الظيػر كالػبطف. كقػاؿ الٌزجػاج: معنػاه مذىب سيبكيو فيما حكػاه 

المبػػرد: معنػػاه ضػػٌيع نفسػػو.  مفعػػكؿ بػػو عنػػده بجيػػؿ؛ أم: لػػـ يفكػػر فػػي نفسػػو. فالسػػفو كالجيػػؿ سػػكاء. قػػاؿيػػك ؛ ف(نفسػػو
معرفػة يعػارض  مجػيء التفسػيركيبلحظ أفَّ الٌزجاج كالمبرد قػد ضػٌمنكا الفعػؿ الػبلـز معنػى فعػؿ متعػدٍّ، كقػاؿ الٌنحػاس: إفَّ 

 معناه؛ ألنؾ ال تبيف ما كاف مف جنسيا.
عػػراب 1/215ج ، كمعػػاني القػػرآف، الزجػػاج1/215ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر:  ، كا 

بػػػراىيـ أطفػػػيش، ك 1/263القػػػرآف، النحػػػاس ج ، 2/212ج الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ، كتفسػػير 1/189كتفسػػير الزمخشػػرم، الزمخشػػرم ج

 .2/371حمف السيد كمحمد بدكم المختكف جشرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد الر ، 1/629ج
 .1/111جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
ػ"نص اآلية: ، ك 283البقرة:  (7) ػةه فىػًإٍف أىًمػفى بىٍعضي ٍقبيكضى اًتبنػا فىًرىىػافه مى ـٍ تىًجديكا كى لى مىى سىفىرو كى ٍف كيٍنتيـٍ عى دّْ الَّػًذم كىاً  ػا فىٍمييػؤى ـٍ بىٍعضن كي

ـه قىٍمبيوي كى  مىٍف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آًث بَّوي كىالى تىٍكتيميكا الشَّيىادىةى كى ٍليىتًَّؽ المَّوى رى انىتىوي كى ًميـه اٍؤتيًمفى أىمى ا تىٍعمىميكفى عى  ."المَّوي ًبمى
، ثػـ التفسػيرعمػى التفسػير يعنػي ىػك مة. كقاؿ: قاؿ مكي: قرأ قكـ: قىٍمبىوي، بالنصب، كنسبيا ابف عطية إلى ابف أبي عب (8)

 كاستشيدكا بقكؿ الٌشاعر:، مجيء التفسير معرفة كمنيـ الفٌراءضعؼ مف أجؿ أنو معرفة. كالككفيكف يجيزكف 
 وطبت النفَس يا قيس بف عمرو 
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 (:2) مس لة 

 ۆچ  :كقكلػو"معرفػة، حيػث يقػوُؿ:  مجػيء التفسػيريتحدُث الفراء في موضٍع ثالػث عػف جػواز 

: كنصبؾ المعيشة مف جيػة قكلػو ،بطرتيا: كفرتيا كخسرتيا ،(3) چۋ (2)ۋ   ٴۇ ۈ ۈ
أبطػػرؾ مالػػؾ  :كمػػا تقػػكؿ، (1)ياأبطرتيػػا معيشػػتي  :-الٌمػػو أعمػػـ-إنمػػا المعنػػى ك ،(5()4) چ ک ڑ ڑ  ژچ 

                                                                                                                                                                                 

 عّلـ ممئت اّلرعَب، والحرب لف تقد.
 تخريج الّشاىد:

 اليشكرم، يخاطب قيس بف مسعكد اليشكرم.رشيد بف شياب ىك : قائؿ األبيات 
 ىذا عجز بيت، كصدره قكلو: -

 رأيتؾ لما أف عرفت وجوىنا.
 : طبت الٌنفس؛ أم: طابت نفسؾ كرضيت.المفردات
: يخاطب الشاعر قيسنا كيندد بو، فيقكؿ: لما رأيتنا كرأيػت أكابرنػا كعظماءنػا، رضػيت نفسػؾ، كامتنعػت عػف األخػذ المعنى

 صديؽ لقيس.ىك ككاف قكـ الشاعر قد قتمكا عمرنا؛ ك  ،ذم قتمناهال كبثأر صديقؾ عمر 
 جميػكرأنػو ضػركرة عنػد  التفسػيرعمػى ( ؿا)الذم يجب تنكيره، كحكـ دخػكؿ  التفسيرعمى اؿ( ): دخكؿ وجو االستشياد

معرفػػة، ( اؿ)، بػػؿ يجػػكز أف يكػػكف معرفػػة، كعمػػى مػػذىبيـ فػػػ التفسػػيرالبصػػرييف؛ كأمػػا الككفيػػكف، فػػإنيـ ال يكجبػػكف تنكيػػر 
 . كال شاىد حينئذ في البيت ،النحكييف أعرب النفس مفعكالن بو كبعض ،كليست زائدة

 قكليـ: مررت برجؿ حسف كجيو. كنح ،كقد خرجو بعضيـ عمى أنو منصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو
الشػػعر ال فػػي كىػػذا التخػػريج عمػػى مػػذىب الكػػكفييف جػػائز، كعمػػى مػػذىب المبػػرد ممنػػكع، كعمػػى مػػذىب سػػيبكيو جػػائز فػػي 

كالمبػػدؿ منػػو  التكريػػرمػػف اسػػـ إف بػػدؿ بعػػض مػػف كػػؿ، كيجػػكز الفصػػؿ بػػيف  التكريػػرالكػػبلـ، كيجػػكز أف ينتصػػب عمػػى 
بػػالخبر، كقػػد فصػػمكا بػػالخبر بػػيف الصػػفة كالمكصػػكؼ، نحػػك: زيػػد منطمػػؽ العاقػػؿ، نػػص عميػػو سػػيبكيو، مػػع أف العامػػؿ فػػي 

 غير العامؿ في المبدؿ منو.ىك أف العامؿ فيو  ؛ ألف األصحالتكريرالنعت كالمنعكت كاحد، فأحرل في 
قىٍمبىوي، بفتح اليمزة كالثاء كالميـ كتشديد الثػاء، جعمػو فعػبلن ماضػينا. كقمبىػو  ـى غيره: أف ابف أبي عبمة قرأ: أىثَّ كنقؿ الزمخشرم ك 

ا.   بفتح الباء نصبنا عمى المفعكؿ بأثـ؛ أم: جعمو آثمن
شػػػرح ، ك 2/746، كالبحػػػر المحػػػيط، القرطبػػػي ج1/349ج: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد إعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ ينظػػػر:

مغنػي المبيػب، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: ، ك 2/387ج التسييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف السػيد كمحمػد بػدكم المختػكف
ؼ أكضػػػح المسػػػالؾ إلػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، ابػػػف ىشػػػاـ، تحقيػػػؽ: يكسػػػ، ك 1/745ج مػػػازف المبػػػارؾ كمحمػػػد عمػػػي حمػػػد اهلل

لمفضػػميات، المفٌضػػؿ الٌضػػبي، ، كا80/ 1جىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم ، ك 1/183ج البقػػاعي
 .3/435، عٌباس حسف جالنحك الكافي، ك 310ص تحقيؽ: أحمد محمد شاكر

 .1/210جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
 .13/228جتيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب  ينظر:البطر: الطغياف في النعمة.  (2)
كينَّػ"كنص اآلية: ، 58القصص:  (3) ـٍ ًإالَّ قىًمػيبلن كى ـٍ تيٍسػكىٍف ًمػٍف بىٍعػًدًى ـٍ لىػ ػاًكنييي ػتىيىا فىًتٍمػؾى مىسى ٍت مىًعيشى ا كـ أىٍىمىٍكنىا ًمػٍف قىٍريىػةو بىًطػرى

 ."اًرًثيفى نىٍحفي اٍلكى 
نَّػوي ًفػي اآٍل "كنص اآلية: ، 130البقرة:  (4) لىقىػًد اٍصػطىفىٍينىاهي ًفػي الػدٍُّنيىا كىاً  ػوي كى ػًفوى نىٍفسى ػٍف سى ـى ًإالَّ مى مىٍف يىٍرغىبي عىٍف ًممًَّة ًإٍبرىاًىي ًخػرىًة كى

اًلًحيفى   ."لىًمفى الصَّ
 .47تفصيؿ المسألة ص ينظر (5)
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، فحػػػٌكؿ إلػػػى مػػػا (2)األصػػػؿ يفػػػذكرت المعيشػػػة ألف الفعػػػؿ كػػػاف ليػػػا فػػػ ؛كبطرتػػػو، كأسػػػفيؾ رأيػػػؾ فسػػػفيتو
الطيػب كػاف  أال ترل أفَّ  ،(4) چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ : ككأٌف نصبو كنصب قكلو ،(3)أضيفت إليو

ككػػذلؾ ضػػقنا بػػو  ،لمػػنفس، فمٌمػػا حٌكلتػػو إلػػى صػػاحب الػػنفس خرجػػت الػػنفس منصػػكبة لتفٌسػػر معنػػى الطيػػب
 .(6)"(5)ما كاف المعنى: ضاؽ بو ذرعناإنٌ ، اذرعن 

 الجممة تفسيرفصؿ: 
  :المحوؿ عف فاعؿ التفسيرمس لة 

 ہہ ۀ ۀ  ڻچ  :لػوقك ك " حيػث يقػوؿ:راء في التفسير المحوؿ عف الفاعػؿ يتحدُث الف

 چ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
كذلػػؾ أنيػػـ كػػانكا  ،أكليػػاء النسػػاء ال األزكاج :يعنػػي، (7)

: ، يقػػكؿأعطػػكىف صػػدقاتيف نحمػػة :ا، فػػأنزؿ الٌمػػو تعػػالىالجاىميػػة ال يعطػػكف النسػػاء مػػف ميػػكرىف شػػيئن  يفػػ
 ىبة كعطية.

                                                                                                                                                                                 
إعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيػؽ: زىيػر  ينظر:، فبل يجكز القكؿ: معيشتيا بطرت القرية. رالتفسيكال يجكز عنده تقديـ  (1)

 .1/264جغازم زاىد 
 أم أسند الفعؿ ليا. (2)
(3) . ًشٍدتى أمرىؾ، كبىًطٍرتى عٍيشىؾ، كغىنٍيتى رٍأيؾى : ييقىاؿ: رى  ركل اٍلفراء عىف اٍلكسىائي أىنو قىاؿى

 : ٍنيىػػا كى قعػػت اٍلعىػػرىب ىىػػًذه اأٍلى أك قىػػاؿى ٍعنػػى: ىػػك ٍفعىػػاؿ عمػػى ىىػػًذه المعػػارؼ الًَّتػػي خرجػػت مفٌسػػرةن لتحكيػػؿ اٍلًفٍعػػؿ عى ػػا اٍلمى نَّمى لىيىػػا، كىاً 
كىذىًلؾى أخكاتيا.  تيػذيب المغػة، األزىػرم، تحقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب ، ك 2/245ج اليكامعىمع  ينظر:بىًطرت معيشتييا كى

 .13/222ج
ًريئناكىآتيكا ا"كنص اآلية: ، 4الٌنساء:  (4) ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي  ."لنّْسىاءى صى
 ث إفَّ األصػػػؿ: أبطرتيػػػا معيشػػػتييا،محػػػٌكؿ عػػػف فاعػػػؿ، حيػػػ التفسػػػيرفَّ : إالتفسػػػير، كقػػػاؿنصػػب الفػػػٌراء معيشػػػتيا عمػػػى  (5)

ػا الٌزجػاج فم، ك مستشيدنا بآياتو أخرل منصػكبة بإسػقاط فػي، ( معيشػتيا)نصػكبه عنػده عمػى نػزع الخػافض، حيػث يقػكؿ: أمَّ
عنػػده كاحػػد يػػدؿ عمػػى جنسػػو،  التفسػػير التفسػػير المعرفػػة؛ ألفَّ يمػػو: بطػػرت فػػي معيشػػتيا. كالٌزجػػاج ينكػػر أك كعمػػؿ الفعػػؿ، كت

ذا عٌرفتو صار مقصػكدنا. ككافػؽ  الظرفٌيػة، حيػث إفَّ أصػؿ ٌمػا الزمخشػرم فنصػبيا عمػى ، كأأبػك إسػحاؽ الٌزجػاج فػي رأيػوكا 
كأٌمػا العكبػرم فنصػبيا عمػى أحػد الػكجييف: ، لمضػاؼ كأقػيـ المضػاؼ إليػو مقامػو.القكؿ: بطرت مدة معيشتيا، ثـ حػذؼ ا

فتنصػب، كالمعنػى: جيمػت ( جيمػت)معنػى ( بطػرت)أٌما القرطبػي فنصػبيا عمػى تضػميف ، ك أك نزع الخافضإٌما التٌضميف 
 مفعكالن بو.شكر معيشتيا؛ حيث كانت معيشتيا 

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شػمبي  ينظر: ، كالنكػت فػي القػرآف الكػريـ، المجاشػعي 4/150جمعاني القرآف كا 
الجػػػامع ألحكػػػاـ ، ك 475، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ص20ج الكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا، ك 1/125ج

بػػػراى ، كىمػػػع 2/389، كشػػػرح الٌتسػػػييؿ، ابػػف ىشػػػاـ د13/206ج يـ أطفػػيشالقػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػد البردكنػػػي كا 
 .  2/245ج اليكامع

 .2/303جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
ـٍ "كنص اآلية: ، 4النساء:  (7) ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي ًريئنا كىآتيكا النّْسىاءى صى  ."عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى
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 چ ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻچ  :كقكلػػو
(1)

 :كلػػـ يقػػؿ، 
فنقػػؿ الفعػػؿ مػػف األنفػػس  ،فػػإف طابػػت أنفسػػيف لكػػـ عػػف شػػيء :-كالٌمػػو أعمػػـ  -كذلػػؾ أف المعنػػى  ،طػػبف

ا، كالفعػػؿ فػػي األصػػؿ لمكجػػو، فمٌمػػا حػػٌكؿ إلػػى أنػػت حسػػف كجينػػ :كمػػا قػػالكا (2)مفٌسػػرةإلػػييف فخرجػػت الػػنفس 
(3)لمكقػػع الفعػػؿ اصػػاحب الكجػػو خػػرج الكجػػو مفٌسػػرن 

، (5)اكلػػك جمعػػت لكػػاف صػػكابن  ،(4)كلػػذلؾ كٌحػػد الػػنفس ؛

                                                           
ًريئنا"كنص اآلية: ، 4النساء:  (1) ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي  ."كىآتيكا النّْسىاءى صى
محػٌكؿ عػف فاعػؿ، فالجممػة أصػميا: طابػت أنفسػيف، ككػذلؾ  التفسير ىنا تمييز نسبة عند الفراء، حيث إفَّ  التفسيرإفَّ  (2)
 ، كعنػػػػدما حػػػػكؿ الفعػػػػؿ إلػػػػى صػػػػاحب ىػػػػذه الػػػػنفس خرجػػػػت الػػػػنفس مفسػػػػرة ليػػػػا.(ضػػػػاقٍت ذراعه )، ككػػػػذلؾ (قػػػػرت عػػػػيفه )

ػا: كالعشػريف كالثبلثػيف كغيػره، جػاز أف نبينػو بالكاحػ التفسػيرإفَّ  :كيقكؿ ابف الٌسراج ْـّ عػددنا معمكمن د لمداللػة عمػى إذا لػـ يسػ
ػا)بالجمع كقكلنا في غير القػرآف أك كما في المثاؿ الذم ذكره الفراء، ( نفسنا)الجنس  كيضػيؼ األخفػش بػأفَّ الػنفس  (،أنفسن

معػػاني  ينظػػر:كالعػػيف ىنػػا مػػراد بػػو الجمػػع، فػػاكتفي بػػذكر الكاحػػد لمداللػػة عميػػو ككافقػػو فػػي ذلػػؾ ابػػف الػػكراؽ كابػػف يعػػيش. 
، كعمػؿ النحػك، ابػف 1/227، كاألصكؿ في الٌنحك، ابف السػراج ج1/245ج دل محمكد قراعةالقرآف، األخفش، تحقيؽ: ى

 .4/12، كشرح المفصؿ، ابف يعيش ج1/516الكراؽ ج
ف، كمنيـ: سيبكيو كالٌنحاس ككذلؾ الزجاج، حيث يقػكؿ فػي ك التفسير، ككافقو في ذلؾ البصرينصب الفراء أنفسنا عمى  (3)

ألنو إذا قاؿ: طبف لكـ، لـ يعمـ في أم صنؼ كقع الطيب، كالمعنى: فإف طابت أنفسيف ؛ التفسيرمنصكب عمى "كتابو: 
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: ، ك 1/210جالكتاب، سيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:. "بذلؾ معػاني القػرآف كا 

 .2/17ج كمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني، 2/12ج عبد الجميؿ عبده شمبي
قػاؿ أصػحاب سػيبكيو: إفَّ ":القرطبػي قػكؿحيث يكنقؿ القرطبي عف بعض نحاة البصرة أٌنيـ نصبكا أنفسنا عمى المفعكلية، 

ػا، كليسػت منصػكبة عمػى ( نفسنا) ذا كػاف ىػذا فػبل حجػة فيػوالتفسػيرمنصكبة بإضمار فعؿ تقديره: أعني نفسن الجػامع . "، كا 
براىيـ أطفيش ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد  .1/26ج البردكني كا 

يخػالؼ مػا قبمػو، أك يكافػؽ  التفسػير: إفَّ أبػك حيػافكالجممػة التػي قبمػو، فيقػكؿ  التفسػيرالمطابقة فػي اإلفػراد كالجمػع بػيف (4)
ػا إذا كػاف مخالفنػا، ففيػو يكػكف أحػد الػكجييف، الكجػو  : إذا ألكؿافإذا كافؽ ما قبمو لزمت المطابقة لما قبمو إفرادنا كجمعنػا، أمَّ

، الكجػػو الثػػاني: إذا كػػاف مختمػػؼ التفسػػيرلمػػدلكؿ؛ أم لػػـ يقصػػد بػػو اخػػتبلؼ األنػػكاع، لػػـز إفػػراد لفػػظ امفػػرد  التفسػػيركػػاف 
ٍف لػـ يمػبس جػاز اإلفػراد كالجمػعأك المدلكؿ، فإٌما أف يمبس إفػراده   ،ال يمػبس، فػإٍف أيلػبس عمػى المتمقػي كجبػت المطابقػة، كا 

ػا، كػاف المفػظ كاحػد كأريػد بػو الجمػع، كفػي ىػذا يقػكؿ لى. كىنا لـ يحػدأك كاإلفراد  ث لػبس لممتمقػي؛ حيػث إفَّ لكػؿ كاحػد نفسن
ػاطػبف  فػإف"، قكلػو: "مما جاء عمى لفظ كاحد يراد بو الجمع :كمثؿ ذلؾ؛ أم"سيبكيو: ٍف شػئت "لكػـ عػف شػيء منػو نفسن ، كا 

، كالمفػرد كػاف مكضػع الجمػع؛ (طػبف)العامؿ الفعؿ ، ك )أنفسنا( تفسيرقمت: أنفسنا، كتبعو في ذلؾ العكبرم حيث يقكؿ: إفَّ 
البحر المحيط، أبك حياف ، ك 1/193سيبكيو، الكتاب ج ينظر:ـ كلـ يقع فيو لبس عمى المتمقي. يك ألفَّ المعنى كاضح كمف

 .173، كاإلمبلء، العكبرم، ص3/512ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
، ال  التفسػػيرإف األسػماء التػي تنصػب عمػى  (5) ف العكامػؿ فييػا إذا كػف أفعػػاالن أك تكػكف إال نكػرات تػدؿ عمػى األجنػػاس، كا 

ف شػئت  ،تكحيػدهأك أحد الػكجييف: جمعػو،  المفسرفي معاني األفعاؿ فحينيا يجكز في االسـ  ػا، كا  تقػكؿ: طبػتـ بػذلؾ نفسن
 .1/233ي جاألصكؿ في الٌنحك، ابف الٌسراج، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتم ينظر:أنفسنا. 
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تبػػارؾ -قػػاؿ الٌمػػو  ،اقػػررت بػػو عيننػػ :ؿفتقػػك  ؾ،الػػذراع إليػػثػػـ تحػػكؿ الفعػػؿ مػػف ي، كمثمػػو ضػػاؽ بػػو ذراعػػ

 : (3)كقاؿ الشاعر ،(2)" چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ  :كقاؿ ،(1) چ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :-عالىكت

 ذو العضػػػػػػػػػّلت قمنػػػػػػػػػا (4)إذا الّتّيػػػػػػػػػاز
 

 (5)اإليػػػػػػػؾ إليػػػػػػػؾ ضػػػػػػػاؽ بيػػػػػػػا ذراًعػػػػػػػ 
نمػػا قيػػؿ  ػػ :كا  ػػذرعن المصػػدر كاالسػػـ فػػي ىػػذا المكضػػع يػػداٌلف عمػػى معنػػى كاحػػد، فمػػذلؾ  ألفَّ  ؛اا كذراعن

 .(6)"كفي المصدر مف االسـ

 (:1) مس لة 

ؿ عػف الفاعػؿ، حيػث يقػوؿ التفسيريتحدُث الفراء في موضٍع آخر عف   : كقكلػو": الجممة المحػوَّ

(8)ٻ (7)ٻچ
ػػػػبػػػػي : طي(10)سػػػػيرجػػػػاء فػػػػي التف ،(9) چ  نمػػػػا نصػػػػبت العػػػػيف ،انفسن الفعػػػػؿ كػػػػاف  ألفَّ  ؛كا 

                                                           
ا فى "كنػص اآليػػة: ، 26مػريـ: (1) ػٍكمن ػػدنا فىقيػكًلي ًإنّْػي نىػػذىٍرتي ًلمػرٍَّحمىًف صى ػًر أىحى ًيفَّ ًمػفى اٍلبىشى ػا تىػػرى ٍيننػا فىًإمَّ قىػػرّْم عى ًبي كى مىػػٍف فىكيًمػي كىاٍشػرى

ـى اٍليىٍكـى ًإٍنًسيِّا  ."أيكىمّْ
ـٍ "كنص اآلية:، 77ىكد:  (2) مينىا ليكطنا ًسيءى ًبًي اءىٍت ريسي لىمَّا جى قىاؿى ىىذىا يىٍكـه عىًصيبه كى ـٍ ذىٍرعنا كى اؽى ًبًي  ."كىضى
 .رىك مف البحر الكافاألبيات لمقطامي ك  (3)
العػػيف، الفراىيػػدم، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ ، ك 5/315جلسػػاف العػػرب، ابػػف منظػػكر، تحقيػػؽ: أمػػيف محٌمػػد عبػػد الكىػػاب  ينظػػر: 

، كديػػكاف 1030، صيػػؽ: رمػػزم منيػػر بعمبكػػيجميػػرة المغػػة، ابػػف دريػػد، تحق، ك 7/379ج السػػامرائي كميػػدم المخزكمػػي
 .13/237ج تيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، ك 3/385األدب، الفارابي ج

 الذم يمشي كأٌنو يىتىقىمَّعي مف األىٍرض تىقىمُّعان. ىك الرجؿ القكم، ك ىك الرجؿ كثير العىصىب كالغميظ، ك  التياز: (4)
جميرة المغة، ابف دريد، تحقيؽ: رمػزم ، ك 7/79ج إبراىيـ السامرائي كميدم المخزكمي العيف، الفراىيدم، تحقيؽ: ينظر:

 .  2/1030 منير بعمبكي
ا" :قكلو الشاىد: (5)  ".ذراعن

 دٌؿ المصدر كاالسـ عمى معنىن كاحد، كيكفي أحدىما عف اآلخر. :وجو االستشياد
 .40ديكاف القطامي، القطامي، ص ينظر:

 .1/276جء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفرا (6)
 بكسر القاؼ. (كًقرم) :كحكى الطبرم قراءة، قاؼبفتح ال( كقىرم: )الجميكرقرأ  (7)

 .4/359ج المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطٌية، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد
ػػا: أم: نػػامي. قيػػؿ معناىػػا: بػػر  (8) المحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب  ينظػػر:دت عيننػػا؛ فمػػـ ينػػزؿ منيػػا الػػدمع، كقيػػؿ أيضن

 .4/12العزيز، ابف عطية ج
ػ"كنص اآلية: ، 26مريـ:  (9) ػدنا فىقيػكًلي ًإنّْػي نىػذىٍرتي ًلمػرٍَّحمىًف صى ػًر أىحى ًيفَّ ًمػفى اٍلبىشى ػا تىػرى ٍيننػا فىًإمَّ قىػرّْم عى ًبي كى ا فىمىػٍف فىكيًمي كىاٍشػرى ٍكمن

ـى اٍليىٍكـى ًإٍنًسيِّا  ."أيكىمّْ
 .التفسيرأم: في باب  (10)
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إلػى مػا قبمػو نصػب صػاحب ، (2)عينؾ، فإذا حٌكؿ الفعؿ عف صػاحبو معناه: لتقرَّ  ،، فصٌيرتو لممرأة(1)ليا

 چ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ : كمثمو ،(3)الفعؿ عمى التفسير
نما معنا ،(4) فإف طابت أنفسيٌف لكـ،  :هكا 

ككػذلؾ مػررت برجػؿ حسػف  ،يمعناه: ساء بػو ظٌنػإنما  ،كسؤت بو ظٌنا ا،ا كضقت بو ذرعن كضاؽ بو ذرعن 
 .(6)"(5)احسف كجيو، فحٌكلت فعؿ الكجو إلى الرجؿ فصار الكجو مفٌسرن : معناه افإنما ك ،اكجين 

 فصؿ: تمييز األعداد
 مس لة: حكـ مميز العدد المركب 

 ى  ى  ېچ  و:أٌمػا قكلػ"لفراء في حكـ مميز العدد ب ّنػو يكػوف منصػوًبا، حيػث يقػوؿ: يقوؿ ا  

مػػف كػػؿ عػػدد ليعػػرؼ مػػا أخبػػرت  (4)لمنػػكع افإنػػو خػػرج مفٌسػػرن  ا(كككبنػػ)فأٌمػػا نصػػب  ،(3()2)چائ (1()7)ائ

                                                           
(1) .  كاف مسندنا لمعيف؛ أم: قرت عيفه
 أم: الفاعؿ. (2)
. فكانػػت عػػيفه فػػاعبلن  (3) لقػػرت؛ فمٌمػػا أسػػند  أم: إذا حٌكلػػت عػػف الفاعميػػة؛ أصػػبحت تمييػػزنا. كأصػػؿ الكػػبلـ ىنػػا: قػػرت عػػيفه

 تمييزنا لممرأة.( عيننا)ـ، نصبت الفعؿ إلى مريـ عمييا السبل
ًريئنا"كنص اآلية: ، 4النساء:  (4) ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسنا فىكيميكهي ىىًنيئنا مى ديقىاًتًيفَّ ًنٍحمىةن فىًإٍف ًطٍبفى لىكي  ."كىآتيكا النّْسىاءى صى

 .89تفصيؿ المسألة، ص ينظر
. ك المحػػٌكؿ عػػف الف التفسػػيرعمػػى ( عيننػػا)نصػػب الفػػٌراء  (5) الٌنحػػاة بػػبل  جميػػكرالمتفػػؽ عميػػو بػػيف ىػػك اعػػؿ؛ أم: قػػرٍت عػػيفه

، التفسػػير، ككػػذلؾ الٌنحػػاس، كتػػبعيـ فػػي ذلػػؾ القرطبػػي، حيػػث يقػػكؿ: نصػػب عمػػى التفسػػيرخػػبلؼ، فنصػػبيا الزجػػاج عمػػى 
مثٌػؿ عميػو . ك التفسػيرلمعيف، فنقؿ ذلؾ إلى ذم العيف، كينصب الذم كاف فاعبلن عمى ىك كقكلؾ: ًطٍب نفسنا. كالفعؿ إنما 

 بقكلو: طبتى نفسنا، كتصببتى عرقنا كغيره.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 3/326جمعػػاني القػػرآف كا  ا 

 .11/97، كالجامع ألحكاـ القرآف ج3/13جزىير غازم زاىد 
 .2/659جكعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي  (6)
ليػػا أك فػػإذا أدخمػػت فػػي أحػػد عشػػر األلػػؼ كالػػبلـ أدخمتيمػػا فػػي "تحػػدث الفػػراء عػػف تعريػػؼ العػػدد المركػػب، حيػػث يقػػكؿ:  (7)

لتػكٌىميـ انفصػاؿ  ؛فأدخمػت عمييمػا األلػؼ كالػبلـ مػٌرتيف ،كيجكز ما فعمت الخمسة العشر، : ما فعمت الخمسة عشرفقمت
مػػا فعمػػت الخمسػػة  :أال تػػرل أف قػػكليـ ،غيػػر الثػػاني األكؿ ألفَّ  ؛الخمسػػة العشػػر لػػـ يجػػز: ذا فػػي حػػاؿ. فػػإف قمػػت ذا مػػف

ف شػػئت  ،فمػػذلؾ لػػـ تصػػمح إضػػافتو بػػألؼ كالـ ،األثػػكاب كال تجػػد العشػػر الخمسػػة ىػػياألثػػكاب لمػػف أجػػازه تجػػد الخمسػػة  كا 
ػ ذا أضػفت الخمسػػة  ؟: مػا فعمػت الخمسػػة العشػر الػدرىـؿا فػػي الػدرىـ الػذم يخػرج مفسػػرا فتقػك أدخمػت األلػؼ كالػبلـ أيضن كا 

نمػػا ةعشػػر  ، )كمػػررت بخمسػػةة؟ كرأيػػت خمسػػة عشػػر ةمػػا فعمػػت خمسػػة عشػػر  :فتقػػكؿ ،العشػػر إلػػى نفسػػؾ رفعػػت الخمسػػة ( كا 
فمٌمػػا أضػػيؼ العشػػر إلػػى اليػػاء منػػؾ لػػـ يسػػتقـ لمخمسػػة أف تضػػاؼ إلييػػا كبينيمػػا عشػػر  ،رة إلضػػافتؾ العشػػعٌربػػت الخمسػػ
كأبػػى الييػػثـ  مسػػمعتيا مػػف أبػػى فقعػػس األسػػد ،اكمػػا صػػار مػػا بعػػدىا باإلضػػافة اسػػمن ، اعشػػر لتصػػير اسػػمن  فأضػػيفت إلػػى

نمػا يخػرج ، ؼبػاختبل عرابييما قد اختمفػاألف إ ؛ما فعمت خمسة عشرؾ؟ كلذلؾ ال يصمح لممفسر أف يصحبيماٌي: العقيم كا 
فػإذا أضػفت العشػريف دخمػت فػي األسػماء  ،فسرا لكٌميػاكما يخرج الدرىـ مف عشريف م ،اا ليما جميعن الدرىـ كالكككب مفسرن 
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ػػ: فخطػػأ أف تقػػكؿ؛ كبطػػؿ عنيػػا التفسػػير ػػ، أك امػػا فعمػػت عشػػركؾ درىمن مػػررت  :كمثمػػو أنػػؾ تقػػكؿ، اخمسػػة عشػػرؾ درىمن
نكيػت بخمسػة عشػر أف تضػيؼ  ككلػ، ايػد لػـ يصػمح أف يقػع عمػى زيػد أبػدن فإذا أضفت الضارب إلى غيػر ز ، ابضارب زيدن 

كال  ،العػدد كً ألنػؾ نكيػت األسػماء كلػـ تنػ؛ ا منيػاما رأيػت خمسػة عشػر قػٌط خيػرن  :فقمت ،ر في شعر لجازالخمسة إلى عش
  : ثركافأبك العكمٌي  يىنا كما لـ يجز في اإلضافة أنشدنيجكز لممفٌسر أف يدخؿ ىا

 كّمؼ مف عنائو وشقوتو بنت ثمانى عشرة مف حّجتو
ككجػػدكا  ،كذلػػؾ أنيػػـ اسػػتثقمكا كثػػرة الحركػػات ،عشػػر يلنػػكع كمٌػػو إاٌل اثنػػكمػػف القػػٌراء مػػف يسػػٌكف العػػيف مػػف عشػػر فػػي ىػػذا ا

لػػى جنبيػػاىػػك ( سػػاكنة فكر ياأللػػؼ فػػي )اثنػػا( كاليػػاء فػػي )اثنػػ ال يجػػكز تسػػكيف العػػيف فػػي مؤٌنػػث ، ك سػػاكف ا تسػػكيف العػػيف كا 
ء، تحقيػػؽ: أحمػد يكسػػؼ معػػاني القػرآف، الفػرا. "األف الشػيف مػػف عشػرة يسػكف فػػبل يسػتقيـ تسػكيف العػػيف كالشػيف معنػ ؛العػدد

 .2/515النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار ج
 كأمو  هأبك قاؿ قتادة كالضحاؾ: قيصد باألحد عشر إخكة يكسؼ، كالشمس كالقمر  (1)
 .3/397ج معاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني ينظر:كخالتو.  هأبك كقاؿ معمر كقاؿ غير قتادة  
ـٍ ًلػػػي "كنػػػص اآليػػػة: ، 4يكسػػػؼ:  (2) ػػػرى رىأىٍيػػػتييي ػػػٍمسى كىاٍلقىمى ػػػرى كىٍككىبنػػػا كىالشَّ ػػػدى عىشى ًإٍذ قىػػػاؿى ييكسيػػػؼي أًلىًبيػػػًو يىػػػا أىبىػػػًت ًإنّْػػػي رىأىٍيػػػتي أىحى

 ."سىاًجًديفى 
ا عف حكـ أحد عشر في اآلية الكريمة، حيث يقكؿ:  (3) إلػى  إف العرب تجعؿ العدد ما بيف أحد عشػر"تحدث الفراء أيضن

إلػى الثػاني فيخػرج  األكؿفمػـ يضػيفكا ، اكاحػدن  ذلػؾ أنيػـ جعمػكا اسػميف معػركفيفك  ،ا فػي خفضػو كرفعػوعة عشر منصكبن تس
 كلـ يرفعكا آخره فيككف بمنزلة بعمبٌؾ إذا رفعكا آخرىا. ،مف معنى العدد

د مػف العشػرة كالعشػرة مػف كالخمسػة تنفػر ، ألٌف ىذا ال يعرؼ فيو االنفصػاؿ مػف ذا؛ جازكا أف يضيفكا )بعؿ( إلى )بٌؾ(كاست
ا يمػػا أعطيػػا إعرابنػػفمٌمػػا عػػدال عػػف جيت ،ألف معناىمػػا فػػي األصػػؿ ىػػذه عشػػرة كخمسػػة ؛فجعمكىمػػا بػػإعراب كاحػػد، الخمسػػة
 . "ا قبؿ أف يصرفاكما كاف إعرابيما كاحدن  ا في الصرؼكاحدن 

 .2/515جلٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي ا
 .93تفصيؿ المسألة، ص ينظر

 الٌنحاة عمى ذلؾ ببل خبلؼ. جميكر، كاتفؽ مع التفسيرعمى ( كككبنا)نصب الفراء  (4)
، مستشػيدن  التفسيركاختمؼ معيـ في جكاز جمع  ، كقػاـ ثبلثػكف رجػاالن ا بعد العدد الٌصريح، فأجاز القكؿ: أحد عشػر رجػاالن

ػػا ابػػف ىشػػاـ فنصػػب ، ك التفسػػير، ككػػذلؾ الٌنحػػاسكاتفػػؽ معػػو الٌزجػػاج فػػي نصػػبيا عمػػى "، اثنتػػي عشػػرة أسػػباطنا"بقكلػػو:  أمَّ
ا، كأضػا( أحػد عشػر)؛ ألنَّيا مبينػة لمػذات؛ أم كقعػت بعػد العػدد، كسػٌمى (كككبنا) ؼ بػأفَّ أحػد عشػر كالٌتسػعة عػددنا صػريحن

أحػد )، كأفَّ التفسػيرذلػؾ؛ حيػث نصػبيا عمػى كاتفؽ معػو األزىػرم الكقػاد عمػى ، ما بينيما، يككف تميزىما مفردناف ك يكالتسع
د ، كأٌنػو يكػكف تمييػزنا مفػردنا بعػالتفسػيرينصػب عمػى  (كككبنػا)كاتفػؽ معػو السػيكطي عمػى أفَّ ، يمٌيز بمفػرد منصػكب( عشر

 ف كما بينيما.ياألعداد مف أحد عشر كتسعة كتسع
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  ينظر: عراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر ، ك 3/91جمعاني القرآف كا  ا 

، كشػػػرح قطػػػر الٌنػػػدل كبػػػؿ الصػػػدل، ابػػػف ىشػػػاـ 1/331، كشػػػرح شػػػذكر الػػػٌذىب، ابػػػف ىشػػػاـ ج219/ 2جغػػػازم زاىػػػد 
ىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ، ك 2/461، كشػػرح الٌتصػػريح عمػػى الٌتكضػػيح، األزىػػرم الكقػػاد ج1/238ج

 .  2/347جىنداكم 
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(1)عنػػو
ػػكىػػك فػػي الكػػبلـ بمنزلػػة قكلػػؾ: عنػػدل كػػذ ، (2)اا ككػػذا درىمن

ألنيػػا  ؛ا لكػػذا ككػػذاخػػرج الػػدرىـ مفسػػرن  ،
 . (4)"(3)شيءكاقعة عمى كٌؿ 

 (أفعؿ)التفسير الواقع بعد فصؿ: 
  الواقع بعد أفعؿ التفضيؿ التفسيرمس لة: حكـ 

 ٻ ٻ ٱچ "، حيػث يقػوؿ: (خيػر)الواقع بعد اسـ الّتفضػيؿ  التفسيريتحدُث الفراء في حكـ 

في  ىيك ، (6)(اك)حفظن  ،(5) چ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀڀ  ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ
ف شػػػئت جعمػػػت  كذلػػػؾ أنػػػؾ ،(7)اكىػػػذا شػػػاىد لمػػػكجييف جميعنػػػ "،كالٌمػػػو خيػػػر الحػػػافظيف" :قػػػراءة عبػػػد الٌمػػػو كا 

(9()8)ا ألفضػؿ( تفسػػيرن ا)حاًفظنػ
لػػؾ أفضػػؿ  :اليػاء كالمػػيـ فتقػكؿ يثػـ تمغػػ ،لػػؾ أفضػميـ رجػػبلن  :كقكلػؾ كىػػك ،

نما ىك تفسير األفضؿلؾ أفضميا كبشن  :كالعرب تقكؿ ، كخير رجبلن رجبلن   .(1)"ا، كا 

                                                           
 .(أحد عشر)يبيف إبياـ العدد أم:  (1)
ا)بمنزلة ( كككبنا)أفَّ  :أم (2)  ؛ ألنَّيا كقعت بعد عدد.(درىمن
 مكضحة لكؿ شيء قبميا. :أم (3)
 .2/515جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
ػػنيكي "كنػػص اآليػػة: ، 64يكسػػؼ:  (5) اًفظنػػا كى قىػػاؿى ىىػػٍؿ آمى ٍيػػره حى مىػػى أىًخيػػًو ًمػػٍف قىٍبػػؿي فىالمَّػػوي خى ـٍ عى ػػا أىًمٍنػػتيكي مىٍيػػًو ًإالَّ كىمى ـي ىػػك ـٍ عى ػػ أىٍرحى

 ."الرَّاًحًميفى 
، كقرأ ابف كثيػر كنػافع ىك ىريرة: خير الحافظيف كى أبك قرئ حفظان، كقرأ األعمش: فاهلل خير حافظ، كقرأ  (6) ـي الرَّاًحًميفى أىٍرحى
خيػر ) -عػف عاصػـ -، كقػرأ حمػزة كالكسػائي كحفػص(اخيػر حفظنػ) -في ركاية أبي بكر -عامر كعاصـ كابف أبك عمركك 

، 2/486ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا ينظر: التفسيرعمى  -في القراءتيف -، كنصب ذلؾ(حافظا
 .350بف مجاىد، صالسبعة في القراءات، ا ينظر:، ك 3/360كالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ج

ا–أجاز الفراء  (7) كحذؼ المخفػكض يجػكز  ،بعضويك إذا أضفت أفضؿ إلى شيء ف"، كجو الخفض، حيث يقكؿ: -أيضن
معػاني القػرآف، الفػراء، تحقيػؽ: . "تنػكل فػي المعنػى ىػيكأنت تنكيو. فإف شئت جعمتو خيرىـ حفظػا فحػذفت اليػاء كالمػيـ ك 

 .2/531جحمد عمي الٌنجار أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كم
 .(أفضؿ)أم: تمييزنا لخير، كىي بمعنى  (8)
؛ (خير)لػ التفسير: الخفض، كالكجو الثاني: النصب عمى األكؿ، كجييف مف اإلعراب، الكجو (حافظنا)أجاز الفراء في  (9)

 .(خير لكـ)ىك ألنَّيا جاءت بمعنى أفضؿ؛ أم: عمى تقدير 
 .قطعكجو ال فيكاتفؽ معو الزمخشرم كالعكبرم التفسير كالقطع، : أٌما الزجاج فنصبيا عمى كجييف

عمػى (حفظنػا)ك( حافظنػا)، فيقػكؿ الفارسػي: ينبغػي أف ينصػب عمى القطػععمى كجو النصب  أبك حيافكاعترض الفارسي ك 
:  أبك حيافكليس الحاؿ، كأٌما  التفسير فَّ فيو تقييد ألحاالن كليس بجيد؛  (حافظنا)أجاز الزمخشرم أف يككف "فيضيؼ قائبلن

، الكجػو الثٌػاني: التفسير: النصب عمى األكؿكاتفؽ ابف الحاجب مع الفراء عمى جكاز الكجييف، الكجو "، خير بيذه الحاؿ
 الخفض عمى اإلضافة. 
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 ( 1مس لة:) 

 ڄ  ڄچ  :كقكلػو"بعد التعجػب، حيػث يقػوُؿ: التفسيرعف  -أيًضا–يتحدُث الفراء في موضع آخر 

  مب خب حب جب  يئ ىئچ (5)كقكلو: ، (4)ألنيا مفٌسرة ؛نصبت )مثكبة( ،(3) چ (2) چ ڃ ڃ  ڃ ڃ

 .(7)"(6)چ  ىب

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

؛ ألنَّيػا جػاءت مكضػحة إلبيػاـ، أم كضػحت نػكع الخيػر، فػاهلل التفسػيرعمػى ( حافظنػا)تتفؽ الباحثة مػع الفػراء فػي نصػب 
 ا؟ حافظنا. أمَّا كجو الحاؿ فإٌنو ال يجكز؛ ألفَّ اسـ التفضيؿ يحتاج إلى إيضاح كبياف.خير ماذ
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة، ابػػف ، 3/118جمعػػاني القػػرآف كا 

سميف الحمبي، تحقيؽ: أحمػد ، كالدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف، ال2/73الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر ج
 .6/295ج كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، 6/518ج محمد الخراط

 .2/531جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
، كجامع البياف في تفسير القرآف، الطبػرم 1/128ماف األزدم جتفسير بف سميماف، ابف سمي ينظر:مثكبة؛ أم: ثكابنا.  (2)
  ،2/1103كالتفسير الكسيط، مجمكعة مف العمماء بإشراؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر ج ،1/336ج
ػػٍف لىعىنىػػوي "كنػػص اآليػػة: ، 60المائػػدة:  (3) ًلػػؾى مىثيكبىػػةن ًعٍنػػدى المَّػػًو مى ػػرٍّ ًمػػٍف ذى ـٍ ًبشى ػػؿى ًمػػٍنييـي  قيػػٍؿ ىىػػٍؿ أينىبّْػػئيكي عى مىٍيػػًو كىجى المَّػػوي كىغىًضػػبى عى

نىاًزيرى كىعىبىدى الطَّاغيكتى  دىةى كىاٍلخى ؿُّ عىٍف سىكىاًء السًَّبيؿً أك اٍلًقرى  ."لىًئؾى شىرّّ مىكىاننا كىأىضى
 . (نفرناك)، (ماالن )أم إٌنيا أزالت إبياـ ما قبميا، كاستشيد بتمييز اسـ التفضيؿ، فكانت مثميا مثؿ:  (4)
 .34الكيؼ:  (5)

اًحًبًو كى "كنص اآلية:  كىافى لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى  ."ريهي أىنىا أىٍكثىري ًمٍنؾى مىاالن كىأىعىزُّ نىفىرنااك ييحى ىك كى
، ككػذلؾ الٌزجػاج، التفسػير، كاتفؽ معػو البصػريكف فػي ذلػؾ، فنصػبيا الفراىيػدم عمػى التفسيرنصب الفٌراء مثكبة عمى  (6)

ا مػف خػبلؿ تقػديـ المفضػؿ عميػو عمػى التفسػيرتنصب مثكبة عمػى يث يقكؿ: ، حأبك حيافككذلؾ  ، كجػاء التركيػب فصػيحن
ا فصػيح كقكلػو  التفسير، كتقديـ "اكمف أصدؽ مف اهلل حديثن "في سكرة الٌنساء:  -تعالى-كقكلو  التفسير عمى المفضؿ أيضن

 ." ممف دعا إلى اهللكمف أحسف قكالن "في سكرة فصمت:  -تعالى-
: النصػػب عمػػى األكؿثعمبػػي فقػػد خػػالؼ الفػػراء كالبصػػرييف فػػي إعرابػػو، حيػػث أجػػاز فػػي مثكبػػة ثبلثػػة كجػػكه، الكجػػو أٌمػػا ال
، الكجو الثالث: خبر لمبتدأ (لمف يمعنو اهلل)عمى معنى أك ( بشرو ) :مف قكلو التكرير، الكجو الثاني: الخفض عمى التفسير
 (.)ىكتقديره 

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد ، ك 1/74جتحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكة الجمؿ في الٌنحك، الفراىيػدم،  ينظر:  معػاني القػرآف كا 
البحػر ، ك 4/85ج كالكشػؼ كالبيػاف عػف تفسػير القػرآف، الثعمبػي، تحقيػؽ: نظيػر السػاعدم، ك 2/182ج الجميؿ عبده شػمبي

 .4/306ج المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .1/322جتحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء،  (7)
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 (كـ)بػ  التفسيرفصؿ: 
  :الخبرية( كـ)بػ  التفسيرمس لة 

 ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ (1)ڌچ "الخبرّيػػة، حيػػث يقػػوؿ:( كػػـ)يتحػػدُث الفػػراُء عػػف تمييػػز 

 ،(3) چ ے ے ھچ كىمػا لغتػاف. ككػذلؾ  ،كأٌيف مػف فئػة قميمػة غمبػت ٌي:قراءة أب كفي ،(2) چ ژ
مػف ذلػؾ  ،فػإذا ألقيػت )مػف( كػاف فػي االسػـ النكػرة النصػب كالخفػض ،لغػات كٌميػا معنػاىٌف معنػى كػـ ىي

ػػ كػػـ رجػػؿ: قػػكؿ العػػرب  ،فيػػذاف كجيػػاف، ينصػػباف كيخفضػػاف ،ا قػػد ىزمػػتا جػػٌرارن كػػريـ قػػد رأيػػت، ككػػـ جيشن
(4)كالفعؿ في المعنى كاقع

ػ–ككػاف لبلسػـ جػاز النصػب  (5)فػإف كػاف الفعػؿ لػيس بكاقػع ، كالخفػض.  -اأيضن
عػؿ ، ترفعػو بفعمػو، كتعمػؿ فيػو الف(6)يكريـ قد أتػان كـ رجؿه  :النكرة، فتقكؿ كجاز أف تعمؿ الفعؿ فترفع بو

 : (8)كأنشدكا قكؿ الشاعر ،، نصبتو بيزمت(7)ا قد ىزمتا جٌرارن كـ جيشن : فتقكؿ ،ا عميوإف كاف كاقعن 

 كػػػػػػـ عّمػػػػػػة لػػػػػػؾ يػػػػػػا جريػػػػػػر وخالػػػػػػة
 

 (9)يعشػػػػػار  يَّ فػػػػػدعاء قػػػػػد حمبػػػػػت عمػػػػػ 
 

                                                           
كـ الخبرية: يقصد بيا التكثير، كىي أشٌد إبيامنا مػف أسػماء العػدد؛ ألف أسػماء العػدد تػدؿ عمػى العػدد داللػة تنصػيص  (1)

 ينظػر:مػف افتقػار أسػماء العػدد. مبيماف، فكاف افتقارىا إلػى مميػز أشػد ( كـ)كال تدؿ عمى جنس المعدكد، كاألمراف بذكر 
 .2/418ج شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف

ػفٍ "كنص اآلية: ، 249البقرة:  (2) مى ػًربى ًمٍنػوي فىمىػٍيسى ًمنّْػي كى ػٍف شى ـٍ ًبنىيىػرو فىمى نيكًد قىاؿى ًإفَّ المَّوى ميٍبتىًمػيكي ؿى طىاليكتي ًباٍلجي ـٍ  فىمىمَّا فىصى لىػ
ػ ػا جى ـٍ فىمىمَّ نيػكا مىعىػوي قىػاليكا الى طىاقىػةى لىنىػا ىػك زىهي ك ايىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمنّْي ًإالَّ مىًف اٍغتىرىؼى غيٍرفىةن ًبيىًدًه فىشىًربيكا ًمٍنوي ًإالَّ قىًمػيبلن ًمػٍنيي كىالَّػًذيفى آمى

نيكًدًه قىاؿى الًَّذيفى يىظينُّكفى أىنَّ  اليكتى كىجي قي اٍليىٍكـى ًبجى اًبًريفى ك ييـٍ ميبلى مىبىٍت ًفئىةن كىًثيرىةن ًبًإٍذًف المًَّو كىالمَّوي مىعى الصَّ ـٍ ًمٍف ًفئىةو قىًميمىةو غى  ."المًَّو كى
ػػًبيؿً "كنػػص اآليػػة: ، 146آؿ عمػػراف:  (3) ـٍ ًفػػي سى ػػابىيي ػػا أىصى ػػا كىىىنيػػكا ًلمى ًثيػػره فىمى ػػأىيٍّْف ًمػػٍف نىًبػػيٍّ قىاتىػػؿى مىعىػػوي ًربّْيُّػػكفى كى كى ػػا  كى مى المَّػػًو كى

اًبًريفى  ا اٍستىكىانيكا كىالمَّوي ييًحبُّ الصَّ مى عيفيكا كى  ."ضى
 .فَّ الفعؿ متعدٍّ إأم:  (4)
 فَّ الفعؿ الزـه.إأم:  (5)
 ؛ ألفَّ الفعؿ جاء الزمنا؛ كأصؿ الكبلـ: جاءني رجؿه.(رجؿه )رفع  (6)
 جيشنا جٌرارنا. ؛ ألفَّ الفعؿ جاء متعدينا، كأصؿ الكبلـ: ىزمتي (جيشنا)نصبت  (7)
 .جريرنا كلمفرزدؽ ييجىك البيت مف البحر الكامؿ ك  (8)

المقتضػػب، ، ك 2/72جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف ؛ ك 361/ 1ديػػكاف الفػػرزدؽ، الفػػرزدؽ  ينظػػر:
، 1/254جاكم ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيػؽ: عبػد الحميػد ىنػد، ك 3/58ج المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة

 .6/458ج خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركفك 
عمػػى اإلخبػػار: كثيػػر مػػف عماتػػؾ كخاالتػػؾ يػػا جريػػر، كػػف مػػف جممػػة خػػدمي كقػػد تعكجػػت أرسػػاغيف مػػف كثػػرة  المعنػػى: (9)

 حمبيف نياقي عمى كره مني.
تؾ كخاالتؾ البلتي كف يخدمنني كيحمبف نياقي حتػى تعكجػت أرسػاغيف مػف كعمى االستفياـ: أخبرني يا جرير، بعدد عما

 كثرة الحمب، فقد نسيت عددىف.
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ػػا كنصػػبن رفعنػػ ا مػػف النكػػرة مفٌسػػر كػػاف أصػػؿ كػػـ االسػػتفياـ، كمػػا بعػػدى :، فمػػف نصػػب قػػاؿ(1)اا كخفضن
مػا بعػد )كػـ( مػف  االسػتفياـ فنصػبنا كمػا كانػت عميػو فػي ،كتفسير العدد، فتركناىا في الخبر عمى جيتيا

ػػ معنػػد: كمػػا تقػػكؿ ،النكػػرات طالػػت صػػحبة مػػف لمنكػػرة فػػي كػػـ، فمٌمػػا  :ا، كمػػف خفػػض قػػاؿكػػذا ككػػذا درىمن
عافػاؾ  ،خيػر :قاؿ ،كيؼ أصبحت؟: ىـإذا قيؿ ألحد :كما قالت العربفخفضنا  ،حذفناىا أعممنا إرادتيا

                                                                                                                                                                                 

 "كـ عٌمة". الشاىد:
خبريػة، كالٌنصػب عمػى ( كػـ): الرفع كالخفض كالنصب، الخفض: عمى أف أكجوثبلثة  (عمة)يجكز في  وجو االستشياد:

 ا، فيككف تقدير الكبلـ: كثيرنا مف عماتؾ كخاالتؾ مف جممة خدمي. المغة التميمية؛ ألنَّيا نصب مميز الخبرية مفردن 
كعمييمػا، كعمػى )، أم: أخبرنػي بعػدد عماتػؾ كخاالتػؾ البلتػي كػف يخػدمنني فقػد نسػيتو. (كقيؿ: عمى االستفياـ التيكمػي)

 خبر ليا. ( قد حمبت)جممة ك مبتدأ، ( كـ)الٌرفع عمى أفَّ 
 شػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ: يكسػؼ حسػف عمػر، ك 1/148الممع فػي العربيػة، ابػف جنػي ج ينظر:

، 245/ 1جمغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، ابػػف ىشػػاـ، تحقيػػؽ: مػػازف المبػػارؾ كمحمػػد عمػػي حمػػد اهلل ، ك 3/162ج
، كاألشػػػمكني شػػػرح التصػػريح عمػػػى التكضػػػيح، الكقػػػاد األزىػػػرم 1/198كشػػرح األشػػػمكني أللفيػػػة ابػػػف مالػػؾ، ابػػػف مالػػػؾ ج

 .2/472ج
( كػػػـ)عمػػػى أفَّ أصػػػؿ  التفسػػػيرالخبريػػػة، النصػػػب كالجػػػر كالرفػػػع؛ حيػػػث ينصػػػب عمػػػى ( كػػػـ) فسػػػييرأجػػػاز الفػػػراء فػػػي ت (1)

ئػةه؛ كمنو قكليـ: كـ عٌمةو، كالرفع عمى نية تقديـ الفعؿ؛ أم: كػـ غمبػت ف ،مضمرأك استفيامية، كالجر بحرؼ جر ظاىر 
ػا سػيبكيو فػذىب إلػى أف تمييػز ، ك لغة أىػؿ تمػيـ ييز كـ الخبرية عمىكيجكز نصب تم، لمفعؿ غمبت فاعبلن  (فئة)فتككف  أمَّ

ف جاء منصػكبنا شػذكذنا، كيػرل أفَّ كػـ الخبرٌيػة مضػافة إلػى مميزىػا، عاممػة ف مخفكضالخبرية ( كـ) يػو، عمػؿ كػؿ دائمنا كا 
أما ، ك زائدة( ًمفٍ )خبرىا، ك (غمبت)مرفكعة عمى االبتداء، ك( فئة)أٌما العكبرم فذىب إلى أفَّ ، ك مضاؼ في المضاؼ إليو

عمػػى مميزىػػا ( ًمػػفٍ )، كتػػدخؿ (مائػػةي درىػػـ)، إذا أسػػقط التنػػكيف منػػو، مثػػؿ: (كػػـ)ابػػف يعػػيش فػػذىب إلػػى جػػكاز جػػرَّ مػػا بعػػد 
ٌبة صكؼو )؛ كاإلضافة فييا مقٌدرة عمى حٌد قكليـ: "كـ ًمٍف قريةو ": -تعالى-كثيرنا، مثؿ قكلو  : ؛ أم(كـ قريػة)قمنا:  ك، فم(جي

ف ظيرت مثؿ  الخبريػة ( كـ)ىنا؛ لذلؾ يحيسف الفصؿ بيف ( كـ)تجرَّ ما بعدىا كال عمؿ لػ ( ًمفٍ )قكلنا: كثيره مف القرل، كا 
أٌمػا ، ك أك غيػر فاصػؿالخبريػة، بفاصػؿ ( كػـ)أٌما السػيكطي فػذىب إلػى جػكاز الجػرّْ كالٌنصػب مػا بعػد ، ك مخفكض بعدىاكال

، مخفكضجار ك أك ظرؼ أك مقنا، إذا فصؿ ممٌيز كـ الخبرٌية بجممة مط( كـ)ابف مالؾ؛ فذىب إلى كجكب نصب ما بعد 
ذا كاف الفاصؿ ظرفنا   ا لجاز النصب كالجر، إال أف الجر عنده مخصكص بالشعر.مخفكضن جارنا ك أك كا 

الخبريػة؛ ألنَّػو إذا فصػؿ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو بطمػت ( كػـ)مػا بعػد  التفسػيرتتفؽ الباحثة مع جكاز النصػب عمػى 
 ضافة.اإل

، كاإلمػػبلء، 1/323، كمعػػاني القػػرآف، الٌزجػػاج ج2/166جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:
شػػػرح التسػػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد ، ك 3/180، كشػػػرح المفصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش ج1/105العكبػػػرم ج

ابػػف ىشػػاـ، تحقيػؽ: مػػازف المبػػارؾ كمحمػػد عمػػي  مغنػػي المبيػػب عػف كتػػب األعاريػػب،، ك 2/412ج كمحمػد بػػدكم المختػػكف
 .1/245جحمد اهلل 
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 ي: كػـ قػد أتػانتقػديـ الفعػؿ كأنػو قػاؿكنكل ، خركأٌما مف رفع فأعمؿ الفعؿ اآل ،بخير: الٌمو، فخفض، يريد
  :(1)كقاؿ امرؤ القيس ،رجؿ كريـ

 (3)وكػػـ مػػف دونيػػا مػػف مفػػازة (2)تبػػوص
 

 (4)لصػػػػػوصوكػػػػػـ أرض جػػػػػدب دونيػػػػػا و  
نما جعمت الفعؿ مقٌدمن  ،فرفع عمى نٌية تقديـ الفعؿ  أال  ،ألف النكرات ال تسبؽ أفاعيميػا ؛ا في النٌيةكا 

 .(5)"مما شيء عند :شيء، كال تقكؿ مما عند: ترل أنؾ تقكؿ

 

                                                           
 المرئ القيس.ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (1)
 .1040األضداد، ابف األنبارم، ص ينظر:التقدـ.  تبوص: (2)
ػبىنَّييـٍ "فػي سػكرة آؿ عمػراف:  -تعػالى-ميمكػة؛ حيػث قػاؿ أك ىي التي تقع عمػى مػف منجػاة  مفازة: (3) فىػازىةو ًمػفى  فىػبل تىٍحسى ًبمى

 المرجع السابؽ. ينظر:. "اٍلعىذىابً 
 ".. دكنيا. تبكصقكلو: " الشاىد: (4)

 .177ديكاف امرؤ القيس، امرؤ القيس، ص ينظر:. (دكنيا)عمى نية تقديـ العامؿ ( تبكص)رفع  :وجو االستشياد
 .1/192جحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كم (5)
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 فصؿ: العدد -
 )مع المعدود ووت نيث مس لة: تذكير العدد )عشر 

، (1)چڀچكقػاؿ: ":حيػُث يقػوؿُ ، د )عشر( وتأنيثه مع المعددودتذكير العديتحدُث الفرّاء عف حاالت     
ػػعى )كلػـ يقػؿ:  حتػى إنيػػـ  ي؛كاأليػػاـ غٌمبػكا عميػو الميػػال يكذلػؾ أف العػػرب إذا أبيمػت العػدد مػػف الميػال (؛رةشى

فػػإذا أظيػػركا مػػع العػػدد  ،عمػػى األيػػاـ يلكثػػرة تغميػػبيـ الميػػال ؛ا مػػف شػػير رمضػػافليقكلػػكف: قػػد صػػمنا عشػػرن 

  ەئ ائچ: كمػػا قػػاؿ الٌمػػو تبػػارؾ كتعػػالى، (3)كراف باليػػاءذٌ اليػػاء، كالػػ (2)اإلنػػاث بطػػرحتفسػػيره كانػػت 

تػػدخؿ فػػػي الميػػالي حػػػيف  األيػػاـ حػػػيف ظيػػرت، كلػػػـ يفأدخػػؿ اليػػاء فػػػ ،(4)چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
ػػ، ظيػػرف ف جعمػػت العػػدد غيػػر مٌتصػػؿ باأليػػاـ كمػػا يٌتصػػؿ الخػػافض بمػػا بعػػده غٌمبػػت الميػػالي أيضن ا عمػػى كا 
ا غٌمبت التأنيث، فقمت: مضى لو سبع، ثـ تقػكؿ بعػد : أيػاـ فييػا كأيامن  يفكانت ليال (5)افإف اختمط ،األٌياـ

 : (6)رفقكؿ الشاع ،كأٌما المختمط ،برد شديد

 وليمػػػػػػةٍ  ا بػػػػػػيف يػػػػػػوـٍ ثّلثًػػػػػػ (7)أقامػػػػػػت
 

 (8)اوكػػػػػػاف النكيػػػػػػر أف تضػػػػػػيؼ وتجػػػػػػارً  
 ألفَّ  ة؛ال يجػكز ىاىنػا ثبلثػػبػيف غػبلـ كجاريػة، ك  كأنػت تقػكؿ: عنػدم ثػبلثي  ،ا كفييػا أيػاـفقػاؿ: ثبلثنػ 

ف عنيػػػت  ،الميػػػالي مػػػف األيػػػاـ تغمػػػب األيػػػاـ كمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي الكػػػبلـ أف تقػػػكؿ: عنػػػدم عشػػػر مػػػف اإلبػػػؿ كا 
البقػر كاحدتػو  :ككؿ جمع كاف كاحدتػو باليػاء كجمعػو بطػرح اليػاء، مثػؿ ،، كعشر مف الغنـ كالبقرأجماالن 

                                                           

ٍشػػرنا فىػػًإذىا"، كنػػص اآليػػة: 234البقػػرة:  (1) بٍَّصػػفى ًبأىٍنفيًسػػًيفَّ أىٍربىعىػػةى أىٍشػػييرو كىعى ػػا يىتىرى كفى أىٍزكىاجن يىػػذىري ـٍ كى فَّػػٍكفى ًمػػٍنكي بىمىٍغػػفى  كىالَّػػًذيفى ييتىكى
ا فىعىٍمفى ًفي أىٍنفيًسًيفَّ  ـٍ ًفيمى مىٍيكي نىاحى عى مىييفَّ فىبلى جي ًبيره  أىجى ا تىٍعمىميكفى خى كًؼ كىالمَّوي ًبمى  ."ًباٍلمىٍعري

 أم: حذؼ. (2)
 أم: إفَّ العدد يخالؼ معدكده، فمع المعدكد المؤنث، نقكؿ: )عشر(، كمع المعدكد المذكر، نقكؿ: )عشرة(. (3)
اًنيىػةى أىيَّػاـو "، كنص اآلية: 7الحاقة:  (4) ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى ػازي نىٍخػؿو سىخَّ ـٍ أىٍعجى ػأىنَّيي ػٍرعىى كى ا فىتىػرىل اٍلقىػٍكـى ًفييىػا صى حيسيػكمن

اًكيىةو   ."خى
 أم: جاء المعدكد أحدىما مذكرنا، كاآلخر مؤنثنا، كقد فصؿ بينيما بحرؼو مف حركؼ الٌرًد. (5)
 .3/311ج ركشرح الرضي عمى الكافية، ابف الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسف عمالبيت لمنابغة الجعدم. ينظر:  (6)
كشػرح الرضػي ، 1/287ج الجمؿ في الٌنحك، الفراىيدم، تحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكة. ينظر: (طافت)في ركايةو أخرل  (7)

 .3/311ج عمى الكافية، ابف الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر
 ."ثبلثنا بيف يكـو كليمةو "الشاىد: (8)

يمػػا؛ حيػػث يقػػكؿ ثبلثنػػا مػػف بػػاب تغميػػب الميمػػة عمػػى اليػػكـ. يغمػػب التأنيػػث عمػػى التػػذكير عنػػد الجمػػع بين وجػػو االستشػػياد:
كشػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة، ابػػف الحاجػػب، ، 1/287ج الجمػػؿ فػػي الٌنحػػك، الفراىيػػدم، تحقيػػؽ: فخػػر الػػديف قبػػاكةينظػػر: 

 .3/311ج تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر
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ف نكيػػت ذكراننػػ فػػإذا اختمطػػا ككػػاف المفٌسػػر مػػف النػػكعيف قبػػؿ  ،(1)ابقػػرة، فتقػػكؿ: عنػػدم عشػػر مػػف البقػػر كا 
 فأٌنثت ألنؾ بدأت بالناقة فغٌمبتيا. ؛فقمت: عندم خمس عشرة ناقة كجمبلن  ،صاحبو أجريت العدد

ف بػػدأت بالجمػػؿ قمػػت: عنػػدم خمسػػة عشػػر جمػػبلن  فػػإف قمػػت: بػػيف ناقػػة كجمػػؿ فمػػـ تكػػف مفٌسػػرة  ، كناقػػةكا 
كال يجػكز  ،بالناقة فقمت: عندم خمػس عشػرة بػيف جمػؿ كناقػةأبدأت بالجمؿ أك  غٌمبت التأنيث، كلـ تباؿً 

ألف الػػػذكراف مػػػف غيػػػر مػػػا ؛ كال بػػػيف أمػػػة كعبػػػد إاٌل بالتػػػذكير ؛داأف تقػػػكؿ: عنػػػدم خمػػػس عشػػػرة أمػػػة كعبنػػػ
كألف الػػذكر منيػا مكسػػـك بغيػػر سػمة األنثػػى ، كالغػػنـ كالبقػر يقػػع عمػػى  ؛ذكػرت لػػؾ ال يجتػػزأ منيػا باإلنػػاث

 .(3)"(2)ة، فيجكز تأنيث المذٌكر ليذه الياء التي لزمت المذٌكر كالمؤٌنثذكرىا كأنثاىا شاة كبقر 

 مس لة: تعريؼ العدد المركب 

ذا إ، چ(4)ائائ ى  ى  ېچ و:أٌمػا قكلػ) يتحدُث الفراُء عػف تعريػؼ العػدد المركػب، حيػُث يقػوُؿ:   
 مػا فعمػتي  :يجكزك ، أدخمت في أحد عشر األلؼ كالبلـ أدخمتيما في أكليا فقمت: ما فعمت الخمسة عشر

فػإف قمػت:  ،(5)لتكٌىميـ انفصاؿ ذا مف ذا في حػاؿ ؛الخمسة العشر، فأدخمت عمييما األلؼ كالبلـ مٌرتيف

                                                           

(؛ ألفَّ النعامؿ الجمع معاممة  :أم (1) ٍف قصدنا الجمع، فنقكؿ )عشر بقرو ٍف قصد مجمكعػة  مفرد، كا  بقر مفردىا: بقرة، كا 
 البقر.

ذىػػب الفػػٌراءي إلػػى أفَّ المعػػدكد )األيػػاـ كالميػػالي( إذا أضػػمر مػػع العػػدد )عشػػر( أك كػػاف غيػػرى متصػػؿو بمػػا بعػػده أك كػػاف (2)
ػػ ا إذا ظيػػر مختمطنػػا بينيمػػا، فإنَّػػو يغمػػب التأنيػػث عمػػى التػػذكير، كعميػػو يغمػػب الميػػالي عمػػى األيَّػػاـ، فيػػذكر العػػدد عشػػر، كأمَّ

ٍف كاف مذكرنا قمنا: )عشػرة(، كذىػب إلػى  المعدكد مع العدد، فإنَّو يخالؼ المعدكد، فإذا كاف المعدكد مؤنثنا قمنا: )عشر(، كا 
فٍ  :  أفَّ المعدكد عندما يككف جمعنا، فإٌننػا نػأتي بمفػرده، فػإٍف كػاف المفػرد مػذكرنا نقػكؿي: )عشػرة(، كا  كػاف المفػرد مؤنثنػا، نقػكؿي

ا متفؽه عميو بػيف الٌنحػاة بػبل خػبلؼ؛ حيػثي اتفػؽ معػو الفراىيػدم فػي ذلػؾ، كعمٌػؿ سػبب تغميػب التأنيػث عمػى (، كىذ)عشر
كاتفػػؽ سػػيبكيو كابػػف الٌسػػراج كالٌنحػػاس كابػػف سػػيده كابػػف  التػػذكير؛ بػػأفَّ األيػػاـ داخمػػة فػػي الٌميػػالي؛ لكثػػرة اسػػتعماليـ الميػػالي،

 ذىب إليو الفٌراء. حياف األندلسي كالسيكطي فيماأبك الحاجب، ككذلؾ 
الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ، ك 1/287ج الجمؿ في الٌنحك، الفراىيػدم، تحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكةينظر: 
عػراب القػرآف، الٌنحػاس، ، ك 2/428ج األصكؿ في الٌنحك، ابػف الٌسػراج، تحقيػؽ: عبػد الحسػيف الفتمػي، ك 3/563ج ىاركف ا 

، كالعػػدد فػػي 1/222ج معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكنيك  ،1/314ج تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد
كشػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ: ، 1/49المُّغة، ابف سيده، تحقيؽ: عبد اهلل ناصػر كعػدناف الٌظػاىر ج

الضَّرب، أبػك  ، كارتشاؼ3/253كىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ج ،3/311ج يكسؼ حسف عمر
 .2/742ج حياف األندلسٌي، تحقيؽ: رجب عثماف محمد

 .1/152ج معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)

ػػػرى كىٍككىبنػػػ"، كنػػػص اآليػػػة: 4يكسػػػؼ:  (4) ػػػدى عىشى ـٍ ًلػػػي ًإٍذ قىػػػاؿى ييكسيػػػؼي أًلىًبيػػػًو يىػػػا أىبىػػػًت ًإنّْػػػي رىأىٍيػػػتي أىحى ػػػرى رىأىٍيػػػتييي ػػػٍمسى كىاٍلقىمى ا كىالشَّ
 ."سىاًجًديفى 

ؿ مف االسـ المركب يختمؼ عف الجزء الثٌاني؛ لذلؾ أجاز إضافتو.أم: (5)  كافَّ الجزء األكَّ
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أال ترل أف قكليـ: ما فعمت الخمسة األثكاب لمف أجػازه  ،األكؿ غير الثاني ألفَّ  ؛الخمسة العشر لـ يجز
ف شػػػئت  ،ـ تصػػػمح إضػػػافتو بػػػألؼ كالـفمػػػذلؾ لػػػ ،تجػػػد الخمسػػػة ىػػػي األثػػػكاب كال تجػػػد العشػػػر الخمسػػػة كا 

 ؟(2)فتقكؿ: ما فعمت الخمسة العشر الدرىـ (1)اا في الدرىـ الذم يخرج مفسرن أدخمت األلؼ كالبلـ أيضن 

؟ كرأيػػت خمسػػة ةفتقػػكؿ: مػػا فعمػػت خمسػػة عشػػر  ،إذا أضػػفت الخمسػػة العشػػر إلػػى نفسػػؾ رفعػػت الخمسػػة
نما عٌربت الخمسػة إلضػاة، )كمررت بخمسة عشر ةعشر  ، فمٌمػا أضػيؼ العشػر إلػى اليػاء (3)رفتؾ العشػ( كا 
ا، كمػا صػار مػا لـ يستقـ لمخمسة أف تضاؼ إلييا كبينيما عشر فأضيفت إلى عشر لتصير اسمن  (4)منؾ

مػا فعمػت خمسػة عشػرؾ؟ ٌي: الييثـ العقيم يبى كأي  مسمعتيا مف أبى فقعس األسد ،(5)ابعدىا باإلضافة اسمن 
نمػا يخػرج الػدرىـ كالكككػب ألف إعرابييمػا قػد اختمفػا بػاختبل ؛كلذلؾ ال يصمح لممفسر أف يصػحبيما ؼ، كا 

فػإذا أضػفت العشػريف دخمػت فػي األسػماء  ،كما يخرج الدرىـ مف عشريف مفسرا لكٌميا ،اا ليما جميعن مفسرن 
ػػ ،كبطػػؿ عنيػػا التفسػػير ػػفخطػػأ أف تقػػكؿ: مػػا فعمػػت عشػػركؾ درىمن ا. كمثمػػو أنػػؾ ا، أك خمسػػة عشػػرؾ درىمن

، افػػػإذا أضػػػفت الضػػػارب إلػػػى غيػػػر زيػػػد لػػػـ يصػػػمح أف يقػػػع عمػػػى زيػػػد أبػػػدن ، ايػػػدن تقػػػكؿ: مػػػررت بضػػػارب ز 
كلكنكيت بخمسة عشر أف تضيؼ الخمسة إلى عشر في شػعر لجػاز، فقمػت: مػا رأيػت خمسػة عشػر قػٌط 

كال يجػػكز لممفٌسػػر أف يػػدخؿ ىاىنػػا كمػػا لػػـ يجػػز فػػي  ،(6)العػػدد ألنػػؾ نكيػػت األسػػماء كلػػـ تنػػكً ؛ ا منيػػاخيػػرن 
   :(7)ثركاف أبكلعكمٌي ا ياإلضافة أنشدن

 ُكمّْػػػػػػػػػػػَؼ ِمػػػػػػػػػػػْف َعناِئػػػػػػػػػػػو وِشػػػػػػػػػػػْقَوِتوْ 
 

ِتػػػػػػوْ    (8)بنػػػػػػَت ثمػػػػػػاني َعْشػػػػػػَرٍة ِمػػػػػػْف َحجَّ
                                                            

 سر عمى خبلؼ البصرييف.مفتعريؼ ال -في األصؿ-أجاز تعريؼ االسـ المفسر؛ ألنَّو أجاز  (1)
 سير.أم: ينصب )الدرىـ( عمى التف (2)
: أم: صار )الخمس( اسمنا معربنا، كليس مبنينا؛ إلضافتو إلى العشر؛ فعامؿ االسـ المركػب معاممػة االسػـ المضػاؼ (3)

 لما بعده.
 ، حيثي إفى التاء مكني متكمـ تقديره: أنا.(مررتي )أم: إلى المكني المتكمـ  (4)
ى )عشر(، فإٍف أيضيؼ المكني لو، لـ يىجيز أف يأتيى أجاز تعريؼ االسـ المركب بجزئيو؛ لعدـ جكاز إضافة المكني إل(5)

 بدكف كجكد المفسر. ككف المعنى غير كاضحو بعده المفسر، كبالتَّالي سي
أم: يجكز إضافة )الخمسة( إلى )العشر(، كذلؾ مف باًب إضافة االسـ إلى ما أضيؼ إليو، كليس مػف بػاب العػدد؛  (6)

 ـ مركبه كاالسـ المركب يبنى عمى الفتح.ألنَّو ال يجكز اإلضافة في العدد؛ فيك اس
 البيت مف الٌرجز، كىك ببل نسبة في اإلنصاؼ، كىك لنفيع بف طارؽ في غيره.(7)

اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ، ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ: ، ك 14/92ينظػػر: الحيػػكاف، الجػػاحظ، كالمخصػػص، ابػػف سػػيده ج
 .2/149ج لسيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكمىمع اليكامع، ا، ك 1/253ج محمد محيي الديف عبد الحميد

 ."ثماني عشرة"قكلو:  الّشاىد:(8)
تسػػكيف اليػػاء فػػي ثمػػاني؛ كمػػا أيٍسػػًكفى فػػي )معػػد يكػػرب(، ككػػذلؾ جػػكاز إضػػافة )النيػػؼ(، كىػػك قكلػػو:  وجػػو االستشػػياد:
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كذلػػؾ أنيػػـ اسػػتثقمكا كثػػرة  ،(1)عشػػر يعشػػر فػػي ىػػذا النػػكع كٌمػػو إاٌل اثنػػ كمػػف القػػٌراء مػػف يسػػٌكف العػػيف مػػف
لػى جنبيػا سػاكف يف العػيف( ساكنة فكرىػكا تسػكيالحركات، ككجدكا األلؼ في )اثنا( كالياء في )اثن ال ، ك كا 

فػبل يسػتقيـ تسػكيف العػيف كالشػيف  ،فالشػيف مػف عشػرة يسػكَّ  ألف ؛(2)يجكز تسكيف العيف فػي مؤٌنػث العػدد
 .(1()3)امعن 

                                                                                                                                                                                 

ػا البصػريكف فمػـ يجيػزكا إضػافة صػػدر المركػب إلػ (ثمػاني) ػٌرؼ االسػػـ إلػى العشػرة فػي الكػبلـ كغيػػره، كأمَّ ى عجػزه، كقػد صي
 المبني عند البصرييف لمٌضركرة الٌشعرٌية.

اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف ، ك 1/28ينظر: العػدد فػي المغػة، ابػف سػيده ج
كشػػػرح  ،3/1682، كشػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػف مالػػػؾ ج2/402، كشػػػرح الٌتسػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ ج1/253ج عبػػد الحميػػػد

 .3/256ج ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم، ك 3/136الرضي عمى الكافية، الٌرضي االسترباذم ج
 ال يجكز تسكيف العيف؛ لعدـ جكاز التقاء ساكنيف. (1)
 أم: نفتح )عىشىرة( مع المذكر، كنسكَّف )عىٍشر( مع المؤنث، كقصد بمؤنث العدد؛ أم: العدد )عشرة(. (2)
ذىػب الفػٌراء إلػى جػكاز تعريػػؼ االسػـ المرَّكػب بجزئيػو؛ كذلػػؾ بشػرط إضػافة االسػـ المركػػب إلػى المكنػي المػتكمـ؛ فػػإٍف (3)

جػػاء االسػػـ المركػػب بػػدكف إضػػافتو إلػػى المكنػػي المػػتكمـ لػػـ يجػػز إضػػافتو؛ ألفَّ األٌكؿ غيػػر الثٌػػاني، كفػػي ىػػذا تنػػاقضه فػػي 
األحكاؿ! كمف ىنا أجػاز تعريػؼ االسػـ المركػب كالمفٌسػر بعػده، كىػذه  كبلمو؛ حيثي إفَّ الخمسة ىي ليست العشر في كؿّْ 

قضٌية خبلفٌية بيف البصػرييف كالكػكفييف، كقػد أشػار إلييػا ابػف األنبػارم فػي كتابػو )اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ(؛ حيػثي 
أجػػػازكا تعريػػػؼ ذىػػػب إلػػػى أفَّ الكػػػكفييف أجػػػازكا تعريػػػؼ االسػػػـ المركػػػب؛ حيػػػثي احتجػػػكا بمػػػا سػػػمعكه عػػػف العػػػرب، ككػػػذلؾ 

ػا البصػريكف فػذىبكا إلػى عػدـ جػكاز  المفسَّر؛ بناءن عمى األصؿ الذم ذىبكا إليو في التفسير كىػك جػكاز مجيئػو معرفػة، كأمَّ
ريكّْػب أحػديىما مػع اآلخػر  تعريؼ االسـ المركب؛ لعدـ جكاز دخكؿ األلؼ كالبلـ إال عمػى االسػـ األٌكؿ؛ ألفَّ االسػميف لٌمػا

احػد؛ لػذلؾ ال يجػكز أف يجمػع بػيف عبلمتػي تعريػؼ، كعميػو يجػكز أف نقػكؿ: الخمسػة عشػر؛ ألفَّ االسػـ تنزَّال منزلة اسػـ ك 
ؿ، كمػا ذكػره ابػف األنبػارم نجػده فػي كتػب البصػرييف كالكػكفييف؛ حيػثي ذىػب  الثٌاني تنٌزؿ منزلػة بعػض حػركؼ االسػـ األكَّ

كبعمبؾ، كىك كاالسـ الكاحد، كعػدَّ ىػذا التعريػؼ مػف  المبٌرد إلى عدـ جكاز تعريؼ االسـ المركب؛ ألنَّو بمنزلة حضرمكت
ػػا؛ فكيػػؼ  جػػكاز تعريػػؼ االسػػـ المفٌسػػر؛ ألفَّ القيػػبح فػػي المغػػة، كذىػػب إلػػى عػػدـ  األصػػؿ فػػي االسػػـ المفسَّػػر أف يكػػكف مبيمن

ػ يعرَّؼ كىك مبيـ؟، كاتفؽ ابف الٌسراج ك الٌنحاس كالعكبرم مع البصرييف فيما ذىبػكا إليػو، كعػدَّ المػرادم أفَّ   االػبلـ ىنػا المن
 زائدة لمٌضركرة، كىذا نادره في الكبلـ.

كما ذىب إليو البصريكف ىك الٌصكاب؛ ألفَّ االسـ المركب بمنزلػة االسػـ الكاحػد؛ فػالجزء األكؿ أضػيؼ إلػى الثٌػاني؛ لػذلؾ 
 ال يجكز تعريفو مرتيف؛ أم: باإلضافة ك )اؿ( الٌتعريؼ.

عػػراب الٌصػػدر منػػو بحسػػب مكقعػػو فػػي الجممػػة، كخفػػض العجػػز عمػػى كذىػػب الفػػٌراءي إلػػى جػػكاز إضػػافة االسػػـ ال مركػػب، كا 
ألفَّ االسػـ المركػب كاالسػـ الكاحػد  دكف غيػره،عمػى الفػتح اإلضافة، كأمَّا البصريكف فذىبكا إلػى البنػاء فػي االسػـ المركػب 

، كاإلضافة  ، كذلؾ أفَّ االسميف لما ريكّْبا داٌل عمى معنىن كاحدو تيٍبًطػؿ ىػذا المعنػى، كمٌثمػكا عميػو المضاؼ بعضو إلى بعضو
 دؿَّ عمى أٌنؾى قبضت الخمسة دكف العشرة.، فعند عدـ اإلضافة (قبضتي خمسةى عشرىة)بقكليـ: 
األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: ، ك 2/176ج المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمةينظػػر: 

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبػارم، تحقيػؽ: ، ك 1/171الٌنحاس ج، كعمدة الكتاب، 325ج، عبد الحسيف الفتمي
الجنػػي الػػداني فػػي ، ك 1/493، كالمبػػاب فػػي عمػػؿ البنػػاء كاإلعػػراب، العكبػػرم ج1/255ج محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد
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 .1/33ج حركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ
 .2/33جتحقيق:أحمديوسفالنجاتيوعبدالفتاحشلبيومحمدعليالنّجارمعانيالقرآن،الفراء،(1)
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 الفصؿ الثاني
 ات في كتاب معاني القرآفمخفوضال
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 حروؼ الخفضالمبحث األّوؿ: 
 

 (1)عف بعض بعضيا حروؼ الخفضفصؿ: نيابة  -

  (الّلـ)عف حرؼ الجر ( إلى)مس لة: نيابة حرؼ الجّر 

، حيػث يقػوُؿ: (الػّلـ)بحيث يكوف بمعنى حرؼ الجػّر ( إلى)يتحدث الفراء عف نيابة حرؼ الجّر 

 چ ڌ ڌ (2)ڍچ  :كقكلػو
لػػى رٌبيػـ :، معنػػاه(3) ى( فػػي كرٌبمػػا جعمػػت العػرب )إلػػ ،تخٌشػعكا لػػرٌبيـ كا 

 چ ڇ ڇ چ چ چچ  :-كجػؿٌ  عػزٌ –مكضع البلـ كقػد قػاؿ الٌمػو 
 ۆئ ۇئ ۇئ وئچ  :كقػاؿ ،(4)

كقد يجػكز فػي ، (7) چ گ  گ کچ  :كقاؿ ،(6) چ ىئ ىئ  ېئ ېئچ  :كقاؿ، (5) چ   ۆئ
معنػى اإلخبػات الخشػػكع،  ألفَّ  ؛يفعػؿ ذلػؾ بكجيػو إلػى الٌمػو :فػبلف يخبػت إلػى الٌمػو تريػد :العربٌيػة أف تقػكؿ

                                                           
يحػػؿ كيقػػـك مقامػػو كمعنػػاه الػػذم يػػؤدم حػػيف يكضػػع فػػي  احػػركؼ الخفػػض أف لكػػؿ حػػرؼ منيمػػا مكاننػػإفِّ األصػػؿ فػػي  (1)

 ما دؿَّ عمى معنىن في غيره.ىك جممةو بعينيا؛ ألفَّ الحرؼ: 
 حػػركؼ الخفػػض؛ حيػػث ذىػػب الككفيػػكف إلػػى أفَّ بعضػػيا عػػف بعػػض ؼ الخفػػضحػػرك ب أك كاختمػػؼ الٌنحػػاة فػػي قضػػية تنػػ

ػػة أٌنيػػا كردت بكثػػرة فػػي الٌشػػكاىد المسػػمكعة فػػي القػػرآف الكػػريـ كالٌشػػعر، كذىػػب بعضػػيا عػػف بعػػضيجػػكز أف تنػػكب  ، بحجَّ
ليػػو ذىػػب الٌنحػػاة كب حػػركؼ الخفػػضالبصػػريكف إلػػى أفَّ  عػػض ال ينػػكب بعضػػيا عػػف بعػػض، كىػػذا ظػػاىر كػػبلـ سػػيبكيو، كا 

ف أدَّل حرؼ معنى آخر غير معناه الحقيقػي، ذىبػكا إلػى أنَّػو يػؤدم معنػاه المجػازم ال الحقيقػي؛ فمجػؤكا إلػى  المحدثيف، كا 
 أنَّو مف باب التضميف.أك ، بعضيا عف بعضمصطمح االستعماؿ المجازم كليس نيابة حركؼ 

تضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ المق، ك 1/310جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػر:
مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: ك ، 1/414، كاألصكؿ في النحك، ابف السراج ج1/39ج عضيمة

فػي  حػركؼ الخفػضب أك ، كتنػ2/564، عبػاس حسػف جالنحػك الػكافي، ك 1/152جمازف المبػارؾ كمحمػد عمػي حمػد اهلل 
 .5لغة القرآف، محمد حسيف عكاد، ص

التبيػػاف فػػي  ينظػػر:أخبتػػكا؛ أم: تكاضػػعكا كخشػػعكا لػػرٌبيـ، كيقػػاؿ بمعنػػى: اطمػػأنكا إليػػو كسػػكنت قمػػكبيـ كنفكسػػيـ إليػػو.  (2)
 .1/188العباس ابف اليائـ جأبك تفسير غريب القرآف، 

اًت كىأىٍخبىتيكا ًإلىى رى "كنص اآلية: ، 23ىكد:  (3) اًلحى ًمميكا الصَّ ـٍ ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى اًلديكفى أك بًّْي ـٍ ًفييىا خى نًَّة ىي ابي اٍلجى  ."لىًئؾى أىٍصحى
 .5الزلزلة:  (4)
ٍمػدي ًلمَّػًو الَّػًذم ىىػدىانىا "كنص اآلية: ، 43األعراؼ:  (5) قىػاليكا اٍلحى ـي اأٍلىٍنيىػاري كى ـٍ ًمٍف ًغػؿٍّ تىٍجػًرم ًمػٍف تىٍحػًتًي ديكًرًى نىزىٍعنىا مىا ًفي صي كى

ا كينَّا لً  مى نَّةي ًليىذىا كى ـي اٍلجى نيكديكا أىٍف ًتٍمكي ؽّْ كى بّْنىا ًباٍلحى اءىٍت ريسيؿي رى ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى أك نىٍيتىًدمى لىٍكالى أىٍف ىىدىانىا المَّوي لىقىٍد جى  ."ًرٍثتيميكىىا ًبمى
ػػييدٍ "كنػػص اآليػػة: ، 175الٌنسػػاء:  (6) ػػميكا ًبػػًو فىسى نيػػكا ًبالمَّػػًو كىاٍعتىصى ػػا الَّػػًذيفى آمى ـٍ ًإلىٍيػػًو فىأىمَّ يىٍيػػًديًي فىٍضػػؿو كى ػػةو ًمٍنػػوي كى ـٍ ًفػػي رىٍحمى ًخمييي

ا  ."ًصرىاطنا ميٍستىًقيمن
ـٍ ًمػػٍف أىٍرًضػػنىا "كنػػص اآليػػة: ، 13إبػػراىيـ:  (7) نَّكي ـٍ لىنيٍخػػًرجى ػػًمًي كا ًلريسي قىػػاؿى الَّػػًذيفى كىفىػػري ـٍ أك لىتىعيػػكديفَّ ًفػػي ًممًَّتنىػػا فىػػأك كى بُّييػػ ـٍ رى ى ًإلىػػٍيًي حى

 ."كىفَّ الظَّاًلًميفى لىنيٍيمً 
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ػٍف(فػ ،مػف الٌمػو (1)اكأخبتػكا فرقنػ: كجػاء فػي التفسػير ،يفعمو بكجيػو إلػى الٌمػو كلٌمػو: فيقكؿ معنػى بيشػاكؿ  ػ )مى
 .(3)"(2)إذا أردت بو لمكاف ىذا كمف أجؿ ىذا (إلى)كمعنى  (،لبلـا)

 (:1) مس لة 

  :كقكلػو" :، حيػث يقػوؿُ (عمػى)بحيػث يكػوف بمعنػى ( فػي)يتحدُث الفراء عف نيابة حػرؼ الجػر   

 چ ھ ہ ہ ہچ 
نمػػا صػػمحت ،يصػػمح )عمػى( فػػي مكضػػع )فػػي( (4) رفػػع ألٌنػػو ي ؛)فػػي( (5)كا 

 كقػػد قػػاؿ الٌمػػو  ،ألنػػو يرفػػع فييػػا فيصػػير عمييػػا ؛كصػػمحت )عمػػى( ،(يفػػي الخشػػبة فػػي طكليػػا فصػػمحت )فػػ

                                                           
 أم: خكفنا. (1)
أكحػى بػأفَّ رٌبػؾى ": -تعػالى-مستشػيدنا بقكلػو (، الػبلـ)ذىب الفػراء إلػى أفَّ حػرؼ الجػر فػي اآليػة الكريمػة يػأتي بمعنػى  (2)
لػى بػالمعنى نفسػو عمػى اخػتبلؼ اآليػة، ككػذلؾ فػي قكلػو "حى إلييـ رٌبيػـأك ف"، كقكلو: ا"لي : -تعػالى-، فينػا كانػت الػبلـ كا 
ا" :-تعػالى-في قكلو ( إلى)بمعنى ( البلـ)، فحرؼ الجر "الحمد هلل الذم ىدانا ليذا" كاتفػؽ "، ييػدييـ إليػو صػراطنا مسػتقيمن

كاتفػؽ الٌنحػاس ، ى اآلية: تكاضعكا كخشعكا لػرٌبيـ؛ ألفَّ معن(البلـىك )( إلى)السجستاني مع الفٌراء؛ حيث ذكر بأفَّ معنى 
: يككف حرؼ الجػٌر بمعنػاه الحقيقػي، إذا كػاف مع رأم الفٌراء؛ حيث ذكرى رأ م الفراء دكف أف يعترض عميو، ثـ أردؼى قائبلن

( الػبلـ)مكضػع ( إلػى)، كتضػع (إلػى)مكضػع ( الػبلـ)كذىب الٌطبرم إلػى أفَّ العػرب تضػع ، يكا إلى رٌبيـمعنى اآلية: كيج
بػذلؾ يتفػؽ مػع الفػراء فػي جػكاز ىػك حػى إلييػا. ك أك  ، فيػي بمعنػى:"حػى ليػاأك بػأفَّ رٌبػؾى ": -تعػالى-كثيرنا؛ مستشػيدنا بقكلػو 

 .(البلـ)عف الحرؼ ( إلى)إنابة الحرؼ 
حػػرؼ الجػػر يكػػكف بمعنػػاه الحقيقػػي، إذا كػػاف معنػػى اآليػػة: اطمػػأنكا كسػػكنت قمػػكبيـ كأخمصػػكا إليػػو،  :كنبلحػػظي ممػػا سػػبؽ

 ، إذا كاف معنى اآلية: تكاضعكا كخشعكا لٌربيـ.(البلـ)كيككف بمعنى 
عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد ، ك 1/63ب القرآف، السجستاني جغري ينظر: جػامع البيػاف ، ك 2/165جا 

 .15/291ج القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر في تأكيؿ
 .2/9جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
يقىطّْعىػفَّ أىٍيػًديىكي "ص اآلية: كن، 71طو:  (4) ػٍحرى فىؤلى ـي السّْ مَّمىكيػ ـي الَّػًذم عى ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيػريكي ٍنتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف آذىفى لىكي ـٍ ًمػٍف قىاؿى آمى مىكيػ ـٍ كىأىٍرجي

لىتىٍعمىميفَّ أىيُّنىا أىشىدُّ عىذىابنا كىأىبٍ  ذيكًع النٍَّخًؿ كى ـٍ ًفي جي مّْبىنَّكي يصى ؼو كىألى  ."قىىًخبلى
 أم: نابت عف. (5)
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 چے  ے ھچ  :كقكلػو ،في ممؾ سميماف :كمعناه، (1) چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 .(3)"(2)كأدـك :يقكؿ

 (:2) مس لة 
 :كقكلػػو": ، حيػػث يقػػوؿُ (ِمػػفْ )بحيػػث يكػػوف بمعنػػى ( فػػي)حػػرؼ الجػػر يتحػػدُث الفػػراء عػػف نيابػػة  

كييقػاؿ: ىيػكى المػاء الَّػًذم يىنػزؿي  ،كات كغيػب األرضاكىك الغيب غيبي السػم ،ميمكز(5) چ(4)  ڄ ڄچ
كصػػمحت  ،"مكاتيخػػرج الخػػبء مػػف الٌسػػ": كىػػي ًفػػي قػػراءة عبػػد اهلل ،(6)مػػف األرض اتمػػف السػػماء كالنبػػ

َـّ تيحػػذؼ أٌييمػػا شػػئت : ألسػػتخرجٌف العمػػـ الَّػػًذم فػػيكـ مػػنكـ، ثيػػ )مػػف(  يأعنػػ ،)ًفػػي( مكػػاف )مػػف( ألنػػؾ تىقيػػكؿي
                                                           

ػػا تىٍتميػػ"كنػػص اآليػػة: ، 102البقػػرة:  (1) كا  ككىاتَّبىعيػػكا مى ػػيىاًطيفى كىفىػػري لىًكػػفَّ الشَّ ػػمىٍيمىافي كى ػػا كىفىػػرى سي مى ػػمىٍيمىافى كى ٍمػػًؾ سي مىػػى مي ػػيىاًطيفي عى الشَّ
مىكىٍيًف ًببىاًبؿى ىىػاري  مىى اٍلمى ا أيٍنًزؿى عى مى ػا نىٍحػفي ًفٍتنىػةه فىػبلى ييعىمّْميكفى النَّاسى السٍّْحرى كى تَّػى يىقيػكالى ًإنَّمى ػدو حى ػاًف ًمػٍف أىحى ػا ييعىمّْمى مى كتى كى ػاري مى كتى كى

ػدو  يفى ًبًو ًمٍف أىحى ارّْ ـٍ ًبضى مىا ىي ٍكًجًو كى زى ٍرًء كى قيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمى ا ييفىرّْ ا مى يىتىعىمَّميػ تىٍكفيٍر فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمى ـٍ كىالى ًإالَّ ًبػًإٍذًف المَّػًو كى ػرُّىي ػا يىضي كفى مى
ٍكا ًبًو أىٍنفيسىييـٍ  لىًبٍئسى مىا شىرى ؽو كى بلى ا لىوي ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍف خى ًمميكا لىمىًف اٍشتىرىاهي مى لىقىٍد عى  ."كىانيكا يىٍعمىميكفى ك  لى يىٍنفىعيييـٍ كى

 .109تفصيؿ المسألة، ص ينظر. (في)بمعنى ( عمى)كرد حرؼ الجر 
ة مع الفػٌراء، كاختمػؼ في اآلية الكريمة، كقد اتفؽ معظـ الٌنحا( عمى)تنكب عف حرؼ الجر ( في)فَّ ذىب الفراء إلى أ (2)

مػػنيـ: األخفػػش كالمبػػٌرد ، كالمعنػػى: عمػػى جػػذكع النخػػؿ، ك (عمػػى)تػػأتي بمعنػػى ( فػػي)ذىػػب البصػػريكف إلػػى أفَّ ، البقيػػة معػػو
جػاءت فػي ( فػي)كأمَّا الزَّمخشػرم فػذىب إلػى أفَّ (، مىتأتي بمعنى )ع( في)إلى أفَّ  كابف جني كذىب الٌزجاجي، كالٌزجاج

؛ أم: (عمػػى)الظػػاىر بمعنػػى  الجػػذع تمكػػف  إنيػػا عمػػى أصػػميا لػػتمكف المصػػمكب فػػي، كلكنَّيػػا جػػاءت ىنػػا بمعناىػػا الحقيقػػيَّ
ػػا ابػػف ، ك كالمعنػػى عنػػدىـ: عمػػى جػػذكع النخػػؿ كاتفػػؽ كالعيٍكبىػػًرم كابػػف مالػػؾ كالمػػرادم مػػع الفػػراء،، الكػػائف فػػي الظػػرؼ فيػػو أمَّ

ٌنمػا الحػرؼ جػاء بمعنػاه األصػمي؛ لػتمكف المصػمكب مػف (عمػى)بمعنػى ( فػي)ىشاـ فػاختمؼ مػع الفػٌراء، كقػاؿ: ليسػت  ، كا 
كاتفؽ السيكطي مع الفراء كذىػب إلػى ، عؿ معنى فعؿ يتعدَّل بذلؾ الحرؼعمى تضميف الفأك الجذع بالحاؿ في الٌشيء، 

 .(عمى)جاءت بمعنى ( في)أفَّ 
المقتضػب، المبػرد، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ ، ك 1/236ج القرآف، األخفش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد قراعػة معانيينظر: 
الخصػػػائص، ابػػػف ، ك 1/12ج حػػػركؼ المعػػػاني كالٌصػػػفات، الٌزجػػػاجي، تحقيػػػؽ: عمػػػي تكفيػػػؽ الحمػػػد، ك 2/319ج عضػػػيمة

عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: ، ك 2/309ج جنػػػػي، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عمػػػػي الٌنجػػػػار عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي معػػػػاني القػػػػرآف كا 
شػػػرح الكافيػػػة ، ك 2/124، كاإلمػػػبلء، العيٍكبىػػػًرم ج1/381ج المفصػػػؿ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي أبػػػك ممحػػػـ، ك 2/217ج

الجنػي الػداني فػي حػركؼ المعػاني، المػرادم، تحقيػؽ: ، ك 2/805ج الٌشافية، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد ىربيدم
مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: مػازف المبػارؾ ، ك 1/251ج فخر الديف قبػاكة كمحمػد نػديـ فاضػؿ

 .2/445جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/151ج كمحمد عمي حمد اهلل
 .2/182جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
معػالـ التنزيػؿ فػي تفسػير القػرآف، البغػكم  ينظػر:كاألرض؛ أم: مػا خبػأت.  سػماكاتالخفػي المخٌبػأ بػيف الىػك الخبء:  (4)
 .3/500ج
ٍبءى ًفي "كنص اآلية: ، ك 25النمؿ:  (5) ديكا ًلمًَّو الًَّذم ييٍخًرجي اٍلخى ا تيٍعًمنيكفى  السماكاتأىالَّ يىٍسجي مى ا تيٍخفيكفى كى ـي مى يىٍعمى  ."كىاأٍلىٍرًض كى
معػاني القػرآف، النحػاس، تحقيػؽ:  ينظػر:قكؿ أكثر المفسريف: إفَّ خبء الٌسػماء المطػر، كخػبء األرض النبػات. ىك ك  (6)

 .7/204ج كالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي، تحقيؽ: نظير الساعدم، ك 5/127ج محمد عمي الصابكني
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مىى  (1)افيككف المعنى قاًئمن  ،ك)في(  .(3)"(2)حالوعى
 (:3) مس لة 

 

: ؿُ ، حيػث يقػو(ِمػفْ )بحيث يكوف بمعنى حرؼ الجػّر ( َعفْ )يتحدُث الفراء عف نيابة حرؼ الجر  
ػػكابه  كػػؿّّ  :ك)مػػف ضػػبللتيـ( ،(5) چ ڤ ڤ (4)ڤ   ٹچ كقكلػػو: "  چ ڤ ڤچ كمػػف قىػػاؿى  ،صى

: مػػػػا أنػػػػت بمػػػػانعيـ مػػػػف  ػػػػف الضػػػػبللة. كمػػػػف قىػػػػاؿى )ًمػػػػٍف( قىػػػػاؿى : مػػػػا أنػػػػت بصػػػػارؼ العمػػػػى عى كأنػػػػو قىػػػػاؿى
 .(7)(6)"لةالضبل
 

                                                           
، كيككف (فيكـأك منكـ، )فَّ العمـ الذم منكـ. فيجكز حذؼ ألستخرجأك أم يجكز القكؿ: ألستخرجفَّ العمـ الذم فيكـ،  (1)

 المعنى كاحدنا.
، تخرجٌف العمػػـ الَّػػًذم فػػيكـ مػػنكـألسػػ، كمثٌػػؿ عمػػى ذلػػؾ بجػػكاز قكلنػػا: (ًمػػف)يػػأتي نيابػػة عػػف ( فػػي)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (2)

مػف الٌسػماء، كالٌنبػات  رزاؽ، كالمطػركاتفؽ الطبػرم مػع الفػراء، كالمعنػى: خػبء السػماء كاألرض مػا جعػؿ اهلل فييػا ًمػٍف األ
أك كاألرض،  السػماكاتتأتي بمعناىا الحقيقي، كيككف المعنى: يعمـ الغيػب فػي ( في)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ ، مف األرض
عػف ( فػي)نيابػة  فػيكاتفػؽ الٌزجػاجي مػع الفػراء ، أك النبػات مػف األرض؛ أم: يخػرج المػاء مػف السػماء (ًمػفٍ )تأتي بمعنػى 
 .(ًمفٍ )حرؼ الجرٌ 

 يخرج النبات مف األرض.أك جكز القكؿ: يخرج المطر مف الٌسماء، حيث يكالمعنى كاضحه ىنا؛ 
، تحقيػؽ: ، كمعاني القرآف، الٌزجػاج19/449ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ينظر:

 .1/84ج ، تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمدي، كحركؼ المعاني كالصفات، الٌزجاج4/116جعبد الجميؿ عبده شمبي 
 .2/290معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
بلىلىًتًيـ كما"في قراءة أخرل:  (4)  .كيجكز بيادو العيٍميى "، أىٍنتى تيدم العيٍميى عف ضى

تىٍيػًدم : "ا حمػزة كحػدها، كقػد كقػؼ عمييػا الكسػائي كيعقػكب بيػاء، كقرأىػف في القػراءة، كقػد قػرئ بيمػاألكالكيجكز الكجياف 
ظيار الياء في الكقؼ."العيٍميى   ؛ أم: بالتاء كا 

 أمَّا الكجو الثٌالث، فمـ يقرأ بو أحده.
عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي ، ك 2/267معػػػػاني القػػػػراءات، األزىػػػػرم جينظػػػػر:  معػػػػاني القػػػػرآف كا 

 .4/129ج
(5)  : ـٍ ًإٍف تيٍسًمعي ًإالَّ مىٍف ييٍؤًمفي ًبآيىاًتنىا فىييـٍ ميٍسًمميكف"كنص اآلية: ، 53الرـك لىًتًي بلى ا أىٍنتى ًبيىاًد اٍلعيٍمًي عىٍف ضى مى  ."كى
 .2/326معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
فيكػكف المعنػى: مػا أنػت بصػارؼ ( عػفٍ ) :يأتياف بالمعنى نفسو، حيث يجكز القػكؿ( ٍمفٍ )، ك(عىفٍ ) ذىب الفراء إلى أفَّ  (7)

ؾ، كمػنيـ الٌنحػاس كاتفػؽ معػو الٌنحػاة فػي ذلػ، ى: ما أنتى بمانعيـ مػف الٌضػبللة، كالمعن(ًمفٍ )العمى عف الضبللة، كيجكز 
ػفٍ )، فػذىب إلػى أفَّ يك أبػك منصػكر األزىػرمكأمَّا مف اختمؼ معو ف، كالٌطبرم كغيره ؛ أم: مػا أنػتى (بعػد)تػأتي بمعنػى ( عى

 بمرشد الكفار بعد ضبلليـ.
، كمعػػاني القػػراءات، األزىػػرم 20/117ج جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر ينظػػر:

عػػػػراب القػػػػرآف، الٌنحػػػػاس، تحقيػػػػؽ: زىيػػػػر غػػػػازم زاىػػػػد ، ك 2/267ج كالبحػػػػر ، 2/249ًرم ج، كاإلمػػػػبلء، العيٍكبىػػػػ3/189جا 
 .9/94ج المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
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 (:4) مس لة 
: ، حيػػث يقػػوؿُ (لػػو)و (بػػو)؛ بحيػػث يكػػوف بمعنػػى(عميػػو)ابػػة حػػرؼ الجػػر يتحػػدث الفػػراء عػػف ني 

 ڇچ ، كأمػابمضػٌميف چ ڇ ڇ  ڇ ڇچ يريد: كآليػتكـ التػي تعبػدكف  ،(1) چ  چ چ چ  چچ كقكلو: "

 چڇ   ڇ
ًلػؾى الػدي :أم ؛(2) مىػى ذى كأىػؿ نىجػد يقكلػكف: ، قكلػو )عميػو( ك )بػو( ك )لػو( سػكاءف بمضػميف. ك عى

. أىؿ الحجاز فتنت الرجؿ، كأىؿ نىجد يقكلكف: أفتنتيو بميفتنيفى
(3)"(4). 

 (:5) مس لة 

  :كقكلػو" ، حيػُث يقػوُؿ:(عمػى)بحيػث يكػوُف بمعنػى ( الػّلـ)يتحدث الفراء عف نيابة حرؼ الجػّر  

 چ ۓ ۓ ے  ےچ 
كلقػػد سػػبقت كممتنػػا " :فػػي قػػراءة عبػػد الٌمػػو ىػػيك  ،التػػي سػػبقت ليػػـ السػػعادة ،(5)

ككػأف ، كاحػد ألٌف معناىمػا يرجػع إلػى شػيء (؛الػبلـ)تصػمح فػي مكضػع  (عمى)ك ،"عمى عبادنا المرسميف

 7فكمػا أكخػػى ،فػي ممػؾ سػميماف :كمعنػاه (6) چ پ پ ٻچ حٌقػت عمػييـ كليػـ، كمػا قػاؿ : المعنػى
 .(1)"(8)فكذلؾ فعؿ ىذا ،إذا اٌتفؽ المعنى (عمى)ك (في)بيف 

                                                           
 .161الصافات:  (1)
مىٍيًو ًبفىاًتًنيفى "كنص اآلية: ، 162الصافات:  (2) ا أىٍنتيـٍ عى  ."مى
اة إلػػى أفَّ فػػي ذلػػؾ؛ حيػػث ذىػػب الٌنحػػ الجميػػكر، كاختمػػؼ معػػو (ولػػ)( كبػػو)تػػأتي بمعنػػى ( عميػػو)ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ  (3)
ميف مػا أنػتـ بمضػفػذىب الٌزجػاج إلػى أفَّ معنػى اآليػة: ، ي، دكف أف ينػكب عػف حػرؼ جػرٍّ آخػريأتي بمعناه الحقيقػ( عميو)

ؿ المَّوي  إالَّ عميو  ما أنتـ بمضٌميف أحدنا إاٌل مف قػٌدر اهلل كذىب الٌنحاس كالٌزمخشرم كالقرطبي إلى أفَّ معنى اآلية: ، مىٍف أىضى
 األندلسٌي إلى أفى معنى اآلية: ما أنتـ عميو؛ أم: عمى ما تعبدكف بفاتنيف. أبك حيافكذىب ، أف ييضؿَّ  جٌؿ كعٌز عميو

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي جينظػػر:  عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: 4/315معػػاني القػػرآف كا  ، كا 
، كالكشػاؼ، الزمخشػرم، 6/67ج الصػابكنيد عمػي ، كمعػاني القػرآف، النحػاس، تحقيػؽ: محمػ3/299زىير غازم زاىػد ج

بػػػراىيـ أطفػػػػيش 4/65تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػػأمكف شػػػيخا ج ، كالجػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػػي كا 
 .9/128حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ جأبك ، كالبحر المحيط، 15/136ج
 .2/394ج لنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجارمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ ا (4)
 .171الصافات:  (5)
ػػا تىٍتميػػ"كنػػص اآليػػة: ، 102البقػػرة:  (6) كا  ككىاتَّبىعيػػكا مى ػػيىاًطيفى كىفىػػري لىًكػػفَّ الشَّ ػػمىٍيمىافي كى ػػا كىفىػػرى سي مى ػػمىٍيمىافى كى ٍمػػًؾ سي مىػػى مي ػػيىاًطيفي عى الشَّ

ا مى ػا نىٍحػفي ًفتٍ  ييعىمّْميكفى النَّاسى السٍّْحرى كى تَّػى يىقيػكالى ًإنَّمى ػدو حى ػاًف ًمػٍف أىحى ػا ييعىمّْمى مى كتى كى ػاري مى كتى كى مىكىٍيًف ًببىاًبؿى ىىػاري مىى اٍلمى نىػةه فىػبلى أيٍنًزؿى عى
يفى ًبًو ًمفٍ  ارّْ ـٍ ًبضى مىا ىي ٍكًجًو كى زى ٍرًء كى قيكفى ًبًو بىٍيفى اٍلمى ا ييفىرّْ ا مى ـٍ كىالى  تىٍكفيٍر فىيىتىعىمَّميكفى ًمٍنييمى ػرُّىي ػا يىضي يىتىعىمَّميػكفى مى ػدو ًإالَّ ًبػًإٍذًف المَّػًو كى أىحى

ٍكا ًبًو أىٍنفيسىييـٍ  لىًبٍئسى مىا شىرى ؽو كى بلى ا لىوي ًفي اآٍلًخرىًة ًمٍف خى ًمميكا لىمىًف اٍشتىرىاهي مى لىقىٍد عى  ."كىانيكا يىٍعمىميكفى ك  لى يىٍنفىعيييـٍ كى
 ، كمكضع استخدامو.ؼ الجرمعنى حر تحديد أم: تحرم الدقة في  7
فػي سػكرة الصػافات:  -تعػالى-، كذلػؾ فػي قكلػو (عمػى)بحيث يككف بمعنى ( البلـ)ذىب الفراء إلى نيابة حرؼ الجٌر  (8)
عػػف ( الػػبلـ)الٌنحػػاة إلػػى أنَّيػػا جػػاءت بمعناىػػا الحقيقػػي ىنػػا دكف أف تنػػكب  جميػػكر، كذىػػب "كلقػػد سػػبقت كممتنػػا لعبادنػػا"

، كقػد ذكػر ىػذه اآليػة؛ كػي يستشػيدى كيػدلؿ "عمى ممػؾ سػميماف"في قكلو: ( البلـ)تنكب عف ( عمى)غيرىا، كذىب إلى أفَّ 
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-كقكلػو "، حيػث يقػوُؿ: (البػاء)، بحيث يكػوف بمعنػى (عف)يتحدُث الفراُء عف نيابة حرؼ الجّر 

 فَّ أ مػػا يقػػكؿ ىػػذا القػػرآف برأيػػو إٌنمػػا ىػػك كحػػي، كذلػػؾ :يقػػكؿ، (2)چ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀچ  :-عػػز كجػػؿ
 .(1)"(3)إنما يقكؿ القرآف مف تمقائو، فنزؿ تكذيبيـ: ا قالكاقريشن 

                                                                                                                                                                                 

، (فػػي)بمعنػػى ( عمػػى)كذىػػب الٌزجػػاج إلػػى أفَّ ، العممػػاء إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو الفػػراءعمػػى مػػا ذكػػره، كىػػذه اآليػػة ذىػػب فييػػا 
ككػػذلؾ ، ، كالٌتقػػدير: فػػي ممػػؾ سػػميماف()فػػي بمعنػػى( عمػػى)ككػػذلؾ ذىػػب الٌنحػػاس إلػػى أفَّ ، كالٌتقػػدير: فػػي سػػمطانو كقدرتػػو

فيػة، كلكػف لمظر ( فػي)تػأتي بمعنػى ( عمػى)كذىب ابف مالؾ إلػى أفَّ ، ث قاؿ كالمعنى ىنا: في زمانوذىب الٌزمخشرم، حي
كذىػػب ، ؛ كالمعنػػى: فػػي زمانػػو(بمعنػػى )فػػي تػػأتي( عمػػى)األندلسػػٌي إلػػى أفَّ  أبػػك حيػػافكذىػػب ، األصػػؿ فييػػا االسػػتعبلء

معنػى ( تتمػك)؛ أم: لمظرفية، ككذلؾ يجكز عنده أف تؤكؿ اآلية عمػى تضػميف (في)جاءت بمعنى ( عمى)ى أفَّ المرادم إل
كذىػػب السػػيكطي إلػػى أفَّ ، لمظرفيػػة؛ أم: فػػي زمػػف ممكػػو ()فػػيجػػاءت بمعنى( عمػػى)كذىػػب ابػػف ىشػػاـ إلػػى أفَّ (، )تتقػػكؿ

 .(في)جاءت بمعنى ( عمى)
عػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد ، ك 1/191معػػػاني القػػػرآف، الٌزجػػػاج جينظػػػر:  الكشػػػاؼ، ، ك 2/47جا 

 شػرح الكافيػة الٌشػافية، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد المػنعـ أحمػد ىربيػدم، ك 172ج/ الزمخشرم، تحقيؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا
محػػيط، كالبحػػر ال، 3/164ج شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم المختػػكف، ك 2/808ج

الجني الداني في حركؼ المعاني، المرادم، تحقيػؽ: فخػر ، ك 1/523جأبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .2/439جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/477 الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ

 .2/395جتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الف (1)
 .3الٌنجـ:  (2)
؛ فمعنػػى اآليػػة: مػا يقػػكؿي ىػػذا القػرآفي برأيػػو. كىػػذا (البػاء)فػػي اآليػػة الكريمػة، جػػاءت بمعنػػى ( عػف)ذىػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (3)

ف معنػى اآليػة: ، كيكػك (البػاء)جػاءت بمعنػى ( عف)الٌنحاة ببل خبلؼ؛ حيث ذىب الٌزجاج إلى أفَّ  جميكرمتفؽه عميو بيف 
كذىب الٌزجاجي إلى ما ذىب إليو الفٌراء، كمثٌػؿ بقػكؿ العػرب: رميػت عػف القػكس؛ أم: ، يكاهما الذم يأتيكـ بو مما قالو ب

 بالقكًس.
 القيس: ئقكؿ الٌشاعر امر يك 

 بناظرة مف َوحش وجرة مطفؿ ...َتُصدُّ َوُتْبِدي َعْف َأِسْيٍؿ َوَتتَِّقي
. ؛ أم: بأسيؿو  عف أسيؿو

كاتفػؽ معػو القرطبػي فػي ذلػؾ، ، إفَّ المعنػى مػا ينطػؽ فيمػا يخبػر بػو مػف الػكحي :ؽ معو الٌنحاس فػي ذلػؾ، حيػث قػاؿكاتف
كذىػػب ابػػف (، ث رأل أٌنيػػا تكػػكف بمعنػػى )البػػاءكاتفػػؽ ابػػف الٌصػػائن مػػع الفػػٌراء فػػي رأيػػو، حيػػبػػاليكل، حيػػث قػػاؿ كالمعنػػى: 

في اآلية ( عف)كذىب ابف ىشاـ إلى أفَّ ، أكلى عندهكبمعناىا  ،يكلبمعنى: بالأك قد تككف بمعناىا، ( )عفالحاجب إلى 
 كاتفػؽ األزىػرم الكقٌػاد، ، أكثػر مػف نيابتيػا عػف حػرؼو آخػر، كلكنَّو رٌجح أنَّيا جػاءت بمعناىػا الحقيقػيٌ (الباء)تككف بمعنى 
 إٌنيا جاءت بمعنى: بو. :مع الفراء، كقاؿ كالسيكطي
، 1/74ج حػػركؼ المعػػاني كالٌصػػفات، الٌزجػػاجي، تحقيػػؽ: عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد، ك 5/17معػػاني القػػرآف، الٌزجػػاج ج ينظػػر:

عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد ك  الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي ، ك 4/179جا 
براىيـ أطفيش شرح الرضػي ، ك 1/233ج كالممحة في شرح الممحة، ابف الٌصائن، تحقيؽ: إبراىيـ الصاعدم، 17/84ج كا 
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عػػز -كقكلػػو "، فيقػػوُؿ: (َعػػفْ )بحيػػث يكػػوف بمعنػػى ( ِمػػفْ )يتحػدُث الفػػراء عػػف نيابػػة حػػرؼ الجػػر  

 .(4()3)"يفر عف أخيو: مف، كعف فيو سكاء ،(2) چ  ی ی ی ی    ىئ ىئچ : -كجؿ

 (:8) مس لة 

  :قكلػػو": ، حيػػث يقػػوؿُ (عمػػى)، بحيػػث يكػػوُف بمعنػػى (ِمػػفْ )يتحػػدُث الفػػراء عػػف نيابػػة حػػرؼ الجػػر 

 چ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ 
اٌل مف أزكاجيـ البلتي أحٌؿ الٌمػو ليػـ إ :المعنى ،(5)

 .(1)"(6)مف األربع ال تجاكز

                                                                                                                                                                                 

مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، ابػػف ىشػػاـ، ، ك 4/321ج عمػػى الكافيػػة، ابػػف الحاجػػب، تحقيػػؽ: يكسػػؼ حسػػف عمػػر
، 1/653، كشػػرح الٌتصػػريح عمػػى الٌتكضػػيح، األزىػػرم الكقػػاد ج1/198ج تحقيػػؽ: مػػازف المبػػارؾ كمحمػػد عمػػي حمػػد اهلل

 .2/442جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ك 
 .3/95جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
 .34عبس:  (2)
 .3/238جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
ٌف كبل الحرفيف بالمعنى نفسػو، كاتفػؽ ( عف)ككف بمعنى ، بحيث ي(ًمفٍ )ذىب الفراءي إلى نيابة حرؼ الجٌر  (4) في اآلية، كا 

معو الطبرم في ذلؾ، فأجاز أف يأتي بمعناه الحقيقي؛ فيككف المعنػى: فػإذا جػاءت الصػاخة فػي ىػذا اليػكـ الػذم يفػٌر فيػو 
الٌنحػاة مػا اختمػؼ معػو بين، لمعنى: يفػٌر عػف أخيػو؛ لػئبل يػراه؛ فيككف ا(عف)أف ينكب عف حرؼ الجٌر أك المرء مف أخيو، 
، كخػػػالؼ يفػػػٌر المػػػرء مػػػف أخيػػػو كأٌمػػػو كأبيػػػوذىػػػب الٌنحػػػاس إلػػػى أفَّ معنػػػى اآليػػػة: فػػػي ىػػػذا اليػػػكـ حيػػػث ، فيمػػػا ذىػػػب إليػػػو

جاءت بمعناىا الحقيقي، ككاف معنى اآلية: يفٌر مػف أخيػو، ( ًمفٍ )حيث ذىب إلى أٌف  الزمخشرم الفراء في رأيو في قكلو؛
جػػاءت بمعناىػػا الحقيقػػي، كمعنػػى ( ًمػػفٍ )، فػػذىب إلػػى أفَّ ، كخػػالؼ القرطبػػي الفػػراءبتو كبنيػػوؿ مػػف أبػػك يػػو، بػػؿ مػػف صػػاحبػػ

 أبػػك حيػػػاف خػػالؼك ، و؛ أم: مػػػف مػػكاالة أخيػػو كمكالمتػػواآليػػة: تجػػيء الٌصػػاخة فػػي ىػػذا اليػػػكـ الػػذم ييػػرب فيػػو مػػف أخيػػ
 جاءت بمعناىا الحقيقي ىنا.( ًمفٍ )إلى أفَّ  ذىب الفراء في رأيو؛ حيث األندلسيٌ 
جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، ، ك 4/108ج معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني ينظػػر:

الجػػامع ألحكػػاـ ، ك 4/705ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 4/232ج تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر
بػػراىيـ أطفػػيش كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ:  ،19/224ج القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 

 .10/406جصدقي محمد جميؿ 
ـٍ "كنص اآلية: ، 6-5المؤمنكف:  (5) مىى أىٍزكىاًجًي ميكًميفى أك ًإالَّ عى ـٍ فىًإنَّييـٍ غىٍيري مى انييي مىكىٍت أىٍيمى ا مى  ."مى
متفػؽه عميػو بػيف الٌنحػاة بػبل خػبلؼ؛ ىػك يمة، ك في اآلية الكر ( ًمفٍ )جاء بمعنى ( عمى)ذىب الفٌراء إلى أفَّ حرؼ الجر  (6)

تػأتي ىنػا بمعناىػا الحقيقػي، فيكػكف الٌتقػدير: فػإنيـ ( عمػى)كذىب الٌزجاج إلػى أفَّ ، الطبرم إلى ما ذىب إليو الفٌراءفذىب 
، كالمعنػى: إال ()ًمػفٍ كمػا قػاؿ الفػٌراء، تكػكف بمعنػى أك "، فػإٌنيـ غيػر ممػكميف": ال ييبلميكفى عمى أزكاجيػـ، كيػدٌؿ عميػو قكلػو

ما ذىب إليو الفٌراء، كأضاؼى بأفَّ  ىأبك حياف األندلسٌي إلكذىب ، ف مالؾ إلى ما ذىب إليو الفٌراءكذىب اب، مف أزكاجيـ
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 :كقكلػو": ، حيػث يقػوؿُ (فػي)، بحيػث يكػوف بمعنػى (عمػى)يتحدُث الفراُء عف نيابة حرؼ الجّر   

 :األعػرج كالمػريض، كيقكلػكفكانت األنصار يتنٌزىكف عف مؤاكمة األعمػى ك  ،(2) چ ڌ  ڍ ڍ ڇچ 
الصػػحيح، نبصػػر طٌيػػب الطعػػاـ كال يبصػػره فنسػػبقو إليػػو، كاألعػػرج ال يسػػتمكف مػػف القعػػكد فينػػاؿ مػػا ينػػاؿ 

ك)فػػي( تصػػمح  ،"لػػيس عمػػيكـ فػػي مػػؤاكمتيـ حػػرج" :فنػػزؿ؛ فكػػانكا يعزلػػكنيـ ؛كالمػػريض يضػػعؼ عػػف األكػػؿ
ف كانػت - ليس عمى صمة الرحـ :مكاف )عمى( ىاىنا كما تقكؿ  ال تبػالي كلػيس فييػا إثػـ، -قاطعػة إثػـكا 

 .(4)"(3)أٌييما قمت

 

 

                                                                                                                                                                                 

ككػػذلؾ ذىػػب الٌسػػيكطي إلػػى مػػا ذىػػب الفػػٌراء، مستشػػيدنا بقػػكؿ (، تػػأتي بمعنػػى )ًمػػفٍ ( عمػػى)، ك(عمػػى)تػػأتي بمعنػػى ( ًمػػفٍ )
مىا ممكت يىًمينؾاحفظ عكرتؾ ":  ملسو هيلع هللا ىلصالٌرسكؿ  كجتؾ كى  ."ًإالَّ مف زى

عرابػو، الزجػاج، 19/10ينظر: جامع البياف في تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ج ، كمعػاني القػرآف كا 
حيػاف األندلسػي، أبػك ، كالبحػر المحػيط، 3/164ابف مالػؾ ج ، كشرح الٌتسييؿ،5/222تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي ج

 .2/429، كىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ج7/548محمد جميؿ جتحقيؽ: صدقي 
 .2/226معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار ج (1)
رىجه "كنص اآلية: ، 61النكر:  (2) مىى اأٍلىٍعرىًج حى رىجه كىالى عى مىى اأٍلىٍعمىى حى ـٍ أىٍف  لىٍيسى عى مىػى أىٍنفيًسػكي ػرىجه كىالى عى ػًريًض حى مىػى اٍلمى كىالى عى

ـٍ  ـٍ أك تىػػػٍأكيميكا ًمػػػٍف بيييػػػكًتكي ـٍ أك بيييػػػكًت آبىػػػاًئكي ـٍ أك بيييػػػكًت أيمَّيىػػػاًتكي ـٍ أك بيييػػػكًت ًإٍخػػػكىاًنكي ػػػكىاًتكي ـٍ أك بيييػػػكًت أىخى ػػػاًمكي بيييػػػكًت أك بيييػػػكًت أىٍعمى
ـٍ  ـٍ بيييكًت أىٍخكىالً أك عىمَّاًتكي ـٍ أك كي ًتكي االى وي أك بيييكًت خى فىاًتحى مىٍكتيـٍ مى ا مى ًميعنػا أك مى نىػاحه أىٍف تىػٍأكيميكا جى ـٍ جي مىٍيكي ـٍ لىٍيسى عى ًديًقكي أىٍشػتىاتنا أك صى

لً  كىةن طىيّْبىةن كىذى ـٍ تىًحيَّةن ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميبىارى مىى أىٍنفيًسكي مّْميكا عى ٍمتيـٍ بيييكتنا فىسى ـٍ تىٍعًقميكفى فىًإذىا دىخى ـي اآٍليىاًت لىعىمَّكي  ."ؾى ييبىيّْفي المَّوي لىكي
كذىػب ، ي األعمػى حػرجه أف يأكػؿ مػع غيػره، فيكػكف المعنػى: لػيس فػ(فػي)تأتي نيابةن عػف ( عمى)ذىب الفراء إلى أفَّ  (3)

كاتفػػػؽ ، بيتػػػو مػػػى األعمػػػى حػػػرج أف يأكػػػؿى مػػػفجػػػاءت بمعناىػػػا الحقيقػػػي، فمعنػػػى اآليػػػة: لػػػيس ع( عمػػػى)الطبػػػرم إلػػػى أٌف 
البصريكف مع الفراء، فذىب الٌزجاج إلى ما ذىب إليو الفراء، كالمعنى عنػده: لػيس فػي مػؤاكمتيـ حػرج، بينمػا اختمػؼ معػو 

كذىب ، في ىذا المكضع( عمى)تصمح مكاف ( في)الٌنحاس، فالمعنى عنده: ليس عمييـ في األكؿ شي؛ فكما ذكر الفٌراء 
ػا ، مة األعمى كاألعػرج كالمػريض حػرجه ، كالمعنى عنده: ليس عميكـ في مؤاكالٌثعمبي إلى ما ذىب إليو الفراء أبػك حيػاف كأمَّ

 في رأيو، كعدَّه بعيدنا عف الٌصكاب. األندلسي، فخالؼ الفراء
عرابػو، الزجػاج، ، ك 19/223ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ينظر: معػاني القػرآف كا 

كالكشػؼ ، ك 4/558جكمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمػي الصػابكني ، 4/54جلجميؿ عبده شمبي تحقيؽ: عبد ا
كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: ، 7/118ج كالبيػػاف عػػف تفسػػير القػػرآف، الثعمبػػي، تحقيػػؽ: نظيػػر السػػاعدم

 .8/78جصدقي محمد جميؿ 
 .2/256جلنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ ا (4)
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 (:10) مس لة 

-كقكلػو " :، حيػث يقػوؿُ ( ِمػفْ )بحيث يكوف بمعنػى ( عمى)يتحدُث الفراء عف نيابة حرؼ الجّر  

 چ ٴۇ ۈ  ۈچ  :-كجػػؿ عػزَّ 
فػػي ىػػذا )عمػى( ك)ًمػػف(  (2)اكتػػالكا مػػف النػاس، كىمػػا تعتقبػػاف :يريػد، (1)

ذا قػاؿ: اكتمػت عميػؾ، فكأنػو قػاؿ :فػإذا قػاؿ ،ألنو حٌؽ عميو ،المكضع اكتمػت منػؾ، : أخػذت مػا عميػؾ، كا 
 .(3)"فيك كقكلؾ: استكفيت منؾ

، تقػػكؿ العػػرب فػػي كبلميػػا: رميػػت عػػف القػػكس كبػػالقكس كعمػػى القػػكس": ويقػػوؿ فػػي موضػػٍع آخػػر 
كىذا كٌمو يراد بو معنىن كاحده 
(4)"(5). 

 (:11) مس لة 

: ، حيػػث يقػػوؿُ (عمػػى، وَعػػفْ )بحيػث يكػػوف بمعنػػى ( البػػاء)يتحػدُث الفػػراء عػػف نيابػػة حػػرؼ الجػػّر 
 چ ڎ ڎ ڌ ڌچ كقكلػػػو: "

ػػػقَّؽي " :كيقػػػرأ، (6) اًصػػػـ ،بالتشػػػديد (7)"تىشى ػػػقَّؽي " :كقرأىػػػا األعمػػػش كىعى تىشى
                                                           

مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى "كنص اآلية: ، 2المطففيف:  (1)  ."الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكا عى
 أم: تنكباف بعضيما عف بعض. (2)
 .3/246جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
؛ حيػػث (البػػاء)، كيػػأتي نيابػػة عػػف حػػرؼ الجػػر (ًمػػفٍ )ينػػكب عػػف حػػرؼ الجػػر ( عمػػى)ذىػب الفػػراء إلػػى أفَّ حػػرؼ الجػػٌر  (4)
كذىب الٌزجاج ، حرؼ الثبلثة تككف بمعنىن كاحدو ىذه األأفَّ قكؿ العرب: رميتي عف القكًس، كبالقكًس، كعمى القكس، كعدَّ ت

ػا الٌنحػاس فنػاقض نفسػو، فػذىب مػرةن إلػى ، كتالكا مف الٌناس اسػتكفكا عمػييـ: إذا اإلى ما ذىب إليو الفراء، فقاؿ كالمعنى أمَّ
، بحيػث يقػكـ مقامػو، كيكػكف المعنػى: مػف الٌنػاس، كذىػب فػي مكضػعو آخػر إلػى عػدـ جػكاز (ًمػفٍ )عػف  (عمػى)جكاز إنابة 

ػػػا اك كاتفػػػؽ ، نػػػو، فمعنػػػاه: اسػػػتكفيتي منػػػوتمػػػتي مذلػػػؾ؛ ألفَّ المعنػػػى سػػػيختمؼ، فاكتمػػػتي عميػػػو، معنػػػاه: أخػػػدتي مػػػا عميػػػو، أمَّ
 الٌزجاجي كالزمخشرم كالعيٍكبىًرم كابف مالؾ كابف الٌصائن كالمرادم كالٌسيكطي مع الفٌراء، كيككف المعنى: مف الناس.

عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي  ينظػػػػر: حػػػػركؼ المعػػػػاني كالٌصػػػػفات، ، ك 5/297جمعػػػػاني القػػػػرآف كا 
عػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ك  ،1/23مي تكفيػؽ الحمػد جالٌزجاجي، تحقيؽ: ع كمعػاني ، 5/108جا 

 الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا، ك 2/380جالقػػػػرآف، النحػػػػاس، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػابكني 
 سػيد كمحمػد بػدكم المختػكفشرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبػد الػرحمف ال، ك 1/230، كاإلمبلء، العيٍكبىًرم ج4/719ج
ىمػع ، ك 1/478ج الجني الداني في حركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر الديف قبػاكة كمحمػد نػديـ فاضػؿ، ك 3/164ج

 .2/439جاليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم 
 .2/262جي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عم ينظر: (5)
ًئكىةي تىٍنًزيبلن "كنص اآلية: ، 25الفرقاف:  (6) نيزّْؿى اٍلمىبلى اـً كى يىٍكـى تىشىقَّؽي السَّمىاءي ًباٍلغىمى  ."كى
؛ أم: بتخفيؼ الشيف، كأصمو: تتشقؽ، كحػذؼ "تىشقَّؽي :"أبك عمركفي قراءة عاصـ كاألعمش كيحيى كحمزة كالكسائٌي ك  (7)

أبػك بتشديد الشيف عمػى اإلدغػاـ كمػنيـ " تىشقَّؽي " :، كأمَّا البقية فقرأعبيد يأبكقراءة التخفيؼ ىي قراءة  ى تخفيفنا.األكلالتاء 
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ػػػماءي  ػػػيف "السَّ ػػػقؽ" :قىػػػرىأ فمػػػف ،بتخفيػػػؼ الشّْ ػػػيف كالقػػػاؼ فػػػأدغـ :أراد ،"تىشَّ ال : "كمػػػا قىػػػاؿى  ،تتشػػػقؽ بتشػػػديد الشّْ
ػػؤلىً  ػػف الغمػػاـ تشُّػػقؽ السػػماء  :-فيمػػا ذكػػركا -اهي كمعنػػ ،"ىاأٍلىٍعمػػ يىسَّػػمَّعيكفى ًإلىػػى اٍلمى َـّ تنػػزؿعى ًفيػػًو  األبػػيض ثيػػ

مىػػػى كعػػػف كاليػػػاء ًفػػػي ىىػػػذىا المكضػػػع  ،المبلئكػػػة ػػػف القػػػكس  ؿ:ب تىقيػػػك العػػػر  ألفَّ  بمعنػػػى كاحػػػد؛كىعى رميػػػت عى
مىى القكس، ييراد ًبًو معننى كاحد كبالقكس كىعى
(1)"(2). 

 الّزائدة حروؼ الخفضفصؿ: 
  (ىؿ)بعد ( الباء)مس لة: زيادة حرؼ الجّر 

 ڄ ڄ ڄچ  :كقكلػػو" ، حيػػث يقػػوُؿ:(ىػػؿ)بعػػد ( البػػاء)يتحػػدُث الفػػرّاُء عػػف زيػػادة حػػرؼ الجػػّر  

 .(3) چڄ

 

 

                                                                                                                                                                                 

الكشاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف ، ك 3/109جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد  ينظر:حاتـ. 
براىيـ أطفػيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أ، ك 3/275ج شيخا كالبحػر المحػيط، ، 13/23ج حمد البردكني كا 

 .8/99ج أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
ػفٍ )يػأتي نيابػة عػف حرفػي الجػٌر ( البػاء)ذىب الفراء إلػى أفَّ حػرؼ الجػٌر  (1) ، كاستشػيد بمػا سػمعو عػف العػرب (عمػى، كعى
كأنكػر البصػريكف ، ه األحػرؼ يػراد بيػا معنػىن كاحػده فَّ جميػع ىػذ: رميتي عف القػكًس، كبػالقكًس، كعمػى القػكًس؛ حيػث إىكك 

، كسػقيتو بعيمػةو ، لجػاز القػك (عػف)بمعنػى ( الباء)كانت  كل :ىذا المعنى، كقالكا مػف ىػك كقػاؿ بعضػيـ: ، ؿ: أطعمتػو بجػكعو
كاتفػػؽ ، ةر مجػػاك مل( عػػف)كاتفػػؽ الزمخشػػرم مػػع الفػػراء فػػي أنَّيػػا تػػأتي بمعنػػى ، أك فػػاىتـ بػػوبػػاب التضػػميف، أم: فػػاعتف بػػو، 

، كاستشيد بما سمعو عف العرب: بػالقكس، كعػف القػكس. كلػـ يػذكر ( عف)تأتي بمعنى ( الباء)القرطبي مع الفراء في أفَّ 
 باآلية ذاتيا، كأنشد:( عف)تأتي بمعنى ( الباء)كمٌثؿ ابف مالؾ عمى أفَّ (، عمى القكس)

 منبياغني ل( عمى)كذاؾ عف  ...بيا ( عف)عنيا غنى، و( عمى)وبػ
كاتفػؽ ابػف ىشػاـ كاألزىػرم الكقػاد مػع الفػٌراء ، ، كالمعنػى: عػف أيمػانيـ(عنى )عفكاتفؽ المرادم مع الفٌراء في أنَّيا تأتي بم

كاتفػػؽ السػػيكطي مػػع ، غيػػر مختٌصػػة بالسػػؤاؿ( عػػف)، كبػػأفَّ ىػػذه اآليػػة دليػػؿ عمػػى أفَّ مجػػاكزةلم( عػػف)فػػي مجيئيػػا بمعنػػى 
 .(عف)عنى تأتي بم( الباء)الفٌراء في أفَّ 

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 3/275ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا ينظػػر:
بػراىيـ أطفػيش الجنػي الػداني فػي حػركؼ المعػاني، ، ك 2/808، كشػرح الكافيػة الشػافية، ابػف مالػؾ ج13/23ج البردكني كا 

مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: ، ك 1/42ج ضؿالمرادم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فا
ىمػػػع ، ك 1/647، كشػػػرح الٌتصػػػريح عمػػػى الٌتكضػػػيح، األزىػػػرم الكقػػػاد ج1/142جمػػػازف المبػػػارؾ كمحمػػػد عمػػػي حمػػػد اهلل 

 .2/421جاليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم 
 .2/267جعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي ك  (2)
ـٍ تىرى ًإلىى اٍلمىؤل"كنص اآلية: ، 246البقرة:  (3) ػا نيقىاًتػٍؿ  أىلى ًمكن ـي اٍبعىػٍث لىنىػا مى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمػٍف بىٍعػًد ميكسىػى ًإٍذ قىػاليكا ًلنىًبػيٍّ لىييػ

ٍيتيـٍ ًإٍف كيًتبى  قىٍد أيٍخًرٍجنىا ًمػٍف ًديى ًفي سىًبيًؿ المًَّو قىاؿى ىىٍؿ عىسى ا لىنىا أىالَّ نيقىاًتؿى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كى مى ـي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تيقىاًتميكا قىاليكا كى مىٍيكي اًرنىػا عى
ًميـه ًبالظَّاًلًميفى  لٍَّكا ًإالَّ قىًميبلن ًمٍنييـٍ كىالمَّوي عى ـي اٍلًقتىاؿي تىكى مىٍيًي  ."كىأىٍبنىاًئنىا فىمىمَّا كيًتبى عى
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 : (1)قاؿ الشاعر

 (3)عمييػػػا وأقػػػردت (2)ىلوْ يقػػػوؿ إذا اقَمػػػ
 

 (4)أال ىػػػػػػؿ أخػػػػػػو عػػػػػػيش لذيػػػػػػذ بػػػػػػدائـ 
نمػػا تػػدخؿ البػػاء فػػي مػػا الجحػػد ىػػيأدخػػؿ البػػاء فػػي )ىػػؿ( ك    ،بقائػػؿ مػػا أنػػت: كقكلػػؾ؛ (5)اسػػتفياـ، كا 

ٍيػػؼى ": قػػراءة عبػػد الٌمػػو كمثمػػو قكلػػو فػػي ،أدخمػػت ليػػا البػػاء (6))ىػػؿ( يػػراد بيػػا الجحػػد فمٌمػػا كانػػت النٌيػػة فػػي كى
ٍيده   : (7)ككذلؾ قكؿ الشاعر، ليس لممشركيف، "يىكيكفي ًلٍمميٍشًرًكيفى عى

 فتػػػى فػػػي النػػػاس أحػػػرزه يّ فاذىػػػب فػػػ 
 

 (9)ؿوال جبػػػػػ(8)مػػػػػف يومػػػػػو ظمػػػػػـ دعػػػػػج 
لػػيس يحػػرز الفتػػى مػػف يكمػػو ظمػػـ  :معنػػاه ،فتػػى فػػي النػػاس أحػػرزه مٌ أ :معنػػىال كػػأفَّ  عميػػو: بػػبل، ردَّ  

مػا كنػت لتنجػك  :ألف المعنػى ؛أيف كنػت لتنجػك منػى: سمعت العرب تقكؿ :كقاؿ الكسائي ،دعج كال جبؿ
   :منى، فأدخؿ البلـ في )أيف( ألف معناىا جحد

                                                           
الجني الداني في حركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر الديف قبػاكة  ينظر:لمفرزدؽ. ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (1)

خزانػػة األدب كلػػب ، ك 1/127جىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم ، ك 55، صكمحمػػد نػػديـ فاضػػؿ
 .4/142ج اركفلباب لساف العرب، البغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ى

 .3/350جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر: : امتطى، ورحؿ.ىاقمول (2)
 المرجع السابؽ. ينظر: أقردت: ذلت وسكنت. (3)
 ."بدائـ ... عيش كأخ"قكلو:  الشاىد: (4)

شػػرح األشػػمكني أللفيػػة ابػػف مالػػؾ،  :ينظػػر. (بػػدائـىػػك )، ك (أخػػك)عمػػى خبػػر ( البػػاء)زيػػادة حػػرؼ الجػػر  وجػػو االستشػػياد:
ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبػد ، ك 1/275، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم الكقاد ج1/262األشمكني ج

 .1/465جالحميد ىنداكم 
 أم: النَّافية. (5)
 بمعنى النفي.( ىؿ)أم: كانت  (6)
الخصػػائص، ابػػف جنػي، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي  ينظػر:ء ابنتػػو. لممتنخػػؿ اليػذلي فػػي رثػػاىػػك البيػت مػػف البحػػر البسػيط، ك  (7)

 .433/ 2 الٌنجار
 .2/271جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر:أم: ظمـ أسكد.  (8)
 ".أم فتى" :قكلو الشاىد: (9)

 ينظػر:. (فػأم فتػى)عمى ( كال جبؿ)الشاعر  ردٌ النفي عميو؛ حيث  ردٌ االستفياـ ىنا معناه النفي، بدليؿ وجو االستشياد: 
مغنػػػي المبيػػػب عػػػف كتػػػب ، ك 4/110ج شػػػرح التسػػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػػدكم المختػػػكف

، كخزانػة األدب كلػب لبػاب لسػاف العػرب، 1/464األعاريب، ابف ىشػاـ، تحقيػؽ: مػازف المبػارؾ كمحمػد عمػي حمػد اهلل ج
 .5/14ج مد ىاركفالبغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ مح
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 : (1). كقاؿ الشاعريما كنت لتنجك من

 يوؼ يػػػػا صػػػػدّ  بػػػػف مالػػػػؾفيػػػػذ  سػػػػ
 

 (2)كثيػػػػػر ولكػػػػػف أيػػػػػف بالسػػػػػيؼ ضػػػػػارب 
 ،)ضػارب( (3)ألف البػاء مػف صػمة ؛ليس بالسيؼ ضارب، كلػك لػـ يػرد )لػيس( لػـ يجػز الكممػة :أراد 

 يبلن ضػػػربت كفػػػ :، حتػػػى تقػػػكؿضػػػربت بالجاريػػػة كفػػػيبلن : أال تػػػرل أنػػػؾ ال تقػػػكؿ ،كال تقػػػٌدـ صػػػمة اسػػػـ قبمػػػو
ألف )ليس( نظيػرة ؿ )مػا( ألنيػا ال ينبغػى ليػا أف ترفػع  ؛(4)ليس بالجارية كفيؿ: كجاز أف تقكؿ ،بالجارية

 .(1()6)"(5)االسـ كما أف )ما( ال ترفعو

                                                           
 .1/267أمالي ابف الشجرم، ابف الشجرم ج ينظر:البيت ببل نسبة.  (1)
 "أيف بالسيؼ ضارب"الشاىد:  (2)

البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي  ينظر:أم جاءت بمعنى النفي كليس االستفياـ.  وجو االستشياد:
 5/376ج محمد جميؿ

 .163شرح المفصؿ، ابف يعيش، ص ينظر:كصؿ بيا إلى إعراب لـ تكف عند حذفيا. الصمة: ىي الحركؼ التي يت (3)
فػػي الجممػػة، لػػـ يجػػز أٍف يرفػػع االسػػـ كينصػػب ( لػػيس)لػػـ يػػذكر  كتكػػكف عاممػػة فيمػػا بعػػدىا، فمػػ( لػػيس)يػػرل الفػػراء أفَّ  (4)

 .(ليس كأخكاتيا)إلى تفصيؿ المسألة في باب  ينظرالخبر. 
( ىػؿ)االستفيامية، كذلؾ في خبر ما النافية؛ لتأكيد نفييا، كذلؾ إذا أريد بػ ( ىؿ)تزاد بعد ( باءال)ذىب الفراء إلى أفَّ  (5)

تحمػػؿ معنػػى االسػػتفياـ كالجحػػد كالشػػرط كاألمػػر ( ىػػؿ)كذىػػب الكسػػائي إلػػى أفَّ ، النافيػػة العاممػػة عمػػؿ لػػيس( مػػا)معنػػى 
كذىػب ابػف مالػؾ ، جكاز مجيء االسػتفياـ بمعنػى النفػيء ب، كفي ىذا اتفؽ الكسائي مع الفٌرا(قد)كالتكبيخ كالٌتقرير بمعنى 

 بحرؼ النفي.( ىؿ)؛ لشبو (ىؿ)، كبعد (ليس)في خبر ليس بعد بطبلف عمؿ  (الباء)يجكز زيادة 
 كفي ىذا ينشدي ابف مالؾ:

 وبعد ال ونفي كاف قد يجر ..وبعد ما وليس جر البا الخبر.
ككػذلؾ ذىػب األزىػرم الكقػاد، حيػث أجػاز زيػادة ، ال يقػاس عميػوس، كىػك تزاد فػي خبػر لػي( الباء)كذىب المرادم إلى أفَّ 

كذىب السيكطي كػذلؾ إلػى أفَّ االسػتفياـ يػراد بػو ، كالنفي ىنا( ىؿ)؛ حيث عدَّ (ىؿ)في الخبر الداخمة عميو بعد ( الباء)
 النفي، كلذلؾ دخمت عمى خبر ليس كزيدت الباء ىنا.

، كالجنػػي الػػػداني فػػػي 1/384عبػػػد الػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػدكم المختػػػكف جينظػػر: شػػػرح التسػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػؽ: 
، كشػػػرح التصػػػريح عمػػػى التكضػػػيح، 1/54حػػػركؼ المعػػػاني، المػػػرادم، تحقيػػػؽ: فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة كمحمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿ ج

 .2/607، كىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ج1/275األزىرم الكقاد ج

ا–ذه اآلية يتحدث الفراء في ى (6) : ( أف)عف حذؼ  -أيضن كأسقطت مف آخػر فقػاؿ  ،جاءت )أف( في مكضع)حيث يقكؿي
ـٍ ال تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالرَّسيكؿي يىٍدعيككيـٍ ك ": في مكضع آخر مىى المَّػوً ك ": كقاؿ في مكضع آخر "،ما لىكي كَّؿى عى فمػف  "،ما لىنا أىالَّ نىتىكى

ًذيفى مػػفىمػا لً : "-عػٌز كجػػؿ- ، كالفعػؿ فػػي مكضػع نصػػب كقػكؿ المٌػػوالتػػي ال عمٌػة فييػػا ألقػى )أف( فالكممػػة عمػى جيػػة العربيػة
كا ًقبىمىؾى ميٍيًطًعيفى  ـٍ ًفي اٍلميناًفًقيفى ًفئىتىٍيفً ": ككقكلو "،كىفىري أف  ؟كمػا شػأنؾ؟ : مالؾ؟ كما بالؾفيذا كجو الكبلـ في قكلؾ "،ما لىكي

  : كقكؿ الشاعر ،األلؼأك النكف أك التاء أك الياء  أك لو بلن كترفعو إذا كاف فع ،اإذا كاف اسمن  تنصب فعميا
 الخمفة التي في بطنيا ولدىا.... الخمؼ  مالؾ ترغيف وال ترغو



 

114

 (:1) مس لة 

اجعؿ  :يقكؿ، (3) چ  ڳ (2)ڳچ كقكلو " الزّائدة لمّتوكيد، حيث يقوُؿ:( إلى)يتحدُث الفراء عف 
 "ل إلػػييـتيػػكى " :رأيػػت فبلنػػا ييػػكل نحػػكؾ أم يريػػدؾ. كقػػرأ بعػػض القػػٌراء :كقكلػػؾ ،أفئػػدة مػػف النػػاس تريػػدىـ

 :أم ؛نقػدت ليػا مائػة :يريد ردفكـ، ككما قػالكا (5) چ ۅ ۅچ كما قاؿ  ،، بمعنى تيكاىـ(4)بنصب الكاك
 .(7()6)"نقدتيا

                                                                                                                                                                                 

مالػػؾ ال تصػػمى فػػي  :أال تػػرل أف قكلػػؾ لمرجػػؿ ،كأمػػا إذا قػػاؿ )أف( فإنػػو ممػػا ذىػػب إلػػى المعنػػى الػػذم يحتمػػؿ دخػػكؿ )أف(
كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ الٌمو  ،خمت )أف( في )مالؾ( إذ كافؽ معناىا معنى المنعفأد، الجماعة؟ بمعنى ما يمنعؾ أف تصمى

ٍرتيػؾى ": -عٌز كجؿ- دى ًإٍذ أىمى ػعى ": كفػي مكضػع آخػر "،ما مىنىعىؾى أىالَّ تىٍسجي ، قصػة إبمػيس كاحػدة "،السَّػاًجًديفى  مػا لىػؾى أىالَّ تىكيػكفى مى
ف اختمفا  ."فقاؿ فييا بمفظيف كمعناىما كاحد كا 

معػاني القػرآف، الفػراء، تحقيػؽ: أحمػد يكسػؼ النجػاتي كعبػد  ".ىػك مخػالؼ لصػاحبو فػي المفػظمػا حمػؿ عمػى معنػى كمثمو 
 .1/163جالفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار 

 المرجع السابؽ. (1)
 .طنزع. كأٌما بالكسر، فمعناه: تسقلو قراءتاف، بالفتح كالكسر، فأٌما بالفتح فمعناه تنزع: تحب كقيؿ معناىا ت (2)

 .3/535ج معاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني ينظر:
ػػ"كنػػص اآليػػة: ، 37إبػػراىيـ:  (3) ػػكا الصَّ بَّنىػػا ًلييًقيمي ـً رى ػػرَّ ٍرعو ًعٍنػػدى بىٍيًتػػؾى اٍلميحى ٍيػػًر ًذم زى يًَّتػػي ًبػػكىادو غى بَّنىػػا ًإنّْػػي أىٍسػػكىٍنتي ًمػػٍف ذيرّْ ةى رى بلى

كفى يك ًس تى فىاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى النَّا ـٍ يىٍشكيري ٍقييـٍ ًمفى الثَّمىرىاًت لىعىمَّيي ـٍ كىاٍرزي  ."م ًإلىٍيًي
 .الكاكأم: بفتح  (4)
ـٍ بىٍعضي الًَّذم تىٍستىٍعًجميكفى "كنص اآلية: ، 72النمؿ:  (5)  ."قيٍؿ عىسىى أىٍف يىكيكفى رىًدؼى لىكي
 .2/78جاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفت (6)
 نحػاة، كاختمؼ معػو ال"رىًدؼى لكـ": -تعالى-في اآلية، جاءت زائدة لمٌتككيد، مستشيدنا بقكلو ( إلى)ذىب الفراء إلى أفَّ  (7)

ػٍف زعػـ أفٌ ( إلى)في ذلؾ؛ فذىب األخفش إلى أفَّ   جاءت لمٌتعدم؛ ألفَّ الفعؿ جاء متضمننا معنى تنػزع، كاعتػرض عمػى مى
كذىب الٌنحاس إلػى أفَّ (، ى تنزع، كتعٌدل بحرؼ الجر )إلىكذىب الٌزجاج إلى أفَّ الفعؿ تضٌمف معن، زائدة لمٌتككيد( إلى)

كذىػب الٌزمخشػرم إلػى أفَّ الفعػؿ ، زائػدة( إلػى)، كليسػت (إلػى)تضٌمف معنى تنزع، كعميو فإفَّ الفعػؿ تعػٌدل بػػ  يكلالفعؿ ت
يتعٌدل بحرؼ أك يتعٌدل بنفسًو، ( )ىكلكذىب العيٍكبىًرم إلى أفَّ الفعؿ فأصبح متعدينا، نزع ىنا تعٌدل؛ ألنَّو تضٌمف معنى ت

ى أفَّ كذىب ابف مالؾ إلػ(، يكل تضٌمف الفعؿ )تنزعكذىب القرطبي إلى أفَّ الفعؿ ت(، لجر كىنا تعٌدل بحرؼ الجر )إلىا
، كاألصػؿ أٍف ()إلػىفتعٌدل بػ ( تميؿ)فعؿ تضٌمف معنى األندلسٌي إلى أفَّ ال أبك حيافكذىب (، الفعؿ تضٌمف معنى )تميؿ

ٍف لـ يقٍؿ بيا ( إلى)كأمَّا المرادم فذىب إلى أفَّ ، يتعٌدل بالبلـ  ، متفقنا في رأيو مع الفٌراء.الجميكرزائدة لمٌتككيد، كا 
 .(إلى)، فتعٌدل بحرؼ الجر (تميؿ)كذىب ابف ىشاـ إلى أفَّ الفعؿ تضٌمف معنى 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد 2/409رآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة جينظػػر: معػػاني القػػ ، كمعػػاني القػػرآف كا 
، كالكشػػػػػاؼ، 3/536ج الصػػػػػابكني، كمعػػػػػاني القػػػػػرآف، النحػػػػػاس، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عمػػػػػي 3/165الجميػػػػػؿ عبػػػػػده شػػػػػمبي ج

حكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، ، كالجػػػامع أل2/69، كاإلمػػػبلء، العيٍكبىػػػًرم ج2/559الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا ج
براىيـ أطفيش ج ، كشرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف السػيد كمحمػد بػدكم 9/373تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
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 الثاني: اإلضافةالمبحث 
 

 (1)(مفظيةال)لمحضة غير افصؿ: اإلضافة 
 مس لة: إضافة اسـ الفاعؿ إلى معمولو 

، حيػث (كيػدِ )إلى ( موىفُ )يتحدُث الفرّاُء عف إضافة اسـ الفاعؿ إلى معمولو، وذلؾ في إضافة  

ف شئت نٌكنت فإ ،كميكًىفه  (2)  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  :كقكلو"يقوُؿ:  ف شئت أضفت، كا 

ػػػػػػػػػػرّْهً  ككاًشػػػػػػػػػػفاتي ،  (3) چ ۓ ۓچ  ك چ ۓ ۓ  ے  ےچ : ، كمثمػػػػػػػػػػوكنصػػػػػػػػػػبت  ۈچ ، (1)ضي

 .(3)"(2)چۈ

                                                                                                                                                                                 

، كالجنػي الػداني فػػي 6/448جتحقيػؽ: صػدقي محمػػد جميػؿ حيػػاف األندلسػي، أبػك ، كالبحػر المحػيط، 3/139المختػكف ج
مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ك ، 1/390الديف قبػاكة كمحمػد نػديـ فاضػؿ جحركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر 

 .1/105جابف ىشاـ، تحقيؽ: مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل 
ػػوي، كيكػػكف الغػػرض منيػػا: الٌتخفيػػؼي فػػي اإلضػػافُة المفظّيػػُة:  (1) ىػػي اإلضػػافة التػػي ال تيفيػػدي تعريػػؼ المضػػاؼ كال تخصيصى

 نكني الٌتثنيًة كالجمع.أك المفظ، بحذًؼ التنكيًف 
، أك كضابطييا أىف يككف المضاؼ اسـى فاعؿو  ، أك ميبالغػةى اسػـً فاعػؿو ـى مفعػكؿو صػفةن ميشػٌبيةن، بشػرط أف تضػاؼى ىػذًه أك اسػ

، أك الصفاتي إلى فاعميػا  ، رأىيػتي رجػبلن نىٌصػارى المظمػكـً نصػٍر امفعكليػا فػي المعنػى، كمثػاؿ عمييػا: ىػذا الرجػؿي طالػبي عمػـو
ميؽ.رجبلن   ميضكـى الحؽّْ، عاًشٍر رجبلن حسىفى الخي
، جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة، 425/ 1، كشػػػرح شػػػذكر الػػػذىب، ابػػػف ىشػػػاـ ج2/126شػػػرح المفصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش ج ينظػػػر:

 .3/3، عباس حسف جالنحك الكافي، ك 3/207مصطفي الغبلييني ج
 .18األنفاؿ:  (2)

عػف  أبػك بكػرالتنكيف كالنصب، كقرأ ابف عػامر كحمػزة كالكسػائي ك  كتشديدىا معالكاك بفتح  أبك عمركقرأ ابف كثير كنافع ك 
ككسػػر اليػػاء الػػكاك بػػالخفض كتسػػكيف " مػػكىفي كيػػًد الكػػافريف"مػػع التنػػكيف، كركل حفػػص عػػف عاصػػـ الػػكاك عاصػػـ بتسػػكيف 

 .(كيد)كضـ النكف مف غير تنكيف ككسر الداؿ في 
ػػا مػػف قرأىػػا بالتشػػديد فعمػػى معنػػى المبالغػػة كالمػػدح، كا مػػكٌىف، كالحجػػة لمػػف يػػك لحجػػة لمػػف شػػٌدد: أنػػو أخػػذه مػػف كٌىػػف فكأمَّ

 ميٍكًىف، كىما لغتاف، كالتشديد أبمن كأمدح.يك ىىف فأك خفؼ: أنو أخذه مف 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: ، كالسػػبعة فػػي القػػراءات، ابػػف مجاىػػد 2/407جمعػػاني القػػرآف كا 

عػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، ك 1/305ج منصػػػكر األزىػػػرم أبػػػك معػػػاني القػػػراءات، ك  ،2/182ج، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد ا 
الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، ، ك 1/170ج الحجػػػة فػػػي القػػػراءات السػػػبع، ابػػػف خالكيػػػو، تحقيػػػؽ: عبػػػد العػػػاؿ مكػػػـر، ك 1/438ج

براىيـ أطفيش  .7/386ج القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
يىٍرزيقٍ "كنص اآلية: ، 3الطبلؽ:  (3) مىػى المَّػًو فى كى كَّػٍؿ عى ػٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى عىػؿى يػك وي ًمٍف حى ٍسػبيوي ًإفَّ المَّػوى بىػاًلني أىٍمػًرًه قىػٍد جى حى

 ."المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا
 .122يؿ المسألة صصتف ينظر
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 (:1) مس لة 

، (المػػوت)إلػى ( ذائقػة)ي إضػافة يتحػدُث الفػرّاُء عػف إضػافة اسػـ الفاعػؿ إلػػى معمولػو، وذلػؾ فػ

كلػػك نٌكنػػت فػػي )ذائقػػة( كنصػػبت )المػػكت( كػػاف  ،(5) چ ی (4)ی  ىئ ىئچ  :كقكلػػو"حيػػث يقػػوُؿ: 
ا لػػػـ يكػػػادكا فػػػإذا كػػاف معنػػػاه ماضػػػين  ،لعػػػرب التنػػكيف كالنصػػػب فػػػي المسػػػتقبؿكأكثػػػر مػػػا تختػػػار ا، (6)اصػػكابن 

فػإف أخبػرت  ،ا مسػتقببلن أنا صائـ يـك الخميس إذا كاف خميسنػ :فأٌما المستقبؿ فقكلؾ ،ضيقكلكف إاٌل بالخف
(7)فيػذا كجػو العمػؿ ،أنا صائـ يـك الخميس :قمت عف صـك يـك خميس ماضو 

ػ ،  ا التنػكيفكيختػاركف أيضن

                                                                                                                                                                                 
مىػؽى "كنص اآلية: ، 38الزمر:  (1) ػٍف خى ػأىٍلتىييـٍ مى لىػًئٍف سى ػا تىػٍدعيكفى ًمػٍف ديكًف المَّػًو كىاأٍلىرٍ  السػماكاتكى ضى لىيىقيػكليفَّ المَّػوي قيػٍؿ أىفىػرىأىٍيتيـٍ مى

ػػرًّْه  اًشػػفىاتي ضي ػػرٍّ ىىػػٍؿ ىيػػفَّ كى ًنػػيى المَّػػوي ًبضي ػػأك ًإٍف أىرىادى كَّ مىٍيػػًو يىتىكى ٍسػػًبيى المَّػػوي عى ًتػػًو قيػػٍؿ حى ػػةو ىىػػٍؿ ىيػػفَّ ميٍمًسػػكىاتي رىٍحمى ًنػػي ًبرىٍحمى ؿي أىرىادى
كّْمي   .121تفصيؿ المسألة ص ينظر ."كفى اٍلميتىكى

خػر النصب كالتنكيف، كاتفؽ معو بعػض البصػرييف فػي ذلػؾ، كالػبعض اآلأك ذىب الفراء إلى جكاز الكجييف: الخفض  (2)
 النصب كالتنكيف.أك ، إلى جكاز الكجييف: الخفض -كذلؾ–كذىب الٌزجاج ، ذكر كجو الخفض دكف كجو النصب

ػػا الٌنحػػاس فأشػػار إلػػى كجػػو  يمقػػي فػػي قمػػكبيـ  -عػػٌز كجػػؿ- ىػػك: إفَّ اهللالخفػػض كالتخفيػػؼ، كتحػػدث عػػف معنػػى اآليػػة ك كأمَّ
األزىػرم إلػى  أبػك منصػكركذىػب ، أك يعترض عميػويتفرؽ جمعيـ، كلـ يتحدث عف كجو النصب أك الرعب حتى يتشتتكا 

( كيػد)، كأمَّا الٌنصب؛ فػؤلفَّ (مكىف)مضاؼ إلى ( كيد)التنكيف كالنصب، كأمَّا الخفض؛ فؤلفَّ أك جكاز الكجييف: الخفض 
 ىىٍنتيو، إذا فىعىمتىو كاىننا ضعيفنا.أك ، كأضاؼ بقكلو: كيقاؿ: كىىَّنتي الشيء ك (مكىف)مفعكؿ بو لػ 

االسػتقباؿ، ككػذلؾ كجػو الخفػض؛ لمعنػى مػا أك كذىب ابػف خالكيػو إلػى جػكاز الػكجييف: النصػب كالتنػكيف؛ لمعنػى الحػاؿ 
ف أف التنكيف كاإلعماؿ، كيجػكز فيػو الخفػض، دك ( مكىف)مخشرم إلى أفَّ األصؿ في كذىب الز ، افثبت كمضى مف الٌزم

أك كأٌمػا القرطبػي فأشػػار إلػى كجػػو الخفػض كالتخفيػؼ، دكف أف يػػذكر كجػو النصػػب، ، يفسػر سػبب ترجيحػػو لكجػو الخفػػض
 يعترضى عميو.أك يتحدث عنو 

 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:
 .لنصب ما سواه مقتضي وانصب بذي اإلعماؿ تمواً واخفض... وىو

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/407جمعػػاني القػػرآف كا  ا 
الحجػػػة فػػػي القػػػراءات السػػػبع، ابػػػف ، ك 1/438منصػػػكر األزىػػػرم جأبػػػك ، كمعػػػاني القػػػراءات، 2/182جزىيػػػر غػػػازم زاىػػػد 

الجػػامع ، ك 2/2082ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 1/170ج خالكيػو، تحقيػػؽ: عبػػد العػػاؿ مكػػـر
براىيـ أطفيش  .1/39ألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ ج، ك 7/386ج ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .1/406جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
بالتنكيف كنصب المكت. ( ذائقةه المكتى )بالخفض، كقرأ األعمش كيحيى كابفي أىًبي إسحاؽ ( ذائقةي المكتً ) الجميكرقرأ  (4)

براىيـ أطفيش ينظر:  .4/297ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
عيكفى  كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمىٍكتً "كنص اآلية: ، 35األنبياء:  (5) لىٍينىا تيٍرجى ٍيًر ًفٍتنىةن كىاً  ـٍ ًبالشَّرّْ كىاٍلخى نىٍبميككي  ."كى
 أم: جكاز عمؿ اسـ الفاعؿ ىنا فيما بعده؛ فينصب المكت عمى أنَّو مفعكؿ بو السـ الفاعؿ. (6)
 أم: الخفض. (7)
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كف و، ال يكػػػادكف يتركػػػحقَّػػػ و، كىػػػك غيػػػر تػػػارؾو حقَّػػػ مػػػا ىػػػك بتػػػارؾو : مػػػف ذلػػػؾ قػػػكليـ ،إذا كػػػاف مػػػع الجحػػػد
 : (1)كتركو كثير جائز كينشدكف قكؿ أبى األسكد، التنكيف

 ف لفيتػػػػػػػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعتب
 

 (2)وال ذاكػػػػػػػػػػػػػػػػر الّمػػػػػػػػػػػػػػػػو إال قمػػػػػػػػػػػػػػػػيًّل  
أسػقطت النػكف لمسػاكف الػذم لقييػا  يالنٌية التنكيف مػع الجحػد، كلكنػ :فمف حذؼ النكف كنصب قاؿ 

 .(1)"(3)كمف خفض أضاؼ ،كأعممت معناىا

                                                           
عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: ينظػػر:ألبػػي األسػػكد الػػدؤلي. ىػػك البيػػت مػػف البحػػر المتقػػارب، ك  (1)
المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد ، ك 1/98ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة، ك 1/169ج

 .2/313ج الخالؽ عضيمة، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة
 ."ذاكر اهلل": لّشاىدا (2)

 ذا قميؿ في النحك.اللتقاء ساكنيف، كى (؛ذاكر): حذؼ التنكيف في كممة وجو االستشياد
معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 1/169جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
 المقتضػػػػب، المبػػػػرد، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة ، ك 1/98ج قراعػػػػة

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عب، ك 2/313ج األصكؿ في الٌنحك، ابف الٌسػراج، ، ك 5/77جد الجميؿ عبده شمبي معاني القرآف كا 
، كشػرح المفصػؿ، ابػف 1/456ج المفصؿ، الزمخشرم، تحقيؽ: عمي أبك ممحـ، ك 3/455ج تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي 

براىيـ أطفيش، ك 1/334يعيش ج يط، البحر المحػ، ك 2/211ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، تحقيؽ: مػازف ، ك 3/460جأبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميم

 .3/411جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/844ج المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل 
ضػافة اسػـ المشػتؽ، حيػث رأل أفَّ اسػـ الفاعػؿ إذا تحدث الفراءي في ىذه المسألة عف اإلضػافة المحضػة، مػف خػبلؿ إ (3)

االستقباؿ، فإنَّو يجكز إضافتو كيجكز قطعو؛ كذلؾ ألفَّ الفعؿ الذم ايشتؽ منو اسـ الفاعػؿ، لػـ يتحقػؽ أك  عمى القطعدؿَّ 
يص، التخصػأك حتى ساعة اإلخبار عنو، كىذا يشير إلػى عػدـ كقكعػو عمػى المفعػكؿ، كبيػذا ال يكتسػبي الفاعػؿ التعريػؼ 

و، فإنَّػو يكػكف ىػك غيػر تػارؾو حقَّػو، ك ىػك بتػارؾو حقَّػجاء منفينػا، مثػؿ قػكليـ: مػا أك كأمَّا اسـ الفاعؿ الذم يدؿ عمى النفي، 
ـ يعمػؿ اسػـ الفاعػؿ لػ اسـ المكت جاء مضػافنا ىنػا؛ ألفَّ كذىب سيبكيو إلى أفَّ ، فنا، دكف أف يكضح عٌمة كسبب ذلؾمضا

اسػـ  كجػو الخفػض؛ ألفَّ ىػك ب األخفش مذىب الفراء، فػذىب إلػى جػكاز كاحػدو دكف غيػره، ك كذى، فيما بعده، كلـ يقع عميو
مفعػكالن بػو لػو، ( المػكت)كذىب المبرد إلى جكاز إعماؿ اسـ الفاعؿ كتنكينو فيما بعػده؛ فيكػكف ، الفاعؿ لـ يعمؿ فيما بعده

تضاؼ إضافة غيػر محضػة؛ ألنَّيػا ( ذائقة)ى كذىب العكبرم إل، مضافنا لو( المكت)عدـ إعمالو كعدـ تنكينو، فيككف أك 
عماؿ اسـ الفاعؿ، فيككف ما بعدىا مفعكالن ليا.( ذائقة المكت) :، كفي قراءة شاذة تقرأعمى القطعنكرة تدؿ   بالتنكيف، كا 

: يكػػكف بمعنػػى األكؿكأٌمػػا القرطبػػي فاسػػتفاض فػػي حديثػػو فػػي ىػػذه اآليػػة، فػػذىب إلػػى أفَّ اسػػـ الفاعػػؿ يػػأتي عمػػى نػػكعيف: 
 لماضي، كالثٌاني: بمعنى االستقباؿ.ا

كعندما يكػكف بمعنػى الماضػي فػبل يجػكز فيػو إال الخفػض، كقكلػؾ: ىػذا ضػاربي زيػدو أمػًس، كقاتػؿ بكػرو أمػًس؛ ألنَّػو جػرل 
، كصػاحبي بكػرو العمػـ، كقكلػؾ: غػبلىػك ميجرل االسـ الجامػد ك  كعنػدما يكػكف بمعنػى االسػتقباؿ كيػدؿُّ عميػو، فحينيػا ، ـي زيػدو

، لػػـ يتعػػدَّ، مثػػؿ فػػإٍف كػػاف الفعػػؿ غيػػر متعػػدٍّ  ،جػػرل الفعػػؿ المضػػارعأك النصػػب كالتنػػكيف؛ ألنَّػػو جػػرل مو الخفػػض يجػػكز فيػػ



 

118

 (:2) مس لة 

 ،(ضػّره)إلػى ( كاشػفات)يتحدُث الفرّاُء عف إضافة اسـ الفاعؿ إلػى معمولػو، وذلػؾ فػي إضػافة  

 ۅ ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆچ  :كقكلػػو"حيػػث يقػػوُؿ: ( رحمتػػو)إلػػى ممسػػكات( )وكػػذلؾ 

(2) چ ۉ ۉ ۅ
ككػػٌؿ  ،كأضػػاؼ يحيػػى بػػف كثٌػػاب ي،ف كشػػيبة المػػدنف فييمػػا عاصػػـ كالحسػػنػػكٌ ، 

 چ ڦ ڦ  ڦ ڤچ ك (4) چ ۓ ۓچ ك چ ۓ ۓ  ے  ےچ  :كمثمػػو ،(3)صػػكاب
كلئلضػػافة  (5)

أخػػكؾ أخػػذ  :تقػػكؿ ،فػػض فيػػوفػػإذا رأيػػت الفعػػؿ قػػد مضػػى فػػي المعنػػى فػػآثر الخ ،مػػف الفعػػؿ يمعنػػى مضػػ
 : لػػـ يقػػع بعػػد قمػػتفػػإذا كػػاف مسػػتقببلن  ،وحقَّػػ آخػػذه : كيقػػبح أف تقػػكؿ ،وحقّْػػ أخػػكؾ آخػػذي : حقػػو، فتقػػكؿ ىاىنػػا

 .(1)"(7)قميؿ (6)و عف حقّْ  و عف قميؿ، كآخذي حقَّ  أخكؾ آخذه 

                                                                                                                                                                                 

ٍف كػػاف متعػػدينا عديتػػو كنصػػبئقكلػػؾ: قػػا يػػة ا، كمثٌػػؿ بػػالٌنكع الثٌػػاني بيػػذه اآلبػػو، مثػػؿ قكلػػؾ: زيػػد ضػػاربه عمػػركن  تـ زيػػده، كا 
 صب كالتنكيف.النأك ف: الخفض، يالكريمة، حيث أجاز فييا الكجي

معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 1/166جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
، 4/150جالمقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة ، ك 1/89ج قراعة

براىيـ أطفيش جالجامع ألحكاـ القرآ، ك 1/161كاإلمبلء، العكبرم ج  .4/297ف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/197جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
مىػؽى "كنص اآلية: ، 38الزمر:  (2) ػٍف خى ػأىٍلتىييـٍ مى لىػًئٍف سى ػا تىػٍدعيكفى ًمػٍف ديكًف المَّػًو  كىاأٍلىٍرضى لىيىقيػكليفَّ المَّػوي قيػؿٍ  السػماكاتكى أىفىػرىأىٍيتيـٍ مى

ػػرًّْه  اًشػػفىاتي ضي ػػرٍّ ىىػػٍؿ ىيػػفَّ كى ًنػػيى المَّػػوي ًبضي مىٍيػػوً أك ًإٍف أىرىادى ٍسػػًبيى المَّػػوي عى ًتػػًو قيػػٍؿ حى ػػةو ىىػػٍؿ ىيػػفَّ ميٍمًسػػكىاتي رىٍحمى ًنػػي ًبرىٍحمى ػػؿي  أىرىادى كَّ يىتىكى
كّْميكفى  بالتنكيف كالنصب، كقرأ " كممكساته رحمتىو"، "كاشفاته ضيرَّه" :ف أبي بكر عف عاصـكشيبة ع أبك عمركقرأ "، ك اٍلميتىكى
بػالخفض، " ممسػكاتي رحمًتػو"، ك"كاشػفاتي ضػًره" :كنافع كابف كثير كيحيى بف كثاب كاألعمش كحمزة كالكسػائي أبك جعفر

 كمػػف كسػػره فبػػالخفض إليػػو. بالكشػػؼ، نصػػبو( ضػػٌره)منصػػكر: المعنػػى كاحػػد فػػي كمتػػا القػػراءتيف، فمػػف نصػػب أبػػك كقػػاؿ 
، 2/339منصػكر األزىػرم جأبػك ، كمعػاني القػراءات، 4/11جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظر:

براىيـ أطفيشك   .1/259ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 أم: يجكز كبل الكجييف. (3)
مىػى المَّػًو فى كى "كنص اآلية: ، 3الطبلؽ:  (4) كَّػٍؿ عى ػٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى عىػؿى يػك يىٍرزي ٍسػبيوي ًإفَّ المَّػوى بىػاًلني أىٍمػًرًه قىػٍد جى حى

 ."المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا
 .122تفضيؿ المسألة ص ينظر

ـٍ كىأىفَّ المَّوى ميكًىفي كىٍيًد ا"كنص اآلية: ، 18األنفاؿ:  (5)  ."ٍلكىاًفًريفى ذىًلكي
 .118تفصيؿ المسألة ص ينظر

ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ اسػػـ الفاعػػؿ إذا دؿِّ عمػػى الماضػػي، فإنَّػػو يضػػاؼ إلػػى مػػا بعػػده، كمػػف القبػػيح عنػػده أف يعمػػؿ فيمػػا  (6)
 النصب كالتنكيف.أك بعده، كأمَّا إذا دؿَّ عمى المستقبؿ قبؿ كقكع الحدث، فإنَّو جاز فيو الكجياف؛ أم: الخفض، 

تفػؽه عميػو بػيف العممػاء مىػك النصب كالتنكيف، ك أك ذىب الفراءي إلى أنَّو في اآليتيف الكريمتيف يجكز الكجياف، الخفض  (7)
كذىب الٌزجاج كذلؾ إلى جػكاز الػكجييف؛ كرأل أفَّ مػف قػرأ بػالتنكيف فعمػى أفَّ الفعػؿ لػـ يقػع بعػد فػي المعنػى، ، ببل خبلؼ
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، حيػث (أمػره)إلػى  (بػالغ)يتحدُث الفرّاُء عف إضافة اسـ الفاعؿ إلى معمولو، وذلؾ في إضػافة  

لكػػاف  أمػره عمػػى اإلضػافة بػػالني  :كلػػك قرئػت ،ا عمػػى التنػكيفالقػػراء جميعنػ (2) چ ۓ ۓچ  :كقكلػػو" يقػوُؿ:
 .(1)"(3)كلك قرلء: بالن أمره بالرفع لجاز، اصكابن 

                                                                                                                                                                                 

كذىب الٌنحاس إلػى جػكاز الػكجييف: جػكاز التنػكيف عمػى األصػؿ؛ ألفَّ الفعػؿ ، أضاؼ فعمى حذؼ التنكيف كالتخفيؼ كمف
ككذلؾ جكاز كجو الخفض لمتخفيؼ؛ ألفَّ التنكيف لـ يجعؿ  ،الماضي لـ يجز فيو التنكيف أصبلن دؿَّ عمى  كلـ يقع بعد، كل

كذىػب الٌزمخشػرم إلػى جػكاز ، بكحػذؼ التنػكيف كثيػر فػي كػبلـ العػر بيف التنكيف حاجزنا؛ لػذلؾ ييخفػض الثٌػاني بػالخفض، 
ىػػك الكجػػو األقػػكل ك  ،كذىػػب العكبػػرم إلػػى جػػكاز الػػكجييف: التنػػكيف كالخفػػض، تنػػكيف عمػػى األصػػؿ، كالخفػػض لمتخفيػػؼال

كاالسػػتقباؿ،  عمػػى القطػػع: التنػػكيف عمػػى األصػػؿ؛ ألفَّ اسػػـ فاعػػؿ يػػدؿ األكؿكذىػػب القرطبػػي إلػػى جػػكاز الػػكجييف: ، عنػػده
كذىػب األزىػرم ، الماضػى لمػا جػاز فيػو كجػو التنػكيفكػاف يػدؿُّ عمػى ك اني: كجػو الخفػض، كلالكجو األقكل عنػده، الثٌػىك ك 

 الكقاد إلى جكاز الكجييف: النصب عمى المفعكلية، كالخفض بالخفض.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/355جمعػػاني القػػرآف كا  ا 

، 2/215، كاإلمػبلء، العكبػرم ج4/129ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، ك 4/11جد زىير غازم زاى
بػراىيـ أطفػيشك  ، كشػرح التصػريح عمػى التكضػػيح، 1/259ج الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 

 .2/19األزىرم الكقاد ج
 .2/420جاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النج (1)
مىػى المَّػًو فى "كنص اآلية: ، 3الطبلؽ:  (2) كَّػٍؿ عى ػٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي عىػؿى يػك كى ٍسػبيوي ًإفَّ المَّػوى بىػاًلني أىٍمػًرًه قىػٍد جى حى

 :باإلضػافة، كقػرأ المفضػؿ" بػالني أمػًره" :بالنصػب كالتنػكيف، كقػرأ عاصػـ" نه أمػرىهبػال" :الجميػكرقػرأ  "، كالمَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىػٍدرنا
كد بػف أبػي اك ، كقػرأ د"قػد جعػؿ اهلل": -تعػالى-قكلػو ىػك ، كقد خرجو الزمخشرم عمى أف بالغنا حاؿ، كخبػر إفَّ "بالغنا أمريه"

قػديره: بػالنه أمػريه مػا عمى أفَّ مفغكؿ بالن محػذكؼ، كتاألندلسي  أبك حيافبالتنكيف كرفع الٌراء، كقد خرجو " بالنه أمريه: "ىند
 شاء.

الكجو األقكل عنده، الكجو ىك : النصب كالتنكيف ك األكؿ: الكجو أكجويجكز فييا ثبلثة ( بالن أمره)ذىب الفراء إلى أفَّ  (3)
 خبره.( أمره)مبتدأ، ك( بالن)الثٌاني: اإلضافة، الكجو الثٌالث: الٌرفع عمى أفَّ 

: الٌنصب كالتنكيف، كاإلضافة عمى معنػى: إفَّ اهلل أكجوجاج مذىب الفٌراء، حيث ذىب إلى أفَّ يجكز فييا ثبلثة كذىب الزٌ 
 بالن ما يريدي، ككذلؾ كجو رفع األمر ببالًن، كالمعنى: إفَّ اهلل يبمن أمره كينفذه.

و فػي كػٌؿ ئكالمعنػى: إفَّ منفػذ قضػا ،نػكيف؛ أم: الٌنصػب كالتأكجػوكذىب الٌنحاس إلى ما ذىػب إليػو الفػراء، فأجػاز الثبلثػة 
، (بػالن)بفعمػو ( أمػره): رفػع األكؿشيء، ككذلؾ كجو اإلضافة كحػذؼ التنػكيف كتخفيػؼ، كالٌرفػع كقػد خٌرجػو عمػى كجيػيف: 

يػي ؛ أم: لمطػبلؽ كالعػدة منت(قػد جعػؿ اهلل لكػؿ شػيء قػدرنا)عمى االبتداء، كخبػره فػي مكضػع خبػر إفَّ ( أمره)الثٌاني: رفع 
ػا– أكجػومنصػكر األزىػرم إلػى جػكاز الثبلثػة أبػك كذىػب ، يي إليػوينت : النصػب كالتنػكيف، كاإلضػافة، كالٌرفػع، كمثػؿ -أيضن

ػػػ ػػػاًربه زٍيػػػدناعميػػػو بقكلػػػو: فيػػػبلىف ضى ، كضى ٍيػػػدو : النصػػػب أكجػػػوكذىػػػب الزمخشػػػرم مػػػذىب الفػػػراء، حيػػػث أجػػػاز الثبلثػػػة ، اًربي زى
ؾ كجػو الرفػع، كالمعنػى: نافػذ يعجزه أم شيء، ككػذلؾ كجػو اإلضػافة، ككػذل أكد، كال يفكتو يكالتنكيف، كالمعنى: يبمن ما ير 

ا: التنكيف كالنصب، كاإلضافة كالجػر مػع اإلشػارة إلػى أفَّ اإلضػافة ىنػا  أكجوكذىب العكبرم إلى جكاز الثبلثة ، أمره أيضن
ػا: ال أكجػوثبلثة كذىب القرطبي مذىب الفراء، حيث أجاز ال، كذلؾ الرفع عمى االبتداء كالخبرغير محضة، ك  نصػب أيضن
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  :ضاؼ الفصؿ بيف المو  إضافة اسـ الفاعؿ إلى معمولو وتعديتو إلى مفعوليفمس لة
 والمضاؼ إليو

، (وعػده)إلػى ( مخمػؼ)يتحدُث الفرّاُء عف إضػافة اسػـ الفاعػؿ إلػى معمولػو، وذلػؾ فػي إضػافة  

 ڳ ڳ گ گچ  و:كقكلػ": حيث يقوُؿ وكػذلؾ عػف مسػ لة الفصػؿ بػيف المضػاؼ والمضػاؼ إليػو

ذا كاف الفعػؿ يقػع عمػى  ؿ،مى التأكيالرسؿ عأضفت )مخمؼ( إلى الكعد كنصبت  ،(2) چ ڳ ڳ كا 
ىػػػك : فابػػدأ بإضػػافة الفعػػػؿ إلػػى الرجػػؿ فتقػػكؿ ،كأدخمتػػؾ الػػدار ،كسػػكتؾ الثػػػكب :مثػػؿ (3)شػػيئيف مختمفػػيف

جػاز ذلػؾ ؛ االٌمػو كمػدخؿ الػدار زيػدن  الثػكب عبػدى  يىػك كاسػ :كيجػكز ،رمػو الػداً دخي ا، كمي الٌمػو ثكبنػ عبػدً  يكاس
  :(4)كمثمو قكؿ الشاعر، ر ككسكت الثكبأدخمت الدا :فتقكؿ ؛خذه عبد الٌموالدار كأ ألف الفعؿ قد يأخذ

 وُ رأَسػػػ الظػػػؿّْ  تػػػر  الثػػػور فييػػػا مػػػدخؿَ 
 

 (5)وسػػػػػائره بػػػػػاد إلػػػػػى الشػػػػػمس أجمػػػػػع 
 

                                                                                                                                                                                 

، النصػب كالتنػكيف، كاإلضػافة أكجػواألندلسػٌي مػذىب الفػراء، فأجػاز الثبلثػة  أبك حيافكذىب ، كالتنكيف، كاإلضافة، كالرفع
 كالرفع بمعنى: نافذ أمره.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، ت، ك 5/184جمعػػاني القػػرآف كا  حقيػػؽ: ا 
الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ ، ك 3/75منصػػكر األزىػػرم جأبػػك ، كمعػػاني القػػراءات، 4/452جزىيػػر غػػازم زاىػػد 

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي ، ك 1/263، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج4/556ج مػػػأمكف شػػػيخا
براىيـ أطفيش  .1/199ج ، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿكالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، 18/161ج كا 

 .3/163جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
مىوي ًإفَّ المَّوى عىًزيزه ذي "كنص اآلية: ، 47إبراىيـ:  (2)  ."اٍنًتقىاـو  كفىبلى تىٍحسىبىفَّ المَّوى ميٍخًمؼى كىٍعًدًه ريسي
 تعدل إلى اسميف مختمفيف.أم: ي (3)
 ببل نسبة.ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (4)

، كخزانػػة األدب كلػػب 2/132ج اليكامػػع، كىمػػع 1/181جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:
 .4/335لباب لساف العرب ج

 مدخؿى الظؿّْ رأسىوي  الّشاىد: (5)
، كنصب الرأس بو عمػى الٌسػعة، ككػاف األصػؿ القػكؿ: مػدخؿ رأسػو الظػؿ؛ (ؿّْ الظ)إلى ( مدخؿى )إضافة  وجو االستشياد:

 المدخؿ فيو.ىك الٌداخؿ في الظؿ، كالظؿ ىك ألفَّ الرأس 
عػراب ، ك 1/181جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السػبلـ محمػد ىػاركف ، ك 1/181الجمؿ في النحك، الفراىيدم ج ينظر: ا 

البحػر المحػيط، أبػك ، ك 3/464، كاألصكؿ في النحك، ابف السػراج ج2/373جىد القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زا
 .6/456ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
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و قػػػػكؿ كمثمػػػػ ،ككػػػػاف الكجػػػػو أف يضػػػػيؼ )مػػػػدخؿ( إلػػػػى )الػػػػرأس( ،فأضػػػػاؼ )مػػػػدخؿ( إلػػػػى )الظػػػػؿ(
 : (1)الشاعر

ـّ لسػػػػػػػػميمى مشػػػػػػػػمعؿّ   رّب ابػػػػػػػػف عػػػػػػػػ
 

 (2)طّبػػػػػػاخ سػػػػػػاعات الكػػػػػػر  زاد الكسػػػػػػؿ 
 : (3)كمثمو 

 يبخيػػػػر ال أكػػػػونف ومػػػػدحت (4)يفرشػػػػن
 

 (6()5)ؿكناحػػػػػػػػت يػػػػػػػػـو صػػػػػػػػخرة بعسػػػػػػػػي 
 : (7)كقاؿ آخر 

                                                           
 لمشماخ.ىك البيت مف الرجز، ك  (1)

 .3/37، كالمخصص، ابف جني ج1/177جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف  ينظر:
 "زاد الكسؿ" الّشاىد: (2)

كقػد (، زاد الكسػؿ) مضاؼ إلػى( طباخ) أفَّ فإف ىذه الركاية تخرج عمى ( زاد الكسؿ)عند مف ركاه بجر  االستشياد:وجو 
، كىػػذا الظػػرؼ منصػػكب بالكسػػرة نيابػػة عػػف الفتحػػة؛ ألنػػو جمػػع مؤنػػث (سػػاعات الكػػرل)قكلػػو ىػػك فصػػؿ بينيمػػا بػػالظرؼ ك 
زاد ) :، كيكػػكف قكلػػػو(سػػاعات الكػػرل)إلػػى ( طبػػاخ)كتخػػرَّج عمػػى أنػػو أضػػػاؼ قكلػػو (، زاد الكسػػؿ)سػػالـ، كيػػركل بنصػػب 

 مستتر فيو. مكنيطباخ، كفاعمو  : بو لقكلوفعكالن ( مالكسؿ
اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ، ابػػف األنبػػارم، ، ك 1/177جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:

شػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ، ك 2/188عػيش ج، كشرح المفصػؿ، ابػف ي2/353جتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد 
شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد ، ك 2/219ج ابػػف الحاجػػب، تحقيػػؽ: يكسػػؼ حسػػف عمػػر

 .3/85ج بدكم المختكف
 ببل نسبة.ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (3)

، كشػرح األشػمكني أللفيػة ابػف 4/1842جاألندلسػي  أبػك حيػاف، كارتشاؼ الضػرب، 3/273التسييؿ، ابف مالؾ ج ينظر:
 .2/523جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 2/182مالؾ، األشمكني ج

لسػاف العػرب، ابػف د: قػكني كأصػمح شػأني. افعؿ أمػر مػف راش السػيـ؛ أم: ألػزؽ عميػو الػريش لتقكيتػو، كالمػر  فرشني: (4)
 .4/13جمنظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب 

 .5/20المرجع السابؽ ج ينظر:الذم يمسح بو العطار المسؾ.  لعسيؿ:ا (5)
 ة"منا صخر كناحت يك " موطف الشاىد: (6)

ا)، بالرغـ مف أٌنو فصؿ بينيما بالظرؼ (صخرة)اسـ فاعؿ مضاؼ إلى مفعكلو ( ناحت): مجيء وجو االستشياد  . )يكمن
شػػػرح ، ك 2/353جحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ، ابػػػف األنبػػػارم، ت ينظػػػر: 

 أبػػػك حيػػػاف، كارتشػػػاؼ الضػػػرب، 3/273ج التسػػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػػدكم المختػػػكف
، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم 2/182، كشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، األشمكني ج4/1842األندلسي ج
 .2/523جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/734الكقاد ج

 ببل نسبة.ىك البيت مف الرجز، ك  (7)
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 (1)الدار أىؿى  الميمةً  يا سارؽى 

كيخفػض  ،ككػاف بعػض النحػكٌييف ينصػب )الميمػة( ،كنصب )أىػؿ الػدار( ،ا إلى الميمةفأضاؼ سارقن 
ػػ ككناحػػًت ، الػػدارً  يػػا سػػارؽ الميمػػة أىػػؿً  :)أىػػؿ( فيقػػكؿ ا فػػي الفعػػؿ كلػػك كػػاف كلػػيس ذلػػؾ حسػػنن  ،ا صػػخرةيكمن

ا كال ب إنمػا يأخػذ كاحػدن أنػت صػاحب اليػـك ألػؼ دينػار، ألف الٌصػاح :اسما لكاف الذم قالكا أجكز. كقكلػؾ
بػػيف خػػافض كمػػا خفػػض جػػاز  (2)يأخػػذ الشػػيئيف، كالفعػػؿ قػػد ينصػػب الشػػيئيف، كلكػػف إذا اعترضػػت صػػفة

 : (4)ىذا ضارب في الدار أخيو، كال يجكز إاٌل في الشعر، مثؿ قكلو : مثؿ قكلؾ (3)إضافتو

 تػػػػػػػػػػػػرّوح فػػػػػػػػػػػػي عّمّيػػػػػػػػػػػػة وأغاثػػػػػػػػػػػػو
 

 (6)ىػػػػوج (5)راواتقػػػػـو بػػػػاليَ عمػػػػى المػػػػاء  
 عػػػػػػػف أنيابػػػػػػػو جمػػػػػػػد رأسػػػػػػػو مػػػػػػػؤّخرُ  

 
 (7)جليػػػػػػػػػّف ك شػػػػػػػػػباه الّزجػػػػػػػػػاج خػػػػػػػػػرو  

                                                                                                                                                                                  

ىمػػػع ، ك 2/45، كشػػػرح المفصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش ج1/175جالكتػػػاب، سػػػيبكيو، تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػبلـ محمػػػد ىػػػاركف  ينظػػػر:
 .1/203جاليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم 

 "أىؿ الدار" الشاىد: (1)
( أىػؿ الػدار)إلػى الظػرؼ، كيػركل بجػر ( سػارؽ)عمى أنو أضاؼ قكلو ( أىؿ الدار)ركم البيت بنصب  وجو االستشياد:

، كىػػذا لمضػػركرة (الميمػػة)قكلػػو ىػػك كفصػػؿ بينيمػػا بػػالظرؼ الػػذم ( أىػػؿ الػػدار)إلػػى قكلػػو ( سػػارؽ)عمػػى أنػػو أضػػاؼ قكلػػو 
 الشعرية عند جميع الٌنحاة ببل خبلؼ. 

المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ ، ك 1/177جيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف الكتػػاب، سػػيبك  ينظػر:
 المفصػػػؿ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي أبػػػك ممحػػػـ، ك 1/195، كاألصػػػكؿ فػػػي النحػػػك، ابػػػف الٌسػػػراج ج2/347ج عضػػػيمة

 .2/353جاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد ، ك 1/82ج
اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم،  ينظر:، كمنيـ مف يسميو المحؿ. مخفكضأم: قصد الظرؼ كالجار كال (2)

 .1/44جتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد 
لى ىذا ذىب البصريكف.مخفكضأجاز الفراء الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ كالجار كال (3)  ، كا 
شرح التسػييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف السػيد كمحمػد بػدكم  ينظر:ببل نسبة. ىك لبحر الطكيؿ، ك البيت مف ا (4)

 .3/174، كخزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم ج1/96ج المختكف
 ، كىي العصا.ًىراكةجمع  ات:و اىر  (5)
 "جو ىك ات ك اقـك بالير " الشاىد: (6)

، كعػػدَّ ذلػؾ الفػراء جػائزنا؛ لمضػػركرة مخفػكضالجػار كالىػك مػع كجػكد فاصػػؿ ك ( ج)ىػك إلػى ( قػػكـ): إضػافة وجػو االستشػياد
 الشعرية.

 "عف أنيابو جمدو  ري مؤخ"الشاىد:  (7)
( )مؤخإضافة  وجو االستشياد:  ، كأجازه الفراء؛ لمضركرة الشعرية.مخفكضالجار كالىك مع كجكد فاصؿ ك ( جمد)إلى ري
أنيابػػو أنػػو كاألسػػد يكشػػر عػػف أسػػنانو كيبػػدييا، كال يطبػػؽ رأسػػو عمػػى أسػػنانو أراد بتػػأخير جمػػد رأسػػو عػػف  معنػػى البيػػت:

معػػاني القػػرآف، الفػػراء، تحقيػػؽ: أحمػػد يكسػػؼ النجػػاتي كعبػػد الفتػػاح شػػمبي كمحمػػد عمػػي الٌنجػػار حاشػػية  ينظػػر:فيخفييػػا. 
 .2/81ج
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 : (1)شاعركقاؿ ال

 وكػػػػػػػػػػػرّار دوف المجحػػػػػػػػػػػريف جػػػػػػػػػػػواده
 

 (2)إذا لػػػػػػػـ يحػػػػػػػاـ دوف أنثػػػػػػػى حميميػػػػػػػا 
 ىػػك ضػػاربه : فيقكلػػكف ،بصػػفة كزعػػـ الكسػػائي أنيػػـ يػػؤثركف النصػػب إذا حػػالكا بػػيف الفعػػؿ المضػػاؼ 

(3)، يتكٌىمػكف إذ حػالكا بينيمػا أنيػـ نٌكنػكاأخػاهي  يءغير شػ يف
 ،"وه رسػمً كعػدى  مخمػؼي " :كلػيس قػكؿ مػف قػاؿ، 

. ذلػػؾ ، كقػػد فٌسػػريءبشػػ (4)چ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭچ كال 
 : (5)كنحكٌيك أىؿ المدينة ينشدكف قكلو

 فزججتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متمّكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ةمػػػػػػػػػػػػػزادَ  يأبػػػػػػػػػػػػػ (7)القمػػػػػػػػػػػػػوَص  (6)زجّ  
 :  كالصكاب ،باطؿ: قاؿ الفراء 

 .(2()1)"(8)ةمزادى  أبك كصً مي زٌج القى 

                                                           
 .3/174كخزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم ج ينظر:البيت ببل نسبة.  (1)
 "كٌرار دكف المجحريف جكاده" الشاىد: (2)

جػائز عنػد الفػراء لمضػركرة ىػك ، ك (دكف المجحػريف)خفض جكاده لئلضػافة، مػع كجػكد الفاصػؿ الظػرؼ  وجو االستشياد:
 الشعرية.

 أم: نصبكا. (3)
ًثيػػرو ًمػػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى قىٍتػػؿى "كنػػص اآليػػة: ، 137 األنعػػاـ: (4) يَّػػفى ًلكى ػػذىًلؾى زى كى ًدًىػػـٍ أك كى ـٍ ًديػػنىييـٍ  الى مىػػٍيًي ًليىٍمًبسيػػكا عى ـٍ كى ـٍ ًلييػػٍرديكىي كىاؤيىي شيػػرى
لى  كفى ك كى ا يىٍفتىري مى ـٍ كى ا فىعىميكهي فىذىٍرىي  ."شىاءى المَّوي مى
 "الدىـ شركائيـأك قتؿ " الّشاىد: 

ىػك و ك فػي قػراءة ابػف عػامر؛ عمػى أفَّ قتػؿ مصػدر مضػاؼ إلػى فاعمػ( شػركائيـ)كجػٌر ( الدىػـ)أك نصب  وجو االستشياد:
 (.الدىـىك )أك ، مع أٌنو فصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمفعكؿ المصدر ك (شركاؤىـ)

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيػي الػديف ، 1/105الجمؿ في النحك، الفراىيدم ج ينظر:
يػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحق، ك 1/262، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج2/351جعبػػد الحميػػد 
الممحػة فػي شػرح الممحػة، ابػف الٌصػائن، تحقيػؽ: ، ك 2/981، كشرح الكافية الشافية، ابف مالؾ ج3/277ج بدكم المختكف

 .1/732، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم الكقاد ج1/277ج إبراىيـ الصاعدم
 البيت مف مجزكء الكامؿ، كببل نسبة. (5)

معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 1/175جيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف الكتػاب، سػ ينظر:
 .2/251، كخزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم ج3/19، كشرح المفصؿ، ابف يعيش ج2/410ج قراعة

 .2/285ج ف محٌمد عبد الكىابلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أمي ينظر:سناف الٌرمح. ىك طعنو بالٌزج، ك  زّج: (6)
 .7/80المرجع السابؽ ج ينظر:: الناقة الفتية كالٌشابة. لقموصا (7)
 كجٌر أبي مزادة بالياء نيابةن عف الكسرة. ص؛ أم: بفتح القمك "زجَّ القمكصى أبي مزادة" الّشاىد: (8)
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، مخفػكضإال بػالظرؼ كالجػار كالذىب البصريكف إلى عدـ جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليػو  وجو االستشياد:
بينما ذىب الككفيكف إلى جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو؛ لضركرة الٌشعر، كمٌثمكا عمى ذلؾ بيذا البيت؛ حيث 

د ك ، مػع كجػ(أبػي مػزادةىػك )مصػدر مضػاؼ إلػى فاعمػو ك ( زجَّ )، ك(أبػي مػزادة)، كالمضاؼ إليو (زجَّ )فصؿ بيف المضاؼ 
دليػػؿ عمػػى قػػكة إضػػافة ىػػك ، كيعمػػؽي ابػػف جنػػي عمػػى ىػػذا الٌشػػاىد بقكلػػو: ىػػذا البيػػت (القمػػكص)و المفعػػكؿ بػػىػػك الفاصػػؿ ك 

المصدر إلى فاعمو مف مفعكلو، فصاحب البيت ذىب لمضركرة الشعرية، مع تمكنو مف إضافة المصدر إلى الفاعؿ دكف 
 المفعكؿ، كقد أنكر سيبكيو ىذا البيت، كجعمو بريئنا مف عيدتو.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/175جسػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف الكتػػاب،  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ ، ك 2/408ج الخصػػائص، ابػػف جنػػي، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الٌنجػػار، 3/168جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي 

مخشػػرم، تحقيػػؽ: عمػػي أبػػك المفصػػؿ، الز ، ك 2/349جالخػػبلؼ، ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد 
بػراىيـ أطفػيش، ك 1/133ج ممحـ شػرح التسػييؿ، ، ك 2/983ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكنػي كا 

شػرح الكافيػة الٌشػافية، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد ، ك 3/278ج ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف
 .2/988ج المنعـ أحمد ىربيدم

 .2/82جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
يجػكز إضػافتو إلػى مفعكلػو ( ميٍخًمػؼ)ذىب الفػراء إلػى أفَّ اسػـ الفاعػؿ المضػاؼ المشػتؽ مػف فعػؿو متعػدو إلػى مفعػكليف  (2)

ىػػك ، كمػػف ذلػػؾ قكلػػو: األكؿإلػػى أنَّػػو عمػػى نٌيػػة إضػػافتو إلػػى  لتأكيػػؿاالثٌػػاني عمػػى نٌيػػة الٌتقػػديـ كالتٌػػأخير، كذىػػب الفػػراء إلػػى 
، األكؿ، كيجػػكز حػػذؼ المفعػػكؿ بػػو (ثكبنػػاك)( عبػػد اهلل)كاسػػي عبػػد اهلل ثكبنػػا، كمدخمػػو الػػٌدار، فالفعػػؿ يتعػػدل إلػػى مفعػػكليف 

. كأشػػار الفػػٌراءي إلػػى مسػػألةو  أخػػرل كىػػي الفصػػؿ بػػيف المضػػاؼ فيتعػػدل الفعػػؿ إلػػى المفعػػكؿ الثٌػػاني، فنقػػكؿ: كيًسػػٍكتي الثٌػػكبى
بيػػذا اتفػػؽ مػػع البصػػرييف ىػػك الخفػػض، ك أك كالمضػػاؼ إليػػو، فمػػـ يجػػز الفصػػؿ بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو إال بػػالظرؼ 

كخػػػالؼ الكػػػكفييف كمػػػنيـ شػػػيخو الكسػػػائٌي؛ فػػػذىب الكسػػػائي جػػػكاز الفصػػػؿ بػػػيف المضػػػاؼ كالمضػػػاؼ إليػػػو بغيػػػر الظػػػرؼ 
المفعػكؿ، ككػذلؾ ذىػب الكسػائي إلػى جػكاز إعمػاؿ ىػك مع كجكد الفاصؿ ك ( رسمو)إلى ( مخمؼ)كالخفض، فأجاز إضافة 

ٍف لـ يكف منٌكننا، كمٌثؿ عميو بقكلو:   ضاربي في غير شيء أخاهي، كقد اعترض الفٌراءي عميو.ىك االسـ المشتؽ فيما بعد كا 
؛ لكجػكد الفاصػؿ، فػبل (رسػمو)، كليس إلى (كعًده)مضاؼ إلى ( مخمؼ)كذىب سيبكيو إلى ما ذىب إليو الفٌراء، حيث إفَّ 

يجػػكز الفصػػؿ عنػػده بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو، كال يجػػكز عنػػده الٌنصػػب إٍف لػػـ يكػػف االسػػـ المشػػتؽ منٌكننػػا، فػػإٍف كػػاف 
ننػػا جػػاز الٌنصػػب؛ ألنَّػػو بػػالتنك  كذىػػب األخفػػش إلػػى عػػدـ جػػكاز الفصػػؿ بػػيف ؛ يف ينفصػػؿ المضػػاؼ عػػف المضػػاؼ إليػػومنكِّ
ػػا لػػػ(كعػػده)ىنػػػا مضػػاؼ إلػػػى ( مػػؼمخ)المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػػو، ك كعػػػده )بػػالتنكيف؛ لجػػػاز نصػػب ( مخمفنػػػا)جػػاء  ك، كأمَّ

" مخمؼ كعدىه رسًمو" :كذىب الٌزجاج إلى أفَّ مف قرأ، كمعطو زيدنا درىمنا، كمٌثؿ عميو بقكلو: ىذا معطي زيدو درىمنا، (كرسمو
(، إلػى )كعػده( مخمػؼ)إضػافة ىػك اب ىنػا فيي قراءة شاذة؛ ألٌنػو ال يجػكز الفصػؿ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو، كالصػك 

كافػؽ سػيبكيو فيمػا ذكػره فػي ، كمٌثؿ عميو بقكلو: معطي درىـو زيػدنا، ك (كعده)مضاؼ إلى ( مخمؼ)كذىب الٌنحاس إلى أفَّ 
كذىػب (، إلػى )كعػده( مخمػؼ)قػراءة شػاذة، كالصػكاب عنػده إضػافة " مخمؼ كعدىه رسػمو: "كعدَّ الزمخشرم أفَّ قراءة، كتابو
ضافتو إلى (رسمو)إلى أك ( كعده)إلى ( مخمؼ)م إلى جكاز إضافة العكبر  كذىػب ، ىػك الكجػو األصػكب عنػده( رسمو)، كا 

اؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ عمى االٌتساع؛ أم: جكاز الفصؿ بيف المض( رسمو)إلى ( مخمؼ)القرطبي إلى جكاز إضافة 
القسػـ أك المفعكؿ الثٌاني لػو أك يو بمفعكؿ الكصؼ كذىب ابف مالؾ إلى جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إل، اآلخر
كذىػػب ابػػف الٌصػػائن إلػػى جػػكاز (، كنصػػب )كعػػده( رسػػمو)إلػػى ( مخمػػؼ)، فأجػػاز إضػػافة مخفػػكضالظػػرؼ كالجػػار كالأك 

أبػك كذىػب (، ى )رسػموإلػ( مخمػؼ)كالظػرؼ، فأجػاز إضػافة  مخفكضالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الجار كال
ضافة األندلسٌي إ حياف كأجػاز األزىػرم (، إلى )رسمو( مخمؼ)لى جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ، كا 
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 مس لة: إضافة اسـ الفاعؿ الّداؿ عمى العدد 
 ڑ ژچ  :كقكلػػو"يتحػدث الفػراء عػف إضػافة اسػـ الفاعػػؿ الػّداؿ عمػى العػدد، حيػث يقػوُؿ:  

، كال يجػػػػكز التنػػػػكيف فػػػػي )ثالػػػػث( فتنصػػػػب الثبلثػػػػة ،ايكػػػػكف مضػػػػافن  ،(1) چ گ ک ک ک ک ڑ
(3) ا لنفسػوكال ثالثنػ ،(2)ا لنفسػوأال تػرل أنػو ال يكػكف ثانينػ ،كاحػد مػف اثنػيف، ككاحػد مػف ثبلثػة :قمت ككأنَّؾ

، 
 ،اثنػػيف، باإلضػػافة، كبػػالتنكيف كنصػػب االثنػػيف أنػػت ثالػػثي : لجػػاز أف تقػػكؿ ،فاثنػػي أنػػت ثالػػثي : فمػػك قمػػت

 .(1)"(5)فعؿ كاقع(4)أنت رابع ثبلثة جاز ذلؾ ألنو  :ككذلؾ لك قمت

                                                                                                                                                                                 

مػػع ( رسػمو)إلػى ( مخمػؼ)، فأجػػاز إضػافة مخفػكضالكقٌػاد الفصػؿ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػػو بغيػر الظػرؼ كالجػار كال
ـ جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ كذىب السيكطي إلى عد(، كنصب )كعدىهالمفعكؿ بو الثٌاني، ىك كجكد الفاصؿ ك 

إليػػو عمػػى االتسػػاع؛ ألفَّ المضػػاؼ إليػػو مػػف تمامػػو، كمنزلػػو مػػف منزلػػة التنػػكيف، كأجػػاز الفصػػؿ بػػالمفعكؿ كالظػػرؼ كالجػػار 
 .(كعده)إلى ( مخمؼ)دكف غيرىـ، كعميو أجاز إضافة  مخفكضكال

احػػد؛ فػػبل يجػػكز الفصػػؿ بينيمػػا إال بػػالظرؼ كالجػػار كىمػػا كالٌشػػيء الك  ،ف ال يفترقػػافاإفَّ المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو متبلزمػػ
 ، كليس عمى االتساع، كىذا ما تذىب إليو الباحثة، كتتفؽي فيو مع البصرييف كالفٌراء عمى حدٍّ سكاء.مخفكضكال

معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 1/175جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شػمبي ، ك 2/410ج قراعة عػراب القػرآف، الٌنحػاس، ، ك 3/168جمعاني القرآف كا  ا 

اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ، ابػػف األنبػػارم، تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد ، ك 2/234جتحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد 
شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: ك  ،2/567ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 2/349جالحميػػد 

شػػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ، ك 3/278ج عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػػدكم المختػػػكف
بػػػراىيـ ، ك 2/71، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم ج2/988ج ىربيػػػدم الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
كالبحػر المحػيط، أبػك ، 1/277ج فػي شػرح الممحػة، ابػف الٌصػائن، تحقيػؽ: إبػراىيـ الصػاعدمالممحة ، ك 2/983ج أطفيش

 .1/733، كشرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، األزىرم الكقاد ج4/658جحياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
ـٍ يىٍنتى  لىقىٍد كىفىرى الًَّذيفى قىاليكا ًإفَّ المَّوى ثىاًلثي "كنص اآلية: ، 73المائدة:  (1) ٍف لى ا ًمٍف ًإلىوو ًإالَّ ًإلىوه كىاًحده كىاً  مى ثىةو كى ػا يىقيكليػكفى ك يثىبلى ا عىمَّ

كا ًمٍنييـٍ عىذىابه أىًليـه   ."لىيىمىسَّفَّ الًَّذيفى كىفىري
 أحد الثبلثة.أك الثالث في الرتبة، بؿ كاحد منيـ؛ أم: أحد االثنيف أك أم: ال يككف الثاني في الرتبة،  (2)
 ثمثتي الثبلثة. أك عند العرب كما ذكر ابف عقيؿ في كتابو، فبل يجكز القكؿ: ثنيتي االثنيف،  مشيكرالىك ذا ى (3)

 .2/95المساعد عمى تسييؿ الفكائد، ابف عقيؿ ج ينظر:
بعػػتي الثبلثػػ (4) ة. أم: يعمػػؿ عمػػؿ فعمػػو؛ فقػػد سػػمع اسػػتعماؿ الفعػػؿ مػػف ثبلثػػة عنػػد العػػرب، فقػػد قػػالكا: ثمثػػتي الػػرجمىيف، كرى

 .944المصباح المنير، الفيكمي، ص ينظر:
ذىب الفراء إلى أفَّ اسـ الفاعؿ مف كاحػد إلػى عشػرة، إذا بنػي كػاف لممػذكر بغيػر التػاء، كلممؤنػث بالتػاء، فػإذا أضػيؼ  (5)

ينا فػي العػدد، لػـ يجػز إال اإلضػافة، فيكػكف المعنػى: بعػض الجماعػة المنحصػرة فػي ثبلثػة؛ أم: اك إلى ما بعػده ككػاف متسػ
في العػدد،  اكو كأمَّا إذا أضيؼ اسـ الفاعؿ إلى ما ليس منو؛ أم: كاف غير متس، د منيـ، كحينئذ يجب إضافتو ألصمواحك 

بعه ثبلثػةن؛ ألنػو رابع ثبلثة، فحينئذ يجكز اإلضافة، كيجكز التنكيف كالنصب، فيقاؿ: رابعي ثبلثةو، كراأك كقكلنا: ثالث اثنيف، 
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 (2)(المعنوية)فصؿ: اإلضافة المحضة 
 إلى مفعولو مس لة: إضافة المصدر 

(1) چ   ڀ  ڀچ  :لػوكأٌمػا قك " يتحػدث الفػراء عػف إضػافة المصػدر إلػى مفعولػو، حيػث يقػوُؿ:
 ،

يقػػاؿ فيػػو كمػػو: إقامػػة  ،لػػؾ: أقمػػت كأجػػرت كأجبػػتك كق ،ًإذىا قمػػت: أفعمػػت ،فػػإف المصػػدر مػػف ذكات الثبلثػػة

                                                                                                                                                                                 

مػف نفػس المفػظ الثٌػاني، فإنَّػو  األكؿما ذىب إليو الفراء، فرأل أنَّو عندما يككف العدد  كذىب سيبكيو إلى، يعمؿ عمؿ فعمو
يعني تمامو كبعضو، مثؿ قكلنا: ثاني اثنيًف، كثالث ثالث، كلـ يجز فيو إال اإلضافة؛ فيقاؿ: ثالث ثبلثػة، كثالثنػا ال يجػرم 

أبػك ت بعض ثبلثة، كلكف ثعمب أجاز ذلػؾ، حيػث ذكػر بعض الثبلثة كأحدىـ، كال يجكز القكؿ: أنيك مجرل الفعؿ ىنا، ف
الحسػف قمػت لػو، إذا أجػزت ذلػؾ فقػد أبػك كيساف عػف أبػي العبػاس أحمػد بػف يحيػى ثعمػب أنػو أجػاز ذلػؾ، قػاؿ  الحسف بف

كذىب الٌزجاج إلػى عػدـ ، ؿ: )نعـ( عمى معنى: أتممت ثبلثةأجريتو مجرل الفعؿ، فيؿ يجكز أف تقكؿ )تثٌمث ثبلثة(؟ فقا
ػا إذا كػاف العػدد ، نفسػيا؛ ألفَّ المعنػى: أحػد ثبلثػة قطع اإلضافة عندما يضاؼ اسـ الفاعػؿ إلػى العػدد مػف الرتبػة جكاز أمَّ

ػا اإلضػافة فعمػى حػػذؼ أك مػف غيػر رتبتػو، كقكلنػا: زيػػد ثالػث اثنػيف  رابػع، فحينئػػذو يجػكز اإلضػافة، كالنصػب كالتنػػكيف، فأمَّ
بىعىييـ، كأنػا رابعيػـ غػدنا، "كعبةىدينا بالن ال": -تعالى-التنكيف مثؿ قكلو  ػا النصػب فعمػى قكلػؾ: كػاف القػكـ ثبلثػة فىػرى أك ، كأمَّ
الكسػائي كثعمػب مػف الكػكفييف، أنَّػو يجػكز إضػافة اسػـ الفاعػؿ، كيجػكز ككػذلؾ كزعػـ األخفػش كقطػرب، ، رابع الثبلثة غدنا

. كىػػذا (كمػػا يجػػكز فػػي: ضػػارب زيػػد)اإلضػػافة، كالتنػػكيف كالنصػػب ( ضػػارب زيػػد)فيػػو النصػػب كالتنػػكيف، كمػػا يجػػكز فػػي 
فقط دكف غيره؛ ذلؾ ألفَّ العػرب تقػكؿ: ثنيػت الػرجميف، إذا كنػت الثػاني منيمػا، يعنػي كال تقػؿ ( ثافو )اختيار ابف مالؾ في 

، كمػػف قػاؿ: ثالػث ثبلثػػة ال  ثمثػت الػرجميف، إذا كنػت الثالػػث مػنيـ. كمػف قػػاؿ: ثػاني اثنػيف بيػػذا المعنػى عػذر ألنػػو لػو فعػبلن
ػا فػي: ثنيػت االثنػيف، ىػك فقاؿ: ثنيت الرجميف، مخػالؼ لنقػؿ النحػاة، ثػـ  أبك حيافنو ال فعؿ لو. كتعقبو يعذر أل لػيس نصن

 حتى يبنى عميو جكاز: ثنيت االثنيف. قاؿ المكضح: كما نقمو ابف مالؾ عف العرب قالو ابف القطاع في كتاب األفعاؿ.
اإلضػافة دكف غيػره عنػدما يضػاؼ اسػـ الفاعػؿ الػداؿ عمػى العػدد  ككافؽ ابف ىشاـ الفراء في رأيو، فذىب إلػى جػكاز كجػو

 نصبتو كتنكينو إذا كاف مف غير رتبتو.أك مف الرتبة نفسيا، كجكاز إضافتو، 
الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ، ك 1/286ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر:
ع، ك 4/200جىػاركف  ، كالعػػدد فػػي المغػػة، ابػػف 2/196جرابػػو، الزجػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػمبي معػػاني القػػرآف كا 
شػرح التسػػييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػػؽ: عبػد الػرحمف السػػيد كمحمػد بػػدكم ، ك 1/144، كاألفعػاؿ، ابػػف القطػاع ج1/39سػيده ج
اـ ، كقطػػػػر النػػػػدل كبػػػػؿ الصػػػػدل، ابػػػػف ىشػػػػ1/367األندلسػػػػي ج أبػػػػك حيػػػػاف، كارتشػػػػاؼ الضػػػػرب، 2/412ج المختػػػػكف

 .2/467، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم الكقاد ج1/215ج
 .1/317جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
تي ، كليسػت عمػى نٌيػة االنفصػاؿ؛ ألصػالتيا، كقػد يػأاف قػكييفافة التػي يكػكف فييػا الطرفػىي اإلضػ اإلضافة المحضة: (2)

المشتقات الشػبيية بالجكامػد: كىػي المشػتقات أك في األسماء الجامدة الباقية عمى جمكدىا، كأسماء المصادر، كالظركؼ، 
 التي ال تعمؿ مطمقنا، كال تدؿُّ عمى زمفو معٌيف، مثؿ: أسماء الزماف كالمكاف كاآللة.

رفييػا؛ أم: المضػاؼ ا، كألنػو ال يفصػؿ بػيف طسميت اإلضافة بالمحضة؛ لقكة االتصاؿ كاالرتباط بيف طرفييا، كألصػالتي
 التخصيص.أك التعريؼ ىك كسميت بالمعنكية؛ ألنَّيا تحقؽ الغرض المعنكم مف إضافتيا؛ ك ، كالمضاؼ إليو

، جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة، 425/ 1، كشػػػرح شػػػذكر الػػػذىب، ابػػػف ىشػػػاـ ج2/126شػػػرح المفصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش ج ينظػػػر:
 .3/3، عباس حسف جالكافيالنحك ، ك 3/208مصطفي الغبلييني ج
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جابة ال يسقط منو اٍليىاء جارة كا  ٌنما أدخمت ألف الحرؼ قد سقطت منػو اٍلعىػيف، كىػافى ينبغػي أف ييقػاؿ:  ؛كا  كا 
ػػاأقمتػػو إقك  جكابنػػا امن فجعمػػكا ًفيػػًو  ؛األكلػػى منيمػػا كبعػػدىا ألػػؼ اإلفعػػاؿ فسػػكنتا سػػقطت فمٌمػػا سيػػكنت الػػكاك ،كا 

ككجػدت  ،كمثمػو ممػا أسػقط منػو بعضػو فجعمػت ًفيػًو اٍليىػاء قػكليـ: كعدتػو ًعػدة ،اٍليىاء كأنيا تكثيػر لمحػرؼ
ػػػا أسػػػقطت الػػكاك مػػػف ، ًلمى ًلػػؾى نمػػػا  ،أٌكلػػو كيثػػػر مػػػف آخػػره باليػػػاء ًفػػي المػػػاؿ ًجػػدىةى، كًزنىػػػة كًديىػػػة كمػػا أشػػػبو ذى كا 

فىػػض ًبمنزلػػة  ،إلضػػافتيـ إٌيػػاه، كقػػالكا: الخػػافض؛ چ   ڀ  ڀچ  :اسػػتجيزى سػػقكط اٍليىػػاء مػػف قكلػػو كمػػا خى
 .فمذلؾ أسقطكىا ًفي اإلضافة ،الحرؼ الكاحد

 :(2) ركقاؿ الشاع

 )5(فػػانجَرُدوا (4)أَجػػّدوا البػػيف (3)إف الخمػػيطَ 
 

 (7)األمػػػػر الَّػػػػِذي َوَعػػػػدوا (6)وأخمُفػػػػوَؾ ِعػػػػدَ  
فاستجازى إسقاط اٍليىاء حيف أضافيا ،ًعدىة األمر :يريدي  

(8)"(1). 

                                                                                                                                                                                 
ػافيكفى يىكٍ "كنص اآلية: ، 37النكر:  (1) ػاًة يىخى يتىػاًء الزَّكى ًة كىاً  ػبلى قىاـً الصَّ ارىةه كىالى بىٍيعه عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىاً  ـٍ ًتجى اؿه الى تيٍمًييًي ػا تىتىقىمَّػبي ًرجى من

اري   ."ًفيًو اٍلقيميكبي كىاأٍلىٍبصى
 مفضؿ بف عباس.لىك البيت مف البحر البسيط ك  (2)

شػػرح الكافيػػة الٌشػػافية، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 3/170ج الخصػػائص، ابػػف جنػػي، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الٌنجػػار ينظػػر:
 .2/901ج المنعـ أحمد ىربيدم

 .3/144جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر:القكـ الذيف أمرىـ كاحد.  الخميط: (3)
 فراؽ.ال البيف: (4)
 .6/60المرجع السابؽ ج ينظر:اندفعكا كبعدكا.  انجردوا: (5)
 مف الكعد. عد: (6)
 "ًعدى األمر"الشاىد:  (7)

ا عف فاء المصدر عند غيره. وجو االستشياد:  حذؼ التاء لئلضافة عند الفراء، كعكضن
األندلسػػػػي  بػػػػك حيػػػػافأ، كارتشػػػػاؼ الضػػػػرب، 4/160جالكتػػػػاب، سػػػػيبكيو، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف  ينظػػػػر:

، كشػػػرح شػػػذكر الػػػذىب، 2/901ج شػػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ىربيػػػدم، ك 1/240ج
 .2/7الجكجرم ج

، كقػد حػذفت التػاء (إقامػة)، كالمصػدر فػي األصػؿ (الصػبلة)أضػيؼ إلػى مفعكلػو ( إقػاـ)ذىب الفراء إلى أفَّ المصػدر  (8)
فضى إليػو بمنزلػة الحػرؼ الكاحػد؛ فيمػا متبلزمػاف كال ينفصػبلف، كاتفػؽ معػو البصػريكف لئلضافة؛ ألفَّ الخافض كم فػي ا خى

ػا عػف اإلضػافة ، ذلؾ كلكف اختمؼ شيخيـ سػيبكيو ػا بيػذه اآليػة، أك كقػد أجػاز سػيبكيو أال تػدخؿ اليػاء عكضن التػاء، محتجِّ
ػػا عػػف المضػػاؼ إليػػو، كذىػػب قػػد جػػاء فيػػو ( إقػػاـ)إلػػى أفَّ المصػػدر  كاعتػػرض عمػػى قػػكؿ الفػػٌراء بػػأفِّ اليػػاء تػػدخؿ عكضن

ليػػاء ىنػػا؛ كذىػػب الٌزجػػاج إلػػى جػػكاز حػػذؼ ا، عميػػو بقكلػػو: اإلحػػكاذ كاالسػػتحكاذ المصػػدر عمػػى األصػػؿ بغيػػر ىػػاء، كمثٌػػؿ
كذىػب الٌنحػاس إلػى جػكاز حػذؼ اليػاء عنػد اإلضػافة؛ ألفَّ المضػاؼ إليػو قػاـ مقػاـ اليػاء، فجػاز ، إلقامتيا مقاـ اإلضافة

كذىػب القرطبػي إلػى جػكاز ، فتيا، كمثٌػؿ عمػى ذلػؾ بيػذه اآليػةإلى عػدـ جػكاز حػذفيا اليػاء عنػد عػدـ إضػاحذفيا، كذىب 



 

128

 (:1) مس لة 

 ،(2) چ ک  ڑ ڑچ  :كقكلػػو": حيػػُث يقػػوؿُ  المصػػدر إلػػى مفعولػػويتحػػدُث الفػػراء عػػف إضػػافة 
ٍسػػػنى" :كقكلػػػو ػػػزاءن اٍلحي كتكػػػكف الحسػػػنى الجنػػػة،  ،كقػػػد تكػػػكف الحسػػػنى حسػػػناتو فيػػػك جزاؤىػػػا ،مضػػػاؼ (3)"جى

 چ ﮳ ﮲چ  :ىػػػك، كمػػػا قػػػاؿ ىػػػيتضػػػيؼ الجػػػزاء إلييػػػا، ك 
 چ ہ  ہچ ك (4)

 ھ ھچ   (5)

 چے
ٍسػػنى، (6)  ،أحػػد كلػػـ يقػػرأ بػػو ،(7)اا كقػػد رفعػػت الجػػزاء كنٌكنػػت فيػػو كػػاف كجينػػ( رفعنػػكلػػك جعمػػت )اٍلحي

                                                                                                                                                                                 

كذىػب البغػدادم إلػى مػا ، كلـ يجػز حػذفيا عنػد عػدـ اإلضػافة حذؼ الياء عند اإلضافة؛ لنيابة المضاؼ إليو عف الياء،
قامة المضاؼىك ذىب إليو الفراء، ك  ا عف اإلضافة، كا  إليو مقاـ الياء، كذكر بأفَّ السماع لػـ يثبػت إال  حذؼ الياء عكضن

 مع اإلضافة.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 4/475جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

د الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػ، ك 3/98، إعػػػراب القػػػرآف، النحػػػاس ج3/398ج الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي
براىيـ أطفيش  .1/165، كشرح شافية ابف الحاجب، البغدادم ج12/280ج البردكني كا 

 .2/254معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ٍسنى "كنص اآلية: ، 88الكيؼ:  (2) زىاءن اٍلحي ا فىمىوي جى اًلحن سىنىقيكؿي لىوي ًمٍف أىٍمًرنىا ييٍسرناكىأىمَّا مىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى  ."ى كى
بػػالرفع كاإلضػػافة، كقػػرأ ابػػف عبػػاس " فمػػو جػػزاء الحسػػنى" :أبػػك بكػػركعاصػػـ كنػػافع ك  أبػػك عمػػركقػػرأ ابػػف كثيػػر كنػػافع ك  (3)

" جػػػزاء الحسػػػنى" :منصػػػكبنا مػػف غيػػػر تنػػػكيف، كقػػػرأ حمػػػزة كالكسػػائي كحفػػػص عػػػف عاصػػػـ" فمػػػو جػػػزاء الحسػػػنى" :كمسػػركؽ
 نصب. بالتنكيف كال

الحجػػة ، 4/290ج معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني، ك 2/305إعػػراب القػػرآف، النحػػاس ج ينظػػر:
الفارسػػػي  أبػػػك عمػػػي، كالحجػػػة لمقػػػراء السػػػبعة، 1/230ج فػػػي القػػػراءات السػػػبع، ابػػػف خالكيػػػو، تحقيػػػؽ: عبػػػد العػػػاؿ مكػػػـر

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجم، ك 5/170ج  .3/309جيؿ عبده شمبي معاني القرآف كا 
 .95الكاقعة:  (4)

 .136ص ينظر تفصيؿ المسألة
ػاةى كى "كنص اآلية: ، 5البينة:  (5) ييٍؤتيػكا الزَّكى ةى كى ػبلى ييًقيميػكا الصَّ نىفىػاءى كى كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىػوي الػدّْيفى حي ا أيًمري مى ًلػؾى ًديػفي كى ذى

 ."اٍلقىيّْمىةً 
كا ًفػػي اأٍلىٍرًض "كنػػص اآليػػة: ، 109يكسػػؼ:  (6) ـٍ يىًسػػيري ـٍ ًمػػٍف أىٍىػػًؿ اٍلقيػػرىل أىفىمىػػ ػػاالن نيػػكًحي ًإلىػػٍيًي ػػٍمنىا ًمػػٍف قىٍبًمػػؾى ًإالَّ ًرجى ػػا أىٍرسى مى كى

ٍيره ًلمًَّذيفى اتَّقىٍكا أىفىبلى تى  لىدىاري اآٍلًخرىًة خى ـٍ كى اًقبىةي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي كا كىٍيؼى كىافى عى  ."ٍعًقميكفى فىيىٍنظيري
 .136تفصيؿ المسألة ص ينظر

: التفسيرعمى ( جزاءن )يتحدث الفراء ىنا عف نصب  (7) أم فمو جػزاء الحسػنى نصػبت الجػزاء عمػى التفسػير كىػذا "، فيقكؿي
 .2/159جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار . "مما فٌسرت لؾ

 .136يؿ المسألة صتفص ينظر
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 چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :فتكػػػػكف كقػػػػراءة مسػػػػركؽ
عػػػػف  (2)فخفػػػػض الككاكػػػػب ترجمػػػػة (1)

 .(4)"(3)الزينة

 (:2) مس لة 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :قكلػػو": حيػػُث يقػػوؿُ  المصػػدر إلػػى مفعولػػوضػػافة يتحػػدُث الفػػراء عػػف إ

 چ ڤ ڤ
حػػدثنا  :العبػػاس، قػػاؿ أبػػكحػػٌدثنا  ،قػػراءة العاٌمػػة ىػػيك  ،تضػػاؼ الزينػػة إلػػى الككاكػػب ،(6()5)

                                                           
 .6الصافات:  (1)

 .132تفصيؿ المسألة ص ينظر
 .1/166المدارس النحكية، شكقي ضيؼ ج ينظر:. التكريرقصد بالترجمة:  (2)
( جػزاء): عمػى قػراءة الٌرفػع كاإلضػافة، أم يرفػع األكؿيجكز فييا كجياف مف اإلعػراب: ( الحسنى)ذىب الفراء إلى أفَّ  (3)

مرفكعػة ( الحسػنى)مبتػدأ، ك( جػزاء)بإضافة الجػزاء إليػو، الثٌػاني: عمػى قػراءة الرفػع، فتكػكف ( سنىالح)باالبتداء، كيخفض 
 باإلضافة.( الحسنى)، كخفض التفسيرعمى ( جزاء)نصب ىك عمى الٌترجمة، كالثالث: التنكيف كالنصب، ك 

باإلضػػافة، ( الحسػػنى)ء كخفػػض عمػػى االبتػػدا( جػػزاء): رفػػع األكؿ: أكجػػوكذىػػب العكبػػرم إلػػى أٌنػػو يجػػكز فػػي اآليػػة ثبلثػػة 
ػػػا عمػػػى االبتػػػداء ( جػػػزاء)الثٌػػػاني كالثالػػػث: يكػػػكف  ػػػا عمػػػى الترجمػػػة مػػػف ( الحسػػػنى)خبػػػر لمبتػػػدأ محػػػذكؼ، كأك مرفكعن مرفكعن

( الحسػػنى)كأٌمػػا الٌزجػػاج فأشػػار إلػػى كجػػو الخفػػض دكف غيػػره، فػػذىب إلػػى أفَّ ، ، كالتقػػدير: جػػزاء الخصػػمة الحسػػنى(جػػزاء)
عمػػى ( جػػزاء)كذىػػب البصػػريكف كمػػنيـ النحػػاس إلػػى جػػكاز الػػكجييف مػػف اإلعػػراب: رفػػع ، لييػػاإ(  جػػزاء)تخفػػض بإضػػافة 
يرفػع جػزاء عمػى االبتػداء، كيحػذؼ فيػو التنػكيف؛ اللتقػاء سػاكنيف، كيكػػكف أك عمػى اإلضػافة، ( الحسػنى)االبتػداء، كخفػض 

ػا ، ىك الكجو األرجح عنػدىـك  ،في مكضع رفع عمى الترجمة( الحسنى) فػاعترض عمػى كجػو حػذؼ التنػكيف؛ حػاتـ أبػك كأمَّ
كذىػػب ، تقػػدير: فمػػو الثٌػػكاب جػػزاء الحسػػنىكقػػاؿ: ىػػذا خطػػأ؛ ألٌنػػو لػػيس مكضػػع حػػذؼ تنػػكيف اللتقػػاء سػػاكنيف؛ فيكػػكف ال

بإضػافة جػزاء إلييػا، كالتقػدير: لػو ( الحسػنى): يخفػض األكؿيجكز فيػو كجيػاف مػف اإلعػراب: ( الحسنى)القرطبي إلى أفَّ 
يمكػف أف يكػكف الجػزاء مػف ذم أك فػي اآلخػرة كىػي الجنػة، فأضػاؼ الجػزاء إلػى الجنػة،  -تعػالى-جزاء الحسنى عنػد اهلل 

القػػػرنيف؛ أم: أعطيتػػػو كأتفٌضػػػؿ عميػػػو، كالثػػػاني: يحػػػذؼ التنػػػكيف اللتقػػػاء سػػػاكنيف، كيكػػػكف الحسػػػنى فػػػي محػػػؿ رفػػػع عمػػػى 
 الترجمة.
الحجػػة ، 4/290ج محمػػد عمػػي الصػػابكنيمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 2/305إعػػراب القػػرآف، النحػػاس ج ينظػػر:

الفارسػػػي  أبػػػك عمػػػي، كالحجػػػة لمقػػػراء السػػػبعة، 1/230ج فػػػي القػػػراءات السػػػبع، ابػػػف خالكيػػػو، تحقيػػػؽ: عبػػػد العػػػاؿ مكػػػـر
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ، ك 5/170ج ، 2/108اإلمػػبلء، العكبػػرم ج، 3/309جمعػػاني القػػرآف كا 
بػػػراىيـ أطفػػػيشالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، الك  كالبحػػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف ، 11/52ج قرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 .7/223جاألندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .2/159جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
 .6الصافات:  (5)
كؽه كىاأٍلىٍعمى  (6) ٍمزىةي قىرىأى مىٍسري ًعيُّ كىعىاًصـه كىحى فه " ًبًزينىةو : "شي كىالنَّخى ( زينة)كعاصـ بتنكيف  أبك بكر، كقرأ "اٍلكىكاًكبً " مىٍخفيكضه مينىكَّ

 باإلضافة." بزينًة الككاكبً : "، كقرأ الباقكف(الككاكب)كنصب 
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أبػى الضػحى عػف مسػركؽ  ش عػفمعاكيػة عػف األعمػ أبػكقيس ك  يكحٌدثن: قاؿ ،حٌدثنا الفراء :قاؿ ،محمد

 ې ېچ فيػػرٌد معرفػػة عمػػى نكػػرة، كمػػا قػػاؿ ، (1)يخفػػض الككاكػػب بػػالتكرير "ًبًزينىػػةو اٍلكىكاًكػػًب "أ: أنػػو قػػر 

ا كػاف كجينػ ؛فرٌد نكرة عمى معرفة. كلك نصبت )اٍلكىكاًكػًب( إذا نٌكنػت فػي الزينػة (2) چ ى  ى ې ې
تجعػػؿ الككاكػػب  ؛زٌيناىػػا بتزيينيػػا الككاكػػب: تريػػد ،الككاكػػب()كلػػك رفعػػت  ،بتزييننػػا الككاكػػب: تريػػد ،ابن صػػكا
 .(1)"(3)التي زٌينت الٌسماء ىي

                                                                                                                                                                                 

حػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي معػػاني القػػرآف، الن، ك 3/410جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:
الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمػد ، ك 2/316منصكر األزىرم جأبك ، كمعاني القراءات، 6/10ج الصابكني

براىيـ أطفيش  .15/640ج البردكني كا 
 .1/166المدارس النحكية، شكقي ضيؼ ج ينظر:. بدؿالقصد بالتكرير:  (1)
اًطئىةو كىبلَّ "كنص اآلية: ، 16-15العمؽ:  (2) ـٍ يىٍنتىًو لىنىٍسفىعنا ًبالنَّاًصيىًة، نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى  ." لىًئٍف لى

 .166تفصيؿ المسألة ص ينظر
( زينػػة)بإضػػافة ( الككاكػػب): اإلضػػافة، حيػػث تخفػػض األكؿ: أكجػػويجػػكز فييػػا أربعػػة ( الككاكػػب)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (3)

يتـ الحػديث فػي ىػذا الكجػو بالٌتفصػيؿ فػي بابػو، كالثٌالػث: النصػب كالتنػكيف، الخفض عمى الٌتكرير، كسػىك إلييا، الثٌاني: ك 
النصػب كاختمفػكا بو لممصدر زينة، كالٌرابع: الٌرفع عمى الفاعمٌية، كاتفؽ معو الٌنحػاة عمػى اإلضػافة ك  فتككف الككاكب مفعكالن 

، كلـ يجز خفضيا عمى اإلضػافة، (نةزي)تخفض عمى التكرير مف ( الككاكب)كذىب األخفش إلى أفَّ ، معو في عٌمة ذلؾ
يجػكز ( الككاكػب)ذىػب الٌزجػاج إلػى جػكاز أفَّ ، ك تعنػي بعضػيا، كلكػف زينتيػا حسػنيا كردَّ عمى ذلؾ بقكلو: إفَّ الككاكب ال

الكجػػو األرجػػح عنػػده، الثٌػػاني: ىػػك : اإلضػػافة؛ أم إضػػافة الزينػػة إلػػى الككاكػػب، ك األكؿمػػف اإلعػػراب،  أكجػػو خمسػػةفييػػا 
فػػػض الككاكػػػب؛ أم تخفػػػض الككاكػػػب عمػػػى التكريػػػر مػػػف الزينػػػة، كالمعنػػػى: إنَّػػػا زينػػػا السػػػماء الػػػدنيا بالككاكػػػب، التنػػػكيف كخ

، كىػػػي قػػػراءة ضػػػعيفة عنػػػده، الٌرابػػػع: أف تكػػػكف (زينػػػة)كالثٌالػػػث: التنػػػكيف كالنصػػػب؛ فتنصػػػب الككاكػػػب بنصػػػبيا بالمصػػػدر 
، (زينػةو الككاكػػبي ىػػك )فػي مكضػػع نصػب، الخػامس: ك ( بزينػةو )؛ ألفَّ (بزينػػة) :فػي مكضػػع نصػب بػدالن مػػف قكلػو( الككاكػب)

، كىػػي قػػراءة لػػـ يقػػرأ بيػػا أحػػد، كلكػػ ف ثبػػت بيػػا فترفػػع الككاكػػب عمػػى الفاعمٌيػػة، كالٌتقػػدير إنػػا زينػػا الػػدنيا بػػأف زينتيػػا الككاكػػبي
ضػػافة كحػػذؼ : اإلاألكؿمػػف اإلعػػراب،  أكجػػوذىػػب الٌنحػػاس إلػػى أفَّ الككاكػػب يجػػكز فييػػا ثبلثػػة ، ك ركايػػة، كالقػػراءة سػػٌنة

؛ أم: زينػػػا ( الككاكػػػب)الكجػػػو األقػػػكل عنػػػده، الثٌػػػاني: نصػػػب ىػػػك ك ( زينػػػة)التنػػػكيف مػػػف  إٌمػػػا بنصػػػب الككاكػػػب بفعػػػؿ متعػػػدو
بالنصب عمى التكرير أك بتقدير فعؿو محذكؼ كالٌتقدير: أعني الككاكب، أك الككاكب، كما تقكؿ: عجبت مف ضربى زيدنا، 

أبػػك كذىػػب (، الخفػػض عمػػى الٌتكريػػر مػػف )زينػػةو  إسػػحاؽ، الثٌالػػث: يأبػػلػػث إلػػى ، كقػػد نسػػب الػػرأم الثٌا(بزينػػة)مػػف مكضػػع 
الكجػو ىػك : الخفض بإضػافة الزينػة إلػى الككاكػب ك األكؿ، (الككاكب)منصكر األزىرم إلى جكاز كجييف مف اإلعراب في 

: األكؿاإلعػػراب، كذىػػب ابػػف جنػػي إلػػى كجيػػيف مػػف (، عمػػى الٌتكريػػر مػػف )زينػػةو (الككاكػػب)األقػػكل عنػػده، الثٌػػاني: خفػػض 
يجػكز فييػا ( الككاكػب)كذىب الٌزمخشػرم إلػى أفَّ ، نة، الثٌاني: الخفض عمى اإلضافةخفض الككاكب عمى التكرير مف زي

فػػي ( الككاكػػب)، الثٌػػاني: التنػػكيف كالنصػػب، فتكػػكف التكريػػر: التنػػكيف كخفػػض الككاكػػب عمػػى األكؿف مػػف اإلعػػراب، اكجيػػ
ينػػة لمسػػماء ممػػا حمػػؿ عمػػى المعنػػى؛ فػػالمعنى: إنػػا خمقنػػا الككاكػػب ز ( ة كحفظنػػابزينػػ)محػػؿ نصػػب عمػػى التكريػػر مػػف محػػؿ 

ػا العكبػرم فػذىب إلػى أفَّ ، كحفظنا مف الشػياطيف : اإلضػافة، إٌمػا مػف إضػافة األكؿ: أكجػويجػكز فييػا أربعػة ( الككاكػب)أمَّ
، فالزينػة ككاكػب،  المفعػكؿ؛  :قيػؿأك  ،إلػى الفاعػؿ أضػيفت اتكػكف الزينػة مصػدرن أك النػكع إلػى الجػنس، كقكلػؾ: بػاب حديػدو
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 إلى الظرؼ مس لة: إضافة المصدر 

 چ ڀ ڀ پ پ پچ  :كقكلػو" يتحدُث الفراء عف إضافة المصدر إلى الظرؼ، حيُث يقػوُؿ:

( چ ڀ پ پ پچ  :فقػػالكا ؛قػػراءة القػػراء باإلضػػافة ،(2) ًئػػذو إسػػناد كقػػرأ عبػػد الٌمػػو بػػف مسػػعكد فػػي  ،ك)يىٍكمى

ػػػ ًئػػػذو ": الػػػذم حػػػدثتؾ ابعضػػػيـ بعضن فأخػػػذىا  چ ڀ پ پ پچ  :قرأىػػػا عمػػػييـ تمػػػيـ ىكػػػذا"، ًمػػػٍف فىػػػزىعو يىٍكمى
                                                                                                                                                                                 

، (الككاكػبىػك )أم: زينا السماء بتزيينا الككاكب، الثٌاني: التنكيف كالنصب، كذلؾ مف إعماؿ المصدر، كنصبو المفعػكؿ ك 
كجػٌر الثػاني عمػى الٌتكريػر مػف زينػة، الٌرابػع: الٌرفػع، كذلػؾ  األكؿنصبو بفعؿو محذكؼ، كالٌتقدير: أعني، الثٌالث: تنػكيف أك 
، أك فع الثاني بالمصدر؛ أم: زينتيا الككاكب، بر  أجػاز ، ك أ محذكؼ، كالٌتقدير: ىػي الككاكػببتقدير مبتدأك زينٍت الككاكبي

، الثٌػػاني: نصػػب (زينػػةو )عمػػى الٌتكريػػر مػػف (الككاكػػب): خفػػض األكؿمػػف اإلعػػراب،  أكجػػوأربعػػة ( الككاكػػب)القرطبػػي فػػي 
بػػػدؿ مػػػف أك ، (الككاكػػب)، كالٌتقػػػدير: إنػػػا زيناىػػا بزينػػػةو أعنػػػي(أعنػػي)ه بفعػػؿ محػػػذكؼ تقػػػدير أك إٌمػػػا بالمصػػػدر، ( الككاكػػبى )

، (بزينػةو الككاكػب)مكضػع  خبػػر لمبتػدأ محػذكؼ كالٌتقػػدير: أك ، الثٌالػػث: الرفػع إٌمػا عمػى الفاعمٌيػػة، كالٌتقػدير: زينتيػا الككاكػبي
، الٌرابع: اإلضافة، كالمعنى: زينا السماء الدنيا بتزييف الككاكب؛  خفػض مػف يكػكف الأك أم: بحسف الككاكػب، ىي الككاكبي

: خفػض األكؿمػف اإلعػراب،  أكجػويجػكز فييػا أربعػة ( الككاكػب)كذىػب ابػف الحاجػب إلػى أٌف ، باب حذؼ التنكيف تخفيفنا
مػػف إضػػافتو أك بإضػػافة زينػػة إلييػػا كإضػػافة خػػاتـ إلػػى حديػػد؛ لمػػا كػػاف مػػا يتػػزيف بػػو مػػف أصػػناؼ متعػػٌددة، ( الككاكػػب)

، الثٌػػاني: لممصػػدر عمػػى أف التػػ زييف كقػػع بمػػا اشػػتممت عميػػو الككاكػػب مػػف الصػػفات الخاصػػة بػػو، كإضػػافة ضػػربى إلػػى زيػػدو
بيػػاف مػػف  أك ردٌ بػػدالن ( الككاكػب)البيػاف، فتكػػكف الزينػػة عمػى مػػا يتػػزيفي بػػو، كردَّ عمػى مػػف عػػدَّ  أك ردٌ الخفػض عمػػى التكريػػر 

ـي ىنػا، كعػٌده كجينػا ضػعيفن  ا كمثٌػؿ عميػو بقكلػو: مػررت بزيػد أخػاؾ، كأضػاؼ: ال ينبغػي مكضع الزينة، بأفَّ المعنى ال يستقي
، كال يسػتقيـ أف األكؿأف تحمؿ عميو قراءة ثابتة صحتيا، ككجو ضعفو أنو إذا جعؿ بدالن كػاف فػي المعنػى معمػكالن لمعامػؿ 

مػررت أخػاؾ،  قمت فػي: مػررت بزيػد أخػاؾ، كمسمطان باعتبار المعنى المقصكد بنفسو. أال ترل أنؾ ل األكؿيككف العامؿ 
 ، كاهلل أعمـ بالصكاب.لـ يجز، فكذلؾ إذا جعمتو بدالن 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/490ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ، ك 4/298جالجميؿ عبده شمبي  ، النحػاس، معػاني القػرآف، ك 3/410جا 

، كالمحتسػػػب، ابػػػف جنػػػي 2/316منصػػػكر األزىػػػرم جأبػػػك ، كمعػػػاني القػػػراءات، 6/10ج تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الصػػػابكني
الجػػػػامع ، ك 2/205، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم ج3/335ج الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا، ك 2/331ج

بػػػراىيـ أطفػػػيش ، كأمػػػالي ابػػػف الحاجػػػب، ابػػػف الحاجػػػب 15/64ج ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 .1/271ج
 .1/382جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ًئػذو آًمنيػكفى "كنٌص اآلية: ، 89النمؿ:  (2)  ـٍ ًمػٍف فىػزىعو يىٍكمى ٍيػره ًمٍنيىػا كىىيػ ػنىًة فىمىػوي خى سى ػاءى ًباٍلحى ػٍف جى  عمػركأبػك قىػرىأى اٍبػف كثيػر كى ك  ."مى

نىاًفع كىاٍبف عىامر ػافنا مكسػكر اٍلًمػيـ مػف " كىػـ مػف فػزع يىٍكمًئػذ: "كى نػوي فػي اٍلًمػيـ(يىٍكمًئػذو )ميضى فػركل  ،، غيػر أىف نىاًفعنػا اٍختمػؼ عى
نػػوي اٍبػػف جمػػاز كقػػالكف كى  نػػوي  غيػػر منػػكف ًبفىػػٍتح" مػػف فػػزع يىٍكمًئػػذو : "كالمسػػيبي ككرش يػػسأك  يبكػػر بػػف أىبػػأبػػك عى اٍلًمػػيـ، كركل عى

ٍعفىر اًعيؿ بف جى ٍمػزىة كالكسػائًبكىٍسر اٍلًميـ غير منكف، كى " مف فزع يىٍكمًئذو " :ًإٍسمى اًصػـ كىحى  ،ًبفىػٍتح اٍلًمػيـ" مػف فػزع يىٍكمًئػذو " ي:قىرىأى عى
اءى اٍلفىٍتح كىاٍلكىٍسر.، التٍَّنًكيف ًإالَّ فتح اٍلًميـ كىالى يجكز مىعى   فىًإذا لـ تنكف جى

 الحجػة فػي القػراءات السػبع، ابػف خالكيػو، تحقيػؽ: عبػد العػاؿ مكػـر، ك 1/487السبعة في القراءات، ابف مجاىػد ج :ينظر
براىيـ أطفيش، ك 1/286ج  .13/245ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
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،كاإلضافة أعجب إل ،بالتنكيف كالنصب ف كنت أقرأ  يَّ  :، أال تػرل أنػو قػاؿ(1)ألنػو فػزع معمػـك ؛بالنصػبكا 

،فو فيكػػػػػػػكف معرفػػػػػػػة أعجػػػػػػػب اف أضػػػػػػػإفػػػػػػػ ،معرفػػػػػػػة فصػػػػػػػٌيره چ  ٺ ٺ ڀ ڀچ  كىػػػػػػػك  إلػػػػػػػيَّ
 .(1)"(2)صكاب

                                                           
فػػزع معمػكـ كمعػػركؼ، ىػك كيف: فػػزع كاحػد ك معنػى الفػزع فػػي قػراءة اإلضػافة: جميػػع فػزع ذلػؾ اليػػكـ، أٌمػا فػػي قػراءة التنػ (1)

 دكف فزغ آخر. افحٌدد بو فزعن 
براىيـ أطفيشك  ينظر: كالبحر المحيط، أبك حياف ، 13/245ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .8/251جاألندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
ىػػك الكسػػر؛ لئلضػػافة، ك أك : البنػػاء عمػػى الفػػتح األكؿاف مػػف اإلعػػراب، يجػػكز فييػػا كجيػػ( يكمئػػذ)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (2)

 قد اكتسب المضاؼ ىنا الٌتعريؼ؛ إلضافتو.  (فزع)الكجو األصكب عنده؛ ألفَّ 
 . (فزعو )منصكب لممصدر ( يكـ)الثٌاني: التنكيف كالٌنصب عمى أفَّ 

عمػى  مبنػيّّ ( يكمئػذ)تنصػب كتضػاؼ عمػى أٌف أك  تخفض عمى اإلضػافة كيحػذؼ التنػكيف،( يكمنا)كذىب الٌنحاس إلى أفَّ 
بنيػت عمػػى الفػػتح، لئلضػػافة؛ كأيًجيػػزى فييػػا ( يػػكـ)كذىػػب ابػػف األنبػػارم إلػػى أفَّ ، ألٌنػػو أضػػيؼ إلػػى اسػػـ غيػػر مػتمكفو  الفػتح؛

اب: يجػكز فييػا كجيػاف مػف اإلعػر ( يكمئػذ)كذىػب العكبػرم إلػى أفَّ ، ىك اسـ غير مػتمكفك ( إذ)البناء؛ ألنَّيا أضيفت إلى 
 (فػزع): التنكيف كالنصب بالمصدر األكؿذىب القرطبي إلى جكاز الكجييف: ، ك ، الثاني: اإلضافة: التنكيف كالنصباألكؿ
يكػكف نعتنػػا لفػزعو كيكػػكف متعمقنػا بمحػػذكؼ؛ ألفَّ المصػادر يخبػػر عنيػا بأسػػماء الٌزمػاف كتكصػػؼ بيػا، الثٌػػاني: اإلضػػافة، أك 

كأشػار ابػف مالػؾ إلػى ، إلضػافتو إلػى اسػـ غيػر مػتمكفلٌزمػاف، كقػد بنػي عمػى الفػتح؛ كالبناء عمى فتح الميـ؛ ألنَّػو ظػرؼ ا
، حيث أشار إلى أفَّ المضاؼ إلى  ػا؛ ألٌنػو أضػيؼ إلػى اسػـ ( إذا)كجو الخفض كاإلضافة، كتحدث عنو مفٌصبلن يبنى دائمن

اإلضافة إلى الجممة، فمما حذفت عاد  ا إلى أف البناء كاف مف أجؿنظرن  ،مبني، كردَّ عمى زعـ األخفش بأنَّيا كسرة إعراب
 :فيقػكؿ ،: إفَّ مػف العػرب مػف يفػتح الػٌذاؿاألكؿ: أكجػواإلعراب إلى إذ ألنو األصؿ، فقػاؿ: بطػؿ مػا ذىػب إليػو مػف ثبلثػة 

 كانت الكسرة إعرابية، لـ تغًف عنيا الفتحة. ككل(، يكمئذىا)
 آلية الكريمة، ففتحت الذاؿ في مكضع الجٌر كاإلضافة.قد يفتح في مكضع الجر كالٌرفع كما في ا( إذ)الثٌاني: إفَّ 

 كقكؿ الشاعر: (،ذا)الثالث أف العرب تقكؿ: كاف ذلؾ بإذو بالكسر دكف إضافة إلى 
َـّ عمٍرو... بعافيٍة وأنَت إٍذ صحيحُ   نييُتَؾ عف طّلِبَؾ أ
تح؛ ألنَّػو أضػيؼ إلػى اسػـ غيػر : اإلضػافة، مػع البنػاء عمػى الفػاألكؿكذىب الزمخشػرم إلػى جػكاز كجيػيف مػف اإلعػراب، 

: التنػػػكيف األكؿاألندلسػػػٌي إلػػػى جػػػكاز الػػػكجييف،  أبػػػك حيػػػافكذىػػػب (، ي: التنػػػكيف كالنصػػػب لممصػػػدر )فػػػزعمػػػتمكف، الثٌػػػان
عمػى الفػتح؛ ( يكـ)في مكضع نعتو لفزع؛ أم: كائف في ذلؾ الكقت. الثٌاني: اإلضافة، كبناء أك ( فزع)كالنصب لممصدر 

متمكف، كعدَّ التنكيف ىنا تنكيف عكضو عف الجممة المحذكفة، كالٌتقدير: يػكـ إذ تػرل الجبػاؿ، كيػكـ إلضافتو إلى اسـ غير 
 ذاتو.ىك إذ ينفخ في الصكر، كال سيما إذا فسر بأنو نفخ القياـ مف القبكر لمحساب، كيككف الفزع حينئذو 

، كالجػػامع ألحكػػػاـ 2/175العكبػػرم ج، اإلمػػبلء، 3/224ينظػػر: إعػػراب القػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػػد ج
براىيـ أطفيش ج ، كشػرح التسػييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف 13/245القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

، كاإلنصاؼ في مسائؿ الخػبلؼ، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبػد 3/251السيد كمحمد بدكم المختكف ج
حيػاف األندلسػي، أبػك ، كالبحػر المحػيط، 3/388ؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا ج، كالكشا1/235الحميد ج

 .8/251تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ج
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 مس لة: إضافة االسـ إلى اسـ يوافقو في المعنى 

أضيفت  ،(2) چ ھ ھچ  :كقكلو" يتحدُث الفراء عف إضافة الّشيء إلى نفسو، حيُث يقوُؿ:
 :-تعػالى– كقكلػو ،كقػد تضػيؼ العػرب الشػيء إلػى نفسػو إذا اختمػؼ لفظػو ،اآلخرة ىيالدار إلى اآلخرة ك 

أتيتػػػؾ بارحػػػػة األكلػػػى، كعػػػػاـ األٌكؿ كليمػػػػة  :كمثمػػػػو ،كالحػػػٌؽ ىػػػػك اليقػػػيف ،(3)چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچ 
كالعػػرب ، ككػػذلؾ شػػير ربيػػع ،كجميػػع األٌيػػاـ تضػػاؼ إلػػى أنفسػػيا الخػػتبلؼ لفظيػػا ؛األكلػػى كيػػـك الخمػػيس

 :  (4)أنشدني بعضيـ ،في كبلميا وتقكل

 اا وتػػػػػػػػػػذـّ عبًسػػػػػػػػػػأتمػػػػػػػػػػدح فقعًسػػػػػػػػػػ
 

 (5)فال لّمػػػػػػػػػػػػو أّمػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف ىجػػػػػػػػػػػػيأ 
 عميػػػػػػؾ ديػػػػػػار عػػػػػػبس (6)ولػػػػػػو أقػػػػػػوت 

 
 (7)عرفػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػذّؿ عرفػػػػػػػػػاف اليقػػػػػػػػػيف 

نما    .(1)"(8)اا كيقينن عرفانن : ناهمعكا 
                                                                                                                                                                                 

 .2/296جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ػػٍمنىا ًمػػٍف قىبٍ "كنػػص اآليػػة: ، 109يكسػػؼ:  (2) ػػا أىٍرسى مى كا ًفػػي اأٍلىٍرًض كى ـٍ يىًسػػيري ـٍ ًمػػٍف أىٍىػػًؿ اٍلقيػػرىل أىفىمىػػ ػػاالن نيػػكًحي ًإلىػػٍيًي ًمػػؾى ًإالَّ ًرجى

ٍيره ًلمًَّذيفى اتَّقىٍكا أىفىبلى تىٍعقً  لىدىاري اآٍلًخرىًة خى ـٍ كى اًقبىةي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي كا كىٍيؼى كىافى عى  ."ميكفى فىيىٍنظيري
 .95الكاقعة:  (3)
 ببل نسبة.ىك البحر الكافر، ك البيت مف  (4)

، كالمحػػرر الػػكجيز فػػي تفسػػير 16/295ج جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر ينظػػر:
بػػػراىيـ أطفػػػيش، ك 3/287الكتػػػاب العزيػػػز، ابػػػف عطيػػػة ج  الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 .9/275ج
لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبػد الكىػاب  ينظر:خيره مف أمو.  هأك أبك أمة، عربي كلد مف  ىجيف: (5)
 .5/110ج
 .1/33المرجع السابؽ ج ينظر:خمت.  أقوت: (6)
 "عرفاف اليقيف" الشاىد: (7)

إلػػى  (عرفػػاف)عمػػى جػػكاز إضػػافة الشػػيء إلػػى نفسػػو، حيػػث أضػػيؼ  دلػػيبلن  احػػتج الككفيػػكف بيػػذا البيػػت وجػػو االستشػػياد:
جػامع البيػاف فػي تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد  ينظػر:مع اتفاقيـ فػي المعنػى، كالمعنػى: عرفاننػا كيقيننػا.  (اليقيف)

براىيـ أطفيش، ك 16/295ج محمد شاكر  .9/275ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
، (اآلخرة)إلى ( دار)يكافقو في المعنى إذا اختمؼ المفظاف، كمنو إضافة ذىب الفراء إلى جكاز إضافة االسـ إلى اسـو  (8)
ضافة ، (اليقيف)إلى ( حؽ)ك ، س()خمػيإلػى ( يػكـ)، ك(ى)األكلػإلػى ( ليمػة)، ك()األكؿإلى ( عاـ)، ك(اليكـ)إلى ( بارحة)كا 
قرآنية ككذلؾ كرد فػي كػبلـ العػرب، كاحتجَّ بأفَّ ذلؾ قد كرد في كتاب اهلل مستشيدنا ببعض اآليات ال ،(ربيع)إلى ( شير)ك

المنعػكت، فأضػاؼى المنعػكت إلػى ىػك كاليقيف في المعنى نعت لمحؽ؛ ألفَّ األصؿ: فيو الحؽ اليقيف، كالنعػت فػي المعنػى 
، كاآلخرة في المعنى نعت لمدار، كاألصؿ: لمدار اآلخرة خير، كقد أضاؼ  ، ة(اآلخػر ) إلى (دار)النعت، كىما بمعنى كاحدو

لػػى ىػػذا ذىػػب الزمخشػػر كىمػػا بمعنػػ البصػػرييف كاألخفػػش كالنحػػاس كالفارسػػي إلػػى عػػدـ جػػكاز  جميػػكركذىػػب م، ى كاحػػد، كا 
إضافة االسـ إلى اسمو يكافقو في المعنى، كاستندكا في المنػع إلػى القيػاس؛ ألنَّػو مػف بػاب المقػادير، فػبل يجػكز أف نقػكؿ: 

يتخصػػص بالمضػػاؼ أك ؛ ألفَّ المضػػاؼ يتعػػٌرؼ هؤكػػدمأك منعكتػػو أك نعتػػو أك الرطػػؿ زيػػت، فػػبل يضػػاؼ االسػػـ لمرادفػػو 
كذىػب ابػف الٌسػراج ، تخصػص بشػيء، كىػذا اختيػار السػيكطييأك بػذلؾ ال يتعػرؼ ىػك عيف المنعػكت، ك ىك إليو، كالنعت 
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 (:1) مس لة 

، (2)چ گ ک ک کچ كقكلػو: " يتحدُث الفراء عف إضػافة الّشػيء إلػى نفسػو، حيػُث يقػوُؿ:

  :كىػػك بمنزلػػة قكلػػو  چ گ کچ  :نػػٌكف عاصػػـ كاألعمػػش فػػي الشػػياب كالقػػبس، كأضػػافو أىػػؿ المدينػػة

 .(3)"(2)مٌما يضاؼ إلى اسمو إذا اختمؼ أسماؤه (1) چ ھ ھچ 

                                                                                                                                                                                 

مذىب شيخو المبػرد، فاإلضػافة عنػده مسػتحيمة؛ ألنػؾ ال تضػيؼ الشػيء إلػى نفسػو، فػبل تقػكؿ: ىػذا زيػده العاقػًؿ، كالعاقػؿ 
كرأل ابػػف يعػػيش أفَّ النحػػاة قػػد كرد عػػنيـ ألفػػاظ ظاىرىػػا مػػف إضػػافة ، قبػػيح إقامػػة الٌنعػػت مقػػاـ المنعػػكت، فمػػف الزيػػده ىػػك 

، فقػد (مسػجد الجػامع)يكػكف فييػا عمػى ذلػؾ، كمػف ذلػؾ قػكليـ:  التأكيػؿالمكصكؼ إلػى صػفتو، كالصػفة إلػى مكصػكفيا، ك 
 : مسجد الكقت الجامع.أنو صفة لمكصكؼو محذكؼ، كالتقدير تأكيؿ، عمى (الجامع)أضيؼ 
:ك ابف مالؾ إلى ما ذىب إليو البصريكذىب   ف، فأنشد قائبلن

 إذا ورد اؿ موىمً أووال يضاؼ اسـّ لما بو اتحد... معنى و 
كذىب المرادم إلى عدـ جكاز إضافة الشيء ، لى نفسو، كمٌثؿ عميو بيذه اآليةكذىب القرطبي إلى جكاز إضافة الشيء إ

مما يكىـ فيو إضافة المكصكؼ إلى صفتو، كاألصؿ فيػو أف يػؤكؿ فيػو بحػذؼ المضػاؼ إليػو،  إلى اسـ مف جنسو، كعٌده
قامة صفة مقامو، ك  كذىػب األزىػرم الكقػاد إلػى عػدـ جػكاز إضػافة الصػفة إلػى جنسػيا، كاألصػؿ ، ىك اختيار األشػمكنيكا 

؛ ألفَّ المضػاؼ إليػو جػنس لممضػاؼ، (مػف)؛ ألفَّ اإلضافة فييا بمعنى (مف)يجرَّ جنسيا بػ أك فييا أف يقدر المكصكؼ، 
المكصػػكؼ: مسػػجد  تأكيػػؿال مكصػػكؼ بػػو، كالمكصػػكؼ يكػػكف محػػذكفنا، فيقػػدر المكصػػكؼ فػػي قكلػػو: مسػػجد الجػػامع، ك 

 : شيء جرد مف جنس العمامة.ىك، (جرد العمامة)في جممة  التأكيؿيجر جنسيا بمف، فيككف أك المكاف الجامع، 
أضيؼ فإٌنو ال يفيد  كالشيء إلى نفسو؛ ألفَّ المكصؼ ال يضاؼ إلى الصفة، فمكمما سبؽ نرل أنو ال يجكز أف يضاؼ 

 ذاتو المنعكت.ىك اإلضافة؛ فمعنى النعت أك التخصيص أك التعريؼ 
المقتضػب، المبػرد، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ ، ك 2/532ج معاني القرآف، األخفش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد قراعػة ينظر:

عػػػػػراب القػػػػػرآف، النحػػػػػاس ج2/8النحػػػػػك، ابػػػػػف السػػػػػراج ج، كاألصػػػػػكؿ فػػػػػي 2/272ج عضػػػػػيمة الكشػػػػػاؼ، ، ك 4/347، كا 
اإلنصاؼ في مسائؿ الخػبلؼ، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: محمػد محيػي ، ك 4/470ج الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا

حمػػد الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أ، ك 2/168، كشػػرح المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش ج2/356جالػػديف عبػػد الحميػػد 
بػػراىيـ أطفػػيش األندلسػػي  أبػػك حيػػاف، كارتشػػاؼ الضػػرب، 1/36، كألفيػػة ابػػف مالػػؾ، ابػػف مالػػؾ ج16/196ج البردكنػػي كا 

، كتكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ 6/336ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 4/1806ج
، كشرح التصريح عمػى التكضػيح، 2/141ة ابف مالؾ ج، كشرح األشمكني أللفي2/792بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم ج

 .2/502جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/690األزىرم الكقاد ج
 .2/55جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
بىػػػرو ًإٍذ قىػػػاؿى مي "كنػػػص اآليػػػة: ، 7النمػػػؿ:  (2) ـٍ ًمٍنيىػػػا ًبخى ػػػآًتيكي ػػػى أًلىٍىًمػػػًو ًإنّْػػػي آنىٍسػػػتي نىػػػارنا سى ـٍ أك كسى ػػػ ـٍ ًبًشػػػيىابو قىػػػبىسو لىعىمَّكي آًتػػػيكي

 ."تىٍصطىميكفى 
بشػياًب :"ككابػف عمػر  أبػك عمػرك، منكننػا غيػر مضػاؼ، كقػر ابػف كثيػر كنػافع ك "بشيابو قبس: "قرأ عاصـ كحمزة كالكسائيٌ 

 مضافنا." قبسو 
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عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 1/478لقػػراءات، ابػػف مجاىػػد جالسػػبعة فػػي ا ينظػػر: ، 3/136جا 
، 2/233منصػكر األزىػرم جأبػك ، كمعػاني القػراءات، 5/114جكمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني 

 .1/269كالحجة في القراءات، ابف خالكيو ج
ػػا أىرٍ "كنػػص اآليػػة: ، 109يكسػػؼ:  (1) مى كا ًفػػي اأٍلىٍرًض كى ـٍ يىًسػػيري ـٍ ًمػػٍف أىٍىػػًؿ اٍلقيػػرىل أىفىمىػػ ػػاالن نيػػكًحي ًإلىػػٍيًي ػػٍمنىا ًمػػٍف قىٍبًمػػؾى ًإالَّ ًرجى سى

ٍيره ًلمًَّذيفى اتَّقىٍكا أىفىبلى تىٍعقً  لىدىاري اآٍلًخرىًة خى ـٍ كى اًقبىةي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي كا كىٍيؼى كىافى عى  .136مسألة صتفصيؿ ال ينظر ."ميكفى فىيىٍنظيري
: -تعػالى-ذىب الفراء إلى جكاز إضافة االسـ إلى اسـو يكافقو في المعنى، مستشيدنا بآياتو مػف القػرآف الكػريـ، كقكلػو  (2)
، فأضاؼ شياب إلى قبس؛ مع أفَّ معناىما كاحد ىنا، كتحدث عف كجو التنكيف دكف أف يعتػرض "آتيكـ بشيابو قبسو أك "

فاتفؽ مع الفٌراء في كجو اإلضافة كأجازه، كخالؼ البصػرييف فػي ذلػؾ، كأضػاؼ بجػكاز كجػو كأمَّا األخفش ، أك يعمؽ عميو
ككذلؾ كافؽ الٌزجاج الفٌراء في كجو اإلضافة كأجازه، كخالؼ البصرييف، كذىب إلى (، لخفض عمى الٌتكرير مف )الٌشيابا

 نعت لمٌشياب.( قبس)جكاز التنكيف، عمى أفَّ 
اس عمى كبلـ الفٌراء، كذىبكا إلى عػدـ جػكاز اإلضػافة؛ ألفَّ الشػيء ال يضػاؼ إلػى نفسػو كاعترض البصريكف كمنيـ الٌنح

ـٌ شػيء ليبػٌيف بػو معنػى الممػؾ كالنػكع فمحػاؿ أف يبػٌيف أنػو  ،إذا اختمفت أسماؤه، فيذا شيء مستحيؿ، فمعنى اإلضافة: ضػ
أك المصػدر فػي غيػر الحػاؿ أك البيػاف  دٌ ر كتعرب عندىـ عمى الٌترجمة، مع جكاز إعرابيا عمى ، أك مف نكعيامالؾ نفسو 

: الخفض كاإلضافة، عمى إضافة الشياب األكؿيجكز فييا الكجياف: ( قبس)منصكر األزىرم إلى أٌف أبك كذىب ، القرآف
كذىػب ابػف خالكيػو إلػى جػكاز الػكجييف فػي ، أك عمػى الٌتكريػرنعت لمشػياب، ( قبس)إلى القبس، الثٌاني: التنكيف عمى أٌف 

، فحػػذفت أك : الخفػػض كاإلضػػافة، عمػػى أفَّ الشػػياب بغيػػر معنػػى القػػبس، كؿاأل، (قػػبس) يكػػكف المعنػػى: بشػػيابو مػػف قػػبسو
يف عمػى كيكػكف كبلىمػا بمعنػىن كاحػدو مػع اخػتبلؼ المفظػيف، الثٌػاني: التنػك  ،أضاؼ الشياب إلى القػبسأك كأضاؼ، ( ًمفٍ )

غير قػبس، كلػـ أك ياب لمقبس؛ ذلؾ ألنَّو قد يككف قبسنا كذىب الٌزمخشرم إلى جكاز إضافة الشٌ ، لمشياب أفَّ القبس نعته 
ييًشٍر إلى جكاز إضافة الشيء إلى نفسو، كأجاز التنكيف عمى أفَّ القبس نعت لمشياب؛ لما في الشياب مف معنى القبس، 

ياب نػكع مػف ؛ ألفَّ الشػ(ثػكب خػزٌ ): اإلضػافة مػف بػاب األكؿأٌما العكبرم فػذىب إلػى جػكاز الػكجييف: ، ك أك عمى الٌتكرير
كذىب القرطبي إلى جكاز إضافة الٌشياب إلى قػبس، كذلػؾ مػف بػاب ، س، الثٌاني: التنكيف عمى الٌنعتالقبس؛ أم: المقبك 

الحػاؿ، كأجػاز فػي غيػر القػرآف أك البيػاف  ردٌ إضافة النكع إلى جنسو، كقكلنا: خاتـ فضةو. كلكٌنو رٌجػح كجػو النصػب عمػى 
: النصػب (قػبس)األندلسي إلى جكاز الكجييف في  أبك حيافكذىب قطع، الأك البياف  أك ردٌ عمى المصدر ( بشيابو قبسنا)

 الكجو األقكل عنده.ىك ك  ،الخفض عمى اإلضافةأك الٌنعت، أك عمى الٌترجمة 
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد ، ك 2/464ج معاني القرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد قراعػة ينظر:  معػاني القػرآف كا 

عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ، ك 4/108جه شمبي الجميؿ عبد كمعػاني القػرآف، النحػاس، ، 3/136جا 
، كالحجة في القراءات، ابػف 2/233منصكر األزىرم جأبك ، كمعاني القراءات، 5/114جتحقيؽ: محمد عمي الصابكني 

الجامع ، ك 2/171كاإلمبلء، العكبرم ج ،3/349ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا، ك 1/269خالكيو ج
بػػػراىيـ أطفػػػيش كالبحػػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي، ، 13/157 ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 .8/210تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ج
 .2/281جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (3)
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 المبحث األّوؿ: الّنعت

 المفرد فصؿ: الّنعت
 مس لة: نعت المفرد الحقيقي 

ۀ  ڻ  ڻ ڻ   ڻچ كقكلػػو: "، حيػػُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػرّاء فػػي كتابػػو عػػف نعػػت المفػػّرد الحقيقػػي

جعمتو كريمنا ألنو كىافى مختكمنا؛ (1)چ
ٌدثت(2) ألنيػا رأت  ؛كييقاؿ: كصفت الكتاب بالكـر لقكميا، ، كذلؾ حي

ًمػػػػؾو  ػػػػا لكػػػػـر صػػػػاحبو ،عنػػػػدىاكتػػػػابى مى ػػػػًريـه( قبػػػػؿ أف تعمػػػػـ أىنَّػػػػوي مػػػػف  كييقػػػػاؿ: إنيػػػػا قالػػػػت، فجعمتػػػػو كريمن )كى
مىٍيمىاف سي
 .(5)"(4)ألنيا كانت قارئة قد قرأت الكتاب قبؿ أف تخرج إلى ممئيا ؛كما يعجبني ذىًلؾى  ،(3)

 (:1) مس لة 

 ، (7)چ ېئ ېئ  (6)ۈئ ۈئچ كقكلػو: "يتحدُث الفرّاُء عػف الّنعػت المفػرِد الحقيقػّي، حيػُث يقػوُؿ: 
ف شػػئت خفضػػت تجعمػػو مػػف نعػػت  ،"ىنالػػؾ الكاليػػة الحػػؽ هلل": يٍّ كفػػي قػػراءة أبػػ ،مػػف نعػػت )اٍلكىاليىػػةي( رفػػع كا 

ؽّْ( عمى معنى  كلك نصبت ،)الٌمو( كالكالية الممؾ  .(2)"(1)اكاف صكابن  (،احقِّ ))اٍلحى

                                                           
ي ًإنّْي أيٍلًقيى ًإلىيَّ ًكتىابه كىًريـه "كنص اآلية: ، 29الٌنمؿ: (1)  ."قىالىٍت يىا أىيُّيىا اٍلمىؤلى
ػػًريـه حسػػف مضػػمكنو كمػػا فيػػو، (2) ؛ ألنػػو مػػف عنػػد ممػػؾ كػػريـ أك أم: كى . أك كصػػفتو بػػالكـر الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، مختػػـك

 .3/363ج تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا
 .1/137عمدة الكتاب، الٌنحاس ج ينظر:سيدنا سميماف. ىك ف ختـ الكتاب ؿ مأك يقاؿ: إفَّ (3)
كىذا كاضػح كال خػبلؼ فيػو، كمتفػؽه عميػو  ،(كتابه )نعتنا لػ ( كريـه )ذىب الفٌراء إلى أفَّ كتاب كصؼ بكريـ؛ أم: جاءت (4)

 بيف جمع الٌنحاة ببل خبلؼ؛ فكبلىما جاء نكرة كمذكرنا كمفردنا كمرفكعنا.
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي  معاني ينظر: ، 1/137، كعمػدة الكتػاب، الٌنحػاس ج4/118جالقػرآف كا 

 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخاك ، 5/128جكمعاني القرآف، النحاس، تحقيػؽ: محمػد عمػي الصػابكني 
بػراى، ك 3/363ج البحػر المحػيط، أبػك ، ك 13/193ج يـ أطفػيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .8/234ج حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .1/291جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)
، كقكلنػػػا: يفَّ كمأ البػػػاقكف بفتحيػػػا، كقيػػػؿ: إ، كقػػػر الػػػكاكبكسػػػر ( الًكاليػػػةي )قػػػرأ األعمػػػش كحمػػػزة كالكسػػػائي (6) يمػػػا بمعنػػػىن كاحػػػدو

 الرّْضاعة كالرَّضاعة، كقيؿ: إفَّ الكىالية بمعنى الميكاالة، كالًكالية بمعنى السُّمطاف كالقدرة كاإلمارة.
عرابػو، الزجػاج، ، ك 18/29ج جامع البياف في تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ينظر: معػاني القػرآف كا 

بػراىيـ أطفػػيشك  ،3/290جؿ عبػده شػػمبي تحقيػؽ: عبػد الجميػػ  الجػامع ألحكػػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػػؽ: أحمػد البردكنػػي كا 
 .7/182األندلسي ج أبك حياف، كالبحر المحيط في التفسير، 10/411ج
ؽّْ "كنص اآلية: ، 44الكيؼ: (7) يىةي ًلمًَّو اٍلحى ٍيره عيٍقبناىك ىينىاًلؾى اٍلكىالى ٍيره ثىكىابنا كىخى  ."خى
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 السببي فصؿ: الّنعت
 (3)مس لة: الّنعت الّسببي 

 چ ٿ ٿچ كقكلػو: " ببي فػي كتابػِو، حيػُث يقػوُؿ:يتحدُث الفػرّاُء عػف الّنعػت السػ
خفػض  ،(4)

 (6)، فممػػا أعػػاد األىػػؿ عمػػى القريػػة كػػاف فعػػؿ مػػا أضػػيؼ إلييػػا بمنزلػػة فعميػػا(5)ألنػػو نعػػت لؤلىػػؿ ؛)الظػػالـ(
ٍبػد المَّػو: كفي  ،(8)، ككما تقكؿ: مررت برجؿو حسنة عينو(7)كما تقكؿ: مررت بالرجؿ الكاسعة داره قراءة عى

نمػػا الظمػػـ ألىميػػا ًفػػي غيػػر  ،أخرجنػػا مػػف القريػػة التػػي كانػػت ظالمػػة، كمثمػػو ممػػا نسػػب الظمػػـ إلػػى القريػػة كا 

                                                                                                                                                                                 

( الحػػؽَّ ) :بػػف عبيػػد كبػػالخفض، كقػػرأ عمػػر ( الحػػؽّْ ) :بػػالٌرفع، كقػػرأ أىػػؿ المدينػػة كحمػػزة( الحػػؽُّ ) :كالكسػػائي أبػػك عمػػرك قػػرأ
 بالٌنصب.
الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: ، ك 18/29ج جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر ينظػػر:

بػراىيـ أطفػيشالجػامع ألحكػاـ ال، ك 2/725ج خميؿ مأمكف شػيخا ، 10/411ج قػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 
 .7/182األندلسي ج أبك حيافكالبحر المحيط في التفسير، 

يىػػةي (الكاليػػة): الٌرفػع عمػػى الٌنعػت مػػف األكؿ: أكجػػويجػػكز فييػا ثبلثػػة ( الحػػؽ)ذىػب الفػػٌراء إلػى أفَّ (1) ، كالمعنػى: ىينىاًلػػؾى اٍلكىالى
ؽُّ، الثٌاني: ا  ، كالمعنى: ىنالؾ الكالية هلل الحٌؽ ألكىيتو، الثٌالث: الٌنصب عمى المصدر.(اهلل)لخفض عمى الٌنعت مف اٍلحى

عمى الٌنعػت مػف ( الحؽ)كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة بيف خبلؼ؛ حيث كافقو البصريكف فيما ذىب إليو الفٌراء، كذلؾ برفع 
 الٌنصب عمى المصدر، بمعنى: ىنالؾ الحؽَّ؛ أم: أحيؽُّ الحؽَّ.أك الخفض عمى الٌنعت مف لفظ الجبللة، أك الكالية، 
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبػده شػمبي  ينظر: الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ ، ك 3/290جمعاني القرآف كا 

بػراىيـ أطفػيش، ك 2/725ج مأمكف شيخا ، كالبحػر 10/411ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكنػي كا 
 .7/182األندلسي ج أبك حيافالمحيط في التفسير، 

 .2/146جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
(3) : : جاءى الرجؿي ىك الّنعت السَّببيُّ  الحسفي خطُّوي. ما ييبيّْفي صفةن مف صفاًت ما لوي تىعمؽه بمتبكعًو كارتباطه بو، مثؿ قكلؾى

 .3/544، عباس حسف جالنحك الكافي، ك 3/224الغبلييني ج فيجامع الدركس العربية، مصط ينظر:
اًؿ كىالنّْسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف الًَّذيفى "كنص اآلية: ، 75النساء:  (4) ـٍ الى تيقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرّْجى ا لىكي مى كليكفى يىقي كى

ًليِّا كىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمفٍ  بَّنىا أىٍخًرٍجنىا ًمٍف ىىًذًه اٍلقىٍريىًة الظَّاًلـً أىٍىمييىا كىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف لىديٍنؾى كى  ."لىديٍنؾى نىًصيرنا رى
ػا بالنسػبة لمتػذكير كالتأنيػث؛ فقػمخفػكضكمعرفػة ك  مقرية؛ حيثي إفَّ كػؿ منيمػا مفػرده جاء الظالـ نعتنا ل(5) د قػاؿ: الظػالـ ، كأمَّ

 مذكر، كىذا جائزه في الٌنعًت السببٌي.ىك ، ك (أىمياىك )كليس الٌظالمة؛ ألٌنو تبع ما بعده ك 
؛ أم: أىػػؿ القريػػة، (أىميػػا)قكلػػو: ىػػك يعػػكد عمػػى القريػػة ك  مكنػػينعػػته لؤلىػػؿ، كلكػػف عنػػدما اتصػػؿ األىػػؿ بىػػك الظػػالـ (6)

التػي  :كقكلػؾ ،قع الًفعؿ؛ حيث تقكؿ: مػررتي بالقريػة الصػالح أىميىػاأصبح الٌنعت لمقرية، ككحد الٌظالـ؛ ألٌنيا صفة تقع مك 
مىحى أٍىميىا.  صى

ٌنمػا بينػت صػفة االتسػاع لمػٌدار التػي ىك إفَّ صفة االتساع لـ تبيف صفة الٌرجؿ، فميس (7) المقصػكد بالكصػؼ، بػؿ داره، كا 
 ليا ارتباط بالٌرجؿ؛ ألٌنو صاحبيا كالمنسكب إلييا.

ٍسػػفً (8) ٍسػػًف لمعػػيف ىػػك لػػـ تبػػيف صػػفة الٌرجػػؿ، فمػػيس  إفَّ صػػفة الحي ٌنمػػا كانػػت صػػفة الحي المقصػػكد بالكصػػؼ، بػػؿ عينػػو، كا 
 الرتباطيا بالٌرجؿ؛ فيي جزءه منو؛ حيثي إنَّو صاحبيا كالمنسكب إلييا.
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 چ  ڄ ڄ ڄ  ڦچ مكضػػع مػػف التنزيػػؿ، مػػف ذلػػؾ: 
 ڱ  ڱ ڱ ڱچكمنػػو قكلػػو:  ،(1)

 .(4)"(3)ؿ أىؿ القريةأسامعناه:  ،(2) چں

 فصؿ: الّنعت الجامد
  (َسواء)مس لة: الّنعت المصدر 

، نصػبيا (1) چ(5)ۋ ۋچ كقكلػو: " ، حيث يقػوُؿ:(َسواء)يتحدُث الفراء عف الّنعت المصدر 
ػػ سى ف شػػئفعاصػػـ كحمػػزة، كخفضػػيا اٍلحى ت مػػف نعػػت األربعػػة، كمػػف نصػػبيا ، فجعميػػا مػػف نعػػت األيػػاـ، كا 

                                                           
اءىىىا بىٍأسينىا بىيىاتنا "كنص اآلية: ، 4األعراؼ: (1) ـٍ ًمٍف قىٍريىةو أىٍىمىٍكنىاىىا فىجى كى ـٍ قىاأك كى  ."ًئميكفى ىي

فػي  مكنػي. كال يككف ال(أىمكناه)جاء عمى المفظ، لقاؿ:  ك، كل(القرية)مفسرةه بػ ( كـ)مؤنثنا عمى المعنى؛ ألف  مكنيجاء ال
 منيا إٌنما يعكد إلى المبتدأ نفسو ال إلى تفسيره.  مكني؛ ألٌف خبرى المبتدأ إذا كاف جممة، فال(القرية)عائدنا إلى ( أىمكناىا)

 .3/177لمفصؿ، ابف يعيش جشرح ا ينظر:
اًدقيكفى "كنص اآلية: ، 82يكسؼ: (2) نَّا لىصى  ."كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى الًَّتي كينَّا ًفييىا كىاٍلًعيرى الًَّتي أىٍقبىٍمنىا ًفييىا كىاً 
 نعته سببي لمقرية، كىذا متفؽه عميو بيفى الٌنحاة ببل خبلؼ.( الظالـ)ذىب الفراءي إلى أفَّ (3)

، مخفػكض؛ كقػاؿ: ىػي نعػته مقػدـ مػا قبميػا (القريػة)نعػته لػػ ( الظػالـ)فش مع الفٌراء فيما ذىب إليػو؛ حيػثي إفَّ كاتفؽى األخ
ىشػاـ  األندلسٌي كابف أبك حيافكاتفؽى الٌزجاج كابف يعيش كالقرطبي ك ، األكؿ، حتى صارت كأنَّيا لوكىي لشيء مف سبب 

ٌراء فيمػا ذىػبى إليػو، كقػاؿ: إفَّ ىػذه الٌصػفة ال تثٌنػى كال تيجمػع؛ ألنيػا تقػكـي كاتفؽى الٌنحاس مع الف، مع الفٌراء فيما ذىب إليو
ـى  ـى الفعػػًؿ؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى: التػػي ظىمىػػ كاتفػػؽى الٌزمخشػػرم مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو، ، يػػا، كليػػذا لػػـ يقيػػؿ: الٌظػػالميفأىممقػػا

كلكٌنػػو مسػػنده إلػػى أىميػػا، فػػأعطى إعػػراب القريػػة ألنػػو ، (القريػػة)جػػاء مػػذكرنا مػػع أفَّ مكصػػكفو مؤنػػث ( الظػػالـ)كقػػاؿ: إفَّ 
نػػث فقيػػؿ: الظالمػػة أىميػػا، لجػػاز ال  أك مػػف ىػػذه القريػػة التػػي ظمػػـ أىميػػا، كلػػ :صػػفتيا، كذكػػر إلسػػناده إلػػى األىػػؿ كمػػا تقػػكؿ

لمقرية فػي  نعتنا( الظالـ)كاتفؽي معو العكبرم فيما ذىب إليو؛ حيثي عدَّ  .صكؼ؛ كلكف ألف األىؿ يذكر كيؤنثلتأنيث المك 
، ككؿ اسـ فاعؿ إذا جرل عمػى غيػر مػا لػو فتػذكيره كتأنيثػو يكػكف (أىؿىك )المفظ؛ ألٌنو عمؿ في االسـ الظاىر المذكر ك 

 عمى حسب االسـ الظاىر فيو.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد 1/261ينظػػر: معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ج ، كمعػػاني القػػرآف كا 

، كالكشػػػاؼ، الزمخشػػػرم، 1/471، إعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد ج2/77شػػػمبي ج الجميػػػؿ عبػػػده
، كالجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد 1/187، كاإلمػبلء، العكبػرم ج1/535تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا ج
بػػراىيـ أطفػػيش ج ، 3/711ؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ جحيػػاف األندلسػػي، تحقيػػأبػػك ، كالبحػػر المحػػيط، 5/280البردكنػػي كا 

، كمغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب، ابػػف ىشػػاـ، تحقيػػؽ: مػػازف 1/287كشػػرح قطػػر الٌنػػدل كبػػؿ الٌصػػدل، ابػػف ىشػػاـ ج
 .1/855المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل  ج

 .1/277جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
ًمقىػت أك بمعنى: طمب القكت،  (السائميف)د تككف ق(5) ًمقىػٍت األٍرضي فػي  السػماكاتلمف سأؿ فػي كػـ خي ؛ فقيػؿ: خي ػكفى كاألرىضي

كىابان ًلمىٍف سىأؿ. ،أربعة أياـ سىكىاء الى زيادىةى ًفييىا، كىالى نقصافى   جى
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، ، ك 4/380جمعػػاني القػػرآف كا 

براىيـ أطفيش  .15/343ج تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
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قكات ًلػػػؾى سػػػكاءه (2)جعميػػػا متصػػػمة بػػػاألى : ذى قىػػػٍد ترفػػػع كأنػػػو ابتػػػداء، كأنػػػو قىػػػاؿى لمسػػػائميف، يىقيػػػكؿي لمػػػف أراد  ، كى
 .(4)"(3)عممو

                                                                                                                                                                                 
قىدَّرى ًفييىا أىٍقكىاتىيىا ًفي أىٍربىعىًة أىيَّاـو سىكىاءن ًلمسَّ "كنص اآلية: ، 10فصمت: (1) بىارىؾى ًفييىا كى كىاًسيى ًمٍف فىٍكًقيىا كى عىؿى ًفييىا رى  ."اًئًميفى كىجى

رّْ "سىكىاءو ًلمسَّاًئًميفى " :يعقكب الحضرميقرأ الحسف البصرم ك  ٍفًع." سىكىاءه : "كىعىًف اٍبًف اٍلقىٍعقىاعً  ،، ًباٍلجى  ًبالرَّ
معػػػاني القػػػرآف، النحػػػاس، تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي ، 4/50جإعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد  ينظػػػر:

بػػراىيـ أطفػػيشالجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أ، ك 6/248ج الصػػابكني ، كالبحػػر 15/343ج حمػػد البردكنػػي كا 
 .9/283األندلسٌي ج أبك حيافالمحيط في الٌتفسير، 

قػػد شػػبيت باألسػػماء النكػػرة، فقيػػؿ: مػػررت بقػػكـ سػػكاء، ( سػػكاء)؛ حيػػثي إفَّ (أقػػكات)عمػػى القطػػع مػػف ( سػػكاء)تنصػػب (2)
ذا تبعػػت النكػػرات انقطعػػت مػػف المعػػارؼ فنصػػبت، ف قيػػؿ: مػػررت بإخكتػػؾ سػػكاء، كقػػد يجػػكز أف فصػػارت تتبػػع النكػػرات، كا 

 .21/439نفسير الطبرم، الطبرم ج ينظر:يككف إذا لـ يدخميا تثنية كال جمع أف تشبو بالمصادر. 
: تخفض عمى الٌنعت مف األياـ، الثٌاني: تخفض عمى الٌنعت األكؿ: أكجويجكز فييا أربعة ( سكاء)ذىب الفٌراء إلى أفَّ (3)

قىػدَّرى ًفييىػا )بمشػتؽو، الثٌالػث: الٌنصػب عمػى القطػع مػف خػبلؿ الٌتقػديـ كالتػأخير؛ حيػثي إفَّ المعنػى:  يميػاأك مف األربعة دكف ت
ػكاءه (أىٍقكىاتىيىا سىكىاءن ًلٍمميٍحتىاًجيفى  ػكاء  ، الٌرابع: الٌرفع عمى االبتػداء، كالٌتقػدير: ذلػؾ سى مصػدر عمػى كزف فىعػاؿ ىػك لمسػائميف، كسى

، كاألصػػؿ فػػي ال ػػًكمى يمػػو بمشػػتؽ، كقػػد جػػاز ذلػػؾ أف أك ٌنعػػت أف يكػػكف مشػػتقنا، كال يجػػكز أف يكػػكف جامػػدنا إال بتمػػف الفعػػؿ سى
ػػكاء)كذىػػب سػػيبكيو كشػػيخو الفراىيػػدم إلػػى أفَّ ، أم: أربعػػة أيػػاـألٌنػػو دٌؿ عمػػى معػػدكد؛ ( سػػكاء)ينعػػت  تنصػػب عمػػى ( سى

بمنزلػة ( سىػكاء)ت تامػات؛ حيػث جعػؿ المصدر، ككذلؾ الخفض عمى الٌنعت مف أياـو كأربعػة؛ أم: فػي أربعػًة أيػاـو مسػتكيا
 مستكيات، كترفع عمى االبتداء، فتقكؿ: ىذا درىـه سكاءه، كأنؾ قمت: ىذا درىـه تاـ.

تكػكف أك ؛ أم: اسػتكت اسػتكاءن، (استكاء)بمعنى ( سىكاء) وتنصب عمى المصدر؛ حيث إنَّ ( سكاء)كذىب األخفش إلى أفَّ 
 بمعنى: في أىٍربىعىًة أىٌياـو تامَّةو. أربعة،أك في محؿ خفض عمى الٌنعت مف أياـو 

ًفػي ": -تعػالى-كذىب المبٌرد إلى أفَّ المصادر ال تمتنع مف إضمار أفعاليا إذا ذكرٍت ما يػدؿُّ عمييػا؛ حيػثي إفَّ فػي قكلػو 
عمػى ( سػكاء)المبػٌرد  فكأنو قػاؿ: اسػتكت اسػتكاءن، كىنػا نصػب ،عمى أنَّيا قد تمت( أربعة)، دلَّت "أىٍربىعىة أىيَّاـ سىكىاء لمسائميف

: الٌرفػع عمػى االبتػداء، كالمعنػى: األكؿ، الكجػو أكجػويجػكز فييػا ثبلثػة ( سكاء)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ ، المصدر دكف غيره
ػكاء، كالثٌػاني: الٌنصػب عمػى المصػػدر؛ أم: عمػى معنػى اسػتكت سىػكاء كاسػػتكاءن، كالثٌالػث: الخفػض عمػى الٌنعػت مػػف  ىػي سى

نصػبت عمػى القطػع، كسػٌكغ تنكيػر صػاحب القطػع ( سػكاء)كذىب ابػف مالػؾ إلػى أفَّ ، أياـو مستكيات، كالمعنى: أربعة أياـ
ػةو اإلضافة، كأجػاز الخفػض عمػى الٌنعػت ألربعػة؛ أم: ًفػي أىٍربىعىػًة  ( سػكاء)كذىػب األزىػرم الكقػاد إلػى أفَّ ، أىيَّػاـو ميٍسػتىًكيىةو تىامَّ

 .(أٌياـ)اختصاصيا باإلضافة إلى ك ىتنصب عمى القطع، كسٌكغ مجيء صاحب القطع نكرة، 
معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 2/120جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
المقتضػػػػب، المبػػػػرد، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة ، ك 2/505ج قراعػػػػة

شػػػرح التسػػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػػدكم ، ك 1/88، كعمػػػدة الكتػػػاب، الٌنحػػػاس ج3/232ج
ارتشػاؼ الضػرب، ، ك 2/738ج شرح الكافية الٌشافية، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد المنعـ أحمػد ىربيػدم، ك 2/331ج المختكف

 ، كشػػػػرح التصػػػػريح عمػػػػى التكضػػػػيح، األزىػػػػرم الكقػػػػاد3/1577ج أبػػػػك حيػػػػاف األندلسػػػػٌي، تحقيػػػػؽ: رجػػػػب عثمػػػػاف محمػػػػد
 .1/586ج
 .3/13جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
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 المبحث الثّاني: الّتوكيد
 

 فصؿ: الّتوكيد
 مس لة: الّتوكيد الّمفظي 

  ﮲ ۓ ۓ   ے ے  ھ ھ ھچ كقكلػو: "يتحدُث الفراء عف الّتوكيد المّفظي، حيُث يقوُؿ: 

إاٌل أف ذلؾ حسف لٌما فرقت بيف )أنكػـ( كبػيف  ،كمعناىما كاحد ،، أعيدت )أنكـ( مٌرتيف(1) چ ﮴  ﮳
ػػأيعػػدكـ إذا مػػتـ ككنػػتـ ترابنػػ: فػػي قػػراءة عبػػد الٌمػػو كىػػي ،خبرىػػا بػػإذا ككػػذلؾ تفعػػؿ  ،نكػػـ مخرجػػكفا أا كعظامن

فػإف شػئت كػٌررت  ،بكؿ اسـ أكقعت عميو )أٌف( بالظٌف كأخكات الظٌف، ثـ اعترض عميػو الجػزاء دكف خبػره
ف شئت حذفتو أٌكالن كآخرنا اسمو، كا 
فػإف حػذفت )أنػؾ( األكلػى  ،فتقػكؿ: أظػٌف أنػؾ إف خرجػت أنػؾ نػادـ ،(2)

ف ثبتتػػا صػػمح ،أك الثانيػػة صػػمح ف لػػـ تعػػرض بي ،(3)كا  أظػػف أنػػؾ  :فخطػػأ أف تقػػكؿ ؛نيمػػا بشػػيء لػػـ يجػػزكا 
 .(1)"(4)أنؾ قادـ إاٌل أف تكٌرر كالتككيد

                                                           
 .35المؤمنكف:  (1)
فإنَّو يفصؿ بينيـ الشرط، كلنا في ىذه الحالة إٌمػا: أف نكػٌرر ( أفَّ )أخكاتيا، كجاء بعدىا أك أم: إفَّ كؿ جممة تبدأ بظٌف (2)
 .(إٍف خرجت)في جممة: أظٌف أنؾ إف خرجت أنؾ نادـ ىك ك ( الٌشرط)لكجكد الفاصؿ نحذفيا؛ أك ( أفَّ )
الحرؼ غير الجكابي حتى تثبت مكانيا، كلكف بشرط كجكد فاصؿ؛ ألفَّ أك الثانية، أك ى األكل( أٌنؾ)يجكز أف تحذؼ  (3)

ف يعػاد مػع الٌتككيػد مػا اتصػؿ بالمؤكػد إٍف : أف يفصػؿ بينيمػا، الثٌػاني: أاألكؿيعرب تككيػدنا لفظينػا؛ فإٌنػو يجػب فيػو أمػراف: 
أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ، ابػػف ىشػػاـ، تحقيػػؽ:  ينظػػر:و إٍف كػػاف ظػػاىرنا. مكنيػػك ىػػك كػػاف مضػػمرنا، كأف يعػػاد 

 .2/129، كشرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم الكقاد ج3/302ج يكسؼ البقاعي
، كذلػػؾ بشػػرط أف يفصػػؿ  جػػاء مػػف( أنَّكػػـ)أفَّ تكػػرار  إلػػى ذىػػب الفػػراء(4) بػػاب الٌتككيػػد الٌمفظػػي؛ لػػداللتيا عمػػى معنػػىن كاحػػدو

 بينيما فاصؿ، كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ.
، كقػد فصػؿ بينيمػا بػالظرؼ كمػا (يعػد)ى الكاقعػة مفعػكالن ثانينػا لػػ األكلػ( أٌنكػـ)الثٌانية مؤكدة لػػ ( أنَّكـ)ذىب الفراء إلى كقكع 

ػػاإذا مػػتـ ككنػػ)بعػػده  : الكػػاؼ كالمػػيـ؛ ألنَّػػو مضػػمر، كحكػػـ ىػػكى أال ك األكلمػػا اتصػػؿ بػػ( أفٌ )، كأعيػػد مػػع (تـ ترابنػػا كعظامن
عادة ما اتصؿ بالمؤكد الكجكب، كفي الثٌانية جاءت بدالن مػف ( أنكـ)كزعـ سيبكيو أفَّ ء، ىذا اختبلؼه بيف العمما الفصؿ كا 

رت تككيػػدنا لؤلا( أٌنكػػـ)ى؛ كىػػذا كجػػوه غيػػر صػػحيح؛ ألفَّ األكلػػ( أٌنكػػـ) الثٌانيػػة فػػي ( أٌنكػػـ)كزعػػـ األخفػػش أفَّ ، كلػػىلثٌانيػػة كيػػرّْ
ػا يحػدث إخػراجكـ، كعمػى ىػذا  مكضع رفعو بفعؿو مضمر؛ حيث إفَّ المعنػى عنػده: أيعػديكـ أنَّكػـ إذا ًمػتـي ككنػتـ ترابنػا كعظامن

ذلؾ الفعػؿ المحػذكؼ، كيجػكز أف يكػكف ذلػؾ  (إذا)، كيككف جكاب (أٌنكـ)الٌتقدير: يجكز أف تككف الجممة الٌشرطية خبرنا لػ 
 كيككف عامبلن في إذا.( أنَّكـ)خبر ىك الفعؿ المحذكؼ 

لػػى؛ فأنػػتى لسػػت تريػػد بيػػا إال مػػا أردت مػػف ك لؤل تككيػػدالثٌانيػػة  (أٌنكػػـ)كاتفػػؽ المبػػٌرد مػػع الفػػٌراء فيمػػا ذىػػب إليػػو؛ حيػػث إفَّ 
: قػد ىػكو مٌثؿ عمى قكلػو بيػذه اآليػة، كبمثػاؿو مشػابوو لػو، ك ى، دكف أف يذكر شركط تككيد الحرؼ غير الجكابي، كلكنٌ األكل

( أفَّ )ى كاألكلػ( أفَّ )عممت أىفَّ زيدنا ًإذا أىتىاؾ أىنَّو سيكرمؾ، كلكٌنو كاضحه مف مثالًو بعممو بشركط التككيد؛ حيث فصؿ بػيف 
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ى؛ كالمعنػى ىنػا: األكلػ( أٌنكـ)تككيدنا لػ  الثٌانية ذكرت( أٌنكـ)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ ( ، ىك )إذا أتاؾالثانية بفاصؿ ظرؼ ك 
ػا بىػٍيفى أف  ، فممػا بىعيػدى مى ـٍ ـٍ تيخرىجيكفى ًإذىا ًمػت ػا"ى كالثانيػة بقكلػو: األكلػأىيىًعديكـ أىنكي كيٍنػتيـٍ تيرابػان كىًعظىامن (، أيًعيػدى ًذكػر )أفَّ " ًإذىا ًمػتُّـٍ كى

؛ ألفَّ الٌتكػرار يفيػد الٌتككيػد كلمٌداللػة عمػى المحػذكؼ؛ حيػث إفَّ لػىك الثٌانية جاءت مؤكدة لؤل( أٌنكـ)كذىب العكبرم إلى أفَّ 
 ،فػػإنكـ الثانيػػة كمػػا عممػػت فيػػو فاعػػؿ جػػكاب إذا ،جػػكاب الٌشػػرط محػػذكؼ، كالٌتقػػدير: إنكػػـ إذا مػػتـ يحػػدث أنكػػـ مخرجػػكف

ٌنمػػك الثٌانيػػة مؤكػػدة لؤل( أنَّكػػـ)تكػػكف أك ى، األكلػػكالجممػػة كميػػا خبػػر أف  كذىػػب ، ؿى مػػف الكػػبلـً ا جػػاز ذلػػؾ؛ لمػػا طػػالػػى؛ كا 
كذىػب ابػف يعػيش إلػى ، ؛ كذلؾ لمفصؿ ما بينيما بالٌظرؼىاألكل( أٌنكـ)الثٌانية جاءت مؤكدة لػ ( أٌنكـ)الٌزمخشرم إلى أفَّ 

ػػا ابػػف مالػػؾ فأجػػاز فػػي ، األكلػػى؛ فقػػد كيػػٌررت لمٌتأكيػػد( أٌنكػػـ)جػػاءت مؤكػػدة لػػػ ( أٌنكػػـ)أفَّ  كجيػػيف مػػف اإلعػػراب: ( أٌنكػػـ)كأمَّ
، (إذا ًمػتـي)ى مبتػدأ، كالخبػر األكلػ( أٌنكػـ)الكجو األقكل كاألصكب عنده، الثٌاني: تككف ىك ك  ،الٌتككيد لكجكد الفصؿ: األكؿ

 ى.األكلكالجممة خبر أفَّ 
 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:

 وما مف التوكيد لفظّي يجي... مكّرراً  كقولؾ ادرجي ادرجي
 بو وصؿ  مّتصؿ... إال مع الفظ الذي ٍ مكنيوال تعد لفظ 

 كذا الحروؼ غير ما تحّصّل... بو جواّب كنعـ وكبمى
 اتصؿ ٍ مكنيومضمر الّرفع الذي قد انفصؿ... أّكد بو كؿَّ 

كاتفػؽ ، كبػيف الخبػر؛ أم يقصػد: كجػكد فاصػؿما بينيا  لى؛ لكجكد تراخو ك الثٌانية مؤكدة لؤل( أنَّكـ)كذىب ابف الحاجب إلى 
عمػى سػبيؿ الٌتككيػد ىػك ى؛ فػالٌتكرار عنػده األكلػ( أٌنكػـ)لػػ  االثٌانية تككيػدن ( أٌنكـ)أعرب األندلسٌي مع الفٌراء، حيث  أبك حياف
لػى، ك الثٌانية مؤكدة لؤل( ٌنكـأ)إليو؛ حيث  ىبكاتفؽ األزىرم مع الفراء فيما ذ، كؿ الفصؿ بالٌظرؼ كما تعمَّؽ بوككذلؾ لط

عػا(كػـىػك )المٌتصػؿ ك  مكنػيالثٌانيػة ال( إفَّ )كقد أعيد مع  ى كالثٌانيػة األكلػ( إٌنكػـ)كاجػب، كقػد فصػؿ بػيف ىػك  مكنػيدة ال؛ كا 
ٌكد عندما يككف ، ىك الٌظرؼ كما بعدهبفاصؿو ك  غير جػكابي عػامبلن أـ  احرفن أك ا متصبلن مكنين كذىب السُّيكطي إلى أفَّ الميؤى

، فإٌنو يككف تككيدنا، كعميو فإفَّ   ى.األكل( أنَّكـ)لثٌانية ىي مؤكدة لػ ا( أنَّكـ)غيره، كمفصكالن بينو كبيف المؤكّْد بفاصؿو
معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 3/132جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
 المقتضػػػػب، المبػػػػرد، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة ، ك 1/119ج قراعػػػػة

عرابػػو، 3/356ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: ، ك 4/11ج، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػاني القػػرآف كا 
، كألفيػػة ابػػف مالػػؾ، 2/149، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج2/265، شػػرح المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش ج3/186ج خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا

شػػرح ، ك 3/303ج شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم المختػػكف، ك 1/46ابػػف مالػػؾ ج
األندلسػػػٌي  أبػػػك حيػػػاف، البحػػػر المحػػػيط، ك 4/364ج الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة، ابػػػف الحاجػػػب، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ حسػػػف عمػػػر

ىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، تحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ، ك 2/129، كشػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيح، األزىػػرم الكقػػاد ج6/238ج
 .3/172جىنداكم 

 .2/329جالنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ  (1)



 

143

 (1)المردودالمبحث الثالث: 

 عمى االسـ المفرد (2)الردفصؿ: 
  :الرد عمى االسـ المفردمس لة 

 ەئچ كقكلػو: "عمػى االسػـ الػذي قبمػو، حيػُث يقػوُؿ:  الرد عمى االسػـ المفػرديتحدث الفراء عف 

تبارؾ -عمى )الٌمو(  ا )المبلئكةي(، رفع مردكدن (3) چ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ
ألنيػا  ؛كالرفػع أجػكد ،في ظمؿ مف الغماـ كفػي المبلئكػة: يريد ،أىؿ المدينة ، كقد خفضيا بعض-كتعالى

 .(5)"(4)"كف إال أف يأتييـ الٌمو كالمبلئكة في ظمؿ مف الغماـىؿ ينظر ": في قراءة عبد الٌمو

 
                                                           

 .136إشكالية المصطمح النحكم، الزبيدم، ص ينظر:. معطكؼقصد الفراء بالمركد: ال(1)
 الٌرد؛ أم: العطؼ. (2)
ػػاـً كى "كنػػص اآليػػة: ، 210البقػػرة: (3) كفى ًإالَّ أىٍف يىػػٍأًتيىييـي المَّػػوي ًفػػي ظيمىػػؿو ًمػػفى اٍلغىمى لىػػى المَّػػًو ىىػػٍؿ يىٍنظيػػري قيًضػػيى اأٍلىٍمػػري كىاً  ػػةي كى ًئكى اٍلمىبلى

عي اأٍليميكري   ."تيٍرجى
اؾي  أبك جعفرقرأ قىتىادةي ك  حَّ ػاـً " :يزيد بف القعقاع كالضَّ ا عمػى ردٌ بػالخفض " كالمبلئكػة" :أبػك جعفػر، كقػرأ "فػي ًظػبلؿو مػف الغىمى

، كالٌتقػػػدير: مػػػع المبلئكػػػة.  ػػػاـً بػػػراىيـ أطفػػػيشالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف ينظػػػر:الغىمى  ، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 .3/25ج
: الٌرفػػػع بػػػالٌرد عمػػػى لفػػػظ الجبللػػػة، كالثٌػػػاني: األكؿيجػػػكز فييػػػا كجيػػػاف مػػػف اإلعػػػراب، ( المبلئكػػػة)ذىػػػب الفػػػراء إلػػػى أفَّ (4)

 أقكل عنده. األكؿالخفض، كالٌتقدير: في ظيمؿو مف الغماـ كفي المبلئكة، كالكجو 
كالٌتقدير:  ،كاز الكجييف مع اختبلؼ العٌمة، حيث أجاز رفع المبلئكة عمى أنَّيا فاعؿ لفعؿو محذكؼكذىب األخفش إلى ج

ترفػع بػػالٌرد ( المبلئكػػة)كذىػب الٌزجػػاج مػذىب الفػػٌراء؛ حيػثي إفَّ (، الخفػػض عمػى تقػػدير: )فػي المبلئكػػة، ك (تػأتييـ المبلئكػةي )
هلل كالمبلئكػػةي، كالخفػػض عمػػى حػػذؼ حػػرؼ الخفػػض، كالمعنػػى: كالمعنػػى: ىػػؿ ينظػػركف إال أف يػػأتييـ ا ،عمػػى لفػػظ الجبللػػة

كذىػب الٌزمخشػرم ، ىػك األقػكل عنػدهىؿ ينظركف إال أف يأتيييـي اهلل في ظمؿ ًمفى الغماـ كظيمىؿ مفى المبلئكػة، ككجػو الٌرفػع 
ػػا بػػالٌرد عمػػى ظيمػػؿ  ـى يػػأتييـ عمػػى الغمػػاـ، كعقٌػػأك إلػػى جػػكاز الػػكجييف: الٌرفػػع دكف ذكػػر عمٌػػة ذلػػؾ، كالخفػػض إمَّ ب بقكلػػو: ًلػػ

ؿ؛ ألف الشػر إذا جػاء ىػك العذاب فػي الغمػاـ؟ قمػت: ألٌف الغمػاـ مظنػة الرحمػة، فػإذا نػزؿ منػو العػذاب كػاف األمػر أفظػع كأ
ذا جػاء الشػر مػف حيػث مف حيث ال يحتسب كػاف أغػـ، كمػا أف الخيػر إذا جػاء مػف حيػث ال يحتسػب كػاف أسػٌر، فكيػؼ إ

الفراء في جكاز الكجييف؛ أم: الٌرفع بالٌرد عمى لفظ الجبللة، كالخفض بالٌرد عمى كذىب القرطبي مذىب ، يحتسب الخير
 الغماـ.

عمػى أك كذىب العكبرم إلى جكاز الكجييف؛ حيثُّ إفَّ المبلئكػة ترفػع بػالٌرد عمػى لفػظ الجبللػة، كتخفػض بػالٌرد عمػى ظيمػؿ 
 الغماـ.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/183ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

، اإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم 1/253ج الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا، ك 1/281جالجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي 
براىيـ أطفيش، ك 1/90ج  .3/25ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .1/124جد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحم(5)
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 (:1) مس لة 

 کچ كقكلػو: "عمى االسػـ الػذي قبمػو، حيػُث يقػوُؿ: الرد عمى االسـ المفرديتحدث الفراء عف 

مىػػػؽى كىأىنَّػػػوي " :يبػػػٌيف ذلػػػؾ قكلػػػو ،الػػػذكر كاألنثػػػى كالضػػػرباف :لزكجػػػاف اثنػػػافا ،(1) چک ٍيًف الػػػػذَّكىرى  خى ٍكجى الػػػزَّ
ًفػػػي اأٍلىٍرًض ًقطىػػػعه ميتىجػػاًكراته "، ر كاألنثػػػى ليمػػافتبػػػٌيف أنيمػػا اثنػػػاف بتفسػػػير الػػذك ؛"كىاأٍليٍنثػػى يقػػػكؿ: فييػػػا  ،"كى

 ۀ ڻ ڻچ ثػػـ قػػاؿ: ، كىػػذه سػػبخة ال تخػػرج شػػيئنا ،بػػة تنبػػتاخػػتبلؼ كىػػي متجػػاكرات: ىػػذه طيٌ 

 ،فمػف رفػع جعمػو مػردكدنا عمػى الجٌنػات، اك خفضت كاف صػكابن كل ،فمؾ في الزرع كما بعده الرفع  چ ۀ 
 .(3)"(2)مف أعناب كمف كذا ككذا :أم ؛ا عمى األعنابكمف خفض جعمو مردكدن 

 

 

 

 

                                                           
ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى "كنص اآلية: ، 4الرعد:  (1) ٍيػري ًصػٍنكىافو ييٍسػقىى أك كى نىًخيػؿه ًصػٍنكىافه كىغى ٍرعه كى نَّاته ًمٍف أىٍعنىػابو كىزى رىاته كىجى

مىى بىٍعضو فً  يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى ًبمىاءو كىاًحدو كى  ."ي اأٍليكيًؿ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى
 بالخفض." زرعو " :بالٌرفع، كقرأ الباقكف" زرعه " :كحفص أبك عمركقرأ ابف كثير ك 

بػراىيـ أطفػيش ينظر: البحػر المحػيط، أبػك حيػاف ، ك 9/282ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 
 .6/349ج : صدقي محمد جميؿاألندلسي، تحقيؽ

ػػػا: الٌرفػػػع، تكػػػكف مػػػركدة عمػػػى ( زرعه )ذىػػػب الفػػػراء إلػػػى أفَّ (2) ػػػا: ( جنػػػات)يجػػػكز فييػػػا الرفػػػع كالخفػػػض، أمَّ المرفكعػػػة، كأمَّ
كاتفػؽ الٌزجػاج مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو؛ حيػث ، كمػف زرعو ؛ كالتقدير: مػف أعنػابو (أعناب)الخفض، فتككف مردكدة عمى 

يجػكز فييػا: ( زرع)مع الفٌراء فيما ذىػب إليػو؛ حيػث إٌف  زمخشرمكاتفؽ ال، ز فييا الكجياف: الٌرفع كالخفضك يج( زرعه )إفَّ 
عمػػى ؛ ألفَّ جنػػات قػػد تخفػػض (جٌنػػات)عمػػى أك (أعنػػاب)الخفػػض، فتكػػكف مػػردكدة عمػػى أك ، (جنػػات)الرفػػع، فتكػػكف عمػػى 

، (جٌنػات)يجػكز فييػا الٌرفػع، فتكػكف مػردكدة عمػى ( زرع)كاتفػؽ القرطبػي مػع الفػٌراء كالزمخشػرم، حيػث إفَّ (، )كؿ الٌثمرات
(، )مػػف كػػؿ الٌثمػػراتعنػػدما تكػػكف مخفكضػػة بػػالٌرد عمػػى ( جٌنػػاتأك )( أعنػػاب)كيجػػكز فييػػا الخفػػض، فتكػػكف مػػردكدة عمػػى 

أك ، (جنػات)مػردكدة عمػى ف ك يجػكز فييػا الٌرفػع، فتكػ( زرع)األندلسٌي مع الفراء فيما ذىب إليو؛ حيث إفَّ  أبك حيافكاتفؽ 
 ؛ أم: إفَّ الجٌنات مف مجمكع ذلؾ كمو ال مف الٌزرع كحده.(أعناب)الخفض، فتككف مردكدة عمى 

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبػده شػمبي  ينظر: الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ ، ك 3/138جمعاني القرآف كا 
بػراىيـ أطفػيش الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد، ك 2/513ج مأمكف شػيخا البحػر ، ك 9/282ج البردكنػي كا 

 .6/349ج المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
 .2/58جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
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 (:2) مس لة 

 ٻ ٻچ "عمػػى االسػػـ الػػذي قبمػػو، حيػػُث يقػػوُؿ: الػػرد عمػػى االسػػـ المفػػرديتحػػدث الفػػراء عػػف 

ككتػابه ): ، كلػك قػرلء(2)مبيف يريد: كآيات كتاب چ پ پچ خفض  ،(1)  پ پ پ ٻ
 .(4)"(3)يريد: كذلؾ كتاب مبيف ،بالرٌد عمى اآليات ،(مبيفه 

 عمى الجممة در فصؿ: ال
  :رّد جممة عمى جممةمس لة 

(5) چ ڳ ڳ ڳچ كقكلػػو: "، حيػػث يقػػوُؿ: رّد جممػػة عمػػى جممػػةيتحػػدث الفػػراء عػػف 
مػػردكد عمػػى  

 .(1()7()6)"خمقو چ ڳ ڳ ڳچ  :ثـ قاؿ ،كذا ككذا چ ڍ ڇچ  :قكلو

                                                           
ًكتىابو ميبً "كنص اآلية: ، 1النمؿ: (1)  ."يفو طس ًتٍمؾى آيىاتي اٍلقيٍرآًف كى
:  (مبػػيفنصػػب )يتحػدث الفػػراء فػػي المسػػألة ذاتيػا عػػف (2) كػػاف نصػبنا عمػػى المػػدح كمػػا يقػػاؿ: ك كل"عمػػى المػدح، حيػػث يقػػكؿي

ا، فيذا كجو، كالمدح مثؿ قكلو:   مررت عمى رجؿ جميؿ كطكيبلن شرمحن
 اليماـ وليث الكتيبة في المزدحـ إلى الممؾ القـر وابف

 ."كالمدح تنصب معرفتو كنكرتو
 .2/281جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  ينظر:

فػػتخفض؛ كالمعنػػى: كآيػػات ( القػػرآف): الػػرَّد عمػػى األكؿيجػػكز فييػػا كجيػػاف مػػف اإلعػػراب: ( كتػػابو )ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ (3)
، ك  كلػؾ: ىػذا فعػؿ الٌسػخي كالجػكاد الكػريـ، الثٌػاني: الػٌرد مػف بػاب مػردكد إحػدل الصػفتيف عمػى األخػرل، كقىػك كتاب مبيفو

ػا–مػف بػاب مػردكد إحػدل الصػفتيف عمػى األخػرل ىػك المرفكعػة، كالمعنػى: كذلػؾ كتػابه مبػيف، ك ( آيات)عمى  ؛ ألفَّ -أيضن
 ف.كاتفؽ معو الٌنحاة في ذلؾ ببل خبلؼ؛ فذىب البصريكف كمنيـ الٌنحاس إلى جكاز الكجيي، اآليات ىي ذاتيا الكتاب

كمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي ، 3/135جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:
 .5/113جالصابكني 

 .2/280جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
مىؽى "كنص اآلية: ، 60النمؿ: (5) ةو مىا كىافى  اكاتالسمأىمٍَّف خى دىاًئؽى ذىاتى بىٍيجى اًء مىاءن فىأىٍنبىٍتنىا ًبًو حى ـٍ ًمفى السَّمى كىاأٍلىٍرضى كىأىٍنزىؿى لىكي

ـٍ قىٍكـه يىٍعًدليكفى  رىىىا أىًإلىوه مىعى المًَّو بىٍؿ ىي ـٍ أىٍف تيٍنًبتيكا شىجى  ."لىكي
 .3/376ج ؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخاالكشا ينظر: أتشرككف.أك قرئ: أإلينا مع اهلل، بمعنى: أتدعكف، 

 .2/293جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (6)
ػػف خمػػؽ )مػػردكدة عمػػى ( أإلػػو مػػع اهلل)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ جممػػة (7) ، كذلػػؾ مػػف بػػاب (كاألرض كأنػػزؿ لكػػـ... السػػماكاتأمَّ

كاألرض كأنػػزؿ لكػػـ مػػف السػػماء مػػاء؛ لينبػػت الحػػدائؽ  السػػماكاتالػػذم خمػػؽ ىػػك إٌف المعنػػى ىنػػا: إفَّ اهلل  المعنػػى؛ حيػػث
إألػػوه مػػع "الجميمػػة، كأنػػت أييػػا اإلنسػػاف لػػف تسػػتطيع فعػػؿ ذلػػؾ؛ فكيػػؼ تجعمػػكف مػػع اهلل إلينػػا غيػػره، فأعقػػب بعػػد ذلػػؾ قكلػػو: 

قو، فمف أبدع فػي ىػذا الكػكف كتكجيو لئلنساف أف يتأمؿ صنع اهلل كخم، ك -تعالى-ىك ، لمتككيد كالتقرير أنَّو ال إلو إال "اهلل
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 (:1) مس لة 

 (2)ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹ ٹچ كقكلػو: "، حيػث يقػوُؿ: رّد جممة عمى جممػةيتحدث الفراء عف 

)كتخمقػػػكف  ،كضػػػع حػػػرؼ كاحػػػد، كليسػػػت عمػػػى معنػػػى )الػػػذم()إٌنمػػػا( ًفػػػي ىىػػػذىا الم ،(3) چ ڦ ڤ

                                                                                                                                                                                 

كفٌسػػر الطبػػرم ىػػذه اآليػػة، بقكلػػو: أمعبػػكد مػػع اهلل أييػػا الجيمػػة خمػػؽ ذلػػؾ، كأنػػزؿ مػػف السػػماء المػػاء، فأنبػػت بػػو لكػػـ  غيػػره؟
 الحدائؽ؟ 

عراب  ٌي، كقػد كافقػكا الفػراء فػي األندلسػ افحيػ يأبػسػكل الطبػرم كالزمخشػرم ك ( أإلو مػع اهلل)كيكادي لـ يتحدث في تفسير كا 
الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، ، ك 19/489ج جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر ينظػػر: رأيػػو.

 .8/280ج البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، ك 3/376ج تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا
: يتحدث الفراء في مسألة ذا(1) ف شئت جعمت رفعو ًبمع كقكلؾ: أمػع اهلل كيمكػـ "تيا عف كجو الٌرفع كالٌنصب حيث يقكؿي كا 

مىى أف تضمر فعبلن يككف ًبًو النصب كقكلؾ: أتجعمكفى إلينا مع اهلل، ك إلو! كل أتٌتخذكفى إلينا مع أك جاء نصبنا أإلىينا مع اهلل عى
 اهلل.

: أثعمبنا كتفٌر كأنيـ أرادكا:  الشعراء: ؿ بعضأتيرىل ثعمبنا كتىًفٌر. كقا كالعربي تىقيكؿي
 َأعبًدا حؿَّ ِفي شعبى غريبا... ألؤما ال أبالؾ واغتراَبا

، فمٌمػػا أصػػبح رىآه أسػػكد، فقػػاؿ أعبػػدنا سػػائر كسػػمعت بعػػض العػػرب يقػػكؿ ألسػػير أسػػره لػػيبلن  ،يريػػد: أتجمػػع المػػؤـ كاالغتػػراب
: أال أراني أسىٍرت عبدنا منذ ليمت  ى. كقاؿ آخر:الميمة، كأنو قىاؿى

 أجخفا تميميِّا ِإَذا فتنة َخَبْت... وُجْبًنا ِإَذا ما المشرفّية ُسمَّت 
ػافى يتعجػب مػف شػيء كييخاطػب غيػره أعممػكا الفعػؿ فقػالكا: أثعمػب كرجػؿ يفػٌر  اطىبيكا صاحبو، فػإذا كى فيذا ًفي كؿ تعجُّب خى

مىػى قكلػو أيفػرٌ  ككلػ ،منو، ألف ىىذىا خطاب لغيػر صػاحب الثعمػب ػؿ مػف ثعمػب فتجعػؿ  نصػب عى ييٍبنىػى  الػرٌد كأنػو السَّػابؽرىجي
مىى ىذا اًمر: ،عى  كسمعتي بعض بني عيقىيؿ ينشد ًلمجنكف بني عى

 أألبرؽ أـ نارا لميمى بدت لَنا... ِبُمْنَخرٍؽ مف َسارياِت الجنائبِ 
 كأنشدني فييا:

 َبِؿ البرَؽ يبدوِفي ذَر  دفئية... يضيء نشاًصا مشمخّر اْلَغواربِ 
 دني فييا:كأنش

ـْ يصاِقب  ولوناَر ليمى بالشريؼ بدت لنا... لُحبَّت إلينا ناُر مف َل
. مىى إضمار فعؿ منو، كأنو قىاؿى أأرل نارنا بىٍؿ أرل البرؽ. ككأنو قىاؿى  فنصب كؿ ىىذىا كمعو فعمو عى

 ."رأيتي نار ليمى. ككذلؾ اآليتاف اآلخرياف ًفي قكلو )أىًإلوه مىعى المًَّو(ك كل
 .2/293جقرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني ال

الجامع ألحكاـ القػرآف، القرطبػي،  ينظر:الحجارة. ىك النُّحاس، كالكثف أك الفٌضة أك الذىب ىك ة: الصنـ أبك عبيدقاؿ (2)
براىيـ أطفيش  .13/335ج تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

ػػػا تىٍعبيػػػديكفى ًمػػػٍف ديكًف المَّػػػًو "كنػػػص اآليػػػة: ، 17العنكبػػكت: (3) ػػػا ًإفَّ الَّػػػًذيفى تىٍعبيػػػديكفى ًمػػػٍف ديكًف المَّػػػًو الى أك ًإنَّمى تىٍخميقيػػػكفى ًإٍفكن ثىاننػػا كى
عيكفى  كا لىوي ًإلىٍيًو تيٍرجى ٍزؽى كىاٍعبيديكهي كىاٍشكيري ـٍ ًرٍزقنا فىاٍبتىغيكا ًعٍندى المًَّو الرّْ  ."يىٍمًمكيكفى لىكي

ػػمىمٌي كزيػػد بػػف عمػػي: قػػرأ  ػػا"عبػػد الػػرحمف السُّ مَّقيػػكفى ًإٍفكن تىخى ػػا"، كقػػرأ فضػػيؿ بػػف مػػرزكؽ كابػػف الزبيػػر: "كى تىٍخميقيػػكفى أىًفكن ، بفػػتح "كى
 اليمزة، ككسر الفاء، ككبلىما بالمعنى ذاتو.
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ػػػ مىػػػى )إنمػػػا( :ا(إفكن نمػػػا تفعمػػػكف كػػػذا ،مػػػردكدة عى مىػػػى تخفيػػػؼ  ،كقكلػػػؾ: إنمػػػا تفعمػػػكفى كػػػذا، كا  كقػػػد اجتمعػػػكا عى
) ٍبػػد الػػرَّ  ،)تىٍخميقيػػكفى ػػمىمٌي فإنػػو قىػػرىأىًإال أبػػا عى ػػ": ٍحمىف السُّ ٌمقيػػكفى ًإٍفكن كىمػػا فػػي  ،ينصػػب التػػاء كييشػػدد الػػبلـ ،"اكتىخى

 .(2)"(1)المعنى سكاء

 (:2) مس لة 

  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ كقكلػػػو: " ، حيػػػث يقػػػوُؿ:رّد جممػػػة عمػػػى جممػػػةيتحػػػدث الفػػػراء عػػػف 

 چ  (3)ڄ
ػػافى يشػػترم كتػػب األعػػاجـ فػػارسى كالػػرـك  ،، نزلػػت ًفػػي النضػػر بػػف الحػػارث الػػدارمٌ (4) كى كى
ٍنػػػوي كاسػػػتيزأ ًبػػػًو. فػػػذلؾ قكلػػػو ،يحػػػٌدث بيػػػا أىػػػؿ مكػػػةك  :ككتػػػب أىػػػؿ الحيػػػرة ذا سػػػمع القػػػرآف أعػػػرض عى  :كا 

يىتًَّخػػذىىا( فرفػػع أكثػػرىـ، كنصػػبيا يىٍحيىػػى بػػف كثػػاب كاألعمػػش    چ چ چچ قػػد اختمػػؼ القػػراء فػػي )كى

مىػػى قكلػػو ،كأصػػحابو. فمػػف رفػػع رٌدىػػا عمػػى )يشػػترم(  چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  :كمػػف نصػػبيا رٌدىػػا عى
(5)، 

                                                                                                                                                                                 

نحاس، تحقيؽ: كمعاني القرآف، ال، 18/375ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ينظر:
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 2/159، كالمحتسػػب، ابػػف جنػػي ج5/219جمحمػػد عمػػي الصػػابكني 
براىيـ أطفيش  .13/335ج البردكني كا 

ػا)ذىػب الفػػراء إلػى أفَّ جممػػة (1)  ثاننػػا، كأنػػتـأك ؛ أم: إنَّمػا تعبػػدكف مػف دكف اهلل (تعبػػدكف)مػػردكدة عمػى جممػػة ( كتخمقػػكف إفكن
ػػا)تصػػنعكف ىػػذه األصػػناـ، كاتفػػؽ معػػو الٌنحػػاة فػػي ذلػػؾ بػػبل خػػبلؼ؛ حيػػث ذىػػب الٌزجػػاج إلػػى أفَّ  قػػد تكػػكف ( تخمقػػكف إفكن

ػا)تعممكف األصػناـ، ك :بمعنى: تخمقكف ًكذبنا، كقيؿ : إنمػا تٍعبيػديكفى مػف التأكيػؿ، ك (تعبػدكف)مػردكدة عمػى قكلػو ( تخمقػكف إفكن
، (تعبػدكف)مردكدة عمى ( تخمقكف إفكنا)كذىب الٌنحاس إلى ما ذىب إليو الفٌراء، حيث إفَّ  ،أكثىانان كأىٍنتـي تصنعكنىيادكف اهلل 

فكنا: الكذب أك كالمعنى: إنما تعبدكف مف دكف اهلل  كذىػب القرطبػي ، عندهثاننا كأنتـ تصنعكنيا، كمعنى تخمقكف: تنحتكف، كا 
.ك أدكف اهلل الكبلـ عنده: إنما تعبدكف مف  تأكيؿإلى ما ذىب إليو الفٌراء، ك   ثاننا، كتصنعكف كىًذبنا كباطبلن

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/165جمعػػاني القػػرآف كا  ا 
الجامع ألحكاـ القرآف، ، ك 5/219جكمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصابكني ، 3/253جزىير غازم زاىد 

براىيـ أطفيش القرطبي،  .13/335ج تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/315جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
 الٌشرؾ.ىك : الغناء؛ ألنو يميي اإلنساف عف ذكر اهلل، كقيؿ: ىكالحديث يك ل(3)

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ:  ينظػػر: الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، ، ك 4/194جعبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػاني القػػرآف كا 
براىيـ أطفيش  .8/410ج تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

ًمفى النَّاًس مىٍف يىٍشتىًرم لى "كنص اآلية: ، 6لقماف: (4) كنا يك كى يىتًَّخذىىىا ىيزي ًديًث ًلييًضؿَّ عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ًبغىٍيًر ًعٍمـو كى ـٍ لىًئػؾى أك اٍلحى لىييػ
 ."عىذىابه ميًييفه 

ػؿ  -بضْـّ الياء-"لييًضؿ: "مف قرأ(5) ػا، كمػف قػرأىػك فمعناه: ليضػؿ غيػرىهي، فػإذا أضػؿ غيػرىهي فقػد ضى فمعنػاه: "، ًليىًضػؿ" :أيضن
ٍف لـ يىكيٍف ييقىدَّري أىنو يىًضؿ فسيصير أمره إلى أٍف يىًضؿ. ًؿ، فكىاىنو كىا   ليصير أمريه إلى الضبلى

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي معاني القرآ ينظر:  .4/194جف كا 
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(1)كليتَّخػػذىىا
يىتًَّخػػذىىا( يػػذىب إلػػى آيػػات القػػرآف،  كقكلػػو )كى

ف شػػئت جعمتيػػا لمسػػبيؿ ،(2) ػػبيؿ قػػد ؛ (3)كا  ألف السَّ

ًفي قراءة أيبىٌي  ،(4) چ ڌ   ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇچ تؤٌنث قاؿ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ كى

دَّثىنىا  ،(5) چگ ک ک ک  ک ڑ ػده  :اٍلعىبَّاًس قىػاؿى  أبكحى مَّ ػدَّثىنىا ميحى ػدَّثىنىا اٍلفىػرَّاءي  :قىػاؿى  ،حى  :قىػاؿى  ،حى

ػف مجاىػد ًفػي قكلػو ػف ليػث عى ػدَّثىًني حبػاف عى : ىيػكى اٍلًغنػاء چ  ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ  :حى  ،قىػاؿى
 .(7)"(6)قىاؿى الفراء: كاألٌكؿ تفسيره عىف ابف عباس

 

                                                           
(1) :  بالٌرفع. لٌنصب، كقرأ باقي القٌراء السبعةبا" كيتخذىىا"قرأ حمزة كالكسائٌي كحفصه

براىيـ أطفيش ينظر:  .8/410ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 أم: يتخذ آيات اهلل ىزكنا.(2)
 تخذ سبيؿ اهلل ىزكنا.أم: ي(3)
ػػ"كنػػص اآليػػة: ، 108يكسػػؼ: (4) ػػًبيًمي أىٍدعي ػػا أىنىػػا ًمػػفى  كقيػػٍؿ ىىػػًذًه سى مى افى المَّػػًو كى سيػػٍبحى ػػًف اتَّبىعىًنػػي كى مى مىػػى بىًصػػيرىةو أىنىػػا كى ًإلىػػى المَّػػًو عى

 ."اٍلميٍشًرًكيفى 
ػػٍف آيىػػاًتيى الَّػػًذيفى يىتى ": ىػػكنػػص اآليػػة ، ك 146األعػراؼ: (5) ٍكا كيػػؿَّ آيىػػةو الى سىأىٍصػػًرؼي عى ٍف يىػػرى ػػؽّْ كىاً  كفى ًفػػي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيػػًر اٍلحى كىبَّػػري

ػبً  ػًبيؿى اٍلغىػيّْ يىتًَّخػذيكهي سى ٍكا سى ٍف يىػرى ٍشًد الى يىتًَّخذيكهي سىًبيبلن كىاً  ٍكا سىًبيؿى الرُّ ٍف يىرى ػانيكا عى ييٍؤًمنيكا ًبيىا كىاً  كى ػذَّبيكا ًبآيىاًتنىػا كى ًلػؾى ًبػأىنَّييـٍ كى ٍنيىػا يبلن ذى
اًفًميفى   ."غى

يػػك يشػػترم ل) :: الٌرفػػع بػػالٌرد عمػػى قكلػػواألكؿيجػػكز فييػػا كجيػػاف مػػف اإلعػػراب، ( يتخػػذىا)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ جممػػة (6)
بينمػا ، ى جػكاز الػكجييف: الٌرفػع كالٌنصػبكذىب األخفش إل(، لٌرد عمى )ليضؿَّ عف سبيؿ اهلل، الثٌاني: النًَّصب با(الحديث
ػػًبيًؿ المَّػػوً )؛ ألنَّيػػا مػػردكدة عمػػى (يتخػػذىىا)نصػػب الٌزجػػاج إلػػى ذىػػب  ػػٍف سى كنا، كقػػد (ًلييًضػػؿَّ عى ، كالمعنػػى: يىتًخػػذى آيػػاًت المَّػػو ىيػػزي

ا–يككف المعنى  كنا :-أيضن أم: جػكاز كجػو النَّصػب دكف  كذىػب الٌنحػاس إلػى مػا ذىػب إليػو الٌزجػاج؛، يىتًخذى سىبيؿى المَّػو ىيػزى
أك ، (الحػديثيػك يشػترم ل)ترفػع بػالٌرٌد عمػى قكلػو: ( يتخػذىا)فيمػا ذىػب إليػو، حيػث إفَّ  كاتفؽ الزمخشرم مػع الفػراء، غيره

، كاتفػؽ معػو فػي أفَّ السػبيؿ مؤنثػة، مستشػيدنا باآليػة ذاتيػا التػي استشػيد بيػا (ليضػؿ عػف سػبيؿ)تنصب بالٌرٌد عمى قكلو: 
تىصيدُّكفى عىٍف سىًبيًؿ المًَّو مىٍف ): -تعالى-الفٌراء، كىي قكلو  تىٍبغيكنىيا ًعكىجن آمى كى كاتفؽ القرطبػي مػع الفػٌراء فيمػا ذىػب (، افى ًبًو كى
عػف سػبيؿ  لييًضػؿى )، كيجػكز فييػا الٌنصػب بػالٌرد عمػى (يشػترم)يجكز فييا الٌرفع بالٌرد عمى قكلو: ( يتخذىا)إليو؛ حيث إفَّ 

 مكني عمى كممة السبيؿ.الكجو األقكل عنده؛ لعكدة الىك ك (، اهلل
يعػػكد عمػػى  مكنػػيمتصػػؿ ب (يتخػػذىا)األقػػكل؛ ألفَّ ىػػك ىػػذه اآليػػة: جػػكاز الػػكجييف، كلكػػفَّ كجػػو النِّصػػب  الظػػاىر فػػيإفَّ 

 مؤنث، كالسبيؿ مؤنثة.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 1/153ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

الكشػػػػػاؼ، ، ك 5/280جحػػػػػاس، تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد عمػػػػػي الصػػػػػابكني كمعػػػػػاني القػػػػػرآف، الن، 4/194جالجميػػػػػؿ عبػػػػػده شػػػػػمبي 
بػػراىيـ ، ك 3/491ج الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 

 .8/410ج أطفيش
 .2/326جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (7)
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 (:3) مس لة 

 ېئ  ۈئ ۈئ ۆئچ كقكلػو: " :، حيػث يقػوؿُ رّد جممػة عمػى جممػةيتحدث الفراء عػف 

 چ ىئ ېئ ېئ
ف نكيػػت بػػو االئتنػػاؼ ،بالنصػػب عمػػى االتٌبػػاع ،(1) رفعتػػو، كمػػا  (2)كا 

( بالنصب (3) چ  ہ ہ ہ  ۀہ  ۀچ  :قاؿ يىتيكبى إال أف القراءة )كى
(4)"(5). 

 (:4) مس لة 

 ہ ہ  ۀہ  ۀچ كقكلػو: ": جممػة عمػى أخػر ، حيػث يقػوؿُ  يتحدث الفراء عف عدـ جواز ردّْ 

ت )لييبىػيّْف(: كلك قرئ ،چ  ۀچ كلـ يرددىا عمى ،  چ  ہ ہ ہچ استأنؼ ، (6) چ ھ ھ  ہ
 .(2)"(1)يريد الٌمو لييبىيّْف لكـ كاف صكابنا، كلـ أسمعيا

                                                           
ػػػٍؤًمًنيفى "كنػػػص اآليػػػة: ، 73األحػػػزاب: (1) مىػػػى اٍلمي يىتيػػػكبى المَّػػػوي عى  ًلييعىػػػذّْبى المَّػػػوي اٍلمينىػػػاًفًقيفى كىاٍلمينىاًفقىػػػاًت كىاٍلميٍشػػػًرًكيفى كىاٍلميٍشػػػًركىاًت كى

ا كىافى المَّوي غىفيكرنا رىًحيمن  ."كىاٍلميٍؤًمنىاًت كى
، فيجعؿ العٌمة قاصػرة عمػى فعػؿ األكؿمف  ، بالٌرفع بقطعو"كيتكبي اهلل" :قرأ األعمش كالحسف ؛ أم: يتكبي عمييـ بكًؿ حاؿو

ـٍ يىٍحًمٍميىا. الجميكرالحامؿ، ك  ٍيًرًه ًممٍَّف لى مىى غى يىتيكبى عى انىًة كى اًمؿى اأٍلىمى  قرأىا بالٌنصب، كمعنى القراءة: ًلييعىذّْبى المَّوي حى
البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: ، ك 3/226جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:

 .8/511صدقي محمد جميؿ ج
 أم: االستئناؼ كاالبتداء.(2)
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ثيَـّ مً "كنص اآلية: ، 5الحج:  (3) مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى مى يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى قىةو ثيَـّ ٍف عى

ػمِّ  ػؿو ميسى ا نىشىاءي ًإلىػى أىجى اـً مى نيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ـٍ كى مَّقىةو ًلنيبىيّْفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى ـٍ ًمٍف ميٍضغىةو ميخى َـّ ًلتىٍبميغيػكا أىشيػدَّكي ـٍ ًطٍفػبلن ثيػ كي َـّ نيٍخػًرجي ى ثيػ
دُّ ًإلىى أىرٍ  ـٍ مىٍف ييرى ًمٍنكي في كى ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي ػاكى مىٍييىػا اٍلمى ٍلنىا عى تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيئنا كى ءى ذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يىٍعمى
ٍكجو بىًييجو  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿّْ زى رى  ."اٍىتىزٍَّت كى

 .153تفصيؿ المسألة، ص ينظر
الػكاك عاطفػة، كالٌرفػع عمػى االبتػداء عمػى أفَّ الػكاك عمػى أفَّ  ،ٌتبػاععمػى اال( يتػكب)ذىب الفػراء إلػى جػكاز النَّصػب فػي (4)

 استئنافية، كذىب الٌنحاة إلى جكاز كجو الٌنصب دكف غيره.
البحػر المحػيط، أبػك ، ك 2/194، كاإلمبلء، العكبػرم ج3/565ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا ينظر:

 .8/511ج د جميؿحياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محم
 .2/339جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)
َـّ "كنص اآلية: ، 5الحج: (6) ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ثيػ مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى َـّ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى مىقىػةو ثيػ ًمػٍف عى

ػمِّ  ػؿو ميسى ا نىشىاءي ًإلىػى أىجى اـً مى نيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ـٍ كى مَّقىةو ًلنيبىيّْفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى ـٍ ًمٍف ميٍضغىةو ميخى َـّ ًلتىٍبميغيػكا أىشيػدَّكي ـٍ ًطٍفػبلن ثيػ كي َـّ نيٍخػًرجي ى ثيػ
دُّ إً  ـٍ مىٍف ييرى ًمٍنكي في كى ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي مىٍييىػكى ٍلنىا عى تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى ـى ًمٍف بىٍعًد ًعٍمـو شىٍيئنا كى ػاءى لىى أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍيبلى يىٍعمى ا اٍلمى

ٍكجو بىًييجو  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿّْ زى رى  ."اٍىتىزٍَّت كى
ييًقرَّ " :قرأ ابف أبي عبمة ـٍ كى اًصـه ًفي ًركىايىةو:  ًباٍليىاء، "ًلييبىيّْفى لىكي قىرىأى يىٍعقيكبي كىعى نيًقرٌ "كى : ردِّ ًبالنٍَّصًب " كى ػٍف يىٍعقيػكبى ، كىعى مىى ًلنيبىيّْفى ا عى

نيًقرُّ " قىرىأى  :بفتح النكف كضـٌ القاؼ كالٌراء مىٍف قىرَّ اٍلمىاءى " كى بَّوي. كى كسر القاؼأبك صى يىًقرَّ بفتح الياء كالٌراء كى ٍيدو النٍَّحًكمُّ كى ًفي  ،زى كى
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 (:5) مس لة 

 ڤ  (3)ڤ  ڤچ كقكلػػػو: ": ردّْ جممػػػٍة عمػػػى جممػػػة أخػػػر ، حيػػػث يقػػػوؿُ  يتحػػػدث الفػػػراء عػػػف

ػػػػػػيّْب ،چ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱچ قكلػػػػػػو:  عمػػػػػػىمػػػػػػردكد  ،(4)چڤ ؿ صػػػػػػيّْب، أك كمثػػػػػػ أىٍك كىصى
عميػو  كدؿَّ  ؛فطيًرح ما كاف ينبغي أف يككف مع الصيب مػف األسػماء  چ ٻ ٻ ٻچ فاستيغني بذكر 

فشػػبو الظممػػات بكفػػرىـ، كالبػػرؽ إذا  چ ڦ ڦ ڦ   ڦچ  ألف المثػػؿ ضػػرب لمنفػػاؽ، فقػػاؿ: ؛المعنػػى
قيػؿ: إف  ،آخػر كقػد قيػؿ فيػو كجػو ،أضاء ليـ فمشكا فيو بإيمانيـ، كالرعد ما أتى في القرآف مف التخكيؼ

                                                                                                                                                                                 

 : بَّارو ـً اًلٍبًف حى ـٍ "اٍلكىبلى كي نيًقرُّ كنيٍخًرجي ػعى النٍَّصػًب، كقػرأ " ًلنيبىيّْفى كى ػا مى ػؿي ًباٍليىػاًء ًفيًيمى ، كقػرأ اٍلميفىضَّ ًباٍليىػاًء أبػك ًبالنٍَّصًب ًفػيًيفَّ ػاًتـو كى حى
 كىالرفع.
لمحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صػدقي البحر ا، ك 3/87جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد  ينظر:

 .1/143، كمكصؿ الطبلب إلى قكاعد اإلعراب، األزىرم الكقاد ج7/485ج محمد جميؿ
كانػػت عاطفػػة  ك؛ فمػػ(كنقػػرُّ )، لػػذلؾ ال يجػػكز إال كجػػو الٌرفػػع فػػي ردّْ كاك اسػػتئناؼ كليسػػت ك اك الػػكاك ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ (1)

كذىب سيبكيو إلى ما ذىب إليو الفٌراء في كتابو؛ حيث إفَّ التٌقدير: كنحػف ، لمنصكبةا( ليبيف)عمى ( نقر)النتصب قكلو: 
از كخػالؼ األخفػش البصػرييف كالفػٌراء؛ حيػث ذىػب إلػى جػك ، قػرارنقرُّ في األرحاـ؛ فقػد ذكػر الحػديث لمبيػاف كلػـ يػذكره لئل

 كجػو الٌرفػع؛ كذلػؾ ألٌنػو ال يجػكز أف يكػكف كذىب الٌزجاج مػذىب الفػٌراء؛ حيػث لػـ يجػز إال، الكجييف ىنا: الٌرفع كالٌنصب
نمػا خمقىييػـ ليػديلَّ  -عٌز كجؿ-المعنى: فعٍمنىا ذلؾ لنيًقر في األرحاـ، كىأفَّ المَّو  مىػى لـ يخمؽ األناـ لما ييقىر فػي األرحػاـ، كا  ييـٍ عى

ًحًيـ ػػػػبلى صى كخػػػػالؼ ، ييػػػػا إال كجػػػػو الٌرفػػػػعال يجػػػػكز ف( نقػػػػرُّ )مػػػػذىب الفػػػػٌراء؛ حيػػػػثي إفَّ المبػػػػرد كالٌنحػػػػاس كذىػػػػب ، ريشػػػػدىـ كى
كذىب ابف ىشاـ مذىب الفٌراء في أفَّ (، جكاز الٌنصب كالٌرفع في )كنقرٌ الٌزمخشرم كابف يعيش في الفراء؛ حيث ذىبا إلى 

كاتفػؽ األزىػرم ، السػمؾى كتشػربي المػبف فيمػا رفػع جاءت لبلسػتئناؼ؛ لػذلؾ ال يجػكز فييػا إال الٌرفػع؛ كقكلػؾ: ال تأكػؿي الكاك 
اسػتئنافية ىنػا؛ ألنَّيػا كاقعػة فػي ابتػداء كػبلـو آخػر غيػر األخيػر، كلػـ يجػز الػكاك مع الفراء فيما ذىب إليو؛ حيػث إفَّ الكقاد 

 فييا إال الٌرفع.
معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد ، ك 3/53جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:
 تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة المقتضػػػػب، المبػػػػرد، ، ك 1/153ج قراعػػػػة

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي ، ك 2/35ج عراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: ، ك 3/412جمعاني القرآف كا  ا 
خشػرم، المفصػؿ، الزم، ك 4/379جكمعػاني القػرآف، النحػاس، تحقيػؽ: محمػد عمػي الصػابكني ، 3/87جزىير غازم زاىد 

مغنػي المبيػب عػف ، ك 4/254ج شرح المفٌصؿ، ابف يعيش، تقديـ: إميؿ بػديع يعقػكب، ك 1/328ج تحقيؽ: عمي أبك ممحـ
، كمكصػػػؿ الطػػػبلب إلػػػى قكاعػػػد 1/470ج كتػػػب األعاريػػػب، ابػػػف ىشػػػاـ، تحقيػػػؽ: مػػػازف المبػػػارؾ كمحمػػػد عمػػػي حمػػػد اهلل 

 .1/143اإلعراب، األزىرم الكقاد ج
 .2/211جتحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  معاني القرآف، الفراء،(2)
(3) . ، كيقاؿ: صاب، يىصيكبي إذا نىزىؿى : اٍلمىطىري يّْبي لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أمػيف محٌمػد عبػد الكىػاب  ينظر:الصَّ
 .1/534ج
ػاتو الى مىثىميييـٍ كىمىثىًؿ الًَّذم اٍستىٍكقى "كنص اآلية: ، 19البقرة: (4) كىييـٍ ًفي ظيميمى تىرى ـٍ كى ٍكلىوي ذىىىبى المَّوي ًبنيكًرًى اءىٍت مىا حى دى نىارنا فىمىمَّا أىضى

كفى ) ّـّ بيٍكـه عيٍميه فىييـٍ الى يىٍرًجعيكفى )17ييٍبًصري ػاًبعىييـٍ أك ( 18( صي بىػٍرؽه يىٍجعىميػكفى أىصى رىٍعػده كى ػاته كى اًء ًفيػًو ظيميمى ػيّْبو ًمػفى السَّػمى كىصى
ذىرى اٍلمىٍكًت كىالمَّوي ميًحيطه ًباٍلكىاًفًريفى فً  كىاًعًؽ حى ـٍ ًمفى الصَّ اًنًي  ".ي آذى
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 ەئچ أال ترل أنو قد قاؿ في مكضػع آخػر:  ،(1) لخكفيـ مف القتاؿ إذا ديعيكا إليوالرعد إنما ذيًكر مىثىبلن 

 .(3)"(2)يظنكف أنيـ أبدنا مغمكبكف م:أ؛  چ ۇئ وئ  وئ

 

 

 

 

                                                           
قدكا نارنا، فمٌما أضاءت الٌناري ما حكليـ أطفأىا اهلل كتركيـ فػي أك مثؿ المنافقيف كمثًؿ قكـو كانكا في ظممةو ف معنى اآلية:(1)

ي: الكفر، كاستيقادىـ الٌنػار مػف قػكليـ: ال إلػو إاٌل اهلل، كأف محمػدنا ى التي كانكا فييا ىاألكلظمماتو ال يبصركف، فالظممة 
فسػمبيـ  ،"ًإنَّمػا نىٍحػفي ميٍسػتىٍيًزؤيفى "رسكؿ اهلل، فمما أضاءت ليـ ما حكليـ كاىتدكا كآمنكا: خمكا إلى شياطينيـ فنافقكا، كقػالكا: 

مػا قصػد بػو الفػٌراء ىػك آخر شػبيينا بيػذا المثػؿ، ك ثـ ضرب ليـ مثبلن ، كتركيـ في ظممات الكفر ال يبصركفنكر اإليماف، 
أك ": -تعػػالى-فطػػرح مػػا كػػاف ينبغػػي أف يكػػكفى مػػع الصػػيب مػػف األسػػماء...، فقػػاؿ ( الػػذم اسػػتكقدى نػػارنا فايسػػتغني بػػذكر)

بىٍرؽه  رىٍعده كى يّْبو ًمفى السَّماًء ًفيًو ظيميماته كى لظممػات لكفػرىـ فضػرب ا ؛يككف كمثػؿ قػكـو فػي ظممػات ليػؿ كمطػرأك ؛ أم: "كىصى
، فقاؿ: إذا قالكا: ال إلو إال اهلل اىتدكا كما ييتدم ىؤالء القكـ بالبرؽ إذا لمػع فيمشػكف، كجعمػو  ، كالبرؽ لتكحيدىـ مثبلن مثبلن

 يكاد يخطؼ األبصار لشٌدة ضكئو.
 .1/214مشكؿ القرآف، ابف قتيبة ج تأكيؿ ينظر:

( )أك؛ حيػث إفَّ (مػثميـ كمثػؿ الػذم اسػتكقدى نػارنا)مردكد عمػى قكلػو: ( اءكصيبو مف الٌسم)أك ذىب الفٌراء إلى أفَّ قكلو: (2)
جػػاءت ( )أككخػػالؼ الطبػػرم الفػػراء؛ حيػػث ذىػػب إلػػى أفَّ ، إفَّ المعنػػى أييمػػا شػػئتى مثػػؿ بػػو جػػاءت بمعنػػى التخييػػر؛ أم:

كأصػحاب صػيب. فجعػؿ  أككذىب الٌزجاج كػذلؾ إلػى مػا ذىػب إليػو الفػٌراء؛ حيػث إفَّ المعنػى عنػده: ، ىنا( )الكاكبمعنى 
الشػدائد كالخػكؼ، كجعػؿ مػا يستضػيئكف بػو مػف البػرؽ مػثبلن لمػا يىستضػيئكف بػو مػف  سبلـ ليـ مثبلن فيما يناليـ مػفديف اإًل 

ػ": -تعػالى-اإلسبلـ، كما يناليـ مف الخكؼ في البرؽ بمنزلة ما يخافكنو مف القتػؿ، مستشػيدنا بقكلػو  ةو يىٍحسى ػٍيحى بيكفى كيػؿ صى
مىٍيًيـٍ  .أك كذىب الٌنحاس إلى ما ذىب إليو الفٌراء؛ حيث إفَّ التقديرى عنده: مثميـ كمثًؿ الذم استكقد نارنا "، عى  كمثًؿ صيبو

ػػػيّْب، ألف التشػػبيو لػػػيس بػػػيف ذات  ثىػػؿ ذكم صى كذىػػب الرضػػػي االسػػترباذم إلػػػى مػػا ذىػػػب إليػػو الفػػػراء، كالٌتقػػدير عنػػػده: كمى
يًب نفسو، بؿ بيف ذكاتيـ كذكا  ت ذكم الصيًّْب.المنافقيف كالصَّ

كمثػػًؿ الػػذم "مػػردكد عمػػى قكلػػو: " كصػػٌيبو أك ": -تعػػالى-األندلسػػي الفػػراء؛ حيػػث ذىػػب إلػػى أفَّ قكلػػو  أبػػك حيػػافكخػػالؼ 
يّْبو )أك ، كالٌتقدير: "اٍستكقىدى  مىٍيًو ًمفى اٍلمىٍكتً ": -تعالى-، مستشيدنا عميو بقىٍكًلًو (كىمىثىًؿ ذىًكم صى ػ"كىالًَّذم ييٍغشى عى رىاًف ؛ أىٍم: كى دىكى

مىٍيػػًو،  ػػى عى ػػٍيًف الَّػػًذم ييٍغشى ػػاًؿ اٍلميٍسػػتىٍكًقًد، ( ك)أكعى ػػبّْييوي ًبحى ػػٍف نىظىػػرى فػػي حػػاليـ مػػنيـ مػػف ييشى ىنػػا لمتفصػػيؿ عنػػده؛ حيػػث كػػاف مى
. يّْبو اًؿ ذىًكم صى ًمٍنييـٍ مىٍف ييشىبّْييوي ًبحى  كى

عرابػو، الزجػاج، ، ك 1/337ج جامع البياف في تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ينظر: معػاني القػرآف كا 
عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ، ك 1/94جتحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  الجػامع ألحكػاـ ، ك 1/33جا 

بػػراىيـ أطفػػيش ، كشػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب، الرضػػي االسػػترباذم 1/215ج القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
 .1/135ج حر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿالب، ك 4/450ج
 .1/17جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
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 بمعنى حرؼ آخر فصؿ: المردود
  وٍد آخردمس لة: حرؼ المردود بمعنى حرؼ مر 

، حيػُث (بػؿ)بمعنػى حػرؼ مػردود آخػر وىػو ( أو)يء حرؼ المػردود يتحدُث الفرّاء عف جواز مج

 چ  ۅ   ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ  كقكلػو:"يقوُؿ: 
فػي  كػذلؾ (،بػؿ)ىنػا فػي معنػى  ىػا (أك)، (1)

 .(1)"(2)التفسير مع صٌحتو في العربٌية

                                                           
 .147الصافات: (1)
فػػػة؛ حيػػػث ذىػػػب ىنػػػا، كىػػػي قضػػػٌية خبلفيػػػة بػػػيف نحػػػاة البصػػػرة كالكك ( بػػػؿ)جػػػاءت بمعنػػػى ( )أكذىػػػب الفػػػراء إلػػػى أفَّ (2)

فَّ األصؿ في ( بؿ)بمعنى ( )أكالبصريكف إلى عدـ جكاز مجيء  أف تككف ألحد الشيئيف عمػى اإلبيػاـ، بخػبلؼ  (أك)، كا 
، كاألصؿ فػي كػؿ  (أك)معناىا الجمع بيف الشيئيف، كبؿ معناىا اإلضراب، ككبلىما مخالؼ لمعنى الكاك كبؿ؛ ألف الكاك 

ًضػػعى  بمعنػػى ( )أككذىػػب الككفيػػكف إلػػى جػػكاز مجػػيء ، لػػو، كال يػػدؿ عمػػى معنػػى حػػرؼ آخػػر حػػرؼ أالَّ يػػدؿ إال عمػػى مػػا كي
ػػٍمنىاهي إلػػى ًمائىػػًة أىٍلػػؼو ": -تعػػالى-قكلػػو ىػػك ، كذلػػؾ ألنَّػػو كرد فػػي القػػرآف مػػا يؤيػػد قػػكليـ، ك (بػػؿ) ، كردَّ عمػػييـ "يىًزيػػديكفى أك كىأىٍرسى

ككف لمتخيير، كالمعنى أنيـ إذا رآىـ الرائي تخيػر فػي البصريكف: ال يكجد حجة ليـ فيو، كذلؾ مف كجييف؛ أحدىما: أف ي
عمػى ذلػؾ، كالكجػو الثػاني: أف يكػكف بمعنػى الشػؾ، كالمعنػى أف الرائػي إذا رآىػـ شػؾ فػي  ايزيػدك أك أف يقدرىـ مائة ألػؼ، 

ػػؾ فػػي عػػدتيـ لكثػػرتيـ؛ فالشػػؾ يرجػػع إلػػى الرائػػي، ال إلػػى الحػػؽ  ، -تعػػالى-ًعػػدًَّتًيـ لكثػػرتيـ، أم: أف حػػاليـ حػػاؿ مػػف ييشى
َـّ ": -تعػالى-، كاستشيد عميو بقكلػو (بؿ)جاءت بمعنى ( )أككخالؼ الفراىيدم البصرييف في رأييـ؛ حيث ذىب إلى أفَّ  ثػ

ـٍ مف بعد ذىًلؾ فىًييى كالحجارة  كخػالؼ سػيبكيو شػيخو الفراىيػدم، حيػث ، ة، كالمعنى: بؿ أشد قسػك "أىشد قسكةأك قست قيميكبكي
تكػكف ألحػد األمػريف كأبيمػو أك باحة، كالتقدير: كأرسػمناه إلػى بىشىػرو كثيػر يحػذرىـ ممػف يػراىـ، تككف لئل( )أكذىب إلى أفَّ 

بينمػػا ذىػػب ، كجػػد فائػػدة فػػي تعريػػؼ حقيقػػة عػػددىـي عمػػى المخػػاطبيف؛ ألنػػو أراد تعػػريفيـ كثػػرتيـ؛ حيػػث ال -تعػػالى-اهلل 
بمعنػى بػؿ فػي ىػذه اآليػة، لجػاز أف تجػيء مكانيػا  جػاءت كلػ( )أك: إفَّ األكؿالمبٌرد إلى فساد رأم الككفييف مف كجيػيف: 

 ، كلكف عمى معنى بؿ.-عمى غير الٌشؾ –عمرنا أك عمرنا، كما ضربتي زيدنا أك في مكضعو آخر، كقكلنا: ضربتي زيدنا 
؛ -جػؿعػٌز ك -كىػذا منفػي عػف اهلل  ،نسيافأك ال تأتي في الكاجب في كبلـو كاحدو إال لئلضراب بعد غمطو ( بؿ)الثٌاني: إفَّ 
كخػالؼ الٌزجػاج الفػراء فػي ، عىمػرك؛ ليٍضػرب عػف ذلػؾ كيثبػت ىػذاالقائؿ: مررت بزيدو ناسػينا فىػذىكر، قػاؿ: بػؿ قاؿ ألنَّو إذا 

تكػػكف بمعنػػى ( )أككذىػػب الٌزجػػاجي إلػػى أفَّ ، أك األشػػياءىنػػا: إفػػراد أحػػد الشػػيئيف ( )أكرأيػػو؛ حيػػث ذىػػب إلػػى أفَّ معنػػى 
كاعتػػرض الٌنحػػاس عمػػى رأم الفػػٌراء، كقػػاؿ: ىػػي ، لئلضػػراب( بػػؿ)ا تكػػكف بمعنػػى اإلبيػػاـ، كتحػػدث فػػي مكضػػعو آخػػر أنيػػ

كاعترض ابف جني عمػى قػكؿ ، أك أكثررأيتمكىـ لقمتـ مائة ألؼ  ككالمعنى: أرسمناه إلى جماعة ل ،عمى بابياأك لئلباحة، 
لقػػػكؿ  -عػػػٌز كجػػػؿ-اهلل  ، كىػػػي عنػػػده جػػػاءت شػػػكنا؛ ألفَّ ىػػػذا كػػػبلـ خػػػرجى حكايػػػة مػػػف(بػػػؿ)بمعنػػػى الػػػكاك الفػػػراء بمجػػػيء 
كذىػب العكبػرم إلػى أفَّ ، أك يزيػدكفرأيتمكىـ لقمتـ أنػتـ فػييـ: ىػؤالء مائػة ألػؼ  كيمو: كأرسمناه إلى جمع لأك المخمكقيف، كت

 كالثاني: لمتخيير، كالثٌالث: لمتقريب. ،: لمٌشؾ؛ أم: يشؾ الرائي ليـ في مقدار عددىـاألكؿ: أكجوفييا ثبلثة ( )أك
( أفَّ )كذىػػب ابػػف مالػػؾ إلػػى ، الػػكاكالفػػراء كالبصػػرييف فػػي رأييػػـ؛ حيػػث ذىػػب إلػػى أٌنيػػا جػػاءت بمعنػػى:  كخػػالؼ القرطبػػي
ػٍيًف ":-تعالى-، كاستشيد عميو بقكلو (ك)جاءت بمعنى  ػافى قىػابى قىٍكسى كاتفػؽ ابػف الٌصػائن كالمػرادم كالسػيكطي "، أك أىٍدنىػىفىكى

جػػاءت بمعنػػى بػػؿ؛ أم: بػػؿ ىػػـ ( )أكابػػف الحاجػػب إلػػى أفَّ كذىػػب ، لئلضػػراب( بػػؿ)بمعنػػى ( )أك ءمػػع الفػػراء فػػي مجػػي
 يزيدكف.
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 (:1) مس لة 

، حيػُث (بػؿ)بمعنػى حػرؼ مػردود آخػر وىػو ( أـ)مجيء حػرؼ المػردود  يتحدُث الفرّاء عف جواز

يقكؿ: تتابع عمميـ فػي  ،معناه: لعٌميـ تدارؾ عمميـ ، (3)چ چ چ ڃ (2)ڃ ڃچ كقكلو: " يقوُؿ:

                                                                                                                                                                                 

الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ، ك 1/310جالجمؿ في الٌنحك، الفراىيػدم، تحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكة  ينظر:
 المقتضػػػب، المبػػػرد، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة ،، ك 3/245جىػػػاركف 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ، ك 3/304ج حػػركؼ المعػػاني كالٌصػػفات، ، ك 4/314جمعػػاني القػػرآف كا 
عػػراب القػػرآف، النحػػاس ج1/13ج الٌزجػػاجي، تحقيػػؽ: عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد كمعػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: ، 3/293، كا 

اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ ، ك 2/463ج مػي الٌنجػارالخصائص، ابف جني، تحقيػؽ: محمػد ع، ك 6/59جمحمد عمي الصابكني 
، كالمباب في عمؿ 1/21، كاإلمبلء، العكبرم ج2/393جالخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد 

بػػػػراىيـ أطفػػػػيش، ك 1/42البنػػػػاء كاإلعػػػػراب، العكبػػػػرم ج  الجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف، القرطبػػػػي، تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 
شػػػرح الرضػػػي عمػػػى ، ك 3/1224ج كافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ىربيػػػدمشػػػرح ال، ك 3/199ج

الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة، ابػػف الٌصػػائن، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ ، ك 4/74ج الكافيػػة، ابػػف الحاجػػب، تحقيػػؽ: يكسػػؼ حسػػف عمػػر
 ة كمحمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿالجنػػػي الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني، المػػػرادم، تحقيػػػؽ: فخػػػر الػػػديف قبػػػاك ، ك 2/695ج الصػػػاعدم

 .3/204جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/229ج
 .2/393جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ي ال يبتدأ بيا، فنضع ألؼ الكصػؿ؛ ساكنة، كى تاء في الٌداؿ؛ فيككف عندنا داؿه أصميا: تدارؾ، بإدغاـ ال( اٌدراؾ)كممة (2)

 ليكصؿ كييتكمَّـ بيا.
( بػػؿ)، فػػإذا كصػػمت كسػػرت الػػبلـ فػػي (ادارؾ) كابتػػدأت قمػػت:( بػػؿ)كيقػػكؿ الزمخشػػرم فػػي ىػػذا المكضػػع: إذا كقفػػت عمػػى 

 لسككنيا كسككف الداؿ، كسقطت األلؼ، ألنيا ألؼ كصؿ.
 .3/379ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا

ـٍ ًمٍنيىا عىميكفى "كنص اآلية: ، 66مؿ: الن(3) ـٍ ًفي شىؾٍّ ًمٍنيىا بىٍؿ ىي  ."بىًؿ ادَّارىؾى ًعٍمميييـٍ ًفي اآٍلًخرىًة بىٍؿ ىي
، بمعنى تفاعؿ، كبكسر الػبلـ فػي "بًؿ ادَّرىؾى "كأىؿ مٌكة:  أبك جعفرك  أبك عمركقرأ ابف كثير ك  ، كقػرأ (بػؿ)، عمى كزف افَّعىؿى

؛ أم:  عبد اهلل في ركاية كابف ٍيًصػف: بىػٍؿ آٍدرىؾى ٍمػزىة كغيػره عنػو، كقىتىػادة كابػفي ميحى عباسو في ركاية أخرل، ككذلؾ ابف أبي جى
، فقمػػب الثٌانيػػة تخفيفنػػا؛ كراىيػػة الجمػػع بػػيف ىمػػزتيف، كأنكػػر  بف العػػبلء أبػػك عمػػرك بمػػدةو بعػػد ىمػػزة االسػػتفياـ، كأصػػمو: أىأىٍدرىؾى

تفياـ بعد بىٍؿ؛ ألفَّ بؿ إيجاب، كاالستفياـ في ىػذا المكضػع إنكػار، بمعنػى: لػـ حاتـ: ال يجكز االسأبك ىذه الركاية، كقاؿ 
 ؛ أم: لـ يشيدكا، فبل يصح كقكعيما معنا؛ لمتنافي الذم بيف اإليجاب كاإلنكار."أشيدكا خمقييـ": -تعالى-يكف كقكلو 

ـٍ بىػدىؿى بىػٍؿ، كادَّرىؾى عمػى كزف افَّعىػؿى  ، جعػؿ أى ، بيمػزةو داخمػة عمػى ادَّارىؾ، كقرأ مجاىػد: أـً ادَّرىؾى ، كقػرأ ابػف عبػاس: بىػٍؿ آٌدارىؾى
تىٍيًف، ىىٍمػػزىًة ااًلٍسػػًتٍفيىاـً كى  ، ًبيىٍمػػزى ىىٍمػػزىًة فتحػػذؼ ىمػػزة الكصػػؿ؛ بسػػبب اإلدغػػاـ كالنطػػؽ بالٌسػػاكف، كقػػرأ ابػػف مسػػعكد: بىػػٍؿ أىأىدَّرىؾى

قىرىأى الٍ  ، كى ا، كىاأٍلىٍعرىجي أىفَّعىؿى سىفي أىٍيضن قىرىأى ، حى قىػرىأى اٍبػفي كى ، كى ـً كىًتيىػا ًإلىػى الػبلَّ رى نىٍقػًؿ حى ٍذًؼ ىىٍمزىًة ادَّرىؾى كى ، ًبحى كىٍرشه ًفي ًركىايىةو: بىًؿ ادَّرىؾى
. ا: بىمىى ادَّرىؾى  عىبَّاسو أىٍيضن

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/127جمعػػاني القػػرآف كا  ا 
الكشػاؼ، الزمخشػرم، ، ك 5/146جكمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمد عمي الصػابكني ، 3/216جر غازم زاىد زىي
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 چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ  ڇ چچ اآلخػػرة. يريػػد: بعمػػـ اآلخػػرة أنيػػا تكػػكف أك ال تكػػكف، لػػذلؾ قػػاؿ 

كالعرب تجعؿ )بؿ( مكاف )أـ( ك)أـ( مكاف )بػؿ(  ،بأـ ،"أـ تدارؾ عمميـ في اآلخرة": في قراءة أيبيٍّ  كىي
 : (1)إذا كاف في أٌكؿ الكبلـ استفياـ، مثؿ قكؿ الشاعر

َلػػػػتْ أفػػػػو الّمػػػػو مػػػػا أدِر    (2)َسػػػػْمَمى َتَغوَّ
 

ـْ   النػػػػػػػػػػوـُ أـ ُكػػػػػػػػػػؿّّ إلػػػػػػػػػػيَّ َحِبيػػػػػػػػػػبُ أ
(3) 

كقػرأ  ،"بػؿ اٌدارؾ" :فقػرأ يحيػى كالحسػف كشػيبة كنػافع ،ؾ(فمعناىف: بؿ. كقد اختمؼ القراء فػي )اٌدار  
كأنػػو قػػاؿ: ىػػؿ أدرؾ  :كمعنػػاه ،مػػف أدركػػت ،"ؿ أدرؾ عمميػػـ فػػي اآلخػػرة"بػػ :جعفػػر المػػدني أبػػكمجاىػػد ك 

)بمػى(  يسػتفيـ كيشػٌدد الػداؿ كيجعػؿ فػي "بمػى اٌدارؾ" :رأكبمغني عف ابف عٌباس أنػو قػ ،عمميـ عمـ اآلخرة
لمٌرجػػؿ تكٌذبػو: بمػى لعمػرم لقػد أدركػػت  :كقكلػؾ ،ألنػو أشػػبو باالسػتيزاء بأىػؿ الجحػد ؛كىػك كجػو جٌيػد ،يػاء

 .(1)"4)كأنت تكٌذبو ،السمؼ فأنت تركم ما ال نركم

                                                                                                                                                                                 

بػػػراىيـ أطفػػػيش، ك 3/379ج تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا  الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
 .8/262األندلسي ج أبك حياف، كالبحر المحيط في التفسير، 13/226ج
 تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي بيضػػكف الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة، ابػػف فػػارس، ينظػػر:مػػف البحػػر الطكيػػؿ. ىػػك البيػػت بػػبل نسػػبة، ك (1)

 .2/133جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 226ص
 .5/115ج لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب ينظر:تغكلت: تشابيت كتمكنت. (2)
ػػارت مػػف الغػػكؿ؟ ألفَّ العػػرب تػػزعـ أنيػػا تبػػد عنػػى البيػػت:م(3)  كلمػػا جػػاءت سػػممى، لػػـ يػػدًر محٌبيػػا أذلػػؾ فػػي النػػكـ؟ أـ صى

ـٌ لٌما جػكز أىف تكػكف تغكلػت دىاخمػو الشَّػؾ ػا ًإلىػى  :فىقىػاؿى  ،متزينة لتفتف، ث بػؿ أكػؿ ًإلىػٌي حبيػب؛ أىم: الغػكؿ كسػممى كػؿ ًمٍنييمى
 حبيب.
 "أـ كؿ إلى حبيب" الّشاىد:

 .(بؿ)بمعنى ( أـ)مجيء  وجو االستشياد:
 .3/200جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 2/431شرح كتاب سيبكيو، السيرافي ج ينظر:

، بشػرط أف يقػع بعػد (بىػؿٍ )مكاف ( أـأك )( أـ)مكاف ( بىؿٍ )كيجكز عنده أف نجعؿ  ،(أـ)بمعنى ( بؿ)ذىب الفراء إلى أفَّ (4)
أك القػػراءات فػػي ىػػذه اآليػػة، دكف أف يكافقػػكا الفػػراء  أكجػػو، كتحػػدث البصػػريكف عػػف "أـ تػػدارؾ"استشػػيد بقػػراءة: اسػػتفياـ، ك 

يعترضػكا عميػػو، كلكػػف تحػدثنا فػػي المسػػألة السػابقة عػػف عػػدـ جػكاز مجػػيء حػػرؼ مػركد مكػػاف حػػرؼ آخػر عنػػد الكػػكفييف، 
ػا–ذلػؾ كػد ، كمػا يؤ (بىؿٍ )مكاف ( أـ)كقياسنا عميو فإنَّو ال يجكز أف يجيء  ال تػأتي إال بعػد ( أـ)مػا قالػو سػيبكيو: إفَّ  -أيضن

. كنبلحظي: عدـ حػديث الفػراء عػف األكؿاالستفياـ، كتككف عمى معنى: أييما كأييـ، كبشرط انقطاع االستفياـ اآلخر مف 
 ا بمعنى بؿ.تككف بمعنى: أييما كأييـ، كلـ يتحدث أبدنا عف مجيئي( أـ)، بؿ تحدث عف (أـ)بمعنى ( بؿ)جكاز مجيء 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ك  ،3/169جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ، ك 4/127جالجميؿ عبده شمبي  كمعػاني القػرآف، النحػاس، ، 3/216جا 

الجػػػامع ، ك 3/379ج الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا الكشػػػاؼ،، ك 5/146جتحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الصػػػابكني 
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  َـّ )مس لة: معنى الحرؼ  (ث

َـّ )يتحػػدُث الفػػرّاُء عػػف معنػػى الحػػرؼ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ كقكلػػو: "حيػػُث يقػػوُؿ: ، (ثػػ

 چ ک ڑ
ـٌ الٌمػو شػييد عمػى مػا يفعمػكف ،)ثـ( ىاىنا عطؼ (2) يريػد: ىنالػؾ الٌمػو شػييد  ،كلك قيؿ: ثػ
(3)عمى ما يفعمكف

"
(4). 

 مف المكني فصؿ: المردود
 (5)مس لة: المردود مف المكني 

  ٹ  ٹ ٿچ كقكلػػػو: " فػػػراء عػػػف المػػػردود مػػػف المكنػػػي فػػػي كتابػػػو، حيػػػث يقػػػوُؿ:يتحػػػدث ال

 شػريؾ يحػٌدثن قػاؿ: حػٌدثنا الفػٌراء قػاؿ: ،كاتقػكا األرحػاـ أف تقطعكىػا :يريػد ،فنصب األرحاـ ،(6) چٹ

                                                                                                                                                                                 

بػػراىيـ أطفػيش  أبػػك حيػػاف، كالبحػػر المحػيط فػػي التفسػير، 13/226ج ألحكػاـ القػػرآف، القرطبػي، تحقيػػؽ: أحمػد البردكنػػي كا 
 .8/262األندلسي ج

 .2/294جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ـٍ "كنص اآلية: ، 46يكنس: (2) مَّا نيًريىنَّؾى بىٍعضى الًَّذم نىًعديىي ا يىٍفعىميكفى أك كىاً  مىى مى ـٍ ثيَـّ المَّوي شىًييده عى فَّيىنَّؾى فىًإلىٍينىا مىٍرًجعييي  ."نىتىكى
فػي ىػذا ( ىنالػؾ)بمعنػى ، كاتفػؽ معػو القرطبػي فػي جػكاز مجيئيػا (ىنالػؾ)ىنػا جػاءت بمعنػى ( ثـ)ذىب الفراء إلى أفَّ (3)

الـ كريـ ثَّػـ ( ثـ)بينما ذىب العكبرم أفَّ ، المكضع : زيد عى اعىنا جاءت لترتيب األخبار ال المخبر عنو، كقكلؾى ، ىػك شيػجى
ػػًص فػػي (ثػػـ)األندلسػػيُّ مػػع العكبػػرم، حيػػث ذىػػب إلػػى أفَّ  أبػػك حيػػافكاتفػػؽ  ، جػػاءت لترتيػػب األخبػػار، ال لترتيػػب القىصى

ٍيناؾى عقكبتيـ  أٍنفيًسيىا، فمعنى ـٍ نيًركىيىا فىييـٍ عمػى كػٌؿ حػاؿو راجعػكف إلينػا إلػى أك اآلية: الكعيد بالرُّجكع إلى اهلل؛ أم: إٍف أرى لى
 ؿ تكميفيـ عمى جميع أعماليـ. أك الحساب كالعذاب، ثيَـّ مع ذلؾ اهلل شييده مف 

براىيـ أطفػيشالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقي، ك 1/48اإلمبلء، العكبرم ج ينظر: ، 8/348ج ؽ: أحمد البردكني كا 
 .6/66ج كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 .1/466جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
 .مكني: الٌضميرقصد الفراء بال(5)

 .1/208ضيؼ جالمدارس النحكية، شكقي  ينظر:
ػ"كنص اآلية: ، 1النساء:  (6) بىػثَّ ًمٍنييمى يىػا كى ٍكجى مىػؽى ًمٍنيىػا زى ـٍ ًمػٍف نىٍفػسو كىاًحػدىةو كىخى مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي ػاالن يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى ا ًرجى

ـى إً  ا ًنسىاءن كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى ًقيبناكىًثيرنا كى ـٍ رى مىٍيكي  ."فَّ المَّوى كىافى عى
ـي " :قرأ عبد اهلل بف يزيد ، كذىػب القرطبػي " األرحػا ـي أىػؿه أٍف تيٍكصػؿى بػالرفع عمػى االبتػداء، كالخبػر ميقػدَّر، كالٌتقػدير: كاألرحػا

البصػػػرم،  حمػػػزة كابػػػف عبػػػاس، كالحسػػػفل، كقػػػرأ فَّ مػػػف العػػػرب مػػػف يرفػػػع الميٍغػػػرى إلػػػى جػػػكاز الٌرفػػػع عمػػػى اإلغػػػراء؛ ذلػػػؾ أل
 بالخفض." األرحاـ" :رزيف ككمجاىد، كقتادة، كالنخعي، كاألعمش، كيحيى بف كثاب، كأب

براىيـ أطفيش ينظر:  .5/5ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
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 ؛كفيػػو قػػبح ،قػػكليـ: بالٌمػػو كالػػرحـأنػػو خفػػض األرحػػاـ، قػػاؿ: ىػػك ك الٌمػػو عػػف األعمػػش عػػف إبػػراىيـبػػف عبػػد 
ا عمى مخفكض كقد كنى عنو، كقد قاؿ الشاعر (1)ألف العرب ال تردٌ   في جكازه:(2)مخفكضن

ػػػػَواِري  ُسػػػػُيوُفَنا (3)ُتَعمَّػػػػُؽ فػػػػي ِمْثػػػػِؿ السَّ
 

 (7()6)ِنؼُ َنَفػػػػا(5)ُغػػػػوطٌ  (4)وَمػػػػا َبْيَنيػػػػا واْلَكْعػػػػِب  
نما يجكز ىذا في الشعر لضيقو  يريد: تتسػاءلكف بػو، فػأدغـ التػاء  ،ليكفى ًبوً ءاتىسَّ : (8)يـكقرأ بعض، كا 

 .(1)"(9)عند السيف

                                                           
 .عطؼأم: ال ت(1)
، كشرح األشمكني أللفية 2/282ج شرح المفصؿ، ابف يعيش ينظر:لمسكيف الٌدرامي. ىك ك  ،البيت مف البحر الطكيؿ (2)

 .2/396ابف مالؾ، األشمكني ج
؛ حيػث شػبو الشػاعر قكمػو بالسػكارم؛ لطػكؿ أجسػاميـ، كالطػكؿ ممػا (العمػكد)جمػع سػارية، كىػي األسػطكانة  السواري:(3)

 .3/133جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر: تمدحو العرب.
اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الػديف عبػد الحميػد  ينظر: ألرض.في ركاية أخرل ا(4)
 .2/280ج
 .8/12المرجع السابؽ ج ينظر:المطمئف مف األرض. ىك جمع غائط، ك  الغوط:(5)
 .6/124المرجع السابؽ ج ينظر:اء بيف الشيئيف.  يك الىك بكزف جعفر، ك ىك جمع نفنؼ، ك  نفانؼ:(6)
 "فما بينيا كالكعب" اىد:الش(7)

إليػو، مػف غيػر  -قكلػو: بػيفىػك عمػى المكنػي المتصػؿ المخفػكض بإضػافة الظػرؼ ك الكاك بػ( الكعب) ردٌ  وجو االستشياد:
، 1/198جإعػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظػر: امؿ في المعطكؼ عميػو مػع المعطػكؼ.إعادة الع

شػرح التسػييؿ، ابػف ، ك 2/280جألنبػارم، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابػف اك 
شػػرح الكافيػػة الٌشػػافية، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 3/377ج مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم المختػػكف

األشػػمكني  ، كشػػرح2/282ج ، تقػػديـ: إميػػؿ بػػديع يعقػػكب، كشػػرح المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش3/1251ج المػػنعـ أحمػػد ىربيػػدم
 .2/396أللفية ابف مالؾ، األشمكني ج

ػػاءىليكفى ًبػػوً "كابػػف عػػامر كيعقػػكب:  أبػػك عمػػركقػػرأ ابػػف كثيػػر كنػػافع ك (8) ػػاءىليكفى "، كقػػرأ الككفيػػكف: "تىسَّ  مخففػػة بفػػتح السػػيف، "تىسى
زيػد أبك باس ك خفيفة، كركل ع" تىسىاءىليكفى "كركل عمي ابف نصر كىاركف كعبيد كخارجة كعمي بف الفضؿ عف أبي عمرك: 

ف شئت خففت.  عنو: إف شئت شددت، كا 
، فأدغمػت التػاء الثانيػة فػي السػيف، كشيػددت، كمػف (تتسػاءلكف)بتشػديد السػيف فاألصػؿ: " تىسَّاءىليكفى " :قاؿ األزىرم: مف قرأ

ػػاءىليكفى "قػػرأ: حػػد: تطمبػػكف بػػو ؛ فحػػذفت إحػػدل التػػاءيف اسػػتثقاالن لمجمػػع بينيمػػا، كمعناىمػػا كا(تتسػػاءلكف)فاألصػػؿ فييػػا: " تىسى
 حقكقكـ.
 .1/165، كاإلمبلء، العكبرم ج1/290منصكر األزىرم جأبك معاني القرآف،  ينظر:

: النصػػب بفعػػؿو محػػذكؼ، كالتقػػدير: كاتقػػكا األرحػػاـ، األكؿ، (األرحػػاـ)ذىػػب الفػػراء إلػػى جػػكاز كجيػػيف مػػف اإلعػػراب فػػي (9)
ػا سػيبكيو فيػذا األمػر قبػيحه عنػده، كال يجػكز إال ، و قبػيحىػك جػائزه عنػده كلكٌنػ، ك (بوىك )كالثٌاني: الخفض عمى المكني ك  أمَّ

 في الشعر، كقكؿ الٌشاعر:
 َفاْذَىْب َفَما ِبَؾ َواأْلَيَّاـِ ِمْف َعَجبِ  ..َتْيُجوَنا َوَتْشُتُمَنا. بتَّ  فاليوـ قد
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بة بفعػؿو محػذكؼ، منصػك ( األرحػاـ)المكني المخفكض عمى مخفػكض قبمػو، كذىػب إلػى أفَّ  ردٌ كذىب األخفش إلى جكاز 
ـى كالتقدير: اتق بالخفض، كعٌدىا قػراءةن ضػعيفةن، كردَّ عميػو ابػف يعػيش: ىػذا ( األرحاـ)كلـ يجز المبٌرد قراءة حمزة ، كا األرحا

دّْ نىٍقًؿ الثقة، كذىب ابف يعػيش إلػى جػكاز كجيػيف آخػريف:  القكؿ ال يجكز مف المبٌرد؛ ألنَّو ركاىا إماـه ًثقىةه، كال سبيؿى إلى رى
قىسىـ، كىـ ييٍقًسمكف باألرحاـ كييعظّْمكنيا، كجاء التنزيؿي عمػى ك اك الكاك : أف تككف األكؿعمى المكنٌي المخفكًض.  ردٌ غيرى ال

ػػى اسػػتعماليـ، كيكػػكف قكليػػو:  ًقيبنػػا"مقتضى ـٍ رى مىػػٍيكي ػػافى عى حتػػى كأٌنػػو  ،جػػكاب القسػػـ، كالثٌػػاني: أف يعتقػػد أفَّ قبميػػا بػػاء" ًإفَّ المَّػػوى كى
 ، ثـ حذؼ الباء، لتقدُّـً ذكرىا كما حذفت.(كباألرحاـ)قاؿ: 

ـى أف تقطعكىا، كعػدَّ الخفػض فػي  ( األرحػاـ)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ القراءة الجٌيدة ىي قراءة النَّصب، كالٌتقدير: اتقكا األرحا
ػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػبل يجػػكز، لقكلػػ  ".ال تحمفػػكا بآبػػائكـ": ملسو هيلع هللا ىلصو خطػػأ فػػي العربيػػة، كال يجػػكز إال لمضػػركرة الٌشػػعرية، كأمَّ

عمى ىذا؟؛ حيث إفَّ الحمؼ بغيػر اهلل أمػر عظػيـ، كيجػكز  (تساءىلكف بو كبالرحـ)يعقبي الٌزجاج بقكلو: فكيؼ يككف  حيثي 
؛ حيػث إفَّ الصػكاب الػ ردٌ في العربٌية عمى قبح ال عمػى مكنػي مخفػكض  ردٌ عمػى مكنػي مخفػكض، كقػكليـ: مػررت بػو كزيػدو

 عمى المكني المخفكض شاذه في المغة. ردٌ دَّ الٌنحاس أفَّ الكع، مع إعادة الخافض
حمػػزة لؤلرحػػاـ بػػالخفض قػػراءة ضػػعيفة عنػػد جميػػع الٌنحػػكييف، كال تجػػكز إال  منصػػكر األزىػػرم إلػػى أفَّ قػػراءةأبػػك كذىػػب 

نػػده؛ ألفَّ خطػػأ ع( األرحػاـ)عمػى المكنػػي المخفػكض إال بإعػػادة الخػافض، كخفػػض  ردٌ لمضػركرة الٌشػػعرية؛ ألفَّ العػرب ال تػػ
: نيػي النبػي عػف ؛ فبل يجكز أف تتساءلكا باهلل كبالرحـ عمى عادة كبلـ العػرب؛ أم"ال تحمفكا بآبائكـ"قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 

بػالخفض؛ حيػث إفَّ حمػزة يػرد عمػى اعتػراض المبػرد ( األرحػاـ)كذىب ابف جني مذىب حمزة كالذم قرأ ، الحمؼ بغير اهلل
يػػا مػػردكد عمػػى المكنػػي المخفػػكض، كلكػػف ظننػػتي أفَّ بػػو بػػاءن ثانيػػة، حتػػى كػػأنني قمػػت: عمػػى أنَّ ( األرحػػاـ)بقكلػػو: لػػـ أحمػػؿ 

ػاءىليكفى "عمى قراءة حمزة:  -تعالى-كاستشيد ابف مالؾ بقكلو ، ، ثـ حذفت الباء لتقدـ ذكرىا(اـكباألرح) كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسى
اـً   (.مررتي بؾى كزيدو )خفكض، كعميو أجاز أف نقكؿ: ، عمى جكاز المردكد عمى المكني الم"ًبًو كىاأٍلىٍرحى

؛ كيجػكز  ردٌ األندلسػي إلػى عػدـ جػكاز الػ أبك حيػافكذىب  عمػى مكنػي مخفػكض، فػبل يجػكز عنػده القػكؿ: مػررتي بػًؾ كزيػدو
عمى المكني المخفكض بدكف إعادة الخافض خبلفنػا لمبصػرييف،  ردٌ كأجاز ابف ىشاـ ال، عنده عمى قبح؛ لمضركرة الشعرٌية

قػؿ "، ك"فىقىػاؿى لىيىػا كلػؤلرض": -تعػالى-المخفكض بشرط إعادة الخافض، كاستشيدكا بقكلو  مكنيعمى ال ردٌ ذيف أجازكا الال
مف كؿ كرب مى اٍلفمؾ تحممكف"ك ،"اهلل ينجيكـ ًمٍنيىا كى مىٍييىا كعى  ."كىعى

فػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد معػػاني القػػرآف، األخ، 1/168جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:
عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد ، ك 6/15، كالكامؿ، المبٌرد ج1/243ج قراعة معػاني القػرآف ، ك 2/73جا 

عرابػػػػو، الزجػػػػاج، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الجميػػػػؿ عبػػػػده شػػػػمبي   الخصػػػػائص، ابػػػػف جنػػػػي، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عمػػػػي الٌنجػػػػار، ك 2/6جكا 
، كشػرح المفصػؿ، ابػف يعػيش 1/165، كاإلمػبلء، العكبػرم ج1/290زىػرم جمنصكر األأبك ، كمعاني القرآف، 1/286ج
 البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صػدقي محمػد جميػؿ، 1/63، كشرح الشافية الكافية، ابف مالؾ ج2/282ج
 .1/583، كشرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ ج3/499ج
 .1/252جبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كع(1)
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 تكريرالالمبحث الرَّابع: 

 (1)الّتكرير و فصؿ: المرود -
 (المطابؽ)تكرير الكّؿ مف كّؿ و  مس لة: رّد االسـ المفرد عمى ما قبمو 

 ڃ ڄچ كقكلػػػو: " الّتكريػػػر فػػػي مسػػػ لٍة واحػػػدٍة، حيػػػُث يقػػػوُؿ:و  لفػػػراء عػػػف الػػػّرديتحػػػدُث ا

(2)چڃ
ا أنبتناه( فيككف بمنزلػة كلك كاف )كصبغنا( عمى )كصبغن  ،بالزيت(3)(اآلكمكف يصطبغكف)يقكؿ: ، 

كلػك كػاف خبلفػو  ،كذلؾ أف الٌصبن ىك الزيت بعينو ،چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  :قكلو
فمػف ذلػؾ أف تقػكؿ: مػررت بعبػد الٌمػو كرجػبلن مػا شػئت مػف رجػؿ، إذا جعمػت  ،ا ال يجػكز غيػرهلكاف خفضن 

ف كاف خبلفو خفضتو ،الرجؿ مف صفة عبد الٌمو نصبتو  ألنؾ تريد: مررت بعبد الٌمو كآخر. ؛كا 

 ،ممػدكدة مفتكحػة الٌسػيفره )سػيناء( كقرأ أىؿ الحجاز )سيناء( بكسر الٌسيف كالمٌد، كقػرأ عاصػـ كغيػ
 :ا، كمػػف قػػرأكالشػػجرة منصػػكبة بػػالرٌد عمػػى الجنػػات، كلػػك كانػػت مرفكعػػة إذ لػػـ يصػػحبيا الفعػػؿ كػػاف صػػكابن 

 أنشدني بعضيـ: ،"كىحيكره ًعيف"

                                                           
 .136إشكالية المصطمح النحكم، الزبيدم، ص ينظر:. بدؿاليقصد بالٌتكرير: (1)
ًمٍنيىػػا تىػػٍأكيميكفى "كنػػص اآليػػة: ، 20كف: المؤمنػػ(2) ًثيػػرىةه كى ـٍ ًفييىػػا فىكىاًكػػوي كى نَّػػاتو ًمػػٍف نىًخيػػؿو كىأىٍعنىػػابو لىكيػػ ـٍ ًبػػًو جى ػػ ػػٍأنىا لىكي رىةن فىأىٍنشى ػػجى شى ، كى

ًصٍبنو ًلآٍلًكًميفى   ."تىٍخريجي ًمٍف طيكًر سىٍينىاءى تىٍنبيتي ًبالدٍُّىًف كى
الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد  ينظػر:بػالجمع. " كأصػباغ"، كقرأت ًفرقػة: "كصبنو لآلكميف": الجميكرقرأ 

براىيـ أطفيش ج سىف، كقاؿ مجاىد: معناه (ناءسيى )اختمؼ في قراءة كمعنى ، ك 12/116البردكني كا  ، فقاؿ قىتىادة: معناه الحى
ػػد، كقػػرأ الككفيػػكف ىػػك : الجميػػكرمبػػارؾ، كقػػاؿ مىٍعمػػره عػػف ًفٍرقىػػة: معنػػاه الٌشػػجر، كقػػاؿ  اسػػـ الجبػػؿ، كمػػا تقػػكؿ: جبػػؿ أيحي

، فػاليمزة فيػو ممنكع مف الٌصرؼ، كمف قػرأ ًسػيناء بكسػر السػيف جعمػو فعػبلالىك ك ( فىعبلء)بفتح السيف عمى كزف ( سىيناء)
.  كيمزة ًحرباء، كلـ ييٍصرىؼ في ىذه اآلية؛ ألنو اسـ بقعةو، كزعـ األخفش أنَّو اسـ أعجميّّ

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، ، ك 19/21، ج3/113جإعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػازم زاىػػػد  ينظػػر:
براىيـ أطفيش ج  .12/116تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

ًحًو. كى " تىٍنبيتي : "الجميكرقىرىأى (3) ٍيده ًبًسبلى رىجى زى ا تىقيكؿي: خى ، كىمى مىعىيىا الدٍُّىفي : تىٍنبيتي كى ْـّ اٍلبىاًء، كىالتٍَّقًديري ضى قىرىأى اٍبفي كىًثيرو ًبفىٍتًح التَّاًء كى
مىػى ىىػًذًه اٍلًقػ أبك عمركك  كىٍسًر اٍلبىاًء، كىاٍختيًمؼى ًفي التٍَّقػًديًر عى نىاىىػا  أبػك عمػيرىاءىًة، فىقىػاؿى بضـٌ التَّاًء كى : التٍَّقػًديري تيٍنًبػتي جى اٍلفىاًرًسػيُّ

: اٍلبىاءي زىاًئدىةه. ًقيؿى . كى ٍفعيكؿي مىٍحذيكؼه ، فىاٍلمى مىعىوي الدٍُّىفي  كى
الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، ، ك 19/21، ج3/113جإعػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػازم زاىػػػد  ينظػػر:

براىيـ أطفيشتحقيؽ: أحم  .12/116ج د البردكني كا 
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 ومػػػػف يػػػػ ت َمُمشػػػػانا يصػػػػادؼ غنيمػػػػة
 

ؼ   (1)ِسػػػػػػػػػواًرا وَخمخػػػػػػػػػااًل وُبػػػػػػػػػْرٌد ُمَفػػػػػػػػػوَّ
(2)قاؿ: كمع ذلؾ برد مفٌكؼ كأنو 

 كأنشدني آخر: ،

 ىزئػػػػػػػػت حميػػػػػػػػدة أف رأت بػػػػػػػػي رتّػػػػػػػػة
 

 (3)ا بػػػػػػػػو قصػػػػػػػػـ وجمػػػػػػػػد أسػػػػػػػػودوفًمػػػػػػػػ 
 .(5)"(4)كأنو قاؿ: كمع ذلؾ جمد أسكد 

 الّنعتو  فصؿ: الّتكرير
  نعت المعرفة لمّنكرةو  (تكرير مطابؽ)مس لة: تكرير الّنكرة مف المعرفة 

 :قكلػو عػز كجػؿ" يتحدُث الفراء عف تكرير الّنكرة مف المعرفة ونعت المعرفة لمّنكػرة، حيػُث يقػوُؿ:

 :أال ترل أنؾ تقكؿ، (8)نكرة ىيك ، (7)جعميا كالنعت لممعرفة ،(6) چ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤچ 
                                                           

الٌنكاة التي تنبت منيػا البياض الذم يككف في أظفار األحداث، كقاؿ الجكىرم: ىي الحبة البيضاء في باطف  الُفوؼ: (1)
 .1/294الصحاح، الجكىرم ج ينظر: الٌنخمة.

 "برد مفكؼ" الّشاىد:(2)
 .(مع ذلؾ): ىكلخبر محذكؼ ك كا ،عمى أٌنيا مبتدأ( بيرد مفكؼ)رفع  وجو االستشياد:

 "كجمد أسكد"الشاىد: (3)
 .(مع ذلؾ): ىكعمى أٌنيا مبتدأ، كالخبر محذكؼ ك ( جمد أسكد)كجو االستشياد: رفع 

ف مػػف اإلعػػراب، حسػػب ايجػػكز فييػػا كجيػػ( صػػبنو )تحػػدث الفػػراء عػػف المػػردكد فػػي ىػػذه المسػػألة؛ حيػػث ذىػػب إلػػى أفَّ (4)
ٍف كانػػت بغيػػر ىػػذا المعنػػى، فإٌنيػػا الىػػك المعنػػى؛ فػػإٍف كػػاف معنػػى الٌصػػبن  زيػػت بعينػػو، فتكػػكف منصػػكبة عمػػى الٌتكريػػر، كا 

، كمٌثؿ عميو بقكلػو: مػررت بعبػد المٌػو كرجػبلن مػا شػئت مػف رجػؿ؛ فػإذا كػاف الرجػؿ مػف (الٌدىف)تخفض ألٌنيا مردكدة عمى 
ٍف مف غير صفتو نقكؿ ( رجبلن )صفة عبد اهلل، نقكؿ   بالخفض.( رجؿو )بالٌنصب، كا 

الٌرفػػع؛ ألٌنػػو لػػـ يظيػػر الفعػػؿ بمعنػػى أك ، (جٌنػػات)كجيػػيف مػػف اإلعػػراب: الٌنصػػب؛ ألٌنيػػا مػػردكدة عمػػى ( شػػجرة)ز فػػي كأجػػا
َـّ شػػجرة تخػػرج) معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد  ينظػػر: ؽ معػػو البصػػريكف فػػي ذلػػؾ بػػبل خػػبلؼ.، كاتفػػ(كثػػ

عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم، ك 1/210ج قراعة معاني القػرآف، النحػاس، تحقيػؽ: محمػد ، 3/113جزاىد  ا 
الجػػامع ، ك 19/21ج جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآف، الطبػػرم، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر، ك 3/320ج عمػػي الصػػابكني

براىيـ أطفيش  .12/116ج ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/229جالنجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ (5)
قىاًبًؿ التٍَّكًب شىًديًد اٍلًعقىاًب ًذم الطٍَّكًؿ الى ًإلىوى ًإالَّ "كنص اآلية: ، 3غافر: (6) اًفًر الذٍَّنًب كى  ."ًإلىٍيًو اٍلمىًصيري ىك غى
 أم: كأٌنيا معرفة تنعت معرفة، مع أنَّيا جاءت نكرة. (7)
ػػًديد اٍلعقىػػاب، ذم الطػػكؿ: كصػػؼ المعرفػػة ك قابػػؿ التػػك  (8) شػػديد )، ك(شػػديد العقػػاب)لفػػظ الجبللػػة بػػالٌنكرة كىػػي ىػػك ب، شى

ػًديده عقابىػو، كليػذا ( العقاب نكرة؛ ألنَّو مػف بػاب الٌصػفة المشػبية، كال تكػكف إضػافتييا إال فػي تقػديًر االنفصػاؿ، كالمعنػى: شى
ح إضػافتو محضػة إال الٌصػفة المشػبية؛ ألٌنػو جعمػو عمػى تقػدير قالكا: كؿ شيء إضافتو غير محضة فإنػو يجػكز أف تصػب

 .1/286شرح قطر الٌندل كبؿ الٌصدىل، ابف ىشاـ ج ينظر:. (اؿ)
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كقػد  ،(3)، كىك معرفة فأجريػٍت مجػراه(2)(ذم الطكؿ): قكلو، إاٌل أنو كقع معيا (1)مررت برجؿ شديد القمب

 ﮳   ﮲  ۓ  ۓ     ے   ےچ  :كمثمػػو قكلػػو ،(4)يكػػكف خفضػػيا عمػػى التكريػػر فيكػػكف المعرفػػة كالنكػػرة سػػكاء

 چ  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴
(5)

 ٴۇ ۈچ :ألف فٌعػاؿ نكػرة محضػة، كمثمػو قكلػو؛ فيػذا عمػى التكريػر ، 

 .(1)"(8)، أك عمى تفسير المسألة األكلى(7)تئناؼعمى االس م، فرفيع نكرة، كأجر (6) چ ۋ ۋ

                                                           
 .(غافر الٌذنبىك )نعتنا لمٌنكرة ك  معرفة جاءىك أم: مف صفات اهلل أٌنو يغفر الذنكبى لعبادًه، فمفظ الجبللة ك  (1)
 الغنى كالٌسعة كالفضؿ كالقدرة.ذم الطٍَّكؿ؛ أم: ذم النّْعىـ كذم (2)

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: ، 4/366جمعػػاني القػػرآف كا 
بػػػػػراىيـ أطفػػػػػيش، ك 6/203ج محمػػػػػد عمػػػػػي الصػػػػػابكني  الجػػػػػامع ألحكػػػػػاـ القػػػػػرآف، القرطبػػػػػي، تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد البردكنػػػػػي كا 

 .15/291ج
صػػاحب سػػعة كفضػػؿو عمػػى عبػػاده، كىػػي صػػفة أخػػرل لػػو؛ لػػذلؾ يكػػكف لفػػظ الجبللػػة نعتنػػا لػػذم  -لىتعػػا-أم: إفَّ اهلل  (3)

 الطكؿ.
 أم: يجكز عنده الٌتكرير مف المعرفة كالٌنكرة عمى حدٍّ سكاء. (4)
 .16البركج:  (5)
اًت ذي "كنص اآلية: ، 15غافر:  (6) ًفيعي الدَّرىجى كحى ًمٍف أىٍمًرًه عى ك رى ؽً اٍلعىٍرًش ييٍمًقي الرُّ  ."مىى مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه ًلييٍنًذرى يىٍكـى التَّبلى
 أم: االبتداء. (7)
غػافر الػذنب كقابػؿ التػكب )يكػكف فذىب الفٌراء في ىذه اآلية إلى جكاز تكرير الٌنكرة مف المعرفة كنعت الٌنكرة لممعرفة؛ (8)

كقعػت نعتنػا لمفػظ الجبللػة؛ ألنَّػو أجػرل إعرابيػا ( ذم الطَّػكؿ)نعتنا نكرة لمفظ الجبللة، كذىب الفراء إلػى أفَّ ( كشديد العقاب
ٍف كاف نكرة؛ لجكاز التكريػر (غافر الذنب كقابؿ التكب كشديد العقاب)عمى  ، كأجاز كذلؾ فييا الٌتكرير مف لفظ الجبللة كا 
ديك ىػػك كى ": -تعػػالى-كاستشػػيد بقكلػػو ، مػػف النكػػرة كالمعرفػػة عمػػى حػػدو سػػكاءعنػػده  ػػا  كدي ذي اٍلغىفيػػكري اٍلػػكى ًجيػػدي فىعَّػػاؿه ًلمى اٍلعىػػٍرًش اٍلمى
اًت ذي ": -تعػالى-ككػذلؾ بقكلػو ، اٌتباعا لمغفكر الػكدكدنكرة محضة، ىك ؛ حيثي رفع فٌعاؿ ك "ييًريدي  ًفيػعي الػدَّرىجى اٍلعىػٍرًش ييٍمًقػي  كرى

ؽً  مىى مىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه ًلييٍنًذرى يىٍكـى التَّبلى كحى ًمٍف أىٍمًرًه عى ؛ حيث إفَّ رفيع جاءت نكرة، كمع ذلػؾ ترفػع عمػى االسػتئناؼ، "الرُّ
غػافر الػذنب كقابػؿ التػكب )كذىػب العكبػرم مػذىب الفػٌراء؛ حيػث ذىػب إلػى أفَّ ، أك الٌنعػت لمفػظ الجبللػةعمى الٌتكرير أك 

( ذم الطػػكؿ)كأٌمػػا الٌتكريػػر لمفػػظ الجبللػػة مػػع كقػػكع نكػػرة؛ فالٌتقػػدير: شػػديد عقابػػو، أك يخفػػض عمػػى الٌنعػػت  (كشػػديد العقػػاب
معرفػة؛ ألنَّػؾ تقػكؿ: ىػذا ضػاربي ( غػافر الػذنب كقابػؿ التػكب كشػديد العقػاب)كأمَّا األخفش فعػدَّ ، فيي صفة لمفظ الجبللة

، إذا لػػـ تػػرد بػػو التنػػكيف، كقػػد أجػػاز فيػػو الٌتكريػػر كالٌنعػػت كالٌرفػػع عمػػى االبتػػداء؛ أم:  ٍقػػًببلن غػػافر الػػٌذنب، كالنصػػب ىػػك زيػػدو مي
ٌنصػب ال( ذم الطػكؿ)، كلػـ يجػز فػي (غػافر الػذنب كقابػؿ التػكب كشػديد العقػاب)، كالتقدير: أعنػي كأخػصّّ لفعؿو محذكؼ

خفضت عمى الٌتكرير؛ حيث أجاز تكرير الٌنكرة مػف ( أفَّ شديد العقاب)كذىب الٌزجاج إلى ، عمى القطع؛ ألنو جاء معرفة
 المعرفة.

ٌية خبلفيػػة بػيف الٌنحػاة كالبصػرة، حيػث أجازىػا المبػٌرد كابػف الٌسػػراج، إفَّ قضػية تكريػر الٌنكػرة مػف المعرفػة كالعكػس ىػي قضػ
األندلسٌي كابػف عقيػؿ كاألشػمكني؛ بينمػا اشػترط البغػداديكف فػي تكريػر الٌنكػرة  أبك حيافكبيا أخذ ابف عصفكر كابف مالؾ ك 

ف بػػأفَّ البيػػاف مػػرتبط ، ككافقيػػـ فػػي ذلػػؾ الٌزمخشػػرم كابػػف يعػػيش، محتجػػياألكؿمػػف المعرفػػة أٍف تكصػػؼ كتكػػكف مػػف لفػػظ 
 بالٌتكرير كصفتو ال تتضح إال بًو.
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إف شئت  (2) چ ۇئ  ۇئ  وئچ كقكلو: "يتحدُث الفرّاء عف تكرير المعرفة مف النَّكرة، حيُث يقوُؿ: 
ف شػػئت جعمػػت )ىػػاركف  ، لػػوفعػػبلن ( كجعمػػت الػػكزير يأكقعػػت )اجعػػؿ( عمػػى )ىػػاركف أخػػ ػػ أخػػي(كا   امترجمن

ألنػو مىٍعرفػة مفّْسػر ؛كقػد يجػكز فػي )ىػاركف( الرفػع عمػى االئتنػاؼ ،بػالتكرير اعف الكزير، فيكػكف نصػبن 
(3) 

 :(5)؛ كما قاؿ الشاعر(4)لنكرة

 فػػػػػِكّف بيػػػػػػا جػػػػػػاَرْيِف َلػػػػػػْف َيْغػػػػػػدرا بيػػػػػػا
 

 (7)"(6)يػػػَب النَّبػػػيّْ وابػػػَف َخْيػػػِر الَخّلئػػػؽَربِ  
                                                                                                                                                                                  

 .-كاهلل أعمـ-الٌصكاب؛ ألفَّ الٌسماع أقكل عند كجكد كال يجكز دفعو، ىك كما ذىب إليو البصريكف كالفراء 
المقتضػب، المبػرد، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ ، ك 2/498ج معاني القرآف، األخفش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد قراعػة ينظر:
األصػػػكؿ فػػػي الٌنحػػػك، ابػػػف الٌسػػػراج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الحسػػػيف ، ك 4/528ج مة، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة عضػػػي

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ك  الفتمػػي،  ، 2/217، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج4/366جمعػػاني القػػرآف كا 
حقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، ت، ك 1/285كشػػرح جمػػؿ الٌزجػػاجي، ابػػف عصػػفكر ج

، كالمسػػػاعد عمػػػى تسػػػييؿ الفكائػػػد، ابػػػف عقيػػػؿ 4/1926األندلسػػػي ج أبػػػك حيػػػاف، كارتشػػػاؼ الٌضػػػرب، 3/331ج المختػػػكف
 .3/7، كشرح ألفية ابف مالؾ، األشمكني ج2/429ج
 .3/5ججار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي النٌ  (1)
كفى أىًخي)كنص اآلية: ، 30طو: (2) ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي، ىىاري  .(كىاٍجعىٍؿ ًلي كى
 أم: مكضح.(3)
، (اجعػؿ)ؿ لػػأك : النصػب عمػى أنػو مفعػكؿ بػو األكؿمف اإلعراب:  أكجويجكز فييا ثبلثة ( ىاركف)ذىب الفراء إلى أفَّ (4)

جاء معرفػة مفٌسػرة لمٌنكػرة قبمػو ( ىاركف)الثٌالث: الٌرفع عمى االبتداء؛ ألفَّ ، (كزيرنا)الثٌاني: الٌنصب عمى الٌتكرير مف قكلو: 
ى: أف األكلػمػف جيتػيف: ( ىػاركف)كأمَّا الٌزجػاج فػذىب إلػى جػكاز كجيػيف مػف اإلعػراب؛ حيػث نصػب (، ىك قكلو: )كزيرناك 

منصػكبنا عمػى ( ىػاركف)ني: يكػكف ، كالمعنػى: اجعػؿ ىػاركف أخػي كزيػرم، الثٌػا(اجعػؿ)لػػ  مفعكالن أكالن ( ىاركف أخي)يككف 
ًزيػػر، كذىػػب إلػػى أفَّ الكجػػو (كزيػػرنا)التكريػػر مػػف قكلػػو:  ًزيػػرنا مػػف أىمػػي ثػػـ أبػػدؿ ىػػاركف مػػف كى األكؿ ، كالمعنػػى: اجعػػؿ لػػي كى

مػف ألفَّ المعرفة تبدؿ  الٌتكرير؛أك عمى كجييف: المفعكلية ( ىاركف)كذىب الٌنحاس مذىب الفراء في نصب ، أقكل كأجكد
البياف،  أك ردٌ مف اإلعراب: الٌتكرير  أكجوكذىب الزمخشرم إلى أفَّ ىاركف يجكز فييا ثبلثة ، ، مع جكاز كجو الٌرفعالٌنكرة
 المفعكلٌية؛ كجاء التقديـ كالتأخير ىنا؛ اعتناءن بأمر الكزارة.أك 

 ص: ينظرتـ الحديث عنيا كأمَّا قضية تكرير الٌنكرة مف المعرفة بيف النحكييف قد 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي معػػ ينظػػر: عػػراب القػػرآف، النحػػاس ج3/356جاني القػػرآف كا  ، 3/38، كا 

 .6/226ج الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف شيخا
 .2/7ديكاف الفرزدؽ، الفرزدؽ ج ينظر:لمفرزدؽ. ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك (5)
 ."ربيب النبي" الّشاىد:(6)

كردت ربيػػب بػػالٌرفع كالنصػػب؛ حيػػث رفعػػت عمػػى االبتػػداء، كأجػػاز األخفػػش فييػػا كجيػػيف: الرفػػع عمػػى  وجػػو االستشػػياد:
 .1/211ج معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة ينظر:النصب عمى التكرير. أك االبتداء، 

 .2/176ججار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي النٌ (7)
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 ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦچ  :كقكلو" يتحدُث الفرّاء عف تكرير الّنكرة مف المعرفة، حيُث يقوُؿ: 

قيػٍؿ ًقتػػاؿه )، (2)فخفضػتو عمػػى نٌيػة )عػف( مضػمرة، "قتػاؿ فيػو عػف" :فػي قػراءة عبػد الٌمػػو ىػيك   ،(1) چ ڄ
ػػًبيًؿ المَّػػوً  ػػٍف سى ػػدّّ عى ًبيػػره كىصى قػػؿ : ففػػي الصػػٌد كجيػػاف: إف شػػئت جعمتػػو مػػردكدنا عمػػى الكبيػػر، تريػػد ،(ًفيػػًو كى

ف شػئت جعمػت الصػٌد كبيػرن ، سبيؿ الٌمو ككفر بوالقتاؿ فيو كبير كصٌد عف  قػؿ القتػاؿ فيػو كبيػر : تريػد ،اكا 
ػػراـً مخفػػػكض لقكلػػو: ، الصػػٌد عػػف سػػبيؿ الٌمػػػو كالكفػػر بػػو ككبيػػر ٍسػػًجًد اٍلحى يسػػألكنؾ عػػف القتػػاؿ كعػػػف "كىاٍلمى

 .(1)"(4)عف قتاؿ فيو بالتكرير: يريد چ ڄ ڄچ ثـ قاؿ "، كيقكؿي الفٌراء في مكضعو آخر: (3) "المسجد

                                                           
كيٍفػػره ًبػػًو "كنػػص اآليػػة: ، 217البقػػرة: (1) ػػًبيًؿ المَّػػًو كى ػػٍف سى ػػدّّ عى صى ًبيػػره كى ػػرىاـً ًقتىػػاؿو ًفيػػًو قيػػٍؿ ًقتىػػاؿه ًفيػػًو كى ػػٍيًر اٍلحى ػػًف الشَّ يىٍسػػأىليكنىؾى عى

ٍخػرىاجي أىٍىًمػًو ًمٍنػوي أىٍكبىػري ًعٍنػدى المَّػًو كىاٍلًفٍتنىػةي  ػرىاـً كىاً  ٍسػًجًد اٍلحى ـٍ ًإًف كىاٍلمى ػٍف ًديػًنكي ـٍ عى تَّػى يىػريدُّككي ـٍ حى أىٍكبىػري ًمػفى اٍلقىٍتػًؿ كىالى يىزىاليػكفى ييقىػاًتميكنىكي
ـٍ عىٍف ًديًنًو فىيىميػٍت كى  مىٍف يىٍرتىًدٍد ًمٍنكي ػاًفره فى ىػك اٍستىطىاعيكا كى ـٍ ًفػي الػدٍُّنيىا كىاآٍلًخػرىًة كى أك كى ػالييي ًبطىػٍت أىٍعمى ابي أك لىًئػؾى حى النَّػاًر  لىًئػؾى أىٍصػحى

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى  ."ىي
قرأ ابف عٌباس كالربيع كاألعمش: عف قتاؿو فيو؛ أم: بإظيار عف، كقػرئ شػاذنا: قتػاؿه فيػو، كقػرأ عكرمػة: قىٍتػؿو ًفيػًو قيػٍؿ قىٍتػؿه 

نكػرة؛ لنيػة ىك االبتداء فيو ك  مبتدأ، كسيكّْغ جكازيك ًفيًو، ًبغىٍيًر أىًلؼو ًفيًيمىا، ككجو الٌرفع في ىذه القراءة: عمى تقدير اليمزة ف
 ىمزة االستفياـ، فيذه الجممة المستفيـ عنيا في مكضع بدؿو مف الٌشير الحراـ.

بػػراىيـ أطفػػيش ينظػػر: كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف ، 3/54ج الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كا 
 .2/383ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 كرير عمى نٌية تكرار العامؿ؛ حيث إفَّ المعنى عنده: يسألكنؾ عف الٌشير الحراـ عف قتاؿو فيو.أم: التٌ (2)
 .1/141جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
بػدؿ ىػك ى التكريػر مػف الٌشػير الحػراـ، ك مخفػكض عمػ (قتاؿ)ذىب الفراء إلى جكاز تكرير الٌنكرة مف المعرفة؛ حيث إفَّ (4)

اشتماؿ، كالمعنى: يسألكنؾ عف القتاؿ عف قتاؿو فيو، كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة بػبل خػبلؼ؛ حيػث ذىػب الفراىيػدم إلػى 
رىاـ عىف قتاؿ ًفيوً عمى التكرير، كالمعنى: يىٍسأىليكنىؾ عىف الشَّ ( قتاؿ)خفض  مخفػكض ( قتػاؿ)كذىب سػيبكيو إلػى أفَّ ، ٍير اٍلحى

بنا مػف ىتػًؾ حيرمػًة ىك عمى الٌتكرير ك  تكرير اشتماؿ؛ ألفَّ السؤاؿ اشتمؿ عمى الٌشير كعمى القتاؿ؛ أم: يسأليؾى الكفاري تعجي
كاتفؽ الكسائي كاألخفش كالٌزجاج كابف جني كابػف مالػؾ كالقرطبػي ، ير إٌنما كاف ألجًؿ القتاؿ فيوالٌشيًر؛ فسؤاليـ عف الشٌ 

كاتفػؽ ابػف الٌسػراج ، رير االشػتماؿمخفكض عمى تك( قتاؿ)األندلسٌي كالسيكطي مع الفٌراء في أفَّ  حياف أبككابف الٌصائن ك 
عنػى عػف القتػاؿ فػي الٌشػير مخفكض عمى تكرير اشتماؿ؛ ألفَّ المسألة فػي الم( قتاؿ)مع الفٌراء فيما ذىب إليو؛ حيث إفَّ 

كذىػب ، ؛ ألفَّ القتػاؿ يقػع فػي الٌشػير(رالٌشػي)ر االشػتماؿ مػف مخفكض عمى تكريػ( قتاؿ)كذىب العكبرم إلى أفَّ ، الحراـ
كلكنَّو ميبلًبػسه لػو ؛ حيث إفَّ القتاؿ ليس الشير نفسو كال بعضو، (الٌشير)تكرير اشتماؿ مف ىك ( قتاؿ)ابف ىشاـ إلى أفَّ 

اشتمؿ عميػو الٌشػير؛ حيػثي ماؿ؛ بمعنى أفَّ القتاؿ تمخفكض عمى تكرير اش( قتاؿ)كذىب ابف يعيش إلى أفَّ ، لكقكعو فيو
، (كبيػره )ترفع عمػى أنَّيػا مػردكدة عمػى قكلػو ( صد)كذىب الفراء إلى أفَّ ، تاؿ فيوإفَّ سؤاليـ عف الٌشير إٌنما كاف ألجًؿ الق

عمػى القػكؿ الثٌػاني؛ ألفَّ  الجميػكرعمى معنى: قؿ القتاؿ فيػو كبيػر ككبيػر الصػٌد عػف سػبيؿ المٌػو كالكفػر بػو. كاعتػرض أك 
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 :-كجػػؿ عػػزَّ -كقكلػػو "ء فػػي كتابػػو عػػف تكريػػر الّنكػػرة مػػف المعرفػػة، حيػػُث يقػػوُؿ: يتحػػدُث الفػػرّا

(2) چ ې ې ې ېچ
المعرفػة ، (3) چ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ   ڤچ  :عمى التكرير، كما قاؿ 

جػائزة  ىػيك ، (4)و فعػبلن لممعرفػةترد عمى النكرة بالتكرير، كالنكرة عمى المعرفة، كمف نصب )ناصػية( جعمػ
 .(1)"(5)في القراءة

                                                                                                                                                                                 

يصبح: إفَّ إخراج أىؿ المسجد الحراـ مف المسجد الحراـ أعظػـ عنػد اهلل مػف الكفػر بػًو، كالصػدّْ عػف سػبيمو، كعػف  المعنى
 المسجد الحراـ، كىذا قٌمة الفساد كالخطأ في المعنى. 

خػػرا؛ حيػػثي إفَّ المعنػػى: كصػػد عػػف سػػبيؿ المَّػػو، ككفػػر (أكبػػر عنػػد اهلل)ترفػػع عمػػى االبتػػداء، كخبرىػػا ( صػػده )ك  ج أىػػؿً بػػو، كا 
 المسجد الحراـ منو أكبر عند المَّو أم أعظـ ًإٍثمان.

كالمعنػػى: يسػألكنؾ عػػف الشػػير الحػراـ عػػف قتػػاؿ فيػػو،  ،(القتػػاؿ)مػػردكد عمػى قكلػػو ( المسػجد الحػػراـ)كذىػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ 
قػاؿ فػي كتابػو:  -تعػالى- ألفَّ اهلل (؛سػبيؿ اهلل)كاعترض العمماء عمى الفراء فيما ذىب إليو، كذىبكا إلى أنَّػو مػردكد عمػى 

خراجي أىمو منو أكبر عند اهلل"  مف القتاؿ في الشير الحراـ." كا 
الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ، ك 1/207جالجمؿ في الٌنحك، الفراىيػدم، تحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكة  ينظر:
معػاني القػرآف كاألصكؿ في الٌنحػك، ك  ،1/155ج معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة،ك 1/150جىاركف 

عرابػػػو، الزجػػػاج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي  ، كالممػػػع فػػػي العربٌيػػػة، ابػػػف جنػػػي 2/47، ابػػػف الٌسػػػراج ج1/289جكا 
الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيػؽ: ، ك 2/260، كشرح المفصؿ، ابف يعيش ج1/92، كاإلمبلء، العكبرم ج1/89ج

براىي  شرح التسييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد الػرحمف السػيد كمحمػد بػدكم المختػكف، ك 3/54ج ـ أطفيشأحمد البردكني كا 
الممحػة فػي شػرح الممحػة، ، ك 3/1280ج شرح الكافية الٌشافية، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد المػنعـ أحمػد ىربيػدم، ك 3/338ج

 ندلسٌي، تحقيػؽ: رجػب عثمػاف محمػدارتشاؼ الضرب، أبك حياف األ، ك 2/716ج ابف الٌصائن، تحقيؽ: إبراىيـ الصاعدم
، ابف ىشاـ، تحقيؽ: محمد محيي ، كشرح قطر الٌندل كبؿ الٌصدل1/567، كشرح شذكر الٌذىب، ابف ىشاـ ج4/196ج

 ، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: مػازف المبػارؾ كمحمػد عمػي الحمػد، كمغني المبيب عف كتب األعاريب1/308ج الديف عبد الحميد
 .3/177جطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ىمع اليكامع، السيك ، ك 1/112ج
 .1/141جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ـٍ يىٍنتىًو لىنىٍسفىعنا ًبالنَّاًصيىًة )"كنص اآلية: ، 16-15العمؽ:  (2) اًطئىةو 15كىبلَّ لىًئٍف لى  ."( نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى
ػػذىًلؾى "كنػػص اآليػػة: ، 53-52الشػػكرل:  (3) كى لىًكػػٍف أك كى ػػافي كى يمى ػػا اٍلًكتىػػابي كىالى اإٍلً ػػا كيٍنػػتى تىػػٍدًرم مى ػػا ًمػػٍف أىٍمًرنىػػا مى كحن ٍينىػػا ًإلىٍيػػؾى ري حى

نَّػؾى لىتىٍيػًدم ًإلىػى ًصػرىاطو ميٍسػتىًقيـو ) ػاءي ًمػٍف ًعبىاًدنىػا كىاً  ٍمنىاهي نيكرنا نىٍيًدم ًبًو مىٍف نىشى عى ػا ًفػي ( ًصػرى 52جى  السػماكاتاًط المَّػًو الَّػًذم لىػوي مى
ا ًفي اأٍلىٍرًض أىالى ًإلىى المًَّو تىًصيري اأٍليميكري  مى  ."كى

 .72تفصيؿ المسألة ص ينظرأم: نصبيا عمى القطع، عمى تقدير: لنسفعنا بيا ناصيةن. (4)
أك ر الٌنكرة مػف المعرفػة بػدكف شػرطو ؛ حيث أجاز تكري(الناصية)عمى التكرير مف ( ناصية)ذىب الفراء إلى أفَّ خفض (5)

، كأٌف  ؛ حيػث أجػاز تكريػر المعرفػة مػف الٌنكػرة، كاتفػؽ معػو البصػريكف (صػراطو )خفضت عمى الٌتكرير مف ( صراط اهلل)قيدو
فػػي ذلػػؾ كخالفػػو غيػػرىـ؛ حيػػث كافقػػو الفراىيػػدم كسػػيبكيو كاألخفػػش كالمبػػٌرد كابػػف جٌنػػي كالٌزجػػاج كالٌنحػػاس كابػػف الٌسػػراج 

أك ، كبدكف شػرطو  األندلسي كابف ىشاـ كالٌسيكطي فيما ذىب إليو أبك حيافكالقرطبي كابف مالؾ كابف الحاجب ك  كالعكبرم
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 مس لة: تكرير المعرفة مف النَّكرة 
  چ ڃ ڃ ڃچ  :كقكلػو": يتحدُث الفرّاء عػف تكريػر المعرفػة مػف النَّكػرة، حيػُث يقػوؿُ 

 چ چ چ
 كقػػراءة مسػػركؽ  ىػػيك  ،نكػػرة ىػػيمعرفػػة عمػػى )خالصػػة( ك  ىػػيك  چ چ  چچ فػػرٌد  ،(2)

فػرٌد جيػٌنـ ، (4) چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ ۇۆچ  :كمثمػو قكلػو، (3) چ ڤ ڤ ڤچ 

 چ ٴۇ  ۈچ معرفػػػة عمػػػى  ىػػػيك 
 ڳ گ گ گ گ ک کچ  :ككػػػذلؾ قكلػػػو ،نكػػػرة ىػػػيك (5)

 كالرفع في المعرفة كٌميا جائز عمى االبتداء. (6) چ ڳ 

                                                                                                                                                                                 

ػف مػررت؟  قيد، كمثٌػؿ سػيبكيو عمػى تكريػر المعرفػة مػف الٌنكػرة بقكلػو: ظػٌف أنػو أك مػررتي برجػؿو عبػًد اهلل. كأنػو قيػؿ لػو: بمى
ػػا الزمخشػػرم فػػذىب إلػػى أفَّ تكريػػر النكػػرة مػػف المعرفػػة ال يجػػكز إال ، ك ىػػك أعػػرؼي منػػويقػػاؿ لػػو ذاؾ، فأبػػدؿ مكانػػو مػػا  أمَّ

سيفى فييا الٌتكرير، كأمَّا تكرير المعرفة(كاذبة)جاءت مكصكفة بػ( ناصية)بكصؼ الٌنكرة؛ حيث إفَّ  مف الٌنكرة فمػـ  ؛ لذلؾ حى
الٌنكػػرة مكصػػكفة؛ لػػذلؾ جيػػز أف  ككػػذلؾ اشػػترط ابػػف الصػػائن فػػي تكريػػر الٌنكػػرة مػػف المعرفػػة أف تكػػكف، يضػػع ليػػا شػػركطنا

 عمى الٌتكرير، أٌما في تكرير المعرفة مف الٌنكرة، فبل يشترط فييا الٌصفة.( ناصية)تخفض 
الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػد السػبلـ محمػػد ، 1/206جالجمػؿ فػي الٌنحػػك، الفراىيػدم، تحقيػؽ: فخػر الػػديف قبػاكة  ينظػر:
المقتضػب، المبػرد، تحقيػؽ: محمػػد ، ك 1/311ج يػؽ: ىػدل محمػكد قراعػػةمعػاني القػرآف، األخفػػش، تحق، ك 2/14جىػاركف 

معػاني ، ك 1/89، كالممػع فػي العربيػة، ابػف جنػي ج4/295ج عبد الخالؽ عضػيمة، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  د األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػ، ك 4/404جالقػػرآف كا 

عراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد ، ك 2/46ج الحسيف الفتمي  المفصػؿ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: ، ك 4/95جا 
الجػػامع ألحكػػاـ القػػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػػي ، ك 2/226، كاإلمػػػبلء، العكبػػرم ج1/158ج عمػػي أبػػك ممحػػـ
بػػراىيـ أطفػػيش ، 3/331ج عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم المختػػكف شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ:، ك 16/60ج كا 

الممحػػػة فػػػي شػػػرح الممحػػػة، ابػػػف ، ك 2/280ج شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة، ابػػػف الحاجػػػب، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ حسػػػف عمػػػرك 
 ارتشػػاؼ الضػػرب، أبػػك حيػػاف األندلسػػٌي، تحقيػػؽ: رجػػب عثمػػاف محمػػد، ك 2/719ج الٌصػػائن، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ الصػػاعدم

مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: مػازف ، ك 1/575ىب، ابف ىشاـ ج، كشرح شذكر الذٌ 4/1962ج
 .3/179جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/594ج المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل 

 .3/279جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
 .46ص:  (2)
 .6الصافات:  (3)

ٍمػزىةي  ـه كىحى اًصػ ًعػيُّ كىعى كؽه كىاأٍلىٍعمىػشي كىالنَّخى ٍسػري فه " ًبًزينىػةو : "قىػرىأى مى ٍخفيػكضه مينىػكَّ ( زينػػة)كعاصػـ بتنػكيف  أبػك بكػر، كقػرأ (اٍلكىكاًكػبً )مى
 باإلضافة.( بزينًة الككاكبً )، كقرأ الباقكف (الككاكب)كنصب 

ـى يىٍصمىٍكنىيىا فىًبٍئسى اٍلًميىادي "اآلية:  كنص، 56-55: سكرة ص (4) يىنَّ ، جى فَّ ًلمطَّاًغيفى لىشىرَّ مىآبو  ."ىىذىا كىاً 
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  ينظر:أم: شٌر مىٍرًجع. (5)  .4/338جمعاني القرآف كا 
فَّ ًلٍمميتًَّقيفى "كنص اآلية: ، 50-49: سكرة ص (6) ةن لىييـي اأٍل ىىذىا ًذٍكره كىاً  نَّاًت عىٍدفو ميفىتَّحى ، جى ٍسفى مىآبو  ."بكابلىحي
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 :(1)كما قاؿ الشاعر

 فػػػػػِكّف بيػػػػػػا جػػػػػػاَرْيِف َلػػػػػػْف َيْغػػػػػػدرا بيػػػػػػا
 

 (2)َرِبيػػػػػَب النَّبػػػػػيّْ وابػػػػػَف َخْيػػػػػِر الَخّلئػػػػػؽ 
 .(4)"(3)فرفع عمى االبتداء 

 مف المكني الّتكريرفصؿ:  -
  (تكرير اشتماؿ)(المتكمـ والمخاطب)مس لة: تكرير الّظاىر مف المكني الحاضر 

يتحدُث الفرّاء في جواز تكرير الّظاىر مف المكني الحاضر، وذلؾ عند تعميقو عمى شاىٍد شػعرّي 
 ،(5) چ ې      ې ې ېچ  :كقكلػػػػػػػػو" فػػػػػػػػي إحػػػػػػػػد  اآليػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػُث يقػػػػػػػػوُؿ:

 :(6)كعٌقب عمى قكؿ الٌشاعر
 َذِرينػػػػػػػػػػي إفَّ َأمػػػػػػػػػػرِؾ َلػػػػػػػػػػْف ُيطاَعػػػػػػػػػػا

 
 (1()7)ومػػػػػػػا ألفيِتنػػػػػػػي ِحْممػػػػػػػي ُمَضػػػػػػػاعا 

 
                                                           

 .2/7ديكاف الفرزدؽ، الفرزدؽ ج ينظر:لمفرزدؽ. ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (1)
 ."ربيب النبي" الّشاىد:(2)

ع عمػػى كردت ربيػػب بػػالٌرفع كالنصػػب؛ حيػػث رفعػػت عمػػى االبتػػداء، كأجػػاز األخفػػش فييػػا كجيػػيف: الرفػػ وجػػو االستشػػياد:
 .1/211ج معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة ينظر:النصب عمى التكرير. أك االبتداء، 

ذىب الفٌراء في ىذه المسألة إلى جكاز تكرير المعرفة مػف الٌنكػرة، مستشػيدنا بػأربع آيػاتو مػف القػرآف الكػريـ، كاتفػؽي معػو (3)
منصػػكر األزىػػرم كابػف جنػػي كالزمخشػػرم كالعكبػػرم أبػك جػػاج كالٌنحػػاس ك الٌنحػاة فػػي ذلػػؾ بػبل خػػبلؼ، كمػػنيـ: األخفػش كالزٌ 

أنَّػػو باإلضػػافة إلػػى كجػػو ( جٌنػػات)األندلسػػي، كأضػػاؼ األخفػػش فػػي إعػػراب  أبػػك حيػػافكالقرطبػػي كابػػف مالػػؾ كابػػف ىشػػاـ ك 
مػع إشػارتو إلػى ( فَّ إ)، فإنَّػو يجػكز أف ترفػع عمػى أنَّيػا خبػر (ىيػفَّ جنػاتي )كاالبتػداء عمػى تقػدير: ( حسف مآب)تكريرىا مف 

 عدـ قراءة أم أحدو مف القٌراء لقراءة الٌرفع.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، 1/212ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ك ، 4/338جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  النحػػاس، كمعػػاني القػػرآف، ، 3/22جا 
، كالمحتسػػب، ابػػف جنػػي 2/316منصػػكر األزىػػرم جأبػػك ، كمعػػاني القػػراءات، 126/ 6جتحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني 

الجػػػػامع ، ك 2/211، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػػرم ج4/100ج الكشػػػػاؼ، الزمخشػػػػرم، تحقيػػػػؽ: خميػػػػؿ مػػػػأمكف شػػػػيخا، ك 2/331ج
بػراىيـ أطفػيش شػرح التسػييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد ، ك 15/218ج ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

كالبحػر المحػيط، أبػك ، 1/196، كقطػر الٌنػدل كبػؿ الٌصػدل، ابػف ىشػاـ ج3/337ج الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف
 .9/167جحياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 

 .2/407جكمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي  (4)
كفى ًممَّػ"كنص اآلية: ، 18إبراىيـ:  (5) يحي ًفػي يىػٍكـو عىاًصػؼو الى يىٍقػًدري ػادو اٍشػتىدٍَّت ًبػًو الػرّْ مى ػاليييـٍ كىرى ـٍ أىٍعمى بًّْي كا ًبرى ا مىثىؿي الًَّذيفى كىفىري

مىى شىٍيءو ذىًلؾى  ؿي اٍلبىًعيدي ىك كىسىبيكا عى  ."الضَّبلى
، كخزانػة األدب كلػب 35ديػكاف عػدٌم بػف زيػد، عػدٌم بػف زيػد، ص ينظػر: لعػدٌم بػف زيػد.ىك ر الكافر، ك البيت مف البح(6)

 .5/191جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب لباب 
 امرؾ؛ ألٌف عقمي لـ ييفقد بعد.ك فإني لف أطيعؾ، كلف أخضع أل ،دعيني كشأني المعنى:(7)
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 .(3) )(2)"اكلك رفعتو كاف صكابن  ،بقكلو: فالحمـ منصكب باإللقاء عمى التكرير

                                                                                                                                                                                 
 "مميألفيتني حً " الّشاىد:(1)

المنصكب؛ الشػتماؿ المعنػى عميػو، كىػذا مػا ذىػب إليػو  مكنيعمى تكرير اشتماؿ مف ال( حممي)نصب  وجو االستشياد:
الفٌراء في جػكاز تكريػر االسػـ الٌظػاىر مػف المكنػي الحاضػر فػي تكريػر االشػتماؿ، كقػد كافقػو فػي ذلػؾ العممػاء بػبل خػبلؼ 

األندلسػٌي كابػف  أبػك حيػافكالعكبرم كابف يعػيش كابػف مالػؾ كابػف الحاجػب ك كمنيـ: سيبكيو كاألخفش كالٌزجاج كابف الٌسراج 
 كجو الٌرفع عمى االبتداء، كقد كافقو في ىذا الكجو السيرافي.( حممي)ىشاـ كالسيكطي، كأجاز الفٌراء في 

محمػكد معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل ، ك 1/156جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي ، ك 1/311ج قراعة األصكؿ فػي الٌنحػك، ابػف ، ك 4/360جمعاني القرآف كا 

شػرح المفٌصػؿ، ، ك 1/413، كالمبػاب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراب، العكبػرم ج2/51ج الٌسراج، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي 
شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم ، ك 2/261ج ابػػف يعػػيش، تقػػديـ: إميػػؿ بػػديع يعقػػكب

شػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ: ، ك 3/1284، كشرح الكافية الشػافية، ابػف مالػؾ ج3/336ج المختكف
، كشػرح 4/1976ج ارتشاؼ الضرب، أبك حياف األندلسػٌي، تحقيػؽ: رجػب عثمػاف محمػد، ك 2/391ج يكسؼ حسف عمر

 .3/180جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 1/574ٌذىب، ابف ىشاـ جشذكر ال
يحي : "ثـ قاؿ ،أضاؼ المثؿ إلييـ" أما بقية المس لة، فقولو: (2) مادو اٍشػتىدٍَّت ًبػًو الػرّْ كالعػرب  ،كالمثػؿ لؤلعمػاؿ"، أىٍعماليييـٍ كىرى

يىػػٍكـى اٍلًقيا" :-عػػٌز كجػػؿ-قػػاؿ المٌػػو  ،تفعػػؿ ذلػػؾ دَّةه كى ػػكىيييـٍ ميٍسػػكى مىػػى المَّػػًو كيجي ػػذىبيكا عى ػػًة تىػػرىل الَّػػًذيفى كى تػػرل كجػػكىيـ  :كالمعنػػى "،مى
مػا كقػع  ركفيػو أف تكػرَّ  ،آخر الكممة فبل يبالكف مػا كقػع عمػى االسػـ المبتػدأ فيألنيـ يجدكف المعنى  يكذلؾ عرب ؛مسكٌدة
ٍمنا ًلمىفٍ : "السـ المبتدأ عمى الثاني كقكلوعمى ا عى ـٍ سيػقيفان يى  لىجى ألنيػا التػي  ؛البيػكت فػيفأعيػدت الػبلـ  :"،ٍكفيػري ًبػالرٍَّحمًف ًلبيييػكًتًي

ػراـً ًقتػاؿو : "-عػٌز كجػؿ-كمػا قػاؿ المٌػو  ،اخفضػت كلػـ تظيػر الػبلـ كػاف صػكابن  ككلػ ،تراد بالسقؼ ػٍيًر اٍلحى ػًف الشَّ يىٍسػئىميكنىؾى عى
 ."ًفيوً 
 : كقد أنشدنى بعضيـ ،القراءة فيا كلـ أسمعو كاف جائزن  "ادو ٍعماليييـٍ كىرىم: "أى خفض قارئ األعماؿ فقاؿ كفم

 ا يحممف أـ حديدً ما لمجماؿ مشييا وئيدا أجنداًل 
 .ا"ما لمجماؿ ما لمشييا وئيدً  :أراد

 المرجع السابؽ.
 .2/73جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  ينظر:(3)
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 لفصؿ الرابعا
 النداء في كتاب معاني القرآف
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 المبحث األّوؿ: حروؼ الّنداء
 

 فصؿ: حروؼ الّنداء
 مس لة: الّنداء باليمزة 

 ،(4) چ ائ ى (3)ى   ې (2()1)ې چ  :قكلػػو"الّنػػداء بػػاليمزة، حيػػُث يقػػوُؿ:  يتحػػدُث الفػػراء عػػف
كىػك كجػو  ،يػا مػف ىػك قانػت :كذكر ذلؾ عف نافع كحمػزة كفٌسػركىا يريػد ،كثٌاب بالتخفيؼ قرأىا يحيى بف

  :كأزيد أقبؿ. قاؿ الشاعر، يا زيد أقبؿ: فيقكلكف، كما يدعكف بيا ، (5)العرب تدعك بألؼ، حسف

 لسػػػػػػػػػػػػػتـ بيػػػػػػػػػػػػػدٍ  يلبينػػػػػػػػػػػػػ يأبنػػػػػػػػػػػػػ
 

 (7()6)إاّل يػػػػػػػػػػد ليسػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػا عضػػػػػػػػػػد 
 :  (8)خركقاؿ اآل 

 مػػػػػػاذا ذكػػػػػػر (9)أضػػػػػػمر بػػػػػػف ضػػػػػػمرة
 

 (3()2)رأخػػػػذت بػػػػالمرا (1)ت مػػػػف صػػػػرمة 
                                                            

 صبحاف ميمنا كاحدة. يالثٌاني ساكننا فإٌنيما يدغماف ك ك  ،منيما متحركنا األكؿذا اجتمعت الميماف، ككاف إ (1)
ػا ىك يمو: أمف أك ، بتخفيؼ الميـ، كت"قاًنته ىك أمىٍف "في قراءة أخرل:  (2) قانت كيػذا الػذم ذكرنػا ممػا جعػؿ هلل أنػدادنا؟، كأمَّ
؟ ىك مطيع كمف ىك قانت كغيره؟؛ أم: أمف ىك مىٍف بتشديد الميـ فيككف معناىا: بؿ أى ( أٌمفٍ ) معػاني القػرآف  ينظػر:عػاصو

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي   .1/320جكا 
 ينظػػر:الخاشػػع فػػي صػػبلتو. ىػػك القػػائـ فػػي صػػبلتو، كقيػػؿ: ىػػك المطيػػع، كقيػػؿ: ىػػك كقيػػؿ:  ،العابػػدىػػك  القانػػت :قيػػؿ (3)

عرابػػو، الزجػاج، تح الجػػامع ألحكػاـ القػػرآف، القرطبػي، تحقيػػؽ: ، ك 1/320جقيػػؽ: عبػد الجميػػؿ عبػده شػمبي معػاني القػرآف كا 
براىيـ أطفيش  .15/239ج أحمد البردكني كا 

يىٍرجي ىك أىمٍَّف "كنص اآلية: ، 9الزمر:  (4) ػا يىٍحػذىري اآٍلًخػرىةى كى قىاًئمن ػاًجدنا كى بّْػًو قيػٍؿ ىىػٍؿ يىٍسػتىكً ك قىاًنته آنىػاءى المٍَّيػًؿ سى ػةى رى م الَّػًذيفى رىٍحمى
ا يىتىذىكَّري   ."اأٍلىٍلبىابً  كلي ك أيىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى ًإنَّمى

 أم: بيمزة. (5)
لسػاف العػػرب، ابػػف منظػػكر، تحقيػػؽ: أمػػيف محٌمػػد عبػػد  ينظػػر:مػػا بػػيف الًمرفػػؽ إلػػى الًكتػػؼ. ىػػك الٌسػاعد، ك ىػػك  العضػػد: (6)

 292.3ج/ الكىاب
 "أبني"قكلو:  الّشاىد: (7)

جػامع البيػاف فػي تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد  ينظػر:: نػداء اليمػزة بػاليمزة، كمػا ينػادل باليػاء. وجو االستشياد
 .23/128ج محمد شاكر

 الفقعسي، كببل نسبة في االشتقاؽ كفي جميرة الٌمغة. كلسبرة بف عمر ىك البيت مف البحر المتقارب، ك  (8)
جميػرة المغػة، ابػف دريػد، تحقيػؽ: ، 17، كاالشتقاؽ، ابػف دريػد، ص155األنصارم، صزيد أبك النكادر في المغة،  ينظر:

 .725، صرمزم منير بعمبكي
زيػػد أبػػك النػػكادر فػػي المغػػة،  ينظػػر:صػػاحب خطػػاب النعمػػاف. ىػػك ك  ،أحػػد رجػػاؿ العػػرب معػػركؼ :ضػػمرة بػػف ضػػمرة (9)

 .155األنصارم، ص



 

169

، ألنػػو ذكػػر الناسػػي الكػػافر؛ (5)بالػػدعاء كالمنسػػكؽ (4)افيكػػكف المعنػػى مػػردكدن  ،الشػػعر فػػيكىػػك كثيػػر 
كيصػـك  يمػف يصػمٌ  فيػا ،ال يصػـكك  يفػبلف ال يصػمٌ : الكػبلـ فػيكما تقكؿ ، ثـ قٌص قٌصة الصالح بالنداء

 .-كالٌمو أعمـ- فيذا ىك معناه ،أبشر

مكضػػع األلػػؼ إذا سػػبقيا  فػػيألف العػػرب قػػد تضػػع )أـ(  (؛أـ)ا بتأكيػػؿ كقػػد تكػػكف األلػػؼ اسػػتفيامن 
األٌكؿ الػذم ذكػر أمػف ىػك قانػت )خفيػؼ( كػ :فيككف المعنػى؛ (6)بو فيذلؾ ما يكت( فٍ مى )كبلـ، قد كصفت 
إذا كانػػػت  (أـ)أف تجعػػػؿ  :كىػػػك الكجػػػو ،ا بالتشػػػديد فإنػػػو يريػػػد معنػػػى األلػػػؼمػػػف قرأىػػػك ، بالنسػػػياف كالكفػػػر

ػ): يريػدكف ،المػدنيٌ جعفػر  أبػككقد قرأ بيا الحسف كعاصػـ ك  ،مردكدة عمى معنى قد سبؽ قمتيا بأـ  (فٍ أـ مى
 .(1)"...(7)؟أأخكؾ أـ الذئب: كاف ىذا حيف قمت :كالعرب تقكؿ

                                                                                                                                                                                 
 .2/525جف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب لساف العرب، اب ينظر:القطعة مف اإلبؿ.  الصرمة: (1)
 .10/121ج المرجع السابؽ ينظر:مكضع كمكاف.  المرار: (2)
 "أضمر": قكلو: لّشاىدا (3)

 .178شرح أبيات معاني القرآف، ناصر حسيف عمي،  ينظر:: نداء اليمزة باليمزة، كما ينادل بالياء. وجو االستشياد
 باأللؼ مثمو مثؿ الٌدعاء بالياء. أم: يككف المعنى الٌدعاء (4)
 أم: عمى الكبلـ المنسكؽ بعضو عمى بعض. (5)
 كما بعدىا كصؼ ليا؛ أم: أـ مف، كتدغـ الميماف، فتصبح أمَّف؟( أـ)تككف اليمزة بمعنى  (6)
ػٍف األكؿذكرى الفراءي أفِّ اليمزة ىنا قد تككف عمى نػكعيف،  (7) ت، كيجػكز الٌنػداء عنػد قانػىػك : ىمػزة نػداء، ككأنَّػو قيػؿ: يػا مى

األندلسي فقد اعترضػا عميػو،  حياف يأبالياء، كاتفؽ الٌنحاة عمى ىذا الكجو عدا الفارسٌي ك أك باليمزة  -كما يذكر–العرب 
الػذم اختمػؼ فيػو العممػاء؛ حيػث اختمػؼ األخفػش مػع الفػٌراء، فػرأل أفَّ كجػو االسػتفياـ ىػك كأمَّا الثٌاني: ىمػزة االسػتفياـ، ك 

أمَّا الٌنحاس فردَّ عمى األخفش، كقد اتفؽ رأيو مع الفراء، حيث قاؿ: يمكف أف تككف اليمزة  ،و ليس معو خبرضعيؼ؛ ألنٌ 
قانت أفضػؿ أـ مػف جعػؿ هلل أنػدادنا؟ كالتقػدير: ىك ىمزة استفياـ كتككف في مكضع رفع باالبتداء، كالمعنى معركؼ: أمَّف 

 كمػفخبػر لػو، ( )ىػكفي محؿ رفع عمى االبتػداء، كمػا بعػدىا ( مىفٍ )ف عندما تككف اليمزة لبلستفياـ، تكك  ىك قانت.الذم 
ككافػػؽ العكبػػرم كالقرطبػػي كالمػػرادم ابػػف ىشػػاـ الفػػٌراء فػػي رأيػػو؛ أم: إفَّ ، -كاهلل أعمػػـ- ىنػػا نجػػد أفَّ األخفػػش عمػػى خطػػأ

ػػا الفارسػػي فقػػد اعتػػرض عمػػى رأم الفػػراء كجميػػع النٌ ، أك اسػػتفياـاليمػػزة قػػد تكػػكف ىمػػزة نػػداء  حػػاة، حيػػث قػػاؿ: ال كجػػو كأمَّ
الػذيف يعممػكف قػؿ ىػؿ يسػتكم "لمٌنداء ىنا، فيذا مكضع لمجمؿ التي تقع خبرنا كليس نداءن، كيدؿ عمى المحذكؼ ىنا قكلو: 

أبػك كاتفػؽ ، ىك قانػت آنػاء الميػؿ؛ فالٌنداء كاضحه ىنا، كالٌتقدير: يا مىٍف فيو خطأكنجد أفَّ رأم الفارسي "، كالذيف ال يعممكف
الػذم رأل أفَّ اليمػزة ىمػزة اسػتفياـ –ألندلسٌي مع الفارسي في رأيػو، دكفى أم تعميػؿ، كاعتػرض عمػى رأم األخفػش ا حياف

ا–، دكف أم تعميؿو -دكف غيرىا  .-أيضن
، كالحجػة 561، كالسبعة فػي القػراءات، ابػف مجاىػد، ص4/6جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد  ينظر:

الجػػامع ألحكػاـ القػػرآف، القرطبػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 2/214، كاإلمػبلء، العكبػػرم ج3/1662سػػبعة جفػي عمػػؿ القػراءات ال
براىيـ أطفيش الجني الداني في حركؼ المعاني، المرادم، تحقيؽ: فخر الػديف قبػاكة كمحمػد نػديـ  15/239ج البردكني كا 
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 (الميـّ )فصؿ: الّنداء بػ 
 :َأِعَوٌض مف حرؼ النداء أـ ال؟( الميـّ )الميـ في  مس لة 

الجمػع ، ىؿ ىي عوٌض مف حرؼ الّنداء أـ ال؟، وعف جواز (الميـّ )عف الميـ في يتحدث الفراء 

المَّييَـّ  ،(2) چ ژ    ڈ   ڈ ڎچ  :قكلو" حيث يقوُؿ:، (الميـّ )في قولو ( يا)وحرؼ الّنداء الميـ، بيف 
ألنيا ال تنادل بيػا  ؛إنما نصبت إذ زيدت فييا الميماف :(3)كممة تنصبيا العرب. كقد قاؿ بعض النحكييف

 :(5)بعضيـ (4)يكقد أنشدن ،ا مف يافجعمت الميـ فييا خمفن  ،كيا عبد الٌمو، يا زيد: كما تقكؿ

 يوما عميؾ أف تقول 

 ماكّمما صّميت أو سّبحت يا الميـّ  

 (6)ااردد عمينا شيخنا مسممً 

، (7)الفػػـ كابػػنـ كىػػـ :نػػكاقص األسػػماء إال مخٌففػػة مثػػؿ فػػيكلػػـ نجػػد العػػرب زادت مثػػؿ ىػػذه المػػيـ  
ـٌ إلييػػػا  (أ)كنػػػرل أنيػػػا كانػػػت كممػػػة ضػػػ  ،(1)الكػػػبلـ فاختمطػػػت يفكثػػػرت فػػػ ،ٌمنػػػا بخيػػػرأيػػػا الٌمػػػو : تريػػػد، ـٌ

 .(3)انتقمت إلى ما قبميالما تركت  (أـٌ )الياء مف ىمزة  فيالتي  (2)فالرفعة
                                                                                                                                                                                 

محػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: البحػر ال، ك 1/18، كمغني المبيب في كتػب األعاريػب، ابػف ىشػاـ ج1/36ج فاضؿ
 .9/189ج صدقي محمد جميؿ

 .2/951جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
تىٍنػًزعي ا"كنص اآلية: ، 26آؿ عمراف:  (2) ػاءي كى ػٍف تىشى اًلػؾى اٍلميٍمػًؾ تيػٍؤًتي اٍلميٍمػؾى مى َـّ مى ػاءي قيػًؿ المَّييػ ػٍف تىشى تيًعػزُّ مى ػاءي كى ػٍف تىشى ٍلميٍمػؾى ًممَّ

مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  ٍيري ًإنَّؾى عى تيًذؿُّ مىٍف تىشىاءي ًبيىًدؾى اٍلخى  ."كى
 .1/310جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف  ينظر:قصد سيبكيو كشيخو الفراىيدم. (3)
َـّ )ك( يػا)ا مف يا التي لمتنبيو في الٌنداء، لما جمع الٌشػاعر بػيف كانت عكضن  كقصد أفَّ الميـ المشٌددة ل (4) فػي البيػت ( الميػ

 اآلتي، كأمَّا الٌنحاة فعٌدكا ما كرد في الٌشعر شاذنا كال يقاس عميو.
 شرح الرضي عمى الكافية، ابف الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسػف عمػر ينظر:ببل نسبة. ىك األبيات مف بحر الٌرجز، ك  (5)
 .1/359ج خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركفك ، 1/132ج
 "يا الميـٌ ما"قكلو:  الّشاىد: (6)

ػا مفػردة بعػد المػيـ المشػددة، ك  وجو االستشػياد: ىػك جمػع بػيف حػرؼ النػداء كالمػيـ المشػددة، كلػـ يكتػًؼ بػذلؾ، بػؿ زاد ميمن
، كأسػرار 1/280البركػات األنبػارم جأبػك اإلنصاؼ في مسائؿ الخػبلؼ،  ينظر:بذلؾ جمع بيف العكض كالمعٌكض عنو. 

 شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة، ابػػػف الحاجػػػب، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ حسػػػف عمػػػر، ك 1/212البركػػػات األنبػػػارم جأبػػػك العربٌيػػػة، 
 .373، رصؼ المباني، المالقي، ص1/132ج
كزيػػدت المػػيـ الػػكاك ، فحػػذفت ()ىػػككىػػي جمػػع  كمػػا قػػاؿ البصػػريكف،( ـ)ىػػك ، حيػػث أصػػميا (ىػػـ) مكنػػيأم: قصػػد ال (7)

 .1/56ج شرح الرضي عمى الكافية، ابف الحاجب، تحقيؽ: يكسؼ حسف عمرك  ينظر:لمجمع. 



 

171

ـٌ إلينػػا): كنػػرل أف قػػكؿ العػػرب ـٌ إلييػػا  ،مثميػػا إنمػػا كانػػت )ىػػؿ( (ىمػػ  ،فتركػػت عمػػى نصػػبيا (أـٌ )فضػػ
 ،فييمػزكف ألفيػا كيحػذفكنيا ،ياغفػر لػ كيا الٌمػو ،ي: يا الٌمو اغفر ل(4)كمف العرب مف يقكؿ إذا طرح الميـ
كمػػف ىمزىػػا تػػكٌىـ أنيػػا مػػف ، حػػارث مػػف األسػػماءألػػؼ كالـ مثػػؿ ال فمػػف حػػذفيا فيػػك عمػػى السػػبيؿ ألنيػػا

 :(5)بعضيـ يأنشدن. الحرؼ إذ كانت ال تسقط منو

 مبارؾ ىّو ومف سّماه 

عمى اسمؾ الميـّ يا الّمو
(6) 

 :(8)ـأنشدني بعضي .بعض المغات في (7)حتى خٌففت ميميا ؛الكبلـ فيكقد كثرت )الميـ( 

 (9)كحمفػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػى ريػػػػػػػػػػػػاح
 

 (1()11)ارالكّبػػػػػػػػػػ الميػػػػػػػػػػـَ  (10)يسػػػػػػػػػػمعيا 
 

                                                                                                                                                                                 
 .(الميـٌ )لفظ الجبللة، فاختصركىا بقكليـ: ىك ك  ،أم: امتزجت بما قبميا (1)
 أم: حركة الٌرفع كىي الٌضمة. (2)
 نقؿ حركتيا إلى ما قبميا. أم: اليمزة، يريد حذفيا لمتخفيؼ بعد (3)
 أم: حذؼ الميـ. (4)
، 339البركػػات األنبػػارم، صأبػػك اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ،  ينظػػر:بػػبل نسػػبة. ىػػك األبيػػات مػػف بحػػر الٌرجػػز، ك  (5)
 .13/370جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب ك 
 ."هللايا "قكلو:  الّشاىد: (6)

أف قطػػع اليمػػزة  -ا ألنصػػار البصػرييفتبعنػػ-كقػػد زعػػـ المؤلػؼ  ،لفػػظ الجبللػػة منػادل مقطػػكع اليمػزةكرد  وجػو االستشػػياد:
ال لجاءت ىمزة كصؿ غير مقطكعة؛ لككنيا في األصؿ ىمزة أؿ  يدؿ عمى أنيا نزلت مف المفظ الكريـ منزلة جزء منو، كا 

لٌنحاة فذىب إلى أفَّ جكاز القطع دؿَّ عمى أنيا معركؼ، كأمَّا غيرىـ مف اىك المعرفة، كىمزة أؿ المعرفة ىمزة كصؿ كما 
: اٍضػًرٍب كاٍقتيػٍؿ، تقػكؿ: كنحػ ،نزلت منزلة حرؼو مف نفس الكممة، كما أف الفعؿ إذا سمي بو فإنو تيٍقطىع ىمزةي الكصؿ منػو

البركػػػات األنبػػػارم أبػػػك اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ،  ينظػػػر:. (جػػػاءني إضػػػرب، كرأيػػػت إضػػػرب، كمػػػررت بإضػػػرب)
 .1/277ج
، بدؿ: الميَـّ. (7)  أم: نقكؿ: الميـى
ىمػػع اليكامػػع، السػػيكطي، ، ك 333ديػػكاف األعشػػى، األعشػػى، ص ينظػػر:لؤلعشػػى. ىػػك البيػػت مػػف البحػػر البسػػيط، ك  (8)

خزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب، البغػػدادم، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ، ك 1/187جتحقيػػؽ: عبػػد الحميػػد ىنػػداكم 
 .2/266ج ىاركف

فحمؼ ثـ قيًتػؿ، فضػربتو العػرب مػثبلن  ،يدفع الديةأك فسألكه أف يحمؼ  ،رجؿ مف بنى ضبيعة قتؿ رجبلن ىك  رياح: أبو (9)
 خزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب، البغػػدادم، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف ينظػػر:لمػػا ال يغنػػى مػػف الحمػػؼ. 

 .1/345ج
 .2/1070كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، المرادم ج تكضيح المقاصد ينظر:في ركاية أخرل: يشيدىا.  (10)
 ، كمعناىا: العظيـ.(الكبير)صيغة مبالغة لكممة  (11)
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نشاد العاٌمة: الىو الكبار  :(2)كأنشدني الكسائيٌ  ،كا 

 .(1)"(3)يسمعيا الّمو والّمو كبار

                                                                                                                                                                                 
 ."الميـ"قكلو:  الّشاىد: (1)

تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ،  ينظػػر:شػػذكذنا فػػي غيػػر الٌنػػداء. ( الميػػـ): اسػػتعماؿ وجػػو االستشػػياد
 .2/1070المرادم ج

 (،يسػمعيا الىػـ الكبػار)رد جماعػة مػف النحػكييف مػنيـ المػرادم فػي شػرح األلفيػة: أك ، بينمػا (الىة الكبار)لعامة أنشد ا (2)
 المرجع الٌسابؽ. ينظر:. (اؿ)كقد أنشد الكسائي البيت بدكف 

ة خبلفٌيػة عاٌمػة، كفػي بػاب الٌنػداء خاصػةن، كىػي قضػيٌ  كيتحدث الفراء ىنا عف قضٌية ميٌمة كشائعة جدنا فػي عمػـ الٌنحػ (3)
ػا مػف (الميػـٌ )بيف البصرييف كالككفييف، أال كىي: سبب إلحاؽ الميـ المشٌددة في آخػر االسػـ  ٍف كانػت ىػذه المػيـ عكضن ، كا 

 حرؼ الٌنداء، أـ ال؟
ػا مػف ( الميػـ)حيث ذىب الفراء كمعو الككفيكف، إلى أفَّ الميـ المشٌددة فػي  التػي لمتنبيػو فػي النػداء؛ ألفَّ ( يػا)ليسػت عكضن

، كنقمػػت الٌضػػمة التػػي فػػي اليمػػزة إلػػى اليػػاء التػػي قبميػػا، ثػػـ يضػػيؼ قػػائبلن بأٌنػػو لٌمػػا كثػػر فػػي (يػػا اهلل أيمَّنػػا بخيػػر)ألصػػؿ: ا
ذىفيكا بعض الكبلـ طمبنا لمخفػة، كالحػذؼ فػي كػبلـ العػرب لطمػب الخفػة كثيػر؛ أال تػرل أنيػـ  كبلميـ كجرل عمى ألسنتيـ حى

َـّ، كاألصؿ)قالكا  َـّ، كىػذاىم ػا مػف ، ك كثيػر فػي كبلميػـ : ىػؿ أ ػا البصػريكف فػذىبكا إلػى أفَّ المػيـ جػاءت عكضن التػي ( يػا)أمَّ
يػػث ذىػػب لمتنبيػػو، كاليػػاء مضػػمكمة؛ ألٌنػػو نػػداء؛ كليػػذا ال يجيػػزكف الجمػػع بينيمػػا؛ أم: بػػيف العػػكض كالمعػػكض عنػػو، ح

ؿ الكممة، كأضاؼ إلى أفَّ الياء أك في ( يا)نزلة إلى أفَّ الميـ جاءت بدالن مف يا الٌنداء؛ كأنَّيا بم الفراىيدم كتمميذه سيبكيو
ػػا الٌزجػػاج فعػػارض الفػػٌراء بقكلػػو: إفَّ مػػا قالػػو الفػػراء باطػػؿه مػػف جيتػػيف، ، ك ضػػمكمة؛ ألٌنػػو كقػػع عمييػػا اإلعػػرابجػػاءت م أمَّ

الضمة التي في  كذىب إلى أفَّ ، كفة لـ يتكمـ بيا أحده مف العربالمحذ( يا)ليست أصبلن في الكبلـ، الثٌانية: ( يا)ى: األكل
محاؿ؛ ألنَّو مػف المسػتحيؿ أفَّ تتػرؾ الٌضػمة التػي ىػي دليػؿ عمػى ىك ، (أيٌمنا)الياء ىي باألصؿ ضمة اليمزة التي كانت 

 ، كالعياذ باهلل.-عٌز كجؿ-، فيذا برأيو إلحاد في اسـ اهلل (أيٌمنا)ضمة ( اهلل)الٌنداء لممفرد كأف تكضع في 
َـّ )أفَّ أصؿ: كمف جية أخرل اعترض عمى قكلو ب ـٌ، كالياء لمتنبيو، كلـ يكتًؼ بيذا (ىؿ أـٌ ): ىك( ىم ، حيث إفَّ أصميا: ل

 بؿ اعترض عمى استشياد الفٌراءي بقكؿ أحدىـ:
 كما عميؾ أف تقكلي

 كّمما صّميت أو سّبحت يا الميـّ ما 
 اردد عمينا شيخنا مسمًما

أك ببيػػت شػػعرو ـ يستشػػيد بشػػاىد مػػف القػػرآف الكػػريـ، فػػاعترض عمػػى أنَّػػو استشػػيد ببيػػت شػػعرو غيػػر معػػركؼ صػػاحبو، فمػػ
مف الٌزجاج، كزعػـ  كأمَّا ابف عطية، فكقؼ مكقؼ مناصرو لمٌفراء، فاعترض عمى الٌزجاج بقكلو: ىذا غم، ك لشاعر معركؼ

: يا الميـٌ أنَّو ما سمع قط يا أهلل أـٌ  ػا، حيػث يػرد عمػى، ، كال تقكؿ العربي زعػـ الفػٌراء بأٌنػو  كأٌما الٌنحػاس فعػارض الفػراءى أيضن
ـٌ كيكسػر، كأف تكػكف األلػؼ ألػؼ كصػؿ ال ك ل كاف أصؿ الميـ: يػا اهلل أيٌمنػا، لكجػب حينيػا أف يقػاؿ: اؤمػـ، كأف يػدغـ فيضػ

ـي المعنػى بػأف يقػاؿ: يػا اهلل أيٌمنػا منػؾ بخيػر مالػؾ الممػؾ تػؤتي الممػؾ مػف تشػاء، كال  : كيػؼ يسػتقي حكـ ليا. كأضػاؼ قػائبلن
كاعتػرض الٌزمخشػرم عمػى رأم الفػراء، كرأل أنَّػو ال يجػكز الجمػع ، مثػؿ ىػذا الػٌدعاء أمػاـ اهلل كيدع أحد منا يقدـ عمى أف

اخػتصَّ  ، فبل يجكز الجمع بيف العكض كالمعكض عنو، كأفَّ ىذه إحدل خصائص االسػـ، كمػا(يا)، كالػ (الميـٌ )بيف الميـ 
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 المبحث الثّاني: أنواع المناد 
 

 فصؿ: نداء لفظ الجّللة

 چ ۓ  ۓچ  :كقكلػو"يتحدث الفراء عف نداء لفػظ الجّللػة وىػو مضػاؼ، حيػث يقػوؿ: 
 :تقػرأ ،(2)

ػػػنػػػا كربّْ ربَّ  بكػػػر بػػػف عيػػػاش عػػػف  يأخػػػك أبػػػالحسػػػف بػػػف عٌيػػػاش  حػػػٌدثنيقػػػاؿ الفػػػٌراء: ك ، (3)اا كنصػػػبن نػػػا خفضن

                                                                                                                                                                                 

ػا القرطبػي فعػارض ، مػذىب ضػعيؼ أفَّ مذىب الفٌراءكذىب العكبرم مذىب البصرييف، كرأل ، االسـ بالٌتاء في القسـ كأمَّ
 كاف صكابنا، لجاز الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر في قكلنا: أنتى الميَـّ الرٌزاؽ. كالفراء كعٌد كبلمو خطأن، فم

 كخالؼ ابف مالؾ الفٌراء في رأيو، حيث أنشد في ألفيتو:
 مؿإال مع اهلل ومحكّي الجُ  ...وباضطرارٍ  خّص جمع يا وأؿ

 وشّذ يا الميـّ في قريض ...واألكثر الميـّ بالتعويض
 تتفؽ الباحثة مع رأم البصرييف، كذلؾ لعٌدة أسباب:

 لمقكاعد النحكية كاألصؿ فيو، لـ يرد فيو الجمع بيف الميَـّ كيا الٌنداء. األكؿالمنبع ىك القرآف الكريـ ك  -1
حتى تكػكف المػيـ مػف أصػؿ ( يا اهلل أٌمنا بخير)فراء مف عاـ لكؿ دعاء، غير مخصكص بما ذكره ال( الميَـّ )إفَّ لفظ  -2

 (.أـٌ )كممة 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/140جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 1/393جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  خشػػرم، الكشػػاؼ، الزم، ك 1/364جا 
، أسػػػرار 1/50ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، ابػػػف مالػػػؾ جك ، 137، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم، ص3/167ج تحقيػػػؽ: خميػػػؿ مػػػأمكف شػػػيخا

، كالجػػامع 339البركػػات األنبػػارم، صأبػػك ، كاإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ، 1/176البركػػات األنبػػارم جأبػػك العربيػػة، 
 .4/54ألحكاـ القرآف، العكبرم ج

 .1/224جتحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  معاني القرآف، الفراء، (1)
ا كينَّا ميٍشًرًكيفى "كنص اآلية: ، 23األنعاـ:  (2) بّْنىا مى ـٍ ًإالَّ أىٍف قىاليكا كىالمًَّو رى ـٍ تىكيٍف ًفٍتنىتييي  ."ثيَـّ لى

أبػك بالنصػب، كقػرأ ابػف كثيػر كنػافع كعاصػـ ك " ربنػا" :قرأ عامة قراء المدينة كبعض الككفييف كالبصرييف، كحمزة كالكسػائي
جػػامع البيػػاف فػػي  ينظػػر:برفػػع االسػػميف.  (كاهلل ربنػػا)بالكسػػر، كقػػرأ عكرمػػة كسػػبلـ بػػف مسػػكيف " ربنػػا" :كابػػف عػػامر عمػػرك

تحقيػػػؽ: شػػػكقي  ، كالسػػػبعة فػػػي القػػػراءات، ابػػػف مجاىػػػد،11/300ج تأكيػػػؿ القػػػرآف، الطبػػػرم، تحقيػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكر
 .4/466جكالبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ ، 255ص ضيؼ،

: النصب عمى الٌنداء؛ أم: عمى تقدير حرؼ الٌنداء: يا رٌبنا، األكؿكجييف مف اإلعراب، الكجو ( ربنا)أجاز الفراء في  (3)
كأٌمػػا الٌزجػػاج فأجػػاز فػػي ، كف غيػػرهفػػش فػذىب إلػػى كجػػو النصػػب دأٌمػػا األخ، ك ني: الجػػٌر عمػػى القسػػـ؛ أم: كربنػػاالكجػو الثٌػػا

، كالنصػب عمػى الػٌدعاء؛ أم: يػا (كاهلل): النصػب عمػى النعػت كالثنػاء لقكلػو األكؿمف اإلعراب، الكجو  أكجوخمسة ( ربنا)
، الكجػػو الٌرابػػع: الجػػٌر، الكجػػو الخػػامس: الرفػػع عمػػى (ربنػػا)رٌبنػػا، كالكجػػو الثالػػث: النصػػب عمػػى المفعكليػػة، كالتقػػدير: أعنػػي 

عمػى الٌنػداء؛ ( رٌبنػا)كجينػا كاحػدنا مػف اإلعػراب؛ حيػث نصػبى ( رٌبنا)كأٌما الٌنحاس فأجاز في ، ىك؛ أم عمى المدحر إضما
، التكريػر: األكؿ، الكجػو أكجػوعمػى ثبلثػة ( رٌبنػا)أٌمػا القرطبػي فنصػب ، ك فييا معنػى االسػتكانة كالٌتضػرع أم: يا رٌبنا؛ ألفَّ 

أمَّا الطبرم فذىب إلى أٌنو ال يجكز فييا إال النصب عمى ، ك ث: عمى الٌنداء؛ أم: يا رٌبناالالكجو الثٌاني: الٌنعت، الكجو الثٌ 
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بَّ " :أنو قرأ عف عمقمة ياألعمش عف الشعب بّْنػا :فمػف قػاؿ ،(كالٌمو يا رٌبنػا): معناه: قاؿ "،ناكىالمًَّو رى جعمػو  ،رى
 .(2)"(1)ا بومحمكفن 

 (:1) مس لة 

رٌبنػا نصػب  ،قػالكا لػئف لػـ ترحمنػا": يتحدث الفراء عف نداء لفظ الجّللة وىو مضاؼ، حيث يقوؿ

 چ ۇئ   ۇئ وئ وئچ (3)بالػػدعاء
بُّنػػا" :كيقػػرأ  ،(4) ٍمنػػا رى ـٍ يىٍرحى  فػػيألنيػػا  ؛يَّ أحػػٌب إلػػ (5)كالنصػػب ،"لىػػًئٍف لىػػ

 .(6)""قالكا رٌبنا لئف لـ ترحمنا": لٌمومصحؼ عبد ا

 المناد  المضاؼفصؿ: 
 مس لة: المناد  المضاؼ 

                                                                                                                                                                                 

؟ ككػاف مػف (أيػف شػركاؤكـ الػذيف كنػتـ تزعمػكف)الٌنداء؛ بمعنى: يػا ربَّنػا. كذلػؾ أف ىػذا جػكاب مػف المسػئكليف المقػكؿ ليػـ:
 كنكا قالكا ذلؾ في الدنيا.جكاب القكـ لربيـ: كاهلل يا ربنا ما كنا مشركيف؛ أم: فنفكا أف يك

عػػراب ، ك 2/236، كمعػػاني القػػرآف، الٌزجػػاج ج1/295ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: ا 
بػراىيـ ، ك 2/61جالقرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غػازم زاىػد  الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 

 .4/466ج أبك حيافيط، ، كالبحر المح4/406ج أطفيش
 أم: مقسـ بو. (1)
 .1/338جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)
 أم: بتقدير: يا رٌبنا. (3)
ـٍ كىرى "كنص اآلية: ، 149األعراؼ:  (4) ػا سيػًقطى ًفػي أىٍيػًديًي لىمَّ ػمُّكا قىػالي أك كى ـٍ قىػٍد ضى يىٍغًفػٍر لىنىػا لىنىكيػكنىفَّ ا أىنَّييػ بُّنىػا كى ٍمنىػا رى ـٍ يىٍرحى كا لىػًئٍف لىػ

اًسًريفى   ."ًمفى اٍلخى
بػػالرفع، كقػػرأ حمػػزة  (كربُّنػػا)باليػػاء " لػػئف لػػـ يرحمنػػا ربُّنػػا كيغفػػر لنػػا"كابػػف عػػامر كعاصػػـ:  أبػػك عمػػركقػػرأ ابػػف كثيػػر كنػػافع ك 

ػػا الحٌجػػة لمػػف قػػرأ بالتػػاء: جعػػؿ ذلػػؾ دلػػيبلن لخطػػاب اهلل بالتٌػػاء كالنصػػ" لػػئف لػػـ ترحمنػػا رٌبنػػا كتغفػػر لنػػا"كالكسػائي:  -ب، كأمَّ
ٍف كػػاف غائبنػػا عػػف العيػػكف. كأٌمػػا الحٌجػػة لمػػف قػػرأ باليػػاء: أخبػػر عػػف اهلل فػػي حػػاؿ الغيبػػة. -تعػػالى  ينظػػر:؛ ألنػػو حاضػػر، كا 

 .1/164، كالحجة في القراءات السبعة، ابف خالكيو ج294السبعة في القراءات، ابف مجاىد، ص
: الرفػع عمػى الفاعمٌيػة، الكجػو الثٌػاني: الٌنصػب عمػى الٌنػداء؛ األكؿكجيػيف مػف اإلعػراب، الكجػو ( رٌبنػا)أجاز الفراء فػي  (5)

كأجمػع الٌنحػاة عمػى ىػذيف الػكجييف مػف اإلعػراب بػبل خػبلؼ، حيػث كافقػو فػي ذلػؾ ، ىك األجػكد عنػد الفػٌراءأم: يا رٌبنا، ك 
فيػػػو معنػػػى االسػػػتغاثة القرطبػػػي: إفَّ الٌنػػػداء كالخطػػػاب  الفارسػػػي، كيضػػػيؼي ، كالزمخشػػػرم ك أبػػػك حيػػػافالٌنحػػػاس كالقرطبػػػي ك 

 كالتضرع كاالبتياؿ في السؤاؿ كالٌدعاء.
 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 2/151جإعراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد  ينظر:

كالبحػػػػر ، 2/944القػػػػراءات السػػػػبعة، ابػػػػف خالكيػػػػو ج، كالحجػػػػة فػػػػي عمػػػػؿ 7/286، كالجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف ج9/387ج
 .  5/179جالمحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 

 .1/396جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)



 

175

 (2)ڃ  (1)ڄ چ كقكلػو: )، حيث يقػوُؿ: (ِمفْ )وىي مضافة إلى ( ذرّية)يتحدث الفراء عف نداء  

 چ ڃ
أصػبلب الرجػػاؿ  فػي يعنػينػا مػع نػكح، نػاداىـ: يػا ذٌرٌيػة مػف حمم ؛(4)منصػكبة عمػى النػداء ،(3)

 .(1)"كأرحاـ النساء مٌمف لـ يخمؽ

                                                           
عرابػو، الزجػاج،  ينظػر:اؿ، كالٌضػـ أكثػر. بكسػر الػذ" ًذرٌيػة" :بضػـ الػذاؿ، كقػرأ بعضػيـ" ذيرية" :القراءة (1) معػاني القػرآف كا 

بػراىيـ أطفػيش، ك 32/226جتحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي   الجامع ألحكاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 
 .10/213ج
 دل مضاؼ.منا (فٍ مى ف )؛ فكا(مىفٍ )إلى ( ذرٌية)نكرة مكصكفة، كقد أضيفت أك ، (الذم)اسـ مكصكؿ بمعنى  (2)
ٍبدنا شىكيكرنا"كنص اآلية: ، 3اإلسراء:  (3) ٍمنىا مىعى نيكحو ًإنَّوي كىافى عى مى يَّةى مىٍف حى  ."ذيرّْ
 الٌنصب عمى الٌنداء؛ أم: يا ذيرٌية.ىك مف اإلعراب، ك  كجوه كاحده يجكز فييا ( ذرٌية)ذىب الفراء إلى أفَّ  (4)

اء، كأضػػاؼ بأٌنػػو ال يفصػػؿ بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو؛ ألنَّػػو ال عمػػى الٌنػػد( ذرٌيػػة)كاتفػػؽ معػػو الفراىيػػدم عمػػى نصػػب 
ػػا الٌزجػػاج فػػذىب إلػػى أفَّ ، ك اليػػكـ، كلكػػف يقػػاؿ: جػػاء غػػبلـ زيػػدجػػاء غػػبلـي  :يقػػاؿ ، الكجػػو أكجػػويجػػكز فييػػا عػػٌدة ( ذيرٌيػػة)أمَّ
كح. كالكجػو الثٌػاني: النصػب عمػى الكجو األقكل عنده، كالمعنى: يا ذيرٌية مىٍف حممنا مػع نػىك : الٌنصب عمى الٌنداء، ك األكؿ
، الكجػػو (ذيرٌيػػة، كالككيػػؿ)؛ فيكػػكف الفعػػؿ نصػػب مفعػػكليف (أال تتخػػذكا ذيرٌيػػة مػػف حممنػػا مػػع نػػكحو مػػف دكنػػي ككػػيبلن )معنػػى 

؛ أم: ال تتخػذكا مػف دكنػي ككػيبلن (أال تتخذكا مف دكني ككػيبلن )؛ كالمعنى: الكاكمف  التكريرعمى ( ذيرٌية)الثٌالث: الرفع في 
 .(رٌيةذي )

: الٌنصب عمػى الٌنػداء، الكجػو الثٌػاني: بػدؿ األكؿ، الكجو أكجويجكز نصبييا عمى أربعة ( ذيرٌية)أٌما الٌنحاس فذىب إلى أفَّ 
لمفعػػؿ ذاتػػو، الكجػػو  ينػػابػػو ثان لتتخػػذكا، كيكػػكف ككيػػؿ مفعػػكالن  مفعػػكؿ بػػو أكؿمػػف ككيػػؿ، الكجػػو الثٌالػػث: النصػػب عمػػى أنَّيػػا 

: الٌنصب عمى األكؿعمى كجييف: ( ذيرٌية)عمي الفارسٌي فنصب أبك أمَّا (، ك محذكؼ تقديره )أعنيكؿ بو لفعؿ الٌرابع: مفع
لتتخػػذكا، الكجػػو الثٌػػاني: الٌنػػداء عمػػى قػػكؿ مػػف قػػرأ بالتػػاء؛ ألفَّ اليػػاء لمغيبػػة كالٌنػػداء لمخطػػاب. كىػػذا مػػا  مفعػػكؿ بػػو أكؿأٌنيػػا 

ػػا الٌزمخشػػرم فنصػػب ، ك مخطػػاب، كال يجتمعػػاف إال عػػف بيعػػدلذىػػب إليػػو القيسػػي؛ ألفَّ اليػػاء تكػػكف لمغيبػػة كالٌنػػداء  ( ذيرٌيػػة)أمَّ
: الٌنصػػب عمػػى االختصػػاص، الثٌػػاني: عمػػى الٌنػػداء عمػػى قػػكؿ مػػف قػػرأ بالتٌػػاء؛ بمعنػػى: ال تتخػػذكا مػػف األكؿعمػػى كجيػػيف: 

: الٌنصػب األكؿمػف اإلعػراب،  وأكجػيجكز فييا أربعػة ( ذيرٌية)أٌما العكبرم فذىب إلى أفَّ ، ك كني ككيبلن يا ذيرٌية مف حممناد
عميػو الٌصػػبلة –أك مػف مكسػى ، الثٌالػث: بػدؿ مػف ككيػؿ (أعنػػي)عمػى الٌنػداء، الثٌػاني: الٌنصػب بمفعػكؿ بػو محػذكؼ تقػديره 

ليػاء؛ كقػراءة الٌرفػع عمػى القػراءة با( يتخػذكا)في  مكنيمف ال التكريرعمى أك ذرٌية، ىك ، الٌرابع: الٌرفع عمى تقدير -كالٌسبلـ
مفعػكؿ ( ذرٌيػة): الٌنصػب عمػى أفَّ األكؿمف اإلعػراب،  أكجو ستةيجكز فييا ( ذرٌية)أمَّا القرطبي فذىب إلى ، ك ا شاذةعٌدى
؛ (ككػيبلن )مف قكلو  التكرير، الثٌالث: (أعني)الثٌاني: الٌنصب عمى أٌنيا مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ تقديره (، تتخذكا)ؿ لػ أك بو 

مػف المضػمر  التكريػرمنػا مػع نػكح، الٌرابػع: الٌنصػب عمػى المػدح، الخػامس: الٌرفػع عمػى أم بمعنى: ال تتخذكا ذيرٌية مف حم
في قراءة مف قرأ بالياء؛ كال ييٍحسىف عنده لمف قرأ بالٌتاء؛ ألفَّ المخاطب ال ييبدىؿ منو الغائب، الٌسػادس: الجػر ( تتخذكا)في 
 مف بني إسرائيؿ. التكريرعمى 
عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد ، 1/104ج، تحقيػؽ: فخػر الػديف قبػاكة الجمؿ فػي الٌنحػك، الفراىيػدم ينظر: معػاني القػرآف كا 

عراب القرآف، الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زاىد ، ك 2/226جالجميؿ عبده شمبي  ، كالحٌجػة فػي عمػؿ القػراءات 2/414جا 
اإلمػػبلء، العكبػػرم  ،15/590ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 2/1240الٌسػػبعة، ابػػف خالكيػػو ج
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 (:1) مس لة 

  ہ ۀ ۀچ : كقكلو: حيث يقوؿُ ( فرعوف)وىي مضافة إلى ( آؿ)يتحدث الفراء عف نداء  

 چ ہ ہ  ہ
ػػىى  ،(2) : فقػػرأ ،صػػـ كالحسػػفكخففيػػا عا، األلػػؼ يحيػػى بػػف كثػػاب كأىػػؿ الحجػػاز زى مى

ػٍكفى كى " ادخمػكا يػا آؿ فرعػكف أشػد  ؛عمػى النػداء كنصػبيا ىنػا آؿ فرعػكف ،(3)"يىٍكـى تىقيكـي السَّاعىةي أىٍدًخميكا آؿى ًفٍرعى
(5) (أدخمكا)عمييـ  (4)المسألة األكلى تكٌقع فيالعذاب، ك 

"
(6). 

 (:2) مس لة 

                                                                                                                                                                                 

بػراىيـ أطفػيش، 2/88ج ، كمشػكؿ إعػراب القػرآف، 10/213ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .1/460القيسي ج

 .2/603جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
يىٍكـى تىقيكـي السَّاعىةي أىٍدًخميكا آؿى ًفٍرعىٍكفى أىشىدَّ اٍلعىذىابً "كنص اآلية: ، 46غافر:  (2) ًشيِّا كى مىٍييىا غيديكِّا كىعى  ".النَّاري ييٍعرىضيكفى عى
ٍمزىة كالكسائى كىعىاًصـ  (3) ٍفص فيقىرىأى نىاًفع كىحى ميكا" :ًركىايىة حى قىرىأى اٍبف كثير كى  "ادخي اء، كى كسر اٍلخى كىاٍبف  عمرك أبكًبفىٍتح اأٍللؼ كى

اًصػػػـ فػػػي ًركىايىػػػة أىبػػػي بكػػػر ػػػامر كىعى ميػػػكا:"عى ػػػاء.  "ادخي ػػػكلىة كبضػػػـ اٍلخى السػػػبعة فػػػي القػػػراءات، ابػػػف مجاىػػػد  ينظػػػر:ًبػػػأىلؼ مىٍكصي
الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي ، ك 2/348ج أبك منصكر األزىرم، كمعاني القراءات، 1/57ج

براىيـ أطفيش  .15/320ج كا 
 أيدخمكا(.)أم: تنصب بالفعؿ المتعدم  (4)
دخمػػػكا يػػا آؿ فرعػػكف أشػػػدَّ أ)؛ أم: (دخمػػكاأ)عمػػػى قػػراءة ( آؿ): نصػػب األكؿعمػػى كجيػػػيف، الكجػػو ( آؿ)نصػػب الفػػٌراء  (5)

يػاف إدخػاؿ، كىػذاف الكج -يػدخؿ -، مػف أدخػؿ(أٍدًخميػكىىيـٍ )؛ أم: (أدخمػكا)عمػى قػراءة ( آؿ)، الكجو الثٌاني: نصػب (العذاب
لػى ىػذا ذىػب األخفػش، حيػث يقػكؿ: ينصػب ، الٌنحاة ببل خػبلؼ ماعميي أجمع : النصػب عمػى األكؿعمػى كجيػيف، (آؿ)كا 

ميػكا يػا آؿى فرعػكفى )؛ أم: (دخمكاأ)عمى قراءة  مكنيالٌنداء، حيث يكجد فيو  ، الثٌػاني: الٌنصػب عمػى المفعكلٌيػة (يقاؿ ليـ اٍدخي
 .(أدخمكا)لمفعؿ 

ا–كاتفؽ معو الٌزجاج  : النصػب عمػى الٌنػداء؛ ألفَّ فيػو معنػى األمػر األكؿعمػى كجيػيف، ( آؿ)يث يقكؿ: ينصب ؛ ح-أيضن
 .(أدخمكا)، الثٌاني: الٌنصب عمى المفعكلٌية لمفعؿ (دخمكا يا آؿ فرعكفى أشدَّ العذابأ)حينما تقكـ الٌساعة؛ فيقكؿ ليـ: 

 لٌنصػػب عمػػى الٌنػػداء؛ ألنَّػػو جػػاء منػػادلن : ااألكؿعمػػى كجيػػيف، ( آؿ)ذلػػؾ؛ حيػػث يقػػكؿ: ينصػػب  فػػيكاتفػػؽ معػػو الٌنحػػاس 
الفارسػٌي كالكشػاؼ  عمػي يأبػمػف  كأجمع كػؿه (، المفعكلٌية لمفعؿ )أدخمكا؛ الثٌاني: النصب عمى (دخمكاأ)عمى قراءة  امضافن 

 عمى الرأم ذاتو ببل خبلؼ.
عرابػػو، ا، ك 2/501ج معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد قراعػػة ينظػػر: لزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد معػػاني القػػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، النحػػاس ج4/376جالجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ، 2/348ج أبػػك منصػػكر األزىػػرم، كمعػػاني القػػراءات، 4/27، كا 
الجػامع ، ك 4/170ج الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 3/1679كالحجة فػي عمػؿ القػراءات السػبعة ج

براىيـ أطفيش ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني  .15/320ج كا 
 .3/971جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (6)
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 ۇئچ: كقكلػو" ، حيػث يقػوُؿ:(اهلل) وىو مضاؼ إلى لفظ الجّللػة( عباد)يتحدُث الفراء عف نداء 

 ،(3) چ(2)ٿ ٿ ٺ ٺچ  :قكلػو ، كىػكيأرسمكىـ معػ ،يَّ ادفعكىـ إل: يقكؿ، (1) چ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ
(4)ييا العباد بأدكاكالمسألة األكلى نصب ف، يا عباد الٌمو يَّ أف أٌدكا إل :كيقاؿ

"
(5). 

 

 د  الشبيو بالمضاؼمس لة: المنا 

يتحدُث الفرّاُء عف المناد  الّشبيو بالمضاؼ، وىو الّنكرة الموصوؼ بما بعػده؛ حيػث إفِّ الصػفة 

 ،(6) چ ڤ ٹ ڤچ : كقكلػػو"تتمػػة لممنػػاد ، وىػػي بمنزلػػة المعمػػوؿ مػػف العامػػؿ، حيػػث يقػػوُؿ: 
كالٌمػػو - العربٌيػػة كاحػػد فػػيكالمعنػػى  ،"العبػػاد يػػا حسػػرةى ": كقػػرأ بعضػػيـ ،يػػا ليػػا حسػػرة عمػػى العبػػاد: عنػػىالم

                                                           
ـٍ رىسيكؿه أىًميفه "كنص اآلية: ، 18الدخاف:  (1)  ."أٍف أىدُّكا ًإلىيَّ ًعبىادى المًَّو ًإنّْي لىكي
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي مع ينظر:قصد بعباد اهلل: بني إسرائيؿ.  (2)  .4/425جاني القرآف كا 
ًعػيى بىًنػ"كنص اآلية: ، 105األعراؼ:  (3) ـٍ فىأىٍرًسػٍؿ مى بّْكيػ ـٍ ًببىيّْنىةو ًمػٍف رى ؽَّ قىٍد ًجٍئتيكي مىى المًَّو ًإالَّ اٍلحى مىى أىٍف الى أىقيكؿى عى ًقيؽه عى ي حى

 ."ًإٍسرىاًئيؿى 
؛ بمعنػى: (أٌدكا يػا عبػادى اهلل): الٌنصب عمى الٌنػداء؛ أم: األكؿينصب عمى كجييف، الكجو ( عبادى )أفَّ ذىب الفراء إلى  (4)

 .(ادفعكا عباد اهللأك أرسمكا عبادى اهلل، )؛ أم: (أٌدكا) لمفعؿأدكا عبادى اهلل، الكجو الثٌاني: الٌنصب عمى المفعكلٌية 
: الٌنصػب عمػى الٌنػداء؛ األكؿينصػب عمػى كجيػيف، ( عبػادى )لػى أفَّ كاتفؽ معو البصريكف عمى ذلؾ، حيػث ذىػب الٌزجػاج إ

كأجمع الطبرم (، أم: )أسممكا إلٌي عبادى اهلل ، الثٌاني: الٌنصب عمى المفعكلٌية؛(أٌدكا إلى ما أمركـ اهلل بو يا عباد اهلل)أم: 
أٌمػػا األزىػػرم ، ك مػػا؛ دكف غيرىمػػاعمػػى الػػكجييف ذاتياألندلسػػٌي عمػػى الٌنصػػب  أبػػك حيػػافكالٌنحػػاس كالعكبػػرم كابػػف ىشػػاـ ك 

 كجو الٌنصب عمى الٌنداء؛ أم: يا عبادى اهلل. ىك الكقاد، فذكر كجينا كاحدنا دكفى غيره، ك 
عرابػو، الزجػاج، ، ك 22/24ج جامع البياف في تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ينظر: معػاني القػرآف كا 

عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد ، ك 4/425جتحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ، كاإلمػػبلء، 4/128جا 
، 1/202، كشػرح قطػر الٌنػدل كبػؿ الٌصػدل، ابػف ىشػاـ ج1/144، كشرح شذكر الٌذىب، ابف ىشاـ ج2/230العكبرم ج

محمػد  كالبحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي، 2/206كشرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، األزىرٌم الكقاد ج
 .9/401ججميؿ 

 .3/1004جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (5)
ـٍ ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّ كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى "كنص اآلية: ، 30يس: (6)  ا يىٍأًتيًي مىى اٍلًعبىاًد مى ٍسرىةن عى  ."يىاحى

البحر المحيط،  ينظر:ي بف الحسيف كالضحاؾ كمجاىد كالحسف: يا حسرةى العباد عمى اإلضافة. قرأ أبٌي كابف عباس كعم
 .9/61جأبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
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ػػيػػا رجػػبلن  :، يقكلػػكف(2)آثػػرت النصػػب (1)يءكالعػػرب إذا دعػػت نكػػرة مكصػػكلة بشػػ ،-أعمػػـ كيػػا  ،ا أقبػػؿ كريمن
  :(3)أنشدني بعضيـ ،فإذا أفردكا رفعكا أكثر مٌما ينصبكف ،ا عمى البعير أقبؿراكبن 

 يػػػػػػػا سػػػػػػػّيدا مػػػػػػػا أنػػػػػػػت مػػػػػػػف سػػػػػػػّيد
 

 رحػػػػػػػب الػػػػػػػذراع (5()4)موّطػػػػػػػ  األعقػػػػػػػاب 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػّواؿ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ وفّعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 (8)الّرتػػػػػػػاع (7)أّمػػػػػػػات الّربػػػػػػػاع (6)نّحػػػػػػػار 

 : (9)كأنشدني آخر ،كأنشدنيو الكسائٌي )مكٌطأ( بالخفض، أنشدنيو بعض بنى سميـ )مكٌطأ( بالرفع 

  مػػػػػا قتيػػػػػؿ بنػػػػػى حمػػػػػستػػػػػيًّل أال يػػػػػا ق
 

 (10)عسإذا ابتػػّؿ أطػػراؼ الرمػػاح مػػف الػػدّ  
 : (11)قد قالت العرب ،اكلك رفعت النكرة المكصكلة بالٌصفة كاف صكابن  

 (14)تغييرا (13)البمى (12)يا دار غّيرىا

                                                           
 ؛ فتصؼ المنادل كتنصبو.مخفكضالجار كالأك أم: تككف مكصكلة بالظرؼ  (1)
 .مخفكضفكصفتو بالجار كال نصبت ألنَّؾ ناديت مف ال تعرفو، (2)
شرح اختيارات  ينظر:لمٌسفاح بف بكير، رثى بيا يحيى بف ميسرة صاحب بف الٌزبير. ىك األبيات مف البحر الٌسريع، ك  (3)

ىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 336، كشرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ، ص1363المفضؿ، ص
 .1/173ج
 شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة، ابػػف الحاجػػب، تحقيػػؽ: يكسػػؼ حسػػف عمػػر ينظػػر:مكطػػأ األكنػػاؼ.  فػػي ركايػػة أخػػرل: (4)
 .1/626، كاألزىػػػرم الكقػػػاد ج336، كشػػػرح التصػػػريح عمػػػى التكضػػػيح، كشػػػرح شػػػذكر الػػػذىب، ابػػػف ىشػػػاـ، ص3/50ج

لسػػبلـ محمػػد خزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب، البغػػدادم، تحقيػػؽ: عبػػد اك  ينظػػر:كفػػي ركايػػة أخػػرل: مكطػػأ البيػػت. 
 .2/383، كشرح شافية ابف الحاجب، البغدادم ج6/95ج ىاركف

 .1/182جتيذيب المغة، األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب  ينظر:: ىي مؤخرة القدـ. األعقاب (5)
 .(نحر)صيغة مبالغة مف  (6)
تيػذيب المغػة، األزىػرم،  ينظػر:لٌرابػع. ًمٍف أظماء اإلبؿ؛ أم: أف ترد الماء يكمنا كتدعػو يػكميف، ثػـ تػرد اليػكـ ا الرباع: (7)

 .2/224جتحقيؽ: محمد عكض مرعب 
ف المنػػادل المبنػػي لمضػػركرة، كاألكلػػى نصػػبو، كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو جميػػكر العممػػاء بػػبل خػػبلؼ. وجػػو االستشػػياد:  (8) نػػكَّ

 1/172جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ، ك 336شرح شذكر الذىب، ابف ىشاـ، ص :ينظر
 .187شرح أبيات معاني القرآف، ناصر حسيف عمي،  ينظر:ببل نسبة. ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك  (9)
 المرجع الٌسابؽ. ينظر:ى نصبو. األكل؛ حيث نٌكف المنادل المبني لمضركرة ك "يا قتيبلن " :: قكلووجو االستشياد (10)
 .130ديكاف األحكص، األحكص، ص ينظر:البيت لؤلحكص.  (11)
 . 203الكتاب، سيبكيو، ص ينظر:في ركاية أخرل: حٌسرىا؛ أم: غيرىا.  (12)
 : الًقدىـ.لبمىا (13)
 في ركاية أخرل تحًسرنا؛ أم: تغييرنا. (14)
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كسػمعت بػاع، اتٌ  ،أيػا مجنػكف مجنػكف :جػؿكسػمعت أبػا الجػراح يقػكؿ لر  ،يا أٌيتيػا الػدار غٌيرىػا: تريد
 .(2)"(1)يا أٌييا الميتـٌ  :يريدكف، يا ميتـٌ بأمرنا ال تيتـٌ  :مف العرب

 : المناد  المضاؼ إلى مضاؼ إلى ياء المتكمـفصؿ
 ( 1مس لة:) 

، (أـّ )المضػاؼ إلػى يػاء المػتكمـ وىػو ( ابف)يتحدث الفراء في كتابو عف المناد  المضاؼ وىو 

( بالنصػب كالخفػض ،يقػرأ )ابػف أـٌ  (1) چ ڤ ڤ ڤچ  :-تبػارؾ كتعػالى-قكلػو "حيث يقوُؿ:  كأـٌ
، كذلػؾ (2)

                                                                                                                                                                                 

 َوَسفْت عمييا الريُح بعدَؾ موراىذا شطر البيت، أما عجزه: 
 "يا دار" الشاىد:

خبارنا؛ ألنَّيا لـ تكصؼ بما بعدىا، كا  (داري ): رفع وجو االستشياد  .ٌنما جاء ما بعدىا استئنافنا كا 
 .203الكتاب، سيبكيو، ص ينظر: 
رفػػع، : عمػػى قػػراءة التنػػكيف، جػػكاز النصػػب كالاألكؿالكجػػو  : التنػػكيف كاإلضػػافة، فأٌمػػاأجػػاز الفػػرَّاءي كجيػػيف مػػف اإلعػػراب (1)

دم فذىب إلى جكاز كجو الٌنصب دكفى أمَّا الفراىي، ك عمى اإلضافة( حسرة)بغير تنكيف يخفض  الكجو الثٌاني: عمى القراءة
لى ىػذا ذ( حسرة)غيره؛ ألفَّ  ػا، ككػذلؾ الٌزجػاججاءت نكرة مكصكفة، كا  كذىػب الٌنحػاس إلػى جػكاز كجػو ، ىػب المبػرد أيضن

، بقكلػو: ىػذا "ارفعت النكرة المكصكلة بالٌصفة كاف صػكابن  ككل"الٌنصب عمى الٌنداء دكف غيره، كاعترض عمى قكؿ الفراء: 
 الٌصػكاب؛ ألفَّ ىػك بمنزلػة المضػاؼ. كمػا ذىػب إليػو الٌنحػاس ىػك ب الٌنداء؛ ألنَّػو رفػع الٌنكػرة المحضػة، كرفػع مػا إبطاؿ با

 عمى الٌنداء؛ أم: كأنَّو نادل الحسرة.( حسرة)كذىب ابف األنبارم إلى نصب ء، الٌرفع يتعارض مع أحكاـ الٌندا
: الٌنصػػب عمػػى النػػداء؛ أم: يػػا حسػػرة احضػػرم األكؿعػػراب، ف مػػف اإلايجػػكز فييػػا كجيػػ( حسػػرة)كذىػػب العكبػػرم إلػػى أفَّ 

فيذا كقتػؾ، الثٌػاني: الخفػض عمػى اإلضػافة؛ فالمصػدر مضػاؼ إلػى الفاعػؿ كيجػكز عنػده أف يكػكف مضػافنا إلػى المفعػكؿ 
ه، كذىب القرطبي إلى جكاز كجو الٌنصب عمى الٌنػداء دكفى غيػر ، لعباد. كقراءة الخفض عٌدىا شاذةبو؛ أم: أتحسري عمى ا

 األندلسٌي. أبك حيافككذلؾ ابف ىشاـ ك 
بعػده،  مخفػكضينصػب عمػى الٌنػداء؛ ألفَّ المنػادل منكػكر فػي المفػظ؛ أم: متصػؿ بالجػار كال( حسرةن )يتضح مما سبؽ أفَّ 

 ينتصب؛ ألنَّو نكػرة لفظنػا كلكٌنػو مقصػكد بالٌنػداء؛ فأشػبو المضػاؼ؛ ألفَّ مػا بعػده مػف صػمتو، ككمػا نعمػـ فػإفَّ المنػادلىك ك 
 المضاؼ ينصب دائمنا. 

معػػاني القػػرآف ، ك 4/203، كالمبػػرد، المقتضػب ج1/80جالجمػػؿ فػي الٌنحػػك، الفراىيػػدم، تحقيػؽ: فخػػر الػديف قبػػاكة  ينظػر:
عرابػػػو، الزجػػػاج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي  عػػػراب القػػػرآف، الٌنحػػػاس، تحقيػػػؽ: زىيػػػر غػػػازم زاىػػػد ، ك 4/284جكا  ا 

، كاإلمػػبلء، 1/97ج، ابػف األنبػارم، تحقيػؽ: محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ، ك 3/391ج
البحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي ، 1/84، كشػػرح شػػذكر الػػذىب، ابػػف ىشػػاـ ج498العكبػػرم، ص

عراب القراءات الٌشكاذ ج9/60جمحمد جميؿ، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ  اف خزانة األدب كلػب لبػاب لسػ، ك 2/361، كا 
 .1/166ج العرب، البغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف

 .2/905جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (2)



 

180

(3)الكبلـ فحذفت العػرب منػو اليػاء فيأنو كثر 
كال يكػادكف يحػذفكف اليػاء إال مػف االسػـ المنػادل يضػيفو  ،

ـٌ كيػػا  :إاٌل قػػكليـ، المنػػادل إلػػى نفسػػو فػػإذا  ،(4)ـكبلميػػ فػػيكذلػػؾ أنػػو يكثػػر اسػػتعماليما  ؛ابػػف أـٌ يػػا ابػػف عػػ
كلػػذلؾ  ؛فػػأثبتكا اليػػاء ،يكيػػا ابػػف خػػالت ،يكيػػا ابػػف أخػػ ،ييػػا ابػػف أبػػ :فقػػالكا ؛ال يسػػتعمؿ أثبتػػكا اليػػاءجػػاء مػػا
كيػػا  ،حسػػرتا :بعػػض الحػػاالت، فيقػػاؿ فػػيكمػػا تنصػػب المفػػرد  (5)فنصػػبكا ،كيػػا ابػػف عػػـٌ  ،يػػا ابػػف أـٌ  :قػػالكا
 .(1)"(6)اكلك قيؿ كاف صكابن ، أخ فيكلـ يقكلكا ذلؾ  ،كيا عٌماه، يا أٌماه :ـ قالكافكأني، كيمتا

                                                                                                                                                                                 
مى "كنص اآلية: ، 150األعراؼ:  (1) عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا خى لىمَّا رىجى ًجٍمػتيـٍ أىٍمػرى كى ٍفتيميكًني ًمٍف بىٍعًدم أىعى

رُّهي ًإلىٍيًو قىػاؿى اٍبػفى أيَـّ ًإفَّ اٍلقىػٍكـى اٍستىٍضػعىفيكنً  ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجي ـٍ كىأىٍلقىى اأٍلىٍلكىاحى كىأىخى بّْكي ػاديكا يىٍقتيميػكنىًني فىػبلى تيٍشػًمٍت ًبػيى اأٍلىٍعػدىاءى رى كى ي كى
ٍمًني مىعى الٍ   ."قىٍكـً الظَّاًلًميفى كىالى تىٍجعى

َـّ " :كحفص بف عاصـ أبك عمركبالكسر، كقرأ ابف كثير كنافع ك " ابف أيْـّ "قرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي كخمؼ:  (2) " ابف أ
الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: ، ك 295السبعة في القراءات، ابف مجاىد، ص ينظر:. "ابف أمي" :عقنصبنا، كقرأ ابف السمي

كالبحر المحيط، أبك حياف األندلسػي، تحقيػؽ: صػدقي محمػد ، 7/290، القرطبي، العكبرم ج2/95ج اخميؿ مأمكف شيخ
 .396صجميؿ 

 أم: كثر استعمالو في كبلـ العرب. (3)
يػا بػف أخػي، كيػا بػف )كاف شائعنا بيف العرب، كيجكز عنده حذؼ الياء ( يا بف عـٌ كيا بف أـ)حذؼ الياء مف أم: إفَّ  (4)

 مع أٌنو لـ يكثر استعمالو في كبلـ العرب.( لتيأبي، كيا بف خا
 أم: كضعكا ألؼ المٌد؛ فالفتحة الطكيمة ىي ألؼ مد، كليس الٌنصب بمعناه الشائع عندنا. (5)
ـٌ )المضػػاؼ إلػػى ( ابػػف)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ المنػػادل  (6) ـٌ، كعػػـٌ )المضػػاؼ إلػػى يػػاء المػػتكمـ، يجػػكز فػػي مػػيـ ( عػػـٌ أك أ ( أ

ػػا كسػػرىا: فعمػػى أفَّ أك المػػيـ حػػذؼ اليػػاء، ككسػػر  ، كاألصػػؿ (أـ)، ثػػـ حػػذؼ اليػػاء مػػف (أـٌ )مضػػافة إلػػى ( ابػػف)فتحيػػا، كأمَّ
ـه كاحػده أٌنػػو عػدَّىما كأٌنيمػا أك  ،إثباتيػا؛ كلكػف حػذفت؛ لكثػرة اسػتعماليا فػي كػبلـ العػرب ، كأضػافيما إلػى نفسػو، كحػػذؼ اسػ
 احد.الياء، كأبقى الكسرة دليبلن عمييا، كما يفعؿ باالسـ الك 

ػا عػف يػاء المػتكمـ المحذكفػة، فاألصػؿ: يػا  أٌما فتحيا: فعمى أفَّ الفتحة جيء بيا بالنيابة عف األلؼ التػي جػيء بيػا عكضن
ابف أٌماه، كال بد مف اإلشارة إلى أفَّ ياء المتكمـ قمبت ألفنا بعد قمب الكسرة التي قبميا فتحة، ثـ حذفت ياء المػتكمـ المنقمبػة 

؛ فينا حذفت الياء كالتي قمبت ألفنا، كعكض عنيا بالفتحة. ألفنا، كبقيت الفتحة  قبميا دليبلن عمييا، كقكلنا: يا غبلـى
ػػا البصػػرة فخػػالفكا الفػػراء فػػي إعرابػػو، فػػذىب سػػيبكيو إلػػى أفَّ اليػػاء حػػذفت؛ لكثػػرة اسػػتعماليا فػػي كػػبلـ العػػرب، كنصػػبت  أمَّ

مثؿ قكلنا: يا أحدى عشرى أقبمػكا؛ فبنػي التركيػب عمػى فػتح الجػزأيف  ،الكممة؛ ألنَّيا عنده كممة مركبة مبنية عمى فتح الجزأيف
أٌمػا األخفػش فػذىب ، ك العػرب. كاتفػؽ معػو المبػرد فػي ذلػؾككاف في محؿ نصب، كقد سمع ذلػؾ مػف الخميػؿ كيػكنس عػف 

ػا كسػرىا عمػى إضػاف، ك إثبات الياء، كقد كره حػذؼ اليػاءإلى  ( يػا ابػف أـ)ة أٌمػا الٌزجػاج فػذىب إلػى كسػر المػيـ كفتحيػا، أمَّ
ػػا ، ك كذىػػب إلػػى إثبػػات اليػػاء فػػي الشػػعر ا ىػػي اسػػـ كاحػػد،يػػإلػػى نفسػػيا، كفتحيػػا عمػػى أنَّيػػا بمنزلػػة الكممػػة المركبػػة؛ فكأن أمَّ

العكبػػرم؛ فػػذىب إلػػى كسػػر المػػيـ كفتحيػػا عمػػى أٌنيػػا بمنزلػػة الكممػػة المركبػػة، كأضػػاؼ: إفَّ األلػػؼ حػػذفت؛ لطػػكؿ الكػػبلـ؛ 
كاتفػؽ ابػف مالػؾ مػع البصػرييف فػي ، حكػـ فػي الٌنػداء؛ لكثػرة اسػتعمالوتص ىذا االسـ بيذا الفعكّْض عنيا بالفتحة، كقد اخ

 رأييـ، فقد أنشد يقكؿ في ألفيتو:
ْـّ يا ابف عـّ ال مفر  وفتّح أو كسّر وحذؼ اليا استمر ...  في يا ابف أ

 كأجاز ابف مالؾ إثبات الياء؛ لمضركرة الٌشعرية.
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 (:2) مس لة 

 ،(2)چى   ې ې  ېچ كقكلػو:": يتحدُث الفراُء عف نداء المضاؼ إلى ياء المتكمـ، حيث يقوؿُ 
 يقػؿ ربػ) :كمػف قػاؿ ،أحكػـ بػالحؽ ترفػع )أحكػـ( كتيمػز ألفيػا يقػؿ رٌبػ :كقػد قيػؿ ،جـز مسػألة سػأليا رٌبػو

مكضػػع نصػػػب  يكانػػػت فػػ (3)مكصػػكلة (رٌب احكػػـ): كمػػػف قػػاؿ ،ارفعنػػ يكػػاف مكضػػػع ربػػ ،(أحكػػـ بػػالحؽ
(4)بالنداء

"
(1). 

                                                                                                                                                                                 

رة الٌشػػعرية، كفتحيػػا عمػػى أنَّيػػا بمنزلػػة الكممػػة المركبػػة، مػػع جػػكاز إثبػػات اليػػاء؛ لمضػػرك المػػيـ  كذىػػب ابػػف ىشػػاـ إلػػى كسػػر
 كذلؾ لمضركرة الٌشعرية، كىذاف الكجياف ال يستعمبلف إال قميبلن عنده.كقمب الياء ألفنا؛ 

محمػكد  معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل، ك 2/153جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظر:
المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة، تحقيػػؽ: ، ك 3/373، كمعػػاني القػػرآف، الٌزجػػاج 1/338ج قراعػػة

، كاإلمػػػبلء، العكبػػػرم 1/341، كالمبػػػاب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء كاإلعػػػراب، العكبػػػرم ج4/251ج محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة 
 الٌشػػافية، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد المػػنعـ أحمػػد ىربيػػدم شػػرح الكافيػػة، ك 1/51، كألفيػػة ابػػف مالػػؾ، ابػػف مالػػؾ ج1/285ج
، كشرح قطر الٌندل 3/403ج شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف، ك 3/1325ج

 .1/208كبؿ الٌصدل، ابف ىشاـ ج
 .1/396جي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عم (1)
ا تىًصفيكفى "كنص اآلية: ، 112األنبياء:  (2) مىى مى بُّنىا الرٍَّحمىفي اٍلميٍستىعىافي عى رى ؽّْ كى ـٍ ًباٍلحى  ."قىاؿى رىبّْ اٍحكي

، بكسػر البػاء سػكل أبػي جعفػر، فإنػو ضػـ البػاء "قػاؿ رب احكػـ"اختمؼ القراء في ىذه اآلية؛ فقرأتو عامة قراء األمصار: 
عمػى كجػو " ربػي أحكػـ"فإنػو ركم عنػو أنػو كػاف يقػرأ ذلػؾ: عمى كجو نػداء المفػرد، كغيػر الضػحاؾ بػف مػزاحـ، مف الرب، 

عمى أنو خبر  (أحكـ)، كيرفع (أحكـ)الياء في الرب، كييمز األلؼ مف  الخبر بأف اهلل أحكـ بالحؽ مف كؿ حاكـ، فيثبت
 .-تعالى-لمرب تبارؾ ك

 .16/444ج الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ينظر: 
 أم: مضافة إلى ياء المتكمـ؛ فاألصؿ: ربي، كحذفت الياء كعكض عنيا بالكسرة. (3)
: الٌنصػػب عمػػى االبتػػداء كمػػا بعػػدىا خبػػر ليػػا، الكجػػو األكؿيجػػكز فييػػا الكجيػػاف، الكجػػو ( ربٌ )ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ  (4)

كاتفػػؽ ابػػف مالػػؾ مػػع الفػػراء فػػي كجػػو الٌنصػػب عمػػى ، يػػا جػػاءت مضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمـالثٌػػاني: الٌنصػػب عمػػى الٌنػػداء؛ ألنَّ 
 الٌنداء، كفي ىذا ينشد ابف مالؾ.

 واجعؿ مناد  صح إف ُيَضْؼ ِلَيا... كعبد عبدي عبد عبدا عبديا
ػا اليػاء ( ربُّ )أمَّا المرادم فذىب إلى أفَّ  سػرة؛ فحػذفت تخفيفنػا، كبقيػت الكيبني عمى الٌضـ؛ ألنَّو نكرة مقصكدة بعينيػا، كأمَّ
ػا الٌنحػاس فػذىب إلػى نصػب ، ك لتدؿَّ عمى اليػاء المحذكفػة عمػى الٌنػداء المضػاؼ، كخٌطػأ مػف قرأىػا بالٌضػـ، كعػدَّه ( ربٌ )أمَّ

كذىػب الٌنحػاة إلػى عػدـ جػكاز قكلنػا: رجػؿي أقبػٍؿ؛ ، أقبٍؿ، حتى نقكؿ: يا رجػؿي أقبػؿ لحننا عندىـ؛ فبل يجكز أف نقكؿ: رجؿي 
 ز قكلنا: يا أٌييا الرجؿ.لجكا

، كالٌممػػع فػػي 348، كعمػػؿ الٌنحػػك، ابػػف الػػكٌراؽ، ص3/83جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:
، 3/1323ج شػػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ىربيػػػدم، ك 109العربيػػػة، ابػػػف جنػػػي، ص

 .2/1084ابف مالؾ، المرادم ج كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية
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 (:3) مس لة 

 ی ىئچ كقكلػو: " إلػى يػاء المػتكمـ، حيػث يقػوؿ: (حسرة)يتحدث الفراء عف المناد  المضاؼ 

 چ   یچ  :اأاٌل يقكؿ أحدكـ غدن ،  چ  ی ی ىئچ افعمكا كأنيبكا كافعمكا  :أم ؛(3) چ   (2)ی  ی

 ال تميد.: أم؛ (5()4) چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :كمثمو قكلو

كػػٌؿ كػػبلـ  فػييحػػٌكؿ العػػرب اليػاء إلػػى األلػػؼ  ،يػػا كيمتػا مضػػاؼ إلػػى المػتكٌمـ :چ   یچ  :قكلػوك 
يػػا ليػػؼ عمػػى : كمػػا قػػالكا ،(7)يػػا حسػػرت: كرٌبمػػا قيػػؿ ،يخػػرج عمػػى لفػػظ الػػدعاء، (6)كػػاف معنػػاه االسػػتغاثة

 (8)العكميٌ ثركاف  أبكأنشدني : قاؿ ،ا عميوكيا ليفن ، فبلف

 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءُكـْ َتُزوُروَنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوال أُزوُر نِ 
 

 (12()11)الَحَواِطػػػػػِب  (10)ألْوالِد اإلمػػػػػاء (9)أْليػػػػػؼَ  
 

                                                                                                                                                                                 
 .2/417جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ى: حػذؼ اليػاء األكلػلغػات:  خمس( يا حسرتي)يجكز في المنادل الصحيح اآلخر المضاؼ إلى ياء المتكمـ، كقكلنا:  (2)

يا حسرًت، الثٌانية: إثبات الياء ساكنة، فنقكؿ: يا حسرتٍي، الثٌالثة: قمب الياء ألفنا كحػذفيا  كاالستغناء عنيا بالكسرة فنقكؿ:
ىػا كقمػب الكسػرة فتحػة، فنقػكؿ: يػا حسػرتا، ؤ الٌرابعػة: قمػب اليػاء ألفنػا كبقا كاالستغناء عنيا بالفتحة قبميػا، فنقػكؿ: يػا حسػرةى،

. الخامسة: إثبات الياء مع تحريكيػا بػالفتح، فنقػكؿ: يػ تعجيػؿ الٌنػدل بشػرح قطػر الٌنػدل، عبػد اهلل الفػكزاف  ينظػر:ا حسػرتيى
 .4/59، عٌباس حسف جالنحك الكافي، ك 3/124، كشرح ابف عقيؿ، ابف عقيؿ ج1/170ج
ٍف كيٍنتي لىًمفى ا"كنص اآلية: ، 56الزمر:  (3) ٍنًب المًَّو كىاً  ا فىرٍَّطتي ًفي جى مىى مى تىا عى ٍسرى  ."لسَّاًخًريفى أىٍف تىقيكؿى نىٍفسه يىاحى

بػػاأللؼ " يػػا حسػػرتي"بيػػاء اإلضػػافة، ككػػذلؾ " يػػا حسػػرتا": أبػػك جعفػػربإبػػداؿ يػػاء المػػتكمـ ألفنػػا، ك " يػػا حسػػرتا": الجميػػكرقػػرأ 
البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي،  ينظػر:سػاكنة. أك كالياء؛ حيث جمع بيف العكض كالمعكض، كاليػاء تكػكف مفتكحػة 

 .9/213: صدقي محمد جميؿ جتحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، تحقيؽ
ـٍ تىٍيتىديكفى "كنص اآلية: ، 15حؿ: الن (4) سيبيبلن لىعىمَّكي ـٍ كىأىٍنيىارنا كى كىاًسيى أىٍف تىًميدى ًبكي  ."كىأىٍلقىى ًفي اأٍلىٍرًض رى
مىؽى ال"كنص اآلية: ، 10لقماف:  (5) كىاسً  سماكاتخى ٍكنىيىا كىأىٍلقىى ًفي اأٍلىٍرًض رى بىثَّ ًفييىا ًمػٍف كيػؿّْ ًبغىٍيًر عىمىدو تىرى ـٍ كى يى أىٍف تىًميدى ًبكي

ٍكجو كىًريـو  اًء مىاءن فىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿّْ زى ٍلنىا ًمفى السَّمى  ."دىابَّةو كىأىٍنزى
 أم: كؿ لفظ يدؿ عمى الحسرة كاالستغاثة كالندبة، يقمب فيو الياء ألفنا، فنقكؿ: يا حسرتا. (6)
 التاء المربكطة تاء مفتكحة عند الكصؿ نطقنا ال كتابة.أم: يا حسرة، كتقمب  (7)
 البيت مف البحر الطكيؿ. (8)
 .6/53جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر: األسؼ كالحزف كالغيظ.الميؼ:  (9)
 .1/181المرجع السابؽ ج :ينظرأمة.  :كاحدىا ،اإلماء: الجكارم مف الرقيؽ يتخذف لمخدمة كالعمؿ عند ساداتيـ (10)
 .4/246المرجع السابؽ ج ينظر:الحكاطب: جمع حاطبة، كىي التي ترسؿ في جمع الحطب لمكقكد.  (11)
 "الًد اإلماء الحكاطبك أليؼى أل"الّشاىد:  (12)

شػرح أبيػات معػاني القػرآف، ناصػر حسػيف  ينظػر:خفض المنادل كحذؼ اليػاء كاسػتغنى عنيػا بالكسػرة.  وجو االستشياد:
 .24/13ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكرك  52مي، صع
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 فخفض كما يخفض المنادل إذا أضافو المتكٌمـ إلى نفسو.

ت فيالتي  (1)كرٌبما أدخمت العرب الياء بعد األلؼ ٍسرى   :قاؿ ،كيرفعكنيا، ( فيخفضكنيا مرةي)حى

  :(2)أسد بنيبعض عف  فقعس أبك أنشدني

 (3)يػػػػػػػػا رّب يػػػػػػػػا رّبػػػػػػػػاه إّيػػػػػػػػاؾ أسػػػػػػػػؿ
 

 (4)عفػػػػػراء يػػػػػا رّبػػػػػاه مػػػػػف قبػػػػػؿ األجػػػػػؿ 
  :(5)فقعس أبككأنشدني  :قاؿ، فخفض 

 (6)يػػػػػػػػػػا مرحبػػػػػػػػػػاه بحمػػػػػػػػػػار ناىيػػػػػػػػػػو
 

 (8()7)إذا أتػػػػػػػػػػػػػػى قّربتػػػػػػػػػػػػػػو لمّسػػػػػػػػػػػػػػانية 
ىػػػذا أكثػػػر مػػػف  فػػػيفػػػالرفع  ؛كيػػػا ىنتػػػاه ،يػػػا ىنػػػاه: قػػػكليـ فػػػياٌل إ، كػػػبلـ العػػػرب فػػػيكالخفػػض أكثػػػر  

 .(1)"(9)فكأنو حرؼ كاحد مدعكٌ  ،الكبلـ فيألنو كثر  ؛الخفض

                                                           
 أم: يا حسرتاه. (1)
 لعركة بف حزاـ العذرم.ىك البيت مف بحر الٌرجز ك  (2)
 أم: أسأؿ. (3)
 "يا رٌباه": : قكلوالّشاىد (4)

ػا ضػميا فعمػى الٌتشػبيو بضـ الياء ككسرىا كىػي ىػاء السػكت فكسػرىا؛ ال( رٌباه)ركم  وجو االستشياد: لتقػاء سػاكنيف، كأمَّ
شػػػرح أبيػػػات معػػػاني القػػػرآف، ناصػػػر حسػػػيف عمػػػي،  ينظػػػر:فػػػي رحػػػاه كعصػػػاه، كاليػػػاء تسػػػمى ىػػػاء الٌنػػػداء.  مكنػػػيبيػػػاء ال

 .256ص
 ألبي فقعس. ،البيت مف بحر الٌرجز (5)
اف العػرب، البغػدادم، تحقيػؽ: خزانة األدب كلػب لبػاب لسػ ينظر:اسـ صاحب الحمار. ىك في ركاية أخرل: ناجيو، ك  (6)

 .4/400ج عبد السبلـ محمد ىاركف
 خزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب، البغػػدادم، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف ينظػػر:العظػػيـ.  كالٌسػػانية: الػػٌدل (7)
 .4/400ج
 "يا مرحباه": الّشاىد (8)

شرح شافية ابف الحاجب، الرضي ابػف الحاجػب  ينظر:، (يا رٌباه)بضـٌ الياء ككسرىا كػ ( مرحباه): ركم وجو االستشياد
 .3/225ج
الٌسابقة، حذؼ الياء كاالستغناء عنيا بالكسرة، فنقكؿ: يا  ثبلث لغات مف المغات الخمس( يا حسرتي)أجاز الفراء في  (9)

بلؼ عميػػو بػػيف الٌنحػػاة، قمػػب اليػػاء ألفنػػا كحػػذفيا كاالسػػتغناء عنيػػا بالفتحػػة قبميػػا، فنقػػكؿ: يػػا حسػػرةى، كىػػذا ال خػػأك حسػػرًت، 
كأضػػاؼى الفػػراء بجػػكاز دخػػكؿ ىػػاء الٌسػػكت عمػػى ، كمػػنيـ الٌنحػػاس كالٌزجػػاج كغيػػرىـ حيػػث اتفػػؽ معػػو البصػػريكف فػػي ذلػػؾ

كدخػكؿ اليػاء  ،مكنيالمنادل، فيجكز عنده الكٌسر كالٌرفع؛ فأمَّا الكسر؛ فمنعنا اللتقاء ساكنيف، كأمَّا الٌرفع فعمى أٌنيا ىاء ال
ػػا ابػػف الحاجػػب فأجػػاز إثباتيػػا عنػػده عمػػى سػػبي ؿ الٌندبػػة، كذىػػب البصػػريكف عمػػى عػػدـ جػػكاز إثبػػات اليػػاء فػػي الكصػػؿ، كأمَّ

 لمضركرة الٌشعرية دكف غيرىا.
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 (:4) مس لة 

  ۀ ۀچ  :كلػوق"إلػى يػاء المػتكمـ، حيػث يقػوؿ: ( عبػاد)يتحدث الفػراء عػف المنػاد  المضػاؼ 

 (3)كالكػبلـ كقػراءة العػكاـ ،بإثبػات اليػاء ،عبػادم"يػا ": قػراءة أىػؿ المدينػة فػي ىيك  ،(2) چ ہ ہ  ہ
(4)عمى حذؼ الياء

"
(5). 

  المضاؼ إلى عمـ( ابف)مس لة: المناد  المفرد العمـ الموصوؼ بػ 

كقكلػو: "، حيػث يقػوؿ: المضػاؼ إلػى عمػـٍ ( ابػف)يتحدُث الفراء عف المنػاد  العمػـ الموصػوؼ بػػ 

 چ (6)ڇ ڇ ڇچ
ػػى ، (1) ف شػػئت نصػػبت، مكضػػع رفػػع فػػيًعيسى فػػبل يجػػكز فيػػو إال  (اٍبػػفى )ا كأٌمػػ ،كا 

                                                                                                                                                                                 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 4/358جمعػػاني القػػرآف كا  ا 
كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف ، 3/225ابػػف الحاجػػب، الرضػػي ابػػف الحاجػػب ج، كشػػرح شػػافية 4/17جزىيػػر غػػازم زاىػػد 

 .9/213جاألندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 
 .2/956جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (1)
ـي "كنص اآلية: ، 68الزخرؼ:  (2) مىٍيكي ٍكؼه عى نيكفى  يىا ًعبىاًد الى خى  ."اٍليىٍكـى كىالى أىٍنتيـٍ تىٍحزى

بإثبات الحذؼ، كقرأ عاصـ في ركاية حفص كابف كثيػر " يا عبادم: "أبك بكر بف عاصـك  أبك عمركقرأ نافع كابف عامر ك 
، كمعاني القػراءات، األزىػرم 588السبعة في القراءات، ابف مجاىد، ص ينظر:. بحذؼ الياء" يا عبادً "كحمزة كالكسائي: 

 .16/111، كالجامع ألحكاـ القرآف، العكبرم ج2/368ج
 أم: يقصد عامة القٌراء. (3)
أك المضاؼ إلى يػاء المػتكمـ، يجػكز فيػو حػذؼ يػاء المػتكمـ كاالكتفػاء بالكسػرة التػي قبميػا، ( عباد)ذىب الفراء إلى أفَّ  (4)

ػا–كذىب سػيبكيو ، إثبات الياء ثباتيػ-أيضن ىػك مػع الفػٌراء فػي رأيػو، كرأل أفَّ الحػذؼ كاتفػؽ الٌزجػاج ، ا، إلػى حػذؼ اليػاء كا 
ػا الٌنحػاس فػذىب إلػى أفَّ حػذؼ اليػاء يكػكف عمػى الٌنػداء؛ أم: ألفَّ الكممػة أضػيفت إلػى يػاء ، ك أصح كأجكد مف اإلثبات أمَّ

كاتفػؽ ابػف ىشػاـ مػع الفػٌراء فػي رأيػو، حيػث ، عمػى نػزع الخػافض عنػد إثبػات اليػاءالمتكمـ، كتككف عنػده فػي محػؿ نصػب 
كيكػكف  ،حػذؼ اليػاء مػع كسػر مػا قبميػاأك تنصػب عمػى الٌنػداء، كيجػكز فييػا إثبػات اليػاء مفتكحػة ( عبػادم)لى أفَّ ذىب إ

رىػا اشػتغاؿ المحػؿ بحركػة يك منصكب كعبلمة نصبو الفتحة المقدرة عمػى مػا قبػؿ يػاء المػتكمـ منػع مػف ظ لإعرابيا: مناد
إلػى حػذفيا  أبػك حيػافكذىػب ، فػي محػؿ جػر مضػاؼ إليػو عمى السػككفمبني  مكنيمضاؼ كياء المتكمـ ىك المناسبة، ك 
ثباتيا  ا–كا   كاتفؽ األزىرم الكقاد مع الفراء في رأيو.، أكثر، كرأل أفَّ حذفيا -أيضن
عرابو ج2/150جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف  ينظر: عراب القرآف، ، ك 4/419، كمعاني القرآف كا  ا 

 أكضح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾ، ابػف ىشػاـ، تحقيػؽ: يكسػؼ البقػاعي، ك 4/79جزاىد الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم 
كالبحػػر المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد ، 1/170، كتعجيػػؿ الٌنػػدل بشػػرح قطػػر الٌنػػدل ج4/29ج

 .2/232، كشرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، األزىرم الكقاد ج9/387ججميؿ 
 .1001/ 3جفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، ال (5)
ـٌ أك الفػتح؛ حيػث إفَّ المضػاؼ إلػى عمػـ كجيػاف: ( ابف)يجكز في المنادل المفرد العمـ المكصكؼ بػ  (6) البنػاء عمػى الضػ

، كىػي  : البناء عمى الضـ في محؿ نصب، الكجو الثٌػاني: البنػاء عمػى الفػتحاألكؿالكجو  فػي محػؿ نصػب، كلكػف بشػركطو
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كيػا ، يػا زيػد بػف عبػد الٌمػو: كقكلػؾ، (2)كػؿ اسػـ دعكتػو باسػمو كنسػبتو إلػى أبيػو فػيككذلؾ تفعػؿ  ،النصب
ذا ، كػػبلـ العػػرب أكثػػر فػػي)زيػػد(  يفػػزيػػد بػػف عبػػد الٌمػػو. كالنصػػب  فػػإذا رفعػػت فػػالكبلـ عمػػى دعػػكتيف، كا 

، رفعػت األٌكؿ ؛يػا زيػد ابػف الرجػؿ الصػالح :أك قمػت، أخػا تمػيـ (4)يػا زيػد :فإذا قمػت ،(3)نصبت فيك دعكة
 : (6)كقكؿ الشاعر، (5)كنصبت الثاني

 خمػػػػػػػػػؼ ييػػػػػػػػػا زبرقػػػػػػػػػاف أخػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػ
 

(8)أبيػػػػػؾ والفخػػػػػر (7)ؿمػػػػػا أنػػػػػت ويػػػػػ 
"
(1) 

 

                                                                                                                                                                                 

ػا مفػردنا؛ أم: غيػر مثنػػى، كال مجمػكع، كأف يكػكف آخػره ممػػا يقبػؿ الحركػة، فػبل يكػػكف  كػاآلتي: أف يكػكف فييػا المنػػادل عممن
إذا صارت عمـ شخص، كأف يكصؼ مباشرة أم: بغيػر ( مىفٍ )معتؿ اآلخر: كعيسى، كال مبنينا عمى السككف لزكمنا، مثؿ: 

 فاصؿ.
كاتفػؽ الٌزجػاج ، خػر، كاتفػؽ معػو الٌزمخشػرم فػي ذلػؾاسػـ معتػؿ اآل( عيسػى)فٌراء فأجاز رفع عيسى كنصبو، مع أفَّ أمَّا ال

، األكؿمع الفٌراء في رأيو، حيث ذىب إلى أفَّ المنادل يجػكز فيػو كجيػاف:  البنػاء أك : البنػاء عمػى الٌضػـ فػي محػؿ نصػبو
؛ ألنَّو أضيؼ إلى اسـ عمـ؛ ًعؿ كما قبمو كالٌشػيء الكاحػد؛ كمثٌػؿ بقكلػو: يػا زيػ عمى الفتح في محؿ نصبو ، فجي دى بػف عمػركو

، كتبعو في ابف مالؾ كالسيكطي كاألزىرم الكقاد.ئأمَّا المبرد فذىب إلى بنا، ك يا زيدي بفى عمركً   و عمى الٌضـً
معػػاني  ،4/53جالمقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة  ينظػػر:

شػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، ، ك 1/371ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، ك 2/220القػػرآف، الٌزجػػاج ج
، 2/219، كشرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، األزىرم الكٌقاد ج180، صتحقيؽ: عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف

 .4/18، عباس حسف جالنحك الكافي، ك 3/53جىمع اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم ك 
ػيى ًإلىيىػٍيًف ًمػٍف ديكًف المَّػػوً "كنػص اآليػة: ، 116المائػدة:  (1) ـى أىأىٍنػتى قيٍمػتى ًلمنَّػاًس اتًَّخػػذيكًني كىأيمّْ ػػٍريى ٍذ قىػاؿى المَّػػوي يىػا ًعيسىػى اٍبػفى مى  كىاً 

ػا لىػٍيسى ًلػي بً  ا يىكيكفي ًلي أىٍف أىقيػكؿى مى انىؾى مى ػا ًفػي نىٍفًسػؾى قىاؿى سيٍبحى ـي مى ػا ًفػي نىٍفًسػي كىالى أىٍعمىػ ـي مى ًمٍمتىػوي تىٍعمىػ ػؽٍّ ًإٍف كيٍنػتي قيٍمتيػوي فىقىػٍد عى حى
ـي اٍلغيييكبً   ."ًإنَّؾى أىٍنتى عىبلَّ

 ؿ.ك يككف الثٌاني ابننا حقيقينا لؤل :أم (2)
و الٌرفػػع كالٌنصػػب، كمػػا بعػػده كز فيػػكمضػػاؼ إلػػى عمػػـ، فػػإفَّ المنػػادل يجػػ( ابػػف)أم: إنَّػػو إذا منػػادل عمػػـ مكصػػكؼ بػػػ  (3)

 الٌنصب عمى الٌنداء.ىك ك  كجوه كاحده كأمَّا إذا جاء ما بعده مضافنا فإفَّ المنادل يجكز فيو ، ينصب
 ؛ ألنَّو جاء منادل مضافنا إلى ما بعده.(دى زي)نصب  (4)
 ، كنصب الثٌاني؛ أم: ابف.(ابف)؛ ألنَّو منادل مفرد مكصكؼ بػ (زيد)رفع  :أم (5)
الكتػاب، سػيبكيو،  ينظػر:ابػف عمػو. ىػك لممخبؿ الٌسعدم فػي ىجػاء الزبرقػاف بػف بػدر، ك ىك البيت مف البحر الكامؿ، ك  (6)

شػرح الرضػي عمػى الكافيػة، ابػف ، ك 1/298، كشػرح المفصػؿ، ابػف يعػيش ج1/299جتحقيؽ: عبد السػبلـ محمػد ىػاركف 
، 2/142ج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الحميػػػد ىنػػػداكم ىمػػػع اليكامػػػع، السػػػيكطي، ك 3/50ج الحاجػػػب، تحقيػػػؽ: يكسػػػؼ حسػػػف عمػػػر

 .4/150ج خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، البغدادم، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركفك 
 ينظػر:؛ لقػبح اسػتعماؿ الكيػؿ. (كيػبى )بػدالن مػف ( كيػؿ)في ركاية أخرل: كيبى كىي بمعنى كيػؿ، كقيػؿ: إنَّيػـ اسػتعممكا  (7)

 .1/144شرح أبيات سيبكيو، الٌسيرافي ج
 " أخا بني خمؼو : "قكلو الّشاىد: (8)
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 مس لة: المناد  المعترض بيف فعؿ الّشرط وجوابو 

 ڇ ڇچ كقكلػو: "يتحدث الفػرّاُء عػف الّنػداء المعتػرض بػيف فعػؿ الّشػرط وجوابػو، حيػث يقػوُؿ: 

 :تقػكؿ كمػا ،اعتػرض النػداء بينيمػا ،(4) چ چ   چچ  :ىذه الفػاء جػكاب لمجػزاء لقكلػو ، (3) چ (2)ڍ
يػػا رٌب  :لػػـ يجػػز أف تقػػكؿ: يػػا زيػػد فقػػـ، كال أف تقػػكؿ (5)يػػا زيػػد فعٌجػػؿ. كلػػك لػػـ يكػػف قبمػػو جػػزاء يإف تػػأتن
 .(7)، ككذلؾ األمر بعده مستأنؼ ال تدخمو الفاء كال الكاك(6)ألٌف النداء مستأنؼ ؛يفاغفر ل

يػا : فتقػكؿ، قػد أقيمػت الٌصػبلة: كقػكؿ قائػؿ، ا لكبلـ قبمػوال أف يككف جكابن إ، كمكايا قـك فق: ال تقكؿ
 .(9()8)"فيذا جكازه ،ىؤالء فقكمكا

 مس لة: نداء النُّدبة 
                                                                                                                                                                                 

 ينظػػر:؛ ألنَّػػو منػػادل مضػػاؼ، كبنػػاء زبرقػػاف عمػػى الٌضػػـ؛ ألنَّػػو منػػادل مفػػرد عمػػـ. (أخػػا)يجػػب نصػػب وجػػو االستشػػياد: 
 .1/299جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف 

 .1/333جاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفت (1)
 .4/21معاني القرآف، الٌزجاج ج ينظر:، كلـ يقرأ بيا. (فىبلى تىٍجعىمىنّْي)يجكز  (2)
ٍمًني ًفي اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى "كنص اآلية: ، 94المؤمنكف:  (3)  ."رىبّْ فىبلى تىٍجعى

ػػديكفى فػػبل تىجعمنػػي يػػا ر معنػى اآليػػة:  ػا ييكعى ػػا تيًريىنػػي مى ـي فػي القػػكـ الظػػالميفبّْ إمَّ لىػػٍت ًبًيػػ ٍف نزى ؛ أم: فػػي نػزكؿ العػػذاب بيػػـ، كا 
الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي المرجػع الٌسػابؽ، ك  ينظػر:النقمةى يا ربّْ فاجعمني خارجػان عػنيـ. 

براىيـ أطفيش  .12/147ج كا 
ا ييكعىديكفى قيٍؿ رىبّْ ًإمَّا تيًريى "كنص اآلية: ، 93المؤمنكف:  (4)  ."نّْي مى
 أم: لـ يكف قبمو فعؿ الٌشرط. (5)
يجكز عند الفراء أف يجػيء المنػادل بػيف فعػؿ الٌشػرط كجكابػو، كلكنػو ال يجيػز أف يػأتي الٌنػداء بعػد الجػكاب بػدكف فعػؿ  (6)

 الٌشرط.
داء؛ ألفَّ النػداء اسػتئناؼ، ككمػا عمى ما بعد الٌنداء إذا لـ يسػبؽ بجممػة تربطػو بمػا قبػؿ الٌنػالكاك ال يجكز دخكؿ الفاء ك  (7)

بط كالفاء أدكات لربط الجممة بما قبميا، فإذا لـ يسبؽ الٌنداء بجممةو، فإنػو حينيػا لػف يػرتالكاك ف؛ كمعركؼ في عمـ الٌنحىك 
ا. الجكاب بشيء قبمو، كسيصبح ركفه   الجممة الطمبية ناقصن

 .2/744جد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعب (8)
ػػا بػػيف فعػػؿ الٌشػػرط كجكابػػو، كىػػذا ال خػػبلؼ عميػػو بػػيف  (9) ٍف جػػاء معترضن  جميػػكريجيػػز الفػػٌراء نصػػب المنػػادل، حتػػى كا 

كالٌتقػدير: يػػا رٌبػي. كيشػػترط الفػػٌراء أف  ،كيػاء المػػتكمـ محذكفػػة ،الٌنحػاة، حيػػث ينصػبي رٌب: منػػادل منصػػكب؛ ألنَّػو مضػػاؼ
ا بيف ركني الجممة الطمبٌية، فبل يجكز عنػده مجػيء المنػادل بعػد جػكاب الٌشػرط دكف أف يكػكف قبمػو يككف  المنادل معترضن

 فعؿ شرط.
 كاتفؽ معو الٌنحاة عمى ذلؾ ببل خبلؼ، كمنيـ الٌزجاج كالعكبرم كالقرطبي كغيرىـ عمى ذلؾ.

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شػم ، كالجػامع 448، كاإلمػبلء، العكبػرم، ص4/21بي جينظر: معاني القرآف كا 
براىيـ أطفيش ج  .12/147ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 



 

187

 (1) چٻچ  قكلػو:": يتحػدُث الفػراُء عػف نػداء الّندبػِة فػي مسػ لٍة واحػدٍة فقػط، حيػث يقػوُؿ فييػا
 .(4)"(3)فحذفيا ،يا أبتاه: ألف مف نصب أراد الٌندبة ؛(2)كيا أبًت  يا أبتى  :كقكلؾ، لغتاف (يّْ نيا بي )ك

  مس لة: حذؼ المناد 

 ،(5) چ ڦ      ڦ  ڦچ  :كقكلو": يتحدث الفرّاء في موضٍع واحد عف حذؼ المناد ، حيث يقوؿُ 
ديكا( كي ،"أاٌل يسػػجدكا" :تقػػرأ عبػػد الػػرحمف  أبػػكقرأىػػا حمػػزة كقرأىػػا  -كػػذلؾ- ،مكضػػع نصػػب فػػيكػػكف )يىٍسػػجي

عمػػى معنػػى أال يػػا ىػػؤالء اسػػجدكا فيضػػمر ىػػؤالء،  ،كالحسػػف كحميػػد األعػػرج مخٌففػػة )أال يسػػجدكا( السػػممي

                                                           
ػػا"كنػػص اآليػػة: ، 5يكسػػؼ:  (1) ػػٍيطىافى ًلئٍلًٍنسى ٍيػػدنا ًإفَّ الشَّ ًتػػؾى فىيىًكيػػديكا لىػػؾى كى مىػػى ًإٍخكى ٍؤيىػػاؾى عى ػػٍص ري ػػدقىػػاؿى يىػػا بينىػػيَّ الى تىٍقصي  كه ًف عى

 ."ميًبيفه 
السػػبعة فػػي القػػراءات، ابػػف  ينظػػر:بفػػتح التٌػػاء فػػي جميػػع القػػرآف، ككسػػر البػػاقكف التٌػػاء. " يػػا أبػػتى "قػػرأ ابػػف عػػامر كحػػده:  (2)

 .344مجاىد، ص
لممتكجػع منػو، كالمقصػكد بػالمتفجع عميػو: مػف أك : نػداء مكجػو لممتفجػع عميػو، ىػكتحدث الفراء ىنا عف نػداء الندبػة، ك  (3)

 نية، فحممت الناس عمى إظيار الحزف، كقمة الصبر، كقكلنا: كاعثماف.أصابتو الم
، يا أبتً "ممثبلن عمييا بقكليـ: ( بنيٌ )كذىب إلى جكاز الفتح كالكسر في كممة   كاختمؼ معو البصريكف في ذلؾ. "،يا أبتى

اليػػاء التػػي كانػػت فػػي  فػػذىب المبػػٌرد إلػػى جػػكاز كجػػو الكسػػر دكف غيػػره؛ حيػػث يػػرل بػػأفَّ النػػكف حػػذفت لئلضػػافة، كأدغمػػت
رّْ  كذىب الٌزجاج إلى أفَّ النُّدبة ال معنى ليػا ىنػا، كجػكازه لمفػتح عمػى أفَّ ، كت بالكسر؛ كي ال يمتقي ساكنافاإلضافة ثـ حي

كاتفػػؽ القرطبػػي مػػع رأم ، عمػػى األلػػؼ المحذكفػػة داللػػةن تحػػة يػػاء اإلضػػافة قمبػػت ألفنػػا، ثػػـ حػػذفت األلػػؼ، كعػػٌكض عنيػػا بالف
ػا ابػف مالػؾ، فػاتفؽ مػع الفػراء فػي جػكاز الفػتح كالكسػر، كاختمػؼ معػو فػي السػبب، فقػد ، اءلفنا بذلؾ الفرٌ البصرييف، مخا كأمَّ

ػػا الفػػتح فعمػػى كجيػػيف، ، صػػد يػػاء المػػتكمـ كاليػػاء المشػػٌددةرأل أفَّ الكسػػر؛ لتػػكالي ثبلثػػة يػػاءات؛ أم: يق : إفَّ يػػاء األكؿكأمَّ
كلػـ يػذكر أفَّ ىػذه األلػؼ ألػؼ ندبػة، الثٌػاني: أف تكػكف اليػاء الثٌانيػة  ،الفتحػةالمتكمـ أبدلت ألفنا، ثػـ حػذفت كعػكّْض عنيػا ب

.ىك في األصؿ حذفت، ثـ أدغمت مع ياء المتكمـ، ثـ فتحت؛ ألفَّ األصؿ ( بنيٌ )في   الفتح، كما في قكلنا: يدمَّ
 كفي ىذا ينشد ابف مالؾ، فيقكؿ:

 وندر ف عمييا اب في يا ابف أمي ...كسر وحذؼ اليا اشتيرأو وفتح 
 فاعترؼ ابنة عما كػيا ابف أمي ...ألؼأو كسر وفتح مع ياء 

معػاني ، ك 4/249جالمقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخػالؽ عضػيمة، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة  ينظر:
عرابػػػو، الزجػػػاج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الجميػػػؿ عبػػػده شػػػمبي  كػػػاـ القػػػرآف، الجػػػامع ألح، كشػػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ك 3/88جالقػػػرآف كا 

براىيـ أطفيش  .4/89ج النحك الكافي، ك 1324/ 3، كابف مالؾ ج9/121ج القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/517جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (4)
ديكا ًلمًَّو الَّ "كنص اآلية: ، 25النمؿ:  (5) ٍبءى ًفي أىالَّ يىٍسجي ا تيٍعًمنيكفى  السماكاتًذم ييٍخًرجي اٍلخى مى ا تيٍخفيكفى كى ـي مى يىٍعمى  ."كىاأٍلىٍرًض كى

ػػممي كالحسػػف كحميػػد األعػػرج.   ينظػػر:قػػرأ الكسػػائي كيعقػػكب الحضػػرمي بػػالتخفيؼ، كأضػػاؼ الفػػراء إلػػييـ عبػػد الػػرحمف السُّ
 .2/238ج نصكر األزىرمأبك م، كمعاني القراءات، 480السبعة في القراءات، ابف مجاىد، ص
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: أال يػػا تصػػٌدقا عمينػػا قػػاؿ، أال يػػا ارحمانػػا :كسػػمعت بعػػض العػػرب يقػػكؿ :قػػاؿ ،منيػػا بقكلػػو )يػػا( فػػيكيكت
  – (1)كىك األخطؿ -كقاؿ الشاعر ي، كزميم ينيعني

 سػػػممي يػػػا ىنػػػد ىنػػػد بنػػػى بػػػدراأال يػػػا 
 

ف كػػػػاف حّيانػػػػا عػػػػد  آخػػػػر الػػػػدىر   (2)وا 
كىػػػك  -بعػػػض المشػػػيخة  يقػػػاؿ حػػػدثن ،حػػػدثنا الفػػػراء :قػػػاؿ ،حػػػدثنا محمػػػد :العبػػػاس قػػػاؿ أبػػػكحػػػدثنا  

. (3)كنيا إاٌل بالتخفيؼ عمى نٌية األمػرؤ ما كنت أسمع المشيخة يقر  :اني قاؿعف عيسى اليمد -الكسائي 
أال تسػجدكف ": أبػيٌ قػراءة  فيك  ،فيذه حٌجة لمف خٌفؼ ،بالتاء "ىبٌل تسجدكف لٌمو" :قراءة عبد الٌمو في ىيك 

ي فػبل ينبغػ ؛شػٌددف "أاٌل يسجدكا" :كمف قرأ ،كىك كجو الكبلـ ألٌنيا سجدة ؛"لٌمو الذم يعمـ سٌركـ كما تعمنكف
 .(5)"(4)كالٌمو أعمـ بذلؾ ،زيف ليـ الشيطاف أاٌل يسجدكا :ليا أف تككف سجدة ألف المعنى

 
                                                           

 .28تماـ، صأبك نقائض جرير كاألخطؿ،  ينظر:مف البيت الطكيؿ. ىك البيت لؤلخطؿ، ك  (1)
 "أال يا سممى" الّشاىد: (2)

معػػاني  ينظػػر:حػػذؼ المنػػادل، كالٌتقػػدير: أال يػػا ىنػػد اسػػممي، كعنػػد األخفػػش التقػػدير: أال يػػا اسػػممي.  وجػػو االستشػػياد:
 .28تماـ، صأبك ، كنقائض جرير كاألخطؿ، 2/465ج دل محمكد قراعةالقرآف، األخفش، تحقيؽ: ى

 أم: األمر كالتحضيض بالٌسجكد. (3)
( ال)حرفنػػا ناصػػبنا لمفعػػؿ، ك (أف)عػػرض الفػػراء فػػي ىػػذه اآليػػة قػػراءتيف مػػع اخػػتبلؼ تفسػػيرىما، فقػػراءة الٌتشػػديد: جعػػؿ  (4)

ػػػا قػػراءة التخفيػػػؼ:  لمٌنفػػي، كحػػػذؼ الٌنػػػكف عبلمػػةن  نػػػادل بحػػرؼ الٌنػػػداء إلقبالػػػو كحضػػكره عميػػػو، كالمنػػػادل ىنػػػا لمٌنصػػػب. أمَّ
، ، كىػي فييػا تحضػيض كأمػر بالٌسػجكد"ىػبل تسػجدكف هلل"سػجدكا، كاسػتدؿَّ عميػو بقػراءة: امحذكؼ، كالٌتقدير: أال يػا ىػؤالء 

لػؼ الكصػؿ فػي كاختمؼ البصريكف مع الفٌراء في قراءة التخفيؼ؛ فذىب األخفش إلى أفَّ اليػاء زيػدت لمتنبيػو، ثػـ حػذفت أ
أال )ت األلػػؼ ىنػػا، كأصػػبحت ؛ ألنَّيػػا سػػاكنة كالسػػيف سػػاكنة، كالتقػػى سػػاكناف، فحػػذف( يػػا)ػػػ كحػػذؼ األلػػؼ فػػي (اسػػجدكا)

: اسػجدكا هلل( أال يا)البتداء الكبلـ كالتنبيو، فيقؼ القارئي عمى ( أال)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ ، (يسجدكا ، ثـ يسػتأنؼ، فيقػكؿي
ىػك عض الشيء مع الفراء في رأيو، كقاؿ: إٌنيا مكجكدة في كبلـ العرب، كمنيـ قكليـ: يا قدـى زيػده، ك كأمَّا الٌنحاس فاتفؽ ب

غيػػر معتػػاد عميػػو فػػي كػػبلـ العػػرب؛ ليػػذا رأل أفَّ ىػػذه القػػراءة بعيػػدة، باإلضػػافة إلػػى أفَّ الٌشػػائع حػػذؼ ألػػؼ كاحػػدة كلػػيس 
 ،لمٌنػػػداء( يػػػا)لمتنبيػػػو، ك( أالٌ )مػػػع الفػػػراء؛ حيػػػث رأل أفَّ كاتفػػػؽ العكبػػػرم "، عيسػػػى بػػػف مػػػريـ": -تعػػػالى-ألفػػػيف، مثػػػؿ قكلػػػو 

:  أبػك حيػافكاتفؽ ، حذكؼ، كالتقدير: يا قكـ اسجدكاكالمنادل م ليسػت  (يػا)األندلسػٌي مػع البصػرييف فػي ذلػؾ، حيػث يقػكؿي
، كعنػدما يحػذؼ لمٌنداء؛ ألٌنو ال يجكز حذؼ المنادل؛ ألٌنو حذؼ الفعؿ العامػؿ فػي الٌنػداء، كحػذؼ فاعمػو لحػذؼ المنػادل

، كىذا يعد إخبلالن كبيرنا؛ ألفَّ حرؼ الٌنداء ليس حرؼ جكاب كػنعـو كال (المنادلىك )المنادل تحذؼ جممة الٌنداء كمتعمقو ك 
 كبمى كأجؿ؛ ففيو يجكز حذؼ الجمؿ بعدىٌف؛ لداللة ما سبؽ مف السؤاؿ عمى الجمؿ المحذكفة.

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 2/465ج قراعػػة معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد ينظػػر: معػػاني القػػرآف كا 
البحػػػر المحػػيط، أبػػػك حيػػاف األندلسػػػي، تحقيػػؽ: صػػػدقي ، ك 468، كاإلمػػػبلء، العكبػػرم، ص4/115جالجميػػؿ عبػػػده شػػمبي 

 .2/82محمد القيسي جأبك ، كمشكؿ إعراب القرآف، 230صمحمد جميؿ، تحقيؽ: صدقي محٌمد جميؿ، 
 .3/803جلفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، ا (5)
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 الصرؼ واألصوات

  
    

 

 



 

191

 المبحث األّوؿ: المصادر
 

 رفصؿ: أبنية المصاد
 (السَّْجف)المصدر و  مس لة: أصؿ االشتقاؽ الفعؿ أو المصدر. 

 كقكلػو:" :(السَّػْجف)اء عػف أصػؿ االشػتقاؽ الفعػؿ أو المصػدر، وكػذلؾ عػف المصػدر يتحدث الفػر 

فيػك يقػـك مقػاـ  (4)مشتٌؽ مف فعؿ (3)ككؿ مكضع ،كىك كالفعؿ ،، الٌسجف: المحبس(2()1) چ ژ ژچ
 ،ا خمفنػا مػف المصػدركمػا قالػت العػرب: طمعػت الشػمس مطمعنػا، كغربػت الشػمس مغربنػا، فجعمكىمػ ،الفعؿ

(7)رٌب السَّجف". كقد قرل: (6)اا بينن كلك فتحت السيف لكاف مصدرن  ،، كذلؾ الٌسجف(5)كىما اسماف
"
(1). 

                                                           
ٍيػدىىيفَّ أىٍصػبي ًإلىػٍيًيفَّ كى "كنص اآلية: ، 33يكسؼ: (1) الَّ تىٍصػًرٍؼ عىنّْػي كى بُّ ًإلىيَّ ًممَّا يىٍدعيكنىًني ًإلىٍيًو كىاً  أىكيػٍف قىاؿى رىبّْ السٍّْجفي أىحى

اًىًميفى   ."ًمفى اٍلجى
ػػجف"ا :، أنَّػػو قػػرأ-رضػػي اهلل عنػػو–حػػاتـ عػػف عثمػػاف بػػف عفػػاف أبػػك حكػػى (2) بفػػتح السػػيف، كذكػػر بأنَّيػػا قػػراءة ابػػف أبػػي " لسى

 إسحاؽ كعبد الرحمف األعرج كيعقكب.
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 2/202جإعػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد  ينظػػر:

براى  .9/185ج يـ أطفيشالبردكني كا 
 أم: اسـ المكاف.(3)
 كأحياننا كاف يعٌبر عنو بالفعؿ. ،قصد الفٌراء بالفعؿ: المصدر، فأحياننا كاف يذكر المصدر بصكرتو الصريحة(4)
غربػػػت، )، ك(طمعػػػت، مطمعنػػػا)فنقػػػكؿ:  ،أم: مشػػػتقاف مػػػف المصػػػدر، كيعربػػػاف مصػػػدرنا؛ ألٌنيمػػػا مصػػػدره لمفعػػػؿ السػػػابؽ(5)

 .(مغربنا
 مو الصرفٌي كليس النحكٌم.يك لمصدر بمفأم: ا(6)
المصػدر، كىػي قضػٌية خبلفٌيػة بػيف البصػرة أك ى: أصػؿ االشػتقاؽ الفعػؿ األكلػأشار الفٌراء في ىذه اآلية إلى مسػألتيف، (7)

كالككفػػة، حيػػث ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أفَّ اسػػـ المكػػاف يشػػتؽ مػػف المصػػدر، كيقػػكـ مقامػػو، كلػػيس مشػػتقنا مػػف الفعػػؿ كمػػا يػػرل 
ػػػجف بال، كأٌمػػػا لؼي الكػػػكفييف كيتفػػػؽ مػػػع البصػػػرييفبػػػذلؾ يخػػػاىػػػك ، ك الككفيػػػكف كسػػػر، ىػػػي اسػػػـ مكػػػاف، كبػػػالفتح الثٌانيػػػة: السَّ
كذىب الٌزجاج إلى ما ذىب إليو الفٌراء، فالسّْجف بالكسر، معناىا اسـ المكاف، كالمعنى: نيزكؿي السػجًف أىحػبُّ إلػيَّ ، مصدر

ا يىٍدعيكنىًني إلٍيًو؛ أم: مف رككب ال ػا السَّػجف بػالفتح، فيػي مصػدر، كالًممن فى أحػبُّ إلػيَّ معصػية، كأمَّ كذىػب ، معنػى: أٍف أيٍسػجى
بالكسػر ( السّْػجف)كذىب العكبرم إلى ما ذىػب إليػو الفػراء، فقػاؿ: إفَّ ، بالفتح، تككف مصدرنا( السَّجف)الٌزمخشرم إلى أفَّ 

ػا بػالفتح فيػي مصػدرىي اسػ ػٍجننا ،صػدربػالفتح، ىػي م( السَّػجف)كأشػار القرطبػي إلػى أفَّ ، ـ مكػاف، كأمَّ نوي سى ، فنقػكؿي: سىػجى
 بالفتح مصدر.( السَّجف)ككذلؾ ذىب الٌنحاس إلى أفَّ 

عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: عػػراب القػػرآف، الٌنحػػاس، تحقيػػؽ: ، ك 3/108جمعػػاني القػػرآف كا  ا 
، كأسرار العربية، ابف األنبػارم 2/467ج ؿ مأمكف شيخاالكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خمي، ك 2/202جزىير غازم زاىد 

، كاإلمػبلء، 190/ 1جاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ابف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد ، ك 1/137ج
براىيـ أطفيش، ك 2/53العكبرم ج  .9/185ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
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 مس لة: المصدر بمعنى اسـ المفعوؿ والعكس 

 ڇ چچ كقكلػػو: "يتحػػدُث الفػػراء عػػف مجػػيء المصػػدر بمعنػػى اسػػـ المفعػػوؿ، حيػػُث يقػػوُؿ: 

كلمضػعؼ: مضػعكؼ، كلػيس لىػوي  ،مكذكب :لمكذب معناهي: مكذكب: كالعرب تىقيكؿي  ،(2) چ ڇ  ڇ  ڇ
ٍقد رىٍأم كمعقكدي رٍأمو  ٍعًنػيٌ  ،در ًفي كىًثير مف الكبلـ مفعكالن فيجعمكفى المص ،عى  ،كيقكلكف: ىذا أمر لىػٍيسى لىػوي مى

ٍعنن  :يريدكفى  مىدمى  :(3)لشاعرقىاؿى ا ،مجمكد :ى، كيقكلكف لمجى

 (4)إف أخا المجمود مف صبرا

 :(5)كقاؿ اآلخر 

ـْ يتركػػػػػػػػػػوا لعظامػػػػػػػػػػو  َحتَّػػػػػػػػػػى إذا َلػػػػػػػػػػ
 

 (6)َلحًمػػػػػػػػػػػػػػػا وال لفػػػػػػػػػػػػػػػؤاِدِه معقػػػػػػػػػػػػػػػػواَل  
ب: أنيػـ قػالكا ليعقػك  "ًبػدىـو كىػًذبو " :كمعنػى قكلػو ،ثىٍركاف: إٌف بني نيمىير لىػٍيسى لجػٌدىـ مكذكبػةأبك كقاؿ  

ػػٍدمو  ،أكمػػو الػػذئب ػػافى ىػػذا الػػذئب ،كقػػد غمسػػكا قميصػػو ًفػػي دـ جى رفيقنػػا بػػاٍبني، مػػزَّؽ جمػػده كلػػـ  فقػػاؿ: لقػػد كى

                                                                                                                                                                                 
 .2/44جف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآ(1)
ًميؿه كىالمَّوي اٍلميٍستى "كنص اآلية: ، 18يكسؼ: (2) ٍبره جى ـٍ أىٍمرنا فىصى ـٍ أىٍنفيسيكي لىٍت لىكي مىى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو قىاؿى بىٍؿ سىكَّ اءيكا عى عىافي كىجى

ا تىًصفيكفى  مىى مى  ."عى
 قرأت عائشة كالحسف: كدبو بالداؿ غير ميعجمة، كقيؿ معناىا: الطرم، كقيؿ: اليابس، كقيؿ: الكىدىر كغيره.

بػراىيـ أطفػيش ينظر: البحػر المحػيط، أبػك حيػاف ، ك 9/149ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 
 .6/250ج األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ

 ببل نسبة.ىك البحر البسيط، ك الٌشطر مف (3)
 .3/136جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب ، ك 7/509تاج العركس، الزبيدم ج ينظر:

 ."المجمكد" الّشاىد:(4)
ٍمدي )بمعنى المصدر ( مجمكد)مجيء اسـ المفعكؿ  وجو االستشياد:  ، كقد أجازه الككفيكف، كاعترض عميو سيبكيو.(جى

 .2/718ج لبحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿا ينظر:
 لمراعي النميرم.ىك البيت مف البحر الكامؿ، ك (5)

 .2/420ديكاف الراعي النميرم، النميرم ج ينظر:
 ."معقكال"قكلو  الّشاىد:(6)

ٍقػؿي )بمعنػى المصػدر ( معقػكال)جاء اسـ المفعكؿ وجو االستشياد:  فيػكف كمعيػـ األخفػش كالٌزجػاج مػف كقػد أجػازه الكك ، (عى
البصػػػرييف، بينمػػػا خػػػالفيـ سػػػيبكيو كابػػػف الٌسػػػراج فػػػي مجػػػيء المصػػػدر عمػػػى كزف اسػػػـ المفعػػػكؿ، فجعػػػؿ المعقػػػكؿ بمعنػػػى 

 المحبكس المشدكد صفةن لمعقؿ؛ إذ قاؿ: كأنَّو قاؿ: عيًقؿى لو شيء؛ أم: حيبس لو ليٌبو كشٌدد.
البحػر المحػيط، أبػك حيػاف األندلسػي، ، ك 1/10ج تحقيؽ: إبراىيـ الصاعدم الممحة في شرح الممحة، ابف الٌصائن، ينظر:

 .3/193، عٌباس حسف جالنحك الكافي، ك 2/718ج تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ
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ػػزؽ ثيابػػو : فًمػػ ،ييمى : كقػػالكا: المصػػكص قتمػػكه، قىػػاؿى . فمػػذلؾ قيػػؿ ؟ تركػػكا قميصػػو ـى قىػػاؿى ٌنمػػا يريػػدكفى الثيػػابى  كا 

 .(2)"(1) چ ڇ  ڇچ 

  مف الفعؿ الّلـز( وؿُفعُ )مس لة: بناء المصدر عمى صيغة 

، فيقػوُؿ: ( ُفُعوؿ)عف بناء المصدر عمى وزف  الفراءيتحدث   ڑ  ڑچ كقكلػو: "مف الفعػؿ الػّلـز

 چ ک ک ک
مػػف العػػرب مػػف يقػػكؿ: فسػػد الشػػيء فيسيػػكدنا، مثػػؿ قػػكليـ: ذىػػب ذيىيٍكبنػػا كذىىىابنػػا،  ،(3)

ػػػا  ٹچ كأٌمػػػا قكلػػػو: " ويعّقػػػب عػػػف المسػػػ لة ذاتيػػػا فػػػي موضػػػٍع آخػػػر بقولػػػو:، "(4)دناككسػػػد كيسيػػػكدنا ككىسى

 .(2)"(1)يقاؿ: قد فاءكا يفيئكف فىيئنا كفيييٍكءنا (5)چڤ

                                                           
جاءت بمعنى اسـ ( كىًذب)إفَّ المصدر قد يأتي بمعنى اسـ المفعكؿ، فالمصدر  ى:األكلتحدث الفراء عف مسألتيف ىنا (1)

متفػؽه عميػو بػيف ىػك شػيدنا بمػا سػمعو عػف العػرب: مكػذكب لمكػذب، كمضػعكؼ لمٌضػعؼ كغيػره، ك مست (،مكذكب)المفعكؿ 
حيث يرل سيبكيو أفَّ ىذه األلفاظ كنظائرىا ليست مصادر في المعنى، بؿ معناىا اسـ مفعكؿ، فيجب  الٌنحاة ببل خبلؼ،

فػذىب الٌزجػاج ، دكف التفػات إلػى المصػدر يساير اسػـ المفعػكؿ فػي المبنػى كالمعنػى، يؿه أك الكبلـ الذم يحكيو ت تأكيؿعند 
؛ أم: دـ مكػػذكبإلػػى أفَّ المصػػدر بمعنػػى: ذ إفَّ المعنػػى ىنػػا:  :كقػػاؿ ،ككػػذلؾ ذىػػب الٌنحػػاس إلػػى مػػا ذىػػب الفػػٌراء، ككػػذبو

؛ أم: ، مكػػذكب فيػػو ػػٍكبه كذىػػب القرطبػػي إلػػى أفَّ اسػػـ الفاعػػؿ كاسػػـ المفعػػكؿ قػػد يسػػمياف بالمصػػدر، مثػػؿ قكلػػؾ: مػػاءه سى
، ، مىٍسكيكبه اًئره ؛ أىٍم: غى مىاءه غىٍكره اًدؿه  كى ؛ أىٍم: عى  كاتفؽ معو العكبرم كذلؾ، كقاؿ إفَّ المعنى: مكذكب فيو.، كىرىجيؿه عىٍدؿه

كذىػب إلػى عػدـ جػكاز مجػيء المصػدر  ،الثٌانية: جكاز مجيء اسـ المفعكؿ بمعنػى المصػدر، كقػد اعتػرض عميػو سػيبكيو
لػى مىعسػكرةو أنَّػوي ًإنَّمػا جػاءى عمىػى الصػفةً ؿ فػي قػكلأك عمى كزف اسػـ المفعػكؿ ألبتػة، كيتػ :  ،يـ: دىٍعػوي ًإلػى مىٍيسيػكرىةو كاً  كأىنػوي قػاؿى

لػػى أىمػػرو يىٍعسيػػر فيػػًو، كتكػػكف ىػػذه الكممػػات عنػػده عمػػى كزف  ، كاتفػػؽ ابػػف الٌسػػراج مػػع (مفعػػكؿ)دىٍعػػوي ًإلػػى أىمػػرو ييؤسػػري فيػػًو كاً 
ىػب إليػو الفػراء فػي جػكاز مجػي اسػـ المفعػكؿ بمعنػى المصػدر، سيبكيو فػي رأيػو، بينمػا ذىػب األخفػش كالٌزجػاج إلػى مػا ذ

 كاحتٌج بقكلو: خذ ميسكرة كدع معسكرة. 
األصػكؿ فػػي الٌنحػك، ابػف الٌسػراج، تحقيػؽ: عبػػد ، ك 2/250جالكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػػد السػبلـ محمػد ىػاركف  ينظػر:

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد، ك 3/150ج الحسيف الفتمي  كمعػاني القػرآف، ، 3/96جالجميػؿ عبػده شػمبي  معاني القرآف كا 
بػػراىيـ ، ك 3/403جالنحػاس، تحقيػؽ: محمػػد عمػي الصػػابكني  الجػامع ألحكػػاـ القػرآف، القرطبػػي، تحقيػؽ: أحمػػد البردكنػي كا 

 الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة، ابػػف الٌصػػائن، تحقيػػؽ: إبػػراىيـ الصػػاعدم، ك 1/253، كاإلمػػبلء، العكبػػرم ج9/149ج أطفػػيش
، عٌبػػاس حسػػف النحػػك الػػكافي، ك 2/718ج المحػػيط، أبػػك حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿالبحػػر ، ك 1/10ج
 .3/193ج
 . 2/38معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
لَّى سىعىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى "كنص اآلية: ، 205البقرة: (3) ذىا تىكى ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  كىاً  ييٍيًمؾى اٍلحى  ."ًفييىا كى
 .1/124جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
ـٍ تىرىبُّصي أىٍربىعىةً "كنص اآلية: ، 226البقرة: (5) اًئًي  ."أىٍشييرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه  ًلمًَّذيفى ييٍؤليكفى ًمٍف ًنسى
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 (إقامة)مس لة: المصدر 

 چ   ڀ  ڀچ  :كأٌمػا قكلػو" يتحدث الفػراء عػف إضػافة المصػدر إلػى مفعولػو، حيػث يقػوُؿ:
(3) ،

يقػػاؿ فيػػو كمػػو: إقامػػة  ،لػػؾ: أقمػػت كأجػػرت كأجبػػتك كق ،ًإذىا قمػػت: أفعمػػت ،المصػػدر مػػف ذكات الثبلثػػة فػػإفَّ 
جابػػة جػػارة كا  ػػافى ينبغػػي أف  ؛ال يسػػقط منػػو اٍليىػػاء ،كا  ٌنمػػا أدخمػػت ألف الحػػرؼ قػػد سػػقطت منػػو اٍلعىػػيف، كى كا 

ا جكابنا ييقاؿ: أقمتو إقكامن فجعمػكا  ،األكلى منيمػا سقطت ،فسكنتا ،الكاك كبعدىا ألؼ اإلفعاؿ فمٌما سيكنت ،كا 
                                                                                                                                                                                 

، كمثػؿ عميػو بمػا سػمعو عػف العػرب، (فىعىػاالن أك )( فيعيػكالن ىػك )ذىب الفراء إلػى الٌصػيغة القياسػية لمصػدر الٌثبلثػي الػبلـز (1)
كمٌثؿ عميو بما ( فيعيكالن )سيبكيو في صيغة كاتفؽ معو ، ىك بنا كذىىىابنا كغيرهحيث قالكا: فسد الٌشيء فسكدنا كفىسىادنا، كذىىب ذي 

، كلـ يذكر صيغة  قيٍكدنا عالينا، كقىًبمو قيبيٍكالن بكسػر ( ًفعػاالن )ألبتة، كلكٌنو ذكػر صػيغة ( فىعىاالن )سمعو عف العرب: كقدتي النارى كي
تيػاف فػي جمػع التكسػير تأ( فيعيػٍكالن )الفاء؛ حيث تأتي في صيغة جمع التسكير فقػط عنػده، كىػذه الصػيغة باإلضػافة لصػيغة 

كخ كًفراخ، كذىب ابف جٌني إلى ما ذى ، فنقكؿ في كعب: كيعيكب كًكعىاب، كفي فرخ: فيري ب إليو سيبكيو كاتفػؽ بشكؿ متبلزـو
، (كالن فيعيػ)كذىب األخفش إلى ما ذىب إليو سيبكيو، حيث إفَّ المصدر مف الفعؿ البلـز يصاغ عمى صيغة ، معو في ذلؾ

ميكسن  كاتفؽ المبٌرد مف البصرييف مع الفػٌراء، حيػث ذىػب إلػى أفَّ المصػدر مػف الفعػؿ الػبلـز يصػاغ عمػى ، اكقكلنا: جمسى جي
بقكلو: شكرتو شيكيكرنا ككفرتػو ( فيعكالن )، كمٌثؿ عمى صيغة (ًفعاالن )، كأضاؼ إلييا صيغة (فىعىاالن )ك( فيعيكالن )إحدل الصيغتيف: 

ػا، بقكلػو: قمػتي قً (ًفعػاالن )كيفيكرنا، كعمى صػيغة  كاتفػؽي معػو ، بقكلػو: ذىػبى ذىىىابنػا( فىعػاالن )كصػمتي صػيامنا، كعمػى صػيغة  ،يامن
ػػا–ابػػف الٌسػػراج   -مثػػؿ: جمػػس(فيعيػػكالن )مػػف البصػػرييف، كذىػػب إلػػى أفَّ الفعػػؿ الػػبلـز ييصػػاغ عمػػى إحػػدل الصػػيغتيف:  -أيضن

ميكسنا،  : ثىبىاتنا.( فىعىاالن أك )جي  مثؿ: ثبتى
 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:

 لو فعوّؿ باطرّاٍد كغدا ..ـز مثؿ قعدا.وفعؿ الّل 
 أو َفَعَّلنًا فادر أو ُفَعااَل  ..ما لـ يكف مستوجباً  ِفعاالً .

 حيث يظيري اتفاؽ ابف مالؾ مع الفٌراء.
 كأمَّا ابف الحاجب فأنشد: 
ِزـ كالدخوؿ ...ويغمب اْلمصدر بالفعوؿ  ِفي فعؿ الّلَّ

 (فيعيكالن )ـ عمى صيغة فذىب إلى أفَّ المصدر يصاغ مف الفعؿ البلز 
 (.فيعيكالن )كاتفؽ العكبرم كابف ىشاـ في صياغة المصدر مف الفعؿ البلـز عمى كزف 

معػػاني القػػرآف، األخفػػش، تحقيػػؽ: ىػػدل محمػػكد ، ك 4/42جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:
 ، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة المقتضػػػػب، المبػػػػرد، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عضػػػػيمة، ك 1/155ج قراعػػػػة

 األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ك 1/173، كالممػػع فػػي العربٌيػػة، ابػػف جنػػي ج2/125ج
شػرح التسػييؿ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: عبػد ، ك 24/ 1، كألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ ج2/111، كاإلمبلء، العكبرم ج3/88ج

 الٌشافية في عمـ التصػريؼ، ابػف الحاجػب، تحقيػؽ: حسػف أحمػد عثمػاف، ك 2/219ج دكم المختكفالرحمف السيد كمحمد ب
 .1/559، كشرح شذكر الٌذىب، ابف ىشاـ ج2/26ج
 .1/142جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (2)
اؿه الى تي "كنص اآلية: ، 37النكر:  (3) ػا تىتىقىمَّػبي ًرجى ػافيكفى يىٍكمن ػاًة يىخى يتىػاًء الزَّكى ًة كىاً  ػبلى قىاـً الصَّ ارىةه كىالى بىٍيعه عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىاً  ـٍ ًتجى  ٍمًييًي

اري   ."ًفيًو اٍلقيميكبي كىاأٍلىٍبصى
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 ،قػػكليـ: كعدتػػو ًعػػدة ،كمثمػػو ممػػا أسػػقط منػػو بعضػػو فجعمػػت ًفيػػًو اٍليىػػاء ،ًفيػػًو اٍليىػػاء كأنيػػا تكثيػػر لمحػػرؼ
، ًلمىا أسقطت الكاك مف أٌكلو كيثر نمػا  ،مف آخره بالياء ككجدت ًفي الماؿ ًجدىةى، كًزنىة كًديىة كما أشبو ذىًلؾى كا 

ػػػبلةً " :اسػػػتجيزى سػػػقكط اٍليىػػػاء مػػػف قكلػػػو قػػػاـً الصَّ فىػػػض ًبمنزلػػػة  ؛"كىاً  إلضػػػافتيـ إٌيػػػاه، كقػػػالكا: الخػػػافض كمػػػا خى
 :(1)ركقاؿ الشاعة، فمذلؾ أسقطكىا ًفي اإلضاف ؛الحرؼ الكاحد

 )4(فػػانجَرُدوا (3)أَجػػّدوا البػػيف (2)إف الخمػػيطَ 
 

 (6)األمػػػػر الَّػػػػِذي َوَعػػػػدوا (5)وأخمُفػػػػوَؾ ِعػػػػدَ  
 (8)."(7) فاستجازى إسقاط اٍليىاء حيف أضافيا ،ًعدىة األمر :يريدي  

                                                           
 لمفضؿ بف عباس.ىك البيت مف البحر البسيط ك  (1)

شػػرح الكافيػػة الٌشػػافية، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد ، ك 3/170ج الخصػػائص، ابػػف جنػػي، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الٌنجػػار ينظػػر:
 .2/901ج المنعـ أحمد ىربيدم

 .3/144جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب  ينظر:القكـ الذيف أمرىـ كاحد.  الخميط: (2)
 الفراؽ. البيف: (3)
 .6/60المرجع السابؽ ج ينظر:اندفعكا كبعدكا.  انجردوا: (4)
 مف الكعد. عد: (5)
 "ًعدى األمر"الشاىد:  (6)

ا عف فاء المصدر عند غيره. وجو االستشياد:  حذؼ التاء لئلضافة عند الفراء، كعكضن
األندلسػػػػي  أبػػػػك حيػػػػاف، كارتشػػػػاؼ الضػػػػرب، 4/160جالكتػػػػاب، سػػػػيبكيو، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف  ينظػػػػر:

، كشػػػرح شػػػذكر الػػػذىب، 2/901ج عبػػػد المػػػنعـ أحمػػػد ىربيػػػدم شػػػرح الكافيػػػة الٌشػػػافية، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ:، ك 1/240ج
 .2/7الجكجرم ج

 .2/254معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار  (7)
إقاامػػة، كبعػػدىا ألػػؼ اإلفعػػاؿ، أصػػبحت: الػػكاك أصػػميا: إٍقكىامػػة، كلٌمػػا سػػكنت ( إقامػػة)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ المصػػدر  (8)

ا مػف الكاك ى منيما؛ اللتقاء ساكنيف، كلـ يتحدث ىنا عف قمب األكلفحذفت األلؼ  ألفنا بصػكرةو مباشػرةو، كلكػف كػاف كاضػحن
 التي قمبت ألفنا.الكاك ى؛ أم: األكلإشارتو مف خبلؿ قكلو: حذفت األلؼ 

المحػػذكؼ، كفػػي ىػػذه المسػػألة يتحػػدث  ىػػكفػػذىب إلػػى أفَّ السػػاكف الثػػاني  ،كاختمػػؼ سػػيبكيو كشػػيخو الفراىيػػدم مػػع الفػػراء
إقػاـ بػدكف عػكض، مستشػيدنا بقكلػو: أك سيبكيو فيقكؿ: يجكز أف نقكؿ: أقاـ، إقامة بتعػكيض التػاء عػف األلػؼ المحذكفػة، 

 . (إقاـ الصبلة)
ـ، فانتقمت حركة  –كتحدث عف أصؿ المصدر ىنا، فقاؿ: كاألصؿ: أقاـ  ، كقمبت إلى ما قبميا، فأصبحت: يقىٍكـالكاك يىقيكى

عبلؿ في المصدر لئلعبلؿ في الفعؿ، فنقكؿ: إقامة، ككاف األصػؿ: إقكامػا، كعنػدما ألفنا بعد الفتحة، كذىب إلى جكاز اإل
، كقمبت ألفنػا، فأصػبحت: إقػااـ، كاجتمػع ىنػا سػاكناف: عػيف الفعػؿ المعتمػة، الكاك إلى ما قبميا، سكنت الكاك انتقمت حركة 

اني كعػكض عنػو بالتػاء، فأصػبحت: إقامػة، كذىػب سػيبكيو مػذىب شػيخو الخميػؿ إلػى أفَّ كألؼ إفعاؿ، فحذؼ السػاكف الثٌػ
سػقاط الزائػد  األكؿالساكف الثاني؛ ألف الساكف الثاني زائد ك ىك المحذكؼ  كذىػب األخفػش إلػى مػا ذىػب ، أكلػىأصػمي، كا 

كذىػػب الٌنحػػاس ، األكؿ منيمػاط ؛ ألف حػؽ اجتمػػاع السػاكنيف أف يسػػقاألكؿالسػػاكف ىػك إليػو سػػيبكيو كقػاؿ: إفَّ المحػػذكؼ 
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  (َيْفَعؿ -َفِعؿ)مف الفعؿ المتعدي ( ُفْعؿ وِفْعؿ وَفْعؿ)مس لة: بناء المصدر عمى صيغة 

، (َيْفَعػؿ -َفِعؿ)مف الفعؿ المتعدي ( وِفْعؿ وَفْعؿ ُفْعؿ)عف بناء المصدر عمى وزف  الفراءيتحدث 

 چ ەئ ائچ كقكلػػو: "فيقػػوُؿ: 
كقػػد قالػػت العػػرب:  ،ٍرب كالشُّػػٍرب مصػػدرافكالشّْػػ، ليػػا حػػٌظ مػػف المػػاء ،(1)
 .(1)"(2)آخرىا أقٌميا شيٍربنا كًشٍربنا كشىٍربنا

                                                                                                                                                                                 

ألفنػا، كبعػدىا ألػؼ، الػكاك فانقمبػت ، الكاك كالقرطبي إلى أننا نقكؿ: أقاـ: إقامة، كاألصؿ: إٍقكىامة، فقمبت الحركة التي عمى 
 فأصبحت: إقاامة، فأصبح عندنا ساكناف، فحذؼ أحدىما، كلـ يحدد أم ألؼ التي حذفت.

معػاني القػرآف، األخفػش، تحقيػؽ: ىػدل محمػكد ، ك 4/475جلسػبلـ محمػد ىػاركف الكتػاب، سػيبكيو، تحقيػؽ: عبػد ا ينظر:
عراب القػرآف، النحػاس ج1/253ج قراعة بػراىيـ ، ك 3/98، كا  الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، تحقيػؽ: أحمػد البردكنػي كا 
 .1/165، كشرح شافية ابف الحاجب، البغدادم ج12/280ج أطفيش

ٍعميكـو قى "كنص اآلية: ، 155الشعراء: (1) ـٍ ًشٍربي يىٍكـو مى لىكي  ."اؿى ىىًذًه نىاقىةه لىيىا ًشٍربه كى
ػػؿ -فىًعػػؿ)، مػػف المتعػػدم (فيٍعػػؿ كًفٍعػػؿ كفىٍعػػؿ)المصػػدر يصػػاغ عمػػى كزف أفَّ ذىػػب الفػػراء إلػػى (2) كذلػػؾ مثػػؿ قكلنػػا:  (،يىٍفعى

ػػٍربنايىٍشػػرىب، فالمصػػدر  -شىػًربى  ػػؿ -فىًعػػؿ)الفعػػؿ المتعػػدم  كذىػػب سػيبكيو إلػػى أفَّ ، منػػو: شيػػٍربنا، كًشػػٍربنا كشى ، يصػػاغ منػػو (يىٍفعى
ٍشػرىب؛ أم: مكػافه لمشُّػرب،  ػا، فنقػكؿ: مى ٍمػبىس؛ أم: مكػاف لمػبساسـ المكاف مفتكح العيف كمػا كػاف الفعػؿ مفتكحن ، كمثميػا: مى

نقػكؿ: ه، فدكف غيػر ( فىٍعػبلن )، يكػكف عمػى كزف (يىٍفعىػؿ -فىًعػؿى )المصػدر المصػاغ مػف الفعػؿ المتعػدم  أفَّ  كذىب سيبكيو إلػى
بو شىٍربان  فيٍعػؿ، أك يصاغ عمى إحػدل الصػيغتيف: فىٍعػؿ ( يىٍفعىؿ -فىًعؿ)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ الفعؿ المتعدم مف ، شىًربىو يىٍشرى

ٍعفنا.أك فنقكؿي: شىًرب شيٍربنا  ٍعفنا كضي : ضى ًعؼى  شىٍربنا، ككذلؾ نقكؿي: ضى
فىٍعػؿ أك فيٍعػؿ )المتعػدم يصػاغ مصػدره عمػى إحػدل الصػين اآلتيػة  كذىب المبٌرد إلى ما ذىب إليو الفراء؛ حيػث إفَّ الفعػؿ

يصاغ عمى إحدل ( يىٍفعىؿ -فىًعؿ)كذىب الٌزجاج إلى أفَّ الفعؿ المتعدم مف ، أك شيٍربنا، حيث يقكؿي: شربتي شىٍربنا ( ًفٍعؿأك 
شيػٍربنا  كذىب الٌنحاس إلى ما، أك شىٍربنافيٍعؿ، فنقكؿي: شىًرب شيٍربنا أك الصيغتيف: فىٍعؿ  ػٍربنا كى ذىب إليو الفٌراء: فنقكؿي: شىًربى شى
ًشػػٍربنا، كرأل أفَّ  بضػػـ الشػػيف ىػػي األكثػػر صػػكابنا؛ ألفَّ المكسػػكرة كالمفتكحػػة يشػػتركاف مػػع شػػيء آخػػر، فالًشػػٍرب  (ربشيػػ)كى

مصػدر عنػده كذىػب الٌزمخشػرم إلػى مػا ذىػب إليػو الفػراء؛ حيػث إفَّ ال، ىػك جمػع شػارببمعنى الحٌظ مف الماء، كالشَّػرب 
كذىب العكبرم إلى ما ذىب إليػو الفػٌراء، حيػث ، ؿي: شيٍربنا، كًشٍربنا كشىٍربنايقرأ بالحركات الٌثبلث: الضـ كالفتح كالكسر، فنقك 

 األقرب عنده لمٌصكاب.ىك  األكؿ: شيٍربنا، كًشٍربنا كشىٍربنا، كالكجو ىك رأل أفَّ المصدر مف شىًربى 
 الفٌراء، فنقكؿي: شيٍربنا، كًشٍربنا كشىٍربنا. كذىب ابف يعيش إلى ما ذىب إليو

 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ
 َفْعٌؿ ِقَياُس َمْصَدِر اْلُمَعدَّي... ِمْف ِذي َثَّلَثٍة َكػ َردَّ َردَّا
ػػؿى أـ مػػف بػػاب فىًعػػؿى عمػػى  ،(فىٍعػػؿ)حيػػث ييصػػاغ المصػػدر مػػف الفعػػؿ المتعػػٌدم عمػػى كزف  سػػكاء أكػػاف الفعػػؿ مػػف بػػاب فىعى

ـى كيؼ تكمـ كلـ ييٍعمىـ كيؼ تكمَّـ العرب بمصدره فإٌنؾ تقيسو عمى ىذا، كذلؾ عند عدـ القياس، كا   ذا كرد شيء دكف أف نعم
 كجكد الٌسماع.

 معاني القرآف، األخفش، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعػة، ك 4/5جالكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف  ينظر:
، 2/124ج د عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػ، ك 2/532ج
عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبيك  الكشاؼ، الزمخشرم، تحقيؽ: خميؿ مأمكف ، ك 5/113ج معاني القرآف كا 
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 مس لة: صيغة اسـ المّرة 

 (2) چ ڭ ڭچ كقكلػو: " الفػراء عػف صػيغة اسػـ المػّرة مػف الفعػؿ، حيػُث يقػوُؿ: يتحدث
ػػػة بالصػػػاد :كقػػػرأ الحسػػػف ،كالقبضػػػة بػػػأطراؼ األصػػػػابع ،القبضػػػة بػػػالكؼ كٌميػػػا ػػػػة  ،قبصى ػػػة كالقيٍبضى كالقيٍبصى

 ،"إاٌل مػف اغتػرؼ غرفػة بيػده": بػو كمثمػو مٌمػا قػد قػرئ ،افمػك قرئتػا كػاف كجينػ ،: اسـ التراب بعينػو(3)جميعنا
ٍسػػػػكة ،ك)غرفػػػػة( كالغيرفػػػػة: المغػػػػركؼ، كالغىٍرفىػػػػة: الفىٍعمىػػػػة ٍسػػػػكة كالحى ٍطػػػػكة كاأليٍكمىػػػػة  ،ككػػػػذلؾ الحي ٍطػػػػكة كالخى كالخي

طػػكة: المػػٌرة ،(5)المػػٌرة :كاألىكمػػة، (4)المػػأككؿ :كاألىٍكمىػػة. كاأليكمػػة طػػكة مػػا بػػيف القػػدميف فػػي المشػػي، كالخى  ،كالخي
ويعّقػػب عػػف المسػػ لة ، (7)"إنػػو لحسػػف الًمشػػية كالًجمسػػة كالًقعػػدة :مثػػؿ (6)،سػػكرنا فيػػك مصػػدركمػػا كػػاف مك

 .(1)"(8)قمت: قطعة ،-قطع منو-يءفإذا أردت أنيا قطعة مف ش"ذاتيا في موضٍع آخر، حيث يقوُؿ: 

                                                                                                                                                                                 

الجامع ، ك 4/49ج شرح المفٌصؿ، ابف يعيش، تقديـ: إميؿ بديع يعقكب، ك 2/254، كاإلمبلء، العيٍكبىرم ج4/462ج شيخا
براىيـ أطفيش  .1/58، كألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ ج13/131 ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .2/277جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ـٍ يىبٍ "كنػػص اآليػػة: ، 96: طػػو(2) ػػا لىػػ ػػٍرتي ًبمى لىٍت ًلػػي قىػػاؿى بىصي ػػكَّ ػػذىًلؾى سى كى ػػةن ًمػػٍف أىثىػػًر الرَّسيػػكًؿ فىنىبىػػٍذتييىا كى كا ًبػػًو فىقىبىٍضػػتي قىٍبضى ػػري صي

 ."نىٍفًسي
المحتسػب، ابػف جٌنػي، تحقيػؽ: عمػي النجػدم  ينظػر:، بالصاد كضـ القػاؼ الحسػف، بخػبلؼ بػيف العممػاء. "قيٍبٍصةن "قرأ: (3)

 .2/54ج ناصيؼ عبد الحميـ النجار كعبد الفتاح شمبي
 أم: الٌطعاـ.(4)
 أم: اسـ المٌرة.(5)
 أم: مصدر ميمي.(6)
 .2/185جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (7)
ػػا مػػا جػػاء مضػػمكـ الفػػاء فإٌنػػو (فىٍعمػػة)ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ اسػػـ المػػرَّة يصػػاغ عمػػى كزف (8) ٍرفىػػة، كأمَّ غالبنػػا يكػػكف ، فنقػػكؿي: غى

 متفؽه عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ.ىك عكؿ، كما كاف مكسكر الفاء يككف مصدرنا ميمينا، ك يبمعنى اسـ مف
: قعدتي قىٍعدة، كشٌذ عف ذلؾ مػا سػمعو عػف ال(، فىٍعمة)إلى أفَّ اسـ المرة يأتي عمى كزف  كذىب سيبكيو ػزىاة، فنقكؿي عػرب: غى
ٍؤيىة ة، كري ( فىٍعمىػة)مػا ذىػب إليػو الفػٌراء، كأضػاؼ بأٌنػو عنػدما يصػاغ المصػدر األصػمي عمػى كزف  كذىػب المبػٌرد إلػى، كًحجَّ

ٍمسى  ٍكبىػة كاحػدةفإنَّو يضاؼ كممة كاحدة السـ المرة، فنقكؿي: جمستي جى كذىػب الٌزجػاج إلػى مػا ذىػب إليػو ، ة كاحدة، كركبتي رى
: قىٍتمةن كاحدة، أمَّا ل ػة كاحػدةكممػة كاحػدة؛ فإنٌ  كاف المصدر األصمي يضػاؼ لػوك الفراء، فنقكؿي ٍمسى كاتفػؽ ، نػا نقػكؿي: جمسػتي جى

ػٍربة، كقىكمػة، كجيػز اسػتعماؿ المصػدر األصػمي فػي كممتػي:  ابف الٌسراج مع الفٌراء فيمػا ذىػب إليػو، كمثٌػؿ عميػو بقكلػو: ضى
 ،سىٍحية -عميو بقكلو: سحى ، كمٌثؿكاتفؽ معو الٌنحاس فيما ذىب إليو الفٌراء، ككذلؾ: غىزىاة كًحٌجةقميؿ، ىك إتيانة كلىقاءة ك 

كذىب الزمخشرم إلػى مػا ذىػب إليػو الفػراء، ، شىٍربىة -ٌثؿ عميو بقكلو: شىًربكاتفؽ معو ابف جٌني فيما ذىب إليو الفٌراء، كم
كذىػب العكبػرم إلػى ، ؿ: أتيتو إتيانػة، كلقيتػو لىقػاءةكمٌثؿ عميو بقكلو: شربت شىٍربىة، كجاز أف نقكؿ عمى المصدر المستعم

كذىػب كػؿه مػف ابػف يعػيش ، أك اسػـ مفعػكؿ بمعنػى المغػركؼىب إليو الفٌراء، كقاؿ بأفَّ الغيٍرفىة بالٌضػـ مصػدر ميمػي ما ذ
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 مس لة: صيغة اسـ الييئة 

ًقػا بينػو وبػيف اسػـ المػّرة يتحدُث الفرّاء عف اسـ الييئة دوَف إشارٍة واضحة ليذا المصػطمح، مفرّ 

 چ ىب مب خب حبچ كقكلو: "بكسر الفاء، حيُث يقوُؿ: 
فالفىعمػة منصػكبة الفػاء  ،الػنفسو قتم (2)

 أبػكحػٌدثنا  ،الًجٍمسىػة كالًمٍشػيىة جػاز كسػرىا: كلك أريد ًبيىا مثؿ ،، كال تككف كىي مرة ًفٍعمىة(3)ألنيا مرة كاحدة

                                                                                                                                                                                 

كاتفؽ ابف عصفكر مع الفراء فيما ذىب إليو، كمثٌػؿ عميػو بقكلػو: ، ما ذىب إليو الفراء إلى حياف األندلسيٌ  كأبيكالقرطبي 
ٍشيىة، كيجكز أف يستعمؿ المصدر لمداللة   ٍتيانىة كلقىاءىةى عمى القٌمة.رة: إعمى اسـ المخى

:  كذىب ابف مالؾ إلى ما ذىب إليو الفٌراء، كأنشد في ذلؾ قائبلن
 وَفْعمٌة لمّرةٍ  َكَجْمَسٍة... وِفْعمة لييئٍة كِجْمَسة

نػا نضػيؼ كممػة كاتفؽ ابف الحاجب مع الفػٌراء فيمػا ذىػب إليػو، كأضػاؼ بأنَّػو عنػدما يكػكف المصػدر األصػمي فيػو تػاء، فإنَّ 
 :كقد أنشد في اسمي المرة كالييئة كاحدة،

 َومرَّة اْلُمَجّرد الثّلثي... ِإف يخؿ َعف َتاء َلَد  اإلحداث
 ِقتمةو فعمة ِباْلَفْتح َكمثؿ َقْتمة... ونوعو ِباْلَكْسِر َنحْ 

 ِفي َغيره كالمصدر اْلُمْسَتْعمؿ... ِبالتَّاِء كاستفصالة لممجمؿ
، فإٌننػػا (ًفٍعمىػػة)إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو الفػػراء، كأضػػاؼ بأنَّػػو عنػػدما يكػػكف المصػػدر األصػػمي عمػػى كزف  كذىػػب األزىػػرم الكقػػاد

ػػةن كاحػػدةنضػػيؼ كممػػة كاحػػدة كشػػبي ػػيكطي إلػػى مػػا ذىػػب إليػػو الفػػراء، كمثٌػػؿ عميػػو بقكلػػو: ، يا، فنقػػكؿي: رحػػـ رىٍحمى كذىػػب السُّ
ػػرىب ػػٍربىةن، كتضػػاؼ كممػػة كاحػػدة عنػػدما يكػػكف المصػػدر األصػػمي -ضى ؛ كػػي ييفػػٌرؽ بينػػو كبػػيف المصػػدر (ًفٍعمىػػة)عمػػى كزف  ضى

 األصمي، فنقكؿي: رىٍحمىةن كاحدةن.
المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ ، 4/45جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر:

عرابػػو، الزجػػاج، تح، ك 3/272ج عضػػيمة، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة  قيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده معػػاني القػػرآف كا 
، كعمػػدة الكتػػاب، الٌنحػػاس 3/110ج األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ك 4/86جشػػمبي 

المفصػػؿ، ، ك 4/144ج الكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا، 1/428، كالمنصػػؼ، ابػػف جٌنػػي ج1/134ج
، 1/104، كاإلمػػبلء، العيكبػػرم ج4/49المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش ج، كشػػرح 1/280ج الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: عمػػي أبػػك ممحػػـ

بػػػراىيـ ، ك 1/316الممتػػػع فػػػي التصػػػرؼ، ابػػػف عصػػػفكر جك  الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، القرطبػػػي، تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 
يجػاز الٌتعريػؼ فػي عمػـ الٌتصػريؼ، ابػف مالػؾ، تحقيػؽ: محمػد ، ك 1/41ج ، ألفية ابف مالؾ، ابػف مالػؾ1/178ج أطفيش ا 
الٌشػافية فػي ، 3/470ج شرح التسييؿ، ابف مالؾ، تحقيؽ: عبػد الػرحمف السػيد كمحمػد بػدكم المختػكف، ك 1/71ج مالميد

كالبحػػػر المحػػػيط، أبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي، تحقيػػػؽ: ، 2/28ج عمػػػـ التصػػػريؼ، ابػػػف الحاجػػػب، تحقيػػػؽ: حسػػػف أحمػػػد عثمػػػاف
ىمػػػع اليكامػػػع، السػػػيكطي، ، ك 2/37ج، كشػػػرح الٌتصػػػريح عمػػػى الٌتكضػػػيح، األزىػػػرم الكقػػػاد 2/98جصػػػدقي محمػػػد جميػػػؿ 

 .3/325جتحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم 
 .1/152المرجع السابؽ ج(1)
فىعىٍمتى فىٍعمىتىؾى الًَّتي فىعىٍمتى كىأىٍنتى ًمفى اٍلكىاًفًريفى "كنص اآلية: ، 19الشعراء: (2)  ."كى
 أم: اسـ مرة.(3)
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ػده  :العباس قىاؿى  مَّ ػدَّثىنىا ميحى ػدَّثىنىا اٍلفىػرَّاءي  :قىػاؿى  ،حى اًعيؿ  :قىػاؿى  ،حى ػف السػرم بػف ًإٍسػمى ػاًرٌم عى ػدَّثىًني مكسػى اأٍلىٍنصى حى
فىعىمت ًفٍعمىتؾى ": عىف الشعبي أىنَّوي قرأ كلـ يقرأ ًبيىا غيره ،بكسر الفاء "كى

(1)"(1). 

                                                           
: (فٍعمة)ذىب الفراء إلى جكاز الكسر في صيغة (1) ، مع عدـ جكاز داللتيػا عمػى اسػـ المػٌرة، كلػـ يشػر إلػى (ًفٍعمىة)، فنقكؿي

المصػػػطمح صػػػراحةن، كلكٌنػػػو دلٌػػػؿى عميػػػو مػػػف خػػػبلؿ بعػػػض الكممػػػات التػػػي تػػػدؿ عمػػػى الييئػػػة، ككممػػػة: الجمػػػكس؛ أم: ىيئػػػة 
اللػة عمػى لمدٌ ( ًفٍعمة)الجمكس، كالمشية؛ أم: ىيئة المشي، كقد اختمؼ في اصطبلحًو بيف العمماء مع اتفاقيـ عمى صيغة 

ٍرب مف الفعؿ)الييئة؛ حيث استخدـ سيبكيو مصطمح  يػراد ( ًفٍعمىػة)؛ لمٌداللة عميػو، حيػث يقػكؿي فػي كتابػو: إفَّ صػيغة (الضَّ
، ك  بيا ضربه  يدؿُّ عمى الٌضرب الذم أصػابو مػف القتػؿ، كالضػرب ىك مف الًفٍعؿ، كقكلؾ: حسف الطٍّْعمىة، كقتمتو ًقٍتمىة سكءو

، كلكػف ال (ًفٍعمىػة)عـ، ككذلؾ كقكلؾ: الرّْكبة، كالًجمسة، كالًقعدة. كأضاؼ بمجيء كممػات عمػى كزف عميو مف الطىك الذم 
، حيػػث قػػاؿ: (الييئػػة)ؿ مػػف أشػػار إلػػى مصػػطمح أك ككػػاف الٌزجػػاج ، مثػػؿ: الشػػدة، كالشػػعرة، كالدريػػة يػػراد بيػػا معنػػى الييئػػة،

مىٍسػػتي ًجمٍ  ػػةن جى : إفَّ كاتبػػع ابػػف الٌسػػ، بالكسػػر تريػػد ىيئػػة الجمػػكس -سى راج سػػيبكيو فػػي اسػػتخداـ المصػػطمح ذاتػػو حيػػث يقػػكؿي
مصػػػدر الٌنػػػكع، )كاسػػػتخدـ الٌزمخشػػػرم مصػػػطمحي ، ، مثػػػؿ: الًركبػػػة، كالًجمسػػػة كغيػػػرهيػػػراد بيػػػا الٌضػػػرب مػػػف الفعػػػؿ( ًفٍعمىػػػة)

خدـ ابػف يعػيش المصػطمح كاسػت، ىك ضربه مف االعتذار، كمٌثؿ عميو بقكؿ: الًقٍتمىة، كالًجٍمسىة، كالًقٍعدىة، كالًعٍذرىة ك (كالٌضرب
ػة تػدؿُّ  ٍكبىػة كالًجٍمسى ا ما ذىب إليو الٌزمخشرم؛ حيث إفَّ الرّْ ة التػي يكػكف عمييػا الفاعػؿ؛ أم: ذلػؾ عمػى القطعػذاتو، مكضحن

: ، لجمكسعادتيو في الرككب كا بكسػر الفػاء لمٌنػكع، )كاستخدـ ابف الحاجب مصطمح الٌنكع لمٌداللة عمػى الييئػة، حيػثي يقػكؿي
ا–، كدٌلؿ عميو (بىة، كًقٍتمىةًضرٍ : كنح : -أيضن  مف خبلؿ إنشاده، قائبلن

 َومرَّة اْلُمَجّرد الثّلثي... ِإف يخؿ َعف َتاء َلَد  اإلحداث
 ِقتمةو فعمة ِباْلَفْتح َكمثؿ َقْتمة... ونوعو ِباْلَكْسِر َنحْ 

 :  مثؿ: الًجٍمسىة كاإلمة، كقد أنشد في ذلؾ:كالييئة عمى كزف ًفٍعمىة، "كأٌما ابف مالؾ فقد استخدـ مصطمح الييئة، فيقكؿي
 وفعمةّ  لمّرةٍ  كَجْمَسة... وفعمةّ  لييئٍة كِجْمَسة

 في غير ذي الثّلث بالتا المّرة... وشّذ فيو ىيئةّ  كالَخْمَرة
ٍمرىة ا : إذكقػػد أراد ابػػف مالػػؾ بػػأفَّ اسػػـ الييئػػة لػػـ يسػػتخدـ مػػف المصػػدر غيػػر الٌثبلثػػي إال عمػػى كجػػو الٌشػػذكذ، كقصػػد بػػالخى

: ييكسر الفاء لمٌنكع، ( الٌنكعىك )كاستخداـ الرضي اإلسترباذم المصطمح ذاتو ك ، اختمرت المرأة كلبسٍت الًخمار حيث يقكؿي
 مثؿ: ًضٍربىة؛ أم: ضربنا مكصكفنا بصفة.

 ؿ.صراحةن؛ كمٌثؿ عمييا بقكؿ: الذّْلة، كىي الييئة مف الذُّ ( الييئة)حياف األندلسٌي مصطمح أبك ككذلؾ استخدـ 
: ( الييئة)كاستخدـ ابف ىشاـ مصطمح   ."يدؿُّ عمى الييئة ًبًفٍعمة بالكسر: كالًجٍمسىة، كالٌركبة، كالقتمة"في كتابو، حيثي يقكؿي

، كشػػذَّ عػػف ذلػػؾ: (ًفٍعمىػػة)كأشػػار األزىػػرم الكقػػاد إلػػى مصػػطمح الييئػػة صػػراحةن، كقػػاؿ: إفَّ مصػػدر الييئػػة يكػػكف عمػػى كزف 
ٍمرىة؛ لمداللة عمى ال ، ككػذلؾ: نىٍقبىػة؛ أم: غطػت اختمػار -حيػث إفَّ المصػدر مػف خمػر مرأة التي تغطي رأسيا بالخمػار؛خى

َـّ ، ككذلؾ عىمة؛ أم: لبس العمامة؛ انتقاب -ث إفَّ المصدر مف انتقبالمرأة كجييا بالٌنقاب؛ حي  -حيػث إفَّ المصػدر اعػت
ة؛ أم: ارتداء القميص؛ حيث إفَّ المصدر تقاعتماـ ؛ فالقيػاس فػي ىػذا كمػو عػدـ الحػذؼ إال تقٌمػص -مَّص، ككذلؾ قىٍمصى

ػػا عمػػى البيػػاف كالٌتكضػػيحأنيػػـ ىػػدمكا بنيػػة المصػػدر كبنػػكا الًفعٍ  ؛ (الييئػػة)مصػػطمح  -كػػذلؾ–كاسػػتخدـ السػػيكطي ، مىػػة حرصن
مرة كالقىمصة كالنقبة.  لمٌداللة عميو، مثؿ: ًجٍمسىة، كذكر ما شذَّ عف ذلؾ، مثؿ: العىمة كالخى

عرابػو، الزجػاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي ج4/44لكتػاب جينظر: سيبكيو، ا ، كاألصػكؿ 4/86، كمعػاني القػرآف كا 
ممحػػػـ أبػػػك ، كالمفصػػػؿ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي 3/140فػػػي الٌنحػػػك، ابػػػف الٌسػػػراج، تحقيػػػؽ: عبػػػد الحسػػػيف الفتمػػػي  ج

لٌشػافية فػي عمػـ التصػريؼ، ابػف ، كا1/41، كألفية ابف مالؾ، ابف مالؾ ج4/70، كشرح المفصؿ، ابف يعيش ج1/180ج
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 عّلؿاإل و مس لة: المصدر مف الفعؿ المعتّؿ اآلخر 

 ٿ ٿچ  :كقكلػو"حيُث يقوُؿ: ( الناقص)يتحدث الفراء عف المصدر مف الفعؿ المعتّؿ اآلخر 

 چ ٿٹ
 ڎ ڌ    ڌ ڍ  ڍ ڇچ  :كقاؿ في مريـ ،(3)ألنو مصدر مصٌرح ؛جاء العتٌك بالكاك ،(2)

 چ
ػػافمػػف جعمػػو بػػالكاك كػػاف مصػػدرن  ،(4) كمػػف جعمػػو باليػػاء قػػاؿ: عػػاتو كعتػػٌي فمٌمػػا جمعػػكا بيًنػػيى  ،ا محضن

ػ–كجاز أف يككف المصدر بالياء  ،(5)جمعيـ عمى كاحدىـ در كاألسػماء تٌتفػؽ فػي ىػذا ألف المصػ ؛-اأيضن
ي القعػكد لػـ يبػالكا أف فمٌما استكيا ىاىنػا فػ ،أال ترل أنيـ يقكلكف: قاعد كقـك قعكد، كقعدت قعكدنا ،المعنى
 .(1)"(7)في العتك كالعتيٌ  (6)يستكيا

                                                                                                                                                                                 

حيػػاف األندلسػػي، تحقيػػؽ: صػػدقي محمػػد جميػػؿ أبػػك ، كالبحػػر المحػػيط، 1/178الحاجػػب، تحقيػػؽ: حسػػف أحمػػد عثمػػاف ج
، كىمػػػع 2/38، كشػػػرح التصػػػريح عمػػػى التكضػػػيح، األزىػػػرم الكقػػػاد ج1/208، كشػػػذكر الػػػٌذىب، ابػػػف ىشػػػاـ ج1/355ج

 .3/325ج اليكامع، السيكطي، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم
 .2/279معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار ج(1)
ًئكىةي "كنص اآلية: ، 21الفرقاف: (2) مىٍينىا اٍلمىبلى قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍرجيكفى ًلقىاءىنىا لىٍكالى أيٍنًزؿى عى كا ًفػأك كى بَّنىػا لىقىػًد اٍسػتىٍكبىري ـٍ نىرىل رى ي أىٍنفيًسػًي

 ."كىعىتىٍكا عيتيكِّا كىًبيرنا
قرأ ابف كثػاب كحمػزة كالكسػائي بكسػر العػيف، كابػف مسػعكد بفػتح العػيف، كقػرأ مجاىػد: عسػينا، كال يجػكز القػراءة بيػا؛ ألنَّيػا 

 بخبلؼ المصحؼ.
عرابو، الزجاج، تحقيػؽ: عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي  ينظر: شػرم، تحقيػؽ: خميػؿ الكشػاؼ، الزمخ، 3/320جمعاني القرآف كا 

براىيـ أطفيش، ك 3/6ج مأمكف شيخا  .11/84ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 أم: صريح.(3)
قىٍد بىمىٍغتي ًمفى اٍلًكبىًر ًعًتيِّا"كنص اآلية: ، 69مريـ: (4) اًقرنا كى كىانىًت اٍمرىأىًتي عى ـه كى  ."قىاؿى رىبّْ أىنَّى يىكيكفي ًلي غيبلى
 قياسنا عمى مفرده. ،أم: إفَّ الجمع انتيي بياءو (5)
 بيف التصحيح كاإلعبلؿ. ساكلأم: (6)
ػػا عمػػى الػػكاك مصػػدراف مػػف الفعػػؿ عتػػا؛ كذىػػب إلػػى أفَّ كالعتػػي  كذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ العتػػ(7) ؛ أم: (قعػػكد)أيعمٌػػت يػػاءن قياسن

كذىػػب سػػيبكيو إلػػى أفَّ ، بػػيف العممػػاء ىػػذا خػػبلؼ كفػػي ،بػػيف اإلعػػبلؿ كالٌتصػػحيح فػػي المفػػرد سػػاكلفعػػؿ المفعػػكؿ، كقػػد 
كذلػؾ تشػبيينا  ،ال حػرؼ سػاكفاألصؿ في المفرد، كقد أعمت؛ ألفَّ ما قبميا حرؼ مضمكـ كلـ يكف بينيما إىك التصحيح 

كا قمكاسػتث ،عمػى كزف فيعيػكؿ( عيتيػك)، فػذىب إلػى أفَّ أصػميا (عتػي)كأشار العكبرم فػي كتابػو إلػى عمػة اإلعػبلؿ فػي ، بأدؿو 
الػكاك التػي ىػي الـ الكممػة ثػـ قمبػت  ،ياءن؛ لسككنيا ككسر ما قبمياالكاك يف فكسركا التاء، كقمبت كاك تكالي ضمتيف ككذلؾ 

يمػػـز فييػػا قمػػب ( فعػػكؿ)كقػػد اعتػػرض ابػػف عصػػفكر عمػػى زعػػـ الفػػٌراء بػػأفَّ المصػػدر مبنػػيّّ عمػػى فعػػؿ، كذىػػب إلػػى أفَّ ، يػػاءن 
َـّ تيقمب الكاك  ػمَّة كسػرة لتصػحَّ اليػاءك األكلالكاالثانية ياءن، ث َـّ تيقمػب الضَّ تشػبيينا ليػا مػف بػاب ، ى ياء إلدغاميا في اليػاء، ثػ
مفػردنا، فػإف كػاف جمعنػا فقػد جػاء أك كلـ يخؿ مػف أف يكػكف جمعنػا ك اكرأل ابف مالؾ بأنَّو إذا كاف الفيعيكؿ مما المو ك ، أدؿو 

ػك عًصػ: كفيو اإلعبلؿ كالتصػحيح، إال أف اإلعػبلؿ أكثػر نحػ ، فأبػدلت  كي كدًلػي جمػع عصػا كدلػك، كأصػميما: عيصي كديليػككه
دغػاـ؛ حيػث ذىػب إلػى الػكاك كأعطيػت  ،حمػبلن عمػى بػاب أدؿو  ،األخيػرة يػاءالكاك  التػي قبميػا مػا اسػتقر لمثميػا مػف إبػداؿ كا 
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 فصؿ: اسما الّزماف والمكاف، والمصدر الميمي، واسـ اآللة
 .مس لة: القياس والّسماع في اسمي الّزماف والمكاف، والمصدر الميمي، واسـ اآللة 

صدر الميمػي واسػـ اآللػة، يتحدُث الفرّاء عف القياس مع وجود الّسماع في اسمي الّزماف والمكاف والم

 چ ائ ى   ىچ كقكلػو: ) حيػث يقػوُؿ:
ٍكًعػدن  (2)  :كقػرأ عاصػـ ،( أجػبلن ايقػكؿ: إلىبلكنػا إٌيػاىـ )مى

 (3)فمػػف أراد االسػػـ ،تبنيػػو عمػػى ىمػػؾ ييمػػؾ ،كيجػػكز )لميمكيػػـ( بكسػػر الػػبلـ ،يمكيػػـ( فػػتح المػػيـ كالػػبلـمى )لى 
(4)مكسػػػػكر العػػػػيف كسػػػػر مفعػػػػبلن  مٌمػػػػا يفعػػػػؿ منػػػػو

المضػػػػرب  :مثػػػػؿ ،فػػػػتح العػػػػيف (5)مػػػػف أراد المصػػػػدر، ك  
فػإذا كػاف يفعػؿ مفتػكح العػيف آثػرت العػرب فتحيػا فػي مفعػؿ،  ،كالمفػٌر المفػرٌ  ،كالمدٌب كالمدبٌ  ،كالمضرب

 ۆئچ  :مػنيـ مػف قػاؿ ،إذا أرادكا بػو االسػـ (مفعػؿ)كربمػا كسػركا العػيف فػي  ،(6)ا كاف أك مصػدرنااسمن 

ف كاف قميبلن  چ ۈئ آثػرت العػرب  ،جؿ كيخػري مثؿ يػدخي  :ؿ مضمـك العيفعي فٍ فإذا كاف يى ، كىك القياس كا 

                                                                                                                                                                                 

؛ أم:  كذلػػؾ ألفَّ  مػػـ يعتػػد بيػػا حػػاجزنا، ف ،ى سػػاكنة زائػػدة خفيفػػة باإلدغػػاـالػػكاك األكلػػإعبلليػػا مػػف بػػاب تشػػبيييا ببػػاًب أدؿو
، كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:الكاك فصارت   التي ىي الـ الكممة كأنيا كليت الضمة، كقمبت ياء عمى حد قمبيا في أدؿو

ـَ َجْمٍع الواو َكَذاَؾ َذا َوْجَيْيِف َجا اْلُفُعْوُؿ ِمْف... ِذي   َفْرٍد َيِعفّ أو اَل
ا اإلعبلؿ كالتصحيح إال أفَّ التصحيح أكثركذىب إلى أفَّ االسـ إذا كاف مفردنا فقد جاز في كنمػا  ،نحك: عػبل عمػكِّا ،و أيضن

، كقسا قسين  ا، أم: قسكة، كقد رجػح اإلعػبلؿ فػي الجمػع؛ لثقػؿ نمكِّا، كقد جاء بالتصحيح قكليـ: عتا الشيخ عتينا، أم: كىًبرى
ميو؛ لقٌمة ما كرد ىب ضعيؼ كال يقاس عكقاؿ: إٌنو مذ ،الجمع كخٌفة المفرد، كقد خالؼ الفراء صراحةن في تصحيح الجمع

: -تعػالى-، كمثٌػؿ عميػو بقكلػو (فيعيػٍكؿ)تصػحيح فػي المفػرد الػذم عمػى كزف الكذىب األزىرم الكقاد إلػى كجػكب ، مف ذلؾ
ميكِّا ًفي اأٍلىٍرضً "ك"كىعىتىٍكا عيتيكِّا كىًبيرنا"  األكؿدة مضػمكمة جميع ىذه المصادر عنده مفػر ، كك سم، كك ، ككذلؾ: نم"الى ييًريديكفى عي

ميػػكك، كنيميػػكك، كسيػػميكك)كالثػػاني، كاألصػػؿ فييػػا:  الىمػػا فػػي الثانيػػة، كذىػػب إلػػى جػػكاز إعػػبلؿ أك يف أدغمػػت اك ، بػػك (عيتيػػكك، كعي
لػى؛ لثقمػو كالتصػحيح فػي أك مػف الٌتكبػر، كلكٌنػو ذىػب إلػى أفَّ اإلعػبلؿ فػي الجمػع ( عتػيٌ )فنقػكؿ ( طػيٌ )ياء كإعبلؿ الكاك 
 لى؛ لخفتو.أك المفرد 

، الممتػػػع فػػػػي 2/111، كاإلمػػػػبلء، العكبػػػرم ج3/308ينظػػػر: الكتػػػاب، سػػػػيبكيو، تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػػبلـ محمػػػد ىػػػاركف ج
، كشػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد 1/52، كألفيػػة ابػػف مالػػؾ، ابػػف مالػػؾ ج1/350التصػػريؼ، ابػػف عصػػفكر ج

 .2/723ح، األزىرم الكقاد ج، كشرح الٌتصريح عمى الٌتكضي3/307الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف ج
 2/260جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ٍكًعدنا"كنص اآلية: ، 59الكيؼ: (2) ـٍ مى ٍيًمًكًي ٍمنىا ًلمى عى ـٍ لىمَّا ظىمىميكا كىجى ًتٍمؾى اٍلقيرىل أىٍىمىٍكنىاىي  ."كى
 مكاف.الٌزماف كال يأم: اسم(3)
م ، كػاف اسػما الزمػاف كالمكػاف مكسػكر (يىفًعػؿ)أم إذا اشتؽ اسما الٌزماف كالمكاف مف فعػؿ مكسػكر العػيف فػي المضػارع (4)

ٍفًعؿ)العيف، كيككف كزنيما:   .(مى
 أم: المصدر الميمي. (5)
ٍفعىؿ)، فإٌنو يأتي عمى كزف (يفعىؿ)إذا اشتؽ المصدر مف فعؿ مفتكح العيف في المضارع  (6) زمػاف  يأكػاف اسػم سػكاء ،(مى

 .امصدرن  ـأكمكاف 
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مػف ذلػؾ:  ،سػماء ألزمكىػا كسػر العػيف فػي مفعػؿا مػف األإال أحرفنػ (1)فػي االسػـ منػو كالمصػدر فػتح العػيف
 ،ؽ مػػػف رفػػػؽ يرفػػػؽرًفػػػكالم ،فر كالمسػػػكً ؽ كالمجػػػزً ط كالمفػػػرً ؽ كالمسػػػقً ب كالمشػػػرً ع كالمغػػػرً د كالمطًمػػػالمسػػػجً 
كربمػػا فتحػػو  ،فجعمػػكا الكسػػر عبلمػػة لبلسػػـ، كالفػػتح عبلمػػة لممصػػدر ؛تؾ مػػف نسػػؾ ينسػػؾ، كالمنًبػػكالمنًسػػ

د كالمسػًجد كىػـ ي :كقد سػمعنا ،(2)مسكىف كمسًكف :كقد قرئ، بعض العرب في االسـ ريػدكف االسػـ، المسػجى
ف لػػـ تسػػمعو  ،فػػي كٌمػو جػػائز (3)كالنصػػب، كالمطمىػع كالمطًمػػع ، كمػػا كػػاف مػػف ذكات (4)فػػبل تنكرنػو إف أتػػىكا 

ا كاف أك مصدرنا، إال المأقى مف العػيف فػإف فالمفعؿ منو فيو مفتكح اسمن  ؛الياء كالكاك مف دعكت كقضيت
نمػا امتنعػكا مػف ، فيػذاف نػادراف ،مػأكىل اإلبػؿ مػأًكل ي:كبعػض العػرب يسػمٌ  ،العرب كسػرت ىػذا الحػرؼ كا 

، فرٌدكىػػا إلػػى (5)يػػاء كالػػكاك تػػذىباف فػػي السػػكت لمتنػػكيف الػػذم يمحػػؽألف ال ؛فػػي اليػػاء كالػػكاك كسػػر العػػيف
ذا كاف المفعؿ مف كػاؿ يكيػؿ كشػبيو مػف الفعػؿ ،إذ كانت ال تسقط في السككت (6)األلؼ فاالسػـ منػو  ؛كا 

ػػػاؿى  ًمػػػيبلن  -مكسػػكر، كالمصػػػدر مفتػػػكح مػػػف ذلػػػؾ مى كممػػا ال تػػػذىب بالكسػػػر إلػػػى األسػػػماء، كبػػػالفتح إلػػػى  ،مى
 كقػد قػالكا: ،تقكؿ العػرب: المعػاش ،ا أك كسرتيما في المصدر كاالسـ لجازتحتيما جميعن كلك ف ،المصادر

 :(7)المعيش. كقاؿ رؤبة ابف العٌجاج

 إَلْيػػػػػػػػػػػَؾ َأْشػػػػػػػػػػػُكو ِشػػػػػػػػػػػدََّة الَمعػػػػػػػػػػػيشِ 
 

 َوَمػػػػػػػػػػػػػرَّ َأْعػػػػػػػػػػػػػَواـٍ َنػػػػػػػػػػػػػَتْفَف ِريِشػػػػػػػػػػػػػي 
 يِشػػػػػػػػػػػيَوَجْيػػػػػػػػػػػَد َأْعػػػػػػػػػػػَواـٍ َبػػػػػػػػػػػَرْيَف رِ  

 
 (10)(9)َرِىػػػيشِ  (8)َنْتػػػَؼ الُحَبػػػار  َعػػػْف َقػػػًرا 

 
                                                           

ٍفعىؿ)، فإٌنو يأتي عمى كزف (يىٍفعيؿ)إذا اشتؽ اسما الزماف كالمكاف كالمصدر مف فعؿ مضمكـ العيف في المضارع  (1)  .(مى
ـٍ آيىػػةه " 15بقػػراءتيف مختمفتػػيف فػػي سػػكرة سػػبأ، آيػػة: ( مسػػكف)كردت كممػػة  (2) ًنًي ٍسػػكى ػػبىإو ًفػػي مى ػػافى ًلسى ػػٍف يىًمػػيفو لىقىػػٍد كى نَّتىػػاًف عى جى

فيػػكره  كا لىػػوي بىٍمػػدىةه طىيّْبىػػةه كىرىبّّ غى ـٍ كىاٍشػػكيري بّْكيػػ ًشػػمىاؿو كيميػػكا ًمػػٍف ًرٍزًؽ رى كشػػيبة كنػػافع  أبػػك جعفػػررجػػاء ك أبػػك . حيػػث قػػرأ الحسػػف ك "كى
ًنًيـٍ : "أبك عمرككعاصـ ك  ٍسػكى بكسػر الكػاؼ. " ًنًيـٍ فػي مٍسػكى " :بفػتح العػيف، كقػرأ يحيػى بػف كثػاب كاألعمػش كالكسػائي" ًفػي مى
 .2/291منصكر األزىرم جأبك ، كمعاني القراءات، 3/332إعراب القرآف، النحاس ج ينظر:

 أم: فتح العيف.(3)
ف لـ نسمعو عف العرب.(4)  أم: الفتح في ذلؾ كمو جائز كا 
، ممأ)كالياء تحذفاف في الكممة، عند التنكيف في الكاك امتنع العرب عف كسر العيف؛ ألفَّ أم: (5) (.أك قىن  لن
 في السككت.الكاك أم فتحكا عيف الكممة؛ كي ال تسقط الياء ك (6)
 لمرؤبة بف العٌجاج. ىك البيت مف الٌرجز، ك (7)

 .295/ 6 العيف، الفراىيدم، تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي كميدم المخزكمي ينظر:
 .8/120جيف محٌمد عبد الكىاب لساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أم ينظر:قطعتو. أك رددت صكتيا  قرا: (8)
 .6/308المرجع السابؽ ج ينظر:الٌضعيفة كالقميمة مف لحـ الظًَّير.  رىيش:(9)
 "المعيش"الّشاىد: (10)
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 :  (1)كقاؿ اآلخر

 أنػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذي قػػػػػػػػد عبتمػػػػػػػػوه
 

  (2)ومػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػيكـ لعّيػػػػػػػػػػػػاب معػػػػػػػػػػػػاب 
ػػ، كمسػػير، كمػػا كػػاف يشػػبيو فيػػك مثمػػو كمثمػػو مسػػار  ذا كػػاف يفعػػؿ مفتكحن  ،ا مػػف ذكات اليػػاء كالػػكاككا 

ا كما كاف مف الػكاك مضػمكمن ، منو مفتكحاف مثؿ المخاؼ كالميابفاالسـ كالمصدر  ،كييابيخاؼ  :مثؿ
فالمفعػػؿ فيػػو  ،كزنػػت ككرثػػت ككجمػػت :ا مثػػؿكمػػا كػػاف أٌكلػػو كاكن ، يقػػـك كيقػػكؿ كيعػػكد كيقػػكد كأشػػباىو :مثػػؿ
ٍكًعػػدن ألػػف ن" :مثػػؿ قكلػػوى  ا،ا مكسػػكرن ا كػػاف أك مصػػدرن اسػػمن  ـٍ مى ػػؿى لىكيػػ كجػػؿ المفعػػؿ منيمػػا ككػػذلؾ يكحػػؿ كي ،"اٍجعى

ػؿ الكسائيٌ كزعـ ، (3)مكسكر في الكجييف ػؿ كمكحى ػع ،أنػو سػمع مكجى نمػا  ،قػاؿ الفػراء: كسػمعت أنػا مكضى كا 
فػػالكاك منػػو سػػاقطة  (4)فأٌمػػا الػػذم يقػػع ،ألف الفعػػؿ فيػػو إذا فػػتح يكػػكف عمػػى كجيػػيف ؛كسػػركا مػػا أٌكلػػو الػػكاك

(5)كالػػذم ال يقػػع ،كزف يػػزف :مثػػؿ
(6)تثبػػت كاكه فػػي يفعػػؿ 

فمػػـ  ،فػػي الكاقػػع كغيػػر الكاقػػع كالمصػػادر تسػػتكم ،
كمػػػا كػػػاف مػػف اليمػػػز فإنػػو مفتػػػكح فػػػي ، ، إنمػػا تكػػػكف الفػػػركؽ فػػي فعػػػؿ يفعػػؿايجعمػػكا فػػػي مصػػدرييما فرقنػػػ

 فػإف قمػت: فمػك ،بفتح العيف مف فعؿ كمف فعؿ يما المو ىمزة يأت ألفَّ  ؛ككأنيـ بنكه عمى يفعؿ ،الكجييف
ألف  ؛بمنزلػػة اليػػاء كالػػكاك ككػػأنيـ أنزلػػكا الميمػػكز ،: لػػـ يػػأتقمػػت ،اكسػػركه إرادة االسػػـ كمػػا كسػػركا مجمعنػػ

ـٌ المػيـ مػف اسػمو كمصػدره، اليمز قد يترؾ فتمحقيما كلػؾ  ،كما كاف مفعؿ مشتٌقا مف أفعمػت فمػؾ فيػو ضػ
ػ ،جو عمى أٌكليتػو قبػؿ أف تػزاد عميػو األلػؼأف تخر  ػا كمىٍخرجن ٍنػفتقػكؿ: أخرجتػو ميٍخرجن ٍنػزالن كمي ، زالن ا، كأنزلتػو مى

                                                                                                                                                                                 

ٍفًعػػؿ)عمػػى كزف ( المعػػيش)جػػاء  وجػػو االستشػػياد: : عػػاش، كذىػػب الفراىيػػدم ىػػكمعتػػؿ أجػػكؼ ك  ؛ ألٌنيػػا فعميػػا مػػاضو (مى
ٍفًعؿ)جاءت عمى كزف ( شمعي)كسيبكيو كمعو ابف جٌني إلى أفَّ  ، كنقمكا حركة الكسرة إلى مػا قبميػا (مىٍعًيش)، كأصميا: (مى

 فثبتت؛ ألنَّيا ساكنة كما قبميا مكسكر.
الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ ، ك 6/268ج العيف، الفراىيدم، تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي كميدم المخزكمي ينظر:

 .1/308جني ج، كالمنصؼ، ابف 349/ 4جمحمد ىاركف 
 ببل نسبة.ىك البيت مف البحر الكافر، ك (1)

 .3/448، كتاج العركس، الزبيدم ج1/464جؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب يلساف العرب، ابف منظكر، تحق ينظر:
 "المعاب" الّشاىد:(2)

ٍفعىؿ( معاب)جاءت  وجو االستشياد: ، بػأف نقمػت (معػاب) ليا التغيير الصرفي الذم انتيػي بيػا إلػىاك ثـ تن -عمى كزف مى
 فتحة الياء إلى الساكف الصحيح قبميا، فيي متحركة بحسب األصؿ، كما قبميا متحرؾ أخيرنا، فقمبت الياء ألفنا.

 .3/236، عباس حسف جالنحك الكافي ينظر:
 أم: في اسمي الٌزماف كالمكاف كالمصدر الميمي.(3)
 الفعؿ الكاقع: الفعؿ المتعدم.(4)
. الفعؿ غير الكاقع:(5)  الفعؿ البلـز
 مثؿ: كجؿ، يكجؿ.(6)
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 چ ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿچ  :كقػػػرئ
(1)،  ) ٍنػػػزىالن ك)مي

(2)
 :كمػػػا كػػػاف مٌمػػػا يعمػػػؿ بػػػو مػػػف اآللػػػة مثػػػؿ، 

 ،فيػػك مكسػػكر المػػيـ منصػػكب العػػيف ،ال تكػػكف أشػػباه ذلػػؾ ممػػا تكػػكف فيػػو اليػػاء أكالمركحػػة كالمطرقػػة ك 
قالكا: المطيىرة كالمطًيرة، كالمرًقػاة كالمرقىػاة كالمسػًقاة  إال أنيـ ،ًمٍطرؽ كأشباه ذلؾالًمٍدرىع كالًمٍمحىؼ كال :مثؿ

، اكمف فتح قاؿ: ىػذا مكضػع يفعػؿ فيػو فجعمػو مخالفنػ ،رىا شٌبييا باآللة التي يعمؿ بياكالمسقىاة. فمف كس
الف افػي مكضػعيما ال تػز مطيػرة كالمرقػاة أال ترل أف المركحة كأشػباىيا آلػة يعمػؿ بيػا، كأف ال ،الميـ ففتح

كال يفعمػكف ذلػؾ  ،المقػديرة كأشػباىو :مثػؿ ،كمػا كػاف مصػدرنا مؤٌنثػا فػإٌف العػرب قػد ترفػع عينػو، فييمػايعمؿ 
ػػؿ فصػػارت اسػػمنا مختمفنػػا،  ؛فػػي مػػذٌكر ليسػػت فيػػو اليػػاء ػػؿى يىٍفعى ألف اليػػاء إذا أدخمػػت سػػقط عنيػػا بنػػاء فىعى

ػػؿ، فػػاجتنكا الٌرفعػػة ػػؿ يبنػػى عمػػى يىٍفعى ٍفعى كمى
ػػريـ يكػػريـ (4)ألف ًخمقػػة يفعػػؿ ؛فػػي مفعػػؿ (3) ـٌ كى  ،التػػي يمزميػػا الضػػ

فػػيظٌف الجاىػػؿ أف فػػي مفعػػؿ فرقنػػا يمػػـز كمػػا يمػػـز فىًعػػؿ يفعػػؿ  ،أف ييٍمزمػػكا العػػيف مػػف مفعػػؿ ضػػٌمةفكرىػػكا 
 :(5)الفيركؽي، ففتحت إرادة أف تخمط بمصادر الكاقع. فأٌما قكؿ الشاعر

 (6)ليـو َرْوٍع أو َفَعاؿ َمْكُرـِ 

 : (7)كمثمو قكؿ اآلخر ،إنو جمع مىٍكريمىة كمىٍكريـف

                                                           
ٍيري اٍلميٍنًزًليفى "كنص اآلية: ، 29المؤمنيف: (1) كنا كىأىٍنتى خى قيٍؿ رىبّْ أىٍنًزٍلًني ميٍنزىالن ميبىارى  ."كى
 بضـ الميـ كفتح الزام.( ميٍنزىالن )بفتح الميـ ككسر الزام، كالباقكف ( مىنًزالن )قرأ حفص عف أبي بكر: (2)

 .2/189منصكر األزىرم جأبك قراءات، معاني ال ينظر:
 أم: ضـ عيف الكممة.(3)
ػػػريـ)أم: إفَّ ىيئػػػة بنػػػاء كممػػػة (4) ؛ ألفَّ العػػػيف مضػػػمكمة فييػػػا فػػػي (يىٍفعيػػػؿ)يمزميػػػا ضػػػـ عينيػػػا عنػػػدما نػػػأتي منيػػػا كزف ( كى

 الماضي.
 ألبي األخزر الحماني.ىك البيت مف الرجز ك (5)

، 3/212ج الخصػػػائص، ابػػػف جنػػػي، تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الٌنجػػػار، ك 223إصػػػبلح المنطػػػؽ، ابػػػف الٌسػػػكيت، ص ينظػػػر:
 .1/79، كالممتع في التصريؼ، ابف عصفكر ج12/152كالمخصص، ابف سيده ج

 "مكـر" الّشاىد:(6)
 ؛ ألنَّيا جمعه لمكرمة.(مكـر)حذفت التاء مف  وجو االستشياد:

، 3/212ج محمػػػد عمػػػي الٌنجػػػارالخصػػػائص، ابػػػف جنػػػي، تحقيػػػؽ: ، ك 223إصػػػبلح المنطػػػؽ، ابػػػف الٌسػػػكيت، ص ينظػػػر:
 .1/308كالمنصؼ، ابف جني ج

 لجميؿ بثينة.ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك (7)
الخصػائص، ابػف جنػي، تحقيػؽ: ، ك 588، كأدب الكاتػب، ابػف قتيبػة، ص223إصبلح المنطؽ، ابف الٌسػكيت، ص ينظر:

 .1/79، كالممتع في التصريؼ، ابف عصفكر ج3/212ج محمد عمي الٌنجار
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 بثػػػػػػػػػيف الزمػػػػػػػػػي ال إف ال إف لزمتػػػػػػػػػو
 

 (1)عمػػػػػػػى كثػػػػػػػرة الواشػػػػػػػيف أي َمْعػػػػػػػُوف 
ٍفعيػػؿ نػػادراف ال يقػػاس عمييمػػا كقػػد ذىػػب مػػذىبن   أجػػد الكجػػو  يإاٌل أنػػ ،اككػػاف الكسػػائي يقػػكؿ: ىمػػا مى

(2)ية مٌما قاؿاألكؿ أجمؿ لمعرب
 : (3)فيقاؿ ،كقد تقمب فيو الياء إلى الكاك، 

 (4)وكنػػػػػػت إذا جػػػػػػار  دعػػػػػػا لَمُضػػػػػػوفةٍ 
 

 (5)أشػػػّمر حتػػػى ينصػػػؼ السػػػاؽ مئػػػزر  
كقػد قالػت ، الكا: قػد سػكر بػوفقمبيػا إلػى الػكاك لضػٌمة مػا قبميػا، كمػا قػ ،جعميا مفعمة كىػي مػف اليػاء 

فمٌمػػا ضػػٌمكا عينػػو كميمػػو قػػكليـ:  ،ارب فػػي أحػػرؼ فضػػٌمكا المػػيـ كالعػػيف، ككسػػركا المػػيـ كالعػػيف جميعنػػالعػػ
ػػديؽٌ ميكٍ  ػػٍدىيف كمي مػػة كميٍسػػعيط كمي  كممػػا زادكا عميػػو يػػاء لمكسػػر،، ًمٍنًخػػر كًمٍنػػًتف :كممػػا كسػػركا ميمػػو كعينػػو ،حي
كيقػاؿ  ،ثيػكر كىػك الػذم يسػقط عمػى الثمػاـميٍغفيػكر كميغٍ  :كالػكاك نحػك ،ًمسكيف كًمنديؿ كًمنطيؽ :ا لمضـككاكن 

                                                           
 "معكف" اىد:الشّ (1)

 حذفت التاء مف معكف؛ ألٌنيا جمعه لمعكنة. وجو االستشياد:
، 3/212ج الخصػػػائص، ابػػػف جنػػػي، تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الٌنجػػػار، ك 223إصػػػبلح المنطػػػؽ، ابػػػف الٌسػػػكيت، ص ينظػػػر:

 .1/308كالمنصؼ، ابف جني ج
ٍفعىؿ)القياس عمى كزف  :أم(2)  (.مى
 اليذلي.ألبي جندب ىك البيت مف البحر الطكيؿ، ك (3)

خزانػػة األدب كلػب لبػاب لسػاف العػرب، البغػدادم، تحقيػؽ: عبػػد ، ك 2/470الممتػع فػي التصػريؼ، ابػف عصػفكر ج ينظػر:
 .7/417ج السبلـ محمد ىاركف

ٍفعيمػة)ىي كممػة عمػى كزف  المضوفة:(4) مػف ضػفت الرجػؿ: إذا نزلػت بػو؛ ألف معناىػا مػا ينػزؿ باإلنسػاف كيضػيفو مػف ( مى
 .نكائب الدىر كمصائبيا

 .5/453، كالمفصؿ، ابف يعيش ج1/301المنصؼ، ابف جني ج ينظر:
 يقكؿ: إذا أصاب جاره مكركه، شٌمر عف ساعديو، كىٌب لنصرتو. المعنى:
 .5/453المفصؿ، ابف يعيش ج ينظر:

 "مضكفة" الّشاىد:(5)
ٍضػػييفة)كأصػػميا  وجػػو االستشػػياد: يا كانضػػماـ مػػا قبميػػا، كعػػدَّ لسػػككن كاكناثػػـ نقمػػت الضػػمة إلػػى الضػػاد، كانقمبػػت اليػػاء ( مى

، (لمضػيفةا)ىػي مػف الٌشػذكذ فػي المغػة كال ييقػاس عميػو القكاعػد، كالقيػاس عنػدىما أف تكػكف ( مضكفة)الخميؿ كسيبكيو أفَّ 
ٍفعيمة)كأمَّا األخفش فأجازى مجيئيا قياسنا عمى كزف   ، كفي ذلؾ أنشد ابف الحاجب(مى

 وفة َلَدْيوِ ثَاِنييَما ِقَياس ِسيَبَوْيٍو... فشذذت مض
 ير  مضوفة ِقَياسايو ِفيِو قاسا... فَ  األوؿواألخفش 
الٌشػػػافية فػػػي عمػػػـ التصػػػريؼ، ابػػػف ، ك 5/453، كشػػػرح المفصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش ج1/301المنصػػػؼ، ابػػػف جنػػػي ج ينظػػػر:

 .2/71ج الحاجب، تحقيؽ: حسف أحمد عثماف
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 ،يـ بمػػا ىػػك مػػف األصػػؿ، كأنػػو فيعمػػكؿكالػػذيف ضػػٌمكا أكلػػو كعينػػو شػػٌبيكا المػػ طػػيء،كىػػـ  ،لمًمٍنًخػػر: ميٍنخػػكر
 .(1)"(1)كًفعًمؿ ككذلؾ الذيف كسركا الميـ كالعيف شٌبيكه بًفعميؿ

                                                           
كالمكاف كغيرىـ، حيث ذىب الفراء إلػى جػكاز القيػاس أشار الفٌراء ىنا إلى مسألتيف: القياس كالٌسماع في اسمي الٌزماف (1)

حيث ذىب البصريكف كمنيـ سيبكيو كاألخفش إلى عدـ  ،بذلؾ خالؼ البصرييف في جكاز القياسىك ك  ،مع كجكد الٌسماع
:  جكاز القياس عند كجكد الٌسماع، كاتفؽ ابف يعيش مع البصرييف ككذلؾ ابف مالؾ حيث أنشد قائبلن

 (ردَّ ردِّا)الُمَعدَّ ... مف ذي ثّلثٍة، كػفعٌؿ قياٌس ِمصدِر 
المراد بالقياس ىنا أنو إذا كرد شيء كلـ يعمـ كيؼ تكممكا بمصدره فإنؾ تقيسو عمى ىذا، ال أنػؾ تقػيس "كقاؿ األشمكني: 
 ."مع كجكد السماع

فًعػؿ)الثٌاني: ذىب الفراء إلى أفَّ أسماء الٌزمػاف كالمكػاف تػأتي عمػى كزف  فعػؿ مضػارع مكسػكر العػيف  عنػدما تؤخػذ مػف( مى
ٍفعىػؿ)عمػى كزف  -كذلؾ–، كتأتي أسماء الٌزماف كالمكاف كالمصدر الميمي معيـ (يىٍفًعؿ) عنػدما تؤخػذ مػف فعػؿ مضػارع ( مى

ػع البحػريف": -تعػالى-كأجاز كسر العيف عمى القٌمة عندما يككف اسػـ مكػاف، كاستشػيد بقكلػو  (،يىٍفعىؿ)مفتكح العيف  ، "مىٍجمى
ٍفعىؿ)أسماء الٌزماف كالمكاف كمعيـ المصدر الميمي فإنيا جميعنا تككف عمى كزف  كذىب إلى أفَّ  عنػدما تؤخػذ مػف فعػؿ ( مى

، باسػػػتثناء بعػػػض الكممػػػات التػػػي سػػػمعت مػػػف العػػػرب، فإٌنيػػػا جػػػاءت مكسػػػكرة العػػػيف، فنقػػػكؿ: (يىٍفعيػػػؿ)مضػػػارع مضػػػمكـ 
ٍطًمػػػع، المىغػػػًرب، المىشػػًرؽ...) ٍسػػًجد، المى فتحيػػا فػػػي مكاضػػػعى أخػػػرل، كعنػػدما تكػػػكف ىػػػذه األسػػػماء ، كسػػػمع عػػػف العػػػرب (المى

 مكسكرة فإٌنيا تككف اسـ مكاف، كعندما تفتح فإنَّيا تككف بمعنى المصدر الميمي.
 كالقياس في ذلؾ كٌمو متفؽ عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ، كفي ذلؾ ينشد ابف الحاجب:

 مف َيْفُعؿو أِباْلَفْتح مف َيْفَعؿ  ..اْسـ الزََّماف َواْلَمَكاف مفعؿ.
كقد سمع البصريكف كمنيـ سيبكيو عف العرب، أنَّيـ كسركا أسماء بعض ىذه األماكف، كىي: المنبت، كالمطمع، كالمسقط 

معناىػا بالكسػر: ( المسػًجد)كالمكضع كالمسجد كالمسكف، كىي لغة بني تميـ، كأمَّا أىؿ الحجاز فيفتحػكف، كذىػب إلػى أفَّ 
ليمػـز كػؿ رجػؿ "حٌجػاج: الٌسػجكد، كأٌمػا بػالفتح فمعناىػا: مكضػع الٌسػجكد، كاستشػيد بقػكؿ الاسـ لمبيت، كال يراد بػو مكضػع 

دنا : "، مسجَّ مكػاف النُّسػؾ كالعبػادة، ىػك : (منًسػؾ)كذكر ابف يعيش معاني أسماء ىذه الكممات في شػرحو لممفٌصػؿ، فيقػكؿي
كاستشيد بقراءة  ،: مصدر بمعنى الٌطمكع(مطًمع): مكضع لمٌنبات، ك(منًبت)مكاف لجزر اإلبؿ كنىٍحرىا، كىك : (المجًزرك)

ٍطًمػع الفجػر" 5الكسائي في سػكرة القػدر آيػة:  ىػك : (المفػًرؽ): مكػاف الٌشػركؽ كالغػركب، ك(المشػًرؽ، كالمغػًرب)، ك"حتػى مى
ٍسػػًكف): مكضػػع السػػقكط، ك(مسػػًقط)كسػػط الػػرأس؛ ألنػػو مكضػػع فػػرؽ الٌشػػعر، ك ػػكنى، كبػػالفتح تكػػكف  مكضػػعىػػك : (مى السُّ

ت جػائز، الفػتح فػي ىػذه األحػرؼ التػي كسػر "كذىب ابف قتيبة مذىب الفراء في جكاز القياس مع الٌسماع، كقاؿ: ، امصدرن 
ف لـ يسمع في بعضيما كذىػب إلػى أفَّ أسػماء الٌزمػاف كالمكػاف كمعيػـ المصػدر الميمػي فإنيػا جميعنػا تػأتي عمػى كزف "، كا 

ٍفعىؿ) فإٌنيػا كردت مكسػكرة عػف ( لأك المػأقى كالمػ)، كشػٌذ عػف ذلػؾ (عتٌؿ ناقصمأك الكاك )إذا كانت معتمة اآلخر بالياء ( مى
، كاتفؽ معو الٌنحاة في شذكذ  ،العرب حيػث ذىػب  ،(مػأقى)كاختمؼ معو ابف جني في شذكذ  ،(لأك م)كىذا نادره كضعيؼه

باطػػؿ، بػػدليؿ  عمػػى كزف الفعػػؿ كلػػيس مفعػػؿ. كردَّ عميػػو ابػػف عصػػفكر: عنػػدمل( أك مػػ)ابػػف جنػػي إلػػى أفَّ المػػيـ أصػػمٌية، ك
فًعػؿ)فالذم يجب أف ييحمػؿ عميػو عنػدم مػا ذىػب إليػو الفػٌراء مػف أنػو  ،ر االسـ عمى الياء: مآؽو، فكيسً قكليـ مٌمػا المػو ( مى

 .(لأك م)كالفصيح ( م اإًلبؿأك م)مف المعتٌؿ البلـ مفتكح العيف. كنظيره في الشذكذ ( المىفعؿ)ياء، كشذُّكا فيو؛ ألفَّ 
فإفَّ اسـ المكاف كالٌزماف يكػكف عمػى كزف ( األجكؼ)الٌزماف كالمكاف إذا كانت معتمة الكسط باأللؼ كذىب إلى أفَّ أسماء 

ٍفًعػػؿ) ػػؿ)يكيػػؿ، كالمصػػدر الميمػػي عمػػى كزف  -، مثػػؿ: كػػاؿ(مى ٍفعى يميػػؿ، كأجػػاز الكسػػر كالفػػتح فػػي أسػػماء  -، مثػػؿ: مػػاؿ(مى
لؾ مف الٌنحاة غير ابف الٌسكيت، فذىب الٌنحاة إلى اسـ الٌزماف كالمكاف كالمصدر الميمي في المعتٌؿ األجكؼ. كلـ يجز ذ
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ٍفًعػػؿ)المكػػاف يكػػكف عمػػى كزف  ػػؿ)، كالمصػػدر عمػػى كزف (مى ٍفعى ، كأٌمػػا ابػػف السػػكيت فػػذىب إلػػى جػػكاز فتحيػػا جميعنػػا فػػي (مى
ذا كانػػت اسػػمن ، لمصػػدر الميمػػي، ككػػذلؾ جػػكاز الكسػػراسػػمي الٌزمػػاف كالمكػػاف ككػػذلؾ ا (، ك الػػكاكأباليػػاء ) اأجكفنػػ معػػتبلن  اكا 

كمفتكحة العيف في المضارع مثؿ: يخاؼ كيياب، فإفَّ اسػمي الزمػاف كالمكػاف كالمصػدر الميمػي تفػتح فػييـ العػيف فنقػكؿ: 
د، فػالػكاك ، كأٌمػا إذا كػاف مضػمكـ (المخاؼ، كالمىيىاب) د، يىقػكي ؿ يىعػكي ـ، يىقػكي ىنػا مضػمكمة فػي األصػؿ كلكػف الكاك مثػؿ: يىقػكي

ٍفعىػؿ)ث نقمت حركة المعتؿ إلى الٌساكف قبمو، كفي ىػذا يفػتح فيػو العػيف فيكػكف عمػى كزف حدث ليا إعبلؿ بالٌنقؿ؛ حي ، (مى
إلػى الػكاك ، كيجكز فيو الكسر كما أجيز في المغرب، كلكٌنيـ لـ يكسػركا؛ لكراىيػة إبػداؿ (مقىاـ، مقاؿ، معاد، مقاد)فنقكؿ: 

نَّمػا اتفػؽ  كاتفؽ سيبكيو مػع الفػٌراء فػي ذلػؾ، الكاك بالياءالياء، فتمتبس  كمػو، كلكنػو لػـ يشػر إلػى المعتػؿ األجػكؼ باليػاء، كا 
 .-اهلل أعمـ-معو ابف مالؾ في مصدر األجكؼ اليائي، ككأنَّما نقمو عف الفراء، ك

م، مكسكرة العيف في المضارع يأتي فييا اسما الزماف كالمكاف ككذلؾ المصدر عمػى كزف الكاك ذىب الفراء إلى أفَّ المثاؿ 
ٍفًعؿ)  مأخكذ مف كعد، كاتفؽ معو الٌنحاة في ذلؾ ببل خبلؼ.( مكًعدنا)ؿ اآلية التي استشيد بيا، حيث إفَّ ، مث(مى

ػع)كأجاز الفتح في بعض الكممات التي سمعت عف العرب، مثؿ:  ؿ، كمكضى ؿ، كمىٍكحى تحػذؼ الػكاك ، كذىػب إلػى أفَّ (مىٍكجى
ػػا فػػي اسػػمي الٌزمػػاف  ، كتكػػكف فعػػبلن متعػػدينا،(يفعػػؿ)مػػف الكممػػة عنػػدما تكػػكف عمػػى كزف  كال تحػػذؼ عنػػدما تكػػكف فعػػبلن الزمن

ػػا فػػي المصػػدر الميمػػي فػػإفَّ  ألنَّيػػا ال تػػأتي عمػػى كزف  ؛سػػكاء فػػي الفعػػؿ المتعػػدم أـ الػػبلـز ،ال تحػػذؼالػػكاك كالمكػػاف، كأمَّ
ٍكًجػؿه كاتفؽ البصريكف كباقي الٌنحاة مع الفراء فيما ذىب إليػو، فقػاؿ سػيبكيو: قػاؿ أكثػر العػرب فػي كى (، )يفعؿ كىًجػؿى مى  ًحػؿى كى
 كىعىد.ك هي بك يك فشب ،قىد تىعىؿُّ الكاك ألىفَّ ىذًه ؛ كمىٍكجؿه 

ؿي )كقاؿى سيبكيو: حدثىنا يكنس كغيريه: إفَّ ناسنا ًمفى العرب يقكلكف في  ؿ): (كىًجؿ، يىٍكجى ػؿ، (مىٍكجى ، ككأنيـ الذيف يقكلػكف: يٍكجى
دَّة؛ ألفَّ  :، كقػػػالكاالػػػكاكفمػػػـ يعمٌػػػكا  ػػػكى كذىػػػب إلػػػى أفَّ االسػػػـ الصػػػحيح الميمػػػكز، يػػػأتي عمػػػى كزف (، تسػػػمـ فػػػي )يػػػكدُّ الػػػكاك مى

ػػؿ) ٍفعى ػػا عمػػى االسػػـ الصػػحيح الميمػػكز الػػبلـ، حيػػث يػػأتي  ،(مى سػػكاء فػػي اسػػمي الزمػػاف كالمكػػاف أـ المصػػدر الميمػػي؛ قياسن
ٍفعىؿ)عمى كزف  قػد  سػـ المعتػؿ؛ ألفَّ اليمػزةكسره، كأضاؼ بأفَّ االسـ الميمكز جاء قياسنا عمى اال ، كلـ يرد عف العرب(مى

ٍفعىؿ)حكمو كتككف عمى كزف  تحذؼ فتأخذ أك فإنػو يجػكز فيػو فػتح المػيـ مػع كسػره، ( أفعمػت)، كأما مػا جػاء مشػتقنا مػف (مى
منصػػكر أبػػك كاتفػػؽ معػػو الٌنحػػاة فػػي ذلػػؾ بػػبل خػػبلؼ، كأضػػاؼ ، مستشػػيدنا بػػبعض اآليػػات القرآنيػػة ضػػـ المػػيـ مػػع فتحػػو
ٍنػػزالن " :األزىػرم بقكلػػو مػػف قػرأ ، كمػػف قػػرأاسػـ مكػػاف، كمكضػػع لمنػيػػك ف" مى : األكؿففيػػو كجيػػاف: " ميٍنػزىالن : "زكؿ، مػػف نىػػزىؿ يىٍنػًزؿي

، الثٌاني: اسـ مكا -مصدر مف أنزؿ  .ف بمعنى المكضع الذم ينزلكف فيوإنزاالن كميٍنزىالن
ػا إذا أردنػا كأشار الفٌراءي إلى اسـ اآللة، بأنو يأتي مكسكر الميـ كمنصكب العيف، فنقػكؿ: ال  فيػو اسػـ مكػاف فإٌننػا ًمػٍدرىع، أمَّ

كذىب سيبكيو كالبصريكف إلى ما ذىب إليو الفػٌراء فػي اسػـ اآللػة، كمثٌػؿ عمييػا سػيبكيو بأمثمػةو أخػرل، كقكلػو: ، نفتح الميـ
مػػة)كقكلنػػا: ًمٍفتىػػاح، ك( ًمٍفعىػػاؿ)مضػػًربة الٌسػػيؼ؛ أم: اسػػـ لمحديػػد، كالمػػأًثرة، كالمكًرمػػة كغيػػره، كأضػػاؼ كزف  قكلنػػا: ، ك(ًمٍفعى

ا لمكػاف ( ًمٍفًعؿ)كأضاؼ بعدـ جكاز مجيء كزف ، الًمٍسرىجة، كالًمٍكسىحة مصػدر أك لغير اسـ اآللة، فيذا البناء ال يقع اسمن
 خبلفنا لمفراء الذم أجاز مجيئو السـ المكاف. ،ميمي

 كقكلنا: تمسكف، تمدرع. ،مدرع؛ فمـ يرد ىذه الميـ لئللحاؽ إال مع الٌتاءأك ككذلؾ بعدـ سماعو لمسكف 
 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:

 َكػ)ِمْفَعٍؿ( َوَكػ)ِمْفَعاٍؿ( َو)ِمْفَعَمٍة(
ـَ َما ِبِو ُعِمَّل   ِمَف الثَُّّلِثْي ُصِغ اْس

ٍفعيمة)قد ترفع عينو، فيككف عمى كزف  إلى أفَّ المصدر الميمي المؤنث كذىب الفراءي  ػا المػذكر (مى ، مثػؿ قكلنػا: المقػديرة، كأمَّ
، لف يصحَّ حينيا أف يكػكف مصػدرنا  فبل ترفع عينو؛ ألنَّو حينما تتغير حركة بناء الفعؿ مع التاء المربكطة المحذكفة أصبلن

ٍفعىؿ)ميمينا، فاألصؿ فيو أف يككفى عمى كزف  ، ككذلؾ خشية االلتبػاس عنػد القػارئ، حيػث ال يختمػؼ الكزنػاف إال عنػدما (مى
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 المبحث الثّاني: المشتقات
 

 فصؿ: المشتقات
 فاعؿ والمفعوؿ مف غير الثّلثيمس لة: صيغة اسمي ال 

                                                                                                                                                                                 

صدر كىريـ يىٍكريـ كعاف يعكف عمى: مىٍكريـ كمىعيكف فشاذ ال يجيء غيرىما عمى ىذا الكزف كأما مجيء م، نيمايراد التفريؽ بي
ٍفعيؿ)ا لمجيء المصدر عمى كزف مصدرنا، كعٌدىما جمعنا لمىٍكريمىة كمىعيكنة عمى حد تىٍمرىة كتىٍمر؛ استبعادن   .(مى

ػـ ضػركرة، كأنػو يريػد معكنػة كمكرمػة، كردَّ إال أفَّ السػيرافي زعػـ بػأفَّ ذ ،كذىب الٌنحاة إلػى مػا ذىػب إليػو الفػراء لػؾ ممػا ريخّْ
: الكجو ما ذكرناه  ؛ ألنو إذا أمكف أالَّ يحمؿ عمى الضركرة كاف أك عميو ابف عصفكر قائبلن  لى.أك الن

 كذىب الفراء إلى أفَّ المعتٌؿ العػيف باليػاء السػاكنة كالتػي قبميػا ضػمة، تقمػب يػاءن، كخالفػو الخميػؿ كسػيبكيو فػي ذلػؾ، فػرأل
 سيبكيو بأفَّ الياء ىي عيف ساكنة مضمكـه ما قبميا أف تقمب الضمة كسرة؛ كي تسمـ الياء مف القمب.

ٍفعيمىػةى )ا، حيػث يقػكؿ فػي اكن كاتفؽ األخفش مع الفراء، كرأل بإبداؿ الياء ك  ػةه )مػف العىػٍيش: ( مى ، الضػٌمة كسػرةن فيػو لػئبل (معيكشى
، ك ٍفًعمىػةى )بكيو يجػكز أٌف تكػكف كما شبييا عند سي( مىًعيشةه )يزداد ًثقىبلن ٍفعيمىػةى )، ك(مى ٍفًعمىػة)فػإذا كانػت ( مى نقمػت حركػة العػيف ( مى

ذا كانت  ٍفعيمىة)إلى الفاء ال غير، كا  ؛ نقؿي الضٌمة إلى الفاء، كقمبييا كسرةن لتصٌح الياء، كعند األخفش ال ( مى ففيو نىٍقؿه، كقىٍمبه
ٍفًعمىة)تككف إاٌل   .  (مىعيكشىةه )لقيؿ: (، ٍفعيمىةمى )كانت  كبالكسر، إذ ل( مى

كقػد سػمع الفػراء عػف العػرب بعػض الكممػات التػي جػاءت اسػػـ آلػة عمػى الٌسػماع، منيػا مػا كػاف عمػى كزف ميٍفعيمػة، كمنيػػا: 
مػة: كىػي األداة التػػي ييكتحػؿ بيػػا، كميٍسػعيط: ىػػي األداة التػي ييٍسػعط بيػػا المػريض  الٌصػػبي، كالميػٍدىيف: ىػػي: األداة أك الميٍكحي

عمػػى كزف ًمٍفًعػػؿ، كمنيػػا: ًمٍنًخػػر كًمٍنػػًتف، كقػػد سػػمع عػػف أىػػؿ طػػيء أٌنيػػـ قػػالكا عػػف أك تسػػتعمؿ فػػي الػػٌدىاف كغيػػره، التػػي 
 ًمٍنًخر: منخكر عمى كزف فيعمكؿ.

، فيجكز استعماليا عمػى الٌسػماع، عربكاتفؽ معو سيبكيو كالبصريكف في ذلؾ، كذىبكا إلى أفَّ ىذه الكممات سمعت عف ال
 عمييا. كلكف ال ييقاسي 

 كفي ذلؾ أنشد ابف الحاجب:
 اأو مفعمة َكَما رَ أو مفعاؿ  ...أو َوآَلة اْلِفْعؿ عمى مفعؿ 

 مكحمة ومدىف ُمْسَتْعمؿ ..وشذ مسعط مدؽ منخؿ.
صػػػػبلح المنطػػػػؽ، ابػػػػف الٌسػػػػكيت ج4/91جالكتػػػػاب، سػػػػيبكيو، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف  ينظػػػػر: ، 1/95، كا 

، كأدب الكاتػب، 1/96ج د عبػد الخػالؽ عضػيمة، تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة المقتضب، المبرد، تحقيؽ: محمػك 
الخصػػائص، ابػػف ، ك 146/ 3ج األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ك 1/553ابػػف قتيبػػة ج

الزمخشػرم،  المفصػؿ،، ك 2/189منصػكر األزىػرم جأبػك ، كمعػاني القػراءات، 3/35ج جني، تحقيؽ: محمد عمي الٌنجػار
، كألفيػة ابػف مالػؾ، 4/145ج شػرح المفٌصػؿ، ابػف يعػيش، تقػديـ: إميػؿ بػديع يعقػكب، ك 1/304ج تحقيؽ: عمي أبػك ممحػـ

الٌشافية في عمـ التصريؼ، ابف الحاجب، تحقيؽ: ، ك 1/70، كالممتع في التصريؼ، ابف عصفكر ج115/ 2ابف مالؾ ج
، كشػػرح 2/500ج األندلسػػٌي، تحقيػػؽ: رجػػب عثمػػاف محمػػد ارتشػػاؼ الضػػرب، أبػػك حيػػاف، ك 2/28ج حسػػف أحمػػد عثمػػاف

فػٌف ، كشػذا العػرؼ فػي 1/170البغػدادم ج، كشرح شافية ابف الحاجػب، 2/232األشمكني أللفية ابف مالؾ، األشمكني ج
 .1/136ج ، تحقيؽ: نصر اهلل عبد الرحمف نصر اهللمك الصرؼ، الحمبل

 .2/148جتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار معاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجا(1)
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 ک ک  کچ كقكلػو: "يتحدُث الفرّاء عف صيغة اسـ الفاعؿ مػف غيػر الّثّلثػي، حيػُث يقػوُؿ:

 چ گ گ
ػػف كسػػر الػػبلـ جعػػؿ الفعػػؿ لىييػػـ كقكلػػو  ،(اٍلميٍخًمًصػػيفى ): كيقػػرأ ،(1)  -تبػػارؾ كتعػػالى-فمى

كا ًدينى "   .(4)"(3) چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃچ (2)كمف فتح فاهلل أخمصيـ كقكلو:  ،"ييـٍ كىأىٍخمىصي

 

 

  وداللتوغير الثّلثي مس لة: اسـ الفاعؿ  

                                                           
 .40الحجر: (1)
 .46ص: (2)
ػا اسػـ المفعػكؿ: ىك ذىبى الفراء إلى أفَّ اسـ الفاعؿ: (3) اسػـ مبػدكء بمػيـ ىػك اسـ مبػدكء بمػيـ زائػدة مكسػكر مػا قبميػا، كأمَّ

كالفتح السـ المفعكؿ، كذىب إلػى أفَّ اسػـ  زائدة مفتكح ما قبميا؛ حيثي يفٌرؽي بيف الصيغتيف مف خبلؿ الكسر السـ الفاعؿ
ػػٍف كقػػع عميػػو الفعػػؿ، كىػػذا متفػػؽه عميػػو بػػيف النُّحػػاة بػػبل  ػػا اسػػـ المفعػػكؿ فيػػدؿُّ عمػػى مى ػػٍف قػػاـ بالفعػػؿ، كأمَّ الفاعػػؿ يػػدؿُّ عمػػى مى

ػا االسػـ فيكػكف عمػى مثػاؿ "خبلؼ؛ حيث ذىب سيبكيو إلى ما ذىػب إليػو الفػٌراء، فقػاؿ فػي كتابػًو:  ىػك إذا كػاف ( أيٍفًعػؿ)أمَّ
؛ أم: إفَّ اسـ الفاعؿ يبدأ بميـو كييٍكسر فيو ما قبؿ اآلخر. كقاؿ: يميز بيف اسمي الفاعؿ "فاعؿ إال أفَّ مكضع األلؼ ميـ

 كالمفعكؿ بكسر ما قبؿ اآلخر في اسـ الفاعؿ، كفتح ما قبؿ اآلخر في اسـ المفعكؿ.
يجػرم يػك ككؿ اسـ فاعػؿ ف"إليو الفراء، حيث يقكؿي ابف الٌسراج:  كاتفؽ معو كؿُّ مف الٌزجاج ككذلؾ ابف الٌسراج فيما ذىب

، كميػدىٍحًرج عمػػى دحػػرجأك رباعينػػا مزيػػدنا كػػاف فيػو أك مجػرل مضػػارعو ثبلثيػػا كػاف  ، كقػػد "غيػػر مزيػػد فميٍكػًرـ جػػار عمػػى أكػػـر
:  أنشد ابف مالؾ في ذلؾ قائبلن

 وزنة المضارع اسـ فاعؿ... مف غير ذي الثّلث كالمواِصؿ
 األخير مطمًقا... وضـّ ميـ زائٍد قد سبقاو ر متممع كس

ف فتحت منو ما كاف انكسر... صار اسـ مفعوٍؿ كمثؿ المنتَظر  وا 
األندلسٌي كاألزىرٌم  أبك حيافالعكبرم كابف يعيش كابف عصفكر كابف الحاجب كالرضي اإلسترباذم ك  -كذلؾ–كاتفؽي معو 

 الكقاد فيما ذىب إليو الفٌراء.
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد 4/280يبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف جينظػػر: الكتػػاب، سػػ ، معػػاني القػػرآف كا 

، كاإلمػػبلء، 1/123، األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، تحقيػػؽ: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي  ج2/331الجميػػؿ عبػػده شػػمبي ج
، كألفيػة ابػف 1/370عصػفكر ج، كالممتػع فػي الٌتصػريؼ، ابػف 2/146، كشرح المفصؿ، ابف يعيش ج2/191العكبرم ج

، 3/472، كشػػرح التسػػييؿ، ابػػف مالػػؾ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف السػػيد كمحمػػد بػػدكم المختػػكف ج1/42مالػػؾ، ابػػف مالػػؾ ج
، كارتشػاؼ 2/972، كشػرح شػافية ابػف الحاجػب، الرضػي اإلسػترباذم ج3/1157كشرح الكافية الٌشػافية، ابػف الحاجػب ج

، كشػرح التصػريح عمػى التكضػيح، األزىػرم الكقػاد 2/494جػب عثمػاف محمػد جحيػاف األندلسػٌي، تحقيػؽ: ر أبػك الضرب، 
 .2/39ج
 .2/89جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (4)
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 ۈ ۈچ كقكلػو: "داللتػو فػي كتابػو، حيػُث يقػوُؿ: و  غيػر الثّلثػي يتحدُث الفراء عف اسـ الفاعػؿ

ىيػكى ميػت إف ضػربتو قػالكا:  فػإف قػالكا: ،قػالكا: مٍيػت كميّْػت العربي إذا كىافى الشػيء قػد مػات (1) چ ٴۇ
ػػاًئتيكف ًإنَّػػؾى ": كقػػد قػػرأ بعػػضي القػػراء ،مائػػت كمٌيػػت ـٍ مى نَّييػػ اًئػػته كىاً  مىػػى )مٌيػػت(، (2)"مى ككػػذلؾ  ،كقػػراءة العػػكاـ عى

ػفىىػذىا سػٌيد قكمػو كمػا  :يقكلكف بسػائدىـ كسػٌيدىـ، ككػذلؾ يفعمػكفى ًفػي كػؿ  قميػؿ، فيقكلػكف: ىيػكى بسػائدىـ عى
ييصػيب منػؾ خيػرنا، كيقكلػكف: ىيػكى  ىيػكى طػامع أف :نعت مثؿ طمع، يقاؿ: طىًمعه إذا كيصؼ بالطمع، كييقاؿ

، فػػإف  ػػافى مكصػػكفنا بػػالكـر ػػف كثػػرة الشػػراب، كىػػك كػػريـ إذا كى ػػافى ًفػػي سػػكره، كمػػا ىيػػكى سػػاكر عى سػػكراف إذا كى
ويعّقػب عػف المسػ لة ذاتيػا فػي موضػٍع آخػر، حيػُث ، (3)"ا يككف منو فيمػا ييسػتقبؿ قمػت: كػاـرنكيت كىرىمن 

 چ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ ۈچ كقكلػو: "يقػوُؿ: 
يّْتيػكفى " :تقػرأ، (4) كمٌيتػكف أكثػر، كالعػػرب  "لمػائتكف"ك  "لىمى

ػف ق إنمػا يقػاؿ  ،كال يقكلػكفى لمميػت الَّػًذم قػد مػات، ىىػذىا مائػت ،ميػؿ كمائػتتىقيكؿي لمف لـ يىمت: إنؾ مٌيت عى
، فػإذا أخبػرت أىنَّػوي يكػكف سػيدىـ  ،تقباؿ، كال يجاكز ًبًو االستقباؿًفي االس ككذلؾ ييقاؿ: ىىذىا سيد قكمو اليـك

ػػف قميػػؿ قمػػت ػػف قميػػؿ كسػػيدعى : ىيػػكى طػػامع فيمػػا قً  ،: ىىػػذىا سػػائد قكمػػو عى فػػإذا  ،بمػػؾ غػػدناككػػذلؾ الطمػػع، تىقيػػكؿي
كىػذا  ،ذلؾ الشػريؼ تقػكؿ: إنػو لشػريؼ قكمػو، كىػك شػارؼ عػف قميػؿككػ ،كصفتو بػالطمع قمػت: ىيػكى طىًمػع

مىى ما كصفت لػؾالباب كمو ًفي العرب  ويعّقب عف المس لة ذاتيا في موضٍع آخر، حيُث يقوُؿ:، (5)"ية عى

                                                           
ػػٍكتي ًمػػٍف كيػػ"كنػػص اآليػػة: ، 17إبػػراىيـ: (1) يىٍأًتيػػًو اٍلمى ػػادي ييًسػػيغيوي كى ػػوي كىالى يىكى رَّعي ػػا يىتىجى مى ػػافو كى ػػذىابه ىػػك ؿّْ مىكى رىاًئػػًو عى ًمػػٍف كى يّْػػتو كى ًبمى

ًميظه   ."غى
 .30الزمر: (2)

اؽى  ٍبمىةى كىًعيسىى ٍبفي عيمىرى كىاٍبفي أىًبي ًإٍسحى ٍيًصفو كىاٍبفي أىًبي عى اًئتيكفى : "قرأ اٍبفي ميحى نَّييـٍ مى اًئته كىاً  ًبيىا قىرىأى "ًإنَّؾى مى سىنىةه كى ، كىًىيى ًقرىاءىةه حى
بىٍيػػًر، كقػػاؿ الحسػػف كالفػػراء كالكسػػائي: المٍيػػت بػػالتخفيؼ مػػف فارقتػػو الػػركح؛ فمػػذلؾ لػػـ تخفػػؼ ىنػػا، كالمٌيػػت عى  ٍبػػدي المَّػػًو ٍبػػفي الزُّ

 : مف لـ يىميت كسيمكت.ىكبالتشديد 
 الكشػاؼ، الزمخشػرم، تحقيػؽ: خميػؿ مػأمكف شػيخا، ك 4/11جإعػراب القػرآف، الٌنحػاس، تحقيػؽ: زىيػر غػازم زاىػد  ينظر:

بػراىيـ أطفػيش، ك 3/179ج كالبحػر المحػيط، أبػك ، 15/254ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .7/552جحياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ 

 .2/72جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
 .15المؤمنكف: (4)
 .2/232جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)
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أصكب مػف  -عزَّ كجؿَّ -ؿ، كقكؿ المَّو يىميت كسيمكت: ىك مائت عٍف قمي ككاف المشيخة يقكلكف لمذم لـ"
 .(2)"(1)قيميـ

                                                           
ىػك ، كيقػاؿ: وحيػث يقػاؿ: مٍيػت لمػذم فارقتػو ركحػ ىناؾ فرقنا في المعنى بػيف مٍيػت كمٌيػت كمائػت؛ ذىب الفراء إلى أفَّ (1)

كيجكز أف يقاؿ: مٌيت عمى القٌمة، ككذلؾ فٌرؽ بػيف سػيد  ،مٌيت لمذم مات، كمائت: لبلستقباؿ؛ أم: سيمكت في المستقبؿ
ػػف سػػيككف سػػٌيدنا فػػي المسػػتقبؿ ػػا سػػائد: لبلسػػتقباؿ؛ أم: ًلمى كيجػػكز أف  ،كسػػٌيد؛ حيػػث يقػػاؿ: سػػيد لمػػف سػػيد القػػكـ اليػػكـ، كأمَّ
ا طػامع تػدؿ يقاؿ: سٌيد عمى القٌمة، ككذلؾ فٌرؽ بيف طمع كطامع؛ حيث إفَّ طىًمع ىػي صػفة لمٌشػخص فػي الحاضػر، بينمػ

طػامع فيمػا عنػدؾ غػدنا، كيجػكز أف يقػاؿ: طىًمػع عمػى القمٌػة، ككػذلؾ ىك عمى االستقباؿ فتدٌؿ عمى ما سيفعؿ؛ لذلؾ يقاؿ: 
اؿ كيجػكز شػريؼ فٌرؽ بيف شريؼ كشارؼ؛ حيث إفَّ شريؼ صفة لمٌشخص في الحاضر، بينما شارؼ تػدؿ عمػى االسػتقب

مٌيػت، إذا حصػؿ فيػو المػكت، كنقػكؿ: مائػت إذا  ده زيػإليػو الفػراء، فقػاؿ: نقػكؿ: كاتفؽ سيبكيو فيمػا ذىػب ، عمى القٌمة كغيره
آخر نقبلن عف شيخو الفراىيدم يراد ، ؛ فتجعمو فاعبلن جارينا عمى فعؿأردنا المستقبؿ؛ أم: زيد مائت غدنا كقاؿ في مكضع و

قكلػػو: ىػػـ ناصػػب، كاتفػػؽ ابػػف الٌسػػراج فيمػػا مػػف قكلنػػا: مػػكت مائػػت، المبالغػػة كاإلجػػادة، كيمتنػػع فيػػو التأنيػػث؛ ألنَّػػو بمنزلػػة 
ذىػػب إليػػو الفراىيػػدم، كاتفػػؽ الرضػػي اإلسػػترباذم فيمػػا ذىػػب إليػػو الفراىيػػدم، كذىػػب إلػػى أفَّ مائػػت جػػاءت عمػػى صػػيغة 
فاعػؿ، لمػا تضػمنو مػػف معنػى المبالغػة؛ أم: إفَّ المػػكت يستصػحب مكتنػا آخػػر، فػالمكت ال يكػكف كاحػػدنا، بػؿ يكػكف مكػػررنا 

كاتفػؽ الٌنحػاس ، خر كىذه مػف سػنف الحيػاة الككنٌيػةيقصد: في كؿ دقيقة تقريبنا يمكت إنساف يمحقو إنسافه آ كمضاعفنا؛ أم
: مائت لمداللة عمى المستقبؿ ك  كثير في كبلـ العرب، كيجكز أف ىك مع الفراء فيما ذىب إليو، حيث قاؿ: يجكز أف نقكؿى

ٍيػت بػػالتخف كفػػٌرؽ الٌزمخشػػرم بػػيف ميػػت كمائػػت؛ ، لػػة عمػػى المػػكت فػػي الماضػييؼ لمدالنقػكؿ: مٌيػػت عمػػى القمٌػػة، كنقػػكؿ: مى
ػا مائػت فيػي صػفة حادثػة، حيػث تػدؿ عمػى الحػدكث كاالسػتقباؿ، حيػث  حيث إفَّ المٌيت صفة الزمة لمشخص كالسػٌيد، أمَّ

االسػـ  كذىػب ابػف مالػؾ إلػى أنَّػو يصػاغ، نقػكؿ: زيػد سػائد غػدنا؛ أم: سيسػكدنقكؿ: زيد مائت اآلف كغدنا؛ أم: سيمكت، ك 
نيػػـ "إذا قصػػد بػػو االسػػتقباؿ، كمنيػػا: مائػػت كشػػريؼ كطػػامع، كذىػػب إلػػى معنػػى اآليػػة:  (فاعػػؿ)عمػػى كزف  إنػػؾ مائػػت كا 

ف كنػتـ أحيػاء فػأنتـ فػي عػداد المػكتى؛ ألف مػا ىكف"، مائتك  يػاىـ كا  أبػك كاتفػؽ القرطبػي ك ، ىػك كػائف فكػأفَّ قػد كػاف: إنػؾ كا 
يػػث إٌنػػو يقػػاؿ: زيػػد مائػػت اآلف كمائػػت غػػدنا؛ حيػػث تػػدؿُّ ىػػذه الصػػيغة عمػػى األندلسػػي مػػع الفػػراء فيمػػا ذىػػب إليػػو، ح حيػػاف

 االستقباؿ، بينما يقاؿ مٌيت: لمف مات؛ فيي صفة ثابتة لمشخص كصفة الحٌي.
عراب 3/85، األصكؿ في النحك، ابف الٌسراج ج3/385ينظر: الكتاب، سيبكيو، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف ج ، كا 

، 3/179، كالكشػػاؼ، الزمخشػػرم، تحقيػػؽ: خميػػؿ مػػأمكف شػػيخا ج4/11يػػؽ: زىيػػر غػػازم زاىػػد جالقػػرآف، الٌنحػػاس، تحق
، الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، 3/103كشػػػرح التسػػػييؿ، ابػػػف مالػػػؾ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد بػػػدكم المختػػػكف ج

براىيـ أطفيش ج ، 2/88اإلسػترباذم ج، كشرح شافية ابف الحاجب، الرضي 15/254القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .7/552حياف األندلسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ جأبك كالبحر المحيط، 

 .3/87المرجع السابؽ ج(2)
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 متفّرقةٍ  مسائؿُ المبحث الثّالث: 
 

 فصؿ: اإلبداؿ
 مس لة: إبداؿ الباء بالميـ 

 چ ڳ ڳ ڳ گچ قكلػو: " يتحػدثي الفػٌراء عػف إبػداؿ البػاء بػالميـ، حيػث يقػكؿي فػي كتابػو: 
(1)، 

 : (2)بعضيـ نيكقيس تقكؿ: طيف التب. أنشد ،صؽالبلزب: البل

ـُ اْلِعَظػػػػػػػػاـِ وفتػػػػػػػػرة  ُصػػػػػػػػَداٌع َوَتْوِصػػػػػػػػي
 

ْشػػَراِؽ ِفػػي اْلَجػػْوِؼ اَلِتػػبُ    (3)ووغػػـ َمػػَع اإلِْ
، يبدلكف الباء ميمن    .(5)"(4)ا لتقارب المخرجكالعرب تقكؿ: ليس ىذا بضربة الزب كالـز

 

 

 
                                                           

ًزبو "كنص اآلية: ، 11الصافات: (1) ـٍ ًمٍف ًطيفو الى مىٍقنىاىي مىٍقنىا ًإنَّا خى ـٍ مىٍف خى ٍمقنا أى ـٍ أىشىدُّ خى ـٍ أىىي  ".فىاٍستىٍفًتًي
 ألبي الجٌراح.ىك كيؿ، ك البيت مف البحر الطٌ (2)

جػػػامع البيػػػاف فػػػي تأكيػػػؿ القػػػرآف، ، 4/440ج العػػػيف، الفراىيػػػدم، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ السػػػامرائي كميػػػدم المخزكمػػػي ينظػػػر:
 .1/735جلساف العرب، ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب ، ك 21/21ج الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر

 "التب" الّشاىد:(3)
. :وجو االستشياد  إبداؿ الزام التي في البلزب تاءن في لغة قيس، كالتب بمعنى: الـز

 .21/21ج جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ينظر:
ػػا؛ لتقػػارب المخػػرج، كذىػػب إلػػى أفَّ التػػب (4) ، حيػػث يجػػكز إبػػداؿ البػػاء ميمن ذىػػب الفػػٌراء إلػػى أٌنػػو يقػػاؿ: طػػيفه الزب كالـز

؛ كقكلنا: بكَّة باء مف الميـث ذىب الٌزجاج إلى جكاز إبداؿ الـ ىنا، كىذا متفؽه عميو بيف الٌنحاة ببل خبلؼ؛ حيبمعنى الز 
، كاألفصح عنده أك  ٍربىةى الزب؛ حيىك مٌكة، كمنيا طيف الزبه كالزـه، كالتب بمعنى الـز ارى الشٍَّيءي ضى . ث يقاؿ: صى ًزبو  الى

، كمثٌػػؿ عميػػو بقػػكؿ كاتفػػؽ الٌنحػػاس فيمػػا ذىػػب إليػػو الفػػرا ء فػػي جػػكاز أف تكػػكف المػػيـ مبدلػػة مػػف البػػاء؛ فيقػػاؿ: الزب كالـز
كاتفػؽ ابػف يعػيش مػع الفػراء، حيػث قػاؿ: يجػكز أف نقػكؿ: الزب ، كيجكز أف نقكؿ: التػب بمعنػى الـزالعرب: بٌكة كمٌكة، 

. ك  كبنا، ك ىك ى أفصح ك األكلكالـز  الثٌابت الذم يمزمؾ أف تأتيى بو.األمر ىك مف قكليـ: لىزىبى الشيء يىٍمزيبي ليزي
.إلى ما ذىب إليوكذىب الرضي اإلسترباذم   ، حيث يقاؿ: ضربة الزب كالـز

عرابو، الزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي  ينظر: كمعاني القرآف، النحاس، تحقيؽ: محمػد ، 5/98جمعاني القرآف كا 
الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: أحمػػد ، ك 3/383، كشػػرح المفصػػؿ، ابػػف يعػػيش ج1/443جعمػػي الصػػابكني 

براىيـ أطفيش  .4/463، كشرح شافية ابف الحاجب، الرضي اإلسترباذم ج4/138ج البردكني كا 
 .2/384جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (5)



 

213

 فصؿ: جمع الّتكسير
 مس لة: جمع صفة الفاعؿ 

 ژچ كقكلػو عػز كجػؿ: "حيػُث يقػوُؿ: ( َفَعَمػة)يتحدُث الفراء في جمػع اسػـ الفاعػؿ عمػى وزف  

 چ ڑ   ژ
إذا أصػػمحت بيػػنيـ،  ،كىػػـ المبلئكػػة، كأحػػدىـ سػػافر، كالعػػرب تقػػكؿ: سػػفرت بػػيف القػػـك ،(1)

، قػػاؿ -تبػػارؾ كتعػػالى-مبلئكػػة إذا نزلػػت بػػكحي الٌمػػو فجعمػػت ال  كتأديبػػو كالسػػفير الػػذم يصػػمح بػػيف القػػـك
 :(2)الشاعر

ػػػػػػػػػَفاَرَة َبػػػػػػػػػْيَف َقػػػػػػػػػْوِمي  َوَمػػػػػػػػػا َأَدُع السّْ
 

 (3)َوَمػػػػػػػػػا َأْمِشػػػػػػػػػي ِبِغػػػػػػػػػش  ِإْذ َمَشػػػػػػػػػْيتُ  
ينػػػككف بػػػو الجمػػػع إال  ،ألف العػػػرب ال تقػػػكؿ: فعمػػػة ؛س العربيػػػة بػػػاركالبػػػررة: الكاحػػػد مػػػنيـ فػػػي قيػػػا 

 مػػى كاحػػده بػػار، كالػػذم تقػػكؿ العػػرب:فيػػذا الحكػػـ ع ،اعػػؿ مثػػؿ: كػػافر ككفػػرة، كفػػاجر فجػػرةكالكاحػػد منػػو ف
سػمعتيا مػف بعػض العػرب،  ،فاعػؿ، كمػا قػالكا: قػـك خيػرة بػررة رجؿ بٌر، كامرأة بػرة، ثػـ جمػع عمػى تأكيػؿ

عػرب كال ،اكػاف ينبغػي أف يكػكف سػارين  ،ـك سراة، كاحػدىـ: سػرمٌ كمثمو: ق ،ر، كالبررة: برٌ ككاحد الخيرة: خيٌ 
ػػسػػارينا جمعػػكه بضػػـ أكلػػو فقػػالكا: سيػػ إذا جمعػػت كرىػػكا أف يضػػمكا أكلػػو.  ،فكػػأنيـ إذ قػػالكا: سػػراة ،زاةراة كغي

، فأرادكا أف يفرّْقكا بفتحة أكؿ سراة بيف: السرٌم كالسار   .(1)"(4)مفيككف الكاحد كأنو سارو

                                                           
 .15عبس:  (1)
 البحر الطكيؿ.مف ىك البيت ببل نسبة، ك  (2)

الجػامع ألحكػاـ القػرآف، القرطبػي، ، ك 3/54ج جامع البياف فػي تأكيػؿ القػرآف، الطبػرم، تحقيػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ينظر:
براىيـ أطفيش  .19/216ج تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 "السفارة" الّشاىد:(3)
 صمحت بينيـ.أجمع سافر؛ كسىفىرىت بيف القكـ أسفر سفارة؛ أم: ( سىفىرىة)وجو االستشياد: 

مىػػة)ذىػب الفػػراء إلػى أفَّ اسػػـ الفاعػػؿ صػحيح اآلخػػر يجمػػع عمػى كزف (4) ػفىرىة، ككػػافر عمػػى (فىعى ، حيػػث تجمػع سػػافر عمػػى سى
رىة كغيره، كأٌما ما كاف معتؿ اآلخر فإنو يجمع عمػى كزف  ، مثػؿ: غيػزىاة كسيػرىاة، كىػذا متفػؽه عميػو (فيعىمىػة)كىفىرىة، كبىاٌر عمى بىرى

مػػةو )يف خػػبلؼ؛ حيػػث قػػاؿ سػػيبكيو فػػي كتابػػو: مػػا كػػاف عمػػى كزف فاعػػؿ فإٌنػػو يكسػػر عمػػى بػػيف الٌنحػػاة بػػ عنػػدما يكػػكف ( فىعى
مثؿ: غيزاةو  ،إذا كاف معتٌؿ اآلخر( فيعىمىة)مثؿ: فىسىقىةه، كبررةه، كجيمةه، كظممةه، كفجرةه، ككذبةه، كيجمع عمى  ،صحيح اآلخر

كذىب المبٌرد إلى ما ذىب إليو الفٌراء، حيث يجمع اسـ الفاعؿ مف الصحيح  ،العربيٌ  ككقيضاةو كريماةو، كىذا كثيره في الٌنح
فىظىة مف حافظ، كعمى كزف (ةفىعىمى )عمى كزف  إذا كاف معتٌؿ اآلخر، كقكلنا: قيضاة مػف ( فيعىمة)، كقكلنا: كىتىبة مف كاتب، كحى

. ، كغيزىاة مف غازو ، كريماة مف راـو  قاضو
ػػكذىػػب ابػػف الٌسػػراج إلػػى أفَّ اسػػـ ا مػػةه لفاعػػؿ يجمػػع عمػػى سػػبعة أبنيػػة: فيعَّ مىػػةه كفىعى ، فأىمػػا  ؿه كفيعَّػػاؿه كفيعى كفيعيػػؿه كفيعىػػبلءي كفىكاعػػؿي

ـه، كأمػا (، فيعَّؿه ) ػكَّ اًئـه كصي ، كأٌمػا ( فيعَّػاؿه )كقكلنا: شىاىدو كشييَّد، صى يَّػاؿو اًىػؿو كجي ػقىةو، كأٌمػا ( فىعىمىػةه )كقكلنػا: جى كقكلنػا: فىاسػؽو كفىسى
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 فصؿ: الّتصغير
 مس لة: تصغير االسـ الممدود الذي ىمزتو منقمبة عف أصؿ 

 يتحدث الفراء عف تصغير االسـ الممدود والذي ىمزتو منقمبة عف أصؿ سواء الػواو أـ اليػاء،  

 :  چ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄچ كقكلػػػو: "حيػػػثي يقػػػكؿي
 چ ڃ  ڃچ ا بفػػػتح العػػػيف: عمػػػدن، (2)

، كاليباء ممدكد غير ميمكز في األصؿ :أم  چچ  ،كيسىػىَّ  :كمػا يصػغر الكسػاء ،يصغر ىيًبيَّ ، (3)باطبلن

                                                                                                                                                                                 

ػػاك(، فيعىمىػةه ) ػػا  ةو كراـو قكلنػػا: قػاضو كقيضى ػػا (فيعُّػؿه )كريمػاىةو، كأىمَّ مىمػاءي، كأٌمػػا (فيٍعػبلءي )، كقكلنػػا: بػػاًزؿه كبيػزُّؿه، كأىمَّ ( فكاعػػؿ): فىعػػالـه كعي
كأمَّا ابف جني فذكر أفَّ االسـ الذم يكػكف عمػى كزف ، لفٌراء اثنيف مف ىذه مف األبنيةكقكلنا: ضاربة كضكارب، كقد ذكر ا

فعػػػبلف، كقكلنػػػا: راكػػػب كريكبػػػاف، كصػػػاحب أك ر عمػػػى فكاعػػػؿ، كقكلنػػػا: غػػػارب كغػػػكارب ككاىػػػؿ كككاىػػػؿ، يكسػػػ( فاعػػػؿ)
 كصيحباف.

كذكر الٌزمخشرم أفَّ صفة الفاعؿ تجمع عمى تسعة أبنية: فعؿ، كفعاؿ، كفعمة، فيعمة، فعؿ، فعبلء، فعبلف، فعاؿ، فعكؿ. 
 كاتفؽ معو ابف يعيش فيما ذىب إليو. شيد كجيؿ كجياؿ كفسقة كقضاة، كشذَّ مف ذلؾ: فكارس،: كنح

 كفي ذلؾ أنشد ابف مالؾ:
 كذاؾ نحو: كامؿ وَكَمَمو ..اطراد ُفَعَمْو. وراـٍ ذ وفي نح

، كيسػتكم فػي ذلػؾ مػا فيػو التػاء كمػا ال تػاء فيػو: كنحػ ،فعػؿأك كيجمع مؤنثيا إٌما عمػى: فكاعػؿ  كحػائض  ،ضػكارب كنػـك
 كحاسر.
كقكلنا: كافر ككىفىرىة  (،فىعىمىة)كصؼ المذكر العاقؿ فاعؿ صحيح البلـ يجمع عمى كزف  األندلسٌي إلى أفَّ  أبك حيافكذىب 

ذا كػػاف معتػػٌؿ اآلخػػر لكصػػؼ مػػذكر عاقػػؿ عمػػى كزف  رىة، كا  مىػػة)عمػػى  يجمػػع ، فإنَّػػو(عػػؿ)فاكبػػاٌر كبىػػرى ، كقكلنػػا: قػػاضو (فيعى
اة، كشذ فيو  .ي، وعق، وعاؽٍ ي، وغز غازٍ  :كقيضى

الفراء فيما ذىب إليو، حيث قاؿ: إفَّ كؿ فاعؿ كصؼ لعاقؿ مذكر صحيح اآلخػر، يجمػع عمػى  كاتفؽ األزىرم الكقاد مع
بىة مف ضارب، كعمى كزف (فىعىمىة)كزف  رى اة.( فيعىمىة)؛ كقكلنا: ضى  إذا كاف معتٌؿ اآلخر: كقكلنا: غيزىاة كقيضى

مىػػة)كذكػػر البغػػدادٌم أفَّ الفاعػػؿ الكصػػؼ يجمػػع فػػي األغمػػب عمػػى  ػػقىة ككىفىػػرة إذا كػػاف صػػ( فىعى ػػزىة كفىسى حيح اآلخػػر، مثػػؿ: عىجى
ذا كاف معتبلِّ فإنَّو يجمع عمى  نىة، كا  كى رىة كخى  ليا كالخفة بالقمب في األخير.أك تعتدؿ الكممة بالثقؿ في ؛ كي (فيعىمىة)كبىرى

خػػالؽ المقتضػػب، المبػػرد، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد ال، ك 3/631جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػر:
 األصكؿ في الٌنحك، ابػف الٌسػراج، تحقيػؽ: عبػد الحسػيف الفتمػي ، 1/125ج عضيمة، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة 

شػػػرح المفٌصػػػؿ، ابػػػف يعػػػيش، تقػػػديـ: إميػػػؿ بػػػديع ، ك 1/241ج المفصػػػؿ، الزمخشػػػرم، تحقيػػػؽ: عمػػػي أبػػػك ممحػػػـ، 3/17ج
الضػرب، أبػك حيػاف األندلسػٌي، تحقيػؽ: رجػب عثمػاف ارتشػاؼ ، ك 1/66، كألفية ابف مالؾ، ابػف مالػؾ ج3/298ج يعقكب
، كشػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب، البغػػػدادٌم 2/533، كشػػػرح الٌتصػػػريح عمػػػى الٌتكضػػػيح، األزىػػػرم الكقػػػاد ج1/441ج محمػػػد

 .2/156ج
 .3/237جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
ٍنثيكرنا"كنص اآلية: ، 23الفرقاف: (2) ٍمنىاهي ىىبىاءن مى عى ًمميكا ًمٍف عىمىؿو فىجى قىًدٍمنىا ًإلىى مىا عى  ."كى
 أم: ىمزتو ليست أصمية بؿ منقمبة عف أصؿ.(3)
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فىػاء الػػكادم ميمػػكز فػػي األصػػؿ ء، كيقػػاس عمػػى ىػػذيف كػػٌؿ ممػػدكد مػػف  :إف صػػٌغرتو قمػػت، (1)كجي فػػيَّ ىػػذا جي
 .(3)"(2)اليمز كمف الياء كمف الكاك

 فصؿ: النسب
 النسب إلى بمدمس لة : 

 ،(4) چ  ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇچ كقكلػو: " يتحدُث الفراء عف الّنسب إلى بمد، حيُث يقػوُؿ:
ا. كمػف قػاؿ: أعجػـ قػاؿ  يُّ األعجػـ فػي لسػانو. كاألعجمػ ف كػاف فصػيحن المنسػكب إلػى أصػمو إلػى العجػـ كا 
 .(1)"(5)تنسبو إلى أصمو ،يٌ تريد أعجم ،عجميٌ  :كيجكز أف تقكؿ ،العربٌيةلممرأة عجماء إذا لـ تحسف 

                                                           
 أم: ىمزتو أصمٌية.(1)
( فيعىٍيػؿ)زف ، فإنَّػو يصػٌغر عمػى ك الػكاكذىب الفراء إلى أفَّ االسـ الممػدكد الػذم ىمزتػو منقمبػة عػف أصػؿ سػكاء اليػاء أـ (2)

يػاءاف، فنقػػكؿي فػي ىبػػاء: كتػػدغـ ال، يػاءالػكاك تقمػػب أك كحػػذؼ اليمػزة كتػػدغـ اليػاء مػع يػػاء التصػغير،  األكؿبضػـ الحػرؼ 
فىيءتحذؼ األلؼ كتبقى اليمزة في اف ،كأمَّا ما كانت ىمزتو أصمية، ىيبىيَّ  كاتفػؽ البصػريكف ، لتصغير، فنقكؿي في جفاء: جي
ٌي لممػػذكر، كعمػػى ىيبىٌيػػة ذىب شػػيخيـ سػػيبكيو كمعػػو الٌنحػػاس إلػػى أفَّ ىبػػاء تٌصػػغر عمػػى ىيبىػػذىػػب إليػػو الفػػراء، فػػ مػػا مػػع

 الفراء فيما ذىب إليو. ما كاتفؽ العكبرم مع، لممؤنث
عػػراب القػػرآف، النحػػاس ج4/412جالكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػػبلـ محمػػد ىػػاركف  ينظػػر: الجػػػامع ، ك 3/157، كا 

براىيـ أطفيشألحكاـ القرآف، القرطبي، تحق  .13/22ج يؽ: أحمد البردكني كا 
 .2/261جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (3)
 .198الٌشعراء: (4)

ًميّْػػيفى : "قػرأ الحسػػف ػا مػػف قػػرأ" عمػى بعػػًض األىٍعجى ًمػيف" :مشػٌددة بيػػاء؛ فجعمػػة نسػبةن؛ أم: منسػػكب، كأمَّ بػػدكف تشػػديد؛ " األىٍعجى
ـ، كحكي بأنو قرئ أعجمي عمى أف األصؿ عجمٌي كقد دخمت عمييا ألؼ االستفياـ.  فإٌنو جمع أىٍعجى

الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف، القرطبػػي، تحقيػػؽ: ، ك 6/280ج معػػاني القػػرآف، النحػػاس، تحقيػػؽ: محمػػد عمػػي الصػػابكني ينظػػر:
براىيـ أطفيش  .13/139ج أحمد البردكني كا 

ػػا العجمػػٌي فذىػػب الفػػراء إلػػ(5) ا، كأمَّ ٍف كػػاف فصػػيحن يػػك ى أفَّ األعجمػػي نسػػبة إلػػى المسػػاف األعجمػػي، فينسػػب إلػػى العجػػـ كا 
 الذم ال يحسف العربٌية، كأجاز أف ييقىاؿ: رجؿ عجمٌي بمعنى أعجمي، كفي ىذا خبلؼه بيف العمماء.

سػكاء أكػاف مػف  ،ؾ إذا كاف ال يفصحكذىب البصريكف كمنيـ الٌزجاج إلى أفَّ األعجمٌي منسكب إلى المساف األعجـ، كذل
ػػؿه  ا أـ غيػػر فصػػيح، كمثٌػػؿ عميػػو بقكلػػو: ىػػذا رىجي مػػي إذا كػػاف مػػف األعػػاجـ فصػػيحن ػػـ أـ مػػف العػػرب، كيقػػكؿي: رجػػؿه عىجى العىجى

ًب.أك أعرابي إذا كاف مف أىؿ البادية، ككاف جنسو مف العىرىب   مف غير العىرى
كألؼ عمى جية النسػب إلػى أعجػـ كىػذا مػا تتفػؽ معػو الباحثػة؛ حيػث إفَّ كذىب إلى أفَّ األجكد في القرآف أعجمي بيمزة 

لى ": -تعالى-في قكلو  ًميِّ  ككى ٍمنىاهي قيٍرآننا أىٍعجى عى ميّّ ، كلـ يقرأ أحى "اجى عىجى ؛ أم: كأشار ابف الٌسراج إلى أٌنػو ينسػب إلػى الجػنس، د ه
الػذم ال يفصػح أكػاف مػف ىػك ؛ حيػث إفَّ األعجمػٌي كفٌرؽى الٌنحػاس بػيف األعجٌمػي كالعجمػيٌ ، جنس العجـ، بقكلنا: عجميٌ 

ا أـ غيػر فصػيحو  الذم لػيس مػف العػربىك مف العجـ، كالعجمٌي: أك العرب  ككػذلؾ ذىػب ابػف يعػيش ، سػكاء أكػاف فصػيحن
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 فصؿ: اليمزة
  وكسرىا (إفّ )مس لة: فتح ىمزة 

 چۓ ے ےچ كقكلػو: "، حيػث يقػوُؿ: وكسػرىا (إفَّ )فتح ىمزة يتحدُث الفراء عف 
قرأىػا  (2)

 (5)كالفػتح ،"كأٌف ىػذه أٌمػتكـ": كقرأىػا أىػؿ الحجػاز كالحسػف، (4()3)عاصـ كاألعمش بالكسر عمى االئتنػاؼ

عمػى  (6)ألنيػا مػردكدة ؛فمكضػعيا خفػض ؛كعمػيـ بػأف ىػذه أمػتكـ چ ھ ھ ھ   ھ ہچ  :عمى قكلو
ف شئت كانت منصكبة بفعؿ مضمر ،)ما(  .(8)"(7)كأنؾ قمت: كاعمـ ىذا ،كا 

                                                                                                                                                                                 

، كفػػٌرؽ القرطبػػي بػػيف األعجمػػٌي كالعجمػػٌي، حيػػث قػػاؿ: رجػػؿ ، بقكلنػػا: عجمػػٌي، نسػػبة إلػػى عجمػػيٌ  إلػػى أنَّػػو ينسػػب إلػػى بمػػدو
ا ييٍنسىبي ًإلىى أىٍصًمًو.ىك  أعجميٌ  ٍف كىافى فىًصيحن ًميّّ كىاً  ًبيِّا، كيقاؿ: كىرىجيؿه عىجى ٍف كىافى عىرى  رجؿ غير الفصيح كىاً 
عرابػػو، الزجػػاج، تحقيػػؽ: عبػػد الجميػػؿ عبػػده شػػمبي  ينظػػر: األصػػكؿ فػػي الٌنحػػك، ابػػف الٌسػػراج، ، ك 4/389جمعػػاني القػػرآف كا 

، كشػػػرح 6/280ج عػػػاني القػػػرآف، النحػػػاس، تحقيػػػؽ: محمػػػد عمػػػي الصػػػابكنيم، ك 2/26ج تحقيػػػؽ: عبػػػد الحسػػػيف الفتمػػػي
براىيـ أطفيش، ك 2/233المفصؿ، ابف يعيش ج  . 13/139ج الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 

 .2/278جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (1)
 .52المؤمنكف: (2)
 .135مف إشكالية المصطمح النحكم، سعيد الزبيدم، ص ينظر:قصد باالئتناؼ: االبتداء. (3)
، كقػرأ ابػف عػامر بػالفتح  أبك عمركبالكسر كالتشديد عمى االستئناؼ، كقرأ ( إفَّ )قرأ الككفيكف (4) فَّ بالفتح كالتشديد؛ أم: كألى

 كالتخفيؼ.
 .2/120مجاىد جالسبعة في القراءات، ابف  ينظر:

 أم: النصب.(5)
 أم: معطكفة عمى ما قبميا.(6)
: الرفػػع عمػػى االبتػػداء، الثٌػػاني: الخفػػض عمػػى أنَّيػػا مػػردكدة عمػػى مػػا األكؿ: أكجػػوفييػػا ثبلثػػة ( إفَّ )ذىػػب الفػػراء إلػػى أفَّ (7)

 ر: اعممكا أفَّ ىذه.قبميا، كالٌتقدير: إٌني بما تعممكف عميـ كبأفَّ ىذه، الثٌالث: النصب بفعؿ محذكؼ، كالٌتقدي
ألٌف الػبلـ محذكفػة، ككأٌنػو قػاؿ: كألف ىػذه أمػتكـ أمػةن كاحػدةن  ؛مكسػكرة( إفَّ )ذىب سيبكيو مذىب شيخو الفراىيػدم؛ حيػث ك 

، كعندما تحذؼ الػبلـ، تكػكف ()فميعبدكا: لذلؾ ىكما ؛ ألنو إن"إليبلؼ قريشو ": -تعالى-نظير قكلو ىك كأنا ربُّكـ فاتقكف، ك 
اتفؽ المبٌرد ، ك عمى االبتداء( أفَّ )لكانت نصبنا، كأجاز رفع ( إليبلؼ)حذؼ البلـ في  كضع نصب، كما في لفي مك ( إفَّ )

،  ،مػع الفراىيػدم بػػأفَّ الػبلـ محذكفػػة ة تكػكف منقطعػػأك كالتقػدير: ألفَّ ىػذه أمػػتكـ أمػة كاحػػدة كأنػا ربكػـ فاعبػػدكًف؛ أم: كأًلفَّ
لٌسػػراج مػػذىب البصػػرييف مػػف الفراىيػػدم كسػػيبكيو كالمبػػٌرد كاتفػػؽ معيػػـ فيمػػا كذىػػب ابػػف ا، عٌمػػا قبميػػا فترفػػع عمػػى االبتػػداء

 ذىبكا إليو.
الكتػػاب، سػػيبكيو، تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ، ك 1/68جالجمػػؿ فػػي الٌنحػػك، الفراىيػػدم، تحقيػػؽ: فخػػر الػػديف قبػػاكة  ينظػػر:

عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة  المقتضػػػب، المبػػػرد، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الخػػػالؽ عضػػػيمة، تحقيػػػؽ: محمػػػد، ك 3/126جىػػػاركف 
 .1/272ج األصكؿ في الٌنحك، ابف الٌسراج، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي، 2/243ج
 .2/232جمعاني القرآف، الفراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كعبد الفتاح شمبي كمحمد عمي الٌنجار (8)
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 خاتمة:ال

 أواًل: الّنتائج.

، أحمدي رٌبي مؿءى الٌسمكاًت، كمؿءى األرًض، كمؿءى ما بينييمىا، كأصمّْي كأيسمّْـ     الحمدي هلًل رٌب العالميفى
ٍيدم؛ كي يرل ىذا العمؿ  عمى نبٌيًو الميخٍتاًر؛ إٌنني أحمدي اهلل عمى ما مىفَّ عميَّ مف نعمةو؛ فقد بذلتي جي

، كينتفعى بو أ ؛ حيثي إفَّ البحثى في كتاب الٌنكرى مقنا، )معاني القرآف( ىؿي العمـً ا، كخي يمنحي الدارسى عممن
ٍف أرادى أٍف يغكصى في أحشائو، كيممؾى  ـه ًلمى ٍف أرادى أف يتزٌيف بيا، كبحره ًخضى كأدبنا، فيك درةه ثمينةه ًلمى

ما توصمُت إليو مف نتائَج  ويجدُر بي بعد أْف أتممُت ىذا البحث أْف أذكَر أبرزَ ثركاًتو كصدفاًتو. 
 وتوصياِت؛ حيُث كانت الّنتائج كاآلتي:

الفٌراءي شخصٌية نحكٌية مستقٌمة ناقدةه ال تحكمييا األىكاء المذىبية؛ مع أٌنو كاف إٌماـ المدرسة الككفٌية،  -1
 كمع ذلؾ فقد خالؼ الككفييف كشيخو الكسائٌي في بعًض اآلراء.

مقدرتو عمى الٌتحميؿ كالٌتفسير، كالٌتنظير الٌنحكم كالٌصرفي بيف تمٌيز الفٌراءي ببراعتو الٌنحكية ك  -2
المسائؿ المختمفة؛ كمف ذلؾ حديثو عف: جكاز القطع مف المكني المضمر مع أفَّ العامؿ غير 

 .(2)القياس كالٌسماع في اسمي الٌزماف كالمكاف، كالمصدر الميمي، كاسـ اآللة، ك (1)متصرّْؼ
كبيرنا مقارنةن بالٌشكاىد الٌشعرية؛ حيثي استشيد بما يقارب  -كاف–القرآنية  استشيادي الفٌراء بالٌشكاىد -3

 شاىدنا شعريِّا في ىذه الٌدراسة.ية قرآنية، في مقابؿ االستشياد بخمسيف مائتي آ
تكسعى الفٌراء في الٌتكجيو الٌنحكم كالٌصرفي مف خبلؿ االستشياد بالقراءات القرآنية المختمفة لآلية  -4

 الكاحدة.
ردى الفٌراءي ببعض اآلراء الٌنحكية، مثؿ: الٌذىاب إلى أفَّ )إاٌل( تككف بمعنى )الكاك( عندما تردُّ عمى انف -5

 .(3)استثناء قبميا
يمثؿي المدرسة الككفٌية بمصطمحاتيا كآرائيا؛ فقد استطاع أٍف يضعى قكاعدى  )معاني القرآف(إفَّ كتابى  -6

ٌلذم تمٌيز بالدّْقة في شرح المادة، كاستيعاب الٌظكاىر ىذه المدرسة كيبرزى معالميا مف خبلًؿ كتابو ا
الٌنحكية كالٌصرفٌية، كىك بذلؾ يطبعيا بطابعو الككفٌي، الذم امتاز ببعض السّْعة في الٌركاية، 

 كالٌسماع، كالقياس، كالٌتخريج، كالتأكيؿ، كالٌتقدير.

                                                           
.42انظرتفصيلالمسألة:ص (1)
(2)
.171انظرتفصيلالمسألة:ص
.24يلالمسألة:صانظرتفص (3)
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ؽى معو قاؿ: "حكى، قاؿ، خاطب الفٌراء شيخو الكسائي حسب مكضع االتفاؽ كاالختبلؼ، فإٍف اتف -7
ٍف خالفو، قاؿ: "زعـ الكسائٌي"  .(1)أنشدني"، كا 

خالؼ الفٌراء شيخو الكسائي في بعض المكاضع، كمف ذلؾ عمى سبيًؿ المثاًؿ: مخالفتو لمكسائي  -8
لـ يجز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو  ؛ حيثالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في قضٌية

 .(2)ينما أجاز الكسائي الفصؿ بدكف الٌظرؼ أك الخفض، بالخفض كأإال بالظرؼ 
اتفؽ الفٌراء مع البصرييف في بعض المسائؿ كاختمؼ معيـ في بعض اآلخر، كمف أكجو اتفاقو مع  -9

 ) البصرييف، كمف ذلؾ: جكاز مجيء المصدر مف الفعؿ البلـز عمى إحدل الصيغتيف: )فيعيكالن
)  .(4)جيء التفسير معرفة، بينما لـ ييًجز البصريكف ذلؾ، كمف أكجو اختبلفو: جكاز م(3)ك)فىعىاالن

في ىذه الدّْراسة؛ مف أجؿ القاعدًة الٌنحكية أك  -قط–الفٌراء لـ يستشيد بركاية الحديث الٌشريؼ  -10
الٌصرفية؛ شأنو في ذلؾ شأف النحكييف األكائؿ مف المدرستيف البصرة كالككفة؛ حيثي إفَّ سيبكيو 

 . (5)تابواستشيدى بحديثو كاحدو في ك
اتفؽى الفٌراءي مع البصرييف في بعض المصطمحات النَّحكية مثؿ: مصطمح االستثناء، كاإلضافة،  -11

 كاإلبداؿ، كالتصغير، كالنَّسب كغيره.
تمييزي الفٌراء بكضًع مصطمحاتو ككفٌية جديدةو تقابؿي المصطمحات البصرٌية، مثؿ: الٌرد، الًفعؿ،  -12

المصطمح  -أحياننا–اء عف غيره مف النحكييف أنَّو كاف يستخدـي القطع كغيره، كما يختمؼي فيو الفرٌ 
الٌنحكم الكاحد؛ لمدَّاللة عمى مصطمحيف مختمفيف في المعنى؛ فمثبلن استخدـى مصطمح "الفعؿ"؛ 
لمٌداللة عمى المصدر أك الفعؿ الحقيقٌي، كاستخدـى مصطمح "الٌتكرير" لمداللة عمى البدؿ أك العطؼ 

تي يكضح المصطمحات الككفٌية التي استخدميا في ىذه الدّْراسة، كما يقابميا كغيره، كالجدكؿ اآل
 مف مصطمحاتو بصرٌية.

 
  حسب ما ورَد في ىذه –المصطمح الّنحوي الكوفّي عند الفرّاء، وما يقابمو عند البصرييف

 .-الّدراسة

 المصطمح البصريّ  المصطمح الكوفيّ 
 الحاؿ القطع
 التمييز التفسير

                                                           
.119،و155،و140،و09انظر:ص (1)
(2)

.00انظر:ص 
.171انظر: (3)
.57انظر: (4)
.1/22انظر:المدارسالنحوية،شوقيضيفج (5)
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 حركؼ الجرٌ  ضحركؼ الخف
 الٌصفة الٌنعت

 العطؼ المردكد، كالٌرد
 البدؿ الٌتكرير كالٌترجمة

 المصدر الفعؿ
 الٌنفي الجحد
 الٌضمير المكني
 ال الٌنافية لمجنس ال الٌتبرئة
 القسـ األيماف

 الفعؿ المتعدم الفعؿ الكاقع
 الفعؿ غير البلـز الفعؿ غير الكاقع
 نصرؼينصرؼ كال ي يجرم كال يجرم

 ىمزة القطع األلؼ
 ىمزة الكصؿ األلؼ الخفيفة

 االبتداء االستئناؼ كاالئتناؼ
 الزيادة أك الحشك الٌصمة

 الٌظرؼ المحؿ كالٌصفة
 حذؼ طرح

 ثانًيا: الّتوصيات.

الكصكؿ  -عمى حدٍّ سكاء–إعدادي كتابو محكسبو في ىذه الٌدراسة؛ مٌما يسيؿي عمى الباحًث كالقارئ  -1
 لفٌراء في األبكاب الٌنحكية كالٌصرفية التي تَـّ دارستييا.إلى آراء ا

دراسةي أثًر القراءات القرآنية في الٌتكجيو الٌنحكم كالٌصرفي، مف خبلؿ ما ذكره الفٌراء في كتابو  -2
 )معاني القرآف(.

ة تقابؿي  -3 دراسةي المصطمحاًت عند الفٌراء؛ حيثي انفردى الفٌراء باستخداـ مصطمحاتو ككفٌية جديدو
 المصطمحات البصرٌية.

العمؿ عمى تحقيًؽ ما يمكفي تحقيقو مف كتب الفرَّاء كمصنفاتو، كنفض الغباًر عف ىذه  -4
المخطكطات؛ كي ينتفعى بيا الٌدارسكف كالباحثكف، كتتسعى الٌنظرة إلى الفٌراء كمذىبو، كحٌتى يتَـّ 

.  الكقكؼ عمى شخصٌيتو العممٌية المتميزة بشكؿ أفضؿو كأدؽو
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 المصادُر والمراِجع:

 القرآف الكريـ 
أبك محٌمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، تحقيؽ: محٌمد محيي الٌديف عبد الحميد،  أدب الكاتب،

 ـ.1963، 4مصر، المكتبة التجارية، ط
رب مف لساف العرب، مصر،  -ب عثماف محٌمد، القاىرةأبك حياف األندلسٌي، تحقيؽ: رج ارتشاؼ الضَّ

 ـ.1998، 1مكتبة الخانجي، ط
لبناف، المكتبة  -أبك البركات كماؿ الٌديف األنبارم، تحقيؽ: محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، بيركت األضداد،

 ـ.1987-ىػ1407العصرٌية، د. ط، 
السٌيد أحمد عزكز، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم، تحقيؽ: محمد  إعراب القراءات الشكاذ،

 ـ.1996، 1لبناف، عالـ الكتب، ط -بيركت
أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم، تحقيؽ: محٌمد الٌسيد محمد عزكز،  إعراب القراءات الشكاذ،

 ـ.1996 -ق1427، 1لبناف، عالـ الكتب، ط -بيركت
ىد، مصر، مكتبة النيضة أبك جعفر أحمد بف محمد الٌنحاس، تحقيؽ: زىير غازم زا إعراب القرآف،

 ـ.1985، 2العربي، ط
، 15لبناف، دار العمـ لممبلييف، ط -سكريام، بيركت -خير الديف بف محمكد الزركمي الدمشؽ األعبلـ،

 ـ.2002
مصر، دار التعاكف، د. ط.، د.  -محمد بف عبد اهلل ابف مالؾ الطائي الجٌياني، القاىرة ألفية ابف مالؾ،

 ت.
ضياء الديف أبك السعادات المعركؼ بابف الشجرم، تحقيؽ: محمكد محمد  أمالي ابف الٌشجرم،

 ـ.1991، 1مصر، مكتبة الخانجي، ط -الطناجي، القاىرة
أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف  إمبلء ما مىفَّ بو الرحمفي مف كجكه اإلعراب كالقراءات في القرآف،

 ـ.1986، 1لبناف، دار الفكر، ط -العكبرم، بيركت
، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الٌركاة عمى أنباء الٌنحاة، جماؿ الدّْيف أبي الحسف القفطي إنباه

 ، د. ت.1لبناف، المكتبة العصرٌية، ط -بيركت
لبناف، دار الجناف،  -أبك سعد عبد الكريـ الٌسمعاني، تحقيؽ: عبد اهلل عمر الباركدم، بيركت األنساب،
 ق.1408، 1ط

تحقيؽ: محٌمد محيي الدّْيف عبد  لخبلؼ بيف النٍَّحكييف البصرييف كالككفييف،اإلنصاؼ في مسائؿ ا
 ـ.2003، 1لبناف، المكتبة العصرٌية، ط -الحميد، بيركت
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عبد اهلل بف يكسؼ أبك محمد جماؿ الديف ابف ىشاـ، تحقيؽ: أكضح المسالؾ إلى ألفيًة ابف مالؾ، 
 ـ.2008اعة كالنشر كالتكزيع، د. ط، يكسؼ الشيخ محٌمد البقاعي، مصر، دار الفكر لمطب

أبك البركات كماؿ الٌديف األنبارم، تحقيؽ: عبد الرحيـ  إيضاح الكقؼ كاالبتداء في كتاب اهلل عز كجؿ،
 ـ.2007 -ق1428مصر، دار الحديث، د. ط،  -الطرىكني، القاىرة

لبناف، دار  -يركتأبك حياف األندلسٌي، تحقيؽ: صدقي محٌمد جميؿ، ب البحر المحيط في التٌفسير،
 ق.1420الفكر، د. ط، 

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير، تحقيؽ: مصطفى العدكم، المنصكرة، دار ابف  البداية كالنٌياية،
 ق.1425، 1رجب، ط

عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الدّْيف السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك  بغية الكعاة في طبقات المغكييف،
 ف، المكتبة العصرٌية، د. ط، د. ت.الفضؿ إبراىيـ، لبنا

-، مجد الديف الفيركز آبادم، تحقيؽ: محمد المصرم، دمشؽالبمغة في تراجـ أئمة الٌمغكييف كالٌنحاة
 ـ.2000، 1سكريا، دار سعد الديف، ط

كارؿ برككمماف، تحقيؽ: عبد الحميـ الٌنجار كرمضاف عبد الٌتٌكاب، مصر، دار  تاريخ األدب العربيٌ،
 ـ.1977، 5، طالمعارؼ
لبناف، دار الغرب  -أبك بكر الخطيب البغدادٌم، تحقيؽ: بشار عٌكاد معركؼ، بيركت تاريخ بغداد،

 ـ.2002، 1اإلسبلمٌي، ط
 -أبك محٌمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، تحقيؽ: أحمد صقر، بيركت تأكيؿ مشكؿ القرآف،

 ـ.1978لبناف، دار الكتب العممٌية، د. ط،
سكريا،  -أبك حياف األندلسٌي، تحقيؽ: حسف ىنداكم، دمشؽ ييؿ كالتٌكميؿ في شرح كتاًب التٌسييؿ،التٌذ

 ، د. ت.1دار القمـ، ط
لبناف، دار  -أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، بيركت تيذيب المغة،

 ـ.2001، 1إحياء التراث العربٌي، ط
 -محمد بف جرير أبك جعفر الطبرم، تحقيؽ: أحمد محٌمد شاكر، بيركت جامع البياف في تأكيؿ القرآف،

 ـ.2000، 1لبناف، مؤسسة الٌرسالة، ط
أبك عبد اهلل محٌمد بف أحمد األنصارم القرطبي، تحقيؽ: أحمد البردكني  الجامع ألحكاـ القرطبي،

براىيـ أطفيش، القاىرة  ـ.1964، 2مصر، دار الكتب المصرٌية، ط -كا 
، بيركت القراءات السٌبع،الحٌجة في   -الحسيف بف أحمد بف خالكيو، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر

 ق.1401، 4لبناف، دار الشَّرؽ، ط
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أبك عمي الحسف بف أحمد عبد الغفار الفارسٌي، تحقيؽ: محمد إبراىيـ  الحٌجة في عمؿ القراءات السٌبع،
براىيـ جابر عمي كمحمد فؤاد غيط، دار الصحابة لم  ـ.2009، 1ٌتراث، طسنبؿ كا 

أبك عمي الحسف بف أحمد عبد الغفار الفارسٌي، تحقيؽ: بدر الٌديف القيكجي  الحٌجة لمقرٌاء السٌبعة،
 ـ.1993، 2سكريا، دار المأمكف لمٌتراث، ط -كبشير جكيجابي، دمشؽ

د عبد القادر بف عمر البغدادٌم، تحقيؽ: عبد الٌسبلـ محمٌ  خزانة األدب كلب لباب لساف العرب،
 ـ.1997، 4مصر، مكتبة الخانجي، ط -ىاركف، القاىرة

لبناف، عالـ  -أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي، تحقيؽ: محمد عمي الٌنجار، بيركت الخصائص،
 .2010، 2الكتب، ط

أبك العباس شياب الٌديف أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالٌسميف  الدُّر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف،
 سكريا، دار القمـ، د. ط، د. ت. -: أحمد محٌمد الخراط، دمشؽالحمبٌي، تحقيؽ

، 1لبناف، دار صادر، ط -ميمكف بف قيس بف جندؿ المعركؼ بأعشى قيس، بيركت ديكاف األعشى،
 د. ت.

، 1لبناف، دار الجيؿ، ط -الراعي النميرم، تحقيؽ: كاضح الٌصمد، بيركتديكاف الراعي النميرم، 
 ق.1416

 -الراعي عبيد بف حيصيف بف معاكية النميرم، تحقيؽ: كاضح الٌصمد، بيركت يرم،ديكاف الراعي النم
 ق.1416، 1لبناف، دار الجيؿ، ط

لبناف، دار الكتب  -ىماـ بف غالب المعركؼ بالفرزدؽ، تحقيؽ: عمي فاعكر، بيركتديكاف الفرزدؽ، 
 ق.1407، 1العممٌية، ط
لقطامي، تحقيؽ: محمكد الربيعي، مصر، الييئة عمير بف شييـ التغمبي المعركؼ با ديكاف القطامي،

 المصرٌية العامة لمكتاب، د. ط، د. ت.
أحمد بف مكسى أبك بكر بف مجاىد البغدادٌم، تحقيؽ: شكقي ضيؼ، مصر، دار  السٌبعة في القراءات،
 ق.1400، 2المعارؼ، ط

قيؽ: عبد القادر العىكرٌم الحنبمٌي، تحشذرات الٌذىب في أخبارو مف ذىب، عبد الحٌي بف أحمد 
 ـ.1986-ىػ1406، 1سكريا، دار ابف كثير، ط -األرناؤكط، دمشؽ

عبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي المعركؼ بابف عقيؿ، تحقيؽ: شرح ابف عقيؿ عمى ألفيٌة ابف مالؾ، 
 ـ.1980، 1مصر، دار الٌتراث، ط -محٌمد محيي الٌديف عبد الحميد، القاىرة

أبي سعيد الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف أبك محٌمد الٌسيرافي، تحقيؽ:  يكسؼ بف شرح أبيات سيبكيو،
 ـ.1974مصر، دار الفكر، د. ط،  -محمد عمي الٌريح، القاىرة
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لبناف،  -عمي بف محٌمد نكر الديف األشمكني الٌشافعي، بيركت شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ،
 ـ.1998، 1دار الكتب العممٌية، ط

 -خالد بف عبد اهلل األزىرم زيف الديف المصرم، بيركتعمى التٌكضيح في الٌنحك، شرح الٌتصريح 
 ـ.2000، 1لبناف، دار الكتب العممٌية، ط
محمد بف الحسف االسترباذم، تحقيؽ: حسف بف محٌمد بف إبراىيـ، شرح الٌرضي لكافية ابف الحاجب، 

 ـ.1966، 1الٌسعكدية، جامعة محمد بف سعكد اإلسبلمٌية، ط
محمد بف عبد اهلل ابف مالؾ الطائي الجٌياني، تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد ىربيدم،  الكافية الٌشافية، شرح

 ، د. ت.1مٌكة المكرمة، جامعة أـ القرل، ط
لبناف، دار  -يعيش بف عمي بف يعيش، تقديـ: إميؿ بديع يعقكب، بيركت شرح المفٌصؿ لمٌزمخشرم،
 ـ.2001، 1الكتب العممٌية، ط

لبناف، دار  -عمي بف مؤمف ابف عصفكر اإلشبيمي، تحقيؽ: فكاز الشعار، بيركت ٌزجاجي،شرح جمؿ ال
 ـ.1998، 1الكتب العممٌية، ط

أبك سعيد الٌسيرافي الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف، تحقيؽ: أحمد حسف ميدلي،  شرح كتاب سيبكيو،
 ـ.2008، 1لبناف، دار الكتب العممٌية، ط -كعمي سٌيد عمي، بيركت

، 1مصر، مكتبة كىبة، ط -محٌمد الداككدم، تحقيؽ: عمي محٌمد عمر، القاىرة بقات المفسريف،ط
 ـ.1983-ىػ1403

، محمد بف الحسف الزبيدم، تحقيؽ: محٌمد أبك الفضؿ إبراىيـ، د. ـ، دار طبقات النحكييف كالٌمغكييف
 ـ.1984، 2المعارؼ، ط

سيده، تحقيؽ: عبد اهلل بف الحسيف الٌناصر،  أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف العدد في عمـ المغة،
 ـ.1993، 1كعدناف بف محمد الٌظاىر، د. ـ، د. ف، ط

الحسف بف رشيؽ القيركاني، تحقيؽ: محٌمد محيي الٌديف عبد الحميد،  العمدة في محاسف الٌشعر كآدابو،
 ـ.1981-ىػ1401، 5د. ـ، دار الجيؿ، ط

يف أبك الخير ابف الجزرم، تحقيؽ: برجستراسر، د.ـ، مكتبة ، شمس الدغاية النٌياية في طبقات القرٌاء
 ق.1351، 1ابف تيمية، ط

لبناف، دار  -ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ ابف النديـ، تحقيؽ: إبراىيـ رمضاف، بيركتالفيرست، 
 ـ.1978، 1المعرفة، ط

لح عبد العظيـ ابف الحاجب جماؿ الديف بف عثماف المالكي، تحقيؽ: صا الكافية في عمـً الٌنحك،
 ـ.2010، 1مصر، مكتبة اآلداب، ط -الٌشاعر، القاىرة
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عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي المعركؼ بسيبكيو، تحقيؽ: عبد الٌسبلـ محٌمد ىاركف،  الكتاب،
 ـ.1988، 3مصر، مكتبة الخانجي، ط -القاىرة

اؼ عف حقائؽ غكامض التٌنزيؿ، م، تحقيؽ: خميؿ مأمكف أبك القاسـ محمكد بف عمرك الٌزمخشر  الكشَّ
 ق.1407، 3لبناف، دار الكتاب العربٌي، ط -شيخا، بيركت

أحمد بف محٌمد بف إبراىيـ الٌثعمبي، تحقيؽ: أبك محٌمد بف عاشكر، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، 
 ـ.2002، 1لبناف، دار إحياء الٌتراث العربٌي، ط -بيركت

سكريا، دار الفكر،  -اء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم، دمشؽأبك البق المباب في عمؿ البناء كاإلعراب،
 ـ.1995، 1ط

محمد بف مكـر ابف منظكر، تحقيؽ: أميف محٌمد عبد الكىاب، كمحٌمد الٌصادؽ العبيدم،  لساف العرب،
 ق.1414، 3لبناف، دار صادر، ط -بيركت

ائن، تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ أبك عبد اهلل شمس الدّْيف المعركفبابف الصٌ  الٌممحة في شرح الميمحة،
 .2004، 1الصاعدم، السعكدٌية، عمادة البحث اإلسبلمي بالجامعة اإلسبلمٌية، ط

أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي، تحقيؽ: فائز فارس، الككيت، دار الكتب  الممع في العربية،
 الثقافية، د. ط. د.ت.

مصر،  -ؽ: عبد الٌسبلـ محٌمد ىاركف، القاىرةعبد الرحمف بف إسحاؽ الٌزجاجي، تحقي مجالس العمماء،
 ـ.1999-ىػ1420، 3مكتبة الخانجي، ط

، أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي، تحقيؽ: المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا
مصر، لجنة إحياء  -عمي النجدم ناصيؼ كعبد الحميـ الٌنجار كعبد الفتاح شمبي، القاىرة

 ق.1386ط،  الٌتراث، د.
أبك محٌمد عبد الحؽ ابف عطٌية، تحقيؽ: عبد الٌسبلـ عبد  المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،

 ق.1442، 1لبناف، دار الكتب العممٌية، ط -الٌشافي، بيركت
لبناف، دار  -أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، بيركت المخصص،

 ـ.1996، 1طإحياء التراث، 
مصر، مكتبة دار الٌتراث، د.  -أبك زكريا الفٌراء، تحقيؽ: رمضاف عبد الٌتكاب، القاىرة المذكر كالمؤنث،

 ـ.1975ط، 
مصر، دار اآلفاؽ  -، تحقيؽ: محمد زينيـ محٌمد زعرب، القاىرةمراتب النحكييف، أبك الطيب المغكم

 ـ.2003، 2العربية، ط
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عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الدّْيف السيكطي، تحقيؽ: فؤاد عمي ا، المزىر في عمـك المغًة كأنكاعي
 ـ.1998لبناف،  -. بيركت1لبناف، دار الكتب العممية، ط-لبناف -منصكر، بيركت
امف، دمشؽمشكؿ إعراب القرآف  -، أبك محمد مٌكي بف أبي طالب القيسي، تحقيؽ: حاتـ صالح الضَّ

 ـ.2003، 1سكريا، د.ف، ط
مركز البحكث،  -محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، السعكدٌية، جامعة الممؾ سعكد ت،معاني القراءا

 ـ.1991، 1ط
عرابو، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السٌرم الٌزجاج، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، بيركت  -معاني القرآف كا 

 ـ.1988، 1لبناف، ط
، تحقيؽ: ىدل محمكد قراعة، أبك الحسف المجاشعي المعركؼ باألخفش األكسط معاني القرآف،
 ـ.1990، 1مصر، مكتبة الخانجي، ط -القاىرة
أبك زكريا يحيى بف زياد الفٌراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كمحمد عمي الٌنجار كعبد  معاني القرآف،

 ـ.2013، 1الفتاح إسماعيؿ شمبي، مصر، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، ط
بف محمد الٌنحاس، تحقيؽ: عبد المنعـ، خميؿ إبراىيـ، مٌكة المكرمة،  أبك جعفر أحمدمعاني القرآف، 

 ق.1409، 1جامعة أـ القرل، ط
لبناف،  -أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الٌركمي الحمكم، تحقيؽ: إحساف عٌباس، بيركت معجـ األدباء،

 ـ.1993، 1دار المغرب اإلسبلمٌي، ط
 بف يكسؼ أبك محمد جماؿ الديف ابف ىشاـ، تحقيؽ: مازف عبد اهلل مغني المبيب عف كتب األعاريب،

 ـ.1985، 6لبناف، دار الفكر، ط -المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل، بيركت
 ـ.2009، 17مصر، دار المعارؼ، ط -عٌباس حسف، القاىرة الٌنحك الكافي،

اىيـ الٌسامرائي، األردف، أبك البركات كماؿ الٌديف األنبارم، تحقيؽ: إبر  نزىة األلباء في طبقات األدباء،
 ـ.1985، 3مكتبة المنار، ط

محٌمد الطنطاكم، تحقيؽ: أبي محٌمد عبد الرحمف بف محٌمد، مٌكة نشأة الٌنحك كتاريخ أشير الٌنحاة، 
 ـ.2002-ىػ1423، 1الٌسعكدٌية، مكتبة إحياء الٌتراث، ط-المكرمة

، ني أبك الحسف، تحقيؽ: عبد اهلل عبد القادر عمي بف غالب المجاشعي القيركا النٌكت في القرآًف الكريـً
 ـ.2007، 1لبناف، دار الكتب العممٌية، ط -الطكيؿ، بيركت

مصر،  -أبك زيد سعيد بف أكس األنصارم، تحقيؽ: محمد عبد القادر أحمد، القاىرة النٌكادر في المغة،
 ـ.1981، 1دار الشركؽ، ط

 ـ.1951، 2لبناف، ط -دادٌم، بيركتإسماعيؿ بف محٌمد البابانٌي البغ ىديٌة العارفيف،



 

228

عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الدّْيف السيكطي، تحقيؽ: عبد  ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع،
 الحميد ىنداكم، مصر، المكتبة التكقيفٌية، د. ط، د. ت.

اس، أبك العباس شمس الٌديف ابف خمكاف، تحقيؽ: إحساف عبَّ  كفيات األعياف كأنباء أبناء الٌزماف،
 ـ.1994، 5لبناف، دار صادر، ط -بيركت
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة اآلية 

 سورة البقرة

 61 چڀ  ڀ ڀ چ  2

 70 چڀ  ڀ چ  2

 46 چ ڌ ڎ ڎچ  2

 107 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  2

 109 چ ٻ پ پچ  2

 85 چ ۀ ۀ ہچ  2

 86 چ ژ  ڑ ڑ کچ  2

 24 چھ   ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ  ھ ھچ  2

 75 چڳ ڱ   ڱ    ڱ ڱ  ں چ  2

 196 چڑ  ڑ ک ک ک چ  2

ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   چ  2

 چېئ 

146 

 165 چ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄچ  2

 196 چٹ ڤ چ  2

 76 چڀ ڀ ڀ چ  2

 114 چڄ ڄ ڄ ڄ چ  2

 47 چڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ چ  2

 88 چ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦچ  2

 سورة آل عمران
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 الصفحة اآلية 

 173 چڎ ڈ   ڈ   ژ چ  3

 69 چ ڳ ڳ ڱ ڱچ  3

 79 چې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ  3

 45 چڃ ڃ چ چ چ چ  3

 80 چڃ چ  3

 80 چ ڱ ں ں ڻچ  3

 158 چ ٿ ٹ  ٹ  ٹچ  4

ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  4

 چے  ۓ ۓ 

87 

 89 چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  4

 56 چہ ہ ہ  ہ ھ چ  4

 141 چٿ ٿ چ  4

 34 چہ   ہ ہ ہ چ  4

 35 چڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ چ  4

 105 چېئ ېئ  ىئ ىئ چ  4

 سورة املائدة

ک ک گ  گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ  5

 چڱ

75 

 64 چں ں  ڻ ڻ ڻ چ  5

 64 چہ  ہ ھ ھ ھ چ  5

 95 چڄ  ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ  چ  5

 128 چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ  5
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 الصفحة اآلية 

 79 چې ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ  5

 81 چىئ ىئ ىئ ی چ  5

 46 چ ڀ ڀ ڀ  ڀچ  5

ۓ ۓ  ہ ھ ھ   ھ ھ ے ے   چ  5

﮵﮶   ﮳﮴    چ﮲ 

20 

 188 چڇ ڇ ڇ چ  5

 سورة األنعام

 176 چۓ  ۓ چ  6

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   چ  6

 چۆ 

126 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ چ  6

 چڄ

62 

 36 چائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ چ  6

 63 چڻ ڻ  ڻ ڻ چ  6

 سورة األعراف

 142 چڦ  ڄ ڄ ڄ  چ  7

 105 چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   چ  7

 65 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ  7

 180 چٿ ٿ ٿ  ٺ ٺچ  7

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک چ  7

 چ ک ک گ

151 
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 الصفحة اآلية 

 177 چوئ وئ ۇئ   ۇئ چ  7

 180 چڤ ڤ ڤ چ  7

 سورة األنفال

 118 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  چ  8

 118 چڤ ڦ    ڦ ڦ چ  8

 سورة التوبة

 37 چک ک گ چ  9

ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ چ  9

ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮸  ﮷    ﮵﮶  ﮳﮴   چے ۓۓ ﮲  

77 

 56 چڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڄ چ  9

 سورة يونس

 158 چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ  10

 سورة هود

 47 چۆ ۆ ۈ چ  11

 70 چڳ ڳ        ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ چ  11

 105 چڍ ڌ ڌ چ  11

 91 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  11

 سورة يوسف

 93 چې  ى  ى ائ ائ      چ  12

 190 چٻ  چ  12
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 فيرس األبيات الشعرية

 الصفحة البيت

 ال تحِسػػب المجػػَد َتمػػًرا َأنػػت آِكُمػػو
 

ػِبرا   لف ِتْبُمَغ المجَد حتى تمَعػَؽ الصَّ
 

5 
 أكػػػػػػػػثُر الػػػػػػػػّنحِو يػػػػػػػػزعـُ الػػػػػػػػفرّاءُ 

 
 ِمػػػػػػْف وجػػػػػػوِه تػػػػػػ ويِمِيفَّ الجػػػػػػزاءُ  

 
12 

 نػػػػػػػػػحوُه أحػػػػػػػػػسُف الّنحػػػػػػػػو فَمػػػػػػػػا
 

 ال بػػػػػػػػػػػو ازدراءُ فػػػػػػػػػػيِو َمػػػػػػػػػػعيٌب و  
 

12 
 يػػػػا أمػػػيًرا عػػػمى جػػػريٍب مػػػف األرْ 

 
 ِض لػػػػػػػو ِتػسػػػػػعٌة مػػػػػػف الػُحػػػػػّجاِب  

 
18 

 جالًسػػػا فػػػي الخػػػراب ُيْحَجػػػُب فيػػػو
 

 مػػػػا سػػػػمعنا بػػػػحاجٍب فػػػي خػػػراِب  
 

19 
 لػػػػػف تَػراِنػػػػي لػػػػػَؾ الػعػػػػيوُف بػبػػػػاٍب 

 
 لػػػػْيَس ِمػػػػثمي ُيطيػػػُؽ ردَّ الحجػػػاِب  

 
19 

ـَ مػػايػػا طالػػَب النّ   حػػو الػػتِمْس ِعمػػ
 

 ألػػػفػػػػػػػو الػػػفػػػػػػػرّاء فػػػػػػػػػي َنػػحػػػػػػػِوه 
 

19 
 فػػرحػمػػػػػػػػُة اهلل عػػمػػػػػػػػى شػيػخػػػػػػػػنا

 
 َيػحػػػػيى مػػػػػع األبػػػػراِر فػػػػي ُعػػػػّموهِ  

 
19 

 َمػػػػػا ِباْلَمِديَنػػػػػِة داٌر غيػػػػػُر َواِحػػػػػَدة
 

 داُر الخميفػػػػػػػػػػػِة إالَّ داَر َمْروانػػػػػػػػػػػا 
 

19 
 إذا الّتّيػػػػػػػاز ذو العضػػػػػػػّلت قمنػػػػػػػا

 
 ؾ إليػػػػػؾ ضػػػػػاؽ بيػػػػػا ذراًعػػػػػاإليػػػػػ 

 
91 

 كػػػػـ عّمػػػػة لػػػػؾ يػػػػا جريػػػػر وخالػػػػة
 

 فػػػدعاء قػػػد حمبػػػت عمػػػيَّ عشػػػاري 
 

97 
 تبػوص وكػـ مػف دونيػا مػف مفػػازة

 
 وكـ أرض جػدب دونيػا ولصػوص 

 
98 

 يقػػػوؿ إذا اقَمػػػْولى عمييػػػا وأقػػػردت
 

 أال ىػػػؿ أخػػػو عػػػيش لذيػػػذ بػػػدائـ 
 

115 
 فاذىب ف ّي فتى في الناس أحػرزه

 
 وال جبػػػػؿ مػػػػف يومػػػػو ظمػػػػـ دعػػػػج 

 
115 

 فيذ  سػيوؼ يػا صػدّ  بػف مالػؾ
 

 كثيػػر ولكػػف أيػػف بالسػػيؼ ضػػارب 
 

116 
 ف لفيتػػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتعتب

 
 وال ذاكػػػػػػػػػػػػر الّمػػػػػػػػػػػػو إال قمػػػػػػػػػػػػيًّل  

 
120 

 تر  الثور فييا مدخَؿ الظػؿّْ رأَسػوُ 
 

 وسػػػائره بػػػاد إلػػػى الشػػػمس أجمػػػع 
 

123 
ـّ لسػػػػميمى مشػػػػمعؿّ   رّب ابػػػػف عػػػػ

 
 طّبػػػاخ سػػػاعات الكػػػر  زاد الكسػػػؿ 

 
124 

 فرشػػني بخيػػر ال أكػػونف ومػػدحتي
 

 كناحػػػػػػت يػػػػػػـو صػػػػػػخرة بعسػػػػػػيؿ 
 

124 
 تػػػػػػػػرّوح فػػػػػػػػي عّمّيػػػػػػػػة وأغاثػػػػػػػػو

 
 ىػػوج عمػػى المػػاء قػػـو بػػالَيراوات 

 
125 
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 مػػػػؤّخر عػػػػف أنيابػػػػو جمػػػػد رأسػػػػو
 

 ليػػػػػػّف ك شػػػػػػباه الّزجػػػػػػاج خػػػػػػروج 
 

125 
 فزججتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متمّكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 أبػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػزاَده القمػػػػػػػػػػػوَص  زجّ  

 
126 

 وكػػػػػػرّار دوف المجحػػػػػػريف جػػػػػػواده
 

 ـ يحػػػػاـ دوف أنثػػػػى حميميػػػػاإذا لػػػػ 
 

126 
 إف الخمػػيَط أَجػػّدوا البػػيف فػػانجَرُدوا

 
 األمػػر الَّػػِذي َوَعػػدوا وأخمُفػػوَؾ ِعػػدَ  

 
130 

 أتمػػػػػػػدح فقعسػػػػػػػا وتػػػػػػػذـّ عبًسػػػػػػػا
 

 أال لّمػػػػػػػػو أّمػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف ىجػػػػػػػػيف 
 

136 
 عميػػػػؾ ديػػػػار عػػػػبس ولػػػػو أقػػػػوت
 

 عرفػػػػػػت الػػػػػػذّؿ عرفػػػػػػاف اليقػػػػػػيف 
 

136 
َلػػتْ   فػػو الّمػػو مػػا أدِر  اَسػػْمَمى َتَغوَّ

 
ـْ النػػػػػػوـُ أـ ُكػػػػػػؿّّ إلػػػػػػيَّ َحِبيػػػػػػبُ    أ

 
157 

ػػػَواِري ُسػػػُيوُفَنا  ُتَعمَّػػػُؽ فػػػي ِمْثػػػِؿ السَّ
 

 َنَفػػػاِنؼُ  ُغػػػوطٌ  وَمػػػا َبْيَنيػػػا واْلَكْعػػػِب  
 

158 
 ومف ي ت َمُمشانا يصػادؼ غنيمػة

 
 ِسػػػػػػواًرا وَخمخػػػػػػااًل وُبػػػػػػْرٌد ُمَفػػػػػػوَّؼ 

 
161 

 ىزئػػػػت حميػػػػدة أف رأت بػػػػي رتّػػػػة
 

 دوفمػػػػػا بػػػػػو قصػػػػػـ وجمػػػػػد أسػػػػػو  
 

161 
 فػػػِكّف بيػػػا جػػػاَرْيِف َلػػػْف َيْغػػػدرا بيػػػا

 
 َرِبيػػَب النَّبػػيّْ وابػػَف َخْيػػِر الَخّلئػػؽ 

 

164 

 َذِرينػػػػػػي إفَّ َأمػػػػػػرِؾ َلػػػػػػْف ُيطاَعػػػػػػا
 

 ومػػػػػػا ألفيِتنػػػػػػي ِحْممػػػػػػي ُمَضػػػػػػاعا 
 

169 
 أبنػػػػػػػػػػي لبينػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػتـ بيػػػػػػػػػػدٍ 

 
 إاّل يػػػػػػػػد ليسػػػػػػػػت ليػػػػػػػػا عضػػػػػػػػد 

 
171 

 أضػػػػػمر بػػػػػف ضػػػػػمرة مػػػػػاذا ذكػػػػػر
 

 رأخػػػػػذت بػػػػػالمرا ت مػػػػػف صػػػػػرمة 
 

172 
 كحمفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػى ريػػػػػػػػػػاح

 
ـَ الكّبػػػػػػػػػػػػػار يسػػػػػػػػػػػػػمعيا   الميػػػػػػػػػػػػػ

 
175 

 يػػػػػا سػػػػػّيدا مػػػػػا أنػػػػػت مػػػػػف سػػػػػّيد
 

 رحػػػػػب الػػػػػذراع موّطػػػػػ  األعقػػػػػاب 
 

181 
 قػػػػػػػػػػػػػّواؿ معػػػػػػػػػػػػػروؼ وفّعالػػػػػػػػػػػػػو

 
 نّحػػػػػػػار أّمػػػػػػػات الّربػػػػػػػاع الّرتػػػػػػػاع 

 
181 

 أال يػػا قتػػيًّل مػػا قتيػػؿ بنػػى حمػػس
 

إذا ابتػػػػػػّؿ أطػػػػػػراؼ الرمػػػػػػاح مػػػػػػف  
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدعس

 

182 
 ال أُزوُر ِنَسػػػػػػػػػػاَءُكـْ َتُزوُروَنَيػػػػػػػػػػا وَ 

 
 الَحَواِطػػػػػِب  ألْوالِد اإلمػػػػػاء أْليػػػػػؼَ  

 
186 

 يػػػػػػا رّب يػػػػػػا رّبػػػػػػاه إّيػػػػػػاؾ أسػػػػػػؿ
 

 عفػػػراء يػػػا رّبػػػاه مػػػف قبػػػؿ األجػػػؿ 
 

186 
 يػػػػػػػػا مرحبػػػػػػػػاه بحمػػػػػػػػار ناىيػػػػػػػػو

 
 إذا أتػػػػػػػػػػػػى قّربتػػػػػػػػػػػػو لمّسػػػػػػػػػػػػانية 

 
187 

 يػػػػػػا زبرقػػػػػػاف أخػػػػػػا بنػػػػػػي خمػػػػػػؼ
 

 أبيػػػػػػؾ والفخػػػػػػر مػػػػػػا أنػػػػػػت ويػػػػػػؿ 
 

189 
 د بنى بػدرأال يا أسممي يا ىند ىن

 
ف كػػاف حّيانػػا عػػد  آخػػر الػػدىر   وا 

 
191 
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 الصفحة البيت

ـْ يتركػػػػػػوا لعظامػػػػػػو  َحتَّػػػػػػى إذا َلػػػػػػ
 

 َلحًمػػػػػػػػػػػا وال لفػػػػػػػػػػػؤاِدِه معقػػػػػػػػػػػواَل  
 

195 
 فػػانجَرُدوا أَجػػّدوا البػػيف إف الخمػػيطَ 
 

 األمػػر الَّػػِذي َوَعػػدوا وأخمُفػػوَؾ ِعػػدَ  
 

198 
 إَلْيػػػػػػػَؾ َأْشػػػػػػػُكو ِشػػػػػػػدََّة الَمعػػػػػػػيشِ 

 
 ِريِشػػػػػػػػيَوَمػػػػػػػػرَّ َأْعػػػػػػػػَواـٍ َنػػػػػػػػَتْفَف  

 
205 

 َوَجْيػػػػػػػَد َأْعػػػػػػػَواـٍ َبػػػػػػػَرْيَف ِريِشػػػػػػػي
 

 َنْتػػػػَؼ الُحَبػػػػار  َعػػػػْف َقػػػػًرا َرِىػػػػيشِ  
 

205 
 أنػػػػػا الرجػػػػػؿ الػػػػػذي قػػػػػد عبتمػػػػػوه

 
 ومػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػيكـ لعّيػػػػػػػػػاب معػػػػػػػػػاب 

 
206 

 بثػػػػيف الزمػػػػي ال إف ال إف لزمتػػػػو
 

 عمػػػػى كثػػػػرة الواشػػػػيف أي َمْعػػػػُوف 
 

207 
 وكنػػػػت إذا جػػػػار  دعػػػػا لَمُضػػػػوفةٍ 

 
 الساؽ مئػزر أشّمر حتى ينصؼ  

 
208 

ـُ اْلِعَظػػػػاـِ وفتػػػػرة  ُصػػػػَداٌع َوَتْوِصػػػػي
 

ْشػػػَراِؽ ِفػػػي اْلَجػػػْوِؼ   ووغػػػـ َمػػػَع اإلِْ
ِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ   اَل

 

214 
ػػػػػَفاَرَة َبػػػػػْيَف َقػػػػػْوِمي  َوَمػػػػػا َأَدُع السّْ

 
 َوَمػػػػػا َأْمِشػػػػػي ِبِغػػػػػش  ِإْذ َمَشػػػػػْيتُ  

 
215 

 

 

 

 

 

 


